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اﶈور ا ٔول :ماهية ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ
مﻘدمة:
يﺘ ه العاﱂ ﲟخﺘلف مفاص ﰲ الوقت اﳊاﴐ ٔن كون ٔﻛﱶ اع دا ﲆ اﻻتصاﻻت الرﳃية ،سواء ﰷن ذ ﰲ ب ة العمل
ٔو اﳌسكن ٔو الشارع ٔو ٔي مﲀن ٓخر .ح ث ٔصبح اﶺيع إﱃ د ما يﺘواصلون مع بعضهم البعض ﱪ شبكة اﻻٕنﱰنت ومن
ﻼل اﳌواقع ا ﺘلفة الﱵ تﺘضمﳯا .وهو ما زاد من فرص اﳌؤسسات ﰲ إﳚاد الزبون و لق الوﻻء يه .إن توسع اسﺘ دام
اﻻٕنﱰنت بظهور الﱪيد لكﱰوﱐ والشبكة العنك وتية العاﳌية الويب الﱵ تعد خطوة ﲤهيدية ﰲ ﳎال ال سويق وزويد
اﳌسﳤلكﲔ اﳌرتﻘ ﲔ ﲟنﺘ ات ومعلومات ﳛﺘاجوﳖا ٔدى إﱃ ه م لعملية ال سويﻘ ة وٕاعطاﲛا الصيغة الشمولية اﳌﺘﲀم .
 -1ش ٔة وتطور اﻻٕنﱰنت:
يُعد ظهور اﻻٕنﱰنت من ٔﱒ الثورات الﺘك ولوج ة ﰲ العﴫ اﳊديث .وﰲ اﳊﻘ ﻘة ٔن ما ٔدى إﱃ ظهور اﻻٕنﱰنت ﰲ
ا ٔصل هو الﺘعامل مع الﳬبيور ح ث يﻘول ٔ د مؤسﴘ شبكة اﻻٕنﱰنت ٔن ٔول ﲡربة ٔول شبكة ﱂ كن غرضها
الﺘواصل ٔبدا بل ﰷنت ﲥدف لﺘحسﲔ اﳌعاﳉات وﲢسﲔ وقت اﳌشارﻛة ٔ زة الﳬبيور ﲟعﲎ ٔن العلﲈء س ﺘطيعون
مشارﻛة ﻃاقة ﳈبيور وا د ﰲ نفس الوقت بعبارة ٔخرى ٔن شﱰك ٔﻛﱶ من از ﳈبيور ﰲ ل نفس اﳌس ٔ و لﺘاﱄ
ل اﳌس ٔ ي ٔ ذ وقت ٔقل عن ﻃريق توصيل ٔﻛﱶ من ﳈبيور ﻻٕﳒاز نفس اﳌهمة وﲰيت هذه النظرية ب Time
.Sharing
لﻘد ﰷنت بداية اﻻٕنﱰنت ﰲ ام  1969ح ﰎ ٕا شاء ٔول شبكة من ﻃرف وﰷ مشاريع ا ٔﲝاث اﳌﺘﻘدمة (Advanced
) Research Projects Agency :ARPAالﺘابعة لوزارة ا فاع ا ٔمرك ة ﲢت إﰟ شبكة ٓر ٔو ٓر نتARPANET-
واﳌكونة من ٔربعة ٔ زة ﳈبيور ليﳣكن العلﲈء من اﻻتصال ببعضهم البعض ﰲ إﻃار سلس من الﺘ ارب اسﳤدفت موا ة
بعد إﻃﻼق
ا اﳊرب الباردة .وقد ﴎعت ٔمرﲀ من وتﲑة ا ٔﲝاث ووضعت وزارة ا فاع ا ٔمرك ة مﲒانية ﲶمة
ﲢاد السوف ﱵ ٔول ﳃر صناعي ﰲ  1960واﳌسمﻰ "سبوت ك وان  "Spoutnik1و زايد ﳐاوف ٔمرﲀ من ام ﻼك و
لصوارﱗ م وسطة وبعيدة اﳌدى قادرة ﲆ الوصول إﱃ ٔمرﲀ اصة و ٔن نظام اﳌعلومات ا ٔمرﲄ ﰷن يعﳣد ﲆ ﳈبيور
مرﻛزي وتفاد ﳋطر اﳖيار اﳌرﻛز الرئ ﴘ ﰲ الهجوم ﰎ تطور تصمﲓ الشبكة ليصبح ذا بعد ﻻ مرﻛزي ﲝيث لو ﰎ تدمﲑ
ٔ د النﻘاط س ﻘﻰ البﻘ ة فعا وم ص ف ب ﳯا .و ليه ﰷن هدف الباح ﲔ هو توفﲑ شبكة اتصال بﲔ اﳊاسبات الرئ سية
لﻘوات ا ٔمرك ة اﳌن ﴩة ﰲ ٔما ن بعيدة دون اﳌرور ﲟرﻛز الشبكة .وﳒحت ٔمرﲀ ﰲ ﲻل ٔول شبكة وﰎ إرسال ٔول
رسا بﲔ ﰷليفورنيا وسﺘانفورد وﱔ ﳇمة " "Loginوالﱵ وصلت مﳯا فﻘﻂ "."Lo
وقد ﳫف هذا الﺘطور ٔﻛﱶ من عﴩة مليارات دوﻻر واسﺘغرق قرابة عﴩن اما وﰷنت امعة ﰷليفورنيا ٔول من
سا د ﰲ تطور هذا اﳌﴩوع ووصل دد مراﻛز البحث العلمي اﳌرتبطة ببعضها عن ﻃريق هذه الشبكة ﰲ ام 1971إﱃ
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مرﻛزا
مرﻛزا ،وﰲ ام 1981اح وت ﲆ ٔﻛﱶ من ً 200
مرﻛزا وﰲ ام  1974ﲷت ً 62
مرﻛزا وﰲ 1972ﲷت الشبكة ً 20
ً 15
واس ﳣرت هذه الشبكة ﳮو إﱃ ٔن وصلت إﱃ ماﱔ ليه ا ٓن.
وقد تطورت شبكة اﻻٕنﱰنت وتوسعت ﲆ مسﺘوى العاﱂ شﲁ ٔﻛﱪ من ﻼل دمج ﶍو ة من الشبﲀت وﱔ:
شبكة Research ANd Developement :RAND Corporation
شبكة National Physical Laboratory :NPL
شبكة  :Cycladesالﺘابعة لـ.Institut de racherche d’information et d’automation :
ﻻٕضافة إﱃ شبكة  ARPAبطبيعة اﳊال.
وﰎ ربﻂ هذه الشبﲀت من ﻼل روتوول الﺘحﲂ ﰲ نﻘل البيا تTCP.IP
) (transmission control protocole. Internet protocoleهذا الﱪوتوول هو عصب اﻻٕنﱰنت من السبعينات
إﱃ د ا ٓن ح ث ﲷن هذا الﱪوتوول الﺘوافﻘ ة بﲔ ﰻ الشبﲀت ﲟعﲎ ٓخر ﲷن لنا الغة اﳌو دة لﺘواصل ب ﳯا وبد ٔت
الشبﲀت الﱵ ذ ر ها سابﻘا ﰲ الﺘواصل مع بعضها البعض شﲁ فعﲇ ﰲ .1975
ﰲ ام  1971ﰎ ابﺘﲀر نظام ديد لﻼتصال وهو الﱪيد لكﱰوﱐ ) (Le courrier électronique ou E.Mailمن
ﻃرف "راي توملي سون  "Ray Tomlinsonوهو نظام اتصال فائق الﴪ ة سمح بنﻘل بيا ت رﳃية ﱪ الشبكة .ح ث
قامت مؤسسة العلوم الوﻃنية لوﻻ ت اﳌﺘ دة ا ٔمرك ة)(National Science Foundationﰲ سنة  1985ربﻂ سﺘة
مراﻛز ﳈبيور ﲻﻼقة بواسطة هذا النظام.
ﰲ سنة  1989ﻃور العاﱂ»تﲓ بﲑرزﱄ «Tim Bernars-Lee -ﶍو ة من الﻘوا د والﱪوتووﻻت وﱔ:
 Uniform Resource Locator :URLﳏدد موقع اﳌوارد اﳌو د)عنوان اﳌوقع(
 Hyper Text Markup Language :HTMLلغة رمﲒ النص ال شعﱯ
 Hyper Text Transfer Protocol :HTTPروتوول نﻘل النص ال شعﱯ
هذه الﱪوتووﻻت مك ت من الﺘحﲂ ﳌلفات اﳌك بية بﲑة اﳊجم م ل :النصوص والصور وا ٔصوات والف ديو والﱵ
كون ﳐزنة ﰲ الﳬبيو رات الﱵ شﲁ اﻻٕنﱰنت ،وهو ما ٔصبح يعرف ﰲ الوقت اﳊاﱄ لويب  wwwوهو اخ صار
لﳫﲈت  Wide World Webوت ﲎ الطريﻘة ﲆ فكرة اسﺘ داث مسارات ﳝكن من ﻼلها الوصول إﱃ ملفات ٔخرى ﳐزنة
ﲆ الشبكة .وقد ﰎ ذ ﰲ اﳌرﻛز ا ٔورﰊ ل ٔ ﲝاث النووية (CERN : Conseil Europieen pour la Recherche
) Nucléaireبـ سو ﴪا.
ﰲ سنة  1993ﻃرحت ﴍﻛة ٔ Netscapeول م صفح  Web Browserﲢت اﰟ  Mosaicوا ي ابﺘكره ﰻ من:
 ،Mark Anderisenو  .Eric J.Binaيﻘوم م صفح الويب بﺘحويل ﲨيع ا ٔ واد والﺘعل ت وا ٔوامر الﱪﳎية دا ل اﳌواقع إﱃ
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ﳇﲈت ورسومات وصور ومﻘاﻃع ف ديو ﲟعﲎ ٔنه ي ﴙء لمسﺘ دم وا ة رسوم ة  Graphique Interfaceتظهر ٔمامه؛
ﲣﺘلف عن شﲁ ولغة الويب اﳋاصة والﱵ ﻻ يفهمها إﻻ اﳌﺘخصصون .و لﺘاﱄ سمح م صفح الويب ل ٔش اص العاديﲔ
سﺘ دام الويب سهو  .وهو ما ساﱒ ﰲ ٕا داث نﻘ نوعية بﲑة من ح ث ﲢول اﻻٕنﱰنت إﱃ ﻃريق ﴎيع لﺘبادل
اﳌعلومات ﲆ نطاق اﳌي و لﺘاﱄ انطلق عهد ديد ﻻ زال م واصﻼ حﱴ ا ٓن.
 -2بعض الﺘوارﱗ اﳌهمة:
 :1994ش ٔة .Yahoo
 :1995ﴍﻛة Sunتطلق لغة الﱪﳎة .Java
 :1996ابﺘﲀر ﻼن لكﱰوﱐ ﰲ الﳬبيور.
 :1998ابﺘﲀر ﳏرك البحث .Google
:2000إﻃﻼق ٔول سوق افﱰاﴈ .www.Houra.fr
 -3مفهوم اﻻٕنﱰنت:
تُعرف اﻻٕنﱰنت ب ٔﳖا ﶍو ة هائ من ٔ زة اﳊاسب اﳌﺘص ف ب ﳯا ﲝيث ﳣكن مسﺘ دموها من اﳌشارﻛة ﰲ تبادل
اﳌعلومات .ﳈت تُعرف ب ٔﳖا اصل إجﲈﱄ ا ٔ زة اﳌﱰابطة سﺘ دام روتوول اﻻٕنﱰنت و ٔن الﱪوتوول عبارة عن ﶍو ة من
اﻻتفاق ات الف ية ٔو اﳌواثيق الﱵ ﲢدد الﻘوا د الﱵ يﱲ ﲟﻘ ضاها كون اﳋدمات .ﳁفهوم اﻻٕنﱰنت يﺘ دد من ﻼل مات ه
من دمات ذات فائدة ﳌسﺘ دمﳱا م ل الﱪيد اﻻٕلكﱰوﱐ e.mailونظام الور وايد ويب World Wide
)Web(wwwوﶍو ة ا ٔخ ار والﻘواﰂ الﱪيدية News groups and mailinglistsونﻘل اﳌلفات FTPو دمة اﳌناقشات بﲔ
ﶍو ة من اﳌسﺘ دمﲔ حول موضوع معﲔ وا اﻃبة ٔو اﶈادثة و ﲑها من اﳋدمات .فاﻻٕنﱰنت إذا ل ست شبكة وا دة بل
دة شبﲀت م دا مع بعضها بلغة وا دة مشﱰﻛة ب ﳯم وﻻ يو د ﲢﲂ مرﻛزي ﰲ هذه الشبكة ،وهذا يعﺘﱪ من ٔﱒ صفات
اﻻٕنﱰنت وﱔ عبارة عن ﶍو ة مفككة من مﻼيﲔ اﳊاسبات موجودة ﰲ ﻻف ا ٔما ن حول العاﱂ وﳝكن ﳌسﺘ دﱊ هذه
اﳊاسبات اسﺘ دام اﳊاسبات ا ٔخرى لعثور ﲆ معلومات ٔو ال شارك ﰲ ملفات وﻻ ﳞم هنا نوع الﳬبيور اﳌسﺘ دم
وذ س ب وجود روتووﻻت
ﳝكن ٔن ﲢﲂ ﲻلية ال شارك هذه.
 -4ك ولوج ا اﳌعلومات واﻻتصاﻻت واﳌفاهﲓ ال سويﻘ ة
لﻘد ٔ دثت الﺘطورات اﳊديثة لﺘك ولوج ا اﳌعلومات واﻻتصاﻻت تغﲑات بﲑة ﰲ اﳌفهوم ال سويﻘي وﰲ ٔدواته
واسﱰاتيجياته .وساﳘت ﰲ توسيع وتعميق ٓفاق ال سويق .ف ٔثﲑ الﺘك ولوج ا اﳉديدة لمعلومات واﻻتصاﻻت ﲆ ال سويق
فلسفة وﳑارسة ٔصبح حﻘ ﻘة واﲵة وواقع معاش .وقد شمل اﳉوانب اﳊيوية الﺘالية:
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ٔ -إنﺘاج ة ال سويق :ح ث ساﳘت هذه الﺘﻘ يات ﰲ تفعيل عناﴏ اﳌزﱕ ال سويﻘي الر عي والس باعي وٕا رته،و لﺘاﱄ
تﻘليص الﺘﲀليف اﳌﱰتبة ﲆ تﻘدﱘ اﳌنﺘ ات واﳋدمات لمسﳤلكﲔ ا ﳯائيﲔ واﳌسﺘ دمﲔ الصناعيﲔ ،والز ن ﲟخﺘلف
ٔنواعهم ومسمياﲥم .وتﺘضح ٔﳘية ذ إذا ما ٔدرﻛنا ٔن ﲀليف ال سويق ﳈعدل شﲁ ما بﲔ  %85-50من الﺘﲀليف
اﻻٕجﲈلية لمؤسسة.ﻛﲈ ﲡدر اﻻٕشارة إﱃ ٔن ظهور اﳌفهوم اﳊديث ل سويق ٔدى إﱃ موت اﳌزﱕ ال سويﻘي الﺘﻘليدي
اﳌﺘكون من :اﳌنﺘج ،ال سعﲑ ،الﱰوﱕ ،الﺘوزيع .وا ي ﻻ رتبﻂ ﻻ لعﻼقة مع الزبون وﻻ ﲟعرفة الزبون .ففي إﻃار
اﳌبادﻻت لكﱰونية اﳉديدة ﰎ اس دال العناﴏ ا ٔربعة السابﻘة بعناﴏ ٔخرى وهو ما يوﲵه اﳉدول اﳌواﱄ:
اﳉدول رﰴ ):(01العناﴏ اﳉديدة الﱵ َ لَفَ ْت اﳌزﱕ ال سويﻘي الﺘﻘليدي
عناﴏ اﳌزﱕ ال سويﻘي الﺘﻘليدي
اﳌنﺘج
السعر
الﺘوزيع
الﱰوﱕ

