
 
 
 

 2021/2022: ةالجامعي سنةال

 لتعليم العالي والبحث العلمي

 - برج بوعريريج -اإلبراهيميجامعة محمد البشير 

 اإلنسانيةو كلية العلوماالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 شعبة علم االجتماع

 تخصص علم االجتماع تنظيم وعمل

 

 

 

 

 التطوير اإلداري وعالقته بالتسويق االلكتروني
 ببرج بوعريريج ـمؤسسة كوندوردراسة ميدانية ب

 

 االجتماع تنظيم وعملفي تخصص علم  ماسترشهادة  مذكرة مقدمة للمناقشة ألجل الحصول على

 

 :األستاذ شرافإ                                         :عداد الطالبإ

 مجابرة النذير                                    د. بن رامي مصطفى -

 سيسي علي -

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 2021/2022: ةالجامعي سنةال

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - برج بوعريريج – اإلبراهيميجامعة محمد البشير 

 اإلنسانيةو كلية العلوماالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 شعبة علم االجتماع

 تخصص علم االجتماع تنظيم وعمل

 

 

 

 

 التطوير اإلداري وعالقته بالتسويق االلكتروني
 ـمؤسسة كوندور ببرج بوعريريجدراسة ميدانية ب

 

 االجتماع تنظيم وعملفي تخصص علم  ماسترشهادة  مذكرة مقدمة للمناقشة ألجل الحصول على

 

 :األستاذ شرافإ                                         :عداد الطالبإ

 النذير                                    د. بن رامي مصطفى مجابرة -

 سيسي علي -

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 هداءاإل

الحب ليس له عمر وأن العطاء ليس له حدود أمي لى من علمتني أن إأهدي تخرجي 

 الغالية.

لى إوقار له هللا بالهيبة والنبر لي طريق حياتي وإلى كل من كلحترقت لتإلى الشمعة التي إ

في  سمه بكل افتخار أرجو من هللا أن يمدإحمل ألى من إمن علمني العطاء بدون انتظار 

ليوم هتدي بها اأ، وستبقى كلماتك نجوم ظاررا قد حان قطافها بعد طول انتعمرك لترى ثما

 بد والدي العزيز أهديك هدا العمل المتواضع.لى األإوفي الغد و

وصف هداء يثريك وال العلي " فال الكلمات تغنيك وال اإل لى صديقي وقرة عيني " سيسيإ

يقدر ما مدى امتناني اليك، عشت معك أجمل لحظات وخضت معك مشوار ممزوج بالعلم 

 تحقاقات فدمت أخا وصديقا وفيا.واالس

 لى من رافقني طيلة مشواري الدراسي بالنصائح واالرشادات والتوجيه والتشجيع علىإ

ا المضي قدما نحو تحقيق األهداف الدكتور " بن رامي مصطفى " فكل الشكر لك أيقونتن

 على ما قدمته لي ولزمالئي.

فعة دقاء واألحبة والمتخرجين من د، واألخت فاطمة الى كل األصإلى عاشور، بالل، شعيب

تمنى لكم الدوام التقدم والنجاح في حياتكم أهنيئا لكم بهذا التخرج و 2021/2022

 جتماعية والشخصية.اال
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ت على أهدي هذا العمل إلى أبي الذي لم يبخل علي يوما بشيء والى التي أنجبتي أمي وتعب

 تربيتي.

 إخوتي وأصدقائي وكل من معي جميعا. والى

 ل هاته المذكرة. اكموالى زوجتي التي لقيت منها كل الدعم والتشجيع إل

كما اهدي هذا العمل إلى األستاذ المشرف الدكتور بن رامي مصطفى الذي لم يبخل علي 

 بأي نصائح وعلى صبره معنا، والى كل أساتذتي من االبتدائي إلى غاية وصولي إلى مرحلة

 الجامعي.
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 شكرالكلمة 

 عمل.تيسر من هذا الأوال نشكر هللا تبارك وتعالى العلي القدير إلتمام ما 

 ومصداقا لقوله صل هللا عليه وسلم" من لم يشكر الناس ال يشكر هللا ".

عنا نقدم كل الشكر والتقدير واإلحترام للدكتور بن رامي مصطفى الذي كان م

ات عونا طوال مسارنا الدراسي، حيث لم يتوانى أبدا على تقديم كل التوجيه

 لثقة التي وضعها فينا إلتمام هذهوالدعم والمرافقة لنا، ونشكره على ا

 الدراسة، التي نرجو أن تكون تمهيدا للدراسات القادمة.

وكل  كما نتقدم بكل عبارات التقدير واإلحترامواإلمتنان لألصدقاء كل بإسمه

 بمكانته، وأخص بالذكر الزميل بن خليف توفيق الذي كان دائما معنا ولم

ة بالل لكذلك نشكر الصديق بن لعيبخلنا بأي شيء طوال سنوات الجامعة، و

ان على تقديم يد العون، ونشكر الزميالن قاسي سالم و بن بتقة عثمان اللذ

از قدما لنا المساعدة خاصة في مواجهة التحديات والصعوبات عند بداية إنج

 دراستنا.

 كما ننتهز الفرصة في تقديم الشكر للمهندس التقني معتوق إلياس على ما

 يهات ومعلومات ومساعدته لنا في إنجاز هذه الدراسة.قدمه لنا من توج

وفي الختام نقدم تحية وتقدير وشكر وعرفان ألساتذة وطلبة كلية العلوم 

اإلجتماعية و اإلنسانية بجامعة برج بوعريريج، على نصائحهم القيمة 



 
 
 

ومرافقتهم لنا طوال تكويننا الجامعي، وإلى كل من قدم يد المساعدة بفكرة أو 

 يبة من قريب أو من بعيد.كلمة ط

 شكرا لكم جميعا.
 



 العربية:..............................................................................ملخص باللغة 
 

 :الدراسة ملخص

سة ي مؤسفتناولت دراستنا الحالية موضوع التطوير اإلداري وعالقته بالتسويق االلكتروني 

 لتطوير اإلداري في تعزيز التسويقمساهمة اكوندور، بحيث تهدف إلى التعرف إلى مدى 

ويق االلكتروني، حيث شهدت الفترة الحالية بروز كال المفهومين التطوير اإلداري والتس

سة بدرا االلكتروني، ومن اجل بلوغ هذا الهدف قمنا بإتباع منهجية خاصة تمثلت كمرحلة أولى

قطاع  لة فيوتحليل المفهومين، ثم المرحلة الثانية قمنا بدراسة ميدانية بمؤسسة كوندور العام

سسة المؤ الصناعات االلكترونية والتسويقية، حيث درسنا دوافع وسبل التطوير اإلداري من طرف

 ا لمواكبة التسويق االلكتروني. هوهذا بغية من

 90هم الذي يبلغ عددلجميع مفردات مجتمع الدراسة  منهج المسح الشاملاستخدام  تم حيث

لدراسة اشارت إلى أربع محاور، وأ موظف، واستخدمنا االستمارة كأداة لجمع البيانات بعد تقسيمها

ر ، وتطوااللكتروني في مؤسسة كوندور سويقتعزيز الت إلى أن التطوير اإلداري ساهم في

مال عفاءة كاألساليب والتقنيات في مؤسسة كوندور جعلها تتوجه إلى التسويق االلكتروني، وكذا 

طلبات هم متالمؤسسة في الجانب االلكتروني جعلها تتوجه إلى التسويق االلكتروني، كما أن من أ

 واردها البشرية. التطوير اإلداري في المؤسسة هو االهتمام بتطوير م

ح ، اإلصالنظيمي: التطوير اإلداري، التسويق، التسويق االلكتروني، التطوير التالكلمات المفتاحية

 اإلداري.

 

 



 ملخص باللغة االنجليزية:...........................................................................
 

summary: 

Our current study dealt with the issue of administrative development and its 

relationship to e-marketing at the Condor Foundation. First to study and 

analyze the two concepts, then in the second phase we conducted a field 

study at the Condor Corporation working in the electronic and marketing 

industries sector, where we studied the motives and ways of administrative 

development on the part of the institution, and this is in order to keep pace 

with e-marketing. 

Where the comprehensive survey approach was used for all the vocabulary 

of the study community, which numbered 90 employees, and we used the 

form as a tool for data collection after dividing it into four axes. To e-

marketing, as well as the efficiency of the institution’s workers in the 

electronic aspect, made it turn to e-marketing, and one of the most 

important requirements for administrative development in the institution is 

the interest in developing its human resources. 

Key words: administrative development, marketing, e-marketing, 

organizational development, administrative reform. 
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 أ
 

 مقدمة

الت، معرفي في جميع المجاا وانفجاريشهد العالم الكثير من التغيرات والتطورات 

حيااع فرفاائ وافمااا فااي حالااف  قتصاااويفاالخاصااف فااي المت مااات ا واريااف والم   ااات 

 تو ع ونمو وانحصار وتعيش حالف متغيرة.

إن التطااوير ا وارع فتصاار ي ا ااي فااي ا وارة فااي جميااع المجاااالت وم ت اا  

األفماااف فااي العصاار الحااديع ماان خاااف تحميااة يواادار الم   ااف، ويعت اار التطااوير 

طاور ا وارع كمرح ف مواك ف لهذا العصار مان حياع التاو  يو الكام وال ارفف، وكاذا الت

در واذا التكتولوجي والتمتي في ال يئف ال ارجيف، خاصف فاي الجواناا ا لكترونياف، ويها

 ااين ف ماان التكياا  مااع المتغياارات ال يئيااف وتحالتطااوير إلااك تمكااين المت مااف يو الم   اا

 قدرتها ف ك حل مشاك ها.

ماوففين المتاخ ا وارع الذع يمكن الإيجاو آفاق  إلكا وارع  وكما يهدر التطوير

 في م ت   مجاالت العمل إلك الم اومف في معالجف المشاكل التي تواجههم.

ذع ا وارة الحديثااف، الااويعااد الت ااوية ا لكترونااي ماان وااين الح ااوف الرقميااف فااي 

ي ااات دن مااان دااارر ا وارة مااان يجااال تااارويع وتورياااع وكاااذا تو ااايع وافااارة الت اااوية، 

 ووا ضافف ين التطوير ا وارع يعمل ف ك م اومف وتعزيز الت وية االلكتروني.

 و ااتحاوف واادورنا تشاا يق الواقااع الفع ااي الااذع ي اارر التطااوير ا وارع وفاقتاا 

ف   ف كوندور و رج ووفريريع، وف اك واذا األ ااح نحااووالت وية ا لكتروني في م 

ا حادااف وهااذا الموضااو ، وحيااع ق اامتا وااذى الدرا ااف إلااك جااان ين الجانااا الت اارع 

 والجانا الميداني.

 

 

 

 

 فالجانا الت رع يتضمن ثاثف فصوف ووي:

فهاااو خااااو وموضاااو   الفصلللأل ا: ا: ار لللنه الوالملللي  الوفلللن: وي ل دها لللة:

ذا فياا  إلااك ا يااكاليف والفرضاايات، ثاام فرضااتا يواادار الدرا ااف، وكااالدرا ااف وتطرقتااا 

مف الموضااو ، ووعاادوا تحديااد المفاااويم، وتطرقتااا إلااك الدرا ااات ال اااو اختيااارووافااي 

 وتوجهتا في األخير إلك المماروات الت ريف.

كااذا وفياا  التطااوير ا وارع، ومفاويماا  ومراح اا  وي اا او   تتاولتاااالفصللأل النللن ي: 

 مجاالت  وخصافص  وي الي  ، ون ريات  ومعوقات ....إلخ.

ن ااتعرف فياا  الت ااوية والت ااوية ا لكترونااي، حيااع نعمااد ف ااك  الفصللأل الننللل :

 اوية مفهون الت وية التم يدع وذا من جهف وما يماو   من جهف يخرى مان الت ا تعراف

 ي وما يميز كل متهما.ا لكترون



......................................................................................مقدمة :.........  
 

 ب
 

ك يمااا فيمااا ي ااق الجانااا الميااداني فهااو متع ااة والدرا ااف الميدانيااف وق اامتاى إلاا

 فص ين:

 يتضمن ا جراءات المتهجيف ل درا ف الميدانيف. الفصأل الرابع:

ف صصتاى لعرف وتح يل ومتاقشف ال ياناات ونتاافع واقتراحاات  الفصأل الخنمس:

 متع مف والدرا ف الميدانيف. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 أوال: أسباب إختيار الموضوع.

 ثانيا: أهداف الدراسة.

 ثالثا: أهمية الدراسة.

 رابعا: االشكالية.

 .خامسا: الفرضيات

 سادسا: تحديد المفاهيم.

 سابعا:الدراسات السابقة.

 ثامنا: المقاربة النظرية.
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 : موضوع الدراسة اختيارأسباب  :أوال

 :األسباب الذاتية 

 وتأثير اجتماعي. االقتصاديةالميل الشخصي لدراسة الموضوع ذات الصبغة  -

 قابلية الموضوع للدراسة واإلنجاز سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية. -

 التسويق اإللكتروني في المؤسسات الجزائرية بمختلف أنواعها. وانتشارأهمية الموضوع  -

 تنظيم وعمل. اجتماعهذا الموضوع كونه ينصب في التخصص علم  -

 سيولوجية.وهذا الموضوع كونه موضوع مهم يحتاج للدراسة الس -

 األسباب الموضوعية:

 دافع لها.يعتبر التطوير اإلداري عنصر أساسي في عملية التسويق اإللكتروني وأهم  -

يعتبر التطوير اإلداري أهم عنصر تقوم عليه عملية التسويق اإللكتروني، خاصة بعد التطورات  -

مكانة خاصة في مختلف األسواق  واحتاللالزبون  واكتسابالحديثة في مجال التسويق والتجارة 

 المحلية والدولية.

 : أهداف الدراسة:ثانيا

وغايات علمية تصبو لتحقيقها وما دمنا بدراسة هذا الموضوع لدينا  أهدافكل األبحاث العلمية لها 

 مجموعة من األهداف نسعى للوصول إليها ومنها:

 معرفة أساليب وتقنيات اإلدارة التي تستخدم في التسويق اإللكتروني. -

 .اإللكترونيمعرفة كفاءة العمال في الجانب  -

 يق اإللكتروني.ومعارف اإلدارة التي تقدمها للتسو إسهاماتمعرفة  -

 التعرف على التطوير اإلداري والتسويق اإللكتروني الذي قدمه التطور التكنولوجي. -

 مكانة التسويق اإللكتروني في عمل المؤسسة الجزائرية خاصة االقتصادية منها . اكتشافمحاولة  -

 اإلدارة بالتسويق اإللكتروني. اهتمامدراسة مدى   -

 ومدى مساهمته في التسويق اإللكتروني.الكشف عن خصائص التطوير اإلداري  -

 

 

 

 

 ثالثا: أهمية الدراسة:

تكمثن أهميثة  لتسويق اإللكتروني في مؤسسة، حيث نتناول في بحثنا هذا التطوير اإلداري وعالقته با    

فثثي حقثثل العلثثوم  ة تناولثثه مثثن قبثثل البثثاحثينفثثي قيمثثة هثثذا الموضثثوع وهثثذا لحداثتثثه وأهميتثثه وكثثذل  لقل ثث

حسثثب تثثوفر هثثذا الدراسثثة معلومثثات وأفكثثار حثثول مسثثاهمة التطثثوير اإلداري للتسثثويق  االجتماعيثثة،

 اإللكتروني.

وتكمثثثن أهميثثثة الدراسثثثة مثثثن خثثثالل التطثثثور المثثثذهل لتكنولوجيثثثا المعلومثثثات  فثثثي مجثثثال التسثثثويق     

أسثاليبها اإللكتروني في اآلونة األخيرة، األمر الذي أدى  إلى محاولة التحسين المستمر للمؤسسثات إلثى 

وإيثالء أهميثثة قصثثوى فثي التطثثوير اإلداري لثثديها كثثل هثذا قابلثثه التطثثور الرهيثب وللمكانثثة التثثي أصثثب  

  .التسويق االلكتروني والتجارة اإللكترونية التي تحتلها خاصة في السنوات األخيرة من األلفية

تطثوير اإلداري خاصثة تظهر أيضا أهمية الدراسثة بثالوقوف علثى عثدة متغيثرات تتعلثق بأسثاليب الو    

فثثي مجثثثال التسثثثويق اإللكترونثثي عبثثثر مختلثثثف البوابثثثات اإللكترونيثثة لمختلثثثف المؤسسثثثات الجزائريثثثة 
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منهثثا علثثى وجثثه الخصثثوم، فهثثي أمثثر ضثثروري مثثن أجثثل تقريثثب وتعريثثف المنتجثثات  االقتصثثادية

مثن أهثم  يترونثاإللكالتسثويق  باعتبثاراألسواق الخارجية  اكتساحللمستهل  سواء الزبون المحلي وحتى 

األنشطة التي تساعد المؤسسة على النجاح ومنافسة مثيالتها في السوق وال يتحقق ذل  إال المرور عبثر 

 تحسين التطوير اإلداري لمختلف هياكلها. 

الباحثين بقضايا التسويق اإللكترونثي وأهميثة التطثوير  انتبااوكما تكمن أمية دراستنا في توعية ولفت    

 .االتصالتكنولوجيا  انتشاراإلداري في ظل 

 : اإلشكالية: رابعا

إن التسثثثويق بمعنثثثاا الحثثثالي حثثثدي  النشثثثأة نسثثثبيا، إذ أن مجمثثثل الطبقثثثات اإلداريثثثة فثثثي المؤسسثثثات    

االقتصادية لم تعرف مفهوم التسويق إال في الخمسينات، حي  كثان المفهثوم السثائد قبثل ذلث  هثو مفهثوم 

توجيثثه اإلنتثثاج مثثن مثثرف المؤسسثثة إلثثى عمليثثة البيثثع مبا ثثرة البيثثع فقثثي. أي بمفهثثوم عثثام أال وهثثو 

 للمستهل .

بعد التقدم الذي حدث في العالم نتيجثة لتطثور المشثاريع فثي  ثتى المجثاالت أدى إلثى تطثور متثوازي    

، حي  غيثرت )االنترنت(أيضا في نشأة االتصاالت االلكترونية الذي أوجد بعد ذل  الشبكات العنكبوتية 

نت الكثيثر مثن مثرق العمثل فثي معظثم النشثامات العلميثة والتجاريثة، ومثن القطاعثات التثي  بكة االنتر

تثأثرت كثيثثرا بتطثور تقنيثثة قطثثاع األعمثال فثثي عثثدة مجثاالت مثثثال: التجثثارة والتسثويق، فظهثثر التسثثويق 

ر االلكتروني بأنشطته المعروفة التي تؤديها المؤسسة بهدف تسهيل عملية المبادلثة    بالسثوق وذلث  عبث

 وسائل وتقنيات حديثة ومتطورة جدا.

 ثهارات وكثذا خثدمات التسثويق عبثر منصثات األنترنثت أدوات تسثويقية تعتمثد واإلوتعد اإلعالنثات     

عليها  المؤسسات في انجثاز سياسثة تسثويقية ناجحثة لمختلثف منتجاتهثا سثواء الصثناعية االسثتهالكية أو 

عنكبوتية وعمالئها، فهو يخلق وعيثا أكبثر لظثروف السثوق الخدماتية وإقامة عالقات دائمة بين الشبكة ال

واألسثثعار، وأنثثواع السثثلعة والخثثدمات المعروضثثة قصثثد جثثذب أكبثثر عثثدد ممكثثن مثثن الزبثثائن وقثثد أخثثذ 

التسويق االلكتروني الذي ينشر في مختلف الوسائل والتقنيثات الحديثثة مثثل  الهثاتف واالنترنثت والبريثد 

اة  االجتماعية للفثرد المسثتهل  وذلث  مثن خثالل التثأثير عليثه فثي عمليثة الكتروني ، حيزا كبيرا في الحي

 اقتناء مختلف حاجياته الضرورية وحتى الكمالية منها.

كما يعتبر التسويق االلكتروني بمختلف جوانبه أكثر الوسائل جاذبية وانتشثارا خاصثة فثي المؤسسثات    

عالميثة وخاصثة االقتصثادية منهثا ولثم تخثرج ذات الطابع اإلقتصادي، ولهذا سارعت كبثرى الشثركات ال

المؤسسثة االقتصثادية الجزائريثة علثثى غثرار بثاقي نظيراتهثثا العالميثة مثن قاعثدة التوجثثه إلثى هثذا النثثوع 

الحدي  للتسويق اإللكتروني، ومن أبرزها نتحدث هنا عن مؤسسة كوندور بمدينة برج بوعريريج التثي 

إلى تبني التسويق االلكتروني وذل  مثن خثالل إنشثاء  ادتن كانت من ضمن المؤسسات االقتصادية التي

المتواجثدة  ةاإللكترونيثمواقع الكترونية خاصة بالمؤسسة وكذا عرض منتجاتها علثى مختلثف المنصثات 

 عبر االنترنت كالفيسبوك ، ونافذة ماركت وكذا واد كنيس ....الخ.

 السثثتقطاببتوجيثه المؤسسثة ذاتهثا لمختلثف جهودهثا اإلداريثة والماليثة وكثذا  غيثر أن هثذا اليتثأتى إال     

العنصثثر البشثثري المؤهثثل وكثثذا توريثثد مختلثثف التكنولوجيثثات المتاحثثة وأكثثثر تطثثورا منهثثا ومواكبتهثثا 

 للعصرنة وكل هذا قصد تطوير منظومتها اإلدارية.

صادية حديثة، وذل  لظهورها في ويعد التطوير اإلداري من االهتمامات الرئيسية ألي إدارة اقت

عد ة صور كالتطوير في األوضاع االقتصادية واالجتماعية، السياسية، والتكنولوجية، وفي أنمام 

 العمل اإلداري في أي جهة.
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فثي عصثر  إن التطوير اإلداري في المجال االقتصادي واالجتماعي لم يعد كماليا بل أصثب  أمثرا حتميثا

هثا حدي  أنظمتواالنفجار المعلوماتي، وتحتاج المؤسسات االقتصادية المختلفة إلى تاالنفتاح االقتصادي 

 بصورة مستمرة لتحقيق متطلبات التطور العام في مختلف المجاالت فيها.

 

ه األكثثر عتثه وكثذا كونثمتثع بهثا التسثويق االلكترونثي ونجاومن خالل ماسثبق، ولههميثة التثي بثات يت   

حاولثة محثدي  فثي التسثويق لمختلثف المنتجثات فثان مشثكلة الدراسثة تتمثثل فثي انتشارا ويعد األسلوب ال

التسثويق  التعرف إلى نوعية التطوير اإلداري بمختلف نواحيه وجوانبه وذل  قصد التوجه إلثى اسثتخدام

اسثة تبثرز الدر اإل ثكاليةوبناءا على ما سبق، فان . ؤسسة كوندور بمدينة برج بوعريريجاإللكتروني بم

ي تعزيوز فوإلى أي مدى يمكن للتطووي  اإلااري أ  ياواه    مالمحها من خالل التساؤل الرئيسي التالي:

 التاويق االلكت وني في مؤساة كوندور بمدينة ب ج بوع ي يج؟

 ويتفرع هذا التساؤل الرئيسي إلى األسئلة الفرعية التالية:

 تتوجه إلى التاويق اإللكت وني؟كوندور ؤساة هل بتطوي  أساليب وتقنيات اإلاارة يجعل م (1

 ت وني؟التوجه إلى التاويق اإللك كوندور هل كفاءة العمال في الجانب اإللكت وني يااعد مؤساة (2

اوويق هل لتبني الحلول ال قمية من ط ف اإلاارة الحديثة لمؤساة كوندور بديل لمعوقات الت (3

 االلكت وني؟

 :الف ضيات: خاماا

ها إن لكثثل بحثث  علمثثي فثثروض محثثددة، ذلثث  أن البحثث  يثثرتبي ارتبامثثا وثيقثثا بثثالفروض التثثي بثثدور    

بثاحثين التحدث عن البح  العلمي، كمثا أن هثذا الفثروض تعتبثر بمثابثة بوصثة يثتم مثن خاللهثا توجيثه ال

 .ولذل  تعتبر مرحلة صياغة الفرضيات من أهم المراحل المنهجية في الدراسة

 وني فوي يااه  التطوي  اإلااري في تعزيز التاويق اإللكتحول فرضية عامة مفادها:وتظهر دراستنا  

 مؤساة كوندور.

 الفرضيات الفرعية:   

 التسويق االلكتروني. إلىتتوجه  كوندور تطور أساليب وتقنيات اإلدارة يجعل مؤسسة (1

 ي.التسويق اإللكترون إلىتتوجه  كوندور كفاءة العمال في الجانب اإللكتروني يساعد مؤسسة (2

حثل للمشثاكل كالتسويق اإللكترونثي  إلى التوجهتبني الحلول الرقمية ومنه  إلىاإلدارة الحديثة تسعى  (3

 .االقتصاديةالتي تواجهها المؤسسة 

 

 

 سااسا: تحديد المفاهي :

 التطوي : .1

 ع.المجتم عبارة عن تحسين أساليب العمل وتطوير سلوكيات العاملين بما ينعكس ايجابيا على   

السثلوكية، التثي تجسثم  الضثوابيوعرف األعرجي حالثة التطثوير اإلداري بأنهثا درجثة تناسثب تغيثرات 

 .1الجهاز اإلداري

 تع يف التطوي  اإلااري:

ينه وبثين برق فتعددت تعريفات التطوير اإلداري، وتباينت الرؤى حول هذا التعريف، فهناك من ال ي    

  أو التخطيي اإلداري أو التطوير التنظيمي.اإلصالح اإلداري أو التنمية 

                                                             
 .84، م2012سيد سليم عرفة: اتجاهات حديثة في إدارة التغيير، دار الراية للنشر والتوزيع، دون مبعة، عمان، األردن، 1
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ز بأنثه تلث  المجهثودات واألنشثطة التثي تبثذل مثن أجثل الثتخلص مثن أسثباب عجث وقد ع فه حمزاوي   

 اإلداري عن أداء وظيفته.

بأنه: عملية إحالل مجموعة أنمام وضوابي سلوكية جديدة أو معدلة محل كل  ع جيويع فه أيضا األ   

تحقيثق أهثداف  إلثىأو جزء مثن األنمثام والضثوابي السثلوكية القائمثة فثي المنظمثة لكثي تسثتطيع بكفثاءة 

 .1معينة لم تكن مهيأة أصال للوصول إليها ضمن تأثيرات بيئية معينة

نشثطة عملية مخططة ومنظمة لتطوير أداء المنظمة وذل  مثن خثالل أبأنه:  1989وكما يع فه زكي    

سثثين تطويريثثة، تشثثتمل تغييثثر ثقافثثة وأنظمثثة وسثثلوك المنظمثثة بمثثا يحقثثق تطثثوير المنثثا  التنظيمثثي وتح

لين وتر ثثيد الثثذاتي للعثثام االعتبثثارو  االحتثثراموزيثثادة  واالتجاهثثاتمعنويثثات العثثاملين وتغييثثر المشثثاعر 

لغيثاب هناك درجثة أكبثر مثن التعثاون بيثنهم ونقثل الظثواهر السثلبية كالصثراع واتصرفاتهم بحي  تكون 

 ، بينما تزداد اإلنتاجية.واالستقاالت

ويرف أيضا تغييثر مخطثي ومثدروي، يهثدف إلثى تنميثة قثدرات العثاملين وزيثادة مهثاراتهم، وتثوفير    

أسثاليب إداريثة  واعتمثادهياكل تنظيمية مفلطحة، وثقافة تنظيمية تشجع على التعاون والعمثل الجمثاعي، 

 .2ما يجب أن يكون إلىقادرة على تحويل ماهو قائم 

 

 

 :اإلج ائيالتع يف 

تطثثوير مجمثثوع مثثن العمليثثات واألسثثاليب واإلجثثراءات واألفكثثار والمفثثاهيم والتوجهثثات للتغييثثر وال   

 .الخبراء على فقرات اإلستبانة باستجاباتاإلداري يهدف إلى تحقيق أهداف المؤسسات، محددة 

 المفاهي  ذات العالقة بالتطوي  اإلااري:-2

 :اإلااري اإلصالح -

 التنكيثةهو جهد هادف لبناء وتنمية وتطوير الهياكل والنظم والمهثارات لمواجهثة مقتضثيات عمليثة 

 .3والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 التطوي  التنظيمي:  -

حثثل مشثثاكل تنظيميثثة معقثثدة،  آليثثاتهثثو كثثل الجهثثود المتوسثثطة والطويلثثة األجثثل المبذولثثة لتحسثثين 

 .4وبع  روح الخلق واإلبداع بين العاملين، وإ اعة الثقافة والحضارة التنظيمية المحفزة

 :اإلااريةالتنمية  -

واللثثوائ  والقثثوانين، وتحسثثين نظثثام  اإلجثثراءاتفهثثي تعنثثي تطثثوير النظثثام البيروقرامثثي وتحثثدي  

االختناقات، واكتشاف أسثلوب أمثثل لتحقيثق  وإزالةاالتصال وتر يد وتقصير قنوات االتصال الرسمية، 

 .5في اقصر وقت واقل جهد األعمالأكبر قدر من 

 التاويق: -3

لثذي ا فيليوب كووتل  ثمولية هثو تعريثف  أكثرهثالقد تم تعريف التسويق بأكثر من مريقة ولكن مثن 

 عرف التسويق بأنه:

مجموعثات علثى مثا يحتثاجون، ويثتم وال األفثراداجتماعيثة يحصثل بموجبهثا  إداريثةالتسويق عمليثة 

 .اآلخرينوتبادل المنتجات ذات القيمة مع  إنتاجتحقيق ذل  من خالل 

                                                             
 .74، م2002الصرن وعد: صناعة التنمية اإلدارية في القرن الحادي والعشرون، دار الرضا للنشر، دون مبعة، دمشق، سوريا، 1
 .20، م1985في الدول النامية، جامعة المل  سعود، دون مبعة، الرياض، السعودية،  حمزاوي محمد السيد: التطوير اإلداري2
 .786، م1986ياسر عدوان: نماذج لمفاهيم اإلصالح اإلداري، المنظمة العربية للتنمية، دون مبعة، بيروت، لبنان، 3
 .96، م 1986، دون مبعة، عمان، األردن،عبد الرحمان ضحيان: اإلصالح اإلداري في الومن العربي، المنظمة العربية للعلوم4
 .52هـ، م 1417نية، دون مبعة، الرياض، السعودية،  مفضل هللا علي: إدارة التنمية، منظور جديد لمفهوم الحادث، جامعة نايف للعلوم األ5
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 جنثيثثم  عملية التعرف على االحتياجات والعمل علثى تلبيثة تلث  االحتياجثاتويع ف التاويق بأنه:    

 والبثائعون الرئيسثية لهثذا العمليثة هثم المشثترون تالمشثترونت واألضثالعالفائدة من خالل هذا العمليثة، 

 خدمةت. أوت والمنتج تسلعة أفرادت ركات، مؤسسات، 

 رةاألخيث اآلونثةهثو ذلث  العلثم الثذي فثرض نفسثه بقثوة فثي   marketingالتسثويق:أيضواوكما يعو ف    

منتجثا  لثديهم أيالثذين يمارسثون عمثال تجاريثا،  األفراد أوالمؤسسات  أوال غنى عنه للشركات  وأصب 

product  نثتج خدمثة صناعية وقد يكون هذا الم أويريدونه تسويقه، وهذا المنتج قد يكون سلعة زراعية

service  السف والسياحة. أوكالفندقة 

 التاويق االلكت وني: -

 أنشثطةمثن  أساسثيت وهثو جثزء E-marketingيعرف باسم التسثويق الرقمثي ت يااللكترونالتسويق    

لثى سلسلة وظائف تسويقية متخصصثة ومثدخل  ثامل ال يقتصثر ع بأنهالتجارة االلكترونية حي  يعرف 

ظمثثة بشثثكل المن أداءالمتثاجرة بالسثثلع والخثدمات، وان كثثان يسثثتخدم التقنيثات الرقميثثة كالرافعثثة لتحسثين 

 عام.

و االنترنت، وه التسويقية التي تم تنفيذها من خالل  بكة األنشطةكافة  إلىيشير التسويق االلكتروني    

 المشثتركة التفاعل بين المنظمثة والمسثتهل  فثي فضثاء البيئثة االفتراضثية مثن اجثل تحقيثق المنثافع إدارة

مليثثة علثثى تكنولوجيثثا االنترنثثت وع أساسثثيةوالبيئثثة االفتراضثثية للتسثثويق االلكترونثثي تعتمثثد بصثثورة 

 إدارةى علث أيضثاالمسثتهل  بثل تركثز  إلثىركز فقي على عمليات بيع المنتجات التسويق االلكتروني ال ت

 .أخرى العالقات بين المنظمة والمستهل  من جانب وبين عناصر البيئة الداخلية والخارجية من جهة

 ت بهدف:على انه تطبيق لسلسلة واسعة من تكنولوجيا المعلوما أيضاويعرف التسويق االلكتروني     

الل خثثتشثثكيل اسثتراتجيات التسثثويق وذلث  لزيثثادة المنثافع التثثي يحصثل عليهثثا المسثتهل  مثثن  إعثادة -1

 التجزئة الفعالة للسوق، االستهداف، التميز واستراتجيات تحديد الموقع.

 والخدمات. البضائعوالتوزيع والترويج وتسعير  األفكارفعالية لتنفيذ  أكثرتخطيي  -2

 .1المؤسسات المستهلكة وبأهدافابتكار تبادالت تفي بحاجات المستهلكين الفردية  -3

 :اإلج ائيالتع يف 

يثة دالت التجارعمليثة تبادليثة بثل انثه يسثم  بالعديثد مثن التبثا وأخيثرا أوالن التسويق االلكتروني هثو إ   

مليثة طرفين في عال إرضاءالغاية النهائية من التسويق االلكتروني فهي  أماوالمالية والسلعية والخدماتية 

مثلثة مثن المنظمثة   م أنقيمة جراء عملية التبثادل فثي حثين  أوالتبادل فلعميل سوف يحصل على منفعة 

قثيم  لثىإكنسبة والء يمكثن تحويلهثا  أوخالل موقعها االلكتروني( سوف تحصل على قيمة نقدية مبا رة 

 نقدية.

 عا: الدراسات الاابقة:ساب

 :اإلاارياراسات تتعلق بالتطوي  

دراسة كل من األستاذين الباحثان بجامعة  حي  جاءتاراسة بوجنا  توفيق وازناسني علي : -1

تلمسان، تحت عنوان:ت أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء المؤسسي دراسة حالة : مؤسسة 

بمجلة دار فكر اقتصادية بجامعة زيان عا ور بالجلفة العدد المواصفات والمقاييس األردنيةت منشورة 

، حيثي هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء 2010سبتمبر  02
                                                             

، دراسثة ميدانيثة، بحث  مقثدم، لنيثل درجثة الثدكتوراا، إدارة االتصثاالتنور الصباغ: أثر التسويق اإللكترونثي علثى رضثا الزبثائن فثي قطثاع 1

 .14-13السورية، سوريا، م  االفتراضيةاألعمال التخصصي، الجامعة 
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المؤسسي في مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية، وتوضي  أهمية التطوير اإلداري كمفهوم إداري 

رتقاء بمستوى خدماتها واإلسهام في بناء موقع سوقي قوي وثابت، معاصر يساعد المؤسسة على اال

فرد وقد استخدمت  170ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانه وتوزيعا على عينة مكونة من 

 األساليب اإلحصائية المناسبة لإلجابة على تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها.

 أهم نتائج الدراسة :

على نوعية األداء  )تنمية الموارد البشرية، المعرفة(إلداري بإبعادا وجود أثر التطوير ا -

في تقليل وقت  المؤسسي في مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية، حي  ساهمت هذا األبعاد

 األعمال، واختصار الوقت والجهد المبذول.انجاز 

مؤسسة الواصفات والمقاييس وجود اثر للتطوير اإلداري بأبعادا على نوعية األداء المؤسسي في  -

 األردنية، وبالتالي نرى األثر الكبير لكل من بعدي المعرفة، وتنمية الموارد البشرية.

 وقد خلصت الدراسة إلى توصيات من أهمها:

العمل على تطوير اللوائ  واألنظمة بصفة مستمرة لمواكبة التغيرات السريعة في بيئة العمل في  -

 األجهزة الحكومية.

لى تزيد وحدات التطوير اإلداري في األجهزة الحكومية بالخبرات والكفاءات الخارجية العمل ع -

لدراسة المشكالت التي واجهتها عمليات التطوير في األجهزة الحكومية سابقا، من أجل وضع 

 البرامج الخاصة لمعالجة هذا المشاكل ومنع وقوعها مستقبال.

وفقا لبرامج مدروسة تهدف إلى تنمية قدراتهم وتحسين االهتمام بتطوير قدرات العاملين وتدريبهم  -

 أدائهم.

إبراز دور الموظفين المبدعين، بحي  تمكن اإلدارة من تحفيزهم والتعرف على نقام القوة مريم  -

 والضعف ومعالجتها، واتخاذ القرارات اإلدارية بطريقة موضوعية.

 باالستخدام المثل لها. العمل على تجديد التكنولوجيا ومراقبتها بالشكل الذي يسم  -

اعتماد سياسات اإل راك في وضع القرارات التي تتعلق بعمل األفراد وتذليل العقبات التي تحول  -

 دون تطورهم المهني.

وهي إمار رسالة ماجستير في اإلدارة العامة،  :2013اراسة م ي  بنت عم  بن منصور الش يف  -2

 :تدور إدارة التطوير اإلداري في تحسينبجامعة المل  بن عبد العزيز بجدة تحت عنوان

 األداء الوظيفيت، تحت إ راف األستاذ الدكتور أحمد بن داود الزجاجي .

وقد هدفت الدراسة إلى  رح مبيعة العالقة بين إدارة التطوير واإلدارات األخرى داخل الجامعة  

حثة المنهج الوصفي و ملت وكذل  إدراك  دور اإلدارة العليا في مواكبة التطورات، واستخدمت البا

الدراسة الموظفات اإلداريات في جامعة المل  عبد العزيز كما استخدمت اإلستبانة كأداة لجمع 

مفردة، ونظرا لتوقع الباحثة  275المعلومات. استخدمت الباحثة العينة العشوائية البسيطة  حي  بلغت 

استبيان على عينة الدراسة العائد  400أن العائد منهل سوف يكون اقل من المطلوب ، قامت بتوزيع 

 .استبيانا صحيحا 241منها  لعدم صالحيته للتحليل، وتم إخضاع  78استبيانا، استبعدت  327منها 

 ومن أهم النتائج المتوصل إليها:                            

 التعاون مع كل خلصت الدراسة إلى قيام إدارة التطوير اإلداري بالدور الذي تسعى لتحقيقه ب   
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اإلدارات واألقسام داخل الجامعة،أن التطوير اثر كبير على أداء العاملين في كل إدارة، كما 

 أظهرت الدراسة وجود بعض التحديات التي تواجه عملية التطوير.

كما اقترحت الدراسة توصيات عدة نوجزها فيما يلي:          

بأهمية مشاركة العاملين عند الرغبة في القيام بإحداث البد من توعية اإلدارة العليا في كل جهة  -

 تغيير مما يساعد في كسب ثقتهم وتأييدهم لها.

ال بد أن تحاول إدارة التطوير اإلداري القضاء على المشكالت المتعلقة بجمود النظم واللوائ  من  -

 خالل ملب تقارير دورية من رؤساء األقسام المعنية لمعرفة آرائهم فيها.

توعية اإلدارة العليا في كل جهة بأهمية التعاون مع إدارة التطوير اإلداري في إمدادها يجب   -

بالمعلومات التي يستفاد منها في عملية التطوير اإلداري مما يساعدها في حل المشاكل التي قد 

 تواجهها.

ذل  يفضل أن يكون هناك متابعة مستمرة من قبل إدارة التطوير اإلداري ألداء العاملين، و -

 لمساعدتهم في التغلب على المعوقات التي قد تواجههم.

 اراسات تتعلق بالتاويق االلكت وني:

تقيثثثيم نشثثثام التسثثثويق  بعنثثثوان تالتسثثثويق االلكترونثثثي :الجلهمووويعبيووو   الاوووبيعي وهوووال اراسوووة -1

بجامعثثة الملثث   2010مثثذكرة تخثثرج لسثثنة  وهثي دراسثثة ميدانيثثةت ،االلكترونثي فثثي الشثثركات السثثعودية

 فيصل كلية العلوم اإلدارية والتخطيي قسم التسويق تحت إ راف الدكتور: صال  سليمان الر يد.

كفثاءة  أكثثرمفهثوم جديثد واتخثاذ  ثكل  إلثىمعرفة مشكلة تحول وظائف التسويق  إلىهدفت الدراسة     

حلثول لمشثاكلها مثن خثالل اسثتخدام التسثويق االلكترونثي،  وإيجثادوفعالية لتطوير نشثاماتها التسثويقية، 

ومثثاهي التحثثديات التثثي تعتثثرض التسثثويق االلكترونثثي لثثدى الشثثركات السثثعودية، ثثثم اسثثتخدام المثثنهج 

 الوصفي التحليلي في الدراسة.

