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استخدام التجارة االلكرتونية على ختفيض إمجايل التكاليف  أثر
 التسويقية يف قطاع االتصاالت

 دادـإع

 تيسير علي خلف المومني/ د
 جامعة عجلون الوطنية اخلاصة

 2108/ 9 / 4تم الموافقة على النشر في                 2108/ 8 /22تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ملخص الدراسة 

بعد التطورات الهائلة التي حدثت في المجاالت التجارية وازدحام األسواق 

بالشركات والمنتجات المتعددة والمتنوعة واشتداد حدة المنافسة فيما بين هذه الشركات 

هرت التجارة االلكترونية كإحدى وسائل التجارة الحديثة التي ساهمت لتحقيق األرباح ظ

وبشكل كبير في تغيير مستقبل العمل التجاري وساهمت من خالل تسهيل عملية البيع 

والشراء الكترونيا في زيادة كفاءة الشركات وتدعيم الموقف التنافسي لها وساهمت من 

يا من تسهيل عملية الحصول على خالل دورها في تسويق منتجات الشركة الكترون

المنتجات والخدمات من قبل الزبائن في الوقت والسرعة المحددة وتخفيض كلفة تسويق 

 .منتجات الشركة إلى أدنى حد ممكن 

إن تعدد التكاليف التسويقية يعتبر جزءا مهما من إجمالي كلفة المنتج النهائي 

معظم الشركات التحقق أهدافها وذات أهمية التقل عن أهمية كلف اإلنتاج حيث أن 

 .بمجرد اإلنتاج فقط بل من خالل تسويق منتجاتها بالشكل المطلوب والصحيح 

لذلك فان االهتمام بالتكاليف التسويقية والسعي إلى إتباع كل الطرق التي تؤدي 

إلى تخفيضها تعد بمثابة هدف تسعى آلية معظم الشركات كونها ستساهم في مساعدة 

ملية التخطيط ورسم السياسات البيعيه للشركة وتسهل من عملية الرقابة اإلدارة في ع

على تلك التكاليف وتساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات السليمة التي تتعلق بالنشاط 

 .التسويقي وكونها تؤثر وبشكل كبير على مبيعات الشركة وعلى مستوى أرباحها 

 تكنولوجيا ، تكلفة تسويقيةاتصال ، تجارة اليكترونية ، :  كلمات مفتاحيه

Abstract: 

After the dramatic developments in the areas of trade and 

market jam with multiple and diverse companies and products as 

well as the strong competition among these companies to achieve 

profit, e-commerce emerged as one of the means of modern 
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commerce that contributed significantly to change the future of 

business and facilitating the process of buying and selling online 

more efficiently leading to strengthen the competitive position of 

companies through its role in marketing electronic products, 

facilitating the process of obtaining products and services by 

customers on specific time and reducing the cost of marketing at 

the least possible limit.  

The multiple marketing costs are an important part of the total cost 

of the final product. Most companies achieve their goals not only 

by production but also by marketing their products properly. So, 

the interest in marketing costs of and following all roads to 

contribute to help the management in the process of planning and 

drawing up sales policies to make it easier to control costs and 

assist the department of making in talking the proper decisions 

related to the marketing activity which heavily affect the level of 

company’s sales and earnings. 

Keywords: communication, e-commerce, technology, marketing 

cost 

 :المقدمة

إن مفهوم التجارة االلكترونية لم يكن بالشكل الذي عليه اآلن حيث لم توفر هذه 

إال بعد ما حصل من تطورات تكنولوجية   التطبيقات بديآل اقتصاديا قابآل لالنتشار

واسعة في االلكترونيات ووسائل االتصال حيث أصبحت في متناول المؤسسات 

الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها وذلك لرخص ثمنها وصغر حجمها وسهولة و

إذ رافقت هذه التطورات التكنولوجية تحوالت إدارية وتنظيمية في . استخدامها 

االتصاالت اتجهت نحو تحرير هذا القطاع الهام من العديد من التشريعات التي تحتكر 

صر على استخدام الشبكات لالتصاالت استخدامه وتوفر الخدمات التقليدية التي تقت

الهاتفية والتعير اهتمامأ كافيأ لخدمات تراسل البيانات والخدمات المتطورة 

إال أن تطبيق التجارة   حديث التداول نسبيا ومصطلح التجارة االلكترونية.األخرى

ت االلكترونية كان قد بدأ في بداية السبعينيات من القرن الماضي من خالل عدة تطبيقا

حيث كانت أكثر التطبيقات شهرة في ذلك الوقت هو تطبيق التحويالت االلكترونية 

وبعد ذلك . لألموال ولكن مدى هذا التطبيق اقتصر على المؤسسات والشركات العمالقة

ظهر نوع آخر من التطبيقات وهو التبادل االلكتروني للبيانات والذي ساهم في توسيع 

مجرد معامالت مالية إلى معامالت أخرى وساهم في  تطبيق التجارة االلكترونية من
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زيادة الشرائح المساهمة في هذه التقنية من مؤسسات مالية والمصانع وبائعي التجزئة 

