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لما لو مف اىمية كبيرة وارتباط مباشر بشبكة يعد موضوع التسويؽ االلكتروني مف الموضوعات الحديثة 
ؽ التفاعؿ اف تحقمف خالليا شركات التسويؽ يمكف  االنترنت والتي تعتبر الوسيمة الوحيدة التي 

التسويؽ االلكتروني  مفيـو  والتواصؿ مع الزبوف وبالسرعة الممكنة , لذلؾ ظيرت الحاجة الى ابراز
 .ومدى اثره عمى جودة الخدمة المقدمة لمزبوف 

 .(الخدمات المقدمة ،جودةالالتسويؽ االلكتروني , )الكممات المفتاحية : 
The impact of e-marketing on the quality of services provided to the 

customer 
Mother. Muammar Aqil Obaid,         researcher Fouad Freeh Shamkhi 

Faculty of Management and Economics - Sumer University  

Abstracts: 

 The issue of e-marketing is one of the modern topics because of its 

great importance and a direct link to the Internet, which is the only means 

through which marketing companies can achieve interaction and 

communication with the customer as quickly as possible. . 

Keywords: (electronic marketing, quality, services provided). 

 المقدمة :
 السنوات في الخدمات قطاع مجاؿ في تكنولوجياً  تطوراً   العراقية االسواؽ شيدت  

 في كبيرة تغييرات مف احدثتو وما العراؽ في االنترنت شبكة ظيور بعد وخاصةً   االخيرة
 المنافس الى النظر خالؿ مف الخدمية لمشركات المستقبمية الرؤى وفي االستراتيجي الفكر

 وعمى,  اوالعالمي المحمي المستوى عمى سواء اخرى زاوية مف الزبوف والى زاوية مف
 قبؿ اي التقميدي التسويؽ بمفيوـ تعمؿ كانت التي الشركات فأف السابؽ في العكس
 الزبوف توقعات حسب ال الشركة رغبة وحسب البيع ثـ االنتاج ىدفيا كاف األنترنت ظيور
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 لبعد نظراً  االخرى المنتجات مع المنتجات تمؾ يقارف ال الوقت ذلؾ في الزبوف كاف حيث
 وسيمة كانت واف متسع بشكؿ لمترويج وسائؿ وجود وعدـ والزبوف المنتج بيف المسافة
 انتشار وبعد الحالي الوقت في اما,  بالغرض تفي ال فيي لمترويج كتقنية التمفاز

 منتجاتيـ عف البحث عمى االفراد ساعد معيا الفرد وانسجاـ واسع بشكؿ التكنولوجيا
 محركات خالؿ ومف والجودة السعر حيث مف المماثمة الشركات مع ومقارنتيا ورغباتيـ

 التسويؽ مف والتحوؿ التغيير عمى الشركات مف الكثير اجبر الذي االمر كوكؿ البحث
 ثـ الزبوف توقعات حسب االنتاج مبدأ مف وانطالقيا االلكتروني التسويؽ الى التقميدي

 بمختمؼ ارضائو تحاوؿ الشركات واف لممنتجات السيد ىو أصبح الزبوف الف البيع
 بيف جغرافية حواجز وجود وعدـ النشاط نفس في المنافسة الشركات لتعدد نظراً  الوسائؿ

 الساحة لدى الحديثة المواضيع مف االلكتروني التسويؽ موضوع ويعتبر. والمنتج الزبوف
 فقد المتقدمة الدوؿ مف العكس عمى األخيرة اآلونة في الشركات بو اىتمت اذ العراقية

 مجاؿ في التقدـ بسبب كبيراً  نجاحاً  يحقؽ اف واستطاع الدوؿ ىذه في واسعاً  مأخذاً  أخذ
 ارتباط ولديػة التكنولوجيػة بالبيئػة  مرتبط االلكتروني التسويؽ اف نجد لذلؾ  التكنولوجيا

 الشركات خالليا مف تستطيػع التي الوحيػدة الوسيمة تعتبر التي االنتػرنت بشبكػة مباشػر
 وبيذا.  بمتطمباتيـ والوفاء ورغباتيـ حاجاتيـ إلشباع لزبائنيا خدماتيا تقػديـ الخدمية
 ذات خػدمات تػقدـ اف االلكتروني التسويؽ مجػاؿ في تعمػؿ التي الشركػات عمى يفتػرض

 المنافسػة الشػركات عمى التفوؽ تسػتطيع حتى الزبوف توقعات مع ؽتتواف عػالية جػودة
 الزبائف تجذب ومتميزة فريدة خدمات تػقديـ خػالؿ مف السوؽ في التنافسي موقعيا وتثبيت
 كػي  التطػورات سػرعة مع التػكػيؼ عمى القػدرة لدييا تكػوف اف لذلؾ اضافةً  انتباىيـ وتمفت

 . اعمػاليا مجػاؿ في التػقدـ عمى تسػاعدىا
االوؿ تناوؿ منيجية البحث  المفصؿمفصميف وتأسيسًا مما سبؽ فإف البحث يتكوف مف  

 .اما الثاني تناوؿ الجانب النظري لمبحث وبعض الدراسات السابقة 
 وبعض الدراسات السابقة  منيجية البحث المبحث االوؿ :
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: تنطوي مشكمة البحث عمى التساؤالت اآلتية :                                                          اواًل : مشكمة البحث 
 ماىي نظرة الزبوف تجاه التسويؽ االلكتروني . -1
 .ماىي توقعات الزبوف تجاه جودة الخدمات المقدمة  -2

تي :                                                                        ثانيًا : اىداؼ البحث : ييدؼ البحث الى تحقيؽ اآل
                                                                                                                     جودة الخدمات المقدمة لمزبوف . في تحقيؽ التعرؼ عمى اثر التسويؽ االلكتروني  -1
 التعرؼ عمى مستوى ثقة الزبوف تجاه جودة الخدمات المقدمة .                                                                   -2

                                                                             ثالثًا : اىمية البحث : تأتي اىمية البحث مف اآلتي :
التسويؽ االلكتروني )توفر قاعدة بيانات التسويؽ , أمف  ابعادتسميط الضوء عمى  -1

( بإعتبارىا ركائز اساسية ال تستطيع  اي  , البحث والتطوير المعمومات االلكترونية 
 شركة تعمؿ في ىذا المجاؿ في التخمي عنيا .

إقناع الزبوف  التي تمارس التسويؽ االلكتروني فيإبراز الدور الذي تمعبو الشركات  -2
  الحالي بالخدمات المقدمة

 الدراسات السابقة 
 التسويؽ االلكتروني دراسات  -
 البنوؾ لدى االلكتروني التسويؽ استخداـ واقع بعنواف : 2009دراسة االسطؿ  -1

 غزة قطاع في العاممة
 البنوؾ لدى االلكتروني التسويؽ ممارسة وتطبيؽ واقع عمى التعرؼ الى الدراسة ىدفت

 التسويقية الممارسات ظؿ في االدارية المستويات نظر وجية مف غزة قطاع في العاممة
 الوظيفي والكادر لمبنؾ بالنسبة مزايا مف يحققو وما الممارس الواقع معرفة الى تيدؼ التي

 مف يحقؽ وما والعمالء البنؾ موظفي مف كؿ تواجو التي الصعوبات وماىي والعمالء
 البحث,  والسرية الخصوصية, االلكترونية المعمومات امف, البيانات قاعدة في توفر

 ومجتمع عينة تمثمت . االلكتروني التسويؽ استخداـ عند العميا االدارة دعـ,  والتطوير
 الفروع مدراء,  العاـ المدير) مف والدنيا والوسطى العميا اإلدارية المستويات مف الدراسة
 عددىـ وكاف(  العميا االدارة موظفي,  المراقبيف,  االقساـ رؤساء,  المسؤوليف, ونوابيـ
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 في متمثمة االلكتروني لمتسويؽ ممارس واقع ىناؾ اف الدراسة توصمت . ادارياً  202
 االدارة دعـ,  والتطوير البحث,  والسرية الخصوصية,  المعمومات امف, البيانات قاعدة)

