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ٔول سويق إاللكرتوين: احملور ا   ماهية ال
  :مقدمة

ه العامل مبختلف مفاص  ة العمل يف يت ىل االتصاالت الرمقية، سواء اكن ذ يف ب دا  ٔكرث اع كون  ٔن  الوقت احلارض 
ٓخر ٔي ماكن  ٔو  ٔو الشارع  د ما . ٔو املسكن  ٔصبح امجليع ٕاىل  ث  رب شبكة إالنرتنت ومن ح يتواصلون مع بعضهم البعض 

تلفة اليت تتضمهنا يه. الل املواقع ا لق الوالء  دام  .وهو ما زاد من فرص املؤسسات يف ٕاجياد الزبون و ٕان توسع است
وتية العاملية الويب اليت تعد خطوة متهيدية يف جمال  لكرتوين والشبكة العنك زويد إالنرتنت بظهور الربيد  سويق و ال

ة وٕاعطاهئا الصيغة الشمولية املتاكم سويق لعملية ال م  ه ٔدى ٕاىل  ات ومعلومات حيتاجوهنا  ني مبنت   .املسهتلكني املرتق
ٔة  - 1   :إالنرتنت روتطو ش

ة يف العرص احلديث يُعد  ولوج ٔمه الثورات التك قة و .ظهور إالنرتنت من  ٔدى ٕاىل ظهور ٔن يف احلق إالنرتنت يف ما 
د مؤسيس ٔ ث يقول  ر ح ٔصل هو التعامل مع المكبيو كن غرضها  شبكة إالنرتنت ا ٔول شبكة مل  ٔول جتربة  ٔن 

 ٔ ٔبدا بل اكنت هتدف لتحسني املعاجلات وحتسني وقت املشاركة  رالتواصل  ستطيعون  زة المكبيو ٔن العلامء  مبعىن 
رمشاركة طاقة  د يف نفس الوقت مكبيو لتايل  وا ٔ و ل نفس املس ر يف  از مكبيو ٔكرث من  شرتك  ٔن  ٔخرى  بعبارة 

ر ٕالجناز نفس املهمة ٔكرث من مكبيو ٔقل عن طريق توصيل  ذ وقت  ٔ ٔ ي  Timeومسيت هذه النظرية ب  ل املس
Sharing.  

ام إالنرتنت بداية اكنت  لقد شاء 1969يف  ٔحباث املتقدمة  ٔول ح مت ٕا  Advanced)شبكة من طرف واك مشاريع ا
Research Projects Agency :ARPA)  ة ٔمرك فاع ا نتالتابعة لوزارة ا ٓر ٔو  ٓر   ARPANET-حتت ٕامس شبكة 

ر كو وامل زة مكبيو ٔ ٔربعة  ارب اسهتدف علامء من االتصال ببعضهم البعضالليمتكن نة من  ة يف ٕاطار سلس من الت ت موا
ة مزيانية خضمةٔمراك رسعت قد و . الباردة رباحلا  ٔمرك فاع ا ٔحباث ووضعت وزارة ا بعد ٕاطالق   من وترية ا

ٔول مقر صناعي يف  يت  ك وان "واملسمى  1960حتاد السوف ٔمراك" Spoutnik1سبوت زايد خماوف  و  و الك  من ام
ٔمراك  ىل الوصول ٕاىل  وسطة وبعيدة املدى قادرة  ٔنلصوارخي م ٔ نظام املعلومات  اصة و ر اكن  مريكا ىل مكبيو يعمتد 

يس يف الهجوم مت تطور تصممي الشبكة ليصبح ذا بعد ال مركزي حبيث لو مت تدمري  مركزي وتفاد خلطر اهنيار املركز الرئ
قى  د النقاط س هنأ ص ف ب ة فعا وم ني ليه و  .البق سية  هواكن هدف الباح توفري شبكة اتصال بني احلاسبات الرئ

ن بعيدة دون املرور مبركز الشبكة ٔما رشة يف  ة املن ٔمرك ٔول شبكة ٔمراك وجنحت . لقوات ا ٔول يف معل  ومت ٕارسال 
   ."Lo"ليت وصلت مهنا فقط وا "Login"رسا بني اكليفورنيا وستانفورد ويه لكمة 

ٔكرث  لكف هذا التطور  امامن وقد  ٔول من  عرشة مليارات دوالر واستغرق قرابة عرشن  امعة اكليفورنيا  واكنت 
د يف تطور هذا املرشوع  دد مراكز البحث العلمي املرتبطة ببعضها عن طريق هذه الشبكة سا امووصل  ٕاىل  1971يف 
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ام  مركًزا 20شبكة ال مضت  1972مركًزا ويف 15 اممركًزا 62مضت  1974ويف  ٔكرث من  1981، ويف  ىل  وت   مركًزا 200اح
ٓن ليه ا ٔن وصلت ٕاىل مايه  منو ٕاىل    .واسمترت هذه الشبكة 

ٔكرب  شلك  ىل مستوى العامل  ة من الشباكت ويهوقد تطورت شبكة إالنرتنت وتوسعت  الل دمج مجمو   :من 
 RAND Corporation :Research ANd Developementشبكة 
   NPL :National Physical Laboratoryشبكة 
  .Institut de racherche d’information et d’automation: التابعة لـ: Cycladesشبكة 

  .بطبيعة احلال ARPAٕالضافة ٕاىل شبكة 
روتوولو  الل  تالتحمك يف نقل  مت ربط هذه الشباكت من   TCP.IP البيا

(transmission control protocole. Internet protocole)  هذا الربوتوول هو عصب إالنرتنت من السبعينات
ٓن د ا ٔت  ٕاىل  هنا وبد لتواصل ب دة  لغة املو ٓخر مضن لنا ا ة بني لك الشباكت مبعىن  ث مضن هذا الربوتوول التوافق ح

ها سابقا يف ا ر شلك فعيل يف الشباكت اليت ذ  .1975لتواصل مع بعضها البعض 
ام  لكرتوين 1971يف  ديد لالتصال وهو الربيد  من  (Le courrier électronique ou E.Mail) مت ابتاكر نظام 

سمح بنقل "Ray Tomlinson سونملي راي تو "طرف  ة  ت رمقي  وهو نظام اتصال فائق الرس رب الشبكةبيا ث  .ة  ح
ةمؤسسة قامت  ٔمرك دة ا ت املت لوال ربط ستة  1985يف سنة (National Science Foundation)العلوم الوطنية 

  .مراكز مكبيور معالقة بواسطة هذا النظام
د والربوتووالت  Tim Bernars-Lee»-زيلتمي برير «عاملالطور  1989سنة  يف ة من القوا   :ويه مجمو

URL: Uniform Resource Locator   عنوان املوقع(دو حمدد موقع املوارد امل(  
HTML :Hyper Text Markup Language شعيب رمزي النص ال   لغة 
HTTP :Hyper Text Transfer Protocol  شعيبروتوول نقل النص ال 

ت منهذه الربوتووالت   مللف  مك بي التحمك  لات املك برية احلجم م ٔصواتصوص والص الن  :ة  ديو واليت  ور وا والف
لويب نة يف اكون خمز  ٔصبح يعرف يف الوقت احلايل  شلك إالنرتنت، وهو ما  رات اليت  صار  wwwلمكبيو وهو اخ
ٔخرى خمزنة  Wide World Webللكامت  اللها الوصول ٕاىل ملفات  داث مسارات ميكن من  ىل فكرة است ىن الطريقة  وت

ٔحباث النووية يف مت ذ قد و  .ىل الشبكة ٔوريب ل  CERN : Conseil Europieen pour la Recherche)املركز ا

Nucléaire) بـ سورسا.  
صفح  Netscapeرشكة  طرحت 1993سنة  يف ي و  Mosaicحتت امس  Web Browserٔول م  :لك من ابتكرها

Mark Anderisen،  وEric J.Bina.  ل املواقع ٕاىل ٔوامر الربجمية دا ت وا واد والتعل ٔ صفح الويب بتحويل مجيع ا يقوم م
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ة  ة رسوم دم وا لمست ىشء  ٔنه ي ديو مبعىن  ٔمامه؛  Graphique Interfaceلكامت ورسومات وصور ومقاطع ف تظهر 
لتايل . نويفهمها ٕاال املتخصص ختتلف عن شلك ولغة الويب اخلاصة واليت ال صفح محسو اص العاديني م ٔش  الويب ل

دام  ث حتول إالنرتنت ٕاىل  .سهو الويبست برية من ح داث نق نوعية  طريق رسيع لتبادل وهو ما سامه يف ٕا
ديد ال لتايل انطلق عهد  املي و ىل نطاق  ٓن املعلومات  واصال حىت ا    .زال م

  :ةبعض التوارخي املهم  - 2
ٔة : 1994  .Yahooش
  .Javaتطلق لغة الربجمة  Sunرشكة: 1995
ر ابتاكر: 1996 لكرتوين يف المكبيو  .الن 
  .Googleابتاكر حمرك البحث : 1998
ٔول سوق افرتايض :2000   .www.Houra.frٕاطالق 

  :مفهوم إالنرتنت - 3
زة احلاسب املت عر تُ  ٔ ة هائ من  ٔهنا مجمو هنا حبيث ف إالنرتنت ب دموها من املشاركة يف تبادل ص ف ب متكن مست

ة من  فعر تُ مكت . املعلومات ٔن الربوتوول عبارة عن مجمو روتوول إالنرتنت و دام  ست زة املرتابطة  ٔ اصل ٕاجاميل ا ٔهنا  ب
كون اخلدمات ضاها  د اليت يمت مبق ٔو املواثيق اليت حتدد القوا ية  ات الف الل مافهوم إالنرتنت يتمف  .االتفاق ه دد من  ت

دمات ل الربيد إاللكرتوين من  دمهيا م  World Wideونظام الور وايد ويب e.mailذات فائدة ملست

Web(www)ار والقوامئ الربيدية ٔخ ة ا دمة املناقشات بني  FTPونقل امللفات News groups and mailinglistsومجمو و
ة ريها من اخلدمات مجمو ٔو احملادثة و اطبة  دمني حول موضوع معني وا دة بل  .من املست ست شبكة وا فإالنرتنت ٕاذا ل

