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 جبِؼخ اٌٍّه ف١ظً

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ
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 إهـــذاء

...ليه اهلل فيما وصلت إ صاحبا الفضل بعدإىل من هما  حب الناس على إىل أعز وأ 

.. قليب  

 

..  يـــــــــأم  

 

  ... مورأرى اخلري يف كل األ اليت جتعلين

 

...نى احلنان والروح الرقيقة والنقية اليت علمتين مع  

 

شكرًا حبجم طيبتك ... والدتي احلبيبة   

  

..  يــــــــأب  

 

...قي بالعلم وشجعين على الُر... حسن معامليت الذي علمين أن أشكر من أ  

 

...شكرًا لروحك السامية  ... والدي احلبيب  

  

...ضا إىل كل من شاركين التصميم واإلرادة وادلتابعة يف طلب العلم يأ  
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 شكر وتقذٌر
 

و لك الحمد إذا رضٌت و لك الحمد بعد , اللهم لك الحمد حتى ترضى 
 الرضا

دنا وحبٌبنا خاتم األنبٌاء والمرسلٌن محمد صلى سلّم على نصلًّ ونو ٌّ س
 ..هللا علٌه وسلم وبعــد

هللا علٌنا بفضله حٌث أمدنا بالعون إلنجاز هذا البحث راجٌن  فقد منّ 
فالشكر هلل الذي زرع فٌنا اإلصرار , أن تتحقق به بعض الفائدة العلمٌة

 ..... ثم العرفان والتقدٌر, أوال

 

 صاحل ضهٍمان انرشٍــــذ/ نطعادة انذكتـــىر 
 

حٌث رأٌنا فٌه  ةواإلرشاد طوال فترة إعداد الدراسالذي قدم لنا الدعم 
 : مقولة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه عندما قال

تعلموا العلم , وتعلموا للعلم السكٌنة والوقار والحلم , وتواضعوا لمن 
من جبابرة  ولٌتواضع لكم من ٌتعلم منكم , وال تكونوا.. تتعلمون منه 

  العلماء , فال ٌقوم علمكم بجهلكم

 .. صالح . شكراً لمساندتك د

  رقد كنت خٌر معلم وأنقى سحابة ُتعطً خبرتها دون تذمُ فـ          

 

 ة وخدمة ٌساتذتنا بكلٌة الدراسات التطبٌقألى إلشكر باٌضاً نتوجه أ     

 .. والتخطٌط ةوكلٌة العلوم اإلدارٌالمجتمع                      

 

 ,, وهللا الموفــــق                                
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  قائمة المحتوٌات                 تقٌٌم نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة .. التسوٌق االلكترونً 

 لبئّخ اٌّذز٠ٛبد

 اٌظفذخ اٌؼٕٛاْ اٌظفذخ اٌؼٕٛاْ

 44 األصش ػيٚ اىزغؼٞش 1 اىغالف

 45 اعزشارٞجٞبد اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ 4 اإلٕذاء

 46 اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ اىَ٘جٔ ىيَغزٖيل 6 قبئَخ اىَذز٘ٝبد

اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ اىَ٘جٔ ىَْشآد  7 قبئَخ اىجذاٗه ٗاألشنبه

 األػَبه

47 

اىَ٘جخ  اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ اىذنٍٜ٘ 8 ٍيخض اىذساعخ

 ىَْظَبد األػَبه

48 

اعزشارٞجٞبد اىزشٗٝج ٗرط٘ٝش اىَْزج  11 ِزٓ اٌذساعخ: اٌفظً األٚي 

 ػجش اإلّزشّذ

49 

 51 اعزشارٞجٞبد اىزغؼٞش االىنزشّٜٗ 11 ٍقذٍخ: اىَجذش األٗه 

 52 اعزشارٞجٞخ اىز٘صٝغ االىنزشّٜٗ 12 إَٔٞخ اىجذش

 53 إَٔٞخ ثذ٘س اىزغ٘ٝق 13 ٍشنيخ اىجذش

اىفررررررشا ثررررررِٞ اىزغرررررر٘ٝق اإلىنزشّٗررررررٜ  14 إٔذاف اىجذش

 اىزجبسٓ اإلىنزشّٗٞخ ٗ

55 

 56 اىزذذٝبد اىزٜ ر٘اجٔ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ 23 اإلطبس اىْظشٛ ىيذساعخ : اىَجذش اىضبّٜ 

 61 اىجْٞخ اىزذزٞخ ىيزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ 23 ٍبٕٞخ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٍٗجبالرٔ

 61 اىزظذٝق اىشقَٜ 25 اإلّزشّذ

 62 أعَبء اىْطبا 25 اإلّزشّذ فٜ اىََينخ اىؼشثٞخ اىغؼ٘دٝخ

 64 خط٘اد ثْبء ٍ٘قغ اىنزشّٜٗ 26 األػَبه االىنزشّٗٞخ

 67 ٍْٖجٞخ اىجذش: اىَجذش اىضبىش  27 ظٖ٘س ٍفًٖ٘ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ

 67 طجٞؼخ اىجذش 28 اىَفبٌٕٞ األعبعٞخ ىيزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ

ٍقبسّرررخ ثرررِٞ اىزغررر٘ٝق االىنزشّٗرررٜ ٗاىزغررر٘ٝق 

 اىزقيٞذٛ

 67 ٍجزَغ اىجذش 31

 67 أداح اىجذش 31 خط٘اد ٍشادو اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ

 67 طشٝقخ جَغ اىَؼيٍ٘بد  31 اىخظبئض اىََٞضح ىيزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ

 69 اىطشا اإلدظبئٞخ اىَغزخذٍخ 32 االىنزشّٜٗ َٜضٝج اىزغ٘ٝقاىػْبطش 

 71 ٍذذداد اىجذش: اىَجذش اىشاثغ  33 ٍقبسّخ ثِٞ ػْبطش اىَضٝج اىزغ٘ٝقٜ

 71 إٌزبئج ٚاٌزٛط١بد: اٌفظً اٌثبٟٔ  34 فبػيٞخ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ

 72 ّزبئج اىزذيٞو: اىَجذش األٗه  35 أصش اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ػيٚ اىخذٍبد
 117 اىْزبئج 38 اىزقيٞذٛ أصش اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ػيٚ اىَضٝج اىزغ٘ٝقٜ

 119 اىز٘طٞبد 39 األصش ػيٚ اىَْزج

 111 اىَشاجغ 41 األصش ػيٚ اىز٘صٝغ

 113 اىَيذق 43 األصش ػيٚ اىزشٗٝج
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 جداول واألشكال قائمة ال         تقٌٌم نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة .. التسوٌق االلكترونً 

 لبئّخ اٌجذاٚي ٚاألشىبي

 اٌظفذخ األشىبي سلُ اٌشىً

 اٌفظً األٚي

 26 اإلّزشّذشنو ٝ٘ضخ ٍخزيف اعزخذاٍبد شجنخ  (1-1)

 31 ٍقبسّخ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ثبىزغ٘ٝق اىزقيٞذٛ (1-2)

 33 ٍقبسّخ ثِٞ ػْبطش اىَضٝج اىزغ٘ٝقٜ (1-3)

 41 ٗظٞفخ أفشاد اىجٞغ (1-4)

 42 جذٗه ٝ٘ضخ ٗظٞفخ ٍزجش اىزجضئخ (1-5)

 48 ط٘سح ىَ٘قغ دٝو ٗٝظٖش فٞٔ رْ٘ع ٍغزٖينٜ اىششمخ ٍِ أفشاد ىششمبد طغٞشح ٍْٗظَبد  (1-6)

 63 جذٗه ٝجِٞ ادظبءاد ػِ خذٍخ رغجٞو اىْطبقبد األػ٘اً اىغبثقخ (1-7)

 64 شنو ٝجِٞ ٍؼيٍ٘بد ػِ ّغت ر٘صٝغ اىْطبقبد اىَغجيخ ػيٚ اىزفشٝؼبد اىَخزيفخ (1-8)

 اٌفظً اٌثبٟٔ

 73 طجٞؼخ ػَو ّٗشبط اىششمبدشنو ٝ٘ضخ  (2-1)

 74 شنو ٝ٘ضخ سأط ٍبه اىششمبد (2-2)

 75 ٝجِٞ دجٌ اىَجٞؼبد اىغْ٘ٝخ (2-3)

 76 شنو ٝجِٞ ادساك اىششمبد ىَفًٖ٘ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ (2-4)

 78 شنو ٝ٘ضخ فٌٖ اىششمبد ىقذس اىشثخ اىْبرج ػِ اعزخذاً اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ (2-5)

 79 اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٝذػٌ مضٞشاً اىْشبط اىزغ٘ٝقٜ ىيششمخشنو ٝجِٞ أُ  (2-6)

 81 اػزقبد اىششمخ ثضشٗسح رطجٞق اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ضَِ ّشبطٖب اىزغ٘ٝقٜ ثبعزخذاً اىزقْٞخ (2-7)

 81 شنو ٝ٘ضخ أُ رطجٞق اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ غٞش ٍنيف ٍقبسّخ ثؼ٘ائذٓ (2-8)

 82 االىنزشّٜٗ فٜ رذقٞق عشػخ اىؼَوشنو ٝجِٞ إَٔٞخ اىزغ٘ٝق  (2-9)

 83 إَٔٞخ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيز٘اطو ٍغ اىؼَالء (2-11)

 84 شنو ٝجِٞ صٝبدح سثذٞخ اىششمخ ػْذ اعزخذاٍٖب اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ (2-11)

 85 شنو ٝجِٞ ٍغبَٕخ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ فٜ صٝبدح اىذظخ اىزغ٘ٝقٞخ ىيششمخ (2-12)

 86 أُ ٍِ دٗافغ اعزخذاً اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ اإلػالُ ػِ اىَْزجبدشنو ٝ٘ضخ  (2-13)

 87 شنو ٝجِٞ أُ ٍِ دٗافغ اعزخذاً اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ اىزشٗٝج ىيؼالٍخ اىزجبسٝخ (2-14)

 88 شنو ٝ٘ضخ صٝبدح ٍؼذه االدزفبظ ثبىؼَالء اىذبىِٞٞ ػْذ اعزخذاً اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ (2-15)

 89 اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ فٜ دظ٘ه اىششمخ ػيٚ ػَالء جذدشنو ٝجِٞ دٗس  (2-16)

 91 شنو ٝئمذ رذقٞق ٍضٝذ ٍِ اىزفبػو ٗاالرظبه ثبىؼَالء ثبعزخذاً اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ (2-17)

 91 شنو ٝجِٞ أُ اعزخذاً اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٝغبػذ ػيٚ مغت ٗالء اىؼَالء ىيزؼبٍو ٍغ اىَْظَخ (2-18)

 92 اعزخذاً اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٝذػٌ اىظ٘سح اىزْٕٞخ ىيششمخ فٜ رِٕ اىؼَالءشنو ٝ٘ضخ أُ  (2-19)

 93 شنو ٝ٘ضخ أُ اعزخذاً اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٝغشع أداء األػَبه (2-21)

 94 شنو ٝجِٞ أُ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٝغبػذ ػيٚ ػشع اىَْزجبد ٗاىزؼشٝف ثٖب (2-21)

 95 ٝضٗد اىؼَالء ثَؼيٍ٘بد ػِ اىَْزجبد ٗاىخذٍبد شنو ٝ٘ضخ أُ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ (2-22)

 96 شنو ٝجِٞ أُ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٝغبػذ فٜ اإلجبثخ ػِ األعئيخ اىفْٞخ اىَزؼيقخ ثبىَْزجبد (2-23)

 97 شنو ٝ٘ضخ أُ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٝغبػذ فٜ ٍؼبىجخ اػزشاضبد اىؼَالء (2-24)

 98 ٝغزخذً فٜ ارَبً ػَيٞبد ثٞغ ٗششاء شنو ٝجِٞ أُ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ (2-25)

 99 شنو ثٞبّٜ ٝشٞش اىٚ اٍنبّٞخ اعزخذاً اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ فٜ ٍزبثؼخ ػَيٞبد ثٞغ ٗششاء (2-26)

 111 شنو ٝ٘ضخ طجٞؼخ اىََبسعخ اىفؼيٞخ ىيزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٍِ قجو اىششمبد (2-27)

 112 شنو ٝجِٞ ٍذٙ اعزفبدح اىششمبد ٍِ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ  (2-28)

 113 شنو ٝ٘ضخ اىزذذٝبد اىزٜ رؼزشع رطجٞق اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ (2-29)

 114 شنو ٝذذد اىَغئٗه ػِ اىزغ٘ٝق اإلىنزشّٜٗ فٜ اىششمبد (2-31)

 115 شنو ٝذذد اإلداساد اىَشبسمخ فٜ رطجٞق اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ (2-31)

 116 شنو ٝ٘ضخ األعظ اىزٜ رٌ ثٖب اخزٞبس اىؼبٍيِٞ فٜ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ (2-32)

 117 شنو ٝ٘ضخ ٗج٘د أٗ قيخ ٍ٘ظفِٞ ٍخزظِٞ ػِ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ فٜ اىششمخ (2-33)
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 الدراسةملخص                   تقٌٌم نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة .. التسوٌق االلكترونً 

 

 الدراسة ملخص

 

 التساوٌق مفهاوم نحاو الساعودٌة الشاركات توجهاات} :  وهزو مهزم موضزو  علز  دراسزتنا ركزتت

 ..{  اإللكترونً

 تمكزن التزي والضزرورية المفيزد  بالمعلومزات الشزركات إدارات الدراسزة هزذ   تسزاعد سزوؾ هللا وبإذن

 . ملحوظ وبتميت بنجاح اإللكتروني التسويق تطبيق

 عزن تحزدننا فقزد  هومجاالتز اإللكتروني التسويق  ماهية:   بـ ابتداء   .. عديدة مواضيع البحث تناول وقد

 اإللكترونزي التسزويق مفهزوم وظهزور ةاإللكترونيز واألعمزال ةالسزعودي ةالعربيز المملكزة فزي االنترنزت

 وخطزوات التقليزد  التسزويق مزع اإللكتروني التسويق ومقارنة اإللكتروني للتسويق ةاألساسي والمفاهيم

 للتسويق المميتة والخصائص اإللكتروني التسويق استخدامات من وبعض اإللكتروني التسويق مراحل

  اإللكتروني التسويق وفاعلية اإللكتروني التسويق متيج عناصر نم اإللكتروني

بعزد ذلز   تطرقناو...  اإلنترنت في ةالشائع الخدمات عل  اإللكتروني التسويق أنر موضو  تناولنا  نم

 ... تسعير ، ترويج ، توتيع ، منتج : التسويقي المتيج عل  اإللكتروني التسويق أنرلذكر 

 تطبيزق عنزد التسزويق بحزوث أهميزة ذل  بعد وتناولنا  اإللكتروني التسويق ستراتيجياتا ل إ توجهنا نم

 التجارة اإللكترونيةنم أشرنا للفرق بينا التسويق اإللكتروني و  اإللكتروني التسويق

 ...ة السعودي الشركات تخدم التي اإللكتروني للتسويق ةالتحتي ةالبني موضو  تناولنا خيرا  وأ

 العربيزة المملكزة فزي ةالعاملز المسزاهمة الشزركات بعزض إدارات مزن ةصزحيح ةاسزتبان ١٢ استلمنا فقد 

 أنوا  من احتمالية ؼير ةطريق وهي  للباحث الميسرة الطريقة  ستخدامبا العينة ختيارا وتم ، السعودية

 .. العينات

  : أهمها ومن النتائج من مجموعة الى التوصل تم وقد

قزززوال لمفهزززوم التسزززويق كبيزززرة وإدراكزززا جيزززدا ومع أظهزززرت الشزززركات السزززعودية المسزززاهمة أهميزززة .1

يزدعم حيزث ن اسزتخدام التسزويق االلكترونزي مزربا لهزا أكنيزر مزن الشزركات تعتقزد االلكتروني كما 

 .يحقق سرعة في أداء االعمالكما  بؤسلوب ؼير مكلؾ مقارنة بعوائد النشاط التسويقي 

وتيزادة ،  تيزادة الربحيزة: شركات ن من دوافع التسويق االلكتروني للالبحث أخالل واتضا لنا من  .2

تززدعيم و، معززدل االحتفززاظ بززالعمالء وتيززادة ،  لتززرويج العالمززة التجاريززةإضززافة ، السززوقية  الحصززة

    العمالء بالمعلومات عن ، وتتويد عمال ، وتحقيق السرعة في أداء األالصورة الذهنية للشركات 
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 ملخص الدراسة                  تقٌٌم نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة .. التسوٌق االلكترونً 

 

إتمزام و، معالجزة اعتراضزات العمزالء ، ولفنية المتعلقة بالمنتجزات ا واإلجابة عل  األسئلةالمنتجات 

 وجميع هذ  الدوافع حققت نسب معقوله من ناحية الشركات عمليات بيع وشراء

نشاء موقع الكترونزي الفعلية للتسويق االلكتروني هو إ ول الممارساتأن كما توصلت الدراسة إل  أ .3

التزرويج  ليزل المواقزع نزميليه عزرض المنتجزات واسزتخدام البريزد االلكترونزي وإضزافة الموقزع فزي د

استخدام محركات البحزث وتهيئزة الموقزع لمحركزات البحزث نم الكترونيا واالجابة عن االسئلة الفنية 

 .ومعالجة اعتراضات العمالء 

تقتار  البااحثتٌن مجموعاة مان  ق االلكترونً فً الشاركات الساعودٌةفضل للتسوٌمن أجل تطبٌق أو

 :منها التوصٌات 

 . في الشركات السعودية استخدام التسويق االلكتروني وتيادة متاياها المتعددةالعمل عل  تعتيت  .1

 يق االلكتروني بضرورة وجود التسو في الشركات دارة العلياإقنا  اإل .2

تطززوير تكنولوجيززا المواقززع بتوظيززؾ مززوظفين مبززرمجين مختصززين بكيفيززة التعامززل مززع المواقززع  .3

 االلكترونية 

دعززم الكفززاءات وتؤسززيو وحززدات إداريززة مترابطززة ومتعاونززة للقيززام بؤنشززطة التسززويق االلكترونززي  .4

 .المإهلة والمدربة لتطبيق مفهوم التسويق االلكتروني 

تخزتص بزالبرامج االلكترونيزة واألبحزاث والدراسزات المرتبطزة بتطبيزق استحداث وحزدات تنظيميزة  .5

 .سلوب التسويق االلكتروني في الشركات أ
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 ةــــدمــقــــم                      تقٌٌم نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة .. التسوٌق االلكترونً 

 

ةــــدمــقــم:ىالمبحثىاألولى  
 

يختلزؾ حزول التؽيزرات  ، فزال أحزدا  سزريع ا  يشهد العالم في القرن الحزاد  والعشزرون تطزورا  تكنولوجيز

والمتواصزلة خزالل هزذا القزرن ، فالعزالم يعزيم اليزوم  الكبيرة التي خلقتها تطورات التكنولوجيا السريعة

نهزج العمزل وسزلو  مسزال  أسزر  معتمزدة علز  أتمتزة العمزل  عصر السرعة والمعلوماتيزة فزي تطزوير

عزض الشزركات مسزال  أسزر  تطزورت أسزاليب التسزويق وسزلكت ب اإلدار ، ومع التطور التكنولزوجي

 .. (اإلنترنت (الذ  أوجدته شبكة المعلومات العالمية اإللكترونية معتمدة عل  التطور االلكتروني

تطزوير مفهزوم التسزويق مسزتندة إلز   ت الشركات تسع  للتميت في التسزويق وحومن هذا المنطلق أصب

حقيقة أساسية تحزدد نجزاح أو  " لكترونييق اإلالتسو " كل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا ، فقد أصبا

والتميزت واإلبزدا  فزي عزالم الشزركات الحدينزة التزي  فشل الشركات ، ومدخال  مهمزا  مزن مزداخل النجزاح

 .. تتناسب مع العصر الجديد

تسززاعد الشززركات علزز  مشززاركة المعلومززات  ويعززد التسززويق اإللكترونززي اليززوم مززن أهززم الوسززائل التززي

عالقززات العمززالء وأيضززا  إلزز  رفززع القززدرة  يضززا فززي تخفززيض التكززاليؾ وتحسززينل وألشززركات األعمززا

ال وتزوفر الجهزد والوقزت والمز وتقريب الحزدود الجؽرافيزة ةوكفاءة وفعاليات العمليات التجاري التنافسية

 ةاو صؽير لكافة الشركات سواء كانت كبيرة

أو الخزارجي علز  التزرويج لمنتجاتهزا الزداخلي  ال  ذل  تساعد الشركات في ميدان التسويق وباإلضافة

 .. أعل  مستفيدة من شبكة المعلومات العالمية والمساهمة بشكل فعال في تحقيق إيرادات
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 مــــقــدمــــة                      تقٌٌم نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة .. التسوٌق االلكترونً 

 

 :ى موةىالبحثهأ

الشزركات المنتجزة وتيزادة الحصزة السزوقية  لكتروني له دور مهم وفعال فزي توسزيع أسزواقالتسويق اإل

مزن األهميزة دراسزة هزذا النزو  المميزت مزن التسزويق لتبصزير الشزركات بضزرورة  فزـ .. لهذ  الشزركات

   النززو  مززن التسززويق لتيززادة الحصززه السززوقيه للشززركات ، ولتحقيززق معززدالت أعلزز  لبيززع تطبيززق هززذا

 ...ا منتجاته

شزريحة مسزتخدمي شزبكة االنترنزت وتيزادة معزدالت  فقد أدت قلة تكلفزة خزدمات اإلنترنزت علز  توسزيع

  77,700,00بلزػ عزدد مسزتخدمي االنترنزت فزي السزعودية التصفا اليومية عل  شبكة االنترنت حيث

االنترنزت بزين الشزركات بينما منلت نسزبة انتشزار  . (٢) لالتصاالت وفق االتحاد الدولي ١٠٠٢في عام 

 .. (١) ١٠٠٢٪ عام  ٩٢المملكة قرابة الـ  في

لكترونيزا  وهزو أمزر يعزود إلز  حجزم موقعزا إتمتل   وتوضا الدراسة إل  أن أكنر من نصؾ المإسسات

ويسزتخدم مزن لزديهم مواقزع  , لكترونيزاكة تاد احتماليزة امتالكهزا موقعزا إفكلما تاد حجم الشزر , الشركة

كما يسما للعميل بتصفا منتجاتهم وشرائها  . التي يبيعونها المواقع في تسويق المنتجاتالكترونية هذ  

محزدودا  نسزبيا  المتجر بدال من شرائها عبر الموقع نفسه إال أن حجم التجارة عبر االنترنزت مزاتال من

 . في السعودية

ترونزي علز  مسزارها قمنزا عمليزة التسزويق االلك فانطالقا  من قلة وعي بعض الشركات السعودية بتؤنير

هزذ  الشزركات وتوجههزا إلز  ضزرورة تواجزد التسزويق  بإجراء هزذ  الدراسزة لملزين أن تتيزد مزن وعزي

واسززتخدام التقنيززة الحدينززة لتحقيززق أعلزز  مسززتويات الززربا  اإللكترونززي ضززمن إطززار نشززاطها التسززويقي

  .. المبيعات وتيادة ملحوظة في نسبة

  

                                                           
مشرو  دراسة استخدامات اإلنترنت في المملكزة العربيزة السزعودية  www.internetworldstats.com: موقع  (٢)

 .المعلومات  التابع لهيئة اإلتصاالت وتقنية ١٠٠٢
 . www.citc.gov.sa:  موقع  (١)

http://www.internetworldstats.com/
http://www.citc.gov.sa/
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 مــــقــدمــــة                      م نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة تقٌٌ.. التسوٌق االلكترونً 

 

 :ى مشكلةىالبحث

 التسويق إل  مفهوم جديد واتخذت شكال  أكنر كفاءة وفاعلية مع التطور التكنولوجي فقد تحولت وظائؾ  

التسزويقية وإيجزاد  لتطزوير نشزاطاتهااستفادت من نظريات التسويق التقليدية في إطار تكنولزوجي جديزد 

 ــعن ذل  ظاهرة جديدة تسم  ب حلول لمشاكلها فنتج

 .- e-marketing التسويق عبر اإلنترنت - اإللكتروني التسويق

 ، أن اإلنترنت أصبا الوسيلة األول  ضمن ١٠٢٠في منتدى التنافسية الدولي الرابع  وأكد المشاركون 

تضززع  التواصززل بززين النززاو وإنمززا فززي التسززويق واإلعززالن لززذا يجززب أنوسززائل اإلعززالم لززيو فقززط فززي 

اإلنترنزت وأن تزدر   الشركات السعودية استراتيجيات لتحقيق األهداؾ التسويقية المطلوبة عن طريزق

 .. أهمية التسويق اإللكتروني

 :  لذا فقد قمنا بدراستنا هذه لإلجابة على تساإل مهم

 (( ؟ السعودٌة نحو استخدام التسوٌق اإللكترونًماهً توجهات الشركات   ))
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 مــــقــدمــــة                      تقٌٌم نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة .. التسوٌق االلكترونً 

 

   :ى البحث أهداف 

 . اإللكتروني التسويق ستخداما نحو السعودية الشركات توجهات عل  التعرؾ     (1

 . السعودية للشركات اإللكتروني التسويق استخدام دوافع عل  التعرؾ    (2

 مزن اهتمزامهم تإكزد التزي السزعودية الشزركات داخل اإللكتروني التسويق ساتممار عل  التعرؾ (3

 .ب الجان هذا في عدمه

 .ي اإللكترون التسويق فوائد عل  التعرؾ  (4

 . السعودية الشركات لدى اإللكتروني التسويق من االستفادةمن تمنع  التي التحديات عل  التعرؾ  (5

 

       :ىالبحث تساؤالت 

   ؟.. اإللكتروني التسويق ستخداما نحو السعودية الشركات توجهات ماهي    (1

   ؟..السعودية للشركات اإللكتروني التسويق استخدام من الدوافع ماهي  (2

 في عدمه من اهتمامهم تإكد التي السعودية الشركات داخل اإللكتروني التسويق مماراسات ماهي (3

   ؟.. الجانب هذا

  ؟.. اإللكتروني التسويق من السعودية الشركات تستفيد هل  (4

  ؟..السعودية الشركات لدى اإللكتروني التسويق تعترض قد التي التحديات ماهي  (5
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 مــــقــدمــــة                      تقٌٌم نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة .. التسوٌق االلكترونً 

 

