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:ممخص

 إال أنيا سيمت القياـ بممارسات غير أخالقية لصبح العديد مف الزبائف،قدمت االنترنت العديد مف المنافع

 وذلؾ ألف المؤسسات المسوقة عبر االنترنت ال يمتمكوف نفس الدرجة مف،أكثر عرضة لصور الغش التجاري
 مما يسيـ في خمؽ القيمة لمزبوف، وليذا تـ وضع معايير وقواعد مرشدة،الوعي باألخالقيات في تعامالتيـ
 وىذا. لذا جاءت ىذه الدراسة لمعرفة دور أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت في خمؽ قيمة الزبوف الرقمي،الرقمي
 حيث تـ جمع البيانات باالعتماد عمى أداة الدراسة والمتمثمة،مف خالؿ االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي
 وبعد تحميؿ البيانات، استبانة صالحة لمتحميؿ201 وقد ركزت ىذه الدراسة عمى عينة قدرت بػ،في االستبياف

 تـ التوصؿ إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية بيف أخالقيات التسويؽ عبرSPSS باستخداـ البرنامج اإلحصائي

. االجتماعية والوظيفية وىو ارتباط موجب متوسط نسبيا، المالية،االنترنت وقيمة الزبوف الرقمي الشخصية
. قيمة الزبوف، الزبوف الرقمي، أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت، التسويؽ عبر االنترنت:كممات مفتاحية
.M14 ،M31 ،L86 : JEL تصنيفات

Abstract:
Internet has provided many benefits, but it has facilitated the conduct of unethical
practices, as many customers have become more vulnerable to forms of commercial fraud,
because the institutions marketed via the Internet do not have the same degree of awareness
of ethics in their dealings, and for this reason, guiding standards and rules have been set,
which contributes to creating The value of the digital customer, so this study came to know
the role of Internet marketing ethics in creating the value of the digital customer. For This
Reason, A Descriptive Analytical Method Is Used By Administering A Questionnaire To 432
People To Collect Data. After Analyzing The Data Using The SPSS Statistical Program, It
Was Found That There Is A Statistically Significant Impact Of Internet marketing and the
digital customer's personal, financial, social and functional value, which is a relatively
medium positive correlation.
Keywords: Internet Marketing, Internet Marketing Ethics, Digital Customer, Customer Value.
Jel Classification Codes: L86,M31,M14.
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 .1مقدمة
يشيد العالـ تغيرات جذرية وسريعة؛ إذ تزداد األسواؽ تحوال الستخدامات االنترنيت لتتسع وتغطي

العالـ أجمع؛ فظيرت وسائؿ جديدة لمتواصؿ والمشاركة والخدمات البنكية والتسوؽ والحصوؿ عمى

المعمومات والتواصؿ االجتماعي؛ وىو ما يؤدي إلى خمؽ الفرص واالختيارات ،ولضماف استمرار النمو
والفرص ،ال يجب فقط أف تكوف التطورات عبر االنترنيت متاحة لعدد أكبر مف الناس فحسب ،بؿ يجب

أف تكوف موضع ثقة بما يكفي لمجميع ،حيث يتمتع أكثر مف  %40مف سكاف العالـ بإمكانية الوصوؿ
إلى شبكة اإلنترنت؛ وىذا ما سيؿ عممية التسويؽ الرقمي لمكثير مف المنتجات.

وبالرغـ مف المنافع والمزايا التي تقدميا التطورات التكنولوجية واالنترنت ،إال أنيا سيمت القياـ

بممارسات غير أخالقية مف قبؿ المؤسسات والمسوقيف بصفة عامة عند تسويؽ منتجاتيـ ،فقد أصبح

العديد مف الزبائف أكثر عرضة لصور الغش التجاري ،وأشكاؿ جديدة مف الممارسات غير األخالقية عبر
االنترنيت ،مما فرض وضع معايير وقواعد مرشدة تخص الحاالت المختمفة.

لذا فإف بقاء المؤسسات ونجاحيا في عصر االنترنت والرقمنة مرىوف بما تقدمو لزبائنيا مف قيمة

وذلؾ في إطار عالقة التعامؿ المباشر بينيا وبيف الزبوف مف جية وما تقدمو مف منتجات أثناء عممية

التبادؿ مف جية ثانية ولتحقيؽ ذلؾ يتطمب األمر وضع إستراتيجية ميمة في التفكير إلى ما ىو أبعد مف
عممية تقديـ المنتجات والخدمات بؿ تحقيؽ مستوى جيد وعميؽ لعالقة المؤسسة بالزبوف مف خالؿ إيجاد

الفرص التسويقية التي مف شأنيا تعزيز قيمة الزبوف ،بوصفيا النشاط األكثر اتصاال بالزبوف مف خالؿ
سعيو إلى تشخيص وتمبية متطمباتو عف طريؽ تقديـ منتجات ذات قيمة تحقؽ مف خالليا المؤسسة
أىدافيا.

 .1.1إشكالية الدراسة
تسطر المؤسسات والمسوقوف بصفة عامة الكثير مف القيـ التي تركز عمييا أثناء أدائيا لوظائفيا
المختمفة ،وتتجمى تمؾ القيـ بشكؿ واضح في النشاط التسويقي باعتبارىا أخالقيات لمتسويؽ ،وفي ظؿ
الرقمنة توجيت العديد منيا لتسويؽ منتجاتيا عبر الوسائط الرقمية المختمفة ومنيا عبر االنترنت ،بيدؼ

خمؽ قيمة لمزبوف الرقمي وىي الدرجة التي يصبح فييا المنتج أو الخدمة ممبيا لتوقعات الزبوف عف السعر

والجودة وغيرىا .مف ىذا المنطمؽ يمكف طرح التساؤؿ الرئيسي اآلتي 8ما مدى مساهمة أخالقيات

التسويق عبر االنترنت في خمق قيمة الزبون الرقمي؟
 .2.1أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أىميتيا مف أىمية متغيراتيا ،حيث ينظر إلى القيـ والمبادئ التي تركز عمييا

المؤسسات في أداء أعماليا كمعايير وقيـ أخالقية لمتأكد مف صحة عمميـ ،سواء فيما تعمؽ في تحديد
المنتوج والخدمة المقدمة ،مضموف اإلعالف ،التعامؿ مع الزبوف وغيرىا ،غير أف ما يالحظ عمى أفراد

المؤسسات باختالؼ مستوياتيـ ،أنيـ ال يمتمكوف نفس الدرجة مف الوعي باألخالقيات في تعامالتيـ مع

الحاالت التي تصادفيـ ،وليذا تـ وضع معايير وقواعد مرشدة تخص الحاالت المختمفة ،مما يسيـ في
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خمؽ القيمة لمزبوف الرقمي ،لذا جاءت ىذه الدراسة لمعرفة مدى تأثير أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت

عمى قيمة الزبوف الرقمي.
 .3.1أهداف الدراسة

تيدؼ الدراسة تحقيؽ اآلتي8
 -المساىمة في تقديـ تأصيؿ مفاىيمي نظري ألخالقيات التسويؽ عبر االنترنت ،الذي يعتبر مف بيف

أدوات التسويؽ الرقمي.

 -معرفة مدى تبني المؤسسات والمسوقيف بصفة عامة عبر االنترنت ألخالقيات التسويؽ.

