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التسويؽ اإللكتروني، التمكيف  :الكممات الدالة

 اإلقتصادي، المرأة الريفية
 

 زــــــــــــــــالموجـ
  

المنتجات التي التعرؼ عمي أنواع استيدؼ البحث  
تسوقيا المبحوثات إلكترونيًا، والتعرؼ عمي الطرؽ 
 التسويقية التي تستخدميا المبحوثات وأييما تفضؿ،
والتعرؼ عمي مساىمة التسويؽ اإللكتروني في قياـ 

والتعرؼ عمي مميزات  ،المرأة بمشروع خاص بيا
وعيوب التسويؽ اإللكتروني مف وجية نظر المبحوثة، 

ستوي التمكيف االقتصادي لممرأة الريفية والتعرؼ عمي م
التي تقـو بتسويؽ منتجاتيا إلكترونيًا، والتعرؼ عمي 
تأثير المتغيرات المستقمة عمي المتغير التابع )التمكيف 
اإلقتصادي(، والتعرؼ عمي األنشطة والجيود االرشادية 

 المبذولة في مجاؿ التسويؽ اإللكتروني.
عمي منيج المسح اإلجتماعي بالعينة  إعتمد البحث 

( مبحوثة 09مف خالؿ إختيار عينة عشوائية قواميا )
( 09مف المسوقات اإللكترونيات بمحافظة القميوبية، )

مبحوثة منيـ ممف يشتركوف بصفحات التواصؿ 
( عمي Groupاإلجتماعي الخاصة بمحافظة القميوبية )

(Facebook(و ،)مبحوثة تـ إختيارىـ مف 09 ) خالؿ
)وىو يـو يتـ فيو تجميع Open Day) )يـو مفتوح 

النساء الذيف يقوموف بيبيع منتجاتيـ عبر صفحات 
التواصؿ اإلجتماعي)فيس بوؾ( داخؿ أحد مراكز 
الشباب بالمحافظة أو جمعيات تنمية المجتمع أو 
الصاالت الرياضية الخاصة بالنساء وذلؾ لتعريؼ 

لتي يتـ عرضيا الجميور بصفحاتيـ ونوع المنتجات ا
عمي صفحاتيـ(، وتـ جمع البيانات خالؿ شير يونيو 

ستخدمت التكرارات والنسب  ،7902ويوليو وأغسطس  وا 
، ومعامؿ اإلرتباط البسيط لبيرسوف، وأسموب المئوية

  Step- Wise تحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج 
 لتحميؿ بيانات البحث .

 
 وتمثمت أىم النتائج فيما يمي7

 
أكثر المنتجات التي يتـ تسويقيا إلكترونيا ىي  أف -0

 %(، ومنتجات التجميؿ بنسبة09المالبس بنسبة)
%(، 2.7) %(، ومنتجات االلباف بنسبة70.2)

%(، واالكؿ المنزلي 2.7) واالدوات المنزلية
%(، وذلؾ يدؿ عمي تغير بعض العادات 0.2)

الشرائية في الريؼ والتي يمكف ارجاعيا لمتسويؽ 
 روني وكبر حجـ السوؽ. االلكت

%( مف 00.0أظيرت النتائج أف حوالي ) -7
المبحوثات يقمف بتسويؽ منتجاتيف عف طريؽ مواقع 

%( مف 90.0التواصؿ اإلجتماعي، بينما حوالي )
المبحوثات يقمف بإستخداـ الطرؽ التسويقية التقميدية 
المتعارؼ عمييا بجانب استخداـ مواقع التواصؿ 

ويؽ، وتبيف أف ما يقرب مف االجتماعي في التس
%( يفضمف التسويؽ 09.0) نصؼ العينة حوالي

%( يفضمف 70.0) اإللكتروني، بينما حوالي
%( يفضمف 00.0التسويؽ العادي، وحوالي )

 إستخداـ الطريقتيف معا.



 ىبو نور الدين محمد –زينب محمود عبد الرحمن          1635
 

Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2B), 2018 

أوضحت النتائج أف التسويؽ اإللكتروني ساىـ في  -0
قياـ المرأة بمشروع خاص بيا، حيث أوضح حوالي 

%( مف المبحوثات أف التسويؽ اإللكتروني 99.0)
%( مف 90.0سيؿ تسويؽ منتجاتيا، وبيف حوالي )

المبحوثات أف التسويؽ اإللكتروني شجعيا عمي 
 عمؿ مشروع خاص بيا.

بينت النتائج أف أىـ مميزات التسويؽ اإللكتروني  -0
مف وجية نظر المبحوثات ىو التفاعؿ في أي وقت، 

مف العمالء، والتسويؽ والحصوؿ عمي أكبر عدد 
خارج نطاؽ القرية، وتحديد رأي العميؿ بسيولة ، 
سيولة إنتشار المنتجات وسيولة وصوليا لمعمالء 
عبر صفحات التواصؿ االجتماعي، وفيما يتعمؽ 
بعيوب التسويؽ اإللكتروني مف وجية نظر 
المبحوثات كاف أىميا صعوبة معاينة المنتج لمتأكد 

%( مف 00.0الي )مف الخامة والجودة لحو 
المبحوثات، والبد مف المتابعة والتواصؿ لمصفحة 
الشخصية أو الجروب الذي يتـ عرض المنتجات 

%( مف المبحوثات، موسمية 00.0عميو لحوالي )
%( مف 0.2البيع وعدـ وجود مرتب ثابت لحوالي) 

%( مف المبحوثات 7.0المبحوثات، بينما حوالي) 
ؽ االلكتروني مف ذكروا أنو ال يوجد عيوب لمتسوي

 وجية نظرىـ .
%( مستوي تمكينيـ 97.0بينت النتائج أف حوالي ) -9

%( 02.7اإلقتصادي متوسط، بينما حوالي )
%( مف 0.0) تمكينيـ اإلقتصادي منخفض، وحوالي
 المبحوثات تمكينيـ اإلقتصادي مرتفع. 

أوضحت نتائج البحث وجود عالقة إرتباطية  -0
"التسويؽ  ستقمة اآلتيةمعنوية بيف المتغيرات الم

التدريب  اإللكتروني، حكـ المبحوثة عمي مشروعيا،
عمي التسويؽ اإللكتروني، إعالة األسرة" وبيف 
التمكيف اإلقتصادي لممرأة الريفية كمتغير تابع، 

%( مف 00.7) وساىمت ىذه المتغيرات  بشرح نحو
 لممبحوثات. مستوي التمكيف االقتصاديالتبايف في 

المبحوثات لـ يتعرضف ألي أنشطة أو أف جميع  -2
  جيود إرشادية مف جانب الجياز اإلرشادي.

 

 مقدمة
 

عالـ االنترنت طفرة نوعية في عالـ  أحدث ظيور 
التسويؽ، وبات مف السيؿ بناء عالمة تجارية، وعرض 

 70المنتج أو الخدمة عبر قنوات الكترونية تعمؿ لمدة 
االنترنت في ساعة يوميا، وأصبح عدد مستخدمي شبكة 

مميوف وفى مصر  29مميار وفى الوطف العربي 7العالـ 
، وفتح االنترنت 7909مميوف حسب إحصائيات  00

المجاؿ أماـ الجميع لتسويؽ سمعيـ أو خدماتيـ أو 
خبراتيـ دوف التمييز بيف الشركات العمالقة ذات رأس 
الماؿ الكبير والفرد العادي محدود الموارد، ويضيؽ 

ف الشركات العمالقة والصغيرة مف حيث المسافات بي
 .البشرية اإلنتاج والتوزيع والكفاءات

 
(files.bookselebada.net/download-
pdf- ebooks-ku-9495.ppt) 

 
وكاف لإلستخداـ المتنامي لمشبكة العنكبوتية في  

أواخر القرف العشريف دورًا في السماح لمنساء بتمكيف 
ترنت بطرؽ مختمفة. أنفسيف مف خالؿ إستخداميف لالن

ومع ظيور الشبكة العالمية العنكبوتية بدأت النساء 
بإستخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعى مثؿ فيسبوؾ 

 ,Sutton, 2000)وتويتر لمتعبير عف مطالبيف 
p699-706)،  ويعد التسويؽ عبر شبكات التواصؿ

االجتماعي مصطمح حديث الظيور، حيث يعود ظيوره 
خالؿ السنوات األخيرة وذلؾ مع انتشار ورواج ىذه 

 ،7112 )مشارة نور الدين،الشبكات االجتماعية 
والتسويؽ اإللكتروني فرع مف فروع التسويؽ  .(6ص

 عامة ويشمؿ التسويؽ عبر جميع األجيزة االلكترونية
 SMSسواء كاف الراديو والتمفاز أو الموبيؿ عبر رسائؿ 

واالنترنت أو الحاسب االلى عبر االنترنت وزادت أىمية 
التسويؽ االلكتروني في الفترة األخيرة نتيجة لزيادة عدد 
مستخدمي اإلنترنت وشغفيـ بالتكنولوجيا الحديثة، 

مواقع التواصؿ اإلجتماعي التواصؿ المباشر وأتاحت 
مالء وذلؾ مف خالؿ عدة قنوات إجتماعية مثؿ مع الع

نستجراـ  الفيس بوؾ وتويتر وجوجؿ بمس ولينكد إف وا 
، وألنو ال توجد موانع مف أي نوع إلستخداـ واليوتيوب

المرأة ليذه الوسائؿ الجديدة، فقد أصبحت أحد أىـ سبؿ 
المرأة لمخروج مف قوقعتيا التي فرضتيا عمييا الظروؼ 

المرأة حيثما كانت وبأي مستوي مع المحيطة، فتواصمت 
 العالـ بإتساعو.

