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 الممخص
يعتبر التسويق االلكتروني من أىم التقنيات الجديدة التي شممت العديد من المجاالت بصفة عامة وذلك نتيجة مخرجات 

الدخول إلى مجال عمل التكنولوجيا الحديثة و التطورات التي طالت ىذا الميدان)التسويق( و التي فرضت نفسيا بقوة في 
المؤسسات سواء فيما يتعمق بالجوانب النظرية أو جوانب الممارسة العممية، و لذلك بات من الضروري أن نقف عمى أىم 

أنواع التسويق االلكتروني وحتى تكتمل الصورة يجدر بنا التعرف عمى ماىية التسويق االلكتروني و دوره الفعال في 
 إلى أىدافو و عناصر فاعميتو من اجل تحقيق الرب  و النمو االتتصادي في المؤسسة و الخدمات داخل المؤسسة وصوال

 ترتية تقديم الخدمة نتيجة إتبال الزبون نحو ىذه الخدمات التي تمبي حاجاتو و رغباتو.

 الكممات المفتاحية :

 .الخاص، التسويق اإللكتروني، النمو االتتصادي، القطاع الكتروني، تكنولوجيا، مؤسسة

 

 المقدمة
إن التغير الذي طرأ عمى بيئة المؤسسة وخصوصا بعد دخوليا موجة من االنفتاح عمى العالم الخارجي، ىذا 

االنفتاح جعل من البيئة العالمية بيئة مشتركة، وتد نتج عن ذلك كمو تغير كبير في أذواق المستيمكين وتطمب متزايد من 
لمنافسة الشديدة التي ال يكون البقاء فييا إال لممؤسسات القادرة عمى تشخيص ىذه طرفيم، ىذا باإلضافة إلى سيادة جو ا

البيئة واكتشاف آمال وطموحات الزبائن. فالمحيط الحالي لممؤسسات جد معقد عمى عكس المؤسسات في السابق حيث 
ة الوسائل المستخدمة آنذاك و كانت تستخدم وسائل تقميدية لتسيير خدماتيا اإلدارية مصطدمة ببعض العراتيل بسبب بساط

تعقد الخدمات اإلدارية و نقص التسيير داخل المؤسسة و ضعف االتصال بين جميور المؤسسة الداخمي و الخارجي ،و 
في ظل التطورات المتسارعة لموسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في المؤسسات لتسييل التواصل داخميا و تحسين 

رتيتيا و النيوض بيا نحو واتع مؤسساتي جديد لم يعد لممؤسسة التقميدية مكان فيو بل ىو تائم عمى إدارتيا و العمل عمى ت
 تكنولوجيات جد متطورة مسايرة لعمل المؤسسة أيا كان مجاليا.

ففي ظل ىذه التغيرات وجد التسويق مكانتو داخل المؤسسة وأىميتو في تحقيق أىدافيا، ويشكل الترويج أحد 
لى المؤسسة، وعميو نتطرق في ىذا الفصل إلى بعض مفاىيم  عناصر المزيج التسويقي الذي يضمن انتقال المعمومة من وا 

التسويق عموما باعتباره أحد توجيات المؤسسة االتتصادية الحديثة كما نخصص جزءا لمحديث عن الترويج من حيث 
 وبشكل كبير في إحدات التواصل مع بيئة المؤسسة.مفيومو وعناصره وذلك باعتباره أحد السياسات التسويقية التي تساىم 
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 مشكمة البحث
شيد العالم في أواخر األلفية الثانية و بداية األلفية الثالثة عدة تحوالت عميقة شممت جميع مناحي الحياة 

االتصال االجتماعية و السياسية و الثقافية و االتتصادية و كانت ىذه التحوالت في ظل وجود تكنولوجيا المعمومات و 
الحديثة في سياق ثورة المعمومات و االتصاالت ، و كان ليذا التطور اليائل اثر دخول شبكة االنترنت إلى معظم 