 :  ةالدراسات السابق

 :العربٌة  الدراسات( أ

تقٌاٌم ماد  "  : عان, م  2٠٠5 عاام( محماد رحٌال التركساتانً حبٌاب هللا بان .د.أ) دراساة – 1

 .."  السعوديااللكترونً فً قطاع األعمال  نشاط التسوٌق تطبٌق

 :  ملخص البحث

تهتم بهزا المنظمزات اليزوم خاصزة مزع  التية التسويقي ةلتسويق االلكتروني من أهم األنشطصبا اأ

 ةومزع دخزول خزدمات االنترنزت الز  األسزواق السزعودي . تتايد استخدام شبكة االنترنت في العزالم

لزز  ممارسززة النشززاط إااللكترونززي وأصززبحت الشززركات تسززع  هتمززام بنشززاط التسززويق اال تطززور

منزل اإلعزالن والبيزع  ةالتسزويقي ةاألنشط االنترنت بحيث شملت مختلؾمن خالل شبكة  التسويقي

ت آمدى اسزتخدام المنشز التعرؾ عل  ةوالهدؾ من هذ  الدراس . السوق وبحوث العمالء وبحوث

تواجه تل  الشركات عند ممارستها  وأاللكتروني والتحديات التي واجهت المحليه نشاط التسويق ا

الجهزات التزي تسزتخدم نشزاط التسزويق التجزار  مزن أكنزر  ال  القطزا  ةوتوصلت الدراس. للنشاط

 . االلكتروني يلي ذل  قطا  الخدمات

وأوصزت  . جراء استخدام هزذا النشزاط تحققت من ةد كنيرائن هنا  فوأال   ةكما توصلت الدراس

للشزركات  ةااللكترونزي فزي األعمزال المسزتقبليمن استخدام التسزويق  ةستفادالدراسه المتيد من اال

 . ة المحلي

 :  النتائج

القطا  التجار  وهزذا رأسها  تضا أن هنا  عدد كبير من الشركات تستخدم االنترنت وعل ا .1

تسزتفيد منزه فزي تسزويق منتجاتهزا  ن التجزارة مزن أهزم القطاعزات التزي يمكزن أنأمر منطقزي أل

أشارت الز  تنزامي التجزارة االلكترونيزة  وخدماتها وهذا يتماش  مع االحصائيات العالمية التي

 . مستوى العالمعل  

 (94,2%) مواقززع علزز  االنترنززت تضززا مززن الدراسززة أن نسززبة كبيززرة مززن الشززركات لززديهاا .2

بيانزات عزن  واستخدامات المواقع الرئيسية كانت في مجال نشر. وأؼلبيتها في قطا  الخدمات

كما أشارت النتائج الز  أن الهزدؾ  . شركة نم عرض المنتجات والتعريؾ بها(125)  الشركة

المواقع هو تحسين الصورة الذهنيزة عزن الشزركة والتواصزل مزع العمزالء نزم  الرئيسي من هذا

االولز  مزن مراحزل االسزتفادة  وهزذا يشزير الز  أن الشزركات ماتالزت فزي المرحلزة. المنافسزة

بزر مزن االسزتخدامات االسزتخدام يعت القصوى من التسويق االلكتروني حيث أن هذا النزو  مزن

الشبكة العنقودية التي ترى الدراسة أنها مهمزة  ستفادة الكاملة منائية وليو االبتداألولية أو اال

 التركيت  ولعل السبب في ذل  ما توصلت إليه الدراسة من أن. في مجال التسويق اإللكتروني
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 مــــقــدمــــة                      تقٌٌم نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة .. التسوٌق االلكترونً 

منهزا بزين  نحصر بدرجة أكبر بين الشزركات وبعضزها أكنزرالكتروني في ممارسة التسويق اال

 .الشركات والمستهلكين

يمكزن الحصززول عليهززا مزن قبززل الشززركات  أشزارت نتززائج الدراسزة إلزز  أن هنززا  فوائزد كبيززرة .3

وبناء الرؼبة لدى العمزالء ,الجديدة نم التعريؾ بالمنتجات, المشاركة ومنها المساعدة في البيع

مزن التسزويق  كمزا أشزارت بعزض الشزركات إلز  أنهزا اسزتفادت فعليزا  .الشزركة لشزراء منتجزات

 . بالشركات اإللكتروني في مجال اإلعالن التجار  نم بعد ذل  الدعاية والتعريؾ

وسزرعة , التواجزد بزالقرب مزن العمزالء الدراسة أشارت إل  ضرورة أن تعمل الشركات علز  .4

 . احتياجاتهم من األنشطة التسويقية باالستعانة باالمكانيات التي تقدمها شبكة اإلنترنت يةتلب

التسزويق اإللكترونزي يسزاهم فزي تلبيزة طلبزات  يرى ؼالبية المشاركين في الدراسة أن استخدام .5

 . جديدة وتحسين مستوى المنافسة نم تحقيق موقع متميت في األسواق نم خلق أسواق, العمالء

الز  عزدم جزدوى اإلنترنزت فزي مجزال  نتزائج الدراسزة أشزارت إلز  أن بعزض الشزركات تنظزر .6

أهمية التسزويق اإللكترونزي فزي سزبيل  التسويق هذ  الشريحة بحاجة إل  أن تعرؾ المتيد عن

 . الحاليين والمرتقبين تطوير أعمالها وتفعيل إمكانية االتصال بعمالئها

واقااع إسااتخدام التسااوٌق : "بعنااوان ,  م2٠٠9, عااام  (رنااد عمااران مصااطفى األسااطل)دراسااة  -2

 .. بإشراف الدكتور رشدي عبد اللطٌف وادي "اإللكترونً لد  البنوك العاملة فً قطاع غزة

 :الملخص 

الزز  التعززرؾ علزز  واقززع تطبيززق وممارسززة التسززويق االلكترونززي لززدى البنززو   ةهززدفت هززذ  الدراسزز

مزن وجهزة نظزر المسزتويات االداريزة فزي ظزل الممارسزات التسزويقية التزي ، العاملة في قطا  ؼزتة

 (العمزالء ، الكادر الوظيفي ،بن  لل)تهدؾ ال  معرفة الواقع الممارو وما يحقق من متايا بالنسبة 

دعزم االدارة العليزا ،ية والسزرية الخصوصز، النقزة واالمزان ،ومايحقق من توفر فزي قاعزدة البيانزات 

 .البحث والتطويرعند استخدام التسويق االلكتروني 

وتمنلززت عينززة الدراسززة مززن فئززة ،وقززد اسززتخدمت الباحنززة المززنهج الوصززفي التحليلززي فززي البحززث 

المزدير )في البنو  العاملة في قطزا  ؼزتة متمنلزة فزي ،ا المستويات اإلدارية العليا والوسط  والدني

وقزد (. رة العليا موظفين اإلدا،المراقبين ،رإساء االقسام ،المسإلين ،مدراء الفرو  ونوابهم ،العام 

كزؤداة لجمزع ،وتزم االعتمزاد علز  االسزتبانة ،ستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية اقامت الباحنة ب

وقززد خلصززت  %(.٢٢،٢٢)وكانززت نسززبة االسززترداد ،اسززتبانة ( ١٠١)وتيززع المعلومززات حيززث تززم ت

وكذل   ة في قطا  ؼتة الدراسة إل  ان هنا  واقع ممارو للتسويق االلكتروني لدى البنو  العامل

الخصوصزية ،مان النقة واأل،قاعدة البيانات )ة في توفر عناصر استخدام التسويق االلكتروني متمنل

ويإكزد ذلز  تزوفر ، % ٢٠تفزوق  ةبدرجزه مرتفعز( البحث والتطزوير ،ا ة العليدعم اإلدار،والسرية 

وال توجد فزروق ذات داللزة ، (العمالء،الكادر الوظيفي ، للبن  )العديد من المتايا المتحققة بالنسبة 

 بززززززين إراء المبحززززززونين تعززززززتى إلزززززز  العوامززززززل  ٠،٠٩=إحصززززززائية عنززززززد مسززززززتوى داللززززززة 
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 مــــقــدمــــة                      نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة تقٌٌم .. التسوٌق االلكترونً 

المسززتوى الززوظيفي ،التخصززص الجززامعي ، المإهززل العلمززي ،العمززر ،الجززنو :الديموؼرافيززة منززل 

 .مدة استخدام االنترنت ،برة عدد سنوات الخ،متوسط الدخل الشهر  ،

تعتيزت األهتمزام ،التسزويق االلكترونزي لالسزتفادة مزن متايزاة وصزت الباحنزة لتعتيزت اسزتخدام أوقد 

العمزل علز  تعتيزت أسزتخدام احزدث الوسزائل التكنولوجيزة لممارسزة العمزل ،بالتركيت علز  العمزالء 

البنكي وتمكين العاملين في البنو  من استخدام الطرق الحدينزة فزي تطبيقزات التسزويق االلكترونزي 

 .الء للخدمات البنكية المقدمة للعم

 ..النتائج 

% ٢،,٢ا متحققة بالنسبة للبن  عنزد اسزتخدام التسزويق االلكترونزي بزوتن نسزبي ن هنا  متايأ .1

همية ومتايا التسزويق االلكترونزي مإكزدين بؤهميزة متايزا أمفردات العينة المبحونة يدركون  من

شزقة وكونهززا التسزويق االلكترونززي المتحقققزة بالنسززبة للبنز  مززن حيزث تززوفر الوقزت والجهززد والم

واصزفات وسيلة انتشار مناسبة لتحسين خدمزة العمزالء وتسزهيل معزامالتهم ووسزيلة للتعريزؾ بم

نجززات المعززامالت الكترونيززا وبتكلفززة منخفضززة وتززوفير إوسززرعة  ةالمنتجززات والخززدمات المقدمزز

ليهزا إوصزول فرصة للتعامل مع سوق جماعي ضخم لفئزات ومنزاطق مرؼوبزة وجديزدة يمكزن ال

 .فيها والتسويق 

% ,،4١ن هنا  متايا متحققة للكادر الوظيفي عند استخدام التسويق االلكتروني بوتن نسبي أ .2

علز  الكزادر ا التسويق االلكتروني التي تعزود من مفردات العينة المبحونة تإكد عل  توفر متاي

الوظيفي من حيث تؽير فزرص العمزل التقليزد  وتنزو  فزرص العمزل التكنولزوجي ومنزع فزرص 

 .المشاحنات بين الموظفين والتبائن والتقليل من المهام الموكلة للموظفين 

% ٢١،4االلكترونزي بزوتن نسزبي  ن هنا  متايا يمنحها البن  لعمالئه عند اسزتخدام التسزويقأ .3

همية وطبيعة المتايزا التزي يمنحهزا التسزويق االلكترونزي للعمزالء أفراد العينة مإكدين عل  أمن 

وقززت والمكززان المناسززب للتبززون فززي اسززتخدام الخززدمات البنكيززة والمصززرفية متمنلززة بمالئمززة ال

 .وتؽطية احتياجات العمالء وعرض المعلومات المطلوب إظهارها للعمالء عل  مدار الساعة 

% 4٢،١االلكترونزي بزوتن نسزبي  هنا  صعوبات تواجه موظفين البن  عند استخدام التسويق .4

البنزو  تعيزق اسزتخدام التسزويق  يعوبات تواجزه مزوظفكدون عل  وجزود صزفراد العينة يإأمن 

االلكتروني في البنو  من حيث ضعؾ التعامل مع اللؽة االنجليتية ونقص الخبرة في ممارسزة 

التسويق االلكتروني ونقص المهارات المطلوبزة فزي المزوظفين السزتخدام هزذ  التقنيزة وصزعوبة 

 .تبني البنو  فكرة التسويق االلكتروني 

% ٢٠يق االلكترونزي بزوتن نسزبي صعوبات تواجه عمالء البن  عنزد اسزتخدام التسزون هنا  أ .5

فراد العينة يإكدون عل  وجزود صزعوبات تعيزق مزن اسزتخدام التسزويق االلكترونزي تتعلزق أمن 

ي بززالعمالء مززن حيززث بززطء شززبكة االنترنززت ومواصززلة انقطززا  التيززار الكهربززائي وعززدم النقززة فزز

وانتشززار الؽززم التجززار  وؼيززاب  ةيززة بسززبب الخززوؾ مززن السززرقااللكترونسززاليب التعززامالت أ

 .التشريعات الضابطة 
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 مــــقــدمــــة                      تقٌٌم نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة .. التسوٌق االلكترونً 

ل الجيزد بزوتن هنا  توفر قاعدة البيانات التي تساعد عل  اسزتخدام التسزويق االلكترونزي بالشزك .6

دة ذات جزودة فراد العينة المبحونزة تإكزد علز  تزوفر قاعزدة بيانزات جيزأمن قبل % ٢٢،٢نسبي 

نتزا  إنهزا تعتبزر بمنابزة أدة اسزتخدام التسزويق االلكترونزي ون تسزاهم مسزاهمة جيزأعالية يمكنها 

 .ل  المستهل  إيقة شاملة يحتاجها البن  للوصول معلومات دق

مززان المسززاهم الفعززال فززي اسززتخدام التسززويق االلكترونززي بززوتن نسززبي تززوفر عنصززر  النقززة واأل .7

مزان الزذ  يسزاهم ينزة بؤهميزة تزوفر عنصزر  النقزة واألفزراد العأمن قبل  إقرار بالموافقة% ٢١

مزا ويإنر تؤنير جيد عل  مستوى استخدام التسزويق االلكترونزي وخزوؾ المسزتخدم والعمزالء دو

 .سيء اليه يستؽاللها بشكل وا همن ضيا  حقوقة او سلب معلومات

فززراد العينززة علزز  تززوفر أ موافقززة مززن قبززل% ٢٢،٩مززان بززوتن نسززبي تززوفر الخصوصززية واأل .8

عنصر  الخصوصية والسريه في التسويق في البنو  العاملة في قطا  ؼتة مما يساهم ويإنر 

ة ة االلكترونيززة بخصوصززيعلزز  مسززتوى اسززتخدام التسززويق االلكترونززي متمنلززة بززإجراء الخدمزز

 .ستخدامها عبر الموقع احديد نو  البيانات المسموح فقط بوت ةوسرية تام

إقزرار % ٢٠،4دارة العليا عل  تيادة استخدام التسزويق االلكترونزي بزوتن نسزبي دعم اإلتوفر  .9

دارة العليززا ممززايإنر علزز  مسززتوى علزز  تززوفر الززدعم الززالتم مززن قبززل اإلمززن قبززل افززراد العينززة 

 .االلكتروني استخدام التسويق 

ي بزوتن توفر عنصر  البحث والتطوير مما يإنر علز  مسزتوى اسزتخدام التسزويق االلكترونز .1٠

فزراد العينزة تزوفر عنصزر  البحزث والتطزوير ممزا يزإنر علز  أإقرار من قبل % ,،,4نسبي 

خاصززة دائمززة  ةوذلزز  مززن خززالل تواجززد لجنززة تطويريزز مسززتوى اسززتخدام التسززويق االلكترونززي

دوات التسزززويق أفزززي  ةر التطزززورات التكنولوجيزززة والمسزززتجدخزززلترونزززي تتزززابع بالتسزززويق االلك

االلكتروني بما يالئم عمالء البن  واالستفادة من قدرات اللجنة التطويرية في البن  في تحديث 

 .خدماتها االلكترونية 

االنترنات فاً دور  : " م ؛ بعنوان2٠٠4, عام ( محمد عبدالقادر مبارك عبدالقادر .د.أ) دراسة  -3

 .."  األعمال التسوٌق المباشر بٌن منشآت

  : ملخص البحث

االنتـرنت في عملية التسويق المباشزر بزين  يهدؾ هذا البحث ال  التعـرؾ عل  التؤنير الذ  تلعبه

 129 المصزرية بلؽزت وقد تم تطبيق الدراسة علز  عينزة طبقيزة مزن المنشزآت . منشآت األعمال

لالنتزـرنت هزي مزا يتعلزق منهزا  الز  أن أهزم أسزباب استخزـدام الشزركاتوانتهزت الدراسزة  . شركة

األسزباب  كمزا أوضحزـت الدراسزـة.والسهولزـة باالتصزـال المباشزر ، فضزال عزـن عامزـلي السزرعة

وقد أوضحت الدراسة أيضا أبعزاد   .االنترنت حجام هذ  الشركات عن بناء مواقع لها عل إوراء 

المززتيج التسززويقي ، وانتهززت الدراسززة الزز  بيززـان أهززم معوقززات االنترنززت فززي  الززدور الززذ  تلعبززه

 . الشركات لالنترنت استخـدام
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 مــــقــدمــــة                      تقٌٌم نشاط التسوٌق اإللكترونً فً الشركات السعودٌة .. التسوٌق االلكترونً 

 :  النتائج

قبزززل منشزززآت األعمزززال فيمزززا يتعلزززق يجابيزززة ملموسزززة مزززن إأن لالنترنزززت لنزززارا  أبزززرتت الدراسزززة

 والسهولة،ومتابعةاء في مجاالت االتصال ،والسرعة ،للتسويق المباشر فيما بينها سو بممارساتها

 . األحداث العالمية والمحلية

وجود معوقات تكتنؾ اسزتخدام االنترنزت فزي التسزويق المباشزر بزين منشزآت  الدراسة كما أبرتت

 . ، أو فنيةهي في مجملها قانونية  األعمال

الدراسة أن االنترنزت تلعزب دورا حيويزا فزي أنشزطة التسزويق المباشزر بزين منشزآت  كما أوضحت

 سواء منها ما يتعلق ببحوث التسويق ، أو مكونات المتيج التسويقي ، أو خدمات ما بعد األعمال

 . البيع وادارة العالقات مع العمالء

 

مد  إقباال عماالء الخطاوط الجوٌاة  : " بعنوان ؛ م2٠٠8 , عام( سعاد إبراهٌم الربدي) دراسة -4

 .. المبٌرٌك وفاء .بإشراف د, "  موقعها اإللكترونً والعوامل المإثرة على ذلك السعودٌة على

 :الدراسة  ملخص

 الدراسة لمعرفة مدى إقبزال عمزالء الخطزوط الجويزة السزعودية علز  موقعهزا اإللكترونزي تهدؾ هذ 

 :وتنقسزم هزذ  الدراسزة الز  جزتأين رئيسزين  .والمعوقة للتسزوق عبزر االنترنزتوالعوامل المشجعة 

اإللكترونيزة وكيفيزة  ليه المراجع المختلفزة حزول التجزارةإجتء النظر  ويستعرض أهم ماتوصلت ال

 بالموضو  كذل  استعراض  تطبيقها ومايتطلبه ذل  من التعرؾ عل  مختلؾ الجوانب ذات العالقة

باالضزافة الز  الدراسزات السزابقة فزي هزذا  ةدية في تطبيق التجارة اإللكترونيعولتجربة الخطوط الس

 الجتء الناني فيتضمن الدراسة الميدانيزة والمتمنلزة فزي تقيزيم تطبيزق الخطزوط السزعودية أما .المجال

  .ذل  التجارة اإللكترونية بدراسة مدى إقبال العمالء عليها والعوامل المإنرة عل 

 : نتائج الدراسة

 : ليها الباحنة هيإالنتائج التي توصلت  كانت أهم

 نالث أربا  افراد العينة يسزتخدمون الموقزع والنلزث مزنهم يسزتخدم الموقزع دائمزا ونسزبة ن حواليأ 

 .الربع تستخدم الموقع نادرا

 إلكترونيا من العينة تستخدم الموقع الستعراض وحجت الرحالت  العظم ن الؽالبيةإ . 

 الحجزوتات التزي تزتم عبزر الموقزع اإللكترونزي يزتم دفعهزا بشزكل ؼيزر  مزن % 80 أن أكنزر مزن

 . الحجوتات تتم عبر مكاتب المبيعات إلكتروني، وؼالبية
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 االتفاق، حوالي ؼالبية مفردات العينة توافق علز  كزل عامزل مزن العوامزل المشزجعة  حسب معامل

عليهزا  ذ  العوامل التي تزم االتفزاقتتيد من استخدام المواقع اإللكترونية، وتؤتي في مقدمة ه والتي

 .العبارة يمكن الوصول للمنتجات في أ  وقت

 االخززتالؾ اختلززؾ بعززض افززراد العينززة حززول بعززض العوامززل المعوقززة وهززي نززالث  حسززب معامززل

 العامل صعوبة التعامزل مزع المواقزع اإللكترونيزة، والعامزل عزدم النقزة بؤسزلوب الزدفع عوامل وهي

 م ضززمان الحقززوق، فززي حززين ان مايقززارب النصززؾ متفقززين علزز  جميززعاإللكترونززي، والعامززل عززد

الخزدمات  العوامل المعوقة وتؤتي في مقدمة هذ  العوامل التزي تزم االتفزاق عليهزا عزدم النقزة بجزودة

  .اإللكترونية

 ن صعوبة التعامل مع المواقع اإللكترونية ال يشكل عزائق مزنأمن نصؾ أفراد العينة  يرى أكنر 

العامل حيزث أن  المواقع اإللكترونية ويإكد ذل  االقتران بين المإهل العالي وهذا ستخداماعوائق 

بكزالوريوو، ) المإهزل العزالي مزن ذو  %71 أؼلزب إجابزات مفزردات العينزة لهزذا العامزل بنسزبة

 .لهم مع المواقع اإللكترونية ال يشكل عائقا بالنسبة والتعامل( دكتورا  ماجستير،

 ن هنا  عدم نقة بالمواقع اإللكترونية العربية ويرجع ذل  إل  ضعؾ أالعينة  يرى بعض مفردات

البنيززة التحتيززة لتقنيززة المعلومززات واالتصززاالت، باإلضززافة إلزز  عززدم وجززود خدمززة  وبززطء تطززور

عالية السرعة في معظم مناطق المملكة، وإن وجدت في جتء منها فإنها مكلفزة وتحزول  االنترنت

 .ام األمنلاستخدامها االستخد دون

  محدودية عملية الحجت بموقع الخطوط السزعودية واقتصزارها علز   نأيرى بعض مفردات العينة

 . األمر كبير عل  عمالئها وربما يإد  ذل  إل  خسارتهم بنهاية مناطق معينة يشكل عائق

 

 :ة األجنبٌ الدراسات( ب

1- (Gilmore & etc al, 2007) E-marketing & SMES: Operational Lessons 

For The Future .. 

 ةالحجم لألنشزط ةوالمتوسط ةالمشاريع الصؽير تقرير عن إعادة دراسة تؤنير استخدام اإلنترنت في

 . ١٠٠١لعوام أ  في  , قبل ةبعد القيام بدراسة ممانل ةالتسويقي

المحزددات والصزعوبات التزي ذلز  الوقزت ، وتزم تحديزد وفهزم  من أجل رإية أ  تؽيير قد يحدث منذ

والتسويق  ةاإللكتروني ةعتماد اإلنترنت والتجاراتواجهها عن محاولة  تحول دون تنفيذ القضايا التي

 الحجزم ، لمعرفزة مزا إذا كزان قزد تحزدث أنزر إيجزابي فزي ةوالمتوسزط ةللمشاريع الصؽير اإللكتروني

الحجزم داخزل  والمتوسطة ةالمإسسات الصؽيريم مقترح لتمكين نشاطاتها أم ال ، وتم العمل عل  تقد

 . والتجار  اإللكترونية لتحقيق فهم أفضل لمنهجية التسويق اإللكتروني ةاالقتصاديات اإلقليمي

  رمزع مزدي ةمباشزر وشزبه ةباشزرالبحث النوعي حيث إعتمد إجراء مقابلزة م:  كانت منهجية البحث

فزي  التي تشار  مباشزرة ومتوسطة ةع صؽيرة المعلومات من عشرة مشاريالتسويق أو مدير  تقني

 . االلكترونززززي فززززي نشززززاطاتها والتسززززويق ةاإللكترونيزززز ةإدخززززال شززززبكة االنترنززززت والتجززززار
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 :  ةنتائج الدراس

لمستقبل المشاريع الصزؽير  والتوسزطه العاملزه فزي القطاعزات  أنارت بعض القضايا الكنير  بالنسبه

والتسزويق اإللكترونزي ، كمزا وأنززه ال يزتال اسزتخدامه فززي اإللكترونززي  الهامشزيه فزي أحكزام الموقززع

المشاريع الصؽير  والمتوسطه الحجزم علز  الزرؼم مزن اسزتخدامتها منزذ عزام  مراحله األول  لبعض

، كما ان المشاريع الصؽير  والمتوسطه الحجم ال تستخدم االنترنت علز  نطزاق  م ال  األن ١٠٠٠

  ومحتمل كامل

2- (Krishnamurthy,2005) Introducing E-market plan : A practical 

Methodology to Plan E-Marketing Activities 

فقززد ، ويق تحليززل أنشززطة التسززلواإللكترونززي  مززدى الززروا  العززالي للتسززويق ةتوضززا هززذ  الدراسزز

تخطزيط السزوق وتبزين أن اإللكترونزي  حزاالت وأوضزحت مقزدار التنزو  فزي التسزويق ٩اسزتخدمت 

 .. جتاءأ ٩يتؤلؾ من  ةااللكتروني

 األهداؾ . 

 ( المدراء الذين يتخذون إجراءت التسويق اإللكتروني) ةالجهات الفعال . 

 ( . األدوار في مسرح اإلدراة) المساحات 

 والنتائج األعمال والتؤنيرات . 

 علزز   ةفهززي ليسززت مقتصززر ترونززي لتخطززيط السززوق متعززددة الجوانززبكمنهجيززة السززوق اإلل

  .ة لتي لديها عمليات تسويق إلكترونيالشركات ا

 :ج النتائ

 . وظيفة التسويق في ةورائع ةداعم ةإن االنترنت تود المدراء بفرص -

نر في استخدام التكنولوجيزا أكالمدراء هتمام ا التخطيط للتسويق اإللكتروني يتم تصميمه ليتود -

 . وخدماتهم لتسويق منتجاتهم نةالحدي

التؤكززد مززن شززمولية مززدخل نشززاطات  تسززاعد المززدراء فززي ةاإللكترونززي فوائززد عديززدللتسززويق  -

 . شركة التخطيط للتسويق االلكتروني في عمل

 .ة المضاد االتصال والربط مع الممنلين واألدوار وقياو األهداؾ -

 . تطبيقها والمنتشرة التي يتم ةالتتويد بالمنهجية الرائج -

وتعظزيم فزرص  اإللكترونزي الزذ  يسزما بتعزديل وتصزحيا األنزرضزبط معزايرة أداء التسزويق  -

 . النجاح للتسويق اإللكتروني
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ىالمبحثىالثاني
 للدراسة اإلطارىالنظري

 

 

 ماهٍت انتطىٌق اإلنكرتووً ..
 