د حتمك مركزي يف هذه الشبكة هنم وال يو دة مشرتكة ب دا مع بعضها بلغة وا ٔمه صفات وهذا يعترب م ،دة شباكت م ن 
ة مفككة من ماليني إالنرتنت ويه عبارة عن ديم هذه مجمو ن حول العامل وميكن ملست ٔما الف ا  احلاسبات موجودة يف 

دم  احلاسبات ر املست شارك يف ملفات وال هيم هنا نوع المكبيو ٔو ال ىل معلومات  لعثور  ٔخرى  دام احلاسبات ا است
روتووالت ب وجود  س   وذ 

شارك هذه ٔن حتمك معلية ال   .ميكن 
ا املعلومات - 4 ولوج سويق واملفاهمي  تواالتصاال ك  ة ال

دثت الت  ٔ القد  ولوج برية يف املفهوم املعلومات واالتصاالت  طورات احلديثة لتك سويقتغريات  ٔدواته ال ي ويف 
سويق .واسرتاتيجياته ٓفاق ال ىل ف . وسامهت يف توسيع وتعميق  لمعلومات واالتصاالت  ا اجلديدة  ولوج سويقٔثري التك  ال

قة واحضة وواقع معاشفلسفة ومما ٔصبح حق شمل اجلوانب احليوية التالية .رسة    :وقد 
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ة   -  ٔ  سويقٕانتاج يات يف تفعيل عنارص املزجي  :ال ث سامهت هذه التق سويقي الر ح رته،عي والس ال لتايل باعي وٕا و
لمسهتلكني ا ات واخلدمات  ىل تقدمي املنت ن مبختلف تقليص التاكليف املرتتبة  دمني الصناعيني، والز هنائيني واملست

اكليف . ٔنواعهم ومسمياهتم ٔن  ٔدركنا  ٔمهية ذ ٕاذا ما  سويقوتتضح  شلك ما بني  ال من التاكليف  %85-50مكعدل 
لمؤسسة ٔن .إالجاملية  سويقكام جتدر إالشارة ٕاىل  ل سويقي التقليدي  ٔدى ظهور املفهوم احلديث  ٕاىل موت املزجي ال

سعري، الرتوجي، التوزيع: املتكون من لعالقة. املنتج، ال رتبط ال  ي ال  ففي ٕاطار . وال مبعرفة الزبون مع الزبون وا
ٔخرى وهو ما يوحضه اجلدول املوايل ٔربعة السابقة بعنارص  دال العنارص ا لكرتونية اجلديدة مت اس   :املبادالت 

َ ):01(دول رمق اجل سويقي التقليدي ْت فَ لَ العنارص اجلديدة اليت    املزجي ال
سويقي التقليدي   العنارص الرمقية اجلديدة  عنارص املزجي ال

دمات خشصية  املنتج تج مشخصن،    .جتربة الزبون، م

ة  السعر ك ياء. ٔسواق دينام ٔذ ء ا ىل الو ة مركزة  ك   .دينام

اصسوق رمقي   التوزيع رتبط مباكن مادي    .ال 

ن  الرتوجي القات الز ل ثنايئ، خشصنة جامهريية و   .تفا

ت   - ب سويقبيا ت واملعلومات املرتبطة  :ومعلوماته ال روة من البيا ىل  ٔصبح احلصول  سويقلقد  ٔمني توزيعها، ل ، وت
ٔسواق، ويف جمال حبوث  ارية، ويف دراسة ا ستفادة مهنا يف التعامالت الت سويقوحتليلها و ات الرٔي، ال ، واستطال

كون جمانية بفضل ثورة  ٔن  اكد  ٔسواق املسهتدفة رسيعا وبتلكفة رمزية  ات ورغبات وتفضيالت ا ا ىل  والتعرف 
ا املعلومات واالتص ولوج  .االتك

ادة هندسة معليات   - ت سويقٕا ل التصممي  :ال تكرة م ٔساليب م رب  ال تمت  ات، م ٔصبحت معليات تطور املنت ث  ح
د الل الف ت، وعقد املؤمترات من  لبيا دة احلاسوب، ونظم التبادل إاللكرتوين  دة احلاسوب والتصنيع مبسا و، يمبسا

ة املبيعات ْ ومَ  لاكمل من ( ك زة ومعدات رمقيةٔي البيع  ٔ يل ). الل  كام صارت معليات ٕادارة الطلبيات تمت شلك 
ن والبائعني اسوبية مع املورد صات ربط  الل ِم ارشة . من  ٔصبحت العالقة بني املسوق والزبون م  ، ٕاضافة ٕاىل ذ

ني ٔو املوز يات املعلومات واالتصاالت دور الوسطاء  ٔن قلصت تق  .بعد 
ٔدوات الفع  تعترب إالنرتنت ل والتواصل من ا لق التفا ىل  ب قدرهتا  ن س دة مع الز القات ج منية  لق و ا يف 

ٔدوات تطبيق املفهوم معهم  ٔمه  دة من بني  ي ٕاذا وا سويقفه ٔنه . ي احلديثال ىل  سويق  وظيفة «وينص املفهوم احلديثلل
لق  ىل  شمتل  ة من العمليات اليت  ة تنظميية، ومجمو القات معهم مبا خيدم مصل ن وٕادارة  لز وتوزيع وتقدمي القمية 

ا إالنرتنت الس ٕاماكنية التواصل اجليِّ  . »املؤسسة ورشاكهئا ٔنه وانطالقا من املزا اليت تقد د بني املؤسسة والزبون ميكن كام 
ن القة الز امعة ا. تطبيق مهنج ٕادارة  ة ا دثت حتوالت جوهرية يف مسار وفلسفة وتطبيقات فإالنرتنت يه مبثابة الب ٔ ليت 
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سويق ن وتطبيقه يف املؤسسات احل ال القة الز شار اديثة ولعل نضوج مفهوم ٕادارة  ن ٔسايس  دام ارتبط شلك  ست
  . إالنرتنت بني الناس

ذر ريت إالنرتنت  ة لقد  سويق ر املقاربة ال ٔمام املؤسسة نذ ديدة  ت    :مهنا وطرحت حتد

  ٔمهي د  بري؛ٕازد شلك   ة الزبون 
 ل؛ ديدة لالتصال والتفا ٔشاكل   ظهور 
 لمؤسسة؛  ٔمهية ٕادارة السمعة إاللكرتونية 
 ية؛ ة والزم ود اجلغراف شاط املؤسسة من لك الق  حترر 
 ة يف السوق الية من الشفاف ة  ٔسعار(در   ).ٕاخل...مقارنة ا

لكرتوينتعريف ال  - 5   :سويق 
ن  ٕان ل بني املؤسسات والز سويق إاللكرتوين من ٕادارة التفا ت ال ات املرافقة لها مك ولوج ة إالنرتنت والتك تطور ب

سويق إاللكرتوين جتاوز موضوع البيع ٕاىل  ٔخرى فٕان ال ة  الل معليات التبادل، من  ق املنافع املشرتكة من  ل حتق ٔ من 
امةٕادارة العالقات بني املؤسسة والزبون  ة بصفة  اصة والب سويق إاللكرتوين .بصفة  سامه به ال ٔمه دور  ٔن  وميكن القول 

ل وضائف إالنتاج والرشاء والتخزن والبحث والتطور  سيق والتاكمل مع وضائف املؤسسة املتعددة م هو حماو الت
  .ٕاخل...واملالية

سويق إاللكرتوين سويق السلع واخلدمات  ال ا االتصاالت ل ولوج ك دام احلاسب و ىل است ام يطبق  هو مصطلح 
ٔنه ا املعلومات «:ويعرف ب ولوج ك دام  ل بني الوظائف اليت يوفرها واالتصاالت است يؤكد » البائعون واملشرتون لربط الفا

ٔسايس ل هذا ال  ور ا ىل ا ا املعلومات واالتصالتعريف  ولوج ل بني املؤسسة والزبون؛ مبعىن و  تك املمتثل يف االتصال والتفا
سويق  لمسافات بني املؤسسة والزبون وربط بني الوظائف اليت يؤدهيا لك طرف إاللكرتوينٔن ال قة تقريب  كام  .هو يف احلق

سويق  ٔنه إاللكرتوينيُعرف ال ق «:ب يات الرمقية املرتبطة به لتحق دام إالنرتنت والتق ة وتدعمي املفهوم  ٕاست سويق ٔهداف ال ا
سويقي احلديث سويق » ال ٔن ال ىل  ا الرمقية يف لاستغالل  ما هو ٕاال  إاللكرتوينويؤكد التعريف الثاين  ولوج ٕالنرتنت والتك

ق رضاه وسب ات ورغبات الزبون وحتق ا ٔساسا يف ٕاشباع  ل واملمتث  ة املعروفة من ق سويق ٔهداف ال ق ا . والئه حتق
شطة املؤسسة  ٔ الل جعل الزبون حمور  ذ وذ من  سويق موضع التنف ل ٔن إالنرتنت تدمع معلية وضع املفهوم احلديث  كام 
القات معهم شاء وتطور  ابة الفعا ملتطلباهتم وٕا ست ع الشغاالهتم وٕاماكنية  ن واس ِّد مع الز ل ج . ملا توفره من تفا

س ٔنه إاللكرتوينويق ويُعرف ال ارشة هبدف  « :كذ ب شطة ٕالكرتونية م ٔ الل  ن من  القات الز ىل  شاء واحملافظة  ٕا
ٔهداف الطرفني ات واخلدمات اليت حتقق  ٔفاكر واملنت سويق » سهيل تبادل ا ٔن جوهر ال  إاللكرتوينيؤكد هذا التعريف 

امة  شلك  سويقي  القاجوهر املفهوم ال ستعمل وهو بناء  ي  لهيا ولكن اجلديد هـو الـوسيط ا افظة  ن واحمل ت مع الز
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ٔال وهو إالنرتنت ذه املـرة  امة يف ه ا املعلومات واالتصاالت بصفة  ولوج ك ه. و ٔن ام يُعرف كذ ب تطبيق لسلسة  « :ك
سويق، وذ  ل اسرتاتيجيات ال شك ادة  ا املعلومات هبدف ٕا ولوج ك لهيا املسهت واسعة من  دة املنافع اليت حيصل  لز