جيثد ومعقثول  وإدراككبيثرة  أهميةالشركات السعودية المساهمة  أن أظهرتنتائج  إلىتوصلت الدراسة 

استخدام التسويق االلكترونثي يثدعم النشثام  أنهوم التسويق االلكتروني كما تعتقد كثير من الشركات لمف

، وانثه يعمثل علثى زيثادة الحصثة السثوقية األعمثال أداءغير مكلف ويحقق سرعة في  بأسلوبالتسويقي 

شثركات وتزويثد وترويج العالمثة التجاريثة وزيثادة معثدل االحتفثاظ بثالعمالء وتثدعيم الصثورة الذهنيثة لل

 الفنية المتعلقة بالمنتجات. األسئلةعلى  واإلجابةالعمالء بالمعلومات عن المنتجات 

 الدراسة ما يلي: إليهاالتوصيات التي توصلت  أهمومن     

 العمل على تعزيز استخدام التسويق االلكتروني وزيادة مزاياا المتعددة في الشركات السعودية.-1

 ا في الشركات بضرورة وجود التسويق االلكتروني.العلي اإلدارة إقناع-2

 تطوير تكنولوجيا المواقع.-3

 .يااللكترونلتطبيق مفهوم التسويق  اإلداريةدعم الكفاءات المؤهلة والمدربة في الوحدات -4

والدراسثات المرتبطثة بتطبيثق  واألبحثاثاستحداث الوحثدات التنظيميثة تخثتص بثالبرامج االلكترونيثة -5

 التسويق االلكتروني في الشركات.

 :الايد الخت  إاريس محمد س  اراسة-2

اثثر التسثويق االلكترونثي علثى المثزيج التسثثويقي للخدمثة المصثرفية   دراسثة تحليليثة علثى المصثثاريف 

تحثثت إ ثثراف: دج فثثرج عبثثد القثثادر أحمثثد، مثثذكرة مقدمثثة لنيثثل  ثثهادة الثثدكتوراا جامعثثة أم  السثثودانية(

 .2012كلية معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي لسنة  -السودان -درمان
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التسويق  الذي يلعبه التسويق االلكتروني على عناصر المزيج الكشف عن الدور إلىهدفت هذا الدراسة 

 الكشثثف عثثن الجهثثود التثثي تبثثذلها إلثثىيف فثثي واليثثة الخرمثثوم، كمثثا هثثدفت االلكترونثثي لثثدى المصثثار

المؤسسثثثة المصثثثرفية نحثثثو العمثثثل بمفهثثثوم التسثثثويق االلكترونثثثي ومحاولثثثة تطبيقثثثه فثثثي المؤسسثثثات 

التثثي  والمصثثاريف السثثودانية. وتثثتلخص مشثثكلة الدراسثثة فثثي معرفثثة العالقثثة بثثين الخثثدمات االلكترونيثثة

امثثا  دة عثدد المتعثثاملين مثثع المصثثرف والتميثثز فثي تقثثديم مثثاهو مختلثثف.يقثدمها المصثثرف لعمالئثثه وزيثثا

كترونثي علثى للتسثويق االل وتثأثيرالقائلثة انثه ال توجثد عالقثة  األساسيةالفروض فقد تمثلت في الفرضية 

اسثتخدام بالعناصر المزيج التسويقي للخدمثة المصثرفية فثي المصثاريف السثودانية، وتثم تحليثل البيانثات 

 الوصفية والتحليلية. حصائيةاإل األساليب

ت هنثثثاك عالقثثة معنويثثثة بثثثين اسثثتخدام المصثثثرف للبطاقثثثا أنالنتثثثائج التثثي توصثثثلت لهثثثا الدراسثثة  أهثثم

ود فسية، ووجثالبالستيكية الممغنطة لخدمة عمالئه وجذب عمالء جدد وبالتالي زيادة ربحية وقدرته التنا

كثاليف تمصرفية عبر  بكة االنترنت وتخفيض عالقة معنوية بين درجة تبني المصرف لتقديم خدماته ال

 التعامل وزيادة عدد العمالء، وزيادة قدرته التنافسية.

رونيثة، : ضرورة التوسع في تقديم الخدمات المصرفية االلكتأهمهاعدة توصيات  إلىوتوصلت الدراسة 

ها يثثثة يقثثثدمواسثثثتخدام البثثثرامج التسثثثويقية الموجهثثثة لتعريثثثف العمثثثالء بمثثثا يسثثثتجد مثثثن خثثثدمات الكترون

 المصرف، وان تستخدم المصاريف االنترنت في عرض منتجاتها االلكترونية.

 ثامنا: المقاربة النظ ية:

 نظ ية الدور: -01

الواقثع  تعتبر النظرية أداة للتوجيه وهي مثن أهثم وظثائف النسثق النظثري وقدرتثه علثى تحديثد نطثاق    

ول حثظاهرة يمكن دراستها من زاويثة معينثة، وألن موضثوعنا يثدور  أي أنالتي تخضع للدراسة، ذل  

 وعالقتثثثه بالتسثثثويق االلكترونثثثي، نلمثثثس أن نظريثثثة الثثثدور تلعثثثب دورا هامثثثا فثثثي اإلداريالتطثثثوير 

روبولوجيثثا، وأضثثاف لهثثا علثثم الثثنفس تموضثثوعنا، حيثث  اكتشثثفت هثثذا النظريثثة مثثن مثثرف علمثثاء األن

 اء االجتماع.علم إلى باإلضافةاالجتماعي الكثير، 

وق فهثوم الحقثوهذا النظرية ترتبي نوعا ما بالتيار الوظيفي وذل  من خالل التقائهثا بمفثاهيم مشثتركة كم

 والواجبات والمراكز.

ويمكن تعريف الثدور علثى انثه هثو السثلوك المتوقثع علثى  ثاغل المركثز االجتمثاعي ممثا يثدل علثى ان 

االجتماعي،فثالمركز االجتمثاعي للفعثل االجتمثاعي  هناك عالقة وميدة بثين الثدور االجتمثاعي والمركثز

 1في المجتمع هو الذي يحدد مبيعة األعمال المتوقعة منهم أو دورا االجتماعي.

 .ل معه ومن هنا يتجلى الفاعل االجتماعي ،كونه عنصر فعال في المجتمع فإنه يؤثر فيه ويتفاع    

ود تمع ذو وجثهذا ما يؤكثدا تميثدت أن العالقثة بثين الفثرد والمجتمثع قائمثة علثى التفاعثل المتبثادل ،فثالمج

كونثه  ،فثالفرد يشثارك فثي بنثاء المجتمثع األفثرادموضوعي من أنمام السلوك يمكن مالحظته في تفاعل 

 عنصر فاعل وليس مجرد نتاج ظروف معينة.

اإلداري والتسثثويق اإللكترونثثي ،وذلثث  مثثن خثثالل أن التطثثوير ومثثن هنثثا تبثثرز العالقثثة بثثين التطثثوير     

يلعثثب دورا هامثثا فثثي التسثثويق اإللكترونثثي ، حيثث  ينثثدرج ضثثمن الدراسثثات التثثي تعنثثي بمثثدى  اإلداري

فاعليثثة ومسثثاهمة التطثثوير اإلداري فثثي التسثثويق اإللكترونثثي، وتفعيثثل دورا علثثى مسثثتوى المؤسسثثة 

                                                             
فثي علثم االجتمثاع، قسثم العلثوم  LMD سكحال: دور الجمعيات في نشر التوعية المرورية، تقرير تربص مكمل لنيل  ثهادة ليسثانس  مكوك1

 .14، م 2016-2015، جامعة محمد البشير اإلبراهيمي، الجزائر، واالجتماعيةاإلنسانية  االجتماعية، كلية العلوم
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مثن  ثأنها أن  وأسثاليبتطثوير اإلداري يخضثع لضثوابي وقواعثد االقتصادية ، خالل ترسيخ فكثرة أن ال

 تنمي التسويق اإللكتروني.

 ي.اإللكترون له أمر ومناهج وإستراتيجيات هادفة من  أنها يستفيد منها التسويقوالتطوير اإلداري     

التقنيثات والكفثاءات و مكانيثاتاإلرغم الصعوبات ونقثص  اإلداريومن هنا يمكن القول بأن التطوير     

 المتطورة التي يوجهها ،إال أنه يلعب دورا هاما في مساهمته في التسويق اإللكتروني .

 نظ ية اتجاه الناق االجتماعي الفني: -02

ظثيم عتبثر التنيتفق الباحثون على أن جذور هذا االتجاا ترجع للطروحات االتجاا البنائي الثوظيفي التثي ت

وا دراسثة بمثابة نسق اجتماعي، لكن أصحاب هذا االتجاا قثاموا بإضثافة البعثد الفنثي والتطثويري وحثاول

ثال مثليثة تتعلثق مثن أبعثاد هيكتأثير أنمام التكنولوجيا كمتغير مستق على الظاهرة التنظيمية وما يتخللهثا 

م بثثين بعثثدد المسثثتويات اإلداريثثة للسثثلطة، درجثثة الثثتحكم فثثي برمجثثة العمالثثة، وعالقثثات اجتماعيثثة تقثثا

 األعضاء، فيصب  التنظيم في ظل هذا المقاربة بمثابة نسق اجتماعي فني. 

لتنظثيم لثى بنثاء اوفي دراسةتجوان وود واردت فقد أوضحت التثأثير القثوي الثذي تمارسثه التكنولوجيثا ع

ت إلثى وعملياته المختلفة من سلطة، اتصال، نظم إ راف، تقسيم وظثائف، وسثائل التكنولوجيثا، وتوصثل

 صياغة أهم النتائج التالية:

 األنظمة الفنية المتشابهة يكون لها أبنية تنظيمية متشابهة. -

 تزداد مستويات السلطة في اإلدارة بزيادة التعقيد الفني. -

 نمي التكنولوجي بطبيعة الهيكل التنظيمي السائد.يرتبي ال -

 يؤدي التوافق  بين التكنولوجيا والهيكل التنظيمي إلى زيادة الفعالية. -

أسثلوب تنظيمثي يتوافثثق معثه، فتتميثثز مؤسسثات اإلنتثاج المسثثتمر بهثرم تنظيمثثي لكثل نمثي تكنولثثوجي  -

 1يي.كبير وضيق،  أما مؤسسات اإلنتاج الوحدات فهيكلها قصير وبس

 لولوج إلىاحي  يكون النسق االجتماعي الفني بين التطوير اإلداري والتسويق االلكتروني من خالل    

ق يثد للتسثويعمليات التطوير اإلداري المتعلقة بالوسثائل التكنولوجيثة مثن  ثانها تعمثل علثى اسثتخدام الج

يثة إلثى فعال نولثوجي يثؤدي بثدوراااللكتروني، كما أن فعالية وكفاءة الموظفين في الجانب اإلداري والتك

 التسويق االلكتروني.   

 

 

                                                             
 .194، م 2006راب  كعباش: علم اجتماع التنظيم، مخبر علم اجتماع االتصال، قسنطينة، الجزائر،  1
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 تمهيد   

ال، لحتا  ، لاعتلاا   مفووماا اساساتا و ااماإلدا ينتناول في هذا الفصل كل ماا تتلقاب لاالتروت     

ر  كزنا عقى اهم اللناص  التي تخدم موضوع د اساتنا، حتا  نساتل ف مفاهتمار وم احقار واسالال

ر ظ تاتاان األختاا ومجاالتاار وخصاهصاار واسااالتلر، وكااذا مأوماتاار وانواعاار واهمتتاار واهدافاار وفااي 

 والملوقات، وتوجونا في الختام لخالصة الفصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اإلداريأوال: مفاهيم التطوير 

تلد مفووم التروت  اإلدا ي مفووما حدتثا عقى المستوتتن النظ ي والترلتأي، وت جا  المما ساة    

اإلدا ي لحتاا  للااد الحا ل اللالمتااة الثانتاة ملا ا ت، وقااد تراو  مفوااوم التراوت   الفلقتاة لار ىلااى ماا

تستودف لل امجر التد تلتة  لر الداه ت ككل للتهتوا وتالؤموا ملوا لنجاح ال مجا د تراوت  داخقاي، 
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حتى تمكن وضلوا في المكان المناسل لإحادا  التيتتا  الاالزم لتتوافاب ساقوكوا التنظتماي واساالتل 

 .1األداء الأاهمة ومما سة السقرة م  مترقلات الواق  واللتهة المحترة

اإلدا ي  تأوم التروت  اإلدا ي عقى ىرا  فك ي كالستكي تلتمد النظ ت المحددت لتراوت  الجوااز   

 ا تترقلاارل اكل منرأااي تااتم فتاار ترااوت  موااا ات اداء األفا اد واال تأاااء لالمسااتوم الفنااي لاا دا ت لماا

حادات وواا ظ وف الموقف، وقد اتل  المفووم الجزتهي لالهتماام لاللف األجوازت اإلدا تاة التاي تتلل

ذ  هاااالتراااوت  اإلدا ي دونماااا ان تكاااون لااار اي اهتماااام كقاااي لااااألجوزت اإلدا تاااة لقدولاااة، حتااا  ىن 

ماا  كاز الوحدات ذات رال  ال م كزي ال تخولوا اللامل ىال ما  الا هتا الملا ا  لواذ  الوحادات، ك

حتا  لام  تاة لهذا المفووم عقى للف جوانل الموا ات الف دتة، والناواحي الفنتاة فاي المنظماة اإلدا

 .تخ ج اهتماموا عن ىرا  اللتهة الداخقتة لقتنظتم

وتسلى التراوت  اإلدا ي فاي المؤسساات ىلاى ىحادا  تيتا ات جذ تاة وجوه تاة فاي اإلدا ت لماا    

ت ف  من مستوم اداء الجواز اإلدا ي وتزتد مان ىنتاجتتار، فاإذا كاان اإلصاالح اإلدا ي تسالى ىلاى 

لسقلتة وىزالة اللتول فاي الجوااز اإلدا ي فاان التراوت  اإلدا ي اكثا  استهصال األسالتل اإلدا تة ا

 اامولتة وتتلاادم فااي مضاامونر اإلصااالح اإلدا ي لتصاال ىلااى مسااتوتات عقتااا ماان األداء اإلدا ي، 

حت  تمكن اإلدا ت من استتلال المتيت ات اللتهتة المتسا عة، واالساتجالة لواا، وجلقواا قااد ت عقاى 

 .2تة لكفاءت وفلالتة وتقلتة مترقلات التنمتة المختقفةاستيالل الموا د الل  

 

 

ات ىلااى ان نظااام الترااوت  اإلدا ي تتكااون ماان مجموعااة ماان الملالجاا )1995القاضييي  (وت اات     

الساااقوكتة واألساااالتل الفنتاااة التاااي تلمااال فاااي تكامااال، ولنظاااام وت تتااال خاااا  فاااي ىراااا  م ااات   

ىعاادت وعالت ملتناة،وتأوم النظاام عقاى الم اجلاة ولتوقتتات زمنتة وخروات متتاللة وم تلرة لتفاا

ل فتاار النظاا  لاسااتم ا  إلجااالء الترااوت  والتلاادتل فااي الجواااز الحكااومي، وتيتتاا  المنااا  الااذي تلماا

 ااكالت اإلدا ت واللااامقون وتسااتند النظااام ىلااى مد سااة اإلدا ت اللقمتااة والسااقوكتة فااي ت ااخت  الم

 ول كل اكل  عقى التنظتم غت  ال سمي.ووض  الحقول كما ت كز عقى التنظتم ال سمي 

  تيتتا  وتراوت ىلاىجواد  امولي مخرار توادف ''اما التروت  ل كل عام تمكان تل تفار عقاى انار:   

ماوا د اللامقتن عان ر تاب التارثت  فاي قاتموم ومواا اتوم و،وانماار ساقوكوم وذلا  سالتال لتراوت  ال

 .) 1993القريوتي  (''الل  تة والملنوتة

نلكا ان التروت  اإلدا ي هو تحستن اسالتل وساقوكتات اللاامقتن لماا تا)2009 عبوي  ( موت   

ن منرقاب ماىتجالا عقى المجتم ، وتتمثل ذل  لتلامل اللامقتن في األجوزت الحكومتاة ما  الماوارنتن 

 .ان الموظف خادم عام وان الموارن هو المخدوم دون ال لو  لري غضاضة في هذا السقو 

ان التراااوت  اإلدا ي هاااو تقااا  اللمقتاااة الجماعتاااة والمساااتم ت  )2007ي  الثبيتييي (لتنماااا تااا م   

الجواناال (والمخررااة التااي تأااوم لإحاادا  تيتتاا  اتجااالي وترااوت  فااي جمتاا  جواناال المنظمااة ككاال
                                                             

آل سلود، نواف: اتجاهات المدت تن نحو التروت  التنظتماي،  ساالة ماجتساتت  غتا  من او ت، جاملاة نااتف لقلقاوم األمنتاة، ال تااف،  1
 .19،   2003ة، السلودت

 .16،   1992جمتلان، متخاهتل: التروت  اإلدا ي في الممقكة األ دنتة الوا متة، دون رللة، عمان، األ دن،  2
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لتتجااول  )اإلست اتتجتة، الجوانل الوتكقتة، الجوانل اإلج اهتة، الجوانال الل ا تة، الجوانال التأنتاة

 رة لوا لودف  ف  وكفاءت وفلالتة المنظمة.ذاتتا م  اللتهة المحت

ان الترااوت  اإلدا ي هااو مفوااوم حاادت  عقااى المسااتوتتن النظاا ي  2002)اللييو،ي   (لتنمااا تاا م   

والترلتأي، وت ج  المما سة الفلقتة ىلى ما للد الحا ل اللالمتاة الثانتاة ملا ا ت، وقاد تراو  مفواوم 

نظمة ككل للتهتوا وتالؤموا ملوا لنجااح ال مجا د التروت  اإلدا ي لحت  تستودف لل امجر  لر الم

تروت ها داخقتا حتى تمكن وضلوا في المكان المناسل الذي توف  لوا جمتا  ظا وف النجااح، وتاتم 

ذل  لإحدا  التيتت  الالزم لتتوافب ساقوكوا التنظتماي واساالتل األداء الأاهماة ومما ساة الساقرة ما  

 1.مترقلات الواق  او اللتهة المحترة

والمتيتاا   ىلااى الترااوت  اإلدا ي لرناار ىدا ت التيتتاا  النااوعي المتجاادد ) 1995الكييوري  (وا ااا     

ل  فواو والوادف ىلى تحأتب غاتات المجتم  عل  تحوالت هتكقتاة اجتماعتاة، ستاساتة، اقتصادتةا  لاذ

ي فاتي ىال رىدا ت ىلداع خالقة تجل ان تتواف  الأد ات الالزمة لمواجوة تحدتات التخقاف، وهاذا ال تا

 حالة وجود قاهد ىدا ي تسلى ىلى لناء المؤسسة وتحأتب اهدافوا من خالل :

 .اللمل عقى استأ ا  المؤسسة واستم ا تة المؤسسة في األداء 

 .اللمل عقى تكتف المؤسسة م  المتيت ات االتجالتة المتجددت في اللتهة 

 ستألقتة.التداع وتنمتة النظم التي تساعد عقى استك اف المترقلات الم 

ان التروت  اإلدا ي في ملنا  ال امل والمتكامل هاو الأاد ت المتجاددت )1992جميعان  (لتنما ت م  

للناااء المفاااهتم واالتجاهااات والأااد ات واألسااالتل وتنمتتوااا وتروت هااا ل تفاااء لاالحتتاجااات الحالتااة 

الثأافتة، والتراوت  اإلدا ي والمستألقتة، لمواجوة مأتضتات عمقتة التنمتة الستاستة، واالقتصادتة، و

غاتتار اللماال عقاى تااوفت  جمتا  المكونااات والماادخالت التاي تااؤمن لقمؤسساات ىدا ت التنمتااة لفلالتااة 

 .2داهمة ومتصقة تمكنوا من تحأب األهداف المرقولة

 :اإلداريثانيا: مراحل التطوير 

 ترتي:عند اج اء عمقتة التروت  اللد من التل ف عقى م احل التروت  وكما    

التاي  مان الد اساة الت ختصاتة لقمجااالت اإلدا يالد اسة الت ختصتة:  تنرقب عمقتة التروت   -1

قاول، التيتتا  المر وىحادا ت اد تروت ها، فال لد من اكت اف ف   التروت ، ومواجواة التيتا ات 

وتحدتااااد األدوا  والمسااااؤولتات التااااي تما سااااوا عضااااو المنظمااااة وماااادم ا تلااااار هاااااذ  األدوا  

وموقا   ورلتلاة ا ات اكوم فتواا، وتحدتاد الموقا  التنظتماي لقفا د، اآلخ تنولتات لاألعضاء والمسؤ

م لاللمال واا الأتااالوحدت التنظتمتة لالنسلة ىلى التنظتم اللام لقمنظمة، والملادات والوسااهل التاي تترقل

تاد ( وتحدHardware( والملدات الصاقلة )Software) واإلج اءاتونوع هذ  الوساهل، والنظم 

 واإلجاا اءاتالم ااكالت والملوقااات التااي تلتاا ف اللماال، كالملوقااات الل اا تة وملوقااات الاانظم 

 وملوقات الوساهل التكنولوجتة.

 األهااادافوضااا  حراااة التراااوت : وضااا  الخراااة الأ تلاااة المااادم والللتااادت المااادم فاااي ضاااوء  -2

دتاة لمحادد، والوسااهل الماالمتاحة من كقفة المادتاة، والمادت الزمنتاة المحاددت، والمكاان ا واإلمكانتات
                                                             

القوزي، موسى سالمة: السقو  التنظتمي لألف اد اللامقتن واث   عقى مساتوم التراوت  اإلدا ي فاي الأرااع اللاام فاي األ دن: د اساة  1
 .67   68، د اسات اللقوم اإلدا تة،  1لدد ، ال29متدانتة، مجقة 

 .26جمتلان، متخاهتل: الم ج  السالب،   2
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، و ملادات، و وسااهل نظام، وتنظتماات، و كقفاة ، ومادت افا ادرقال المتواف ت وعند وض  الخراة تت

الم اجلة والتأوتم وفأا لتوقتت الخراة، وهاذا كقار تاتم عقاى  واسالتلزمنتة، وتحدتد مكونات الخرة 

 خمسة وهي:  ملادئ اساا

 وقالقة لقم اجلة.ان تكون الخرة محددت مكتولة وملقنة  - 

 المتاحة.  واإلمكانتاتان تكون الحرة قالقة لقتحأتب في حدود الكقفة  - 

 ان تكون متماسكة ومت الرة ومتجانسة وتؤدي ىلى تحأتب الودف منوا. - 

 .اإلنتاجان تكون الخرة قالقة لقأتاا في ضوء وحدت  - 

 ان تكون الخرة ذات للد زمني محدد. - 

 تروت  و عاتتر. التوتهة لألول ال3

ان تأاااوم مكتولااة، فاإلنساا اواناار غاللااا ماا تواجاار مأاومااة ملقناة  ىالا توضا  الخراار ماان اجال تنفتااذها 

تنفتااذ التيتتاا  لرللاار، لااذا عقااى اللااامقتن وضاا  الخراار ان تأومااوا لالتوتهااة لوااذ  الخرااة لضاامان ال

لأواعااد ان تأااوم عقااى اوالتوتهااة لتنفتااذها و عاتتوااا تنليااي  اإلدا يالسااقتم، ولوضاا  خراار الترااوت  

 :كاألتياألساستة التالتة لتجنل مأاومة التيتت  والتروت  والتوتهة لتنفتذ ، وهي 

 التنوت  لحكمة التيتت . -1

 الم ا كة.  -2

 االتصال الفلال. -3

 التد تل -4

 المتاللة التصحتحتة : -5

فاي جمتا  الحااالت تفضال ان تحدتد األهداف لدقة تجلل عمقتة المتاللة ممكنة وخاضلة لقأتاا ، و

الماوا د الل ا تة،  اداءمتاللار  -المتاللة وهاي كماا فاي هاذا المثاال:  اساتتضمن خرة التروت   ان

اللمال ومؤ ا ات ال اكاوم ...  وذل  من خالل ملادالت األداء وملادالت اليتاال وملادالت دو ان

تا ات تماا را ا عقتار مان تيو 1،اإلنتااجالوساهل والملدات: من خالل قتاا حجام  اداءمتاللة  -الخ. 

 الوحدت، ملدل التالف من الملدات. كقفة مثل

 :اإلداريثالثا: أسباب ودوافع التطوير 

ة قاوت او من اللدم، لل تكاون نتتجا اوتحد  من ف اغ  ىن التيت  والتروت  في اي منظمة عادت ما   

لأااوم اتن والمما ساتن سالل ماا ناال  داخاال المنظماة او مان خا جوااا، ولأاد تنااول اللدتاد ماان اللااحث

ل وفااب كااصاانتفوا وتلوتلوااا   والترااوت ، وحاااول الكثتاا  ماانوم تالتااي تاادف  المنظمااة لقتيتتاا واألساالال

هاي و( 1997قلاوال وانت اا ا كماا تاذك )ح تم،  األكثا وجوة نظ  ، وكان من لتن هذ  التصنتفات 

 كما تقي:

 القوى الداخلية :-أ

والتي تف ف عقتوا تيتت  الوض  الداخقي لوا، وهاي غاللاا وهي الأوم الناللة من داخل المنظمة    

ما تنتج عن عمقتاتوا المتواصقة وتللاا لتجادد احتتاجاات اللاامقتن لواا وتيت هاا المساتم ، كماا تمكان 
                                                             

 .74-70،   2010، عمان، األ دن، 1ث وت م وو : است اتتجتات التروت  اإلدا ي، دا  اسامة لقن   والتوزت ، ر 1
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 حد ما خاضلة لتحكم المنظمة وستر توا، ومن اهم هذ  الأوم: ىلىاعتلا ها 

   المنظمة، و سالتوا، واغ اضوا. اهدافتيتت 

 اجوزت وملدات جدتدت. ىدخال 

 .ند ت الأوم اللامقة 

 نظم ملالجة ملقومات مترو ت. ىدخال 

 .الدمج م  منظمات اخ م او االنفصال عنوا او   اء منظمات اخ م 

 .تدني ملنوتات اللامقتن 

 .ا تفاع نسلة الدو ان الوظتفي 

  األ لاحتدني. 

  المنظمة. ىدا ت واسقولتيتت  في فقسفة 

قرة ظتماي لقمنظماة وماا تتللار مان تيتتا  فاي م اكاز الأاوت وخراور الساتيتت  في الوتكل التن

 المختقفة. اإلدا تةوالمسؤولتة لوا واللالقات التنظتمتة لتن المستوتات 

 القوى الخارجية:-ب

تفا ف وهي الأاوم الناللاة مان خاا ج المنظماة لسالل التفاعال المساتم  لاتن المنظماة ولنتتواا، و   

 ها، مسااا اووال تمقاا  المنظمااة الااتحكم فااي حجموااا  لااالتيتت  األخااذة الأااوم الخا جتااة عقااى المنظماا

تماام وا واالهوتتمتز لتلددها وقوت ترثت ها وصلولة التنلؤ لواا، مماا دفا  اللدتاد مان اللااحثتن لد اسات

 : ذ  الأومهلوا اهتماما واضحا اعتأادا منوم لرنوا الداف  ال هتسي لقتيتت  في المنظمات ومن اهم 

 حاد لتن المنظمات.التنافا ال 

 االقتصادتة. األوضاع 

 .التزاتد والتسا ع الكلت  في ظاه ت اللولمة 

 .الترو  التأني الس ي 

 .الثو ت المل فتة والنحو المتسا ع في جمت  مجاالت اللقم والمل فة 

 .التأادم الس ت  لقمنتجات سواء كانت سق  او خدمات 

 قتمااي ، والمسااتوم التلواألهاادافذلاا  الأااتم  التيتتاا  فااي رلتلااة وت كتاال الأااوم اللامقااة، وت اامل

 والوعي، وتزاتد نسلة الأارنتن في المدن.

  التالانتة. اإلدا تجدتدت، مثل فقسفة  ىدا تةظوو  افكا  وفقسفات 

  قوانتن والت  تلات حكومتة جدتدت. ىصدا 

 )1االتحادات والنأالات المونتة )اللمالتة. 

 :داريرابعا: مجاالت ومداخيل التطوير اإل

، منظماة عادت مجااالت، وقاد تتحادد لمجاال ملاتن مان دون غتا   ايفاي  اإلدا يت مل التراوت     

 وتمكن توضتح هذ  المجاالت لاآلتي:

 اعماال   تالتي تما سوا التنظتم وذل  لاستحدا  اعمال جدتدت، او  األن رة او األعمال. تيتت  1 

 األعمال الحالتة اداء اسقولقاهمة او تيتت  في 

 تيتت  األف اد الأاهمتن لاللمل، وتتم هذا التيتت  في ناحتتتن:. 2 

                                                             
 .76،   1997توزت ، عمان، األ دن، ح تم، حستن: السقو  التنظتمي: سقو  األف اد والمنظمات، دا  زه ان لقن   وال 1
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 غت هم لدال عنوم. وىحاللالتيتت  المادي لألف اد لاالستيناء عن للضوم  -ا 

ساقوكوم عان  انماارتلادتل  اول. التيتت  النوعي لألف اد من خالل  فا  مواا اتوم وتنمتاة قاد اتوم  

 عد المكافآت ل كل فلال.التد تل والتنمتة ولترلتب قوا مر تب نظ

الحصاول  اوالمتاحاة لقتنظاتم وذلا  لاالساتزادت مان الماوا د والراقاات الأاهماة  اإلمكاناات. تيتت  3 

جدتدت من الموا د تحل محل المستخدم حالتة، ولكن تفوقوا فاي الأاد ت لتحأتاب اهاداف  تعقى نوعتا

 وفاعقتة. تالنظام لكفاء

 لتکا  قواعد اقل م كزتة.ى اوواتخاذ الأ ا ات وذل  لتألل . تيتت  الستاسات الحاكمة لقلمل 4 

السااهدت فاي النظاام، مان خاالل تلساتروا وتراوت  الانظم المتللاة  واإلجا اءات. التيتت  فاي الانظم 5 

 والتي تترقل جودا ووقت وكقفة، لزتادت كفاءتوا وتحأتب  ضا المتلامقتن ملوا. ةداخال لمنظم

مي لقمنظمة، وتت كز عمقتاات التيتتا  والتراوت  فاي هاذا المجاال عقاى . التيتت  في الوتكل التنظت6 

تحادتثوا، واساتحدا   اوتوزت  التخصصات ودمج الوظاهف المت الوة، وتيتت  نظام االتصاال  ىعادت

تيتتاا ات فااي عناصاا   او، وتت تاال عقااى ذلاا  تلاادتالت اخاا م ىلياااء اووحاادات تنظتمتااة واسااتللاد 

 .وىج اءاتونظم  ناتوىمكاوستاسات  اف ادالنظام من 

والترااوت  عقتوااا وهااي )الأتااادت، اللااامقون،  اإلصاالح ىجاا اءمجاااالت تمكاان  ا للااةوتحادد الااللف  

 النظم، ر اهب اللمل( وتمكن توضتحوا كما ترتي:

والترااوت  ماان خااالل تنمتااة قااد ات وزتااادت موااا ات الأتااادات  اإلصااالح. الأتااادت: وهنااا تكااون 1 

تااب لاا امج التااد تل والترهتاال والمااؤتم ات والناادوات، عقااى ان تااتم داخاال النظااام عاان ر  اإلدا تااة

لالمل فاة الخاصاة  ىلماموااحسل ملاتت  عقمتة وسمات خقأتة، ود جة  اإلدا تةاختتا  هذ  الأتادات 

الت ااا كي فااي  الاادتمأ اري األسااقول وىتلاعواااالحدتثااة وتمكنوااا منوااا،  اإلدا تااةالأتااادت  اسااالتلفااي 

عاان اللواماال المااؤث ت فااي اختتااا  هااذ  الأتااادات مثاال الوسااارة والمحسااولتة  المنظمااة، للتاادا ىدا ت

واللوامل ال خصتة،واالنتماءات الحزلتاة. فمان الم اكالت التاي تلااني منواا المؤسساات اللاماة فاي 

 سقتم.  ىدا ي قولاسوالى  وكفاءتناجحة فاعقة  ىدا تةقتادات  ىلىالدول النامتة هي افتأادها 

 ىجا اءقادوت للأتاة اللاامقتن ملار، ولار الأاد ت عقاى  اإلدا يي ان تكاون الأاهاد لذل  مان الضا و    

لضاا و ت  وىقناااعومالتاارثت  فااي اللااامقتن  وىمكانتااةلقمنظمااة،  اإلدا يالتيتتاا  والترااوت  فااي النظااام 

، وامتالكاار  ؤتااة ة الخا جتااة الترااوت  ل ااكل مسااتم  لمواكلااة الترااو ات الحاصاقة فااي اللتهاا ىجا اء

 داء الجاملي. تتتح التفوق وكسل المنافسة من اجل اال تأاء لاأل ست اتتجتةىمنظمة ل سم مستألقتة لق

تركتاد ضا و ت نتنمتاة الأاادت  اإلدا تاةومن توصتات المؤتم  السنوي األول لقمنظمة الل لتة لقلقاوم 

م كزتاة الال وىتلااعلالم اا كة،  اإلدا تاللقتاا( عقاى اساتخدام  الدا ت)الستما عقى مستوم  اإلدا تتن

في عمقتاة اتخااذ الأا ا ات، وتوتهاتوم لقأتاام لإحادا  التيتتا  فاي مؤسسااتوم لتحأتاب التراو  والتأادم 

 المرقولن.

ملدا الأتادت الجماعتة تت تل عقتار متازات عدتادت، فكقماا زادت اآل اء كاان  ىتلاعن ا)محمد(  واكد   

أا ا ، كقماا كانات اقاد  عقاى فوام الصاوال، وكقماا ا ات كت الجماعاة فاي اتخااذ ال ىلىالأ ا  اق ل 

 لتنفتذ . واندفاعرترتتدا لر  اكث ميزا  وهدفر، وكانت 

تروت  وتنمتة قاد اتوم وزتاادت خلا اتوم وكفااءتوم  وىج اء. اللامقون: من اهم مكونات المنظمة، 2 
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 د لتراوت  الماوا ىتلاعواالتحأتاب اهاداف المنظماة، وهناا  اللدتاد مان الوسااهل التاي تاتم  رتلتمد عقتا

 الل  تة ل كل عام داخل المنظمة، ومنوا ما ترتي:

 تكثتف ل امج التلقتم ال امقة . -

 حوافز عقى د جة عالتة من الكفاءت والفاعقتة. انظمةترلتب  -

 االستم ا  في تأوتم اداء اللامقتن وفأا لملاتت  عقمتة. - 

لم تلراة لالت ا تلات والأاوانتن . النظم: تلد النظم الجامدت المتللة في المنظماات مان الملوقاات ا3 

خالل لرء ح كة هاذ  الت ا تلات والقاواهح مأا ناة لاالتيت ات والتراو ات المجتملتاة واللالمتاة  من

فاي مجاال الانظم والأاوانتن الملماول لواا، مان خاالل  ىدا يتراوت   ىجا اء، لذا ال لاد مان واإلدا تة

سجم ما  التيتا ات والتراو ات اللالمتاة نظم تن وىتلاعقوانتن ولواهح جدتدت  وىصدا تلدتل للضوا، 

، فضااال عاان مناا  االزدواجتااة والتضااا ل لااتن هااذ  هااداف المرقولااة وتواكلوااا ماان اجاال تحأتااب األ

 الأوانتن والت  تلات وضمان ثلاتوا النسلي، عقى ان ال تكون غامضة و غت  واضحة.

 ىجاا اءات  عقااى للااف التيتتاا اوالتلاادتل  ىجاا اءفااي  اإلدا ي. ر اهااب اللماال: وتتمثاال الترااوت  4

مان خاالل اساتخدام احاد  التأنتاات الممكان اعتمادهاا  واساالتلراللمال  ىجا اءاتاللمل،وتتم تحساتن 

لسا عة وتأقتال  األداءغت  الض و تة وتلستر اإلج اءات المتلأتة لتحأتب انجاز  اإلج اءاتوحذف 

ألداء هي الياتة مان تحساتن والدقة في ا اإلتأانالجود والكقفة والتخق  من ال وتتن، عقى ان تكون 

 وتروت  ر اهب اداء اللمل.

، والوتكال اإلدا تاةعادت مجااالت تحاددها اللاحا  ل : الأتاادات  اإلدا يروت  وتمكن ان ترخذ الت   

والوسااهل المساتخدمة،  اإلدا يونظم الحاوافز، واالتصاال  واسالتل، واألنظمةالتنظتمي، والأوانتن 

فاة التنظتمتاة السااهدت داخال في اتخاذ الأا ا ات، والثأا وى  اكومم وقد ات اللامقتن، ومدم تفوتضو

ككاال متكاماال األجاازاء والوظاااهف، ألن الترااوت  فااي مجااال  اإلدا ي، عقااى ان تنظاا  لقنظااام اإلدا ت

، وان الضالف فاي مجاال لقمؤسساة اإلدا يجااالت داخال النظاام ملتن تترقل التراوت  فاي لأتاة الم

التراوت  عقاى كافاة المجااالت  ىج اءلوظاهفوا مما تقزم  األخ مجاالت الم اداءملتن تؤث  في قد ت 

هة المحتراة، ساواء اكانات محقتاة لتحأتب االنسجام الداخقي لتنوا، وزتادت قد توا عقى التكتف م  اللت

مان خااالل  اهادافوامان تحأتاب  اصال فاي هاذ  اللتهااة، لتاتمكن المؤسساةعالمتاة ومادم التراو  الح ام

ا ترااوت   عقااى جااودت مخ جااات المؤسسااة ولالتااالي ، الااذي تاانلكاإلدا يا نظامواا اهاادافتحأتااب 

 ( تق  المجاالت.1وانلكاسوا في خدمة المجتم . وتوضح ال كل ) هداف المؤسسةاتحأتب 
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 داخل المؤسسة. اإلداري( مجاالت التطوير 1الشكل )

وتتاا الر ماا   مااداختل  هتسااتة لقترااوت  تتكاماال ا للااةهنااا   ان( عقااى 1995وتااذك  ) الح لااي، 

 للضوا الللف لتحأتب التروت  ال امل عقى مستوم المنظمة وهذ  المداختل:  

   المدخل الوظتفي: وتوتم هذا المدخل لمحتوم الوظاهف مان واجلاات ومساؤولتات وكتفتاة تراوت

 تصامتم الوظااهف وىعاادتوالقواهح المتلقأة لوا، كما توتم لالتلقتأات المتلقأاة لرلتلاة المواام  األنظمة

 قتة عقى مستوم المنظمة.ووالتنمتة الف

  مااداختل الترااوت   ااتوعا واسااتلماال، وتسااتودف  اكثاا ماادخل األفاا اد او الاادخل الل اا ي: وتلااد

مادخل األفا اد التارثت  عقاى ساقو  وموااا ات ودوافا  اللاامقتن وذلا  لاعتمااد اسات اتجتات التااد تل 

 لصو ت  هتستة.

 دتل اللناء الوظتفي وهتاكال الساقرات والمساؤولتات المدخل التنظتمي: ت كز هذا المدخل عقى تل

 وتوزت  اللمل وت كتل الوحدات التنظتمتة في الجواز.

  الماادخل التأنااي: وتلااد ماان اهاام المصاااد  الداعتااة لقتيتتاا  التنظتمااي، وت كااز هااذا الماادخل لصاافة

التيتتا   لوىدخاا اإلنتااجخاصة عقى التكنولوجتا اللمل وما ت تلر لواا مان تراوت  وتلادتل ألساالتل 
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فااي اداء  فااي راا ق واسااالتل اللماال كمااا ت كااز عقااى ماادم التجدتااد والتيتتاا  فااي التأنتااة المسااتخدمة

 1في اداهوا. اإللداعذل  من تسوتالت في تنفتذ األعمال المختقفة ومدم  تضتفراللمل وما قد 

 :اإلداريخامسا: خصائص التطوير 

ا مأاصادها، وهاي كما وىد ا إللماام لواا لمجموعة من الخصاه  تنلياي ا اإلدا يتتصف التروت  

 ترتي:

 تم الااداخقياالهتمااام لااالأوم الل ا تة اللامقااة، وكاذل  التنظاا اإلدا ي. ال امولتة: تترقاال التراوت  1 

 لقمنظمة واسالتل اللمل المرلأة وكذل  الأوانتن والقواهح.

متاااة، اعقتاااة التنظتاالساااتم ا تة فاااي زتاااادت الف اإلدا ي. االساااتم ا تة: تترقااال ترلتاااب التراااوت  2 

 المنا  اللام ل كل داهم ومستم .وتحستن 

ت الم كال من دون تخرتر مسلب لت خت  اإلدا ي. التدخل المخرر: ال تمكن ان تتم التروت  3 

 لدقة، لتجمت  الجوود لمواجوتوا.

فاي  اإلدا ي. الم ا كة: تجل عقى جمت  اعضااء التنظاتم الم اا كة فاي تنفتاذ عمقتاات التراوت  4 

  فاي تنفتاذ عمقتاة التراوت  لوصافوم م اا كتن فتواا وتجنال ظواو ىسوامومالم احل، لضمان  مت ج

 مأاومة لوذا التروت .

