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Abstract 

The aim of this study was to identify the reasons for the low efficiency of the degree 

of use and effectiveness of electronic marketing in Libyan banks (public and private). 

The sample of the study consisted of a number of employees in banks subject matter 

of the study with public and private administration, The study was based on the 

descriptive analytical method, and the appropriate statistical tests were used to 

answer the questions of the study and test its hypotheses. The personal interview 

method was used for all the sample  The study reached a number of results, the most 

important of which is that there are no statistically significant differences between 

public banks and private banks in terms of the degree of use and effectiveness of 

electronic marketing tools in the websites of those banks The results of the 

relationship between the effectiveness of the e-marketing tools for the electronic 

website of the banks studied and the electronic marketing performance of these 

banks indicate that there is a significant correlation between the degree of 

effectiveness of the electronic marketing tools in the electronic websites of the 

studied banks and the electronic marketing performance of those banks. The most 

important recommendations of the study that it is necessary to pay attention to 

increasing the degree of electronic marketing in public and private banks through the 

development of electronic systems The study also recommends increasing the 

effectiveness of e-marketing tools because the study proved weak effectiveness by 

public and private banks and the need to use e-marketing tools in public and private 

banks, which are studied in a developed manner. The study also recommends 

conducting similar studies for this study and using quantitative data to reach more 

accurate results. 
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  :مقدمة -1

إف التظؾر الدخيع الحي يذيجه القظاع السرخفي في مجاؿ الثؾرة التكشؾلؾجضة كالتدابق الحي يحرل بضؽ 
الخجمي أك مشغسات األعساؿ في مجاؿ التدؾيق إللكتخكني، كالخجمات اإللكتخكنضة سؾاء في السجاؿ 

االستثساري، كيتؼ ذلػ عؽ طخيق السشغؾمات اإللكتخكنضة التي أصبحت تتدايج مؽ حضؽ ألخخ األمخ، الحي أدى 
إلى خمق عسمضة تشافدضة بضؽ العجيج مؽ السشغسات كالذخكات سؾاء السدتفضجة أك السشتجة لتمػ السشغؾمات 

عمى الرعضج العالسي مثل: مشغؾمة البخيج  اإللكتخكنضة، كما نالحغو مؽ تدايج السشغؾمات اإللكتخكنضة
..الخ مؽ السشغؾمات اإللكتخكنضة السعخكفة، لحلػ يخى الباحثؾف .االلكتخكني، مشغؾمة الفضذ بؾؾ، كتؾتضخ

االىتساـ بالقظاع السرخفي في لضبضا كالؾقؾؼ عمى درجة كاستخجاـ كفاعمضة التظؾر التكشؾلؾجي الحاصل في 
درجة استخجـ جاءت ىحه الجراسة لؾضع حل لبعض التداؤالت التي اعتسجت عمى  القظاع السرخفي المضبي حضث

، كاعتسجت ىحه الجراسة كفاعمضة التدؾيق اإللكتخكني كأثخه عمى األداء الخجمي اإللكتخكني في مشغسات األعساؿ
ؿ الستسثمة في عمى متغضخيؽ مدتقمضؽ كىسا درجة استخجـ كفاعمضة ادكات التدؾيق االلكتخكني في مشغسات االعسا

السرارؼ العامة كالخاصة كالتي اعتسجت عمى عسمضة جحب العسالء كاثارتيؼ لمسؾقع االلكتخكني، اما الستغضخ 
 .التابع فضتسثل في التدؾيق االلكتخكني في السرارؼ العامة كالخاصة

 مذكمة الدراسة:  -8

كتخكنضة بضؽ القظاعضؽ الخاص كالعاـ، في ىحا اإلطار لؾحع اف ىشاؾ تحبحب في تظؾر الخجمات السرخفضة اإلل
كمؽ خالؿ ىحا التحبحب يتزح أف ىشاؾ مذكمة في السشغؾمة اإللكتخكنضة لمسرارؼ المضبضة تتظمب إجخاء بحث 
عمسي لمؾقؾؼ عمى اسباب ىحا التحبحب، كسا لؾحع أف ىشاؾ ضعف في األداء السرخفي مؽ حضث الخجمات 

لى انخفاض كفاءة درجة استخجاـ كفاعمضة التدؾيق اإللكتخكنضة في اإللكتخكنضة كربسا يعؾد ىجا التحبحب إ
 السرارؼ المضبضة.

كىشا يتزح جمضًا أف ىشاؾ مذكمة تتظمب البحث فضيا ككضع الحمؾؿ السشاسبة ليا كيسكؽ إيجازىا في التداؤؿ 
 االتي:ػ

في السرارؼ المضبضة  ما ىؾ الدبب الخئضذ في انخفاض كفاءة درجة استخجاـ كفاعمضة التدؾيق اإللكتخكني -أ 
 )العامة كالخاصة(؟

 فرضيات الدراسة: -3

الفخض األكؿ: "ال تؾجج فخكؽ )دالة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة 
 ".الخاصة مؽ حضث درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني

بضؽ السرارؼ العامة كالخاصة مؽ حضث استخجاـ أدكات الفخض الفخعي األكؿ: "ال تؾجج فخكؽ )دالة إحرائضًا( 
 جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني".

. الفخض الفخعي الثاني: "ال تؾجج فخكؽ )دالٌة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات 
 .تخكني"اإلدارة الخاصة مؽ حضث درجة استخجاـ أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللك
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الفخض الثاني: "ال تؾجج فخكؽ )دالة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة 
 الخاصة مؽ حضث درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني".

ارة الفخض الفخعي األكؿ: "ال تؾجج فخكؽ )دالٌة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلد
 ".الخاصة مؽ حضث درجة فعالضة أدكات جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني

الفخض الفخعي الثاني: "ال تؾجج فخكؽ )دالٌة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات 
 اإلدارة الخاصة مؽ حضث درجة فعالضة أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني".

لثالث: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضٍة( بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني في الفخض ا
 السرارؼ محّل الجراسة كاألداء التدؾيقي اإللكتخكني بتمػ السرارؼ".

الفخض الفخعي األكؿ: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق 
 لكتخكني في السرارؼ محل الجراسة كعجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ".اإل

الفخض الفخعي الثاني: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق 
 اإللكتخكني لمسرارؼ محل الجراسة كمعجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة".

الفخض الخابع: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني في 
 السرارؼ محل الجراسة كاألداء التدؾيقي اإللكتخكني بتمػ السرارؼ".

اإللكتخكني  الفخض الفخعي األكؿ: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق
 في السرارؼ محل الجراسة كعجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ".

الفخض الفخعي الثاني: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق  
 اإللكتخكني لمسرارؼ محل الجراسة كمعجؿ التحّؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة".

 اهمية الدراسة:  -4

يخى الباحثؾف اف ىجه الجراسة ميسة مؽ الجانب الشغخي كالعسمي ال نيا تيتؼ بعسمضة التدؾيق االلكتخكني في 
السرارؼ برفة عامة كمؽ الستؾقع اف يداىؼ ىجا البحث في التعخؼ عمى ادكات التدؾيق االلكتخكني في 

 ق االلكتخكني في السرارؼ التجارية المضبضة.السرارؼ ككحلػ درجة فاعمضة كاستخجاـ ادكات التدؾي

 اهداف الدراسة:  -5

 تظؾيخ اطار نغخي لسفيـؾ الخجمات السرخفضة االلكتخكنضة. -أ 

 التعخؼ عمى مجى استخجاـ ادكات التدؾيق السرخفي االلكتخكني في السرارؼ مؾضؾع الجراسة. -ب 

 لمضبضة عمى سمؾؾ العسالء.التعخؼ عمى تأثضخ فاعمضة التدؾيق السرخفي االلكتخكني لمسرارؼ ا -ج 

 متغيرات الدراسة:  -6

تعتسج ىجه الجراسة عمى متغضخيؽ رئضدضضؽ ىسا درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني كدرجة فعالضة أدكات 
 التدؾيق اإللكتخكني لمسرارؼ العامة الخاصة في لضبضا.
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رؼ التجارية العامة كالخاصة في لضبضا كىي يتكؾف مجتسع الجراسة مؽ الستعاممضؽ مع السرا :مجتسع الجراسة -7
بالشدبة لمسرارؼ العامة مرخؼ الجسيؾرية كالتجاري اما السرارؼ الخاصة ىي مرخؼ االماف كمرخؼ 

 التجارة.

 الدراسات الدابقة: -8

( بعشؾاف اثخ التدؾيق االلكتخكني عمى جؾدة الخجمات السرخفضة، تيجؼ ىحه 2010دراسة )فزضمة شضخكؼ،  .1
الى ابخاز دكر التدؾيق االلكتخكني في رفع كفاءة كفعالضة اداء الخجمات السرخفضة، استخجمت الباحثة  الجراسة

صحضفة االستبضاف كأداة احرائضة لقضاس اثخ التدؾيق االلكتخكني عمى جؾدة الخجمات السرخفضة، خمرت 
ث كالتظؾيخ ككحلػ كجؾد الجراسة الى اف ىشاؾ عالقة بضؽ تؾفخ قاعجة معمؾماتضة لمتدؾيق كعسمضات البح

 استخاتضجضة كاضحة لمتدؾيق عمى جؾدة الخجمات السرخفضة.

( بعشؾاف التدؾيق السرخفي االلكتخكني كالسضدة التشافدضة لمسرارؼ االردنضة، 2010دراسة )شاكخ اسساعضل،  .2
ضة لمسرارؼ تيجؼ ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى اثخ الخجمات السرخفضة االلكتخكنضة عمى اكداب مضدة تشافد

مؾضؾع الجراسة تديؼ في دعؼ قجرتيا التشافدضة، كلتحقضق اىجاؼ الجراسة استخجـ الباحثؾف طخيقة السدح 
خمرت الجراسة الى اف غالبضة السرارؼ مؾضؾع الجراسة تعتسج مؾاقع الكتخكنضة خاصة بيا لمتعخيف  ،الذامل

 بخجماتيا االلكتخكنضة الستؾاضعة.