ات  متيزي واسرتاتيجيات حتديد املوقع، كام هيدف ٕاىل ابتاكر تبادالت تفي حبا سهتداف، ا لسوق،  الل التجزئة الفعا  من 
سويق » املسهتلكني الفردية ٔن ال ىل  ري  ٔ ِّ  إاللكرتوينيؤكد التعريف ا شلك ج سهم سامه يف معرفة الزبون  ي  ٔمر ا د؛ ا

لهيا دة املنافع اليت حيصل  ٔفضل، وز دمة الزبون بطريقة  لفائدة. بدوره يف  ىل املؤسسة    .ومبا يعود 
الل اجلدول التايل سويق التقليدي من  لكرتوين عن ال سويق  ٔمه الفروقات اليت متزي ال   :وميكن توضيح 

لكرتوينمقارنة بني ): 02(اجلدول رمق  سويق  سويق التقليدي وال   ال
سويق التقليدي  عنرص املقارنة لكرتوين  ال سويق    ال

سويق املعكوس(العميل  )املوزع(املسوق  ٔمه طرف يف معلية التبادل   )ال
ٔداء املسوقني  مي  ىل  ادية  معايري تق الية (ٔ و + جودة  ٔفضل+ ٔسعار مق ٔرسع و   )دمات 

ٔو اخلدمةطريقة تقدمي  ية حمددة  السلعة  فردة يف فرتة زم دمة م ٔو  لعميل  سلعة  سمترار ذات قمية مضافة  اكم  ة وم نو   حزم م
ٔو مغلقة  السوق للك وواسعة  ٔسواق حمدودة  ة  و   إالنرتنت شبكة مف

ادية يف معلية التبادل  العالقة بني طريف معلية التبادل ٔ لية املبارشة بني طريف   ا   معلية التبادلالتفا
سويق رشي(ري موجودة  ٔمتتة وظائف ال ىل العنرص ال ة  )تعمتد  لوظائف اخللف سبة  ل قدمة خصوصا    ٔمتتة م

  واسع  حمدود  اكمل الوظائف
ة   الية  حمدودة  الرس

ري كفؤ  تطور املنتج ايل الكفاءة  ٔسلوب تقليدي بطيء و   رسيع و
سعري يل وشفاف  تقليدي ومعقد  ال   تفا
ارية  الرتوجي ت الت ال ىل إال ة  تقليدي معمتد كثريا  لكرتونية املتا   ستفادة من الوسائل 
وات التوزيع الطوي  التوزيع ىل ق ٔكرث وتوزيع  تقليدي معمتد كثريا  سبة  اكمل  ل ارش    لبعض السلع واخلدماتم
رشي(الية  التلكفة خفضة  )عنرص    )ٔمتتة(م

د  جامهريي  نوعية السوق د لوا   وا
  املي  ادي حميل  نطاق السوق

سويق إاللكرتوين - 6   :ٔمهية ال
ث  ىل استعامل إالنرتنت ح ال الشديد من طرف الناس  سويق إاللكرتوين يف عرص احلايل إالق ٔمهية ال لقد زاد من 

لي  ٔداة التفا ٔمه ٔصبحت متثل هذه ا ارش ورسيع من  ق ة وما حتققه من اتصال م عها املؤسسة يف حتق سرتاتيجيات اليت ت
ٔي مؤسسة ىل إالنرتنت ٔهدافها بل ال ميكن  ستغناء  اح والبقاء يف السوق    . ريد الن

ييلو  رب إالنرتنت ف سويق إاللكرتوين  ل ام  الل الق قها من    :ميكن حتديد املزا اليت ميكن حتق
ٔفرادمزا  :ٔوال ة ل   :والعمالء مو

 ات اليوم؛ ٔو انقطاع وتوفري املعلومات طوال سا ة بال توقف  ات السوق ة املسا  ٕا
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 ديد مواصفات املنتج ات لت الو ٔو الك ىل املعلومات  لحصول  لمشرتن  نتظار   ؛تقليل وقت 

 لون، السعر ث الشلك، ا ارشة من ح ات م  ٕاخل؛...معاينة املنت

 ات اليت يصعب احل لمسهت املنت لهيا؛توفر   صول 

 ه؛ ل ب  الرشاء واملسهت دا

  ٔيضا حتسني يف مستوى سعار والتاكليف و ة تؤدي ٕاىل اخنفاض يف  و دة املنافسة يف السوق إاللكرتوين املف ز
ات ورغبات املسهتلكني؛ ٔقىص ٕاشباع ممكن حلا ات حتقق  ت ىل تقدمي م  اجلودة والقدرة 

  ى لكرتونية؛حتسني جودة القرارات الرشائية  رب املواقع  ن ملا توفره من فرص البحث والتجول   الز

  لت ىل طبيعة سوق العمل العاملي اد اصة تغريا  لكرتوين بصفة  سويق  امة وال لكرتونية بصفة  ارة  الت
وات معل كام  ة ق ليه ٕا رتب  ساب القدرات واملعر واحمليل  رشية واك منية املهارات ال لعمل سامهت يف  فة 

 لكرتوين؛

 ى العمالء ر وٕادارة الوقت   .اس
لمنظامت: نيا ة    :مزا مو

 دها يف ٕاحراز ماكنة اسرتاتيجية؛ سا لمؤسسة ودمع ٕاماكنياهتا خللق مزية تنافسية   حتسني القدرة التنافسية 

 دها سا املية مبا  ديدة  ٔسواق  ىل دخول  دة الرحبية والقدرة  ة فرصة ز ة، وبناء  ٕا دة احلصة السوق يف ز
امليا وحمليا؛  صورة ذهنية ممزية 

  س السعر وهذا حبد ذاته مينح املؤسسات فرص ٔساس حمور التخصص ول ىل  متنح الشبكة املؤسسات التنافس 
متزي؛  ا

  لكرتونية وتبادل املعلومات ارة  يات الت دام تق ست شلك سهل سهو ٕاجراء الصفقات والتعامالت  لكرتونية 
 ورسيع؛

  ٔسواق رب ا سهو  هيا  خول ٕا امليا وا ة  ة املتا سويق سويقي وٕاماكنية استغالل الفرص ال ٔداء ال دة معدالت ا ز
ىل شبكة إالنرتنت؛ ة   إاللكرتونية املتا

 ة الظهور والتوا الل ٕا وسطة احلجم من  ات الصغرية وم لمرشو برية  ق استفادة  لكرتوين؛حتق  د يف السوق 

 د املسمتر مع العمالء ٔسبوع وملدة  التوا ام بعمليات البيع طول اليوم ا ات واخلدمات والق ث ميكن عرض املنت ح
ازن الواسعة 365 ة ٕاىل ا دم احلا ملتاجر التقليدية، فضال عن  د مبواعيد العمل اخلاصة   يوم يف العام دون التق
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ة لتخزن البضا دام املسا ث ميكن است ة مرتفعة التلكفة لعرضها ح ات املطبو الو ات العرض والك ئع وال ٕاىل وا
ات الو خفضة التلكفة وسه التعديل الك     .لكرتونية م

لحكومات ومراكز اختاذ القرار: لثا ة    :مزا مو

  ىل الل القدرة  منية الصادرات من  و و اري  ٔسواق العاملية بطريقة سه دمع صالبة املزيان الت النفاذ ل
رسة؛  وم

  ح سامه يف ف ة مما  ولوج ة املعلومات التك و ودمع صنا ىل مستوى ا ة  ولوج ٕاماكنية تطور اخلريطة التك
ٔسواق إاللكرتونية اجلديدة دة . ا لعمل إاللكرتوين وخفض  رشية الالزمة  داد القدرات ال ٔهيل وٕا فضال عن ت

والبطا اليت  ؛ تعاين مهنا ا

 ئق دماهتا التعلميية، الصحية، االتصالية، الو ىل تقدمي  ا ...قدرة احلكومة  دا و وق ٔقل  ٔسهل و ريها شلك  ٕاخل و
لكفة ملواطنهيا؛  و

  ول ملنظامت العاملية وا اكك  ح ة التواصل و ىليرس منية املسارات والعالقات  ر و عيا واس  ة سياسيا، واج
؛ و  مستوى ا

 سري ٕاجراءات التعامالت املالية سيط وت ملستحقا ت ة ودقة الوفاء   .توالنقدية ورس
سويق إاللكرتوين - 7 ت ال   :حتد

ٔنه  صاد الرمقي ٕاال  ق جتاه حنو العوملة والتحول ٕاىل  ة يف ظل  نو برية وم سويق إاللكرتوين من فرص  بقدر ما يوفر ال
ه بعض  ه وميكن حتديديوا ستفادة م دامه و ت اليت حتد من است ت والصعو د ييل الت ت ف د   :ٔمه هذه الت

 ت التنظميية د ة التحتية :الت داث تغيريات جوهرية يف الب سويق إاللكرتوين حتتاج ٕاىل ٕا الل ال ٔعامل من  منية ا ٕان 
شطة والفعاليات  ٔ ادة تنظمي هيالكها ودمج ا ة ماسة ٕاىل ٕا ا لمؤسسات، فهناك  يف الهيلك واملسار والفلسفة التنظميية 

ىش مع التطورات ال  ددةمع حتديث ٕاجراءات العمل هبا مبا ي ة املت ولوج   . تك

 اكليف ٕاقامة املواقع إاللكرتونية شاء وبناء موقع مادي، :ارتفاع  ٕ كون  ٔشبه ما  ىل إالنرتنت  شاء موقع ٕالكرتوين  ٕان ٕا
الية من الكفاءة وكذ  ة  ىل در خصصني و رباء م شاء وتطور املواقع إاللكرتونية حيتاج ٕاىل  ٔن تصممي وٕا ث  ح

ة ٕاىل دراسات  كون ت املواقعاحلا ية حبيث  ة وف اه  سويق ذب ان ىل  شلك قادر  ذابة ومصممة  إاللكرتونية 
ىل  لمؤسسة مزية تنافسية  لعميل مبا حيقق  ة  كون املوقع مؤهال لتقدمي قمية ٕاضاف ٔن  م، كام جيب  رة اه العمالء وٕا

