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  المستخلص 
عة عرض یعتبر الترویج االعالمي االلكتروني من اھم وسائل العرض والنشر في وقتنا الحالي حیث عملت على سر

ى نشر وعملت أیضا على إنشاء وتطویر دور النشر ، فھذه األخیرة ھي المؤسسة األولى المسؤولة علالمنتجات 
صة ظھور لكن الكل یعلم أن العصر الحالي یتسم بالتطور التكنولوجي الھائل وخاوتسویق الكتاب في أي دولة ، 

اآلن  شبكة االنترنت ، تلك الشبكة العجیبة التي فرضت نفسھا بسرعة مذھلة في كل مجاالت الحیاة ، وأصبحت
یب ، وقد ل الووسیلة من وسائل الشراء المباشر ، فالكتب ، المنتجات  ، الموسیقى ...یمكن أن تشتریھا من خال
صبحت تستغل استغل عمالقة النشر ھذه التكنولوجیا الحدیثة ، ووظفتھا في تطویر وتسویق منتجاتھا المختلفة ، وأ

ق أرباح من كل الطرق والوسائل التي توفرھا االنترنت لنشر ثقافة القراءة والمطالعة في مجتمعنا من جھة وتحقی
م ترتق بعد إلى ل نھا التقنیات ألجل تسویق منجاتھم عبر االنترنت ، إال أجھة أخرى ، ولعل الناشرین  استغلوا ھذه 

جوانب  المستویات العالمیة ، وللوقوف على مدى تحقیق مواقع الناشرین للھدف الذي أنشئت من أجلھ ، وتبیان
ویق لتسالنقص واإلیجاب ، جاءت ھذه الدراسة والموسومة: بـ" الترویج  االلكتروني: الذي یكون من خالل ا

لمعروضة في االلكتروني لمواقع الناشرین ، وأیضا تقییم ھذه المواقع من حیث المصداقیة والقانونیة للمنتجات ا
لتي قد تحدث االمواقع االلكترونیة وان تكون محكمة بشكل كامل للترویج قانونا بشكل یبعد الناشر عن االشكالیات 

ع التواصل مصداقیة المواقع االلكترونیة اكثر قانونا من مواق بین المستھلك والناشر لھذه المنتجات حیث تكون
 .االجتماعي مثل الفیس بوك وغیره

ABSTRACT    

The social media promotion considers as one of the most important way of 
presenting and publishing nowadays .it is progressing the marketing, establishing 
and improving the publishing house   which is supposed to have the right of 
publishing books. But the changing of our life style and the huge evaluation of 
electronical especially the internet (the incredible net) which improve itself as fast 
as falcon in all our life fields. It is being the direct way of buying ex. you can buy 
book or melody by website. The social media giants trade on this as much as they 
can so they use it in present and produce the productions in the marketing. They 
also use all the variety ways of net to publish the reading and knowledge culture in 
our society editing to their own benefits. Even though they used all the ways above 
but they haven't reach the global standards yet .This study social media promotion 
"to introduce the value of reaching their goals of establishing also the positive and 
negative side of it. It's evaluating the legality and credibility of productions of their 
webs to provide the problems between the buyer and promoter to make the webs 
credibility more than the other social media programs likes face book. 
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 المقدمة

یعتبر الترویج االعالمي االلكتروني من أھم عوامل نجاح وانتشار المنتجات او الخدمات او 
المعلومات وعند القیام بسؤال كبار أصحاب الشركات ورواد األعمال عن أھم أسباب نجاحھم سیكون 

الترویج االعالمي االلكتروني أحد اھم عوامل نجاحھم, وقدیما كان نوع الترویج الجواب بال تردد أن 
االعالمي االلكتروني المعروف ھو الترویج  التقلیدي الذي یتمثل في مقابلة العمالء أو االتصال بھم 
ھاتفیا أو الترویج عبر صفحات الجرائد واللوحات اإلعالنیة والمنشورات وغیرھا وھو ما یكلف وقتا 

 وموظفین بأعداد كبیرة .  وجھدا وماال كثیرا

لذلك نتطرق في ھذا البحث عن الترویج االعالمي االلكتروني كونھ الوسیلة الفعالة في وقتنا الحاضر 
نظرا لما ھو موجود من تطور في تقنیات المعلومات والبرمجة ویدرس البحث قضیة الترویج بشكل 

ق دعمھا من المؤسسات الحكومیة لتكون وسیلة قانونیة قانوني عبر المواقع االلكترونیة عن طری
للترویج والتسوق وجودة البضائع المعلن عنھا في المواقع االلكترونیة مسایرة للتطور الحاصل في 

 جمیع بلدان العالم المتبع في اسلوب الترویج االلكتروني .