بعشؾاف تقؾيؼ فخص تظبضق التدؾيق االلكتخكني كتأثضخه عمى تحدضؽ جؾدة  (2013دراسة )سيى محسؾد،  .3
الخجمات السرخفضة، تيجؼ ىحه الجراسة الى التعخؼ فضسا اذا كانت السرارؼ مؾضؾع الجراسة تدتخجـ التدؾيق 
ات االلكتخكني بذكل كفء كفعاؿ، ككحا التعخؼ عمى دكر التدعضخ كالتؾزيع كالتخكيج عمى تحدضؽ جؾدة الخجم

السرخفضة، كلتحقضق اىجاؼ الجراسة استخجمت الباحثة استبانة لجسع السعمؾمات الالزمة، خمرت الجراسة الى اف 
 السرارؼ مؾضؾع الجراسة تدتخجـ التدؾيق االلكتخكني بذكل كفء كفعاؿ.

السالي لمبشؾؾ ( بعشؾاف تأثضخ كفاءة الخجمات السرخفضة االلكتخكنضة عل االداء 2014دراسة )زكخيا، ابؾ الشاي،  .4
التجارية االردنضة، تيجؼ ىحه الجراسة الى التعخؼ الى تأثضخ كفاءة الخجمات السرخفضة االلكتخكنضة عمى االداء 
السالي، كلتحقضق اىجاؼ الجراسة تؼ ترسضؼ استبانة تشدجؼ كاىجاؼ الجراسة، تؾصمت الى نتائج اىسيا اف االداء 

 اللكتخكنضة.السالي يتأثخ بكفاءة الخجمات السرخفضة ا

( بعشؾاف فاعمضة التدؾيق االلكتخكني في التأثضخ عمى سمؾؾ العسالء في 2014دراسة )لضشا، باسؼ، ىضثؼ الذمبي،  .5
السرارؼ االردنضة، تيجؼ ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى مدتؾى الدمؾؾ الذخائي لمعسالء عبخ السؾقع 

كتخكني في السرارؼ مؾضؾع الجراسة كالكذف عؽ االلكتخكني، اضافة الى التعخؼ عمى فاعمضة التدؾيق االل
اثخ فاعمضة التدؾيق االلكتخكني مؽ حضث السحتؾى عمى سمؾؾ العسالء، اعتسجت الجراسة عمى السشيج الؾصفي 
التحمضمي كاستخجمت االسالضب االحرائضة السشاسبة لإلجابة عمى تداؤالت الجراسة، كخمرت الجراسة الى اف 

السرارؼ االردنضة يعتبخ فاعال كعضفضا مؽ كجية نغخ العسالء، ككحلػ فضسا يتعمق ببعج التدؾيق االلكتخكني في 
سيؾلة االستخجاـ، فضسا اعيخت الشتائج انو ال يعتبخ فاعال كعضفضا فضسا يتعمق ببعج التفاعمضة بضؽ العسضل 

 كالسرخؼ.
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لتعديد كتظؾيخ نظؼ الجفع  ( بعشؾاف مقؾمات العسل السرخفي االلكتخكني كأداة 2014دراسة )ايسؽ شاىضؽ،  .6
االلكتخكنضة، ىجفت ىحه الجراسة الى التعخؼ عمى مجى تؾافخ مقؾمات العسل السرخفي االلكتخكني في البشؾؾ 
مؾضؾع الجراسة بغخض الكذف عؽ دكرىا في تعديد كتظؾيخ نغؼ الجفع كالتجارة االلكتخكنضة، كلتحقضق اىجاؼ 

لجسع البضانات الالزمة، كقج اعيخت الشتائج تؾافخ بعض التذخيعات  البحث تؼ استخجاـ صحضفة االستبضاف كأداة 
الستعمقة بتظبضقات التجارة االلكتخكنضة في البشؾؾ، الى جانب بعض الزؾابط الستعمقة بحساية البضانات الذخرضة 
سا كحساية االنغسة االلكتخكنضة، كسا اعيخت الجراسة كجؾد ضعف في الضات التعامل مع جخائؼ االنتخنت م

 يعخض امؽ كسخية السعمؾمات لمخظخ.

( بعشؾاف العسل السرخفي االلكتخكني كدكره في تعديد السضدة التشافدضة لمسرارؼ، 2017دراسة )جساؿ دمحم،  .7
تيجؼ ىحه الجراسة الى معخفة الجكر الحي تؤديو عسمضات العسل السرخفي االلكتخكني لتعديد السضدة التشافدضة، 

اىجاؼ الجراسة قاـ الباحثؾف بتؾجضو استبضاف لمعاممضؽ في بعض السرارؼ مؾضؾع الجراسة، خمرت  كلتحقضق
الجراسة الى نتائج اىسيا اف ىشاؾ ادراؾ كاضح مؽ العاممضؽ في السرارؼ لتعديد السضدة التشافدضة مؽ خالؿ 

 العسمضات السرخفضة االلكتخكنضة.

 ما يسضد ىحه الجراسة عؽ الجراسات الدابقة: 

تختمف ىحه الجراسة عؽ الجراسات الدابقة كؾنيا تيتؼ بجراسة مجى فاعمضة كاستخجاـ التدؾيق السرخفي 
االلكتخكني في السرارؼ المضبضة، فضسا تتفق كالجراسات الدابقة انيا تدتخجـ ذات االختبارات التي تخجـ اىجاؼ 

 الجراسة.

 ري لمبحثاإلطار النظ

التدؾيق السرخفي االلكتخكني: شيج العسل السرخفي االلكتخكني تظؾرا كبضخا كىاما أدى ىحا الى تظؾر 
السعامالت السرخفضة كحرؾليا عمى أحجث اآللضات كالتقشضات جعمت مؽ العسل السرخفي أكثخ مخكنة كسيؾلة 

تراالت الحجيثة مؽ كسائط أكثخ سخعة كسخعة في تقجيؼ الخجمات مؽ خالؿ ما أكججتو تقشضة السعمؾمات كاال
كفعالضة في تقجيؼ الخجمة السرخفضة، كاستبجاؿ الخجمات السرخفضة التقمضجية التي تفتقخ الى الدخعة في االنجاز 

 كاستبجاليا بخجمات مرخفضة الكتخكنضة تتدؼ بالدخعة كالجقة في تقجيؼ الخجمات لمسدتيمػ.

التدؾيق االلكتخكني بانو عبارة عؽ تعامل تجاري بضؽ طخفي التبادؿ مفيـؾ التدؾيق االلكتخكني: يسكؽ تعخيف 
الكتخكنضا بجال مؽ االتراؿ السباشخ، أي بسعسى بضع كشخاء اك تدؾيق الدمع كالخجمات الكتخكنضا )سسضخ طاجضؽ، 

مع (، كيسكؽ تعخيف التدؾيق االلكتخكني بأنو العمؼ الحي يظبق تكشؾلؾجضا االتراالت لتدؾيق الد21،ص2013
كالخجمات عمى شبكة االنتخنت كاستخجاـ التكشؾلؾجضا لمخبط بضؽ السشتج لمخجمة كالسدتفضج مؽ ىحه الخجمة )رنج 

(، كسا يسكؽ اف يعخؼ التدؾيق االلكتخكني بانو كصف لمجيؾد التي تبحؿ لإلبالغ 181، ص 2009عسخاف، 
الدمع كالخامات ليؼ عبخ الذبكة العشكبؾتضة السذتخيؽ لمخجمة اك السدتفضجيؽ مؽ الخجمة كالتؾاصل معيؼ كتخكيج 

(، كيعخؼ التدؾيق االلكتخكني بانو ادارة التفاعل بضؽ مشغسات االعساؿ 23ص  2015،)فارس عبج هللا
(، كسا 24، ص 2009كالسدتيمكضؽ ضسؽ بضئة افتخاضضة مؽ اجل تحقضق مشافع مذتخكة بضشيؼ )رنج عسخاف، 

انو عبارة عؽ نذاطات يتؼ تشفضحىا اك التخكيج ليا عؽ طخيق الؾسائل كيسكؽ اف نعخؼ التدؾيق االلكتخكني ب
(، كىشاؾ تعخيف 16، ص 2010االلكتخكنضة كذلػ مؽ قبل السرارؼ كالسؤسدات السالضة )فزضمة شضخكؼ، 

اخخ لمتدؾيق االلكتخكني بانو احج انؾاع التدؾيق لمدمع كالخجمات عؽ طخيق شبكة السعمؾمات حضث اصبحت 
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تذغل حضدا كبضخا مؽ الحضاة الضؾمضة لمشاس كىي مرجرا ميسا لمحرؾؿ عمى السعمؾمة مسا يداعج  ىحه الذبكة
عمى خمق فخص ميسة لتخكيج كتدؾيق الدمع كالخجمات الكتخكنضا عبخ شبكة االنتخنت )كسضؼ دمحم كاخخكف، 

مؽ الخجمات (، كمؽ السسكؽ كبسداعجة نغؼ اخخى يربح العسالء قادركف عمى االستفادة 212، ص 2011
التي يقجميا السرخؼ كالستسثمة في الخجمات السرخفضة السختمفة مؽ خالؿ استخجاـ الحاسب االلي يدسى 
بالسزضف اك مؽ خالؿ مزضف اخخ كعؽ بعج كدكف الحاجة لالتراؿ السباشخ مع مؾعفؾ السرخؼ تذسل 

ات السقجمة ليؼ عبخ الؾسائل الخجمات التي يقجميا السرخؼ لعسالئو عبخ االنتخنت كافة الخجمات كالسشتج
ككانت السعامالت السرخفضة االلكتخكنضة تتؼ في شكل آالت الرخؼ اآللضة كالسعامالت الياتفضة ثؼ  ،التقمضجية

انتقمت ىحه السعامالت الى الذبكة العشكبؾتضة كشبكة الياتف الشقاؿ كقشؾات ججيجة لتقجيؼ الخجمات السرخفضة التي 
 ء كالبشؾؾ إضافة الى كؾنيا سخيعة كمخيحة كمتاحة عمى مجار الداعة.تحقق مدايا لكل مؽ العسال

مفاىضؼ كمرظمحات ذات عالقة بالتدؾيق االلكتخكني: ىشاؾ العجيج مؽ السرظمحات كالسفاىضؼ ذات العالقة 
 (31، 2010بالتدؾيق االلكتخكني اىسيا: )ابخاىضؼ مختصالؿ، 

تخنت كالتكشؾلؾجضا الخقسضة السختبظة بيا لتحقضق االىجاؼ التدؾؽ عبخ االنتخنت كىؾ استخجاـ شبكة االن -1
التدؾيقضة، كعخؼ ايزا انو نؾع مؽ التدؾيق لدمعة اك لخجمة معضشة عمى شبكة االنتخنت، كيتزح لشا مسا سبق 
اف التدؾيق االلكتخكني اكسع نظاقا مؽ التدؾؽ عبخ االنتخنت ذلػ اف التدؾؽ عبخ االنتخنت يسثل احج كسائل 

ق االلكتخكني حضث يذسل االخضخ اضافة الى التدؾيق عبخ االنتخنت كسائل اخخى تشجرج تحت مفيـؾ التدؾي
 التدؾيق االلكتخكني مثل الؾسائط الستعجدة، كالتمفديؾف التفاعمي كغضخىا مؽ الؾسائل.

