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ملخص: 
التح�يلية اخلا�شة مبدينة  ال�شناعات  ا�شتخدام �رضكات  الدرا�شة مبعرفة مدى  ُتعنى 
للبحث  الدرا�شة مب�شكلة  اأدائها.وحددت  اأجل تق�مي  الت�ش�يقي االلكرتوين من  عنابة املزيج 
كان ن�شها: »�شعف اإدراك �رضكات ال�شناعات التح�يلية الأهمية الدور الذي ت�ؤديه عملية 
تبني فل�شفة املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين«.واعتمدت الدرا�شة على عدد من الفر�شيات اأهمها: 
وج�د عالقة ذات داللة اإح�شائية بني املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي االأداء ل�رضكات 
الت�ش�يقي  املزيج  يف  متثل  نظري  جانب  على  الدرا�شة  ا�شتملت  التح�يلية.وقد  ال�شناعات 
ا�شتبانة الختبار الفر�شيات بعد املعاجلة  االإلكرتوين واأبعاد تق�مي االأداء، كما مّت ت�شميم 
اال�شتنتاجات  عدد من  اإىل  الدرا�شة  ت��شلت  SPSS.وقد  برنامج  على  اعتماداً  االإح�شائية 
ال�رضكات  ي�شاعد  معياراً  اأو  م�ؤ�رضاً  اعتماده  ميكن  االإلكرتوين  الت�ش�يقي  املزيج  اأنَّ  اأهمها، 
يف تق�مي اأدائها، وب�شكل دوري من حيث مدى ر�شا الزبائن عن منتجاتها وقابليتها على 
اأن  اأهمها �رضورة  الت��شيات  اإىل عدد من  الدرا�شة  اأق�شى ربح ممكن.كما ت��شلت  حتقيق 
تك�ن االإدارة يف ال�رضكات اأكرث تفاعلية مع الزبائن، ك�ن هذا االأخري لي�س �شلبيا، ً وميكنه 

التفاعل يف كل حلظة مع عرو�س ال�رضكة واقرتاحاتها.
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 The Impact of e- Marketing Mix in the Performance Appraisal of 
the Business Organizations: Field Study on a Variety of 
Private Industrial Manufacturing Companies in Annaba

Abstract: 

This study investigates to how extent the e- marketing mix is used in 
the performance appraisal of private industrial manufacturing companies 
in Annaba.The problem is of the weak awareness of these companies of 
the role of adopting the e- marketing mix philosophy.Many hypotheses 
are used in this study such as the existence of a statistically significant 
relationship between the e- marketing mix and the performance evaluation 
of the industrial manufacturing companies.There is, in this paper, a study 
of the theoretical side of e- marketing mix and the performance appraisal 
dimensions, and a survey has been established to test this based on SPSS.
The results of the study showed that e- marketing mix as an indicator or 
criterion helps companies evaluate their performance periodically in terms 
of customer satisfaction and the possibility to achieve the maximum possible 
profit.The researcher recommends the necessity of more interaction between 
the companies and the clients.
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مقدمة: 
ي�شهد العامل الي�م ث�رة هائلة يف م�شمار تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شال، حيث اأحدثت 
هذه الث�رة الن�عية تغريات وحت�الت ج�هرية يف كل جزء من اأجزاء االأعمال دون ا�شتثناء، 
ومن املالحظ اأّن ال�اقع االأكرب لهذه الث�رة يجد اأ�شداءه يف ميدان الت�ش�يق، اإذ تت�شارع خطى 
املنظمات على اختالف اأن�اعها الإعادة هند�شة وظائف الت�ش�يق التقليدية، وعنا�رض مزيجه 
الت�ش�يق  ا�شرتاتيجية  اإىل  الهائلة.وبالرج�ع  الث�رة  هذه  و�شغ�ط  ومتطلبات  يتنا�شب  مبا 
التي تعني حتديد االأ�ش�اق امل�شتهدفة وارتباطها باملزيج الت�ش�يقي وحتليلها، لتحقيق ر�شا 
الزب�ن يف تلك االأ�ش�اق ومن ثم حتقيق م�شت�يات معق�لة من الربحية، اآخذين بعني االعتبار 
على  تق�م  االلكرتوين  الت�ش�يق  ا�شرتاتيجية  جتعل  واالت�شال  املعل�مات  تكن�ل�جيا  اأّن 
اال�شتجابة لهذه البيئة وتغرياتها، لكي يتم التع�يل عليها، والذي يتطلب ت�افر بنية حتتية 
مادية ومعرفية معينة، االأمر الذي ال يت�افر بالقدر الالزم والكايف يف ال�رضكات اجلزائرية 
على امل�شت�يات كافة، �ش�اء البنية التحتية ال�شلبة اأم الناعمة اأم امل�ارد الب�رضية امل�ؤهلة 
للعمل وفق هذه التكن�ل�جيا.وبناء على ما تقدم تاأتي هذه الدرا�شة للتعرف اإىل اأثر املزيج 
عنابة. مبدينة  اخلا�شة  التح�يلية  ال�شناعات  �رضكات  اأداء  تق�مي  يف  االإلكرتوين  الت�ش�يق 
�شنق�م  الغاية  هذه  الدرا�شة.لتحقيق  متغريي  بني  االرتباط  عالقة  عن  البحث  وبالنتيجة 
الثاين  والق�شم  النظري،  للجانب  االأول  الق�شم  خ�ش�س  اأق�شام:  ثالثة  اإىل  امل��ش�ع  بتق�شيم 
الدرا�شة،  فر�شيات  واختبار  النتائج،  ومناق�شة  حتليل  ملعاجلة  امليداين  للجانب  خ�ش�س 

ال�شيء الذي ي�شمح بعر�س اال�شتنتاجات والت��شيات يف الق�شم الثالث.

مشكلة الدراسة: 
تتمثل م�شكلة الدرا�شة يف �شعف اإدراك �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة 
وذلك  االإلكرتوين،  الت�ش�يقي  املزيج  فل�شفة  تبني  عملية  ت�ؤديه  الذي  الدور  الأهمية  عنابة، 
ابتداء من مرحلة ت�شميم املنتج واإنتاجه، وانتهاء مبرحلة الرتويج وت�شعري وت�زيع املنتج، 
مع املحافظة على م�شت�ى الن�عية واجل�دة املطل�بة يف حتقيق النجاح املايل والتناف�شي 
لالإجابة على  الدرا�صة  �صعت هذه  ال�صدد  ال�ش�ق.ويف هذا  لل�رضكة، وتدعيم بقائها يف 

الت�صاوؤلت الآتية: 
مب تتمثل فل�شفة الت�ش�يق االإلكرتوين، وما العنا�رض ال�اجب ت�فريها لنجاحه؟  ●
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الت�ش�يقي  ● املزيج  عنا�رض  على  واالت�شال  املعل�مات  تكن�ل�جيا  ت�ؤثر  كيف 
املتعارف عليها؟ 

املزيج  ● يف  واالت�شال  املعل�مات  تكن�ل�جيا  ا�شتخدام  نح�  االإدارة  اجتاهات  ما 
الت�ش�يقي؟ 

ما الع�امل التي ت�ؤثر على اجتاهات االإدارة نح� ا�شتخدام تكن�ل�جيا املعل�مات  ●
واالت�شال يف املزيج الت�ش�يقي؟ 

أهمية الدراسة: 
االأعمال  منظمات  ت�شعى  التي  امل�ش�ؤولية  اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�شة  هذه  ت�شتمد 
لقيادتها، والتي تتمثل يف اكت�شاب القدرة علي تلبية حاجات الزبائن وتطلعاتهم بال�شكل 
املنا�شب، ال�شيء الذي يعد اأ�شا�شًا مهمًا يف جناح املنظمات وتط�رها.فالدرا�شة ت�شعى اإىل 
اإبراز طبيعة العالقة وج�هرها بني املتغري امل�شتقل »املزيج الت�ش�يقي االلكرتوين« واملتغري 

املعتمد »تق�مي االأداء«، وكذلك بيان اأثر كل منها على االآخر.

أهداف الدراسة: 
تتمثل الأهداف يف: 

التعرف اإىل املرتكزات االأ�شا�شية للمزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين، وال�شعي اإىل حتقيق  ♦
الرتابط والتمازج الفكري بني متغريات امل��ش�ع.

التي  ♦ اإىل اجتاهات االإدارة يف املنظمات االأعمال املدرو�شة نح� الع�امل  التعرف 
ت�ؤثر يف املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين.

اتباع هذه املنظمات ال�شرتاتيجية متكاملة فيما تتعلق  ♦ ال�ش�ء على مدى  ت�شليط 
باملزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين.

فرضيات الدراسة: 
ترتكز الدرا�صة على الفر�صيات الآتية: 

عند  ♦ اأداء  وتق�مي  االإلكرتوين  الت�ش�يقي  املزيج  بني  معن�ية  ارتباط  عالقة  ت�جد 
م�شت�ى معن�ية 0،05.

عند  ♦ االأداء  وتق�مي  االإلكرتوين  الت�ش�يقي  املزيج  بني  معن�ي  تاأثري  عالقة  ت�جد 
م�شت�ى معن�ي 0،05.
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ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطي اإجابات العينة تبعا لن�ع اجلن�س عند م�شت�ى  ♦
معن�ية 0،05.

ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطات اإجابات العينة تبعا للخربة العملية عند م�شت�ى  ♦
معن�ية 0،05.

منهج الدراسة: 
كل  وفهم  امل��ش�ع  بج�انب  االإحاطة  بهدف  ال��شفي  املنهج  على  الدرا�شة  تعتمد 
مك�ناته واأبعاده، باالإ�شافة اإىل اأنها تت�شمن قدراً من التف�شري للبيانات واحلقائق التي يتم 
جتميعها.واُ�شتخدم امل�شح امليداين باعتباره اأكرث املناهج امل�شتخدمة يف جماالت الدرا�شات 
الت�ش�يقية، وه� و�شيلة متكن من جمع بيانات ح�ل جمتمع البحث لدرا�شة واقعه، من خالل 
)واثق  والفرعية  الرئي�شية  املتغريات  بني  والتاأثري  االرتباط  لعالقة  االإح�شائي  اال�شتدالل 
�شربي ي�شغ، 2006، 24( .اعتمد يف جمع البيانات على النتائج التي مت الت��شل اإليها من 
خالل االأبحاث والدرا�شات املن�ش�رة يف الدوريات واملجالت العلمية ذات ال�شلة مب��ش�ع 
 likert الدرا�شة.وقد اُ�شتخدمت ا�شتبانة خا�شة لهذه الدرا�شة، كما اعتمد على مقيا�س ليكارت
اخلما�شي )اتفق ب�شدة، اتفق، حمايد، ال تفق، ال اتفق ب�شدة( .وملعاجلة البيانات ا�شتخدمت 
ومعامل  االرتباط  معامل  ا�شتخدم  كما  احل�شابي،  واملت��شط  املئ�ية  والن�شب  التكرارات 

.ANOVA و t- test االنحدار و
جمتمع الدراسة: 

عدد  بلغ  عناية،  ل�الية  ال�رضائب  مبفت�شية  اخلا�شة  اجلبائية  البيانات  واقع  من 
�رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة التي تق�م بن�شاطات اقت�شادية خمتلفة 58 �رضكة 
يف املنطقة.وبعد القيام بالبحث اال�شتطالعي ات�شح اأن 6 �رضكات فقط التي تطبق املزيج 
امل�شربات  و�رضكة  حمب�بة،  الغذائية  العجائن  )�رضكة  يف  واملتمثلة  االإلكرتوين  الت�ش�يقي 
الغذائية SIPA، و�رضكة ت�شنيع االأكيا�س البال�شتيكية AZATIS، و�رضكة احلليب وم�شتقاته 
 ، )PROTUIL LINDEGAZ، و�رضكة انتاج احلديد  املائدة، و�رضكة انتاج الغاز ال�شناعي 

وبذلك تك�ن ن�شبة ال�رضكات التي مت ا�شتج�ابها10 % كما ه� مبني يف اجلدول االآتي: 
الجدول )1( 

توزيع شركا	 الصناعا	 التحويلية الخاصة وفق النشاط االقتصادي بمدينة عنابة.