 التسويؽ استخداـ تعزيز الدراسة اوصت وقد% . 80 تفوؽ مرتفعة بدرجة(  العميا
 تعزيز عمى والعمؿ العمالء عمى بالتركيز االىتماـ وتعزيز مزايا مف لالستفادة االلكتروني

 البنوؾ في العامميف وتمكيف البنكي العمؿ لممارسة االلكترونية الوسائؿ احدث استخداـ
 المقدمة البنكية لمخدمات االلكتروني التسويؽ تطبيقات في الحديثة الطرؽ استخداـ مف

 . لمعمالء
 بعنواف : (   Niveen,Saghier            2021 )         دراسة -2

     The Effect Of E- Marketing Orientation On E- business 
strategy E- trust as a Mediator                                                                               

 استراتيجية حوؿ االلكتروني التسويؽ توجيات بيف العالقة شرح الى الدراسة ىدفت
 عينة شممت,  كوسيط االلكترونية الثقة االعتبار بعيف االخذ مع االلكترونية االعماؿ
 التأثير اف عمى الدراسة نتائج خمصت,  المستيدفيف مف الزبائف مف  306 عمى الدراسة

 الثقة باستثناء االعماؿ استراتيجية ابعاد عمى االلكتروني التسويؽ توجيو ألبعاد المباشر
 . جزئيا مدعوـ االلكترونية

 بعنواف : (  Ayoola, Ibrahim   2020)      دراسة -3
Effect Of Electronic Marketing On Customer Satisfaction : 

Evidence From Selected Airlines Services in Nigeria  .                    

 شركات خدمات عف العمالء ارض عمى االلكتروني التسويؽ تأثير الى الدراسة ىدفت
 واخذت  لمطيراف شركات ست مف الدراسة مجتمع تكوفو  نيجيريا في المختارة الطيراف

 البحث محركات تحسيف اف الدراسة نتائج وخمصت,  عميؿ  100 الدراسة عينة
 شركات خدمات عف العمالء رضا عمى ايجابية آثار ليا االلكتروني البريد عبر والتسويؽ

    .  نيجيريا في الطيراف
 بعنواف :(      AL asheq et al  2021 )            دراسة -4
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THE IMPACT OF E- MARKETING ORIENTATION 
TECHNOLOGICAL ORIENTATION AND LEARNING CAPACITY 
ON ONLINE SME PERFORMANCE                                                                     

 عمى والقدرة التكنولوجي والتوجيو االلكتروني التسويؽ توجيو اختبار الى الدراسة تىدف
 وعينة مجتمع وتكوف,  بنغالديش في والمتوسطة الصغيرة الشركات أداء عمى التعمـ

 نتائج اظيرت,  156 عددىـ والبالغ والمتوسطة الصغيرة الشركات اصحاب مف الدراسة
 عبر والمتوسطة الصغيرة الشركات اداء عمى تأثير لو االلكتروني التسويؽ اف الدراسة
     . تاالنترن

 دراسات جودة الخدمات المقدمة لمزبوف  -
بعنواف :    (     2021         اميف,      زقايدراسة )  -1

 الياتؼ متعامؿ وكالة حالة دراسة) التنافسية الميزة عمى واثرىا الخدمات جودة مستوى
 واثرىا الخدمات جودة مستوى تحديد الى الدراسة ىذه  ىدفت سعيدة بوالية( اوريدو) النقاؿ
 ىذه  ىدفت,  سعيدة بوكالة اوريدو النقاؿ الياتؼ متعامؿ بوكالة التنافسية الميزة عمى

 متعامؿ بوكالة التنافسية الميزة عمى واثرىا الخدمات جودة مستوى تحديد الى الدراسة
 متعاممي عمالء مف الدراسة وعينة مجتمع وتكوف,  سعيدة بوكالة اوريدو النقاؿ الياتؼ
 أثر وجود النتائج وبينت,  عميالً 71 عمى العينة شممت حيث سعيدة بوالية النقاؿ الياتؼ
 اكدت كما,   الزبوف ورضا بالعالقات التسويؽ مف كؿ عمى البنكية الخدمة لجودة معنوي
 . التنافسية والميزة الخدمات جودة عناصر بيف واثر ارتباط عالقة وجود الدراسة

2-      (ASRIL ARILAHA , et al    2021     ) : بعنواف 
Customer Perception of E- Service Quality: An Empirical Study in 

Indonesia                                             
 االعتمادية,  الويب تصميـ) االلكترونية الخدمة جودة ابعاد تأثير في الدراسة ىذه ىدفت

 الدراسة وعينة مجتمع وتكوف,  الزبوف تصور عمى(  التخصيص,  الثقة,  االستجابة, 
 جودة اف النتائج واظيرت,  مالوكو وشماؿ سوالويزي وشماؿ جنوب مف مشاركاً  278 مف
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,  الثقة,  االستجابة,  االعتمادية,  الويب تصميـ) ابعادىا في االلكترونية الخدمة
 . الزبائف تصور عمى ايجابي تأثير ليا(  التخصيص

3-   ,et al      2019   Markos  Karl  ) : بعنوان  

The Influence of Website Service Quality on Customer Satisfaction 

Towards Online Shopping : The Mediating Role of Confirmation of 

Expectation  .                                                   

 تأكيد مع الموقع خدمة  جودة عمى بناءً  الزبوف رضا قياس الى الدراسة ىذه تىدف
  الخاصة البنوؾ  في يعمموف  زبوف  342 عمى  الدراسة  عينة شممت, و  الزبوف توقعات

 ميمة ايجابية عالقة ليا الموقع خدمة جودة اف الدراسة نتائج واظيرت,  بنغالديش  في
 . االنترنت عبر التسوؽ تجاه رضاىـ مستوى وبالتالي الزبائف توقعات تأكيد مع
 (       SMERAN   AL ,  HAWARY AL      2017)          دراسة -4

 بعنواف :
Impact of Electronic Service Quality on Customers Satisfaction of 

Islamic Bank in Jordon 

 االسالمية البنوؾ زبائف رضا عمى االلكترونية الخدمة جودة اثر دراسة الى الدراسة ىدفت
,  الويب موقع تصميـ,  الفعالية,  االستخداـ سيولة,  الموثوقية)  ابعادىا في االردف في

 في االسالمية البنوؾ زبائف مف الدراسة وعينة مجتمع وتألؼ,  ( االستجابة,  الخصوصية
 احصائية داللة ذو اثر ىاؾ اف الدراسة نتائج واظيرت,  زبوف  300 وعددىـ االردف

,  الويب موقع تصميـ,  االستخداـ سيولة)  ابعادىا في االلكترونية الخدمة جودة عمى
 فيما اما,  االردف في االسالمية البنوؾ زبائف رضا عمى(  االستجابة,  الخصوصية

  . الزبائف رضا عمى كبير تأثير ىناؾ يكف لـ والفعالية  االعتمادية  ببعدي يتعمؽ
  المبحث الثاني : الجانب النظري

  (The Concept Of E-Marketing) االلكتروني التسويؽ مفيوـ -
 ألمسػوقة ألشػركػة إف   عمػى يػدؿ(  E-Marketing) األلكتػرونػي التسػويؽ مصػطمح إف  

 وتعػريفو الزبػوف مػع التواصػؿ خالؿ  مػف ألكتػرونيػة بطػريقة  وأنشػطتيػا ميػاميػا تػمارس
 . األنتػرنػت  شػبكػة وتحػديػداً  األلكػترونػي موقعيػا عبػر تعرضيػا التػي والخػدمات بالسػمع
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 األعمػاؿ مػف فرعيػة  مجػموعػة  بأنو األلكتروني التسػويؽ(  Sigel:2003)   يعػرؼ
  التسػويؽ أنشػطة ألداء األنػترنت شػبكػة عبػر األلكتػرونيػة الوسػائط تسػتخػدـ التػي التجارية
 :Judy eat al 2014ويػرى( . Olgha , 2017 : 149. )الشػركة أىداؼ  وتحػقيؽ