ٓخرن   .ا
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 ا املواقع إاللكرتونية ولوج ك ة تطور  ة:رس ة يف جمال تصممي وتطور املواقع إاللكرتونية ٕان رس ولوج  التطورات التك
ه اسمترارية هذا املوقع وجن ت اليت توا د ٔمه الت لكرتوين من وتعزز فعاليهتا وقدرهتا التنافسية يعد من  سويق  اح ال

  .ال

 لغة والثقافة ل:عوائق ا ت اليت تعوق التفا د ٔمه الت لغة والثقافة من  بني كثري من معالء وبني العديد من املواقع  ٕان ا
رمجة النصوص ٕاىل لغات يفهمها العمالء،  داث نق يف  ٔهنا ٕا رجميات من ش ة لتطور  ة مل ا ا فهناك  إاللكرتونية، 

اة ا كذ رضورة مرا دام املواقع الت ائقا حنو است كون  ة والعادات والتقاليد والقمي حبيث ال    .ريةالعوائق الثقاف

 ٔمن رب :اخلصوصية وا سوق  ل بعض العمالء لفكرة ال ىل تق ت اليت تعوق وتؤر  د تعد الرسية واخلصوصية من الت
ت ىل بعض البيا ٔن معلية التبادل إاللكرتوين حتتاج ٕاىل احلصول  اصة  س،  إالنرتنت و ل إالمس، اجل من العمالء م

ريها سية، العنوان، طريقة السداد و ىل رسية وخصوصية  ا. اجل لحفاظ  اصة  رجميات  دام  فهناك رضورة الست
مج  ر ل  ارية إاللكرتونية م الت الت   .cokiesالتفا

 فع إاللكرتوين ٔشاكل السداد :دم الثقة يف وسائل ا ٔكرث  رب إالنرتنت هو  ن  فع بواسطة بطاقات إالئ ٔسلوب ا ٕان 
سويق إاللك ل ت ، وتعترب وينرت ارتباطا  د ٔكرث الت رب إالنرتنت من  ٔي معامالت جتارية  معلية حتويل النقود يف صلب 

اصة رجميات  دام  ٔصبح هناك اجتاه حنو است ا  سويق إاللكرتوين،  ه ال ٔمني وسائل السداد إاللكرتوين،  اليت توا لت
مج . ورسيخ ثقة العمالء هبا ر ل    .Secure Electronicsم

  ول اصة  ت  ةحتد  :النام
ارة احلديثة؛ - ة التحتية الرضورية لهذا النوع من الت   غياب الب
ى مدراء الرشاكت؛ - سويق إاللكرتوين  ل لية    دم وضوح الرؤية املستق
سويق إاللكرتوين؛ - لتحول ٕاىل ال   ارتفاع التلكفة املادية 
اطر  - رب إالنرتنت ٕالحساسهم  ل العمالء لفكرة الرشاء  ل الرشاء؛دم تق   املتعلقة جبودة السلع ورغبهتم يف حفصها ق
ة؛ - ول النام برية من املواطنني يف ا سبة  ى  ر  زة المكبيو ٔ   دم توافر 
برية ادم  - شار إالنرتنت بصورة  ة؛ن ول النام   يف بعض ا
ة - ول النام رب املواقع إاللكرتونية يف بعض ا   .بطء شبكة إالنرتنت وصعوبة التنقل 

  :خصائص معالء إالنرتنت - 8
ٔقل سعر  21ٕان معيل القرن  ٔداء ب ت اجلودة وا ىل مستو ٔ ىل  ث  برص وهو يف حبثه احلث طور وم سلوك رشايئ م متزي 

ٔفضل سل  ممكن و ة الختاذ قرارات رشائية عقالنية دمة  ة املتخصصة املتا ا إالنرتنت وبتوفر املعلومة السوق ولوج ح بتك
افعهوحت  وسلمية سمترار هبدف تعظمي م هنا    .س
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سو  ل لطلب وسمى  ٔوالهام يتعلق  ٔساسيني  انبني  شمل  ٔعامل إاللكرتونية  قة فٕان ا ق إاللكرتوين وخيص لك ما يف احلق
رب إالنرتنت اته  ا ل ٕاشباع  ٔ رب يقوم به العميل إاللكرتوين من  إالنرتنت ٔو هو عبارة عن لك اجلهود اليت يبذلها املشرتي 

ات حمددة  ت دمات(لبحث عن م ٔو  ات ورغباته) سلع  ا لبيع يف املتاجر إاللكرتونية بغرض تلبية   من بني ما يمت عرضه 
هنا وميكن حتديد سوقني ومعلية املفاض ب ٔساسيني من امل ني  إاللكرتونيني يف الوقت احلايل وهام املشرتي ) العمالء(نو

سهتاليك هنايئ(الصناعي واملشرتي    .)ا
ل  ٔماو  لعرض وسمى  تعلق  سلمي سويق إاللكرتوين وهو ما يتعلق هيام ف سويق والتوزيع والبيع وال بعمليات إالنتاج وال

دمات ما بعد البيع و  رب إالنرتنت...التحصيلو ٔو لكيا  ة اليت تمت جزئيا  سويق شطة ال ٔ   .ٕاخل من ا
ٔو املسهت إاللكرتوين و  ٔمه خصائص املشرتي  ييل) رب إالنرتنت(ميكن تلخيص    :ف

  ٔذواق ات ورغبات و ا رين يف السلع :إاللكرتوين املسهتاسمترار جتدد وتطور  ة الزمخ والتنوع الك وذ ن
ستعمل  ي  ى املشرتن ا ج ردة فعل بنفس التنوع  رب إالنرتنت مما ي ل املتنافسني  ا من ق واخلدمات اليت يمت طر

سلميذلك ث السعر واجلودة وال ٔفضل من ح ىل ا ٔي حماو احلصول    ٕاخل؛...في مصلحته 

 ات املرجعية ىل نصاحئ امجلا د  ار(ChattingRooms)تلعب غرف احملادثة: ع ٔخ ات ا  (News Groups)ومجمو
ري من املواقع املتخصصة شارات والنصاحئ وإالرشادات  والك س ام يف تقدمي  ومواقع مجعيات املسهتلكني دورا 

ر  ٔم هذه املواقع ميكن ذ سوقني إاللكرتونيني ومن  وموقع Microsoft Investorورشكة DBCرشكة لم
Quote.com...ٕاخل؛ 

  دد ات: إاللكرتونيني املسهتلكنيارتفاع  دد املشرتن ملنت دة  ٔعامل  يالحظ ز لت فضاء ا املؤسسات اليت د
ارة التقليدية ىل حساب الت لرضورة  لهبا  ٔ كون يف  دة ال  ٔن هذه الز ٔن املشرتي قد . إاللكرتونية مع مالحظة  كام 

ال ذ الص د وم ٓن وا ة كون مشرت تقليد وٕالكرتونيا يف  كون الشخص مشرتاك يف جريدة يوم وبة فقد  افة املك
دادها من عند البقاالت ٔ  .ىل موقعها إاللكرتوين ورمبا اشرتى بعض 

 سوق إاللكرتوين ل : التغري املسمتر يف سلوك املشرتي إاللكرتوين واجتاهه حنو ال ٔ اكن التعامل مع املواقع إاللكرتونية من 
شوبه بعض التخوف والر  سوق  سوقني ال لب امل ٔ سبة  ل ادية  ٔمور  ٔصبحت ا اجتاهات (يبة ولكن مع مرور الزمن 

سوق إاللكرتوين ىل إالماكنيات الالحمدودة) ٕاجيابية حنو ال رية اليت مي  خصوصا بعد اطالعهم  سهيالت الك نحها هذا وال
سوق لرواده  .النوع من ال

  الك رب شبكة  املسهتام لبيع  ة  دة حول السلع واخلدمات املطرو ت واملعلومات املف برية من البيا إاللكرتوين لمكية 
ٔاكن ط : إالنرتنت لمشرتن إاللكرتونيني سواء  ت واملعلومات وإالحصائيات  بعا فٕان فضاء إالنرتنت يوفر كام هائال من البيا
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ٔو ا ردشة  ٔو غرف ا ستعانة مبحراكت البحث ذ بواسطة تصفح املواقع  ٔو  ٔسعار  ت ا ستعراض قوامئ مقار
(SearchEngines).  

لكرتوين - 9   :سلوك العميل 
امة سلوك . هناك العديد من العوامل اليت قد تؤر يف سلوك املسهت الرشايئ بصفة  وميكن ٕاضافة بعض املؤرات املتعلقة 

ا عن العميل التقليدي العميل إاللكرتوين واليت قد تفرز سلواك خمتلفا   .س
د ذاته: ٔوال ملشرتي إاللكرتوين يف    :عنارص تتعلق 

س ر اجل ٔمه هذه العنارص ميكن ذ سو  ومن  ل ال  ٔقل من الر ٔن  ساء يل ٔن ال ق إاللكرتوين واملستوى التعلميي مع مالحظة 
ة ان النام ٔن الب ث  اصة ثقافة احلاسوب وإالنرتنت ح شار  و ٔي ضعف ان لفجوة الرمقية  سمى  مبا فهيا العربية تعاين مما 

الء إالنرتنت ب و اطر احمليطة.احلواس سو مما يُ ....ا ُ .ق إاللكرتوينعيق ال ل امل ات م ٔن بعض الف ث  ريا ح ٔ سنني يف العمر 
سو  دام ال ان الغربية متيل ٕاىل است   .ق إاللكرتوين نظرا لوضعها الصحيالب

ملنتج: نيا   :عنارص تتعلق 
سويق إاللكرتوين يه ا ا يف ال ٔكرث روا ات ا ٔن من بني املنت ر واملالحظ  ب، الورود ورامج ومعدات المكبيو لك

شارات، واملالس س ٔلعاب و ة والعطور والهدا وا دمات السيا   .ٕاخل...وإاللكرتونيات و
ٔعامل : لثا ة ا   :إاللكرتونيةعنارص تتعلق بب

