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Abstract: 

 
 This study aims to identify the reality of E-marketing, the reality of 

human capital, and the relationship between e-marketing and 

human capital.  This study has a theoretical mission in which 
researchers have benefited from the survey method that is based on 

knowledge of what was said and written of the researchers' opinions 

regarding the studied topic. This helps to anticipate the future of 

marketing, and highlight the role of e-marketing and human capital 

in the field of organization sciences and organizational behavior and 
their applications in business organizations.  As business 

organizations represent the environment from which ideas were 

originated and generated, and through which theories and 

intellectual models emerged. This helped create the appropriate 

climate and knowledge base for organizations to rely on, in an 

environment dominated by competition challenges and speed of 

change. 
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ي زمن الكورونا

 
ي ف ي وانعكاساته عىل رأس المال البشر

 
ون  التسويق اإللكتر

 
 3رهام ارشيد نصتر 
 4 أحمد نادر العقيىلي 

 

 الملخص
ي،  ، و وإقع رأس إلمإل إلبشر ي

ون  تهدف هذه إلدرإسة ؤىل إلتعرف عىل وإقع إلتسويق إؤللكتر
ي. ؤن هذه  إلدرإسة ذإت  ي و رأس إلمإل إلبشر

ون  وإلتعرف عىل إلعالقة بي   إلتسويق إؤللكتر
مهمة نظرية فؤن إلبإحثي   إستفإدوإ من منهج إلمسح إلقإئم عىل إإلطالع لمإ قيل وكتب من 

ز دور آرإء للبإ ي صدد إلموضوع إلمدروس ويستدل به لتوقع مإ سيحدث وبمإ يتر
 
حثي   ف

ي ميدإن علوم إلمنظمة وإلسلوك إلتنظيمي 
 
ي ف ي ورأس إلمإل إلبشر

ون  إلتسويق إؤللكتر
مثل إلمحيط إلذي نشأت 

ُ
ي منظمإت إألعمإل. حيث أن منظمإت إألعمإل ت

 
وتطبيقإتهمإ ف

. وبمإ سإعد عىل تهيئة ريإت وإلنمإذج إلفكريةخالله إلنظوولدت منه إألفكإر وظهرت من 

ي يسودهإ 
ي ظل إلبيئة إلتر

 
إلمنإخ إلمالئم وإلقوإعد إلمعرفية لتعتمد عليهإ إلمنظمإت ف

ي إلتغيت  
 
 .تحديإت إلمنإفسة وإلشعة ف

يتسويقإل: الكلمات المفتاحية ، رأس إلمإل إلبشر ي
ون   .، إلتسويق إؤللكتر

 

 المقدمة: 
نت ؤىل جعل إلعإلم منطقة جغرإفية أدى إلتطور إلمتسإرع  ي عإلم إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت، و شبكة إؤلنتر
 
ف

ي أي مكإن بإلعإلم. وهذإ إلتطور إلشي    ع 
 
ة، يستطيع أفرإدهإ إلتوإصل مع بعضهم من خالل إلشبكة إلعنكبوتية ف صغت 
ي جعلت إلعإلم يتجه

ونية إلتر ، أظهر مصطلح جديد يطلق عليه إلتجإرة إؤللكتر ي
) أبو مإض  : 5105نحو إإلقتصإد إلرقمي

 عىل سالمة إلموإطني   ومنع إنتشإر 5
ً
ي يشهدهإ إلعإلم بسبب جإئحة كورونإ وحرصإ

 للظروف إإلستثنإية إلتر
ً
(. ونظرإ

ي تضمن إستمرإرية ست  إلعمل 
إتيجية إلتر ي بشكل كبت  كأحد إلخيإرإت إإلستر

ون  إلفإيروس تم تنشيط إلتسويق إؤللكتر
ي وتقديم إلخ

ي إلسإبق فذلك إلينسينإ أنه بقر
 
 علينإ إآلن كمإ كإن ف

ً
ي لم يعد غريبإ

ون  دمة. وعىل إلرغم من أن إلتسويق إؤللكتر
 ذإ طإبع غت  مألوف لدى إلعديد قبل حدوث إألزمة إلرإهنة. 

ي بإتت تسيطر عىل جميع قطإعإت إأل 
ي إلحديث أحد إلتطورإت إلفكرية إلمعإرصة إلتر

ون  عمإل، يشكل إلتسويق إؤللكتر
ي ظل إلسعي إلمتوإصل لمنظمإت إألعمإل ؤلقتنإص جميع إلفرص إلمتإحة، وموإكبة إلتطورإت إلحديثة وموإجهة 

 
ف

ي سبل دعم قدرإتهإ إلتنإفسية وإمتالك إلمزإيإ 
 
ي مجإل عملهإ، وأصبحت إلمنظمإت ملزمة للبحث ف

 
إلتحديإت ف

ي متطلبإت عمالئهإ من جهة وبنفس إلوقت ي إتيجية لتلتر
صعب عىل إلمنإفسي   حيإزتهإ أو تقليدهإ بسهولة إإلستر

 ولضمإن إستمرإريتهإ من جهة أخرى. 

ي إلتنمية 
 
ية، لمإ له من دور مهم ف ي مجإل ؤدإرة إلموإرد إلبشر

 
ي موضوع قديم متجدد ف ؤن موضوع رأس إلمإل إلبشر

عت  بهإ إل
ُ
ي ت

ي مقدمة إلقضإيإ إلتر
 
مجتمعإت عىل إختالف أنظمتهإ إإلجتمإعية وإإلقتصإدية. وُيعد إإلستثمإر به ف

ي 
 
ي ليس فقط أحد عنإرص إإلنتإج، بل هو مؤثر أسإسي ف ومستويإت نموهإ، وأثبتت إلعدد من إلدرإسإت بأن إلمورد إلبشر

وة و  ي مقدمة إلمقإييس إلرئيسية لتر
 
 5: 5118تقدم إألمم)شبإت و أحمد، جميع مكونإت إلتنمية ليصبح ف
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 مشكلة الدراسة
، ودخوله لكإفة إلمجإإلت إلعلمية  ي

 
 فعإل دإخل إلمنظمإت بعد ظهور إإلقتصإد إلمعرف

ً
ي دورإ

ون  لعب إلتسويق إؤللكتر
وإلعملية، ودوره إلذي يعمل عىل إيفإء حإجإت ورغبإت إلعمالء وتحقيق أهدإف إلمنظمة من خالل إلتقنيإت 

ي ظل إلتطورإت إل
 
نت، وبخإصة ف تقنية وإلمنإفسة إلشديدة بإؤلضإفة ؤىل مإ يشهده إلعإلم إلمستخدمة أو عتر شبكة إؤلنتر

ي من قبل إلمنظمإت يتطلب توفر مجموعة من 
ون  من تحديإت بعد ظهور جإئحة كورونإ، وعليه فؤن إلتسويق إؤللكتر

ي إلذي لديه إلقدرة عىل إستمرإرية إلمنظمة ونجإحهإ.وعليه فؤن مشكلة إلدرإ سة إلمقومإت من أبرزهإ رأس إلمإل إلبشر
ي تسليط إلضوء عىل: 

 
 تكمن ف

؟ .0 ي
ون   وإقع إلتسويق إؤللكتر

ي؟ .5  وإقع رأس إلمإل إلبشر

ي؟ .3 ي و رأس إلمإل إلبشر
ون   إلعالقة بي   إلتسويق إؤللكتر

ي منظمإت إألعمإل؟ .4
 
ي مصدر للتنإفسية وإلنجإح ف ي ورأس إلمإل إلبشر

ون   هل نتإئج إلعالقة بي   إلتسويق إؤللكتر

 
 أهداف الدراسة

 إلدرإسة ؤىل إلتعرف عىل: تهدف هذه 
0.  . ي

ون   وإقع إلتسويق إؤللكتر
ي.  .5  وإقع رأس إلمإل إلبشر

ي.  .3 ي و رأس إلمإل إلبشر
ون   إلعالقة بي   إلتسويق إؤللكتر

ي منظمإت إألعمإل.  .4
 
ي مصدر للتنإفسية ف ي ورأس إلمإل إلبشر

ون   هل نتإئج إلعالقة بي   إلتسويق إؤللكتر

 
 أهمية الدراسة

: تكمن أهمية إلدرإسة فيمإ   يىلي
ي ظل جإئحة   .0

 
ي يعيشهإ إلعإلم ف

ي إلظروف إإلستثنإئية إلتر
 
ي ف إتيجر ي كخيإر إستر

ون  قبول إلمنظمإت بإلتسويق إؤللكتر
 .  كورونإ، وسيكون بدإية للمسإر إلصحيح للتجديد وإلتغيت  نحو إإلقتصإد إلرقمي

ي يحقق للمنظمإت إلفإع .5 ي ورأس إلمإل إلبشر
ون  كت   عىل موضوعي إلتسويق إؤللكتر

إتيجية للبقإء إلتر لية إإلستر
 وإلنجإح. 

ي  .3
ي بإعتبإره كأحد أسإسيإت إلمنإخ إلمحفز عىل موإجهة إلتحديإت إلتر

ون  توجيه تفكت  إؤلدإرة إلعتمإد إلتسويق إؤللكتر
 يعيشهإ إلعإلم إليوم. 

ي  .4
ون  ي جميع إلمنظمإت ومختلف إلقطإعإت ومرإكز إلبحوث لالهتمإم بإلتسويق إؤللكتر

 
 لفت إنتبإه إلبإحثي   ف

ي فيهإ.   وأهمية رأس إلمإل إلبشر

ي منظمإت إألعمإل  .5
 
إت إلمتسإرعة ف ون أفرز إلعديد من إلتحديإت وإلالتأكد وإلتعقيد وإلتغت  ؤن إلقرن إلوإحد وإلعشر

ي 
ي لموإجهة كإفة إلتحديإت إلتر

ون  كت   عىل إإلقتصإد إلرقمي إلحديث وإستخدإم إلتسويق إؤللكتر
وهذإ يدعوإ ؤىل إلتر

 إلبيئإت إلخإرجية. تفرزهإ 

  

 منهجية الدراسة
ي مشكلة إلدرإسة وأهدإفهإ و أهميتهإ، وحيث أن إلدرإسة ذإت مهمة نظرية فؤن إلبإحثي   

 
إبط مإ بي   إلتفكت  ف

ي إطإر إلتر
 
ف

ي صدد إلموضوع إلمدروس ويستدل به 
 
إستفإدوإ من منهج إلمسح إلقإئم عىل إإلطالع لمإ قيل وكتب من آرإء للبإحثي   ف

ي ميدإن علوم إلمنظمة وإلسلوك إلتنظيمي 
 
ي ف ي ورأس إلمإل إلبشر

ون  ز دور إلتسويق إؤللكتر لتوقع مإ سيحدث وبمإ يتر
مثل إلمحيط إلذي نشأت وولدت منه إألفكإر وظهرت 

ُ
ي منظمإت إألعمإل. حيث أن منظمإت إألعمإل ت

 
وتطبيقإتهمإ ف

تهيئة إلمنإخ إلمالئم وإلقوإعد إلمعرفية لتعتمد عليهإ إلمنظمإت من خالله إلنظريإت وإلنمإذج إلفكرية . وبمإ سإعد عىل 
 . ي إلتغيت 

