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شكر وتقدير
الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف الخلق وخاتم المرسلينُ ،معلم البشرية وقائدها سيدنا دمحم وعلى آله
وصحبه ومن سار على هديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
ُيسعدني أن أتقدم بخالص الشكر وجزيل العرفان لمشرفي الفاضل الدكتور /مروان سليم األغا ،على ما
قدمه من توجيه ومتابعة لي خالل فترة إنجاز الرسالة ،فله مني أطيب ما ُيشكر إنسان.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من المناقش الخارجي الدكتور /إبراهيم أحمد أبو رحمة ،والمناقش
الداخلي الدكتور /وائل دمحم ثابت ،لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة واثرائها بالتوجيهات لتخرج بأفضل
صورة.
وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى صاحب العطاء في المعرفة ،الدكتور /علي أبو زيد ،وجهوده في التحليل
اإلحصائي.
ويسعدني أن أتقدم بعظيم االمتنان لص رح العلم الشامخ جامعتي العريقة "جامعة األزهر" ،التي شقت طريق ًا
ُ
صعباً حتى وصلت إلى هذه المكانة العالية بين صروح العلم رئاسة وعمادة وأساتذة واداريين.

والشكر موصول للهيئة التدريسية في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،خاص ًة قسم إدارة األعمال.
كذلك ال يفوتني أن أشكر شركات االنترنت بجميع موظفيها لما قدموه من تسهيالت بحثية.
كما وأتقدم بخالص شكري إلى كل من ساهم معي في إنجاز هذه الدراسة باقتراح أو تعديل أو رأي.

الباحث

ت

ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين كل من أبعاد التسويق االلكتروني ممثلة بعناصر المزيج
التسويقي االلكتروني (الخدمة المقدمة ,السعر ,الترويج ,التوزيع) وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد
االنترنت في قطاع غزة ,وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,وتم تصميم استبانة كأداة للدراسة,
مستخدمًا طريقة المسح الشامل ,وقد تمثل مجتمع الدراسة من (مدير الشركة/نائب مدير الشركة ,رئيس
قسم/مدير دائرة ,وموظفي خدمة العمالء/مبيعات) في شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ,وقد تم توزيع
( )78استبانة على جميع مفردات الدراسة حيث تم استرداد ( )68استبانة بنسبة استرداد (.(%87.1
وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج أهمها:
 هناك موافقة بدرجة كبيرة على محور "التسويق االلكتروني" ككل ,ونستنتج من ذلك أن شركات
االنترنت تستخدم بشكل كبير التسويق االلكتروني.
 هناك موافقة بدرجة كبيرة على محور "الميزة التنافسية" ,نستنتج من ذلك أن شركات تزويد االنترنت
تهتم بتعزيز الميزة التنافسية.
 توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين التسويق
االلكتروني وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها:
 ضرورة التأكيد على أهمية التسويق االلكتروني ممثالً بعناصر المزيج التسويقي االلكتروني (الخدمة
المقدمة ,السعر ,الترويج ,التوزيع) ومواكبة التطور التكنولوجي فيما يخص التسويق االلكتروني.
 أن تقوم الشركات بتوفير لعمالئها من حملة الهواتف الذكية تطبيق خاص بالشركة يحتوي جميع
الخدمات والحمالت اإلعالنية.

ث

Abstract
This study aims to identify the relationship between each of the dimensions of the
E-marketing represented by the E-Marketing mix elements (Provided Service,
Price, Promotion, Place) and strengthen the competitive advantage for the
Internet Service providers in the Gaza Strip, The researcher has adopted the
Descriptive analytical method, A questionnaire has been designed as a tool for

the study, using the Comprehensive survey approach, It represents the population
of the study (Company Director/Vice company director, Head of the
Department/Director of the Department, Customer Service/Sales) in the Internet

Service Providers in the Gaza Strip, 78 questionnaires have been distributed, 68
have been retrieved, The proportion of recovery was (87.1%).
The study reached many results, most important:

 There is a significant approval on the "E-marketing" as whole, we can
conclude that the Internet Service Providers significantly use the Emarketing.
 There is a significant approval on the "Competitive Advantage", we can
conclude that the internet Service Providers are interested in strengthen
the competitive advantage.
 There is a strong positive correlation statistically significant at the level
of (   0.05 ) between the E-marketing and strengthen the competitive
advantage of the Internet Service Providers in the Gaza Strip.
The study also shows a series of recommendations.
 The need to emphasize the importance of the E-marketing represented
by the E-marketing mix elements (Provided service, price, promotion,

place) and keep up with the technological development for the Emarketing.
 The Internet Service Providers should provide their customers a special
application relates to the company that has all services and ads.
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1

أو ًال  :المقدمة.
يشهد العالم حاليًا مجموعة كبيرة من التطورات المتسارعة والمتالحقة في الجانب التكنولوجي ,حيث أصبح
العالم قرية صغيرة ,مما أدى إلى التحول من الشكل التقليدي للتجارة إلى الشكل اإللكتروني ,بحيث أصبح
الستخدام األدوات والوسائل االلكترونية دو ًار رئيسيًا إلنجاز األعمال التجارية.
فقد مكنت تكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها االنترنت من فرض قواعد جديدة في ميدان األعمال ,أهمها
المراهنة على الزبون بوصفه السبيل الوحيد للتميز؛ فدأبت وعملت المؤسسات على كسب والئه ,بإنشاء القيمة
لديه ,بما يكفل تلبية حاجاته ورغباته المتجددة باستمرار ومعرفة ميوالته حتى قبل أن يبوح بها ,الشيء الذي
لن يتحقق بطبيعة الحال إال إذا تمكنت هذه المؤسسات من االستغالل األمثل لتكنولوجيا المعلومات ,بإرساء
التسويق االلكتروني في تنظيمها باعتباره الوظيفة األكثر احتكاكاً بالزبائن في المؤسسة ,واألكثر مواكبة
واألنسب تكيفا مع تكنولوجيا المعلومات ,بما يحقق لهذه المؤسسة أهدافها بكفاءة وفعالية ,حيث تعد تكنولوجيا
المعلومات همزة وصل بين المؤسسة وبيئتها ,وألن التسويق عبر االنترنت بصفة خاصة ,وتكنولوجيا
المعلومات بصفة عامة تتطلب توفر بنية تحتية مادية ومعرفية معينة (سعادي.)2226 ,

يعا؛
نموا سر ً
شهد استخدام اإلنترنت في األعمال اإللكترونية ) التجارة اإللكترونية أو التسويق اإللكتروني ( ً
تمثل في زيادة أعداد المواقع التجارية عالميا والتي أتاحت طلب المعلومات وملء طلبات الشراء وتسليم
المنتجات وانجاز الخدمات (.)Ching & Ellis, 2221
وفي هذا العصر تتسابق الشركات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالء لرفع قيمة عوائدها وأرباحها
ورفع عالمتها التجارية حيث أن عدد كبير من هذه الشركات تتبنى توسيع قنوات التسويق لديها من خالل
استخدام التكنولوجيا الرقمية ) .(Gregurec & Grd., 2012
وشهد قطاع غزة في اآلونة األخيرة تزايدًا ملحوظًا في عدد شركات االنترنت ليصبح  7شركات تتنافس فيما
بينها الكتساب أكبر عدد ممكن من الزبائن ,مما أدى إلى االعتماد بشكل أساسي على التسويق االلكتروني
لما له من دور مهم ومؤثر لتحقيق أهداف الشركة.
وانطالقا مما تقدم تتضح الحاجة إلى تناول دراسة عالقة التسويق االلكتروني بتعزيز الميزة التنافسية لشركات
تزويد االنترنت في قطاع غزة.
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ثانياً :الدراسة االستطالعية ومشكلة الدراسة.
يتمتع التسويق اإللكتروني بأهمية كبيرة؛ السيما مع ظهور المتغيرات العالمية الجديدة وارتفاع وتيرة المنافسة
وحرية التجارة العالمية وثورة المعلومات واالتصاالت ,مما دفع الشركات للبحث في السبل التي تسهم في
تحسين أدائها وزيادة كفاءة وفاعلية أنشطتها ,باإلضافة إلى تحسين قدراتها التنافسية (شالش وآخرون.)2211,
وفي إطار تحديد وبلورة مشكلة الدراسة وتكوين الفرضيات قام الباحث بالدراسة االستطالعية والتي تستند إلى
مجموعة من البيانات والمعلومات اإلحصائية المرتبطة بمشكلة الدراسة وذلك من خالل المقابالت الشخصية
المباشرة التي أجراها الباحث مع مدراء من شركات تزويد اإلنترنت في قطاع غزة ,وتم طرح التساؤالت التالية:
 .1ما هي المعيقات التي تواجه شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة؟
 .2هل ظهور منافسين جدد في السوق أثَر على الحصة السوقية للشركة؟
 .3هل تتعرض الشركات لتكاليف عالية؟
 .1هل للتسويق االلكتروني أهمية للشركات؟
يرى حجازي ) )2215أن أهم المعيقات التي تواجه شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة هي التكاليف
العالية التي تتعرض لها الشركات في استيراد معداتها من الخارج ,وأيضًا المنافسة العالية بين الشركات,
حيث أشار أن عدد  7شركات لتزويد االنترنت هو عدد كبير مقارنة بقطاع غزة.
ويرى سالم ( )2215أن العروض والحمالت المقدمة من الشركات المنافسة تعتبر أهم التحديات التي تواجه
شركات تزويد االنترنت ,بحيث تسعى كل شركة لزيادة حصتها السوقية.
ويرى مقداد ( )2215أن هناك قيود مفروضة على إدخال المعدات للشركات تعود للظروف السياسية ,مما
يؤدي لزيادة تكاليف حجزها ونقلها ,وأشار إلى أن عدد شركات تزويد االنترنت ( )7شركات كبير جدًا بالنسبة
لعدد المستفيدين من خدمة االنترنت ,ولمساحة جغرافية صغيرة كقطاع غزة ,وبالمقارنة مع عدد السكان في
القطاع.
وفقًا لـ أبو طبنجة ( )2215فإن اإلغالق الحدودي للمعابر في قطاع غزة جعل تكاليف جلب المعدات عالية
جداً ,وأكدت على المنافسة كبيرة بين الشركات في قطاع غزة.
واتفق حجازي ( ,)2215سالم ( ,)2215مقداد ( ,)2215وأبو طبنجة ( )2215على أهمية التسويق
االلكتروني ,فهو يعتبر الوسيلة األساسية والمهمة لتسويق خدماتهم.
أشار تقرير و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 2016/08/01م حول مؤشرات االتصاالت
واالنترنت للربع الثاني من العام الحالي  2016أ ن نسبة النمو في العدد اإلجمالي لمشتركي اإلنترنت
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بلغت %33

ليصبح  100018مشترك

في

نهاية

الربع

الثاني

من

عام

2016

مقارنة

مع  75069مشترك في نهاية الربع الثاني مع عام  ,2015و بنسبة  % 5.3مقارنة مع الربع األول من
عام  .2016وقالت الو ازرة أن هذا النمو تزامن مع زيادة في إجمالي سعة اإلنترنت  Backboneبنسبة 28
 %حيث بلغت سعة اإلنترنت  25089ميجا بت /ثانية في نهاية الربع الثاني من عام  2016مقارنة مع
 19625ميجا بت /ثانية في نهاية الربع الثاني مع عام  ,2015و بنسبة  %5مقارنة مع الربع األول من
عام www.alwatanvoice.com . 2016

بلغ مجموع الحمالت ( )43حملة قامت بها  7شركات تزويد انترنت خالل عامي  2015و  ,2016ما يدلل
على المنافسة العالية والشرسة بين هذه الشركات التي تسعى لتعزيز ميزتها التنافسية.
أكدت مجموعة من الدراسات السابقة منها دراسة عبد الفتاح ( ,)2221وادي وآخرون (,)2211
منصور( ,)2211شالش وآخرون ( )2211على أهمية التسويق اإللكتروني ,والعمل على تعزيز استخدام
التسويق االلكتروني.
من خالل ما سبق من دراسة استطالعية اعتمد فيها الباحث على مجموعة من البيانات األولية والثانوية وبعد
اطالع الباحث على مجموعة من الدراسات السابقة يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسي
التالي:
ما عالقة التسويق االلكتروني بتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي السابق عدد من األسئلة الفرعية:
 .1ما عالقة السعر بتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ؟
 .2ما عالقة الخدمة المقدمة بتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ؟
 .3ما عالقة الترويج بتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ؟
 .1ما عالقة التوزيع بتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ؟
السؤال الرئيسي الثاني
 هل توجد عالقة ذات داللة بين متوسطات استجابات المبحوثين حول التسويق االلكتروني لشركات
تزويد االنترنت في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ,العمر ,الشركة ,المؤهل العلمي,
سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص العلمي)؟
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السؤال الرئيسي الثالث
 هل توجد عالقة ذات داللة بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تعزيز الميزة التنافسية لشركات
تزويد االنترنت في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ,العمر ,الشركة ,المؤهل العلمي,
سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص العلمي)؟
ثالثاً :متغيرات الدراسة.

ال ب ـ عناصر المزيج التسويقي االلكتروني:
 المتغير المستقل  :التسويق االلكتروني ,ممث ً
 .1السعر  .2الخدمة

 .3الترويج

 .1التوزيع

 المتغير التابع  :تعزيز الميزة التنافسية
 المتغيرات الديمغرافية :
 .1الجنس

 .5سنوات الخبرة

 .3الشركة

 .7التخصص العلمي

 .2العمر

 .1المؤهل العلمي

 .6المسمى الوظيفي

شكل رقم ( )1يم ّثل نموذج الرسالة.
المتغيرات الضابطة
الجنس
العمر

الشركة

المؤهل العلمي
سنوات الخبرة

المسمى الوظيفي

المتغير المستقل

التخصص العلمي
المتغير التابع

التسويق االلكتروني
الخدمة المقدمة

السعر

تعزيز الميزة التنافسية

الترويج
التوزيع

المصدر :جرد بواسطة الباحث
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وقد اعتمد الباحث في استقاء المتغير المستقل (التسويق االلكتروني) على األدوات التي حددها وجمعها عالم
التسويق البروفيسور  Jerome McCarthyفي أربعة عناصر أو مجموعات تعرف ب  4Pوهي نفسها
عناصر المزيج التسويقي في التسويق االلكتروني ,واعتمدت عدة دراسات على عناصر المزيج التسويقي
االلكتروني مثل دراسة (فزاز ,)2211 ,دراسة (نموشي ,)2215 ,دراسة (الشناق ,)2213 ,دراسة (شالش
وآخرون ,)2211 ,ودراسة (عبد الفتاح.)2211 ,
رابع ًا :فرضيات الدراسة.

الفرضية الرئيسة األولى:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين التسويق االلكتروني وتعزيز الميزة
التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة .ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الخدمة المقدمة وتعزيز الميزة
التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين السعر وتعزيز الميزة التنافسية
لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الترويج وتعزيز الميزة التنافسية
لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين التوزيع وتعزيز الميزة التنافسية
لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
الفرضية الرئيسة الثانية:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول التسويق االلكتروني في شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس,
العمر ,الشركة ,المؤهل العلمي ,سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص العلمي).
الفرضية الرئيسة الثالثة:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول تعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس,
العمر ,الشركة ,المؤهل العلمي ,سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص العلمي).
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خامس ًا :أهداف الدراسة.

 .1التعرف على مدى توافر كل من أبعاد التسويق االلكتروني والميزة التنافسية في شركات تزويد
االنترنت في قطاع غزة.
 .2اختبار العالقة بين كل من أبعاد التسويق االلكتروني ممثلة بعناصر المزيج التسويقي االلكتروني
(الخدمة ,السعر ,الترويج ,التوزيع) وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
 .3الوقوف على الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول التسويق االلكتروني في شركات

تزويد االنترنت في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ,العمر ,الشركة ,المؤهل العلمي,
سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص العلمي) .
 .1الوقوف على الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد
االنترنت في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ,العمر ,الشركة ,المؤهل العلمي ,سنوات
الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص العلمي) .
 .5االستفادة من نتائج الدراسة في تقديم بعض المقترحات والتوصيات.
سادس ًا :أهمية الدراسة.
 األهمية للباحث.

 .1ستساهم هذا الدراسة في إثراء معلومات الباحث حول التسويق االلكتروني ودوره في تعزيز الميزة
التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة من خالل االطالع على أدبيات الدراسة في
الكتب والدراسات والمراجع .
 .2االستفادة من الدراسة بشكل عملي حيث يعتبر التسويق االلكتروني من المواضيع الهامة جدًا
للمستقبل المهني.
 .3الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال.
 األهمية العلمية.
 .1تعتبر موضوعات الميزة التنافسية والتسويق االلكتروني من المفاهيم الضرورية ,والموضوعات الهامة
نسبيًا في اإلدارة واألعمال ,وذلك إذا ما استخدم بشكل سليم وفعال في المؤسسات.
 .2إثراء المكتبة العربية بمثل هذه الدراسة نظ اًر ألهميتها وقد يكون طرح هذا الموضوع نقطة انطالق
لدراسات مستقبلية في أماكن ومجاالت مختلفة.
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 األهمية التطبيقية.
 .1تزويد اإلدارة العليا في شركات تزويد االنترنت بالمعلومات الالزمة حول مدى توافر وممارسة
التسويق االلكتروني ودوره في تعزيز الميزة التنافسية لتلك الشركات ,وذلك لتقديم أفضل الخدمات
للمشتركين.
 .2التوصل إلى عدد من التوصيات التي يمكن أن تكون ذات فائدة إلدارات تلك الشركات ,والتي يمكن
من خاللها أن تستفيد تلك الشركات العاملة في مجال تزويد االنترنت.
 .3من خالل نتائج الدراسة تستطيع شركات تزويد االنترنت التعرف على جوانب القصور في التسويق
االلكتروني لديها ,الذي قد يكون عائق أمام تعزيز الميزة التنافسية لها.
سابعاً :حدود الدراسة.

اقتصرت حدود الدراسة على ما يلي:
 .1الحدود الموضوعية :تقتصر هذا الدراسة عل ى عالقة التسويق االلكتروني بتعزيز الميزة التنافسية
لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
 .2الحدود البشرية :تم استهداف مدراء الشركات ,مدراء األقسام ,وموظفي خدمة العمالء ,في المقرات
الرئيسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة كوحدة معاينة.
 .3الحدود الزمنية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام .2216
 .4الحدود المكانية :سوف تطبق هذه الدراسة على المقرات الرئيسية لشركات تزويد االنترنت العاملة في
قطاع غزة والبالغ عددها ( )7شركات.
ثامناً :مصطلحات الدراسة.

تحقيقا ألغراض الدراسة ,تم تعريف المصطلحات التالية:
 .1التسويق اإللكتروني.
عملية وضع اإلستراتيجية التي يتم من خاللها إنتاج ,وتوزيع ,وترويج المنتجات للمستهلكين في بيئة اإلنترنت
).(Pride and Ferrell, 2000

 .6الميزة التنافسية.
تعرف الميزة التنافسية بأنها الوسيلة التي تستطيع المنظمة من خاللها الفوز في منافستها مع اآلخرين
اآلخرين ).(Macmillan & Tampoe, 2000

8

 .3المزيج التسويقي.
عرفه ) (Lovelock & Writs,2004بأنه مجموعة متغيرات القرار المرتبطة والمتداخلة التي تواجه المديرين
في المنظمات.
وعرفه (عبد الفتاح )2211 ,بأنه مجموعة من األنشطة التسويقية المتكاملة والمترابطة ,والتي تعتمد على
بعضها بعضًا حيث يتم من خاللها تعريف العمالء بالخدمات أو المنتجات التي تقدمها الشركة بغرض إبداع
الوظيفة التسويقية على النحو المخطط لها ,وتشمل ( الخدمة المقدمة ,السعر ,الترويج ,والتوزيع ) حيث أن
أي نشاط تسويقي يجب أن يشتمل على قدر من هذه العناصر باعتبار أنها تشكل إطار الخطة التسويقية
المتكاملة.
 .1الخدمة المقدمة.
هي الخ دمة التي تقدمها الشركة الشباع حاجات ورغبات العمالء ,وتتمتع الخدمة بخصائص ومميزات تلبي
حاجات الزبائن ,ومن أهم صفاتها أنها "غير ملموسة".
 .5السعر.
النقدية أو غير النقدية التي يتم تبادلها بين المنظمة والعميل من خالل عملية تبادلية لقاء حصوله على خدمة
معينة يشبع من خاللها حاجاته ورغباته ).(Pride & Farrell, 2003

 .2التوزيع.
عرفه ) (Kotler & Armstrong, 2006بأنه مجموعة من األفراد أو المنظمات أو كالهما ذوات االعتماد
المتبادل لتوفير الخدمة للزبائن في المكان والزمان المناسبين.
 .7الترويج.
وعرفه (منصور )2211 ,ويقصد به إعالن المستهلك عن توافر السلعة ,وخصائصها ,وسواها ,ومكان
توافرها.
 .8شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
هي شركات تعمل على تزويد خدمات االنترنت عبر .(http://www.mtit.gov.ps/) BSA
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المبحث األول :التسويق االلكتروني
المبحث الثاني :الميزة التنافسية
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المبحث األول
التسويق االلكتروني
مقدمة.
تأثر نشاط التسويق كغيره من أنشطة المؤسسة بالتطور الكبير الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات
ال إلى
واالتصاالت ,فالتسويق الذي تطور من المفهوم اإلنتاجي إلى المفهوم البيعي ثم التسويقي ووصو ً
المفهوم االجتماعي ,وجد تطبيقاته على شبكة االنترنت في إطار ما اصطلح على تسميته بالتسويق
االلكتروني ) , )E-marketingفهذه الشبكة العالمية فتحت للمؤسسات آفاق واسعة وفرص كبيرة للوصول
إلى المستهلكين عبر العالم ( شارف.)2227 ,
يعد التسويق من الوظائف الرئيسة للمنظمات والذي من أهم أهدافه األساسية تحديد االحتياجات والرغبات
لألسواق المستهدفة ,والحصول على الرضا المرغوب بفاعلية وكفاءة أكثر من المنافسين ,واذا أضيفت صفة
االلكتروني للتسويق فنحن نتحدث عن بيئة وأدوات يجمع بينهما فضاء االنترنت بكل ما أتاحته التكنولوجيا
للتواصل بين األفراد ,سواء أكان بريدًا إلكترونيًا أم غيره من األدوات االلكترونية (عبد الفتاح.)2211 ,
وأدى زيادة مستخدمي الشبكة العالمية االنترنت إلى اتساع المجاالت التطبيقية الستخدامها والسيما في
المجاالت التجارية التسويقية ,والى ممارسة هذه النشاطات عن طريق تنفيذ األعمال ومتابعتها والتحقق الفوري
من نتائجها المختلفة وأثرها في السوق المحلي والعالمي وذلك لتحسين عمليات التبادل التجاري والتسويقي
وعمليات عرض المنتجات ونقص نتائج مداولتها من بيع أو شراء ,عليه فقد اتسع نطاق استخدام االنترنت
ال إلى م ا يسمى التسويق االلكتروني والذي يحقق
في األنشطة اإلدارية المختلفة السيما النشاط التسويقي وصو ً
عدة مزايا تنعكس على زيادة الكفاءة اإلدارية في المنظمات (الجرجري وآخرون.)2211 ,

أو ًال :مفهوم التسويق.
يعد التسويق من المهام الرئيسة ,ووظيفة أساسية لمعرفة حاجات الزبائن ,والوقوف عليها فهي من الوظائف
المالزمة للزبون ,ومن خاللها تقدر حاجات الزبائن ومتطلباتهم ,وبناء عالقة وطيدة معهم ,وبالتالي الوصول
إلى الرضا والوالء الذي يحقق الربح واالستم اررية للمنظمة (الدهون.)2211 ,
لم يعد علم التسويق في الوقت الحاضر كما كان في الماضي ,وذلك للتطور الهائل الذي تعرض له في
الميادين العلمية والتكنولوجية وانفتاح األسواق على بعضها ,مما أدى بدوره إلى تعرض الزبائن إلى كم هائل
من الرسائل التسويقية (الشناق وآخرون.)2213 ,
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حيث أن المفهوم األساسي للتسويق يندرج تحت االحتياجات البشرية ,وتشمل االحتياجات المادية األساسية
من الغذاء والملبس والدفء والسالمة واالنتماء ,واالحتياجات الفردية من المعرفة والتعبير عن الذات ,هذه
االحتياجات لم تنشأ من قبل المسوقين بل هي جزء أساسي من التركيبة البشرية ( Kotler & Armstrong,

.)2007
ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية مر المفهوم التسويقي بمراحل مختلفة من حيث الخصائص والمواصفات
والمتطلبات المرتبطة بكل مرحلة ,وفيما يلي استعراض مختصر لها ):(Kotler & Keller, 2012
 .1المفهوم اإلنتاجي للتسويق.
يعتبر هذا المفهوم من أقدم المفاهيم في مجال األعمال التجارية ,ويفترض أن المستهلك مجبر على شراء
منتجات المنشأة ,ولهذا فإن إدارة المنشأة عليها أن تسعى إلى تحسين كفاءة نظم اإلنتاج وزيادة التوزيع بها
وتنبني فلسفة هذا المنتج على أن المتسهلكين يبحثون بالدرجة األولى عن وجود السلعة وبسعرها المنخفض,
وال يعطي المستهلك أي أهمية لإلختافات بين السلع (ما عدا السعر) بالنسبة لصنف معين من السلع (عبد
الحميد.)2213 ,

 .6مفهوم المنتج.
حيث وفق مفهوم المنتج أن المستهلكين يفضلون المنتجات التي توفر جودة أكثر وأداء أكثر ,والذي له
خصائص مبتكرة ,وتركز اإلدارة هنا على منتج رئيسي وتحسينه باستمرار ).(Kotler & Keller, 2012
 .3المفهوم البيعي للتسويق.
افترض هذا المفهوم أن المشتري لن يقوم بعملية الشراء أو لن يشتري بشكل ٍ
كاف إذا لم توجه المنشأة جهودها
إلى شرح وتوضيح ما يجنيه من مزايا من السلع والخدمات الخاصة بها ,وينبني هذا المنطلق على أن
العمالء لديهم اتجاه طبيعي إلى مقارنة شراء أي شيء ال يمثل ضرورة ملحة بالنسبة لهم ,ويمكن أن يشتري
المستهلك أكثر من خالل عمليات اإلقناع ,وأن تقوم المنشأة بتنظيم قسم بيع قوي لجذب العمالء واإلحتفاظ
بهم (عبد الحميد.)2213 ,
 .4مفهوم التسويق الحديث.
ظهر مفهوم التسويق الحديث في منتصف الخمسينيات كفلسفة تركز على العمالء ,ووظيفته هي ليس بإيجاد
عمالء لمنتجك ,ولكن بإيجاد المنتجات المناسبة لعمالئك ).(Kotler & Keller, 2012
ترى مدرسة المفهوم الحديث للتسويق أن المستهلك النهائي أو المشتري الصناعي هو نقطة البدء في صياغة
أية أهداف أو سياسات تتعلق بخطط المنشأة المتسقبلية حيث أن تحقيق أهداف المنشأة يعتمد بالدرجة األولى
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على تحديد حاجات ورغبات األسواق المرتقبة ,وبالتالي فإن إمكانيات المنشأة تسخر لتحقيق حاجات ورغبات
المستهلك في إطار عملية إدارية محكمة ,ويتركز المفهوم التسويقي الحديث على عدة مبادئ وهي ,مبدأ
اإلنطالق من حاجات ورغبات المستهلك ,ومبدأ االرتباط بين النشاط التسويقي والعملية اإلدارية ومبدأ
استم اررية الوظيفة التسويقية (عبد الحميد.)2213 ,
 .5مفهوم التسويق الشامل.
إن الشركات تحتاج إلى تفكير متقدم حول كيف ستدير وتنافس في البيئة الجديدة في السوق ,وهو مبني على
تطوير ,تصميم ,تطبيق برامج وعمليات السوق ومعرفة المنتجات المعروضة والمرتبطة بها ,ويعتبر هذا
المفهوم بأن على الشركة أن تتبنى المنظور المتكامل للسوق ,هناك أربع مكونات لمفهوم التسويق الشامل:
تسويق العالقات حيث تربط الشركة عالقات جيدة مع الناس والمنظمات األخرى ,وثانيًا التكامل بحيث تعمل
الشركة على بناء مزيج تسويقي من المنتج والسعر والتوزيع والترويج يناسب السوق المستهدف ,وثالثًا البيئة
الداخلية بحيث يصبح التسويق غير مرتبط بإدارة بل جميع العاملين في المؤسسة يعملون كمسوقين ,وأخي ًار
المسؤولية االجتماعية والتي تحتم على الشركة باالهتمام وااللتزام باألخالقيات وقوانين البيئة وفهم السياق
االجتماعي لتسويق أنشطتها ).(Kotler & Keller, 2006
 .2المفهوم االجتماعي للتسويق.
يشير إلى أن إستراتيجية التسويق يجب أن تحقق قيمة مضافة للعمالء بطريقة تحافظ على هذه القيمة أو
تحسين كل من المستهلكين ورفاهية المجتمع ,وهو مبدأ من مبادئ التسويق الحديث الذي يذهب إلى أن
الشركة يجب أن تتخذ ق اررات تسويقية جيدة من خالل النظر إلى رغبات المستهلكين ,ومتطلبات الشركة,
ومصالح المستهلكين والمجتمع على المدى الطويل (.)Kotler & Armstrong, 2008
شكل رقم ( )6يم ّثل المفهوم االجتماعي للتسويق.
المجتمع (رفاهية اإلنسان)

المفهوم االجتماعي
للتسويق
المستهلكين (إشباع الرغبات)

الشركة (أرباح)

المصدرKotler, Armstrong 2008 :
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وقد قامت جمعية التسويق األمريكية بتعريف التسويق على أنه تلك الوظيفة التنظيمية التي تنطوي على
مجموعة من العمليات المعنية بخلق ,وتعريف ,وتوصيل القيمة للمستهلكين والعمالء ,وكذلك إدارة العالقات
مع العمالء بالطرق التي يكون من شأنها تحقيق المنفعة لكل من الشركة ,ولجميع األطراف ذات المصلحة
معها (أبو النجا.)2212 ,

يرى الباحث بأن تعريف جمعية التسويق االمريكية هو أفضل توثيق بحيث يتناول كافة المكونات األساسية
لوظائف التسويق.
ثانياً :تعريف ومفهوم التسويق االلكتروني.
شهد العالم في السنوات األخيرة تقدمًا كبي ًار في المجال الفني التكنولوجي؛ مما كان له األثر الكبير على شتى
مجاالت الحياة وبشكل خاص في مجال األعمال والتجارة ,فجعل العالم قرية صغيرة ,ويلعب االنترنت دو ًار
هامًا في اختزال المساحات الجغرافية وفي إنجاز المعامالت وتسهيلها حول العالم.
فقد أصبح التسويق اإللكتروني عبر شب كة اإلنترنت من ضروريات نجاح الشركات وعملياتها فقد أصبح
للشركات فرص الستهداف المشترين والمسوقين بصورة فردية ,إذ كلما تمكنت اإلدارات من مخاطبة المشترين
بصور فردية وشخصية أكثر ,كانت قادرة على استقطابه وجذبه إلى الشركة بصورة أفضل (عبد الفتاح,