نت في اداء االعساؿ االلكتخكنضة كتعخؼ عمى انيا االستخجاـ االمثل لمؾسائط االلكتخكنضة بسا فضو االنتخ  -2
اعساؿ السشغسة، كتعخؼ ايزا االعساؿ االلكتخكنضة باستخجاـ تكشؾلؾجضا االتراؿ االت كالسعمؾمات في مجاؿ 
االعساؿ لضذ فقط مؽ اجل الدخعة كالديؾلة في انجاز االعساؿ كتبادؿ السعمؾمات كلكؽ مؽ اجل احجاث تحؾؿ 

مجخد اداة  بل انيا مشيج متكامل كاكسع كاشسل مؽ فاألعساؿ االلكتخكنضة لضدت  ،كضفي في طخؽ اداء االعساؿ
التدؾيق االلكتخكني حضث انيا تتزسؽ عسمضات التدؾيق كاالنتاج كعسل السؾارد البذخية كالبحث كالتظؾيخ 

 .االلكتخكني

 التجارة االلكتخكنضة، كىي تتسثل في كافة انؾاع العامالت التجارية التي تتؼ الكتخكنضا عبخ شبكة االنتخنت، -3
كسا تعخؼ التجارة االلكتخكنضة بانيا استخجاـ االنتخنت في شخاء كبضع الدمع كالخجمات كتبادؿ السعمؾمات بضؽ 

اذف التجارة اإللكتخكنضة ىي ببداطة شخاء كبضع السشتجات عبخ شبكة  ،البائعضؽ كالسذتخيؽ مؽ خالؿ الذبكة
 االنتخنت.

يعبخ عؽ دكرة التدؾيق االلكتخكني كالتي تتكؾف مؽ اربعة نسؾذج ارثخ لمتدؾيق االلكتخكني: قجـ ارثخ نسؾذجا 
 (75، 2015مخاحل اساسضة ىي )مشاؿ سساحي، 

مخحمة االعجاد، كفي ىحه السخحمة يجخي تحجيج لحاجات كرغبات السدتيمػ، تحجيج االسؾاؽ السدتيجفة  -أ 
ات كالبضانات الالزمة مسا يداعج كالسججية كالجحابة كتحجيج طبضعة السشافدة كال يتؼ ذلػ اال بدخعة كصؾؿ السعمؾم

 السشغسة في طخح السشتجات كالخجمات السالئسة عمى االنتخنت.
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مخحمة االتراؿ، كفي ىحه السخحمة تحقق السشغسة عسمضة االتراؿ مع الدبؾف لتعخيفو بالسشتجات الججيجة  -ب 
 التي يجخي طخحيا عمى الذبكة االلكتخكني كتتكؾف مؽ اربعة مخاحل

  االنتباه كتدتخجـ عجة ادكات ككسائل لتحقضق ىحه السخحمة كاألشخطة االعالمضة كالبخيج االلكتخكني مخحمة جحب
 كغضخىا مؽ االدكات.

 .مخحمة تؾفضخ السعمؾمات الالزمة التي يحتاجيا العسالء لتكؾيؽ راي خاص حؾؿ ىحا السشتج الججيج 

 جيسو فاعمة كذلػ باستخجاـ تكشؾلؾجضا الؾسائط مخحمة اثارة الخغبة، كىشا يجب اف تكؾف عسمضة عخض السشتج كتق
 الستعجدة.

  مخحمة الفعل كالترخؼ، كفي ىحه السخحمة اذا اقتشع السدتيمػ بالسشتج السظخكح عبخ االنتخنت فضتخح فعل
 الذخاء.

مخحمة التبادؿ، كفي ىحه السخحمة يتؼ تبادؿ الدمع كالخجمات بضؽ البائع كالسذتخي فاألكؿ يقجـ الدمعة اك  . ج
 .خجمة كالثاني يقجـ الثسؽ عبخ اسالضب الجفع السختمفةال

متظمبات نجاح التدؾيق االلكتخكني: ىشاؾ عشاصخ اساسضة يجب اف تتؾفخ لشجاح العسل التدؾيقي االلكتخكني 
 يسكؽ تمخضريا باالتي )رنج عسخاف(:

التغظضة كالتخدد لضتؼ تقجيؼ تؾفضخ البشضة االساسضة لمتجارة االلكتخكنضة الستسثمة في شبكات االتراؿ مسؽ حضث  -أ 
 الخجمة بالدخعة السظمؾبة.

تؾفخ السقؾمات التذخيعضة الالزمة لتديضل حخكة التجارة اإللكتخكنضة كذلػ بإصجار القؾانضؽ كالتذخيعات  -ب 
 الالزمة لتشغضؼ اعساؿ التجارة االلكتخكنضة.

خكنضة تذسل كافة االطخاؼ ذات العالقة تجريب الكؾادر البذخية كاعجادىا االعجاد الجضج لتشغضؼ التجارة االلكت -ج 
 بالتجارة االلكتخكنضة.

نذخ ثقافة استخجاـ الؾسائل االلكتخكنضة كاحاطة العسالء بسسضدات استخجاـ ىحه الؾسائل كسخعة انجاز  -د 
 السعامالت بالدخعة كالكفاءة السظمؾبة.

ات السختمفة عبخ الؾسائل كجؾد استخاتضجضة لمتعامل االلكتخكني مؽ خالؿ قضاـ الحكؾمة بتقجيؼ الخجم -ق 
 االلكتخكنضة اك ما يعخؼ بالحكؾمة الحكضة كذلػ لؾجؾد ضخكرة استخاتضجضة لمتعامل مع تكشؾلؾجضا السعمؾمات.

كسائل الجفع االلكتخكني: يتظمب تظبضق اعساؿ التدؾيق االلكتخكني عبخ االنتخنت استخجاـ عجد ـ كسائل الجفع 
لشجاح معامالت التجارة االلكتخكنضة كمؽ ىحه الؾسائل: )مشاؿ سساحي،  االلكتخكنضة تسثل الخكضدة االساسضة

2015 ،104) 

الشقؾد االلكتخكنضة، كىي تعتبخ احج الؾسائل السدتخجمة حضث تذضخ ىحه الشقؾد الى سمدمة االرقاـ االلكتخكنضة  -1
 لمتعبضخ عؽ قدؼ معضشة ترجرىا البشؾؾ.

 كامخ لذخ  معضؽ كبتاريخ معضؽ تشفح بشاء عمى طمب العسضل.اكامخ الجفع السرخفضة، كتدتخجـ ىحه اال -2
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الياتف السرخفي، كتتضح ىحه الخجمة لمعسالء االستفدار عؽ حداباتيؼ كتسكشيؼ مؽ سحب بعض السبالغ  -3
 مؽ ىحه الحدابات كتحؾيميا لجفع بعض االلتدامات.

شبكة االنتخنت يتؼ مؽ خالليا تؾفضخ االنتخنت السرخفي، حضت اتجيت البشؾؾ الى انذاء مؾاقع ليا عمى  -4
الخجمات السرخفضة لكل عسالئيا، فزاًل عؽ تحقضق الكفاءة كالفعالضة في تدؾيق خجماتيا السالضة في السشاطق 

 البعضجة كالتي ال تتؾفخ ليحه البشؾؾ فخكعا فضيا.

الشقؾد البالستضكضة البظاقات السرخفضة، عيخت ىحه البظاقات السرخفضة اك البشكضة اك ما يظمق عمضو  -5
كالسغشاطضدضة تدسح لحامميا باستخجاميا في شخاء معغؼ حاجاتو دكف الحاجة الى حسل الشقؾد، كتشقدؼ ىحه 
البظاقات الى بظاقات ائتسانضة كبظاقات غضخ ائتسانضة، كتعخؼ البظاقات االئتسانضة بانيا البظاقات التي تتضح 

 ىحه البظاقات الى التالي:لحاماىا الحرؾؿ عمى ائتساف ) قخض( كتشقدؼ 

بظاقات ائتسانضة متججدة كىي بظاقات ترجر بسبالغ معضشة كيججد القخض بعج سجاد القخض االكؿ، ثؼ  -أ 
تظؾرت ىحه البظاقات كاصبحت البشؾؾ تقـؾ بإصجار بظاقات تدسح لحامميا عمى حدابو كالدح مشو باستعساؿ 

البشؾؾ بظاقات صخاؼ دكلضة تدسح لحامميا بالؾصؾؿ كاستسخ ىحا التظؾر لترجر ىحه  ،اجيدة الرخاؼ االلي
 لحدابو مؽ أي مكاف في العالؼ.

بظاقات ائتسانضة غضخ الستججدة كىحا الشؾع مؽ البظاقات تذتخط اف يقـؾ العسضل بدجاد القخض بالكامل خالؿ  -ب 
ات فخصة الذخاء تتضح ىحه البظاق ،الذيخ الحي تؼ فضو الدحب بسعشى اف فتخة االئتساف ال تجاكز شيخا كاحجا

اآلني كالدجاد فضسا بعج، اما البظاقات غضخ االئتسانضة فيي تمػ البظاقات التي ال تتضح لحامميا فخص الحرؾؿ 
 عمى قخض اك ائتساف كتشقدؼ ىحه البظاقات الى:

بظاقات مجيشة تجؿ عمى كجؾد ارصجة فعمضة لمعسضل لجى البشػ في صؾرة حداب جاري لسقابمة مدحؾبات  -ج 
 ،ظاقةحامل الب

أجيدة الرخاؼ االلي حضث عيخت ىحه االجيدة كبجيل لسؾعفي الرخافة لمتقمضل مؽ عجد السعامالت داخل  -د 
 البشػ.