 معرفة مدى تأثير تبني أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت في وصوؿ المنتجات إلى الدرجة التي يتوقعياالزبوف مف سعر ،جودة وحتى الوظيفة.

 .4.1فرضيات الدراسة

يمكف صياغة فرضيات الدراسة عمى النحو اآلتي8

الفرضية الرئيسية األولى:

تتبني المؤسسات والمسوقيف عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت.

الفرضية الرئيسية الثانية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت

وقيمة الزبوف الرقمي.

الفرضيات الفرعية:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنتوالقيمة الشخصية والعاطفية لمزبوف الرقمي.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنتوالقيمة المالية لمزبوف الرقمي.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنتوالقيمة الوظيفية لمزبوف الرقمي.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنتوالقيمة االجتماعية لمزبوف الرقمي.

 .5.1منهج الدراسة

لمعالجة الموضوع واإلجابة عمى إشكالية الدراسة ،سيتـ االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي
الذي ييدؼ إلى جمع الحقائؽ والبيانات عف ظاىرة أو موقؼ معيف ،وذلؾ باالعتماد عمى المصادر

الثانوية لمبيانات والمتمثمة في الدوريات والمقاالت والتقارير ومواقع االنترنيت المختمفة ،ووصفيا وتقييـ

واقع تبني المسوقيف ألخالقيات التسويؽ عبر االنترنت ومدى تأثير ذلؾ لخمؽ قيمة الزبوف الرقمي،

ولمعالجة البيانات األولية التي ُجمعت مف استمارات االستبياف الموزعة عمى عينة مف عمالء بعض
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البنوؾ الجزائرية ،تـ االعتماد عمى حزمة البرامج اإلحصائية لمعموـ االجتماعية وتحميميا لمحصوؿ عمى

نتائج أكثر دقة.

 .2مفهوم أخالقيات التسويق عبر االنترنت
ال تبتعد أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت كثي ار عف أخالقيات األعماؿ بصفة عامة ،ولكف
الخصوصية تبرز في جوانب ىذا النشاط بشكؿ واضح و قد يفوؽ بتفاصيمو بقية األنشطة األخرى في

المؤسسة.

 .1.2تعريف أخالقيات التسويق عبر االنترنت
يمكف تعريؼ أخالقيات التسويؽ عمى أنيا مجموعة مف المعايير التي تحكـ سموؾ وتصرفات

المسوقيف ومما يحممونو مف قيـ ومعتقدات أخالقية باتجاه أف يكوف سموكيـ التسويقي صحيح أو غير

صحيح ويكوف المجتمع بالتالي ىو الحكـ في ذلؾ عمى سالمة تمؾ األنشطة التسويقية المؤداة مف قبؿ

المنظمة ،1كما تعرؼ أيضا بأنيا 8الدراسة المنيجية لكيفية تطبيؽ المعايير األخالقية عمى ق اررات
التسويؽ.

2

كما يمكف تعريفيا بأنيا لزوـ اتخاذ الق اررات التسويقية وفؽ المبادئ والقواعد المعنوية لمسموؾ.

ويقصد أيضا بأخالقيات التسويؽ بأنيا المعايير التي تحكـ تصرفات المسوقيف ،وتحدد عمى ضوء ما

يحممونو مف القيـ األدبية الشيء الصحيح مف الخطأ في السموؾ التسويقي.

3

ويعرؼ التسويؽ عبر اإلنترنت بأنو أي نشاط تسويقي يتـ إجراؤه عبر اإلنترنت مف خالؿ استخداـ

تقنيات اإلنترنت .ال يشمؿ فقط اإلعالنات التي يتـ عرضيا عمى مواقع الويب ،ولكف أيضا أنواع أخرى
مف األنشطة عبر اإلنترنت مثؿ البريد اإللكتروني والشبكات االجتماعية .كؿ جانب مف جوانب التسويؽ
عبر اإلنترنت رقمي ،مما يعني أنو معمومات إلكترونية يتـ نقميا عمى جياز كمبيوتر أو جياز مشابو،

عمى الرغـ مف أنو مف الطبيعي أف يرتبط باإلعالنات والمبيعات التقميدية دوف اتصاؿ باإلنترنت أيضا.

4

أما أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت فيي تشمؿ جميع األنشطة التي تجرييا الشركة عبر شبكة

الويب العالمية بيدؼ جذب أعماؿ جديدة ،واالحتفاظ باألعماؿ الحالية وتطوير ىوية عالمتيا التجارية
وتشير إلى تطبيؽ مبادئ وتقنيات التسويؽ عبر الوسائط اإللكترونية.

5

 .2.2الممارسات األخالقية لمتسويق عبر اال نترنت

 .1.2.2المبادئ والقيم األخالقية والمهنية لممسوقين
يجب أف يتحمؿ المسوقيف مسؤوليات نتائج أعماليـ وأف تكوف تصرفاتيـ وق ارراتيـ في صالح كؿ

الجيات المستفيدة ،لذا البد أف يتحمى المسوقوف بالقيـ األخالقية اآلتية8

6

 الصدؽ واألمانة مف خالؿ قوؿ الحؽ والصدؽ وتقديـ المنتجات وفؽ ما تـ الترويج لو مف قيمة حقيقيةوااللتزاـ بالوضوح والشفافية في كؿ الضمانات المقدمة فيما يخص المنتجات المباعة.
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 العدؿ واإلنصاؼ مف خالؿ تحقيؽ التوازف بيف احتياجات الزبائف ومصالح البائع بعرض المنتجاتبطريقة واضحة في البيع اإلعالف وتجنب التضميؿ والخداع ،رفض التالعبات في البيع ،وتجنب

المعمومات الخاطئة وغيرىا.

 -المسؤولية وتعني قبوؿ وتحمؿ عواقب الق اررات التسويقية ،وذلؾ ببذؿ أقصى جيد لسد حاجات الزبائف،

االعتراؼ بااللتزامات االجتماعية التي تتالزـ مع زيادة القوة التسويقية ،واالعتراؼ وادراؾ االلتزاـ تجاه
قطاعات السوؽ الضعيفة مثؿ األطفاؿ ،المسنيف.

 -االحتراـ واالعتراؼ بالكرامة اإلنسانية األساسية لجميع أصحاب المصمحة.

 الشفافية مف خالؿ السعي لمتواصؿ بوضوح وانشاء قنوات اتصاؿ واضحة ،وقبوؿ النقد ،واتخاذاإلجراءات المناسبة فيما يتعمؽ بالمخاطر التي يمكف أف تؤثر عمى العمالء أو إدراكيـ لق ارراتيـ الشرائية.

 -المواطنة ،حيث البد مف الوفاء بالمسؤوليات االقتصادية ،االجتماعية ،القانونية والمجتمعية التي تخدـ

أصحاب المصمحة.