.)2211
ويعتبر مفه وم التسويق االلكتروني من أحدث الوسائل والمفاهيم الجديدة والمبتكرة في عالم التسويق ,لترويج
السلع والخدمات وقد استطاعت العديد من الشركات التوجه للتسويق االلكتروني توفي ًار للمال والجهد والوقت
(الشناق وآخرون.)2213 ,
قام العديد من العلماء والباحثين بتعريف التسويق االلكتروني ,فقد عرفه بومجان ( )2213بأنه مجموعة من
الجهود التسويقية التي تعتمد على استخدام وسائل إلكترونية وشبكات االتصال المختلفة وعلى رأسها شبكة
االنترنت وذلك للتفاعل المباشر بين المؤسسة والعمالء من أجل معرفة حاجات ورغبات المستهلكين التي يتم
تحويلها إل ى مواصفات ومعايير تنتج على أساسها السلع والخدمات لتصبح ذات جودة عالية في نظر
العمالء.
وعرفه بجادي وآخرون ( )2215بأنه عبارة عن تسويق المنتجات عن طريق شبكة االنترنت أي يتم عرض
منتجات الشركات في االنترنت وتتم عملية البيع والشراء عن طريق االنترنت ,حيث أصبحت شبكة االنترنت
واسعة االنتشار ,فالتسويق االلكتروني يعني توصيل الموقع االلكتروني الخاص بالشركة ألكبر نسبة من
العمالء بهدف نشر وتوزيع خدماتها.
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وأشار فزاز ( )2211أن التسويق االلكتروني مجموعة من األساليب والوسائل التقنية المستعملة لدراسة
حاجيات المستهلك وايصال ال سلع والخدمات باستخدام شبكة رقمية ويمتلك مميزات خصوصية مقارنة
بالتسويق العادي.
ووفقًا ل ـ ( Chaffey (2009فإن التسويق االلكتروني هو استخدام التكنولوجيا لتحقيق األهداف التسويقية ولها
منظور داخلي وخارجي ,وهذا هو أكثر اتساقا مع مفهوم التجارة اإللكترونية التي تنطوي على إدارة كل من
االتصاالت الداخلية والخارجية.
وعرفه ) Aggarwal et. al, (2012بأنه تسويق المنتجات والخدمات على وسائل اإلعالم اإللكترونية ,و
هو واحد من أحدث األدوات التي تبرز في عالم التسويق ,تتضمن االستخدام المبتكر لتكنولوجيا اإلنترنت بما
في ذلك استخدام الوسائط المتعددة المختلفة ,والرسومات ,و النص مع لغات مختلفة إلنشاء إعالنات جذابة.
ويرى الجرجري وآخرون ( )2211أن التسويق االلكتروني هو تعامل تجاري قائم على تفاعل أطراف التبادل
الكترونيًا بدالً من االتصال المادي المباشر ,وهو عملية بيع وشراء السلع والخدمات عبر شبكة االنترنت,
فالتسويق االلكتروني يعتمد بشكل أساسي على االنترنت في ممارسة كافة األنشطة التسويقية.
ويشير فزاز ( )2211أن التسويق االلكتروني يتميز بميزة المحلية والدولية ,محلي كون أن الشبكة تلبي
احتياجات السوق الداخلية ودولي ألن الشبكة واسعة وممتدة عبر المعمورة ,قد يتسع نشاطها إلى األسواق
الدولية.
ولغرض تحديد مفهوم التسويق االلكتروني يتوجب علينا التمييز بينه وبين التجارة االلكترونية ,إذ أن التجارة
االلكترونية تعني عملية إبرام العقود واتمام صفقات البيع والشراء عبر االنترنت ,أما التسويق االلكتروني
فيعني تخطيط وتنفيذ الفعاليات التسويقية المتعلقة بالمنت ج والتسعير والترويج واإلعالن والتوزيع عبر االنترنت
إلشباع حاجات الزبون وتحقيق أهداف الشركة (عبود.)2211 ,

يرى الباحث أن التسويق اإللكتروني عبارة عن االستخدام األمثل للوسائل واألدوات التكنولوجية في سبيل
التفاعل مع الجمهور والوصول ألكبر قدر منهم من أجل تحقيق أكبر قدر من المبيعات بأقل تكاليف وجهد.
ثالثاً :المزيج التسويقي االلكتروني.
تمثل عناصر المزيج التسويقي االلكتروني مجموعة من األنشطة التسويقية المتكاملة والمترابطة ,والتي تعتمد
على بعضها بعضًا بغرض إبداع الوظيفة التسويقية على النحو المخطط لها وتشمل على (المنتج/الخدمة
المقدمة ,السعر ,الترويج ,والتوزيع) وعلى ذلك فإن أي نشاط تسويقي حقيقي يجب أن يشمل على قدر
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مناسب من هذه العناصر باعتبار أن هذه األساسيات تشكل إطار الخطة التسويقية المتكاملة (عبد الفتاح,

.)2211
وعرف فزاز ( )2211المزيج التسويقي االلكتروني على أنه مجموع األدوات المتاحة للمؤسسة والتي نستعملها
ّ
لبلوغ أهدافها في أسواقها المستهدفة هذه األدوات تم جمعها وتحديدها في أربعة عناصر أو مجموعات تعرف

ب  4P'sوذلك للحروف التي تبدأ بها اسم كل عنصر من عناصرها باللغة االنجليزية وهي:
 المنتج أو الخدمة المقدمة Product السعر Price التوزيع Place الترويج Promotionوال يوجد اتفاق محدد وتقييم موحد لعناصر المزيج التسويقي االلكتروني بين الباحثين في ميدان األعمال
االلكترونية ,وهذا االختالف نابع من عدم وجود تقسيم موحد متفق عليه لعناصر المزيج التسويقي التقليدي,
فقد تباينت تقسيمات العلماء والباحثين لعناصر المزيج التسويقي في ميدان األعمال التقليدية ,فمنهم من
قسمها إلى قسمين (العرض واألدوات) ,وهناك من قسمها إلى ثالث أقسام (مزيج السلع ,مزيج التوزيع ,مزيج
االتصال) ,ويختلف الباحثون في تصميم عناصر المزيج التسويقي االلكتروني ,فهناك من يرى بأنها تتكون
من نفس العناصر التقليدية األربعة ( ,)4P'sمع االختالف في الممارسة والتطبيق (الدهون.)2211 ,
وعليه فقد تناول الباحث عناصر المزيج التسويقي المعروفة بـ ـ  4P'sلكن من المنظور االلكتروني.
 .1المنتج (السلعة أو الخدمة المقدمة) .E-Product
إن تطور اإلنترنت والتكنولوجيا المستخدمة في بناء وتصميم المواقع اإللكترونية ساعد في ظهور المنتج في
أشكال متعددة ,حيث أصبح المستهلك يتحكم بشكل كبير في خصائص المنتج مثل اللون ,الشكل الخارجي,
والداخلي ,التصميم ,العالمة التجارية وغيرها ,مما أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في مجال تقديم المنتجات
وبيعها عبر اإلنترنت (الكرابلية.)2211 ,
ويشير مصطلح المنتج إلى ما تقدمه المنشآت اإلقتصادية من سلع وخدمات أو أفكار (عبد الحميد,)2213 ,
وتتوزع مجاالت الخدمة باستخدام الوسائل االلكترونية بدءاً من المساعدة في تحديد اإلحتياجات وما يناسب
ن
انتهاء بخدمات ما بعد
الزبو مرو ًار بالمساعدة في تقديم الخدمات المرتبطة بعملية البيع ذاتها وانتقال الملكية و ً
البيع (الزهيري.)2213 ,
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ومن وجهة نظر فضيلة ( )2212فإن المنتج الذي يتم طرحه عبر االنترنت يمكن شراءه في أي وقت ومن
أي شركة بالعالم حيث ساهمت تكنولوجيا المعلومات في تسريع وتقصير مدة تصميم وتطوير المنتج الجديد
من خالل جمع البيانات الخاصة بالمستهلك ورغباته وأذواقه بصورة سريعة على شبكة االنترنت ,كما يتعين
على المسوقين اتخاذ أربعة ق اررات عامة للمنتج لتلبية احتياجات الزبون (صفات مميزة ,ماركات تجارية,
خدمات دعم ,تمييز) تنطبق على منتجات االنترنت.
 .6التسعير االلكتروني .E-Price
توجد بعض االختالفات الخاصة بالتسعير في ظل التسويق االلكتروني عنه في ظل التسويق التقليدي ,بينما
تكون األسعار مخفضة في ظل التسويق االلكتروني وتكون مرتفعة في ظل التسويق التقليدي ,كما أن النقود
المستخدمة في التسويق التقليدي هي النقود الورقية ووسائل الدفع التقليدية العادية ,بينما في التسويق
االلكتروني يستخدم النقود االلكترونية والوسائل األكثر مرونة مثل ,البطاقات البنكية والشبكات االلكترونية
(نموشي.)2215 ,
وأشار شالش وآخرون ( )2211أن االنترنت يسهم في التأثير في سعر المنتجات باتجاه التخفيض ,وتعد
مشكلة التسعير من المشكالت الصعبة التي تواجه اإلدارة بصفة عامة ,كما يساعد االنترنت المنظمات في
تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها ,وذلك من خالل المعلومات المتوافرة حول أسعار منتجات الشركات
المنافسة.
وأصبح هناك العد يد من المواقع االلكترونية التي تتيح للمستهلكين الوصول إلى معلومات األسعار من
مختلف الموردين ,حيث تعمل هذه المواقع على تجميع المنتجات وأسعارها من مختلف مواقع التسويق
االلكتروني مما يسهل على المستهلكين التعرف على األسعار دون الذهاب إلى كل موقع على حدة (الك اربلية,

.)2211
ووفقًا ل ـ أبو فارة ( )2221إن عملية التسعير االلكتروني يجب أن تتوافق مع أهداف المنظمة ,ومبادئها
والوعود التي تقطعها مع الزبائن ,بالوقت نفسه يجب على المنظمة العمل بصورة متواصلة ,ومركزة في عملية
جمع البيانات عن السوق المستهدف من حيث األسعار المق دمة للخدمة نفسها وبالتالي اعتماد السعر
المنافس ,والذي يؤدي إلى استم اررية المنظمة ,وزيادة نسبة مبيعاتها ,وتعزيز حصتها السوقية ,والذي ينعكس
إيجابيًا على أرباحها ,ويمكن تعزيز ذلك من خالل عدة أساليب( :الدهون.)2211 ,
أ -الدقة في تحديد مستويات األسعار :تنتج عن مدى قدرة المنظمة بمتابعة األسواق المستهدفة,
والحصول على البيانات والمعلومات الدقيقة الالزمة لتحديد السعر المنافس للخدمة أو المنتج.
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ب -التكيف السريع لالستجابة للتغيرات السوقية :إن االعتماد على االنترنت في تحديد األسعار يعطي
مرونة كبيرة للتكيف مع المتغيرات التي قد تط أر على السوق المستهدفة بعكس المنظمات التي تعتمد
في تسعير منتجاتها على أسس تقليدية.
ت -تجزئة األسعار :إن المنظمات المستخدمة لالنترنت ال تستخدم سياسة سعرية واحدة بل تلجأ في
سياستها السعرية على جميع البيانات والمعلومات ضمن السوق المستهدفة ,وعن جميع القطاعات
السوقية لتتمكن من تحديد القطاع المستهدف سعرياً.
 .3التوزيع E-Place
عرفه ) Kotler & Armstrong (2008بأنه مجموعة النشاطات التي تنفذها الشركة بهدف جعل المنتج
متاح للمستهلكين.
يتميز التوزيع االلكتروني باختصار قنوات التوزيع التقليدية وهذا راجع إلى شبكة االنترنت التي تساعد على
تخفيض القنوات التسويقية وتعمل على إيصال السلعة للمستهلك بالزمان والمكان المناسبين ( any time,
 , )any whereوتؤدي إلى تطبيق قاعدة من المنتج إلى المستهلك مباشرة (فزاز.)2211 ,
وان القيام بعملية التوزيع باستخدام الوسائل االلكترونية يؤدي إلى القضاء على المسافات بين المنتج والعميل
وبالتالي حل السوق المادي محل السوق الفضائي (بجادي.)2215 ,
وأشار أبو فارة ( )2221ب أن هناك اختالف في أسلوب توزيع المنتج باختالف طبيعة المنتج الخدمي نفسه,
حيث تتم عملية الترويج والشراء والدفع والتوزيع للخدمات إلكترونيًا ,وبمعنى آخر نستطيع القول إن الخدمات
تكون عملية تسويقها إلكترونيًا عملية متكاملة ,وال نغفل عن بعض الخدمات التي يجري توزيعها كما لو كانت
سلعة ,ومن هنا نذكر بعض أساليب توزيع الخدمات( :الدهون)2211 ,

أ -توزيع (تسليم) الخدمات عبر موقع المنظمة البائعة :في هذه الحالة عند إبرام عملية الشراء
االلكترونية من خالل موقع المنظمة البائعة ,وبعد عملية الدفع االلكتروني يتم تزويد المشتري
االلكتروني برقم سري خاص به يقوم بإدخاله للحصول على الخدمة واالستفادة منها بالوقت نفسه
الذي تمت فيه عملية الشراء ,ومثال ذلك شراء خدمة مشاهدة بعض األفالم والبرامج وغيرها.
ب -توزيع (تسليم) الخدمات بأسلوب التحميل :يتم السماح للمشتري االلكتروني بعمليات تحميل بعض
الملفات ,كملفات الصوت والصور وبعض البرامج بعد إتمام عملية الشراء االلكترونية ,والدفع
االلكتروني سواء من خالل بطاقات االئتمان أو غيرها من أساليب الدفع االلكتروني.
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ت -التوزيع المختلط (الهجين) :وهو التوزيع الذي يجري جزء منه الكترونيًا من خالل شبكة االنترنت,
والجزء اآلخر ماديًا خارج عالم االنترنت ,فيتم إجراء عملية شراء الخدمة والدفع الكترونياً ,أما
الحصول على الخدمة فيتم خارج عالم االنترنت ,ومثال ذلك عمليات الحجز في الفنادق وعمليات
حجز تذاكر السفر الكترونيًا.
 .1الترويج E-Promotion
عرفه ) Kotler & Armstrong (2008بأنه األنشطة التي تربط مزايا المنتج واقناع الزبائن المستهدفين
لشرائه .وعرفه بعلوشة ( )2215بأنه عبارة عن عملية نقل المعلومات الخاصة بالمنتج اعتمادًا على التفاعل
المباشر بين المنظمات والمستهلكين من خالل وسائل االتصال االلكترونية بغرض تحقيق المؤسسة ألهدافها.
عرف الترويج بأنه مجموعة الجهود الترويجية التي تسعى لتعريف الجمهور واقناعهم
أما منصور (ّ )2211

بأنواع السلع المراد تسويقها ,وهذا ال يتم إال من خالل :اإلعالن ,والبيع الشخصي ,وأساليب تنشيط المبيعات,

والعالقات العامة ,والنشر.
إن الترويج في األعمال االلكترونية ضروري ويعمل على جذب العديد من الزوار إلى موقع الويب الخاص
بالشركة مما يؤدي إلى تحفيز عملية الشراء وأيضًا يؤدي إلى زيادة الوالء من قبل الزبون(فزاز.)2211 ,
ويرى الباحث أن الترويج االلكتروني عبارة عن استخدام الوسائل واألدوات االلكترونية من اجل وصف المنتج
وابراز مميزاته لجذب الزبائن.
ويرى منصور وآخرون ( )2213أن أشكال الترويج االلكتروني يمكن وصفها بالمتعددة والكثيرة حيث يرتبط
أكثرها انتشا ًار في تلك األجهزة التقنية التي تصاحب اإلنسان في أي مكان يذهب إليه وهي سهلة الحديث,
فمثالً هناك الترويج االلكتروني عبر الموبايل أو الخلوي حيث تكمن ميزته في أنه أكثر األجهزة خصوصية؛
فهو القناة التي توصل في أي وقت لكل من يريد التحدث ,ومع ازدياد انتشار الهواتف الخلوية في العالم ,فإن
ذلك أتاح الفرصة للكثير من المستهلكين في حرية الحصول على احتياجاتهم التسويقية في أي وقت.
يرى عبد الفتاح ( )2211أن عناصر المزيج التسويقي تمثل مجموعة من األنشطة التسويقية المتكاملة
والمترابطة والتي تعتمد على بعضها البعض بغرض إبداع الوظيفة التسويقية على النحو المخطط لها,
ويعرض الجدول التالي مكونات عناصر المزيج التسويقي.
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جدول رقم ( )1عناصر المزيج التسويقي

السعر

المنتج/الخدمة المقدمة
 -الجودة

 -الخصومات

 -الصورة الذهنية

 -القمية المدركة

 -اسم العالمة التجارية

 -شروط الدفع

 -الخاصيات

 -اإلئتمان

 -التنوع

الترويج

 -طرق الدفع

 -المزيج

 -عناصر القيمة المضافة

 -االسناد

 -الجودة/السعر

 -خدمة العمالء

التوزيع

 -اإلتصاالت التسويقية

 -القنوات التجارية

 -تنشيط المبيعات

 -إسناد المبيعات

 -العالقات العامة

 -تجزئة القنوات

 -اسم العالمة التجارية

 -التوزيع

 -التسويق المباشر

 -الموقع

 -مكانة السعر في السوق

 االستخدام الضمانات توفير المنتج/الخدمةالمصدر( :عبد الفتاح ،فادي )6111

رابع ًا :أهمية التسويق االلكتروني.
يعد التسويق االلكتروني المجال الذي من خالله تطمح المنظمة للوصول ألكبر عدد من الجمهور ,فإستخدام
التسويق االلكتروني يعمل على تخفيض التكاليف مقارنة بالتسويق التقليدي ,وبذل مجهود أقل ,ويتيح العمل
في أي زمان ومكان ,أي أنه يزيل القيود المفروضة على المسوق ويعطيه الحرية الكاملة في عمله.
فالتسويق االلكتروني دخل في كل المجاالت العلمية والعملية وعلى نحو سعت المنظمات إلى تبنيها وبخاصة
في ظل ظروف المنافسة الشديدة والتطورات التقنية الحديثة (الجرجري وآخرون.)2211 ,

ولقد ازدادت األهمية اإلستراتيجية للتسويق االلكتروني بعد انتشار االستخدامات التجارية لالنترنت ,وقد فتح
التسويق االلكتروني آفاقاً جديدة في عالم التسويق بحيث أتاح للمنظمة فرصة استهداف المشترين والمتسوقين
والمستهلكين بصورة فردية ,ويمتاز التسويق االلكتروني الفردي بأن له القدرة على استقطاب وجذب المستهلك
إلى المنظمة بصورة أفضل ,وبسبب األهمية المتنامية للتسويق االلكتروني أصبح ضرورة حتمية لنجاح أي
منظمة (شيروف.)2212 ,
ويعتقد انجيليديس ( )Angelidesبأن التسويق االلكتروني قد زاد االهتمام به بسبب ظهور الفلسفة الفكرية
التي ت هتم بالتسويق مع المستهلكين بصورة فردية (أبو النجا.)2212 ,
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خامس ًا :مراحل التسويق االلكتروني.
يمكن القول بأن التسويق االلكتروني يشتمل على أربعة مراحل أساسية كما وضحها بومجان (:)2213
أ -مرحلة اإلعداد  : Preparation phaseوفيها يتم جمع المعلومات الضرورية حول العمالء المرتقبين
(حاجات -رغبات) واألسواق المستهدفة وطبيعة المنافسة بشتى الوسائل التقليدية أو اإللكترونية.
ب -مرحلة االتصال  : Communication phaseفي هذه المرحلة تستخدم الشركات العديد من وسائل
االتصال المختلفة للتواصل مع الزبون وفي الوقت نفسه للترويج عن منتجات الشركة من خالل
وسائل اإلعالن المختلفة بطريقة سهلة وواضحة ومفهومة للمستهلكين ومحاولة إقناعهم وحثهم على
الشراء وتستخدم الشركات الوسائل االلكترونية في عملية اإلعالن والترويج من خالل ما يعرف
بصفحة االنترنت.
ت -مرحلة التبادل  : Transaction phaseهي مرحلة القبول واالتفاق ما بين الشركة أو البائع
والمستهلك ,أي يكون قد التقى العرض بالقبول ومن ثم يصدر المشتري ق ارره بالشراء الكترونيًا من
خالل استخدام الدفع بأسلوب البطاقات االئتمانية عبر االنترنت ,والتي تكفل األمان والحفاظ على
السرية والمصداقية.
ث -مرحلة ما بعد البيع  : After-sales phaseبعد عملية التنفيذ وتقديم خدمات إسناد ودعم إضافية
فالعملية التسويقية ال تتوقف عند استقطاب الزبائن بل أيضًا المحافظة على هؤالء الزبائن في ظل
المنافسة الموجودة.
سادس ًا :وظائف التسويق االلكتروني.
يرى بومجان ( )2213أن وظيفة التسويق االلكتروني تتمثل في بناء عالقات دائمة ومستمرة مع العمالء
والحفاظ عليها على المدى البعيد ويمكن بناء هذه العالقات عن طريق البريد االلكتروني وعقد مناقشات
بين مجموعة من المستخدمين حول موضوع معين.
ومن وجهة نظر فزاز ( )2211فإن الت سويق االلكتروني يساهم بتسويق الخدمات والمنتجات عبر شبكة
االنترنت عن طريق كتابة محتوى فعلي يوضح مزايا المنتج.
ويرى الطويل وآخرون ( )2212أن وظيفة التسويق االلكتروني تتضمن االستخدام الكفء والتطوير
الفعال للموارد التسويقية الرقمية واستخدام االنترنت في عمليات التسويق من أجل تحقيق ميزة تنافسية في
أسواق األعمال االلكترونية.
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سابع ًا :الخصائص المميزة للتسويق االلكتروني.
وفقاً لـ ـ السبيعي وآخرون ( )2212ورشيد ( )2213فإن الخصائص المميزة للتسويق االلكتروني هي :
 .1الخدمة الواسعة أي خدمة  21ساعة فهنا العميل يستطيع أن يتعامل مع الموقع االلكتروني في أي
وقت ,فاالنترنت يتيح للعميل الوصول إلى الخدمة الذاتية للحصول على المعلومات والخدمات التي
يريدها وأيضًا ّأدى ذلك إلى تطور اتجاه تمكين العميل في اتخاذ القرار أثناء وقت الفراغ.

 .2يتيح تكافؤ الفرص بحيث تستطيع الشركات الصغيرة أن تنافس الشركات الكبيرة والوصول إلى
األسواق الدولية وكما يتيح للعمالء الوصول إلى الشركات العالمية بغض النظر عن مواقعهم
الجغرافية.
 .3تحقيق التسويق الفردي ) (one on one marketingهنا المواقع االلكترونية تعرض رسائلها للفرد
الواحد في كل مرة.
 .1توفير كافة المعلومات ال خاصة بالمنتج من صور وكتلوجات ومواد تعريفية وغير ذلك وبخدمة
ال ونها ًار وكذلك يمكن مراجعة أذواق المستهلكين وتغير مواصفات المنتج حسب التغذية
متواصلة لي ً
العكسية التي تحصل أثناء مراحل التسويق.
 .5تخفيض التكاليف واستخدام التسعير المرن ,أي التغير في السعر وفقًا ل ـ متغيرات السوق أهمها
الكمية المطلوبة.
 .6غياب المستندات الورقية ّأدى إلى تنفيذ الصفقات الكترونيًا والسرعة في األداء ,بالتالي إلى توفير في
التكاليف.

 .7التعامل مع جميع فئات المجتمع وفي كافة أماكن تواجدهم.
ثامناً :مجاالت التسويق االلكتروني.
إن استخدام الوسائل االلكترونية في بداية األمر اقتصر على الدور الترويجي والتعريفي بالمنظمة
ومنتجاتها وخدماتها ,أما في اآلونة األخيرة فقد تعددت المجاالت التي يستخدمها التسويق
االلكتروني ,وهي وفقًا ل ـ فضيلة ( ,)2212ونموشي (:)2215
 .1اإلعالن :يمكن من خالل االنترنت اإلعالن عن المؤسسة (تاريخها ,خبراتها ,عدد العاملين بها,
رأس ال مال ,عدد سنوات الخبرة ,الجنسية) ,واإلعالن عن منتجاتها (عدد منتجات الشركة والمزايا
والمواصفات الخاصة بكل منتج).
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 .2البيع :يمكن استخدام االنترنت في إعداد كشوف بأسماء العمالء الحاليين والمرتقبين وتوزيعاتهم
الجغرافية ,وارسال أسعار البيع للعمالء والعروض الترويجية واستقبال طلبات شرائهم ,ويمكن أيضًا
إطالع العمالء كل ما هو جديد أول بأول ,ومتابعة ما تم تنفيذه من طلبات الشراء التي تم استقبالها
من العمالء.
 .3خدمة ما بعد البيع :يمكن االعتماد على االنترنت في استقبال طلبات وشكاوي العمالء وسرعة حلها
ومتابعة خدمتهم بعد الشراء ,وتسجيل الشكاوي الخاصة بالعمالء وأسبابها وماذا تم فيها ,واإلعالن
عن خدمة مراكز ما بعد البيع ووسائ ل االتصال بها على شبكة االنترنت ,وتوجيه وارسال العمالء
على الطريقة المثلى الستخدام المنتج.
 .1التوزيع المباشر إلى المستهلك األخير ومتاجر الجملة والتجزئة.
 .5المنتجات الجديدة :عقد المؤتمرات والندوات للتعريف بالمنتجات الجديدة واختيار افضل طرق التوزيع
لها ,وتلقي أفكار بالمنتجات الجديدة من العمالء والموردين والمخترعين ومراكز األبحاث
المتخصصة ,والحصول على اإلحصائيات والبيانات السابق نشرها والتي تساعد إدارة التسويق في
إجراء الدراسات االقتصادية للمنتجات الجديدة.
 .6تطوير المنتج :يمكن استخدام االنترنت في الحصول على المعلومات الالزمة إلجراء التعديالت على
المنتج من حيث شكل العبوة والغالف ,االسم التجاري أو العالمة التجارية ,خدمة ما بعد البيع وان
كانت مناسبة أم تحتاج إلى تطور ,ومراجعة عدد سنوات ضمان المنتج عن طريق المعلومات الواردة
عن المستهلك النهائي.
 .7الشراء :يمكن االعتماد على االنترنت في الحصول على عروض أسعار الموردين ,ثم االتصال
بالموردين الذين تم الموافقة على التعامل معهم لتحديد األصناف المطلوبة والكميات ومواعيد توريدها,
وارسال أوامر التوريد مع الموردين ,وسداد قيمة المشتريات من الموردين.
تاسع ًا :مزايا التسويق االلكتروني.
من أهم مزايا التسويق االلكتروني وفقاً لـ ـ (شارف )2227 ,و(الطويل وآخرون.)2212 ,

 .1تنوع المنتجات المعروضة للبيع حيث يمكن للمؤسسة أن تعرض تشكيلة واسعة من منتجاتها وبأقل
قدر من المخزون.
 .2يمكن االنترنت من االتصال التفاعلي مع العمالء وبأقل التكاليف واالتصال التفاعلي يساعد في
اإلقناع ويحقق رضا العميل.
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 .3يساعد االنترنت في الوصول إلى الزبائن المحتملين في أي مكان في العالم والتعامل المباشر معهم
دون الحاجة إلى وسطاء.
 .1القدرة على قياس وحساب عدد األشخاص الذين زاروا موقع الشركة على شبكة االنترنت ,وقياس
المدة التي قضوها في التجول داخل الموقع وما هي المجاالت التي شدت انتباههم داخل الموقع.
 .5إمكانية الحصول على قدر كبير من االستجابة وبسرعة ,مما يمكن الشركة من التكيف مع تغيرات
سلوك المستهلكين وفي الوقت الحقيقي.
 .6سهولة الشراء ومراقبة التسليم ,بصورة خاصة بالنسبة لزبائن الشركة الذين يقدمون طلبات متكررة.