العناﴏ الرﳃية اﳉديدة
ﲡربة الزبون ،م ﺘج مشخصن ،دمات ﴯصية.
ٔسواق دينام ك ة .دينام ك ة مركزة ﲆ الو ء ا ٔذ ياء.
سوق رﳃي ﻻ رتبﻂ ﲟﲀن مادي اص.
تفا ل ثناﰄ ،ﴯصنة جﲈهﲑية و ﻼقات الز ن.

ب -بيا ت ال سويق ومعلوماته :لﻘد ٔصبح اﳊصول ﲆ روة من البيا ت واﳌعلومات اﳌرتبطة ل سويق ،وت ٔمﲔ توزيعها،
وﲢليلها و سﺘفادة مﳯا ﰲ الﺘعامﻼت الﺘ ارية ،وﰲ دراسة ا ٔسواق ،وﰲ ﳎال ﲝوث ال سويق ،واسﺘطﻼ ات الر ٔي،
والﺘعرف ﲆ ا ات ورغبات وتفضيﻼت ا ٔسواق اﳌسﳤدفة ﴎيعا وبﺘﳫفة رمزية ﲀد ٔن كون ﳎانية بفضل ثورة
ك ولوج ا اﳌعلومات واﻻتصاﻻت.
تٕ -ا ادة هندسة ﲻليات ال سويق :ح ث ٔصبحت ﲻليات تطور اﳌنﺘ ات ،م ﻼ تﱲ ﱪ ٔساليب م ﺘكرة م ل الﺘصمﲓ
ﲟسا دة اﳊاسوب والﺘصنيع ﲟسا دة اﳊاسوب ،ونظم الﺘبادل اﻻٕلكﱰوﱐ لبيا ت ،وعﻘد اﳌؤﲤرات من ﻼل الف ديو،
و َم ْك ة اﳌبيعات ) ٔي البيع لﲀمل من ﻼل ٔ زة ومعدات رﳃية( .ﻛﲈ صارت ﲻليات إدارة الطلبيات تﱲ شﲁ ﱄ
من ﻼل ِم صات ربﻂ اسوبية مع اﳌورد ن والبائعﲔ .إضافة إﱃ ذ ٔ ،صبحت العﻼقة بﲔ اﳌسوق والزبون م اﴍة
بعد ٔن قلصت تﻘ يات اﳌعلومات واﻻتصاﻻت دور الوسطاء ٔو اﳌوز ﲔ.
تعﺘﱪ اﻻٕنﱰنت من ا ٔدوات الفعا ﰲ لق و ﳮية ﻼقات ج دة مع الز ن س ب قدرﲥا ﲆ لق الﺘفا ل والﺘواصل
معهمفه ي إذا وا دة من بﲔ ٔﱒ ٔدوات تطبيق اﳌفهوم ال سويﻘي اﳊديث .وينص اﳌفهوم اﳊديثلل سويق ﲆ ٔنه »وظيفة
تنظﳰية ،وﶍو ة من العمليات الﱵ ش ﳣل ﲆ لق وتوزيع وتﻘدﱘ الﻘﳰة لز ن وٕادارة ﻼقات معهم ﲟا ﳜدم مصل ة
اﳌؤسسة وﴍﰷﲛا« .ﻛﲈ ٔنه وانطﻼقا من اﳌزا الﱵ تﻘد ا اﻻٕنﱰنت ﻻس إمﲀنية الﺘواصل اﳉ ِ ّيد بﲔ اﳌؤسسة والزبون ﳝكن
تطبيق مﳯج إدارة ﻼقة الز ن .فاﻻٕنﱰنت ﱔ ﲟثابة الب ة ا اﲻة الﱵ ٔ دثت ﲢوﻻت جوهرية ﰲ مسار وفلسفة وتطبيﻘات
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ال سويق ولعل نضوج مفهوم إدارة ﻼقة الز ن وتطبيﻘه ﰲ اﳌؤسسات اﳊديثة ارتبﻂ شﲁ ٔساﳼ ن شاراسﺘ دام
اﻻٕنﱰنت بﲔ الناس.
لﻘد ﲑت اﻻٕنﱰنت ذر اﳌﻘاربة ال سويﻘ ة وﻃرحت ﲢد ت ديدة ٔمام اﳌؤسسة نذ ر مﳯا:
 إزد د ٔﳘية الزبون شﲁ بﲑ؛
 ظهور ٔشﲀل ديدة لﻼتصال والﺘفا ل؛
ٔ ﳘية إدارة السمعة اﻻٕلكﱰونية لمؤسسة؛
 ﲢرر شاط اﳌؤسسة من ﰻ الﻘ ود اﳉغراف ة والزم ية؛
 در ة الية من الشفاف ة ﰲ السوق)مﻘارنة ا ٔسعار...إﱁ(.
 -5تعريف ال سويق لكﱰوﱐ:
إن تطور ب ة اﻻٕنﱰنت والﺘك ولوج ات اﳌرافﻘة لها مك ت ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ من إدارة الﺘفا ل بﲔ اﳌؤسسات والز ن
من ٔ ل ﲢﻘ ق اﳌنافع اﳌشﱰﻛة من ﻼل ﲻليات الﺘبادل ،من ة ٔخرى فإن ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ﲡاوز موضوع البيع إﱃ
إدارة العﻼقات بﲔ اﳌؤسسة والزبون بصفة اصة والب ة بصفة امة.وﳝكن الﻘول ٔن ٔﱒ دور ساﱒ به ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ
هو ﳏاو الﺘ سيق والﺘﲀمل مع وضائف اﳌؤسسة اﳌﺘعددة م ل وضائف اﻻٕنﺘاج والﴩاء والﺘخزن والبحث والﺘطور
واﳌالية...إﱁ.
ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ هو مصطلح ام يطبق ﲆ اسﺘ دام اﳊاسب وك ولوج ا اﻻتصاﻻت ل سويق السلع واﳋدمات
ويعرف ب ٔنه» :اسﺘ دام ك ولوج ا اﳌعلومات واﻻتصاﻻت لربﻂ الفا ل بﲔ الوظائف الﱵ يوفرها البائعون واﳌشﱰون« يؤﻛد
هذا الﺘعريف ﲆ ا ور ا ٔساﳼ لﺘك ولوج ا اﳌعلومات واﻻتصال واﳌﳣثل ﰲ اﻻتصال والﺘفا ل بﲔ اﳌؤسسة والزبون؛ ﲟعﲎ
ٔن ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ هو ﰲ اﳊﻘ ﻘة تﻘريب لمسافات بﲔ اﳌؤسسة والزبون وربﻂ بﲔ الوظائف الﱵ يؤدﳞا ﰻ ﻃرف .ﻛﲈ
يُعرف ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ب ٔنه» :إسﺘ دام اﻻٕنﱰنت والﺘﻘ يات الرﳃية اﳌرتبطة به لﺘحﻘ ق ا ٔهداف ال سويﻘ ة وتدعﲓ اﳌفهوم
ال سويﻘي اﳊديث« ويؤﻛد الﺘعريف الثاﱐ ﲆ ٔن ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ما هو إﻻ اسﺘغﻼل ل ٕﻼنﱰنت والﺘك ولوج ا الرﳃية ﰲ
ﲢﻘ ق ا ٔهداف ال سويﻘ ة اﳌعروفة من ق ل واﳌﳣث ٔساسا ﰲ إشباع ا ات ورغبات الزبون وﲢﻘ ق رضاه وسب وﻻئه.
ﻛﲈ ٔن اﻻٕنﱰنت تدﰪ ﲻلية وضع اﳌفهوم اﳊديث ل سويق موضع الﺘنف ذ وذ من ﻼل جعل الزبون ﳏور ٔ شطة اﳌؤسسة
ﳌا توفره من تفا ل ج ِّد مع الز ن واس ع ﻻشغاﻻﲥم وٕامﲀنية سﺘ ابة الفعا ﳌﺘطلباﲥم وٕا شاء وتطور ﻼقات معهم.
ويُعرف ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ﻛذ ب ٔنهٕ » :ا شاء واﶈافظة ﲆ ﻼقات الز ن من ﻼل ٔ شطة إلكﱰونية م اﴍة ﲠدف
سهيل تبادل ا ٔفﲀر واﳌنﺘ ات واﳋدمات الﱵ ﲢﻘق ٔهداف الطرفﲔ« يؤﻛد هذا الﺘعريف ٔن جوهر ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ
جوهر اﳌفهوم ال سويﻘي شﲁ امة وهو بناء ﻼقات مع الز ن واﶈ افظة لﳱا ولكن اﳉديد هـو الـوسيﻂ ا ي سﺘعمل
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ﰲ ه ذه اﳌـرة ٔﻻ وهو اﻻٕنﱰنت وك ولوج ا اﳌعلومات واﻻتصاﻻت بصفة امة .ﻛ ﲈ يُعرف ﻛذ ب ٔن ه » :تطبيق لسلسة
واسعة من ك ولوج ا اﳌعلومات ﲠدف ٕا ادة شك ل اسﱰاتيجيات ال سويق ،وذ لز دة اﳌنافع الﱵ ﳛصل لﳱا اﳌسﳤ
من ﻼل الﺘجزئة الفعا لسوق ،سﳤداف ،ا ﳣيﲒ واسﱰاتيجيات ﲢديد اﳌوقع ،ﻛﲈ ﳞدف إﱃ ابﺘﲀر تبادﻻت تفي ﲝا ات
اﳌسﳤلكﲔ الفردية« يؤﻛد الﺘعريف ا ٔ ﲑ ﲆ ٔن ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ساﱒ ﰲ معرفة الزبون شﲁ ج ِ ّد؛ ا ٔمر ا ي سهم
بدوره ﰲ دمة الزبون بطريﻘة ٔفضل ،وز دة اﳌنافع الﱵ ﳛصل لﳱا .وﲟا يعود ﲆ اﳌؤسسة لفائدة.
وﳝكن توضيح ٔﱒ الفروقات الﱵ ﲤﲒ ال سويق لكﱰوﱐ عن ال سويق الﺘﻘليدي من ﻼل اﳉدول الﺘاﱄ:
اﳉدول رﰴ ) :(02مﻘارنة بﲔ ال سويق الﺘﻘليدي وال سويق لكﱰوﱐ
عنﴫ اﳌﻘارنة

