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جمهورية مصر العربية 

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى تقديــم مقتـــرح لتطويـــر عمليــات التســويق فــي ظــل إجــراءات التباعــد االجتماعــي والحجــر املنـــزلي 
ا مــن استـــراتيجية املحيــط األزرق أداة مهمــة للتحــول إلــى التســويق الرقمــي كوســيلة 

ً
لالحتـــراز مــن تداعيــات كوفيــد 19- متخــذ

تســويقية ثبــت فعاليتهــا. واســتندت الدراســة إلــى املســح امليدانــي للفئــات املعنيــة بالدراســة مــن املســوقين واألكاديمييــن املعنييــن 
بعمليــات التســويق الرقمــي للتحقــق مــن مــدى معنويــة االستـــراتيجية املقتـــرحة فــي ظــل إجــراءات كوفيــد-19.

توصلت الدراسة إلى ما يلي:
أثـــرت اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19 علــى مقــدرات الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وبالتالــي التســويقية نتيجــة - 

التباعــد االجتماعــي والحجــر املنـــزلي وقــرارات تقييــد حريــة الحركــة، وغيـــرها مــن اإلجــراءات االحتـــرازية.
تعتبـر وسائل التحول الرقمي مخرًجا لدعم التسويق الرقمي لغرض تجاوز اإلجراءات االحتـرازية لكوفيد-19.- 
أن أبعــاد استـــراتيجية املحيــط األزرق املقتـــرحة تحقــق جــودة األداء التســويقي الرقمــي فــي ظــل اإلجــراءات االحتـــرازية - 

لكوفيــد-19، وأن قبــول هــذا الفــرض حقــق قــوة تفسيـــرية كبيـــرة تدعــم تطبيــق هــذه االستـــراتيجية لغــرض تجــاوز 
أزمــة كوفيــد-19.

تتـــرتب العناصــر املقتـــرحة الستـــراتيجية املحيــط األزرق بشــأن مــا يتــم زيادتــه علــي وضــع التســويق الحالــي لغــرض - 
التحــول إلــى التســويق الرقمــي الداعــم لإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19، ويأتــي فــي مقدمــة التـــرتيب ضــرورة تضميــن 
املواقــع والتطبيقــات اإللكتـــرونية معلومــات عــن تكلفــة التنقــل والخدمــات اإلضافيــة املكملــة لعمليــات شــراء املنتــج 

أو الخدمــة.
إجــراءات -  ظــل  فــي  الرقمــي  التســويقي  األداء  جــودة  يحقــق  ال  للتســويق  الحالــي  الوضــع  بــأن  القائــل  الفــرض  يقبــل 

مــن جــراء تف�شــي كوفيــد-19. مــن إجــراءات احتـــرازية  مــا شــغل املجتمــع  بقــدر  كوفيــد-19، وهــذا ال يعنــي وجــود مثالــب إال 

الكلمات املفتاحية: املحيط األزرق، التسويق الرقمي، كوفيد-19.

طبيعة مشكلة البحث

فــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه األســواق فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن االضطرابــات الناجمــة عــن  فيـــروس كرونــا املســتجد 
COVID-19، تتدافــع الحكومــات حــول العالــم إلبطــاء انتشــار املــرض واحتــواء العــدوى، ومــا زالــت العواقــب االقتصاديــة التــي 
خلفهــا الفيـــروس غيـــر واضحــة، ومــن املرجــح أن يــؤدي انتشــار كوفيــد-19 إلــى تعزيـــز وزيــادة فــي اســتهالك الوســائط الرقميــة فــي 

جميــع املجــاالت حيــث يق�شــي النــاس وقًتــا أطــول فــي املنــازل نتيجــة اإلجــراءات االحتـــرازية.

انتشــار  ظــل  فــي  وعمالئهــا  املنظمــة  بيــن  للتواصــل  مهمــة  وســيلة  الرقمــي  التســويق  استـــراتيجية  اســتخدام  ويعتبـــر 
اإلجــراءات االحتـــرازية املصاحبــة النتشــار كوفيــد -19، وذلــك مــن خــالل مخاطبــة املتلقــي وتصميــم الصــورة الذهنيــة الرقميــة 

 *  تم استالم البحث في سبتمبر  2021، وقبل للنشر في ديسمبر 2021، وسيتم نشره في ديسمبـر 2024.
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هدفــت الدراســة إلــى تقديــم مقتـــرح لتطويـــر عمليــات التســويق فــي ظــل إجــراءات التباعــد االجتماعــي والحجــر املنـــزلي لالحتـــراز 
 مــن استـــراتيجية املحيــط األزرق أداة مهمــة للتحــول إلــى التســويق الرقمــي كوســيلة تســويقية ثبــت 

ً
مــن تداعيــات كوفيــد19- متخــذا

فعاليتهــا، اســتندت الدراســة إلــى املســح امليدانــي للفئــات املعنيــة بالدراســة مــن املســوقين واألكاديمييــن املعنييــن بعمليــات التســويق 
أثـــرت   - يلــي:  مــا  إلــى  الدراســة  توصلــت  كوفيــد19-.  إجــراءات  ظــل  فــي  املقتـــرحة  االستـــراتيجية  معنويــة  مــدى  مــن  للتحقــق  الرقمــي 
اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد 19- علــى مقــدرات الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وبالتالــي التســويقية نتيجــة التباعــد االجتماعــي 
 لدعــم 

ً
والحجــر املنـــزلي وقــرارات تقييــد حريــة الحركــة، وغيـــرها مــن اإلجــراءات االحتـــرازية، وتعتبـــر وســائل التحــول الرقمــي مخرجــا

التســويق الرقمــي لغــرض تجــاوز اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد 19-، أن أبعــاد استـــراتيجية املحيــط األزرق املقتـــرحة تحقــق جــودة 
األداء التســويقي الرقمــي فــي ظــل اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد 19-، وأن قبــول هــذا الفــرض حقــق قــوة تفسيـــرية كبيـــرة تدعــم تطبيــق 
يتــم  مــا  بشــأن  األزرق  املحيــط  الستـــراتيجية  املقتـــرحة  العناصــر  تتـــرتب  هذه االستـراتيجية لغرض تجاوز أزمة كوفيد19-،  
زيادتــه علــي وضــع التســويق الحالــي لغــرض التحــول إلــى التســويق الرقمــي الداعــم لإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد19-، ويأتــي فــي مقدمــة 
التـــرتيب ضــرورة تضميــن املواقــع والتطبيقــات اإللكتـــرونية معلومــات عــن تكلفــة التنقــل والخدمــات اإلضافيــة املكملــة لعمليــات شــراء 
املنتــج أو الخدمــة، يقبــل الفــرض القائــل بــأن الوضــع الحالــي للتســويق ال يحقــق جــودة األداء التســويقي الرقمــي فــي ظــل إجــراءات 

كوفيــد19-، وهــذا ال يعنــي وجــود مثالــب إال بقــدر مــا شــغل املجتمــع مــن إجــراءات احتـــرازية مــن جــراء تف�شــي كوفيــد19-.
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فكانــت أنظمــة التـــرويج اإللكتـــروني والحجــز عــن ُبعــد، والشــمول املالــي، ودالئــل االحتفــاظ بالعميــل، وعوامــل الجــذب املختلفــة 
للمنتجــات والخدمــات مخــرج مهــم للتغلــب علــى عمليــات التباعــد االجتماعــي والحجــر املنـــزلي التــي ســببها انتشــار الوبــاء فــي ربــوع 
املعمورة. وهذا ما أشــارت إليه دراســة )بـــروزاق وآخرون، 2019( في أن اســتخدام استـــراتيجيات تســويقية معينة تســاعد على 
تشــجيع نوعيــات املنتجــات املختلفــة، وأكــدت دراســة )Giancarlo Fedeli, 2020(، علــى الــدور املهــم الــذي يقدمــه التســويق 

الرقمــي بالنســبة ملنظمــات الصغيـــرة واملتوســطة.

وُيعــد مصطلــح استـــراتيجية املحيــط األزرق )Blue Ocean Strategy( مــن املصطلحــات الحديثــة فــي األدبيــات اإلداريــة، 
 مــن )Chan Kim & Renee Mauborgne, 2005( حيــث يشيـــر هــذا املصطلــح إلــى تبنــي 

ً
ويعــود الفضــل فــي اســتخدامه إلــى كال

تحســين الوضــع الحالــي أو التعامــل مــع وضــع طــارئ )كوفيــد-19( مــن خــالل التعديــل عليــه بالزيــادة أو التقليــص أو االبتــكار.

عمليــات  بتطــور  تـــرتبط  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  أن  إلــى   )Kim & Mauborgne, 2009: 23( الكاتبــان  ويشيـــر 
التســويق، وتعــد بمثابــة تحــد أمــام املنظمــات لتنتشــل نفســها مــن الوضــع القائــم الصعــب عبـــر االنعتــاق منــه ومحاولــة إثبــات 
 
ً
التميـــز واإلبــداع واالبتــكار فــي منطقــة أخــرى يتــم التخلــي فيهــا عــن مشــكالت تعــوق األداء التســويقي الجيــد؛ وهــذا يعتبـــر ســبيال

 )Hsia & Chang 2009( لإلفــالت مــن الوضــع الراهــن الــذي خلفتــه اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19، وهــو مــا أكدتــه دراســة
التــي أشــارت لتحســين جــودة الخدمــة فــي التســويق عبـــر اإلنتـــرنت مــن خــالل تطبيــق Six Sigma، ودراســة )كشــك، 2014( التــي 
توصلــت إلــى مســاهمة أحــد األنظمــة الرقميــة )األندرويــد( فــي اســتفادة املنظمــات االقتصاديــة ودعــم عمليــات التســويق الرقمــي.

وفــي ظــل مــا تشــهده الســوق العامليــة مــن تنافــس محمــوم بيــن مختلـــف املنظمـــات )صناعيــة كانــت أم خدميــة( فــي ســعيها 
 من شــيوع قانون البقاء لألقوى وزيادة العرض 

ً
باتجاه تحقيق التفوق على املنافـــسين وكـــسب حصة ســوقية أكبـــر، وانطالقا

 فــي غايــة الصعوبــة، األمــر الــذي 
ً
علـــى الطلــب فــي كثيـــر مــن الصناعــات، بــات هــدف املحافظــة علــى األداء للمنظمــات الرائـــدة أمــرا

 مــن تأثيـــر ذلــك علــى كياناتهــا االقتصاديــة، 
ً
تـــرتب عليــه إحجــام العديــد منهــا عــن الدخــول فـــي ميــدان املنافســة املباشــرة خوفــا

 نحـــو تبنــي مضاميــن فلســفية تســاهم إلــى حــٍد كبيـــر فــي الوصــول إلـــى حالـــة االنعتـــاق مـــن املنافســة والبحــث عــن حالــة 
ً
ســـعيا

التفــرد وقيــادة الســوق مســتندة إلــى ســياقات التفكيـــر اإلبداعــي للقائميــن علــى تخطيــط األنشــطة، األمــر الــذي ينعكــس إيجاًبــا 
علــى أدائهــا التـــسويقي.