 .2.2.2الممارسات األخالقية في عناصر التسويق عبر االنترنت
تفرض أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت ممارسة النشاط التسويقي عبر االنترنت وفؽ معايير

تضبط الق اررات التسويقية في عناصر المزيج التسويقي ،لذا فإف انتياج الجوانب األخالقية في مفردات

عمؿ وتنفيذ عناصر المزيج التسويقي ،يعنى بحد ذاتو التسويؽ عبر االنترنت ،حتى وأف كانت التسويؽ
ليس بيدؼ تحقيؽ الربح ،وعميو تتمثؿ ممارسات أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت في عناصر المزيج

التسويقي في اآلتي8

8

 -المنتج :لكؿ منتج مواصفاتو الخاصة بو ،تبدأ مف المواد التي يتكوف منيا ولونو وشكمو وما إلى ذلؾ

مف الصفات الخاصة بو ،فعدـ مطابقة مكونات المادة وااللتزاـ بالمواصفات المطموبة كميا أمور غير
أخالقية.

9

 التسعير 8يعتبر حجب حقيقة سعر المنتجات عف الزبوف مف بيف أبرز الجوانب غير األخالقية فيالتسويؽ .باإلضافة إلى التمييز في األسعار؛ تحديد األسعار؛ التسعير المفترس؛ والتسعير الخادع .وفيما
يخص التسويؽ عبر االنترنت أف تكوف األسعار ال تمثؿ قيمة المنتوج الحقيقية .أو أف تكوف التخفيضات

التي يقوـ بيا التجار والمؤسسات ىي تخفيضات وىمية.

10

 التوزيع 8تعد المواقع أحد أىـ الركائز التي تدعـ تنفيذ اإلستراتجية ،فإنشاء موقع الكتروني عمى شبكةاالنترنيت ألي منظمة يتطمب التواجد لمدة  02ساعة يوميا .ويختمؼ أسموب التوزيع باختالؼ صورة
وطبيعة المنتج سواء كاف سمعة أو خدمة.

11

لذا مف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت عرض وايصاؿ سمع مفيدة بأفضؿ طريقة ممكنة ،وذلؾ

باستخداـ وسائؿ نقؿ مناسبة ومراعاة طريقة تخزيف تمؾ المنتجات ،وأخي ار اختيار أفضؿ منافذ التوزيع

وأقصرىا لضماف عدـ زيادة تكاليؼ المنتجات ،12ومف صور التسويؽ غير األخالقي عبر االنترنت عرقمة
وصوؿ المنتوج إلى الزبوف بيدؼ الحصوؿ إما عمى فرصة بيع أفضؿ أو تحقيؽ ربح مضاؼ.
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 -الترويج 8تعتمد أخالقيات الترويج عبر االنترنت عمى نشر السموؾ األخالقي مف خالؿ تجنب الرسائؿ

التي تستغؿ عواطؼ الزبوف ،كما يجب توفير المعمومات حوؿ المنتج .وعدـ استخداـ اإلغراءات النفسية
واإلغراء والقير والخوؼ والتالعب في اإلعالف في البرامج اإلعالنية.

14

 العناصر المستحدثة في المزيج التسويقي عبر االنترنت 8البد أف تضبط الممارسات السويقية عبراالنترنت مجموعة مف االخالقيات حتى لو كانت مجانية ،فالعناصر المستحدثة في المزيج التسويقي عبر
االنرتنت مف الموقع االلكتروني ،الشخصنة ،الخصوصية ،خدمة العميؿ ،األماف ،المجتمع الشبكي كميا

عناصر تفرض ممارسة النشاط التسويقي وفقا لالخالقيات وتتمثؿ في اآلتي8

15

 التوافر وتعني قدرة الموقع االلكتروني عمى تقديـ الخدمات لمعمالء في نفس الوقت بمستوى عالي
لمخدمة وتجنب أي مشاكؿ فنية مممكف أف تعيؽ تمؾ الخدمات لمزبائف .وذلؾ مف خالؿ توافر

البنية التحتية لدعـ االنترنت ،توافر البرامج الوسيطة باإلضافة إلى توافر التطبيقات ،ويمكف تحديد
مدى االلتزاـ بأخالقيات التسويؽ عبر االنترنت بمدى امكانية الحصوؿ عمى المنتجات ومدى
توفرىا بسيولة.

 الخصوصية وىي ثقة الزبوف وتوقعو بأف تعامؿ معموماتو بعدؿ وسرية ،باإلضافة إلى القدرة عمى
حماية المعمومات الشخصية ومنع وصوؿ األشخاص غير المخوؿ ليـ بالوصوؿ ليذه المعمومات.

بالتالي يجب عدـ االلحاح في طمب البيانات مف الزبائف إذا كانت تسبب الحرج ،وعدـ كشفيا
ونشرىا ،وعدـ اتباع أساليب مضممة لمحصوؿ عمى البيانات.

 الموثوقية وىي القدرة عمى األداء والوفاء بالوعود بشكؿ سميـ وأكثر حتى بما تـ الوعد بو وىذا
يتضمف 8دقة الحسابات وعدـ حدوث أخطاء ،التقديـ بشكؿ صحيح ،والتقديـ في المواعيد المحددة

وثبات مستوى األداء.

 األماف الذي يعتبر في حد ذاتو بعد أخالقي يشير إلى أماف الكمبيوتر وبطاقة االئتماف أو
المعمومات المالية .حيث يعتبر الزبائف أف األماف ميـ جدا عند الشراء عبر اإلنترنت ،الذي

يفرض تجنب السموكيات المتعمقة بخداع العمالء.

16

 .3مفهوم قيمة الزبون الرقمي

 .1.3تعريف الزبون الرقمي

الحظ  Peter Duckerقبؿ أكثر مف  38سنة أف الميمة األولى ألي مؤسسة ىي خمؽ قيمة
الزبوف ،كونو الطرؼ الرئيس في تعظيـ القيمة ضمف قيود كمؼ البحث والمعرفة والدخؿ وفي ظؿ

مجموعة الخيارات الواسعة التي يواجييا .فمعرفة القيمة تتحدد استنادا إلى فكرة المنفعة ،إذ تقدـ المؤسسة
مستوى معيف مف المنفعة ،مقابؿ أدنى كمفة ممكنة ،فيما يحصؿ الزبوف عمى المنافع بعد تحديد جوانب

أربعة لممنفعة تعكس قيمة المنتج لديو والمتمثمة في اآلتي8

 -منفعة شكمية وىي الصيغة المادية التي يتخذىا العرض ،ومدى سيولة استخداـ المنتج ومالءمتو

لمعرض الذي صمـ مف أجمو وكفاءة أدائو.
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 -منفعة مكانية وتعني سيولة حصوؿ الزبوف عمى المنتج أينما يرغب.

 -منفعة زمانية أي حصوؿ الزبوف عمى المنتج في الوقت الذي يالئـ حاجتو إليو.

 منفعة الحيازة ) الممكية( أي سيولة حصوؿ الزبوف عمى المنتج في ضوء ما يممكو مف نقد.وعميو يمكف تعريؼ القيمة عمى أنيا التقييـ الشامؿ لمزبوف لفائدة المنتج بناء عمى تصورات ما يتـ

استالمو وما يتـ تقديمو في سياؽ البيع بالتجزئة ،والقيمة ىي وجية نظر الزبوف لجميع الفوائد مف تجربة
البيع بالتجزئة اإلجمالية وجودة العممية ،فإذا لـ يثؽ الزبائف بالمؤسسات في سياؽ جودة العممية ،فسوؼ
تضعؼ تصوراتيـ لمقيمة في التعامؿ مع المؤسسة .ولألخالقيات تأثير قوي عمى تصورات العمالء حوؿ

مستوى جودة العممية التي تعد أحد المكونات الرئيسية لمقيمة التي يدركيا العميؿ.
بأنيا الفوائد المادية التي يتوقع الزبوف أف يحصؿ عمييا مف عروض السوؽ.