المؤسسات الخدماتية و التجارية، حيث تحاول ىذه المؤسسات إحداث تغييرات في أسموب إرضاء الزبون و إشباع رغبتو 
ذات الجودة العالية لتضمن توفير الجيد و الوتت لدى الزبون عمى اعتبار  المعمنة من خالل التسويق االلكتروني لمخدمات

أن التسويق االلكتروني يساعد عمى تخفيض تكاليف اإلعالن و التواصل الدائم مع الزبائن و ىو أداة جيدة لتفعيل التواصل 
فعاال يساعد عمى تحديد االحتياجات  بين المؤسسة و الزبون، و لن تكتمل ىذه العالتة إال بوجود جيدا تسويقيا الكترونيا

لممستيمك ، و زيادة المبيعات و الربحية التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا في إيصال خدماتيا  بأساليب و تقنيات جديدة في 
تقديم ىذه الخدمات األمر الذي ألزم المؤسسة في ممارسة التسويق االلكتروني عمى أكمل وجو عمى اعتباره يشمل عدة 

 مجاالت.

 ومن ىنا تتحدد مشكمة البحث في السؤال الرئيسي التالي : 

 ؟ما ىو دور التسويق االلكتروني  في النمو االتتصادي لمؤسسات القطاع الخاص 

 أسباب البحث
 دخول التكنولوجيات الحديثة إلى مؤسسات القطاع الخاص. -

 الشركة .الدور الكبير الذي تمعبو التكنولوجيا في تحسين ظروف العمل في  -

 التعرف عمى فعالية التسويق االلكتروني داخل المؤسسة بكل متطمباتو. -

 أىمية البحث
 في ظل ظيور التكنولوجيات الحديثة افترضنا تحديد األىمية التي يقدميا البحث فيما يمي:

 تطور و تحسن في أساليب تقديم الخدمات في المؤسسة لدى الزبون. -

 لتسويقي االلكتروني لمخدمات في المؤسسة.االرتقاء بمستوى األداء ا -

 إضفاء خدمات جديدة تسوق الكترونيا عمى مستوى المؤسسة. -
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 أىداف البحث
إمكانية استغالل التكنولوجيات الحديثة في الوظيفة التسويقية و إظيار أىمية استخدام التكنولوجيات في العصر  -
 الحالي .

 داخل المؤسسة . معرفة مدى استخدام التسويق االلكتروني -

 الكشف عن أراء الزبائن و مدى تقبميم لتقنية التسويق االلكتروني و كيفية التعامل بيا. -

 منيج البحث
 تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي .

 مصطمحات البحث 

 تعريف التسويق 
 التسويق لغة : اصميا من سوق ومنيا السوق وىو موضع البياعات.

تق من كال المعنيين البيع و الشراء، و معنى القيادة و االدارة لدلك يمكننا ان نعرف التسويق في و التسويق في المغة مش
 المغة بانو فن ادارة المبيعات.

 اصطالحا : ىو جميع اوجو النشاط التي تيسر وصول المنتجات و السمع الى المستيمكين و ذلك لتمبية رغباتو.

انو القيام بأنشطة المشروع التي توجو تدفق السمع و الخدمات من  0741ويق سنة التسويق : عرفت الجمعية األمريكية التس
 ( 0761المنتج إلى المستيمك النيائي أو المشتري الصناعي.) عبد الفتاح، 

 تعريف المؤسسة

 لغة : الجمع مؤسسات/ صيغة المؤنث لمفعول اسس.

 من الموارد ما تمارس فيو ىذه المنفعة.اصطالحا : ىي منشاة تؤسس لغرض معين او لمنفعة عامة و لدييا 
التعريف االجرائي: ىي شركة او كيان تانوني او ىيئة اخرى و مصطم  المؤسسة يستخدم احيانا لإلشارة الى اي 

 كيان لديو بشر و موارد و ميزانيات.