إن معطيات السوق الحالية تجعل األبواب مفتوحة أمام ذلك النوع من املنظمات التـي بإمكانها صياغة استـراتيجياتها 
مــن دون التطــرق إلــى موضوعــات مثـــل استـــراتيجية املنافســة واملقارنــة املرجعيــة مــع املنظمــات املنافســة وكيفيــة بنــاء ميـــزة 
 كيفيــة التفــوق علــى املنافســين، وإنمــا فــي البحــث عــن املســاحات التــي لــم تصلهــا املنافســة بعــد، مــن خــالل تبنــي 

ً
تنافســية وأيضــا

استـــراتيجية غيـــر تنافســية تســعى إلــى ابتــكار القيمــة التــي تعــد بمثابــة حجــر الزاويــة فــي استـــراتيجية املحيــط األزرق، وتمثــل فــي 
الوقــت ذاتــه أحــد املحـــاور التــي تناولهــا البحــث، فيمــا ُيعــد األداء التســويقي الرقمــي أحــد األبعــاد األساســية التــي يـــتم مـــن خاللهــا 
الحكــم علــى مــدى نجــاح املنظمــة مــن عدمــه فــي بلــوغ أهدافهــا وتعزيـــز موقعهـــا بالســوق )رءوف، 318:2010(، وبالتالــي تتـــركز 
مشــكلة هــذا البحــث فــي محاولــة تقديــم نظــام متطــور للتســويق الرقمــي يمكــن أن تتبنــاه منظمــات األعمــال كوســيلة للتغلــب 
 بســبب جائحــة كوفيــد-19 

ً
 حتميــا

ً
علــى عمليــات التباعــد االجتماعــي والحجــر املنـــزلي وتقييــد حركــة السيـــر الــذي أصبــح وضعــا

حيــث تــم اســتخدام استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي تعديــل الوضــع القائــم بالتحــول نحــو التســويق الرقمــي لتجــاوز تداعيــات 
كوفيــد-19.

دراســة  عرفــت  حيــث   Kالرقمــي التســويق  ومفهــوم  لطبيعــة  الســابقة  الدراســات  مــن  مجموعــة  تعرضــت  ولقــد 
)Law & Hsu, 2005( دور وخصائــص املواقــع اإللكتـــرونية لشــركات الســياحة والســفر مــن وجهــة نظــر الســائحين، وتوصلــت 
نتائــج تلــك الدراســة إلــى أن معلومــات الحجــز عــن بعــد بالنســبة لتلــك املنشــآت كانــت أكثـــر األبعــاد أهميــة إلدراك العميــل 

اإللكتـــروني. الســياحي  التســويق  عمليــات  ضمــن  املواقــع  لهــذه  للمواقــع 

وتتلخص املشكلة في محاولة اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

هل يحقق الوضع الحالي للتسويق جودة األداء التسويقي في ظل اإلجراءات االحتـرازية لكوفيد-19؟.- 

هل تحقق أبعاد استـراتيجية املحيط األزرق املقتـرحة جودة أداء تسويقي رقمي في ظل إجراءات كوفيد-19 االحتـرازية«؟.- 
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أهداف البحث
تقديم إطار مفاهيمي لعمليات التسويق الرقمي واستـراتيجية املحيط األزرق في ظل وجود إجراءات احتـرازية كوفيد-19.- 

تصميــم األهــداف التســويقية الرقميــة التــي تحقــق األداء الجيــد للتغلــب علــى الصعوبــات التســويقية التــي تحققــت مــن - 
جــراء انتشــار وبــاء كوفيــد-19.

تقديــم تصــور الستـــراتيجية املحيــط األزرق للتحــول نحــو التســويق الرقمــي فــي ظــل عمليــات التباعــد االجتماعــي وتقييــد - 
حركــة السيـــر بســبب أزمــة كوفيــد-19.

أهمية البحث
يســتقي البحــث أهميتــه العلميــة والعمليــة مــن أهميــة عمليــات التســويق بصفــة عامــة ملنظمــات األعمــال، وكذلــك مــن - 

األهميــة التــي تتحقــق فــي مواكبــة التغيـــرات املســتمرة واملتعــددة فــي عمليــات التحــول الرقمــي، الســيما فــي فتـــرات انتشــار 
األوبئــة واألمــراض؛ وبالتالــي تــم االســتفادة مــن الوســائط التكنولوجيــا كونهــا وســيلة مهمــة لتحقيــق القــدرات التنافســية 
ذاتهــا مــن خــالل دعــم التســويق الرقمــي؛ لغــرض توفيـــر املعلومــات الفوريــة لعمــالء فــي ظــل تقييــد حركــة السيـــر والحجــر 

املنـــزلي ضمــن اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19.

اإلســهام بشــكل مباشــر فــي تحديــد معالــم وطبيعــة العالقـــة بـــين املحـــيط األزرق كاستـــراتيجية معاصــرة واألداء التســويقي - 
الرقمــي باعتبــاره أحــد املؤشــرات التــي يمكــن مــن خاللهــا الحكــم علــى نجــاح أو فشــل املنظمــة.

كمــا تبـــرز األهميــة العلميــة فــي دعــم مراكــز البحــث األكاديمــي، وتجــارب الــدول كمصــدر مهــم لهــذا التطويـــر والتحــول فــي - 
اتجــاه تحقيــق أكبـــر اســتفادة مــن عمليــات التحــول الرقمــي فــي وقــت أصبــح التحــول فيهــا إلزامــي نتيجــة التباعــد االجتماعــي 

والحجــر املنـــزلي الحــادث بســبب جائحــة كوفيــد-19.

تطور فروض البحث

تســويق  لعمليــة  قائــم  وضــع  مــن   
ً
إطالقــا البحــث  فــروض  تطويـــر  يتــم  وتســاؤالته  وأهدافــه  البحــث  مشــكلة  ضــوء  فــي 

تقليديــة، فــي ظــل أزمــة كوفيــد-19 تقيــد بشــأنها حركــة السيـــر، وظهــرت ســمات الحجــر املنـــزلي والتباعــد االجتماعــي، وعليــه يتــم 
صياغــة الفــروض البحثيــة كمــا يلــي:

الفرض األول: ينص على: “من املتوقع أال يحقق الوضع الحالي جودة األداء التسويقي في ظل إجراءات کوفيد-19«.- 

الفــرض الثانــي: ينــص علــى: “مــن املتوقــع أال تحقــق أبعــاد استـــراتيجية املحيــط األزرق املقتـــرحة جــودة األداء التســويقي - 
الرقمــي فــي ظــل إجــراءات کوفيــد-19«

تنظيم البحث

تم تقسيم هذا البحث إلى محثين: األول: اإلطار النظري والتصور املقتـرح للبحث. واملبحث الثاني: دراسة ميدانية.

املبحث األول- اإلطار النظري والتصور املقتـرح للبحث

يتنــاول هــذا املبحــث اإلطــار النظــري للبحــث واملشــتمل علــى مجموعــة املفاهيــم والدراســات الســابقة ملتغيـــرات الدراســة، 
بحيــث يتــم اشــتقاق التصــور املقتـــرح الستـــراتيجية املحيــط األزرق فــي التحــول نحــو التســويق الرقمــي فــي ظــل ضــوء اإلجــراءات 

االحتـــرازية لكوفيــد-19 ويتــم تنــاول ذلــك مــن خــالل مــا يلــي:

اإلطار املفاهيمي للتسويق الرقمي وأهميته في ظل اإلجراءات االحتـرازية لكوفيد-19

يعتبـــر التســويق الرقمــي وليــد لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال، وُيعــرف بأنــه نمــط متطــور يتــم فيــه تقديــم عــروض 
ومنتجــات املنظمــات غيـــر اختــالف توجهاتهــا مــن خــالل شــبكة )اإلنتـــرنت(؛ حيــث تتالقــي مــع رغبــات العمــالء لهــذه املنظمــات. 
) Siakalli et al., 2015(. ويتضمــن التســويق الرقمــي أحــدث الوســائل التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا لتســويق جميــع األنشــطة 
بالتـركيـــز علــى شــبكة اإلنتـــرنت فــي التـــرويج للمنتــج أو الخدمــة علــى أوســع نطــاق ويــؤدي إلــى ســهولة الوصــول إلــى املالييــن باعتبــار 
.)Constantine et al., 2019( اإلنتـــرنت وســيلة جديـــرة بالثقــة لربــط األفــراد ونقــل املعلومــات بينهــم فــي صــورة ســهلة وبســيطة
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ويحتــوي التســويق الرقمــي التعامــل باســتخدام الخــط املفتــوح وبواســطة مواقــع وتطبيقــات إلكتـــرونية، ويتــم التفاعــل 
عبـــر وســائل اإلعــالن مــن خــالل البـــريد اإللكتـــروني والهاتــف املحمــول فهــي أدوات إلكتـــرونية تســمح بالحــوار مــع العمــالء. 

)Smith and Chaffey, 2003(

وتشيـــر الباحثــة إلــى مجموعــة مــن النمــاذج التــي وضعــت لعمليــة االتصــال التســويقي لألفــراد والتــي يمكــن االســتفادة منهــا 
فــي ظــل اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد -19 وتشتـــرك تلــك النمــاذج فــي رؤيــة العميــل بثــالث مســتويات أساســية تتمثــل فــي مســتوي 
املعرفــة )وفيــه يقــوم العميــل بعمليــات عقليــة تــؤدى إلــى إدراك ومعرفــة املنتــج أو الخدمــة املعلــن عنهــا(، ومســتوي االنفعــال )وهنــا 
تحــدث االســتجابات العاطفيــة وتتكــون االتجاهــات نحــو املنتــج أو الخدمــة (، ومســتوي الفعــل أو الســلوك، وهــذه املرحلــة تشيـــر 

)Pelsmacker & et al., 2001( إلــى األفعــال التــي يقــوم بهــا املســتهلك كــرد فعــل للجهــود اإلعالنيــة مثــل القيــام بالشــراء

ويتــم تصنيــف تكنولوجيــا التحــول الرقمــي إلــى ثــالث مجموعــات منهــا مــا يســتخدم أجهــزة الحاســب اآللــي، ومــن تكنولوجيــا 
االتصــاالت الســلكية والالســلكية مثــل الهواتــف والبــث اإلذاعــي والتلفزيونــي عبـــر األقمــار الصناعيــة ومنهــا تقنيــات الشــبكات 

مثــل شــبكة اإلنتـــرنت التــي امتــدت إلــى تكنولوجيــا الهاتــف املحمــول ونقــل املحتــوي مــن خــالل بـــروتوكوالت اإلنتـــرنت.