ويرى أبو النجا ( )2212أن التسويق االلكتروني يخلق نوعًا من األسواق التي يطلق عليها أسواق إفتراضية,
وهذه األسواق موجودة داخل قنوات االتصال مثل االنترنت هي عبارة عن نظام يتكون من عدد كبير وغير
متجانس من أجزاء أو قنوات للتوزيع داخل شبكات العمل واالتصاالت بعيدة المدى.
عاشرًا :تحديات التسويق االلكتروني.
وفقاً ل ـ عبد الغني ( )2221فإن التسويق االلكتروني يواجه عدداً من التحديات أهمها التحديات التنظيمية
حيث أن تنمية األعمال من خالل التسويق االلكتروني تحتاج إلى إحداث تغييرات جوهرية في البنية التحتية
في الهيكل والمسار والفلسفة التنظيمية للشركات ,ويعتبر إنشاء موقع إلكتروني على اإلنترنت أشبه ما يكون
بإنشاء وبناء موقع مادي ,حيث أن تصميم وانشاء وتطوير المواقع اإللكترونية يحتاج إلى خبراء متخصصين
وعلى درجة عالية من الكفاءة وكذلك الحاجة إلى دراسات تسويقية وفنية بحيث تكون تلك المواقع اإللكترونية
ال
جذابة ومصممة بشكل قادر على جذب انتباه العمالء واثارة اهتمامهم ,كما يجب أن يكون الموقع مؤه ً
لتقديم قيمة إضافية للعميل بما يحقق للشركة ميزة تنافسية عن اآلخرين.
ويرى عبد ( )2225أن سرعة التطورات التكنولوجية في مجال تصميم وتطوير المواقع اإللكترونية وتعزيز
فعاليتها وقدرتها التنافسية يعد من أهم التحديات التي تواجه استم اررية هذه المواقع ونجاح التسويق اإللكتروني
من خاللها ,باإلضافة إلى عوائق اللغة والثقافة ،والخصوصية واألمن ,والقيود القانونية للحكومات.
الحادي عشر :مخاطر التسويق االلكتروني.
تزداد أهمية الحذر من التسويق غير الصادق الذي ال يحمل مضموناً حقيقياً ,ألنه من السهل نشر معلومات
عن أي شركة عبر االنترنت وأن أحد الزبائن قد يتعرض لحالة خداع من هذه الشركة الوهمية أو غير
الملتزمة ,مثل التعامل ببطاقة ائتمان مسروقة أو تقديم ضمانات خدمات ما بعد التصنيع دون االلتزام بالتنفيذ
الفعلي ,أو عن طريق ادعاء صفة المصرف لتجميع األموال وتقديم إغراءات بالحصول على عوائد مجزية
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وغير ذلك من األساليب ,ذلك أن مسألة تسديد مبالغ الشراء للسلع والخدمات بواسطة إرسال أرقام البطاقات
االئتمانية عبر الشبكة ما تزال غير آمنة (نموشي.)2215 ,
ويرى (األمير )2228 ,أن أمن المعلومات المتعلق باألعمال اإللكترونية ,الذي برزت الحاجة إليه بعد
عمليات االختراق والتخريب التي يمارسها مجرمي االنترنت  ,Internet Hackersوأدت إلى خسائر كبيرة,
ولذلك فمنذ عام  1118م ,بدأت شركات بطاقات االئتمان وشركات الحاسوب بطرح مجموعة معايير األمن
الخاصة بالتعامالت والتبادالت التجارية عبر اإلنترنت ,لتكون ممارسة التسوق فيه على مستوى من األمن
والسرية .ومن تلك المعايير التي تم االتفاق عليها:
 التعامالت اإللكترونية اآلمنة ).Secure Electronic Transaction (SET معيار الشراء المفتوح عبر اإلنترنت ).Open Baying on Internet (OBI معيار التبادل المالي المفتوح ).Open Financial Exchange (OFX معايير تبادل البيانات آليا).Electronic Data Interchange (EDI بروتوكوالت , SS2و .S-HTTPالثاني عشر :واقع التسويق االلكتروني في شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
يتسم الواقع التنافسي لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة بأنه شديد المنافسة وذلك نظ ًار لوجود الكثير من
الشركات " 7شركات" مختصة بهذا المجال ,فلو قمنا بمقارنة عدد شركات االنترنت في قطاع غزة ب ـ عددها
ب ـ دول مجاورة أخرى لالحظنا وجود عدد كبير من الشركات في قطاع غزة ,ولذلك اتجهت الشركات للبحث
عن كافة السبل وشتى الطرق للوصول ألكبر شريحة من الزبائن ,ومع ظهور التسويق االلكتروني فإن
الشركات اتجهت نحوه وبشكل كبير لما يحتويه من مزايا وفوائد ذكرناها سابقًا ,وقد قام الباحث بعمل مقابالت
مع مدراء في شركات تزويد االنترنت وأكدوا جميعهم على أن الشركات تستخدم التسويق االلكتروني بشكل
كبير.
 الخالصة.
تطور مفهوم التسويق ومر بالعديد من المفاهيم التسويقية وضعها كبار علماء التسويق ,ويأتي المفهوم
الحديث للتسويق ليوضح أن أصول المنشأة ليس لها أي قيمة دون وجود العمالء ,وأن الوسيلة األساسية
لجذب العمالء هو وعدهم بتحقيق اإلشباع المطلوب لحاجاتهم ورغباتهم.
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إن توسع الشركات في استخدام االنترنت كأداة أساسية ومهمة في التسويق لتزويد الزبائن بالمنتجات
والخدمات والمعلومات التي يحتاجون أدى إلى اهتمام الشركات بالتسويق االلكتروني إذ يسهم في تحقيق
التنسيق والتكامل مع وظائف الشركة األخرى كوظيف ة اإلنتاج والشراء والتخزين وغيرها ,وبالتالي فإن التسويق
االلكتروني يتضمن االستخدام الكفء والتطوير الفعال للموارد التسويقية الرقمية من أجل تحقيق ميزة تنافسية,
وزاد االهتمام بالتسويق االلكتروني بسبب ظهور الفلسفة الفكرية التي تهتم بالتسويق مع المستهلكين بصورة
فردية.
اختلف الباحثون في تصميم عناصر المزيج التسويقي االلكتروني ,فهناك من يرى بأنها تتكون من العناصر
التقليدية األربعة ( )4P'sمع االختالف في الممارسة والتطبيق.
وقد تناول هذا الفصل مفهوم التسويق والمراحل التي مر بها وأهم المفاهيم التسويقية وتطورها ,وتناول أيضًا
مفهوم التسويق االلكتروني وأهم آراء الباحثين والعلماء حوله واتفقوا على أن الوسائل االلكترونية هي جوهر
التسويق االلكتروني ,كما تناول الباحث في هذا الفصل عناصر المزيج التسويقي االلكتروني  4P'sواألهمية
والمراحل والوظائف والخصائص والمزايا والتحدي ات الخاصة بالتسويق االلكتروني ,وتبين من خالل هذا
الفصل أن الشركات في جميع دول العالم أصبحت تعتمد بشكل كبير على استخدام االنترنت في عملية
التسويق لما له من أهمية ودور مؤثر في تحقيق الميزة التنافسية.
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المبحث الثاني
الميزة التنافسية
مقدمة.
من طبيعة اإلنسان على مر الزمان سعيه التميز عن اآلخرين ,وذلك بهدف تحقيق منفعة ذاتية تتمثل
في إشباع حاجاته  ,وكذلك في يومنا هذا تسعى جميع الشركات للحصول على ميزة تنافسية تميزها
عن سائر الشركات المنافسة ,وهذا ما يتطلبه عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمنافسة
القوية.
يحظى موضوع الميزة التنافسية خالل السنوات األخيرة باهتمام واسع النطاق على الصعيد العالمي
حتى أصبح هذا الموضوع بالوقت الراهن يحتل صدارة قائمة اهتمامات وأولويات مختلف دول العالم,
وذلك بهدف مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والمتمثلة في تسارع وتيرة
العولمة واالندماج في االقتصاد العالمي وسياسات االنفتاح وتحرير األسواق وما نجم عنها من ظهور
المزيد من التكتالت اإلقليمية وانتشار ظاهرة االندماج والتملك بين المؤسسات المحلية وكذلك
المؤسسات العالمية إضافة إلى التطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ,وأصبحت
القدرة على النجاح في المنافسة من أهم عناصر نمو المؤسسات واستم ارريتها (عبد الوهاب.)2212 ,
إن بيئة األعمال التنافسية في جميع أنحاء العالم اليوم والعوامل المؤثرة فيه هي مختلفة جدًا وأكثر
تعقيداً مما كانت في الماضي ,تقدم تكنولوجيا المعلومات وأساليب اإلنتاج ,وقوة العمالء هي من بين
خصائص بيئة األعمال اليوم ,والتي ترتبط مع ديناميات وتعقيد األسواق ,والسؤال اآلن هو ما هو
سر البقاء والنجاح ,واالستدامة في األسواق التنافسية؟ الجواب على هذا السؤال هو إليجاد وسيلة
للبقاء على قيد الحياة والتوافق مع البيئة المحيطة المليئة بالتحديات وبعد الحصول على مركز جيد
في بيئة تنافسية (.)Hakkak, 2015
تمثل الميزة التنافسية القاعدة األساسية الذي يرتكز عليها أداء المنظمات ,ومن النادر أن تمتلك
منظمات األعمال سبق تنافسي على كافة األصعدة وفي جميع المجاالت قياسًا للمنافسين اآلخرين,
نظ اًر لمحدودية موارد المنظمة من جانب ,وعمل ق اررات مبادلة لغرض بناء ق اررات مميزة تستند
وتتبادل التأثير مع الجدارات المميزة للمنظمة من جانب آخر ,وهكذا فالميزة التنافسية تعد مفتاحًا
لنجاح منظمات األعمال (المطيري.)2212 ,
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أو ًال :مفهوم الميزة التنافسية.
اتضح من خالل مراجعة األدب النظري ذي العالقة أن هناك تعريفات عديدة للميزة التنافسية ,وقد
عرفها الدويري ( )2215أنها قدرات وخبرات تتمتع بها المنظمة وتجعل منها أكثر تمي اًز عن غيرها
من المنظمات العاملة في ذات القطاع التي تنتمي إليه ,وذلك تبعًا لقدرة المنظمة على استخدام
مواردها وتنفيذ أنشطتها بكفاءة عالية ,وتقديم منتجات عالية الجودة ,وامتالكها للطرق اإلبداعية
األكثر فاعلية بالتزامن مع القدرة على تطبيق هذه الطرق اإلبداعية.
وعرفها الشمري ( )2211بأنها إمكانية قيام المنظمة أو المؤسسة بتقديم منتجات أو خدمات فريدة
يتعذر على المنظمات أو المؤسسات المماثلة تقديم منتج أو خدمة مماثلة من حيث الجودة والنوعية.
وأشار العازمي ( )2212بأن الميزة التنافسية هي المجال التي تتمتع فيه الشركة بقدرة أعلى من
منافسيها في رصد الفرص الخارجية أو الحد من أثر التهديدات ,بإتباع قواعد ومعايير وبدرجة عالية
من التطبيق ,وتنبع الميزة التنافسية من قدرة الشركة على فعل شيء أفضل من المنافسين لها
ويعطيها تفوقًا تنافسياً عليهم في السوق  ,وبما يحقق لها حصة سوقية أكبر من خالل توفر مجموعة
من العناصر في الشركة من أهمها :التوزيع والتخصيص المالئم لكل أصحاب المصالح باالعتماد
على قواعد مبادئ محددة.
وكذلك عرفها ( Kotler & Armstrong (2008بأنها تحقيق ميزة على المنافسين تُكتسب بواسطة
عرض قيمة عالية للمستهلكين مقارنة بعروض المنافسين.
وأشار بزادوغ ( )2215بأنها مجموعة من المهارات والموارد التي تستطيع المنظمات تنسيقها
واستثمارها بهدف تحقيق األفضلية على المنافسين واستقطاب الزبائن.
ويرى ( Porter (1998بأنها توضح دور المنتجات أو الخدمات المكملة في المنافسة والميزة
التنافسية في نفس الصناعة.
ومن خالل التعاريف السابقة يرى الباحث أن الميزة التنافسية عبارة عن ابتكار أو إضافة قيمة لمنتج
أو خدمة ,تجعل الشركة تتميز على المنافسين في السوق.
وتمثل الميزة التنا فسية القاعدة األساسية التي يرتكز عليها أداء المنظمات ,ومن النادر أن تمتلك
منظمات األعمال سبقاً تنافسيًا على كافة األصعدة وفي جميع المجاالت قياساً بالمنافسين اآلخرين,
ونظ ًار لمحدودية موارد المنظمة من جانب ,واتخاذ ق اررات مبادلة لغرض بناء قدرات مميزة تستند
وتتبادل التأثير مع الجدارات المميزة للمنظمة من جانب آخر ,وهكذا فالميزة التنافسية تعد مفتاحًا
لنجاح منظمات األعمال (النسور.)2212 ,
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وأشار التلباني وآخرون ( )2212بأن خلق ميزة تنافسية ,يحتاج إلى القدرة لالستفادة من الموارد -
الذي يعرف بأنه القدرة على التعامل مع مسألة معينة  -وكما تنمو القدرة على مر الزمن ,لالستفادة
من الموارد المتاحة لخلق موارد جديدة ,مثل المهارات (من خالل تكنولوجيا جديدة أو تطبيق
البرمجيات) ,أو لفتح أبواب جديدة لتطوير أنواع جديدة من المنتجات.
ثانياً :أهمية الميزة التنافسية.
تناول العديد من الباحثين أهمية الميزة التنافسية حيث ذكرت ) Papulova (2006أن الميزة
التنافسية تجعل الشركة قادرة على تلبية احتياجات العمالء بشكل أكثر فعالية من منافسيهم ,ويتحقق
ذلك عند إضافة قيمة حقيقية للعمالء ,وأشار حسون وآخرون ( )2212أن الميزة التنافسية هي بمثابة
المحرك والمحفز للمنظمات لتنمية وتقوية مواردها وقدرتها وتدفعها إلى البحث والتطوير من أجل
المحافظة على هذه الميزة وتقويتها ,ويرى عبد الوهاب ( )2212أن الميزة التنافسية تحمل بعدًا
داخليًا يتمثل في المعرفة الجيدة للقدرات واإلمكانات واالستثمار فيها بشكل يحقق الميزة التنافسية
للمنشأة ,كما يرى التلباني وآخرون ( )2212أن الميزة التنافسية تمثل العنصر االستراتيجي الحرج
الذي يقدم فرصة جوهرية لكي تحقق المنظمة ربحية متواصلة بالمقارنة مع منافسيها.
وتعد الميزة التنافسية من أكثر أسباب بقاء الشركة في السوق ,حيث وجود الشركة في السوق وقوتها
يعتمد على قيمت ها التي تحددها الميزة التنافسية ,وتجعل لدى العمالء الوالء الكامل للشركة.
ويمكن القول بأن الميزة التنافسية تكون نسبية بحيث تتحقق بالمقارنة وال تكون مطلقة ,كما أنها
تساهم في تحقيق التفوق واألفضلية على المنافسين في القطاع التي تنتمي إليه الشركة ,كما انها
تحقق قيمة للشركة تنبع من داخلها ويعكسها أدائها ألنشطتها االنتاجية ,كما أن لها آثار بعيدة األمد
وخصوصًا إذا تم تحديدها وتطورها (العازمي.)2212 ,
ثالثاً :مصادر الميزة التنافسية.
حدد الشمري ( )2211مصادر الميزة التنافسية على أنها:
 .1المصادر الداخلية المرتبطة بموارد المنظمة الملموسة وغير الملموسة مثل العوامل
األساسية لإلنتاج والطاقة ,والموارد األولية ,وقنوات التوزيع والموجودات وغيرها ,وقد تأتي
الميزة التنافسية من النظم اإلدارية المستخدمة والمطورة ,وأساليب التنظيم اإلداري ,وطرق
التحفيز ,ونتائج البحث والتطوير واإلبداع والمعرفة.
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 .2المصادر الخارجية وهي كثيرة ومتعددة وتتشكل من خالل متغيرات البيئة الخارجية وتغيرها
مما يؤدي إلى إيجاد فرص وميزات يمكن أن تستغلها المنظمة وتستفيد منها ,كظروف
العرض والطلب على المواد األولية ,والموارد البشرية المؤهلة وغيرها.
 .3يمكن للمنظمة أن تبني ميزة تنافسية من خالل خياراتها اإلستراتيجية الخاصة بالتكامل
األفقي والعمودي والتنويع والتحالفات اإلستراتيجية والعالقة مع اآلخرين.
ويمكن اعتبار أن سمعة المنظمة وشهرتها من أهم مصادر الميزة التنافسية غير الملموسة والمؤثرة على
المنظمة وسير نجاحها في السوق.
وأشار ) Jones et. Al (2003أن المرونة التنظيمية هي المصدر الرئيس للميزة التنافسية ,وأن العوامل
الفردية بدءًا من إدارة االبتكار إلدارة سلسلة التوريد تسهم في المرونة والتعلم التنظيمي وفي نهاية المطاف
على ميزة تنافسية.
كما أشار ) Ferrell, et. al (2005إلى المصادر التي ينبغي أن تفكر بها إدارة المنظمة لبناء الميزة
التنافسية وفقًا لنوع الميزة (النسور.)2212 ,
جدول رقم ( )6مصادر بناء الميزة التنافسية

المصادر الفرعية

المصدر الرئيسي

 والء الزبائن للعالمات التجارية وارتفاع كلفة التحول عند العميل.
العالقات

 العالقات بعيدة األمد مع شركاء سلسلة التوريد واتفاقيات التحالفات اإلستراتيجية.


القانوني

التنسيق والتكامل مع شركاء سلسلة التوريد وكثافة قوة المساومة.

 تسجيل براءة االختراع والعالمات التجارية وقيود العقود ومنافعها.
 ميزات ضريبية ومناطق التجارة الحرة القانونية التكوين.
 محددات التجارة العالمية وتحجيم الدور الحكومي.
 وفرة الموارد المالية ,ومصانع ومعدات حديثة.

التنظيمي

 فاعلية نظم االستخبارات عن الزبائن والمنافسين.
 الثقافة والتصور واألهداف المشتركة وقوة السمعة التنفيذية.

الموارد البشرية
المصدر الرئيسي

 إدارة المواهب بتفوق ,التزام وتدريب العاملين ,واستثمار الموارد البشرية بالعمل.
المصادر الفرعية

 حقوق الملكية واالسم والعالمة التجارية وتقديم منتجات راقية.

المنتج

 التفوق بالنوعية أو الخصائص ,وضمانات وترخيص المنتج.

التسعير

 كلفة إنتاج منخفضة ووفورات اقتصادية.

 البحث والتطور ,والتفوق بتصور المنتج.
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 ضخامة حجم عملية الشراء ,انخفاض كلف التوزيع ,وقوة مساومة مع البائعين.
الترويج
التوزيع

 صورة المنظمة ,موازنة ضخمة للترويج ,تفوق قوى البيع ,اإلبداع ,وكثافة الخبرة
التسويقية.
 كفاءة نظام التوزيع ورقابة الخزين الفوري ,كثافة تكامل سلسلة التوريد ,ومالءمة
المواقع وقوة االستعداد للتجارة االلكترونية.

المصدرFerrell, O. C., Daniel, B. and Ferrell, L, (2005) :

رابع ًا :استراتيجيات الميزة التنافسية.
إن الفكرة التي يقوم عليها مفهوم االستراتيجيات العامة هي أن الميزة التنافسية قلب أي إستراتيجية ,وعليه فقد
حدد ) Porter (1998مجموعة من االستراتيجيات العامة للميزة التنافسية:
 .1قيادة التكلفة .Cost Leadership
وهي أن تسعى المنظمات إلى تقديم سلع وخدمات بأقل تكلفة ممكنة مقارنة مع المنظمات األخرى
العاملة في ذات القطاع ,ويتم ذلك بتحقيق وفورات اقتصادية وامتالك تكنولوجيا تساهم في خفض
التكلفة و استخدام مواد خام أكفأ في عملياتها االنتاجية ,وأيضًا قد يتحقق ذلك من خالل التوسع في
ذات القطاع الصناعي التي تنتمي إليه أو من خالل الدخول في صناعات جديدة ذات صلة بالقطاع
التي تنتمي إليه (.(porter, 1998
 .2التميز .Differentiation
هي اإلستراتيجية التي تعني تطوير منتج أو خدمة لها صفات فريدة من نوعها وتتمتع بقيمة كبيرة
لدى العمالء وأنها أفضل من منتجات المنافسين أو مختلفة عنها بحيث تستطيع وضع أسعار
إستثنائية للمنتج (دحبور.)2212 ,

وتسعى المنظمات إلى أن تق دم منتجاتها بطريقة أفضل من المنافسين اآلخرين ,واضافة قيمة مضافة
لعملياتها التسويقية واالنتاجية من حيث إدخال بعض الصفات الجديدة على منتجاتهامثل سهولة
االستخدام او تقديم خدمات ما بعد البيع بطريقة مبتكرة كنظام الصيانة ,التوصيل ,تسهيالت ائتمانية,
واألصل أن يدرك المستهلك هذه المميزات الجديدة وتكون ذات قيمة بالنسبة له وان يفتقر إليها
المنافسون (.(porter, 1998
 .3التركيز .Focus
وتهدف إلى التركيز على قطاع محدد من السوق وخدمته ,وتستخدم محورين األول تحقيق ميزة
تنافسية في التركيز على التكلفة ( (cost focusوالثاني تحقيق ميزة تنافسية في تحقيق التميز
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المركز ( (differentiation focusفي السوق المستهدف في منتجات ومنطقة جغرافية محدودة
(.(wheelen & hunger, 2002
وتقوم على اختيار نطاق تنافسي ضيق داخل الصناعة ,ويتم اختيار جزء من مجموعة من
القطاعات في صناعة وموائمة إستراتيجيتها للشرائح المستهدفة ,وتسعى المنظمات لتحقيق الميزة
التنافسية للشريحة المستهدفة على الرغم من أنها ال تمتلك ميزة تنافسية بشكل عام .وتقدم إستراتيجية
التركيز على متغيرين اثنين :التركيز على التكلفة ,أوالتركيز على التميز (.(porter, 1998
 .1البقاء في المنتصف .Stuck in the middle
تندمج احيانًا المنظمات وتدخل في االستراتيجيات العامة ,ولكن قد تفشل في إنجاز أي منهم فهي
تبقى وتلتصق في المنتصف ,فهي ال تملك أي ميزة تنافسية ,هذا الموقف االستراتيجي هو عادة
وصفة ألقل من متوسط األداء .والمنظمة التي تعلق في المنتصف تتنافس في وضع غير موات
لقيادة التكلفة أوالتمييز أو كالهما ,أو حتى استراتيجية التركيز ,إذا كانت المنظمة العالقة في
المنتصف محظوظة بما فيه الكفاية الكتشاف منتج مربح أو مشترين ,فإن المنافسين أصحاب الميزة
التنافسية سرعان ما يسلبون منها ما حققته من منافع وعوائد (.(porter, 1998
خامساً :نموذج القوى التنافسية الخمسة لبورتر.
يرى مايكل بورتر بأن القوى التنافسية الخمسة تستخدم لتطوير استراتيجيات في العديد من الصناعات ,ويرى
أن على المنظمات تركيز اهتمامها وأنشطتها على القوى التنافسية الخمسة ودرجة التنافس ضمن هذه القوى
(.)Barney et. al, 2012
يوضح الشكل التالي القوى التنافسية الخمسة ل بورتر.
شكل رقم ( )3نموذج بورتر للقوى التنافسية الخمسة
تهديد المنتجات أو الخدمات
البديلة
تهديدات المنافسين الجدد
والمحتملين

المنافسة بين المنظمات
القائمة

القوى التنافسية
الخمسة ل ـ بورتر

القوة التفاوضية للموردين

القوة التفاوضية للمشترين

المصدرBarney, J. & Hesterly, W. (2012) :
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 تهديدات المنافسين الجدد والمحتملين :هم منظمات األعمال التي لم تدخل حلبة المنافسة في
الوقت الحالي لكن لديها القدرة على تلك المنافسة إذا ما رغبت في ذلك ,وكما نعلم كلما زاد عدد
منظمات األعمال في سوق ما ازدادت مهمة منظمة األعمال صعوبة في االحتفاظ في حصتها
في ذلك السوق ,وجني األرباح المأمولة وهكذا فإن التهديد الكبير من دخول المنافسين المحتملين
إلى السوق يمثل تهديداً لربحية منظمات األعمال القائمة (سليطين.)2227 ,
 القوة التفاوضية للموردين :فهم يمتلكون شكالً من أشك ال الضغط والسلطة على قطاع الصناعة
ألنهم يتحكمون بمدخالت القطاع أو النشاط االقتصادي للمنظمة ,لذا يجب على المنظمة دراسة
الفرص والتهديدات الناشئة عن الموردين ومحاولة استثمارها وادارتها بشكل يحقق للمنظمة ميزة
تنافسية ,ويستطيع الموردون تحديد كمية ونوع المعروض من المواد الخام أو الخدمات باإلضافة
إلى تحديد أسعارها في السوق (.)Barney et. al, 2012
 القوة التفاوضية للمشترين :حيث يستطيع المشترون التأثير على الصناعة وتهديدها من خالل
القدرة على تخفيض األسعار والتفاوض بشأن نوعية الخدمات وطبيعتها ويستمد المشترون قوتهم
من خالل هذه األمور :شراء جزء كبير من المنتج أو الخدمة ,زيادة عدد الموردين ,تقليل
الفروقات في تكلفة الموردين ,والقدرة على التكامل الخلفي بإنتاج السلعة نفسها (.(david, 2010

 تهديد المنتجات أو الخدمات البديلة :ويحدد مدى توفر بدائل الربح المتوقع من الصناعة ,ولتقليل
خطر المنتجات البديلة ينبغي على المنظمة تمييز منتجاتها بشكل يقلل احتمالية وجود البدائل
التي تحقق نفس اإلشباع للعمالء ,وبرغم ذلك فإن هناك نوعين من البدائل الصعبة التي تواجه
المنظمات هما التحسن السريع نتيجة التغير التكنولوجي المستمر ,والصناعات ذات األرباح
ا لعالية حيث يستطيع تقديم أسعار منخفضة وهو ما يشكل تحدي للمنظمات ( Barney et. al,

.)2012


المنافسة بين المنظمات القائمة :وهو محور االرتكاز لنموذج بورتر ,ألنه يشير إلى التقاء
العناصر األربعة السابقة ,ومن أهم العوامل المؤثرة على شدة التنافس بين المنظمات القائمة
معدل النمو في الصناعة ,مستويات المنتج ,تكاليف التبديل ,مقدار التكاليف الرأسمالية ,موانع
الخروج المرتفعة من السوق ,ودرجة التمركز والتوازن بين المنافسين (.)Barney et. al, 2012
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سادس ًا :أبعاد الميزة التنافسية.
أشار التلباني وآخرون ( )2212أن الميزة التنافسية تتحقق من خالل االستراتيجيات التنافسية ويمكن القول
بأن هناك تباين في آراء الكتاب حول هذه االستراتيجيات أو النماذج ,وللتعرف على نماذج (أبعاد) تحقيق
الميزة التنافسية كان البد من استعراض العناصر التي ركز عليها مجموعة من العلماء والكتاب في هذا
المجال ,ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول رقم ( .)3حيث تشير نتائج الجدول إلى أن العناصر الثالثة
التي حصلت على أعلى نسب هي :التمايز  ,%100واإلبداع  ,%87.5والتكلفة األقل  ,%87.5وذلك عند
دراسة ومقارنة نتائج دراسات وأبحاث مجموعة من الباحثين ,وهذه األبعاد هي:
 .1التمايز.
يرى ) Jones et. Al, (2003أن التمايز هو سعي الشركة لتكون مميزة في الصناعة ,من خالل بعض
األبعاد ذات القيمة الكبيرة من العمالء ,وتميز الشركة منتجاتها أو خدماتها بواسطة اقتراحات بيع فريدة من
نوعها في قطاع السوق المستهدف .وأشار عبد الوهاب ( )2212بأن التمايز يكون من خالل وضع طرائق
لتمييز منتجات المؤسسة وخدماتها عن منتجات وخدمات المؤسسات المنافسة أو تقليل مزايا المؤسسات
المنافسة.
ووفقًا ل ـ أبو النجا ( )2212فإنه بإمكان الشركة تحقيق التمايز لعروضها من خالل:
 خطوط المنتج (تمايز المنتج) :تستطيع الشركات تحقيق التمايز لمنتجاتها من خالل بعض
الخصائص مثل الثبات ,أو طول عمر المنتج  ,أو الثقة ,أو إمكانية اإلصالح والصيانة ,أو
توافر قطع الغيار.
 الخدمات التي تقدمها (تمايز الخدمات) :وذلك من خالل التركيز على بعض النواحي
واال عتبارات مثل السرعة في الحصول على الخدمة ,أو الراحة والسهولة في تلقي الخدمة ,أو
الدقة والعناية في أداء الخدمة.
 قنوات التوزيع التي تعتمد عليها (تمايز قنوات التوزيع) :وذلك من خالل الطريقة التي ترفع
بها من أداء قنوات التوزيع ,وتستغل بها خبراتها ,وتستخدمها في تحقيق التغطية الجغرافية
المطلوبة.
 األفراد العاملين داخل الشركة (تمايز القوة العاملة) :وذلك من خالل قيامها بتوظيف عمالة
أكفأ من الموجودة لدى المنافسين ,على أن تداوم بصفة مستمرة على تدريبها لرفع مستوى
المعرفة والمهارات الخاصة بها.
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 الصورة الذهنية التي تم تكوينها عن الشركة (تمايز الصورة الذهنية) :الصورة الذهنية عن
الشركة يجب أن يكون لها القدرة على توصيل المنافع والمكانة المميزة للمنتج إلى داخل
عقول المستهلكين ,ويتطلب هذا الكثير من العمل الخالق والشاق.
 .2اإلبداع.
عرفه سالم وآخرون ( )2211أنه التجديد إذ يعتمد بشكل أساسي على المبادأة والمبادرة ,واألفكار الجديدة
والمعارف ومن تلك األفكار والمعارف يتم تكوين أشياء جديدة ومبتكرة لم تكن سابقًا من خالل عمليات
التفاعل والمزج .ويرى الطاهر وآخرون ( )2211أن عملية اإلبداع تتطلب التعاون والتنسيق بين عدد من
األنشطة المتداخلة في الشركة من أجل استخدام وتبني األفكار الجديدة والتطورات التقنية والفنية باعتماد
أساليب عملية نظامية لغرض تقديم سلعة أو خدمة جديدة بالنسبة للمؤسسة أو تطويرها أو تصميم عملية
إنتاج جديدة لغرض تحقيق أهداف المؤسسة في البقاء والنمو واكتساب مزايا تنافسية تجعلها أكثر قدرة على
المنافسة.
 .3التكلفة األقل.
وتعني قدرة المنظمة على التنفيذ بأقل التكاليف قياسًا بالمنافسين ويكون ذلك من خالل تحسين اإلنتاج
والتخلص من الفاقد ,والرقابة المحكمة على عناصر التكاليف (الجنابي.)2211 ,
جدول رقم ( )3أبعاد الميزة التنافسية
التكلفة

التمايز

التركيز

االعتمادية

المرونة

.6

Williamr 1998

*

*

.7

Mintzberg 1998

*

*

.8

Lunch 2000

*

المجموع

7

8

النسبة

%87.5

%100

*

*

*
*

*
3

*

*
*

*

اإلبداع

.5

Hicks 1993

*

*

*

السعر

.1

Wiseman 1989

*

*

*

1984 wright

التحالفات

.3

Schuler 1987

*

*

*

.2

Hyays, weel

*

سعة الكلفة

*

*

.1

للمنافسة

Porter 1979

*

*

*

#

القوى النسبية

النماذج

1

%12.5 %37.5

*

*

2

7

2

1

%25

%87.5

%25

%12.5
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*

*

2

1

%25

%12.5

ثامن ًا :شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
يتواجد في قطاع غزة ذو المساحة الجغرافية غير الكبيرة سبعة شركات انترنت يتنافسون فيما بينهم ,وتأسست
أول شركة تقدم خدمة االنترنت  Bsaعام  ,2005وتتالى بعد ذلك ظهور شركات انترنت جديدة تدخل سوق
المنافسة بقوة ال سيما مع تزايد أعداد مشتركي االنترنت واالعتماد األساسي عليه ,ليصبح عدد شركات
االنترنت اآلن سبعة شركات وهم :شركة حضارة ,شركة سبيد كليك ,شركة أورانج ,شركة نت ستريم ,شركة
مدى ,شركة سيتي نت ,وشركة فيوجن.
 .1شركة حضارة.
تأسست الشركة عام  2225كأول شركة فلسطينية تقدم خدمة االنترنت في فلسطين ,واضافة لخدمات
القيمة لعمالئها كي تمكنهم من االستفاده
االنترنت ,قامت الشركة بابتكار العديد من الخدمات المضافة ّ

الكامله من ثوره االتصال عبر االنترنت ومنها مركز البيانات المحوسبه األول واألكبر في فلسطين والذي