بظاقة الجفع مقجما حضث تقـؾ ىحه البظاقة عمى أساس تثبضت مبمغ معضؽ كيتؼ التخفضض اك الخرؼ مؽ  -ق 
 السبمغ كمسا تؼ استخجاميا.

ت في رقضقة الكتخكنضة تخدف عمضيا جسضع بضانات حامميا تسكشو مؽ البظاقات الحكضة كتتسثل ىحه البظاقا -6
 اختضار طخيقة التعامل كتدتخجـ إلجخاء التحؾيالت السالضة داخل شبكة االنتخنت.

الذضكات االلكتخكنضة كىي عبارة عؽ كثضقة الكتخكنضة تتزسؽ جسضع بضانات حامميا إضافة الى بضانات اخخى  -7
 فع االلكتخكنضة.كتعتبخ مؽ اىؼ كسائل الج

خجمات السقاصة االلكتخكنضة حضث تدسح ىحه الخجمة بتحؾيل الشقؾد مؽ حداب العسالء الى حداب افخاد  -8
اخخيؽ، كسا تظؾرت خجمات السقاصة االلكتخكنضة بحضث اصبحت تجخى التدؾيات االلكتخكنضة لمسجفؾعات بضؽ 

يحقق ىحا الشغاـ عشرخ الضقضؽ حضث تتؼ السجفؾعات في نفذ  ،السرارؼ ضسؽ نغاـ السجفؾعات االلكتخكنضة
 الضـؾ كبجكف تأخضخ.
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خجمات التؾكضل االلكتخكني يقـؾ السرخؼ عبخ ىحه الخجمة بذخاء الفؾاتضخ مؽ البائعضؽ كدفع قضستيا ليؼ ثؼ  -9
سمضة السظالبة تحرضميا مؽ السذتخيؽ مقابل عسؾلة مؽ البائعضؽ، اضافة الى خرؼ الى خرؼ الفؾاتضخ كتتؼ ع

 (184، 2010كالتحرضل الكتخكنضًا )فارس عبج هللا، 

 (10، 2010مدايا التدؾيق السرخفي االلكتخكني )شاكخ اسساعضل، 

انخفاض التكالضف، حضث اف مسارسة السؤسدات السرخفضة نذاطاتيا التدؾيقضة االلكتخكنضة مؽ خالؿ شبكة  -1
 لحاجة الى البشضة االساسضة لالستثسار.االنتخنت ادى الى خفض التكالضف كذلػ لعجـ ا

جؾدة كسخعة الخجمة السقجمة لمعسضل، فالسؤسدات السرخفضة التي تقجـ خجماتيا عبخ شبكة االنتخنت  -2
كالؾسائل االلكتخكنضة االخخى تستاز عؽ غضخىا مؽ السؤسدات السشافدة مسا يقمل مؽ التكمفة كالجيج الحي يتحسمو 

 ة.العسالء لمحرؾؿ عمى الخجم

مداعجة العسالء في اجخاء السقارنة كالسفاضمة بضؽ كؼ كبضخ مؽ البجائل الستاحة كاختضار القخار الشيائي في  -3
 االختضار.

زيادة االنتاجضة فاإلجابة عمى اسئمة العسالء الفشضة فضسا يتعمق بالخجمات السقجمة مؽ خالؿ الذبكة يديج مؽ  -4
 تكالضف.انتاجضة السرارؼ االلكتخكنضة كباقل ال

كامكانضة  ،يديل التدؾيق السرخفي مؽ عسمضة تبادؿ السعمؾمات بضؽ السيتسضؽ كتقجيسيا عشج الحاجة ليا -5
 الخقابة عمضيا حضث يسكؽ لمعسالء الجخؾؿ عمى حداباتيؼ الخاصة بيؼ دكف االلتداـ بالسكاف السادي لمسرخؼ.

السؾاؽ العالسضة السدتيجفة بسا يتالءـ مع حاجاتيؼ يسكؽ لمسؤسدات السرخفضة تقجيؼ خجماتيا  لعسالئيا في ا -6
 كرغباتيؼ.

السذاكل التي تؾاجو تظبضق التدؾيق السرخفي االلكتخكني: ىشاؾ العجيج مؽ الرعؾبات كالسذاكل كالرعؾبات 
 (185، ص 2013التي تؾاجو تظبضق التدؾيق السرخفي االلكتخكني كىي تتمخ  فضسا يمي )فارس عبج هللا، 

ت االمشضة، كيقرج بالسذكالت االمشضة التي تختبط بإمكانضة اختخاؽ الذبكة كسخقة امؾاؿ السؾدعضؽ، السذكال -1
 الى جانب احتاؿ كجؾد احتضاؿ الكتخكني كما يخافقو مؽ مذاكل تتعمق بأمؽ امؾاؿ السؾدعضؽ.

ة الستقجمة، كحلػ السذكالت التقشضة، كىي تمػ السذاكل التي تختبط برعؾبة الحرؾؿ عمى االجيدة الحاسؾبض -2
 ضعف شبكات االتراؿ كعجـ تؾفخ البشضة االساسضة السشاسبة الى جانب قمة مخاكد الرضانة كالتحجيث.

السذكالت التي تتعمق بزعف السعخفة الفشضة لألفخاد، كىي تمػ الرعؾبات الستعمقة بزعف السعخفة  -3
ائؽ كالستعاممضؽ مؽ التعامل مع ىحا االسمؾب الى االلكتخكنضة في التعامل مع االجيدة كالسعجات كخؾؼ كتخدد الدب
 جانب عجـ الثقة بو لمحرؾؿ عمى الخجمة السرخفضة السظمؾبة.

السذكالت التذخيعضة كالقانؾنضة، كىي السذكالت كالرعؾبات السختبظة بزعف االنغسة كالقؾانضؽ كالتذخيعات  -4
 يؽ لتؾفضخ االمؽ كاالماف لمدبائؽ كالستعاممضؽ.التي تحج مؽ التجارب عمى الذبكة كالسحافغة عمى حقؾؽ االخخ 

السذكالت االدارية كالتشغضسضة، كىي تمػ السذاكل التي تختبط بزعف ىشجسة العسل السرخفي كتكضفو مع  -5
اسمؾب العسل الججيج الى جانب مقاكمة السؾعفضؽ السرخفضضؽ لألسمؾب االلكتخكني في تدؾيق الخجمة السرخفضة 
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كرغبتيؼ باعتساد االسمؾب التقمضجي في تدؾيق الخجمات السرخفضة، ىحا الى جانب قمة اعجاد بالجؾدة السشاسبة، 
 الستخررضؽ في ىحا الشؾع مؽ التدؾيق لمخجمة السرخفضة.

السذكالت التسؾيمضة، كىي مذاكل كصعؾبات تتعمق بزعف السخررات السالضة لتغظضة شخاء االجيدة  -6
مخررات تشفضح بخامج التجريب كالتظؾيخ لديادة الؾعي االلكتخكني في  كالسعجات االلكتخكنضة الى جانب قمة

 تقجيؼ الخجمة السرخفضة.

 الجانب العممي لمدراسة

السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات كصف العضشة: يتكؾف مجتسع الجراسة مؽ  عضشة مؽ العاممضؽ فض
،حضث تؼ تؾزيع استسارات االستبضاف عمى جسضع أفخاد نياإلدارة الخاصة كالستعاممضؽ مع أدكات التدؾيق اإللكتخك 

( فخد كذلػ بإتباع طخيقة االتراؿ السباشخ لإلجابة عمى االستبضاف كتؾضضح أي استفدار 165العضشة كعجدىؼ )
السؾجؾدة في ىحا االستبضاف، كبعج ذلػ تؼ تجقضق  األسئمةمتعمق باألسئمة السجرجة بو لزساف اإلجابة عمى جسضع 

( استسارة بدبب جيل بعض العاممضؽ 10ات لمتأكج مؽ تخابظيا كعجـ كجؾد تشاقض فضيا كتؼ اىساؿ عجد )اإلجاب
( T(، كإيجاد بعض الشدب كاختبار)SPSSبالسؾضؾع كالباقي تؼ إدخاليا كتبؾيب بضاناتيا باستخجاـ بخمجة )

العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة  بضؽ السرارؼ ذات اإلدارةكعالقتيسا لسعخفة درجة الفاعمضة كدرجة االستخجاـ 
 .الخاصة مؽ حضث درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني

 كيتزسؽ ىحا الجانب اختبار مجى صحة الفخكض الخاصة بالجراسة كذلػ عمى الشحؾ التالي:

الفخض األكؿ: "ال تؾجج فخكؽ )دالة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة 
 الخاصة مؽ حضث درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني".

االنحخاؼ  –كلقج قاـ الباحثؾف باختبار ىحا الفخض باستخجاـ اإلحراءات الؾصفضة )الؾسط الحدابي  
السعضاري(، كاإلحراءات االستجاللضة )اختبار ت(.كيشقدؼ الفخض األكؿ لعجة فخكٍض فخعضٍة كفقًا ألدكات التدؾيق 

 ي كتؼ اختبارىا عمى الشحؾ التالي:اإللكتخكن

الفخض الفخعي األكؿ: "ال تؾجج فخكؽ )دالة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة 
 الخاصة مؽ حضث استخجاـ أدكات جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني".