ويصــف )Kumar, 2016:2( التحــول الرقمــي بأنــه تحــول أنشــطة األعمــال والخدمــات والعمليــات والكفــاءات إلــى نمــاذج 
رقميــة ذات محتــوى افتـــرا�شي تتضمــن االســتفادة مــن التغيـــرات العميقــة واملتســارعة والفــرص التــي توفرهــا التكنولوجيــات 
الرقميــة بحيــث أعطــي قــدرات أكثـــر رشــاقة لتنميــة االبتــكار والخــروج مــن أزمــات التباعــد االجتماعــي وتقييــد حركــة السيـــر، 
فالتحــول الرقمــي يمثــل إعــادة تنظيــم أو إعــادة االســتثمار فــي تكنولوجيــا املعلومــات، ويســمح مــن خاللهــا باإلشــراك الرقمــي 

.)Betchoo, 2016( للعمــالء

استـراتيجية املحيط األزرق كأداة لتطويـر عمليات التسويق

تتشــكل استـــراتيجية املحيــط األزرق مــن أبعــاد محــددة تضيــف وتنتقــص مــن الوضــع الحالــي، وتبتكــر حلــول إضافيــة 
فّيعــرف)Baxter & Lynee, 2008: 35( تلــك االستـــراتيجية بأنهــا استـــراتيجية لخلــق قيمــة جديــدة للمنظمــات مــن خــالل العمــل 
علي كسر قاعدة املبادلة بين التمايـز وانخفاض التكلفة باالنفالت من املعوقات الحالية وإعادة دراسة البدائل االستـراتيجية.

ويشيـــر األدب اإلداري الســابق إلــى واقعيــة استـــراتيجية املحيــط األزرق؛ فتتنــاول دراســة )قاســم ومحمــد، 2013( مــدى 
توافــر مســارات تلــك االستـــراتيجية فــي املنظمــات الصناعيــة، حيــث حــدد لهــا مســارات ســتة وهــي )الرؤيــة البديلــة، وإعــادة 
تحديــد العمــالء املســتهدفين، والقيــام باإلغــراء الوظيفــي والعاطفــي، والزمــن، والنظــر فــي املتطلبــات البديلــة، واملجموعــات 
االستـــراتيجية(؛ لغــرض تغطيــة كل الجوانــب االستـــراتيجية والتــي أكــدت النتائــج النهائيــة علــي توجيــه منظمــات األعمــال إلــى 

االنطــالق منهــا جميعــا تجــاه عمليــات التطويـــر.

وتؤكــد دراســة )Kabukin, 2014( عــن الواقعيــة مــن االتجــاه التطبيقــي لتلــك االستـــراتيجية بشــرط أن يتــم مالئمتهــا مــع 
احتياجــات ورغبــات املســتخدمين لهــا، مــع إمكانيــة دمجهــا مــع استـــراتيجيات أخــرى تشــغيلية وفنيــة داخــل منظمــات األعمــال.

وتبين دراسة )Thurik & et al., 2016( أن هناك تأييد من املبحوثين إلى االنتقال لفضاء رحب جديد لتطويـر األداء التناف�شي 
من خالل استخدام األبعاد املختلفة لالستـراتيجية املحيط األزرق بإعادة هيكلة الوضع الحالي لبعض منظمات األعمال.

وانتهــت دراســة )أميـــرة، 2017( إلــى وجــود عالقــة تأثيـــرية بيــن أبعــاد استـــراتيجية املحيــط األزرق تعتمــد علــي مصفوفــة 
)الزيــادة، واالســتبعاد، واالبتــكار، والتقليــص( علــي تنميــة اإلبــداع فــي منظمــات األعمــال كســبيل للخــروج مــن األزمــات باتبــاع 

نهــج التخلــي والتحــول نحــو تطبيــق استـــراتيجيات اإلبــداع.

وُيعــرف )Lindmark, 2009: 20( جوانــب تلــك االستـــراتيجية بأنهــا املســاحات املجهولــة مــن فــرص املنظمــات مــن خــالل 
تنــاول عمــالء جــدد توجــه اليهــم استـــراتيجيات البيــع والتســوق، فيؤكــد )Seidel, 2011: 11( أنهــا مصطلــح جديــد وشــامل يعنــي 
الفــرص واإلمكانــات غيـــر املتوافــرة فــي الوقــت الحالــي والبــد مــن الســعي نحوهــا فكلهــا أمــور تتجــاوز األداء الحالــي، وتـــرى الباحثــة 
أنــه يمكــن االســتفادة مــن كل هــذه املفاهيــم فــي تـــركيب أبعــاد استـــراتيجية املحيــط األزرق لغــرض االســتفادة مــن عمليــات 

التســويق الرقمــي للتغلــب علــي عوائــق اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19 مــن خــالل مــا يلــي:
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ُبعــد الزيــادة االستـــراتيجي: وفيــه يتــم تعزيـــز مناطــق القــوة فــي األداء التســويقي الرقمــي الحالــي وكذلــك فــي اختيــار - 
الكفــاءات وفــي التنفيــذ املــرن لعوامــل الجــذب الرقمــي للمنتــج وقيــاس األداء التســويقي الرقمــي مــرة بعــد مــرة لتحقيــق 

االســتجابة لإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد -19.

ُبعد االستبعاد االستـراتيجي: وفيه تنقية وإزالة الرواسب التي تعيق تنفيذ االستـراتيجيات في الوضع الحالي للتسويق - 
الرقمي لحالة كوفيد-19، واســتبعاد كل ما من شــأنه ينتقص من األداء الفعال له في ظل تلك اإلجراءات االســتثنائية.

ُبعــد التقليــص االستـــراتيجي: وفيــه التــدرج فــي التعامــل مــع تلــك التــي ال تضيــف قيمــة لــألداء التســويقي والنقــاط - 
التـــرويجية األقــل خطــورة التــي ال تصلــح فــي ظــل اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19، ويتــم تدنيــة مردودهــا الســلبي إلــى 

الحــد األدنــى املقبــول لغــرض التخفيــف مــن أثارهــا التــي تعيــق تحقيــق الجــودة املطلوبــة فــي األداء التســويقي.

ُبعــد االبتــكار االستـــراتيجي: وفيــه دعــم عمليــات التفكيـــر اإلبداعــي خــارج الصنــدوق خصوًصــا مــع التطــور املتســارع - 
فــي التطبيقــات التســويقية الرقميــة وهــذا يتطلــب التحســين املســتمر ملواكبــة التغيـــرات التكنولوجيــة والرقميــة التــي 

تدعــم إجــراءات كوفيــد-19.

توظيف استـراتيجية املحيط األزرق في دعم التسويق الرقمي

يتضمن التصور املقتـرح الستـراتيجية املحيط األزرق تعديل عمليات التسويق في الوضع الحالي؛ وذلك بإدخال بعض 
مــن التعديــالت علــى الوضــع القائــم لتالفــي الصعوبــات التــي تعيــق األداء التســويقي الجيــد فــي ظــل أزمــة كوفيــد-19، وعليــه يكــون 
الهيــكل العــام لالستـــراتيجية املقتـــرحة وفقــا لخريطــة التحــول عــن الوضــع الحالــي للتســويق، ويتــم إدخــال متطلبــات التحــول 
عنــه مــن خــالل بيــان مــا يجــب أن يـــزيد عليــه، وبيــان مــا يجــب أن ينتقــص منــه، ومــا يســتبعد منــه، وكذلــك إدخــال عوامــل 

االبتــكار فــي مضمونــه لتلبيــة اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19.

عناصر الزيادة للوضع الحالي: ويتضمن ما يلي: 1-

يتم إنجاز الطلبيات بكفاءة من خالل عمليات الشمول املالي املصرفي.- 

تقدم مواقع الشركات خدمات موثوقة باملقارنة بمواقع التواصل االجتماعي.- 

توافر أكثـر من لغة لتصفح محتوى املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية للشركات الصناعية.- 

تضمين املواقع والتطبيقات معلومات عن األسواق التجارية للمنتج ومميـزاته.- 

إتاحة معلومات كافية عن الخدمات التكميلية مثل التوصيل والصيانة واالستـرداد عند توافر العيوب.- 

إعداد ميـزانية تقديـرية لطلبات الجملة من خالل املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية.- 

تضميــن املواقــع والتطبيقــات اإللكتـــرونية توظيــف البـــروتوكوالت الدوليــة لضمــان ســالمة الدفــع اإللكتـــروني وتنفيــذ - 
شــروط االســتفادة مــن الخدمــة التســويقية.

اإلجابة عن أي استفسارات أو طلب معلومات إضافية من مستخدمي املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية.- 

بالتفاصيــل -  املقدمــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  تكلفــة  عــن  معلومــات  اإللكتـــرونية  والتطبيقــات  املواقــع  تضميــن 
بهــا. الخاصــة 

تضمين املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية معلومات عن تكلفة التنقل والخدمات اإلضافية املكملة.- 

عناصر االستبعاد من الوضع الحالي: ويتضمن ما يلي: 2-

التخلص من املحددات الفنية التي تمنع تحقيق فاعلية الخدمة الرقمية.- 

التخلص من اإلعالنات املحملة على املواقع والتطبيقات الرقمية التي ليس لها عالقة بمنتجات املنظمة.- 

التخلص من أي استفادة تكميلية للوصالت الدعائية املدفوعة أثناء عرض املنتج أو الخدمة.- 

استبعاد التـراخي في معاقبة أي تدليس أو غش يصيب العمالء نتيجة االستفادة من عمليات التسويق الرقمي.- 

 علــى - 
ً
التخلــص مــن املضاربــة علــي األســعار بيــن تجــار الجملــة وبيــن املوزعيــن املعتمديــن وبيــن العــرض الرقمــي حفاظــا

بدائــل مهمــة للتســويق الرقمــي.
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عناصر التخفيض من الوضع الحالي: ويتضمن ما يلي: 3-

الحد من القيود القانونية التي تمنع االستفادة من الخدمة الرقمية بشكل كافي.- 

تخفيض النفقات غيـر الضرورية التي ال تخدم التكاليف التنافسية بقدر ما تخدم الظهور الدعائي ملديـري املنظمات.- 

تقليص املعتقدات الخاطئة الناتجة عن إشاعات بتلوث املنتجات بكوفيد-19.- 

تقليص العناصر البشرية غيـر املدربة على عمليات التحول الرقمي.- 

تقليص فتـرة انتظار العمالء على هواتف االستعالم عن املنتجات أو طلب رد على استفسار معين حول املنتج واملنظمة.- 

تقليــص االعتمــاد علــى الشــبكات التســويقية عيـــر املوثــوق بهــا حفاظــا علــى السلســة الشــبكية مــن أي اختـــراق يمــس - 
ســمعة املنظمــة أو جــودة املنتجــات.