 .ومؤسسات خدماتية أخرى

ومع بداية انتشار االنترنت في التسعينيات من القرن الماضي بدأ استخدام 

يقات التجارة االلكترونية بصورة مصطلح التجارة االلكترونية ومن ثم تطورت تطب

كبيرة والسبب اآلخر الذي ساهم في تطور التجارة االلكترونية هو نتيجة الزدياد حدة 

المنافسة ما بين الشركات ومنذ منتصف التسعينات شاهدنا الكثير من التطبيقات المبدعة 

ة أن كل والتي تمثلت في اإلعالنات والمزادات وحتى تجارب الواقع االفتراضي لدرج

شركة كبيرة أو متوسطة الحجم أنشأت لها موقعأ على االنترنت وقد انتشرت بعد ذلك 

تطبيقات واستخدامات أخرى لهذا النوع من التجارة مثل بيع وشراء األسهم وتذاكر 

 .السفر والتي كانت تسمى بتطبيقات االتصاالت السلكية والالسلكية

رونية كان في منتصف التسعينات وقد وجد الباحث أن والدة التجارة االلكت

وأواخر التسعينات من القرن الماضي وتطورت وبشكل سريع جدا وملفت للنظر بعد 

 . 0222عام 

 منهجية الدراسة

 : مشكلة الدراسة -0
تتمثل مشكلة الدراسة في ظهور التجارة االلكترونية كإحدى معالم التطور 

كاليف عمومآ والتكاليف التسويقية التكنولوجي للمعلومات وإحدى أهم وسائل خفض الت

خصوصا  وفي أن معظم الشركات تسعى إلى خفض كلفة المنتج النهائي لها إلى أقل ما 

يمكن لما له من اثر مباشر في مبيعات الشركة وأرباحها وعلى الرغم من تعدد وسائل 

وطرق خفض الكلفة إال أنها قد التكون فاعلة ومؤثرة لبعض الشركات كون التجارة 

االلكترونية تسمح من خالل تسويق منتجات الشركة الكترونيا من تنشيط التجارة وزيادة 

مبيعات الشركة وزيادة سرعة تسويق منتجات الشركة وتقليل الوقت والجهد وتخفيض 

 . التكلفة التسويقية بقدر المستطاع 

 : أهمية الدراسة  -2   

تتناولها كونها تسعى إلى  تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية المتغيرات التي

إظهار طبيعة وجوهر العالقة فيما بين متغيري الدراسة الرئيسيين وهما التجارة 

االلكترونية والتكاليف التسويقية والسعي إلى تحقيق الترابط والتمازج الفكري والتطبيقي 

 .فيما بينهما وبيان اثر التجارة االلكترونية على التكاليف التسويقية

 :الدراسة أهداف  -3
تقديم عرض مفاهيمي وتطبيقي يتناول احد المفاهيم الحديثة في مجال تكنولوجيا  -1

 .المعلومات وهو التجارة االلكترونية واألطراف المتعاملة بها والجهات المستفيدة منها 
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إظهار  مفهوم التكاليف التسويقية باعتبارها جزءآ مهماً من إجمالي كلفة المنتج  -0

المميزة لهذه التكاليف ومدى تأثيرها على إجمالي التكاليف   خصائص الرئيسةالنهائي وال

 .وعلى مستوى أرباح الشركة 

بيان طبيعة العالقة بين استخدام التجارة االلكترونية والتكاليف التسويقية وبيان اثر  -3

 .كل منهما على اآلخر 

 :فرضية الدراسة  -4
 H1  :ين استخدام التجارة االلكترونية هناك عالقة ذات داللة إحصائية ب

 .وتخفيض التكاليف التسويقية 

 :حدود الدراسة  -5

  :الحدود المكانية  -أ

إذ تم اختيار شركات االتصاالت في األردن من قبل الباحث كونها األقرب  

 .لتحقيق هدف الدراسة وفرضيتها 

  :الحدود الزمانية  -ب

 1/0/0212تاريخ وحتى   1/3/0212امتدت هذه الدراسة منذ  

 :منهج الدراسة  -6

قامت هذه الدراسة باالعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي وكان التحليل 

المنطقي أساس الجانب النظري من الدراسة في حين كان التحليل االحصائي أساس 

 .  الجانب التطبيقي منها

 :أسلوب جمع البيانات والمعلومات  -7

 :الجانب النظري من الدراسة على عدة مصادر وهي اعتمد : الجانب النظري  -أ

بحوث المؤتمرات العربية  -    .الكتب واألدبيات والدوريات العربية واألجنبية  -

 .واألجنبية 

 ( .االنترنت )شبكة  -    .الرسائل الجامعية  -

 :واعتمد فيه األساليب اآلتية : الجانب العملي  -ب

ألسئلة المباشرة للحصول على بعض اإلجابات من وتضمنت ا: المقابالت الشخصية  -

أفراد العينة وشرح بعض األمور الغامضة لضمان الدقة في اإلجابات وقد أسهمت هذه 

المقابالت في الحصول على معلومات أفادت الدراسة من جانب ومن جانب آخر 

مما سهل أوضحت للموظفين والعاملين مفهوم التجارة االلكترونية والتكاليف التسويقية 

 .على الباحث تطبيق الجانب العملي 

اعتمد الباحث على سجالت الشركة المبحوثة وما توفر من وثائق : المصادر الرسمية  -

وإحصائيات بهدف الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة التي تخدم توجهات 

 .الدراسة 
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أن استمارة االستبيان  نظراً لطبيعة الدراسة وجد الباحث: استمارة االستبيان -    