ات إدارة العامة، مرارؼ ذات إدارٍة كالختبار معشؾية الفخكؽ بضؽ متؾسظات آراء فئتي الجراسة )مرارؼ ذ
لقضاس الفخكؽ بضؽ فئتي الجراسة حؾؿ درجة  (Independent T – test)الخاصة(، تؼ استخجاـ اختبار 

 ( نتائج ىحا االختبار(.1استخجاـ أدكات جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني، كيعخض ججكؿ رقؼ )
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 (0جدول )

الدراسة )مرارف ذات إدارٍة العامة، مرارف ذات إدارٍة الخاصة( حول درجة ( لممقارنة بين فئتي Tاختبار )
 استخدام أدوات جذب العمالء لمموقع اإللكتروني

 األدواث

مصارف ذاث إدارٍة 

 العامت

مصارف ذاث إدارٍة 

 خاصت
T test 

الداللت 

Sig 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 1.826 1216 0.15 4.17 1.68 4.27 باالسى انخداسٌ نهًصشف.االهخًاو  

إدساج انًىلع اإلنكخشوٍَ نهًصشف 

 فٍ يحشكاث انبحث
2.88 1.80 4 0.01 1.038 1.811 

كفاَت عشض انًىخت )انحزيت( وَسًً 

عشض انُطاق انخشددٌ )أٌ احساع 

وسهىنت حشكت يشوس انبُاَاث يٍ 

 وإنً انًىلع اإلنكخشوٍَ نهًصشف

3.10 0.11 2.77 1.64 1.131 1.871 

 1.410 1.561 138 1.87 0.07 2.87 أَشطت انخشوَح اإلنكخشوٍَ نهًصشف

االشخشان فٍ بشايح انخذياث 

انًصشفُت اإلنكخشوَُت انًشحبطت ببُع 

انسهع أو انىكالء انخداسَىٌ )حعشف 

 ببشايح انخسىَك نهغُش(

2.81 0.07 2.21 1.77 1.853 1.273 

اإلراعاث انًشئُت انششَط  فٍ 

اإلعالٍَ عبش انًىلع اإلنكخشوٍَ 

 نهًصشف

1.87 0.13 2.54 1.87 1.660 1.375 

    3.104  3.13 انًخىسط انعاو

 نتائج التحمضل اإلحرائي إلجابات الدؤاؿ األكؿ، بشج أكاًل.

 يّتزح مؽ الججكؿ الدابق ما يمي:

استخجاـ جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني جضجٌة في * تغيخ الستؾسظات الؾاردة في الججكؿ الدابق أف درجة 
كلٍّ مؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة، حضث أّف الستؾسط العاـ لجرجة استخجاـ 

( لمسرارؼ 4.015( لمسرارؼ ذات اإلدارة العامة كيبمغ )4.04أدكات جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني يبمغ )
 الخاصة.ذات اإلدارة 

* ىشاؾ فخكٌؽ بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة مؽ حضث درجة استخجاـ 
أدكات جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني كالتي يعكديا الستؾسط العاـ، كالستؾسظات الخاصة بكل أداٍة عمى حجه، 

 (.1كالؾاردة في الججكؿ الدابق رقؼ )

ؾسظات الحدابضة لفئتي الجراسة )مرارؼ ذات إدارٍة العامة، مرارؼ ذات إدارٍة الخاصة( * أف الفخكؽ بضؽ الست
كسا  -Tحؾؿ درجة استخجاـ أدكات جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني لضدت ذات داللٍة إحرائضة، حضث أف قضؼ

%، كىحا يجّؿ عمى عجـ كجؾد فخكٍؽ معشؾيٍة 5ىي قضؼ غضخ معشؾية عشج مدتؾى معشؾية  ،يؾضح الججكؿ الدابق
بضؽ فئتي الجراسة )مرارؼ ذات إدارٍة العامة، مرارؼ ذات إدارٍة الخاصة( كذلػ فضسا يتعمق بجرجة استخجاـ 

 أدكات جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني.
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( 1/1خض البجيل، كعمضو يتبّضؽ لمباحث أف الفخض الفخعي )كبشاًء عمى ما سبق تؼ قبؾؿ فخض العجـ كرفض الف
القائل بأّنو: "ال تؾجج فخكؽ )دالة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة 

 مؽ حضث درجة استخجاـ أدكات جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني" ))فخٌض مقبؾؿ((.

تؾجج فخكؽ )دالٌة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات  . الفخض الفخعي الثاني: "ال2
 اإلدارة الخاصة مؽ حضث درجة استخجاـ أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني".

( كالختبار معشؾية الفخؽ بضؽ متؾسط آراء فئتي الجراسة )مرارؼ ذات إدارة العامة، مرارؼ ذات إدارٍة الخاصة
لقضاس الفخكؽ بضؽ فئتي الجراسة حؾؿ درجة استخجاـ أدكات إثارة  Independent T – testتؼ استخجاـ اختبار 

 ( نتائج ىحا االختبار.2اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني، يعخض ججكؿ رقؼ )

 (8جدول )

دارٍة الخاصة حول درجة لممقارنة بين فئتي الدراسة )مرارف ذات إدارٍة العامة، مرارف ذات إ Tاختبار
 استخدام أدوات إثارة اهتمام العمالء عبر الموقع اإللكتروني

 األدواث

مصارف ذاث إدارٍة 

 العامت

مصارف ذاث إدارٍة 

 T خاصت

test 

الداللت 

Sig 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

انًحخىي انًعهىياحٍ انًفُذ عبش 

 نهًصشف انًىلع اإلنكخشوٍَ
3.10 1.015 4.10 0.01 

1.0

30 

1.77

6 

إيكاَُاث انسحب اإلنكخشوٍَ نهخذياث 

انًصشفُت عبش انًىلع اإلنكخشوٍَ 

 نهًصشف

2.88 0.18 2.17 0.00 
1.2

54 

1.62

0 

انًحخىي انًعهىياحٍ انًخًُز عٍ 

اِخشٍَ عبش انًىلع اإلنكخشوٍَ 

 نهًصشف

2.58 0.00 2.78 0.11 
1.1

11 

1.81

0 

اإلبذاعُت عبش انًىلع انبشيدت 

 اإلنكخشوٍَ نهًصشف
2.78 1.45 2.65 0.12 

0.1

66 

1.17

6 

انًُافساث عبش انًىلع اإلنكخشوٍَ 

نهًصشف نخشدُع انعًالء عهً طهب 

 انخذياث انًصشفُت

0.78 1.81 1.51 0.11 
0.0

11 

1.16

5 

حعذد انخذياث عبش انًىلع اإلنكخشوٍَ 

 نهًصشف
2.61 0.12 2.03 0.01 

0.1

1 

1.18

7 

 انًخىسط انعاو
2.4122

22 
 2.47    

 نتائج التحمضل اإلحرائي إلجابات الدؤاؿ األكؿ، بشج ثانضًا.

 يتزح مؽ الججكؿ الدابق ما يمي:

* تغيخ الستؾسظات الؾاردة في الججكؿ الدابق أّف درجة أدكات استخجاـ إثارة اىتساـ العسالء لمسؾقع اإللكتخكني 
اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة، حضث أّف الستؾسط العاـ مقبؾلٌة في كّل مؽ السرارؼ ذات 

( لمسرارؼ ذات اإلدارة 3.5233لجرجة استخجاـ أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني يبمغ )
 ( لمسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة.3.523العامة كيبمغ )
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كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة مؽ حضث درجة استخجاـ * ىشاؾ فخكؽ بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة 
أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني كالتي يعكديا الستؾسط العاـ، كالستؾسظات الخاصة بكل أداٍة 

 (.2عمى حجه كالؾاردة في الججكؿ الدابق رقؼ )

إدارٍة العامة، مرارؼ ذات إدارٍة الخاصة(  * إّف الفخكؽ بضؽ الستؾسظات الحدابضة لفئتي الجراسة )مرارؼ ذات
حؾؿ درجة استخجاـ أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني لضدت ذات داللٍة إحرائضة، حضث أّف 

%، كىحا يجّؿ عمى عجـ كجؾد 5ىي قضٌؼ غضخ معشؾية عشج مدتؾى معشؾية  –كسا يؾضح الججكؿ الدابق  Tقضؼ
لجراسة )مرارؼ ذات إدارٍة العامة، مرارؼ ذات إدارٍة الخاصة(، كذلػ فضسا يتعّمق فخكٍؽ معشؾية بضؽ فئتي ا

كبشاًء عمى ما سبق تّؼ قبؾؿ فخض العجـ  ،بجرجة استخجاـ أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني
ؾجج فخكؽ )دالة إحرائضًا( ال ت"( القائل بأّنو 1/2كرفض الفخض البجيل، كعمضو يتبضؽ لمباحث أّف الفخض الفخعي )

بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة مؽ حضث درجة استخجاـ أدكات إثارة اىتساـ 
 العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني". ))فخٌض مقبؾؿ((.

ات اإلدارة الفخض الثاني: "ال تؾجج فخكؽ )دالة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذ
 الخاصة مؽ حضث درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني".

االنحخاؼ السعضاري(  –كلقج قاـ الباحثؾف باختبار ىحا الفخض باستخجاـ اإلحراءات الؾصفضة )الؾسط الحدابي 
كذلػ عمى (.كيشقدؼ الفخض الثاني الى عجة فخكض فخعضة  كسضتّؼ اختضارىا  Tكاإلحراءات االستجاللضة )اختبار 

 الشحؾ التالي:

الفخض الفخعي األكؿ: "ال تؾجج فخكؽ )دالٌة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة 
 الخاصة مؽ حضث درجة فعالضة أدكات جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني".

العامة، مرارؼ ذات إدارٍة الخاصة(،  كالختبار معشؾية الفخؽ بضؽ متؾسط آراء فئتي الجراسة )مرارؼ ذات إدارةٍ 
لقضاس الفخكؽ بضؽ فئتي الجراسة حؾؿ درجة فعالضة أدكات جحب  Independent T – testتؼ استخجاـ اختبار 

 ( نتائج ىحا االختبار.3العسالء لمسؾقع اإللكتخكني، يعخض ججكؿ رقؼ )

 (3ججكؿ )

العامة، مرارف ذات إدارٍة الخاصة( حول درجة  لممقارنة بين فئتي الدراسة )مرارف ذات إدارةٍ  Tاختبار 
 فعالية أدوات جذب العمالء لمموقع اإللكتروني

 األدواث

مصارف ذاث إدارٍة 

 عامت

مصارف ذاث إدارٍة 

 خاصت
T test 

الداللت 

Sig 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 1.074 0.160 1.51 3.76 1.76 2.88 انخزكُش باالسى انخداسٌ نهًصشف

إدساج انًىلع اإلنكخشوٍَ نهًصشف فٍ يحشكاث 

 انبحث
3.00 1.78 2.44 1.34 0.447 1.003 

كفاَت عشض انًىخت )انحزيت( )أٌ احساع 

وسهىنت حشكت يشوس انبُاَاث يٍ وإنً انًىلع 

 اإلنكخشوٍَ نهًصشف(

2.57 1.87 2.87 1.71 1.505 1.502 

 1.665 1.277 1.54 2.76 0.01 2.78 نهًصشف أَشطت انخشوَح اإلنكخشوٍَ

االشخشان فٍ بشايح انخذياث انًصشفُت 

اإلنكخشوَُت انًشحبطت ببُع انسهع أو 
2.61 1.78 2.34 1.78 1.477 1.455 
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 انىكالء)حعشف ببشايح انخسىَك نهغُش(

انششَط اإلعالٍَ عبش انًىلع اإلنكخشوٍَ 

 نهًصشف
2.20 0.18 2.21 1.60 1.173 1.667 

    2.73  2.67 انًخىسط انعاو

 نتائج التحمضل اإلحرائي إلجابات الدؤاؿ الثاني، بشج أكاًل.