 
ي يسودهإ تحديإت إلمنإفسة وإلشعة ف

ي ظل إلبيئة إلتر
 
 ف
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ي 
 
 المبحث الثان

ي : إطار مفاهيمي 
 
ون  التسويق اإللكتر

 
ي 
 
ون  مفهوم التسويق اإللكتر

ي عندمإ ُيطرح علينإ سؤإل
ون  مإهو إلتسويق؟ فيكون إلجوإب هو عملية خلق إلطلب  قبل إلبدء بتعريف إلتسويق إإللكتر

ي نهإية إألمر ؤىل 
 
لمنتجإتنإ أو خدمإتنإ. فؤن سإرت إألمور كمإ يجب فيتوجب علينإ ترجمة هذإ إلطلب ؤىل مبيعإت وف

، بتحقيق فوإئد ذإت  فع إلعمالء ؤىل هذه إلمنتجإت أو إلخدمإت فيجب إلتفوق عىل إلمنإفسي  
َ
ؤيرإدإت. ومن أجل د

ي يسع إلُمسوق إلنشإئهإ مسإوية أو أكتر من تكلفة إلمنتج ؤىل إلزبون م
عت  للعمالء، ويجب أن تكون إلمنفعة إلتر

ي تسإؤل آخر، مإهو إلتسويق 
 أن تم إؤلجإبة يأنر

َ
إلمستهلك. وهذإ مإ يخلق إلثقة وإلوإلء للعالمة إلتجإرية. وبعد

؟ ؤذإ كإن إلتسويق خلق إلطلب للمنتجإت وإ ي
ون  ي هو إلدفع من أجل إنشإء طلب إؤللكتر

ون  لخدمإت فإلتسويق إؤللكتر
ي تسمح بإإلنتشإر إلوإسع وإضإفة إلقيمة لكل من إلمؤسسة 

نت، إلتر بإستخدإم إلقوة إلتفإعلية لإلنتر
نت من إلممكن أن (Stokes& Blake,2011:21)وإلمستهلك . فهنإك إلعديد من إلخدمإت إلموجودة عىل شبكة إؤلنتر

ي إإلهتمإم بهإ. وبإلنسبة للعمالء يمكن  تزيد قيمتهإ مع
 
مرور إلوقت أو يزيد إإلنجذإب لهإ من خالل مشإركة إلعمالء ف

فيه أو إلفإئدة. بإؤلضإفة ؤىل ؤجرإء عملية إلتبإدل بإتجإهي   من خالل توفت  
ؤضإفة قيمة عن طريق إإلستمتإع أو إلتر

وي    ج للخدمإت ب ي إلوقت نفسه، ويتم إلتر
 
ونية للوصول للعمالء إلفإئدة للطرفي   ف إستخدإم قنوإت إلتوزي    ع إإللكتر

 .(Cristian et al.,2008:982 )بطريقة منإسبة وفردية وفعإلة وبأقل تكلفة
ي أو َيمتد ؤىل 

ون  ي تعتمد عىل إلتسويق إلكتر
ي يتضمن إلكثت  من إلتقنيإت وإإلسإليب وإلممإرسإت إلتر

ون  ؤن إلتسويق إؤللكتر
نت. يعتتر إلتسويق أبعد من ذلك من خالل قنوإت  ي إل تستخدم شبكة إؤلنتر

ي إلوصول ؤىل إلعمالء إلتر
 
أخرى تسإهم ف

ي إلوقت إلحإرص  تعتتر إألدوإت 
 
ي إلحمالت إؤلعالنية. وف

 
ي أكتر فعإلية عندمإ يجتمع مع إلقنوإت إلمتنوعة ف

ون  إؤللكتر
ي توفر فوإئد تجإ

ي من إألمور إلتر
ون  ي إلتسويق إؤللكتر

 
رية أكتر ومقدرإت سهلة للمؤسسة، ألن وإلتقنيإت إلمستعملة ف

 وتقديم كل مإهو ممت   
ً
إلمسوقي   إليوم يبحثون عن إلمعرفة وأفضل إلطرق للحصول عىل إلبيإنإت وإلمعلومإت معإ

ي هو مكون للمعلومإت ذإت إلصلة بإلمنتج أو إلخدمة من خالل (Duggal,2015: 738 )للعمالء
ون  . فإلتسويق إؤللكتر

ي 
ون  يد إؤللكتر ة إلتر أو إلهإتف إلمحمول أو صفحإت إلموإقع وخدمإت إلتوإصل  SMSأو إلرسإئل إلنصية إلقصت 

ي من إلممكن أن يكون نظإم فعإل لتكوين 
ون  إإلجتمإعي أو إلمدونإت أو غرف إلدردشة. وب  هذإ فؤن إلتسويق إؤللكتر

 (Yan et al. ,2011:510 )إلمعلومإت
ي يتم إستخدإم إ

ون  ي عملية إلتسويق إؤللكتر
 
ي إلتحليل لتحديد مإهو ف

 
إت إلتسويقية إلسإبقة أو إلبيإنإت ف لمعلومإت وإلختر

ي يتوجب إستعمإلهإ، ؤضإفة ؤىل ذلك 
رق إلفعإلة إلتر

ُ
ي إلعملية إلتسويقية أو إلط

 
مفيد ومإهو غت  وإضح أو غت  فعإل ف

ي إلمرحلة إل
 
ي قإعدة إلبيإنإت إلخإصة بإلتسويق. أمإ ف

 
ثإنية بعد نتإئج إلتحليل يتم تحديد سيتم تحديد إلنتإئج وحفظهإ ف

إلخطة إلتسويقية وإلممإرسإت إلمنإسبة لهإ، حيث تكون إلمرحلة إألوىل هي إختيإر إلخطة إلتسويقية وإلثإنية إختيإر 
مر إلعميل وإستخدإم إلمجموعة ومستوى إلتعليم ودخل إألرسة 

ُ
ي إلمرحلة إألوىل يتم تحديد ع

 
إإلسإليب إلتسويقية وف

ك ، وإلختيإر إلخطة إلتسويقية ُيعتمد عىل خطة إلتسويق إلمحددة ويتم إستعمإل أسإليب إلتسويق ومإ ؤىل ذل
ي يمكن للمؤسسة أن تخفض 

ونية إلتر ونية للدعإية وإلتسويق إلفعىلي عن طريق مرحلتي   طريقة إلتسويق إؤللكتر
إؤللكتر

 .(Yan et al. ,2011:511 )مزإيإ إلعمل من خاللهإ إلتكإليف إلتسويقية وجعل أهدإف إلتسويق أكتر وضوح لتعزيز 
ي إلنهإية يتم تقديم إلمعلومإت لالنشطة إلتسويقية بإؤلضإفة ؤىل مدى إستجإبة إلسوق وسلوك إلمستهلك وعدد 

 
وف

إلمشإهدإت ؤىل إلظهور وآليإت ردود إألفعإل إألخرى، ويتم نقل إلمعلومإت ذإت إلعالقة من إإلنشطة إلتسويقية 
ي يحت

ي قإعدة إلبيإنإت إلتسويقية. ومن إلممكن مالحظة أن عمليإت إلتسويق يحدث فيهإ إلمطلوبة إلتر
 
إجهإ ؤىل تخزينهإ ف

ي 
رق إلنإجحة وإلفعإلة وإلتر

ُ
ي تحليل أوضإع إلسوق لبيإن أي إلط

 
إت إلتسويقية وإلبيإنإت إلسإبقة إلالزمة ف إستخدإم للختر

ي إلوقت إلحإرص  وُيعتر عنهإ بإلخطة إلت
 
سويقية. بإؤلضإفة ؤىل ذلك يتم حفظ إلنتإئج إلظإهرة من يجب إستعمإلهإ ف

ي حي   أن إلمرحلة إلثإنية يتم فيهإ إخيإر أسإليب إلتسويق 
 
ي قإعدة إلبيإنإت، ف

 
خالل إلعمليإت إلتسويقية كمرحلة أوىل ف

ي إلمرحلة مثل إلعمر مستوى إلتعليم إلدخل. ومن
 
ي تم تحديدهإ ف

إإلسإليب  إلمالئمة بإإلعتمإد عىل إلبيإنإت إلتر
ي لتخفيض تكإليف إلدعإية وإؤلعالن وجعل أهدإف 

ون  ي إلتسويق وتعتمدهإ إلمؤسسإت هي إلتسويق إؤللكتر
 
إلمستعملة ف



18 Reham Ershaid Sami NUSAIR   &  Ahmad  Nader Mahmoud ALOQAILY 

 

 

Junuary 2021, Volume 3, Issue 1  
 p. 27- 41  

 

ي إلمؤسسإت لتسويق منتجإتهإ وخدمإتهإ إلمقدمة . من أجل قيإس مدى 
 
 لتعزيز مزإيإ إلعمل ف

ً
إلتسويق أكتر وضوحإ

ي إستجإبة إلسوق وسلوك إلمستهلكي   نتيجة إستخ
ون   .(Duggal,2015:738 )دإم إلتسويق إؤللكتر

ي كل دقيقة لذإ يتوجب عىل إلمؤسسإت أن تكون منتبهة 
 
ة ف ي من إألعمإل إلشيعة وإلمتغت 

ون  ويعتتر إلتسويق إؤللكتر
ء فيهإ ي

 .(Duggal,2015:740 )ومتأكدة بأنهإ توإكب أفضل إلممإرسإت ليمكنهإ قيإس كل سر
 
ا
ي كل

ون  من إلتسويق إلمبإرسر إلذي يتعإمل مع إلعمالء ويحدد لهم إلخصإئص إلفردية وكيف  ويتضمن إلتسويق إؤللكتر
يترصفون، وإلتسويق إلتفإعىلي إلذي يمثل إلقدرة عىل إلحصول عىل إلمعلومإت إلالزمة من إلعمالء لرسم صورة وإضحة 

ي تطبيق إلتكنولوجيإ إلنعكإسإت وتصورإت إلعميل عن إلمنتج أو إلخدمة إلمقدمة له. كمإ يتضمن إلتسويق إؤل
ون  لكتر

ونية لدعم إلتسويق،  ي وقوإعد إلبيإنإت إلالسلكية وإلشإشإت إؤللكتر
ون  يد إؤللكتر ونية، مثل موإقع إلويب وإلتر إؤللكتر

إء ودورة حيإة إلعمالء. ويعتتر  ي عملية إلشر
 
بهدف إإلستحوإذ إلكبت  وإؤلبقإء عىل إلعمالء ضمن إلقنوإت إلمتنوعة ف

نت أحد إ ي أشكإل متنوعة كخدمة إؤلنتر
 
، لكن هذإ إلنوع من إلتسويق يكون ف ي

ون  ي إلتسويق إؤللكتر
 
لتقنيإت إلمستخدمة ف

نت فقط، وهذإ إلرأي إل يعطي إلتصور  ي يعرفه إلبعض بأنه إلتسويق عتر إؤلنتر
ون  تقدم للعمالء، فمصطلح إلتسويق إؤللكتر

ي ألن إإلتجإهإت إلحإل
ون   بإلهوإتف إلصإئب عن أشكإل إلتسويق إؤللكتر

ً
ي يتمثل أيضإ

ون  ية تشت  ؤىل أن إلتسويق إؤللكتر
 بي   (Wymbs,2011:95)إلمحمولة وشبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي 

ً
 مهمإ

ً
ي َيخلق جشإ

ون  . وممإ سبق، ؤن إلتسويق إلكتر

ي تستعملهإ إلمؤسسإت لتوفت  محتويإت ذإت ص
ونية إلتر ي وجهإت إلتوإصل إؤللكتر

ون  لة نقطة إلتمإس إلعميل إؤللكتر
 بإلعميل. 