ىجا اء التيتتا  والتراوت  فاي المنظماة تترقال مان الأااهمتن عقاى تنفتاذ  د جاة وتؤكد )اللوتاني(     

تحااول  ااامل فااي  اونأقااة  ىحاادا عقااى  ل قلااال وىج اءاتاارلمترقلاتاار  واإللمااامماان الااوعي والدافلتااة 

جمت  جوانل المنظمة، ولقتكتف م  التيتا ات الداخقتاة والخا جتاة، مماا تجلقواا قااد ت عقاى تحأتاب 

 .2وظاهفوا لكفاءت وفاعقتة

ي التاي تاؤدي ىلاى ف ال تحأتاب وترلتاب التيتتا  والتراوت  فا األخرااءوتذك  )منا(( مجموعاة مان  

ماان خالصااة الد اسااات والتجااا ل  األخراااء للااف المؤسسااات، وتاام اسااتأاء هااذ  المجموعااة ماان

( مؤسسااة ماان المؤسسااات المختقفااة، لحتاا  تمكاان 100والمالحظااات المتدانتااة التااي اج تاات فااي )

تواا الوقاوع ف تتجنل هذ  األخراء وتتفادم انلقمؤسسات الت لوتة والتلقتمتة وال ستما كقتات الت لتة 

   األخراء هي كما ترتي:لكفاءت وفاعقتة، ومن ال ز هذ اهدافوامن اجل تحأتب 

، اللمال اداء. ال ضا الملالغ فتار عان الوضا  الحاالي لقمؤسساة، وحادو  ناوع مان الت اخاي فاي 1 

زاتواا لض و ت المومة والس عة في انجازها، والمؤسسة ال اضتة عن انجا ىحساسرتترقل  فالتيتت 

 : ا  التيتتامج المالهماة إلحادالض و تة، وال تلد اللا الجوود المناسلة وال تح د الراقات ال تلذل ا

 .وىج اءاتلنتة وآلتة 

 لف قاويتحاا ىلاىتحتااج نجااح التيتتا  والتراوت   ىذ، واألفا اد الادا ت. غتال التحالف الأوي لاتن 2

م، ولاتن الاذتن تمقكاون الساقرة مان خاالل ماواقلوم وخلا اتوم وعالقااتو اإلدا تاتنوفلال لاتن الأاادت 

 ن مج دميتت  ذاتوا ومترقلاتوا، وذل  من اجل تحوتل التيتت  اللامقتن الذتن تنفذون عمقتة الت

 ومما سات عمقتة في واق  اللمل. افلال ىلىومأت حات  اقوال

                                                             
 الح لي علد هللا: محددات مأاومة التيت  وعالقتوا لالتروت  اإلدا ي،  سالة ماجستت  غت  من و ت، جاملة ناتف الل لتة لقلقوم االمنتة، 1

 .238،   1995ال تاف، السلودتة، 
الأراع الصحي اللام، د اسة حالة في عتنة من مست فتات داه ت  اللوتاني سمت ت تاقو: است اتتجتة ىصالح وتروت  الموا د الل  تة في2

 .55، جاملة ليداد،)  سالة دتلقوم عالي غت  من و ت(،   واالقتصادصحة ليداد ال صافة، كقتة اإلدا ت ت 
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ماان دون وجاود ال ؤتااة الواضااحة  ىذضاالف الأااد ت عقاى توصااتقوا،  او. االفتأاا  لوجااود ال ؤتاة 3 

، وكتفتاة تحأتاب ذلا ، تلأاى جواود المتكامقة حول ماهتة التيتت  ومل  اتر ونواتجر المتوقلاة ال امقة

التيتتا  مأتصا ت عقاى وجاود قاهمااة مان الم ا وعات المتف قاة وغتاا  المنساجمة والتاي تترقال وقتااا 

متلا ضاة. كماا ان نجااح التيتتا  تترقال عاامقتن  اووجودا وماال، وقاد تسات  فاي اتجاهاات مضاادت 

لاام  ىذالكاانوم لاان تفلقااوا ذلاا   اغلاتن فااي الترااوت  والتجدتااد ولظاال جوااود حثتثااة فاي هااذا المجااال، و

فاي مصاقحة المؤسساة واهادافوا،  واث  ، ىنجاحرتفوموا لوضوح سلل التيتت  وميزا ، ودو هم في 

 الخاصة. اهدافوم وعقى

، فااالتيتت  الناااجح والفلااال تترقاال عمااال تكامقتااة تنفااذ  اإلدا تااة. وجااود مجموعااة ماان اللألااات 4 

تاد مان الملااد ات التروت تاة والتجدتدتاة لسالل اللألاات كلت ت من األفا اد. وقاد تف ال اللد مجموعة

التي تتم وضلوا في ر اهب هؤالء األف اد اللامقتن، وهنال  عألتاان  هتساتان فاي هاذا المجاال هماا: 

 خا جواا اواللت وق ارتة الساهدت في المؤسسة ونظاموا الأاهم، ووجود م اكز قاوم داخال المؤسساة 

 نر تتلا ف م  مصالحوم وغاتاتوم الخاصة.ذات نفوذ كلت  تلا ف التيتت  أل

ل ااكل ساا ت ، فأااد تفأااد الجوااود  او. عادم تحأتااب نجاحااات ونااواتج مقموسااة عقااى الماادم الأصاات  5 

لام تكان هنالا   ىذاهتكقتر قاوت الادف  نحاو التيتتا ، هاذا  ىعادت اواللمل  تىست اتتجتاالملذولة التيتت  

كردلاة  ىلتواامجموعة من األهاداف التاي تاتم انجازهاا عقاى المادم الأصات ، والتاي ت ااد لواا وتساتند 

ماان دون وجااود هااذ  النجاحااات فااي األجاال الأصاات  تفأااد  ىذالتيتتاا  وجاادوا ،  افضااقتةعمقتااة عقااى 

 المأاومة لقتيتت .انضماموم ىلى صفوف الفهة  ىلىلض و ت التيتت ، مما قد تؤدي  ىتمانوماللامقتن 

، فللاد اللماال الجاااد والجوااد المضااني لتنفتااذ احااد ىعالناارالكلتاا  وساا عة  األولااي. الفا ح لالنصاا  6 

تحساتن  اولل امج التيتت  في المؤسسة، ونتتجة ل عالن الملك  والس ت  عان النصا  والنجااح ما  

ز وت اجاا  االلتاازام ، قااد تياا ي ذلاا  اللااامقتن وتاادفلوم لقت اخااي وضاالف الت كتاااألداءمقحااوظ فااي 

 سالب عودها ومما ساتوا الأدتمة. ىلىلالتيتت ، مما تؤدي لالمؤسسة ان تلود 

 لم تتم ترصتل التيتت  وت ستخر فاي جاذو  فإذاجذو  الثأافة المؤسستة،  ىلى. عدم وصول التيتت  7

لان تحأاب  الثأافة المؤسساتة، وتصالح جازءا منواا، فارن الجواود الملذولاة إلحادا  التيتتا  والتراوت 

 . النجاح المن ود، وستنتوي في مودها

 الجوود الملذولة إلحداثر للدت اسلال، من ال زها: وىعاقة. مأاومة اللامقتن لقتيتت  وملا ضتر 8

 اال تتاح لقمرلوف والخوف من المجوول. -ا 

 السقو  واللادات والتأالتد المرلوفة. انمارالمتل لقمحافظة عقى  -ل 

ى ت خت  نواحي الضلف والأصو  فاي الوضا  الحاالي، او عادم الأاد ت عقاى عدم الأد ت عق -ت 

 مزاتا الوض  الجدتد الذي ستنجم نتتجة للمقتة التيتت . اوجوانل الأوت  ىد ا 

خااوف اللااامقتن ماان الخسااا ت المادتااة او الملنوتااة، والخ ااتة ماان فأاادان السااقرة او المصااالح  -  

 هم.الم تلرة لالوض  الحالي الأا المكتسلة

مجلا ون  انوام اوقاد تام اساتياللوم  لرنار ىحساسوم اوسوء فوم اللامقتن لآلثا  الم تألة لقتيتت ،  -ج 

 عمقتة التيتت . عقى

 تف ضوا قتم المجموعة، األداء اومستوتات ملتنة من السقو   اوالخوف من مخالفة ملاتت   -ح
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 دا  التيتت .سقوكتة جدتدت نتتجة إلح وانماروالخوف من تروت  عالقات عمل 

ضامن مساتوم ملاتن ماان  واألداءاعتتااد اللاامقتن عقاى تصا تف  اؤون اللماال لر تأاة ملتناة  -  

 .1االنجاز، والخوف من ا تفاع مستوم األداء الذي قد تترقلر عمقتة التيتت 

ي فاهناا  مجموعاة مان األماو  التاي تضامن النجااح  ان)عقاي( مان  ىلتار ا ا وتتفب اللاح  م  ما 

 ، اهموا:دا ياإلالتروت  

التااة تحاال . التحاول ماان النظاا ت التأقتدتااة ل نسااان ىلااى النظا ت المتفاهقااة لوصاافر فاا دا ن ااترة اتج1 

 وتحمل المسؤولتة . اللمل

ر تأتتماا عالقات رتلة ملار، لادال مان تحا اتر وتأتتما وىقامة ىنسانانر  ىالموظف عق ىلى. النظ  2 

 سقلتة.

 ت  والتروت  لدال من عدهم جامدتن ال تتيت ون.. اعتلا  الناا قاد تن عقى التيت3 

 .المأاومةومنوا، لدال من الخوف  اإلفادت. تألل الف وق الف دتة لتن اللامقتن واللمل عقى حسن 4 

 لدال من كلتوا. احاستسومالف صة لقلامقتن لقتللت  عن  ىعراء. 5 

 . االستلداد وال غلة لتحمل المخار  لد من تفادتوا.6 

 م.لدال من مج د التنافا فتما لتنو اإلدا تةوالأتادت  انفسومون لتن اللامقتن . التلا7 

 ىلااىاللااامقتن لحاال الم ااكالت واتخاااذ الأاا ا ات لاادل ال جااوع  امااام. جلاال الملقومااات مك ااوفة 8 

 .2اللقتا الأتادت

 :اإلداريالتطوير  أساليبسادسا: 

 :ما ترتي اإلدا يالتروت   واسالتل ىج اءاتومن لتن اهم 

لتااي وتنمتااة ماادا كوم، لمواكلااة الترااو ات ا األفاا اد. الترهتاال والتااد تل: وت كااز عقااى تااد تل 1 

 النظ  في السقو  لتتفب م  اتجاهات اللمل. ىعادتتحد ،وتترقل األم  كذل  

ت التااي المااؤهالت والخلاا ات، واسااتأرال الكفاااءا افضاال. االختتااا  والتلتااتن: االهتمااام لاختتااا  2 

 وت تة لقلمل في المنظمة.تر تلدتوا قد ا

 ي، اللنصاا  الل اا ىنتاجتااة. األجااو  والمكافااآت: وتااتم ترااوت  انظمااة األجااو  والحااوافز لزتااادت 3 

 ذل  المنتج. ةوتحستن نوعت

نظاام  . ماادخل الاانظم ال ااامقة: وتااتم لد اسااة الم ااكالت اللمالتااة الف دتااة والجماعتااة، فضااال عاان4 

 منظمة.في ال اإلدا يو امل لياتات التروت  والتيتت   وتتم ل كل مخرر واهدافر واسالتلر اللمل

ة الوظاهف: تتم من خاالل تحدتاد المواا ات والماؤهالت والواجلاات الم تلرا فتوصتف وتصنت. 5 

 تروت  الموا د الل  تة. ىرا لالوظتفة، وهذا تساعد عقى اختتا  انسل الكفاءات في 

وترالأوااا ماا  األهااداف،  اإلجاا اءاتمة . تلسااتر اإلجاا اءات: تااتم ذلاا  لياا ف التركااد ماان سااال6 

                                                             
-21،   2004دن، منى مؤتمن عماد الدتن: د اسة حول قتادت التيت  فاي المؤسساة الت لوتاة، ووزا ت الت لتاة والتلقاتم، عماان، األ 1

22. 
الأحراني، ساالم سالتد: التراوت  اإلدا ي: المفواوم والماداخل واألساالتل، الكتاال التاوثتأي لنادوت وحادت التراوت  اإلدا ي فاي األجوازت  2

 .8،  1996الحكومتة، ملود اإلدا ت اللامة،ال تاف، السلودتة، 
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ما تتناسل م  الترو ات في اللتهة المحترة لالمنظمة، م  اختصا  الوقت الاذي تحتااج   وتلدتقوا م

 والتخق  من الخروات غت  الض و تة فتوا. ىلتر

 دعملأدتماة لااتلادتل الأاوانتن  او:وتوتم هذا المدخل لإصدا  قاوانتن جدتادت ،  واألنظمة. الأوانتن 7 

 .اإلدا يالتروت   ح كة

 . األلحا  :وتتخذ األسقول اللقمي منوجا لواا وتلتماد عقاى الد اساات المتدانتاة، وتأاوم لواا عاادت8 

ثاام  اجنلتااةم اكاز ووحاادات ملنتاة لااالتروت  والتيتتا  واالست ااا ات، ولاادء لاالعتمااد عقااى خلا ات 

 .1وتجا لوم اآلخ تنخل ات ل فادت من  اإلدا يمحقتة، لدف  عمقتات التروت  والتيتت  

 :اإلداريسابعا: مقومات ودواعي  التطوير 

 ومنوا: اإلدا ي( مجموعة من المأومات لقتروت  1994ل زاه ، آتذك  )   

   اإلدا يتوف  الأناعة وال غلة الصادقة في عمقتة التروت. 

   اإلدا يالتخرتر السقتم لقتروت. 

   لاللتهة. اإلدا يا تلار التروت 

  اإلدا يا تة في عمقتة التروت  االستم. 

   اإلدا يال مولتة في عمقتة التروت. 

 وهي كما تقي: اإلدا ي( عدد من دواعي التروت  1994ل زهت ، آتذك  )

  اإلدا يتضخم الجواز. 

  اإلدا يعدم ال ضا عن اداء الجواز. 

  اللقتا. اإلدا تضلف الأتادات في 

 .ال غلة في  ف  الكفاءت والفلالتة 

 اإلدا يلتركتد عقى اللأالنتة في المجال زتادت ا. 

  في الدول النامتة. اإلدا تة األجوزتتخقف 

  االقتصادتة والتكنولوجتة. واألزماتالح ول 

  2اإلدا تةالتلأتدات  ىلىالمياالت في القجوء. 

 :اإلداريثامنا: أنواع التطوير 

كاون تداخل المنظمة مان ان  اإلدا يالتيتت  والتروت   ىج اءمن الض و ي لكل من تلمل عقى    

ت عقاى ماا الأد ت عقى التحكم والستر  ىلترتضتف  ىذ،  اإلدا يعقى مل فة ود اتة لرنواع التروت  

 فتما تقي: اإلدا يروت  والتيتت  الت انواعتحد  فتر. وتمكن تحدتد 

 هي : اصنافترخذ خمسة  اإلدا يو تتلتن ان التروت     

 عقى نوعتن كقي وجزهي: اإلدا يلتروت  تكون ا Depthحسل مدم التيرتة:  .1

ون ( وتكااافاا اد اومصاان ،  اوقساام،  او، ىدا ت اوترااوت  كقااي: ت اامل نظااام لكامقاار )كمنظمااة،  -ا 

 الكقي. اإلدا يلقتروت   امثقةالجودت ال امقة( وهي  او)االندماج،  ىلىلالقجوء 

ف عتااة، مثاال  ظمااةانمجموعااة  اوفااي نظااام ف عااي  اجاازاء اوترااوت  جزهااي: ت اامل عناصاا   -ل 

                                                             
 .45-44،  2012، عمان، األ دن، 1التازو ي، راحمد توسف دودنتن: ىدا ت التيتت  والتروت  التنظتمي، دا   1
آل زاه ، عقي ناص   توي: ستاسات التراوت  اإلدا ي لالممقكاة الل لتاة السالودتة،  ساالة ماجتساتت  غتا  من او ت، كقتاة اإلقتصااد  2

 .115،   1994واإلدا ت، جاملة المق  علد اللزتز، جدت، السلودتة، 
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تحاادت   او، اإلدا تمجموعااة تاانأالت داخاال  ىجاا اء او، األقسااام)محاولااة تااد تل اللااامقتن فااي احااد 

 (.األقسام او اإلدا ات ىحدمالتكنولوجتا المستخدمة في 

 اوجاازء  او( وتمكاان ان ت اامل كاال المنظمااة What to coverعقااى وفااب مااا تااتم تيرتتاار: ) .2

 فتوا: اجزاءمجموعة 

الساتحواذ، ا او، اإلدا تالجذ تاة لكال  لا دا تالوتكقاة  ىعادت اومن خالل االندماج،  كل المنظمة: -ا

 الجودت المؤسسة. ىدا ت او

تاة، فأاد قسام ملاتن تلااد النظا  لواا كق او ىدا تقسم: عندما تكون هنالا  م اكالت فاي  او ىدا ت -ل 

 تن تر ف ق اللمل فتوا. اودمجوا،  او، ىلياهواتنظتموا، او تلاد 

ادت و مان اجال التجدتاد والتراوت ، لإعاا عند حدو  م اکالت اإلدا يمصن : وترخذ لالتروت   -ت 

 نواهتا. ىغالقر اوتأقتل عمالتر  اوتحدت  التكنولوجتا المستلمقة فتر،  اوالمصن   لناء

 لمختقاف : من خالل تروت  الموا ات الساقوكتة والفنتاة واإلدا تاة، وتلاد لا امج التاد تلاف اد -  

 ، فضااال عاان قاا ا ات الت قتااة، وقاا ا ات النأاال ماان اجاال تنمتااةاإلدا اتمومااة فااي هااذ   واااانواع

 لألف اد. اإلدا يالأد ات وزتادت الموا ات التي ت تلر لالتروت  

 عفوي: ىماهتكقي  ىما( وهو Structure. عقى وفب د جة الوتكقة:)3 

دد ال اااكل، ومحااادد ( )تكاااون مخرراااا لااار ومد وساااة( اي محاااStructuredتراااوت  هتكقاااي:) -ا 

اناار خراااة  ساامتة محااددت الخراااوات، وموزعااة المسااؤولتات عقاااى  ايالنتاهج،ومحاادد التاادخالت، 

 مختقفة، ولخرة التروت  هذ  جداول زمنتة، ومتزانتات لقص ف. ار اف

مخرار  او( )تحد  من دون تدخل تذك  اي غت  مد وا Spontaneousل. تروت  عفوي: ) 

 .1اندفاع للف المسؤولتن اوداخل المنظمة، نتتجة لتحما وهو نمو رلتلي تحد  من  لر(

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلداريتاسعا: أهداف التطوير 

قاى ( للضاا منواا وهاي ع1983لرهداف عدتدت كما تذك  )جاالل،  اإلدا يت تلر جوود التروت     

 النحو التالي:

  داخاال  لتفاعاال ودتنامتكتااة الجماعااة اإلحسااااتنمتااة  وح الجماعااة ماان خااالل زتااادت د جااة

 المكونتن لوا. األف ادقواعد الثأة لتن  وى ساءالتنظتم، 

  فاي المنظماة ساواء  اإلدا تاةخقب منا  مفتوح لحل الم اكالت التاي تواجار جمتا  الوحادات

                                                             
-25،   2007اللمقي إلعادت الوتكقة والتمتز اإلدا ي وىدا ت التيت ، الدا  الجاملتاة، مصا ، احمد ماه : تروت  المنظمات الدلتل  1

27. 
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المنا  المفتاوح محال المناا  الميقاب الاذي  وىحالللتن الجماعات وللضوا،  املتن الجماعة الواحدت 

 .لآلخ تنتقوا تحم اوالم كالت  ىخفاءتتمثل في 

  تحدتد مسؤولتة اتخاذ الأ ا ات وحال الم اكالت مان خاالل تفاوتف الصاالحتات لقواجلاات

 الملنتة والأ تلة من مصاد  الملقومات. اإلدا تة

  المنظمة، وزتادت د جة والهوم وانتماهوم لوا اهدافاللامقتن لرهمتة  ىحساازتادت. 

  لقأضااااء عقاااى  األساااالتل افضااال تجاااادوىالأتاااادت  اساااالتلزتاااادت فوااام عمقتاااات االتصاااال و

 من خالل زتادت الوعي لدتنامتة الجماعة. اسلالواالص اعات والتل ف عقى 

  والتأالتاد التاي  والملاادئتروت  وتنمتة وتلدتل ثأافة المنظمة والتي تتمثل في مجموعة الأتم

 1.والجماعات وتنظم عالقاتوم وملامالتوم األف ادتحكم سقو  

 ووجوات نظ  اللاحثتن والموتمتن فوي: ا اءلتلدد  اإلدا يوت  وتلددت اهداف التر

 ظاتم ل اكلمنا  تنظتمي تمكن كافة اللامقتن مان ملالجاة الم اكالت التاي تلااني منواا التن ىتجاد. 1 

 تحا ي مناق توا. اوص تح، وعدم التكتم عقتوا 

 ن الأتااداتتاة، ولتانوم ولاتفاي جمتا  المساتوتات اإلدا  انفسومجو من الثأة لتن اللامقتن  ى اعة. 2 

 في تق  المستوتات. اإلدا تة

 تنفسة فتماا لاعالقات تلادلتة وتكامقتة لتن اللامقتن كرف اد وجماعات والت جت  عقى المنا ىتجاد. 3 

ن ماااألفاا اد ذاتواام ولااتن الجماعااات هااي األخاا م، والت ااجت  عقااى اللماال لاا وح الف تااب، ممااا تزتااد 

 الجماعات. فاعقتة

 لملقومات الالزمة لمتخذ الأ ا  ل كل مستم  ومن دون ت وتش.. توفت  ا4 

 ىلاىتاؤدي  التنظتمتاة، مماا واألهادافالتوافب والترالب لتن األهاداف الف دتاة  ىتجاد. اللمل عقى 5 

 . واهدافوا اإلدا تةاالنتماء لقمنظمة  ةزتادت د ج

وعي ماان خااالل زتااادت الاا اواساالالوالأتااادت والصاا اعات  واسااالتل. زتااادت فواام عمقتااات االتصااال 6 

 الجماعة والنتاهج المحتمقة من هذ  اللمقتات . لدتنامتة

داف لاألهاا اإلدا تمثاال  اإل اا اففااي  دتمأ ارتااة ىدا تااة اسااالتل. مساااعدت الم اا فتن عقااى تلنااي 7 

 .لاألزمات اإلدا تلدل 

قتوااا كرساااا . اللماال عقااى جلاال اللااامقتن تما سااون ال قالااة الذاتتااة ل ااكل ملتاااد، واالعتماااد ع8 

 . 2كلدتل لوا  اومكمقة لوا( لق قالة الخا جتة )

( و)ثاا وت( و)الروتاال( و ىحسااانكاال ماان )سااتد سااالم( و) ىلتوااا ا ااا التااي  األهاادافوماان الاا ز  

 )السكا نة( فوي :

 .الصالحتات الالزمة لتحستن اداهوم لصفة مستم ت اإلدا ي. منح اللامقتن في النظام 1 

 األف اد والمنظمة ككل وضمان نموها في المدم الللتد. اداء. تحستن فاعقتة 2 

ع مسااتوم الصاا ا داخاال المنظمااة، وتخفااتف اإللااداعالتيتتاا  و فاا  مسااتوم  ىدا ت. زتااادت كفاااءت 3 

 عقى ملالجتر. واللمل

                                                             
 .95-3،  1983، مص ، 83، اللدد 115: نحو خرة  امقة لقتروت  التنظتمي، مجقة اإلدا ت، مجقد جالل، احمد فومي1
 .56ث وت م وو : الم ج  السالب،    2
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 .واإلدا ت. زتادت مستوم الثأة والتلاون لتن وحدات األعمال فتما لتنوما ولتن األف اد اللامقتن 4 

الم ا كة في عمقتة صن  الأ ا  من خالل ت جت  الت ا   في الملقوماات وتلادلواا، مماا . زتادت 5 

 كل ف د تتحمل مسؤولتة عمقر. تجلل

منا  مفتوح لحل الم كالت من خالل ت جت  ف ق اللمل الجماعي عقى تحدتاد الم اكالت  ىتجاد. 6

 لحقوا. ت ا كترالتي تواجووم ووض  خرر عمقتة 

 .اآللتةلدل الأتم اللت وق ارتة  اإلنسانتة تمأ ارتةالد. ت ستخ الأتم 7 

. تيتتاا  الثأافااة الساااهدت فااي المؤسسااات، لحتاا  تسااود قااتم التلاااون واللماال الجماااعي وتفااوتف 8 

 لقلامقتن، لدل ستر ت ر ف واحد. الصالحتات

ت مااي  األساااااللااامقتن، وعقااى ذلاا   واهاادافالمؤسسااة  اهاادافنااوع ماان التكاماال لااتن  ىتجاااد. 9 

 .تن تر وتجدتد الموا د المادتة والفنتة والل  تة ىلى اإلدا يتروت  ال

نظاا ت  اسااااالل اا تة، الفنتااة، اإلدا تااة( عقااى  ). تحساان جمتاا  األنظمااة الف عتااة فااي المنظمااة10 

 . مولتة كقتة تنل  من فقسفة نظ تة النظم

لتيتت  المخرار الاواعي هي ذاتوا المتحأأة من ا اإلدا يالمتحأأة من التروت   األهدافوتتضح ان  

تتضامن  صاد وتوقا   وىنمااالذي تجل ان ال تكون  د فلل واساتجالة لملالجاة وحال م اكقة ملتناة 

التيتتاا  التنظتمااي المساالب قلاال حاادو  التيتتاا   ىحاادا اي تيتتاا ات لتهتااة محتمقااة، واللماال عقااى 

 لقمؤسسااة دا ياإلمتاحااة داخاال النظااام ال واإلمكاناااتالمتوقاا  فلااال، ومحاولااة السااتيالل الفاا   

منوا في تحأتب مزتد من الترو  والتأدم والنمو لوا و ف  مساتوم كفاءتواا وتحساتن قاد توا  واإلفادت

 وظاهفوا والحفاظ عقى حتوتتوا. اداءعقى 

األساساااتة لقمنظماااة هاااي تحأتاااب الموازناااة لاااتن لتهتواااا الداخقتاااة  اإلدا يان مااان اهاااداف التراااوت   

ة فااي قااد توا عقااى االسااتم ا  والنمااو فااي اللتهااة الدتنامتكتااة، والخا جتااة، ممااا تااؤدي دو ت اساساات

، وتااتم ذلاا  ماان خااالل احاادا  التيتتاا  الااالزم، لتتكتااف وتتوافااب اءت وفاعقتااة لكفاا اهاادافواوتحأتااب 

التلاااون واللماال  واسااقولالحالتااة ومما سااة السااقرة  األداءور اهااب  واسااالتلسااقوكوا التنظتمااي 

اللماال ماا  مترقلااات الواقاا  الااذي تلت اار المنظمااة واللتهااة  الجماااعي لااتن األفاا اد ولااتن جماعااات

والتكتاف . ي اداء اللمل و فا  مساتوم االنجاازالمحترة لوا، مما تؤدي ىلى تحأتب تيت ات حأتأتة ف

زماة لالساتم ا ، من األماو  األساساتة الال اللتهة الداخقتة والخا جتة لقمؤسسةالنحو السقتم م   ىعق

كانااات لااادتوا  ىذايقااال عقاااى نأااا  كفااااءت اساااتيالل الماااوا د الداخقتاااة مااان الت فأاااد تاااتمكن المؤسساااة

 صحتحة. ت اتتجتةسى

 لقمؤسسات هي: اإلدا يالتروت   اهداف اهممن  ىنولناء عقى ما سلب تتلتن لقلاح     

، وضاامان ترو هااا وزتااادت افضاالاللااامقتن واال تأاااء لقمؤسسااة لمااا هااو  اداء. تحسااتن فاعقتااة 1 

التكتاف ما  اللتهاة المحتراة لواا، والحفااظ عقاى حتوتتواا ونموهاا واساتم ا ها التلامل وقد توا عقى 

 الللتد. في المدم

ولتانوم ولاتن  اإلدا تاةفاي جمتا  المساتوتات  انفساوم. توتهة جاو مان الثأاة والتلااون لاتن اللاامقتن 2

 في تق  المستوتات. اإلدا تةالأتادات 

لاى زتاادت اللامقتن، مما تؤدي ى واهداف لمؤسسةا اهدافنوع من التكامل لتن  ىتجادعقى  . اللمل3 
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 واللمل عقى تحأتب اهدافوا. ال لو  لاالنتماء لقمؤسسة

 للمل.. جلل األف اد اللامقتن تلتمدون ال قالة الذاتتة لدل ال قالة الخا جتة عند اداء ا4 

ل اكل  لنظاامالم كالت التي تلااني منواا ا . توفت  منا  تنظتمي تمكن كافة اللامقتن من ت خت 5 

 تحا اي مناق اتوا وت اجت  فا ق اللمال الجماعتاة عقاى وضا  حقاول اوص تح و عادم التكاتم عقتواا 

 لوا للتدا عن الأ ا ات االنف ادتة. ت ا كتر عمقتة

 ذي توتا . تنمتة وتروت  موا ات وقد ات الأوم الل  تة داخل النظام وتحستن اداهوم لال اكل الا6 

 لقي.مستوتات الخدمة المأدمة، وتوفت  مترقلات الترو  المستأواكل  لتحستن و ف   اوس ف صة 

، لحتاا  تسااود قااتم التلاااون واللماال الجماااعي وتفااوتف تيتتاا  الثأافااة الساااهدت فااي المؤسسااة .7 

 .1لقلامقتن، لدل ستر ت ر ف واحد الصالحتات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلداريعاشرا: نظريات التطوير 

 :ارياإلد: النظريات التقليدية للتطوير 1

ذلا  للاد وم  ظوو  المدا ا الكالستكتة م  نواتاة الأا ن التاسا  ع ا ،  اإلدا يالتدا التروت      

صاحال ا، وما احدثتر هاذ  الثاو ت وماا ناتج عنار مان م اكالت لاتن او ولاقتام الثو ت الصناعتة في 

، دا يولااتن اللمااال، غتاا  انوااا  كاازت عقااى الجاناال ال ساامي والأااانوني لقجواااز اإل هااؤالءاللماال 

وىهماااال الجانااال اليتااا   سااامي، كماااا اعتمااادت عقاااى األساااقول الفااا دي فاااي اللمقتاااات التروت تاااة 

 لال الجواازآلة قالال لقتأولل في اي ىرا  م غول فتر من ق اإلنسانالت ختصتة اللالجتة كما اعتل  

وهاذا  ،اللالجتاة فاي اللمال التراوت ي اإلدا ي اإلجا اءاتاألسقول المكتلي فاي  واعتماداإلدا ي، 

 اليت  متخصصة . اإلدا تة اج  ىلى هتمنة الأتادات 

وملامقتار لملازل عان  ىلتارو النظ  ىلى الجواز اإلدا ي ككتان فني مجا د وقااهم لذاتتاة حتا  تنظا  

                                                             
 ،    2009، عمان، األ دن،  1ون: السقو  التنظتمي مفاهتم ملاص ت، ىث اء لقن   والتوزت ،رالف تجات، خضت  كاضم حمود وآخ 1

  341 . 
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فناي فأار، وتكاون  ىدا يالمؤث ات اللتهتة وىغفالوا، ولناء عقتر تكون عمقتات الت خت  ذات رال  

 الملنين. اإلدا يمحصو ت داخل الجواز 

 واالعتماادالتأقتدتة خقأت لنا لت وق ارتة م وهة للدم التخص  الوظتفي  اإلدا توت م اللاحثة ان 

  1.عقى اكت  من مدت ، وضلف التخرتر والمتاللة، وهد  األموال

 :اإلداري: النظريات المعاصرة للتطوير 2

ن ماوضالف مجموعاة  إلدا تاللد الح ل اللالمتة الثانتة ل ز عادد مان اتجاهاات حدتثاة فاي مجاال 

 -الم . فااي الكثتاا  ماان مجتملااات اللاا الدتمأ ارتااةتأاادم وانت ااا  ملااادئ  -الساامات نااذك ها كالتااالي: 

 الزتادت السكانتة المستم ت، وا تفاع مستوم الملت ي .

 .التأدم في مجال اللقوم االجتماعتة والنفستة -

 داخل الجوانل . ككتان متنوع و متلدد ومت اإلدا يالجواز  ىلىالنظ   -

ال اللقمتااة وزتااادت التركااد عقااى راا ق اللحاا  اللقمااي فااي المجاا األسااالتلزتااادت االعتماااد عقااى  -

 .اإلدا ي

فوااي تأااوم عقااى د اسااات عقمتااة موضااوعتة تواادف ىلااى  اإلدا يكمااا ان المااداخل الحدتثااة لقترااوت  

، وتحدتاد المتيتا ات الك ف عن األوضاع اإلدا تة الساهدت وتحقتقوا، وتحدتاد وت اخت  الم اكالت

 . 2اإلدا يلمؤث ت والمسللة لقتخقف ا

 :اإلداريعشر: معوقات ومشاكل التطوير  إحدى

 تلاني عمقتة التروت  اإلدا ي من م كالت تمكن تقختصوا عقى مستوتات مختقفة:

 عقى مستوم الأوانتن واألنظمة:  

 عدم مواكلة الأوانتن لقترو ات والصلولة في مواجوة التيت ات.• 

 ضلف الترهتل في مجال هذ  الأوانتن.•  

 تلدد جوات وض  الأوانتن وازدواجتة الجوود.•  

 عقى مستوم المؤسسات: 

 جمود اللنى التنظتمتة في المؤسسات.• 

 ضلف في تروت  نظم الملقومات.•  

 نأ  الخل ات )اإلدا تة والفنتة المؤهقة وظتفتة(.•  

 الملا ف والخل ات.تزاتد ملدل دو ان اللامقتن وفأدان •  

 عقى مستوم اللنص  الل  ي: 

 نأ  الخل ت الوظتفتة، وغتال الترهتل المستم .• 

 م كقة تلاعد لتن األهداف الف دتة واألهداف المؤسساتتة. •  

 تلمتم م كقة عدم الثأة لتن اللامقتن واإلدا ت. • 
                                                             

 .786تاس  عدوان: الم ج  السالب،    1
 .20،   1982، الل اق، 1األع جي عاصم وآخ ون: نظ تات التروت  اإلدا ي، وزا ت التلقتم اللالي واللح  اللقمي، ر 2
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 المساوات لتن اللامقتن، وىضلاف الملاد ت.• 

 ات الحدتثة:تنتأعقى مستوم ىدخال ال 

 تس ع في اتخاذ ق ا  حوسلة األعمال قلل جاهزتة نظم الملقومات. •  

 .1نسلة استخدام التجوتزات ألغ اف ىنتاجتة ضهتقة• 

 ومنوا: اإلدا ي( مجموعة من الملوقات لقتروت  2009وتذك  ) علوي، 

 .الستاسات الكتدتة 

 .ترفتش الكفاءات 

 ت كتز السقرات واحتكا ها لتد المدت.  

 .تضتتب الخناق عقى الملدعتن 

 . تك تا قتم الراعة المرقأة اللمتاء لقمدت 

 .خقل النظام لقأتم االجتماعتة 

  ىدا تاةألنار تخاول دون اتخااذ الأا ا ات  اإلدا يتمثل احد اسالال التخقاف  اإلدا يالخجل 

 الفاسدتن.و المستهتن ادعة لحب  ىج اءاتوالتروت  وتحد من الأد ت عقى اتخاذ  ل صالححاسمة 

 .التيتاا ات المتكاا  ت فااي  اااغقي الوظاااهف الأتادتااة مثاال مااد اء الاادواه  والمااد اء اللااامقتن

                                                             
 .99ج  السالب،   ستد سالم ع فة: الم 1
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 خالصة الفصل.

من خالل ما تم تناولر في هذا الفصل لرن التروت  هو ىحدا  تيت ات في رلتلاة الن اارات الفك تاة 

ماان اهاام الموااام التااي والسااقوكتة داخاال الجواااز اإلدا ي، حتاا  اصاالحت عمقتااة الترااوت  اإلدا ي 

تؤدتوا اإلدا ت الحدتثة، و يقوا ال اغل عقى مستوم الوظاهف والتي تمكن لواسرتوا وضا  صاو ت 

 حأتأتة عن ن ارات المؤسسة.

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 تمهيد

 أوال:مفهوم التسويق.

 ثانيا:التطور التاريخي للتسويق.

 ثالثا:وظائف التسويق.

 ." المزيج التسويقي"رابعا:عناصر التسويق

 خامسا:أهمية التسويق.

 سادسا:مفهوم التسويق اإللكتروني.

 سابعا:التطور التاريخي للتسويق اإللكتروني.

 . اإللكتروني ثامنا: الخصائص المميزة للتسويق

 الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق اإللكتروني . :تاسعا

 عاشرا:عناصر التسويق االلكتروني.

 عشر:أنواع التسويق االلكتروني.إحدى 

  عشر:أهمية التسويق االلكتروني.اثني 

 شر:أهداف التسويق االلكتروني.ة عثالث

 التسويق االلكتروني المزايا والعيوب والتحديات التي تواجهه. ة عشر:بعرأ

 خالصة
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 تمهيد: 

ة دية العالميالفي ظل التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها العالم من خالل  التكالتلت اتصت الا   

وذلال  ،أصبح العالم يشهد تحوتت سريعة ومنافسة شديدة في مجاتت ال ناعة والتجارة والخالدمات 

 نتيجة ثورة المعلومات وثورة  في شبكة اتت اتت .

شالالرتات يلعالالد دورا هامالالا فالالي األونالالة الخيالالرة نالنسالالبة لمنومالالات العمالالا  والفقالالد أصالالبح التسالالوي     

تلفالة خاصة ناعتباره شالريا  الحيالاة لم مسسسالة مالن خالل  توميالل لمختلالت منتجاتهالا وخالدماتها المخ

ا من ورا تبير،إت أ  عملية التسوي  هاته ندورها لم تبقى تما تانت في السان  تقليدية فقد شهدت تط

ل نالاء وفقال  لية والعلمية من خل  خروجها من تونها عملية تقليدية متمثلة فالي نيالل وشالرالناحية العم

يالالة وهالال ا أصالالبحت أتثالالر حداثالالة نمواتبتهالالا للتكنولوجيالالا الحديثالالة وتحولهالالا إلالالى عمليالالة تسالالويقية الكترون

    للتسالويماحاولنا تناوله في ه ا الف ل من خل  تقسيمه إلى صسمين رئيسيين تطرصنا في شقه الو

لالى الف الل إ التقليدم نمفاهيمه المختلفة ومراحل تطوره وأساليبه تما عرجنا في الش  الثاني من هال ا

ات التسالالوي  اتلكترونالالي مالالن خالالل  المفهالالوو والنالالواأل والهميالالة والسالالاليد والمميالال ات وال الالعون

 ومعوصاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال: مفهوم التسويق:

يعالالرا التسالالوي  فالالي اللغالالة علالالى أنالالهس ق دراسالالة السالالو  ق هالالو علالالم أو فالالن  تعريففا التسففويق ل فف : -1

تسالوي  نالباالائل  -متالاجرة  -نيالل وشالراء  -تجالارة  -التسوي ، هو نورية التجالارة نالباالائل نالجملالة 

 1نالجملة.

إ  تحديالالد مفهالالوو التسالالوي  مالالن الناحيالالة اتصالالطلحية عالالرا عالالدة  تعريففا التسففويق اافف   ا: -2

لصالر  تجاه نور له من جاند، ومن هنا سنحاو  طرح عدة تعاريت رأينا أنما اوجهات وآراء فكل ا

 إلى المفهوو الحديث والمعاصر له ا الم طلحس

لقالالد عرفالالت الجمعيالالة المريكيالالة التسالالوي  ق نننالاله أداء أنشالالطة العمالالا  التالالي تعنالالى يتالالدف  السالاللل مالالن  -

عيالالة المريكيالالة صالالياوة مفهالالوو أعالالادت الجم 1985المنالالتإ إلالالى المسالالتهل  أو المسالالتعمل ق وفالالي عالالاو 

                                                             
صاموس المغني التبر، معجم اللغة اتنجلي ية الكلسيكية والمعاصرة، انجلي م عرني، مكتبة لبنا  ، نيروت، لبنا  الكومي، حسن سعيد س 1

 .766، ص 2001، 
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التسوي  حتى ت يالل اللالب ، حيالث عرفتاله علالى أناله عمليالة تخطالي  وتنفيال  لمفهالوو التسالعير والتالرويإ 

 1والتوميل لألفكار تستحداث التبادلية التي تشبل وتحق  أهداا الفراد والمنومة.

ي يالتم ق التسالوي  هالو العمليالة ارداريالة التال cundiff and stillويعرفه تالل مالن تونالديت و سالتيل  -

 نواسطتها تحقي  اتلتقاء نين السلل ونين السوا  ومن خللها تتحو  ملكية المنتجات ق

 فيعالالرا التسالالوي  تالالاألتيس ق هالالو نوالالاو متكامالالل تتفاعالالل فيالاله مجموعالالة مالالن stantonأمالالا سالالتانتو  -

 مات للمسالالالتهلكين الحالالالاليين أوالنشالالطة التالالالي تعمالالالل نهالالدا تخطالالالي  وتسالالالعير وتوميالالالل السالاللل والخالالالد

 المرتقبينق.

، buzzell , nourse,mathews and levittوصد عرفه تل من نوميالل، نالويرس، ماتيوسالوليفيت

فيعرفو  التسوي  تاألتيس ق التسوي  يتامن نشاط العما  ال م يتعل  نتحديد وتنشي  الطلد علالى 

الخالالدمات نالشالالكل المطلالالو  و نالالالحجم سالاللل وخالالدمات المنشالالنة ومقانلالالة هالال ا الطلالالد نتقالالديم السالاللل و

 2المطلو  وتحقي  الرنح وويره من أهداا المنشنة عن طري  تحديد وإشباأل الطلد وتنشيطه.