  .هي انسب الوسائل التي تحقق أهداف الدراسة

 :لقد تم إعداد استمارة االستبانة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي وكما مبين أدناه  

 : اإلطار النظري للدراسة

 :ليف التسويقية التكا: أوال 

 :مفهوم التكاليف التسويقية  -أ
بأنها  التكاليف التسويقية لقد عرف معهد محاسبة التكاليف والدارة بانكلترا

تكاليف العمليات المتعاقبة والمبتدئة بعملية تهيئة المنتجات المعبأة للتجهيز والمنتهية "

" . امها ثانية بعملية تجديد العبوات الفارغة المعادة عندما يتيسر استخد

تكاليف تخزين " أيضا بأنها  التكاليف التسويقية وعرفت (362: 0202البكري،)

 ((Cannon,1996,65  " .المنتجات الجاهزة للبيع ونقلها إلى المستهلك 

تلك المصاريف التي " بأنها  التكاليف التسويقية    Matz&curry  وقد عرف  

دما يتم إكمال صنع المنتجات وتصبح في حالة تبدأ عند انتهاء تكاليف التصنيع أي عن

المتعلقة ببيع وتصريف المنتجات قابلة للبيع وتشمل المصاريف 

".    Matz&Curry,1972,33) ( 

كل التكاليف ذات العالقة " بأنها  التكاليف التسويقية   Moscove بينما يعرف

صاريف الخزن مثل م  المباشرة بتسويق منتج الشركة لحين وصولة إلى المستهلك

 (Moscove,1985,85 ) " .ورواتب رجال البيع واالعالن ومصاريف التوزيع 

إجمالي التكاليف المتعلقة " التكاليف التسويقية بأنها  وهنا فان الباحث يعرف

 .  بالعمليات إنتاجا وتسويقا والتي تتحملها الشركة وحتى يصبح المنتج جاهز للبيع

 :خصائص التكاليف التسويقية  -ب

تتميز التكاليف التسويقية بخصائص تختلف بها عن تكاليف اإلنتاج من أهم هذه 

   :الخصائص ما يلي 

تمتاز معظم بنود التكاليف التسويقية بأنها غير مباشرة األمر الذي يؤدي إلى -    1

 .صعوبة ربطها بتكلفة المنتج النهائي بعكس تكاليف اإلنتاج 

عوامل خارجية متعددة مثل فترات الرواج والكساد في تتأثر التكاليف التسويقية ب-  0

السوق وتغير النمط االستهالكي والمنافسة وظهور منتجات جديدة وتدخل الحكومة 

 .بالتشريعات المختلفة للحد من االستيراد والتصدير أو تحديد أسعار بعض المنتجات 

 .ويقية صعوبة تحديد الفترة الزمنية المستفيدة من التكاليف التس-    3

ال أوافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 الفقرة أوافق بشدة أوافق محايد

 الدرجة الوزن 5 4 3 0 1
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صعوبة قياس إنتاجية التكاليف التسويقية على درجة الدقة فمن طبيعة التكاليف -  4

التسويقية أنها ذات تأثير طويل األمد وهذا ما يخلف معوقآ كبيرآ في قياس انتاجيتها على 

 .امتداد تلك المدة 

تكاليف هو صعوبة تجزئة التكاليف التسويقية فمن الخصائص التي تمتاز بها هذه ال-    5

 .عدم إمكانية تجزئتها 

تعدد طرق تحليل وتوزيع التكاليف التسويقية على وحدات الكلفة الن هناك طرق -    6

 مختلفة لتحليل التكاليف التسويقية

. Davis,1961,259) 

 :تبويب التكاليف التسويقية  -ج

يقية الن هناك العديد من األساليب التي يمكن اعتمادها في تبويب التكاليف التسو

الهدف من تبويب التكاليف التسويقية هو تحديد تكلفة كل نشاط من األنشطة التسويقية 

المختلفة الخاصة بالشركة بهدف إحكام الرقابة عليها والعمل على خفضها ومحاربة 

 .اإلسراف والضياع لها وبما ينسجم مع الهدف الذي تسعى إدارة الشركة إلى تحقيقه

   :إلى اآلتي  التكاليف التسويقية م تبويبوحسب هذا المفهوم يت 

والتي تشمل المصاريف اإلدارية وعمولة الوكالء ورواتب العاملين : نفقات البيع -    1

  في قسم البيع ومصاريف التأمين والضرائب وغيرها

والتي تشمل تكاليف الخزن ورواتب العاملين فيها واندثار المباني : نفقات التوزيع -    0

 ) (Sickle,1974,572 .ف الشحن والماء والكهرباء ومصاري

   :يمكن أن تبوب وظيفيآ إلى األتي  كما

وتشمل الضرائب والتأمين حيث تحمل على مخزون اإلنتاج تام : التكاليف المالية -    1

 .الصنع 

وتشمل تكاليف إشغال البناية والمواد المساعدة وكلفة ماسك : تكاليف الخزن -    0

 .خازن سجالت الم

 .وتشمل اإلعالن والترويج والدعاية والبحوث التسويقية : كلفة تعزيز المبيعات -    3

وتشمل كلف الموظفين الذين يقومون بإعداد مذكرة شحن : كلف تجميع الطلبيات -    4

 .الطلبية 

 .وتشمل كلفة أعداد المنتج للشحن : كلفة التعبئة والتغليف -    5

 .وتتضمن تكاليف نقل وتوزيع المنتجات للمستهلك : والنقل تكاليف التوزيع -    6

وتتضمن كلفة إعداد القائمة وإرسالها بالبريد : تكاليف ماسك حسابات المدينين -    2

 .وتسجيل مدفوعات المستهلكين 

وتتضمن مصاريف المشرف العام ومصاريف الضيافة : التكاليف اإلدارية -    2

 (Moscove,1985,87). ومصاريف اإلعداد 
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 التجارة االلكترونية:ثانيا 