 المبحث االول

 المنھجیة والدراسات السابقة  

 أھمیة الموضوع

من اھمیة التسوق الذي اصبح من اكثر الموضوعات تداوال في الوقت الحاضر سواء على اوال 
حقال مستوى االفراد او المؤسسات او القطاع العام والقطاع الخاص فقد اصبح التسوق االلكتروني 

من حقول المعرفة والدراسة في معظم الجامعات والكلیات في العالم واصبح من النادر اال نجد دولة 
 .مؤسسة ال تلي اھتمام بالتسوق االلكتروني  او

ثانیا النشر والناشر اذ ان الناشر عبارة عن مؤسسات معلومات , تھتم بنشر المعلومات بشكل دقیق 
مستوى التسوق والترویج االعالمي وصحیح وغیر قابل للشك اذن فھو یعتبر المؤسسة االولى على 

[1] . 

احد اھم وسائل  االلكتروني فقد اصبحت ألتكنلوجیا  بالنسبة للتسوقثالثا تكنلوجیا المعلومات واھمیتھا 
الترویج االعالمي للتسوق االلكتروني في مجال تسویق منتجاتھا عبر المواقع االلكترونیة عبر شبكة 
االنترنت واصبح التسویق االلكتروني یلقى الكثیر من االھتمام من طرف المستھلكین وخاصة في 

 .[2]خدام الواسع في شبكة االنترنت وقتنا الحاضر لالست

 اسباب اختیار الموضوع 

انعدامھا  نقل لم إن "لكتروني في العراق اال تسویق" موضوع تناولت التي الدراسات محدودیة
وقانونیتھا من حیث استخدام المواقع االلكترونیة التي تملك قانونیة الترویج والتسوق اكثر من 

 كالفیس بوك.صفحات التواصل االجتماعي 

عبر المواقع االلكترونیة اتھم  ق المستخدمة للناشرین لتسویق منتجالتعرف على اھم الوسائل والطر
 لضمان قانونیة النشر والترویج .

تجد ھذه المؤسسات من یھتم بھذه  االھتمام في ھذا المجال لجمیع المؤسسات خصوصا عندما ال
 الدراسة .
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 اھداف الدراسة 

من خالل  وھذا.المروجین الكترونیا لدى للكتاب اإللكتروني لتسویق الحقیقیة الوضعیة على الوقوف
 مواقعھم االلكترونیة 

تسویق المنتجات ومقارنتھا  أجل من  اإللكترونیة المواقع في المتبعة والمناھج الخطط على التعرف
 بمواقع النشر العالمیة

 –النشر  دور – ستراتیجیةاال – النشر " العالقة ذات والمصطلحات التسویق بمفاھیم التعریف
 التسویق االلكتروني .... الخ

خالل  من وذلك . الجزائریین للناشرین اإللكترونیة المواقع في والقوة الضعف مواطن إبراز محاولة
 عملیة التقییم 

وضع الطرق الناجحة التي تجذب المواطن للتسوق االلكتروني وعملیتھ القانونیة من خالل اعطاء 
من حیث المعلومات الكاملة للسلع المعروضة من حیث جودتھا وتصنیفھا واالداء وكیفیة نجاحھا 

 البیع االلكتروني المباشر والمصداقیة في المعلومات 

 مشكلة البحث االساسیة

العدید  دخل األحیان بعض في یفوق كبیرا دخال تحقق المتقدمة الدول المنتجات في وتسویق نشر إن
على  ھامشیا موقعا تحتل النامیة الدول بعض في -مازالت - نجدھا بینما ’ األخرى الصناعات من

 في السائدة والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة الظروف لبعض نتیجة وذلك ’ االقتصادیة الخریطة
 العربیة الدول من الكثیر منھا والتي  الدولھذه 

لعدة  راجع وھذا المنتجات ، وتسویق نشر من تعاني مازالت العربیة الدول من كغیره والعراق 
 العلمي على المستوى سلبا ینعكس وھذا كتروني،لضعف الترویج االعالمي اال  منھا وعوامل أسباب

 ینعكس ھذا فإن ازدادت عملیة الترویج الكترونیا للمنتجات ، كلما أنھ المؤكد فمن ، للمواطن والثقافي
 إذ والمعرفي، والثقافي الفرد العلمي مستوى من وبالتالي البلد في التنمیة مسیرة على إیجابا بالطبع
 خاصة المتوفرة والوسائل بكل الطرق العلمیة تھمامنتج وتسویق نشر على الناشرین مختلف یعمل