 تكنػولوجػيا يسػتخػدـ كػونػو الحػديثػة المفاىػيـ مػف األلكتػرونػي التسػويؽ بأف(  ( 23
 وتبادليػا لمزبائػف قيمػة تخػمؽ التػي العػروض ءإنشػا وعمػميات التسػويؽ لنشػاط المعػمومػات

 وتقنيػات مبادئ تطػبيؽ إنو عمػى أيضػاً  وعػرؼ.  والمجػتمػع والشػركػاء لمزبائػف وتقديميػا
 : Haybe,2015) األنتػرنت شػبكػة خػالؿ ومػف األلكترونية الوسػائط طريػؽ عػف التسػويؽ

 طػرفيف بيػف تحػدث عمميػة األلكتػرونػي التسػويؽ بأف اعاله التعاريؼ مػف نسػتنتج ( . 4
 الشػركػة موقػع خػالؿ ومػف األنتػرنت شػبكػة عمػى مسػتقبػؿ واألخػر مرسػؿ أحػدىما

 خػالليػا مػف يسػتطيع ألكتػرونياً  والمعػمومات البيػانات تبػادؿ خػالليا مػف يتػـ األلكتػروني
 . المناسػب والمكػاف المناسػب بالوقػت احػتياجػاتو عمػى الحصػوؿ األوؿ الطػرؼ

  االلكتروني التسويؽ  أىمية -
 عمى العالمية المنافسة اشتداد مع الحالي الوقت في االلكتروني التسويؽ اىمية برزت

 المستيدفة الشرائح الى لموصوؿ الشركات اماـ المجاؿ وفسح اوخدمات سمع سواء المنتجات
 وتبرز.  العالمي السوؽ في تتنافس الشركات مماجعؿ ترويجية بطرؽ واقناعيـ الزبائف مف

 ( . 458:  2014,  واخروف الربيعاوي: ) اآلتي في االلكتروني التسويؽ اىمية
 االنتػرنت شػبكػة عمى وخػدماتيا منتجػاتيا عػرض فػي الشػركػات اماـ المجػاؿ فسح -1

 . العػالػـ انحػاء مخػتمؼ وفػي السػنة اياـ طػواؿ سػاعة 24 ولمػدة انقطػاع وبػدوف
 في خاصةً  المنتجػات عمى المصػاريؼ تخػفيػض عمى الشػركػات اماـ المجاؿ فسح -2

 .الترويجػي الجػانب
 الحػدود يعػبر لكونو  الزبائف مع  التفاعمي االتصاؿ عمى الشركات اماـ المجاؿ فسح -3

 مع والمػعػمومات البيانات لتبػادؿ فعػالػة طػريقػة يوفػر ممػا الدوؿ بيف والمسػافات الجػغرافيػة
 .  والزبػوف الشػركػة



 هـ4111-م  2022. لسىت الثالث  العذد /رابع المجلذ ال / رابعتمجلت الذراساث المستذامت . السىت ال

 
 

 

 
 1104 

 واقناعػيػـ الزبائػف مػف المسػتيػدفػة الشػرائح الى لموصػوؿ الشػركات امػاـ المجػاؿ فسػح -4
 . العالمػي السػوؽ في تتنافػس الشػركات ممػاجػعؿ ترويجػية بطػرؽ

 مف اوخدمة سمعو تخص معمومة اي عمى الحصوؿ في الزبائف اماـ المجاؿ فسح -5
 .  االنترنت شبكة طريؽ وعف االلكتروني الشركة موقع الى الدخوؿ خالؿ

  االلكتروني التسويؽ  مراحؿ -
 سماف:) ىي مراحؿ اربع مف وتتكوف االلكتروني التسويؽ دورة عف يعبر نموذج آرثر قدـ
 ,2020  :9 ) 
 االسواؽ وتحديد الزبوف ورغبات احتياجات تحديد المرحمة ىذه في يتـ  -: االعداد مرحمة-1

 الحصوؿ في السرعة المرحمة ىذه في االمر يتطمب حيث المنافسة طبيعة وتحديد المستيدفة
 .التسويؽ بحوث طريؽ وعف االنترنت شبكة عبر والمعمومات البيانات عمى

 والخدمات بالسمع وتعريفو بالزبوف االتصاؿ المرحمة ىذه في يتـ -: االتصاؿ مرحمة-2
 اربع مف وتتكوف االلكتروني الشركة موقع عبر االسواؽ في طرحيا يتـ التي الجديدة
 ومرحمة الزبوف لدى االىتماـ أثارة ومرحمة الزبوف انتباه جذب مرحمة:  فرعية مراحؿ
 . الزبوف قبؿ مف الشراء قرار اتخاذ ومرحمة الزبوف لدى الرغبة تكويف

 يحتاجيا التي المنتجات عمى الزبوف حصوؿ المرحمة ىذه في يتـ -: التبادؿ مرحمة-3
 . اآلمف الدفع نظاـ باستخداـ نقودىا عمى الشركة حصوؿ مقابؿ

 كافة وتقديـ  عميو والحفاظ الزبوف كسب المرحمة ىذه في يتـ  -: البيع بعد ما مرحمة-4
 . االلكتروني الموقع عبر التواصؿ عمميات خالؿ مف لو الخدمات

 خصائص التسويؽ االلكتروني /   -
 التطػور نتيجػة األلكتػرونػي التسػويؽ بيػا تمػيػز الخػصػائػص مػف مجػموعػة ىػناؾ          

 قبؿ مػف استخدامو ودرجة واسع بشكؿ االنترنت وانتشار التكنػولوجػيا مجػاؿ فػي المسػتمػر
 . التسػويؽ عمػميات فػي والشػركات الزبائػف
 ( :13:  2015,  العػديمػي)اآلتػي فػي الخػصػائص تػمؾ وتتمػثؿ
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 خالليػا مػف يػستطيػع واسػعػة خػدمػات االلكتػرونػي التسػويؽ يقػدـ:   الواسػعػة الخػدمػات-1
 أي وفػي االلكتػرونػي التسػويؽ موقػع عبػر يرغبػونيػا التػي منتجػاتيػـ الػى يصػموا أف الزبائػف
 . عالمػي توقيػت

 حػواجػز توجػد ال أي عالمػياً  منفتػح بأنػو األلكتػرونػي التسػويؽ يتمػيػز:  الػعالمػيػة-2
 خػالؿ مػف العػالـ فػي منطػقة أي مػف منتجػاتو يتسػوؽ أف لمزبػوف يمكػف بحػيث جػغػرافيػة

 . لمشػركة المخػصػص األلكػترونػي التسػويؽ مػوقع
 الكبيرة الشركات بيف المسافات االلكتروني التسويؽ يضيؽ:  المسافات تضييؽ -3

 الشركات باستطاعة اي البشري والكادر والتوزيع االنتاج حيث مف الصغيرة والشركات
 لدييا تكوف اف وبدوف االنترنت شبكة خالؿ مف العالمية االسواؽ الى تصؿ اف الصغيرة

 .  الشركات تمؾ مع تتنافس يجعميا ما وىذا الكبيرة الشركات في كما ضخمة تحتية بنية
 ألكػترونيػة وتقنػيات بػوسػائؿ األلكتػرونػي التسػويؽ يػرتبػط:   التػكنػولوجػي التغػيػر سػرعػة -4

 أشػد مػف التكنػولوجػية البيئػة ألف متسػارع بشػكؿ وتتػطور بإسػتمػرار تتغػير التقنػيات وىػذه
 . العالمػي المسػتػوى عمػى تغيػًرا البيػئات

 االعالف تستخدـ التي الشركات عمى يجب:  االنترنت شبكة عبر االعالف اىمية -5
 انتباه وجذب االثارة عنصر تراعي اف منتجاتيا لترويج كوسيمة االلكتروني موقعيا عبر

