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S 
مفهوم حديث يرتبط بالتطور تهدف هذه الدراسة إىل حبث موضوع التسويق اإللكرتوني ك

احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومت اعتباره كمتغري مستقل من أجل حتقيق 

األهداف املرجوة من هذه الدراسة، وكان اهلدف الرئيس أن ندرس التسويق اإللكرتوني كأداة 

 تسهم يف حتقيق امليزة التنافسية.

دوات التسويق اإللكرتوني ومزجيه التسويقي حاولنا من خالل هذه الدراسة عرض أهم أ

اإللكرتوني، الذي بواسطته تستطيع الشركات حتقيق ما ترغب به، وما تهدف إليه من 

العمليات التسويقية اليت تنتهجها من أجل تلبية رغبات وحاجيات الزبائن املختلفة، 

أجل إنشاء مزايا واحملافظة على احلصة السوقية، وحتويل التهديدات إىل فرص. وهكذا من 

 متعددة جتعلها قادرة على توفري قيمة إضافية جتعلها متتلك امليزة التنافسية.

من أجل معرفة وضعية  SAAلذلك مت إسقاط الدراسة على الشركة الوطنية للتأمني 

التسويق اإللكرتوني يف هذا القطاع اخلدمي ومدى تطبيقه. ولقد توصلنا إىل جمموعة من 

الشركة الوطنية للتأمني تستخدم بعض أدوات التسويق اإللكرتوني اليت هلا  النتائج أهمها أن

 دور يف التأثري على امليزة التنافسية اليت تسعى إىل حتقيقها.

: التسويق اإللكرتوني، امليزة التنافسية، التأمني، تكنولوجيا املعلومات، الكلمات املفتاحية

 االتصال.

ABSTRACT 
THE GOAL OF THIS STUDY IS TO SEARCH ABOUT ELECTRONIC 
MARKETING AS A MODERN CONCEPT, THAT IS LINKED TO THE 
ONGOING DEVELOPMENT IN INFORMATION TECHNOLOGY AND 
COMMUNICATION, AND IT WAS PUT AS AN INDEPENDENT 
VARIABLE THAT WITH IT WE CAN ACHIEVE OUR DESIRED GOALS 
FROM THIS STUDY, AND OUR MAIN GOAL FROM IT IS TO KNOW 
HOW DOES ELECTRONIC MARKETING AS A TOOL ACHIEVE OR 
INQUIRE A COMPETITIVE ADVANTAGE. 
THROUGH THIS STUDY WE TRIED TO PRESENT THE MOST 
IMPORTANT MEANS OF ELECTRONIC MARKETING AND IT’S 
ELECTRONIC MARKETING MIX, WHICH COMPANIES CAN WITH IT 
ACHIEVE WHAT IT DESIRE AND WHAT ARE THE GOALS THAT IS 
PURSUING THROUGH MARKETING OPERATIONS THAT WAS 



(122) 

 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ADOPTED BY THESE COMPANIES TO SATISFIES THE NEEDS AND 
DEFERENT DESIRES OF THE CUSTOMERS, AND TO MAINTAIN ITS 
MARKET SHARE AND TO TURN THREATS INTO OPPORTUNITIES. 
THEREFOR TO CREATE MULTIPLE ADVANTAGES THAT MAKES IT 
ABLE TO OFFER MORE VALUE THAT BECOMES A COMPETITIVE 
ADVANTAGE, SO WE PROJECTED OR STUDY ON SAA TO KNOW THE 
CONDITION OF ELECTRONIC MARKETING IN THIS KIND OF SERVICE 
SECTOR AND IT’S APPLICATION. IN THE END OF OUR STUDY WE 
REACHED TO CONCLUSIONS AND THE MOST IMPORTANT IS THAT 
SAA USE SOME OF ELECTRONIC MARKETING TOOLS AND IN AN 
AVERAGE WAY BUT STILL HAD A ROLE AND AN IMPACT ON A 
COMPETITIVE ADVANTAGE THAT IT TRIES TO REACH. 
KEYWORDS: ELECTRONIC MARKETING, COMPETITIVE 
ADVANTAGE, INSURANCE, INFORMATION TECHNOLOGY, 
COMMUNICATION. 

 GENERAL FRAMEWORK OFطار العام للظاهرة املدروسة أوال: اإل

THE STUDY 

 APPROACH OF THE STUDY مدخل الدراسة /1

ات اليت شهد العامل خالل العقدين املاضيني الكثري من التحوالت والتطور

مّست خمتلف اجملاالت املهمة يف احلياة، واليت أدت اىل التغري يف الكثري من 

من أجل مسايرتها وعدم تغريات حداث إاملعتقدات واألفكار، وعليه وجب 

ترك تلك الثغرة أو الفرق املوجود بيننا وبني الدول املتقدمة يتزايد دون 

 .يلإدراك أو بذل جهد من أجل تدارك ذلك ولو بالقل

إن رجال التسويق يدركون جيدا أهمية هذه التطورات وتأثريها على 

احمليطة بهم واالقتصاد  COMPETITIVE ENVIRONMENTالبيئة التنافسية 

ككل، وخاصة االنضمام املرتقب للجزائر اىل املنظمة العاملية للتجارة 

أخرى جيب  CHALLENGESالذي سيزيد من حدتها وسينشئ حتديات 

ها بالتخلي عن القديم والبحث واستعمال الوسائل اجلديدة التأقلم مع

 .ومواجهة التحد حمليا كان أو دوليا

 COMPETITIVEإن خوف الشركة من فقدان مركزها التنافسي 

POSITION  أو حصتها السوقيةMARKET SHARE  من طرف منافسني

جيعلها تعمل جاهدة لتلبية رغبات وحاجات الزبون مستعملة عدة آليات 
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سويقية حتسن من القدرة التنافسية اخلاصة بها، ومن بني هذه اآلليات ت

التسويق اإللكرتوني الذي يتضمن عدة وسائل وأساليب ميكن استخدامها 

يف الكثري من االسرتاتيجيات لتحقيق خمتلف األغراض، ومن بني هذه 

اليت يساعد العمل بها  WORLD WIDE WEBالوسائل نذكر شبكة األنرتنت 

نفيذ األعمال ومتابعتها والتحقق منها بشكل فوري من نتائجها على ت

املختلفة، وإتقان مثل هذه التقنيات واألساليب سيولد للمؤسسة ميزة 

 .عن بقية املنافسني حيقق هلا جناحا أو نتائج اجيابية

ال تزال سوق التأمينات يف اجلزائر، تراوح مكانها وسط فوضى عارمة 

م، ويظهر أّن مسة اهلشاشة ال تزال طاغية رغم باعرتاف املتعاملني ذاته

هامة بهذا الوزن، حيث يعّد القطاع آلة ملنظومة اإلمكانات اهلائلة املسّخرة 

منّشطة لالستثمار لو جرى توظيفها على النحو األكمل، وسط انتقادات 

الذعة ملتخصصني جيزمون أّن اإلصالحات ال تتقدم والقطاع حباجة إىل 

 يزال قطاع التأمينات يف اجلزائر حمدودا، حيث ال يتعّد إصالحات أعمق، ال

مليار دوالر، وهو مصنف يف املركز  1.1إمجالي رأس املال اخلمس مليارات 

 VOLUME OFاملكتتبة العالوات أو األقساط عامليا من حيث حجم  07

PREMIUMS WRITTEN بنسبة تغلغل ،PENETRATION RATE  ال تتجاوز

دوالرا لكل ساكن، يف وقت بلغ  DENSITY RATE 32كثافة  باملائة ومبعدل 7.0

مليار دوالر، فيما  0.3ماليني نسمة(  07رقم سوق التأمينات يف تونس )

مليار دوالر وذلك حسب جملة  2.0مليون نسمة(  23يقّدر يف املغرب )

سيجما السويسرية املعتمدة من طرف اللجنة الدولية ملراقيب هيئات 

لدولي للتأمنيالتأمني واملعهد ا
(1)

. 

إّن الّتحّوالت الكبرية اليت مّست قطاع الّتأمينات باجلزائر أوجدت جّوا 

بني خمتلف املتعاملني،  STRONG COMPETITIONاملنافسة الشديدة تغمره 

ولقد سارعت خمتلف الشركات العاملة يف القطاع، على غرار الشركة 

يقية بغية تقريب الوطنية للتأمني، إىل إدماج وإّتباع سياسات تسو

أصبحت فلقد ، انقطاععليها دون يقبلون خدماتها من الزبائن، وجعلهم 

هناك قناعة كاملة لدى الشركة الوطنية للتأمني بأهمية الدور الذي 
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يؤديه التسويق عموما والتسويق االلكرتوني خصوصا يف حتقيق أهدافها، 

بة ناجعة لديهم حيث أدركت أهميته يف تقريبها من الزبائن وحتقيق استجا

للتسويق االلكرتوني بأقل والتمّيز بني الشركات املنافسة، فاستخدام الشركة 

من الشركات املنافسة  EFFECTIVENESSوفّعالية  EFFICIENCYكفاءة 

السيما الشركات األجنبية والفرنسية على وجه التحديد أّدى إىل تقليص 

 حّصتها الّسوقية لفائدة املنافسني.

التسويق اإللكرتوني ت مالمح مدخل الدراسة يف التالي: مما سبق جتل

والصناعة التأمينية )مدخل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحصول 

 .على االمتياز التنافسي والريادة السوقية(

من خالل ما سبق،  PROBLEM OF THE STUDYمشكلة الدراسة  /2

ى ميكن أن يسهم إىل أي مدميكننا صياغة املعضلة البحثية كما يلي: 

 التسويق اإللكرتوني يف اكتساب امليزة التنافسية؟

 ولتناول هذه اإلشكالية بالدراسة، نطرح جمموعة من األسئلة:

  لُبعد االعتمادية يف إحصائية هل توجد عالقة تأثري معنوي ذات داللة

 ؟(Y)على امليزة التنافسية  (1X)التسويق اإللكرتوني 

 ي ذات داللة إحصائية لُبعد االستجابة يف هل توجد عالقة تأثري معنو

 ؟(Y)على امليزة التنافسية  (2X)التسويق اإللكرتوني 

  هل توجد عالقة تأثري معنوي ذات داللة إحصائية لُبعد األمان يف

 ؟(Y)على امليزة التنافسية  (3X)التسويق اإللكرتوني 

تنبع أهمية  SIGNIFICANCE OF THE STUDYأهمية الدراسة  /3

راسة من اتفاق اخلرباء واألكادمييني املتخصصني على أن التسويق الد

شهد تغريات راديكالية عميقة يف األعوام القليلة الفارطة أكثر مما شهد يف 

اخلمسني السنة املاضية، وهذا يثبت التطور الكبري الذي يراه العامل يف 

ويف دراسة املعلومات واالتصاالت. تكنولوجيا خمتلف اجملاالت، وخاصة نطاق 

 %00حديثة حول التسويق خرجت بنتائج مهمة وأهمها هي اتفاق بنسبة 

رجل تسويق أمريكي على أن  0777من العينة املستجوبة واملكونة من 

الشركات ستفشل يف نشاطها ما مل تتخذ اسرتاتيجية تسويق إلكرتوني، 
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لذلك التعرف عليه أمر جد مهم، وعليه يستمد البحث أهميته من 

الذي يوفر مزايا متعددة تساعد الشركات التسويق اإللكرتوني  أهمية

والذي يعترب أحد الوسائل املهمة يف إعداد اسرتاتيجيات  على املنافسة،

تضمن استمرارية وجناح الشركة. باإلضافة إىل ذلك تكتسي هذه الدراسة 

، اإللكرتونيأهمية بالغة يف توضيح خمتلف املفاهيم املتعلقة بالتسويق 

وأخريا  .ديدا األساليب والوسائل اليت تستخدم يف التسويق اإللكرتونيوحت

تنهل الدراسة أهميتها يف معرفة ماهية امليزة التنافسية، وحتديد خمتلف 

العوامل املؤثرة بها مع االسقاط على حالة الصناعة التأمينية 

INSURANCE INDUSTRY  ببالدنا. ومنه ميكن اعتبار البحث ذا أهمية

احلديثة للتفوق والنجاح التنافسي املفاهيم املفتاحية يدرس أحد لكونه 

EXCELLENCE AND COMPETITIVE SUCCESS ويربز دوره يف ظل ،

التطورات التكنولوجية اليت متس سوق التأمني على األضرار 

INSURANCE DAMAGES  املمتلكات( أو األشخاص(LIFE INSURANCE 

 )احلياة(.

