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:الملخص

،هتدف ىذه الدراسة إىل معرفة مدى تأثري تصميم ادلوقع اإللكًتوين على ادلربع الذىيب للتسويق
 ومت تصميم استبانة كأداة جلمع،حيث قمنا بدراسة على عينة من عمالء مؤسسة موبيليس بوالية سكيكدة
 واليت مت ربليلها وتفسريىا،استبانة355  بلغ عدد االستبانات الصاحلة، استبانة384  مت توزيع،البيانات
 وتوصلت الدراسة بأن ىناك أثر لتصميم ادلوقع اإللكًتوين على كل مكونات،spss اعتمادا على برنامج
 حيث أن ىذا األثر ظهر وبشكل واضح من خالل التحليل االحصائي جلميع،ادلربع الذىيب للتسويق
.متغريات الدراسة
 ادلربع الذىيب، الوالء، الرضا، الصورة الذىنية وسبركزىا، تصميم ادلوقع االلكًتوين:الكلمات المفتاحية
.للتسويق

M31 :JEL تصنيف

Abstract :
This study aims to find out the impact of website design on the golden
square of marketing, where we studied a sample of Mobilis customers in
Skikda, and we have designed a questionnaire as a tool for data collection, 384
questionnaires were distributed, valid questionnaires were 355, the
questionnaires were analyzed and interpreted by using the spss program, the
study has concluded that there is an impact of website design on all
components of the Golden Square of marketing, as this effect was clearly
demonstrated through statistical analysis of all the study variables.
Key words: website design, mental image and positioning, satisfaction, loyalty,
Golden Square of marketing.
JEL classification codes: M31
n.redjem@univ-skikda.dz : اإلمييل ادلهين، نورالدين رجم:ادلؤلف ادلرسل
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يف ظل سعي ادلؤسسات القتناص كل فرصة تلوح يف األفق ومواكبة التقنيات احلديثة يف
رلال عملها بغية زيادة حصتها السوقية وربقيق ميزة تنافسية عليا ،ربتم عليها االىتمام بالتسويق
االلكًتوين كونو يعمل على توسع نطاق السوق من خالل النفاذ اىل االسواق العادلية وخلق
أسواق جديدة كان من ادلتعذر اغلادىا يف ظل التجارة التقليدية ،فالتسويق عن طريق ادلوقع
االلكًتوين ميكن ادلؤسسة من االتصال ادلباشر مع عمالئها احلاليني وادلرتقبني ومن ىنا برزت
احلاجة لالىتمام بادلوقع اإللكًتوين كوسيلة اتصالية جوىرية يف سلتلف أنظمة ادلؤسسات.
ويف اآلونة االخرية شرع ادلسوقون يف استخدام ادلفاىيم اجلديدة يف التسويق من بينها ادلربع
الذىيب للتسويق  ،IPSLمن خالل رسم صورة ذىنية اغلابية تصل إلدراك العمالء واجلمهور
ادلستهدف وتسعى تلك ادلؤسسات يف تثبيت مكانة سوقية بني الصور الذىنية األخرى ادلنافسة
مع السعي الدائم يف ربسني تلك ادلكانة خبطط مدروسة ورقابة دقيقة على األداء ،ومن مث
تستهدف تلك ادلؤسسات رضا العمالء كما ربرص ادلؤسسات عموما للحصول على والء
العمالء وادلتعاملني معها.

 اشكالية الدراسة:

ان االثر احلاصل بني تصميم ادلوقع االلكًتوين وادلربع الذىيب للتسويق مسألة مهمة
جدا يف حياتنا ،فادلوقع االلكًتوين ىو من أىم خدمات األنًتنت اليت تستخدمها
ادلؤسسات لضمان سهولة االتصال مع اجلمهور اخلارجي بأقل التكاليف وبأسرع وقت،
ويؤثر صلاح ىذا األخري يف ربسني أبعاد ادلربع الذىيب للتسويق (الصورة الذىنية وسبركزىا،
الرضا ،الوالء) ،وعليو ميكن بلورة التساؤل الرئيسي التايل:

هل لتصم يم الموقع االلكتروني أثر على المربع الذهبي للتسويق لدى عمالء مؤسسة
موبيليس في والية سكيكدة؟
 التساؤالت الفرعية:
ولإلحاطة بادلوضوع أكثر مت ذبزئة االشكالية الرئيسية إىل مجلة من األسئلة الفرعية التالية:
 ىل ىناك تأثري لتصميم ادلوقع االلكًتوين على الصورة الذىنية وسبركزىا لدى عمالء مؤسسةموبيليس يف والية سكيكدة؟
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 ىل ىناك تأثري لتصميم ادلوقع االلكًتوين على رضا عمالء مؤسسة موبيليس يف واليةسكيكدة؟

 -ىل ىناك تأثري لتصميم ادلوقع االلكًتوين على والء عمالء مؤسسة موبيليس يف والية

سكيكدة؟

 فرضيات الدراسة:
لإلجابة على اشكالية الدراسة واألسئلة الفرعية اعتمدنا الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (0.05

 )αلتصميم

ادلوقع االلكًتوين على الصورة الذىنية وسبركزىا لدى عمالء مؤسسة موبيليس يف والية
سكيكدة.

الفرضية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة (0.05

 )αلتصميم

ادلوقع االلكًتوين على رضا عمالء مؤسسة موبيليس يف والية سكيكدة.