ال سويق الﺘﻘليدي

ال سويق لكﱰوﱐ

اﳌسوق)اﳌوزع(
ٔﱒ ﻃرف ﰲ ﲻلية الﺘبادل
ٔ ﲆ)جودة الية ٔ +سعار مﻘ و  +دمات ٔﴎع و ٔفضل(
ادية
معايﲑ تﻘ ﲓ ٔداء اﳌسوقﲔ
ﻃريﻘة تﻘدﱘ السلعة ٔو اﳋدمة سلعة ٔو دمة م فردة ﰲ فﱰة زم ية ﳏددة حزم م نو ة وم ﲀم س ﳣرار ذات قﳰة مضافة لعميل
اﻻٕنﱰنت شبكة مف و ة لﲁ وواسعة
ٔسواق ﳏدودة ٔو مغلﻘة
السوق
الﺘفا لية اﳌباﴍة بﲔ ﻃرﰲ ﲻلية الﺘبادل
ا ٔ ادية ﰲ ﲻلية الﺘبادل
العﻼقة بﲔ ﻃرﰲ ﲻلية الﺘبادل
ٔﲤﺘة م ﻘدمة خصوصا ل سبة لوظائف اﳋلف ة
ﲑ موجودة)تعﳣد ﲆ العنﴫ ال ﴩي(
ٔﲤﺘة وظائف ال سويق
واسع
ﳏدود
ﲀمل الوظائف
الية
ﳏدودة
الﴪ ة
ﴎيع و اﱄ الكفاءة
ٔسلوب تﻘليدي بطيء و ﲑ ﻛفؤ
تطور اﳌنﺘج
تفا ﲇ وشفاف
تﻘليدي ومعﻘد
ال سعﲑ
سﺘفادة من الوسائل لكﱰونية اﳌﺘا ة
تﻘليدي معﳣد ﻛثﲑا ﲆ ا ٕﻻ ﻼ ت الﺘ ارية
الﱰوﱕ
تﻘليدي معﳣد ﻛثﲑا ﲆ ق وات الﺘوزيع الطوي ﲀمل ٔﻛﱶ وتوزيع م اﴍ ل سبة لبعض السلع واﳋدمات
الﺘوزيع
م خفضة) ٔﲤﺘة(
الية)عنﴫ ﴩي(
الﺘﳫفة
وا د لوا د
جﲈهﲑي
نوعية السوق
اﳌي
ادي ﳏﲇ
نطاق السوق
العميل)ال سويق اﳌعكوس(

ٔ -6ﳘية ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ:
لﻘد زاد من ٔﳘية ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ﰲ عﴫ اﳊاﱄ اﻻٕق ال الشديد من ﻃرف الناس ﲆ اسﺘعﲈل اﻻٕنﱰنت ح ث
ٔصبحت ﲤثل هذه ا ٔداة الﺘفا لية وما ﲢﻘﻘه من اتصال م اﴍ وﴎيع من ٔﱒ سﱰاتيجيات الﱵ ت عها اﳌؤسسة ﰲ ﲢﻘ ق
ٔهدافها بل ﻻ ﳝكن ٔي مؤسسة ريد الن اح والبﻘاء ﰲ السوق س ﺘغناء ﲆ اﻻٕنﱰنت.
وﳝكن ﲢديد اﳌزا الﱵ ﳝكن ﲢﻘ ﻘها من ﻼل الﻘ ام ل سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ﱪ اﻻٕنﱰنت ف يﲇ:
ٔوﻻ :مزا مو ة ل ٔفراد والعمﻼء:
ٕ ا ة اﳌسا ات السوق ة بﻼ توقف ٔو انﻘطاع وتوفﲑ اﳌعلومات ﻃوال سا ات اليوم؛
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 تﻘليل وقت نﺘظار لمشﱰن لحصول ﲆ اﳌعلومات ٔو الك الو ات لﺘ ديد مواصفات اﳌنﺘج؛
 معاينة اﳌنﺘ ات م اﴍة من ح ث الشﲁ ،الون ،السعر...إﱁ؛
 توفر لمسﳤ اﳌنﺘ ات الﱵ يصعب اﳊصول لﳱا؛
 الﴩاء واﳌسﳤ دا ل ب ه؛
 ز دة اﳌنافسة ﰲ السوق اﻻٕلكﱰوﱐ اﳌف و ة تؤدي إﱃ اﳔفاض ﰲ سعار والﺘﲀليف و ٔيضا ﲢسﲔ ﰲ مسﺘوى
اﳉودة والﻘدرة ﲆ تﻘدﱘ م ﺘ ات ﲢﻘق ٔقﴡ إشباع ﳑكن ﳊا ات ورغبات اﳌسﳤلكﲔ؛
 ﲢسﲔ جودة الﻘرارات الﴩائية ى الز ن ﳌا توفره من فرص البحث والﺘجول ﱪ اﳌواقع لكﱰونية؛
 اد لت الﺘ ارة لكﱰونية بصفة امة وال سويق لكﱰوﱐ بصفة اصة تغﲑا ﲆ ﻃبيعة سوق العمل العاﳌي
واﶈﲇ رتب ليه ٕا ة ق وات ﲻل ﻛﲈ ساﳘت ﰲ ﳮية اﳌهارات ال ﴩية واﻛ ساب الﻘدرات واﳌعرفة لعمل
لكﱰوﱐ؛
 اس ر وٕادارة الوقت ى العمﻼء.
نيا :مزا مو ة لمنظﲈت:
 ﲢسﲔ الﻘدرة الﺘنافسية لمؤسسة ودﰪ إمﲀنياﲥا ﳋلق مﲒة تنافسية سا دها ﰲ إحراز مﲀنة اسﱰاتيجية؛
ٕ ا ة فرصة ز دة الرﲝية والﻘدرة ﲆ دخول ٔسواق ديدة اﳌية ﲟا سا دها ﰲ ز دة اﳊصة السوق ة ،وبناء
صورة ذهنية ﳑﲒة اﳌيا وﳏليا؛
 ﲤنح الشبكة اﳌؤسسات الﺘنافس ﲆ ٔساس ﳏور الﺘخصص ول س السعر وهذا ﲝد ذاته ﳝنح اﳌؤسسات فرص
ا ﳣﲒ؛
 سهو إجراء الصفﻘات والﺘعامﻼت سﺘ دام تﻘ يات الﺘ ارة لكﱰونية وتبادل اﳌعلومات لكﱰونية شﲁ سهل
وﴎيع؛
 ز دة معدﻻت ا ٔداء ال سويﻘي وٕامﲀنية اسﺘغﻼل الفرص ال سويﻘ ة اﳌﺘا ة اﳌيا وا خول ٕا ﳱا سهو ﱪ ا ٔسواق
اﻻٕلكﱰونية اﳌﺘا ة ﲆ شبكة اﻻٕنﱰنت؛
 ﲢﻘ ق اسﺘفادة بﲑة لمﴩو ات الصغﲑة وم وسطة اﳊجم من ﻼل ٕا ة الظهور والﺘوا د ﰲ السوق لكﱰوﱐ؛
 الﺘوا د اﳌس ﳣر مع العمﻼء ح ث ﳝكن عرض اﳌنﺘ ات واﳋدمات والﻘ ام بعمليات البيع ﻃول اليوم ا ٔسبوع وﳌدة
 365يوم ﰲ العام دون الﺘﻘ د ﲟواعيد العمل اﳋاصة ﳌﺘاجر الﺘﻘليدية ،فضﻼ عن دم اﳊا ة إﱃ ا ازن الواسعة
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اﳌسا ة لﺘخزن البضائع وﻻ إﱃ وا ات العرض والك الو ات اﳌطبو ة مرتفعة الﺘﳫفة لعرضها ح ث ﳝكن اسﺘ دام
الك الو ات لكﱰونية م خفضة الﺘﳫفة وسه الﺘعديل.
لثا :مزا مو ة لحكومات ومراﻛز اﲣاذ الﻘرار:
 دﰪ صﻼبة اﳌﲒان الﺘ اري و و ﳮية الصادرات من ﻼل الﻘدرة ﲆ النفاذ ل ٔ سواق العاﳌية بطريﻘة سه
وم ﴪة؛
 إمﲀنية تطور اﳋريطة الﺘك ولوج ة ﲆ مسﺘوى ا و ودﰪ صنا ة اﳌعلومات الﺘك ولوج ة ﳑا ساﱒ ﰲ ف ح
ا ٔسواق اﻻٕلكﱰونية اﳉديدة .فضﻼ عن ت ٔهيل وٕا داد الﻘدرات ال ﴩية الﻼزمة لعمل اﻻٕلكﱰوﱐ وخفض دة
البطا الﱵ تعاﱐ مﳯا ا و ؛
 قدرة اﳊكومة ﲆ تﻘدﱘ دماﲥا الﺘعلﳰية ،الصحية ،اﻻتصالية ،الو ئق...إﱁ و ﲑها شﲁ ٔسهل و ٔقل دا و وق ا
و ﳫفة ﳌواﻃنﳱا؛
 ﴎ ة الﺘواصل و ح ﲀك ﳌنظﲈت العاﳌية وا ولية سياسيا ،واج عيا واس ر و ﳮية اﳌسارات والعﻼقات ﲆ
مسﺘوى ا و ؛
 ت سيﻂ وت سﲑ إجراءات الﺘعامﻼت اﳌالية والنﻘدية وﴎ ة ودقة الوفاء ﳌسﺘحﻘات.
 -7ﲢد ت ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ:
بﻘدر ما يوفر ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ من فرص بﲑة وم نو ة ﰲ ظل ﲡاه ﳓو العوﳌة والﺘحول إﱃ ق صاد الرﳃي إﻻ ٔنه
يوا ه بعض الﺘ د ت والصعو ت الﱵ ﲢد من اسﺘ دامه و سﺘفادة م ه وﳝكن ﲢديد ٔﱒ هذه الﺘ د ت ف يﲇ:
 الﺘ د ت الﺘنظﳰية:إن ﳮية ا ٔعﲈل من ﻼل ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ﲢﺘاج إﱃ ٕا داث تغيﲑات جوهرية ﰲ الب ة الﺘحﺘية
ﰲ الهيﲁ واﳌسار والفلسفة الﺘنظﳰية لمؤسسات ،فهناك ا ة ماسة إﱃ ٕا ادة تنظﲓ هياﳇها ودمج ا ٔ شطة والفعاليات
مع ﲢديث إجراءات العمل ﲠا ﲟا ي ﳽ مع الﺘطورات الﺘك ولوج ة اﳌﺘ ددة.
 ارتفاع ﲀليف إقامة اﳌواقع اﻻٕلكﱰونية:إن ٕا شاء موقع إلكﱰوﱐ ﲆ اﻻٕنﱰنت ٔشبه ما كون ٕ شاء وبناء موقع مادي،
ح ث ٔن تصمﲓ وٕا شاء وتطور اﳌواقع اﻻٕلكﱰونية ﳛﺘاج إﱃ ﱪاء م خصصﲔ و ﲆ در ة الية من الكفاءة وﻛذ
اﳊا ة إﱃ دراسات سويﻘ ة وف ية ﲝيث كون ت اﳌواقع اﻻٕلكﱰونية ذابة ومصممة شﲁ قادر ﲆ ذب ان اه
العمﻼء وٕا رة اه م ،ﻛﲈ ﳚب ٔن كون اﳌوقع مؤهﻼ لﺘﻘدﱘ قﳰة إضاف ة لعميل ﲟا ﳛﻘق لمؤسسة مﲒة تنافسية ﲆ
ا ٓخرن.
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 ﴎ ة تطور ك ولوج ا اﳌواقع اﻻٕلكﱰونية:إن ﴎ ة الﺘطورات الﺘك ولوج ة ﰲ ﳎال تصمﲓ وتطور اﳌواقع اﻻٕلكﱰونية
وتعزز فعاليﳤا وقدرﲥا الﺘنافسية يعد من ٔﱒ الﺘ د ت الﱵ توا ه اس ﳣرارية هذا اﳌوقع وﳒاح ال سويق لكﱰوﱐ من
ﻼ.
 عوائق الغة والثﻘافة:إن الغة والثﻘافة من ٔﱒ الﺘ د ت الﱵ تعوق الﺘفا ل بﲔ ﻛثﲑ من ﲻﻼء وبﲔ العديد من اﳌواقع
اﻻٕلكﱰونية ،ا فهناك ا ة مل ة لﺘطور رﳎيات من ش ٔﳖا ٕا داث نﻘ ﰲ رﲨة النصوص إﱃ لغات يفهمها العمﻼء،
ﻛذ ﴐورة مرا اة العوائق الثﻘاف ة والعادات والﺘﻘاليد والﻘﲓ ﲝيث ﻻ كون ائﻘا ﳓو اسﺘ دام اﳌواقع الﺘ ارية.
 اﳋصوصية وا ٔمن:تعد الﴪية واﳋصوصية من الﺘ د ت الﱵ تعوق وتؤر ﲆ تﻘ ل بعض العمﻼء لفكرة ال سوق ﱪ
اﻻٕنﱰنت و اصة ٔن ﲻلية الﺘبادل اﻻٕلكﱰوﱐ ﲢﺘاج إﱃ اﳊصول ﲆ بعض البيا ت من العمﻼء م ل اﻻٕﰟ ،اﳉ س،
اﳉ سية ،العنوان ،ﻃريﻘة السداد و ﲑها .ا فهناك ﴐورة ﻻسﺘ دام رﳎيات اصة لحفاظ ﲆ ﴎية وخصوصية
الﺘفا ﻼت الﺘ ارية اﻻٕلكﱰونية م ل ر مج .cokies
 دم الثﻘة ﰲ وسائل ا فع اﻻٕلكﱰوﱐ:إن ٔسلوب ا فع بواسطة بطاقات اﻻٕئ ن ﱪ اﻻٕنﱰنت هو ٔﻛﱶ ٔشﲀل السداد
ارتباﻃا ل سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ،وتعﺘﱪ ﲻلية ﲢويل النﻘود ﰲ صلب ٔي معامﻼت ﲡارية ﱪ اﻻٕنﱰنت من ٔﻛﱶ الﺘ د ت
الﱵ توا ه ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ،ا ٔصبح هناك اﲡاه ﳓو اسﺘ دام رﳎيات اصة لﺘ ٔمﲔ وسائل السداد اﻻٕلكﱰوﱐ،
ورسيخ ثﻘة العمﻼء ﲠا .م ل ر مج .Secure Electronics
 ﲢد ت اصة ول النام ة:
 غياب الب ة الﺘحﺘية الﴬورية لهذا النوع من الﺘ ارة اﳊديثة؛ دم وضوح الرؤية اﳌسﺘﻘ لية ل سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ى مدراء الﴩﰷت؛ ارتفاع الﺘﳫفة اﳌادية لﺘحول إﱃ ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ؛ دم تﻘ ل العمﻼء لفكرة الﴩاء ﱪ اﻻٕنﱰنت ﻻٕحساسهم اﻃر اﳌﺘعلﻘة ﲜودة السلع ورغبﳤم ﰲ ﲿصها ق ل الﴩاء؛ دم توافر ٔ زة الﳬبيور ى سبة بﲑة من اﳌواﻃنﲔ ﰲ ا ول النام ة؛ دم ان شار اﻻٕنﱰنت بصورة بﲑة ﰲ بعض ا ول النام ة؛ بﻂء شبكة اﻻٕنﱰنت وصعوبة الﺘنﻘل ﱪ اﳌواقع اﻻٕلكﱰونية ﰲ بعض ا ول النام ة. -8خصائص ﲻﻼء ا ٕﻻنﱰنت:
إن ﲻيل الﻘرن  21ﳣﲒ سلوك ﴍاﰄ م طور وم بﴫ وهو ﰲ ﲝثه اﳊث ث ﲆ ٔ ﲆ مسﺘو ت اﳉودة وا ٔداء ب ٔقل سعر
ﳑكن و ٔفضل دمة سلح بﺘك ولوج ا اﻻٕنﱰنت وبﺘوفر اﳌعلومة السوق ة اﳌﺘخصصة اﳌﺘا ة ﻻﲣاذ قرارات ﴍائية عﻘﻼنية
وسلﳰة وﲢس ﳯا س ﳣرار ﲠدف تعظﲓ م افعه.
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ﰲ اﳊﻘ ﻘة فإن ا ٔعﲈل اﻻٕلكﱰونية شمل انبﲔ ٔساسيﲔ ٔوﻻهﲈ يﺘعلق لطلب وسمﻰ ل سوق اﻻٕلكﱰوﱐ وﳜص ﰻ ما
يﻘوم به العميل اﻻٕلكﱰوﱐ من ٔ ل إشباع ا اته ﱪ اﻻٕنﱰنﺘ ٔو هو عبارة عن ﰻ اﳉهود الﱵ يبذلها اﳌشﱰي ﱪ اﻻٕنﱰنت
لبحث عن م ﺘ ات ﳏددة )سلع ٔو دمات( من بﲔ ما يﱲ عرضه لبيع ﰲ اﳌﺘاجر اﻻٕلكﱰونية بغرض تلبية ا ات ورغباته
وﲻلية اﳌفاض ب ﳯا وﳝكن ﲢديد نو ﲔ ٔساسيﲔ من اﳌ سوقﲔ)العمﻼء( اﻻٕلكﱰونيﲔ ﰲ الوقت اﳊاﱄ وهﲈ اﳌشﱰي
الصناعي واﳌشﱰي سﳤﻼﰾ)ا ﳯاﰄ(.
و ٔما ﳱﲈ ف ﺘعلق لعرض وسمﻰ ل سويق اﻻٕلكﱰوﱐ وهو ما يﺘعلق بعمليات اﻻٕنﺘاج وال سويق والﺘوزيع والبيع وال سلﲓ
و دمات ما بعد البيع والﺘحصيل...إﱁ من ا ٔ شطة ال سويﻘ ة الﱵ تﱲ جزئيا ٔو ﳇيا ﱪ اﻻٕنﱰنت.
وﳝكن تلخيص ٔﱒ خصائص اﳌشﱰي ٔو اﳌسﳤ اﻻٕلكﱰوﱐ ) ﱪ اﻻٕنﱰنت( ف يﲇ:
 اس ﳣرار ﲡدد وتطور ا ات ورغبات و ٔذواق اﳌسﳤ اﻻٕلكﱰوﱐ:وذ ن ة الزﰛ والﺘنوع الك ﲑن ﰲ السلع
واﳋدمات الﱵ يﱲ ﻃر ا من ق ل اﳌﺘنافسﲔ ﱪ اﻻٕنﱰنت ﳑا ي ج ردة فعل بنفس الﺘنوع ى اﳌشﱰن ا ي سﺘعمل
ذلكفي مصلحﺘه ٔي ﳏاو اﳊصول ﲆ ا ٔفضل من ح ث السعر واﳉودة وال سلﲓ...إﱁ؛
 ع د ﲆ نصاﰁ اﶺا ات اﳌرجعية :تلعب غرف اﶈادثة)(ChattingRoomsوﶍو ات ا ٔخ ار)(News Groups
والك ﲑ من اﳌواقع اﳌﺘخصصة ومواقع ﲨعيات اﳌسﳤلكﲔ دورا ﲈ ﰲ تﻘدﱘ س شارات والنصاﰁ واﻻٕرشادات
لم سوقﲔ اﻻٕلكﱰونيﲔ ومن ٔم هذه اﳌواقع ﳝكن ذ ر ﴍﻛة DBCوﴍﻛة Microsoft Investorوموقع
...Quote.comإﱁ؛
 ارتفاع دد اﳌسﳤلكﲔ اﻻٕلكﱰونيﲔ :يﻼحظ ز دة دد اﳌشﱰن ﳌنﺘ ات اﳌؤسسات الﱵ د لت فضاء ا ٔعﲈل
اﻻٕلكﱰونية مع مﻼحظة ٔن هذه الز دة ﻻ كون ﰲ ٔ لﳢا لﴬورة ﲆ حساب الﺘ ارة الﺘﻘليدية .ﻛﲈ ٔن اﳌشﱰي قد
كون مشﱰ تﻘليد وٕالكﱰونيا ﰲ ٓن وا د وم ال ذ الص افة اﳌك وبة فﻘد كون الشخص مشﱰﰷ ﰲ جريدة يوم ة
ﲆ موقعها اﻻٕلكﱰوﱐ ورﲟا اشﱰى بعض ٔ دادها من عند البﻘاﻻت.
 الﺘغﲑ اﳌس ﳣر ﰲ سلوك اﳌشﱰي اﻻٕلكﱰوﱐ واﲡاهه ﳓو ال سوق اﻻٕلكﱰوﱐ :ﰷن الﺘعامل مع اﳌواقع اﻻٕلكﱰونية من ٔ ل
ال سوق شوبه بعض الﺘخوف والريبة ولكن مع مرور الزمن ٔصبحت ا ٔمور ادية ل سبة ٔ لب اﳌ سوقﲔ )اﲡاهات
إﳚابية ﳓو ال سوق اﻻٕلكﱰوﱐ( خصوصا بعد اﻃﻼعهم ﲆ اﻻٕمﲀنيات الﻼﳏدودة وال سهيﻼت الك ﲑة الﱵ ﳝنحها هذا
النوع من ال سوق لرواده.
 ام ﻼك اﳌسﳤ اﻻٕلكﱰوﱐ لﳬية بﲑة من البيا ت واﳌعلومات اﳌف دة حول السلع واﳋدمات اﳌطرو ة لبيع ﱪ شبكة
اﻻٕنﱰنت :ﻃبعا فإن فضاء اﻻٕنﱰنت يوفر ﻛﲈ هائﻼ من البيا ت واﳌعلومات واﻻٕحصائيات لمشﱰن اﻻٕلكﱰونيﲔ سواء ٔﰷن
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ذ بواسطة تصفح اﳌواقع ٔو غرف ا ردشة ٔو اسﺘعراض قواﰂ مﻘار ت ا ٔسعار ٔو سﺘعانة ﲟحرﰷت البحث
(SearchEngines).