العدد امل�صتجوبالعدد الكليالن�صاط القت�صادي

233ال�شناعات الغذائية

61�شناعة احلديد
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العدد امل�صتجوبالعدد الكليالن�صاط القت�صادي

131�شناعة البال�شتيك

40�شناعة ال�رق

40قن�ات ال�رضف ال�شحي

40ال�شناعات ال�شيدالنية

41�شناعات اأخرى

586املجموع

ت�شم  الت�ش�يقي،  املزيج  بن�شاط  ُتعنى  م�شالح  امل�شتج�بة  ال�رضكات  لدى  تت�افر 
مبختلف  يق�م�ن  الذين  كلهم  امل�ظفني  ي�شمل  الدرا�شة  اأق�شام.فمجتمع  وروؤ�شاء  م�ظفني 
الن�شاطات التي حتقق هذه املهمة.وُوزِّعت ا�شتبانة على املكلفني مبنا�شب اإدارية يف ق�شم 
االنتاج وق�شم الت�ش�يق، ومت ا�شتبعاد امل�ظفني العاديني غري املكلفني باأي من�شب اإداري.

وقد ا�شرتدت 42 ا�شتبانة �شاحلة للتحليل كما ه� مبني يف: 
الجدول )2( 

عدد المستجيبين حسب القسم والشركة

ال�رشكات
العدد امل�صتجيب

املجموع
ق�صم الت�صويقق�صم النتاج

437حمب�بة

SIPA347

336املائدة

AZATIS336

PROTUIL347

LINDEGAZ459

202242املجموع

حدود الدراسة: 
تقت�رض الدرا�شة على �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة كقطاع اأ�شا�شي، �شمن  ♦
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قطاع ال�شناعات التح�يلية العاملة يف مدينة عنابة، وهذا على م�شت�ى املنطقة ال�شناعية 
برحال وج�رض ب��شي.

هذه  ♦ على  القائمني  لت�ج�س  املايل  االأداء  يف  البحث  يف  الدرا�شة  هذه  تق�م  ال 
ال�رضكات من البحث العلمي، وبالتايل فاإنها مل ت�شتخدم البيانات املالية امل�شتخرجة من 

الق�ائم املالية.

القسم األول- اإلطار النظري للدراسة: 

أوال- املزيج التسويقي اإللكرتوني: 

1 - 1: الت�صويق الإلكرتوين، املفهوم والفاعلية:  ◄
بتخطيط  املتعلقة  العمليات  مبجم�عة  االأعمال  منظمات  يف  الت�ش�يق  وظيفة  ُتعنى 
املفاهيم املتعلقة بالت�شعري وتنفيذها والرتويج والت�زيع لالأفكار وال�شلع واخلدمات، وذلك 
لتحقيق عمليات التبادل باجتاه اإر�شاء االأفراد ومقابلة اأهداف املنظمة.ويرى فيليب ك�تلر 
 )2008 الغني،  عبد  )عمر  رئي�شة  اأن�اع  ثالثة  اإىل  الت�ش�يق  ت�شنيف  اأنه ميكن   Ph.Kotler
التقليدية  الت�ش�يق  ب�ظائف  يرتبط  الذي   External Marketing اخلارجي  الت�ش�يق  فنجد 
Internal Market- والت�ش�يق الداخلي. Mix Marketing  تت�شميم وتنفيذ املزيج الت�ش�يقي
ing الذي يعنى بالعاملني للعمل كفريق ي�شعى الإر�شاء العمالء واتباع حاجاتهم ورغباتهم.
وال�شلع  اخلدمات  ج�دة  اأن  على  يركز  الذي   Interactive Marketing التفاعلي  والت�ش�يق 

املقدمة للعمالء تعتمد على ج�دة التفاعل والعالقة بني البائع وامل�شرتي.
وهنا اأ�شار حممد عبد العظيم اأحمد اإىل اأن مفه�م الت�ش�يق االلكرتوين ي�شتخدم كمرادف 
للت�ش�يق التفاعلي، مادام هذا االأخري يعرب عن العمليات اخلا�شة باتباع احلاجات والرغبات 
االإن�شانية املتعلقة باملعل�مات واخلدمات واملنتجات.ويتم اإ�شباع تلك احلاجات من خالل 
التبادل االلكرتوين لنمط ا�شتهالك كل فرد على حده )حممد عبد العظيم اأحمد، 2005، 16( 
واالأكرث  واالأرخ�س  واالأ�رضع  االأو�شع  الت�ش�يقية  القناة  يعد  االإلكرتوين  فالت�ش�يق  .وعليه 
املتجر  ب�شبب  املادي  املتجر  ومن  الرقمي،  الف�شاء  ب�شبب  ال�ش�قي  املكان  من  تفاعلية 
االفرتا�شي، ومن الت�شعري الثابت اإىل الت�شعري الديناميكي، ومن االإعالن التقليدي بكل اأن�اعه 
اإىل االأنرتنت القناة االأكرث �شم�لية.ويرى  ب�شبب االإعالن االإلكرتوين، ومن القن�ات املحلية 
Michel Badoc (M ,Badoc ,1999 ,74) اأن الت�ش�يق االإلكرتوين يتطلب متغريات ت�شاف 
والتكن�ل�جيا،  املعل�مة،  وهي  القيادية  املفاتيح  تعد  والتي  الت�ش�يقي،  املزيج  ملتغريات 
واالأفراد.فهذه االأخرية تعد م�شدراً لتط�ر عمالء جدد اأو عرو�س جديدة با�شتخدام االأنرتنت 
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وغريها من ال��شائل التكن�ل�جية التفاعلية خللق واإحداث ح�ار بني املنظمة وم�شتهلكني 
ا�شرتاتيجية جديدة  الت�ش�يق يف تط�ير  معينني.واال�شتفادة من اخلربة واخلرباء يف جمال 
الت�ش�يق  من  اأ�رضع  ب�شكل  احلالية  والغايات  االأهداف  حتقيق  من  متكن  وف�رية  وناجحة 
وبا�شتثمار  ق�شري  وقت  يف  كبرية  بدرجة  االأعمال  ومن�  الت��شع  اإىل  باالإ�شافة  التقليدي، 
اأقل لراأ�س املال )علي م��شى، 2007، 128( ، وحتى تنجح عملية الت�صويق الإلكرتوين 
اأن يتوافر فيها عدد من العنا�رش منها  وتكون عملية ناجحة وفاعلة، فاإنه ينبغي 

)يو�صف اأحمد اأبو فارة، 2004، 138( .
حتقيق منفعة الزب�ن، ت�شعى املنظمة اإىل تقدمي منفعة كافية ووا�شحة من خالل  -

طرح املنتج عرب االأنرتنت، اإذ يرتتب على م�شت�ى هذه املنفعة قرار الزب�ن بتكرار اأو عدم 
تكرار عملية ال�رضاء، فاملنظمة العاملة على االأنرتنت ت�شعى لتحقيق التميز من خالل تقدمي 

. differentiation منافع فريدة ومتميزة اإىل زبائنها
حتقيق التكامل مع جميع اأن�شطة االأعمال االإلكرتونية، يجب على املنظمة حتقيق  -

هذه  تنعك�س  بحيث  االإلكرتونية،  االأعمال  اأن�شطة  وبقية  االإلكرتوين  الت�ش�يق  بني  التكامل 
االأن�شطة يف كل من مرحلة من مراحل عملية الت�ش�يق االإلكرتوين )مرحلة االإعداد، واالت�شال، 

والتبادل، ومرحلة ما بعد البيع( .
القدرة على عر�س حمت�يات وخدمات املتجر االإلكرتوين يف �ش�رة فاعلة، ينبغي  -

عر�س حمت�يات املتجر وخدماته املختلفة �شمن م�قع ال�يب (Web site) ب�ش�رة تالئم 
امل�شتخدمة  االأ�شاليب  عن  خمتلفة  ب�ش�رة  ويك�ن  االإلكرتونية،  لالأعمال  اجلديدة  الطبيعة 
يف ميدان االأعمال التقليدية.فاللج�ء اإىل ا�شتن�شاخ االأ�شاليب التقليدية ونقلها وتبنيها يف 

اأن�شطتها الت�ش�يقية عرب االأنرتنت ي�قعها يف هف�ات ونقاط �شعف متعددة.
البناء الب�شيط واالبتكاري مل�قع املتجر االإلكرتوين، ينبغي بناء املتجر االإلكرتوين  -

واملعل�مات  البيانات  على  احل�ش�ل  عملية  الزب�ن  على  ت�شهل  وابتكارية،  ب�شيطة  ب�ش�رة 
ثالثة  بني  الت�افق  حتقيق  يتطلب  االأمر  هذا  وحتقيق  والتفاعل،  التبادل  عمليات  واإجراء 

عنا�رض مرتابطة وهي )زينب �شطيبة، 2009، 79( : 
االإمكان  - قدر  االخت�شار  مع  املعل�مات  من  والالزم  الكايف  القدر  وت�فري  عر�س 

حفاظًا على الزب�ن وحتقيقًا لل�رضعة.
ت�فري املعل�مات الدقيقة التي يبحث عنها الزب�ن ح�رضاً. -
حتقيق التنظيم اجليد ل�شفحات م�قع ال�يب. -
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1 - 2: املزيج الت�صويقي اللكرتوين:  ◄
ال ي�جد اتفاق حمدد وتق�شيم م�حد لعنا�رض املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين بني الباحثني 
التقليدية  العنا�رض  من  تتك�ن  باأنها  يرى  من  فهناك  االإلكرتونية،  االأعمال  ميدان  يف 
االأربعة نف�شها مع اختالف يف املمار�شات والتطبيق.اإال اأنه ميكن ترجيح الراأي الذي يرى 
 Retailing التجزئة  لعنا�رض مزيج جتارة  االإلكرتوين تط�راً  الت�ش�يقي  املزيج  يف عنا�رض 
الزب�ن، وامل�قع، والرتويج، وال�شعر، والت�شنيف وت�شميم  Mix، والذي يتك�ن من خدمات 
املتجر، وقد قدم الباحثان Mc Intyre&Kalyanam مزيجا للت�ش�يق االإلكرتوين يتك�ن من 
والت�زيع،  والرتويج،  وال�شع،  وت�شنيفه،  واملنت�ج  الزب�ن،  وخدمات  ال�يب،  م�قع  ت�شميم 
والتخ�شي�س، واخل�ش��شية، واالأمن واملجتمعات االفرتا�شية )مقري زكية، 2008، 196( 
، وال�شكل االآتي ي��شح تط�ر عنا�رض املزيج الت�ش�يقي من التقليدي اإىل االإلكرتوين مروراً 

مبزيج جتارة التجزئة.
الشكل )1( 

مقارنة بين عناصر المزيج التسويقي

المصدر: (شيروف فضيلة، 2010، 103) 

ت�شميم امل�قع
خدمات الزب�ن

املنت�ج وت�شنيفه 
ال�شعر 
الرتويج
الت�زيع 

التخ�شي�س 
اخل�ش��شية

االأمن
املجتمعات

املزيج الت�صويقي 
اللكرتوين

ت�شميم املتجر
�شمان الزب�ن

امل�قع 
الرتويج 
ال�شعر 

الت�شنيف

مزيج جتارة 
التجزئة

املزيج الت�صويقي 
التقليدي

املنت�ج
ال�شعر

الت�زيع
الرتويج
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الت�صويقي  ◄ املزيج  عنا�رش  على  والت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  تاأثري   :3
التقليدي: 

من  نابع  وحتديدها  االإلكرتوين  الت�ش�يقي  املزيج  عنا�رض  تق�شيم  يف  االختالف  اإن 
املتعامل  ومن  التقليدي،  الت�ش�يقي  املزيج  لعنا�رض  عليه  متفق  م�حد  تق�شيم  وج�د  عدم 
به، اأن عنا�رض املزيج الت�ش�يقي هي اأربعة عنا�رض، ويتوزع تاأثري تكنولوجيا املعلومات 

والت�صال على هذه العنا�رش كالآتي: 
املنتج: ظهر املنتج مبفه�مه ال�ا�شع على اأنه: »جمم�عة من املنافع التي يح�شل  ♦