يتصل بالعمود الفقري لشبكة االنترنت الفلسطينية عبر أسرع الخطوط وبالتالي يستطيع توفير أسرع أوقات
االستجابة للمستهلك الفلسطيني على الشبكه المحليه ,كما يستضيف مركز البيانات خدمات متعددة بما في
ذلك خدمة الوصول إلى البريد اإللكتروني.
 .6شركة سبيد كليك.
تعتبر ثاني أكبر مزود خدمة انترنـ ــت في قطاع غـ ـ ـزة كمـا انها األســرع نم ـ ـوا بين شركــات االنت ـرن ــت وكـان ـ ــت
نواة العمل فــي مجال  WI FIعـام  2225وتأسست رسميـًا ع ـ ــام  2212وحصلت على ترخيص لنظـام BSA
من و ازرة االتصــاالت الفلسطينيـة عــام .2211
 .3شركة أورانج.
هى شركه فلسطينية تم تأسيسها عام  2211لتواكب التطورات والتحديات القائمة على صعيد تطوير سوق
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتى بدأت منذ فتح سوق اإلتصاالت للمنافسة ,تعمل الشركة حاليا فى
مجاالت عدة أهمها تزويد المشتركين بخدمات اإلنترنت عبر تقنيه  BSAحيث حصلت على الرخصة من
و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باالضافة لخدمة تطوير البرمجيات.
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 .4شركة سيتي نت.
شركة فلسطينية تعمل بمجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتسعى لتكون األفضل محليا وتقديم كل ما
هو جديد في عالم تقنيات اإلتصاالت للسوق الفلسطينية والمستهلك الفلسطيني غايتها رضا المستخدم وزيادة
حصتها في السوق.
 .5شركة فيوجن.
فيوجن هي شركة فلسطينية مساهمة خصوصية محدودة  ,حصلت فيوجن على رخصة تشغيل خدمات النطاق
العريض ورخصة االتصاالت باستخدام بروتوكول االنترنت ورخصة تشغيل واي ماك لالغراض التعليمية
ورخصة النفاذ الى خدمات النطاق العريق من قبل و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 .2شركة نت ستريم.
انطلقت شركة نت ستريم في ,2212وهي نتاج اتحاد مجموعة متميزة من الشركات الرائدة في مجال أنظمة
االتصال وتكنولوجيا المعلومات فهي تقدم خدمات توريد وتركيب اجهزة االتصال باالضافة الى خدمات
االنترنت واالستشارات وحلول الشبكات.
 الخالصة.
يحظى موضوع الميزة التنافسية خالل السنوات األخيرة باهتمام واسع النطاق على الصعيد العالمي حتى
أصبح هذا الموضوع بالوقت الراهن يحتل صدارة قائمة اهتمامات وأولويات مختلف دول العالم ,حيث تعد
الميزة التنافسية من أكثر أسباب بقاء الشركات في السوق ,حيث وجود الشركة في السوق وقوتها يعتمد على
قيمتها التي تحددها الميزة التنافسية وتجعل لدى العمالء الوالء الكامل للشركة.
الحظ الباحث أن هناك مجموعة من المصادر التي تحقق ميزة تنافسية ,حيث هناك مصادر داخلية مرتبطة
بموارد المنطمة الملموسة وغير الملموسة والمصادر الخارجية التي تتشكل من خالل متغيرات البيئة الخارجية
وتغيرها ,مما يؤدي إلى إيجاد فرص وميزات يمكن أن تستغلها المنظمة وتستفيد منها.
هناك تباين في آراء الكتُّاب حول االستراتيجيات التنافسية التي تتحقق من خاللها الميزة التنافسية ,وعند دراسة
ومقارنة نتائج دراسات وأبحاث مجموعة من الباحثين فقد حصلت العناصر (التمايز ,اإلبداع ,التكلفة األقل)
على أعلى النسب.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 مقدمة.
 المحور األول :الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت التسويق االلكتروني.
 المحور الثاني :الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الميزة التنافسية.
 المحور الثالث :الدراسات التي تناولت التسويق االلكتروني والميزة التنافسية.
 التعليق على الدراسات السابقة.
 أوجه االختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة.
 الفجوة البحثية.
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مقدمة.
يتناول هذا الفصل عرضًا لمراجعة بعض المصادر التي تمكنت من الحصول عليها ومراجعتها والتي تتعلق
بموضوع الدراسة الحالية ,سواء كانت عربية أم أجنبية ,لما لذلك من أهمية في استكمال الخلفية النظرية
للبحث ,وتحديد متغيراته وأهدافه ,والمساعدة في صياغة الفروض بدقة ,وتفسير مدلول ما سيتم التوصل إليه
من نتائج ,وقد تم تقسيم هذه الد ارسات إلى ثالثة محاور لتشمل:
 الدراسات التي تناولت التسويق االلكتروني.
 الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية.
 الدراسات التي تناولت التسويق االلكتروني ودوره في تعزيز أو تحقيق الميزة التنافسية.
وتم عرضها وفقًا للتدرج التاريخي من األحدث لألقدم ,وفيما يلي ملخص لتلك الدراسات مصنفة على النحو
التالي:
المحور األول :الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت التسويق االلكتروني.
 .1دراسة (.Salama )2017
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مفاهيم التسويق اإللكتروني من خالل مواقع التواصل االجتماعي
ودورها في تعزيز المشاريع التجارية الصغيرة ,والى أي مدى هو فعال ألصحاب هذه المشاريع ,اعتمد الباحث
على األسلوب الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن
هناك إدراك عام ألهمية استخدام مواقع الشبكات االجتماعية في التسويق لإلعالن عن المنتجات والخدمات
للمشاريع التجارية الصغيرة في االعتبار مع مواقع وسائل اإلعالم االجتماعية كأسلوب حديث للتسويق
االلكتروني.
 .6دراسة المهدي (.(2016
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتمثلة بأبعادها (األجهزة,
البرمجيات ,وأمن المعلومات) باإلضافة إلى عناصر المزيج التسويقي والتي تتمثل ببعدي المكان والترويج
على جودة الرعاية الصحية المتمثلة بالتعاطف والتوكيد ,اعتمد الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي
لمالئمته لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود أثر ذو داللة إحصائية
الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي تمثلت في (األجهزة ,البرمجيات ,وأمن المعلومات) على
جودة الرعاية الصحية من خالل عناصر المزيج التسويقي في مركز الحسين للسرطان.
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 .3دراسة قبوع (.)2016
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على معرفة الزبائن ,اكتساب
الزبائن ,واالحتفاظ بهم من خالل دراسة حالة في شركة ماركا  ,VIPاعتمد الباحث على األسلوب الوصفي
التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود أثر الستخدام شبكات
التواصل االجتماعي (الفيس بوك ,تويتر ,يوتيوب) على معرفة الزبائن ,ووجود أثر الستخدام الفيسبوك على
اكتساب الزبائن.
 .4دراسة المجالي (.(2016
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد جودة الخدمات االلكترونية على القرار الشرائي للعمالء ,اعتمد
الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج
أبرزها وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد جودة الخدمات االلكترونية (الموثوقية ,االستجابة ,سهولة
االستخدام ,األمان) مجتمعة على القرار الشرائي للعمالء وكذلك كانت ذات أثر وهي منفردة.
 .5دراسة عيدان (.(2015
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر التوجه بالزبائن ,والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عالقات الزبائن ,والنظام
اإلداري المرتكز على الزبون في تحقيق أداء عالقات الزبائن بوجود قدرات إدارة عالقات الزبائن االجتماعية
كمتغير وسيط ,اعتمد الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الد ارسة
إلى العديد من النتائج أبرزها وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجه بالزبون ,والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة
عالقات الزبائن ,والنظام اإلداري المرتكز على الزبون في تحقيق أداء عالقات الزبائن.
 .2دراسة بعلوشة (.)2015
هدفت الدراسة إلى دراسة أثر الترويج االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية في بنك فلسطين في قطاع غزة,
من وجهة نظر عمالء البنك ,حيث تم تناول عناصر الترويج االلكتروني الرئيسة باإلضافة إلى أدوات
الترويج االلكتروني ,هذا بجانب التطرق إلى الميزة التنافسية من حيث مفهومها ,خصائصها ,أسباب سعي
المنظمات لتحقيقها ,االستراتيجيات العامة للتنافس ,وأبعاد الميزة التنافسية ,اعتمد الباحث على األسلوب
الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن هناك أثر
لعناصر الترويج االلكتروني بأبعادها الثالثة في تحقيق الميزة التنافسية لبنك فلسطين ,وأن هناك أثر ألدوات
الترويج االلكتروني بأبعادها الخمسة في تحقيق الميزة التنافسية للبنك.
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 .7دراسة (.Li et, al. )2015
هدفت الدراسة إلى المقارنة بين أنشطة التسويق عبر المواقع االلكترونية للفنادق ما بين الحاضر والمستقبل
في الواليات المتحدة األمريكية ,وتوصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها ركز معظم المستجيبين للعينة
على أكثر من نوع واحد من األسواق ,عرضت المواقع االلكترونية لفنادق الواليات المتحدة األمريكية
التطبيقات الثالثة التالية ( معلومات الضيافة ,معلومات عن الفندق ,الخرائط واتجاهات السير) ,أقل التطبيقات
شيوعاً عبر المواقع االلكترونية لتل ك الفنادق كانت تطبيقات غرف الدردشة حيث بلغت نسبتها  %12من
إجمالي التطبيقات ,وأكثر التطبيقات الثالثة شيوعًا عبر المواقع االلكترونية للفنادق كان تطبيق المعلومات
عن الفندق كوسيلة لحث المتصفح على االتصال والحجز.
 .8دراسة نموشي (.)2015
هدفت الدراسة إلى إظهار أثر ا لتسويق االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية ,وذلك من خالل اإلجابة
على اإلشكالية ,والتعرف على طرق تحسين جودة الخدمة المصرفية ,وتحديد اإلطار المفاهيمي للتسويق
االلكتروني وجودة الخدمات المصرفية ,اعتمد الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة
الدراسة ,وتوصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن هناك أثر للتسويق االلكتروني على جودة
الخدمات المصرفية بالرغم من وجود بعض المخاطر المتمثلة في وسائل تقديم الخدمة االلكترونية ,ويتضح
األثر أيضًا من خالل تغيير شكل ومكان تقديم الخدمة من التقليدي إلى االلكتروني.
 .9دراسة الدهون (.)2014
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التسويق االلكتروني على األداء التسويقي لشركات السياحة والسفر في
مدينة عمان ,اعتمد الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة ,توصلت الدراسة إلى
العديد من النتائج أبرزها أن هناك أثر للتسويق االلكتروني بكافة متغيرات الدراسة المستقلة على األداء
التسويقي ,حيث أن هذا األثر ظهر وبشكل واضح من خالل التحليل اإلحصائي لجميع متغيرات الدراسة.
.11

دراسة فزاز (.)2015

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يلعبه التسويق االلكتروني في عناصر المزيج الترويجي والرغبة
في إقناع المؤسسات التي تعتمد على التسويق االلكتروني بتطوير عناصر المزيج الترويجي باستعمال شبكة
االنترنت  ,استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته لمالئمته لطبيعة الدراسة ,توصلت الدراسة إلى العديد
من النتائج أبرزها أظهرت آراء العمال من خالل التحدث م عهم على أن التسويق االلكتروني لديه أثر إيجابي
على عناصر المزيج الترويجي ,األمر الذي يشير إلى أهمية التسويق االلكتروني بالنسبة للمؤسسة واألفراد
41

العاملين فيها ,وأيضًا ساعد التسويق االلكتروني في القضاء على بعض ضغوطات العمل المترتبة عن النظام
الكالسيكي ,ككثرة األوراق وضيق أماكن العمل بسبب كثرة الرفوف ,أما اليوم فبفضل التسهيالت والمزايا التي
أتاحتها تكنولوجيا المعلومات يمكن تفادي هذه الصعوبات مما يساهم في تأدية العمل بشكل أفضل.
.11

دراسة حسن (.)2014

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اإلعالن االلكتروني على السلوك الشرائي للمستهلك األردني للسيارات
في محافظة عمان – األردن ,اعتمد الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة,
توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود أثر لإلعالن اإللكتروني من حيث (خصائص اإلعالن
االلكتروني ومحتوى الرسالة االلكتروني والصورة الذهنية لإلعالن االلكتروني ووسيلة اإلعالن االلكتروني
ومحفزات اإلعالن االلكتروني) مجتمعة جميعها في التأثير على السلوك الشرائي للمستهلك األردني للسيارات.
.16

دراسة الشبلي وآخرون (.)2014

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى السلوك الشرائي لعمالء المصارف األردنية عبر المواقع اإللكترونية
لتلك المصارف باإلضافة إلى التعرف على فاعلية التسويق االلكتروني في المصارف األردنية وظيفيًا ونفسيًا
ومن حيث المحتوى على سلوك العمالء في المصارف األردنية ,اعتمد الباحث على األسلوب الوصفي
التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن مستوى سلوك عمالء
المصارف األردنية عبر المواقع األردنية للمصارف جاء بشكل عام ضمن مستوى السلوك المتوسط وأن
ال وظيفيًا بشكل عام من وجهة نظر العميل.
التسويق االلكتروني في المصارف األردنية يعتبر فاع ً
.13

دراسة إسماعيل (.)2014

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام شركات تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة والضفة الغربية
ألدوات الترويج االلكتروني )البريد االلكتروني ,مواقع التواصل االجتماعي ,محركات البحث ,المواقع
االلكترونية ,والرسائل عبر الهاتف المحمول( في عملية التسويق ,كما هدفت لمعرفة األثر المتحقق من
استخدام تلك الطرق على مبيعات تلك الشركات ,اعتمد الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي لمالئمته
لطبيعة الدراسة ,توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن مستوى استخدام أدوات الترويج اإللكتروني
في شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قد بلغ  ,%68.5وأن المبيعات في  %76.5من مجموع تلك
الشركات قد تأثر بشكل ايجابي جراء استخدام تلك األدوات ,مع وجود تفاوت في تأثير كل منها على
المبيعات.
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دراسة الكرابلية (.)2014

هدفت الدراسة إلى قياس أثر استخدام محركات البحث من خالل استخدام استراتيجيات محرك البحث األمثل
" ,"SEOواستخدام إعالنات الدفع لكل نقرة  ,PPCواستخدام محرك البحث  ,Googleواستخدام شبكة
محركي البحث  Yahoo! Bingعلى التسويق االلكتروني والذي يشتمل على جذب الزبائن عبر االنترنت,
واإلعالنات عبر اإلنترنت ,اعتمد الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة ,توصلت
الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند استخدام إعالنات الدفع لكل نقرة
 PPCفي محركات البحث على جذب الزبائن عبر االنترنت عند مستوى الداللة )  (0.05 > aفي
الشركات التي تستخدم التسويق والتجارة االلكترونية في مدينة عمان ,وأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية
إلستراتيجيات محرك البحث األمثل  SEOعلى جذب الزبائن عبر االنترنت عند مستوى الداللة (0.05 > a
) في الشركات التي تستخدم التسويق والتجارة االلكترونية في مدينة عمان.
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دراسة الجرجري وآخرون (.)2014

هدفت الدراسة إلى تحديد دور مكونات رأس المال البشري المتمثلة (بالتعليم والتدريب ,الموهبة والمهارة,
المعرفة) في إمكانية تطبيق التسويق االلكتروني في شركة الحكماء لصناعة األدوية في محافظة نينوي,
اعتمد الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة ,توصلت الدراسة إلى العديد من
النتائج أبرزها وجود عالقة ارتباط وتأثير معنويين بين تلك المكونات وامكانية تطبيق التسويق االلكتروني.
.12

دراسة العابد وآخرون (.)2013

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى معيقات تبني التسويق االلكتروني في البنوك اإلسالمية في شمال الضفة
الغربية من وجهة نظر المتعاملين ,تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي حيث تم اختيار مجتمع البنوك
االسالمية في شمال الضفة الغربية  ,توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن الدرجة الكلية قد أتت
بمتوسط حسابي بلغ  3.1وبنسبة مئوية بلغت  %61.7ودرجة عالية ,كما تبين نتائج الدراسة عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05في معيقات تبني التسويق االلكتروني في البنوك
اإلسالمية في شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المتعاملين ,تعزى لمتغيرات الدراسة التي تم تناولها.
 .17دراسة (.Shanthkumari and Priyadarsini )2013
هدفت الدراسة إلى معرفة أهم استراتيجيات الترويج االلكتروني المستخدمة في التسويق االلكتروني في العالم,
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن أهم تلك االستراتيجيات هي  :واجهات اإلعالن عبر المواقع
االلكترونية ,الترويج عبر محركات البحث ,الترويج عبر البريد االلكتروني ,الرعاية وهي استضافة الواجهات
43

اإلعالنية للمنظمة عبر مواقع أخرى لديها عدد زوار كبير" ,الودجتس" وهي أيقونات تظهر على سطح
المكتب أو على شبكة االنترنت تظهر محتوى إعالني للشركة المعلنة ,المدونات االلكترونية ,الشبكات
االجتماعية ,النشر ,ومساعدات تحديد األهداف وهي مواقع الكترونية تساعد المنظمة في اختيار قنوات
اإلعالن األنسب وفق مجال عملها أو المنتجات والخدمات التي تقدمها.
 .18دراسة الخاليلة (.)2013
هدفت الدراسة إلى بيان أثر الحمالت التسويقية باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في رضا عمالء شركة
ماركا (في آي بي) في األردن ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واختبر الفرضيات من خالل
استبانة ,توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود أثر ذي داللة إحصائية للحمالت التسويقية على
رضا العمالء في شركة ماركا في آي بي في األردن ,ووجود أثر ذي داللة إحصائية لشبكات التواصل
االجتماعي على رضا العمالء في شركة ماركا في آي بي في األردن.
 .19دراسة غدير (.)2013
هدفت الدراسة إلى التعريف بالتسويق االلكتروني والتعرف على واقع تطبيق آليات التسويق االلكتروني في
سورية ,استخدم الباحث المنهج االستنتاجي بأسلوب يحاكي األسلوب الوصفي ,ويعتمد أسلوب المسح
اإلحصائي من خالل تصميم استبانة وتوزيعها ,وصوالً إلى توصيف واختبار الفرضيات ,توصلت الدراسة إلى
العديد من النتائج أبرزها عدم توفر المحددات الخاصة بنجاح التسويق االلكتروني في سورية ,ووجود تحديات
عدة خاصة بالبنية التحتية تعترض تبني وتطوير التسويق االلكتروني في سورية ,ووجود تحديات خاصة
بالبنية اإلدارية تعترض تبني وتطوير التسويق االلكتروني في سورية.
 .61دراسة الشناق وآخرون (.)2013
هدفت ال دراسة إلى تحديد اتجاهات السائحين القادمين إلى األردن نحو ممارسات التسويق االلكتروني وخاصة
المستخدمين للبوابات االلكترونية في عملية التسوق للخدمات السياحية ,وتعاملت الدراسة مع  7أبعاد للمزيج
التسويقي االلكتروني (الخدمة االلكترونية ,السعر ,الترويج ,الموقع االلكتروني ,دقة المعلومات ,الدفع,
إضفاء الصفة الشخصية)  ,وتعاملت مع ثالثة اتجاهات للسائحين حيال ممارسة التسويق االلكتروني وهي
(المعرفة ,السلوك ,والشعور)  ,وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن أبعاد التسويق االلكتروني
كانت متباينة في التأثير على اتجاهات السائحين حيث كانت أكثر األبعاد تأثي ًار هي دقة المعلومات ثم تالها
في التأثير السعر ,بينما إضفاء الصفة الشخصية لم يكن لها أي تأثير على اتجاهات السائحين نحو السياحة
في األردن.
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 .61دراسة بومجان (.)2013
هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة والتداخالت المحتملة بين مفهوم التسويق االلكتروني وتسيير العالقة مع
الزبون ,والتعرف على استراتيجيات تطوير العالقة مع الزبون عبر االنترنت ,استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي واستخدام االستبانة كمصدر أساسي لعملية جمع المعطيات ,وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج
أبرزها أن مدى مساهمة التسويق االلكتروني في تحقيق الرضا كان بدرجة متوسطة ومدى مساهمة التسويق
االلكتروني في المحافظة على والء العمالء كان بدرجة عالية ,ومساهمة التسويق االلكتروني بخلق القيمة
كان بدرجة متوسطة.
 .66منصور وآخرون (.)2013
هدفت الدراسة إلى إظهار مدى إدراك المصارف العاملة في فلسطين لمفهوم الترويج االلكتروني ,واستخدام
تقنية االنترنت والهواتف النقالة ,ومعرفة مدى استخدام المصارف في الضفة الغربية لتقنية االنترنت والهواتف
النقالة في ترويج الخدمات وتسويقها ,قام الباحثا ن بإعداد استبانة لعينة عشوائية طبقية من موظفي المصارف
العاملة في الضفة الغربية  ,وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث ,وتوصلت الدراسة
إلى العديد من النتائج أبرزها أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك مصارف الضفة الغربية ألهمية
وفوائد استخدام تقنية االنترنت والهواتف الخلوية والخدمات المرتبطة بها وبين ارتفاع مستوى الترويج
االلكتروني ,وأيضًا هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام مصارف الضفة الغربية لعناصر المزيج
التسويقي االلكتروني وارتفاع مستوى الترويج االلكتروني.
 .63دراسة حمد (.)2013
هدفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام التسويق السياحي االلكتروني لمستوى األداء الخدمي في صناعة
الضيافة ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واختبر الفرضيات من خالل استبانة ,توصلت الدراسة
إلى العديد من النتائج أبرزها عدم توفر البنى التحتية المتكاملة لتطبيق تكنولوجيا التسويق السياحي
االلكتروني بين مقدمي الخدمات السياحية والمكلفين بالخدمات السياحية مما أدى إلى التطبيقات الغير كفؤة
في مستوى أداء الخدمات وعدم استخدام أنظمة الحجز االلكترونية العالمية المعمول بها ومنها نظام الحجز
االلكتروني االماديوس.
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دراسة زهير (.)2013

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تبني التسويق االلكترون ي لخدماتها التأمينية وبيان وجهة نظر المديرين
عن اآلفاق المستقبلية أو من ينوب عنهم بخصوص تأثير التسويق االلكتروني في عناصر المزيج التسويقي
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ال ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
للخدمة التأمينية في حال تبني التسويق االلكتروني مستقب ً
لمالئمته لطبيعة الدراسة  ,توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن طبيعة ما تطبقه الشركة في الوقت
الحاضر من ممارسات في التسويق االلكتروني ,توصف بأنها تتبع األسلوب اإللكتروني فقط في بعض
األنظمة الخاصة بإدخال البيانات كاألفراد والرواتب والتأمين واألرباح والحوافز ,وأيضًا وجود خطة مستقبلية
لدى الشركة على المدى البعيد تمهيداً للبدء واالستمرار في تسويق وثيقة التأمين إلكترونيًا مستقبالً من خالل
تحديث الشركة لموقعها االلكتروني عن طريق تعاقدها مع شركة مونتاج.
 .65دراسة رشيد (.)2013
هدفت الدراسة إلى التطلع على األدبيات الفكرية واإلدارية فيما يخص موضوع التسويق االلكتروني والتعرف
على كيفية إسهام المزيج التسويقي االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية ,استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة  ,توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها إمكانية تطبيق المزيج
التسويقي االلكتروني في قطاع التأمين لغرض استكمال ما هو قائم في شركات عينة الدراسة للتوصل إلى
المزيد من المبيعات في أنواع متعددة من وثائق التأمين ,وامكانية الممازجة بين المزيج التسويقي التقليدي
وااللكتروني الستكمال متطلبات الفوز باألرباح والزبائن.
 .62دراسة الطويل وآخرون (.)2012
هدفت الدراسة إلى تحديد عالقات االرتباط واألثر بين أبعاد التسويق االلكتروني وأبعاد إبداع المنتج في
مجموعة مختارة من الشركات الصناعية في محافظة بغداد والى زيادة المعرفة النظرية والميدانية للمدراء في
الشركات المبحوثة عن أبعاد التسويق االلكتروني وأبعاد إبداع المنتج ,استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي واستخدم االستبانة كمصدر أساسي لعملية جمع المعطيات ,توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج
أبرزها وجود عالقات ارتباط وأثر ذي داللة معنوية بين أبعاد التسويق االلكتروني وأبعاد إبداع المنتج في
الشركات المبحوثة.
 .67دراسة (.Hooda and Aggarwal )2012
هدفت الدراسة إلى التعرف على سلوك المستهلك تجاه التسويق االلكتروني في الهند ,حيث توصلت الدراسة
إلى العديد من النتائج أبرزها ال توجد عالقة بين استخدام االنترنت وطبيعة جنس المستخدم بالنسبة
للمبحوثين ,وتوجد عالقة قوية بين الدخل الشهري وبين استخدام االنترنت في التسوق واتخاذ القرار الشرائي,
حيث أبدى معظم المبحوثين تخوفهم منا لشراء عبر االنترنت ألسباب األمن ,ويعتقد المبحوثين بغض النظر
عن الجنس أن الشراء عبر االنترنت أكثر فعالية وتوفي اًر للوقت بالنسبة لهم.
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 .68دراسة عبد الفتاح (.)2011
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التسويق االلكتروني في تحسين الصورة الذهنية للخدمات الصحية من
وجهة نظر عمالء الشركة األردنية الفرنسية ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها ,احتل عنصر
السعر المرتبة األولى من عناصر التسويق االلكتروني بمتوسط حسابي بلغ ( )1.111وانحراف معياري
( , )2.632في حين أن عنصر التوزيع ظهر في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( )3.126وانحراف
معياري ( )2.851وذلك حسب سلم تقدير االستجابات الخماسي.
 .69دراسة (.Efendioglu et, al. )2011
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية كل طريقة من طرق الترويج االلكتروني من ناحية قدرتها على جذب
الزبون ,وقد اختيرت معايير مثل (مدى رفض اإلعالن ,مدى المتعة في قراءة اإلعالن ,الثقة بالمحتوى,
االستفادة من المعلومة الواردة باإلعالن ,الوضوح  ..وعوامل أخرى كثيرة) ,توصلت الد ارسة إلى العديد من
النتائج أبرزها أن الترويج باستخدام محركات البحث تجذب الزبون من خالل الثقة بمخرجات البحث ووضوح
النتائج المعطاة ,وأن الشبكات االجتماعية والعالقات العامة بصفة أشمل ,تجذب الزبون من خالل المتعة
المقدمة للزبون من ناحية عرض اإلعالن كنوع من العالقات االجتماعية والتعارف ليس أكثر.
 .31دراسة وادي وآخرون (.)2011
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق وممارسة التسويق االلكتروني لدى البنوك العاملة في قطاع غزة,
من وجهة نظر المستويات اإلدارية ,التي تهدف إلى معرفة الواقع الممارس وما يحقق من مزايا بالنسبة
)للبنك ,الكادر الوظيفي ,والعمالء( ,وما هي الصعوبات التي تواجه كل من )موظفي البنك ,والعمالء( ,وما
يحقق من توفر في قاعدة البيانات ,الثقة واآلمان ,الخصوصية والسرية ,دعم اإلدارة العليا ,البحث والتطوير
عند استخدام التسويق االلكتروني ,وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في البحث ,توصلت
الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن هناك واقع ممارس للتسويق االلكتروني لدى البنوك العاملة في قطاع
غزة ,وكذلك توفر عناصر استخدام التسويق االلكتروني بدرجة مرتفعة تفوق  , 80 %ويؤكد ذلك توفر العديد
من المزايا المتحققة بالنسبة ) للبنك ,الكادر الوظيفي ,والعمالء(.
 .31دراسة (.Burton et, al. )2011
هدفت الدراسة إلى استكشاف طرق االستخدام األمثل للشبكة االجتماعية  ,Twitterشملت الدراسة  12حسابًا
مسجالً في  Twitterلستة شركات تعمل في أمريكا وأستراليا ( منها شركة مايكروسوفت ) ,وقامت بتحليل
تلك الحسابات من أجل تحديد ما إذا كانت هناك فروق في استخدام شبكة  Twitterفي كل من أمريكا
47

واستراليا ,توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها عدم وجود فرق جوهري في استخدام تلك الشبكة في
كل من أمريكا وأستراليا ,وأن هناك عدم تناسق في الطرق التي تستخدمها تلك الشركات للتفاعل مع الزبائن
من خالل شبكة تويتر.
 .36دراسة منصور (.)2011
هدفت الدراسة إلى فحص عالقة الترويج اإللكتروني بالحصة السوقية ,وعالقتهما بكل من :الجنس والحالة
االجتماعية ,والعمر ,والوظيفة ,ونوع المصرف وأصله ,استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته
لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود عالقة إيجابية بين اإلعالن ,والعالقات
العامة ,وتنشيط المبيعات عبر وسائل الترويج االلكتروني؛ الحصة السوقية ,كما وجدت الدراسة وجود فروق
في الحصة السوقية ,لصالح الفئة العمرية (أقل من  30عامًا) ,وكذلك فروق في الترويج اإللكتروني,
والحصة السوقية ,لصالح المصارف اإلسالمية ,وكذلك لصالح المصارف الفلسطينية األصل.
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دراسة عبود (.)2011

هدفت الدراسة إلى بيان دور التجارة االلكترونية في صناعة التأمين واختبار مدى إمكانية تطبيقها في شركة
التأمين الوطنية على وفق المفاهيم الحديثة المرتبطة بهذا المجال ووفقًا لتطبيق حالة دراسية والنهوض بواقع
شركة التأمين الوطنية وتطويرها من أجل االرتقاء بمستوى أدائها في كل أنشطتها لمواكبة التطورات الحديثة,
توصل ت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها ضعف الوعي التأميني لدى األفراد وبعض منظمات األعمال
والمؤسسات الحكومية بأهمية التأمين ودوره في حماية المجتمع والتقليل من آثار المخاطر التي يتعرض لها.
 .34دراسة العبيدي وآخرون (.)2011
هدفت الدراسة إلى المساهمة الجادة في تقديم عرض مفاهيمي وتطبيقي يتناول أحد المفاهيم الحديثة في
مجال تكنولوجيا المعلومات وهو التجارة االلكترونية واألطراف المتعاملة بها والجهات المستفيدة منها ,وبيان
مفهوم التكاليف التسويقية باعتبارها جزءًا مهماً من إجمالي كلفة المنتج النهائي والتبويبات األساسية لها
والخصائص الرئيسة المميزة لهذه التكاليف ومدى تأثيرها على إجمالي التكاليف وعلى مستوى أرباح الشركة,
تم اختيار شركة زين لالتصاالت كمجتمع الدراسة.
 .35دراسة (.Armesh et al. )2010
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير التسويق االلكتروني على صناعة الحواسيب في ماليزيا ,توصلت الد ارسة إلى
العديد من النتائج أبرزها تقوم  %51من الشركات المبحوثة بتسويق أجهزة الكمبيوتر من خالل االنترنت ,وان
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معدل اإلقبال على شراء منتجات الكمبيوتر يزداد بزيادة مستوى التعليم إلى حد معين ,وأيضًا ال توجد فروق
من حيث الجنس تجاه اإلقبال على شراء أجهزة الكمبيوتر ,وأن معدل شراء أجهزة الكمبيوتر حسب العرق في
ماليزيا هي (  %22.3ماالويين %16.1 ,هنود %18.6 ,صينيين %11.1 ,صينيين وجنسيات أخرى).
 .32دراسة السبيعي وآخرون (.)2010
هدفت الدراسة إلى التعرف على توجهات الشركات السعودية نحو استخدام التسويق االلكتروني ,والتعرف
على دوافع استخدام التسويق االلكتروني وممارساته ,وعلى التحديات التي تمنع من االستفادة من التسويق
االلكتروني لدى الشركات السعودية ,تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة ,وتوصلت
ال لمفهوم
الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أظهرت الشركات السعودية أهمية كبيرة وادراكًا جيدًا ومعقو ً
التسويق االلكتروني ,وان أكبر التحديات التي تعترض التسويق االلكتروني هي الخصوصية واألمن ثم يليها
تطور تكنولوجيا المواقع.
 .37دراسة شيروف (.)2010
هدفت الدراسة إلى تبيان األثر الذي يفرزه التسويق االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية ,كما تهدف
إلى معرفة الوسائل المطبقة لدى البنوك لتحسين جودة الخدمات المصرفية ,استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن هناك أثر للتسويق
االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية من خالل توفير قاعدة معلومات واسعة وتجديد المعلومات في
الموقع بالبحث والتطوير ,وتطبيق استراتيجيات التسويق ,كلها تساعد البنوك على الرفع من أداء خدماتها
على الرغم من وجود بعض المخاطر المتمثلة في وسائل تقديم الخدمة االلكترونية وليس طبيعة الخدمة في
حد ذاتها ,وأيض ًا استخدام ثورة االتصاالت جعلت من الخدمات المصرفية االلكترونية أم ًار حتميًا سيفرض
نفسه في تحديد مستقبل المصارف وتطورها.
 .38دراسة (.Harris et, al. )2010
هدفت الدراسة إلى مراجعة التطورات الحديثة في إستراتيجية الترويج والتي تظهر النمو المتزايد لتأثير
المجموعات المتصلة عن طريق االنترنت في بناء سمعة جيدة