 مفهوم التجارة االلكترونية: أ 

 :هناك تعريفات متعددة للتجارة االليكترونية يمكن تلخيص أهمها باألتي          

هي مفهوم جديد يشرح عملية البيع والشراء أو تبادل المنتجات والخدمات " .1

والمعلومات من خالل شبكات كمبيوترية ومن ضمنها 

 ) 44 : 2003مراد،)".االنترنت

هي عبارة عن مجموعة من العمليات التجارية المتكاملة والتي تتعامل معها كافة " .0

". الفعاليات والمؤسسات واألفراد وتعتمد على المعالجة االلكترونية

 (1999:11 رضوان،)

عبد ". ) هي صفقات تجارية تنجز من خالل الشبكات المفتوحة" .3

 (0221،03الرحمن،

وسيلة من اجل إيصال " يعرف التجارة االلكترونية بأنها لم االتصاالتفعا .4

المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الشبكة العنكبوتية 

 (76 2003 بسيوني ".)  أو عبر أي وسيلة الكترونية

ات أداة من اجل تلبية رغب" تعرف التجارة االلكترونية بأنها الخدمات في حين أن .5

الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض كلفة الخدمات والزيادة من كفائتها 

 ((Dempsy,1997,54 .والعمل على تسريع إيصال الخدمة

التجارة التي تفتح المجال من " فقد عرف التجارة االلكترونية بأنها االنترنت  أما .6

اجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر 

 ) (www.cuarab.com  ".االنترنت

ولكن على الرغم من تعدد التعاريف التي تناولت مفهوم التجارة االلكترونية                

وتعدد آراء الباحثين اال أن الباحث يتفق مع تعريف منظمة التجارة 

النشاط التجاري الذي يشمل "بأنها  ةالتجارة االلكتروني التي عرفت W.T.Oالعالمية

عملية إنتاج وترويج وتسويق وبيع وتوزيع المنتجات من سلع وخدمات من خالل شبكة 

حيث يرى الباحث أنها األكثر شمولية ودقة واألكثر ارتباطاً ". اتصاالت الكترونية

 .بأهداف البحث وفرضيته الرئيسة 

 : المتعاملون بالتجارة االلكترونية : ب 

يتضمن هذا النوع من التعامالت األفراد الذين :لتعامالت بين الزبائن والشركاتا  -1

 (.www.arablaw.org.)يبيعون المنتجات والخدمات للشركات

بدأ هذا النوع من التعامالت يتوسع : لتعامالت بين الزبائن واألجهزة الحكومية -0

ي الفترة األخيرة ويتضمن هذا النوع أنشطة عديدة مثل دفع الضرائب من ويتطور ف

    (2000:062عبد الهادي،.)قبل األفراد ورسوم المعامالت الكترونيآ

http://www.cuarab.com/
http://www.cuarab.com/
http://www.arablaw.org/
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ويتضمن هذا النوع من التعامالت  :التعامالت بين الشركات واألجهزة الحكومية -3

مخرجاتها قيام الشركات باستعراض تفاصيل أعمالها والموارد المستخدمة و

والموازنة النقدية لها الكترونيآ لتسهيل االطالع عليها من قبل األجهزة الحكومية 

مثل هيئة الضرائب أو قيام الشركات ببيع أو تقديم الخدمات إلى األجهزة الحكومية 

. Robbins&Jones, 2000, 39)  ) 

ا يقوم احد يتم هذا النوع من التعامالت عندم: التعامالت بين الزبائن مع بعضهم  -4

األفراد ببيع سلعة أو تقديم خدمة إلى أفراد آخرين ومن األمثلة على ذلك عندما يقوم 

شخص معين بوضع إعالنات في موقعة على االنترنت من اجل بيع األغراض 

الشخصية أو تقديم الخبرات وكذلك المزادات التي توضع على االنترنت 

 (2004:41شعبان،.)

ويتضمن هذا النوع من التعامالت  :لحكومية مع بعضهاالتعامالت بين األجهزة ا -5

تبادل البيانات والمعلومات ما بين األجهزة الحكومية بعضها البعض والتنسيق فيما 

بينها وتشمل ايضآ الجانب التجاري من خالل قيام بعض األجهزة الحكومية بعرض 

موجوداتها للبيع إلى أجهزة حكومية أخرى عن طريق التجارة 

 (0220،32نور،.)ونيةااللكتر

يتم هذا النوع من التعامالت  حيث التعامالت بين الشركات ووحدة أعمال أخرى -6

مابين الشركات بعضها البعض حيث تقوم إحدى الشركات باستخدام تكنولوجيا 

المعلومات وشبكات االتصال للحصول على طلبات الشراء من الشركات األخرى 

وع من التعامالت من أقدم أنواع التعامالت وأكثرها ويعد هذا الن.والقيام بعملية الدفع