ترمي ورقات هذه  OBJECTIVES OF THE STUDYأهداف الدراسة  /4

 الدراسة إىل:

  توضيح خمتلف املفاهيمCONCEPTS  ،املتعلقة بالتسويق اإللكرتوني

 وحتديدا األساليب والوسائل اليت تستخدم يف التسويق أونالين؛

 براز أن الوقت احلالي يشهد إعادة هندسة عملية التسويق إ

MARKETING RE-ENGINEERING  يد حنو التسويق اإللكرتوني املتزاوالتوجه

 ؛NEW BUSINESS ENVIRONMENTاألعمال اجلديدة يف بيئة 

  معرفة ماهية امليزة التنافسية وحتديد خمتلف العوامل املؤثرة

INFLUENCING FACTORS  فيها من زاوية تكنولوجيات املعلومات

 واالتصاالت؛

  معرفة مدى حتكم شركات التأمنيINSURANCE COMPANIES  يف

ئل التسويق كأحد مقتضيات العصرنة ومتطلبات احلداثة وسا

MODERNIZATION REQUIREMENTS؛ 
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  التعرف على دور وتأثري التسويق اإللكرتوني وحمله يف شركات التأمني

 DIGITAL ECONOMYيف ظل ما يسمى باالقتصاد الرقمي 

 HYPOTHESES OF THE STUDY/ فرضيات الدراسة 1

 ة، نطرح الفرضيات التالية:ولإلجابة عن األسئلة السابق

  الفرضية األوىل: توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية لُبعد

 .(Y)على امليزة التنافسية  (1X)االعتمادية يف التسويق اإللكرتوني 

  الفرضية الثانية: توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية لُبعد

 .(Y)ية على امليزة التنافس (2X)االستجابة يف التسويق اإللكرتوني 

  الفرضية الثالثة: توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية لُبعد األمان يف

 .(Y)على امليزة التنافسية ( 3X)التسويق اإللكرتوني 

هناك جمموعة من الدراسات  PREVIOUS STUDIESالدراسات السابقة  /6

اطلعنا عليها واعتمدنا بعضها سواء تلك اليت مّست جوانب املتغري 

أو الظاهرة املدروسة -االستجابي–أو املتغري التنبؤي-لشارحا-التفسريي

 ككل:-املوضوع–

 الجامعة (PNST.CERIST.DZعنوان الرسالة أو األطروحة ) الباحث
 الجزائر -دراسة حالة الجزائر-دور األنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق  بختي إبراهيم

 شادلي شوقي
التصال على األداء التسويقي للمؤسسة أثر استخدام تكنولوجيات المعلومات وا

 ورقلة االقتصادية

ديلمي 
 إسماعيل

للبنوك  أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على األداء التسويقي
 باتنة الجزائرية

 بومرداس أثر تكنولوجيا المعلومات على عناصر المزيج التسويقي قدايفة أمينة
 األغواط لمعلومات واالتصال في زيادة فّعالية االتصاالت التسويقيةدور تكنولوجيا ا بن براهم دليلة
بن جاب هللا 

 محمد
دراسة حول -أثر تكنولوجيا المعلومات على تفعيل وتنمية الخدمات المالية 
 الجزائر -كفاءة شركات التأمين وآفاق استثمارها اإللكتروني

 الجزائر وق العالميةالتسويق اإللكتروني كاستراتيجية لدخول الس خيري سدات
 الجزائر التسويق اإللكتروني وأثره على جودة الخدمات المصرفية مسعود راوية
الخنساء 
 سعادي

 الجزائر التسويق اإللكتروني وتفعيل التوجه نحو الزبون من خالل المزيج التسويقي

 مستغانم دور التسويق اإللكتروني في تحسين أداء البنوك وتحقيق رضا الزبون  جالم كريمة

-دور التسويق اإللكتروني في دعم الميزة التنافسية في الشركة االقتصادية  زينب شطيبة
 -دراسة حالة سوق الهاتف النقال في الجزائر

 ورقلة

 البليدة التجارية الجزائرية أثر التسويق اإللكتروني على جودة الخدمة في المصارف بوزرورة ليندة
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 شالل صبرينة
بنوك  دراسة مقارنة بين-سويق االلكتروني في البنوك الجزائرية واقع وأفاق الت

 -عمومية وبنوك خاصة
المدرسة العليا 

 للتجارة
 األغواط دور اإلعالن اإللكتروني في تحسين األداء التسويقي من وجهة نظر الزبائن بوعامر عائشة
 الشلف لتأمينيةدور نظم المعلومات اإللكترونية في إدارة مخاطر الصناعة ا قصاص مروة

يف  SCIENTIFIC VALUE-ADDEDمن مظاهر القيمة العلمية املضافة 

دراستنا هذه أنها حاولت اسقاط الظاهرة املبحوثة على قطاع مالي 

يتميز خبصائص وخصوصيات جتعل احلاجة ماّسة إىل النتائج املتوصل 

املتخذة  MARKETING DECISIONSاليها يف حتسني القرارات التسويقية 

السيما مع اشتداد حدة املنافسة بني القطاعني العمومي واخلاص. وهذا 

ليه معظم الدراسات السابقة اليت وقفنا عليها من خالل مسح إما تفتقر 

األدب النظري أو الزيارة االفرتاضية اليت قادتنا إىل البوابة الوطنية 

ضمن املوقع الشبكي ملركز  PNSTلإلشعار على األطروحات اجلامعية 

املتخصص يف التوثيق العلمي  CERISTالبحث يف االعالم العلمي والتقين 

 SCIENTIFIC DOCUMENTATION OF ACADEMICللدراسات األكادميية 

STUDIES. 

من أجل  METHODOLOGY OF THE STUDYمنهجية الدراسة  /7

واثبات صحة الفرضيات واشكاليته اإلملام املوضوعي بكل جوانب البحث 

 DESCRIPTIVE ANALYTICALملنهج الوصفي التحليلي سنعتمد على ا

METHOD من خالل توصيف خصائص ظاهرة كطريقة علمية للبحث ،

التسويق اإللكرتوني والتميز التنافسي، وفهم كل مكوناته وحتليلها 

باالعتماد على جمموعة من األدوات واألساليب، وأيضا استعمال برجميات يف 

 .MS EXCELوبرنامج  SPSSذلك كربنامج 

    MODEL OF THE STUDYمنوذج الدراسة  /8
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 THE LIMITS OF THE STUDYحدود الدراسة  /9

  :طار الزماني الذي متت فيه الدراسة متثل يف اإلاحلدود الزمانية

، مت فيها زيارة 6102ماي  01إىل  6102جانفي  66الفرتة ما بني 

 جاعها؛الشركة وتوزيع االستبيانات على املستجوبني واسرت

 متت الدراسة يف وكالتني تابعتني للشركة الوطنية احلدود املكانية :

مسكن بوالية  011لتأمني، وكالة دائرة أوالد دراج ووكالة حي 

 املسيلة، وكال الوكالتني تابعتني للمديرية اجلهوية بسطيف.

 THE THEORETICALثانيا: اإلطار النظري للظاهرة املدروسة 

FRAMEWORK OF THE STUDY  قبل التطرق ملفاهيم التسويق اإللكرتوني

علينا أوال ذكر أحدث تعريفات التسويق لرائد املدرسة احلديثة، فقد 

على أنه "علم وفن اكتشاف، خلق،  6106عرفه فيليب كوتلر يف سنة 

وإيصال قيم من أجل تلبية رغبات سوق حمدد عند مستوى ربح ما، 

املشبعة، هو يعرف، يقيس، وحيدد التسويق حيدد احلاجات والرغبات غري 

، وأيضا يتنبأ باألرباح"املستهدفحجم السوق 
(2)

. 

 MARKETING-BASICS ABOUT Eاإللكرتوني / أساسيات حول التسويق 1
(3)

 

تعددت مفاهيم التسويق اإللكرتوني بني الباحثني والعلماء لتعدد وسائله 

جيا بشكل مع تقدم التكنولومتسارع خاصة مع الوقت بشكل وتطورها 

 مبهر ومذهل، ومن أهمها:

  االستخدام األمثل للتقنيات الرقمية مبا يف ذلك تقنيات املعلومات"

املتمثلة يف الوظائف التسويق وعملياته واالتصاالت لتفعيل انتاجية 

املستهدفة، األسواق املوجهة لتحديد حاجات والنشاطات التنظيمية، 

 وتقديم السلع واخلدمات إىل الزبائن"؛

 " االفرتاضية )البيئة املتوقعة ضمن الشركة واملستهلك بني إدارة التفاعل

VIRTUAL من منافع مشرتكة"؛التبادل املشرتك ( من أجل حتقيق 

  عملية إنشاء واحملافظة على عالقات مع الزبائن"CUSTOMER 

RELATIONSHIPS  مباشرة بهدف تسهيل أنشطة الكرتونية من خالل

 اليت حتقق أهداف الطرفني"؛واخلدمات  األفكار واملنتجاتتبادل 



  بلحيمرد وأ. قندوزد. ...      التسويق اإللكتروني في صناعة االمتياز التنافسي تأثير

 للدراسات القانونية واالقتصادية (122) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  يقوم خبلق الطلب والرضا، فإن التسويق التسويق التقليدي "إذا كان

اإللكرتوني يقوم خبلق الطلب والرضا باستعمال قوة األنرتنت، ويليب 

 ذلك الطلب باستعمال طرق جديدة ومبتكرة".

ساليب ومما تقدم نستطيع القول بأن التسويق اإللكرتوني هو أحد األ

وتستعمل التسويقية، اليت متتلك عدة تقنيات وأدوات ذات طبيعة رقمية 

من أجل إدارة التفاعل  DIGITAL ENVIRONMENTضمن بيئة رقمية 

INTERACTION MANAGEMENT  مشرتكة.لتحقيق األهداف واملستهلك الشركة بني 

ه حتى تنجح عملية التسويق اإللكرتوني وحتقق الفّعالية املنشودة، فإن

 ينبغي أن يتوفر فيها عدد من العناصر منها:

 أن تسعى الشركة إىل تقديم منفعة كافية حتقيق املنفعة للزبون :

وواضحة من خالل طرح املنتج عرب األنرتنت، إذ يرتتب على مستوى 

هذه املنفعة قرار الزبون بتكرار أو عدم تكرار عملية الشراء. ولذلك 

مجيع  WEBSITE CONTENTلكرتوني ينبغي أن يتضمن حمتوى املوقع اإل

اخلدمات التعزيزية اليت تستجيب لرغبات الزبون، وأن تسعى الشركة 

قدر اإلمكان إىل حتقيق احلاجات والرغبات الشخصية للزبون من 

 ؛PERSONNALISATIONخالل تبين منهج التوجه الشخصي 

 ينبغي حتقيق التكامل مع مجيع أنشطة األعمال اإللكرتونية :

الشركة إىل حتقيق التكامل بني التسويق اإللكرتوني وبقية  أن تسعى

حبيث تنعكس هذه  ،E-BUSINESSأنشطة األعمال اإللكرتونية 

 التسويق؛عملية األنشطة يف كل مرحلة من مرحل 

  القدرة على عرض حمتويات وخدمات املوقع اإللكرتوني يف

ه : ينبغي عرض حمتويات املوقع اإللكرتوني وخدماتصورة فاعلة

 املختلفة بصورة تالئم الطبيعة اجلديدة لألعمال اإللكرتونية؛

 ينبغي بناء املوقع البناء البسيط واالبتكاري للموقع اإللكرتوني :