لمنتجات

الشركة,

وتوطيد

العالقة

بالزبائن ,استخدمت الباحثتان نتائج أبحاث أجريت غرب لندن ,باإلضافة الستعراض  32حالة دراسية ,وذلك
لتوضيح أثر الشبكات االجتماعية ,واكتشاف الفرص والمخاطر المتعلقة بهذه الوسائل من الترويج ,توصلت
الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن الشبكات االجتماعية ستلعب دو ًار محوريًا في التسويق المستقبلي
سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي.
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 .39دراسة عزام (.)2010
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام التجارة االلكترونية ( والتي يعتبر الترويج االلكتروني أساساً لها
) على قطاع السياحة والسفر في األردن ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن هناك عالقة ذات
داللة إحصائية بين استخدام التجارة االلكترونية وبين القدرة على زيادة الحصة السوقية والقدرة على التوسع
الجغرافي في األسواق المحلية والدولية ,وخلصت الدراسة أن هناك عالقة بين استخدام التجارة االلكترونية
وبين سعر خدمة السياحة والسفر.
 .41دراسة (.Gbadeyan )2010
هدفت الدراسة إلى استشراف تأثير الشبكات االجتماعية على االنترنت كأداة ترويجية مهمة ,توصلت الدراسة
إلى العديد من النتائج أبرزها أن  821طالب لهم حسابًا على الشبكات االجتماعية ,وأنه يجب على الشركات
االستفادة من هذا النمو المتسارع في استخدام الشبكات االجتماعية.
 .41دراسة (.Hsia & Chang )2009
هدفت الدراسة إلى تحسين جودة الخدمة في التسويق عبر االنترنت من خالل تطبيق عمليات sigma 6
حيث تم استخدام نظام ضبط الجودة إلنشاء نظام يسهم في تعزيز رضا المستهلك عن جودة الخدمة للمنتج
أو الخدمة المسوقة عبر االنترنت ,واعتمدت هذه الدراسة خمس خطوات لتحقيق ذلك أولها تعريف الرضا عن
جودة الخدمة وأهميته ,وثانيها قياس قبول المستهلك باستخدام استبانة تقيس الرضا واألهمية ومن ثم هيكلة
مصفوفة أداء جودة الخدمة لقياس انخفاض األهمية وارتفاع الرضا ,وثالثهما التحليل بهدف هيكلة رسم اآلثار
واألسباب التي تحدد إبعاد الخدمة المعيبة والتي تمثل السبب الرئيس ,ومن ثم يتم تعريف األسباب الكامنة
وراء ظهورها من أجل تحديد استراتيجيات الخدمة الخاصة بذلك ,ورابعها التحسين ويستخدم تطوير وظائف
الجودة في تحديد استراتيجيات الخدمة الحرجة كأهداف للتحسين المستمر وتقييم جديد للرضا عن أداء أبعاد
الخدمة المعيبة.
 .46دراسة تايه (.)2007
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير الترويج عبر اإلنترنت على مراحل اتخاذ قرار الشراء لدى طلبة الجامعات في
قطاع غزة ,ومعرفة معدل استخدامهم لالنترنت يومياً ,استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته
لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها تؤثر إعالنات االنترنت ايجابيًا على قرار
الشراء لطالب الجامعات ,بالرغم من أن الغالبية العظمى ال تشتري مباشرة من االنترنت ,وأن متوسط مدة
استخدام االنترنت تزيد من تأثير اإلعالنات على مراحل اتخاذ قرار الشراء.
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المحور الثاني :الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الميزة التنافسية.
 .1دراسة عبد الغفور (.)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه متطلبات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية
لخلق ميزة تنافسية لها في قطاع غزة من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي األول للعام
 ,2211/2213كما سعت الدراسة للتعرف على العالقة اإلرتباطية بين متغير إدارة المعرفة وعناصر مختارة
للميزة التنافسية ,باإلضافة للتعرف على داللة فروق بعض المتغيرات الديموغرافية على تلك العالقة ,اعتمدت
الدراسة في تحقيق أهدافها على المنهج الوصفي التحليلي ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن
الجامعات تعمل على توفير متطلبات إدارة المعرفة في مجموعة من األبعاد ,كانت على الترتيب؛ القوى
البشرية بنسبة  ,73.09 %الثقافة التنظيمية بنسبة  ,%72.31تكنولوجيا المعلومات بنسبة, 71.40 %
والقيادة التنظيمية بنسبة  ,%68.93كذلك أثبتت الدراسة وجود عالقة قوية بين متطلبات إدارة المعرفة والميزة
التنافسية.
 .2دراسة دمحم (.)2015
هدفت الدراسة إلى قياس درجة االرتباط التشابكي بين عوامل الثقافة التنظيمية وعوامل إدارة المعرفة ,وقياس
درجة التأثير المباشر بين عوامل الثقافة التنظيمية في الميزة التنافسية ,وقياس تأثير لعوامل الثقافة التنظيمية
بوجود إدارة المعرفة في الميزة التنافسية ,وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصف وتحليل واقع
إدارة المعرفة في المجموعة وأثر الثقافة التنظيمية عليها إذ تم تصميم االستبانة وفقًا ألهداف وفرضيات
الدراسة ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود عالقة االرتباط التشابكي بين عوامل الثقافة
التنظيمية وعوامل إدارة المعرفة وهو ما يؤشر وجود عالقة ارتباط تشابكية بين عوامل الثقافة التنظيمية
وعوامل إدارة المعرفة.
 .3دراسة بزادوغ (.)2015
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى اإلبداع اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية
وعالقته بمستوى تحقيق الميزة التنافسية من وجه ة نظر أعضاء هيئة التدريس ,تكونت ,واستخدمت الباحثة
المنهج الوصفي االرتباطي ,وقامت بتطوير استبانتين اعتماداً على األدب النظري والدراسات السابقة ذات
الصلة بموضوع الدراسة الحالية ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن مستوى اإلبداع اإلداري
لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان متوسطًا.
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 .4دراسة السوسي (.)2015
هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة الكليات التقنية بمحافظات غزة إلدارة التميز من جهة وممارسة
استراتيجيات الميزة التنافسية من جهة أخرى ,والوقوف على طبيعة العالقة بينهما ,وكذلك تحديد دالالت
الفروق المتعلقة بدرجة ممارسة الكليات التقنية بمحافظة غزة إلدارة التميز في المجاالت التالية ( :القيادة
بالتشارك ,إدارة العمليات ,االهتمام بجودة الطلبة ,التركيز على البحث العلمي) بحسب متغيرات الدراس ة
(الكلية ,مجال العمل ,المؤهل العلمي ,الجنس) ,استخدم الباحث إلجراء الدراسة المنهج الوصفي التحليلي,
وذلك لمناسبته للدراسة التي قام بها ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن درجة ممارسة الكليات
التقنية بمحافظات غزة إلدارة التميز من وجهة نظر الهيئة اإلدارية واألكاديمية فيها حصلت على وزن نسبي
 %73.11في جميع العناصر ( القيادة بالتشارك ,إدارة العمليات ,االهتمام بجودة الطلبة ,التركيز على
البحث العلمي)  ,كما أن درجة ممارسة الكليات التقنية بمحافظات غزة الستراتيجيات الميزة التنافسية من وجهة
نظر الهيئة اإلدارية واألكاديمية فيها حصلت على وزن نسبي  %76.36في جميع االستراتيجيات ( قيادة
التكلفة ,التمايز ,التركيز على خدمة الطلبة ,سرعة االستجابة ).
 .5دراسة (.Gharehbashloni and Seify )2014
هدفت الدراسة إلى تبيان تأثير التسويق العالئقي على الميزة التنافسية لدى سلسلة مستودعات أصفهان
بإيران ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن هناك تأثير قوي إلدارة الصراع على الميزة التنافسية,
ضرورة تدريب العاملين على مفاهيم الميزة التنافسية ,كما أن إجراء دراسات حول سبل تحقيق الميزة التنافسية
يؤدي لتحقيقها وزيادة الحصة السوقية للشركات ,وضرورة تبني اإلدارة العليا للميزة التنافسية كأساس في
التسويق لضمان بقاء المنظمة وزيادة حصتها السوقية.
 .2دراسة الشمري (.)2014
هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة توافر رأس المال الفكري وعالقتها بدرجة تحقيق الميزة التنافسية في
الجامعات الخاصة الكويتية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ,واعتمدت استبانتان لجمع البيانات األولى
لقياس درجة توافر رأس المال الفكري في الجامعات الخاصة الكويتية ,والثانية لقياس درجة تحقيق الميزة
التنافسية في هذه الجامعات ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن درجة توافر رأس المال الفكري
في الجامعات الخاصة الكويتية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة ,ودرجة تحقيق الميزة
التنافسية في الجامعات الخاصة الكويتية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها كانت متوسطة.
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 .7دراسة الزيود (.)2014
هدفت الدراسة إلى قياس وتحليل أثر نظم المعلومات اإلستراتيجية في تحقيق األولويات التنافسية ,تمثلت
عينة الدراسة في عينة قصدية من المديرين ورؤساء األقسام في اإلدارة العامة للبنوك المبحوثة ,واستخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود أثر ذي داللة
إحصائية لنظم المعلومات اإلستراتيجية بأبعادها ( القيمة المضافة للمعلومات اإلستراتيجية ,القيمة المحدثة
للمعلومات اإلستراتيجية ,األداء الفردي للموظف ,األداء التنظيمي ,استخدام النظام ) في تحقيق األولويات
التنافسية في البنوك التجارية األردنية.
 .8دراسة سليماني (.)2013
هدفت ال دراسة إلى بيان العالقة بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية وتحليل الحاالت
التي تظهر تأثير تكنولوجيا المعلومات على الميزة التنافسية للشركات الموزعة للمواد الطبية في اسبانيا,
تركزت الدراسة إلى جنوب ووسط اسبانيا ,تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لهذه الدراسة ,توصلت
الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أظهرت الدراسة أث ًار قوية لتكنولوجيا المعلومات على الميزة التنافسية,
وهناك عوامل أخرى ذات عالقة بالمنطقة وبيئة العمل المحدد تؤثر على الميزة التنافسية.
 .9دراسة بريبش (.)2013
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور رأس المال الفكري في تحقيق ميزة تنافسية بالمؤسسة محل
الدراسة ,وتوضيح العالقة بين متغيري البحث ,تم استخدام االستبانة لجمع البيانات ,توصلت الد ارسة إلى
العديد من النتائج أبرزها أن متغيرات الدراسة المستقلة الخاصة برأس المال الفكري )رأس المال البشري ,رأس
المال الهيكلي ,رأس المال العالئقي( لها دور معنوي في التأثير على المتغير التابع (الميزة التنافسية) ,كما
أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير الجنس ومتغير رأس المال الفكري.
 .11دراسة (.Munizu )2013
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير ممارسات إدارة الجودة الشاملة على الميزة التنافسية واألداء المؤسسي في
صناعة األسماك في إندونيسيا ,وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود تأثير إيجابي لممارسات
إدارة الجودة الشاملة على كل من تحقيق الميزة التنافسية واألداء المؤسسي للشركات المبحوثة ,تتأثر الميزة
التنافسية باألداء التنظيمي ,ويتأثر األداء التنظيمي بالميزة التنافسية بشكل أكبر مما تؤثر عليه ممارسات
إدارة الجودة الشاملة.
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 .11دراسة (.Oana-Mara )2013
هدفت الدراسة إلى إعادة النظر في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في الجامعات الرومانية عبر أعلى
مستوى ف ي الجامعات األوروبية ,من خالل زيادة الميزة التنافسية وجودة معاييرها ,وقد شملت الدراسة 13
جامعة أوروبية ضمن أفضل  52جامعة في العالم ترتيبًا ,وبحثت في أوجه الشبه واالختالف فيها وفقًا لعدة
أبعاد ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها إمكانية نقل تجربة الجامعات األوروبية وتطبيقها في
ال عن بعض االقتراحات القيمة إلدارات الجامعات الحكومية والخاصة في رومانيا
الجامعات الرومانية ,فض ً
لتحقيق الميزة التنافسية في جامعاتهم.
 .16العازمي (.)2012
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور حوكمة الشركات في رفع القدرة التنافسية للشركات الكويتية ,ولتحقيق
هدف الدراسة واختبار الفرضيات فإن الباحث تعامل مع نوعين من البيانات هما البيانات األولية والبيانات
الثانوية ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود تأثير ل دليل حوكمة الشركات ,حفظ حقوق
جميع المساهمين ,المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين ,دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة
سلطات اإلدارة بالشركة ,اإلفصاح والشفافية ,مسؤوليات مجلس اإلدارة على رفع الميزة التنافسية للشركات
الكويتية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية.
 .13دراسة التلباني وآخرون (.)2012
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع م مارسة التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية لشركات توزيع
األدوية في محافظات غزة ,من خالل إتباع المنهج الوصفي التحليلي ,وأسلوب الحصر الشامل لمجتمع
الدراسة ,تم جمع البيانات بواسطة استبانة أعدت خصيصًا لهذا الغرض ,توصلت الد ارسة إلى العديد من
النتائج أب رزها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التحليل االستراتيجي للبيئة وتحقيق الميزة التنافسية,
ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين توفر عناصر التخطيط االستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية ,ووجود
عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة التخطيط االستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية للشركات موضوع
الدراسة.
 .14دراسة الفقهاء (.)2012
هدفت الدراسة إلى البحث في دور تبني استراتيجيات التميز في التعلم والتعليم في تحقيق الميزة التنافسية
المستدامة لمؤسسات التعليم العالي ,اتبعت الدراسة المنهجية االستطالعية والوصفية من خالل مراجعة األدب
النظري ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن تبني استراتيجيات التميز في التعليم والتعلم قد
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جسد الشعارات المرفوعة حول تميز األداء وأعطاها بعدًا مؤسسيًا حقيقيًا ,واتباع هذه االستراتيجيات وتنفيذها
َ
على مستوى العملية األكاديمي ة قد أسهم في تغيير أسس المنافسة في الجامعات.
 .15دراسة (.Mundra et, al. )2011
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي توفر ميزة مبتكرة وتنافسية إلدارة المعرفة في المنظمات العالمية
ومقارنتها بالقطاع الهندي للتكنولوجيا ,استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته ,وتوصلت الد ارسة إلى
العديد من النتائج أبرزها أن االبتكار هو العمل األساسي المكون إلدارة المعرفة ,وأن اكتشاف طرق جديدة
إلدارة المعرفة له تأثير كبير على اإلنتاج والخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركة ,كما وأكدت الدراسة على
أن االبتكار أمر ضروري لتحقيق ميزة تنافسية ,وأن امتالك الموظفين لالبتكار يساهم في اكتشاف طرق
جديدة إلدارة المعرفة ,توصلت الدراسة أيضًا أن التكنولوجيا أمر ميسر ويزيد من التفاعالت ويعزز تدفق
المعرفة في الشركات الهندية بشكل خاص.
 .12دراسة (.Goel )2010
هدفت الدراسة إلى عرض نتائج دراسة مسحية على نظام إدارة المعرفة في الهند مستهدفة القطاع العام
لتكنولوجيا المعلومات ,ودور إدارة المعرفة في تطويره .وقد تناولت الدراسة عمليات تبادل المعرفة وفق منظور
إدارة المعرفة ,واستهدفت الدراسة مقابالت موجهة إلى أصحاب العالقة ومدراء المعرفة ومدراء الموارد البشرية
في القطاع الحكومي الهندي ,معتمدة على المنهج االستقرائي ,وقد بنيت الدراسة باالستناد إلى نظرية
التجذير ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن المنظمات الحكومية تحتاج إلى المزيد في النظر
إلى نقاط القوة في إدارة المعرفة وتنفيذ إستراتيجية رسمية لذلك ,كما توصلت أيضًا إلى أن عدد قليل من
المنظمات التي تمولها الحكومة لديها برنامج إلدارة المعرفة ووظفته تجاه تكنولوجيا المعلومات .كما توصلت
الدراسة أيضًا إلى أن إدارة المعرفة تسهم في تحسين الجوانب التنظيمية واإلدارية وكذلك المالية للمنظمة
وبالتالي تحقق تلك ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة.
 .17دراسة عمرو (.)2009
هدفت الدراسة إلى بيان عالقة إدارة التصميم بتحقيق الميزة التنافسية لشركات اإلنشاء والتعمير العاملة في
األردن ,والتعرف إلى مفهوم إدارة التصميم ضمن مستويات إدارية ثالث :فالرسالة والسياسات ضمن المستوى
االستراتيجي ,وأنظمة التصميم وعمليات التصميم ضمن المستوى التكتيكي (األعمال) ,والمشروع النهائي
ضمن المستوى التشغيلي ,وقد استخدمت الباحثة استبانه من تصميمها لقياس عالقة إدارة التصميم بتحقيق
الميزة التنافسية ,من خالل تأكيدها على االبتكار واإلبداع وتحقيق جودة وجمالية التصميم ,توصلت الد ارسة
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إلى العديد من النتائج أبرزها أن إلدارة التصميم عالقة في تحقيق الميزة التنافسية لشركات اإلنشاء والتعمير
األردنية ,ومع هذا فإنها بحاجه لمزيد من االهتمام والتطوير حتى ترتقي إدارة التصميم ضمن هذه الشركات,
التي يعد التصميم أساس عملها ومفتاح نجاحها.
 .18دراسة ).Lawler (2009
هدفت الدراسة إلى توضيح دور المورد البشري وأثره في تقديم الميزة التنافسية للمنظمات البريطانية ,وذلك لما
تسببه الميزة التنافسية من نجاح للمنظمات على المستوى البعيد إن حافظت على هذه الميزة ,توصلت الد ارسة
إلى العديد من النتائج أبرزها أن المورد البشري في أي منظمة كانت ومهما كان مجال عملها يبقى المورد
البشري أساس الميزة التنافسية وذلك بإعطائه أهم اإلجراءات المناسبة للقيام بالعمل بالطريقة الصحيحة
وتوجيهه بالطريقة المثلى ,وأخي ًار استخدام أهم النظريات المتعلقة برفع كفاءة إنتاجية المورد البشري من قبل
المنظمات مكان العمل.
 .19دراسة ).Watanabe (2008
هدفت الدراسة إلى التركيز على العالقة بين كل عمليات إدارة المعرفة ومصادر الميزة التنافسية المتعددة ,وأن
تكون إدارة المعرفة مصد ًار استراتيجيًا للميزة التنافسية والعمليات المصممة لتعزيز اإلنتاجية من المعرفة
والمساهمة في تعزيز قدرات المنظمة ,استخدم الباحث استبانه لجمع البيانات ,توصلت الد ارسة إلى العديد من
النتائج أبرزها أهمية إدارة المعرفة بوصفها كمصادر للميزة التنافسية ,وأهميتها في مهام التنشئة االجتماعية
كذلك يساهم في الميزة التنافسية.
 .61دراسة (.Porter & Kramer )2006
هدفت الدراسة إلى توضيح العالقة بين الميزة التنافسية والمسؤولية االجتماعية للشركات في الواليات المتحدة
األمريكية ,وهذه الدراسة تمثل دراسة نظرية تستند باألساس على استعراض األدب النظري في مجال العالقة
بين المسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية ,توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن تبني األنشطة
االجتماعية تؤثر على المنظمات من خالل عناصر بما يعكس ميزتها التنافسية ,وهذه العناصر هي القضايا
االجتماعية العامة والتي تعد مهمة جدًا للمجتمع لكنها غالبًا ما تكون ذات تأثير على عمليات المنظمة وال
تؤثر على المنافسة بعيدة المدى.
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 .61دراسة .(2005) Zona
هدفت الدراسة إلى معرفة دور االستثمار في عملية صنع القرار ضمن المنافسة الشديدة في التعليم العالي في
الواليات المتحدة األمريكية ,ودور الميزة التنافسية في صناعة الق اررات واتخاذها ,وتوصلت الد ارسة إلى العديد
من النتائج أبرزها أن االتصال الفعال يؤدي إلى التخفيف من السلبية في ديناميكيات السلوك التي تؤثر
بدورها في كفاءة المؤسسات التعليمية وتنظيمها وتحقيقها للميزة التنافسية ,وأن عملية وضع األهداف الواضحة
يسهل من عملية قياسها وتقييمها ,وأن عملية صنع القرار في التعليم العالي بشكل عام تتمتع بخصائص
تنظيمية فريدة.
المحور الثالث :الدراسات التي تناولت التسويق االلكتروني ودوره في تعزيز أو تحقيق الميزة التنافسية.
 .1دراسة شالش وآخرون (.)2011
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى استخدام التسويق اإللكتروني ,وأثره في تحقيق ميزة تنافسية في
شركات الدواء األردنية ,تضمن مجتمع الدراسة جميع مديري الوحدات الوظيفية في شركات الدواء
األردنية البالغ عددها  14شركة ,واستخدم الباحثون أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة ,وتوصلت
الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود توجه من قبل شركات صناعة الدواء األردنية نحو استخدام
اإلنترنت في التسويق ,من أجل متابعة متطلبات المشترين ومعرفة آرائهم ,فضالً عن القدرات التنافسية
لشركات الدواء التي مكنتها من تحقيق ميزة تنافسية في اتجاه تنمية حصتها السوقية وبالتالي تقديم
منتجات بأسعار منافسة وخدمات بسرعة مميزة.
 .6دراسة شارف (.)2007
هدفت الدراسة إلى تبيان التغيرات التي مست كل األنشطة التسويقية بفعل التطور الذي عرفته تكنولوجيا
المعلومات واالتصال بصفة عامة وشبكة االنترنت بصفة خاصة ,ودراسة موقع ومكانة التسويق
اإللكتروني في مؤسسة جواب ,وسبل تطويره ,استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أحدثت تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وشبكة االنترنت
بصفة خاصة تغييرات كبيرة في هيكل المنافسة على المستوى العالمي ,وأوجدت تطبيقات تجارية جديدة
في إطار ما أصبح يعرف بالتجارة اإللكترونية ,وتطورت مبادئ وأسس أداء األنشطة التسويقية مع
التطور الكبير الذي عرفته شبكة اإلنترنت وبرز ما يسمى بالتسويق اإللكتروني كنشاط داعم لألعمال
التجارية بنوعيها التقليدية واإللكترونية ,ويشهد االنترنت والتجارة االلكترونية تأخ اًر كبي اًر في الجزائر,
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مقارنة مع نظيراتها من الدول ,إال أن الحكومة باشرت بـ إصالحات في ميدان تكنولوجيا المعلومات
واالتصال مع األلفية الثالثة.
التعليق على الدراسات السابقة.
الكتّاب في التسويق االلكتروني وذلك من حيث أوجه االتفاق
 عرض الباحث ألهم آراء الباحثين و ُواالختالف بين هذه اآلراء في تلك الدراسات من وجهة نظر الباحثين والكتاب؛ وذلك من أجل بيان
الفجوة البحثية التي تسعى هذه الدراسة لمعالجتها ,وذلك على النحو اآلتي:
 تناولت بعض الدراسات عالقة التسويق االلكتروني باألداء التسويقي مثل دراسة الدهون (,)4102
وتطرقت بعض الدراسات األخرى إلى ربط التسويق االلكتروني بتحسين الصورة الذهنية مثل دراسة
عبد الفتاح ( ,)4100وهناك من ربط التسويق االلكتروني بـ استخدام محركات البحث مثل دراسة
الكرابلية ( ,)4102وهناك دراسات تناولت واقع تطبيق وممارسة التسويق االلكتروني مثل دراسة
غدير ( ,)4102ودراسة وادي وآخرون ( ,)4100ودراسات تناولت معيقات تبني التسويق االلكتروني
مثل دراسة العابد وآخرون (.)4102
 وهناك بعض الدراسات التي تناولت الترويج االلكتروني وهو أحد أبعاد المزيج التسويقي االلكتروني
مثل دراسة بعلوشة ( ,)4102دراسة حسن ( ,)4102دراسة اسماعيل ( ,)4102دراسة
) ,Shanthkumari et, al. (2013دراسة منصور ( ,)4100دراسة تايه ( ,)4112دراسة
( ,Efendioglu & Igna, (2011دراسة ( ,Harris & Rae, (2010ودراسة Gbadeyan,
) , )2010وتطرقت بعض الدراسات إلى دراسة شبكات التواصل االجتماعي مثل دراسة عيدان,
( )2215ودراسة قبوع (.)2216
 استهدفت مجموعة من الدراسات قطاع البنوك مثل دراسة بعلوشة ( ,)4102دراسة نموشي (,)4102
دراسة الشبلي وآخرون ( ,)4102دراسة العابد وآخرون ( ,)4102دراسة بومجان ( ,)4102دراسة
منصور وآخرون ( ,)4102دراسة وادي وآخرون ( ,)4100دراسة منصور ( ,)4100دراسة شيروف
( ,)4101ودراسة بوعتروس ( ,)4112وكذلك استهدفت بعض الدراسات شركات السياحة والسفر
مثل دراسة الدهون ( ,)4102دراسة الشناق وآخرون ( ,)4102ودراسة عزام ( ,)4101وبعض
الدراسات استهدفت شركات االتصاالت مثل دراسة بجادي وآخرون ( ,)4102دراسة اسماعيل
( ,)4102دراسة العبيدي وآخرون ( ,)4100ودراسة شارف (.)4112
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 تناولت بعض الدراسات ال ميزة التنافسية وعالقتها بإدارة المعرفة مثل دراسة عبد الغفور (,)4102
دراسة ( ,Mundra & Others (2011دراسة ( ,Goel (2010ودراسة (,Watanabe (2008
أما دراسة السوسي ( )4102تطرقت إلى الكشف عن درجة ممارسة الكليات التقنية إلدارة التميز
وعالقتها بالميزة التنافسية ,في حين أن دراسة عمرو ( )4112تناولت بيان عالقة إدارة التصميم
بتحقيق الميزة التنافسية لشركات اإلنشاء والتعمير ,وكذلك دراسة بريبش ( )4102تناولت دور رأس
المال الفكري في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة ,وركزت دراسة الزيود ( )4102على تبني إستراتيجية
التميز في التعلم والتعليم ودورهما في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي.
 وتطرقت دراستان إلى العالقة بين التسويق االلكتروني والميزة التنافسية ,وهما دراسة شالش وآخرون
( ,)4100ودراسة شارف ( )4112اللتان أكدتا على أن هناك توجهًا نحو استخدام التسويق
االلكتروني ألهميته في مواجهة ما يشهده السوق العالمي من منافسة حادة.
 أوجه االختالف بين الدراسة الحالي والدراسات السابقة.
 يتضح من خالل االستعراض السابق للدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث أن هناك فرقًا بينهاوبين هذا البحث ,والتي يمكن إجمالها في اآلتي:
 ركزت الدراسة الحالية على توضيح العالقة بين التسويق االلكتروني وتعزيز الميزة التنافسية في
شركات تزويد االنترنت بقطاع غزة.
 إن الدراسات المحلية لم تتطرق إلى دراسة مفهوم التسويق االلكتروني وعالقته بتعزيز الميزة
التنافسية ,بل وجدت دراسة تناولت الربط بين الترويج االلكتروني والميزة التنافسية ,حيث تعتبر هذه
الدراسة – في حدود علم الباحث -أول دراسة تتطرق إلى عالقة التسويق االلكتروني بتعزيز الميزة
التنافسية وسوف تطبق في قطاع شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ,على الرغم بأن دراسة
شالش ( )4100تناولت الربط بين التسويق االلكتروني والميزة التنافسية حيث طبقت الدراسة على
شركات الدواء في المملكة األردنية.
 الفجوة البحثية.
 من خالل نتائج الدراسات السابقة فإن الباحث يرى أن الفجوة البحثية تتمثل في التالي: عدم وجود دراسات محلية تناولت موضوع عالقة التسويق االلكتروني بتعزيز الميزة التنافسية في
شركات تزويد االنترنت.
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 ركز الباحث على أبعاد المزيج التسويقي االلكتروني بينما ركزت بعض الدراسات السابقة على أبعاد
أخرى.
 تناول قطاع حيوي ومهم حالياً وهو قطاع االنترنت.
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الفصل الرابع
اإلجراءات المنهجية
 مقدمة.
أو ًال :منهج الدراسة.
ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة.
ثالثاً :أداة الدراسة.
رابع ًا :محددات الدراسة الميدانية.
خامس ًا :صدق أداة الدراسة.
سادساً :ثبات أداة الدراسة.
سابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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مقدمة.
تعتبر منهجية الدراسة واجراءاتها محو ًار رئيسيًا يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة ,وعن
طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها
في ضوء األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة ,وبالتالي تحقق الدراسة األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
حيث تناول هذا الفصل وصفًا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ,وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة
إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ,ومدى صدقها وثباتها ,كما يتضمن وصفًا لإلجراءات التي قام بها الباحث
في تصميم أداة الدراسة وتقنينها ,واألدوات التي استخدمها لجمع بيانات الدراسة ,وينتهي الفصل بالمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات.
أو ًال :منهج الدراسة.
بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت لتحقيقها ,استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,والذي
ً
يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبي ًار كيفياً وكمياً,
فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها ,أما التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار
هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى ,كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع
المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة ,بل يتعداه إلى التحليل والربط
والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبنى عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.
وفي هذه الدراسة تم استخدام هذا المنهج لدراسة  " :عالقة التسويق االلكتروني بتعزيز الميزة التنافسية –
دراسة ميدانية على شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة " .وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين
للمعلومات:
 .1المصادر الثانوية :حيث اتجه الباحث إلى الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ,والدوريات
والمقاالت والتقارير واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ,وكذلك البحث
والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة ,لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية
من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة ,صممت خصيصًا لهذا الغرض .وقد وزعت االستبانة على
( )78موظفًا يعملون في شركات االنترنت في قطاع غزة.
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ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة.
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المزودة لخدمات االنترنت في قطاع غزة ,وقد تم تطبيق
الدراسة على وحدة معاينة من (مدير عام/نائب مدير عام ,رئيس قسم/مدير دائرة ,موظف خدمة
عمالء/موظف مبيعات) ممن يعملون في شركات تزويد االنترنت الحاصلة على ترخيص لتقديم
خدمة  Bsaمن و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وعددها سبعة شركات (أورانج ,حضارة,
سبيد كليك ,سيتي نت ,فيوجن ,مدى العرب ,نت ستريم)  ,تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لهذه
الشركات ,وتم توزيع ( )78استبانة واسترجاع ( )68بما يمثل نسبة استرداد ( )%87.17من مجمل
االستبانات الموزعة وكذلك من حجم مجتمع الدراسة الكلي  ,حيث أنه لم يتم استرداد أي استمارة من
شركة مدى العرب وذلك لرفضهم تعبئة االستبانات بعد توزيعها.
والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( )4مجتمع وعينة الدراسة
الشركة

مدير عام /نائب مدير عام

رئيس قسم/مدير دائرة

خدمة عمالء/مبيعات

أورانج

1

4

10

حضارة

2

3

13

سبيد كليك

1

4

6

سيتي نت

1

3

8

فيوجن

1

3

7

مدى العرب

1

2

2

نت ستريم

1

3

2

المجموع

8

22

48

78

المجموع الكلي

المصدر :الباحث

وقبل توزيع االستبانات بالكامل قام الباحث بتوزيع عينة استطالعية حجمها ( )20استبانة الختبار االتساق
الداخلي والصدق البنائي وثبات االستبانة ,ومن ثم التحقق من صالحية استخدامها ,وبعد جمع البيانات
وتحليلها أشارت النتائج إلى صالحية االستبانة لجمع البيانات المطلوبة ,وبالتالي تم التأكد من صدق
االستبانة وثباتها.
والجدول رقم ( )5يوضح االستبانات الموزعة والمستردة ونسبة كل منهما بحسب الشركة.
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جدول رقم ( )5توزيع االستبانات الموزعة والمستردة بحسب الشركة

م
1
2
3
1
5
6
7

الشركة
أورانج

حضارة

سبيد كليك
سيتي نت
فيوجن

مدى العرب
نت ستريم

المجموع

االستبانات المستردة

االستبانات التي تم توزيعها
العدد

النسبة

العدد

النسبة

15
18
11
12
11
5
6
78

19.23%
23.08%
14.10%
15.38%
14.10%
6.41%
7.69%
100.00%

15
16
10
11
11
0
5
68

100.00%
88.88%
90.90%
91.66%
100.00%
0.00%
83.33%
87.17%

ثالثاً :أداة الدراسة.
اعتمدت الدراسة الحالية على االستبانة كأداة ل جمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة لما تمتاز بها من
مزايا ل جمع البيانات من عدد كبير من األشخاص في وقت محدد ,كما أنها تتسم بالموضوعية العلمية ,حيث
تم إعداد االستبانة على النحو التالي:
 إعداد استبانة أولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات. عرض االستبانة على المشرف الختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات. تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم ( )9كما هو مرفق في ملحق رقم (,)2وتم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة والتعديل ,لتستقر االستبانة في
صورتها النهائية على ( )51فقرة.
 بعد التحقق من صدق وثبات االستبانة ,أصبحت االستبانة جاهزة لجمع البيانات من أجل دراسةعالقة التسويق االلكتروني بتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
وتم تقسيم االستبانة إلى جزئين:
 الجزززء األول :يتكــون مــن البيانــات الديموغرافيــة للموظــف وتشــتمل (الجــنس ,العمــر ,الشــركة ,المؤهــل
العلمي ,سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص العلمي).
 الجزء الثاني :تناول محاور الدراسة المختلفة (المتغيرات) وتم تقسيمه إلى محورين كالتالي:

64

ال بعناص ــر المـ ـزيج التس ــويقي اإللكترون ــي وه ــي ( الخدم ــة
 المح ــور األول :التس ــويق اإللكترون ــي متم ــث ًالمقدمة – السعر – الترويج – التوزيع ).
-

المحور الثاني  :تعزيز الميزة التنافسية.