 ..  تهوجماال 
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 ... مدخل

 

   "التجارٌة األعمال تمٌز التً الفرٌدة الوظٌفة هو التسوٌق إن"

  (3) دراكر بيتر

 

وحيزاة األعمزال هزو توريزد السزلع والخزدمات التزي تشزبع حاجزات  لعزل مزن األسزباب الرئيسزة لالقتصزاد

وهكزذا   .الحاجات يزتم تسزويق السزلع والخزدمات بقصزد توصزيلها للعمزالء هذا ورؼبات الناو ، ولتلبية

بوجه عام وللمشرو  المعين بوجه  يإد  التسويق دورا  بارتا  ومهما  في حياة االقتصاد واألعمال للبلد

 . مهمة التسويق خاص والذ  تتحدد كفايته ونجاحه بكفاية ونجاح تؤدية

ن التسزويق عرضزه للتؽيزرات أشزرو  ، ونعلزم م أل  ةمزدى أهميزة وظيفزة التسزويق بالنسزب كلنا نعلزمفزـ

 .ة الحياة المتطور ، وهذ  المتؽيرات تتؤنر بمستجدات ةالدائم

 بيئزة فزي وملحزة مهمزة كوسزيلة االلكترونزي ظهرالتسزويق , وللياتزه مجاالته وتعدد التسويق تطور ومع

 .. الوصول للعميل في تساعد التي والخيارات التقنيات من للعديد حتا ت الوسيلة  وهذ ، األعمال

التزي ينزدر   ةومزاهي األعمزال االلكترونيز ن نستفتا بظهور االنترنزت وتطزور أولذل  من الضرور  

ماهية التسويق االلكتروني بشكل عام من تعريفات  تحتها التسويق االلكتروني وسوؾ نتناول موضو 

 .  يق التقليد ومجاالت وعالقته بالتسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .بٌتر فردناند دراكر , كاتب فً مجال اإلدارة  (3)
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 : اإلنترنت

 مزن ةبسلسزل ) البنتزاؼون(ة االمريكيز الدفا  وتارة قامت حيث م 1969 سنة ل إ االنترنت نشؤة تعود "

 الكمبيزوتر أجهزتة ربزط اجل من وذل  ( Arpanet ) ـب عرفت البحوث ومراكت الجامعات مع التجارب

 مزن خوفزا   وحمايتهزا المعلومزات لتبزادل ةخاصز قواعزد لزذل  وفرضزت الزبعض ببعضزها لزديها ةالكبيزر

 . ة خارجي لهجمات تعرضها

ة المتحد بالواليات ةالوطني العلوم مإسسة قامت عندما م 1985 سنة بدأ لالنترنت الحقيقي التطور ولكن

 بنقزل يسزما بحيزث ةالسزرع فزائق تصزالا نظزام بواسزطة ةعمالق للكمبيوتر مراكت ستة بربط ةيمريكاأل

 .   االلكتروني بالبريد بعد فيما يعرؾ أصبا بسيط نظام ستخداماب ةالشبك هذ  عبر ةرقمي بيانات

 من ةمجموع" لي بيرنت تيم " يسم  عالم طور عندما م 1989 سنة بدأت فقد النانيه التطور مرحلة ماأ

 والصزور النصزوص منزل الحجزم الكبيزرة ةالمكتبيز بالملفزات الزتحكم يمكنهزا البروتوكزوالت أو القواعزد

 يعزرؾ صزباأ مزا وهزو االنترنزت تشزكل التي الكمبيوترات في ةمختن تكون والتي والفيديو صواتواأل

 عل  ةالطريق وتبن  ( Wide World Web ) للكلمات اختصار فهو ( www ) بالويب الحالي الوقت في

 . ة الشبك عل  ةمختن خرىأ ملفات ل إ الوصول خاللها من يمكن مسارات استحداث فكرة

 مركزت فزي وربيزوناأل تمكزن عنزدما م 1993 سزنة بزدأت فقزد االنترنزت علز  ةالنالنز التطزور مرحلزة ماأ

 سزما ممزا ( Mosaic ) الفسيفسزاء نظزام تطزوير مزن سويسرا في ( CIRN ) ببيرن ةالذري ةالطاق تطور

 ماسزاهم وهزو الويزب صزفحات بين ةبسهول التصفا برمجيات ستخداماب ةالشخصي الحواسيب ألصحاب

 الكمبيزوترات لتشزؽيل سزلوبأ مجزرد مزن االنترنت تحول حيث م 1994 سنة ةكبير ةنوعي ةنقل بإحداث

 يزتال وال جديزد عهزد انطلزق وبالتزالي , عزالمي نطاق عل  المعلومات لتبادل سريع طريق ل إ بعد عن

ة الشزبك جعزل فزي كلهزا ساهمت ةكنير لتطبيقات ةعالي ةبوتير بدا واإل التطوير من ناآل حت  متواصال

 شزبكة هزو جزوهر  فزي االنترنزت بزؤن علمزا , الحيزاة مجزاالت مختلزؾ فزي قزو  بشزكل تزإنر ةالعنكبوتي

 خدمزة جزلأ مزن الزبعض بعضزها مع وتتفاعل ترتبط التي الكمبيوترات من ةكبير ةمجموع  أ الشبكات

 . (,) "ةممكن ةتكلف وبؤقل المناسب الوقت في ةمفيد معلومات توفير في المستعمل

 : السعودٌة العربٌة المملكة فً اإلنترنت

 المإسسات حصلت عندما م1994  عام في األول  للمرة السعودية العربية المملكة إل  اإلنترنت دخل

 إلز  رسزميا   اإلنترنزت ودخزل .اإلنترنزت شزبكة إلز  بالزدخول تصزريا علز  والبحنيزة والطبيزة التعليميزة

 عزام فزي اإلنترنزت إلز  بالوصزول للعامزة وسزما وتار ، قزرار بموجزب م1997 عزام فزي المملكزة

 . (٩)  م1999

                                                           
 . ٢٢.، ص األردن، عمان المناهج دار، )١٠٠3 ( ،قالتسوي في االنترنت تطبيقات:  العالق عباو بشير .د (,)
 . www.internet.gov.sa: موقع  (٩)

http://www.internet.gov.sa/
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 ةلحياتنزا اليوميز ةرا  مهما  لجمع البيانزات الضزرورين اإلنترنت يعتبر مصدأالدراسات  تإكد العديد من 

 .. ل  االنترنت أصبا جتء من نقافتنا والروتين اليوميإن اللجوء ألدرجة 

  (,)  بريطانيا شبكة االنترنت حسب دراسة علمية تمت فيشكل اآلتي يوضا مختلؾ استخدامات وال

 

 

 

 

 

 

 

 (2-2) اٌشىً

 : e-Business  اإلٌىزش١ٔٚخ األػّبي

 للكمبيزوتر  (IBM) شزركة كانزت حيزث م 1997 سزنة ل إ " ةااللكتروني عمالاأل"   مصطلا يرجع

ة االلكترونيز ةنشزطة التجزارأو ةعمال االلكترونينشطة األأ مابينول من استعمل هذا المصطلا للتمييت أ

مزدخل متكامزل ومزرن " ( : تعنزي ةعمزال االلكترونيزن األإفز (IBM) وحسب ماورد في تعريزؾ شزركة

عمزال نشزطة األأالتزي تنفزذ مزن خاللهزا  مزن خزالل ربزط الزنظم بالعمليزات ةعمزال المميزتلتوتيع قيمة األ

 . (4)  ( "تكنولوجيا االنترنت ستخداماوب ةومرن ةمبسط ةبطريق ةالجوهري

اإلسزتراتيجي  أصزبحت عنصزرا  اساسزيا  فزي الفكزر ةلكترونيزمزال االالقزول بزؤن األع فيمكننزا

واإلتصزاالت  عل  كل إدار  أن يتعلم أنزر تكنولوجيزا المعلومزات يضا  أصباأوأل  شركة 

الكيزان واسزع  بؤنهزا هزي ةويمكن تعريؾ األعمزال اإللكترونيز وتنفيذ األعمال ، ةعل  اإلدار

فهزي تعتمزد علز  نظزام معزين يضزم  ةالرقمي ةنشطاألو والنظم جدا في التعامل مع العمليات

 ةالتجاريز ةألداء األنشزط ةيسزتخدمون الوسزائط اإللكترونيز رجزال األعمزال المزإهلين الزذين

  ةاإلداريز ةاألداء لألنشزط تقزوم علز  فكزرة أتمتزة ةفاألعمزال اإللكترونيز .. ةوالخاصز ةالعام

 

                                                           
(,) .O'Connor, J & Galvin, E: Marketing and Information Technology, Pitman Publishing ,  

London 1997. 
 ( .٢3.ص, ( م,١٠٠،  ناهجمال دار , عمان , ةااللكتروني التجارة:  العالق عباو بشير.د ، ياسين ؼالب سعيد.د (4)
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 ةاإللكترونيزجزتء مزن األعمزال  ، والتسويق االلكترونزي هزو ةوالخدماتي ةوالمالي ةواإلنتاجي

 .ة شرك التي تتضمن هذ  الوسائط في تحقيق األهداؾ التسويقيه أل 

 

 ...  ظهور مفهوم التسوٌق االلكترونً

 : ةتارٌخٌ ةمقدم  -1

 فزي المعنيين الحظ حيث ،1994 عام في وتسويقية إعالنية كوسيلة االنترنت استخدام فكرة بدأت )  "

 وفزي .ناجحزة وتسويقية ةإعالني ةوسيل تاالنترن يجعل مما االنترنت تيادة عدد مستخدمي المجال هذا

 دوالر، مليزون 700 إلز  500 مزابين تاالنترنز شبكة عل  اإلعالني اإلنفاق حجم وصلم  1996 عام

 وصزل 1997 العزام فزي أمزا .االنترنزت عبزر لإلعزالن جزدا   قو  بشكل اندفعت الشركات أن يعني مما

 في االنترنت إعالنات عل  اإلنفاق في التتايد أن يوضا مما ...أمريكي دوالر بليون إل  اإلنفاق حجم

 . (٢)"  (  جدا   كبير تتايد

 : لمفهوم التسوٌق اإللكترونً ةالمفاهٌم األساسٌ - 2

نزم نتطزرق لمفهزوم ..  "مااهو مفهاوم التساوٌق مان عادة أوجاه" نزذكر نأ ُيجزدر بنزا بدايزة  

 : التسويق االلكتروني

 السزلع تزدفق علز  يعمزل الزذ  النشزاط ذلز  ) " : هزوالتسزويق  كاادٌمٌنأ نظزرمزن وجزة   :والً أ

 . (٢)  )"المستهل  إل  المنتج من والخدمات

 يسزتطيع خاللهزا مزن التي االجتماعية العملية تل  هو)  "ؤنهالتسويق بـ كوتلر يضا  عرؾأو

 والقيمة المنتجات وتبادل خلق خالل من ورؼباتهم احتياجاتهم عل  الحصول والجماعات األفراد

 . (٢٠)  )"لها ةلمقابلا

 مزن المطلوبزة ةالكميز بزين مجتمزع أ  في التعادل تحقيق يضمن اقتصاد  نشاط " (يضا  هوأو

 . (٢٢)  "( المجتمع ذل  أهداؾ يحقق بما ، منها كل من المعروضة ةوالكمي والخدمات السلع

 

                                                           
 . ٩3-٩١، ص ,١٠٠ يناير– الناني العدد اقتصاديات مجلة (٢)

 
(٢)

 American Marketing Association Approves New Marketing Definition, Marketing 

News, March, 1, (1985), p.1 

 (٢٠) Kotler, Ph. Marketing Management: Analysis, Planning and Control, 5th ed: prentice-

Hall, New Jersey, (1985), P.4 
 . ١٢، ص  الرياض للنشر، المريخ دار ،٢٢٢٩التسويق، مبادئ :حنا  نسيم (٢٢)
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  Procter and Gamble شزركة ممارسزات تشزير  ..ممارسزين من وجة نظر : ثانٌاً 

(P&G)  بهزذ  اإللمزام تقتضي الناجحة الممارسة وأن معاني، أو وجو  عدة له للتسويق أن إل 

 المعاني هذ  وتشمل وتطبيقها المعاني
(٢١)

  : 

 

 . المستهل  احتياجات عل  التعرؾ هو التسويق .1

 . الجديدة المنتجات تطوير هو التسويق .2

 . الحالية المنتجات صيانة هو التسويق .3

 . للمنتجات السوقية الوضعية وتحديد المستهدفة القطاعات تحديد هو التسويق .4

 . المستهلكين في للتؤنير االستراتيجيات من متيج تطوير هو التسويق .5

 . البيئة تقييم هو التسويق .6

 . المنافسة هو التسويق .7

 . والفشل النجاح هو التسويق .8

عبزارة عزن عمليزة تخطزيط وتنفيزذ  " للتسزويق فهزو ةالجمعيزة األمريكيز مزن وجهزة نظزر  :ثالثااً 

والسلع والخدمات من أجل خلق التبادالت التي تحقزق  وتصميم وتسعير وترويج وتوتيع األفكار

 . (٢3) " أهداؾ األفراد والمنظمات

واإلسزتهال  حيزث بواسزطته يزتم  اإلنتزا  بزين الفجوة سد يإمن وترى الباحنتان أن التسويق

جزدا   ةمتؽيزر ةتجاريز ةالتي تسهل عملية التبادل فزي بيئز ةاألنشط إتخاذ قرارات بشؤن جميع

 ( .المستهل  – المنتج) لتحقيق المنافع للطرفين ةعينأساليب م وذل  من خالل استخدام

ستخدام اإلنترنزت ألنزه أصزبا انستطيع القول بؤن أهم أسلوب هو  التعريفات ومما سبق من

الحيزاة فزي مجتمعنزا ، فؤؼلزب المسزتخدمين يتصزلون باإلنترنزت يوميزا  مزن  مزن ضزروريات

التسزويق عبزر )ي ن التسزويق اإللكترونزأالعزالم ، ومزن هزذا المنطلزق نجزد  جميع أنحاء دول

 . التسويق في عالم ةوفتا أفاق جديد للشركات في توسيع السوق ةيعطي فرص( نترنتاإل

 :  للتسوٌق اإللكترونً ةن المفاهٌم األساسٌؤتً اآلتو

بهدؾ  ةمباشر ةإلكتروني ةعل  عالقات العمالء من خالل أنشط ةإنشاء والمحافظ ةعملي)" يعرؾ بؤنه

 . (,٢)" )التي تحقق أهداؾ الطرفينوالمنتجات والخدمات  تسهيل تبادل األفكار

                                                           
 . ةالسعودي العربية المملكة في االلكتروني التسويق ورقة عمل ،: ؼيداء الجريفاني .أ (٢١)

 
(٢3)

 mber,  J. & BestyAnn T., Dictionary of Marketing terms, 3 ed. Barrons Business  

Dictionaries, 2000, USA.   

 
(٢,)

 Imber,  J. & Besty‐Ann T., Dictionary of Marketing term, Op.Cit..  
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بززؤن التسززوق اإللكترونززي ال يختلززؾ عززن المفززاهيم  )":   مجززد  محمززد محمززود طايززل .وعززرؾ د

كوسزيلة  تصال بالعمالء ، حيزث يعتمزد علز  شزبكة االنترنزتلة االيال فيما يتعلق بوسإللتسويق  األخرى

 . (٢٩) " (ة هله وأقل تكلفستصال سريعه وا

 في والمستهل  المنظمة بين التفاعل دارةإ هو االلكتروني التسويق) "  :  فار  أبو أحمد .د وعرفه

 االلكترونزي للتسزويق االفتراضزية والبيئزة المشزتركة المنزافع تحقيزق جزلأ مزن البيئة االفتراضزية فضاء

 علز  فقزط تركزت ال االلكترونزي التسزويق وعمليزة االنترنزت تكنولوجيزات علز أساسزية  بصزورة تعتمد

 جانزب مزن , ةالمنظمز بزين العالقزات دارةإ علز  يضزاأ تركت بل  ,المستهل  ل إ المنتجات بيع عمليات

 . (,٢)(  " خرل جانب منة الخارجي ةوالبيئ ةالداخلي ةالبيئ وعناصر والمستهل 

مجمل العمليات التي تحكم المعزامالت )  :  " حبيب هللا محمد رحيم التركستناني أنه .د.وعرفه أ

، فالتسزويق للمنزتج يمنزل  ةطريقزة إلكترونيزبين الشزركات والمإسسزات واألفزراد ب ةوالتفاوضي ةالتجاري

عزن  النزروة التكنولوجيزة مزن أجزل تيزادة الكفزاءة  فزي ذلز  علزسويق التقليدية مستندة لطرق الت تطورا  

 . (٢4)"  ( ةة الفعاليطريق تقليل التكاليؾ وتياد

جتء ال يتجتأ من األعمزال اإللكترونيزه تتضزمن  " اإللكتروني وترى الباحنتان أن التسويق

في أداء األنشزطه التسزويقيه لتحقيزق أهزداؾ تسزويقيه للشزركه وجزوهر  ةنيواإللكتر الوسائط

 . " نتء بواسطة الوسيط اال وهو اإلنترااللكتروني هو بناء عالقات مع العمال التسويق

 

  

                                                           
 . األعمال بمنظمات للتميت كؤداة االلكتروني التسويق توظيؾ ، عمل ورقة طايل ، محمود محمد مجد  .د (٢٩)
 ,دار وائزل للنشزر والتوتيزع عمزان  ,الطبعزة النانيزة ,(١٠٠4)،  التسزويق االلكترونزي: فزارة  أبزو أحمزد يوسزؾ .د (,٢)

 . ٢3٩. ص ,األردن
(٢4)

 قطزا  االعمزال السزعود نشزاط السزويق االلكترونزي فزي  تقيزيم مزدى تطبيزق :حبيب هللا محمد رحزيم التركسزتاني .د.أ 
 . هـ٢,٩١.
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 بٌن التسوٌق االلكترونً والتسوٌق التقلٌدي ةمقارن

 

 اٌّمبسٔخ ػٕظش االٌىزشٟٚٔ اٌزغ٠ٛك اٌزم١ٍذٞ اٌزغ٠ٛك

 خاىزنيف (خأرَز – خٍبىٞ) خ ٍْخفض  (ثششٛ ػْظش – خٍبىٞ) خػبىٞ

 خاىغشػ (خػبىٞ)ح ٍذذٗد غٞش حٍذذٗد

 اىغ٘ا (ػبىَٜ ٝنُ٘ قذ) خٗاعؼ , خٍفز٘د (ٍٜذي ػبدحً )ح ٍذذٗد

 خاىششٝذ دجٌ اىْبط ٍِ حمجٞش خششٝذ ٝخذً اىْبط ٍِ خٍؼْٞ خششٝذ ٝخذً

 اىزجبده ػَيٞخ أطشاف إٌٔ اىؼَٞو اىَغ٘ا

 خاىزغ٘ٝقٞ اى٘ظبئف رنبٍو ٗاعغ ٍذذٗد

 ثبىضٍبُ ٍذذد) ٍب ّ٘ػبً  طؼت

  (ٗاىَنبُ

 اىزنْ٘ى٘جٞب ر٘ظٞف) عٖو

  (ٗاإلرظبه اىَؼيٍ٘بد
 اىضثبئِ ٍغ اىز٘اطو طشا

  اىَْزج رط٘ٝش (ّخٍشٗ. ح اىنفبء ػبىٜ) عشٝغ (ءمف غٞش)ء ثطٜ

  
 ٞبّبداىج جَغ

 األفؼبه سدٗد ٍزبثؼخ جذاً  خعٖي ّغجٞب خطؼج

 

 اىزقيٞذٛ ثبىزغ٘ٝق اإلىنزشّٜٗ اىزغ٘ٝق ٍقبسّخ (2-1) واىشن
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 : اإلٌىزشٟٚٔ ِشادً اٌزغ٠ٛكخطٛاد ٚ

 

نموذجززا  علزز  أربززع مراحززل  ةلإلستشززارات اإلداريزز Arthur D. Little مكتززب اقتززرح

 :  (٢٢) يفي فاعليه التسويق اإللكتروني وهتساهم  ةأساسي

 ةالء المرتقبين واألسواق المستهدفحول العم ةالمعلومات الضروريفيها جمع  يتم : مرحلة اإلعداد - 1

 .ة المنافس وطبيعة

لهزا أربزع  وهزذ  المزرحال االجديزد تصزال بالعميزل لتعريفزه بالمنتجزاتيتم فيهزا اال : تصالاال ةمرحل - 2

نزم  (Interest) نم مرحلة إنزارة اإلهتمزام (Attention) نتبا اال مرحلة جذب .. وهي امراحل فرعي

ويعني اتخاذ  (Action) بالتصرؾ خيرا  حمل العميل عل  القيامأو (Desire) مرحلة تكوين الرؼبة

 .  القرار الشرائي

 . بمقابل ةأو الخدم ةالعميل يحصل عل  السل هنا  :مرحلة التبادل - 3

خالل التواصل التنتهي عملية التبادل في التسويق االلكتروني بل تستمر من  : مرحلة مابعد البٌع - 4

 .ة وسائل متعدد مع العميل عبر

  : ً اإللكترون لتسوٌقل ةالخصائص الممٌز

االلكتروني فزي أ   ن يتعامل مع الموقعأطيع تسيفهنا العميل  ةساع ,١  خدمة أ ةالواسع ةالخدم  -٢

للحصزول علز  المعلومزات والخزدمات  ةالذاتيز ةللعميزل الوصزول إلز  الخدمز تياتوقت ، فاالنترنت 

 . ل  تطور اتجا  تمكين العميل من اتخاذ القرار أنناء وقت الفراغإيضا  أدى ذل  أو التي يريدها

علز  العمزالء  ةبالمحافظز ةعضزها الزبعض ومزع جهزات المعنيزب ةالتكامل بين الوظزائؾ التسزويقي   - "١

 (٢٢)" والذ  طور إل  مايعرؾ بالتسويق التفاعليالعالقات بالعمالء  والذ  يطلق عليه منهج إدارة

لز  إوالوصزول  ةن تنزافو الشزركات الكبيزرأ ةالشركات الصؽير يتيا تكافإ الفرص بحيث تستطيع  -3

 بؽزض النظزر عزن مزواقعهم ةلز  الشزركات العالميزإمزالء الوصزول للع وكمزا يتزيج ةاألسزواق الدوليز

 .ة الجؽرافي

رسزائلها  تعزرض ةااللكترونيز المواقزع هنزا(one on one marketing)  تحقيزق التسزويق الفزرد   -,

 .رة م للفرد الواحد في كل

  

                                                           

 
(٢٢)

 Arthur D. Little at: http://www.adl.com/   
 فزرص وتحزديات التسزويق اإللكترونزي فزي ظزل االتجزا "  ورقزة عمزل ، بعنزوان :بزو اليمزين عبزد الؽنزي أعمزرو  .د (٢٢)

 " .ة نحوالعولم
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هذ  نترنت باال وصول المذهل من الواقع في .( mass marketing )  تحقيق التسويق الجماهير  - ٩

عدد مستخدمي ي أربع سنوات وصل ف، ف ةاتصال عالمي ةكوسيل ةهذا القدر من األهمي إل  ةالسرع

 ٢3والتلفتيزون اسزتؽرق  ةسزن 3٢بعكو الراديزو الزذ  اسزتؽرق  مليون مستخدم ٩٠ال  اإلنترنت 

 .  (٢٢) ةسن

 . المرن واستخدام التسعيرتخفيض التكاليؾ   -,

 . تنفيذ الصفقات إلكترونيا   أدى ال  ةؼياب المستندات الورقي  -4

 . المجتمع التعامل مع جميع فئات  -٢

 : اإللكترونً ًعناصر المزٌج التسوٌق

حت  يتفقزوا حزول عناصزر المزتيج  العلماء حول عناصر المتيج التسويقي التقليد  لم يتفق

ولكززن سززوؾ نقتصززر علزز  نمززوذجين لعناصززر المززتيج التسززويق  .. التسززويقي اإللكترونززي

 . تؤنير  عل  التسويق االلكتروني الحقا  إل  االلكتروني وسوؾ نتطرق 

يتكززون مززن عناصززر  ن المززتيج التسززويقيأ  :  ( ,١٠٠رافززي محمززد و لخززرون فززي سززنة )يززرى 

 لزز  عنصززر إ ةباإلضززاف( التززرويجالمنززتج ، السززعر ، التوتيززع ، )ة لمززتيج التسززويقي التقليززد  المعروفززا

 . (١٠)  اإلتصاالت والمجتمع

 : (١٢) وهو نموذجا  مختلفا  ) م ١٠٠١، كاليانا وما  انتارير )باحنان الفي حين قدم 

 . Site Design الويب تصميم مواقع

 . Security األمن

 . Product & Assortment وتصنيفه المنتج

 . Promotion الترويج

                                                           

 والتوتيزع للنشزر الفزاروق دار،  الألولز  الطبعزه، ( ١٠٠٠)،  اإلنترنزت علز  التسويق:  ماكول وكاني إيجر بيل( ٢٢) 

١٢.ص،  القاهر ،  مصر  . 

