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ِحيؼِ  ْحَسِؽ الخَّ  ِبْدِؼ هللِا الخَّ

كا الَّػػِحيؽَ  َكَلَشْجػػِدَيؽَّ  َبػػاؽ   ّللاَِّ  َكَماِعشػػجَ  َيشَفػػج   َماِعشػػَجك ؼْ   َأْجػػَخى ؼ َصػػَبخ 

ا ِمػػْؽ َذَكػػخ  َأْك  96َيْعَسم ػػؾفَ  َماَكػػان ؾا ِبَأْحَدػػؽِ  ََ َصػػاِلحا َمػػْؽ َعِسػػ

َبةا أ ْنَثٰى َكى َؾ م ْؤِمٌؽ َفمَ  ْؼ َأْجَخى ْؼ ِبَأْحَدِؽ  ش ْحِيَيشَّو  َحَياةا َطيِ  َكَلَشْجِدَيشَّي 

 97َما َكان ؾا َيْعَسم ؾفَ 

 صجؽ هللا العغيؼ                                         
 16سؾرة الشحَ: رقؼ     
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ىالذكرىوالتقدورىى
أشخؼ السخسميغ سيجنا دمحم كعمى آلو كصحبو الحسج هللا رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى      

 أجسعيغ كبعج:

بادغ ذؼ بجء فإف الذكخ هلل تعالى الحؼ أليسشي كسجد خصاؼ كمشحشي القجرة عمى إنجاز ىحا      
حتخاـ كالتقجيخ العسل كأسألو أف يػفقشي فيو، كبعج فإف شكخ الشاس عبادة، كأكلى الشاس بالذكخ كاال

الحؼ لع يجخخ جيجًا في مداعجتي  دريذ عبج الجؾاد إدريذ الحبؾنيالجكتؾر: إمذخفي الفاضل: 
 كتقجيع الشرح كاإلرشاد لي، كأعانشي عمى إنجاز ىحا العسل، فكاف نعع السذخؼ كالسعمع كاألب.

 صبخي جبخاف الكخغمي :رالجكتػ  لجشة السشاقذة األساتحة األفاضل:كالذكخ مػصػؿ كحلظ إلى      
المحيغ شخَّفاني بقبػؿ مشاقذة ىحه  ،ستحغ ثانيمُ ج القادر عياد عامخ عبكالجكتػر: ،ستحغ أكؿمُ 

لييئة فييا مغ نقز كترػيب لألخصاء. كسا أتقجـ بالتقجيخ  الجراسة كإبجاء مالحطاتيع، كإلكساؿ ما
 (.وستبانالالحيغ لع يبخمػا عّمي بتػجيياتيع كآرائيع الخشيجة في تحكيع أداة الجراسة )ا السحكسيؽ

لقيامو بسخاجعة الجانب اإلحرائي، كتقجيع  لمجكتؾر: عبج الغفار السشفي أتقجـ بالذكخكسا      
قجمتو مغ مداعجة في إدخاؿ  لسا كاألستاذة: أسيَ الكبتي، اإلستذارات العمسية بالخرػص

 البيانات، كاستخجاـ األساليب اإلحرائية السشاسبة لمجراسة.
لسداعجتي في تخجسة  : أحسج الكبتيلمسيشجسشاف متيفػتشي أف أتقجـ بالذكخ كاال كسا ال     

لسجيخي ، كأيزًا الذكخ كالتقجيخ السجالت العمسية  ضسغ السخاجع التي تع االستشاد عمييا في الجراسة
خػة العامميغ عمى تعاكنيع معي إلنجاح ىحا العسل، كال أندى أيزًا أف أشكخ اإل السكاتب الدياحية

 في تدكيجىع لي بالسخاجع فجداىع هللا كل خيخ. بيزاءمكتبة جامعة عسخ السختار بالفي 
كختامًا أتقجـ بجديل الذكخ كالعخفاف لكل مغ أسجػ لي نريحة أك قجـ لي معمػمة أك دعػة      

 بطيخ الغيب. 
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 إشخاؼ:

 الجؾاد الحبؾني د. إدريذ عبج
 ممخص الجراسة

ُيعجُّ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني مغ أىع عػامل الشجاح لسؤسدات األعساؿ، فقج أحجثت      
تراالت تصػرًا ىامًا في مسارسة األنذصة التدػيقية التي تؤدييا تمظ تكشػلػجيا السعمػمات كاال

 اإللكتخكنية.السؤسدات، كأصبحت معطع األنذصة التدػيقية تسارس عبخ الػسائل 
عمى السديج  استخجاـ التدػيق اإللكتخكنيأثخ  لحلظ ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى     

التدػيقي بالسكاتب الدياحية بالسشصقة الذخقية في ليبيا، مغ خالؿ التعخؼ عمى متصمبات استخجاـ 
كتخكني عمى السديج لالتدػيق اإللكتخكني بتمظ السكاتب، كمغ ثع تحجيج أثخ استخجاـ التدػيق اإل

 التدػيقي.
كلتحقيق ذلظ اعتسج الباحث السشيج الػصفي في الجراسة، حيث تع االعتساد عمى أداة االستبانو      

، باإلضافة إلى فيع شبيعة كذلظ لتػضيح بعس األسئمة كالسقابمة الذخرية في جسع البيانات؛
خؼ السكاتب الدياحية بالسشصقة الذخقية كتػزيعيا عمى عيشة الجراسة مغ مجي ،عسل السكاتب الدياحية

في ليبيا، بإتباع شخيقة العيشة العذػائية الصبقية، أؼ تقديع مجتسع الجراسة إلى شبقات كفقًا لمسشاشق 
( استبانو عمى 132الجغخافية التالية )بشغازؼ، السخج، البيزاء، شحات، شبخؽ(. حيث تع تػزيع )

 %(.72و ُثبتت صالحيتيا في تحميل الشتائج، أؼ ماندبتو )( استبان95عيشة الجراسة، تع استخجاع )
الستسثمة  كقج تػصمت الجراسة إلى أف متصمبات استخجاـ التدػيق االلكتخكني بالسكاتب الدياحية     

حيث  متػفخةكانت  في )البشية التحتية، الخرػصية، دعع اإلدارة العميا، األمغ، كالبيئة التذخيعية(
 .%( مغ استجابات عيشة الجراسة81) بتوند ابية بجرجات عالية، أؼ ماضيخت متػسصاتيا الحد



 س
 

كسا تبيغ مغ نتائج التحميالت اإلحرائية أف ىشاؾ أثخًا الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى      
(، حيث تفدخ الستغيخات السدتقمة 0.05السديج التدػيقي ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ السعشػية )

شخية .( مغ التغيخات الحاصمة في السديج التدػيقي، كيعكذ معامل االرتباط كجػد عالقة 250)
 ..(500مػجبة بجرجة معتجلة بيغ الستغيخيغ بقيسة )

كتػصي الجراسة بزخكرة التعخيف بأىسية التدػيق اإللكتخكني مغ خالؿ التعخيف بسداياه      
متدػيق اإللكتخكني تكػف مخترة لتشطيسية  ةاستحجاث كحج كالفخص التي يقجميا، كالعسل عمى

سخاع بإنذاء مػقع التدػيق اإللكتخكني، كضخكرة اإل باستخجاـبالبخامج االلكتخكنية السختبصة 
ستعانة بسؤسدات استذارية متخررة في ترسيع السػاقع، كتػفيخ مبخمجيغ ذكؼ كاال ،إلكتخكني

 ختراص بكيفية التعامل مع السػاقع اإللكتخكنية.ا
 بيا.ػػػػػػػاحي، ليػػػػػػتدؾيق الديػػػػتخكني، الػػػػؾيق اإللكػػػػػػػػالتد الكمسات السفتاحية:



1 
 

 السقجمة: 1.1

في استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات متدارعة، يذيج العالع اليػـ تغيخات كثيخة، كتصػرات      
كاالتراالت، التي ألقت بآثارىا عمى مختمف األنذصة االقترادية، األمخ الحؼ جعل ضخكرة الشطخ 

بذكل يزسغ االستفادة مغ ىحا التصػر التكشػلػجي في في ىيكمة اقتراد الجكلة كتخصيط مػاردىا، 
 التشسية السدتجامة.

لقج أصبح التصػر التكشػلػجي في مجاؿ االتراالت كالسعمػمات، عاماًل ميسًا في نجاح      
معطع السؤسدات اإلنتاجية كالخجمية عمى حج سػاء، كسا أصبح استخجاـ الػسائل اإللكتخكنية في 

سدات، ضخكرة مغ أجل تحقيق أىجافيا كالسشافدة في األسػاؽ، كذلظ مغ تدػيق أنذصة ىحه السؤ 
 خالؿ تقجيع مشتجاتيا لمدبائغ في الدماف كالسكاف السشاسبيغ. 

ىحا كيعج قصاع الدياحة أحج أىع القصاعات االقترادية، كيؤدؼ دكرًا ميسًا في التشسية، كيسثل      
كؿ عجيجة، كيعتبخ مكػنًا رئيديًا مغ مكػنات مرجرًا مغ مرادر الجخل في االقتراد الػششي لج

الرادرات الخجمية التي تؤثخ إيجابيًا في ميداف السجفػعات، كتديج مغ الشاتج السحمي اإلجسالي، كسا 
 تخفع مغ حرة إيخادات الشقج األجشبي، كتديع في خفس حجة البصالة كغيخىا.

إال أف ىحا القصاع لع يديع بالقجر مغ تػفخ السقػمات الدياحية في ليبيا،  كعمى الخغع     
السصمػب في التشسية االقترادية كاالجتساعية في السجتسع الميبي، كال يداؿ االقتراد الميبي معتسجًا 

%( تقخيبًا، 98عمى الشفط، بػصفو السرجر الػحيج؛ فقج بمغت ندبتو مغ إجسالي الجخل القػمي )
ي الجخل القػمي )تقخيخ مرخؼ ليبيا السخكدؼ، كفي السقابل تجني مدتػػ مداىسة قصاع الدياحة ف

2016.) 

كمسا الشظ فيو أف قصاع الدياحة في ليبيا لغ يؤتى نفعو إال مغ خالؿ استخجاـ الػسائل      
اإللكتخكنية في التدػيق الدياحي، كالحؼ يديع برػرة فعالة في اكتذاؼ حاجات الدائح كرغباتو، 

ف التدػيق اإللكتخكني لع يعج خيارًا أماـ مؤسدات الخجمات اعتسادًا عمى دراسة الدػؽ الدياحي؛ أل
الدياحية، بل أصبح ضخكرة حتسية بدبب شبيعة السشافدة في الدػؽ الدياحي. كلغ يتع استخجاـ 
التدػيق اإللكتخكني في تدػيق الخجمات الدياحية في ليبيا، إال مغ خالؿ التعخؼ عمى مجػ تػفخ 
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ة في البشية التحتية، الخرػصية، األمغ، دعع اإلدارة العميا، كالبيئة الستصمبات الستخجاماتو الستسثم
 التذخيعية، ثع معخفة أثخه عمى السديج التدػيقي الحالي بالسكاتب الدياحية في ليبيا.

 :جراسةمذكمة ال 2.1
مغ أجل تحجيج مذكمة الجراسة بذكل دقيق، قاـ الباحث بجراسة استصالعية لتكػيغ ترػر      

ؿ مجػ إمكانية استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحية، كذلظ مغ خالؿ مبجئي حػ 
مقابمة شخرية لبعس مجيخؼ السكاتب الدياحية، كقج دارت األسئمة حػؿ مجػ تػفخ متصمبات 
استخجامات التدػيق اإللكتخكني، كمدايا االستخجاـ كالسعػقات التي تحػؿ دكف ذلظ، كقج أضيخت 

الشتائج أىسيا: أف ندبة عالية مغ السكاتب الدياحية تدتخجـ شبكة السعمػمات  ىحه الجراسة بعس
 عتساد بعس السكاتبا لمتػاصل مع شخكات الصيخاف لحجد التحاكخ، إلى جانب   Internetالعالسية 

الدياحية عمى السػاقع العالسية لمدفخ كالدياحة، كتحفع بعس السكاتب الدياحية فيسا يتعمق بدخية 
كخرػصية السعمػمات، كقج تبيغ مغ الجراسة أيزًا أف استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب 

ئل الدياحية سيفتح مجاالت ججيجة في تدػيق خجماتيا كالػصػؿ إلى أسػاؽ ججيجة؛ ألف الػسا
 اإللكتخكنية أحجثت تغييخًا جػىخيًا في مسارسة األنذصة التدػيقية.   

الجكؿ الستقجمة، إال  يف قصاع الخجمات يالخغع مغ أىسية كدكر التدػيق اإللكتخكني فعمى ك      
تػصمت إليو بعس الجراسات عمى ، كىحا ما مازاؿ مشخفزاً الجكؿ الشامية  ي بعسأف استخجامو ف

ىشاؾ حيث ذكخكا أف  (Elfitouri, 2015)، كدراسة (2012الحبػني، ) سةسبيل السثاؿ درا
، كالبيئة التذخيعية غياب البشية التحتيةتسثمت في  ،تحجيات تحػؿ دكف تبشي التدػيق اإللكتخكني

 التي تشطع عسل التدػيق اإللكتخكني، فزاًل عغ نقز الثقة في التعامالت اإللكتخكنية.

كشبكة  االتراالت أنطسة في الخمل استسخار عمى كيؤكج الدابقة، الجراساتنتائج  يجعع كما     
 كفي التقخيخ أشار حيث(. ـ2015) لمعاـ اإلدارية الخقابة تقخيخ بيانات ليبيا في السعمػمات العالسية

 كالسعمػمات، البيانات قػاعج في كثيخة مذاكل مغ تعاني مشطسات الجكلة ُمعطع أف كثيخة، مػاضع
 .كشبكة السعمػمات العالسية االتراالت، خجمات كجػدة
كنطخًا ألىسية قصاع الدياحة برفة عامة، كالسكاتب الدياحية برفة خاصة؛ فإف ذلظ يجعل      

دراستو في ليبيا كمحاكلة تصػيخه لسذاركتو في مجاالت التشسية مغ خالؿ تشذيط الدياحة عبخ 
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فى الدؤاؿ  جراسةصياغة مذكمة ال، يسكغ عمى ذلظ كتأسيداً التدػيق اإللكتخكني، مجعاة لمتداؤؿ؟، 
 :تياآل

تأثيخ ذلػ عمى  ليبيا؟ كما يف السكاتب الدياحية يىَ يسكؽ استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني ف     
 :تيةالتداؤالت اآل جراسةكبسعشي أكثخ تفرياًل، تصخح مذكمة ال السديج التدؾيقي؟

 في السكاتب الدياحة؟ متػفخة ىل متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني .1
 ىل يؤثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى السديج التدػيقي الحالي في السكاتب الدياحية؟ .2

 :جراسةأىجاؼ ال 3.1

 :تيةتيجؼ الجراسة الحالية إلى محاكلة تحقيق األىجاؼ اآل     

استخجاـ التدػيق التعخؼ عمى كجيات نطخ مجيخؼ السكاتب الدياحية بالسشصقة الذخقية نحػ  .1
 اإللكتخكني.

التعخؼ عمى كجيات نطخ مجيخؼ السكاتب الدياحية بالسشصقة الذخقية نحػ أثخ استخجاـ  .2
 .التدػيق اإللكتخكني عمى السديج التدػيقي

تفيج األكاديسييغ كالسسارسيغ لشذاط  ، التي يتػقع أفالعمسية غتقجيع بعس التػصيات كالسزامي .3
 في ليبيا. التدػيق الدياحي

 :جراسةأىسية ال 4.1

 :تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مغ عجة اعتبارات، كالتي يسكغ إيجازىا فيسا يمي     

تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مغ قصاع الدياحة، الحؼ أصبح شأنو شأف أؼ صشاعة إنتاجية  .1
 أخخػ، تقجـ خجمات اقترادية كتجارية كتدػيقية ذات شبيعة خاصة، ليا مجخالتيا األساسية

مغ السػارد االقترادية مغ البشية األساسية كالتسػيل كالسعجات كاألجيدة التكشػلػجية الحجيثة، 
كليا مخخجاتيا اإليجابية مغ زيادة الجخل القػمي، كعالج خمل ميداف السجفػعات، كعالج 

 مذكمة البصالة في كثيخ مغ الجكؿ الشامية كالستقجمة عمى حج سػاء.
مغ  -عمى حج عمع الباحث-ا أيزًا بػصفيا مغ البحػث القميمة تدتسج ىحه الجراسة أىسيتي .2

البيئة التدػيقية في ليبيا، التي تحاكؿ التعخؼ عمى استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب 
 .الدياحية في ليبيا كأثخه عمى السديج التدػيقي
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الجراسات في مجاؿ  تبخز أىسية ىحه الجراسة مغ خالؿ إثخائيا لمسعخفة العمسية ليحا الشػع مغ .3
 التدػيق اإللكتخكني.

فتح مجاالت لمبحث العمسي في ىحا السػضػع، كذلظ مغ خالؿ ماستػفخه ىحه الجراسة مغ  .4
 معمػمات تداعج الباحثيغ كالجارسيغ كالسيتسيغ في ىحا السػضػع.

 :جراسةمتغيخات ال 5.1

 :( كىسا1.1كسا ىػ مبيغ بالذكل ) ،مغ مجسػعتيغ جراسةتتكػف متغيخات ال     

 قج تعك  ،كىػ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني ،كتتسثل في متغيخ مدتقل رئيدي :السجسؾعة األكلى
كىي عبارة عغ مجسػعة عػامل ، ستخجاـ التدػيق اإللكتخكنيقياسو مغ خالؿ الستصمبات الالزمة ال

 :الدياحية، كىيأساسية لشجاح العسل بالتدػيق اإللكتخكني في السكاتب 

  التحتية البشيةInfrastructure 
 الخرػصية   Privacy  
  األمغ       Security  
  دعع اإلدارة العمياTop Management Support 
 البيئة التذخيعية  Legal Environment 

: تسثل الستغيخ التابع كيعكذ السديج التدػيقي لمسكاتب الدياحية كيتزسغ السجسؾعة الثانية
 :مايأتي

 الخجمة Service  
 التدعيخ    Price  
 التخكيج Promotion 
 التػزيع  Place  
 البيئة الساديةPhysical Environment  
 األفخادPeople   
 ( تقجيع الخجمة)عسمية عسميات الProcesses 
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 الجراسةمتغيخات (: 1.1الذكَ رقؼ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 فخضيات الجراسة: 6.1

 صياغة فخضيات الجراسة في اآلتي:استشادًا عمى ما كرد في مذكمة الجراسة، يسكغ      

  ية الخئيدية األكلى:الفخض

ستخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب تتػفخ الستصمبات الالزمة ال ال الفخضية الرفخية:
 الدياحية.

 ستخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحية.تتػفخ الستصمبات الالزمة ال الفخضية البجيمة:

 الثانية: ية الخئيديةالفخض

يؤثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السديج التدػيقي الحالي لمسكاتب  الالفخضية الرفخية: 
 :تيةالدياحية، كيشبثق مغ ىحا الفخض الفخكض الفخعية اآل

 الدياحية الخجمات التي تؤدييا السكاتبيؤثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في  ال. 

 الستغيخ السدتقَ الستغيخ التابع

سػػػػػتخجاـ التدػػػػػؾيق امتظمبػػػػػات 
 اإللكتخكني :

البشية التحتية 

الخرؾصية 

  األمؽ 

 دعؼ اإلدارة العميا 

 البيئة التذخيعية 

 

 

 السديج التدؾيقي الخجمي:

الخجمة  
 التدعيخ 
 التخكيج 
 التؾزيع 
 البيئة السادية 
 األفخاد 
عسميات ال 
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 الدياحية. الخجمات التي تؤدييا السكاتبيؤثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في تدعيخ  ال 
 الخجمات التي تؤدييا السكاتبيؤثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في قشػات تػزيع  ال 

 الدياحية.
 الدياحية. لمخجمات التي تؤدييا السكاتبتخكيج اليؤثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في  ال 
 جمات التي تؤدييا السكاتبثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في البيئة السادية لمخيؤ  ال 

 الدياحية.
  األفخاد يؤثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني فيال. 
 تقجيع الخجمات لمعسالء في السكاتب يؤثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في عسميات  ال

 .الدياحية
 .يق اإللكتخكني في السديج التدػيقي الحالي لمسكاتب الدياحيةيؤثخ استخجاـ التدػ الفخضية البجيمة: 

 :جراسةال حجكد 7.1

ىحه الجراسة عمى إمكانية استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في قصاع  اقترخت مؾضؾعية:حجكد  .1
 كأثخه عمى السديج التدػيقي. ،الدياحي في ليبيا

الدياحية بالسشصقة الذخقية مغ ليبيا في السشاشق التالية: بشغازؼ، السخج،  السكاتب مكانية:حجكد  .2
 البيزاء، شحات، شبخؽ.

 ـ.2018جسع البيانات خالؿ الفرل الجراسي ربيع  تع زمشية:حجكد  .3
 خظة الجراسة: 8.1

 تحتػؼ ىحه الجراسة عمى أربعة فرػؿ، كىحا بيانيا:     

 تشاكؿ اإلشار العاـ لمجراسة، كالجراسات الدابقة ذات الرمة بسػضػع الجراسة. الفرَ األكؿ:

تشاكؿ التدػيق اإللكتخكني، في ثالثة مباحث، حيث تشاكؿ السبحث األكؿ: التدػيق  الفرَ الثاني:
كالتدػيق اإللكتخكني، كالسبحث الثاني: تزسغ متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني، كالسبحث 

 كد عمى السديج التدػيقي اإللكتخكني.الثالث: ر 
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تزسغ التدػيق الدياحي اإللكتخكني، كقج جاء في ثالثة مباحث، السبحث األكؿ: الفرَ الثالث: 
تشاكؿ التدػيق الدياحي، كالسبحث الثاني: تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في مجاؿ 

 ليبيا.الدياحة، في حيغ ركد السبحث الثالث: عمى الدياحة في 

تشاكؿ الجراسة السيجانية، التي جاءت في ثالثة مباحث، السبحث األكؿ: تشاكؿ الفرَ الخابع: 
مشيجية البحث )الصخيقة كاإلجخاءات(، كالسبحث الثاني: تشاكؿ التحميل الػصفي لستغيخات الجراسة، 

 ة كالتػصيات.كالسبحث الثالث: تشاكؿ اختبار الفخضيات كالسبحث الخابع: شسل الشتائج كالسشاقذ

 التعخيفات اإلجخائية: 9.1

 مغ كل   عخؼ (Strauss and Frost, 2014, p:3) نو: استخجاـ أب التدؾيق اإللكتخكني
، كالتػاصل، تكاربتكشػلػجيا السعمػمات لسسارسة األنذصة التدػيقية، كسيخ العسميات لال

 كسمو.أكالسجتسع بكالتدميع، كتبادؿ العخكض التي تعصي قيسة لمدبائغ، كالذخكاء، 
  :يقرج بيا السعجات كخصػط االتراؿ التي تدسح بانتقاؿ البيانات عبخ الذبكة البشية التحتية

(Strauss et al, 2006, p:420). 
  :بأنيا:  (71، ص:2009)األسصل، ( نقاًل عغ 2007)الحسامي كالعاني،  عخؼالخرؾصية

 "الحفاظ عمى سخية السعمػمات كعجـ إضيارىا إال لألشخاص  السخػليغ قانػنًا". 
  :حساية أصػؿ التجارة اإللكتخكنية مغ الػصػؿ غيخ السدسػح بو : كيعخؼ بأنواألمؽ

 .(Ghayoumi, 2016, p:157)كاالستعساؿ، كالتغييخ، أك التجميخ
 :يقرج بو الجيػد السبحكلة مغ قبل اإلدارة العميا لتصبيق تكشػلػجيا السعمػمات  دعؼ اإلدارة العميا

 (.2006)الحبػني،  كاالتراؿ كمػاكبة التغيخات التي تحجث في البيئة التدػيقية
  :يقرج بيا القػانيغ كالتذخيعات السدشػنة لتشطيع التدػيق اإللكتخكني، البيئة التذخيعية

ق اإللكتخكنية، كالتػقيع اإللكتخكني، كالتحكيع في األسػاؽ اإللكتخكنية كاالعتخاؼ القانػني بالػثائ
لحساية األفخاد كالسؤسدات، كإضفاء شابع األمغ كاآلماف، كالدالمة كتعديد الثقة كاألمانة 

 (.349، ص:2008كالسرجاقية )الصيصي، 
 :اع معيغ، ىي مجسػعة مغ العشاصخ أك الجيػد السػجية نحػ قص السديج التدؾيقي الدياحي

كالتي يسكغ لمسشطسات الدياحية التحكع فييا كاستخجاميا لمخد عمى البيئة الخارجية الخارجة عغ 
 (.Chaudhary, 2010, p:61الديصخة لتحقيق أىجافيا التدػيقية )
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  :ىػ مديج مغ العشاصخ السمسػسة كغيخ السمسػسة التي تتػافخ لجػ الجكلة السشتج الدياحي
 مجحب الدياحي، الحؼ تعتسج عميو في إثارة الصمب الدياحي الخارجيفتكػف مرجرًا ميسًا ل

 .(217، ص:2006)عبجالدسيع، 
  :يعخؼ بأنو: "السقابل السادؼ كالسعقػؿ كالسقبػؿ مغ السدتخجـ أك السدتيمظ التدعيخ الدياحي

ف، لمسكاف أك السػقع أك السذتخؼ لمدمعة السادية نفديا كأية خجمات أخخػ مخافقة" )رشيج كيػس
 .(110، ص:2012

  :ىي تمظ الجيػد السبحكلة التي تيجؼ إلى تػضيح الرػرة الدياحية لمجكلة، التخكيج الدياحي"
لمتأثيخ عمى الدائحيغ كإثارة دكافعيع لمقياـ بخحمة سياحية إلى الجكلة إلشباع رغباتيع كتحقيق 

 .(242ص: ،2006)عبج الدسيع، أىجافيع الدياحية" 
  :يعخؼ التػزيع الدياحي بأنو: "كافة األنذصة التي يتع مسارستيا مغ قبل كافة التؾزيع الدياحي

األشخاؼ ذات الرمة، كمغ أجل أف يتاح لمدائح ما يخيجه مغ مشافع مكانية كزمشية كغيخىا 
 .(112ص: ،2012)رشيج كيػسف،  بالػقت كالػضع السشاسب لو"

  :شاع الدبػف، حيث إف السشتج الدياحي ىػ كل ما يختبط ببداشة مع الخجمة إلقالبيئة السادية
بعيج اإلدراؾ، فالسكاف كالجيكػر كالسػضفػف ككل شيء آخخ قج يختبط بالخبخة السكتدبة 

(Sarker el al., 2012, p: 275). 
  :ىع عبارة عغ السشتفعيغ مغ الخجمة، ككحلظ مدكدكىا، فزاًل عغ مدتػػ التفاعل األفخاد"

العالقات التفاعمية بيغ السدتفيجيغ مغ الخجمة ذاتيع، حيث بيشيع، كسا يتزسغ عشرخ األفخاد 
إف إدراؾ السدتفيج حػؿ جػدة الخجمة عادة تتذكل كتتأثخ بفعل آراء كقشاعات السدتفيجيغ 

 (.152، ص:2008اآلخخيغ" )الصائي كالعالؽ، 
  :)ة ىي السخاحل التي تسخ بيا عسمية تقجيع الخجمة مغ لحطالعسميات )عسمية تقجيؼ الخجمة

 شمبيا حتى االستفادة مشيا بذكل نيائي.
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 الجراسات الدابقة: 10.1

لقج تع عخض كمخاجعة الجراسات العمسية الدابقة ذات العالقة بسػضػع الجراسة، كذلظ لمتعخؼ      
عمى السداىسات البحثية في مػضػع التدػيق اإللكتخكني، لالستفادة مشيا خالؿ الجراسة الحالية، 

امة لمجراسات العخبية كاألجشبية التي تع عخضيا، كمقارنة السداىسات الدابقة بسا كتقجيع خالصة ع
 سػؼ تداىع بو ىحه الجراسة، عمى الشحػ اآلتي:

 :الجراسات العخبيةأكلا: 

إمكانية استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني كأثخه عمى : (، بعشؾاف2006دراسة )الحبؾني،  .1
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ إمكانية . الشفظيةستخاتيجية التدؾيقية لمسشتجات اإل

ستخاتيجية التدػيقية لمسشتجات الشفصية عمى قصاع كأثخه عمى اإل ،استخجاـ التدػيق اإللكتخكني
)البشية  الشفط في ليبيا، مغ خالؿ تحميل متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني الستسثمة في

، كأثخىا عمى مدتقالً  اً متغيخ بػصفيا البيئة التذخيعية( ك ميا، التحتية، الثقة، دعع اإلدارة الع
 ستخاتيجية التدػيقية الستسثمة في )السديج التدػيقي، الفخص التدػيقية، السخكد التشافدي(إلا

ًا، كتع استخجاـ السشيج الػصفي، باالعتساد عمى أداة االستبانة في جسع تابع اً متغيخ بػصفيا 
 ة إلى مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا:كتػصمت الجراسالسعمػمات، 

ستثشاء البيئة التذخيعية، حيث اب جدئيًا،أف متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني متػفخة  -أ 
يسكغ التغمب عميو في الفتخة القادمة، كذلظ لخغبة السشطسات الجكلية في  اً مؤقت اً عائق تسثل

 الػصػؿ إلى تذخيعات قانػنية تحكع التبادؿ التجارؼ.
ستخاتيجية التدػيقية بيغ متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني كاإل إيجابيأثخ  كجػد -ب 

 دي(.فبأبعادىا الثالثة )السديج التدػيقي، الفخص التدػيقية، السخكد التشا
، بعشؾاف: كاقع استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني لجى البشؾؾ العاممة (2009، )األسظَدراسة  .2

إلى التعخؼ عمى كاقع تصبيق التدػيق اإللكتخكني لجػ ىجفت ىحه الجراسة  .في قظاع غدة
البشػؾ العاممة في قصاع غدة، مغ كجية نطخ السدتػيات اإلدارية في ضل السسارسات التدػيقية 

يحقق مغ مدايا بالشدبة  )لمبشظ، الكادر الػضيفي،  كما فعمي،التي تيجؼ إلى معخفة الػاقع ال
يحقق مغ  مغ )مػضفي البشظ، كالعسالء(، كما كالً  كالعسالء(، كماىي الرعػبات التي تػاجو
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البحث ك دعع اإلدارة العميا، ك الخرػصية كالدخية، ك تػفخ في قاعجة البيانات، كالثقة كاآلماف، 
، كتع استخجاـ السشيج الػصفي، اعتسادًا عمى أداة كالتصػيخ عشج استخجاـ التدػيق اإللكتخكني

 جراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا:كتػصمت الاالستبانة في جسع السعمػمات، 
 .متدػيق اإللكتخكني لجػ البشػؾ العاممة في قصاع غدةًا لمسارس ىشاؾ كاقعاً  أف -أ 
ستسثمة في )قاعجة البيانات، كالثقة كاآلماف، ، التػفخ عشاصخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني -ب 

 زادت عغتفعة الخرػصية كالدخية، دعع اإلدارة العميا، البحث كالتصػيخ( بجرجة مخ 
(80%). 

ىجفت ىحه . (، بعشؾاف: تقييؼ نذاط التدؾيق اإللكتخكني2010دراسة )الدبيعي كالجميسي،  .3
الجراسة إلى التعخؼ عمى تػجيات الذخكات الدعػدية نحػ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني، كذلظ 

ه، كتحجياتو عمى لبحث تأثيخ دكافع التدػيق اإللكتخكني، كمسارسات التدػيق اإللكتخكني، كفػائج
، كتع استخجاـ السشيج الػصفي، اعتسادًا عمى أداة االستبانة في الذخكات السداىسة الدعػدية

 كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا:جسع السعمػمات، 
، كإف مغ دكافع (%90)أف ىشاؾ إدراكَا جيجًا كمعقػاًل لسفيػـ التدػيق اإللكتخكني بشدبة  -أ 

استخجاـ التدػيق اإللكتخكني التخكيج لمعالمة التجارية، كزيادة الحرة الدػقية، كأف أكؿ 
 لكتخكني.إالسسارسات الفعمية لمتدػيق اإللكتخكني ىػ إنذاء مػقع 

في  الخرػصية كاألمغ أكبخ التحجيات التي تعتخض استخجاـ التدػيق اإللكتخكنيتعج  -ب 
مييا التصػر التكشػلػجي لمسػاقع ككحلظ عػائق المغة، كعجـ قشاعة الذخكات الدعػدية، تع ي

 قامة السػاقع اإللكتخكنية كغيخىا.إكارتفاع تكاليف  ،دارة العميااإل
أثخ استخجاـ التجارة اإللكتخكنية كأداة تغييخ عمى صشاعة (، بعشؾاف: 2010دراسة )عداـ،  .4

ى أثخ استخجاـ التجارة اإللكتخكنية عمى التعخؼ عمىجفت الجراسة إلى ككالء الدياحة كالدفخ. 
شخكات  -قصاع ىاـ ججًا مغ القصاعات العاممة في األردف، أال كىػ قصاع الدياحة كالدفخ

في عساف، كتع استخجاـ السشيج الػصفي، اعتسادًا عمى أداة االستبانة في  -الدياحة كالدفخ 
بيغ استخجاـ التجارة اإللكتخكنية  إلى أف ىشالظ عالقة كثيقةكتػصمت الجراسة جسع السعمػمات، 

بػصفيا أداة تغييخ في أداء شخكات الدياحة كالدفخ، حيث إنيا أسيست في تصػيخ خجماتيا 
 بذكل متدارع، كزيادة فاعمية التخكيج لمخجمات، كزيادة الحرة الدػقية ليحه الذخكات.
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اإللكتخكني في سؾؽ ستخاتيجية لإلعالف إ(، بعشؾاف: معؾقات تبشي 2011)سميساف،  دراسة .5
عغ التدػيق  ،كليغؤ تجاىات كقشاعات السداىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة . التأميؽ السرخي 

، كمعخفة السعمػمات العالسيةفي شخكات التأميغ السرخية نحػ اإلعالف اإللكتخكني عمى شبكة 
إللكتخكني ستخاتيجية لإلعالف اإسباب الحقيقية كراء عجـ تبشي شخكات التأميغ السرخية األ

السعمػمات العالسية، كتع استخجاـ السشيج الػصفي، اعتسادًا عمى لمخجمات التأميشية عبخ شبكة 
كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ أداة االستبانة، مع السقابمة الذخرية لجسع السعمػمات، 

 الشتائج، أىسيا:
ف اإللكتخكني عمى ىتساـ مغ جانب شخكات التأميغ السرخية بدياسة اإلعالا عجـ كجػد أؼ  -أ 

 .السعمػمات العالسيةشبكة 
ـػ اإلعالف يف أىع العػامل التي كانت عائقًا في ىحا الذأف، تسثمت في حجاثة مفإ -ب 

فزاًل ىتساـ باإلعالف برفة عامة في التخكيج لمخجمات التأميشية، اإللكتخكني، كعجـ اال
الحجيثة، كأخيخًا عجـ كجػد  مغ اإلدارة العميا لسثل ىحه األساليب يالتأييج الكافعغ غياب 

 السعمػمات العالسية.عالنية عمى شبكة الخبخة الكافية لتخصيط كتشفيح الحسالت اإل
(، بعشؾاف: أثخ استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني في تحقيق ميدة 2011دراسة )شالش كآخخكف،  .6

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى مدتػػ استخجاـ . تشافدية لذخكات الجكاء األردنية
، كتع استخجاـ السشيج ذخكات الجكاء األردنيةلالتدػيق اإللكتخكني، كأثخه في تحقيق ميدة تشافدية 

كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الػصفي، اعتسادًا عمى أداة االستبانة، في جسع السعمػمات، 
شبكة  نحػ استخجاـ ،كات صشاعة الجكاء األردنيةكجػد تػجو مغ قبل شخ  الشتائج، أىسيا:

في التدػيق، مغ أجل متابعة متصمبات السذتخيغ كمعخفة آرائيع، فزاًل عغ  العالسية السعمػمات
التي مكشتيا مغ تحقيق ميدة تشافدية في تجاه تشسية حرتيا  ،القجرات التشافدية لذخكات الجكاء

 فدة كخجمات بدخعة مسيدة.تقجيع مشتجات بأسعار مشا مغ ثعك  ،الدػقية
ستيخاد كالترجيخ في ليبيا ل(، بعشؾاف: إمكانية استخجاـ شخكات ا2012دراسة )الحبؾني،  .7

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ إمكانية استخجاـ شخكات . لمتدؾيق اإللكتخكني
ستيخاد كالترجيخ في بشغازؼ لمتدػيق اإللكتخكني، مغ خالؿ التعخؼ عمى مجػ تػافخ اال

متصمبات استخجامو في ىحه الذخكات، التي تع كضعيا في أربع متصمبات )البشية التحتية، الثقة، 
، كتع استخجاـ السشيج البيئة التذخيعية( مغ كجية نطخ إدارة الذخكاتك دعع اإلدارة العميا، 
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كتػصمت عتسادًا عمى أداة االستبانة مع السقابمة الذخرية السقششة لجسع السعمػمات، الػصفي، ا 
 الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا:

ستيخاد كالترجيخ البشية التحتية الالزمة الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني في شخكات اال ُتعج -أ 
 متػفخة ندبيًا.

( في استخجاـ التدػيق 0.05كعشج مدتػػ داللة )ف متغيخ دعع اإلدارة العميا يؤثخ معشػيًا إ -ب 
كيأتي ىحا الستغيخ في السختبة الثانية مغ حيث التأثيخ بعج متغيخ البشية  ،اإللكتخكني

 التحتية.
مغ التغيخ في التدػيق اإللكتخكني، كىي ندبة ذات  %(1ف متغيخ الثقة يدتصيع تفديخ )إ -ج 

 (.0.05داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة )
خاد يستلبيئة القانػنية غيخ مشاسبة الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني في شخكات االا جعتُ  -د 

 .اكالترجيخ في ليبي
(، بعشؾاف: تأثيخ التدؾيق اإللكتخكني عمى عشاصخ السديج 2013دراسة )الدىيخي كالبمجكاي،  .8

 ىجفت ىحه الجراسة إلى تػصيف الػضع الحالي لذخكة التأميغالتدؾيقي لمخجمة التأميشية. 
الػششية، لسعخفة مجػ إمكانية تبشي التدػيق اإللكتخكني لخجماتيا التأميشية، كبياف كجية نطخ 
السجيخيغ، أكمغ يشاكب عشيع في اآلفاؽ السدتقبمية بخرػص تأثيخ التدػيق اإللكتخكني عمى 
 السديج التدػيقي لمخجمة التأميشية، في حاؿ تبشي التدػيق اإللكتخكني مدتقباًل، كتع استخجاـ

كتػصمت الجراسة إلى  في جسع السعمػمات، اعتسادًا عمى أداة االستبانةالسشيج الػصفي، 
 مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا:

تؤكج آراء عيشة البحث عمى أف التدػيق اإللكتخكني قشاة تدػيقية جيجة كتبذخ بسدتقبل كاعج  -أ 
 ليا.

عمى إدخاؿ البيانات تقترخ مسارسة الذخكة التي تػصف بأنيا تتبع األسمػب اإللكتخكني  -ب 
 كالخكاتب كغيخىا.

إف حخكة السػقع اإللكتخكني تػصف بأنيا ساكشة غيخ ديشاميكية الحخكة؛ إذ ال يسارس مغ  -ج 
 خالليا بيع الػثيقة التأميشية إلكتخكنيًا.
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إف ىشاؾ تحجيات تحػؿ دكف تبشي التدػيق اإللكتخكني في شخكة التأميغ الػششية، أبخزىا  -د 
ني يشطع عسل التدػيق اإللكتخكني كغياب البشية التحتية، كعجـ تػفخ عجـ كجػد تذخيع قانػ 

 الخرػصية كالدخية في التعامالت اإللكتخكنية.
لذخكات  ي(، بعشؾاف: أثخ التدؾيق اإللكتخكني عمى األداء التدؾيق2014دراسة )الجىؾف،  .9

عمى األداء  لتعخؼ عمى أثخ التدػيق اإللكتخكنيإلى اىجفت ىحه الجراسة . الدياحة كالدفخ
)السشتج : التدػيقي لذخكات الدياحة كالدفخ في مجيشة عساف، مغ خالؿ محاكر الجراسة الدبعة

العسميات  اإللكتخكني، كالتخكيج اإللكتخكني، ، التػزيعاإللكتخكني التدعيخ اإللكتخكني،
تخجاـ السشيج ، كتع اساإللكتخكنية، مقجمي الخجمة اإللكتخكنية، السدتمدمات السادية اإللكتخكنية(

 اً ف ىشاؾ أثخ أ ىكتػصمت الجراسة إلالػصفي، اعتسادًا عمى أداة االستبانة في جسع السعمػمات، 
، اإللكتخكنيستغيخات الجراسة السدتقمة )السشتج اإللكتخكني، التدعيخ للمتدػيق اإللكتخكني 

خجمة اإللكتخكنية، التػزيع اإللكتخكني، كالتخكيج اإللكتخكني، العسميات اإللكتخكنية، مقجمي ال
(، حيث a ≤ 0.05داء التدػيقي عشج مدتػػ داللة )عمى األ، السدتمدمات السادية اإللكتخكنية(

 حرائي لجسيع متغيخات الجراسة.ضيخ كبذكل كاضح مغ خالؿ التحميل اإل
التدؾيق اإللكتخكني كأثخه عمى جؾدة  (، بعشؾاف:2015دراسة )أبؾخخيص كشكذػ،  .10

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى مجػ أثخ تصبيق أسمػب التدػيق  .الخجمات السرخفية
 ، كالسيساالسرارؼ العاممة في ليبيافي  ،السرخفي اإللكتخكني عمى جػدة الخجمات السرخفية

السسارسات الػاقعة كالتي تيجؼ إلى معخفة ، ، مغ كجية نطخ زبائغ ىحه السرارؼزليتغمجيشة 
كالكذف عغ أىع السذكالت التي تػاجييا ىحه  ،دبائشياكل يحقق مغ مدايا ليا كمافييا، 

كتػفخ  ،مافكذلظ سعيًا لتحقيق أعمى درجة مغ اآل ،كإيجاد الحمػؿ السشاسبة ليا ،السرارؼ
، كقج تع استخجاـ ستخاتيجية فعالةإمع بشاء  ،كنيج أسمػب البحث كالتصػيخ ،قاعجة لمسعمػمات

ف أكتػصمت الجراسة إلى نة في جسع السعمػمات، السشيج الػصفي، اعتسادًا عمى أداة االستبا
ىشاؾ تأثيخًا لمتدػيق اإللكتخكني عمى جػدة الخجمات السرخفية بيحه السرارؼ، كذلظ تبعًا 

ىحه الجراسة كىي )البحث كالتصػيخ، تػفخ قاعجة معمػمات، كجػد في لمستغيخات السحجدة 
 ماف(.ستخاتيجية، اآلإ
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بعشؾاف: أثخ تقشيات التدؾيق اإللكتخكني في تحديؽ فعالية (، 2015دراسة ) سميساف،  .11
. ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ العالقة اإلرتباشية كالتأثيخية بيغ التؾاصَ مع العسالء

عسمية االستخجاـ األمثل كالستقغ لمتكشػلػجيا الخقسية كأدكاتيا التػاصمية مع العسالء )تقشيات 
في التػجو الجيج نحػ العسيل إلكتخكنيًا، اإلحداس باألماف في  التدػيق اإللكتخكني(، الستسثمة

التعامل اإللكتخكني، كفاءة الخد عمى العسيل إلكتخكنيًا، سيػلة االتراؿ اإللكتخكني، درجة 
التخريز في التعامل اإللكتخكني، كبيغ فعالية التػاصل اإللكتخكني مع العسيل بسخاحل 

كالسػاضبة(، بسكاتب مؤسدة الصيخاف العخبية الدػرية، كتع التػاصل الثالث )التقبل، التجاكب، 
 كالسالحطة الذخرية في جسع ستبانة،الػصفي، اعتسادًا عمى أداة االاستخجاـ السشيج 

 تية:كتػصمت الجراسة إلى أىع الشتائج اآلالسعمػمات، 
بخ مػقعيا يتأثخ تقبل العسيل لعسمية التػاصل اإللكتخكني بالجيػد التي تقػـ بيا السشطسة ع -أ 

 اإللكتخكني.
يعج تجاكب العسيل مع عسمية التػاصل اإللكتخكني مع السشطسة حريمة مجسػعة مغ  -ب 

ماف في حداس العسيل باأل، كإمتعمق بترسيع السػقع اإللكتخكنيما ىػ  العػامل مشيا:
، باإلضافة إلى جػبة العسيل مغ خالؿ السػقعأككفاءة الخد عمى  ،التعامل اإللكتخكني

التي تعتسجىا  تخريزدرجة الك  مع تشػع الصخؽ،كقت  في أؼتراؿ مع السػقع السيػلة ا
 في تػاصميا اإللكتخكني مع العسيل. كاتبالس

 –التػاصل اإللكتخكني  فاعميةلع يطيخ أؼ ارتباط ألؼ متغيخ مغ الستغيخات السدتقمة مع  -ج 
 .اً تابع اً متغيخ بػصفيا  -السػاضبة

ختالؼ اماف في التعامل اإللكتخكني بحداس باألإلتأثخ إجابات السبحػثيغ حػؿ محػر ا -د 
 .(%15.7)الفئات العسخية، بشدبة 

إجابات السبحػثيغ حػؿ محػر في ختالؼ في اال (،%17)تؤثخ درجة التعميع بشدبة  -ق 
 التػاصل اإللكتخكني )التقبل(.

(، بعشؾاف: أثخ تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى السديج التدؾيقي. 2015دراسة ) قحايفة،  .12
ىجفت ىحه الجراسة إلى تبياف األثخ الحؼ تفخزه تكشػلػجيا السعمػمات عمى السديج التدػيقي 

قترادية بػاليتي الجدائخ العاصسة كبػمخداس، مغ خالؿ معخفة لسجسػعة مغ السؤسدات اال
البخمجيات، قػاعج البيانات، كالذبكة  ،قترادية كل مغ )الحاسب اآللياستخجاـ السؤسدات اال



15 
 

ية( بػصفيا متغيخات مدتقمة في تدػيق سمعيا كخجماتيا، كأثخىا عمى السديج التدػيقي السعمػمات
Ps)7)  ستبانة في مشيج تحميل السزسػف، اعتسادًا عمى اال، بػصفو متغيخًا تابعًا، كتع استخجاـ

 كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا: جسع السعمػمات،
السعمػمات ككل مغ تقجيع سمع الخجمات، التخكيج، البيئة  كجػد عالقة تأثيخ بيغ تكشػلػجيا -أ 

 السادية، العسميات.
 يػجج عالقة تأثيخ بيغ استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات ككل مغ: التدعيخ، التػزيع، الشػاس ال -ب 

 )مدكدؼ الخجمة(.
(، بعشؾاف: أثخ التدؾيق اإللكتخكني عمى رضا الدبائؽ في قظاع 2016دراسة )الرباغ،  .13

ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة أثخ التدػيق اإللكتخكني عمى رضا الدبائغ في قصاع لت. الترا
االتراالت، مغ خالؿ دراسة ميجانية عمى زبائغ شخكتي )أـ تي إف كسيخياتل( في سػريا، كتع 
استخجاـ السشيج الػصفي، اعتسادًا عمى أداة االستبانة في جسع السعمػمات، كتػصمت الجراسة 

 مغ الشتائج، أىسيا: إلى مجسػعة
كجػد أثخ ذؼ داللة إحرائية لمتدػيق اإللكتخكني )الخجمة اإللكتخكنية، الدعخ، التخكيج  -أ 

اإللكتخكني، التػزيع اإللكتخكني، ترسيع مػقع إلكتخكني، خجمة الدبػف، أمغ األعساؿ 
اإللكتخكنية، الخرػصية، السجتسعات االفتخاضية(، عمى رضا الدبائغ )جػدة الخجمة 

 سقجمة إلكتخكنيًا، خجمة الدبائغ، تػقعات الدبائغ(.ال
كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية ألثخ التدػيق اإللكتخكني عمى رضا الدبائغ في قصاع  -ب 

 االتراالت يعدػ إلى عامل شخيقة التعامل مع شخكة االتراالت.
مات (، بعشؾاف: دكر تكشؾلؾجيا السعمؾمات كالتراؿ في تخكيج الخج2017دراسة )سارة،  .14

ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ الجكر الحؼ تمعبو تكشػلػجيا السعمػمات الدياحية. 
كاالتراؿ في التخكيج لمخجمات الدياحية في ككالتي )قجيمة( ك)سياحة كأسفار الجدائخ(، كتع 
استخجاـ السشيج الػصفي، اعتسادًا عمى السقابمة كالسالحطة الذخرية، بػصفيا أداة لجسع 

 كتػصمت الجراسة إلى نتائج عجيجة، أىسيا: السعمػمات،
تديع تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في إرساؿ العخكض التخكيجية الخاصة بسشاسبة  -أ 

 معيشة، ما يؤدؼ إلى كدب ثقة الدبائغ كتػشيج العالقات معيع.
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استعساؿ شبكة السعمػمات العالسية في الػكاالت الدياحية يشحرخ في التخكيج الدياحي،  -ب 
 عسل في باقي عشاصخ السديج التدػيقي األخخػ.كال ي

إف الػكاالت الدياحية تدتخجـ كسائل االتراؿ مغ: الياتف الثابت، كالشقاؿ، كالفاكذ،  -ج 
كالبخيج اإللكتخكني بسدتػيات مختفعة، بيشسا ُيالحع ضعف استخجاميا لمػسائل اإللكتخكنية 

 مػاقع الػيب.األخخػ كسػاقع التػاصل االجتساعي، باستثشاء الفيدبػؾ ك 
إف الػكاالت الدياحية محل الجراسة، السالكة لسػقع إلكتخكني تدتخجـ ىحا السػقع كػجيات  -د 

عخض الخجمات الدياحية، كمختمف الدمع كالبخامج، كىحا التػاجج عمى شبكة اليكفي 
 الستغالؿ الفخص.