 شبكة عبر الشركات تطرحيا التي الرسائؿ لكثرة نظراً  االلكترونية لمرسائؿ المستقبؿ
 . االنترنت

 التسويؽ مف والحذر الحيطة اتخاذ الزبائف عمى يجب:  الوىمية والشركات الخداع -6
 انيا وتدعي الكترونية مواقع لدييا الشركات بعض الف الحقيقي وغير الصادؽ غير

 اساليب مستخدمة الواقع ارض عمى موجودة غير وىي االلكتروني التسويؽ وظيفة تمارس
 . واالحتياؿ والنصب الخداع

  االلكتروني التسويؽ وعيوب مزايا -
  االلكتروني التسويؽ مزايا/ أ

 (2016:  22,   الصباغ) مزايا بعدة االلكتروني التسويؽ يتميز



 هـ4111-م  2022. لسىت الثالث  العذد /رابع المجلذ ال / رابعتمجلت الذراساث المستذامت . السىت ال

 
 

 

 
 1106 

 باسػتخػداـ السػيػولة بمنتيػى والخػدمات السػمع عػف معمػومػات عمى الزبائػف حػصػوؿ -1
 . كػوكػؿ البحػث محػركػات

 خالؿ مف المنزؿ مف الخروج دوف وشراء بيع مف التبادؿ عمميات اتماـ لمزبائف يمكف -2
 . االلكتروني الشركة موقع

 . الحػتياجػاتيػـ وفػقاً  الطمػبات وحسػب لمزبائػف الشػركػة اسػتجػابة -3
 . التقميدي التسويؽ تكمفة مف بكثير اقؿ االلكتروني التسويؽ في التكمفة تعتبر -4
 لمشػركػات يحػقػؽ ممػا  لمنتجاتيا الترويج في لمشركات االلكتروني التسويؽ يفسح -5

 . اضػافيػة مبيعػات
  جديدة عمؿ وفرص جديدة وخدمات سمع االلكتروني التسويؽ يخمؽ -6
 خالؿ مف تنافسية مزايا تحقؽ اف االلكتروني التسويؽ تمارس التي لمشركات يمكف -7

 . واسع بشكؿ منتجاتيا انتشار
  االلكتروني التسويؽ عيوب -

 ( 34:  2020, بوداود,  الجمؿ) العيوب مف جممة االلكتروني لمتسويؽ
 حسابيا  اختراؽ يتـ فقد الشركة معمومات وسرية امف الى االلكتروني التسويؽ يفتقر-1

 .اليكر في المتخصصيف قبؿ مف
 . الدوؿ بعض في واسع بشكؿ االنترنت شبكة انتشار عدـ-2
 اسماء خالؿ مف الرديئة والخدمات لمبضائع التسويؽ في التظميؿ اسموب استخداـ-3

 . الواقع ارض عمى موجودة تكوف ال قد وىمية
 ال حيث المنتجات في عيب ظير اذا المشتري تحمي وتشريعات قوانيف وجود عدـ-4

 . اموالو استرجاع يستطيع
 مف يقمؿ قد المنافسة الشركات وخدمات منتجات تستيدؼ التي المضادة الدعاية-5

 .المنتجات ىذه تجاه الزبائف مصداقية
 : االتي خالؿ مف المساوئ بعض معالجة ويمكننا
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 بإستخداـ وذلؾ لمياكر المضادة الحديثة والبرامج التقنيات احدث الشركة استخداـ -1
 . الشركة حسابات اختراؽ المختصيف عمى يصعب بحيث المعمومات تشفير نظاـ

 قبؿ مف المحددة الفترة في عيب ظير اذا المنتجات عمى الضماف شروط وجود -2
 . اموالو اواعادة لممنتج استبدالو الزبوف يستطيع الشركة

 .التبادؿ بعممية يبدأ اف قبؿ التجارية عالمتيا و الرئيسة الشركة مف الزبوف  يتأكد اف -3
  االلكتروني التسويؽ ابعاد -

 االبعاد مف مجموعة عمى يعتمد االلكترونية المواقع عبر االلكتروني التسويؽ نجاح اف
 :  يمكف توضيحيا مف خالؿ الشكؿ االتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)  شكؿ
 الباحث اعداد مف:  المصدر

 

توفر قاعذة 

بياواث 

 التسويق 

البحث 

 والتطوير 

امه 

المعلوماث 

 االلكتروويت 

ابعاد 

التسويق 

 االلكترووي 
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  تسويقية بيانات قاعدة توفر/ 1
 فػي لمشػركػة يسػمػح مبرمػج ونظػاـ لمبيانػات منظمػة عمميػة التسػويػؽ بيانػات قاعػدة تعتبػر 

 او المعمػومات باسػترداد ويسػمح ويسػر ببسػاطػة الكػمبيػوتػر فػي المخػزنػة بيانػاتيػا ادارة
 مػؼم مػف البيانػات قاعػدة وتتكػوف التطبػيػؽ برامػج طريػؽ عػف اوحػذفيا بيانػات اضػافػة

 مػف الشػركػات بػدأت وقد ىواتفيػـ وارقػاـ وعناوينيػـ الحالييػف الزبائػف اسػماء يتضػمف كػامػؿ
 عمييػا والمحػافظة الزبائػف عػف ومعمػومات بيانػات عمػى لمحصػوؿ االنتػرنت شػبكػة اسػتخػداـ

: 2017,سفياف)زبائػنيا مػع والفعػاليػة العػالقة لتعػزز التسػويػؽ بيانػات قاعػدة فػي
 :  التالي الشكؿ في كما معمومات خمسة الى التسويؽ بيانات قاعدة تقسيـ ويمكف(.85

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 (2) الشكؿ
 التسويؽ بيانات قاعدة معمومات

 ( االلكتروني التسويؽ 2020:38 اميمة,  معراوي: )المصدر

معلوماث 

 عه الزبون

قاعذة بياواث 

 التسويق

 معلوماث

 ديموغرافيت
معلوماث 

 عه الصفقت

 معلوماث 

 ترويجيت

معلوماث 

 عه المىتج
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 والمتمثمة الزبوف عف الشخصية المعمومات كافة بيا ويقصد:  الزبوف عف معمومات -1
 .  عممو وكذلؾ ىاتفة ورقـ وعنوانو الزبوف بإسـ

 تكرار حيث مف بالشراء  تتعمؽ التي المعمومات بيا ويقصد:  الصفقة عف معمومات -2
 يحتاجيا التي الكمية ومعرفة الشراء بو يحقؽ الذي انتيائو فترة ووقت الشراء عمى الزبوف
 ثـ ومف بشرائيا الزبوف يبذأ التي السمع عف فضالً  شرائيا عمى اعتاد والتي الزبوف

 . غيرىا الى االنتقاؿ
 وطريقة المستيدفيف الزبائف أساسيا عمى يحدد معمومات ىي:  الترويج عف معمومات -3

 ومستوى باألرباح والمتعمقة ذلؾ وراء مف تحقيقيا يتـ التي النتائج ومعرفة بيـ االتصاؿ
 .المبيعات

 او الجية ماىي ومعرفة بالمنتج تتعمؽ التي المعمومات ىي:  المنتج عف معمومات -4
 تقديـ بو يتـ الذي المناسبيف والمكاف الزماف وتحديد بيا االتصاؿ يتـ التي الفئة

 . المعمومات
 بالمنطقة الخاصة المعمومات الديموغرافية المعمومات تشمؿ:  ديموغرافية معمومات -5

 والخصائص المناطؽ مف غيرىا عف تميزىا والتي بيا تعمؿ التي لممنظمة الجغرافية
 . فيو يعيشوف الذي الحياتي النمط ومعرفة المحتمميف لمزبائف والثقافية االجتماعية

 قد عمييا والمحافظة الزبائف عف المعمومات مف كبيرة قاعدة تكويف اف الباحث ويالحظ
 سيكوف واخرى فترة بيف البيانات تمؾ تحديث ولكف الطرفيف بيف العالقة تعزيز في يساىـ