 -9سلوك العميل لكﱰوﱐ:
هناك العديد من العوامل الﱵ قد تؤر ﰲ سلوك اﳌسﳤ الﴩاﰄ بصفة امة .وﳝكن إضافة بعض اﳌؤ رات اﳌﺘعلﻘة سلوك
العميل اﻻٕلكﱰوﱐ والﱵ قد تفرز سلوﰷ ﳐﺘلفا س ا عن العميل الﺘﻘليدي.
ٔوﻻ :عناﴏ تﺘعلق ﳌشﱰي اﻻٕلكﱰوﱐ ﰲ د ذاته:
ومن ٔﱒ هذه العناﴏ ﳝكن ذ ر اﳉ س مع مﻼحظة ٔن ال ساء يل ٔن ٔقل من الر ال ل سوق اﻻٕلكﱰوﱐ واﳌسﺘوى الﺘعلﳰي
و اصة ثﻘافة اﳊاسوب واﻻٕنﱰنت ح ث ٔن الب ان النام ة ﲟا فﳱا العربية تعاﱐ ﳑا سمﻰ لفجوة الرﳃية ٔي ضعف ان شار
اﳊواس ب و ﻼء اﻻٕنﱰنت.ا اﻃر اﶈيطة....ﳑا يُعيق ال سوق اﻻٕلكﱰوﱐ.العمر ٔ ﲑا ح ث ٔن بعض الف ات م ل اﳌ ُسنﲔ ﰲ
الب ان الغربية ﲤيل إﱃ اسﺘ دام ال سوق اﻻٕلكﱰوﱐ نظرا لوضعها الصحي.
نيا :عناﴏ تﺘعلق ﳌنﺘج:
واﳌﻼحظ ٔن من بﲔ اﳌنﺘ ات ا ٔﻛﱶ روا ا ﰲ ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ ﱔ الك ب ،الورود و رامج ومعدات الﳬبيور
واﻻٕلكﱰونيات و دمات السيا ة والعطور والهدا وا ٔلعاب و س شارات ،واﳌﻼس...إﱁ.
لثا :عناﴏ تﺘعلق بب ة ا ٔعﲈل اﻻٕلكﱰونية:
 -1الب ة ا ا لية :وشمل:
 ﻃبيعة تصمﲓ اﳌوقع) ارﻃة اﳌوقع(؛
 اﳌسﺘوى الفﲏ وحسن ٔداء اﳌوقع؛
 لﱱام بﺘلبية وتنف ذ الطلبيات ﰲ مواعيدها؛
 ﲰعة اﳌوقع اﻻٕلكﱰوﱐ؛
 فلسفة اﳌوقع وثﻘاف ه الﺘنظﳰية؛
 -2الب ة اﳋارج ة :وشمل:
 العوامل السياسية والﻘانونية والثﻘاف ة و ج عية و ق صادية والﺘك ولوج ة؛
 ا هزون واﳌوردون واﳌنافسون والعمﻼء واﳌﻘرضون واﳌوزعون وﲪ ا ٔسهم والنﻘا ت.
لﻘد تعرض سلوك اﳌسﳤ لك ﲑ من الﺘطورات ال سويﻘ ة .من الناح ة الﺘﻘليدية ﳝكن ﲢديد العوامل الﱵ تؤر ﰲ
سلوك اﳌسﳤ الﴩاﰄ ﰲ ﶍوعﺘﲔ ٔساسي ﲔ وﱔ :خصائص اﳌسﳤ والعوامل اﳌرتبطة لب ة .لكن السؤال ا ي
يطرح نفسه عندما نﺘﳫم عن ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ هو :هل هذه العوامل تُ َعد مﻼﲚ ًة لﺘفسﲑ سلوك اﳌسﳤ اﻻٕلكﱰوﱐ؟
وهل ت ٔ رت ﲻلية الﴩاء ن شار الﺘ ارة ﱪ اﻻٕنﱰنت؟
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يؤﻛدان ]هوﳁان و نوفاك [Hoffman&Novack.ﲆ ٔن السلوك الﴩاﰄ لمسﳤ اﻻٕلكﱰوﱐ ﳜﺘلف عن السلوك
الﴩاﰄ لمسﳤ الﺘﻘليدي .ف رى ٓخرون ٔن خ ﻼفات ب ﳯﲈ ﻃف فة دا.
وقد اقﱰح ]شونغ و ﲇ) [Cheung &Alii-(2005ﳕوذ ا يضم ﲨيع اﳌﺘغﲑات اﳌؤرة ﰲ سلوك اﳌشﱰي ﱪ اﻻٕنﱰنت.
هذه اﳌﺘغﲑات ﰎ ﲡميعها ﰲ ﲬس ﶍو ات وﱔ:
 خصائص اﳌسﳤ ؛
 خصائص اﳌنﺘ ات واﳋدمات؛
 خصائص اﳌوقع اﻻٕلكﱰوﱐ؛
 خصائص البائع؛
 الﺘ ٔثﲑات البي ة.
ﻛﲈ قدم ]دوﱐ و ﲆ ) [Denis &Alii -(2009ﳕوذ ا ﻻ ﳜﺘلف ﰲ جوهره عن ال ذج الﺘﻘليدية اﳌفﴪة لسلوك اﳌسﳤ ؛
ح ث دد الباح ان ﲡاهات الﱵ ي غي الﱰﻛﲒ لﳱا ﰲ ا ٔﲝاث الﻘادمة والﱵ من ب ﳯا :دور الصورة ،الثﻘة ،والﺘفا ل.
وﳝكن عرض هذا ا ﳮوذج من ﻼل الشﲁ الﺘاﱄ:
ﳕوذج )دوﱐ و ﲇ(Denis&Alii-اﳌفﴪ لسلوك اﳌسﳤ ﱪ اﻻٕنﱰنت
عوامل اج عية

