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 الملخص

حالي إلى إظهار أثر استخدام المنظمة للتسويق اإللكتروني على حصتها السوقية حيثث مثت ملخثيش مةثكلة البحثث يهدف البحث ال

من خالل اإلجابة على السثاال الرييسثيه  ثن  نثار أثثر للتسثويق اإللكترونثي علثى الحصثة السثوقية للمنظمثة وقثد اعتمثد البحثث 

عثدد مثن األدبيثال السثابمة يعربيثة وأجنبيثة ، حيثث مثت مثر  ماهثوم  الحالي على اسثتخدام المثنها الويثاي المثايت علثى مراجعثة

التسثثويق اإللكترونثثي مثثن حيثثث أ ميتثثو وأ دافثثو وأسثثاليبو وايوثثا  إيجابيامثثو وسثثلبيامو، ومثثن ثثثت مثثر  ماهثثوم الحصثثة السثثوقية 

ن أبرز ثا مثزداد فثر  وأ ميتها والعوامن الماثرة عليها ومامرال قياسها، وقد خلش البحث إلثى مجموعثة مثن النتثايا كثان مث

امتالر المنظمة لحصة سوقية أكبثر حينمثا ممثوم بثالتركيز علثى كسثع ثمثة عثدد أكبثر مثن العمثالي والمسثتتمرين ممثن يسثتخدمون 

منتجامها وخدمامها، وذلك يصبح أكتر سهولة وفعالية حينما يتت االعتماد على أساليع التسويق اإللكتروني التثي منةثر المعلومثال 

دقة وبأسلوب جاذب لالنتباه، مما يدعت موجهال المنظمة في ممديد نطثا  معامالمهثا السثوقية بصثدد امثتالر حصثة والمواياال ب

ه أ مهثا بتطبيمهثا يويي التي الممترحال من مجموعة عرض من الباحث ممكن نتايا، من إليو التوين مت لما وفمًاو سوقية أكبر.

 واسثتخدام اإللكترونثي التسثويق بأسثاليع التسثويمية خبثرامهت بتطويع يموموا لكي التسويميين المختصين ومهارال كاايال مطوير

 اإللكترونثي، التسثويق علثى المنظمثال العتمثاد الحكومثال مةثجيع ضثرورة باعالية، والمعلومال االمصاالل مكنولوجيا مطبيمال

 االعتمثاد خثالل من التكنولوجية، التحتية لبنيتها المنظمة مطوير مامن، نحو على الرقمي محولها بصدد الدول رؤى لدعت كوسيلة

 كافيثة خبثرة التسويميين المختصين إلكساب البرمجة في الخبراي من مجموعة معيين حديتة، مةغين وأنظمة متطورة، أجهزة على

 النتثايا يثاحال أواين في وظهور ا للمنظمة، التجارية العالمة عن البحث آليال محسين على معمن التي األكواد إنةاي كياية في

 .المختلاة البحث محركال على

 .اإللكتروني، الحصة السوقيةالتسويق، التسويق  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The current research aims to show the impact of the organization’s use of e-marketing on its 

market share, as the research problem was summarized by answering the question: Is there an 

impact of e-marketing on the organization’s market share. The current research relied on the use 

of the descriptive approach based on a review of a number of previous (Arab and foreign) 

literature Where the concept of e-marketing was explained in terms of its importance, objectives 

and methods and clarification of its pros and cons, and then the concept of market share and its 

importance and the factors affecting it and its measurement indicators were explained. Gaining 

the confidence of a larger number of customers and investors who use its products and services, 

and this becomes easier and more effective when e-marketing methods are relied upon that 

disseminate information and specifications accurately and in an attractive manner, which 

supports the organization’s directions in extending the scope of its market transactions in the 

process of owning a larger market share. According to the results reached, the researcher was 

able to present a set of proposals that he recommends to be applied, the most important of which 

are: Developing the competencies and skills of marketing specialists in order to adapt their 

marketing expertise with electronic marketing methods and use communication and information 

technology applications effectively, the need to encourage governments to adopt organizations 

on electronic marketing,  
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as a means To support the visions of countries in the process of their digital transformation in a 

comprehensive manner, the organization's development of its technological infrastructure, by 

relying on advanced devices and modern operating systems, the appointment of a group of 

experts in programming to provide marketing specialists with sufficient experience in how to 

create codes that improve the mechanisms of searching for the mark The organization's business, 

and its appearance in the first results pages on the various search engines. 

Keywords: Marketing, E-Marketing, Market Share. 

 : المقدمة. 1

يعتبثثر التسثثويق نةثثا  حيثثور وعلثثى درجثثة كبيثثرة مثثن األ ميثثة سثثواي فثثي منظمثثال األعمثثال أو المنظمثثال العامثثة أو حتثثى فثثي 

المنظمال غير الهادفة الى محميق الربح سواي ان كانت منظمال انتاج سلع أو خدمال، وربما ال يعتبر من قبين المبالغثة االدعثاي 

،  9002ر  و التحدر الحميمي لنجثا  المنظمثال وبمايهثا ونمو ثا واسثتمرا ا. عثزام وأخثرون يبأن التسويق في الوقت الحاض

92.  

ومع ازياد المنافسثة أواسثا المثرن العةثرين وكتثرة المنتجثين والمصثنعين أيثبح  ثاالي المنتجثين يسثعون الثى محميثق أكبثر قثدر 

 ممكن من المبيعال على حساب المنافسين المتواجدين في السو .

األمر دفع المنتجين إلى البحث عن ممنيال جديدة لبيع منتجامهت والسيطرة على السو ، وبذل قصارى جهد ت في سبين إقنثا   ذا 

 المستهلك بأن المنتا أو الخدمة التي يمدمها  ي أفون المتا  في السو  وأفون من جميع المنافسين.

ن فثي العديثد مثن منثاحي الحيثاة و ظهثرل المواقثع اإللكترونيثة، بدأل متغير الماا يت مع ظهور اإلنترنثت ومطثوره حيثث بثدأ يثدخ

مثياا فةثياا حيث بدأل المنظمال مستخدم  ذه المواقع للتعريف عن ناسها وما ممدمو من خدمال ومنتجال، ثت مطور األمر الحمثاً 

يثة مظهثر، وأيثبح بامكثان فظهرل مواقع التوايثن االجتمثاعي، وبثدأل مسثتخدم فثي التسثويق أيوثاً، و بثدأل التجثارة اإللكترون

المنظمثثال البيثثع مبامثثرة مثثن مواقعهثثا اإللكترونيثثة، كمثثا أيثثبح بامكانهثثا التااعثثن مثثع جمهور ثثا مثثن خثثالل ملثثك المنصثثال سثثواي 

 .المواقع اإللكترونية أو وساين التواين االجتماعي، مما أدى لظهور ما بال يعرف اليوم بالتسويق اإللكتروني

 :مشكلة البحث. 1.1

الجديد للتسويق يالتسويق اإللكتروني  وازدياد المنافسة الةرسة بين المنتجين فثي مسثويق منتجثامهت ومحاولثة كثن  ظهور الماهوم

 منهت السيطرة على أكبر حصة سوقية ممكنة، حيث سنموم بهذه البحث المحاولة على اإلجابة عن التساؤالل التاليةه

 :السؤال الرئيسي

  الحصللة السللولية للم؟ مللة  اإللكترونللي عللل يوجللد أ للر داللتخداو التسللويق يتمثللا السللؤال الرئيسللي للبحللث فللي:  للا ،

 ويتفرع م؟ه اؤالين فرعيين و ما:

  ن يوجد أثر الستخدام الموقع اإللكتروني للمنظمة في التسويق على حصتها السوقية؟ .2

  ن يوجد أثر الستخدام مواقع التواين االجتماعي للمنظمة في التسويق على حصتها السوقية؟ .9
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 :أ مية البحث. 1.1

 األ مية ال؟ رية:. 1.1.1

 .يكتسع البحث أ ميتو كونو يتناول أحد أ ت المتغيرال في علت التسويق و و التسويق اإللكتروني 

 .يكتسع البحث أ ميتو كونو يتناول أحد أبرز المتغيرال االقتصادية و ي الحصة السوقية 

 ا الموضو  الهام وأن ياتح البحث الباب أمثام العديثد مثن يمكن أن يسهت البحث في إمداد المكتبة العربية باضافة حول  ذ

 الباحتين إلثراي المكتبة العربية بالعديد من المالاال في  ذا الموضو .

 األ مية التطبيقية:. 1.1.1

  يكتسثع البحثثث أ ميتثثو كونثثو يمكثثن االسثثتاادة مثثن نتايجثثو ومويثثيامو فثثي محسثثين إسثثتراميجيال التسثثويق اإللكترونثثي فثثي

 ة.المنظمال المختلا

 .يكتسع البحث أ ميتو كونو يمكن االستاادة من نتايجو وموييامو في زيادة الحصة السوقية للمنظمال 

 .يمكن أن يسهت البحث في لات أنظار قيادال المنظمال نحو مبني إستراميجيال مسويمية إلكترونية جديدة 

  :أ داف البحث. 1.1

 يهدف البحث إل :

 التسويق اإللكترونثي، واسثتخدام ممنيثة االنترنثت، والهوامثف الذكيثة، وبيثـان  إظهار مدى أ مية إدرار المنظمال لماهـوم

 عالقتهـا بالحـصة السوقية.

  معرفثثة مثثدى اسثثتخدام المنظمثثال لتمنيثثة االنترنثثت، والهوامثثـف الذكيثثة فثثي مسثثويق منتجامهثثا، باسثثتخدام ماهثثوم التسثثويق

 اإللكتروني، وبيـان أثر ا في الحصة السوقية.

 ية وفوايد استخدام التسويق اإللكتروني.التعرف على أ م 

 .التعرف على إيجابيال وسلبيال استخدام التسويق اإللكتروني 

 

 والدرااات السابقة: اإلطار ال؟ ري. 1

 اإلطار ال؟ ري:. 1.1

 :التسويق اإللكتروني .1.1.1

، حيثث أمثار عنايثة ه و ثارمونو معتبر التكنولوجيا من دعايت التطور التي محدث نوعاً من التغييثر اإليجثابي فثي كافثة المجثاالل

بأنثو قثد يثار  نثار مطثور كبيثر و ايثن فثي مجثاالل  ، Inayatylloh, Hartono & Kasmin, 2021, P. 1وكاسثمين ي

التكنولوجيا الحديتة ومبكال االنترنت المختلاة يصن إلى جميثع أنحثاي العثالت، لمثا لهثا مثن دور كبيثر ومثاثر فثي كافثة المجثاالل 

األعمثثال التجاريثثة، حيثثث مرغثثع كثثن منظمثثة مجاريثثة مثثن موسثثيع رقعثثة أعمالهثثا التجاريثثة مثثن خثثالل مثثرويا وخايثثة فثثي مجثثال 

 منتجامها للحد الذر يصن فيو إلى كافة األمخا  والعمالي في أر وقت ومن أر مكان. 
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ر منظمثة التثي معتمثد   مةيراً إلثى أن وظياثة التسثويق معتبثر مثن أ ثت الوظثايف اإلداريثة أل102 .  ،9022وقد أكد امكناني ي

عليهثا فثي نجاحهثا، فالخدمثة فثي حثد ذامهثا لثي  كافيثاً لجثذب العميثثن مثا لثت يصثاحع ذلثك جهثداً مسثويماً فعثاالً يسثاعد علثى محديثثد 

احتياجال المستهلك ويومن واليو للمنظمة، خصوياً في ظن مواجهة المنظمال اليوم منافسة جديدة، ولي  أمثام المنظمثال إال 

 جال ورغبال العمالي ومزويد ت بالخدمال التي محمق لهت أقصى إمبا  ممكن.فهت ومعرفة حا

ولهذا السبع، فمد استاادل آلية التسويق من التطور التكنولوجي ويارل معتمد على وسايلو اإللكترونية التي مصن لكت  اين من 

حينمثا أكثدوا علثى أن العمليثة  ، Micu et al,2017,P. 1094العمثالي بسثرعة وفعاليثة، و ثو مثا أمثار إليثو ميتةثو وآخثرون ي

التسويمية بامت أسهن بكتير في الوقت الحالي عثن مثا سثبق، حيثث سثهلت التكنولوجيثا الحديتثة العمليثة التسثويمية لثدر المسثوقين، 

فهي ممكنهت من مسويق منتجامهت بةكن سهن وسريع وغير مكلف، حيث يستخدم المسوقون مثبكال االنترنثت المختلاثة لثي  فمثا 

ن أجن مرويا ومسويق منتجامهت وممديت العثروض المغريثة فثي البيثع والةثراي وإنمثا أيوثاً مثن أجثن الويثول إلثى العمثالي مثن م

 جميع أنحاي العالت. 