لية - 1  ا ة ا   :وشمل: الب

 ؛)ارطة املوقع(طبيعة تصممي املوقع 
 ٔداء املوقع؛  املستوى الفين وحسن 
 ذ الطلبيات يف مواعيدها؛  لزتام بتلبية وتنف
 مسعة املوقع إاللكرتوين؛ 
 ه التنظميية؛  فلسفة املوقع وثقاف
ة - 2 ة اخلارج   :وشمل :الب
  ة؛العوامل السياسية ولوج صادية والتك ق عية و ج ة و   والقانونية والثقاف
  هزون واملوردون واملنافسون والعمالء واملقرضون و تاملوزعون ومحا ٔسهم والنقا  . ا

ري من التطورات  سلوك املسهت تعرضلقد  ة ال . ةسويق ال  لك ميكن حتديد العوامل اليت تؤر يف  ةقليدي ت من الناح
ني ويه ٔساسي ةخصائص املسهت والعوامل املرتبطة : سلوك املسهت الرشايئ يف مجموعتني  ي  لكن. لب السؤال ا
سويق إاللكرتوين هو ؟ لتفسري سلوك املسهت إاللكرتوين مالمئةً  د عَ هل هذه العوامل تُ  :يطرح نفسه عندما نتلكم عن ال

رب إالنرتنت؟وهل  ارة  شار الت ن رت معلية الرشاء  ٔ   ت
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لمسهت إاللكرتوين خيتلف عن السلوك  ىل]Hoffman&Novack.هومفان و نوفاك[يؤكدان  ٔن السلوك الرشايئ 
لمسهت التقليدي رى . الرشايئ  ٔنف  الفات  ٓخرون  هنام خ فة ب   .اد طف

يل[وقد اقرتح  ا يض ] Cheung &Alii-)2005(شونغ و  . رب إالنرتنت سلوك املشرتياملؤرة يف  م مجيع املتغرياتمنوذ
ات ويه   :هذه املتغريات مت جتميعها يف مخس مجمو

 ؛   خصائص املسهت
 ات واخلدمات؛   خصائص املنت
 خصائص املوقع إاللكرتوين؛  
 خصائص البائع؛  
 ة ٔثريات البي  .الت

ىل [كام قدم  ا ] Denis &Alii -)2009(دوين و ذج التقليدية املفرسة لسلوك املسهتمنوذ  ؛ال خيتلف يف جوهره عن ال
ث هنا ح ٔحباث القادمة واليت من ب لهيا يف ا غي الرتكزي  جتاهات اليت ي ان  ل :دد الباح . دور الصورة، الثقة، والتفا

منوذجوميكن  الل عرض هذا ا     :التايلالشلك  من 
يل(منوذج  رب إالنرتنت)Denis&Alii-دوين و    املفرس لسلوك املسهت 

      
  
  
  
  

  
  
  

  :رب إالنرتنتمعلية الرشاء  - 10
لمسهت سبة  ل ريت إالنرتنت معلية الرشاء  ديدة . لقد  وات  ديدة ٕالجناز معليات الرشاء ودمج ق ٔضافت توزيع  ث  ح

ل . لنفس معلية الرشاء ٔ دم من  ست دم إالنرتنت بطبيعة احلال يف معلية الرشاء إاللكرتوين كام  لرشاء من ست داد  إال
لوج/املتجر و الل الاك رب إالنرتنت. ٔو ٕالمتام معلية الرشاء من  شار الرشاء  لرمغ من ان ٔنه  ر  ر  سبة . واجلد ٔن  ٕاال 
دا) دد الزوار/دد املشرتن(التحول ٔقل من  ،يبقى ضعيف  رب إالنرتنت تقريبا من       3البا  شلك معلية الرشاء  ت

لل معلية الرشاء التقليدية نفس مرا شمل املرا   :التايل واليت 
ملشلكة،  -1  مي البدائل،  - 3البحث عن املعلومات،  -2الشعور  مي بعد الرشاء -6الرشاء الفعيل،  -5نية الرشاء،  -4تق   .التق

ة  العوامالملوقف

 صورة

خصائص 
 املسهت

اخ املوقع    م

 إالحبار

عية  عوامل اج

العا ةطف احلا  

ل  التفا

 التعمل

 اخلربة السابقة الثقة

جتاه نية الرشاء الرشاء  
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ييل  اول ف ىل لك من املرسن اصة يف  .الثانية والثالثة واخلامسة والسادسة :سليط الضوء  دثت لها تطورات  واليت 
رب إالنرتنت اس سلوك املسهت التقليدي لٕالطالع . ٕاطار الرشاء  ٔوىل والرابعة ميكن العودة ٕاىل مق لمر ا سبة  ل ٔما 

ٔكرث   .لهيا 
ىل معلية الرشاء عندما  ارش  ٔن تؤر إالنرتنت شلك م ل  ميكن  دم إالنرتنت يف مجيع مرا وقد تؤر . معلية الرشاءست

ل الرشاء الفعيل من املتجر ا يف البحث عن املعلومات ق دا ىل معلية الرشاء عندما يمت است ارش  ري م  التقليدي شلك 
ٔما يف احلا الثانية تعترب إالنرتنت ). احملل(  ، اة توزيع اكم عتبارها ق ٔوىل يه احلا اليت ينظر فهيا الزبون لٕالنرتنت  احلا ا

ٔوىل. ٔساسا مكصدر معلومات ٔن التحول من احلا ا ٔن ذ يبقى نظر فقط  ٔي ٕاىل احلا الثانية  ٕاال  ٔن حيدث يف  ميكن 
  .ل معلية الرشاءمر من مرا

 :البحث عن املعلومات - 1
ري خشيص وذو طبيعة جتارية  ديدة، البعض مهنا رمسي  الل مصادر  د إالنرتنت يف مجع املعلومات من  مواقع جتارية، (سا

ني ري رمسي وخشيص مسمتدوا) موز ٓخر  ت، الشات، مواقع التواصل  لبعض ا تد ت، م ن، مدو من جممتعات الز
عي اجلهود  (Communautés de consommateurs, Blogs, Forums, Chats, Réseaux Sociaux…ex)  ٕاخل...إالج

ستلزم التنقل بني العديد من املتاجر،  مناملبذو يف مجع املعلومات  لطريقة التقليدية واليت  ٔقل مقارنة  الل إالنرتنت يه 
ٔن إالنرتنت قلّ  لكفة كام  ٔقل  ٔرسع و ىل املعلومات  ناحلصول    .صت التفاوت يف املعلومات بني الز
كون ب ٔكرث من املواقع إاللكرتونية  ٔو  رة موقع  ز ام  السعر، خصائص املنتج : اييلىل معلومات تتعلق مبدافع احلصول ٕان الق

دة بدائل ٔن يؤر  .ٔو املقارنة بني  اع ميكن  اكنزيم ٕاق ل الرشاء يه عبارة عن م ومعلية البحث عن املعلومات يف مر ماق
ٔن  .يف نية الرشاء وسلوك الرشاء راسات ٕاىل  دى ا ٔ ٔشارت  ن تصفحوا إالنرتنت ا من  78.8فقد  ٔفراد ا اروا ا خ
ل ا ٔشاروا ٕاليه ق ي  ن تصفحوا كتالوجمهنم   62.6. خول ٕاىل املتجراملنتج ا سبة  ن مل   12.9. ل سبة  ل

ٔي مصدريط  ىل  ؛ .لعوا  ان كثرية البحث عن املعلومات والعكس كذ ٔح رب إالنرتنت ويف  ث يصاحب معلية الرشاء   ح
ل ٔخرى م الل نقاط البيع: يف وسائط  ارشة من  ٔو م ات، احملالت املتخصصة  الو   .الك

م بعملية الرشاء م ه ة  ٔن در رب إالنرتنتن املوجتدر إالشارة ٕاىل  ٔن تؤر يف معلية الرشاء  سبة لرشاء . مكن  ال ف
ت حيتفظ هبا يف  )رشاء املواد الغذائية( ٕاعتيادي دم املسهت روتني معني، تفضيالت معينة، قامئة مشرت ست ادة ما 

رته ديدة. ٕاخل...ذا سبة لعملية رشاء  ل ٔن اشرتاه(ٔما  سبق   تج مل  كون ٔو  )م معندما  ه ة   الية بعملية الرشاء در
ات ذات الت  ٔو خلصوصيته اكملنت ال  ا العاليةنظرا الرتفاع سعر املنتج م ولوج فعملية البحث عن املعلومات ستكون  ك

ٔكرث ومعيقة تظمة     .  م
مي البدائل - 2   :تق

الب  تلفة واليت تنحرص يف  نرتنت معلية املقارنة بني البدائل ا انسهل  ٔح نرتنت، و  ا ىل  دة  قد يف العروض املتوا
؛ٕالضافة ٕاىل . اجرشمل اخليارات املوجودة يف املتال س  ذ الل الوسائط، فل مي البدائل ينحرص يف إالدراك من  تق

ٔو جتربته ٔو ملسه  ارشة ٕاىل املنتج  عض خصائص املنتج احلسية ال مي. ٕالماكن النظر م الل التجريب،ف  كن تفحصها ٕاال من 
ني  لتايل يت ٔن اخلصائص احلسية و الل ذ  مي ) اخل... الراحئة، امللمس(  من  ِّدالميكن تق شلك ج نرتنت مق ها  ارنة رب 
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ٔخ يف املقابل اخلصائص. لرشاء من املتجر ميها ) اخلصائص الوقائعية - les attributs factuels( ةري احلسي  رىـا ميكن تق
ٔو ة مزنل  ٔو مسا ر  رة جلهاز مكبيو ل سعة ذا ٔن قادة الرٔي وتصدر ا. ٕاخل...شلك سيارة سهو م يات الشخص (ٕالشارة ٕاىل 

ل)  leaders d’opinions-املؤرة ن اشرتوا املنتج من ق اص ا ٔش ٔن ختفِّ  وجتربة ا مي اخلصائص ميكن  ض صعوبة تق
ري حسي  لب خصائصها  ٔ ات اليت  ٔما املنت نرتنت،  الل  ٔو اخلدمات بصفة  ةاحلسية من  ات إاللكرتونية  ل املنت م

ىل املعلومات امة لحصول  مة  اة  نرتنت ق عترب  مي ف   .وٕاجراء معلية التق
  : الفعيل الرشاء - 3