 



 

     (AJSP    )Arab Journal for Scientific Publishing 

 

 تعريف التسويق االلكتروني
رؤية رتمية واضحة و الكفء لممواد التسويقية  التسويق االلكتروني : ىو عممية االستخدام و التطوير الفعال وفق

 ( 2102الرتمية )الخبرات، المعارف، األفراد، القواعد، البيانات و العالتات...الخ (. )عامر و تنديل، 

و ىو كذلك االستخدام األمثل لمتقنيات الرتمية بما في ذلك تقنيات المعمومات و االتصال لتفعيل إنتاجية التسويق 
متمثمة في الوظائف التنظيمية و العمميات و النشاطات الموجية لتحديد حاجات السوق المستيدفة و تقديم السمع و عممياتو ال

 ( 2102و الخدمات إلى العمالء. )عامرو تنديل، 

 الدراسات السابقة:
  ،الخدمات ، ذكر  ( تناولت أثر سياسات اإلعالن عمي تسويق 2112دراسة البشير أحمد المرتضي) المرتضي ،

عدد من الفروض تام عمي ضوءىا بعمل الدراسة  ومن أىم ىذه الفروض إن ىناك عالمة ايجابية بين االختيار 

السميم لموسائل اإلعالنية المتبعة من تبل الشركة والقدرة عمي تنشيط المبيعات. كما افترض إن استخدام 

 نية يؤدي إلي تحقيق الغرض المطموب منيا لدي المستيمك .التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الرسالة اإلعال

 

ولقد توصل بعد البحث و الدراسة إلي مجموعة من النتائج أىميا إن اختيار الوسائل اإلعالنية المناسبة عندما يتم 
تسويقي ككل بطريقة عممية فانو يعكس ايجابيا عمي تنشيط المبيعات كما إن اإلعالن يمعب دورا كبيرا في دعم النشاط ال

.كما تدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا االىتمام بجودة اإلعالن في تسويق الخدمات ، كما وصي بالدتة في 
 اختيار الوسائل اإلعالنية واالىتمام باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الرسائل اإلعالنية لضمان الجود.

  ( ركز  2112دراسة الخطيب والحسيني ) ت الدراسة عمى اختبار طبيعة العالتة التأثيرية بين التجارة االلكترونية

والمركز االستراتيجي لمشركات الصناعية االردنية، وتم اختيار عينة في اربع شركات صناعية تتعامل بالشبكة 

لكترونية والمركز االلكترونية وبالذات االنترنت، وتوصمت الدراسة الى وجود عالتة تأثيرية واضحة بين التجارة اال

 االستراتيجي لمشركات.
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  ( اىتمت ىذه الدراسة بمعرفة مدى اسيام التجارة االلكترونية ووسائل  2115دراسة صيام والميندي )

االتصال الحديثة في تطوير نظم المعمومات المحاسبية في البنوك التجارية االردنية، وتد توصمت الدراسة الى ان 

ائل االتصال الحديثة تد اسيمت في انتشار العديد من الخدمات المصرفية الحديثة مثل التجارة االلكترونية ووس

( وبطاتات التسوق عبر االنترنت وتقديم خدمات  ATMاصدار بطاتات االئتمان وتقديم خدمات دفع المشتريات ) 

بت والنقال، وانيا تد الصراف االلكتروني عبر البطاتات وتقديم عدة خدمات مصرفية عبر االنترنت والياتف الثا

 اسيمت في رفع فعالية نظم المعمومات المحاسبية في البنوك التجارية االردنية وزيادة كفاءتيا.

 أن ىذه الدراسات تركزت عمى موضوع التجارة االلكترونية ومدى االستفادة من التطور التكنولوجي لوسائل

 ت وتقديم افضل الخدمات عبر االنترنت ولم تركزاالتصال وفي استخداميا في اتمام التعامالت وعقد الصفقا

 بشكل واض  عمى التسويق االلكتروني وكيفية ممارسة االنشطة التسويقية عبر االنترنت.
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 الطار النظري لمبحثا

 ماىية التسويق

ولفترة  تبل التطرق إلى تعريف التسويق نشير إلى تطور نظرة المؤسسة لمحيطيا وبيئتيا، حيث ساد اإلعتقاد
طويمة بأن المؤسسة نسق مغمق، ثم تحولت المؤسسة بفضل التجربة وديناميكية السوق شيئا فشيئا إلى التوجو نحو السوق 

 وما يحويو من متغيرات.