عناصر االبتكار للتحسين املستمر: ويتضمن ما يلي: 4-

تحقيق الشمولية لفكرة املنتج املعروضة من خالل املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية.- 

عرض املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية بمحاكاة افتـراضية موضحة معلومات حقيقية عن املنتجات واملنظمة.- 

أن توفر املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية معلومات عن املسافة والوقت وسبل التأمين واإلجراءات االحتـرازية.- 

أن توفر املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية ضمانات حجز طلبيات وسداد عربون من خاللها مع تشريعات ضامنة.- 

أن يتم منح حوافز عينية لشرائح العمالء اإليجابيين في التعامل الرقمي والدعاية الشبكية للمنتج أو الخدمة.- 

استخدام طرق العرض التخيلية وثالثية األبعاد في املعارض االفتـراضية علي التطبيقات ومواقع املنظمة.- 

 منصة لإلجابة على استفسارات العمالء.- 
ً
ابتكار تطبيق هاتفي للتعريف الرقمي بالرسالة التسويقية متضمنا

تحسين الصورة الذهنية عن املنتج أو الخدمة من خالل استضافة بعض املشاهيـر لعرض املنتجات الصناعية رقمًيا.- 

دعم أعمال الوساطة الرقمية مقابل عمولة للحجز اإللكتـروني لضمان جدية وأمان الحجز وسالمته.- 

أهداف التصميم املقتـرح

تهــدف الباحثــة مــن تقديــم هــذا املقتـــرح التطويـــري لعمليــات التســويق إلــى الوصــول مجموعــة مــن األهــداف تـــراها تحقــق 
األداء التســويقي الجيــد تتمثــل فيمــا يلــي:

أهداف تتعلق بعوامل الجذب للمنتج أو الخدمة: وتتمثل فيما يلي:1- 

تنشيط خاصية التذكيـر بميـزة العالمة اإلنتاجية.- 

تنشيط قائمة من األدوات الجذابة التي تعطي للعميل سهولة في البحث عن املنتج أو الخدمة.- 

ضمان سعة تخزينية مناسبة للمعلومات يمكن تبادلها مع العمالء.- 

توفيـر بـرامج تساعد العمالء على االنتساب للمنظمة كموزعين معتمدين.- 

فتح نوافذ إعالنية جذابة تحاكي املنتج الصناعي وتظهر جودته.- 

أهداف تتعلق بعوامل االحتفاظ بالعميل: وتتمثل فيما يلي: 2-

استخدام محتوي حيوي للمعلومات عن املنتج أو الخدمة متوفر باستمرار.- 

تحقيق ميـزات األمان للمستخدمين للتطبيقات من العمالء واملستهلكين للمنتج أو الخدمة.- 

ضمان تحميل املعلومات عن املنتج أو الخدمة بصورة سريعة.- 

ضمان خصوصية بيانات العمالء.- 

توفيـر روابط ملواقع ذات صلة بنشاط تكميلي أو لوجستي.- 

استخدام بـرامج للتحقق من والء العمالء.- 

استخدام نظام متابعة مباشر مع العميل سريع الرد على االستفسارات.- 
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وبعــد تصميــم استـــراتيجية املحيــط األزرق املقتـــرحة واألهــداف التــي تــود تحقيقهــا لغــرض تحقيــق الجــودة للتســويق 
فــي  الرقمــي بمــا يخــدم اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19؛ يتــم تقديــم هــذا املقتـــرح لالختبــار العلمــي لقيــاس مــدى فعاليتــه 

التحــول عــن الوضــع الحالــي فــي ظــل اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19 وهــذا مــا يتــم تناولــه مــن خــالل املبحــث التالــي.

تصميم الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــم دليــل عملــي علــى مــدى فاعليــة اســتخدام االستـــراتيجية املقتـــرحة مــن الباحــث فــي تحقيــق 
الغــرض منهــا وهــو التحــول نحــو التســويق الرقمــي فــي ظــل اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19، حيــث تتنــاول هــذه الدراســة مســح 
 عرًضا لإلطار العام ومنهج الدراسة امليدانية؛ ثم يتضمن التحليل 

ً
ميداني للفئات املعنية بتطويـر العملية التسويقية، مشتمال

الوصفــي واالســتداللي للــردود املتحصــل عليهــا بمــا يحقــق نتائــج وفــروض البحــث، وعليــه يتــم تنــاول هــذا املبحــث مــن خــالل مــا يلــي:

منهج البحث
بعــض 1-  عــن  الغمــوض  إزالــة  يتــم  خاللــه  ومــن  املشتـــرك(:  االســتنباطي  االســتقرائي  الحديــث)  العلمــي  املنهــج 

املفاهيــم التــي تتعلــق بالتســويق الرقمــي ومفهــوم استـــراتيجية املحيــط األزرق كأداة للتطويـــر التســويقي، ودعــم ذلــك 
مــن خــالل تنــاول بعــض الدراســات الســابقة املتعلقــة بذلــك حتــي اشــتقاق عناصــر التحــول للتســويق الرقمــي مــن 

خــالل تلــك االستـــراتيجية لغــرض التغلــب عــن اإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19.

املنهــج التحليلــي: حيــث تســتخدم الباحثــة املســح امليدانــي فــي بيــان مــدى فاعليــة استـــراتيجية املحيــط األزرق فــي 2- 
التأكيــد علــى األداء التســويقي الجيــد فــي ظــل اإلجــراءات االحتـــرازية كوفيــد-19.

مجتمع وعينة الدراسة امليدانية: 
املتغيـــرات 1-  يحقــق  بمــا  التســويقية  العمليــات  بتطويـــر  املعنييــن  كافــة  الدراســة  يشــمل مجتمــع  الدراســة:  مجتمــع 

املعاصــرة الســيما املغيـــرات الرقميــة منهــا وهــو مجتمــع األكاديمييــن املعنييــن بالشــئون التســويقية وتطوريهــا، وكذلــك 
مجتمــع مديـــري التســويق بمنظمــات األعمــال، ومجتمــع العمــالء وهــم املخاطبيــن باملحتــوى التســويقي التــي تقدمــه 

املنظمــات عبـــر التطبيقــات الرقميــة واملواقــع االفتـــراضية.

عينــة الدراســة: قامــت الباحثــة باختيــار عينــة طبقيــة عشــوائية مــن كل فئــة مــن فئــات املجتمــع الثــالث بحيــث تمثــل 2- 
ذلــك املجتمــع، ويتحــدد حجــم العينــة بصفــة عشــوائية املبحوثــة بتطبيــق املعادلــة اآلتيــة:

حيث أن:

)S(: تمثــل االنحــراف املعيــاري وقــد حــدد الباحــث مســتواه فــي حــدود )0.50( بنــاء علــي الدراســات الســابقة، وطبيعــة - 
االعتبــار  فــي  يأخــذ  الــذي  املأمــول  بالوضــع  التســويق  لعمليــات  الحالــي  الوضــع  مقارنــة  مــن  إجرائــه  املــراد  االختبــار 

التحــول الرقمــي واإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد19-.

Zα: تمثل قيمة 1.96 عند مستوى معنوية 0.05 ودرجة ثقة %95 -

d : تمثــل الحــد األدنــى مــن فــروق التحســين الــذي تـــريد الباحثــة قياســه بيــن الوضــع الحالــي للتســويق، وبيــن الوضــع - 
املأمــول املــراد تطويـــره باستـــراتيجية املحيــط األزرق املقتـــرحة وهــو يســاوي 5% علــي األقــل درجــة تطويـــر فيــه.

وبتطبيــق املعادلــة الســابقة يكــون حجــم العينــة املناســبة لالختبــارات = )1.96(2 × )0.5(2 / )0.05(2 = )384( مفــردة 
وبالتالــي تختــار الباحثــة توزيــع 420 اســتبيان بيــن املبحوثيــن التــي تشــملها فئــات الدراســة مســتخدمة تطبيقــات نمــاذج جوجــل 
درايــف وهــي تتيــح إجابــة عــن ُبعــد مراعــاة لإلجــراءات االحتـــرازية، ويبيــن جــدول رقــم )1( حركــة ردود تشــمل 408 مفــردة صالحــة 
للتحليــل يظهــر توزيعهــا بيــن فئــات الدراســة. كمــا يشيـــر جــدول رقــم )1( إلــى توزيــع فئــات الدراســة وفقــا لعمليــات الســحب 
العشــوائي حيــث تــم توزيــع )420( اســتمارة علــى كل فئــة مســتهدفة فكانــت الــردود النهائيــة التــي صلحــت للتحليــل الســتغراقها 
معــدل العينــة )408( مفــردة تتــوزع بنســبة 27.7% للعمــالء واملســتهلكين للشــركات الصناعيــة ونســبة 27% لألكاديمييــن فــي 

مجــال التســويق ونســبة %45.3.

)Zα(2 * )S(2

n=
)d(2
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عرض ألداة الدراسة املستخدمة في جمع البيانات: 

حيــث اســتخدمت الباحثــة قائمــة االســتقصاء كأداة لتجميــع البيانــات مــن املبحوثيــن، فقــد تــم تصميمهــا لهــذا الغــرض 
واحتــوت علــي مجموعــة مــن البيانــات يتــم تلخيصهــا فيمــا يلــي:

القســم األول: معلومــات عامــة: وتتضمــن البيانــات األساســية منهــا اســم املبحــوث )وهــذا اختيــاري(، وكذلــك فئتــه وهــي  1-
تتضمــن ثــالث فئــات معنويــة بالتســويق باملنظمــات وهــم األكاديميــون ومديـــرو التســويق، والعمــالء ومســتهلكي املنتجــات 
وطالبــي الخدمــات، وقــد تــم االســتعانة بالنمــوذج اإللكتـــروني لجمــع البيانــات مــن خــالل مجموعــات وجروبــات مجموعــة 

مــن املنظمــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

مــن  2- مجموعــة  ويتضمــن  الثانــي:  القســم 
األســئلة طلــب اإلجابــة عنهــا مــن خــالل مقيــاس 
مالئــم  مــن  يتــدرج  الــذي  الخما�شــي  )ليكــرت( 
 إلــى مالئــم ثــم مالئــم إلــى حــد مــا ثــم غيـــر 

ً
جــدا

متغيـــرات  وتشــمل   ،
ً
جــدا مالئــم  وغيـــر  مالئــم 

يلــي: فيمــا  تتوضــح  التــي  البحــث 

عناصــر -  الســؤال  يتضمــن  األول:  الســؤال 
مــن  املأمــول  الوضــع  فــي  التســويقي  األداء 
خــالل بيــان رأى املبحوثيــن فــي مــدى مالءمــة 

األداء  عندهــا  يتحقــق  مأمولــة  كأوضــاع  بالعميــل  االحتفــاظ  عوامــل  وكذلــك  الخدمــة،  أو  للمنتــج  جــذب  عوامــل 
الرقميــة. التحــوالت  ظــل  فــي  الجيــد  التســويقي 

الســؤال الثانــي: ويتضمــن الخدمــات التســويقية الرقميــة التــي تحتويهــا التطبيقــات فــي الوضــع الحالــي وتتضمــن بيــان رأى - 
املبحوثين في مدى مســاهمة التطبيقات الحالية في األداء التســويقي الجيد في ظل اإلجراءات االحتـــرازية لكوفيد-19.

