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ملخص
مععقيامععلمييدمممع يمع ي شععاتلاييدمع مم يخلاععمل يمييدماععتمويي دتماتاععجيت اععمايمم منيمممععقي ع يما ععممي ععا ي
متاتدت مليي مصل اييدح مثنيتذدكي ي امويمحتمقييدات يي فمايضمنيإد يتياقيم متسيتمممخاييدماتموي
يإلدتماتاععجي ععمميمنععميمع ييإلاععمايمم مني يدماععتمةمنييدشععلم نييدح مثععنيحمععتيراعععيمممخععاياععتبيمنععميمع يراععلدم ي
يدماتموييدذييمام يإد يمحةمويره يفعي خاييإلامااا.ف ييدةضلملييدممم ةنيخم خمو ل يدماتمويي دتماتاجي
رصعخحايمحع ييهممعلم تخمعا يتماعمن هيهعذيييدخحعتييدممع ياجييامتشعلهي تيئعويتمحع ملايم خمعو يدماعتموي
ياحتي م ج ،تتمهيمؤثايش ة م ك يدمح ملاي ع يا علخيل ع ييدماعتموي
ي دتماتاجيفجيشاتلاييدم مم
ي دتماتاععج يتا ع ير عاييهععذيييدخحععتيخن ع هي مععقيتماي مععنيمم مععلايم خمععوي ممععنيد ماععتمويي دتماتاععجي
تيدمتيمقييدمجيمؤثاي منل،تيمؤثايخلدملدجي ي الصاييدمممجييدماتمةجيد ل ملاييدم ممامني7psيفجيشاتلاي
يدم مم .ي
تم يلالقي مقييدخحتيمميمصممميإامخلانيدمت فم يتم ايميفجيشعاتلاييدمع مم ييدملم عنيفعجيف اع م ،يتمع ي
خم ي120ييامخلانيتم ايمميإاممل ةي112يمانل،يحمتيرلضمايد مح مق،يتهجيممثقي٪93يم ييدممان.ي
تت اييد ايانير يهالكي الانياتمني يًيخم يماتموييدم مم يي دتماتاجيتيألخمعل ييدللصعنيخلدمحع ملاييدمعجي
متي عييدماتمويي دتماتاجيمانلييدمتيمقييدخشامن،يدمتيمقييدمتاتدت من،ييدمتيمقييدمشامممنيتيدمتيمقييدمل من ي
تمععليت ع ييدخحععتير يماععتمويل ع ملاييدم ع مم يي دتماتاععجيمععؤثاي ع ي الصععاييدمععممجييدماععتمةجي7psيفععجي
شععاتلاييدمععع مم ي،يتيدعععذييمةععلسيمععع يلعععالقي ععع ةي تيمععق ييدمامج،يداعععما،يدماتمج،يدمتممقي،يدخمئعععنييدمل معععني
،يدمشلاتت يتيدمم ملا ي
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شكر وتقدير
ييدا لخيتيدتصتقيد املئجييدانلئمنيدنذيييدمشاتبييدتثمايم ييدمت معيتيدمال ةيمع ييدم مع يمع ييداعلس،ي
مم
تراليممم يد غلمنيدحصتدجي يتقيذدكييد مييدذييم ةممعي عتيقيمع ةي م عجيتحمع يي امنعلميمع يمشعات ج ي
تإ يتقيمليامايخععيممعت يدرشعايهيتيدماعل ةييدمعجيحصع اي منعل يتدع يرااع ير يرشعتايتعقيرتدئعكييدعذم ي
ال تاج.ي
ترمة ميخلدشتايتي حمايميإل ياةيشاتمج،يإلملحنيفاصنيدعجيد ةمعلميخنعذيييدخحعت،يتمعتفمايتعقييدع ميتيدمت مععي
يدذييمتااجيم ييامتملقيهذيييدمشاتبيتمليماخغج ي
تمعليرت ير يرشععتاي ممععقياععل ةيا ععلبييدمع مم ييدف اع ماج،يتيدمع مام ،يتيدع تيئا،يتيدممععلق،يتيدمععت فم ييدععذم ي
ا متييدجيمم تملاياممنيتلاايخمثلخنيإاشل يايإلا لمييدخحت.ي
ترلماي،يرت ييإلشل ةيخملئ مجيتممالئجيترص الئجيدمفنمنميت منميغماييدمح ت ييدذييمتااجيمع يإا علميهعذيي
يدخحت.ي
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اإلهداء
إد يتيد ييتتيد مجي
إد يمت مجييدممممةيرمق،يتإد يرخالئجي مايت ج،ي
تإد يإلتمجيترلتيمجيت لئالمنم.ي
ره ييهذيييدممقيإد يتقيتيح يمانمي،يتإد يتقيم يش ماجيتال اجي
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الفصل األول :المقدمة

1

 1.1المقدمة
مشن ييدمعلدمييدمعتميم عتايايهلئ عنيتمممع ةيمشعمقيتلفعنيمايفعوييدحمعلةي،تفعجي عقييداعمجييدع ؤت يد شعاتلاي
امالصيتقيفاصنيم تخيفجييألفويتمتيتخنييدمةاملاييدح مثنيفعجيم علقي م نعليخغمعنيممعل ةيحصعمنلييداعتامني
تمحةمويمممةيمالفاعمني لدمعن تفجي عقييدم عتاياييداعاممنيفعجي علدميي مصعل ايتيدمتاتدت معليتيدمم تملممعني
تممععل ةيحاتععنييدم ععلاةييدملدممععنيتم ععتاييألاععتي يتيما عل نل هذييت عععير إيإد ع يممععل ةييإلحاععلسيخضععاتاةي
ي هممععلميخلدماععتمويتيدحل ععنيإد ع ييدمم تمععلاييدماععتمةمنيفععجييداععمجيدفععم ييدممم ع يم ع ييألاععتي ييدمح مععنيرتي
يدللا من
ي
رلذييألثاي يدل مجيد ماتمويي دتماتاجيممض يحمتيراعيمممقي يمتامقيا ل ييدات يم يلعالقييدافعلذيإدع ي
يألاععتي ييدملدممععنيتل ععويراععتي ي م ع ةيتععل يم ع ييدمممععذايإم ل هععليفععجي ععقييدم ععلاةييدمة م مععن،يفة ع يمحتدععاي
يدت لئهييدماتمةمنيإد يمفنتمي م يتخلمايم لذيشتاليرتثايفملدمنيمقييدمتاتدت ملييدااممنيإ يرانعليماعمخم يرتي
ماتايا املاييدماتموييدمة م منيتإاملييام ل اييإلفل ةيمانليفجيم عتمايرتيإم عل يح عتقيدمشعلت نليترلا عاي
لهاةي م ةيمام ييدماتمويي دتماتاجيإذيرصخحاييدشاتلايمةتميخ مميتخمايم يمملمالمنلييدم لامعني ع ي
اموييدشختنييدملم ني ي امااا أل يمملاانييدماعتموي خعايي امااعايم معقييدمام علايمع ييداع قيتيدلع ملاي
مملحنيألتخاي يممت يم ييدمخعلئ ي،تمعليياععياعلهميخ نعتايمام علايتلع ملاي مع ةي،يألمعاييدعذييمي يمع ي
يدماععتبيفععجييدمام ععلاييدمماتضععنيترصععخحاي تيمععقييدممممععميتي لممععلايرتثععايتضععتحل تهذييممععم ييدفاصععني
د شاتلاييدصغماةيتيدممتاع نييدحضعتايفعجييألاعتي ييدمح معنيتيد تدمعن،يألماييدعذييممعا ييدمخعت ييدفاصعني
داللمملايخم ييدمام لا،تا يال يرمضلي يإم ل يملا لايرتثايم تاييتم خمليد حل لايتيداغخعلايت معقي
يمحام ييدصتاةييدذهامنيد شاتلا،تالهميفجيم تمايتالئقيي مصلقيخم ييدشاتنيتيدمخلئ ،تال ي عقي
م ععتمايا ع اياييألفععاي يتمممممهععليت م نععميرتثععايا ع اةي ع ييا ععلمييأل مععلقي،تيدة ع اةيرمضععلي ع يمملخمععني
يدمملمالاييدللصنيخلدمخمملايتل تيمنليتاملئ نل،تيداعمنيفعجيإضعلفنيمام علايرتيمغممعاييدمةماحعلاييدخمممعني
خاا نيهلئ ن ي
ي
خالمي يمليمة ميفل ييدماتمويي دتماتاجيمانميخمة ممييدم م يم ييدل ملايم مجيفجيمة ممنلييدلع ملاييدملدمعني
تم يضمانليماتموييدل منييدم ممامنيإد يملم هي لدخجييدم مم ي خايهذهييدمةامعنييدمم عتاة يآلماييدعذيي معقي
شعععاتلاييدمععع مم يفعععجييدمعععلدميمماعععلخويمععع ير عععقيمةععع مميلععع ملمنلييدم ممامعععني خعععايرحععع تيمعععليمتصععع ايإدمععععي
يدمتاتدت مل ،تخذدكيياعم ل ايشعاتلاييدمع مم ير يمت ع يدافاعنليمتياعقي ع ييدشعختنييدماتختممعنييد تدمعنييدمعجي
مملاسي ي امةنليتلفنييدمم ملاييدممم ةنيخلألاش نييدماتمةمنييدمعجيمايفعوييدل معنييدم ممامعنيمع ييدماعمجيإدع ي
يدمخت ،مملير إيإد ي نتايرثلايتيامتلالايتيضحنيدشختنيي امااايمممث نيخ لهاةييدماتمويي دتماتاجيفجي
تقي اصايم ي الصاييدمممجييدماتمةجيد ل ملاييدم ممامن ي
ي
مم ييدمممجييدماتمةجيم يرهمييدمالصاييدماتمةمنييدمجيمممقي يإاضلمييدمممقيتيدمحلف عني مععي إذيرصعخ ي
يامخل ييدمامجييدم مماجيخلدمامجييدملدمجيم يحمتييدمتيصفلا،تيلمصلايمالفعذييدمتممق،رمعلي ع ييدماعممايفةع ي
ر إيإد ي يالفلضعيخاخ ييدمالفانيخم يشاتلاييدملمم ييدملم نيخلدماعتمويي دتماتاعجيتيالفعللييدمتلدمه،رمعلي
ي اصاييدماتمجيفل يشختنيي امااايرصخحايتام نيمنمنيد اشايتيد لمنيتيإل عال يتهعجيممع ييدتاعم ني
يألفضععقيم ع يخععم يتاععلئقييإل ععال ييأللاإ،رمععليخلصععتصييدخمئععنييدمل مععنيرصععخحايد ع إيتععقيشععاتنيمممععقي
خلدماعتمويي دتماتاعجيخمئعنييفمايضعمني ع يشعختنيي امااا،ترمععلييدمع ثماي ع ييإلفعاي يرصعخ يخفمعقييدماععتموي
ي دتماتاجييامخ قييدماصاييدخشاييخلأل نمةيتيدمم يايتيدخام ملا،رملييدم ثماياع يخع ريتيضعحلي ع ي م معني
متصععمقييدل مععنييدم ممامععنيإذيرصععخحاي خفمععقييدماععتمويي دتماتاععجيمععممي م مععنيمتصععمقييدل مععنييدم ممامععني خععاي
مةاملايي مصلقييدملم فنيخ يم يي مصلقييدشلصج ي
من هيهذيييدخحتيإد يمتضم يدمشت نيتره يهيترهممنيم ثمايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ي الصاي
يدمممجييدماتمةجي 7PSي
ي
يي
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 2.1مشكلة البحث
م ييدممعاتهيإ ييدماعتموي ي دتماتاعجيممثعقييدمل عم يتمافمعذييدفملدمعلاييدماعتمةمنييدممم ةعنيخمالصعاييدمعممجي
يدماععتمةجيد ل مععنيتذدععكيدرمفععلمي خحل ععلاييدممععالميتاغخععلمنميتمحةمععويرهع يهييدشععاتلايمع يلععالقييدمةامععلاي
يدمامل منيرتي خايشختنيي امااا،تهذييمتاقييدمفنعتمييدمة مع ييد ماعتمويمع يفملدملمععيتر تيمععييدمة م معنيإدع ي
يدفملدملاييد م ةييدمجيمامفم يم ييإلامااايتمةامنيماتمةمنيذيايلصلئصيممممةيممتسيتعقيفملدمعلاييدمعممجي
يدماتمةج دذدكيفل يم لهقيت ميمخاجييدماتمويي دتماتاجيدغلمنييدتااييدحعلدجيفعجيا علبييدمع مم يرمعلميتياعقي
تمفععامياي صععاييدمةامععن،فجي ععقيامععلميتياععمل يميتاععلئقييدمةامععلاييدح مثن،مم ع يمغععل ةيفععجييدمحلف ععني ع ي
يألامل ييدمة م منييدمجيدميمصم يتثماي ي
يداؤيقييدمنم هقيمت يم ثمايدماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ي الصاييدمممجييدماتمةجي)(7ps؟ي
ي
 3.1أهدف البحث
 1ممافنيمفنتميترهممنيماتموييدم مم يي دتماتاجيفجيشاتلاييدم مم ي
 2ايانييدمتيمقييدنلمنييدمامخ نيتيدمؤثاةيفجيماتموييدملمم يي دتماتاج
 3يدمماهي ييدمتيمقييدمجيمح يم ييامل يمييدماتمويي دتماتاجيفجيا لبييدملمم ي
 4ممافنيم ثمايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ي الصعاييدمعممجييدماعتمةجي(7PSيدمامج،يدماعمما،ي
يدماتمجي،يدمتممق،ي،يدخمئنييدمل من،يألفاي ،يدمم ملا)فجيحلقيمخاجييدماتمويي دتماتاجيمامةخال
 5يدمالهمنيخخملييدمةماحلايتيدمتصملاييدمجيم يشلانلي فقي م منيماتموييدم مم يي دتماتاعجيد انعتلي
ختياقيا لبييدملمم .ي
ي
 4.1منهج البحث
ي ممععل ييدخلحععتي ع ييدمععانج يدتصععفجييدمح م ععجي ألاعععييألتثععايمالئمععنيد اياععنيلصععلئصي ععلهاييدماععتموي
ي دتماتاج،إذيمةتمييدخلحتيختصهيم كييد لهاةيتماي منيمصل اييدمتضتبييد متيمقييدمجيمانميفجيا لخي
تفشقي م منييدماتمويي دتماتاعجيت الصعاييدمعممجييدماعتمةجيد لع ملاييدم ممامعن،يتذدعكيدمعتفماييدمممع يمع ي
يدممافنيمميماي منييدمم تملايتيدخملالاييدثلاتمني)(Secondary Dataيتي البي ييدم الاييدم ممعني
يدمحتمنيتيدتم يتاالئقييدمل اممايتمتياقيي اماااي،يتمة ممييدخملالاي انليمخماليراخلخنليتاملئ نليتيدمماهي
ييدمتيمقييدمؤثاةيفمنل،خةص ييدمتصقيإد ييامامل لايتمة مميمتصعملايخشع انل يتمعميي اعمملانيخل اعمخلانيي
تع يةيائماعمنيد خحععتيت اعملالصييدخملاععلايتيدمم تمعلاييألتدمعن )(Primary Dataيمع يهعذهييد اياععن ي
تاممميإام تي يحتيدجيملئنيت شام يم ييدمت فم يتيدم ايميتمماني شتيئمنيخام نيممثعقيشعاتلاييدمع مم ي
فجييدة لبييدللصييدف ا ماجييدملم نيفجييألايضجييدف ا مامن.ي
ي
 5.1أهمية البحث
• مممخايهذيييدخحتيمنمي ييم ي ةياتيحجيخلدااخنيد تيئاييدماتمويتيإل ياةييدم مليد شعاتلا تم مجيرهممعني
يدخحتيم ييد تاييدذييم مخعييدماتمويفجيا لبييدم مم يتخلدذياييدماتمويي دتماتاجيفجيمحةموييألهع يهي
يدماعععتمةمنيدة ععععلبييدملمم ،تذدعععكي عععع ي امعععويياععععمل يميي امااععععايفعععجييدمملمععععقيمعععقيتععععقييأل ععععايهي
يدماتمةمن،إضلفنيإد ييألالدم ييدملم فنييدمجيما تنليشاتلاييدم مم ي
• مامم يرهممنييدخحتيرمضليمع ييدع تاييدعذييم مخععيمخاعجييدماعتمويي دتماتاعجيخلدممعقييدمع مماجيفعجيمحةمعوي
ره يهييدشاتن،تممتمانليم يم لايةييدشاتلاييدملدممنيخلامل يميهذهييدمةامنيمامةخال
• إخايمييدمح ملايرتييدصمتخلاييدمجيمتي عيشاتلاييدم مم يفجيم خمويماتموييدم مم يي دتماتاج
• رهمممععع عيفعععجيتمفمعععنيمعععتفماييدل معععنييدم ممامعععني ععع يشعععختنيي امااعععاي خعععايمتاعععقييدشعععاتني ععع ييدشعععختني
يدماتختممععن،تدمليمععتفاهييدممععقيخلدماععتمويي دتماتاععجيم ع يمميمععليترثععلايتيضععحني ع ي الصععاييدمععممجي
يدماتمةج،م يحمتييدممامهيخلدمامجييدم مماجيتماتمةعي خايي امااا،ممليمؤ ييإد ييلمصعلاييدم مع يمع ي
يإل ايميايتمذدمقييدتثمايم ييدصمتخلا
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• ماخثويرهممنييدخحتيم يممل ةيي همملميخة لبييدل ملايد تاييدمنميتيدخلاميدنذيييدة لبييدحمتييفجي عمي
ي امصل ييدت اجيت ياممليفجيم لقييدل منييدم ممامن
• تاتهيمعتفايامعلئجيهعذيييدخحعتيتمعليممتصعقيدععيمع يإاملالصعلاييدمم تمعلاييدمنمعنيإل يايايشعاتلاي
يدم مم ي ،يتيدمجيم يشع انليماعل منمي ع يمةمعمميمخاعجييدماعتمويي دتماتاعج،يتمعلياعتهيماعل همي ع ي
يمللذييدةاياياييدصحمحن،يد حفل ي ي مالئنل،يتمحام يات منييدل منييدمجيمة متانل
• تم يالحمنيرلاإيتخاخ ي ميت ت يرخحلتيحتقييدم مم يفجيا لمييدمع مم ييدف اع ماج،يفع يهعذيييدخحعتي
ا عمتت يما مععلي ممععليد خععلحثم يتمععليإ يخم ع يإ ععايمييدخحععتياماععلهمييدامععلئجيخععلدانتليختياععقيشععاتني
يدم مم ،تممممميإ ايكييدشاتنيتمت فمنليألهممنييدماتمويي دتماتاجيد ل منييدم ممامني خايي امااا،تملي
محةةعيم ييامتلالايتيضحني ي الصاييدمممجييدماتمةج
ي
 6.1أسئلة البحث
رائ نييدخحتييدمح ةييدمجيامممييدا ي منليهج:ي
 1مليمفنتميترهممنيماتموييدم مم يي دتماتاجيترالاملمعي؟ي
 2مليهجييدمتيمقييدنلمنييدمامخ نيتيدمؤثاةيفجيماتموييدملمم يي دتماتاجيفجيشاتلاييدم مم ؟
 3مليهجييدمتيمقييدمجيمح يم ييامل يمييدماتمويي دتماتاجيفجيشاتلاييدملمم ؟ي
 4يهقيمت يم ثمايدماتمويل ملاييدم مم ييإلدتماتاجي ي الصاييدمممجييدماتمةجي7PSي؟ي
ي
 7.1حدود البحث:
يمغ جييدخحتيتقيفاتبيشاتلاييدملمم ؛ي ملًيخ اعيدميممميمتممقيي امخلاني يا علبيغعمةيدضعموييدتاعاي
تدخمع ييدماععلفنيتد ععاتهييدصععمخن يتاع يمتععت يخمععلييألاععئ نيفععجيي اععمخمل يحععتقيماععتمويلع ملاييدمع مم ي
يإلدتماتاجيترثاهي ي الصاييدمممجييدماتمةجي 7psدميمممييدا ي منل،يتر يم كييألائ نييدمجيممييدا ي منلي
رشلاايدت ت ي الاني م ةيمقيم مامنل.ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 1.2أول ا:اإلطار النظري للتسويق اللكتروني
 1.1.2التسويق
مماهييدماتموي يراعي خلاةي يمح م يي حممل لايتيداغخلايتي همململاييدللصنيخلألاعتي ييدماعمن فني
دماع ممييدماععمتإييدماغععت يمع ييإلشععخلبيخ امةععنيرتثععايفل معععيتتفععلمةيمع ييدمالفاععم يحمععتيمععؤ ييذدععكيإدع ي
يدمحلف نيرتيمةتمنيتقيممليم يش اعيافلهمنييدم ممقي(ح ي ،اتم ي  )2003،ي
 2.1.2التسويق اللكتروني
مت يد ماتموييإلدتماتاجييدم م يم ييدمامملاييدملم فعنييدمعجيمع ييدممتع ير يمتصعهيمع يلالدنعليفعجي علدمي
يدماتمويمثقييدماتمويختيا نييإلامااايتيدماتموييداامج.
تيدماععتموييإلدتماتاععجيهععتي خععلاةي ع ي يإلاععمايمم منييدمععجيماععمل ميفععجيما ععممي ععا يمتاتدت مععليي مصععل اي
يدح مثنيتذدكي ي امويمحتمقييدات يي فمايضمنيإد يتياقيم متسيتمممخاييدماتموييإلدتماتاجي مميمنعمي
م ييإلامايمم منييدماتمةمنييدشلم نييدح مثنيحمتيراعيمممخعاياعتبيمنعميمع يراعلدم ييدماعتموييدعذييماعم يإدع ي
محةمويره يفعي خاييإلاماااي(يد لئج،آلات .)2007،
تيدماتموييإلدتماتاجيهتير يمممت ييدشاتنيم ييامل يمييإلامااايخشتقيماممايفجيتقيل عتةيمع يل عتياي
يدخمقي(ملياخقييدخمقي,يترثالمييدخمعقي,يتمعليخمع ييدخمعق),يحمعتيمنعممييدماعتموييإلدتماتاعجيفعجييدمم معلاييدم لامعني
خشتقيتلمعقي تذدعكيمع يلعالقييد خحعتي ع ي معالمي ع يتل معنييدممعالمييدحعلدمم يتيدةع يم يتهعذييمممخعايمع ي
يدا املاييدح مثنيفجييدماتموييدمجيمممم ي ييدمتاتدت مليدم خمنييحممل لاييدممالميتدمحةمويره يهييدما مني
تم تمايراتي ي م ةيتممل ةييألاخلخي(مم ي .)2010،
 3.1.2التسويق اللكتروني والتجارة اللكترونية
مت يهالكييلمالهيمعلخم ييدماعتموييإلدتماتاعجيمع ي نعنيتيأل معلقيتيدم علاةييإلدتماتامعنيمع ي نعنيرلعاإي
حمتير ييأل ملقييإلدتماتامنيهجي خلاةي يتمل يتياقييدا ل يمضعمييدم مع يمع ييدملصصعلايمثعقييدم علاةي
يإلدتماتامععن,ييدحتتمععنييإلدتماتامععن,يتيدماععتموييإلدتماتاععج,يتيدمم ععممييإلدتماتاععجيتغماهععل يتمممخععاييدم ععلاةي
يإلدتماتامنيمةاملًيخ انلي مميم ييأل ملقييإلدتماتامنيحمتيما اجيمحمنلي ممعقييدممعلمالاييدم لامعنييدمعجيمعممي
خاييإلامااايمثقييدمملمالاييإلدتماتامنيدألمتيق,يتمممخاييدماتموييإلدتماتاجي مميم ييأل معلقيتيدم علاةي
يإلدتماتامنيحمتيممم يد شاتلايد تصتقيإد ييألاتي ييدملدممنيدماتمويا منليتل ملمنلي(االق)2010،ي ي
ي
 4.1.2أهمية التسويق اإللكتروني
ي ياممايامنييدخمقيفجيتلفنييألتالا،يحمتي يمامخ ييدخمقيفجيمتي م يمح ة،يفخلإلمتل ييدماتمويد مام لايفجي
تلفععنييألتاععلاي ت يمتاععه،يتذيكيمماععجييدةع اةي ع ييدتصععتقيإدع ييدممععالمييدماععمن فم يفععجيرتاععلايفععايغنمي
تلععالقي م نععمي(حععلف  )2009،إمتلامععنييدتصععتقيإدعع ييدممععالميفععجييألمععلت ييدخممعع ةي غايفمععلً،يفلدماععتموي
يإلدتماتاجي يماحصاي يما ةنيمممان .ي
يدماععتمويي دتماتاععجيرصععخ يم ع يضععاتاملايا ععلخييدشاتلا،تصععلايم ع ييدضععاتاييمضععمم يهععذيييدععام ي
يدماتمةجيفجيراش منل ي
 5.1.2أنواع التسويق اإللكتروني
ماإيخملييدلخايميفجييدماتموي(،)Kotler,2006خ اععيممتع يمصعامهييدماعتموييدعذييمملااععييدمؤااعلاي
إد يثالثنيراتيبٍيائمامن:
أ -التسويق الخارجي: External marketingتهتيمامخ يخت لئهييدماتموييدمة م منيتمصعممميتمافمعذي
يدمممجييدماتمةجي(ييدمامج-ييداما-ييدمتممق-ييدماتمج) ي
ب
ب -التسويق الدداخلي: Internal Marketingتهعتيمعامخ يخلدمعلم م ي يلعقييدمؤااعنيحمعتيراععيم ع ي
ييدمؤاانير يممخقياملاعلايفملدعنيدمع ام ييدمعلم م يتمحفمعمهميدالمصعلقييد مع يخعلدممالميت عمييدمعلم م ي
ويمام يإلاضلميحل لايتاغخلاييدممالم فتقيفا يفجييدمؤاانيم ير يمتت يمت عيفجي م عي
د ممقيتفام ٍ
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خلدممالم يف مسيمتفجيت ت يااميفجييدمؤاانيللصيخلدةملميخلأل ملقييدمة م منيدت مفنييدماتمويتخةمعنييألفعاي ي
رتييألاالميتقبيفجييم لهٍيآلا.
ت -التسويق التفاعلي:Interactive Marketingتهعتيمعامخ يخفتعاةي عت ةييدلع ملايتيداع قييدمة معني
د ممالميمممم يخشت ٍقيرالاجيتمتثهي ييد ت ةيتيدمالانيخم ييدخلئقيتيدمشماي.ي
 6.1.2الخصائص المميزة للتسويق اإللكتروني
مممممييدماتموييإلدتماتاجيخلصلئصيرهمنل:
أ -الخدمة الواسعة :يدماتموييإلدتماتاجيممممميخ اعيمةع ميل معنيتياعمن  Mass service:تممتع يد ممعالمي
يدممملم م يمقييدمتاقييدماتمةجييدمملمقيممعيفعجيرييتاعايت ت ير يممعاهييدشعاتنيصعلحخنييدمتاعقيمع ياعاري
االدمنلييإلدتماتامنيإ يإذيييمصقييدمممقيخنليتملي يممتانليماياخنييدميئام يدمتامنل.
ب -عالميددة التسددويق اإللكترونددي :ر ييدتاععلئ ييدماععمل منيفععجييدماععتموييإلدتماتاععجي يممععاهييدحعع ت ي
يد غايفمن،خحمتيممتع ييدماعت يمع يرييمتعل يممتي ع يفمععييدمممعقيمع يلعالقيحلاعخعييدشلصعجي ع ييدمتاعقي
يمحذتايم ي ميمخ تاييدةتيام ييدمجيمحتمييدم لاةييإلدتماتامن،يتلصتصلًيملي
يدملصصيد شاتن،يمقيت ت
ٍ
ممم ويمانليخ مل ييدصفةلاييدم لامني(صلخا.)2009،
ت -سرعة تغير المفاهيم :مممممييدماتموييإلدتماتاجيخاا نيمغماييدمفلهمميتمليمغ معيم يراش نيتمليمحتمعي
م ياتي ؛ذدكير ييدم علاةييإلدتماتامعنيمامخ عنيختاعلئقيتمةامعلايي مصعلقييإلدتماتاعجيتمةامعلاييدمم تمعلاي
يدمجيممغمايتمم تايخشت ٍقيممالابيدذدكيف ييدماممخلاييدةلاتامنييدمجيملضعقيدنعليالخ عنيد مغمعاييداعامقيخشعتقي
ممتيفويمقيم تاياييدمةاملايتي مصل ايتيدمم تملا(االق.)2010،
ث -أهمية اإلعالن عبر الشبكة الدوليةي:م ييامل يمي اصاييإلثلاةيتيامخلهييدمامل ميد االئقييإلدتماتامن ي
تمليهتييدحلقيفجييإل الالاييدم فممتامنيا ايًيدمم ييدشاتلاييدمجيم اخياالئ نلييإلدتماتامن.
ج -الخددداع والشددركات الوهميددة :مععم ي يرهممععنييدحععذايمع ييدماععتمويغمععاييدصععل ييدععذيي يمحمععقيمضععمتالًي
حةمةملً؛ألاعيم ييدانقياشايهذهييدمم تمني ييدشاتني خاييإلامااايتر يرح ييدمخلئ يا يممماليدحلدنيل يبي
م يهذهييدشاتنييدتهممنيرتيغماييدم مممن؛مثقييدمملمقيخخ لانييئممل يمااتانيرتيمةع مميضعملالايلع ملايمعلي
خم ييدمصامقي ت يي دمميميخلدمافمذييدفم ج (يدصح يفام يتيلات .)2004،
ح -تضييق المسافة بين الشركات :يدماتموييإلدتماتاجيمضموييدمالفلايخم ييدشاتلاييدممالاعنيتيدصعغماةي
م يحمتييإلاملجيتيدمتممقيتيدتفلمياييدخشامن؛خحمتيممت يد شاتلاييدصعغماةييدتصعتقي خعاييإلامااعايإدع ي
يدات ييد تدمنيخ ت ير يمتت يدنلييدخامنييدمحممنيد شاتلاييدضلمنييدممم ةييد ااعمنيتم م نعليمةعهي ع ياع مي
يدمالتيةيمقيهذهييدشاتلايفجييدمالفان ))Kenneth Laudon,2001
خ -تقبل وسائل الترويج عبر شبكة :مقييد خممنييد تدمنيد ماتموييإلدتماتاج،يم مع يي لمالفعلاييدحضعلامني
تيدحالاملاييدثةلفمني تايًيمنملًيفجيذدك؛يتلصتصلًيخلدااخنيد ا ييدممخمعنيخعلدماتمجيخحمعتيممتع يألمععيمعلي
ر يممةخععععقييدتاععععلئقييدماتم مععععنيتممتيفععععويمععععقي ة ممنععععلييدثةلفمععععنيترلععععاإيماخععععذهليتمملععععذيمانععععليمتاععععهي
ممل ي(يدخاياتي.)2004،
ً
د -غياب المستندات الورقية :فجييدماتموييإلدتماتاجيمافذييدصفةلايإدتماتامعلي ت يحل عني اعمل يمييدعتا ي
تلصتصلًييدمام لاييدمجيمةخقييدماامميتذدعكيمع ي م معنييدمفعلتليحمع يماع ممييدخضعل نيحمع ياعخلييدعثم ي
علاي
تهذييمليرثلايما دنيإثخلاييدمةت يتصحنييدمتيامقييدااممعن ييألمعاييدعذيي علييدما معلاييد تدمعنيدتضعقيإ ٍ
الاتاجيللصيخلدم لاةييإلدتماتامن،تيدمتامقيتما م ييدةممنيإدتماتاملي(يدمال .)2003،ي
 7.1.2الصور المختلفة للتسويق اإللكتروني:
ممت يممثمقييدصتاييدملم فنيد ماتموييإلدتماتاجيخلدمصفتفنييدمجيا منلي(صلخا)2009،؛خحمتيمت يمامني
راتيبيم يم خمةلاييإلامااايفجييدم ل اييدم لامنيتمليم ج:
يد تقي) (1مصفتفنيصتاييدماتموييإلدتماتاج
ي
حكومة
شركة
مستهلك