لكالل مالن سال،وت، ريولالد  introduction to marketing managmentولقالد جالاء فالي تتالا  

 قأ  التسوي  وظيفة في المجتمل نواسطتها يمكن حسا  هي،ل الطلالدscott ،warshawوار شاو 

اد ، على السلل والخدمات والعمالل علالى ميادتاله واتسالاعه عالن طريال  الفهالم ال الحيح، التالرويإ، التبال

 التوميل المادم له ه السلل والخدمات ق.

عالل  ق ننناله هالو أما نبيل النجار فيعرا التسالوي  فالي تتاناله ق الصالو  العلميالة للتسالوي  والبيالل وار

النشاط ال م يدار وفقا لخطة موضوعية تنخ  في اتعتبار مجموعة مالن العناصالر الساسالية المتمثلالة 

 3في أهداا المستهلكين والمنومات.

أمالالا عمالالر عقيلالالي نوآخالالرو ف فقالالد عرفالالوا التسالالوي  علالالى أنالاله ق مجموعالالة مالالن النشالالطة والعمالالا   

لمنومالالة، تسالالعى مالالن خللهالالا إلالالى تالالوفير السالاللعة أو المتكاملالالة التالالي تقالالوو نهالالا إدارة متخ  الالة فالالي ا

الخدمة، أو الفكالرة للمسالتهل  الحالالي والمرتقالد نالكميالة والمواصالفات والجالودة المناسالبة والمطلونالة، 

وفي المكا  وال ما  المناسبين ونمالا يتماشالى مالل ذوصاله، و ننصالل تكلفالة ممكنالة وأسالهل وأيسالر الطالر  

ارة ارنتالا،، وهال ا ينطالالوم علالى دراسالالة المسالتهل  وطلباتالاله والسالبل، وذلال  نالتعالالاو  والتنسالي  مالالل إد

ومالن ثمالالة تخطالي  إنتالالا، الساللعة أو الخدمالالة أو الفكالرة نمالالا يتوافال  مالالل هال ه الطلبالالات، وتحديالد سالالعرها 

المناسالد وترويجهالالا وتوميعهالالا وإي الالالها إليالاله، وهالال ا تلاله نهالالدا إشالالباأل حاجالالات وروبالالات المسالالتهل  

افسالي للمنومالة فالي السالو  يسالاعدها علالى تحقيال  أرنالاح مناسالبة الحالية والمستقبلية، وإيجاد مرک  تن

 4لها.

 ومن خل  ه ه التعاريت يمكن أ  تحمل ارطار العاو للتسوي  في ثلثة عناصر رئيسة هيس

 .لتسوي  نشاط اجتماعي اصت ادم 

 .التسوي  نواو متكامل 

 .التسوي  مجموعة من الوظائت 

الحديثالالة صالالد اتسالالل ن الالورة عرياالالة وملحوظالالة ليشالالمل والملحالالأ أ  دور التسالالوي  فالالي المسسسالالات 

التسالالوي  اتجتمالالاعي والمجتمعالالي لتسالالوي  أفكالالار ومنتجالالات وخالالدمات وأشالالياء تسالالاهم فالالي تحقيالال  تلالال  

                                                             
 .42، ص 2003سويدا  ، نواو موسی ، حداد شفي  إنراهيم س التسوي  مفاهيم معاصرة، دار الحامد للنشر والتوميل، عما ، الرد ،  1
 .33، 32، ص2004تسوي  خدمات المعلومات نالمكتبات، القاهرة، م رس جامعة حلوا ،   صطر، محمدمکرياس2
 .19، ص1991النجار، نبيلس الصو  العملية للتسوي  والبيل وارعل ، مكتبة عين شم ، القاهرة، م ر، 3

 .3-2، ص1994الرد ،  عقيلي، وصفي عمر وآخرو س مبادئ التسوي ، مدخل متكامل، دار مهرا  للنشر والتوميل، عما ،4
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الهالالداا اتجتماعيالالة والمجتمعيالالة تمحارنالالة التالالدخين أو التلالالوث البياالالي أو ترشالاليد اسالالتهل  المالالواد 

 رم ووير ذل  ...النادرة أو تنويم النسل أو محارنة الفساد اردا

 ثانيا: الت ور التاريخي للتسويق:

يمثل الدور ال م يقوو نه التسوي  في المنومات الرنحيالة وويالر الرنحيالة فالي الوصالت الحاضالر أهميالة  

تبرى، إذا ما صور  نما تالا  علياله فالي الممنالة الغالانرة فعلالى الالروم مالن أ  الفراعنالة تالانوا أو  مالن 

التسوي  آن ا  تا  ندائيا، وحتالى اليالوو نالرى نعالم المجتمعالات المتالنخرة عرفوا التجارة إت أ  دور 

إت أ  أولالد  11والتي ما ت ا  الطر  ارنتاجيالة فيهالا ندائيالة، تسالود فيهالا طالر  تسالوي  ندائيالة أياالا.

دو  العالالالم المتقالالدو فالالي الوصالالت الحاضالالر نالالدأت تقتنالالل ننهميالالة التسالالوي ، مفهومالاله الحالالديث، وتالالن  هالال ا 

ة الق وى للتسوي  حدث تالدريجيا أم أناله لالم يحالدث طفالرة واحالدة نالل اسالتغر  عالددا اتصتناأل نالهمي

 تبيرا من العواو، وصد مر تطور التسوي  على عدة مراحل يمكن تلخي ها فيما يليس 

 حلةف صبل ه ه المر1930-ن وير محدد  مر ل  التركيز على اإلنتاج " المفهوم اإلنتاجي " -1

عالالن التجالالارة فالالي شالالكل مقاياالالة سالاللعة نالالنخرى، أمالالا فالالي ظالالل المفهالالوو تالالا  النشالالاط التسالالويقي عبالالارة 

ارنتاجي، فإ  المنشنة أساسا تهدا إلى ميادة ارنتا، و تخفيم تكلفته مالن خالل  التحسالينات العلميالة 

وتا  يقوو هال ا المفهالوو علالى أ  المسالتهلكين سالوا يفااللو  المنتجالات التالي تتالوفر نشالكل أتبالر مالن 

 د الترتي  فالي هال ه المرحلالة علالى الطاصالة ارنتاجيالة مالن حيالث ارنتالا، ويرها وننصل تكلفة، حيث ين

وتكاليفه، وله ا تانت اردارة والمسسسات ذات التوجه ارنتاجي ترت  على تحقي  الفعالية من خالل  

ارنتا، الكبير والتغطية الواسالعة للتوميالل، أم إنتالا، أتبالر تميالة ممكنالة مالن الساللل المطلونالة مالن صبالل 

 ناعتبار أ  ه ا التوجه له مبرراته تبعا لخ ائص ه ه المرحلةس ،2المستهلكين

 ارنتا، أصل من الطلد نطاصة إنتاجية محددة ف. -

 المنافسة محدودة ولم تكن هنا  حاجة لوسائل الترويإ. -

 -تغليد م اللحة المنشالنة علالى م اللحة المسالتهل ، تساليما عنالد اتخالاذ أم صالرار متعلال  نالتسالعير .  -

المدى، والترتي  على تحقي  أعلى رنح ن الرا النوالر عالن مالدى رضالی فكالرة أ   الهداا ص يرة

المستهلكين إذا ترتوا لوحدهم فلن يقوموا نشالراء الكميالة الكافيالة مالن منتجالات المسسسالة، ولهال ا يجالد 

على المسسسة أ  تتبنى نيعا هجوميا وجهودا ترويجية تبيرة من أجل إصنالاأل المسالتهلكين نشالكل فعالا  

 3أو المنتإ، ومن خ ائص ه ه المرحلة سلشراء السلعة 

 طاصة إنتاجية أعلى و امدياد المنافسة نين المنتجين. -

 ميادة وسائل ارعلو ناتهتماو نعن رم التوميل والترويإف. -

 تحقي  أرناح أعلى من خل  حجم المبيعات وأياا جاند المستهل  ت ي ا  ضعيفا. -

نعالد الحالر  العالميالة الثانيالة تحولالت اردارة عالن  4:)1955(يالمر ل  الثالث  المفهفوم التسفوي  -2 

المفهوو البيعي إلى المفهوو التسويقي ، وندت من العمل على نيل ما تنتجاله الم الانل، حاولالت اردارة 

أ  ترت  على أعلى أنواأل تنالتإ سالواء أ  تسالتمر فالي إنتالا، الساللل القديمالة أو تطويرهالا  -لو  مرة  -

ا جديدة تامن أ  يطلبها ويقبل عليها المستهلكو ، وتبلور ه ا اتتجاه الجديد، وتحسينها أو تقدو سلع

 دراسة السلعة، دراسة المستهل ، تما ندأت المنشآت في إنشاء إدارات للتسوي 

تي تتولى الالدفاأل عالن المفهالوو الجديالد للتسالوي ، ونال ل  أصالبح التسالوي  الوظيفالة الساسالية لال دارة، 

                                                             
 .31، ص1985حنا، نسيمس مبادئ التسوي ، دار المريخ للنشر،  الرياض ، السعودية، 1
 .39-40المرجل السان ، ص عقيلي، وصفي عمر وآخرو  ،2
 .40-39المرجل السان ، ص3
 .    28، ص2004عليا ، م طفی رنحي، السامرائي، فاضل إنراهيمس تسوي  المعلومات، دار صفاء، الرد ،  4
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أو  مالن وضالل تعريفالا واضالحا للتسالوي  الحالديث،  Robert kingإ ق ول شالارة فالإ  ق رونالرت تالن

 ومن أهم سمات ه ه المرحلةس

 ميادة الطاصة ارنتاجية واتهتماو نالمستهل . -

 تغيير في البياة الداخلية والخارجية للمسسسة.  -

ن سلو  المستهل  أصاليح حاسالما فالي تقريالر م اللحة الشالرتة، ممالا نالتإ عناله نوعالا مالن التالوام  نالي -

 م لحة الشرتة وم لحة المستهل . 

 الرنح يكو  على المدى الطويل ومن خل  رضى المستهل . -

نشالالطة التكامالالل مالالل النشالالطة الخالالرى للمشالالروأل نارنتالالا،، التمويالالل...ف وذلالال  نعالالد التكامالالل فالالي ال -

 ويقية ذاتها. التس

يالالتلخص هالال ا المفهالالوو فالالي القاالالايا المعاصالالرة مثالالل  1المفهففوم أو التوجففج االجتمففاعي للتسففويق: -3

الحفاظ على ح  ارنسا  من خل  ما يقدو من منتجات، وأ  المسسسة عاوا في المجتمل، ونالتالي 

أخلصيالا واجتماعيالا  فهي تسعى لما يخدو ه ا المجتمل وما يفيالده، وأ  مسالسولية معينالة اتجالاه المجتمالل

 نالمشارتة في فلسفة إدارة التسوي .

 ثالثا: وظائا التسويق:

 لة اصت ادية معينة يتم أداؤها صبالوظيفة التسويقية هي عبارة عن نشاط متخ ص أو خدم   

 2وأثناء عملية توميل السلل وتحويلها من حيامة المنتإ إلى حيامة المستهل  .

ر ل المخالاطتتمثل الوظائت التي يسديها التسالوي  فالي البيالل، الشالراء، النقالل والتخال ين، التمويالل، تحمال

 الها وتنمين المعلومات التسالويقية، ويختلالت أداء هال ه الوظالائت مالن منومالة إلالى أخالرى تبعالا لخ ائ

 وأهدافها. ويمكن أ  نف ل ه ه الوظائت على النحو التاليس

 للتعريت نالمنتإ أو الخدمة المقدمة لل نائن. يعتبر عملية تخطيطية منومة  -

   منالوظيفة التبادلية التي تشمل على عملية الشراء والتنتد من أ  المنتجات ونيعها وذل -

 خل  وسائل الترويإ. 

 وظيفة التوميل المادم المتمثلة في نقل المنتجات من نقطة إنتاجها إلى موصل مناسد -

 تستهلتها أو تخ ينها. 

 ، سوالوظيفة التسهيلية، تسهيلت البيل لجل ال نائن والمستهلكين والتنتد من أ  المنتوا -

 يحافأ على مستوى من النوعية وه ا نالمراصبة .

 الوظيفة اتت الية، تل النشطة التي تستهدا البحث عن مشترتين ونائعين للسلل - 

 والمنتجات. 

امها تهلكين والمنافسالين وصنالوات التوميالل تسالتخدوهنا  من يايت وظيفة جمل المعلومات عن المس

 في صناعة القرار التسويقيق البحوث التسويقيةق. 

 :" المزيج التسوي ي"رابعا:عناار التسويق

هو عبارة عن مجموعة من النشطة التسويقية المتكاملة والمترانطالة تعريا المزيج التسوي ي :  -1

المنالالتإ نمالالا يتناسالالد مالالل حاجالالات المسالالتفيد أو المسالالتهل  أو للمعلومالالات التالالي يالالتم مالالن خللهالالا دراسالالة 

ال نو  وروباته وطلباته مل تحديد السعر أو المقانل المادم المناسد لتقديماله أو نيعاله ثالم التالرويإ لاله 

                                                             
 .40مکرياس المرجل السان ، ص صطر، محمود1
2HASSIBA ,STAIFI.inportance de l'apptisation du marketing de l'information dans la gestion des 

bibliothéques universitaires .these de magistére.bibliothconomie :constantine.2001 .P.13. 
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 1ثم توميعه وإي اله إلى المكا  المطلو  وفي الوصت المناسد .

يل اها البعم نشالكل صانالل علالى تشالكوت ل  يعرا على أنهسق مجموعة من الجهود المتفاعلة مل نع

تم إت يالخط  وسياسات يسدم تطبيقها إلى تحقي  الهداا المطلونة، وهكال ا فالإ  تحقيال  الهالداا ت 

 لتوميل.من خل  جهد تسويقي متكامل تتحدد فيه جهود التخطي  للمنتجات مل التسعير والترويإ وا

ي فالحيالث تالم تحديالد مفهوماله  1960عالاو  نشنت فكرة الم يإ التسويقيعناار المزيج التسوي ي: -2

 التوميالالل pricing، التسالالعير promotion، التالالرويإ productأرنعالالة عناصالالر أساسالالية هالاليس السالاللعة 

 ، وسنف ل فيها على النحو األتيس placeقالمكا ق 

سالالتخدمها تبالدو فكالرة المنتالو، للوهلالة الولالالى نساليطة، عنالد استعراضالنا الشالياء التالي ن المنفتج: -2-1

، جا ماديالان ورة عامة في حياتنا اليومية، والم ممة أساسا رشباأل حاجة أو روبة معينة تونه منتو

موسالة ول ا فقد ظهرت عدة تعاريت لمفهوو المنتو، فقد عرا على أنهس ق خليطا من الخ ائص المل

 الملموسة المقدمة للمستهل  رشباأل حاجاته وروباته.ووير 

وصد عرا أياا على أنهس ق المنفعة أو مجموعة المنافل الساسية المقدمة للمسالتهل  رشالباأل حاجاتاله 

أ  المنتالو، لالم يعالد  armestrong and kotlerوروباتاله، وصالد أشالار تالل مالن تالوتلر و أرمسالترونإ 

يقدو للسو  من شننه ج   اتهتمالاو ق تالالمحلت ق أو  مجرد شيء مادم ملموس وإنما هو أم شيء

اتستفادة والمتعة ق تالبرامإ التلف يونيةق أو اتتتسا  ق کشراء جهام أو آلالة معينالة ق أو اتسالتعما  

ق کاستاجار سيارة ق إذا فالمنتو، أم شيء يقدو للسو  رشالباأل حاجالة معينالة أو روبالة مالا، فالالمنتو، 

المنفعة الجوهرية ن فمثل الصل في القلم لي  في تونه صلمالا فالي حالد ذاتاله  أيا تا  نوعه فالصل فيه

 2وإنما فيما يوفره استعماله من منفعة الكتانةف.

 دورة حياة المنتو،س  

 .مرحلة التقديمس انطل  المنتو، ق معرفته من فاة صليلةق 

  .مرحلة التطور والنموس تطور المنافسة ق يجد اتستثمار في ه ه المرحلة ق 

  . مرحلة الناإس يجد تخفيم السعر لجل إرضاء ال نو 

 .مرحلة التدهور واتضمحل س تعويم المنتو، نمنتو، آخر نسبد المنافسةق موت المنتو،ق 

رة عن هنا  اختلا نين السعر والتسعير، فالسعر يعرا على أنه ق عبا السعر " التسعير": -2-2

 سالقيمة النقدية لوحدة، سلعة، خدمة أو فكرة ق والسعر عادة ما يرتب  نالمنفعة والقيمة

                                القيمالالالالالالالالالالالالالة تقالالالالالالالالالالالالالاس نالالالالالالالالالالالالال                     السالالالالالالالالالالالالالعر                                               ل          المنفعالالالالالالالالالالالالالة تشالالالالالالالالالالالالالك

 أما التسعير فهوق فن ترجمة صيمة المنتو، إلى مقانل نقدم، والتسعير هو القرار ال م يعني نالنسبة

لسالعر للمنومة ح ولها على عوائد لقاء مالا تقدماله مالن منتوجالات، فالتسالعير إذا هالو ق عمليالة وضالل ا

 معين. على المنتو، ق وندو  عملية التسعير ت ي بح للسعر

وهنا  عدة عوامل تسثر على عملية التسعير مثل الطلد على السلعة والح الة السالوصية المسالتهدفة،  

وأياالالا المنافسالالة والرؤيالالة ارسالالتراتيجية للمنومالالة، دو  أ  ننسالالى المالالواد الوليالالة وتكالالاليت ارنتالالا،، 

 3وهنا  مسسسات تراعي الدخل الفردم للمجتمل.

لية توميل المنتوجات من م ادر إنتاجهالا إلالى أمالاتن اسالتهلتها تعتبر عمالتوزيع" المكان":  -2-3

                                                             
 .28، ص2001الشرما ، مياد محمد عبد السلو، عبد الغفورس مبادىء التسوي ، دار صفاء، عما ،الرد ، 1
 .125فاضل، المرجل السان ، ص إنراهيمعليا ، رنحي م طفى السامرائي، 2

 
الوظالالائت، دار وائالالل للنشالالر  –البرمنجالالي، أحمالالد محمالالد فهمالاليس إسالالتراتيجيات التسالالوي ،  المفالالاهيم السالال  البالالروارم، نالال ار عبالالد المجيالالد، 3

 .154 -153، ص2004والتوميل، الرد ، 
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العن ر الساسي في التسوي ، فالمنتوجات مهما تباينت نساطتها أو تعقيدها تمالر نقنالوات مالن المنالتإ 

 1إلى المستهل  تي ت ل في ال ما  والمكا  المناسبين عبر مناف  التوميل.

 ي ال مالا فاليعرا التوميل نننهس ق عملية إي ا  المنتو، من المنتإ إلى المستهل  نالشالكل المناسالد  

 والمكا  المناسبين عبر منف  أو مناف  معينةق.

المنالتإ  مالن ت المادية والخدماتيالةويعرفه ال ميد عي على أنه ق نشاط يساعد على انسيا  المنتوجا 

  صنالالوات فاعليالالة ونالكميالالة والنوعيالالة والوصالالت الملئالالم ومالالن خالاللإلالالى المسالالتهل  أو المسالالتعمل نكفالالاءة و

 التوميلق.

وصية، وهالو يعد الترويإ أداة فاعلة للتعريت نالالمنتو، وميالادة المبيعالات والح الة السالالترويج:  -2-4

تو،، أحالالد عناصالالر المالال يإ التسالالويقي الموجهالالة نحالالو السالالو  ناعتبالالاره ات الالات يسالالتهدا ارصنالالاأل نالالالمن

ة أدى يات المستهلكين وأساليبهم فالي الشالراء وانتشالروا فالي رصعالة جغرافيالة واسالعوتلما تنوعت سلوت

لرصانالالة اذلال  إلالالى تعقالالد سالالبل اتت الالا  نهالالم والوسالالائل العلميالالة فالالي ننالالاء إسالالتراتيجية ترويجيالالة ووسالالائل 

ة عليهالالا فالالالترويإ هالالو عمليالالة ات الالا  نمباشالالر وويالالر مباشالالرف نالمسالالتهل  لتعريفالاله نمنتالالو، المنومالال

 ننه يحق  حاجاته وروباته وحمايته من اتستغل . ومحاولة إصناعه ن

وصد عرفه على أنهس ق مجموعة العما  التي يقوو نها نشاط التسالوي  مالن أجالل ميالادة صالدرة المنومالة 

على نيل وت ريت منتوجاتهما أو خدماتها ومنافسة المنومات الخرى في السو  علالى أتبالر ح الة 

 2يحث المستهل  على الشراء واصتناء المنتو،.فيه من خل  أسلو  اتت ا  الج ا  ال م 

 هنا  عدة عناصر تدخل ضمن الم يإ الترويجي هيس المزيج الترويجي: -

 .ارعل  -

 .البيل الشخ ي تنشي  المبيعات -

 .النشر العلصات العامة -

 . التسوي  المباشر -

 خامسا:أهمي  التسويق:

 للتسوي  أهمية تبيرة في المسسسات، ويمكن أ  نلخص أهميته من عدة جواند هيس 

 *بالنسب  للمنظم : السوق هام بوافج نشاطا: 

 يسب  ارنتا، ويوجهه. -

 يعني نتحقي  أهداا المنومة ومبررات وجودها.  -

 يساعد المنومة على البقاء.  -

 تتغ ية راجعة.  يوصل المعلومات إلى المستهل  ويح ل عليها منه -

 *بالنسب  للجه  المالك  للمنظم  فإن التسويق: 

 يسهم في نجاح المنومة وتوسعها . -

 ن يوجه اتستثمار نحو المشاريل التثر أهمية نالنسبة للمستهل ف. 

 يوفر فرص عمل في محي  العمل التسويقي. - 

 تانالالت يعمالالل علالالى تسالالد التنييالالد والتعالالاطت مالالل المنومالالة ذاتهالالا فالالي نياتهالالا التالالي تعمالالل فيهالالا، سالالواء - 

 المنومة هادفة أو وير هادفة للرنح. 

 *بالنسب  للمستهلك : التسويق هام ألنج:

                                                             
 .186 -184، ص.نفسهالبروارم ، ن ار عبد المجيد،  البرمنجي، أحمد محمد فهميسالمرجل 1

 .205 -203، صسان المرجل 2
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 اتهيتوجه نحو المستهل  واية عمله ومبرر وجوده ومحور اهتمامه وذل  من خل  إشباأل حاج - 

 ية والمستقبلية. وروباته الحال

 يعمل على تحقي  المنافل المكانية و ال مانية وحتى النفسية للمستهل . -

ئل يالال ود المسالالتهل  نالمعلومالالات التالالي يحتاجهالالا عالالن المنتالالو، نالمالالادم والخالالدميف مالالن خالالل  وسالالا - 

 الترويإ.

 المعروفة ونما يحق  الرضا للمستهل .

 منومة .له نما يتناسد وإمكاناته وحسد صدرة اليتناو  جميل مايحي  ارنسا  في حياته ويقدمها 

 * بالنسب  للمجتمع: التسويق مهم ألنج:

 لقالالوميايسالالاهم نتحقيالال  الهالالداا التنمويالالة خاصالالة فالالي الالالدو  الناميالالة ونمالالا يالالسدم إلالالى ميالالادة الالالدخل  -

 وارتفاأل مستوى المعيشة. 

يعمل نوصفه نشاطا اجتماعيا، وعليه فإنه يلت و نالمحافوة على البياة مالن التلالوث و الفساد،وأياالا  -

 1دوره في المحافوة على اتعتبارات والقيم الخلصية والقانونية وويرها نما يسهم ن يانة المجتمل.

 سادسا: مفهوم التسويق اإللكتروني:

يعتبر التسوي  ارلكتروني حقل من حقو  المعرفة التسويقية الحديثة التي حويالت ناهتمالاو تبيالر مالن  

جاند الباحثين والكتا ، حيث تتمثل إستراتجيته فالي تقالديم الخالدمات ارلكترونيالة عالن طريال  الشالبكة 

ة القنالالوات تقنالالاة ات الالا  تسالالويقية جديالالدة لهالالا خ ائ الالها الفريالالدة المميالال ة عالالن نقيالال لألنترنالالتالدوليالالة 

وصالد عبالرت إسالتراتجيته عالن وجالود  2اتت الالية الخالرى تمتالام نسالرعة الداء و انخفالاض التكالاليت،

عملية تحو  من سو  مكاني إلى سو  فاائي، ويعتمد التسوي  ارلكتروني علالى اتنترنيالت ل يالادة 

 وتحسين وظائفه التقليدية والتنثير في مواصت و اتجاهات العملء.

رونيالالة تتكالالو  مالالن جالالانبين أساسالاليين همالالاس جانالالد العالالرض ويشالالمل ن عمليالالات ارنتالالا، والعمالالا  ارلكت

والتسوي  والبيل والتوميل والتسليم إضافة إلى عمليات المحاسالبة والتح اليلف، وجانالد الطلالد الال م 

يتجسالالد فالالي عمليالالة التسالالوي  ارلكترونالالي. وعمليالالة التسالالوي  ارلكترونالالي هالالي إحالالدى األثالالار الساسالالية 

سالتخدمات والتطبيقالالات التجاريالة الشالالبكة ارنترنالت. والمشالالترم ارلكترونالي صالالد يكالالو  الناجمالة عالالن الم

 3مشترية تجارية وصد يكو  مشتريا استهلتية وصد تكو  العلصة نين المستهل  والدولة أو نين الدو .

وهالالو المق الالود نالتسالالو  المن لالالي ارلكترونالالي والالال م ينخالال  أشالالكا  مختلفالالة ومالالن أنرمهالالا ارنترنالالت، 

التلف يوني والمحطالات الفاالائية والتالي تالرتب  جميعهالا نخ وصالية مشالترته وهالي اتسالتجانة  الكيبل

 4المباشرة ل عل .

م وصبالل الحالديث عالن مفهالالوو التسالوي  ارلكترونالي فقالالد وجالد الباحالث ضالالرورة التطالر  لالبعم المفالالاهي

 والم طلحات ذات العلصة وعلى النحو األتيس

 تعريا األسواق اإللكتروني : -1

  المشالالترين  السالالوا  التالالي أوجالالدتها الكمبيالالوتر وتكنولوجيالالا اتت الالاتت والتالالي تالالرتب  نالالين تثيالالرهالالي

 5والبائعين عبر شبكة ارنترنت.

 الممارسالة  ويشير إلى سو  التجالارة ارلكترونيالة فالي السالو  أو الفاالاء نالسالرعة الناشالاة توساليلة

                                                             
 .217 -215، صسان المرجل   1
 .17 -16البروارم، ن ار عبد المجيد، البرمنجي، أحمد محمد فهمي، المرجل السان ، ص2

3.Hall 2006 ).p679-Kotler Philip, marketing Management of India, New Delhi: Prentice 
 .107أنو فارة، يوست احمدس المرجل السان ، ص4
 .317، ص 2006الحامد للنشر والتوميل، عما ،الرد ، البكرم، ثامرس اتت اتت التسويقية والترويإ، دار 5
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 1العما  التجارية على ارنترنت.

 اإللكتروني:خصائص وهيكل السوق -2

 2هنال  خ ائص وهيكل للسو  ارلكتروني تتمثل في األتيس 

تغيالالر فالالي خ الالائص العمالاللء المسالالتهدفين لخالالدمات ارنترنالالت، نالالالروم مالالن أ  مجتمالالل مسالالتخدمي  -

ارنترنالت هالالم مالن الالال تور، أصالغر سالالنا، أفاالل تعليمالالا، فالا  خ الالائص مسالتخدمي ارنترنالالت سالاليتغير 

 جا  اتستخداو. مستقبل سواء الديمغرافية أو في م

   ترتيال اتغير طبيعة الالدور الال م يلعباله العماللء فالي عمليالة التبالاد ، فعماللء اليالوو أصالبحوا يعطالو -

 اتبر على صيمة المعلومات أتثر من استجاناتهم للرسائل الترويجية من صبل الشرتات.

 االقتصاد اإللكتروني:-3 

وهالي نتجالت جالراء تحالو  النقالود مالن ورصياله هو م طلح جديد يرن  اتصت اد نالمعلومالات الرصميالة، 

إلى نطاصات الكترونية، وهي التحويلت الماليالة والعمليالات الم الرفية المتناصلالة داخالل المجتمالل ونالين 

الدو  تلها الكترونية .تمالا وا  أم تعطيالل أو تخريالد فالي أرصالاو الحسالانات ورصالم المبلالد الموجالود أو 

ا  نالين المسسسالات والفالراد مالن شالانه يهالدد المالن العنالوا  المسالجل يالسدم إلالى تالدمير صنالوات اتت ال

 3اتجتماعي للمجتمل ننسره.

ويتمثل نواو النقد ارلكتروني فالي اناله إحالدى طالر  الالدفل الجيالدة علالى ارنترنالت، وهالو يعنالي تخال ين 

النقود في مكا  معين على أجه ة الكمبيالوتر الخاصالة نالمشالترم حتالى يالتمكن مالن الالدفل نهالا نسالهولة 

 4اء منتإ أو خدمه معينه على الشبكة.عندما يريد شر

إ  التسالاؤ  الال م يشالغل ذهالن تثيالر مالن التالاديميين  التسويق اإللكتروني والتسفويق الت ليفد :-4  

والممارسالالين علالالى السالالواء هالالو هالالل التسالالوي  مالالن خالالل  السالالاليد ارلكترونيالالة الحديثالالة يختلالالت عالالن 

نالالروم مالن اناله مالن الممكالن أ  نح الل علالى التسوي  ناستخداو الساليد التقليدية المتعارا عليهالا و

أجانالاله شالالافيه فالالي هالال ا الخ الالوص ناالالالرا لحداثالالة ومحدوديالالة اسالالتخداو هالال ه السالالاليد ارلكترونيالالالة 

نارضالالافة إلالالى ظهالالور نعالالم ال الالعونات المتوصعالالة فالالي التطبيالال ، إت أنالاله يمكالالن القالالو  نالالن  التسالالوي  

وميالادة الهميالة النسالبية للعديالد مالن  ارلكتروني سوا يترتد على استخدامه تغير العديد من المفاهيم

الدوات مقارنة نانخفاض الهمية لدوات أخرى متعارا علالى اسالتخدامها نارضالافة إلالى التوظيالت 

 5الجديد لبعم الدوات المستخدمة حاليا في النشاط التسويقي.

 سابعا: الت ور التاريخي للتسويق اإللكتروني:

وهي أو  خدمة تجارية أمريكية عبالر  Compuserveظهر التسوي  اتلكتروني عندما ندأت شرتة 

اتنترنت نإرسا  عبر البريد اتلكتروني وتقديم عروض الدعم التقني لمسالتخدمي أجهال ة الحواساليد 

و، ونعالد عالالدة سالنوات رأى أحالد رواد التسالوي  ارمكانيالات الممكالالن 1979الشخ الية وتالا  ذلال  عالاو 

عنالدما صالاو ولاليم تالونين  1994امها للتسالوي  عبالر اتنترنالت، وصالد نالدأ ذلال  نالالوهور فعليالا عالاو استخد

                                                             
1international (USA:  laudon, kenneth C. &laudon · jane P.. management information system managing

edition.7thagedigitalthe  و.2012-1-28تم استرجاأل البيانات نتاريخ edition,2004),p23.www.prenhal.com/laudon 

2.Turban Efraim. King David. Lee Jae. Warkentin Merrill. Chung H. Michael.op..cit.&p9 
-355، ص2004ال حن، محمد فريد، عباس، نبيلةس مبالادئ التسالوي ، الالدار الجامعيالة للطباعالة والنشالر والتوميالل، ارسكندرية،م الر،  3

356. 
 .96، ص 2002للنشر والتوميل،عما ،الرد ، البداينة، ذيا س المن وحر  المعلومات، دار الشرو  4
 .30، ص 2001مرشد الذتياء، دار الفارو  للنشر والتوميل، القاهرة، م ر،  -جرات، نيترسو س التسو  عبر ارنترنت5
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 & PC FLOWERنتقالديم خالدمات  التتبالل والخالدمات التسالويقية عبالر اتنترنالت مالن خالل  شالرتة 

GIFT.1  

 ثامنا: الخصائص المميزة للتسويق اإللكتروني:

 ة التسويقية وتتمثل ناتتيسمن الارورم معرفة الخ ائص التي تمي  ه ه البيا

هم حديد أنفسجعلت تكنولوجيا اتنترنت نإمكا  موار مواصل شبكة اتنترنت من ت قابلي  التحديد: -1 

رة أم وتقالديم المعلومالالات نشالالن  حاجالالاتهم مالن المنتجالالات وروبالالاتهم صبالالل ارصالداو علالالى المشالالتريات وصالالد

 ديد. معينة تدعى نالقانلية على التحسو  على تحديد ال نائن صبل أ  يقدموا على عملية شراء 

رتة ويعطالالي التفاعالالل صالالدرة ال نالالائن علالالى التعبيالالر عالالن حاجالالاتهم وروبالالاتهم مباشالالرة للشالال التفاعففل:-2

 استجانة للت اتت التسويقية التي تقوو نها الشرتة.

مالات وهي القالدرة علالى الوصالو  إلالى صواعالد ومسالتودعات البيانالات التالي تتاالمن المعلوالذاكرة:  -3

 ال نائن وتاريخ مشترياتهم الماضية وتفايلتهم.عن 

 ن يحالددو إ  الشبكة الدولية يشار إليها على أنها وسيلة سالحد معينالة، ل  المسالتخدمي السي رة: -4

 ما يستعرضوه في مواصل الشبكة الدولية. 

لالالى هنالالا  صالالدر ويالالر اعتيالالادم مالالن المعلومالالات متاحالالة فالالي اتنترنالالت، والقالالدرة ع قابليفف  الففدخو : -5

 لح و  عليها يشار إليها نالقدرة على الدخو .ا

يشالير السالاللو  الرصمالالي إلالى القالالدرة علالى عالالرض منتالالو، معالين أو علالالى الصالالل  األسفلو  الرقمففي:-6

نعم المنتجات تنج اء رصمية من المعلومات .ويعني السلو  الرصمالي موصالل اتنترنالت الال م يمكالن 

اسالتخدامه مالن أجالالل توميالل وتع يالال  تلال  السالالمات نغالم النوالر عالالن المفالردة الماديالالة نفسالها وتت الالت 

السالالهولة م جهالالا والعمالالل علالالى مواجهالالة طلبالالات ال نالالائن تالالل مالالنهم علالالى المفالالردات الرصميالالة نننهالالا مالالن 

 2إنفراد.

 تاسعا: الفرق بين التسويق الت ليد  والتسويق اإللكتروني:

هإ موذ، ومالناختلفت األراء فيما يتعل  نالتسوي  ارلكتروني عبر اتنترنت فالبعم يرى أنه يعتبر ن

ة التقليدياليد من مفالاهيم ونمالاذ، التسالوي  الحاليالة وتسويقي جديد، في حين يرى البعم األخر أ  العد

ساليلة يمكن أ  تطب  عبر اتنترنت، أم أ  أصحا  ه ا الرأم يالرو  أ  التسالوي  ارلكترونالي هالو و

 جديدة إضافية للمناهإ التسويقية التقليدية ولي  منهجا تسويقيا جديدا في حد ذاته. 

ديالد مالن ني سوا يترتالد علالى اسالتخدامه تغييالر العوعلى العموو يمكن القو  نن  التسوي  ارلكترو -

را خالرى متعالاالمفاهيم وميادة الهمية النسبية للعديد من الدوات مقارنة نانخفاض الميالة لدوات أ

ي التسويق على استخدامها نارضافة إلى التوظيت الجديد لبعم الدوات المستخدمة حاليا في النشاط

 ترونيسجه اتختلا نين التسوي  التقليدم والتسوي  ارلكف سنوضح أو01وفي ه ا الشكل رصم ن -

 

 

 

 

 

                                                             
معلومالات، الاليمن، عبد الجبار حسين الوفرمسإحتراا التسوي  ارلكتروني والتسوي  الشبكي، المرت  اليمني لتكنولوجيا التعلاليم وتقنيالة ال1

 .01، ص2020-2021
، الف ل  22، العدد  08المجلد  ،مجلة دراسات محاسبية و ماليةس تنثير التسوي  اتلكتروني في عناصر الم يإ التسويقي للخدمة التنمينية2

 . 2013الو ، السنة 
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الشكل رقم 

 1. ( يوضح أوجج االخت ف بين التسويق الت ليد  والتسويق اإللكتروني01)

 عاشرا:عناار التسويق االلكتروني:

لقالالد امدادت الهميالالة ارسالالتراتيجية للتسالالوي  ارلكترونالالي، نعالالد انتشالالار اتسالالتخدامات التجاريالالة عبالالر 

التسالالوي ، لالال ا لجالالنت العديالالد مالالن  اتنترنالالت، وصالالد فالالتح التسالالوي  ارلكترونالالي آفاصالالا جديالالدة فالالي عالالالم

المسسسالات التالي تتالالبن إسالتراتيجية التسالالوي  ارلكترونالي لمنتجاتهالا منتهجالالة فالي ذلالال  عناصالر المالال يإ 

 2التسويقي ارلكتروني.

ويقي س يعالالرا المالال يإ التسالالويقي ارلكترونالالي نالالالم يإ التسالالتعريففا المففزيج التسففوي ي اإللكترونففي-1

 التقليالالدم ق هالالو مجموعالالة الدوات التالالي نحالالومة المسسسالالة التالالي تسالالاعدها فالالي الوصالالو  إلالالى تحقيالال 

لمرتبالات أهدافها في السالوا  المسالتهدفة، المسالتخدو للتقنيالات الجديالدة للت الا ، وهالو يرتكال  علالى ا

 التاليةس   

 .لكترونيقالتسعير ارلكتروني المكا  أو التوميل ارلكتروني الترويإ ار -ق المنتإ ارلكتروني 

ويعنالالي المالال يإ التسالالويقي ارلكترونالاليس ق مجموعالالة الخطالال  والسياسالالات والعمليالالات التالالي تمارسالالها  

اردارة التسالويقية نهالدا إشالباأل حاجالالات وروبالات المسالتهلكين وإ  تالل عن الالر مالن عناصالر المالال يإ 

 3ألخرق.التسويقي يسثر ويتنثر نا

ت يوجالالد اتفالالا  محالالدد وتقسالاليم موحالالد لعناصالالر المالال يإ  عنااففر المففزيج التسففوي ي اإللكترونففي:-2

التسالالويقي ارلكترونالالي نالالين العلمالالاء والبالالاحثين فالالي ميالالدا  العمالالا  ارلكترونيالالة، وهالال ا اتخالالتلا فالالي 

عليالاله  تقساليم وتحديالد عناصالر المال يإ التسالالويقي ارلكترونالي نالانل مالن عالدو وجالالود تقساليم موحالد متفال 

                                                             
 .59ن ير ، محمد الطاهرس التسوي  ارلكتروني،دار الحامد، الرد  ، ص. 1

 .436رضوا  محمودسمبادئ التسوي ، دار وائل، عما ،الرد  ، صالعمر، 2

 .20، ص2001، المكتبة التاديمية، القاهرة،م ر، 25نامرعة، صاد  محمودس إدارة التسوي ، ط3

 

 *المدى الجغرافي 

 *صطاعات العملء

 *مستوى التفاعل

*الملئمالالالالالالالة لوالالالالالالالروا 

 العميل

 *التكلفة

 *المدى ال مني

 *المرونة

 *العلصة الشخ ية

 *سهولة اتستخداو

 *التعرا على ارجانة

 *ضي  

 *محدود 

 *محدود ومتوس 

 *متوس 

 *مرتفل

 *إطار محدود

 *متوسطة

 *محدود ومتوس 

 *أتثر سهولة

 *محدود و متوس 

 *واسل

 *تبيرة

 *مرتفل

 *متوس 

 *تميل إلى اتنخفاض

 *مدار الساعة 

 *مرتفعة

 *مرتفعة 

 *تحتا، لمهارات خاصة

 وسريل *مرتفعة

 الوسائل اإللكتروني  عناصر المقارنة

 

 الوسائل التقليدية
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لعناصالالر المالال يإ التسالالويقي التقليالالدم، لالال ا نجالالد تبالالاين وتقسالاليم للعلمالالاء والبالالاحثين العناصالالر المالال يإ 

التسالالويقي ارلكترونالالي وسالالنحاو  التوفيالال  نالالين هالال ه األراء ووجهالالات النوالالر، فمالالن المتعامالالل نالاله أ  

 ف عناصر وفي األتي شرح تل مفهووس  04عناصر الم يإ التسويقي هي أرنل ن

 ، ومالن ثمالةالمنتإ ارلكتروني هو المنالتإ الال م يمكالن تبادلاله نشالكل آلالي تمامالاالمنتج:  إستراتيجي -3

 لمنال   أوافهو ت يحتا، إلى توميالل مالادم، المعنالى أناله يمكالن إتمالاو عمليالة البيالل والشالراء تاملالة مالن 

ء مثالل شالرا المنومة، ويتم تداو  ه ا المنتإ عبر شالبكة اتنترنالت دو  تالنثير للحالدود الجغرافيالة علياله

 نرنامإ جاه  من شرتة ميكروسوفت وتحميله مباشرة على جهام الحاسد الخاص نالعميل. 