 (20) Rafi A. Mohammed et al., Internet Marketing, Building advantage in a networked  

economy. 2nd edition, 2004,  McGraw‐ Hill, USA,pp.13 

 (21) Kalyanam K./ Shelby McIntyre, The E‐Marketing Mix: a contribution of the E‐Tailing  

Wars, Santa Clara University, 2002,  USA . 
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 .Virtual Communities  ةفتراضيالمجتمعات اال

 يـرالفصل األول                                                                                                 اإلطــــار النظــ

 .Distribution/ Place  المكان / التوتيع

 .Customers Services  العمالء خدمات

 .Price  السعر

 .Privacy  ةالخصوصي

 .Personalization  التخصيص

نزه ن كاليانا وما  انتزارير موفزق أليللباحن االلكتروني التسويقي المتيج نأ الباحنتان وترى

يشزير إلز  التطزورات  (، التخصزيص ةالخصوصزي) لعنصزر  إضافتهمشزامل وواضزا ،فزـ

 .. نهما يتمنالن في خدمات العمالءأل في علم وفن التسويق ةالجديد

 التسوٌقً بٌن عناصر المزٌج ةمقارن

 

 

 
 

 (22) ثِٞ ػْبطش اىَضٝج اىزغ٘ٝقٜ خٍقبسّ )3-1) شنو

                                                           

 (١١)
 kalyanam,kirthi,& Shelby mclntyrem, 2002, the e-marketing mix: a contribution of the 

e tailing wars, santa clara university 



 

34 
 

 

 ـريالفصل األول                                                                                                 اإلطــــار النظــ

 

 :  لكترونًفاعلٌة التسوٌق اال

 : عدة عناصر ن تتوافر فٌهاأق اإللكترونً ٌجب ٌالتسولكً تنجح عملٌة 

 : تحقٌق المنفعة للعمٌل - 1

 من خالل طرح المنتج عبزر االنترنزت ، إذ ةوالواضح ةالكافي ةإل  تقديم المنفع ةيجب أن تسع  الشرك

بتكرار عمليزة الشزراء ، ولزذل  يجزب أن يحتزو  المتجزر  قرار العميل ةيترتب عل  مستوى هذ  المنفع

التزي تسزتجيب لحاجزات ورؼبزات العميزل مزن خزالل تبنزي مزنهج  ةالتعتيتيز اإللكتروني جميع الخدمات

 . الشخصي التوجه

 :ة األعمال االلكترونٌ تحقٌق التكامل فً جمٌع أنشطة - 2

اإلعزداد ، اإلتصزال ، ) نزيواإللكتر مزن مراحزل عمليزة التسزويق ةفزي كزل مرحلز ةاألنشزط  نعكو هزذتز

 . (عالبيالتبادل ، مابعد 

 : ةفً صورة فعال ًنوالمتجر اإللكتر القدرة علً عرض محتوٌات وخدمات - 3

التسويق في ذل  طابع خاص ومميت عن  يتم استخدام التسويق االلكتروني عن طريق االنترنت ويوجد

عززن التسززويق التقليززد  فززي عززرض  ةومختلفزز ةجديززد سززاليبأن تسززتخدم أالتقليززد  ، فززـعل  الشززركات 

 . محتوياتها

 : اإللكترونً محتو  موقع المتجر - 4

يضا  وسائل اسزتخدامه والبزد أللبيع و ةالمعروض عن المنتجات ةوالالتم ةيجب توفير المعلومات الكافي

 . ودقيقة ةوكافي ةواضحو ةسريع توفير هذ  البيانات عبر منافذمن 
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 اإلنكرتووً انتطىٌق أثر  ..

  
  .. اخلذماث عهى
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 ... مدخل

 شزبكة علز (ة االلكترونيز وأ ةالتقليديز سزواء عمزالاأل حجزم مزن كبيزرا   ا  جزتء الخدمزة تمنزل

 النظر ويمكن" , ساسيةأ بصورة خدمات اقتصاد يعتبر االنترنت اقتصاد نإ بل( االنترنت

 أو عمزل داءأ نهزاأ علز  اإللكترونيزة األعمزال اسزتراتيجية ومحتزوى طزارإ فزي الخدمزة ل إ

 " عناصزر إلز ( االنترنزت عبزر منظمزات( لكترونيزةاإل عمزالاأل منظمزات تإديزه مزا نشاط

 . االنترنت عبر المشترين من مجموعة من تتكون والتي المستهدفة السوق

 : االنترنت على ةالشائع الخدمات من

وسزوؾ  االنترنزت عبزر وتسزويقها طرحهزا يجزر  التزي الخزدمات مزن كبيزر عزدد هنزا 

  (١3):  مايلي الخدمات هذ  ومن مختصر نتتناولها بشكل

  : التعلٌمٌة اتالخدم  :اوالً 

 هزذا علز  العديزد قبل من اعتراضات هنال  اليتال نهأ من وبالرؼم بعد عن التعليم خدمات بها ويقصد

 تطبيق تم وقد , وتقديمها ةالخدم هذ  بتبني قامت المإسسات من العديد نأ الإ التعليم فلسفات من النو 

 التطور تيادة ومع ةالمراسل منل ةمتنوع وسائط ستخداماب وذل , الستينيات منذ فعلي بشكل ةالخدم هذ 

 الوسزائل كزل تفزوق ةجديزد ةوسزيل هنزا  صزباأ االنترنزت شزبكة فزي والمتمنزل التسزعينيات خزالل التقني

 . بعد عن التعليم فةفلس تحقيق في ةالسابق

 دول ؼلبأ تعتمد  أساسيا تعليميا أسلوبا بعد عن التعليم أصبا االنترنت شبكة استخدام في التوسع وبعد

 مسزتوى علز  حققهزا التزي يجابيزةاإل النتزائج وبسزبب كلفتزه انخفزاض بسزبب التعليمية برامجها في العالم

 . التعليمية العملية دعم في العالم

  :بعد  عن التعلٌم نظام من ةالمتحقق ٌجابٌاتاإل منو

 هذا من لالستفادة للجميع ةالفرص وإتاحة متكامل واحد نظام في والتدريب التعليم بين الدمج تحقيق  -٢

 . البرنامج

 . عل  طلب المعلومات حسب احتياجاتهم عن بعد ةالقدر في ةللطلب ةتحقيق فرص  -١

 . التقليد  في التعليم ةوجه القصور المتمنلأمعالجة بعض   -3

نزوا  الخزدمات التعليميزة أوالتي قد ال تتوافر لديهم بعزض  ةيالمناطق النائ في ةصبا بإمكان الطلبأ - ,

 .  في التعليم عبر شبكة االنترنت ةمن هذ  الفلسلف االستفادة
                                                           

 . ٢4٢. ، ص  ٢٢3. ص ، ٢,٢.  ص ,مرجع سابق: ة يوسؾ احمد ابو فار.د (١3)
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  : المصرفٌة الخدمات  :ثانٌاً 

 تقزدمها التزي ةالمصزرفي الخزدمات هزي ةكبيزر بصزورة االنترنزت علز  ةالشزائع الخزدمات بزرتأ مزن

 .ة تنافسي ةميت من الخدمات هذ  ماتحققه المإسسات هذ  دركتا أم بعد ةالمالي المإسسات

 : االنترنت شبكة عبر ةالمصرفٌ الخدمات تقدم التً المصارف من نوعان وهناك

 شزبكة عبزر يضزا  أ وتطرحهزا التقليزد  سزلوبباأل خزدماتها وتقزدم : واقعاً وجاود لهاا مصاارف  -1

 . االنترنت

 . االنترنت شبكة عبر فقط خدماتها وتقدم : الواقعً العالم فً وجود لها ٌوجد ال مصارف  -2

 : ماٌلً االنترنت شبكة عبر للمستخدمٌن المالٌة المإسسات توفرها التً الخدمات ومن

 . الرصيد معرفة خدمة  -٢

 . الفواتير تسديد خدمة  -١

 . البورصات – 3

 . للية بصورة خريناآل من ةالمالي المستحقات تحصيل خدمات - ,

  : التؤمٌن دماتخ  :ثالثاً 

- والبائع المإمن - المشتر  بين ةالمتبادل ةالنق عل  االنترنت شبكة عبر الخدمات من النو  هذا يعتمد

 الخدمات من النو  هذا في البيع للية وتعتمد , الطرفين بين الماد  االلتقاء ؼياب بسبب التؤمين شركةو

 تعزذر الإو ةيحصزح تكون نأ يجب والتي التؤمين طالب بها يدلي التي المعلومات عل  ساسيةأ بصورة

 .. واحدة سنة االلكتروني التؤمين عقد مدة ماتكون وؼالبا   , ةالخدم هذ  تقديم
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 عهى االنكرتووً انتطىٌق أثر

  انتقهٍذي انتطىٌقً املسٌج
 

  املىتج *

  انتىزٌع *
 انتطعري *

  جانرتوٌ *  
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 ـريالفصل األول                                                                                                 اإلطــــار النظــ

 

 ...  مدخل

 واختصزر التوتيزع منافزذ مزن العديزد اختصزر بسزيط وسزهل ، حيزث بشزكل اإللكترونزي تتم للية التسويق

 الشزبكة علز  للشزركات المخصصزة المواقزع علز  يزتم التزرويج فؤصزبا بزالترويج التقليديزة اإلجزراءات

ثاار آمااهً : ن اآل تسااءلون.. األسزعار  تخفزيض إل  بدور  أدى واالختصار التبسيط وهذا العنكبوتية

 ؟ التسوٌقً التسوٌق اإللكترونً على المزٌج

 :Product المنتج  على ثراأل

 جزوهر خزرى ألنزهاأل العناصزر بزاقي عليزه يعتمزد ذإ التسزويقي المزتيج عناصزر هزمأ مزن المنزتج يعتبزر

ة خدمز وأ ةسزلع) كزان سزواء متجرها عبر للبيع وتعرضه ةالشرك ماتقدمه هو والمنتج ةالتسويقي ةالعملي

 وؼالبزا ةالسزلع فيزه تتزوفر الذ  نفسه للمتجر يذهب المستهل  : التقلٌدي التسوٌق حالة فً ، )فكارأ وأ

 تتطلبزه الزذ  الكبيزر للجهزد نظزرا كبيزر بشزكل المنتجزات متايزا بزين يقزارن ال ةالزالح هزذ  فزي المستهل 

  ... ةالمقارن

 :حٌث  من تظهر المنتج على ةالشبك تؤثٌر نإف اإللكترونً التسوٌق حالة فً ماأ

 . بالمواصفات العالمية في العصر الحاضر رتباط المنتجاتا  -٢

 . المعلومات عن المنتجات العالمية المنافسة بإعطاء ةالمساهم  -١

بالتسوق من خزالل تجزوالهم باألسزواق لزذل  فهزم يفضزلون الحصزول  بعض األشخاص ال يرؼبون  -3 

 لزز الصززور الحيززة المعروضززة علزز  المواقززع المخصصززة للشززركات ع خززالل علزز  منتجززاتهم مززن

 . االنترنت

 . ل  التنو  في المنتجات المعروضةإوخدمات جديدة مما يإد   المساهمة بظهور منتجات -,

  .ر واالختيا وضوح عوامل التمييت  -٩

 . خدمات ما بعد البيع والضمان لهذ  المنتجات المساهمة في تطور  -,

 . وإظهار المعلومات عن المنتج والخدمات ما بعد البيع تيادة أهمية العرض  -4
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 اإلطــــار النظـــري                                                                                   الفصل األول              

 : Place  التوزٌع على ثراأل

 مزن العمزالء تعيزق كانزت التزي الحزواجت من العديد لؽاءإ في االنترنت في ممنلة الحدينة التقنية ساعدت

 تركيبزة فزي ةجوهريز تحزوالت إحزداث الز  أدى االنترنزت فظهزور ةمباشزر المنتجة بالشركات االتصال

 فزي خزرىأ عناصزر وإبعزاد وإلؽزاء العناصزر بعض تحفيت ل إ يضا  أو , التقليدية التوتيع قنوات وهيكلة

 يمكزن ةالخدمز حالزة فيفزـ ، المبا  المنتج نو  عل ة كبير ةبدرج يعتمد وذل   ,التقليدية التوتيع قنوات

  : ساليبأ بعدة التوتيعو التسليم يتم نأ

 بالعميزل ةخاصز سر كلمة خالل من وذل  : نفسه ةالشرك موقع خالل من ةواللحظ التو في التسليم  -1

 حزدأ خزالل مزن المطلزوب الزنمن دفزع يزتم نأ بعزد وذلز  ةالمطلوبز ةالخدمز علز  خاللهزا مزن يدخل

 هزذ  منلزةأ مزن (الزخ... االئتمزان بطاقزات) منزل االنترنزت عبزر للزدفع عليهزا المتعزارؾ سزاليباأل

 موقزع مزن التحميزل خزالل مزن ةالخدمز تسزليم يكزون وقد , الخ.. والونائق فالماأل مشاهدة الخدمات

 بيع في عادة يتم سلوباأل وهذا ةللخدم المطلوب النمن عل  ةالشرك تحصل نأ بعد وذل  ةالشرك

 . والصورة الصوت وملفات والملفات البرامج

 والجزتء ةلكترونيزإ ةبصزور التسزليم مزن جزتء يزتم نزهأ فزي سلوباأل هذا ويتمنل:  المختلط التوتيع  -2

 االنترنزت علز  الفنزدق موقزع خالل من تتم فندق في الحجت خدمة منل الواقعي العالم في يتم خراآل

 . الفندق في السكن خالل من الواقعي العالم في ةالخدم من ةاالستفاد ويتم

 يزتم االنترنزت خزالل مزن تبزا  التزي الخزدمات مزن فزالكنير : االلكترونزي البريزد خزالل من التوتيع  -3

 تواصزل فزي االلكترونزي البريزد يسزتخدم خزرل جانزب ومزن االلكترونزي البريزد خزالل مزن تسزليمها

 طريقها في نهاأو شحنها تم طلبياتهم بؤن منال تفيد لهم إشعارات رسالإب وذل  عمالئها مع ةالشرك

ة المطلوب ةالسلع عن رضاهم مدى عن عمالئها من إشعارات ةالشرك تتلق  خرىأ ةجه ومن ليهمإ

 منتجاتها وتحسين بتطوير االهتمام تيادة في شعاراتاإل هذ  من ةاالستفاد في ةالشرك يساعد وهذا

 . جودتها عل  تنعكو وبالتالي العمالء مالحظات خالل من

 ويظهزر ةالتقليديز التوتيزع قنزوات دور قلصت االلكتروني التسويق ساليبأ نأ لنا يتضا ذكر  سبق مما

 :  (,١) خالل من نرهاأ

  

                                                           
(١,)  Source..stroud,dick,internet strategies: a corporate guide to exploiting the internet 

(London: mcmillan press ltd., 1998), p.136. 
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 ـريالفصل األول                                                                                                 اإلطــــار النظــ

 

 البٌع أفراد وظٌفة -1

 

 ةالممكن االنترنت حلول ةالحالٌ ةالوظٌفٌ ةالمهم

 مزع واتصزالها ةالمنظمز ورضزح عل  ةالمحافظ
 . العميل

 بيانزات حزول ةالمناسب بالتحدينات العميل تتويد
 والوسززائل االلكترونززي البريززد عبززر المنززتج

 . خرىاأل ةااللكتروني

 لز إ وامزراأل دخزالإ نظزم لز إ المباشزر الزدخول . الشراء اتفاقيات وترتيب وامراأل معالجة
 العميزل تزتود والتزي ةللمنظمز الخلفزي المكتزب
 . الشراء واتفاقات بالصفقات ةالخاص بالشروط

 لطرح االنترنت يستخدمون والمتايدون البائعون . الشراء شروط في التفاوض
 . والشراء البيع لعمليات المتادات

 والوسزائل دواتاأل اسزتخدام مزن التبزون تمكين . للتبون ةالخاص االحتياجات تحليل
 .ة بدق احتياجاته لتحديد ةالمختلف ةكترونياالل

 المزاد  والتوتيزع مزدادواإل الزدعم طلبزات تلبيزة
 .ة المالي ةوالمحاسب

 نظزم لز إ المباشزر الزدخول مزن العميزل تمكزين
 . وامراأل دخالإ

 والتسويق اإليصاء نمط بموجب المنتجات تقديم .ة المستقبلي المنتجات في العميل احتياجات فهم
 . الفرد 

 مركزت لز إ ةمباشزر الوصزول يسزتطيع العميزل . الشراء طلبات لتنفيذ تفاعلي اتصال تحقيق
 وعقزد البيزع طزاقم مع والتحاور العمالء خدمات
 . الصفقات

 

 ٝ٘ضخ ٗظٞفخ أفشاد اىجٞغ( 4-1)جذٗه سقٌ 
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 اإلطــــار النظـــري                    الفصل األول                                                                             

 

 

   التجزئة متجر وظٌفة -2
 

 خاٌّّىٕ االٔزشٔذ دٍٛي خاٌذب١ٌ خاٌٛظ١ف١ خاٌّّٙ

 ٍ٘قغ ٍِ ٗقذ ٛأ فٜ ٝشزشٛ ُأ ٝغزطٞغ اىؼَٞو . ٗاىششاء اىزغ٘ٝق ىؼَيٞخ خعٖي خث٘عٞي اىؼَٞو رضٗٝذ

 .خ ثبىششم اىخبص اى٘ٝت

 ىٚا اى٘ط٘ه ٍِ اىؼَٞو َٝنِ خاىششم ٗٝت ٍ٘قغ ( .ورَ٘ٝ, خطٞبّ خذٍبد)خ ضبفٞا خذٍبد ر٘فٞش

 .خ اىؼالق راد اىخذٍبد ٍضٗدٛ

 شذِ خذٍبد ٗر٘فٞش اىششاء ألٗاٍش عشٝغ رغيٌٞ .ُ اىَخضٗ ٍِ ثَغز٘ٙ االدزفبظ

 .خ عشٝؼ

 خذٍبد ٗر٘فٞش ثبىَْزجبد خاىخبط اىَؼيٍ٘بد ر٘صٝغ

 . اىؼَٞو اعزؼالً ػيٚ خجبثاإل

 در٘ه اىَؼيٍ٘ربد درذسأ ػيرٚ اىذظر٘ه ٍنبّٞرخا

 اىؼَٞو ىزغبإالد جبثبدا ػيٚ ٗاىذظ٘ه اىَْزج

 .بً اىنزشّٗٞ ٍٗشاعيزٖب خاىششم ٗٝت ٍ٘قغ ٍِ

 ىزذيٞررررررروخ اىَخزيفررررررر اىزذيٞرررررررو دٗادأ اعرررررررزخذاً . ثبىؼَٞو خاىخبط االدزٞبجبد رذيٞو

 خ اىجٞبّٞ ٗاىشعً٘ اىجذاٗه ٍضو) اىؼَٞو ادزٞبجبد

 

 اىزجضئخ ٝ٘ضخ ٗظٞفخ ٍزجش( 5-1)جذٗه سقٌ 
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 ـريالفصل األول                                                                                                 اإلطــــار النظــ

 : Promotion التروٌج على ثراأل

 بالسزلع المسزتهل  تعريزؾ ةوظيفز يزإد  ألنزه التسزويقي المزتيج عناصزر هزمأ حزدأ التزرويج عنصر يعد

 حتز  احتياجاته إلشبا  بمقدرتها وإقناعه بها اهتمامه إنارة عل  والعمل ةالشرك تقدمها التي والخدمات

 . مستقبال الشراء ذل  تكرار نم ومن الشراء قرار اتخاذ عل  تدفعه

 (رنش / ةدعاي ، مبيعات تنشيط ، شخصي بيع ، إعالن) : عناصر ربعأ من التروٌجً المزٌج وٌتكون

 :  عالناإل -1

 إلمكانيزة المرونزة مزن ةعاليز ةبدرجز ويتميزت التقليزد  عزالناإلمزع  ةبالمقارنز التكزاليؾ ضةمنخف وسيله

 معلومزات علز  الحصزول فزي الشزركات يسزاعد و  ,والخزدمات المنتجزات لتطزور تبعزا   اإلعزالن تؽييزر

 المعلنزة للمإسسزة تقزدم وسزيلة يضزا  اإلعزالن يعتبزرأو التبزائن ، ورضزا اإلعزالن نجزاح حول إحصائية

ة رسزمي ةموافقز تطلزبيال عزالناإل نأ كمزا،  بالمجزان التائرين أفعال وردود اإلعالن تقبل عن البيانات

 .. عالناإل جراءاتإ من يخفض مما

 :  الشخصً البٌع -2

 وميزول واتجاهات ورؼبات لحاجات وفقا   ةقناعياإل الرسائل تصميم عل  قدرتها حيث من ةرائع ةوسيل

 .  عالناإل كلفة تفوق كلفته نأ الإ, فراداأل

 وقزد المسزتهل  وبزين ةالمسزوق/ ة المروجز ةالشزرك بزين ةالمساف اختصار ل إ دتأ االنترنت شبكة ولكن

 الوسزائط بزرامج مزن ةالحدينز التقنيزة ستخداماب وذل , طراؾاأل بين ةوكفاء ةفاعلي كنرأ االتصال جعلت

  ( .ةوالصور والصوت (ةالمتعدد

 المعلومزة علز  الحصزول لزه يسزرت البيع حيث لرج إل  المعلومات بإيصال نترنت ساهمتاال فـشبكة

 ... بها يعمل التي األم الشركة مركت من اإلنترنت شبكة عبر السريعة

 :  المبٌعات تنشٌط -3

 اسزتخدام خزالل وذلز  مزن كبيزر بشزكل المعلومزات تكنولوجيزا تسزتخدم صزبحتأ التزي العناصزر مزن

 تسزتهدؾ التزي سزاليباأل مزن وؼيرهزا الزوالء وبزرامج الشزراء ومحفزتات المسابقات وقسائم الكوبونات

 . الشراء عل  وتحفت  العميل

اسزتخدامها  ةللشزرك يمكن ةجديد وسائل برتأ نهأ في العنصر هذا عل  االنترنت عبر التسويق نرأ ولقد

 .. خيراأل المستهل  عل  تركتل
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 :  النشر / الدعاٌة -4

 السلع عن بالمعلومات العمالء بتتويد تقوم ةمعلوم ةجه عن ةعبار وهي ةشخصي وؼير ةمجاني ةوسيل

 هزام مصزدر تعتبر نهاأ حيث ةالوسيل هذ  ودعم تسهيل في االنترنت شبكة وتساعد ,ةالمختلف والخدمات

 فزي يزدور مزا عزن معلومزات تقدم التي خباراأل ومجموعات المعلومات بنو  خالل من العالم في للنشر

 ..ة صعداأل كافة وعل  النواحي جميع في متؽيرات من العالم

 : Price التسعٌر على األثر

 : همهاأ من التسعير مجال في للعمالء المتايا من العديد االنترنت يوفر

 . المنتجات لكافة التسعير قوائم ل إ سريع مدخل (1

 . الفضائي المجتمع في المستهلكين كافة بين المعلومات االنترنت يتيا (2

 . سعاراأل فضلأ عن البحث للمستهلكين يتيا وهو  Shop Bots البحث برنامج تقنية توفير (3

 . الحاليين للموردين بدائل يجادإ فرص (4

    Dynamic Pricing الزديناميكي التسزعير مفهزوم تزدعيم لز إ االلكترونزي التسزويق تطبيقزات وتزإد 

 التجارية التي يكون فيها السعر ؼير نابت المعامالت ل إ يشير والذ 
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 اضرتاتٍجٍاث 
 

  .. انتطىٌق اإلنكرتووً.. 
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 اإلطــــار النظـــري                                                                          الفصل األول                       

 

 ...  مدخل

ة تحقق األهداؾ طويلزة األجزل الخاصزل مدى الطويلالعل   ةأ  شركة إل  استراتيجيات تسويقي تحتا 

 :  رئٌسٌة وهًمكونات  3من  ةالتسوٌقٌ ةستراتٌجٌوتتكون اال ..بوظيفة التسويق 

 (Segmentation)  تجتئة السوق .1

 (Targeting) السوق ستهداؾ أجتاءا .2

   (Positioning)ةسوقي مكانة .3

العتمزاد علز  نوعيزة اأكبزر وب ةأعمق ودقز ولكن في حالة التسويق اإللكتروني تتم هذ  المكونات بشكل

 ( .ة، مستهل  نهائي ، مستهل  صناعي ، حكوم ةمنشؤ) العالقات التي تربط طرفي عملية التبادل

 : "  اإللكترونً للتسوٌق ةصور المختلفال"  هذا ما سوؾ نفصله تحت ما يسم  بـو

 . للمستهل  النهائي التسويق اإللكتروني الموجه -٢

 . األعمال بين منشآت- ١

 . الحكومي الموجه لمنشآت األعمال -3

 : Business to Customer, B2C للمستهلك النهائًااللكترونً الموجه  التسوٌق : والً أ

لزز  الوسززائل التقليززد  ولكززن يوجززد اعتمززاد ع هززذا التسززويق نوعززا  مززا يشززبه تجتئززة السززوق فززي التسززويق

 :  ومن أشكال هذا النوع من التسوٌق التي تستهدؾ المستهل  النهائي ةاإللكتروني

 .(e Auction)  المتاد العلني اإللكتروني التسويق بواسطة  -٢

 . فقط التسويق عن طريق متجر إلكتروني  -١

 .(Usenet Group)  مجموعة األخبار التسويق من خالل -3

 & Brick) مخزتن علز  الويزب ويكزون للمالز  متجزر تقليزد  فزي األصزل التسزويق عزن طريزق - ,

Mortar)  

 . اإللكتروني التسويق بالبريد  -٩
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 :  لكترونًخصائص هذا النوع من التسوٌق اال

كمبيزوتر وإمكانيزة  ةجهزتأكهم الو عالميين بشرط امتأمحليين  ل للعمالء سواء كانواوإمكانية الوص -٢

 . العالمية ةل  الشبكإللوصول 

 . الخ .. إلنشاء محل من تجهيتات وديكور ةالتقليدي ةناء عن النفقات الضروريستؽاال  -١

 ( .عترويج ، إعالن ، توتي) ةالتسويقي ةفي األنشط ةسهول  -3

 .ه عل  حسب رؼباته وحاجات ل  كل عميل وخدمتهإإمكانية الوصول   -,

 متجزر متخصزص فزي بيزع الكتزب بمختلزؾوهو ( Amazon.com)  عل  هذا النو  ةمن أشهر األمنلو

 . أصنافها

 

 :(Business to Business, B2BE) األعمال التسوٌق اإللكترونً الموجه لمنشآت : ثانٌاً 

يضزا  هزذا أ، و ةواألخزرى المشزتري ةالبائع اهماحدإ عتبارابين منشؤتين ب ةتجاري ةهنا توجد عالقه تبادلي

 .ة النو  يعتمد عل  الوسائل اإللكتروني

  : (١٩) وأهداف هذا النوع

 . أقل تقديم منتجات بتكاليؾ  -٢

 .ة للمنشؤ تحسين األداء العام  -١

 . هذا النظام في تحسين أنشطتها ستفادة المنشآت التي تعمل ضمنا  -3

 . التفاوض في ةعالي ةتكون لديها قدر  -,

  

                                                           
(١٩)

 http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness 

http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
http://www.ebusweb.com/types-of-ebusiness
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 من التسويق اإللكتروني ةيمنل أكبر حص ن هذا النو  من التسويق أصباأوتشير الكنير من الدراسات 

 ةاإللكترونيز أجهتتهزا للشزركات عزن طريزق نظزام المشزتريات والطلبزات (DELL) بيزع شزركة : منزال

  . بها ةالخاص

 

 ومنظمات صؽيرة شركات إل  أفراد من الشركة مستهلكين تنو  فيه ويظهر ديل لموقع (,-٢)ة صور

 

 الموجه لمنشآت األعمال التسوٌق اإللكترونً الحكومً : ثالثاً 

 (Government to Business, G2B): 

ر بشزكل نزه يتطزوأال إوال يزتال فزي بدايتزه  هذا النو  لكافة التعزامالت الحكوميزة مزع المنشزؤت األعمزال

رها علز  شزكل مناقصزات يزتم نشز ةالمشزتريات الحكوميز تحديدا  حيت نجزد ةملحوظ في الواليات المتحد