الســؤال الثالــث: ويتضمــن عناصــر استـــراتيجية املحيــط األزرق املقتـــرحة والتــي تدعــم التحــول عــن الوضــع الحالــي - 
للتســويق بالعمــل علــي تبنــي أربعــة محــاور هــي محــور الزيــادة ومحــور االســتبعاد ومحــور التقليــص ومحــور االبتــكار، 
فــي ظــل اإلجــراءات  لــألداء التســويقي الجيــد  فــي مــدى مالءمــة العناصــر املقتـــرحة  وقــد طلــب بيــان رأى املبحوثيــن 

االحتـــرازية لكوفيــد-19.

اختبار الثبات والصدق الداخلي: 
يتضمــن اســتخدام اختبــار ألفــا كرونبــاخ فــي بيــان مســتوى الثبــات فــي إجابــات املبحوثيــن وكذلــك حجــم الصــدق الداخلــي 

لهــا كمــا هــو موضــح مــن خــالل الجــدول رقــم )2(

فــي  الثبــات واالتســاق الداخلــي  يبلــغ 95.4% يعكــس مســتوي  الــذي  ألفــا كرونبــاخ  )2(إلــى معامــل   يشيـــر جــدول رقــم 
ردود عينــة البحــث وهــو قــوى بمــا يمكــن مــن تعميــم نتائــج الدراســة علــى مجتمــع البحــث املســحوبة منــه العينــة وذلــك الرتفــاع 
مســتوي الصــدق فــي تلــك اإلجابــات حيــث إن مســتوى الصــدق يعــادل الجــذر التـــربيعي ملســتوي الثبــات وهــو يســاوي %97 

يشيـــر إلــى ارتفاعــه.

البـرامج واألساليب اإلحصائية املستخدمة في التحليل: 
التوزيع التكراري إلجابات لفئات الدراسة لبيان تمثيل عينة البحث في املجتمع.- 

اختبار ألفا كرونباخ لغرض بيان مستوي الثبات والصدق الداخلي لإلجابات.- 

مقاييــس النـــزعة املركزيــة لتـــرتيب الــردود بداللــة املتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري لبيــان األهميــة التـــرتيبية - 
لعناصــر االستـــراتيجية املقتـــرحة.

تحليل االنحدار املتعدد الختبار فروض البحث بداللة اختبار )F( وتحليل التباين.- 

الزرقــاء -  االستـــراتيجية  متغيـــرات  الســيما  املســتقلة  للمتغيـــرات  التفسيـــرية  القــوة  لبيــان   )R2( التفسيـــر  معامــل 
التابــع. املتغيـــر  فــي  املقتـــرحة 

جدول رقم )1(
توزيع عينة الدراسة

عدد االستمارات 
نسبة الردوداملوزعة

الردود
املجمع 
التكراري

Valid

11011027.027.0أكاديمي في مجال التسويق
19018545.372.3مديـر تسويق في املنظمات

عمالء ومستهلكين 
12011327.7100.0املنتجات والخدمات

Total420408100.0
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نتائج الدراسة، ونتائج اختبار الفروض إحصائًيا
النـــزعة  أســاليب  الســيما  الوصفيــة  اإلحصائــي  التحليــل  أســاليب  الباحــث  يســتخدم 
 إلجابــات 

ً
املركزيــة، وذلــك لتـــرتيب األهميــة النســبية استـــراتيجية املحيــط األزرق املقتـــرحة وفقــا

فــي  الحالــي  التســويق  للوضــع  واالبتــكار  والخفــض  واالســتبعاد  الزيــادة  أبعــاد  بشــأن  املبحوثيــن 
منظمــات األعمــال فيمــا يواكــب عمليــات التحــول الرقمــي بغــرض تجــاوز أزمــة كوفيــد-19 كمــا يلــي:

تـرتيب األهمية النسبية لردود عينة البحث بشأن ُبعد استـراتيجية املحيط األزرق املتعلق بالزيادة على الوضع الحالي للتسويق

حيــث تتمثــل العناصــر املقتـــرحة بمــا يجــب زيادتــه مــن عناصــر يمكــن مــن خاللهــا التحــول إلــى التســويق الرقمــي لغــرض 
تجــاوز أزمــة كوفيــد-19 وهــذا مــا يتبيــن مــن خــالل الجــدول رقــم )3(.

جدول رقم )3(
One-Sample Statistics  تـرتيب الردود بشأن بعد استـراتيجية املحيط األزرق- الزيادة

NالتـرتيبMeanStd. Devi -
ation

 Std. Error
Mean

.40824.882137860.01874يتم إنجاز الطلبيات بكفاءة من خالل عمليات الشمول املالي املصرفي.
.40884.801549795.02465تقدم مواقع الشركات خدمات موثوقة باملقارنة بمواقع التواصل االجتماعي.

.408104.085890045.04458توافر أكثـر من لغة لتصفح محتوي املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية
.40874.808841793.02069تضمين املواقع والتطبيقات معلومات عن األسواق التجارية للمنتج أو الخدمة

.40844.841638986.01930إتاحة معلومات كافية عن الخدمات التكميلية مثل التوصيل والصيانة واالستـرداد عند توافر العيوب
.40864.822741835.02071إعداد ميـزانية تقديـرية لطلبات الجملة من خالل املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية

تتضمن املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية توظيف البـروتوكوالت الدولية لضمان سالمة 
.40834.882137959.01974الدفع اإللكتـروني وتنفيذ شروط االستفادة من الخدمة التسويقية

.40894.794149743.02463اإلجابة عن أي استفسارات أو طلب معلومات إضافية من مستخدمي املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية
تضمين املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية معلومات عن تكلفة الحصول على الخدمات 

.40854.839942811.02119املقدمة بالتفاصيل الخاصة بها

.40814.906629094.01440تضمين املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية معلومات عن تكلفة التنقل والخدمات اإلضافية املكملة

يبيــن جــدول رقــم )3( تـــرتيب ردود عينــة البحــث بشــأن العناصــر التــي يتــم زيادتهــا علــي وضــع التســويق الحالــي لغــرض 
 للمتوســط الحســابي، 

ً
التحــول إلــى التســويق الرقمــي الداعــم لإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19 حيــث تتـــرتب اإلجابــات وفقــا

ويأتــي فــي مقدمــة التـــرتيب ضــرورة تضميــن املواقــع والتطبيقــات اإللكتـــرونية معلومــات عــن تكلفــة التنقــل والخدمــات اإلضافيــة 
املكملــة لعمليــات شــراء املنتــج أو الخدمــة عنــد متوســط حســابي يبلــغ 4.9 مــن إجابــات عينــة البحــث.

ويلــي ذلــك مــن حيــث األهميــة إنجــاز الطلبيــات بكفــاءة مــن خــالل عمليــات الشــمول املالــي املصرفــي، والــذي يضمــن ســداد 
ثمــن الســلع املباعــة مــن املنـــزل وذلــك مهــم فــي ظــل عمليــات التباعــد االجتماعــي والحجــر املنـــزلي عنــد متوســط حســابي قــدره 

4.88 مــن إجابــات عينــة البحــث.

ويأتــي فــي املرتبــة الثالثــة مــن حيــث األهميــة التـــرتيبية لبعــد الزيــادة مــن استـــراتيجية املحيــط األزرق ضــرورة أن تتضمــن 
املواقع والتطبيقات اإللكتـــرونية توظيف البـــروتوكوالت الدولية لضمان ســالمة الدفع اإللكتـــروني وتنفيذ شــروط االســتفادة 
مــن الخدمــة التســويقية عنــد نفــس املتوســط الحســابي ولكــن بانحــراف معيــاري أكبـــر يبلــغ 37959. ويكــون فــي املرتبــة األخيـــرة 
مــن األهميــة التـــرتيبية ضــرورة توافــر أكثـــر مــن لغــة لتصفــح محتــوى املواقــع والتطبيقــات اإللكتـــرونية عنــد متوســط حســابي 

يبلــغ 4.08 مــن ردود عينــة البحــث.

تـرتيب األهمية النسبية لردود عينة البحث بشأن بعد استـراتيجية املحيط األزرق املتعلق باملستبعد املقتـرح من 
الوضع الحالي للتسويق

حيــث تتمثــل العناصــر املقتـــرحة بمــا يجــب التخلــص منــه لدعــم التحــول اتجــاه التســويق الرقمــي لغــرض تجــاوز أزمــة 
كوفيــد-19 وهــذا مــا يتبيــن مــن خــالل الجــدول رقــم )4(.

جدول رقم )2(
اختبار الثبات والصدق الداخلي

Reliability Statistics
 Cronbach’s

Alpha
 N of
Items

954. 58
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جدول رقم )4(
One-Sample Statistics   تـرتيب الردود بشأن بعد استـراتيجية املحيط األزرق- االستبعاد

NالتـرتيبMeanStd. Devi -
ation

 Std. Error
Mean

.40814.893833777.01672التخلص من املحددات الفنية التي تمنع تحقيق فاعلية الخدمة الرقمية
.40854.098090600.04485استبعاد اإلعالنات املحملة علي املواقع والتطبيقات الرقمية التي ليس لها عالقة بمنتجات الشركة
.40844.811341610.02060 استبعاد أي استفادة تكميلية للوصالت الدعائية املدفوعة وسط عرض املنتجات أو الخدمات

 استبعاد التـراخي في معاقبة أي تدليس أو غش يصيب العمالء نتيجة االستفادة من عمليات 
.40824.829240029.01982التسويق الرقمي

 التخلص من املضاربة من خالل السعر بين تجار الجملة واملوزعين املعتمدين وبين العرض 
.40834.820242023.02080الرقمي حفاظا على بدائل مهمة للتسويق الرقمي

يبيــن جــدول رقــم )4( تـــرتيب ردود عينــة البحــث بشــأن العناصــر التــي يتــم اســتبعادها مــن وضــع التســويق الحالــي لغــرض 
 للمتوســط الحســابي، 

ً
التحــول إلــى التســويق الرقمــي الداعــم لإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19 حيــث تتـــرتب اإلجابــات وفقــا

ويأتــي فــي مقدمــة التـــرتيب ضــرورة التخلــص مــن املحــددات الفنيــة التــي تمنــع تحقيــق فاعليــة الخدمــة الرقميــة عنــد متوســط 
حســابي يبلــغ 4.89، يليــه التخلــص مــن التـــراخي فــي معاقبــة أي تدليــس أ غــش يصيــب العمــالء نتيجــة االســتفادة مــن عمليــات 

التســويق الرقمــي عنــد متوســط حســابي يبلــغ4.829 مــن ردود عينــة البحــث.