اإللكرتوني بصورة بسيطة وابتكارية تسهل على الزبون عملية 

 احلصول على البيانات وإجراء عمليات التفاعل والتبادل.
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 BASICS ABOUT THEفسية / أساسيات حول امليزة التنا2

COMPETITIVE ADVANTAGE 
(4)

بني امليزة التنافسية تعددت مفاهيم  

الباحثني والعلماء لتعدد مداخلها ومصادرها، وتطور مع الوقت بشكل 

، STRATEGIC THOUGHTمتسارع خاصة مع تطور الفكر االسرتاتيجي 

 ومن أهمها:

 اكتشاف طرق  "تنشأ امليزة التنافسية مبجرد توصل الشركة إىل

جديدة أكثر فّعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني، حيث 

يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا، ومبعنى آخر مبجرد 

 إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع"؛

  جمموعة املهارات والتكنولوجيات واملوارد والقدرات اليت تستطيع"

اج قيم ومنافع للزبائن أعلى مما حيققه اإلدارة تنسيقها واستثمارها إلنت

املنافسون، باإلضافة إىل تأكيد حالة من التميز واالختالف فيما بني 

 املنظمة ومنافسيها"؛

  للميزة التنافسية شقني أساسني: األول فهو قدرة التميز على"

و/أو اخلدمات ما التسليم املنافسني يف اجلودة و/أو السعر و/أو توقيت 

لبيع، ويف االبتكار والقدرة على التغيري السريع الفاعل. قبل أو بعد ا

وأما الشق الثاني فهو القدرة على مغازلة مؤثرة للزبائن تهيئ وتزيد 

رضائهم وحتقق والئهم، والشك أن النجاح يف الشق الثاني متوقف على 

 النجاح يف الشق األول".

زة التنافسية تتمثل امليأّن  القاسم املشرتك هلذه التعريفات ّنإميكن القول 

يف إشباع حاجات ورغبات الزبائن بشكل  املنظمةيف مدى قدرة تفرد ومتيز 

 أفضل من منافسيها.

-THE IMPACT OF E/ أثر التسويق اإللكرتوني يف امليزة التنافسية 3

MARKETING IN THE COMPETITIVE ADVANTAGE(5)
الشركات اليت  إّن، 

هلا مزايا تنافسية متيزها عن  تستخدم التسويق اإللكرتوني تتحقق

 اآلخرين، ومن أهم هذه املزايا التنافسية ما يلي:
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (122) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  يوفر التسويق اإللكرتوني للمؤسسة فرصة التعامل مع سوق

مجاعي ضخم ميكن الوصول إليه والتسويق فيه، واخلروج عن 

، GLOBAL SCALEنطاق عاملي على وإمكانية التسويق حدود احمللية 

 ميزة تنافسية؛ وهذا يعطي للمؤسسة

  مواكبة التطورات احلديثة يف جمال األعمال من خالل إطالق موقع

تسويقي إلكرتوني للمؤسسة يعطيها ميزة تنافسية يف التعامل 

 تكلفة؛مكان ووقت وبأدنى يف كل إليهم مع الزبائن، حيث أنها تصل 

  الرتويج للمؤسسة على نطاق واسع حيقق هلا ميزة تنافسية يف

 ؛وبأقل تكلفةيف أسرع وقت املستهدفة التسويقية الشرائح إىل الوصول 

  االلتزام باملصداقية والقواعد األخالقيةETHICAL RULES  يف جمال

حيقق  ELECTRONIC TRANSACTIONSاملعامالت التسويقية اإللكرتونية 

 ّنإللمؤسسة ميزة تنافسية يف عامل التسويق اإللكرتوني، حيث 

اإللكرتوني عدم انتشار التسويق من  اليت حتداملعوقات من أهم 

 االلتزام بالقواعد األخالقية يف املعامالت؛

  االستجابة الفوريةIMMEDIATE RESPONSE  ،لطلبات الزبائن

وإمتام الصفقات يف وقت قياسي من خالل عمليات التسويق 

اإللكرتوني حتقق ميزة تنافسية هامة للمؤسسة، خاصة وأن 

 لنسبة لألشخاص والشركات؛الوقت أحد أهم املوارد با

  حتسني العالقات التسويقية بني الشركة وأهم عناصر بيئتها مثل

 الزبائن واملوردين؛

  إشراك الزبائن يف اجلهود التسويقيةMARKETING EFFORTS 

واحلوارات من خالل عمليات التسويق اإللكرتوني تعطي الشركة 

 ويق لديها؛ميزة تنافسية لدى الشرائح السوقية اليت تسعى للتس

  يتميز التسويق اإللكرتوني باخنفاض تكاليفه مقارنة بالتسويق

بأسعار مقبولة املنتجات واخلدمات مما يساعد على طرح التقليدي 

 لدى زبائنها وهذا يعطي للمؤسسة ميزة تنافسية؛
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  تزايد االهتمام باألنرتنت على نطاق واسع خاصة بني قطاع

مع تقديم األنرتنت خلدمات رجال األعمال والشركات التجارية، 

وفرص أكرب وأعظم يف جمال االتصاالت ومجع املعلومات والصفقات 

التجارية حيقق هلا ميزة تنافسية، حيث أن هذا يوفر هلا رؤية 

 شاملة وواضحة لبيئة األعمال.

كله ينعكس بشكل مباشر وإجيابي على أداء وجودة منتجات  ؛وهذا

 وخدمات الشركة ومركزها التنافسي.

 E-MARKETING FOR/ التسويق االلكرتوني خلدمات التأمني 4

INSURANCE SERVICES 
إىل جمموعة من دولة يف كل خدمات التأمني ختضع  (6)

األنظمة والقوانني اليت تنظم عملها، ومن ثم فإن قيام أية شركة من 

 E-INSURANCEشبكة األنرتنت عرب خدماتها شركات التأمني بتسويق 

SERVICE ا التقيد بهذه القوانني فضال عن قوانني أخرى خاصة يلزمه

بعملها االلكرتوني، وعملية بيع وشراء وثائق التأمني على األنرتنت تعتمد 

)املؤمن( واملشرتي االلكرتوني )املؤمن جانب البائع من املتبادلة على الثقة 

 TRADITIONALله( وذلك كما هو احلال عند تسويقها يف السوق التقليدي 

MARKET غري أن العملية ضمن السوق االفرتاضية ،VIRTUAL MARKET 

 تعتمد على الثقة أكثر، بسبب عدم االلتقاء املادي بني العرض والطلب.

إن آلية تسويق بوالص التأمني عرب شبكة األنرتنت تكون من خالل 

إفصاح الزبون عن البيانات اليت تطلبها الشركة، وميأل الزبون منوذجا 

وهنا جتري عملية اإلفصاح عن البيانات يف ضوء الثقة خاصا بذلك، 

، وتقوم شركة التأمني بتحديد أسعار خدماتها MUTUAL TRUSTاملتبادلة 

بناء على البيانات اليت يدلي بها املؤمن له، ولكن تقوم الشركة بالتأكد من 

ومطالبته بالتعويض  RISKهذه البيانات يف حالة وقوع اخلطر 

INDEMNITYبني أن هناك بيانات غري صحيحة جرى اإلدالء بها ، فإذا ت

فإن هذا املؤمن له قد ال حيصل على التعويضات املالية. أما عن مدة عقد 

التأمني االلكرتوني بني شركة التأمني والزبون فإنه غالبا ما يكون سنة 

على العاملة واحدة باستثناء بعض أنواع التأمني، وتعتمد شركات التأمني 
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خمتلفة يف  MARKETING STRATEGIESاسرتاتيجيات تسويقية لى األنرتنت ع

بيع خدمات التأمني عرب الشبكة. ومن هذه االسرتاتيجيات، تأسيس 

قسم لبيع السيارات من خالل موقع شركة التأمني حيث جيري بيع 

السيارة بسعر تكلفتها، ولكن مقابل أن يتعهد مشرتي هذه السيارة 

 هذه طيلة مدة حيازته للسيارة.بالتأمني لدى شركة التأمني 

اإلنرتنت ميكن لشركات التأمني أن حتقق قيمة جوهرية من خالل استخدام 

، وأحد التطورات العملية SETTLEMENT OF CLAIMSتسوية املطالبات يف 

إدخال املعلومات اخلاصة باملطالبات عرب الشبكة، واستخدام الصور 

ئن مبتابعة تقدم تسوية الرقمية، وستسمح التطورات التقنية للزبا

. مديري تسوية املطالباتمن اإلنرتنت عرب املعلومات ، واحلصول على مطالباتهم

كما أن تضمني األطراف الثالث عرب الشبكة مثل ورشة تصليح 

السيارات سيجعل أيضا تسوية املطالبات أكثر سرعة وشفافية، كما 

مثلة بهذا الصدد وميكن دفع التعويضات الكرتونيا يف املستقبل. ومن األ

قيام إحدى الشركات اليابانية بطلب املساعدة من جمموعة متخصصة 

الستخدام كامريات رقمية لرفع كفاءة عملية تسوية مطالبات حوادث 

السيارات، فقد أرادت الشركة املوجودة يف طوكيو تقليل الوقت املستغرق 

ض الصور لتحميض وإرسال الفيلم، كما أنهم مل يرغبوا بإمكانية تعري

 .الرقمية للعبث واالحتيال

 APPLIED FRAMEWORK OFثالثا: اإلطار التطبيقي للظاهرة املدروسة 

THE STUDY 

/ البطاقة التعريفية للشركة الوطنية للتأمني1
(7)

تأسست الشركة  

، على أساس القطاع املختلط وذلك 0602سنة  SAAالوطنية للتأمني 

وجود إطارات جزائرية، مت تأميمها  بالتعاون مع اإلطارات املصرية لعدم

يف إطار احتكار الدولة ملختلف عمليات التأمني، ففي سنة  0600سنة 

ويف نطاق سياسة ختصص أنشطة التأمني أجربت الشركة الوطنية  0600

على التحول اىل السوق الوطنية لألخطار البسيطة. وسنة  SAAللتأمني 

على استقالليتها املالية  SAAحتصلت الشركة الوطنية للتأمني  0696
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وحتولت من شركة عمومية إىل شركة ذات طابع اقتصادي أي شركة ذات 

 مليون دينار جزائري. 97برأمسال يقدر بـ  (SPA)أسهم 

(: تطور سوق التأمينات واحلصة السوقية لشركة 1اجلدول رقم )

 )األرقام باملليار دينار جزائري( الوطنية للتأمني

 
 القطاع

طنية للتأمين الشركة الو 
SAA 

الحصة السوقية 
 SAAللشركة 

 2102 2102 التغير 2102 2102 النسبة 2102 2102
رقم أعمال 

 %22 %22 %02 2192 2291 %01 00991 99.. قطاع التأمينات

التأمين على 
 %29 %21 - - - %09 105.9 92.8 األضرار

التأمين على 
 %22 %21 %00 20.5 18.5 %01 61.3 52.6 السيارات

تأمين األخطار 
الصناعية 
 والمتنوعة

2291 2199 00% 991 999 01% 02% 02% 

التأمين على 
 النقل

192 191 2% 192 192 1% 1% 2% 

تأمين األخطار 
 %02 %00 %19 199 192 %29 292 292 الزراعية

التأمين على 
 %1 %1 - - - %.9 .19 192 القروض

 .3702للشركة الوطنية للتأمني لسنة املصدر: باالعتماد على التقرير السنوي 

تعترب الشركة الوطنية  3702حسب تقرير أنشطتها السنوي لسنة 

برقم أعمال يقدر  3702املتعامل رقم واحد يف التأمني لسنة  SAAللتأمني 

 %32مليار دينار جزائري، وهذا جيعلها القائد يف السوق بنسبة  25.757بـ 

بنسبة  3703باخنفاض على سنة من سوق التأمني على األخطار لكن 

مليار دينار جزائري. ومتتلك الشركة  37، كما أن رأس ماهلا يقدر بـ 0%

وكالة جهوية اليت  03شبكة توزيع عرب خمتلف مناطق الوطن، تتألف من 

وكالة جتارية، وهو عدد كبري يسهم يف وصول  263بدورها تتحكم يف 
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بلغ عدد القوى العاملة يف منتجاتها إىل نسبة كبرية من الزبائن، كما 