صورة

الﺘعﲅ

خصائص
اﳌسﳤ
ﲡاه

اﳊا العاﻃف ة

نية الﴩاء

الﴩاء

م اخ اﳌوقع
اﻻٕﲝار

الﺘفا ل

العوامﻼﳌوقف ة
الثﻘة

 -10ﲻلية الﴩاء ﱪ ا ٕﻻنﱰنت:

اﳋﱪة السابﻘة

لﻘد ﲑت اﻻٕنﱰنت ﲻلية الﴩاء ل سبة لمسﳤ  .ح ث ٔضافت توزيع ديدة ﻻٕﳒاز ﲻليات الﴩاء ودمج ق وات ديدة
لنفس ﲻلية الﴩاء .سﺘ دم اﻻٕنﱰنت بطبيعة اﳊال ﰲ ﲻلية الﴩاء اﻻٕلكﱰوﱐ ﻛﲈ سﺘ دم من ٔ ل ا ٕﻻ داد لﴩاء من
اﳌﺘجر ؤ /و ﻻٕﲤام ﲻلية الﴩاء من ﻼل الﲀ لوج .واﳉد ر ر ٔنه لرﰬ من ان شار الﴩاء ﱪ اﻻٕنﱰنت .إﻻ ٔن سبة
الﺘحول) دد اﳌشﱰن /دد الزوار( يبﻘﻰ ضعيف دا ،البا ٔقل من   3ت شﲁ ﲻلية الﴩاء ﱪ اﻻٕنﱰنت تﻘريبا من
نفس مرا ل ﲻلية الﴩاء الﺘﻘليدية والﱵ شمل اﳌرا ل الﺘاﱄ:
 -1الشعور ﳌشﳫة -2 ،البحث عن اﳌعلومات -3 ،تﻘ ﲓ البدائل -4 ،نية الﴩاء -5 ،الﴩاء الفعﲇ -6 ،الﺘﻘ ﲓ بعد الﴩاء.
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سن اول ف يﲇ سليﻂ الضوء ﲆ ﰻ من اﳌر  :الثانية والثالثة واﳋامسة والسادسة .والﱵ دثت لها تطورات اصة ﰲ
إﻃار الﴩاء ﱪ اﻻٕنﱰنتٔ .ما ل سبة لمر ا ٔوﱃ والرابعة ﳝكن العودة إﱃ مﻘ اس سلوك اﳌسﳤ الﺘﻘليدي ل ٕﻼﻃﻼع
لﳱا ٔﻛﱶ.
ﳝكن ٔن تؤر اﻻٕنﱰنت شﲁ م اﴍ ﲆ ﲻلية الﴩاء عندما سﺘ دم اﻻٕنﱰنت ﰲ ﲨيع مرا ل ﲻلية الﴩاء .وقد تؤر
شﲁ ﲑ م اﴍ ﲆ ﲻلية الﴩاء عندما يﱲ اسﺘ دا ا ﰲ البحث عن اﳌعلومات ق ل الﴩاء الفعﲇ من اﳌﺘجر الﺘﻘليدي
)اﶈل( .اﳊا ا ٔوﱃ ﱔ اﳊا الﱵ ينظر فﳱا الزبون ل ٕﻼنﱰنت عﺘبارها ق اة توزيع ﰷم ٔ ،ما ﰲ اﳊا الثانية تعﺘﱪ اﻻٕنﱰنت
ٔساسا ﳈصدر معلومات .إﻻ ٔن ذ يبﻘﻰ نظر فﻘﻂ ٔن الﺘحول من اﳊا ا ٔوﱃ إﱃ اﳊا الثانية ﳝكن ٔن ﳛدث ﰲ ٔي
مر من مرا ل ﲻلية الﴩاء.

 -1البحث عن اﳌعلومات:

سا د اﻻٕنﱰنت ﰲ ﲨع اﳌعلومات من ﻼل مصادر ديدة ،البعض مﳯا رﲰي ﲑ ﴯﴢ وذو ﻃبيعة ﲡارية )مواقع ﲡارية،
موز ﲔ( والبعض ا ٓخر ﲑ رﲰي وﴯﴢ مس ﳣد من ﳎﳣعات الز ن ،مدو ت ،م ﺘد ت ،الشات ،مواقع الﺘواصل
اﻻٕج عي...إﱁ ) (Communautés de consommateurs, Blogs, Forums, Chats, Réseaux Sociaux…exاﳉهود
اﳌبذو ﰲ ﲨع اﳌعلومات من ﻼل اﻻٕنﱰنت ﱔ ٔقل مﻘارنة لطريﻘة الﺘﻘليدية والﱵ سﺘلزم الﺘنﻘل بﲔ العديد من اﳌﺘاجر،
اﳊصول ﲆ اﳌعلومات ٔﴎع و ٔقل ﳫفة ﻛﲈ ٔن اﻻٕنﱰنت قلّصت الﺘفاوت ﰲ اﳌعلومات بﲔ الز ن.
إن الﻘ ام ز رة موقع ٔو ٔﻛﱶ من اﳌواقع اﻻٕلكﱰونية كون بدافع اﳊصول ﲆ معلومات تﺘعلق ﲟايﲇ :السعر ،خصائص اﳌنﺘج
ٔو اﳌﻘارنة بﲔ دة بدائل .وﲻلية البحث عن اﳌعلومات ﰲ مر ماق ل الﴩاء ﱔ عبارة عن م ﲀنﲒم إق اع ﳝكن ٔن يؤر
ﰲ نية الﴩاء وسلوك الﴩاء .فﻘد ٔشارت ٔ دى ا راسات إﱃ ٔن   78.8من ا ٔفراد ا ن تصفحوا اﻻٕنﱰنت اخ اروا
اﳌنﺘج ا ي ٔشاروا إليه ق ل ا خول إﱃ اﳌﺘجر  62.6 .مﳯم ل سبة ن تصفحوا ﻛﺘالوج  12.9 .ل سبة ن ﱂ
يطلعوا ﲆ ٔي مصدر .والعكس ﻛذ ؛ ح ث يصاحب ﲻلية الﴩاء ﱪ اﻻٕنﱰنت وﰲ ٔح ان ﻛثﲑة البحث عن اﳌعلومات
ﰲ وسائﻂ ٔخرى م ل :الك الو ات ،اﶈﻼت اﳌﺘخصصة ٔو م اﴍة من ﻼل نﻘاط البيع.
وﲡدر اﻻٕشارة إﱃ ٔن در ة ه م بعملية الﴩاء من اﳌمكن ٔن تؤر ﰲ ﲻلية الﴩاء ﱪ اﻻٕنﱰنت .ف ال سبة لﴩاء
إعﺘيادي ) ﴩاء اﳌواد الغذائية( ادة ما سﺘ دم اﳌسﳤ روتﲔ معﲔ ،تفضيﻼت معينة ،قاﲚة مشﱰ ت ﳛﺘفظ ﲠا ﰲ
ذا رته...إﱁٔ .ما ل سبة لعملية ﴍاء ديدة)م ﺘج ﱂ سبق ٔن اشﱰاه( ٔو عندما كون در ة ه م بعملية الﴩاء الية
نظرا ﻻرتفاع سعر اﳌنﺘج م ﻼ ٔو ﳋصوصيﺘه ﰷﳌنﺘ ات ذات الﺘك ولوج ا العالية فعملية البحث عن اﳌعلومات سﺘكون
م ﺘظمة ٔﻛﱶ وﲻيﻘة.

 -2تﻘ ﲓ البدائل:

سهل نﱰنت ﲻلية اﳌﻘارنة بﲔ البدائل ا ﺘلفة والﱵ تنحﴫ ﰲ الب ا ٔح ان ﰲ العروض اﳌﺘوا دة ﲆ نﱰنت ،وقد
ﻻ شمل اﳋيارات اﳌوجودة ﰲ اﳌﺘاجر .ﻻٕضافة إﱃ ذ ؛ تﻘ ﲓ البدائل ينحﴫ ﰲ اﻻٕدراك من ﻼل الوسائﻂ ،فل س
ﻻٕمﲀن النظر م اﴍة إﱃ اﳌنﺘج ٔو ﳌسه ٔو ﲡربﺘه .ف عض خصائص اﳌنﺘج اﳊسية ﻻ ﳝكن تفحصها إﻻ من ﻼل الﺘجريب،
و لﺘاﱄ يﺘ ﲔ من ﻼل ذ ٔن اﳋصائص اﳊسية ) الراﲘة ،اﳌلمس ...اﱁ( ﻻﳝكن تﻘ ﳰها شﲁ ج ِّد ﱪ نﱰنت مﻘ ارنة
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السنة الثالثة سويق)(2020/2019

ال سويق لكﱰوﱐ

لﴩاء من اﳌﺘجر .ﰲ اﳌﻘابل اﳋصائص ا ٔخـرى ﲑ اﳊسية ) - les attributs factuelsاﳋصائص الوقائعية( ﳝكن تﻘ ﳰها
سهو م ل سعة ذا رة ﳉهاز ﳈبيور ٔو مسا ة مﲋل ٔو شﲁ سيارة...إﱁ .وتصدر اﻻٕشارة إﱃ ٔن قادة الر ٔي )الشخصيات
اﳌؤرة (leaders d’opinions -وﲡربة ا ٔش اص ا ن اشﱰوا اﳌنﺘج من ق ل ﳝكن ٔن ﲣ ِفّض صعوبة تﻘ ﲓ اﳋصائص
اﳊسية من ﻼل نﱰنتٔ ،ما اﳌنﺘ ات الﱵ ٔ لب خصائصها ﲑ حسية م ل اﳌنﺘ ات اﻻٕلكﱰونية ٔو اﳋدمات بصفة
امة ف عﺘﱪ نﱰنت ق اة مة لحصول ﲆ اﳌعلومات وٕاجراء ﲻلية الﺘﻘ ﲓ.