الفرضية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة (0.05

 )αلتصميم

ادلوقع االلكًتوين على والء عمالء مؤسسة موبيليس يف والية سكيكدة.
 منهج الدراسة:
لإلدلام دبختلف جوانب الدراسة مت اتباع ادلنهج الوصفي كونو يتناسب وأىداف اليت تسعى
إليها ىده الدراسة حيث مت االعتماد يف اجلانب النظري على الكتب العلمية والدراسات
السابقة والبحوث ادلنشورة والدوريات واجملالت وادلواقع االلكًتونية ،أما يف اجلانب التطبيقي مت
مجع البيانات من مصادر األولية حيث مت تصميم استبانة مث توزيعها على عمالء مؤسسة
موبيليس ومن مث تفريغها وربليلها باستخدام برنامج .Spss

 .2مفاهيم أساسية تصميم الموقع االلكتروني والمربع الذهبي لتسويق

 1.2عموميات حول تصميم الموقع اإللكتروني.
سنتطرق يف ىذا العنصر اىل ثالثة نقاط تتمحور حول تعريف ادلوقع االلكًتوين وخطوات
تصميمو ىذا باإلضافة معايري صلاحو عرب شبكة االنًتنت
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يعرف ادلوقع اإللكًتوين بأنو ":رلموعة من ملفات ادلخزنة بشكل زلدد ومنظم على
خا دم األنًتنت وميكن أن ػلوي ىذا اخلادم عدد كبري من ادلواقع لسعة زبزينو(".رياب والقدي،
 ،2016ص)67.
ف ادلوقع اإللكًتوين ىو رلموعة من الصفحات والنصوص والصور ومقاطع الفيديو والرقمية
وادلًتابطة وفق ىيكل متماسك ومتفاعل تكون زلملة يف حاسوب من نوع خادم
(")Serverوػلتوي كل موقع على صفحة رئيسية ( )Main Pageتؤدي إىل صفحات
اخرى ،ويكون للموقع عنوان زلدد وخاص بو ( )URLمييزه عن بقية ادلواقع على الشبكة
العنكبوتية ،وقد ترتبط دبوقع مواقع فرعية ،وجودة تصميم ادلواقع ومنو الواجهة يعطي االنطباع
األول اجليد عن ادلوقع ويشد ادلستفيد للمتابعة.

ب.معايير تصميم الموقع اإللكتروني

هنا ك عدة معايير للمواقع اإللكترونية الناجحة على شبكة األنترنت يمكن توضيحها في
النقاط التالية:
* محتوى الموقع :جلعل زلتوى ادلوقع أكثر مصداقية عند زائريو البد من توفر الشروط اآلتية:
(جيطاين ،2010/2009 ،ص)66.
 أن يتوفر اسم أو صاحب ادلادة ادلعروضة يف ادلوقع بشكل واضح وصريح وكذا بعض
ادلعلومات اذلامة عنو
 أن تكون نية وىدف اجلهة ادلسؤولة عن ادلعلومات واضحة وصرػلة
 أن تبدو وجهة نظر اجلهة ادلسؤولة عن ادلعلومات موضوعية وخالية من التحيز.
 دقة ادلعلومات ومصداقيتها.
 أن يكون ادلوقع خايل من األخطاء اإلمالئية والنحوية ومظاىر اإلعلال يف عرض ادلواد.
 أن تكون الصفحات غنية بادلعلومات وعنوان ادلوقع سهل التذكر.
 تدعيم األفكار بالصوت والصورة.
 استمرارية ادلوقع شلا ػلافظ على ثقة زائر ادلوقع.
 البعد عن اخلالفات ادلذىبية والسياسية لتحقيق أكرب قدر من العادلية واالنتشار.
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* تصميم التقني للموقع:
 أن يكون ادلوقع مرئي لدرجة كبرية بأن يسجل يف زلركات البحث مشهورة ويف فهرس
ادلوقع.
 اختيار ادلوقع مرات عديدة للتأكد من جاىزيتو وفعاليتو.
 أن يتوفر للموقع دعم مؤسسي وأن يكون ىناك توازن بني الشكل والوظيفة.
 زلاولة تصفح ادلواقع االخرى والتعرف إليها والتعلم منها وذلك لتطوير القدرات واكتساب
ادلهارات.

 التفاعل مع زوار ادلوقع وىو ما غلعل ادلوقع يتمتع بشعبية كبرية والتفاعل مع مستخدميها.
 استخدام الوسائط ادلتعددة وكذلك احلرص على االبتكار والتميز وعدم تقليد اآلخرين.
 سهولة اإلحبار داخل ادلوقع باإلضافة إىل مراقبة ادلرور إىل ادلوقع من خالل اإلحصائيات
احملصل عليها

* التصميم الفني للموقع:

إن احلرص على التصميم اجلذاب للموقع من أىم عوامل صلاحو وشهرتو ألن الشكل ىو أول ما
غلدب الزائر( .جيطاين ،2010/2009 ،ص)67.
 ميكن للكاتب استخدام األلوان خل لق الًتابط بني اجزاء الن باللون نفسو كما تتاح لو
فرصة استخدام الرسوم ادللونة للتعبري عن أفكاره مع احلرص على عدم ادلبالغة يف األلوان
والزخرفات الصارخة اليت ال زبدم اذلدف الرئيسي من ادلوقع.
 غلب الًتكيز على عناصر الصفحة اليت ميكن أن تساعد ادلستخدمني على أن يكونوا
واعني بادلكان الذي ارتادوه من ىيكل ادلوقع أو بنيتو وتتمثل يف عناوين الصفحة ،اإلطارات،
وتنقسم الصفحة جملموعات منطقية( .اللبان ،2005 ،ص)175.
 ذبنب العناصر الوامضة وادلتحركة فهي تشتت انتباه ادلستخدم.
 غلب ذبنب األرضيات واخللفيات ادلزدوجة وادلشوشة وردبا تكون اخللفية بيضاء أو زرقاء
أكثر تفضيال.
 استخدام اذلوامش والصور الفوتوغرافية لتدعيم ادلواضيع وتوضيح األفكار.
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I: Image. P: Positioning. S ( IPSL

)Satisfaction. L: Loyalty

سنتطرق يف ىذا العنصر اىل مكونات ادلربع الذىيب للتسويق وادلتمثلة يف الصورة الذىنية
وسبوضعها ،الرضا مث الوالء.
أ.الصورة الذهنية:
يعرفها ىارولد ماركس بأهنا ":إمجايل انطباعات الذاتية للجماىري عن ادلنظمة وىي
انطباعات غري ملموسة زبتلف من فرد آلخر ،وىي ادلشاعر اليت زبلقها ادلنظمة لدى اجلماىري
بتأثري ما تقدمو من منتجات ،وتعامالهتا مع اجلماىري واستشاراهتا يف النواحي االجتماعية
ومظهرىا االداري ،وتندمج تلك االنطباعات الفردية وتتوحد لتكوين الصورة الذىنية الكلية
للمنظمة"( .حسن الكردي ،2014 ،ص)33.
وللصورة الذىنية أربعة مكونات تتمثل يف( :اخلطيب ،2011 ،ص)31.

 البعد أو المكون المعرفي :ىو ادلعلومات اليت يدركها عن موضوعا أو شخصا ما.
 البعد أو المكون الوجداني :ىو ادليل باإلغلاب أو السلب ذباه موضوع أو قضية ...اخل.
 البعد أو المكون السلوكي :التمكن من التنبؤ بسلوك األفراد.
 البعد أو المكون االدراكي :التحول إىل إدراك عقلي كامل( .الفراء ،2018 ،ص)16.

ب.التموضع (تثبيت الصورة الذهنية):
ويطلق على تثبيت الصورة الذىنية اسم  Positioningأو «التموضع» كما يسميها
البعض ،كما تشري إىل تثبيت وربسني الصورة الدىنية للفرد أو ادلؤسسة بني الصور الذىنية
األخرى ،ولعل األقرب إىل الصواب أن يتم ترمجة ىذا ادلصطلح ربديدا بالشرح دون التقيد أن
تكون الًتمجة بكلمة واحدة فقط ،ألن الكلمة تشري إىل عدة جوانب رئيسية يف مدلوذلا ،ومن
أىم مدلوالهتا ما يلي( :أمحد )2019 ،
 تثبيت صورة ذىنية إغلابية.
 التحسني ادلستمر للصورة الذىنية مقارنة بالصور الذىنية األخرى ادلنافسة بالسوق.

ج.الرضا:

يعرف الرضا بأنو "ىو احلكم على القيمة الناذبة عن مقابلة اخلدمة ادلدركة مع اخلدمة
(
ادلتوقعة" )christian, 2016, p.7
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تتحدد دراسة سلوك الرضا لدى الزبون بثالث أبعاد أساسية وىي( :خثري و مراميي،2017 ،

ص)33.

 التوقعات :تعرب عن األداء الذي ينتظره الزبون من استهالك ادلنتج. األداء الفعلي(المدرك) :يتمثل يف مستوى األداء الذي يدركو الزبون عن استخداموللمنتج أو حصولو على اخلدمة.
 المطابقة :سبثل ادلطابقة عملية إغلاد الفرق بني التوقعات (األداء ادلتوقع) ومستوى األداءالفعلي الذي أدركو الزبون.

د.الوالء.

عرف الوالء على أنو ":التزام راسخ إلعادة شراء أو استعمال ادلنتجات واخلدمات الفضلة
باستمرار من طرف العميل ،على الرغم من العوامل الظرفية واجلهود التسويقية اليت تؤثر يف
سلوكيات األفراد"(bobalca, 2013, p.104) .
توصلت الدراسات إىل وجود ثالث أبعاد رئيسية للوالء ىي( :احلراش،2015-2014 ،

ص)142.
 البعد السلوكي :والذي يعرب عن قيام العميل بتكرار شراء نفس ادلنتج. البعد االتجاهي :تعتمد ظلاذج الوالء االذباىي على افًتاض رئيسي ىو أن قوة االذباىاتاليت ػلملها العميل ذباه العالمة أو مقدم اخلدمة ىي ادلؤشر الرئيسي على إعادة الشراء.
 الوالء تركيبة متعددة األبعاد :يتضمن البعدين السابقني ،حيث يوجد لدى العميل موقفإغلايب اذباه خدمات ادلنظمة.