       (        1999:16 نجار،.)شيوعأ

يتم هذا النوع من التعامالت عن طريق استخدام :التعامالت بين الشركات والزبائن -2

شبكة االنترنت حيث أن هناك العديد من المواقع التجارية على هذه الشبكة والتي 

والخدمات للشركات والتي عن طريقها يستطيع  تعرض جميع أنواع المنتجات

الزبون من القيام بعملية الشراء والدفع سواء باستخدام بطاقة االئتمان أو الدفع 

   )      (obbins&Jones, 2000, 39 .النقدي عند التسليم أو أي طريقة أخرى

قيام  يتضمن هذا النوع من التعامالت: التعامالت بين األجهزة الحكومية والشركات -2

األجهزة الحكومية بعرض الرسوم واإلجراءات واللوائح ونماذج المعامالت على 

االنترنت ومن خاللها تستطيع الشركات من االطالع علها بصورة 

  (1999:01رضوان،.)الكترونية

 فائدة التجارة االلكترونية: ج

 :على مستوى الشركات والمؤسسات -أوال
المؤسسات في مجال تقييم واقعها وكفاءة موظفيها أنها تقدم خدمة كبرى للشركات و 21

كما أنها تساعد .وسالمة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل اإلداري لديها
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الشركات على إعادة هندسة عملياتها التجارية ومن خالل هذا التغيير فان إنتاجية الباعة 

 %.122والموظفين واإلداريين سوف يقفز إلى أكثر من 

أنها تخفض الفترة الزمنية مابين دفع األموال والحصول على المنتجات والخدمات   20

 .أنها تساعد الشركات على زيادة مبيعاتها وبشكل كبير وواضح  كما .

أنها تخفض تكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية فاالنترنت ارخص بكثير من   23

 ( 200134:  رحاحلة،حصاونة،)  شبكة القيمة المضافة

فمع القليل . إن التجارة االلكترونية توسع نطاق السوق إلى نطاق دولي وعالمي   24

أكثر وموردين أفضل وشركاء أكثر  من التكاليف فان بوسع أي شركة إيجاد مستهلكين

ة وتوزيع كما أنها تخفض من تكاليف إنشاء ومعالج.مالئمة وبصورة سريعة وسهله

 .وأنها تساعد على إنشاء تجارة متخصصة جدا. وحفظ واسترجاع المعلومات الورقية 

أنها تسمح بخفض المخزون عن طريق استعمال عملية السحب في نظام إدارة   25

ففي هذا النظام فان عملية السحب تبدأ بالحصول على طلب تجاري من . سلسلة التزويد 

تزويد المستهلك بطلبية من خالل التصنيع الوقتي قبل المستهلك وتقوم الشركة ب

وتساعد على خفض كلفة األيدي العاملة في الشركات فحلول التجارة .  المناسب

االلكترونية بدآل من التجارة التقليدية وعملت على إلغاء مجموعة من الوظائف التي 

موظفين تحتاجها الشركات بشكل كبير وكذلك التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من ال

 (2001:13 :قصراوي،) .والعاملين

 :على مستوى المستهلكين: 2
تساعد التجارة االلكترونية في فهم احتياجات العمالء وبالتالي فإنها تتيح خيارات    .1

التسوق أمامهم بشكل واسع وهذا بدورة يحقق نسبة رضا عالية لدى الزبائن مقارنة بما 

تزايد عدد العمالء يقابله مساحة اكبر في األسواق  علمآ بأن. تتيحه التجارة التقليدية 

وتحفز . تساعد التجارة االلكترونية في خلق حافز كبير لزيادة القدرة التنافسية كما

المهتمين باألبحاث إليجاد وسائل وأساليب متطورة الستخدام القسائم والشيكات 

 .جال جودة المنتجااللكترونية إضافة إلى تحسين الدرجة التنافسية للموردين في م

اختصار الدورة التجارية حيث يتم الشحن بشكل مباشر من المصنع إلى المستهلك    .3

النهائي مما يوفر التكاليف ويختصر الزمن بالنسبة للموردين إضافة إلى تلبية سريعة 

الحتياجات المستهلكين والسيما السلع المسلمة الكترونيآ كالمجالت والصحف هذا 

وتسمح باالشتراك في المزادات .ما يترافق معها من تخفيض باألسعار باإلضافة إلى

وتسمح للزبائن بتبادل الخبرات واألراء والحصول على االستشارات من .االفتراضية

   (31: 2002 نور،) .قبل الوسطاء عبر شبكة االنترنت

 :على مستوى المجتمع -3
ك يستطيع األفراد أصحاب الدخل أنها تتيح لبعض السلع أن تباع بأسعار زهيدة وبذل 10

المنخفض من شراء مثل هذه البضائع مما يعني أنها تساهم في رفع مستوى المعيشة 
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تسمح للناس الذين يعيشون في دول العالم الثالث أن يمتلكوا منتجات وللمجتمع ككل 

وبضائع غير متوفرة في بلدانهم األصلية ويستطيعون ايضآ من الحصول على شهادات 

 ة عبر االنترنتجامعي

التجارة االلكترونية تيسر توزيع الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والخدمات  13