دم املسهتلكون اسرتاتيجيات رشاء تضم  وات ست د خمتلف الق ٓن وا اجر تقليدية، انرتنت(يف  عدد ). م سلوك الرشاء م
ٔن يمت يف اجتاهني وات ميكن  مي البمجل مك: الق  )ٕاجراء الصفقة( ٔن تمت معلية الرشاء ن، ميكرب إالنرتنت دائلع املعلومات وتق

ٔخرىكذ  اة  ٔو ق نرتنت  ٔو من املتجر التقليدي(رب  لسري  .)...رب الهاتف  رتبط فقط  نرتنت ال  رب  قرار الرشاء 
ل السابقة  لمرا مي البدائل( احلسن  اطرة املدركة ) البحث عن املعلومات، تق ة ا رتبط كذ بدر ٔن وٕامنا  غي  واليت ي

و لتمت معلية الرشاء   .كون مق
ٔن    املقابليف  نرتنت يف معلية الرشاء فقط ميكن  دم  مي البدائل يمت يف املتجر التقليديالبحث عن (ست ) املعلومات وتق

الوج  الل الك ات اليت حتمل خصائص حسية ) catalogue(ٔو من  لمنت سبة  ل كرثة  سرتاتيجية  دام هذه  يمت است
ٔوىل ة ا لكفة(  ر ٔقل  كون  نرتنت حث  رب  ذ فكرة عن حمتواه ومن مث الرشاء  ٔ بة    . تصفح كتاب يف مك

سبة  ل ٔكرث  كون  ٔما مكصدر معلومات ف سة،  ٔل الت وا ة والر ات الثقاف ملنت رتبط  البا ما  نرتنت  رب  الرشاء 
ل املنا ية م ات التق ة، التجميل، النظافة لمنت الل الشلك التايل .خلإ ...زل، الص   :وميكن توضيح ماسبق من 

وات عدد الق   إالنرتنت واسرتاتيجيات الرشاء م
  
  

  
  
  
  
  
  
  

نرت  واتنتعترب  عدد الق ٔمرا ٕاجيابيا يف اسرتاتيجيات التوزيع م هنا مواقع ويب جتارية، يف . ت  املتاجر التقليدية قدمت لز
ل موقع  Pure playerلكرتونية املقابل املواقع  اجر تقليدية م ٔخرى م حت يه ا ٔسباب هذه  ،C.Discountف و

ون سرتاتيجية هو  ن يت ٔقسام من الز لبائعني تياسلو ظهور  وات     .خمتلفة السرتاتيجيات تعدد الق

 البحث عن املعلومات

عرب اإلنرتنتالشراء   

)إجراء الصفقة( الشراء الفعلي  

 خدمات ما بعد البيع      خدمات ما بعد البيع

)إجراء الصفقة(الشراء الفعلي  

 البحث عن املعلومات

 الشراء التقليدي
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لرشاء  وات  لهاتف النقال حول ثالث ق عامل  ٔجنزت من طرف م ديثة  ة  البيع يف املتجر، يف املوقع ( دراسة جتري
رب الهاتف إالل ن) كرتوين،  ٔقسام من الز ٔربعة    : شفت عن 

ٔول لويب :القسم ا ن احلرصيني  ل  يتكون من الز دمات ما بعد البيع( يف مجيع املرا   ).البحث عن املعلومات، الرشاء، 
لمتاجر التقليدية :القسم الثاين ن احلرصيني    .شمل الز

دمون الويب شلك حرصي يف معلية البحث عن املعلومات واملتاجر  :القسم الثالث ست ن  يتكون من املسهتلكني ا
دمات ما لرشاء الفعيل و سبة    .بعد البيع ل

عددا  :القسم الرابع اة بعيهنا يف معلية البحث، شمل قسام م دمون يف لك مر ق ست ن  مراكز االتصال ٔن الز
دمات مابعد البيعىلشكو   ،.  

ن ٔكرب من الز دد  وات هو الوصول ٕاىل  عدد الق   .من النتاجئ املتوقعة من التوزيع م
مي بعد الرشاء  - 4   : التق

رب إالنرتنت الرشاء معلية بعد ٕامتام ٔو  ٔن تدفع الزبون إاللكرتوين ٕاىل العودة ٕاىل إالنرتنت . من املتجر  ري من العوامل ميكن  الك
ٔن مي معلية رشائه  ق وتق دة( ييتفحص هل دفع مثن حق ٔن يعرب عن مشاعره حول جتربته  .)هل قام بصفقة ج  الرشائيةٔو 

ث من لموقعاجلودة املدرك ،مسعة البائع: ح ي اكن موضع الرشاء ،ة  ٔو املنتج ا لصفقة  سبة  ل ري من املواقع  .الرضا  الك
مي املنتج ل تق ٔ ن العودة ٕاىل املوقع من  ارية تطلب من الز ل .الت صات م ن حتث le Bon coin,  E.bay :م ىل  الز

مي البائع ارةمف. تق لبائع  C to C ن العوائق اليت يمت مالحظهتا يف الت سهم يف  .اخلطر املتعلق  مي املنتظم لهؤالء البائعني  التق
ن احملمتلني ٔنة الز   .طم
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سويقي: احملور الثاين   )رب إالنرتنت(إاللكرتوين املزجي ال
ه  سويق املؤسسات ٕان تو م املزتايد  إاللكرتوينحنو ال ه ٔدى ٕاىل و سويقي تغريات كثرية يف دوث لزبون  املزجي ال
ف و  لمؤسسات ديدة تتك ٔدوات واسرتاتيجيات    .هذه التغرياتوذ بظهور 

ات ٕادارة مزجي  -  ٔ   :رب إالنرتنت املنت
سبة  ل ات  اص لمؤسسة وايعترب موضوع ٕادارة وختطيط املنت م هبا ملسوقني شلك  ه ٔمور الهامة اليت جيب  من ا

ث يعمتد معل فريق ٕادارة وختطيط  ىل معرفةح ات  ني املنت ات ورغبات املسهتلكني احلاليني واملرتق يا وذ من  اح
اتمكِّ معل دراسات وحبوث املسهت لتكون رؤية واحضة تُ  الل سرتاتيجيات  ن فريق ٕادارة وختطيط املنت ة  من صيا

ات يا ح لك ت  تج ذو خصائص ومواصفات  ليات اليت حتقق ت الرغبات بتقدمي م   .وا
هنا  كون هناك اتصاال مسمترا بني املؤسسة وز ٔن  ٔهدافها واسرتاتيجياهتا ال بد و ات  وحىت حتقق ٕادارة وختطيط املنت

ٔية تغي اهتم ورغباهتم، ومعرفة  يا ع اح اداهتم الرشائية ريات حتدث يف سلواكهتملت ع . ٔو يف  ٓخر فهو ت ٔما اجلانب ا
لسوق، وحتديد نقاط القوة  ات املنافسة  ات املؤسسةخصائص املنت   .والضعف هبا مقارنة مبنت

ٔفضل و  لية اليت متكن من تقدمي السلع واخلدمات بصورة  ليات التفا ة من ا رب إالنرتنت مجمو سويق  ات قدم ال ا ل فقا 
ٔكدت اهتم طبقا  والرغبات اخلاصة لك زبون، وقد  ت يف م ٔكرب لتك الل إالنرتنت جيد املسوقون فرصة  ٔن من  راسات  ا

ن ات الز   .شلك يليب توقعاهتم ويتالءم مع خصوصيات لك زبون حلا
ىل  وقد قامت العديد من املؤسسات ىل الطاقات االتصالية والتف شبكةبتطور مواقعها ٕالكرتونيا  دا  لية إالنرتنت اع ا

رب إالنرتنت لتضي سويق  دمةل ٔسعار املتعامل هبا ف  ن و وفقا لرغباهتم وبنفس ا  .تصممي السلع واخلدمات مبشاركة الز
ل رشكة  ب  Book Storeم دمة توفرياملتخصصة يف رش وتوزيع الك رب موقعها إاللكرتوين  ستالت من مُ  واليت قدمت 

ماهتم وكذ رشكة  ري املوقع وفقا لتخصصاهتم واه ات زا يا ٔحباث حسب اح ذية  Nikeاملقاالت وا ٔ س وا لمال
ث  ذية وفقا لرغباهتم من ح ٔ س وا ن يف تصممي املال دمة مشاركة الز رب موقعها إاللكرتوين  ضية قدمت  الر

ٔلوان ٔساليب ٕارضاء وٕاشباع وال شك ٔ .املوديالت، املقاسات، ا ات واملامرسات قد حققت قفزة نوعية يف  ن هذه التو
ن اخلاصة   .رغبات الز

ات  - 1  :رب إالنرتنتسويقها فعالية و ٔنواع املنت
سويق  ة النظر ال لسلع من و ت  د العديد من التقس ر مهناتو   :ة نذ

 ٔعامل :تقسم ٕاىل :حسب املشرتي ، سلع ا   .سلع مسهت
  هنايئرة، سلع معمِّ  :تقسم ٕاىل:ر السلعةحسب ُمع سهتالك ا ري معمرة(سلع    )سلع 
  سو رس سلع مُ : تقسم ٕاىل :...الرشاء سعرالرشاء،  ماكنكرار معلية الرشاء، حسب اص ة، سلع    .ةق، سلع 

لنظر ٕاىل الت  او ٔنه يف  لسلع جند  ت السابقة  ني  قس ٔن  النو سلع (تقسمي السلع حسب نوعية املشرتي جند 
ٔعامل ، سلع  س) مسهت ام ميكن  رب إالنرتنتشلك    .ويقها 

سويق السلع املعمرة  ٔن  ا تقسمي السلع حسب معر السلعة جند  ريها(ويف  ث والسيارات والعقارات و ٔ رب ) اك
وي  لمؤسسات إالنرتنت يعد ٕاضافة ح ث يعتربة وهامة  اة  اليت تعمل يف ذ النوع من السلع ح رب إالنرتنت ق سويق  ال
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ث  ام مبقارنة السلع من ح ىل الق ث يعمتد رشاء ذ النوع من السلع  ة وبيعية هامة ح املواصفات، واخلصائص، (سويق
دم ٔسعار، و ريها...، والصيانة، وقطع الغيار، والضامن،البيع ة ما بعدوا لتايل )و رب  و سويق ذ النوع من السلع  د  سا