 بنا أدى الذي الوضع وھذا عبر الویب اإللكترونیة مواقعھا خالل من طبعاذلك  و منھا التكنولوجیة
 :التالي التساؤل طرح إلى

 مواقعھم اإللكترونیة عبرمنتجاتھم  لتسویقالمروجین  لدى المتبعة التسویقیة ستراتیجیةاال ھي ما
 االنترنت؟ على المتاحة

 الناشرین؟ مواقع تقدمھا التي المعلومات ومصداقیة دقة مدى ما -

 المواقع االمور الفنیة  والجمالیة للمواقع االلكترونیة لجذب الزوار ؟   ھل یراعي مصمموا -

ما ھي جوانب النقص واالھمال في المواقع االلكترونیة االخرى للتسویق كي یتم معالجتھا في  -
 تصمیم المواقع التجاریة للتسویق

 مصادر والمعلومات للمنتجات المعروضة ؟ھل تقدم ھذه المواقع االلكترونیة ال -

 كیف یتم تنظیم مصادر المعلومات وكیف یتم عرضھا ؟ -

 ما ھي  الطرق المتبعة للشراء والبیع في المواقع االلكترونیة؟ -
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 ھل ھناك مساحات اعالنیة كافیة داخل المواقع االلكترونیة لالستفادة من الترویج االعالمي ؟ -

 لیقات ووضع المالحظات من قبل الزوار داخل الموقع االلكتروني؟ھل ھناك خیارات للتع -

 فرضیة البحث

في یمكن اعتبار أي بحث مھما كان علمیا وموضوعیا اذ لم یعتمد صاحبھ على المنھج العلمي  ال
دراسة البحث والمشكلة وتحلیل المشكلة لذلك یجب على الباحث اعتبار فرضیة والخروج بنتائج 

 والتحلیل .جاھزة للفحص 

فقد كانت الفرضیات  العامة للبحث (یمكن اعتبار المواقع االلكترونیة كفضاء للتسویق االلكتروني 
والترویج االعالمي للمنتجات والمعلومات والمصادر للمنتجات المعروضة بشكل كاف مما یعكس 

 نجاح عملیة الترویج واالستراتیجیة القانونیة والمصداقیة ).

قع التسویق االلكتروني بالتنظیم من حیث الشكل وتقدم معلومات دقیقة وموثوقة وایضا تمتاز موا
كما  ,وتقدم المواقع االلكترونیة للتسویق معلومات كافیة للتعرف على اصدارات المنتجات ومالكیھا .

 .[4]تتیح خدمة البیع المباشر واجراءات حمایة العمیل بدقة عالیة 

 البحث أنموذج

الترویج  في الزبائن رضا على االلكتروني التسویق أثر یوضح الحالي بالبحث خاص أنموذج إعداد تم
 . االعالمي واثره في التسویق االلكتروني

 الدراسات السابقة 

 الدراسات السابقة

 :م 2006 الكلدي دراسة

 . الیمنیة الشركات في اإللكتروني التسویق تطویر تقویم

 التيالشركات  وخاصة الربح مجال في الیمنیة الشركات تطور مدى معرفة إلى الدراسة ھذه ھدفت
 اآلتي: في الدراسة أسئلة وتتلخص . اإلنترنت شبكات على إلكترونیة مواقع لدیھا

 ظل الظروف في الیمنیة الشركات بھا تمر التي اإللكتروني التسویق وتطور نمو مراحل ھي - ما -1
 الحالیة. الفترة في الشركات تلك عندھا تقف التي المرحلة ھي وما للیمن، الحالیة

 حالیا؟ الیمنیة الشركات تمارسھا التي اإللكتروني التسویق أنشطة ما ھي -2

التلفون,  الفاكس، ( األساسیة اإللكتروني التسویق تقنیات تبني ومنافع أھداف أھم ھي - ما -3
 . ) اإللكتروني الموقع اإللكتروني، البرید اإلنترنت، الكمبیوتر،

 . الیمنیة الشركات في اإللكتروني التسویق وتطور نمو تعیق التي المشاكل أھم ھي ما -4

 توصلت الدراسة الى 

 اإللكتروني التسویق لتقنیات تبنیھا المقترح النموذج مع تماما تتفق لم المبحوثة الشركات معظم إن