ومف خالؿ ىذا النيج الجديد الذي اتخذتو النساء   
أصبح في وسعيف تمكيف أنفسيف مف خالؿ تنظيـ 
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حمالت والتعبير عف آرائيف فيما يخص تساوى الحقوؽ 
بيف الرجؿ والمرأة دوف أف يشعرف أنيف مضطيدات مف 

 .Churchyard, 2009, pp) أعضاء المجتمع
ويرتبط تمكيف المرأة بمدى إمكانيتيا في  .(341-361

الحصوؿ عمى الثروات االقتصادية والمادية والعينية 
ومدى قدرتيا عمى التحكـ فى تمؾ الثروات ألطوؿ فترة 

وتكتسب النساء (، 13ص ،7115)أسد،  زمنية ممكنة
مف خالؿ التمكيف االقتصادى القدرة عمي التحكـ 

الؿ وضع برامج عمؿ خاصة بيف بحياتيف مف خ
كتساب الميارات ومعالجة المشاكؿ وتطوير قدراتيف  وا 

 )منظمة العمل الدولية، عمى االعتماد عمى النفس.
  (12ص  ،7115

في خطط وبرامج  وجيود تمكيف المرأة تتبمور 
ستراتجيات تبنى وتزيد مف قدرات المرأة ومف الفرص  وا 

حقوؽ إنسانية كما  المتاحة ليا ومف فيميا لما ليا مف
تعطى ىذه الجيود أولوية لممبادرات التي تسعى إلى 
خمؽ ظروؼ تجعؿ المرأة مسؤولة عف تنمية نفسيا وعف 
تمكيف نفسيا وعف حقوقيا ،كما تركز جيود التمكيف 
عمى قدرة التغيير الكامنة في مبادرات التنمية وتسمط 
الضوء عمى الطرؽ التي تستطيع المرأة مف خالليا أف 

أميمة أبو ) تنشأ نفسيا بنفسيا مف خالؿ العمؿ والتحرؾ
ويدعـ ذلؾ أف ( 62 ص ،7117 بكر وآخرون،

النساء تقومف بأدوار أساسية في دعميف ألسرىف 
ومجتمعاتيف ودر الدخؿ وتحسيف سبؿ المعيشة الريفية 
واالىتماـ بالصالح العاـ لألسرة ،فيف يسيمف في 

االقتصاد المحمي الزراعة واألعماؿ الريفية ويدعمف 
 .(17ص  ،7111 )األمم المتحدة، .والعالمي

إف المرأة الريفية في جميع أنحاء العالـ قوة أساسية  
وحيوية في العمميات اإلنمائية التي تمثؿ مفتاح التقدـ 

)الصندوق الدولي لمتنمية  .اإلجتماعي واإلقتصادي
فالمرأة نصؼ المجتمع  (،212، ص 1667 الزراعية،

أي بدوف تفعيؿ دورىا يفقد المجتمع نصؼ إمكاناتو 
وقواه، كما أف تفعيؿ دور المرأة ىو غاية ووسيمة في 
نفس الوقت، غاية ألنو يعطي المرأة المشاركة والكرامة 
واإلحساس بتحقيؽ الذات، ووسيمة ألننا نستفيد مف 
ي نصؼ قوي المجتمع وتبني قرارات وأراء بناءًا عم

فالمرأة عنصر ( 71، ص 7115 )أسد،قدرات الجميع 
فعاؿ في السعي نحو بموغ األىداؼ اإلنمائية لأللفية. 
وبالرغـ مف ىذا فالمرأة الريفية تواجو مجموعة مف 

التحديات كؿ يـو وفى شتى أرجاء العالـ  التي تحوؿ 
دوف تمتعيا الكامؿ بحقوقيا اإلنسانية وتعوض ما تبذلو 

تحسيف حياتيا وحياة مف حوليا  مف جيود مف أجؿ
والتي تحوؿ دوف مساىمة المرأة في تنمية مجتمعيا 

نظرًا لوجود بعض العادات والتقاليد السمبية  المحمى،
نخفاض  نتشار الفقر والجيؿ، وا  الخاصة بالمرأة وا 

قتصار دور المرأة عمى رعاية األسرة  الرعاية الصحية، وا 
والخصخصة  واإلنجاب وسياسات اإلصالح االقتصادى

وماليا مف آثار سمبية عمى الحياة النيابية والسياسية 
التي تعوؽ تمكيف المرأة  والعديد مف المشكالت

 (25، ص7111)البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، 
حيث يتأثر وضع المرأة المصرية بالظروؼ والدوافع 
الحضرية ،والنظـ اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية في 

واإلطار القيمي في الريؼ والموروثات الثقافية المجتمع  
والعرفية، التي تحد مف أدوار المرأة داخؿ المنزؿ فقط، 
وخوؼ النساء مف تحمؿ المسئوليات اإلجتماعية، 
وعزوفيف عف القياـ بمياـ تتطمب الخروج مف المنزؿ 

-Sutton, 2000, pp. 699) والبقاء خارجو
والذي يؤدي دورًا سمبيًا في مسائؿ التنمية  ،(706

فالنساء الريفية بصفة عامة وتنمية المرأة بصفة خاصة، 
تشكؿ العمود الفقري لقوة العمؿ الزراعي في جزء كبير 

% مف 09-09مف العالـ النامي، فيف يحققف مف 
)الصندوق الدولي لمتنمية  الناتج المحمي اإلجمالي.

وبما أف المرأة تمثؿ  (،212، ص 1667 الزراعية،
قطاعا كبيرًا مف السكاف فالبد أف تستغؿ طاقاتيا في 
عممية التنمية االجتماعية واالقتصادية فيي واحدة مف 
 الفئات الميمة التي تستيدفيا األىداؼ اإلنمائية لأللفية،
وتشير مجموعة كبيرة مف المؤشرات البحثية إلي أف 

األرض  وضع دخؿ إضافي في يد المرأة يترجـ عمي
 . )الفاو،إلي تحسيف تغذية األطفاؿ وصحتيـ وتعميميـ

 .(71ص ،7111
وعندما يتـ تمكيف المرأة لتعمؿ وتساىـ بشكؿ أكبر  

تصبح إمكانية النمو االقتصادى أكثر وضوحا ،حيث 
تعتمد معظـ النساء حوؿ العالـ عمى قطاع العمؿ غير 
الرسمي كمصدر لمدخؿ ،كما أف مشاركة النساء في 

شاورات والمجموعات واألعماؿ تزيد مف فعاليتيا ،فقد الم
أجريت دراسة عمى الشركات المتواجدة في قائمة 

)وىى قائمة تصدر عف مجمة فورتشف  999فورتشف 
 شركة أمريكية حسب إيرادتيا( 999تضع ترتيبا ألعمى 
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ووجد أف الشركات التي تضـ نساء أكثر في مجالس 
مف غيرىا وتضمنت  إداراتيا تحقؽ عوائد مالية أكبر

 ىف %07في حقوؽ الممكية لممساىميف و %90الزيادة 
فيذه  % في رؤساء األمواؿ المستثمرة،02المبيعات و

الدراسة توضح المنافع االقتصادية التي تترتب عمى 
وجود النساء فى الشركات ولو تـ تطبيؽ ىذا األمر 
عمى نطاؽ عالمي فضـ النساء لمقوى العاممة الرسمية 

( 999ما فعمتوه الشركات في قائمة فورتشف )مثؿ 
ستزيد مف اإليرادات االقتصادية لمدولة وظائفيف فإنيف 

 ىار األعماؿ واإلقتصادات.دحتمُا سيساىمف في إز 
(Unicef, 2007, pp. 136-138). 

وتوضح المشاركة الكبيرة لممرأة الريفية في قطاع  
الزراعة كعاممة ضمف األسرة أو مساىمة بال أجر، 
مدي أىمية إعداد السياسات والبرامج التي تمبي 
ىتماماتيـ، والعقبات التي  إحتياجات الرجاؿ والنساء وا 
تواجييـ في قطاع الزراعة، ويشتمؿ ذلؾ عمي تقوية 
حتواء  نظـ اإلرشاد الزراعي، لكي تكوف أكثر تمبية وا 
لممرأة ومواجية العوائؽ الييكمية التي تحوؿ دوف وصوؿ 

اإلنتاجية وتحسيف النظـ المالية لتمبية المرأة لمموارد 
إحتياجات المرأة الريفية المنتجة وصاحبات المشروعات 

-Churchyard, 2009, pp. 341) الخاصة.
363)  (Nelson, 2013, pp. 46-54). 
فضاًل عف اإلىتماـ بالثورة التكنولوجية وما أحدثو  

مف تغييرات، مف الممكف أف تساعد المرأة الريفية في 
إنتاج وتسويؽ منتجاتيا، وأشياء عديدة تـ إتاحتيا مف 
خالؿ اإلنترنت ومواقع التواصؿ اإلجتماعي مف خالؿ 
التسويؽ اإللكتروني الذي تـ مالحظة ظيوره في الفترة 

لجوء الكثير إلي عرض منتجاتيـ عف  األخيرة، حيث
طريؽ صفحات التواصؿ اإلجتماعي وىـ داخؿ 

 منازليـ. 
 