عليها العميل الإ�شباع حاجاته، وهذه املنافع ت�شمل املنافع املادية، املعن�ية وغريها )فريد 
ال�شحن، 2002، 23( .فتعريف املنتج املدعم بالت�ش�يق العادي واملنتج املدعم بالت�ش�يق 
االإلكرتوين واحد، اأو باالأحرى فاإن املفه�م يف كلتا احلالتني، واإن اختلف يف املظهر، فاإنه 
مت�شابه اإىل حد كبري يف اجل�هر اإال يف بع�س اخل�شائ�س، فاملنت�ج نف�شه �ش�اء كان �شلعة اأم 
خدمة اأم فكرة …، لكن اأوجه االختالف تظهر جلية يف تلك ال�شفات واملميزات التي يتف�ق 
فيها بكل جدارة املنتج االإلكرتوين عن املنتج العادي، وهذا ب�شبب متتع االأول مبزايا وف�ائد 
االأنرتنت وتكن�ل�جيا املعل�مات وكل ما تقدمه هذه االأخرية من حت�شينات يف طرق االإنتاج 
واأ�شاليبه من �رضعة وج�دة....، وما يحمله من مالحظات وم�ا�شفات تقدم بطلبها الزبائن 
يف حد ذاتهم، واأهم خا�شية يف منت�ج الت�ش�يق االإلكرتوين هي اإيجاد قيمة عالية للزب�ن 
)اخلن�شاء �شعادي، 2006، 77( .وت�صعى ال�رشكات اإىل ا�صتخدام التقنيات التمكينية يف 

املجالت الآتية: 
الت�شميم  - اأ�شاليب  من  بداًل  احلا�ش�ب،  با�شتخدام  اخلدمات  وتقدمي  ال�شلع  ت�شميم 

ات. التقليدي، حيث ت�جد العديد من الربجميات اجلاهزة واملف�شلة للقيام بهذه املهمَّ
اإنتاج ال�شلع وتقدمي اخلدمات با�شتخدام احلا�ش�ب اأي�شا، باالإ�شافة اإىل االأ�شاليب  -

 Virtual Reality Virtual Factary، وال�اقع االفرتا�شي  االأخرى مثل: امل�شنع االفرتا�شي 
والطلب االت�شايل، اأو عن بعد عرب االنرتنت واالك�شرتانت....

اأو�شاع املنتجات  - احل�ش�ل على معل�مات ف�رية ويف ال�قت احلقيقي نف�شه، عن 
والعالمات التجارية، واحل�ش�س ال�ش�قية، وذلك من خالل �شبكة االت�شاالت املتط�رة.

القيام بالبح�ث اخلا�شة بال�ش�ق وامل�شتهلكني و�شل�ك ال�رضاء، حيث اأ�شبح احل�ش�ل  -
على بيانات ومعل�مات تف�شيلية حمدثة عن الن�شاطات والفعاليات الت�ش�يقية اأمراً �شهال.

االختبار  - ي�شمى من�ذج  اإىل ما  والتط�ير  والبحث  املنتجات اجلديدة  يلجاأ مديري 
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ال�ش�قية،  باحل�شة  للتنب�ؤ  واالإتقان  الدقة  يف  غاية  اأداة  يعد  والذي  اجلديد،  للمنتج  القبلي 
وعمل درا�شات اجلدوى االقت�شادية للمنتجات، والتعرف اإىل مرحلة املنتج يف دورة حياته.

اأ�شبح باإمكان امل�شرتين عرب االأنرتنت القيام مبقارنة ال�شلع واملنت�جات املعرو�شة  -
على خط Online، مما يتيح لهم فر�شة البحث عن اأف�شل العرو�س )حميد الطائي واخرون، 

. )339  ،2007
الت�صعري: يعرف ال�شعر على اأنه: »قيا�س لقيمة ال�شلعة بح�شاب املت��شط االجتماعي  ♦

للجهد املبذول» (Pierre Desmet ,2002,165) ، ي�ؤ�رض التعريف اإىل اأن ال�شعر عبارة عن 
املبذول  ال�شلعة ومت��شط اجلهد  ياأخذ قيمة  فال�شعر  بالنق�د،  اأو خدمة  �شلعة  ن�شبة مبادلة 
اإنتاجها بعني االعتبار، فه� بهذا املعنى ي��شح العالقة بني ال�شلعة من جهة والنق�د  يف 
باعتبارها قيمة االأ�شياء من جهة ثانية، وقد �شاهمت تكن�ل�جيا املعل�مات يف اإحداث ث�رة 
اإجناز  حيث ميكن  واإجراءاتها،  واأ�شاليبها  االأ�شعار، وديناميتها،  حقيقية يف جمال هيكل 

ذلك بالآتي )ب�صري العالق، 2003، 150( 
ربط الت�شعري بال�ش�ق امل�شتهدفة واملكانة التناف�شية واملنتج. -
درا�شة ا�شرتاتيجية الت�شعري البديلة وتفح�شها. -
درا�شة تكاليف الت�شنيع والت�زيع وعالقتهما بالطلب على املنتج. -
اختيار ال�شعر االأمثل باال�شتناد اإىل اال�شرتاتيجية االأف�شل وكذا التكاليف ومنحنى  -

مرونة ال�شعر.
التحكم بالتغريات ال�شعرية املفاجئة وتقدير الطلب على املنتجات، وبالتايل حتديد  -

االأ�شعار املنا�شبة.
كا�شتخدام  - االأنرتنت،  خالل  من  الت�شعري  يف  االإبداعية  الطرق  ا�شتخدام  تنامي 

. (Fluid Pricing) تطبيقات الت�شعري املرن اأو الر�شيق
واملكان  ♦ املنا�شب  بال�قت  ُمتاحًا  املنتج  جعل  يف  اأداة  الت�زيع  يعد  التوزيع: 

املنا�شب والكمية املنا�شبة، وبتايل يتكامل الت�زيع املادي للمنتج بخ�ش��شية مع الت�ش�يق 
 :  )296 االإلكرتوين من خالل )ثامر البكري، 2006، 

القدرة على جعل عمليات الطلب مربجمة حا�ش�بيا ومنتظمة. -
ال�رضعة يف عمليات االي�شال مقابل تخفي�س كلف عمليات الت�زيع و�شعف الكفاءة  -

يف االجناز.
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اإىل  - التخزين  ي�شاهم يف تخفي�س م�شت�ى  الذي  امل�شتهلك  التجهيز وخدمة  �رضعة 
احلد االأدنى.

اإيجاد عالقة عمل مغلقة مع �شل�شلة املجهزين الذين تتعامل معهم ال�رضكة. -
وقد اأ�شافت االأنرتنت اإمكانية ربط ال�رضكات بالعمالء على اأ�شا�س فردي اأو جماعي، 
وكنتيجة لهذا التط�ر تعاظمت اإمكانية اإحداث حت�ل يف نظم القيمة Value Systems، ومن 
املالحظة اأن اأبرز تاأثريات تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شال على الت�زيع، اأنها اأ�شهمت يف 
تقلي�س دور ال��شطاء التقليدين واأهميتهم، ولكن ال يعني اأبدا اإلغاء دور ال��شطاء يف العملية 
الت�ش�يقية، ك�نهم ي�شهل�ن عملية ان�شياب املنتجات من امُلنِتج اإىل الزب�ن، وبالتايل حتقيق 

كل من املنفعة املكانية والزمنية، ال�شكلية واحليازية )ب�شري العالق، 2003، 43( .
من  اأكرث  اأو  واحدة  ترجيح  اإىل  احلالية متيل  الجتاهات  فاإن  ال�صدد،  هذا  ويف 

الحتمالت الآتية: 
اإحداث ن�ع من امل�اءمة بني قن�ات الت�زيع التقليدية وقن�ات الت�زيع املبتكرة،  -

اإما با�شتخدام كل منها على حدة اأو جعلهما يكمالن بع�شهما بع�شًا.
وهي  -  ،Cybermediaries االإلكرتونية  املعرفة  ب��شائط  ي�شمى  ما  اإىل  اللج�ء 

منظمات افرتا�شية تت�اجد يف ال�ش�ق الرقمي لت�شهيل عملية التبادل بني املنتجني والزبائن 
من خالل تلبية حاجات كل منها.

القن�ات �شمن نظام ت�زيع متكامل ي�شع يف االعتبار طبيعة  - اعتماد جميع هذه 
واالإمكانيات  العمالء  وطبيعة  ال�ش�ق،  يف  املنتج�ن  يطرحها  التي  واخلدمات  املنتجات 

املتاحة لكافة اأطراف عملية التبادل.
اإن االأ�ش�اق االإلكرتونية تتاألف من قن�ات غري مادية ومعل�ماتية )افرتا�شية( ، وتتاألف 
�شل�شلة قيمتها االفرتا�شية من ن�شاطات غري خطية، كما اأن وظائف هذه القناة غري مرتبة 
عزل  يف  ت�شاهم  التي  املنخف�شة  التن�شيق  لتكاليف  نتيجة  وهذا  متعاقبة،  اأو  مت�شل�شلة  اأو 
الت�زيع املادي عن ال�ظائف التي يق�م بها و�شيط معل�مات االأنرتنت، االأمر الذي ي�شاعد 
قناة  ب�ج�د  يتم  االإلكرتونية  االأ�ش�اق  فهيكل  املادي،  الت�زيع  و�شائط  عدد  تقلي�س  على 

مادية خطية اأق�رض، مدعمة بعمليات غري خطية ت�فرها منظمات ال��شاطة املعل�ماتية.
ت�شعى  ♦ التي  االأخرية  هذه  الت�ش�يقية،  االت�شاالت  ج�هر  الرتويج  يعد  الرتويج: 

تعد  ك�نها  اجلمه�ر،  مع  واالجتماعي  االإن�شاين  التفاعل  تعزيز  اإىل  خاللها  من  املنظمة 
ج�هراً ل�شبكة من املعل�مات املتناقلة بني طريف عملية التبادل، الهادفة يف اأ�شا�شها اإىل 
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اإ�شباع واإر�شاء حاجات امل�شتهلك ورغباتهم، وحتديد حجم وات�شاع ال�ش�ق احلايل واملحتمل 
م�شتقبال للمنظمة، ويعرفها Fill Chris اأنها »العمليات االإدارية القائمة على ح�ار تفاعلي مع 
اجلمه�ر امل�شتهدف، من خالل تنظيم �شل�شلة من الر�شائل امل�جهة نح� املجاميع املختلفة 
 (Fill chris,1999,14) «منهم وتط�يرها وتق�ميها، باجتاه خلق مكانة املنظمة يف اأذهانهم
االت�شاالت  مفه�م  لتحديد  اأ�شا�شية  عنا�رض  ثالثة  �شمل  اأنه  التعريف  هذا  من  واملالحظ   ،

الت�ش�يقية هي: 
و�شائل  - عرب  امل�شتهدف  اجلمه�ر  مع  االت�شال  عملية  تنظيم  معناه  يف  احل�ار، 

االت�شال املتاحة للمنظمة، باجتاه خلق ا�شتجابة ملا تقدمه املنظمة من �شلع اأو خدمات.
عملية  - خالل  من  املنظمة  حتققه  الذي  االإيجابي  التاأثري  اأي  الذهنية،  املكانة 

االت�شال باالآخرين، عندما ترت�شخ الر�شالة يف ذهنية امل�شتلم لها.
خالل  - من  املتحققة  الر�شالة  م�شتلم  من  االإيجابي  الفعل  رد  وهي  اال�شتجابة، 

االت�شال الت�ش�يقي )ثامر البكري، 2009، 68( .
املعل�مات  بتكن�ل�جيا  تاأثراً  الت�ش�يقي  املزيج  عنا�رض  اأكرث  من  ه�  فالرتويج 
واالت�شال، لدرجة اأنه اأ�شبح يطلق عليه الت�ش�يق املبا�رض Direct Marketing، والذي ي�شري 
العمالء  من  واال�شتجابات  االت�شاالت  من  �شل�شلة  ت�لد  التي  كافة  ال��شائل  ن�شاطات  اإىل 
لدعم  وحي�ية  اأ�شا�شية  مبهمات  املعل�مات  تكن�ل�جيا  وت�شطلع  واملرتقبني،  احلاليني 
ال�شخ�شي،  والبيع  واالإعالن،  الدعاية  مثل:  وتفعيلها  التقليدية  الرتويجي  املزيج  عنا�رض 
وتن�شيط املبيعات، لدرجة اأنها باتت حتِدث تغيرياً ج�هريًا يف اجتاهاتها واآلياتها وو�شائل 
 ،2007 واآخرون،  الطائي  )حميد  �ش�اء  حد  على  واجلمه�ر  باالأفراد  للتاأثري  ا�شتخدامها، 
اأبرز و�شائل الرتويج اجلديدة جند: اإعالن الربيد املبا�رض، واإعالن اال�شتجابة  344( ، ومن 
املبا�رضة، واالإعالن عرب االأجهزة النقالة، واالإعالن ح�شب الطلب، والدفع مقابل امل�شاهدة، 

وبرامج ال�الء املدعمة بتكن�ل�جيا املعل�مات، واالت�شاالت الت�ش�يقية التفاعلية.