 .3الدراسة الميدانية :ضلاول يف ىذا اجلزء الوصول اىل نتائج الدراسة وربليلو ومناقشتها
يف إطار األسئلة والفرضيات ادلطروحة

1.3مجتمع وعينة الدراسة :يتمثل رلتمع الدراسة يف عمالء مؤسسة موبيليس والية سكيكدة
واعتمدنا على عينة عشوائية قدرت بـ  184عميل من رلتمع الدراسة ،حبيث مت ضياع 32

استبانة و 3غري قابلة للتحليل ،وبلغ عدد االستبانات الصاحلة  133استبانة.
أ.حدود الدراسة :يتمثل اجملال البشري يف عمالء مؤسسة موبيليس بوالية سكيكدة ،وسبت
ىذه الدراسة خالل الفًتة ادلمتدة من  2019- 02- 15اىل  2019-06-20حيث مت
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..
ادلمتدة من  2019-05-06إىل -06-06
توزيع استبانة وتفريغها وربليلها خالل الفًتة
.2019

ب.طرق جمع البيانات واألساليب االحصائية المستخدمة
طرق جمع البيانات :اعتمدنا يف مجع البيانات على االستبانة حيث تكونت استبانةالدراسة من جزئني علا:
 الجزء األول :ػلتوي على تصميم ادلوقع االلكًتوين (ادلتغري ادلستقل) ويتضمن  14عبارة؛
 الجزء الثاني :ػلتوي على ادلربع الذىيب للتسويق (ادلتغري التابع) وضم  27عبارة مقسمة
على العناصر التالية:


الصورة الذىنية وسبركزىا :يضم العبارات من 15إىل .26



الرضا :يضم العبارات من 27إىل .32



الوالء :يضم العبارات من 33إىل .41



مت العتماد على مقياس ربليل فقرات االستبيان بناءا على متوسطات إجابات أفراد العينة

يف الوكاالت على النحو التايل:
جدول رقم (.)1مقياس ليكارث اخلماسي
غير موافق بشدة
1
[ [1..1 - 1
منخفضة جدا

غير موافق
3
[[0..1 -1..1
منخفضة

محايد
1
[[0..1 – 0..1
متوسطة

موافق
4
[[..01 – 0..1
مرتفعة

موافق بشدة
3
[]5 - ..01
مرتفعة جدا

المصدر :وليد الفارا ،تحليل بيانات االستبيان باستخدام برنامج  ،SPSSالندوة العادلية للشباب
اإلسالمي ،2010 ،ص.07

أساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة :مت استخدام التكرارات والنسب ادلئوية هبدفوصف مفردات العينة والتعرف على اذباىاهتم ،كما استخدمنا رلموعة من االختبارات
اإلحصائية ادلختلفة للكشف على أثر ادلتغري ادلستقل على التابع وتبيان العالقة بينهما ،وميكن
اختصار ىذه األساليب فيما يلي:
 معامل الثبات  :Cronbach's Alphaالختبار ثبات االستبيان؛

 اختبار االضلدار البسيط الختبار أثر ادلتغريات ادلستقلة على ادلتغري التابع؛
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أثر تصميم ادلوقع االلكًتوين على ادلربع الذىيب للتسويق-دراسة على عينة من عمالء

 مت استعمال الوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لوصف عينة الدراسة وربديد اذباىاهتا
ودرجة تشتتها.

.2.3صدق وثبات استبانة الدراسة (االستبانة):

أ.صدق استبانة الدراسة :لقد مت حساب صدق االتساق الداخلي لكل عبارة والبعد الذي
تنتمي إليو من خالل حساب معامل االرتباط بريسون ،وميكن توضيح ذلك من خالل ما يلي:

قياس صدق االتساق الداخلي لجزء تصميم الموقع االلكتروني :وميكن توضيح معاملاالرتباط بني كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليو وذلك من خالل اجلداول ادلدرجة أدناه
جدول رقم) .(2قياس صدق االتساق الداخلي لعبارات لتصميم ادلوقع االلكًتوين
معامل

مستوي

الرقم

العبارات

االرتباط

الداللة
1.111

11

يتميز ادلوقع االلكًتوين بتصميم متميز من الناحية اجلمالية والفنية.

1.644

12

يوفر ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة موبيليس إمكانية التفاعل مع عمالئها.

1.581

1.111

13

يتميز ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة موبيليس بتعدد اللغات.

1.734

1.111

14

تصميم ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة موبيليس يسهل ويسرع عملية 1.734
التصفح.

1.111

15

تعرض موبيليس منتجاهتا بشكل واضح ومفصل من خالل ادلوقع 1.759
اإللكًتوين.

1.111

16

يوفر ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة موبيليس معلومات دقيقة وكافية عن 1.719
الشركة ومنتجاهتا.

1.111

17

تتيح مؤسسة موبيليس إمكانية الدفع لزبائنها عرب موقعها االلكًتوين.

1.521

1.111

18

يتصف ادلوقع االلكًتوين دلوبيليس بسرعة وسهولة إسبام عمليات الشراء.

1.711

1.111

19

يتناسب ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة موبيليس مع سلتلف فئات العمالء.

1.542

1.111

بيرسون
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يستجيب ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة موبيليس ..
حلاجيات العمالء مقارنة 1.712
بادلؤسسات األخرى.

1.111

11

يتوفر ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة موبيليس على حلول تقنية سريعة يف 1.571
حال مواجهة العميل ألي مشكلة.

1.112

12

يوفر موقع موبيليس األمان للمعامالت اليت صلريها.