 المشكمة
 

تتعدد األدوار الموكمة إلى المرأة بصفة عامة والمرأة  
الريفية بصفة خاصة فيى أـ وزوجو وأحيانا تقـو  
بإعالة األسرة إعالة كاممة، باإلضافة إلى االلتزاـ بأدوار 

سية مف أعماؿ منزلية ورعاية أبناء وذلؾ المرأة األسا
وسط مجموعة مف القيود المجتمعية التي تحاصر المرأة 
في الريؼ حيث العادات والتقاليد التي تعوقيا إلى 

الخروج لمعمؿ بأي مينة، فالكثير مف نساء الريؼ 
ذا قامت في التفكير  يعتمدف عمى العمؿ غير الرسمي وا 

ت طويمة بعيد عف في مشروع تجد نفسيا تقضى ساعا
المنزؿ واألوالد بسبب تسويؽ المنتجات األمر الذي 
يجعميا تفكر كثيرا وأحيانا تتراجع بسبب صعوبة 
رتفاع  التسويؽ فضاًل لتعرضيا لمشاكؿ التسويؽ وا 
تكاليؼ تسويؽ المنتج إلى إف يصؿ لممستيمؾ ورجوع 
بعض المنتجات وتجميد بعض األمواؿ، وصعوبة 

، وصعوبة الحصوؿ عمى محؿ لمبيع االنتقاؿ بالمنتجات
فيو، األمر الذي يترتب عميو صعوبة حصوليا عمى 
دخؿ مستقر وعدـ تمكينيا إقتصاديًا ولكف مع التطور 
التكنولوجي السريع وظيور ما يسمى التسويؽ 
االلكتروني الذي تـ مالحظة إنتشار استخدامو عبر 
صفحات التواصؿ اإلجتماعى فيؿ سوؼ يتميز 

لكتروني عف التسويؽ العادي لدي المرأة التسويؽ اال
الريفية، ىؿ يساعد المرأة الريفية  في  تسويؽ منتجاتيا 
والمساىمة في تمكينيا اقتصاديًا، ىؿ كاف دافع وراء 
قياـ المرأة الريفية بمشاريع انتاجية، وىؿ قاـ الجياز 
اإلرشادي بجيود لتعريؼ المرأة الريفية بماىية التسويؽ 

 إعتباره مف فروع اإلرشاد الزراعي التسويقي اإللكتروني ب
 

 دافـــاألى
 

التعرؼ عمي أنواع المنتجات التي تسوقيا  -0
 المبحوثات إلكترونيًا.

التعرؼ عمي الطرؽ التسويقية التي تستخدميا  -7
 المبحوثات وأييما تفضؿ .

التعرؼ عمي مساىمة التسويؽ اإللكتروني في قياـ  -0
 .المرأة بمشروع خاص بيا

التعرؼ عمي مميزات وعيوب التسويؽ االلكتروني  -0
 . اتمف وجية نظر المبحوث

التعرؼ عمي مستوي التمكيف االقتصادي لممرأة  -9
 الريفية التي تقـو بتسويؽ منتجاتيا إلكترونيًا .

التعرؼ عمي تأثير المتغيرات المستقمة عمي المتغير  -0
 التابع )التمكيف االقتصادي(.

األنشطة والجيود االرشادية المبذولة التعرؼ عمي  -2
 في مجاؿ التسويؽ االلكتروني.
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 أواًل7 اإلطار النظري
 

 التسويق االلكتروني
 

إف التسويؽ اإللكتروني يختمؼ عف التسويؽ  
التقميدي مف حيث اآللية التي يتـ فييا التسويؽ غير أف 
المضموف واحد في كمتا الحالتيف التسويؽ التقميدي يتـ 

آلية معقدة بينما التسويؽ اإللكتروني يتـ وفؽ آلية وفؽ 
بسيطة،التسويؽ اإللكتروني قد اختصر العديد مف منافذ 
التوزيع واختصر اإلجراءات التقميدية بالترويج بحيث 
أصبح الترويج يتـ عمى المواقع المخصصة لمشركات 
في الشبكة العنكبوتية وىذا التبسيط واالختصار أدى 

األسعار بسبب المنافسة بيف  بدوره إلى تخفيض
الشركات وزيادة المبيعات اعتمادًا عمى اقتصاديات 

( والعرض عمى شبكة 61ص ،7112كردى، ) الحجـ
اإلنترنت ساىـ بظيور منتجات وخدمات جديدة، األمر 
الذي زاد مف التنوع في المنتجات المعروضة وأصبحت 
عوامؿ التمييز واالختيار أكثر وضوحًا، وكاف لظيور 
شبكة اإلنترنت دور كبير بنقؿ مركز القوة إلى 
المستيمؾ بسبب الخيارات والمعمومات التي تظير عمى 
الشبكة، وتطور خدمات ما بعد البيع والضماف ليذه 
ظيار  المنتجات ساىـ في زيادة أىمية العرض وا 
المعمومات عف المنتج والخدمات ما بعد البيع بحيث 

ذه الخدمات و ساعد تساىـ شبكة اإلنترنت في معرفة ى
ت عمى تخفيض القنوات التسويقية وتعمؿ عمى إيصاؿ 
السمعة لممستيمؾ بالزماف والمكاف المناسبيف وتؤدي إلى 

فالتوزيع  تطبيؽ قاعدة مف المنتج إلى المستيمؾ مباشرًة،
عبر شبكة اإلنترنت ساىمت باختصار الكثير مف 

نتاج قنوات التوزيع األمر الذي أنعكس عمى تكاليؼ اإل
فيتيح االنترنت سرعو تسويؽ ونشر المنتجات في وقت 

الوصوؿ لعدد كبير مف  قمة تكاليؼ التسويؽ، قصير،
إنخفاض الجيد المبذوؿ  العمالء في وقت قصير،

فتستطيع المرأة العمؿ مف داخؿ منزليا  لتسويؽ السمعة،
وىى بجوار أوالدىا تسويؽ منتجاتيا والوصوؿ لسوؽ 

 .االنترنت محمى وعالمي مف خالؿ
إف اختصار قنوات التوزيع كاف مف شانو االستغناء  

عف الوسطاء، وقد أدى ذلؾ إلى تخفيض تكاليؼ 
اإلنتاج والتوزيع، األمر الذي ساىـ بالرد عمى طمبات 
العمالء المستعجمة عمى مدار اليـو يمكف أخذ فكرة 

تقريبية عف حجـ الطمب في حاؿ التسويؽ عبر 
  .(6ص  ،7112 رة نور الدين،)مشا اإلنترنت لساعة.

 
 مفيوم التسويق اإللكتروني

 
فف تحديد  يعرؼ التسويؽ االلكترونى عمى أنو 

رضاء ىذه  حاجات ورغبات العمالء أو الزبائف وا 
الحاجات أو الرغبات عف طريؽ منتج أو خدمة يتـ 

ة ػػػػػو معينػػـ ومف ثـ تحصيؿ منفعػػػػػتقديميا أو بيعيا لي
 .ةػػػػػذه الخدمػػػػػػاع ىػػػػػػػػر نظير إشبػػػػح وفيػػػػػػػػػػأو رب

learn-seo\marketing/importce-of 
marketing)\www.seara.net،)  وىو أبرز وأىـ

نشاطات التجارة اإللكترونية التي تتـ عبر اإلنترنت ذلؾ 
أف الوظيفة التسويقية ىي أحد الوظائؼ المنظمة وىي 

بادؿ وانسياب الوظيفة التي تسعى إلى تسييؿ ت
المنتجات مف المنتج إلى المستيمؾ مف خالؿ استخداـ 
أدوات وأساليب معينة بحيث تحقؽ المنافع المطموبة 
ألطراؼ العممية التسويقية وتتـ ىذه العمميات في ظؿ 

وىذه العممية تتـ بشكؿ رئيسي  بيئٍة شديدة التغيير.
 Internet Based Marketingبواسطة اإلنترنت 

كافة األنشطة التسويقية كاإلعالف والبيع  في ممارسة
والتوزيع والترويج وبحوث التسويؽ وتصميـ المنتجات 
الجديدة والتسعير واستخداـ الطرؽ اإللكترونية في 
عممية الوفاء بالثمف عبر اإلنترنت، وال يختمؼ التسويؽ 
اإللكتروني عف التسويؽ العادي إال فيما يتعمؽ بوسيمة 

يث يعتمد التسويؽ اإللكتروني عمى االتصاؿ بالعمالء ح
شبكة اإلنترنت كوسيمة اتصاؿ سريعة وسيمة وقميمة 
التكمفة وذلؾ لتنفيذ ىذه األعماؿ التي تشكؿ األنواع 