السعمػمات كاالتراؿ، تدجل  تأخًخا ممحػًضا في استخجاـ تكشػلػجيا إف الػكاالت الدياحية -ق 
التي تعسل عمى تخفيس تكاليف االتراؿ كالتخكيج، كسيػلة تبادؿ السعمػمات كالحرػؿ 

 عمييا.
دراسة )عبج الحديؽ، د. ت(، بعشؾاف: تدؾيق الخجمة الدياحية إلكتخكنياا كأثخه في جؾدة  .15

سائل ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة مجػ استخجاـ كإسياـ ك الخجمة لمذخكات الدياحية. 
االتراؿ الحجيثة في تدػيق الخجمة الدياحية، كجػدتيا إلكتخكنيًا كالتخكيد عمى العالقة بيغ 
الستغيخيغ، ككحلظ تحجيج شبيعة الستصمبات السادية كالبذخية كالقانػنية التي يجب تػافخىا 

استخجاـ لالستفادة مغ كسائل االتراؿ الحجيثة في تدػيق الخجمة الدياحية إلكتخكنيًا، كفييا تع 
السشيج الػصفي، اعتسادًا عمى أداة االستبانة في جسع السعمػمات، كتػصمت الجراسة إلى 

 مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا:
كجػد عالقة بيغ الستغيخ السدتقل )التدػيق اإللكتخكني( كالستغيخ التابع )جػدة الخجمة(،  -أ 

 الدياحية بجػدة عالية.  كتبيغ أف استخجاـ كسائل االتراؿ الحجيثة يديع في تقجيع الخجمة
ىشاؾ عالقة كاضحة بيغ الستصمبات السادية كالفشية كالبذخية كالقانػنية لتشطيع عسمية  -ب 

 التدػيق اإللكتخكني.
تبيغ أف كسائل االتراؿ الحجيثة مثل شبكة السعمػمات العالسية، كالبخيج اإللكتخكني،  -ج 

قبل الذخكات الدياحية حيث  كاليػاتف الشقالة، كالفاكذ كغيخىا، تدتخجـ بذكل كاسع مغ
 تداعج في إنجاز السعامالت بدخعة كدقة كتكاليف أقل.
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إف كسائل االتراؿ الحجيثة السدتخجمة مغ قبل الذخكات تدتخجـ في نقل كتبادؿ  -د 
السعمػمات كإتساـ الرفقات كتدػيق الخجمة الدياحية بيغ مختمف الذخكات سػاء عمى 

 .الرعيج السحمي أـ اإلقميسي أـ الجكلي
(، بعشؾاف: فؾائج كمعؾقات تبشي شخكات الدياحة كالدفخ الرغيخة 7162دراسة )الفشجي،   .61

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى فػائج كمتؾسظة الحجؼ في األردف لمتدؾيق اإللكتخكني. 
التدػيق اإللكتخكني، كحػاجد التبشي في الذخكات الدياحية الرغيخة كالستػسصة في األردف، 

في جسع السعمػمات، كتػصمت  اعتسادًا عمى أداة االستبانةاـ السشيج الػصفي، كفييا تع استخج
 الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا:

أف أغمب الذخكات الدياحية الرغيخة كالستػسصة اعتسجت عمى أقل تقشية تدػيقية بشدبة  -أ 
مغ  %(21%(، كمع ذلظ الزاؿ مدتػػ استخجاـ ىحه التقشيات في ميجىا بشدبة ) 09)

 الذخكات السعشية.

يعج استغالؿ أسػاؽ ججيجة كالتػاصل مع العسالء الحالييغ كالججد، مغ أىع فػائج تبشي  -ب 
استخجاـ التدػيق اإللكتخكني، كأف التكشػلػجيا السختبصة بالتدػيق اإللكتخكني تػفخ الػقت 

 كالجيج كالتكمفة.

غاية، كمعقجة في التشفيح كغيخ فيسا يتعمق بالحػاجد اعتبخت التكشػلػجيا الججيجة مكمفة لم -ج 
 متػافقة مع الصخيقة التي تتعامل بيا الذخكات.

  :الجراسات األجشبيةثانياا: 

 :(Ku and Fan, 2009)دراسة  .1
The Decision Making in Selecting Online Travel Agencies 

 نتخنتاتخاذ القخار في اختيار ككالت الدفخ عبخ اإل 
لسشتجات  ،إلى التعخؼ عمى أىع العػامل التي تؤثخ عمى مذتخيات العسالءىجفت ىحه الجراسة      

الجكلي  Taipei في مصار تايبيو شبكة السعمػمات عبخ ،الدفخ مغ خالؿ الػكاالت الدياحية
التي تسثمت في األبعاد التالية )جػدة السشتج، التكمفة، الػقت لتمقي السشتج، الػقت ك تايػاف، ب

، كفييا تع استخجاـ سة(ئماف كالتأثيخ البيئي، كالسالالتستع بالتدػؽ، اآلالسدتغخؽ، الخرػصية، 
السشيج الػصفي، اعتسادًا عمى أداة االستبانة في جسع السعمػمات، كتػصمت الجراسة إلى أف 
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الخرػصية كاآلماف، كجػدة السشتج، مغ العػامل السيسة التي تؤثخ عمى مذتخيات العسالء مغ 
 شبكة السعمػمات العالسية. خالؿ ككاالت الدفخ عبخ

  (Mansor and Abidin, 2010): دراسة  .2
The Application of E- Commerce among Malaysian Small 

Medium Enterprises 

 تظبيق التجارة اإللكتخكنية بيؽ السؤسدات الرغيخة كالستؾسظة الساليدية  
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى قػة العالقة بيغ تصبيقات التجارة اإللكتخكنية مع التدػيق،      

كالمػجدتية، كاألمغ، كسياسة الحكػمة، كالسذتخيات في الذخكات الساليدية الرغيخة، كالستػسصة 
في  ستبانةاعتسادًا عمى أداة اإل ،(، كفييا تع استخجاـ السشيج الػصفي(Kelantanبػالية كيالنتاف 

جسع السعمػمات، كتػصمت الجراسة إلى أف جسيع الستغيخات )التدػيق، األمغ، المػجدتية، 
كبالتالي الحفاظ  ،السذتخيات، كسياسة الحكػمة(، كانت ميسة نحػ تعديد تصبيق التجارة اإللكتخكنية

 عمى السيدة التشافدية.

   (Ibikunle, 2013):     دراسة .3
E- Commerce in Developing Nations: Issuse and Challenges. 

Consumer Attitude in the Nigerian Market 

التجارة اإللكتخكنية في الجكؿ الشامية: قزايا كتحجيات. مؾقف السدتيمػ في الدؾؽ  
 الشيجيخي 

ىجفت ىحه الجراسة إلى استكذاؼ مديج مغ قزايا التجارة اإللكتخكنية في الجكؿ الشامية، كبياف      
التحجيات مع التخكيد عمى مػقف السدتيمظ في الدػؽ الشيجيخؼ مغ مدتخجمي السػاقع التجارية 

ية، ، كاعتسجت الجراسة عمى الستغيخات اآلتية )البشية التحت(Lagos)اإللكتخكنية في الغػس 
السخاشخ كاألمغ، التعميع كالػعي، التسػيل، التكمفة، الثقة(، ك فييا تع استخجاـ السشيج الػصفي، 
اعتسادًا عمى االستبانة في جسع السعمػمات، كتػصمت الجراسة إلى أف مػقف السدتيمظ حػؿ ىحه 

ديغ البشية القزايا كالتحجيات كانت إيجابية، إال أنو يتعيغ معالجة قزايا الثقة فزاًل عغ تح
 التحتية؛ كالسيسا دعع شبكة السعمػمات العالسية كىػ األساس الحؼ تختكد عميو التجارة اإللكتخكنية.
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   :(Elkrghli, 2014) دراسة .4
Market Orientation and Libyan Tourism Business’ Performances: A 

Comparative Study between Public and Private Sector 

نحؾ الدؾؽ كأداء مؤسدات األعساؿ الدياحية: دراسة مقارنة بيؽ القظاعيؽ العاـ التؾجو 
 كالخاص

الميبية _الفشادؽ كمكاتب الصيخاف  الدياحة مؤسدات مجػ تبشي قياس إلى الجراسة ىحه ىجفت     
 مؤسدات األعساؿ أداء التػجو نحػ الدػؽ، كتقييع مفيػـ كالسكاتب الدياحية بسجيشة بشغازؼ_

كأداء مؤسدات  التػجو نحػ الدػؽ  بيغ العالقة تحجيج كالعامة، باإلضافة إلى الخاصة الدياحة
التػجو نحػ الدػؽ  عالقة عمى التشطيسية كالسخاكد السالؾ تأثيخ األعساؿ الدياحية، كأخيخًا اختبار

ستبانة في كأداء مؤسدات األعساؿ الدياحية، كتع استخجاـ السشيج الػصفي، اعتسادًا عمى أداة اال
 جسع السعمػمات، كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا: 

 . الدػؽ  نحػ التػجو ىشاؾ نسػًا في تبشي مؤسدات األعساؿ الدياحية لسفيػـ إف -أ 
أداء مؤسدات  مغ بكثيخ أفزل مؤسدات األعساؿ الدياحية في القصاع الخاص أداء ُيعج -ب 

 األعساؿ الدياحية في القصاع العاـ.
 كىحه مؤسدات األعساؿ الدياحية، كأداء بيغ التػجو نحػ الدػؽ  إيجابية عالقة ىشاؾ  -ج 

 .الخاص القصاع في أقػػ بكثيخ العالقة
   (Elfitouri, 2015):  دراسة .5

E-Commerce in Developing Countries: A Case Adoption in Libyan 

Companies 

دراسة حالة عؽ العؾامَ السؤثخة في تبشي التجارة : التجارة اإللكتخكنية في البمجاف الشامية
 اإللكتخكنية في الذخكات الميبية

ىجفت ىحه الجراسة إلى تحجيج أىع العقبات التي تػاجو تشفيح التجارة اإللكتخكنية في الذخكات      
إذا الميبية )التجارية كالرشاعية( العاممة في مجيشتي )شخابمذ( ك)سبيا(، كمغ جية أخخػ تحجيج ما 

كانت ىشاؾ عالقة ذات داللة إحرائية بيغ تمظ العقبات التي تؤثخ عمى استخجاـ التجارة 
اإللكتخكنية في الذخكات الميبية، كفييا تع استخجاـ السشيج الػصفي، اعتسادا عمى أداة االستبانة في 

 جسع السعمػمات، كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج، أىسيا: 
 ة لمسعمػمات في ليبيا.ضعف البشية التحتي -أ 
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 ئتسانية.انعجاـ ثقافة استخجاـ البصاقة اال -ب 
 ريبية مغ قبل الذخكات محل الجراسة لتبشي التجارة اإللكتخكنية.جعجـ كجػد بخامج ت -ج 
 .شبكة السعمػمات العالسيةنطسة كسخية السعمػمات عمى غياب أمغ األ -د 
 غياب القػانيغ كالتذخيعات السشطسة لمتجارة اإللكتخكنية. -ق 
( ⍺( )0.05=⍺=0.01كجػد عالقة إيجابية عالية ذات داللة إحرائية عشج مدتػيات ) -ك 

تفاؽ جسيع ابيغ العقبات التي تؤثخ عمى التجارة كمدتػػ استخجاـ التجارة اإللكتخكنية ب
 .كجيات نطخ الذخكات السعشية

 (AbouShoukm and Eraqi, 2015): دراسة  .6

Perceived Barriers to E-Commerce Adoption in SMEs in Developing 

Countries: The Case of Travel Agents in Egypt 

العؾائق السجركة أماـ تبشي التجارة اإللكتخكنية في الذخكات الرغيخة كالستؾسظة في البمجاف 
 حالة ككالء الدفخ في مرخدراسة الشامية: 

التجارة اإللكتخكنية بيغ ككالء الدفخ  ىجفت الجراسة إلى التحقق مغ الحػاجد التي تعيق تبشي     
السرخييغ في الذخكات الرغيخة كالستػسصة، مغ خالؿ محاكر الجراسة )البيئة الجاخمية لألعساؿ، 
البيئة الخارجية لألعساؿ، محجكدية السػارد، كالدسات التكشػلػجية(، اعتسادًا عمى أداة االستبانة في 

 ػعة مغ الشتائج، أىسيا:جسع السعمػمات، كتػصمت الجراسة إلى مجس
أف متغيخ الدسات التكشػلػجية كاف أكبخ حاجد لتبشي التجارة اإللكتخكنية، مغ حيث تعقيج  -أ 

التجارة اإللكتخكنية، كعجـ قابمية التجارة اإللكتخكنية، كعجـ مالءمتيا لصبيعة الخجمات 
 السقجمة.

كنية، مغ حيث نقز العسالة إف محجكدية السػارد كانت الحاجد الثاني لتبشي التجارة اإللكتخ  -ب 
 الساىخة في مجاؿ التكشػلػجيا كالدفخ، كمقاكمة السػضفيغ لمتغييخ كمحجكدية السػارد الالزمة.

إف بيئة األعساؿ الخارجية كانت الحاجد الثالث لتبشي التجارة اإللكتخكنية، مغ حيث عجـ  -ج 
 عع الخارجي.جاىدية البشية التحتية العامة، كاالىتسامات القانػنية، كغياب الج

إف بيئة األعساؿ الجاخمية كانت الحاجد الخابع لتبشي التجارة اإللكتخكنية مغ حيث نقز  -د 
 الػعي بسدايا التجارة اإللكتخكنية، كعجـ االستعجاد التكشػلػجي، كعجـ الخغبة في السخاشخة.
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 التعميق عمى الجراسات الدابقة: 11.1

تشػعت الجراسات الدابقة بيغ محمية كعخبية كأجشبية، كاختمفت في تصخقيا لجػانب الجراسة كنػع      
 العيشة كمجتسع الجراسة، في حيغ اتفقت جسيعيا في استخجاـ السشيج الػصفي. 

أضيخت جسيع الجراسات الدابقة أىسية التػجو الحجيث نحػ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني      
 داياه؛ لسا يحققو مغ مشفعة بيغ شخفي العسمية التدػيقية )الدبػف كالسشطسة(، حيثكاالستفادة مغ م
بذكل يتالءـ مع التصػرات التي تذيجىا البيئة  تحديغ جػدة الخجمة كتصػيخىا في ساىع استخجامو

 إلى كالػصػؿ تشافدية، ميدة الذخاء، كتحقيق عسمية كتدييل التخكيج، فاعمية كزيادة ،التكشػلػجية
 الػقت تػفيخ إلى الدبائغ، باإلضافة كالججد، كإرضاء الحالييغ العسالء مع كالتػاصل ججيجة، اؽأسػ 

 كالسشافديغ كغيخىا. العسالء عغ السعمػمات عمى كالحرػؿ كالتكمفة، كالجيج

كسا كذفت نتائج الجراسات الدابقة إلى أف استخجاـ التدػيق اإللكتخكني مخىػف بسجسػعة مغ      
يشبغي تػافخىا في السشطسات، كىي )البشية التحتية، الخرػصية كالدخية، أمغ السعمػمات، العشاصخ 

دعع اإلدارة العميا، كالبيئة التذخيعية(، كمغ كجية نطخ الباحث تعج ىحه الستغيخات متخابصة كمكسمة 
 لبعزيا بعزًا، مغ حيث األىسية.

اجو السشطسات في استخجاـ التدػيق في حيغ بيشت الجراسات الدابقة أف العقبات التي تػ      
اإللكتخكني، كاف بدبب التعقيجات في الدسات التكشػلػجية، كقمة السػارد، كبيئة األعساؿ الجاخمية 
داخل السشطسات، مغ حيث نقز السيارة، كقمة الػعي، كمقاكمة التغييخ، باإلضافة إلى بيئة 

كضعف البشية التحتية، كغياب أنطسة األعساؿ الخارجية، مغ حيث غياب التذخيعات القانػنية، 
 .شبكة السعمػمات العالسيةاألمغ كالدخية لمسعمػمات عبخ 

كسا أكضحت الجراسات الدابقة أف مسارسة السشطسات لألنذصة التدػيقية بالصخؽ التقميجية،      
ات يخجع إلى عجـ إىتساميا بتصبيق إستخاتيجية كاضحة تعكذ اىتساـ إدارتيا، في مػاكبة التصػر 

التكشػلػجية الحجيثة لتمبية حاجات الدبائغ بالصخؽ الحجيثة، كمػاجية العقبات التي تحػؿ دكف 
 استخجاـ التدػيق اإللكتخكني.

كتبيغ أيزًا مغ الجراسات الدابقة أف مغ العػامل السؤثخة  لتبشي استخجاـ التدػيق اإللكتخكني      
، يتأثخ شبكة السعمػمات العالسيةالتػاصل عبخ  التي تؤثخ عمى مذتخيات العسالء، كتقبميع لعسمية
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بالجيػد التي تقػـ بيا السشطسات عبخ مػقعيا اإللكتخكني، كإحداس العسيل باألماف في التعامل 
اإللكتخكني، ككفاءة الخد عمى األسئمة مغ خالؿ السػقع، ككحلظ درجة التخريز التي تعتسجىا 

 ، كجػدة السشتج.شبكة السعمػمات العالسيةعبخ السشطسات في تػاصميا اإللكتخكني مع العسيل 

كبشاًء عمى ماسبق يخػ الباحث ضخكرة االستفادة مغ ىحه الجراسات في البيئة الميبية، الستخجاـ      
التدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحية؛ ألف التدػيق االلكتخكني يعتبخ مغ أفزل االتجاىات 

ىا في مسارسة األنذصة التدػيقية عبخ الػسائل اإللكتخكنية لجػ التدػيقية الحجيثة التي أثبتت ججكا 
 معطع الجكؿ الستقجمة فزاًل عغ بعس الجكؿ الشامية.

 ما يسيد ىحه الجراسة عؽ الجراسات الدابقة: 12.1

تعج ىحه الجراسة مغ أكلى الجراسات في البيئة الميبية التي تشاكلت استخجاـ التدػيق اإللكتخكني      
عمى حدب عمع  -كأثخه عمى السديج التدػيقي في السكاتب الدياحية بالسشصقة الذخقية مغ ليبيا 

سحمية، في تشاكليا ، كسا تتسيد الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة باألخز في البيئة ال -الباحث
قصاًعا ميًسا مغ القصاعات االقترادية، أال كىػ قصاع الدياحة كالحؼ يحطى بسجخػؿ عاٍؿ مقارنة 

كىحا ما  ،بالقصاعات األخخػ، باإلضافة إلى استحػاذه عمى ندبة عالية مغ حجع التجارة االلكتخكنية
التكشػلػجية التي شخأت عمى  لع تتصخؽ إليو الجراسات الدابقة، كحلظ فإف التصػرات كالتغيخات

الداحة العمسية تدتمـد متابعة السػضػع مغ خالؿ ىحه الجراسة بعج ثالث دراسات ُعشيت بالبيئة 
 ـ.2015إلى  2006السحمية مغ عاـ 
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 خالصة الفرَ األكؿ:  13.1

تع تدميط الزػء في ىحا الفرل عمى مذكمة الجراسة، في محاكلة لمتعخؼ عمى درجة استخجاـ      
التدػيق اإللكتخكني في قصاع الدياحة في ليبيا كأثخه عمى السديج التدػيقي، كتع كضع األىجاؼ في 
ضػء األىسية التي تشاكلتيا الجراسة، ككضع خصة لتقديع الجراسة إلى أربعة فرػؿ ُتغصي 
السػضػع، باإلضافة إلى عخض كتحميل الجراسات الدابقة ذات العالقة بسػضػع الجراسة، لتحجيج 
الفجػة السعخفية بيغ الجراسات الدابقة كالجراسة الحالية، كأتزح مغ خالؿ العخض أف ىشاؾ 
مجسػعة متصمبات يشبغي تػافخىا الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني، كقج تع صياغتيا في خسدة 

كىي البشية التحتية، الخرػصية، دعع اإلدارة العميا، األمغ، كالبيئة التذخيعية، كإف تػافخىا  متصمبات
 يعشي مسارسة لألنذصة التدػيقية عبخ الػسائل اإللكتخكنية.
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 انفصم انثاني

 انتسىيك اإلنكرتوني
 تسييج: 1.2

التقميجية ة تسيدىا عغ البيئفخيجة خرائز لألنذصة التدػيقية  شبكة السعمػمات العالسيةػفخ ت     
األنذصة ، حيث أصبح مغ الرعػبة بسكاف تشفيح اً ممحػض بجأت تذيج تحػالً  تدػيق، كالتيلم

تقميجؼ، كالشظ أف استخجاـ الػسائل اإللكتخكنية في األنذصة التدػيقية بات بذكميا ال التدػيقية
الشاتجة أحج السفاىيع الججيجة  ىػ التدػيق اإللكتخكني مفيػـ ، كلعليةالتدػيق السفاىيعتصػر مؤشًخا، ل

لتقميجؼ بفعل التصػر التكشػلػجي في ثػرة مفيػـ التدػيق ا التصػرات التي شخأت عمى عغ
تػفيخ متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني، كالعسل  يحتع، األمخ الحؼ االتراالت كالسعمػمات

كبشاًء عمى ذلظ سيتشاكؿ الباحث في ؤسدات األعساؿ، عمى تصػيخ إستخاتيجيات تدػيقية لشجاح م
 ىحا الفرل ما يمي:

 التدػيق كالتدػيق اإللكتخكني. السبحػػػث األكؿ: 2.2

 متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني.السبحث الثاني:  3.2

 السديج التدػيقي اإللكتخكني.السبحث الثالث:  4.2
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 املبحث األول: انتسىيك وانتسىيك اإلنكرتوني 2.2

  تعخيف التدؾيق: 1.2.2

عسمية إدارية، مدؤكلة عغ تحجيج،  التدػيق بأنو: (Chaudhary, 2010, p:23) عخؼ     
 ,Kotler and Keller, 2012) بيشسا عخؼ كل مغ كتػقع، كإرضاء السدتيمكيغ بذكل مخبح.

p:5) التػجيات كالعسميات لخمق التػاصل كالتدميع كتبادؿ  أنو: الشذاط كمجسػع الخسىيك على
 .العخكض ذات القيسة لمدبائغ، كالعسالء، كالذخكاء، كالسجتسع برفة عامة

 أىسية التدؾيق: 2.2.2

الشظ أف التدػيق يؤدؼ دكرًا ميسًا في مػاجية الطخكؼ االقترادية الرعبة في القخف الحالي      
التي تػاجييا مؤسدات األعساؿ، كتستج أىسية التدػيق لتذسل السجتسع بأكسمو؛ ألف التدػيق الشاجح 

لسؤسدة في يججد مغ احتياجات السجتسع مغ خالؿ تقجيع ابتكارات كأفكار تدػيقية لتعديد مكانة ا
 الدػؽ، تديع في تقجيع مشتجات كخجمات مشاسبة  لمسجتسع، كتخمق فخص عسل لصبقات السجتسع

كال يعشي التدػيق: تدػيق سمع كخجمات فقط، بل أصبح يذسل تدػيق السشتجات الخقسية الستعجدة، 
ات كالخجمات، كتدػيق األحجاث كالتجارب كاألشخاص كاألماكغ كالسشطسات كاألمالؾ كالسعمػم

كاألفكار، لحلظ أصبح السجيخكف التشفيحيػف في مؤسدات األعساؿ يجركػف أىسية إدارة التدػيق، 
كيجركػف أف التدػيق يسثل األكلػية القرػػ لشجاح مؤسداتيع التجارية، كيخكف أف إدارة التدػيق 

ػبة، تديع في بشاء عالمة تجارية قػية، كمذاركة الدبائغ في تحجيج مػاصفات السشتجات السصم
تطيخ أىسية التدػيق أيزًا في تحجيج خرائز السشتجات، كسا كاكتداب كالء السؤسدة كمشتجاتيا، 

أك الخجمات الججيجة، كالدعخ الحؼ تباع بو، كمكاف البيع، كشخيقة الػصػؿ إلى الدبائغ، كالتػاصل 
يدتمـد مغ معيع، كالتجاكب الدخيع مع التغيخات التي تحجث في البيئة الخارجية، األمخ الحؼ 

 Kotler and)مؤسدات األعساؿ تصػيخ إستخاتيجياتيا التدػيقية، لسػاجية ىحه التغيخات في البيئة 

Keller, 2012, p:3  ). 
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 E- Marketing (EM) مفيؾـ التدؾيق اإللكتخكني: 3.2.2

ُيعج التدػيق اإللكتخكني أحج السفاىيع السعاصخة، الحؼ يدتخجـ مختمف األدكات كالػسائل       
الستصػرة كالتكشػلػجيا الحجيثة، في تشفيح العسميات كاألنذصة التدػيقية، كال يعشي التدػيق اإللكتخكني 

تخكنية في األنذصة استخجاـ شبكة السعمػمات العالسية فقط، بل يعشي استخجاـ كافة الػسائل اإللك
التدػيقية، مثل البخيج اإللكتخكني، ككسائل التػاصل االجتساعي، كاليػاتف الحكية، كإدارة عالقات 

 .(Strauss et al, 2006, p:4-5) العسالء إلكتخكنياً 

كقج يخػ البعس أف التدػيق اإللكتخكني تعبيخ مخادؼ لػ )لتجارة اإللكتخكنية(، إال أف ىحه      
األخيخة  ليدت سػػ جدء مغ التدػيق اإللكتخكني، التي يقترخ نذاشيا عشجما يكػف السشتج مػجػدًا 

عج استالـ كال تختز باألنذصة التي تدبق كجػد السشتج، كال تمظ األنذصة التدػيقية التي تؤدػ ب
العسيل لمسشتج، بيشسا يبجأ نذاط التدػيق اإللكتخكني قبل عسمية اإلنتاج مغ دراسة احتياجات العسالء 
كالفخص التدػيقية، كيدتسخ بعج إنتاج الدمعة كبيعيا كاستالـ العسيل ليا، لمتعخؼ عمى ردكد فعل 

، 1921اإللكتخكنية )الحبػني، العسيل تجاه الدمعة كإمكانية تصػيخىا، كىػ بحلظ يختمف عغ التجارة 
 (.46ص:

التدػيق اإللكتخكني بأنو: "إدارة التفاعل بيغ السشطسة  (135ص: ،2007)أبػفارة، كعميو يخػ      
 كالعسيل في فزاء البيئة االفتخاضية مغ أجل تحقيق السشافع السذتخكة".  

نو: كصف لجيػد إالتدػيق اإللكتخكني ب (Kotler and Keller, 2009)بيشسا ُيعخؼ      
 .كمداعي الذخكة، إلعالـ السذتخؼ كالباعة بسشتجاتيا كخجماتيا عبخ شبكة السعمػمات العالسية

ىػ: استخجاـ  فإى الخسىيك اإللكخشوًي (Strauss and Frost, 2014, p:3) كمغ كجية نطخ     
تكشػلػجيا السعمػمات لسسارسة األنذصة التدػيقية، كسيخ العسميات لإلبجاع، كالتػاصل، كالتدميع، 

 كتبادؿ العخكض التي تعصي قيسة لمدبائغ، كالذخكاء، كالسجتسع بأكسمو. 

في  يةاستخجاـ الػسائل اإللكتخكن :كاستشادًا عمى ماسبق يعخؼ الباحث التدػيق اإللكتخكني بأنو     
مسارسة األنذصة التدػيقية، سػاء قبل، أك أثشاء، أك بعج العسمية التدػيقية مغ أجل إشباع حاجة 

 كرغبة الدبػف.
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 :مفاىيؼ ذات عالقة بالتدؾيق اإللكتخكني 4.2.2

مغ خالؿ اإلشالع عمى األدبيات في التدػيق اإللكتخكني، تبيغ أف ىشاؾ مجسػعة مغ      
عخض ليحه السفاىيع  كفيسا يميالسفاىيع تدتخجـ أحيانًا بػصفيا مخادًفا لسفيػـ التدػيق اإللكتخكني، 

 ذات العالقة بالتدػيق اإللكتخكني.

  Internetأكلا: شبكة السعمؾمات العالسية 

كتعخؼ شبكة السعمػمات العالسية بأنيا شبكة متخابصة مع بعزيا عالسيًا، كىحا يذسل مالييغ      
الذبكات السؤسدية، كالحكػمية، كالتشطيسية، كالخاصة، كتحتػؼ أجيدة الكسبيػتخ السػجػدة في ىحه 
 الذبكات عمى ممفات، مثل: صفحات الػيب، كيسكغ الػصػؿ إلييا بػاسصة كافة أجيدة الكسبيػتخ

األخخػ السترمة بالذبكة، باإلضافة إلى اليػاتف الحكية كالحػاسيب السحسػلة، أك أؼ جياز آخخ 
مػصػؿ بالذبكة بإمكانو إرساؿ كاستالـ البيانات في شكل بخيج إلكتخكني، أك ممف إلكتخكني إلى 

 . (Strauss et al, 2006, p:3-4) أؼ جياز آخخ عمى شبكة السعمػمات العالسية

كبجأ استخجاـ كمسارسة األنذصة التجارية عمى شبكة السعمػمات العالسية في القخف الساضي،      
، كقج تع استخجاـ ىحه الذبكة في البجاية مغ ARP Netـ مغ خالؿ شبكة 1969بالتحجيج في سشة 

كة قبل السعاىج األكاديسية كككاالت البحث الحكػمية األمخيكية، كفي أكاخخ الثسانيشات تع تجدئة شب
ARP Net  إلى شبكتيغ فخعيتيغ، كىسا شبكةMil Net  كالتي كانت تسثل شبكة عسل خاصة ،

، ككانت شبكة تعسل لتحقيق األغخاض الخاصة بالشػاحي NSF Netبالحكػمة األمخيكية، كشبكة 
طيػر ب ،مع بجاية التدعيشاتلذبكة السعمػمات العالسية كاف الطيػر الحقيقي البحثية كاألكاديسية، ك 

كالذبكات  ،NSF Net، مغ خالؿ الخبط بيغ شبكات World Wide Webبكة الػيب العالسية ش
ستخجاـ تعتسج في عخض السعمػمات كالرػر كىي خجمة سيمة اال،  Commercial Netالتجارية 

)أبػالشجا،  تراؿمزاعفة سخعة خصػط اال ،نتذاركالرػت كالفيجيػ، كمسا ساعجىا عمى اال
 شبكة السعمػمات العالسيةكضيخت في تمظ الفتخة الذخكات السػفخة لخجمة  (.84، ص:2008

Internet Service Providers (ISP) شبكة السعمػمات العالسية، نتيجة ازدياد ندبة مدتخجمي 
 .(1.2) رقع كسا في الججكؿ ،الحاضخ الػقتإلى 
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 ـ2018(: مدتخجمؾ شبكة السعمؾمات العالسية لدشة 1.2الججكؿ رقؼ )

مشاطق 
 العالؼ

ف 
دكا

د ال
عج (

20
18

ف  (
دكا

ة ال
دب

ن
سي

لعال
ا

ي  
خجم

دت
م اإل 

ت 
تخن

ن
31 

س 
مار

20
18

جؿ  
مع

ؽ 
ؽ م

ختخا
ال

ف 
دكا

ة ال
دب

ن
سي

لعال
ا

ؽ  
ؾ م

لشس
ا

20
00

 – 20
18

بة  
ند

ميؽ
خج

دت
الس

 

 %10.9 %9.941 %35.2 453,329,534 %16.9 1,287,914,329 أفخيقيا
 %48.7 %1.670 %48.1 2,023,630,194 55.1% 4,207,588,157 آسيا
 %17.0 %570 %85.2 704,833,752 10.8% 827,650,849 أكربا

أمخيكا 
 الالتيشية

652,047,,996 8.5% 437,001,277 67.0% 2.318% 10.5% 

الذخؽ 
 األكسط

254,438,981 3.3% 164,037,259 64.5% 4.893% 3.9% 

أمخيكا 
 الذسالية

363,844,662 4.8% 345,660,847 95.0% 219% 8.3% 

 %0.7 %273 %68.9 28,439,277 %0.6 41,273,454 استخاليا
مجسؾع 

 العالؼ
7,634,758,428 100.0 4,156,932,140 54.4% 1.052% 100.0 

  Source: www.internetworldstats.com/stats.htm 

كبالذخؽ األكسط كيتػقع الباحث أف ندبة ازدياد أعجاد مدتخجمي شبكة السعمػمات عالسًيا،      
بذكل خاص )كسا ىػ مػضح بالججكؿ أعاله(، تعصي مؤشخات مبجئية، إلى أف جسيع السؤسدات 
العاممة في القصاع العاـ كالخاص لمجكلة، باألخز قي القصاع الدياحي ستدعى إلى إعادة ىيكمة 

 خجمي الذبكة.إستخاتيجياتيا التدػيقية، بسا يحقق ليا ميدة تشافدية لكدب أكبخ عجد مسكغ مغ مدت

كتعج شبكة السعمػمات العالسية مغ أكثخ الػسائل اإللكتخكنية تأثيخًا في مجاؿ التدػيق؛ بجعع      
 (:67، ص:2008)أبػالشجا،  الػضائف التدػيقية اآلتية

حيث يسكغ زيادة حجع السبيعات مغ خالؿ زيادة درجة السعخفة بالعالمات التجارية،  البيع: .1
 كتجعيع قخارات الذخاء، ككحلظ مغ خالؿ إمكانية القياـ بالذخاء إلكتخكنيًا.

حيث يتع استخجاـ السػقع اإللكتخكني لتحقيق االتراالت التدػيقية بيغ  الترالت التدؾيقية: .2
 ة إلى األدكات التخكيجية األخخػ.الدبػف كالذخكة، باإلضاف

حيث يسكغ االعتساد عمى السعمػمات الستاحة إلكتخكنيًا بػصفيا أداة تكسيمية مع  خجمة الدبؾف: .3
 كسائل أخخػ عجيجة لإلجابة عمى أسئمة الدائخيغ لمسػقع.
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بػصفيا قشاة ججيجة لمعالقات  شبكة السعمػمات العالسيةحيث يسكغ استخجاـ  العالقات العامة: .4
العامة، مسا يتيح الفخصة لشذخ آخخ األخبار عغ السشتجات كالسدػقيغ عبخ مػقعيا كصفحات 

 التػاصل االجتساعي كغخؼ السحادثة.
حيث يسكغ مغ خالؿ شبكة السعمػمات العالسية الحرػؿ عمى مجػ مشاسب  بحؾث التدؾيق: .5

 مغ السعمػمات التدػيقية عغ الدبائغ كالسشافديغ كغيخىا . 
  Intranetنتخانت ثانياا: اإل 

ىي مجسػعة مغ أنطسة تػزيع السعمػمات تقػـ بتصبيق تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت عبخ      
شبكة داخمية لمذخكة، حيث تخبط كل مرادر الذخكة مغ معمػمات كممفات كقػاعج بيانات كأجيدة، 

كني السحمي، كغيخىا مثل الصابعات، كالساسحات الزػئية، كأجيدة الفاكذ؛ مثل: البخيج اإللكتخ 
بحيث يتع تبادؿ السعمػمات كتجاكليا بصخيقة مشطسة كل حدب صالحيتو السعصاة لو، كتمعب شبكة 

  Business to Business (B2B)اإلنتخانت دكرًا بارزًا في التعامالت التي تتع بيغ السؤسدات

السختمفة بذكل فعاؿ حيث تعسل عمى مذاركة السعمػمات كالتشديق بيغ أقداـ الذخكة كفخكعيا 
 .(58-57، ص:2008كسخيع )الصيصي، 

  Extranetكدتخانت اإل ثالثاا: 

شبكة السعمػمات ىي شبكة مكػنة مغ مجسػعة شبكات إنتخانت تختبط ببعزيا عغ شخيق      
، حيث تدسح ألفخاد كمشطسات مغ خارج السشطسة نفديا بجخػؿ محجد لذبكة اإلنتخانت العالسية

مثل: دخػؿ مشجكبي شخكات الدياحة كالدفخ، إلى نطاـ حجد تحاكخ الدفخ، عمى الخاصة بيا؛ 
رحالت شخكات الصيخاف العالسية كالسحمية، كتحافع شبكة اإلكدتخانت عمى خرػصية كل شبكة 

، 2015إنتخانت مع مشح أحقية الذخاكة عمى بعس الخجمات كالسمفات فيسا بيشيا )سميساف، 
 . (57ص:

 Internet Marketingخ اإلنتخنت التدؾيق عبرابعاا: 

، لكغ في حقيقة األمخ ىػ مخادؼ لمتدػيق اإللكتخكني ،نتخنتعتقج أف التدػيق عبخ اإليُ  قج     
التدػيق اإللكتخكني يستمظ نصاقًا أكسع مغ التدػيق عبخ اإلنتخنت، الحؼ يذيخ فقط إلى اإلنتخنت 
كشبكة الػيب العالسية كالبخيج اإللكتخكني، بيشسا التدػيق اإللكتخكني يذسل كل ذلظ باإلضافة إلى 
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 ,ElGohary)ت كاليػاتف السحسػلة جسيع األدكات التدػيقية األخخػ مثل: اإلنتخانت كاإلكدتخان

2010, p:216).  بينتخنت كشبكة الػ شبكة اإلأف إلى  (54، ص:2012)الحبػني، كلقج أشار 
يعسل  اأك بخنامجً  اب نطامً يشبكة الػ  بػصفشبكة كاحجة متكاممة،  سانيأعادة عمى يشطخ إلييسا 

غ كل مشيا كصالت فائقة تتزس ،ب مجسػعة مغ الػثائقيكتسثل شبكة الػ  ،نتخنتعمى شبكة اإل
 . ، كتحتػؼ عمى كع ىائل مغ السػاقعػ خخ إلى أنتقاؿ مغ كثيقة تدسح لمسدتخجميغ باال

 E-Commerce( EC)التجارة اإللكتخكنية خامداا: 

ُيعج مفيػـ التجارة اإللكتخكنية أكثخ شيػعًا مغ السفاىيع األخخػ، كالتدػيق اإللكتخكني،      
كاألعساؿ اإللكتخكنية، كالتدػيق عبخ اإلنتخنت، إال أف دكره يقترخ فقط _كسا سبق الحكخ_ عمى  

 سعمػماتال ةستخجاـ شبكاشخاؼ ذات العالقة بالتي تتع بيغ األ )البيع كالذخاء(، العسميات التجارية
 .العالسية

 :تعخيفًا لمتجارة اإللكتخكنية عمى أنيا (128ص: ،2004 ياسيغ كالعالؽ،) مغكقجـ كل      
أسمػب تجارؼ يعتسج في نجاحو عمى قجرة الذخكة عمى تدػيق مشتجاتيا سػاء أكانت سمعًا "

األكلى تحقيق أكخجمات أك أفكار مغ خالؿ آليات إقشاعية كخصط تدػيقية محكسة تدتيجؼ بالجرجة 
 ". رضا العسيل حيث يتجدج ىحا الخضا في نجاح الذخكة بإشباع الحاجات كالخغبات الحقيقية لمعسيل

عسميات " :يخػ أف التجارة اإللكتخكنية ىي (12ص: ،2012يػسف،)كمغ كجية نطخ      
ثع الذخاء اإلعالف كالتعخيف لمبزائع كالخجمات، ثع تشفيح إجخاءات عقج الرفقات كإبخاـ العقػد، 

كالبيع لتمظ البزائع كالخجمات، ثع سجاد القيسة الذخائية ليا عبخ شبكات االتراؿ السختمفة سػاء 
 . "اإلنتخنت أكغيخىا مغ الذبكات التي تخبط بيغ البائع كالسذتخؼ 

: تتسثل فيالتجارة اإللكتخكنية أف  (Kotler and Keller, 2012, p:438)في حيغ يخػ      
شبكة السعمػمات ع اإللكتخكني لمتعامل أك لتدييل البيع مغ السشتجات كالخجمات عبخ استخجاـ السػق

 . العالسية
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 E-Business (EB) األعساؿ اإللكتخكنيةسادساا: 

أكثخ شسػلية مغ التجارة اإلكتخكنية، كالتدػيق اإللكتخكني، فيي  األعساؿ اإللكتخكنيةإف مفيػـ      
، التي مع جسيع األشخاؼ داخل كخارج السشطسة عغ شخيق الػسائل اإللكتخكنية عسمية ربط مباشخ

 ػ خخ شخاؼ األكاأل سشطساتبتكػيغ عالقة قػية بيغ ال لمسشطسةداء التجارؼ تحديغ األإلى تدعى 
 .(34، ص:2008)الصيصي،  الدبائغ كشخكاء العسل كغيخىع :مثل ؛السختمفة

: " مجسػعة عسميات تتزسغ عمى إنيا األعساؿ اإللكتخكنية (18ص: ،2007)أبػفأرة،كيعخؼ      
 .نتاج كالتدػيق كالسالية كعسل السػارد البذخية كالبحث كالتصػيخ كتكشػلػجيا السعمػمات كغيخىا"اإل

تشصػؼ عمى عسمية "  األعساؿ اإللكتخكنية بأنيا: (33ص: ،2008 أبػالشجا،)في حيغ عخؼ      
 كدتخنت لسسارسة األعساؿ الخاصة لمذخكة". نت كاإلانتخ كاإل نتخنت،اإل ةاستخجاـ اآلليات اإللكتخكني

أكثخ اتداعا كشسػاًل مغ  (EB)أف مفيػـ األعساؿ اإللكتخكنية مسا سبق عخضو، يخػ الباحث     
، الحؼ يستج نذاشو إلى ما قبل إنتاج الدمعة أك الخجمة كبعجىا، (EM)اإللكتخكني  التدػيقمفيػـ 

، الحؼ يشحرخ فقط في إتساـ الرفقة (EC)كمغ ثع فيػ أعع كأشسل مغ مفيػـ التجارة اإللكتخكنية 
الحؼ يشحرخ دكره في أداء األنذصة  (IM)عمى مشتج قائع، كمغ مفيػـ التدػيق عبخ اإلنتخنت

( يػضح حجع األنذصة اإللكتخكنية 1.2. كالذكل رقع )عمػمات العالسيةشبكة السالتدػيقية باستخجاـ 
 التي يتػقع أف تؤدييا كل مغ ىحه السفاىيع.

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 (1.2الذكَ رقؼ )
 حجؼ األنذظة اإللكتخكنية لمسفاىيؼ ذات العالقة بالتدؾيق اإللكتخكني

 

   Source: (ElGohary, 2010, p: 216) بترخؼ                      

 التدؾيق اإللكتخكني في بيئة األعساؿ التجارية:دكر  5.2.2

، 2007يبخز دكر كأىسية استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في تحقيق الذخكط اآلتية )أبػفأرة،      
 (:140-138ص:

يجب أف تدعى السشطسة إلى تقجيع مشفعة كافية ككاضحة مغ خالؿ  تحقيق السشفعة لمدبؾف: .1
، إذ يتختب عمى مدتػػ ىحه شبكة السعمػمات العالسيةشخح السشتج )سمعة أك خجمة( عبخ 

السشفعة قخار الدبػف بتكخار، أك عجـ تكخار عسمية الذخاء، كلحلظ يشبغي أف يتزسغ محتػػ 
ية، التي تدتجيب لخغبات الدبػف، مغ خالؿ تبشي السػقع اإللكتخكني جسيع الخجمات التعديد 

 مشيج التػجو الذخري.

بحيث تشعكذ ىحه األنذصة في كل  تحقيق التكامَ مع جسيع أنذظة األعساؿ اإللكتخكنية: .2
مخحمة مغ مخاحل عسمية التدػيق اإللكتخكني )مخحمة اإلعجاد، كمخحمة االتراؿ، كمخحمة 

 التبادؿ، كمخحمة مابعج البيع(.

األعساؿ 
 اإللكتخكنية

التدؾيق 
 اإللكتخكني

التجارة 
 اإللكتخكنية

التدؾيق عبخ 
 اإلنتخنت
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بسعشى عخض القجرة عمى عخض محتؾيات كخجمات السؾقع اإللكتخكني برؾرة فاعمة:  .3
محتػيات السػقع  كخجماتو السختمفة، برػرة تالءـ الصبيعة الججيجة لألعساؿ، فاستخجاـ التدػيق 

 اإللكتخكني لو شابعو الخاص، كمػاصفاتو التي تسيده عغ التدػيق التقميجؼ.
أؼ بشاء السػقع اإللكتخكني برػرة بديصة  ؾقع اإللكتخكني:البشاء البديط كاإلبتكاري لمس .4

كابتكاريو تديل عمى الدبػف عسمية الحرػؿ عمى البيانات كالسعمػمات كإجخاء عسميات التفاعل 
 كالتبادؿ عبخ مشافح سخيعة، ككاضحة، ككافية، كدقيقة.

 Types of E-Marketing :التدؾيق اإللكتخكني أنؾاع 6.2.2

 ,Ibikunle )تتعجد أنػاع التدػيق اإللكتخكني كتتشػع، حدب شبيعة السعامالت في اآلتي      

2013, p:10-12): 

  Consumer to Consumer (C2C) التدؾيق اإللكتخكني بيؽ السدتيمكيؽ: .1
كىػ نػع مغ التعامالت التجارية اإللكتخكنية التي تكػف مباشخة بيغ األفخاد بجكف أؼ كسيط      

كمػاقع التػاصل االجتساعي مثل: ، (eBay and MSN.com)بذخؼ، كمغ أمثمة ىحه السػاقع 
Facebook) and Twitter My Space and ،)كما إلى ذلظ في ىحا الشػع. 