ويعتبثر مصثطلح التسثويق اإللكترونثي ماهثوم حثديث يتناسثع مثع التمثثدم الرقمثي الثذر أثثر علثى معثامالل األفثراد وكيايثة ملمثثيهت 

 ن ت؟اول ذلك المصطلح عل  نحو مفا يم من خالل التعريفات البارزة التالية:حيث يمكللمعلومال، 

 قام أوجستين يAugustini, 2014, P. 8 بتعريف التسويق اإللكتروني بأنو "أنةطة مسويمية مسثتهدف اسثتغالل كافثة  

اي ومكثثوين عالمثثال الوسثثاين والتطبيمثثال التكنولوجيثثة مثثن أجثثن مثثرويا السثثلع والمنتجثثال وممثثديت خثثدمال البيثثع والةثثر

 مجارية عبر المتاجر اإللكترونية".

 كمثا عثرف بوبثا يPopa, 2015, P. 2 التسثويق اإللكترونثي علثى أنثو " ثي مجموعثة عمليثال مسثويمية عبثر مثبكال  

االنترنت متومن، إنةاي محتوى مجارر خا  والعمن على نةرة ومرويجو لكثي يصثن إلثى العمثالي والزبثاين، وإدارة 

العمثثالي بامبثثا  أسثثاليع البيثثع المجديثثة بهثثدف محميثثق نسثثبة مبيعثثال وربثثح عثثالي للمنظمثثال والماسسثثال العالقثثال مثثع 

 التجارية".

 وعرف جينيثو غابرييثن وسثويويي كوالبثو يJenyo Gabriel & Soyoye Kolapo, 2015, P. 2 أيوثاً التسثويق  

من خالل استخدام مواقثع مثبكال االنترنثت  اإللكترونيه " ي أر أنةطة وعمليال مجارية من بيع أو مراي التي مُجرر

 والتكنولوجيا الحديتة بأ داف مسويمية ومرويجية من أجن زيادة نسبة المبيعال".

 التسثويق اإللكترونثي بأنثو "نظثام مثن أنظمثة األعمثال المتكاملثة مثع بعوثها 211،  . 9022وعرف أيواً البيثامي ي  

مخطيا ومسعير ومرويا وموزيع السلع والخدمال مع العمالي عثن البعض، مادى بواسطة األفراد والمنظمال مستهدف 

  ريق استخدام وسيلة إعالم إلكترونية والتي متمتن باإلنترنت".

 وعرف أمةيا وروونغتا يAtshaya & Rungta, 2016, P. 2  التسثويق اإللكترونثي  Rungta  علثى أنثو "التسثويق

سثثال عبثثر قنثثوال ومطبيمثثال ومواقثثع مسثثويمية مثثن خثثالل مثثبكال والتثثرويا للسثثلع التجاريثثة التابعثثة للةثثركال والماس

 االنترنت المختلاة، حيث يتت التواين مع العمالي عبر المتاجر والميام بعمليال البيع والةراي والدفع بةكن إلكتروني".

 كبثر   التسويق اإللكتروني بأنو "مويين الموقع اإللكتروني الخا  بالماسسثة أل159،  . 9022وقد عرف رماس ي

 نسبة من العمالي المرممبين للماسسة والمستخدمين".
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 التسثثويق اإللكترونثثي علثثى أنثثو "مسثثخير مكنولوجيثثا 292-295،  .  . 9022فثثي حثثين عثثرف  ثثا ير وزبيثثرر ي  

المعلومال واالمصال لجعن النةا  التسويمي أكتر فاعلية، واالستخدام األمتثن للتمنيثال الرقميثة مثن أجثن الويثول إلثى 

 وسع من الزباين وبلوغ مستور موقعامهت". قاعدة أ

 التسثثويق اإللكترونثثي باعتبثثاره "االسثثتخدام األمتثثن للتمنيثثال الرقميثثة وممنيثثال 22،  . 9022بينمثثا عثثرف العثثال  ي  

المعلومثثال واالمصثثاالل لتاعيثثن إنتاجيثثة التسثثويق وعمليامثثو المتمتلثثة فثثي الوظثثايف التنظيميثثة والعلميثثال والنةثثا ال 

 يد حاجال األسوا  المستهدفة".الموجهة لتحد

 وعثرف عبيثدال يObeidat, 2021, P. 197 التسثويق اإللكترونثي باعتبثاره "مجموعثة مثن األنةثطة التثي مثتت مثن  

خالل التكنولوجيا الرقمية الحديتة ومكنولوجيا المعلومال فثي إدارة ومنظثيت األعمثال التجاريثة والتسثويمية عبثر مختلثف 

 ".يمالالمتاجر التسويمية والتطب

مما سبق يمكن استنتاج أن التسويق اإللكتروني يمكن معرياو إجرايياً على أنو مبدأ من مبادئ التسثويق الحديتثة التثي مةثتمن علثى 

مجموعة من األنةطة والممارسال الترويجية والدعايية للمنتجال والخدمال التجارية باسثتخدام مثبكة األنترنثت ومثا محويثو مثن 

 ونية. مواقع ومطبيمال إلكتر

ومتمتثثن أ ميثثة التسثثويق اإللكترونثثي فثثي مطثثوير قيمثثة االقتصثثاد الرقمثثي داخثثن المجتمعثثال، ومحثثول المنظمثثال للتعامثثن عبثثر 

  على أن التسويق اإللكتروني أو الرقمي عبر التطبيمال والمتاجر التسثويمية Saleh, 2021, P. 125االنترنت، فمد أكد يالح ي

إلممثثام العديثثد مثثن عمليثثال البيثثع  اإللكترونثثي الاريثثةقتصثثاد الرقمثثي، حيثثث يتثثيح التسثثويق يثثادر دور  ثثام فثثي معزيثثز ورفثثع اال

ثن المسثوقين وأيثحاب العمثن مثن إنجثاز العديثد مثن المهثام  كم والةراي بسهولة، مما يعمن على مثوفير الوقثت والمثال، و ثو مثا يُما

 ومحميق ربح كبير في وقت قصير ويسير.والعمليال التجارية في نمش الوقت، مما يادر إلى رفع نسبة المبيعال 

كما يساعد التسويق اإللكتروني على مسهين عملية التوايثن بثين العمثالي والمنظمثال التجاريثة فثي بياثة مثاملة معمثن علثى ربثا 

 .Saguar Urquiola, 2021, Pاألنةطة الترويجية للمنتجال والخدمال ومعامالمها التجاريثة، فمثد أمثار سثاغوار أوركيثوال ي

  علثثى أن مواقثثع ومطبيمثثال التسثثويق اإللكترونثثي لهثثا دور  ثثام فثثي منميثثة ومطثثوير سثثبن التوايثثن بثثين المنظمثثال والعالمثثال 4

التجاريثثة الكبثثرى مثثن أيثثحاب العمثثن والمسثثتهلكين فهثثي بمتابثثة حلمثثة ويثثن بيثثنهت، فانهثثا سثثا مت فثثي مبثثادل المعلومثثال ومةثثبع 

 لمنتجال والسلع التجارية مما يسهن عملية البيع والةراي.العمالي والمستهلكين بالمعلومال الكافية عن ا

كذلك ومرجع أ مية التسويق اإللكتروني في منحو فرية للمنظمال لكي متعرف على متطلبال ومطلعال العمثالي مجثاه منتجامهثا 

للمنظمثال التجاريثة   إلثى أن التسثويق اإللكترونثي يسثمح Nguyen, 2021, P. 24وخدمامها التي مروج لها، فمد أمار نغوين ي

الكبثثرى مثثن الحصثثول علثثى معلومثثال عثثن العمثثالي والمسثثتهلكين عبثثر مواقثثع التوايثثن االجتمثثاعي وغير ثثا مثثن التطبيمثثال 

اإللكترونية ومعرفة أذواقهت الماولة في اختيثار المنتجثال، حيثث أن لكثن مثخش ذو  وسثلور خثا  بثو فثي اختيثار المنتجثال 

ضثثع خطثثا مسثثويمية خايثثة بهثثت مثثن أجثثن مثثرويا المنتجثثال التثثي مثثاليم أذواقهثثت والسثثلع التثثي متناسثثع معثثو ومخصثثيش وو

 ومخصيامهت.

باإلضافة إل  ذلك، فيمكن القول بأن التسويق اإللكتروني يحقق جملة من الفرص والم؟افع لكا من الم؟ مات والعمالء في ظلا 

 ( فيما يلي: 674، ص. 1212التطور التك؟ولوجي، كما أشار لذلك المطيري )
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-1مكانية الويول إلى األسوا  العالميةه من حيث موسيع األسوا  وزيادة الحصة السوقية للمنظمال بنسع متراو  بثين إ .2

 بسبع االنتةار العالمي.  99%

ممديت السلع والخدمال وفماً لحاجال العماليه من خالل التنويع في محاظة السلع والخدمال الممدمثة للعمثالي بةثكن يثتاليم  .9

 ن عمين. مع خصوييال ك

الحصثول علثثى معلومثثال مرمثدة لتطثثوير المنتجثثاله مثن حيثثث قثثدرة التطثور التكنولثثوجي علثثى االسثتجابة للتغيثثرال التثثي  .1

 محدث في األسوا  والتمنيال بةكن يحمق دما حاجال العمالي مع التطورال التكنولوجية. 

اإللكترونثثي، حيثثث مثثوفر ممنيثثال ممكثثن  مخاثثيض التكثثاليف واسثثتخدام التسثثعير المثثرنه ومتحمثثق مثثن خثثالل آليثثال التسثثويق .4

 المةترر من البحث عن والعتور على أفون األسعار المتوفرة من خالل العديد من المنصال اإللكترونية. 

استخدام أمكال وقنوال جديدة للتوزيثعه حيثث قثدم التسثويق اإللكترونثي منظثوراً جديثداً لسثو  اإللكترونيثة يكثون التااعثن  .5

 التبادل دون الحاجة إلى وسطاي، األمر الذر أدر إلى بروز مصطلح "عدم التوسا".فيها بين  رفي عملية 

( عبلر 664، ص. 1212 ذا وتتضح أ مية التسويق اإللكتروني من خالل ما ت؟اوله الربيعاوي وعبلا  والعلامري واليبيلدي )

 ال؟قاط التالية: 

نتجامهثا اليدويثة والصثناعال الةثعبية والحرفيثة والتثي متيح عملية التسويق اإللكتروني للبلدان بةكن عام فريثة مسثويق م .2

 اإللكترونثي للبلثدانمعبر عن مراث  ذه الةعوب، والتي من مأنها أن مزيد المسا مة بجذب السثايحين، كمثا يتثيح التسثويق 

 فرية مسويق المنتجال الزراعية وموفر للمنتجين فرية محسين اإلنتاج ومواجهة المنافسة الدولية. 

وال األخيرة قدرة مجارة التجزية الكبار علثى التثأثير علثى عمليثة محديثد المنتجثال التثي ينبغثي موافر ثا للزبثاين نمت السن .9

والمستهلكين، مما دفهت إلثى المطالبثة بهثوامب ربحيثة أكبثر علثى حسثاب  ثوامب المنتجثين بمعنثي أن قثوة مسثاومة مجثار 

ي فمد أما  المجال للمنتجين مجاوز مجثار التجزيثة والتعامثن مثع التجزية بامت موغا على المنتجين، أم التسويق اإللكترون

 الزباين والمستهلكين. 