 بدأت لذلؾ , الزبائف ورغبات بحاجات تتعمؽ ألنيا الشركة لصالح مادي مردود ليا
 الزبائف عف ومعمومات بيانات عمى لمحصوؿ االنترنت شبكة استخداـ مف الشركات

 . زبائنيا مع والفعالية العالقة لتعزز التسويؽ بيانات قاعدة في عمييا والمحافظة
  االلكترونية المعمومات أمف -2

 التػي الشػركػات بيػا تيتػـ التػي ابعػاد اىػـ مػف االلػكػترونية المعمػومات وسػريػة امػف تعػد
 حػمايػة او معمػوماتيػا عمػى الحػفاظ ناحػية مػف االلػكػتروني التسػويػؽ مجػاؿ فػي تعمػؿ

 آمػف مكػاف فػي ووضػعيػا والفقػداف والتػمؼ السػرقػة مػف المعمػومات فيػو المخػزف المكػاف
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 التسػويػؽ الػى الدخػوؿ تنػوي شػركػة اي الف عمييػا اعتػداء اي مػف المعمػومػة لحػمايػة
 شػأف مػف معمػوماتيػا وتأمػف تضػمف لكػي معمػومات امػف لدييػا يكػوف اف يجػب االلػكػتروني

 امف تعرؼ حيث كػامػؿ بشكػؿ ومؤمنػة محػفوظػة بياناتيػـ بأف الزبائػف تطػمئػف اف
 اي مف لممعمومات الحماية لتوفير تستخدـ التقنيات مف مجموعة انيا عمى المعمومات

 بمعمومات الضرر الحاؽ يحاوؿ متعمداً  اوغير متعمداً  كاف سواء بو مسموح يرغ وصوؿ
 امف وتتكوف.( 20 :2016,رزاف)فييا التالعب او اوحذفيا عمييا اوالتجسس المنظمة

 : االتي الشكؿ خالؿ مف توضيحيا يمكف عناصر ثالث مف المعمومات
 
 
 
 
 
 
 

 (3) الشكؿ
 امف مستوى 2019:63فياللي,اسماء) عمى باالعتماد الباحث اعداد مف: المصدر

 الحماية وطبيعة التيديدات بطبيعة تأثره ومدى الجزائرية المؤسسة في المعمومات
 (المطبقة

 وعدـ وضمانيا اوالمنقولة المخزنة المعمومات عمى االحتفاظ بيا ويقصد:  السرية -1
 يعتبر حيث المرخصة الجية مف االبمأذونية عمييا االطالع او المعمومات تمؾ استخداـ

 ألي واليسمح السرقة مف البيانات تمؾ وخصوصية سرية يضمف ىومف االمف نظاـ
 لحمايتيا الصحيحة الطرؽ كافة بتأميف االمف نظاـ ميمة وكذلؾ عمييا يطمع اف شخص

 . نقميا في السرعة عنصر استخداـ مع األنترنت شبكة عبر التنقؿ اثناء القراءة مف

 عناصر أمن المعلومات

 التوافر السالمة السرية 
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 ألي تعرضيا وعدـ وضمانيا المعمومات سالمة مف التأكد بيات ويقصد:  السالمة -2
 مقصودة اوغير مقصودة بصفة كاف سواء اوكمي جزئي اوتمؼ حذؼ الى يؤدي قد خطأ

 عنصرييف مف وتتكوف.  اوالتبادؿ المعالجة مراحؿ مف مرحمة اي في
 بيف اونقميا ادخاليا مرحمة اثناء المعمومة حفظ ضماف اي:  المعمومة سالمة/  اوالً 

 . عمييا لممحافظة اوالشبكات االجيزة
 . االصمي مصدرىا مفات معمومال عمى الحصوؿ اي:   المصدر سالمة/  ثانياً 

 بموضػوع تيتػـ اف االلػكػتروني التسػويػؽ عمػؿ تػمارس التػي الشػركػات عمػى جػداً  ميػـ لػذلؾ
 اف الباحث ويالحظ . االنتػرنت شػبكػة عػبػر تبادليػا يتػـ المعمػومات الف المعمػومات امػف

 والتي الجانب بيذا العمؿ وحديثة االلكتروني التسويؽ تمارس بدأت التيالعراقية  الشركات
 احدث استخداـ عمييا يجب عالي مستوى ذات معمومات أمف لدييا يكوف اف يمكف

 ىذا في سباقوف النيـ المتقدمة الدوؿ في بيا المعموؿ الحديثة التقنية والبرامج االجيزة
 . المجاؿ

  والتطوير البحث -3
 مف لو لما الشركات لدى كبيرة بأىمية تحظى التي االبعاد اىـ مف والتطوير البحث يعد
 اىـ الى االشارة ويمكف التنافسي مركزىا وتدعيـ الشركة منتجات تحسيف في كبير دور

 (88:  2017)سفياف, . والتطوير البحث مف الشركة تحققيا التي اليداؼ
  الجديدة والمفاىيـ االفكار وتوليد واكتشاؼ المعرفة تعزيز( -1
  الزبائف مف شريحة اكبر احتياجات لتمبية المنتجات في التنوع(-2
  االسواؽ في المطموبة والخدمات السمع عمى تحسينات اجراء(-3
 مبيعاتيا وتطوير لمشركة التنافسي المركز تحسيف( -4
  التسػويػقية العمميػة فػي االنتػرنت دور -

 : اآلتػػي خػالؿ مػف توضػيحػيا يمكػف التسػويػقية العمميػة فػي كػبيػر دور لألنتػرنت
 مف اقؿ قميمة وبمصاريؼ المعمومات مف الكثير تقديـ يتـ االنترنت شبكة طريؽ عف -1

 . التقميدي التسويؽ
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 الزبائف استفسارات عف االجابات مف الكثير تقديـ يتـ االنترنت شبكة طريؽ عف -2
 .  الزبائف مف ىائمة اعداد كسب لمشركة يتيح مما اوالخدمة السمعة طمب حوؿ

 اف يمكف الزمف مرور ومع الزبائف مع التواصؿ يتـ االنترنت شبكة طريؽ عف -3
 .  دائميف زبائف يصبحوا

 .المجاني التواصؿ خالؿ مف االتصاؿ مصاريؼ تقميؿ يتـ االنترنت شبكة طريؽ عف -4
 احتياجاتيـ ومعرفة الزبوف مع تتفاعؿ اف لمشركات يمكف االنترنت شبكة طريؽ عف -5

 . الممكنة بالسرعة ليـ واالستجابة ورغباتيـ
 االلكتروني التسويؽ مفيوـ تتبنى التي لمشركات يمكف االنترنت شبكة طريؽ عف -6

 . التقميدية باألساليب ليا الدخوؿ تستطيع ال التي الخارجية االسواؽ اختراؽ
 الزبائف اراء لمعرفة استبياف تصمـ اف لمشركات يمكف االنترنت شبكة طريؽ عف -7

 الشركات بيف مف السوؽ في موقعيا ومعرفة االسواؽ في عرضيا تـ التي المنتجات حوؿ
 . المنافسة

 تمؾ ومقارنة المنتجات اسعار معرفة لمزبائف يمكف االنترنت شبكة طريؽ عف -8
 . المماثمة الشركات مع االسعار

  جودة الخدمات المقدمة لمزبوف -
 الخػدمػات جػودة مفيػوـ

 طػبيعػة تعنػي والتػي'( qualities) اليػونانيػة الكػممػة مػف( quality) الجػودة كػممػة اشػتقػت
 2006,  الخػالػدي)واالتػقػاف الػدقػة تعنػي قػديمػا كػانػت حػيث  صػالحيتػو ودرجػة الشػيء