ونية لهإ خصإئصهإ وقوإهإ  ي نهج حديث للتسويق مدعوم بعنإرص ؤلكتر
ون  وممإ سلف، يمكننإ إلقول أن إلتسويق إؤللكتر

 .إلمحركة إلخإصة
 

ي 
 
ون  نموذج التسويق اإللكتر

)معال و وفيق،Hutchnson,2003مت   ) ي نموذج متكإمل عىل إلنحو إلتإىلي
 
 (: 046: 5101( بي   أربعة مرإحل أسإسية ف

: مرحلة اإلعداد 
ً
 أوال

ي هذه إلمرحلة إلتعرف عىل حإجإت ورغبإت إلمستهلكي   وتفضيالتهم، ويتطلب ذلك ؤجرإء بعض إلمسوحإت 
 
ويتم ف

 إلمرحلة. وإلبحوث إلسوقية لتوفت  قإعدة إلبيإنإت إلالزمة لهذه 
: مرحلة االتصال

ً
 ثانيا

ي هذه إلمرحلة يتم إإلتصإل وإلتفإعل إلمبإرسر مع إلعمالء إلمرتقبي   لمنتجإت إلمؤسسة أو خدمإتهإ إلمقدمة. وإلبد أن 
 
وف

 . ة من إلمعرفة إلمتبإدلة بي   إلطرفي    تتيح هذه إلمرحلة درجة كبت 
: مرحلة التبادل المنفعي 

ً
 ثالثا

ي هذه إلمرحلة تبإ
 
دل إلمنإفع إلعإئدة ألطرإف إلعملية إلتسويقية، حيث تحصل مؤسسة إألعمإل عىل مقإبل يتم ف

 منتجإتهإ أو خدمإتهإ بأحد أنظمة إلدفع إآلمنة، كمإ يقوم إلعميل بإلدفع بوإسطة بطإقإت إؤلئتمإن. 
: مرحلة مابعد البيع

ً
 رابعا

ؤىل إلمستهلك، بل يمتد ؤىل مإبعد ذلك، فمؤسسإت  ؤن نجإح إلعملية إلتسويقية إليعتمد عىل توصيل إلسلعة أو إلخدمة
ي لمنتجإتهإ أو خدمإتهإ وتعمل عىل توطيد وتطوير إلعالقإت معه، حتر  إألعمإل يجب أن تحإفظ عىل إلعميل إلمشتر

ي تقدمهإ. 
 تكسب وإلئه لمنتجإتهإ أو إلخدمإت إلتر

 
ي 
 
ون  مراحل تطبيق التسويق اإللكتر

ى، فإلعمل عىل إرضإء أ إتيجيإت إلعديد من إلمنظمإت إلكتر
صبحت مسألة إلتوجه بإلعميل من إلمحإور إلهإمة إلستر

ي تعمل وسط بيئة تنإفسية، وشهدت عالقة إلمنظمة 
إلعميل وتنمية وإلئه للمنظمة يشكل أولوية لكإفة إلمنظمإت إلتر

ي من
 نتيجة تطور إلفكر إلتسويقر

ً
 مستمرإ

ً
ين من  بعمالئهإ تطورإ ي شهدهإ إلقرن إلعشر

 للتطورإت إلتقنية إلتر
ا
جهة، ونتيجة

جهٍة أخرى، ومر هذإ إلتطور بثالثة مرإحل رئيسية شهدت كل مرحلة ظهور مفهوم جديد لعالقة إلمنظمة مع عمالئهإ  
 (:  08: 5110كمإ سنوضحهإ فيمإيىلي ) بن ديلمي و دردور،

ي ) إلتسويق بإلعالقإت( .0
 :مرحلة إلتسويق إلعالئقر
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ي مجإل إلتسويق إلصنإعي 
 
 ف

ا
ين، وإنتشر إستخدإمه بدإية ظهر مفهوم إلتسويق بإلعالقإت منذ ثمإنيإت إلقرن إلعشر

ي إلمعروف بصفة فردية، ويعد هذإ إلنوإع من 
وتسويق إلخدمإت، لبنإء عالقة مستدإمة بي   إلمنظمة وإلعميل إلنهإن 

ي شهدهإ إلفكر إلتسوي
ي مجإل عالقة إلمنظمة بعمالئهإ، ويرتكز عىل بنإء عالقة إلتسويق من إلمرإحل إلمهمة إلتر

 
ي ف

قر
، وإصبحت  كة للطرفي  

إكة طويلة إلمدى، وعن طريقهإ تتحقق إألهدإف إلمشتر ي إطإر رسر
 
قوية بي   إلمنظمة وزبإئنهإ ف

 فلسفة تعتمدهإ كإفة إلمنظمإت نتيجة إلتنإفس عىل جذب إلعمالء وإلمحإفظة عليهم، كمإ يحقق مدخل إلتسويق
ي إلجوإنب إلتإلية )إلبكري، 

 
ي تمكنهإ من رفع قدرتهإ إلتنإفسية خإصة ف

 5119بإلعالقإت للمنظمة إلعديد من إلمزإيإ إلتر
:44-45:) 

 إإلحتفإظ بوإلء إلعمالء عىل إلمدى إلطويل نتيجة توطيد إلصلة بي   إلعمالء وإلمنظمة.  -
 حإفظة عىل حجم نشإط إلمنظمة. تحقيق أربإح جيدة بسبب خفض تكإليف إلبحث عن عمالء ُجدد للم -

ددون بإستمرإر عىل إلمنظمة، حيث أكدت  - تقليل تكإليف إلتسويق نتيجة إلتعإمل مع إلعمالء إلحإليي   إلذين يتر
ة أضعإف كلفة إإلحتفإظ به، كمإ أنه بسبب ظهور  ي هذإ إلمجإل أن إستقطإب عميل جديد يكلف عشر

 
إلبحوث ف

ي حصة تقنيإت حديثة لتنمية وإلء إلعمالء ف
 
ي حصة إلسوق ؤىل إلتفكت  ف

 
ؤن إلمنظمإت إنتقلت من إلتفكت  ف

ي سلوكيإتهم وأذوإقهم جعل إلمنظمإت تعيد ترتيب 
 
إلعمالء فإزديإد إلتنإفس عىل إلعمالء وإلتغيت  إلكبت  إلحإصل ف

 طويلة إلمدى وليسوإ م
ا
ي إلعمالء بوصفهم أصوال

 
كز عىل إلعميل، وإصبحت تفكر ف شإري    ع عمليإتهإ بحيث تتر

 (.48: 0997مؤقته)نورثون وسميث،

 مرحلة إلتسويق من طرف عىل طرف أخر .5

ي إلتسويق عىل أن ظهور إلويب عإم 
 
يشكل وسيط وحلقة مهمة للتسويق من طرف  0993أكد إلعديد من إلمختصي   ف

ي تسمح بمعإملة مختلفة للعمالء 
إتيجية إلمنظمة إلتر إلمختلفي   أي أن فلسفة ؤىل أخر، وتعرف هذه إلمرحلة بأنهإ إستر

 (.050: 5119هذإ إلنوع من إلتسويق مبينة عىل معإملة إلعمالء كأفرإد مختلفي   كٌل حسب رغبإته)إلبكري، 

عرف هذه إلمرحلة بأنهإ طريقة تهدف ؤىل تحسي   وإلء إلعمالء من خالل إلمعرفة إلجيدة لكل وإحد منهم، فإلهدف 
ُ
كمإ ت

ي طريق إلوصول ؤىل تحقيق هذإ إلهدف إلذي يتطلب معرفة جيدة  إلرئيسي من هذه إلمرحلة هو تحسي   
إلوإلء كمإ يبت 

 (.573: 5119للعمالء وتقديم عروض مشخصنة لكل عميل بمإ يتمإسر مع رغبإته ومتطلبإته إلشخصية) أبو فإرة،  
ي عىل معإملة إلعمالء كأفرإد و 

ليس كجمهور، وذلك كمإ يمكن تعريف إلتسويق من طرف ؤىل طرف آخر عىل أنه نهج مبت 
ي 
من خالل إلمعرفة إلدقيقة لخصإئص ومتطلبإت ورغبإت كل عميل بشكل يسمح بتقديم إلعروض إلمشخصنة إلتر

ي تحقيق هذإ إلنوع من 
 
نت( إألدإة إألكتر فعإلية ف تضمن وإلء إلعمالء للمنظمة. وتمثل إلوسيلة إإلتصإلية إلمبتكرة )إؤلنتر

نت بطبيعته يمثل إتصإل يسمح بمعإملة إلعمالء كأفرإد ويسمح بإلتعرف عىل إلتسويق، فإإلتصإل عتر شبكة إؤلنتر 
 (.41: 5100تفضيالتهم إلشخصية، ممإ يسهل عىل إلمنظمة عروضهإ بمإ يتالئم مع رغبإت كل عميل)إلبجإري،

، وقد تم  وبنإءا عىل مإ سلف ؤن إلتسويق من طرف ؤىل طرف آخر هو إمتدإد للتسويق بإلعالقإت وإلتسويق إلمبإرسر
ي بنإء قوإعد بيإنإت إلعمالء. 