يجثد المسثوقون فريثة أكبثر لتكييثف  اإللكترونثي إذممديت السلع والخدمال على وفق حاجثال الزبثاين مثن خثالل التسثويق  .1

 م مع خصوييال كن عمين. منتجامهت  بماً لحاجال الزباين إلكترونياً بةكن يلبي موقعال الزباين ويتالي

الحصثثول علثثى مغذيثثة عكسثثية عثثن عمليثثال مطثثوير ومحسثثين المنتجثثال، إذ قثثدم التسثثويق اإللكترونثثي فريثثة جو ريثثة  .4

 لالستجابة للتغيرال التي محدث في األسوا  والتمنيال بةكن يحمق مكامن حاجال الزباين مع التطورال التكنولوجية.

ويق اإللكتروني متمتن في مساعدة المنظمال على الدخول ألسوا  جديثدة ومختلاثة، وممثديت مما سبق يمكن استنتاج أن أ مية التس

السلع والخدمال وفماً لحاجال العمالي ومطوير ا بةكن مستمر ليلبي رغبامهت نتيجة المعلومال المرمثدة مثن قثبلهت، كثذلك يسثاعد 

فثي كثن وقثت وفثي أر مكثان، كمثا أن التسثويق  المنظمال على عرض خصايش وموايثاال المنتجثال والخثدمال التثي ممثدمها

اإللكتروني لثو أ ميثة للمجتمثع بأكملثو امثتماالً علثى أفثراده ومنظمامثو، متمتثن فثي مسثهين فثر  التحثول الرقمثي ومحثديث البنيثة 

 التحتية اإللكترونية للدولة لكي متمكن من اللحا  بركع الحداثة والتطور.
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اإللكترونثثي يتمحثثور حثثول مطبيثثق أنةثثطة التجثثارة اإللكترونيثثة بثثدياً مثثن عمليثثال نةثثر وبالتثثالي فثثان الهثثدف مثثن عمليثثة التسثثويق 

  إلثثى أن التسثثويق اإللكترونثي يهثثدف إلثثى 225 .  ،9024المعلومثال الكافيثثة حثول المنتجثثال والخثثدمال، فمثد أمثثار العتيبثي ي

حتن حيزاً مهماً في الحيثاة اليوميثة لكونهثا مسويق سلعة أو خدمة معينة على مبكة اإلنترنت، حيث أيبحت مبكة اإلنترنت اآلن م

مصدر من المصادر المهمة للحصول علثى المعلومثة ومنافسثة بثذلك الوسثايا التثي ال يمكثن إغاثال أ ميتهثا فثي محميثق األ ثداف 

 التسويمية المطلوبة.

فاً يمكثن مناولهثا علثى   بثأن للتسثويق اإللكترونثي أ ثداNafiudin & Hamdan, 2020, P. 34وقد أمار نافع الدين وحمثدان ي

 النحو التاليه

زيادة الحصة السوقية للمنظمةه يهدف التسويق اإللكتروني لزيادة ما ممتلكو المنظمة من حصثة مجاريثة داخثن السثو  مثن  .2

 خالل ممديت منتجامها وخدمامها لةريحة أكبر من العمالي.

المجال لنسبة كبيرة من العمالي لمطالعة ما منتجثو  اإللكتروني لاتحزيادة نسبة مردد العمالي على المنظمةه يهدف التسويق  .9

 المنظمة، من خالل زيادة نسبة التعليمال والممترحال الخاية بالعمالي على مواقعها أو مدونامها اإللكترونية.

ش مسثاعدة المنظمثة علثى زيثادة نسثبة مبيعامهثا، ومملثي اإللكترونثي إلثىمعميق مركثز المنظمثة التجثارره يهثدف التسثويق  .1

 نامامها وحجت التكاليف الخاية بالتوزيع والترويا والدعاية للمنتجال والخدمال.

مو يد الدور اإلستراميجيه يهدف التسثويق اإللكترونثي علثى محميثق أ ثداف المنظمثة التثي موثعها لعالمتهثا التجاريثة فثي  .4

 المستمبن، وزيادة موارد ا المعرفية من خالل مطوير قاعدة بيانامها.

يمن فعالية إدارة ومنظيت عمليثة سلسثلة التوريثد مثن  اإللكتروني إلىال إدارة سلسلة التوريده يهدف التسويق مطوير عملي .5

 خالل محسين مستوى التنسيق بين أفراد المنظمة، وإضافة مركاي جدد للمنظمة، وكذلك مطوير أنةطة إدارة المخزون.

أن التسويق اإللكترونثي يهثدف إلثى مثوفير منثافع جمثة لثدى   بBiru, 2019, P. 2وباإلضافة إلى ذلك، فمد أوضح بيرو ي .2

المديرين داخن المنظمال والمطاعال المساولة عن امخثاذ المثرارال حيثال مثا منتجثو المنظمثة وكيايثة مكوينهثا للمعثامالل 

ذو كاثاية  والروابا والعالقال المتبادلة بين العمالي، سثعياً لتحسثين عمليثة الويثول إلثى قثرارال فعالثة، ومسثتوى إدارر

 لموارد المنظمة، ولميمة العمين.

 مما ابق يمكن للباحث اات؟تاج أن أ داف التسويق اإللكتروني تتمثا في المحاور التالية:

قثدرة المنظمثة علثى ممديثد نطثا  حصصثها  اإللكترونثي زيثادةمحور األ ثداف التجاريثةه حيثث مسثتهدف أنةثطة التسثويق  .2

 المالية، ومملين التكاليف والنامال الخاية بالدعاية والترويا.السوقية، وزيادة األربا  والعوايد 

مطثوير  ثر  التعامثن مثع العمثالي، وانتمثاي  اإللكترونثي إلثىمحور األ ثداف التوايثليةه حيثث مسثتهدف أنةثطة التسثويق  .9

يثة بثين المنظمثة أفون األساليع وأكتر ا يسًرا وفعالية في إيصال المعلومال والعروض للعمالي، وممليش الاجثوة التااعل

 والعمين.

محور األ داف الغير مجاريةه حيث مستهدف أنةطة التسويق اإللكتروني إضااي عنصر التحول الرقمي على سو  العمثن  .1

المهنيثثة، ومحسثثين مهثثارال األفثثراد الرقميثثة فثثي كافثثة التخصصثثال، وكثثذلك مطثثوير وسثثاين امخثثاذ المثثرار فثثي المطاعثثال 

 اإلدارية داخن المنظمة.
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التسويق اإللكتروني عامة على أساليع منمست إلى األجهثزة الذكيثة، والبرمجيثال والتطبيمثال التثي يمكثن االسثتاادة ويعتمد  .4

  علثثى أن للتسثثويق اإللكترونثثي أسثثاليع 921 .  ،9021منهثثا عبثثر االنترنثثت، فمثثد أكثثد الةثثريف وعبثثد العلثثيت وبيثثومي ي

المتمتلثة بةثبكال الكمبيثومر وأ مهثا مثبكال اإلنترنثت المتاحثة معينة حيث متطلثع عمليثة التسثويق وسثاين التمنيثة الحديتثة 

للجميثثع علثثى نطثثا  عثثالمي والتثثي متثثيح االمصثثال بثثين ماليثثين الحاسثثبال حثثول العثثالت ومثثن خاللهثثا يثثتت مبثثادل المعلومثثال 

 وإجرايال عمليال التسويق اإللكتروني.

وأدوال رقميثثة مختلاثثة كالبريثثد اإللكترونثثي، ومواقثثع  ثثذا ويمكثثن ماصثثين أسثثاليع التسثثويق اإللكترونثثي فثثي اسثثتخدام برمجيثثال 

  Hajarian et al., 2021, P.P.4-5التواين االجتماعي، والتطبيمال المنتةرة عبر االنترنت، فمد أمار  اجريان وآخثرون ي

يثة مسثويق األعمثال إلى انتةار سياسال وإستراميجيال محددة قيدا للتنايذ من قبن المنظمال التجارية الكبرى مثن أجثن زيثادة فعال

 التجارية ومعزيز المنافسة بينها وبين غير ا من المنافسين ومنهاه

"ه و و من أكتر االستراميجيال فعالية في التسويق اإللكتروني، حيثث E-mailالتسويق عبر استخدام البريد اإللكتروني " .2

ريثة المختلاثة، فعلثى الثرغت مثن انتةثار ماثر بةكن  اين فثي معزيثز ورفثع مسثتور المبيعثال لثدى المنتجثال والسثلع التجا

اسثثتخدام مطبيمثثال التوايثثن االجتمثثاعي والمتثثاجر التسثثويمية إال أنثثو أغلثثع األمثثخا  ياوثثلون الحصثثول علثثى أخبثثار 

المنتجثال التجاريثة التابعثثة للعالمثال التجاريثثة الكبثرى والمعروفثثة والعثروض الُممدمثثة والتخايوثال عبثثر رسثاين البريثثد 

 اإللكترونية.

"ه و ثي مثن إحثدى السياسثال النامثاة حثديتاً Social Mediaدام منصال ومطبيمال التواين االجتماعي المختلاة "استخ .9

فثثي مجثثال التسثثويق اإللكترونثثي، حيثثث ممثثوم المنظمثثال التجاريثثة ذال العالمثثال التجاريثثة المعروفثثة مثثن إنةثثاي يثثاحال 

يسبور وانستغرام، وذلك من أجن مسهين التواين مثع خاية بها عبر مطبيمال ووساين التواين االجتماعي متن مواقع ف

عماليهت ومرويا منتجامهت من خالل ياحامهت الموثمة، مما يادر إلى رفع نسبة مبيعال  ذه المنظمال ومرويا منتجامهت 

 بةكن كبير.

دعيت أنةطة الترويا لمنتجثال ومن وساين التسويق اإللكتروني أيواً االستعانة باألفراد الماثرين مجتمعياًيالمةا ير ، كوسيلة لت

  حينمثا أكثد علثى Abdul & Mwasimba, 2019, P. 263وخدمال منظمال معينة، و و ما أمثار إليثو عبثدول ومواسثيمبا ي

أن مواقع التواين االجتمثاعي معثا بالةخصثيال التثي مثاثر علثى نسثبة كبيثرة مثن المتثابعين، ممثن يطلثق علثيهت لمثع المثاثرين 

"Influencersسثاعد علثى إمكانيثة االسثتعانة بخثدمامهت لكثي يمومثوا باسثتخدام مثبكال التوايثن التثي يمتلكونهثا إلقنثا  "، مما ي

مثثريحة كبيثثرة مثثن العمثثالي حتثثى يةثثاركوا المحتويثثال الدعاييثثة للمنظمثثة، ويتيثثروا ا تمثثامهت بمثثا منتجثثو مثثن منتجثثال وخثثدمال 

والعمالي، ونةر المعلومال حول ما منتجو بةكن سريع يصثن معروضة، وذلك من أجن ميسير بناي روابا موايلية بين المنظمة 

 لكافة المتابعين والمستخدمين لمواقع االنترنت اإللكترونية.

مما سبق يمكن استنتاج أن الوساين التي يمكن من خاللهثا االسثتاادة مثن التسثويق اإللكترونثي داخثن المنظمثة متمتثن فثي اسثتخدام 

ذا األسلوب الخيار األكتر استخداماً للمنظمال التي مرغع فثي نةثر عالمتهثا التجاريثة محركال البحث بةكن موسع، حيث يعد  

وظهثثور عروضثثها والمعلومثثال الخايثثة بالمنتجثثال والخثثدمال التثثي ممثثدمها فثثي أوايثثن نتثثايا البحثثث علثثى المواقثثع اإللكترونيثثة 

 المختلاة، 
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لمدونال كوسيلة لنةر كافة المعلومال عن المنظمثة والتثرويا كما يتت استخدام مواقع التواين االجتماعي والبريد اإللكتروني وا

لمنتجامها وخدمامها، باإلضافة إلى إمكانية استخدام جهود األفراد الماثرين مجتمعيًا لكي يتمكنوا من جذب متابعيهت للتعرف على 

 المنظمة وما ممدمو من منافع ومنتجال لهت.