ق العديد من املمزيات ومهنا إالنرتنت يف   :حتق
 ىل شبكة إالنرتنت؛ رب املواقع إاللكرتونية  ات املنافسة والبدي  ة العديد من املنت   ٕا
  د معلية ال رب إالنرتنت لهذه السلع يفسا ة ما لمسهت توفري الوقت واجلهد سويق  ه هذه السلع من ، وذ ن حتتا

ري من املسهتلكني؛ ي ال يتوافر لك ري من الوقت واجلهد واملال وا سويق واملقارنة اليت حتتاج ٕاىل الك  معليات ال
 ات ام بعمليات املقارنة بني املنت رب إالنرتنت من الق سويق  د معلية ال ملواقع إاللكرتونية،  سا والسلع البدي واملنافسة 

هيا  رن من معليات املقارنة بني السلع املعروضة  د املسهتلكني والزا سا رامج  ح العديد من املواقع إاللكرتونية  كذ ت
رامج  ل  ا العديد من املواقع إاللكرتونيةShop botsم د ست  .واليت 

  ٕرب اال سويق  د معلية ال ة واجلذابة ف حيقق مقومات سا ق ٔلواهنا احلق ٔبعاد وب ات بصور ثالثية ا نرتنت من عرض املنت
الن ة  الفعالية املطلوبة لٕال ا يات م رامج وتق دام  ست ن معينة من السلعة و ٔما ىل  عن املنتج، كذ ٕاماكنية الرتكزي 

ال السيارات هبايمت رب املوقع ميكن توضيحها ورؤهتا بوضوح م  . عرض السيارة من اكفة جوا
ري املعمرة  ا السلع  هنايئ(ٔما يف  سهتالك ا سويق ذ النوع من املنت) سلع  روجيه فٕان  رب إالنرتنت رمبا ميكن  ات 

ِّ  وعرضه ىل مستوى منوذج شلك ج ات الغذائية، وذ  ل املنت د وفعال ولكن قد ال يمت رشاؤه عن طريق إالنرتنت م
BtoC  ا منوذج لكرتونية شلك فع BtoBلكن يف  ارة  ىل معليات الت د هنا  ع ال وكفء وحيقق مزيدا من ميكن 

ام ضات واخلصومات يف معليات الرشاء التخف شلك  الن(نظرا الخنفاض التاكليف  لكفة إال ل  ريها...م وكذ ) و
ا رب إالنرتنت عهنا يف  لكفة عقد الصفقات  شلك تقليدياخنفاض    . عقد الصفقات 

كرار معليات الرشاء ا تقسمي السلع حسب  سو رس سلع مُ (...، ماكن الرشاء، سعر الرشاءٔما يف  ق، سلع ة، سلع 
ُ  لهيا ينطبق) حسب معر السلعة(ابقفٕان التقسمي الس ) ةاص  ث جيد امل سويق سلع يف ةق فعالي سوِّ يف هذه احلا ح

سو  رب إالنرتنت والسلع اخلاص ق ال ني جيد اخنفاض ة  ُ فعالي يف  سويق السلع امل رب إالنرتنت نظرا لسهو احلصول رس ة  ة 
  .ة املعروفةىل ذ النوع من السلع بدون جمهود وفق الطرق التقليدي 

ىل اكفة رسي  ٔ ال  ٔن ذ املبد ٔو اخلدمات اليت تندرج حتت ذ ال  ولكن الحظ  الت السلع  ل اجلرائد وا نوع م
ٔكرث  رب إالنرتنت يعد  ات  سويق ذ النوع من املنت ٔن  ث جند  ب ح متكن الزبونوالك ث  شرتاك عن  فعالية ح من 

د الصحف ٔ ىل  لحصول  سيطة وسه  دة خطوات  الت لفرتات حمددة طريق اتباع   .ٔو ا
 
  

رب إالنرتنت - 2 ات   :متيزي املنت
ٔو اخلدمة والتفرقة ميكن تعريف  ىل السلعة  لتعرف  ٔية فروق ميكن مالحظهتا  ضافة  ٕ ام  ٔنه عبارة عن الق ات ب متيزي املنت

ات املنافسة لها هنام وبني املنت ات ويه .ب متيزي املنت ٔو طرق  ٔدوات  دام ثالثة   : وميكن است
اري - ل مو  :إالمس الت ٔرقام ميكن حتديدها، م ٔو  ٔو حروف  ازي، هو عبارة عن لكامت  س،   ٕاخل...BMWبيل
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ارية - ل: العالمة الت ه مبجرد النظر م ٔو رمس يمت ٕادراكه ومعرف ٔو رمز  ٔو تويو: يه عبارة عن صورة  ٔو  المة مرسيدس 
سبوك  ٕاخل...ف

ارية - ٔداة متيزي  :املاركة الت ارية  اري والعالمة تعد املاركة الت ل حتت ذ إالمس الت تتوافر لها امحلاية القانونية ويد
هنام ارية، وقد يمت امجلع ب  .الت

لمسوِّ  ٓيتلمتيزي إاللكرتوين فوائد هامة  متثل يف ا سويق و ل دام الطرق التقليدية  ست ٔو  رب إالنرتنت    :ق 
  ؛سهيل معلية التعر ىل املنتج والرتوجي    ف 
  ُمتيزي عد ي ىل جودة املنت ا   ج؛دال 
 ؛ لمسهت ا من الثقة وامحلاية    يعطي متيزي املنتج نو
 عه من والء املسهت يف التعامل مع املنتج واسمتراريته؛ لمسهت مبا ي لق نوع من الثقة    ٕاماكنية 
 تج العالم كون وهنا م ا  ٔ يف  ش اري مبثابة شهادة امل مس الت ٔو  ارية    ٔصيل؛ة الت
 النية شلك فعال ومؤر ه الرسائل إال  .سامه متيزي املنتج يف سهو توج

رب إالنرتنت - 3   :التغليف 
لتغليف هو حامية السلعة  يس  ات ويعد الهدف الرئ لمنت ام بتصممي وٕانتاج العبوة والغالف اخلار  لتغليف الق يقصد 

لهيا   .واحملافظة 
رب إالنرتنت يف ٕالغاء بعض معليات التغليف  قدو  سويق  دت معلية ال لكفهتا، سا ات مبا سامه يف خفض  لبعض املنت

رب ا ٔقل  سعر  لتايل بيعها  ال الربجمياتو شغيل (ٕالنرتنت م رامج  رامج امحلاية من الفريوسات،  ر،  شغيل المكبيو رجميات 
لكفة وهذه الربجميات )ٕاخل...ملفات املوسيقى دا و ٔقل  ٔكرث فعالية و ام بتحويلها عن طريق إالنرتنت شلك  ميكن تزنيلها والق

ت مدجمة ىل شلك اسطوا اجرها التقليدية  رشاهئا من م ام  ا الق ٔو ) CD(من  ٔو الكرس  لتلف  واليت ميكن تعرضها 
ٔي هتا ب ٔشاكل حمو بيا   .شلك من ا

ني - 4   : التب
ني د املالمح يعترب التب ت واملعلومات عن  ٔ شمل تقدمي البيا ث  ات، ح م هبا عند ٕادارة املنت ه الهامة اليت جيب 

شمل ماييل املنتج   :ٕاىل املسهت واليت رمبا 
  ت عن   خصائص املنتج؛بيا
 ت املنتج ت عن مكو   ؛بيا
 دام والتخزن؛ ست ت عن طرق    بيا
 ة؛ ت عن الصالح   بيا
 ٔو سوء ت عن خماطر  دام بيا  .ست
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ٔكرب ات يمت شلك  ت عن املنت ٔن توافر البيا رب إالنرتنت جند  سويق  لنظر ٕاىل معلية ال االت  و ٔكرث تفصيال عن  و
كون جحم اخلط  دم فهيا كذ قد  لعبوة والغالف املست ىل املنتج  ت  سويق التقليدي ذ الرتباط جحم ومكية البيا ال

ي يمت به ا املنتج املسو كتابة البيا ا ىل العبوة يف  ملسهت ق تقليد ت  لتايل يرض  ة، و ة اكف ري واحض بدر  صغري و
ت اليت جيب معرفهتا عن املنتج ىل اكفة البيا ه    .نظرا لعدم اضطال

ظهار اك ٕ ام  لمؤسسة الق رب إالنرتنت ميكن  سويق  ل ال ا اتباع مد ا الزبون ٔما يف  ت اليت حيتا ٔسهل فة البيا شلك 
ٔكرث شلك  رات  ذ اذبية كام يمت ٕاظهار الت ٔكرث  ٔكرب و   .و

ام  سويق التقليدي وشلك  ل ٔكرب مقارنة  شلك  لمنتج  ني  ق فعالية التب رب إالنرتنت يف حتق سويق  د ال سا لتايل  و
ني اجليد بعدة خصائص مهنا متزي التب ٔن    :جيب 

 ة ت امل  در ىل اكفة البيا لمسهت مبا حيقق حصول املسهت  ت  ل البيا   :علقة مباييلتاك
ت املنتج؛ -   خصائص ومكو
دام املنتج شلك حصيح؛ -   طبيعة وطرق است
دام؛ - ست ر      حماذ
افذ ومراكز الصيانة وقطع الغيار؛ -   م
ٔمأرقام  - نو لز   .ن تقدمي الشاكوى اخلاصة 
  لغة اة ا رب إالنرتنت؛اليت هبا صيامرا ٔو  ويل  سويق ا ا ال ٔكرث من لغة يف  ٔو صياغهتا ب ت   ة البيا
  وري ا تطورها؛املراجعة ا هثا يف  ت وحتد  ة لاكفة البيا
 ذاب وواحض ت شلك  ن البيا ٔما اة تصممي   .مرا
سعري - ب   :رب إالنرتنت ال

لمؤسسات  رب إالنرتنت  سويق  ح ال دماهتاي اهتا و ت ٔسعار م اكليف التبادل، وكذ ٕاماكنية تغيري  ض   فرصة ختف
دة د  ٔثري خمتلف املتغريات العامليةاملنافسة و  اصة يف ظل ازد سويق التقليدي  .ت الل ال ٔن املؤسسات من  ورى البعض 