   المعيد عػرؼ فقد االداري الفكر في التعاريؼ مف بالعديد الجودة مفيوـ وحظي( , 38:
 االولػى الػمرة مػف الصػحيػح النحػو عمػى الصػحيػح العمػؿ تأديػة بانػيػا لمجػودة االمريكػي
: 2017,  واخػروف سػحنػوف) االداء تحػسػف معػرفػة مػف المسػتفيػد تػقييػـ عمػى باالعػتمػاد

 والمسػتقبمػي الحػالي الػزبػوف احػتياجػات الػى التوجػو ىػي Deming الجػودة ابػو وعػرفيػا( 3
 وعرفيػا, لمػزبػوف اوالخػدمة السػمعة اسػتخػداـ مالئػمػة بانيػا Juran الييػا أشػار كمػا, 

Feigenbaum داخػؿ كػافػة االطػراؼ جػيػود بيػف التكػامػؿ لتحػقيػؽ فعػاؿ نػظاـ بأنيػا 
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 كمػاعرفيػا, الزبائػف رضػا تحػقيػؽ اجػؿ مػف وتحػسػينيا الجػودة تنفيػذ تتولػى التػي الشػركػة
Taguchi لممجػتمػع المنتػج يسػببيا التػي الناتجػة الخػسػارة مقػدار تفػادي عػف التػعبػير بأنيػا 

 عمى يتفػوؽ ما اوتقديػـ الزبائػف واشباع تمبية بانيا  Evansوعرفيػا  لمػزبائػف تسػميمة بعػد
 ومواصػفػات لمتطمبػات والخػدمة السػمعة مطابقػة بأنيػا فعرفيػا Crosbyامػا توقعاتيػـ

 التفػوؽ نحػو تقػودىا التػي تالشػركػا عمػؿ أسػاس ىي( quality) الجػودة وتعػتبػر. الػزبػوف
 عف العالمية االسواؽ اختراؽ وانما لممنتجات اسعارىا بارتفاع ليس منتجاتيا في والتميػز

 كبيرة سوقية حصة كسب عمى الشركات تمؾ يساعد وبذلؾ المنخفض سعرىا طريؽ
 السعر حيث مف بإستمرار تتفوؽ الشركات تمؾ يجعؿ الذي االمر,  جدد زبائف وجذب

 العالميػة االسػواؽ واتسػاع االتصػاالت قػطاع فػي المتسػارعػة لمتطػورات ونظػرا,  والجودة
 جميع اليو تسػعػى اسػاسػي كيػدؼ اىػميتيػا ظيػرت الجػديػدة والتقنيػات التكنػولوجػيػا ودخػوؿ

 مستمرة بصورة البقػاء عمػى الشػركػات يسػاعػد تنافسػي سػالح كػونيػا لتحػقيقػو الشػركػات
 الشػركػة اىػداؼ اىػـ مػف بالجػودة التفػوؽ يػعتبػر لػذلؾ

 بيػدؼ اعػماليػا مجػاؿ فػي الشػركػات  لػدى  الميػمة العػوامػؿ مػف الخػدمات جػودة اصبحت
 جػودة حػددا مػف وأوؿ,  النشػاط نفػس فػي المماثمة الشػركػات عمػى التنافسػي التفػوؽ

 أنيػا عمػى الخػدمات جػودة عػرفػا الػذيػف(  Booms:1983&Lewis)  كػاف الخػدمات
(  Noor,2019:4) الػزبائػف تػوقعػات مػع المقػدمػة الخػدمػة مسػتوى تػوافػؽ لمػدى مقػياس

,  الخػدمػات تسػويػؽ ادبيػات فػي العممػاء مػف كػبيػر باىػتماـ الخػدمػة جػودة حظيت وقػد
 تقػديػـ فػي الػزبائػف طمبػات مػع  والتػأقمػـ  التكػيػؼ انيػا عمػى الخػدمػة جػودة عػرفػت حػيث

(   Zeithaml,et al:2018) واشػار: (   Saomai,et al   2021) المقػدمػة الخػدمػات
 مػف  ليػـ المقػدمػة الخػدمػات تجػاه الػزبائػف لتصػور مفصػؿ  تقييػـ ىػي الخػدمػات جػودة بأف

 اوالتميزعػف التفػػوؽ فػي  لمشػركػة تنافسػي عػامػؿ وتعػتبػر ووالئػيػـ  تيػـمشػاركػ خػالؿ
 ( ( . Jacinda et al , 2021:3171االخػػريف المنافسػيف او الشػركػات
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 المػوقػع مػع الػزبػوف تػفاعػؿ ىػي االلكػتػرونية نظرتيػا وجػيػة مػف الخػدمػة جػودة وتعػرؼ 
 ,Hawary et al)وتػوصػيؿ وشػراء تسػوؽ مػف التسػويقيػة العمميػات جػميػع فػي االلكػتػروني

2017 : 173 al). 
  الخػدمػات جػودة اىميػة/

 العصػر فػي الشػركػات بيػف المنافسػة عػالػـ فػي رئػيسػياً  دوراً  تمعػب الخػدمػات أصػبحػت
 فػي الشػركػات عميػو تعتمػد التػي االسػاسػية الركػيػزة الخػدمػة جػودة جعػؿ ممػا الحػديػث

 لمشػركػات بالنسػبة واسػعػة اىميػة الخػدمػة جػودة وتشػكػؿ,   المنافسػة  عمػى والقػدرة التفػوؽ
 يتعاممػوا اف والعامميػف الػزبائػف مػف يتػطمب ممػا واالسػتقػرار التميػز تحػقيػؽ الػى تسػعى التػي

 عمػى يمػـز لػذلػؾ,  المسػتوى وعالػػي راقػػي بإسػمػوب وتقديميػا الخػدمػة خمػؽ اجػؿ مػف سػويةً 
:  اآلتػي خػالؿ مػف الخػدمػة اىميػة وتكمػف.  سػويػةً  والػزبائػف بالموظفيػف االىتمػاـ الشػركػات

 ( . 39,  2021,  مصػطفػى) 
 . الخػدمػة عمػى الطمبيػات حػجػـ وزيػادة نػمػو فػي الخػدمػة جػودة تػؤثػر -1
 . االخػػرى الشػركػات مػع مقػارنػة لمشػركػة التنافسػية المكػانػة لصػنع وسػيمة تعػتبػر -2
 مػع التعامػؿ فػي االسػتمػرار خػالؿ مػف لمشػركػة السػوقيػة الحصػة زيػادة فػي تسػاعػد -3

 . الػزبائػف مػف شػريحػة اكػبػر عمػى والحػصػوؿ الخػدمػة
 االكػبػر والفيػـ الجػيػد التعػامػؿ الطريػؽ عػف عمييػـ وتحػافػظ الػزبائػف فيػـ فػي تسػاعػد -4

 . لمػزبائػف
  الخػدمػة جػودة مسػتويات

 ( 10: 2018,  الدويؾ: ) اآلتػػي فػي تمييػزىػا يمكػف مسػتويات خمسػة الخػدمػة لجػودة
 . تػوفػرىػا حػيػف الػزبػوف يػراىػا التػي الجػودة اي,  الػزبػوف يتوقعيػا التػي الخػدمػة جػودة -1
 وتوقعػاتػو حػاجػاتػو مقابػؿ لمػزبػوف المقػدمػة الخػدمػة جػودة اي,  المػدركػة الخػدمػة جػودة -2

 . اوتجػاوزىػا لمخػدمػة
 . بالػفعػؿ الخػدمػة تػؤدي التػي الجػودة تػمػؾ اي,  الفعميػة الخػدمػة جػودة -3
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 القياسػية بالمػواصػفات تحػدد اف يمكػف التػي الجػودة تػمػؾ اي,  القياسػية الخػدمة جػودة -4
 . لمخػدمػة

 مػف لمػزبائػف بػوعػودىػا تفػي التػي الجػودة تػمػؾ اي,  لمػزبػوف المروجػة الخػدمػة جػودة -5
 . التػرويجػيػة حػمالتيػا خػالؿ