مل في نه يتعاوت يفهم من ذل  أ  التسوي  ارلكتروني ت يتعامل إت في ه ه النوعية من المنتجات ل

 ل.المنتجات ارلكترونية والسلل المادية والخدمات وتافة أشكا  المنتجات نمفهومها الشام

ومن خ ائص المنتإ ارلكتروني أناله ويالر مالادم ذو طبيعالة خدماتيالة فالي نعالم الجوانالد ولكالن يالتم 

 1تداوله إلكترونيا.

 توياتس وتجدر ارشارة هنا إلى أنه يتوجد على مخططي ارنتا، أ  يفكروا نالمنتإ على ثلثة مس

 عل.فيشترم ال نو  *المستوى العاو والساسي هو الجوهر المادم للمنتإ، وهنا يجد معرفة ما 

 امنس* يجد إحاطة المنتإ الجوهرم قالمادمق نالمنتإ الحقيقي ق الفعليق أم التغليت ال م يت

 الغلا، العلمة المواصفات... 

 فل* يجد إحاطة المنتإ الحقيقي والجوهرم نالخدمات المساعدة قالمكملتق وذل  نتوفير منا

 والكفالة وخدمات ما نعد البيل، رصم الهاتتوخدمات إضافية للمستهل  مثلس الامانات 

 2للت ا  في حا  وجود مشكلة معينة في استعما  المنتإ.

ة الساسالي إ  إسالتراتيجية التسالعير ارلكترونالي ينبغالي أ  تنسالجم مالل المبالادئ التسعير اإللكتروني:-4

علالالى  المنومالالة والجوهريالالة العمالالا  المنومالالة ومالالل أهالالدافها ارسالالتراتيجية ومالالل الوعالالود التالالي تقطعهالالا

 لمعلومالاتنفسها تجاه المستهلكين، ومن جانالد آخالر ينبغالي القيالاو نعمليالات مسالتمرة لجمالل البيانالات وا

 ي اعتمالادعن السوا  المستهدفة وإجراء اختبارات سوصية لمعرفة حدود السالعار الفاعلالة، تمالا ينبغال

 نوم السعار والتسعير القادرة على تحقي  التسعير التنافسي. 

لية تسعير المنتجات التي تباأل عبر شبكة اتنترنت نننها عملية ديناميكيالة ومرنالة وويالر ثانتالة وتتم عم

، والسعار صد تتغير يوميا وأحيانا صد تتغير في اليوو الواحد، وتتقلد السعار وفقا لمتغيالرات متعالددة 

 3ت المنتو،.مثل الم ايا والفوائد التي تتحق  للمشترم نعد إجراء عملية الشراء و حجم مبيعا

وإذا تالالالا  التسالالالوي  ارلكترونالالالي يالالالوفر الفالالالرص للمسالالالتهلكين والعمالالاللء فالالالي التعالالالرا علالالالى أسالالالعار  

المنتوجات، فإنه في نف  الوصت يعطي الفرصة للمنتجين أياا رجراء مقارنة نين تكالاليت منتجالاتهم 

 4والمنتجات المنافسة.

يالث يسالمح حومن التطورات الحديثة في إستراتيجية التسعير ارلكترونالي اسالتخداو العملالة الرصميالة  - 

فادة مالن للعملء من خل  ه ه ارستراتيجية نإدخا  رصم حسانهم مل وضالل اعتمالاد مبلالد معالين للسالت

 خدمات معينة.

لساسالية لنجالاح أم تجالارة تعتبر إدارة سلسلة صنالوات التوميالل مالن العناصالر االتوزيع اإللكتروني: -5

                                                             
 .2015ف لسنة 1ف العدد ن7المجلة العراصية البحوث السو  وحماية المستهل  المجلد ن1
 ،60الم رفي أثر أداء التسوي  اتلكتروني علي الخدمات الم رفية اتلكترونية ،العدد محمد شرا الدين الطيد أحمدس مجلة 2

 .11- 10، ص2011-م را السلو الفرأل الرئيسي، يونيو
 .359-358ال حن، محمد فريد، عباس، نبيلةس المرجل السان ، ص  3
 .167-163، ص 2003لتوميل،عما ،الرد ،العل ، نشير عباسس تطبيقات ارنترنت في التسوي ، دار المناهإ للنشر وا4
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إلكترونيالالة حيالالث تهالالدا إدارة صنالالوات التوميالالل إلالالى توصالاليل المنتجالالات المناسالالبة إلالالى المواصالالل المناسالالبة 

نالكميات الملئمة في الوصت المناسالد و ننصالل تكلفالة وناسالتخداو شالبكة اتنترنالت وارتسالترنت أصالبح 

نالالائعي التج ئالالة للمشالالارتة فالالي نإمكالالا  الشالالرتات ال تيالالة دمالالإ شالالرتائها مالالن المالالوردين والم الالنعين و

المعلومات للقااء على الخطاء والتنخير وتكرار العمل عند التخطي  لتوصعالات المسالتقبل ولتخطالي  

 1ارنتا،.

 

ر ل الخبالايستخدو المسوصو  ارلكترونيو  شالبكة اتنترنالت للتوميالل المباشالر للمنتجالات الرصميالة مثال -

بيالرة والبث ارذاعي وويرها من ساللل وخالدمات تالم توميعهالا نواسالطة شالبكة اتنترنالت، هنالال  صيمالة ت

 DELLتة رالعملية إدارة صناة التوميل من خل  استخداو التكنولوجيالا الحديثالة وعلالى ساليل المثالا  شال

 استفادت من خ ائص اتنترنت للقياو نعمليات ت نيل ضخمة حسد طلد ال نو ، وذل  من خالل 

م،حيث سماحهم ل نائن اتنترنت نبناء أجه ة الحاسو  الخاصة نهم مالن أجالل تسالريل عمليالات التساللي

 .مليو  دوتر يوميا على اتنترنت وهو ما يمثل ن ت مبيعاتها  40نمبلد  DELLتبيل شرتة 

ث ترنت، حيوفي ه ا ال دد فإ  العلصة نين المنومة وشرتاء التوميل تنثرت ندرجة تبيرة ننمو اتن

ليالة صدمت اتنترنت وسائل تساعد على اتستغناء عالن نعالم صنالوات التوميالل، ويطلال  علالى هال ه العم

، ويق الالالد نهالالالا اتسالالالتغناء عالالالن الوسالالالطاء مثالالالل DISINTER MEDIATIONعالالالدو الوسالالالاطة 

 و نعبالارةأاسرة ال ين تانوا في السان  يمثلو  هم ة الوصل نين المنومة وعملئهالا المومعين والسم

تهلكين، أخرى يق د نعدو الوساطة اتستغناء عن تجالار الجملالة وتجالار التج ئالة والبيالل مباشالرة للمسال

وضالح فالي موتعتبر عدو الوساطة إحدى التغييرات الهيكلية الهامة فالي السالوا  ارلكترونيالة تمالا هالو 

 ل التاليسالشك

A 

 

B 

C 

 

 :يوضح الت يرات الهيكلي  الهام  في األسواق اإللكتروني .)02(الشكل رقم 

 BوC يتاالالح الوضالالل الطبيعالالي الموجالالود فالالي نياالالة العمالالا  التقليديالالة، أمالالا الشالالكل  Aمالالن الشالالكل 

عدو توس  تاجر الجملة، أما الشالكل  Bفيعرضا  أنواأل مختلفة من عدو الوساطة حيث يوهر الشكل 

C  فيوهالالر عالالدو توسالال  تالالل مالالن تالالاجر الجملالالة وتالالاجر التج ئالالة حيالالث يقالالوو المنالالتإ نالالالبيل مباشالالرة إلالالى

 2.المستهل 

 

 

 أهمهاس ولعدو الوساطة نين المنتإ والمستهل  العديد من الفوائد نالنسبة للمنتإ والمستهل  - 

جالار * انخفاض تكلفة المبيعالات مالن خالل  تالوفير المنالتإ لألرنالاح التالي تالا  يح الل عليهالا تالل مالن ت

 الجملة وتجار التج ئة. 

 .ئدةيعود على المستهل  نالفا *انخفاض أسعار السلل والخدمات نسبد انخفاض التكاليت وهو ما

                                                             
 .116، ص2004ياسين، سعد والد، والعل ، نشير عباسس التجارة اتلكترونية، دار المناهإ للنشر والتوميل، عما ، الرد ،  1

 .282، ص 2004ال ميدعی، محمود جاسم، يوست، ردينة عثما س تكنولوجيا التسوي ، دار المناهإ للنشر والتوميل،عما ،  2

 تاجر التجزئة المستهلك

 المستهلك

 المنتج تاجر الجملة

 المنتج تاجر الجملة تاجر التجزئة

 المنتج تاجر الجملة تاجر التجزئة المستهلك
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 1المتمثلة في انخفاض السعار، وينعك  على المسسسة ندور إيجاني ويدعم موصفها التنافسي.

واأل وعلى الروم من ذل  فالإ  عالدو الوسالاطة ت تعنالي عالدو وجالود حاجالة للوسالطاء نالنسالبة لجميالل أنال

ى ميعها علاللملموسة والتي يتم توالسلل، حيث يفال استخداو الوسطاء خاصة نالنسبة للسلل المادية ا

 نطا  واسل عبر العالم. 

 سالة مالن نالينالتالرويإ هالو التثالر رؤيالة والوظيفالة التثالر تنتيالدا لثقافالة المسسالترويج اإللكتروني: -6

 وظائت التسوي  الخرى ، ففي الوظالائت الخالرى تت الل المسسسالة نالسالو  نهالدوء وننساللو  أتثالر

نيالالة ة تالالنهم الشالالرتة وتسالالمل صالالوتها للبياالالة الخارجيالالة ق الوطسالاللبية، نينمالالا فالالي الوظيفالالة الترويجيالال

 والدولية ق روبة في أ  تكو  مسموعة و مرئية من صبل األخرين ق أفراد وشرتاتق. 

تنشالي  وتما علمنا من صبل أ  مكونات المال يإ الترويجالي الشالائعة فالي البيالل الشخ الي وارعالل  و -

جالالة لتالالرويإ ارلكترونالالي سالالوا يختلالالت المالالر نتيالمبيعالالات والنشالالر والعلصالالات العامالالة، ولكالالن فالالي ا

ل تالتخفيم أو تقليص دور عن ر هاو في الم يإ وهو البيل الشخ ي، نينما ت داد نوضوح أهميالة 

عبالالر  مالالن ارعالالل  وتنشالالي  المبيعالالات وللتالالرويإ ارلكترونالالي للموصالالل يجالالد اتشالالترا  فالالي أداة البحالالث

 اتنترنت والتي تعتبر ذات صيمة تبيرة للمنومات. 

ؤتت حتالى يمكالن ننالالاء ات الاتت تسالويقية إلكترونيالالة ناجحالة وصاللبة فالالل نالد مالن ارجانالالة علالى التسالالاو

 التاليةس

 * ماهي الطر  التي يمكن أ  ي ل نها العميل لموصل المشروأل؟

 * و ماهي ال فحات التثر انتشارا على الشبكة؟

 2*وتيت يمكن عمل حملة إعلنية على الشبكة؟

ات اتت تسويقية إضافية جديالدة يالتم مالن خللهالا إناللم العماللء منالافل المنالتإ وتوفر اتنترنت صناة  -

لمساعدتهم في عمليالة اتخالاذ صالرار الشالراء، ويمكالن اسالتخداو اتنترنالت تمكمالل أو مالتمم لمجموعالة أو 

 3نطا  النشاطات الترويجية مثل ارعل ، تنشي  المبيعات والعلصات العامة والتسوي  المباشر.

عالالات مالالا يلالالي أهالم عناصالالر المالال يإ الترويجالي ارلكترونالالي والمتمثلالالة فالي تنشالالي  المبيوسنسالتعرض في 

 وارعل  التثر أهميةس

  الومات* تنشي  المبيعاتس تتعدد أدوات تنشي  المبيعات المسالتخدمة علالى اتنترنالت مالن هالدايا وخ 

ة وويرهالالا، وتعتبالالر عالالرض المنتجالالات نشالالكل جالال ا  يحقالال  للعميالالل القالالدرة علالالى الح الالو  علالالى تافالال

 ء الح الو المعلومات التي يرود فيها، ونل ش  فإ  إستراتيجية تنشي  المبيعالات التالي تتاليح للعمالل

طويلالة  ةعلى نعم الهدايا والمكافآت في تل وصت يدخل فيه إلى موصل المسسسة، وه ا ما يقاليم علصال

 الجل مل العميل و تحقي  الوتء للمنومة ومنتجاتها. 

ل ر ارعالالل  أتثالالر عناصالالالر المالال يإ الترويجالالي اسالالالتخداما علالالى مواصالالال* ارعالالل  ارلكترونالاليس يعتبالالال

 ونالي يولالداتنترنت، حيث يختلت ارعل  ارلكتروني عن ارعل  التقليالدم فالي أ  ارعالل  ارلكتر

ى اسالتجانة فوريالة وتال ل  يت الت نالقالدرة علالى صالياوة رسالائل ونيالة نالمعلومالات ويوجاله مباشالرة إلالال

ل  لتفاعالل وذلال  علالى خاللا ارعالل  التقليالدم، ويسالتخدو ارعالالمسالتخدمين ممالا ي يالد مالن درجالة ا

 ارلكتروني نطر  شتى منهاس

 ويق د نه وضل إعل  صغير في الرتن العلى من الموصل. Bannerاستخداو أسلو   -

                                                             
 .317البكرم، ثامر، المرجل السان ، ص1
انالالراهيم مالالرمصل س إسالالتراتيجية التسالالوي  اتلكترونالالي للكتالالا  فالالي الج ائالالر، دراسالالة تقييميالاله للمواصالالل اتلكترونيالالة للناشالالر، مالال ترة لنيالالل 2

 2009نقسنطينة، الج ائر،الماجستير،علم المكتبات،تلية العلوو ارنسانية واتجتماعية، تخ ص تسوي  وأنومة معلومات، جامعة منتورم 

 .21، ص2010-
 .318-317البكرم، ثامر، المرجل السان ، ص 3
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 رئيسية.إعلنات الكلمة الموجهة وهو إعل  يوهر في شكل دليل يوجه ال ائرين إلى المواصل ال -

 وهالو عبالارة عالن إعالل  صالغير يوهالر فالي شالكل مرنالل أو مسالتطيل ويحمالل Button adsأساللو  -

 شعار المنتإ ويوهر في الرتن السفل من الموصل. 

وهو عبارة عن إعلنات تهدا إلى إحداث التكامالل نالين مارتالات معينالة أو  Sponsorshipأسلو  -

 1منتجات معينة عن طري  استخداو محتوى إعلني واحد.

 

ى أ  وتما ذترنا سانقا أ  هنا  اختلا حو  عناصالر المال يإ التسالويقي ارلكترونالي فهنالا  مالن يالر

احثالا  عناصر الم يإ التسويقي ارلكتروني هالي تطالور لعناصالر مال يإ نتجالارة التج ئالة، وصالد صالدو الب

Kalyanam and Meintyre  و تقسالاليما واضالالحا وشالالامل لعناصالالر المالال يإ التسالالويقي 2002عالالاو 

 وه ه العناصر هيس  P2C2S,24ي وصد أطلقا على ه ا الت نيت تسمية ارلكترون

ت ميم موصل الويد، المن، المنتو، وت نيفه، الترويإ، المجمعات اتفتراضية، التوميل قالمكا ق، 

 2خدمات ال نو ، السعر، الخ وصية، التخ يص.

 المزيج التسوي ي:تأثير كل من األسواق اإللكتروني  واألسواق الت ليدي  على  11-3

يختلالت تالنثير تالل مالن السالالوا  ارلكترونيالة والسالوا  التقليديالة علالالى عناصالر المال يإ التسالويقي مالالن 

 3تخطي  منتإ، تسعير، توميل و ترويإ.

 الحاد  عشر: أنواع التسويق االلكتروني.

إلالى  يرى نعم الخبراء في التسوي  نتوتلرف، نننه يمكن ت نيت التسوي  ال م تمارسه المسسسالات

 ثلثة أنواأل رئيسةس

 وهو مرتب  نوظائت التسوي  التقليدية :External marketingالتسويق الخارجي  -1

 الترويإف.  -التوميل -السعر -ت ميم وتنفي  الم يإ التسويقي نالمنتإ

وهالو مالرتب  نالعالاملين داخالل المنومالة حيالث أناله  :Internal Marketingالتسفويق الفداخلي  -2

م ملء ودعاليجد على المنومة أ  تتبل سياسات فعالة لتدريد العاملين وتحفي هم للت ا  الجيد نالع

 العالاملين للعمالالل تفريال  يسالالعى ررضالالاء حاجالات وروبالالات العماللء. فكالالل فالالرد فالي المنومالالة يجالالد أ 

لتقليديالة صسم في المنومالة خالاص نالقيالاو نالعمالا  ايكو  موجه في عمله نالعملء. فلي  يكفي وجود 

 لوظيفة التسوي  ونقية الفراد أو الصساو تل في اتجاه آخر. 

وهالو مالرتب  نفكالرة جالودة الخالدمات والساللل  :Interactive Marketingالتسفويق التففاعلي  -3

 المقدمة للعملء تعتمد نشكل أساس ومكثت على الجودة والعلصة نين البائل والمشترم.

أمالالالا الخ الالالائص المميالالال ة للتسالالالوي  ارلكترونالالالي فمالالالن أهمهالالالا الخدمالالالة الواسالالالعة وعالميالالالة التسالالالوي  

مية تات الوهدولية و الخداأل والشرارلكتروني وسرعة تغير المفاهيم و أهمية ارعل  عبر الشبكة ال

 .وتايي  المسافة نين الشرتات و تقبل وسائل الترويإ عبر شبكة وويا  المستندات الورصية

يمكالن إجالراء المقارنالالة نالين التسالوي  التقليالالدم والتسالوي  اتلكترونالي ضالالمن أرنعالة نشالاطات تسالالويقية 

 4هيس ارعلنات، خدمة العملء والبيل، ونحوث التسوي .

  ني عشر:أهمي  التسويق االلكتروني:الثا

                                                             
 .432-431أنو صحت، عبد السلو وآخرا س التسوي ، المكتد الجامعي، ارسكندرية، م ر، ص 1
 موصل على شبكة ارنترنتندوة التجارة ارلكترونية ورصة نعنوا  ن توظيت التسوي  ارلكتروني تنداة تميي  في منومات العما ف،  2

fourm.net-www.isamhin.go ، و2011-12-20تم استرجاأل البيانات نتاريخ 
 .50-49، ص 2008ال يرفي محمدس التسوي  اتلكتروني، دار الفكر الجامعي، القاهرة، م ر، 3
 .433، ص2004الدار الجامعية، القاهرة، م ر، ال حن، فريد، وآخرو س مبادئ التسوي ، 4

 

http://www.isamhin.go-fourm.net/
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ه تعددت أساليد التسوي  واختلفت وتطورت مالل التطالور التكنولالوجي لت البح أفاالل ممالا تانالت عليال

ي يعتبالر طر  التسوي  التقليدية في عرض الرسالة الترويجية لل نو  المستهدا التسالوي  اتلكترونال

ة فالي ئل تسويقيالحديثة نما تم تطبيقه من وساالوسيلة الحديثة التي ترن  وسائل اتت ا  التكنولوجية 

ي رلكترونالاتاريخ التسوي  القالديم ولكالن نطالانل جديالد وأتثالر تفالاءة وفعاليالة، فالإذا تالم تطبيال  التسالوي  

ر نويالره نشكل فعا  عن طري  إتباأل إستراتيجية مدروسة فإ  العائد على اتسالتثمار مناله يفالو  نكثيال

 با  التاليةس من التسوي  التقليدم، وه ا يرجل لألس

  علالى هولة اتنتشالار والوصالو ، فالتعامالل مالل صاعالدة اتنترنالت اتلكترونيالة تسالاعد ونشالكل فعالاسال* 

ت عمليالالة تالرويإ الباالائل والخالدمات نسالرعة تبيالرة مقارنالة مالل الطريقالة التقليديالة للتسالوي . فلقالد تانال

  لي الالبح التسالالويالتسالالوي  القديمالالة مكلفالالة جالالدا لت الالل فالالي النهايالالة إلالالى عالالدد محالالدود مالالن الشالالخاص، 

تقيالد ودو  ال اتلكتروني اليوو أصل تلفة نارضافة إلى إمكانية وصوله إلى العالم ننسره نسرعة ويسالر

 نحدود جغرافية ووصت ممني محدد.

 ئن نطر ال نا التسوي  اتلكتروني يفتح المجا  أماو الشرتات نالوصو  إلى الفاة المستهدفة من* 

 قها عرض صاعدة متنوعة ومتعددة من المنتجات والسللمتعددة وتثيرة يستطيعو  عن طري

 إدارةوالخدمات، من خل  عدة عمليات إدارية وحيوية هامة ومكملة مثل إدارة المعلومات و

اذ واتخ علصات ال نائن وخدمات المستهل  والتي تساهم مجتمعة في سهولة الوصو  إلى ال نو 

 توفرة.القرار المناسد رجوعا إلى صاعدة العملء الم

طريال   تساهم عملية التسوي  عبر اتنترنت في تسهيل عملية التواصل نين الشالرتة وال نالائن عالن* 

 ل البريالدصنوات اتت ا  الثنائية، حيث تتوفر العديد من طر  التواصل مالا نالين الشالرتة وال نالو  مثال

 سالالاهم فالالياتلكترونالالي، أخبالالار الشالالرتة الدوريالالة، والالرا المحادثالالة الخاصالالة وويرهالالا تلهالالا مجتمعالالة ت

 ات رجوعالاتسجيل آراء واصتراحات العملء في صاعدة نيانات تبيرة تساعد الشرتة على اتخاذ القالرار

إ ل والمنالتللتقارير المستخرجة من صاعدة البيانات، وه ا ندورة يساعد ونشكل فعا  على تطوير العم

عماللء مالن صاعالدة ال الخدمات التي ت يد مالن رضالا و تالوفير احتياجالات العماللء ونالتالالي ت يالد وحديث

 وتساعد على توسيل مجا  العمل ونالتالي تعويم الرناح.

يعنالي  عالم العما  اتلكتروني يعمل تخلية نشطة دو  توصت. فطبيعته تت الت نالتواجالد ممالا* 

ا تخالالدو أ  العمليالالات اتلكترونيالالة ت يحالالدها الوصالالت فهالالي فعالالالة ومسالالتمرة، وهالال ه الطبيعالالة عالالادة مالال

لتالرويإ اتروني لت الل إلالى أوجهالا طيلالة أيالاو السالبوأل، لتتنالوأل نال ل  عمليالة عملية التسوي  اتلك

 وتتشعد لتنتإ عنها صاعدة واسعة من ال نائن المتجددو  نشكل مستمر.

    التسالالوي  عبالالر اتنترنالالت يتالاليح اختيالالار الطالالر  أو الحمالاللت الدعائيالالة التالالي نمكالالن ا   تجالال* 

ليالة يحتالوم علالى صالوت وصالورة، وعمليالات تفاعال نائن تونها ممتعة ومتعددة الوسائ  منها ما 

  تنلعا  وألغام خاصة نالشالرتة تسالتخدو اتسالتقطا  ال نالائن وعالرض المنتجالات علاليهم ننساللو

 فني ممي  يساعد على تميي  السلعة أو الخدمة عن المنافسين في نف  المجا .

عالالن عمليالالة  التسالالوي  المباشالالر يتميالال  نسالالرعة التحويالالل فالالي تفاعالالل ال نالالو ، فالالل يف الالل ال نالالو * 

ت فح المنتإ أو السلعة أو الخدمة وطلبها إت نقالرات صليلالة فالي فالنرة الحاسالو  أو لوحالة المفالاتيح 

حتى تتم العملية على أتالم وجاله وفالي سالرعة منافسالة جالدا للعمليالة التسالوي  التقليديالة. تبالرم أهميالة 

ت، فإتبالاأل طالالر  التسالوي  فالي الوصالت الحالالي إلالى المنافسالة العالميالة العاليالة علالى الساللل والمنتجالا

ترويجية مدروسة نشكل جيد صد تدخل العما  الجديدة والمبتدئة في منافسالة حقيقيالة مالل تبريالات 
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 1الشرتات العالمية في نف  المجا .

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث عشر: أهداف التسويق االلكتروني:

 ويهدف التسويق اإللكتروني إلى:

افيالة حيث يمكن لشبكة ارنترنالت أ  تعطالي معلومالات ت تعريا المستهلكين بالشرك  ومنتجاتها: -1

 عالالن الشالالرتة وطبيعالالة المنتجالالات أو الخالالدمات التالالي تقالالدمها إلالالى العمالاللء ن الالورة أسالالهل وأسالالرأل مالالن

 السلو  التقليدم، إت أ  ارعلو التقليدم يول أياا ذو أهمية تبيرة في ه ا المجا .

تثيالالالرة وهامالالالة عالالالن المنالالالتإ نحيالالالث يمكالالالن  يمكالالالن أ  تقالالالدو ارنترنالالالت معلومالالالاتزيفففادة المبيعفففات: -2

 استخدامها لج   المشترين، ونالتالي إمكانية الشراء من خل  موصل الشرتة.

مالا أنهالا تتقالدو مواصالل الشالبكة الطلالد األلالي، وإعالداد الفالواتير، وخدمالة العماللء، خفض التكاليا:  -3

منالا ثة ارنترنالت، أصالل تخفم من الوصت وأعما  الور ، فالكتالو، ال م يعرض للمنتجات علالى شالبك

 في تجديده وتوميعه من المطبوأل.

 ويوجد للتسوي  اتلكتروني العديد من الم ايا ن تر منها األتيس 

ا للتطور س حيث أ  نياة ارنترنت األ  أصبحت واسعة اتنتشار، وت ل  نورالواو  إلى العالمي  -

الح و  علالى أم معلومالة تخالص التكنولوجي وميادة سرعة ت فح ارنترنت، ف  أصبح من السهل 

ونيعهالا  منتإ أو خدمة ما على شبكة ارنترنالت، ونالتالالي فالإ  أم تسالوي  يالتمكن مالن التالرويإ لساللعته

رة واجا تبيالرمتخطيا ن ل  الحدود ارصليمية لمكا  تواجده وليدخل نسلعته حدود العالمية التي تامن 

 تسوي .الحواج  المكانية في عملية ال له ه السلعة. ونمعنى آخر فإ  التسوي  ارلكتروني يلغي

يم الخدمالة س نتيجة للتطور السريل في تقديم خدمات ارنترنت وانخفاض أسعار تقدانخفاض التكلف  - 

نالة ، فقالد أصالبح مالن السالهل الوصالو  إلالى عالدد تبيالر جالدا مالن المسالتهلكين نتكلفالة منخفاالة جالدا مقار

بيرة من لكتروني يساعد على تخفيم مجموعة تنالسلو  التسويقي التقليدم. ت ل  فإ  التسوي  ار

عر التكالالاليت مثالالل تكالالاليت التوميالالل والتخالال ين والتالالرويإ، وهالال ا سالاليسدم نالنتيجالالة إلالالى تخفالاليم السالال

 نالمقارنة مل السعر في حالة التسوي  التقليدم.

ل ن السالهمالس التسوي  ارلكتروني وخاصالة ناسالتخداو البريالد ارلكترونالي يجعالل نتائج قابل  لل ياس - 

 تقييم مدى فعالية الحملة التسويقية وردود أفعا  العملء عليها. 

جالد ناله ت يوالتسوي  على مدار الساعةس يمكن القياو نالحملت التسويقية على مدار الساعة، حيالث أ -

 التسالوي  وصت محدد ال يارات العملء إلى الموصل ارلكتروني نعك  الساللو  التقليالدم، ونال ل  فالإ 

 لغي الحاج  ال مني لعملية التسوي .ارلكتروني ي

يالالة التنالوأل فالالي العالالروض الترويجيالةس يمكالالن مالالن خالل  الموصالالل ارلكترونالالي اسالتهداا منالالاط  جغراف -

 محددة نعرض ترويجي خاص، وفي نف  الوصت استهداا منطقة أخرم نعرض آخر.

                                                             
 . 434 التسوي ، المرجل نفسه، ص مبادئال حن، فريد، وآخرو س 1
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لئال  وصالو  لعمإمكانية الوصو  المباشالر إلالى العماللءس التسالوي  ارلكترونالي يجعالل مالن السالهل ال -

 مكالا  مالا أينما ي هبو ، فالفراد يستخدمو  الهواتت المحمولة وأجه ة الكمبيالوتر المحمولالة فالي تالل

 يجعل عملية الوصو  إليهم سهلة.

الفيالالديو جاذنيالالة الحمالاللت الترويجيالالةس يتالاليح التسالالوي  ارلكترونالالي اسالالتخداو الموسالاليقى والرسالالومات و -

 رثارة اهتماو العملء.

او عمليالة س إذا تا  لدي  موصالل علالى شالبكة اتنترنالت، فإناله يمكالن للعماللء إتمالاستجاب أفضل معد   - 

 الشراء نسهولة دو  الحاجة إلى وصت لل ها  إلى المتجر أو إجراء مكالمات تليفونية.

تسالوي  فرصة للمشروعات ال غيرةس يساهم التسالوي  ارلكترونالي فالي فالتح المجالا  أمالاو الجميالل لل - 

 ي  نين الشرتات الكبيرة أو ال غيرة.لسلعهم دو  التمي

تل ه ه الجواند الممي ة من التسالوي  ارلكترونالي تجعالل مالن السالهل علالى الشالرتات التالي تتبالل هال ا  

 1السلو  ميادة مبيعاتها على الروم من الم ايا الكثيرة السانقة لسلو  التسوي  ارلكتروني.

 والتحديات التي تواجهج:الرابع عشر: التسويق االلكتروني المزايا والعيو  

 المزايا التي يح  ها التسويق االلكتروني:-1

 : المزايا التي يح  ها التسويق اإللكتروني لمنظمات اإلعما :1-1

ها علالى يحق  التسوي  عبر ارنترنت العديد من الم ايا المنومات العما  والتي مالن الممكالن عرضال

 النحو األتيس

  ى الحالدود جغرافي للمنوم عند استخدامها للنترنت تناه لتوميل واسل النطالا  يتخطال تواجد انتشار

 الجغرافية للدولة التي تعمل فيها.

   رنل أيحق  تواجد للمنومة في سو  وير مقيد ممنية، فالمنتجات معروضة على الشبكة على مدى

 وعشرين ساعة في اليوو دو  توصت.

  ومالة انعاله للمنتإ تقل تثيرة عن تكلفة إنشاء وإدارة مناف  توميالل تكلفة ارنترنت تقناة توميل وتروي

 . المباشر في حالة اتعتماد على التوميل المباشر أو اتعتماد على الوسطاء في حالة التوميل وير

   صالالاللحية ارنترنالالالت توسالالاليلة تالالالرويإ متطالالالورة تتالالاليح للمنومالالالة المسالالالتخدمة لهالالالا تفاصالالاليل الرسالالالالة

 الترويجية لعملء محددين.

  ه وتفالاءة استخداو احدث التقنيالات ارلكترونيالة فالي ت الميم الرسالائل الترويجيالة ممالا ي يالد مالن فاعليال

 العملية الترويجية .

   ،تالالدعيم متخالال م القالالرار مالالن خالالل  تالالوفير تيالالار متالالدف  مالالن المعلومالالات عالالن العمالاللء نخ ائ الالهم

 .احتياجاتهم، ردود أفعالهمف والموردين والوسطاء وتافة الطراا ذات العلصة

  الية رسالائلرفل تفاءة اتت اتت التسويقية للمنومة حيث تتيح تباد  رسائل الكترونيالة تفاعلياله ن  

 .مكتونة أو ن يه أو صوتية ومكالمة هاتفية ن ورة سريعة وفوريه مل العملء

 .تحسين العلصات التسويقية نين المنومة واهم عناصر نياتها مثل العملء 

 .تكاليت إعل  منخفاة 

  .تكلفة تسليم منخفاة نالنسبة للسلل التي يمكن تسليمها نالطر  ارلكترونيةف 

 .تكلفة ت نيل وتسليم منخفاة 

 .تحسن ملحوظ في عمليات اتستخبارات السوصية والتخطي  اتستراتيجي 

                                                             
 .3-2عبد الجبار حسين الوفرمس المرجل السان ، ص 1
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 .الم يد من الفرص لخدمة القطاعات السوصية ال غيرة جدا نتسوي  الفاة المهمةف 

   إلى السوا  من صبل الشرتات على اختلا إحجامها.فرصه متساوية للوصو 

 .فرصة الوصو  إلى أسوا  جديدة 

 .1مشارتة العميل في انتكار السلل والخدمات 

 .تسو  أتثر فعالية وأرناح أتثر 

 .تخفيم م اريت الشرتات 

 ت

 2واصل فعا  مل الشرتاء والعملء. 

  منافسين.الوصو  إلى جمهور محدد في نياة لي  م دحمة نعدة 

 . استهداا مجموعه محدده من المستهلكين ننسلو  دصي 

 .فتح وتطوير حوار مستمر مل مجموعات من المستهلكين 

 .انجام المعاملت الكترونيا ونتكلفة منخفاة 

  ل ا  والبيالتنويم عمليات البيل وضما  البيل وضما  انسيانيتها من خل  السماح للمنتجين ناتت

 لخير دو  اللجوء إلى صنوات التوميل التقليدم.مباشرة إلى المستهل  ا

  .السرعة في إضافة منتجات أو تغيير المقترحات البيعية نسرعة هائلة 

  .متانعة المعاملت الخاصة نالمبيعات وخطواتها ونتائجها 

  .ملحوة ت رفات المنافسين 

  .توميل البرمجيات ومنتجات المعلومات نسرعة وعبر البريد ارلكتروني 

 

  3عدو اتصت ار على النشطة السانقة نل يمكن استخدامها في األتيس 

  إجراء اتستطلعات لراء المستهلكين لهميتها في التغ ية العكسية. 

  . نحوث التسوي 

  العلصات العامة. 

 : المزايا التي يح  ها التسويق اإللكتروني للمستهلك:1-2

 رضالها علالىارلكتروني للمستهل  والتالي مالن الممكالن ع هنا  العديد من الم ايا التي يحققها التسوي 

 النحو األتيس

  علالالى مالالدار  س عبالالر هالال ا السالاللو  يسالالتطيل المسالالتهل  إ  يطلالالد مالالا يحتاجالاله مالالن منتجالالاتالم ئمفف

ساعات اليوو ولكامل السبوأل وت يحتا، سوى إجراء عملية الطلد ودفل صيمة البااعة عالن طريال  

 4الحسا  الم رفي الكترونيا.

نإمكا  طلد المستهلكين طلد المنتجات وهم جالسو  في نيوتهم أو في مكاتبهم علالى مالدى أرنالل أم 

 5وعشرين ساعة يومية وطوا  أياو السبوأل.

 عالن المنالتإ  س يستطيل المستهل  من الوصو  إلالى أد  التفاصاليل المعروضالة نالارعل المعلومات

                                                             
 .167-163العل ، نشير عباسس تطبيقات ارنترنت في التسوي ، المرجل السان ، ص  1
 .116ياسين ، سعد والد، والعل  ، نشير عباسس مرجل السان  ، ص 2

 .282ال ميدعی ، محمود جاسم، يوست، ردينة عثما س المرجل السان ، ص 3
 .317البكرم، ثامر، المرجل السان ، ص 4
 .283ال ميدعي ، محمود جاسم، يوست، ردينة عثما س المرجل السان ، ص5
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مالالن دو  الحاجالالة إلالالى مغالالادرة من لالاله وت مكالالا  عملالاله وهالال ه المعلومالالات تتمثالاللس نالسالالعار، الداء، 

الجودة، وأية معلومات أخرى متاحة. ونإمكالا  الحواساليد تخال ين تالم هائالل مالن المعلومالات المتعلقالة 

 1ننوصاا وأنواأل وأسعار المنتجات وت ل  الخدمات المرتبطة ننشاط الشرتة.

 أم  س هالال ه الوسالاليلة تجعالالل المسالالتهل  صالالادر علالالى إ  يقالالرر مالالا يحتاجالاله دو  إ  يجالالرمالتفففاوض

مفاوضات مل رجل البيل وما يمكن إ  يمارسه عليه من ضغ  نيعالي صالد يقالوده تتخالاذ صالرار الشالراء 

 2وهو وير متنتد من صحة صراره.

 ا منتجاتهالو س نإمكالا  الشالرتات تحالديث تافالة المعلومالات عالن أنشالطتهااالستجاب  ألوضفاع السفوق

 وخدماتها نسرعة وسهوله. 

 اجهالات س إ  مخام  ارنترنت لي  لها تكاليت ناهوة وخاصالة المتعلقالة نتنواليم وت ليص التكاليا

قالة ت المتعلالمخام  والمحلت التقليدية،اريجارات، التنمين وويرها، يااا إلى ذل  تقليص التكالالي

 لتسوي  التقليدم.نطباعة البريد وويرها من التكاليت التي يتسم نها ا

 البيالل رجالا س ت يترتد على المستهلكين في التسوي  عبر ارنترنت التعامل ماللت ليل المشا نات  

 مما صد يحدثه ه ا التعامل من نعم المشاحنات والمشدات.

  س يمكالن للشالرتات أو المسالوصين التعامالل مالل المسالتهلكين وفالتح حالوارات تالسدم بناء ع قات طيبف

التسوي  ارلكتروني  لمد. ومن الممكن عرض أهم ممي اتعلصات طيبه وطويلة انالنتيجة إلى نناء 

 3ت ل س

 باعالة رخص أسالعار المنتجالات التالي يالتم تسالويقيا عبالر شالبكة ارنترنالت مقارنالة نالساللل الخالرى الم

 ناستخداو الكتالوجات المرسلة نالبريد أو المباعة من خل  المتاجر التقليدية .

 ة ننسالبة رنترنالت عملالت علالى تخفاليم التكالاليت الثانتالة، والتكالاليت ارداريالفتجارة التج ئة على ا

كترونالي % من خل  تقديم المنتجات على شبكة ارنترنت. وتفسير ذل  أ  التسالوي  ارل50ت يد عن 

معالاله، ونالتالالالي تختفالالي نعالالم أنالالواأل الم الالروفات مثالالل  حتالالا، إلالالى وجالالود متجالالر مالالادم للتعامالاللت ي

  م ايالا ر العمالة مما ينعك  في النهاية في شالكل تخفاليم السالعار وتحقيالاريجار، والكهرناء وأجو

 تنافسية .

  واسالل  ساعة، تما يوفر مدى 24على مدار  يساعد التسوي  ارلكتروني المستهلكين على التسوي

 لتقليدم.أو تشكيلة تبيرة من المنتجات أو المارتات أو العلمات التجارية وذل  خلفا للتسو  ا

 راءها سوي  ارلكتروني المسالتهلكين الفرصالة رجالراء مقارنالات لسالعار المنتجالات صبالل شاليمنح الت

لتجالو  نشكل أفال وأسرأل حيث ت يب   المستهلكو  جهد ووصتا تبيرة مقارنة نما تا  يحالدث عنالد ا

 عبر المحلت التجارية لمقارنة السعار.

 ي  مثالالل يهم الوصالالت الكالالافي للتسالالويسالالاعد التسالالوي  عبالالر ارنترنالالت المسالالتهلكين الالال ين ت يتالالوافر لالالد

 يلة.المرأة العاملة أو رجا  العما  في الوصو  إلى ما يروبونه من منتجات ننسرأل وأسهل وس

يسالالاعد التسالالوي  عبالالر ارنترنالالت علالالى التغلالالد علالالى الحالالواج  الجغرافيالالة حيالالث يمكالالن للمسالالتهلكين * 

المدينة السكنية التي يعيشو  نها، معرفة المتاح في السوا  من منتجات وخدمات حتى خار، حدود 

حيث يمكنه معرفة ما هالو متالاح علالى مسالتوى السالو  القالومي أو السالو  العالالمي تمالا هالو الحالا  فالي 

مواصالالل ارنترنالالت الشالالهيرة أم إمكانيالالة توسالاليل السالالوا  التالالي يتعالالاملو  فيهالالا، أمالالا مالالن وجهالالة نوالالر 

                                                             
 .317البكرم، ثامرس المرجل السان ، ص 1
 .318البكرم، ثامرس المرجل السان ، ص - 2
 .432-431أنو صحت، عبد السلو وآخرا س المرجل السان ، ص 3
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 وعة من الم ايا تتمثل فيسالشرتات التي تتعامل نالتسوي  ارلكتروني فهي تح ل على مجم

يمالد  حيالث اناله س فالتسوي  ارلكترونالي هالو صالورة جيالدة للتسالوي  المتكاماللintegrationالتكامل أ. 

مالل  الرسالالة المسوصين نإجانات عن القاايا المتعلقة نالمساولية والعائد على اتستثمار ومالدى اتسالا 

الخدمالة  والبحالوث المسالحية لتحسالين جالودةحاجات العملء، فهو يسمح للمسوصين نالقياو ناتختبارات 

 والمعلومات التي يحتاجها العملء، ويساعد على تكامل النشطة التسويقية في الشرتات.