كاملة،  تجاریة أدوار تحقق تفاعلیة إلكترونیة مواقع تمتلك ال الشركات جمیع أن اً  أیض وكشفت
 .[3] اإللكتروني التسویق بمجال المبحوثة الشركات اھتمام وضعف

110



   2018سنة الثالثة    ال    2 العدد   لثالمجلد الثا     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  
and   ISSN: 2414 – 7419   (Print)                                                        ISSN: 2616 – 7808  (Online)      

 

 
 

وقد تمثلت توصیات ھذه الدراسة من ضرورة التعلم واالستفادة من التقنیات الحدیثة واالھتمام بالسوق 
 االلكتروني وتعزیز البنیة التحتیة للسوق االلكترونیة .

ومن خالل ھذه الدراسة نستنتج ضرورة عمل السوق االلكتروني لمحافظة واسط كمؤسسة لھا قوانین 
التجارة االلكترونیة وتفعیل كافة وسائل التسوق والترویج االلكتروني مما یعطي الزبون او المستھلك 

 ثقة بالتسوق االلكتروني من ناحیة البضائع المعروضة ومصادرھا وجودتھا .
 ثانيالمبحث ال

 التسویق االلكترونيو االعالم 
 :وھي بعناصره االلكتروني التسویق
 ) التوزیع الترویج السعر الخدمة( : األساسیة العناصر
 خدمة المجتمعات, االفتراضیة الویب موقع تصمیم( : االلكتروني بالتسویق خاصة الداعمة العناصر
 .[5] )التجاریة األعمال امن الخصوصیة الزبائن

 : التابعة المتغیرات
 )الزبائن توقعات الزبائن خدمة المقدمة الخدمة جودة(: وھي بعناصره الزبائن رضا

 : التالي الشكل خالل من ذلك توضیح ویمكن

 

 

 

 

 

 

 

 
 : اإلجرائیة التعریفات

 اإللكتروني: التسویق-1
 التجارة اإللكترونیة أنشطة من أساسي جزء وھو ( E-marketing ) الرقمي التسویق باسم یعرف

 العراق. في االتصاالت شركات في
 : التسویقي المزیج-2

 تستعملھا التسویق والتي شركات لدى المتاحة األدوات مجموع أنھ على التسویقي المزیج یعرف
 .  للشركات المستھدفة األسواق في أھدافھا لبلوغ

 : online production االنترنت عبر المنتج -3
 المستھلكین أو المؤسسات احتیاجات تلبي التي والفوائد األرباح من مجموعة عن عبارة ھو المنتج

 بترویج منتجاتھم الكترونیا . یرغبون أجلھا من التي أو
 Price ): االنترنت( عبر تسعیر -4

 ،عملیة  االنترنت شبكة عبر تباع التي ، وأفكار وخدمات سلع من المنتجات تسعیر عملیة تعتبر

الواحد وقانونیة التسویق االلكتروني  الیوم في أحیانا و یومیا تتغیر ثابتة غیر و مرنة و دینامیكیة
 سعار .ر مصداقیة لمعرفة المستھلكین باألبجعل المواقع االلكترونیة للناشر اكث
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 ):(Promotionالكتروني  ترویج -5

 عبر االنترنت االلكترونیة األعمال ترویج في تستخدم التي األساسیة األدوات من مجموعة یستخدم
 االجتماعیة . المواقع خالل من

 :Place)التوزیع(-6

 شبكة عبر والشراء البیع عملیة وراء مباشرة تأتي التوزیع عملیة االلكترونیة األعمال میدان في

 أو خدمة. سلعة كان سواء المنتج وطبیعة صورة باختالف التوزیع أسلوب یختلف ھنا ،و االنترنیت

 :(Site design )الویب  موقع تصمیم -7

 .ومرھق  مكلف أمر وھو إلكتروني موقع صیانة و وإدارة إلنشاء

 Security ):(االلكترونیة األعمال امن -8

 مجال األعمال في المختصین اھتمام على تستحوذ التي المسائل من ھي البیانات وسریة أمن مسألة
  .االنترنت عبر االلكترونیة

 :Personalization) (التخصیص -9

عملیات  في المواءمة تحقیق أجل من الزبون ومعلومات التكنولوجیا توحید عملیة عن یعبر وھو
 واالفراد. اإللكترونیة األعمال منظمات بین اإللكترونیة التجارة في التبادل

 االلكتروني: التسویق ماھیة

أنشطة  من أساسي جزء وھو (E-marketing) الرقمي التسویق باسم یعرف اإللكتروني التسویق
 یقتصر ال شامل ومدخل متخصصة تسویقیة وظائف سلسلة بأنھ یعرف حیث اإللكترونیة التجارة

 المنظمة أداء لتحسین كرافعة الرقمیة التقنیات یستخدم كان ٕان و والخدمات، بالسلع على المتاجرة
 بشكل عام.