1.541

1.111

13

أشعر باألمان باحملافظة على خصوصييت من طرف موقع موبيليس.

1.568

1.111

14

ػلظى ادلوقع اإللكًتوين دلؤسسة موبيليس بسمعة جيدة.

1.639

1.111

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على سلرجات برنامج .Spss

من خالل اجلدول يتضح أن قيم معامل االرتباط لعبارات ادلوقع االلكًتوين تراوحت ما بني
 04542و 04759وىي موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.01وبالتايل فإن
العبارات صادقة دلا وضعت لقياسو.
قياس صدق االتساق الداخلي لجزء المربع الذهبي للتسويق :وميكن توضيح معاملاالرتباط بني كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليو وذلك من خالل اجلداول ادلدرجة أدناه

جدول رقم) .(3قياس صدق االتساق الداخلي لعبارات الصورة الذىنية وسبركزىا

الرقم

العبارات

11

أمحل يف ذىين صورة جيدة عن مؤسسة موبيليس اليت 1.675
أتعامل معها.

1.111

12

رلموع ادلعلومات واألخبار حول خدمات موبيليس 1.711
إغلابية.

1.111

13

أشعر براحة وأمان عند التعامل مع مؤسسة موبيليس.

10719

1.111

14

أشعر بانتمائي دلؤسسة موبيليس لتعاملهم ادلتميز معي.

1.637

1.111

15

لدي انطباع جيد حول مؤسسة موبيليس.

1.776

1.111

143

معامل

االرتباط مستوى

بيرسون

الداللة

نورالدين رجم
مؤسسة موبيليس والية سكيكدة-

أثر تصميم ادلوقع االلكًتوين على ادلربع الذىيب للتسويق-دراسة على عينة من عمالء

16

عروض موبيليس تتوافق مع احتياجات كل الزبائن.

1.657

1.111

17

وكاالت مؤسسة موبيليس منتشرة يف أغلب مدن الوطن.

1.534

1.111

18

صورة موبيليس أفضل بادلقارنة مع منافسيها.

1.659

1.111

19

سبتلك مؤسسة موبيليس شبكة واسعة االنتشار.

1.544

1.111

11

هتتم ادلؤسسة جبميع فئات اجملتمع.

1.638

1.111

11

عمال وكاالت موبيليس يقدمون صورة جيدة عن 1.611
مؤسستهم.

1.111

12

عند مساع اسم ادلؤسسة أتذكر اجلوانب اإلغلابية يف 1.688
اخلدمات ادلقدمة.

1.111

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على سلرجات برنامج .Spss

من خالل اجلدول يتضح أن قيم معامل االرتباط لعبارات الصورة الذىنية وسبركزىا تراوحت ما
بني  04534و 04776وىي موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.01وبالتايل فإن
العبارات صادقة دلا وضعت لقياسو.

جدول رقم) .(4قياس صدق االتساق الداخلي لعبارات الرضا
الرقم العبارات

معامل االرتباط مستوي
الداللة
بريسون

11

لدي رضا حول اخلدمات اليت تقدمها مؤسسة موبيليس.

1.781

1.111

12

أشعر بالرضا عن مهارة وسرعة موظفني موبيليس يف تقدمي اخلدمة.

1.724

1.111

13

لدي رضا عن وقت االنتظار للرد على التساؤالت.

10714

1.111

14

أسعار خدمات موبيليس مناسبة.

1.726

1.111

15

تعتمد ادلؤسسة على أساليب ربفيزية جيدة.

1.786

1.111

16

لدى مؤسسة موبيليس اسم وعالمة شليزة يف سوق االتصاالت.

1.624

1.111

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على سلرجات برنامج .Spss

من خالل اجلدول يتضح أن قيم معامل االرتباط لعبارات الرضا تراوحت ما بني 04624
و 04786وىي موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.01وبالتايل فإن العبارات صادقة
دلا وضعت لقياسو.
133

مجلة الباحث االقتصادي

اجمللد / 7الع ــدد 12ديسمرب( ،)2019ص 359-340

Economic Researcher Review

جدول رقم) .(5قياس صدق االتساق الداخلي لعبارات ..
الوالء

معامل االرتباط مستوي الداللة

الرقم العبارات

بيرسون
11

سوف أتعامل مع مؤسسة موبيليس بشكل متكرر كوهنا تليب 1.674
احتياجايت باستمرار.

1.111

12

سأجرب اخلدمات اجلديدة اليت تقدمها مؤسسة موبيليس.

1.613

1.111

13

سأوصي أشخاص آخرين بأن يتعاملوا مع شركة موبيليس.

10725

1.111

14

سوف أواصل التعامل مع موبيليس حىت لو زادت رسوم 1.733
اخلدمات.

1.111

15

سوف يكون لدي تفضيل قوي ذلذه ادلؤسسة.

1.791

1.111

16

سوف أقتصر يف معاماليت مع مؤسسة موبيليس فقط.

1.758

1.111

17

حىت لو مسعت معلومات سلبية عن مؤسسة موبيليس سأبقى 1.828
سللصا ذلا.

1.111

18

لدي الرغبة يف االستمرار يف التعامل مع مؤسسة موبيليس 1.711
مستقبال

1.111

19

أدافع عن مؤسسة موبيليس عندما ينتقدىا البعض بشكل 1.741
خاطئ

1.111

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على سلرجات برنامج .Spss

من خالل اجلدول يتضح أن قيم معامل االرتباط لعبارات الوالء تراوحت ما بني 04674
و 04828وىي موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.01وبالتايل فإن العبارات صادقة
دلا وضعت لقياسو.