شركة
G2Bي
B2Bي
C2Bي

الحكومة
G2C
B2Cي
C2Cي
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مستهلك
G2Gي
B2Gي
B2Gي

ر-ييدمملمالايخم ييأل نمةييدحتتممن  G2Gفجيإ لايمخل قييدمم تملايتيدماامويخم ييد نلاييدحتتممن.
ييدمملمالايخم ييأل نمةييدحتتممنيتيدشاتلا G2Bتذدكيفجيإ لايمملمالاييدحتتمنيمقييدشعاتلايمثعقيمحصمقييدضايئ .
ا-ييدممععلمالايخععم ييأل نععمةييدحتتممععنيتيدماععمن تم  G2Cم ع يلععالقييإل ععال ي ع ييدت ععلئهيرتييدخععايمجي
يدمم مممن.
ت-ييدممعلمالايخععم ييدشعاتلايتيأل نععمةييدحتتممعن B2Gتلدمم تمععلاييدمعجيم خنععلييدشععاتلايمع ييأل نععمةي
يدحتتممنيتلدالصيتيدمشلاتنيفجييدمالاصلاييدمجيم امنلييدحتتمن.
ج-ييدمملمالايخم ييدشاتلايخمضنليخخمل B2Bمثقيمخل قييدصفةلاييدم لامنيتيدمتامع يتاع ي ييدةممعني خعاي
يإلامااا.
خ-ييدمملمالايخم ييدشاتلايتيدمامن تم  B2Cتخمقيخايمجييدحلات يترفالمييدفم متيتيدمتامة ي ع ي امعوي
يإلامااا.
خ-ييدمملمالايم ييدمامن كيإد ييدحتتمن  B2Gتا ي ييدضايئ يتيدااتميتفتيمماييدتناخلم.
ييدمملمالايفممليخم ييدمامن تم يتيدشاتلا C2Bم يلالقييدمماهي ع ييألاعملايتلع ملايتاع قيخمعلييدشاتلايم يلالقيمتيامنلي ييدشختنييدماتختممن.
ذ-ييدمملمالايفممليخم ييدمامن تم يرافانم C2Cم يلعالقيمخعل قييداع قيتيدلع ملايخشعتقيمخلشعاي ت يمع لقي
يدتا لم.
تدتععع ييدممعععلمالاييألتثعععايشعععمت لًيهعععجيممعععلمالاييدشعععاتلايفممعععليخمانعععل B2Bتممعععلمالاييدشعععاتلايمعععقي
يدمامن تم  B2Cي
ي
 8.1.2المجالت التي يخدمها التسويق اإللكتروني
ممتعععععععع يياععععععععمل يمييدماععععععععتمويي دتماتاععععععععجي فععععععععجي عععععععع ةيم ععععععععل ايمانل(حاععععععععم :)2006،
البي د :م ع يلععالق إ ع ي يتشععتهيخ اععملمييدممععالمييدممععتامم يتيدخملاععلاييد ممت ايفمععنييدممم ةععنيخنم،إااععلقييدماتلييدخمممنيد ممالم،مالاشنييدممالميتمتي ننيي مايضلمنم تم ة ييألتيماييدشايئمنيمعانميتمملخمعنيذدعك.
اإلعالن م يلالقييإل ال ي ييدشاتنيتمام لمنل يالمنتجدات الجديدددة:مع يلععالقي م ةعجيرفتععلاييدمام ععلاييد مع ةيمع ييدمصععل اييدملم فععنييدممععالمي،ييدمععتا م ي،ييدملمععا م رت ةعع ييدمععؤممايايتي ممل ععلاييدللصععنيخلدمام ععلاييد معع ة ،يدحصععتقي عع ييدخملاععلاي
يإلحصلئملاييدماشتاةييدمجيممت يإ ياةييدماتمويم يإ ايمييد ايالايي امصل منيد مام لاييد مع ة.ترمضعيل ً
يلمخلاييدمممجييدماتمةجييدممةاخياخقيممممميماتمةنل.
سياسدات المنتجدات:يمع يلعالق يدحصعتقي ع ييدخملاعلاييدالممعنيإل عايمييدممع مالايفعجييدمخعته,ييدغعاله،ييألاععملم،ييدمالمععلا،ييدل مععن،ييدضععمل .رتييدةمععلميخمةمممنععليممنم ع يًي ملععلذييدةععاياياييدمالئمععنييدممم ةععنيخنععل.
خدمدة العمدالء :مع يلعالق م ةعجيم لدع ييدممعالميخشع ييدل معنيممنمع يًيداعا نيم خممنعل.رتيماع مقييدخملاعلاييدممم ةنيخلدممالميتشتلتمنميتراخلخنليتملذييمميفمنل.ترمضيل ً إم ل يصتاةيذهامني مخنيد ما منيفجييدم ممقيم ي
لعععالقيإ ععع ي ييدمعععتي ييدالممعععني ععع ييدما معععنيتيا لميمنعععليفعععجييدم ممعععقيتإااعععلدنليدتعععقيمععع يمنعععمميخعععذدك.
بحددوث التسددويقي يم ع يلععالق مععقييدخملاععلاييدثلاتمععني ع ييدشععاتلاييدمالفاععني(يدمععجيد ع منليمتياععقي ع يي امااععا)،ييإلحصععلئملاييدملم فععني عع ييداععتل ،ييدعع لقييدةععتمج،يمح مععلًيتللا مععلًي،ييد اياععلايتيدخحععتتي
تيإلحصلئملاييدالخةني ييدمتضت لاييدملم فن رت إاالقياتيئمييألائ نيم يلالقيي امااايتيدحصتقي ي
يإل لخعلاي منعل.رت ما عممييدمةعلخالاييدممممةعنيتيدمةعلخالاييد مل معن متتم يال ع ةيد خملاعلايتيدمم تمعلايخمعلي
ممتع يمع يإ ع ي يا ععميممتلم ععنيد مم تمععلاييدماععتمةمن .مالاشععني ععاتليتمةععلاماييدخحععتتيمع يلععالقيشععختني
ي امااععععععايمععععععقييدممععععععالميتم ةععععععجيمةماحععععععلمنميتمم مةععععععلمنمياخععععععقيإ عععععع ي هليفععععععجيشععععععت نلييدانععععععلئج.
التوزي :ي مممخاييدخمقيم يلالقيي امااايرح يرشتلقيااتياييدمتممعقييدمعجيممممع ي ع ييدمتممعقييدمخلشعايإدع ي
يدمامن كييأللمايرتييدما من.ي
الشــراء :يم يلالق ي مصلقيخلدمتا م يدمح م يي حممل لايات لًيتتمعلًيتمتاممعيل ً.ت م ةعجييدمعاتليتمةممنعل.
إاالقيرماييدمتام يد متا .مملخمنيما مميمليهتيم ت .
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 9.1.2طرق التسويق اإللكتروني
رهمييد ا ييدمممم ةيفجييدماتموييإلدتماتاجيهجيتلدملدج:ي
 .1يدماتموييإلدتماتاجي ي ا يمحاتلاييدخحتSearch Engine Marketing
 .2يدماتمويم يلالقييإل الالا Display Marketing
 .3يدماتمويخ امل يمييداالئقييإلدتماتامنE-mail Marketing
 .4يدماتمويم يلالقييدخايمجييدفا منيرتييدتتم نAffiliate Marketing
 5يدماتمويخ امل يمييد لمنييدمفل منInteractive Marketing
10.1.2التسويق اللكتروني و التسويق العادي
ً
يد تق( )2يدفاتالا يخم ييدماتمو يي دتماتاج يتيدماتمو ييدمة م ي يرت ييدمل ي ييامال ي ييد ي(يداخممجي
تيد ن اج )2010،ي
التسويق العادي
التسويق اللكتروني
وجه المقارنة
مت فني لدمني(يصحهي–يم الاي–ي–ي
يدمت فنييدمعجيممتخع هلييدشعاتني مت فنيراق
م فممت ي–ياي متي )
فجي الييدمام لا
اععععععنتدنيمملماععععععنيمام ععععععلاي صععمتخنييدمملماععنيألانععليممممعع ي عع ي ععالييدصععتاةي مملمانييدمام لايان ني يً
تيدمتيصفلايحمعتييدحصعتقي ع ي ماعني مامعنيصعمخني
يدشاتن
ً
ات ليمل
ايئوييدمتيصقيمقييدمخعلئ ي يدمتيصعععععقياعععععنقي ععععع يًيخاعععععخ يمت معععععهيمتاتدت معععععلي يدمتيصععقيهاععليصععم يات علًيمععل،يأل ي
يدمم تمعععلايتي مصعععلقيفعععجيإااعععلقييدااعععلئقيتمملخمعععني يدماعععععتموييدمة مععععع ييمحععععع يخممعععععل ي
ت ذخنميدمام لاييدشاتن
تمتل
يدمخلئ
ييدمخلئ يتخماي ع يًيأل ييدماعتمويي دتماتاعجيمح عجي ععععع ييدمخعععععلئ يا معععععقيأل ييدماعععععتموي
ح مييدشامحن
يدمة مععع ييملععع ميشعععامحنيممماعععنيمععع ي
+ي لدمج
يدالس
مامخ يخلد ننييدمم ي انل
انتدنييدمحتميختااييدحم ن خ ييتاايماغ ير يمخ ر
يماعععععم قيي يماعععععمن هييدشعععععامحني
اممت ييامن يهيشامحنيمح ةيخذيمنل
يامن يهيشامحنيمخلئ
يدمالخنيفلدماتمويمت عيدايئ يتخماة
صعععم يااعععخمليمةلااعععنيمعععقييدماعععتموي
انقي ييم يلالقيمتاقيي امااايخشتقيمخلشاي
مملخمنيا ت ييدفمق
ي دتماتاج
مامفمعععنيخاعععخ يحل منعععليإدععع يتعععتي اي
مالفضنيااخملي ممل هلي ييدخام يي دتماتاج
ت فنييدمتيصقيمقييدمخلئ ي
تثماةيتيمتيا ييمصل ا
ماععم مقييدمفل ععقيمععقييدمخععلئ يتيم مععقيمم تمععلاي عع ي يممت يذدك
مقييدخملالا
يهمململمنميخمام ك
غمايممت يخشتقيمخلشا
ييدمامجيخشتقيمخلشايتيانق
مام مقييدمم ةجي
مملخمنييد خلاي