انها تسمح للفرد بان يعمل في  كما االجتماعية األخرى بسعر منخفض وكفاءة عالية

منزله ويقلل من الوقت المتاح للتسوق مما يعني ازدحام مروري اقل في الشوارع وهذا 

 2000:06 عبد الهادي ،.)نسبة التلوث البيئي يساعد على خفض

 : التحليل االحصائي للدارسة

لقد تم تصنيف التكاليف في االستمارة إلى أربعة متغيرات رئيسية انسجاما مع 

مشكلة وفرضية الدراسة وبما يحقق الهدف المطلوب من تلك الدراسة ولقد استخدم 

  توزع بين اعلي وزن له للفقرةالذي ي الباحث لهذا الغرض مقياس ليكرت الخماسي

 1وأعطيت " ال أوافق بشدة)،إلى أقل وزن له للفقرة( درجات  5أوافق بشدة وأعطيت )

 3درجات،محايد وأعطيت  4أوافق وأعطيت )،وبينهما ثالث أوزان أخرى هي ( درجة

لتمثل حقول اإلجابات األخرى بعد ذلك تم ( درجة 0درجات،ال أوافق بشدة وأعطيت 

ل التوزيعات التكرارية لمتغيرات الدراسة العتماد هذا النوع من الجداول عمل جدو

إلغراض عملية التحليل اإلحصائي للحصول على األوساط الحسابية الموزونة ، 

( 3)على الوسط الحسابي الفرضي البالغ " واالنحرافات المعيارية ،واعتمد الباحث أيضا

. عليها فيما يخص متغيرات الدراسة كمعيار من اجل قياس وتقييم الدرجة المتحصل

وبعد إجراء المعالجة والتحليل االحصائي تم الحصول على األوساط الحسابية الموزونة 

 :واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين وبالشكل التالي 

إلى التحليل االحصائي الستجابات ( 1)يشير الجدول  :تكاليف اإلعالن والترويج  -أوال

ة الدراسة حول اثر استخدام التجارة االلكترونية على تكاليف اإلعالن أفراد عين

والترويج ، حيث يتضمن الجدول المذكور األوساط الحسابية الموزونة واالنحرافات 

 .المعيارية واألهمية النسبية 

 تكاليف اإلعالن والترويج( 0)جدول رقم 

ت 

 الفقرات
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الوسط الحسابي الموزون                   

 واالنحراف المعياري واألهمية النسبية

3.2

3 

64.5

0% 
1136 

  

 :ما يأتي ( 1)يتضح من النتائج الواردة في الجدول و

( 3103)إن الوسط الحسابي الموزون لمتغير تكاليف اإلعالن والترويج بلغ  -1

، وتبين إن الوسط الحسابي الموزون اكبر من معيار (1136)اف معياري بلغ بانحر

، وهذا يعني بان هذا المتغير يعد (3)البالغ( أي الوسط الحسابي الفرضي) االختبار 

 .متغيراً واضحآ إلفراد عينة الدراسة 

من وجهة نظر المستجيبين، ويعزى %( 6415)بلغت األهمية النسبية لهذا المتغير  -0

لك إلى قوة امتالك إفراد عينة الدراسة للتصور حول أهمية متغير تكاليف اإلعالن ذ

 .والترويج في مجتمع الدراسة ،مما يعني تبني مجتمع الدراسة لهذا المتغير

على المستوى التفصيلي قد حققت ارتفاعآ في الوسط الحسابي الموزون مما  

وهذا يعني أنها   )ْالمتغير وهي  أن فقرات - X4,x3,x2,x1  3)يعني قوة تبني مجتمع

الدراسة لهذه    3.33,3.83,3.5,3.46) الوسط الحسابي)اكبر من معيار االختبار 

، ودلت النتائج ( 3)البالغ ( الفقرات إذ بلغت األوساط الحسابية على الترتيب الفرضي 

% ( 66162، % 21162، %22، % 61112)أن األهمية النسبية للفقرات اعالة 

(  113،  110،  115،  1112)المعيارية للفقرات اعالة   معامالت االنحرافات وكانت

 .مما يدل على قوة تبني مجتمع الدراسة للمتغيرات أعاله

وانحرافها المعياري %( 42)وان األهمية النسبية لها ( 0)فقد كان الوسط الحسابي لها  

 .   (X5) وذلك يدل على ضعف تبني مجتمع( 2113)

إلى التحليل االحصائي الستجابات ( 0)يشير الجدول   :كاليف الخزن والتوزيع ت –ثانيآ 

أفراد عينة الدراسة حول اثر استخدام التجارة االلكترونية على تكاليف الخزن والتوزيع 

، حيث يتضمن الجدول المذكور األوساط الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية 

 .واألهمية النسبية 
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 (2) جدول رقم

 تكاليف الخزن والتوزيع

 

 :ما يأتي ( 0)ل ويتضح من النتائج الواردة في الجدو 

بانحراف ( 1111) بلغ   أن الوسط الحسابي الموزون لمتغير تكاليف الخزن والتوزيع -

أي ) ، وتبين إن الوسط الحسابي الموزون اقل من معيار االختبار (1115)معياري بلغ 

، وهذا يعني ضعف تبني المتغير من قبل مجتمع (3)البالغ( الوسط الحسابي الفرضي

ت األهمية النسبية لهذا المتغير من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة الدراسة، وبلغ