 2-4ثبات أداة الدراسة :مت التحقق من ثبات استبانة البحث من خالل حساب معامل
ألفا كرونباخ كما ىو مبني يف اجلدول التايل

جدول رقم(.)6ي وضيح قيمة معامالت الثبات (ألفا كرونباخ) حملاور أداة الدراسة

عنوان المجال

العبارات

معامل ألفا كرو نباخ

الموقع االلكتروني

14-1

10877

الصورة الذهنية وتمركزها

26-15

10877
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الرضا

32 -27

10815

الوالء

41-33

10889

اإلجمالي

41-1

10951

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على سلرجات برنامج .Spss

يشري ىذا اجلدول باالعتماد إىل النتائج احملصل عليها أن قيمة معامل ألفا كرونباخ دلختلف
احملاور ذباوز  ،%60وىي تًتاوح بني  04815و 04889وىي قيمة مرتفعة ،يف حني أن
القيمة اإلمجالية دلعامل الفا كرونباخ ىي  04950وىي قيمة مرتفعة كذلك وىذا يدل على
ثبات أداة القياس من ناحية العبارات اليت تضمنتها االستبانة.
ىذا يعين أن أداة الدراسة تتميز بالثبات والدقة شلا غلعلنا على ثقة تامة بصحة االستبانة
وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على كافة تساؤالت الدراسة ،واختبار الفرضيات.
 .1مناقشة النتائج واختبار الفرضيات

سيتم التطرق من خالل ىذا ادلبحث إىل ربليل اذباىات أفراد العينة ضلو أجزاء الدراسة ،ربديد
طبيعة العالقة بني متغريات الدراسة واختبار فرضيات الدراسة.

 1-5تقييم مستوى اجابات عينة الدراسة

جدول رقم ) .(7نتائج إجابات عينة الدراسة
المحور
الموقع االلكتروني

المتوسط الحسابي
308361

االنحراف المعياري
1069334

التقييم

مرتفع

الصورة الذهنية وتمركزها

3.8811

1.72443

مرتفع

الرضا

307958

108373

مرتفع

الوالء

306883

1092178

مرتفع

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على سلرجات برنامج .Spss

يشري اجلدول أعاله إىل إجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارات ادلتعلقة دبحاور الدراسة حيث:
أ .قدر ادلتوسط احلسايب حملور ادلوقع االلكًتوين بـ  308361أي ضمن اجملال [– 3.41
 ،[4.21وىذا ما يبني درجة موافقة مرتفعة من طرف أفراد عينة الدراسة ،حيث يتبني من
االجابات أن ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة موبيليس يلقى قبول من طرف أفراد العينة خاصة
من ناحية احملتوى ،التصميم التقين والتصميم الفين للموقع.
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ب .قدر ادلتوسط احلسايب لعنصر الصورة الذىنية ..وتثبيتها بـ  3.8811أي ضمن اجملال [3.41

–  ، [4.21وىذا ما يبني درجة موافقة مرتفعة من طرف أفراد عينة الدراسة ،حيث يتبني
من االجابات أن أفراد العينة ػلملون ويدركون يف ذىنهم صورة جيدة عن ادلؤسسة كما أن
لديهم انطباع جيد ذباه ادلؤسسة وخدماهتا ادلقارنة مع منافسيها.
ت .قدر ادلتوسط احلسايب لعنصر الرضا بـ  307958أي ضمن اجملال [ ،[4.21 – 3.41وىذا
ما يبني درجة موافقة مرتفعة من طرف أفراد عينة الدراسة ،شلا يدل على أن العميل لديو
رضا حول مؤسسة موبيليس وخدماهتا سوآءا من حيث اجلودة واألسعار ووقت انتظار
تلقي اخلدمة وكذلك مهارة وسرعة األداء لدى موظفي ادلؤسسة.
قدر ادلتوسط احلسايب لعنصر الوالء بـ  306883أي ضمن اجملال [ ،[4.21 – 3.41وىذا ما
يبني درجة موافقة مرتفعة من طرف أفراد عينة الدراسة ،حيث يتبني من االجابات أن أفراد العينة
لديهم الرغبة يف االستمرار يف التعامل مع مؤسسة موبيليس مستقبال وبشكل متكرر كما أهنم
مستعدون لتجريب اخلدمات اجلديدة اليت تقدمها ادلؤسسة ،كما أقر أفراد العينة أهنم سيوصون
اآلخرين بأن يتعاملوا مع مؤسسة موبيليس.
 .2اختبار الفرضيات:
وبناء على ذلك سيتم اإلجابة على
نتطرق يف ىذا ادلطلب إىل اختبار الفرضياتً ،
إشكالية الدراسة األسئلة ادلطروحة الدراسة ،وذلذا مت االعتماد على اختبار االضلدار البسيط
لتحديد األثر بني تصميم ادلوقع

اإللكًتوين كمتغري مستقل وادلربع الذىيب للتسويق بأبعاده

كمتغري تابع.

أ .اختبار الفرضية األولى:
"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (0.05
الصورة الذىنية وسبركزىا لدى عمالء مؤسسة موبيليس".