 Business to Consumer (B2C) السؤسدة كالسدتيمػ:التدؾيق اإللكتخكني بيؽ  .2
في ىحا نػع مغ التعامالت التجارية اإللكتخكنية التي تزع السؤسدات كالسدتيمكيغ، تبيع فييا      

السؤسدات مباشخة إلى السدتيمظ، كسا يدتصيع السدتيمظ في ىحا الشػع مقارنة األسعار قبل اتخاذ 
الشذاط التجارؼ مباشخة مع السدتيمظ دكف استخجاـ  قخار الذخاء، كيسكغ أف يترل صاحب

 .((amazon.comكمغ أمثمة ذلظ الػسصاء،

 Consumer to Business(C2B)التدؾيق اإللكتخكني بيؽ السدتيمػ كالسؤسدة:  .3
كيسكغ كحلظ اإلشارة إلى ىحا الشػع مغ معامالت التجارة اإللكتخكنية باسع مجسػعات الصمب،      

إلى جيات أخخػ مثل:  شبكة السعمػمات العالسيةحيث يقػـ الفخد ببيع السشتجات كالخجمات عبخ 
 التدػيق عبخ السداد العمشي اإللكتخكني أك التدػيق عبخ مجسػعات األخبار.
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  Business to Business (B2B)لكتخكني بيؽ السؤسدات: التدؾيق اإل  .4
ىػ أكبخ نػع مغ أنػاع التعامالت التجارية اإللكتخكنية استشادًا إلى القيسة حيث إف كل مغ      

السذتخيغ كالبائعيغ ىع كحلظ مشطسات أعساؿ مع إعفاء السدتيمكيغ؛ مغ مثل ىحه السعامالت، 
سيا كيتسيد ىحا الشػع مغ السعامالت بأف عسمية التدعيخ التي تتع بيغ السؤسدات، تعتسج في معط

عمى الكسيات السصمػبة، مسا يجعميا قابمة لمتفاكض، كىحا يداعج عمى التفاعل السباشخ لمسدتيمظ، 
 .كبشاء كالء العسالء، كتحقيق كفػرات في التػزيع، فزاًل عغ انخفاض تكمفة السعاممة

-Business-to(B2B2C)التدؾيق اإللكتخكني بيؽ السؤسدات إلى السدتيمػ:  .5

Business-to-Customer  
ىحا الشػع مغ السعامالت التجارية اإللكتخكنية يػفخ فييا مالظ الذخكة مشتجًا، يتمقاه مغ نذاط      

 .تجارؼ آخخ إلى عسيمو، دكف إضافة أؼ قيسة إضافية عمى السشتج السقجـ

 Business to Employee (B2E)التدؾيق اإللكتخكني بيؽ السؤسدة كالسؾعفيؽ:  .6
يدتخجـ ىحا غالًبا مغ قبل السشطسات التي يقـػ عجد قميل مغ السػضفيغ بتذغيل مكتب      

 .افتخاضي، حيث يتع نقل السعمػمات كالدمع كالخجمات إلى السػضفيغ مغ خالؿ ىحه الػسيمة

 Government to Consumer (G2C)التدؾيق اإللكتخكني بيؽ الحكؾمة كالسدتيمػ:  .7
، كغيخىا، كتدتخجـ أيزا كىحه السعامالت: ى      ي مجفػعات حكػمية؛ مثل: الزخائب، كالخسـػ

تدتخجـ غالًبا مغ ككاالت إدارة العائجات نيابة عغ  في نذخ السعمػمات الحكػمية عغ السػاششيغ،
 .الحكػمة في الغالب؛ مشيا: مرمحة الزخائب كغيخىا

 Government to Business (G2B)التدؾيق اإللكتخكني بيؽ الحكؾمة كالسؤسدات:  .8
في ىحا الشػع مغ التعامالت التجارية اإللكتخكنية، تترل الػكاالت الحكػمية السعيشة بأصحاب      

 .األعساؿ كالسؤسدات في جػانب ضخائب الذخكات، كالجبايات، كالمػائح القانػنية كما إلى ذلظ

ىػ أكثخ األنػاع مسارسة  ،(B2B)كيخػ الباحث أف التدػيق اإللكتخكني بيغ السؤسدات      
لألنذصة التدػيقية عمى الػجو العاـ، كذك أىسية في تعامالت مكاتب الدفخ كالدياحة في ليبيا، مع 

 عمى الػجو الخاص. شبكة السعمػمات العالسيةمػاقع الحجد كالدفخ العالسية عبخ 
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 مخاحَ )خظؾات( التدؾيق اإللكتخكني: 7.2.2

 E-Marketingيعبخ عغ دكرة التدػيق اإللكتخكني  نسػذجاً  Arthur D.  Littleلقج قجـ      

Cycle  كىي:  (138-136، ص: 2007أبػفأرة، )، كتتكػف الجكرة مغ أربع مخاحل أساسية 

: كفييا يتع جسع السعمػمات الزخكرية حػؿ العسالء السختقبيغ )حاجات كرغبات( مخحمة اإلعجاد .1
 السشافدة بذتى الػسائل التقميجية، أك اإللكتخكنية.كاألسػاؽ السدتيجفة، كشبيعة 

: كفييا يتع االتراؿ بالعسيل لتعخيفو بالسشتجات الججيجة التي يجخؼ شخحيا في مخحمة التراؿ .2
 ، كتتكػف ىحه السخحمة مغ أربع مخاحل فخعية:شبكة السعمػمات العالسيةالدػؽ عبخ 

 مخحمة جحب االنتباه. -أ 
 مخحمة إثارة االىتساـ. -ب 
 ة تكػيغ الخغبة.مخحم -ج 
 مخحمة حسل العسيل عمى القياـ بالترخؼ، كالحؼ يعشي اتخاذ القخار الذخائي. -د 
: كفي ىحه السخحمة تتع عسمية التبادؿ، كالتي ىي جػىخ عسمية التدػيق مخحمة التبادؿ .3

اإللكتخكني، بحرػؿ العسيل عمى الدمعة أك الخجمة، بيشسا تحرل السشطسة عمى السقابل 
 ؿ نطع الجفع اآلمشة.الشقجؼ باستعسا

: التدػيق اإللكتخكني ال يسكغ أف يشتيي بانتياء عسمية التبادؿ، كإنسا يجب مخحمة ما بعج البيع .4
السحافطة عمى العسيل، مغ خالؿ التػاصل معو، كخجمتو عبخ الػسائل الستاحة كالستعجدة، 

كتػفيخ قػائع األسئمة كمشيا: السجتسعات االفتخاضية، كغخؼ السحادثة، كالبخيج اإللكتخكني، 
 الستكخرة، كخجمات الجعع الفشية كالتحجيث.
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 الخرائص السسيدة لمتدؾيق اإللكتخكني: 8.2.2

، 2012 الحبػني،)يتستع التدػيق اإللكتخكني بسجسػعة مغ الخرائز، كالستسثمة في اآلتي     
 : (62-59ص:

 Online-24 – Hour Availability :تراؿ السباشخ عمى مجار الداعةال  .1
ف التعامل بالتدػيق اإللكتخكني بيغ السؤسدات أمخ متاح خالؿ الداعات: األربع كالعذخيغ، إ     

كيحقق ذلظ مخكنة في التعامل كالتغمب عمى اختالفات الػقت بيغ الجكؿ، كالخد عمى االستفدارات 
 في أؼ كقت.

 Ubiquity :كَ مكاف كفى جسيع األكقات يالؾجؾد ف .2
لع يعج الدػؽ السكاني الفعمي لمسؤسدة ميسًا في ضل التدػيق اإللكتخكني، حيث أصبح العالع      

كمو يسثل مكانًا أك سػقًا لمسؤسدة، التي يسكشيا االتراؿ بالعسالء في أؼ مكاف كفي أؼ كقت، 
 كالتعخؼ عمى األسػاؽ الججيجة كأسػاؽ السشافديغ.

 Global :نتذار عمى السدتؾى العالسيال  .3
مغ أبخز التغيخات التي خمقيا التدػيق اإللكتخكني، ىي: الذسػلية، حيث يسكغ لمذخكات أف      

تتعامل مع عسالء عمى مدتػػ العالع، كنطخًا لمصبيعة الذاممة لمتدػيق اإللكتخكني فإف ذلظ يتختب 
 عميو اآلتي:

تاحًا أماـ جسيع عالسية سػؽ السشتج: حيث يتع تجاكؿ السشتج عمى مدتػػ العالع، كيكػف م -أ 
 العسالء.

دعع التعجد المغػؼ في السػاقع اإللكتخكنية: كذلظ إلمكانية التعامل مع عسالء بمغات مختمفة  -ب 
 في الدػؽ الجكلية.

التكامل السادؼ الذامل:أؼ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني بػصفو جدًءا مكساًل لمػجػد  -ج 
 حمي في الجكؿ التي تتعامل فييا.السادؼ عمى السدتػػ العالسي، أؼ: أف يكػف لو كجػد م
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 Interactivity :التفاعَ .4
بسعشى إمكانية تبادؿ البيانات بديػلة بيغ مؤسدة كأخخػ، أك بيغ فخد كآخخ، ككحلظ بيغ فخد      

كتصبيق، ما يديج التدػيق اإللكتخكني مغ قػة التفاكض لرالح العسيل كتقميز قػة التفاكض لمسػرد، 
ائريا، بدبب السعمػمات الكثيفة التي يتدمح بيا العسيل، كاألسعار كالسشتجات السشافدة كخر

 كغيخىا مغ السعمػمات عغ األسػاؽ كالسشتجات.

 Time of Market: تؾقيت الدؾؽ  .5
كيعشي قجرة التدػيق اإللكتخكني عمى تػزيع السشتجات فى الدػؽ كقت إنتاجيا، كتخفيس الفتخة      

 الدمشية بيغ الذخاء كتدميع السشتج إلى أقل ما يسكغ.

 Quality: الجؾدة .6
كتخكني الستابعة لمعسميات اإلنتاجية، كاالتراؿ كالتفاعل السدتسخ مع يحقق التدػيق اإلل      

 العسالء، ما يؤدؼ إلى ترسيع مشتجات كفق حاجة العسيل كذات جػدة تتػافق مع متصمبات العسيل.

 Customer Loyalty: كلء العسيَ .7
السحافطة عمى كالء العسيل ىجؼ جػىخؼ ألؼ مؤسدة، كيقجـ التدػيق اإللكتخكني فخصًا      

ججيجة لالحتفاظ بالعسالء، فالعالقات الذخرية عبخ التدػيق اإللكتخكني مثاًل تعج ميدخة كشيقة، 
لمتعخؼ عمى احتياجات العسيل كرغباتو كترسيع مشتجات مفرمة كفق احتياجاتو كغيخىا، حيث 

 ذلظ في الشياية إلى زيادة كالء العسيل لمسؤسدة كمشتجاتيا. يؤدؼ

 Innovation Orientation: بتكارالتؾجو نحؾ ال .8
يحقق التدػيق اإللكتخكني فخصة التفاعل مع العسالء كاالستساع إلى مالحطاتيع كتعميقاتيع      

 عمى السشتجات، مسا يجعمو كسيمة جػىخية لمحرػؿ عمى مجخالت االبتكار.
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 إقميسياا كمحمياا: التدؾيق اإللكتخكني استخجاـ التحجيات التي تؾاجو 9.2.2

التدػيق اإللكتخكني في البمجاف العخبية بذكل عاـ،  استخجاـيسكغ تحجيج العقبات التي تعتخض      
  :(El-fitouri, 2015, p:106-107) اآلتيكليبيا عمى كجو الخرػص عمى الشحػ 

 ئتساف.كعجـ إصجار بصاقات اال ،العخبية عمى صفحات الػيبعجـ كجػد البشػؾ  .1
عغ ارتفاع  فزاًل  ؛عجـ الػعي بأىسية كمدايا استخجاـ التدػيق اإللكتخكني لألفخاد كالذخكات .2

 ندبة األمييغ في الػشغ العخبي.
 تراالت كاعتسادىاستخاتيجية لخفع مدتػػ تكشػلػجيا السعمػمات كاالإالحكػمات العخبية  تتبشىلع  .3

 فقط الحخؼ اليجكية.
شبكة السعمػمات ضعف  :، أبخزىاىذةً  تراالت في الجكؿ العخبيةالبشية التحتية لالما زالت   .4

 ، كعجـ تػفخ خصػط الياتف كسا ىػ مصمػب.العالسية
ىػ أكبخ عائق أماـ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في البمجاف غياب البيئة التذخيعية السشاسبة  .5

 ،أك مشع الغر ،أك الحساية ،يسا يتعمق بتشطيع التحػيالت السرخفيةالعخبية، كال سيسا ف
 . البياناتكسخقة  ،كالقخصشة

عمى الخغع مغ تػفخ إمكانية تصػيخ كترسيع البخامج في معطع الجكؿ العخبية، إال أنو لع يدتفج  .6
 تراالت.حتى اآلف مغ اإلمكانيات اليائمة في تصػيخ قصاعات تكشػلػجيا السعمػمات كاال

عمى  التي تزع قيػداً بعس الحكػمات العخبية السيسا في سياسات ك  ،إف غياب الذفافية .7
ككحلظ مخاكؼ مغ ضيػر الشقػد  ،غالباً ، ألسباب أمشية شبكة السعمػمات العالسيةالتعامل عبخ 

مشع سيصخة الحكػمة  كمغ ثعاإللكتخكنية كانتذارىا مسا أدػ إلى تدييل عسميات غدل األمػاؿ، 
تػسعت الذخكات ما عمى عسمة التجاكؿ، لغخض الديصخة عمى السعخكض الشقجؼ، إذا السخكدية 

 الخاصة في إصجار األمػاؿ اإللكتخكنية.
يجعميا أكثخ عخضة ىحا ، ك أمشية تقشياتمغ عجـ كجػد  شبكة السعمػمات العالسيةعاني ت .8

 القخصشة. لعسميات
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 اإلنكرتونييتطهباث استخذاو انتسىيك : املبحث انثاني 3.2
يتصمب استخجاـ التدػيق اإلكتخكني في السؤسدات تػفخ متصمبات أساسية، يسكغ إجساليا في      

 اآلتي:

    Infrastructure البشية التحتية: 1.3.2

يقتزي استخجاـ التدػيق اإللكتخكني أف يتػفخ لمسؤسدة بشية تحتية مالئسة، أؼ: السكػنات      
الالزمة لتصبيقات الجخػؿ في مجاؿ التدػيق اإللكتخكني، كيسكغ تحجيجىا في السادية كغيخ السادية 

 (:107-104، ص:2006اآلتى )الحبػني، 
بحيث تحقق الدخعة السصمػبة في تحسيل البخامج عمى أف يتع تحجيثيا  أجيدة حاسؾب متظؾرة: .1

فتخة  باستسخار بدبب سخعة تصػر بخامج كتصبيقات أجيدة الحاسػب كتزاعف قجراتو خالؿ
، كيشبغي أف تتػافخ ىحه األجيدة الستصػرة في األسػاؽ كبأسعار مشاسبة، ألنو اليكفي *قريخة

يشبغي أف لسسارسة التدػيق اإللكتخكني تػافخ أجيدة حاسػب لجػ مؤسدات األعساؿ فقط بل 
 .تكػف في متشاكؿ األفخاد بسختمف شخائحيع

 Internetأف تػفخ شبكات االتراؿ الياتفية كشبكة السعمػمات العالسية  :شبكات الترالت .2

بسػاصفات تقشية عالية مغ السصالب األساسية إلستخجاـ السشطسات لمتدػيق اإللكتخكني، كأف 
 .أؼ غياب أك انقصاع في إحجػ الذبكات ىػ في الحقيقة غياب الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني

السعمػمات ضسغ البشية األساسية لمبيئة اإللكتخكنية، كتشحرخ كتعج بشػؾ  :بشؾؾ السعمؾمات .3
ميسة بشظ السعمػمات السخكدؼ، في استقراء جسيع السػاقع اإللكتخكنية في الجكلة، كأنػاع 
األنذصة التي تسارسيا، كحجع أعساليا، كمشح الثقة لتمظ السػاقع؛ لتدييل عسمية التدػيق 

 . اإللكتخكني السحمي كالجكلي
كيقرج بيا أفخاد ذك خبخة كميارات فشية عالية في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات  :البذخية السؾارد .4

كاالتراالت، كترسيع السػاقع، كميارات البيع كالتفاعل مع العسالء عبخ شبكة السعمػمات 
 . العالسية، كالقجرة عمى التكيف مع الدػؽ بمغات مختمفة

                                                           
 قج تشبأ قانػف مػر "مؤسذ شخكة إنتل" بأف سخعة قػة السعالجة ستتزاعف كل ثسانية عذخ شيخًا )أجيدة الحاسب اآللي شجيجة الدخعة(. *
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رد .5 التكيف لمعسل مغ خالؿ األسػاؽ اإللكتخكنية كىي قجرة السػرد أك البائع عمى  :الس ؾَّ
كاإلتراؿ كالتفاعل مع العسالء، كعخض الخجمات كالتعامل، مغ خالؿ قشػات تػزيع إلكتخكنية، 

 .تتزسغ خجمات لػجدتية، كاستخجاـ نطع الجفع اإللكتخكني كغيخىا
السيارات ، كاكتداب شبكة السعمػمات العالسيةكىي قجرة العسيل في التعامل عبخ  :العسيَ .6

الالزمة لمتدػيق اإللكتخكني، مغ حيث سخعة اختيار محخكات البحث السشاسبة كالجخػؿ في 
 .السػاقع اآلمشة، كالسقارنة بيغ السشتجات في عجد مغ السػاقع، كالتفاعل مع السػرديغ

حيث يتع تدميسيا لمعسالء في الدػؽ  Tangible Goodقج يكػف سمعة مادية ممسػسة  :السشتج .7
كقج يكػف السشتج سمعة غيخ ممسػسة، كىي سمع نتاج  الجكلية مغ خالؿ السشافح الجسخكية،

التصػر التكشػلػجي، حيث يتع تحػيميا إلى معمػمات رقسية، كمغ األمثمة عمى ذلظ الخجمات 
الدياحية؛ مثل: الحجد اإللكتخكني لتحاكخ الدفخ، كالحجد الفشجقي عبخ شبكة السعمػمات 

خجمات السالية كاإلستذارية، كالرحف كالسجالت الخقسية، كاأللعاب اإللكتخكنية ، كال العالسية
 كالسػسيقي، كغيخىا.

فعشجما يتع التأكج مغ أف السشتج كفقا لمسػاصفات السصمػبة لمعسيل، يتع تشفيح  :الؾسيط السالي .8
األمخ بالجفع مغ قبل السرخؼ بخرع سعخ السشتج مغ حداب العسيل، كىحا يتصمب إيجاد 
كسيمة لمجفع مقابل الدمع كالخجمات، ليحا استحجثت كسائل دفع ججيجة مالئسة لبيئة األعساؿ 

 (:58-56، ص:2012)يػسف، اإللكتخكنية، تتسثل في اآلتي 
كىي البصاقات البالستيكية؛ مثل الكخكت الذخرية، التي يدتصيع  الشقؾد البالستيكية: -أ 

حامميا استخجاميا في شخاء احتياجاتو دكف الحاجة إلى حسل مبالغ كبيخة، كتشقدع ىحه 
 .ئتساف، بصاقات الجفع الذيخؼ الشقػد إلى ثالثة أقداـ: بصاقات الجفع، بصاقات اال

ػمات صاحبيا، كيسكشيا التخديغ بدعة تحتػؼ ىحه البصاقات عمى معمالبظاقات الحكية:  -ب 
كيختارىا العسيل لمتعامل بيا لسا لجييا مغ ميدات، ، كبيخة تفػؽ البصاقات الدابقة الحكخ

مثل: ميدة الجفع الفػرؼ، كإمكانية تحػيميا إلى حافطة نقػد إلكتخكنية تسأل كتفخغ، أك تحػؿ 
 إلى بصاقة تعخيف، أك بصاقة صحية، أك تحكخة نقل كغيخىا.

أؼ تصػر الشقػد كضيػرىا في شكل ججيج  األساليب السرخفية الحجيثة في الجفع كالدجاد: -ج 
مدتحجث في صػرة كسائل إلكتخكنية، تتسثل في: الياتف السرخفي، كأكامخ الجفع 

 السرخفية اإللكتخكنية كخجمات السقاصة اإللكتخكنية.
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 : الشقؾد اإللكتخكنية الخقسية كالركؾؾ اإللكتخكنية، كتذسَ -د 
 عشجما يقػـ العسيل بذخاء عسالت إلكتخكنية مغ البشظ السرجر ليا، يتع  لشقؾد الخقسية:ا

تحسيل ىحه العسالت عمى الحداب الخاص بالسذتخؼ، كتكػف في صػرة كحجات 
عسالت صغيخة القيسة، كلكل عسمة رقع خاص، أك عالمة خاصة مغ السرخؼ 

 السرجر، كتعسل ىحه العسالت محل العسالت العادية.
 لقج أصجرت البشػؾ كالسؤسدات السالية كالسرخفية الذيظ  لركؾؾ اإللكتخكنية:ا

اإللكتخكني؛ الستخجامو في تدجيج السعامالت في التجارة اإللكتخكنية، كىػ مكافئ 
لمذيكات الػرقية التقميجية السعتاد التعامل بيا، كىي رسالة إلكتخكنية مػثقة كمؤمشة، 

و كػثيقة تعيج بالجفع يحسل تػقيعًا رقسيًا يسكغ يخسميا مرجر الذيظ، كيقػـ بسيست
 التأكج مغ صحتو.

 Privacy الخرؾصية: 2.3.2

يتدع التعامل اإللكتخكني عبخ السػاقع اإللكتخكنية بحالة مغ التخػؼ لجػ العسيل، نطًخا      
لمتعامل مع أشخاص مجيػليغ، فتتػلج حالة مغ الذظ أثشاء التػاصل معيع، كنتيجة لطيػر 
مسارسات غيخ قانػنية كأخالقية، مثل: سخقة كمسات السخكر، كانتياؾ الدخية، كاختخاؽ األجيدة 
الخاصة لمسشطسات؛ فزاًل عغ أعساؿ القخصشة لمسػاقع اإللكتخكنية كسػاىا مغ السسارسات التي 
تبخر تخػؼ العسالء مغ التعامل اإللكتخكني، فإف ىحا الػاقع فخض عمى السشطسات إتباع سياسة 
خرػصية كاضحة كمشصقية تدتصيع مغ خالليا كدخ حػاجد الخػؼ كالخيبة لجػ العسيل، كتعديد 
شعػره بالثقة بالسشطسة، كالتػاصل اإللكتخكني معيا. إذًا فإف الخرػصية ليدت جانبًا كساليًا في 
عسل التدػيق اإللكتخكني، كإنسا عشرخًا حاسسًا في بشاء عالقات مدتسخة مع العسيل )سميساف، 

أؼ أف الخرػصية ىي: "الحفاظ عمى سخية السعمػمات كعجـ إضيارىا إال  .(89، ص:2015
 .(71، ص:2009)األسصل، لألشخاص  السخػليغ قانػنًا" 

كمشيع: مغ ؛ اً أساسي احقً  ؛ فسشيع مغ عجىا:الخرػصيةلقج كقع االختالؼ حػؿ اكتداب      
التصػر التاريخي ، كفي ىحا الرجد ال ُيعشى البحث عغ التأصيل لحجية سمعة قابمة لمتجاكؿ عجىا

، كىي كاآلتي الخرػصيات ىحه أنػاع مغ، وإًوا يمخصش البحث على ركش لمخرػصية
(Ghayoumi, 2016, p:158): 
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 كتكفل حق الفخد في االحتفاظ بػضائف الجدع كالرفات الذخرية. خرؾصية الذخص: .1
كتذسل أمػر حداسة كالشػع، كالعادات، كاألنذصة الدياسية،  خرؾصية الدمؾؾ كالتفاعَ: .2

 كالسسارسات الجيشية.
كالسيكخكفػنات كتيجؼ إلى عجـ اعتخاض االتراالت، كتذسل البخيج،  خرؾصية الترالت: .3

 .أك االتراالت الالسمكية، أك التدجيل، كالػصػؿ، إلى رسائل البخيج اإللكتخكنيالسػجية، 
كتتزسغ مخاكؼ بذأف التأكج مغ أف البيانات الُتباع تمقائيًا  ؾرة:خرؾصية البيانات كالر .4

 لألفخاد كالسشطسات األخخػ، بحيث يدتصيع البعس الديصخة عمى تمظ البيانات كاستخجاميا.
كتذيخ إلى الحق في عجـ مذاركة اآلخخيغ في أفكارىع  خرؾصية األفكار كالسذاعخ: .5

 ف التفكيخ كالسذاعخ ليسا حخية مكفػلة.السذاعخ، أل أك كمذاعخىع، كعجـ فخض األفكار
 أك العامة األماكغ في التحخؾ في الحق لألفخاد أف يعشي ما كىػ خرؾصية السؾقع كالسكاف: .6

 رصج. أك تتبع أك تحجيج دكف  العامة شبو
 كدكف  يخغبػف، مغ مع االرتباط في الشاس بحق كتتعمقخرؾصية الجسعيات أك الييئات:  .7

 .مخاقبة
 لمبيانات الخرػصية لتحقيق ميسة إلى معاييخ (132ص: ،2010 الصائي،)كسا أشار      

 : الذخرية، تتسثل في اآلتي
 "أن ٌتم الحصول علٌها بطرٌمة مشروعة ولانونٌة. .1
 أن ٌتم استخدامها للغرض األصلً المحدد والمعلن عنه. .2
 أن ترتبط بالغرض المحدد، وال تتجاوزه إلى أغراض أخرى. .3
 لعملٌات التحدٌث والتجدٌد.أن تكون صحٌحة وتخضع  .4
 أن ٌتوفر حك الوصول إلٌها. .5
 أن ٌتم الحفاظ على سرٌتها. .6
 أن ٌتم تدمٌرها بعد انتفاء الغرض من جمعها". .7

كال شظ أف لمخرػصية تأثيًخا كبيًخا عمى القخارات التدػيقية لسؤسدات األعساؿ اإللكتخكنية،      
ع اإللكتخكني، مغ خالؿ أدكات تكشػلػجية تديج حيث تختبط الخرػصية ببشاء ثقة العسيل في السػق

مغ ثقة العسيل بالسػقع مثل الخد عمى األسئمة، كتػفيخ ىاتف مجاني، كرسائل البخيج اإللكتخكني 
ذات الصابع الذخري، مسا تتيح لمسػقع اإللكتخكني إمكانية الحرػؿ عمى بيانات كمعمػمات دقيقة 

(. 347-346، ص:2007قخارات التدػيقية )أبػفأرة، ككاممة يسكغ االعتساد عمييا في اتخاذ ال
 ( يػضح العالقة بيغ الخرػصية كالثقة كبيانات كمعمػمات الدبائغ.2.2كالذكل رقع )



43 
 

 (2.2الذكَ رقؼ )
 العالقة بيؽ الخرؾصية كالثقة كبيانات كمعمؾمات الدبائؽ

 

 

   

 البيئة      الفتخاضية           

 

 (135، ص:2010السرجر: )الظائي، 

  Security :األمؽ 3.3.2

أك ، شبكة السعمػمات العالسيةإف عجًدا كبيًخا مغ األفخاد الحيغ يقػمػف بعسميات الذخاء عبخ      
الحيغ يقػمػف بالتعاكف مع السرارؼ اإللكتخكنية، يقػمػف بعسمية تدكيج الذخكات البائعة بسعمػمات 
في غاية األىسية كالدخية؛ مثل أرقاـ بصاقات االئتساف، كاألرقاـ الػششية، كأرقاـ الياتف كعشاكيشيع، 

 كغيخ ذلظ مغ السعمػمات السػصػفة بالحداسية الكبيخة.

كل ىحه السعمػمات يتع رصجىا في السػاقع اإللكتخكنية، ما يجعميا ميجدة بالفزح أك      
التجارية كفي السقابل فإف الذخكات  ،Hackersباالعتخاض مغ قبل مغ يدسػف بقخاصشة الكسبيػتخ 

شبكة  اإللكتخكنية تقـػ بإرساؿ معمػمات سخية، كالسيسا إلى عسالئيا مغ أفخاد كشخكات عبخ
كىحه السعمػمات تكػف عخضة لمفزح كالدخقة إذا لع يتع أخح االحتياشات  ،العالسيةالسعمػمات 

 (.209، ص: 2008الالزمة لسشع ذلظ )الصيصي،

ىػ العامل األىع لمسػاقع  (Gupta and Dubey, 2016, p: 229)إذًا فإف األمغ كسا يخػ      
لذخرية ماليًا كأمشيًا، بيشسا تخذى اإللكتخكنية كزبائشيا، فالسدتخجمػف يخافػف خدارة بياناتيع ا

السػاقع اإللكتخكنية الخدارة السالية السرحػبة بالعثخات كما شابو مغ أنػاع االنتكاسات؛ لحلظ يسكغ 
حساية أصػؿ التجارة اإللكتخكنية مغ الػصػؿ غيخ تعخيف األمغ في التجارة اإللكتخكنية بأنو: "

وجود سٌاسة 

واضحة 

وسلٌمة 

لخصوصٌة 

 البٌانات

زٌادة حجم 

البٌانات 

عزٌز دلتها وت

 وموثولٌتها

خلك الثمة 

بالمولع 

اإللكترونً 

 والوالء له
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كيشبغي اإلشارة إلى ستة أبعاد حػؿ أمغ التجارة ميخ". السدسػح بو، كاالستعساؿ، كالتغييخ، أك التج
 : (Ghayoumi, 2016, p: 157)اإللكتخكنية، كىحا عخض ليا

 كتعشي مشع تعجيل البيانات مغ قبل غيخ السخػليغ بحلظ. : Integrityالتسامية  .1
مشع أحج الصخفيغ مغ االحتجاج عمى اتفاقية  :Nonrepudiationالعتخاؼ أك عجـ اإلنكار  .2

 بعج اعتسادىا.
 :  الرالحية مغ مرجر البيانات.Authenticityالسؾثؾقية  .3
 كتعشي الحساية ضج غيخ السخػليغ مغ كذف البيانات. :Confidentialityالدخية  .4
 : التأكج مغ التحكع في البيانات مغ الذخز نفدو كعجـ كذفيا.Privacyالخرؾصية  .5
 :  كتعشي مشع تأخيخ البيانات أك إزالتيا. Availabilityالتجاكؿ  سيؾلة .6

( إلى بعس أنػاع التيجيجات األمشية األكثخ 156-155، ص:2010كسا أشار )الصائي،      
 شيػعًا في بيئة األعساؿ اإللكتخكنية، التي تتسثل في الشقاط التالية:

للموالع األصلٌة، من حٌث  : من خالل بناء موالع مشابهةSpoofingتزٌٌف المولع " .1
المحتوٌات واأللوان والخدمات التً تمدمها، أو تغٌٌر حرف واحد فً اسم المولع المزور 

 للحصول على بطالات ائتمان زبائن المولع األصلً.
: استخدام مخترق الشبكة لمراءة المعلومات أثناء انسٌابها فً Sniffingالتصنت  .2

 مات ألغراض غٌر شرٌفة.تصال، وتوظٌف هذه المعلولنوات اال
:  من خلل اعتراض أرلام حسابات Content of  Serviceتبدٌل محتوى الرسالة  .3

الزبائن أثناء انسٌابها عبر الشبكة، وتغٌٌر بٌاناتها ثم إرسالها لحساب شخص آخر، أو 
 تغٌٌر عنوان شحن البضاعة لكً تصل إلى جهة أخرى غٌر الجهة األصلٌة.

: من خالل إغراق الشبكة بآالف الرسائل، أو Delay of Serviceتؤخٌر الخدمة  .4
 مماطعة الخدمات فً الشبكة، وتؤخٌر تزوٌد الزبون بها.

: من خالل إغراق عدد من Distributed Delay of Serviceتؤخٌر خدمة الموزع  .5
الحاسبات المرتبطة مع بعضها بعًضا، فً إطار الحاسبات الموزعة بالرسائل على النحو 

 إلى تؤخٌر خدمتها للزبائن. الذي ٌإدي
 عتراف بالنتائج المترتبة.: من خالل إنكار المعاملة وعدم االRepudiationاإلنكار  .6
: والتً تضم مختلف التهدٌدات مثل Malware-Malicious Codeالفٌروسات  .7

 ."(**و حصان طروادة *)الدٌدان

                                                           
*

الواحد،والذيٌتكاثربشكلسرٌع الكمبٌوتر فًجهاز االلكترونً،وٌنسخنفسه البرٌد أوعبر،وٌنتملإلىجهازكمبٌوتراخرعبر
 وٌصبحالجهازبطٌئاً.،فٌستهلنكلطالةالكمبٌوترمنذاكرةومعالج،الموبوئةبهذاالفٌروسااللراصالسًدي

**
بكلطرقاإل تنتشر التجسسعلى،تصاالتالمحتملةوالتً على االفرادأفتعمل للشركاتأو الكمبٌوتر المعلوماتإو،جهزة رسال
المالٌة.إلئتمانامبطالاتارلأوسرلةالكثٌرمن،نترنتالسرٌةإلىالمراصنةعبراإل
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كيؤكج الستخررػف عمى أف الخط األكؿ لمجفاع ضج األنػاع السختمفة مغ تيجيجات أمغ      
السػاقع اإللكتخكنية، يتسثل في استخجاـ مجسػعة مغ اإلجخاءات الػقائية مغ التيجيجات )قجايفة، 

 (:58، ص:2014
 جراءات الولائٌة للحماٌة من الفٌروسات وتتمثل فً:اإل" .1

 ٌروسات مالئم لنظام التشغٌل المستخدم فً جهاز الحاسوب.تثبٌت برنامج مضاد للف -أ 
عدم تحمٌل أي برنامج جدٌد على جهاز الحاسوب إال بعد التؤكد من خلوه من  -ب 

 الفٌروسات.
 .شبكة المعلومات العالمٌةعدم استمبال أي ملفات من أفراد مجهولً الهوٌة على  -ج 
 آمن.عمل نسخة احتٌاطٌة من الملفات الهامة وحفظها فً مكان  -د 
التؤكد من نظافة ألراص اللٌزر التً ٌُحمل منها نظام التشغٌل الخاص بجهاز  -ه 

 الحاسوب.
خترالات وتشمل: وضع جدران نارٌة، التحكم بالدخول، وسائل اإلجراءات الولائٌة من اال .2

حماٌة التعرٌف، مثل: كلمة السر، وسائل حماٌة التكاملٌة وسالمة المحتوى، وسائل منع 
 نكار.اإل

شخاص: من خالل إلامة دورات تدرٌبٌة متمدمة، وأولٌة اإلجراءات الولائٌة لتهدٌدات األ .3
فً أمن الحاسوب، وتوعٌة العاملٌن بؤهمٌة المعلومات ولٌمتها، وأسالٌب السٌطرة 

 .، وأخذ تعهد من العاملٌن بحماٌة األسرار التً ٌتطلعون علٌها"علٌها

 Top Management Support :دعؼ اإلدارة العميا 4.3.2

يعبخ دعع اإلدارة العميا عغ دعع السجيخيغ لمتػجو بسسارسة األنذصة التدػيقية لمسشطسة عبخ      
شبكة السعمػمات العالسية، حيث يعج ىحا أحج الستصمبات األساسية إلحخاز الشجاح السشذػد لمتدػيق 

ة، فإذا كاف لمسجيخيغ اإللكتخكني مثمو في ذلظ مثل جسيع الستصمبات الزخكرية لشجاح أؼ مشطس
ترػر كاضح لمجكر الحؼ يسكغ أف تمعبو تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت في تحقيق أىجاؼ 
السشطسة، فإنيع سيسيمػف إلى االلتداـ بتػجيو االستثسارات الالزمة لتحقيق الشجاح السصمػب لسػاكبة 

ظ الشذاط بذكل غيخ ججؼ، ىحه التغيخات البيئية. أما إذا ماؿ السجيخكف لمدخخية كمعاممة ذل
فديكػف ىحا بالتأكيج انصباًعا سيئًا عمى تمظ االستثسارات التي سيتع تخريريا كتػجيييا ألنذصة 

كىحا ما أشارت إليو دراسة  .(320، ص:2007)أبػالشجا، التدػيق اإللكتخكني في السشطسة 
حيث أكجت عمى أف دعع اإلدارة لمتصػر التكشػلػجي لو دكر جػىخؼ،  (66، ص:2012)الحبػني، 

فيسا يتعمق بشجاح السؤسدات في بيئة األعساؿ اإللكتخكنية، كذلظ مغ خالؿ تػفيخ اإلمكانيات 
 السالية كالبذخية الالزمة.
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 Legal Environment البيئة التذخيعية: 5.3.2

بذكل كاسع بيغ مختمف  شبكة السعمػمات العالسيةخ إف انتذار مسارسة األعساؿ التجارية عب     
األفخاد كالجكؿ كالذخكات، أدػ إلى كضع قػانيغ كتذخيعات متعمقة بالتجارة اإللكتخكنية، كقج سعت 
كل الجكؿ الستقجمة كالػاليات الستحجة، كدكؿ أكربا كغيخىا، إلى كضع القػانيغ التي تزبط عسميات 

تجارية اإللكتخكنية التي تتع بيغ مختمف األفخاد كالذخكات، كقج سعت البيع كالذخاء ككافة األنذصة ال
أيزًا بعس الجكؿ العخبية؛ مشيا: األردف كاألمارات عمى تشفيح ما جاء مغ التدامات دكلية لسػاكبة 

مغ أف التجارة اإللكتخكنية تعج نػعًا مغ التجارة  التصػرات كالسدتججات االقترادية. كعمى الخغع
الجكلية، إال أنو ال يػجج قانػف دكلي مػحج يتعمق بالتجارة اإللكتخكنية فقج تتعارض في كثيخ مغ 
األحياف القػانيغ التي سشت في الػاليات الستحجة مع تمظ السػجػدة في أكربا أك كشجا، حيث إف 

قػيًا كساخشًا حػؿ القػاعج األساسية لمتجارة اإللكتخكنية، كال سيسا  الجكؿ الستقجمة كافة تتحاكر حػاراً 
، كالعقػد  شبكة السعمػمات العالسيةالزخائب عمى السبيعات، كالخسػـ الجسخكية، كشخؽ الجفع عبخ 

اإللكتخكنية، كعسميات التذفيخ كفكيا، كاليػجج ىحا الحػار حاضًخا في الدياسيات االقترادية لجكؿ 
عخبية، كىي مدألة في غاية الخصػرة، ال بج مغ تجاركيا. كىحا ىػ الدبب الخئيدي في إسالمية ك 

ضعف حجع التعامالت التجارية التي تتع عبخ شبكة السعمػمات العالسية مقارنة  بالجكؿ الستقجمة 
 (.348-347، ص:2008)الصيصي، 

 United Nationsالجكليالتجارؼ  لمقانػف  الستحجة األمع الجكلي، فإف لجشة الرعيج كعمى     

Commission on International Trade Law (UNCITRAL) نسػذجياً  قانػناً  اعتسجت 
ـ، كىػ يسثل اإلشار التذخيعي األساسي لمتذخيعات الػششية 2005عاـ  في اإللكتخكنية التجارة بذأف

اإللكتخكنية، كتذخيعات شيادات في حقل التجارة اإللكتخكنية، كما يتفخع عشيا كتذخيعات التػاقيع 
 (.202، ص:2012)يػسف،  التػثيق، كحجية اإلثبات ذات الصبيعة اإللكتخكنية، كغيخىا
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 املزيج انتسىيمي اإلنكرتوني: املبحث انثانث 4.2
تفاؽ محجد كال تقديع مػحج لعشاصخ السديج التدػيقي اإللكتخكني بيغ الباحثيغ في إال يػجج      

ميجاف األعساؿ اإللكتخكنية، كىحا االختالؼ نابع مغ عجـ كجػد تقديع مػحج متفق عميو لعشاصخ 
السديج التدػيقي التقميجؼ، كدكف الخػض في ىحا السػضػع، فقج تبايشت تقديسات الباحثيغ لعشاصخ 

التدػيقي في ميجاف األعساؿ التقميجية، كلكغ تتجو معطع آراء الباحثيغ إلى كجية نطخ السديج 
Jerome McCarthy, 1964) الحؼ قاـ بتقديع السديج التدػيقي إلى أربعة عشاصخ، كالتي )

، كىي: السشتج، الدعخ، التخكيج، كالتػزيع، التي يدتفيج مشيا السدػقػف لتمبية (4Ps)بػ تعخؼ 
 الدػؽ.احتياجات 

كقج انقدع الباحثػف في تقديع عشاصخ السديج التدػيقي اإللكتخكني ما بيغ السحافطيغ      
"Conservatives كالحيغ يعتقجكف أف نسػذج ،"(Ps4)  قادر عمى التكيف مع التغيخات البيئية مغ

 ;P( "Aldridge et al., 1997; Peattie, 1997"خالؿ تزسيغ عشاصخ ججيجة داخل كل

O’Connor and Galvin, 1997; Bhatt and Emdad, 2001; Allen and 

Fjermestad, 2001; Möller, 2006" كالسعجليغ ، )Revisionists الحيغ يقتخحػف دمج أك ،"
 ( ،Chen, 2006) ( ،Pastore and Vernuccio, 2004)إدراج نساذج ججيجة كىع 

(Kalyanam and McIntyre, 2002.) 
نسػذجًا يتدع ( (Kalyanam and McIntyre, 2002كيعج الشسػذج الحؼ قجمو الباحثاف      

بالػضػح كالدعة، كيسكغ أف يعصي ترشيفًا أكثخ اكتسااًل مغ العشاصخ التي تذكل السديج، كىحه 

 :(Dominici, 2009, p:18-19)العشاصخ ىي

 ................ترسيع مػقع الػيبWebsite Design  
 .............................األمغSecurity 
 ............................السشتجProduct  
 ...........................التخكيجPromotion 
  ............السجتسعات االفتخاضيةVirtual Communities 
  ...................التػزيع / السكافPlace 
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 ...................خجمات الدبػف ..Customer Services 
  .............................الدعخPrice 
  .......................الخرػصيةPrvicay 
  ......................التخريزPersonalization 
 ,Kalyanam and McIntyre)كيخػ الباحث أف الشسػذج الججيج الحؼ قجمو الباحثاف      

لشسػذج الحؼ قجمو اآلخخكف، مغ خالؿ تزسيغ عشاصخ ججيجة أكثخ شسػلية ككضػحًا مغ ا (2002
، فيػ يذيخ إلى التصػر في عمع التدػيق (Ps4)داخل كل عشرخ مغ عشاصخ السديج التدػيقي 

كفشو، فإضافتيع ليحه العشاصخ )ترسيع مػقع، خجمات الدبائغ، األمغ، الخرػصية، التخريز، 
مل، مغ أجل إضفاء عامل الثقة كاستيجاؼ السجتسعات االفتخاضية(، التي تعسل بذكل متكا

 السدتيمكيغ كفقًا لحاجاتيع كرغباتيع كخمق الػالء لمسشطسة.

 Website Design ترسيؼ مؾقع إلكتخكني: 1.4.2

ُيعج ترسيع السػقع اإللكتخكني أحج العشاصخ السيسة كالحيػية في السديج التدػيقي اإللكتخكني،      
حيث يسارس مغ خاللو أنذصة السديج التدػيقي األخخػ، مثل: عخض كبيع السشتجات كأصشافيا، 

اإللكتخكني، كاألسعار كشخؽ الجفع كالتػزيع كالتخكيج لمسشتجات، كتحقيق زيارات الدبائغ إلى السػقع 
كتعطيع حجع ىحه الديارات مغ خالؿ األنذصة التدػيقية الخارجية، كليحا يسكغ القػؿ إف ترسيع 

 :(162-161، ص:2013) الدىيخؼ كالبمجاكؼ، مػقع إلكتخكني ناجح يتصمب إتباع السخاحل اآلتية 

خبخاء األعساؿ كضع  السخحمة األكلى: الخظؾات األساسية في ترسيؼ مؾقع لمتدؾيق اإللكتخكني:
كالتدػيق عبخ شبكة السعمػمات العالسية خصػات لتأسيذ مػقع ناجح، كعمى الذخكات إتباع 
إستخاتيجية قبل الذخكع في ترسيع مػقعيا كإشالقو، متسثمة في: اليجؼ مغ ترسيع السػقع التجارؼ 

معيا السػقع، عمى شبكة السعمػمات العالسية حتى تغصي االحتياجات، عجد الدبائغ التي سيتعامل 
إعجاد السيدانية الخاصة بتكاليف خادـ معمػمات السػقع، كتكاليف الريانة، كتكاليف التدػيق، 
إشخاؾ إدارات الذخكة في عسمية تأسيذ السػقع التجارؼ لمذخكة، تحجيج الػسائط الستعجدة التي تؤمغ 

الء السصمػبيغ الرػت كالرػرة لمسترفحيغ، كضع قائسة بسحتػيات السػقع، كعالقتيا بالعس
بػصفيا مخحمة أكلية، ثع تعجيل ىحه السحتػيات، اختيار اسع مشاسب لمسػقع كسيل التحكخ 

 لمسترفحيغ، التخكيج لمسػقع عغ شخيق السػاقع األخخػ كصفحات التػاصل االجتساعي .
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يعج ترسيع السػقع السخحمة الثانية: األدكات الالزمة في ترسيؼ مؾقع لمتدؾيق اإللكتخكني: 
لكتخكني بسثابة كاجية لمذخكة؛ إذ عغ شخيقو يسكغ القياـ بسختمف السبادالت اإللكتخكنية، اإل

كلترسيسو قج تمجأ الذخكات إلى االستعانة بسؤسدات استذارية متخررة في ترسيع السػاقع 
 اإللكتخكنية، كترسيع السحتػػ كشخؽ عخض السديج التدػيقي.

إف ىشاؾ مجسػعة مغ العشاصخ في السؾاقع اإللكتخكنية:  السخحمة الثالثة: العشاصخ الؾاجب تؾفخىا
كالشطع التكشػلػجية التي يجخػ استخجاميا عشج ترسيع السػقع اإللكتخكني لمذخكة، كيسكغ حرخ أىع 
العشاصخ الػاجب تػفخىا في السػاقع اإللكتخكنية بسختمف أنػاعيا كىي )معمػمات عغ الذخكة، 

، عشػاف البخيج (Links)كيجية، محخؾ البحث، الخكابطالكتالػجات اإللكتخكنية، أدكات تخ 
اإللكتخكني، سمة الذخاء أك عخبة التدػؽ، االستسارات اإللكتخكنية، تػفيخ تقشيات أمشية لحساية 
السػقع مغ االختخاقات، ككحلظ تػفيخ نطع دفع آمشة كأساليب دفع قادرة عمى السشافدة لتحقيق أىجاؼ 

 العسالء كالسشطسة(.  

 Product Online نتخنت:السشتج عبخ اإل  2.4.2

ُيعج السشتج جػىخ عشاصخ السديج التدػيقي اإللكتخكني، إذ تعتسج عميو باقي عشاصخ السديج      
التدػيقي األخخػ، كىػ قمب السديج التدػيقي، كمخكد العسميات التدػيقية، كجػىخ أؼ نذاط تجارؼ 

السية، كيقرج سػاء أكاف ىحا الشذاط نذاشًا تجاريًا تقميجيًا أـ نذاشًا تجاريًا عبخ شبكة السعمػمات الع
بالسشتج ىشا ىػ أؼ شيء يسكغ عخضو في الدػؽ لتمبية الحاجة كالخغبة، التي تتزسغ الدمع 
السادية كالخجمات كاألفكار كالخبخات كاألشخاص كاألماكغ كالسستمكات كالسشطسات كالسعمػمات 

(Kotler and Keller, 2012, p:325.) 

ات عامة لمسشتج لتمبية احتياجات الدبػف، كىي كسا يتعيغ عمى السدػقيغ اتخاذ خسدة قخار      
)صفات مسيدة، العالمة التجارية، خجمات الجعع، التسييد، كالتعبئة كالتغميف(، كباستثشاء التعبئة 
كالتغميف، فسغ السسكغ تحػيل كل ىحه القخارات بالصخؽ الخقسية. حيث تع التصخؽ لمقخارات الخسدة 

 ,Strauss and Frost, 2014)مى الدبائغ كالسؤسدات األكلى مغ حيث الفػائج التي تعػد ع

p:231- 243): 
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 شتج: الرفات السسيدة لمس   .1
تذسل الرفات السسيدة لمسشتج كامل مػاصفات الجػدة لمسشتج، حيث مكشت شبكة السعمػمات      

العالسية السؤسدات مغ ابتكار كتكػيغ مشتجات ججيجة أك تعجيل السشتجات القائسة بسا يشدجع مع 
ع حاجات كرغبات األسػاؽ اإللكتخكنية كالتقميجية معًا، فذكل بعس السشتجات قج ُيعجؿ بسا يػائ

مدتخجمي شبكة السعمػمات العالسية؛ مثل: )الكتب اإللكتخكنية، التحاكخ اإللكتخكنية، الرػر 
الخقسية، كدفع الفػاتيخ إلكتخكنيًا كغيخىا(، بػصفيا أمثمة عمى تغيخات السشتجات التقميجية، كبعس 

ألصمية. كسا السدتيمكيغ يحبحكف األشكاؿ الججيجة، بيشسا اآلخخكف يفزمػف السشتجات في أشكاليا ا
أسيست التكشػلػجيات الخقسية السعتسجة عمى شبكة السعمػمات العالسية لألعساؿ التجارية بتصػيخ 
جيل ججيج مغ السشتجات، مغ أجل تدػيق مجسػعة متشػعة مغ السشتجات الخقسية، ُصسست لكال 

 ,Nezamabad)األسػاؽ التجارية كاالستيالكية، كيسكغ ترشيف السشتجات الخقسية إلى فئتيغ 

2011, p:1785): 
تأخح السعمػمات شكاًل رقسيًا؛ مثل: الفيجيػ، الرػت، الشرػص، الخسػمات، السحتؾى الخقسي:  - أ

كغيخىا، كيتع تحػيميا إلى مشتجات تجارية كاستيالكية؛ مثل: الرحف كالسجالت كاأللعاب عبخ 
 شبكة السعمػمات العالسية كالرػر كمقاشع الفيجيػ.