17

وتعرؼ أيضا القيمة

18

وىي أيضا الدرجة التي يصبح فييا المنتج أو الخدمة ممبيا لتوقعات الزبوف عف السعر والجودة

والوظيفة.

19

وعميو يمكف اعتبار األخالقيات بحد ذاتيا قيمة إستراتيجية يسعى إلييا العمالء.

أما الزبوف الرقمي فيمكف تعريفو بالمعنى الضيؽ بأنو شخص يستخدـ األجيزة المحمولة ،وبمعنى

أوسع ،كزبوف إلكتروني ىو كؿ شخص يبحث عف المنتجات ويشترييا عمى اإلنترنت ويستفيد مف المحتوى
المنشور عمييا ،ويدرؾ نفسو واحتياجاتو ،لحرصو عمى تبسيط الق اررات التي يتعيف عميو اتخاذىا.

20

مما سبؽ يمكف تعريؼ قيمة الزبوف الرقمي بأنيا التقيييـ الشامؿ لممنتج مف جودة وسعر ووظيفتو

وحتى جودة العممية ،لتتكوف لديو وجية نظر لجميع فوائده مف تجربتو لممنتج الذي اشتراه عبر االنترنت،

باستخداـ مختمؼ الوسائؿ الرقمية المتاحة لديو.

 .2.3أبعاد قيمة الزبون الرقمي

تتمثؿ أبعاد قيمة الزبوف في اآلتي8

21

 .1.2.3القيمة االجتماعية

ىي القيمة التي يحصؿ عمييا الزبوف نتيجة استخدامو لممنتج مف خالؿ تقدير اآلخريف وأنو طبقا

لنظرية السبب والمبرر فإف الزبوف يميؿ إلى أداء السموؾ طبقا لما ىو متوقع مف األفراد المقربيف لو.
 .2.2.3القيمة الشخصية

تعبر عف قدرة المنتج عمى التأثير المعنوي في الزبائف مف خالؿ الصورة الذىنية وانعكاس المنتج

في عقوليـ ،فيي نتاج المزايا الشعورية التي يدركيا الفرد نتيجة استخدامو لممنتج ،والتي تعزز معتقداتو
وأىدافو ومبادئو في الحياة ،وتمثيؿ الذات كشراء المنتج الذي يتوافؽ مع شخصيتو.

 .3.2.3القيمة المالية

تعرؼ بأنيا القيمة الناتجة عف تفوؽ المنافع ) الخصائص ،الثقة ،والجودة( عف التضحيات

)النقدية ،غير النقدية) وما لو مف مردود عمى رضا العميؿ ،كما أنيا تعبر عما يدفع أو يضحى بو لتممؾ
السمعة أو الخدمة ،أو ىي المنفعة المقابمة لما يتكبده العميؿ مف تكاليؼ نقدية مباشرة أو غير مباشرة
كالجيد البدني والنفسي وتكمفة االنتظار.
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 .4.2.3القيمة العاطفية
ىي المنفعة المدركة بمجرد التجربة الشخصية أو التفاعؿ مع السمع والخدمات والتي تحرؾ المشاعر

وتثير الحاالت الوجدانية

المنتجات الجديدة.

والمتعمقة باإلثارة والحماسة والمشاعر والحاالت الوجدانية المرتبطة بشراء

 .5.2.3القيمة الوظيفية
تعبر عف اإلدراؾ الكمي لتفوؽ وجودة المنتج أو الخدمة فيما يخص الغرض المقصود لوجودىا

بالمقارنة بالبدائؿ األخرى .أي أنيا متعمقة بالمدى الذي يكوف فيو المنتج مفيدا بالنسبة لمعميؿ مف حيث
خصائصو وأدائو لموظائؼ المرغوبة واالعتمادية والجودة والفاعمية.

 .4أخالقيات التسويق عبر االنترنت ودورها في خمق قيمة الزبون الرقمي من وجهة نظر الزبائن

 .1.4أداة الدراسة:

بغية الحصوؿ عمى البيانات الالزمة تـ االعتماد عمى االستبياف كأداة رئيسية ،حيث قسـ إلى

جزأيف ،خصص األوؿ لجمع معمومات عف الخصائص المميزة ألفراد عينة الدراسة ،أما الجزء الثاني
فممتغيري الدراسة وىما 8أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت وقيمة الزبوف ،محتوية إجماال ستة وعشروف
عبارة .ووزعت البيانات وفؽ اآلراء ( موافؽ ،محايد ،غير موافؽ) طبقا لمقياس ليكارت الثالثي عمى

األوزاف ( )1،0،1عمى التوالي ،والتي مف خالليا يتـ تحديد قيمة الوسط المرجح ودرجة الموافقة المقابمة
لو ،لتحديد اتجاىات إجابات أفراد الدراسة.

 .2.4مجتمع الدراسة وعينته

يتمثؿ مجتمع الدراسة في العمالء الرقمييف لمختمؼ المنتجات التي تعرضيا المؤسسات والمسوقيف
عبر االنترنت ،ونظ ار لعدـ وجود إطار محدد لتعداد ىؤالء وصعوبة الوصوؿ إلى كؿ المفردات ومف أجؿ

معرفة مدى تبنييا ألخالقيات التسويؽ عبر االنترنت مف وجية نظر عينة مف عمالئيـ الرقمييف وتأثير
ذلؾ عمى قيمة الزبوف ،تـ استيداؼ عينة عشوائية مف العمالء الرقمييف .حيث تـ تصميـ استبياف
باستخداـ  google driveليسيؿ توزيعو إلكترونيا ،وبعد توزيعو تـ جمع  201استمارة صالحة لمتحميؿ.

 .3.4صدق األداة وثباتها

يمكف قياس ثبات االستمارة بحساب ألفا كرونباخ ،في حيف يمكف معرفة مدى اتساؽ كؿ عبارة مف
العبارات المتعمقة بموضوع الدراسة مع الدرجة الكمية لممحور ككؿ باعتماد معامؿ الصدؽ ،والذي يمكف
حسابو بأخذ الجذر التربيعي لمعامؿ ألفا كرونباخ .وقد كانت النتائج كاآلتي8
الجدول رقم( :)01نتائج اختبار صدق وثبات أداة الدراسة
المحاور

عدد العبارات

معامل الثبات

معامل الصدق

إجمالي االستبيان

04

3.553

3.663

المصدر :مف إعداد الباحثة وفقا لنتائج برنامج التحميؿ اإلحصائي SPSS
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يتضح مف الجدوؿ أعاله أف قيمة معامؿ الثبات أي معامؿ ألفا كرونباخ قدره  %55.3وىو أكبر
مف الحد المقبوؿ  3.4لالستبياف ككؿ ،كما يتضح أيضا أف درجة االتساؽ بيف عبارات كؿ جزء مف
األجزاء عالية وقيمتيا ىي  ،%66وىذا يعني أف ىناؾ مصداقية في اإلجابات مما يشير إلى وجود عالقة
ترابط جيدة بيف عباراتو ،مما يؤكد ثبات وصدؽ االستبياف وصالحيتو لمتحميؿ والوثوؽ في النتائج التي
سيتـ التوصؿ إلييا.
 .4.4التحميل الوصفي لخصائص عينة الدراسة
يوضح الجدوؿ أدناه التحميؿ الوصفي لمخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة8
الجدول رقم( :)02التحميل الوصفي لخصائص عينة الدراسة
الفئة