 تعريف التسويق

و ىو من أوائل الكتاب في اإلدارة بأن ألي مشروع وظيفتين أساسيتين ىما التسويق واإلبتكار.   rDkurDيري 
 مي بعض تعاريف التسويق:وفيما ي

يعرف ستانتون التسويق بأنو" نظام متكامل تتفاعل فيو مجموعة من األنشطة التي تعمل بيدف تخطيط وتسعير 
 ( 0773وترويج السمع والخدمات لممستيمكين الحاليين والمرتقبين". ) عبد الفتاح، 

حقق أىداف المؤسسة، كما يشير التعريف إلى يشير التعريف إلى السياسات التسويقية التي بتفاعميا وتكامميا تت
 أىم عنصر في النشاط التسويقي أال وىو المستيمك.

التسويق بأنو "نشاط األفراد الموجو إلى إشباع الحاجات والرغبات  rbltrDو  rkobuDمن جيتيما يعرف كل من 
 (rbltrD. a rl PklDrD o 0775)  من خالل عممية المبادلة" .

 أىمية التسويق
ن التسويق فكر وفمسفة ووظيفة ونشاط، فكر يقوم عمى اعتبار السوق بما تحتويو من مكونات المنافسة والطمب "إ

سببا في وجود النشاط، وفمسفة ترتكز، من أجل إبقاء النشاط حيا يقبل عميو الطمب في ظل المنافسة الدائمة، عمى مدى 
 ( 2112ال،  تفيم ىذا الطمب وخدمتو بأحسن كيفية وأفضل سبيل." ) كم
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 يمكن إيجاز أىمية التسويق في التالية :  
تمكن رجال األعمال والمنظمات من استكمال دورة رأس المال من خالل تحويل المنتج من السمع   .0

 والمنتجات إلي نقود.

خمق فرص عمل كبيرة من خالل أداء الوظائف التسويقية والخدمات والمؤسسات والييئات العاممة في   .2

 التسويق.مجال 

يساعد عمي اإلنتاج الكبير والتخصص وتحسين جودة ونوعية السمع والخدمات والمنتجات من خالل   .1

 العمميات التسويقية.

خمق المنفعة الزمنية لمسمع والخدمات وذلك من خالل التخزين في الوتت الذي يرغب فيو المستيمك   .2

 لتمك السمع.

 التسويق االلكتروني 

 رونيتعريف التسويق االلكت

التسويق االلكتروني ىو عممية االستخدام و التطوير الفعال وفق رؤية رتمية واضحة و الكفؤ لممواد التسويقية 
 ( 2102الرتمية)الخبرات، المعارف، األفراد، القواعد، البيانات و العالتات(. )عامر و تنديل، 

لمعمومات و االتصاالت لتفعيل إنتاجية التسويق وىو كذلك االستخدام األمثل لمتقنيات الرتمية بما في ذلك تقنيات ا
و عممياتو المتمثمة في الوظائف التنظيمية و العمميات و النشاطات الموجية لتحديد حاجات السوق المستيدفة و تقديم السمع 

 ( 2102و الخدمات إلى العمالء. )عامر و تنديل، 

ويمكن تعريف التسويق االلكتروني عمى انو "يتضمن توحيد الحاجات المتغيرة لمعمالء، و التقنيات الحديثة 
 (  2117المتجددة بما يؤدي األعمال و ليذا يعتبر التسويق االلكتروني تكنولوجيا التغيير". ) صبره ،  

 ( 210-211، 2102أنواع التسويق االلكتروني )عامر و قنديل، 
 يقسم التسويق االلكتروني إلى:
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 التسويق االلكتروني الموجو لممستيمك النيائي: .0

 ىو التسويق الذي يرتكز عمى الوسائل االلكترونية ويكون لميدف منيا ىو المستيمك.