 )αللموقع االلكًتوين على

الختبار ىذه الفرضية مت استخدام ربليل االضلدار البسيط والذي ميكن تلخي
اجلدول التايل:
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جدول رقم) .(8نتيجة ربليل االضلدار البسي ط الختبار أثر تصميم ادلوقع االلكًتوين على الصورة الذىنية
وسبركزىا
احملور
الفرضية

قيمة B
04669

قيمة T

مستوى
ادلعنوية

184367

04000

معامل
االرتباط
04699

معامل
التحديد
04489

قيمة F
3374357

الثالثة
المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على سلرجات برنامج .Spss

من خالل ىذا اجلدول صلد أن مستوى ادلعنوية يساوي  0.000أقل من  0.05وىذا
يؤدي إىل رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت تن على "أنو يوجد أثر ذو داللة
احصائية عند مستوى ادلعنوية  0.05للموقع االلكًتوين على الصورة الذىنية وسبركزىا" ،إذ بلغ
معامل االرتباط  0.699ومعامل ربديد  0.489أي ما قيمتو %48.9من التغريات يف
مستوى الصورة الذىنية وسبركزىا ناتج عن التغري يف مستوى أعلية ادلوقع اإللكًتوين ،كما بلغت
درجة التأثري  0.669ىذا يعرب عن أن الزيادة يف ادلوقع االلكًتوين يؤدي إىل الزيادة يف مستوى
الصورة الذىنية وسبركزىا.

أما ظلوذج األثر فيمكن التعبري عنو بادلعادلة التاليةy=1.24x + 0.669:

الصورة الذىنية وسبركزىا = ( 1.24تصميم ادلوقع االلكًتوين) .0.669 +
حيث :yادلتغري التابع :x ،ادلتغري ادلستقل.
من خالل معادلة االضلدار يتضح أن بزيادة وحدة واحدة من ادلتغري ادلستقل ادلتمثل يف
تصميم ادلوقع اإللكًتوين يؤدي إىل زيادة يف ادلتغري التابع ادلتمثل يف الصورة الذىنية وسبركزىا بـ:
1.24
ب .اختبار الفرضية الثانية:
" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (0.05
الرضا لدى عمالء مؤسسة موبيليس".

 )αللموقع االلكًتوين على

الختبار ىذه الفرضية مت استخدام ربليل االضلدار البسيط والذي ميكن تلخي
اجلدول التايل:

نتائجو يف

جدول رقم) .(9نتيجة ربليل االضلدار البسيط الختبار أثر تصميم ادلوقع االلكًتوين على الرضا
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قيمة B

احملور

قيمة T

مستوى..

معامل
االرتباط

ادلعنوية
الفرضية

04548

164604

04000

معامل
التحديد
04439

04662

قيمة F
2754695

الثانية
المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على سلرجات برنامج .Spss

من خالل ىذا اجلدول صلد أن مستوى ادلعنوية يساوي  0.000أقل من  0.05وىذا
يؤدي إىل رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت تن على أنو "يوجد أثر ذو داللة
احصائية عند مستوى ادلعنوية  0.05للموقع االلكًتوين على الرضا" ،إذ بلغ معامل االرتباط
 0.662ومعامل ربديد  0.439أي ما قيمتو %43.9من التغريات يف مستوى الصورة
الذىنية وسبركزىا ناتج عن التغري يف مستوى أعلية ادلوقع اإللكًتوين ،كما بلغت درجة التأثري
 0.548ىذا يعرب عن أن الزيادة يف ادلوقع االلكًتوين يؤدي إىل الزيادة يف مستوى الرضا.

أما ظلوذج األثر فيمكن التعبري عنو بادلعادلة التاليةy=1.75x +0.548 :

الرضا = ( 1.75تصميم ادلوقع االلكًتوين) .0.548 +

حيث :yادلتغري التابع :x ،ادلتغري ادلستقل.
من خالل معادلة االضلدار يتضح أن بزيادة وحدة واحدة من ادلتغري ادلستقل ادلتمثل يف
تصميم ادلوقع اإللكًتوين يؤدي إىل زيادة يف ادلتغري التابع ادلتمثل يف الرضا بـ.1.75 :

ت .اختبار الفرضية الثالثة:

 )αللموقع االلكًتوين على

" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (0.05
الوالء لدى عمالء مؤسسة موبيليس".
الختبار ىذه الفرضية مت استخدام ربليل االضلدار البسيط والذي ميكن تلخي

نتائجو يف

اجلدول التايل:

جدول رقم) .(10نتيجة ربليل االضلدار البسيط الختبار أثر تصميم ادلوقع االلكًتوين على الوالء

احملور

قيمة B

قيمة T

الفرضية

10487

150938

الثالثة

مستوى

معامل

معامل

ادلعنوية

االرتباط

التحديد

10111

10674

10418

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على سلرجات برنامج .Spss
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من خالل ىذا اجلدول صلد أن مستوى ادلعنوية يساوي  0.000أقل من  0.05وىذا
يؤدي إىل رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت تن على أنو "يوجد أثر ذو
داللة احصائية عند مستوى ادلعنوية  0.05للموقع االلكًتوين على الوالء" ،إذ بلغ معامل
االرتباط 0.674ومعامل ربديد  0.418أي ما قيمتو %41.8من التغريات يف مستوى
الوالء ناتج عن ال تغري يف مستوى أعلية ادلوقع اإللكًتوين ،كما بلغت درجة التأثري 0.487
ىذا يعرب عن أن الزيادة يف ادلوقع االلكًتوين يؤدي إىل الزيادة يف مستوى الوالء.