 -3الﴩاء الفعﲇ:

سﺘ دم اﳌسﳤلكون اسﱰاتيجيات ﴍاء تضم ﳐﺘلف الﻘ وات ﰲ ٓن وا د )م اجر تﻘليدية ،انﱰنت( .سلوك الﴩاء م عدد
الﻘ وات ﳝكن ٔن يﱲ ﰲ اﲡاهﲔ :ﳬ ﶺع اﳌعلومات وتﻘ ﲓ البدائل ﱪ اﻻٕنﱰنت ،ﳝكن ٔن تﱲ ﲻلية الﴩاء )إجراء الصفﻘة(
ﻛذ ﱪ نﱰنت ٔو ق اة ٔخرى) ﱪ الهاتف ٔو من اﳌﺘجر الﺘﻘليدي .(...قرار الﴩاء ﱪ نﱰنت ﻻ رتبﻂ فﻘﻂ لسﲑ
اﳊسن لمرا ل السابﻘة ) البحث عن اﳌعلومات ،تﻘ ﲓ البدائل( وٕاﳕا رتبﻂ ﻛذ بدر ة ا اﻃرة اﳌدرﻛة والﱵ ي غي ٔن
كون مﻘ و لﺘﱲ ﲻلية الﴩاء.
ﰲ اﳌﻘابل ﳝكن ٔن سﺘ دم نﱰنت ﰲ ﲻلية الﴩاء فﻘﻂ )البحث عن اﳌعلومات وتﻘ ﲓ البدائل يﱲ ﰲ اﳌﺘجر الﺘﻘليدي(
ٔو من ﻼل الك الوج ) (catalogueيﱲ اسﺘ دام هذه سﱰاتيجية كﱶة ل سبة لمنﺘ ات الﱵ ﲢمل خصائص حسية
ر ة ا ٔوﱃ ) تصفح ﻛﺘاب ﰲ مك بة ٔ ذ فكرة عن ﳏﺘواه ومن ﰒ الﴩاء ﱪ نﱰنت حث كون ٔقل ﳫفة.
الﴩاء ﱪ نﱰنت البا ما رتبﻂ ﳌنﺘ ات الثﻘاف ة والر ﻼت وا ٔل سةٔ ،ما ﳈصدر معلومات ف كون ٔﻛﱶ ل سبة
لمنﺘ ات الﺘﻘ ية م ل اﳌنازل ،الص ة ،الﺘجميل ،النظافة ٕ ...اﱁ .وﳝكن توضيح ماسبق من ﻼل الشﲁ الﺘاﱄ:
ا ٕﻻنﱰنت واسﱰاتيجيات الﴩاء م عدد الﻘ وات
اﻟﺸﺮاء ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ

اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺸﺮاء اﻟﻔﻌﻠﻲ )إﺟﺮاء اﻟﺼﻔﻘﺔ(

اﻟﺸﺮاء اﻟﻔﻌﻠﻲ)إﺟﺮاء اﻟﺼﻔﻘﺔ(

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ

نﱰت ٔمرا إﳚابيا ﰲ اسﱰاتيجيات الﺘوزيع م عدد الﻘ وات .اﳌﺘاجر الﺘﻘليدية قدمت لز ﳯا مواقع ويب ﲡارية ،ﰲ
تعﺘﱪ ن
اﳌﻘابل اﳌواقع لكﱰونية  Pure playerف حت ﱔ ا ٔخرى م اجر تﻘليدية م ل موقع  ،C.Discountو ٔسباب هذه
سﱰاتيجية هو ظهور ٔقسام من الز ن يﺘ ون سلو يات ﳐﺘلفة ﻻسﱰاتيجيات تعدد الﻘ وات لبائعﲔ.
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دراسة ﲡري ة ديثة ٔﳒزت من ﻃرف م عامل لهاتف النﻘال حول ثﻼث ق وات لﴩاء ) البيع ﰲ اﳌﺘجر ،ﰲ اﳌوقع
اﻻٕلكﱰوﱐ ،ﱪ الهاتف ( شفت عن ٔربعة ٔقسام من الز ن:
الﻘسم ا ٔول :يﺘكون من الز ن اﳊﴫيﲔ لويب ﰲ ﲨيع اﳌرا ل ) البحث عن اﳌعلومات ،الﴩاء ،دمات ما بعد البيع(.
الﻘسم الثاﱐ :شمل الز ن اﳊﴫيﲔ لمﺘاجر الﺘﻘليدية.
الﻘسم الثالث :يﺘكون من اﳌسﳤلكﲔ ا ن سﺘ دمون الويب شﲁ حﴫي ﰲ ﲻلية البحث عن اﳌعلومات واﳌﺘاجر
ل سبة لﴩاء الفعﲇ و دمات ما بعد البيع.
الﻘسم الرابع :شمل قسﲈ م عددا ٔن الز ن سﺘ دمون ﰲ ﰻ مر ق اة بعيﳯا ﰲ ﲻلية البحث ،مراﻛز اﻻتصال
لشكوى ،دمات مابعد البيع.
من النﺘاﰀ اﳌﺘوقعة من الﺘوزيع م عدد الﻘ وات هو الوصول إﱃ دد ٔﻛﱪ من الز ن.

 -4الﺘﻘ ﲓ بعد الﴩاء:

بعد إﲤام ﲻلية الﴩاء من اﳌﺘجر ٔو ﱪ اﻻٕنﱰنت .الك ﲑ من العوامل ﳝكن ٔن تدفع الزبون اﻻٕلكﱰوﱐ إﱃ العودة إﱃ اﻻٕنﱰنت
وتﻘ ﲓ ﲻلية ﴍائه ٔن يﺘفحص هل دفع ﲦن حﻘ ﻘي )هل قام بصفﻘة ج دة(ٔ .و ٔن يعرب عن مشاعره حول ﲡربﺘه الﴩائية
من ح ث :ﲰعة البائع ،اﳉودة اﳌدرﻛة لموقع ،الرضا ل سبة لصفﻘة ٔو اﳌنﺘج ا ي ﰷن موضع الﴩاء .الك ﲑ من اﳌواقع
الﺘ ارية تطلب من الز ن العودة إﱃ اﳌوقع من ٔ ل تﻘ ﲓ اﳌنﺘج .م صات م ل le Bon coin, E.bay :ﲢث الز ن ﲆ
تﻘ ﲓ البائع .ﳁن العوائق الﱵ يﱲ مﻼحظﳤا ﰲ الﺘ ارة  C to Cاﳋطر اﳌﺘعلق لبائع .الﺘﻘ ﲓ اﳌنﺘظم لهؤﻻء البائعﲔ سهم ﰲ
ﻃم ٔنة الز ن اﶈﳣلﲔ.
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اﶈور الثاﱐ :اﳌزﱕ ال سويﻘي اﻻٕلكﱰوﱐ) ﱪ اﻻٕنﱰنت(