 التسويق االلكتروني بين المنشآت: .2

ترابط فيما بين المنشآت و بعضيا  وىو ذلك النوع من التسويق الذي يركز عمى الوسائل االلكترونية والذي يحقق عالتة
 البعض بما يعظم منافع ىذه المنشآت.

 التسويق االلكتروني المزدوج: .1

ىو التسويق بواسطة الوسائل االلكترونية و الذي يحقق أىداف التسويق االلكتروني الموجو لممستيمك و كذلك أىداف 
 التسويق االلكتروني لممنشآت.

 التسويق االلكتروني الحكومي: .2

ذا النوع من التسويق الذي يستخدم الوسائل االلكترونية لتحقيق خدمات سواء لمنشآت األعمال أو األفراد أو األجيزة وى
 الحكومية فيما بينيا و بعضيا البعض بما يعود بالنفع عمى الجميع من توفير وتت و جيد و إجراءات روتينية.

 عناصر المزيج التسويقي لمخدمات : 
  اإلنتاجية و الجودة.-التسييالت المادية -العنصر البشري -العمميات –التسعير –الترويج –التوزيع –المنتج 

 ( 2101دور عمميات التسويق االلكتروني عمي عناصر المزيج التسويقي لمخدمات .) شمت،
ائل من *المنتج: يساعد التسويق االلكتروني عمى تدفق المعمومات حول المنتجات المختمفة و ال شك أن توفير كم ى

المعمومات لكل عميل عن المنتجات التي يتعامل فييا و المقارنة بينيا يؤذي إلى زيادة حدة التنافس في الجودة و 
المواصفات و األسعار. ولذلك اضطرت الشركات إلى إجراء تعديالت عمى العممية التقميدية لتطوير المنتجات إلى ابتكار ما 

 ىا: تحسن السوق، و اختيار الحمول الفنية ودمج حاالت العمالء مع الحمول الفنية.يسمى بالعممية المرنة التي من عناصر 

*التوزيع: إن القيام بعممية التوزيع باستخدام الوسائل االلكترونية يؤدي إلى القضاء عمى المسافات بين المنتج و العميل 
 أسعار مناسبة. فحل محل السوق المادي. و تمثل االنترنت القناة الوحيدة لتوزيع منتجا ب

*الترويج: إن جوىر عمميات الترويج عبر االنترنت ىو جذب انتباه العمالء الستخدام صفحات الشبكة العنكبوتية العالمية 
 )الويب( و دعميا بالمعمومات المفيدة طبقا الىتماماتيم.
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 من أىميا: *التسعير: يوفر االنترنت العديد من المزايا لمعمالء و المستيمكين في مجال التسعير

 يعد االنترنت المدخل السريع إلى توائم التسعير لكافة المنتجات.-أ 

 يتي  االنترنت المعمومات بين كافة المستيمكين.-ب 

 يوفر االنترنت تقنية ىامة وىي برنامج البحث.-ج

البشري: و يشير ىذا العنصر إلى جميع األدوار البشرية التي تساعد عمى تقديم الخدمة و التأثير عمى مشاعر  *العنصر
 المشترين حيث يقوم األفراد بوظائف ىامة لمعمالء منيا:

 مساعدة العمالء أثناء عممية تقديم الخدمة. 0-

 إتناع العمالء بالشراء. 2-

 ر في البيئة التي تقدم فييا الخدمة حيث تتفاعل المنظمة مع المستيمك. *التجسيد المادي: و يتمثل ىذا العنص

*العمميات: و يشير ىذا العنصر إلى كل العمميات الالزمة لتحويل المدخالت إلى مخرجات و تتضمن تمك العمميات و 
 اإلجراءات و السياسات و تتابع األنشطة الالزمة لتقديم الخدمة.