أما ظلوذج األثر فيمكن التعبري عنو بادلعادلة التاليةy=2.04x +0.487 :

الوالء = ( 2.04تصميم ادلوقع االلكًتوين) 0.487 +

حيث :yادلتغري التابع :x ،ادلتغري ادلستقل.
من خالل معادلة االضلدار يتضح أن بزيادة وحدة واحدة من ادلتغري ادلستقل ادلتمثل يف
تصميم ادلوقع اإللكًتوين يؤدي إىل زيادة يف ادلتغري التابع ادلتمثل يف الرضا بـ2.04 :

.4الخاتمة.

لقد أصبح التسويق اإللكًتوين من أىم التقنيات ادلتطورة اليت غلب على ادلؤسسات انتهاجها
بصفتو القلب النابض ألي نشاط تسويقي من أجل التعريف بادلنتجات واخلدمات ادلقدمة
وتصريفها عرب ادلوقع االلكًتوين وادلؤسسات اجلزائرية مل تبقى يف معزل عن ىذه التقنية يف تطبيق
تكنولوجيات احلديثة وطل بالذكر مؤسسة موبيليس اليت تسعى إىل تطبيق ىذه التقنية اليت
دخلت رلال عملها ساعية اىل ربسني أبعاد ادلربع الذىيب للتسويق.
وعلى ىذا استهدفت ىذه الدراسة تسليط الضوء على معرفة أثر تصميم ادلوقع اإللكًتوين على
ادلربع الذىيب ،وىذا من خالل دراسة تطبيقية للمؤسسة زلل الدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل
رلموعة من النتائج ميكن إبرازىا فيما يلي:

أوال :نتائج الدراسة

 نتائج الدراسة:
 أظهرت الدراسة أن مستوى تصميم ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة موبيليس لديها مرتفع
وفقا دلقياس الدراسة ،وذلك راجع الىتمام كبري الذي توليو ادلؤسسة دلوقعها
االلكًتوين واحلرص على االبداع واالبتكار؛
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..
االلكًتوين لعرض مجيع خدماهتا مرفقة بأسعارىا
 تستغل مؤسسة موبيليس موقعها
ادلالئمة؛

 تسعى مؤسسة موبيليس إىل ربسني جودة خدماهتا من خالل ما تعرضو عرب موقعها
وذلك لكسب رضا عمالئها احلاليني باإلضافة إىل جذب عمالء جدد وربسني
صورهتم الذىنية والعمل على تثبيتها وىو ما يدفع الزبون إىل والئو؛
 جاءت اجابات أفراد العينة حول تصميم ادلوقع االلكًتوين بدرجة موافقة مرتفعة؛
 جاءت اجابات أفراد العينة حول الصورة الذىنية وسبركزىا بدرجة موافقة مرتفعة؛
 جاءت اجابات أفراد العينة حول الرضا بدرجة موافقة مرتفعة؛
 جاءت اجابات افراد العينة حول الوالء بدرجة موافقة مرتفعة؛
 وجود أثر ذو داللة احصائية لتصميم ادلوقع االلكًتوين على الصورة الذىنية وسبركزىا
لدى عمالء مؤسسة موبيليس وذلك بنسبة ارتباط  %69.9وتدل القيمة على أن
ىناك عالقة طردية بني تصميم ادلوقع االلكًتوين والصورة الذىنية للعميل وسبركزىا؛
 وجود أثر ذو داللة احصائية لتصميم ادلوقع االلكًتوين على رضا عمالء مؤسسة
موبيليس وذلك بنسبة ارتباط  %66.2وتدل القيمة على أن ىناك عالقة طردية بني
تصميم ادلوقع االلكًتوين ورضا العميل؛
 وجود أثر ذو داللة احصائية لتصميم ادلوقع االلكًتوين على والء عمالء مؤسسة
موبيليس وذلك بنسبة ارتباط  %67.4وتدل القيمة على أن ىناك عالقة طردية بني
تصميم ادلوقع االلكًتوين ووالء العميل؛
ثانيا :التوصيات
 على مؤسسة موبيليس االىتمام أكثر بادلوقع االلكًتوين من الناحية الشكلية
واجلمالية ،التنظيمية وربديثو ،باستمرار؛
 على ادلؤسسة وضع نظام فعال حلماية خصوصية العمالء؛
 تسهيل عملية الدفع االلكًتوين بإغلاد برامج محاية خاصة لزيادة ثقة العمالء هبا
ووالءىم؛
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 غلب على مؤسسة موبيليس التطلع على كيفية جعل ادلستهلك يقوم بزيارة موقعها
االلكًتوين وأن تسعى دائما إىل إضافة بصمة ابتكارية فيو؛
 غلب على مؤسسة موبيليس أن تكثف نشاطاهتا الًتوغلية يف موقعها االلكًتوين لكي
تكون يف اتصال دائم مع ادلستهلكني وتعزيز الوالء لديهم؛
 على مؤسسة موبيليس زيادة أكثر من خيارين يف اللغة؛
 على مؤسسة موبيليس أن تتفاعل مع زبائنها عرب موقعها اإللكًتوين من أجل ربقيق
أبعاد ادلربع الذىيب للتسويق لدى العمالء؛
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