 الرئيسية لعممية التسويؽ بشكمو التقميدي.
فالتسويؽ عبر الشبكات االجتماعية يطمؽ عميو اسـ  

صدقاء التسويؽ اإلجتماعى، ويمكف بواسطتو إخبار األ
بكؿ جديد مف المنتجات عف طريؽ الرسائؿ، كذلؾ 
يمكف إنشاء مجموعات )جروب( ودعوة األصدقاء إليو 
في نفس اإلىتمامات والمجاالت، ويمكف أيضًا عمؿ 

ووسائؿ  إعالنات مدفوعة األجرلممنتج أو الخدمة،
التواصؿ اإلجتماعي تتيح التواصؿ مع العمالء بطريقة 

لضوء عمى قيمة المنتجات مباشرة مف أجؿ تسميط ا
نتشارىا وذلؾ مف خالؿ عدة  والخدمات وزيادة شيرتيا وا 
قنوات إجتماعية مثؿ الفيس بوؾ وتويتر وجوجؿ بمس 
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نستجراـ واليوتيوب، ومف أىـ مميزاتو:سرعو  ولينكد إف وا 
وزيادة معرفة وشيرة العالمة  وسيولة نشر المحتوى،

عى وزيادة التجارية مف خالؿ قنوات التواصؿ اإلجتما
وزيادة والء العمالء لمعالمة التجارية بنسبة  المبيعات،

كبيرة في حالة التفاعؿ معيـ بإستخداـ قنوات التواصؿ 
ستيداؼ شريحة أو فئة معينة بكفاءة  اإلجتماعى،وا 

يجاد متابعيف لصفحتؾ  ومعرفة إحتياجات العمالء، وا 
وسرعة الرد عمى المتابعيف لصفحتؾ  وزيادة عددىـ،

ومعرفة ردود فعميـ في وقت قصير،وزيادة عدد الزائريف 
رتفاع ترتيبؾ في محركات  عمى موقعؾ االلكتروني وا 
البحث مف خالؿ توجيو متابعتؾ في قنوات التواصؿ 

 . اإلجتماعى إلى موقعؾ بطريقة غير مباشرة.
(files .books. elebada.net/download-
pdf-ebooks-ku-9495.ppt) 

 
  مفيوم التمكين

 
في  0099ظير مفيـو التمكيف ألوؿ مره عاـ  

العديد مف الكتابات حيث كاف التركيز عمى معالجة 
اختالؿ موازيف القوة وفى تمؾ الفترة بدأ تنظيـ العمؿ 

تعمؽ  0029و 0009وفى الفترة بيف  اإلجتماعى،
مفيـو التمكيف وأصبح لو جذور في العمؿ اإلجتماعى 

ظيور حركات الحقوؽ  وأكثر تأثيرًا وكاف ذلؾ بسبب
المدنية وحركات المرأة وحقوؽ المعاقيف وغيرىا مف 

وخالؿ فترة  الحركات المرتكزة عمى المجتمع،
( ظير مفيـو التمكيف في كتابات 0079الثمانينيات )

عمـ النفس عمى أنو تشاركية مف خالليا يتحكـ األفراد 
وىو  (،2ص ،7111 )السكرى، .في حياتيـ وبيئتيـ

طرحو منذ فترة وىو مفيـو مشتؽ مف كممة  مفيـو بدأ
(power) ،والتمكيف  أي القوة ومعناىا المغوي التمكيف

لغة ىو التقوية أو التعزيز، أما اصطالحا فقد عرفو 
 ,p110 Murrel and Meredith,) موراؿ ومرديث

( عمى انو العممية التي يتـ فييا تمكيف شخص 2000
ف خالؿ التدريب ما ليتولى القياـ بمسؤوليات أكبر م

 ،7113 )عبد العزيز،والثقة والدعـ العاطفي، وأوضح 
التمكيف ىو دعـ البنية التحتية في المنظمة  أف( 1ص

والمؤسسة وذلؾ بتقديـ المصادر الفنية وتعزيز 
االستقاللية والمسؤولية الذاتية والتركيز عمى العامميف 
في المنظمة ومنحيـ القوة والمعمومات والمكافآت 

عرفة وحمايتيـ في حاالت السموؾ الطارئ وغير والم
المتوقع خالؿ خدمة المستيمؾ والتركيز عمى العامميف 
       الذيف يتعامموف مع المستيمؾ ويتفاعموف معو، وذكر 

أف تمكيف المرأة  يشير ( 16، ص 7113)الشناوي، 
إلي كؿ ما مف شأنو أف يطور مشاركة المرأة وينمي مف 

فتيا ومف ثـ تحقيؽ ذاتيا عمي قدرتيا ووعييا ومعر 
مختمؼ األصعدة المادية والسيكولوجية واالجتماعية 
والسياسية ويتيح لدييا كافة القدرات واإلمكانات التي 

ووضعيا تجعميا قادرة عمي السيطرة عمي ظروفيا 
  واإلسياـ الحر والواعي في بناء المجتمع.

فكرة التمكيف مع تطور مفيـو التنمية في وجاءت  
المرحمة الحالية لمتنمية المستدامة وأنو آلية ىامة لتحقيؽ 
تنمية المجتمع مما يتطمب ضرورة توفر اآلليات 
واألساليب الجديدة لتحقيؽ ىذا التمكيف لمجميع وخاصة 
المرأة التي تعانى العديد مف المشكالت التي تعوؽ 

 )أميرة زايد، مشاركتيا الحقيقة في تنمية المجتمع
مكيف المرأة مفيـو حديث ظير في ، وت(6ص ،7112

نياية تسعينات القرف العشريف وأصبح األكثر إستخداما 
في سياسات وبرامج معظـ المنظمات غير الحكومية 
،وىو أكثر المفاىيـ إعترافا بالمرأة كعنصر فاعؿ في 
التنمية ،وبالتالي فيو يسعى لمقضاء عمى كؿ مظاىر 

ينيا عمى التمييز ضدىا مف خالؿ اآلليات التي تع
  .االعتماد عمى الذات

 
 مبادئ التمكين

 
يبني عمي أساس عممية المشاركة مبدأ المشاركة7  -1

مف جية واإلحساس بمشكالتيا والمشاركة في حميا بناء 
 عمي قدرتيا واستثمار مواردىا.

 مبدأ اإلعتماد عمي الذات واإلحساس بالمسئولية7 -7
رأة الشخصية يسعي مدخؿ التمكيف إلي تنمية قدرات الم

لكي تتمكف مف مواجية مشكالتيا بنفسيا وبأقؿ 
 اإلمكانيات .

يسعي إلي تحقيؽ العدالة  مبدأ العدالة اإلجتماعية7 -6
 والمساواة بيف أفراد المجتمع.

: حيث يتعامؿ التمكيف مع مبدأ البدء مع المجتمع -2
المرأة مف حيث ىي ثـ محاولة مساعداتيا لتنمية قدراتيا 

 معيا حسب مواردىا ثـ يحاوؿ تنميتيا.والتعامؿ 
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ترتبط بحقوؽ مبدأ العدالة والمساواة القانونية7  -2
 المواطنة والحقوؽ والواجبات بالتمكيف.

 (Bowen & Lawler, 1995, pp. 73-83) 
 

 فوائد التمكين 
 

ف يتنحصر فوائد التمكيف فى رفع اإلنتاجية، وتحس 
جودة اإلنتاج، وزيادة القدرة التنافسية، وزيادة التعاوف 
عمى حؿ المشكالت، وتحقيؽ مكانو متميزة، وزيادة 
ثبات  شباع حاجات الفرد مف تقدير وا  القدرة االبتكارية، وا 
حساس  رتفاع مقاومة الفرد لضغوط العمؿ، وا  الذات، وا 
الفرد بالرضا عف وظيفتو، وتنمية الشعور بالمسؤولية، 

ر   ,WILLIAM, 1992)تفاع الدافعية الذاتية لمفرد. وا 
p. 233) 

 
 التمكين اإلقتصادي لممرأة

 
ظير اتجاه تمكيف المرأة عمي يد عدد مفكري دوؿ  

العالـ الثالث مف النساء المنتميات إلي مجموعة 
DAWN   والتي تعني تنمية مشاركة المرأة مف أجؿ

 .(6، ص7111)مني مراد، .عصر جديد
 مفيـو التمكيف االقتصادى لممرأة نظراً  وقد تطور 

ألىمية ولحرص كافة الييئات الدولية والمحمية لمنيوض 
بدور المرأة في المجتمع فمف خالؿ التمكيف االقتصادى 
تستطيع المرأة االنتقاؿ مف موقع قوة اقتصادي أدنى فى 
المجتمع إلى موقع قوة اقتصادي أعمى وذلؾ مف خالؿ 

يا بالموارد االقتصادية والمالية ازدياد سيطرتيا وتحكم
األساسية وىى األجور ورأس الماؿ والممكيات العينية 
وىو ما يمنحيا في الدرجة األولى استقاللية مادية 

وتوفير الفرص (، 13ص ،7115)أسد،  مباشرة
االقتصادية وتوسيع فرص اإلستخداـ والتوظيؼ الذاتي 