 مد جودة البرامج عمى ما يمي:*الجودة و اإلنتاجية: و تعت

 الصفات التي تجعل المستيمك يقبل عمى استخدام البرنامج.-

 العيوب التي تجعل المستيمك يتمنى شراء برنامج آخر.-

إن التسويق االلكتروني ساىم في تقرير ثقة المستيمك و رفع مستوى الرضى لديو و ىذا يؤذي إلى تميز المؤسسة 
التسويق االلكتروني و تكون عممية ناجحة و فاعمة ، فانو يجب أن يتوفر فييا عدد من  الخدماتية حتى تنج  عممية

 (.  2112. )أبو فارة،  العناصر التالية:

  تحقيق التكامل مع مختمف أنشطة األعمال االلكترونية: ينبغي أن تسعى المؤسسة إلى تحقيق التكامل بين

ىذه األنشطة في كل مرحمة من مراحل عممية التسويق  التسويق االلكتروني و بقية األنشطة بحيث تنعكس

 االلكتروني.
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  تحقيق المنفعة لمزبون: ينبغي أن تسعى المؤسسة إلى تقديم منفعة كافية و واضحة من خالل طرح المنتوج )سمعة

 ء.أو خدمة( عبر االنترنت إذ يترتب غمى مستوى ىذه المنفعة ترار الزبون بتكرار أو عدم تكرار عممية الشرا

  القدرة عمى عرض محتويات و خدمات المؤسسات في صورة فاعمة: ينبغي عرض محتويات و خدمات المؤسسة

 ضمن موتع الويب بصورة تالئم الطبيعة الجديدة لممؤسسات الخدماتية.

 

 

 

 

 المقترحات
وباألخص من الضروري االستفادة من التطور التكنولوجي في التوسع لتسويق الخدمة عبر وسائل االتصال  .0

 االنترنت .

التوصية بأىمية توفير المتطمبات المادية من مختمف االجيزة المتطورة والعمل عمى االستفادة منيا في التسويق  .2

 االلكتروني.

 تطوير العاممين واكسابيم ميارات استخدام ىذه االجيزة وتطوير نشاط التسويق االلكتروني. .1

 الخالصة
في ظل المنافسة الشديدة و انفتاح األسواق نحو العالمية، أصبحت المؤسسات في سباق حثيث الكتساب الطرق الحديثة 
لألساليب التسييرية لمحفاظ عمى مكانتيا في السوق، ولن يتحقق ذلك بدون تسيير جيد لتمك المؤسسات حيث أصب  لزاما 

بمثابة الرابط بين المؤسسة و بيئتيا ومدى نجاح التسويق مرتبط بمدى  عمييا تبني مفاىيم حديثة لمتسويق إذ يعد التسويق
تكيف المؤسسة مع بيئتيا. و عبر الحركة التفاعمية التي ترغب المؤسسات في بنائيا مع زبائنيا، يقف التسويق االلكتروني 

بائنيا و تمبيتيا، وبما أن الزبون كحجر الزاوية تدور في فمكو كل المتغيرات التي من خاللو تحاول المؤسسات فيم تطمعات ز 
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يعتبر جزءا ىاما من المؤسسة الخدماتية و الذي لم يعد يرضى بما يقدم إليو، بل أصب  يفرض شروطو و رغباتو، لذا كان 
 من الضروري عمى المؤسسة تطبيق تقنية التسويق .
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E-marketing Role in the Economic Growth of Private Sector 

Companies 

tcaAtsbA  

E-marketing is one of the most important new technologies that have covered many 

fields in general due to the secretions of modern technology and the developments 

that have taken place in this field (marketing), which forced itself strongly to enter 

the field of business institutions, both in terms of theoretical aspects or aspects of 

practice, Therefore, it is necessary to stand on the most important elements of e-

marketing and to complete the picture we should know what the electronic 

marketing and its effective role in services within the institution to achieve its 

objectives and elements of effectiveness in order to profit and economic growth in 

the institution and the promotion of cheek As a result of customer demand for these 

services that meet his needs and desires. 
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