كتروني يحظى حالياً بانتةار واسع لدى كافة المنظمال، ومثع ذلثك فثال يكثاد يخلثو مثن أخيرا ال بد من التنويو الى أن التسويق اإلل

بعض المةاكن التي مةوبو ومجعن من الصعع مطبيق وسايلو في بعثض األحيثان، ومثن  ثذا المنطلثق يمكثن للباحثث منثاول أبثرز 

 وني على النحو التاليهالجوانع اإليجابية والسلبية التي مبرز نما  الموة والوعف لدى التسويق اإللكتر

 :إيجابيات التسويق اإللكتروني 

 موفير ميزة التسو  الميسر فال يحتاج المستهلك لبذل مجهود للتحرر في أماكن مزدحمة.  .2

من خالل مواقع اإلنترنت يحصن المستهلك على ميزة إجراي ممارنة بين الماركال والتعرف على األسعار وعمثن أمثر  .9

 اعة. س 94مراي في أر وقت خالل 

مجنع المستهلك مواجهة رجن البيع واالحتكار بو والذر قثد يثادر إلثى إثارمثو عا ايثاً وبالتثالي يتثا  للمسثتهلك فريثة  .1

 أفون المخاذ قرارال مرايية رميدة. 

موفر اإلنترنت للمستهلك معلومال ماصيلية عن المنتجال مع إبثراز منافعهثا وقيمتهثا المعنويثة بوسثاين متنوعثة ومتيثرة  .4

 مام من خالل اإلمكانيال الهايلة لواقع اإلنترنت. لال ت

يوفر اإلنترنت وسيلة امصال مكتوبة وسريعة وفعالة بين مساولي البيع والعمالي والمسثتهلكين مثن خثالل خدمثة البريثد  .5

 اإللكتروني.  

وفر ا خثدمال التسثو    إلى أن  نار العديد من اإليجابيال التي مSingh & Kapur, 2019, P. 163وقد أمار سنا وكابور ي

 اإللكتروني ومنهاه

  موفير مكلاة منخاوة للسلعه حيث أن االستتمار التجارر عبر التسويق اإللكتروني ال يحتاج إلى رأس مال كبيثر، حيثث

فثي النامثال الماديثة  اإللكترونثي يثوفرأنةطة مجاريثة قليلثة، ذال مثوارد محثدودة، ورأس مثال قليثن لثذلك فثان التسثويق 

 على عك   ر  التسو  التمليدية.للمنتجال 

  إمكانية الدفع فورره حيث يوفر التسويق اإللكتروني إمكانية البيع والةراي من المنزل وذلك من خالل المواقع التجارية

 اإللكترونية، ويتيح أيواً إمكانية الدفع وسداد الرسوم المالية فورر من خالل بطاقال االيتمان.

  أيامه حيث أن خثدمال التسثويق اإللكترونثي متاحثة دايمثاً  ثوال اليثوم علثى  2اعة خالل س94ممديت الخدمال على مدار

ساعة، و وال أيام األسبو  كافة، لذلك يمكن لكالً من البايع والمستهلك من الميثام بالعمليثال التجاريثة فثي أر  94مدار 

 وقت.

 ستهداف المستهلكين مما يسثاعد المنظمثال استهداف جمهور معينه حيث متيح خدمال التسويق اإللكترونية الويول وا

التجاريثثة والمسثثوقون علثثى اختيثثار العمثثالي ومعرفثثة أذواقهثثت اختيثثار المنتجثثال علثثى حسثثع خصايصثثهت ويثثاامهت 

الةخصية، مما يساعد على اختيثار الطثر  التسثويمية المتلثي فثي مثرويا المنتجثال التثي متوافثق ومثتاليم مثع خصثايش 

 العمين.
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 ةه حيث مساعد خدمال التسو  اإللكترونية العمالي والزباين من إمكانية مسو  أر كمية مثن السثلع إمكانية مسو  بسهول

 وأر نو  من المنتجال من أر مكان في وقت قصير دون الحاجة إلى االنتظار  ويالً. 

 :البيات التسويق اإللكتروني 

كترونثي  بةثكن غيثر مرغثوب، متثن عثدم ثمثة الكتيثر مثن ال مزال  نار العديد مثن السثلبيال التثي مثاثر علثى فعاليثة التسثويق اإلل

  حينمثا أمثار إلثى Yurovskiy, 2014, P. 7العمالي في التواين الغير ممليدر بينهت وبثين المنظمثال، فمثد أورد يوروفسثكي ي

فع اإللكترونثي أن بعض سلبيال التسويق اإللكتروني متمتثن فثي انعثدام التمثة، حيثث معثد قلثة ثمثة العمثالي بسياسثال التسثويق والثد

بمتابة محدر كبير يعترض  ريق مجال التسو  اإللكتروني عبر مبكال االنترنثت، وعلثي الثرغت مثن التطثور الهايثن فثي مجثال 

التكنولوجيا، إال أنو ال يزال  نار العديد من األمخا  ما زالوا غير واثمين من أساليع الدفع الاورر، وما إذا كانثت المةثتريال 

أنو مازال  نار الكتير من األمخا  لت ينخر وا بعثد فثي فكثرة التسثويق اإللكترونثي، حيثث ياوثلون التسثو   ستسلت أم ال، كما

التمليدر ومراي ومجربة المنتجثال والسثلع التثي يُمكثن لمسثها ورؤيتهثا بثدالً مثن التسثو  اإللكترونثي لمثا لثديهت مثن مثكور حثول 

 ل، ولما لديهت أيواً من مكور حول جودة خامال المنتجال.سياسال األمان خوفاً من التعرض لخطر عمليال االحتيا

   إلى أن  نار بعض العيوب لخدمال التسو  اإللكتروني ومنهاهArora, 2021, P.P. 159-160وأمار أرورا ي

 االختراقال األمنيةه معتبر الموايا األمنية والسثرية مثن الموثايا الهامثة التثي يجثع أخثذ ا فثي االعتبثار عنثد التعثامالل 

التجارية إلكترونياً حيث بمجرد مةاركة العمين بيانامو الةخصية إلكترونياً، فان  ذه البيانثال عرضثة لالختثرا  فيجثع 

 على العمالي امخاذ حذر ت حول ما يمومون بمةاركتو من بيانامهت الةخصية.

 ي الريايثون مثن األميثون والمسثنون عدم موافر األعمال التجارية اإللكترونية في المنا ق الريايةه فنادراً ال يثتمكن  ثاال

 من االستاادة من  ذه التكنولوجيا الحديتة.

  التكاليف اإلضافيةه قثد يتاثاجا المسثتهلكون بزيثادة  ايلثة فثي أسثعار المنتجثال عثن السثعر المتوقثع، وذلثك سثبع زيثادة

  ايلة في رسوم الةحن والتويين والرسوم الجمركية وارماا   اين في الرسوم الوريبية.

  المنافسة العالميةه حيث بمجرد قيام المسوقون بمةثاركة ونةثر المنتجثال والسثلع التجاريثة لثديهت، يصثبح  نثار منافسثة

 كبيرة جداً من غير ت من المنافسين والمنظمال التجارية األخرى.

 ومعليمثال سثلبية  اآلراي السلبيةه حيث من الممكن قيام بعض المنافسون من المنظمال التجاريثة والمسثوقون بابثداي آراي

 عن المنتجال والسلع لدى نظاير ت بهدف مةويو سمعو منافسيهت.

  اعتماد التسويق اإللكتروني اعتماداً كلياً على التكنولوجيا واإلنترنته وبسبع االعتماد الكلي على مبكال االنترنت فانو

ى اإلضرار بالعمليال التجارية من بيثع عند حدوث انمطا  في التيار الكهربي حتى ولو لاترة قصيرة، فان ذلك يادر إل

 ومراي ومأخير ا.

مما سبق يمكن للباحث اسثتنتاج أن التسثويق اإللكترونثي يحثوز علثى ثمثة الكتيثرين لمثا لثو مثن إيجابيثال متعثددة، لكنثو يحمثن فثي 

 ال على النحو التاليه يامو بعض السلبيال التي معو  اآلخرين من االستاادة منو، حيث يمكن ملخيش ملك اإليجابيال والسلبي
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  إيجابيال التسويق اإللكترونيه يساعد التسويق اإللكتروني على الترويا لمنتجال وخثدمال المنظمثة، ومخطثي العوايثق

الجغرافية والزمنية للويول إلى أكبر عدد من المتابعين والعمثالي، وممكثين المنظمثة مثن دخثول أسثوا  جديثدة إقليميثة 

 وعالمية.

 لكترونيه يرجع اعتماد التسويق اإللكترونثي علثى االنترنثت واألجهثزة اإللكترونيثة بةثكن كلثي إلثى سلبيال التسويق اإل

احتمالية حدوث مةاكن ممنية متسبع في مدني مستوى الخدمة الدعاييثة، نا يثك عثن مةثكالل االختثرا  واالحتيثال التثي 

 يتت عبر ا اإليما  بالعديد من المستخدمين.

 :الحصة السولية. 1.1.1

تمتن الحصة السوقية في نسبة امتالر منظمة معينة لحصة أو نصيع من المبيعال في سثو  معينثة، حيثث يمكثن االسثتاادة منهثا م

لمنح األفراد والعمالي والمختصين على حد سواي نظرة ماملة مسثمح لهثت بتحديثد حجثت المنظمثة ومثدى فعاليثة أنةثطتها التجاريثة 

 والتسويمية في أحد المطاعال السوقية.

ومكمن أ مية الحصة السوقية في كونها معك  ما مهدف لتحميمو المنظمثة علثى أسثاس إسثتراميجي، فمثد أمثار عرقثابي وبومومثة 

  إلى أن الحصة السوقية معد كمتغير يعبر عن السلور اإلستراميجي للمنظمة ضمن الصناعة التي منةا فيهثا 252 .  ،9021ي

نها من البماي أو أكتر من ذلك خالل السيطرة على الصناعة ككن وذلك بالتأثير علثى ومدر قدرمها على محميق مستويال أداي ممك

 مستور المنافسة المايمة بين المنظمال النامطة ضمن الصناعة والذر يتت التعبير عنو من خالل متغير مركز الصناعة. 

مبيعثال ذامهثا، فمثد أمثار فيصثن وبومثدين  ومعتبر الحصة السوقية مامر مهت في ممدير حصة المنظمة من المبيعال إلثى إجمثالي

  إلى أنو كلمثا ارماعثت  ثذه النسثبة كلمثا دل ذلثك علثى قثوة المنظمثة فثي السثو ، ويمكثن قيثاس المثوة التنافسثية 92 .  ،9022ي

 للمنظمة من خالل قوة مبيعامها إلى أقوى المنافسين في السو  وفماً للمعادلة التاليةه

 ة مبيعات الم؟ مة في السوق/إجمالي ليمة مبيعات أكبر الم؟افسين في السوق.القوة الت؟افسية = إجمالي ليم

لذا فيمكن المول بأن الحصة السوقية متمتن أ ميتها في كونها مساعد المستتمرين على محديد مدى إمكانية محميثق المنظمثة لربحيثة 

الحصثة السثوقية المتحممثة لمنظمثة معينثة مثاثر    إلى أن90،  . 9022عالية بالممارنة مع منظمال أخرى، فمد أمار العبيدر ي

على أرباحها ومستور النمدية فيهثا، فكلمثا كانثت المنظمثة ممتلثك حصثة سثوقية أكبثر مثن المنافسثين الموجثودين فثي السثو  فانهثا 

 بالتالي مستطيع أن محمق أرباحاً أكبر من المنافسين وذلك ألن مبيعامها مكون أكبر من مبيعال المنافسين.