* تغيخ الستؾسظات الؾاردة في الججكؿ الدابق أّف درجة فعالضة جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني جّضجٍة في كلٍّ 
الستؾسط العاـ لجرجة فعالضة أدكات  مؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة، حضث أفّ 

( لمسرارؼ ذات 3.84( لمسرارؼ ذات اإلدارة العامة كيبمغ )3.78جحب العسالء لمسؾقع اإللكتخكني يبمغ )
 اإلدارة الخاصة.

* ىشاؾ فخكؽ بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة مؽ حضث درجة فعالضة أدكات 
قع اإللكتخكني، كالتي يعكديا الستؾسط العاـ، كالستؾسظات الخاصة بكّل أداٍة عمى حجه، جحب العسالء لمسؾ 

 (.3كالؾاردة في الججكؿ الدابق رقؼ )

* إّف الفخكؽ بضؽ الستؾسظات الحدابضة لفئتي الجراسة )مرارؼ ذات إدارٍة العامة، مرارؼ ذات إدارة الخاصة( 
كسا  –( Tاإللكتخكني لضدت ذات داللٍة إحرائضة، حضث أّف قضؼ ) حؾؿ درجة فعالضة أدكات جحب العسالء لمسؾقع

%، كىحا يجّؿ عمى كجؾد فخكؽ معشؾية بضؽ 5ىي قضؼ غضخ معشؾية عشج مدتؾى معشؾية  –يؾضح الججكؿ الدابق 
فئتي الجراسة )مرارؼ ذات إدارٍة العامة، مرارؼ ذات إدارٍة الخاصة( كذلػ فضسا يتعّمق بجرجة فعالضة أدكات 

كبشاًء عمى ما سبق تؼ قبؾؿ فخض العجـ كرفض الفخض البجيل، كعمضو تبّضؽ  ،ب العسالء لمسؾقع اإللكتخكنيجح
( بأّنو: "ال تؾجج فخكؽ )دالة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة، 2/1أّف الفخض الفخعي القائل )

الء لمسؾقع اإللكتخكني" ))فخٌض كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة مؽ حضث درجة فعالضة أدكات جحب العس
 مقبؾٌؿ((.

الفخض الفخعي الثاني: "ال تؾجج فخكؽ )دالٌة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات 
 اإلدارة الخاصة مؽ حضث درجة فعالضة أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني".

ء فئتي الجراسة )مرارؼ ذات إدارٍة العامة، مرارؼ ذات إدارٍة الخاصة(، كالختبار معشؾية الفخؽ بضؽ متؾسط آرا
لقضاس الفخكؽ بضؽ فئتي الجراسة حؾؿ درجة فعالضة أدكات إثارة  Independent T – testتؼ استخجاـ اختبار 

 ( نتائج ىحا االختبار.4اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني، يعخض ججكؿ رقؼ )

 (4جدول )

لممقارنة بين فئتي الدراسة )مرارف ذات إدارٍة العامة، مرارف ذات إدارٍة الخاصة( حول درجة  Tاختبار 
 فعالية أدوات إثارة اهتمام العمالء عبر الموقع اإللكتروني

 األدواث

يصاسف راث إداسةٍ 

 انعايت

يصاسف راث إداسةٍ 

 انخاصت
T test 

انذالنت 

Sig 
 انًخىسط

االَحشاف 

 انًعُاسٌ
 انًخىسط

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

انًحخىي انًعهىياحٍ انًفُذ عبش انًىلع 

 اإلنكخشوٍَ نهًصشف
2.76 1.77 2.61 1.65 1.685 1.635 

إيكاَُاث انحدز اإلنكخشوٍَ نهخذياث 

انًصشفُت عبش انًىلع اإلنكخشوٍَ 
2.76 0.1 3.31 0.02 1.567 1.607 
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 نهًصشف

انًحخىي انًعهىياث انًخًُز عٍ اِخشٍَ 

 انًىلع اإلنكخشوٍَ نهًصشفعبش 
2.88 1.803 2.45 1.68 1.880 1.218 

انبشيدت اإلبذاعُت عبش انًىلع 

 اإلنكخشوٍَ نهًصشف
3.10 0.11 2.47 1.68 1.372 1.831 

انًسابماث عبش انًىلع اإلنكخشوٍَ 

نهًصشف نخشدُع انعًالء عهً طهب 

 انخذياث انًصشفُت

2.54 0.10 2.04 1.81 1.440 1.151 

انهغاث عبش انًىلع اإلنكخشوٍَ حعذد 

 نهًصشف
2.65 0.16 2.74 0.16 1.212 1.873 

    2.60  2.74 انًخىسط انعاو

 نتائج التحمضل اإلحرائي إلجابات الدؤاؿ الثاني:

* تغيخ الستؾسظات الؾاردة في الججكؿ الدابق أّف درجة أدكات استخجاـ إثارة اىتساـ العسالء لمسؾقع اإللكتخكني 
في كّل مؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة، حضث أّف الستؾسط العاـ مقبؾلٌة 

( لمسرارؼ ذات اإلدارة العامة 3.85لجرجة استخجاـ أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني يبمغ )
 ( لمسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة.3.71كيبمغ )

ائضة بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة مؽ حضث * ىشاؾ فخكؽ ذات داللة احر
درجة فعالضة أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني، كالتي يعكديا الستؾسط العاـ، كالستؾسظات 

 (.4الخاصة بكّل أداٍة عمى حجه، كالؾاردة في الججكؿ رقؼ )

حدابضة لفئتي الجراسة )مرارؼ ذات إدارٍة العامة، مرارؼ ذات إدارٍة الخاصة( * إّف الفخكؽ بضؽ الستؾسظات ال
حؾؿ درجة فعالضة أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني لضدت ذات داللٍة إحرائضٍة، حضث أف قضؼ 

(T )–  عمى عجـ كجؾد %، كىحا يجّؿ 5ىي قضٌؼ غضخ معشؾية عشج مدتؾى معشؾية  –كسا يؾضح الججكؿ الدابق
فخكؽ معشؾية بضؽ فئتي الجراسة )مرارؼ ذات إدارٍة العامة، مرارؼ ذات إدارٍة الخاصة( كذلػ فضسا يتعمق 

 بجرجة فعالضة أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني.

لفخعي الثاني كبشاًء عمى ما سبق تؼ قبؾؿ فخض العجـ كرفض الفخض البجيل، كعمضو يتبضؽ لمباحث أف الفخض ا
القائل بأّنو: "ال تؾجج فخكؽ )دالٌة إحرائضًا( بضؽ السرارؼ ذات اإلدارة العامة كالسرارؼ ذات اإلدارة الخاصة 

 مؽ حضث درجة فعالضة أدكات إثارة اىتساـ العسالء عبخ السؾقع اإللكتخكني" )فخض مقبؾؿ(.

بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني في  الفخض الثالث: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضٍة(
 السرارؼ محّل الجراسة كاألداء التدؾيقي اإللكتخكني بتمػ السرارؼ".

كلقج قاـ الباحثؾف باستخجاـ أسمؾب تحمضل االنحجار البدضط كالحي سؾؼ يتؼ عخض نتائجو مؽ خالؿ الخظؾات 
 التالضة:

الرتباط بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني كاألداء معامل ارتباط بضخسؾف: لمؾقؾؼ عمى عالقة ا -
 التدؾيقي اإللكتخكني.

إجخاء االختبارات اإلحرائضة عمى نسؾذج االنحجار: حضث يتّؼ إجخاء بعض االختبارات عمى الشسؾذج بذكٍل  -
 بضؽ الستغضخيؽ. عاـ كمعالسو السختمفة، ككحلػ بعض السقايضذ األخخى، كذلػ في حالة كجؾد عالقٍة ارتباط
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كيشقدؼ الفخض الثالث لعّجة فخكض فخعضة كفقًا ألدكات التدؾيق اإللكتخكني سضتّؼ اختبارىا كذلػ عمى الشحؾ 
 التالي:

الفخض الفخعي األكؿ: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق 
 الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ".اإللكتخكني في السرارؼ محل الجراسة كعجد 

( معامل ارتباط بضخسؾف 5كالختبار ىحا الفخض تؼ استخجاـ معامل ارتباط بضخسؾف، حضث يؾضح الججكؿ التالي رقؼ )
 .لقضاس مجى قؾة العالقة بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني كعجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ

 (5جدول )
 ارتباط بيرسون بين درجة استخدام أدوات التدويق اإللكتروني وبين عدد الزائرين معامل

 لمموقع اإللكتروني لممررف 
 الداللة معامل ارتباط بيرسون المتغيرات

 9500 953.0 درجة استخدام أدوات التسويق اإللكتروني

 نتائج التحمضل اإلحرائي إلجابات الدؤاؿ الثالث.

 الدابق أّنو:يتزح مؽ الججكؿ 

ال تؾجج عالقة ارتباط بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني كبضؽ عجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني  -
، كىحا (P = 0.11)% حضث 5، عشج مدتؾى معشؾية أكبخ مؽ 359لمسرخؼ، حضث بمغ معامل ارتباط بضخسؾف 

ت التدؾيق اإللكتخكني كبضؽ عجد الدائخيؽ لمسؾقع يجّؿ عمى عجـ كجؾد عالقة ارتباط بضؽ درجة استخجاـ أدكا
 اإللكتخكني لمسرخؼ.