مملياخويا ير ييدماتمويي دتماتاجيهتيإ ملبييدملدمييدممة ميتيلصتصليفجيمم ييألمملايي امصعل منيرتي
اتت ييألاتي ييدمجيمحملجييدشاتلايفمعيإد يملفمليافةلمنليتيممل ةيإماي يمنل.ي
ي
 2.2ثانياا:تسويق خدمات التامين اللكتروني في شركات التأمين
 1.2.2مفهوم التسويق اللكتروني للخدمات التأمينية
يدماععتمويي دتماتاععجيد ل مععنييدم ممامععني ع يي امااععاييدمععجيمة ع منليشععاتلاييدم ع مم يد مععتي ياععتي كميتععلاتيي
رشللصععععععععليرميشععععععععاتلاي مئاععععععععل يصععععععععلح ييدمالاععععععععني(يدمععععععععؤم يدععععععععع)ي عععععععع يحملمعععععععععيتيملدععععععععع.
تمليمماهي يرانلي" خلاةي يمامتجيرييل منيماتاعيتمام عيشاتنييدم مم ي(يدمتا )ي خايشختنيي اماااي
خن هيم خمني يحممل لاييدمممقيتاغخلمعييدم ممامنيض ييدملل اييدمحمم نييدتاتبيفعجييدماعمةخق,تيدمجيممتع ير ي
ماخ يدعيلالئايفجيشلصعيرتيممم تلمعيرتيماؤتدمنييم لهيغماه,يتهجياشل يللضقيد مخل دعنيت يماعمجي اععي
اةقيد م تمني(غماير ي م منييدمخل قيهذهيمامجي انلييممالكيتثمةنييدم مم *,ييدمجيمثخايحوييدمممقيفجيي امفل ةي
م ييدل منييدم ممامنيتفةليد شات ييدممفوي منليفجييدمة ) (vaughanE.J&Tterese,2006ي
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 2.2.2الخصائص المميزة لتسويق خدمات التأمين اللكتروني
هالكيم مت نيم ييداملاييدممممةيد ل ملاييدم ممامنيم مقيماتمةنلييدتماتاملًيملم هيخصتاةي تهامعني ع ي
ماتموييدمام لاييدم متانيتم يهذهييد مالايمليم ج ي
-1يدل منييدم ممامنيهجيشجميغمايم متس ي
تمةصع يخعذدكي ع ميإمتلامعنييدمخععت يمع يمععذت يهعذهييدل معنيرتياؤممنععليرتيدماعنلياخععقيشعايئنليتمععليهعتييدحععلقي
خلدااخنيد تثمايم ييدمام لا)(Reid&Sander,2002ي ي
 -2مييدم لاسياجيمة ممييدل من ي
ريي ميإمتلامنيمة مميل ملايمم لاانيد ممالميتصمخنيمامم ييدل منييدم ممامنيي دتماتامنييدمة منيدم يتخماي
م ييألفاي يتيدشاتلا فماتبيل منييدم مم يتفةليد خمنييدل اييدمؤم ي معي،رتييدمت ت ياييدمؤم ي منعل،رتي
مخععلداييدم ع مم ،تفمااييدم مم ،تيدشععات ييدمععجيممضععمانلي تثععلئوييدم ع مم ي ممععليم مععقيم ع يم ععكييدخععتيدصيغمععاي
ممشلخننيممليم مقييدمةلاانيتيدمفلض نيخم يمتلدمهيتقيمانل تتذدكيمفلتاييدل ملايخم ييدشاتلاييدمجيمةعتمي
خمة ممنل ي
-3يدملمم يل منيمامةخ من ي
هجيل منيمامةخ منيمخ ري ا يمتامقييدمة يخمتسييدل ملاييأللاإييدمجيمامنجيخلامنعلمييإل عايمياييدمل معن فل ي
فماةييدم مم ي ل ةيمتت ي لميدمم مييدم ممالايرملييدملمم ي ييدحملةيمتت يدم إييدحملة ي
-4يدملمم يل منيتام منيد ماتمويي دتماتاجي
مةعع ميل مععنييدمعععلمم يدألفععاي يتيدشععاتلايفعععجيرمععلت يمتي عع هم تم يشعععاتلاييدمععلمم يدالاععمملانيخعععلدتتالمي
تيداملااةيتيدمام م يفجيماتمويل ملاييدملمم ي
-5يدملمم يل منيممامنييدمتيم ي
مممم يل منييدملمم ي يم مت نيم ييألاسييدفامنيتيداملضمنيدمحةموييدمتيم يفجيمحلف ييدملمم يفجييدم إي
يد تمقيتم مقيم يتضقيشاتلاييدملمم يفجيرمل ي
-6يدملمم يل منيحمممنييدمالمةييدملدمن ي
تهععليم مععقيشععاتلاييدمععلمم يفععجي مميتدععنييداشععل يتمة ع مميل ع ملاييدمععلمم ير يمةمععا ي ع ييدتفععلميخلدمميملمنععلي
يدمامةخ منيم لهيحم نييدتثلئوي ي
-7يدم مم يل منيمة مامنييداملئج
مممييحمال ييدمةلخقيد ل منييدم ممامني يرالسيمة ماي،فلألاعلسييدفامعنيتيدامعلذجيتيدلخاة،ت نعليمنع هيفةع ي
إد يمة مقيياحايفلاييدمت فنييدفم مني يم كييدمة اةيتيدمحات ي يرالانلييدةا إذير ييدملصصلاييدفامني
مممم يهقييأللاإي ييدمة مايخلدااخنيدةممنييدماتمن ي
إ يهذهييدلصلئصيمؤت يصمتخنيماتموييدل ملاييدم ممامنيي دتماتامنيتا منيل ممنيمةلاانيخلدا قييأللاإ ي
ي
 3.2.2مميزات تسويق خدمات التأمين اللكتروني
هالكيمممميايدماتموييدل ملاييدم ممامنيي دتماتامنيممت يياملالصنلييامال ر(يدصمافج )2007،ي
 1متفاييدتااي يشاتنييدملمم يتمتفاييد ن يرمضل
 2يمت ي تيئويتثماةي,يماخ يمشلتقيد مامجيرتييدل منييدم ممامن.
 3انتدنيتصتقييدمخلئ يدمم تملايمفصعم مني ع ييدماعمجيرتييدل معنييدم ممامعنيتخعذدكييدحصعتقي ع يمةعلاماي
ممت يم يممافنياةل ييدةتةيتاةل ييدضمه .ي
 4إمتلامنيتصتقييدمامجيرتييدل منييدم ممامنيإدع ي ممعقييألشعللصييدماعمن فم يرفعاي ,يشاتلا،مؤااعلا
 5اا نييدحصتقي ياملئجيمفصم من ي
.6اا نيإشنلايشملايشاتنييدم مم  .ي
 7اا نيتانتدنييدمتيصقيمقيمخلئ يشاتنييدم مم يتانتدنيمتيصقييدمخلئ يمقيشاتنييدم مم  .ي
 8يدتصتقيإد ي مالمي يخلاممايايم يلالقييدتصتقيإد يمال وي غايفمني م ةيتتيامن .ي
 9مم جيتفلمةي لدمنيفجييأل يم ي
 10انتدنيفجي الييدمامجيرتييدل منييدم ممامنيد ممالم .ي
 11ممل ةيااخنييدمخمملايد مامجيرتييدل منييدم ممامنيخشتقيم حت  .ي
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 4.2.2سلبيات تسويق خدمات التأمين اللكتروني
هالكي مت يدماتموييدل ملاييدم ممامنيي دتماتامنيممت يياملالصنلييامال ر(متا ،فاغ ج)2007،
 1مماخ يفجيإانلمي تاييدمات ييدمل ييرتييدمة م ي .ي
 2ممتي يخملييدمؤاالايرتييدشاتلايرتيحم ييألفاي ييدتهممنيدمسيد منليرييمتثتامعني,دعذدكي ع ييدمممعقي
يدم ت ياخقيشايمييدمامجيرتييدل منييدم ممامنيم ييدشاتني,حم ي يمةقيضحمنياص يتيحمملق.
 3مممي اليفة يممممياييدمامجيرتييدل منييدم ممامنيم ياخقيشاتنييدم مم ي,ي ت يذتاي مت ييدمامج
 .4يممت يد مشمايير يمفحعصييدماعمجيرتييدل معنييدم ممامعنيختلفعنييدمغ معلايتشعات يتثمةعنييدمع مم يإ يخمع ي
يدشايم تممميفة يي تمفلميخلدصتاييدمماتضنيرتييدفم متييدمماتل.
 .5يممت ييدمفلتليفجياماييدمامجيرتييدل منييدم ممامني,فخذدكيمتت ياماهليثلخا .ي
 5.2.2خطوات إنشاء موق لتسويق خدمات التأمين اللكتروني
مممقييدماتمويي دتماتاجي ي الييدل ملايي دتماتامنيم يلعالقيمتاعقييدتماتاعجيتمممثعقيإاشعلئعي ع ةي
ل تيايتمممقيفجييألمج(حام يشما )2010،ي
الخطوة األولى:
إ ّ ييدل تةييألتد يهجيم امسيمتاقييدتماتامني يشختنييإلاماااييتيصفحنيفمسيختتك
الخطوة الثانية:
م مجييدل تةييدثلامنيفجيمح م ياةهيرتدجيممم يم ي ييدمخعلئ ييدممتاعقيممعلامنميد متاعقيمعقياصع يما ةعنيي
غايفمنيمممانيمتت يد إيشاتنييدمع مم يمم تمعلاي مع ةي ع يثةلفمنعليتيحممل لمنعليأل ّ يمعليممتع يماعتمةعيفعجي
تدنيمثالًيدمسيهتيمليممت ير يااتاعيفجي تدنيرلاإ.
الخطوة الثالثة:
رمععلييدل ععتةييدثلدثععنيفنععجي ع يضععاتاةيتضععقيممميامععنيمتععلدمهيد مم تمععلاييدممععتفاةي ع ييدمتاععق,تمتععلدمهي
د ماتمويخلإلضلفنيدمتعلدمهييدصعملانيتيإل ياة,يتمصعلامهيمصعل اييدمم تمعلايتيدمعتي ,يتيألااعل ييدشعنامني
تغماهععل،يتيد عع مايخلدععذتايهاععلير ّ ييدمالمععنيخععلدمتاقيتمااممعععيتيدمحلف ععني عع يمغممععايآلععاييدمم تمععلايفمعععي
تيدماتموييد يئميمتل يماخويرهممنيصاهييألمتيقي معيأل ّ ييدم ت ييدمح متيتيدل منيرتثايم ييإلافل .ي
الخطوة الرابعة:
منععع هيي إدععع يمالماعععنييدحععع ت ييدمةامعععنيد ممصعععفحم ,يتإمتلامعععنيمعععتفماير ععع يراعععتيبييدمةامعععنييدمعععجيماعععمل منلي
يدممصفحت يتلدخ لالاييدصتممنيمثالًيتغماهليم ييدمملمماييدفامنييدمجياع يماعمممق،يتهعذييخعلد خقيما عقيإدع ي
خممنييدتا ييدذييمممييدماتمويلالدعيت خممنييدمماتام .
الخطوة الخامسة:
مع تايهععذهييدل ععتةيحععتقيضععاتاةيإشععايكي ممععقيإ ياياييدممععقيفععجيشععاتنييدمع مم يفععجيإاععمايمم منييدمتاععقي
يدم لامن,يترلذيي امايحلايتيدمشلاتلايم ييد ممقيتخعذدكيممتعسييدمتاعقيمصعتايًيممتعلمالًيتالضع لًيد ممعقي
مغ جيتقيمفلصمقييدممق,يتهذييم مقييدمتاقييإلدتماتاجيمح يخات ملايملم فنيم ييدمشلامقيخع ًي ع ير ي
متت ي مقيإ ياةيتيح ةيتمحمتيي يات منيتيح ةيم ييألفتلا.
الخطوة السادسة:
تفععجيهععذهييدل ععتةيمععمميتضععقيالئمععنيدمحمتمععلاييدمتاععقيمععقيماي ععلةير يم فععايتم ععذ يهععذهييدالئحععنييدات مععني
يدم تخنيم ييدمماتام ي ير يممميم تمايتمح متيهعذهييدةلئمعنيمع يفمعاةيأللعاإ ,تإضعلفنيدعتيئ يإضعلفمني
حا ير ي يتات ملايمامل يييدمتاق.
الخطوة السابعة:
هاعععلي خععع يمععع ييلممعععلايياعععميخاعععم يتملمصعععاياععع اييإلمتعععل يد متاعععقيخحمعععتيممتععع يحف ععععيتيدتصعععتقيإدمععععي
فجيرييتاايتم ياخقيرتخايشامحنيم ييدمماتام ي خاييإلامااا.ي
الخطوة الثامنة:
خ يرمضلًيم ييدم ت يم ياا نيتانتدنيتصتقييدممالميد متاقيم يلالقيمتفماييداتيخ ييدمؤ منيإدمععيخحمعتي
يمخة ييدمتاقيمممت ًيتخمم يًي يممالتقييدممصفحم
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الخطوة التاسعة:
هاليمخ رييدماح نييدمافمذمنيد ممقييدم لايييإلدتماتاجيدشاتلاييدم مم يخللمملايشاتنيمصمممييدمتياقييدمالئمني
يدمجيممت ير يمة ميل ملايمام منيد متاقيتممت يمصمممييدمتاقيذيمميل ًفجيفجيافسييدشاتن ي
الخطوة العاشرة:
ما ّتمييدل تةييدملشاةي يماتمويمتاقيشاتنييدم مم يتضمل يم تماهييد يئميختضقيماعلؤ ايحا عني ع ي
تمفمنييدتصتقيدم يممم يم ييدممصفحم يد متاقيلصتصلًيإذييتل ييدم ت يي مذي يفئعنيممماعنيمع يما ةعني
مل,يرتيمنانيمح ةيتخلدملدجيتمهيمممييإل ال يتفجيرييخ يتمقيريييدمتياقييإل الامني ييإلامااا ي
 6.2.2التسويق اإللكتروني كأداة للتميز في شركات التامين
اخقييدمماليد مممةييدمالفامنييدمجيمحةةنلييدماتموييإلدتماتاعجيدشعاتلاييدمع مم يفعجي علدمييأل معلقيتللصعني
فجييد تقييدالممن،يم ييدتاتهي يم إيمالئمنييدماتموي خاييإلامااايدشاتلاييدمع مم يتمعليهعجيممعلمماي
ا لخيهذيييدماتمو
تمخاجيشاتلاييدم مم يدم خمعويمفنعتمييدماعتموييإلدتماتاعجيمحةعويدنعليممعمةيمالفاعمنيخعم ييدشعاتلاييأللعاإي
للصنيتر ييدماتموييإلدتماتاجيمليميدايمحعم يخععيتثمعايمع ييدممتاعلايتيدمشعلتقييدمعجيممعت يم خمةععي ع ي
ا ل يتياقيفجيم لقييأل ملق،يممليم مقيتثمايم ييدشاتلايمح مي يم خمويهذيييدمفنتم ي
تاغمييدممتالايتيدمشلتقييدمامخ نيخلدماتموييإلدتماتاجيإ ير يشاتلاييدم مم ييدمجيم خويهذيييدمفنتميفجي
يدممعععقييدماعععتمةجيممحةعععويدنعععليمميمعععليمالفاعععمنيممممهعععلي ععع ييآللعععام يتمععع يرهعععميهعععذهييدمميمعععلييدمالفاعععمني
( لمق)2005،مليم ج:
.1متفاييدماتموييإلدتماتاعجيدشعاتنييدمع مم يفاصعنييدمملمعقيمعقياعت ي معل جيضعلميممتع ييدتصعتقيإدمععي
تيدم اععتمويفمعععيتيدلععاتجي ع يح ع ت ييدمح مععنيتإمتلامععنييدماععتموي ع يا ععل ي ععلدمج يتمملااععنييدماععتموي
ي حمايفجيتيدمل ييتهذي مم جيد شاتنيمممةيمالفامن.
 .2متيتخنييدم تاياييدح مثنيفجيم لقييدم مم يمع يلعالقيإ عال يمتاعقيماعتمةجيإدتماتاعجيد شعاتنيمم منعلي
ممعععمةيمالفاعععمنيفعععجييدمملمعععقيمعععقييدممعععالميحمعععتيرانعععليمصعععقيإدعععمنميفعععجيتعععقيمتعععل يتتاعععايتخععع ا يمت فعععن
.3يدمعاتمجيد شعاتني ع يا عل يتياعق  Mass promotionمحةعويدنعليممعمةيمالفاعمنيفعجييدتصعتقيإدع ي
يدشايئ ييدماتمةمنييدمامن فنيفجيراابيتاايتخ اقيمت فن.
.4ي دمميميخلدمص يامنيتيدةتي ييأللالامنيفجيم لقييدمملمالاييدماتمةمنييإلدتماتامنيمحةويدشعاتلاييدمعلمم ي
ممععمةيمالفاععمنيفععجي ععلدمييدماععتموييإلدتماتاععجيحمععتير يم ع يرهععمييدممتاععلاييدمععجيمح ع يم ع ييامشععلاييدماععتموي
يإلدتماتاجي ميي دمميميخلدةتي ييأللالامنيفجييدمملمالا.
.5ي ام لخنييدفتامنيد خلاييدممالم،يتإمملميصعفةلاييدمع مم يفعجيتاعاياملاعجيمع يلعالقي م معلاييدماعتموي
يإلدتماتاععجيمحةععويممععمةيمالفاععمنيهلمععنيد شععاتنيللصععنيتر ييدتاععايرح ع يرهععمييدمععتيا يخلدااععخنيدألشععللصي
تيدشاتلا
.6إشايكييدممالميفجييد نت ييدماتمةمنيتيدحتيايايمع يلعالقي م معلاييدماعتموييإلدتماتاعجيمم عجييدشعاتني
مممةيمالفامنيد إييدشايئ ييداتامنييدمجيمام يد ماتمويد منل
 .7مممممييدماتموييإلدتماتاجيخلالفلليمتلدمفعيمةلااعنيخلدماعتموييدمة مع ييممعليماعل ي ع ي عاخييدمام علاي
تيدل ملاييدم ممامنيخ املايمةختدنيد إييدممالميتهذييمم جيدشاتلاييدملمم يمممةيمالفامن
.8مميم ع يي هممععلميخلإلامااععاي ع يا ععل يتياععقيللصععنيفععجيا ععلبييدم ع مم يتيدة ل ععلاييأللععاإ،يمععقيمة ع ممي
يإلامااايل ملايتفاصيرتخايتر ميفجيم لقيي مصل ايت مقييدمم تملايتيدماتمويتيدصفةلاييدم ممامني
تيامخععل يشععاتنييدمع مم يخنععذهييدمةامععنييدح مثععنيمحةععويدنععليممععمةيمالفاععمنيحمععتير يهععذييمععتفايدنععلياؤمععنيشععلم ني
تتيضععحنيدخمئععنييدم ع مم يتهععذييمععامتسيخشععتقيمخلشععايتإم ععلخجي ع ير يميت ععت ةيل ع ملايشععاتنييدمعع مم ي
تماتمهلييدمالفاج.ي
ي
 7.2.2المراحل الخمس الرئيسية لتطوير وتطبيق تسويق خدمات التأمين اللكتروني
يدمايحقييدلمانييدائمامنيدم تمايل نييدماتمويي دتماتاجيفجيشاتلاييدم مم (مص ف  )2013،ي
رت ي يمح م ييأله يهييدماتمةمنيدشاتنييدم مم ي
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يدن هيمممثقيخ يشاتنييدم مم يمةعتميخ مشع مقييدفئعنييدماعمن فني ع ييدةمعلميخممعقيمخلشعايمثعقيشعايميماعمجييتي
ل منييدم مم يرتييدما مقيفجيالئمنييدخام يي دتماتاجيرتيحم يمممثقيفجييدممامهيخمامجييتيل مني م ة
ثلاملي يمح م ييدفئنييدمامن فني(ييدمخلئ يرتييدممالمي)ي
هالكيرتثايم ي امةنيممت يدشاتنييدم مم ييدتصتقيإد ييدفئنييدمامن فني،فخلإلضلفنيإدع يي اعمن يهيخحاع ي
يدما ةنييد غايفمنيتيد غن
ثلدثلي يمح م ييأل تياييدماتمةمنيي
مح م ييأل تياييدماتمةمنييدالممنيدمافمذيحم نييدماتمويي دتماتاجيم ياخقيشاتلاييدم مم
ايخملي يمح م ييدامتذجييدملدجيي
يدذييامممم ي معيتتذدكييدمخ ايييدم تخعنيدمافمعذيمثعقيهعذهييدحم عني،يتيدامعتذجييدمعلدجيدشعاتلاييدمع مم يهعتي
إامايمم منييد فقييدمجياتهيمامل منليفجي الييدحم نييدماتمةمني يي امااا
للمال يمح م ييأل تياييدمجيامةتميشاتلاييدم مم يخلامل يمنليدةملسياملئجيحم نييدماتمويي دتماتاجي
تمممخايهذهييدل تةيم يرهمييدل تياييدمجيم ير يممميماي ممنليخمالمنيملمعني،يحمعتيإ يمثعقيهعذهييأل تياي
متض يم إيمحةموي حم نييدماعتمويي دتماتاعجيدألهع يهييدمااعتمنيماعخةلي،يخلإلضعلفنير يهعذهييدماح عنيياع ي
متض ي الصاي م ةيدميمت يفجييدحاخل ي ا يم تماييدل نييدماتمةمنيتتضقييأله يهييدمممقيمافمذهلي ي
تمقييدمة مييداامقيفجيثتاةيي مصل ايتيدمم تملايا ير يهذهييأل تيايمم عتايخشعتقيتخمعايخحمعتيماعل ي
فجيخالميل يماتمةمنياتمنيت امةنيفجيشاتلاييدملمم
ي
 3.2ثالثاا :التحديات التي تواجه التسويق اإللكتروني في شركات التأمين
خة ايمليمتفاييدماعتموييإلدتماتاعجيمع يفعاصيتخمعاةيتممات عنيفعجي عقيي م علهياحعتييدمتدمعنيتيدمحعتقيإدع ي
ي امصععل ييداامععج،يإ يراعععيمتي عععيخمععلييدمح ع ملايتيدصععمتخلاييدمععجيمح ع يم ع يياععمل يمعيتي اععمفل ةيماعععي
فشاتلاييدملمم يتيدشاتلاييأللاإ،يتممت يمح م يرهميهذهييدمح ملايفممليم ج ي
ي
 1.3.2التحديات المرتبطة بالعوامل البشرية
ي ر يماممنييأل ملقيم يلالقييدماتموييإلدتماتاجيمحملجيإد يرح يتيمغمماياي تهامنيفعجييدخامعنييدمحممعنيفعجي
يدنمتععقيتيدماععلايتيدف اععفنييدما مممععنيدشععاتلاييدمععلمم ،يفناععلكيحل ععنيملاععنيإدع يإ ععل ةيما ععمميهملت نععليت مععجي
يألاش نيتيدفملدمعلايي مصعلدمنييدماعتمةمنييدللصعنيخلدماعتموييإلدتماتاعجيخ اعمايمم ممنلييدمة م معنيمعقيمحع متي
إ ايمياييدممقيخنليخمليمممشع يمعقييدم عتاياييدمتاتدت معنييدمم ة( خع يدغاج )2005،تممتع يياعملالصي
اةل ييدمح ملاييدما مممن ي
 مييهمملمييإل ياةيخلدماتمويي دتماتاج ي ميت ت يلخاةيالخةنيد شاتنيفجييدماتمويي دتماتاج ي ميمتفايتل اي يماتمةجيال اي يما مميت مجييألاش نيتيدفملدملايي مصلدمنييدماتمةمن ي مياال نييدمت فم يخ هممنيماتموييدم مم يي دتماتاج ياال نيمت فجيتم مايييدماتمويخ ييدل ملاييدم ممامنييدتماتامنيمة قيم ي هميتممميي امغالمي انم يا نيثةنييدمخلئ يفجييامل يميي امااايدغالييدم مم يي
 2.3.2التحديات المرتبطة بالعوامل التكنولوجية
إ ياا نييدم تاياييدمتاتدت منيفجيم علقيمصعممميتم عتماييدمتياعقييإلدتماتامعنيتممممعميفملدممنعليتاع امنلي
يدمالفامنيمم يم يرهمييدمح ملاييدمجيمتي عيياممايامنيهعذهييدمتياعقيتا علخييدماعتموييإلدتماتاعجيمع يلالدنعلي
حمتيرانليمحملجيإد يإ ياةي يلقيشاتنييدم مم يمامجيخ ياةييد مييدفاجيتيدم تمايتهعذهييإل ياةيمممعقي ع ي
يامتشلهيرح تييدم تاياييدمتاتدت منيفجييدمتياقييإلدتماتامعنيتم خمةنعلي ع ييدمتاعقييإلدتماتاعجييدلعلصي
خلدشاتني ت ير يمشماييدممالميخمتاهييدمتاقيتهذييمم يمع ييألمعتاييدصعمخنيتتعذدكييامفعلبير عتاييدمعلم م ي
خنذهييإل ياةيممليمشتقييدم مييدمل يي ييدشاتن ي
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يدلصتصمنيتيألم يمم ييداامنيتيدلصتصعمنيمع ييدمحع ملاييدمعجيممعت يتمعؤثاي ع يمةخعقيخمعلييدممعالمي
دفتاةيماتموييدم مم ي خاييإلامااايتللصنير ي م منييدمخل قييإلدتماتاجيمحمعلجيإدع ييدحصعتقي ع يخمعلي
يدخملاععلايمع ييدممععالميمثععقيي اععم،ييداععتب،ييد ااععمن،ييدماععتي ،ي امةععنييداع ي ،يتغماهععل،يدععذييفناععلكيضععاتاةي
اععععععععمل يميخام مععععععععلايللصععععععععنيد حفععععععععل ي عععععععع ياععععععععامنيتلصتصععععععععمنييدممععععععععلمالاييدم لامععععععععني
يإلدتماتامن(يدصمافج )2007،تممت يياملالصياةل ييدمح ملاييدمتاتدت من ي
إ ايكيمفنتميترهممنييدماتمويي دتماتاج ياا نييدم تاياييدمتاتدت منيفجيمصممميتم تماييدمتياقيي دتماتامن ي ميياا لميفتاةييدماتمويي دتماتاجيفجيماتمويل ملاييدملمم ي ميمتفاييداامنيتيدلصتصمنيد مم تملايتإمتلامنيمماضنليداللماي ي ميت ت ييد مييدفاجيتيدم تمايفجيإ يايايشاتلاييدم مم يخ ميشختنيي امااايتصمتخنييدماةقي خاييدمتياقيي دتماتامن يي
 3.3.2التحديات المرتبطة بالعوامل التشريعية
ملميقيحم ييدتااييدحلدجيمملاجيلخايمييدماتموييد تدجيم ييدةصتايفجييامل يمييدماعتموييإلدتماتاعجييدعذيي
مع يراععابيتاععلئقييدماععتمويغمععاييدمت فععنيد شععاتلاي تذدععكيخاععخ ي ع ميت ععت ييدغ ععلمييدةععلاتاجييدععذييماععم ي
د ماععتام يم لدخععنييدممععالميفععجي ممععقيراحععلمييدمععلدميشععايميمام ععلمنميتل ع ملمنمييدم ممامععنيت فععقيامممنععلي خععاي
يإلامااايتتذدكيمحف يدنؤ مييدممالميتصتقييدمام لايرتييدل ملاييدمجييشماتهليتمضم يدنمييدة اةي ع ي
ياما لبيحةتانميفجيحلدنير يتلاايهذهييدشاتنييدماعتاني خعاييإلامااعايالمعايخ ااعلقيتثعلئويرلعاييغمعاي
يدمش مايهي خاييإلامااايرتيت ت يرشللصيتهممعم يمم معت يخشعاتنيتهممعني ع ييإلامااعايتمحصع ت ي ع ي
يألمتيقي ت يممافنيحةمةنيرماهم( خت  )2011،ممت يياملالصياة لييدمح ملاييدمشامممن ي
 ميت ت ي يلخايميتالاتامم يفجيماتمويي دتماتاج يصمتخنيم خموييدمشامملايتيدةتيام ي ي ايئميي امااا ي ميت ت يمشامملايالاتامنيمتض ي خممنيتا ل ييإل ال يي دتماتاج ي غمل ييدمشامملايتيدةتيام ييداي نيدمم ملايي حمملقييدمجيمممي ي اموييدمتياقييدتهممنيفجيي امااا يي
 4.3.2التحديات المرتبطة بالعوامل المادية
إ يإاشلميمتاقيإدتماتاجي ييإلامااايرشخعيملي متعت يخ اشعلميتخاعلميمتاعقيمعل ي،يحمعتير يمصعممميتإاشعلمي
تم تماييدمتياقييإلدتماتامنيدشاتنييدم مم ي محمعلجيإدع يلخعايميمملصصعم يت ع ي ا عني لدمعنيمع ييدتفعلمةي
تتذدكييدحل نيإد ي ايالايماتمةمنيتفامنيخحمتيمتت يم كييدمتياقييإلدتماتامني ذيخنيتمصممنيخشعتقياعل اي
ي ذ ييامخلهييدممالميتإثلاةييهمملمنم،يتمليم ير يمتت ييدمتاقيمؤهالًيدمةع ممياممعنيإضعلفمنيد مممعقيخمعلي
محةويد شاتنيمممةيمالفامني ييآللام (ختخلخ )2011،تممت يياملالصييدمح ملاييدمل من ي
يامفلبييدمت فنييدمل منيد محتقيإد ييدماتموييإلدتماتاج ي ميشاتنييدم مم يم يإ للقيمتاتدت مليتمم يايمةامني لدمن ييامفلبييدمتلدمهييدمل منييدللصنيخ ياةيتصملانييدمتياقيي دتماتامن ي ميتفلمنييدمتيا ييدمل منيدم ام يتم همقيمت فم يتم ماييدماتمويي دتماتاج ي ميا اةييدمخلئ يدالشمايكيخل منيي اماااي
 4.2رابعاا :تأثير تسويق خدمات التامين اللكتروني على عناصر المزيج التسويقي )(7PS
 1.4.2المزيج التسويقي اللكتروني )(Marketing mix
هتيم مت نيم ياشل لاييدماتموييدممايخِ نيتيدممتلم ن،يتيدمممم ةي يخمضنليخن هيمافمذيت مفنييدماتموي
تفةلًيدألا ت ييدمل يدع،يتمماهييد كمممجييدماتمةجيخ اععييأل تياييدماعتمةمنييدماعمل منيمع يلعالقييدشعاتني
خن هيياعممايامنييدتصعتقيإدع يرهع يهييدماعتمويفعجييداعت ييدماعمن ه،يتم عوي ع يهعذهييأل تيايماعم ي
الصاييدمممجييدماتمةجي)(7psي)(Richard,Wilson,2005
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مم ييدمممجييدماتمةجيتيح يًيم ييدمفلهممييألالامنيفجييدماتموييدح مت،يتممت يصملغنييدمخل ئييدائمامنيدنذيي
يدمممجيإد ي لمي1948ميم يلالقي ممسيتتدممت ،يفلاماخير يمح ّ ييدةاياياييدماتمةمنيتفةلًيدتصفن،يتفعجي
عععلمي1953مير عععويائعععمسياةلخعععنييدماعععتام يفعععجييدت معععلاييدممحععع ةييألمامتمّعععنيامعععقيخعععتا يياعععمييدمعععممجي
يدماعععتمةج ) (Marketing Mixععع ييدتصعععفن،يتفعععجي عععلمي1960ميتضعععماييدمالصعععاييدللصعععنيخنعععذيي
يدمممج)(Richard,Wilson,2005
إ ي يدمعممجييدماعتمةجيممتعت يمع يراخمععني الصعايتهعجيممعاهي ي4psيتهعمييدمامج،يداععما،يدماتمج،يدمتممقي
تم تايهذيييدمممجييدمة م ييخ ضلفنيثالثني الصاي مع ةيدمغمعاياتي ع ييدمالفاعنيتيدةل ع ةييدمة م معنييألالاعمني
د ممععمةيي دمالفاععمنيتهج يدمم ملا،يدمشععلاتت يتيإل نععلاييدمل ي دمصععخ ييدمععممجييدماععتمةجيد ل ع ملاييدم ممامععني
مؤدفليم ياخمني الصاي())7psرختيفلاة،متاه )2004،ي
ي السبعة للخدمات التأميني ()7ps
عناصر المزيج التسويق ّ
خم ييامنلمييدشاتلايتيدمؤاالاييدممات نيم يم تماييامايمم ملاييدماتموييدللصنيخنليمصخ يم ييدتي ع ي
ي همملميخمالصاييدمممجييدماتمةج،يتيدمجيمالهميفجيم كةمممييداشل لاييدللصنيفجيخمئعنييدممعقيخشعتقيماعمما؛ي
حمتيمشتقيهذهييدمالصاييداخمنييد اموييدصحم ييدذييمال ي يمحةمويرفضقييداملئجيخلدااعخنيد ممعقيفعجي
يدات ،يتفممليم مجيمم تملاي يهذهييدمالصا:ي
ي
 2.4.2المنتج )(Product
هتيرييا منيرتيل منيمامجي يا ل يتياقيم ياخقيشاتنيرتيمصاقيختممعلايمحع ة يفعجيهعذيييإل علايفع ي
يدمامجيا يمتت يفجيصعتاةياع من ) (Goodرتيل معن ) (Serviceرتيفتعاةيي))Ideaيرتيرييماتمخعنيم معقي
خمانم )(A combination of goods, services and ideas
تفجيإ لاي مييدماتمو-ي هتيتقيشجميمل ييم متسيرتيغمايم متس،يمم ةلهييدفا يم يلالقي م ملاييدمخل ق ي
خمما ير ييدمامجي خلاةي يحممنيم يلصلئصيم متان)(Tangible characteristicsتغمايم متان
)(Intangible characteristicsما عتيي ع يفتيئع يرتيماعلفقيت مفمعن )(Functional benefits
تي ممل منيتافاعمن  .تفعجيا عل يخحثاعليامحع تي ع ييدماعمجيرتييدل معنييدم ممامعنييدمعجيمةع منليشعاتلاييدمع مم ي
دممالئنليم يرفاي يرتيمؤاالايتشاتلا(يدلاالم )2006،ي
ي
تأثير تسويق التأمين اللكتروني على المنتج التأميني:
ف صععخحايشععاتلاييدم ع مم يمةععتميخمصععممميمام ععلاييدم ع مم يتمة ع ممنلي ع ي امععويي امااععايممععليممتيفععويمععقي
مم خلاييدمصاييداامجيتي دتماتاج تم نايم ثماييدماتمويي دتماتاجي ييدمامجييدم مماجيخمليم ج ي
إمتلامنيشايميمامجيرييل منييدم مم يم يرييشاتني ي امويي امااا ي متفايا لميتثلئوييدمعلمم ييدمممعلاهي منعليخشعات نليتمغ ملمنعليتمع منليتمع إيرهمممنعليد مخعلئ يتذدعكيمع يلالقيمصمممييدل ملاييدم ممامنيخمةامنيخ قيرالدم ييدمصمممييدمة م من ي
 اععلهمايمتاتدت مععلييدمم تمععلاييفععجيل مععنييدماععتمويي دتماتاععجيفععجيماععامقيتمةصععمايم ع ةيمصععمممييدماععمجييدم مماجييد م يم يلعالقي معقييدخملاعلاييدللصعنيخلدمخعلئ يتاغخعلمنميترذتيانعميخصعتاةياعاممني ع يشعختني
ي امااا ي
 معتفاييدخملاعلايتيدمم تمعلايم مع ي تاييحلاعمليفعجيا علخيماععمجييدم مم ،ف ع ي ييد اياعلاييدللصعنيخلداععت يتيدمخلئ يتيامل يملهيفجييدماتموييدملمم ييإلدتماتاجيرماييانال ي
 يدحصتقي ع يمم تمعلايمنمعني ع يماعمتإييدلع ملاييدم ممامعنيفعجييداعت ييدمع مماجيتيدحصعصييدماعتمةمنيتي امفل ةيمانليفجيماتمويل ملاييدملمم ي ي امويي امااا ي
إ ايكييدمخلئ يم يرفاي يتشاتلايدمم تملايمفم يخمممميشاتنيم مم ي يرلاإيخل ملمنليتلصلئصيتثلئوييدملمم يم يشات يتمغ ملايتراملا ي
 ل ملايم ممامنيم مييدمخلئ يلالقيتخم ييدحصتقي يتثلئوييدم مم ي،فمتياعقيشعاتلاييدمع مم يمممعقي ع يإالمني الالايمقيمخلئانليم يلالقيمت فمنليدر لخني يريياؤيقيرتييامفالا ي
مانمييدماتمويي دتماتاجيفجييدمماهي يل ملايمليخم ييدخمقيد مامجييدم مماجيدشاتنييدملمم ي15