بق يمكن اسثتنتاج أن الحصثة السثوقية معتبثر مهمثة ألنهثا مةثير بةثكن دقيثق علثى معثدل ربحيثة المنظمثة، وحجثت مبيعامهثا، مما س

ومثدى إمكانيثة االسثتتمار فيهثا، وعلثى الجانثثع التسثويمي فتسثاعد الحصثة السثوقية علثثى ميسثير عمليثة مثرويا المنظمثة لمنتجامهثثا 

بالتحمق من عدد محثدود مثن المنظمثال، وبثاألخش مثن ملثك التثي معثد ذال مثهرة  وخدمامها، وذلك ألن العمالي عادة ما يمومون

وأثر كبير داخن السو ، كما أن العمين بطبيعة الحال يبدر ثمة أكبر للمنظمثال التثي ممتلثك حصثة سثوقية مرماعثة، و ثو مثا يتيثر 

 في ناوس العمالي األريحية من حيث معاملهت مع ملك المنظمة.

ة عامة بمجموعة من المتغيرال التثي متعلثق بخصثايش السثو  والمنتجثال التثي يثتت مثداولها والتثرويا لهثا ومتأثر الحصة السوقي

 إل  أن الحصة السولية عادة ما تتأ ر بالمتغيرات التالية:  Aomo, 2016, P. 18خاللو، فمد أمار أومو ي

 . التصنيف السعرر للمنتجال والخدمال التي يتت مداولها داخن السو 
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 دعاية واإلعالن الذر يتت بذلو واإلناا  عليو للترويا لتلك المنتجال والخدمال.حجت ال 

 .التكاليف ومصاريف اإلنتاج والتسويق للمنتا أو الخدمة 

 .مدى إماحة المنتجال والخدمال داخن منافذ البيع، وحجت انتةار ا وسهولة الويول لها من قبن العمالي 

  ملك الخدمال والمنتجال.أبرز السمال والخصايش التي متست بها 

 .سرعة مسليت المنتجال، وجودة الخدمال التي يتت ممديمها، ومدى سهول ييانتها 

 .عدد وفعالية منافذ التوزيع التي مهتت بنةر المنتجال على منافذ البيع المخصصة لها 

 ,Hircheالسثوقية، فمثد أكثد  يثرمب ي ذا ومتمتن العوامن التسويمية في كونها من المتغيرال التي معمن على التأثير في الحصة 

2018, P. 7 على أن الحصثة السثوقية متثأثر بثالجهود واألنةثطة التسثويمية التثي مثاثر علثى سثلوكيال العمثالي ومثدى ماوثيلهت  

لةثثراي منتجثثال وخثثدمال المنظمثثة، وواليهثثت لهثثا أيوثثاً، كمثثا متثثأثر الحصثثة السثثوقية أيوثثاً بالسثثلور التجثثارر مثثن حيثثث موزيثثع 

 والخدمال، واستمطابها للعمالي فور نةر ا في منافذ البيع. المنتجال

كما أن  نار بعض العوامن التي مختش بالعمالي والتي ماثر في الحصة السوقية، متثن والي العميثن وحجثت العمثالي المسثتهلكين 

أوضلح الطويلا والعبلادي وللد لمنتجال وخدمال المنظمة، والنسبة بين مةتريامو من المنظمة مع مةتريامو من منظمال أخرى، 

 ( تلك العواما عل  ال؟حو التالي:116، ص. 1211)

 .اخترا  الزبونه يمتن النسبة الماوية لكن الزباين الذين يةترون منتجال المنظمة 

  والي الزبونه يمتن النسبة الماوية للزباين التي مةترر من المنظمة إلى عدد الزباين التي مةترر نا  المنتا مثن جميثع

 زين.المجه

  انتماي الزبونه يمتن النسبة الماوية لمتوسا مةتريال الزبون من المنظمة إلى متوسا مةتريال الزبثون مثن المنظمثال

 األخرى.

  انتمثثاي السثثعره يمتثثن النسثثبة الماويثثة لمتوسثثا السثثعر الثثذر مارضثثو المنظمثثة إلثثى متوسثثا السثثعر الثثذر مارضثثو علثثى

 المنظمال على المنتا ناسو.

  بأن الحصة السوقية متأثر بمجموعة من العوامن التي يمكن مناولهثا علثى Wang, 2019, P. 243-244نغ ي ذا وقد أوضح وا

 النحو التاليه

 :معتبر العادال والسلوكيال التي يتبنا ا العمين مجاه منظمة معينة وماويلو لةراي منتجامها واالنتاا   تفضيالت العمالء

 من التي ماثر على الحصة السوقية.بخدمامها دون المنظمال األخرى من العوا

 :معتبثر أنةثطة الدعايثة والتثرويا واإلعثالن عثن المنتجثال والخثدمال مثن العوامثن التثي محثدد مثدى  الدعاية واإلعلالن

امتالر المنظمة لحصة سوقية بنسبة كبيرة أو متدنية، حيث يساعد اإلعثالن علثى التعريثف بمنتجثال وخثدمال المنظمثة 

 ، فوالً عن نةر العالمة التجارية داخن السو .ونةر ا لكافة العمالي
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 يعتبر السعر من أبرز المحددال التي ماثر على ارماثا  أو انخاثاض حصثة المنظمثة السثوقية، وذلثك مثع ثبثول  لسعر:ا

العوامن السابمة، فحينما مموم المنظمة باجراي بعض التعديالل علثى مصثنياال األسثعار الخايثة بالمنتجثال والخثدمال 

ممدمها مموم المنظمال األخرى باالستجابة لذلك اإلجراي، و و ما يعمن على إعادة  يكلة الحصة السوقية لكثن مثن التي 

 ملك المنظمال.

مما ابق يمكن اات؟تاج أن حصلة الم؟ ملة السلولية تتلأ ر إملا بادتسلاع أو اللتقلص وفقلاة لمجموعلة ملن العواملا، التلي يتمثلا 

 أبرز ا في كا من:

 :الحصة السوقية بتغير السعر من منظمة ألخثرى، وذلثك وفمثاً لمثدرة السثعر علثى اسثتمطاب أكبثر قثدر مثن متأثر  السعر

 العمالي.

 :ماثر فعالية أو ضعف عملية التسويق وأنةثطتو الدعاييثة والترويجيثة علثى مثدى انتةثار المعلومثال الخايثة  التسويق

 الحصة السوقية للمنظمة.بالمنتا أو الخدمة في أوسا  العمالي على ارماا  أو انخااض 

 :ياثر موجو العمين وماويلو لالنتاا  بمنتجال وخدمال منظمة بعينها على التأثير فثي حصثولها علثى  توجهات العمالء

 حصة سوقية أعلى من دونها من المنظمال األخرى.

 :علثثى إعثثادة موزيثثع  معمثثن التغييثثرال التكنولوجيثثة والتطثثورال االقتصثثادية المسثثتمرة داخثثن السثثو  التغيللرات السللولية

 حصش السو  على المنظمال.

  أن الحصة السثوقية عبثارة عثن ماهثوم أحثادر البعثد يمكثن قياسثو باالعتمثاد 29،  . 9022وقد أوضحت نتايا دراسة محمد ي

على بعض البنود التي معد بمتابثة مامثرال علثى أحثد مكونثال الحصثة السثوقية، واجتمثا   ثذه العنايثر يسثمح للمنظمثة محديثد 

دل حصتها السوقية ممارنثة بالمنظمثال المنافسثة لهثا، باإلضثافة إلثى ممثديت قثراية مسثتمبلية علثى نصثيع المنظمثة فثي السثو ، مع

 ويمكن ملخيصها فيه

  العنصر األوله ويتمتن في معدل زباين المنظمة، حيث يتت من خاللو محديد محاظة الزباين الحاليين للمنظمثة باالعتمثاد

 لدى الوسطاي التجاريين باعتبار ت حلمة الوين بين المنظمة والمستخدمين النهاييين. على المعطيال المتوفرة

  العنصر التانيه ويتمتن في التغير في رقت األعمال، حيثث يمكثن محديثد امجثاه مطثور رقثت األعمثال يمزايثد أو منثاقش أو

 استمرار  بناي على المبيعال المحممة من قبن الوسيا لكن عالمة.

 ث ويتمتن في الةهرة، حيث ممتن درجثة معرفثة المسثتخدمين النهاييثة بعالمثة معينثة، وفثي  ثذا السثيا  يثتت العنصر التال

 االعتماد عليها في محديد احتمالية حصول عالمة معينة على نصيع من المبيعال داخن السو  المستهدفة.

مدى امتالر المنظمثة لحصثة سثوقية كبيثرة أو مما سبق يمكن استنتاج أن للحصة السوقية مجموعة من المامرال التي مدل على 

ال، حيث مساعد ملك المامثرال علثى قيثاس الحصثة السثوقية علثى نحثو واضثح، فعلثى سثبين المتثال يثتت االسثتعانة بعثدد العمثالي 

  أو وحجت انتةار العالمة التجارية للداللة على امتالر حصة سوقية، كما يمكن مطالعة حجت المبيعال كمامر آخر لمياس ارماثا

 انخااض الحصة السوقية.
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 التسويق اإللكتروني وأ ره عل  الحصة السولية:  .1.1.1

للتسثويق اإللكترونثي أثثثر علثى الحصثة السثثوقية للمنظمثال، وخايثة الصثثغيرة منهثا، و يثتت ذلثثك مثن خثالل زيثثادة حجثت العمثثالي 

أنثو قثد قامثت وسثاين التسثويق اإللكترونثي إلثى    إلثىEid, 2013, P. 32وموجيو ماويالمهت نحو ملك المنظمة، فمد أمثار عيثد ي

فتح الباب أمام المةروعال التجارية الصغيرة والمبتدية لالزد ار والتطثور، لمثا لثو مثن دور كبيثر فثي مثرويا منتجامهثا والعمثن 

أسثثهت  ثثذه  علثثى مويثثيلها ألكبثثر عثثدد مثثن الزبثثاين والمسثثتهلكين وزيثثادة نسثثبة مبيعامهثثا بأقثثن التكثثاليف، ممثثا يثثادر إلثثى ارماثثا 

المةروعال الصغيرة وزيادة حصتها السوقية بالتدريا، ويعد التسويق اإللكتروني واحثد مثن أ ثت العوامثن األساسثية فثي الحاثاظ 

علثثى اسثثتمرارية وزيثثادة الميمثثة التنافسثثية واإلنتاجيثثة لثثدى المنظمثثال التجاريثثة ومعزيثثز المةثثروعال التجاريثثة التثثي معثثد بمتابثثة 

 عمن على التنمية االقتصادية.المحرر األساسي الذر ي

.   علثى ذلثك حينمثا أفثادوا بثأن Taleghani, Akhlagh & Sani, 2013, Pوقثد أكثد كثاًل مثن  اليغثاني وأخثالغ وسثاني ي

استخدام التسويق اإللكتروني يادر إلثى نسثبة أقثن مثن دوران األيثول، وزيثادة فثي الحصثة السثوقية، ونمثو المبيعثال، والحاثاظ 

 ب عمالي جدد.على العمالي، وجذ

ويمكثثن المثثول بثثأن أثثثر التسثثويق اإللكترونثثي اإليجثثابي علثثى زيثثادة الحصثثة السثثوقية يعثثود لمسثثببال معثثزى لتحسثثين التسثثويق 

اإللكتروني لكااية العوامن الماثرة على زيادة ملك الحصة، كزيادة المبيعال وعثدد العمثالي ومسثتوى الربحيثة، فمثد أكثد كثالً مثن 

  على أن مبنى إستراميجية مسويق إلكتروني فعالة ماثر على العديد مثن Eid & Al-Gohary, 2013, P. 37عيد والجو رر ي

العناير منها زيادة نسبة المبيعال، واستمطاب العمالي الجدد، ومطوير أسوا  جديدة وعمن عالقال جيدة مع العمثالي، ومحسثين 