 .3702يف سنة  4620 الشركة

أن الشركة الوطنية للتأمني هلا مكانة كبرية يف السوق  3702أكدت سنة 

مليار دينار جزائري، واملالحظ  25.757ورقم أعمال  %32حبصة تقدر بـ 

أن رقم األعمال اإلمجالي للشركة يعرف ارتفاعا مستمرا على العموم، 

مليار دينار جزائري، وبهذا يكون قد  20.073بـ  3707فقد قدر سنة 

ويف الوقت ذاته . %33منوا يقارب  (3702-3707)حقق خالل هذه الفرتة 

يالحظ أن احلصة السوقية شهدت اخنفاضا وتقلصا ملموسا فمثال خالل 

 .%0قدر  (3702-3703)الفرتة 

 IDENTIFY OF THE POPULATION ANDحتديد جمتمع وعينة الدراسة / 2

SAMPLE OF THE STUDY 

يعرف اجملتمع  POPULATION OF THE STUDY/ جمتمع الدراسة 2-1

على أنه جمموعة من األفراد حمل الدراسة واليت هلا خصائص متشابهة، 

يتمثل اجملتمع االحصائي للدراسة يف زبائن الشركة الوطنية للتأمني و

SAA لكرتوني اخلاص مع الرتكيز على الزبائن الذين هلم علم باملوقع اإل

بالشركة، والذي يعترب نسبة قليلة ألسباب منها اخنفاض الوعي وغياب 

، وضعف عمليات -األمية التقنية–االلكرتوني الثقافة التأمينية واجلهل 

 التسويق للشركة حمل الدراسة.

هي عملية مجع  SAMPLING TECHNIQUE/ أسلوب املعاينة 2-2

ينة من مفردات جمتمع الدراسة، هذه البيانات واملعلومات عن جمموعة مع

اقتصرت هذه الدراسة . وقد SAMPLEاجملموعة من املفردات تسمى عينة 

على عينة أفراد على مستوى مدينة املسيلة ومدينة أوالد دراج، وقد مت 

واملستوى االتصال بفئات متنوعة من الزبائن من حيث السن، واجلنس، 

جامعيني، وعمال بالقطاع طلبة حمالت، أصحاب ، ونذكر منهم التعليمي

 اخلاص والعمومي وغريهم.

استمارة، مل  27فرد، وذلك من بني تسليم  37وقد بلغ عدد أفراد العينة 

منها بسبب عدم صالحيتها  6إلغاء ، ومت استمارة 20نتحصل إال على 
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للدراسة، وذلك يعود إىل عدم اإلجابة فيها على مجيع العبارات، هنا كان 

تمارة واليت كانت غري كافية للقيام بدراسة جمدية لذلك مت اس 30عددها 

 32، ومت عربه تلقي GOOGLE DRIVEوضع استبيان إلكرتوني عرب خدمة 

ها كانت مجيعها من طرف زبائن ّنإاستمارة إلكرتونية واليت ال ميكن القول 

 من والية املسيلة.

  TOOLS OF THE STUDYاألدوات املستعملة يف الدراسة / 3

مت تصميم استمارة  QUESTIONNAIRE/ االستبانة )أداة قياس( 3-1

استبيان استطالعي بناء على إشكالية املوضوع وفرضياته، وكانت 

 خطوات إعداد االستبيان كما يلي:

  واملعلومات؛البيانات يف مجع استخدامها إعداد استبيان أولي من أجل 

  العينة؛ت ومواقف واجتاهاعرض االستبيان للتحكيم متهيدا لسرب آراء 

  ميدانية أولية لالستبيان وتعديله حسب ما استقصائية إجراء دراسة

 يناسب.

 ومت تقسيم عبارات االستبيان بشكل التالي:

 :يضم معلومات عامة تصف اخلصائص الشخصية القسم األول –

 ؛الدراسةلعينة -DEMOGRAPHIC VARIABLES: املتغريات الدميغرافية

  عبارة حتدد مستوى التسويق اإللكرتوني  02من القسم الثاني: يتكون

املستخدم لدى الشركة الوطنية لتأمني من وجهة نظر الزبائن، 

 73وذلك من خالل دراسة وتقييم ثالثة أبعاد )االعتمادية بــ 

 عبارات(؛ 72عبارات، واألمان بـ  73عبارات، االستجابة بـ 

  ك الشركة عبارات تقيس مدى امتال 73القسم الثالث: يتكون من

 الوطنية للتأمني ملزايا تنافسية.

حيتوي على  ELECTRONIC QUESTIONNAIREومت أيضا إنشاء استبيان إلكرتوني 

نفس العبارات ووضعه على شبكة األنرتنت، من أجل الوصول بشكل 

أفضل للعينة اليت هلا قدرة على استعمال األنرتنت والوصول إىل موقع 

الوصول إىل العينة احملددة بزبائن الشركة  الشركة اإللكرتوني، ومن أجل

مع إدارة موقع الشركة اإللكرتوني من أجل التواصل مت للتأمني الوطنية 
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إدراج رابط االستبيان على املوقع لكن دون جدوى، لذلك مت إنشاء 

املشهورة  SOCIAL NETWORKSصفحات على الشبكات االجتماعية 

ذات االستخدام العالي، ومت  TWITTER وتويرت  FACEBOOK كالفاسبوك 

نشر رابط االستبيان عربها، مت حتقيق بعض االستجابة اليت كانت مفيدة 

من ناحية االستبيان والدراسة، مت غلق هذه الصفحات بعد االنتهاء من 

 نشر االستفتاء.

"لكريت" اخلماسي يف توزيع درجة اإلجابات،  SCALEمت استخدام مقياس 

)غري موافق بشدة(، وقد أعطيت له درجة  واليت تتوزع من أقل وزن

واحدة إىل أعلى وزن )موافق بشدة(، والذي أعطيت له مخس درجات، 

 وبذلك تكون داللة املتوسط احلسابي لإلجابات كما يلي:

 = غري موافق بشدة.1= غري موافق / 2= حمايد / 3= موافق / 4= موافق بشدة / 5

 م إىل الفئات التالية: ولتحديد قيم املتوسط احلسابي نقسم السل

 منخفضة 2.1                  1

 متوسطة 3.1               2.1

 عالية 1               3.1

 .(72)وبالتالي يكون متوسط االستجابة 

 / أساليب التحليل اإلحصائي3-2

لتحليل البيانات الشخصية قمنا  MS EXCEL 2013/ برنامج 3-2-1

ملا يوفره من أدوات لوضع املخرجات  MS EXCEL 2013باستخدام برنامج 

 على شكل خمططات ومنحنيات بيانية.

ملعاجلة البيانات والعبارات املوضوعة يف  SPSS 22/ برنامج 3-2-2

للعلوم االجتماعية اإلحصائية احلزمة برنامج االستبيان مت االعتماد على 

STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES  ومت33اإلصدار ، 

 التالية: STATISTICAL INSTRUMENTSاستخدام األدوات اإلحصائية 

  معامل الثبات ألفاRELIABILITY COEFFICIENT OF  لقياس درجة

-أو الذاتيالداخلي االتساق –صدق اإلجابات على عبارات االستبيان

CRONBACH'S ALPHA؛ 
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  املتوسطات احلسابيةARITHMETIC MEAN  واالحنرافات املعيارية

STANDARD DEVIATION  من أجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

 ومعرفة اجتاه العينة؛

  اختبار معامل كوملوكروف مسرينوف الختبار التوزيع الطبيعي

NORMAL DISTRIBUTION  للعينة(S –TEST (K SMIRNOV–KOLMOGOROV

TEST OR KS TEST)؛) 

  اختبار حتليل التباين األحاديANOVA (ONE-WAY ANALYSIS OF 

VARIANCE TEST؛) 

  اختبار حتليل االحندارREGRESSION ANALYSIS. 

 VALIDITY AND RELIABILITY/ صدق وثبات أداة الدراسة 3-3

إىل أي درجة يقيس   INSTRUMENT VALIDITYيقصد بصدق املقياس

املقياس )االستبيان( الغرض املصمم من أجله )مشكلة الدراسة(، 

لبيانات إىل أي درجة توفر األداة وعليه ميكن تعريف صدق أداة مجع ا

 بيانات ذات عالقة مبشكلة الدراسة من جمتمع الدراسة.

قام الباحث باإلجراءات املنهجية املطلوبة للتحقق من صدق وصحة 

الدراسة احملتوى ألداة من صدق التأّكد صياغة عبارات االستبانة، حيث مّت 

مارسني، بالرتكيز بعرض االستبانة بعد تصميمها على األكادمييني وامل

، واملهنيني يف الصناعة العلميواملنهج التسويق على األساتذة املاهرين يف 

التأمينية، ومن َثمَّ َتمَّ حتكيمها علميًا من قبل املتخصصني واخلرباء يف 

مبناهج البحث العلمي، ومن َثمَّ واملهتمني جمال العلوم التسويقية والتأمينية 

يف صورتها النهائية بعد إجراء التعديالت اليت راسة الدَتمَّ إخراج استبانة 

 .استلزم األمر إجراءها من إضافة أو حذف أو تعديل

يف قياس متغريات العبارات املستخدمة أو صحة املقاييس للتأكد من مدى 

على ما يعرف باختبارات الثبات بغية التوصل إىل االعتماد ، مت الدراسة

قياس متغريات الدراسة، ووفقا لذلك  مقاييس ميكن االعتماد عليها يف

قمنا حبساب قيمة معامل الثبات "كرونباخ ألفا" لكل متغري على حدة، 

 يوضح نتائج هذه االختبارات.( 3)واجلدول رقم 
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 : درجة ثبات العبارات يف قياس متغريات الدراسة(2)اجلدول رقم 

 معامل ألفا للثبات عدد العبارات المتغيرات
أبعاد 

التسويق 
 اإللكتروني

 0.827 11 االعتمادية
 0.826 11 االستجابة

 0.622 19 األمان
 0.907 09 التسويق اإللكتروني

 0.754 11 الميزة التنافسية
 0.924 .0 االستبيان

 SPSSاملصدر: باالعتماد على خمرجات برنامج 

اّتبع الباحث القياس اإلحصائي لقياس ثبات االستبانة، وسالمة بناء 

تسعة عشر ( 01)ات اخلاصة بالظاهرة موضع البحث والبالغ عددها الفقر

 فقرة، وذلك باستخدام االّتساق الذاتي، وهي طريقة كرونباخ ألفا

(CRONBACH'S ALPHA)،  معامل لقياس مدى ثبات أداة الدراسة، وكان

 .ومقبولة لغايات هذه الدراسةوهو قيمة ثبات عالية ( 7.632)الثبات 

يتضح أن مستوى الثبات باستخدام معامل ( 2)ول رقم بالنظر إىل اجلد

، 12860 ألفا للثبات للعبارات املستخدمة يف قياس هذه املتغريات بلغ

على التوالي، وهو ما يعكس درجة عالية  7.032، 7.670، 7.033، 7.930

من الثبات يف العبارات املستخدمة، حيث جتاوزت قيمة الثبات اإلمجالي 

لدنيا، حيث كلما اقرتب من الواحد زادت نسبة قبول اللعبارات القيمة 

من الصفر أو سلبية رفضت، وبالتالي فإن قريبة املعامل، وكلما كانت 

هذه العبارات صاحلة للقياس، وتتمتع بدرجة جيدة من الثبات أي 

 العبارات تسهم إجيابيا يف االنسجام والتناغم الداخلي.
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ية )مناقشة نتائج االستبيان: / عرض وحتليل املعطيات التسويق4

DISCUSS THE RESULTS )DISPLAY AND ANALYSIS OF MARKETING DATA 

)البيانات الشخصية: الدميغرافية لعينة الدراسة / اخلصائص 4-1

PERSONAL INFORMATION )DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE STUDY SAMPLE 

 / طبيعة الزبون4-1-1

 املستجوبني: طبيعة (2)جدول رقم 

  شخص معنوي )مؤسسة( شخص طبيعي )فرد(
 طبيعة الزبون  7 43
22% 09% 

 MS EXCELاملصدر: من خمرجات 

-اعتباريني–مكونة من: أشخاص معنويني املستجوبة يالحظ أن العينة 

، واألغلبية كانت أفراد عاديني أي زبائن نهائيني بنسبة طبيعينيوأشخاص 

جملتمع أي زبائن الشركة الوطنية للتأمني ويرجع األمر إىل أن ا، 90%

املتعاقدة مع الشركة الشركات من عدد بكثري ، أي أكثر عادينيأغلبهم أفراد 

 الوطنية للتأمني.