التكرار

النسبة المئوية

المتغير

ذكر

255

53.2

أنثى

198

46.8

أحذية ومالبس

150

35.5

أدوات تجميل

42

9.9

سمع غذائية

55

13.0

أدوات منزلية

58

13.7

أجهزة إلكترونية

30

7.1

مستمزمات طبية ورياضية

28

6.6

أخرى

60

14.2

423

100

الجنس

أكثر المنتجات التي تشتريها عبر االنترنت

المجموع

المصدر :مف إعداد الباحثة وفقا لنتائج برنامج التحميؿ اإلحصائي SPSS

بالنسبة لمجنس يتضح مف الجدوؿ أعاله أف نسبة الذكور قد بمغت  ،%31.0في حيف بمغت نسبة
اإلناث  . %24.6أما فيما يخص المنتجات التي يشترييا الزبائف عبر االنترنت فكانت أعمى نسبة وقيمتيا

 %13.3مف األفراد يشتروف األحذية والمالبس ،تمييا األدوات المنزلية والسمع الغذائية ،ثـ األجيزة
االلكترونية وأخي ار المستمزمات الطبية والرياضية.

 .5.4التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة

يوضح الجدوؿ نتائج التحميؿ الوصفي لمنتائج المتعمقة بإجابات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة8
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الجدول رقم ( :)03المؤشرات اإلحصائية الخاصة بمتغيري الدراسة
الرقم
1
2
3
4
5
6

العبارات

المتوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

0.067
2.140
أخالقيات التسويق عبر االنترنت
0.314
2.181
قيمة الزبون الرقمي
0.371
2.331
القيمة الشخصية والعاطفية
0.345
2.126
القيمة المالية
0.395
2.083
القيمة الوظيفية
0.542
2.185
القيمة اإلجتماعية
المصدر :مف إعداد الباحثة وفقا لنتائج برنامج التحميؿ اإلحصائي SPSS

درجة التحقق
متوسطة
متوسطة
عالية
متوسطة
متوسطة
متوسطة

 -محور أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت 8يتضح مف نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة أف المعدؿ العاـ

لإلجابات عمى محور أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت ىو  0.123وبانحراؼ معياري قدره  3.345مما
يدؿ عمى وجود تشتت ضعيؼ لمقيـ عف الوسط الحسابي .حيث يجمع أفراد عينة الدراسة أف أغمب المواقع

االلكترونية تعرض منتجات كثيرة ذات عالمات تجارية مقمدة ،كما أنيا ال تتطابؽ مع المواصفات الفعمية

لممنتج بعد شرائو وىي العبارة التي حازت عمى أقؿ متوسط حسابي وقيمتو  ،1.433مما يدؿ أف أغمب
المؤسسات والمسوقيف بصفة عامة ال يمارسوف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت في المنتجات المعروضة

حسب وجية نظر أفراد عينة الدراسة مما يعني أنيـ ال يثقوف كثي ار بالمنتجات المعروضة عبر االنترنت.

ومع ذلؾ يرى المستجوبوف أف أسعار المنتجات المعروضة عبر االنترنت منطقية مقارنة بمنتجات مف
نفس النوع وذلؾ ألف المواقع االلكترونية تمتزـ بتقديـ منتجات تتوافؽ أسعارىا مع الجودة المعمف عنيا .أما
فيما يخص الممارسات األخالقية في وظيفتي التوزيع والترويج فإف كؿ عباراتيا قد حازت عمى نسبة

موافقة متوسطة ،حيث توفر المواقع االلكترونية المعمومات الكافية والضرورية عف المنتجات المعروضة،

كما أنو يتـ توصيميا دائما في الوقت المتفؽ عميو ،إال أف المواقع االلكترونية توفر خدمة التوصيؿ لكف
بأسعار مبالغ فييا في أغمب األحياف وذلؾ حسب وجية نظر المستجوبيف.

ويجمع أفراد عينة الدراسة أيضا أف المواقع االلكترونية تظير بشكؿ واضح ومرتب مما يسيؿ

عممية التنقؿ عبر صفحاتيا والحصوؿ عمى المعمومة بشكؿ سريع ،كما أنيا تتيح في بعض األحياف
إمكانية تعديؿ عنصر مف عناصر المنتوج أو بنود االتفاؽ بناء عمى ما يتوافؽ مع رغبات زبائنيـ

الشخصية ،لتساىـ المواقع االلكترونية في توفير المساعدة بصدؽ الختيار المنتجات المتوافقة مع
احتياجات زبائنيا الشخصية ،والتي حازت عمى درجة موافقة عالية بمتوسط حسابي .0.205

لتحوز عبارات ممارسات أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت في باقي عناصر المزيج التسويقي

(الخصوصية ،خدمة العميؿ ،األماف ،المجتمع الشبكي) عمى درجة موافقة متوسطة ،حيث تطبؽ المواقع
االلكترونية كافة اإلجراءات المتعارؼ عمييا لمحفاظ عمى خصوصية البيانات الشخصية لمزبائف الرقمييف،

كما أنيا تعمؿ عمى تقديـ المساعدة مثؿ الرد السريع عمى مختمؼ استفساراتيـ ،لتساىـ بتشكيؿ مجموعات
مف األفراد لتبادؿ المعمومات حوؿ المنتجات المعروضة ،كما تتابع أغمب المواقع االلكترونية تعميقات

الزبائف حوؿ المنتجات المعروضة واألخذ بيا.
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مما سبؽ وحسب نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة فإف المؤسسات والمسوقيف عبر االنترنت يسعوف

لممارسة أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت في مختمؼ عناصر المزيج التسويقي.

 محور قيمة الزبوف الرقمي 8يتضح مف نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة أف المعدؿ العاـ لإلجاباتلمحور قيمة الزبوف الرقمي ىو  0.161وبانحراؼ معياري قدره  3.112مما يدؿ عمى وجود تشتت

ضعيؼ لمقيـ عف الوسط الحسابي .حيث يجمع أفراد عينة الدراسة أف المنتجات المشتراة عبر االنترنت
تخمؽ قيمة شخصية وعاطفية ليـ ،فقد أثارت المنتجات الجديدة المشتراة عبر االنترنت حماسة الزبائف

الستخداميا وجعمتيـ يشعروف بالراحة والسعادة ،ألنيا توافقت مع شخصيتيـ وعززت مبادئيـ وأىدافيـ في

الحياة.