وتوزعت أسئلة االستبانة على النحو المبين في جدول رقم (.)6
جدول رقم ( )6توزيع فقرات كل محور وبعد في االستبانة
المحور

م
1
2
3

عدد الفقرات

الخدمة المقدمة

10

السعر

8

الترويج

11

التوزيع

7

التسويق اإللكتروني

4

36

مجموع فقرات محور التسويق االلكتروني
الميزة التنافسية

5

15
51

مجموع الفقرات لكل االستبانة

اعتمد الباحث في تصميم االستبانة على المقياس العشري المتدرج لتقييم درجة استجابة المبحوثين على فقرات
االستبانة ,حيث تشير القيمة  1إلى أقل درجة موافقة على الفقرة بينما تشير القيمة  10إلى أعلى درجة موافقة
على الفقرة حسب جدول رقم (.)7
جدول رقم ( )7المقياس العشري
االستجابة

المقياس

موافقة

متدنية جداً

1

موافقة


2

3

5

4

6

7

8

9

عالية جداً

10

وقد تم احتساب الوزن النسبي لكل درجة توافر عبر ضربها بقيمة ثابتة ( ,)%10حيث أن المقياس العشري
يتدرج من  1إلى  10فبالتالي فإن مدى التدريج يكون  ,9وبتقسيم المدى على خمسة درجات ؛ فإن طول فئة
كل درجة توافر يساوي ( )1.8و بوزن نسبي ( , )%18وبالتالي فإنه يمكن تحديد درجة التوافر لكل فقرة أو
مجال أو االستبانة ككل بناء على قيم الوزن النسبي كما هو مبين في جدول رقم (.)8
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جدول رقم ( :)8درجات التوافر للفقرات ومجاالت االستبانة

الوزن النسبي

درجة التوافر

من  10إلى 27.99

قليلة جدًا

من  28.00إلى 45.99

قليلة

من  46.00إلى 63.99

متوسطة

من  64.00إلى 81.99

كبيرة

من  82.00إلى 100

كبيرة جداً

وتمت االستعانة بالعديد من الدراسات السابقة في تصميم استبانة الدراسة ,ومن هذه الدراسات اسماعيل
( ,)2211بعلوشة ( ,)2215شيروف ( ,)2212الشناق وآخرون ( ,)2213وعبد الفتاح (.)2211
رابع ًا :محددات الدراسة الميدانية.
اقتصرت الدراسة الميدانية على موظفي شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ,ضمن الحدود التالية:
 الحدود الموضوعية :دراسة عالقة التسويق االلكتروني بتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد
االنترنت في قطاع غزة.
 الحدود البشرية :اقتصرت على فئة موظفي شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة (مدراء الشركات/
نوابهم ,رؤساء األقسام/مدراء الدوائر ,وموظفي خدمة العمالء/المبيعات).
 الحدود الزمنية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام  ,2216وطبق الجزء الميداني منها في شهر
ديسمبر .2216
 الحدود المكانية :مقرات شركات تزويد االنترنت العاملة في قطاع غزة والبالغ عددها ( )7شركات.
خامساً :صدق أداة الدراسة.
يعبر صدق األداة عن مدى قدرتها على قياس ما وضعت من أجل قياسه ,و درجة تفسير القيم الناتجة من
تطبيقها على االستخدامات المقترحة لألداة .استخدم الباحث ثالث اختبارات للتحقق من صدق استبانة الدراسة
وهي:
 .1صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين.
يعرف ذلك بالصدق الظاهري ,ويهدف الختبار مدى صالحية األداة لدراسة عالقة التسويق اإللكتروني
بتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
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حيث تم عرض االستبانة مرفقة بخطة الدراسة مبينًا فيها عنوانها ,أهدافها ,فرضياتها ومجتمعها على ()9
محكماً كما هو موضح في ملحق ( ,)2بهدف الحكم على صالحيتها لقياس مدى مناسبتها لقياس الظاهرة
موضوع البحث من حيث وضوح صياغة فقراتها ,ترتيبها ,ارتباطها بعنوان المجال ,وانسجام اتجاهات فقراتها,
باإلضافة إلى كفاية خياراتها.
قام الباحث بتصنيف تعليقات وتعديالت المحكمين ,وبعد التشاور مع المشرف حيث استجاب الباحث
للتعديالت التي اتفق عليها غالبية المحكمين ,واسترشد ببقية التعليقات ,وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل
في ضوء المقترحات المقدمة ,وبذلك خرجت االستبانة في صورتها النهائية كما هو موضح في الملحق رقم
(.)1
وبإتمام التعديالت ,قام الباحث بتطبيق االستبانة على العينة االستطالعية الستكمال التحقق من صدقها
وثباتها عن طريق بقية االختبارات اإلحصائية المالئمة كما يظهر في بقية هذا الفصل.
 .2صدق االتساق الداخلي.
يقصد بصدق االتساق (الفقرات) الداخلي مدى اتساق (انسجام) كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي
تنتمي إليه ,وقد تم التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل اختيار عينة استطالعية قوامها ()20
موظفاً من موظفي شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ,وقام الباحث بإيجاد معامل ارتباط بيرسون
( )Pearson’s Correlation Coefficientبعد التأكد من اعتدالية توزيع بيانات كل فقرة من فقرات
مجاالت الدراسة.
يتضح من النتائج في جدول رقم ( )10أن هناك ارتباطًا داالً إحصائيًا عند مستوى معنوية (  )   0.05بين
كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ,مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي لفقرات استبانة دراسة
عالقة التسويق اإللكتروني بتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
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يعرض جدول رقم ( )1معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للبعد في االستبانة.
جدول رقم ( )9معامالت ارتباط درجة كل فقرة من االستبانة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه( ،ن=.)61

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

األبعاد

البعد األول /
الخدمة المقدمة

البعد الثاني /
السعر

البعد الثالث/
الترويج

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

*0.659
*0.479
*0.637
*0.598
*0.786
*0.659
*0.604
*0.694
*0.459
*0.620
*0.644
*0.604
*0.743
*0.504
*0.780
*0.797
*0.668
*0.624
*0.847
*0.858
*0.534
*0.504
*0.617
*0.632
*0.532

0.002
0.033
0.003
0.005
0.000
0.002
0.005
0.001
0.042
0.004
0.002
0.005
0.000
0.023
0.000
0.000
0.001
0.003
0.000
0.000
0.015
0.023
0.004
0.003
0.016

الفقرة
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
15
16

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05

األبعاد
تابع البعد
الثالث/
الترويج
البعد الرابع/
التوزيع

الميزة
التنافسية

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

*0.622
*0.671
*0.598
*0.675
*0.731
*0.847
*0.490
*0.803
*0.847
*0.564
*0.802
*0.858
*0.743
*0.769
*0.674
*0.736
*0.798
*0.769
*0.772
*0.552
*0.752
*0.577
*0.758
*0.687
*0.737
*0.865

0.003
0.001
0.005
0.001
0.000
0.000
0.028
0.000
0.000
0.010
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.012
0.000
0.008
0.000
0.001
0.000
0.000

 .3الصدق البنائي.
يختبر الصدق البنائي مدى االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد محور التسويق االلكتروني األربعة
مع الدرجة الكلية للمحور ,وللتحقق من ذلك قام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل
بعد مع الدرجة الكلية لمحور التسويق االلكتروني كما هو مبين في جدول رقم (.)12
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جدول رقم ( :)11معامالت االرتباط بين األبعاد األربعة لمحور التسويق االلكتروني والدرجة الكلية للمحور( ،ن=.)61

م

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

األبعاد

1

البعد األول  /الخدمة المقدمة

**0.874

0.00

2

البعد الثاني  /السعر

**0.816

0.00

3

البعد الثالث  /الترويج

**0.925

0.00

1

البعد الرابع  /التوزيع

**0.749

0.00

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05

تظهر قيم معامالت االرتباط بين األبعاد األربعة لمحور التسويق االلكتروني والدرجة الكلية للمحور في جدول
ال إحصائيًا عند مستوى (  )   0.05بين الدرجة الكلية لكل من األبعاد
رقم ( )10أن هناك ارتباطًا دا ً
الخمسة والدرجة الكلية لمحور التسويق االلكتروني ,مما يدلل على الصدق البنائي لالستبانة.
دللت نتائج اختبارات صدق األداة على صالحية االستبانة لدراسة عالقة التسويق اإللكتروني بتعزيز الميزة
التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
سادس ًا :ثبات أداة الدراسة.
يقصد بثبات أداة الدراسة هو أن تعطي األداة نفس النتيجة لو تم إعادة تطبيقها أكثر من مرة تحت نفس
الظروف والشروط ,وبالتالي فإن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغيرها بشكل كبير
فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد المجتمع عدة مرات خالل فترات زمنية معينة .وقد تحقق الباحث من
صدق االستبانة من خالل التالي:
أ -معامل كرونباخ ألفا.

يقيس معامل كرونباخ ألفا ثبات االتساق الداخلي لالستبانة بمقياس رقمي تتراوح قيمته ما بين الصفر والواحد
وتشير قيمة معامل كرونباخ ألفا التي (تزيد عن  )0.7على ثبات االتساق الداخلي لالستبانة.
يعرض جدول رقم ( )11قيمة معامل كرونباخ ألفا لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لجميع فق ارت محور
التسويق االلكتروني.
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جدول رقم ( )11معامل الثبات كرونباخ ألفا ألبعاد ومحاور االستبانة

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

المجال

م
1

البعد األول  /الخدمة المقدمة

10

0.779

2

البعد الثاني  /السعر

8

0.793

3

البعد الثالث  /الترويج

11

0.794

1

البعد الرابع  /التوزيع

7

0.793

5

محور التسويق االلكتروني

36

0.898

6

محور الميزة التنافسية

15

0.934

نجد أن جميع قيم معامالت كرونباخ ألفا لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك جميع فقرات االستبانة
مرتفعة جداً ( أكبر من  ,)0.7مما يدلل على ثبات االتساق الداخلي الستبانة الدراسة.
ب -طريقة التجزئة النصفية.
تعتمد طريقة التجزئة النصفية على حساب معامل االرتباط بين جزئي فقرات االستبانة (األسئلة ذات األرقام
الفردية ,واألسئلة ذات األرقام الزوجية) ,ويتم تصحيح معامل االرتباط باستخدام معامل سبيرمان
( )Sperman's Coefficientلألبعاد أو المحاور ذات عدد الفقرات الزوجية وجتمان ( Guttman's
 )Coefficientلألبعاد أو المحاور ذات عدد الفقرات الفردي.
يعرض جدول رقم ( )13قيم معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
جدول رقم ( )16معامل الثبات ( التجزئة النصفية ) ألبعاد ومحاور االستبانة

عدد الفقرات

معامل االرتباط

معامل االرتباط المعدل

م

األبعاد /المحاور

1

البعد األول  /الخدمة المقدمة

10

*0.825

*0.904

2

البعد الثاني  /السعر

8

*0.707

*0.828

3

البعد الثالث  /الترويج

11

*0.617

*0.763

1

البعد الرابع  /التوزيع

7

*0.531

*0.694

5

محور التسويق االلكتروني

36

*0.908

*0.952

6

محور الميزة التنافسية

15

*0.848

*0.918

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05
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يظهر جدول رقم ( )12أن معامالت االرتباط لجميع األبعاد والمحاور دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (
.)   0.05
تدلل قيم اختبارات الصدق والثبات ألداة الدراسة صالحيتها لدراسة عالقة التسويق اإللكتروني بتعزيز الميزة
التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ,وبالتالي تكون االستبانة في صورتها الحالية جاهزة لجمع
البيانات من مجتمع الدراسة.
و نظ اًر لعدم الحاجة إلجراء أي تعديل على االستبانة بعد اختبار العينة االستطالعية ,تم تضمين هذه العينة
ضمن التحليل اإلجمالي لمفردات الدراسة.
سابع ًا :األساليب المعالجات اإلحصائية.
استخدم الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical Package for Social
 )SPSS( Sciencesاإلصدار  22لتصميم نموذج االستبانة.
يشير الباحث أنه من المتبع في تحليل بيانات المسوح الشاملة استخدام التحليل اإلحصائي الوصفي دون
االلتفات إلى إجراء أي اختبارات للفرضيات ,إال أنه ونتيجة لعدم استالم االستبانات من جميع مفردات مجتمع
الدراسة ,فإن الباحث طبق إجراءات اإلحصاء االستداللي الختبار فرضيات الدراسة.
وخالل معالجة وتحليل البيانات استخدم الباحث مجموعة من الطرق واالختبارات اإلحصائية كالتالي:
أ -التكرارات ،النسب المئوية ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( Frequency,
 :)Percentages, Mean and Standard deviationوتستخدم لوصف التك اررات في عينة
الدراسة ,وترتيب األولويات وفي اختبار الفرضيات.
ب -معامل ارتباط بيرسون ) :(Pearson’s Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط,
واستخدمها الباحث لحساب االتساق الداخلي لالستبانة وكذلك في طريقة التجزئة النصفية لقياس
الثبات.
ت -اختبار كرونباخ ألفا )Alpha

:(Cronbach's

لقياس ثبات فقرات محاور االستبانة.

ث -معامل ارتباط سبيرمان بروان ( :(Spearman-Brownلقياس ثبات االستبانة بطريقة التجزئة
النصفية.
ج -اختبار كولمجوروف – سمرنوف ) :)Kolomogrove-Smirnov Testالختبار اعتدالية
توزيع متغيرات أبعاد ومحاور االستبانة.
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ح -اختبار "ت" للفرق بين عينتين مستقلتين ( :)Independent Samples T-Testلمعرفة ما
إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتين مستقلتين من البيانات ,واستخدمه
الباحث لدراسة أي فروق تعزى لمتغير الجنس.
خ -اختبار كروسكال واليس (  :)Kruskal Wallisلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية بين أكثر من مجموعتين من البيانات ,واستخدمه الباحث لدراسة أي فروق تعزى
للمتغيرات الديموغرافية.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرها

أو ًال :الخصائص العامة لعينة الدراسة.
ثانياً :التحليل الوصفي الستجابات المبحوثين.
ثالثاً :اختبار الفرضيات.
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يهدف هذا الفصل إلى عرض اإلحصاء الوصفي لخصائص عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديموغرافية,
إحصائياً على فرضياتها باستخدام اإلحصاء االستداللي.
و كذلك يعرض اإلجابة على أسئلة الدراسة و الحكم
ً
أو ًال :الخصائص العامة لعينة الدراسة.
يعرض الجدول الالحق رقم ( )13التوزيع النسبي لعينة الدراسة بحسب متغيرات البيانات الشخصية السبعة
محل الدراسة وهي الجنس والعمر والشركة والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والمسمى الوظيفي والتخصص.
بلغ حجم العينة  68موظفًا من أصل  78موظفًا من موظفي شركات تزويد االنترنت العاملة في محافظات
قطاع غزة بما نسبته ( )%87.18من حجم مجتمع الدراسة ,منهم  )%55.9( 38ذكور و )%44.1( 30
إناث.
أكثر من ثلثي العينة ( )%70.6هم من الفئة العمرية أقل من  30سنة فيما لم يتجاوز عمر أي من
المبحوثين  50سنة ,يعزو الباحث ذلك إلى حداثة قطاع اإلنترنت في قطاع غزة ,حيث أن أول شركة انترنت
في قطاع غزة تأسست عام  2005وهي شركة حضارة.
توزعت عينة الدراسة بحسب الشركات بشكل متجانس إلى حد ما ,حيث كان عدد المستجيبين من شركة
حضارة  )%23.5( 16موظفاً ,تلتها شركة أورانج بعدد  ,)%22.1( 15بينما بلغ عدد موظفي شركة نت
بناء على عدد الموظفين تم توزيع االستبانة.
ستريم  )%7.4( 5موظفينً ,
أكثر من ثالثة أرباع العينة وبما نسبته ( )%79.4من حملة شهادة البكالوريوس ,فيما بلغت نسبة حملة
الدبلوم ) )%11.8وحملة الشهادات العليا ).)%8.8
تظهر النتائج في جدول رقم ( )13أن هناك عالقة عكسية بين عدد الموظفين في العينة وسنوات الخبرة,
فالغالبية العظمى من أفراد العينة ( )%89.7لديهم خبرة أقل من عشر سنوات ,فيما نجد أن هناك فقط
( )%5.9من الموظفين الممثلين في العينة لديهم خبرة أكثر من  15سنة ,ويعزو الباحث ذلك كما ذكر سابقًا
إلى حداثة ظهور شركات االنترنت في قطاع غزة ,حيث أن أول شركة تأسست عام  2005وتتالى بعدها
ظهور شركات منافسة.

74

جدول رقم ( )13توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية (ن =)86

م

المتغير

1

الجنس

2

العمر

3

الشركة

4

المؤهل العلمي

2

سنوات الخبرة

6

المسمى الوظيفي

7

التخصص

الفئة

العدد

النسبة المئوية

أنثى

30

%44.1

ذكر

أقل من  30سنة

48

%70.6

من  - 30أقل من 40

16

حضارة

16

%23.5

سبيد كليك

10

%14.7

فيوجن

11

من  - 40أقل من 50
أورانج

سيتي نت

4

15
11

%23.5
%5.9

%22.1
%16.2
%16.2

نت ستريم

5

بكالوريوس

54

%79.4

38

%55.9

3

%4.4

دبلوم

دراسات عليا

أقل من  5سنوات

8
6

من  10 - 5سنوات

23

أكثر من  15سنة

4

من  15 – 10سنة

خدمة عمالء /مبيعات

رئيس قسم  /مدير دائرة

46
20

مدير عام  /نائب مدير عام

2

أعمال
إدارة
اتصاالت
عالقات عامة واعالم

22

هندسة حاسوب  /هندسة

المجموع

38

%55.9

أخرى

31
5

10
68

%7.4

%11.8
%8.8

%33.8
%5.9

%67.6
%29.4
%2.9

%45.6

%32.4
%7.4

%14.6
%100

حوالي ثلثي العينة ( )%67.6يعملون بمسمى وظيفة خدمة عمالء/مبيعات ,بينما بلغت نسبة المدراء العامون
للشركات أو نوابهم ( ,)%2.9ويعزو الباحث ذلك إلى السياسة التي تتبعها شركات االنترنت بوجود نسبة
كبيرة من موظفي خدمة العمالء والمبيعات العتبارها الجهة التنفيذية التي تمثل واجهة الشركة.
توزيع عينة الدراسة بحسب التخصص يظهر أن غالبية الموظفين في العينة ( )%45.6متخصصون في
هندسة الحاسوب وهندسة االتصاالت ,وأن حوالي ثلث العينة ( )%32.42متخصصون إدارة األعمال ,وما
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نسبته ( )%7.4متخصصون في العالقات العامة واإلعالم ,بينما هناك ( )%14.6متخصصون في
تخصصات أخرى منها التربية والعلوم والمحاسبة ,ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية تخصصات هندسة
الحاسوب/االتصاالت وادارة األعمال لشركات االنترنت؛ لما يتمتع خريجي االختصاصين بالمهارات الالزمة
لمتطلبات العمل في قطاع االنترنت.
ثانياً :التحليل الوصفي الستجابات المبحوثين.
قام الباحث بإيجاد اإلحصاءات الوصفية وتشمل المتوسط الحسابي ,االنحراف المعياري ,الوزن النسبي
والترتيب الستجابا ت أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات أبعاد التسويق االلكتروني األربعة باإلضافة
إلى محور الميزة التنافسية كما هو موضح في الجداول ( ,)18-11حيث تم ترتيب الفقرات بناء على الوزن
النسبي للفقرات في كل بعد أو محور.
يعرض جدول رقم ( )11اإلحصاءات الوصفية لفقرات بعد الخدمة المقدمة ضمن محور التسويق االلكتروني,
و تظهر النتائج أن جميع فقرات هذا المجاالت متوافرة بشكل كبير أو كبير جدًا ,جاءت الفقرة " تهدف الشركة
إلى تطوير منتجاتها الخدمية بشكل دائم" في الرتبة األولى بوزن نسبي ( )%91.91بدرجة توافر كبيرة جدًا,
فيما تلتها الفقرة " تهتم إدارة الشركة بحل ومتابعة مشاكل تلقي الخدمة التي تواجه العمالء" لتكون في الرتبة
الثانية بوزن نسبي ( )%91.76بدرجة توافر كبيرة جداً ,بينما جاءت الفقرة " يساهم تقديم الخدمة إلكترونيًا في
سرعة إتمام عملية البيع " في الرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي ( ,)%83.24فيما كانت الفقرة التي تنص على
" يساهم تقديم الخدمة إلكترونياً في زيادة جودة الخدمة المقدمة" جاءت في الرتبة األخيرة ضمن فقرات بعد
الخدمة المقدمة ضمن محور التسويق االلكتروني وبوزن نسبي ( ,)%81.76ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام
أفراد العينة بمحور الخدمة المقدمة؛ ذلك بسبب وجود شركات منافسة.
جدول رقم ( )14اإلحصاءات الوصفية لفقرات بعد الخدمة المقدمة( ،ن =)86

المتوسط االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

0

يساهم تقديم الخدمة إلكترونيًا في سرعة إتمام عملية البيع.

8.32

1.48

4

يساهم تقديم الخدمة إلكترونيًا في زيادة جودة الخدمة المقدمة.

8.18

1.61

م

2

الفقرة

تهتم إدارة الشركة بحل ومتابعة مشاكل تلقي الخدمة التي
تواجه العمالء.
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9.18

1.21

 83.24كبيرة جدًا
81.76

كبيرة

 91.76كبيرة جدًا

الرتبة
9
10
2

توفر الشركة العديد من الخدمات االلكترونية E-Service
2

من خالل موقعها على شبكة االنترنت لتلبي احتياجات

8.51

1.71

 85.15كبيرة جدًا

8

العمالء.
2

تقدم الشركة خدمة متطورة لعمالئها وجمهور المستفيدين.

9.03

0.96

 90.29كبيرة جدًا

5

6

تهدف الشركة إلى تطوير منتجاتها الخدمية بشكل دائم.

9.19

1.10

 91.91كبيرة جدًا

1

2

تقدم الشركة خدمات إضافية مجانية لعمالئها وجمهور

8.72

1.57

 87.21كبيرة جدًا

7

8.75

1.18

 87.50كبيرة جدًا

6

9.16

1.55

 91.62كبيرة جدًا

3

9.04

1.13

 90.44كبيرة جدًا

4

8

2

01

المستفيدين.
توفر الشركة خدماتها بأشكال مختلفة لتتناسب مع أذواق
واحتياجات العمالء.

توفر الشركة خدماتها في جميع األوقات بما فيها العطل
الرسمية واألعياد.
تتميز الشركة بمقدرتها على االبتكار والتجديد في أساليب

تقديم الخدمة.

يعرض جدول رقم ( )15اإلحصاءات الوصفية لفقرات بعد السعر ضمن محور التسويق االلكتروني ,و تظهر
النتائج أن جميع فقرات هذا المجاالت متوافرة بشكل متوسط أو أكثر ,جاءت الفقرتين " تقوم الشركة بمراجعة
أسعار خدماتها بين الفترة واألخرى"  ,ويعزو الباحث ذلك إلى وجود عروض وحمالت مستمرة من الشركات
المنافسة ,و" توفر الشركة عدة طرق لتسهيل عملية تسديد الفواتير" في الرتبة األولى بوزن نسبي
( )%88.68بدرجة توافر كبيرة جداً  ,ويعزو الباحث ذلك إلى إتباع شركات االنترنت سياسة التسهيل على
الزبون ومنحه جميع تسهيالت االشتراك والدفع.
بينما جاءت الفقرة " تراعي الشركة في تسعير خدماتها ذوي الدخل المحدود" في الرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي
( )%78.68وبدرجة توافر كبيرة ,فيما جاءت الفقرة التي تنص على " توفر الشركة فرصة التقسيط لتكاليف
االشتراك لعمالئها" في الرتبة الثامنة واألخيرة ضمن فقرات بعد السعر ضمن محور التسويق االلكتروني
وبوزن نسبي ( )%61.47وبدرجة توافر متوسطة ,ويعزو الباحث ذلك إلى وجود التزامات على شركات
االنترنت تتمثل في شراء حزم االنترنت التي يجب دفع تكاليفها فورياً.
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جدول رقم ( )15اإلحصاءات الوصفية لفقرات بعد السعر ضمن محور التسويق االلكتروني( ،ن =)86

م

الفقرة

0

تساعد المعلومات المتوفرة للعمالء إلكترونياً في

4

توفر الشركة فرصة التقسيط لتكاليف االشتراك

2

التعرف على سعر الخدمات المقدمة من الشركة.

لعمالئها.
تراعي الشركة في تسعير خدماتها ذوي الدخل
المحدود.

2

تقدم الشركة خدماتها للعمالء بأسعار منافسة مقارنة

2

تقوم الشركة بمراجعة أسعار خدماتها بين الفترة

6

تقدم الشركة وسائل دفع الكتروني لعمالئها.

2

تقدم الشركة عروض وحمالت عن خدماتها المقدمة

8

بالشركات األخرى.
واألخرى.

بأسعار منخفضة.
توفر الشركة عدة طرق لتسهيل عملية تسديد الفواتير.

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

8.63

1.30

86.32

كبيرة جدًا

3

6.15

2.61

61.47

متوسطة

8

7.87

2.09

78.68

كبيرة

7

8.51

1.38

85.15

كبيرة جدًا

4

8.87

1.13

88.68

كبيرة جدًا

1

7.93

2.18

79.26

كبيرة

6

8.41

1.31

84.12

كبيرة جدًا

5

8.87

1.36

88.68

كبيرة جدًا

1

الرتبة

يعرض جدول رقم ( )16اإلحصاءات الوصفية لفقرات بعد الترويج ضمن محور التسويق االلكتروني ,و
تظهر النتائج أن فقرات هذا البعد تراوحت بين الكبيرة والكبيرة جدًا.
وبحسب آراء عينة الدراسة جاءت الفقرة " تعمل الشركة على التواصل مع عمالئها من خالل االتصال عبر
الهاتف المحمول أو بإرسال رسائل قصيرة" في الرتبة األولى وبوزن نسبي ( )%92.79وبدرجة توافر كبيرة
جدًا ,بينما جاءت الفقرة " تقوم الشركة بنشر إعالناتها الخاصة على الموقع االلكتروني " في المرتبة الثانية
بوزن نسبي ( )%90.74وبدرجة توافر كبيرة جدًا ,ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية األدوات والوسائل
االلكترونية في عملية الترويج.
بينما ترى العينة أن الفقرة " توفر الشركة لعمالئها من حملة الهواتف الذكية تطبيق خاص بالشركة يحتوي
جميع الخدمات والحمالت اإلعالنية" جاءت في الرتبة قبل األخيرة في بعد الترويج وبوزن نسبي ()%70.74
78

ودرجة توافر كبيرة ,فيما جاءت الفقرة " ترسل الشركة رسائلها المتعلقة بالحمالت الترويجية عبر البريد
االلكتروني لعمالئها باستمرار" في الرتبة األخيرة وبوزن نسبي ( )%65.29ودرجة توافر كبيرة ,ويعزو
الباحث ذلك إلى أن الترويج عبر البريد االلكتروني أصبح وسيلة قديمة ,حيث هناك وسائل حديثة أخرى.

جدول رقم ( )16اإلحصاءات الوصفية لفقرات بعد الترويج ضمن محور التسويق االلكتروني( ،ن =)86

م

الفقرة

0

الترويج االلكتروني أقل تكلفة من أساليب الترويج
التقليدي.

4

الترويج االلكتروني أكثر جاذبية للعمالء من أساليب

2

تقوم الشركة بنشر إعالناتها الخاصة على الموقع

2

2

الترويج التقليدي.
االلكتروني.

تستخدم الشركة مواقع شهيرة لنشر إعالناتها (كالمواقع

ال).
اإلخبارية مث ً

تعمل الشركة على التواصل مع عمالئها من خالل

االتصال عبر الهاتف المحمول أو بإرسال رسائل

درجة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

8.38

1.45

83.82

كبيرة

8.31

1.36

83.09

كبيرة

8

9.07

1.21

90.74

كبيرة جدًا

2

7.60

2.26

76.03

كبيرة

9

9.28

1.18

92.79

التوافر

الرتبة

7

كبيرة جدًا

1

قصيرة.
6

2

تستخدم الشركة مواقع التواصل االجتماعي الستطالع
رأي عمالئها والتفاعل معهم.
تعرض الشركة المواد الترويجية (صور ,فيديو,

نصوص  ...الخ) على صفحتها على مواقع التواصل

8.90

8.93

1.20

1.23

88.97

89.26

كبيرة جدًا

كبيرة جدًا

4

3

االجتماعي.
توفر الشركة لعمالئها من حملة الهواتف الذكية تطبيق

8

خاص بالشركة يحتوي جميع الخدمات والحمالت

2

ترسل الشركة رسائلها المتعلقة بالحمالت الترويجية

7.07

2.91

70.74

كبيرة

10

اإلعالنية.

عبر البريد االلكتروني لعمالئها باستمرار.
79

6.53

2.46

65.29

كبيرة

11

توفر الشركة معلومات كافية عن نفسها وموقعها

 01االلكتروني وخدماتها من خالل معارضها (نقاط

8.74

1.58

87.35

5

كبيرة جدًا

البيع).
 00تقدم الشركة حوافز لعمالئها القدامى بعمل خصومات
لهم.