 
مجيإت إلمستخدمة ف نت وإنتشإر إلتر  تطبيقه بشكل أكتر فعإلية مع ظهور شبكة إؤلنتر

 مرحلة إلتسويق إلتفإعىلي  .3
نت كأفضل وسيط  ين وسإهم بذلك شبكة إؤلنتر ي نهإية إلقرن إلعشر

 
إلتسويق إلتفإعىلي هو أحدث تطور شهده إلتسويق ف

. و  يمثل تقإطع بي   تسويق إلعالقإت وإلتسويق من طرف ؤىل طرف آخر فهو يكملهإ ويذهب أبعد منهإ لالتصإل إلتفإعىلي
ي وقإئع إلمنظمة، وإلتسويق من 

 
إكهم ف فؤذإ كإن تسويق إلعالقإت يهدف ؤىل خلق عالقة دإئمة مع إلعمالء عن طريق إرسر

صية، فؤن هذه إلتطبيقإت جميعهإ طرف ؤىل طرف آخر يعتتر إلعميل كفرد وحيد ويسمح بإإلتصإل معه بصفة شخ
ي 
 
ة أسإسية للتفإعلية ف وحيدة إإلتجإه من إلمنظمة ؤىل إلعميل، وإل تسمح بإلتبإدل إلمستمر للمعلومإت إلذي يعد ركت  

)إلمنظمإت( 70: 5101إلمنظمة)فضيلة، نت من ؤحدإث إإلستقرإر بي   إلمرسلي   (. حيث ُيمكن إؤلنتر
)إلعمالء( فإلعميل له  ي إلتعبت  ويتوجب عىل إلمنظمة إإلستمإع، وهذإ مإ يشمل إلتفإعلية إلحقيقية وإلمستقبلي  

 
إلحق ف

نت  ، فإلتفإعلية تتضمن جوإنب دينإميكية إلتبإدل وإلحوإر مع مستخدم إؤلنتر ي تعكس إلتنإسب إلحديث بي   إلطرفي  
إلتر

معلومإت كمإ أنهإ تؤسس لعالقة فهي تمنح إلعميل حرية إلتعبت  عن رأيه ورغبإته، وطرح إألسئلة وإلحصول عىل إل
) إلبكري،  (.65: 5119توإفقية بي   إلمنظمة وزوإرهإ عىل إلخط ألنهإ تمكنهم من إؤلنخرإط وإلمشإركة بشكل شخصي

نت يجب أن تكون محور أية عالقة إتصإلية تسويقية، فإلعالقة إإلتصإلية ذإت  ي تتيحهإ شبكة إؤلنتر
فإلتفإعلية إلتر

نت  إإلتجإه إلوإحد أثبتت أنهإ تحقق خسإرة للطرفي   ؤإل أن إلتفإعلية تتطلب إلتطوير من طرف إلسوق عىل شبكة إؤلنتر
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عد إلتفإع
ُ
لية إلخطوة إألوىل لكسب وإلء إلعميل بإؤلضإفة ؤىل أن إلمسؤولية تتطلب ألنه من إلنإحية إألخالقية للتسويق ت

)إلجرجري وإلعزإوي،  (.547: 5104من رجل إلتسويق إلمحإفظة عىل إلرإبط إإلجتمإعي
 

ي 
 
ون ات التسويق اإللكتر  متر 

ي ذكرهإ ) أبو قحف وآخرون،
ي إلتر

ون  إت إلتسويق إؤللكتر  (:430: 5116من أهم ممت  
نت تعمل عىل تخفيض إلتكإليف إؤلدإرية بنسبة تزيد عىل تخفيض أسعإر إلمن .0 % 51تجإت إلمسوقة عتر شبكة إؤلنتر

نت، لعدم إلحإجة ؤىل إلمتإجر للتفإعل معهإ وبإلتإىلي تخفيض ببعض  عن طريق تقديم إلمنتجإت عتر شبكة إؤلنتر
 .  أنوإع إلمرصوفإت مثل إؤليجإر وإلكهربإء وأجور إلعإملي  

ي إلعمالء عىل إلتسوق عىل مدإر إليوم يسإعد إلتسويق إؤللكتر  .5
سإعة ويوفر مدى أوسع من إلمنتجإت أو  54ون 

ي إلتسويق إلتقليدي. 
 
 إلمإركإت أو إلعالمإت، وهذإ غت  موجود ف

إئهإ بشكل أفضل وأرسع.  .3 ي فرصة إجرإء مقإرنة ألسعإر إلمنتجإت أو إلخدمإت قبل رسر
ون   يتيح إلتسويق إؤللكتر

ن .4 ي للتسوق مثل رجإل إألعمإل وإلمرأة إلعإملة يسإعد إلتسوق عتر إؤلنتر
 
ت إلعمالء إلذين إليتوفر لديهم إلوقت إلكإف
ي إلوصول ؤىل كل مإيرغبون من منتجإت وخدمإت بأرسع وأسهل وسيلة. 

 
 ف

ي عىل إلتغلب عىل إلحوإجز إلجغرإفية وإلحدود ويمكن للعمالء إلتعرف عىل كل مإ هو  .5
ون  يسإعد إلتسوق إؤللكتر

ي إألس
 
. متإح ف ي إلسوق إلعإلمي

 
 وإق من منتجإت وخدمإت، ومعرفة مإهو متإح ف

ي إلعمليإت 
 
وعىل ضوء هذه إلمزإيإ إهتم رجإل إلتسويق بتنشيط شبكإت إلمعلومإت إلمتقدمة وإإلعتمإد عليهإ ف

كت   عىل إلنوإحي إلفنية إلمرتبطة بإلشبكة ليتم إس
تخدإمهإ إلتسويقية إلفعإلة، ممإ أدى ؤىل تحول إلمنظمإت نحو إلتر

ي تقدم ماليي   إلمنتجإت 
ي جميع أنحإء إلعإلم إلتر

 
ة ف للتسويق بأفضل وجه ممكن عن طريق أإلف إلشبكإت إلمنتشر

نت كوسيلة مهمة لرجإل إلتسويق، ألنهإ تمثل وسيلة جذب وليس وسيلة  ي شبكة إؤلنتر
لماليي   إلعمالء، لهذإ توسع تبت 

 (.557: 5113أجل إلوصول للعميل)إلصميدعي ويوسف،دفع، ألنه يتم فيهإ إستخدإم كإفة إألدوإت من 

هإ فإعلية وتأثت  وأرسعهإ ألنهإ تصل ؤىل 
ي من أنجح إلطرق إلتسويقية وأكتر

ون  وبنإءا عىل مإ سلف ؤن إلتسويق إؤللكتر
ة دون إللجوء ؤىل طرق ثإنوية، بإؤلضإفة أنهإ تضمن وصول إلرسإلة إلدعإئية ؤىل أكتر عدد ممكن من  إلعمالء إلعميل مبإرسر

 إلمستخدمي   من قبل إلمنظمة. 
ي 
ون  ي يعتمدهإ إلتسويق إؤللكتر

ي منظومة إلعمل إلتر
 
 إلمتطلبإت إلوإجب توإفرهإ ف

ي نجإحه، 
 
عند إلتحول ؤىل نظإم جديد إلبد من تفهم طبيعة عمله وخصإئصه من حيث إلتعإمل وإلقبول للمسإهمة ف

ي يتطلبهإ نظإم 
 من معطيإت إلتعإمل إلتر

ً
ي وإلذي يتصف بمجموعة من وإنطالقإ

ون  إلعمل إلذي يعتمده إلتسويق إؤللكتر
ي ذكرهإ )إلنعيمي ،

 (:56: 5113إلمتطلبإت إلتر
ونية وتطبيقإتهإ أو إإلتصإإلت بمختلف  - إإلعتمإد إلكبت  عىل إلتقنيإت إلحديثة سوإء كإن بإلنسبة للحإسبإت إؤللكتر

 أنوإعهإ. 
ي إلمنظمة وتأهيل  -

 
ي وإعإدة توزي    ع إلوظإئف فيهإ، مع إألخذ بنظر إإلعتبإر ؤعإدة إلهيكلة إلكإملة ف إلعنرص إلبشر

كت   عىل مهإرإت إستخدإم تقنيإت إلمعلومإت. 
ة مع إلتر  إلمهإرة وإلكفإءة إلمتمت  

 إألتمتة إلكإملة لكإفة إلعمليإت إؤلدإرية دإخل إلمنظمة.  -

ية إلمستخدمة مقإرنة مع حجم  - ي حجم إلعنإرص إلبشر
 
إلعمليإت إلمنفذة، بل أنهإ تتجه ؤىل إلتحول إلتقليص إلكبت  ف

ي يتم تدإولهإ هي منتجإت 
من إستخدإم إلعمإلة إلكفؤة وإلمؤهلة ؤىل إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة. ألن إلمنتجإت إلتر

 حسب إلطلب، لذإ تمتإز هذه إلعمليإت بإلكفإءة إإلنتإجية. 

ي وإإلعتمإد عىل تقليص إلمسإحإت إلمخصصة ؤلدإرة إلعمليإت إلتجإرية إلتسويق -
ر
 إلنحصإر إلتعإمل إلورف

ً
ية نظرإ

ي تخزين وتبإدل إلبيإنإت. 
 
ونية ف  إلوسإئط إإللكتر

ورة إستخدإم تقنيإت  - ي تمت   إلمنظمة مع إآلخذ بعي   إإلعتبإر رص 
ي جميع إلمعإمالت إلتر

 
إلشفإفية وإلوضوح ف

ي تطلبهإ وتقديمهإ وتعريفهإ لل
 غت  أثنإء عملية إلبحث. إلمعلومإت وإيصإلهإ لجميع إلمستويإت إلتر

أصبح إليوم إرتكإز إلعمليإت إلتجإرية للمنظمة يتمحور حول كسب إلعميل عن طريق بنإء منظومة تكفل إلتعإمل  -
 إلذكي معه لتلبية جميع متطلبإته وإشبإع رغبإته للمحإفظة عليه. 
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ي ي برأس المال البشر
 االهتمام التاريخ 

ي إآلونة إألخت  
 
ي ف ة وملحوظة، ألنه يضيف قيمة إقتصإدية للمعإرف وإلمهإرإت أخذ رأس إلمإل إلبشر ة أهمية كبت 

ين،  ي يشهدهإ إلقرن إلحإدي وإلعشر
وإلقدرإت، ومع إتسإع حجم منظمإت إألعمإل وزيإدة إإلنتإجية وحدة إلمنإفسة إلتر

ة هي م ي، فإلمنظمإت إلنإجحة وإلمتمت   ن تستطيع أن إصبحت إلمنظمإت تعتمد بشكل أسإسي عىل رأس مإلهإ إلبشر
ة لتقديم أفضل إألعمإل، بإؤلضإفة ؤىل قدرتهإ عىل إستخدإم إلمخزون  تجذب إألفرإد إلموهوبي   أصحإب إلكفإءة وإلختر

ي يمتلكهإ إألفرإد لديهإ لتحقيق أهدإفهإ)أبو إلروس،
ي من إلمهإرإت وإلقدرإت وإلمعإرف إلتر  (.59: 5105إلبشر
ي مو 

 
ي، حيث يرى إلبعض بأنه يعود ؤىل إلعصور كمإ إختلفت أرإء إلبإحثي   وإلكتإب ف ضوع ظهور رأس إلمإل إلبشر

ي نظرية إلدولة إلمثلىبنإءا عىل إختالف 
 
إلقديمة) عرص أفالطون، إرسطو، وأكوإنيس( فقد نإدى أفالطون بتقسيم إلعمل ف

ي ت
 
 ف
ً
 بإرزإ

ً
 أن للحضإرة إؤلسالمية دورإ

ً
. ومن إلجدير بإلذكر أيضإ طوير إلمعإرف إإلنسإنية، فهنإك إلموإهب إلطبيعية للبشر

ي طإلب كرم هللا وجه إلمعرفة عىل  آيإت قرآنية وأحإديث نبوية تأمر وتحث عىل طلب إلعلم، كمإ فضل إؤلمإم عىلي بن أنر
ي يعود ؤىل إلستينإت 56: 5115إلمإل)إلمإلكي و بن عبيد، (. وإلبعض إألخر يرى أن إستخدإم مصطلح رأس إلمإل إلبشر

ي 
، وهنإك من يرى أنه يعود ؤىل آدم سميث 0964وكتإبإت بيكر  0960وهذإ مإتؤكده كتإبإت شولتر  سنة من إلقرن إلمإض 

ي أدإء إلمنظمإت)دمحم، 
 
، وتم إستخدإمه كأسلوب جذب ولفت لالنتبإه نحو مسإهمة إلعمل ف ي إلقرن إلثإمن عشر

 
ف

، ي
 :6) :5119إليق 

، وبدإية ظهور إقتصإد إلمعرفة قد شإع وإنتشر إستعمإل ( أنه منذ تسعينيإت إلقرن إلم67-66، 5101كمإ ذكر دهإن) ي
إض 

ي يقوم عليهإ إقتصإد إلمعرفة إلجديد لم تعد قإئمة 
، ويعود ذلك ؤىل إألسس إلتر ي بشكل أكتر مصطلح رأس إلمإل إلبشر

لموسة عىل إلموجودإت وإألصول من إإلإلت وإلتقنيإت وإألموإل، بل تقوم عىل مإتملكه من موإرد غت  مإدية وغت  م
ي إلمنظمة. 