كىي السعجات السدتخجمة مغ قبل الذخكات كالسدتيمكيغ؛ لتصػيخ كتخديغ : التكشؾلؾجية الخقسية - ب
كتػزيع السحتػػ الخقسي، كالتي يتخاكح مجاىا ما بيغ الفيجيػ الخقسي كالسعجات الدسعية إلى 

 اليػاتف الخمػية كالسداعجات الذخرية الخقسية كبخمجيات الحاسػب.
ضيػر مػاد رقسية؛ مثل: )بخمجيات الحاسػب، كلقج ساعجت شبكة السعمػمات العالسية عمى      

السػسيقي، الفيجيػ، الرػر(، األمخ الحؼ مكغ مغ تػفيخ الدمع الخقسية كغيخ الخقسية حدب الصمب، 
فسثاًل العسالء عبخ شبكة السعمػمات العالسية يدتصيعػف شخاء الحػاسيب الذخرية بسػاصفات 

ػزعػ السػسيقى إنذاء أسصػانات مزغػشة مختمفة، كباختيار األشكاؿ السصمػبة، كيدتصيع م
(CDs) كسا أسيست أحجث تصػرات شبكة السعمػمات العالسية  .تحتػؼ أغاني حدب شمب العسالء

في ضيػر ما يعخؼ بأساليب التػصية؛ أؼ: تجييد متصمبات العسالء بػفخة، فسحخكات البحث 
(Google and yahoo) ،أك الخجمات السصابقة  تدتعسل تمظ األساليب لغخض تػفيخ السشتجات

 Chapters. CAلمكمسة الجالة السقجمة مغ السدتخجميغ، فسثاًل بائعػ الكتب اإللكتخكنية؛ مثل )

and Amazon. CA عشجما يبحث العسيل عغ كتاب محجد، يػصػف بكتب أخخػ، قج يذتخييا )
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 ,Yannopoulos, 2011) العسيل كحلظ، كبالذخكط نفديا التي بيعت بيا لعسالء آخخيغ مغ قبل

p:2). 

 العالمة التجارية: .2
ىي إدراؾ الجسيػر لسجسػعة مغ السعمػمات كالخبخات، التي تسيد الذخكة كمشتجاتيا عغ      

مشافدييا، كسا الحع مدػقػف كثخ أف العالمة ىي عبارة عغ كعج لمدبائغ. فالتدميع بشاًء عمى ىحا 
لقخار، الػعج يبشي الثقة، كيقمل مغ السخاشخ، كيداعج الدبائغ عمى التخفيف مغ التػتخ عشج اتخاذ ا

 لمتحػؿ مغ مشتج إلى آخخ.
عشجما بيغ أف العالمات التجارية  (Yannopoulos, 2011, p:2)كىحا ما أشار إليو      

أصبحت ىامة لألعساؿ التجارية عبخ شبكة السعمػمات العالسية ؛ ألف العسالء يفزمػف الذخاء مغ 
تي ليا شيخة كاسعة كىي محل ( الAmazon.comالسػاقع اإللكتخكنية السعخكفة كالسذيػرة؛ مثل )

بدبب عامل  شبكة السعمػمات العالسيةثقة لمعسالء. كلكغ مغ العسالء مغ يتحاشػف الذخاء عبخ 
الثقة كالدخية، كاكتداب ثقة الشاس ىػ التحجؼ األكبخ بالشدبة لمسػاقع اإللكتخكنية؛ ألف كثيًخا مغ 

 قع.الدكار يتخددكف في تقجيع معمػماتيع لعجـ ثقتيع في السػ 

 خجمات الجعؼ:  .3
عشرخ ىاـ؛ إذ يتعيغ عمى مشجكبي خجمات الدبائغ  -خالؿ عسيمة الذخاء كبعجىا-دعع الدبػف      

التستع بالسعخفة كاالىتساـ بخبخات الدبائغ، فالذخكة التي تكػف عمى كشظ إقامة عالقات مع زبائشيا، 
 Jeffالدبائغ، فقج قاـ )( تزع أفزل عاممييا في دعع Amazon.comعمى سبيل السثاؿ،  )

Bezos مؤسذ أمازكف كالخئيذ التشفيحؼ ليا في األياـ األكلى باإلجابة عمى بعس رسائل البخيج )
 اإللكتخكني بشفدو.

 التسييد: .4
كغالبًا ما تتػفخ ، التسييد يحجد ىػية أسساء الساركات، كالذخكات الخاعية، كمكػنات السشتج     

التخكيجية، كسا أف السمرقات عمى السشتجات الحداسة تؤدؼ إلى تعميسات عغ االستعساؿ كالسػاد 
كيجب كضع مخادفات رقسية ، إدراؾ السشتج كتسييده، كتؤثخ في سمػؾ اتخاذ القخار عشج الذخاء

لمسمرق في العالع االفتخاضي، أما )خجمات السػقع اإللكتخكني، مجة استخجاـ السشتج، كمػاصفات 
 عمػمات(؛ فتذكل كضع ممرق مباشخ عمى مػاقع الذبكة.كميدات السشتج، كغيخىا مغ الس
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 Pricing Onlineنتخنت: التدعيخ عبخ اإل  3.4.2

إف ما يسيد التدعيخ عبخ شبكة السعمػمات العالسية عغ التدعيخ التقميجؼ، أنو يترف      
بالجيشامكية كالسخكنة كعجـ الثبات، بسعشى أف األسعار تتغيخ يػميًا، كأحيانًا في اليػـ الػاحج، مع 

 ,Yannopoulos, 2011)كجػد مشتجات تتدع أسعارىا باالستقخار لسجة معيشة. كلقج أشارت دراسة 

p:2-3)  أف التدعيخ مغ أكثخ عشاصخ السديج التدػيقي تأثخًا بذبكة السعمػمات العالسية، كذلظ
 بدبب تأثيخه عمى إستخاتيجية التدعيخ لمسؤسدة بعػامل مختمفة، كىي: 

  ازدياد السعمؾمات: .1
لعل مغ أحج أىع مؤثخات شبكة السعمػمات العالسية، ىػ انفجار السعمػماتية؛ ما أسفخ عغ      

ازدياد السشافدة بيغ السؤسدات كتخفيس األسعار، فكثيخ مغ الذخكات السعتسجة عمى شبكة 
السعمػمات العالسية فقط، تقجـ أسعارًا مخفزة لمغاية عسا يقجمو السػزعػف اآلخخكف، أك حتى ما 

ال يدتفيجكف مغ ىحه ( Autobytel.comجمو شخكات "الصمب بالبخيج"؛ فسثاًل: عسالء شخكة )تق
الخجمات، التي تقجميا الذخكة، كػنيا شخكة خجمات تعسل عبخ شبكة السعمػمات العالسية في مجاؿ 

 التعامل بالديارات، يجفعػف مقابل سيارة محجدة أقل مسا يجفعو آخخكف. 

 :ككالت التبادؿ التجاري  .2
لقج مكشت شبكة السعمػمات العالسية مغ سيػلة البحث عغ الدمع األقل ثسشًا بصخيقة سخيعة،       

كبأقل كمفة، كالسيسا عغ شخيق ككاالت التبادؿ التجارؼ السختمفة التي تقجـ مجخاًل سخيعًا لمثسغ 
لتجارؼ مرسسة كالسعمػمات الستػفخة عغ كثيخ مغ السػزعيغ عبخ الذبكة. كسا إف ككاالت التبادؿ ا

لجعل عسمية التدػؽ عبخ شبكة السعمػمات العالسية أكثخ يدخًا لفحز الدمعة السحجدة لمذخكة في 
 عجة مػاقع كمعخفة ثسشيا. 

 : شبكة السعمؾمات العالسيةازدياد أك نسؾ السؾرديؽ عبخ  .3
 إف ازدياد عجد مدتخجمي شبكة السعمػمات العالسية، كدخػؿ عجد كبيخ مغ السػزعيغ     

كالتي تعدز قػة صفقاتيع، ، اإللكتخكنييغ الحيغ يدكدكف الستدػقيغ بكثيخ مغ الفخص )أك االختيارات(
فتزع ضغػشًا لتخفيس األسعار الستجاكلة، بدبب زيادة عجد السػرديغ، كتقميز حاجد السدافات، 

كباختفاء لتسكغ الشاس مغ الذخاء مغ الباعة عبخ السػاقع اإللكتخكنية في أؼ مػقع مغ العالع، 
 الػسائط التقميجية، تشقاد األسعار إلى االنخفاض. 
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 أسؾاؽ السداد العمشي:  .4
تؤثخ  (eBay)إف أسػاؽ السداد العمشي السعتسجة عمى شبكة السعمػمات العالسية؛ مثل: شخكة       

تقجـ عمى أسعار الدمع التي تباع عبخ الذبكة، فأسػاؽ السداد العمشي عبخ شبكة السعمػمات العالسية 
شخقًا حجيثة لألسعار الحقيقية، فيؤالء العاممػف بدػؽ السداد العمشي يسكشػف الباعة كالسذتخيغ مغ 

 شخاء أك بيع الدمع عبخ الذبكة بصخيقة السشاقرة، ما يتختب عميو عادة بيع الدمع بأسعار مخفزة.

 بحؾث األسعار:  .5
ات األسعار ىي تدكيج السدػقيغ مغ تأثيخات شبكة السعمػمات العالسية األخخػ عمى نذاش     

بأحجث كأرقى بحػث األسعار كاختبار القجرات، كبخالؼ التػزيع التقميجؼ حيث بحػث األسعار 
مكمفة بالشدبة لمػقت كالساؿ، فإف شبكة السعمػمات العالسية تدسح لمسدػقيغ ببحث كاختبار قخارات 

ة ميػؿ السدتيمظ نحػ األسعار، األسعار في الػقت السشاسب كبتكاليف مخفزة، كلتدييل متابع
فإف الستعقبيغ اإللكتخكنييغ قادركف عمى كضع األسعار في مشتيى الجقة، كمغ ثع إجخاء التعجيالت 
السشاسبة لمدعخ عشج الزخكرة، كقج أكججت بحػث األسعار عبخ شبكة السعمػمات العالسية، 

في قاعجة البيانات أك ممفات  معمػمات ميدخة مغ مرادر مختمفة كتاريخ الدبػف الذخائي السخدف 
(Cookies)االرتباط 

(ClickStream)أكاستخجاـ أسمػب *
، كمثل ىحه السعمػمات عغ األسعار  **

تداعج السدػقيغ عمى تعجيل أسػاقيع إلى البحث عغ شخؽ ججيجة كاكتذاؼ مجسػعة ججيجة مغ 
 .العسالء السخبحيغ

  Online Distributionنتخنت: التؾزيع عبخ اإل  4.4.2

يقرج بالتػزيع بأنو: "عسمية إيراؿ السشتجات )سمع كخجمات( إلى السدتيمظ الشيائي أك      
السذتخؼ الرشاعي، كذلظ عغ شخيق مجسػعات األفخاد كالسؤسدات التي يتع عغ شخيقيا خمق 

 .(227، ص:2003السشافع الدمشية كالسكانية كالحيازية لمدمع" )معال كتػفيق، 

                                                           
ىي عبارة عغ ممفات نرية، اذ أنيا ليدت بخامج أك شفخات بخمجية، التي تيجؼ إلى جسع بعس السعمػمات عشظ، كىػ مفيج أحيانًا،  *

 .خاصة إذا كاف السػقع يتصمب مشظ إدخاؿ كمسة مخكر تخػلظ بديارتو
.عمى اإلنتخنت إنصالقًا مغ صفحة محجدة ػ صفحة إلى صفحة أخخ لكتخكني الشاجع عغ تشقل الدبػف مغ كىػ الصخيق اإل **
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كسا تختمف عسمية التػزيع عبخ شبكة السعمػمات العالسية باختالؼ شبيعة السشتػج الحؼ يجخػ      
-255، ص:2007تدػيقو كبيعو عبخ الذبكة )سمعة أك خجمة(، كفيسا يمي تػضيح ذلظ )أبػفأرة، 

256:) 
عتماد على النظم ٌكون من خالل اال Distributing of Goodsتوزٌع السلع: " .1

لداعمة؛ مثل: النمل، وتخزٌن المخزون، وتجمٌع المنتج الموجودة فً اللوجستٌة ا
 المٌدان الوالعً.

 سالٌب عدٌدة: ؤوٌجري توزٌع الخدمات ب Services Distributingتوزٌع الخدمات:   .2
توزٌع الخدمات عبر مولع المنظمة البائعة: من خالل الدخول إلى الخدمة المطلوبة  -أ 

المشتري اإللكترونً بعد أن ٌدفع الثمن المطلوب من عبر كلمة سر ٌحصل علٌها 
خالل أسالٌب الدفع عبر الشبكة، ومن األمثلة على هذه الخدمات مشاهدة بعض 

 الوثائك والبرامج واألفالم وغٌرها.
وٌكون ذلن بعد أن تحّصل المنظمة  Downloadتوزٌع الخدمات بؤسلوب التحمٌل:  -ب 

ً ألسلوب التحصٌل  المتفك علٌه، ومن األمثلة على هذه الثمن المطلوب وفما
 الخدمات: بٌع البرامج والملفات واألفالم وملفات الصوت والصورة.

وهو التوزٌع الذي ٌجري جزء منه  Hybrid Distributingالتوزٌع المختلط:  -ج 
بصورة إلكترونٌة على شبكة المعلومات العالمٌة، والجزء اآلخر ٌكون فً العالم 

 السٌاحٌة التً تمدم للعمالء عبر الشبكة.الوالعً؛ مثل: الخدمات 
ٌجري استخدام البرٌد اإللكترونً  E-Mailاستخدام البرٌد اإللكترونً فً التوزٌع:  -د 

بصورة فاعلة فً عملٌات التوزٌع، إذ أن الكثٌر من الخدمات تباع على شبكة 
من خالل البرٌد اإللكترونً مثل  Deliveryالمعلومات العالمٌة ٌجري تسلٌمها 

 ."خدمات بٌع الملفات المختلفة وخدمات الحجز فً الفنادق والطائرات()

ىحا كأحجثت شبكة السعمػمات العالسية تغييخات جػىخية في تخكيبة كىيكمة قشػات التػزيع، كمغ      
الخرائز السسيدة التي تسيد عسميات التػزيع عبخ الذبكة عغ تمظ التي تتع خارج الذبكة، كىي 

 :(66-65، ص:2015كاآلتي )سميساف، 

كدخ الحػاجد الجغخافية كتغييخ شخؽ التػزيع التقميجؼ حدب شبيعة السشتجات )سمع أك  .1
 .خجمات(

استخجاـ الػسائل اإللكتخكنية مغ قبل بعس السشطسات لجمج شخكائيا مغ السػرديغ كالػسصاء،  .2
القزاء عمى كالسذاركة معيع في البيانات كالسعمػمات عغ الحخكة اليػمية لمسشطسة، بيجؼ 

 مذاكل التأخيخ في التػريج كتجشب الفجػات التخديشية.
 قرخ قشػات التػزيع بيغ السشطسة كشخكائيا. .3
انخفاض أسعار الدمع كالخجمات الستبادلة عمى شبكة السعمػمات العالسية، بدبب انخفاض  .4

 التكاليف.
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غ الستدػقيغ، في حيغ ىػ الػسيمة األفزل عشج كثيخ م الذبكةكيخػ الباحث أف الذخاء عبخ      
 ، لحا يشبغي عمى السشطسات أف تػائع ماخارج الذبكةالذخاء مغ الستاجخ السػجػدة  يفزل آخخكف 

 ذبكة.الكالحزػر عبخ  خارج الذبكة،بيغ الحزػر الذخري 

 Online Promotion نتخنت:التخكيج عبخ اإل  5.4.2

 - ىع، كإقشاعيعتحكيخ ، ك إبالغ السدتيمكيغ ةالتي تحاكؿ مغ خالليا الذخك يعج التخكيج الػسيمة     
سثل صػت ي التخكيج ، أؼ: أفالسشتجات كالعالمات التجاريةب -بذكل مباشخ أك غيخ مباشخ 

التجارية؛ فيي كسيمة يسكغ مغ خالليا لمذخكة إقامة حػار كبشاء عالقات مع  تياالذخكة كعالم
 ،في إنراؼ العسالء التخكيجديع يف يسكغ أكحلظ مغ خالؿ تعديد كالء العسالء، ، السدتيمكيغ

 كصػاًل إلىكما تسثمو الذخكة كالعالمة التجارية،  ،معخفة مغ يرشع السشتجمغ لسدتيمكيغ اسكغ يُ ك 
 ،لمذخكات باألشخاص كاألماكغ كاألحجاث التجارية ةعالمال التخكيج كسا يخبط ،ستخجاـحافد اال

األخخػ. يسكغ أف تديع في إنراؼ العالمات لعالمات التجارية كالتجارب كالسذاعخ كاألشياء فا
فزاًل  –صػرة العالمة التجارية  تحديغالعالمة التجارية في الحاكخة ك  تخسيخمغ خالؿ  -التجارية 

 .(Kotler and Keller, 2012, p:476)السبيعات زيادة  عغ

إستخاتيجية  كتعج شبكة السعمػمات العالسية أحج أىع العػامل اليامة التي تديع في تحديغ     
السشطسات، كيػفخ شخيقًا ججيجًا لمػصػؿ إلى العسالء، كتػصيل رسالة الذخكة مغ خالؿ مجسػعة 

 مغ األدكات التخكيجية التي تدتخجميا السشطسات في التخكيج ألعساليا اإللكتخكنية كىي:

  Web Site السؾقع اإللكتخكني:أكلا: 

التخكيجية الفاعمة لألعساؿ اإللكتخكنية، كلكي يشجح السػقع يعج السػقع اإللكتخكني األداة      
اإللكتخكني في أداء كضائفو التخكيجية برػرة فاعمة، فيشبغي تدجيمو عمى عجد مغ محخكات البحث 

أبػفأرة،  )كاالشتخاؾ في الرحف كالسجالت كالسػاقع األخخػ التي تدتقصب أكبخ عجد مغ الدبائغ
 .(266، ص:2007
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 Search Engines and Indexes الفيارس:ك ثانياا: محخكات البحث 

ُتعج محخكات البحث كالفيارس أداة تخكيجية ميسة، ُتسكغ الدبػف مغ الػصػؿ إلى السشتج الحؼ      
يخيجه، مغ خالؿ تتبع تدمدل مػضػعات الفيخس، كمغ السيع لمذخكات تدجيل مػقعيا اإللكتخكني 

 Yahoo and) ت البحث السفيخسة األكثخ شيخة كمغ ىحه السحخكاتالخاص بيا عمى أغمب محخكا

google)  ،(.127، ص:2011حتى تتسكغ الذخكات مغ تدػيق نفديا كمشتجاتيا جيجًا )العكيمي 

  Electronic Advertising : اإلعالف اإللكتخكني:ثالثاا 

عمى شبكة السعمػمات يسكغ تعخيف اإلعالف اإللكتخكني عمى أنو: "حسالت تخكيجية تقاـ      
العالسية تتشػع بتشػع األساليب كالصخؽ، فتأتي تارة عمى شكل فقخات دعائية في السػاقع السذيػرة 

تتعجد  كسا. (330، ص:2010)الصائي،  كالسػاقع الجعائية، كتارة عمى شكل رسائل بخيجية مكثفة"
، 2010)الصائي، فيسا يميكتختمف اإلعالنات اإللكتخكنية عغ بعزيا بعزًا، كيسكغ إجساليا 

 :(335-331ص:

  Email Advertising: إعالنات البخيج اإللكتخكني .1

تدكدىع  عبخ بخيجىع اإللكتخكني، كعادة ماالذبكة كىي إعالنات ترل إلى مدتخجمي      
كالفيجيػ كالرػر  Multimediaبسعمػمات عغ مشتجاتيا كخجماتيا باستخجاـ الػسائط الستعجدة 

 الستحخكة.

 Sponsorship: إعالنات الخعاية .2

تخكد فكخة ىحه اإلعالنات عمى دمج السشتج )الدمعة أك الخجمة أك السعمػمة( السعمغ عشو      
 .شبكة السعمػمات العالسيةضسغ السحتػػ التحخيخؼ لسػقع معيغ عمى 

  Banner Advertising إعالنات الخاية )الالفتات(: .3
كمخترخة، ثابتة أك متحخكة تتسيد بالحخكة كالتفاعل، ىي إعالنات ترػيخية صغيخة      

حجاـ مختمفة، كيتع ترسيسيا كصياغة محتػاىا بذكل يغخؼ أكتكػف عادة مدتصيمة الذكل ب
 عمييا. شقخالسذاىج لم
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  Button Advertising إعالنات األزرار: .4
كىي إعالنات صغيخة مخبعة أك مدتصيمة تدتخجـ مغ أجل تحسيل بخامج مثل      

(Netscape) نيا تختبط أل ؛تحسل اسع الذخكة أك شعارىا كتمقى استجابة مغ الدائخ كعادة ما
 .ببخامج ُتحّسل مجاناً 

  Classified Advertising: اإلعالنات السبؾبة .5
كتذبو اإلعالنات السبػبة في الرحف الػرقية، حيث تتكػف صفحة الػيب التي تطيخ      

مختبة في مدتصيالت كتتبشاىا عادة الرحف اإللكتخكنية مثل أماـ الدائخ مجسػعة إعالنات 
(New York Times.) 

  Website إعالنات السؾاقع الخاصة بالذخكات: .6
تعج السػاقع اإللكتخكنية الخاصة بالذخكات بحج ذاتيا إعالنًا لمذخكة كمشتجاتيا كفييا      

 السعمػمات عغ الذخكة.

   Keyword Advertising :إعالنات الكمسة الجالة .7
 عالنات يدتخجـ بذكل أساسي عمى مػاقع محخكات البحث مثلىحا الشػع مغ اإل     

(Yahoo & Alta Vista). 

 Pop-Up , Pop Under: اإلعالنات الفجائية .8
كىي إعالنات مذابية لإلعالنات التمفديػنية تدتخجـ عادة الرػت كلقصات الفيجيػ، كىي      

عالنات التي تطيخ كاإلء عشج فتح أحج السػاقع أك أثشاء ترفحو ىبذكل مفاجتطيخ لمسدتخجـ 
 .عشج قخاءة البخيج اإللكتخكني

 Interstitials إعالنات الفؾاصَ: .9
بيغ الزغط عمى رابط صفحة كيب كاكتساؿ  كىي إعالنات صغيخة تدتسخ في الفتخة ما     

 اكتساؿ تشديل ىحه الرفحة.تشديميا عمى الذاشة، حيث يختفي ىحا اإلعالف بسجخد 

 Advertising In Chat Room :اإلعالنات في غخؼ السحادثة  .10
ػف كإدارتيا كيقػم ((Chat Room Sponsorيقػـ بعس البائعيغ بخعاية غخؼ السحادثة      

 بالتخكيج لسشتجاتيع بصخيقة غيخ مباشخة مغ خالؿ ىحه الغخؼ.
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 Newsnet Groups: مجسؾعات األخبار: رابعاا 

، األفخاد كالسؤسداتفعالة لتبادؿ األفكار كالخبخات بيغ  تخكيجية خبار كسيمةمجسػعات األ جعتُ      
الحرػؿ عمى معمػمات تدػيقية ميسة أثشاء الشقاشات  كتعج ىحه السجسػعات ميسة لمسدػقيغ في

غخؼ كتتسيد مجسػعات األخبار بأنيا ال تتع في الػقت الحقيقي كسا في  ،في ىحه السجسػعات
 (.88، ص:2006السحادثة )الحبػني، 

 Customer Serviceخجمة الدبؾف:  6.4.2

إف الخجمات تسثل جانبًا ميسًا في األعساؿ اإللكتخكنية، كمػاكبة األعساؿ عبخ شبكة      
السعمػمات العالسية يتصمب تػفيخ خجمات دعع الدبػف كخرػصًا تمظ التي تعقب عسمية البيع 

 (:115-114، ص:2007ع ىحه الخجمات إلى نػعيغ )أبػفأرة، كالذخاء، كيسكغ تقدي

: كىي خجمات تقجميا السػاقع اإللكتخكنية برػرة دائسة كمدتسخة بدبب خجمات دعؼ دائسة .1
حاجة الدبائغ السدتسخة لمحرػؿ عمييا كمغ ىحه الخجمات، التبادؿ السدتسخ لمبيانات 

السدتسخة لسدتػػ رضاء الدبػف عغ  كالسعمػمات كتػفيخ التدييالت، كالسالحطة كالسخاقبة
 السشتج.

: كىي خجمات داعسة لمدبػف، كىحه الخجمات غالبًا لجعؼ الدبؾف )مؤقتة(  خجمات حدب الحاجة .2
ما تكػف بعج إنجاز عسمية البيع كالذخاء، كمغ ىحه الخجمات اإلجابة عمى استعالمات كأسئمة 

كالتقشية في السشتج كغيخىا مغ  الدبػف حػؿ أساليب الذحغ كشخكشو كحػؿ القزايا الفشية
 األسئمة.

 Personalization ص:يالتخر 7.4.2

، قج جمب مػضػع (One – to – One Marketing)إف تدايج االىتساـ بالتدػيق الذخري      
حيث  تخريز السشتجات كاالتراالت إلى مكانة متدايجة التسيد في نطخية التدػيق كمسارستو،

ساعج األعساؿ التجارية عمى تخريز العخكض لمعسالء، مغ خالؿ بشاء ممف تعخيف عغ تاريخ 
شخاء كتفزيالت السدتخجـ، كيسكغ أف يتع ذلظ عغ شخيق تتبع معمػمات السشتج كصفحات الػيب، 

 ,Niharika and Satinder)التي تداعج عمى احتساؿ تقجيع العخكض التي تعكذ اىتساماتيع 

2015, p:269) .( ككفقًا لييئة التخريزwww.personalization.com)  فإف اليجؼ مغ

http://www.personalization.com/
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 .Lee et al., N) تصبيق تكشػلػجيا السعمػمات لتػفيخ التخريز في البيئة التدػيقية ىي كسا يمي

d, p: 4): 

  االحتياجات؛تقجيع خجمة أفزل لمعسيل مغ خالؿ تػقع 
 جعل التفاعل فعاال كمخضيا لكال الصخفيغ؛ 
 بشاء عالقة تذجع العسالء عمى العػدة لعسميات الذخاء الالحقة؛ 

 Virtual Communitiesفتخاضية: السجتسعات ال 8.4.2

لقج ساىست بعس مػاقع الػيب في ضيػر أسمػب ججيج ما يعخؼ بالسجتسعات االفتخاضية،      
التي أتاحت لألفخاد كالذخكات مجاؿ لمتفاعل عبخ شبكة السعمػمات العالسية لمتعبيخ عغ أنفديع 
كتبادؿ األسئمة، كبشاء عالقات عبخ كسائل مختمفة مثل غخؼ السحادثة كالسشتجيات كصفحات 

(. كغالبًا ما تكػف مثل ىحه السجتسعات االفتخاضية 317، ص:2007االجتساعي )أبػفأرة،  التػاصل
سػقًا جاذبًا ألكبخ عجد مغ السدػقيغ، تداعجىع في الػصػؿ إلى قصاعات محجدة مغ السدتيمكيغ 
ذكؼ االىتسامات السذتخكة، فزاًل عغ القجرة عمى التحجيج الجقيق لخرائز ىؤالء السدتيمكيغ 

افية، كسا تتيح ىحه السػاقع فخصة أكبخ لديادة احتساؿ تعخض األفخاد الحيغ يقػمػف بديارتيا الجيسغخ 
، 2008)أبػالشجا، لمسػاد اإلعالنية كالتدػيقية نتيجة بقائيع لفتخات شػيمة داخل ىحه السػاقع 

 (.176ص:
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 خالصة الفرَ الثاني: 5.2

ُيعج استخجاـ التدػيق اإللكتخكني مجخل لمتسيد كاإلبجاع لمسشطسات الحجيثة، التي تتشاسب مع      
عرخ تكشػلػجيا السعمػمات، كذلظ مغ خالؿ استخجامو لمػسائل اإللكتخكنية في تشفيح العسميات 

ي الػصػؿ كاألنذصة التدػيقية، كالتي بجكرىا أكدبتو مدايا كخرائز تسيده عغ التدػيق التقميجؼ ف
إلى أكبخ شخيحة مسكشة لمعسالء ككدب رضاىع كزيادة الخبحية كغيخىا؛ عغ شخيق إمكانية الػصػؿ 

  إلى األسػاؽ العالسية كتقجيع السشتجات في السكاف كالدماف السشاسبيغ.

ىحا الفرل مفيػـ التدػيق اإللكتخكني في محاكلة لتػضيح بعس السفاىيع ذات  لحلظ تشاكؿ     
بالتدػيق اإللكتخكني، التي أفخزتيا تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت عمى البيئة التدػيقية، العالقة 

 كأنػاعو، كالسخاحل التي يسخ بيا، كالتحجيات التي تػاجو في بيئة األعساؿ اإللكتخكنية.

 كلمتكيف مع عالع التدػيق اإللكتخكني يتصمب اتخاذ قخارات إستخاتيجية تدػيقية عمى مدتػػ      
السشطسة ككل، كال يتحقق ذلظ إال بتػافخ بيئة أعساؿ مشاسبة تتشاسب مع التصػر التكشػلػجي الحجيث 
في مجاؿ التدػيق الستسثمة في الستصمبات الالزمة الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني كىي البشية 

 التحتية، الخرػصية، دعع اإلدارة العميا، األمغ، كالبيئة التذخيعية.
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 نثانثانفصم ا

 انتسىيك انسياحي اإلنكرتوني
 تسييج: 1.3

ـٍ مغ معطع دكؿ       ُتعج الدياحة مغ القصاعات االقترادية اليامة كالتي تحطى باىتساـ متشا
العالع، التي جعمت مغ قصاع الدياحة حجخ أساس اقترادىا الػششي، لسا لو مغ تأثيخ عمى عجمة 
التشسية االقترادية، كسا أف ىحا القصاع لغ يؤتى نفعو إال بتدػيق سياحي صحيح عبخ الػسائل 

، 2017اإللكتخكنية لجسيع خجماتيا الدياحية السػجية نحػ إشباع حاجة كرغبة الدائح )الفشجؼ، 
(،  لحا ضيخ مفيػـ التدػيق الدياحي اإللكتخكني، كالحؼ يعج مفتاح نجاح السشطسات 23ص:

الخجمية الدياحية، كشخًشا مغ شخكط تقجيع خجمة سياحية تشافدية ذات جػدة عالسية في بيئة 
كبشاء عمى ذلظ انعجـ فييا عشرخ السدافة كالػقت بيغ مقجـ الخجمة كالسدتفيج مشيا.   تدػيقية

 يتشاكؿ ىحا الفرل مايمي:

 الدياحي. التدػيق السبحث األكؿ: 2.3

 تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في السجاؿ الدياحي.السبحث الثاني:  3.3

 ليبيا. في الدياحة السبحث الثالث: 4.3
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 ياحيـــــــــــــــــــــول: انتسىيك انساملبحث األ 2.3
ُيعج التدػيق الدياحي مغ العشاصخ األساسية التي تعتسج عمييا الجكؿ الدياحية بذكل عاـ      

كالذخكات الدياحية بذكل خاص، نتيجة ازدياد حخكة الدياحة الجكلية، كشجة السشافدة بيغ الجكؿ 
عتقج أف التدػيق الدياحي مدتقل عغ التدػيق العاـ؛ الستحػاذه عمى الدياحية، لجرجة أف أصبح يُ 

الشريب األكبخ مغ األسػاؽ السرجرة لمدػاح، بل أصبح نجاح التدػيق الدياحي مقياس نجاح 
 الجكلة الدياحية في تحقيق أىجافيا الدياحية السختمفة. 

 تعخيف التدؾيق الدياحي: 1.2.3

"ذلظ الشذاط اإلدارؼ كالفشي الحؼ تقػـ بو السشطسات الدياحية  يعخؼ التدػيق الدياحي بأنو:     
داخل الجكلة كخارجيا لتحجيج األسػاؽ الدياحية السختقبة كالتعخؼ عمييا كالتأثيخ فييا؛ بيجؼ تشسية 

، 2006الحخكة الدياحية القادمة مشيا كتحقيق أكبخ قجر مغ اإليخادات الدياحية" )عبج الدسيع، 
 .(31ص:

 ؼ التدؾيق الدياحي:أىجا 2.2.3

 (:17:، ص2017يدعى التدػيق الدياحي إلى تحقيق األىجاؼ اآلتية )سارة،      
إرضاء السائح: الهدف األساسً من التسوٌك السٌاحً هو إرضاء السائح، حٌث " .1

مة ئٌحصل السٌاح على الخدمات المناسبة بؤسعار مناسبة وبطرٌمة مرضٌة ومال
 وأذوالهم.ومتوافمة مع تولعاتهم 

 ستغالل األمثل للموارد.لتصاد التشغٌلً ممكناً: وذلن من خالل االجعل اال .2
تحمٌك األرباح: إذ ٌعمل التسوٌك السٌاحً على مساعدة المإسسة فً تحمٌك األرباح  .3

 وإعطاء صورة جٌدة عن المإسسة السٌاحٌة.
 ."احتكار سوق سٌاحً معٌن وتمدٌم خدمات سٌاحٌة متمٌزة بؤسعار معمولة .4

 السديج التدؾيقي الدياحي: 3.2.3

إف نجاح السشطسات الخجمية الدياحية يعتسج بالجرجة األكلى عمى عشاصخ السديج التدػيقي      
الدياحي، كالحؼ ييجؼ إلى إشباع حاجة الدػاح كرغبتيع، بعج تحجيج القصاع السدتيجؼ مغ الدػؽ 

كعميو يسكغ تعخيف السديج التدػيقي الدياحي بأنو: مجسػعة مغ العشاصخ أك الجيػد  الدياحي. 
السػجية نحػ قصاع معيغ، كالتي يسكغ لمسشطسات الدياحية التحكع فييا كاستخجاميا لمخد عمى البيئة 

كمغ  .(Chaudhary, 2010, p:61)الخارجية الخارجة عغ الديصخة لتحقيق أىجافيا التدػيقية 
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صػؿ إلى مديج تدػيقي سياحي متكامل فسغ الزخكرؼ معخفة العالقة بيغ عشاصخ السديج أجل الػ 
 التدػيقي كاستجابة الدػؽ.

 :) الخجمة الدياحية ( السشتج الدياحيأكلا: 

السشتج الدياحي: ىػ مديج مغ العشاصخ السمسػسة كغيخ السمسػسة التي تتػافخ لجػ الجكلة      
 الدياحي، الحؼ تعتسج عميو في إثارة الصمب الدياحي الجاخمي كالخارجيفتكػف مرجرًا ميسًا لمجحب 

 .(217، ص:2006)عبجالدسيع، 

كسا إتفق الباحثػف في مجاؿ الخجمات الدياحية في دراساتيع كأبحاثيع عمى ترشيف الخجمات      
مة الدياحية التي تخكد عمى إشباع حاجات كمتصمبات كرغبات الدائح عشج قيامو بذخاء الخج

 :(43، ص:2014الدياحية لديارة األماكغ الدياحية، كاألثخية، كالجيشية عمى اآلتي )الجىػف، 

 : كىي ما يدتخجمو الدائح خالؿ جػلتو الدياحية مغ كسائل نقل.خجمات الشقَ .1
 : كىي أماكغ إقامة الدائح خالؿ جػلتو الدياحية.خجمات اإليؾاء .2
 مغ الصعاـ كالذخاب. يمبي حاجة الدائح ما كىي كل: خجمات الظعاـ .3
: كتذسل جسيع الخجمات السراحبة، مثل الخجمات الرحية، كخجمة الخجمات السدانجة األخخى  .4

 الياتف، كخجمة الريانة، كخجمة غدل السالبذ، كالخجمات السرخفية، كخجمة األمغ كغيخىا.
في حيغ تتدع الخجمة الدياحية بالسقارنة مع الدمعة بعجد مغ الخرائز، متسثمة في      
 :(200 -198، ص:2004)الصائي، اآلتي

أؼ يرعب إبخاز السشافع كالتدييالت  ((Intangibleتترف الخجمة الدياحية بعجـ السمسػسية  .1
 لمخجمة الدياحية السقجمة.

 تترف الخجمة الدياحية بأنيا متغايخة الخػاص، أؼ تختمف في تقجيسيا مغ سائح آلخخ.  .2
 تترف الخجمة الدياحية بأنيا خجمات ال يسكغ نقميا )كسا ىػ الحاؿ في الدمع(. .3
تعتسج الخجمة الدياحية عمى الجالئل السادية لمسخافق الدياحية، حيث إف العالقة بيغ مقجمي  .4

شيا اليسكغ أف تتع بالذكل السصمػب ما لع تػفخ السخافق الدياحية الجليل الخجمات كالسدتفيجيغ م
 .Physical Evidence))السادؼ، لسا ليا مغ تأثيخ عمى انصباعات الدػاح 

 يتسيد الصمب عمى الخجمة الدياحية بالتحبحب كعجـ االستقخار في بعس السػاسع. .5
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  اليسكغ لمدػاح امتالؾ الخجمة الدياحية أك تخديشيا.  .6
( يسخ بيا 1.3عجة مخاحل كسا ىػ مػضح بالذكل ) (:96Butler, 2008, p-)كسا أكرد      

السشتج الدياحي مكػنة مغ ستة مخاحل بجءًا مغ مخحمة االكتذاؼ كاالستكذاؼ، مخكرًا بسخحمة 
التجفق كالسذاركة، كمخحمة التصػيخ كالتعديد، ثع مخحمة التذبع، كأخيخًا االنحجار، كىحا عخض مػجد 

 لمسخاحل السحكػرة:

  Discovery and Exploration Stageمخحمة الكتذاؼ كالستكذاؼ:  .1
في ىحه السخحمة يتع اكتذاؼ مشصقة معيشة بػاسصة مجسػعات صغيخة مغ الدكار الغيخ       

محمييغ بشاًء عمى مػاقع الجحب األكلية، ثع يمي ذلظ ُمحاكلة استكذاؼ السشصقة مغ خالؿ الديارات 
 كيربح ،في ىحا الػقت لغ تكػف ىشاؾ مخافق محجدة لمدكارالدياحية، إما لجكافع شبيعية أك ثقافية، 

. كفي العادة تكػف ىحه السخحمة تراؿ بالدكاف السحمييغ مختفًعااستخجاـ السخافق السحمية كاال
 مرحػبة بارتفاع تكمفة البحث كالتصػيخ لمسشصقة الدياحية.

 دكرة حياة السشتج الدياحي (Butler, 1980)(: نسؾذج بؾتمخ 1.3الذكَ )
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Source: (Butler, 2008, p: 7) 
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 The Involvement Stageمخحمة الشتخاؾ كالسذاركة:  .2
كف في تػفيخ السخافق بذكل أساسي أك حتى ؤ يبجأ بعس الدكاف السحمييغ بالسذاركة كيبج     

حرخًيا لمدكار، التي تذجع عمى تشسية السشصقة سياحيًا، ثع يبجأ السػسع الدياحي بالتصػر تجريجيًا 
لزغط السجتسعي بالسشصقة كاشتيار السشصقة بسقػمات الجحب الستػفخة، يعقب ذلظ حجكث نػع مغ ا

كمغ خرائز عمى الحكػمة بزخكرة تػفيخ كتحديغ كسائل الشقل لتمظ البقعة الدياحية. الدياحية 
 ىحه السخحمة تحقيق بعس اإليخادات التي تغصي ندبيًا تكمفة االستكذاؼ.

 The Development Stageمخحمة التظؾر:  .3
في ىحه السخحمة تبجأ السشصقة الدياحية في التصػر حيث تبجأ أعجاد الدكار في االزدياد تجريجيًا      

خرػصًا في أكقات الحركة بالسػاسع، كبصخيقة تتجاكز أعجاد الدكاف السحمييغ السقيسيغ بتمظ 
اركة السحمية السذكثفة ستخمق سػقًا سياحيًا معخكفًا، كتربح السشصقة، فاإلعالنات التدػيقية الس

بدخعة، كتحل محميا مخافق أكبخ حجسًا كأكثخ تفرياًل كأكثخ تصػرًا  يتزاعفاف كالتحكع في التشسية
كمغ خرائز ىحه السخحمة تحقق .تقجميا السشطسات الخارجية، ال سيسا في أماكغ إقامة الدائخيغ

 عػائج كبيخة لمجيات السدتثسخة بدبب تدايج اإلنفاؽ مغ قبل الدكار.

 Stage   The Consolidationة التعديد:  مخحم .4
في ىحه السخحمة تتباشأ عسمية نسػ الدياحة مع استسخار تجفق ػػػ تجاكز ػػػ أعجاد الدكار ألعجاد       

الدكاف السحمييغ )أىل السشصقة(، كيربح اقتراد السشصقة كنسػىا مختبط بذكٍل أساسي باإلنفاؽ 
العالسية السذتخكة عمى الدياحة، كىحا بجكره مختبط بالتخكيج الدياحي ليا، كمغ ثع تبجأ السذخكعات 

بالطيػر في شكل مؤسدات تعسل بتخاخيز مذاركة. كمغ خرائز ىحه السخحمة أيزًا استسخار 
 تحقيق عػائج لمجيات السدتثسخة بدبب تدايج اإلنفاؽ مغ قبل الدكار.

 The Stagnation Stageمخحمة التذبع:  .5
عجادىع كبيخًة بصخيقة ال تدسح في ىحه السخحمة ترل أعجاد الدكار إلى مدتػػ الحركة كتكػف أ      

ليع بالتستع بالسشصقة الدياحية بالكيفية السخغػبة، كسا أف السسارسات كالدمػكيات الشاتجة عغ األفخاد 
كالذخكات الدياحية بالسشصقة، قج تتدبب في ضيػر بعس السذاكل البيئية كاالجتساعية كاالقترادية 

ػر بالحاجة لمبحث عغ كجية ججيجة بجيمة عغ ىحه بالبيئة السحيصة، األمخ الحؼ يتختب عشو الذع
 الػجية الستقادمة، كتقل السخدكدات كالعػائج عغ السخاحل الدابقة.



66 
 

 The Decline – Rejuvenationمخحمة النحجار ػػػػػػػ إعادة النتعاش  .6
لغ تكػف السشصقة الدياحية  قادرة عمى التشافذ مع مشاشق الجحب الججيجة،  في ىحه السخحمة      

كالعجدية. كلغ يعػد أكبالتالي سػؼ تػاجو تخاجعًا في الدػؽ الدياحي، سػاء مغ الشاحية السكانية 
، ككفقًا لشسػذج بػتمخ عتادكا الدفخ كقزاء فتخات زمشية أشػؿا األمخ يدتيػؼ الدكار الحيغ 

(Butler, 1980)  السػضح أعاله، فإف ىحه السخحمة تسخ بخسذ مخاحل فخعية متبايشة الخرائز

، كاالستقخار (( Reduced Growth  الشسػ البصيء، ( Rejuvenation )كىي: االنتعاش 

(Stabilizattion) كاالنحجار ،Decline)) ثع االنحجار الذجيج ،Immediate Decline)). 

كالخغبات كالثقافات كالصبقات االجتساعية كاالقترادية التي بدبب االختالفات في الحاجات ك      
( إلى أف عسمية تصػيخ السشتج الدياحي 284، ص:2009)كػرتل، أشار  ،يشتسػف إلييا الدكار

)الخجمة الدياحية(، التي ىي محػر اىتساـ إدارة التدػيق في السشطسات الدياحية، مغ أجل إرضاء 
 الدػؽ الدياحية، عادًة ما تتع بعجة أساليب؛ مشيا: القصاعات كالسجسػعات السختمفة في

إدخال التحسٌنات والتعدٌالت على البرامج السٌاحٌة الحالٌة التً تمدمها المنظمات " .1
 حسب رغبة العمالء أو بالتعدٌل على شروط استفادة السائح من هذا البرنامج.

 ً الحالً.ضافتها إلى إطار البرنامج السٌاحإإٌجاد خدمات سٌاحٌة جدٌدة، و .2
استحداث برامج سٌاحٌة جدٌدة فً مناطك جغرافٌة جدٌدة لخدمة شرائح جدٌدة من  .3

 ."السواح

 ثانياا: التدعيخ الدياحي:

 كسياسة. الدمع حالة في ما عشو حج إلى أصعب ىػ الخجمات الدياحية حالة في ُيعج التدعيخ     
 بدالسة القخارات صشع عمى السشطسات تداعج التي التػجييية الفمدفة أك العسل مدار ىي التدعيخ
 لسػاجية كدالح فقط ليذ كيعسل التدػيق، إستخاتيجية مفتاح ىػ التدعيخ فإف لحا، مثالي. كبذكل

كيعخؼ التدعيخ . (Sarker el., al., 2012, p:274)السؤسدة  بقاء أيًزا يزسغ بل ، السشافديغ
السدتخجـ أك السدتيمظ لمسكاف أك السػقع أك الدياحي بأنو: "السقابل السادؼ السعقػؿ كالسقبػؿ مغ 

 .(110، ص:2012رشيج كيػسف، ) السذتخؼ لمدمعة السادية نفديا كأية خجمات أخخػ مخافقة"

)رشيج كيػسف، كىشاؾ مجسػعة مغ العػامل تؤثخ في تدعيخ الخجمة الدياحية؛ التي أشار ليا      
 :( كىي كاآلتي111-110، ص:2012
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التكالٌف الفعلٌة للخدمة السٌاحٌة: تُعد من العوامل المإثرة والمحددة لألسعار من " .1
خالل وجود حساب دلٌك للتكالٌف ٌساعد متخذ المرار لتحدٌد الهٌكل السعري والسٌاسة 
السعرٌة للمنتج السٌاحً، ما ٌدعم تطور المنتج السٌاحً وتمدٌمه بنوعٌة ممبولة 

ً ألهداف السواح المستلبل ومرغوبة من  هدفٌن، وهذا ٌعنً أن ٌكون السعر مالئما
 التسعٌر لدى مدٌري المنظمات السٌاحٌة.

عتبار عند تحدٌد األسعار لمختلف التشرٌعات واألنظمة الحكومٌة: ٌجب األخذ فً اال .2
المنتجات السٌاحٌة أن التشرٌعات واألنظمة الحكومٌة هً المعنٌة أصالً بالرلابة على 

ستراتٌجٌة السٌاحٌة، ومسولً الخدمات السٌاحٌة باألهداف العامة لإلمدى تمٌد منتجً 
 وبالتحدٌد لعنصر السعر المرتبط بهذا المنتج السٌاحً.