  .ة وتارات التعليم الدفا  والصح منل ةعل  االنترنت عبر مواقع مإمن

      حكومزة بزـ يعزرؾ مزا وهزي) للشزعب معلومزات خزدمات تقزوم بتقزديمَمزن  ةالمواقزع الحكوميز نمز ا  يضأو

 ،  ” يّسر ” االلكترونية الحكومة لبرنامج التابعة االلكترونية الخدمات من العديد هنا :  منال (شعبـ ل

 المملكزة فزي االلكترونيزة للتعزامالت الوطنيزة للبوابزة الزدخول يمكنز  الخزدمات تلز  دليزل إل  للوصول

  السعودية العربية
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 : إٌّزج ػجش االٔزشٔذ اعزشار١ج١بد اٌزش٠ٚج ٚرط٠ٛش

فماا  .. لعنصر التزرويج ةوظيف فهي أهم ةالتجاري ةالترويج للمنتجات عن طريق العالميتم 

 التسوٌق اإللكترونً ؟فً ظل  هً أهم االستراتٌجٌات التروٌج

 ةوالقيزام بزالحمالت اإلعالنيز موضو  ترويج وتمييت المنتج ليو مجرد اختيار اسم وشزعار

سززم الرسززائل تتضززمن اال بززل أوسززع مززن ذلزز  ، فززيمكن التززرويج عززن طريززق مجموعززة مززن

 .. تعني سهولة اإلستخدام - لبل :فمنال  ... ة يضا  توقع المستهل  بعد التجربأالتجار  و

المسزتهل  عزادة   النهزائي ، فزإن من استراتيجية التسويق اإللكترونزي الموجزه للمسزتهل ضفـ

اسززتخدام أو اسززتهال  المنززتج ويمكززن  بعززد ةوالمنفعززة الحاصززل ةالتجاريزز ةيززربط بززين العالمزز

تلخيصها فيما يلي
(١,)

 : 

 . وسعر وشكل بالمنتج من خصائص ةالمنافع المتعلق  -٢

 . عملية الشراء عن العالقات مابعد ةالمنافع الناتج - ١

 .  منال   ةمعين ةأحاسيو انتماء لمارك بالمشاعر من ةالمنافع المتعلق  -3

عززن التززرويج التقليززد  بعززدة  نززت يكززون مختلفززا  ن التززرويج عبززر االنترأومززن المفتززرض 

حتزز   ةفالمسززتهل  يحتززا  لألمززان والخصوصززي (ة، سززرع ةأمززان ، خصوصززي( خصززائص

 .ة يشعر بالنق

ال فموضزو  التزرويج مهزم األعمز ستراتيجية التسويق اإللكتروني بين منشزآتال ةما بالنسبأ

وكمزا هزو متوقزع  نزيصبا لديها موقزع إلكتروأ ةمإسسات التجاري نصؾ  " نبتت دراسةأجدا  حيث 

 . (١4) "إلكتروني فكلما تاد حجم الشركة تاد احتمال أن يكون لديها موقع يإنر حجم الشركة في ذل 

 ةأهم النقاط التالٌ وتتم عن طرٌقتصال بالعميل فالترويج يشمل كل أنشطة اال
(١٢)

 :  

 

 

                                                           

 (١,) J. A. Matheson,  E‐Business, a jargon‐free practical guide, Butterworth & Heinemann, 

 U.K 2002, pp 59. 
المعلومات  التابع لهيئة اإلتصاالت وتقنية ١٠٠٢ في المملكة العربية السعودية مشرو  دراسة استخدامات االنترنت (١4)

www.citc.gov.sa . 
 . ٢3٩ - ,٢3.، ص والمهني ، التابع للمإسسة العامه للتدريب التقني ١٠٠٢ ، كتاب التسويق اإللكتروني (١٢)

http://www.citc.gov.sa/
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  : البانر إعالنات  -1

يحتزو  البنزر صزور  ةدذاتهزا وفزي العزا عن إعالن يوضع في موقع مرتبط بموقزع الشزركة ةوهي عبار

 .. للشركة شعار اللفظيالمتحركة وأصوات وعل  

 :  بٌنٌة إعالنات -2

 . ةكنر من رسوم بيانات متحركأعل   و طلب وتحتو أعن إعالن طفيلي تؤتي بدون إذن  رةهي عبا

 :  الرعاٌة  -3

المواقزع وفزي المقابزل يكزون هنزا  تزدعيم  يقوم بتقزديم الزدعم المزالي والفنزي لزبعضهنا صاحب الشركه 

 . لشركته

 : البرٌد اإللكترونً  -4

مجموعزة مزن للمعلنين بإرسال إعالنزاتهم ل ن يسمابؤ، وذل  ة قليل ةيضا  ذات تكلفأة ترويج ويأسهل تقن

 .ة معينمعلومات حول منتجات  في الحصول عل  ةالمتصفحين أبدوا الرؼب

 :ة اإللكترونٌ الكوبونات  -5

 . و التقليد أاإللكتروني  خصم يمكن طباعتها واستعمالها سواء للشراء تقديم كوبوناتيتم 

 .  coolsavings.com موقع : منل 

 : بٌن المنشؤت لتروٌجلالمبادرات 

 تسزاهم فزي رفزعالتزي  (١٢) االكسزترانيتالعمزالء بوسزطة  ترقيزة خزدمات العمزالء عزن طريزق ربزط  -٢

 . معدالت الوالء

 . تخدم حاجاتهم تمكين العمالء من األدوات التي  -١

 . إدارة حسابات العمالء عن طريق ةتقديم خدمات اتصال مباشر - 3

 : ةإلكترونٌ ةتروٌجٌ ةي استراتٌجٌأل ةٌضا ٌمكننا أن نلخص خطوات منطقٌأو

 .ة ة توصيل هذ  الرساليفتراضي وكيفاال التي توجه للسوق ةتحديد الرسال  -٢

 . سوقيا   ةااللكتروني ةيرالتجا ةاختبار العالم  -١
                                                           

 فهذ  بالتالي و...الموردين التبائن، :مختار و محدد خارجي جمهور إل  لتمتد توسيعها يتم التي االنترنت شبكة هي (١٢)
 أعمزال رقزم رفزع فزي تسزاهم فهزي ذلز  إلز  باإلضزافة.المإسسزة مزع المتعزاملين تهم معلومات (عدة توفر قد الشبكة

 تشؽيله في بدأت الذ  االكسترانيت بواسطة تمكنت حيث الفرنسية -وود ابل– منشاة في حدث ما هو و المإسسات،
 لهزا سزما مزا هزذا و شزهر، نم بدال دقيقة 30  لإ ، تبائنها عل  المعروض عملها حجم اختصار من ، 2001 منذ
 ..2000 في اورو مليون 1,8 كان بعدما 2001 سنة في اورو مليون 3,8 أعمالها رقم برفع
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  التعرؾ عل  قيم العالمه التجاريه - 3

 . للتؤكد من الموقع اإللكتروني ةعن طريق عينة تجريبيموقع الختبار ا  -,

 . دراسة مدى سهولة تصفا الموقع  -٩

 . للمواقع التي يتم تيارتها ةتفضيالته بالنسب دراسة الجمهور المستهدؾ وماهي  -,

طريززق مززدة بقززاء المتصززفحين فززي الموقززع وعنززد أ  نقطززة  عززن ةيززراالتج ةقيززاو مسززتوى العالمزز  -4

 . يؽادرونه

 : اإللكترونً التسعٌر تاستراتٌجٌا

تخزدم طرفزي عمليزة التبزادل ،  ةكبيزر ةي حالزة التسزويق اإللكترونزي بمرونزيتميت التسعير ف

 وأهم خصائص التسعٌر اإللكترونً
(3٠)

  : 

فزي  ةوالخارجيز ةوفر البيانات والمعلومات الداخليزوذل  بسبب ت في تحديد مستويات األسعار ةالدق - ٢

 . قياسي وقت

 .ة التكيؾ السريع في استجابة التؽيرات السوقي  -١

سزلوب أوسلو  العميل الشرائي و خاستعمال الكوكيت لتعقب ورصد تاريتجتئة السوق عن طريق   -3

 . االنترنت خرى عل أل  إ ةتريم أ  تتبع تنقل العميل من صفحكليكس

 :  هًفات التسعٌر اإللكترونً ٌستراتٌجال ةأما بالنسب

 : اإلنترنت مزادات  -1

لز  أكبزر عزدد ممكزن مزن إاألصزناؾ والوصزول  مزن ةلتجميع كميزات كبيزر ةيعطي هذا األسلوب إمكاني

ت األعمززال آلمنشز ةالوسزطاء االلكتزرونيين ، وبالنسززب يضززا  يخلزق نزو  جديززد مزنأالمحتملزين و ءالعمزال

ص ٌوٌمكنناا تلخا .. الوقزتكخيزار ترويجزي وتسزعير  فزي نفزو  تلجزؤ الز  أسزلوب المزتاد ةااللكترونيز

 :بالتالً  المزادات أنواع

يعزرض منتجاتزه ويبيعهزا ومزن  أ  شزخص أنفبإمكزان للشزراء  ةأكنزر الطزرق المتبعز > ةمزادات علنٌ

 .ebay موقع  المتخصصه في هذا المجال أشهر المواقع

 .. (ة، العكسي ةالعادي) لها نوعين > ةمزادات متبع

 أعلز  علز  للحصزول المشزترين علز  الضزؽط طرق باستخدام البائع ويقوم معين بوقت تحدد : ةالعادٌ

    . سعر

                                                           
 ٢٢٢،ص مرجع سابق . يوسؾ ابو فار ، التسويق اإللكتروني .د (3٠)
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 . عروضهم يقدمون والبائعون شراإها المراد للسلعة السعر المشترون يقدم : ةلعكسٌا

 :االنترنت  التبادالت عبر -2

بزين  ةتقزوم بالوسزاط ةأعمزال متخصصز ةعزن منشزؤ ةمهم وهو عبار هنا الوسيط اإللكتروني يلعب دور

مزن و،  ةومحدد ةمعين ةم العالقات وتتقاض  عل  ذل  عمولاالنترنت بحيث تنظ المشتر  والبائع عبر

 . الؽيار اإللكترونية قطع صناعة في ةالوساط في ةمتخصصال FastParts.com شركة ةأشهر األمنل

 :  التوزٌع اإللكترونً اتاستراتٌجٌ

بزل  ةلعهم وخدماتهم في األسزواق المحليزس تمكن الشركات من توتيع ةعتبر االنترنت قناة توتيع رقميت

  فمان اساتراتٌجٌات  ... أ  مكزان فزي العزالم هزذ  المنتجزات إلز  لأوسزع مزن ذلز  حيزث يمكزن توصزي

 : التوزٌع

 : ةات التوزٌع المباشرقنو  :اوالً 

 :ة المباشر يوجد نوعين من قنوات التوتيع

 : المباشر البٌع  -1

ولتطزوير هزذا النزو  يجزب العمزل بنظزام  تهزااجن تقتصر علز  اإلنترنزت لتوتيزع منتأ ةهنا يمكن للشرك

المعلومزات وأتمتزة  تقنيزةوذل  بتوفير جوانب الطلب والعرض باإلعتمزاد علز  ( ماوراء الستار) يسم 

 نظزززام شزززركة منزززل..  الزززخ ...مزززن معالجزززة الطلبيزززات والشزززحن والتحصزززيل ةالعمليزززات اإلداريززز كزززل

 Cisco Systems. 

 : االلكترونٌٌن ءالوسطا  -2

 لتقاء البائعين مع المشزتريناتسهل  في التوتيع عبر االنترنت حت  ةة عن شركات متخصصروهم عبا

وتسزاعد البزائعين فزي الحصزول علز   ةيالعمالء مع احتزرام شزروط الخصوصز وذل  بتوفير بيانات عن

 ( Yahoo.com ) مزن أمنلزة هزذ  المواقزعو..  القزوائم البريديزة التزي تحزتفظ بهزا عمالء جدد بواسطة

المتصفحين  يجمع بيانات ةولكنه في الحقيق ةالمجاني وللخدمات للتصفا موقع مجرد نهأ يعتقد منا الكنير

 .. ةلألؼراض التسويقي في بريد  اإللكتروني ويقوم ببيعهاوالمشتركين 

 : المادي التوزٌع  :نٌاً ثا

بحيزث يخزدم التطزورات د تنظيمزه يزنهائيا  بل أع لم يستؽن  عن التوتيع الماد  في التسويق اإللكتروني

 .. النقل والتختين يقصد بالتوتيع الماد  عنصر والجديد ، 
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 :ة اإللكترونٌ المتاجر  :ثالثاً 

كليا  في تقديم  إما جتئيا  أو ةاإللكتروني وهي المواقع عل  شبكة اإلنترنت التي تعتمد عل  الوسائل

 .. للعمالء دماتالخ

  

 :اإلٌىزشٟٚٔ اٌزغ٠ٛك رطج١ك ػٕذ اٌزغ٠ٛك ثذٛس أ١ّ٘خ

 قاىزغ٘ٝ ثذ٘س ٍفًٖ٘ ػيٚ ّزؼشف دػّ٘ب اىجذاٝٔ فٜ

 اىقشاس ارخبر فٜ رفٞذ اىزٜ اىَؼيٍ٘بد ػيٚ اىذظ٘ه اجو ٍِ أّ ػيٞٔ اىَزؼبسف ٍِ

 ثِٞ ٗاالخزالف اىزشبثٔ فشص ىزذذٝذ اٗ اىغيغ ىٔ عز٘جٔ اىزٛ اىغ٘ا ثزذذٝذ  اىَزؼيق

 اىَؼيٍ٘بد ٕزٓ ػيٚ ىالعزذاله اىجذش اعزخذاً ٝجت اىؼبىَٜ ٗاىغ٘ا اىَذيٜ اىغ٘ا

 ... رغ٘ٝقٞٔ الغشاع ٝغخذً أّ اٛ رغ٘ٝقٜ ثذش اىذبىٔ ٕزٓ فٜ اىجذش ٗٝغَٚ

 : اٌزغ٠ٛك ثذٛس رؼش٠ف

 زذيٞوصٌ اىٗ ٍخزبسح ٍظبدس ٍِ والبيانات اىَؼيٍ٘بد ػيٚ ىذظ٘ها ٕ٘ اىؼَيٞخ اىزغ٘ٝق ثجذ٘س ٗٝقظذ

 خٍٗشنالر اىزغ٘ٝق فشص ىزشخٞض اىَؼيٍ٘بد ٕزٓ اعزؼَبه ٗثبىزبىٜالمحصلة   ْزبئجيى زفغٞشاىٗ

 . اىزغ٘ٝقٞٔ ٗثٞئزٖب اىَْظَخ ثِٞ ٝشثظ اىزٛ اىْشبط رىل اّٖب" )  اىزغ٘ٝق ثذ٘س اٝضب ٗػشفذ

 ٗرفغٞشٕب ٗرذيٞيٖب ٗرجَٞؼٖب اىجٞبّبد رذذٝذ ػيٚ ٝشَو اىْشبط ٕٗزا

 اىقشاساد ٗرقٌٞٞ ٗرَْٞخ ٗرفغٞشٕب ٗاىزٖذٝذاد اىفشص ٗرذذٝذ , اىجٞئٔ فٌٖ ػيٚ االداسٓ ٝغبػذ ٗثَب 

 (3٢)  "(   .(   Aaker & Day ,1986) اىزغ٘ٝقٞخ

 

 : اإلٌىزشٟٚٔ اٌزغ٠ٛك رطج١ك ػٕذ اٌزغ٠ٛك ثذٛس ا١ّ٘خ

 ثذ٘س خاله ٍِ اىَْظَخ رغزطٞغ ار ثبىَْظَٔ ػذح ّ٘ادٜ فٜ اعبعٜ دٗس اىزغ٘ٝق ثذ٘س ريؼت

 رْزج ٗثبىزبىٜ ٗاىخذٍبد اىغيغ ٍِ اىَغزٖذف اىقطبع اٗ اىَغزٖيل ادزٞبجبد ػيٚ اى٘ق٘ف اىزغ٘ٝق

 فؼبىٔ ٍغبَٕٔ اىزغ٘ٝق ثذ٘س رغبٌٕ مَب , االدزٞبجبد ريل ٍغ ٝزالئٌ اىزٛ ثبىشنو ٗرغؼشٕب اىَْزجبد

 اىطشا ٗافضو اىَْزجبد فٜ اىَفضئ اىَ٘اطفبد ىزذذٝذ اىالصٍخ ثبىَؼيٍ٘بد اىَْظَخ رضٗٝذ فٜ

 ٍغ ٝزْبعت رذذٝذا اىجٞؼٞخ اىَْبطق رذذٝذ ٗمزىل ػْٖب ىالػالُ اىَالئٌ ٗاى٘قذ ىيَغزٖيل ىز٘طٞيٖب

 فٜ اىذبىٜ اىَْظَٔ ٍ٘قغ ٍؼشفخ اىزغ٘ٝق ثذ٘س خاله ٍِ االداسح ٗرغزطٞغ, اىذبىٞٔ اىغ٘ا ظشٗف

  ٗاضذب رؤصٞشا اىزغ٘ٝق ثذ٘س رئصش ٗاٝضب,ال اً ىيغ٘ا اىذبىٞٔ اىظشٗف ٍغ ٍزْبعت ٕ٘ ٕٗو اىغ٘ا
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 اىذبىٜ اى٘ضغ ػيٚ اىؼبٍيِٞ ٝزؼشف ٝذسك فؼْذٍب اىزغ٘ٝق اداسح فٜ ىيؼبٍيِٞ اىَؼْ٘ٝٔ اىشٗح سفغ فٜ

 ٝجزىُ٘ ثبىزبىٜ فؤٌّٖ ثٖب اىظٖ٘س فٜ رشغت اىزٜ ٗاىنفبءٓ اىٞٔ اى٘ط٘ه ٍٗبرٖذف  اىغ٘ا فٜ ىيَْظَٔ

 .اىَْظَخ ٍْزجبد ٗثٞغ رشٗٝج فٜ اىجٖذ ٍِ اىَضٝذ

 ... اىزغ٘ٝقٜ اىجذش ػَيٞخ

 ... مبىزبىٜ ٍشادو أسثؼخ ٍِ اىزغ٘ٝقٜ اىجذش ٝزؤىف

  ٍضو : اىجذش ٗإٔذاف اىَشنيخ رؼشٝف : االٗىٚ ىَشديخا)  "

 ؟ رؼشفٔ اُ رشٝذ ٍبىزٛ • 

 ؟ رؼشفٔ أُ رشٝذ ٗىَبرا • 

 ؟ ثذضل فٜ اىَؼيٍ٘بد ٕزٓ عزغبػذك ٗمٞف • 

 

  ٍضو : اىجذش خطخ رط٘ٝش: اىضبّٞخ اىَشديخ

 . رشٝذٕب اىزٜ اىَؼيٍ٘بد ػيٚ اىذظ٘ه ٝزٌ مٞف خطظ • 

 

  ٍضو : اىجذش خطخ رْفٞز : اىضبىضخ اىَشديخ

 . اىزخطٞظ ض٘ء ػيٚ اىجذش اىٚ اىز٘طو • 

 

  ٍضو : اىجذش امزشبف ّزبئج ٗرغجٞو رذيٞو : اىشاثؼخ اىَشديخ

 (3٢).  ) " اىجٞبّبد ٕزٓ رؼْٜ ٍبرا ٗفٌٖ جَؼٖب رٌ اىزٜ ىيجٞبّبد ثؼْبٝخ اىزذيٞو • 

 

 

 

 ميٞخ_اىقبدعٞخ جبٍؼخ, جالة دٕش أدغبُ اىذمز٘س اىَغبػذ االعزبر, ٍؼبطش ٍٗؼشفٜ فيغفٜ ٍْظ٘س ٗفق اىزغ٘ٝق(31)

 , االٗىٚ اىطجؼخ ,2010, ٗاالقزظبد االداسح ميٞخ_ اىن٘فخ جبٍؼخ, اىؼجبدٛ دثبط ف٘صٛ ٕبشٌ اىذمز٘س , ٗاالقزظبد االداسح

 ( ( 289,290ص,ٗاىز٘صٝغ ىيْشش اى٘ساا داس
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 :الفرق بٌن التسوٌق اإللكترونً و التجارة اإللكترونٌة 

 فـكال   اإللكتروني والتسويق ةاإللكتروني ةالتجار معن  بين فرق يوجد أن نشير أن نريد

 سابقا   عرفنها التي اإللكترونيه اإلعمال لمعن  تطرقنا أننا وبما .. معين مفهوم لديهم منها

 :بؤنها

 عل  تعتمد فهي الرقميه واالنشطه والنظم العمليات  مع التعامل في جدا واسع كيان هي  

 ألداء اإللكترونيه الوسائط يستخدمون الذين المإهلين  األعمال رجال يضم معين  نظام

 األداء أتمتة فكرة عل  تقوم اإللكترونيه فاألعمال .. والخاصه العامه التجاريه األنشطه

  تية والخدما والماليه واإلنتاجيه اإلداريه لألنشطه

  اإللكترونٌه والتجاره اإللكترونً التسوٌق مفهومٌن تحتها ٌندرج اإللكترونٌة فاألعمال

 

  وشراء بيع من التجاريه لمعامالت وصؾ أفضل هي : ةاإللكترونٌ ةالتجار حيث

التجارة ف  المبيعات دعم عمليات اإلنترنت عبر ُيتيا نظام تعتبر فهي ، المنتجات

 بالمشترون وأخيرا    والسطاء الموردون و البائعون بين اإللكترونية تدعم التواصل

 

 اإللكترونيه األعمال من يتجتأ ال  جتء  هو سابقا   ذكرنا كما اإللكترونً التسوٌق بينما

  للشركه تسويقيه أهداؾ لتحقيق  التسويقيه األنشطه أداء في اإللكترنيه الوسائط تتضمن

 وهو اال الوسيط بواسطة العمالء مع عالقات بناء هو االلكتروني التسويق وجوهر

 اإلنترنت
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 : االلكترونٌة , ٌوجد نوعٌن عمالاأل منظمات أنواعنصنؾ  أن نريد بداية  

 لهزا كانزت نزهأ مزاإ وهزذ  فقزط ةااللكترونيز عمزالاأل تمزارو التزي عمزالألا منظمات : والً أ

 ةااللكترونيز عمزالاأل مجزال دخلزت نزم الواقزع رضأ علز  ةتقليديز تجاريزة ممارسزات

 والتسويق االنترنت عل  بمواقعها واكتفت الواقع رضأ عل  ةالتقليدي محالتها ؼلقتأو

 ..  منها

 مجزال تزدخل نأ يضاأ تطاعتسوا التقليدية عمالاأل تمارو التي عمالاأل منظمات : ثانٌاً 

 معزا   النشزاطين تمزارو نهزاأ  أ , التقليديزة عمالهزاأ جانزب إلز  االلكترونيزة عمزالاأل

 .. منهما كال في النجاح وحققت وااللكتروني التقليد 

 ومصزاعب تحزديات االلكترونزي التسزويق نشزاط تمارو التي عمالاأل منظمات تواجه وقد

 عن تختلؾ االلكتروني التسويق ممارسة ظل في والعاملين الموظفين عمل كيفيةفـ  إدارية

 والعزاملين دارةاإل بوجزود العمزل يتطلزب الزذ  التقليزد  التسزويق ظزل فزي عملهزم كيفيزة

 وبيزع نتزا إ مزن المختلفزة عمزالهمأ إلتمزام محزددة مزاكنأ وأ واحزد مكزان فزي والمزوظفين

 . الخ...... وشراء وتسويق

 لها نإف ةالمختلف عملياتها في االلكتروني التسويق نشاط تمارو التي عمالاأل منظمات أما

 اإلدار  العمزل بزه مزايتميت بسزبب وذلز  خزاص نزو  من إدارة ل إ وتحتا  ةمختلفة طبيع

 ةاإللكترونيز المنظمزات فزي فزالموظفون خصوصزية مزن ةيزاإللكترون األعمزال ظزل فزي

 هذ  لهم تتيا ذإ ، االنترنت بشبكة مايسم  طريق عن وباإلدارة البعض ببعضهم يتصلون

 الشزبكة هزذ  خزالل مزن ويتحزادنون ويتراسزلون المنظمة بيانات قاعدة عل  الدخول الشبكة

 مزن عملهزم وممارسزة ةالمنظمز فزي الفعلزي التواجد الموظفين عل  لتاما ليو نهإف نم ومن

 حيزث فيزه يكزون مكزان  أ وأ بيتزه من األعمال إنهاء يمكن بل ,فقط المنظمة مكاتب داخل

  .ة المختلف عمالهمأ لممارسة ةمحدد ماكنأ وأ ةمحدد عمل بؤوقات مقيدين يعودوا لم نهمأ

 بكافزة وعامليهزا موظفيهزا تتويزد ةاإلدار علز  يتوجزب االلكترونيزة األعمزال ظل في يضا  أ

 بشزكل عمزالهمأ ممارسزة فزي البيانزات هزذ  سزتؽاللا مزن تمكزنهم التي والمعلومات البيانات

 القيزام علز  المزوظفين بتزدريب خاصزة ةجيزد إمكانيزة تمتل  أن اإلدارة عل  وينبؽي فضلأ

 .ة االلكتروني عمالباأل

 والبيع نتا اإل عمليات تمامإ حيث من ةصعوب تواجه ةااللكتروني عمالاأل منظمات نأ كما

  التسليم عمليات جراءإل الواقع بين المت  ذل  منها يتطلب حيث للسلع والتسليم والشراء
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 فزي ولكزن , االنترنزت عبزر والشزراء البيزع بعمليزات القيزام خزالل من االلكتروني والميدان

 والشزراء والبيزع نتزا اإل عمليزات تمزامإ يمكزن الخزدمات وخصوصا   المنتجات أنوا  بعض

 . االنترنت طريق عن والتسليم

ة داراإل تسزاعد التزي ةالجاهت البرامج بعض االنترنت عل  يتوفر ناآل صباأ نهأ ل إ ةشاراإل وتجدر "

 البشرية الموارد لمدير يتيا البرنامج وهذا العاملين تقييم برنامج منل ةدارياإل ةنشطاأل ببعض القيام في

 ة التقليدي عمالاأل ظل في وأ ةااللكتروني عمالاأل ظل في عاملين كانوا سواء العاملين أداء بتقييم القيام

 لتقيزيم ساسزياأ بنزدا (36) علز  ويرتكزت (knowledge point) شزركة بتصزميمه قامزت البرنزامج وهزذا

  (3١)." المرإوو العامل يستحقه التي التقويم يعطي البرنامج فإن بتعبئته المدير يقوم نأ وبعد, األداء