وھو  اإلنترنت، شبكة خالل من تنفیذھا تم التي التسویقیة األنشطة كافة إلى اإللكتروني التسویق یشیر
المشتركة  المنافع تحقیق أجل من االفتراضیة البیئة فضاء في والمستھلك المنظمة بین التفاعل إدارة

وعملیة  اإلنترنت تكنولوجیا على أساسیة بصورة تعتمد اإللكتروني للتسویق االفتراضیة والبیئة
إدارة  على أیضا تركز بل المستھلك إلى المنتجات بیع عملیات على فقط تركز ال اإللكتروني التسویق
جھة  من الخارجیة البیئة و الداخلیة البیئة عناصر وبین جانب من والمستھلك المنظمة بین العالقات
 اخرى.

 بھدف المعلومات تكنولوجیا من واسعة لسلسلة تطبیق إنھ على أیضا اإللكتروني التسویق یعرف

 من المستھلك علیھا یحصل التي المنافع لزیادة وذلك التسویق ستراتیجیاتا تشكیل إعادة -1
  . الموقع تحدید ستراتیجیاتا و ،التمییز االستھداف للسوق، الفعالة خالل التجزئة

 . والخدمات البضائع وتسعیر / والترویج / والتوزیع / - األفكار لتنفیذ فعالیة أكثر تخطیط -2
 المستھلكة. المؤسسات وبأھداف الفردیة المستھلكین بحاجات تفي تبادالت ابتكار -3

ممارسة  عند االعتبار بعین أخذھا یجب التي االعتبارات من العدید الدراسات من عدد بینت كما
 یلي : فیما االعتبارات تلك تتلخص االلكتروني، التسویق
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 الحصول كیفیة یتعلموا وأن ، العمل شبكات مفاھیم مع التوافق إلى التسویق رجال یحتاج -1
 الحدیثة . التقنیات تطبیق خالل من التنافسیة على المزایا

 بصورة المستھلكین مع للتفاعل اإلنسانیة العالقات مھارات تنمیة إلى التسویق رجال یحتاج -2
 . فردیة

،حتى  المنظمة على اإللكتروني للتسویق  ستراتیجياال  التأثیر فھم إلى التسویق رجال یحتاج -3
 حدوثھ. المحتمل التعارض أو الصراع مشاكل على والسیطرة اإلدارة تمكنھم

 خالل أكبر بصورة إنتاجیة ت توجھا التسویق لرجال یكون أن المتوقع فمن لذلك وتبعا -4
 . القادمة السنوات القلیلة

 فردیة. بصورة أو حدة على كل المستھلكین مع التعامل على القدرة إدراك -5
  .شركاء باعتبارھم ولكن ھدف باعتبارھم للمستھلكین تنظر أال المنظمة على یجب -6

 :التقلیدي التسویق و االلكتروني التسویق بین مقارنة

تمیز  الخصائص من مجموعة ھناك التقلیدي والتسویق اإللكتروني التسویق بین االختالفات لتحدید
في  الخصائص تلك وتتلخص التقلیدیة الوسائل عن بالمستھلكین لالتصاالت جدیدة كوسیلة اإلنترنت

 تي:اال

  باالتصاالت ویبادر یبدأ الذي ھو المستھلك -1
 )الجذب سیاسة( المعلومات عن یبحث الذي ھو المستھلك -2
 . الشبكة على الموقع زوار انتباه جذب في قویة وسیلة تعتبر الجدیدة الوسیلة -3
 .األفراد باستجابات الخاصة المعلومات وتخزین بجمع تقوم أن الشركة تستطیع -4

 : االلكتروني التسویق خطوات

 یتم ال ھذا و العمالء من ممكن عدد أكبر إلى المنتجات عرض على اإللكتروني التسویق یعمل
 ھؤالء إلى لیصل الموقع بھا یمر التي الخطوات من العدید ھناك ولكن الموقع بمجرد إنشاء

 تي :اآل في الخطوات تلك وتتمثل اإلنترنت، خالل شبكة من العمالء

 : عبر ویتم : االلكتروني البحث : أوال

مستخدمي  جمیع یستعملھا حیث البوابات أو الفھارس بمثابة وھي : البحث محركات -1
ً  المحركات أكثر وأن اإلنترنت، عبر البحث في اإلنترنت  جوجل. ھو البحث في استخداما