س وهال ه الميال ة تناسالد نشالكل Building brand equity. بنفاء  فق ملكيف  للع مف  التجاريف   

العماللء  علالى ارنترنالت وذلال  ت اتبر الشرتات ال غيرة التي يمكنها إ  تتناف  الشالرتات الكبيالرة 

 .يعرفونها فق  من خل  جودة الخدمات التي يقدمونها على ارنترنت

 س حيالث يمكالن مالن خالل  التسالوي  ارلكتروناليone - to -one relationship. ع ق  ففرد لففرد،

ت مالل صالاالتفاعل مل العملء ن ورة فردية وتننها حوار نين فالرد وفالرد، ممالا يسالاعد علالى ننالاء العل

 العملء نطريقه شخ يه لفترات طويلة.

جعالل العماللء س التسوي  ارلكتروني يتميال  نالفعاليالة العاليالة وذلال  لناله يEffectiveness. الفعالي د

 لمفالاتيح،في حالة انتباه وترتي  تاو طوا  الوصت حيالث إ  أعيالنهم علالى الشاشالة وأيالديهم علالى لوحالة ا

 في الواصل.فهو موصت نيل متمي  جدا ونادر حدوثه 

 1تما يتمي  التسوي  ارلكتروني نمجموعة من الخ ائص من أهمهاس

  يقالدو خدمالة واسالعةنMass serviceعامالل ف ويمكالن للعماللء المتعالاملين مالل الموصالل التسالويقي الت

  يت الل معه في أم وصت، والشرتة صاحبة الموصل لن تعرا من صرأ الرسالة ارلكترونيالة إت نعالد أ

 للشرتة مراصبة ال ائرين لموصعها. العميل، وت يمكن

 ي يجالالد اسالالالتخداو عن الالر ارثالالالارة لجالال   انتبالالالاه المسالالتخدو الرسالالالائل ارلكترونيالالة، تمالالالا الحالالا  فالالال

 ارعلنات التلف يونية، نورا لتعدد الشرتات التي تطرح رسائلها ارلكترونية.

  هال ا وأو الويالد توجد صيود وير التكلفة علي تمية المعلومات التي يمكالن عرضالها علالى ارنترنالت

 ساعة في اليوو ل  شبكة الويد العالمية ت تقفل. 24العرض يستمر 

 هميالالة ارمكانيالالات ارنترنالالت الوصالالو  لعالالداد تبيالالرة مالالن ال نالالائن علالالى نطالالا  واسالالل، فإنالاله تالال داد أ

 ه هالتجند التسوي  الغير صاد ، وال م ت يحمالل ماالمونة حقيقيالة وملئمالة، لناله مالن السالهل نشالر 

و عالدو ألشرتة عبر ارنترنت من أحد ال نائن ال م تعرض الحالة من حالاتت الخالداأل المعلومة عن ا

 ال د  من أحد الشرتات.

 ت احتمالات اتت اتت ارلكترونيالة تفاعليالة وتبادليالة ويسالبد هال ا اتت الا  ثنالائي اتتجالاه، وتال داد

لبالث ادصالائ  مالن نناء علصات صوية نالعملء في جميل أنحاء العالم، حيث يمكالن للشالرتة فالي واالو  

و جوانالا أ  تتسلم جوانا نطلالد عالدو اررسالا  ثانيالة أو جالوا  شالاتية أو جوانالا يقتالرح تحيالات معينالة أ

 يعبر عن روبة في الشراء.

 دة تهالا جديالمعلوما أفال مواصل الويد هي التثر إثارة للهتماو ويتم تحالديث هال ه المواصالل ارنقالاء

 مرة أخرم.ونالتالي تحث األخرين على العودة ل يارتها 

 البنيالة  يمكن للشرتات ال الغيرة الوصالو  عبالر ارنترنالت إلالى السالو  الدوليالة نالدو  أ  تكالو  لهالا

                                                             
 ندوة التجارة ارلكترونية ورصة نعنوا  ن توظيت التسوي  ارلكتروني تنداة تميي  في منومات العما ف، موصل على شبكة ارنترنت 1
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هال ه الشالرتات فالي  التحتية للشرتات الاخمة المتعددة الجنسية وتجعلها تقالت علالى صالدو المسالاواة مالل

 التناف  على العملء.

  افيالة دورالحاارية والحساساليات الثقعبر ارنترنت تلعد اتختلفات ا مل الطبيعة الدولية للسو 

 مهما.

 ن ويالر أنه مال مامالت مسنلة تسديد مبالد شراء المنتجات والخدمات عبر ارنترنت وير آمنة حيث

مخالاوا المن إرسالا  أرصالاو نطاصالات اتئتمالا  الم الرفية عبالر الشالبكات الحاسالونية الرصميالة نسالبد ال

 الناجمة عن إمكانية اعتراضها وسرصتها.

 التسويق االلكتروني:عيو  -2

 وصاللالتسوي  عبر اتنترنت يعطي النجاح ولكناله يعبالر عالن الفشالل ن الورة أصالوى، حيالث أ  موار الم

 .عليه ينقلبوا ذل  من والتثر نل الموصل من نساطة نكل يخرجوا أ  يمكن مثل

 ت  أياالا فوائالدها أ  اتعتبالار عين في لخ  معا نها التنبس ي عد اتنترنت عبر التسوي  تكاليت

 ت ا  وير واضحة ومستدة.

  لمجالا   اضرورة توافر الخبرة والدرايالة المسالبقة والمهالارة فالي اسالتخداو اتنترنالت لتالدخل فالي هال ا

أ   شبكة اتنترنت أصبحت م دحمة للغاية، فالطري  السريل للمعلومات تالنم طريال  حالر يميالل إلالى

 ي بح شديد ال حاو تلما تكدس الناس عليه.

  ى مواصاللفي شبكة اتنترنت يمكن أ  تكو  ناهوالة الالثمن، والجهالود المب ولالة علالالجهود المب ولة 

 الويد المختلفة والخاصة نالت ميم والتتبل لمجموعات الخبار والردود. 

 عامالل مالل التسوي  عبر اتنترنت ت ي ل إلى الجميل، خاصة العملء ال ين لهم صدرات محالددة للت

 اتنترنت.

  الاالالغ  علالالى التسالالوي ، وذلالال  ل  نياالالة التسالالوي  عبالالر اتنترنالالت سالالريعةعالالالم اتنترنالالت ي يالالد 

 الخطوات.

 مرا يعتبر أ صعونة تبرير تكلفة الجهود المرتبطة ناتنترنت، حيث أ  صياس أثر النفقات التسويقية

 صعبا.

 .1سهولة ارتكا  الخطاء على اتنترنت، مل عدو ضما  التسوي  عبر اتنترنت مستقبل 

 التسويق اإللكتروني:تحديات  -3

ونات أو تشالالير الكتانالالات والدراسالالات المختلفالالة إلالالى أ  التسالالوي  ارلكترونالالي يواجالاله العديالالد مالالن ال الالع 

ه د علالى هال العقبات أو التحديات التي تسثر عليه، وصد تقلل مالن فعاليالة اسالتخدامه، ولال ل  يجالد التغلال

 ت تتمثل فيما يليسالعقبات للح و  على م اياه وفوائده السانقة وأهم ه ه التحديا

  ي اسالم فالتحدم الخاص ناللغات الجنبية، حيث يجد أ  يعلم المسو  معاني الكلمات المستخدمة

 المنتإ أو العلمة أو ارعلنات...

  ي فالالالتحالالدم الخالالاص نالالالفرو  الثقافيالالة نالالين المجتمعالالات فهنالالا  الكثيالالر مالالن المالالور المسالاللم نهالالا

 الدو  العرنية.المجتمعات الغرنية وت ي لح تطبيقها في 

 ثل هنالا التحدم الخاص نالقوانين الجنبية المرتبطة نالنشالطة التجاريالة، ففالي مجالا  ارعالل  مال 

 دو  ت تسمح ناستخداو علمها القومي في ارعل  مثل إسبانيا.

 .التحدم الخاص نطر  الدفل، ومشاتل استخداو نطاصات اتئتما  خاصة التحايل والقرصنة  

                                                             
 .                                            50-49ال يرفي محمدس المرجل السان ، ص 1
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 شرتاء الجاند مثل المومعين في الدو  الجنبية. التحدم الخاص نال 

 ي التحالالدم الخالالاص نالالالم يإ السالاللعي المناسالالد لكالالل سالالو  مالالن السالالوا ، فقالالد يالاللءو المالال يإ السالاللع

 السو  المحلي وت يلءو السو  الجنبي.

  .التحدم الخاص ناختيار الموسيقى الم احبة للموصل ارلكتروني 

  وا ، ة للموصالالل ارلكترونالالي صبالالل اسالالتخدامه المحتالالوى، اللالالالتحالالدم الخالالاص ناتختبالالارات اللممالال

 الموسيقى ....ف 

 قالاء التحدم الخاص نالتغلد على معوصات اتت الا  مثالل اسالتخداو ال الور أو الكاللو مثالل درجالة ن

 ال وت، ومستوى الاوضاء.... 

 التحدم الخاص نالح و  على معلومات أتثر عن المستهل  الفعلي والمحتمل، حيث يجالد علالى 

المسالالو  أ  يعطالالي المسالالتهل  ارحسالالاس نالمالالا  والسالالرية عنالالدما يطلالالد منالاله أتبالالر تالالم ممكالالن مالالن 

 1المعلومات عن نفسه.
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 خ ا :

وفالي الخيالر ،لمالا سالب  تناولاله فالي هال ا الف الل ننالوأل مالن التف اليل لعمليالة  التسالوي  نشالقيها التقليالالدم 

والحالالديث المتمثالالل فالالي التسالالوي  اتلكترونالالي تبالالرم لنالالا الهميالالة البالغالالة التالالي تلعبهالالا عمليالالة التسالالوي  

ليديالة،في وخاصة التسوي  اتلكترونالي مالن خالل  مواتبالة التطالورات الحاصاللة للعمليالة التسالويقية التق

ظالالل المنافسالالة الشالالديدة نالالين المسسسالالات نمختلالالت أنواعهالالا وأهالالدافها و المسسسالالات ال الالناعة نوجالاله 

الخ وص التي تعتمد لبقائها على مدى سيطرتها على السالو  نمنتجاتهالا وتال ا ضالما  الوصالو  إلالى 

ثالم  أتبر شريحة من المستهلكين وت ا تسبها أتبر عدد ممكن من ال نائن وتال ا تحقيال  توسالعتها ومالن

 ضما  نقائها وإستمراريتها. 
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 تمهيد

ضوو  بعض المفاهيم والتراث النظري حوول مكوة م مو إلىبعد ما تناولنا في الفصول األولى 

 بحو  للميوداني االدراسم، والذي يعد بمثابم ال بنم األساسيم إلنجاز الجانب الميداني، ويةتسي الجانب 

تقصووا  الميووداال ،س إلووىأهميووم بال ووم فووي الع وووع ا، تماييووم، الووذي ننوود  مووح   لوو  نوو ول الباحوو  

امل الحقائق وفنم ا،رتباطات والع قوات المو وو ب بويح هوواهر المجتموذ، وإوذلء إيووا  تصوور  و

ت ي ووى اإل ورا ات المننجيووم ب يوم إحبووات ضوحم الفرضوويا با،يتموا حوول مجريووات الدراسوم، و لووء 

 األسوواليب،وإيجووا  حوول لل ووةاليم الموروحووم مووح  وو ل اسووتمداع الباحوو  مجمويووم مووح التقنيووات و

لفصول اتمت ف با ت   طبيعم البح  مسوتندا فوي  اع ي وى أحود المنواهت ا، تماييوم، ويتنواول هوذا 

 التي استمدمناها لتحقيق أهدا  الدراسم.                اإل را اتالموالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهجية الدراسة: :أوال

أننووا  تعور  المننجيووم ي وى أننووا مجمويوم المووووات التووي يتبعنوا الباحوو  لتفسوير هوواهرب موا، إمووا   

لوب  لووي  فيموا بيننوا، حيوو  تقودع ل باحوو  أو الوا افرضووتمجمويوم المنواهت والمفوواهيم واأل وات التوي 

نوا تتبعلتوي إر ا يا يتبع  إل راع الظواهر الممت فم والتعامل معنا.وتعبر يح مجمويم مح المسوالء ا

 تنا.هذه المناهت ل وضول إلى الحقائق أو إزالم ال بس وال موض يح إثير مح العم يات وتفاي 

ومن  فوي أي  راسوم ي ميوم ، يمةوح الوضوول إلوى نتوائت موحوقوم إ، إ ا أتبعو  إ ورا ات مننجيوم    

، و ووووات ي ميووم ضووحيحم، فوضووو  المووننت ومووا ينبنووي فووي إطوواره مووح تصووميم محةووم، مضووبوطم

ات البحووو  وموووا تتميووو  بووو  موووح تجوووانس العينوووم وسووو مم طووورص تحديووودها وحصووورها، ومناسوووبم أ وو
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األسواليب اإلحصووائيم التوي تسوتدل بنووا ي وى ضوحم أو يوودع ضوحم الفرضويات التووي  تو  ع  صوائ 

 1سبق ل باح  ضياغتنا، إل هذه اإل را ات تسايد في الوضول إلى نتائت  ات قيمم ي ميم.

مرايات  مح   ل حرضنا ي ى إتبا   وووات ضوحيحم ومنظموم ل وضوول إلوى وهذا ما سنحاول    

 نتائت موحوقم.

 منهج الدراسة: -1

يعور  بننوو  مجمويووم القوايوود التووي يسووتعم نا الباحوو  لتفسووير هوواهرب معينووم بنوود  الوضووول إلووى    

فم مح القوايد الحقيقم الع ميم، أو أن  الوريق المؤ ي إلى الةكف يح الحقيقم في الع وع بواسوم طائ

 2العامم التي تنيمح في سير العقل وتحد  يم يات  حتى يصل إلى نتيجم مع ومم.

ومن  فإال المننت في أي  راسم تفرض  طبيعم الموضو ، وبما أال  راستنا تنود  إلوى اإل ابوم ي وى 

نت تمودنا ي وى المونيدب أسئ م المتمث م في ما ا؟ لما ا؟ إيوف؟ فوي أي هورو ؟ وموا الممورد؟ فقود اي

" الووذي يسووتمدع فووي  راسووم األوضووا  الراهنووم ل ظووواهر مووح حيوو   صائصوونا، أ ووةالنا، الوضووفي 

وي قتنا، والعوامل المؤحرب في  لء، وهذا يعني أال المننت الوضفي ينوتم بدراسوم حاضور الظوواهر 

 3واألحداث".

، وري تنوواول المووننت الوضووفي ونظوورا لوبيعووم اإل ووةاليم وتسوواا،ت الدراسووم  ع وو  مووح الضوور   

متوضول بالتسويق ا،لةترونوي وتح يول الظواهرب موح  و ل النتوائت ال اإل اريلوضف ي قم التووير 

ا الموننت ا،ستمارب، حي  ينود  هوذمث م في ت،م ى أ وات تتما ى والمننت الوضفيإلينا با،يتما  ي

معو  موح إمووب حانيوم تح يول موا توم  إمووب أولى إلى  مذ بيانات إافيم وموحوقم يح الظاهرب، حم 

 .بيانات بوريقم موضوييم مح   ل أ وات مننجيم معينم

 مصادر جمع المادة العلمية النظرية والميدانية: -2

ات والبيانو لقد تنوي  المصا ر التي ايتمودنا ي ينوا فوي  موذ الموا ب الع ميوم بويح المع وموات النظريوم

 اآلتي:الميدانيم، و ا ت مصا رها ي ى النحو 

 أ ـــــ مصادر جمع المادة العلمية النظرية:

 *الةتب 

 *الرسائل واألطروحات  

 *الم تقيات

 *الموسويات 

 *المعا م 

 *المج ت

 *المواقذ ا،لةترونيم

 ب ـــ مصادر جمع المادة العلمية الميدانية:

 مووذ  ريووق أ واتإال يم يووم  مووذ المووا ب الع ميووم الميدانيووم، مووح الميووداال، أي مجووال الدراسووم، يووح ط

 هي:و أ ابنا حي  أننا في  راستنا وهفالبيانات الميدانيم والتي سنوهفنا ميدانيا في هذه الدراسم، 

 .4*ا،ستمارب

 أدوات جمع البيانات الميدانية)االستمارة(: -ج

                                                             
يوسف ينصر:  صائ  اإل را  في التنظيم الصنايي ،أطروحوم  إتووراه  ولوم فوي ي وم ا، تموا  التنميوم، إ يوم الع ووع ا، تماييوم   1

 .1155، ص   2003/2004امعم قسنوينم ،الج ائر، واإلنسانيم ، 
 19، ص 1992محمد الصاوي محمد مبارع: البح  الع مي؛أسس  وطريقم إتابت ، المةتبم األإا يميم،  وال ط، القاهرب، مصر،  2
 42، ص 0002، يماال ، األر ال، 1ربحي مصوفى ي ياال،يثماال محمد غنيم: مناهت البح  الع مي،  ار ضفا  ل نكر والتوزيذ، ط 3
 . 112ص  ،المر ذ السابقربحي مصوفى ي ياال:  4



 الفصل الرابع :......................................منهجية البحث و التعريف بميدان الدراسة

 

86 
 

 تماييوم ،إتكوا  وفنوم طبيعوم الظواهرب ا، واألسواليبيستمدع الباحثوال مجمويم موح التقنيوات      

مواص ننجنوا المومت يراتنا وارتباطاتنا المم فم، وأ وات  مذ البيانات الميدانيم متعود ب، ولةول أ اب 

ا فوي سوايدتن مبنا، و لء فيما يم  يم يم التح يل وتحديد النتائت، وقد ايتمدنا في  راستنا ي ى تقني

 وضوييم وهي: مذ البيانات ل وضول إلى نتائت م

    

 ـــ االستمارة: أ

"تعتبر ا،ستمارب تقنيم مبا رب ل تقصي الع موي، وتسومب باسوتجواأل األفورا  بوريقوم مو نوم بسوحب 

 1إمي، بند  إيجا  ي قم إحصائيم".

نم ارب بوإرا تستبار، و لء يح طريق قياع المبحووحيح بمول  ا،سوتمولقد استمدمنا تقنيم استمارب اإل   

 في  لء. وال تد  نا 

ء نات، و لوأال موضو   راستنا هو الذي اقتضى أال ننتنت ي ى هذه األ اب، إن اب أساسيم لجمذ البيا

مفتوحوم، بند  اإللماع بالموضو ، وقد تنوي  أسئ م ا،ستمارب ما بيح الم  قم، ونصوف مفتوحوم وال

 سؤا،، موزييح ي ى أربعم محاور، وهي: 36حي  ا تم   ي ى 

ع وق والتوي تت 8إلوى  1أسوئ م موح  8ائ  البيانات الكمصيم، وقود ا وتم   ي وى :  صالمحور األول

سونوات وبالجنس والسح والحالم ا، تماييم والمستوى الدراسي والتصنيف المنني والرتبوم والود ل 

 المبرب.

  ارباإلتوووور أسوواليب وتقنيووات المتع قووم بالفرضوويم األولووى وهووي " يضووم البيانووات المحووور النووان : 

ول حووالتسوويق ا،لةترونوي"، بحيو  إانو  األسوئ م تتمحوور  إلوىلمؤسسوم ا،قتصوا يم تتو و  يجعول ا

مووودى مسووواهمم الوسوووائل التةنولو يوووم ووسوووائل ا،تصوووال والمووووار  البكوووريم فوووي تع يووو  التسوووويق 

 . 19إلى  9وقد ا تمل ي ى األسئ م مح  ا،لةتروني.

 ي الجانووبم الثانيووم وهووي"  إفووا ب العمووال فوو: والووذي يضووم البيانووات المتع قووم بالفرضوويالمحووور النالووث

ئ م التسووويق ا،لةترونووي"، حيوو  إانوو  األسوو إلووىا،لةترونووي يسووايد المؤسسووم ا،قتصووا يم تتو وو  

 ورات  بقيواع اإل اربالعموال  التقنيوات الجديودب وإوذا مودى مسواهمم  وتحةوم إتقواالتتمحور حول مودى 

 . 27إلى غايم  20تةوينيم لعمالنا حول الجانب ا،لةتروني، وقد ا تمل ي ى األسئ م مح 

 إلوىتسوعى  الحديثوم اإل اربوقود تضومح البيانوات المتع قوم بالفرضويم الثالثوم وهوي: " المحور الرابوع: 

لمؤسسوم توا ننوا ا التسوويق ا،لةترونوي إحول ل مكواإل التوي إلوىتبني الح ول الرقميوم ومنو  التو و  

تسوويقيم ا،قتصا يم". والذي تمحورت أسئ ت  حول: مساهمم التسويق ا،لةتروني في حل المكواإل ال

 .36إلى غايم  28ل مؤسسم ، وقد ا تمل ي ى األسئ م مح 

 

 لمحة بشرية عن ميدان الدراسة: -3

نم الووذي أ ريوو  فيوو  الدراسووم التووي طبقوو  ي ووي  األضوو ييقصوود بالمجووال البكووري ل دراسووم المجتمووذ 

م ونوي بمؤسسووي قت  بالتسوويق ا،لةتر اإل اري راستنا الميدانيم، وقد إاال محور  راستنا التووير 

 وحدب التسويق والتوزيذ. اإل ارببرد بويريريت لمجمو  موهفي بإوندور 

 إبرازهوامعينم حاولنوا  موهف وموهفم  ات  صائ  سوسيولو يم 90فمجتمذ الدراسم يتةوال مح:

 .08-07-06-05-04-03-02-01مح   ل الجداول:

 مجتمع البحث وعينة الدراسة: -4

                                                             
 81، ص مر ذ سابق 1
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 ـــ مجتمع البحث:أ 

 إال نجووا  تعيوويح يينووم الدراسووم، يقوووع ي ووى موودى ضووبل وتحديوود مجتمووذ البحوو ، والمقصووو  بوو     

جتمووذ مالمجمويوم الة يووم التووي يسووعى الباحو  إلووى تعموويم نتووائت بحثوو  ي ينوا، وي ووى الباحوو  أال يحوود 

مذ تم، فالمجالبح  تحديدا  قيقا، حي  ينب ي أال يةوال مجتمذ الدراسم هو نفس  الذي يمتار من  العين

مجتمذ يكمل  ميذ األفرا  والعناضر الذيح لنم  صائ  واحدب التي يمةح م حظتنا، وأهم محء ل 

 و و   اضيم واحدب بيح األفرا  التي يمةح م حظتنا.

 فووي الجانووب التسووويق لمؤسسووم إونوودور فووي بوورد اإل اربويتمثوول مجتمووذ  راسووتنا ي ووى يمووال     

 بويريريت.

 :"الشامل المسحعينة الدراسة"  ـــــب 

 يعد المننت المسب الكامل أحد أنوا  المناهت المرتبوم بالبحوث الوضفيم.   

، ويورض ويعر  المننت بنن : الوريقم أو األس وأل األمثل لجمذ المع ومات مح مصا ره األوليوم   

الدراسوم  في بنا  قايدب معرفيم أو تحقيوق فوروض سوا مننا  ا،ستفا بهذه البيانات في ضورب يمةح 

 تساا،تنا.  أو

وإمووا يعوور  أيضووا ي ووى أنوو : يعتموود ي ووى  مووذ المع ومووات والبيانووات مووح  ميووذ أيضووا  مجتمووذ 

 الدراسم. 

وهي المسوحات التي تكمل إافم مفر ات مجتمذ البح ، ويقصد بالمجتمذ، مجمو  وحودات البحو  

 1ي ى معويات. أو الدراسم التي يرا  الحصول

المسوب  وقد ايتمدنا في  راساتنا لموضوو  "التوووير اإل اري وي قتو  بالتسوويق ا،لةترونوي" ي وى

 مفر ب. 90مجتمذ البح  الذي يتةوال مح  أفرا الكامل لجميذ 

 القواعد والقياسات اإلحصائية: -5

م ، تماييوتعتبر القوايود والقياسوات اإلحصوائيم موح أهوم أ وات التح يول اإلحصوائي فوي الع ووع ا     

صول نيوم المحواإلنسانيم، و لء لةوننا ضروريم و، يمةح ا،ست نا  يننا في معالجوم البيانوات الميدا

 ي ينا ميدانيا وهي متعد ب ولعل أهمنا:

مت ير ما، و لء بحصر يد  مح الحا،ت في إل فئم موح هي  داول ت م  توزيذ  التكرارات:ـــــ  

 2فئات المت ير، وتمثل المووب األولى في التح يل اإلحصائي.

نوات  يود البياتتوفر النسب المئويم إطارا مر عيا لتسجيل نتائت البح  بوريقوم النسب المئوية:  ــــــ

 وضوحا وتستند النسب المئويم إلى أساس يساوي مئم. 

يح القياسوات بومح المقاييس اإلحصائيم ا،سميم، التي استمدمناها في بحثنوا لمعرفوم الفوروص  :2ــــ كـ

 في يدب يينات ومت يرات.

متةام وم  وهو يبارب يح حو ع حاسووبيمالحزم اإلحصائية ف  العلوم االجتماعية:  spssبرنامج ـــــ 

يوود مووح التووي تكوومل ي ووى العد إل  ووال البيانووات وتح ي نووا، ويسووتمدع يووا ب فووي  ميووذ البحوووث الع ميووم

، ذا ال ورضالبيانات الرقميم، و، يقتصر ي ى البحوث ا، تماييم فقل بالرغم مح أن  أنكن أضو  لنو

افقوو  مووذ ولةوح ا ووتمال  ي وى معظووم ا، تبووارات اإلحصوائيم وقدرتوو  الفائقوم فووي معالجووم البيانوات وتو

 ى أنوا  البحوث الع ميم.معظم البرمجيات المكنورب،  عل من  أ اب فاي م لتح يل  ت

 التعريف بميدان الدراسة: ثانيا :

                                                             
 .124، ص 2019، يماال، األر ال، 1سعد س ماال المكنداني: مننجيم البح  الع مي،  ار أسامم ل نكر والتوزيذ،ط 1
المؤسسم، مذإرب مقدمم لمناقكم  نا ب الماستر، في ي م  يكاال ،ميم:  ور الثقافم التنظيميم في ترسيخ القدرب التنافسيم في  إرميش إنينم،2

 .112، ص 2019/2020ا، تما ، تمص  ي م ا، تما  التنظيم والعمل، إ يم الع وع ا، تماييم واإلنسانيم،  امعم برد بويريريت، 
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 لمحة تاريخية عن ميدان الدراسة: -1

هنرت  رإم إوندور الصونايات ا،لةترونيوم بالمنوقوم الصوناييم لو،يوم بورد بوويريريت فوي       

يتمثول نكواطنا فوي  ،Antar Trade   ورإم  ات مسوؤوليم محودو ب تحو  اسوم، وهوي 2002أفريول 

 د وبحيووو  مسووواحم  68320000رومن ليوووم. يقووودر رأسووومالنا نضووونايم األ نووو ب اإللةترونيوووم و الة

متر مربذ م واب، وهي تعمل ي ى ترقيم وتوووير  40627متر مربذ مننا  52522بقدر أل  إ ماليم

 نكاطاتنا القايديم والمتمث م أساسا في ترإيب وتصنيذ المنتجات الةنرومن ليم واإللةترونيم.

 لمحة جغرافية عن ميدان الدراسة: -2

د  اتنوا و لوء قبول الكورو  فوي يعتبر تحديد المجال الج رافي ل دراسوم محوور ولوب الدراسوم بحو     

غيور أال الجانوب  ا، تموا وبالضوبل فوي ي وم  ا، تماييومالقيواع بوني بحو   اضوم فوي مجوال الع ووع 

الميداني يةتسي أهميم بال م في إيوا  نتائت وحقائق مستمدب مح أرض الواقذ لذا اسوتدي  المقارنوم 

ا  التنظيموي فوي مؤسسوم إونودور موح السوسيولو يم أال ندرس  ور الثقافم التنظيميم فوي  يوم اإلبود

فوي  راسوتنا ي وى مؤسسوم إونودور.  ايتمودناحي  فضائنا المةاني المعني بالدراسم الميدانيوم، حيو  

إ وم مربوذ ينود الج ائور  230تم  هذه الدراسم بو،يم برد بويريريت بالنضاأل الع يا ي وى مسوافم 

لكورص و،يوم سوويف وموح ال ورأل إ م مربذ يند ياضمم الكرص قسونوينم حيو  يحودها موح ا 200و

و،يوم بوويرب أموا  وما، تحودها و،يووم بجايوم وغربوا و،يوم مي وم أمووا مؤسسوم إونودور تقوذ فوي منوقووم 

 ضناييم .

 أهمية ميدان الدراسة لموضوع البحث: -3

وي قت  بالتسويق ا،لةتروني، حي  أال  اإل اريتنبذ أهميم الدراسم مح أهميم موضو  التووير     

يواإوب التووورات الحاضو م فوي تةنولو يوا  اإل اري راسم ها يح الجانبيح منمم  ودا. ألال التوووير 

ا،تصووال والجوانووب ا،لةترونيووم و اضووم فووي رقمنووم المؤسسووات ا،قتصووا يم، مووح أ وول   ووق طوورص 

 التق يديم. اإل اربالحديثم موازاب مذ  لل ارب ديدب 

مووا التسووويق ا،لةترونووي، يسوواهم فووي يم يووم التواضوول بوويح الكوورإات وال بووائح مووح  وو ل سوونولت  أ

 وسريت  في ا،نتكار، ويتمي  بالتنو  المجا،ت وفق متو بات سوص العمل.

ومح هنا ننمل أال تةوال لدراستنا هذه مساهمم في تقديم  راسات أ رى فوي الواقوذ الع موي إلحورا      

 عالجم القضايا والمكاإل الميدانيم بدر م أولى.الجانب النظري، وم

 المجال الزمن  للدراسة الميدانية: -5

بعد تحديود مجوا،ت الدراسوم  الوذي يعود موح الموووات المننجيوم العاموم ألي  راسوم لموا لنوا موح      

تنا، حي  أهميم بال م في البنا  المننجي؛ ويسايدنا هذا المجال في تحديد المدب والفترب ال منيم لدراس

، وبدأنا بجمذ المعويات الماضم بموضوو   راسوتنا 2022مارس  10تم الن ول إلى الميداال بتاريخ 

وي قت  بالتسويق ا،لةتروني في مؤسسم إونودور ببورد بوويريريت" والتوي  اإل اريأي " التووير 

 مرت بعدب مراحل:

 جمع البيانات والمعطيات من أجل الدراسة:

، بينمووا تووم التوزيووذ 2022مووارس  22إلووى  16أيوواع مووح  7منووا وهووذا اسووت رص بنووا  ا،سووتمارب وتحةي

 .2022مارس 29الفع ي ل ستمارب إةل و معنا بتاريخ 

حووم فووي المرح ووم األ يوورب، توورقيم ا،سووتمارات وترمي هووا وتفري نووا اليووا وتح يوول البيانووات والمعويووات 

، والتووي تنويوو  بوويح  ووداول بسوويوم حسووب إ ابووات أفوورا  العينووم. حووم القيوواع ببنووا  وإنكووا  الجووداول

 ومرإبم.
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 خالصة الفصل:

ل بحو ، والووذي ينودرد ضومح مسوومى  الرئيسويمبعود تورقنوا لنوذا الفصوول الوذي هوو بمثابووم الدياموم    

مننجيم البح  والتعريف بميداال الدراسم، حي  ينتم هذا الجانب مح الدراسم بجموذ مع وموات حوول 

الموضو  الدراسم، معتمديح في  لوء ي وى أطور مننجيوم سووا  موح  و ل تحديود مجوال الدراسوم أو 

 إ را اتنا، ب يم إيوا  ضب م  اضم ل موضو .

وات  مووذ البيانووات ألننووا المحوورع الرئيسووي فووي  مووذ المع ومووات مووح  وو ل إمووا ايتموودنا ي ووى أ 

ا،سووتمارب بصووفم رئيسوويم، وقوود انعةسوو  هووذه األ وات والمنوواهت إيجابووا ي ووى  راسووتنا، مووح  وو ل 

 الوضول إلى اإل ابم ي ى سؤال اإل ةاليم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 تمهيد:     

 .أوال: عرض، تحليل وتفسير البيانات

 ثانيا: نتائج الدراسة.

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية األولى. -1

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثانية. -2

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثالثة. -3

 .ثالثا: استنتاج عام

 خاتمة.   
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 تمهيد:   

من خالل عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة، سيتم التوصل إلى صحة ونفي الفرضيات، وهذا    

بعد تطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في مدى العالقة القائمة بالتطوير اإلداري والتسوويق اللتترونوي 

 90بالمؤسسة من خالل توزيع استبيان، وباستخدام المسح الشامل لتول متتموع البحول المتتوون مون 

موظف وموظفوة، وبعود عموع البيانوات وتفريوحوا واسوابحا مون خوالل ل اسواا التتورارات وال سو  

، ثووم إعطووا  SPss( بالعتمواد علووى الح مووة اإلا ووائية للعلووم العتماعيووة 2المئويوة وذووذا إيتوواد  

تفسيرات لحا والخروج باست تاعات عامة التي من خاللحا توضع توصويات تسواعد المع يوين وأخوذها 

 عين العتبار. ب
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 أوال: عرض، تحليل وتفسير البيانات:

 عرض، تحليل البيانات العامة:-1

 يوضح توزيع أفراد العي ة اس  متوير الت س . :(01)الجدول رقم 

 % التترار خ ائص العي ة

 %68.9 62 ذذر الت س

 %31.1 28 أنثى

 %100 90 المتموع

 

أذبور مون نسوبة اإلنواي، ايول تقودر نسوبة الوذذور نالاظ مون خوالل التودول أن نسوبة الوذذور 

 %.31.1% ونسبة اإلناي تقدر بـ 68.9

 يوضح توزيع أفراد العي ة اس  متوير السن. :(02)الجدول رقم 

 % التترار خ ائص العي ة

 

 السن

[30-20] 43 47.8% 

[40-30] 36 40% 

[50-40] 10 11.1% 

 %1.1 01 س ة فأذثر50

 %100 90 المتموع

 

هوي أذبور  [20-30] نالاظ من خالل التدول والممثول فوي الفئوات العمريوة دفوراد العي وة  أن فئوة   

لفئة  %11.1نسبة تقدر بـ  ستل ابي ما  [30-40]% لفئة 40نسبة % وتليحا 47.8نسبة ايل تقدر بـ 

 س ة فأذثر. 50 لفئة  %1.1أقل نسبة تقدر بـ  ستل افي اين ، [50-40]

هوي الفئوة الم اسوبة  [30-40]و [20-30]وما نست تته سوسيولوعيا أن ذال من الفئتين العمريتين    

 في التطوير اإلداري في المؤسسة .

 

 

 يوضح توزيع أفراد العي ة اس  متوير الحالة العتماعية. :(03)الجدول رقم 

 % التترار خ ائص العي ة

 

 الحالة العتماعية

 %43.3 39 مت وج

 %50 45 أع ا

 %5.6 05 مطلق

 %1.1 01 أرمل

 %100 90 المتموع

 

% للمتو وعين 43.3لع اا، تليحا نسبة ا من %50نالاظ من خالل التدول أن أذبر نسبة تقدر بـ   

 من ادرامل. %1.1مطلقين، في اين نستل أقل نسبة تقدر بـ  %5.6،بي ما نستل 

 .اس  متوير المستوى الدراسيلعي ة يوضح توزيع أفراد ا :(04)الجدول رقم 

 % التترار خ ائص العي ة
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 المستوى الدراسي  

 %26.7 24 ثانوي

 %62.2 56 عامعي

 %11.1 10 دراسات عليا

 %100 90 المتموع

 

ذبر نسبة ايل تقودر أالتامعي هي  للمستوى نالاظ من خالل التدول أن نسبة المستوى الدراسي   

% لمسوتوى 11.1مستوى ثانوي، في عين نستل أقل نسبة تقدر بـلل% 26.7تليحا نسبة  %،62.2بـ 

 الدراسات العليا.

وما نست تته سوسيولوعيا هذا التفاوت بين المستويات يوضح ل ا الفتووات والثوورات بوين العموال    

 اإلداريين، ومدى مساهمة لتل مستوى في التطوير اإلداري.

 

 

 

 توزيع أفراد العي ة اس  متوير الت  يف المح ي  . يوضح :(05)الجدول رقم 

 % التترار خ ائص العي ة

 

الت وووووووووووووووووو يف 

 المح ي  

 %41.1 37 إطار

 %44.4 40 عون تحتم

 %14.4 13 عون ت فيذ

 %100 90 المتموع

 

نالاظ من خالل التدول أن نسبة الت  يف المح ي لعون التحتم هي أذبر نسبة ايل تقودر بوـ 

 %14.4، في اين نستل أقل نسبة تقدر بـاإلطار% لت  يف مح ي 41.1%وتليحا نسبة 44.4

 لت  يف مح ي عون ت فيذ.

خاصوة وما نست تته سوسيولوعيا أن الت  يف المح وي ل دور وتوأثير فوي التطووير اإلداري، 

 بين فئتي اإلطارات وأعوان التحتم.

 .ة اس  الرتبة والوظيفة المشوولةيوضح توزيع أفراد العي  :(06)الجدول رقم 

 % التترار خ ائص العي ة

 

         الرتبة والوظيفة

 المشوولة

 %34.4 31 اإلعالم اآللي

 %53.3 48 اإلدارة

 %12.2 11 المبيعات

 %100 90 المتموع

 

من خالل التدول أن نسوبة الرتبوة والوظيفوة المشووولة لرتبوة اإلدارة هوي أذبور نسوبة تقودر  نالاظ   

% 12.2رتبوة اإلعوالم اآللوي ، فوي اوين نسوتل أقول نسوبة تقودر بوـ %34.4وتليحا نسوبة  ،%53.3بـ

 لرتبة المبيعات.

الرتوو  والوظيفووة المشوووولة لعمووال اإلدارة وبووين ل ووا لتوول  خووتال اوم وه نسووت تج  سوسوويولوعيا أن    

 ر خاص في مساهمة التطوير اإلداري.ورتبة ووظيفة محام ود
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 يوضح توزيع أفراد العي ة اس  متوير الدخل. :(07)الجدول رقم 

 % التترار خ ائص العي ة

 

 الدخل

 %5.6 05 دج30.000.00أقل من 

 %57.8 52 دج45.000.00-دج 30.000.00

 %36.7 33 دج45.000.00أذثر من 

 %100 90 المتموع

 

دج هي أذبر نسبة 45.000.00دج إلى 30.000.00نالاظ من خالل التدول أن نسبة الدخل من    

دج، فوي اوين نسوتل أقول نسوبة 45.000.00% لخول أذثور مون 36.7وتليحوا  ،%57.8بحيل تقدر بـ

 دج. 30.000.00% لدخل أقل من 5.6تقدر بـ

 يوضح توزيع أفراد العي ة اس  متوير س وات الخبرة. :(08)الجدول رقم 

 % التترار خ ائص العي ة

 

 س وات الخبرة  

 %36.7 33 س وات05أقل من 

 %53.3 48 س وات10إلى  05من 

 %7.8 07 س ة15إلى  10من

 %2.2 02 س ة فما فوق15من 

 %100 90 المتموع

 

سو وات، 10إلوى  05% لس وات الخبورة مون 53.3أذبر نسبة تقدر بـ نالاظ من خالل التدول أن    

 %7.8سو وات، بي موا نسوتل نسوبة تقودر بوـ05% لسو وات الخبورة أقول مون 36.7وتليحا نسبة تقدر بوـ

لسو وات الخبورة مون  %2.2سو ة، فوي اوين نسوتل أقول نسوبة تقودر بوـ15إلوى  10لس وات الخبرة مون

 س ة فما فوق.15

أن س وات الخبرة لحا دور ذبير في التسيير وذذا ال المشاذل التي  سوسيولوعياوما نست تته 

 .تواعححا اإلدارة

يوضح العالقة القائمة بين الت  يف المح ي ومتوير تووفر المؤسسوة علوى  :(09)الجدول رقم 

 التت ولوعية المساعدة في التسويق اللتتروني.