كبشاًء عمى ما سبق تؼ قبؾؿ فخض العجـ كرفض الفخض البجيل، كعمضو يتبضؽ لمباحث أف الفخض الفخعي األكؿ 
كني في القائل بأّنو: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخ 

 السرارؼ محل الجراسة كعجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ" )فخٌض مقبؾؿ(.

الفخض الفخعي الثاني: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق 
 ة".اإللكتخكني لمسرارؼ محل الجراسة كمعجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفض

( معامل ارتباط 6كالختبار ىحا الفخض تؼ استخجاـ معامل ارتباط بضخسؾف، حضث يؾضح الججكؿ التالي رقؼ ) 
بضخسؾف لقضاس مجى قؾة العالقة بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني كمعجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى 

 عسضل طالب لمخجمة السرخفضة.

 (6جدول )
درجة استخدام أدوات التدويق اإللكتروني وبين معدل التحول من زائر إلى عميل معامل ارتباط بيرسون بين 

 طالب لمخدمة المررفية
 الداللة معامل ارتباط بيرسون المتغيرات

 1.165 1.305 دسخت اسخخذاو أدواث انخسىَك اإلنكخشوٍَ
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 نتائج التحمضل اإلحرائي إلجابات الدؤاؿ الثالث:

 يتزح مؽ الججكؿ الدابق أّنو:

ال تؾجج عالقة ارتباط بضؽ درجة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني كبضؽ معجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل  -
% حضث 5، عشج مدتؾى معشؾية أكبخ مؽ 0.416طالب لمخجمة السرخفضة، حضث بمغ معامل ارتباط بضخسؾف 

(P = 0.076)دكات التدؾيق اإللكتخكني كبضؽ ، كىحا يجّؿ عمى عجـ كجؾد عالقة ارتباط بضؽ درجة استخجاـ أ
 معجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة.

كبشاًء عمى ما سبق تؼ قبؾؿ فخض العجـ كرفض الفخض البجيل، كعمضو يتبضؽ لمباحث أف الفخض الفخعي الثاني 
التدؾيق اإللكتخكني في  القائل بأّنو: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة استخجاـ أدكات

 السرارؼ محل الجراسة كمعجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة" )فخٌض مقبؾؿ(.

الفخض الخابع: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني في 
 ي بتمػ السرارؼ".السرارؼ محل الجراسة كاألداء التدؾيقي اإللكتخكن

كلقج قاـ الباحثؾف باستخجاـ أسمؾب تحمضل االنحجار البدضط كالحي سؾؼ يتؼ عخض نتائجو مؽ خالؿ الخظؾات 
 التالضة:

معامل ارتباط بضخسؾف: كذلػ لمؾقؾؼ عمى عالقة االرتباط بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني  -
 كاألداء التدؾيقي اإللكتخكني.

ختبارات اإلحرائضة عمى الشسؾذج: حضث يتّؼ إجخاء بعض االختبارات عمى الشسؾذج بذكٍل عاـ إجخاء اال -
 كمعالسو السختمفة، ككحلػ بعض السقايضذ األخخى، كذلػ في حالة كجؾد عالقٍة ارتباط بضؽ الستغضخيؽ.

اختبارىا كذلػ عمى  كيشقدؼ الفخض الخابع لعّجة فخكض فخعضة كفقًا ألدكات التدؾيق اإللكتخكني الخسدة سضتؼ
 الشحؾ التالي:

الفخض الفخعي األكؿ: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني 
 في السرارؼ محل الجراسة كعجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ".

( معامل ارتباط 7يؾضح الججكؿ التالي رقؼ )كالختبار ىحا الفخض تؼ استخجاـ معامل ارتباط بضخسؾف، حضث 
بضخسؾف لقضاس مجى قؾة العالقة بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني كعجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني 

 لمسرخؼ.

 (7جدول )
 معامل ارتباط بيرسون بين درجة فعالية أدوات التدويق اإللكتروني وبين عدد الزائرين

 لمموقع اإللكتروني لممررف 
 الداللة معامل ارتباط بيرسون المتغيرات

 1.11 1.710 دسخت فاعهُت أدواث انخسىَك اإلنكخشوٍَ

 نتائج التحمضل اإلحرائي إلجابات الدؤاؿ الثالث.
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 يتزح مؽ الججكؿ الدابق أّنو:

كجؾد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني كبضؽ عجد الدائخيؽ  -
% حضث 5، عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ 0.801لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ، حضث بمغ معامل ارتباط بضخسؾف 

(P = 0.00)ت التدؾيق اإللكتخكني كعجد الدائخيؽ ، كىحا يجّؿ عمى كجؾد عالقة ارتباط بضؽ درجة فعالضة أدكا
 لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ.

أّف العالقة بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني كعجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ ىي عالقة  -
عالضة أدكات ارتباط طخدية )إيجابضة(، حضث أّف إشارة معامل االرتباط مؾجبٌة، كىحا يعشي أّنو كمسا زادت درجة ف

 التدؾيق اإللكتخكني زاد عشج الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ.

 قضاس أثخ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني عمى عجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ: 

مدتقل( ( تحمضل االنحجار البدضط بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني )كستغضخ 8كيؾضح الججكؿ رقؼ )
 كعجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ )كستغضخ تابع(.

 (8جدول )
 نتائج نموذج االنحدار لتأثير درجة فعالية أدوات التدويق اإللكتروني عمى عدد الزائرين

 لمموقع اإللكتروني لممررف 
 P-value (Tقيم اختبار ) القيمت المقدرة المعالم

معامل 

 التحديد

 1.11 05.4 1.833 اندزء انثابج

دسخت فعانُت أدواث انخسىَك  1.606

 اإلنكخشوٍَ
0.170 5.666 1.11 

دسخاث  1.11يسخىي انذالنت =            35.10لًُت اخخباس =         1.23انخطأ انًعُاسٌ نهًُىرج = 

 06.0انحشَت = 

 نتائج التحمضل اإلحرائي إلجابات الدؤاؿ الثالث.

 ما يمي:يتزح مؽ الججكؿ الدابق 

(، 46.01معشؾية نسؾذج االنحجار الخظي البدضط، حضث أّكج عمى ذلػ قضسة اختبار )ؼ( )ؼ السحدؾبة =  -
 (.17.1كذلػ بجرجات حخية ) (P = 0.00)% حضث 5مسا يؤكج عمى داللتيا اإلحرائضة عشج مدتؾى معشؾية 

العالقة بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق إّف إشارة معامل االنحجار مؾجبة لمستغضخ السدتقل، كىحا يعشي أّف  -
اإللكتخكني كعجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ عالقٌة طخدية، بسعشى أّف الديادة في درجة فعالضة أدكات 

 التدؾيق اإللكتخكني تؤدي إلى الديادة في عجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ.

ؾيق اإللكتخكني بسقجار كحجٌة كاحجة يؤدي ذلػ إلى تغّضخ طخدي في عجد إّف زيادة في درجة فعالضة أدكات التد -
 كحجة تقخيبًا. 1.081الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ بسقجار 

، كىي أقّل مؽ مدتؾى 0.00لمستغضخ السدتقل مع الستغضخ التابع ىي  T – testإّف مدتؾى الجاللة الختبار  -
قٍة معشؾيٍة ذات داللٍة إحرائضٍة بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق %، كىحا يجّؿ عمى كجؾد عال5معشؾية 

 اإللكتخكني كعجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ.
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( الشدبة السئؾية لمتفدضخات التي تدتظضع تفدضخىا درجة فعالضة أدكات التدؾيق 2يؾضح معامل التحجيج )ر -
 %(. 71.7ؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ كىي )اإللكتخكني لمتغضخات التي تظخأ عمى عجد الدائخي

كبشاًء عمى ما سبق تؼ رفض العجـ كقبؾؿ الفخض البجيل، كعمضو يتبّضؽ لمباحث أّف الفخض الفخعي األكؿ القائل 
بأّنو: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضٍة( بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني في السرارؼ 

 ة كعجد الدائخيؽ لمسؾقع اإللكتخكني لمسرخؼ" )فخٌض غضخ مقبؾؿ(.محّل الجراس

الفخض الفخعي الثاني: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق 
 اإللكتخكني لمسرارؼ محل الجراسة كمعجؿ التحّؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة".

( معامل ارتباط 9ض تؼ استخجاـ معامل ارتباط بضخسؾف، حضث يؾّضح الججكؿ التالي رقؼ )كالختبار ىحا الفخ 
بضخسؾف لقضاس مجى قؾة العالقة بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني كمعجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل 

 طالب لمخجمة السرخفضة.

 (9جدول )
 ويق اإللكتروني وبين معدل التحّول من زائرمعامل ارتباط بيرسون بين درجة فعالية أدوات التد

 إلى عميٍل طالب لمخدمة المررفية 
 الداللة معامل ارتباط بيرسون المتغيرات

 1.11 1.710 دسخت فعانُت أدواث انخسىَك اإلنكخشوٍَ

 نتائج التحمضل اإلحرائي إلجابات الدؤاؿ الثالث.
 يتزح مؽ الججكؿ الدابق أّنو:

كجؾد عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضة( بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني كمعجؿ التحّؾؿ مؽ  -
، عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ 0.821زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة، حضث بمغ معامل ارتباط بضخسؾف 

الضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني ، كىحا يجّؿ عمى كجؾد عالقة ارتباط بضؽ درجة فع(P = 0.00)% حضث 5
 كمعجؿ التحّؾؿ مؽ زائخ إلى عسضٍل طالب لمخجمة السرخفضة.

أّف العالقة بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني كمعجؿ التحّؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة  -
بة، كىحا يعشي أّنو كمسا زادت السرخفضة ىي عالقة ارتباط طخدية )إيجابضة(، حضث أّف إشارة معامل االرتباط مؾج

 درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني زاد معجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة.

قضاس أثخ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني عمى معجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة 
 السرخفضة:

االنحجار البدضط بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني )كستغضخ ( تحمضل 10يؾضح الججكؿ التالي رقؼ )
 مدتقل( كمعجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة )كستغضخ تابع(.