 المجال تحت كال بھا المواقع أسماء إلدراج خصیصا مصممة مواقع وھي : البحث أدلة -2
 . بھ الخاص

 ثانیا: االعالن االلكتروني:
 ثالثا: انشاء الموقع االلكتروني

 رابعا: الرسائل البریدیة
 ویمكن توضیحھا في المخطط التالي
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 ومن اھم النقاط المھمة لبناء أي موقع الكتروني تجاري تتلخص خطوات التأسیس فیما یلي

وتعكس  االحتیاجات تغطي حتى اإلنترنت على التجاري الموقع من المطلوبة األھداف تحدید -1
 .للعمالء إظھارھا المطلوب المعلومات

وجمع  .الموقع معھا سیتعامل التي السوقیة والشرائح الجغرافیة والمناطق الزبائن عدد تحدید -2
 .المناطق ھذه في العمالء عن دقیقة معلومات

 التسویق ،تكالیف الصیانة  ،تكالیف الموقع معلومات خادم بتكالیف الخاصة الموازنة تحدید -3
  .الموقع ،تكالیف تحدیث

 فالعمل.للشركة التجاري الموقع وإطالق تأسیس عملیة في الشركة إدارات إشراك -4
 أن بمعنى الشامل اإللكتروني العمل أساس على المنظمة تأسیس أو تحول اإللكتروني یعني

 .بأسلوب إلكتروني المنظمة تفكر
 وتحقق الصوت تؤمن التي المتعددة الوسائط وتحدید للمتصفحین التقنیة الحدود تحدید -5

  .جید االتصال بشكلٍ 
ھذه  تعدیل ثم أولیة كمرحلة المطلوبین بالعمالء وعالقاتھا الموقع بمحتویات قائمة وضع -6

  .العمالء عملیات تزاید مع المحتویات
ً و صغیراً  یكون أن ویفضل الموقع اسم اختیار -7  .والتصفح التداول لسھولة ومعبراً  رمزیا
 .إلیھ الوصول وسھولة للموقع اإللكتروني البرید صالت فعالیة من التأكد -8

 : االلكتروني التسویق متطلبات

 دراسة  من بد ال لذلك . إلكترونیة، وسائل بال إلكتروني تسویق یوجد ال أنھ ھي منطقیة حقیقة ثمة

الالزمة  و توافرھا الواجب والمتطلبات اإللكتروني، للتسویق العامة بالبیئة المتمثل التكنولوجي الجانب
 االلكتروني : للتسویق

 التحتیة: البنیة متطلبات أوال

 . زھیدة بأسعار و السرعة فائقة متطورة آلیة حاسبات -1
 الھواتف. خطوط توفر -2
 مناسبة. بأسعار و اإلنترنت خدمة ي مزود توفر -3
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 : التسویقي النشاط متطلبات ثانیا

 اإلنترنت . بشبكة واالتصال التعامل على قادرة أعمال مؤسسات : البائع -1
 ممیزة. تجاریة عالمة وتحمل عالمي رقمي كود تحمل عالیة جودة ذات سلعة : المشتري -2
 اإللكتروني. التسویق في لتعامل وسیطا : الوسیط -3

  : العمل بیئة متطلبات ثالثا

 مالئمة. وتشریعیة قانونیة بیئة توافر -1
 المصرفیة. النظم تطویر -2
 . اإللكترونیة المعامالت في األمان و السریة -3
 لمنتجات دورا تفعیل على القادرة البشریة الكوادر ٕاعداد  و واإلدراك الوعي نشر -4

 اإللكترونیة.
 . الشحن ووكاالت والجمارك الضرائب قطاع في العمل وطرق أسالیب تطویر -5

 المبحث الثالث
 االلكترونیة العالقات العامة

 االلكترونیةات العامة العالق

لتكوین صورة محببة للناشر  ى االلكترونیة حیث تسعالعامة الرأي العام صلب عمل  العالقات  یعتبر
لدى جماھیرھا وقد استفادت دوائر العالقات العامة االلكترونیة من التقدم الكبیر في وسائل االتصال 

اد بشكل فعال وبنفس الوقت حتى اصبح العالم كلھ یعیش للوصول الى قطاعات عریضة من االفر
 كانھ في قریة واحدة وھو ما ادى لظھور مصطلح العالقات االلكترونیة .