 / عقد التأمني4-1-2

 املكتتب عليه املستجوبني: عقد التأمني (2)جدول رقم 
التأمين 

على 

 السيارات

التأمين على 

 األشخاص

التأمين ضد 

الكوارث 

 لطبيعيةا

تأمين 

السرقة 

 والحرائق

تأمين 

األخطار 

 الصناعية

تأمين 

األخطار 

 الزراعية

ى
ر
خ

أ
 

ن
مي

تأ
ع 

نو
 30 8 1 4 1 1 5 

61% 06% 16% 18% 16% 16% 01% 

 MS EXCELمن خمرجات  املصدر:

متعاقدين مع الشركة الوطنية للتأمني يف املستجوبني ن أغلبية أيالحظ 

فرد، ويرجع األمر كون  27ت واملقدرين بـ حمفظة التأمني على السيارا

 9هذا النوع من التأمني إجباري. ثم يليه التأمني على األشخاص بـ 

أفراد، ويرى فيه هذا النوع بالنسبة لألفراد كوسيلة لرتك إرث للعائلة يف 

حالة حدوث خطر ما، أيضا التأمني ضد السرقة واحلرائق الذي يعترب 

املمتلكات همة لكونه يعطي حس باألمان اجتاه أحد اخلدمات التأمينية امل
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (122) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

، وبقية العينة تكتتب يف خدمات التأمني املتبقية )السفر، البناء، اخلاصة

 حوادث العمل،...إخل(.

سنقوم  THE INDEPENDENT VARIABLEبيانات املتغري املستقل / 4-2

املتعلقة بأبعاد املتغري املستقل  SPSSبتحليل شامل ملخرجات برنامج 

كل بعد باإلضافة إىل ذكر عبارات التسويق اإللكرتوني"، وسيتم حتليل "

التكرارات واملتوسط احلسابي من أجل حتديد درجة املوافقة يف كل 

 واحدة منها.

 RELIABILITY/ االعتمادية 4-2-1

 : عرض النتائج املتعلقة ببعد االعتمادية(5)اجلدول رقم 

المتوسط  التكرارات العبارة الرقم
 بيالحسا

درجة 
موافق  الموافقة

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

أرى أن موقع  10
الشركة اإللكتروني 
معروف لدى 

 زبائنها

 متوسطة 2929 19 01 00 01 01
21% 21% 22% 21% 12% 

يوفر لي موقع  12
الشركة معلومات 
كافية حول 

خدماتها 
 وعروضها

 ةعالي 2912 10 11 00 01 09
22% 29% %22 09% 12% 

أستقبل رسائل  12
نصية عبر 
الهاتف من طرف 

 الشركة

 متوسطة 2922 01 09 02 12 11
01% 02% %22 22% %21 

أستلم عروض  19
ترويجية عن 
طريق البريد 
اإللكتروني من 

 طرف الشركة

 متوسطة 2922 01 09 02 12 11
01% 02% 22% 22% 21% 

كة تستخدم الشر  11
األنترنت للتعرف 

 متوسطة 2922 12 00 21 .1 19
12% 02% 91% 22% 02% 
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 على رغباتي
 متوسطة 2912  بعد االعتمادية 

 SPSSاملصدر: االعتماد على خمرجات برنامج 

أعاله أن هناك موافقة نسبيا من قبل ( 5)يالحظ من اجلدول رقم 

توسط االستجابة مفردات العينة حنو بعد "االعتمادية"، فقد بلغ م

وهو مستوى متوسط، ويالحظ أن هناك درجة  2.70الكلية للبعد 

عدا العبارة الثانية فكانت درجة املوافقة العبارات جلميع متوسطة موافقة 

عالية، وهذا يؤشر على توفر معلومات كافية حول خدمات الشركة 

وعروضها على مستوى املوقع الشبكي اخلاص بالشركة، أما بالنسبة 

بقية العبارات فتشري إىل أن الشركة الوطنية للتأمني ال تبذل اجلهود ل

الكافية للرتويج ملوقعها واخلدمات املرتبطة به من وجهة نظر أفراد 

 العينة.

 RESPONSIVENESS/ االستجابة 4-2-2

 : عرض النتائج املتعلقة ببعد االستجابة(6)اجلدول رقم 

المتوسط  التكرارات العبارة الرقم
 ابيالحس

درجة 
موافق  الموافقة

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 بشدة
الشركة لها موقع  10

إلكتروني سهل 
 الوصول إليه

 عالية 2922 12 11 12 02 01
29% 22% 02% 01% 19% 

الموقع اإللكتروني  12
الخاص بالشركة 

 متوفر بلغات مختلفة

 متوسطة 2922 11 00 22 11 12
02% 01% 92% 22% 01% 

هناك تجاوب سريع  12
مع انشغاالتي عبر 

 الموقع اإللكتروني

 متوسطة 29.2 11 00 22 11 12
02% 01% 92% 22% 01% 

يمتلك الموقع  19
اإللكتروني للشركة 

 واجهة جذابة

 متوسطة 2921 12 19 02 09 12
02% 22% 22% 12% 02% 

تقوم الشركة بتحديث  11
لكتروني الموقع اإل 

 بمعلومات جديدة

 متوسطة 2992 11 12 02 01 00
22% 21% 22% 02% 01% 

 متوسطة 2922  ُبعد االستجابة 
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 SPSSاملصدر: االعتماد على خمرجات برنامج 

أعاله أن هناك موافقة نسبيا من قبل  (6)يالحظ من اجلدول رقم 

الستجابة مفردات العينة حول ُبعد "االستجابة"، فقد بلغ متوسط ا

وهو مستوى متوسط، ويالحظ أن هناك درجة  2.22الكلية للبعد 

عدا العبارة األوىل فكانت درجة املوافقة العبارات موافقة متوسطة جلميع 

عالية، وهذا يدل على أن موقع الشركة اإللكرتوني سهل الوصول إليه 

ل من من قبل الزبائن، أما بالنسبة لبقية العبارات فتشري إىل وجود تفاع

اإللكرتوني مع الزبائن أو يف موقعها عرب الوطنية للتأمني طرف الشركة 

 حتديث املوقع حبد ذاته مبستوى متوسط، وأيضا حول واجهة املوقع.

 SECURITY/ األمان 4-2-3

 : عرض النتائج املتعلقة ببعد األمان(7)اجلدول رقم 

الر
 قم

المتوسط  التكرارات العبارة
 الحسابي

درجة 
موافق  الموافقة

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

أشعر باألمان أثناء  10
استخدامي موقع الشركة 

 اإللكتروني

 متوسطة 2922 12 12 01 02 19
12% 22% 29% 02% 19% 

أرتاح بالتواصل مع  12
الشركة بالبريد 

 اإللكتروني

 متوسطة 2922 12 .1 21 00 12
02% 22% 91% 02% 19% 

تستخدم الشركة أنظمة  12
 حماية إلكترونية حديثة

 متوسطة 2909 12 00 21 12 12
02% 02% 91% 22% 12% 

أشعر بالراحة عند  19
اإلفصاح عن معلوماتي 
الشخصية عبر موقع 

 الشركة اإللكتروني

 متوسطة 2922 12 01 02 09 12
12% 22% 29% 21% 02% 

 متوسطة 2909  بعد األمان 
 SPSSاملصدر: االعتماد على خمرجات برنامج 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

أعاله أن هناك موافقة من قبل مفردات ( 7)يالحظ من اجلدول رقم 

 2.02العينة حنو بعد "األمان"، فقد بلغ متوسط االستجابة الكلية للبعد 

أن هناك درجة موافقة متوسطة جلميع ويالحظ ، متوسطوهو مستوى 

الشركة اإللكرتوني يعطي مقدار من العبارات، وهذا يدل على أن موقع 

الثقة أو األمان للزبائن عند استعماله وراحة يف التواصل عربه مع 

 الشركة.

 THE DEPENDENT VARIABLE/ بيانات املتغري التابع 4-3

 : عرض النتائج املتعلقة مبتغري امليزة التنافسية(8)اجلدول رقم 

المتوسط  التكرارات العبارة الرقم
 الحسابي

ة درج
موافق  الموافقة

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

يقدم موقع  10
الشركة 

اإللكتروني مزيج 
ترويجي جّذاب 

 لخدماتها

 متوسطة 2922 12 .1 01 02 .1
02% 22% 29% 02% 19% 

موقع الشركة  12
اإللكتروني يدعم 
من فاعلية 

 التوزيع لخدماته

 يةعال 2912 10 11 02 01 .1
02% 29% 22% 09% 12% 

تقدم الشركة  12
خدمات للزبائن 
بأساليب حديثة 

 ومتطورة

 متوسطة 2922 12 00 02 02 12
02% 22% 29% 22% 12% 

تقدم الشركة  19
أسعار مغرية عبر 

عروضها 
 المختلفة

 متوسطة 2922 12 01 02 02 11
09% 22% 22% 21% 19% 

تقدم الشركة  11
كترونية خدمات إل

 متميزة

 متوسطة 2922 11 00 .1 02 11
09% 22% 02% 22% 01% 

 متوسطة 2.23  متغري امليزة التنافسية 
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 SPSSاملصدر: االعتماد على خمرجات برنامج 

أعاله أن هناك موافقة من قبل مفردات  (8)يالحظ من اجلدول رقم 

متوسط االستجابة بلغ العينة حنو املتغري التابع "امليزة التنافسية"، فقد 

وهو مستوى متوسط، ويالحظ أن هناك درجة  2.23الكلية للبعد 

موافقة متوسطة جلميع العبارات عدا العبارة الثانية فكانت درجة 

املوافقة عالية، وهذا يدل على أن موقع الشركة اإللكرتوني يدعم من 

سويقي املزيج التوزيعي للشركة، أما بالنسبة لبقية عناصر املزيج الت

فنتائجها تدل على اعتبارها كمزايا تنافسية من طرف الزبائن لكن 

 مبستوى متوسط.

 HYPOTHESIS TESTING/ اختبار الفرضيات األساسية لالحندار 4-4

 PARAMETRIC METHODSمن املعروف إحصائيا أن الطرق املعلمية 

االحندار الختبار فرضيات تطبيق تستلزم توفر بعض الشروط، لذا قبل 

الدراسة جيب اجراء بعض االختبارات، وذلك من أجل ضمان مالئمة 

 البيانات الفرتاضات حتليل االحندار، وذلك على النحو التالي:

/ اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات مبعامل كوملوكروف 4-4-1

 :KS TEST) OR TEST S–(K SMIRNOV TEST–KOLMOGOROVمسرينوف لكال املتغريين 

 ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST اسم االختبار: 

االلكرتوني وامليزة التنافسية املتعلقة بالتسويق الفرضية الصفرية: البيانات 

 ختضع للتوزيع الطبيعي. 