(32112. )%  

 -X10, x9, x8, x7, x6 0) قد حققت انخفاضآ في الوسط الحسابي الموزون 

والذي بلغ على التوالي ) تشير النتائج التفصيلية لهذا المتغير أن فقرات المتغير وهي 

، ودلت ( 3)عن معيار االختبار البالغ (  0101،  1105،  115،  1116،  0163)

النتائج أن األهمية النسبية لهذه الفقرات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بلغت على 

 % ( .44، % 05، % 32، % 31112، % 5015)التوالي 

،  1114،  113،  2116)بلغت معامالت االنحرافات المعيارية للفقرات اعالة 

ج تؤكد على أن أفراد عينة الدراسة متفقون على ضعف وهذه النتائ(  2112،  2124

 .تبني مجتمع الدراسة للفقرات اعالة مما انعكس على إجابتهم 

 المتغير
ت 

 الفقرات

 المؤشرات اإلحصائية إجابات أفراد العينة
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X6 0 25 40 40 15 2.63 52.50% 0.9696 

X7 0 25 20 0 75 1.96 39.17% 1.3015 

X8 0 20 0 0 100 1.5 30.00% 1.1421 

X9 0 10 0 0 110 1.25 25.00% 0.847 

X1

0 
0 10 40 35 35 2.21 44.17% 0.9771 

الوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعياري 

 واألهمية النسبية
1.91 38.17% 1.1522 
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إلى التحليل االحصائي الستجابات أفراد عينة ( 3)يشير الجدول   :تكاليف البيع  –ثالثآ 

من الجدول الدراسة حول اثر استخدام التجارة االلكترونية على تكاليف البيع، حيث يتض

 المذكور األوساط الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 

 تكاليف البيع( 3)جدول رقم 

 

:ما يأتي ( 3)ويتضح من النتائج الواردة في الجدول   

( 0112) إن الوسط الحسابي الموزون لمتغير تكاليف البيع بلغ   تشير النتائج -1

،وتبين إن الوسط الحسابي الموزون اقل من الوسط (114)بانحراف معياري بلغ 

متغيراً غير واضحاً   ، وهذا يعني بان المتغير، يعد( 3)ضي البالغ الحسابي الفر

 .إلفراد عينة الدراسة 

من وجهة نظرهم ،ويعود %( 51133) بلغت األهمية النسبية لهذا المتغير تبلغ -0

إفراد عينة الدراسة ألهمية المتغير على   ذلك إلى انخفاض مستوى إدراك

ك إلى ضعف تبني فقرات المتغير من قبل مستوى عمل مجتمع الدراسة ،ويعود ذل

 .مجتمع الدراسة 

  ( 3163،  3113)قد حققت ارتفاعآ في أوساطها الحسابية حيث بلغت  

تشير النتائج التفصيلية لهذا المتغير أن الفقرات معياري بلغ  -X15, x11 3) بانحراف

يدل على  ، وذلك%( 2015، %6015)وكانت األهمية النسبية لهما (  1152،  1100)

 .قوة تبني مجتمع الدراسة لهاتين الفقرتين 

 0121،  0162)فقد حققت انخفاضآ في أوساطها الحسابية الموزونة حيث بلغت  

أما الفقرات بلغ على التوالي  -X14,x13,x124 ) بانحراف معياري( )  0163، 

ر
المتغي

 

ت 

 الفقرات

 المؤشرات اإلحصائية إجابات أفراد العينة

شدة
ق ب

أواف
 

ق
أواف

 

حايد
م

 

ال 
ق

أواف
 

شدة
ق ب

ال أواف
 

ط 
س

الو
ي 

ساب
ح

ال
ن

زو
المو

ألهمية  
ا

سبية
الن

 

%
 

ف
را

ح
الن

 ا

ي
ر
المعيا

 

ع
ف البي

تكالي
 

 

X11 10 50 20 25 15 3.13 62.50% 1.227 

X12 0 50 20 10 40 2.67 53.33% 1.3406 

X13 15 15 50 10 30 2.79 55.83% 1.3181 

X14 30 15 15 0 60 2.63 52.50% 1.7647 

X15 60 10 10 25 15 3.63 72.50% 1.5829 

نحراف المعياري الوسط الحسابي الموزون واال

 واألهمية النسبية
2.97 59.33% 1.4834 
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نة ، وان األهمية النسبية لهذه الفقرات من وجهة نظر عي( 1131،1126، 1134)

وهذه النتائج تدل على ضعف تبني %( 5015، % 55123، % 53133)الدراسة بلغت 

مجتمع الدراسة للفقرات أعاله
 
. 

إلى التحليل ( 4)يشير الجدول   : :تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية  –رابعآ 