     الوسائل المؤسسة على  توفر

 التكنولوجية       

  التصنيف المهني 

 المتموع ل نعم

 34 إطار

91.9% 

03 

08% 

37 

100% 

 40 عون تحتم

100% 

00 

00% 

40 

100% 

 12 عون ت فيذ

92.3% 

01 

7.7% 

13 

100% 
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 86 المتموع

95.6% 

04 

4.4% 

30 

100% 

 

 0.187الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 02درجة الحرية= 3.353=) 2ك (قيمة

 

المؤسسوة  نسوبة المبحووثين الوذين قوالوا بوأن من خالل التدول نالاظ أن التتاه العام يميل إلى أن   

%، فوي  95.6 عاليوة تقودر بوـ الوسائل التت ولوعية المساعدة في التسوويق اللتترونوي ب سوبة من لحا

أن المؤسسوووة لوويس لحووا وسوووائل  وهوووي نسووبة ضووعيفة مووون المبحوووثين يؤذوودون %4.4سووتل ا  اووين

 في التسويق اللتتروني. ساعدتتت ولوعية 

تحتم الون اعوونالاوظ أن الت و يف المح وي د مورة أخورى وبإدخال المتوير المستقل علوى التودول   

ني ب سبة عالية عدا وسائل التت ولوعية المساعدة في التسويق اللتترويؤذدون على توفر الللمؤسسة 

 .%100قدرت بـ 

في التسوويق  ساعدتوسائل التت ولوعية يقولون أن المؤسسة لحا ت فيذ الن اعوأ فئةفي اين نتد أن    

مون المبحووثين الوذين  % 7.7 تتواد ت عودم تقودر بوـ نسوبةسوتل ا في اين  ،%92.3ب سبة  اللتتروني

 الوسائل التت ولوعية المساعدة في التسويق اللتتروني. يقولون بأن المؤسسة ل تتوفر فيحا

مسواعدة فوي تت ولوعيوة  وسوائل ات يؤذودون بوأن المؤسسوة تتووفر فيحواطواراإل فئوةأما بخ ووص    

مون % 8 تتاد ت عدم تقودر بوـ نسبة ستل ا، في اين %91.9عالية تقدر بـ  سبة ب التسويق اللتتروني

 تسويق اللتتروني.ساعد في تتت ولوعية المبحوثين الذين يقولون أن المؤسسة ليس لحا وسائل 

يمتوون القووول بووأن الت وو يف المح ووي لوويس لووه عالقووة بئوورورة توووفر الوسووائل التت ولوعيووة وم ووه    

وهوذا موا تؤذوده نتوائج اإلا وا  السوتدللي ايول ظحورت قيموة المساعدة في التسوويق اللتترونوي، 

 ،0.187وقيموة الدللوة اإلا وائية  0.05مسوتوى الثقوة ع ود  و 2ع د درعوة الحريوة  3.353( 2ل 

 ، لذا قبول الفرضية ال فرية.  دال إا ائيا غير رار اإلا ائيوعليه ذان الق

عالقوة بتووفر المؤسسوة علوى ليس له بأن الت  يف المح ي  وسيولوعياخالل التدول نست تج سمن    

غيوور أن عميووع فئووات المح يووة تؤذوود بووأن ي التسووويق اللتترونووي، الوسووائل التت ولوعيووة المسوواعدة فوو

المؤسسووة تتوووفر فيحووا الوسووائل التت ولوعيووة بوووص ال توور عوون ت وو يفاتحم المح يووة وهووذا راعووع إلووى 

علوى المؤسسوة فوي  برمتيات، مما يتطل الو تق ياتالمستمر في التطور ال محاولة المؤسسة مواذبة 

عمليووة التطوووير اإلداري فيحووا توفرهووا علووى عميووع الوسووائل التت ولوعيووة ذتوو   موون العمليووة والتووي 

 . تساعدها في إطار تب يحا التسويق اللتتروني
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 يوضح العالقة بين س وات الخبرة ومتوير تطوير الموارد البشرية. :(10)الجدول رقم 

 تطوير الموارد     

 البشرية           

  سنوات الخبرة

 المتموع ل نعم

 30 س وات 05أقل من 

90.9% 

03 

09.1% 

33 

100% 

 48 س وات 10ىإل 05نم

100% 

00 

00% 

48 

100% 

 07 س وات 15إلى 10من

100% 

00 

00% 

07 

100% 

 02 س ة فما فوق 15من

100 % 

00 

00% 

02 

100% 

 87 المتموع

96.7% 

03 

3.3% 

90 

100% 

    

 0.147الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 03درجة الحرية= 5.361=) 2ك (قيمة

 

المؤسسوة  نسوبة المبحووثين الوذين يقولوون بوأن أن إلىمن خالل التدول نالاظ أن التتاه العام يميل 

تقوووم بتطوووير الموووارد البشوورية موون مووديرين وإداريووين ومسووتخدمين وف يووين ب سووبة عاليووة عوودا تقوودر 

تقوووم  بووأن المؤسسووة لموون المبحوووثين وهووي نسووبة ضووعيفة يقولووون  %3.3وتليحووا نسووبة  %،96.7بووـ

 .فيحا بتطوير الموارد البشرية

نالاووظ أن سوو وات الخبوورة لتلتووا الفئتووين موون  موورة أخوورى وبإدخووال المتويوور المسووتقل علووى التوودول   

بتطووير يؤذودون بوان المؤسسوة تقووم  س ة فما فووق15س ة ومن 15إلى  10س وات ومن 10إلى 05

 %.100تقدر بـ  عالية الموارد البشرية من مديرين وإداريين ومستخدمين وف يين ب سبة

رون بوأن المؤسسوة م يقوحف %90.9س وات ب سبة  05أقل من لفئة  في اين نتد أن س وات الخبرة   

نسووبة سووتل ا وف يووين، فووي اووين بتطوووير الموووارد البشوورية موون مووديرين وإداريووين ومسووتخدمين  تقوووم

 . فيحابتطوير الموارد البشرية  وهي نسبة ضعيفة يؤذدون بأن المؤسسة ل تقوم  9.1%

الموارد البشرية من مديرين تطوير ئرورة عالقة بليس لحا بأن س وات الخبرة يمتن القول وم ه    

تؤذده نتائج اإلا ا  الستدللي ايول ظحورت  . وهذا مافي المؤسسة وإداريين ومستخدمين وف يين

، 0.147اإلا وائية وقيموة الدللوة  0.05و مسوتوى الثقوة  3ع د درعوة الحريوة  5.361( 2قيمة ل 

 ال فرية. لذا قبول الفرضية  دال إا ائيا. غير وذان عليه القرار اإلا ائي

عالقة بتطوير الموارد  ليس خالل التدول نست تج سوسيولوعيا بأن س وات الخبرة في المؤسسةمن  

ن أذمووا أن عميووع فئووات الموووظفين فووي المؤسسووة بمختلووف سوو وات خبوورتحم يؤذوودون بوو البشوورية بحووا،

وهذا مايبين بان المؤسسوة تحوتم بتطووير  تدري  التيدالمؤسسة تقوم بتطوير الموارد البشرية وذذا ال

وذوذا  داخليوا وخارعيوا حايحيط ب ، وهذا ق د بلوغ الدراية ذاملة بماالموارد البشرية لتميع موظفيحا

عمليووة التطوووير رذووائ  وموون  تيوودة فووي عمليووة اتخوواذ القوورارات ال ووائبة المعرفووة الوصووول إلووى ال
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ا البشرية، من خالل رفع محاراتحم وت مية قودراتحم الهتمام وقيام المؤسسة بتطوير مواردهاإلداري 

 وتعديل أنماط سلوذحم عن طريق نتم التدري  والت مية وبتطبيق قواعد المتافآت بشتل عام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

يوضوح العالقوة بوين الرتبوة والوظيفوة المشووولة ومتويور تطووير ادعموال  :(11)الجدول رقم 

 وادشوال المتعلقة بالمؤسسة.

 تطوير األعمال    

                      واألشغال        

 

  الرتبة والوظيفة المشغولة

 المتموع ل نعم

 31 إعالم آلي

100% 

00 

00% 

31 

100% 

 46 اإلدارة 

95.8% 

02 

4.2% 

48 

100% 

 10 المبيعات

90.9% 

01 

9.1% 

11 

100% 

 87 المتموع

96.7% 

03 

3.3% 

90 

100% 

 

 0.316الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 02درجة الحرية= 2.304=) 2ك (قيمة

 

المؤسسوة ن أنسبة المبحوثين الوذين قوالوا بو من خالل التدول نالاظ بأن التتاه العام يميل إلى أن   

 %3.3 سوتل ا فوي اوين  ، %96.7 عالية تقودر بوـ  سبةبتقوم بتطوير أعمالحا وادشوال المتعلقة بحا 

بأن المؤسسوة ل تقووم بتطووير أعمالحوا وادشووال المتعلقوة وهي نسبة ضعيفة من المبحوثين يقولون 

 بحا.

 لفئووة نالاووظ أن الرتبووة والوظيفووة المشوووولةموورة أخوورى  بإدخووال المتويوور المسووتقل علووى التوودول   

بة عاليوة عودا ب سوحوا تطووير ادعموال وادشووال المتعلقوة ببوأن المؤسسوة تقووم  ونللي يقواآل عالماإل

 %.100قدرت بـ 
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بتطووير ادعموال وادشووال  بوأن المؤسسوة تقووم  ؤذدوني % 95.8اإلدارة ب سبة فئة في اين أن    

 مون المبحووثين بوأن المؤسسوة ل تقووم % 4.2 تقودر بوـ تتاد ت عودم  نسبةستل ا في اين حا، المتعلقة ب

 .حابتطوير ادعمال وادشوال المتعلقة ب

 حوابتطوير ادعموال وادشووال المتعلقوة ب تقوم  يقولون بأن  المؤسسة المبيعات فئة أما بخ وص    

 ل من المبحووثين يقورون بوأن المؤسسوة  %9.1 ستل ا نسبة ضعيفة تقدر بـ في اين، %90.9نسبة 

 بتطوير ادعمال وادشوال المتعلقة بالمؤسسة. تقوم 

الرتبوة والوظيفوة المشووولة وقيوام المؤسسوة بتطووير ه وا  عالقوة بوين ليس  يمتن القول بأنه هوم    

( 2وهذا ما تؤذده نتوائج اإلا وا  السوتدللي ايول ظحورت قيموةل ، تعلقة بحاأعمالحا وادشوال الم

وعليووه ذووان  ،0.316وقيمووة الدللووة اإلا ووائية  0.05ومسووتوى الثقووة  2ع وود درعووة الحريووة 2.304

 ل الفرضية ال فرية.، لذا قبودال إا ائياغير القرار اإلا ائي 

بقيووام  عالقووةلوويس لحووا  موون خووالل التوودول نسووت تج سوسوويولوعيا بووأن الرتبووة والوظيفووة المشوووولة   

 باعتبارهوا حواأعمالإلَ أن المؤسسوة تحوتم بتطووير  ،حوابتطوير ادعمال وادشوال المتعلقوة بالمؤسسة 

الرذي ة ادساسية لتطوير المؤسسة، ومن بين محام المؤسسة تحقيق ادهدا  الخاصوة والعاموة التوي 

ستمراريتحا خاصة الم افسة في السووق، والسووق االيوا اتتمثل عموما في تحقيق الربح وذذا نموها و

تتب وى يعتمد على التسويق الحديل أل وهو التسويق اللتترونوي ذحود  للمؤسسوة، وععول المؤسسوة 

 التسويق اللتتروني من خالل تطوير ادعمال وادشوال خاصة في التوان  اللتترونية.

ويتمثل التطوير اإلداري في إعرا  التعديل أو التويير على بعوص إعورا ات العمول، ويوتم تحسوين    

 إعرا ات العمل وأسواليبه مون خوالل اسوتخدام ااودي التق يوات الممتون اعتمادهوا واوذ  اإلعورا ات

غيوور الئوورورية وتبسوويط اإلعوورا ات المتبقيووة لتحقيووق انتوواز اددا  بسوورعة وتقليوول التحوود والتلفووة 

 والتخلص من الروتين.

 

 

 

 

 

يوضووح العالقووة بووين الحالووة العتماعيووة ومتويوور توودخل المؤسسووة فووي  :(12)الجدددول رقددم 

 العالقات الشخ ية مابين الموظفين.

 تدخل المؤسسة في العالقات       

 الشخصية مابين                 

 الموظفين                      

  الحالة االجتماعية

 المتموع ل نعم

 11 أع ا

28.2% 

28 

71.8% 

39 

100% 

 22 مت وج

48.9% 

23 

51.1% 

46 

100% 

 05 مطلق

100% 

00 

00% 

05 

100% 
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 01 أرمل

100% 

00 

00% 

01 

100% 

 39 المتموع

43.3% 

51 

56.7% 

90 

100% 

 

 0.007الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 02درجة الحرية= 12.047=) 2ك (قيمة

 

المؤسسوة  نسبة من المبحووثين يقولوون بوأن من خالل التدول نالاظ أن التتاه العام يميل إلى أن   

من المبحووثين الوذين يقولوون  تليحا نسبة ،%56.7ب سبة فيما بي حم ل تتدخل في العالقات الشخ ية 

 .%43.3ب سبة تقدر بـ  المؤسسة تتدخل في العالقات الشخ ية مابين الموظفينبأن 

ن أنالاظ بان الحالة العتماعية ع د الع اا بقولون ب مرة وبإدخال المتوير المستقل على التدول   

% 28.2، فوي اوين نتود %71.8ت الشخ ية مابين الموظفين ب سوبة المؤسسة ل تتدخل في العالقا

 ن المؤسسة تتدخل في العالقات الشخ ية مابين الموظفين.بأيقولون 

ن المؤسسوة ل أ% يقولوون بو51.1أما بخ وص الحالة العتماعية ع ود المتو وعين نسوتل نسوبة    

ن المؤسسوة أ% يقولوون بو48.9ظ نسبة تتدخل في العاقات الشخ ية مابين الموظفين، في اين نالا

 قات الشخ ية مابين الموظفين.الالعتتدخل في 

الوذين يقولوون بوان ة ادرامول والمطلقوين فئومون  % لتول100 مطلقوة تقودر بوـ في اين نستل نسبة   

 مابين الموظفين. قات الشخ يةالالمؤسسة تتدخل في الع

موابين تدخل المؤسسة في العالقوات الشخ وية بعالقة لحا  الحالة العتماعية يمتن القول بأنه وم    

ع وود  12.047( 2وهووذا مووا تؤذووده نتووائج اإلا ووا  السووتدللي ، ايوول ظحوورت قيمووة ل  .الموووظفين

وعليووه ذووان القوورار دال ، 0.007وقيمووة الدللووة اإلا ووائية  0.05ومسووتوى الثقووة  2درعووة الحريووة

 ، لذا عدم قبول الفرضية ال فرية.إا ائيا

عالقووة بتوودخل المؤسسووة فووي  االعتماعيووة لحوون الحالووة بووأموون خووالل التوودول نسووت تج سوسوويولوعيا    

العالقووات الشخ ووية مووابين الموووظفين، وهووذا مووا نستشووفه موون خووالل التوودول بووأن فئتووي ادراموول 

خ وية موابين المووظفين والمطلقين يؤذدون علوى أن المؤسسوة تتودخل بشوتل ذبيور فوي العالقوات الش

مؤسسوة مون خووالل المشواذل سوووا  ن هاتووه الفئتوين توؤثر بشووتل ذبيور علوى سوويرورة الوهوذا راعوع د

الشخ ية المستمرة التي تمي  هاته الفئتين، لوذا تودخل المؤسسوة فوي العالقوات الشخ وية فيموا بيو حم 

لتعديل وتوعيه سلوذحم فيما يخدم المؤسسة وتت يبحا ذل ما يعرقل أعمالحا، وعلى ال قيص نتد فئتي 

وهوذا راعوع  فيموا بيو حمعالقوات الشخ وية تتدخل فوي ال ل الع اا والمت وعين يقرون بأن المؤسسة

يؤدي إلوى عودم تعرضوحم لمشواذل  إلى أن هاته الفئتين تتمي  ب وع من الستقرار في اياتحم وهذا ما

قد تؤثر بشتل سلبي على سيرورة المؤسسة وهذا ما يتعل المؤسسة ل تتدخل إل نادرا في العالقات 

 الشخ ية بي حم.
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العالقووة بووين الرتبووة والوظيفووة المشوووولة ومتويوور تطوووير وسووائل  يوضووح :(13)الجدددول رقددم 

 الت ال بالمؤسسة.

 تطوير وسائل الت ال  

 

  الرتبة والوظيفة المشوولة

 المتموع متوسط بشتل ذبير

 23 إعالم آلي

74.2% 

08 

25.8% 

31 

100% 

 36 اإلدارة 

75% 

12 

25% 

48 

100% 

 09 المبيعات

81.8% 

02 

18.2% 

11 

100% 

 68 المتموع

75.6% 

22 

24.4% 

90 

100% 

 

 0.873الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 02درجة الحرية= 0.273=) 2ك (قيمة

 

أن نسووبة المبحوووثين يؤذوودون علووى قيووام   ن التتوواه العووام يميوول إلووىأموون خووالل التوودول نالاووظ بوو   

قودرت  قليلوة تليحا نسوبة ، %75.6تقدر بـ  بشتل ذبير ب سبة  فيحا تطوير وسائل الت الالمؤسسة ب

 حووا بشووتلتطوووير وسووائل الت ووال ببتقوووم  المؤسسووةبووأن  موون المبحوووثين مموون يقوورون %24.4بووـ 

 متوسط.

نسووبة يقولوون  المبيعوات فئوةن أنالاوظ بومورة أخورى  وبإدخوال المتويور المسوتقل علوى التودول

 %18.2تليحوا نسوبة ،%81.8 عاليوة تقودر بوـ تطوير وسوائل الت وال بالمؤسسوة بشوتل ذبيور ب سوبة

 .متوسط بشتل تطوير وسائل الت ال بالمؤسسة وهي نسبة ضعيفة من المبحوثين يؤذدون بأن

نسوبة تطووير وسوائل الت وال بالمؤسسوة مون المبحووثين يقولوون أن  اإلدارة فئوة بالمقابل نتد

 يقولوون بوأنمون المبحووثين ممون  %25%، تليحا نسبة أقل قودرت بوـ 75 قدرت بـ بشتل ذبير ب سبة

 تطوير وسائل الت ال بالمؤسسة بشتل متوسط.

نسووبة  يقولووون أن إعووالم آلوي  مون المبحوووثين لفئوة %74.2تقودر بووـ سوتل ا نسووبة  وفوي ادخيوور

 نسبة ممن يقولون بأن  %25.8 ، في اين ستل ا نسبةتطوير وسائل الت ال بالمؤسسة بشتل ذبير

 .بشتل متوسط تطوير هذه الوسائل الت ال بالمؤسسة

لحووا عالقووة بتطووير وسووائل الت ووال  لويس الرتبووة والوظيفوة المشوووولةوم وه يمتوون القوول بووأن 

ع ود درعوة  0.273( 2، وهوذا موا تؤذوده نتوائج اإلا وا  السوتدللي ايول تتحور قيموةل بالمؤسسة

 دال غيوور وعليووه ذووان القوورار ،0.273وقيمووة الدللووة اإلا ووائية  0.05ومسووتوى الثقووة  2الحريووة

 .، لذا قبول الفرضية ال فريةإا ائيا

بتطووير  عالقة الحليس  من خالل التدول نست تج سوسيولوعيا بأن الرتبة والوظيفة المشوولة

غير أن ذل فئات الموظفين بمختلف رتبحم يؤذودون بوأن المؤسسوة تقووم  وسائل الت ال بالمؤسسة،

بتطوووير وسووائل الت ووال بحووا بشووتل ذبيوور، لمووا لوظيفووة الت ووال بووأي مؤسسووة دور هووام فووي عمليووة 

التطوووير اإلداري بحووا، وهووذا مووا دفووع بالمؤسسووة أن تقوووم بتطوووير الوسووائل وتق يووات الت ووال بحووا 
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ل تر عن الرت  التوي تحويحوا، وهوذا ق ود التواصول بشوتل مباشور بوص ا وتطوير نتام المعلومات

بال بون والمستحلك المحتمل من خالل عمليات الترويج والتسويق المتلفوة بالقيوام بحوا ذوون أنحوا مون 

ات، أي محامحا الرئيسية لذا تحتم المؤسسة بشتل ذبير في تطوير وسائل الت ال المتعلقة بفئة المبيع

 .بي حم عالقة تبادلية فيما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح العالقة القائمة بين السن ومتوير التحتم في التق يات التديدة. :(14)الجدول رقم 

 التحكم في التقنيات     

 الجديدة                 

 السن        

 

 ممتاز

 

 جيد

 

 متوسط

 

 ضعيف

 

 المجموع

)20-30( 13 

30.2% 

25 

58.1% 

04 

9.3% 

01 

2.3% 

43 

100% 

)30-40( 21 

58.3% 

15 

41.7% 

00 

00% 

00 

00% 

36 

100% 

)40-50( 01 

10% 

08 

80% 

01 

10% 

00 

00% 

10 

100% 

 01 س ة فأذثر50

100% 

00 

00% 

00 

00% 

00 

00% 

01 

100% 

 36 المتموع

40% 

48 

53.3% 

05 

5.6% 

01 

1.1% 

90 

100% 

    

 0.098اإلحصائية=الداللة  0.05مستوى الثقة= 09درجة الحرية= 14.763=) 2ك (قيمة

 

 ا أن درعوةالوذين قولوو نسوبة مون المبحووثين نالاظ من خوالل التودول أن التتواه العوام يميول إلوى   

م فوي التوي توتحت %40%، تليحوا نسوبة 53.3بة تقودر بوـفي التق يوات التديودة بشوتل عيود ب سو حمتحتم

 التق يات التديدة بشتل متوسط ب سبة، بي ما نتد ه ا  فئة يتحتمون في زالتق يات التديدة بشتل ممتا

% التوي توتحتم فوي التق يوات التديودة 1.1تقودر بوـضوعيفة عودا %، في اوين نسوتل نسوبة 5.6 تقدر بـ

 بشتل ضعيف.
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درعووة  )50-40(ن الفئووة العمريووة أنالاووظ بوو موورة أخوورى وبإدخووال المتويوور المسووتقل علووى التوودول   

% درعة تحتمحوم فوي التق يوات 10% تليحا نسبة  80تحتمحم في التق يات التديدة عيد ب سبة تقدر بـ 

 درعة التحتم في التق يات التديدة بشتل متوسط .لالتديدة  بشتل ممتاز وب فس ال سبة 

متواز قودرت نسبة تحتمحم في التق يات التديدة بشوتل م س ة فما فوق50بالمقابل نتد الفئة العمرية    

 %.100بـ 

% تحتمحم ممتاز في التق يات التديودة ، 58.3نستل نسبة  )40-30(أما بخ وص الفئة العمرية    

 % تحتمحم في التق يات التديدة عيد.41.7في اين نالاظ نسبة 

تحتمحم في التق يات التديودة % درعة 58.1يقارا نسبة  ما )30-20(في اين نتد الفئة العمرية    

% تحتمحم ممتواز فوي هوذه التق يوات التديودة ، وبالمقابول ه وا  30.2عيد في اين ه ا  نسبة  بشتل

 تحتمحم ضعيف في التق يات التديدة. %2.3نسبة تقدر بـ 

القة بدرعة التحتم في التق يات التديدة. وهذا ما تؤذده نتائج ع ليس لهن السن أب يمتن القولوم ه    

وقيمة  0.05ومستوى الثقة 9ع د درعة الحرية 14.763(2يمةل اإلا ا  الستدللي ايل تتحر ق

 .لفرضية ال فريةا ، لذا قبولدال إا ائياغير وعليه ذان القرار ، 0.098الدللة اإلا ائية 

له عالقة في مودى درعوة الوتحتم فوي التق يوات  ليس من خالل التدول نست تج سوسيولوعيا بأن السن

فئوات المووظفين المؤسسوة  لالتديدة، ايل عا ت ال تائج المالاتة في التودول أن الفئوة العمريوة لتو

إلوى سياسوة وهوذا راعوع  عموموا، لتق يوات التديودة بشوتل عيود وممتوازدرعة تحتمحم فوي ايقرون أن 

   ، وذذاريتي التامعات وااملي الشحادات العلياخالمؤسسة في استقطاا المورد البشري التف  من 

الخبوورات المتتسووبة فووي الميوودان وذووذا خئوووعحم وتلقوويحم لتتوي ووات مسووتمرة فووي متووال التق يووات 

. وباعتبوار أن مون والوسائل التت ولوعية الحديثة ذون هذه المؤسسة ص اعية في متوال اإللتترونيوك

والتحتم التيد من طر  الموظفين بمختلف فئواتحم  اإلتقان بين شروط بلوغ التسويق اللتتروني هو

 .التديدةالعمرية للتق يات 

 

 

 

 

 

 

تتوي وات يوضح العالقة القائموة بوين المسوتوى الدراسوي ومتويور نوعيوة ال :(15)الجدول رقم 

 .رالتي ت تمحا مؤسسة ذوندو

  التتوي ات   

                     

 

 المستوى

  الدراسي

 

 

تحتووووووم 

 التتروني

 

 

 البرمتيات

 

 

 ال يانة

 

 البرمتيات

+ 

تحتووووووووووووم 

 التتروني

تحتوووووووووووم 

 التتروني

+ 

 برمتيات

+ 

 صيانة

 

 البرمتيات

+ 

 ال يانة

 

 

 المتموع

 11 ثانوي

45.8% 

04 

16.7% 

03 

12.5% 

05 

20.8% 

01 

4.2% 

00 

00% 

24 

100% 
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 14 عامعي

25% 

04 

7.1% 

2 

3.6% 

15 

26.8% 

19 

33.9% 

02 

3.6% 

56 

100% 

دراسات 

 عليا

01 

10% 

00 

00% 

02 

20% 

10 

01% 

06 

60% 

00 

00% 

10 

100% 

 26 المتموع

28.9% 

08 

8.9% 

07 

7.8% 

21 

23.3% 

26 

28.9% 

02 

2.2% 

90 

100% 

 

 0.016الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 10درجة الحرية= 21.757=) 2ك (قيمة

 

نوعيووة  أن نسووبة المبحوووثين الووذين قووالوا أن إلووىموون خووالل التوودول نالاووظ أن التتوواه العووام يميوول    

التي ت تمحا مؤسسة ذوندور من خالل تحتم التتروني وفي نفس الوقت تحتوم التترونوي ي ات التت و

من  من المبحوثين  %23.3تليحا نسبة أقل تقدر بـ  ،%28.9 تقدر بـ وبرمتيات وال يانة معا ب سبة

يقول بان نوعية التتوي ات التي ت تمحا المؤسسة في البرمتيات وتحتم التتروني، ذموا نسوتل نسوبة 

 .ال يانة ع التتوين الم تم هونو أنمن يؤذد من المبحوثين م% 7.8ضعيفة 

بان المستوى الدراسي لمستوى الثانوي  مرة أخرى نالاظوبإدخال المتوير المستقل على التدول    

 ثم  ،في التحتم اللتتروني توي ات التي ت تمحا مؤسسة ذوندورالت يقولون بأن نوعية %45.8ب سبة 

نوعيووة التتوي ووات التووي ت تمحووا  أن% موون نفووس المسووتوى الدراسووي 20.8تليحووا نسووبة أقوول تقوودر بووـ 

 موون المبحوووثين %12.5المؤسسووة فووي البرمتيووات والووتحتم اللتترونووي، ذمووا نسووتل نسووبة ضووعيفة 

 يقولون أن نوعية التتوي ات الم تمة من طر  المؤسسة تتمن في ال يانة.

مون يؤذود أن نوعيوة التتوي وات م% 33.9نسوبة  بال سبة للمسوتوى الدراسوي لمسوتوى التوامعي أما   

نسوبة  ، تليحواالتي ت تمحا المؤسسة تتمثل في ذال من التحتم اللتترونوي وذوذا البرمتيوات وال ويانة

وفوي ، نوعيوة التتوي وات التوي ت تمحوا المؤسسوة هوي فوي الوتحتم اللتترونوي أنمن يقولوون م% 25

يقولون أن نوعية التتوي وات التوي ت تمحوا من المبحوثين % 3.6نستل نس  متساوية تقدر بـ ادخير

 المؤسسة في ذل من ال يانة والبرمتيات وال يانة معا.

يؤذدون بان من المبحوثين  العليا ي مستوى الدراساتوفي ادخير نتد بأن المستوى الدراسي لذو   

نوعيووة التتوي ووات التووي ت تمحووا المؤسسووة فووي الووتحتم اللتترونووي وذووذا البرمتيووات و ال وويانة معووا 

من يقوول بوان نوعيوة التتووين المو تم يتمثول فوي ال ويانة م% 20% تليحا نسبة أقل تقدر بـ 60ب سبة

% م حم من يقول أن نوعيوة التتوي وات الم تموة مون 10وفقط، وأخيرا نستل نس  متساوية تقدر بـ 

يقولون بان نوعية التتوين تتمثول فوي ذوال مون  وآخرونطر  المؤسسة في التحتم اللتتروني  فقط 

 تحتم التتروني وذذا البرمتيات معا.

وهوذا  ،ونوعية التتوي ات التي ت تمحا المؤسسة له عالقة المستوى الدراسي بأن يمتن القولوم ه    

 10 ع وود درعووة الحريووة 21.757( 2تؤذووده نتووائج اإلا ووا  السووتدللي ايوول ظحوورت قيمووةل  مووا

، ذان القرار اإلا وائي دال إا وائياوعليه  ،0.016وقيمة الدللة اإلا ائية  0.05ومستوى الثقة 

 لذا رفص الفرضية ال فرية.

تتوي وات التوي من خالل التدول نست تج سوسيولوعيا بوأن المسوتوى الدراسوي لوه عالقوة ب وعيوة ال   

، ايل نتد أن فئتي الموظفين ذوي المستوى الدراسي التامعي والدراسوات رت تمحا مؤسسة ذوندو

التترونوي وبرمتيوات وصويانة العليا يخئعون لتميوع التتوي وات التوي ت تمحوا المؤسسوة مون تحتوم 

وهذا راعع لتونحم ذوي مستوى عوال ويشوولون م اصو  عليوا فوي المؤسسوة مموا يسوتوع  اورص 
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المؤسسة على تتوي حم في عميع المتالت، في اين نتد فئة ذات مستوى دراسي ثوانوي يخئوعون 

م ذو مسوتوى بشتل مباشور وفقوط إلوى تتوي وات فوي الوتحتم اللتترونوي وذا راعوع بادسوا  إلوى أنحو

م خفص ومحدود مما يستوع  الترذي  في عملية التتوين إلى التحتم اللتتروني فقط هذا مون عحوة 

 ومن عحة أخرى يعود إلى نوعية المحام البسيطة المتلفين بحا.

يوضووح العالقووة القائمووة بووين التوو س ومتويوور قيووام المؤسسووة بتتوووين  :(16)الجدددول رقددم      

 موظفيحا بشتل دوري.

 القيام بالتتوين        

 بشتل دوري       
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 0.241الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 03درجة الحرية= 4.195=) 2ك (قيمة

 

المؤسسوة نسوبة المبحووثين الوذين قوالوا بوأن  نالاظ من خالل التدول أن التتاه العام يميول إلوى أن  

مون  %43.3تقدربوـ %، تليحوا نسوبة أقول48.9تقوم بتتوين موظفيحا بشتل دوري دائما ب سبة تقدر بوـ

موظفيحا بشتل دوري أايانا، بي ما نتد ه ا  فئة بأن المؤسسة تقوم بتتوين المبحوثين الذين يقرون  

 %.11.3يقولون بأن المؤسسة تقوم بتتوين موظفيحا بشتل دوري أايانا والتي تقدر نسبتحم 

يقولوون بوان المؤسسوة   نالاظ بوان عو س الوذذور مرة  وبإدخال المتوير المستقل على التدول

الوذين  %38.7نسبة تقودر بوـ  بي ما نتد  %،50ب سبة تقدر بـ دائمبشتل  ادوري يحاتتوين موظفتقوم ب

ممن يؤذدون أن  %11.3تتوين الموظفين بشتل دوري أايانا، بي ما نتد نسبةب المؤسسة قياميقرون 

 بشتل دوري نادرا. حاتتوين موظفيسسة تقوم بؤالم

ن المووظفين بشوتل دوري بتتووي موا تقووم أايانوايقلن بأن المؤسسوة  بالمقابل نتد ع س اإلناي

بتتووين  قووممون المبحوثوات ممون يقلون بوأن المؤسسوة ت %46.4تليحوا نسوبة  ،%53.6بـ  ب سبة تقدر

 .دائم بشتل دوري يحاموظف

قيام المؤسسة بتتووين موظفيحوا بشوتل دوري، وهوذا ب ليس له عالقة  الت س بأنيمتن القول وم ه    

ومسوتوى  3ع د درعوة الحريوة 4.1965( 2ما تؤذده نتائج اإلا ا  الستدللي ايل تتحر قيمةل 

ا، لوذا دال إا وائي غيور ، وعليه ذان القورار اإلا وائي0.241وقيمة الدللة اإلا ائية  0.05الثقة 

 قبول الفرضية ال فرية. 

عالقة بقيام المؤسسة بتتووين موظفيحوا  ليس له نست تج سوسيولوعيا بأن الت س من خالل التدول   

أن المؤسسة تقوم بتتوين موظفيحا بشتل دوري لمختلف موظفيحا بووص ال تور  بشتل دوري، ايل
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يخئوعون لتتوي وات  هوم اللوذين فئوة الوذذور،أموا بخ ووص عن ع سحم سوا  ذوانوا ذذوور أو إنواي 

أن نوووع هووذه التتوي ووات التووي تتووون علووى المسووتوى الووداخلي  إلووىعووع بشووتل دوري ودائووم وهووذا را

، وهووذه الفئووة مع يووة ولحووا القوودرة والسووتطاعة للخئوووع إلووى ذووال موون التتوووي ين، وذووذلك والخووارعي

نتود أيئوا أن فئوة اإلنواي أايانوا موا  ذاعلوى الم اصو  العليوا بالمؤسسوة، وذولتونحم الفئة المستحوذة 

تخئووع للتتوي ووات التووي ت تمحووا المؤسسووة وهووذا راعووع إلووى عوودم قوودرتحم للخئوووع إلووى التتوووين 

الخارعي وهذا راعع إلى طبيعة المتتمع وذذا يرعع إلى طبيعة الوظيفة المشووولة مون طور  هاتوه 

 ت تيمية.الفئة الذي يول  عليه طابع الستريتاريا والوظائف اإلدارية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضووح العالقووة القائمووة بووين الت وو يف المح ووي ومتويوور قيووام المؤسسووة  :(17)الجدددول رقددم 

 بترب ات دورية من أعل تحسين محاراتحم.

 قيام المؤسسة بتربصات

 دورية      
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 0.353الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 04درجة الحرية= 4.415=) 2ك (قيمة

 

المؤسسوة  نسبة المبحوثين الوذين قوالوا بوأن  من خالل التدول نالاظ أن التتاه العام يميل إلى أن   

مون  %43.3 تليحوا نسوبة %،46.7تقوم بترب وات دوريوة مون أعول تحسوين محواراتحم أايانوا ب سوبة 

بأن المؤسسة تقوم بترب ات دورية من أعل تحسين محواراتحم بشوتل دائوم،  المبحوثين الذين يقولون
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بترب وات دوريوة مون أعول تحسوين محواراتحم ن المؤسسوة تقووم أيقولوون بو ممون %10في اين نتد 

 بشتل نادر.

ت فيوذ الن اعوونالاوظ بوأن الت و يف المح وي د مورة أخورى وبإدخال المتوير المستقل على التودول   

%، فوي 53.8يقولون بأن المؤسسة تقوم بترب ات دورية مون أعول تحسوين محواراتحم أايانوا ب سوبة 

وم بترب ات دورية من أعل تحسين محاراتحم بشتل يقولون بأن المؤسسة تقممن  %38.5اين نتد 

أن المؤسسوة تقووم بترب وات دوريوة  ممن يقولون %7.7 ضعيفة تقدر بـ نسبة ستل ادائم ، في اين 

 من أعل تحسين محاراتحم بشتل نادر.

أن المؤسسوة تقووم  مون المبحووثين الوذين يقولوون %55تحتم نسوتل نسوبة الن اعوأأما بخ وص    

 ممون يقولوون  % 37.5 ستل ا نسبةفي اين  ،رب ات دورية من أعل تحسين محاراتحمبشتل دائم بت

ضوعيفة  أن المؤسسة تقوم أايانا بترب ات دورية مون أعول تحسوين محواراتحم، وبالمقابول نتود نسوبة

 .سسة نادرا ما تقوم بترب ات دوريةيقولون أن المؤ ممن %7.5 تقدر بـ

 أن المؤسسة تقوم أايانا بترب ات دوريوة لتحسوين محواراتحمب ات يؤذدونإلطارفئة اوفي ادخير    

أن المؤسسة تقووم  من المبحوثين ممن يقولون %32.4نسبة  ستل افي اين  ،%54.1 تقدر بـ  سبةب

تقووم  نوادرا موا أن المؤسسوةبو ممن يؤذود %13.5دائما بترب ات دورية، بي ما نتد أقل نسبة تقدر بـ

 بترب ات دورية لتحسين المحارات.

قيوام المؤسسوة بترب وات دوريوة مون أعول ب ليس له عالقوة الت  يف المح يبأن  يمتن القولوم ه    

ع ود  4.415( 2تحسين المحارات ، وهذا ما تؤذده نتوائج اإلا وا  السوتدللي ايول تتحور قيموةل 

ذوووان القووورار وعليوووه  ،0.353وقيموووة الدللوووة اإلا وووائية  0.05ومسوووتوى الثقوووة  4 درعوووة الحريوووة

 .،لذا قبول الفرضية ال فريةدال إا ائيا ليس اإلا ائي

لووه عالقووة بقيووام المؤسسووة لوويس موون خووالل التوودول نسووت تج سوسوويولوعيا بووأن الت وو يف المح ووي      

فيتراوح قيام المؤسسة بالترب ات مابين أايانوا ودائموا  دورية من أعل تحسين محاراتحم،بترب ات 

وهذا راعع إلى سياسة المؤسسوة فوي مواذبوة التطوورات الحاصولة فوي مختلوف المتوالت، غيور أنحوا 

تحسين محاراتحم في المتال التطبيقي المتمثل في الوسائل والتق يات التي  فيعون التحتم أفئة  ترذ 

تتشتل من مح دسين وتق يين في اإلعالم اآللوي ولحوم عالقوة مباشورة تساعد المؤسسة ذون هاته الفئة 

يقومووون بترب ووات وهووذا راعووع إلووى أن محووامحم  بوسووائل اإلنتوواج فووي اووين فئووة اإلطووارات أايانووا مووا

يخئوعون لترب وات وهوذا راعوع إلوى  إدارية وقيادية محئة، في اين فئة أعووان الت فيوذ أايانوا موا

 لفون بحا.طبيعة المحام وال شاطات المت

 

 

 

 

 

يوضح العالقة القائمة بين السن ومتوير متابعوة التطوورات الحاصولة فيموا  :(18)الجدول رقم 

 يخص التق يات الحديثة في التسويق.

 متابعة التطورات فيما

 يخص التق يات الحديثة      

 في التسويق           

 

 

 نعم

 

 

 ل

 

 

 المتموع
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 0.021الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 03درجة الحرية= 9.750=) 2ك (قيمة

 

أن يتوابعون بو نسوبة المبحووثين الوذين قوالوا العوام يميول إلوىمن خوالل التودول نالاوظ بوأن التتواه    

 سوتل ا %، فوي اوين 83.3عاليوة  التطورات الحاصلة فيما يخص التق يات التديدة في التسويق ب سبة

التطورات الحاصلة فيموا يخوص من المبحوثين يؤذدون بعدم متابعتحم % 16.7 ضعيفة تقدر بـ نسبة

 التق يات التديدة في التسويق.

سوو ة فمووا فوووق 50نالاووظ أن السوون للفئووة العمريووة   موورة  وبإدخووال المتويوور المسووتقل علووى التوودول   

 .%100قدرت بـ مطلقةالتطورات الحاصلة فيما يخص التق يات التديدة في التسويق ب سبة يتابعون 

ات % يتابعون التطورات الحاصلة فيما يخص التق ي80ب سبة  )50-40(في اين نتد أن سن لفئة    

% ل يتووابعون التطووورات الحاصوولة فيمووا يخووص 20التديوودة فووي التسووويق، فووي اووين نالاووظ نسووبة 

 التق يات التديدة في التسويق.

موون يتوووابعون التطوووورات م% 95.3نسووتل نسوووبة  )30-20(أمووا بخ ووووص سوون الفئوووة العمريوووة    

% 4.7ت عودم تقودر بوـ تتاد  الحاصلة فيما يخص التق يات التديدة في التسويق، في اين نالاظ نسبة 

 يتابعون التطورات الحاصلة فيما يخص التق يات التديدة في التسويق. يقولون بأنحم ل

يتابعون التطورات الحاصلة فيما يخص التق يات التديدة  )40-30(وفي ادخير نتد الفئة العمرية    

فيموا يخوص التق يوات % يتابعون التطوورات الحاصولة 30.6%، تليحا نسبة 69.4تسويق ب سبة في ال

 التديدة في التسويق .

متابعة التطورات الحاصلة فيما يخص التق يوات التديودة فوي له عالقة ب السن يمتن القول بأنوم ه    

ع ود درعوة  9.750( 2التسويق، وهوذا موا تؤذوده نتوائج اإلا وا  السوتدللي ايول ظحورت قيموةل 

ذان القورار اإلا وائي دال ، وعليه 0.021وقيمة الدللة اإلا ائية  0.05ومستوى الثقة  3الحرية 

 ، لذا رفص الفرضية ال فرية.إا ائيا

من خالل التدول نست تج سوسيولوعيا بأن السن له عالقة بمتابعة التطورات الحاصلة فيما يخص    

التق يوات التديوودة فووي التسووويق، ايوول عووا ت مختلوف الفئووات العمريووة المشووتلة للموووارد البشوورية فووي 

لوى لمؤسسة تتابع ذل التطوورات الحاصولة فيموا يخوص التق يوات التديودة فوي التسوويق وهوذا راعوع إا
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طبيعة المؤسسة ونشاطحا وسياستحا الم تحتة وأن المؤسسة ذات طوابع صو اعي اقت وادي وتتواري 

مما اتم على مووظفي المؤسسوة بمختلوف شورائححم العمريوة إلوى مواذبوة التسوويق الحوديل ومتابعوة 

 التطورات الحاصلة في التسويق اللتتروني.

 

 

 

 

 

 

اس  متوير استخدام التسويق اللتترونوي فوي يوضح توزيع أفراد العي ة  :(19)الجدول رقم 

 المؤسسة.