 (01جدول )
 نتائج نموذج االنحدار لتأثير درجة فعالية أدوات التدويق اإللكتروني عمى معدل التحول من

 زائر إلى عميل طالب لمخدمة المررفية 
حذَذ )سTيعايم ال P-value (Tباس )Tلُى اخ انمًُت انًمذسة انًعانى

1
) 
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 1.11 01.11 1.612 اندزء انثابج

دسخت فعانُت أدواث انخسىَك  1.561

 اإلنكخشوٍَ
0.105 5.001 1.11 

 06.8دسخاث انحشَت =  1.11يسخىي انذالنت =            27.10لًُت اخخباس )ف( =         1.28انخطأ انًعُاسٌ نهًُىرج = 

 نتائج التحمضل اإلحرائي إلجابات الدؤاؿ الثالث.

 يتزح مؽ الججكؿ الدابق ما يمي:

(، 38,01معشؾية نسؾذج االنحجار الخظي البدضط، حضث أّكج عمى ذلػ قضسة اختبار )ؼ( )ؼ السحدؾبة =  -
 (.17.9كذلػ بجرجات حخية ) (P = 0.00)% حضث 5مسا يؤكج عمى داللتيا اإلحرائضة عشج مدتؾى معشؾية 

بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق إّف إشارة معامل االنحجار مؾجبة لمستغضخ السدتقل، كىحا يعشي أّف العالقة  -
اإللكتخكني كمعجؿ التحّؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة عالقة طخدية، بسعشى أّف الديادة في 
درجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني تؤدي إلى الديادة في معجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة 

 السرخفضة.

عالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني بسقجار كحجٌة كاحجة يؤدي ذلػ إلى تغّضخ طخدي في إّف زيادة في درجة ف -
 كحجٌة تقخيبًا. 1.016معّجؿ التحؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة بسقجار 

، كىي أقّل مؽ مدتؾى 0.00لمستغضخ السدتقل مع الستغضخ التابع ىي  T – testإّف مدتؾى الجاللة الختبار  -
%، كىحا يجّؿ عمى كجؾد عالقٍة معشؾيٍة ذات داللٍة إحرائضٍة بضؽ درجة فعالضة أدكات التدؾيق 5شؾية مع

 اإللكتخكني كمعّجؿ التحّؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة.

( الشدبة السئؾية لمتفدضخات التي تدتظضع تفدضخىا درجة فعالضة أدكات التدؾيق 2يؾضح معامل التحجيج )ر -
إللكتخكني لمتغضخات التي تظخأ عمى معّجؿ التحّؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة السرخفضة كىي ا
(67.5.)% 

كبشاًء عمى ما سبق تؼ رفض العجـ كقبؾؿ الفخض البجيل، كعمضو يتبّضؽ لمباحث أّف الفخض الفخعي الثاني القائل 
رجة فعالضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني في السرارؼ بأّنو: "ال تؾجج عالقة ارتباط )ذات داللٍة إحرائضٍة( بضؽ د

 محّل الجراسة كمعّجؿ التحّؾؿ مؽ زائخ إلى عسضٍل طالب لمخجمة السرخفضة" )فخٌض غضخ مقبؾؿ(.

 النتائج الخاصة بالبحث

ؽ . الشتائج الخاصة بجرجة استخجاـ ادكات التدؾيق اإللكتخكني بالسؾاقع اإللكتخكنضة لمسرارؼ محل الجراسة تبض1
مؽ خالؿ الشتائج انو ال تؾجج فخكؽ ذات داللة احرائضة بضؽ السرارؼ العامة ك الخاصة مؽ حضث درجة 
استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني بالسؾاقع اإللكتخكنضة لتمػ السرارؼ. أي اف درجة استخجاـ التدؾيق 

مؽ اجل زيادة استخجاـ العسالء االلكتخكني ضعضفة ججا كتحتاج الي تفعضل كتظؾيخ بخامج الكتخكنضة متظؾرك 
 .(1.ليجه السشغؾمة. )ججكؿ رقؼ

تبضؽ  ،. الشتائج الخاصة بجرجة فاعمضة ادكات التدؾيق اإللكتخكنضة بالسؾاقع االلكتخكنضة لمسرارؼ محل الجراسة2
ضة مؽ خالؿ الشتائج انو ال تؾجج فخكؽ ذات داللة احرائضة بضؽ السرارؼ العامة كالخاصة مؽ حضث درجة فاعم
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بسعشى اف ىشاؾ ضعف شجيج في فعالضة  ،التدؾيق االلكتخكني الخاصة بالسؾاقع االلكتخكنضة لتمػ السرارؼ
 .(.3.ادكات التدؾيق الكتخكني ) ججكؿ رقؼ

. الشتائج الخاصة بجرجة عالقة استخجاـ ادكات التدؾيق اإللكتخكني بالسؾقع اإللكتخكني لمسرارؼ محل 3
اللكتخكني لتمػ السرارؼ تبضؽ مؽ خالؿ نتائج الجراسة تبضؽ انو ال تؾجج عالقة الجراسة كاالداء التدؾيقي ا

ارتباط ذات داللة معشؾية بضؽ درجة استخجاـ ادكات التدؾيق االلكتخكني بالسؾاقع االلكتخكنضة لمسرارؼ محل 
داللة معشؾية بضؽ  تبضؽ انو ال تؾجج عالقة ارتباط ذات. الجراسة كاالداء التدؾيقي االلكتخكني لتمػ السرارؼ.

درجة استخجاـ ادكات التدؾيق االلكتخكني بالسؾاقع االلكتخكنضة لمسرارؼ محل الجراسة كعجد الدائخيؽ لمسؾاقع 
 ..(6--5.االلكتخكني  لمسرخؼ. ) ججكلضؽ رقؼ

تخكني كسا اعيخت الشتائج انو ال تؾجج عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بضؽ درجة استخجاـ ادكات التدؾيق االلك
بالسؾاقع االلكتخكنضة لمسرارؼ محل الجراسة كمعجؿ التحؾؿ مؽ زائخ لمسؾقع االلكتخكني الى عسضل طالب 

 .(.6.لمخجمات السرخفضة. ) ججكؿ رقؼ

. ال تؾجج عالقة ارتباط ذات داللة معشؾية بضؽ درجة استخجاـ ادكات التدؾيق االلكتخكني بالسؾاقع االلكتخكنضة 4
 .ة ك بضؽ عجد السدتفضجيؽ مؽ الخجمات السرخفضة عبخ السؾاقع االلكتخكنضة لمسرارؼلمسرارؼ محل الجراس

 .(7.ججكؿ رقؼ)

. الشتائج الخاصة بجرجة عالقة فاعمضة ادكات التدؾيق اإللكتخكني الخاصة بالسؾقع اإللكتخكني لمسرارؼ محل 5
.(.  تبضؽ انو تؾجج عالقة ارتباط 9__8.الجراسة كاالداء التدؾيقي االلكتخكني لتمػ السرارؼ: ) ججكلضؽ رقؼ

ذات داللة معشؾية بضؽ درجة فاعمضة ادكات التدؾيق االلكتخكني بالسؾاقع االلكتخكنضة لمسرارؼ محل الجراسة 
كعجد الدائخيؽ لمسؾاقع االلكتخكني  لمسرخؼ كسا تبضؽ انو تؾجج عالقة ارتباط ذات داللٍة إحرائضة بضؽ درجة 

لكتخكني لمسرارؼ محل الجراسة كمعجؿ التحّؾؿ مؽ زائخ إلى عسضل طالب لمخجمة فعالضة أدكات التدؾيق اإل
 .(.  9__8.السرخفضة ) ججكلضؽ رقؼ

 التوصيات:

 ضخكرة استخجاـ أدكات التدؾيق اإللكتخكني في السرارؼ العامة كالخاصة محل الجراسة. .1

كالخاصة، خاصة كاف الجراسة  االىتساـ بديادة فاعمضة أدكات التدؾيق اإللكتخكني في السرارؼ العامة .2
أعيخت كجؾد عالقة ارتباط قؾية بضؽ ادكات التدؾيق االلكتخكني كبضؽ االداء التدؾيقي االلكتخكني في السرارؼ 

 .محل الجراسة

 ضخكرة العسل عمى تظؾيخ شبكة االتراالت السرخفضة. .3

 .ع الخجمات السرخفضةالعسل عمى إنذاء مشرات دعاية كاعالـ لججب العسالء كإثارة معخفتيؼ بأنؾا  .4

العسل عمى االحتفاظ بالعسالء بالسرارؼ محل الجراسة عؽ طخيق تؾفضخ االماف كسخعة تقجيؼ  الخجمات  .5
 االلكتخكنضة.

يجب االىتساـ بديادة درجة التدؾيق االلكتخكني في السرارؼ العامة كالخاصة  عؽ طخيق تظؾيخ السشغؾمة  .6
 االلكتخكنضة.



 

 درجة استخدام وفاعمية التدويق االلكتروني عمى اآلداء الخدمي االلكتروني في منظمات األعمال ............. 
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فاعمضة ادكات التدؾيق االلكتخكني ألف الجراسة اثبتت ضعف فاعمضتيا مؽ قبل يجب االىتساـ بديادة  .7
 السرارؼ العامة كالخاصة.

 تؾصي الجراسة بإجخاء دراسات مذابية ليحه الجراسة كاستخجاـ بضانات كسضة لمؾصؾؿ الي نتائج اكثخ دقة. .8
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 مشذؾرة، جامعة مشتؾري الجدائخ. 

(، تقؾيؼ فخص تظبضق التدؾيق االلكتخكني كتأثضخه عمى تحدضؽ جؾدة الخجمات 2013سيى حدؽ محسؾد، ) -5
 فضة، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذؾرة، جامعة تذخيؽ، سؾريا.السرخ 

(، تكشؾلؾجضا السعمؾمات كاالتراؿ كأثخىا عمى السديج التخكيجي في السؤسدات 2013سسضخ طاجضؽ، ) -6
 الخجمضة الجدائخية، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذؾرة، جامعة دمحم خزضخ، الجدائخ.
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 االلكتخكنضة، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذؾرة، الجامعة االسالمضة، غدة.
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