يف فرص والريادية وتشجيع العمؿ الالئؽ والمنتج وتحس
الوصوؿ لمتمويؿ، والوضع القانوني والحقوقي مثؿ 
تحسيف حقوؽ المرأة في الممكية والميراث وممكية وحرية 
التصرؼ باألراضي، التعبير والدمج والمشاركة في 
عممية صنع القرارات االقتصادية مثؿ تطوير آليات 

)مرار  تعزيز مشاركة المرأة في ىيئات صنع القرار
 .(72، ص7117 وآخرون،

 

 أىداف التمكين االقتصادى
 

تؤدى التبعية االقتصادية لممرأة إلي عرقمة قدرتيا  
عمي رعاية نفسيا لذلؾ ييدؼ التمكيف االقتصادي إلي: 
زيادة حجـ مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ، مدي استفادة 
المرأة مف عائد المشاركة في التنمية، العمؿ عمي تمكيف 

عتمادىا عمي الذات مف أجؿ ا  المرأة وزيادة قدرتيا و 
 ,longwe, 1998)سياميا في الحياة اإلقتصادية. إ

p. 19) 
 

 عناصر التمكين االقتصادي
 

االعتماد عمي الذات، والمشاركة في التنمية  
االقتصادية، والحصوؿ عمي المعرفة والميارات 
والمعمومات، االستقالؿ في عممية صنع القرار،و ممكية 

ادر أخري لمقوة، والحصوؿ عمي االرض والعقارات ومص
 .(13، ص 7115)أسد،  .الدخؿ

 
 اآلثار االيجابية لمتمكين

 
يسمح ليا بإعادة ترتيب عالقتيا مع المحيط الحيوي  

وينمي التمكيف االقتصادي لممرأة  الذي تعيش فيو،
ويسمح لممرأة بإعادة  الشعور باالستقالؿ الذاتي،

المرأة المنتجة أو صياغة عالقتيا مع ذاتيا أوال فنظرة 
المتعممة أو المالكة إلي ذاتيا تختمؼ تماما عف نظرة 

)سالمي،  المرأة العاطمة أو الجاىمة أو معدومة الممكية.
 . (14، ص 7116ببو، 

 
 الطريقة المنيجيةثانيًا7 

 
 المفاىيم اإلجرائية  -1
 

يقصد بالتسويؽ اإللكتروني في   التسويق اإللكتروني7
البحث كؿ ما يتـ تسويقو مف منتجات عبر صفحات 
 .التواصؿ اإلجتماعي )فيس بوؾ( مف قبؿ المرأة الريفية

 
يقصد بتمكيف المرأة اقتصاديا  في التمكين اإلقتصادي7 

ىذا البحث أنيا مستقمة إقتصاديًا، وقراراتيا المادية 
يا االقتصادية بيدىا، وتتمكف مف تأسيس مشاريع
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الخاصة بيا، لدييا القدرة عمي إتخاذ القرار أو المشاركة 
في القرارت الخاصة بأسرتيا، تمتمؾ مصادر القوة 

 كالتعميـ والعمؿ.
 

كؿ ما يبذلو الجياز الجيود واألنشطة اإلرشادية7 
اإلرشادي في مجاؿ التسويؽ اإللكتروني كالمحاضرات، 

، تقديـ نصائح عف والندوات، واإلجتماعات اإلرشادية
  كيفية تسويؽ المنتجات إلكترونيًا.

 
 المتغيرات وطرق القياس 7 -7
 

اآلتية:"  المتغيرات المستقمةاشتمؿ البحث عمي  
السف، الموىؿ، الحالة الزواجية، الوظيفة، إعالة األسرة، 
عدد أفراد األسرة، دخؿ األسرة، مصدر المعرفة 
بالتسويؽ اإللكتروني، الطريقة التسويقية المستخدمة، 
الطريقة التسويقية المفضمة، المنتج المسوؽ إلكترونيًا، 

روني، التسويؽ اإللكتروني، الندريب عمي التسويؽ اإللكت
وىو المتغير التابع حكـ المبحوثة عمي مشروعيا"، و

 التمكيف اإلقتصادي. 
وقد أستخدمت الدراسة التقسيمات الثنائية والثالثية  

وفقًا لطبيعة المتغيرات المدروسة إضافة إلى المقاييس 
 والبيانات الخاـ )السف، عدد أفراد األسرة، دخؿ األسرة(. 

 
 لبحثفروض ا  -6
 

قة المتغيرات المستقمة بالمتغير التابع تم لدراسة عال
صياغة )فرض نظري واحد ، وخمسة عشر فرضًا 

 احصائيًا(
 

يتأثر التمكيف اإلقتصادي  ) الفرض النظرى العام ونصو7
بالمتغيرات المستقمة موضع البحث التالية: السف، 

عدد  اعالة االسرة، الوظيفة، الحالة الزواجية، المؤىؿ،
مصدر المعرفة بالتسويؽ  ؿ االسرة،أفراد االسرة، دخ

الطريقة  الطريقة التسويقية المستخدمة، اإللكتروني،
التسويؽ  التسويقية المفضمة، المنتج المسوؽ إلكترونيًا،

 التدريب، حكـ المبحوثة عمي مشروعيا. االلكتروني،
 

-1الفروض االحصائية من االول وحتى الرابع عشر )
ومف ىذا الفرض العاـ تـ اشتقاؽ أربعة عشر  (12

( فرضًا احصائيًا مف الفرض االوؿ وحتى الفرض 00)
( تشترؾ جميعيا فى مقولة واحدة 00-0الحادي عشر )

))التوجد عالقة ارتباطية بين التمكين مؤادىا: 
اإلقتصادي، وكل من متغيرات الدراسة المستقمة 

 .عمى حده((األربعة عشر السابق االشارة الييا كل 
 

 عشر الفرض االحصائى الخامس
 

يختص ىذا الفرض بالتأثير المتجمع لممتغيرات  
 المستقمة األربعة عشر ومنطوقة

)) التوجد عالقة إرتباطية بين التمكين اإلقتصادي 
وكاًل من  متغيرات الدراسة المستقمة األربعة عشر 

 السابق اإلشارة الييا مجتمعة (( 
 

 الدراسة الميدانية
 

 أواًل7 عينة البحث
 

( مبحوثة مف داخؿ 09تـ إختيار عينة قواميا ) 
محافظة القميوبية بطريقة عشوائية، وتـ إختيار محافظة 
القميوبية بإعتبارىا أحد المحافظات الريفية وسكف أحد 
الباحثيف، الذي ساعد في إشتراكيا ومتابعتيا لصفحات 

ظة )فيس بوؾ( الخاصة بالمحاف التواصؿ اإلجتماعي
دوف غيرىا. وألف التسويؽ األلكتروني ليس لو حدود 
زمنية أو مكانية محددة. فتـ تحديد عينة البحث عف 

( مفردة عبر المجموعات الخاصة 09طريؽ إختيار )
 بصفحات التواصؿ الخاصة بمحافظة القميوبية

(Group(وتـ إختيار ،)مفردة بالنزوؿ إلي ما 09 )
يـو مفتوح( وىو "يـو يتـ فيو  Open dayيسمي )

تجميع النساء الذيف يقوموف بيبيع منتجاتيـ عبر 
صفحات التواصؿ اإلجتماعي) فيس بوؾ( داخؿ أحد 
مراكز الشباب بالمحافظة أو جمعيات تنمية المجتمع أو 
الصاالت الرياضية الخاصة بالنساء وذلؾ لتعريؼ 
 الجميور بصفحاتيـ ونوع المنتجات التي يتـ عرضيا

 Openأياـ مف ) 2عمي صفحاتيـ" وتـ حضور 
day والتي صادؼ إنعقادىا خالؿ فترة جمع البيانات ،)

، وتـ استخداـ اإلستبياف 7902يونيو ويوليو وأغسطس 
 بالمقابمة الشخصية في جمع البيانات.
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 7 األساليب اإلحصائيةثانياً 
 

معامؿ و ، التكرارات والنسب المئويةتـ استخداـ  
أسموب تحميؿ االنحدار و لبسيط لبيرسوف، اإلرتباط ا

 لتحميؿ بيانات البحث.  Step-Wiseالمتعدد المتدرج 
 

 جــــــالنتائ
 

 لتي تسوقيا المبحوثات إلكترونياً أوال7 أنواع المنتجات ا
 

أف أكثر المنتجات  (1جدول رقم )توضح بيانات  
التي يتـ تسويقيا إلكترونيا ىي المالبس، منتجات 

دوات المنزلية، األكؿ ألالتجميؿ، منتجات االلباف، ا
%(، 2.7%(، )70.2%(، )09المنزلي لحوالي )

 %( مف المبحوثات عمي التوالي. %0.2(، )2.7)
وأظيرت النتائج أف أكثر المنتجات التي يتـ تسويقيا  

مة مميزة لممجتمع الريفي بؿ دخوؿ ال تعتبر عال
منتجات جديدة عمي الريؼ المصري، وذلؾ يدؿ عمي 
تغير بعض العادات الشرائية في الريؼ والتي يمكف 
ارجاعيا لمتسويؽ االلكتروني وكبر حجـ السوؽ وشدة 
تنوعو" السوؽ االلكتروني" وتخطي الحاجز الزماني 