 م يلالقييامل يمييدماعتمويي دتماتاعجيرصعخ يخلإلمتعل ييدحصعتقي ع ييدل معنييدم ممامعنيمخلشعاةيمع ياخعقييدمخت يخ ت يم لقيرتييمصلقيرتيتام يي
 3.4.2السعر)(Price
هتيمة يايمليم فمعييدمخت يرتييدمشماييدةلمييدمامج يتا يمماهييدامايخ اعييدةممنييدمجيم فمنلييدمامن كيدخلئقي
يدا منيرتييدل منيدةلمييدحصتقي منل،يتفجيهذيييدمما يمةص يخلداماي ييدتح ياييداة منييدمعجيمحع هلييدخعلئقي
تمامض ياختدنليدةلمييدا منيرتييدل من يتممميمح م ييدامايخمع ي اياعني ع يمع ييدممغمعايايمثعقي ييدمالفاعن،ي
اماييدمتي ييدللم،يهتمنييدمامج،ييدمة ماييدماخويد امايم يامقييدمشماي .
تيمماهييدامايرمضليخ اعيم كييدةممنييدمجيمعميمح مع هليمع ياخعقيشعاتنييدمع مم يداع ممنليرت لع ممنل،يتممعاهي
رمضلًي يراعيف يما منياممنييدا منيرتييدل منييدم ممامنيفجيتاعايمعليإدع ياممعنياة معن،يفماع مليمع فقييدمخعت ي
ثمالًيدا منيرتيدل منيمشمامنليف يمحصقيفجيمةلخقيهذيييدثم ي ع ييداع منيرتييدل معنيفحاع ،يخعقيامحصعقي
رمضلًي يتقيمليمة ميمقييدا منيم يل منيمليخم ييدخمق(اصما )2005،ي
ي
تأثير تسويق التأمين اللكتروني على تسعير الخدمة التأمينية:
إ يم ثماييدماتمويي دتماتاجي يمامماييدل منييدم ممامنيم يلالق ي
إمتلامنييدمخت يممافنيراملاييدم مم ييدللصنيخلدل ملاييدم ممامنييدمة منيمع ييدشعاتلايتذدعكيخاعخ ييدمةع ميتيدمتاتدت مليتفجي قي فاةييدماتمويي دتماتاج ي
يدمتمهييداامقيفجيي ام لخنيد مغماياييداتامنيتيمللذييدةايايايخش انل ييرتيحم يخ اياني امةنيدمتلدمهييدملمم ي
يد انيفجيمح م ييألاملايتذدكيخمت ييدمشلاتنييدمخت يخ لميمالح معيفجيمح م ييداماي خاييدمفلتليم يلالقيي اماااي ملصمصيتمتضم يماممايتقياتبيم يراتبيختيدصييدم مم يتم يلالقييدةملميخمم ملاييدم عتمايتيدمحاعم يخمامجييدم مم ي
يلمملاييداماييألمثقيخل امال يإد ييإلامايمم منييألفضقيتيدمتلدمهيتماتانييداما ي م يلعالقيي امااعايتيد عاتهييدممغمعاةيفم ع يي اعم لخنييداعاممنيدنعذهييدممغمعايايتإ عايميمغممعايايفعجيراملايمام لاييدملمم ييدم اتحنيد خمقيلالقيي امااا ي
راملاييدمالفام يد مام لاييدم اتحني خايي اماااييامل يمييد ا ييدمخمتاةيتيإلخ ي منيفجييدمامماي ي امويي امااا ي متفاييدخملالايتيدمم تملاي ييدمخلئ يممليممم يدشاتلاييدملمم يتيدماعتام يد مالفاعنيت ع مييحمتعلايتذدعكيدت ت ييدماتمويي دتماتاج ي
تدت ييدمنمير يممميمتفمايا مي فقيآمانيترالدم ي فقياعل اةي ع ييدمالفاعنيتمحةمعويرهع يهييدممعالميترهع يهي
يدشاتلا
 4.4.2الترويج )(Promotion
مشمقي ممقياشل لايي مصلقيمقييدمخلئ يم ييإل الالا،ييدمالالاييدملمن،يماتمجييدمخمملا،ييدخام ييدمخلشا،ي
يدماتموييدلفج يتمم لقييدماتمجيفجي ممقيملياخويذتاهيم ييدمالصايفمثالًيمم لقيفجيشتقييدمامجيتح مع ي
تملير يتلفنيمصعاتفلاييدمعات مجيم ع ير يمتعت يمشعمتدنيفعجي م معنيمح مع ييداعمايخلإلضعلفنيإدع ير يمتعل ي
يدماتمجيدعيرهممنيخلدغنيفجيا لحع .ي
ُّ
ّ
تفجيشاتلاييدملمم يهت خلاةي يتلفنييد ا ييدمامل منيإل المييدممالمي ييدل ملاييدم ممامن،يتيدتاعلئقي
يدمامل منيفجيخممنل،يتمحاصييدشاتلاييدممات ني يم اخنييدم م يم ي عا ييدمعاتمجييدملم فعنيدلع ملمنلي
تمام لمنععل،يتمنمععليتلاععاي امةععنييدمععاتمجييدماععمل منيفععجيخمئععنييدممععقييدمع مماجيم ع ييدحععاصي ع يم ك ععتماي
يدمخمملا،يتيدماتل،يتي امايمم مّلاييدمامل منيفجييإل ال (تملق )2002،ي
ي
ي
ي
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تأثير تسويق التأمين اللكتروني على ترويج الخدمة التأمينية:
هالكيم مت نيم ييأل تياييألالامنييدمجيمامل ميفعجيمعاتمجييدلع ملاييدم ممامعنيمع يلعالق ماعتموييدمعلمم ي
ي دتماتاج ي
يدمتاقيي دتماتاج هتير يةيماتم منيتت لئفعييدماتمةمنيخصتاةيفل ن ييامل يميمحاتلاييدخحت مةتمييدمخت يخلدخحتي ييدمام لاييدم ممامعنيمع يلعالقيياعمل يميمحاتعلاييدخحعتييدمامشاةي خايشختنيي اماااي،Google.comيتهذهييدمحاتلايمتصقييدمخت ييد يره يفعييدخحثمنيخ لئعي
يتخمايم ييدخ يئقييدممتفاة ي
 ياعمل يمييدفنلاس هاعلكييدتثمععايمع ييدفنعلاسييدمامشععاةي خعايي امااعايتيدمععجيمعتفاييدمتضعت لاييدملم فععنيخ ا ت يمفناسيتخلدمعلدجييد مخعت يمصعقيإدع يماعمجييدمعلمم يخاعنتدنيتخاعا نيممعليماخغعجي ع ييدشعاتلايإ ي
م اجيافانليم يضم يفئنيي امصل يرتييأل ملق ي
يإل ال يي دتماتاج إ ييإل ال ي خايي امااايمتفايد مخت يمميملي م ةي▪ ممت ييدمماهي يمام لاييدم مم يخصتاةي امةنيخ ت يمح م يتااييإل ال يتمتاممع ي
▪ رصعخحاي شعاتلاييدمع مم يماعمفم يمع يمم تمعلاييدماعتمويي دتماتاععجيفعجيما ععمميحمالمنعلييإل الامععني
اتيميتلاايهذهييإل الالايمماليفجيمتاقييدشاتنيرتييدشاتلاييأللاإ ي
▪ إمتلامععنيتضععقيشععاتلاييدمععلمم يإ ععال يدمام لمنععليفععجييدمتياععقييدمشععنتاةيممضععم يخملاععلايملمصععاةي
ت ذيخنيمش قييدمخت يد ضغ ي منل ي
▪ ممتعع يشععاتلاييدمعع مم ير يماععمل ميراعع ت ييدا لمععنييإل الامععنيتعع يماععم يإ ياةييدشععاتنيإلحعع إي
يدشاتلايخا لمنيمتاقيشاتنييدم مم
يدخام يي دتماتاج ممع ير يةيمنمعنيماعمل ميفعجي م معنييدمعاتمجيدشعاتنييدمع مم يتألاشع منليي دتماتامعني خعايي امااايييتمتت ييامل يمنليخم ةيرالدم يمانل ي
▪ ي امملانيخمتياقييدخام يي دتماتاجييدم لاجيإل ايجييامييدشاتنيفجيإح إياتيئمييدمايا نيفجيمةلخعقي
ملدجيم ايييامل يمنليدمايا نييألفاي يخشتقيم ةلئج ي
▪ ر يماخ ييدشاتنيمتامنليخلدمخلئ ييدحعلدمم يتيدماعمثمام يتيدمعتا م يتيدمعتم م يمع يلعالقيخامع هلي
ي دتماتاجيخحمتيمتت ي يي مصلقي يئميممنميتم خجي خلمنميتممفل قيممنميخصتاةي يئمن ي
▪ إاالقياالئقيإد يمخعلئ ي ع يمع يلعالقييدمخعلئ ييدحعلدمم يتذدعكيمتعت ي ع ي امعويإااعلقيااعلئقي
يدتماتامني
▪ ر يمتفاييدشاتنيم يلالقيمتامنليتضم يصفحمنليخملييدل ملاييدمجيممماهيم ييييلالدنلي ع ي
التمانل
م مت ععلاي يأللخلا هععذهييأل يةيماععمل ميي امااععايم ع يي ععقيمتممععقيااععلئقيرتيمةععل ايحععتقيمتضععت لايمح ة تخ متل ييدمخت ياايمةييدمالاشلاييدمجي ياايخم يرشعللصيفعجيتعقيراحعلمييدمعلدميتم عاييمع يلالدنعلي
يإل لخععني ع يراععئ نيتيامفاععلاياييدمخععلئ يتيدمماععتام يتإلخععلاهمي ع ييدمام ععلاييد م ع ةييدم ممامععنيرتيحم ع ي
يدمح مثلايتيدمحامالايتإ المنميخةاتياييدمتممقيترالدم ييد فقيتمحةموييدمفل قيممنم ي
ويتكون المزيج الترويجي من:
• اإلعالن) :(Advertisingتهتياالدنيغمايشلصمنيم فت نييدةممعنيمع ياخعقيشعاتنيمماتفعني مت نعني
م يلالقيتام نيإ الامن.
ضعععاتاةيمفممعععقييداشعععل ييإل الاعععجيفعععجيشعععاتلاييدمععع مم يمععع يلعععالقيمععع ممييإلمتلامعععلاييدخشعععامنييدمملصصنيفجييدم عل اييدملم فعنيدر عال يتخت ععيلعلصيفعجيم علقيمل عم ييدحمعالاييإل الامعنيي
تمصمممنليتاملسيفل ممنلي(يدختاي )2002،ي
يدةملميخلدخحتتيتيد ايالايفجيم لقييإل ال يتللصني اع ييلممعلاييدتاعم نييدمالاعخنيداشعايلع ملاييدم مم يي تمح م يمحمتإييداالدنييإل الامنياخقياشاهليحم يممت ياماليم إيفل منييإل ال ي
م يمح م يمت فنييإل ال يرتيحم يملصصييإل الالايلالقي لم ي ممافنيشاتلاييدم مم يرهممنييإل عال يدممافعنييدمخعلئ يخلع ملمنليتياععي لمعقيماعل يد خمعقيتفلئ مععيتخماةيخ قيم يي ممل ييدتلمقي ييدخمقييدشلصج ي
17