 ارية.اإلنتاجية، وزيادة الحصة السوقية، وزيادة ملكية العالمة التج

المدرة على إيصال المادة التسثويمية بصثورة  اإللكتروني لديو  إلى أن التسويق 9090و و ما مويلت لو نتايا دراسة فون ه ي

أكتر وضوحاً، ويتيح عمن االستطالعال اإللكترونية عن المنتجال المتاحة، فمد سا مت المرونة في مويثين الوسثاين التسثويمية 

 الموقع للمنتجال التي يمدمها العمالي، وبالتالي زيادة أنةطة ومبيعال المنظمال. بصورة مبتكرة في معرفة

وعليثو فثأن التسثثويق اإللكترونثي يتثثيح الاريثة للمنظمثثال المتوسثطة والصثغيرة بثثأن محتثن مكانثثة اقتصثادية مثثن خثالل امتالكهثثا 

  445،  . 9025س والعثامرر والزبيثدر يلحصة سوقية مساعد ا على ممارعثة المنظمثال الكبيثرة، فمثد أكثد الربيعثاور وعبثا

علثثى أن التسثثويق اإللكترونثثثي يتثثيح اسثثثتاادة المنظمثثال الصثثثغيرة والمتوسثثطة مثثن الاثثثر  التسثثويمية التثثثي يوفر ثثا التسثثثويق 

 ، اإللكتروني بالسما  لها بالنااذ إلى األسوا  العالمية لتصريف منتجامها وكسر احتكثار المنظمثال الدوليثة الكبيثرة لهثذه األسثوا

فلت معد المنظمال الصغيرة بحاجة إلى وسايا ممليدية للبيع، ولكن أيبحت بحاجة إلى وسطاي ومعلومال عن الثذين يلعبثون دور 

مهت في التسويق اإللكتروني، وعليثو أيثبح مثن السثهن علثى كثن منظمثة عثرض منتجامهثا بحريثة، األمثر الثذر يثوفر لهثا بثدوره 

 لسوقية.فرية أكبر لجني األربا  ورفع حصتها ا

كذلك ويمكن االستاادة من الرساين والمحتويال التي يتت نةر ا على مواقع التواين االجتماعي التي يتلما ا مستخدمي االنترنت 

  حينمثا أمثارا بأنثو قثد مثت 29-22،  .  . 9029يومياً لرفع حصة المنظمة السثوقية، و ثو مثا أمثار إليثو عجيثزة والةثمرر ي

صصة في التسويق اإللكتروني، وأيبح  نار ماليثين الرسثاين اإللكترونيثة التثي متجثول يوميثاً فثي مأسي  آالف المنظمال المتخ

 الةبكة متومن محايزال ونصايح لزباين محتملين،
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إلثي 1وماكد الدراسال أن التسويق اإللكتروني يادر إلى موسيع األسوا  وزيادة الحصة السوقية للمنظمال بنسثع متثراو  بثين  

ار العالمي، كما يتيح  ذا النثو  مثن التسثويق للعلمثاي الحصثول علثى احتياجثامهت واالختيثار مثن بثين منتجثال بسبع االنتة 99%

 المنظمال العالمية بغض النظر عن مواقعهت الجغرافية، خاية أن التسويق ال يعترف بالاواين والحدود الجغرافية.

ي بالتسثويق اإللكترونثي، فكلمثا ازدادل نسثبة انتةثار اإلعالنثال مما سبق يمكن استنتاج أن الحصة السوقية متأثر على نحو إيجاب

والترويا الوخت للمنتجال والخثدمال الخايثة بالمنظمثة علثى موقثع المنظمثة ومواقثع التوايثن االجتمثاعي وباسثتخدام وسثايا 

 لحصة سوقية. متعددة مجذب أنظار العمالي ومعمن على محسين موجههت نحو ا، كلما كان ذلك ميسراً المتالر المنظمة

 :الدرااات السابقة. 1.1

 ( بع؟للوان: ودور التسللويق اإللكترونللي فللي ت؟ميللة الحصللة السللولية 1211درااللة حمللية وعلللي )-  حالللة مجموعللة مللن

 الوكادت السياحية بالشلفو

عثن  دفت الدراسة إلى الكةف عن وجود عالقثة بثين التسثويق اإللكترونثي والحصثة السثوقية فثي الوكثاالل السثياحية، والكةثف 

وجود عالقة بين الترويا اإللكتروني  والحصة السوقية في الوكاالل السياحية بوالية الةثلف، وكثذلك الكةثف عثن وجثود عالقثة 

بين التصميت الجيد اإللكتروني وأمن األعمال إلكترونياً والحصة السوقية لوكاالل السياحة والسار بوالية الةلف، وامتملت عينثة 

ياحية منةثا فثي إقلثيت واليثة الةثلف، واسثتخدم الباحثث المثنها الويثاي كمثنها للدراسثة، واسثتعان   وكالثة سث22الدراسة على ي

 باالستبانة كأداة للدراسة، وقد موين الباحث للعديد من النتايا أ مهاه

 .وجود عالقة ارمبا ية  ردية بين التسويق اإللكتروني والحصة السوقية في الوكاالل السياحية 

 ة  ردية بين الترويا اإللكتروني والحصة السوقية في الوكاالل السياحية بوالية الةلف.وجود عالقة ارمبا ي 

  وجثثود عالقثثة ارمبثثا  قثثور للتصثثميت الجيثثد اإللكترونثثي وأمثثن األعمثثال إلكترونيثثاً والحصثثة السثثوقية لوكثثاالل السثثياحة

 والسار بوالية الةلف. 

يا الترويا اإللكتروني خايثة عنثد ممثديت المنثتا الجديثد مثع محاولثة وقد أويت الدراسة بالعديد من التوييال أ مها موسيع مز

معظيت االستاادة من كن ما موفره التكنولوجيا في  ذا الجانع، مكليف مركال خاية متخصصة فثي مصثميت المواقثع اإللكترونيثة 

 لجعلها أكتر سهولة عند استخدامها.

 ( بع؟وان: وأ ر التسويق اإللكترو1212درااة فضا هللا )ني عل  زيادة الحصة السوليةو 

 ثثدفت الدراسثثة إلثثى الكةثثف عثثن وجثثود أثثثر للتسثثويق اإللكترونثثي علثثى الحصثثة السثثوقية بثثالتطبيق علثثى مثثركة دال الصثثناعية، 

زيثثادة الحصثثة السثثوقية، واسثثتخدم الباحثثث المثثنها الويثثاي والتثثاريخي كمثثنها  اإللكترونثثي فثثيوالتعثثرف علثثى دور التسثثويق 

 لباحث للعديد من النتايا أ مهاهللدراسة، وقد موين ا

 .وجود مأثير للتسويق اإللكتروني على زيادة الحصة السوقية 

 .أن المرونة في مويين الوساين التسويمية بصورة مبتكرة سا ت في معرفة الموقع للمنتجال التي يمدمها العمالي 
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 كتر وضوحاً ويمكن عمن استطال  إلكترونثي أن التسويق اإللكتروني لديو المدرة على إيصال المادة التسويمية بصورة أ

 عن المنتا المتا . 

وقثثد أويثثت الدراسثثة بالعديثثد مثثن التويثثيال أ مهثثا مجويثثد مصثثميت اإلعثثالن بالتعثثاون مثثع األفوثثن ليظهثثر التسثثويق اإللكترونثثي 

 بأحدث الطر  المتبعة في مجال التصميت وموسيع مجال اإلعالن اإللكتروني بالموقع. 

 ( بع؟للوان: ودور التسللويق اإللكترونللي فللي زيللادة الحصللة السللولية للم؟شللأة: بللالتطبيق عللل  لطللاع 7121درااللة حللران )

 المصارف السودانيو

 دفت الدراسة إلى إبراز براز أ مية دور التسويق اإللكتروني  وحث المصارف السودانية على مطثويره بغثرض زيثادة حصثتها 

ية بين التسويق اإللكتروني وزيادة الحصة السثوقية بالمصثارف السثودانية، السوقية، والكةف عن وجود عالقة ذال داللة إحصاي

قامت الدراسة على فرضية أن  نار عالقة ذال داللة إحصثايية بثين التسثويق اإللكترونثي  وزيثادة الحصثة السثوقية للمصثارف، 

المي، بنثك أم درمثان الثو ني، وقد مكون مجتمع الدراسة من، وامتملت عينة الدراسة على ثالث مصارف  ي يبنك فيصن اإلس

ماردة، واستخدم الباحث المثنها الويثاي كمثنها للدراسثة، واسثتعان باالسثتبانة كثأداة للدراسثة،  900بنك الخر وم  بلغ حجمها 

 وقد موين الباحث للعديد من النتايا أ مهاه

 مصارف السودانية.وجود عالقة ذال داللة إحصايية بين التسويق اإللكتروني وزيادة الحصة السوقية بال 

 .وجود عالقة ذال داللة إحصايية بين التسويق اإللكتروني والتكلاة اإللكترونية حيث أن التسويق اإللكتروني أقن مكلاة 

  وجثثود عالقثثة ذال داللثثة إحصثثايية بثثين التسثثويق اإللكترونثثي والتميثثز بثثالجودة للخدمثثة اإللكترونيثثة حثثي أن الخدمثثة

 اإللكترونية مكون أكتر جودة.

قد أويت الدراسة بالعديد من التوييال أ مها ضرورة التسو  عبر مبكة االنترنت حتى يستطيع الزباين الحصول على سثلع و

وخدمال بأسعار أقن مكلاة، ضرورة استخدام مبكة االنترنت في عمليال الترويا للويثول إلثى أكبثر عثدد مثن جمهثور العمثالي 

 وزيادة سمعتو لدى الجمهور.

  درااللة وماليسلليف( وتشلليريوMalesev & Cherry, 2021 بع؟للوان: والتسللويق الرلمللي وواللائا التوا للا )

 زيادة الحصة السولية للمؤاسات الصغيرة والمتواطة في الب؟اءو -ادجتماعي

 ثثدفت  ثثذه الدراسثثة إلثثى الكةثثف عثثن اسثثتخدام اسثثتراميجيال التسثثويق الرقمثثي ومثثن خثثالل وسثثاين التوايثثن االجتمثثاعي لزيثثادة 

قية مثن قبثن الةثركال الصثغيرة والمتوسثطة فثي مجثال البنثاي فثي اسثتراليا، وقثد مكثون مجتمثع الدراسثة مثن مثالكي الحصة السثو

  مثن مثالكي الةثركال الصثغيرة 91الةركال الصغيرة والمتوسطة في مجال البناي في استراليا، وامتملت عينثة الدراسثة علثى ي

النوعي، كما استعانت الدراسة الممابالل الةخصية كأداة للدراسثة، وقثد والمتوسطة في مجال البناي، واستخدمت الدراسة المنها 

 مويلت الدراسة إلى العديد من النتايا أ مهاه

  وجثثود فاعليثثة السثثتخدام اسثثتراميجيال التسثثويق الرقمثثي وباسثثتخدام وسثثاين التوايثثن االجتمثثاعي فثثي كسثثع المزيثثد مثثن

 عي بالعالمة التجارية بين العمالي المحتملين.العمالي ومعزيز اإلدارة الاعالة للعمالي وزيادة الو
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  مسثثاعد اسثثتراميجيال التسثثويق الرقمثثي وباسثثتخدام وسثثاين التوايثثن االجتمثثاعي فثثي منميثثة الحصثثة السثثوقية للمنظمثثال

 الصغيرة والمتوسطة في مجال البناي.

 يق الرقمثي وباسثتخدام وجود مصورال إيجابية لدى مالكي الةركال الصثغيرة والمتوسثطة حثول اسثتخدام أدوال التسثو

وسثثاين التوايثثن االجتمثثاعي، ويسثثاعد اسثثتخدام التسثثويق الرقمثثي فثثي محميثثق الميثثزة فثثي التكثثاليف والكاثثاية بالممارنثثة 

 بالتسويق التمليدر.