االلكرتوني وامليزة التنافسية بالتسويق الفرضية البديلة: البيانات املتعلقة 

 ال ختضع للتوزيع الطبيعي. 

 توزيع الطبيعياختبار ال :(9)اجلدول رقم 

 متغير الميزة التنافسية متغير التسويق اإللكتروني 
 Z 0.107 0.107كولموكروف سميرنوف 

 SIG 0.200 0.200معنوية 
 SPSSاملصدر: االعتماد على خمرجات برنامج 

  قيمة االختبار(Z :)0.107 

  مستوى املعنوية(P-VALUE :)0.200 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 ملعنوية القرار مع التعليق: مبا ان قيمة مستوى اSIG   أكرب من

 إذن نقبل الفرضية الصفرية.  0.05مستوى الداللة 

أن البيانات تتبع توزيعا طبيعيا حسب ( 9)يالحظ من خالل اجلدول رقم 

الذي حيدد قيمة الداللة  SMIRNOV–KOLMOGOROVمعامل اختبار 

كلما تبني  7.73، أي كلما كانت املعنوية أكرب من SIG>0.05االحصائية بـ 

البيانات تتبع توزيعا طبيعيا، حيث يظهر لنا أن املتغري املستقل  أن

، واملتغري SIGعند  7.377و Zيف اختبار  7.070"التسويق اإللكرتوني" حقق 

، SIGعند  7.377و Zيف اختبار  7.070التابع "امليزة التنافسية" الذي حقق 

 مبعنى أن البيانات يف كال املتغريين موزعة توزيعا طبيعيا.

بعد التأكد من أن  / اختبار املالئمة وخطية العالقات:4-4-2

 ANOVAالبيانات تتبع التوزيع الطبيعي، مت استخدام أسلوب التباين 

للتحقق من خطية العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع، أي 

املتغري التابع واملتغريات بني  A LINEAR RELATIONSHIPعالقة خطية هناك 

 قلة تفسرها معادلة االحندار جيدا.املست

 نتائج اختبار التباين لالحندار :(10)اجلدول رقم 

املتغري 

 التابع

املتغري 

 املستقل

جمموع  املصدر

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

مستوى  Fقيمة 

 املعنوية

 

 

 

 

 

امليزة 

 التنافسية

 

 االعتمادية

 7.777 30.220 07.990 0 07.990 االحندار

 7.203 29 06.030 البــــــواقي

 - 26 27.022 الكـــــلي

 

 االستجابة

 7.777 33.263 00.770 0 00.770 االحندار

 7.273 29 02.020 البــــــواقي

 - 26 27.022 الكـــــلي

 

 األمان

 7.777 03.722 00.027 0 00.027 االحندار

 7.300 29 02.702 البــــــواقي

 - 26 27.022 الكـــــلي

 

التسويق 

 اإللكرتوني

 7.777 00.003 00.900 0 00.900 االحندار

 7.300 29 03.000 البــــــواقي

 - 26 27.022 الكـــــلي

 7.73مستوى املعنوية 

  SPSSاملصدر: االعتماد على خمرجات برنامج 
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النموذج الختبار فرضيات ة صالحياختبارا ملدى ( 10)اجلدول رقم يقدم 

يساوي  αاحملسوبة عند مستوى داللة  Fالدراسة، وتبعا الرتفاع قيمة 

أقل من مستوى  Fمعنوية االختبار مستوى ، ويدل ذلك على كون 7.70

الفرضية جيعلنا نرفض ، مما العالقاتيف كل  7.73داللة الفرضية الصفرية 

الئم البيانات املعطاة"، الصفرية اليت تنص على أن "خط االحندار ال ي

وهذا يظهر خطية النماذج وكون خط االحندار يالئم البيانات، وبالتالي 

منوذج االحندار معنوي. وبهذا يكون فرض حتليل االحندار واخلاص خبطية 

 الفرضيات.اختبار اىل االنتقال قد حتقق، وهذا ميكننا من املتغريات العالقة بني 

يرمز له يف كتب االحصاء  SIGNIFICANCE LEVEL املعنوية أو الداللة  مستوى

ألفا، هي قيمة احتمالية، حبيث أننا عندما نقول هذا دال عند مستوى  بـ

مرة  077ن هذا يعين أننا لو أعدنا هذا البحث أو هذا االختبار إ، ف7.73

مرة، وسوف تكون نسبة اخلطأ  63فإننا سوف حنصل على نفس النتيجة 

 .7.73خمتلفة هو مخسة مرات من اصل املئة أي  يف أن حنصل على نتيجة

بعد التأكد من إمكانية تطبيق  / اختبار فرضيات الدراسة4-1

االختبارات املعلمية وأسلوب االحندار، سيتم اختبار الفرضيات الفرعية 

 أوال، ثم بعد ذلك اإلجابة على الفرضية الرئيسية.

 / اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة4-1-1

امليزة  –)االعتمادية / اختبار الفرضية الفرعية األوىل 4-1-1-1

 التنافسية(

:H0  لالعتمادية  7.73عند مستوى معنوية إحصائية يوجد أثر ذو داللة ال

 على امليزة التنافسية.

:H1  لالعتمادية  7.73يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية

 على امليزة التنافسية.

 

 

 

 



(122) 

 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

الفرضية الفرعية االحندار الختبار : نتائج حتليل (00)اجلدول رقم 

 األوىل

 α =  0400عند :          04000/   مستوى المعنوية:               744662(F) قيمة 
معامالت  معامالت غير موحدة المتغيـــــــر

 موحدة
 (Tمعنوية ) (Tقيمة )

B SEB  بيتاβ 
 الثابت

 االعتمادية
04241 
04504 

04301 
04000 

 
04514 

54534 
54063 

04000 
04000 

التابع: الميزة 
 التنافسية

 R=  04514 معامل االرتباط بيرسون: 
 R²   =04355معامل التحديد:

 SPSSاملصدر: االعتماد على خمرجات برنامج 

يظهر من اجلدول السابق أن القدرة التفسريية لنموذج االحندار واملتمثلة 

، وهو يشري إىل مساهمة 7.233بلغت قيمته  قد (R²)يف معامل التحديد 

ُبعد االعتمادية للمتغري املستقل )التسويق اإللكرتوني( يف املتغري التابع 

، وأن باقي النسبة واملقدرة بنسبة %23.3)امليزة التنافسية( بنسبة 

أخرى غري )االعتمادية(، عوامل إىل ترجع التابع املتغري يف التأثري ، من 02.3%

، مما يدل على وجود 7.360القيمة ( R)ل االرتباط بريسون وبلغ معام

اليت ظهرت مبعنوية ذات  Fعالقة موجبة بني املتغريين، كما تشري قيمة 

 إىل مالءمة خط االحندار للعالقة بني املتغريين. 99%مستوى ثقة 

يف حني بلغت قيمة معلمة امليل )معامل االحندار(، واليت متثل معامل 

مما يشري أيضا إىل العالقة االجيابية بني املتغريين  7.300ل املتغري املستق

مما يشري  7.73وهو أقل من  7.777إحصائيا، وقد ظهر مستوى املعنوية 

إىل معنوية معلمة امليل، أما بالنسبة اىل معلمة التقاطع )احلد الثابت( 

ىل إما يشري  7.73وهي أقل من  7.777مبستوى معنوية  0.006فقد بلغت 

، وبذلك فإن ظهور معنوية )معامل االحندار( باإلضافة اىل يتها احصائيامعنو

ظهور معنوية )احلد الثابت( يشري اىل أهمية هذا املتغري بدرجة أكرب يف 

 تفسري التباينات يف املتغري التابع.

وبالتالي فإن ما سبق من التحليل لنتائج االختبار اليت يعرضها اجلدول 

يوجد رضية الفرعية األوىل اليت تنص على أنه: يؤدي بنا إىل إثبات الف



  بلحيمرد وأ. قندوزد. ...      التسويق اإللكتروني في صناعة االمتياز التنافسي تأثير

 للدراسات القانونية واالقتصادية (122) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

أثر ذو داللة إحصائية لُبعد اعتمادية التسويق اإللكرتوني على 

وهذا جييب على السؤال ويثبت أنه هناك عالقة تأثري امليزة التنافسية. 

 ذات داللة إحصائية العتمادية التسويق اإللكرتوني على امليزة التنافسية.

امليزة  –رضية الفرعية الثانية )االستجابة / اختبار الف4-1-1-2

 التنافسية(

 :H0لالستجابة  7.73يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ال

 .على امليزة التنافسية

:H1  لالستجابة  7.73عند مستوى معنوية إحصائية يوجد أثر ذو داللة

 على امليزة التنافسية.

الختبار الفرضية الفرعية دار حتليل االحن: نتائج (03)اجلدول رقم 

 الثانية

 α =  0400عند:          04000/   مستوى المعنوية:               574615(F) قيمة 
 (Tمعنوية ) (Tقيمة ) معامالت موحدة معامالت غير موحدة المتغيـــــــر

B SEB  بيتاβ 
 الثابت

 االستجابة
04301 
04407 

04717 
040.6 

 
04273 

64610 
24765 

04000 
04000 

التابع: الميزة 
 التنافسية

 R=  04273 معامل االرتباط بيرسون : 
 R²   =04577معامل التحديد :

 SPSSاملصدر: االعتماد على خمرجات برنامج 

أن القدرة التفسريية لنموذج االحندار واملتمثلة يف اجلدول السابق يظهر من 

وهو يشري إىل مساهمة ُبعد  ،7.333قد بلغت قيمته  (R²)معامل التحديد 

)التسويق اإللكرتوني( يف املتغري التابع )امليزة االستجابة للمتغري املستقل 

، من %20.9، وأن باقي النسبة واملقدرة بنسبة %33.3التنافسية( بنسبة 

التأثري يف املتغري التابع ترجع إىل عوامل أخرى غري )االستجابة(، وبلغ 

، مما يدل على وجود عالقة 7.032القيمة ( R)معامل االرتباط بريسون 

اليت ظهرت مبعنوية ذات مستوى  Fموجبة بني املتغريين، كما تشري قيمة 

 إىل مالءمة خط االحندار للعالقة بني املتغريين. 99%ثقة 

يف حني بلغت قيمة معلمة امليل )معامل االحندار(، واليت متثل معامل 

ا إىل العالقة االجيابية بني املتغريين مما يشري أيض 7.003املتغري املستقل 



(122) 

 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

مما يشري  7.73وهو أقل من  7.777إحصائيا، وقد ظهر مستوى املعنوية 

إىل معنوية معلمة امليل، أما بالنسبة اىل معلمة التقاطع )احلد الثابت( 

ما يشري اىل  7.73وهي أقل من  7.777مبستوى معنوية  0.276فقد بلغت 

)معامل االحندار( باإلضافة اىل ظهور معنوية فإن معنويتها احصائيا، وبذلك 

ظهور معنوية )احلد الثابت( يشري اىل أهمية هذا املتغري بدرجة أكرب يف 

 تفسري التباينات يف املتغري التابع.

وبالتالي فإن ما سبق من التحليل لنتائج االختبار اليت يعرضها اجلدول 

يوجد اليت تنص على أنه:  يؤدي بنا إىل إثبات الفرضية الفرعية الثانية

أثر ذو داللة إحصائية لُبعد استجابة التسويق اإللكرتوني على 

وهذا جييب على السؤال ويثبت أنه هناك عالقة تأثري امليزة التنافسية. 

 ذات داللة إحصائية الستجابة التسويق اإللكرتوني على امليزة التنافسية.

 امليزة التنافسية(–)األمانالثالثة الفرضية الفرعية اختبار  /4-5-1-3

:H0 لألمان  7.73يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ال

 .على امليزة التنافسية

:H1  لألمان على  7.73يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية

 امليزة التنافسية.