وبالنسبة لممعدؿ العاـ لبعد القيمة االجتماعية فقد بمغ قيمة  0.163بدرجة موافقة متوسطة ،حيث

وفرت المواقع االلكترونية منتجات فريدة جعمت زبائنيا أكثر تمي از اجتماعيا ،أما فيما يخص بعد القيمة
المالية فإف أفراد عينة الدراسة يروف أف المنتجات المعروضة عبر االنترنت قد وفرت منافع متعددة تعكس
قيمتيا المالية ،لذا فيي تستحؽ انتظار استالميا بدال مف بذؿ مجيود في الشراء التقميدي .ليحوز أيضا
بعد القيمة الوظيفية عمى درجة موافقة متوسطة بمتوسط حسابي قدره  ،0.361حيث توفر المواقع

االلكترونية منتجات بالجودة التي رغب فييا أفراد عينة الدراسة ،إال أنيا ليست بخصائص ومواصفات

أفضؿ مف المعمف عنيا.
 .6.4اختبار الفرضيات

 .1.6.4اختبار الفرضية الرئيسية األولى
الختبار الفرضية الرئيسية األولى الدراسة تـ اعتماد اختبار  t-testلمعينة الواحدة ،ويمكف توضيح

ذلؾ في اآلتي8

الجدول رقم ( :)04المؤشرات اإلحصائية الخاصة بمتغيري الدراسة
البيان

المتوسط الحسابي

درجة الحرية

قيمة  tالمحسوبة

مستوى الداللة sig

القرار

الفرضية الرئيسية األولى

2.140

422

11.119

0.000

مقبولة

المصدر :مف إعداد الباحثة وفقا لنتائج برنامج التحميؿ اإلحصائي SPSS

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )2أف قيمة  tالمحسوبة بمغت  11.117عند مستوى داللة =sig
 ،0.000وىي أقؿ مف مستوى معنوية ( ،)α≥ 0.05وعميو تقبؿ الفرضية البديمة التي مفادىا " 8تتبني
المؤسسات والمسوقين عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05أخالقيات التسويق عبر االنترنت"  ،ومف خالؿ
المتوسط الحسابي يمكف القوؿ أف مستوى تبني المؤسسات والمسوقيف عبر االنترنت ألخالقيات التسويؽ
مستواه مقبوؿ وذلؾ حسب آراء أفراد عينة الدراسة ،والذي بمغت قيمتو  0.123ليقع في مجاؿ الموافقة

بدرجة متوسطة.
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 .2.6.4اختبار الفرضية الرئيسية الثانية
قبؿ اختبار الفرضية الرئيسية الثانية البد مف اختبار الفرضيات الفرعية ،أيف تـ االعتماد عمى نتائج

تحميؿ االنحدار الخطي البسيط الذي يسمح بدارسة إمكانية وجود عالقة بيف المتغير المستقؿ والمتغير

التابع ،ويمكف توضيح نتائج اختبار الفرضيات الفرعية مف خالؿ الجدوؿ التالي8
الجدول رقم ( :)05نتائج اختبار الفرضيات الفرعية
المتغير
المستقل
أخالقيات
التسويق
عبر

االنترنت

المتغير التابع

ثابت

معامل

معامل

معامل

القيمة

القيمة

مستوى

االنحدار

االنحدار

االرتباط

التحديد

المحسوبة

المحسوبة

الداللة

b

a

R

R²

T

F

Sig

0.390

0.907

0.386

0.149

8.598

73.933

0.000

القيمة المالية

0.408

0.803

0.355

0.126

7.785

60.607

0.000

القيمة الوظيفية

0.334

0.817

0.338

0.114

7.362

54.193

0.000

القيمة االجتماعية

0.245

0.907

0.320

0.102

6.925

47.962

0.000

القيمة الشخصية
والعاطفية
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الفرضية الفرعية األولى :التي مفادىا

الفرضية العدمية ":ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات
التسويق عبر االنترنت والقيمة الشخصية والعاطفية لمزبون الرقمي".

الفرضية البديمة " :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات
التسويق عبر االنترنت والقيمة الشخصية والعاطفية لمزبون الرقمي".

يوضح الجدوؿ أعاله نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط الذي أستخدـ لتحديد العالقة بيف

أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت والقيمة الشخصية والعاطفية لمزبوف الرقمي ،وقد أكدت النتائج أف ىناؾ

عالقة تأثير ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)α≥0.05حيث بمغ معامؿ االرتباط ،3.164
مما يدؿ عمى وجود ارتباط متوسط نسبيا بيف المتغيريف .أما معامؿ التحديد فقد بمغ  ،3.127أي أف

القابمية التفسيرية لنموذج االنحدار كانت نسبتو تقريبا  %13مف خمؽ القيمة الشخصية والعاطفية لمزبوف

الرقمي ترجع إلى تبني المؤسسات والمسوقيف ألخالقيات التسويؽ عبر االنترنت والباقي يعود إلى عوامؿ
أخرى ،بينما أظير اختبار ) (Fبأف النموذج بشكؿ عاـ ذو داللة إحصائية ،حيث بمغ مستوى الداللة

 sig=0.000وىو أقؿ مف مستوى المعنوية (.)α≥0.05

وعميو ترفض الفرضية العدمية وتقبؿ الفرضية البديمة الموالية " 8توجد عالقة ذات داللة إحصائية

عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات التسويق عبر االنترنت والقيمة الشخصية والعاطفية

لمزبون الرقمي".
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الفرضية الفرعية الثانية :التي مفادىا

الفرضية العدمية ":ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات
التسويق عبر االنترنت والقيمة المالية لمزبون الرقمي".

الفرضية البديمة " :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات
التسويق عبر االنترنت والقيمة المالية لمزبون الرقمي".

يوضح الجدوؿ أعاله نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط الذي أستخدـ لتحديد العالقة بيف
أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت والقيمة المالية لمزبوف الرقمي ،وقد أكدت النتائج أف ىناؾ عالقة تأثير

ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)α≥0.05حيث بمغ معامؿ االرتباط  ،3.133مما يدؿ عمى
وجود ارتباط متوسط نسبيا بيف المتغيريف .أما معامؿ التحديد فقد بمغ  ،3.104أي أف القابمية التفسيرية
لنموذج االنحدار كانت نسبتو تقريبا  %11مف خمؽ القيمة المالية لمزبوف الرقمي ترجع إلى تبني
المؤسسات والمسوقيف ألخالقيات التسويؽ عبر االنترنت والباقي يعود إلى عوامؿ أخرى ،بينما أظير

اختبار ) (Fبأف النموذج بشكؿ عاـ ذو داللة إحصائية ،حيث بمغ مستوى الداللة  sig=0.000وىو أقؿ
مف مستوى المعنوية (.)α≥0.05

وعميو ترفض الفرضية العدمية وتقبؿ الفرضية البديمة الموالية " 8توجد عالقة ذات داللة إحصائية

عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات التسويق عبر االنترنت والقيمة المالية لمزبون الرقمي".

الفرضية الفرعية الثالثة :التي مفادىا

الفرضية العدمية ":ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات
التسويق عبر االنترنت والقيمة الوظيفية لمزبون الرقمي".

الفرضية البديمة " :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات
التسويق عبر االنترنت والقيمة الوظيفية لمزبون الرقمي".