  يثثادر المصثثور فثثي العثثاملين ذور الكاثثاية فثثي التسثثويق اإللكترونثثي فثثي يثثعوبة اسثثتخدام التسثثويق الرقمثثي وباسثثتخدام

 الجتماعي في المنظمال.وساين التواين ا

كما أويت الدراسة بالعديد مثن التويثيال أ مهثاه ضثرورة اسثتخدام اسثتراميجيال التسثويق اإللكترونثي الاعالثة لزيثادة الحصثة 

 السوقية للمنظمال، وكذلك ضرورة معالجة التحديال في استخدام أدوال التسويق اإللكتروني في المنظمال.

 ( درااة وفاووPham, 2020بع؟و )ان: والعواما المؤ رة عل  الحصة السولية لمتاجر التجيئة: الدليا من فيت؟اوو 

 دفت  ذه الدراسة إلى الكةف عن العوامن الماثرة على الحصة السوقية لمتاجر التجزية في فيتنام، وقثد مكثون مجتمثع الدراسثة 

  مثن العمثالي والمثديرين فثي متثاجر 145علثى يمن العمالي والمديرين فثي متثاجر التجزيثة فثي فيتنثام، وامثتملت عينثة الدراسثة 

التجزية في فيتنام، واستخدمت الدراسة المنها الكمثي والنثوعي، كمثا اسثتعانت الدراسثة باالسثتبانة المسثحية كثأداة للدراسثة، وقثد 

 مويلت الدراسة إلى العديد من النتايا أ مهاه

 سثتراميجية المتعلمثة بزيثادة المبيعثال، وممثديت الخدمثة، مةمن العوامن الماثرة على الحصة السوقية لمتثاجر التجزيثةه اإل

 والتواين األفون، والتسويق ذو الجدوى، واالنتةار األوسع.

  مثثثن المسثثثتهلكين فثثثي فيتنثثثام علثثثى اإلعالنثثثال فثثثي متثثثاجر التجزيثثثة، حيثثثث يسثثثاعد التسثثثويق اإللكترونثثثي  %10يعتمثثثد

 موافر مجموعة كبيرة من المنتجال.واإلعالنال المنبتمة في موفير المعلومال للمستهلكين حول 

كما أويت الدراسة بالعديد من التوييال أ مهاه ضرورة إجراي المزيثد مثن الدراسثال المسثتمبلية التثي متنثاول فاعليثة اسثتخدام 

التسويق اإللكتروني في معزيز الحصة السوقية، وكذلك ضرورة مسثليا الوثوي علثى أ ميثة أدوال التسثويق اإللكترونثي الاعالثة 

 ي المنظمال.ف

 ( دراالة وأوراري ونكيري؟لاوOrare & Nkirina, 2019  بع؟لوان: وأ لر االتراتيجيات التسلويق اإللكترونلي علل )

 الحصة السولية للمتاجر اإللكتروني في مقاطعة نيروبي في كي؟ياو

فثي المتثاجر اإللكترونيثة فثي  الحصثة السثوقية اإللكتروني علثى دفت  ذه الدراسة إلى التعرف على مأثير استراميجيال التسويق 

مما عة نيروبي الكينية، وقد مكون مجتمع الدراسة من مديرر أقسام التسويق ومكنولوجيا المعلومال في المتاجر اإللكترونيثة فثي 

  مثثن المثثديرين للتسثثويق ومكنولوجيثثا المعلومثثال فثثي المتثثاجر 21مما عثثة نيروبثثي فثثي كينيثثا، وامثثتملت عينثثة الدراسثثة علثثى ي

ونيثثة، واسثثتخدمت الدراسثثة المثثنها الويثثاي والمسثثحي، كمثثا اسثثتعانت الدراسثثة باالسثثتبانة كثثأداة للدراسثثة، وقثثد مويثثلت اإللكتر

 الدراسة إلى العديد من النتايا أ مهاه
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  وجود مأثير ذو داللة إحصايية الستراميجيال التسويق اإللكتروني المتمتلة في التسويق بتصميت موقثع الويثع والتسثويق

التسثثويق بالعايثثد التحثثالاي والتسثثويق بوسثثاين التوايثثن االجتمثثاعي علثثى زيثثادة الحصثثة السثثوقية للمتثثاجر بثثالمحتوى و

 اإللكترونية في نيروبي.

  كانت إستراميجية التسويق بوساين التواين االجتماعي األكتر مثأثيراً بةثكن إيجثابي علثى الحصثة السثوقية فثي المتثاجر

 التسويق بالعايد التحالاي ثت التسويق بتصميت موقع الويع.اإللكترونية، يليها التسويق بالمحتوى و

كمثثا أويثثت الدراسثثة بالعديثثد مثثن التويثثيال أ مهثثاه ضثثرورة التركيثثز علثثى اسثثتراميجيال التسثثويق اإللكترونثثي فثثي المتثثاجر 

 اإللكترونية، وكذلك ضرورة مةجيع الحكومال للمنظمال على استخدام التسويق اإللكتروني.

 درااة و لدايات ون( وروا يلدينوHidayat & Nurwahidin, 2019 بع؟لوان: ودور التسلويق الرلملي فلي زيلادة )

 الحصة السولية لألعمال المصرفية اإلاالمية في اندونيسياو

 دفت  ذه الدراسة إلى الكةف عن دور التسويق الرقمي في زيادة الحصة السوقية لألعمال المصرفية اإلسالمية فثي اندونيسثيا، 

تمع الدراسة من الخبراي والمتخصصين فثي التسثويق الرقمثي والصثرافة اإلسثالمية فثي اندونيسثيا، وامثتملت عينثة وقد مكون مج

  مثثن الخبثثراي والمتخصصثثين فثثي التسثثويق الرقمثثي والصثثرافة اإلسثثالمية فثثي اندونيسثثيا، واسثثتخدمت الدراسثثة 5الدراسثثة علثثى ي

الةخصية واالستبانة المسحية كأدوال للدراسة، وقثد مويثلت الدراسثة  المنها الكمي والنوعي، كما استعانت الدراسة بالممابالل

 إلى العديد من النتايا أ مهاه

  يلعع التسثويق الرقمثي دور  ثام وحيثور فثي زيثادة الحصثة السثوقية مثن خثالل زيثادة المنتجثال والخثدمال المصثرفية

 اإلسالمية في المصارف اإلسالمية في اندونيسيا.

 ي بنثاي التمثة العامثة ودعثت التسثويق التمليثدر ومطثوير الحمثالل التسثويمية الرقميثة والتخطثيا يساعد التسويق الرقمثي فث

 لألسوا  المستهدفة في قطا  األعمال المصرفية اإلسالمية في اندونيسيا.

جيال كما أويت الدراسة بالعديثد مثن التويثيال أ مهثاه ضثرورة إجثراي المزيثد مثن الدراسثال المسثتمبلية التثي متنثاول اسثترامي

 التسويق الرقمي الاعالة، وكذلك ضرورة الكةف عن العوامن الماثرة على زيادة الحصة السوقية في المصارف اإلسالمية.

 التعليق عل  الدرااات السابقة:. 1.1.1

من خالل عرض الدراسال السثابمة التثي أجريثت فثي  ثذا الموضثو  اسثتعرض الباحثث عثدداً مثن الدراسثال العربيثة واألجنبيثة 

خايثة الدراسثال  -ذه الدراسال أجريت في بياال، وأنظمة معليمية مختلاثة إال أنهثا مةثابهة لمجتمثع دراسثة الباحثث ورغت أن  

 العربية استااد الباحث من الدراسال السابمة في عدة أمور من أ مهاه

  نظمثة، وبنثاي الحصثة السثوقية للم اإللكترونثي علثىمدعيت اإل ار النظثرر بنتثايا دراسثال وأبحثاث حثول أثثر التسثويق

 مةكلة البحث من خالل ا ال  الباحث على العديد من الدراسال السابمة والمةابهة بةكن ماليت.

 .استااد البحث الحالي من نتايا الدراسال السابمة في ممديت التوييال والممترحال والنتايا 
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  عثام، ومثا يميثز البحثث الحثالي  ثو البحث الحالي مناول أثر التسويق اإللكتروني علثى الحصثة السثوقية للمنظمثة بةثكن

مسليا الووي نحو إجراي المزيد من الدراسال العربيثة واألجنبيثة حثول  ثذا الموضثو ، نظثراً لملثة الدراسثال العربيثة 

  واألجنبية التي مستهدف  ذا الموضو  الهام.

 نتائج البحث:. 1

اسثثال السثثابمة التثثي مثثت إجرايهثثا فثثي بياثثال عربيثثة قثثام الباحثثث بدراسثثة مجموعثثة منتمثثاة مثثن األبحثثاث واألدبيثثال المدعومثثة بالدر

وأجنبية، و و ما مكنو من أن يصن إلى مجموعة من النتايا التي معد بمتابة خالية ما مت استنتاجو مثن ملثك األبحثاث واألدبيثال 

 يمكن ارد نتائج البحث عل  ال؟حو التالي:في بياال مختلاة، ومن  ذا المنطلق، 

مطوراً منطمياً لمجثال التسثويق بةثكن عثام، وال ينبغثي مناولثو باعتبثاره مجثال مسثتحدث فثي حثد ذامثو،  يعتبر التسويق اإللكتروني

حيث ارمبطت نةأمو بانتةار عوامثن اسثتخدام مكنولوجيثا االمصثاالل والمعلومثال التثي مثت مثن خاللهثا العمثن علثى ميسثير عمليثة 

لتوايثلية مثت االعتمثاد عليهثا لتةثكين رؤيثة جديثدة مسثاعد التواين بثين األفثراد فثي كثن وقثت ومثن أر مكثان، ملثك الخصثايش ا

قطاعال وأقسام التسويق في كافة المنظمال على الترويا لالست التجارر للمنظمثة ومثا منتجثو مثن منتجثال وخثدمال لااثة كبيثرة 

 من مستخدمي االنترنت واألجهزة الحاسوبية بةتى أنواعها.

نثي إال مثن خثالل مثوفير مجموعثة مثن المختصثين التسثويميين ممثن لثديهت خبثرال كما ال يمكثن مطبيثق أسثاليع التسثويق اإللكترو

واسعة في مجال مكنولوجيا االمصاالل والمعلومال، وذلثك يعثزر لكثون ملثك األسثاليع مةثتمن علثى نةثر المعلومثال مثن خثالل 

إللكترونثي، واسثتخدام التطبيمثال المواقع اإللكترونيثة كالمثدونال ومواقثع التوايثن االجتمثاعي، ونةثر اإلعالنثال علثى البريثد ا

والمواقثثع التجاريثثثة كمناثثثذ لنةثثثر اإلعالنثثثال، باإلضثثافة إلثثثى االسثثثتعانة بالممثثثا ع المرييثثثة والمسثثموعة التثثثي يثثثتت نةثثثر ا عبثثثر 

 المجموعال المنتةرة في ملك المواقع.