وتسعى العالقات العامة الى تكییف المؤسسة حسب الظروف البیئیة المحیطة وتقدیم شرح عن الناشر  
تؤثر بالرأي العام وتكوین النوایا الحسنة تجاه للمجتمع , اما الكترونیا فھي تتألف من النشاطات التي 

الناشر  وتصمم عدد من الموقع على شبكة االنترنت لخدمة الرأي العام حیث تعتبر ھذه المواقع بمثابة 
وسائل للعالقات العامة االلكترونیة بیانات ومعلومات وفیرة وشاملة عن الناشر وانجازاتھ ونشاطاتھ 

 المختلفة .

العالقات العامة االمریكیة العالقات العامة االلكترونیة بأنھا نشاط أي صناعة او  ولقد عرفت جمعیة
اتحاد أو ھیئة أو مھنة أو حكومة أو أیة منشأة اخرى بناء وتدعیم عالقات سلیمة بینھا وبین فئة من 

 الجمھور كالعمالء أو الموظفین أو المساھمین واختلفت تعریفاتھا على حسب الحاجة والباحثین .

 وظائف العالقات العامة االلكترونیة 

ج معلومات ایجابیة مھمة ووضعھا في أوساط االخبار نتاقات الصحافة أو وكالة صحفیة العال -1
 .لشد االنتباه الى شخص أو منتج 

 من قبل الناشر.دعایة المنتج وھي اسلوب للدعایة عن المنتجات  -2

 على مستوى المحافظة والحفاظ علیھا .المور العامة في بناء عالقات مجتمع محلي ا -3

 المناورة مثل بناء عالقات مع العمالء والمسؤولین الحكومیین للتأثیر على التشریعات والقوانین. -4

 عالقات المستثمر وتتمثل في الحفاظ على عالقات مع اصحاب األسھم والناشرین لمنتجاتھم . -5

 تنشیط المبیعات االلكتروني 
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المبیعات االلكتروني عنصرا ھاما من عناصر المزیج الترویجي االلكتروني حیث یضم یعد تنشیط 

مجموعة من االدوات المحفزة غالبا ما تكون قصیرة االجل الستمالة العمالء للشراء او تدعیم عملیة 
 البیع من طرف الموزعین.

للعمالء والوسطاء مما  یساھم وعرف أنھ خلق لسلوكیات جدیدة أو تنشیط وتقویة السلوكیات الحالیة 
في تطور الطلب لدى الناشر ویقوم على تغییر العرض بالنسبة للمنتج أو السعر خالل مدة محددة 
وذلك بحث المشتري على اقامة العقد أو لدفع الموزع للقیام بتمییز المنتج مقارنة بمنافسیھ باستخدام 

 البیئة االلكترونیة .

 خطوات تنشیط المبیعات 

 دید الھدف حسب السلعة أو الخدمة أو المواطنین.تح -1

 تجمیع وتحلیل البیانات االساسیة كاالستبیان والمقابلة وغیرھا . -2

 تحدید تكلفة المبالغ التي تصرف للترویج االلكتروني. -3

 المبیعات مع االمكانیة المادیة لدى الناشر . تیار وسیلة تنشیطاخ -4

 قیاسا بالتكلفة المادیة التي تم صرفھا .ترویج االلكتروني تحدید فترة االستفادة من ال -5

 تحدید وقت الترویج االلكتروني ومدى فائدتھ خالل مدة معینة. -6

االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي للترویج عن الموقع االلكتروني كون المواقع االلكترونیة  -7
 .[6]ائل مواقع التواصل االجتماعي اكثر قانونیة وھنا تأتي االستفادة للترویج عبر وس

  المبحث الرابع

 النتائج االستنتاج و

 االستنتاج

نستنتج من خالل ھذا البحث ان عملیة الترویج االعالمي االلكتروني ھي وسیلة مھمة لنجاح 
المؤسسات التجاریة من خالل المواقع االلكترونیة كون المواقع االلكترونیة بامكانھا ان تكون مدعومة 

مؤسسات الدولة لتعطي في عملیة الترویج االعالمي شكال قانونیا محكما من حیث جودة البضائع  من
 المعلن عنھا واسعارھا .

وبذلك نكون قد وضعنا طریقا قانونیا للترویج االعالمي والتسویق مما یسھل لدى الزبون او المستھلك 
 عملیة التسوق والتعرف على البضائع بشكل مطمئن .

لتصمیم موقع الكتروني  bootstrap باالضافة الى برنامج  HTML  و  CSSوتم استخدام برمجة 
 یروج للبضائع في المحافظة ویعطي اكثر مصداقیة وقانونیة للترویج عن البضائع.