  الخػدمػة جػودة حػياة دورة مراحػؿ
 ( 90:  2011 جػباري: ) كاآلتػػي وىػي مػراحػؿ بأربػعػة الخػدمة جػودة حػياة دورة تمػر
 خػالليػا مػف تسػعى التػي المرحػمػة ىػي -: الخػدمػة لجػودة الػزبػوف تػوقعػات مرحػمػة/ اوالً 

 بحػوث طريػؽ عػف عنيػا رضػاىػـ عػدـ معػرفػة وكػذلػؾ زبائػنيػا توقعػات معػرفػة الػى الشػركػة
 . التسػويػؽ

 مػف تػقػوـ التػي المرحػمػة ىػي -: الخػدمػة لجػودة الػزبػوف رغبػات تحػديػد مرحػمػة/ ثانياً 
 مػف تتمكػف حػتى النشػاط نفػس فػي منافسػييا لمعػرفة دراسػة بإجػراء الشػركػة خػالليا
 . جػودتيػا تحػسػيف

 بيػا تػيتػـ التػي المرحػمػة ىػي -: الشػركػة قبػؿ مػف المتبعػة المعاييػر تحػديػد مرحػمػة/ ثالثاً 
 . خػدماتيػا جػودة تحػقيػؽ عمػى المسػاعػدة فػي تتبػعيػا التػي المعاييػر تحػديػد فػي الشػركػة

 الشػركػة بيػا تيتػـ التػي المرحػمػة ىػي -: الخػدمػة لجػودة الػزبػوف ادراؾ مرحػمػة/ رابعاً 
 ومعػرفػة لػديػو الرضػا مسػتوى قيػاس مػف ػاتمكػني حتػى الػزبػوف قبػؿ مػف المدركػة لمجػودة

 .  الخػدمػة لجػودة توقعاتػو مػدى
  الخػدمػة جػودة ابعػاد
 عػالمػي اوموقػؼ حػكػـ ىػي الخػدمػة جػودة بأف((  Parasuraman et al 1988 يػرى

 يكػوف قػد الخػدمػة لجػودة العػاـ االداء باف اقترحػوا حػيث بالخػدمػة اوالتفػوؽ بالتميػز يتعمؽ
 الماديػة لممرافػؽ المظيػر وىػي الممموسػية:  ابعػاد خػمسػة خػالؿ مػف تحػديػده يتػـ جػيػدا

 الخػدمػة اداء عمػى القػدرة وىػي والموثوقيػة,  والعامميػف االتصػاالت ومػواد والمعػدات
 وتقػديػـ الػزبائػف مسػاعػدة فػي الرغبػة وىػي واالسػتجابػة,  ودقيػؽ موثػوؽ بشػكػؿ الموعػودة

 اسػمػوب تقػديػـ فػي ومصػداقيتػو النظػاـ كػفػاءة وىػو والضػماف,  فػوري بشػكػؿ الخػدمػة
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 احػتياجػات لفيػـ المبػذوؿ والجيػد الوصػوؿ قابميػة وىػي والتعػاطػؼ,  لمخػدمػة وآمػف ميػذب
 وماصػاحبيػا االنتػرنت شػبكػة انتشػار فإف لػذلػؾ(  (.Saghier , 2015 : 58 الػزبائػف

 فمف الكػتػرونياً  خػدماتيػا تقػدـ اف عمػى الشػركػات مػف الكػثيػر سػاعػد تكنػولوجػي تطػور مػف
ويمكف توضيح ابعاد جودة الخدمة االلكترونية مف  االلكػتػرونية الخػدمػة جػودة منظػور

 خالؿ الشكؿ االتي :
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (4)الشكؿ
 ابعاد جودة الخدمة 

 المصدر : مف اعداد الباحث
 بالشركة الخاص االلكتروني الموقع الى الدخوؿ عمػى الزبوف قػدرة ىي:    الفعػاليػة -1

 والخروج االنترنت شبكة طريؽ عف الكترونية بطريقة والخدمات السمع تبادؿ إلجراء
 (.55:  2020,  المجني) يمكف ما أقؿ بمجيود

 وبػدقػة المطمػوب بالمسػتوى خػدمػات تػقديػـ عمػى الخػدمػة مػوظػؼ قػدرة:   االعتمػاديػة -2
 الزبائف توقعات اف كما(.  11:  2014,  الكسػاسػبة) مسػتمػر بشػكػؿ وتػوفيػرىػا عػاليػة
 بالوقت االلتزاـ لديو الخدمة مقدـ كاف كمما اي الخدمة يقدـ مف عمى اساسي بشكؿ تعتمد

 االعتماد ويمكف عالية بالشركة الزبائف ثقة كانت كمما الطمبيات تسميـ في والسرعة المحدد
  . عمييا

 الفعاليت 

 االعتماديت 

 الخصوصيت 

 ابعاد جودة الخذمت 



 هـ4111-م  2022. لسىت الثالث  العذد /رابع المجلذ ال / رابعتمجلت الذراساث المستذامت . السىت ال

 
 

 

 
 1117 

 المخاطر واجتناب ازاحة عمى االولى بدايتيا منذ الخصوصية ركزت:  الخػصػوصػيػة -3
 االلكتروني موقعيا وعمى الشركة الى الزبائف بيا يدلوف التي الشخصية البيانات  عف

 بسرية البيانات تمؾ تعمؿ بؿ لمعمف والتخرج والصوف الحفظ في بياناتيـ بأف واقناعيـ
 الزمف مرور ومع,  الخصوصية سياسة ضمف اال االخريف مع  مشاركتيا واليتـ مطمقة
 الى تنظر الخصوصية تستخدـ التي الشركات واصبحت بالتطور الخصوصية اخذت
 الى البيانات تمؾ تحويؿ وانما البيانات بتمؾ االحتفاظ بمجرد ليس الزبائف بيانات

 في تصب منافع مف تحققو لما لمشركة االستراتيجية الخطة ضمف تدخؿ معمومات
 (.  88:  2014,  ايماف) والزبوف الشركة مصمحة

 عالية جودة وذات اوخدمة سمعة سواء منتجات تقدـ التي الشركات اف الباحث ويالحظ 
 لمعمف والتخرج بيانتيا عمى تحافظ اف ممكف الزبائف متطمبات مع تتوافؽ وبمواصفات

 رئيسة شركات انيا تدعي التي الشركات مف العكس عمى المنتجة الشركة ىي لكونيا
 مف الشركة زبائف يدلوف ما حسب ينتج االخر والجزء منتجاتيا مف معيف جزء تنتج

 مع التكييؼ لغرض الخارجي العالـ دوؿ مف ولكف ورغباتيـ بحاجاتيـ تتعمؽ بيانات
 الزبائف بيانات عمى تحافظ ال الشركات ىذه فإف المستوردة لمشركة التجارية العالمة وضع
 اف ممكف وثانياً  لمعمف خرجت قد البيانات تمؾ كوف اوالً  الخصوصية بمبدأ تعمؿ وىي

 شركات الى بيعيا وممكف البيانات ىذه مف لممنتجات المصنعة الشركات تمؾ تستفيد
 . اخرى

 في الشركات اليو لجأت ومعاصر حديث اسموب االلكتروني التسويؽ يعتبر:  الخاتمة
 شبكة طريؽ وعف معينو اتصاؿ قناة طريؽ عف والزبوف الشركة يربط كونو االخيرة اآلونة

 الذي التفاعؿ الى باإلضافة الزبائف متطمبات تمبية في سرعة مف يوفره ولما االنترنت
 في الشركات عميو تعتمد  الذي االساسية الركيزة  ويعد كما الطرفيف  جانب مف يحصؿ

 الكترونية معمومات وامف لمزبائف تسويقية بيانات  قاعدة لدييا توفرت اذا اعماليا مجاؿ
 ميمتو متميز وكادر اختراقو اليكر في المتخصصيف  يستطيع ال  جيد بشكؿ يعمؿ
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 وتفي الزبائف ترغب جديدة منتجات لتصميـ ومعالجتيا وبيانات معمومات عف البحث
 . بمتطمباتيـ
  العربية المصادر