•

•

•

 ة ع ي تايايم امخمععنيد مشععافم ي عع ييإل ععال يفععجيشععاتلاييدمععلمم يخغععاليممتمعع هميخلدمفععلهممييألالامنيدر ال ي
م ير يمتت ييإل ال ي لماليمال ييتفمل ي ياشاييدت جييدم مماج يي
البيد الشخصدي):(Personal Sellingتهعتيمةلخ عنييدمممعقيت ًنعليدت عع،يتممممعميخلدماتاعن،يتدتاععي
منيمخاايي ممل يهذيييألا ت ي(حلف .)2009،
مت ه،يتا يمتت ي خممنييدا
ً
إمخلبييألاسييدم ممنيفجييلمملايتمممم يا لقييدمخمملايفجييدم مم يخ قيم يي ممعل ي ع ييدمتيمعقييدشلصمنيفجيي لمملا ي
 ة ع ي تايايم امخمععنيد مخممععلايفععجيخ يمععني م نععميتممتم ع هميختلفععنييدمم تمععلاي ع ييدم ع مم يت ع مييامصلايهذهييدخايمجي يمامجيتيح يفجييدخ يمنيتدت يمامايخصتاةيمامماة ي
مةمميا لقييدخمقيخشتقي تاييد تاتهي ياةل ييدضمهيتمملد منليتاةل ييدةتةيت منلي ير يممميماي منياا ييدممت اييدمجيمحصقي منلييدمخمملايتماي منيا لمييدمتلفئلايتيدحتيفم يترويج المبيعات):(Sales Promotionتيدن هيماعيماشم ييدمخمملايخمحلتدنيملفملياعماهلي ع ي
امويشايميتيح ةيتإ لميتيح ةيخ ت يمةلخق يمثالً يتماص يخلامل يمعيفجيح ت يضمةنيتلالقيفماةي
مح ت ة،يألاعيرا ت ي يممتقي معيفجيخالمييامييدمامجي(يد متاجيتيدصمم ج.)2009،
يدا ايإ د ي نت يماشم ييدمخمملاي يرانليم مي نت ييإل ال يتيدخمقييدشلصج،تإانلي مميمتمعقيد نت ييدماتمجيخلدشاتنيتيح ي الصاييدمممجييدماتم ج ي
إ ي ييدم خت لايتيدتممخلاي يل ملاييدملمم ييدمجيممملمقيخنليشاتنييدم مم يخصتاةيممالا يمقيملم هيفئلاييدمخلئ يتيدةملميخمتمممنلي منم ي
 ي هممععلميخ المععنييدممععلاليتيدعع تايايتيدمععؤمماياييدمععجيمتضعع يم ععتايشععاتنييدمععلمم يت ا ععنيمالهممنليفجيي امصل ي
 -مي نت يماشم ييدمخمملايتإمخلبييألاسييدم ممنيفجيمل م يتمافمذيتاملسيفل منيهذهييد نت

العالقات العامة) :(Public Relationsتيدن هيمانليخالمي الالاي مخنيمقييدخمئنييدمحم نييدمجيمشمقي
يد نلاييدحتتممن،يتيد منتاييدمامن ك،يتيدمالهمم ،يتيإل الميتغماهل(اخحجيتيممل .)2010،
اا نيحقيشتلتيييدمؤمام يتامل نميتيلذيمالح لمنم ييلمملاييدصحم يدا لقييدمخمملايتيدماتام يرصحل ييدمملم نييد خمنيمقييدمخلئ يممعليمة عقييداعممنييدامئنيدشاتنييدم مم ي
 مت م ييدمالاعنيمعقييدمخعلئ يتمحلتدعنيفنعميآايئنعميتمالح علمنميتمتضعم يدنعميتضعقيشعاتنييدمعلمم يرهمممنليتره يفنليتل ممنل ي
ي مصلقيخلدمخلئ يحم يخم يإمملمي ة ييدملمم يتمنائمنميفجييدمالاخلا يتضقيخايمجيمم امخمنيد ملم م يخشاتلاييدملمم يمتض يتمفمنيمملم نييدمخلئ يتتا ياضلهميتاةعقيرايئنميدر ياة ي
يدممقي ييدةملميخلألخحلتيتيد ايالاييدالممنيدمت م ي الانيشاتنييدم مم يخلدمخلئ ييدممقي يتضقياملانيمااتمني ذ ييدمخلئ يتيلمملاييألا ت ييدمالا يدمة ممنلي
 5.4.2المكان/التوزي )(Place
ً
هععتييدمتعععل ييدععذييمعععمميفمعععيخمعععقييدماععمجيرتييدل معععنيتمعععليمشععمقيرمضعععلي ععا يمتممعععقييدماععمجيتإمصعععلدعيإدععع ي
يدمشعععمامم يتيدتمفمعععنييدمعععجيمصعععقيخنعععلييداععع قيرتييدلععع ملايإدععع ييدمممعععقييدمامةععع يفعععجييدمتعععل يتيدتاعععاي
يدمالاعععخم يتيدتمفمعععنييدمعععجيمضعععم يإ ايتنعععليتضعععمل ي م معععنييدمخعععل قيمععع ي لاععع ييدمخعععت يتمممشععع ياشعععل ي
يدمتممععقيمعععقييدم مععع يمععع ييألاشععع نييدماتخعععنيتيدمعععجيمممثعععقيفعععجيراشععع نييدمتممعععقييدمعععل ي " يد ت اعععممعي"ي
د ا قيتيدل ملاي( ةقيتيدال ي )2007،ي
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هتييدمتاقيم ييدشاتنيرتيمتم ييدم مم ييدذييمخلبيفمعييد كل ملاييدم ممامن،يتم ييدمنمير يم عتايهعذيييدماصعاي
خلدمفتمايفجييدمتل ييدمالا يدم مةجيفمعيماع ت ييد كيمخممعلايرتييدمعل ايمعقييدممعالم،يتغلدخعلًيماعلهميمغممعايمتعل ي
قياعامقيدعذدكيمع ييدممتع يخمعقيلع ملايتمام علاييدمع مم يفعجيرمعلت يممات عن،ي
يدخمقيفجيممل ةييدمخمملايخشعت ٍي
فماعععمل ميمم عععميشعععاتلاييدمععع مم يراععع ت ييدخمعععقييدمخلشعععايرتيتتالئنعععليرتيمام منعععليتتاععع لمييدمععع مم )رخعععتي
فلاة،متاه )2004،ي
تأثير تسويق التأمين اللكتروني على توزي الخدمة التأمينية:
هالكييامتلالايد ماعتمويي دتماتاعجييدمعجيمملااععيشعاتلاييدمعلمم ي ع ي اصعاييدمتممعقيخصعتاةيمخلشعاةي
تذدكيم يلالق ي
ييدمتي ع يدمع ةي24يياعل نيمتممعليتهعذيييألمعاي
يإاشلميمتاقييدتماتاجي يشختنيي امااايألييشاتنيممييدمملت يمقيشاتلايمملصصنيفجيمة مميل ملاييدمتياق ي
مم
 امععلمييدشععاتلاييدمملصصععنيخممتم ع يشععاتلاييدم ع مم ييحممل ععلايفامععنيخحمععتيممضععم يد شععاتنيي اععممايامنييت يم ييدمالتم ي
تمتفايدنليامنيملمم يتخماةيحا ييد
 يدمتممقيم يلالقييدخام يي دتماتاجيأل ييدتثمايم ييدلع ملاييدمعجيمخعلبي ع يي امااعايم معايماع ممنليمع يلالقييدخام ييإلدتماتاج ي
ملم هيرا ت يخلدمتممقيخللمالهيصتاةيت خممنيمامجييدملمم ي ياععمل يمييدماععتمويي دتماتاععجيماععلهميفععجيمة ععمصييدةاععتياييدماععتمةمنيتإمصععلقييدل مععنيد مخععت يفععجييدممععل يتيدمتل ييدمالاخم ي
 يامل يمييدماتمويي دتماتاجيمؤثاي يمتممقييدل منييدم ممامنيخللمصلاييدتثمايمع ييدةاعتيايممعليمة عقيمع يمتلدمهييإلاملج ي
 تخلدم تم ييدماتمويي دتماتاجيمالهميم يلالقيمة مقييدةاتياييدماتمةمنيخملفعملي ع ييدمعت فم يترصعخحاييدمالانيمخلشاةيمقييدمخت يي
م يلالقييدماتمويي دتماتاجي مقييدمتممقيمالهميفجيممل ةييدمخمملايتاا نيل منييدمخت ي 6.4.2البيئة المادية)(Physical Evidence
هتي ِ خلاةي ييدخمئنييدمجيمة ميفمنلييدل منييدم ممامن؛يحمتيمالهميفجيمحةمعوييدمفل عقيخعم ييدممعالميتيدشعاتن،ي
تيدمتتالاييدم متانييأللاإييدمجيمانقيمة ممييدل ملايتيدمام لاييدم ممامن،يتمليمشعمقييدع دمقييدمعل ييتلفّعني
يألمتاييدمجيممثقييدلع ملا،يمثعقييدمةعلاما،يتيدتممخعلا،يتخ لاعلاييدممعق،يتيدالفمعلا،يتلع ملايي مصعل ا،ي
تغماهليم ييأل دنييدمل منييأللاإ( ةقيتيدال ي )2007،ي
تأثير تسويق التأمين اللكتروني على البيئة المادية الخدمة التأمينية:
ممثععقييدخمئععنييدمل مععنييدم مممععلايي فمايضععمنيتهععجيرحعع ي الصععاييدمععممجييدماععتمةجيحمععتيممععم ييدم ممععقي
ي فمايضجيدألفاي يتيد مل لايي دمةلمي خايشختنيي امااا،تم يرهميلصلئصنل ي
ي ممل ي ع ييدتمخمعتمايتيدخام معلايتيدمةامعلاييدمممع ةييدمعجيم اع ييدتياعقييدمع مماجي ع ي امعويياعمل يمييدفل قيد صتايتيدااتملايتيدصتايتيدصتا ي
رصخحاي يدم ممملايي فمايضمنيمماة نيتمملحعنيدميئعاييي امااعايحعتقييدمعلدميحمعتيمعممياخعل قييدمم تمعلايتيدخملالايتيد ميتيدل ملاييدم ممامنيخمانم ي
 يشاتلاييدملمم ير يم اكيرهممنييدممقييدماممايدم تمايمتيامنعلي ع يي امااعايدع ميمتعتم ي الاعلايتا ايايمخل قييآلايميخاخ ير ييدمخعلئ يرصعخحتييمةضعت يتامعلي عتماليفعجيمصعف يي امااعايتي ممع تيي مععي
تمص ايمم تملا ي
مالمجيمةاملايمتياقييدتم يإذيرصخحايان نييدتصتقيفجيملم هيراحلمييدملدم ييي
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 7.4.2الناس)(People
ّ
همييألشللصييدذم يممفل ت يمقييدل ملايتيدمام لاييدم ممامعن،يتمع ييألمث عني عمنمييدمت فعت ،يتيدمعلم ت ي
فجييدشاتلا،يتغماهميم ييدمتتالاييدخشامنييدمشعلاتنيفعجييدماعتمو،يتمةع ممييدلع ملايد ممعالمييدمعجيمشعمقي
يدمّمامهيخِ خممنييدمامجيرتييدل منييدم ممامنييدمة منيدنم،يتمليمالهمييدم نايتيدا تكييدللصيخنؤ مييألفعاي ي
فجييدم ثماي يمصتاياييدممالميحتقييدل ملايتيدا قييدللصنيخلدشاتن(تملق)2002،
يألشللصييدذم يمةتمت يخمة ممييدل منيتيدذم يهعميفعجييدصعهييألمعلمجيد ممامعهيخلدشعاتن ,هعميمفمعلخيا علخي
يدشععاتنيفنععمي ع ييحمتععلكيمخلشععايمععقييدمممععقي,تيمحععلتدت يي يمخثععتييفمعععيات ععليمع ييألدفععنيتيدايحععنيتيدمةخععق،ي
فلدل منييدم ممامني يدمجيهجيغمايم متانيمما ميرملمالي يشتقيصعتاةيفامعنيا لعذييا خل علي انعليمع يلعالقي
مة مييدل من .ي
ي
تأثير تسويق التأمين اللكتروني على الناس في الخدمة التأمينية:
مم ييدماصاييدخشاييمنميفجي الصاييدمممجييدماتمةجيتذدكيم يلالق ي
ي يدتصتقيإد ييألفاي يتإاضلئنميفجيممالتقييدماتام يتيدمخلئ ييخ ت يحتي ميمل منيم يلالقييدمتاتدت معليتمم تملاييدمخلئ يتدمسيهالكيضاتاةيد تا لميتيدمامشلام ي
ممضم ي اصاييألفاي يرتييدالسيم يممت يييدل معنييدم ممامعنييدمعجيياعمخ دمنمييدشعاتنيخعلأل نمةيتيدممع يايتيدخام ملا ي
ممضععم ي اصععاييألفععاي يرتييداععلسيم ع يمم ةععجييدل مععنييدم ممامععنييدععذم يممص ع تييمععقيمععمت يييدل مععني خععاييدخام ملايتيأل نمةيتيدمم يايمخلشاةيخ ت يم لمايت يم ياييدال ن ي
 يدةملميخ مقيتملمم ييدخملالاييدمجيممم عويخعمتياييدمتاعقيي دتماتاعجيتمح م نعليمع يي عقيمةع مميماعمجيتل معنيم ممامنيماا ميمقيمفصمالاييدمخت يفجييدمحمتإيتيدشتق ي
رهممنييدماصاييدخشاييم يممت يييدل منيتمم ةجييدل منييدم ممامنيمام يإدع يممعل ةياضعلييدمخعت يتممعل ةيمامتإيت ئعيد شاتنيتمام لمنل يي
 8.4.2العملية)(Process
ي دمعيفعجيمةع ممييدل معنييدم ممامعني تاع تكييدةعلئمم ي ع يمةع ممنليهعجي تيمعقيمع ثمايمنمعني ع ي ا عنياضعلي
يدمممق،يف متايتتاايي ام لاي تاتبيت انييدمم تملاييدمعجيمم ع يد مممعق،يتراصع ي ا علاييدماعل ةييدمعجي
مةعععععع منلييدمت فععععععت يد ممععععععالم,يتععععععقيذدععععععكي تيمععععععقيماععععععل ةي عععععع ي مععععععقييدمممععععععقياععععععمم ييتمشععععععماي
خلداضل(ي ا ق. )2009،ي
ّ
هجييإل ايمياييدفم منييدمجيمشمقيم فوييداشل لاييدمالهمنيفجيمةع ممييدلع ملايتيدمام علاييدملممامعن،يتمافمعذي
يدل تياييدفم منيدما ممنليإد ييدممالم،يتممتم هميخم مت نيم ييأل دنييدمالاخنيد محتميرتييدمملمقيمقييدماعمجي
رتييدل من،يتمليمممممييدمم منيخ انليمة مي دمالًيد مممقي ييدل ملايرتييدمام لا ي
ي
تأثير تسويق التأمين اللكتروني على عملية الخدمة التأمينية:
تهج رح ي الصاييدمممجييدماتمةجيتيدمجيمن ه ي
 ع مييدحل ععنيإد ع يي مصععلقييدشلصععجيدمتصععمقييدل مععنييدم ممامععنيتذدععكيم ع يلععالقييدشععختلايتيدمتاتدت مععليتمةاملايي مصلقيتيدمم تملا ي
 خالميتممممميثةنييدمخت يفجييدماتمويي دتماتاجيمؤثايفجيح ميتات منييدخملالاييدمعجيمحصعقي منعليشعاتنييدم مم ي
 ي اععم لخنيد خععلاييدمخععلئ يرصععخحايمععممي خععايشععختلايي امااععايتمتصععمقييدل مععنيتيألاععملايتيدشععات يتييدمغ ملاييدم ممامني ي
يم يتاامنييدمم تملاييدمجيم ايي مخل دنلي اع يإخعايمي ةعت ييدمع مم يفعجييدماعتمويي دتماتاعجيمنمعني ع ييإذيممم وييألمايخ ااياييدممقيرتيخةضلمليملدمن ي
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 1.3مقدمة
ض ع يتلفععنييدل ععتياييدمععجيمععمييمللذهععلي
ماععمماليهععذيييدفصععقييدمان مععنييدماععمل منيفععجيهععذهييد اياععنيتمت ّ
تممضم يذدكيت نلاييدا اييدخحثمنييدملمن،يت مقييدخملالا،يمخمل ييدفاضملا،يم ممقييدخحتيتح مييدممان ي
 2.3األهداف الرئيسية للبحث:
-1يممافنيمفنتميترهممنيماتموييدم مم يي دتماتاجيترالاملمعيفجيشاتلاييدم مم ي
-2ي ايانييدمتيمقييدنلمنييدمامخ نيتيدمؤثاةيفجيماتموييدملمم يي دتماتاج
-3يدمماهي ييدمتيمقييدمجيمح يم ييامل يمييدماتمويي دتماتاجيفجيا لبييدملمم ي
-4ي ايانيم ثمايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ي الصاييدمممجييدماتمةجي 7PSي
 3.3أسئلة البحث
مشمقييألائ نييدمح ّ ةيد خحتييدمجيمماييإل لخني منل ي
-1مليمفنتميترهممنيماتموييدم مم يي دتماتاجيفجيشاتلاييدم مم ي؟ي
-2مليهجييدمتيمقييدمامل منيدممافنيم ثمايماتموييدملمم يي دتماتاجيفجيشاتلاييدم مم ؟ي
-3يتمهيممت ير يمامل ميشاتلاييدم مم ييدماتمويي دتماتاجيفجييدل ملاييدم ممامنييدمجيمة منل؟ي
-4مليهجييدمتيمقييدمجيمح يم ييامل يمييدماتمويي دتماتاجيفجيشاتلاييدملمم ؟ي
-5يهقيمؤثاي يدماتمويي دتماتاجي ي الصاييدمممجييدماتمةجيد ل ملاييدم ممامنيفجيا لبييدملمم ؟ي
 4.3منهجية البحث
دمحةمويره يهييد ايانيتيإل لخني يرائ منل،يامامل مييدخلحتيمان ملاييدخحتييدتمجيتيدات جيتيدمصل اي
يدثلاتمنيتيألتدمنيتمليم ج ي
-1ي ماي مععنيشععلم نيدأل خمععلايتيد اياععلاييدممم ةععنيخمتضععتبييدخحععت،يتيدمععجيممح ع تي ع يرهممععنييدماععتموي
ي دتماتاععجيفععجيا ععلبييدمع مم ،يتيد متيمععقييدمععجيمععؤثايتمحع يمع يياععمل يمييدماععتمويي دتماتاععجيفععجيشععاتلاي
يدملمم يتمع ثمايياعمل يمعي ع ي الصعاييدمعممجييدماعتمةجيد لع ملاييدم ممامعن،يخلإلضعلفنيإدع يرهعمييد اياعلاي
تيأل خملايتيداملذجيفجيهذيييدم لق
-2ي امامل مييدخلحتيلخامعييد تم نيفجيا لبييدمع مم ييدمعجيمم علتمي12ياعانيتذدعكيد معقيتمالاشعنيتمح معقي
خملالاييدخحت
ً
-3ييامخمل يم لتذيم ي ايانيالخةنيتمميمم م عيدمتت يممالئمليمقيرهع يهييدخحعت،يخلإلضعلفنيإدع ييدمم تمعلاي
يدملمن،يتاممضم يي امخمل ييألخمل ييدممم ةنيخماتموييدملمم يي دتماتاج
ً
-4المييدخلحتيخ ايمييدمم مالاييدالممنياخعقيمتممعقيي اعمخمل يتذدعكيياعمال ييإدع يمالح علاييدمشعاهي ع ي
يدخحت،يتالميخمة ممييدمتضمحلاييدالممنيتفةلًيألائ نيم مت نيمم ّييي لمخلاياييدمجيمم دهيم ي4يرشعللصي
مةتمت يخ ايمييدمةلخالا ي
 5.3فرضيات البحث
اخمّ يفممليم جييدفاضملاييدمجيامممييلمخلاهليفجيامتذجييدخحت ي
الفرضددية  1ي مت ع ي الاععنييامخععل يذياي دععنيمماتمععنيخععم يمحع ملاييدمتيمععقييدخشععامنيتمخاععجيماععتموييدمع مم ي
ي دتماتاج
الفرضية :2ي مت ي الانييامخل يذياي دنيمماتمنيخم يمح ملاييدمتيمقييدمتاتدت معنيتمخاعجيماعتموييدمع مم ي
ي دتماتاج ي
الفرضية  3ي:يمت ي الانييامخل يذياي دنيمماتمنيخم يمح ملاييدمتيمقييدمشعامممنيتمخاعجيماعتموييدمع مم ي
ي دتماتاج ي
الفرضددية :4ي مت ع ي الاععنييامخععل يذياي دععنيمماتمععنيخععم يمح ع ملاييدمتيمععقييدمل مععنيتمخاععجيماععتموييدم ع مم ي
ي دتماتاج
الفرضية  5يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجيخشتقي ا يي ي الصاييدمممجييدماتمةجي( )7PSي
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الفرضية  5أ يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي
الفرضية 5ب يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي
الفرضية  5ج يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ميل ًي
الفرضية  5د يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي
الفرضية  5هـ يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي
الفرضية  5و يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ميل ًي
الفرضية  5ز يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ميل ًي
 6.3اإلطار المفاهيمي
يدشتقي( )1ييإل لاييدمفلهممجي
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اصاييدمامج يي
ي اصاييداما ي
ي اصاييدماتمج ي
ي اصاييدمتممق ي
ي اصاييدخمئنييدمل من يي
ي اصاييألفاي يي
ي اصاييدمم ملا ي