 /https://ha-a85.000webhostapp.comالرابط التجریبي للموقع االلكتروني  

 نموذج تصمیم الموقع للترویج االعالمي االلكتروني 
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 )1نموذج(

 
 

 )2نموذج(

 النتائج

المواقع   في إلكترونیا المنتجات  تسویق واقع عن صورة إعطاء الدراسة ھذه خالل من حاولنا لقد
 بالدرجة تھدف يوالت االنترنت، على المتاحة الناشرین مواقع أھم رصد خالل وذلك من االلكترونیة ،

التعریف بالناشرین ومنتجاتھم والمؤسسات التي تروج الكترونیا لسلعھا وزیادة ثقافة  الى األولى
الترویج االلكتروني من الناحیة القانونیة باستخدام المواقع االلكترونیة لزیادة ثقافة المستھلك بمدى 

 . قانونیة الترویج االلكتروني والتسویق من خالل المواقع االلكترونیة

 من وذلك المعرفة وتسویق لنشر كبیرا اھتماما تولي منھا الغربیة الدول خاصة من العدید نجد لذا
 التطور ومع كبیرا، رواجا تلقى عندھا النشر صناعة للناشر ونجد والمعنوي المادي الدعم خالل
 من األخیرة ھذه استغلت فقد االنترنت شبكة والمعلومات وظھور االتصال تكنولوجیا في الھائل
 ال تعترف االنترنت ألن العالم عبر الوطن وحتى أرجاء كامل عبر إنتاجھ لتسویق الناشر طرف

  .نطاق أكثر من في تسوق البضائع  وأصبح الزمنیة، حتى وال المكانیة بالحدود
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 وآخرون  م.م حسنین علي ذویب                         )........(دراسة فكرة  اسالیب الترویج االعالمي االلكتروني وقانونیتھ

 
المستوى  إلى بإنتاجھم بعد یصلوا ومن خالل دراستنا نجد أن معظم الناشرین في محافظة واسط ،لم 

 طرف من الدعم نقص إلى الناشرین بعض یرجعھ ما وھذا المحلي، المستوى نقل لم إن العالمي
 التي والرسومات الضرائب عن ناھیك المواطن في المحافظة،  لدى القراءة وأیضا ضعف الدولة،

 یمكن ذكره ما سبق كل خالل الخارج , ومن من المستوردة الورق ومشتقاتھ على السلطات تفرضھا
 الكترونیا. البضائع  مجال تسویق في الناشر بصورة عامة  لدى المتبعة االستراتیجیات أن القول
ما  معرفة أجل السوق من دراسة على ال تعتمد ،ألنھا واالستمراریة للدقة تفتقد مجملھا في تبقى

 وتعود المستفید من التي تنطلق ھي الناجحة التسویقیة االستراتیجیة ألن ، من البضائع الفرد یحتاجھ
 لھ.

 المصادر :

 المركز في وأثرھا اإللكترونیة التجارة م)(2002 الحسین، وفالح،. مھند الخطیب، -1
 للشركات. االستراتیجي

) امن المعلومات في ضوء التطور التقني والمعلوماتي الحدیث في 2003بن علي القحطاني سلمان(
  2-الشبكات الالسلكیة 

 

 السودان .الیمنیة الشركات في اإللكتروني التسویق تطویر تقویم م) 2006(محمد الكلدي خالد -3
 والتكنولوجیا  للعلوم

) بناء المجموعات في عصر النسر االلكتروني وانعكاساتھ 1997بو  معرافي , بھجة مكي ( -4
 . 8, عدد18على المكتبات في الوطن العربي , المجلة العربیة للمعلومات, تونس ,مجلد

). التسویق عبر شبكة االنترنت في سوریا الواقع واالفاق دراسة 2000نذیر السقا , محمد .(محمد  -5
 تطبیقیة على منظمات القطاعین العام والخاص المرتبطة عبر شبكة االنترنت في سوریا.

) دور القیمة المدركة للمعلومات كمتغیر وسیط في العالقة ما بین 2003عبد القادر الفقھاء, سام ( -6
عضویة المستھلكین المجتمعات االفتراضیة ونوایا التسویق االلكتروني في فلسطین , المجلة االردنیة 

 .4, العدد 9في ادارة االعمال , المجلد 

 المواقع االلكترونیة

1- https://www.tasmeemme.com/ 

2- http://mawdoo3.com/ 
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