إن تو ه اﳌؤسسات ﳓو ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ و ه م اﳌﱱايد لزبون ٔدى إﱃ دوث تغﲑات ﻛثﲑة ﰲ اﳌزﱕ ال سويﻘي
لمؤسسات وذ بظهور ٔدوات واسﱰاتيجيات ديدة تﺘك ف وهذه الﺘغﲑات.
ٔ -إدارة مزﱕ اﳌنﺘ ات ﱪ اﻻٕنﱰنت:
يعﺘﱪ موضوع إدارة وﲣطيﻂ اﳌنﺘ ات ل سبة لمؤسسة واﳌسوقﲔ شﲁ اص من ا ٔمور الهامة الﱵ ﳚب ه م ﲠا
ح ث يعﳣد ﲻل فريق إدارة وﲣطيﻂ اﳌنﺘ ات ﲆ معرفة اح يا ات ورغبات اﳌسﳤلكﲔ اﳊاليﲔ واﳌرتﻘ ﲔ وذ من
ﻼل ﲻل دراسات وﲝوث اﳌسﳤ لﺘكون رؤية واﲵة تُم ِكّن فريق إدارة وﲣطيﻂ اﳌنﺘ ات من صيا ة سﱰاتيجيات
ح يا ات.
وا ليات الﱵ ﲢﻘق ت الرغبات بﺘﻘدﱘ م ﺘج ذو خصائص ومواصفات ﲁ ت
وحﱴ ﲢﻘق إدارة وﲣطيﻂ اﳌنﺘ ات ٔهدافها واسﱰاتيجياﲥا ﻻ بد و ٔن كون هناك اتصاﻻ مس ﳣرا بﲔ اﳌؤسسة وز ﳯا
لﺘ ع اح يا اﲥم ورغباﲥم ،ومعرفة ٔية تغيﲑات ﲢدث ﰲ سلوﰷﲥم ٔو ﰲ اداﲥم الﴩائيةٔ .ما اﳉانب ا ٓخر فهو ت ع
خصائص اﳌنﺘ ات اﳌنافسة لسوق ،وﲢديد نﻘاط الﻘوة والضعف ﲠا مﻘارنة ﲟنﺘ ات اﳌؤسسة.
قدم ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت ﶍو ة من ا ليات الﺘفا لية الﱵ ﲤكن من تﻘدﱘ السلع واﳋدمات بصورة ٔفضل وفﻘا ل ا ات
والرغبات اﳋاصة ﲁ زبون ،وقد ٔﻛدت ا راسات ٔن من ﻼل اﻻٕنﱰنت ﳚد اﳌسوقون فرصة ٔﻛﱪ لﺘك يف م ﺘ اﲥم ﻃبﻘا
ﳊا ات الز ن شﲁ يلﱯ توقعاﲥم ويﺘﻼءم مع خصوصيات ﰻ زبون.
وقد قامت العديد من اﳌؤسسات بﺘطور مواقعها إلكﱰونيا ﲆ شبكة اﻻٕنﱰنت اع دا ﲆ الطاقات اﻻتصالية والﺘفا لية
ل سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت لﺘضيف دمة تصمﲓ السلع واﳋدمات ﲟشارﻛة الز ن و وفﻘا لرغباﲥم وبنفس ا ٔسعار اﳌﺘعامل ﲠا.
م ل ﴍﻛة  Book Storeاﳌﺘخصصة ﰲ ﴩ وتوزيع الك ب والﱵ قدمت ﱪ موقعها اﻻٕلكﱰوﱐ دمة توفﲑ ُمسﺘﻼت من
اﳌﻘاﻻت وا ٔﲝاث حسب اح يا ات زا ري اﳌوقع وفﻘا لﺘخصصاﲥم واه ماﲥم وﻛذ ﴍﻛة  Nikeلمﻼ س وا ٔ ذية
الر ضية قدمت ﱪ موقعها اﻻٕلكﱰوﱐ دمة مشارﻛة الز ن ﰲ تصمﲓ اﳌﻼ س وا ٔ ذية وفﻘا لرغباﲥم من ح ث
اﳌوديﻼت ،اﳌﻘاسات ،ا ٔلوان.وﻻ شك ٔن هذه الﺘو ات واﳌﲈرسات قد حﻘﻘت قفزة نوعية ﰲ ٔساليب إرضاء وٕاشباع
رغبات الز ن اﳋاصة.
ٔ -1نواع اﳌنﺘ ات وفعالية سويﻘها ﱪ اﻻٕنﱰنت:
تو د العديد من الﺘﻘس ت لسلع من و ة النظر ال سويﻘ ة نذ ر مﳯا:
 حسب اﳌشﱰي :تﻘسم إﱃ :سلع مسﳤ  ،سلع ا ٔعﲈل.
 حسب ُﲻر السلعة:تﻘسم إﱃ :سلع مع ِّمرة ،سلع سﳤﻼك ا ﳯاﰄ)سلع ﲑ معمرة(
 حسب كرار ﲻلية الﴩاء ،مﲀن الﴩاء ،سعر الﴩاء :...تﻘسم إﱃ :سلع ُم ﴪة ،سلع سوق ،سلع اصة.
و لنظر إﱃ الﺘﻘس ت السابﻘة لسلع ﳒد ٔنه ﰲ ا تﻘسﲓ السلع حسب نوعية اﳌشﱰي ﳒد ٔن النو ﲔ )سلع
مسﳤ  ،سلع ٔعﲈل( شﲁ ام ﳝكن سويﻘها ﱪ اﻻٕنﱰنت.
وﰲ ا تﻘسﲓ السلع حسب ﲻر السلعة ﳒد ٔن سويق السلع اﳌعمرة )ﰷ ٔ ث والسيارات والعﻘارات و ﲑها( ﱪ
اﻻٕنﱰنت يعد إضافة ح وية وهامة لمؤسسات الﱵ تعمل ﰲ ذ النوع من السلع ح ث يعﺘﱪ ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت ق اة
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سويﻘ ة وبيعية هامة ح ث يعﳣد ﴍاء ذ النوع من السلع ﲆ الﻘ ام ﲟﻘارنة السلع من ح ث )اﳌواصفات ،واﳋصائص،
وا ٔسعار ،و دمة ما بعد البيع ،والصيانة ،وقطع الغيار ،والضﲈن...،و ﲑها( و لﺘاﱄ سا د سويق ذ النوع من السلع ﱪ
اﻻٕنﱰنت ﰲ ﲢﻘ ق العديد من اﳌمﲒات ومﳯا:
ٕ ا ة العديد من اﳌنﺘ ات اﳌنافسة والبدي ﱪ اﳌواقع اﻻٕلكﱰونية ﲆ شبكة اﻻٕنﱰنت؛
 سا د ﲻلية ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت لهذه السلع ﰲ توفﲑ الوقت واﳉهد لمسﳤ  ،وذ ن ة ما ﲢﺘا ه هذه السلع من
ﲻليات ال سويق واﳌﻘارنة الﱵ ﲢﺘاج إﱃ الك ﲑ من الوقت واﳉهد واﳌال وا ي ﻻ يﺘوافر لك ﲑ من اﳌسﳤلكﲔ؛
 سا د ﲻلية ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت من الﻘ ام بعمليات اﳌﻘارنة بﲔ اﳌنﺘ ات والسلع البدي واﳌنافسة ﳌواقع اﻻٕلكﱰونية،
ﻛذ ت ح العديد من اﳌواقع اﻻٕلكﱰونية رامج سا د اﳌسﳤلكﲔ والزا رن من ﲻليات اﳌﻘارنة بﲔ السلع اﳌعروضة ﳞا
م ل رامج Shop botsوالﱵ سﺘ د ا العديد من اﳌواقع اﻻٕلكﱰونية.
 سا د ﲻلية ال سويق ﱪ ا ٕﻻنﱰنت من عرض اﳌنﺘ ات بصور ثﻼثية ا ٔبعاد وب ٔلواﳖا اﳊﻘ ﻘ ة واﳉذابة ف ﳛﻘق مﻘومات
الفعالية اﳌطلوبة ل ٕﻼ ﻼن عن اﳌنﺘج ،ﻛذ إمﲀنية الﱰﻛﲒ ﲆ ٔما ن معينة من السلعة و سﺘ دام رامج وتﻘ يات م ا ة
ﱪ اﳌوقع ﳝكن توضيحها ورؤﳤا بوضوح م ال السيارات يﱲ عرض السيارة من ﰷفة جوا ﳢا.
ٔما ﰲ ا السلع ﲑ اﳌعمرة )سلع سﳤﻼك ا ﳯاﰄ( فإن سويق ذ النوع من اﳌنﺘ ات ﱪ اﻻٕنﱰنت رﲟا ﳝكن روﳚه
وعرضه شﲁ ج ِ ّد وفعال ولكن قد ﻻ يﱲ ﴍاؤه عن ﻃريق اﻻٕنﱰنت م ل اﳌنﺘ ات الغذائية ،وذ ﲆ مسﺘوى ﳕوذج
 BtoCلكن ﰲ ا ﳕوذج BtoBﳝكن ع د هنا ﲆ ﲻليات الﺘ ارة لكﱰونية شﲁ فعال وﻛفء وﳛﻘق مزيدا من
الﺘخف ضات واﳋصومات ﰲ ﲻليات الﴩاء نظرا ﻻﳔفاض الﺘﲀليف شﲁ ام )م ل ﳫفة ا ٕﻻ ﻼن...و ﲑها( وﻛذ
اﳔفاض ﳫفة عﻘد الصفﻘات ﱪ اﻻٕنﱰنت عﳯا ﰲ ا عﻘد الصفﻘات شﲁ تﻘليدي.
ٔما ﰲ ا تﻘسﲓ السلع حسب كرار ﲻليات الﴩاء ،مﲀن الﴩاء ،سعر الﴩاء)...سلع ُم ﴪة ،سلع سوق ،سلع
سوق فعاليةﰲ سويق سلع
اصة( فإن الﺘﻘسﲓ السابق)حسب ﲻر السلعة( ينطبق لﳱا ﰲ هذه اﳊا ح ث ﳚد اﳌ ُ ِّ
ال سوق والسلع اﳋاصة ﱪ اﻻٕنﱰنت ﰲ ﲔ ﳚد اﳔفاض فعالية سويق السلع اﳌ ُ ﴪة ﱪ اﻻٕنﱰنت نظرا لسهو اﳊصول
ﲆ ذ النوع من السلع بدون ﳎهود وفق الطرق الﺘﻘليدية اﳌعروفة.
ولكن ﻻحظ ٔن ذ اﳌبد ٔ ﻻ ﴪي ﲆ ﰷفة السلع ٔو اﳋدمات الﱵ تندرج ﲢت ذ النوع م ل اﳉرائد وا ﻼت
والك ب ح ث ﳒد ٔن سويق ذ النوع من اﳌنﺘ ات ﱪ اﻻٕنﱰنت يعد ٔﻛﱶ فعالية ح ث ﳣكن الزبون من شﱰاك عن
ﻃريق اتباع دة خطوات سيطة وسه لحصول ﲆ ٔ د الصحف ٔو ا ﻼت لفﱰات ﳏددة.
 -2ﲤيﲒ اﳌنﺘ ات ﱪ اﻻٕنﱰنت:
ﳝكن تعريف ﲤيﲒ اﳌنﺘ ات ب ٔنه عبارة عن الﻘ ام ٕضافة ٔية فروق ﳝكن مﻼحظﳤا لﺘعرف ﲆ السلعة ٔو اﳋدمة والﺘفرقة
ب ﳯﲈ وبﲔ اﳌنﺘ ات اﳌنافسة لها .وﳝكن اسﺘ دام ثﻼثة ٔدوات ٔو ﻃرق ﳣيﲒ اﳌنﺘ ات وﱔ:
 اﻻٕﰟ الﺘ اري :هو عبارة عن ﳇﲈت ٔو حروف ٔو ٔرقام ﳝكن ﲢديدها ،م ل موبيل س ،ازي...BMW ،إﱁ17
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 العﻼمة الﺘ ارية :ﱔ عبارة عن صورة ٔو رمز ٔو رﰟ يﱲ إدراﻛه ومعرف ه ﲟجرد النظر م ل :ﻼمة مرسيدس ٔو تويو ٔوف سبوك...إﱁ
 اﳌارﻛة الﺘ ارية :تعد اﳌارﻛة الﺘ ارية ٔداة ﲤيﲒ تﺘوافر لها اﶵاية الﻘانونية ويد ل ﲢت ذ اﻻٕﰟ الﺘ اري والعﻼمةالﺘ ارية ،وقد يﱲ اﶺع ب ﳯﲈ.
لمسوق ﱪ اﻻٕنﱰنت ٔو سﺘ دام الطرق الﺘﻘليدية ل سويق و ﳣثل ﰲ ا ٓﰐ:
لﳣيﲒ اﻻٕلكﱰوﱐ فوائد هامة ِّ
 سهيل ﲻلية الﺘعرف ﲆ اﳌنﺘج والﱰوﱕ ؛
 يُعد ا ﳣيﲒ دﻻ ﲆ جودة اﳌنﺘج؛
 يعطي ﲤيﲒ اﳌنﺘج نو ا من الثﻘة واﶵاية لمسﳤ ؛
 إمﲀنية لق نوع من الثﻘة لمسﳤ ﲟا ي عه من وﻻء اﳌسﳤ ﰲ الﺘعامل مع اﳌنﺘج واس ﳣراريﺘه؛
 كون العﻼمة الﺘ ارية ٔو ﰟ الﺘ اري ﲟثابة شهادة اﳌ ش ٔ ﰲ ا وﳖا م ﺘج ٔصﲇ؛
 ساﱒ ﲤيﲒ اﳌنﺘج ﰲ سهو توج ه الرسائل ا ٕﻻ ﻼنية شﲁ فعال ومؤر.
 -3الﺘغليف ﱪ اﻻٕنﱰنت:
يﻘصد لﺘغليف الﻘ ام بﺘصمﲓ وٕانﺘاج العبوة والغﻼف اﳋار لمنﺘ ات ويعد الهدف الرئ ﴘ لﺘغليف هو حﲈية السلعة
واﶈافظة لﳱا.
وقد سا دت ﲻلية ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت ﰲ إلغاء بعض ﲻليات الﺘغليف لبعض اﳌنﺘ ات ﲟا ساﱒ ﰲ خفض ﳫفﳤا،
و لﺘاﱄ بيعها سعر ٔقل ﱪ اﻻٕنﱰنت م ال الﱪﳎيات) رﳎيات شغيل الﳬبيور ،رامج اﶵاية من الفﲑوسات ،رامج شغيل
ملفات اﳌوسيﻘﻰ...إﱁ(وهذه الﱪﳎيات ﳝكن تﲋيلها والﻘ ام بﺘحويلها عن ﻃريق اﻻٕنﱰنت شﲁ ٔﻛﱶ فعالية و ٔقل دا وﳫفة
من ا الﻘ ام ﴩاﲛا من م اجرها الﺘﻘليدية ﲆ شﲁ اسطوا ت مدﳎة) (CDوالﱵ ﳝكن تعرضها لﺘلف ٔو الكﴪ ٔو
ﳏو بيا ﲥا ب ٔي شﲁ من ا ٔشﲀل.
 -4الﺘب ﲔ:
يعﺘﱪ الﺘب ﲔ ٔ د اﳌﻼمح الهامة الﱵ ﳚب ه م ﲠا عند إدارة اﳌنﺘ ات ،ح ث شمل تﻘدﱘ البيا ت واﳌعلومات عن
اﳌنﺘج إﱃ اﳌسﳤ والﱵ رﲟا شمل مايﲇ:
 بيا ت عن خصائص اﳌنﺘج؛
 بيا ت عن مكو ت اﳌنﺘج؛
 بيا ت عن ﻃرق سﺘ دام والﺘخزن؛
 بيا ت عن الصﻼح ة؛
 بيا ت عن ﳐاﻃر ٔو سوء سﺘ دام.
18
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و لنظر إﱃ ﲻلية ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت ﳒد ٔن توافر البيا ت عن اﳌنﺘ ات يﱲ شﲁ ٔﻛﱪ و ٔﻛﱶ تفصيﻼ عن اﻻت
ال سويق الﺘﻘليدي ذ ﻻرتباط ﲩم وﳈية البيا ت ﲆ اﳌنﺘج لعبوة والغﻼف اﳌسﺘ دم فﳱا ﻛذ قد كون ﲩم اﳋﻂ
ا ي يﱲ به ﻛﺘابة البيا ت ﲆ العبوة ﰲ ا اﳌنﺘج اﳌسوق تﻘليد صغﲑ و ﲑ واﰣ بدر ة ﰷف ة ،و لﺘاﱄ يﴬ ﳌسﳤ
نظرا لعدم اضطﻼ ه ﲆ ﰷفة البيا ت الﱵ ﳚب معرفﳤا عن اﳌنﺘج.
ٔما ﰲ ا اتباع مد ل ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت ﳝكن لمؤسسة الﻘ ام ٕظهار ﰷفة البيا ت الﱵ ﳛﺘا ا الزبون شﲁ ٔسهل
و ٔﻛﱪ و ٔﻛﱶ اذبية ﻛﲈ يﱲ إظهار الﺘ ذ رات شﲁ ٔﻛﱶ.
و لﺘاﱄ سا د ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت ﰲ ﲢﻘ ق فعالية الﺘب ﲔ لمنﺘج شﲁ ٔﻛﱪ مﻘارنة ل سويق الﺘﻘليدي وشﲁ ام
ﳚب ٔن ﳣﲒ الﺘب ﲔ اﳉيد بعدة خصائص مﳯا:
 در ة اﻛ ل البيا ت لمسﳤ ﲟا ﳛﻘق حصول اﳌسﳤ ﲆ ﰷفة البيا ت اﳌﺘعلﻘة ﲟايﲇ:
 خصائص ومكو ت اﳌنﺘج؛ ﻃبيعة وﻃرق اسﺘ دام اﳌنﺘج شﲁ ﲱيح؛ ﳏاذ ر سﺘ دام؛ م افذ ومراﻛز الصيانة وقطع الغيار؛ ٔرقام و ٔما ن تﻘدﱘ الشﲀوى اﳋاصة لز ن. مرا اة الغة الﱵ ﲠا صيا ة البيا ت ٔو صياغﳤا ب ٔﻛﱶ من لغة ﰲ ا ال سويق ا وﱄ ٔو ﱪ اﻻٕنﱰنت؛
 اﳌراجعة ا ورية لﲀفة البيا ت وﲢد ﳦا ﰲ ا تطورها؛
 مرا اة تصمﲓ ٔما ن البيا ت شﲁ ذاب وواﰣ.
ب -ال سعﲑ ﱪ ا ٕﻻنﱰنت:
ي ح ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت لمؤسسات فرصة ﲣف ض ﲀليف الﺘبادل ،وﻛذ إمﲀنية تغيﲑ ٔسعار م ﺘ اﲥا و دماﲥا
اصة ﰲ ظل ازد د دة اﳌنافسة وت ٔثﲑ ﳐﺘلف اﳌﺘغﲑات العاﳌية .ورى البعض ٔن اﳌؤسسات من ﻼل ال سويق الﺘﻘليدي
تﺘ ذ قراراﲥا ال سعﲑية ﲆ ٔساس ك يﲄ ٔو اسﺘ ابة ﳌبادرات اﳌنافسﲔ ٔما من ﻼل اﻻٕنﱰنت فإن اسﱰاتيجيات ال سعﲑ
اﳌﺘبعة كون ٔﻛﱶ من ﳎرد اسﺘ ابة ﴎيعة لظروف السوق وٕاﳕا ت ٔ ذ ﰲ اﳊسبان ﲨيع العوامل واﳌﺘغﲑات ا ا لية
واﳋارج ة.ح ث تعﳣد مواقع اﻻٕنﱰنت الﺘ ارية ﲆ ليات م ﺘكرة و ٔساليب م طورة س د إﱃ مفاهﲓ سويﻘ ة ديدة ﰲ
سعﲑ اﳌنﺘ ات واﳋدمات ﱪ شبكة اﻻٕنﱰنت ،فال سعﲑ اﳌرن مفهوم ديد ﳚد تطبيﻘاته من ﻼل ليات ال سويق
اﻻٕلكﱰوﱐ .ح ث تﺘوفر تﻘ يات ﲤكن اﳌشﱰي من البحث والعثور عن ٔفضل ا ٔسعار اﳌﺘوفرة م ل ر مج Shopbot
واﳌزادات ﱪ اﻻٕنﱰنت الﱵ سﺘ دم فﳱا اﳌلﻘم الويل وا ي ﳝكن من الﺘﻘدم بعطاء وا د فﻘﻂ وان يظل ﶊيا ﻼل اﳌزاد
ب ٔﳈ .
ومن ح ة ٔخرى فإن اﻻٕنﱰنت ﲤكن اﳌؤسسات-من ﻼل ك ولوج ا اﳌعلومات -من اﳊصول ﲆ معلومات دق ﻘة
ومؤﻛدة عن مسﺘو ت ا زون والﺘﲀليف والطلب والعادات الﴩائية لز ن و ﲑها من العوامل الﱵ سا د ﲆ تﻘليص
الﺘﲀليف وتعديل ا ٔسعار لﺘصبح ٔﻛﱶ قر وارتباﻃا لﻘﳰة السوق ة اﳊﻘ ﻘ ة.
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وقد ٔ دث ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت ثورة حﻘ ﻘ ة ﰲ ﳎال ال سعﲑ عﺘبار ٔن السعر من ٔ رز اﳌؤ رات ﲆ إدراﰷت
اﳌشﱰي اﳌؤرة ﲆ اﲣاذ قرار الﴩاء ،ﻛﲈ ٔنه ٔدى إﱃ انﺘﻘال ٔو ﲢول قوة اﳌساومة من اﳌنﺘ ﲔ إﱃ اﳌشﱰن.
اﳊساسية لسعر:
تظهر ٔ لب ا راسات ٔن اﳌسﳤلكﲔ اﻻٕلكﱰونيﲔ ﱒ ٔﻛﱶ حساسية لسعر؛ لكن اﳊساسية لسعر تنخفض إذا ما قدم
البائع الك ﲑ من اﳌعلومات ﰲ م ناول اﳌسﳤ ٔ ،و إذا ما ﰷن اﳌسﳤ ذو وﻻء ﳌوقع البائع اﻻٕلكﱰوﱐ .إن م ل البائعﲔ
اﻻٕلكﱰونيﲔ لمنافسة السعرية الﴩسة م دا ٔن سبة الز ن ا ٔوف اء مﻘارنة لز ن ﲑ ا ٔوف اء قلي دا.
ﻛﲈ ٔن حساسية اﳌسﳤلكﲔ لسعر رتبﻂ ﻛذ لﻘﳰة اﳌﺘعلﻘة ﳋصائص ا ٔخرى لصفﻘة )وفرة اﳌنﺘج ،فﱰة اﻻٕمداد،
اﳋطر اﳌدرك ،الشخصنة...إﱁ( .ﻛﲈ رتبﻂ ﲟﺘغﲑات موقف ة م ل :ضيق الوقت فإذا ﰷن الشخص شديد اﳊرص ﲆ م ﺘج ما
فإنه يعطي اه م ٔقل لسعر.
وﳝكن ﲢديد بعض ﳏددات السعر ﱪ اﻻٕنﱰنت ﰲ اﳉدول اﳌواﱄ والﱵ ﲤثل نﺘاﰀ ٕا دى ا راسات ا ٔﰷدﳝية الﱵ قدمت
من ﻃرف ): (Sotgui et Ancarni, 2005
ﳏددات السعر حسب)(Sotgui et Ancarni, 2005
اﳋصائص