 7.3مجتم البحث
م ييدتيض يخ يه هييدخحتي مممثقيفعجيممافعنيمفنعتميماعتموييدمع مم يي دتماتاعجيفعجيشعاتلاييدمع مم يفعجي
ف اع م ي( اياعنيتصعفمن يمح م معن) يخلإلضعلفنيإدع يذدعك،يمنع هييدخلحعتيخشعتقيائماعجيإدع يمح مع ييدمتيمعقي
يدنلمععنييدمامخ ععنيخماععتموييدمع مم يي دتماتاععج،يتخلدمععلدجيمععميإ ععايميهععذيييدخحععتيفععجيخمئععني خمممععني(خمئععنيغمععاي
مخمتاة)يحمتيممميمتيص نييدممقيخشتقي خممجيمقيم لقيخام يم ييدخلحت
ي ّععقييدخلحععتي ع ييدخملاععلاييدمععجيمععمي ممنععليمع يمع ايمييإل ياةييدتاع يحععتقيشععاتلاييدمع مم يتمععت فم ي
يدماتمويتيدمام م ،يتمملمقيمقيتقيإ لخنيتمص ايمافا يد خملاعلا يمعمي معقييدخملاعلايمعاةيتيحع ةيمع يلعالقي
م نععميمةتمععت يخممخئععنيي اععمخمل ييدععذييمععميإ ع ي ه؛يتاع يياععمغا يهععذيييإل ععايميراععخت لًيتيحع يًيفةع ي( اياععني
مامماضن) ي
ممتت يا لبييدم مم يفجيف ا م يم ييدم مع يمع ييد نعلاييدفل عن،يتمت ع يهالدعكي شعايشعاتلايمع مم ،ياعمني
مانليملمصيخلدم مم ييدملم،يتيثال يمانليملمصيخلدمتلفقي(يدم مم ييإلاالمج)،يتتيح ةيرلاإيملمصيخلدم مم ي
ييدحملة،يتتيح ةيملمصيخلدمع مم ي ع ييدعاه ييدمةعلاي،يتمت ع يرتثعايمع ي224يتتمعق،يت ع يا معقيمع ي
يدتا لم،يتلخايميماتمنييدلالئايتيدمامشلام
 8.3حجم العينة
ممتت ييدممانيم ي%10يم يضم ي1192يمت فلًيم يم مت لايمم دهيم يملم عهيمع ايمييإل ياةييدتاع ي
ّ
فجيشاتلاييدم مم يتمت فم ييدماتمويتيدمام م ي،يتياعمال يًيإدع ييدمم تمعلاييدمعجيمعمي ممنعليمع ييدم مع يمع ي
يدم ايميتيدمت فم يفجيشاتلاييدمع مم يتيدمةعلخالاييدمعجيمعميإ ايؤهعليمعقييدم مع يمع ييدمعت فم يمع يملم عهي
يدمامتملايفجيشاتلاييدم مم ،يممييلمملاي120يمت هيم يثمعلاجيشعاتلايمع مم يخاعخ ييدمت فعنيتمح ت معني
يدتاا ي
ي
يد تق( )3لصلئصييدممانييد ممتغايفمنيد مت فم يفجيا لبييدملمم
يدم ي يدااخنييدمئتمني
ي
المتغيرات
18ي 16ي
طبيعة العملي مت هيماتموي
91ي 81 2ي
ذتاي
الجنس
20ي 17 9ي
ائمسي يئاةي
ي
21ي 18 8ي
راث ي
28ي 25ي
م ماي يئاةي
ي
100.00 112
المجموع
19ي 17ي
مامجي
ي
25ي 22 3ي
30-22ي
العمر
27ي 24 1ي
تتمقي
ي
19ي 17ي
35-30ي
ي
100.00 112
المجموع
24ي 21 4ي
40-36ي
ي
22ي 19 6ي
5-1ااتياي
الخبرة
23ي 20 5ي
45-40ي
ي
37ي 33ي
10-6ااتياي
ي
رتثايم ي45ي 21ي 18 8ي
ي
رتثايم ي10ااتياي 53ي 47 4ي
ي
100.00 112
المجموع
100.00 112
المجموع
34ي 30 3ي
المؤهل العلمي خ تمي
ختلدتامتسي 69ي 61 6ي
ي
8 1ي
9ي
مل امماي
ي
100.00 112
المجموع
ي
ي
ي
ي
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 9.3أدوات الدراسة
ممث ايآدمني مقييدخملالايفجيإ ي يياعمخمل يماتعمي ع ي الصعايهلمعنيمامخ عنيخماعتموييدمعلمم يي دتماتاعجي
تهج ي
• ماتموييدم مم يي دتماتاج
• يدمتيمقييدمتاتدت من
• يدمتيمقييدخشامن
• يدمتيمقييدمل من
• يدمتيمقييدمشامممن
• الصاييدمممجييدماتمةج
دتجيمحةوييد ايانيره يفنليمميي ممعل يياعمل يميي اعمالانيتع يةيد خحعتيخحعتييحمعتاي ع يرحع ي شعايمحعتاي
شعععععم اي الصعععععايمحععععع ملاي يدماعععععتموييدمععععع مم ييدتماتاعععععجيت الصعععععاييدمعععععممجييدماعععععتمةجيتهج يدمتيمعععععقي
يدخشععامن( 5الصععا)،يدمتيمقييدمتاتدت مععن(5ي الصععا)،يدمتيمقييدمشععامممن(5ي الصععا)،يدمتيمقييدمل مععن(5ي
الصعععا)،يدل من/يدمامج( 5الصا)،يداعععما( 5الصعععا)،ييدمعععاتمج( 5الصعععا)،يدمتل /يدمتممق( 5الصعععا)،ي
،يدخمئنييدمل من( 4الصا)،يألفاي (4ي الصا)،يتيدمم من(4ي الصا) ي
مميمغممايهذهييدمالصايتصملغمنليفجي خلايايخام نيتهل فنيخلامل يميمةملسيدمتاايذتييداةل ييدلمس ي
يد نلاييدمامفم ةيم يهذيييدخحت
) 1ييدخلحثت يم يلالقي مقييدمم تملاييدمجيممميمح م نليدمحةموييدن هييدائماجيدنذهييد ايان ي
)2يم ييد لا ييألتل ممج،ييدمشاهي يهذيييدخحتي
)3ييدم ايميتيدمت فت يم يتلفنييدمامتملايتللصنييدماتمويفجيشاتلاييدم مم
 10.3جم البيانات
امةتمييدخلحتيخمتممقي120ييامخمل يفجييدم م يم ييدمتياقيفجييدم ييدف ا مامنيفجييدضعفنييدغاخمعن،يتمشعمقي
هذهييدمتياقيمتلم يمت فجيشاتلاييدم مم يتخم ييدم امويتيدماةعم ،يمعمي معقيي اعمخملالاييدمعجيممعايممخئمنعلي
تمميماةمحنليتيدمحةويم يراعيا يممايممخئمنلي مممنليخشتقيصحم ،يخمامليدميمعممييإل لخعني ع ي8يياعمملايا،ي
خم يذدكيمميمامممييإل لخلا ي
 11.3التغذية الراجعة
خم ير يمميإا لبيي امخملالا،يممايماي ممنليتغاخ منل،يتمخم يخ يهالدكي8يخات يدعميمعممييإل لخعني منعل،يثعمي
رصخحايي امخملالاي لهمةيد مح مق يخم يذدك،يمميإ للقيي امخملالاييدمجيممعايممخئمنعليتماةمحنعلي(يدمعجيمخ عاي
هلي112ييامخمل )يتيح يًيم تييآللايإد ييدحلاعت يخلاعمل يميخااعلمجيIBNSPSSيدمع اموييإلحصعلئملاي
"يإلص ياي "24يي
 12.3منهجية تحليل البيانات
فععجييد ععممييألتقيمع ييدخحععتي مععميإ ع ي ييلمخععلاياييدفاضععملاييدصععفامني(فاضععملاييدمع م)يخلاععمل يمييلمخععلاي
مملمقييامخعل ي)(spearmanيخع م يمحع ملاييدماعتمويي دتماتاعجيتمخاعجيماعتموييدمع مم يي دتماتاعجي،يمعقي
مح م ياممني((Significantي0 01يدممافنيمامتإيمماتمنيي امخعل يتمعليمعميرمضعلًيياعمل يميspearmanي
تذدكيدةملسييدثخلاييد يل جيألخمل يهذيييدخحت ي
فجييد ممييدثلاجيم ييدخحتيمميإ ي ييلمخلاياييدفاضملاييدصفامني(فاضملاييدم م)يخلامل يمييلمخلايمح مقي
يدمخلم ي( )ANOVAتيذدكيم يلالقيمملمقي))Regressionيد مةلااعنيخعم يممتاع لا الصعاييدمعممجي
يدماععتمةجيد ل ع ملاييدم ممامععني يدشععلم نيفععجيحععلقيمخاععجيماععتموييدم ع مم يي دتماتاععجيفممععليخععم ييدمععت فم يدم ع ةي
ممغمايايمقيمح م ياممني((Significantي0 01يدممافنيمامتإيمماتمنيي امخل ي
ي
ي
ي
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 13.3صحة المحتويات
لمخلايصحنييدمحمتملا،يممايماي منيي امخمل ييدذييامتت ير يةييدخحتييدائمامنيم يلالقيمليم ج ي
-1ييدمشاهي يهذيييدخحت ي
-2يماي منييأل خملايتيد ايالاييدمملث ن ي
-3ييدلخاةييد تم نيد خلحتيفجيم لقييدم مم يدمليممم ي ي12ياان ي
-4يم مت نيمم ّييي لمخلاياييدمجيمم دهيم ي4يرشللصيمةتمت يخ ايمييدمةلخالا
 14.3مقاييس ثبات اختبار سبيرمان
 1.14.3صدق الختبار:
 1.1.14.3صدق المحتوى يمميمة مم يهذه ييأل ية ي(ي امخمل ) يإد ي 3يلخايم يفج ييدم لق يحم يممم يماي ممعي
تيدم ت يم ير يصملغمع يتيضحن،يتمخمّ يخ اعي يمت يرييمملال يخم يت نلا يا ا يهؤ م ييدلخايم يحتقي
ي امخمل ي
ي
 2.14.3الثبات
 1.2.14.3الثبات
يد تقي( )4يمةلممسيثخلاييلمخلايspearman
Correlations
Challenges
**.705
.000
112
1.000
.
112

_Adoption_of_e
Marketing
1.000
.
112
**.705
.000
112

Adoption_of_e_Marketing

Spearman's rho

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Challenges
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

تمليهتيمخم يفج ييد تق ير اله يمم ييامل يم يمةامن يمملمقي  spearmanيدالامخل يخلدااخن يدألخمل ييدممم ةني
خمح ملايمخاجيماتموييدم مم يي دتماتاجيتا يخ اي.705؛يممليمشمايات ل ًيمليإد يثخلاييدمةملس،يحمتير ي
يدامم نياامخنيم ي 1يتتلاايامم نيتقيخم يم ييدمح ملايمخمانيفجيفصقييدللمس-مح مقييدخملالا ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 1.4المقدمة
فجيهذيييدفصقيممي ايانيتمح مقييدخملالايخم ي مقيي امملايايتمح م نليتمفامغنعليفعجييدخااعلمجيتيدمةعلخالاي
يدمجير اما ي
 2.4نسبة اإلجابة
مميمتممقي 120يامخمل يتا يمميياما لبي112ييامخمل يد مح مقي تااخنيي ام لخني %93ي
يدشتقي( )2ييام لخنييدممانيت مييام لخنييدممانيتااخنيي ام لخني
عدم استجابة العينة 7%

استجابة العينة 93%

يد تقي( )5يااخنييام لخنييدممانيتااخني ميي ام لخن
ااخنيي ام لخن
93%

مييام لخنييدممان
8

م متبييدممان
120

يام لخنييدممان
112

 3.4اختبار الفرضيات
الفرضية  1ي ي مت ي الانييامخل يذياي دعنيمماتمعنيخعم يمحع ملاييدمتيمعقييدخشعامنيتمخاعجيماعتموييدمع مم ي
ي دتماتاج
يدفاضمنييدصعفامن ي يمت ع يهالدعكيريي الاعنيخعم ييدمتيمعقييدخشعامنيتخعم يماعتموييدمع مم يي دتماتاعجي اع ي
مامتإييد دنيα = 0.01
يد تق( (6يمح ملاييدمتيمقييدخشامنيفجيمخاجيماتموييدملمم يي دتماتاج
Correlations
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Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Organizational_Challenge Correlation Coefficient
s
)Sig. (2-tailed
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مشماييد تقير عالهيخع ييدفاضعمنييدصعفامنيمافتضعنيتم ع ير ياةخعقييدفاضعمنييألتدع ييدمعجيمشعمايإدع ير ي
هالدععكي الاععنييامخععل يذياي دععنيمماتمععنيخععم يمحع ملاييدمتيمععقييدخشععامنيتمخاععجيماععتموييدمع مم يي دتماتاععج ي
تيامال يًيإدع يمملمعقيي امخعل يCorrelation Coefficientيحمعتيخ غعاياعتةيهعذهييدمالاعني0.709يتهعجي
مممخاي لدمن
28

الفرضية  2ي مت ي الانييامخل يذياي دنيمماتمنيخم يمح ملاييدمتيمقييدمتاتدت معنيتمخاعجيماعتموييدمع مم ي
ي دتماتاج ي
يدفاضععمنييدصععفامن ي يمت ع يريي الاععنيخععم ييدمتيمععقييدمتاتدت مععنيتخععم ييدماععتمويي دتماتاععجي اع يماععمتإي
يد دن  α = 0.01ي
يد تق) (7يمح ملاييدمتيمقييدمتاتدت منيفجيمخاجيماتموييدم مم يي دتماتاجي
Correlations
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Technological_Challenges Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مشماييد ع تقير عالهيخع ييدفاضعمنييدصعفامنيمافتضعنيتم ع ير ياةخعقييدفاضعمنييدثلامعنييدمعجيمشعمايإدع ير ي
هالدكي الانييامخل يذياي دنيمماتمنيخم يمح ملاييدمتيمقييدمتاتدت منيتمخاعجيماعتموييدمع مم يي دتماتاعج ي
تياعمال يًيإدع يمملمعقيي امخعل يCorrelation Coefficientحمعتيخ غعاياعتةيهعذهييدمالاعني0.711يتهعجي
مممخاي لدمن.ي
الفرضية :3ي مت ي الانييامخل يذياي دنيمماتمعنيخعم يمحع ملاييدمتيمعقييدمشعامممنيتمخاعجيماعتموييدمع مم ي
ي دتماتاج ي
يدفاضععمنييدصععفامن ي يمت ع يريي الاععنيخععم ييدمتيمععقييدمشععامممنيتماععتموييدمععلمم يي دتماتاععجي اع يماععمتإي
يد دن α = 0.01
يد تق( )8يمح ملاييدمتيمقييدمشامممنيفجيمخاجيماتموييدم مم يي دتماتاجي
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N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مشماييد تقير الهيخ ييدفاضمنييدصفامنيمافتضنيتم ير ياةخقييدفاضمنييدثلدثنييدمجيمشمايإد ير يهالدكي
الانييامخل يذياي دنيمماتمنيخم يمح ملاييدمتيمقييدمشامممنيتمخاجيماتموييدمع مم يي دتماتاعج يتياعمال يًي
إدع يمملمعقيي امخعل  Correlation Coefficientيحمعتيخ غعاياعتةيهعذهييدمالاعني0.704يتهعجيمممخعاي
لدمن.ي
ي
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الفرضددية :4يمت ع ي الاععنييامخععل يذياي دععنيمماتمععنيخععم يمحع ملاييدمتيمععق يدمل مععنيتمخاععجيماععتموييدمع مم ي
ي دتماتاج
يدفاضمنييدصفامن ي يمت يريي الانيخم ييدمتيمقييدمل منيتماتموييدملمم يي دتماتاعجي اع يماعمتإييد دعن
α = 0.01ي
يد تق( )9يمح ملاييدمتيمقييدمل منيفجيمخاجيماتموييدم مم يي دتماتاجي
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ي
مشماييد تقير الهيخ ييدفاضعمنييدصعفامنيمافتضعنيتم ع ير ياةخعقييدفاضعمنييدايخمعنييدمعجيمشعمايإدع ير ي
هالدععكي الاععنييامخععل يذياي دععنيمماتمععنيخععم يمح ع ملاييدمتيمععقييدمل مععنيتمخاععجيماععتموييدم ع مم يي دتماتاععج ي
تيامال يًيإد يمملمقيي امخل يحمتيخ غاياتةيهذهييدمالاني0.703يتهجيمممخاي لدمن ي
ي
ً
الفرضية  5يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ميلي ي الصاييدمممجييدماتمةجي()7PS
يدفاضمنييدصفامن ي يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ي الصاييدمممجييدماعتمةجي()7PSي اع ي
مامتإييد دني α = 0.01ي
يد يتقي) (10يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ميل ًي ي الصاييدمممجييدماتمةجي()7PSي
Model Summary
Adjusted R
Std. Error of the
R Square
Square
Estimate
.662
.659
.59516

R
.814a

Model
1

a. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing

ANOVAa
Sig.
.000b

F
215.357

Sum of
Model
Squares
df
Mean Square
1
Regression
76.282
1
76.282
Residual
38.963
110
.354
Total
115.245
111
a. Dependent Variable: Marketing_7Ps
b. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
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Coefficientsa

Sig.
.000
.000

t
3.960
14.675

Standardized
Coefficients
Beta
.814

Unstandardized Coefficients
Model
B
Std. Error
1
)(Constant
.874
.221
Adoption_of_e_Marketing
.795
.054
a. Dependent Variable: Marketing_7Ps

 1خ غععاياممععنييدمح م ع )، (R²=0.662ممععليمماععجيم ع ثماييدممغمععاييدماععمةقيماععتموييدمع مم يي دتماتاععجيخااععخني
% 66ي ع ي الصععاييدمععممجييدماععتمةجيرمععليخععلاجيااععخنييدمع ثمايفماععخخعي تيمععقيرلععاإيدععميممضععمانلييدامععتذجي
يدحلدجيد خحت ي
 2اممني)(F=215.35ييفجي تقي)(ANOVAيخ انليرتخايم يامممنلييد تدمنييدخلدغن)(2.82ي ا يمامتإي
مماتمععن(،) 0 01تهععذييمشععمايإد ع يت ععت يم ع ثمايمماععتييد ماععتموييدم ع مم يي دتماتاععجي ع ي الصععاييدمععممجي
يدماتمةج ي
 3اممن)(t=14.675يخ انليرتخايم يامممنعلييد تدمعنييدخلدغعني) (2.621اع يماعمتإيمماتمعني)(0.01يتهعذيي
مشمايإد ييألهممنييدااخمنيد ممغماييدماعمةقيد ماعتمويي دتماتاعجيفعجيامعتذجييدخحت،ممعليمماعجيإمتلامعنيامعلسي
الانيم ثمايماتموييدم مم يي دتماتاجي ي الصاييدمممجييدماتمةج ي
 4اممنيي اح يا) (β=0.795تمماجيي يتقيمغمايخمة ياي1يفجييدممغماييدمامةقيد ماتمويي دتماتاعجيمعؤ يي
إد يمغمايمة ياهي0 795يفجي الصاييدمممجييدماتمةج ي
 5اممنييدثلخاي)(α=0.874ي تمماجيخ ييدماتمويي دتماتاجي ا مليمتت يصفاي،فعل ياممعني الصعاييدمعممجي
يدماتمةجيمالتيي 0 874ي
فل ياملئجييدمح مقييدمخمانير الهيمشمايخةختقييدفاضمنيتذدكيخ يماتمويل ملاييدملمم يي دتماتاجيمؤثاي ي
الصاييدمممجييدماتمةجي((7psي ي
ي
ً
الفرضية  5أ:يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملي ييدمامجي ي
يدفاضمنييدصفامن ي يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ييدمامجي ا يمامتإييد دني α= 0.01ي
يد يتق( )11يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي ي اصاييدمامجيي
Model Summary
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
a
1 .807
.651
.648
.64210
a. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
ANOVAa
Sig.
.000b