، وكلمثا ازدادل الحصثة السثوقية  ذا ومتمتن حصة المنظمة السوقية حجت مبيعامها من إجمثالي حجثت المبيعثال السثو  أو المطثا 

للمنظمثثة كثثان ذلثثك دلثثيالً علثثى مثثهرة عالمتهثثا التجاريثثة، ورواج اسثثتخدام منتجامهثثا وخثثدمامها التثثي ينتاثثع بهثثا مثثن خثثالل مثثريحة 

عريوة من العمالي والمستهلكين، و و ما يادر إلثى زيثادة ربحيتهثا علثى نطثا  إسثتراميجي، ويةثجع المسثتتمرين بثأن يوثخوا 

لمالية لالستاادة من موزيعال أربثا  ملثك المنظمثة، ولثذلك داللثة واضثحة لمثدى أ ميثة الحصثة السثوقية كمامثر يحثدد موارد ت ا

مسثتوى فعاليثة األداي االقتصثثادر والتنظيمثي والتسثثويمي للمنظمثة، علمثاً بثثأن الحصثة السثثوقية متثأثر، إمثا سثثلباً أو إيجابثاً بعوامثثن 

 خرى والتغيرال السوقية وماويالل العمالي.كسعر المنتا والمنافسة مع المنظمال األ

وبهثثذا الصثثدد مثثزداد فثثر  امثثتالر المنظمثثة لحصثثة سثثوقية أكبثثر حينمثثا ممثثوم بثثالتركيز علثثى كسثثع ثمثثة عثثدد أكبثثر مثثن العمثثالي 

والمسثثتتمرين ممثثن يسثثتخدمون منتجثثال وخثثدمامها، وذلثثك يصثثير أكتثثر يسثثراً وفعاليثثة حينمثثا يثثتت االعتمثثاد علثثى أسثثاليع التسثثويق 

لكترونثثي التثثي منةثثر المعلومثثال والموايثثاال بدقثثة وبأسثثلوب جثثاذب لالنتبثثاه، ممثثا يثثدعت موجهثثال المنظمثثة فثثي ممديثثد نطثثا  اإل

 معامالمها السوقية بصدد امتالر حصة سوقية أكبر.
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 تو يات البحث:. 1.1

ك فلي ضلوء ملا تقلدو وفقةا لما تم ارده من نتائج، تمكن الباحث من عرض مجموعة من المقترحات التي يو ي بتطبيقها، وذل

 من معلومات والتو ا له من اات؟تاجات بحثية ذات  لة:

مطثوير كاثايال ومهثارال المختصثين التسثويميين لكثي يمومثوا بتطويثع خبثرامهت التسثويمية بأسثاليع التسثويق اإللكترونثثي  .2

 واستخدام مطبيمال مكنولوجيا االمصاالل والمعلومال باعالية.

المنظمال على التسويق اإللكتروني، كوسيلة لدعت رؤى الدول بصدد محولها الرقمي  ضرورة مةجيع الحكومال العتماد .9

 على نحو مامن.

 مطوير المنظمة لبنيتها التحتية التكنولوجية، من خالل االعتماد على أجهزة متطورة، وأنظمة مةغين حديتة. .1

فيثة فثي كيايثة إنةثاي األكثواد التثي معمثن معيين مجموعة من الخبراي في البرمجة إلكساب المختصين التسثويميين خبثرة كا .4

على محسين آليال البحثث عثن العالمثة التجاريثة للمنظمثة، وظهور ثا فثي أوايثن يثاحال النتثايا علثى محركثال البحثث 

 المختلاة.

موفير مجموعة من اإلجرايال االستباقية لتو يد استخدام أساليع التسويق اإللكتروني لالستجابة إلثى أر مغيثرال  اريثة  .5

 التي قد يسبع عدم مواكبتها مملين حصة المنظمة السوقية. 22-ن جايحة كوفيدمت

التركيز على العوامن التي ماثر على الحصة السوقية، واستهداف مطوير ثا فثي الممثام األول. كثأن ممثوم المنظمثة بتكثوين  .2

أو اإلنمثا  منهثا بثأر مثكن  نطا  سعرر للمنتجال والخدمال يتوافق مع قدرة العمثالي الةثرايية، دون المسثاس بثالجودة

 كان، و و ما يكسبها ميزة منافسية مرقى نحو امتالر حصة سوقية أكبر.

إ ال  الحمالل التسويمية عبثر االنترنثت مثن خثالل نةثر مجموعثة مثن اإلعالنثال والدعايثة المرييثة والمسثموعة بةثكن  .2

ن االمثزان بثين عثدم موثايمة العمثالي " كثن فتثرة محثدد ا المنظمثة، حتثى يثتت محميثق عامثViral Marketingفيروسي "

 باإلعالنال المكتاة، وبين مذكير العمالي المدامى باعالية المنظمة وكسع عمالي جدد، ومن ثت امتالر حصة سوقية أكبر.

إجراي التعديالل الالزمثة علثى األ ثداف اإلسثتراميجية للمنظمثة بثأن متوثمن أسثاليع التسثويق اإللكترونثي باعتبثاره أحثد  .1

 وامن التي مساعد المنظمة للويول لمركز اقتصادر ومجارر مرمو ، وحيازمها لحصة مسويمية أكبر.أبرز الع

 :المراجع. 6

 المراجع العربية: .1.6

 . أثر التسويق المصرفي اإللكتروني على رضا العماليه دراسة مطبيميثة علثى المطثا  9022امكناني، ياية مختار محمد. ي

 .114 -102 ، 1ي12لبحوث والدراسال التجارية لمية لالمصرفي في الكويت. المجلة الع

 . التسويق اإللكتروني وآليال حماية المسثتهلك. الملتمثي الثو ني التالثث حثول 9021بادي ، نبيلة؛ لطرش، يبرينة. يأبرين 

 لجزاير.أبرين ، ا 94-91المستهلك واالقتصاد الرقميه ضرورة االنتمال ومحديال الحماية، المنعمد في الاترة بين ي

 . العالقثة بثين أدوال التسثويق 9022البنا،  لعت أسعد عبد الحميد؛ عبد ه، عادل عبد الهادر؛ النجار، سثناي محمثد أحمثد. ي

 .122 -141 ، 2الدراسال والبحوث التجارية، ي المستهلكه دراسة مطبيمية. مجلة اإللكتروني وسلور
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كنولوجيثثا المعلومثثال واالمصثثال الحثثديث فثثي التسثثويق اإللكترونثثيه  . دور موظيثثف م9022البيثثامي، حثثارث يثثاس خوثثير. ي

 .224 -212 ، 22قال العامة للةر  األوسا، يدراسة نظرية. مجلة بحوث العال

منميثة الحصثة السثوقيةه حالثة مجموعثة مثن الوكثاالل  اإللكترونثي فثي . دور التسويق 9092حمزة، مزيان؛ علي، دحماني. ي

 .199-102  ، 9ي22اقتصاديال ممال أفريميا، السياحية بالةلف. مجلة 

الربيعاور، سعدون حمود جتير؛ عباس، حسين وليد حسين؛ العامرر، سارة على سثعيد؛ الزبيثدر، سثماي علثى عبثد الحسثين. 

  . إدارة التسويقه أس  وماا يت معايرة. عمانه دار غيداي للنةر والتوزيع.9025ي

 -152 ، 24ي1 ،ة يت. مجلثثة دفثثامر اقتصثثاديلكترونثثيه قثثراية فثثي األسثث  والماثثا . التسثثويق اإل9022رمثثاس، محمثثد أمثثين. ي

120. 

 . دور لتسويق اإللكتروني ودوره في زيادة الحصة السوقية للمنةثأةه بثالتطبيق علثى قطثا  9022سعيد، أحمد جما  حران. ي

 .294-244 ، 92ي2 ،المصارف السوداني في غزة. مجلة الدراسال العليا

 . فاعلية التعلت الجوال المثايت علثى الثورش التعليميثة 9021اب محمد؛ أمين، زينع محمد؛ السيد، دعاي محمود. يالسوا ، رح

أخصايي مكنولوجيا التعلثيت. مجلثة البحثوث فثي مجثاالل التربيثة النوعيثة،  اإللكتروني لدرفي منمية مهارال التسويق 

 .51 -11  ، 22ي

 إلثى . اإلدارة اإللكترونيثةه مثدخن 9021يت، أسثامة محمثد؛ بيثومي،  ةثام محمثد. يالةريف، عمثر أحمثد أبثو  امثت؛ عبثد العلث

 اإلدارة التعليمية الحديتة. عمانه دار المنا ا للنةر والتوزيع.

  . قوايا ور انال بحتية را نة. األردنه دار اليازورر العلمية للنةر والتوزيع.9022مايمة، مهرر. ي

 . إسثتراميجية المحثيا األزر  والميثزة التنافسثية المسثتدامةه مثدخن 9029مكي محمود. ي  الع، عالي فرحان؛ البناي، زينع

 معاير. عمانه دار الحامد للنةر والتوزيع.

الماسسثثة االقتصثثاديةه دراسثثة حالثثة ماسسثثة "أن سثثي أ"  اإللكترونثثي فثثي . التسثثويق 9022 ثثا ير، ناديثثة؛ زبيثثرر، رابثثح. ي

 .244 -292 ، 29روبية. مجلة جديد االقتصاد، ي

 . إدارة سلسثثلة التجهيثثز وأبعثثاد إسثثتراميجية العمليثثال واألداي التسثثويمي. 9021الطويثثن، أكثثرم أحمثثد؛ العبثثادر، علثثى وليثثد. ي

 عمانه دار الحامد للنةر والتوزيع.

ة المثوارد  . دور والي العثاملين فثي معزيثز الحصثة السثوقية بتوسثيا اسثتراميجيال إدار9022عبد الجبار، رما عبد الخالق. ي

 -944 ، 22ي91 ،البةريةه بحث ميداني في مركال االمصاالل الخلوية في بغداد. مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية

922. 

 . أثر التثرويا اإللكترونثي فثي معزيثز الحصثة السثوقيةه دراسثة ميدانيثة مثن وجهثة نظثر 9022العبيدر، إياد فاضن محسن. ي

 ار في األردن. يرسالة ماجستير غير منةورة ، جامعة آل البيت، األردن.العاملين في مكامع السياحة والس

االرممثثاي بالمثثدرة التنافسثثثية  اإللكترونثثي فثثي . دراسثثة محليليثثثة ألثثثر التسثثويق 9024العتيبثثي، ضثثرار عبثثد الحميثثد التثثوم. ي

 .941 -219،  29علمية لمطا  كليال التجارة، يللمستةايال بالتطبيق على منطمة عسير. المجلة ال

  . التسويق اإللكتروني في العالت العربي. الما رةه دار النةر للجامعال.9029عجيزة، مروة مبن؛ الةمرر، خالد بطي. ي
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 . مثثأثير مطثثور الحصثثة السثثوقية لماسسثثة "مثثوبيلي " علثثى مركثثز يثثناعة خدمثثة 9021عرقثثابي، عثثادل؛ بومومثثة، محمثثد. ي

 .222 -252 ، 24. مجلة االقتصاد الصناعي، ي9025-9001الهامف المحمول في الجزاير خالل الاترة 

  . التسويق اإللكتروني. األردنه دار اليازورر العلمية للنةر والتوزيع.9022العال ، بةير. ي

 . أثر التسويق اإللكترونثي علثى زيثادة الحصثة السثوقيةه بثالتطبيق علثى مجموعثة دال 9090فون ه، أحمد عادل محمود. ي

 م. يرسالة بكالوريوس غير منةورة ، جامعة العلوم والتمانة، السودان.9090م إلى 9022ة من الغذايية الاتر

 . النظثثام التسثثويمي ومجويثثد خثثدمال المطثثا  المصثثرفيه مثثدخن ابتكثثارر. المثثا رةه 9025قنثثدوز،  ثثار ؛ جعثثالب، علثثي. ي

 ماسسة التمافة الجامعية.

م الطر  الكيايةه دراسة حالثة زبثاين ماسسثة أركثوديت إلنتثاج وموزيثع  . قياس الحصة السوقية باستخدا9022محمد، عبادة. ي

 .21-12 ، 21األجهزة االلكترومنزلية. مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، ي

  . دراسة مراحن مطور العالقة مع الوسطاي التجاريين وأثر ا على الحصة السوقيةه دراسة علثى عينثة9021محمد، عبادة. ي

من الوسطاي التجاريين في قطا  بيع وموزيع األجهزة االلكترومنزلية. يرسالة دكتوراه غير منةورة ، جامعثة محمثد 

 بوضياف المسيلة، الجزاير.

محسثثين جثثودة الخدمثثةه بثثالبنور التجاريثثة  اإللكترونثثي علثثى . مثثأثير التسثثويق 9090المطيثثرر، عبثثد العزيثثز مجعثثد فثثار . ي

 .411 -422 ، 4المالية والتجارية، يالكويتية. مجلة البحوث 
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