 
ي لدى إلعإملي   ف ي إلمخزون إلبشر

 
 تتمثل ف

ومنذ ظهور مفهوم إلمنظمة إلمتعلمة، نجد أن إلمنظمإت أصبحت تتجه نحو زيإدة معإرف إلعإملي   وإكسإبهم إلمزيد 
ي سبيل تحقيق أهدإفهإ ومصلحة إلعإملي   فيهإ، 

 
وإغنإء قيمة من إلمهإرإت وإلقدرإت وتنمية إإلبدإع وإإلبتكإر لديهم، ف

رأس مإلهإ إلفكري إلذي تمتلكه، لذإ فقد تبنت إلعديد من إلمنظمإت شعإر" إلبشر هم أكتر إإلستثمإرإت أهمية")إتحإد 
إء وإإلستشإريون إلدوليون، ي يحملهإ إلعرص إلجديد لن يتصدى 070: 5115إلختر

(. كمإ يوجد إتفإق عىل أن إلتحديإت إلتر
ي إلدإئ ي وإلنمو سوإء عىل إلمستوى إلفردي أو عىل إلصعيد إلمجتمعي حتر يتمكن إلجميع لهإ ؤإل رأس إلمإل إلبشر

ر
ف م إلتر

ي إلعإلم إلجديد من موقع إؤلقتدإر وضمن سيإق تنإفسي بإلغ إلحدة)إلقصإص،
 
 (.56: 5118من إلمشإركة ف

 
ي  مفهوم رأس المال البشر

ي جزء من رأس إلمإل إلفكري وليس هو رأس إل مإل إلفكري بذإته ؤإل أن بعض إلبإحثي   أمثإل ُيعد رأس إلمإل إلبشر
(Magrege, tweed, &pech ي يتمثل بإألفرإد ي ولكن رأس إلمإل إلبشر ون رأس إلمإل إلفكري هو نفسه رأس إلبشر ( يعتتر

 غت  ملموس 
ً
ه عنرصإ وة لمنظمإتهم كمإ أن هنإك من إعتتر

إت ذإت إلعالقة بتكوين إلتر إلذين يمتلكون إلمهإرإت وإلختر
ي تفوق إلقيمة إلحقيقة يُ 

ي إلمنظمة وإلقدرة إإلبدإعية وإلتر
 
 بإلمعرفة إلمتوإجدة عند إلمستخدمي   ف

ً
عتر عنه دإئمإ

،  (5100:6لموجودإت إلمنظمة إلمإدية)عرإبة و بن عوإىلي
 عن إبتكإرإته وترتبط هذه 

ا
إته وقدرإته ومهإرإته فضل ي بأنه معرفة إلفرد وختر إلعنإرص كمإ ويعرف رأس إلمإل إلبشر

إع وإلمفإهيم  كيبإت إلبيئية إلدإخلية فتتضمن برإءإت إإلختر ي نجإح إلعمل أمإ إلتر
 
وإبدإعه مع بعضهإ بحيث تسهم ف

كيبإت إلبيئية إلخإرجية فهي تتضمن   عن إلثقإفة إلتنظيمية وبإلنسبة للتر
ا
وإلنمإذج وإلنظم إلمحإسبية وإؤلدإرية، فضل

كة أو إلصورة إلمنظبعة عنهإ)بدر،إلعالقإت مع إلزبإئن وإلموردين وإل  (.091: 5101عالمإت إلتجإرية وسمعة إلشر
ي إلمصدر إلرئيسي لتكوين وتشخيص إلفرد إلذي يمتلك إلقدرإت إلعقلية وإلمهإرإت  كمإ يعتتر رأس إلمإل إلبشر

إت إلالزمة ؤليجإد حلول مالئمة لمتطلبإت ورغبإت إلعمالء ألنه مصدر إإلبدإع وإلتجديد و  ي إلمنظمة. وإلختر
 
إإلبتكإر ف

ي 50:  5105ويرى كل من إلحوإجرة وإلمحإسنة )
 
ي توجد لدى إألفرإد ف

( بأنه محصلة من إلمهإرإت وإلمعإرف إلتر
ي من إلممكن إستغاللهإ لتحسي   أدإء إلعمل دإخل إلمنظمة

ي حي   ذكر إلنإرص) .إلمنظمة، وإلتر
 
( بأنه إلمعإرف 99: 5106ف

إكمة وإلمهإرإت إلفنية ل ي من إلممكن إعتبإرهإ مصدر رئيسي لالبدإع وإلتجديدإلمتر
 .لعإملي   إلتر
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ي تمتلكهإ إلمنظمإت من خالل إلمهإرإت 
ي هو إلقدرإت وإؤلمكإنيإت إلمهمة إلتر ويرى إلبإحثي   أن رأس إلمإل إلبشر

ي تتطلبهإ خطط إلمنظمإت إلمستقبلية، بإعتبإره أهم
ورية ؤلتمإم إألنشطة إلتر موجودإت  وإلموإهب وإلمعإرف إلرص 

 إلمنظمة. 
 

ي  أهمية رأس المال البشر
ي إلتنمية، لكن لن يؤدي هذإ إلمورد دوره 

 
ي من إلمحتمل مسإهمتهإ ف

ي من أهم إلعنإرص إإلنتإجية إلتر ُيعتتر إلمورد إلبشر
ي )إلمصبح، ي رأس إلمإل إلبشر

 
ي ترإكم إلمعإرف ف

 
ي حي   يرى 6: 5119دون تدريب وتعليم، حيث يسهم إلتعليم ف

 
(. ف

ة إلتنإفسية وإلقدرإت 9: 5105ض)عو  ي تعزيز إلمت  
 
ي تتجىل بأنه مصدر رئيس ومهم ف ( بأن أهمية رأس إلمإل إلبشر

ي تؤثر عىل إألدإء ألن كل مإيمتلكه إألفرإد من معإرف ومهإرإت 
إإلنتإجية للمنظمإت، كمإ ُيعد من إلمصإدر إلفريدة إلتر
إت وتعليم تؤثر بشكل مبإرسر عىل أدإء إلمنظمة، ي كفوء يمكنهإ من  وختر ي لديهإ رأس مإل بشر

حيث أن إلمنظمة إلتر
إلمنإفسة بقوة وتنمو وتستمر وتتطور نتيجة مإ يضيفه إلعإملون من إبدإعإت وإبتكإرإت جديدة؛ بإؤلضإفة ؤىل أن إلمورد 

ي يتمت   بإلندرة لذلك يصعب عىل إآلخرين تقليده أو محإكإته لهذإ يتطلب من إلمنظمة إلحفإظ عل يه وتدريبه إلبشر
ي زيإدة كفإءة إستخدإم إألصول إلمختلفة بكفإءة عإلية بمإ يحقق 

 
وتطويره وإإلهتمإم به وعدم خسإرته ؛ ألنه يسإهم ف

مستويإت عإلية من إإلنتإجية، كمإ أن له تأثت  مبإرسر عىل قدرة إلريإديي   وأصحإب إألفكإر إلجديدة عىل صعيد تأمي   رأس 
 مشإري    ع جديدة. إلمإل إلتمويىلي إلالزم لبدء 

ي عنرص رئيس ومهم من مكونإت رأس إلمإل إلفكري وعليه فؤن: 5: 5115كمإ ذكر يوسف)  ( أن رأس إلمإل إلبشر
ي+ رأس إلمإل إلهيكىلي   رأس إلمإل إلفكري= رأس إلمإل إلبشر
+ رأس إلمإل إلمنظمي  ي

= رأس إلمإل إلزبون   رأس إلمإل إلهيكىلي
= رأس إلمإل   إإلبتكإري+ رأس مإل إلعمليةرأس إلمإل إلمنظمي

 رأس إلمإل إإلبتكإري= إلملكية إلفكرية+ إلموجودإت غت  إلمإدية
ي إلعملية إإلنتإجية بجإنب رأس إلمإل 

 
ي ف إتيجر ي هو إلمورد إإلستر يتضح من إلعمليإت إلسإبقة أن رأس إلمإل إلبشر

ي لد
ة وإلتر ية ذإت إؤلمكإنإت إلمتمت   يهإ قدرإت إبتكإرية وإبدإعية متفوقة لشغل إلوظإئف إلهيكىلي وإلمتمثل بإلموإرد إلبشر

ي 6: 5115إؤلدإرية وإلفنية. وأكد يوسف ) 
ي إلستينإت من إلقرن إلمإض 

 
ي قد تطورت ف  بأن نظرية رأس إلمإل إلبشر

ً
( أيضإ

ي إلمنظمة هم مصدر تعظيم ثروتهإ، وبذلك فؤن هذه إلنظرية وجهة إإلنظإر بشكل كبت  
 
نحو  وتقوم عىل أن إلعإملي   ف

ي تحقيق إلنتإئج 
 
 ف
ً
 مهمإ

ً
ي دإخل إلمنظمة إلذي يلعب دورإ ة ، كونهم يمثلون رأس إلمإل إلبشر إألفرإد ذو إلمهإرة وإلختر

إإليجإبية للمنظمة بشكل إل يقل أهمية عن دور رأس إلمإل إلمإدي، وأن إإلتفإق عىل تعليم وتدريب إألفرإد ُيعد إستثمإر 
 إئدة منهإ وإل مردود لهإ. له مردود وليس نفقة غإمضة إل ف

ة تنإفسية للمنظمة ألن إلمنظمإت إليوم تنإفس عىل أسإس إلمعرفة  ي كونه يمثل مت   كمإ برزت أهمية رأس إلمإل إلبشر
 ؤىل ذلك يعتتر رأس 

ا
ة إلتنإفسية، ؤضإفة  للمت  

ً
 جوهريإ

ً
ي تمتلكهإ وبدورهإ تمثل مصدرإ

إت إلتر وإلمعلومإت وإلمهإرإت وإلختر
ي وة للمنظمة، وأن إإلعتمإم به قضية حتمية، وبنإءا عليه تتعرض إلمنظمإت ؤىل ؤحدى  إلمإل إلبشر أهم مصإدر إلتر

، ي
ي)إلروسإن وإلعجلون  إتيجية مالئمة للحفإظ عىل رأس إلمإل إلبشر  (44: 5101إلمشكالت إآلتية ؤذإ لم تضع إستر

  صبح إلقيمة إلحقيقية ألفكإره ونتإجه إل
ُ
ي وت  قيمة لهإ ممإ يؤدي ؤىل نقصإن إلقيمة قد يؤثر رأس إلمإل إلبشر

 إلسوقية للمنظمة. 