المدرات الشرائٌة للسواح: إن المدرات الشرائٌة للسواح المحلٌٌن تكون أضعف من  .3
ختالف عند عتبار هذا االالمدرات الشرائٌة للسواح الدولٌٌن، لذا ٌجب أن ٌإخذ فً اال

 ة السعرٌة للمنتجات السٌاحٌة والخدمات المرتبطة بها.ٌتحدٌد الهٌكل
لتصادٌة خالل فترة الرواج أو الكساد فً لتصادٌة: تإثر الظروف االتؤثٌر الظروف اال .4

 تخطٌط الهٌكلٌة السعرٌة للمنتج السٌاحً.
ة، وتولعات المنافسة: ٌجب التعرف على أسعار المنافسٌن، ومستوى خدماتهم السٌاحٌ .5

 ."ستراتٌجٌة سعرٌة ممترحةإلكل  أفعالهمردود 

 ثالثاا: التؾزيع الدياحي:

تختمف عسمية تػزيع الخجمة الدياحية عغ تػزيع الدمعة، فالدمعة يتع نقميا إلى مكاف تػاجج      
السدتيمظ، في السقابل فإف الدائح ىػ بشفدو يشتقل إلى مكاف تػاجج الخجمة الدياحية، كبإمكانو 
االستفادة مغ مشطسي الخحالت كككالء الدفخ كالدياحة في الحرػؿ عمى الخجمة. كمغ ثع فإف 
التػزيع الدياحي يعخؼ بأنو: "كافة األنذصة التي يتع مسارستيا مغ قبل كافة األشخاؼ ذات الرمة، 

 لو"كمغ أجل أف ُيتاح لمدائح مايخيجه مغ مشافع مكانية كزمشية كغيخىا بالػقت كالػضع السشاسب 
 .(112ص: ،2012)رشيج كيػسف، 

إلى قشػات رئيدية في تػزيع  (Bowie and Buttle, 2004, p:176-178)كيذيخ كل مغ      

 :( تشقدع إلى القشػات اآلتية1.2الخجمة الدياحية كسا ىػ مػضح بالذكل )

 Direct-to-Customer القشاة األكلى: مباشخة إلى العسالء

 ما كىحا كسصاء، كجػد عجـ مع مباشخٍ  بذكلٍ  الدياحية مع الدبائغ السشطسات كفييا تتػاصل     
 ر،لمباشا يعكزلتا قشػات فم عةكمجمالسشطسات الدياحية  حيث تدتخجـ السباشخ، التدػيق يدسى

ككسائل االتراؿ السعخكفة الياتف كالفاكذ كالحزػر  شبكة السعمػمات العالسية، رعب زلحجا ىيك 
 .لمسجيخيغ بالشدبة فعالية أكثخ تكػف  أف يسكغ القشاة ىحه فإف كسصاءالذخري، كنطخًا لعجـ كجػد 
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 (: قشؾات التؾزيع الدياحي كالزيافي7.8الذكَ )

عجد  نغاـ التؾزيع القشاة
 الؾسظاء

التدؾيق 
 1 السؤسدة................................................السدتفيج السباشخ

 1 نغاـ الحجد السخكدي................السدتفيج السؤسدة........... شبكات اإلحالة
 6 السؤسدة.................ككالء الدفخ..................السدتفيج تجار التجدئة
 6 السؤسدة...............مشغسؾ الخحالت.................السدتفيج تجار الجسمة

تجار الجسمة 
 7 الخحالت.......ككالءالدفخ.....السدتفيجالسؤسدة........مشغسؾ  مع تجار تجدئة

Bowie and Buttle, 2004, p: 177):) Source 

 Referral Networkشبكةاإلحالة : القشاة الثانية

غالًبا ما تكػف قخيبة مغ ك تدكد سالسل الزيافة بكتيبات،  ،ىي قشاة تػزيع مباشخة ذات فعالية     
كالتي ترف الفشادؽ األخخػ في السجسػعة، كيسكغ لمعسالء ستقباؿ، كتزع أدلة فشجقية، مكتب اال

 Computer Reservation لدمدمة الفشادؽ اإللكتخكني الحجد مباشخة ألنفديع، عبخ نطاـ الحجد

System (CRS). 

 Travel Agent As Intermediaryككالء الدفخ كؾسيط : الثالثة القشاة

 تخديغ كيتع كالدفخ، الزيافة مشتجات مغ تجسيع حدمة في تجدئة بائع بجكر الدفخ ككالء يقػـ     
اليجكية مثل الكتيبات،  كالجالئل البيانات قػاعج سالسل الزيافة في كأسعار مشتجات حػؿ معمػمات

كلتشطيع العالقة بيغ ككالء الدفخ كسالسل الزيافة يتع االتفاؽ بيغ الصخفيغ لتحجيج ندبة العسػلة 
 ج قياميا بالحجد سػاء غخفة أك تحكخة.التي تتقاضاىا ككالت الدفخ عش
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 Tour Operator As Intermediaryمشغسؾ الخحالت كؾسيط : الخابعة القشاة

 أحج يقػـ كالدياحة، حيث الدفخ صشاعة في الجسمة تجار ىع الدياحية مشطسػ الخحالت     
 السدتأجخة، الصيخاف شخكات مغ لمسقاعج بالجسمة التػزيع عسميات عمى بالتفاكض الخحالت مشطسي
 السدتيمكيغ إلى تدػيقو يتع معبأ، مشتج بتصػيخ يقػـ ثع الفشادؽ، مغ السجسعة اإلقامة كأماكغ

 مختمف مع مخفزة أسعار عمى كبجاًل مغ أف يػافق عسػلة، السشطع الدياحي مباشخًة، كال يتقاضى
 .شامل بدعخ الدبػف  عمى رسػـ فخض خالؿ مغ ربًحا يحقق السشطسات الدياحية السعشية،

 Tour Operator and Travelالسشغؼ الدياحي كككيَ الدفخ كؾسظاء : الخامدة القشاة

Agent As Intermediaries 

 الخحالت مشطسػ يدتخجـ تتذابو ىحه القشاة مع القشاة الخابعة، مع استثشاء رئيدي كاحج: فقج     
 دفع الخحمة مشطع عمى الحالة، ىحه في ،الذاممة الدياحية عغ مشتجاتيع لمتخكيج الدفخ كككالء
 مذكمة القشاة، في كقج يذكل كجػد عجد كبيخ مغ الػسصاء حجػزات، أؼ مقابل الدفخ عسػلة

 كىحا السقجمة، الخجمة مقابل ربح تحقيق إلى كسيط يدعى كل ألف  لسجيخؼ السشطسات الدياحية،
 .مشخفزة األسعار إلبقاء السجيخ عمى أكبخ ضغػًشا ىشاؾ أف يعشي

 التخكيج الدياحي:رابعاا: 

تيتع السشطسات الخجمية الدياحية بإعصاء أىسية كبيخة لعشرخ التخكيج، كتخرز لو ميدانية      
تخكيجية ضسغ بخامجيا الدشػية، كىحا االىتساـ ناجع عغ كػف ىحا الستغيخ يقػـ بإيراؿ الفكخة أك 

 خجماتيا.السعمػمة إلى السدتيمكيغ الحالييغ كالسختقبيغ عغ 

تراؿ إعالمي ُمقشع يدتيجؼ األسػاؽ اكعميو يسكغ تعخيف التخكيج الدياحي بأنو:      
السدتيجفة، كييجؼ إلى تحقيق األىجاؼ التدػيقية لمسشطسة مثل البيع، كتحديغ الرػرة الحىشية، 

 (.Chaudhary, 2010, p:248كالحرة الدػقية )

صخ تعتسج عمييا السشطسة في خمق االتراؿ بيشيا كيتكػف السديج التخكيجي مغ مجسػعة عشا     
 كبيغ الدبائغ، كتذسل العشاصخ اآلتية:
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 مؾاد مظبؾعة:  .1
 بأنيا أيًزا تػصف كالتي السصبػعة، السػاد مغ كاسعة مجسػعة إلى الزيافة كحجات تحتاج     

 بالعالمات الخاصة التدػيق مسارسات عغ بحًثا الفشجقي التدػيق جسعية أجخت ضسانات، كقج
 حالًيا ُتشفق التدػيق ميدانية مغ ندبة كبيخة أف ككججت الستحجة، السسمكة في الكبخػ  الفشجقية التجارية

 التػاصل أنذصة مغ آخخ شكل أؼ مغ أكثخ كالشذخات، الكتيبات مثل: الصباعة، مػاد إنتاج عمى
 الفشجؽ كتيبات القخشاسية،: الفخدية الزيافة لػحجات السصبػعة السػاد تذسل التدػيقي، حيث

 الفشجؽ مخافق) الغخفة داخل معمػمات الدفاؼ، كتيبات السصاعع، قػائع األسعار، كقػائع كالتعخيفات
 (األسبػع نياية عصمة السثاؿ، سبيل عمى) الخاصة السشتجات كتيبات ،(الغخؼ خجمة كقػائع

(Bowie and Buttle, 2004, p:204). 

 اإلعالف: .2
الستفق عميو بيغ السختريغ في ىحا السجاؿ ىػ الحؼ أكردتو جسعية التدػيق التعخيف  إف     

األمخيكية حيث عخفت اإلعالف بأنو: "كسائل غيخ شخرية لتقجيع األفكار أك الدمع أك الخجمات 
 (.113، ص:1990بػاسصة جية معمػمة كمقابل أجخ مجفػع" )الصائي كالعالؽ، 

مغ أكثخ األدكات التخكيجية أىسية في التخكيج لألنذصة  كمغ كجية نطخ الباحث فإف اإلعالف     
الدياحية، كقج زادت أىسيتيا مع ضيػر الػسائل اإلعالنية السختمفة األشكاؿ كالرػر، سػاء في 
صػرتيا التقميجية أكالحجيثة، ككحلظ في أدائيا في كيفية نذخ اإلعالنات كإيراليا في الػقت 

يل إلى ما يحتاجو مغ السعمػمات حػؿ الخجمة الدياحية السشاسب، مسا تختب عميو معخفة العس
ككيفية الحرػؿ عمييا مغ خالؿ كسائل اإلعالف السختمفة: )التمفديػف، كالخاديػ، كالسجالت، 

 محخكات في مشبثقة نػافح أك البانخ، إعالناتكالرحف، كاإلعالنات الصميقة، كالبخيج السباشخ، ك 
 كغيخىا(. ،اإللكتخكنية كالسػاقع كاألدلة البحث

 البيع الذخري: .3
يعج أحج عشاصخ السديج التخكيجي كىػ مغ أكثخ األساليب فعالية ككمفة حيث يتع البيع      

بػاسصة مشجكبي البيع، أك مسثمي الػكاالت، أك مسثمي التدػيق، أك رجاؿ البيع الحيغ يبحثػف عغ 
كبالتالي اإلقشاع الفكخة شفيياً، السدتيمكيغ )الدياح( السشاسبيغ، كتقجيع السشتج، أك الخجمة، أك 
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ليعخفو بالسشتج كإقشاعو بالذخاء" بالذخاء كيعخؼ بأنو: "عسمية اتراؿ مباشخ بالسدتيمظ )الدائح( 
 .(120ص: ،2011)العكيمي، 

كيخػ الباحث أنو باستخجاـ شبكة السعمػمات العالسية أصبح البيع الذخري أكثخ فعالية كأقل      
في صػرتو التقميجية، حيث باإلمكاف البيع بػاسصة كسائل االتراؿ  تكمفة مغ البيع الذخري

كاليػاتف الشقالة كالبخيج اإللكتخكني، كالتػاصل مع السدتيمكيغ بذكل مباشخ في أؼ كقت كأؼ مكاف 
دكف الحاجة إلى كسصاء مغ خالؿ صفحات التػاصل االجتساعي، كغخؼ السحادثة، كالسػقع 

غ بالذخاء بػاسصة الػسائط الستعجدة، كإقامة عالقات تفاعمية مججية اإللكتخكني، كإقشاع السدتيمكي
 بيغ الصخفيغ.

 تخكيج السبيعات:  .4
عخفت الجسعية األمخيكية لمتدػيق تخكيج السبيعات أنو: "أسمػب يتكػف مغ أنذصة تدػيقية      

يمظ كتخفع غيخ البيع الذخري كاإلعالف أك الشذخ الجعائي، كالتي تدتسيل الدمػؾ الذخائي لمسدت
مغ الكفاية التػزيعية لمدمع أك الخجمات كتتزسغ شخؽ العخض السختمفة كالسعارض كغيخىا مغ 

 . كمغ أىع(245، ص:2009 كالعالؽ، الصائي)األنذصة البيعية التي تخخج عغ الخكتيغ العادؼ" 
 الخكػد مػاسع أثشاء كالتخفيزات التخكيجية  كالعيشات كالتحكاريات اليجايا السبيعات تخكيج أساليب
 كغيخىا.

 العالقات العامة: .5
بخز دكر العالقات العامة كأحج اإلدارات الخئيدية في السشطسات السعاصخة، في تقجيع صػرة      

إيجابية عغ السشطسة كما تقجمو مغ مشتجات لمسجتسع، كيسكغ تعخيفيا بأنيا: "ىي العالقات مع 
 اس كمجاراتيع كاكتداب رضاىع كثقتيع كتأييجىع"الجسيػر أك فغ معاممة الجسيػر أك فغ مدايخة الش

 (.342، ص:2003)سػيجاف كحجاد، 

 الجعاية: .6
تعخؼ الجعاية بأنيا: "الشذخ السجاني لعخكض جحابة تتعمق بأنذصة مشطسة ما، أك سياستيا      

كتدتيجؼ الجعاية حسل السعمػمات السقشعة عغ مشطسة ما إلى جساىيخ محجدة سمفًا، ثع العػدة 
. كتشقدع الجعاية الدياحية (247، ص:2009)الصائي كالعالؽ،  د الفعل التي صاحبت ذلظ"بخدك 

 : (122، ص:2011)العكيمى،  إلى قدسيغ 
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الدعاٌة السٌاحٌة الداخلٌة: وتوجه للسائح عن طرٌك التركٌز على تحسٌن نوعٌة " -أ 
لبل المنتج داخل البلد وإرضاء األذواق كافة، وكذلن حسن معاملة السائح من 

المواطنٌن وهذا النوع من الدعاٌة السٌاحٌة غٌر المباشرة أنفع من الدعاٌة 
 نطباع حسن عن البلد المزار.االمباشرة؛ إذ ٌعود السائح ب

الدعاٌة السٌاحٌة الخارجٌة: وٌمدم هذا النوع الصورة الجذابة والمتكاملة عن البلد  -ب 
طلب لذلن العرض عبر  إلى األسواق السٌاحٌة أي تمدٌم العرض السٌاحً وإٌجاد

 ."عالموسائل اإل
 

 التدؾيق السباشخ: .7
ىػ شكل مغ أشكاؿ التػاصل السباشخ مع السدتيمظ، مثل البخيج السباشخ، كالخسائل القريخة      

)الخسائل الشرية( كالخسائل التخكيجية اإللكتخكنية، كالتي تيجؼ إلى إعالـ كإقشاع العسالء بالخد عمى 
 .(Bowie and Buttle, 2004, p:215) عخض معيغ

 خامداا: األفخاد: 

األفخاد أحج عشاصخ السديج التدػيقي السيسة في تدػيق الخجمات الدياحية لكافة  ُيعج    
السؤسدات عمى اختالؼ أشكاليا كأنػاعيا، ألف شبيعة الخجمة التي تقجـ لمدياح تتصمب اإلتراؿ 

غ الخجمة، كلحلظ تع اعتبار مقجـ الخجمة جدًءا السباشخ بيغ مقجـ الخجمة كالدبػف ألجل االستفادة م
 ,Magatef)كقج أشارت دراسة  .(141، ص:2000)أبػرماف كالجيػه جي، ميسًا مغ الخجمة 

2015, p:47)  إلى أف خجمات كثيخة تحتاج دائسًا إلى التفاعل السباشخ بيغ السدتفيجيغ كمقجمي
 الخجمة، كشبيعة ىحه التفاعالت تؤثخ بقػة عمى كيفية إدراؾ السدتفيج لجػدة الخجمة.

 سادساا: عسمية تقجيؼ الخجمة:

العسالء بيغ العسميات إف عسمية تقجيع الخجمة تذكل جدءًا ميسًا لمخجمة الدياحية، كال يفخؽ      
كالخجمة غالبًا، فسثاًل لػ أضصخ سائح إلى االنتطار لػقت شػيل لمحرػؿ عمى السعمػمات مغ 
مكتب سياحي؛ فإنو لغ يكػف راضًيا حتى بعج حرػلو عمى كل السعمػمات السصمػبة في نياية 

ى دكر اإلدارة التي أكجت عم (Magatef, 2015, p:47) االنتطار الصػيل، كىحا ماجاء في دراسة
الفعالة في عسميات الخجمة في بحؿ جيجىا مغ أجل رفع مدتػػ رضاء العسالء، لتجفعيع لمعػدة 

 لمذخاء كبث الثشاء الحدغ.
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 )الجليَ السادي(: سابعاا: البيئة السادية

الجليل السادؼ ىػ ما يختبط ببداشة مع الخجمة إلقشاع الدبػف، حيث أف السشتج الدياحي بعيج      
اإلدراؾ، فالسكاف كالجيكػر كالسػضفػف ككل شيء آخخ في السكتب الدياحي قج يختبط بالخبخة 
السكتدبة، فسثاًل عشجما يدكر الدػاح ألكؿ مخة أماكغ تاريخية فال يعػدكف إلى بالدىع بسجخد 

خيات عمى السشذآت الجسيمة، كلكشيع يتحكخكف كل العػامل األخخػ، مثل: تػفخ كسيػلة كسائل ذك
الشقل، األسػاؽ السحيصة بالسشطسات الدياحية كسمػكيات الشاس كغيخىا لتكػيغ انصباع عاـ. 

(Sarker el., al., 2012, p: 275)  كىحا ما أكجتو دراسة ،(Magatef, 2015, p: 47)  حيث ،
يشبغي عمى السشطسات الخجمية أف تجيخ الجليل السادؼ باىتساـ؛ ألف لو تأثيًخا مباشًخا عمى انصباعات 

 الدبائغ.
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تصاالث واال املبحـــث انثاني: تطبيماث تكنىنىجيا املعهىياث 3.3
 يف اجملــــال انسياحي

فخضت الستغيخات التكشػلػجية كالتصػر في تقشية السعمػمات كاالتراالت صػرًا حجيثة لمتعامل      
في مقجمتيا: الخجمات الدياحية اإللكتخكنية، فقج أصبحت الدياحة اإللكتخكنية ضخكرة حتسية ال 

 يسكغ لشذاط سياحي التغاضي عشيا.

 مفيؾـ الدياحة اإللكتخكنية: 1.3.3

مغ أف مفيـػ الدياحة اإللكتخكنية مغ السفاىيع الحجيثة في عمع الدياحة، كلكغ عمى الخغع      
كردت تعخيفات عجيجة بذأنيا؛ مشيا: ىػ رقسشة جسيع العسميات كسالسل القيسة في صشاعة 

. كيعخؼ أيزًا بأنو: "نسط (Chaudhary, 2010, p:362)الدياحة، الدفخ، كالزيافة كغيخىا
سياحي يتع تشفيح بعس معامالتو التي تتع بيغ مؤسدة سياحية كأخخػ أك بيغ مؤسدة سياحية 
كمدتيمظ )سائح( مغ خالؿ استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ، بحيث ُتجسع فيو عخكض 

غ الخاغبيغ في قبػؿ الخجمات الدياحية مغ خالؿ شبكة السعمػمات الجكلية مع رغبات جسػع الدائحي
(. كسا 380، ص:2010ىحه الخجمات الدياحية السقجمة عبخ شبكة السعمػمات العالسية" )الصائي، 

الدياحة  World Tourism Organization (WTO)عخفت مشطسة الدياحة العالسية 
 كتخكيج إنجاز بغخض كاإلتراؿ السعمػمات تكشػلػجيا تػفخىا التي الخجمات اإللكتخكنية بأنيا: "تمظ

 كأسذ مبادغ عمى كالسغمقة باإلعتساد السفتػحة الذبكات مختمف عبخ كالفشجقية الدياحية الخجمات
 لألجيدة السدتخجمة فيي ذلظ، أبعج مغ إلى مفيػميا الػاقع في كتتعجػ اإللكتخكنية، التجارة

 الدياحة (.  كتتصمب8اإللكتخكنية" )عامخ كعيدي، د. ت، ص: كالسفكخات الجػالة اإللكتخكنية
كىي )إبخاىيع كفػزؼ،  الخقسي، السحتػػ  لرشاعة أساسية أربع مخاحل عسميا لتجديجىا اإللكتخكنية

 (:277، ص:2010

تجمٌع المعطٌات السٌاحٌة، مثل عروض، أسعار، خرائط، تمارٌر، تحدٌد أماكن " .1
 وغٌرها.

 ستخدام مختلف الوسائل التكنولوجٌة.ارلمنة المعطٌات المجمعة ب .2
ً عبر الشبكة، وعبر الوسائط اإللكترونٌة  لومات المجمعةنشر المع .3 إلكترونٌا

 المتعددة، وبؤكثر من لغة.
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تزوٌد الهٌئات، الوكاالت، والمإسسات السٌاحٌة والفندلٌة بشبكة معلومات عالمٌة  .4
 . "سرٌعة موزعة شبكٌاً إضافة إلى خدمات الشبكة األخرى

 تظؾر الدياحة اإللكتخكنية:  2.3.3

إف ديشامكية الدياحة اإللكتخكنية تختبط ارتباشًا كثيقًا بتصػر تكشػلػجيا االتراالت كالسعمػمات      
Information and Communications Technology (ICT فقج كانت شخكات الصيخاف ،)

أما الفشادؽ فتتابع عسميات الجخد  ،Cardفي الساضي، ُتجيخ عسميات الحجد بػاسصة نطاـ الكخت 
شخائط ممػنة ُتثبت عمى الججراف، كبسجخد ضيػر أكؿ جياز كسبيػتخ لألغخاض العامة سشة بػاسصة 

، بجأت شخكات الصيخاف تتبشى ىحا الجياز، كبجأت شخكات الصيخاف األمخيكية بتبشي أكؿ 1946
نطاـ حجد آلي بشفذ العاـ، بيشسا شخكات الصيخاف األخخػ، كفشادؽ عجيجة بجأت بتبشي تكشػلػجيا 

 Computer Reservation Systemت كالسعمػمات لبشاء نطع الحجد اإللكتخكنية االتراال

(CRS)  1970إلى  1960في سشة. 

 بجأت تطيخ بعس مغ تمظ الخصػط الجػية كالفشادؽ بشطع التػزيع العالسية 1980كفي سشة      

Global Distribution System (GDS) ،ما سسح لػكاالت الدفخ لحجد خجمات متعجدة ، 
أدػ اتداع تبشي شبكة السعمػمات العالسية إلى خمق آفاؽ ججيجة لمتػزيع كشخؽ  1990كفي عاـ 

لالتراؿ السباشخ بالدػاح، ما جعل القصاعات الدياحية تعيج صياغة ىيكميتيا، كفي بجاية القخف 
غيخت اليػاتف الحكية كصفحات التػاصل االجتساعي بذكٍل ممحػٍظ شخؽ تجفق السعمػمات  21
رة لمسدتيمكيغ كسمػكيات التعامل، أؼ تغييخ قػة الييكل كالتػازف بيغ السدتيمكيغ كاألعساؿ بغدا

أمكغ تحػيل احتساالت الصمب لمدياحة بكسيات ىائمة مغ البيانات عبخ  2010التجارية. كفي بجاية 
كية كىيكمية الذبكة إلى معخفة، التي تعدز بقػة الخبخة الدياحية كتعصي مفيػًما عسيًقا لمشساذج الدمػ 

 . (Pan, 2015, n. p)الرشاعة 

 أىسية الدياحة اإللكتخكنية: 3.3.3

إذا كانت الدياحة في صػرتيا التقميجية تعج قاشخة التشسية فإف ىحا الشسط الدياحي الججيج      
الحؼ فخضتو الستغيخات التكشػلػجية ال يسكغ بأؼ حاؿ أف يقل دكره عغ دكر الدياحة التقميجية، بل 

ياحة عمى العكذ فإف تأثيخ ىحا الشسط الدياحي لسا لو مغ شبيعة خاصة يفػؽ الشسط التقميجؼ لمد
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بكثيخ، كيسكغ القػؿ بأف لمدياحة اإللكتخكنية مشافع جسة سػاء لسقجمي الخجمات الدياحية أك 
 (:298-297، ص:2009)كػرتل، لمدائحيغ أنفديع، كيسكغ إجساؿ ىحه السشافع في اآلتي 

 تعتسج الدياحة عمى تػافخ السعمػمات، لحا تعج شبكة السعمػمات العالسية خجمة مكسمة ليا. .1
 تكاليف الخجمات الدياحية مسا يشعكذ بجكره عمى األسعار باالنخفاض.انخفاض  .2
 سيػلة تصػيخ السشتج الدياحي كضيػر بخامج سياحية ججيجة تتفق مع شخائح الدائحيغ السختمفة. .3
 زيادة القجرة التشافدية لمسؤسدات الدياحية، ليديع ذلظ في زيادة مبيعاتيا كإيخاداتيا كأرباحيا. .4

 الدياحة كانت أف فبعج اإللكتخكنية بالتجارة اإلىتساـ زيادة مع اإللكتخكنية الدياحة أىسية كتدداد     
 التجػػػارة إجسػػػالي مػػػغ% 38 أصػػػبحت الشدػػػبة اإللكتخكنيػػػة التجػػػارة مػػػغ% 14بػػػػػ  تدػػػيع اإللكتخكنيػػػة

 كالجراسػػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػايمي األبحػػػػػػػػػػػػػػػػاث بعػػػػػػػػػػػػػػػػس كرصػػػػػػػػػػػػػػػػجت ،2013 اإللكتخكنيػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

(http://almasalla.travel): 

 عغ لمبحث 2013 عاـ خالؿ الذبكة خجمة أمخيكي مػاشغ مميػف  164 مغ أكثخ استخجـ -أ 
 مشيع% 66 كقياـ الدياحية، كالبخامج كاألسعار السختمفة الدياحية بالسقاصج الخاصة السعمػمات

 .الذبكة خالؿ مغ اإللكتخكني بالحجد
الستحجة  الػاليات فى الدفخ سػؽ  إجسالي مغ% 48 ندبة إلى عبخ الذبكة السبيعات كصػؿ -ب 

 مبمغ إلى لترل األكربي اإلتحاد دكؿ فى الذبكة عبخ الدفخ مبيعات كبديادة 2010 عاـ فى
 إلكتخكنية، لسػاقع أكركبا فى الفشادؽ مغ% 85 امتالؾ كأيزا 2013 عاـ فى دكالر مميار 54
% 95لػ  إلكتخكنية مػاقع الشسدا في يػجج حيغ في. 2009 عاـ األكربية السفػضية لحرخ كفقاً 
 الحجد شمبات كترل الذبكة، شخيق عغ البيع خجمات تقجـ% 73 مشيا: الفشادؽ، مغ

 اإللكتخكنية التجارة شخيق عغ الدياحية السبيعات ، كقج كصل حجع% 83 إلى فييا اإللكتخكني
  .أكركبا فى دكالر مميار 40 مشيا ،2013 عاـ فى دكالر مميار 83 إلى

 عبخ التعامالت أف رايت فػكاس الدياحية األبحاث مؤسدة نذختيا ججيجة بيانات كسا كذفت -ج 
 عمى مخة ألكؿ نسػ لتدجيل تتجو األكسط الذخؽ  في السدافخيغ قبل مغ الستحخكة األجيدة

 لذخاء السحسػلة الػسائط استعساؿ في لمسدتيمكيغ الستدايج اإلرتياح مع 2016 في اإلشالؽ
حيث ذكخ أف تبشي تكشػلػجيات  (Pan, 2015, n. p)الدياحية. كىحا ماأشار إليو  السشتجات

الياتف الجػاؿ غيخت مغ خبخات الدػاح، كمع تدايج السعمػمات عالسيًا في أؼ كقت كمغ أؼ 

http://almasalla.travel/
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قت مكاف يدتصيع الدػاح كضع مخصصاتيع في أؼ لحطة كذخاء الخجمات الدياحية في ك 
الحق مغ مخحمة التخصيط، كالتغمب عمى عجـ التأكج، كالحػاجد الثقافية السختبصة بالدياحة، كال 
سيسا أف تصبيقيات الياتف الجػاؿ تزع لمدػاح البخنامج، كتذسل متابعة حخكة الصيخاف، كتػزيع 
اإلدالء، كتصبيقات ككاالت الدفخ عبخ شبكة السعمػمات العالسية، كمقاصج الجحب، كحلظ 
غيخت تكشػلػجيات الياتف الجػاؿ، كالسيسا اليػاتف الحكية خبخة الدائح كالصخؽ التي تتبعيا 

 السؤسدات لالتراؿ كالتعامل مع عسالئيا.

 :الفتخاضيةككالت الدفخ  4.3.3

إف ككاالت الدفخ االفتخاضية تعج كسيصًا بيغ مدكدؼ الدفخ كالدياح، كالتي انبثقت مغ التبشي      
لذبكة السعمػمات العالسية، كتقجـ ىحه الػكاالت خجمات سياحية كاسعة الشصاؽ مغ خصػط الػاسع 

 جػية، فشادؽ، استئجار الديارات، األحجاث كاألنذصة الدياحية.

ككحلظ يدتصيع الدػاح بحخية تجسيع حـد مختمفة مغ السشتجات الدياحية معًا. كبعس ىحه      
أنذئت  Expedia.comلحاسػب السداىسة، فسثاًل شخكة الػكاالت أنذئت بػاسصة شخكات بخامج ا

السداىسة، كفيسا بعج أنعدلت عشيا كذخكة مدتقمة، كشخكة  Microsoftبػاسصة شخكة 
Travelocity  كانت امتجاًدا لذخكةSabre  العالسية لشطع التػزيع، كسا بجأت شخكةOrbitz 

بغخض اكتداب ميدة، كمغ ثع   كسذارؾ ضسغ شخكات الصيخاف الستشػعة في الػاليات الستحجة
 .Travelocity(Pan, 2015, n. p)أك   Expediaضيخت حجيثًا ككاالت االفتخاضية؛ مثل: 

 :متظمبات الدياحةاإللكتخكنية 5.3.3

 فى كباألخز تصبيقيا، يسكغ عجيجة، حتى متصمبات تػفيخ إلى االلكتخكنية الدياحة تحتاج     
 (:2008)كرادني،  الشامية، كمغ تمظ الستصمبات الجكؿ

 الحكػمية، السشطسات بيغ التعاكف  بأىسية الجانب ىحا يتعمقكتشغيسي:  ك مؤسدي إطار تؾافخ .1
 .الخاص القصاع مع الذخاكة ككحلظ

قانػني  نطاـ كجػد مغ خالؿ: يكالسحم يمحجد عمى السدتؾييؽ الجكل يكجؾد إطار قانؾن .2
الدياحة، باإلضافة  لذخكات كالػششي الجكلي الرعيجيغ عمى اإللكتخكنية لمسعامالت متكامل

 األشكاؿ مع تتػاءـ الدياحية كالػكاالت السؤسدات لعسل مشطسة كلػائح إلى تذخيعات
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 كتزع اإللكتخكنية، الدياحية الذخكات مثل: اإللكتخكنية؛ الدياحة فخضتيا التى السدتحجثة
 السعامالت كسائل مغ كغيخىا اإللكتخكنى، كالجفع اإللكتخكنى، التػقيع بتشطيع الخاصة القػاعج

 .اإللكتخكنية
 التقشية البشية يتعمق بحالةكىحا تكشؾلؾجيا السعمؾمات: ل التحتية بشيةالمجاؿ  يالتقجـ ف .3

 . اإللكتخكنية الدياحة مجاؿ فى مشيا السػجػد كاستثسار تصػيخىا ككيفية السػجػدة،
 ذلظ كيتعمقالسختمفة:  السعامالت في اللكتخكنية التجارة استخجاـ مؽ أدنى حج كجؾد .4

 . الفشادؽ كغخؼ الصيخاف تحاكخ كشخاء حجد فى عبخ الذبكة اإللكتخكنية الحجد أنطسة باستخجاـ
التعامالت مغ  مغ الشػع ىحا لسثل مييأة ثقافية بيئة كجػد أؼتؾافخ البيئة الثقافية السدانجة:   .5

 . خالؿ تػفخ نطع الجفع اإللكتخكني كغيخىا
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 بياــــــــــــــياحت يف نيـــــــــــــــاملبحث انثانث: انس 4.3
يحطى القصاع الدياحي سػاء في الجكؿ الستقجمة أك الشامية باىتساـ متدايج، كذلظ لسا ليحا      

القصاع الخجمي مغ دكر حيػؼ في تصػيخ االقتراد الػششي، كال يحطى ىحا القصاع في ليبيا 
ـ، بأف الجكلة الميبية تعتسج عمي  2016يخ مرخؼ ليبيا السخكدؼ باىتساـ يحكخ كسا يذيخ تقخ 

إيخادات الشفط برػرة أساسية، كلع يكغ لقصاع الدياحة رغع أىسيتو دكر يحكخ في الجخل القػمي، 
 عمى الخغع مغ أف ليبيا تستمظ مغ السقػمات كاإلمكانات التي تؤىميا بأف تكػف كجية سياحية ىامة.

سبق سييتع ىحا السبحث بتدميط الزػء عمى الدياحة في ليبيا بغية التعخؼ كتأسيدًا عمى ما     
عمى مقػماتيا، كمجاالتيا، كقابميتيا لتصبيق الدياحة اإللكتخكنية فييا. كقبل البجء في التحجث عغ 

 مقػمات الدياحة في ليبيا، البج مغ تعخيف بعس السفاىيع ذات العالقة بيحا السػضػع.

 الدياحة:تعخيف  1.4.3

بأنيا: أنذصة لألشخاص الحيغ يدافخكف  الدياحة (WTOُتعخؼ مشطسة الدياحة العالسية )     
إلى أماكغ خارج بيئتيع السعتادة كيقيسػف فييا، كذلظ لسجة ال تديج عغ عاـ كاحج عمى التػالي في 

 ,Chaudharyقزاء كقت الفخاغ، كالخاحة كالتخفيو، كاألعساؿ التجارية كغيخىا مغ األغخاض )

2010, p:1.) 

 تعخيف الدائح: 2.4.3

عمػػػػى األقػػػػل  نتقػػػػاؿ لغػػػػخض الدػػػػياحة لسدػػػػافة ثسػػػػانيغ كيمػػػػػمتخاً ىػػػػػ الذػػػػخز الػػػػحؼ يقػػػػـػ باال     
مػػػػػػػػػػغ مشدلػػػػػػػػػػو، كذلػػػػػػػػػػظ حدػػػػػػػػػػب تعخيػػػػػػػػػػف مشطسػػػػػػػػػػة الدػػػػػػػػػػياحة العالسيػػػػػػػػػػة )التابعػػػػػػػػػػة لييئػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػع 

 .(wikipedia.org)الستحجة(

 أىسية الدياحة: 3.4.3

الدياحة أىسية بالغة؛ لكػنو قصاع ميع مغ القصاعات االقترادية، كذلظ كسا يكتدب قصاع      
 (: Magatef, 2015, p:45يتزح في الشقاط اآلتية )
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 العالقات، كبشاء السعخفة لتبادؿ تخمق فخصة ألنيا االجتساعي، السدتػػ  عمى تأثيخ لمدياحة .1
 . الدياح اختالط بدبب كىحا

 مدتػػ  كرفع الفكخية التشسية تحقيق خالؿ مغ كذلظ الثقافي، السدتػػ  عمى تأثيخ لمدياحة .2
 . السعيذة

 ألف القػمي، الجخل عمى تأثيخه بدبب االقترادؼ؛ كذلظ السدتػؼ  عمى كبيخ تأثيخ لمدياحة .3
 مجاؿ في البمج بجخل يتعمق ما مع مباشخة عالقة ليا مرجرة، صشاعة تعتبخ الدياحة

 .استثساراتيا
 في ليبيا:مقؾمات الدياحة  4.4.3

تتستع ليبيا بسجسػعة مغ السقػمات الدياحية )الصبيعية، كالحزارية، كالتاريخية(، التي تؤىميا      
 : (23-18، ص:2002بأف تكػف كجية سياحية ىامة كالتي تتسثل في )القديخؼ، 

 أكلا: السقؾمات الجغخافية )الظبيعية(:

 السؾقع:  .1
حيث إنيا حمقة كصل بيغ أفخيقيا كأكركبا، كيعج خميج سخت تتستع ليبيا بسػقع إستخاتيجي ىاـ؛      

الشافحة األفخيقية عمى العالع،  كليبيا بمج رباعي الذكل ندبيًا، يحجه مغ الذساؿ البحخ الستػسط )بحخ 
الحزارات(، كيجاكرىا مغ الذخؽ مرخ، كالدػداف، كالشيجخ، كتذاد، برحخائيا الكبخػ جشػبًا، 

يعتقج الباحث أف قخب ليبيا مغ األسػاؽ الدياحية في العالع )أكربا(، لو كتػنذ كالجدائخ غخبًا. ك 
 األثخ البالغ في تقميل تكاليف الدفخ كما لو مغ أثخ إيجابي في زيادة أعجاد الدائحيغ.

 السداحة: .2
تعج ليبيا ثالث قصخ أفخيقي مغ حيث السداحة، كتأتي بالسختبة الخابعة عمى صعيج الػشغ      

كيمػمتخًا مخبعًا، فيي بحلظ تعادؿ مجسػع مداحة  1750000قجر تمظ السداحة العخبي، حيث ت
ألسانيا كفخندا كالجكؿ اإلسكشجنافية كىػلشجا، كال يشحرخ عطسة البمج عمى سعة أراضيو كمػقعو 

 فحدب، كإنسا يدخخ بخرائز جغخافية جعمتيا متسيدة عغ جيخانيا بل كأقصار أفخيقية كثيخة.
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 ة )التزاريذ كالسشاخ(:الظبيعة الجغخافي .3
تزع ليبيا مشاشق متبايشة مغ حيث التزاريذ األرضية مغ ناحية، كالسشاخ مغ ناحية أخخػ،      

 فسغ حيث التزاريذ يسكغ تسييد السشاشق اآلتية:
 مؽ حيث التزاريذ: - أ

  :يصل البمج في جدئو الذسالي عمى البحخ الستػسط، حيث يستج الذخيط السشاطق الداحمية
 كيمػمتخًا. 2000عمى نحػ الداحمي 

  :مثل سيل "الجفارة " الحؼ يعج مغ أىع سيػؿ البمج الخزخاء كمداحتو السشاطق الديمية
كىي مشصقة غشية بالدراعة. كحلظ " أكيا "  كفيو تقع السجيشة العخيقة شخابمذ، ₂كع17000

ذؼ  ثع يأتي الخميج، السصل عمى البحخ، تقصعو الػدياف مثل كادؼ كعاـ، كادؼ لبجة.
الذاشئ الحؼ يحتزغ السجف الشفصية الكبخػ مثل البخيقة، كرأس النػؼ، كالدكيتيشة، 
كالدجرة، مجيشة بشغازؼ: التي تقع في سيل كاسع، تعسيا األكدية مثل كادؼ القصارة، كحلظ 
البحيخات الذييخة مثل بػذزيخة كغيخىا، كإلى الذخؽ مغ بشغازؼ تجج شمسيثة كسػسة كدرنة 

 كشبخؽ.
 يزع البمج مختفعات جبمية عجيجة بجءًا مغ الجبل الغخبي؛ إذ يتخاكح ق الجبمية: السشاط

ـ، كالجبل األخزخ، كالحؼ يتسيد بخزختو الجائسة 600 – 300ارتفاع جبل غخياف مغ 
مغ الغابات، كانتذار الكيػؼ كاألكدية؛ مثل: كادؼ السعمق، كحلظ فيػ ثخؼ بالحيػانات 

، فيي في الجدء الجشػبي لمبمج عمى الحجكد التذادية، حيث البخية، أما سمدمة جباؿ تبيدتي
ـ. إضافة إلى جباؿ العيػنات في الجشػب الذخقي كجباؿ 1650جبل إيفي الحؼ تبمغ قستو 

 اليخكج في كسط البالد.
  :كىي السشاشق الفاصمة السذتخكة بيغ الديػؿ كالجباؿ الداحمية السشاطق اإلنتقالية

لجباؿ الجشػبية، حيث تشتذخ الػاحات؛ مثل " غجامذ " التي كالسشاشق شبو الرحخاكية كا
تزع السجيشة الرحخاكية األشيخ ذات اليشجسة الرحخاكية الفخيجة إضافة إلى مشخفس 

 الجفخة ككاحاتو مثل ىػف.
  :تحتزشيا الجشػبية السشاشق في كتتخكد السداحة، شاسعة كىيالسشاطق الرحخاكية 

كحلظ ىشاؾ السعالع  .الجبمية الكتل بعس كتتخمميا الحرػية، كاليزاب الخممية، الكثباف
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األثخية، في مشاشق تحفل بالتقاليج الذعبية ألناس يتسيدكف بالزيافة الكخيسة كأبخز السجف، 
 .  سبيا كمخزؽ كالكفخة.

 مؽ حيث السشاخ:  - ب
ى اختالؼ تتدع ليبيا باعتجاؿ ممحػظ شػاؿ الدشة، كبجػ ربيعي دائع، كيبجك أنو متشػع عم     

مشاشق البمج، فعمى الذخيط الداحمي يعع مشاخ البحخ الستػسط، كفي الجشػب، السشاخ الرحخاكؼ، 
أما السشاشق الػسصى فتتأثخ بسشاخيغ، الذتاء دافىء عسػمًا )باستثشاء أكقات قميمة( كالريف، حار 

ة )الخخيف، عادة )كخاصة الجشػب(، فميبيا بمج مذخؽ في معطع أياـ الدشة. كاألمصار مػسسي
الذتاء، الخبيع(، كلكشيا متحبحبة تتخكد عمى الدػاحل كمختفعات شخابمذ، كالجبل األخزخ، أما 

 الجشػب فيقل مشدػبيا.

 ثانياا: السقؾمات الحزارية: 

شيجت ليبيا مشح القجـ قياـ العجيج مغ الحزارات، كامتداج ثقافات كديانات مختمفة، كما تداؿ      
ائسة حتى الػقت الحاضخ، الستسثمة في اآلثار ما قبل التاريخ: كتتسثل آثار تمظ الحزارات ق

بالشقػش كالخسػـ، كسا في جباؿ األكاكػس، كاآلثار الجخمشتية: كسا في جخمة، كادؼ البخجػج، 
كاآلثار األغخيقية: كسا في شحات، سػسة، شمسيثة، تػكخة، كبشغازؼ، كاآلثار الخكمانية: كسا في 

ثار البيدنصية: كتتجدج بالكشيدة البيدنصية بربخاتو، ككشائذ شمسيثة، كسػسة، صبخاتو، لبجة، كاآل
كاآلثار السديحية: مثل كادؼ مخقز في درنة، إضافة إلى الكشائذ األثخية بقخقارش، كاآلثار 
اإلسالمية: كىي غشية، إذ يسكغ مذاىجتيا في مقبخة الرحابة بجرنة، ضخيح رافع األنرارؼ 

ر بصخابمذ، إضافة إلى السداجج األثخية في فداف، كجخمة، قرخ جالػ بالبيزاء، كضخيح مشح
 القجيع، كمدارات األكلياء.
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 مجالت الدياحة في ليبيا: 5.4.3

تشقدع األنذصة الدياحية إلى عجة مجاالت، حدب أىجاؼ الدائح كمغ ىحه السجاالت      
 (:13-12، ص:2016)السشرػرؼ، 

 الثقافية:الدياحة   .1
 بجءاتتسثل الدياحة الثقافية في السػاقع األثخية كالتاريخية التي تدخخ بيا ليبيا مشح قجيع األزؿ،      

جيجة، في حالة كمعطسيا  ،مػجػدة مازالتالتي  ،غخيقية كالخكمانية كاإلسالميةاآلثار الفيشيقية كاإلب
ىحا الشػع مغ األنػاع الجاذبة لمدياح في العالع مثل ماىػ مػجػد في )صبخاتة، شخابمذ،  جكيع

شحات، سػسة، شمسيثة، السخج، بشغازؼ، تػكخة، البصشاف(، ككحلظ ماىػ مػجػد في متحف شخابمذ 
، بعس اآلثار في السشاشق الجاخمية مثل مددةك ، رسػمات حائصية، مغ قصع أثخية مثل فػسيفاء

 لكشائذ كالسقابخ اإلسالمية كالسديحية السشتذخة في مشاشق عجيجة مغ ليبيا.ككحلظ ا

 الدياحة الرحخاكية: .2
تعج الدياحة الرحخاكية مغ أىع أنػاع الدياحة، التي تقع في الجدء الجشػبي الغخبي مغ ليبيا،      

ية الجاذبة حيث ُيقبل عمييا عجد مغ الدػاح، كذلظ عمى شػؿ العاـ، كمغ أشيخ السشاشق الرحخاك 
في ليبيا ىي الستسثمة في: جباؿ األكاكػس، مدالظ مممت، كادؼ مكشػسة، القخػ كالسدتػششات 

مشصقة  كاك الشامػس،  التاريخية في الػاحات الستسثمة في مخزؽ كتخاغغ، كاحات غجامذ كغات،
 لجغبػب.كالسشاشق البخكانية باليخكج األسػد كالفقيا، زلة، كداف، سػكشة، كاحة جالػ ككاحة ا

  الدياحة الذاطئية: .3
، كع(1900تتسيد ليبيا بداحل شػيل يذخؼ عمى البحخ األبيس الستػسط بسدافة تديج عغ )    

كاف لو األثخ البالغ في بخكز ىحا الشػع مغ الدياحة، كسا أنو مغ الستػقع أف يدداد نسػ ىحا الشسط 
تذتيخ بيا ليبيا، ىي السشصقة الػاقعة مغ الدياحة لػ كجج بعس االىتساـ بو، كمغ األماكغ التي 

بيغ زكاره كصبخاتو كشخابمذ كبشغازؼ، ككحلظ الداحل بيغ شمسيثة كرأس الحسامة، كالداحل فيسا 
 بيغ درنة كشبخؽ.
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 الدياحة العالجية:  .4
مغ األنػاع التي نجحت في استقصاب الدياح السحمييغ، إال أنو البج مغ محاكلة جحب الدياح      

لى مثل ىحا الشػع مغ الدياحة كمغ األماكغ السذيػرة بيحا الشػع )مجيشة العجيالت، األجانب إ
، تخاغغ، الجغبػب(، ككحلظ حسامات السياه الفػارة الداخشة السػجػدة في  العدة، تاجػراء، كادؼ زمـد
الجفخة كالبحيخات السالحة السػجػدة في الرحخاء مثل )قبخ عػف، كاك الشامػس(، ككحلظ بحيخة 

 فخيجغو كالسمفا في الجغبػب.ال

  الدياحة الجيشية: .5
بعس  لديارةكىي كحلظ مغ األنػاع الجاذبة لمدياحة الجاخمية؛ مثل: سفخ السػاششيغ السحمييغ      

السباني اإلسالمية القجيسة؛ مثل: السداجج اإلسالمية القجيسة السػجػدة في السجيشة القجيسة بصخابمذ، 
كالسداجج كالسجارس الجيشية في الجشػب، مثل: غجامذ كغات، كالسجرسة ككحلظ الجبل الغخبي، 

 الجيشية السذيػرة في الجغبػب.
كيخػ الباحث أف كثيخًا مغ الجراسات في البيئة الميبية التي تصخقت لسػضػع الدياحة تشاكلت      

عمى حج عمع -مجاالت الدياحة السحكػرة أعاله، بيشسا لع تحطى سياحة السؤتسخات باىتساـ يحكخ 
في تمظ الجراسات، كيخػ الباحث أف ىحا الشػع مغ الدياحة قج يمقى نجاحًا كبيخًا )داخميًا  -الباحث

كخارجيًا(، إذا ما تع تصبيقو في ليبيا، كال يحتاج تشفيحه إلى كثيخ مغ الجيج كالشفقات، كيختبط ىحا 
ات السحمية كاألزياء كالثخكة الشػع بسا يعخؼ بدياحة السعارض كسعارض الكتاب كمعارض السرشػع

الدراعية كالحيػانية كغيخىا، ما يتختب عشو تبادؿ األفكار كالخبخات بيغ ذكؼ االختراص كتقػية 
 أكاصخ الرجاقة بيغ السجتسعات، إضافة إلى ما يحققو مغ أىجاؼ تدػيقية.

السذخكع، لتسيد كيعتقج الباحث أف مجيشة البيزاء قج تكػف السكاف األمثل النصالؽ مثل ىحا      
مػقعيا في مخكد الجبل كيتػسصيا بيغ عجة مجف ىامة، كلسشاخيا السعتجؿ صيفًا كشتاًء كمياىيا 
العحبة، باإلضافة إلى كجػد فشادؽ كمصار عالسي، كلقخبيا مغ مجيشة شحات الداحمية الغشية 

ة بسجيشة البيزاء مغ بالسعالع التاريخية كالجيشية، إضافة إلى ما تدخخ بو السشاشق الخيفية السحيص
ثخكات حيػانية كزراعية ىائمة، كلعل مجيشة البيزاء ىي: السجيشة الػحيجة في ليبيا_ عمى حج عمع 

 الباحث_ التي تحطى بػجػد جامعتيغ جامعة عسخ السختار، كالجامعة اإلسالمية.
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 :الفرَ الثالث خالصة 5.3

ُيعج التدػيق الدياحي اإللكتخكني ذك أىسية بالغة خاصة مع التصػر اليائل في التكشػلػجيات      
الحجيثة،ػ كازدياد إعجاد مدتخجمي اإلنتخنت، إذ أصبح السجاؿ األكثخ مشافدة في بيئة التدػيق 
الدياحي في العرخ الحجيث، كمغ خالؿ ماتقجـ في ىحا الفرل نجج أف التدػيق الدياحي 

لكتخكني أصبح ضخكرة حتسية أكجبتيا التغيخات الحاصمة في الدػؽ الدياحي كالتكشػلػجيا اإل
 السدتسخة  في ىحا السجاؿ مغ أجل تمبية احتياجات الدػاح أك الدبائغ.