ثانيا - تقـــويم األداء: 

◄ Miller & Bro- مفهوم تقومي الأداء يف منظمات الأعمال: يعرف االأداء ح�شب   
وا�شتغاللها  والب�رضية  املالية  للم�ارد  امل�ؤ�ش�شة  ا�شتخدام  لكيفية  »انعكا�س  اأنه:  على   mily
بكفاءة وفعالية، ب�ش�رة جتعلها قادرة على حتقيق اأهدافها« )عداي احل�شني، 2000، 231( 
ا�شتعمال  يف  الطريقة  هما:  رئي�شيني  عن�رضين  على  مرتكز  التعريف  اأن  �شبق  مما  .نالحظ 
م�ارد املنظمة، ونق�شد عامل الكفاءة، والنتائج املحققة من ذلك اال�شتخدام، وتعني بذلك 
»اإ�شدار  اأنه:  االأداء على   D.Kaisergruber & J.handrieu الفعالية.ويعرف كل من  عامل 
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حكم على ال�رضعية االجتماعية لن�شاط معني»، فاالأداء وفق هذا املنظ�ر مرتبط بفعل ومعرفة 
اجتماعية، مبا يق�د اإىل اكت�شاب قب�ل اجتماعي لالأن�شطة التي تق�م بها املنظمة اإىل جانب 
االأداء»  .ول�شمان ما ي�شمي »بت�ازن   )218  ،2010 الداوي،  )ال�شيخ  ال�رضعية االقت�شادية 
متداخلة  �شل�شلة  ي�جد  مما  االأداء،  عملية  على  الت�شيري  اأدبيات  اإ�شقاط  يتم  املنظمة  داخل 
وتق�مي  االأداء،  ومتابعة  االأداء،  وت�شيري  االأداء،  تخطيط  يف  تتمثل  العمليات  من  ومتفاعلة 
االأداء، وحت�شني االأداء، ومتكني القائمني باالأداء وتع�ي�شهم، وهذا كله يندرج �شمن مفه�م 
اإدارة االأداء الذي ت�شعى املنظمة من خالل تبنيه اإىل حتقيق االأهداف التي اأن�شاأت من اأجلها، 
ومن اأهم تلك االأهداف �شد فج�ة االأداء التي تعد مبثابة امل�شكلة احلقيقية لالإدارة، و�شد هذه 
الفج�ة ميكن اأن يتحقق باأ�شل�بني، اأحدهما اإيجابي حمقق للهدف وه� االأداء الفعلي لي�شل 
اإىل االأداء امل�شتهدف، والثاين �شلبي وه� تخفي�س اأداء امل�شتهدف ليتعادل مع االأداء الفعلي 

)ال�شيخ الداوي، 2010، 223( .
وبالرج�ع اإىل تق�مي االأداء، جنده اأ�شا�س عمل اإدارة االأداء، فيق�شد به: »جميع العمليات 
وكفاءة  املتاحة  امل�ارد  بني  تربط  التي  العالقة  م�شت�ى  لتحديد  ترمي  التي  والدرا�شات 
املذك�رة خالل فرتات  العالقة  درا�شة  تط�ر  مع  االقت�شادية،  ال�حدة  قبل  من  ا�شتخدامها 
زمنية متتابعة، اأو فرتة زمنية حمددة عن طريق اإجراء املقارنات بني ما ه� متحقق فعال 
وما ه� م�شتهدف، واملتحقق من االأهداف باال�شتناد اإىل مقيا�س ومعايري معينة‹‹ )جميد 
الكرخي، 2010، 31( .كما ُعرفت عملية تق�مي االأداء باأنها: »العملية التي ب�ا�شطتها تقدم 
االإدارة وبجميع م�شت�ياتها املعل�مات ح�ل اأداء االأن�شطة داخل املنظمة، والتي من خاللها 
(Blach-  تتم احلكم على االأداء ب�ا�شطة املعايري امل�ج�دة يف امل�ازنات واخلطط واالأهداف»

. er and all, 1999,723)

2 - 2: اأهداف تقومي الأداء ومزاياه: ت�شتهدف عملية تق�مي االأداء حتقيق ما ياأتي  ◄
)جميد الكرخي، 2010، 32(  

يف  - املدرجة  باالأهداف  مقارنة  االقت�شادية  ال�حدة  اإجناز  م�شت�ى  على  ال�ق�ف 
خطتها االإنتاجية.

حتديد م�ش�ؤولية كل مركز اأو ق�شم يف ال�حدة االقت�شادية عن م�اطن اخللل وال�شعف  -
العملية  اأق�شام  ق�شم من  اإنتاجية كل  قيا�س  وذلك من خالل  به،  ي�شطلع  الذي  الن�شاط  يف 
االإنتاجية، وحتديد اإجنازاته �شلبًا اأو اإيجابا، االأمر الذي من �شاأنه خلق مناف�شة بني االأق�شام 

باجتاه رفع امل�شت�ى اأداء ال�حدة.
ال�ق�ف على مدى كفاءة ا�شتخدام امل�ارد املتاحة بطريقة ر�شيدة حتقق عائداً اأكرب  -
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بتكاليف اأقل بن�عية جيدة.
يهدف تق�مي االأداء اإىل تر�شيد القرارات االإدارية من خالل تزويد االإدارة بالبيانات  -

الالزمة عن نتائج تق�مي اأداء ج�انب االأن�شطة املختلفة )�ش�ادي، 2005، 61( .
ي�شاعد على اإيجاد ن�ع من املناف�شة بني االأق�شام واالإدارات واملنظمات املختلفة،  -

وهذا بدوره يدفع املنظمة اإىل حت�شني م�شت�ى اأدائها )احل�شيني، 2000، 233( .
تعك�س عملية تق�مي االأداء درجة امل�اءمة واالن�شجام بني االأهداف واال�شرتاتيجيات  -

املعتمدة لتنفيذها، وعالقاتها بالبيئة التناف�شية للمنظمة.
البيئة  - اإطار  �شمن  للمنظمة  اال�شرتاتيجي  املركز  االأداء  تق�مي  عملية  ت��شيح 

القطاعية التي تعمل فيها، وبالتايل حتدد االآليات وحاالت التغيري املطل�بة لتح�شني املركز 
اال�شرتاتيجي لها.

ت�شهيل حتقيق تق�مي �شامل لالأداء على م�شت�ى االقت�شاد ال�طني، وذلك باالعتماد  -
على نتائج التق�مي االأدائي لكل م�رضوع، ف�شناعة، فقطاع و�ش�ال للتق�مي ال�شامل اأعاله.

ال�شاملة  ◄ العملية  االأداء �شمن  تق�مي  عملية  تندرج  الأداء:  تقومي  اأنواع   :3  -  2
للن�شاط برمته يف ال�حدة االقت�شادية، ومن ثم ميكن حتديد االأن�اع التالية من تق�مي االأداء: 

تق�مي االأداء املخطط: يراد به درا�شة مدى حتقيق املنظمة لالأهداف املخطط لها من  -
الفعلية  وال�شيا�شات امل��ش�عية مع امل�ؤ�رضات  ال�اردة باملخطط  خالل مقارنة امل�ؤ�رضات 
خالل فرتات زمنية حمددة، فتظهر التط�ر احلا�شل يف االأداء الفعلي، وت��شح االنحرافات 
واالأخطاء التي حدثت يف عملية التنفيذ مع تف�شري امل�شببات واملعاجلات الالزمة لها )جميد 

الكرخي، 2010، 43( .
تق�مي االأداء الفعلي: يق�شد به تق�مي كفاءة امل�ارد املتاحة املادية منها والب�رضية،  -

امل�ارد يف  ت�ظيف هذه  وم�شت�اه يف  االأداء  وتاأثري درجة  الفعلية،  االأرقام  وذلك مبقارنة 
العملية االإنتاجية، من خالل حتليل امل�ؤ�رضات الفعلية لل�شنة املالية ومقارنتها مع االأرقام 
املثيلة،  االقت�شادية  ال�حدات  حققته  ما  مع  مقارنتها  وكذلك  ال�شابقة،  لل�شن�ات  الفعلية 

خالل ال�شنة املالية املعينة وال�شن�ات ال�شابقة.
تق�مي االأداء املعياري: واملق�ش�د به مقارنة النتائج الفعلية مع القيم املعيارية. -

قتها ال�حدة مع  وي�جد ق�شمان من املقارنات، الق�شم االأول يعنى مبقارنة النتائج التي حقَّ
نتائج معيارية و�شعت لتك�ن مقيا�شًا للحكم على النتائج الفعلية، من حيث اإنها مر�شية 
واملعدالت  الن�شب  مع  الفعلية  واملعدالت  الن�شب  مقارنة  فيه  فيتم  الثاين  الق�شم  اأما  ال،  اأم 
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املعيارية.
تق�مي االأداء العام: يتم من خالله التطرق جل�انب الن�شاط يف ال�حدة االقت�شادية  -

التق�مي. عملية  يف  جميعها  واملعيارية  والفعلية  املخططة  امل�ؤ�رضات  وا�شتخدام  جميعها، 
ومن خالل اإعطاء اأوزان الأن�شطة ال�حدة- وهذا من منظ�ر االإدارة العليا- جتعلها ترجح بني 
ن�شاط واآخر، وبا�شتخدام هذه الرتجيحات وم�ؤ�رضات النتائج املخططة والفعلية واملعيارية، 

يتم الت��شل اإىل درجة التق�مي ال�شامل الأداء ال�حدة االقت�شادية.
2 - 4 مقايي�س الأداء ومراحل تقوميه:  ◄

2 - 4 - 1 مقايي�س الأداء: يعد االأداء مراآة املنظمة يف حتقيق االإنتاجية العالية، 
ب�رضط اأن يك�ن ذلك مقرونًا بر�شا الزبائن، واال�شتئثار بح�شة �ش�قية جيدة ت�شتطيع ت�فري 
وعدم  بالتقلب  تت�شف  م�شتقرة  غري  بيئة  يف  تعمل  االأعمال  منا�شب.فمنظمات  مايل  عائد 
اال�شتقرار، وال �شيما يف جمال تقانة املعل�مات واالت�شاالت، ف�شال عن اأن اأغلب منظمات 
االأعمال تتجه حاليًا نح� االقت�شاد املعريف، فاإن ذلك ي�شت�جب وق�ف املنظمة على م�شت�ى 
اأدائها للك�شف عن اإمكاناتها وقدراتها التناف�شية وم�قعها يف ال�ش�ق.ولقيا�س م�شت�ى االأداء 
يف�شل ا�شتخدام مقايي�س مركبة، الأنها تك�ن اأكرث دقة وم��ش�عية من املقايي�س الفردية، 
فنم�ذج بطاقات   ،  )72  ،2010 الفار�س،  )�شلمان  اأهداف عدة  فهي تعرف مبقدار حتقيق 

العالقات املت�ازنة يف قيا�س االأداء لـ (Kaplan & Narton) يحدد اأربعة حماور هي: 
املح�ر املايل، ويعك�س االأهداف املالية مثل العائد والربحية. -
ال�شيطرة  - الت�شغيلية والقدرة يف  الن�شاطات  اأداء  الداخلية، ويعك�س  العمليات  حم�ر 

عليهما.
حتقيق  - على  املنظمة  وقدرة  ورغباتهم  الزبائن  حاجات  ويعك�س  الزبائن،  حم�ر 

ر�شاهم )الزبائن الداخلي�ن، الزبائن اخلارجي�ن( .
القدرات  - يف  تنمية  اإحداث  على  املنظمة  قدرة  مدى  ويعك�س  والنم�،  التعلم  حم�ر 

اأي بعبارة  التط�ير يف هياكلها وثقافتها،  واإحداث  للعاملني وم�شت�ى مهاراتهم،  الفكرية 
اأخرى القدرة على اإحداث االإبداع املنظمي.