ويأتــي فــي املرتبــة الثالثــة ضــرورة التخلــص مــن املضاربــة مــن خــالل الســعر بيــن تجــار الجملــة واملوزعيــن املعتمديــن وبيــن 
 علــى بدائــل مهمــة للتســويق الرقمــي عنــد متوســط حســابي قــدرة 4.82 مــن ردود عينــة البحــث، ويكــون 

ً
العــرض الرقمــي حفاظــا

فــي املرتبــة األخيـــرة مــن حيــث األهميــة التأكيــد علــي اســتبعاد اإلعالنــات املحملــة علــي املواقــع والتطبيقــات الرقميــة التــي ليــس لهــا 
عالقــة بمنتجــات الشــركة عنــد متوســط حســابي يبلــغ 4.09 مــن ردود عينــة البحــث.

تـرتيب األهمية النسبية لردود عينة البحث بشأن ُبعد استـراتيجية املحيط األزرق املتعلق بعناصر يجب تخفيضها من 
الوضع الحالي للتسويق

حيــث تتمثــل العناصــر املقتـــرحة بمــا يجــب تقليصهــا بحيــث يمكــن مــن خاللهــا التحــول إلــى التســويق الرقمــي لغــرض 
تجــاوز أزمــة كوفيــد-19 وهــذا مــا يتبيــن مــن خــالل الجــدول رقــم )5(.

جدول رقم )5(
One-Sample Statistics   تـرتيب الردود بشأن بعد استـراتيجية املحيط األزرق- التخفيض

NالتـرتيبMeanStd. Devi -
ation

 Std. Error
Mean

.40834.881837856.01874الحد من القيود القانونية التي تمنع من االستفادة من الخدمة الرقمية بشكل كافي
تخفيض النفقات غيـر الضرورية التي ال تخدم التكاليف التنافسية بقدر ما تخدم الظهور 

.40854.794149743.02463الدعائي للمديـرين

.40864.848641992.02079تقليص املعتقدات الخاطئة الناتجة عن إشاعات بتلوث املنتجات بفيـروس كوفيد 19-
.40814.911528395.01406تقليص العناصر البشرية غيـر املدربة على عمليات التحول الرقمي في قطاع التسويق

تقليص فتـرة انتظار العمالء على هواتف االستعالم عن املنتجات أو طلب الرد على 
.40824.898533192.01643استفسارات معينة حول املنتج والشركة

تقليص االعتماد على الشبكات التسويقية غيـر املوثوق بها حفاظا علي السلسة الشبكية من 
.40844.874141048.02032أي اختـراق يمس سمعة الشركة أو جودة املنتجات

يبيــن جــدول رقــم )5( تـــرتيب ردود عينــة البحــث بشــأن العناصــر التــي يتــم تخفيضهــا مــن وضــع التســويق الحالــي لغــرض 
 للمتوســط الحســابي 

ً
التحــول إلــى التســويق الرقمــي الداعــم لإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19 حيــث تتـــرتب اإلجابــات وفقــا

فــي قطــاع التســويق عنــد  فــي مقدمــة التـــرتيب تقليــص العناصــر البشــرية غيـــر املدربــة علــى عمليــات التحــول الرقمــي  ويأتــي 
متوســط حســابي يبلــغ 4.91، يلــي ذلــك تقليــص فتـــرة انتظــار العمــالء علــى هواتــف االســتعالم عــن املنتجــات أو طلــب الــرد علــى 

استفســارات معينــة حــول املنتــج والشــركة عنــد متوســط حســابي 4.898 مــن ردود عينــة البحــث.
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ويأتــي فــي األهميــة التـــرتيبية الثالثــة الحــد مــن القيــود القانونيــة التــي تمنــع مــن االســتفادة مــن الخدمــة الرقميــة بشــكل 
كافــي عنــد متوســط حســابي قــدره 4.88، ويكــون فــي نهايــة التـــرتيب تقليــص املعتقــدات الخاطئــة الناتجــة عــن إشــاعات بتلــوث 
املنتجــات بفيـــروس كوفيــد-19 عنــد متوســط حســابي يبلــغ 4.84 يعكــس حالــة الزعــر مــن تف�شــي كوفيــد -19؛ حيــث تو�شــى 
الباحثــة بالتأكيــد ضمــن عمليــات التســويق الرقمــي بنشــر تعليمــات االحتـــراز مــن نقــل العــدوي بجانــب التـــرويج ألي منتــج أو 

ــر التســويق الرقمــي. خدمــة عبـ

تـــرتيب األهميــة النســبية لردود عينة البحث بشــأن بعــد استـــراتيجية املحيــط األزرق املتعلــق بعناصــر مبتكــرة لغرض 
التحول من الوضع الحالي للتسويق

حيــث تتمثــل العناصــر املقتـــرحة بعناصــر مبتكــرة، بحيــث يمكــن مــن خاللهــا التحــول إلــى التســويق الرقمــي لغــرض تجــاوز 
أزمــة كوفيــد-19 وهــذا مــا يتبيــن مــن خــالل الجــدول رقــم )6(.

جدول رقم )6(
One-Sample Statistics   تـرتيب الردود بشأن بعد استـراتيجية املحيط األزرق- عناصر مبتكرة

NالتـرتيبMeanStd. Devi -
ation

 Std. Error
Mean

.40814.899036038.01784تحقيق الشمولية لفكرة املنتج املعروضة من خالل املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية
.40824.882433747.01671أن تعرض املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية محاكاة افتـراضية موضحة معلومات حقيقية عنها

أن توفر املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية معلومات عن املسافة والوقت وسيل التأمين 
.40894.053990699.04490لتوفيـر املنتج أو الخدمة

أن توفر املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية ضمانات لحجز الطلبيات وسداد العربون من 
.40874.811341610.02060خاللها تـرتبط بتشريعات ولوائح ضامنة

أن يتم منح حوافز عينية لشرائح العمالء اإليجابيين في التعامل الرقمي والدعاية الشبكية 
.40854.844438777.01920للمنتج أو الخدمة

.40864.821841816.02070استخدام طرق العرض التخيلية وثالثية األبعاد في املعارض االفتـراضية علي التطبيقات وموقع الشركة
 منصة لإلجابة على استفسارات العمالء

ً
.40834.881837856.01874ابتكار تطبيق هاتفي للتعريف الرقمي بالرسالة التسويقية متضمنا

.40884.801549795.02465تحسين الصورة الذهنية عن املنتج من خالل استضافة بعض املشاهيـر لعرض املنتجات بطريقة رقمية
.40844.856141369.02048دعم أعمال الوساطة الرقمية مقابل عمولة للحجز اإللكتـروني لضمان جدية وأمان الحجز وسالمته

 يبيــن جــدول رقــم )6( تـــرتيب ردود عينــة البحــث بشــأن العناصــر املبتكــرة للتحــول مــن وضــع التســويق الحالــي لغــرض 
 للمتوســط الحســابي، 

ً
التحــول إلــى التســويق الرقمــي الداعــم لإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19 حيــث تتـــرتب اإلجابــات وفقــا

ويأتــي فــي مقدمــة التـــرتيب ضــرورة تحقيــق الشــمولية لفكــرة املنتــج املعروضــة مــن خــالل املواقــع والتطبيقــات اإللكتـــرونية عنــد 
متوســط حســابي قــدره 4.89 يلــي ذلــك أن تعــرض املواقــع والتطبيقــات اإللكتـــرونية محــاكاة افتـــراضية موضحــة معلومــات 

حقيقيــة عنهــا عنــد متوســط حســابي يبلــغ 4.882 مــن ردود عينــة البحــث.

 
ً
ويأتــي فــي األهميــة التـــرتيبية الثالثــة العمــل علــى ابتــكار تطبيــق هاتفــي للتعريــف الرقمــي بالرســالة التســويقية متضمنــا

منصــة لإلجابــة علــى استفســارات العمــالء عنــد متوســط حســابي قــدره4.881 مــن إجابــات املبحوثيــن، وتـــرى الباحثــة أن هــذا 
العنصــر األخيـــر ربمــا وجــد املبحوثيــن تأخيـــر أهميتــه نتيجــة الظــروف الحادثــة مــن تداعيــات ســريعة ملواجهــة كوفيــد-19 يحتــاج 

إلــى مباشــرة النشــاط التســويقي الرقمــي لتجــاوز إجــراءات الحجــز املنـــزلي والتباعــد االجتماعــي علــى وجــه مــن الســرعة.

اختبار الفروض وتحقيق نتائج البحث

يتم ذلك من استخدام أساليب اإلحصاء االستداللي لغرض اختبار فروض البحث والتعليق على النتائج على النحو التالي:

اختبار صحة الفرض األول 1-

حيــث ينــص علــى أنــه »مــن املتوقــع أال يحقــق الوضــع الحالــي جــودة األداء التســويقي فــي ظــل إجــراءات كوفيــد-19« ويعنــي 
أزمــة  تجــاوز  لغــرض  املقتـــرحة عليــه  التعديــالت االستـــراتيجية  إدخــال  قبــل  للتســويق  الحالــي  الوضــع  اختبــار  الفــرض  هــذا 
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الباحثــة  تســتخدم  الفــرض  هــذا  صحــة  والختبــار  كوفيــد-19، 
تحليــل االنحــدار املتعــدد بداللــة قيمــة )ف( اإلحصائيــة والتــي 
تتضــح مــن خــالل جــدول )7(. والــذي يشيـــر أيًضــا إلــى أن قيمــة 
)ف( تبلــغ 13425 وهــي أقــل مــن القيمــة الجدوليــة عنــد مســتوى 
عنــده  والــذي   0.05 مــن مســتوي  أكبـــر   )0.051( يبلــغ  معنويــة 
الحالــي  الوضــع  »بــأن  القائــل  اإلحصائــي  الفــرض  قبــول  يتقــرر 
إجــراءات  ظــل  فــي  الرقمــي  التســويقي  األداء  جــودة  يحقــق  ال 

كوفيــد-19، وأن قبــول هــذا الفــرض ال يعنــي وجــود مثالــب للوضــع الحالــي 
تف�شــي  جــراء  مــن  احتـــرازية  إجــراءات  مــن  املجتمــع  يشــغل  مــا  بقــدر  إال 
ملحــددات  التفسيـــرية  القــوة  قيــاس  مــن  البــد  إنــه  حيــث  كوفيــد-19، 
اإلجــراءات  ظــل  فــي  التســويقي  األداء  جــودة  علــي  الحاليــة  التســويق 

.)8( مــن جــدول  يتضــح  وهــذا  االحتـــرازية 

 ملعامــل 
ً
أثـــر علــى جــودة األداء التســويقي بنســبة 33.3% وفقــا إلــى أن تف�شــي وبــاء كوفيــد-19  يشيـــر جــدول رقــم )8( 

التفسيـــر)R2( ويمثــل الباقــي مــن هــذه النســبة مقــدار قبــول أســلوب التســويق فــي الوضــع الحالــي فــي ظــل إجــراءات كوفيــد-19.