8.26

1.75

82.65

6

كبيرة جدًا

بناء على أراء عينة الدراسة وكما هو موضح في جدول رقم ( )17جاءت الفقرة " تم تصميم الموقع
االلكتروني للشركة بشكل يساعده على التواجد ضمن نتائج البحث لمحركات البحث مثل (جوجل) " في الرتبة
األولى ضمن بعد التوزيع في محور التسويق االلكتروني بوزن نسبي ( )%88.97بدرجة توافر كبيرة جدًا,
ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام الشركات بضرورة الوصول ألكبر شريحة من المستهدفين عن طريق الظهور
ضمن نتائج محركات البحث ,فيما تلتها الفقرة "تسعى الشركة في الوصول إلى أسواق كبيرة وجديدة" بوزن
نسبي ( )%88.68بدرجة توافر كبيرة جدًا.
من جانب آخر حصلت الفقرة " يساهم التوزيع االلكتروني في خلق صورة ايجابية عن الشركة " على المرتبة
السادسة وقبل األخيرة بوزن نسبي ( )%85.00ودرجة توافر كبيرة ,وجاءت الفقرة " يساهم التوزيع االلكتروني
في تخفيض تكاليف الخدمة " في المرتبة األخيرة بعد التوزيع ضمن محور التسويق االلكتروني بدرجة توافر
كبيرة وبوزن نسبي أقل قليالً (.)%78.97
جدول رقم ( )17اإلحصاءات الوصفية لفقرات بعد التوزيع ضمن محور التسويق االلكتروني( ،ن =)86

الفقرة

م

يساهم التوزيع االلكتروني في خلق صورة ايجابية عن

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

8.50

1.24

85.00

كبيرة جدًا

6

1.63

78.97

كبيرة

7

1.44

86.91

كبيرة جدًا

5

0

الشركة.

4

يساهم التوزيع االلكتروني في تخفيض تكاليف الخدمة.

7.90

2

من السهل االتصال بالشركة عبر موقعها االلكتروني.

8.69

تم تصميم الموقع االلكتروني للشركة بشكل يساعده
2

على التواجد ضمن نتائج البحث لمحركات البحث مثل
(جوجل).
81

8.90

1.38

88.97

كبيرة جدًا

الرتبة

1

2

تهتم الشركة بتصميم موقعها االلكتروني لتسهيل
الحصول على الخدمات من قبل العميل.
تولي الشركة أولوية قصوى للخدمات التي تقدم لزوارها

6

وضيوفها.

2

تسعى الشركة في الوصول إلى أسواق كبيرة وجديدة.

8.82

1.36

88.24

كبيرة جدًا

3

8.76

1.34

87.65

كبيرة جدًا

4

8.87

1.33

88.68

كبيرة جدًا

2

جدول رقم ( )18يعرض اإلحصاءات الوصفية لفقرات محور الميزة التنافسية ,حيث تتراوح درجات التوافر ما
بين كبيرة وكبيرة جدًا ,ففي حين أبرزت أراء عينة الدراسة أن الفقرة " تستخدم الشركة أحدث التقنيات حفاظًا
على جودة الخدمة " ,متوافرة بدرجة كبيرة جدًا وبوزن نسبي ( )%90.74لتكون هذه الفقرة في المرتبة األولى,
يعزو الباحث ذلك إلى اهتمام أفراد العينة بجودة الخدمة حفاظًا على عمالئهم ,تالها الفقرة " تسعى الشركة
دائمًا إلى خفض نسبة المعيب في خدماتها " متوافرة بدرجة كبيرة جدًا وبوزن نسبي ( ,)%90.44ويعزو
الباحث ذلك إلى حرص الشركات على رضا الزبون نحو جودة الخدمة.
وقد أشار أفراد العين ة إلى أن الفقرة " عدد شكاوي العمالء المرتبطة بجودة الخدمة منخفضة " جاءت في
المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي ( )%79.56ودرجة توافر كبيرة  ,ويعزو الباحث ذلك إلى صعوبة الوصول
إلى المثالية في الخدمة ,وجاءت الفقرة " تتسم كلفة الخدمات المقدمة من الشركة بأنها أقل كلفة من الشركات
المنافسة " في المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( )%78.82ودرجة توافر كبيرة ضمن محور الميزة التنافسية,
يعزو الباحث ذلك إلى المنافسة العالية بين شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
جدول رقم ( )18اإلحصاءات الوصفية لفقرات محور الميزة التنافسية( ،ن =)86

الفقرة

م

0

تقوم الشركة بضبط الجودة في جميع مراحل الخدمة.

4

تستخدم الشركة أحدث التقنيات حفاظًا على جودة

2

تسعى الشركة دائماً إلى خفض نسبة المعيب في

2

تتميز الشركة بتقديم خدمات إضافية ال تقدمها

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

8.94

1.24

89.41

كبيرة جدًا

3

9.07

1.10

90.74

كبيرة جدًا

1

9.04

1.08

90.44

كبيرة جدًا

2

8.69

1.41

86.91

كبيرة جدًا

5

الخدمة.

خدماتها.

الشركات المنافسة.
81

الرتبة

2

7.96

عدد شكاوي العمالء المرتبطة بجودة الخدمة منخفضة.
تركز الشركة على حاجات ورغبات العمالء وتعمل

6

8.63

على نقلها وتجسيدها بخدمات متطورة ومتميزة تحاكي

1.77
1.30

79.56
86.32

كبيرة
كبيرة جدًا

14
6

توقعاتهم.
2

تعمل إدارة الشركة على التعاون مع الخبرات الخارجية
لتقديم أفكار جديدة.

8

تستقطب الشركة األفراد ذوي المؤهالت العلمية والكفاءة

2

تعمل الشركة على تخفيض رسوم االشتراك بخدمة

العملية.

االنترنت.

 01تشجع إدارة الشركة العاملين لدفعهم لتطوير قدراتهم.
00
04

تخصص إدارة الشركة مبالغ مالية في موازنتها لتطوير
أنظمتها.
تتسم كلفة الخدمات المقدمة من الشركة بأنها أقل كلفة
من الشركات المنافسة.

02

تستخدم الشركة مواردها المتاحة بصورة اقتصادية

02

تستخدم الشركة البحث والتطوير لتحديث خدماتها

02

ورشيدة لخفض التكاليف.
وخفض التكاليف.

تمتلك الشركة القدرة على استغالل جميع الفرص

الموجودة في السوق.

8.26

1.54

82.65

كبيرة

11

8.72

1.52

87.21

كبيرة جدًا

4

8.28

1.28

82.79

كبيرة

9

8.35

1.57

83.53

كبيرة جدًا

10

8.40

1.44

83.97

كبيرة جدًا

8

7.88

1.36

78.82

كبيرة

15

8.06

1.73

80.59

كبيرة

13

8.19

1.52

81.91

كبيرة

12

8.50

1.62

85.00

كبيرة جدًا

7

يعرض جدول ( )19اإلحصاءات الوصفية ألبعاد ومحاور استبانة الدراسة ,حيث تظهر النتائج توافر جميع
األبعاد والمحاور بدرجة كبيرة جدًا ,حيث بلغ الوزن النسبي لمحوري الدراسة الرئيسيين حوالي  %85لكل
منهما  ,ما يدلل على اهتمام أفراد العينة بمحور التسويق االلكتروني وبمحور الميزة التنافسية.
وقد ترتبت أبعاد محور التسويق االلكتروني األربعة بحيث جاء بعد الخدمة المقدمة في الدرجة األولى بوزن
نسبي ( )%88.09ما يدلل على وجود درجة كبيرة جدًا من الموافقة من قبل أفراد العينة على بعد الخدمة
المقدمة ,واختلفت الدراسة مع دراسة (عبد الفتاح )2211 ,ودراسة (الشناق وآخرون ,)2213 ,ويرى الباحث
ذلك يعود الختالف مجتمع الدراسة وظروف الدراسة نفسها.
82

وجاء بعد التوزيع في الرتبة الثانية بوزن نسبي ( )%85.96ما يدلل على وجود درجة كبيرة جدًا من الموافقة
من قبل أفراد العينة على بعد التوزيع ,وجاء بعد الترويج في الرتبة الثالثة بوزن نسبي ( ,)%82.79بينما جاء
بعد السعر في الرتبة الرابعة بوزن نسبي (.)%81.54
جدول رقم ( )19اإلحصاءات الوصفية ألبعاد ومحاور أداة الدراسة( ،ن =)86

عدد

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

الفقرات

الحسابي

المعياري

النسبي

التوافر

0

البعد األول  /الخدمة المقدمة

10

8.81

0.86

88.09

كبيرة جدًا

1

4

البعد الثاني  /السعر

8

8.15

0.98

81.54

كبيرة جدًا

4

2

البعد الثالث  /الترويج

11

8.28

0.87

82.79

كبيرة جدًا

3

2

البعد الرابع  /التوزيع

7

8.60

0.96

85.96

كبيرة جدًا

2

2

محور التسويق االلكتروني

36

8.48

0.76

84.76

كبيرة جداً

-

6

محور الميزة التنافسية

15

8.49

0.92

84.91

كبيرة جدًا

-

م

البعد  /المجال

الرتبة

ثالثاً :اختبار الفرضيات.
تمهيداً الختبار فرضيات الدراسة ,وللتحقق من شروط االختبارات االحصائية المطبقة الختبار فرضيات
الدراسة قام الباحث باستخدام اختبار كولمجوروف – سمرنوف )Kolomogrove-Smirnov Test (K- S
الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ,وكانت النتائج كما تظهر في جدول رقم
(.)20
جدول رقم ( )20نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد ومحاور االستبانة (ن =)86

عدد الفقرات

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

م

األبعاد /المحاور

1

البعد األول  /الخدمة المقدمة

10

0.017

0.87

2

البعد الثاني  /السعر

8

0.015

0.89

3

البعد الثالث  /الترويج

11

0.017

0.87

1

البعد الرابع  /التوزيع

7

0.018

0.86

5

محور التسويق االلكتروني

36

0.011

0.9

6

محور الميزة التنافسية

15

0.016

0.88
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تظهر النتائج في جدول ( )20بأن القيمة االحتمالية لكل بعد أو محور من أبعاد ومحاور االستبانة أكبر من
مستوى الداللة (  ,)   0.05وهذا يدلل على أن بيانات أبعاد ومحاور االستبانة تتوزع توزيعًا طبيعيًا بما
يمكن الباحث من تطبيق االختبارات اإلحصائية المعلمية.
ّ
الفرضية الرئيسية األولى : H 0  1
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين التسويق االلكتروني وتعزيز الميزة
التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 الفرضية الفرعية األولى  : H 0  1  1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (   0.05

) بين الخدمة المقدمة وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
 الفرضية الفرعية الثانية  : H 0  1  2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (
 )   0.05بين السعر وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
 الفرضية الفرعية الثالثة  : H 0  1  3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (   0.05

) بين الترويج وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
 الفرضية الفرعية الرابعة  : H 0  1  4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (
 )   0.05بين التوزيع وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
الختبار الفرضية الرئيسية األولى والفرضيات األربعة الفرعية استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون.
يعرض جدول رقم ( )21قيم معامالت ارتباط بيرسون ,وتظهر النتائج ما يلي:
جدول ( )21معامالت ارتباط بيرسون بين أبعاد محور التسويق االلكتروني والميزة التنافسية (ن=)86

 1البعد األول  /الخدمة المقدمة

معامل ارتباط
بيرسون

القيمة
االحتمالية

الوصف

*0.724

0.00

قوية

 2البعد الثاني  /السعر

*0.396

0.00

ضعيفة

 3البعد الثالث  /الترويج

*0.639

0.00

متوسطة

 1البعد الرابع  /التوزيع

*0.711

0.00

قوية

 5محور التسويق االلكتروني

*0.773

0.00

قوية

م

المتغير

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة( .)   0.05
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 توجد هناك عالقة طردية قوية تقدر قيمتها ( )0.724وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (
 )   0.05بين الخدمة المقدمة وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة,
حيث أن القيمة االحتمالية تساوي ( )0.00وهي أقل من مستوى الداللة (  ,)   0.05األمر الذي
يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على الخدمة المقدمة للوصول إلى تعزيز الميزة
التنافسية في شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة .ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام إدارة الشركات بـ
جودة الخدمة المقدمة وتطويرها ,وتوفير الشركات خدماتها في جميع األوقات بما فيها العطل الرسمية
واألعياد ,باإلضافة إلى االبتكار والتجديد في أساليب تقديم الخدمة.
واتفقت الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة ( ,Salama (2017دراسة (,Armesh et, al. (2010
دراسة عبد الفتاح ( ,)2211دراسة شيروف ( ,)2212ودراسة الشناق وآخرون (,)2213
 توجد هناك عالقة طردية ضعيفة تقدر قيمتها ( )0.396وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (
 )   0.05بين السعر وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ,حيت أن
القيمة االحتمالية تساوي ( )0.00وهي أقل من مستوى الداللة (  ,)   0.05األمر الذي يدل على
أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة ضعيفة على السعر للوصول إلى تعزيز الميزة التنافسية لشركات
تزويد االنترنت في قطاع غزة .ويعزو الباحث ذلك إلى أن اهتمام الزبائن في المقام االول ب الخدمة
وجودتها بغض النظر عن السعر وهذا تأكيد على صحة النتائج حيث جاء بعد الخدمة المقدمة في
الرتبة األولى.
واتفقت الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة عبد الفتاح ( ,)2211ودراسة الشناق وآخرون (.)2213
 توجد هناك عالقة طردية متوسطة تقدر قيمتها ( )0.639وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (
 )   0.05بين الترويج وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ,حيث أن
القيمة االحتمالية تساوي ( )0.00وهي أقل من مستوى الداللة (  ,)   0.05األمر الذي يدل على
أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة متوسطة على الترويج للوصول إلى تعزيز الميزة التنافسية لشركات
تزويد االنترنت في قطاع غزة .ويعزو الباحث ذلك إلى قيام الشركات باستخدام االتصال عبر الهاتف
المحمول أو بإرسال رسائل قصيرة للتواصل مع عمالئها ,ونشر إعالناتها الخاصة على الموقع
االلكتروني.
واتفقت الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة بعلوشة ( ,)2215ودراسة منصور وآخرون ( ,)2213ودراسة
إسماعيل(.)2211
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 توجد هناك عالقة طردية قوية تقدر قيمتها ( )0.711وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (
 )   0.05بين التوزيع وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ,حيث أن
القيمة االحتمالية تساوي ( )0.00وهي أقل من مستوى الداللة (  ,)   0.05األمر الذي يدل على
أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على التوزيع للوصول إلى تعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد
االنترنت في قطاع غزة .ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام الشركات بتصميم الموقع االلكتروني بشكل
يساعده على التواجد ضمن نتائج البحث لمحركات البحث ,والسعي للوصول إلى أسواق كبيرة
وجديدة.
واتفقت الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة الشناق وآخرون( ,)2213ودراسة رشيد (.)2213
 توجد هناك عالقة طردية قوية تقدر قيمتها ( )0.773وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (
 )   0.05بين التسويق االلكتروني وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة,
حيث يمكننا القول أن آراء المستجيبين كانت إيجابية بالنسبة لجميع أبعاد محور التسويق االلكتروني
مجتمعة.
واتفقت الدراسة مع ما توصلت إليه د ارسة الشناق وآخرون ( ,)2213دراسة رشيد ( ,)2213دراسة عبد
الفتاح ( ,)2211دراسة شيروف ( ,)2212دراسة ( ,Salama (2017دراسة Armesh et, al.
) ,)2010دراسة فزاز ( ,)2211دراسة نموشي ( ,)2215ودراسة شارف (.)2227
 ومما سبق يخلص أن شركات تزويد االنترنت تستخدم التسويق االلكتروني بأبعاده األربعة (الخدمة
المقدمة ,السعر ,الترويج ,التوزيع) من أجل تعزيز الميزة التنافسية.
الفرضية الرئيسة الثانية : H 0  2
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
التسويق االلكتروني في شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ,العمر,
الشركة ,المؤهل العلمي ,سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص العلمي).
الفرضية الرئيسة الثالثة : H 0  3
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )   0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
تعزيز الميزة التنافسية في شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ,العمر,
الشركة ,المؤهل العلمي ,سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص العلمي) .
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وللحكم على الفرضيتين الرئيسيتين الثانية والثالثة سـيتم تنـاول المتغيـرات الديمغرافيـة (البيانـات الشخصـية) علـى
النحو التالي:
 .1الجنس.
نظ اًر العتدالية توزيع قيم استجابات المبحوثين في عينة الدراسة ,استخدم الباحث االختبار المعلمي "ت "
لعينتين مستقلتين لمعرفة ما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابات المبحوثين تعزى
لمتغير الجنس.
جدول رقم ( )22نتائج اختبار ت للفرق بين متوسط درجات استجابة الذكور واإلناث (،ن =)86

المتوسط

االنحراف

الفرق بين

الحسابي

المعياري

المتوسطين

ذكور

8.93

0.78

إناث

8.65

0.95

ذكور

8.14

1.97

إناث

8.17

0.97

ذكور

8.26

0.80

إناث

8.30

0.96

ذكور

8.61

0.89

إناث

8.58

1.06

ذكور

8.55

0.83

إناث

8.42

0.76

ذكور

8.47

0.99

إناث

8.51

0.82

البعد  /المحور
الخدمة المقدمة
السعر
الترويج
التوزيع
التسويق االلكتروني
الميزة التنافسية

قيمة ت

القيمة
االحتمالية

1.329

0.278

0.188

-0.022

-0.019

0.928

-0.198

-0.042

0.844

0.092

0.022

0.927

0.641

0.125

0.524

-0.189

-0.043

0.851

تظهر نتائج اختبار "ت" في جدول رقم ( )22أن الوسط الحسابي الستجابات الذكور أعلى من الوسط
الحسابي الستجابات اإلناث في كل من أبعاد الخدمة المقدمة والتوزيع وكذلك محور التسويق االلكتروني ,إال
أنه ال يوجد هناك فروقًا دالة إحصائي ُا عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسط درجة استجابة الذكور أو
اإلناث في أي من أبعاد محور التسويق االلكتروني أو الميزة التنافسية ,ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد عينة
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الدراسة يمتلكون أراء متقاربة حول متغيرات الدراسة بغض النظر عن الجنس سواء ذكر أم أنثى ,وذلك يعني
أن متغير الجنس ال يؤثر على متغيرات الدراسة.
 .6العمر.
نظ اًر لعدم اعتدالية توزيع البيانات في كل فئة من الفئات العمرية استخدم الباحث تحليل كروسكال واليس
( )Kruskal Wallisالختبار الفروق الموجودة بين استجابات المبحوثين بحسب الفئة العمرية في كل بعد
من أبعاد محور التسويق االلكتروني ومحور الميزة التنافسية.
جدول ( )23اختبار كروسكال واليس ألبعاد ومحاور الدراسة بحسب الفئة العمرية (ن =)86

الفئة العمرية
أقل من 30

من  40سنة

من  – 30أقل

من  50سنة

من  – 40أقل

البعد  /المحور

الخدمة

المتوسط

8.95

8.52

8.33

المقدمة

االنحراف

0.80

0.98

0.88

المتوسط

8.29

7.88

7.69

السعر

االنحراف

0.80

1.33

1.38

المتوسط

8.44

7.85

8.09

االنحراف

0.88

0.69

0.91

المتوسط

8.76

8.35

7.63

االنحراف

0.96

0.86

0.86

التسويق

المتوسط

8.65

8.13

7.99

االلكتروني

االنحراف

0.75

0.79

0.92

الميزة

المتوسط

8.61

8.23

8.16

التنافسية

االنحراف

0.87

1.03

0.87

الترويج
التوزيع

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

*3.594

1.66

*1.920

0.383

*8.404

0.015

*8.318

0.016

*6.628

0.036

*3.161

0.206

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة( .)   0.05

يعرض الجدول رقم ( )23اإلحصاء الوصفي لدرجات استجابة عينة الدراسة بحسب الفئة العمرية مصحوبًا
بقيمة اختبار كروسال واليس لكل بعد ومحور في االستبانة.
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تظهر النتائج أنه ال توجد هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )   0.05بين متوسطات
استجابة أفراد العينة تعزى للفئة العمرية في بعدي الخدمة المقدمة والسعر من أبعاد التسويق االلكتروني و
كذلك محور الميزة التنافسية ,مما يؤكد عدم وجود فروق بين متوسطات الشركات.
بينما توجد هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابة أفراد
العينة تعزى للفئة العمرية في بعدي الترويج والتوزيع من أبعاد التسويق االلكتروني وكذلك محور التسويق
االلكتروني ,وتظهر النتائج في جدول ( )23بأن المتوسط الحسابي الستجابات الفئة العمرية (أقل من )30
كانت أعلى بشكل دال إحصائيًا في بعد الترويج والتوزيع وكذلك محور التسويق االلكتروني ,ويعزو الباحث
ذلك إلى أن الفئة العمرية (أقل من  )30هي الفئة األكثر اهتمامًا بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في عملية
الترويج والتوزيع واألكثر معرفة واطالعاً على التسويق االلكتروني ,بينما كان المتوسط الحسابي الستجابات
الفئة العمرية (أكبر من  )50أقل بشكل دال إحصائيًا في محور التسويق االلكتروني ,ويعزو الباحث ذلك إلى
أن هذه الفئة العمرية ليست على اطالع كافي بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التسويق.
 .3الشركة.
نظ ًار لعدم اعتدالية توزيع البيانات في كل شركة من الشركات استخدم الباحث تحليل كروسكال واليس
( )Kruskal Wallisالختبار الفروق الموجودة بين استجابات المبحوثين بحسب الشركة في كل بعد من
أبعاد محور التسويق االلكتروني وكذلك محور الميزة التنافسية.
جدول ( )24اختبار كروسكال واليس ألبعاد ومحاور الدراسة بحسب الشركة (ن =)86

الشركة
أورانح

حضارة

سبيد كليك

سيتي نت

فيوجن

نت ستريم

البعد  /المحور

الخدمة

المتوسط

9.15

8.81

8.63

9.10

7.81

9.70

المقدمة

االنحراف

0.80

0.65

0.78

0.59

0.85

0.28

المتوسط

8.03

8.20

7.88

8.78

7.51

8.98

االنحراف

1.27

0.78

0.88

0.58

0.96

0.29

المتوسط

8.43

8.22

8.59

8.24

7.61

8.95

االنحراف

0.85

0.59

1.06

1.00

0.77

0.36

السعر
الترويج

89

قيمة

االختبار

*24.635

القيمة

االحتمالية

0.000

*17.304

0.004

*14.747

0.012

المتوسط

8.87

8.57

8.82

8.89

7.62

8.90

االنحراف

0.80

0.81

1.00

0.79

1.08

0.88

المتوسط

8.62

8.53

8.48

8.72

7.65

9.16

االلكتروني االنحراف

0.78

0.66

0.79

0.50

0.67

0.25

الميزة

المتوسط

8.54

8.65

8.54

8.80

7.49

9.25

التنافسية

االنحراف

1.12

0.68

0.96

0.38

0.77

0.36

التوزيع
التسويق

*11.836

0.037

*20.013

0.001

*19.710

0.001

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة( .)   0.05

يعرض الجدول رقم ( )21اإلحصاء الوصفي لدرجات استجابة عينة الدراسة بحسب الشركة التي يعملون بها
مصحوباً بقيمة اختبار كروسكال واليس لكل بعد ومحور في اإلستبانة.
تظهر النتائج أنه توجد هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات
استجابة أفراد العينة تعزى للشركة في جميع أبعاد محور التسويق االلكتروني و كذلك محور الميزة التنافسية,
ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد العينة يمتلكون آراءًا غير متقاربة حول التسويق االلكتروني والميزة التنافسية.
حيث كان المتوسط الحسابي الستجابات الموظفين في شركة نت ستريم هي األعلى بينما كان المتوسط
الحسابي الستجابات الموظفين في شركة فيوجن هي األقل مقارنة باستجابات الموظفين في بقية الشركات
محل الدراسة ,ويعزو الباحث ذلك إلى أن شركة نت ستريم هي األكثر اهتمامًا بعملية التسويق االلكتروني
وتعزيز الميزة التنافسية مقارن ًة بباقي الشركات.
 .4المؤهل العلمي.
نظ ًار لعدم اعتدالية توزيع البيانات في كل فئة من فئات المؤهل العلمي الثالثة استخدم الباحث تحليل
كروسكال واليس ( )Kruskal Wallisالختبار الفروق الموجودة بين استجابات المبحوثين بحسب المؤهل
العلمي في كل بعد من أبعاد محور التسويق االلكتروني ومحور الميزة التنافسية.
يعرض الجدول رقم ( )25اإلحصاء الوصفي لدرجات استجابة عينة الدراسة بحسب المؤهل العلمي مصحوبًا
بقيمة اختبار كروسال واليس لكل بعد ومحور في اإلستبانة.
تظهر النتائج أنه ال توجد هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )   0.05بين متوسطات
استجابة أفراد العينة تعزى للمؤهل العلمي في أي من أبعاد محور التسويق االلكتروني أو محور الميزة
ن
اء متقاربة حول التسويق االلكتروني والميزة
التنافسية ,ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد العينة يمتلكو آر ً
التنافسية ,ما يعني أن متغير المؤهل العلمي ليس على عالقة مع متغير التسويق االلكتروني والميزة
التنافسية.
91

جدول ( )28اختبار كروسكال واليس ألبعاد ومحاور الدراسة بحسب المؤهل العلمي (ن =)86

المؤهل العلمي
دبلوم

بكالوريوس

دراسات عليا

الخدمة

المتوسط

8.90

8.84

8.40

المقدمة

االنحراف

0.77

0.85

1.09

المتوسط

8.16

8.20

7.71

االنحراف

0.88

0.91

1.67

المتوسط

8.28

8.35

7.68

االنحراف

0.93

0.82

1.12

المتوسط

8.83

8.62

8.06

االنحراف

0.58

0.99

1.10

التسويق

المتوسط

8.53

8.53

7.96

االلكتروني

االنحراف

0.50

0.76

0.98

الميزة

المتوسط

8.52

8.51

8.28

التنافسية

االنحراف

0.43

0.97

0.96

البعد  /المحور

السعر
الترويج
التوزيع

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

0.851

0.653

0.493

0.782

1.688

0.430

2.193

0.334

1.570

0.456

0.891

0.641

 .5سنوات الخبرة.
نظ ًار لعدم اعتدالية توزيع البيانات في كل فئة من فئات سنوات الخبرة استخدم الباحث تحليل كروسكال واليس
( )Kruskal Wallisالختبار الفروق الموجودة بين استجابات المبحوثين بحسب الخبرة في كل بعد من أبعاد
محور التسويق االلكتروني وكذلك محور الميزة التنافسية.
يعرض الجدول رقم ( )26اإلحصاء الوصفي لدرجات استجابة عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة مصحوبًا
بقيمة اختبار كروسال واليس لكل بعد ومحور في اإلستبانة.
تظهر النتائج أنه ال توجد هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات
استجابة أفراد العينة تعزى لسنوات الخبرة في أي من أبعاد محور التسويق االلكتروني أو محور الميزة
ن
اء متقاربة حول التسويق االلكتروني والميزة
التنافسية ,ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد العينة يمتلكو آر ً
التنافسية ,ما يعني أن متغير سنوات الخبرة ليس على عالقة مع متغير التسويق االلكتروني والميزة التنافسية.
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سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات

سنوات

من 11 – 5

سنوات

من 15 – 11

أكثر من  15سنة

البعد  /المحور

الخدمة

المتوسط

8.88

8.07

8.40

8.87

المقدمة

االنحراف

0.76

1.16

0.85

0.97

المتوسط

8.25

6.96

7.72

8.23

االنحراف

0.72

2.00

1.36

1.10

المتوسط

8.44

8.24

8.07

8.06

االنحراف

0.90

0.34

0.91

0.84

المتوسط

8.65

8.56

7.71

8.67

االنحراف

1.04

0.79

0.89

0.84

المتوسط

8.56

7.95

8.02

8.49

االلكتروني االنحراف

0.68

0.89

0.90

0.85

الميزة

المتوسط

8.53

8.25

8.22

8.50

التنافسية

االنحراف

0.79

0.60

0.92

1.15

السعر
الترويج
التوزيع
التسويق

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

3.163

0.367

3.205

0.361

4.459

0.216

4.177

0.243

2.722

0.436

1.695

0.638

 .2المسمى الوظيفي.
نظ ًار لعدم اعتدالية توزيع البيانات في كل فئة من فئات المسمى الوظيفي الثالثة استخدم الباحث تحليل
كروسكال واليس ( )Kruskal Wallisالختبار الفروق الموجودة بين استجابات المبحوثين بحسب المسمى
الوظيفي في كل بعد من أبعاد محور التسويق االلكتروني ومحور الميزة التنافسية.
يعرض الجدول رقم ( )27اإلحصاء الوصفي لدرجات استجابة عينة الدراسة بحسب المسمى الوظيفي
مصحوبًا بقيمة اختبار كروسال واليس لكل بعد ومحور في اإلستبانة.
تظهر النتائج أنه ال توجد هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )   0.05بين متوسطات
استجابة أفراد العينة تعزى للمسمى الوظيفي في أي من أبعاد محور التسويق االلكتروني أو محور الميزة
ن
اء متقاربة حول التسويق االلكتروني والميزة
التنافسية ,ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد العينة يمتلكو آر ً
التنافسية ,ما يعني أن متغير المسمى الوظيفي ليس على عالقة مع متغير التسويق االلكتروني والميزة
التنافسية.
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المسمى الوظيفي
خدمة
عمالء/مبيعات

رئيس قسم/مدير
دائرة

مدير عام/نائب
مدير عام

الخدمة

المتوسط

8.82

8.82

8.60

المقدمة

االنحراف

0.74

1.10

1.41

المتوسط

8.16

8.11

8.44

االنحراف

0.90

1.14

1.86

المتوسط

8.29

8.29

7.86

االنحراف

0.84

0.92

1.48

المتوسط

8.58

8.71

7.92

االنحراف

0.88

1.14

1.30

التسويق

المتوسط

8.49

8.47

8.21

االلكتروني

االنحراف

0.67

0.92

1.52

الميزة

المتوسط

8.51

8.46

8.34

التنافسية

االنحراف

0.85

1.08

1.19

البعد  /المحور

السعر
الترويج
التوزيع

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

0.793

0.673

0.137

0.934

0.281

0.869

2.663

0.264

0.571

0.752

0.209

0.901

 .7التخصص العلمي.
نظ ًار لعدم اعتدالية توزيع البيانات في كل فئة من فئات التخصص استخدم الباحث تحليل كروسكال واليس
( )Kruskal Wallisالختبار الفروق الموجودة بين استجابات المبحوثين بحسب التخصص في كل بعد من
أبعاد محور التسويق االلكتروني وكذلك محور الميزة التنافسية.
يعرض الجدول رقم ( )28اإلحصاء الوصفي لدرجات استجابة عينة الدراسة بحسب التخصص مصحوبًا
بقيمة اختبار كروسال واليس لكل بعد ومحور في اإلستبانة.
تظهر النتائج أنه ال توجد هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )   0.05بين متوسطات
استجابة أفراد العينة تعزى للتخصص في أي من أبعاد محور التسويق االلكتروني أو محور الميزة التنافسية,
ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد العينة يمتلكون آراء متقاربة حول التسويق االلكتروني والميزة التنافسية ,ما
يعني أن متغير التخصص ليس على عالقة مع متغير التسويق االلكتروني والميزة التنافسية.
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التخصص
عالقات عامة

المقدمة

االنحراف

0.93

0.79

0.80

0.71

المتوسط

8.17

7.98

8.06

8.41

االنحراف

1.17

0.80

0.85

0.75

المتوسط

8.13

8.25

8.48

8.32

االنحراف

0.90

0.87

0.85

0.83

المتوسط

8.61

7.93

8.62

8.83

االنحراف

0.99

1.42

0.90

0.74

المتوسط

8.43

8.13

8.54

8.65

االلكتروني االنحراف

0.85

0.85

0.70

0.56

الميزة

المتوسط

8.43

8.06

8.53

8.81

التنافسية

االنحراف

1.03

0.90

0.89

0.52

السعر
الترويج
التوزيع
التسويق

هندسة

الخدمة

المتوسط

8.71

8.22

8.95

9.11

واعالم

إدارة أعمال

أخرى

البعد  /المحور

قيمة
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القيمة

االختبار

االحتمالية

4.805

0.187

1.818

0.611

1.910

0.591

1.478

0.687

2.195

0.533

2.978

0.395

الفصل السادس
االستنتاجات والتوصيات

 المقدمة.
أو ًال  :االستنتاجات.
ثاني ًا  :التوصيات.
ثالث ًا  :الدراسات المستقبلية المقترحة.
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 المقدمة.
بناء على الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث حول عالقة التسويق االلكتروني بتعزيز الميزة التنافسية في
ً
شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ,ومن خالل ما تم تناوله من مفاهيم وجوانب متعددة من اإلطار
النظري وأدبيات الدراسة ,إضاف ًة إلى ما تم جمعه من بيانات من خالل االستبانة ,وبعد نتائج التحليل
اإلحصائي لمحاور الدراسة تفسيرها وربطها بالدراسات السابقة ,خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
والتوصيات على النحو التالي:
أو ًال :االستنتاجات.
 .1هناك موافقة بدرجة كبيرة على محور "التسويق االلكتروني" ككل ,حيث حصل على وزن نسبي
( , )%84.76ونستنتج من ذلك أن شركات االنترنت تستخدم بشكل كبير التسويق االلكتروني ,وقد
حصل بعد "الخدمة المقدمة" على المرتبة األولى بوزن نسبي ( ,)%88.09بينما حصل بعد "التوزيع "
على المرتبة الثانية بوزن نسبي ( ,)%85.96وحصل بعد "الترويج" على المرتبة الثالثة بوزن نسبي
( ,)%82.79أما بعد "السعر" فقد جاء في المرتبة األخيرة بوزن نسبي (.)%81.54

 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات عينة الدراسة
حول محور "التسويق االلكتروني" تعزى لمتغيرات (العمر ,الشركة) ,بينما ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول محور "التسويق
االلكتروني" تعزى لمتغيرات (الجنس ,المؤهل العلمي ,سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص).
 .3هناك موافقة بدرجة كبيرة على محور "الميزة التنافسية" حيث حصل على وزن نسبي (,)%84.91
نستنتج من ذلك أن شركات تزويد االنترنت تهتم بتعزيز الميزة التنافسية حيث أشارت النتائج إلى أن
الشركات تستخدم أحدث التقنيات حفاظًا على جودة الخدمة ,وتسعى دائمًا إلى خفض نسبة المعيب في
خدماتها ,وتعمل على استقطاب األفراد ذوي المؤهالت العلمية والكفاءة العملية.
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات عينة الدراسة
حول محور "الميزة التنافسية" تعزى لمتغيرات (الشركة) ,بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول محور "الميزة التنافسية" تعزى
لمتغيرات (الجنس ,العمر ,المؤهل العلمي ,سنوات الخبرة ,المسمى الوظيفي ,التخصص).
 .5توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين التسويق االلكتروني
بأبعاده األربعة (الخدمة المقدمة ,السعر ,الترويج ,التوزيع) وبين تعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد
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االنترنت في قطاع غزة ,أي كلما زاد اهتمام الشركات بالتسويق االلكتروني كلما ساهم وبدرجة كبيرة في
تعزيز الميزة التنافسية.
 .6توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين الخدمة المقدمة
وتعزيز الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
 .7توجد عالقة طردية ضعيفة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين السعر وتعزيز
الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
 .8توجد عالقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين الترويج وتعزيز
الميزة التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
 .1توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين التوزيع وتعزيز الميزة
التنافسية لشركات تزويد االنترنت في قطاع غزة.
ثانياً :التوصيات.