ابة ملبادرات املنافسني  ٔو است ييك  ك ٔساس  ىل  سعريية  ذ قراراهتا ال الل تت سعري  إالنرتنتٔما من  فٕان اسرتاتيجيات ال
لية  ا ذ يف احلسبان مجيع العوامل واملتغريات ا ٔ ابة رسيعة لظروف السوق وٕامنا ت ٔكرث من جمرد است كون  املتبعة 

ة ث تعمتد مواقع .واخلارج ارية إالنرتنت ح ديالت ة  سويق د ٕاىل مفاهمي  س طورة  ٔساليب م تكرة و ليات م دة يف ىل 
سويق  ليات ال الل  ديد جيد تطبيقاته من  سعري املرن مفهوم  رب شبكة إالنرتنت، فال ات واخلدمات  سعري املنت

ث. إاللكرتوين مج  ح ر ل  ٔسعار املتوفرة م ٔفضل ا يات متكن املشرتي من البحث والعثور عن   Shopbotتتوفر تق
دم فهيا  ست رب إالنرتنت اليت  الل املزاد  لقم الويلاملواملزادات  د فقط وان يظل محميا  ي ميكن من التقدم بعطاء وا وا

ٔمك   .ب
ٔخرىومن  ة  ا املعلومات-فٕان إالنرتنت متكن املؤسسات ح ولوج ك الل  قة  من احلصول - من  ىل معلومات دق

ىل تقليص د  سا ريها من العوامل اليت  ن و لز زون والتاكليف والطلب والعادات الرشائية  ت ا  ومؤكدة عن مستو
ة ق ة احلق لقمية السوق ٔكرث قر وارتباطا  ٔسعار لتصبح    .التاكليف وتعديل ا
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ة يف جمال  ق رب إالنرتنت ثورة حق سويق  دث ال ٔ ٔنوقد  عتبار  سعري  ىل ٕادرااكت  ال رز املؤرات  ٔ السعر من 
ني ٕاىل املشرتن ٔو حتول قوة املساومة من املنت ٔدى ٕاىل انتقال  ٔنه  ىل اختاذ قرار الرشاء، كام    .املشرتي املؤرة 

لسعر   :احلساسية 
ٔن املسهتلكني إاللكرتونيني  راسات  لب ا ٔ لسعر؛ لكن احلساتظهر  ٔكرث حساسية  لسعر تنخفض ٕاذامه  ما قدم  سية 

ناول املسهت ري من املعلومات يف م ٔو ٕاذا ما اكن املسهت ذو والء ملوقع البائع إاللكرتوينالبائع الك ل البائعني . ،  ٕان م
لمنافسة السعرية دا إاللكرتونيني  اء قلي  ٔوف ري ا ن  لز اء مقارنة  ٔوف ن ا سبة الز ٔن  دا  م    .الرشسة 

ٔن  لسعر كام  لقميةحساسية املسهتلكني  لصفقة  رتبط كذ  ٔخرى  خلصائص ا وفرة املنتج، فرتة إالمداد، (املتعلقة 
رتبط مبتغريات ). ٕاخل...اخلطر املدرك، الشخصنة لكام  ة م تج ما: موقف ىل م  ضيق الوقت فٕاذا اكن الشخص شديد احلرص 

لسعر ٔقل  م    .فٕانه يعطي اه
رب إالنرتنت يف اجلدول املوايل واليت وميكن حتد ٔاكدميية اليت قدمت يد بعض حمددات السعر  راسات ا دى ا متثل نتاجئ ٕا

  (Sotgui et Ancarni, 2005) : من طرف
  (Sotgui et Ancarni, 2005)حمددات السعر حسب

  اخلصائص  حمدد السعر
سهل مقارنة   سهو إالحبار رب سهو إالحبار يف املوقع  ني  لسعر بني خمتلف املوز املعلومات املتعلقة 

  .إالنرتنت
ك ٔسعار  الغراف ك ملوقع ما قد تربر املستوى املرتفع ل   . جودة الغراف

املعلومات عن 
ات   املنت

ٔخـرى  لسـعر واخلصـائص ا اكليف البحـث عـن املعلومـات املتعلقـة  ختفض إالنرتنت 
لسـعرلمنتج ية  مـاكلكام. ، وختفـض احلساسـ يكون  ،ةنـت املعلومـات املقدمة لكـام سـ

ىل ٔ   .السعر 
ىلذات مستوى يؤر منط التوزيع يف مستوى السعر، لكام اكنت اخلدمات   التوزيع لكام اكن  ٔ

ٔكرث ىل السعر  ٔثري    .الت
ٔكرث يف البائع  الثقة هيم ثقة  ٔن  ٔكرث  فع  ن  ن مستعد   .بعض الز

يه   مسعة البائع ي  ٔكرثالبائع ا ٔسعار مرتفعة  ستطيع وضع  دة    .مسعة ج
خول ل   لسوق رخي ا سبة  ل ٔكرث  فع  ن ا ل الز ٔوائليتق   .بائعني ا

رب إالنرتنت - ج   التوزيع 
ٔن الربجميات  ث  ل فهيا بني طريف معلية التبادل، ح كون التفا ديدا لسوق ٕالكرتونية  ظورا  رب إالنرتنت م سويق  قدم ال

ة ٕاىل وسطاء ارشة دون احلا ن م ت متكن من التواصل بني املؤسسات والز د البيا روز . وقوا ٔدى ٕاىل  ي  ٔمر ا ا
سويقمض Désintermédiationمصطلح هدم التوسط  ات ال   .ن مصطل
جتاه لوسطاء  وقد حقق هذا  ل التوريد التقليدية  ٔو ٕالغاء مرا وات التوزيع وكذ فرصة لتقصري  فرصة لضغط ورشيد ق

ن ات الز ابة حلا ست ة    .مبا يوفر يف الوقت والتلكفة وحيقق رس
لهيم  ٔطلق البعض  ن  تكرا من الوسطاء وا ديدا م ا  رب إالنرتنت قدم نو سويق  ٔن ال وسطاء املعرفة -ويف املقابل جند 

سهل -إاللكرتونية ٔسواق إاللكرتونية ل ظامت تعمل يف ا الل تلبية  ويه م ن من  ني والز معليات التبادل بني املنت



لكرتوين                                                                 سويق  سويق                                         ال  )2019/2020(السنة الثالثة 

 

21 
 

ات لك مهنام مي  دمة جتارية بدور مزودي ويقوم هؤالء الوسطاء. ا دمات البحث والتق ل  ٔطراف معلية التبادل م لاكفة 
سهل معلية اختاذ  ريها من اخلدمات واملعلومات الرضورية اليت  ٔسعار السائدة و ٔفضل ا ل وحتديد  قرار الرشاء من ق

  .الزبون
رب إالنرتنت - د   :الرتوجي 

ىل وجود  رب إالنرتنت  سويق  ل ال ن يعمتد مد ت مع الز ا ست ي يو  نوع من االتصال املبارش واملسمتر ا
سويق ل ة وثورة املعلومات يف دمع وتفعيل العنارص الرتوجيية  ولوج دت التطورات التك ني، وقد سا   . احلاليني واملرتق

شارا يف ظل اذبية وان ٔكرث وسائل الرتوجي  رب إالنرتنت من  الن إاللكرتوين  سويق إاللكرتوين ويعترب إال . جتاه حنو ال
عمد ٔن املؤسسات تقدم رسائلها الرتوجيية شلك م ديد هو  ىل مفهوم  الن إاللكرتوين  ات مسهتدفة ويعمتد إال من  -ٕاىل ب

ه - مواقع ٕالكرتونية -الل ىل متيزيها وٕادرا كون جامهريمه قادرة  ٔن  ٔن العالقة . ايتوقعون  ون  رى الباح سية يف ا  الرئ
شاط االتصايل  ٔن ٕاماكنيات مجيع املشاركني يف ال س بني املرسل واملستمل، و ة الوسيطة ول ت إالنرتنت حتدث مع الب ال ٕا

ر ٔ ة إاللكرتونية تت ىل شبكة إالنرتنت . هبذه الب ٔن موقع املعلن  عتبار  ارشة  ابة م ٔن إاللكرتوين يعد وسي است كام 
سمى  ة الوظائف يتضمن ما  ٔتوماتيك الل  ل الصفقات البيعية من  يق مرا عوة الختاذ ٕاجراء معني ويدمع ذ ٕامتام 

الية ة وكفاءة  ة رس سويق   .ال
ييلبعض وميكن حتديد  رب إالنرتنت ف الن    :مزا إال

  النية الصغرية واليت ة إال لو ٔو ا سة  لرتو كون  ٔشبه ما  رب إالنرتنت  ت  ال ىل إال ٔ ذ ش معينا يظهر يف  ٔ ت
ٔسفلها الشاشة ليه . ٔو  هام معا )Bannière(وهو ما يطلق  ٔو  ٔو صور  ي يتضمن رسومات  طلب من ٕاذ يُ . وا

ىل اكفة املعلومات املطلوبة واليت يبحث عهنا الزبونالزبون الن  خول ٕاىل املوقع واحلصول  ٔو الرسوم  ىل الصورة    .قر 
  الن لصور والصوت واحلركة والنصيتطلب إال ث التصممي وإالخراج  م من ح ه ات  ىل در ٔ   .رب إالنرتنت 
 بري من الزوار ملثل هذه املواقع دد  ٔكد من وجود  لت ليه وذ  الن  ٔفضل املواقع لوضع إال   .البحث عن 

ليه  الل فو لق فرصة لالتصال الشخيص واملبارش من  رب إالنرتنت قد  سويق  ت إالنرتنت واليت ال هتمت ال ال ٕا
ل إالجيايب اور مع الزبون وجتع يف موقف املتفا ث تت ٔساس خماطبة الفرد ح ىل  ة بل تقوم  اطبة امجلا الل حتمكه  مب من 

اته يا ة تفصيلها حسب اح ىل املعلومات ودر النية واحلصول  يار وانتقاء الرسائل إال لية هذه. يف اخ ٔن كفاءة وفا  كام 
ن املسهتدفني سجم مع طبيعة الز لياهتا وفلسفهتا واليت ت لية لها خصوصيهتا و ٔداة اتصال تفا وهنا  رجع ٕاىل  ت  ال   .إال

  