كسا يتزح مسا سبق أف إمكانية تصبيق الدياحة اإللكتخكنية متاحة إذا ماتع الخبط بيغ      
التدػيق اإللكتخكني، كالسيسا أف ليبيا تستمظ مقػمات سياحية تستاز  السقػمات الدياحية كاستخجاـ

بجرجة مغ القػة لتذكل عػامل جحب سياحية أسياسية، كتؤىميا لتكػف كجية سياحية ىامة، كتجعل 
 . مغ القصاع الدياحي قصاع ىاـ في إثخاء االقتراد الػششي الميبي
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 انفصم انرابع  

 انذراست امليذانيت
 تسييج: 1.4

في ضل التغيخات كالتصػرات الستدارعة في استخجاـ تكشػلػجيا االتراالت كالسعمػمات، كالتي      
ألقت بآثارىا عمى معطع األنذصة االقترادية، ما يحفد السؤسدات عمى التكيف مع ىحه 

ليا السعصيات، كبمػرة السديج التدػيقي لمدمع كالخجمات، تساشًيا مع ىحه التصػرات، بسا يزسغ 
تحقيق االتراؿ السباشخ برخؼ الشطخ عغ تباعج السدافات، كىحا ماُعخض في ىحا الفرل مغ 
خالؿ دراسة السكاتب الدياحية في السشصقة الذخقية في ليبيا، مغ خالؿ االستعانة بأداة االستبانة 
التي تحتػؼ عمى مجسػعة مغ السعمػمات كالسؤشخات تداعج في التعخؼ عمى استخجاـ التدػيق 
اإللكتخكني في السكاتب الدياحية، ككحلظ تأثيخه عمى السديج التدػيقي. كبشاًء عمى ذلظ يتشاكؿ ىحا 

 الفرل مايمي:

 .جخاءات(مشيجية البحث )الصخيقة كاإل السبحث األكؿ: 2.4

 .التحميل الػصفي لستغيخات الجراسةالسبحث الثاني:  3.4

 اختبار الفخضيات. السبحث الثالث: 4.4

 الشتائج كالتػصيات. الخابع: السبحث 5.4
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 جراءاث(ينهجيت انبحث )انطريمت واإلاملبحث األول:  2.4

يتشاكؿ ىحا السبحث كصفًا لسشيجية الجراسة، كىجفيا، حيث تزسغ بيانًا لمصخيقة التي تع      
استخجاميا في جسع البيانات، ككصفأ لسجتسع الجراسة، كالعيشة، كنػع الجراسة كشبيعتيا، ككحلظ أداة 

ية السدتخجمة جسع البيانات، كثباتيا، كصجقيا، كالسعالجة اإلحرائية لمبيانات، كاألساليب اإلحرائ
 لتحميميا.

 مشيج الجراسة: 1.2.4

تع االعتساد عمى السشيج الػصفي، كالحؼ ىػ: "مغ أساليب التحميل السعتسج عمى معمػمات      
كافية كدقيقة عغ ضاىخة أك مػضػع محجد مغ خالؿ فتخة أك فتخات زمشية معمػمة كذلظ مغ أجل 

مػضػعية كبسا يشدجع مع السعصيات الفعمية الحرػؿ عمى نتائج عمسية، تع تفديخىا بصخيقة 
(. كقج استشج الباحث في جسع البيانات التي تتعمق 46، ص:1999لمطاىخة" )عبيجات كآخخكف، 

 بالجراسة عمى مرجريغ أساسيغ:

متسثمة في الكتب كالسخاجع العخبية كاألجشبية ذات العالقة، كالجكريات  مرادر ثانؾية: .1
ئل العمسية )ماجدتيخ كدكتػراة(، التي تشاكلت مػضػع الجراسة، كالسقاالت، كاألبحاث، كالخسا

 ككحلظ البحث كالسصالعة في السػاقع اإللكتخكنية.
تع االعتساد في جسع البيانات األكلية عمى أداة االستبانة مع السقابمة  مرادر أكلية: .2

 ، بػصفيسا أداتيغ رئيدتيغ في البحث.*الذخرية

 مجتسع كعيشة الجراسة: 2.2.4

نطخًا لصبيعة ىحه الجراسة التي تختبط بتصبيقات التكشػلػجيا في التدػيق اإللكتخكني، فقج تع      
اختيار قصاع الدياحة متسثاًل في السكاتب الدياحية في السشصقة الذخقية مغ ليبيا، كذلظ لألسباب 

 اآلتية:

                                                           
*
االستبانة، أداة فً بعضاألسئلة لتوضٌح وذلن التسوٌك، فًمجال البحوثاإلستطالعٌة فً شٌوعاً الكمٌة الطرقغٌر أكثر من

اٌتعلكباستخدامالتسوٌكاإللكترونً،حتىٌتمباإلضافةإلىفهمطبٌعةعملالمكاتبالسٌاحٌةوالمشاكلالتًٌعانٌهاالمطاعالسٌاحًفٌم
 الخروجبنتائجوتوصٌاتللجهاتالممارسةللنشاطالسٌاحً.
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ياحية التي تختبط بتصبيقات يكسغ في أىسية ىحا القصاع لالقتراد الميبي، كشبيعة الخجمة الد األكؿ:
 التكشػلػجيا، مسا يدتمـد بشاء إستخاتيجيات تدػيقية كاستخجاـ تقشيات متقجمة.

إف استخجاـ التدػيق اإللكتخكني يتصمب قجرًا مغ اإلمكانيات التقشية )األجيدة كالسعجات  الثاني:
 كغيخىا(، كالتي يتػقع تػافخىا في السكاتب الدياحية.

ذصة التدػيقية ليحه السكاتب مع مػاقع الحجد العالسية، كالتي كصمت إلى مدتػػ تخكد األن الثالث:
 متقجـ مغ التدػيق اإللكتخكني، مسا يتصمب مغ السكاتب الدياحية في ليبيا التعامل بحات األسمػب.

كقج تكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع السجيخيغ في السكاتب الدياحية بالسشصقة الذخقية مغ ليبيا      
( مكتًبا سياحيًا، بشاًء عمى 192شغازؼ، السخج، البيزاء، شحات، شبخؽ(، البالغ عجدىا ))ب

السعمػمات الػاردة مغ غخفة التجارة كالرشاعة بشغازؼ، كالييئة العامة لمدياحة بسجيشة البيزاء، 
 *شبقيةكشخكة الخصػط الميبية لمصيخاف، كقج تع اختيار عيشة مسثمة لسجتسع الجراسة بصخيقة عذػائية 

(Krejcie and Morgan, 1970)( مكتبًا سياحيًا ، كفقًا لججكؿ مػرجاف 132مكػنة مغ )
**  ،

 ( يػضح حجع السجتسع كالعيشة مغ كل السشاشق:1.4كالججكؿ رقع )

 (: مجتسع كعيشة الجراسة1.4ججكؿ رقؼ )
 حجؼ العيشة الؾزف الشدبي حجؼ السجتسع السجيشة

 ****82 ***62.5 120 بشغازي 

 7 5.2 10 السخج

 27 20.8 40 البيزاء

 6 4.2 8 شحات

 10 7.3 14 طبخؽ 

 132 100.0 192 السجسؾع

                                                           
*
ًللمناطك تمسٌمالمجتمعإلىطبماتوفما لعدمتجانسخصائصمجتمعالدراسة،وبالتالًتم اختٌارالعٌنةالعشوائٌةالطبمٌةنظراً تم

بٌنها،ثماستخداماالجراءاتالمناسبةلتوزٌعالجغرافٌةالموضحةأعالهحتىتكون ومختلفةفٌما مفرداتكلمنطمةمتجانسةبداخلها
مفرداتالعٌنةلكلطبمة.

**
(.4أنظرالملحكرلم)
***
وهكذابالنسبةلبمٌةاألوزانالنسبٌة.6225=121/192
****
وهكذالبمٌةحجمالعٌنةلكافةالمناطك.8225=111∗132/6225
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 السعالجة اإلحرائية لمبيانات: 3.2.4

( نسػذج استبانو عمى مفخدات عيشة الجراسة مغ السكاتب الدياحية بإتباع 132تع تػزيع )     
الديارات السيجانية التي قاـ بيا الباحث، كقج فقج مشيا أسمػب العيشة العذػائية البديصة، عغ شخيق 

( استبانو مغ االستسارات السػزعة، ككانت ندبة االستخداد 128( استبيانات، كتع استخجاع )4)
( استبانو غيخ صالحة لمتحميل، لعجـ ججية السبحػثيغ في 33%(، كبعج التجقيق تع استبعاد )97)

( استبانو، كقج تع اعتسادىا في تحميل 95الرالحة لمتحميل )اإلجابة، كبحلظ تكػف االستبيانات 
%( مغ الخدكد السدتمسة، كتعج ىحه الشدبة مقبػلة 72الشتائج، ككانت ندبة الخدكد الرالحة لمتحميل )

( يػضح االستبيانات السػزعة 2.4إحرائيًا في مجاؿ الجراسات كاألبحاث العمسية كالججكؿ )
 كالسدتمسة كالرالحة لمتحميل.

 (2.4الججكؿ رقؼ )
 الستسارات السؾزعة كالسفقؾدة كالسدتبعجة كالرالحة لمتحميَ

عجد الستبيانات  ندبة الستجابة العجد السدتمؼ العجد السؾزع
 الرالحة لمتحميَ

ندبة الستبيانات 
 الرالحة لمتحميَ

132 128 97% 95 72% 

  الخرائص الذخرية لعيشة الجراسة:  4.2.4

انتيى الباحث مغ تحجيج أفخاد عيشة الجراسة الشيائية، كاف ال بج مغ معخفة الخرائز بعج أف      
 الذخرية ألفخاد العيشة كسا يأتي:

 :تؾزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب الشؾع .1
 شؾعتؾزيع عيشة الجراسة حدب ال: (3.4)رقؼ ججكؿال

 الشدبة السئؾية التكخار الشؾع ت
 92.6 88 ذكخ 1
 7.4 7 أنثى 2

 %100 95 السجسػع 
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الحكػر،  ستبانة كانػا مغعيشة الجراسة السجيبيغ عمى اال بأف أغمبيةالحع مغ الججكؿ أعاله ي     
( أفخاد، كشكمػا 7اإلناث ) عجدبمغ %(، بيشسا 92.6( فخدًا، كشكمػا ماندبتو )88حيث بمغ عجدىع )

 %(.7.4ماندبتو )

 تؾزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب العسخ: .2
 العسختؾزيع عيشة الجراسة حدب : (4.4)رقؼججكؿ ال

 الشدبة السئؾية التكخار العسخ ت
 25.3 24 سشة 29إلى أقل مغ  18مغ  1
 32.6 31 سشة 39إلى أقل مغ  29مغ  2
 29.5 28 سشة 49إلى أقل مغ  39مغ  3
 12.6 12 سشة فسا فػؽ  49مغ  4

 %100 95 السجسػع 

 يػجج فيختالؼ الشدب السئػية بيغ األعسار لمفئة السبحػثة، حيث ايػضح الججكؿ أعاله      
سشة( بشدبة  39سشة إلى أقل مغ  29الججكؿ أف الشدبة السئػية األكبخ كانت مغ الفئة )مغ 

في سشة(  جاءت  49إلى أقل مغ  39بيشسا الفئة العسخية )مغ  السختبة األكلى،في %( 32.6)
سشة( بشدبة  29إلى أقل مغ  18مييا الفئة العسخية )مغ %(، ت29.5السختبة الثانية بشدبة )

فػؽ( ىي األصغخ حيث جاءت بشدبة  سشة فسا 49%(، في حيغ أف الفئة العسخية )مغ 25.3)
(12.6.)% 

 تؾزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب السدتؾى التعميسي: .3
 تؾزيع عيشة الجراسة حدب السدتؾى التعميسي: (5.4) رقؼ ججكؿال

السئؾيةالشدبة   ت السدتؾى التعميسي التكخار 
7.4% يعادلو ثانػؼ أك ما 7   1 

24.2%  2 دبمـػ عالي 23 
57.9%  3 بكالػريػس أك ليدانذ 55 
10.5%  4 ماجدتيخ فسا فػؽ  10 
100%   السجسػع 95 
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في الشدب السئػية بيغ كل السدتػيات  ايتبيغ مغ الججكؿ السػضح أعاله أف ىشاؾ اختالفً      
بكالػريػس أك ليدانذ بشدبة معطع أفخاد العيشة مغ حسمة درجة  حيث إفالتعميسية لمفئة السبحػثة، 

السختبة الثانية، في %( 24.2السختبة األكلى، بيشسا درجة دبمػـ عالي جاءت بشدبة )في %( 57.9)
%(، بالسقابل جاءت فئة حسمة الذيادة 10.5)يمييا حسمة درجة ماجدتيخ فسا فػؽ جاءت بشدبة 

 %(.7.4يعادليا بشدبة أقل ) الثانػية أك ما

 تؾزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب سشؾات الخبخة: .4
 تؾزيع عيشة الجراسة حدب سشؾات الخبخة: (6.4) رقؼ كؿججال

إلى أقل مغ  5الحع مغ الججكؿ أعاله أف سشػات الخبخة األكبخ كانت مغ نريب الفئة )مغ ي     
السختبة الثانية بشدبة في  سشػات( 5%(، يمييا فئة )أقل مغ 34.7سشػات( بشدبة مقجارىا )10

 سشة(15سشػات إلى أقل مغ 10%(، بيشسا الشريب األقل كاف لمفئتيغ )مغ 27.3مقجارىا )
 %(.18.9سشة فأكثخ( بشدب متداكية قجرىا )15)مغك

 أداة الجراسة: 5.2.4

التي تع إعجادىا باالستعانة  (Questionnaire)تسثمت أداة الجراسة في أداة االستبانو      
( حيث 2014(، )الجىػف، 2009(، )األسصل، 2006بالجراسات الدابقة، كىي كاآلتي )الحبػني، 

 :*تكػنت ىحه االستبانو مغ ثالثة أقداـ

 يتسثل في الخرائز الذخرية لعيشة الجراسة. القدؼ األكؿ:

                                                           
*
(.3أنطخ السمحق رقع )

 ت سشؾات الخبخة التكخار الشدبة السئؾية
سشػات5أقل مغ  26 27.3  1 
سشػات10إلى أقل مغ  5مغ  33 34.7  2 
سشة15سشػات إلى أقل مغ 10مغ  18 18.9  3 
سشة فأكثخ15مغ 18 18.9  4 

100%   السجسػع 95 
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دع ييجؼ إلى التعخؼ عمى متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني، كيتكػف ىحا الق القدؼ الثاني:
 ( فقخة مقدسة عمى خسدة متغيخات رئيدية جاءت عمى الشحػ اآلتي:26مغ )

ييجؼ إلى التعخؼ عمى تػفخ البشية التحتية في السكاتب الدياحية، كيتكػف مغ  الستغيخ األكؿ: .1
 ( فقخات.5)

ييجؼ إلى التعخؼ عمى تػفخ الخرػصية في تعامل السكاتب الدياحية مع الستغيخ الثاني:  .2
 ( فقخات.5العالسية، كيتكػف مغ )مػاقع الحجد 

ييجؼ إلى التعخؼ عمى مجػ دعع اإلدارة العميا الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني، الستغيخ الثالث:  .3
 ( فقخات.6كيتكػف مغ )

كييجؼ إلى التعخؼ عمى مجػ تػفخ األمغ في مػاقع الحجد العالسية، كيتكػف الستغيخ الخابع:  .4
 ( فقخات.5مغ )

يجؼ إلى التعخؼ عمى مجػ تػفخ البيئة التذخيعية في تعامل السكاتب مع كيالستغيخ الخامذ:  .5
 ( فقخات.5مػاقع الحجد العالسية، كيتكػف مغ )

ييجؼ إلى التعخؼ عمى أثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى السديج التدػيقي، القدؼ الثالث: 
 اآلتي: ( فقخة مقدسة عمى سبعة متغيخات عمى الشحػ40كيتكػف ىحا القدع مغ )

ييجؼ إلى التعخؼ عمى استخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى الخجمة الدياحية، الستغيخ األكؿ:  .1
 ( فقخات.6كيتكػف مغ )

ييجؼ إلى التعخؼ عمى استخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى الدعخ، كيتكػف مغ الستغيخ الثاني:  .2
 ( فقخات.5)

التدػيق اإللكتخكني عمى التخكيج، كيتكػف ييجؼ إلى التعخؼ عمى استخجاـ الستغيخ الثالث:  .3
 ( فقخات.6مغ )

ييجؼ إلى التعخؼ عمى استخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى التػزيع، كيتكػف مغ الستغيخ الخابع:  .4
 ( فقخات.6)

ييجؼ إلى التعخؼ عمى استخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى البيئة السادية، الستغيخ الخامذ:  .5
 ( فقخات.6كيتكػف مغ )
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ييجؼ إلى التعخؼ عمى استخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى األفخاد، كيتكػف ستغيخ الدادس: ال .6
 ( فقخات.6مغ )

ييجؼ إلى التعخؼ عمى استخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى العسميات، كيتكػف الستغيخ الدابع:  .7
 ( فقخات.5مغ )

 قياس متغيخات الجراسة: 6.2.4

، Scale Likertجراسة كبرػرة أساسية عمى مقياس ليكخت تع االعتساد في قياس متغيخات ال     
كيذسل السقياس خسذ مدتػيات حجىا األعمى عبارة مػافق تسامًا، كحجىا األدنى عبارة غيخ مػافق 
تسامًا، كلكل مدتػػ معيار كسي بمغ خسدة درجات لمحج األعمى مقابل درجة كاحجة لمحج األدنى، 

قياس االتجاىات، كفي ضمو يقػـ السبحػث باإلشارة إلى  "كيدتخجـ مقياس ليكخت برفة خاصة في
درجة السػافقة أك عجـ السػافقة عمى مجسػعة مغ العبارات التي تتعمق با لذئ مػضػع االتجاىات" 

(. كيتكػف السقياس مغ مجسػعة مغ العبارات لكل متغيخ، كقج حجدت 395، ص:2008)إدريذ، 
 (:7.4)درجات اإلجابة كسا ىػ مػضح بالججكؿ رقع 

 (: درجات مقياس ليكخت الخساسي7.4الججكؿ رقؼ )
 غيخ مؾافق تساماا  غيخ مؾافق محايج مؾافق مؾافق تساماا  اإلجابة
 1 2 3 4 5 الجرجة

أما فيسا يتعمق بالحجكد التي تع االعتساد عمييا في الجراسة عشج التعميق عمى الستػسط الحدابي      
 (:8.4( مدتػيات، كىي كسا ىػ مػضح في الججكؿ رقع )5)لستغيخات الجراسة، فقج ُحجدت بػػ 

 (: مدتؾيات مقياس ليكخت الخساسي8.4الججكؿ رقؼ )
الستؾسط 

 السخجح
إلى  1مؽ 

1.79 
إلى  1.80مؽ 

2.59 
 إلى 2.60مؽ 

3.39 
إلى  3.40مؽ 

4.19 
إلى  4.20مؽ 

5 

 السدتػػ 
غيخ مػافق 

 تساماً 
 مػافق تساماً  مػافق محايج غيخ مػافق
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 صجؽ أداة الجراسة: 7.2.4

يقرج بالرجؽ: "مجػ قجرة السقياس أك أداة الجراسة عمى قياس ما يفتخض قياسو" )إدريذ،      
(. كليحا الغخض تع عخض االستبانو عمى مجسػعة مغ أعزاء ىيئة التجريذ 424، ص:2008

عمى آرائيع في ، لمتعخؼ *مغ ذكؼ االختراص في التدػيق كاإلدارة كاإلحراء في جامعة بشغازؼ 
مجػ مالئسة االستبانو لألىجاؼ التي تخمي إلى تحقيقيا مغ حيث سالمة المغة كدقة العبارات الػاردة 
فييا، كقج تع إجخاء تعجيالت عمى فقخاتيا، بححؼ بعزيا، كإضافة أخخػ ججيجة، كإعادة صياغة 

عتبخُت مػافقة السحكسيغ بعزيا اآلخخ، كفقًا لتػجيياتيع، إلى أف استقخت عمى كضعيا الشيائي، كا 
 ( يبيغ االستبانو في صػرتيا الشيائية.3عمى الفقخات مؤشخًا عمى صجؽ األداة، السمحق رقع )

 ثبات أداة الجراسة: 8.2.4

يقرج بثبات االستبانو أف تعصي ىحه االستبانو نفذ الشتيجة لػ تع إعادة تػزيع االستبانو أكثخ      
خات زمشية معيشة. كقج تع التحقق مغ ثبات أداة الجراسة عغ مغ مخة تحت نفذ الطخكؼ كخالؿ فت
. وحعذ هزٍ الطشيمت هي أكثش الطشق Cronbach Alphaشخيق استخجاـ معامل كخكنباخ ألفا 

اسخخذاهاً في حميين الثمت والثباث ألداة الذساست، والخي حخسن بذسجت عاليت هي الذلت هي حيث لذسحها 

الستعجدة لمقياس السدتخجـ، كمغ الستعارؼ ىافك فيوا بيي الوحخىياث على لياس دسجت االحساق أو الخ
عميو أف: "ىشاؾ شبو إتفاؽ بيغ الباحثيغ عمى أف معامل كخكنباخ ألفا لتقييع الثقة كالثبات كالحؼ 

. يعج ذك 80.( يعج كافيًا كمقبػاًل، كأف معامل ألفا الحؼ يرل إلى 60. إلى 50يتخاكح ما بيغ )
 (.423، ص:2008الثقة كالثبات في السقياس" )إدريذ،  مدتػػ مستاز مغ

ككانت الشتائج  Cronbach Alphaكقج تع التحقق مغ ثبات أداة الجراسة مغ خالؿ معامل      
 (:9.4كسا ىي مبيشة في الججكؿ رقع )

 

 

 
                                                           

*
(.1أنطخ السمحق رقع )
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 (: معامالت الثبات )كخكنباخ ألفا( لستغيخات الجراسة9.4الججكؿ رقؼ )

 ،(.853 – .619ات تتخاكح بيغ )بتزح أف جسيع معامالت الثا( أعاله 9.4مغ الججكؿ رقع )     
يعشي أف السقاييذ (، كىحا ⍺>0.60كتتجاكز الحجكد السدسػح بيا ) ،كىحه الشدب تعج مشاسبة ججاً 

، عتساد عمييا في تجسيع البياناتاالالتي تع ك  ،السدتخجمة تترف بجرجة عالية مغ السرجاقية
 كاستخالص الشتائج.

 :(( Kolmogorov-Smirnov (Sample K-S -1)اختبار التؾزيع الظبيعي  9.2.4

( عمى أداة االستبانو Kolmogorv-Smirnovلقج تع إجخاء اختبار التػزيع الصبيعي )     
السػزعة عمى مجيخؼ السكاتب الدياحية، كذلظ لسعخفة إف كانت البيانات التي تع الحرػؿ عمييا مغ 
السبحػثيغ تتبع التػزيع الصبيعي أـ ال، لتحجيج االختبارات اإلحرائية السشاسبة لكل حالة )اختبارات 

عمسية عشجما يكػف التػزيع شبيعيًا، كيكػف اختبارات ال معمسيو(، كتدتخجـ االختبارات الس –معمسية 
(، بيشسا االختبارات الال معمسية عشجما يكػف التػزيع غيخ شبيعي، 0.05مدتػػ السعشػية أكبخ مغ )

 Cronbach Alphaمعامَ الثبات  الفقخاتعجد  متغيخات الجراسة

مجسػع محاكر متصمبات استخجاـ التدػيق 
 اإللكتخكني

26 844. 

 .632 5 البشية التحتية
 .619 5 الخرػصية

 .653 6 دعع اإلدارة العميا
 .704 5 األمغ

 .719 5 البيئة التذخيعية
 .95 39 مجسػع محاكر عشاصخ السديج التدػيقي

 .853 6 الخجمة
 .738 5 الدعخ
 .839 6 التخكيج

 .841 6 لتػزيعا
 .763 6 البيئة السادية

 .78 5 األفخاد
 .809 5 العسميات
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(، كيتزح مغ الججكؿ أف بيانات االستبانو تتبع التػزيع 0.05كيكػف مدتػػ السعشػية أقل مغ )
(، كبالتالي يجب 0.05غيخات الجراسة أكبخ مغ )الصبيعي، حيث إف مدتػػ السعشػية في جسيع مت

 ( يػضح ذلظ:10.4استخجاـ االختبارات السعمسية في التحميل اإلحرائي، كالججكؿ رقع )

 (Test of  Normality)(: اختبار التؾزيع الظبيعي 10.4الججكؿ رقؼ )  

 متغيخات الجراسة
Kolmogorov-Smirnov 

Statistic Df Sig 

التدؾيق  متظمبات استخجاـ
 0.200 95 0.056 اإللكتخكني

 0.200 95 0.076 عشاصخ السديج التدؾيقي

 األساليب اإلحرائية السدتخجمة في معالجة البيانات: 10.2.4

قاـ الباحث باالعتساد بذكل أساسي عمى بخنامج الحـد اإلحرائية لمعمـػ االجتساعية      
Statistical Package for Social Sciences (Spss v.17)  في إدخاؿ بيانات الجراسة

كتحميميا، مدتعيشًا باألساليب اإلحرائية الالزمة لتحقيق الجراسة ككانت ىحه األساليب عمى الشحػ 
 اآلتي:

تع حداب التكخارات كالشدب السئػية لمتعخؼ عمى الخرائز الذخرية لعيشة الجراسة، كتحجيج  .1
 سة التي يتزسشيا البحث.استجابات العيشة تجاه عبارات متغيخات الجرا

كذلظ لسعخفة مجػ ارتفاع أك انخفاض استجابات عيشة  Meanتع حداب الستػسط الحدابي  .2
الجراسة عغ كل عبارات متغيخات الجراسة، مع العمع بأف ذلظ يفيج في تختيب العبارات حدب 

 أعمى متػسط حدابي.
مى مجػ انحخاؼ لمتعخؼ عStandard Deviation تع استخجاـ االنحخاؼ السعيارؼ   .3

استجابات عيشة الجراسة لكل عبارة مغ عبارات متغيخات الجراسة عغ متػسصيا الحدابي، بسعشى 
كمسا اقتخبت قيسة االنحخاؼ السعيارؼ مغ الرفخ، تخكدت االستجابات كانخفس تذتتيا بيغ 
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السقياس، كإذا كاف االنحخاؼ السعيارؼ كاحجًا صحيحًا فأعمى فإف ذلظ يعشي عجـ تخكد 
 االستجابات كتذتتيا.

لمتحقق مغ ثبات أداة الجراسة التي  Cronbach Alphaتع حداب معامل الثبات كخكنباخ ألفا  .4
 بسػجبيا جسعت البيانات.

لسعخفة نػع البيانات ىل  ((Kolmogorov-Smirnovتع حداب اختبار التػزيع الصبيعي  .5
 تتبع التػزيع الصبيعي أـ ال.

لسعخفة الفخؽ بيغ متػسط  ((One Sample t-testلمعيشة الػاحجة  tتع استخجاـ اختبار  .6
 (.3الستغيخ كالستػسط الحيادؼ )

، كذلظ لتحجيج قػة تأثيخ الستغيخ  Regression Coefficientتع استخجاـ معامل االنحجار  .7
 السدتقل في الستغيخ التابع.

حيث تأثيخىا في الستغيخ لمسقارنة بيغ الستغيخات السدتقمة مغ  Betaتع حداب معامل بيتا  .8
 التابع.

كذلظ لقياس قػة العالقة بيغ الستغيخ التابع كالستغيخات  (R)تع حداب معامل االرتباط  .9
 السدتقمة.

لمكذف عغ ندبة التبايغ الكمي في الستغيخ التابع التي  (R²)تع حداب معامل التحجيج  .10
 أمكغ تفديخىا بػاسصة الستغيخات السدتقمة في معادلة االنحجار.

الختبار القػة التفديخية لكل الستغيخات السدتقمة معًا، كبالتالي التحقق  (F) تع حداب اختبار .11
 مغ صالحية معادلة االنحجار.
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 انىصفي ملتغرياث انذراست املبحث انثاني: انتحهيم 3.4

يتشاكؿ ىحا السبحث عخضًا لتحميل متغيخات البحث إلجابات عيشة الجراسة، كاستعخاًضا ألبخز      
نتائج االستبانو التي تع التػصل إلييا مغ خالؿ تحميل فقخاتيا، كقج تع استخجاـ السعالجات 

 اإلحرائية لمبيانات الستجسعة مغ استبانو الجراسة التي تع تقديسيا إلى مجسػعتيغ ىسا:

 التحميَ الؾصفي لستغيخ متظمبات استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني: 1.3.4

تع استخجاـ الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كالشدب السئػية لسعخفة تػفخ البشية      
التحتية، كالخرػصية، كدعع اإلدارة العميا، كاألمغ، كالبيئة التذخيعية، الستخجاـ التدػيق 

 :كاتب الدياحية، كسا ىػ مػضح بالججاكؿ اآلتيةاإللكتخكني في الس

 التحميَ الؾصفي لستغيخ البشية التحتية: .1
(: الستؾسظات الحدابية كالنحخافات السعيارية كالشدب السئؾية إلجابات عيشة 11.4الججكؿ رقؼ )

 الجراسة حؾؿ عبارات البشية التحتية

ف ألالحع مغ الججكؿ أعاله، أف استجابات عيشة الجراسة إيجابية نحػ الفقخات أعاله، كذلظ ي     
ندبة كأف ىشاؾ ، (، كفقًا لسعيار مقياس ليكخت3متػسصاتيا الحدابية أكبخ مغ متػسط أداة القياس )

الستؾسط  األكؿ الستغيخ
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 السعياري 

الشدبة 
 الشتيجة السئؾية

يػجج بالسكتب خصػط اتراؿ سخيعة ككافية بذبكة . 1
 نتخنت.اإل

 مػافق تساماً  89% 0.809 4.45

يتػفخ في السكتب أجيدة حاسػب متصػرة تتدع . 2
 بالسخكنة كقجرة تخديشية عالية.

 مػافق تساماً  89.6% 0.599 4.48

خاص بالسكتب  Websiteيػجج مػقع إلكتخكني . 3
 لسسارسة األنذصة التدػيقية.

 مػافق 73.4% 1.348 3.67

يػجج بالسكتب إمكانيات تقشية لسػاجية حاالت . 4
 انقصاع التيار الكيخبائي.

 مػافق 81.2% 1.236 4.06

يتػفخ في السكتب شبكة محمية لخبط فخكعو . 5
 مػافق %71.2 1.382 3.56 ببعزيا البعس.

 مػافق %80.8 0.71188 4.0463 البشية التحتية
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كأحج متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في  متغيخ البشية التحتية أعالهتػفخ  عمى مػافقة جيجة
%( مغ استجابات عيشة 80.8( كبشدبة )4.04الستػسط العاـ ) بمغ، حيث السكاتب الدياحية

تراؿ سخيعة ككافية اخصػط كجػد  ( كىي2)( ك1) أف الفقخة  يتبيغ مغ الججكؿالجراسة، كسا 
تتدع بالسخكنة كقجرة تخديشية ك تصػرة سػب ماحالأجيدة ككحلظ فإف  ،في السكتب اإلنتخنتبذبكة 

( يتػفخ في السكتب شبكة محمية لخبط فخكعو 5ىي أكثخ الفقخات مػافقة، بيشسا الفقخة )، عالية
بستػسط بالسختبة الثالثة  ( 4الفقخة ) في حيغ جاءت، ىي أقل الفقخات مػافقة، البعس بعزياب

 (.3.67يبمغ )( بستػسط حدابي 3الفقخة )كتمييا  (،4.06حدابي يبمغ )

 التحميَ الؾصفي لستغيخ الخرؾصية:  .2
(: الستؾسظات الحدابية كالنحخافات السعيارية كالشدب السئؾية إلجابات عيشة 12.4الججكؿ رقؼ )

 الجراسة حؾؿ عبارات الخرؾصية

الستؾسط  الثاني الستغيخ
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 السعياري 

الشدبة 
 الشتيجة السئؾية

سياسات كاضحة في جسع تتبع مػاقع الحجد . 1
 معمػمات شخرية عشظ لمحرػؿ عمى الخجمة.

 مػافق 80% 1.092 4.00

ُتخبخؾ مػاقع الحجد بشػع السعمػمات الذخرية التي . 2
 يػْد استخجاميا عشج تكخار شمب الخجمة.

 مػافق 76.8% 1.104 3.84

تتخؾ مػاقع الحجد لظ الحخية في قبػؿ أك رفس . 3
 الذخرية لمحرػؿ عمى الخجمة.استخجاـ معمػماتظ 

 مػافق 75.4% 1.046 3.77

تمتـد مػاقع الحجد بعجـ مذاركة معمػماتظ الذخرية . 4
 مع أشخاؼ خارجية لمحرػؿ عمى الخجمة.

 مػافق 79% 1.105 3.95

تقـػ مػاقع الحجد بإبالغظ عغ الكيفية التي يتع بيا . 5
 .زيارتظ لمسػقعجسع معمػمات شخرية خالؿ 

 مػافق 75.4% 1.115 3.77

 مػافق %77.2 0.68754 3.8653 الخرػصية

، ضيخت إيجابية مغ الججكؿ أعاله، أف استجابات عيشة الجراسة  نحػ الفقخات أعاله يتزح     
% 75.4(، كبشدب مئػية ما بيغ )4.00 – 3.77تخاكحت ما بيغ ) كذلظ ألف متػسصاتيا الحدابية

كأحج  أعالهالخرػصية متغيخ تػفخ  عمى السػافقة مقبػلة ندبةأف %(، كيتبيغ مغ الججكؿ 80 -
( 3.86مغ الستػسط العاـ )ب، حيث متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحية

تتبع مػاقع كىي  (1أف الفقخة ) كيالحع مغ الججكؿ%( مغ استجابات عيشة الجراسة، 77.2كبشدبة )
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ت شخرية عشظ لمحرػؿ عمى الخجمة، ىي أكثخ الحجد سياسات كاضحة في جسع معمػما
، %( مغ استجابات عيشة الجراسة80( كبشدبة )4.00حيث بمغ الستػسط الحدابي ) الفقخات مػافقة
تتخؾ مػاقع الحجد لظ الحخية في قبػؿ أك رفس استخجاـ معمػماتظ كىي ( 5( ك)3بيشسا الفقخة )

د بإبالغظ عغ الكيفية التي يتع بيا جسع تقػـ مػاقع الحجككحلظ الذخرية لمحرػؿ عمى الخجمة 
حيث جاءت بستػسط حدابي  ىي أقل الفقخات مػافقة،، معمػمات شخرية خالؿ زيارتظ  لمسػقع

(، 3.95لسختبة الثانية بستػسط حدابي يبمغ )با( 4الفقخة ) ( بالتداكؼ، بالسقابل جاءت3.77قجره )
 .(3.84( بستػسط حدابي يبمغ )2كتميو الفقخة )

 يَ الؾصفي لستغيخ دعؼ اإلدارة العميا: التحم .3
(: الستؾسظات الحدابية كالنحخافات السعيارية كالشدب السئؾية إلجابات عيشة 13.4الججكؿ رقؼ )

 الجراسة حؾؿ عبارات دعؼ اإلدارة العميا

الستؾسط  الستغيخ الثالث
 الحدابي

النحخاؼ 
 السعياري 

الشدبة 
 السئؾية

 الشتيجة

 اإلنتخنت إلستخجاـ الجيج بالتخصيط السكتب إدارة . تيتع1
 %90.2 0.666 4.51 لمتدػيق. مشاسبة أداة  كجعميا

مػافق 
 تساماً 

 استخجاـ تعيق التي بالسذاكل السكتب إدارة . تيتع2
 أعساليا. إنجاز في اإلنتخنت

4.59 0.574 91.8% 
مػافق 
 تساماً 

 كتدكيجىع السػضفيغ بتجريب السكتب إدارة . تيتع3
 العسالء. كرغبات احتياجات لسالئسة الالزمة بالسيارات

4.51 0.713 90.2% 
مػافق 
 تساماً 

 الػسائل استخجاـ عمى السػضفيغ السكتب إدارة . ُتذجع4
 التدػيقية. االنذصة مسارسة في اإللكتخكنية

مػافق  88.6% 0.821 4.43
 تساماً 

 أحجث الستخجاـ مالية مخررات السكتب إدارة . تػفخ5
 كضائفيا. أداء في اإللكتخكنية الػسائل

 مػافق 83.8% 0.937 4.19

 الستعمقة كاالجخاءات الخصط بإعجاد السكتب إدارة . تيتع6
 اإلنتخنت. عبخ الدياحية باإلنذصة

 مػافق 82.4% 1.129 4.12

 %87.6 0.5003 4.3895 دعع اإلدارة العميا
مػافق 
 تساماً 

، ضيخت إيجابية أف استجابات عيشة الجراسة  نحػ الفقخات أعاله أضيخت نتائج التحميل أعاله،     
(، كبشدب مئػية ما بيغ 4.59 – 4.12تخاكحت مابيغ ) كذلظ ألف متػسصاتيا الحدابية

دعع اإلدارة العميا متغيخ تػفخ  عمى اتفاًقاأف ىشاؾ %(، كيتبيغ مغ الججكؿ 91.8 -82.4%)
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مغ الستػسط العاـ ب، حيث كتخكني في السكاتب الدياحيةكأحج متصمبات استخجاـ التدػيق اإلل أعاله
(، 4، 3، 1، 2) اتأف الفقخ  يتبيغ%( مغ استجابات عيشة الجراسة، كسا 87.6كبشدبة ) ،(4.38)

( كبشدب عالية 4.59 – 4.43حيث تخاكحت الستػسصات لعيشة الجراسة ) ىي أكثخ الفقخات مػافقة
كىي تيتع  ،(6، بيشسا الفقخة )بات عيشة الجراسة%( مغ استجا88.6%، 90.2%، 91.2متفاكتة )

ىي أقل  إدارة السكتب بإعجاد الخصط كاإلجخاءات الستعمقة باألنذصة الدياحية عبخ اإلنتخنت،
 %(. 82.4(، كبشدبة مئػية قجرىا )4.12حيث جاءت بستػسط حدابي قجره ) الفقخات مػافقة،

 التحميَ الؾصفي لستغيخ األمؽ: .4
(: الستؾسظات الحدابية كالنحخافات السعيارية كالشدب السئؾية إلجابات عيشة 14.4)الججكؿ رقؼ 

 الجراسة حؾؿ عبارات األمؽ

الستؾسط  الستغيخ الخابع
 الحدابي

النحخاؼ 
 السعياري 

الشدبة 
 الشتيجة السئؾية

 السكتب استخجاـ في كاآلماف بالثقة شعػر . يتػفخ1
 أعسالو. إلنجاز االلكتخكنية لمػسائل

4.37 0.786 87.4% 
مػافق 
 تساماً 

 السالية السعامالت إجخاء في بالثقة األحداس . يتػفخ2
 اإلنتخنت. عبخ لمسكتب

 مػافق 69.4% 1.100 3.47

 الخاصة الحاسػب بأجيدة حساية بخامج . تتػفخ3
 كالعبث اختخاقيا الفيخكس عمى يرعب مسا بالسكتب

 بيا.
4.44 0.740 88.8% 

مػافق 
 تساماً 

 لسشع آمغ إلكتخكني نطاـ الحجد بسػاقع يتػفخ. 4
 مكتبكع. إلى السخسمة السمفات أك البيانات اعتخاض

4.34 0.833 86.8% 
مػافق 
 تساماً 

 السمفات لتذفيخ حساية أنطسة الحجد مػاقع . تدتخجـ5
 مكتبكع. إلى السخسمة البيانات أك

 مػافق 77.2% 1.038 3.86

 مػافق %81.8 0.61600 4.0968 األمغ

، ضيخت إيجابية عيشة الجراسة نحػ الفقخات أعاله إجاباتأف  يالحع مغ نتائج التحميل أعاله     
(، كبشدب مئػية عالية ما بيغ 4.44 – 3.86ما بيغ ) متػسصاتيا الحدابية حيث تخاكحت

 أعالهاألمغ متغيخ تػفخ  عمى اتفاًقاأف ىشاؾ %(، حيث يتزح مغ الججكؿ 88.8 -% 77.2)
مغ الستػسط العاـ ب، حيث و أحج متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحيةبػصف

، (3) اتأف الفقخ مغ الججكؿ  يتبيغ%( مغ استجابات عيشة الجراسة، كسا 81.8( كبشدبة )4.09)
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( كىي )تتػفخ بخامج حساية ألجيدة الحاسػب، كيتػفخ الذعػر بالثقة في الػسائل 4(، )1)
حيث بمغت  ، ىي أكثخ الفقخات مػافقةنية، ككحلظ أنطسة حساية لسشع اعتخاض البيانات(اإللكتخك 

بيشسا  ،%( بذكل متفاكت مغ استجابات عيشة الجراسة88.8%، 87.4%، 86.8الشدب السئػية )
 عبخ اإلنتخنت( تعج لمسكتب السالية السعامالت إجخاء في بالثقة كىي )يتػفخ األحداس (،2الفقخة )

%(، تمييا 69.4(، كبشدبة مئػية )3.47حيث جاءت بستػسط حدابي قجره ) أقل الفقخات مػافقة،
 %(.77.2( كبشدبة مئػية )3.86( حيث بمغ الستػسط الحدابي )5الفقخة )

 التحميَ الؾصفي لستغيخ البيئة التذخيعية:  .5
السئؾية إلجابات عيشة (: الستؾسظات الحدابية كالنحخافات السعيارية كالشدب 15.4الججكؿ رقؼ )

 الجراسة حؾؿ عبارات البيئة التذخيعية

الستؾسط  الستغيخ الخامذ
 الحدابي

النحخاؼ 
 السعياري 

الشدبة 
 السئؾية

 الشتيجة

 مػاقع مع السكتب عالقة لتشطيع كلػائح قػانيغ . تتػفخ1
 العالسية. الحجد

مػافق  86.8% 0.846 4.34
 تساماً 

 عشج الذخرية معمػماتظ لحساية كلػائح قػانيغ . تتػفخ2
 الحجد. مػاقع مع تعاممظ

4.32 0.816 86.4% 
مػافق 
 تساماً 

 مع السكتب تعامل فى االلكتخكني التػقيع . يدتخجـ3
 الحجد. مػاقع

 مػافق 83.6% 0.838 4.18

 مع السكتب تعامل فى اإللكتخكنية العقػد . تدتخجـ4
 الحجد. مػاقع

 مػافق 71.6% 1.006 3.58

 عجـ حالة في لمتحكيع السشازعات لفس ىيأة تتػفخ. 5
 مدبقاً  عمييا الستفق بالذخكط العالسية الحجد مػاقع إيفاء

 مكتبكع. مع
 محايج 64.2% 1.202 3.21

 مػافق %78.4 0.65375 3.9242 البيئة التذخيعية

حيث ، ضيخت إيجابية عيشة الجراسة نحػ الفقخات أعاله إجاباتمغ الججكؿ أعاله، أف  يالحع     
 .%(،86 -% 64.2(، كبشدب مئػية مابيغ )4.34 –3.21مابيغ ) متػسصاتيا الحدابية تخاكحت

بػصفو أحج متصمبات  أعالهالبيئة التذخيعية متغيخ تػفخ  عمى اتفاًقاأف ىشاؾ كيتبيغ مغ الججكؿ 
( كبشدبة 3.92ـ )مغ الستػسط العاب، حيث استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحية

 قػانيغ (، كىي )تتػفخ2، )(1) اتأف الفقخ يالحع  %( مغ استجابات عيشة الجراسة، كسا78.4)
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 عشج الذخرية معمػماتظ ككحلظ )لحساية، العالسية( الحجد مػاقع مع السكتب عالقة لتشطيع كلػائح
.%( 86%، 86.4حيث بمغت الشدب السئػية ) ىي أكثخ الفقخات مػافقة الحجد(، مػاقع مع تعاممظ

 لفس ىيئة )تتػفخ ىيك (، 5الفقخة ) في حيغ جاءت، بذكل متقارب مغ استجابات عيشة الجراسة
 مع مدبقاً  عمييا الستفق بالذخكط العالسية الحجد مػاقع إيفاء عجـ حالة في لمتحكيع السشازعات

(، كبشدبة مئػية 3.21دابي قجره )حيث جاءت بستػسط ح أقل الفقخات مػافقة، مكتبكع( ىي
( كبشدبة مئػية 4.18( جاءت في السختبة الثالثة بستػسط حدابي قجره )3%(، بيشسا الفقخة )64.2)

 %(.71.6( بشدبة )4%( مغ استجابات عيشة الجراسة، تمييا الفقخة )83.6تذكل )
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 التحميَ الؾصفي لستغيخ السديج التدؾيقي: 2.3.4

استخجاـ الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كالشدب السئػية لسعخفة أثخ استخجاـ تع      
 :التدػيق اإللكتخكني عمى السديج التدػيقي بالسكاتب الدياحية، كسا ىػ مػضح بالججاكؿ اآلتية

 التحميَ الؾصفي لستغيخ الخجمة الدياحية:  .1
فات السعيارية كالشدب السئؾية إلجابات عيشة (: الستؾسظات الحدابية كالنحخا16.4الججكؿ رقؼ )

 الجراسة حؾؿ عبارات الخجمة الدياحية

الستؾسط  األكؿ الستغيخ
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 السعياري 

الشدبة 
 الشتيجة السئؾية

ى عمػػػػػػػػيدػػػػػػػػاعج التعامػػػػػػػػل اإللكتخكنػػػػػػػػي فػػػػػػػػي السكتػػػػػػػػب . 1
 .تقجيع خجمات ذات جػدة عالية

 مػافق تساماً  93.4% 0.626 4.67

 عمػػػػػػػػىيدػػػػػػػػاعج التعامػػػػػػػػل االلكتخكنػػػػػػػػي فػػػػػػػػي السكتػػػػػػػػب . 2
 .إدخاؿ تصػيخات سخيعة عمى الخجمات الحالية

 مػافق تساما 91.2% 0.596 4.56

يػػػػػػػػػؤدؼ التعامػػػػػػػػػل اإللكتخكنػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي السكتػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػى . 3
 .ابتكار خجمات ججيجة مراحبة لمخجمة الدياحية

 مػافق تساماً  87% 0.822 4.35

السكتػػػػػػب بتعخيػػػػػػف  ييدػػػػػاعج التعامػػػػػػل االلكتخكنػػػػػػي فػػػػػػ. 4
 .العسيل بسػاصفات كمحتػيات الخجمة بجقة

 مػافق تساماً  88.2% 0.831 4.41

لكتخكنػػػػي فػػػػي السكتػػػػب إلػػػػى زيػػػػادة يػػػػؤدؼ التعامػػػػل اإل. 5
 .رضا العسالء لمخجمة

 مػافق تساماً  90.6% 0.666 4.53

لكتخكنػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي السكتػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػؤدؼ التعامػػػػػػػػػل اإل. 6
كالتعػػػػػػخؼ عمػػػػػػى العػػػػػػخكض الدػػػػػػياحية  سػػػػػػيػلة الػصػػػػػػػؿ

 الذبكة.عبخ 
 مػافق تساماً  93.2% 0.576 4.66

 مػافق تساماً  %90.4 0.527 4.5298 الخجمة

يالحع مغ الججكؿ أعاله أف الستػسصات الحدابية ليحا الستغيخ )أثخ استخجاـ التدػيق      
( حيث حاز ىحا الستغيخ عمى 4.67 – 4.35اإللكتخكني عمى الخجمة الدياحية( تخاكحت مابيغ )

(، كسا يتبيغ مغ نتائج التحميل أف الفقختيغ 4.52%( بستػسط قجره )90.4ندبة مػافقة عالية قجره )
( كالتي تشز عمى أف 4.67 – 4.66( قج حازتا عمى متػسط حدابي عالي عمى التػالي )6، 1)