  ي ؤىل منظمإت أخرى وتزدإد خطورة إألمر نتيجة لمإ يمتلكه هذإ إلمورد من معلومإت عن قد يهإجر رأس إلمإل إلبشر
ي إلسإبق ونقإط قوة 

 
ي إحتضنتهم ف

ي من إلممكن أن تشكل تهديد خطت  للمنظمإت إلتر
منظمإتهم إلسإبقة إلتر

ي هإجروإ ؤليهإ. للمنظ
 مإت إلتر

  ي معرفة رغبإتهم
 
ي يعملون بهإ خإصة ؤذإ أخفقت إلمنظمة ف

 أمإم خطط إلمنظمة إلتر
ً
ي عإئقإ وقوف رأس إلمإل إلبشر

 وإحتيإجإتهم. 

 

ي  مكونات رأس المال البشر

ي وعنإرصه من خالل إستعرإ ي تحديد مكونإت رأس إلمإل إلبشر
 
ض بعض قدم إلكثت  من إلبإحثي   وإلكتإب آرإئهم ف

، ويرى  :  (Lothgren,1999:14-15)إلمفإهيم لهذإ إلمتغت   أنه يتكون من ثالثة مكونإت هي
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 من إستعمإل إإلسإليب إلتقليدية بإستمرإر. 
ا
: إإلبتكإر وهو إلمقدرة عىل تقديم حلول جديدة ومبتكرة بدال

ا
 أوال

ي 
ة إلتر : إلمقدرة إلحرفية وتتضمن إلمستوى إلتعليمي وإلختر

ً
يمتلكهإ إألفرإد بإؤلضإفة ؤىل إلمعرفة إلمستخدمة إلنجإز ثإنيإ

 إألعمإل بشكل فعإل. 
ي 
 
ورية لتعإون إلفرد مع ومالء إلعمل ف إن مع إآلخرين وهي رص  : إلمقدرة إإلجتمإعية وهي إلقدرة عىل إلتفإعل وإؤلقتر

ً
ثإلثإ

 إلمنظمة لتحقيق إألدإء إلمرغوب فيه. 
إيد يرى أن رأس إ (Dusnter,2000 :33)أمإ  ي يمتلكهإ إألفرإد إلعإملي   وأن قيمته ستتر 

ي يتكون من إلقدرإت إلتر لمإل إلبشر
 :  عند إتمإم مإ يىلي

  .ي إلمنظمة بشكل مستمر
 
 تعليم وتدريب إألفرإد إلعإملي   ف

  .رعإية إؤلمكإنإت إلكإمنة لدى إألفرإد وتوجيههإ 

 ي من خاللهإ يتمكن إألفرإد من إلتعلم من بعضهم إل
 بعض. ؤيجإد إلفرص إلتر

( ي
ي 3: 5110كمإ ذكر إلسيإن 

 
إت وإلمعإرف إلمتوإجدة لدى إألفرإد ف ي يتألف من مجموعة إلختر ( بأن رأس إلمإل إلبشر

ي حي   يرى 
 
ي يمتلكهإ إلعإملي    (Granthan,2002: 5)إلمنظمة. ف

إت إلتر ي يتضمن إلمهإرإت وإلختر بأن رأس إلمإل إلبشر
عد محور لالبدإع دإخل إلمنظمإت وخإ

ُ
ي ت
ي إستخدإمهم إلتقنيإت إلحديثة وعالقإتهم مع إلعمالء. وإلتر

 
 صة ف

ي إلمنظمة  (Bontis,2002:7)كمإ أشإر 
 
ي تعمل عىل تحقيق إلنجإح وإؤلزدهإر ف

ي إألفكإر إلتر بأن جوهر رأس إلمإل إلبشر
ي إلمنظمة. 

 
ي هو فأشإر ؤىل أن رأس إل (Daft,2003:408)أمإ وهو ترإكم للمعرفة إلضمنية دإخل عقول إألفرإد ف مإل إلبشر

ي يمتلكهإ إألفرد. 
إت وإلمهإرإت وإلقدرإت إلتر  إلقيمة إإلقتصإدية للمعإرف وإلختر

ي حي   حدد تومإس)
 
ي منهإ: 66: 5114ف إت لقيإس رأس إلمإل إلبشر  ( بعض إلمؤرسر
، قدرة إلتعلم لدى إل - إتيجية ؤلدإرة إلمنظمة، مستوى جودة إلعإملي  

: وتتضمن إلقيإدة إإلستر ،  قدرة إلعإملي   عإملي  
ي إتخإذ إلقرإر. 

 
، وقدرة إلعإملي   عىل إلمشإركة ف  كفإءة عمليإت تدريب إلعإملي  

: وتتضمن قدرإت إلعإملي   عىل إإلبدإع وإإلبتكإر، وإلدخل إلمتحقق من أفكإرهم إألصلية.  -  إبدإع إلعإملي  

: وتشمل تطإبق وإنسجإم إتجإهإت إلعإملي   مع قيم إلمنظمة.  -  إتجإهإت إلعإملي  

ة وإلمهإرة إلمرتكزة عىل معرفة إألفرإد إلعإملي   وقدرتهم 06: 5115يد) وحدد عب ي بإلختر ( مكونإت رأس إلمإل إلبشر
 . ي مجموعإت لتحقيق هدف معي  

 
 إلتفإعلية وإلعمل ف

ي حي   أشإر لطيف)
 
ي هو مخزون إلمعإرف وإلمهإرإت وإلقدرإت إلمتوفرة لدى إألفرإد. 9: 5115ف  ( بأن رأس إلمإل إلبشر

ي هو نإتج مإيمتلكه إألفرإد من معإرف وقدرإت وبنإءا  عىل مإ سلف فؤن معظم إلبإحثي   إتفقوإ عىل أن رأس إلمإل إلبشر
ي تستعملهإ إلمنظمة، وعالقتهم مع إلعمالء 

ي إستخدإم إلتقنيإت إلحديثة إلتر
 
إت ومهإرإت ف إبتكإرية وإبدإعية وختر

ة.   وتقديم منتجإت متمت  
ي إألدإء، ومعرفته وعليه يرى إلبإحثي   أن أهم مكو 

 
ي تتحدد بمإ يمتلكه من موهبة ومهإرة ف نإت رأس إلمإل إلبشر

ي إلتسويق 
 
، وعىل نحو قإدهمإ لتحديد دورهإ ف إلمكتسبة من خالل إلتعليم وإلتدريب إلذي هو مصدر لالبدإع وإلتمت  

ي وفيمإ يىلي توضيح لكل منهإ: 
ون   إؤللكتر

: الموهبة والمهارة
ً
 أوال

ي ظل إلظروف 
 
إلرإهنة وإلوضع إلحإىلي إلذي يعيشه إلعإلم أجمع بعد ظهور فإيروس كورونإ إلمستجد، وإلمنإفسة ف

ة بإستمرإر كل هذإ يتطلب من إلمنظمة جذب إلموإهب وإلمهإرإت إلعإلية وإإلحتفإظ بهإ، وعىل  إلشديدة وإلبيئة إلمتغت 
تبة من أجل إلحصول عليهإ، فإمتال ي إلموهوب وإلمإهر وإلمبدع إلرغم من إلتكإليف إلعإلية إلمتر ك رأس إلمإل إلبشر

ي 
إت وإلمعإرف وإلقدرإت إلتر ة تنإفسية ، فإلموهبة وإلمهإرة هي توليفة متنوعة من إلختر دإللة عىل إمتالك إلمنظمة لمت  
هم، ويتوجب عىل ؤدإرة إلمنظمة إإلهتمإم بهذه إلمجموعة وتنمية قدرإتهإ  عن يتمت   بهإ مجموعة من إألفرإد دون غت 

إمج إلتدريبية وإلتعليمية وتأسيس ؤدإرة خإصة تعت  وتهتم بإدإرة إلموإهب وإلمهإرإت  .(Sullivan,2005:21) طريق إلتر
 ( بأنه يمكن تصنيف إلمهإرإت وإلموإهب ؤىل : 544: 5113وذكر كل من عبد إلعزيز وإلعإمري)

ي قدرة إلعإملي   عىل فهم أعمإلهم  .0
 
وممإرسة نشإطهم دإخل إلمنظمة كمهإرة ؤدإرة مهإرإت وموإهب ؤدإرية متمثلة ف

 إلوقت ومهإرة إتخإذ إلقرإر. 
ي إلقدرة عىل إلتعإمل مع إآلخرين لتنسيق إلجهود وتكوين فرق إلعمل وتشجيع  .5

 
مهإرإت وموإهب ؤنسإنية متمثلة ف

 .  إلعمل إلجمإعي
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ي  .3
 
 ضبط إلنفس وإلقدرة عىل إإلبدإع.  إلمهإرإت وإلموإهب إلذإتية وإلمتمثلة بإلمهإرإت إلجسدية وإلقدرإت إلعقلية ف

ة، وإإلحتفإظ به  ي ذو إلمهإرة وإلموهبة وإلختر وبنإءا عىل مإ سلف يتوجب عىل ؤدإرة إلمنظمإت إلبحث عن إلعنرص إلبشر
ي أنشطة 

 
ي تطبيق إلتقنيإت إلحديثة ف

 
 ؤىل مسإهمته ف

ا
ة تنإفسية يصعب تقليدهإ، ؤضإفة ألنه دإللة عىل ؤمتالك مت  

. إلمنظمإت مثل  ي
 إلنشإط إلتسويقر

 : التعليم والتدريب
ً
 ثانيا

ي،  ي إلمنظمة وسيلة هإمة لتنمية وتطوير رأس إلمإل إلبشر
 
ية ف ي عمليإت إلتعليم وإلتدريب للعنإرص إلبشر

ُيعتتر تبت 
حقق عوإئد تزيد عن 

ُ
ي برإمج إلتدريب وإلتعليم ت

 
ة ف ي تستثمر مبإلغ كبت 

% 86وأثبتت إلدرإسإت بأن إلمنظمإت إلتر
إمج إلتدريبية 544: 5114؛ ويؤكد نجم )(Gachman & Iussn, 2002:26 )قإرنة مع إلمنظمإت إألخرىبإلم ( أن إلتر

ي تطوير هذه إلمهإرإت وإؤلمكإنإت 
 
ي إلمهإرإت بإؤلضإفة ؤىل دورهإ إألسإسي ف وإلتعليمية تعمل عىل إكسإب إلموإرد إلبشر

برإمج إلتدريب وإلتعليم تعتتر عملية مخطط لهإ هدفهإ تزويد  ( بأن5: 5115وتنميتهإ من أجل صنع إلقرإر. ويرى يوسف)
 . ي  قدرإتهم ومهإرإتهم وتطويرهإ، وتغيت  سلوكيإتهم وإتجإهإتهم عىل نحو ؤيجإنر

ية بمعإرف معينة وتحسي    إلموإرد إلبشر
عد عملية إلتدريب وإلتعليم من أبرز إلوسإئل لتنمية وتطوير إؤلمكإنإت لدى إ