 البنوؾ لدى االلكتروني التسويؽ استخداـ واقع( .  2009.  )  رند,  االسطؿ -1
 . غزة االسالمية الجامعة,  االعماؿ ادارة في ماجستير رسالة,  غزة قطاع في العاممة

 قطاع في الزبائف رضا عمى االلكتروني التسويؽ اثر( . 2016) نور,  الصباغ -2
 االفتراضية الجامعة,  االعماؿ ادارة في ماجستير رسالة,  ميدانية دراسة االتصاالت

 . السورية
 الحموؿ واىـ الجزائر في االلكتروني التسويؽ معوقات( . 2020, ) وسيمة سماف -3

 . 9 ص  الثاني العدد,  االوؿ المجمد,  بيا لمنيوض المقترحة
 الوكالة حالة دراسة العميؿ رضا عمى الخدمة جودة تأثير(  2011).  جباري  -4

 في ماجستير رسالة,  تممساف Saa لمتأمينات الجزائرية لمشركة الجميورية لمديرية التابعة
 . بمقايد ابوبكر جامعة االقتصادية العموـ

 . االولى الطبعة,   معاصر مدخؿ التسويؽ( .   2014. )  واخروف الربيعاوي -5
 المقدمة الخدمات جودة تحسيف في االلكترونية االدارة دور( . 2021, ) مصطفى -6

 . غزة االزىر جامعة,  االعماؿ ادارة في ماجستير رسالة,  الفمسطينية التقاعد ىيئة في
 رضا عمى االلكتروني التسويؽ اثر( . 2020. ) باسـ,  ابوداود,  سمير, الجمؿ -7

 لمعموـ الدولية اريد مجمة( ,  اوريدو,  جواؿ) الفمسطينية االتصاالت قطاع في الزبائف
 . الرابع العدد الثاني المجمد اإلنسانية

 أداء تحسيف في المباشر التسويؽ سياسات دور(.  2017. ) مسالتو سفياف -8
 اطروحة,  االقتصادية المؤسسات لبعض ميدانية دراسة نافسيةالت الميزة وتحقيؽ الخدمات

 .  سطيؼ جامعة,  االقتصادية العموـ في دكتوراه
 المصاعد شركات مف المقدمة الخدمات جودة مستوى( .  2018. ) أنيسة,  الدويؾ -9

 . الخميؿ جامعة ماجستير رسالة.  تطويرىا وسبؿ الفمسطينية
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تسويؽ الخدمات مف منشورات الجامعة االفتراضية ( 2020المجني , رانيا .) -10
 السورية , الجميورية العربية السورية .

( . اثر جودة الخدمات االلكترونية في اداء العامميف 2014الكساسبة , مشعؿ . ) -11
دراسة حالة وزارة التربية والتعميـ في محافظة الكرؾ , رسالة ماجستير في ادارة االعماؿ 

 وسط .جامعة الشرؽ اال
 دراسة بالجزائر التسويؽ مجاؿ في االنترنت دور( .  2014. ) ايماف,  كحيؿ حد -12

 محمد جامعة العامة والعالقات االتصاؿ في ماجستير رسالة كنيس واد لموقع حالو
 ( .بسكرة) خيضر

 ومدى الجزائرية المؤسسة في المعمومات امف مستوى( .2019. ) فياللي,  اسماء -13
 االقتصادية العموـ في دكتوراه اطروحة,  المطبقة الحماية وطبيعة التيديدات بطبيعة تأثره

 . بمقايد بكر ابي جامعة
 االسالمية المصارؼ خدمات جودة مستوى قياس( . 2006, ) أيمف,  الخالدي -14

 الجامعة,  االعماؿ ادارة في ماجستير رسالة, العمالء نظر وجية مف فمسطيف في العاممة
 . غزة االسالمية

 امجد دار, العربية الطبعة,  االلكتروني التسويؽ( . 2015. ) مبروؾ, العديمي  -15
 والتوزيع لمنشر

 التصميـ بعد خالؿ مف المنتجات جودة دراسة( .  2017, ) وآخروف,  سحنوف -16 
 التسيير وعمو والتجارية االقتصادية العموـ في ماجستير رسالة,  واو بود جبف حالة دراسة

 .بومرداس جامعة
(. اثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 2016رزاف , عمي عمر عبد الميدي ,) -17

وعناصر المزيج التسويقي عمى جودة الرعاية الصحية دراسة حالة في مركز الحسيف 
 االردف رسالة ماجستير في ادارة االعماؿ جامعة الشرؽ االوسط . -لمسرطاف

(. التسويؽ االلكتروني , مف منشورات الجامعة 2020, ) معراوي , اميمة -18
 االفتراضية السورية , الجميورية العربية السورية .



 هـ4111-م  2022. لسىت الثالث  العذد /رابع المجلذ ال / رابعتمجلت الذراساث المستذامت . السىت ال

 
 

 

 
 1120 

 المصادر االنكميزية                          
1- Naveen , El Saghier . (2021).  The Effect Of E- Marketing 

Orientation  On E- business Strategy : E- Trust as a mediator,  Vol . 

58, No.2  .                                                                              2-  

Olgha   et al   .  (2017) .  Electronic Marketing ,         Corporate      

Culture and organizational Performance International  Journal of 

business and Social Science University of               Nairobi – Kenya 

Vol.8, Number 4                                       .  

  3-Haybe . (2015). The influence of E- Marketing on the  

performance of Tour firm in Kenya. The award of degree  of 

Master of Science in Marketing , School of business ,              

University of Nairobi  .                                                                                                                               

4- Ayoola Bukoye & Umar Abbas .(2020) . Effect Of Electronic 

Marketing On Customer  Satisfaction : Evidence From Selected Air 

lines  Services in Nigeria,  Vol . 22 , lssue. 1                           .           

5-AL asheq , Ahmed &Tenchi,Khadiza & Kamruzzaman & 

Mobarak, Karim (2021) . The Impact Of E- Marketing Orientation 

Technological Orientation  And Learning Capacity On Online Sme 

performance , Volume 17    lssue  3 .                                                  

6- Noor et al . (2019) . Sustainable service quality and customer 

loyalty : The role of customer satisfaction and switching costs in 

the Pakistan cellphone Industry   

7- Saomai et al . (2021) . Relationship between service quality , 

brand image, customer , satisfaction , customer loyalty , journal of 

Asian Finance ,Economics N and business Vol. 8, No.3 , 585-593 .  

8-Zeithaml,et al . ( 2002) . Service Quality Delivery Through Web 

Sites : A critical Review Of Extant Know Ledge . Journal Of The 

Academy Of Marketing Science Vol .30 , No . 4 , Pages 362 – 375 .  

9- Arilaha,M.,Johan ,F & Buamonabot,  Irfandi . (2021) . Customer 

perception  of  E- Service Quality : an Empirical Study in Indonesia 

. Vol  8. No  6 .                                       

  10-Jacinda et al . (2021) . The impact of E- service quality on 

customer engagement , customer Experience and customer       

loyalty in B2c E-commerce , Turkish Journal of computer and   



 هـ4111-م  2022. لسىت الثالث  العذد /رابع المجلذ ال / رابعتمجلت الذراساث المستذامت . السىت ال

 
 

 

 
 1121 

mathematics Education Vol. 12 No.3, 3170-3184 .                            

                               

11- AL- hawary, I, S & AL- Smeran, W,F . (2017) .  Impact  Of 

Electronic Service Quality On Customer Satisfaction Of Islamic 

Bank in Jordan , Vol . 7 , No . 1 ,  pp. 177- 188 .  

12-Judy, et al . (2014) . E-Marketing Seventh Edition, International 

Edition Contributions Nilanjan Sinha NSHM Business School, 

Kolkata  .                                                                      

13Karil Markos,2021 . The Influence of Website Service Quality 

on Customer Satisfaction Towards Online Shopping : The 

Mediating Role of Confirmation of Expectation .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