سيػلة ، ك مات ذات جػدة عاليةتقجيع خجاستخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكتب يؤدؼ إلى )
( في السختبة 5، 2الذبكة(، كجاءت الفقختاف)الػصػؿ ك التعخؼ عمى العخكض الدياحية عبخ 
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( عمى التػالي، الحؼ 4.56 – 4.53%( كبستػسط )91.2%، 90.6الثانية بشدب متقاربة قجرىسا )
، ا العسالء لمخجمةزيادة رضيشز عمى أف استخجاـ التدػيق االلكتخكني بالسكتب يداعج عمى )

( بستػسط حدابي قجرىسا 4، 3(، تمييسا الفقختاف )إدخاؿ تصػيخات سخيعة عمى الخجمات الحاليةك 
 %( عمى التػالي.88.2%، 87( كبشدب مئػية متقاربة )4.41 – 4.35)

 التحميَ الؾصفي لستغيخ الدعخ:  .2
لشدب السئؾية إلجابات عيشة (: الستؾسظات الحدابية كالنحخافات السعيارية كا17.4الججكؿ رقؼ )

 الجراسة حؾؿ عبارات الدعخ

الستؾسط  الثاني الستغيخ
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 السعياري 

الشدبة 
 الشتيجة السئؾية

لكتخكني في السكتب إلى التعخؼ يؤدؼ التعامل اإل. 1
سعار الدائجة عبخ الفػرؼ كالسدتسخ عمى األ

 .نتخنتاإل
4.54 0.616 90.8% 

مػافق 
 تساماً 

لكتخكني في السكتب إلى التعخؼ يؤدؼ التعامل اإل. 2
أكثخ عمى جسيع أسعار العخكض الدياحية عبخ 

 .نتخنتاإل
4.58 0.662 91.6% 

مػافق 
 تساماً 

لكتخكني إلى انخفاض تكمفة يؤدؼ التعامل اإل. 3
 .تراالت في السكتباال

 مػافق 79.4% 1.115 3.97

التفاكض لكتخكني إلى زيادة قػة يؤدؼ التعامل اإل. 4
 .لرالح السكتب

 مػافق 79.4% 0.983 3.97

نخفاض تكمفة الكتخكني إلى يؤدؼ التعامل اإل. 5
 .التخكيج كاإلعالف عغ العخكض الدياحية لمسكتب

 مػافق 82.8% 1.006 4.14

 %84.6 0.62793 4.2379 الدعخ
مػافق 
 تساماً 

الستغيخ )أثخ استخجاـ التدػيق عاله أف الستػسصات الحدابية ليحا أ يتبيغ مغ الججكؿ      
حيث حاز ىحا الستغيخ عمى ندبة  ،(4.58 – 3.97بيغ ) كحت ماااإللكتخكني عمى الدعخ( تخ 

(، كيالحع مغ 4.23كبستػسط حدابي ) ،%(84.6مػافقة عالية مغ استجابات عيشة الجراسة قجره )
عمى ندبة مػافقة عالية  كبذكل متقارب قجرىسا  تا( قج حاز 2، 1نتائج التحميل أف الفقختيغ )

حاف يشراف عمى أف م( عمى التػالي، ال4.58 – 4.54%( كبستػسط حدابي )91.6-% 90.8)
سعار الدائجة استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكتب يؤدؼ إلى )التعخؼ الفػرؼ كالسدتسخ عمى األ
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(، في حيغ اإلنتخنت كض الدياحية عبخنتخنت، كالتعخؼ أكثخ عمى جسيع أسعار العخ اإل عبخ
 %( بالتداكؼ 79.4( كندبة )3.97( عمى ندبة مػافقة أقل بستػسط حدابي )4، 3ف )االفقخت تحاز 

تراالت في انخفاض تكمفة االكالمحاف يشراف عمى أف استخجاـ التدػيق اإللكتخكني يؤدؼ إلى )
( كالتي حازت عمى السختبة الثالثة 5ة )، يمييسا الفقخ (زيادة قػة التفاكض لرالح السكتب، ك السكتب

 %(.82.8شدبة )ب( ك 4.14) بستػسط حدابي قجره

 التحميَ الؾصفي لستغيخ التخكيج:  .3
(: الستؾسظات الحدابية كالنحخافات السعيارية كالشدب السئؾية إلجابات عيشة 18.4ججكؿ رقؼ )

 الجراسة حؾؿ عبارات التخكيج

الستؾسط  الثالث الستغيخ
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 السعياري 

الشدبة 
 الشتيجة السئؾية

لكتخكني في السكتب عمى تعديد يديع التعامل اإل. 1
 .العالقات مع العسالء

4.61 0.589 92.2% 
مػافق 
 تساماً 

بشاء قاعجة  عمىالسكتب  يلكتخكني فيداعج التعامل اإل. 2
 .بيانات عغ العسالء

4.33 0.764 86.6% 
مػافق 
 تساماً 

لكتخكني في السكتب إلى سيػلة التعامل اإليؤدؼ . 3
 .اإلعالف كبصخيقة مشاسبة لمعسالء

4.58 0.629 91.6% 
مػافق 
 تساماً 

سيػلة  عمىالسكتب  يلكتخكني فيداعج التعامل اإل. 4
 %89.8 0.784 4.49 .الػصػؿ إلى عجد أكبخ مغ العسالء كعمى مجار الداعة

مػافق 
 تساماً 

في السكتب إلى تحديغ  لكتخكنييؤدؼ التعامل اإل. 5
 .نذاط العالقات العامة مع كافة األشخاؼ

4.37 0.773 87.4% 
مػافق 
 تساماً 

يؤدؼ التعامل اإللكتخكني في السكتب إلى إمكانية . 6
 .ضافيةإأؼ كقت كبجكف تكمفة  يتغييخ اإلعالف ف

 مػافق 83% 0.978 4.15

مػافق  %88.4 0.56798 4.4211 التخكيج
 تساماً 

الحع مغ نتائج التحميل أعاله أف الستػسصات الحدابية ليحا الستغيخ )أثخ استخجاـ التدػيق ي     
ى ندبة م( حيث حاز ىحا الستغيخ ع4.61 – 4.15بيغ ) كحت ماااإللكتخكني عمى التخكيج( تخ 

%(، كسا يتزح مغ الججكؿ أف 88.4( كندبة  قجرىا )4.42مػافقة مختفعة بستػسط حدابي )
تفاؽ عالي لسعطع استجابات عيشة الجراسة بستػسصات ا( قج حازت عمى 5، 4، 3، 2، 1الفقخات )

كسا ىػ مػضح بالججكؿ أعاله، التي نرت عمى أف استخجاـ  ،حدابية كندب متقاربة عمى التػالي
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التدػيق االلكتخكني يديع في )تعديد العالقات مع العسالء، كبشاء قاعجة بيانات عغ العسالء، 
ككحلظ سيػلة الػصػؿ إلى عجد أكبخ مغ العسالء كعمى  كبصخيقة مشاسبة لمعسالء،كسيػلة اإلعالف 

( 6مجار الداعة كتحديغ نذاط العالقات العامة مع كافة األشخاؼ(، في السقابل تحرمت الفقخة )
%( التي تشز عمى أف استخجاـ 83( كبشدبة )4.15عمى ندبة مػافقة أقل بستػسط حدابي قجره )

 ضافية(.إني يؤدؼ إلى )إمكانية تغييخ اإلعالف فى أؼ كقت كبجكف تكمفة التدػيق اإللكتخك 

 التحميَ الؾصفي لستغيخ التؾزيع:  .4
(: الستؾسظات الحدابية كالنحخافات السعيارية كالشدب السئؾية إلجابات عيشة 19.4الججكؿ رقؼ )

 الجراسة حؾؿ عبارات التؾزيع

الستؾسط  الخابع تغيخالس
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 السعياري 

الشدبة 
 الشتيجة السئؾية

نخفاض ا عمىلكتخكني في السكتب يداعج التعامل اإل. 1
 .كامخ كتقجيع الخجماتصجار األإالسجػ الدمشي بيغ 

4.35 0.632 87% 
مػافق 
 تساماً 

تراؿ لكتخكني في السكتب إلى االيؤدؼ التعامل اإل. 2
 .السباشخ بالعسالء

4.42 0.752 88.4% 
مػافق 
 تساماً 

تقميل  عمىلكتخكني في السكتب يداعج التعامل اإل. 3
 .انتقاؿ السعمػمات عبخ قشػات التػزيع يخصاء فاأل

 مػافق 83.2% 0.803 4.16

سخعة عمى  لكتخكني في السكتبيداعج التعامل اإل. 4
 %89.8 0.617 4.49 .كصػؿ السعمػمات لمػسصاء

مػافق 
 تساماً 

سيػلة  عمىيداعج التعامل اإللكتخكني في السكتب . 5
 .الػصػؿ كالتدميع السباشخ إلى العسالء

4.46 0.712 89.2% 
مػافق 
 تساماً 

لكتخكني في السكتب  إلى خفس عجد يؤدؼ التعامل اإل. 6
 .الػسصاء

4.25 0.887 85% 
مػافق 
 تساماً 

0.5520 4.3561 التػزيع
3 

مػافق  87%
 تساماً 

أف الستػسصات الحدابية ليحا الستغيخ )أثخ استخجاـ التدػيق  ،الججكؿ أعالهالحع مغ ي     
( حيث حاز ىحا الستغيخ عمى درجة 4.49 – 4.16بيغ ) كحت ماا( تخ لتػزيعاإللكتخكني عمى ا

%(، كسا يتبيغ مغ الججكؿ أعاله أف 87( كندبة  قجرىا )4.35مػافقة مختفعة بستػسط حدابي )
 كحت مااتحرمت درجة مػافقة عالية مغ أفخاد عيشة الجراسة بستػسصات تخ ( قج 2، 5، 4الفقخات )

%( عمى التػالي، كالتي تشز عمى أف 89.8 -% 88.4( كبشدب متقاربة )4.49 – 4.42بيغ )
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استخجاـ التدػيق اإللكتخكني يؤدؼ إلى )سخعة كصػؿ السعمػمات لمػسصاء، كسيػلة الػصػؿ 
( بالسختبة 1، 6تراؿ السباشخ بالعسالء(، تمييا الفقختيغ )لظ االكالتدميع السباشخ إلى العسالء، ككح

%( عمى التػالي، 87 -% 85شدب متقاربة )ب( ك 4.35 – 4.25الثانية بستػسط حدابي قجرىسا )
نخفاض السجػ اكالتي نرت عمى أف استخجاـ التدػيق اإللكتخكني يؤدؼ إلى خفس عجد الػسصاء ك 

( عمى درجة مػافقة أقل 3في السقابل تحرمت الفقخة ) ،ع الخجمةكامخ  كتقجيصجار األإالدمشي بيغ 
عمى أف استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في  التي نرت %(83.2( بشدبة )4.16بستػسط قجره )

 خصاء في انتقاؿ السعمػمات عبخ قشػات التػزيع.السكتب يؤدؼ إلى تقميل األ

 التحميَ الؾصفي لستغيخ البيئة السادية:  .5
(: الستؾسظات الحدابية كالنحخافات السعيارية كالشدب السئؾية إلجابات عيشة 20.4)الججكؿ رقؼ 

 الجراسة حؾؿ عبارات البيئة السادية

الستؾسط  الخامذ تغيخالس
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 السعياري 

الشدبة 
 الشتيجة السئؾية

يداعج ترسيع كعخض محتػيات مػاقع الحجد في سيػلة . 1
السػقع.الحرػؿ عمى الخجمات مغ   

4.35 0.726 87% 
مػافق 
 تساماً 

تؤدؼ سخعة كسيػلة تحسيل عخض محتػيات مػاقع . 2
 الحجد إلى تقجيع خجمات متسيدة لمعسيل كدكف تأخيخ.

4.40 0.721 88% 
مػافق 
 تساماً 

تداعج الخسـػ كالرػر في محتػيات مػاقع الحجد عمى . 3
 زيادة التعامالت مع السكتب.

مػافق  86.4% 0.829 4.32
 تساماً 

السراحبة لمبحث في محتػيات مػاقع  ىتداعج السػسيق. 4
.الحجد عمى زيادة التعامالت مع السكتب  

 محايج 59.4% 1.134 2.97

يداعج استخجاـ أكثخ مغ لغة في محتػيات مػاقع الحجد . 5
.عمى زيادة التعامالت مع السكتب  

4.25 0.785 85% 
مػافق 
 تساماً 

 عمىيداعج استخجاـ أداة البحث داخل مػاقع الحجد .  6
 .سيػلة الحرػؿ عمى الخجمة لمسكتب

4.44 0.560 88.8% 
مػافق 
 تساماً 

 مػافق %82.4 0.54872 4.1211 البيئة السادية

الحع أف الستػسصات الحدابية ليحا يمغ نتائج التحميل الستحرل عمييا مغ الججكؿ أعاله       
( 4.44 – 2.97بيغ ) كحت ماااستخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى البيئة السادية( تخ الستغيخ )أثخ 

%(، كسا 82.4( كندبة  قجرىا )4.12حيث حاز ىحا الستغيخ عمى درجة مػافقة بستػسط حدابي )
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( تحرمت عمى درجة مػافقة مختفعة بستػسط حدابي 6، 2، 1يتزح مغ الججكؿ أف الفقخات )
%( التي نرت عمى أف شخيقة 88.8 ،%87كندب مئػية مابيغ )، (4.44 – 4.35كح مابيغ )اتخ 

كعخض كترسيع كسخعة تحسيل السػقع  يداعج السكتب في )سيػلة الحرػؿ عمى الخجمات مغ 
( بالسختبة الثانية 3، 5السػقع، كتقجيع خجمات متسيدة لمعسيل كدكف تأخيخ(، بيشسا جاءت الفقخات )

%( عمى التػالي، في 86.4 -% 85( كندب مئػية )4.32 – 4.25بستػسط حدابي قجرىسا )
%( كالتي 59.4( كبشدبة )2.97( عمى درجة محايج بستػسط حدابي قجره )4حيغ تحرمت الفقخة )

السراحبة لمبحث في محتػيات مػاقع الحجد تؤدؼ إلى زيادة تعامل  ىتشز عمى أف السػسيق
 السكتب معيا.

 التحميَ الؾصفي لستغيخ األفخاد:  .6
(: الستؾسظات الحدابية كالنحخافات السعيارية كالشدب السئؾية إلجابات عيشة 21.4ؿ رقؼ )الججك

 الجراسة حؾؿ عبارات األفخاد

الستؾسط  الدادس تغيخالس
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 السعياري 

الشدبة 
 الشتيجة السئؾية

يداعج تػفيخ السيارات السؤىمة إلكتخكنيًا في تخفيس . 1
.تكاليف الخجمة لمسكتب  

4.26 0.815 85.2% 
مػافق 
 تساماً 

يديع تػفيخ السيارات السؤىمة إلكتخكنيًا في إرضاء . 2
.العسيل كبشاء عالقة تفاعمية معو  4.46 0.681 89.2% 

مػافق 
 تساماً 

سخعة  فييديع تػفيخ السيارات السؤىمة إلكتخكنيًا . 3
.ستجابة لحاجة كرغبة العسيلاال  

4.49 0.543 89.8% 
مػافق 
 تساماً 

يداعج حرػؿ مػضفيغ السكتب عمى دكرات تجريبية . 4
إلكتخكنيًا في فيع سمػؾ العسيل كتػقع رد فعمو تجاه 

.الخجمة  
4.38 0.801 87.6% 

مػافق 
 تساماً 

يؤدؼ تجريب مػضفي السكتب إلكتخكنيًا إلى إرضاء . 5
 .ككالء العسيل لمسكتب

4.38 0.655 87.6% 
مػافق 
 تساماً 

مػافق  %87.8 0.51528 4.3958 األفخاد
 تساماً 

يتزح مغ الججكؿ أعاله أف الستػسصات الحدابية ليحا الستغيخ )أثخ استخجاـ التدػيق      
( حيث حاز ىحا الستغيخ عمى درجة 4.49 – 4.26بيغ ) كحت ماااإللكتخكني عمى األفخاد( تخ 

%(، كيالحع مغ نتائج التحميل أعاله 87.8( كندبة  قجرىا )4.39مػافقة  عالية بستػسط حدابي )



111 
 

( كبشدب مئػية 4.49 – 4.46عمى درجة مػافقة عالية بستػسط  ) ت( قج حاز 3، 2أف الفقخات )
أف تػفيخ السيارات السؤىمة إلكتخكنيًا يديع  ( عمى التػالي، كالتي تشز عمى89.8%- 89.2%)

ت ، بيشسا حاز توستجابة لحاجة العسيل كرغبعالقة تفاعمية معو، كسخعة اال في إرضاء العسيل كبشاء
( كبشدبة مئػية 4.38عمى درجة مػافقة عالية  بستػسط حدابي قجرىسا ) (5، 4ف )االفقخت

السكتب عمى دكرات تجريبية إلكتخكنيًا  كالتي تشز عمى أف حرػؿ مػضفي، %( بالتداكؼ 87.6)
( 1في فيع سمػؾ العسيل كتػقع رد فعمو تجاه الخجمة، كإرضاء ككالء العسيل لمسكتب، يمييا الفقخة )

%( كالتي تشز عمى أف تػفيخ السيارات السؤىمة إلكتخكنيًا 85.2( كبشدبة )4.26بستػسط حدابي )
 في تخفيس تكاليف الخجمة لمسكتب. 

 ؾصفي لستغيخ العسميات: التحميَ ال .7
(: الستؾسظات الحدابية كالنحخافات السعيارية كالشدب السئؾية إلجابات عيشة 22.4الججكؿ رقؼ)

 الجراسة حؾؿ عبارات العسميات

الستؾسط  الدابع تغيخالس
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 السعياري 

الشدبة 
 الشتيجة السئؾية

سخعة  عمىتداعج العسميات اإللكتخكنية في السكتب . 1
.ستجابة لحاجة كرغبة العسيلاال  

4.57 0.539 91.4% 
مػافق 
 تساماً 

تدييل  عمىتداعج العسميات اإللكتخكنية في السكتب . 2
.جخاءات عشج الحجد لمعسيلاإل  

4.63 0.506 92.6% 
مػافق 
 تساماً 

لتداـ تؤدؼ العسميات اإللكتخكنية في السكتب إلى اال. 3
.بالسػاعيج السخصط ليا لمعسيل  4.48 0.650 89.6% 

مػافق 
 تساماً 

تؤدؼ العسميات اإللكتخكنية في السكتب إلى تقميل الػقت . 4
.كالجيج في حرػؿ العسيل عمى الخجمة  

4.55 0.665 91% 
مػافق 
 تساماً 

 إلى إنجازتؤدؼ العسميات اإللكتخكنية في السكتب . 5
 .الحجػزات بجقة عالية

4.60 0.591 92% 
مػافق 
 تساماً 

مػافق  %91.2 0.44688 4.5663 العسميات
 تساماً 

التحميل أعاله أف الستػسصات الحدابية ليحا الستغيخ )أثخ استخجاـ التدػيق  جأضيخت نتائ     
( حيث حاز ىحا الستغيخ عمى درجة 4.63 – 4.48بيغ ) كحت ماااإللكتخكني عمى العسميات( تخ 

الحع  مغ الججكؿ أف  ي%(، كسا 91.2( كندبة  قجرىا )4.56مػافقة  عالية بستػسط حدابي )
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بيغ  كح ماا( قج تحرمت عمى درجة عالية مغ السػافقة بستػسط حدابي يتخ 5، 4، 2، 1الفقخات )
ي، التي نرت عمى أف العسميات %( عمى التػال92.6 -% 91( كبشدب )4.63 – 4.55)
جخاءات عشج الحجد لمعسيل، كتقميل الػقت كالجيج في لكتخكنية في السكتب تداعج في تدييل اإلإلا

ككحلظ إنجاز الحجػزات  توحاجة العسيل كرغبإلى ستجابة حرػؿ العسيل عمى الخجمة، كسخعة اال
%( كالتي تشز عمى 89.6مئػية )( كبشدبة 4.48بي )ا( بستػسط حد3بجقة عالية، يمييا الفقخة )

 .(لتداـ بالسػاعيج السخصط ليا لمعسيلأف العسميات االلكتخكنية في السكتب تؤدؼ إلى اال)
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 ياثـــــتبار انفرضـــــاملبحث انثانث: اخ 4.4
يتشاكؿ ىحا السبحث اإلجابة عمى تداؤالت مغ خالؿ نتائج اختبارات السبحث الدابق حدب      

 مذكمة كأىجاؼ الجراسة، كقج تع صياغة فخضيات الجراسة عمى الشحػ اآلتي:

 الفخضية الخئيدية األكلى: 1.4.4

لكل   One Sample t-Testلمعيشة الػاحجة T الختبار ىحه الفخضية تع استخجاـ اختبار      
متغيخ مغ متغيخات متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني، كالستسثمة في البشية التحتية، 

 الخرػصية، دعع اإلدارة العميا، األمغ، البيئة التذخيعية.

ستخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحية تتػفخ الستصمبات الالزمة ال الالفخضية الرفخية: 
 .قيج البحث

قيج ستخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحية تتػفخ الستصمبات الالزمة الضية البجيمة: الفخ 
 .البحث

كمغ خالؿ السعالجة اإلحرائية لبيانات الجراسة تع الحرػؿ عمى الشتائج السػضحة في      
 الججاكؿ اآلتية:

 ية(: نتائج اختبار عيشة كاحجة لستغيخ البشية التحت23.4الججكؿ رقؼ )

الستؾسط  األكؿالستغيخ 
 الحدابي

نحخاؼ ال 
القيسة  اإلحرائية tقيسة  السعياري 

 القخار الحتسالية

 رفس 000. 14.326 71188. 4.0463 البشية التحتية

( 4.0463)قج بمغ البشية التحتية  لستغيخالحع مغ خالؿ الججكؿ أف الستػسط الحدابي ي     
(، كىحا 3السقجر بػ )لمسقياس كىػ أكبخ مغ الستػسط الفخضي ، (0.71188نحخاؼ معيارؼ قجره )اب

كقج اختمف ىحا  ستخجاـ التدػيق اإللكتخكني بالسكاتب الدياحية،يعشي أنو تتػفخ البشية التحتية ال
  tحتسالية السشاضخة لقيسة القيسة اإلالػسط عغ الػسط الفخضي لمسقياس بذكٍل معشػؼ، ألف 

رفس الفخضية الرفخية كقبػؿ يتع كعميو  ،(0.05السعشػية )مدتػػ قج قمت عغ اإلحرائية 
 . الفخض البجيل
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 (: نتائج اختبار عيشة كاحجة لستغيخ الخرؾصية24.4الججكؿ رقؼ )

الستؾسط  الثاني الستغيخ
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 القيسة اإلحرائية tقيسة  السعياري 

 القخار الحتسالية

 رفس 000. 12.266 68754. 3.8653 الخرؾصية

( 3.8653)قج بمغ الخرػصية لستغيخ أف الستػسط الحدابي  يتزح مغ الججكؿ أعاله     
(، كىحا يعشي أنو 3كىػ أكبخ مغ الستػسط الفخضي السقجر بػ )، (0.68754نحخاؼ معيارؼ قجره )اب

كقج اختمف ىحا الػسط عغ السكاتب الدياحية، في ستخجاـ التدػيق اإللكتخكني تتػفخ الخرػصية ال
قج قمت اإلحرائية   tحتسالية السشاضخة لقيسة القيسة االالػسط الفخضي لمسقياس بذكل معشػؼ، ألف 

 .رفس الفخضية الرفخية كقبػؿ الفخض البجيليتع كعميو  ،(0.05مدتػػ السعشػية )عغ 

 ا(: نتائج اختبار عيشة كاحجة لستغيخ دعؼ اإلدارة العمي25.4الججكؿ رقؼ )

الستؾسط  الثالث الستغيخ
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 القخار الحتساليةالقيسة  اإلحرائية tقيسة  السعياري 

 رفس 000. 27.066 50036. 4.3895 دعؼ اإلدارة العميا

( 4.3895)لستغيخ دعع اإلدارة العميا قج بمغ أف الستػسط الحدابي  أضيخت الشتائج أعاله     
(، كىحا يعشي أنو 3كىػ أكبخ مغ الستػسط الفخضي السقجر بػ ) ،(0.50036)نحخاؼ معيارؼ قجره اب

كقج اختمف ىحا الػسط السكاتب الدياحية، في ستخجاـ التدػيق اإللكتخكني يػجج دعع لإلدارة العميا ال
قج اإلحرائية   tحتسالية السشاضخة لقيسة القيسة االعغ الػسط الفخضي لمسقياس بذكل معشػؼ، ألف 

 .كقبػؿ الفخض البجيل ،رفس الفخضية الرفخيةيتع كعميو  ،(0.05مدتػػ السعشػية )قمت عغ 

 (: نتائج اختبار عيشة كاحجة لستغيخ األمؽ26.4الججكؿ رقؼ )

الستؾسط  الخابع الستغيخ
 الحدابي

نحخاؼ ال 
 السعياري 

 tقيسة 
 اإلحرائية

القيسة 
 الحتسالية

 القخار

 رفس 000. 17.355 61600. 4.0968 األمؽ

نحخاؼ ا( ب4.0968)قج بمغ األمغ  لستغيخأف الستػسط الحدابي  يتبيغ مغ الشتائج أعاله     
(، كىحا يعشي أنو يتػفخ 3( كىػ أكبخ مغ الستػسط الفخضي السقجر بػ )0.61600معيارؼ قجره )

كقج اختمف ىحا الػسط عغ الػسط ستخجاـ التدػيق اإللكتخكني بالسكاتب الدياحية، األمغ ال
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قج قمت عغ اإلحرائية   tحتسالية السشاضخة لقيسة القيسة اإلالفخضي لمسقياس بذكل معشػؼ، ألف 
 .رفس الفخضية الرفخية كقبػؿ الفخض البجيليتع كعميو  ،(0.05مدتػػ السعشػية )

 (: نتائج اختبار عيشة كاحجة لستغيخ البيئة التذخيعية27.4الججكؿ رقؼ )  

الستؾسط  الخامذ الستغيخ
 الحدابي

نحخاؼ ال 
القيسة  اإلحرائية tقيسة  السعياري 

 القخار الحتسالية

 رفس 000. 13.779 65375. 3.9242 التذخيعيةالبيئة 

البيئة  لستغيخالحع أف الستػسط الحدابي مغ الشتائج الستحرل عمييا مغ الججكؿ أعاله، ي     
( كىػ أكبخ مغ الستػسط الفخضي 0.65375)نحخاؼ معيارؼ قجره ا( ب3.9242قج بمغ ) التذخيعية 

السكاتب في ستخجاـ التدػيق اإللكتخكني التذخيعية  (، كىحا يعشي أنو تتػفخ بيئة3السقجر بػ )
حتسالية القيسة اال، كقج اختمف ىحا الػسط عغ الػسط الفخضي لمسقياس بذكل معشػؼ، ألف الدياحية

رفس الفخضية يتع كعميو  ،(0.05لسعشػية )مدتػػ اقج قمت عغ اإلحرائية t السشاضخة لقيسة 
 .الرفخية كقبػؿ الفخض البجيل

إلى تذيخ   One – Sample t- Testختبار ف نتائج التحميل كفقًا الإعمى ماتقجـ، ف كبشاءً      
تتػفخ  ال أنو أنيا جاءت متػافقة مع الفخضية البجيمة كرفس الفخضية الرفخية التي تشز عمى

 التدػيق اإللكتخكني بالسكاتب الدياحية بالسشصقة الذخقية.متصمبات استخجاـ 
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 الفخضية الخئيدية الثانية: 2.4.4

الختبار ىحا الفخض تع االعتساد عمى معامل االنحجار لسعخفة تأثيخ متصمبات استخجاـ      
التدػيق اإللكتخكني عمى كل متغيخ مغ متغيخات السديج التدػيقي كالستسثمة في الخجمة الدياحية، 

 الدعخ، التخكيج، السكاف، البيئة السادية، األفخاد، العسميات.

استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السديج التدػيقي الحالي لمسكاتب يؤثخ  الالفخضية الرفخية: 
 .الدياحية

يؤثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السديج التدػيقي الحالي لمسكاتب الدياحية الفخضية البجيمة: 
 قيج البحث.

 كمغ خالؿ السعالجة اإلحرائية لبيانات البحث تع الحرػؿ عمى الشتائج، كسا ىي مػضحة     
 في الججاكؿ اآلتية:

(: نتائج تحميَ النحجار الستعجد لقياس أثخ استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني 28.4الججكؿ رقؼ )
 عمى الخجمة الدياحية

 
معامَ  Fاختبار  Tاختبار  نحجارمعادلة ال 

التحجيج 
R₂ 

معامَ 
رتباط ال 

R 
السعامالت 

B 
الخظأ 
مدتؾى  Tقيسة  السعياري 

 مدتؾى  Fقيسة  الجللة
 الجللة

 .000 5.212 439. 2.289 الثابت 

26.334 000. .221 .470 
متظمبات 

خجاـ تاس
التدؾيق 
 اإللكتخكني

.551 .107 5.132 000. 

يالحع مغ خالؿ الججكؿ أف نتائج نسػذج االنحجار الحؼ تع تػفيقو قج كاف ذك داللة معشػية      
(، كمغ خالؿ 0.000(، كىي دالة بسدتػػ الجاللة قجره )26.334) Fإحرائيًا، حيث بمغت قيسة 

في  خجاـ التدػيق اإللكتخكنيتستصمبات اسنتائج معامالت االنحجار يتزح كجػد أثخ إيجابي ل
(، كىي 5.132السحدػبة ) tالخجمة الدياحية، كىحا األثخ كاف ذك داللة معشػية حيث بمغت قيسة 

التي تعشي أف التغيخ في  B(، كىػ ما تذيخ إليو قيسة السعامل 0.000دالة بسدتػػ الجاللة قجره )
قيسة الستغيخ السدتقل )متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني( بػحجة كاحجة يقابمو تغيخ بسقجار 
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السقجر   R² ( في الستغيخ التابع، كىحا الستغيخ السدتقل يفدخ حدب معامل التحجيج0.551)
.( مغ التغيخات الحاصمة عمى مدتػػ الخجمة 221أؼ أف )غيخ التابع، مغ التبايغ في الست .(221)

الدياحية سببيا تغيخات عمى مدتػػ متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني، كمعشػية ثابت 
 اإلنحجار يؤكج كجػد عػامل أخخػ تؤثخ أيزًا عمى الخجمة الدياحية.

لقياس أثخ استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني نحجار الستعجد (: نتائج تحميَ ال 29.4الججكؿ رقؼ )
 عمى الدعخ

 
معامَ  Fاختبار  Tاختبار  نحجارمعادلة ال 

التحجيج 
R₂ 

معامَ 
رتباط ال 

R 
السعامالت 

B 
الخظأ 
 Tقيسة  السعياري 

مدتؾى 
 Fقيسة  الجللة

مدتؾى 
 الجللة

 0.000 3.953 553. 2.185 الثابت 

13.953 0.000 .13 .361 
متظمبات 

خجاـ تاس
التدؾيق 
 اإللكتخكني

.505 .135 3.735 0.000 

يتزح مغ الججكؿ أف نتائج نسػذج االنحجار الحؼ تع تػفيقو قج كاف ذك داللة معشػية إحرائيًا      
، كمغ خالؿ نتائج (0.000) ( كىي دالة بسدتػػ الجاللة قجره13.953) Fحيث بمغت قيسة 

في الدعخ، كىحا  خجاـ التدػيق اإللكتخكنيتستصمبات اسإيجابي لمعامالت االنحجار تبيغ كجػد أثخ 
 قجره الجاللة بسدتػػ  دالة كىي( 3.735) السحدػبة t قيسة بمغت األثخ كاف ذا داللة معشػية حيث

 السدتقل الستغيخ قيسة في التغيخ أف تعشي التي B السعامل قيسة إليو ما تذيخ كىػ ،(0.000)
 الستغيخ في( 5050.) بسقجار تغيخ يقابمو كاحجة بػحجة( اإللكتخكني التدػيق استخجاـ متصمبات)

 في التبايغ مغ( 13.) السقجر  R² التحجيج معامل حدب يفدخ السدتقل الستغيخ كىحا التابع،
 عمى تغيخات سببيا الدعخ مدتػػ  عمى الحاصمة التغيخات مغ( .13) أف أؼ التابع، الستغيخ
اإللكتخكني، كمعشػية ثابت االنحجار يؤكج كجػد عػامل أخخػ  التدػيق استخجاـ متصمبات مدتػػ 

 تؤثخ أيزًا عمى الدعخ.
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(: نتائج تحميَ النحجار الستعجد لقياس أثخ استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني 30.4الججكؿ رقؼ )
 عمى التخكيج

 
معامَ  Fاختبار  Tاختبار  نحجارمعادلة ال 

التحجيج 
R₂ 

معامَ 
رتباط ال 

R 
السعامالت 

B 
الخظأ 
مدتؾى  Tقيسة  السعياري 

مدتؾى  Fقيسة  الجللة
 الجللة

 0.000 4.311 476. 2.051 الثابت 

25.101 0.000 213. .461 
متظمبات 

خجاـ تاس
التدؾيق 
 اإللكتخكني

.583 .116 5.010 0.000 

إحرائيًا أضيخت نتائج التحميل أف نسػذج االنحجار الحؼ تع تػفيقو قج كاف ذك داللة معشػية      
كمغ خالؿ نتائج (، 0.000كىي دالة بسدتػػ الجاللة  قجره ) ،F (25.101)حيث بمغت قيسة 

في التخكيج،  خجاـ التدػيق اإللكتخكنيتستصمبات اسمعامالت االنحجار يتزح كجػد أثخ إيجابي ل
(، كىػ ماتذيخ 0.000( كىي دالة بسدتػػ الجاللة قجره )5.010السحدػبة ) tمغت قيسة ب حيث

خجاـ التدػيق تالتي تعشي أف التغيخ في قيسة الستغيخ السدتقل )متصمبات اس Bإليو قيسة السعامل 
 ( في الستغيخ التابع، كىحا الستغيخ السدتقل0.583اإللكتخكني( بػحجة كاحجة يقابمو تغيخ بسقجار )

( .213أف ) أؼ( مغ التبايغ في الستغيخ التابع، ، .213السقجر )  R²يفدخ حدب معامل التحجيج 
مغ التغيخات الحاصمة عمى مدتػػ التخكيج  سببيا تغيخات عمى مدتػػ متصمبات استخجاـ التدػيق 

 كمعشػية ثابت االنحجار يؤكج كجػد عػامل أخخػ تؤثخ أيزًا عمى التخكيج. اإللكتخكني،

نحجار الستعجد لقياس أثخ استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني (: نتائج تحميَ ال 31.4الججكؿ رقؼ )
 عمى التؾزيع

 
معامَ  Fاختبار  Tاختبار  نحجارمعادلة ال 

التحجيج 
R₂ 

معامَ 
رتباط ال 

R 
السعامالت 

B 
الخظأ 
مدتؾى  Tقيسة  السعياري 

مدتؾى  Fقيسة  الجللة
 الجللة

 0.000 4.701 471. 2.213 الثابت 

20.968 0.000 184. .429 
متظمبات 

خجاـ تاس
التدؾيق 
 اإللكتخكني

.527 .115 4.579 0.000 
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 يتبيغ مغ نتائج التحميل أف نسػذج االنحجار الحؼ تع تػفيقو قج كاف ذك داللة معشػية إحرائياً      
كمغ خالؿ نتائج  ،(0.000) قجره  الجاللة بسدتػػ  دالة ( كىي20.968) Fقيسة  بمغت حيث

عمى التػزيع،  خجاـ التدػيق االلكتخكنيتستصمبات اسمعامالت االنحجار يتزح كجػد أثخ إيجابي ل
 ما تذيخ كىػ ،(0.000) قجره الجاللة بسدتػػ  دالة كىي( 4.579) السحدػبة t قيسة بمغت حيث

 التدػيق اسشخجاـ متصمبات) السدتقل الستغيخ قيسة في التغيخ أف تعشي التي B السعامل قيسة إليو
 السدتقل الستغيخ كىحا التابع، الستغيخ في( 0.527) بسقجار تغيخ يقابمو كاحجة بػحجة( اإللكتخكني

( .184) أف أؼ التابع، الستغيخ في التبايغ مغ( .184) السقجر  R² التحجيج معامل حدب يفدخ
 التدػيق استخجاـ متصمبات مدتػػ  عمى تغيخات سببيا التػزيع مدتػػ  عمى الحاصمة التغيخات مغ

 .اإللكتخكني، كمعشػية ثابت االنحجار يجؿ عمى كجػد عػامل أخخػ تؤثخ أيزًا عمى التػزيع

(: نتائج تحميَ النحجار الستعجد لقياس أثخ استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني 32.4الججكؿ رقؼ )
 عمى البيئة السادية

 
معامَ  Fاختبار  Tاختبار  نحجارمعادلة ال 

التحجيج 
R₂ 

معامَ 
رتباط ال 

R 
السعامالت 

B 
الخظأ 
 Tقيسة  السعياري 

مدتؾى 
 Fقيسة  الجللة

مدتؾى 
 الجللة

 0.000 4.038 461. 1.863 الثابت 

24.243 0.000 207. 455. 
متظمبات 

خجاـ تاس
التدؾيق 
 اإللكتخكني

.556 .113 4.924 0.000 

إحرائيًا يتزح مغ نتائج التحميل أف نسػذج االنحجار الحؼ تع تػفيقو قج كاف ذك داللة معشػية      
كمغ خالؿ نتائج (، 0.000( كىي دالة بسدتػػ الجاللة  قجره )24.243) Fحيث بمغت قيسة 

عمى البيئة  خجاـ التدػيق اإللكتخكنيتستصمبات اسمعامالت االنحجار يتبيغ كجػد أثخ إيجابي ل
 (، كىػ ما0.000( كىي دالة بسدتػػ الجاللة قجره )4.924السحدػبة ) tبمغت قيسة  السادية، حيث

خجاـ تالتي تعشي أف التغيخ في قيسة الستغيخ السدتقل )متصمبات اس Bتذيخ إليو قيسة السعامل 
لتابع، كىحا الستغيخ ( في الستغيخ ا0.556التدػيق اإللكتخكني( بػحجة كاحجة يقابمو تغيخ بسقجار )

أف  أؼ( مغ التبايغ في الستغيخ التابع، .207السقجر )  R²السدتقل يفدخ حدب معامل التحجيج 
( مغ التغيخات الحاصمة عمى مدتػػ البيئة السادية سببيا تغيخات عمى مدتػػ متصمبات .207)
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أخخػ تؤثخ أيزًا  كمعشػية ثابت االنحجار يجؿ عمى كجػد عػاملاستخجاـ التدػيق اإللكتخكني، 
 عمى البيئة السادية.

(: نتائج تحميَ النحجار الستعجد لقياس أثخ استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني 33.4الججكؿ رقؼ )
 عمى األفخاد

 
معامَ  Fاختبار  Tاختبار  نحجارمعادلة ال 

التحجيج 
R₂ 

معامَ 
رتباط ال 

R 
السعامالت 

B 
الخظأ 
مدتؾى  Tقيسة  السعياري 

مدتؾى  Fقيسة  الجللة
 الجللة

 0.000 6.251 460. 2.875 الثابت 

11.071 .001 106. 326. 
متظمبات 

خجاـ تاس
التدؾيق 
 اإللكتخكني

.374 .112 3.327 0.001 

 أضيخت نتائج التحميل أف نسػذج االنحجار الحؼ تع تػفيقو قج كاف ذك داللة معشػية إحرائياً      
كمغ خالؿ نتائج  ،(0.001) قجره  الجاللة بسدتػػ  دالة كىيF (11.071 )قيسة  بمغت حيث

عمى األفخاد،  خجاـ التدػيق االلكتخكنيتستصمبات اسمعامالت االنحجار يالحع كجػد أثخ إيجابي ل
 ما تذيخ كىػ ،(0.001) قجره الجاللة بسدتػػ  دالة كىي( 3.327) السحدػبة t قيسة بمغت حيث

 التدػيق استخجاـ متصمبات) السدتقل الستغيخ قيسة في التغيخ فأ تعشي التي B السعامل قيسة إليو
 السدتقل الستغيخ كىحا التابع، الستغيخ في( 0.374) بسقجار تغيخ يقابمو كاحجة بػحجة( اإللكتخكني

( .106) أف أؼ التابع، الستغيخ في التبايغ مغ( .106) السقجر  R² التحجيج معامل حدب يفدخ
 التدػيق استخجاـ متصمبات مدتػػ  عمى تغيخات سببيا األفخاد مدتػػ  عمى الحاصمة التغيخات مغ

 كمعشػية ثابت االنحجار يجؿ عمى كجػد عػامل أخخػ تؤثخ أيزًا عمى األفخاد. اإللكتخكني،
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(: نتائج تحميَ النحجار الستعجد لقياس أثخ استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني 34.4الججكؿ رقؼ )
 عمى العسميات

 
معامَ  Fاختبار  Tاختبار  نحجارمعادلة ال 

التحجيج 
R₂ 

معامَ 
رتباط ال 

R 
السعامالت 

B 
الخظأ 
مدتؾى  Tقيسة  السعياري 

مدتؾى  Fقيسة  الجللة
 الجللة

 0.000 8.278 401. 3.323 الثابت 

9.701 0.002 094. 307. 
متظمبات 

خجاـ تاس
التدؾيق 
 اإللكتخكني

.306 .098 3.115 0.002 

 يتبيغ مغ الشتائج أعاله أف نسػذج االنحجار الحؼ تع تػفيقو قج كاف ذك داللة معشػية إحرائياً      
كمغ خالؿ نتائج  ،(0.002) قجره  الجاللة بسدتػػ  دالة ( كىي9.701) Fقيسة  بمغت حيث

عمى العسميات،  لكتخكنيخجاـ التدػيق اإلتستصمبات اسمعامالت االنحجار يالحع كجػد أثخ إيجابي ل
 ما تذيخ كىػ ،(0.002) قجره الجاللة بسدتػػ  دالة كىي( 3.115) السحدػبة t قيسة بمغت حيث

 التدػيق استخجاـ متصمبات) السدتقل الستغيخ قيسة في التغيخ أف تعشي التي B السعامل قيسة إليو
 السدتقل الستغيخ كىحا التابع، الستغيخ في( 0.306) بسقجار تغيخ يقابمو كاحجة بػحجة( اإللكتخكني

( .094) أف أؼ  التابع، الستغيخ في التبايغ مغ( .094) السقجر  R² التحجيج معامل حدب يفدخ
 استخجاـ متصمبات مدتػػ  عمى تغيخات سببيا االعسميات مدتػػ  عمى الحاصمة التغيخات مغ

أيزًا عمى  اإللكتخكني، كمعشػية ثابت االنحجار يجؿ عمى كجػد عػامل أخخػ تؤثخ التدػيق
 العسميات.
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 اث ــــــــــتائج وانتىصيـــــــاملبحث انرابع: انن 5.4

 الشتائج: 1.5.4

في ضػء تحميل كتفديخ الشتائج اإلحرائية التي تست في السبحثيغ الدابقيغ حػؿ إجابات      
 عيشة الجراسة، تع تقجيع مجسػعة مغ الشتائج التي تع التػصل إلييا، كيسكغ تمخيريا في اآلتي:

فيسا يتعمق بإجابات عيشة الجراسة حػؿ تػفخ متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في  .1
ب الدياحية في السشصقة الذخقية مغ ليبيا، فقج أضيخت التحميالت اإلحرائية أنيا جاءت السكات

متػافقة مع الفخضية البجيمة كرفس الفخضية الرفخية التي تشز عمى أنو ال تتػفخ متصمبات 
استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحية في ليبيا، كقج عكدت السؤشخات اإلحرائية 

 ى صحة قبػؿ الفخضية البجيمة ما يمي:الجالة عم
إف درجة السػافقة عمى تػفخ البشية التحتية بالسكاتب الدياحية، في أداة ىحه الجراسة كانت  -أ 

%( مغ إجابات عيشة 80.8(، كبشدبة )4.04بجرجة )مػافق( حيث بمغ الستػسط العاـ )
 الجراسة.

لدياحية مع السػاقع العالسية إف درجة السػافقة عمى تػفخ الخرػصية في تعامل السكاتب ا -ب 
لمدفخ كالدياحة، في أداة ىحه الجراسة كانت بجرجة )مػافق( حيث بمغ الستػسط العاـ 

 %( مغ إجابات عيشة الجراسة.77.2(، كبشدبة )3.86)
إف درجة السػافقة عمى دعع اإلدارة العميا بالسكاتب الدياحية لسػاكبة التغيخات التكشػلػجية،  -ج 

(، كبشدبة 4.38اسة كانت بجرجة )مػافق تسامًا( حيث بمغ الستػسط العاـ )في أداة ىحه الجر 
 %( مغ إجابات عيشة الجراسة.87.6)

إف درجة السػافقة عمى تػفخ األمغ في تعامالت السكاتب الدياحية مع السػاقع العالسية  -د 
لمدفخ كالدياحة، في أداة ىحه الجراسة كانت بجرجة )مػافق( حيث بمغ الستػسط العاـ 

 %( مغ إجابات عيشة الجراسة.81.8(، كبشدبة )4.09)
إف درجة السػافقة عمى تػفخ البيئة التذخيعية في تعامالت السكاتب الدياحية مع السػاقع  -ق 

العالسية لمدفخ كالدياحة، في أداة ىحه الجراسة كانت بجرجة )مػافق( حيث بمغ الستػسط 
 راسة. %( مغ إجابات عيشة الج78.4(، كبشدبة )3.92العاـ )
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أما فيسا يتعمق بإجابات عيشة الجراسة حػؿ تحجيج أثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب  .2
الدياحية عمى السديج التدػيقي، فقج جاءت جسيع التحميالت اإلحرائية متػافقة مع الفخضية 
البجيمة كرفزت الفخضية الرفخية التي تشز عمى أنو ال يػجج أثخ الستخجاـ التدػيق 

 مدتػػ  عشج إحرائية داللة ذا أثخاً  ىشاؾ أف تبيغ لكتخكني عمى السديج التدػيقي، حيثاإل
 تفدخ حيث  التدػيقي كالسديج اإللكتخكني التدػيق استخجاـ متصمبات بيغ( 0.05) السعشػية

 معامل كيعكذ التدػيقي، السديج في الحاصمة التغيخات مغ.( 250) السدتقمة الستغيخات
كقج كذف التحميل  .(.500) بقيسة الستغيخيغ بيغ شخدية مػجبة معتجلة  عالقة كجػد اإلرتباط

 الػصفي كمعادالت االنحجار صحة قبػؿ الفخضيات البجيمة كسا يمي:
( بيغ متصمبات استخجاـ 0.05تبيغ أف ىشاؾ أثخًا ذا داللة إحرائية عشج مدتػػ السعشػية ) -أ 

.( مغ 221خ الستغيخات السدتقمة )التدػيق اإللكتخكني كالخجمة الدياحية، حيث تفد
التغيخات الحاصمة في الخجمة الدياحية، كيعكذ معامل االرتباط كجػد عالقة شخدية 

 .(.47مػجبة ضعيفة بيغ الستغيخيغ بقيسة )
( بيغ متصمبات استخجاـ 0.05تبيغ أف ىشاؾ أثخًا ذا داللة إحرائية عشج مدتػػ السعشػية ) -ب 

.( مغ التغيخات الحاصمة 13ث تفدخ الستغيخات السدتقمة )التدػيق اإللكتخكني كالدعخ، حي
في الدعخ، كيعكذ معامل االرتباط كجػد عالقة شخدية مػجبة ضعيفة بيغ الستغيخيغ بقيسة 

(361.). 
( بيغ متصمبات استخجاـ 0.05تبيغ أف ىشاؾ أثخًا ذا داللة إحرائية عشج مدتػػ السعشػية ) -ج 

.( مغ التغيخات 213تفدخ الستغيخات السدتقمة )التدػيق اإللكتخكني كالتخكيج، حيث 
الحاصمة في التخكيج، كيعكذ معامل االرتباط كجػد عالقة شخدية مػجبة ضعيفة بيغ 

 .(.461الستغيخيغ بقيسة )
( بيغ متصمبات استخجاـ 0.05تبيغ أف ىشاؾ أثخًا ذا داللة إحرائية عشج مدتػػ السعشػية ) -د 

.( مغ التغيخات 184تفدخ الستغيخات السدتقمة )التدػيق اإللكتخكني كالتػزيع، حيث 
الحاصمة في التػزيع، كيعكذ معامل االرتباط كجػد عالقة شخدية مػجبة ضعيفة بيغ 

 .(.429الستغيخيغ بقيسة )
( بيغ متصمبات استخجاـ 0.05تبيغ أف ىشاؾ أثخًا ذا داللة إحرائية عشج مدتػػ السعشػية ) -ق 

.( مغ التغيخات 207ة، حيث تفدخ الستغيخات السدتقمة )التدػيق اإللكتخكني كالبيئة السادي
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الحاصمة في البيئة السادية، كيعكذ معامل االرتباط كجػد عالقة شخدية مػجبة ضعيفة بيغ 
 .(.455الستغيخيغ بقيسة )

( بيغ متصمبات استخجاـ 0.05تبيغ أف ىشاؾ أثخًا ذا داللة إحرائية عشج مدتػػ السعشػية ) -ك 
.( مغ التغيخات 106كاألفخاد، حيث تفدخ الستغيخات السدتقمة )التدػيق اإللكتخكني 

الحاصمة في األفخاد، كيعكذ معامل االرتباط كجػد عالقة شخدية مػجبة ضعيفة بيغ 
 .(.326الستغيخيغ بشدبة )

( بيغ متصمبات استخجاـ 0.05تبيغ أف ىشاؾ أثخًا ذا داللة إحرائية عشج مدتػػ السعشػية ) -ز 
.( مغ التغيخات 094كالعسميات، حيث تفدخ الستغيخات السدتقمة )التدػيق اإللكتخكني 

الحاصمة في العسميات، كيعكذ معامل االرتباط كجػد عالقة شخدية مػجبة ضعيفة بيغ 
 .(.307الستغيخيغ بشدبة )

 مشاقذة نتائج الجراسة: 2.5.4

مشاقذة ىحه الشتائج في ضػء الشتائج التي تع التػصل إلييا حػؿ إجابات عيشة الجراسة، سيتع      
 مع السقارنة بيشيا كبيغ نتائج الجراسات الدابقة، كتعميل االتفاؽ كتفديخ االختالؼ، كىي كاآلتي:

تبيغ مغ نتائج الجراسة أف متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني كانت متػفخة بالسكاتب  .1
 الدياحية بأبعادىا الخسدة، حيث تبيغ مايمي:

التحتية الستخجاـ التدػيق االلكتخكني في السكاتب الدياحية  أضيخت الشتائج إف البشية -أ 
 تتفقك متػفخة بذكل ندبي، كىحا ما تتصمبو شبيعة الخجمة الدياحية في السكاتب الدياحية، 

التي  (2006دراسة )الحبػني،  ىحه الشتيجة مع ما تػصمت إليو بعس الجراسات؛ مثل:
تخجاـ التدػيق اإللكتخكني بالقصاع الشفصي سأكجت عمى كجػد بشية تحتية متقجمة تقشيًا ال

( كالتي أكجت عمى مػقف السدتيمظ اإليجابي نحػ Ibikunle, 2013دراسة )،  ك في ليبيا
التي أكجت عمى أف ىشاؾ عػامل  (Elfitouri, 2015)كاختمفت مع دراسة  البشية التحتية.