تسع حجـ الت بادؿ والمكاني، فتغيرت اإلىتمامات وا 
السمعي، فخرجت منتجات الريؼ إلي الحضر والعكس، 
وأصبح ىناؾ سيولة مف خالؿ صفحات التواصؿ 

)الفطير،  منتجات الريؼإلى اإلجتماعي الوصوؿ 
السمف، الطيور،...(، والعكس وصوؿ منتجات الحضر 
لمريؼ حيث اإلىتماـ بالمالبس ومنتجات التجميؿ 

يات عمي زيادة وأشياء أخري، مما يستدعي تحفيز الريف
إنتاج ىذه المنتجات المميزة لممجتمع الريفي والتي تتميز 
بميارة إنتاجيا دوف غيرىا في الحضر، والتوسع في 
إقامة مشاريع صغيرة وتسويقيا إلكترونيًا عمي نطاؽ 
أكبر خارج الريؼ، دوف الخوؼ مف مخاطر التسويؽ 
التقميدي وصعوبة التسويؽ " حيث يقـو المستيمكيف 

المنتجات مف خالؿ صفحات التواصؿ  بحجز
اإلجتماعي وتقـو المسوقة بتجميع الكمية المطموبة 

(Order ) نتاجيا وتسويقيا وبالتالي تتغمب عمي وا 
مشكمة رجوع الكميات المتبقية مف خالؿ األسواؽ 

 التقميدية وعدـ إىدار الموارد اإلنتاجية".
 

التي توزيع المبحوثات وفقًا ألنواع المنتجات  .1جدول 
 تسوقيا إلكترونياً 

 
 نسبة عدد المنتج المسوق الكترونيا 

 09 00 مالبس
 70.2 70 منتجات تجميؿ
 2.7 2 منتجات ألباف*
 2.7 2 أدوات منزلية
 0.2 0 أكؿ منزلي* 
 0.0 0 أدوات مكتبية

 0.0 0 خدمات
 0.0 0 مناديؿ مطبخ وحماـ

 111 61 اإلجمالي
 المصدر7 عينة البحث

  األلباف: تضـ الجبنة القريش والزبدة الفالحيمنتجات 
 :يضـ )الفطير المشمتت، المخبوزات، األكؿ المنزلي 

 الكسكي، تجييز الخضار والمحـو قبؿ الطيي(
 

ثانيا7 الطرق التسويقية التي تستخدميا المبحوثات 
 وأييما تفضل

 
أف المبحوثات يقمف  (7جدول رقم )توضح بيانات  

بتسويؽ منتجاتيف عف طريؽ مواقع التواصؿ 
اإلجتماعي مف خالؿ عمؿ صفحات لتسويؽ المنتجات 
بمختمؼ أنواعيا الخاصة بمشاريعيف وذلؾ لحوالي 

%( مف  90.0%( مف العينة، بينما حوالي ) 00.0)
 العينة يقمف بإستخداـ الطرؽ التسويقية المتعارؼ عمييا

ستخداـ مواقع إت، األسواؽ( بجانب )كالبيع في محال
 التواصؿ االجتماعي في تسويؽ منتجات مشاريعيف.

أما بالنسبة لمطرؽ التسويقية التي تفضميا  
المبحوثات فكانت )التسويؽ مف خالؿ صفحات 
التواصؿ االجتماعي أـ البيع مف خالؿ المعارض 
 والمحالت( تبيف أف ما يقرب مف نصؼ العينة حوالي

يفضمف التسويؽ مف خالؿ صفحات %( 09.0)
%( يفضمف 70.0التواصؿ اإلجتماعي، بينما حوالي )

%( يفضمف إستخداـ 00.0التسويؽ العادي، وحوالي )
الطريقتيف معا مما يعزز أىمية التسويؽ مف خالؿ 
 شبكات التواصؿ اإلجتماعي لدي المبحوثات الريفيات.
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 المفضمة التسويقية توزيع المبحوثات وفقًا لمطريقة التسويقية المستخدمة والطريقة. 7ول رقم جد

 

 الطرق التسويقية المفضمة الطرق التسويقية المستخدمة الطرق التسويقية
 نسبة عدد نسبة عدد

 09.0 00 00.0 02 تسويؽ الكتروني 
 70.0 70 9 *9 تسويؽ عادي
 00.0 77 97.0 90 االثناف معا 

 111 61 111 61 االجمالي 
 المصدر7 عينة البحث

 * اقتصرت عينة البحث عمي المبحوثات الالتي يستخدمف التسويؽ اإللكتروني بصفة أساسية 
 
 

 ثالثا7 مساىمة التسويق اإللكتروني في قيام المرأة 
 بمشروع خاص بيا.

 

أف أكثر مف نصؼ  (6جدول رقم )توضح بيانات  
%( مف المبحوثات ذكرف أف 99.0العينة حوالي )

التسويؽ اإللكتروني سيؿ تسويؽ المنتجات، وأف 
%( مف 90.0التسويؽ اإللكتروني شجع حوالي )

المبحوثات عمي عمؿ مشروع خاص بيا، وتبيف أنو 
%( مف 00.2دفع  ما يقرب مف نصؼ العينة حوالي ) 

%( مف 70.0لعمؿ، وذكرت حوالي )المبحوثات إلي ا

المبحوثات أف التسويؽ اإللكتروني يوفر الوقت، بينما 
%( مف المبحوثات ذكرف أف التسويؽ 70.0حوالي )

%( فقط 09اإللكتروني قمؿ المصاريؼ والوسطاء، و )
مف المبحوثات ساعدىف التسويؽ اإللكتروني في التوسع 

روني في في عمميف، وبالتالي ساعد التسويؽ اإللكت
سيولة التسويؽ ورفع معدؿ الربح، والذي بدوره يساىـ 
في إمتالكيا موارد إقتصادية، تمكنيا مف إتخاذ القرارت 
ستقالليا وعمؿ مشاريع خاصة بيا وتمكينيا  بنفسيا وا 

 إقتصاديًا.
 
 

 
 توزيع المبحوثات وفقًا لمساىمة التسويؽ اإللكتروني في قياميف بمشروع خاص . 6جدول رقم 

 
 نسبة عدد مساىمة التسويق اإللكتروني

 %99.0 99 التسويؽ اإللكتروني سيؿ تسويؽ المنتجات
 %90.0 00 التسويؽ اإللكتروني شجع المرأة عمي عمؿ مشروع خاص بيا

 %00.2 07 التسويؽ اإللكتروني دفع المرأة لمعمؿ
 %07.0 07 التسويؽ اإللكتروني يوفر الوقت

 %70.0 70 التسويؽ اإللكتروني قمؿ المصاريؼ والوسطاء
 %09 0 التسويؽ اإللكتروني جعؿ المرأة تتوسع في عمميا

 المصدر7 عينة البحث
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وجية  رابعًا 7 مميزات وعيوب التسويق االلكتروني من

 اتنظر المبحوث
 

بجدول رقم أظيرت نتائج البحث كما ىو موضح  
أف أىـ مميزات التسويؽ عبر صفحات التواصؿ  (2)

اإلجتماعي مف وجية نظر المبحوثات ىو التفاعؿ في 
أي وقت، والحصوؿ عمي أكبر عدد مف العمالء، 

والتسويؽ خارج نطاؽ القرية، التعرؼ عمي رأي 
العمالء، سيولة إنتشار المنتجات وسيولة وصوليا 
لمعمالء عبر صفحات التواصؿ االجتماعي، كما تبيف 

إرتفاع نسبة كؿ ميزة إلي ما يزيد  (2جدول رقم )مف 
(  ميزة 00) % (مف المبحوثات لحوالي09) عف حوالي

 عمييـ.( ميزة التي تـ السؤاؿ 00مف )
 

 
 مميزات التسويؽ االلكتروني مف وجية نظر المبحوثات. 2جدول رقم 

 
 ال احيانا نعم المميزات

 % عدد % عدد % عدد
 00.0 07 7.0 7 22.7 29 التفاعؿ في أي وقت

 09.9 0 70.0 70 00.2 09 الحصوؿ عمي أكبر عدد مف العمالء
 07.0 02 09.0 00 09.0 90 سيولة معرفة البائعة داخؿ القرية والقري المجاورة
 77.7 79 00.0 07 00.0 97 تحديد رأي العميؿ بسيولة وبسرعة في المنتجات
 70.0 70 00.0 07 00.0 92 تسويؽ السمعة متاح لمجميع خارج القرية وداخميا

 77.7 79 00.2 09 00.0 99 والتعميقاتسيولة تحديد رغبات الزبائف مف الاليكات 
 70.0 00 02.7 00 00.0 99 سيولة انتشار المنتجات عبر مواقع التواصؿ 

 09.9 0 00.0 77 97.0 90 سيولة الحصوؿ عمي السمعة متخطيا المكاف والزماف
 07.0 02 77.0 70 97.7 02 بقدر أوصؿ لعدد كبير مف الزبائف في وقت قميؿ 