2 - 4 - 2: مراحل تقومي الأداء: متر عملية تق�مي االأداء مبراحل عدة تتلخ�س يف: 
اأهمية  - االأكرث  العنا�رض  على  الرتكيز  يتم  وهنا  تق�ميه:  املراد  الن�شاط  حتديد 

وغايتها  واأهدافها  املنظمة  ر�شالة  تنفيذ  اإن  حيث  للقيا�س،  اإخ�شاعه  يتم  ن�شاط  كل  يف 
اأهداف االأداء والرتكيز  القيام بالعديد من االأن�شطة املتكاملة، وال بد من حتديد  ي�شتدعي 
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)فالح  وم��ش�عي  ثابت  ب�شكل  قيا�شها  ويجب  عملية،  كل  يف  داللة  العنا�رض  اأكرث  على 
. ح�شني، 2006، 212( 

و�شع  - يتم  وغايتها  واأهدافها  املنظمة  ر�شالة  من  انطالقا  االأداء:  معايري  و�شع 
معايري لالأداء، ال�شتخدامها يف قيا�س امل�شت�ى املحدد من قبل االإدارة كنم�ذج لتق�مي 
التعبري  وميكن  الفعلي،  االأداء  بها  يقارن  اأن  ميكن  كنقاط  ت�شتخدم  واملعايري  االأداء، 
وميكن  معينة،  زمنية  مدة  خالل  حتقيقها  واملطل�ب  قبل  من  املخططة  باالأهداف  عنها 
ت�شنيف املعايري امل�شتخدمة يف عملية التق�مي على النح� االآتي )عبد اللطيف تركمان، 

 : )135  ،2007
املعايري الكمية: ت�شتخدم االأرقام املطلقة للتعبري عنها مثل حجم االأرباح... -
املعايري الن�عية: ت�شتخدم الن�شب للتعبري عنها مثل درجة والء العمالء... -
املعايري الزمنية: مثل و�شع جدول زمني لتنفيذ م�رضوع جديد. -
معايري التكلفة: مثل اأج�ر املديرين، تكلفة نظام احلا�شب... -
مرحلة  - تاأتي  االأهداف  قيا�س  بها  �شيتم  التي  املعايري  حتديد  بعد  االأداء:  قيــا�س 

الفعلي  االأداء  متثل  التي  املعل�مات  جمع  عملية  هي  اخلط�ة  هذه  وج�هر  االأداء،  قيا�س 
للن�شاط، وعند مقارنتها باملعايري امل��ش�عة لقيا�س االأداء يتم الت��شل اإىل حكم م��ش�عي 

ودقيق ميكن االعتماد عليه.
مقارنة االأداء الفعلي باملعايري امل��ش�عة: فمن خالل مقارنة االأداء الفعلي باالأداء  -

التغريات  مبعرفة  اإغالقها  على  العمل  ونحاول  بينهما،  الفج�ة  حتديد  ن�شتطيع  املرغ�ب، 
الداخلية واخلارجية للمنظمة.ففي هذه اخلط�ة يتم التعرف على االختالف بني االأداء الفعلي 

واملخطط، وهل هذا االختالف ذو اأهمية ويجب ت�شحيحه اأو ميكن قب�له.
اتخاد اجراءات ت�شحيحية: من خالل تزويد االإدارات التخطيطية واجلهات امل�ش�ؤولة  -

عن املتابعة باملعل�مات والبيانات التي متخ�شت عن عملية التقييم، واال�شتفادة منها يف 
ر�شم اخلطط القادمة وزيادة فعالية املتابعة والرقابة.

القسم الثاني - اجلانب امليداني للدراسة: 

اأول- حتليل خ�صائ�س عينة الدرا�صة: لقد ا�شتخدم االإح�شاء ال��شفي ال�شتخراج  ◄
�شت النتائج يف اجلدول االآتي:  التكرارات والن�شب املئ�ية ل��شف عينة الدرا�شة، حيث خُلِ
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الجدول )3( 
الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

الن�صبة املئوية % املجمعةالن�صبة املئوية %التكرارم�صتوى املتغرياملتغري

اجلن�س
54.8 %54.8 %23ذكر

100 %45.2 %19اأنثى

100 %42املجموع

العمر

35.7 %35.7 %2015 اىل 30 �شنة

69 %33.3 %3114 اىل 40 �شنة

85.7 %16.7 %417 اىل 50 �شنة

100 %14.3 %6اكرب من 50 �شنة

100 %42املجموع

امل�ؤهل العلمي

38.1 %38.1 %16دبل�م مهني

85.7 %47.6 %20لي�شان�س

100 %14.3 %6ماج�شتري )ما�شرت( 

- - دكت�راه

100 %42املجموع

اخلربة العملية

26.2 %26.2 %11اأقل من 5 �شن�ات

54.8 %28.6 %512 اىل 10 �شن�ات

69.1 %14.3 %116 اىل 15 �شنة

78.6 %9.5 %164 اىل 20 �شنة

100 %21.4 %9اأكرث من 20 �شنة

100 %42املجموع

تبني من اجلدول )3( اأن معظم من قام بتعبئة اال�شتبانة تقل اأعمارهم عن 40 �شنة، 
 31 40 �شنة فاأكرث فبلغت ن�شبتهم  اأعمارهم  الذين ترتاوح  % اأما   69 وقد بلغت ن�شبتهم 
يتميزون  الدرا�شة  عينة  امل�شتجيبني من  من  االأكرب  الن�شبة  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  %.وت�شري 
اجلدول  بيانات  وت��شح  الدرا�شة،  يتنا�شب مع حماور  وهذا  الدرا�شية،  معل�ماتهم  بحداثة 
اأن ن�شبة الذك�ر ممن قام�ا بتعبئة اال�شتبانة بلغت 54.8 % اأما ن�شبة االإناث فبلغت 45.2  
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دراسة ميدانية على عدد من شركات الصناعات التحويلية اخلاصة مبدينة عنابة

% من الذين قام�ا بتعبئة اال�شتبانة من   47.6 اأن ن�شبة  من اجلدول  كذلك  %.واملالحظ 
حملة اللي�شان�س، يليهم حملة الدبل�م املهني بن�شبة 38.1 % ثم حملة املاج�شتري )ما�شرت( 
14.3 %.وهذا يدل على اأن وظيفة االنتاج ووظيفة الت�ش�يق ت�شتقطب ذوي الكفاءات نظراً 
الأهميتها.باالإ�شافة اإىل ذلك تظهر بيانات اجلدول اأن 73.8 % من امل�شتجيبني من عينة 
الدرا�شة تزيد خربتهم العملية عن 5 �شن�ات، وهذا ي�شفي الدقة على نتائج الدرا�شة نظرا لدقة 

املعل�مات املجمعة عن طريق هذه الفئة من امل�شتجيبني.
ثانيا- عر�س نتائج الدرا�صة:  ◄

 Alpha )2 - 1: اختبار ثبات املفردات و�صدقها: لقد اُ�شتخدم اختبار )كرونباخ الفا
Cronbach لقيا�س مدى ثبات اأداة القيا�س حيث بلغت قيمة األفا: 

عدد املفرداتاألفا كرونباخ

0,93931

نالحظ اأن قيمة معامل األفا كرونباخ ت�شاوي 0،939، وبالتايل فهي جيدة؛ الأنها اأعلى 
من القيمة املقب�لة 0،6.وبالرج�ع ملعامل ال�شدق فه� يربز اأن املقيا�س يقي�س ما و�شع 

لقيا�شه، ويح�شب عن طريق ح�شاب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات، ويعرف ب�شدق املحك.
�شدق املحك =0.939       =0،969

واملالحظ اأن �شدق املحك قيمته مرتفعة، مما يدل على اأن املقيا�س جيد للدرا�شة.
وحتليل  وت�صخي�صها  الإلكرتوين  الت�صويقي  املزيج  متغريات  و�صف   :2  -  2

النتائج: 
لتحديد اجتاه اإجابات عينة الدرا�شة مت االعتماد على املعايري االآتية، املت��شط املرجح 
املئ�ية.كما  والن�شبة  املعياري،  واالنحراف  الدرا�شة،  حماور  من  حم�ر  لكل  لالإجابات 
ا�شتخدم يف القيا�س �شلم ليكارت اخلما�شي للحكم على اجتاه ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة، 

واملبني يف: 
الجدول )4( 

معيار الحكم على االتجاه

من 4.21 اىل 5من 3.41 اىل 4.2من 2.61 اىل 3.4من 1.81 اىل 2.6من 1 اىل 21.8 املت��شط املرجح

اتفق ب�شدةاتفقحمايدال اتفقال اتفق ب�شدةاالجتاه

√
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الجدول )5( 
المحور I: الُمنتج االلكتروني

I املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

امُلنتج
االلكرتوين

ت�شعى املنظمة ل�رضاء م�شتلزماتها يف عملية 
حمايد2,91,00858االنتاج عرب �شبكة االنرتنت.

تعتمد املنظمة على �شبكة االنرتنت يف احل�ش�ل 
على بع�س التجهيزات التي تتطلبها عملياتها 

املختلفة يف مرحلة االنتاج.
اتفق3,450,96869

تتميز عملية تط�ير املنتجات يف املنظمة 
باملرونة من خالل اال�شتجابة للمعل�مات التي 

ترد اليها خالل مرحلة التط�ير.
حمايد3,380,79567.6

ت�شاهم تكن�ل�جيا املعل�مات يف ت�رضيع وتق�شري 
اتفق3,860,97777.2مدة ت�شميم و تط�ير املنتج اجلديد.

ت�شمم املنتجات با�شتخدام احلا�ش�ب من خالل 
الربجميات اجلاهزة واملف�شلة للقيام بهذه 

املهام.
اتفق3,740,88574.8

تعد االأنرتنت وتكن�ل�جيا املعل�مات و كل ما 
تقدمه من حت�شينات يف طرق االنتاج وا�شاليبه 

من الع�امل التي ت�ؤدي للج�دة والتكلفة 
املنخف�شة.

اتفق3,930,77878.6

اتفق3,540,594770.8املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

املنتج  اأثر  على  الدرا�شة  عينة  ا�شتجابات  مت��شطات  اأن   )5( اجلدول  من  يت�شح 
االإلكرتوين تراوحت بني )2.9 – 3.93( ، هذه النتيجة ت�شري اإىل اإدراك اأفراد عينة الدرا�شة 
حلجم التحديات التي ت�اجهها، واملتمثلة يف زيادة املناف�شة املحلية والعاملية التي ترمي 
تكن�ل�جيا  اإىل  اللج�ء  عرب  ذلك  م�اجهة  عليها  وترتب  جميعها،  ال�رضكات  على  بظاللها 
وتط�يره  املنتج  لتح�شني  العاملني  جه�د  ت�شافر  من  متكنها  التي  واالت�شال،  املعل�مات 
ب�شكل مت�ا�شل لتلبية رغبات العمالء املتغرية با�شتمرار، كما ميكنها من تخفي�س التكاليف 
عرب التح�شني امل�شتمر.وفيما يتعلق باالجتاه العام جند اتفاقًا بداللة املت��شط احل�شابي الذي 
بلغ 3.54 واالنحراف املعياري 0.5947، وهذه النتيجة ت�شري اإىل اأن اأثر املنتج االإلكرتوين 
التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، كبري من وجهة نظر  ال�شناعات  اأداء �رضكات  يف تق�مي 

اأفراد عينة الدرا�شة بن�شبة 70.8 %.
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الجدول )6( 
 المحور II: التسعير اإللكتروني

II املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

الت�شعري
االإلكرتوين

ت�شاعد تكن�ل�جيا املعل�مات املنظمة على ربط 
الت�شعري بال�ش�ق امل�شتهدفة واملكانة التناف�شية 

واملنتج.
حمايد3.291.06665.8

تتيح االنرتنت اختيار ال�شعر االمثل باال�شتناد اىل 
اال�شرتاتيجية االف�شل وكذا التكاليف ومنحنى 

املرونة.
حمايد3.121.08762.4

ت�شعى املنظمة ال�شتخدام الطرق االبداعية يف 
الت�شعري من خالل االنرتنت كا�شتخدام تطبيقات 

الت�شعري املرن.
حمايد2.930.86758.6

ت�شاعد تكن�ل�جيا املعل�مات املنظمة على 
حمايد3.311.02466.2ت�رضيع عملية اتخاذ وتنفيذ قرار الت�شعري.