 مان وذلاك ةكبٌار ومصااعب تحادٌات االلكترونً التسوٌق نشاط تمارس التً عمالاأل منظمات تواجه

 :  ٌلً كما ةدع نواحً

 ةااللكترونيز عمزالاأل ممارسزة ظزل فزي والعزاملين المزوظفين عمزل كيفية نإ : ةداراإل - 1

 ففزي التقليديزة عمالاأل ظل في عملهم كيفية عن تختلؾ (االلكتروني التسويق ممارسة وأ)

 مكان في والموظفين والعاملين االدارة وجود العمل يتطلبة التقليدي عمالاأل ممارسة ظل

 وهنزا الخ... وشراء وتسويق وبيع نتا إ من المختلفة عمالهمأ إلتمام محددة ماكنأ وأ واحد

 االتصال عمليات وتكون عملهم ماكنأ في وعامليها موظفيها عل  شراؾباإل دارةاإل تقوم

 منظمزات فزي اإلدار  النشزاط مزايميت هزمأ إن " ملمزوو مزاد  اتصزال والمزوظفين دارةاإل بزين

 المزوظفين مزع ملموسزة مباشزرة مادية عالقة عل  تكون أن هو التقليدية األعمال تمارو التي مالعاأل

 . (3١) "  والعاملين

 لز إ تحتا  االلكتروني التسويق نشاط في الدخول خالل من عمالاأل تطوٌرو التنظٌم  -2

 التنظيميزة والفلسزفة والمسزار الهيكزل فزي التحتيزة البيئزة فزي جوهريزة تؽييزرات حزداثإ

 والفعاليزات نشزطةاأل ودمزج هياكلهزا تنظزيم عزادةإ لز إ ماسزة حاجزة فهنزا  ، للشزركات

 .  االلكتروني بالتسويق الخاصة التسويقية االتصالية

 ةااللكترونيز المواقزع نشزاءإ فزي المبزذول الجهزد إن : االلكتروناً الموقاع إقاماة تكلفة - 3

 المواقزع وتطزوير نشزاءإو تصزميم نأ ،إذ الماديزة المواقزع نشزاءإ فزي المبزذول بالجهزد شزبيه

 الكفزاءة مزن عاليزة درجزة وعلز  المجزال بهزذا ومتخصصين خبراء ال  يحتا  االلكترونية

 جذابزة االلكترونيزة المواقزع تلز  تكزون بحيزث وفنيزة تسزويقية دراسزات لز إ الحاجة يضاأو

 . اهتمامهم نارةإو العمالء انتبا  جذب عل  قادر بشكل ومصممة

                                                           
 . 3٢. ص , المرجع السابق:  ةفار ابو احمد يوسؾ.د (3١)
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 العوائزق هزمأ مزن ةالنقطز هزذ  وتعتبزر : االلكترونٌاة المواقاع تكنولوجٌاا تطاوٌر  -4

 سزرعة نأ حيزث االلكترونزي التسزويق مواقزع ونجزاح اسزتمرارية تواجزه التزي والتحزديات

 تبزذل المنظمه تجعل االلكترونية المواقع وتطوير تصميم مجال في التكنولوجية التطورات

 فعاليتهزا لز الحفزاظ ع علز  قزادرة تكزون حتز  التقليد  التسويق حالة في منه كبرأ مجهود

 . التنافسية وقدرتها

 مزن كنيزر بزين التفاعزل تعزوق التزي التحزديات هزمأ مزن النقافزة:  والثقافاة اللغاة عوائاق-5

 من برمجيات لتطوير ملحة حاجة فهنا  لذا ، االلكترونية المواقع من العديد وبين العمالء

 يضزاأ ويجزب العمزالء يفهمهزا لؽزات لز إ النصزوص ترجمزة فزي نوعيزة نقلزة حداثإ شؤنها

  المواقع استخدام نحو عائقا   التكون بحيث والقيم والتقاليد والعادات النقافية العوائق مراعاة

 عبزر للتسزويق العمزالء تقبزل علز  تعزوق التزي التحزديات مزن : ماانواأل الخصوصاٌة -6

 منزل العمزالء مزن شخصزية بيانزات علز  الحصول ل إ تحتا  العملية هذ  نأ هو االنترنت

 عل  للحفاظ خاصة برمجيات استخدام يجب لذل  ...وهكذا والجنسية والسن والنو  االسم

 . cookies برنامج منل ةيااللكترون التجارية التعامالت وخصوصية سرية

 االلكترونزي بالتسزويق الخزاص الزدفع سلوبأ: ة الكترونٌ الدفع وسائل فً الثقة عدم  -7

 و االنترنزت عبزر التجاريزة المعزامالت فزي مزوالاأل تحويزل وعمليزة االئتمزان بطاقزات هزو

 اسزتخدام علز  قبزالاإل تاد لزذل  االلكتروني التسويق تواجه التي التحديات كنرأ من يعتبر

 secure  برنززامج منززل االلكترونززي السززداد وسززائل لتززؤمين خاصززة برمجيززات

electronocs transactions. 

 النامية بالدول متعلقة التحديات من مجموعة وهنا  :  النامٌة بالدول خاصة تحدٌات - 8

 الرإية وضوح عدم .الحدينة التجارة من النو  لهذا الضرورية التحتية البنية ؼياب : منل

 لز إ للتحزول الماديزة التكلفزة ارتفا ،  الشركات مدراء لدى االلكتروني للتسويق المستقبلية

 بالمخاطر حساسهمإل االنترنت عبر الشراء لفكرة العمالء تقبل عدم . االلكتروني التسويق

 كمبيزوتر جهزتةأ توافر عدم . الشراء قبل المنتج فحص في ورؼبتهم السلع بجودة المتعلقة

 فزي كبيزرة بصورة االنترنت انتشار عدم .النامية الدول في المواطنين من كبيرة نسبة لدى

 فزي االلكترونيزة المواقزع عبزر التنقزل وصزعوبة االنترنزت شبكة بطء  .النامية الدول بعض

  . النامية الدول بعض
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 تانتحتٍ انبىٍت.. 

 

  ..ً نهتطىٌق اإلنكرتوو 
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 ... ِذخً

 

و أكزان فزي الجانزب العملزي  سزواء التسزويق ميزدان طالزت التزي التطورات أهم من اإللكتروني التسويق

 . النظر 

مزة المتمنزل بالبيئزة العا (الجانزب التكنولزوجي) ن نتطزرق للجانزب العملزيأبزات مزن الضزرور  ولزذل  

 ةالسعودي ةالعربي ةللتسويق اإللكتروني في المملك الالتمة التحتية بالبنية توافرها الواجب والمتطلبات

 : (33) الرقمً (التحدٌث) التصدٌق : اوالً 

 للمفزاتيا التحتيزة البنيزة إلدارة متكاملزة منظومزة تقزديم فزي الرقمي للتصديق الوطني المركت دور يتمنل

 وتمّكزن .اإللكترونيزة والحكومة اإللكترونية كالتجارة اإللكترونية األعمال كافة عليها تقوم والتي العامة

 ذلز  (أعمزال مواطنزون، حكومزة،) فئاتهم بمختلؾ اإلنترنت شبكة طريق عن المتعاملين المنظومة هذ 

 بسرية اإللكترونية معامالتهم إجراء من التجارية أو الحكومية اإللكترونية التعامالت مستخدمي لتمكين

 . تامة وسالمة ومونوقية

 المملكة في العامة للمفاتيا التحتية البنية إدارة في الرقمي للتصديق الوطني المركت استراتيجية وتعتمد

 تحتزه المندرجزة التصزديق ومراكزت السزعود  الجذر  التصديق مركت عل  يحتو  بنيو  نموذ  عل 

 .  التجار  التصديق ومركت األفراد تصديق ومركت الحكومي التصديق كمركت

 موحزد أمنزي مركت في التصديق مراكت وإدارة ستضافةا الرقمي للتصديق الوطني المركت يتول  حيث

 واإلدارة الرقميزة الشزهادات إصزدار عن مسإوال   المركت هذا ويكون المشتركة، الخدمات بمركت يسم 

 إصزدار أجزل مزن سزويا   التصزديق مراكزت جميزع وتعمزل .التصزديق خزدمات مقزدمي لشزهادات الشزاملة

 .( رقمي توقيع شهادة هوية، شهادة تشفير، شهادة) مختلفة بؤنوا  للمستفيدين الرقمية الشهادات

 ر  ولمزن أننزاءسزلبيانزات والمراسزالت لحفظهزا بشزكل تسزتعمل فزي أؼزراض تشزفير ا: شهادة التشفٌر

 .ة التعامالت اإللكتروني

 قزرارلتعريزؾ بحامزل الشزهادة واإل ةصادرة من جهزة معينز ةعن هوية إلكتروني ةعبار : ةشهادة الهوٌ

 .ة اردة صفاته في الونيقوبؤنه الشخص المعني ال

 : ٌلً فٌما للمركز الرئٌسٌة المهام وتتمثل

 .المملكة في الرقمي التصديق لمراكت الرقمية الشهادات إصدار -

 .العامة للمفاتيا التحتية بالبنية الخاصة والبرمجيات األجهتة وصيانة وتشؽيل إدارة -

 .اإلنترنت عل  الملؽاة الشهادات قائمة ونشر الحاجة عند الرقمية الشهادات إلؽاء -

                                                           

 (33)
 www.pki.gov.sa  .  

http://www.pki.gov.sa/
http://www.pki.gov.sa/
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 .الرقمية للشهادات تصديق مراكت فتا تراخيص عل  للحصول المتقدمة الجهات تؤهيل -

 الجهزات مزع ذلز  فزي والتنسزيق العامزة للمفزاتيا التحتيزة بالبنيزة الخاصزة واللزوائا األنظمزة إعزداد -

 .المعنية

 .المملكة في التصديق مراكت بين فيما واإلدار  الفني التنسيق -

 الجهزات مزع ذلز  فزي والتنسزيق اإللكترونيزة التعزامالت إلتمزام الالتمزة األنظمزة إعزداد علز  العمزل -

 .المعنية

 : اإللكترونٌة التعامالت نظام

 اإللكترونية، التعامالت نظام هـ1428  األول ربيع 7 االننين يوم جلسته في الموقر الوتراء مجلو أقر

 يحقزق بمزا لهزا نظزامي إطزار وتزوفير وتنظيمهزا اإللكترونيزة التعزامالت ضزبط إلز  النظزام هزذا ويهزدؾ

 : التالية األهداؾ

 ولتعتيزت اإللكترونيزة، والتوقيعزات التعامالت في التقنية الستخدام النظامية القواعد وضع 

 إلكترونيزة سزجالت بوسزاطة والخزاص، العزام القطزاعين فزي اسزتخدامها وتسزهيل بهزا النقة

 .عليها يعول

 في منها لالستفادة والدولي، المحلي الصعيدين عل  اإللكترونية التعامالت استخدام تعتيت 

 اإللكتروني، والدفع اإللكترونية، والحكومة والتعليم، والطب، كالتجارة، المجاالت، جميع

 .التطبيقات من ذل  ؼير وإل 

 اإللكترونية والتوقيعات التعامالت استخدام أمام عائق أ  إتالة. 

 اإللكترونية، والتوقيعات التعامالت في االحتيال وفرص االستخدام إساءة حاالت من الحد 

 .واالختالو كالتتوير

34)  سماء النطاقأ : ثانٌاً 
): 

هو جهة ؼير ربحيزة و(SaudiNIC)  ويتم تسجل النطاق عن طريق مركت السعود  لمعلومات الشبكة

 المركزت إدارة حكوميزة أسزو عزام . النطاقزات فزي المملكزة العربيزة السزعودية مختصة بتسزجيل أسزماء

ا إدارتززه وتشززؽيله مززن قبززل هيئززة عبززدالعتيت للعلززوم والتقنيززة، ويززتم حاليزز م مززن قبززل مدينززة الملزز 1995

 229 وفقزا لقزرار مجلزو الزوتراء المزوقر رقزم 2006 تصزاالت وتقنيزة المعلومزات منزذ نهايزة عزاماال

النطاقزات الواقعزة تحزت النطزاق العلزو   ول عزن إدارة أسزماءإالمركزت مسز . هزـ 13/8/1425  وتاريخ

 . السعودية الدولي الخاص بالمملكة العربية

 

 

                                                           

 
(3,) www.nic.net.sa 

http://www.nic.net.sa/
http://www.nic.net.sa/
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يهدؾ المركت السعود  لمعلومات الشبكة إل  تسجيل أسماء النطاقات بشزكل عزادل و  : أهداف المركز

مونوق في المملكة العربية السعودية، وسن القواعد المنظمة لعمليات تسزجيل أسزماء النطاقزات، والقيزام 

 .باإلدارة واإلشراؾ التقني لهذ  العمليات وتونيقها في قواعد معلومات

 : مهام المركز

 وضع القواعد و التنظيمات الالتمة لتسجيل أسماء النطاقات في المملكة العربية السعودية . 

 تسجيل أسماء النطاقات عل  اإلنترنت . 

 توفير قواعد معلومات عن األسماء المسجلة . 

 دعم استخدام اللؽة العربية في أسماء النطاقات . 

 ء النطاقات العليا الخاصزة بالزدول علز  مسزتوى دول الخلزيج التنسيق مع الجهات المشرفة عل  أسما

 . والعالم العربي و الدولي

  المشززاركة فززي النززدوات واالجتماعززات العالميززة الخاصززة بتسززجيل النطاقززات والتززي تشززرؾ عليهززا

 . ICANN, ISOC, ITU, WIPOالمنظمات العالمية منل 

 اىْطبقبد األػ٘اً اىغبثقخادظبءاد ػِ خذٍخ رغجٞو ٝجِٞ ( 7-1)جذٗه سقٌ 

 

1332 1335 1332 1332 1338 1332 1330 1331 1332 1333 2222 2225 2222 2222 2228   

2558 1688 1517 1118 1116 819 727 753 721 1238 947 149 21 2 1 com.sa 

174 82 91 57 58 45 35 45 22 27 9 1 1 6 1 edu.sa 

238 154 96 65 54 71 63 78 85 65 28 2 1 1 1 gov.sa 

42 16 23 18 27 15 11 16 12 7 13 1 1 1 1 med.sa 

192 169 162 116 112 62 55 37 26 3 16 12 1 1 1 net.sa 

237 121 73 71 71 57 64 58 51 53 41 16 1 1 1 org.sa 

25 11 19 3 14 4 8 9 1 1 1 1 1 1 1 pub.sa 

116 59 76 85 24 33 46 41 19 14 11 1 1 1 1 sch.sa 
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 ل                                                                                                 اإلطــــار النظـــريالفصل األو

 

  اىزفشٝؼبد اىَخزيفخ ٍؼيٍ٘بد ػِ ّغت ر٘صٝغ اىْطبقبد اىَغجيخ ػيٚٝجِٞ ( 8-1)اىشنو 

 

 : االلكترونً خطوات بناء الموقع: ثالثاً 

العنكبوتية ، عليها أن تخطط بشكل عميق  في إنشاء موقع خاص لها عل  الشبكة ةشرك  أن تبدأ أقبل 

 .. قبل أن تبدأ وأن تفهم عملية التصميم للموقع اإللكتروني

 : توجد مراحل أساسٌة لبناء الموقع اإللكترونً

 : تحدٌد الهدف من بناء موقع إلكترونً

،  ةالتجاريز ة، التزرويج للعالمز ةالسزوقي ةفزي الحصز ةو تيزادأ ةكهل الهدؾ يكمن في تياد ربحية الشزر

 .. الخ .... والتعريؾ بها ، كسب عمالء جدد في أداء األعمال ، عرض المنتجات ةتحقيق السرع

 : التخطٌط

 منال   .. يعتمد عل  التصميم والمحتوى ن ذل ن تقرر من هم متصفحين الموقع ألأيجب عل  الشركات 

اإللكتروني للتواصل مع العمالء  إلكترونيا  ، البيع عبر االنترنت ، استخدام البريدالتعريؾ بالمنتجات  :

 . الخ .. ومعالجة اعتراضتهم
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،  ةو مزن ناحيزة الصزيانأللمتصزفحين  فزي ؼايزة التنظزيم سزواء كزانن يكون الموقع أويجب 

 ةنيزألن التق ةحالزة تقزدم مسزتمر ن تكزون فزيأن تحرص كزل الحزرص علز  أفـعل  الشركة 

 . وأسر  تجعل األمور أسهل ةالمتؽير

حتزز  يكززرر تيارتززه  ن تكززون ضززمن محتويززات الموقززع معلومززات تخززدم المسززتهل أويجززب 

 . للموقع

 : الغرافٌك

يتزر   ةوتوضزيحي ةرسزوم بيانيز اإلخرا  مهم جدا  ، فزالموقع ذو تصزميم سزهل وراقزي وذو

 . لدى المستهلكين ةانطباعات جيد

 : ةالبرمج

 .HTML نقصد هنا أساسيات لؽة

 : والتروٌج التسوٌق

 . و محركات البحثأ ةن عن الموقع في المواقع اإلعالنيوذل  عن طريق اإلعال

 : الصٌانة

يضزا حتز  أو ةالتقنيات الجديزد منتظمة حت  تستفيد الشركات من ةصيان إل  تحتا  المواقع

 . ل  العودة للموقعإتجبر الناو 

 : (35) الموقع الناجح بشكل فعالاختصار المعاٌٌر التً ٌستخدمها وٌمكننا 

 المختلزؾ عنوانهزا الموقزع صزفحات مزن صزفحة لكزل يكزون أن مراعاة يجب : الصفحة عنوان  :أوالً "

 . عليه تحتو  ما يصؾ الذ 

 الصفحة لمحتوى وافيا عند كتابة وصفافـ البحث، محركات في يظهر الوصؾ : الصفحة وصف  :ثانٌاً 

 فزي المنزتج عزن الباحزث يسزتخدمها التزي الكلمزات نفسزها هزي تكون ما ؼالبا كلمة 20 عن يتيد أال عل 

 . البحث محركات

 

 اإلطــــار النظـــري                                                                الفصل األول                                 

                                                           
(3٩)  http://www.kenanaonline.com/page/8333 . 
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 لوصزؾ الكلمزات أقزرب ألنهزا وذلز  المفتاحيزة، الكلمزات أحيانزا عليهزا ويطلزق : الدالاة الكلماات  :ثالثااً 

 هزذ  لوضزع الصزفحة نزص فزي عنصزر يوجد ما ودائما   عنها، البحث المراد الصفحة محتوى أو السلعة

 . حرؾ 255 عن الكلمات هذ  حروؾ عدد تتيد أال مراعاة مع الكلمات،

 التائزر يضزطر ال حتز  الصفحة، أعل  في األهم يكون المحتوى دائما : الصفحة محتو  نص  :رابعاً 

 . واضحا   و بسيطا   اجعله و الجتء هذا بتنسيق واهتم أسفلها، يرى لكي الصفحة يحر  أن

 هزذا يقترن لم إن ولكن ، لنجاحه جدا مهم األنيق الجذاب الموقع شكل  :الموقع محتو  كتابة  :خامساً 

 الذ  هو فالمحتوى أهمية، للشكل يكون لن بالشراء، وتؽرى بالنقة توحي واضحة، جذابة مخاطبة بلؽة

 .المبيعات يصنع

 مناسزب عنزوان وكتابزة،   قصزيرة فقزرات شكل عل  المحتوى يجب ان تكون كتابة : المحتو  تنسٌق

 . االنتبا  ليجذب وكبيرا   واضحا يكون أن عل  للصفحة،

 الكتابزة أسزلوبكمزا أن  بالسزلعة المهتمزين للزتوار مقنع بؤسلوب الكتابة تتم أن يجب : المحتو  أسلوب

 كؤنز  مباشزرة التائزر خاطزب و "لز " "أنزت" منزل كلمات دائما استخدم المخاطب، بلؽة يكون أن يجب

 . السلعة عليه تعرض أمام  وهو تكلمه بائع

 كزان لزو كمزا وإجاباتهزا أسزئلة بكتابزة أيضزا قزم لكن و إمكانياتها، و السلعة صؾ و بشرح فقط تكتفي ال

 .. " بنفسه يسؤل التائر
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 المبحثىالثــــالث
 منهجوـــــةىالبحـــــث

 
 : طبٌعة البحث

 . وذل  من خالل اإلجابة عل  تساإالت البحثتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

 : مجتمع البحث والعٌنة

 : مجتمع البحث -1

 تززم تصززميم هززذا البحززث لدراسززة توجهززات الشززركات نحززو مفهززوم التسززويق اإللكترونززي ، حيززث ينحصززر

 .ة السعودي ةالعربي ةفي المملك ةمجتمع البحث في الشركات المساهم

 : عٌنة الدراسة -2

 ةصززال العززاملين فززي الشززركات المسززاهمتإللكترونززي ومززدراء التسززويق واالمززدراء التسززويق اتززم اختيززار 

 . إحدى أنوا  العينة الؽير احتمالية ةها عل  هذ  الدراسة وتعتبر العينكعينة ميسرة للبحث لتطبيق

 : أداة البحث

وذلز  لإلجابزة علز  ( االسزتبيان)كانت وسيلتنا المستخدمة لجمع البيانات الالتمة هي قائمة االستقصاء 

 . تساإالت البحث

ولقد تمت صياؼة األسئلة بواسطة الباحنتين وتم عرض االستبانة عل  األستاذ المشرؾ وتمت الموافقة 

 . عليها

 : طرٌقة جمع المعلومات

يقوم عل  البيانات  مٌدانًواآلخر ، يقوم عل  البيانات النانوية  نظرييتكون البحث من جتأين أحدهما 

 : وذل  كما يلي، األولية
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 : البٌانات الثانوٌة

األفكار األساسزية المرتبطزة حصلنا عل  البيانات النانوية للبحث من خالل جمع ومراجعة واستخالص 

بموضو  البحث من الكتب واألبحزاث والرسزائل المنشزورة و أوراق العمزل علز  اإلنترنزت والمكتبزات 

والمعتمدة من قبل جهات علمية أكاديمية مونوقة ، إلز  جانزب استشزارة لزبعض الكتزاب للحصزول علز  

ذين يحضرون الماجستير الب الراء بعض الطليضا  عل  أات في موضو  التسوق اإللكتروني ومعلوم

 . ةااللكتروني ةااللكتروني والتجار عن التسويق

 : البٌانات األولٌة

اعتمدت الباحنتان عل  استخدام أسلوب االستمارة في جمع البيانات األوليزة للبحزث عزن طريزق توتيزع 

وشزملت هزذ   استبانة عل  الجهات المعنية والتي ساهمت وساعدت في بناء إطار علمي للدراسزة( ١٢)

  : الجهات الشركات التالية

  شركة اسمنت المنطقة الشرقية

 شركة الصحراء للبتروكيماويات

 شركة جرير للتسويق

 شركة التامل لالستنمار الصناعي

  شركة الدريو للخدمات البترولية و النقليات

  شركة هرفي للخدمات الؽذائية

 شركة حلواني اخوان

  شركة القصيم التراعية

  االتصاالت السعوديةشركة 

  شركة إتحاد إتصاالت

  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

  شركة إتحاد عذيب لالتصاالت

  إعمار المدينة اإلقتصادية

 شركة دار األركان للتطوير العقار

 ساماكو)الشركة السعودية العربية للتسويق والتوكيالت المحدودة 

 بن  الرياض

 بن  ساب

 بن  الراجحي

 السعود  الهولند بن  

 بن  السعود  الفرنسي

 بالدالبن  
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 منهجٌة البحث          الفصل األول                                                                                            

 : الطرق اإلحصائٌة المستخدمة

 ..  ( spss )البرنامج المستخدم في التحليل برنامج

 : الطرٌقة الوصفٌة لوصف البٌانات

 . النسبة المئوية -٢

 . التكرار -١

 . الرسم البياني -3
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 محددات البحث         الفصل األول                                                                                            

 

 المبحثىالرابـــع
البحـــــــــثمحــــــدداتى  

 

 :تشتمل محددات البحث على ما ٌلً  

 :   مكانٌة محددات -

 فزي  المسزاهمة الشزركات علز  تشزتمل التزي المكانيزة حزدود  علز  البحزث لهزذا الميزداني الجانب يرتكت

 .. السعودية العربية المملكة

 

 :  زمنٌة محددات -

 فقزط الحاضزر الوقزت واقع يتناول ولكنه مستقبلية توقعات أو ماضية بؤحداث البحث موضو  يرتبط ال

 توتيزع سزتؽرقاو , م2010  لعزام النزاني الدراسزي الفصزل فزي وتحليلهزا األوليزة البيانزات جمزع تزم وقزد

 . شهرين ؼضون في وتبويبها البيانات وتفريػ االستبانة

 

 :  موضوعٌة محددات -

 الدراسزة هزذ  تركيزت تزم فإنزه إطارهزا في الموضو  تناول يمكن التي واألبعاد الجوانب لتعدد ً   نظرا

  . اإللكتروني التسويق مفهوم نحو السعودية الشركات توجهات حول
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 ـاوــًانفصــم انثـ
 

 اثانىتـــائج وانتىصٍــ
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 التحلٌل جنـتـائـ                                                                                                    ثانًالفصل ال

 

ىالتحلولىنتائــــــج:ىالمبحثىاألولى
 

 : ٚطف خظبئض ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌششوبد 

  :طج١ؼخ ػًّ ٚٔشبط اٌششوخ : 2

ٍِ ػْٞخ اىذساعخ ٍِ اىششمبد طجٞؼخ ػَيٖب ّٗشبطٖب فٜ ٍجبه % 3333ٝالدع اُ ٍب ّغجزٔ 

ٍِ اىششمبد ػْٞخ اىجذش ٕٜ ششمبد فٜ دِٞ اُ اىششمبد اىضساػٞخ ثيغذ ّغجزٖب % 9اىخذٍبد ، ٗ 

أٍب ثبىْغجخ ىيششمبد راد % 2836ّٗغجخ اىجْ٘ك % 931، ٗثيغذ ّغجخ ششمبد االعَْذ % 438

 : فقظ ٍِ افشاد ػْٞخ اىذساعخ % 1433شٙ فقذ ثيغذ ّغجزٖب االّشطخ االخ

 
 اتطبيعة عمل ونشاط الشركيوضا ( ٢-١) الشكل

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 33.3 33.3 33.3 7 خذِبد

 42.9 9.5 9.5 2 طٕبػخ

 47.6 4.8 4.8 1 صساػخ

 57.1 9.5 9.5 2 إعّٕذ

 85.7 28.6 28.6 6 اٌجٕٛن

 100.0 14.3 14.3 3 اخشٜ

Total 21 100.0 100.0 
 

 

 

 