F
205.526

Sum of
Model
Squares
df
Mean Square
1 Regression 84.737
1
84.737
Residual 45.353
110
.412
Total 130.090
111
a. Dependent Variable: Product
b. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
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Coefficientsa
Standardized
Coefficients
Sig.
.010
.000

t
2.620
14.336

Beta
.807

Unstandardized Coefficients
Std. Error
.238
.058

Model
B
(Constant) .624
Adoption_of_e_Marketing .838
a. Dependent Variable: Product

 1خ غععاياممععنييدمح م ع )، (R²=0.651ممععليمماععجيم ع ثماييدممغمععاييدماععمةقيماععتموييدمع مم يي دتماتاععجيخااععخني
% 65ي ييدمامجيرمليخلاجيااخنييدم ثمايفماخخعي تيمقيرلاإيدميممضمانلييدامتذجييدحلدجيد خحت ي
 2اممني)(F=205.5ييفجي تقي)(ANOVAيخ انليرتخايم يامممنلييد تدمنييدخلدغعن)(6.87ي اع يماعمتإي
مماتمن(،)0 01تهذييمشمايإد يت ت يم ثمايمماتييد ماتمويي دتماتاجي ييدمامج ي
 3اممععن)(t=14.33يخ انععليرتخععايمع يامممنععلييد تدمععنييدخلدغععني) (2.621اع يماععمتإيمماتمععني)(0.01يتهععذيي
مشمايإد ييألهممنييدااخمنيد ممغماييدماعمةقيد ماعتمويي دتماتاعجيفعجيامعتذجييدخحت،ممعليمماعجيإمتلامعنيامعلسي
الانيم ثماييدماتمويي دتماتاجي ييدمامج ي
 4اممنيي اح يا))β=0.838يتمماجيي يتقيمغمايخمة ياي1يفجييدممغماييدمامةقيد ماتمويي دتماتاعجيمعؤ يي
إد يمغمايمة ياهي0 838يفجي اصاييدمامج ي
 5اممنييدثلخاي) (α=0.624تمماجيخع ييدماعتمويي دتماتاعجي اع مليمتعت يصعفاي،فعل ياممعنييدماعمجيماعلتيي
 0 624ي
فل ياملئجييدمح مقييدمخماعنير عالهيمشعمايخةخعتقييدفاضعمنيتذدعكيخع يماعتمويلع ملاييدمعلمم يي دتماتاعجيمعؤثاي
ا ملًي ي اصاييدمامج ي
ي
ً
الفرضية  5ب:يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملي ييداما ي
يدفاضععمنييدصععفامن ي يمععؤثايماععتمويل ع ملاييدم ع مم يي دتماتاععجي ع ييداععماي ا ع يماععمتإييد دععني α
= 0.01
ً
يد يتق( )12يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملي ي اصاييداماي

Sig.
.000b

F
169.324

Model Summary
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
a
1
.779
.606
.603
.84014
a. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
ANOVAa
Sum of
Model
Squares
df
Mean Square
1
Regression
119.515
1
119.515
Residual
77.642
110
.706
Total
197.157
111
a. Dependent Variable: Price
c. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
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1

Coefficientsa

Sig.
.713
.000

t
-.369
13.012

Standardized
Coefficients
Beta
.779

Unstandardized Coefficients
Model
B
Std. Error
1
)(Constant
-.115
.312
Adoption_of_e_Marketing
.996
.077
a. Dependent Variable: Price

 1خ غععاياممععنييدمح م ع )، (R²=0.606ممععليمماععجيم ع ثماييدممغمععاييدماععمةقيماععتموييدمع مم يي دتماتاععجيخااععخني
% 60ي ييدامايرمليخلاجيااخنييدم ثمايفماخخعي تيمقيرلاإيدميممضمانلييدامتذجييدحلدجيد خحت ي
 2اممني)(F=169.3ييفجي تقي)(ANOVAيخ انليرتخايم يامممنلييد تدمنييدخلدغعن)(6.87ي اع يماعمتإي
مماتمن(،)0 01تهذييمشمايإد يت ت يم ثمايمماتييد ماتمويي دتماتاجي ييداما ي
 3اممععن)(t=13.01يخ انععليرتخععايمع يامممنععلييد تدمععنييدخلدغععني) (2.621اع يماععمتإيمماتمععني)(0.01يتهععذيي
مشمايإد ييألهممنييدااخمنيد ممغماييدماعمةقيد ماعتمويي دتماتاعجيفعجيامعتذجييدخحت،ممعليمماعجيإمتلامعنيامعلسي
الانيم ثماييدماتمويي دتماتاجي ييداما ي
 4اممنيي اح يا))β=0.996يتمماجيي يتقيمغمايخمة ياي1يفجييدممغماييدمامةقييدماتمويي دتماتاعجيمعؤ يي
إد يمغمايمة ياهي0 996يفجي اصاييداما ي
 5اممنييدثلخاي)) α=0.115يتمماجيخ ييدماتمويي دتماتاعجي اع مليمتعت يصعفاي،فعل ياممعنييداعمايماعلتيي
 0 115ي
فل ياملئجييدمح مقييدمخماعنير عالهيمشعمايخةخعتقييدفاضعمنيتذدعكيخع يماعتمويلع ملاييدمعلمم يي دتماتاعجيمعؤثاي
ا م ي ي اصاييداما ي
ي
ً
الفرضية 5ج:يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملي ييدماتمجيي
يدفاضمنييدصفامن ي يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ييدماتمجي ا يمامتإييد دنα= 0.01
يد يتقي( )13يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ميل ًي ي اصاييدماتمجيي

Sig.
.000b

F
184.468

Model Summary
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
a
1
.791
.626
.623
.52077
a. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
ANOVAa
Sum of
Model
Squares
df
Mean Square
1
Regression
50.028
1
50.028
Residual
29.832
110
.271
Total
79.860
111
a. Dependent Variable: Promotion
b. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
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Coefficientsa

t
10.288
13.582

Sig.
.000
.000

Standardized
Coefficients
Beta
.791

Unstandardized Coefficients
Model
B
Std. Error
1
)(Constant
1.987
.193
Adoption_of_e_Marketing
.644
.047
a. Dependent Variable: Promotion

 1خ غععاياممععنييدمح م ع )، (R²=0.626ممععليمماععجيم ع ثماييدممغمععاييدماععمةقيماععتموييدمع مم يي دتماتاععجيخااععخني
% 62.6ي ييدماتمجيرمليخلاجيااخنييدم ثمايفماخخعي تيمقيرلاإيدميممضمانلييدامتذجييدحلدجيد خحت ي
 2اممني)(F=184.4ييفجي تقي)(ANOVAيخ انليرتخايم يامممنلييد تدمنييدخلدغعن)(6.87ي اع يماعمتإي
يدماتمج ي
مماتمن(،)0 01تهذييمشمايإد يت ت يم ثمايمماتييد ماتمويي دتماتاجي
 3اممععن)(t=13.58يخ انععليرتخععايمع يامممنععلييد تدمععنييدخلدغععني) (2.621اع يماععمتإيمماتمععني)(0.01يتهععذيي
مشمايإد ييألهممنييدااخمنيد ممغماييدماعمةقيد ماعتمويي دتماتاعجيفعجيامعتذجييدخحت،ممعليمماعجيإمتلامعنيامعلسي
الانيم ثماييدماتمويي دتماتاجي ييدماتمج ي
 4اممنيي اح يا))β=0.644يتمماجيي يتقيمغمايخمة ياي1يفجييدممغماييدمامةقيد ماتمويي دتماتاعجيمعؤ يي
يد يمغمايمة ياهي0 644يفجي اصاييدماتمج ي
 5اممنييدثلخاي)) α=1.98يتمماجيخ ييدماتمويي دتماتاعجي اع مليمتعت يصعفاي،فعل ياممعنييدمعاتمجيماعلتيي
 1.98ي
فل ياملئجييدمح مقييدمخماعنير عالهيمشعمايخةخعتقييدفاضعمنيتذدعكيخع يماعتمويلع ملاييدمعلمم يي دتماتاعجيمعؤثاي
ا ملًي ي اصاييدماتمج
الفرضية  5د:يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي
يدفاضمنييدصفامن ي يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي
ييد يتق( )14يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ميل ًي

Sig.
.000b

F
157.282

ييدمتممقي ي
ييدمتممقي ا يمامتإييد دنα=0.01
ي اصاييدمتممقيي

Model Summary
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
a
1
.767
.588
.585
.58895
a. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
ANOVAa
Sum of
Model
Squares
df
Mean Square
1
Regression
54.554
1
54.554
Residual
38.154
110
.347
Total
92.709
111
a. Dependent Variable: Place
b. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
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Coefficientsa

Sig.
.000
.000

t
5.599
12.541

Standardized
Coefficients
Beta
.767

Unstandardized Coefficients
Model
B
Std. Error
1
)(Constant
1.223
.218
Adoption_of_e_Marketing
.673
.054
a. Dependent Variable: Place

 1خ غععاياممععنييدمح م ع )، (R²=0.588ممععليمماععجيم ع ثماييدممغمععاييدماععمةقيماععتموييدمع مم يي دتماتاععجيخااععخني
% 58.8ي ييدمتممقيرمليخلاجيااخنييدم ثمايفماخخعي تيمقيرلاإيدميممضمانلييدامتذجييدحلدجيد خحت ي
 2اممني)(F=157.2ييفجي تقي)(ANOVAيخ انليرتخايم يامممنلييد تدمنييدخلدغعن)(6.87ي اع يماعمتإي
يدمتممق ي
مماتمن(،)0 01تهذييمشمايإد يت ت يم ثمايمماتييد ماتمويي دتماتاجي
 3اممععن)(t=12.54يخ انععليرتخععايمع يامممنععلييد تدمععنييدخلدغععني) (2.621اع يماععمتإيمماتمععني)(0.01يتهععذيي
مشمايإد ييألهممنييدااخمنيد ممغماييدماعمةقيد ماعتمويي دتماتاعجيفعجيامعتذجييدخحت،ممعليمماعجيإمتلامعنيامعلسي
الانيم ثماييدماتمويي دتماتاجي ييدمتممق ي
 4اممنيي اح يا))β=0.673يتمماجيي يتقيمغمايخمة ياي1يفجييدممغماييدمامةقييدماتمويي دتماتاعجيمعؤ يي
يد يمغمايمة ياهي0 673يفجي اصاييدمتممق ي
 5اممنييدثلخاي)) α=1.22يتمماجيخ ييدماعتمويي دتماتاعجي اع مليمتعت يصعفاي،فعل ياممعنييدمتممعقيماعلتيي
 1.22ي
فل ياملئجييدمح مقييدمخماعنير عالهيمشعمايخةخعتقييدفاضعمنيتذدعكيخع يماعتمويلع ملاييدمعلمم يي دتماتاعجيمعؤثاي
ا م ي ي اصاييدمتممقي ي
الفرضية  5هـ:يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي ييدخمئنييدمل من ي
يدفاضعععمنييدصعععفامن ي يمعععؤثايلععع ملايماعععتموييدمععع مم يي دتماتاعععجي ععع ييدخمئعععنييدمل معععني اععع يماعععمتإي
يد دني α = 0.01ي
ً
يد يتق( )15يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ميلي ي اصاييدخمئنييدمل منيي

Sig.
.000b

F
177.249

Model Summary
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
a
1
.786
.617
.614
.60134
a. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
ANOVAa
Sum of
Model
Squares
df
Mean Square
1
Regression
64.095
1
64.095
Residual
39.777
110
.362
Total
103.873
111
a. Dependent Variable: Physical_Evidence
d. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
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Coefficientsa

Sig.
.000
.000

t
4.202
13.314

Standardized
Coefficients
Beta
.786

Unstandardized Coefficients
Model
B
Std. Error
1
)(Constant
.937
.223
Adoption_of_e_Marketing
.729
.055
a. Dependent Variable: Physical_Evidence

 1خ غععاياممععنييدمح م ع )، (R²=0.617ممععليمماععجيم ع ثماييدممغمععاييدماععمةقيماععتموييدمع مم يي دتماتاععجيخااععخني
% 61.7ي ييدخمئنييدمل منيرمليخلاجيااخنييدم ثمايفماخخعي تيمقيرلاإيدميممضمانلييدامتذجييدحلدجيد خحت ي
 2اممني)(F=177.24ييفجي تقي)(ANOVAيخ انليرتخايم يامممنلييد تدمنييدخلدغن)(6.87ي ا يمامتإي
مماتمن(،)0 01تهذييمشمايإد يت ت يم ثمايمماتييد ماتمويي دتماتاجي ييدخمئنييدمل من ي
 3اممععن)(t=13.31يخ انععليرتخععايمع يامممنععلييد تدمععنييدخلدغععني) (2.621اع يماععمتإيمماتمععني)(0.01يتهععذيي
مشمايإد ييألهممنييدااخمنيد ممغماييدماعمةقيد ماعتمويي دتماتاعجيفعجيامعتذجييدخحت،ممعليمماعجيإمتلامعنيامعلسي
الانيم ثماييدماتمويي دتماتاجي ييدخمئنييدمل من ي
 4اممنيي اح يا))β=0.729يتمماجيي يتقيمغمايخمة ياي1يفجييدممغماييدمامةقيد ماتمويي دتماتاعجيمعؤ يي
إد يمغمايمة ياهي0 729يفجي اصاييدخمئنييدمل من ي
 5اممنييدثلخاي))α=0.937يتمماعجيخع ييدماعتمويي دتماتاعجي اع مليمتعت يصعفاي،فعل ياممعنييدخمئعنييدمل معني
مالتيي 0 937ي
فل ياملئجييدمح مقييدمخماعنير عالهيمشعمايخةخعتقييدفاضعمنيتذدعكيخع يماعتمويلع ملاييدمعلمم يي دتماتاعجيمعؤثاي
ا ملًي ي اصاييدخمئنييدمل من ي
ي
ً
الفرضية  5و:يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملي ييألفاي يي
يدفاضمنييدصفامن ي يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ييألفاي ي ا يمامتإييد دني α=0.01ي
يد يتق( )16يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي ي اصاييألفاي ي

Sig.
.000b

F
189.676

Model Summary
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
a
1
.796
.633
.630
.58658
a. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
ANOVAa
Sum of
Model
Squares
df
Mean Square
1
Regression
65.263
1
65.263
Residual
37.848
110
.344
Total
103.111
111
a. Dependent Variable: People
b. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
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Coefficientsa

Sig.
.000
.000

t
7.174
13.772

Standardized
Coefficients
Beta
.796

Unstandardized Coefficients
Model
B
Std. Error
1
)(Constant
1.561
.218
Adoption_of_e_Marketing
.736
.053
a. Dependent Variable: People

 1خ غععاياممععنييدمح م ع )، (R²=0.633ممععليمماععجيم ع ثماييدممغمععاييدماععمةقيماععتموييدمع مم يي دتماتاععجيخااععخني
%63.3ي ييألفاي يرمليخلاجيااخنييدم ثمايفماخخعي تيمقيرلاإيدميممضمانلييدامتذجييدحلدجيد خحت ي
 2اممني)(F=189.67ييفجي تقي)(ANOVAيخ انليرتخايم يامممنلييد تدمنييدخلدغن)(6.87ي ا يمامتإي
مماتمن(،)0 01تهذييمشمايإد يت ت يم ثمايمماتييد ماتمويي دتماتاجي ييألفاي ي
 3اممععن)(t=13.77يخ انععليرتخععايمع يامممنععلييد تدمععنييدخلدغععني) (2.621اع يماععمتإيمماتمععني)(0.01يتهععذيي
مشمايإد ييألهممنييدااخمنيد ممغماييدماعمةقيد ماعتمويي دتماتاعجيفعجيامعتذجييدخحت،ممعليمماعجيإمتلامعنيامعلسي
الانيم ثماييدماتمويي دتماتاجي ييألفاي ي
 4اممنيي اح يا))β=0.736يتمماجيإ يتقيمغمايخمة ياي1يفجييدممغماييدمامةقيد ماتمويي دتماتاعجيمعؤ يي
إد يمغمايمة ياهي0 736يفجي اصاييألفاي ي
 5اممنييدثلخاي)) a=1.56يتمماعجيخع ييدماعتمويي دتماتاعجي اع مليمتعت يصعفاي،فعل ياممعنييألفعاي يماعلتيي
 1 56ي
فل ياملئجييدمح مقييدمخماعنير عالهيمشعمايخةخعتقييدفاضعمنيتذدعكيخع يماعتمويلع ملاييدمعلمم يي دتماتاعجيمعؤثاي
ا ملًي ي اصاييألفاي
ي
ً
الفرضية  4ز:يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملي ييدمم ملايي
يدفاضعععمنييدصعععفامن ي يمعععؤثايماعععتمويلععع ملاييدمععع مم يي دتماتاعععجي ععع ييدمم معععلاي اععع يماعععمتإييد دعععني
α =0.01ي
ً
يد يتق( )17يمؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ميلي ي اصاييدمم ملت

Sig.
.000b

F
148.559

Model Summary
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
a
1
.758
.575
.571
.85789
a. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
ANOVAa
Sum of
Model
Squares
df
Mean Square
1
Regression
109.337
1
109.337
Residual
80.958
110
.736
Total
190.295
111
a. Dependent Variable: Process
c. Predictors: (Constant), Adoption_of_e_Marketing
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Coefficientsa

Sig.
.759
.000

t
-.308
12.188

Standardized
Coefficients
Beta
.758

Unstandardized Coefficients
Model
B
Std. Error
1
)(Constant
-.098
.318
Adoption_of_e_Marketing
.952
.078
a. Dependent Variable: Process