ُ
ية إلعإملة وبنإءا عىل مإ سلف ت لقوى إلبشر

 . ي
ون  ي من ضمنهإ إلتسويق إؤللكتر

ي إلمنظمة بشكل يمكنهم ويؤهلهم عىل إلتعإمل مع إلتقنيإت إلحديثة وإلتر
 
 ف

: المعرفة
ً
 ثالثا
ة إلوإسعة  (Darling, 1996:1)أشإر ؤىل إلمعرفة بأنهإ عبإرة عن موجودإت غت  منظورة للمنظمة وتشتمل عىل إلختر

إكمة دإخل إلمنظمة. وإألسلوب إلمتمت   لإل   دإرة وإلثقإفة إلمتر
ي 
 
ورية ف ي وإلجودة وهي رص 

كمإ وتعرف إلمعرفة بأنهإ أسإس لعملية بنإء إألفكإر وتحقيق مستويإت عإلية من إإلبدإع إلتقت 
، ( عىل 9: 5114(؛ كمإ ركز كل من إلدوري وإلشمري)54: 5115تنفيذ جميع إألنشطة إؤلدإرية بكفإءة وفإعلية)يإسي  

ي تتضمن إلمهإرإت إلموجودة إلمنظ
ي تحديد مفهوم إلمعرفة من خالل إلتفإعل بي   إلمعرفة إلضمنية وإلتر

 
ور إلشموىلي ف

ي من 
ي أرشيف إلمنظمة وإلتر

 
ي عقول إألفرإد، وإلمعرفة إلرصيحة وإلمتضمنة عىل إلمعلومإت إلموجودة وإلمخزنة ف

 
ف

 .  إلممكن إلوصول ؤليهإ وإستخدإمهإ من قبل كإفة إلعإملي  
)ت ي ي 97: 0996تنوع تصنيفإت مصإدر إلمعرفة، حيث أشإر إلخفإحر

 
عد من أهم مصإدر إلمعرفة، ف

ُ
ة ت ( ؤىل أن إلذكإء وإلختر

ي تتوقف عىل نوع 35: 5114حي   صنفهإ كل من إلدوري وإلعزإوي)
( ؤىل مصإدر خإرجية متمثلة بإلبيئة إلمحيطة وإلتر

إت إلمنظمة وقدرتهإ عىل إإلستفإدة من تعلم إلموإرد  إلعالقة مع إلمنظمإت إألخرى، ومصإدر دإخلية تتمثل بختر
ية.   إلبشر

هإ  وبنإءا عىل مإ سلف ؤن إلمعرفة تتضمن إلقدرة عىل إلتفكت  وتحويل إلبيإنإت ؤىل معلومإت وتخزينهإ وتوزيعهإ ونشر
 .  وتحويلهإ ؤىل تطبيقإت وأفعإل من أجل تحقيق أدإء ممت  

 
 االستنتاجات 

ي ضوء مإتقدم من 
 
: ف ي هذإ إلحقل إلمتجدد، يخلص إلبحث ؤىل مإ يىلي

 
 أفكإر وآرإء ف

ي ظل إلظروف إلرإهنة إلبد من رؤية موضوعية بعيدة إلمدى وقدرإت  .0
 
من أجل إلبقإء وإإلستمرإرية وإؤلزدهإر ف

ة إلمتجددة وإلمهإرة إلعإلية ، ألن كل ذلك ينعكس عىل إلمنظمة وأدإئهإ بشكل يحقق  عقلية بإؤلضإفة ؤىل إلختر
ة إألسإسية لبنإء إلتقدم إإلقتصإدي بصفة عإمة  ي بإعتبإره إلركت   إلتفوق وإلتنإفسية من خالل رأس مإلهإ إلبشر

 ونجإح إلمنظمة بصفة خإصة. 
ي تمتلكه إلمنظمإت حيث يتضمن إلمعرفة وإلموهبة وإلتعليم وإلذي  .5

ي بمثإبة رأس مإل حقيقر ُيعد رأس إلمإل إلبشر
ي تهتم من إلممكن تحويلهإ ؤىل قيمة ب

؛ وأن إلمنظمإت إلنإجحة هي إلتر ي
ورإت تحسي   إألدإء إلتسويقر وصفه من رص 

ي إلبيئة إلمحيطة، لذإ فؤن من 
 
بعمالئهإ وحإجإتهم ورغبإتهم وتستثمر فرص إلتقنيإت إلحديثة إلمتنوعة إلموجودة ف
ة وتدريبه  م وتنمية مهإرإتهم . أكتر إلتحديإت أمإم إلمنظمإت هو إلتأكد من وجود إألفرإد ذو إلمهإرة وإلختر

ينعكس إهتمإم إلمنظمة بإلقدرإت إلعقلية وإدإرتهإ وتعزيزهإ عىل إألدإء إلفكري وإإلبدإعي للمنظمة بشكل يحقق  .3
ي عقول إألفرإد وإلمعرفة إلجمإعية 

 
ة إلتنإفسية عتر تحويل إلقيمة إلجوهرية إلموجودة ف إؤلستمرإرية وإلتفوق وإلمت  

ي يستطيع إلت ين. ؤىل رأس مإل بشر ي يشهدهإ إلقرن إلحإدي وإلعشر
إت وإلمستجدإت إلتر  كيف مع جميع إلتغت 
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ي يمتلكهإ رأس إلمإل  .4
ي فإلمعرفة وإلمهإرة إلتر ي ورأس إلمإل إلبشر

ون   وثيقة بي   إلتسويق إؤللكتر
ً
هنإك عالقة جدإ

ي يشهدهإ إلعإلم، ممإ ولد إ
إت إلتر عد قوة أسإسية محركة، بجإنب إلتحديإت وإلتغيت 

ُ
ي ت لحإجة ؤىل إلتسويق إلبشر

ي ؤىل )سلع ، خدمإت، وعمليإت( جديدة  ي يمتلكهإ رأس إلمإل إلبشر
جمة إلمعرفة وإلمهإرة إلتر ي لتر

ون  إؤللكتر
ي مكنت  ي يتمت   بهإ رأس إلمإل إلبشر

ة إلتنإفسية  للمنظمة، كمإ أن إلقدرإت وإلمهإرإت إلتر ومتطورة، تحقق إلمت  
وكلفة منخفضة، بإؤلضإفة ؤىل إؤلرتقإء بمستويإت إلجودة، ؤىل جإنب إلمنظمإت من تسويق منتجإت جديدة بشعة 

إتيجيإت إلمنإفسة ، بشكل يعزز  ي صيإغة إستر
 
ي وأثرهإ ف ي ورأس إلمإل إلبشر

ون  إلعالقة إلوثيقة بي   إلتسويق إؤللكتر
ي إلكفؤ وإلمؤهل إل  ، ألنه دون رأس إلمإل إلبشر يمكن إستخدإم إستمرإرية إلمنظمة وإزدهإرهإ ونجإحهإ إلتنإفسي

 إلتقنيإت إلحديثة. 

 

 التوصيات
 : حإت تتمثل فيمإ يىلي

 من خالل إإلستنتإجإت إلسإلفة إلذكر يمكن تقديم مجموعة من إلمقتر
ي وتنميته وإلمحإفظة عليه.  .0 ي كيفية ؤدإرة رأس إلمإل إلبشر

 
ورة إلمعرفة إلوإفية من قبل كإفة إلمنظمإت ف  رص 

ي  .5 ورة إإلهتمإم برأس إلمإل إلبشر ة إلتنإفسية، من خالل تطوير إلكفإءإت وإلقدرإت لدى رص   للمت  
ً
بإعتبإره مصدرإ

ي للمنظمإت، وإلبحث عن إلقدرإت وتمكينهإ  إتيجر ية إلعإملة بإؤلضإفة ؤىل أنه مصدر مهم للتوجه إإلستر إلموإرد إلبشر
 لتكون فإعلة ومبدعة. 

ية إلعإملة عىل تنمية مهإرإتهإ وقدرإتهإ إل .3 شخصية وإفسإح إلمجإل لهإ لالبتكإر وإستحدإث كل تشجيع إلموإرد إلبشر
 مإهو جديد. 

ي  .4
ي إلظروف إلرإهنة إلتر

 
ي بشكل أكتر وإلسعي ؤىل تطبيقه وإلتوعية بأهميته وخإصة ف

ون  إإلهتمإم بإلتسويق إإللكتر
ي هذإ إلوقت ممإ يظهر إلح

 
ي ظل ظهور فإيروس كورونإ إلمستجد وأهمية إلتبإعد إإلجتمإعي ف

 
إجة يعيشهإ إلعإلم ف

، للحد من إنتشإر إلوبإء.  ي
ون   ؤىل إلتسويق إإللكتر

ي وممإرسة نشإطإته بأسإليب حديثة، وتفعيل آليإت تسهل عملية تطبيقة  .5
ون  إلعمل عىل تطبيق إلتسويق إؤللكتر

ي إلمدرب ولديه إلمعرفة وإلمهإرة وإلموهبة.  ي من أهمهإ إمتالك رأس إلمإل إلبشر
 وإلتر

 

 المراجع

 يةالمراجع باللغة العرب

ي قطإع غزة5105أبوإلروس، دمحم.)
 
ي إلمؤسسإت إألهلية إلعإملة ف

 
ي تجنيد إألموإل ف

 
ي ف درإسة  -(. دور رأس إلمإل إلبشر

ي محإفظة إلوسط، رسإلة مإجستت  غت  منشورة،قسم ؤدإرة إألعمإل،  إلجإمعة 
 
حإلة إلمنظمإت إألهلية ف
 .  إؤلسالمية بغزة ، فلسطي  

ي (. إلتسو 5119أبوفإرة، يوسف.)
ون  نيت، ط –يق إؤللكتر ي عتر إإلنتر

ون  ، دإر وإئل للنشر وإلتوزي    ع، 3عنإرص إلمزي    ج إإللكتر
 عمإن، إألردن. 
 ،إلمكتب إلجإمعي إلحديث، إإلسكندرية، مرص. 0(. إلتسويق، ط5116أبوقحف، عبد إلسالم.)

، تسنيم.) ي
ي قطإع غزة إلتحديإت وإلمستقبل 5105أبومإض 

 
كإت (. تقييم تجربة إلعمل عن بعد ف درإسة تطبيقية عىل إلشر

ي قطإع غزة، رسإلة مإجستت  غت  منشورة، كلية إلتجإرة، إلجإمعة إؤلسالمية غزة. 
 
 إلتجإرية إلعإملة ف

إء وإإلستشإريون إلدوليون.) ، ط5115إتحإد إلختر ي قيإس إلقيمة إإلقتصإدية ألدإء إلعإملي   إك 0(. رأس إلمإل إلبشر ،إيتر
 إلقإهرة ، مرص. للطبإعة وإلنشر وإلتوزي    ع، 

(. ، رسإلة دبلوم غت  منشورة، كلية 5100إلبجإري، عىلي ي
ون  ي مجإل إلتحويل إلنقدي إؤللكتر

 
(. تطوير آلية عالقإت إلزبإئن ف

 إؤلدإرة وإإلقتصإد، جإمعة إلموصل. 
ربية (. هل يمكن أن تتحول إألفكإر ؤىل رأس مإل، مجلة مكتبة إلملك فهد إلوطنية، إلمملكة إلع5101بدر، أحمد.)