بناء على نتائج الدراسة ,تم تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات على النحو التالي:
ً
 .1ضرورة التأكيد على أهمية التسويق االلكتروني ممثالً بعناصر المزيج التسويقي االلكتروني (الخدمة
المقدمة ,السعر ,الترويج ,التوزيع) ومواكبة التطور التكنولوجي فيما يخص التسويق االلكتروني لما له
من أهمية كبيرة في تعزيز الميزة التنافسية.
 .2ضرورة أن تقوم الشركات باالطالع الدائم على التغير في حاجات العمالء لتوفير خدمات تتناسب مع
احتياجاتهم.
 .3ضرورة توفير عدة طرق دفع الكتروني للعمالء عن طريق  ,visa, master cardوضرورة عمل نظام
تقسيط لتكاليف االشتراك لهم.
 .1ضرورة ترويج الخدمات التي تقدمها الشركات على المواقع الشهيرة التي يرتادها عدد كبير من الزوار
مثل المواقع اإلخبارية والرياضية المشهورة.
 .5ضرورة توفير الشركات لعمالئها من حملة الهواتف الذكية تطبيق خاص بالشركة يحتوي جميع
الخدمات والحمالت اإلعالنية.
 .6ضرورة أن تقوم الشركات بإدارة حمالت تسويقية مكثفة عبر محرك البحث  ,Googleوالعمل على
التواصل المستمر مع العمالء عبر مواقع التواصل االجتماعي (,Twitter ,Facebook
.(LinkedIn ,Instagram
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 .7استقطاب أفراد ذو خبرات عالية في مجال االنترنت لتقديم ابتكارات وأفكار جديدة يمكن أن تستفيد منها
الشركة ,وضرورة عمل برامج تدريبية للموظفين بهدف رفع الكفاءة العملية.
ثالثاً :الدراسات المستقبلية المقترحة.
 .1دراسة أثر مخاطر التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك – دراسة ميدانية على شركات تزويد
االنترنت في قطاع غزة.
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العربية.

 إبراهيم ,دمحم (" .)2215قياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية وادارة المعرفة في الميزة التنافسية –
دراسة حالة شركة االتصاالت األردنية (أورانج)" .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الشرق
األوسط ,عمان ,األردن.
 أبو النجا ,دمحم ( .)2212إدارة التسويق – مدخل إستراتيجي .الدار الجامعية إسكندرية ,الطبعة
األولى ,جمهورية مصر العربية.
 أبو طبنجة ,إيمان ( " .)2215مدير الدائرة التجارية في شركة نت ستريم في قطاع غزة – مقابلة
بتاريخ 6115/16/14م ".
 إسماعيل ,إياد ( " .)4102واقع استخدام طرق الترويج االلكترونية وأثرها على مبيعات شركات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة والضفة الغربية " ,رسالة ماجستير غير منشورة,
الجامعة اإلسالمية ,غزة ,فلسطين.
 العازمي ,جمال ( " .)2212دور حوكمة الشركات في رفع القدرة التنافسية للشركات الكويتية ".
رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
 الجرجري ,أحمد ,والعزاوي ,دمحم ( " .)2211إمكانية تطبيق التسويق االلكتروني في ظل تنمية رأس
المال البشري  -دراسة استطالعية آلراء عينة من المسئولين في شركة الحكماء لصناعة األدوية
في محافظة نينوى في العراق " .مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ,المجلد  ,6العدد
.11
 الجنابي ,معاذ ( " .)2211الدور االستراتيجي لتقنية التكلفة المستهدفة في تحقيق قيادة التكلفة ".
مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ,المجلد رقم  ,7العدد .21
 الحديد ,أنس ,والشناق ,رفعت ( " .)2213أثر المزيج التسويقي اإللكتروني على اتجاهات
السائحين نحو السياحة في األردن " .مجلة الجامعة األردنية ,دراسات العلوم اإلدارية ,المجلد ,12
العدد .2
 الخاليلة ,ثامر ( " .)2213أثر الحمالت التسويقية باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في رضا
العمالء – دراسة تحليلة لعينة من آراء عينة من عمالء شركة ماركا (في آي بي) في األردن".
رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
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 الدهون ,خالد ( " .)4102أثر التسويق االلكتروني على األداء التسويقي لشركات السياحة والسفر
– حالة دراسية لمكاتب السياحة والسفر في مدينة عمان – األردن " ,رسالة ماجستير غير منشورة,
جامعة الزرقاء ,الزرقاء ,األردن.
 الدويري ,ماهر ( " .)2215أثر أبعاد المواصفات الدولية األيزو  62111للمسؤولية المجتمعية في
تحقيق الميزة التنافسية في المستشفى التخصصي ،عمان – األردن" .رسالة ماجستير غير منشورة,
جامعة الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
 الزهيري ,أحمد ( " .)4102تأثير التسويق االلكتروني في عناصر المزيج التسويقي للخدمة
التأمينية "  ,مجلة دراسات محاسبية ومالية ,المجلد الثامن ,العدد .44
 الزيود ,خالد ( " .)4102أثر نظم المعلومات اإلستراتيجية في تحقيق األولويات التنافسية – دراسة
تطبيقية في البنوك التجارية األردنية " ،رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الشرق األوسط,
عمان ,األردن.
 التلباني ,نهاية ,واألغا ,مروان ,وشراب ,سائد ( " .)2212التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة
التنافسية – دراسة ميدانية في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة" .مجلة جامعة األزهر
بغزة ,سلسلة العلوم اإلنسانية  ,2212المجلد  ,11العدد .218-221 ,2
 السبيعي ,هال ,والجلهمي ,عبير ( ".)2212تقييم نشاط التسويق االلكتروني في الشركات السعودية
– دراسة ميدانية " .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الملك فيصل ,الهلفوف ,السعودية.
 الشبلي ,هيثم ,اللوزي ,باسم ,البقور ,لينا ( " .)4102فاعلية التسويق االلكتروني في التأثير على
سلوك العمالء في المصارف األردنية " ,المجلة العربية للدراسات المعلوماتية ,العدد .2
 السوسي ,يوسف ( " .)4102درجة ممارسة الكليات التقنية في محافظات غزة إلدارة التميز
وعالقتها بالميزة التنافسية "  ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة ,فلسطين.
 الطاهر ,بن يعقوب ,وفارس ,هباش (" .)2211منتجات وتطبيقات االبتكار والهندسة المالية".
بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي 5 ,و  6ماي  ,2211جامعة فرحات عباس ,سطيف ,الجزائر.
 الطويل ,أكرم ,وكشمولة ,ندى ,وأغا ,أحمد ( " .)2212العالقة بين أبعاد التسويق االلكتروني
وأبعاد إبداع المنتج – دراسة تحليلي ة آلراء عينة من المديرين في مجموعة مختارة من الشركات
الصناعية في محافظة بغداد " .كلية الحدباء الجامعة ,مركز الدراسات المستقبلية ,جامعة الموصل,
ص .171-123
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 العابد ,حسين ,منصور ,مجيد ( " .)4102معيقات تبني التسويق االلكتروني في البنوك اإلسالمية
في شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المتعاملين " ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة النجاح
الوطنية ,نابلس ,فلسطين.
 الكرابلية ,عالء ( " .)4102أثر استخدام محركات البحث على التسويق االلكتروني – دراسة
تطبيقية على الشركات التي تستخدم التسويق والتجارة االلكترونية في مدينة عمان " ,رسالة
ماجستير غير منشورة ,جامعة الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
 المجالي ,عبد هللا ( " .)2216أثر أبعاد جودة الخدمات االلكترونية على القرار الشرائي لعمالء
مواقع التجارة االلكترونية – دراسة حالة شركة  Marka VIPفي األردن " .رسالة ماجستير غير
منشورة ,جامعة الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
 المهدي ,رزان ( " .)2216أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعناصر المزيج التسويقي على
جودة الرعاية الصحية – دراسة حالة في مركز الحسين للسرطان في األردن " .رسالة ماجستير
غير منشورة ,جامعة الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
 النسور ,رابعة ( " .)2212أثر تبني أنماط المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية –
دراسة ميدانية في المصارف التجارية العاملة في األردن" .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة
الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
 المطيري ,فيصل (" .)2212أثر التوجه اإلبداعي على تحقيق ميزة تنافسية – دراسة تطبيقية على
البنوك التجارية الكويتية" .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
 الفقهاء ,سهام ( " .)4104تبني إستراتيجية التميز في التعلم والتعليم ودورهما في تحقيق الميزة
التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي جامعة النجاح الوطنية – دراسة حالة "  ,بحث مقدم
إلى المؤتمر العربي األول الستراتيجيات التعليم العالي وتخطيط الموارد البشرية ,المؤسسة العربية
للتنمية اإلدارية بالتعاون مع الجامعة الهاشمية وجامعة القاهرة ,األردن 46-42 ,أبريل .4104
 العبيدي ,علي ,المعموري ,جاسم ,العارضي ,جليل ( " .)4100أثر استخدام التجارة االلكترونية في
تخفيض التكاليف التسويقية – دراسة تطبيقية في شركة زين لالتصاالت "  ,مجلة جامعة بابل
للعلوم اإلنسانية ,المجلد  ,02العدد .0
 الشمري ,عيد (" .)2211درجة توافر رأس المال الفكري وعالقتها بدرجة تحقيق الميزة التنافسية
في الجامعات الخاصة الكويتية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها" .رسالة ماجستير غير
منشورة ,جامعة الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
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 بجادي ,صفاء ,غيالني ,شبيلة ( " .)2215التسويق االلكتروني الخدمي – دراسة حالة مؤسسة
اتصاالت الجزائر تقرت " .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة قاصدي مرباح ,ورقلة ,الجزائر.
 بريبش ,الزهرة ( " .)4102دور رأس المال الفكري في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة – دراسة
حالة مؤسسة صناعة الكوابل " ،رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة دمحم خيضر ,بسكرة ,الجزائر.
 بزادوغ ,دينا (" .)2215مستوى اإلبداع اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية
وعالقته بمستوى تحقيق الميزة التنافسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" .رسالة ماجستير
غير منشورة ,جامعة الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
 بعلوشة ,أحمد ( :)4102أثر الترويج االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية – دراسة ميدانية على
بنك فلسطين في قطاع غزة  ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األزهر ,غزة ,فلسطين.
 بومجان ,سارة ( " .)2213مساهمة التسويق االلكتروني في تسيير العالقة مع الزبون في البنوك
(دراسة حالة بنك البركة باتنة) " .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة دمحم خيضر ,بسكرة ,الجزائر.
 تايه ,نضال ( " .)4112تأثير إعالنات اإلنترنت على مراحل اتخاذ قرار الشراء عند الشباب
الجامعي في قطاع غزة " ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة ,فلسطين.
 حجازي ,أنس ( " .)4102مدير شركة مدى لخدمات االنترنت في قطاع غزة – مقابلة بتاريخ
2115/12/11م ".
 حسن ,عبد الرحمن ( " .)4102أثر اإلعالن االلكتروني على السلوك الشرائي للمستهلك األردني
للسيارات – دراسة تطبيقية على فئة الشباب في محافظة عمان – األردن " ,رسالة ماجستير غير
منشورة ,جامعة الزرقاء ,الزرقاء ,األردن.
 حسون ,علي ,وسلمان ,حمد ,وفدعوس ,عامر (" .)2212أثر المنظمة المتعلمة في تحقيق الميزة
التنافسية" .مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ,العدد الثاني والثالثون.2212 ,
 حمد ,سعد ( " .)4102التسويق السياحي االلكتروني وأثره على مستوى أداء الخدمات في صناعة
الضيافة – دراسة تطبيقية على فنادق الدرجة الممتازة في العراق " ,مجلة جامعة بابل للعلوم
اإلنسانية ,المجلد  ,40العدد .2
 رشيد ,عامر ( " .)2213تنافسية منظمات األعمال على وفق التسويق االلكتروني – دراسة
استطالعية لعينة من شركات التأمين " .مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ,العدد .31
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 دحبور ,لؤي ( " .)4101دور المعرفة السوقية في اختيار االستراتيجيات التنافسية – دراسة عينة
من مؤسسات التعليم العالي الخاصة األردنية" ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الشرق
األوسط ,عمان ,األردن.
 سالم ,دمحم ,والعجرمي ,عبير ,وأحمد ,نهيل ,والغماري ,وسام (" .)2211دور اإلبداع التسويقي
والتكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك العاملة في محافظات غزة من وجهة نظر العمالء".
مجلة جامعة األزهر بغزة ,سلسلة العلوم اإلنسانية  ,2211المجلد  ,13العدد .2
 سالم ,أشرف ( " .)2215مدير الدعم الفني في شركة حضارة لخدمات االنترنت – مقابلة بتاريخ
6115/16/11م ".
 سعادي ,الخنساء (" .)4116التسويق االلكتروني وتفعيل التوجه نحو الزبون من خالل المزيج
التسويقي -دراسة تقييمية لمؤسسة بريد الجزائر ،"-رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة بن يوسف
بن خدة ,الجزائر.
 سليماني ,منيرة ( " .)2213دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية – دراسة ميدانية
على مؤسسة قارورات الغاز باتنة" .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة دمحم خيضر ,بسكرة,
الجزائر.
 سليطين ,سوما ( " .)2227اإلدارة االستراتيجية وأثرها في رفع أداء منظمات األعمال-دراسة ميدانية
على المنظمات الصناعية العامة في الساحل السوري" .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة
تشرين ,سوريا.
 شارف ,نور الدين (" ,)4112التسويق اإللكتروني ودوره في زيادة القدرة التنافسية لمؤسسة جواب
فرع اتصاالت الجزائر" ,رسالة ماجستير غير منشورة ,البليدة ,الجزائر.
 شالش ,عنبر ,الحوري ,سليمان ,والشورة ,دمحم ( " .)4100أثر استخدام التسويق اإللكتروني في
تحقيق ميزة تنافسية لشركات الدواء األردنية – دراسة ميدانية" ,رسالة ماجستير غير منشورة,
الجامعة األردنية ,األردن.
 شيروف ,فضيلة ( " .)2212أثر التسويق االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية – دراسة
حالة بعض البنوك في الجزائر " .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة منتوري ,قصنطينة ,الجزائر.
 عبد الحميد ,طلعت ( " .)2213التسويق الفعال كيف تواجه تحديات القرن  ," 61الطبعة الثامنة
عشر ,جمهورية مصر العربية.
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 عبد الغفور ,صالح ( " .)4102متطلبات إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في
جامعات قطاع غزة "  ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األقصى ,غزة ,فلسطين.
 عبد الغني ,عمرو ( " .)2221فرص وتحديات التسويق اإللكتروني في ظل االتجاه نحو العولمة ".
الملتقى اإلداري الثاني للجمعية السعودية لإلدارة ( اإلدارة والمتغيرات العالمية الجديدة ) ,الرياض,
السعودية.
 عبد الفتاح ,فادي ( " .)4100دور التسويق االلكتروني في تحسين الصورة الذهنية للخدمات
الصحية :دراسة حالة من وجهة نظر عمالء الشركة األردنية الفرنسية للتأمين" ,رسالة ماجستير
غير منشورة ,جامعة الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
 عبد المجيد ,منصور ( " .)4100عالقة الترويج اإللكتروني بالحصة السوقية لدى المصارف في
شمال الضفة الغربية " ,مجلة جامعة األزهر بغزة ,سلسلة العلوم اإلنسانية  ,4100المجلد  ,02العدد
 ,0ص .0102 – 222
 عبد الوهاب ,بوبعة ( " .)2212دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية –
دراسة حالة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال موبيليس" .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة
منتوري ,قسنطينة ,الجزائر.
 عبد ,غسان ( " .)2225التسويق عبر االنترنت " .مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ,جامعة
تكريت ,المجلد  ,1العدد .2
 عبود ,سالم ( " .)4100أثر إستراتيجية التسويق االلكتروني في نشاط التأمين في العراق – دراسة
تطبيقية على شركة التأمين الوطنية " ,مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ,العدد .42
 عزام ,زكريا ( " .)4101أثر استخدام التجارة االلكترونية كأداة تغيير على أداء صناعة وكالء
السياحة والسفر – حالة األردن " ( ,بحث مقدم للمشاركة في فعاليات الملتقى الدولي حول اإلبداع
والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة يومي  – 4101/12/02-04جامعة سعد دحلب – البليدة
– الجزائر ).
 عمرو ,دانه ( " .)4112عالقة إدارة التصميم بتحقيق الميزة التنافسية – دراسة ميدانية لعينة من
شركات اإلنشاء والتعمير العاملة في األردن " ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الشرق األوسط,
عمان ,األردن.
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 عيدان ,عثمان ( " .)2215أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي في أداء إدارة عالقات الزبائن
– دراسة ميدانية من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية الخاصة " .رسالة ماجستير غير منشورة,
جامعة الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
 غدير ,باسم (" .)2213تحديات التسويق االلكتروني في سورية – دراسة تطبيقية على الشركات
العاملة في سورية" .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ,سلسلة العلوم االقتصادية
والقانونية ,المجلد ( )35العدد (.2213 )3
 فزاز ,خالد ( " .)2211تأثير التسويق االلكتروني على المزيج الترويجي في المؤسسة االقتصادية
– دراسة حالة المؤسسة المينائية لوالية سكيكدة " .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة دمحم
خيضر ,بسكرة ,الجزائر.
 قبوع ,سنان ( " .)2216أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على معرفة الزبائن ،اكتساب
الزبائن ،واالعتراف بهم – دراسة حالة شركة  ." Marka VIPرسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة
الشرق األوسط ,عمان ,األردن.
 منصور ,مجيد ,وسالم ,دمحم ( " .)2213مستوى الترويج االلكتروني في مصارف الضفة الغربية –
فلسطين " .المجلة العربية الدولية للمعلوماتية ,المجلد الثاني ,العدد الثالث.2213 ,
 مقداد ,رامي ( " .)2215مدير التسويق والمبيعات في شركة فيوجن لخدمات االنترنت في قطاع
غزة – مقابلة بتاريخ 6115/16/11م ".
 نموشي ,هناء ( " .)2215تأثير التسويق االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية – دراسة حالة
بنك الفالحة والتنمية الريفية " .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة دمحم خيضر ,بسكرة ,الجزائر.
 وادي ,رشدي ,األسطل ,رند ( " .)4100واقع استخدام التسويق االلكتروني لدى البنوك العاملة في
قطاع غزة" ,مجلة جامعة األزهر ,سلسلة العلوم اإلنسانية  ,4100المجلد  ,02العدد  ,4ص -022
.422
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ملحق رقم ()1
االستبانة بصورتها النهائية
جـ ـ ـ ـ ـ ـام ـ ــعـ ـ ـ ـ ـة األزه ـ ـ ـ ـ ـ ـر -غ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة

ع ـ ـمـ ـ ـادة الـ ـ ـ ـدراس ـ ـ ـ ـ ـات العـ ـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـا
كليــة االقتصـاد والعـلوم االداريـ ــة

برنامج ماجستير إدارة األعـمال

األخوة الكرام  ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

استبانة الدراسة

يقوم الباحث بإجراء دراسة حول " عالقة التسويق االلكتروني بتعزيز الميزة التنافسية – دراسة ميدانية على شركات تزويد
االنترنت في قطاع غزة " وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال ,لذا يقوم الباحث بجمع
البيانات للتعرف على العالقة بين التسويق االلكتروني والميزة التنافسية في شركات تزويد االنترنت في قطاع غزة ,ويشرفني
مساهمتكم في تعبئة هذه االستبانة ,وأرجو تفضلكم بقراءتها وابداء رأيكم باإلجابة عما جاء فيها بموضوعية ودقة ,حيث أن
صحة نتائج البحث تعتمد بدرجة كبيرة على ما تقدمونه من إجابات ,ولن تستخدم هذه البيانات إال ألغراض البحث العلمي

فقط.
ولكم منا فائق االحترام والتقدير شاكرين حسن تعاونكم ومساعدتكم

الباحث  /عمر طارق سالم
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القسم األول :البيانات الشخصية

.1

الجنس

.6

العمر

.3

الشركة

.4

المؤهل العلمي

.5

سنوات الخبرة

.2

المسمى الوظيفي

.7

التخصص العلمي

أنثى

ذكر

أقل من 30

 - 30أقل من 40

 - 40أقل من 50

 50فأكثر

أورانج

سبيد كليك

حضارة

فيوجن

مدى العرب

دبلوم

بكالوريوس

سيتي نت

نت ستريم

دراسات عليا

أقل من  5سنوات

من  5سنوات إلى أقل من  10سنة

من  10سنة إلى أقل من  15سنة

من  15سنة فأكثر

مدير عام/نائب مدير عام

رئيس قسم/مدير دائرة
خدمة عمالء/مبيعات

...................................................................
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القسم الثاني :متغيرات الدراسة
يرجى اإلجابة على أسئلة االستبانة حيث نبدأ من ( 1أقل درجة موافقة) إلى ( 12أعلى درجة موافقة)
م

المحور األول :التسويق االلكتروني ,ممثالً بعناصر المزيج التسويقي االلكتروني (الخدمة المقدمة ,السعر ,الترويج ,التوزيع)
الدرجة 11-1

الفقرة

البعد األول :الخدمة المقدمة
.1

يساهم تقديم الخدمة إلكترونيًا في سرعة إتمام عملية البيع.

.2

يساهم تقديم الخدمة إلكترونياً في زيادة جودة الخدمة المقدمة.

.3

تهتم إدارة الشركة بحل ومتابعة مشاكل تلقي الخدمة التي تواجه العمالء.

.1

توفر الشركة العديد من الخدمات االلكترونية  E-Serviceمن خالل موقعها على شبكة
االنترنت لتلبي احتياجات العمالء.

.5

تقدم الشركة خدمة متطورة لعمالئها وجمهور المستفيدين.

.6

تهدف الشركة إلى تطوير منتجاتها الخدمية بشكل دائم.

.7

تقدم الشركة خدمات إضافية مجانية لعمالئها وجمهور المستفيدين.

.8

توفر الشركة خدماتها بأشكال مختلفة لتتناسب مع أذواق واحتياجات العمالء.

.1

توفر الشركة خدماتها في جميع األوقات بما فيها العطل الرسمية واألعياد.

.12

تتميز الشركة بمقدرتها على االبتكار والتجديد في أساليب تقديم الخدمة.

البعد الثاني :السعر
.11

تساعد المعلومات المتوفرة للعمالء إلكترونيًا في التعرف على سعر الخدمات المقدمة من

الشركة.

 .12توفر الشركة فرصة التقسيط لتكاليف االشتراك لعمالئها.
 .13تراعي الشركة في تسعير خدماتها ذوي الدخل المحدود.
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 .11تقدم الشركة خدماتها للعمالء بأسعار منافسة مقارنة بالشركات األخرى.
 .15تقوم الشركة بمراجعة أسعار خدماتها بين الفترة واألخرى.
 .16تقدم الشركة وسائل دفع الكتروني لعمالئها.
.17

تقدم الشركة عروض وحمالت عن خدماتها المقدمة بأسعار منخفضة.

 .18توفر الشركة عدة طرق لتسهيل عملية تسديد الفواتير.
البعد الثالث :الترويج
 .11الترويج االلكتروني أقل تكلفة من أساليب الترويج التقليدي.
 .22الترويج االلكتروني أكثر جاذبية للعمالء من أساليب الترويج التقليدي.
 .21تقوم الشركة بنشر إعالناتها الخاصة على الموقع االلكتروني.
 .22تستخدم الشركة مواقع شهيرة لنشر إعالناتها (كالمواقع اإلخبارية مثالً).
.23
.21
.25
.26
.27
.28

تعمل الشركة على التواصل مع عمالئها من خالل االتصال عبر الهاتف المحمول أو بإرسال
رسائل قصيرة.
تستخدم الشركة مواقع التواصل االجتماعي الستطالع رأي عمالئها والتفاعل معهم.
تعرض الشركة المواد الترويجية (صور ,فيديو ,نصوص  ...الخ) على صفحتها على مواقع
التواصل االجتماعي.
توفر الشركة لعمالئها من حملة الهواتف الذكية تطبيق خاص بالشركة يحتوي جميع الخدمات
والحمالت اإلعالنية.
ترسل الشركة رسائلها المتعلقة بالحمالت الترويجية عبر البريد االلكتروني لعمالئها باستمرار.
توفر الشركة معلومات كافية عن نفسها وموقعها االلكتروني وخدماتها من خالل معارضها

(نقاط البيع).

 .21تقدم الشركة حوافز لعمالئها القدامى بعمل خصومات لهم.
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البعد الرابع :التوزيع
 .32يساهم التوزيع االلكتروني في خلق صورة ايجابية عن الشركة.
 .31يساهم التوزيع االلكتروني في تخفيض تكاليف الخدمة.
 .32من السهل االتصال بالشركة عبر موقعها االلكتروني.
.33
.31

تم تصميم الموقع االلكتروني للشركة بشكل يساعده على التواجد ضمن نتائج البحث
لمحركات البحث مثل (جوجل).
تهتم الشركة بتصميم موقعها االلكتروني لتسهيل الحصول على الخدمات من قبل العميل.

 .35تولي الشركة أولوية قصوى للخدمات التي تقدم لزوارها وضيوفها.
 .36تسعى الشركة في الوصول إلى أسواق كبيرة وجديدة.
المحور الثاني :الميزة التنافسية
 .37تقوم الشركة بضبط الجودة في جميع مراحل الخدمة.
 .38تستخدم الشركة أحدث التقنيات حفاظاً على جودة الخدمة.
 .31تسعى الشركة دائماً إلى خفض نسبة المعيب في خدماتها.
 .12تتميز الشركة بتقديم خدمات إضافية ال تقدمها الشركات المنافسة.
 .11عدد شكاوي العمالء المرتبطة بجودة الخدمة منخفضة.
.12

تركز الشركة على حاجات ورغبات العمالء وتعمل على نقلها وتجسيدها بخدمات متطورة
ومتميزة تحاكي توقعاتهم.

 .13تعمل إدارة الشركة على التعاون مع الخبرات الخارجية لتقديم أفكار جديدة.
 .11تستقطب الشركة األفراد ذوي المؤهالت العلمية والكفاءة العملية.
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 .15تعمل الشركة على تخفيض رسوم االشتراك بخدمة االنترنت.
 .16تشجع إدارة الشركة العاملين لدفعهم لتطوير قدراتهم.
 .17تخصص إدارة الشركة مبالغ مالية في موازنتها لتطوير أنظمتها.
.18

تتسم كلفة الخدمات المقدمة من الشركة بأنها أقل كلفة من الشركات المنافسة.

.11

تستخدم الشركة مواردها المتاحة بصورة اقتصادية ورشيدة لخفض التكاليف.

.52

تستخدم الشركة البحث والتطوير لتحديث خدماتها وخفض التكاليف.

 .51تمتلك الشركة القدرة على استغالل جميع الفرص الموجودة في السوق.
انتهت فقرات االستبانة
شكراً لكم على حسن تعاونكم
الباحث  /عمر طارق سالم
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ملحق رقم ()2
قائمة المحكمين
م

مكان العمل

اسم المحكم

.1

د .علي أبو زيد

جامعة األزهر

.6

د .خليل ماضي

جامعة األزهر

.3

د .يوسف بحر

الجامعة اإلسالمية

.4

د .محمود الشنطي

ديوان الموظفين العام

.5

د .نبيل اللوح

ديوان الموظفين العام

.2

د .إبراهيم أبو رحمة

جامعة غزة

.7

د .منصور منصور

جامعة غزة

.8
.9

د .محمـد المدهون

أكاديمية اإلدارة والسياسة

د .ماجد إسماعيل

و ازرة العمل
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ملحق رقم ()3
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