االحصائي الستجابات أفراد عينة الدراسة حول اثر استخدام التجارة االلكترونية على 

كاليف الدراسات والبحوث التسويقية، اذ يتضمن الجدول المذكور األوساط الحسابية ت

 .الموزونة واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 

 تكاليف الدراسات والبحوث التسويقية(  4)جدول رقم 

 :ما يأتي ( 4)ويتضح من النتائج الواردة في الجدول 

إن الوسط الحسابي الموزون لمتغير تكاليف الدراسات والبحوث   تشير النتائج -1

،وتبين إن الوسط (  1135)  بانحراف معياري بلغ( 3132) بلغ   سويقيةالت

، وهذا يعني   (3)الحسابي الموزون اكبر من الوسط الحسابي الفرضي البالغ 

 .إلفراد عينة الدراسة " واضحا  متغيرا  بان المتغير يعد

من وجهة نظرهم ،ويعود %( 62133) بلغت األهمية النسبية لهذا المتغير  - 0

إفراد عينة الدراسة ألهمية المتغير على مستوى   ذلك إلى ارتفاع مستوى إدراك

 .عمل مجتمع الدراسة وتبني هذا المتغير من قبلهم 

 ( 4113، 4105، 315)قد حققت ارتفاعآ في أوساطها الحسابية حيث بلغت  

(X20, x19,x163-  بانحراف) تشير النتائج التفصيلية لهذا المتغير أن الفقرات 

، % 25، %22)وكانت األهمية النسبية لها (  2121،  1،  1105)معياري بلغ 

قد حققت انخفاضآ .وذلك يدل على قوة تبني مجتمع الدراسة لهذه المتغيرات % ( 2015

 X18 ) بانحراف معياري( 0162، 0101)في أوساطها الحسابية الموزونة حيث بلغت 

,x174-  وكانت (  1102،  1116)لى التوالي بلغ ع) أظهرت النتائج أن الفقرات

 

 المتغير
 ت الفقرات

 المؤشرات اإلحصائية إجابات أفراد العينة

شدة
ق ب

أواف
 

ق
أواف

 

حايد
م

ق 
ال أواف

شدة 
ق ب

ال أواف
ي  

ساب
ح
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س
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ن
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%
 

ف
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ح
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ي
ر
المعيا

 

 

تكاليف 

الدراسات 

والبحوث 

 التسويقية

X16 35 32 15 42 0 3.5 70.00% 1.2511 

X17 0 02 42 15 45 2.29 45.83% 1.1602 

X18 0 52 12 32 32 2.67 53.33% 1.274 

X19 22 02 02 12 0 4.25 85.00% 1.0321 

X20 52 42 05 5 0 4.13 82.50% 0.8999 

 1.3593 %67.33 3.37 الوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعياري واألهمية النسبية
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، % ( 53133، % 45123)األهمية النسبية لهذه الفقرات من وجهة نظر عينة الدراسة 

 .وهذه النتائج تدل على ضعف تبني مجتمع الدراسة للفقرات اعالة 

 االستنتاجات والتوصيات

 :االستنتاجات  -أوآل
اعلية اإلعالن باستخدام أظهرت نتائج الدراسة أن الشركة التسعى إلى قياس ف .1

التجارة االلكترونية و تسعى من خالل استخدام التجارة االلكترونية في تسويق 

منتجاتها إلى تخفيض تكاليف اإلعالن عن منتجاتها مع محاوالت تخفيض أي تكلفة 

لها عالقة باإلعالن التجاري و التقوم بعمل مقارنة ما بين المبالغ التي أنفقت على 

 .النية لمنتجاتها وبما تم تحقيقه من نتائج الحملة اإلع

أظهرت نتائج الدراسة بان الشركة التسعى إلى االستفادة من مزايا استخدام التجارة  .0

وإلى زيادة الحصة السوقية لمبيعاتها .االلكترونية في تخفيض التكلفة المستهدفة 

 .وبيع منتجاتها بأسعار تنافسية 

تسعى من خالل استخدام التجارة االلكترونية أظهرت نتائج الدراسة أن الشركة ال .3

إلى تقليل رواتب وأجور ومكافآت رجال البيع ومندوبي المبيعات للشركة أوتخفيض 

والى تخفيض . مصاريف إدارة المبيعات ومصاريف سفر وانتقال رجال البيع 

 .رواتب وأجور ومكافآت الموظفين والعاملين في قسم بحوث التسويق 

دراسة أن الشركة تهتم بتبادل الخبرات واآلراء مع الزبائن وتلبية أظهرت نتائج ال .4

كما أن الشركة ال .احتياجات ومتطلبات الزبائن وتحقيق أعلى درجات الرضا لديهم 

تأخذ بعين االعتبار مسألة تخفيض تكاليف البحوث والدراسات التسويقية وتخفيض 

 .ال التسويق رواتب ومكافآت الخبراء والمستشارين العاملين في مج

 :التوصيات  –ثانيآ 
يوصي الباحث أن تسعى شركات االتصاالت إلى قياس فاعلية اإلعالن بشكل دوري  -1

من خالل مقارنة النتائج المتحققة من استخدام التجارة االلكترونية في اإلعالن عن 

فهم منتجاتها مع المبالغ التي أنفقت لهذا الغرض وان تعمل على زيادة مستوى إدراك و

جميع الموظفين والعاملين في الشركة لمفهوم التجارة االلكترونية من خالل إقامة 

 .البرامج والدورات التدريبية 

يوصي الباحث أن تسعى شركات االتصاالت إلى االهتمام بمزايا وفوائد استخدام  -0

ارة التجارة االلكترونية في تخفيض التكلفة وان تستفيد الشركة من نتائج تطبيق التج

 .تخفيض التكاليف على اختالف أنواعها  االلكترونية في

يوصي الباحث أن تسعى شركات االتصاالت من خالل استخدام التجارة االلكترونية  -3

إلى تخفيض تكلفة الدراسات والبحوث التسويقية وتخفيض رواتب وأجور ومكافآت 

 .داف الخبراء والمستشارين العاملين في مجال التسويق لتحقيق األه
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