 .091إلسعودية، ص 
وي    ح، دإر حإمد للنشر وإلتوزي    ع ، عمإن، إألردن. 5119إلبكري، ثإمر .)  (. إإلتصإإلت إلتسويقية وإلتر
 (. بحوث إلتسويق أسس وحإإلت، ؤثرإء للنشر وإلتوزي    ع ، عمإن، إألردن. 5119إلبكري، ثإمر .)
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ي زيإدة إلقدرة إلتنإفسية لمنظمإت إألعمإل (. ؤسهإمإت إلتسويق 5110بن ديلمي ، إسمإعيل ودردور، إسمإء.)
 
ي ف

ون  إؤللكتر
، إلجزإئر،  ي

ر
 .56-0إلمعإرصة، إلمؤتمر إلدوىلي إلرإبع ، جإمعة أم إلبوإف

ي 5104إلجرجري، أحمد و إلعزإوي، عبد إلوهإب.) ي ظل تنمية رأس إلمإل إلبشر
 
ي ف

ون  (. إمكإنية تطبيق إلتسويق إإللكتر
ي محإفظة نينوى جمهورية درإسة إستطالعية آلرإء عينة من 

 
كة إلحكمإء لصنإعة إألدوية ف ي رسر

 
إلمسؤولي   ف

 .554-535، ص 00، إلعدد6إلعرإق، مجلة جإمعة إإلنبإر للعلوم إإلقتصإدية وإؤلدإرية، إلمجلد
ي أدإء إألعمإل:درإسة ميدإني5105إلحوإجرة،كإمل وإلمحإسنة، دمحم.)

 
(ف ي وإإلجتمإعي ي (، أثر رأس إلمإل إلفكري )إلبشر

 
ة ف

كإت صنإعة إألدوية إألردنية، مجلة درإسإت إلعلوم إؤلدإرية،إألردن،ص  .43-09رسر
، نعمة.) ي ، أطروحة دكتورإة غت  منشورة، جإمعة بغدإد ، 0996إلخفإحر ي إتيجر ي تحليل إلخيإر إإلستر

 
ي ف

 
(. إلمدخإ إلمعرف

 إلعرإق. 
ي مقإربة 5101دهإن، دمحم.) نظرية ودرإسة تقيمية لحإلة إلجزإئر. رسإلة دكتورإة (. إإلستثمإر إلتعليمي لرأس إلمإل إلبشر

 غت  منشورة، جإمعة قتوري،قسطنطينية، إلجزإئر. 
ى.) ، جإمعة إلزيتونة إألردنية 5114إلدوري ، زكريإ و إلعزإوي، بشر (. ؤدإرة إلمعرفة وإنعكإسإتهإ عىل إإلبدإع إلتنظيمي

 إلخإصة، إلمؤتمر إلعلمي إلسنوي إلرإبع، عمإن، إألردن. 
، محمود.) ي

ي إلمصإرف إألردنية، مجلة جإمعة 5101إلروسإن، محمود و إلعجلون 
 
ي إإلبدإع ف

 
(. أثر رأس إلمإل إلفكري ف

 (، سوريإ. 5)56دمشق للعلوم إإلقتصإدية وإلقإنونية 
، دمحم.) ي

ي إلمنشآت إلحديثة، إلمؤتمر إلعلمي إ5110إلسيإن 
 
إيدة ألدإرة إلمعرفة ف لسنوي إلثإلث (. إألهمية إإلقتصإدية إلمتر 
 لكلية إلعلوم إؤلدإرية وإلمإلية ، جإمعة فيالدلفيإ، إألردن. 

كة 5118شبإت، جالل و أحمد، نإهد.) وعإت إلريإدية درإسة تطبيقية عىل رسر ي ؤطإر إلمشر
 
ي ف (. وإقع رأس إلمإل إلبشر

ي إلمنظمإت إل
 
ي قطإع غزة، مؤتمر إإلتجإهإت وإلمدإخل إؤلدإرية إلمعإرصة ف

 
فلسطينية وإلعربية، أبنإء كإظم ف

، ص  .03-0رإم هللا، فلسطي  
، محمود و يوسف، ردينة.)  (. تكنولوجيإ إلتسويق، دإر إلمنإهج للنشر وإلتوزي    ع، عمإن ، إألردن. 5113إلصمدعي

، 5113عبد إلعزيز، ، منصور و إلعإمري، أحمد.) ي إألجهزة إلحكومية بي   إلممإرسة وإلتمكي  
 
(. مهإرإت إلمديرين إؤلدإرية ف

 ، إلعلوم إؤلدإرية، إلريإض، إلسعودية. 06جلة جإمعة إلملك سعود، مجلد م
، رسإلة مإجستت  غت  منشورة ، كلية إؤلدإرة 5115عبيد، نغم.) ي إألدإء إلمنظمي

 
(. أثر إستثمإر رأس إلمإل إلفكري ف

 وإإلقتصإد، جإمعة بغدإد، إلعرإق. 
،حنإن.)  إلدوىلي (. مإهية رأس إلمإل 5100عرإبة، رإبح و بن عوإىلي

ي، إلملتقر ي رأس إلمإل إلبشر
 
إلفكري وإإلستثمإر ف

ي ظل إإلقتصإديإت إلحديثة، جإمعة حسيبة 
 
ي منظمإت إألعمإل إلعربية ف

 
إلخإمس، حول رأس إلمإل إلفكري ف

 ،  .06-0بن بوعىلي
ي تعزيز إلقدرة إلتنإفسية للسلع إلفلسطيني5105عوض، دمحم.)

 
ي ودوره ف

ي إلفلسطيت  حإلة درإسية  –ة (. رأس إلمإل إلبشر
ي إلضفة إلغربية، ورقة بحثية مقدمة ؤىل إلمؤتمر إإلقتصإدي لجإمعة إلقدس إلمفتوحة ، رإم 

 
منتجإت إإللبإن ف
 .  هللا ، فلسطي  

وف. ) ي جودة إلخدمإت إلمرصفية. رسإلة مإجستت  غت  منشورة، كلية إلعلم 5101فضيلة، شت 
 
ي ف

ون  (. أثر إلتسويق إؤللكتر
، جإمعة فتوري، إلجزإئر. إإلقتصإدية وعلوم   إلتسيت 

ي درإسة ميدإنية عىل قرية مرصية، إلمؤتمر إلعلمي إلثإلث 5118إلقصإص، مهدي.) (. بيئة إستثمإر رأس إلمإل إلبشر
، إألقرص، مرص.  05-03إلقضإيإ إلبيئية إلمعإرصة وإلمشإركة إلمجتمعية، جإمعة جنوب إلوإدي،  نوفمتر

، عبدهللا وبن عبيد ، أحم ي إلمملكة إلعربية 5115د.)إلمإلكي
 
ي إلتعليم إلجإمعي ف

 
(. إلعإئد إإلقتصإدي لالستثمإر ف

 إلسعودية، مجلة بحوث إقتصإدية عربية ، إلجمعية إلعربية للبحوث إإلقتصإدية، إلقإهرة، مرص. 
، دمحم. ) ي

ي كمدخل حديث ؤلدإرة إلموإرد إلبشر 5119دمحم، فرعون و أليق  ي رأس إلمإل إلبشر
 
ية بإلمعرفة ، (. إإلستثمإر ف

 إلدوىلي صنع إلقرإر بإلمؤسسة إإلقتصإدية، جإمعة مسيلة ، إلجزإئر، 
 .55-0ورقة عمل مقدمة ؤىل إلملتقر

ي سورية، ندوة" إإلقتصإد إلسوري5119إلمصبح، عمإد إلدين.)
 
ي ف رؤية شبإبية " ، جمعية إلعلوم  -(. رأس إلمإل إلبشر
ي إلسوري ، ص  .33-0إإلقتصإدية بإلقطر إلعرنر

ي و توفيق، رإئف.) ، ط5101معال، نإحر ، عمإن. 0(. أصول إلتسويق مدخل تحليىلي  ، دإر وإئل للنشر
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ي وأدإء إألعمإل لقطإع إإلتصإإلت : درإسة تطبيقية عىل دولة إلكويت، 5106إلنإرص،نإرص) (،إلعالقة بي   رأس إلمإل إلبشر
 .051-95،صإلمجلة إلعربية لإلدإرة، إلمنظمة إلعربية للتنمية إؤلدإرية،مرص 

، قإسم.) نية بي   إلوإقع وإلحقيقة ، إلمؤتمر إلعلمي لجإمعة إلعلوم إلتطبيقية إلخإصة، 5113إلنعيمي
(. إلتجإرة إإللكتر

 عمإن إألردن. 
(. ي
نيت، ط0997نورثون وسميث كإنر وت، 0(. إلتجإرة عىل إؤلنتر مجة، إلدإر إلعربية للعلوم، بت  ، ترجمة مركز إلتعريب وإلتر
 لبنإن. 
، سعد.)  ، دإر إليإزودي للنشر وإلتوزي    ع، عمإن ، إألردن. 4(. إؤلدإرة إلدولية، ط5115يإسي  

كإت إألعمإل، عمإن، إألردن. 5115يوسف، عبد إلستإر.) ي رسر
 
 (. درإسة وتقييم رأس إلمإل إلفكري ف

 

 المراجع باللغة األجنبية

Boints,N.,(2002).Through Leadership on intellectual,  capital, journal of intellectual 
capital,Vol.(2),No.,(3) 

Cristian, M., Elena, E., & Camelia, V. (2008). DIGITAL MARKETING–AN OPPORTUNITY FOR THE 
MODERN BUSINESS COMMUNICATION. ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA, 984. 

Daft ,R.(2003).Management,6th,Ed.South.Western,U.S.A 
Darling M. ,(1996).Building the knowledge organization business, quarterly , vol. 

61,issu2,www.km.com. 
Duggal, K. (2015). UNCOVERING THE BEST PRACTICES IN DIGITAL MARKETING, 738-740. 
Dusnter ,V.(2000).Developing Intellectual capital, university of Pretoria ,ed. ,PDF 
Gachman,I,& luss ,R.,(2002).Building the Business Cases for Hc in today climate,strategic HR, review 

,vol.(1) ,Issue (4). 
Granthan ,C.,(2002).Maximizing Human capital, people soft, Inc. , Harvard business 

review,Vol.,77,No.3 
Lothgren,A.,(1999).The legal Protection of structural capita. ,thesis in law of economics and commercial 

law. 
 
Stokes, R. & Blake, S. (2011). EMarketing the essential guide to online marketing. South Africa Quirk 

eMarketing. 
Sullivan,J.,(2005).Talent management,www.drjohnsullivan 
Wymbs, C. (5100). Digital marketing: The time for a new “academic major” has arrived. Journal of 

Marketing Education, 0273475310392544. 
Yan, K. Q., Wang, S. C., Wang, S. S., & Lin, Y. P. (2011, April). Application of Data Mining for 

Enterprise Digital Marketing Strategy Making. In Communications & Mobile Computing 
(CMC), 2011 Third International Conference on (p. 510.) 

 

 