اختبار صحة الفرض الثاني: 2-

أبعــاد  تحقــق  أال  املتوقــع  »مــن  علــى  ينــص  حيــث 
استـــراتيجية املحيــط األزرق املقتـــرحة جــودة األداء التســويقي 
الرقمــي فــي ظــل إجــراءات كوفيــد-19« ويهتــم هــذا الفرض بقياس 
التســويقي  األداء  تحقيــق  علــى  املقتـــرحة  االستـــراتيجية  أثـــر 
والختبــار  كوفيــد-19،  االحتـــرازية  اإلجــراءات  ظــل  فــي  الجيــد 
صحــة هــذا الفــرض تســتخدم الباحثــة تحليــل االنحــدار املتعــدد 

يشيـــر إلــى أن قيمــة )ف( تبلــغ 172.04 وهــي  بداللــة قيمــة )ف( اإلحصائيــة والتــي تتضــح مــن خــالل جــدول رقــم )9(. الــذي 
أكبـــر مــن القيمــة الجدوليــة عنــد مســتوى معنويــة يبلــغ )0.00( مقتـــرب جــًدا مــن الصفــر أقــل مــن مســتوي 0.05 والــذي عنــده 
يتقــرر رفــض الفــرض اإلحصائــي وقبــول الفــرض البديــل القائــل »أبعــاد استـــراتيجية املحيــط األزرق املقتـــرحة تحقــق جــودة 
األداء التســويقي الرقمــي فــي ظــل إجــراءات كوفيــد-19«، وأن قبــول هــذا الفــرض حقــق فاعليــة لالستـــراتيجية املقتـــرحة فــي ظــل 
إجــراءات التباعــد االجتماعــي والحجــر املنـــزلي، ويظهــر جــدول )10( القــوة التفسيـــرية لهــذا األثـــر فــي تطويـــر األداء التســويقي 
األداء  تدعــم  املقتـــرحة  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  أن  إلــى   )10( جــدول  يشيـــر  كمــا  كوفيــد-19،  إجــراءات  ظــل  فــي  الجيــد 

التســويقي الجيد في بنســبة قدرها 91.8% وهي أكبـــر من األثـــر في الوضع 
اإلجــراءات  ظــل  فــي  التســويقي  األداء  فــي  مالحــظ  تطــور  محدثــة  الحالــي 
االحتـــرازية إذ تشيـــر إلــى هــذه النســبة قيمــة معامــل التفسيـــر)R2( ويمثــل 
الباقــي مــن هــذه النســبة تالــي الخطــأ العشــوائي للعينــة وكذلــك جــزء مــن 

األداء يحتــاج إلــى زيــادة فــي التطويـــر نحــو التحــول الرقمــي.

مناقشة النتائج:
أثـــرت اإلجراءات االحتـــرازية لكوفيد -19 على مقدرات الحياة االجتماعية واالقتصادية، وبالتالي التســويقية نتيجة - 

التباعــد االجتماعــي والحجــر املنـــزلي وقــرارات تقييــد حريــة الحركــة، وغيـــرها مــن اإلجــراء االحتـــرازية.

 لدعم التسويق الرقمي لغرض تجاوز اإلجراءات االحتـرازية لكوفيد -19.- 
ً
تعتبـر وسائل التحول الرقمي مخرجا

تمثــل استـــراتيجية املحيــط األزرق مقتـــرح مهــم للتحــول نحــو التســويق الرقمــي كوســيلة لتجــاوز تداعيــات تف�شــي - 
كوفيــد-19 يمكــن مــن خاللهــا اإلضافــة للوضــع الحالــي أو الحــذف والتقليــص منــه أو إدخــال مجموعــة مــن عناصــر 

االبتــكار الداعمــة لــه.

جدول رقم )7(
ANOVAa   اختبار الفرض األول

Model  Sum of
Squares df  Mean

Square F .Sig

1
Regression 5395.860 15 359.724 134.254 051b.

Residual 971.097 392 2.477
Total 6366.957 407

جدول رقم )10(
القوة التفسيـرية لعناصر االستـراتيجية املقتـرحة في 

Model Summary   تطويـر األداء التسويقي الجيد

Model R
 R

Square
 Adjusted
R Square

 Std. Error of
the Estimate

1 958a. 918. 913. 1.16594

جدول رقم )9(
ANOVAa   اختبار الفرض الثاني

Model  Sum of
Squares df  Mean

Square F .Sig

1
Regression 5847.664 25 233.907 172.065 000b.

Residual 519.293 382 1.359
Total 6366.957 407

جدول رقم )8(
القوة التفسيـرية لتأثيـر كوفيد-19 علي جودة األداء 

Model Summary   التسويقي

Model R
 R

Square
 Adjusted
R Square

 Std. Error of
the Estimate

1 .581a .337 .169 1.66710
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تتـــرتب العناصــر املقتـــرحة الستـــراتيجية املحيــط األزرق بشــأن مــا يتــم زيادتــه علــي وضــع التســويق الحالــي لغــرض التحــول - 
املواقــع  تضميــن  ضــرورة  التـــرتيب  مقدمــة  فــي  ويأتــي  لكوفيــد-19،  االحتـــرازية  لإلجــراءات  الداعــم  الرقمــي  التســويق  إلــى 
والتطبيقــات اإللكتـــرونية معلومــات عــن تكلفــة التنقــل والخدمــات اإلضافيــة املكملــة لعمليــات شــراء املنتــج أو الخدمــة.

يشــمل زيــادة الوضــع الحالــي بآليــة إنجــاز طلبــات العمــالء بكفــاءة مــن خــالل عمليــات الشــمول املالــي املصرفــي، الــذي - 
يضمــن ســداد ثمــن الســلع املباعــة مــن املنـــزل وذلــك مهــم فــي ظــل التباعــد االجتماعــي والحجــر املنـــزلي عنــد مســتوى تالــي 
مــن األهميــة التـــرتيبية، مــع ضــرورة أن تتضمــن املواقــع والتطبيقــات اإللكتـــرونية توظيــف بـــروتوكوالت دوليــة لضمــان 

ســالمة الدفــع اإللكتـــروني وتنفيــذ شــروط االســتفادة مــن الخدمــة.

تتـــرتب العناصــر املقتـــرحة الستـــراتيجية املحيــط األزرق بشــأن مــا يتــم اســتبعاده مــن وضــع التســويق الحالــي لغــرض - 
التحــول إلــى التســويق الرقمــي الداعــم لإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19، ويأتــي فــي مقدمــة التـــرتيب ضــرورة التخلص 
مــن املحــددات الفنيــة التــي تمنــع تحقيــق فاعليــة الخدمــة الرقميــة، يليــه التخلــص مــن التـــراخي فــي معاقبــة أي تدليــس 

أو غــش يصيــب العمــالء نتيجــة االســتفادة مــن عمليــات التســويق الرقمــي.

تتـــرتب العناصــر املقتـــرحة الستـــراتيجية املحيــط األزرق بشــأن مــا يتــم تخفيضــه مــن وضــع التســويق الحالــي لغــرض - 
التحول إلى التسويق الرقمي الداعم لإلجراءات االحتـرازية لكوفيد-19، ويأتي في مقدمة التـرتيب تقليص العناصر 
البشــرية غيـــر املدربــة علــى عمليــات التحــول الرقمــي فــي قطــاع التســويق، يلــي ذلــك تقليــص فتـــرة انتظــار العمــالء علــى 

هواتــف االســتعالم عــن املنتجــات أو طلــب الــرد علــى استفســارات معينــة حــول املنتــج والشــركة.

تتـــرتب العناصــر املقتـــرحة الستـــراتيجية املحيــط األزرق مــن اتجــاه العناصــر املبتكــرة للتحــول مــن وضــع التســويق - 
الحالــي إلــى التســويق الرقمــي الداعــم لإلجــراءات االحتـــرازية لكوفيــد-19، ويأتــي فــي مقدمــة التـــرتيب ضــرورة تحقيــق 
الشــمولية لفكــرة املنتــج املعروضــة مــن خــالل املواقــع والتطبيقــات اإللكتـــرونية، علــى أن تعــرض املواقــع والتطبيقــات 

اإللكتـــرونية محــاكاة افتـــراضية موضحــة معلومــات حقيقيــة عنهــا

إجــراءات -  ظــل  فــي  الرقمــي  التســويقي  األداء  جــودة  يحقــق  ال  للتســويق  الحالــي  الوضــع  بــأن  القائــل  الفــرض  يقبــل 
كوفيــد-19. تف�شــي  جــراء  مــن  احتـــرازية  إجــراءات  مــن  املجتمــع  شــغل  مــا  بقــدر  إال  مثالــب  وجــود  يعنــي  ال  وهــذا  كوفيــد-19، 

يقبــل قبــول القائــل بتحقيــق أبعــاد استـــراتيجية املحيــط األزرق املقتـــرحة جــودة األداء التســويقي الرقمــي فــي ظــل - 
إجــراءات كوفيــد-19«، وأن قبــول هــذا الفــرض يحقــق فاعليــة لالستـــراتيجية املقتـــرحة فــي ظــل إجــراءات التباعــد 

االجتماعــي والحجــر املنـــزلي بقــوة تفسيـــرية قدرهــا91.8% وفقــا ملعامــل التفسيـــر املصاحــب لقبــول هــذا الفــرض

التوصيات
األخــذ باستـــراتيجية املحيــط األزرق بأبعادهــا األربعــة الزيــادة واالســتبعاد والتخفيــض واالبتــكار لدعــم التحــول نحــو - 

التســويق الرقمــي لغــرض تجــاوز إجــراءات كوفيــد -19

التحــوط عنــد تطبيــق االستـــراتيجية املقتـــرحة مــن تأثيـــرات عكســية للتطبيقــات اإللكتـــرونية يكــون لهــا أهــداف غيـــر - 
تســويقية عنــد اســتخدامها فــي ظــل اإلجــراءات االحتـــرازية تنطــوي علــى التغريـــر بالعمــالء.