تلجاأ املنظمة الربجميات الأغرا�س حتليلية تخ�س 
حمايد3.240.87864.8ان�شطتها مبا يف ذلك ا�شرتاتيجيات الت�شعري.

حمايد3.170.77763.4املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

يت�شح من البيانات ال�اردة يف اجلدول )6( وج�د حياد ح�ل اأثر الت�شعري االإلكرتوين 
اأداء منظمات االعمال.ففي املح�ر الثاين من املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين تبنّي  يف تق�مي 
مئ�ية  ون�شبة   ،  )3.31  –  2.93( بني  تراوح  الدرا�شة  عينة  اأفراد  ا�شتجابات  مت��شط  اأن 
اإدراك  م�شت�ى  انخفا�س  اإىل  النتيجة  هذه  وت�شري   ،  )%  66.2  -  %  58.6( بني  تقع 
اأفراد عينة الدرا�شة الأهمية املتغري، ويع�د ذلك اإىل �شعف تبني متغريات املح�ر من قبل 
متيزه  اإىل  اإ�شافة  الثبات،  وعدم  باملرونة  يت�شف  االإلكرتوين  الدرا�شة.فالت�شعري  جمتمع 
باالنخفا�س، ويع�د ذلك للتناف�س ال�شديد بني ال�رضكات العار�شة على امل�اقع املخ�ش�شة.
وبالرج�ع ل�اقع �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، جندها ال تلجاأ كثرياً 
لهذا الن�ع من الت�شعري لعدم قدرتها على التناف�س يف جمال ن�شاطها على م�شت�ى ال�ش�ق 
االفرتا�شي، باالإ�شافة اإىل ذلك اأن ال�ش�ق املحلي غري م�شبع اأي ما ميكنها من تغطية جزء 
متغري  فقرات  جلميع  العام  باالجتاه  يتعلق  حمليا.وفيما  امل�ج�دة  ال�ش�قية  الفج�ة  من 
يعني  0.777، مما  وبانحراف معياري   3.17 احل�شابي  املت��شط  بلغ  االإلكرتوين  الت�شعري 
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اأن اأفراد عينة الدرا�شة لديهم اجتاه حمايد بن�شبة 63.4 % على اأثر الت�شعري االلكرتوين يف 
تق�مي اأداء �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة.

الجدول )7( 
المحورIII: التوزيع اإللكتروني

III املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

الت�زيع
االإلكرتوين

ت�شتخدم املنظمة تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شاالت 
حمايد3,241,22664.8يف ت�زيع منتجاتها من خالل القن�ات االلكرتونية.

تلجاأ املنظمة للت�زيع االإلكرتوين من اجل تقلي�س 
حمايد3,311,07066.2دور واهمية ال��شطاء التقليديني.

ت�شعى املنظمة من خالل تكن�ل�جيا املعل�مات 
واالت�شال اىل جعل عمليات الطلب مربجمة حا�ش�بيا 

ومنتظمة وكذلك ت�رضيع عمليات االي�شال.
اتفق3,50,96970

تلجاأ املنظمة ل��شطاء املعرفة االلكرتونية لت�شهيل 
حمايد3,261,10665.2عملية االت�شال مع الزبائن.

تق�م بت�فري املهارات والتقنيات التي تك�ن قادرة 
اتفق3,431.10768.6على حتقيق فعالية وكفاءة عملية التبادل االلكرتوين

حمايد3,340,83566.8املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

يت�شح اجلدول )7( اأن مت��شطات ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة تراوحت بني )3.24 
اإىل  النتيجة  وت�شري هذه   ،  )%  70 – %  64.8( ترواحت بني  وبن�شبة مئ�ية   ،  )3.5 –
انخفا�س م�شت�ى اإدراك اأفراد عينة الدرا�شة الأهمية املتغري، ويع�د ذلك اإىل �شعف تبني 
اأفراد  اإدراكًا من طرف  اأّن هناك  الدرا�شة، مع ذلك جند  متغريات املح�ر من قبل جمتمع 
عمليات  جلعل  واالت�شال  املعل�مات  تكن�ل�جيا  اإىل  اللج�ء  يخ�س  فيما  الدرا�شة  عينة 
املهارات  وت�فري  االإي�شال،  عمليات  ت�رضيع  وكذلك  ومنتظمة،  حا�ش�بيًا  مربجمة  الطلب 
وكفاءتها. االإلكرتوين  التبادل  عملية  فعالية  حتقيق  على  قادرة  تك�ن  التي  والتقنيات 
احل�شابي  املت��شط  بلغ  فقد  االإلكرتوين،  الت�زيع  فقرات  جلميع  العام  لالجتاه  وبالن�شبة 
0.835، ون�شبة مئ�ية 66.8 %.وت�شري هذه النتيجة اإىل وج�د  3.34 وانحراف معياري 
التح�يلية  ال�شناعات  �رضكات  اأداء  تق�مي  يف  االإلكرتوين  الت�زيع  اأثر  ح�ل  حمايد  اجتاه 

اخلا�شة مبدينة عنابة.
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الجدول )8( 
المحور IV: الترويج اإللكتروني

IV املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

الرتويج
االإلكرتوين

تتفاعل املنظمة مع زبائنها عرب االنرتنت من 
حمايد2,981,27859.6خالل احل�ارات املبا�رضة.

ت�شعى املنظمة لن�رض العديد من االعالنات عرب 
Web sites.اتفق3,51,19470م�اقع ال�يب

ت�شتخدم املنظمة ا�شل�ب الربيد االلكرتوين 
يف االت�شال الرتويجي من اجل زيادة فعالية 

وكفاءة االأداء لرجال البيع.
اتفق3,691,02473.8

تتبنى املنظمة مفه�م الت�ش�يق املبا�رض لبناء 
اتفق3,951,01179عالقة ق�ية مع امل�شتهلك.

اإن جناح احلملة الت�ش�يقية للمنظمة يعتمد على 
املنتج و ذكاء القائمني عليه من الداخل مما 

ي�ؤدي اىل عدم حتمل تكاليف غري ج�هرية.
اتفق3,980,84279.6

اتفق3,610,78372.2املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

على  الدرا�شة  عينة  الأفراد  اتفاق  وج�د   )8( اجلدول  يف  ال�اردة  البيانات  تك�شف 
 –  2.98( بني  تراوحت  ح�شابية  مبت��شطات  االإلكرتوين،  الرتويج  حم�ر  فقرات  معظم 
النتيجة ت�شري اإىل اإدراك  .فهذه   )%  79.6  -%  59.6( بني  ما  مئ�ية  ون�شبة   ،  )3.98
اأفراد عينة الدرا�شة الأهمية املتغري، وذلك من منطلق اأن االهتمام بالتكن�ل�جيا احلديثة 
يف االت�شاالت يجعلها اأكرث دقة يف التعامل مع العمالء، من خالل رفع كفاءة العاملني 
ج�هرية. غري  تكاليف  ال�رضكات  هذه  يجنب  مما  االإلكرتوين،  الت�ا�شل  على  بالتدريب 

معياري  بانحراف   3.61 احل�شابي  املت��شط  بلغ  فقد  العام،  االجتاه  يخ�س  وفيما 
اأن اأثر الرتويج االإلكرتوين يف  اإىل  %، وت�شري هذه النتيجة   72.2 0.783 ون�شبة مئ�ية 
نظر  وجهة  من  كبري  عنابة،  مبدينة  اخلا�شة  التح�يلية  ال�شناعات  �رضكات  اأداء  تق�مي 

الدرا�شة. عينة  اأفراد 
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2 - 3 و�صف متغريات تقومي الأداء وت�صخي�صها وحتليل نتائجها: 
الجدول )9( 

المحورI: الربحية

I املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

الربحية

تق�م املنظمة مبقارنة النفقات الت�ش�يقية 
باملبيعات املحققة من اجل حتقيق الربحية 

اخلا�شة.
حمايد3,381,12567.6

ت�شتخدم املنظمة حتليل االنتاجية الت�ش�يقية 
لعنا�رض املزيج الت�ش�يقي بغية تعزيز اثرها على 

الربحية.
حمايد3,380,85467.6

ت�شعى املنظمة للح�ش�ل على ف�ائد تناف�شية 
وحت�شني ربحيتها من خالل اال�شتغالل االمثل 

ملك�نات تكن�ل�جيا املعل�مات.
اتفق3,641,07472.8

تتبنى املنظمة فل�شفة ادارة املعرفة لزيادة 
اتفق3,480,96969.6الع�ائد املالية.

ان تقليل تكاليف الهدر واالنتاج املعيب 
وتكاليف �ش�ء التعامل مع التقانا وو�شائل العمل 

ي�ؤدي باملنظمة اىل زيادة قاعدة ربحتيها.
اتفق3,711,19574.2

اتفق3,510.72470.2املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

من اجلدول )9( يت�شح وج�د اتفاق ح�ل م�شم�ن الفقرات الثالث االأخرية، فمت��شطاتها 
احل�شابية تراوحت بني )3.48 – 3.71( وبن�شبة مئ�ية ما بني )69.6 % - 74.2 %( ، 
مما يدل على ق�ة تبني اأفراد عينة الدرا�شة للمتغريات.اأما بالن�شبة للفقرة االأوىل والثانية، 
ومن واقع اجلدول تبنيَّ وج�د اجتاه حمايد حيث اإن املت��شط احل�شابي قدر بـ 3.38 لكليهما 
بانحراف معياري )1.125 – 0.854( ، ون�شبة مئ�ية 67.6 % لكل من الفقرتني، وهذا 
الت�ش�يقية  النفقات  مقارنة  ح�ل  كاٍف  ت�ش�ر  لديهم  لي�س  الدرا�شة  عينة  اأفراد  اأن  مفاده 
االإلكرتوين، وذلك  الت�ش�يقي  الت�ش�يقية لعنا�رض املزيج  باملبيعات، وكذا حتليل االنتاجية 
راجع لغياب هذه املمار�شات على م�شت�ى ال�رضكات.وفيما يتعلق باالجتاه العام كان هناك 
اتفاق بداللة املت��شط احل�شابي البالغ 3.51 واالنحراف املعياري 0.724، مما يدل على اأن 
املتغري وا�شح الأفراد عينة الدرا�شة، والتي متتلك ت�ش�راً ح�ل اأهمية متغري الربحية قدرت 

.% ن�شبته املئ�ية 70.2 
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الجدول )10( 
المحور II رضا الزبون

II املتو�صط احل�صابي الفقراتاملحور
املرجح

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الجتاهاملئوية

ر�شا الزب�ن

ت�شعى املنظمة اىل جعل الزب�ن نقطة ارتكاز 
اتفق4,170,53783.4لعملياتها وطريقها اىل التف�ق والتميز.

تعتمد املنظمة يف ادارة العالقة مع الزبائن على 
تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شال لتحقيق مفه�م 

الزب�ن راأ�س املال وبالتايل ان�شاء قيمة للزب�ن.
اتفق3,641,12272.8

تعمل املنظمة على تعزيز التفاعل مع الزبائن 
من خالل االنرتنت ال�شتقطاب املعل�مات 

وا�شتغاللها.
حمايد3,31166.2

ترتكز املنظمة على نظام ت�زيع متكامل ي�فر 
اتفق3,620,98772.4على الزب�ن عناء التنقل والبحث والتق�شي.

تق�م املنظمة بطرح منتجاتها باأ�شعار ير�شى 
اتفق3,930,80878.6عنها الزب�ن مقابل ح�ش�له على ال�شلعة.