الفرضية الفرعية االحندار الختبار : نتائج حتليل (02)اجلدول رقم 

 الثةالث

 α =  0400عند :          04000/   مستوى المعنوية:               454033(F) قيمة 
 (Tمعنوية ) (Tقيمة ) معامالت موحدة معامالت غير موحدة المتغيـــــــر

B SEB  بيتاβ 
 الثابت
 األمان

04.04 
04.00 

04373 
04000 

 
04251 

74616 
.4046 

04004 
04000 

التابع: الميزة 
 لتنافسيةا

 R=  04251 معامل االرتباط بيرسون : 
 R²   =04525معامل التحديد :

  SPSSاملصدر: االعتماد على خمرجات برنامج 

االحندار واملتمثلة يف التفسريية لنموذج يظهر من اجلدول السابق أن القدرة 

، وهو يشري إىل مساهمة 7.303قد بلغت قيمته ( R²)معامل التحديد 

للمتغري املستقل )التسويق اإللكرتوني( يف املتغري التابع )امليزة ُبعد األمان 



  بلحيمرد وأ. قندوزد. ...      التسويق اإللكتروني في صناعة االمتياز التنافسي تأثير

 للدراسات القانونية واالقتصادية (122) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

، من %23.3، وأن باقي النسبة واملقدرة بنسبة %30.3التنافسية( بنسبة 

التأثري يف املتغري التابع ترجع إىل عوامل أخرى غري )األمان(، وبلغ معامل 

موجبة ، مما يدل على وجود عالقة 7.036القيمة ( R)االرتباط بريسون 

 اليت ظهرت مبعنوية ذات مستوى ثقة  Fبني املتغريين، كما تشري قيمة 

 إىل مالءمة خط االحندار للعالقة بني املتغريين. %99

يف حني بلغت قيمة معلمة امليل )معامل االحندار(، واليت متثل معامل 

مما يشري أيضا إىل العالقة االجيابية بني املتغريين  7.907املتغري املستقل 

مما يشري  7.73وهو أقل من  7.777إحصائيا، وقد ظهر مستوى املعنوية 

ىل معلمة التقاطع )احلد الثابت( إإىل معنوية معلمة امليل، أما بالنسبة 

ىل إما يشري  7.73وهي أقل من  7.700مبستوى معنوية  7.970فقد بلغت 

ىل إافة ، وبذلك فإن ظهور معنوية )معامل االحندار( باإلضمعنويتها احصائيا

ظهور معنوية )احلد الثابت( يشري اىل أهمية هذا املتغري بدرجة أكرب يف 

 تفسري التباينات يف املتغري التابع.

ما سبق من التحليل لنتائج االختبار اليت يعرضها اجلدول  وبالتالي فإّن

يوجد أثر الفرعية الثالثة اليت تنص على أنه: الفرضية يؤدي بنا إىل إثبات 

إحصائية لُبعد أمان التسويق اإللكرتوني على امليزة ذو داللة 

وهذا جييب على السؤال ويثبت أنه هناك عالقة تأثري ذات التنافسية. 

 على امليزة التنافسية.التسويق اإللكرتوني ألمان إحصائية داللة 

 / اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة4-1-2

:H0 للتسويق  7.63قة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ث

 اإللكرتوني على امليزة التنافسية.

:H1  للتسويق  7.63يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ثقة

 اإللكرتوني على امليزة التنافسية.

 الرئيسيةاالحندار الختبار الفرضية : نتائج حتليل (02)اجلدول رقم 

 α =  0400عند :          04000/   مستوى المعنوية:               424055(F) قيمة 
 (Tمعنوية ) (Tقيمة ) معامالت موحدة معامالت غير موحدة المتغيـــــــر

B SEB  بيتاβ 
 04004 74.50  04301 7..04 الثابت



(122) 

 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 04000 4017. 04246 04015 04224 التسويق اإللكتروني
التابع: الميزة 

 التنافسية
 R=  04246 معامل االرتباط بيرسون : 

 R²   =045.3مل التحديد :معا
 SPSSاملصدر: االعتماد على خمرجات برنامج 

يظهر من اجلدول السابق أن القدرة التفسريية لنموذج االحندار واملتمثلة 

، وهو يشري إىل مساهمة 7.392قد بلغت قيمته  (R²)يف معامل التحديد 

زة التنافسية( )املياملتغري التابع )التسويق اإللكرتوني( يف املستقل املتغري 

من التأثري يف ، %20.0، وأن باقي النسبة واملقدرة بنسبة %39.2بنسبة 

، وبلغ معامل عوامل أخرى غري )التسويق اإللكرتوني(إىل املتغري التابع ترجع 

، مما يدل على وجود عالقة موجبة 7.002القيمة  (R)االرتباط بريسون 

 عنوية ذات مستوى ثقة اليت ظهرت مب Fبني املتغريين، كما تشري قيمة 

 إىل مالءمة خط االحندار للعالقة بني املتغريين. %99

يف حني بلغت قيمة معلمة امليل )معامل االحندار( واليت متثل معامل املتغري 

مما يشري أيضا إىل العالقة االجيابية بني املتغريين إحصائيا،  7.000املستقل 

مما يشري إىل معنوية  7.73وهو أقل من  7.777وقد ظهر مستوى املعنوية 

معلمة امليل، أما بالنسبة اىل معلمة التقاطع )احلد الثابت( فقد بلغت 

معنويتها ىل إما يشري  7.73وهي أقل من  7.770مبستوى معنوية  7.993

، وبذلك فإن ظهور معنوية )معامل االحندار( باإلضافة اىل ظهور احصائيا

هذا املتغري بدرجة أكرب يف تفسري معنوية )احلد الثابت( يشري اىل أهمية 

 التباينات يف املتغري التابع.

وبالتالي فإن ما سبق من التحليل لنتائج االختبار اليت يعرضها اجلدول 

يوجد أثر ذو يؤدي بنا إىل إثبات الفرضية الرئيسية اليت تنص على أنه: 

وهذا  داللة إحصائية للتسويق اإللكرتوني على امليزة التنافسية.

ب على السؤال ويثبت أنه هناك عالقة تأثري ذات داللة إحصائية جيي

 للتسويق اإللكرتوني على امليزة التنافسية.

 Y= 0.882 + 0.776Xوبذلك تصبح معادلة االحندار: 

 

 



  بلحيمرد وأ. قندوزد. ...      التسويق اإللكتروني في صناعة االمتياز التنافسي تأثير

 للدراسات القانونية واالقتصادية (122) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 CONCLUSIONS AND SUGGESTIONSرابعا: االستنتاجات واملقرتحات 

 حتقيق امليزة من خالل هذه الدراسة مت عرض أثر التسويق اإللكرتوني يف

يف الشركة الوطنية للتأمني واقعه وضرورته ، كما مت التعرف على التنافسية

اليت كانت حمل الدراسة امليدانية اليت مت القيام بها من أجل إسقاط اجلانب 

النظري على اجلانب التطبيقي، وكان الغرض من ذلك هو اإلجابة على 

جتعل هناك إمكانية  األسئلة املطروحة يف إشكالية البحث بطريقة

التعرف بنوع من الدقة واألصالة على ماهية ومراحل وفّعالية التسويق 

املتبعة فيه، ومت انتخاب واألساليب اإللكرتوني، والكشف عن خمتلف األدوات 

الشركة الوطنية للتأمني كميدان للدراسة باعتبارها أحد أهم الشركات 

 قية مرتفعة.الرائدة يف قطاع التأمينات ومتتلك حصة سو

من خالل توفري جمموعة من املتطلبات حتقيقه ميكن اإللكرتوني إن التسويق 

)البشرية، الفنية، التنظيمية،...إخل( اليت ميكن ألي مؤسسة حبجم الشركة 

املعلومات واالتصاالت يتطلب تكنولوجيا الوطنية للتأمني أن توفرها، وهو 

ؤدي التسويق اإللكرتوني دورا واليد العاملة القادرة على التحكم فيه، وي

عن الفرص وحتويل التهديدات إىل فرص جديدة، وبذلك البحث يف مهما 

يساهم إجيابا يف تفعيل كامل نشاطات الشركة التسويق اإللكرتوني فإن 

بصفة عامة، والتسويقية بصفة خاصة، مما ينعكس يف قدرتها على 

اء زبائن جدد االستجابة لقطاعات سوقية جديدة، والقدرة على إرض

 وبالتالي زيادة وإمناء احلصة السوقية للشركة، مبيعاتها، وأرباحها.

اجلزائرية موقعها اهلام داخل السوق لتعزيز الشركة الوطنية للتأمني وتسعى 

من البقاء يف هذه احلالة التنافسية التنافسية للتمكن واحملافظة على ميزاتها 

ذات مسعة عاملية كالشركة  خاصةالشركات األجنبية خاصة مع الدخول 

، اليت فرضت على الشركة أن تعمل جاهدة على إدراج AXAالفرنسية 

 كاسرتاتيجية أساسية يف عمل الشركة.اإللكرتوني التسويق 

يف إطار اإلحاطة الشاملة جلوانب  / النتائج النظرية والتطبيقية1

التالية، ئج النتاإىل توصلنا ، الفرضيات، وبعد اختبارنا ملدى صحة املوضوع
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وذلك على املستويني النظري والتطبيقي من هذه الدراسة نوجزها فيما 

 يلي:

ميكن حوصلة النتائج اليت مت التوصل  / نتائج الدراسة النظرية1-1

 إليها من خالل دراستنا النظرية فيما يلي:

 وتنفيذ اخلطط التسويقية اإللكرتوني وسيلة لتخطيط التسويق ّد يع

 نت أو بشكل أصح وأوسع عرب الفضاء الرقمي؛عرب شبكة األنرت

  الذي يتم من خالله تنفيذ عمليات اإللكرتوني األسلوب يعد التسويق

 الرتويج والتوزيع على شبكة األنرتنت؛

  لنجاح عملية التسويق اإللكرتوني جيب توفر جمموعة من الشروط

أهمها حتقيق املنفعة للزبون، القدرة على عرض حمتويات وخدمات 

فّعالة، باإلضافة إىل حتقيق التكامل جلميع بصورة وقع اإللكرتوني امل

 األنشطة اإللكرتونية؛

  تعكس امليزة التنافسية وجود أفضلية أو أسبقية على املنافسني

بتقديم قيمة أكرب للزبون من خالل أسعار أقل أو تقديم فوائد أكثر 

 تربر األسعار األعلى؛

 ة التنافسية إىل خلق قيمة تهدف الشركات من خالل حتقيق امليز

للزبائن تليب احتياجاتهم ورغباتهم، باإلضافة إىل احلصول على حصة 

 سوقية أكرب وكذا رحبية عالية تضمن بقاءها واستمرارها؛

  لتكنولوجيا خالل امتالكها من التكلفة األقل ميزة للمؤسسة حيازة ميكن

يازة على ميزة احلميكنها ، كما كفاءة العمليات التسويقيةأفضل أو يف 

فريدة يفضلها خصائص عندما تكون قادرة على احلصول على التميز 

 الزبون.

اليت مت التوصل حوصلة النتائج ميكن  نتائج الدراسة التطبيقية /1-2

 إليها من خالل دراستنا التطبيقية للموضوع فيما يلي:

  واستخدامها يف التسويقالستغالهلا عدم توفر بنية تكنولوجية مالئمة 

 اإللكرتوني؛
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  شديد يف اخلربات والكوادر نقص من الوطنية للتأمني تعاني الشركة

بتكنولوجيا مستوى حتكمهم اخلربة على نوعية أو العدد سواء يف الفنية 

 املعلومات واالتصاالت؛

  ال تقوم الشركة باستغالل موقعها اإللكرتوني، فاملوقع ال حيتوي على

ملعلومات إال من حني إىل آخر، مواد تروجيية، وال تقوم بتجديد ا

 والشيء الذي يعاب عليه وجوده باللغة الفرنسية فقط؛

  اعتماد الشركة الوطنية للتأمني األسلوب التقليدي يف التعامل

وتستند يف تنفيذ معامالتها اليومية على السجالت والوثائق الورقية، 

 فضال عن استعمال الربيد االلكرتوني يف تبادل املعلومات؛

 االعتمادية، االستجابة، داللة إحصائية للتسويق اإللكرتوني جد أثر ذو يو(

اإللكرتوني يساهم اجيابا يف فالتسويق األمان( على امليزة التنافسية. 