 00.0 00 00.0 09 09.0 00 العمؿ في المنزؿ بجوار االبناء 
 99 09 0.0 0 09.0 00 التسويؽ االلكتروني بيوفر أمواؿ شراء محؿ

 70.0 00 00.0 09 09.0 00 تكاليؼ التسويؽ منخفضة
 00.0 09 70.0 70 00.0 00 توفير طاقة المرأة لألعباء األخري

 00.0 02 02.7 00 00.0 02 توفير وقت وجيد
 02.7 00 00.0 09 02.7 00 ربح أعمي

 المصدر7 عينة البحث
 

أف لمتسويؽ  (2الجدول رقم )يتضح مف بيانات  
االلكتروني بعض العيوب منيا عيوب متعمقة بالمنتج 
أىميا صعوبة معاينة المنتج لمتأكد مف الخامة والجودة 

%( حيث تقـو المبحوثة بعرض صور 00.0) بنسبة
المنتج عمي صفحاتيا ويتـ الشراء وعند تسميـ المنتج ال 
يعجب المستيمؾ بخامة المنتج وجودتو مما يسبب 
أحيانًا رجوع المنتج وتحمميا نفقات توصيؿ المنتج، 
المنافسة الشديدة في األسعار والمنتجات بنسبة 

لمتعمقة %(، أما بالنسبة لبعض العيوب ا00.0)
بالظروؼ العائمية لممرأة، فالتسويؽ اإللكتروني يتطمب 

متابعة وتواصؿ لمصفحة الشخصية أو الجروب الذي 
يتـ عرض المنتجات عميو وذلؾ لمتابعة طمب العمالء 
وسرعة الرد عمي إستفساراتيـ مما يؤثر عمي قياـ المرأة 
 بواجباتيا المنزلية ويمقي عبء عمييا وذلؾ لحوالي

، فضاًل عف موسمية البيع وعدـ وجود مرتب %(00.0)
%(، وعيوب متعمقة بالعمالء منيا 2.0ثابت لحوالي )

صعوبة التعامؿ مع بعض العمالء وعدـ التزاميـ 
%( عمي 00.2%( و) 09.9باستالـ المنتجات بنسبة )

%( ذكروا أنو 7.0) مبحوثة بنسبة 79التوالي ، وعدد 
 وجية نظرىـ. ال يوجد عيوب لمتسويؽ االلكتروني مف
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 عيوب التسويؽ االلكتروني مف وجية نظر المبحوثات. 2جدول رقم 

 
 % عدد العيوب 

 أوال7 عيوب  متعمقة بالمنتج
 00.0 00 صعوبة معاينة المنتج لمتأكد مف الخامة والجودة  -0
 00.0 00 المنافسة الشديدة في االسعار والمنتجات -7
 0.7 77 صعوبة توصيؿ المنتج وتحديد المكاف المناسب لالستالـ -0

 ثانيا7  عيوب  متعمقة بالظروف العائمية لممرأة
 00.0 00 يحتاج لمتابعة وتواصؿ مع االنترنت بصفة مستمرة لمرد عمي العمالء -0
 2.0 07 موسمية البيع وعدـ وجود مرتب ثابت -9

 ثالثا 7عيوب  متعمقة بالعمالء 
 09.9 02 صعوبة التعامؿ مع بعض العمالء بسبب بعض صفاتيـ الشخصية  -0
عدـ التزاـ العمالء بإستالـ المنتجات مما يسبب خسارة واستيالؾ وقت وجيد اكبر  -2

 لبيعيـ لعمالء اخروف
09 00.2 

 7.0 79 رابعا7 عدم وجود عيوب 
   111 االجمالي
 عينة البحث المصدر 7

 اتيح لممبحوث أختيار أكثر مف اجابة 

 
 
 

خامسا7 مستوي التمكين االقتصادي لممرأة الريفية 
 التي تقوم بتسويق منتجاتيا إلكترونياً 

 
تـ قياس  التمكيف االقتصادي لممرأة الريفية التي  

تقـو بتسويؽ منتجاتيا إلكترونيًا مف خالؿ وضع 
عبارة تضمنت  00مجموعة مف العبارات تكونت مف 
قرار توزيع ميزانية  –العناصر االتية ) شراء سمع معمرة 

حرية التصرؼ في  -تكويف مدخرات خاصة -االسرة
تحسيف  -نوعية الطعاـ تحسيف –زيادة الدخؿ  –الدخؿ 

أثر  –أثر ايجابي عمي صحة االسرة  –أوضاع السكف 
المشاركة في قرار تعميـ  -إيجابي عمي صحة المبحوثة

شراء  –تغيير المسكف  –تغيير في المالبس  –االوالد 
تحسيف مدارس االوالد( وتـ تدريج اإلجابات ما  –أجيزة 

وح ( وترا0) (، منخفض7) (، متوسط0) بيف مرتفع
وتـ تقسيـ  ( درجة،07 -00المدي النظري بيف )

المبحوثات إلي ثالث فئات متساوية الطوؿ وفقًا لممدي 
أف أكثر  (3الجدول رقم )النظري، ويتضح مف بيانات 
%( مستوي تمكينيـ 97.0مف نصؼ العينة حوالي )

%( مف 02.7) اإلقتصادي متوسط، بينما حوالي
%( 0.0) حواليالمبحوثات مستوي تمكينيـ منخفض، و 
 مف المبحوثات مستوي تمكينيـ مرتفع.
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ًا لمستوي التمكيف وفقتوزيع المبحوثات . 3جدول رقم 
 االقتصادي

 
 % عدد التمكين اإلقتصادي

 02.7 00 (70-00منخفض )
 97.0 90 (00-70متوسط)
 0.0 0 (07-00مرتفع)

 111 61 اإلجمالي
 المصدر 7 عينة البحث 

 
بيف مستوي البسيط رتباط إلا تمعامال. 4رقم جدول 

وبيف المتغيرات  لعينة البحث التمكيف االقتصادي
 المستقمة المدروسة

 

 رقم
 المتغيرات المستقمة الفرض

معامل 
 االرتباط
 البسيط

 9.700 السف 0
 9.770 المؤىؿ 7
 9.900 الحالة الزواجية 0
 9.007 الوظيفة  0
 *9.900 اعالة االسرة  9
 9.099 االسرةعدد أفراد  0
 9.077 دخؿ االسرة 2
 9.022 مصدر المعرفة بالتسويؽ اإللكتروني 7
 9.207 الطريقة التسويقية المستخدمة 0
 **9.900 الطريقة التسويقية المفضمة 09
 *9.907 المنتج المسوؽ إلكترونياً  00
 **9.990 التسويؽ االلكتروني 07
 *9.907 عمي التسويؽ اإللكتروني التدريب 00
 *9.970 حكـ المبحوثة عمي مشروعيا 00

 البحث عينةالمصدر7 
 9.99معنوي عند مستوى  *

 9.90معنوي عند مستوى  **
 

سادسا7 تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع 
 )التمكين االقتصادي( 

 
لتحديد طبيعة العالقة االرتباطية بيف التمكيف  

كمتغير تابع  والمتغيرات  لممبحوثات االقتصادي
إستخداـ معامؿ تـ عمى حدة كؿ المستقمة المدروسة 
النتائج  حيث يتبيف مفلبيرسوف"  االرتباط البسيط "

أف ىناؾ عالقة إرتباطية  (7)رقم بالجدول  الواردة
بيف  9.99، 9.90معنوية عمى المستوى االحتمالي 

ات وبيف كؿ مف المتغير  التمكيف االقتصادي لممبحوثات
اعالة االسرة، الطريقة التسويقية  المستقمة التالية:

المفضمة، المنتج المسوؽ إلكترونيًا، التسويؽ 
االلكتروني، التدريب عمي التسويؽ اإللكتروني، حكـ 

 المبحوثة عمي مشروعيا .
ولتقدير نسبة مساىمة المتغيرات المستقمة المدروسة  

تـ تابع، مجتمعة في تفسير التبايف الكمى لممتغير ال
إستخداـ أسموب تحميؿ االنحدار المتدرج الصاعد 

Step-Wise Regression Analysis  وذلؾ
عمى  نصإلختبار صحة الفرض اإلحصائي الذي ي

 عدـ وجود عالقة بيف مستوي التمكيف االقتصادي"
 وبيف المتغيرات المستقمة المدروسة"، لعينة البحث

بالجدول رقم وتشير نتائج التحميؿ اإلحصائي الواردة 
معنوية النموذج اإلحصائي حيث بمغت نسبة "ؼ"  (5)

( وىى معنوية عمى المستوى 70.77المحسوبة )
 ، كما بمغت قيمة معامؿ التحديػد9.90االحتمالي 

(، ويعنى ذلؾ أف ىناؾ أربعة متغيرات مستقمة 9.007)
%( مف 00.7) مف جممة المتغيرات المستقمة تشرح نحو

لعينة البحث،  التمكيف االقتصاديمستوي التبايف في 
ولتحديد نسبة إسياـ كؿ متغير مف المتغيرات األربعة 
في تفسير التبايف في مستوي التمكيف اإلقتصادي 
لممبحوثات استنادًا إلي النسبة المئوية لمتبايف المفسر 

، يتضح أف التسويؽ (5بجدول )كما ىو موضح 
التبايف %( مف 79.0اإللكتروني يساىـ بتفسير نسبة )

في مستوي التمكيف اإلقتصادي لممبحوثات، ومتغير 
%(، ومتغير 0.7حكـ المبحوثة عمي مشروعيا بنسبة )

%(، 0.2التدريب عمي التسويؽ اإللكتروني بنسبة )
 %(.2.0ومتغير إعالة األسرة بنسبة )
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  مستىي التمكٍن االقتصاديالمستقلت على  البحثنتائج األثر التجمٍعً لمتغٍراث  . 3جدول رقم 

 

 خطوات
 التحليل

 المتغير المستقل
 

معامل 
 االرتباط
 المتعدد

 معامل
 التحديد

 % للتباين
 المفسر

 ةنسب
 " ف "

 22522 2750 75270 754.0 التسىٌق االلكترونً الخطىة األولى

 40504 052 75200 75.20 المبحىثت علً مشروعهاحكم  الخطىة الثانٍت

 44507 050 75220 75.22 التذرٌب علً التسىٌق اإللكترونً لثتالخطىة الثا

 44520 052 75442 75042 اعالت االسرة الرابعتالخطىة 

 المصدر7 نتائج تحميل بيانات البحث الميدانية.
 