ﳏدد السعر

سهو اﻻٕﲝار سهو اﻻٕﲝار ﰲ اﳌوقع سهل مﻘارنة اﳌعلومات اﳌﺘعلﻘة لسعر بﲔ ﳐﺘلف اﳌوز ﲔ ﱪ
اﻻٕنﱰنت.
جودة الغراف ك ﳌوقع ما قد تﱪر اﳌسﺘوى اﳌرتفع ل ٔسعار.
الغراف ك
اﳌعلومات عن ﲣفض اﻻٕنﱰنت ﲀليف البحـث عـن اﳌعلومـات اﳌﺘعلﻘـة لسـعر واﳋصـائص ا ٔخـرى
لمنﺘج ،وﲣفـض اﳊساسـية لسـعر .ﳇﲈﰷنـت اﳌعلومـات اﳌﻘدمة مـة ،ﳇـﲈ سـيكون
اﳌنﺘ ات
السعر ٔ ﲆ.
يؤر ﳕﻂ الﺘوزيع ﰲ مسﺘوى السعر ،ﳇﲈ ﰷنت اﳋدمات ذات مسﺘوى ٔ ﲆ ﳇﲈ ﰷن
الﺘوزيع
ٔ
الﺘ ٔثﲑ ﲆ السعر ﻛﱶ.
بعض الز ن مسﺘعد ن فع ٔﻛﱶ ٔن ﳞم ثﻘة ٔﻛﱶ ﰲ البائع.
الثﻘة
البائع ا ي يه ﲰعة ج دة سﺘطيع وضع ٔسعار مرتفعة ٔﻛﱶ.
ﲰعة البائع
ٔ
رﱗ ا خول لسوق يﺘﻘ ل الز ن ا فع ﻛﱶ ل سبة لبائعﲔ ا ٔوائل.

ج -الﺘوزيع ﱪ اﻻٕنﱰنت
قدم ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت م ظورا ديدا لسوق إلكﱰونية كون الﺘفا ل فﳱا بﲔ ﻃرﰲ ﲻلية الﺘبادل ،ح ث ٔن الﱪﳎيات
وقوا د البيا ت ﲤكن من الﺘواصل بﲔ اﳌؤسسات والز ن م اﴍة دون اﳊا ة إﱃ وسطاء .ا ٔمر ا ي ٔدى إﱃ روز
مصطلح هدم الﺘوسﻂ  Désintermédiationﲷن مصطل ات ال سويق.
وقد حﻘق هذا ﲡاه فرصة لضغﻂ ورشيد ق وات الﺘوزيع وﻛذ فرصة لﺘﻘصﲑ ٔو إلغاء مرا ل الﺘوريد الﺘﻘليدية لوسطاء
ﲟا يوفر ﰲ الوقت والﺘﳫفة وﳛﻘق ﴎ ة سﺘ ابة ﳊا ات الز ن.
وﰲ اﳌﻘابل ﳒد ٔن ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت قدم نو ا ديدا م ﺘكرا من الوسطاء وا ن ٔﻃلق البعض لﳱم -وسطاء اﳌعرفة
اﻻٕلكﱰونية -وﱔ م ظﲈت تعمل ﰲ ا ٔسواق اﻻٕلكﱰونية ل سهل ﲻليات الﺘبادل بﲔ اﳌنﺘ ﲔ والز ن من ﻼل تلبية
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ا ات ﰻ مﳯﲈ .ويﻘوم هؤﻻء الوسطاء بدور مزودي دمة ﲡارية لﲀفة ٔﻃراف ﲻلية الﺘبادل م ل دمات البحث والﺘﻘ ﲓ
وﲢديد ٔفضل ا ٔسعار السائدة و ﲑها من اﳋدمات واﳌعلومات الﴬورية الﱵ سهل ﲻلية اﲣاذ قرار الﴩاء من ق ل
الزبون.
د -الﱰوﱕ ﱪ اﻻٕنﱰنت:
يعﳣد مد ل ال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت ﲆ وجود نوع من اﻻتصال اﳌباﴍ واﳌس ﳣر ا ي يو سﺘ ا ت مع الز ن
اﳊاليﲔ واﳌرتﻘ ﲔ ،وقد سا دت الﺘطورات الﺘك ولوج ة وثورة اﳌعلومات ﰲ دﰪ وتفعيل العناﴏ الﱰوﳚية ل سويق.
ويعﺘﱪ ا ٕﻻ ﻼن اﻻٕلكﱰوﱐ ﱪ اﻻٕنﱰنت من ٔﻛﱶ وسائل الﱰوﱕ اذبية وان شارا ﰲ ظل ﲡاه ﳓو ال سويق اﻻٕلكﱰوﱐ.
ويعﳣد ا ٕﻻ ﻼن اﻻٕلكﱰوﱐ ﲆ مفهوم ديد هو ٔن اﳌؤسسات تﻘدم رسائلها الﱰوﳚية شﲁ م عمد إﱃ ب ات مسﳤدفة -من
ﻼل -مواقع إلكﱰونية -يﺘوقعون ٔن كون جﲈهﲑﱒ قادرة ﲆ ﲤيﲒها وٕادرا ها .ا رى الباح ون ٔن العﻼقة الرئ سية ﰲ
ٕا ﻼ ت اﻻٕنﱰنت ﲢدث مع الب ة الوسيطة ول س بﲔ اﳌرسل واﳌسﺘﲅ ،و ٔن إمﲀنيات ﲨيع اﳌشارﻛﲔ ﰲ ال شاط اﻻتصاﱄ
تﺘ ٔ ر ﲠذه الب ة اﻻٕلكﱰونية .ﻛﲈ ٔن اﻻٕلكﱰوﱐ يعد وسي اسﺘ ابة م اﴍة عﺘبار ٔن موقع اﳌعلن ﲆ شبكة اﻻٕنﱰنت
يﺘضمن ما سمﻰ عوة ﻻﲣاذ إجراء معﲔ ويدﰪ ذ إﲤام ﰶ مرا ل الصفﻘات البيعية من ﻼل ٔتوماتيك ة الوظائف
ال سويﻘ ة ﴪ ة وﻛفاءة الية.
وﳝكن ﲢديد بعض مزا ا ٕﻻ ﻼن ﱪ اﻻٕنﱰنت ف يﲇ:
 ا ٕﻻ ﻼ ت ﱪ اﻻٕنﱰنت ٔشبه ما كون لﱰو سة ٔو الو ة ا ٕﻻ ﻼنية الصغﲑة والﱵ ت ٔ ذ ش معينا يظهر ﰲ ٔ ﲆ
الشاشة ٔو ٔسفلها .وهو ما يطلق ليه ) (Bannièreوا ي يﺘضمن رسومات ٔو صور ٔو هﲈ معا .إذ يُطلب من
الزبون النﻘر ﲆ الصورة ٔو الرسوم خول إﱃ اﳌوقع واﳊصول ﲆ ﰷفة اﳌعلومات اﳌطلوبة والﱵ يبحث عﳯا الزبون.
 يﺘطلب ا ٕﻻ ﻼن ﱪ اﻻٕنﱰنت ٔ ﲆ در ات ه م من ح ث الﺘصمﲓ واﻻٕخراج لصور والصوت واﳊرﻛة والنص.
 البحث عن ٔفضل اﳌواقع لوضع ا ٕﻻ ﻼن ليه وذ لﺘ ٔﻛد من وجود دد بﲑ من الزوار ﳌثل هذه اﳌواقع.
و ليه فال سويق ﱪ اﻻٕنﱰنت قد لق فرصة لﻼتصال الشخﴢ واﳌباﴍ من ﻼل ٕا ﻼ ت اﻻٕنﱰنت والﱵ ﻻ ﲥﱲ
ﲟ اﻃبة اﶺا ة بل تﻘوم ﲆ ٔساس ﳐاﻃبة الفرد ح ث تﺘ اور مع الزبون وﲡع ﰲ موقف اﳌﺘفا ل اﻻٕﳚاﰊ من ﻼل ﲢﳬه
ﰲ اخ يار وانﺘﻘاء الرسائل ا ٕﻻ ﻼنية واﳊصول ﲆ اﳌعلومات ودر ة تفصيلها حسب اح يا اته .ﻛﲈ ٔن ﻛفاءة وفا لية هذه
ا ٕﻻ ﻼ ت رجع إﱃ وﳖا ٔداة اتصال تفا لية لها خصوصيﳤا و لياﲥا وفلسفﳤا والﱵ ت سجم مع ﻃبيعة الز ن اﳌسﳤدفﲔ.
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