 1خ غععاياممععنييدمح م ع )، (R²=0.575ممععليمماععجيم ع ثماييدممغمععاييدماععمةقيماععتموييدمع مم يي دتماتاععجيخااععخني
% 57.5ي ييدمم ملايرمليخلاجيااخنييدم ثمايفماخخعي تيمقيرلاإيدميممضمانلييدامتذجييدحلدجيد خحت ي
 2اممني)(F=148.55ييفجي تقي)(ANOVAيخ انليرتخايم يامممنلييد تدمنييدخلدغن)(6.87ي ا يمامتإي
مماتمن(،)0 01تهذييمشمايإد يت ت يم ثمايمماتييد ماتمويي دتماتاجي ييدمم ملا ي
 3اممععن)(t=12.18يخ انععليرتخععايمع يامممنععلييد تدمععنييدخلدغععني) (2.621اع يماععمتإيمماتمععني)(0.01يتهععذيي
مشمايإد ييألهممنييدااخمنيد ممغماييدماعمةقيد ماعتمويي دتماتاعجيفعجيامعتذجييدخحت،ممعليمماعجيإمتلامعنيامعلسي
الانيم ثماييدماتمويي دتماتاجي ييدمم ملا ي
 4اممنيي اح يا))β=0.952يتمماجيي يتقيمغمايخمة ياي1يفجييدممغماييدمامةقيد ماتمويي دتماتاعجيمعؤ يي
يد يمغمايمة ياهي0 952يفجي اصاييدمم ملا ي
 5اممنييدثلخاي))α=0.098يتمماجيخ ييدماتمويي دتماتاجي ا مليمتت يصفاي،فل ياممنييدمم معلايماعلتيي
 0 098ي
فل ياملئجييدمح مقييدمخماعنير عالهيمشعمايخةخعتقييدفاضعمنيتذدعكيخع يماعتمويلع ملاييدمعلمم يي دتماتاعجيمعؤثاي
ا ملًي ي اصاييدمم ملا ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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الفصل الخامس :النتائج والتوصيات
ي
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 1.5النتائج
النتائج المتعلقة بالتحديات التي تواجه تبني تسويق خدمات التأمين اللكتروني
• إ يشاتلاييدم مم يخمليممم تعيم يا ايايملدمنيتخشامنيال اةيفجييدماح نييدمامةخ مني ير يمضقييدل ي
يدماح منيدم خمةلاييدماتمويي دتماتاجيمقيمالح نييدا خملايتمحلتدنيمالفمنل
• إ يشاتلاييدم م م يمملاسييدماتمويي دتماتاجيفة يفجيإ للقييدخملالاييدالممنيتدتانليدغلمنييدمتمي يممخا ي
ا لمليمم تاييممتلماليمة مييدح تقييدشلم نيألاش نييدمممجييدماتمةجيد ل ملاييدم ممامن
• هالكيم ثماي ا ييد متيمقييدخشامني يلقيشاتلاييدملمم يفجيمخاجييدماعتمويي دتماتاج فناعلكيحل عنيإدع ي
رح يتيمغمماياي تهامنيفجييدخامنييدمحممنيفجييدنمتقيتيدمالايتيدف افنييدما مممنيد شاتلا
• هالكيمع ثماي عا ييد متيمعقييدمتاتدت معنيفعجيمخاعجييدماعتمويي دتماتاعجيفعجيا علبييدمعلمم يتذدعكيدمتيتخعني
اعا نييدم عتاياييدمتاتدت مععنيفعجيم علقيمصععممميتم عتماييدمتياعقييإلدتماتامععنيتممممعميفملدممنعليتاع امنلي
يدمالفامني ي
• ضاتاةيمتفاييداامنيتيدلصتصمنيفجييدماتمويي دتماتاجيدمليدنعليرهممعنيفعجيمخاعجييدماعتمويي دتماتاعجي
تمؤثاي ياملانييدمملمقيخختيدصييدملمم ييدتماتاملي
• هاععلكيمعع ثماي ععا ييد متيمععقييدمشععامممنيفععجيرهممععنيت ععت ييدغ ععلمييدةععلاتاجييدععذييمععا مي مععقييدماععتموي
ي دتماتاجيممليمالهميفجيمخاجييدماتمويي دتماتاجيفجيا لبييدملمم
• هالكيم ثماي ا ييد متيم قييدمل منيفجيمخاعجييدماعتمويي دتماتاعج،يف اشعلميمتاعقيإدتماتاعجي ع ييإلامااعاي
رشخعيمليمتت يخ اشلميتخالميمتاقيمل ي،يحمتير يمصممميتإاشلميتم عتماييدمتياعقييإلدتماتامعنيمحمعلجيإدع ي
لخايميمملصصم يت ي ا ني لدمنيم ييدتفلمة
النتائج المتعلقة بعناصر المزيج التسويقي عندما يتم العمل بتسويق التامين اللكتروني
• ممييدمحةويفجيهذيييدخحتيم ييدفاضمنييدمجيمشمايخ يماتموييدم مم يي دتماتاجيمعؤثايخشعتقي عا يي ع ي
الصاييدمممجييدماتمةجيد ل ملاييدم ممامعن( )7PSيممعليمماعجيخع ييدممعقيخلدماعتمويي دتماتاعجيماعمةخالًي
امؤ ييإد يم ثمايتيض ي يتقي اصايم ي الصاييدمممجييدماتمةجي
• مؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي ييدمامج فنالكيإمتلامنيدشاتلاييدم مم يخمصممميمام لاي
يدم مم يتمة ممنلي ي امويي امااايممليممتيفويمقيمم خلاييدمصاييداامجيتي دتماتاج
• مؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي ع ييداعمايفناعلكيإمتلامعنييدمتمعهييداعامقيفعجيي اعم لخني
د مغماياييداتامنيتيمللذييدةايايايخش انل
• مؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي ييدماتمج يفنالكيإمتلامنيدشاتلاييدمع مم ي ع يم اخعني
يدم م يم ي ا ييدماتمجييدملم فنيدل ملمنليتمام لمنل
• مؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي ييدمتممق يفل ييامل يمييدماتمويي دتماتاجيماعلهميفعجي
مة مصييدةاتياييدماتمةمنيتإمصلقييدل منيد مخت يفجييدممل يتيدمتل ييدمالاخم
• مؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي ييدخمئنييدمل مني فم ع ي ع يشعاتلاييدمع مم ير يمع اكي
رهممنييدممقييدماممايدم تمايمتيامنلي يي امااايد ميمتتم ي الالايتاع ايايمخعل قييآلايميخاعخ ير ي
يدمخلئ يرصخحتييمةضت يتاملي تماليفجيمصف يي امااايتي مم تيي معيتمص ايمم تملا
• مؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا ملًي ييألفاي يفلدتصتقيإد ييألفاي يتإاضلئنميفعجيمماعلتقي
يدماتام يتيدمخلئ يخع ت يحعتي ميمل معنيمع يلعالقييدمتاتدت معليتمم تمعلاييدمخعلئ يتدعمسيهاعلكيضعاتاةي
د تا لميتيدمامشلام يرهممنييدماصاييدخشعاييفعجيشعاتلاييدمع مم يمع يمعمت يييدل معنيتمم ةعجييدل معني
مام يإد يممل ةياضلييدمخت يتممل ةيمامتإيت ئعيد شاتنيتمام لمنل
• مؤثايماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ا معلًي ع ييدمم معلا يفعل يي اعم لخنيد خعلاييدمخعلئ يتمتصعمقي
يدل منيتيألاملايتيدشات يتييدمغ ملاييدم ممامنيرصخحايمممي خايشختلايي امااا
• متصقييدخحتيإد يراعيمت يم ثمايدماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجي ي الصاييدمممجييدماتمةج7ps
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 2.5التوصيات
• م ير يمتت ييدماتمو يي دتماتاج يمةما يخلدمل م يي امايمم ج ييدذي يممالتق يم إ يفملدمن يتم ثماي
متاتدت ملييدمم تملايت يةيمالفامن
• مقييدمممقيخمثلخنيمحتاييدماتمويي دتماتاجيتذدكيد ماتممي ي الصاييدمممجييدماتمةجيدمانجيما دني
يدم لما يفج ييدل من ييدم ممامن يتمحام ي ت ة يل من ييدم مم يرت يغماهل يم ييدم ثمايا ييدا خمن ييأللاإ ي ي
ل منييدممالم
• م ير يمتت يم مت نيمتاتدت ملييدمم تملاي مميًيائماملًيم يفاموييدماتمويي دتماتاجيماذييدخ يمن
• م ير ي يمم لهق ييدماتمو يي دتماتاج يثةلفن ييدشاتن يتيدم تا ييدمتاتدت ج ي يتماخغج ير يماتم ي ي
يدمتيصقييدماممايتيدمغذمنييداي منييدمامماة
• إ يم تما يماتمو ييدملمم يي دتماتاج يفج يشاتلا ييدم مم يامةت يإد ياملئج يإم لخمن ،يم يت نن ييدا اي
يد يل منيتم يت ننييدا اييدممم ةنيخلداملئج
• مخ تيخ يإاشلمي يئاةييدماتمويي دتماتاجيرتيمفمم نليفجييدمؤاانيدعيم ثمايايإم لخمنيم حت نيتا يمامحوي
ي امثملا
• مممخايهذيييدخحتيخمثلخنيختص نيتآدمنيمملخمنيحمتيمال ييدةل ةيفجيمت معييدمتيا ييدمح ت ةياحتيم ل اي
يدم ثما
• م ير قيا لخييدماتمويي دتماتاجيم يمتفايخامنيمحممنياتمنيتمممانيدالمصل ايتألثاهلييدتخمايفجييا لمي
تم تما يتماتمو ييدل ملا ييدم ممامن يتم نا يم يلالق ييدمتياق يي دتماتامن ييألتثا يانتدن ي ا يي امل يمي
ترتثاي لذخمن
• إ ل ةييدنمت نييدما مممنيدشاتلاييدملمم يخمليممتيفويمقيمم خلايمخاجييدماتمويي دتماتاج
• ضاتاة يمشامق ياتيام يترا من يمال ي يما مم ي مق ييدماتمو يي دتماتاج يفج يملم ه ييدة ل لا يت ي
اممليا لبييدملمم
• ضاتاةيمتفماييد مييدملدجييدالمميدم خموييدماتمويي دتماتاجيمقيم ام ييدملم م يفجييدم مم يتيامل يمي
يألالدم ييدح مثنيفجييدماتمو
• ضاتاة ير يمةتم ي شاتلا ييدملمم يخمتفما ياتي يخملالا يتمم تملا يماتمةمن يمال ي يم خمن ييحممل لاي
تاغخلاييدمخلئ يفجييمللذياايايمنميفممليممم ويخلدل ملاييدم ممامن
• ضاتاة يمملخمن ييدم تايا ييدح مثن يفج يم لق ييدماتمو يي دتماتاج يتيدتصتق يإد ييدممالم ي خا يرح تي
يدتالئقيي دتماتامنيخمليدنليم ثمايمخلشاي ييدل ملاييدم ممامن
• يدممق ييدمامما يدمخاج ييدماتمو يي دتماتاج يتمحةمو ييداا ن يتيدفل من يتيألمامن يفج يمة مم ييدل من ييدم ممامني
فضالًي يمة مقييدمت فنيم يلالقييامل يمييألالدم ييدح مثني خاييدخاالمجييدماتمةجيد شاتنيدغلمنيتصتقي
يدل منييدم ممامنيإد ييدمخت يفجيمتل يت ت ه
• ي همملميخلدماتمجيي دتماتاجييدمجيمامل ميي امااايفجيماتموييدل ملاييدم ممامنيتيدمماهي ييألالدم ي
يدال حن يفج يماتمو ييدل ملا يم يلالق ييدمتاتدت مل ييدمم تاة يت امو يا لحنل يتيدمةخلا ييدمج يممت ي
م لتمهل
• ضاتاةياملميشاتلاييدم مم يخمفممقييداشل ييإل الاجيد ل منييدم ممامنيتيدمت منييدم ممامنييدمة منيم يلالقي
يدتالئقييدح مثنيمثقيي امااايتيدخام يي دتماتاج
• م ي يشاتلاييدملمم يماي لةييدمتيمقييد ممغايفمنيدممالئنليفجيممم نلييدماتمةج
• ضاتاةيت جيإ يايايشاتلاييدم مم يخ هممنييدماتمويي دتماتاجيت تاهيفجيمممممييدمممة ييدمالفامنيخم ي
شاتلاييدملمم ،تمليمممياةقيثةلفنيماتموييدم مم يي دتماتاجيإد ييدمؤم يدنم
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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استمارة استبانه
إلى/السادة المحترمين
ي
تحية طيبة وبعد،
ي
رافويدتمييامخلانيحعتق يمتضعتبييدخحعتييدم خمةعجي"رثعايماعتمويلع ملاييدمعلمم يي دتماتاعجي ع ي الصعاي
يدمممجييدماتمةجي"7psي .فلدماتموييإلدتماتاجيهعتي خعلاةي ع ييإلاعمايمم منييدمعجيماعمل ميفعجيما عممي عا ي
متاتدت ملي يإلمصل اييدح مثنيتذدكي ي امويمحتمقييدات ييإلفمايضمنيإد يتياقيم متسيتمممخاييدماتموي
يإلدتماتاععجي ععمميمنععميمع ييإلاععمايمم منييدماععتمةمنييدشععلم نييدح مثععنيحمععتيراعععيمممخععاياععتبيمنععميمع يراععلدم ي
يدماتموييدذييمام يإد يمحةمويره يفعي خاييإلامااا ي
مععععع ير عععععقيممافعععععنيرثعععععايماعععععتمويلععععع ملايي دمععععع مم يي دتماتاعععععجي ععععع ي الصعععععاييدمعععععممجييدماعععععتمةجي
( 7psيدمامج،يدماععمما،يدمتممق،يدماتمج،يدخمئنييدمل مععن،يألفاي ،يدمم ملا)يفععجيحععلقيمخاععجييدماععتمويي دتماتاععجي
مامةخال مميمصممميي امخلاني يم مت نيم ييألائ نيملصييدخحتيتيدمجيمن هيخ تاهليإد يم تمايصال ني
يدم مم يتممل ةييإلاخ لقي ييدل منييدم ممامنيتممل ةييدت جييدم مماجيدع إيمعت فم يت تيئعايتتتعالميتمام عم ي
يدم مم تمحةمةععليدنععذيييدنع هيمععميمصععممميهععذيييإلاععمخمل ييآم ععم يمععاتمييإل لخععني ع يمععليمحمتمعععيمع يراععئ نيدمععلي
آلايئتميم يرهممنيامتقي منل،يمؤت م يدتمير يرمنيمم تملايرتيآايمياحصقي منليامتت يألغايلييدخحعتي
يدم مجي،يدخحتيامملًيدممم يم ييدممافنيدمليفمعيمحةموييدفلئ ةيد ممق ي
ي
م الشكر الجزيل لتعاونكم و حسن اهتمامكم
ي
ي
ي
ي
ي
ي
بيانات عامة
يامييدمؤااني ……………………………ي
يد اس ي…………………………………ي
ي
يدمماي ي
ي
يدمؤهقييدم مج ي
خممنييدممقي ……………………………ي
ي
يدلخاة
ي
ي

ي
ي
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الجزء األول :أسئلة متعلقة بالتحديات التي تواجه متغير التسويق اللكتروني
أعارض أعارض محايد أوافق أوافق
أسئلة البحث
الرقم
بشدة
بشدة
0ي

مت يم خمويدماتمويل ملاييدم مم يي دتماتاجيفجيا لبييدم مم ي

التحديات التنظيمية
1ي

مييهمملمييإل ياةيخلدماتمويي دتماتاجي

2ي

يماتمةج يال ا ي
م يمتفا يتل ا ي
تيدفملدملايي مصلدمنييدماتمةمن

3ي

يما مم يت مج ييألاش ني

مياال نييدمت فم يخ هممنيماتموييدم مم يي دتماتاج

4ي

اال نيمت فجيتم مايييدماتمويخ ييدل ملاييدم ممامنييدتماتاجيمة قي
م ي هميتممميي امغالمي انمي
ا نيثةنييدمخلئ يفجييامل يميي امااايدغالييدم مم

ي

التحديات التكنولوجية

6ي

اا نييدم تاياييدمتاتدت منيفجيمصممميتم تماييدمتياقيي دتماتامني

5ي

7ي

ميياا لميفتاةييدماتمويي دتماتاجيفجيماتمويل ملاييدملمم

8ي

م يمتفا ييداامن يتيدلصتصمن يد مم تملا يتإمتلامن يمماضنلي
داللماي ي
ميت ت ييد مييدفاجيتيدم تمايفجيإ يايايشاتلاييدم مم

10ي

خ ميشختنيي امااايتصمتخنييدماةقي خاييدمتياقيي دتماتامني

9ي

ي
11ي

التحديات التشريعية
ميت ت ي

يلخايميتالاتامم يفجيماتمويي دتماتاجي

12ي

صمتخنيم خموييدمشامملايتيدةتيام ي

13ي

م يت ت يمشامملا يالاتامن يمتض
ي دتماتاجي
ميت ت ييدغ لمييدةلاتاجييدذييمام يد ماتام يم لدخنييدممالميفجي
ممقيراحلمييدملدميشايميمام لمنميت فقيامممنلي خاييإلاماااي
غمل ييدمشامملا يتيدةتيام ييداي ن يدمم ملا يي حمملق ييدمج يممم ي ي
اموييدمتياقييدتهممنيفجيي امااا

14ي
15ي

ي
16ي

ي ايئميي امااا
ي خممن يتا ل

ييإل ال ي

التحديات المادية
يامفلبييدمت فنييدمل منيد محتقيإد ييدماتموييإلدتماتاج ي

17ي

ميشاتنييدم مم يم يإ للقيمتاتدت مليتمم يايمةامني لدمني

18ي

يامفلبييدمتلدمهييدمل منييدللصنيخ ياةيتصملانييدمتياقيي دتماتامن

19ي

م يتفلمن ييدمتيا ييدمل من يدم ام يتم همق يمت فم يتم ما ييدماتموي
ي دتماتاجي
ميا اةييدمخلئ يدالشمايكيخل منيي امااا

20ي
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الجزء الثاني :أسئلة تتعلق بمتغير عناصر المزيج التسويقي للخدمات التأمينية عندما يتم العمل بالتسويق اللكتروني
أعارض أعارض محايد أوافق أوافق
أسئلة البحث
الرقم
بشدة
بشدة
ي
المنتج
ي
21ي

مت ياغخنيد مخلئ يفجيشايميل منييدم مم ي

ي

ي

ي

ي

ي

22ي

مممةععع يهاعععلكيإمتلامعععنييدحصعععتقي ععع يمم تمعععلايمنمعععني ععع يماعععمتإي ي
يدل ملاييدم ممامنيم يلالقيي اماااي
متياقيشاتلاييدم مم يمممقي يإالمني الالايمقيمخلئانعليمع يلعالقي ي
مت فمنليدر لخني يريياؤيقيرتييامفالاي
ماععنمييدماععتمويي دتماتاععجيفععجييدممععاهي ع يل ع ملايمععليخم ع ييدخمععقي ي
د مامجييدم مماجيدشاتنييدملمم ي
اععلهمايمتاتدت مععلييدمم تمععلاييفععجيل مععنييدماععتمويي دتماتاععجيفععجي ي
ماععامقيتمةصععمايمع ةيمصععمممييدماععمجييدمع مماجييد مع يمع يلععالقي مععقي
يدخملاععلاييدللصععنيخلدمخععلئ يتاغخععلمنميترذتيانععميخصععتاةياععاممني ع ي
شختنيي امااا ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

يدمتمععععععهييداععععععامقيفععععععجيي اععععععم لخنيد مغمععععععاياييداععععععتامنيتيملععععععلذي ي
يدةايايايخش انل ي
مشلاتنييدمخت يخ لميمالح معيفجيمح م ييداماي خاييدمفعلتليمع ي ي
لالقيي اماااي
م يلالقيي امااايتيد اتهييدممغماةيفم يي ام لخنييدااممنيدنذهي ي
يدممغمععايايتإ ععايميمغممععايايفععجيراععملايمام ععلاييدمععلمم ييدم اتحععني
د خمقيلالقيي امااا ي
مععععتفاييدخملاععععلايتيدمم تمععععلاي عععع ييدمخععععلئ يممععععليممععععم يدشععععاتلاي ي
يدمععععععلمم يتيدماععععععتام يد مالفاععععععنيت عععععع مييحمتععععععلايتذدععععععكيدت ععععععت ي
يدماتمويي دتماتاج ي
يامل يمييد ا ييدمخمتاةيتيإلخ ي منيفجييدمامماي ي امويي امااا ي ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

يدمتاعععقيي دتماتاج هعععتير يةيماتم معععنيتت لئفععععييدماعععتمةمنيخصعععتاةي ي
فل ن ي
ضاتاةيمفممقييداشل ييإل الاجيم يلالقيم ممييإلمتلاملاييدخشامني ي
يدمملصصنيفجييدم ل اييدملم فنيدر ال يتخت عيللصيفجيم لقي
مل م ييدحمالاييإل الامنييتمصمممنليتاملسيفل ممنلي
ة ي تايا يم امخمن يد مخمملا يفج يخ يمن ي م نم يتممتم هم يختلفني ي
يدمم تملاي ييدم مم يت مييامصلايهذهييدخايمجي يمامجيتيح يفجي
يدخ يمنيتدت يمامايخصتاةيمامماة ي
يدا ايإد ي نت يماشم ييدمخمملاي يرانليم مي نت ييإل ال يتيدخمقي ي
يدشلصج،تإانل ي مم يمتمق يد نت ييدماتمج يخلدشاتن يتيح ي الصاي
يدمممجييدماتم ج ي
ي
اا نيحقيشتلتيييدمؤمام يتامل نميتيلذيمالح لمنم ي
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ملم هيرا ت يخلدمتممقيخللمالهيصتاةيت خممنيمامجييدملمم ي
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37ي

ياععععععمل يمييدماععععععتمويي دتماتاععععععجيماععععععلهميفععععععجيمة ععععععمصييدةاععععععتياي ي
يدماععععععتمةمنيتإمصععععععلقييدل مععععععني د مخععععععت يفععععععجييدممععععععل يتيدمتععععععل ي
يدمالاخم ي
ياعععمل يمييدماعععتمويي دتماتاعععجيمعععؤثاي ععع يمتممعععقييدل معععنييدم ممامعععني ي
خللمصلاييدتثمايم ييدةاتيايممليمة قيم يمتلدمهييإلاملج ي
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ي امويي اماااي

السعر

الترويج

التوزي
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39ي

تخلدم تم ييدماتمويي دتماتاجيمالهميم يلالقيمة مقييدةاتياييدماتمةمني ي
خملفملي ييدمت فم يترصخحاييدمالانيمخلشاةيمقييدمخت ي
م يلالقييدماتمويي دتماتاجي مقييدمتممقيمالهميفجيممل ةييدمخمملاي ي
تاا نيل منييدمخت ي
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ي ممل ي ييدتمخمتما يتيدخام ملا يتيدمةاملا ييدممم ة ييدمج يم ا ي ي
يدتياق ي ي امو ييامل يم ييدفل ق يد صتا يتيدااتملا يتيدصتاي
تيدصتا ي
رصخحلييدم ممملايي فمايضمنيمماة نيتمملحنيدميئاييي امااايحتقي ي
يدملدميحمتيمممياخل قييدمم تملايتيدخملالايتيد ميتيدل ملايخمانم ي
يشاتلاييدملمم ير يم اكيرهممنييدممقييدماممايدم تمايمتيامنلي ي
يي امااا يد م يمتتم ي الالا يتا ايا يمخل ق ييآلايم يخاخ ير ي
يدمخلئ يرصخحتي يمةضت يتامل ي تمال يفج يمصف يي امااا يتي مم تيي
معيتمص ايمم تملا ي
مالمج يمةاملا يمتياق ييدتم يإذ يرصخحا يان ن ييدتصتق يفج يملم هي ي
راحلمييدملدمي
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يدتصعععتقيإدععع ييألفعععاي يتإاضعععلئنميفعععجيمماعععلتقييدماعععتام يتيدمخعععلئ يي ي
خععع ت يحعععتي ميمل معععنيمععع يلعععالقييدمتاتدت معععليتمم تمعععلاييدمخعععلئ ي
تدمسيهالكيضاتاةيد تا لميتيدمامشلام ي
ممضم ي اصاييألفعاي يرتييداعلسيمع يمعمت يييدل معنييدمعجيياعمخ دمنمي ي
يدشاتنيخلأل نمةيتيدمم يايتيدخام ملاي
ممضعععععم ي اصعععععاييألفعععععاي يرتييداعععععلسيمععععع يمم ةعععععجييدل معععععنييدعععععذم ي ي
ممصعععععع تييمععععععقيمععععععمت يييدل مععععععني خععععععاييدخام مععععععلايتيأل نععععععمةي
تيدمم يايمخلشاةيخ ت يم لمايت يم ياييدال ن ي
رهممنييدماصاييدخشاييم يممت يييدل منيتمم ةجييدل منيماعم يإدع ي ي
ممل ةياضلييدمخت يتممل ةيمامتإيت ئعيد شاتنيتمام لمنلي
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مييدحل نيإد يي مصلقييدشلصجيدمتصمقييدل منيتذدكيم يلالقي ي
يدشختلايتيدمتاتدت مليتمةاملايي مصلقيتيدمم تملا ي
خالم يتممممم يثةن ييدمخت يفج ييدماتمو يي دتماتاج يمؤثا يفج يح مي ي
تات منييدخملالاييدمجيمحصقي منليشاتنييدم مم ي
ي ام لخن يد خلا ييدمخلئ يرصخحا يممم ي خا يشختلا يي اماااي ي
تمتصمقييدل منيتيألاملايتيدشات يتييدمغ ملاييدم ممامني ي
يم يتاامنييدمم تملاييدمجيم اييمخل دنلي ا يإخايمي ةت ييدم مم يفجي ي
يدماتمو يي دتماتاج يمنمن ي ي يإذ يممم و ييألما يخ اايا ييدممق يرتي
خةضلمليملدمن ي
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