يوضح الجدوؿ أعاله نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط الذي أستخدـ لتحديد العالقة بيف
أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت والقيمة الوظيفية لمزبوف الرقمي ،وقد أكدت النتائج أف ىناؾ عالقة تأثير

ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)α≥0.05حيث بمغ معامؿ االرتباط  ،3.116مما يدؿ عمى
وجود ارتباط متوسط نسبيا بيف المتغيريف .أما معامؿ التحديد فقد بمغ  ،3.112أي أف القابمية التفسيرية

لنموذج االنحدار كانت نسبتو تقريبا  %11مف خمؽ القيمة المالية لمزبوف الرقمي ترجع إلى تبني
المؤسسات والمسوقيف ألخالقيات التسويؽ عبر االنترنت والباقي يعود إلى عوامؿ أخرى ،بينما أظير

اختبار ) (Fبأف النموذج بشكؿ عاـ ذو داللة إحصائية ،حيث بمغ مستوى الداللة  sig=0.000وىو أقؿ

مف مستوى المعنوية (.)α≥0.05

وعميو ترفض الفرضية العدمية وتقبؿ الفرضية البديمة الموالية " 8توجد عالقة ذات داللة إحصائية

عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات التسويق عبر االنترنت والقيمة المالية لمزبون الرقمي".
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الفرضية الفرعية الرابعة :التي مفادىا

الفرضية العدمية ":ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات
التسويق عبر االنترنت والقيمة االجتماعية لمزبون الرقمي".

الفرضية البديمة " :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات
التسويق عبر االنترنت والقيمة االجتماعية لمزبون الرقمي".

يوضح الجدوؿ أعاله نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط الذي أستخدـ لتحديد العالقة بيف
أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت والقيمة االجتماعية لمزبوف الرقمي ،وقد أكدت النتائج أف ىناؾ عالقة
تأثير ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)α≥0.05حيث بمغ معامؿ االرتباط  ،3.103مما يدؿ

عمى وجود ارتباط متوسط نسبيا بيف المتغيريف .أما معامؿ التحديد فقد بمغ  ،3.130أي أف القابمية
التفسيرية لنموذج االنحدار كانت نسبتو تقريبا  %11مف خمؽ القيمة المالية لمزبوف الرقمي ترجع إلى تبني

المؤسسات والمسوقيف ألخالقيات التسويؽ عبر االنترنت والباقي يعود إلى عوامؿ أخرى ،بينما أظير
اختبار ) (Fبأف النموذج بشكؿ عاـ ذو داللة إحصائية ،حيث بمغ مستوى الداللة  sig=0.000وىو أقؿ
مف مستوى المعنوية (.)α≥0.05

وعميو ترفض الفرضية العدمية وتقبؿ الفرضية البديمة الموالية " 8توجد عالقة ذات داللة إحصائية

عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات التسويق عبر االنترنت والقيمة المالية لمزبون الرقمي".
ويمكف توضيح نتائج اختبار الفرضية الرئيسية في الجدوؿ الموالي8
الجدول رقم ( :)06نتائج اختبار الفرضية الرئيسية
المتغير المستقل

المتغير
التابع

أخالقيات التسويق

قيمة

عبر االنترنت

الزبون

ثابت

معامل

معامل

معامل

القيمة

القيمة

مستوى

االنحدار

االنحدار

االرتباط

التحديد

المحسوبة

المحسوبة

الداللة

0.344

0.858

0.398

0.158

8.897

79.162

0.000

b

a

R

R²

T

F

Sig
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يوضح الجدوؿ أعاله نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط الذي أستخدـ لتحديد العالقة بيف
أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت وقيمة الزبوف الرقمي ،وقد أكدت النتائج أف ىناؾ عالقة تأثير ذات داللة

إحصائية عند مستوى معنوية ( ،)α≥0.05حيث بمغ معامؿ االرتباط  3.176مما يدؿ عمى وجود ارتباط
قوي بيف المتغيريف ،أما معامؿ التحديد فقد بمغ  3.136أي أف القابمية التفسيرية لنموذج االنحدار كانت

بنسبة  %14مف قيمة الزبوف تعود إلى أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت ،والباقي يعود إلى عوامؿ أخرى.
وقد أوضح اختبار) (Tالذي بمغ  6.675أنو ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
إجابات أفراد العينة ،بينما أظير اختبار ) (Fأف النموذج بشكؿ عاـ ذو داللة إحصائية حيث بمغ مستوى

الداللة  sig=3.333وىو أقؿ مف مستوى المعنوية (.)α≥0.05

وعميو ،ترفض الفرضية العدمية وتقبؿ الفرضية البديمة الموالية8
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"توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بين أخالقيات التسويق عبر
االنترنت وقيمة الزبون الرقمي"

ويمكف كتابة العالقة بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت وقيمة الزبوف الرقمي في شكميا الرياضي

مف خالؿ المعادلة الخطية لالنحدار كما يميY= 0.858 X + 0.344 8

حيث 8X 8أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت.
 8Yقيمة الزبوف الرقمي.

 .5خاتمة

جعؿ انتشار اإلنترنت ومحركات البحث ومواقع التسوؽ اإللكترونية الزبوف أكثر دقة في اختياراتو

وأكثر معرفة مف ذي قبؿ بالمنتجات وخصائصيا ،فأصبح أكثر طمبا ليا وأصعب في إقناعو والحصوؿ
عمى والئو حيث يمكف لمزبوف تصفح المواقع اإللكترونية لممنظمات المنافسة فيصبح لديو القدرة عمى

دراسة العروض واألسعار المقدمة والمقارنة بينيا وبيف عروض المنظمة ،وسيتجو بالمحصمة لممنظمة التي
يشعر معيا بقيمة أعمى مقابؿ ما سيدفعو مف ثمف ،وتطمب ىذا مف المنظمات التي تطمح لالستم اررية
والبقاء أف تبحث عف كؿ ما يعطي قيمة أعمى لمزبوف حتى تحد مف مشكمة تسرب الزبائف وأف تحافظ

عمييـ ،ومف أىـ ما تبنتو المنظمات ضبط ممارساتيا التسويقية وفقا ألخالقيات التسويؽ عبر االنترنت في
مختمؼ عناصر المزيج التسويقي باعتباره مف التكتيكات واالستراتيجيات المستخدمة لخمؽ قيمة عاطفية

وشخصية أوال ،ومف ثـ مالية ،اجتماعية ووظيفية ،وىو ما حاولت ىذه الدراسة البحث فيو واثبات مدى
صحتو ،لتتوصؿ إلى النتائج اآلتية8

 أظيرت النتائج أف مستوى ممارسة المؤسسات والمسوقيف بصفة عامة ألخالقيات التسويؽ عبراالنترنت فيما يخص المنتجات المعروضة كاف متوسطا ،حيث يجمع أفراد عينة الدراسة عمى أف أغمب
المواقع االلكترونية تعرض منتجات كثيرة ذات عالمات تجارية مقمدة ،كما أنيا ال تتطابؽ مع المواصفات
الفعمية لممنتج بعد شرائو.
 -أظيرت النتائج أف أسعار المنتجات المعروضة عبر االنترنت منطقية مقارنة بمنتجات مف نفس النوع

ذلؾ ألف المواقع االلكترونية تمتزـ بتقديـ منتجات تتوافؽ أسعارىا مع الجودة المعمف عنيا.

 -توصمت الدراسة إلى أف المواقع االلكترونية توفر المعمومات الكافية والضرورية عف المنتجات

المعروضة ،كما أنو يتـ توصيميا دائما في الوقت المتفؽ عميو ،إال أف المواقع االلكترونية توفر خدمة

التوصيؿ لكف بأسعار مبالغ فييا في أغمب األحياف وذلؾ حسب وجية نظر المستجوبيف.