فــي -  حادثــة  تغيـــرات  أي  ملواكبــة  األزرق  املحيــط  استـــراتيجية  لدعــم  جديــدة  متغيـــرات  بإدخــال  الدراســة  إعــادة 
الرقميــة. األعمــال  نظــم  فــي  التطــور  أو  االحتـــرازية  اإلجــراءات 

التأكيــد علــي نشــر تعليمــات االحتـــراز مــن نقــل العــدوي ضمــن عمليــات التســويق الرقمــي بجانــب التـــرويج ألي منتــج - 
أو خدمــة عبـــر التســويق الرقمــي.

انفتــاح -  فــي ظــل  التــي تعيشــها  أفــكارا مبدعــة ملواجهــة حالــة الضمــور  الوطنيــة  تبنــي املنظمــات الصناعيــة  ضــرورة 
الســوق املحليــة ووجـــود بـــدائل ملنتجاتهـــا، ولعـــل استـــراتيجية املحيــط األزرق أحــد تلــك األفــكار املبدعــة التــي أثبتــت 

نجاحهـــا فـــي العديــد مــن املنظمــات العامليــة.

ضــرورة قيــام الشــركة املبحوثــة بدراســـة أبعـــاد استـــراتيجية املحـــيط األزرق ومحاولــة اعتمــاد أحــد أو بعــض تلــك - 
األبعــاد بمـــا ينـــسجم وإمكانــات الـــشركة والوضــع التناف�شــي القائــم.
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ملحق رقم )1( قائمة االستقصاء
القسم األول: معلومات عامة:

االسم )اختياري (:.................1- 
مديـر التسويق بالشركات الصناعية  عماء الشركات الصناعية2-  نوع الوظيفة: خبيـر تسويقي  

القسم الثاني: السؤال األول من فضلك وضح جودة األداء التسويقي الرقمي املأمول في ظل اإلجراءات االحتـرازية لكوفيد-19

ًمالئم 
مالئم إلي مالئمجدا

حد ما
غيـر

املالءمة

غيـر 
مالئم 

جدا
عوامل الجذب للمنتج أو الخدمة

خاصية التذكيـر بميـزة العالمة اإلنتاجية
قائمة من األدوات الجذابة التي تعطي للعميل سهولة في البحث عن املنتج أو الخدمة

سعة تخزينية مناسبة تضمن تبادل البيانات مع العمالء
بـرامج تساعد العمالء على االنتساب للشركة كموزعين معتمدين

نوافذ إعالنية جذابة تحاكي املنتج الصناعي وتظهر جودته
عوامل االحتفاظ بالعميل

استخدام محتوي حيوي بصور مستمرة
ميـزات األمان للمستخدمين

تحميل املعلومات بصورة سريعة
خصوصية بيانات العمالء 

روابط ملواقع ذات صله بنشاط تكميلي أو لوجستي
بـرامج للتحقق من والء العمالء

نظام متابعة مباشر مع العميل سريع الرد استفساراته

القسم الثالث: السؤال الثاني من فضلك وضح نوعية الخدمات التسويقية الرقمية األكثـر ماءمة في تعزيـز التسويق الرقمي في 
ظل اإلجراءات االحتـرازية لكوفيد 19-

ًمالئم 
مالئم إلي مالئمجدا

حد ما
غيـر

املالءمة

غيـر 
مالئم 

جدا
تساهم تطبيقات ووسائل التواصل االجتماعي في تقييم مستوي الخدمة.

بسهم اإلنتـرنت كوسيلة رقمية في تقليص الوقت والجهد الختيار النشاط في املنظمات
تحقق الخدمات الرقمية خفض في امليـزانية املخططة 

يساهم الحجز اإللكتـروني في تحقيق الدقة املطلوبة للتـرويج 
توفر الخدمات الرقمية التواصل املباشر املنظمات دون وسيط

تحقق الخدمة الرقمية التفاعل املباشر بين املنظمة والعميل 
تساهم الرقمنة في توفيـر املتطلبات املادية واإللكتـرونية للتسويق الجيد عبـر اإلنتـرنت

تحقق الخدمات الرقمية التواصل والتفاعل بين الشركات الصناعية وبين الجهات الرقابية داخل الدولة
توفر الخدمة الرقمية وسائل سريعة للبحث عن املنتجات وبدائلها

توفر الخدمات الرقمية مقارنة فورية بين جودة املنتجات أو الخدمات
 أفضلية التسوق اإللكتـروني عبـر التطبيقات الوسيطة التي توفر املقارنات الجاهزة ذات التخصص املطلوب
املعلومات املعروضة من خالل املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية تدعم اتخاذ قرار الشراء بعد مقارنة 

خدمات شركة بشركة أخري
الحصول على املعلومات اإللكتـرونية عن املنتج أو الخدمة في الوقت املناسب

كفاية املعلومات الرقمية عن املنتج على املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية
هناك سهول وصول للمواقع والتطبيقات اإللكتـرونية للمنظمات في مصر
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السؤال الثالث من فضلك وضح ماءمة التصور املقتـرح لعناصر االستـراتيجية الزرقاء في تطويـر عمليات التسويق 
الرقمي في ظل اإلجراءات االحتـرازية لكوفيد-19

درجة املالءمة

ًمالئم 
مالئم إلي مالئمجدا

حد ما
غيـر

املالءمة

غيـر 
مالئم 

جدا
الزيادة عن الوضع الحالي

يتم إنجاز الطلبيات بكفاءة من خالل عمليات الشمول املالي املصرفي.
تقدم مواقع الشركات خدمات موثوقة باملقارنة بمواقع التواصل االجتماعي.

توافر أكثـر من لغة لتصفح محتوي املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية 
تضمين املواقع والتطبيقات معلومات عن األسواق التجارية للمنتج أو الخدمة

إتاحة معلومات كافية عن الخدمات التكميلية مثل التوصيل والصيانة واالستـرداد عند توافر العيوب
 إعداد ميـزانية تقديـرية لطلبات الجملة من خالل املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية 

تتضمن املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية توظيف البـروتوكوالت الدولية لضمان سالمة الدفع 
اإللكتـروني وتنفيذ شروط االستفادة من الخدمة التسويقية

اإلجابة عن أي استفسارات أو طلب معلومات إضافية من مستخدمي املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية
تضمين املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية معلومات عن تكلفة الحصول على الخدمات املقدمة 

بالتفاصيل الخاصة بها
تضمين املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية معلومات عن تكلفة التنقل والخدمات اإلضافية املكملة

االستبعاد من الوضع الحالي
التخلص من املحددات الفنية التي تمنع تحقيق فاعلية الخدمة الرقمية

استبعاد اإلعالنات املحملة علي املواقع والتطبيقات الرقمية التي ليس لها عالقة بمنتجات الشركة
 استبعاد أي استفادة تكميلية للوصالت الدعائية املدفوعة وسط عرض املنتجات أو الخدمات

 استبعاد التـراخي في معاقبة أي تدليس أو غش يصيب العمالء نتيجة االستفادة من عمليات التسويق الرقمي
 التخلص من املضاربة من خالل السعر بين تجار الجملة واملوزعين املعتمدين وبين العرض الرقمي 

حفاظا على بدائل مهمة للتسويق الرقمي
تقليص الوضع الحالي

الحد من القيود القانونية التي تمنع من االستفادة من الخدمة الرقمية بشكل كافي
تخفيض النفقات غيـر الضرورية التي ال تخدم التكاليف التنافسية بقدر ما تخدم الظهور الدعائي للمديـرين

تقليص املعتقدات الخاطئة الناتجة عن إشاعات بتلوث املنتجات بفيـروس كوفيد -19
تقليص العناصر البشرية غيـر املدربة على عمليات التحول الرقمي في قطاع التسويق 

تقليص فتـرة انتظار العمالء على هواتف االستعالم عن املنتجات أو طلب الرد على استفسارات معينة 
حول املنتج والشركة 

تقليص االعتماد على الشبكات التسويقية غيـر املوثوق بها حفاظا علي السلسة الشبكية من أي 
اختـراق يمس سمعة الشركة أو جودة املنتجات

االبتكار املطلوب
 تحقيق الشمولية لفكرة املنتج املعروضة من خالل املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية 

 أن تعرض املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية محاكاة افتـراضية موضحة معلومات حقيقية عنها
 أن توفر املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية معلومات عن املسافة والوقت وسيل التأمين لتوفيـر املنتج أو الخدمة

 أن توفر املواقع والتطبيقات اإللكتـرونية ضمانات لحجز الطلبيات وسداد العربون من خاللها تـرتبط 
بتشريعات ولوائح ضامنة

 أن يتم منح حوافز عينية لشرائح العمالء اإليجابيين في التعامل الرقمي والدعاية الشبكية للمنتج أو الخدمة
استخدام طرق العرض التخيلية وثالثية األبعاد في املعارض االفتـراضية علي التطبيقات وموقع الشركة 

 منصة لإلجابة على استفسارات العمالء
ً
ابتكار تطبيق هاتفي للتعريف الرقمي بالرسالة التسويقية متضمنا

تحسين الصورة الذهنية عن املنتج من خالل استضافة بعض املشاهيـر لعرض املنتجات بطريقة رقمية
دعم أعمال الوساطة الرقمية مقابل عمولة للحجز اإللكتـروني لضمان جدية وأمان الحجز وسالمته
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 ABSTRACT

The study aimed to present a proposal to develop marketing operations in light of measures of social 
distancing and home quarantine to guard against the repercussions of Covid-19, taking the blue ocean 
strategy to switch to digital marketing as a marketing method that has proven effective.

The study found the following:

- The precautionary measures of Covid-19 have affected the capabilities of social and economic life, 
and therefore marketing, as a result of social distancing, home quarantine, decisions to restrict free-
dom of movement, and other precautionary measures.

- The means of digital transformation are considered an exit to support digital marketing for the pur-
pose of bypassing the precautionary measures of Covid-19.

- That the dimensions of the proposed blue ocean strategy achieve the quality of digital marketing 
performance in light of the precautionary measures for Covid-19, and that accepting this hypothe-
sis achieved great explanatory power that supports the application of this strategy for the purpose 
of overcoming the Covid-19 crisis.

- The proposed elements of the Blue Ocean strategy entail what is being increased on the current 
marketing situation for the purpose of shifting to digital marketing that supports the precautionary 
measures for Covid-19, and at the forefront of the arrangement is the necessity of including web-
sites and electronic applications information on the cost of transportation and additional services 
that complement the purchases of a product or service.

- He accepts the hypothesis that the current situation of marketing does not achieve the quality of 
digital marketing performance in light of the Covid-19 measures, and this does not mean that there 
are shortcomings except as far as the precautionary measures taken by society as a result of the 
Covid-19 outbreak.
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