  خ ائص العي ة         

 استخدام التسويق اللتتروني 

 

 التترار

 

% 

 %96.7 87 نعم

 %3.3 03 ل

 %100 90 المتموع

من خالل التدول نالاظ بأن التتاه العوام يميول الوى أن يوتم اسوتخدام التسوويق اللتترونوي ب سوبة    

% أن المؤسسووة ل يووتم اسووتخدام 3.3%، تليحووا نسووبة ضووعيفة عوودا قوودرت بووـ 96.7قوودرت بووـ عاليووة 

 التسويق اللتتروني.

يوضح العالقة القائمة بين المستوى الدراسي ومتوير بأن المؤسسة تتطلع  :(20)الجدول رقم 

 إلى تب ي أادي الوسائل التت ولوعية الحديثة في متال الدفع اللتتروني.

 أادي  إلى تب ي المؤسسة تطلع           

 الوسائل التت ولوعية                        

 المستوى الدراسي

 

 نعم

 

 ل

 

 المتموع

 21 ثانوي

87.5% 

03 

12.5% 

24 

100% 

 53 عامعي

94.6% 

03 

5.4% 

56 

100% 
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100% 

 82 المتموع
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 0.250الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 02درجة الحرية= 2.737=) 2ك (قيمة
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المؤسسة  نسبة المبحوثين الذين يقولون بأن من خالل التدول نالاظ بأن التتاه العام يميل إلى أن  

 عاليوة عودا تقودر بوـ فوي متوال الودفع اللتترونوي ب سوبةالوسوائل التت ولوعيوة ي دتتطلع إلى تب ي أاو

بأن المؤسسة ل تتطلع إلى  من المبحوثين الذين يقولون  %8.9 ضعيفة تقدر بـ تليحا نسبة ،91.1%

 تب ي الوسائل التت ولوعية في متال الدفع اللتتروني.

 ن يؤذدون بوأن المؤسسوةالتامعي فئةنالاظ أن  مرة أخرى وبإدخال المتوير المستقل على التدول   

، في %94.6التت ولوعية في متال الدفع اللتتروني ب سبة قدرت بـ تب ي أادي الوسائل  تتطلع إلى

 أادي المؤسسة ل تتطلع إلى تب يمن المبحوثين ممن يقولون بأن  %5.4 تقدر بـ نسبة لنتد أقاين 

 الوسائل التت ولوعية في متال الدفع اللتتروني.

ي دأاويقولون بأن المؤسسة تتطلع إلوى تب وي  مستوى الثانويفئة المبحوثين من الفي اين نتد أن    

، فوي اوين نالاوظ نسوبة 87.5 بوـ عاليوة تقودر ب سبة في متال الدفع اللتترونيالوسائل التت ولوعية 

تب وي أاودي الوسوائل التت ولوعيوة  من المبحوثين الذين يقولون بان المؤسسة ل تتطلوع إلوى 12.5%

 في متال الدفع اللتتروني.

الوذين يقولوون بوأن  %80 تقودر بوـ نسوبة ستل ادراسات عليا  فئة المبحوثين لمستوى أما بخ وص  

ي الوسائل التت ولوعية  في متال الدفع اللتترونوي، فوي اوين نالاوظ دإلى تب ي أا المؤسسة تتطلع

إلوى تب وي أاودي  الوذين يقولوون بوأن المؤسسوة ل تتطلوع %20 ضوعيفة مون المبحووثين تقودر بوـ نسبة

 التت ولوعية في متال الدفع اللتتروني.الوسائل 

الوسوائل قة بتطلع المؤسسوة إلوى تب وي أاودي عالي ليس له بأن المستوى الدراس يمتن القولوم ه    

التت ولوعية في متال الدفع اللتترونوي، وهوذا موا تؤذوده نتوائج اإلا وا  السوتدللي ايول ظحورت 

، 0.250 وقيموة الدللووة اإلا ووائية 0.05قووة ومسووتوى الث 2ع وود درعووة الحريوة  2.773( 2ل قيموة 

 ، وعليه قبول الفرضية ال فرية.دال إا ائيا غير ذان القرار اإلا ائيوعليه 

بتطلوع المؤسسوة إلوى عالقوة  يس لوهسوسيولوعيا أن المستوى الدراسي لمن خالل التدول نست تج    

الوسووائل التت ولوعيووة فووي متووال الوودفع اللتترونووي  فووي ع وورنا الحووالي انتشوورت فووي  تب ووي أاوودي

العولمووة والتت ولوعيووا فووي عميووع متووالت الحيوواة خاصووة فووي المؤسسووات القت ووادية وأصووبح موون 

الئروري على المتتمع مواذبة هاته التطورات والتويرات، وهوذا موا عتسوته نتوائج التودول بحيول 

 ولوعيوة فوي متوال تب وي أاودي الوسوائل التت تؤذد بأن المؤسسة تتطلع إلوىعا ت عميع المستويات 

 المساهم في التسويق الحديل.ي الدفع اللتترون

يوضح العالقة القائمة بين سو وات الخبورة ومتويور نووع الوسوائل الرقميوة الحديثوة  :(21)الجدول رقم 

 التي تستخدمحا المؤسسة في الترويج لم تتاتحا.

 نوع الوسائل  

 الرقمية الحديثة   

 المستخدمة       

 

 سنوات الخبرة

 

 

 

 االلكترونية

 

 

 

 التلفزيون

 

 

صفحا

 ت

االنترن

 ت

 االلكترونية

+ 

 التلفزيون

+ 

 صفحات

 االنترنت

 

 التلفزيون

+ 

 صفحات

 االنترنت

 

 االلكترونية

+ 

 صفحات

 االنترنت

 

 

 

 المجموع
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 0.926الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 15درجة الحرية= 7.941=) 2ك (قيمة

 

نوع الوسائل  نسبة المبحوثين الذين قالوا أن من خالل التدول نالاظ أن التتاه العام يميل إلى أن   

الرقمية التي تستخدمحا المؤسسة في ترويج لم تتاتحا هو اللواات التتاريوة اللتترونيوة والتلف يوون 

أن اللواات التتارية ممن قالوا  %4.4%، تليحا نسبة 85.6وصفحات النترنت ب سبة عالية تقدر بـ 

من المبحووثين  %3.3 تقدر بـ بةنس تليحا تستخدمحا المؤسسة لترويج م تتاتحا، هي التياللتترونية 

أن نوع الوسائل التي تستخدمحا المؤسسوة هوو صوفحات النترنوت وذوذا التلف يوون الذين يقولون بأن 

ممن يقرون بان % 1.1تتاد ت عدم تقدر بـ  نتد نسبة بي ما ،ات النترنت معا لترويج م تتاتحاوصفح

  .لترويج الم تتات الوسيلة المستخدمة من طر  المؤسسة

المبحووثين  الوذين ي تموون إلوى فئتوي  نالاظ أن مرة أخرى دولوبإدخال المتوير المستقل على الت   

نووع الوسوائل الرقميووة  يؤذودون بوأن سوو ة فموا فووق  15مونسو وات و 15إلوى 10مونسو وات الخبورة 

اللواوووات التتاريوووة اللتترونيوووة  تتمثووول فوووي الحديثوووة التوووي تسوووتخدمحا المؤسسوووة لتووورويج م تتاتحوووا

 %.100تقدر بـ  مطلقةوالتلف يون وصفحات النترنت ب سبة 

س وات يؤذودون أن الوسوائل التوي تسوتخدمحا المؤسسوة لتورويج  10إلى 05وبالمقابل نتد الفئة من   

م تتاتحووا تتمثوول فووي اللواووات التتاريووة اللتترونيووة وذووذا التلف يووون وصووفحات النترنووت ب سووبة 

% يؤذووودون أن الوسوووائل التوووي تسوووتخدمحا المؤسسوووة هوووي 6.3ذموووا نسوووتل نسوووبة تسووواوي ، 85.4%

من المبحوثين الذين يقولون بوأن %4.2 نسبة ضعيفة تقدر بـ اين نالاظ ال فحات اللتترونية، في

موون % 2.1، ذمووا نتوود نسووبة متسوواوية قوودرت بووـ التلف يووون وصووفحات النترنووت المؤسسووة تسووتخدم

أن اللواات التتارية اللتترونية وذذا اللواات التتارية  اللتترونية وصفحات يؤذدون المبحوثين 

 النترنت معا تستخدمحا المؤسسة لترويج م تتاتحا.

أن مون المبحووثين الوذين يقولوون بو %81.8سو وات تسوتل نسوبة 05 وفي ادخير نتد فئة أقول مون   

التتارية اللتترونية والتلف يون وصفحات النترنوت  اللوااتهي تستخدمحا المؤسسة الوسائل التي 

أن المؤسسة تستخدم اللواات ب ممن يقولون %9.1معا لترويج لم تتاتحا، في اين نتد نسبة تقدر بـ 

وهووي ضووعيفة عوودا موون  %03التتاريووة اللتترونيووة فقووط، ذمووا نتوود ثووالي نسوو  متسوواوية قوودرت بووـ 

دم التلف يووون وذووذا التلف يوون وصووفحات النترنووت معووا أن المؤسسوة تسووتخ المبحووثين الووذين يقولووون

 .وذذلك اللواات التتارية اللتترونية وصفحات النترنت معا لترويج لم تتاتحا.
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عالقووة ب وعيووة الوسووائل الحديثووة التووي تسووتخدمحا لوويس لحووا بووأن سوو وات الخبوورة  يمتوون القووولوم ووه    

( 2ا ووا  السووتدللي ايوول ظحوورت قيمووة ل المؤسسووة لتوورويج م تتاتحووا، وهووذا مووا تؤذووده نتووائج اإل

، وعليوه ذوان 0.326وقيموة الدللوة اإلا وائية  0.05ومستوى الثقوة  15ع د درعة الحرية  7.941

 ، لذا قبول الفرضية ال فرية.دال إا ائيا غير القرار اإلا ائي

الوسوائل ه وا  عالقوة بوين سو وات الخبورة ونووع ليس  ل التدول نست تج سوسيولوعيا بأنمن خال   

المؤسسة تقووم باسوتخدام  الرقمية الحديثة التي تستخدمحا المؤسسة في ترويج م تتاتحا، ايل نتد أن

المؤسسووة تسووتخدم عميووع عميووع الوسووائل الالزمووة بمختلووف أشووتالحا للتوورويج م توعاتحووا، ايوول أن 

اريوة اللتترونيوة الوسائل الرقمية الحديثة المتااة للترويج لمختلف م تتاتحا من خالل اللواوات التت

والتلف يون وذذا صفحات النترنت وهذا راعع إلى محاولوة المؤسسوة مون خوالل التورويج لم تتاتحوا 

 أاوديك والمتتموع الحوالي يعتمود علوى إلى الوصول إلى عميع شرائح المستحلتين والواقوع يثبوت ذلو

ذي يشحده علوم التسوويق في ع ر الرقم ة والتطور الرهي  ال الوسائل في اقت ا  ااعياته ومتطلباته

 .اللتتروني

يوضوح العالقوة القائموة بوين الرتبوة والوظيفوة المشووولة ومتويور مسواهمة  :(22)الجدول رقدم 

 التسويق اللتتروني في ال المشاذل التسويقية للمؤسسة.

 مساهمة التسويق اللتتروني 

 في ال المشاذل التسويقية       

 

  الرتبة والوظيفة المشوولة
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 0.395الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 02درجة الحرية= 1.856=) 2ك (قيمة

 

أن نسوبة المبحووثين يقولوون بوأن التسوويق  نالاوظ بوان التتواه العوام يميول إلوىمن خوالل التودول    

 نسوبةسوتل ا فوي اوين ، %84.4 ب سوبة في اول المشواذل التسوويقية فوي المؤسسوة مساهاللتتروني ي

التسويق اللتترونوي ل يسواهم  فوي اول المشواذل التسوويقية  أنمن المبحوثين ممن يقولون  15.6%

 للمؤسسة.

نالاووظ أن الرتبووة والوظيفووة المشوووولة لفئووة  موورة أخوورى وبإدخووال المتويوور المسووتقل علووى التوودول   

مساهمة التسويق اللتترونوي فوي اول المشواذل التسوويقية للمؤسسوة ب سوبة  يؤذدون على مبيعات أن

فوي يقولون أن التسويق اللتتروني ل يسواهم  %9.1 تتاد ت عدم تقدر بـ ، تليحا نسبة%90.9تقدر بـ 

 ال المشاذل التسويقية للمؤسسة.
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يقولووون أن التسووويق اللتترونووي يسوواهم فووي اوول المشوواذل التسووويقية  يوويناإلدار فووي اووين نتوود أن   

يؤذدون أن  من المبحوثين الذين %12.5بـ  نسبة أقل تقدر ستل ا، في اين %87.5ب سبة  للمؤسسة

 التسويق اللتتروني ل يساهم في ال المشاذل التسويقية للمؤسسة.

يؤذودون أن التسوويق اللتترونوي يسواهم فوي اول المشواذل  لوياآلعوالم فئة اإل وفي ادخير نتد أن   

أن  مون المبحووثين الوذين يقولوون %22.6، تليحوا نسوبة %77.4 قودرت بوـ  سوبةب التسويقية للمؤسسة

 التسويق اللتتروني ل يساهم في ال المشاذل التسويقية للمؤسسة.

مساهمة التسويق اللتتروني في ليس لحا عالقة ب الرتبة والوظيفة المشوولة  بأنيمتن القول وم ه    

اوول المشوواذل التسووويقية للمؤسسووة، وهووذا مووا تؤذووده نتووائج اإلا ووا  السووتدللي ايوول ظحوورت قيمووة 

وعليوه ، 0.395وقيموة الدللوة اإلا وائية  0.05ومستوى الثقوة  2ع د درعة الحرية  1.856( 2ل 

 ، لذا قبول الفرضية ال فرية.دال إا ائيا غير ذان القرار اإلا ائي

ه ووا  عالقووة بووين الرتبووة والوظيفووة المشوووولة  لوويس موون خووالل التوودول نسووت تج سوسوويولوعيا بأنووه   

ومسواهمة التسوويق اللتترونوي فوي اول المشواذل التسوويقية للمؤسسوة، ايول للمؤسسوة تطورأ عليحوا 

عملة من التحوديات وال وعوبات والمعوقوات والمشواذل العتماعيوة والقت وادية خاصوة فوي متوال 

ين وأيئا تحتك بدرعة ذبيورة موع ال بوائن التسويق  وللمؤسسة لحا عالقات داخلية وخارعية وم افس

يعموول عليووه قسووم المبيعووات فووي إيتوواد الحلووول  وهووذا موواهووذا الاتتووا  ي ووتج ع ووه مشوواذل والعمووال  و

 والخروج من الم اع  بأقل أضرار مادية ومع وية للمؤسسة.

  

 

 

 

 

 

 

 

التووي تووم يوضووح العالقووة القائمووة بووين سوو وات الخبوورة ومتويوور المشوواذل  :(23)الجدددول رقددم 

 معالتتحا من خالل تب ي المؤسسة للتسويق اللتتروني .
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 0.889الداللة اإلحصائية= 0.05الثقة=مستوى  06درجة الحرية= 2.312=) 2ك (قيمة

 

المشاذل التي يقولون بأن  نسبة المبحوثين  نالاظ من خالل التدول أن التتاه العام يميل إلى أن    

تم معالتتحا من خالل تب وي التسوويق اللتترونوي متمثلوة فوي توطيود العالقوة بوين ال بوون والمؤسسوة 

معالتتحوا  متو  أن المشواذل التويمون المبحووثين يؤذودون  %32.9%، تليحا نسبة 38.2ب سبة تقدر بـ 

 اإلعالن واإلشحار للم تج، بي موا نتود ه وا  مونتتمثل في ال مشاذل  من خالل التسويق اللتتروني

 %.28.9توسيع دائرة البيع ب سبة هي  بين الحلول التي تتم معالتتحا  المبحوثين ممن يقول بأن من

 10إلوى 05نالاظ بأن س وات الخبرة لفئة مونمرة أخرى  لى التدول وبإدخال المتوير المستقل ع   

س وات يؤذدون أن الحلول التي تم معالتتحا من خوالل تب وي التسوويق اللتترونوي تتمثول فوي توطيود 

موون المبحوووثين الووذين %29.7%، تليحووا نسووبة  40.5بووين ال بووون والمؤسسووة ب سووبة تقوودر بوـ  العالقوة

انوه  علوى ؤذودونواإلشحار للم وتج وبوذات ال سوبة ي تم معالتتحا اإلعالن يقولون من بين الحلول التي

 توسيع دائرة البيع. من بين الحلول هو

س وات يؤذدون أن الحلول التي تم معالتتحا تتمثل فوي توطيود العالقوة 05بالمقابل نتد فئة أقل من    

 يقولوون أنبحووثين مون الم %32.3%، فوي اوين نالاوظ نسوبة 38.7بين ال بوون والمؤسسوة ب سوبة 

موون خوووالل تب ووي التسوووويق  اإلعووالن واإلشوووحار للم ووتج اوووال موون الوووول التووي تووم معالتتحوووا مشووتل

توسويع هوو أن مون بوين الحلوول توم معالتتحوا  يقورون %29، وبالمقابل ه ا  نسبة تقدر بـاللتتروني

 دائرة البيع.

أن  موون المبحوووثين الووذين يقولووون %50سوو وات نسووتل نسووبة  15إلووى 10موون فئووة بخ وووص  أمووا   

 ممون %33.3حلوول التوي توم معالتتحوا، فوي اوين نالاوظ نسوبة المون  اول اإلعالن واإلشحار للم تج

يقولون أن توطيد العالقة بين ال بون والمؤسسة اال مون الوول التوي توم معالتتحوا، وبالمقابول ه وا  

ائورة البيوع اول مون الحلوول التوي يوتم أن توسويع دمن المبحوثين الذين يقولون  %16.7نسبة أقل من 

 معالتتحا من خالل تب ي التسويق اللتتروني.

 من بين الحلول التي تم معالتتحا من المبحوثين يؤذدون أن س ة فما فوق 15وفي ادخير نتد فئة    

تتمثول فوي اإلعوالن واإلشوحار للم وتج وذوذا توسويع دائورة البيوع من خالل تب وي التسوويق اللتترونوي 

 %.50سبة متتافئة تقدر بـ ب 

لحا عالقة بوالحلول التوي يوتم معالتتحوا مون خوالل تب وي ليس  بأن س وات الخبرة  يمتن القولوم ه    

 2.312( 2التسويق اللتتروني، وهذا ما تؤذوده نتوائج اإلا وا  السوتدللي ايول ظحورت قيموة ل 

ار ، وعليووه ذووان القوور0.889وقيمووة الدللووة اإلا ووائية  0.05ومسووتوى الثقووة  6ع وود درعووة الحريووة 

 ضية ال فرية.، لذا قبول الفردال إا ائياغير  اإلا ائي

ه ا  عالقة بين س وات الخبرة والمشاذل التي تم ليس  نأب ن خالل التدول نست تج سوسيولوعيام   

المؤسسووة قامووت بحوول عوودة مشوواذل م حووا أن  ايوول ،معالتتحووا موون خووالل تب ووي التسووويق اللتترونووي

، وهوذا مون أعول البيوعاإلعالن واإلشحار للم وتج وتوطيود العالقوة بي حوا وبوين ال بوون وتوسويع دائورة 
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ضمان استمرارها وبقا ها في ضمان متانتحا في السوق من خالل قدرتحا على م افسة نتيراتحا من 

 المؤسسات ادخرى.

يوضووح العالقووة القائمووة بووين الرتبووة والوظيفووة المشوووولة ومتويوور قوووة  :(24)الجدددول رقددم 

 المؤسسة في متال إستراتيتية توزيع م تتاتحا.
    

 قوة المؤسسة           

 في مجال              

 إستراتيجية              

 توزيع       

 المنتجات               

  

 الرتبة 

 الوظيفة

المشغولة     

1-
 

يم
سل

الت
ة 

ع
ر

س
 

2-
 

ل
تم

ح
لم

 ا
ك

حل
ست

لم
 ا
يد

حد
ت

 

3-
 

ن 
عي

ز
مو

ى 
عل

ا 
ره

وف
ت

ن
دي

عي
 

4-
ل 

صي
فا

الت
 ب

ية
 ا
لع

ا

قة
قي

لد
ا

 
ج

 ت
لم

ل
 

1 

+ 

3 

 

1 

+ 

2 

+ 

3 

2 

+ 

3 

1 

+ 

4 

1 

+ 

2 

+ 

3 

+ 

4 

1 

+ 

2 

1 

+ 

3 

+ 

4 

1 

+ 

2 

+ 

4 

2 

+ 

3 

+ 

4 

ع
مو

ت
لم

 ا

 

 

 إعالم آلي

06 

19.4

% 

02 

6.5%  
00 

00

% 

00 

 00  

% 

11 

35.5

% 

02 

6.5%  
02 

6.5%  
02 

6.5%  
01 

3.2%  
01 

3.2

% 

03 

9.7 

% 

00    

00 

% 

01 

 3.2 

% 

31 

100

% 

 

 اإلدارة 

06 

12.5

% 

06 

12.5

% 

04 

8.3

% 

01    
2.1 

% 

10 

20.8

% 

03 

6.3 

% 

02 

4.2%  
07 

14.6

% 

05 

10.4

% 

00 

00

% 

04 

8.3 

% 

00 

%  

00 

 

00 

 00  

% 

 

48 

100

% 

 

 المبيعات

01 

9.1%  
00 

00 %  
01 

9.1

% 

00 

00   

% 

02 

18.2

% 

00 

00 %  
00 

00  

% 

02 

18.2

% 

02 

18.2

% 

01 

9.1

% 

00 

00  

% 

02 

18.2

% 

00 

00  

% 

11 

100

% 

 

 المجموع

13 

14.4

% 

08 

8.9%  
05 

5.6

% 

01 

   1.1   

%  

23 

25.6

% 

05 

5.6%  
04 

4.4% 

  

11 

12.2 

% 

08 

8.9%  
02 

2.2

% 

07 

7 .8 

% 

02 

 2.2  

% 

01 

 1.1 

% 

90 

100

% 

 

 0.083الداللة اإلحصائية= 0.05مستوى الثقة= 24درجة الحرية= 34.110=) 2ك (قيمة

 

قووة المؤسسوة نسوبة مون المبحووثين يقورون أن   نالاظ من خالل التدول أن التتاه العام يميل أن   

في متال إستراتيتية توزيع م تتاتحا يتمون فوي سورعة التسوليم وتوفرهوا علوى بوائعين عيودين ب سوبة 

أن قوة المؤسسة تتمن في سرعة التسليم من المبحوثين الذين يقولون ب %14.4، تليحا نسبة 25.6%

ة المؤسسة تتمون فوي أن قوذات ال سبة من المبحوثين ممن يقرون بفي إستراتيتية التوزيع، ذما نتد 

ن ممن يقولون أ %12.2 سرعة التسليم في متال إستراتيتية توزيع م تتاتحا، في اين نالاظ نسبة

 قوة المؤسسة تتمن في سرعة التسليم والع اية بالتفاصيل الدقيقة للم تج.

ة نالاووظ أن الرتبووة والوظيفووة المشوووولة لفئوو موورة أخوورى وبإدخووال المتويوور المسووتقل علووى التوودول   

قوة المؤسسة تتمن في سرعة التسوليم وتوفرهوا علوى بوائعين عيودين ب سوبة أن يقولون  مأنحالمبيعات 

قوة المؤسسوة تتمون فوي سورعة التسوليم  أنمن المبحوثين الذين يقولون ب %9.1%، تليحا نسبة18.2

فووي سوورعة التسووليم والع ايووة  تموونت مموون يؤذوودون بووأن قوووة المؤسسووة %18.2فقووط، ذمووا نتوود نسووبة

 بالتفاصيل الدقيقة للم تج.

وبالمقابوول نتوود أن فئووة عمووال اإلعووالم اآللووي يقولووون أن قوووة المؤسسووة تتموون فووي سوورعة التسووليم    

فوي سورعة تتمثول   ممون يقور بأنحوا %19.4تليحا نسوبة  ،%35.5وتوفرها على بائعين عيدين ب سبة 

ممون يقولوون بوأن  %6.5 يع الم تتات، في اوين نالاوظ نسوبةتوز التسليم فقط في متال إستراتيتية
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في تحديد المستحلك المحتمل وفي نفس الوقت سرعة التسليم والع ايوة بالتفاصويل الدقيقوة  قوتحا تتمن

 للم تج في متال إستراتيتية توزيع الم تتات.

تسوليم وتوفرهوا وفي ادخير نتد فئوة عموال اإلدارة يؤذودون أن قووة المؤسسوة تتمون فوي سورعة ال   

%، تليحوا نسوبة 20.8على بائعين عيدين معا في متال إسوتراتيتية توزيوع الم تتوات ب سوبة تقودر بوـ 

تتمون فوي سورعة التسوليم وذوذا تحديود المسوتحلك المحتمول معوا فوي  ممن يقولوون بوان قوتحوا 12.5%

 متال إستراتيتية توزيع الم تتات.

لحووا عالقووة بقوووة المؤسسووة فووي متووال  لوويس المشوووولةوالوظيفووة  بووأن الرتبووة يمتوون القووولوم ووه    

( 2ل إسووتراتيتية توزيووع الم تتووات، وهووذا مووا تؤذووده نتووائج اإلا ووا  السووتدللي ايوول ظحوورت 

وعليوه ذوان ، 0.083وقيمة الدللة اإلا ائية  0.05ومستوى الثقة  24ع د درعة الحرية  34.110

 الفرضية ال فرية.، لذا قبول دال إا ائياغير  القرار اإلا ائي

قووة بة والوظيفوة المشووولة بوه ا  عالقة بين الرتليس  من خالل التدول نست تج سوسيولوعيا بأن   

المؤسسة في متال إستراتيتية توزيع م تتاتحا، ايل المؤسسة تقوم بعدة عمليات من بي حا اإلنتواج، 

ذذلك تقوم بعملية التخطيط ووضع وهي عمليات متتاملة فيما بي حا و، والتوزيع والتسعير والترويج،

السوووتراتيتيات الم اسوووبة لحوووا، ولحوووا عالقوووات ومبوووادلت تتاريوووة لتوزيوووع الم تتوووات، وتتمووون قووووة  

المؤسسووة علووى اوود تعبيوور لتوول موون موووظفي اإلعووالم اآللووي واإلدارة والمبيعووات فووي ذوول موون سوورعة 

 ايوة بالتفاصويل الدقيقوة للم وتج التسليم وتحديود المسوتحلك المحتمول وتوفرهوا علوى بوائعين عيودين والع

قووة المؤسسوة فوي متوال إسوتراتيتية  إلوىعلى نفس المستوى من القوة، غيور أنوه تورعح التفوة أذثور 

توزيع الم تتات بشتل ذبير في سرعة التسليم وتوفرها على بائعين عيدين وهذا راعع إلوى أن هاتوه 

اللتتروني وذذلك ترذي  المسوتحلتين الخاصيتين أساسيتين في توزيع الم تتات خاصة في التسويق 

في الوقت الراهن على المؤسسات التي تروج لم تتاتحا بشتل أاسن وذلك من خالل توفير البوائعين 

التيدين وذذا إقبال المستحلك واستحسانه لفترة التسليم الفوري للم تج فوي اقول وقوت ممتون وهوذا موا 

 مة لبلوغ هذه الخاصية. رذ ت عليه مؤسستحم في توفير عميع الوسائل الالز
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يوضح العالقة القائمة بين السن ومساهمة التسويق اللتتروني فوي زيوادة  :(25)الجدول رقم 

 اتم المبيعات مقارنة بالتسويق التقليدي.

 مساهمة التسويق       

 اللتتروني في زيادة   

                 اتم المبيعات       
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 0.180اإلحصائية=الداللة  0.05مستوى الثقة= 03درجة الحرية= 4.890=) 2ك (قيمة

 

مسواهمة  ىأذدوا علونسبة المبحوثين الذين  من خالل التدول نالاظ بأن التتاه العام يميل إلى أن   

 عاليوة عودا تقودر بوـ التسويق اللتتروني فوي زيوادة اتوم المبيعوات مقارنوة بالتسوويق التقليودي ب سوبة

التسوويق اللتترونوي  من المبحوثين الوذين يقورون أن %5.6 تتاد ت عدم تقدر بـ %، تليحا نسبة94.4

 ل يساهم في زيادة اتم المبيعات مقارنة بالتسويق التقليدي.

 سو ة فوأذثر 50نالاوظ أن السون للفئوة العمريوة مرة أخورى  وبإدخال المتوير المستقل على التدول   

نة بالتسويق التقليدي ب سوبة يؤذدون على مساهمة التسويق اللتتروني في زيادة اتم المبيعات مقار

 %.100قدرت بـ  مطلقة

 الذين يؤذودون %97.7ب سبة تقدر بـ  من المبحوثين )30-20(في اين نتد أن سن الفئة العمرية    

سوتل ا أن التسويق اللتتروني يساهم في زيادة اتم المبيعوات مقارنوة بالتسوويق التقليودي، فوي اوين 

أن التسوويق اإللتترونوي ل يسواهم فوي زيوادة  مون المبحووثين الوذين بقولوون %2.3 تقدر بوـ أقل نسبة

 اتم المبيعات مقارنة بالتسويق التقليدي.

أن التسووويق  مموون يقولووون %94.4نسووتل نسووبة  )40-30( أمووا بخ وووص فئووة السوون العمريووة   

اظ نسوبة ضوعيفة اإللتتروني يساهم في زيادة اتم المبيعات مقارنة بالتسويق التقليدي، في اين نال
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أن التسووويق اإللتترونووي ل يسوواهم فووي زيووادة اتووم المبيعووات مقارنووة  مموون يؤذوودون %5.6تقوودر بووـ 

 بالتسويق التقليدي.

مساهمة التسويق اللتتروني  من المبحوثين يقرون على )50-40(العمرية وفي ادخير نتد الفئة    

%، في اين نالاظ نسبة 80تقدر بـ  عالية  سبةفي زيادة اتم المبيعات مقارنة بالتسويق التقليدي ب 

أن التسوويق اإللتترونوي ل يسواهم فوي زيوادة اتوم المبيعوات مقارنوة بالتسوويق ب ممن يؤذدون 20%

 التقليدي.

له عالقة بمساهمة التسويق اللتترونوي فوي زيوادة اتوم المبيعوات  ليس السن يمتن القول أنوم ه    

( 2مقارنووة بالتسووويق التقليوودي، وهووذا مووا تؤذووده نتووائج اإلا ووا  السووتدللي ايوول ظحوورت قيمووة ل 

، وعليووه ذووان 0.180وقيمووة الدللووة اإلا ووائية  0.05ومسووتوى الثقووة  3ع وود درعووة الحريووة 4.890

 ، لذا قبول الفرضية ال فرية.دال إا ائيا غير القرار اإلا ائي

ه ووا  عالقووة بووين السوون ومسوواهمة التسووويق  لوويس موون خووالل التوودول نسووت تج سوسوويولوعيا بووأن     

اللتتروني في زيادة اتم المبيعات مقارنة بالتسويق التقليدي، ايل التسويق التقليدي عا ت نتائته 

اصوة القت وادية م حوا، وهوذا موا في اتم المبيعات بشتل م خفص ول يرقى لتطلعات المؤسسات خ

ععل المؤسسات تتوعه إلى تب ي التسويق اللتتروني، ومن بين أهودا  المؤسسوة المشوروعة زيوادة 

 وهوذا يساهم بشتل ذبير في زيادة اتم المبيعات، هالتسويق اللتتروني من خالل إنَ اتم المبيعات  

ق ود لمواذبوة عميوع  ةالالزمووالوسوائل  اآلليواتتووفير عميوع  إلىعلى تب ي وتوعه المؤسسة مايدل 

 . التطورات التي ت اابه

 ثانيا: نتائج الدراسة:

من خالل نتائج الدراسات التطبيقية يمتن عرض نتائج الفرضيات الت ئية والرئيسة ذل على 

 ادا، ق د معرفة مدى تحقق ذل م حا وذلك اس  ما تمليه نتائج المؤشرات المتعلقة بتل فرضية.

 النتائج في ضوء الفرضية األولى:مناقشة  -1

تبووين ل ووا موون خووالل تفريووم أسووئلة المحووور الثوواني والتعليووق علووى نتائتووه وتحليلحووا، وانطالقووا موون 

السووت تاعات الت ئيووة المتح وول عليحووا يمتوون القووول أن الفرضووية الخاصووة بووـ:  أن تطووور أسووالي  

 تحققددتتتوعووه إلووى التسووويق اللتترونووي  . وقوود  ذونوودوروتق يووات اإلدارة الحديثووة يتعوول مؤسسووة 

 وهذا ما تؤذده المؤشرات الخاصة بحذه الفرضية. وبنسبة عالية

(، ويمتوون أن نسووتخلص بووأن التطوووير 13-12-11-10-09وهووذا مووا يتئووح موون خووالل التووداول ل   

ادعمال و اإلداري توفرت فيه ذل من الوسائل التت ولوعية، وتطوير وسائل الت ال، وذذا تطوير 

ادشوووال المتعلقووة بحووا، وباإلضووافة إلووى تطوووير الموووارد البشوورية الووذي يعوود الع  وور ادساسووي فووي 

 التطوير اإلداري.  

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثانية: -2

من تفريم أسئلة المحور الثالول  والتعليوق علوى ال توائج موع التحليول، وب وا ا علوى اسوتقرا    انطالقا   

ات الت ئيووة المتح وول عليحووا يمتوون القووول أن الفرضووية الخاصووة بووـ:  ذفووا ة العمووال فووي السووت تاع

هددي  تحققددتتتوعووه إلووى التسووويق اللتترونووي . وقوود  ذونوودورالتانوو  اللتترونووي يسوواعد مؤسسووة 

 وهذا ما تؤذده المؤشرات الخاصة بحذه الفرضية.األخرى وبنسبة عالية 

(، ويمتن أن نسوتخلص أن ذفوا ة العموال 18-17-16-15-14لوهذا ما يتئح من خالل التداول    

في التان  اللتترونوي يتمون فوي تحتمحوم فوي التق يوات التديودة، وذوذا نوعيوة التتوي وات والودورات 
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والترب ات التي تقوم بحا المؤسسة،وخاصة فيما يتعلق م حا بالتق يات التديدة فوي التسوويق الحوديل 

 لحاصلة.في ظل مدى متابعتحم للتطورات ا

 

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الثالثة: -3

ب ووا ا علووى تفريووم أسووئلة المحووور الرابووع والتعليووق الخوواص بحووا ، ومووروا بال تووائج الت ئيووة لوو فس    

المحور، وانطالقا من ه ا يمت  وا القوول أن الفرضوية الخاصوة بوـ:  اإلدارة الحديثوة تسوعى إلوى تب وي 

 ذونودورإلى التسويق اللتتروني ذحل للمشاذل التوي تواعححوا مؤسسوة الحلول الرقمية وم ه التوعه 

 وهذا قياسا بمعايير المؤشرات الخاصة بحذه الفرضية. وبنسبة جد عالية تحققت . وقد 

(، ويمتوون أن نسووتخلص بووأن 25-24-23-22-21-20-19وهووذا مووا يتئووح موون خووالل التووداول ل   

السوتخدام التيود للتسووق اللتترونوي فيموا يتعلوق بعمليوات الحلول الرقمية لإلدارة الحديثة تتمن فوي 

التوورويج ووضووع اسووتراتيتيات التسووعير والتوزيووع عوون طريووق الوسووائل الرقميووة الحديثووة ذاللواووات 

التتارية اللتترونيوة والتلف يوون وأيئوا صوفحات النترنوت واعتمواد نتوام الودفع اللتترونوي وهوذا 

 ق د زيادة اتم المبيعات.

افة إلوى إن التسوويق اللتترونوي سواهم بشوتل ذبيور فوي اول عديود المشواذل التسوويقية التوي باإلض   

 تواعه المؤسسة.

 النتيجة العامة للفرضية الرئيسة:

من خالل مدى تحقق نتائج الفرضويات الت ئيوة الوثالي نخلوص إلوى أن الفرضوية الرئيسوة الممثلوة    

ذونووودور ببووورج  اللتترونوووي فوووي مؤسسوووة فوووي:   يسووواهم التطووووير اإلداري فوووي تع يووو  التسوووويق

 قد تحققت. . بوعريريج

 ثالثا: االستنتاج العام:

في ظل التطورات  التي شحدها العالم والتقلبات القت ادية، وفي خئم الم افسة الشرسوة موا بوين    

المؤسسووات خاصووة القت ووادية م حووا فووي السوووق المحلووي والعووالمي وهووذا ق وود بلوغحووا ادهوودا  

من ااتالل متانة رائدة في السوق من خالل استقطاا زبائن وعدد وهذا ما عتل بمؤسسة الم شودة 

ذوندور إلى وضع خطط وذذا تب ي استراتيتيات وتطوير المووارد البشورية فيحوا وذوذا تووفير عميوع 

الوسائل الالزمة وذذا مواذبة قواني حا للتويرات الحاصولة فوي السووق المحلوي واتوى السووق الودولي 

ا تعتسه رغبة المؤسسة في إرضا  عميع زبائ حا وعمالئحا بمختلف شورائححم وهوذا مواع ز وهذا م

موون فتوورة تب ووي المؤسسووة للتسووويق الحووديل أل وهووو التسووويق اإللتترونووي، بحيوول سوواعدت تلووك 

التطووورات الحاصوولة والمتب وواة موون طوور  المؤسسووة فووي متووال تطويرهووا اإلداري التبيوور فووي ععوول 

 ال التسويق اإللتتروني.المؤسسة رائدة في مت

بحيل ارتأي ا أن تتون دراست ا تحت ع وان التطووير اإلداري وعالقتوه بالتسوويق اإللتترونوي فوي    

 مؤسسة ذوندور، وتوصل ا من خالل العرض والتحليل والتفسير إلى ال تائج التالية:

 ويق اإللتتروني. تطور ادسالي  والتق يات اإلدارية في مؤسسة ذوندور ععلحا تتوعه إلى التس -

 ذفا ة عمال مؤسسة ذوندور في التان  اإللتتروني ععلحا تتوعه إلى التسويق اإللتتروني. -

إن التسويق اإللتتروني ذتو   مون الحلوول الرقميوة فوي اإلدارة الحديثوة تسواهم فوي اول المشواذل  -

 التي تواعه المؤسسات القت ادية م حا مؤسسة ذوندور.

مة لتطوير اإلدارة الحديثة هو الترذي  علوى تووفير وتطووير الوسوائل من الشروط والمبادئ الالز -

 التت ولوعية المساعدة في عملية التسويق اإللتتروني.
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 من أهم ادسس ومتطلبات التطوير اإلداري هو تطوير الموارد البشرية فيحا. -

 المتعلقة بحا.من أهم ادهدا  الرئيسية للتطوير اإلداري الترذي  على تطوير ادعمال وادشوال  -

 مساهمة ادنتمة والقوانين والتعليمات في التان  الرقابي للمؤسسة. -

مساهمة الدورات والترب ات والتتوي ات خاصة فيما تعلق م حا بالتان  اإللتتروني في تحسين  -

 المحارات والرفع من ذفا ة الموظفين.

والتوزيووع لم تتاتحووا وزيووادة اتووم نوووع الوسووائل الرقميووة الحديثووة يسوواعد المؤسسووة فووي التوورويج  -

 مبيعاتحا.
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 خاتمة:ال

لقد حاولنا في هذه الدراسة  وضية م ىةدال ابرو ةاب ىةال ط ال اةضار االارص اليامةس فةي ى س ة     

اق صةةالا   ب وهةةي ى س ةة   ضاةةدور وال  ةةضاي ابلل رواةةيل ورلةة  ىةةط يةة   لراسةة  اسةة ا     

االاراةة  وى داا ةة  لد ةةداد الدراسةة  وهةةذا لزةةرى الةةرا  ىةةدال اه دةةا  الد س ةة  ل اةةضار  ا د  ةةا 

 وىضارلها ال شرا  وهذا  له قصد ىضا    ال  ضاي اليداث  ب وهض ال  ضاي ابلل رواي.

وقد بح نا لأد ى س    ضادور  ع ن  ىط الد س ات ابق صالا  قد وفرت جد ع الد لاا زىةات و   

   ةال   الناةا  وىضا  ة ويق ةي الضسائس الدالا  وال شرا  فةي ىاةا  واضارهةا االارص الد ة در قصةد

ال  ةةضاي ابلل رواةةيل اب  اةةه ا ةةاس وةةأير ىليةةضا فةةي ابةةار ى ةةا   ا الي   ةة  لةةديض  ال  ةةضاي 

ابلل رواةةي للةةس ىةةا ايةة ا ل اوةةه العدل ةة  ىةةط واةةضرات ىليضاةة  ىقالةةس ا  راو ةةا ىةةط الد س ةةات 

لد ة  ل  ابق صالا  العالد  ل وهذا راجع لعدة ا   ارات ىن ا غ اب ثقاف  ال  ضاي ابلل رواي لدال ا

الازائرص هذا ىط ج  ل وىط ج    يرال غ اب الد   اللافي ىةط بةرا الدولة  قصةد اااةا   دل ة  

ال  ةةضاي اليةةداثل وهةةذا ىةةا اعل ةةه الضاقةةع ىةةط يةة   ال الةةل الل  ةةر فةةي ىاةةا  الةةدفع ابلل رواةةيل 

 ولال الي الي لضل  لود للضغ الد س ات ابق صالا  ألهداف ا.
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