 توصمت الدراسة إلى أف المواقع االلكترونية تظير بشكؿ واضح ومرتب مما يسيؿ عممية التنقؿ عبرصفحاتيا والحصوؿ عمى المعمومة بشكؿ سريع ،كما أنيا تتيح في بعض األحياف إمكانية تعديؿ عنصر

مف عناصر المنتوج أو بنود االتفاؽ بناء عمى ما يتوافؽ مع رغبات زبائنيـ الشخصية ،لتساىـ المواقع
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االلكترونية في توفير المساعدة بصدؽ الختيار المنتجات المتوافقة مع احتياجات زبائنيا الشخصية ،والتي

حازت عمى درجة موافقة عالية.

 -كما أظيرت النتائج أف مستوى أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت مف حيث األمف والخصوصية مف

وجية نظر أفراد عينة الدراسة مقبوال ،فالخصوصية تؤثر عمى قرار الزبوف في إجراء معامالت الشراء عبر

اإلنترنت ،لذا فإف المؤسسات المسوقة لمنتجاتيا تحرص عمى ضماف حماية المعمومات الشخصية
لزبائنيا .فالمواقع االلكترونية تطبؽ كافة اإلجراءات المتعارؼ عمييا لمحفاظ عمى خصوصية البيانات

الشخصية لمزبائف الرقمييف.

 توصمت الدراسة إلى أف الموقع االلكترونية تمارس أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت مف خالؿ خدمتيالمزبوف والمجتمع الشبكي ،حيث تعمؿ عمى تقديـ المساعدة مثؿ الرد السريع عمى مختمؼ استفساراتيـ،

لتساىـ بتشكيؿ مجموعات مف األفراد لتبادؿ المعمومات حوؿ المنتجات المعروضة ،كما تتابع أغمب
المواقع االلكترونية تعميقات الزبائف حوؿ المنتجات المعروضة واألخذ بيا.

 -توصمت الدراسة إلى أف المؤسسات والمسوقيف بصفة عامة يتبنوف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت

إلى حد كبير وفي أغمب عناصر المزيج التسويقي ،وىذا ما أثبتتو صحة الفرضية التي مفادىا 8تتبنى

المؤسسات والمسوقيف عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت.

 يجمع أفراد عينة الدراسة أف المنتجات المشتراة عبر االنترنت تخمؽ قيمة شخصية وعاطفية ليـ ،فقدأثارت المنتجات الجديدة المشتراة عبر االنترنت حماسة الزبائف الستخداميا وجعمتيـ يشعروف بالراحة

والسعادة ،ألنيا توافقت مع شخصيتيـ وعززت مبادئيـ وأىدافيـ في الحياة .كما أنيا حققت قيمة اجتماعية

حيث وفرت المواقع االلكترونية منتجات فريدة جعمت زبائنيا أكثر تمي از اجتماعيا ،باإلضافة إلى أنيا
خمقت قيمة مالية لزبائنيا ،فالمنتجات المعروضة عبر االنترنت قد وفرت منافع متعددة تعكس قيمتيا
المالية ،لذا فيي تستحؽ انتظار استالميا بدال مف بذؿ مجيود في الشراء التقميدي.

 -بينت نتا ئج الدراسة أيضا قدرة المنتجات المعروضة عبر االنترنت عمى خمؽ قيمة وظيفية ،حيث توفر

المواقع االلكترونية منتجات بالجودة التي رغب فييا أفراد عينة الدراسة ،إال أنيا ليست بخصائص
ومواصفات أفضؿ مف المعمف عنيا.

 توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت وخمؽ قيمة لمزبوف الرقمي،سواء كانت قيمة شخصية وعاطفية ،مالية ،اجتماعية ووظيفية ،إال أف قيمة معامؿ التفسير لكؿ بعد كانت
متوسطة ،أي أف الممارسة األخالقية لمتسويؽ عبر االنترنت ال تساىـ إال بػ  %13فقط في خمؽ قيمة

لمزبوف بكؿ أبعادىا والباقي يعود لمتغيرات أخرى ،حيث البد مف كسب ثقة العميؿ لممبادرة بالتسوؽ عبر

االنترنت.

ومف خالؿ الدراسة تـ اختبار الفرضيات التي كانت نتائجيا كاآلتي8
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االلتزام بأخالقيات التسويق عبر االنترنت ودورها في تحقيق قيمة الزبون الرقمي

 تتبني المؤسسات والمسوقيف عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05أخالقيات التسويؽ عبر االنترنت ،وىو ماوضحو المتوسط الحسابي الذي جاء مستواه مقبوال وذلؾ حسب آراء أفراد عينة الدراسة ،والذي بمغت قيمتو
 0.123ليقع في مجاؿ الموافقة بدرجة متوسطة.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنتوالقيمة الشخصية والعاطفية لمزبوف الرقمي ،وىو ارتباط موجب متوسط نسبيا.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنتوالقيمة المالية لمزبوف الرقمي ،وىو ارتباط موجب متوسط نسبيا.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنتوالقيمة الوظيفية لمزبوف الرقمي ،وىو ارتباط موجب متوسط نسبيا.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنتوالقيمة االجتماعية لمزبوف الرقمي ،وىو ارتباط موجب متوسط نسبيا.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بيف أخالقيات التسويؽ عبر االنترنتوقيمة الزبوف الرقمي ،وىو ارتباط موجب متوسط نسبيا.
مما سبؽ تقدـ الدراسة جممة االقتراحات اآلتية8

 ضرورة اىتماـ المؤسسات المسوقة عبر االنترنت بأخالقيات التسويؽ ،واظيار ذلؾ عبر ممارساتياالتسويقية لمزبائف مما يمنح الثقة لمزبائف لمتسوؽ عبر االنترنت ،باإلضافة إلى اإلسياـ في تثقيؼ الزبائف
وتعميميـ محتوى النظاـ األخالقي وفوائد تضميف التسويؽ عبر االنترنت أخالقيات التعامؿ.

 ضرورة معرفة ودراسة احتياجات الزبائف الرقمييف لتحديد آليات واستراتجيات جذبيـ والمحافظة عمييـ. التأكيد عمى ضرورة لفت انتباه الزبائف الرقمييف مف خالؿ محتوى إلكتروني مميز ،واجيات تفاعميةمبتكرة ،عروض تشجيعية وىدايا مف خالؿ التطبيقات الرقمية ،تطبيقات تحتوي عمى معمومات مفيدة،

ابتكار واعتماد أساليب متنوعة لخمؽ جميور كبير ومتنوع في العالـ االفتراضي ،منتديات وصفحات

لممناقشة عبر التطبيقات الرقمية ،وامكانية التعامؿ مع التطبيؽ بمغات متعددة.

 استخداـ رسائؿ ترويجية أكثر واقعية حتى تكوف صادقة معبرة عف جودة المنتجات المعروضة عبراالنترنت ،مع ضرورة تكرار الحمالت اإلعالنية بغية ترسيخ ذلؾ لدى الزبوف الرقمي وتكوف لو صورة

ذىنية جيدة.

 ضماف الخصوصية العالية لبيانات الزبائف ،وتوفير ميازت األماف لممستخدميف لمحفاظ عمى الزبائفومنحيـ مزيدا مف الثقة.
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