اتفق3,730,67874.6املتو�صط احل�صابي املرجح والنحراف املعياري

والتي  املح�ر  فقرات  معظم  م�شم�ن  ح�ل  اتفاق  وج�د   )10( اجلدول  من  يت�شح 
مت��شطاتها احل�شابية تراوحت بني )3.62 – 4.17( ون�شبة مئ�ية بني )72.4 % - 83.4 
%( ، مما يدل على ق�ة تبني اأفراد عينة الدرا�شة للمتغريات.اأما بالن�شبة للفقرة الثالثة من 
املح�ر فكان اجتاهها حمايداً، حيث اإن املت��شط احل�شابي قدر بـ 3.31 وانحراف معياري 
1 ون�شبة مئ�ية 66.2 %، وهذا يعني اأن اأفراد عينة الدرا�شة لي�س لديهم ت�ش�ر كاٍف، فيما 
وا�شتغاللها  املعل�مات  ال�شتقطاب  االنرتنت  خالل  من  الزبائن  مع  التفاعل  تعزيز  يخ�س 
املت��شط  بداللة  اتفاق  هناك  كان  فقد  العام  االجتاه  بخ�ش��س  ر�شاهم.اأما  حتقيق  بغية 
احل�شابي الذي بلغ 3.73 وانحراف معياري 0.678، مما يدل على اأن املتغري وا�شح الأفراد 
املئ�ية  ن�شبته  قدرت  الزب�ن،  ر�شا  متغري  اأهمية  ح�ل  ت�ش�راً  متتلك  التي  الدرا�شة،  عينة 

.%  74.6

ثالثاً - قياس عالقة االرتباط بني متغريات الدراسة: 
يلي  فيما  �شيتم  اال�شتبانة،  الدرا�شة على فقرات  اأفراد عينة  ا�شتجابات  ُحلِّلت  اأن  بعد 

حتليل العالقة بني متغريات الدرا�شة الختبار الفر�شية االأوىل كما ه� حمدد م�شبقًا.
االإلكرتوين،  الت�ش�يقي  املزيج  بني  اإح�شائية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  ت�جد  ال   :H0
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وتق�مي االأداء عند م�شت�ى معن�ية 0،05.
H1: ت�جد عالقة ارتباط ذات داللة اإح�شائية بني املزيج الت�ش�يقي االلكرتوين، وتق�مي 

االأداء عند م�شت�ى معن�ية 0،05.    
الجدول )11( 

معامل االرتباط الكلي

معامل الرتباط الكلي

تقومي الأداء

0,826املزيج الت�صويقي اللكرتوين

Sig0,000 الدللة

N42

نالحظ من اجلدول )11( وج�د عالقة ارتباط طردية ذات داللة اإح�شائية بني املتغري 
معامل  بلغ  اإذ  االأداء»،  »تق�مي  املعتمد  واملتغري  االإلكرتوين»  الت�ش�يقي  »املزيج  امل�شتقل 
الت�ش�يقي  باملزيج  الدرا�شة  عينة  اهتمام  اأن  على  يدل  وهذا   ،  )0،826( بينهما  االرتباط 
االلكرتوين اأدى اإىل حت�شني االأداء.ومبا اأن Sig=0.000 اأ�شغر من α=0.05، عليه نرف�س 
الفر�شية العدمية H0 ونقبل الفر�شية ال�ج�دH1، اأي وج�د عالقة ذات داللة اح�شائية بني 

املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي االأداء عند م�شت�ى معن�ية 0.05.
رابعا: حتليل اأثر املزيج الت�صويقي الإلكرتوين وتقومي الأداء واختباره: تت�شمن  ◄

هذه الفقرة اختبار الفر�شية الرئي�شة الثانية التي ن�شها كاالآتي: 
H0: ال ت�جد عالقة اأثر ذات داللة اإح�شائية بني املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي 

االأداء عند م�شت�ى معن�ية 0،05.
وتق�مي  االلكرتوين  الت�ش�يقي  املزيج  اإح�شائية بني  داللة  ذات  اأثر  ت�جد عالقة   :H1

االأداء عند م�شت�ى معن�ية 0،05.
الجدول )12( 

تقدير معلما	 نموذ	 االنحدار البسيط

 م م�صتقل

م تابع

Constantاملزيج الت�صويقي اللكرتوين F
املح�صوبة

F اجلدولية عند 
م�صتوى )40, %5( 

R2 معامل 

التف�صري BA

0,6360,87486,1244.080,683تق�مي االأداء

اأكرب من قيمة  86،124، وهي  الب�شيط بلغت  F املح�ش�بة لنم�ذج االنحدار  اإن قيمة 
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%، وهذا يعني ثب�ت   95 % وبدرجة ثقة   5 4.08 مب�شت�ى معن�ية  البالغة  F اجلدولية 
وا�شحة  القاعدة  وبالتايل  املذك�ر،  املعن�ية  م�شت�ى  عند  املقدر  االنحدار  معن�ية من�ذج 
هي رف�س فر�شية العدم H0 وقب�ل فر�شية ال�ج�د H1، مبعنى ت�جد عالقة اأثر ذات داللة 

اإح�شائية بني املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي االأداء.
ونالحظ اأن قيمة R2 معامل التف�شري 0،683، اأي ن�شبة ما يف�رضه املزيج الت�ش�يقي  ♦

الباقية  الن�شبة  اأما   ،% االأداء تبلغ  68.3  التي تطراأ على حتقيق  التغريات  االإلكرتوين من 
فتع�د مل�شاهمة متغريات اأخرى غري داخلة يف النم�ذج.

2 - 5: اختبار فرق املتو�صطني t- test لكل اإجمال حمور من حماور الدرا�صة  ◄
على نوع اجلن�س.

H0: ال ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطي اإجابات العينة تبعًا لن�ع اجلن�س عند م�شت�ى 
معن�ية 0،05.

H1: ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطي اإجابات العينة تبعًا لن�ع اجلن�س عند م�شت�ى 
معن�ية 0،05.

الجدول )13( 
t- test اختبار فرق المتوسطين

املحور
 Levene’s test

t Sig )2 tailed(
FSig

0,998- 0,1030,7500.002املنتج االلكرتوين

0,1050,7471.4320,160الت�شعري االلكرتوين

0,886- 0 .0,2360,630145الت�زيع االلكرتوين

0,0050,9420.6920,493الرتويج االلكرتوين

من االختبار االأول Levene يت�شح وج�د داللة للمحاور االأربعة، حيث قيمة الداللة 
اخلا�شة بكل حم�ر هي على الرتتيب: 0،75 و 0،747 و 0،630 و 0،942 وجميعها اأكرب 
لداللة  االعتماد  يعني  واالإناث، مما  الذك�ر  ل�ج�د جتان�س بني  اإىل  ي�ؤ�رض  0،05، مما  من 
اختبار t على قيمة Sig 2tailed، فنجد احتماالت املعن�ية الختبار t للفرق بني املت��شطني 
هي على الرتتيب: 0،998 و0،160 و0،886 و0.493، والتي بدورها ت�ؤكد قب�ل فر�شية 
العدم H0 مبعنى عدم وج�د فروق معن�ية بني مت��شطي اإجابات العينة تبعًا لن�ع اجلن�س.
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من  ◄ حمور  اإجمال  لكل   ANOVA الأحادي  التباين  حتليل  اختبار   :6  -  2
حماور الدرا�صة ح�صب اخلربة العملية 

العملية عند  العينة تبعا للخربة  اإجابات  H0: ال ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطات 
م�شت�ى معن�ية 0،05.

عند  العملية  للخربة  تبعًا  العينة  اإجابات  مت��شطات  بني  معن�ية  فروق  ت�جد   :H1
م�شت�ى معن�ية 0،05.

الجدول )14( 
تحليل التباين األحادي حسب الخبرة العملية

الدللة FSigاملحور

1,4010,253املنتج االإلكرتوين

3,4320,018الت�شعري االإلكرتوين

1,5470,209الت�زيع االإلكرتوين

1,2610.303الرتويج االإلكرتوين

، وعليه   F (ANOVA) اختبار  با�شتخدام  )14( مقارنة املت��شطات  ي��شح اجلدول 
يت�شح عدم وج�د داللة بالن�شبة للمحاور التالية: املنتج االإلكرتوين، والت�زيع االإلكرتوين، 
والرتويج االإلكرتوين، حيث قيم الداللة لهذه املحاور كاالآتي: 0،253، 0،209، 0.303، 
فر�شية  نقبل  بالتايل  معن�ية،  فروق  وج�د  عدم  على  يدل  ومما   0،05 من  اأكرب  وهي 
0.05، و  العدم.اأما حم�ر الت�شعري االإلكرتوين فقيمة الداللة قدرت بـ 0.018 وهي اأقل من 
اإجابات العينة  بالتايل نرف�س فر�شية العدم مبعنى ت�جد فروق معن�ية بني مت��شطات 

العملية. تبعا للخربة 
من   LSD اختبار  نطبق  معن�ي  تاأثري  له  اخلربة  م�شت�يات  من  زوج  اأي  ولتحديد 
 11 ومن  �شن�ات  اإىل10   5 )من  الثنائية  اأن  فنالحظ  البعدية،  املقارنات  اختبارات 
 10 اإىل   5 )من  للثنائية  بالن�شبة  وكذلك   ،0،014 هي  الداللة  قيمة  �شنة(   15 اإىل 
مما   0،05 من  اأقل  وكلتاهما   ،0،002 هي  الداللة  قيمة  �شنة(   20 من  واأكرث  �شن�ات 

معن�ياتهما. على  يدل 



312

أ. جابر مهدي
أ. د. مـــاضي بلقاسم

املزيـج التسويقي اإللكتروني وأثره في تقــويـم أداء منظمات األعمــال
دراسة ميدانية على عدد من شركات الصناعات التحويلية اخلاصة مبدينة عنابة

 )J( اخلربة العملية )I( الدللةاخلربة العملية

5 اىل 10 �شن�ات اأقل من 5 �شن�ات
 من 11 اىل 15 �شنة
 من 16 اىل 20 �شنة
 اأكرث من 20 �شنة 

0.099
0.014
0.135
0.002

القسم الثالث - االستنتاجات والتوصيات: 

اأول: ال�صتنتاجات: من خالل مطالعاتنا لنتائج الدرا�شة ن�شتنتج ما ياأتي:  ♦
وج�د اهتمام بتكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شال، وكل ما تقدمه من حت�شينات من . 1

عنابة،  اخلا�شة مبدينة  التح�يلية  ال�شناعات  واأ�شاليبه، من طرف �رضكات  االإنتاج  طرف 
وتخفي�س  اجل�دة  حت�شني  يف  مل�شاهمته  راجع  وهذا   ،  )%78.6  ( املئ�ية  الن�شبة  قدرت 
التكلفة، كما اأ�شارت النتائج اإىل عدم �شعي ال�رضكات ل�رضاء م�شتلزماتها يف عملية االإنتاج 
عرب �شبكة االأنرتنت، ويعزى ذلك اإىل وج�د بدائل اأخرى لالت�شال طغت على ممار�شتها يف 

هذا املجال.
يدل . 2 وهذا  االإلكرتوين،  الت�شعري  اجتاه حمايد ملح�ر  الدرا�شة وج�د  نتائج  اأظهرت 

على اأّن �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، ت�يل اأهمية لعملية الت�شعري 
االإلكرتوين، ولكن لي�س ب�شكل كبري جداً، وهذا راجع لعدم قدرتها على التناف�س من خالل هذا 
الن�ع من الت�شعري على م�شت�ى ال�ش�ق االفرتا�شي، الذي يتميز مبرونة االأ�شعار وانخفا�شها، 
االأمر الذي يجعلها تهتم بال�ش�ق املحلي الذي يتميز يف اأغلب االأحيان بعدم االإ�شباع، ل�ج�د 

فج�ات ت�ش�يقية ميكن لهذه ال�رضكات اأن تغطي جزءاً منها.
كما بينت نتائج الدرا�شة وج�د اجتاه حمايد ملح�ر الت�زيع االإلكرتوين على م�شت�ى . 3

�رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، ولكن جندها تهتم جيدا بتكن�ل�جيا 
اإىل  اإ�شافة  الطلب مربجمة حا�ش�بيًا ومنتظمة،  التي جتعل عمليات  املعل�مات واالت�شال 
ت�فريها للمهارات التي تك�ن قادرة على حتقيق فعالية وكفاءة عملية التبادل االإلكرتوين.