 حتقيق امليزة التنافسية حسب اختبار االحندار بني املتغريين.

بعد قيامنا بهذه الدراسة واخلروج  / التوصيات املقرتحة يف الدراسة2

الوطنية للتأمني، الشركة يف اإللكرتوني التسويق وضعية نتائج مهمة حول ب

أو التوصيات من أجل التحسني والتدارك االقرتاحات وجب طرح بعض 

 هلذا الرتاجع يف تطويع التكنولوجيا وهي كما يلي:

  تدريب مجيع إطارات الشركة حول التسويق اإللكرتوني وفوائده

 تأخري واملماطلة؛فالضرورة ضاغطة وال حتتمل ال

  اليت ميكن هلا مسايرة التغريات يف البيئة التكنولوجية الكفاءات توفري

 من إجناح تبين التسويق اإللكرتوني؛

  استغالل اخلدمات املتنوعة لشبكة األنرتنت يف تقديم حمتوى جذاب

 لزبائن الشركة؛ 

  بالزبون وإعطائه مكانته، وذلك بتسخري التسويق االهتمام ضرورة

 لكرتوني إلقامة اتصال دائم معه ويف كل األوقات؛اإل

  ضرورة قيام الشركة بتوفري قواعد بيانات ومعلومات تسويقية عرب

املوقع اإللكرتوني لتساعد زبائنها على تلبية حاجاتهم ومساعدتهم يف 

 ؛DECISION A CRUCIALاختاذ قرارهم احلاسم 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-arabic/decision
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  أن تعمل الشركة على ارساء وتأسيس جو من الثقة والطمأنينة يف

عالقاتها مع زبائنها، خصوصا يف غضون املنافسة الشرسة من 

 اخلواص؛

  ،ضرورة متابعة التطورات احلديثة يف جمال التسويق االلكرتوني

 الوسائل اإللكرتونية. والوصول اىل الزبائن عرب أحدث

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
الشركة  ملزيد من التفصيل حول سوق التأمني العاملي ينظر إىل املواقع املتخصصة التالية: (1)

 السويسرية إلعادة التأمني

 HTTP://MEDIA.SWISSRE.COM/DOCUMENTS/SIGMA3_2014_EN.PDF 

 HTTP://WWW.III.ORG))املعهد الدولي ملعلومات التأمني  -

 (HTTP://WWW.IAISWEB.ORG)اجلمعية الدولية هليئات اإلشراف والرقابة  -

 (HTTP://WWW.GAIF-1.ORGاالحتاد العام العربي للتأمني ) -

 (HTTP://WWW.ARIG.NETاجملموعة العربية للتأمني ) -

 (HTTP://WWW.FAIR.ORG.EG)آسيوى للتأمني وإعادة التأمني  -االحتاد األفرو -

  ( HTTP://WWW.AFRICAN-INSURANCE.ORGاملنظمة اإلفريقية للتأمينات ) -

(2) ROB STOKES, E- MARKETING: THE ESSENTIAL GUIDE TO MARKETING IN A 
DIGITAL WORLD, KINDLE EDITION, QUIRK EMARKETING (PTY) LTD; 5TH 
EDITION (FEBRUARY 4, 2014), P17. 

 ينظر إىل الوثائق العلمية التالية: (3)

أمحد عبد احلفيظ اجملدل، مبادئ التسويق اإللكرتوني، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان،  -

 .32، ص3102األردن، 

مر سامح عبد املطلب وسيد قنديل عالء حممد، التسويق اإللكرتوني، دار الفكر ناشرون عا -

 .75، ص3103وموزعون، عمان، األردن، 

زكريا عزام وآخرون، مبادئ التسويق احلديث، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،  -

 .537، ص3112عمان، األردن، 

التسويق املعاصر، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  رحبي مصطفى عليان، أسس -

 .275-255، ص ص3112

ثامر البكري، التسويق أسس ومفاهيم معاصرة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  -

 .325-322، ص ص3112األردن، 

، دار وائل -ي عرب االنرتنتعناصر املزيج التسويق-يوسف أمحد أبو فارة، التسويق االلكرتوني  -

 .222-005، ص ص3115للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 

 3117حممد طاهر نصري، التسويق اإللكرتوني، دار احلامد، األردن،  -

إبراهيم خبيت، التجارة اإللكرتونية )مفاهيم واسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسة(، ديوان املطبوعات  -

 .23، ص3117ائر، اجلامعية، بن عكنون، اجلز

 .21-32حممد طاهر نصري، التسويق اإللكرتوني، ص ص -

http://www.gaif-1.org/
http://www.arig.net/mc_reports.asp
http://www.african-insurance.org/
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شريوف فضيلة، أثر التسويق االلكرتوني على جودة اخلدمات املصرفية )دراسة حالة بعض البنوك  -

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ، يف اجلزائر(، رسالة ماجستري

 .22، ص3101قسنطينة، 

شري عباس العالق وسعد غالب ياسني، التجارة اإللكرتونية، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، ب -

 .025-021، ص ص3115األردن، 

 .070، ص3113بشري عباس العالق، التسويق عرب اإلنرتنت، دار الوراق األردن،  -

: 3، العدد 0ادية، اجمللد غسان فيصل، التسويق عرب األنرتنت، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتص -

  3117جامعة تكريت، العراق، 

HTTP://WWW.IASJ.NET/IASJ?FUNC=FULLTEXT&AID=22437 

امعة ، ج02إسراء مؤيد عبد اهلل، التسويق اإللكرتوني، جملة كلية بغـداد للعلوم االقتصادية، العدد  -

  3112بغداد، العراق، 

HTTP://WWW.IASJ.NET/IASJ?FUNC=FULLTEXT&AID=50681 

 ينظر إىل الوثائق العلمية التالية: (4)

اه غري ، أطروحة دكتور-دراسة حالة جممع صيدال-سامية حلول، التسويق واملزايا التنافسية  -

 .72، ص3112منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة باتنة، اجلزائر، 

معموري صورية والشيخ هجرية، حمددات وعوامل جناح امليزة التنافسية، امللتقى الدولي الرابع حول  -

ات يف الدول العربية، املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للشركات الصناعية خارج قطاع احملروق

 .3، ص3101كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، اجلزائر، نوفمرب 

 ينظر إىل الوثائق العلمية التالية: (5)

عنرب إبراهيم شالش، أثر استخدام التسويق اإللكرتوني يف حتقيق ميزة تنافسية لشركات األدوية،  -

  3100، اجلامعة األردنية، 0، العدد 22م اإلدارية، اجمللد جملة دراسات يف العلو

HTTP://JOURNALS.JU.EDU.JO/DIRASATADM/ARTICLE/VIEWFILE/2337/2215 

التنافسية يف املؤسسات االقتصادية بن نامة نورية، التسويق اإللكرتوني كمدخل لتحقيق امليزة  -

. 22-73، ص ص3102، جامعة مستغامن، اجلزائر، 7اجلزائرية، جملة االسرتاتيجية والتنمية، العدد 

(HTTP://WWW.RSD-DZ.NET/SITES/DEFAULT/FILES/RSD005.PDF ) 

إمساعيل، إسهامات التسويق اإللكرتوني يف زيادة القدرة التنافسية ملنظمات األعمال  بن ديلمي -

املعاصرة، امللتقى الدولي حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج 

  3101قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، اجلزائر، 

HTTP://LABOCOLLOQUE5.VOILA.NET/69SMAILBENDILMI.PDF 

عاكف يوسف زيادات، تأثري التسويق اإللكرتوني على عناصر املزيج التسويقي للخدمة املصرفية،  -

  3112، جامعة كربالء، العراق، 32، العدد 2اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية، اجمللد 

HTTP://WWW.IASJ.NET/IASJ?FUNC=FULLTEXT&AID=18545  

أنس حيي احلديد، أثر املزيج التسويقي اإللكرتوني على اجتاهات السائحني، جملة دراسات يف العلوم  -

  3102 ، اجلامعة األردنية،3، العدد 51اإلدارية، اجمللد 

HTTP://JOURNALS.JU.EDU.JO/DIRASATADM/ARTICLE/VIEWFILE/4899/3330  

زكريا أمحد عزام، العوامل املؤثرة يف تبين التسويق اإللكرتوني يف قطاع الفنادق )دراسة ميدانية(،  -

  3102، األردن، 0، العدد 02قاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، اجمللد جملة الزر

HTTP://ZUJOURNAL.ORG/AR/IMAGES/STORIES/2013/ARABIC.PDF  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=22437
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50681
http://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/viewFile/2337/2215
http://www.rsd-dz.net/sites/default/files/rsd005.pdf
http://labocolloque5.voila.net/69smailbendilmi.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18545
http://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/viewFile/4899/3330
http://zujournal.org/ar/images/stories/2013/arabic.pdf
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امعة األزهر، سلسلة العلوم رشدي وادي، واقع استخدام التسويق اإللكرتوني لدى البنوك، جملة ج -

  3100، غزة، فلسطني، 3، العدد 02اإلنسانية، اجمللد 

HTTP://WWW.ALAZHAR.EDU.PS/JOURNAL123/DETAILSR.ASP?SEQQ1=1788 

ني باحلصة السوقية لدى املصارف، جملة جامعة جميد مصطفى منصور، عالقة الرتويج اإللكرتو -

  3100(، غزة، فلسطني، B) 0، العدد 02األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية، اجمللد 

HTTP://WWW.ALAZHAR.EDU.PS/JOURNAL123/DETAILSR.ASP?SEQQ1=2058  

نور الدين شاف، خدمات اإلنرتنت ودورها يف زيادة فّعالية مزيج االتصال التسويقي للمؤسسة، اجمللة  -

 3103، جامعة الشلف، اجلزائر، 2األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 

(HTTP://WWW.UNIV-

CHLEF.DZ/RATSH/RATSH_AR/ARTICLE_REVUE_ACADEMIQUE_N_08_2012/A
RTICLE_05.PDF) 

 ينظر إىل الوثائق العلمية التالية: (6)

 (HTTP://WWW.JOIF.ORG*/ جملة الرسالة، االحتاد األردني لشركات التأمني )

 */ جملة مرآة التأمني، االحتاد الفلسطيين لشركات التأمني 

HTTP://WWW.PIF.ORG.PS 

الدول(، جامعة  جتارب – التطوير وآفاق العملي التأمينية )الواقع */ امللتقى الدولي حول الصناعة

-HTTP://WWW.UNIV) 3103الشلف، اجلزائر، 

CHLEF.DZ/LABORATOIRES/LSFBPM/SEMINAIRES_2012)/ 

نور الدين رجب بن حممود بن الغة، مبادئ التأمني وإدارة املخاطر، حماضرات مرئية يف اليوتيوب،  -

هـ، مت نشره 0527املستوى الثالث، جامعة االمام، كلية االقتصاد واإلدارة، الفصل الدراسي األول 

 (HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VYLJ_FOW5TE) 30/76/3702يف 

سامل حممد عبود، أثر اسرتاتيجية التسويق اإللكرتوني يف نشاط التأمني، جملة كلية بغـداد للعلوم  -

   3100، جامعة بغداد، العراق، 35االقتصادية، العدد 

HTTP://WWW.IASJ.NET/IASJ?FUNC=FULLTEXT&AID=53369 

غزازي عمر، تكنولوجيا املعلومات كقاعدة لرتقية املنتجات املالية، جملة دراسات، جامعة األغواط،  -

 .53، ص3101، اجلزائر، 02العدد 
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