 
 
 

اإلحصائي الواردة أوضحت نتائج التحميؿ كما  
ىناؾ أربعة متغيرات مستقمة ىي  أف  (5رقم )بالجدول 

حكـ المرأة عمي مشروعيا،  )التسويؽ االلكتروني،
ؤثر سرة( تألعالة اإالتدريب عمي التسويؽ اإللكتروني، 

البحث، وبالتالي  لعينة اديعمى مستوي التمكيف االقتص
ائي االوؿ فيما عدا األربعة رفض الفرض اإلحص يمكف

قبوؿ الفروض و  (5رقم )بالجدول متغيرات الموضحيف 
 .االبديمة الخاصة بي

 
التعرف عمي األنشطة والجيود االرشادية  سابعا7

 المبذولة في مجال التسويق االلكتروني
 

أوضحت نتائج البحث أف جميع المبحوثات لـ  
يتعرضف ألي أنشطة أو جيود إرشادية مف جانب 
الجياز اإلرشادي خاصة بالتسويؽ اإللكتروني، وىو ما 
يشير إلي الغياب الكامؿ ليذه الجيود االرشادية 

 التسويقية عف عمـ أو وعي المبحوثات.
 
 
 

ف تعرضيتوزيع المبحوثات وفقًا ل. 6جدول رقم 
لألنشطة والجيود اإلرشادية المبذولة في مجاؿ التسويؽ 

 اإللكتروني
 

 % عدد رشاديةالجيود واالنشطة اال 

 099 09 (0-9تعرض منخفض ) 

 9 9 (7-2تعرض متوسط) 

 9 9 (09-0تعرض مرتفع) 

 111 61 اإلجمالي
 المصدر7 عينة البحث
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 التوصيات
 
تشجيع المرأة الريفية عمي القياـ بالصناعات  -0

المحمية ذات الطابع الريفي؛ والتي تـ مالحظة قمة 
مثؿ " منتجات إنتاجيا في الريؼ مف خالؿ البحث 

الفطير المشمتت"، ونشر تسويقيا داخؿ  -األلباف
الريؼ وخارجو عف طريؽ التسويؽ اإللكتروني، 
فيوفر التسويؽ اإللكتروني لممرأة الريفية إمكانية 
تحديد الكمية المطموبة قبؿ إنتاجيا مف خالؿ 
الحجز عف طريؽ الصفحات وبيذا تتمكف المرأة 

منتجات دوف الخوؼ الريفية مف إنتاج مثؿ ىذه ال
مف التعرض لفسادىا، وبالتالي تستطيع المرأة 
توسيع دائرة تسويقيا وزيادة عائدىا اإلقتصادي، 

 وتمكينيا إقتصاديًا.
إىتماـ الوحدات المحمية ومراكز الشباب والجمعيات  -7

األىمية بعمؿ معارض بصفة مستمرة لممسوقات 
، Open Day)إلكترونيًا، وزيادة أعداد ما يسمي )

لمساعدة الريفيات الذيف يعمموف في مجاؿ بيع 
دوائر معارفيـ لموصوؿ إلي  المنتجات أف تتسع

 صفحاتيـ اإللكترونية وتسويؽ منتجاتيـ.
أف تقـو الجيات المسئولة عف التمكيف  -0

اإلقتصادي"المجمس القومي لممرأة، وزارة التضامف 
اإلجتماعي، صندوؽ التنمية المحمية" بإدراج 

اإللكتروني كأحد األدوات التي تساعد  التسويؽ
المرأة الريفية، وتقـو بتشجيعيا عمي عمؿ مشاريع 

 صغيرة، وتسويقيا وىي بمنزليا وترعي أبنائيا.
قياـ صندوؽ التنمية المحمية بعمؿ صفحة رئيسية  -0 

ألصحاب المشاريع الصغيرة الممولة مف جانب 
الصندوؽ لتسويؽ منتجاتيـ عمييا وتكوف خاصة 

ؿ قرية، وربطيا بالقري والمراكز المختمفة بك
لمساعدتيا في توسيع دوائر اإلتصاؿ وزيادة نسبة 

 المعروض مف المنتجات.
أف تقـو الجيات المسئولة عف التدريب وىي  -9

، وزارة التضامف االجتماعي، االرشادية"المراكز 
المجمس القومي لممرأة، منظمات المجتمع المدني" 

ىية التسويؽ اإللكتروني بعمؿ دورات عف "ما 
وكيفية إستخدامو" لممرأة الريفية صاحبة 

 المشروعات الصغيرة.

قياـ المرشدات بعمؿ لقاءات منزلية وحقمية   -0
لمريفيات لمساعدتيف في التفكير في عمؿ مشاريع 
إنتاجية وتسويؽ منتجاتيف عف طريؽ التسويؽ 
اإللكتروني لتحسيف دخميف وزيادة تمكنييف 

 .إقتصادياً 
أف يقـو الجياز اإلرشادي بتخطيط برامج إرشادية   -2

خاصة بتعميـ الريفيات كيفية التسويؽ اإللكتروني، 
وتوفير معمومات فنية عف المشاكؿ التي يمكف أف 
تواجو المرأة الريفية إلنشاء صفحات عبر اإلنترنت 

 لتسويؽ المنتجات عمييا.
أف يقـو الجياز اإلرشادي بتنظيـ ما يسمي  -7

((Open Day  داخؿ المراكز اإلرشادية، ودعوة
الريفيف لحضور ىذه األياـ، لمساعدة المرأة الريفية 
صاحبة المشاريع الصغيرة، أف تقـو بتعريؼ 
الريفيف بصفحاتيا عمي مواقع التواصؿ والتي تعتبر 

 سوقًا ليا وتعريفيـ بمنتجاتيا.
قياـ المركز اإلرشادي بربط صفحات التسويؽ  -0

ي لممرأة الريفية بصفحة المركز اإلرشادي، اإللكترون
أوالسماح ليـ بتسويؽ منتجاتيـ عبر مجموعات 

 تسويقية عمي صفحة المركز اإلرشادي.
قياـ القائميف عمي اإلعالـ المرئي بإدراج مساىمة  -09

التسويؽ عبر شبكات التواصؿ اإلجتماعي في 
التمكيف اإلقتصادي ضمف أولويات الرسائؿ 

مج الموجية لممرأة بصفة عامة الخاصة بالبرا
 والمرأة الريفية بصفة خاصة.

 
 المراجع

 
 أواًل7 المراجع العربية

 
التمكيف االقتصادي لممراة كمدخؿ  .7115أسد، أييم 

قدمت في الندوة  ورقة عمؿ لمتمكيف االجتماعي،
العممية بتنظيـ مرصد نساء سورية والنادي السريايف 

 .12ص  ،األرثوذكسي، حمص، سوريا
اإلتجاىات الحديثة فى  .7112أميرة زايد، عبد السالم 

دراسات عربية فى  تمكيف المرأة لتنمية المجتمع،
-672، 34التربية وعمم النفس، السعودية، 

626. 



 ىبو نور الدين محمد –زينب محمود عبد الرحمن          1657
 

Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2B), 2018 

المرأة والجندر  .7117شكري شيرين أميمة أبو بكر، 
 دار الفكر، إلغاء التمييز الثقافي واالجتماعي، –

 .62ص دمشؽ، 
مقدمة فى التسويق  عبدالوىاب،طارق  أنور،

 . االلكترونى
files.books. elebada.net/download-pdf-

ebooks-ku-9495.ppt 

المرأة الريفية واألىداؼ اإلنمائية  .7111األمم المتحدة 
 .ص 17، لأللفية

تقرير التنمية  .7111البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
 أفضؿ،البشرية االستدامة واإلنصاؼ مستقبؿ 

 .ص 25 ،نيويورؾ
قاموس الخدمة  .7111السكري، أحمد شفيق 

دار المعرفة  االجتماعية والخدمات االجتماعية،
 . ص 2اإلسكندرية،  الجامعية،

تقرير  .1667الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية 
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