في البشية التحتية مؤثخة لتبشي التجارة اإللكتخكنية في الذخكات الميبية مشيا ضعف 
 لمسعمػمات. 

أتزح مغ الشتائج إف ىشاؾ تػفخ لمخرػصية في تعامالت السكاتب الدياحية مع مػاقع  -ب 
كىحه الشتيجة متػقعة كإف العالسية لمدفخ كالدياحة تديع في استخجاـ التدػيق اإللكتخكني، 
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السكاتب بأىسية كانت بشدبة أقل مغ الستػقع، كقج يكػف ذلظ بدبب إلساـ بعس مجيخؼ 
الخرػصية في الحفاظ عمى معمػماتيع دكف غيخىع، كىحا يفدخ أف الخرػصية جدء ال 

، باإلضافة يتجدأ مغ سياسة تعامل السكاتب الدياحية مع السػاقع العالسية لمدفخ كالدياحة
حجع الثقة في التعامالت اإللكتخكنية بيغ السؤسدات كفقًا لسشطسة التجارة العالسية. كتتفق 

التي أكجت أف الخرػصية تعج مغ  (Ku and Fan, 2009)ىحه الشتيجة مع دراسة 
 العػامل السيسة التي تؤثخ عمى مذتخيات العسالء مغ خالؿ ككاالت الدفخ عبخ اإلنتخنت.

( التي بيشت أف الخرػصية أكبخ تحجؼ 2010)الدبيعي كالجميسي، كاختمفت مع دراسة 
 في الذخكات الدعػدية.استخجاـ التدػيق اإللكتخكني يعتخض 

ُيالحع أيزًا إف ىشاؾ دعسًا لسجيخؼ السكاتب الدياحية لسػاكبة التغيخات التكشػلػجية  -ج 
إلى ما يتستع بو مجيخك الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني، كفي اعتقاد الباحث يخجع ىحا 

األمخ السكاتب الدياحية مغ السدتػػ العمسي كشبيعة العسل بالسكاتب الدياحية مسا يدتمـد 
)األسصل، . كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة متابعة التغيخات التكشػلػجية في ىحا السجاؿ

التي أكجت عمى أىسية دعع اإلدارة العميا نحػ تصبيق التدػيق اإللكتخكني لجػ  (2009
التي أثبتت أف أىع  (2011البشػؾ العاممة في قصاع غدة. كاختمفت مع دراسة )سميساف، 

الت دكف التصبيق الفعاؿ لإلعالف اإللكتخكني عجـ كجػد تأييج كاٍؼ مغ السعػقات التي ح
 جانب اإلدارة العميا.

بيشت الشتائج أيزًا إف ىشاؾ تػفخًا لألمغ السعمػماتي في التعامالت التي تتع بيغ السكاتب  -د 
كىحه  الدياحية كالسػاقع العالسية لمدفخ كالدياحة، تديع في استخجاـ التدػيق اإللكتخكني.

لشتيجة متػقعة كخرػصًا في التعامالت اإللكتخكنية التي تتع بيغ السكاتب الدياحية ا
، حيث ال يتػقع تػفخ األمغ إال بتػفخ معاييخ لمحفاظ عمى كالسػاقع العالسية لمدفخ كالدياحة

الخرػصية لجػ السػاقع العالسية لمدفخ كالدياحة. كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة 
(Mansor and Abidin, 2010)  التي أشارت إلى أف األمغ السعمػماتي ميع نحػ تعديد

تصبيق التجارة اإللكتخكنية لمحفاظ عمى السيدة التشافدية في السؤسدات الرغيخة كالستػسصة 
الخي أكذث على  (AbouShoukm and  Eraqi, 2015في ماليديا. كاختمفت مع دراسة )

لخجاسة اإللكخشوًيت وعذم هالءهخها لطبيعت أى السواث الخكٌىلىجيت كاًج أكبش حاجز لخبٌي ا

  الخذهت الومذهت لىكاالث السفش في هصش.
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أكجت الشتائج إف ىشاؾ بيئة تذخيعية مشاسبة الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني تشطع عسل  -ق 
كىحه الشتيجة مشصقية عمى الخغع مغ السكاتب الدياحية مع السػاقع العالسية لمدفخ كالدياحة، 

ة التذخيعية السشاسبة في قصاع التجارة كالرشاعة كالشفط في البيئة الميبية، عجـ تػفخ البيئ
باإلضافة إلى البيئات األخخػ التي تشاكلتيا الجراسات الدابقة، إال أف الجراسة السيجانية 
أثبتت تػفخ البيئة التذخيعية في أغمب تعامالت السكاتب الدياحية كيخجع ذلظ بدبب 

ذات خبخة كليا إمكانياتيا كشيختيا العالسية، رغع ما يشقز ىحه  تعامميع مع مػاقع عالسية
السكاتب مغ تذخيعات تزسغ فس السشازعات التي قج تحجث في التعامالت اإللكتخكنية، 
كسا أف أغمب السكاتب الدياحية تتستع بعزػية مشطسة )اآلياتا( التي تعج مخجعًا تذخيعيًا 

ىحا الخرػص أكجت الجراسات الدابقة كغيخىا  كفي كعالسيًا في ميجاف الدياحة كالدفخ.
( أف أكبخ التحجيات Elfitouri, 2015؛ 2013؛ الدىيخؼ كالبمجكاؼ، 2012)الحبػني، 

التي تعتخض استخجاـ التدػيق اإللكتخكني ىػ غياب القػانيغ كالتذخيعات السشطسة لمتجارة 
 اإللكتخكنية.  

صمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى السديج كسا تبيغ مغ نتائج الجراسة أف ىشاؾ أثخًا لست .2
 التدػيقي لمسكاتب الدياحية بيانيا كاآلتي:

كجػد أثخ الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني بالسكاتب الدياحية عمى الخجمة الدياحية. كتتفق -أ 
( التي بيشت أف استخجاـ التجارة اإللكتخكنية كأداة 2010ىحه الشتيجة مع دراسة )عداـ، 

كاالت الدفخ كالدياحة أسيست في تصػيخ خجماتيا بذكل متدارع، كاختمفت مع تغييخ لػ 
( كالتي تػصمت أف السرارؼ التجارية في زليتغ ال 2015دراسة )أبػخخيز كشكذظ، 

 تترف بتشػع الخجمات في مجاؿ التدػيق اإللكتخكني.
فق ىحه الشتيجة كجػد أثخ الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني بالسكاتب الدياحية عمى الدعخ. كتت-ب 

( التي أشارت إلى أف استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في  2006مع دراسة )الحبػني، 
شخكات الشفط الميبية يؤدؼ إلى انخفاض الفخكقات في األسعار كتربح األسعار أكثخ 

( التي أثبتت أف الدبائغ لع يججكا التدػيق 2016نسصية، كاختمفت مع دراسة )الرباغ، 
ب دكرًا في جعل تكمفة الخجمة السقجمة إلكتخكنيًا أقل، فدعخ الخجمة السقجمة اإللكتخكني يمع

 في مخكدىا ىػ نفذ سعخىا عمى السػقع اإللكتخكني.
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كجػد أثخ الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني بالسكاتب الدياحية عمى التخكيج. كتتفق ىحه -ج 
مات كاالتراالت دكر ( التي بيشت أف لتكشػلػجيا السعمػ 2017الشتيجة مع دراسة )سارة، 

ىاـ في الخفع مغ أداء الػكاالت الدياحية في تخكيج الخجمة الدياحية، باإلضافة إلى كدب 
( التي 2015ثقة الدبائغ كتػشيج العالقات معيع، كاختمفت مع دراسة )أبػخخيز كشكذظ، 

 أثبتت أف السرارؼ التجارية بسجيشة زليتغ التقػـ بالمجؤ الستخجاـ أساليب حجيثة في
 التخكيج عمى مػقعيا اإللكتخكني.

كجػد أثخ الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني بالسكاتب الدياحية عمى التػزيع. كتتفق ىحه -د 
( التي بيشت إف استغالؿ أسػاؽ ججيجة كالتػاصل مع 2017الشتيجة مع دراسة )الفشجؼ، 

في الذخكات  العسالء الحالييغ كالججد، مغ أىع فػائج تبشي استخجاـ التدػيق اإللكتخكني
( التي أثبتت أف السؤسدات 2014الدياحية باألردف، كاختمفت مع دراسة )قحايفة، 

االقترادية ال تمجأ إلى استخجاـ الػسصاء اإللكتخكنييغ في تػزيع سمعيا كخجماتيا، كسا 
 التػجج قشاة اتراؿ مباشخة بيغ السؤسدة كالدبػف في السؤسدات السجركسة.

التدػيق اإللكتخكني بالسكاتب الدياحية عمى البيئة السادية. كتتفق ىحه كجػد أثخ الستخجاـ -ق 
( التي أشارت إلى أف ىشاؾ مدايا يسشحيا التدػيق 2009الشتيجة مع دراسة )األسصل، 

اإللكتخكني لمعسالء الستسثمة في مالءمة الػقت كالسكاف السشاسب لمدبػف في استخجاـ 
سصمػب إضيارىا لمعسالء عمى مجار الداعة الخجمات السرخفية، كعخض السعمػمات ال

( التي اعتبخت 2017كسخعة إنجاز الخجمات كشخؽ التدجيج، كاختمفت مع دراسة )الفشجؼ، 
أف التكشػلػجيا الججيجة ُمكمفة لمغاية، كمعقجة في التشفيح كغيخ متػافقة مع الصخيقة التي 

 .تتعامل بيا الذخكات الدياحية الرغيخة كالستػسصة في األردف
كجػد أثخ الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني بالسكاتب الدياحية عمى األفخاد. كتتفق ىحه الشتيجة -ك 

( التي أكجت عمى أف ىشاؾ مدايا تعػد عمى الكادر الػضيفي 2009مع دراسة )األسصل، 
مغ حيث تغيخ في فخص العسل التقميجؼ كتشػع في فخص العسل التكشػلػجي، كمشع فخص 

ضفيغ كالدبائغ، كالتقميل مغ السياـ السػكمة لمسػضفيغ كتقميل فخصة فتح السذاحشات بيغ السػ 
 ;AbouShoukm and Eraqi, 2015فخع ججيج لمبشظ، كاختمفت مع دراسة )

Elfitouri, 2015 التي أثبتت أف مغ العػائق السجركة أماـ تبشي التجارة اإللكتخكنية ىي )
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كمقاكمة السػضفيغ لمتغييخ، كعجـ كجػد  نقز العسالة الساىخة في مجاؿ تكشػلػجيا الدفخ،
 بخامج تجريبية لتبشي التكشػلػجيا الحجيثة. 

كجػد أثخ الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني بالسكاتب الدياحية عمى العسميات. كتتفق ىحه -ز 
أضيخت الجراسة أف ىشالظ عالقة بيغ استخجاـ ( حيث 2010الشتيجة مع دراسة )عداـ، 

لمحرػؿ عمى خجمة الدياحة  كالػقت كالجيج السبحكليغ عة الػصػؿالتجارة االلكتخكنية كسخ 
( التي تػصمت إلى أف العسالء 5102كالدفخ، كاختمفت مع دراسة )أبػخخيز كشكذظ، 

 بالسرارؼ التجارية بدليتغ اليدتصيعػا أف يتمقػا الخجمة في الػقت الحؼ يشاسبيع.

 قيؾد كتحجيات الجراسة: 3.5.4

رغع القيػد كالتحجيات التي تػاجو كثيخًا مغ البحػث خالؿ مخاحل الجراسة، فإف الباحث مدؤكؿ      
 عغ صجؽ كصحة الشتائج في ضل التحجيات التالية:

نقز الكتب الستخررة ذات العالقة بسجاؿ الجراسة، كذلظ إلفتقار السكتبات الميبية  .1
الحؼ كانت تعاني مشيا البالد، كخرػصًا بالسؤسدات األكاديسية كالجامعية، بدبب األكضاع 

 السشصقة الذخقية في ليبيا.
اقترخت الجراسة عمى السكاتب الدياحية بالسشاشق الذخقية السحخرة )بشغازؼ، السخج، البيزاء،  .2

 شحات، شبخؽ(، في حيغ لع تذسل الجراسة مجيشة درنة التي لع تكغ ُحخرت بعج.
ة بالسشصقة، ما تصمب مديجًا مغ كقت الباحث عجـ كجػد إحرائية لعجد السكاتب الدياحي .3

 لمػصػؿ لتمظ السكاتب.
% فسا فػؽ 60 (Cronbach Alpha)أُعتسج الباحث في الجراسة عمى قيسة معامل الثبات   .4

(، 423، ص:2008نقاًل عغ )إدريذ،  (Nunnally, 1967)لمتحقق مغ ثبات أداة الجراسة 
أفاد باف قيسة معامل الثبات يجب أال  (,Nunnally 0978)في حيغ اتزح إف نفذ العالع 

 %، كعميو يجب أف تؤخح ىحه القيسة بالحدباف في دراسات مدتقبمية.75تقل عغ 
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 :التؾصيات 4.5.4

كمغ أجل استخجاـ أفزل لمتدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحية، كعمى ضػء تحميل نتائج      
 ىحه الجراسة يقتخح الباحث مجسػعة مغ التػصيات في اآلتي:

ضخكرة التعخيف بأىسية التدػيق اإللكتخكني كبسداياه كفػائجه كالفخص التي يقجميا، ما ُيقشع  .1
 استخجامو.مجيخؼ السكاتب الدياحية بججكػ 

ضخكرة الػعي بأىسية عشرخ الخرػصية في تعامالت السكاتب الدياحية مع السػاقع العالسية  .2
لمدفخ كالدياحة عشج اإلدالء بالسعمػمات الذخرية خػفًا مغ استخجاميا ألغخاض غيخ مدسػح 

 بيا.
ضخكرة أف تقػـ السكاتب الدياحية باستحجاث كحجات تشطيسية لمتدػيق اإللكتخكني تكػف  .3

 مخترة بتقجيع خجمات إلكتخكنية لمعسالء كأبحاث الدػؽ اإللكتخكني.
ضخكرة اإلسخاع في إنذاء مػقع إلكتخكني لمسكاتب التي ال يتػافخ لجييا مػاقع عمى الذبكة،  .4

باإلضافة إلى تصػيخ السػاقع اإللكتخكنية لمسكاتب التي لجييا مػاقع عمى شبكة حتى تتسكغ مغ 
 الء كتقجيع خجماتيا اإللكتخكنية ليع.االتراؿ كالتفاعل مع العس

ضخكرة االستعانة بسؤسدات استذارية متخررة في ترسيع السػاقع اإللكتخكنية كترسيع  .5
 السحتػػ كشخؽ عخض السديج التدػيقي.

 ضخكرة تػضيف مػضفيغ مبخمجيغ مختريغ بكيفية التعامل مع السػاقع اإللكتخكنية. .6
لالتراالت لجسيع السخافق الدياحية لمجكلة؛ كذلظ لغخض تأىيميا اإلسخاع ببشاء بشية تحتية قػية  .7

 في تصػيخ الخجمات الدياحية.
ضخكرة التشديق كالتعاكف مع السكاتب الدياحية العخبية التي تدتخجـ شبكة السعمػمات العالسية  .8

في تدػيق خجماتيا الدياحية، في التعخؼ عمى األساليب الشاجحة كالعقبات التي يسكغ أف 
 جييا في تدػيق خجماتيا.تػا

تذجيع السكاتب الدياحية مغ قبل الييئات كالغخؼ الدياحية الستخررة في الدياحة التي   .9
تقػـ بعسميات التخصيط كالتشسية كالجراسة، كذلظ مغ خالؿ إيجاد محفدات تشطيسية، كاقترادية، 
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الحػافد التي تجفع السكاتب كتقجيع إعانات، كاستثشاءات قانػنية، كإعفاءات ضخيبية كغيخىا مغ 
 الدياحية لتبشي ىحه التكشػلػجيات الحجيثة.

 الجراسات السقتخحة: 5.5.4

تذيخ الشتائج التي تع التػصل إلييا، فزاًل عغ الجانب الشطخؼ مغ ىحا البحث، إلى كجػد      
 مجاالت بحثية عجيجة لمتدػيق اإللكتخكني، كمشيا:

اكت في تأثيخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني عمى السديج تذيخ اختبارات الفخكض إلى كجػد تف .1
(، كىحا يتصمب مديًجا مغ البحث كالسقارنة لمتعخؼ عمى B2Bالتدػيقي لمسكاتب الدياحية )

 تأثيخ التدػيق اإللكتخكني عمى عشاصخ السديج التدػيقي.
 القخارات.درجة تبشي الفشادؽ الدياحية لسفيـػ الدياحة اإللكتخكنية مغ كجية نطخ متخحؼ  .2
اقترخت ىحه الجراسة عمى التعامالت التجارية اإللكتخكنية بيغ السكاتب الدياحية كالسػاقع  .3

(، كيسكغ أف تجخػ دراسات عمى التعامالت التجارية B2Bالعالسية لمدفخ كالدياحة )
 ( مثل:B2Cاإللكتخكنية بيغ السكاتب الدياحية كالسدتيمكيغ )

 تصبيقات اليػاتف الحكية في التدػؽ اإللكتخكني.اتجاىات السدتيمكيغ نحػ استخجاـ  -أ 
 درجة استجابة السدتيمكيغ لمتدػؽ عبخ صفحات التػاصل االجتساعي. -ب 
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 خالصة الفرَ الخابع:  6.4

ىجفت ىحه الجراسة إلى إسقاط الجانب الشطخؼ عمى الجانب السيجاني، حيث تع اإلجابة عمى      
التداؤؿ الخئيدي لمجراسة مغ كجية نطخ مجيخؼ السكاتب الدياحية، كىػ: ىل يسكغ استخجاـ 

ج التدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحية بالسشصقة الذخقية في ليبيا؟ كما تأثيخ ذلظ عمى السدي
 التدػيقي؟. 

حيث تشاكلت ىحه الجراسة عخضًا تفريميًا لسشيجية الجراسة، التي مغ خالليا تع تحجيج مجتسع      
الجراسة كالعيشة السدحػبة مشو، ككيفية قياس أداة كمتغيخات الجراسة، كالسعالجات اإلحرائية التي 

كقج تبيغ مغ التحميالت  أجخيت عمى بيانات الجراسة، باإلضافة إلى اختبار فخضيات الجراسة.
اإلحرائية أف متصمبات استخجاـ التدػيق اإللكتخكني بالسكاتب الدياحية كانت متػفخة، كإف ىشاؾ 

( عمى السديج 0.05أثخًا الستخجاـ التدػيق اإللكتخكني ذك داللة إحرائية عشج مدتػػ السعشػية )
 التدػيقي لمسكاتب الدياحية.

مت الجراسة بعس السزاميغ، كنأمل أف تداعج السكاتب الدياحية كبشاًء عمى ىحه الشتائج قج     
كالسداكليغ لمشذاط الدياحي، لالستفادة مشيا في تحديغ كتصػيخ الخجمات الدياحية، كأخيخًا تع تقجيع 

 بعس السقتخحات لجراسات مدتقبمية.
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 لائًـــت املــــراجع

 :أكلا: السخاجع العخبية

 :الكتب العخبية

 التدؾيق الدياحي كالفشجقي: السفاىيؼ كاألسذ  أبػ رماف كأبي سعيج الجيػه جي، أسعج حساد
 .2000، عساف: دار الحامج لمشذخ كالتػزيع، الصبعة األكلى، العمسية

  ،بحؾث التدؾيق: أساليب القياس كالتحميَ كإختبار الفخكضثابت عبجالخحسغ إدريذ ،
 .2008اإلسكشجرية: الجار الجامعية، 

  ،عساف: دار اليازكرؼ، مبادئ التدؾيق الحجيث: مجخَ شامَحسيج الصائي كبذيخ العالؽ ،
2009. 

  ،عساف: دار التجارة اإللكتخكنية: مؽ مشغؾر تقشي كتجاري كإداري خزخ مرباح الصيصي ،
 .2008الحامج لمشذخ كالتػزيع، 

  ،السشاىج لمشذخ  ، عساف: دارالتجارة اإللكتخكنيةسعج غالب ياسيغ كبذيخ عباس العالؽ
 .2004كالتػزيع، الصبعة األكلى، 

  ،األسذ العمسية لمتدؾيق الدياحي كالفشجقي كتجارب بعض الجكؿ العخبيةصبخؼ عبجالدسيع ،
 .2006القاىخة: السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية )بحػث كدراسات(، 

 :الػاقع كاآلفاؽ. في:  عخفاف تقي الحدشي كسعج أفخاـ الرائغ، الدياحة في الجساىيخية العطسى
، الداكية: دار آساريا الدياحة في ليبيا: اإلمكانيات كالسعؾقات سعج خميل القديخؼ )محخر(،

 .2002لمصباعة كالشذخ، الصبعة األكلى، 
  ،عساف: دار كشػز السعخفة العمسية لمشذخ كالتػزيع، الصبعة تدؾيق الخجماتفخيج كػرتل ،

 .2009األكلى، 
  مشيجية البحث العمسي: القؾاعج كالسخاحَ أبػنرار كعقمة مبيزيغ، دمحم عبيجات ودمحم

 .1999، عساف: دار كائل لمصباعة كالشذخ، الصبعة الثانية، كالتظبيقات
  ،عساف: دار التجارة اإللكتخكنية: السدتقبَ الؾاعج لألجياؿ القادمةدمحم عبج حديغ الصائي ،

 .2010الثقافة لمشذخ كالتػزيع، الصبعة األكلى، 
  ،2008، اإلسكشجرية: الجار الجامعية، التدؾيق اإللكتخكنيدمحم عبجالعطيع أبػ الشجا. 
  ،عساف: مؤسدة الػراؽ مبادئ الدفخ كالدياحةمثشى شو الحػرؼ كإسساعيل دمحم الجباغ ،

 .2001لمشذخ، الصبعة األكلى، 
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  ،كالتػزيع،  ، عساف: دار كائل لمشذخأصؾؿ التدؾيق: مجخَ تحميميناجي معال كرائف تػفيق
 .2003الصبعة الثانية، 

  ،عساف: دار الحامج لمشذخ التدؾيق: مفاىيؼ معاصخةنطاـ مػسى سػيجاف كشفيق إبخاىيع حجاد ،
 .2003كالتػزيع، 

  ،القاىخة: السخكد القػمي لإلصجارات القانػنية، القتراد اإللكتخكنييػسف حدغ يػسف ،
 .2012الصبعة األكلى، 

  ،عساف: تدؾيق اإللكتخكني: عشاصخ السديج التدؾيقي عبخ اإلنتخنتاليػسف أحسج أبػ فأرة ،
 .2007دار كائل لمشذخ كالتػزيع، الصبعة الثانية، 

 الخسائَ العمسية كاألكراؽ العمسية:

  ،أثخ تكشػلػجيا السعمػمات عمى السديج التدػيقي"، أشخكحة دكتػراه غيخ مشذػرة، "أميشة  قحايفة
 .2015بػقخة، الجدائخ: جامعة أدمحم 

  إدريذ عبج الجػاد الحبػني، "إمكانية استخجاـ التدػيق اإللكتخكني كأثخه عمى اإلستخاتيجية
التدػيقية لمسشتجات الشفصية الميبية"، أشخكحة دكتػراه غيخ مشذػرة، مرخ: جامعة ششصا، 

2006. 
 ة"، رسالة دكر تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في تخكيج الخجمات الدياحي، "بػضياؼ سارة

 .2017ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجدائخ: جامعة دمحم خيزخ، 
  ،"خالج عسخ الجىػف، "أثخ التدػيق اإللكتخكني عمى األداء التدػيقي لذخكات الدياحة كالدفخ

 .2014رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، عساف: جامعة الدرقاء، 
  ،لبشػؾ العاممة في قصاع غدة"، كاقع استخجاـ التدػيق اإللكتخكني لجػ ا"رنج عسخاف األسصل
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  زكخيا أحسج عداـ، "أثخ استخجاـ التجارة اإللكتخكنية كأداة تغييخ عمى أداء صشاعة ككالء
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 .2015شذػرة، سػريا: جامعة دمذق، أشخكحة دكتػراه غيخ م
 أثخ التدػيق اإللكتخكني عمى رضا الدبائغ في قصاع االتراالت"، رسالة ، نػر دمحم الرباغ"

 .2016ماجدتيخ غيخ مشذػرة، سػريا: الجامعة االفتخاضية الدػرية، 
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 بحث "تقييع نذاط التدػيق اإللكتخكني في الذخكات الدعػدية"، ، ىال الدبيعي كعبيخ الجميسي
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،  ص 2016 ،(15، السخج: جامعة بشغازؼ، العجد )اإلندانيةمجمة العمـؾ كالجراسات ليبيا"، 

 .21ػػػػػػػ  1ص 
  إدريذ عبج الجػاد الحبػني، "إمكانية استخجاـ شخكات االستيخاد كالترجيخ في ليبيا لمتدػيق

(، 2.1(، العجداف)21)، بشغازؼ: جامعة بشغازؼ، السجمجمجمة البحؾث القتراديةاإللكتخكني"، 
 .102ػػ ػػػػػ 48، ص ص2012

  بختي إبخاىيع كشعػبي محسػد فػزؼ، "دكر تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراؿ في تشسية قصاع
ػػػػػػػ  275، ص ص 2010(، 7، الجدائخ: جامعة كرقمة، العجد )مجمة الباحثالدياحة كالفشجقة"، 

286. 
 "مجمة ، خمػد كليج العكيمي، "دراسة ميجانية لعيشة فشادؽ في محافطة اربيل كبغجاد كالشجف

 .137ػػػػػػػ111ص ص ، 2011، (87، بغجاد: الجامعة السدتشرخية، العجد )اإلدارة كالقتراد
 تدػيق الخجمة الدياحية إلكتخكنيًا كأثخه في جػدة الخجمة في  ،صفاء جػاد عبج الحديغ"

(، بجكف 7، السشرػر: السعيج الصبي التقشي، العجد )مجمة كمية التخبية الذخكات الدياحية"،
 .75ػػػػػػػ  58ريخ، ص صتا

 أثخ استخجاـ التدػيق ، "عشبخ إبخاىيع شالش كسميساف إبخاىيع الحػرؼ ودمحم سميع الذػرة
، األردف: الجامعة دراسات اإللكتخكني في تحقيق ميدة تشافدية لذخكات الجكاء األردنية"،
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 التدػيق اإللكتخكني كآلية لتفعيل كتخقية خجمات السؤسدات ، "خ كبػراكؼ عيدىعيداني عام
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 .126ػػػػػػػ  98ص ص ،2012
 التقاريخ:
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 (1املهحك رلى )
 لائًت بأمساء احملكًني

 الجامعة القدؼ الجرجة العمسية السؼ
 جامعة بشغازؼ  إدارة األعساؿ أستاذ مذارؾ ناصخ فخج  إحدػنة

 جامعة بشغازؼ  إدارة التدػيق أستاذ مذارؾ صبخؼ جبخاف الكخغمي
 جامعة بشغازؼ  التدػيقإدارة  محاضخ أحسج سعج الذخيف
 جامعة بشغازؼ  إدارة التدػيق أستاذ مداعج فيرل سالع الكيخيا

 جامعة بشغازؼ  اإلحراء أستاذ مذارؾ عبجالغفار فخج السشفي
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 (2املهحك رلى )
 رســــانت اإلرفـــــاق 

 

 جامعػػػػػػػػة بػػشػػغازي 
 كميػػػػػػػػػػػػة القتراد

 التدؾيققدػػػػػػػػػػػػؼ 
 

 مــــــدير املكــــــــتب السيــــــــاحي األخ الكخيؼ / األخت الكخيسة:

  حتيت طيبت وبعذ؛؛؛؛؛؛؛؛

أثخ استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني عمى بيغ يجؼ سعادتكع أداة استبانو لجراسة ميجانية بعشػاف: 

كذلظ لشيل درجة الساجدتيخ في  السديج التدؾيقي لجى السكاتب الدياحية بالسشظقة الذخقية،

التدػيق _ كمية االقتراد_  جامعة بشغازؼ، كقج تع اختيار مكتبكع ضسغ عيشة الجراسة لإلجابة 

عمى أسئمة الجراسة التي تع ترسيسيا بصخيقة ال تتصمب كقتًا شػياًل لإلجابة، كسا نخيج أف نشػه لكع 

 ي كبدخية تامة.بأف ىحه السعمػمات ستدتخجـ فقط ألغخاض البحث العمس

 شاكراً لكم حسن تعاونكم، ووفقكم اهلل ملا حيب ويرضى

 الباحث: صالح عبجالخحسؽ الحاسي
 



141 
 

 (3املهحك رلى )
 هســـــــتبانأداة اال

 يشاسبػ: الحي الخيار في( /) إشارة كضع ي خجى 

 ⎕أنثى                                             ⎕ذكخ الجشذ 1

 ⎕سشة 39سشة إلى أقل مغ  29مغ                 ⎕سشة   29إلى أقل مغ  18مغ  العسخ 2
 ⎕فػؽ    سشة فسا 49مغ                            ⎕سشة 49إلى أقل مغ  39مغ 

 السدتػػ التعميسي 3
            ⎕  دبمـػ عالي                  ⎕يعادلو  ثانػؼ أك ما       ⎕أقل مغ الثانػية        

                                               ⎕ه دكتػرا                        ⎕ ماجدتيخ                ⎕بكالػريػس أك ليدانذ 
 )..........................( ػ أخخ 

  ⎕سشػات10إلى أقل مغ  5مغ                         ⎕سشػات  5أقل مغ       سشػات الخبخة  4
    ⎕سشة فأكثخ15مغ                         ⎕سشة 15سشػات إلى أقل مغ 10مغ 

   أكافق تساماا، أكافق، محايج، غيخ  ) خجى كضع إشارة )/( في الخيار الحي يعكذ مدتؾى اختيارؾ الرحيحي
 مؾافق، غيخ مؾافق تساماا( حؾؿ استخجاـ التدؾيق اإللكتخكني في مكتبكؼ.

 البشية التحتية ت

اماا 
 تس

فق
أكا

 

فق
أكا

ايج 
مح

فق 
مؾا

يخ 
غ

ق  
ؾاف

خ م
غي

اماا 
تس

 

      يػجج بالسكتب خصػط اتراؿ سخيعة ككافية بذبكة اإلنتخنت. 1

يتػفخ في السكتب أجيدة حاسػب متصػرة تتدع بالسخكنة كقجرة تخديشية  2
 عالية.

     

خاص بالسكتب لسسارسة األنذصة  Websiteيػجج مػقع إلكتخكني  3
 التدػيقية.

     

      يػجج بالسكتب إمكانيات تقشية لسػاجية حاالت انقصاع التيار الكيخبائي. 4
      يتػفخ في السكتب شبكة محمية لخبط فخكعو ببعزيا البعس. 5

 الخرؾصية ت

اماا 
 تس

فق
أكا

 

فق
أكا

ايج 
مح

فق 
مؾا

يخ 
غ

ق  
ؾاف

خ م
غي

اماا 
تس

 

1 
مػاقع الحجد سياسات كاضحة في جسع معمػمات شخرية عشظ تتبع 

 لمحرػؿ عمى الخجمة.
     

ُتخبخؾ مػاقع الحجد بشػع السعمػمات الذخرية التي يػْد استخجاميا عشج  2
 تكخار شمب الخجمة.

     

تتخؾ مػاقع الحجد لظ الحخية في قبػؿ أك رفس استخجاـ معمػماتظ  3
 الذخرية لمحرػؿ عمى الخجمة.

     

     تمتـد مػاقع الحجد بعجـ مذاركة معمػماتظ الذخرية مع أشخاؼ خارجية  4
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 لمحرػؿ عمى الخجمة.

تقـػ مػاقع الحجد بإبالغظ عغ الكيفية التي يتع بيا جسع معمػمات  5
 شخرية خالؿ زيارتظ  لمسػقع.

     

 دعؼ اإلدارة العميا ت

اماا 
 تس

فق
أكا

 

فق
أكا

ايج 
مح

فق 
مؾا

يخ 
غ

فق 
مؾا

يخ 
غ

 
اماا 

تس
 

ستخجاـ اإلنتخنت كجعميا أداة مشاسبة تيتع إدارة السكتب بالتخصيط الجيج ال 1
 لمتدػيق.

     

إدارة السكتب بالسذاكل التي تعيق استخجاـ اإلنتخنت في إنجاز  تيتع 2
 أعساليا. 

     

سة ئتيتع إدارة السكتب بتجريب السػضفيغ كتدكيجىع بالسيارات الالزمة لسال 3
 كرغبات العسالء. احتياجات

     

ُتذجع إدارة السكتب السػضفيغ عمى استخجاـ الػسائل اإللكتخكنية في  4
 نذصة التدػيقية.ألمسارسة ا

     

تػفخ إدارة السكتب مخررات مالية الستخجاـ أحجث الػسائل  5
 اإللكتخكنية في أداء كضائفيا.

     

نذصة الدياحية الستعمقة باألجخاءات تيتع إدارة السكتب بإعجاد الخصط كاإل 6
 .اإلنتخنتعبخ 

     

 األمؽ ت

اماا 
 تس

فق
أكا

 

فق
أكا

ايج 
مح
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يخ 
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ق  
ؾاف

خ م
غي

اماا 
تس

 

يتػفخ شعػر بالثقة كاألماف في استخجاـ السكتب لمػسائل االلكتخكنية  1
      إلنجاز أعسالو.

جخاء السعامالت السالية لمسكتب عبخ إحداس بالثقة في يتػفخ اإل 2
      اإلنتخنت.

تتػفخ بخامج حساية بأجيدة الحاسػب الخاصة بالسكتب مسا يرعب عمى  3
      ختخاقيا كالعبث بيا.االفيخكس 

يتػفخ بسػاقع الحجد نطاـ إلكتخكني آمغ لسشع اعتخاض البيانات أك  4
      السمفات السخسمة إلى مكتبكع. 

السمفات أك البيانات السخسمة تدتخجـ مػاقع الحجد أنطسة حساية  لتذفيخ  5
      إلى مكتبكع.

 البيئة التذخيعية ت

اماا 
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أكا
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      تتػفخ قػانيغ كلػائح لتشطيع عالقة السكتب مع مػاقع الحجد العالسية. 1
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 تتػفخ قػانيغ كلػائح لحساية معمػماتظ الذخرية عشج تعاممظ مع مػاقع 2
 الحجد.

     

      تعامل السكتب مع مػاقع الحجد. ييدتخجـ التػقيع االلكتخكني ف 3
      تعامل السكتب مع مػاقع الحجد. يتدتخجـ العقػد اإللكتخكنية ف 4

تتػفخ ىيئة لفس السشازعات لمتحكيع في حالة عجـ إيفاء مػاقع الحجد  5
 مكتبكع.العالسية بالذخكط الستفق عمييا مدبقًا مع 

     

  أكافق تساماا، أكافق،  السشاسب ) الخيار ( في /العبارات التالية بؾضع إشارة ) مجى مؾافقتػ عمىي خجى تحجيج
 مؾافق، غيخ مؾافق تساماا(. محايج، غيخ

 الخجمة ت
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تقجيع خجمات ذات جػدة يداعج التعامل اإللكتخكني في السكتب إلى  1
 عالية.

     

يداعج التعامل االلكتخكني في السكتب إلى إدخاؿ تصػيخات سخيعة عمى  2
 الخجمات الحالية.

     

يؤدؼ التعامل اإللكتخكني في السكتب إلى ابتكار خجمات ججيجة مراحبة  3
 لمخجمة الدياحية.

     

السكتب بتعخيف العسيل بسػاصفات  ييداعج التعامل االلكتخكني ف 4
 كمحتػيات الخجمة بجقة.

     

      يؤدؼ التعامل االلكتخكني في السكتب إلى زيادة رضا العسالء لمخجمة. 5

يؤدؼ التعامل االلكتخكني في السكتب إلى سيػلة الػصػؿ كالتعخؼ عمى  6
 العخكض الدياحية عبخ اإلنتخنت.

     

 الدعخ ت
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يؤدؼ التعامل االلكتخكني في السكتب إلى التعخؼ الفػرؼ كالسدتسخ عمى  1
 سعار الدائجة عبخ اإلنتخنت.األ

     

يؤدؼ التعامل االلكتخكني في السكتب إلى التعخؼ أكثخ عمى جسيع  2
 أسعار العخكض الدياحية عبخ اإلنتخنت.

     

يجارات في التعامل االلكتخكني إلى انخفاض تكمفة االتراالت كاإليؤدؼ  3
 السكتب.

     

      يؤدؼ التعامل االلكتخكني إلى زيادة قػة التفاكض لرالح السكتب. 4

5 
نخفاض تكمفة التخكيج كاإلعالف عغ ايؤدؼ التعامل االلكتخكني إلى 

 العخكض الدياحية لمسكتب.
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ق  التخكيج ت
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      يداىع التعامل االلكتخكني في السكتب عمى تعديد العالقات مع العسالء. 1

بشاء قاعجة بيانات عغ  عمى السكتب ييداعج التعامل االلكتخكني ف 2
 العسالء.

     

يؤدؼ التعامل االلكتخكني في السكتب إلى سيػلة اإلعالف كبصخيقة  3
 مشاسبة لمعسالء. 

     

سيػلة الػصػؿ إلى عجد  عمىالسكتب  ييداعج التعامل االلكتخكني ف 4
 أكبخ مغ العسالء كعمى مجار الداعة.

     

يؤدؼ التعامل االلكتخكني في السكتب إلى تحديغ نذاط العالقات العامة  5
 كافة األشخاؼ.مع 

     

أؼ  ييؤدؼ التعامل اإللكتخكني في السكتب إلى إمكانية تغييخ اإلعالف ف 6
 ضافية.إكقت كبجكف تكمفة 

     

 التؾزيع ت
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نخفاض السجػ الدمشي بيغ ا عمىيداعج التعامل االلكتخكني في السكتب  1
 كامخ كتقجيع الخجمات.صجار األإ

     

      يؤدؼ التعامل االلكتخكني في السكتب إلى االتراؿ السباشخ بالعسالء. 2

انتقاؿ  يخصاء فتقميل األ عمىيداعج التعامل االلكتخكني في السكتب  3
 السعمػمات عبخ قشػات التػزيع.

     

سخعة كصػؿ السعمػمات  عمى السكتب يداعج التعامل االلكتخكني في 4
 لمػسصاء.

     

سيػلة الػصػؿ كالتدميع  عمىيداعج التعامل اإللكتخكني في السكتب  5
 السباشخ إلى العسالء.

     

      يؤدؼ التعامل االلكتخكني في السكتب  إلى خفس عجد الػسصاء. 6

 البيئة السادية ت
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يداعج ترسيع كعخض محتػيات مػاقع الحجد في سيػلة الحرػؿ عمى  1
 الخجمات مغ السػقع.

     

تؤدؼ سخعة كسيػلة تحسيل عخض محتػيات مػاقع الحجد إلى تقجيع  2
 خجمات متسيدة لمعسيل كدكف تأخيخ.

     

     تداعج الخسـػ كالرػر في محتػيات مػاقع الحجد عمى زيادة التعامالت  3
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 السكتب. مع

السراحبة لمبحث في محتػيات مػاقع الحجد عمى  ىتداعج السػسيق 4
 زيادة التعامالت مع السكتب.

     

يداعج استخجاـ أكثخ مغ لغة في محتػيات مػاقع الحجد عمى زيادة  5
 التعامالت مع السكتب.

     

سيػلة الحرػؿ  عمى يداعج استخجاـ أداة البحث داخل مػاقع الحجد 6
 عمى الخجمة لمسكتب.
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يداعج تػفيخ السيارات السؤىمة إلكتخكنيًا في تخفيس تكاليف الخجمة  1
 لمسكتب.

     

عالقة يديع تػفيخ السيارات السؤىمة إلكتخكنيًا في إرضاء العسيل كبشاء  2
 تفاعمية معو.

     

سخعة االستجابة لحاجة   فييديع تػفيخ السيارات السؤىمة إلكتخكنيًا  3
 كرغبة العسيل.

     

يداعج حرػؿ مػضفيغ السكتب عمى دكرات تجريبية إلكتخكنيًا في فيع  4
 سمػؾ العسيل كتػقع رد فعمو اتجاه الخجمة.

     

      إلى إرضاء ككالء العسيل لمسكتب. يؤدؼ تجريب مػضفي السكتب إلكتخكنياً  5

 العسميات ت
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سخعة االستجابة لحاجة  عمىتداعج العسميات اإللكتخكنية في السكتب  1
 كرغبة العسيل.

     

جخاءات عشج تدييل اإل عمىتداعج العسميات اإللكتخكنية في السكتب  2
 الحجد لمعسيل. 

     

تؤدؼ العسميات اإللكتخكنية في السكتب إلى االلتداـ بالسػاعيج السخصط ليا  3
 لمعسيل.

     

تؤدؼ العسميات اإللكتخكنية في السكتب إلى تقميل الػقت كالجيج في  4
 حرػؿ العسيل عمى الخجمة .

     

إنجاز الحجػزات بجقة تؤدؼ العسميات اإللكتخكنية في السكتب إلى   5
 عالية.

     

انةأسئمة الستب عؽشكخاا عمى الجيج الحي بحلتو في اإلجابة   
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ى:ة األكلي: اختبار الفخضية الخئيدأكلا   

 
 

 

 

 

ستخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب تتػفخ الستصمبات الالزمة ال ال الفخضية الرفخية:
 الدياحية.

 ستخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السكاتب الدياحية.تتػفخ الستصمبات الالزمة ال الفخضية البجيمة:
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 07304. 71188. 4.0463 95 التحتية البشية محػر

 07054. 68754. 3.8653 95 الخرػصية محػر

 05134. 50036. 4.3895 95 العميا اإلدارة دعع محػر

 06320. 61600. 4.0968 95 األمغ محػر

 06707. 65375. 3.9242 95 البيئة التذخيعية محػر

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 1.1913 9013. 1.04632 000. 94 14.326 التحتية البشية محػر

 1.0053 7252. 86526. 000. 94 12.266 الخرػصية محػر

 اإلدارة دعع محػر
 1.4914 1.2875 1.38947 000. 94 27.066 العميا

 1.2223 9714. 1.09684 000. 94 17.355 األمغ محػر

 1.0574 7910. 92421. 000. 94 13.779 التذخيعية البيئة محػر
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 ثانياا: اختبار الفخضية الخئيدة الثانية:

يؤثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السديج التدػيقي الحالي لمسكاتب  الالفخضية الرفخية: 
.الدياحية  

 .يؤثخ استخجاـ التدػيق اإللكتخكني في السديج التدػيقي الحالي لمسكاتب الدياحيةالفخضية البجيمة: 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .500
a
 .250 .242 .38031 

a. Predictors: (Constant), السدتقمة الستغيخات متػسط 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.479 1 4.479 30.964 .000
a
 

Residual 13.451 93 .145   

Total 17.930 94    

a. Predictors: (Constant), السدتقمة الستغيخات متػسط 
b. Dependent Variable: التابعة الستغيخات متػسط 

 

 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.400 .357  6.720 .000 

هخىسط الوخغيشاث 

 الوسخملت
.486 .087 .500 5.565 .000 

a. Dependent Variable: التابعة الستغيخات متػسط 
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اختبار التؾزيع الظبيعي لمستغيخيؽ:ثالثاا:   
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

هخىسط 

الوخغيشاث 

 الوسخملت

.056 95 .200
*
 .975 95 .064 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

هخىسط 

الوخغيشاث 

 الخابعت

.076 95 .200
*
 .934 95 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Abstract 

     The information and the communication technology (ICT) had developed the 

marketing activities to a far extent. Nowadays, most of marketing activities are 

performed through electronic means.                                         

     This study aims to follow up the application of  E-marketing, and its effect on 

Marketing Mix in tourism Offices at the Eastern Region of Libya, moreover to identify 

the requirements needed for performing the E-marketing in such offices; and the effect 

of using E-marketing on marketing mix.                                                                                               

     To achieve this initiative, the researcher adopted a descriptive approach in this 

study, relying on the questionnaire and personal interview_ as a tool for data collection_ 

to get familiar with the jobs managed in tourism offices at Eastern Region of Libya. For 

this reason the sample method stratified random was applied; i.e., by dividing the study 

population into classes according to geographical sites (Benghazi, Al-Marg, Al-Bayda, 

Shehhat, and Tobruk). In this context, (132) questionnaires were distributed, (95) of 

them were applicable, i.e. (72%) of all questionnaires. 

     The study realized that the requirements for using electronic marketing in tourism 

offices concerning (infrastructure, privacy, top management support, security, and legal 

environment) were available; as their average scores were high (81%).                                                                                                               

     The results of the statistical analysis showed that there is a mean effect (0.05) for 

using Electronic Marketing on the marketing mix; as the independent variables explain 

(0.25) of the changes in the marketing mix. The correlation coefficient reflects an 

average positive relationship of (0.500) between the two variables. 

     The study recommends the necessity of indifing the importance of E-marketing, its 

advantages and the chances it gives. The electronic marketing management should also 

be established for applying E-marketing systems; as well as websites should be founded 

by specialized consulting firms; and should be managed by website experts.                                                                                                            

Key words: Electronic Marketing, Tourism Marketing, Libya.                                                                          
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