33.3

9.5

4.89.5

28.6

14.3
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تراعة
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اخرى
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 نـتـائـج التحلٌل                                                                                                    ثانًالفصل ال

 

 :  سأط اٌّبي: 1

ٍيٞرررُ٘     11/21ثيغرررذ ّغرررجخ اىشرررشمبد ػْٞرررخ اىذساعرررخ اىزرررٜ ٝزرررشاٗح سأط ٍبىٖرررب ٍررربثِٞ 

ىنرو ٍَْٖرب فرٜ درِٞ اُ % 438ٍيٞرُ٘   در٘اىٜ  41/51ٗاىششمبد اىزٜ ٝزرشاٗح سأط ٍبىٖرب ٍربثِٞ 

 %. 9135ٍيُٞ٘   فؤمضش فقذ ثيغذ ّغجزٖب  51اىششمبد اىزٜ سأط ٍبىٖب 

 

 

 بداىششمسأط ٍبه ٝ٘ضخ ( 2-2) اىشنو

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

١ٍِْٛ س٠باي 23/13ِبث١ٓ   1 4.8 4.8 4.8 

١ٍِْٛ لاير 83/ 23ِبث١ٓ   1 4.8 4.8 9.5 

 100.0 90.5 90.5 19 83 ١ٍِْٛ لاير فأوثش

Total 21 100.0 100.0 
 

 

 

 

 

 

 

  

4.8 4.8

90.5

مليون رياال ٢٠/١٠مابين 

مليون لاير ٩٠/ ٠,مابين 

٩٠مليون لاير فؤكنر 
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 نـتـائـج التحلٌل                                                                                                    ثانًالفصل ال

 

 : دجُ اٌّج١ؼبد اٌغ٠ٕٛخ: 0

ٍيٞرُ٘  21/41ثيغذ ّغجخ اىششمبد ػْٞخ اىذساعرخ اىزرٜ ٝزرشاٗح دجرٌ ٍجٞؼبرٖرب اىغرْ٘ٛ ٍربثِٞ 

 %935ٍيٞرُ٘   در٘اىٜ  61/81دجٌ ٍجٞؼبرٖرب  اىغرْ٘ٛ ٍربثِٞ ٗاىششمبد اىزٜ ٝزشاٗح % 438  

 %.8537ٍيُٞ٘    111ُ اىششمبد اىزٜ دجٌ ٍجٞؼبرٖب اىغْ٘ٛ  ٝجيغ أفٜ دِٞ 

 

 

 
 دجٌ اىَجٞؼبد اىغْ٘ٝخٝجِٞ ( 3-2) اىشنو

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

١ٍِْٛ لاير 23/ 13ِبث١ٓ   1 4.8 4.8 4.8 

١ٍِْٛ لاير 53/ 23ِبث١ٓ   2 9.5 9.5 14.3 

١ٍِْٛ لاير فأوثش233  18 85.7 85.7 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

 

  

4.8 9.5

85.7

مليون لاير ٠,/ ١٠مابين 

مليون لاير ٢٠/ ٠,مابين 

مليون لاير فؤكنر٢٠٠
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 نـتـائـج التحلٌل                                                                                                    ثانًالفصل ال

 

 :انطؤال األول 

 :قٍاش تىجهاث انشركاث حنى مفهىو انتطىٌق اإلنكرتووً 

 .اٌششوخ ِفَٙٛ اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ ج١ذا رذسن: 2

ساك اىشرشمبد ٍفٖرً٘ اىزغر٘ٝق االىنزشّٗرٜ جٞرذا دٞرش ثيغرذ داافقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ ْٕبك ٍ٘

 % .95ّغجخ اىَ٘افقخ 

 

 ٍفًٖ٘ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ جٞذا بدرذسك اىششم ( 4-2) شنواى

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 38.1 33.3 33.3 7 ِٛافك

 100.0 61.9 61.9 13 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

موافق تماماموافقؼير موافق

4.8

33.3

61.9



 

76 
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 نـتـائـج التحلٌل                                                                                                    ثانًالفصل ال

 

 .ٌٙب اعزخذاَ اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ ِشثخْ أرؼزمذ اٌششوخ : 1

ىٖرب دٞرش ثيغرذ ّغرجخ  اعرزخذاً اىزغر٘ٝق االىنزشّٗرٜ ٍرشثخُ أجو ػْٞرخ اىذساعرخ ػيرٚ ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ ق

 %.76اىَ٘افقخ 

 

 

 رؼزقذ اىششمخ اُ اعزخذاً اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٍشثذب ىٖب( 5-2) اىشنو

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 9.5 9.5 9.5 2 غ١ش ِٛافك

 23.8 14.3 14.3 3 ِذب٠ذ

 76.2 52.4 52.4 11 ِٛافك

 100.0 23.8 23.8 5 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 نـتـائـج التحلٌل                                                                                                    ثانًالفصل ال

 

 .ٌذٜ اٌششوخعٍٛة ٠ذػُ ثشىً وج١ش إٌشبط اٌزغ٠ٛمٟ أاٌششوخ ثأْ اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ  رؼزمذ: 0

عرري٘ة ٝررذػٌ ثشررنو مجٞررش اىْشرربط أساعررخ ػيررٚ أُ اىزغرر٘ٝق االىنزشّٗررٜ ْٕرربك ٍ٘افقررخ ٍررِ قجررو ػْٞررخ اىذ

 % .91اىزغ٘ٝقٜ ىذٙ اىششمخ دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 

 

 

 

 

 

 اىششمخ ثؤُ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ  رؼزقذ( 6-2)و شناى

 عي٘ة ٝذػٌ ثشنو مجٞش اىْشبط اىزغ٘ٝقٜ ىذٙ اىششمخأ

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك ِطٍمب

 9.5 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 66.7 57.1 57.1 12 ِٛافك

 100.0 33.3 33.3 7 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 نـتـائـج التحلٌل                                                                                                    ثانًالفصل ال

 

عؤؤزخذاَ بطؤؤبس ٔشؤؤبطٙب اٌزغؤؤ٠ٛمٟ ثٚٔؤؤٟ نؤؤّٓ إرؤؤنِٓ اٌشؤؤشوخ ثةؤؤشٚسح رطج١ؤؤك اٌزغؤؤ٠ٛك االٌىزش: 2

 .اٌزم١ٕخ اٌذذ٠ثخ

طبس الىنزشّٜٗ ضَِ اَٝبُ اىششمخ ثضشٗسح رطجٞق اىزغ٘ٝق ااٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ ْٕبك 

 % .86ّشبطٖب اىزغ٘ٝقٜ ثؤعزخذاً اىزقْٞخ اىذذٝضخ دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 

 

 

 
 

 رطجٞق اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ  رئٍِ اىششمخ ثضشٗسح( 7-2)و شناى

 عزخذاً اىزقْٞخ اىذذٝضخبضَِ اطبس ّشبطٖب اىزغ٘ٝقٜ ث

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 9.5 9.5 9.5 2 غ١ش ِٛافك

 14.3 4.8 4.8 1 ِذب٠ذ

 57.1 42.9 42.9 9 ِٛافك

 100.0 42.9 42.9 9 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 نـتـائـج التحلٌل                                                                                                    ثانًالفصل ال

 

 .ٖ جش أعٍٛة غ١ش ِىٍف ِمبسٔخ ثؼٛائذرنِٓ اٌششوخ ثأْ رطج١ك اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ ٠ؼز: 8

جش أعي٘ة غٞش ٍنيف ٍقبسّخ ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ رطجٞق اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٝؼز

 % .85دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ  ٓثؼ٘ائذ

 

 

 

 

 
 ٓجش أعي٘ة غٞش ٍنيف ٍقبسّخ ثؼ٘ائذرئٍِ اىششمخ ثؤُ رطجٞق اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٝؼز( 8-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 14.3 9.5 9.5 2 ِذب٠ذ

 81.0 66.7 66.7 14 ِٛافك

 100.0 19.0 19.0 4 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 نـتـائـج التحلٌل                                                                                                    ثانًالفصل ال

 

 . ػّبيفٟ أداء األ خاٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ ٌزذم١ك اٌغشػثأ١ّ٘خ  خرؼزّذ اٌششو: 2

ػَربه ء األفرٜ أدا خاىزغر٘ٝق االىنزشّٗرٜ ىزذقٞرق اىغرشػْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعرخ ػيرٚ إَٔٞرخ 

 % 91دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 
 

 

 

 

 

 ػَبهفٜ أداء األ خاىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىزذقٞق اىغشػثؤَٕٞخ  خرؼزَذ اىششم( 9-2)و اىشن
 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك ِطٍمب

 9.5 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 76.2 66.7 66.7 14 ِٛافك

 100.0 23.8 23.8 5 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 نـتـائـج التحلٌل                                                                                                    ثانًالفصل ال

 

 .رؼزمذ اٌششوخ ثأ١ّ٘خ اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ ٌٍزٛاطً ِغ اٌؼّالء ٚخٍك طٛسح ر١ٕ٘خ ج١ذح ٌٍششوخ: 2

ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ إَٔٞخ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيز٘اطو ٍرغ اىؼَرالء ٗخيرق طر٘سح 

 % .96دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ  ىيششمخرْٕٞخ جٞذح 
 

 

 

 

 

 

 رؼزقذ اىششمخ ثؤَٕٞخ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيز٘اطو ٍغ اىؼَالء ( 11-2)و اىشن

 ٗخيق ط٘سح رْٕٞخ جٞذح ىيششمخ
 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 52.4 47.6 47.6 10 ِٛافك

 100.0 47.6 47.6 10 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 : انطؤال انثاوً 

 اإلنكرتووًانتعرف عهى انذوافع مه إضتخذاماث انتطىٌق 

 .ص٠بدح سثذ١خ اٌششوخ: 2

ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافرغ اىزغر٘ٝق االىنزشّٗرٜ ىيشرشمبد ٕر٘ صٝربدح سثذٞرخ 

 % .71اىششمخ دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 

 

 

 

 صٝبدح سثذٞخ اىششمخ( 11-2)و شناى

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 28.6 23.8 23.8 5 ِذب٠ذ

 71.4 42.9 42.9 9 ِٛافك

 100.0 28.6 28.6 6 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .ص٠بدح فٟ اٌذظخ اٌغٛل١خ: 1

ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد ٕ٘ صٝبدح فٜ 

 . % 81اىذظخ اىغ٘قٞخ دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 صٝبدح فٜ اىذظخ اىغ٘قٞخ( 12-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 19.0 14.3 14.3 3 ِذب٠ذ

 57.1 38.1 38.1 8 ِٛافك

 100.0 42.9 42.9 9 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .اإلػالْ ػٓ إٌّزجبد: 0

ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد ٕ٘ اإلػالُ ػِ 

  % .91اىَْزجبد دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلػالُ ػِ اىَْزجبد( 13-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 9.5 4.8 4.8 1 ِذب٠ذ

 47.6 38.1 38.1 8 ِٛافك

 100.0 52.4 52.4 11 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .اٌزش٠ٚج ٌٍؼالِخ اٌزجبس٠خ: 2

ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد ٕ٘ اىزشٗٝج ىيؼالٍخ 

 .% 91غذ ّغجخ اىَ٘افقخ اىزجبسٝخ دٞش ثي
 

 

 

 

 

 

 

 اىزشٗٝج ىيؼالٍخ اىزجبسٝخ (14-2)و اىشن
 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 9.5 4.8 4.8 1 ِذب٠ذ

 52.4 42.9 42.9 9 ِٛافك

 100.0 47.6 47.6 10 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .دزفبظ ثبٌؼّالء اٌذب١١ٌٓص٠بدح ِؼذي اال: 8

ىيششمبد ٕ٘ صٝبدح ٍؼذه نزشّٜٗ ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االى

 . % 66دزفبظ ثبىؼَالء اىذبىِٞٞ دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ اال
 

 

 

 

 

 

 

 دزفبظ ثبىؼَالء اىذبىِٞٞصٝبدح ٍؼذه اال( 15-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 33.3 28.6 28.6 6 ِذب٠ذ

 71.4 38.1 38.1 8 ِٛافك

 100.0 28.6 28.6 6 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .اٌذظٛي ػٍٝ ػّالء جذد: 2

قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد ٕ٘ اىذظ٘ه ػيٚ ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ 

 %.85ػَالء جذد دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 
 

 

 

 

 

 

 اىذظ٘ه ػيٚ ػَالء جذد( 16-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 9.5 9.5 9.5 2 غ١ش ِٛافك

 14.3 4.8 4.8 1 ِذب٠ذ

 52.4 38.1 38.1 8 ِٛافك

 100.0 47.6 47.6 10 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .رظبي ِغ اٌؼّالءٚاالرذم١ك ِض٠ذ ِٓ اٌزفبػ١ٍخ : 2

ٕ٘ رذقٞق ٍضٝذ ٍِ  ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد

  %.81رظبه ٍغ اىؼَالء دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ اىزفبػيٞخ ٗاال
 

 

 

 

 

 

 

 

 رذقٞق ٍضٝذ ٍِ اىزفبػيٞخ ٗاإلرظبه ٍغ اىؼَالء( 17-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك ِطٍمب

 19.0 14.3 14.3 3 ِذب٠ذ

 61.9 42.9 42.9 9 ِٛافك

 100.0 38.1 38.1 8 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .وغت ٚالء اٌؼّالء ٚاٌجّٙٛس ٌٍزؼبًِ ِغ إٌّظّخ: 5

ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد ٕ٘ مغت ٗالء 

  %.71اىؼَالء ٗاىجَٖ٘س ىيزؼبٍو ٍغ اىَْظَخ دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 
 

 

 

 

 

 

 مغت ٗالء اىؼَالء ٗاىجَٖ٘س ىيزؼبٍو ٍغ اىَْظَخ( 18-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 28.6 23.8 23.8 5 ِذب٠ذ

 61.9 33.3 33.3 7 ِٛافك

 100.0 38.1 38.1 8 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .رذػ١ُ اٌظٛسح اٌز١ٕ٘خ ٌٍششوخ فٟ أر٘بْ اٌؼّالء: 2

ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد ٕ٘ رذػٌٞ اىظ٘سح 

 %.85اىزْٕٞخ ىيششمخ فٜ أرٕبُ اىؼَالء دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 

 
 

 

 

 

 

 

 رذػٌٞ اىظ٘سح اىزْٕٞخ ىيششمخ فٜ أرٕبُ اىؼَالء( 19-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 14.3 14.3 14.3 3 ِذب٠ذ

 52.4 38.1 38.1 8 ِٛافك

 100.0 47.6 47.6 10 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .داء األػّبيأرذم١ك اٌغشػخ فٟ : 23

ّٜٗ ىيششمبد ٕ٘ رذقٞق اىغشػخ ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزش

  %.85داء األػَبه دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ أفٜ 
 

 

 

 

 

 

 داء األػَبهأرذقٞق اىغشػخ فٜ ( 21-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 14.3 9.5 9.5 2 ِذب٠ذ

 52.4 38.1 38.1 8 ِٛافك

 100.0 47.6 47.6 10 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .ػشع إٌّزجبد ٚاٌزؼش٠ف ثٙب: 22

ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد ٕ٘ ػشع 

  %.91اىَْزجبد ٗاىزؼشٝف ثٖب دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 
 

 

 

 

 

 اىَْزجبد ٗاىزؼشٝف ثٖبػشع ( 21-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك

 9.5 4.8 4.8 1 ِذب٠ذ

 47.6 38.1 38.1 8 ِٛافك

 100.0 52.4 52.4 11 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .رض٠ٚذ اٌؼّالء ثبٌّؼٍِٛبد ػٓ إٌّزجبد ٚاٌخذِبد: 21

اىؼَالء ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد ٕ٘ رضٗٝذ 

  %.95ثبىَؼيٍ٘بد ػِ اىَْزجبد ٗاىخذٍبد دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 
 

 

 

 

 

 

 رضٗٝذ اىؼَالء ثبىَؼيٍ٘بد ػِ اىَْزجبد ٗاىخذٍبد( 22-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 ِذب٠ذ

 61.9 57.1 57.1 12 ِٛافك

 100.0 38.1 38.1 8 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕزجبد ٚاٌخذِبد خاإلجبثخ ػٍٝ االعئٍخ اٌف١ٕ: 20

بد ٕ٘ اإلجبثخ ػيٚ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمْٕبك ٍ٘افقخ 

 %.76اىَزؼيقخ ثبىَْزجبد ٗاىخذٍبد دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ  خاالعئيخ اىفْٞ
 

 

 

 

 

 اإلجبثخ ػيٚ االعئيخ اىفْٞٔ اىَزؼيقخ ثبىَْزجبد ٗاىخذٍبد( 23-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك ِطٍمب

 19.0 14.3 14.3 3 غ١ش ِٛافك

 23.8 4.8 4.8 1 ِذب٠ذ

 85.7 61.9 61.9 13 ِٛافك

 100.0 14.3 14.3 3 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .ِؼبٌجخ اػزشانبد اٌؼّالء: 22

ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد ٕ٘ ٍؼبىجخ 

  %.57ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ اػزشاضبد اىؼَالء دٞش 
 

 

 

 

 

 

 

 ٍؼبىجخ اػزشاضبد اىؼَالء( 24-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.8 4.8 4.8 1 غ١ش ِٛافك ِطٍمب

 42.9 38.1 38.1 8 ِذب٠ذ

 66.7 23.8 23.8 5 ِٛافك

 100.0 33.3 33.3 7 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .رّبَ ػ١ٍّبد ث١غ ٚششاءإ: 28

رَبً ػَيٞبد ااىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد ٕ٘  ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ

 %.61ثٞغ ٗششاء ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 

 
 

 

 

 

 

 ارَبً ػَيٞبد ثٞغ ٗششاء( 25-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 14.3 14.3 14.3 3 غ١ش ِٛافك

 38.1 23.8 23.8 5 ِذب٠ذ

 61.9 23.8 23.8 5 ِٛافك

 100.0 38.1 38.1 8 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 .ِزبثؼخ ػ١ٍّبد ث١غ ٚششاء: 22

اىذساعخ ػيٚ أُ ٍِ دٗافغ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ىيششمبد ٕ٘ ٍزبثؼخ ػَيٞبد ْٕبك ٍ٘افقخ ٍِ قجو ػْٞخ 

  %.47ثٞغ ٗششاء دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 
 

 

 

 

 

 

 ٍزبثؼخ ػَيٞبد ثٞغ ٗششاء( 26-2)و اىشن

 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 14.3 14.3 14.3 3 غ١ش ِٛافك

 52.4 38.1 38.1 8 ِذب٠ذ

 66.7 14.3 14.3 3 ِٛافك

 100.0 33.3 33.3 7 ِٛافك رّبِب

Total 21 100.0 100.0 
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 :انطؤال انثانث 

 

 .. اٌّّبسعبد اٌفؼ١ٍخ ٌٍزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ ِٓ لجً اٌششوبدطج١ؼخ 

ٗه اىََبسعربد اىفؼيٞرخ ىيزغر٘ٝق االىنزشّٗرٜ أاىٚ أُ اّشبء ٍ٘قرغ اىنزشّٗرٜ ٕر٘  ثْٞذ ّزٞجخ ٕزا اىغئاه

جبثرخ ػرِ ػيرٚ اىزرشٗٝج اىنزشّٗٞرب ٗمرزىل اإل فٜ دِٞ ثيغذ اىَ٘افقخ% 1233دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 

شع اىَْزجرربد ىنررو ٍَْٖررب ّٗغررجخ ػرر% 939اىَزؼيقررخ ثبىَْزجرربد ٗاىخررذٍبد ٍبّغررجزٔ عررئيخ اىفْٞررخ األ

% 1131عرزخذاً اىجشٝرذ االىنزشّٗرٜ ٗ اضربفخ اىَ٘قرغ فرٜ دىٞرو اىَ٘اقرغ اىَخزيفرخ اٗاىزؼشٝف ثٖب ٗمزىل 

خشٙ ػالّبد اىَذف٘ػخ فٜ اىَ٘اقغ األػيٚ اىجٞغ ػجش االّزشّذ ٗمزىل اإلىنو ٍْٖب ٗثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ 

٘قغ ىَذشمبد اىجذش ٗمزىل عزخذاً ٍذشمبد اىجذش ٗرٖٞئخ اىَاىنو ٍَْٖب ّٗغجخ اىَ٘افقخ ػيٚ % 734

 .ىنو ٍَْٖب % 933ػزشاضبد اىؼَالء اٍؼبىجخ 

 (27-2)و اىشني

 

  

Responses 
Percent of 

Cases N 
Percent 

 

طج١ؼخ اٌّّبسعبد اٌفؼ١ٍخ ٌٍزغ٠ٛك 

 (a)االٌىزشٚ

 %100.0 %12.3 20 إٔشبء ِٛلغ إٌىزشٟٚٔ

 %80.0 %9.9 16 اٌزش٠ٚج إٌىزش١ٔٚب

 %95.0 %11.7 19 ػشع إٌّزجبد ٚاٌزؼش٠ف ثٙب إٌىزش١ٔٚب

 %60.0 %7.4 12 اٌج١غ ػجش اإلٔزشٔذ

 %60.0 %7.4 12 اإلػالٔبد اٌّذفٛػخ فٟ اٌّٛالغ االخشٜ

 %90.0 %11.1 18 إعزخذاَ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

ٚر١ٙئخ اٌّٛلغ ٌّذشوبد إعزخذاَ ِذشوبد اٌجذش 

 اٌجذش
15 9.3% 75.0% 

 %95.0 %11.7 19 إنبفخ اٌّٛلغ فٟ د١ًٌ اٌّٛالغ اٌّخزٍفخ

 %80.0 %9.9 16 اإلجبثخ ػٓ االعئٍٗ اٌف١ٕخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٓ

 %75.0 %9.3 15 ِؼبٌجخ إػزشانبد اٌؼّالء

Total 162 100.0% 810.0% 
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 (27-2)اىشنو ربثغ 
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 :انطؤال انرابع 

 .. عزفبدح اٌششوبد ِٓ اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔاِذٜ 

ثْٞذ ّزٞجخ ٕزا اىغئاه اىٚ أُ ٍؼظٌ اىششمبد ػْٞخ اىجذش مبُ ٍغز٘ٙ اىفبئرذح ٍْٖرب فرٜ رذقٞرق إٔرذاف 

االسثبح أقو فٜ دِٞ ثيغذ ّغجخ ٍغز٘ٙ اىفبئذح اىَذققخ فٜ صٝبدح % 2836ثْغجخ % 41-21اىششمخ ٍِ 

ٗ ٍؼظٌ اىششمبد ػْٞخ اىجذرش مربُ ٍغرز٘ٙ اىفبئرذح ٍْٖرب فرٜ رذقٞرق رذغرِٞ % 3333ثْغجخ % 21ٍِ 

فٜ دِٞ ثيغذ ّغجخ ٍغز٘ٙ اىفبئذح اىَذققخ فٜ ٍؼشفخ ارجبٕبد % 2338ثْغجخ % 41-21اىخذٍبد ٍِ 

ب فرٜ رقٞرٌٞ ٗ ٍؼظٌ اىششمبد ػْٞخ اىجذش مبُ ٍغز٘ٙ اىفبئذح ٍْٖ% 3831ثْغجخ % 41-21اىغ٘ا ٍِ 

فررٜ دررِٞ ثيغررذ ّغررجخ ٍغررز٘ٙ اىفبئررذح اىَذققررخ فررٜ رذذٝررذ % 2836ثْغررجخ % 41-21اىَْبفغررِٞ ٍررِ 

ٗ ٍؼظرٌ اىشرشمبد ػْٞرخ اىجذرش مربُ % 2338ثْغرجخ % 61-41اىخظبئض اىذَٝ٘غشافٞخ ىيؼَرالء ٍرِ 

دِٞ  فٜ% 2836ثْغجخ % 81-61ٍغز٘ٙ اىفبئذح ٍْٖب فٜ ثْبء اىشغجخ ىذٙ اىؼَٞو ىششاء اىَْزجبد ٍِ 

 %.2338ثْغجخ % 41-21ثيغذ ّغجخ ٍغز٘ٙ اىفبئذح اىَذققخ فٜ رذغِٞ ج٘دح اىؼَو ٍِ 

 

 (28-2)و اىشن

 اٌؼجبسح َ

 ِغزٜٛ اٌفبئذح اٌّذممخ

 طفش
 13ألً ِٓ 

% 
12-23% 22-23% 22-53% 

52-

233% 

ْ % ْ % ْ % ْ % ْ % ْ % 

 1 رذم١ك أ٘ذاف اٌششوخ 2
2.8 

0 
22.0 

2 
15.2 

1 
2.8 

2 
22.3 

2 
22.3 

 1 ص٠بدح فٟ االسثبح 1
2.8 

2 
00.0 

0 
22.0 

0 
22.0 

2 
22.3 

1 
2.8 

 2 رذغ١ٓ اٌخذِبد 0
2.5 

2 
2.5 

8 
10.5 

8 
10.5 

2 
22.3 

8 
10.5 

2 
ِؼشفخ إرجب٘بد 

 اٌغٛق
2 

2.5 
1 

2.8 
5 

05.2 
8 

10.5 
1 

2.8 
0 

22.0 

 1 رم١١ُ إٌّبفغ١ٓ 8
2.8 

0 
22.0 

2 
15.2 

2 
22.3 

0 
22.0 

0 
22.0 

 1 رذذ٠ذ اٌفشص اٌّزبدخ 2
2.8 

2 
15.2 

0 
22.0 

2 
15.2 

1 
2.8 

1 
2.8 

2 
رذذ٠ذ اٌخظبئض 

 اٌذ٠ّٛغشاف١خ ٌٍؼّالء
0 

22.0 
2 

22.3 
1 

2.8 
8 

10.5 
0 

22.0 
2 

22.3 

5 

ثٕبء اٌشغجخ ٌذٜ 

اٌؼ١ًّ ٌششاء 

 إٌّزجبد

1 
2.8 

2 
22.3 

2 
22.3 

0 
22.0 

2 
15.2 

1 
2.8 

 1 رذغ١ٓ جٛدح اٌؼًّ 2
2.8 

0 
22.0 

8 
10.5 

1 
2.8 

8 
10.5 

2 
22.3 
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 :انطؤال اخلامص 

 .. اٌزذذ٠بد اٌزٟ رؼزشع اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ

ثْٞررذ ّزٞجررخ ٕررزا اىغررئاه اىررٚ أُ امجررش اىزذررذٝبد اىزررٜ رؼزررشع اىزغرر٘ٝق االىنزشّٗررٜ ٕرر٘ اىخظ٘طررٞخ 

ٗثيغذ اىَ٘افقخ ػيٚ اُ رط٘س رنْ٘ى٘جٞرب اىَ٘اقرغ ٗمرزىل ػ٘ائرق اىيغرخ ٕرٜ ٍرِ % 3637ٗاالٍِ ثْغجخ 