ي�ؤدي . 4 واالت�شال  املعل�مات  بتكن�ل�جيا  االهتمام  زيادة  اأّن  اإىل  النتائج  اأ�رضت 
بالتدريب  العاملني  كفاءة  رفع  خالل  من  وجناعته،  الرتويجي  االأداء  كفاءة  زيادة  اإىل 
على الت�ا�شل االإلكرتوين، مما يجنب �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة 
تكاليف غري ج�هرية، كما بينت النتائج عدم تفاعل ال�رضكات ب�شكل جيد مع زبائنها عرب 
مع  للت�ا�شل  اأخرى  بدائل  اإىل وج�د  ذلك  ويعزى  املبا�رضة،  احل�ارات  االنرتنت من خالل 
الزبائن، على غرار الهاتف الثابت واملحم�ل، تكفل هذه املهمة يف اإطار املعامالت املحلية.
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اأظهرت النتائج اأّن االأهمية الن�شبية ملح�ر الربحية قدرت بـ 70.2 %، وهذا راجع . 5
ل�شعي �رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، للح�ش�ل على ف�ائد تناف�شية 
التكاليف اخلفية.يف  املعل�مات، وتقليل  االأمثل ملك�نات تكن�ل�جيا  اال�شتغالل  من خالل 
حني بينت الدرا�شة غياب بع�س املمار�شات على م�شت�ى هذه ال�رضكات، فيما يخ�س مقارنة 

النفقات الت�ش�يقية باملبيعات، وحتليل اإنتاجية املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين.
اأو�شحت النتائج وج�د ت�ش�ر جيد ل�رضكات ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة . 6

عنابة، ح�ل حم�ر ر�شا الزب�ن بن�شبة مئ�ية 47.6 %، ويرجع ذلك لك�ن هذه ال�رضكات 
الزب�ن راأ�س املال، وبالتايل  الزب�ن نقطة ارتكاز لعملياتها، لتحقيق مفه�م  ت�شعى جلعل 
الزبائن  مع  جيد  ب�شكل  تتفاعل  ال  ال�رضكات  اأّن  النتائج  اأظهرت  كما  للزب�ن،  قيمة  اإن�شاء 
من خالل االنرتنت ال�شتقطاب املعل�مات وا�شتغاللها لتحقيق ر�شاهم، ويعزى ذلك لل�ش�ق 
املحلية غري امل�شبعة، فمعظم منتجات ال�رضكات جتد طريقها للزب�ن دون تعر�شها للمناف�شة 

ال�شديدة، االأمر الذي رجع بال�شلب على عملية اال�شت�شعار البيئي.
اأ�شفرت النتائج اخلا�شة بتحليل عالقة االرتباط بني املتغريات عن ا�شتنتاج مفاده، . 7

وج�د عالقة ارتباط م�جبة ذات داللة اح�شائية بني املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي 
االأداء، اإذ بلغ معامل االرتباط )0.826( .

بني . 8 اإح�شائية  داللة  ذات  اأثر  عالقة  وج�د  اإىل  االإح�شائي  التحليل  نتائج  اأ�رضت 
املزيج الت�ش�يقي االإلكرتوين وتق�مي االأداء.

اإجابات . 9 مت��شط  معن�ية بني  فروق  ت�جد  ال  اأنه   ،t- test اختبار  نتائج  اأو�شحت 
العينة تبعًا لن�ع اجلن�س.

اأثبتت نتائج اختبار حتليل التباين االأحادي ANOVA، اأنه ال ت�جد فروق معن�ية . 10
تبعًا مل�شت�ى اخلربة العملية بالن�شبة للمحاور االآتية: املنتج االإلكرتوين، والت�زيع االإلكرتوين، 

والرتويج االإلكرتوين.اأما حم�ر الت�شعري االإلكرتوين فقد ثبت وج�د فرق معن�ي.
ثانيا- التو�صي��ات:  ♦
نظرا لك�ن الزب�ن واع ومتعلم، ويهتم بج�دة املنتجات التي تقدمها له �رضكات . 1

عملية  جلعل  ت�شعى  اأن  االأخرية  هذه  فعلى  عنابة،  مبدينة  اخلا�شة  التح�يلية  ال�شناعات 
خالل  اإليها  ترد  التي  للمعل�مات  اال�شتجابة  خالل  من  باملرونة  تتميز  املنتجات  تط�ير 
مرحلة التط�ير، حتى حتقق له اأق�شى درجات االإ�شباع والر�شا، من خالل العمل على ت�فري 

اأكرب قدر ممكن من املنافع مقارنة بالقيمة املدف�عة حتى ي�شعر الزب�ن بالر�شا.
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زيادة االهتمام بالت�شعري االإلكرتوين ملا له من ف�ائد على املركز التناف�شي ل�رضكات . 2
ال�شناعات التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، فتكن�ل�جيا املعل�مات واالت�شال ت�شاعد على 
اتخاذ  عملية  ت�رضِّع  كذلك  واملنتج،  التناف�شية  واملكانة  امل�شتهدفة  بال�ش�ق  الت�شعري  ربط 

قرارات الت�شعري وتنفيذها.
ال�شناعات . 3 �رضكات  طرف  من  االلكرتونية  الت�زيع  قن�ات  على  الرتكيز  زيادة 

التح�يلية اخلا�شة مبدينة عنابة، لغر�س حتقيق فعالية وكفاءة عملية التبادل االإلكرتوين، 
وكذا تقلي�س دور ال��شطاء التقليديني واأهميتهم.

والء . 4 لزيادة  ي�ؤدي  الذي  االأمر  زبائن،  مع  االأنرتنت  عرب  التفاعل  ثقافة  تكري�س 
الزبائن واإدراك ال�رضكات حلاجات ال�ش�ق ورغباته امل�شتهدفة بطريقة مبا�رضة وفعالة، مما 

يدعم مركزها التناف�شي.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

الكتب 

اب� فارة ي��شف احمد، »الت�ش�يق االلكرتوين )عنا�رض املزيج الت�ش�يقي عرب االنرتنت(«، . 1
ط1، عمان، دار وائل للن�رض والت�زيع، 2004.

االإ�شكندرية، م�رض، . 2 الدار اجلامعية،  الت�ش�يق«،  اإدارة  ال�شحن حممد فريد، »قراءات يف 
.2002

العالق ب�شري، »الت�ش�يق يف ع�رض االنرتنت واالقت�شاد الرقمي«، املنظمة العربية للتنمية . 3
االإدارية، القاهرة، م�رض، 2003.

عمان . 4 والت�زيع،  للن�رض  احلامد  دار  والرتويج«،  الت�ش�يقية  »االت�شاالت  ثامر،  البكري 
االأردن، 2004

البكري ثامر، »الت�ش�يق اأ�ش�س ومفاهيم معا�رضة«، دار اليازوري، عمان، االأردن، 2006.. 5
االأردن، . 6 عمان،  للن�رض،  وائل  دار  ط1،  اال�شرتاتيجية«،  »االإدارة  ح�شن،  فالح  احل�شيني 

.2000
وا�شرتاتيجي . 7 كمي  مدخل  البن�ك  »اإدارة  الرحمان،  عبد  م�ؤبد  ح�شن،  فالح  احل�شيني 

معا�رض« ط2، دار وائل للن�رض، عمان، االأردن، 2006.
الكرخي جميد، »تق�مي االأداء يف ال�حدات االقت�شادية با�شتخدام الن�شب املالية«، دار . 8

املناهج، عمان، االأردن 2010
والت�زيع، . 9 للن�رض  املناهج  دار  االنرتنت«،  يف  الت�ش�يقية  »اال�شرتاتيجية  ب�شري،  العالق 

عمان االأردن، 2003.
الطائي حميد واآخرون، »االأ�ش�س العملية للت�ش�يق احلديث« دار اليازوري، عمان االأردن، . 10

.2007
التقليدي . 11 الت�ش�يق  يف  ودورها  املعل�مات  »تكن�ل�جيا  اهلل،  عبد  فرغلي  م��شى،  علي 

وااللكرتوين«، القاهرة، اينزاك، 2007
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عداي احل�شني فالح احل�شن، ’’ االإدارة اال�شرتاتيجية’’، دار وائل للن�رض، عمان، االأردن، . 12
2000، �س 231

الرسائل واألطروحات: 

حممد عبد العظيم احمد، »ع�امل قب�ل امل�شتهلك للت�ش�ق االإلكرتوين«، اأطروحة دكت�راه، . 1
اإدارة اأعمال، كلية التجارة جامعة االإ�شكندرية، 2005.

امل�ؤ�ش�شة . 2 يف  التناف�شية  امليزة  دعم  يف  االلكرتوين  الت�ش�يق  ‘’دور  زينب،  �شطيبة 
االقت�شادية’’، مذكرة ماج�شتري غري من�ش�رة، جامعة قا�شدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 

.2009
اأطروحة . 3 الت�ش�يق’’،  االإنتاج يف ظل هيمنة  اإدارة  تفكري جديد يف  ‘’نح�  زكية،  مقري 

دكت�راه غري من�ش�رة، جامعة احلاج خل�رض، باتنة، اجلزائر، 2008.
الزب�ن من خالل املزيج . 4 الت�جه نح�  ‘’الت�ش�يق االلكرتوين وتفعيل  �شعادي اخلن�شاء، 

الت�ش�يقي«، ر�شالة ماج�شتري غري من�ش�رة، جامعة بن ي��شف بن حدة، اجلزائر، 2006.
�ش�ادي اأمل فرحان، ’’ اثر اجل�دة ال�شاملة يف حت�شني االأداء درا�شة ميدانية يف املعهد . 5

التقني يف الب�رضة’’، ر�شالة ماج�شتري غري من�ش�رة، جامعة الب�رضة، 2005.
�شريوف ف�شيلة، ‘’اثر الت�ش�يق االلكرتوين على ج�دة اخلدمات امل�رضفية’’، ماج�شتري . 6

غري من�ش�رة، جامعة منت�ري، ق�شنطينة، اجلزائر، 2010

املقاالت العلمية: 

الداوي ال�شيخ، ’’حتليل االأ�ش�س النظرية ملفه�م االأداء’’، جملة الباحث العدد 07، جامعة . 1
ورقلة، اجلزائر، 2010.

جامعة . 2 ‘’جملة  املنظمات،  اأداة  كفاءة  رفع  يف  املعرفة  اإدارة  ’’دور  �شليمان،  الفار�س 
دم�شق للعل�م االقت�شادية و القان�نية، املجلد 26، العدد الثاين، 2010.

تركمان عبد اللطيف، ’’الرقابة اال�شرتاتيجية و اأثرها علي زيادة فعالية اأداء املنظمات«، . 3
جملة جامعة ت�رضين للدرا�شات و البح�ث العملية، �شل�شلة العل�م االقت�شادية والقان�نية، 

العدد 127، دم�شق، 2007 �س 135
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ال�شبكة . 4 التجارية لالإعالن االلكرتوين يف  ا�شتخدام املن�شاآت  ’’ اثر  ي�شغ واثق �شربي، 
بالدمنارك،  املفت�حة  العربية  االأكادميية  جملة  الت�ش�يقي’’،  االأداء  على  العنكب�تية 

املجلد االأول، العدد االأول، 2006، �س 24

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Blocher Edward and al, ’’cost management: A strategic Emphasis’’, 

McGraw- Hill,1999.

2. Fill Chris, ‘’marketing comnumcation’’2ended, prentice hall, Europe, 
1999.

3. Michel Badac, Bertrand lavayssiére, Emmanuel Copin,’’E- marketing de 
la banque et l’assurance’’, Edition d’ovalisation, paris, 1999.

4. Pierre Desmet,’’la promotion des ventes’’ , DUNOD, paris, 2002.

قائمة امل�اقع: عمر اأب� امين عبد الغني، فر�س وحتديات الت�ش�يق االلكرتوين يف ظل 
http:/ / etudiant.com/ vb/ show thread.php ?t=1316 االجتاه نح� الع�ملة
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