ىنو ٍْٖب فَٞب مبّذ ّغجخ اىَ٘افقخ ػيٚ ػذً % 1637ثْغجخ اىزذذٝبد اىزٜ رؼزشع اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ 

% 1333قْبػخ االداسح اىؼيٞب ٕٜ ٍِ إٌ االعجبة اىزٜ رذذٝبد اىزٜ رؼزشع اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ثْغجخ 

فرٜ درِٞ ثيغرذ ّغرجخ اىَ٘افقرخ % 1131ّٗغجخ اىَ٘افقخ ػيرٚ اسرفربع رنربىٞف اقبٍرخ اىَ٘اقرغ االىنزشّٗٞرخ 

 %.637ِ ىجْبء اىَ٘قغ االىنزشّٜٗ ػيٚ ػذً ٗج٘د ٍزخظظٞ

 (29-2)و اىشن

 

  

Responses 

Percent of Cases 
N 

Percent 

 

 (a)اٌزذذ٠بد اٌزٟ رؼزشع اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ

 %26.7 %13.3 4 ػذَ لٕبػخ اإلداسح اٌؼ١ٍب

 %20.0 %10.0 3 إسرفبع رىب١ٌف إلبِخ اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ

االٌىزش١ٔٚخرطٛس رىٌٕٛٛج١ب اٌّٛالغ   5 16.7% 33.3% 

 %33.3 %16.7 5 ػٛائك اٌٍغخ ثبٌٕغجخ ٌٍؼب١ٍِٓ

 %73.3 %36.7 11 اٌخظٛط١خ ٚاألِٓ

 %13.3 %6.7 2 ػذَ ٚجٛد ِزخظظ١ٓ ٌجٕبء اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ

Total 30 100.0% 200.0% 
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 :انطؤال انطادش 

 .. اٌمغُ اٌّغنٚي ػٓ رطج١ك اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ

ػِ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ  دٞش ثيغرذ  خاداسح اىزغ٘ٝق ٕٜ اىجٖخ اىَغئٗى ثْٞذ ّزٞجخ ٕزا اىغئاه اىٚ أُ

ىرٜ ٕرٜ اىجٖرخ اىَغرئٗىخ ػرِ اىَ٘افقرخ ػيرٚ اُ اداسح اىذبعرت اٟٗ ثيغرذ ّغرجخ % 4736ّغجخ اىَ٘افقرخ 

ػرِ اىزغر٘ٝق  خاداسح اىَجٞؼبد ٕٜ اىجٖخ اىَغئٗىُ أّٗغجخ اىَ٘افقخ ػيٚ % 3831زشّٜٗ اىزغ٘ٝق االىن

خررشٙ ٕررٜ اىَغررئٗىخ ػررِ أُ ْٕرربك اداساد أفررٜ دررِٞ مبّررذ ّغررجخ اىَ٘افقررخ ػيررٚ  %935االىنزشّٗررٜ 

 . اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ

 

 

(31-2) واىشن  

 

 

  

Responses 

Percent of Cases 
N 

Percent 

 

 (a)اٌمغُ اٌّغنٚي ػٓ رطج١ك اٌزغ٠ٛك االٌىزشْٚ

 %12.5 %9.5 2 إداسح اٌّج١ؼبد

 %62.5 %47.6 10 إداسح اٌزغ٠ٛك

 %50.0 %38.1 8 إداسح اٌذبعت االٌٟ

 %6.3 %4.8 1 أخشٜ

Total 21 100.0% 131.3% 
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 :انطؤال انطابع 

 ... اإلداساد اٌزٟ رشبسن فٟ رطج١ك أعٍٛة ِٚفَٙٛ اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ ِٚبِذٜ ِشبسوزٙب

اىزغر٘ٝق ٕرٜ اىجٖرخ األمضرش ٍشربسمخ فرٜ رطجٞرق أعري٘ة ٍٗفٖرً٘ ثْٞذ ّزٞجرخ ٕرزا اىغرئاه اىرٚ أُ اداسح 

فرٜ درِٞ ثيرغ ٍز٘عرظ ٍشربسمخ مرو ( 3371=ً)اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ دٞش مبُ اىَز٘عظ ىَذٙ اىَشبسمخ 

 .ىنو ٍَْٖب ( 3333)ٍِ اداسح اىَجٞؼبد ٗاداسح اىذبعت االىٜ 

 

 

 (31-2)و اىشن

 

 
Mean Std. Deviation دسجخ اٌّشبسوخ 

اٌزغ٠ٛكإداسح   فؼبىخ 561. 3.71 

 658. 3.33 إداسح اٌّج١ؼبد
 فؼبىخ

 966. 3.33 إداسح اٌذبعت ا٢ٌٟ
 فؼبىخ
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 :انطؤال انثامه 

 .. خز١بس اٌؼب١ٍِٓ فٟ لغُ اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔااألعظ اٌزٟ رُ ػٍٝ أعبعٙب 

خزٞربس اىؼربٍيِٞ فرٜ اعبعرٖب ٝرزٌ أرؤرٜ فٜ اىَقبً االٗه ٗاىزٜ ػيٚ ىٚ أُ اىخجشح اثْٞذ ّزٞجخ ٕزا اىغئاه 

 ُ اىَئٕرو اىذساعرٜأٗ ثيغذ اىَ٘افقخ ػيرٚ % 4132افقخ قغٌ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ دٞش ثيغذ ّغجخ اىَ٘

فٜ دِٞ  %3533خزٞبس اىؼبٍيِٞ فٜ قغٌ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ٍبّغجزٔ اعبط اىزٛ ٝزٌ ػِ طشٝقخ ٕ٘ األ

عربط فرٜ اخزٞربس اىؼربٍيِٞ فرٜ قغرٌ اىزغر٘ٝق ُ ر٘فش ٍٖبساد شخظٞخ ٕر٘ األأثيغذ ّغجخ اىَ٘افقخ ػيٚ 

 %.933االىنزشّٜٗ 

 

 (32-2)و اىشن

 

  

Responses 

Percent of Cases 
N 

Percent 

 

 (a)االعظ اٌزٟ رُ ػٍٝ اعبعٙب إخز١بس اٌؼب١ٍِٓ

 %66.7 %35.3 12 اٌّنً٘ اٌذساعٟ

 %77.8 %41.2 14 اٌخجشح

 %44.4 %23.5 8 رٛفش ِٙبساد شخظ١خ

Total 34 100.0% 188.9% 
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 :انطؤال انتاضع 

 ..خ ٚجٛد ِٛظف١ٓ ِخزظ١ٓ ِٚغن١ٌٚٓ ػٓ اٌزغ٠ٛك االٌىزشٟٚٔ فٟ اٌششو

ىٚ أُ ٍؼظٌ اىششمبد ػْٞرخ اىجذرش ٝ٘جرذ ىرذٖٝب ٍر٘ظفِٞ ٍخزظرِٞ ٍٗغرئٗىِٞ اثْٞذ ّزٞجخ ٕزا اىغئاه 

فرٜ درِٞ ثيغرذ ّغرجخ اىشرشمبد اىزرٜ الٝ٘جرذ ىرذٖٝب ٍخزظرِٞ % 7632 ػِ اىزغر٘ٝق االىنزشّٗرٜ ثْغرجخ

 %.2338ٍٗغئٗىِٞ ػِ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ 

 

 

 (33-2)و اىشن

 ْٕبك ٍ٘ظفِٞ ٍخزظِٞ ٍٗغئىِٞ ػِ اىزغ٘ٝق االىنزشّٜٗ ثٖزا اىقغٌ 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 76.2 76.2 76.2 16 ٔؼُ

 100.0 23.8 23.8 5 ال

Total 21 100.0 100.0 
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 خالصة والتوصٌاتالفصل الثانً                                                                                            الــ

 

 

ىالمبحثىالثاني

ىالنتائجىوالتوصوات
 

 ..ج ـائـتـىـاناخلالصت ومىاقشت 

كبيزرة وإدراكزا جيزدا  ةهميزأ ةالمسزاهم ةظهزرت الشزركات السزعوديأ ةالدراسز من خزالل إجزراء .٢

ن أموافقززة الشززركات التززي تعتقززد وبلؽززت ، %٢٩ومعقززوال لمفهززوم التسززويق االلكترونززي بنسززبة 

يززدعم التسززويق االلكترونززي %  ٢٠وبنسززبة  %,4اسززتخدام التسززويق االلكترونززي مززربا لهززا 

تطبيززق التسززويق االلكترونززي يعتبززر بززؤن % ٢٩ ةالموافقززحيززث بلؽززت نسززبة ،التسززويقي النشززاط 

 % .٢٠عمال بنسبة فهو يحقق سرعة في أداء األ  سلوب ؼير مكلؾ مقارنة بعوائدأ

نظززرا  إلرتفززا  النسززب نززرى أن التسززويق اإللكترونززي لززه أنززر ايجززابي علزز  دعززم النشززاط التسززويقي 

 .للشركات

لكترونززي للشززركات هززو تيززادة تسززويق االن مززن دوافززع الأتضززا لنززا مززن خززالل نتززائج البحززث ي .١

مزا بالنسزبة أ، % ٢٢السزوقية بنسزبة  ةوتيزادة الحصز،% 4٢نسزبة الموافقزة  فقد بلؽزت ةالربحي

مزا بالنسزبة لتزرويج العالمزة أ%  ٢٠ها فقد بلؽت نسبة الموافقزة للشركات التي تعلن عن منتجات

% ٢٩وبلؽت نسبة الموافقة  %,,ومعدل االحتفاظ بالعمالء بلؽت النسبة ، % ٢٠و  التجارية

عمزال بلؽزت داء األأما الشركات التزي حققزت السزرعة فزي لتدعيم الصورة الذهنية للشركات بين

وبلؽززت نسززبة الشززركات التززي تززتود العمززالء بالمعلومززات عززن المنتجززات % ٢٩نسززبة موافقتهززا 

لمعالجزة اعتراضزات % ٩4الفنية المتعلقزة بالمنتجزات  و ةسئلعل  األ ةجابلإل %,4و % ٢٩

 .إتمام عمليات بيع وشراء % ٢,العمالء و 

نالحظ هنا أن أعل  نسبه من الدوافع هي تتويد العمزالء بالمعلومزات عزن المنتجزات وبزذل  حققزت 

 الشركات سهولة وصول المعلومات للعمالء وايضا  الترويج بؤساليب قليلة التكلفة

نشزاء موقزع إالفعلية للتسويق االلكترونزي هزو  ول الممارساتأن  أفراد العينة أن قبل توصلنا م .3

في حين بلؽزت الموافقزة علز  التزرويج الكترونيزا % ٢١،3الكتروني حيث بلؽت نسبة الموافقة 

ونسبة عرض المنتجات واستخدام البريد االلكتروني % ٢،٢سئلة الفنية بنسبة جابة عن األإلوا

في  ةعالنات المدفوعونسبة البيع عبر االنترنت واإل %٢٢،٢في دليل المواقع  وإضافة الموقع
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لكززل منهمززا ونسززبة الموافقززة علزز  اسززتخدام محركززات البحززث وتهيئززة % ,،4خززرى المواقززع األ

 .لكل منهما % ٢،3الموقع لمحركات البحث ومعالجة اعتراضات العمالء 

 

ن مزدى اسزتفادة الشزركات مزن اسزتخدام التسزويق االلكترونزي أ تبين لنا من خالل نتائج البحث  .,

 تتمنل في 

 ١٢بنسبة % ٠,_١٢هداؾ تحقيق األ،,% 

 33،3بنسبة %  ١٠قل من أرباح تيادة األ% 

  ١3،٢بنسبة % ٠,_١٢تحقيق تحسين الخدمات% 

  3٢،٢بنسبة % ٠,_١٢معرفة اتجاهات السوق% 

  ١٢بنسبة % ٠,_١٢تقييم منافسين من،,% 

  ١3،٢بنسبة %  ٠,_٢,الخصائص الديموؼرافية للعمالء تحديد% 

  ١٢بنسبة % ٢٠_٢,بناء الرؼبة لدى العميل لشراء المنتجات،,% 

  ١3،٢بنسبة % ٠,_١٢تحسين جودة العمل % 

 

يث بلؽت لمستوى الفائدة هي في معرفة اتجاهات السوق هي ح ةعل  المحققن النسبة األأيتضا لنا هنا 

 %.33،3رباح التي بلؽت نسبتها األنم يليها تيادة % 3٢،٢

كبزر التحزديات التزي تعتزرض التسزويق أن أل  نتائج مهمزة وهزي إفراد العينة أوتم التوصل من  .٩

نم يليهزا تطزور تكنولوجيزا المواقزع % 4،,3االلكتروني هي الخصوصية واالمن بلؽت نسبتها 

ونسزبة % ٢3،3العليزا دارة نزم يليهزا نسزبة عزدم قناعزة اإل% 4،,٢وكذل  عوائق اللؽة بنسزبة 

في حزين بلؽزت نسزبة عزدم وجزود متخصصزين % ٢٠ارتفا  تكاليؾ إقامة المواقع االلكترونية 

 % .4،,لبناء المواقع 

 .. (التحديات التي تعترض الشركات السعودية )هم المعوقات أوبذل  توصلنا إل  
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 خالصة والتوصٌاتالــ                                         الفصل الثانً                                                   

 

 :اث ــٍــىصـــتــان

تقتززرح البززاحنتين مجموعززة مززن  ةق االلكترونززي فززي الشززركات السززعوديفضززل للتسززويأجززل تطبيززق أمززن 

 :التوصيات 

ويحقزق سلوب ؼير مكلؾ مقارنزة بعوائزدة أالتسويق االلكتروني يدعم النشاط التسويقي ويعتبر  .٢

عمززال لززذل  نوصززي بالعمززل علزز  تعتيززت اسززتخدام التسززويق االلكترونززي وتيززادة سزرعة أداء األ

 .متاياها المتعددة 

ن تقتنزع قناعزة أدارة العليزا التؽلب عل  الصزعوبات التزي تواجزه التسزويق االلكترونزي فعلز  اإل .١

لتحقق الخصوصزية يضا تعتيت النقة في الخدمات أبضرورة وجود التسويق االلكتروني و ةتام

من وتحرص عل  تطوير تكنولوجيا المواقع بتوظيؾ موظفين مبرمجين مختصزين بكيفيزة واأل

 .التعامل مع المواقع االلكترونية 

 عل  الشركات ان تدعم مماراسات التسويق اإللكتروني وخاصة محركات البحث  .3

إدارة )ترونززي منززل تؤسززيو وحززدات إداريززة مترابطززة ومتعاونززة للقيززام بؤنشززطة التسززويق االلك .,

وذل  عن طريق دعم الكفاءات ( وؼيرها ... إدارة الحاسب اآللي ، إدارة المبيعات ، التسويق 

 .البشرية والفنية واإلدارية المإهلة والمدربة لتطبيق مفهوم التسويق االلكتروني 

 في االطار التنظيمي نقترح العمل عل  اسزتحداث وحزدات تنظيميزة تحزت مسزم  إدارة تسزويق .٩

سزلوب أبحاث والدراسات المرتبطزة بتطبيزق مختصة بالبرامج االلكترونية واأل الكتروني تكون

 .التسويق االلكتروني في الشركات 

فراد في كافة مراكت وإدارات الشركة في التعامل مزع الطزالب الحرص عل  تنمية وتدريب األ .,

نززر فززي قضززايا التنميززة والتطززوير أاسززات فززإجراء البحززوث العلميززة لهززا الززذين يحضززرون الدر

 . هالعلمي بالمجتمع السعود  ومإسساتوالتحديث والرقي بمستوى البحث 

 .سلوب التسويق االلكتروني أللشركات المتقدمة في تطبيق  ةاالستفادة من التجارب الناجح .4

 .قيام الجامعات بتدريو بعض المقررات التي تتضمن التسويق االلكتروني  .٢

 .ثٖخ ىذساعزْب ٗىنِ ثضٝبدح ػذد اىؼْٞخ ىي٘ط٘ه اىٚ ّزبئج أمضش دقخّقزشح دساعخ ٍشب .9
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           المملكة العربٌة السعودٌة 

جامعة الملك فٌصل              

    كلٌة العلوم اإلدارٌة والتخطٌط  

 طالبات –الدمام    التسوٌق قسم 

 

 

 حفظه هللا /........سعادة االستاذ           

 تحٌه طٌبه وبعد 

إن اجراء البحوث العلمٌه فً الموضوعات التً تكون ذات اهمٌة للمجتمع السعودي سوف ٌكون له 

جمٌل االثر فً قضاٌا التنمٌة والتطوٌر والتحدٌث والرقً بمستو  البحث العلمً ألعلى درجاته 

 بالمجتمع ومإسساته 

ج من الجامعه وهو بعنوان تقٌٌم نشاط ومن هذا المنطلق نقوم بؤجراء هذا البحث كمتطلب للتخر

 ( دراسه مٌدانٌه ) التسوٌق االلكترونً فً الشركات السعودٌه 

 

 صالح سلٌمان الرشٌد.تحت اشراف د

 

وعلٌه نؤمل تفضلكم بؤستقطاع وقتكم لتعبئة االستبانة المرفق التً تم تصمٌمها بطرٌقه ال تتطلب 

ؤن هذه المعلومات ستستخدم فقط الغراض البحث العلمً وقتا طوٌال لالجابه كما نرٌد ان ننوه لكم ب

 .وأنها ستحظى بالسرٌه التامه ولن ٌطلع علٌها احد 

 ووفقكم هللا لما ٌحب وٌرضى ,شاكرٌن لكم حسن تعاونكم 

 

 هال السبٌعً ,, عبٌر الجلهمً / الباحثتٌن 

 جامعة الملك فٌصل 

 كلٌة العلوم االدارٌة والتخطٌط 

 قسم تسوٌق
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 بداٌة نرٌد ان نوضح مفهوم التسوٌق االلكترونً 

هو جزء ال ٌتجزأ من االعمال االلكترونٌه تتضمن الوسائط االلكترونٌه فً أداء االنشطه التسوٌقٌه 

لتحقٌق اهداف تسوٌقٌه للشركه وجوهر التسوٌق االلكترونً هو استخدام الحاسب وتكنولوجٌا 

 طة الوسٌط اال وهو االنترنت االتصاالت وبناء عالقات مع العمالء بواس

 

 : السإال االول 

 ٌهدف هذا السإال إلى قٌاس توجهات الشركة نحو مفهوم التسوٌق االلكترونً واهمٌته 

فضال اقرأ مجموعة العبارات التالٌه بحرص ثم حدد إلى اي مد  توافق او ال توافق على مضمون 

 وذلك بوضع عالمة فً الموقع المناسب امام العبارة للداللة على رأٌك , كل عبارة

 موافق العبارات م
 تماما

غٌر  محاٌد موافق
 مواقف 

غٌر 
موافق 
 مطلقا

تدرك الشركة مفهوم التسوٌق االلكترونً  1
 جٌدا 

     

تعتقد الشركة ان استخدام التسوٌق  2
 االلكترونً مربحا لها 

     

تعتقد الشركة بؤن التسوٌق االلكترونً  3
اسلوب ٌدعم بشكل كبٌر النشاط التسوٌقً 

 لد  الشركة

     

تإمن الشركة بضرورة تطبٌق التسوٌق  4
االلكترونً ضمن إٌطار نشاطها التسوٌقً 

 بؤستخدام التقنٌة الحدٌثة 

     

تإمن الشركة بؤن تطبٌق التسوٌق  5
االلكترونً ٌعتبر أسلوب غٌر مكلف مقارنة 

 بعوائدة 

     

تعتمد الشركه بؤهمٌة التسوٌق االلكترونً  6
 لتحقٌق السرعه فً أداء االعمال 

     

تعتقد الشركة بؤهمٌة التسوٌق االلكترونً  7
للتواصل مع العمالء وخلق صورة ذهنٌة 

 جٌدة للشركة 
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 : السإال الثانً 

 ٌهدف هذا السإال إلى التعرف على الدوافع من استخدام التسوٌق االلكترونً للشركات 

فضال اقرأ مجموعة العبارات التالٌة بحرص ثم حدد إلى اي مد  توافق او ال توافق على مضمون 

 كل عبارة وذلك بوضع عالمة فً الموقع المناسب امام العبارة للدالله على رأٌك 

موافق  العبارات م
 تماما

غٌر  محاٌد موافق
 موافق

غٌر 
موافق 
 مطلقا

      زٌادة ربحٌة الشركة 1

      زٌادة فً الحصة السوقٌة 2

      اإلعالن عن المنتجات 3

      التروٌج للعالمة التجارٌة 4

      زٌادة معدل اإلحتفاظ بالعمالء الحالٌٌن 5

      الحصول على عمالء جدد 6

التفاعلٌة واإلتصال مع تحقٌق مزٌد من  7
 العمالء

     

كسب والء العمالء والجمهور للتعامل مع  8
 المنظمة

     

تدعٌم الصورة الذهنٌة للشركة فً أذهان  9
 العمالء

     

1
0 

      تحقٌق السرعة فً اداء األعمال

1
1 

      عرض المنتجات والتعرٌف بها

1
2 

تزوٌد العمالء بالمعلومات عن المنتجات 
 والخدمات

     

1
3 

اإلجابة على االسئلة الفنٌه المتعلقة بالمنتجات 
 والخدمات

     

1
4 

      معالجة اعتراضات العمالء

1
5 

      اتمام عملٌات بٌع وشراء

1
6 

      متابعة عملٌات بٌع وشراء
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 :السإال الثالث 

 هذا السإال إلى التعرف على طبٌعة الممارسات الفعلٌة للتسوٌق االلكترونً من قبل الشركات  ٌهدف

فضال اقرأ مجموعة العبارات التالٌة بحرص ثم حدد ب نعم او أل على مضمون كل عبارة وذلك 

 بوضع عالمة فً الموقع المناسب امام العبارة للداللة على رأٌك

 العبارات م
 

 ال نعم

   إنشاء موقع إلكترونً  1

   التروٌج إلكترونٌا  2

   عرض المنتجات والتعرٌف بها إلكترونٌا  3

   البٌع عبر اإلنترنت 4

اإلعالنات المدفوعة فً المواقع االخر   5
 (البنرات )

  

   إستخدام البرٌد االلكترونً  6

إستخدام محركات البحث وتهٌئة الموقع  7
 لمحركات البحث 

  

   إضافة الموقع فً دلٌل المواقع المختلفة  8

اإلجابة عن االسئله الفنٌة المتعلقة  9
 بالمنتجات والخدمات 

  

   معالجة إعتراضات العمالء 10

  

 

 



 

119 
 

 :السإال الرابع 

 ٌهدف هذا السإال إلى التعرف على مامد  استفادة الشركات من التسوٌق االلكترونً  

فضال اقرأ مجموعة العبارات التالٌة بحرص ثم حدد النسبة المناسبة على مضمون كل عبارة وذلك 

 بوضع عالمة فً الموقع المناسب امام العبارة للدالله على رأٌك 

 
 م
 

 
 العبارات
 

 مستو  الفائدة المحققة

 2٠أقل من  صفر
% 

21-
4٠% 

41-
6٠% 

61-
8٠% 

81-
1٠٠% 

       تحقٌق أهداف الشركة  1

       زٌادة فً االربا  2

       تحسٌن الخدمات 3

       معرفة إتجاهات السوق 4

       تقٌٌم المنافسٌن  5

       تحدٌد الفرص المتاحة  6

تحدٌد الخصائص  7
 الدٌموغرافٌة للعمالء 

      

بناء الرغبة لد  العمٌل  8
 لشراء المنتجات

      

       تحسٌن جودة العمل 9

1
0 

       أخر  

 

 : السإال الخامس 

 ٌهدف هذا السإال إلى التعرف على التحدٌات التً تعترض التسوٌق االلكترونً 

فضال اقرأ مجموعة العبارات التالٌة بحرص ثم حدد ب نعم او أل على مضمون كل عبارة وذلك 

 بوضع عالمة فً الموقع المناسب امام العبارة للدالله على رأٌك 

 ال نعم العبارات  م

   عدم قناعة اإلدارة العلٌا  1

   إرتفاع تكالٌف إقامة المواقع اإللكترونٌة  2

   تطور تكنولوجٌا المواقع االلكترونٌة 3

   عوائق اللغة بالنسبة للعاملٌن 4

   الخصوصٌة واألمن  5

عدم وجود متخصصٌن لبناء الموقع  6
 االلكترونً 

  

   أخر  7



 

121 
 

 

 

 :السادس  السإال

 القسم المسإول عن تطبٌق التسوٌق اإللكترونً ؟

  إدارة المبٌعات 

  إدارة التسوٌق 

  ًإدارة الحاسب اآلل 

   أخر________ 

 

 

 :السإال السابع 

 ماهً اإلٌرادات التً تشارك فً تطبٌق أسلوب ومفهوم التسوٌق االلكترونً ومامد  مشاركتها 

مشاركة  العبارات م
 فعالة

مشاركة 
 متوسطة

مشاركة 
 ضعٌفة

 مشاركة معدومة

     إدارة التسوٌق 1

     إدارة المبٌعات 2

إدارة الحاسب  3
 اآللً

    

 

 :السإال الثامن 

 ماهً األسس التً تم على أساسها إختٌار العاملٌن فً هذا القسم ؟

  ًالمإهل الدراس 

  الخبرة 

  توفر مهارات شخصٌة 

   أخر_________ 
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 :التاسع السإال 

 

 هناك موظفٌن مختصٌن ومسإلٌن عن التسوٌق االلكترونً بهذا القسم ؟

  نعم 

 ال 

 

 :السإال العاشر 

                

 طبٌعة عمل ونشاط الشركة ؟                

  خدمات 

  صناعة 

  زراعة 

  إسمنت 

  البنوك 

  أخر 

 :السإال الحادي عشر

 أٌن ٌقع رأس مال الشركة ؟                            

  ملٌون لاير  1٠اقل من 

  ملٌون رٌاال  1٠/2٠مابٌن 

  ملٌون لاير  3٠/ 2٠مابٌن 

  ملٌون لاير  4٠/ 3٠مابٌن 

  ملٌون لاير  5٠/ 4٠مابٌن 

 5ملٌون لاير فؤكثر  ٠ 

 :السإال الثانً عشر 

 ماحجم مبٌعاتكم السنوٌة ؟              

  ملٌون لاير  2٠اقل من 

  ملٌون لاير  4٠/ 2٠مابٌن 

  ملٌون لاير  8٠/ 6٠مابٌن 

  ملٌون لاير  1٠٠/ 8٠مابٌن 

 1ملٌون لاير فؤكثر  ٠٠ 
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