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   إهداء
 وصلت لما توفيقه فلوال ،سلطانهو  جاهه بعظيم يليق حمدا أحمده هللا، كله والشكر الفضل

 .فيه أنا ما إلى
 :شأنه جل فيهما قال من إلى والكفاح الدراسة سنين وعصارة جهدي، ثمرة أهدي

 "صغيرا ربياني كما ارحمهما ربي قل و الرحمة من الذل جناح لهما اخفض و"
 تتعبو  وكبرت،  ربت وعلمت  التي إلى وهن، على وهنا حملتني من إلى الحنان، نبع إلى

 و غاليتي إلى ،عطفها واحتواني حبها غمرني فقد فضلها ذكر عن أعجز تبالي، وال
 :حبيبتي

 .أماه يا إليك
 دون دائما أعطى من إلى أجلنا، من بشبابه ضحى من إلى ،وعزيمتي قوتي مصدر إلى
 العالم كلمات كل توفيه فلن فيه قلت ومهما حياتي، درب لتنير تذوب شمعة وكان مقابل،

 .حقه
 أبتي يا إليك

 .عمريكما وأطال اهللا أدامكما
 ويرعاهم ويوفقهم يحفظهم أن اهللا وأسأل إخوتي إلى

 احتلت التي المذكرة هذه إنجاز عبء معهم تقاسمت الذين دربي زمالء حييت ما أنسى وال
 .الرفقة ونعم الزمالة فنعم وروحي،  قلبي 

 الدراسة أصدقاء بالذكر أخصو  أصدقائي جميع إلى
 شاطئ إلى أوصلتنا التي السفينة بمثابة كان يسعد عبد الرحمان الذي :األستاذ المشرف إلى

 .ورعاه اهللا حفظه األمان
  قلبي وذكره قلمي نسيه من كل إلى

  
  لكحل



  كلمة شكر
 حمدا نحمد نعلم نكن لم ما العلم من رزقنا الذي وجل عز اهللا نشكر شيء كل قبل

 و القدرة من لنا أعطاه لماو  نعمه، وكثرة.قدره وجالل بعظمته يليق كثيرا
 نتقدم المتواضع البحث هذا وإتمام المستوى هذا إلى للوصول واإلرادة الشجاعة
 القيمة هإرشادات على" يسعد عبد الرحمان "المحترم أستاذنا إلى الجزيل بالشكر

 النظر بلذة هيرزق أن وجل عز اهللا فنسأل ،بها أفادنا التي الالزمة وتوضيحاته
 .الكريم وجهه إلى

 ."قلبازة أمال" ةحترمالم لألستاذة الشكر بفائق نتقدم كذلك
 .البحث هذا إنجاز إطار في بالكتب زودونا الذين والعمالء الزمالء لكل تشكراتنا

 الكبير الفضل لهم كان والذين الجامعي إلى االبتدائي من الكرام أساتذتنا نشكر كما
 .عليه نحن ما إلى الوصول في

  الولي نعم فهو المأمون والصواب الموصول والخير والسداد العون اهللا فنسأل
  .النصير نعمو 
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العامة المقدمة  

  المقدمة العامة:

 من لهو ماوخاصة يف جمال التكنولوجيا ،يف خمتلف اجملالت لقد شاهد العامل يف السنوات األخرية عدة تطورات 
وهذا يف حتسني اإلنتاج وتسويق املنتجات واخلدمات  احلديثةلتقنية تستخدما اليت الشركاتتأثري واضح على أعمال 

وسائل الرتويج وخاصـة اإلتصـال مـع  شكل عدة حتديات أمام املؤسسات سواء على املستوى األسواق ،اإلنتاج، ما
أصـبح أثر على وظيفة التسويق مما جعلها تتطور من النظام التقليدي إىل املعاصر و  ة عليهم ،وهذا مااحملافظالزبائن و 

ووسـائل الـدفع مبا يسمى التسويق اإللكـرتوين ومـن بـني الوسـائل املسـتعملة فيـه األنرتنـت ،اإلذاعـة ،التلفـاز، اهلواتـف 
تعزيـز  املكانـة أدى إىل  يسـمى بالعوملـة هـذا مـا وهذا التطور السريع ألغى احلدود اجلغرافيـة والقيـود اجلمركيـة حتـت مـا

علـى املؤسسـات أن تواكـب العصـر و  متا وخاصة األجنبية منهـا ،ممـا حـيما بينهبني املؤسسات احمللية ف ماالتنافسية 
ة على زبائنها وكسب عمالء جـدد وتـوفري اخلـدمات احملافظو تنافسية عالية ومن مث خلق ميزة تنافسية  ةتكون هلا قدر 

 شـبكة علـى موقعـا شـركة لكـلصـبح أف،اإللكرتوين التسـويق نشـاط تنـامى لقـداملناسـبة ممـا يكـون عالقـة جيـدة ،
ـا خـذتأ،و نـت االنرت  ا بعـرض منتجا ـا علـى بالشـركة والتعريـف وخـدما  الصـفقات بعقـد وبـدأت املواقـع اخلاصـة 
 إللكرتوين.ا السوق ضمن التنافس صبحأو  تسديدالو  تعامالوامل

إعتناق فلسفة يف ظل إشتداد املنافسة بني مؤسسات اإلتصال واهلاتف النقال اجلزائر حتتم على هذه املؤسسات 
مفهوم التسويق احلدث الذي يعتمد على وسـائل اإلعـالم واإلتصـال والتكنولوجيـا احلديثـة للتعامـل مـع الزبـائن قصـد 

  هو جديد.  ختفيض التكاليف وتسهيل املعامالت ومواكبة كل ما
  اإلشكالية:-1 

  :البحث حول السؤال الرئيسيإشكالية  ارتكزتلقد  ومما سبق
 المؤسسـةدراسـة حالـة  تنافسـية؟تسويق اإللكتروني لتسهيل أعمـال المؤسسـة وخلـق ميـزة لاثير أتما مدى 

  .ATMموبيليس الجزائرية لإلتصاالت 
  :التالية فرعية أسئلةطرح  ا السؤال الرئيسيوتندرج من خالل هذ

  ؟ي أسس النشاط التسويق اإللكرتوينماه-
  ؟فية الوصول إىل امليزة التنافسيةماهي التنافسية وكي-
  ؟سويق اإللكرتوين يف نشاط املؤسسةماهي إسهامات الت-
  
  
  



 

 

 ت
 

العامة المقدمة  

 :الفرضيات-2
  هذه التساؤالت قمنا بوضع فرضيات التالية: منإنطالقا و 
بــني  هنــاك إخــتالف يف األســس إن للتطــور التكنولــوجي أثــر كبــري خاصــة يف اجملــال التســويقي، هــذا مــا جيعــل-

  التسويق اإللكرتوين والتسويق التقليدي.
  .ؤسسة ان تصارع خللق ميزة تنافسيةعلى كل مجيب  -
  املؤسسة بني أنسب الوسائل اليت تسهام يف أنشطة  اإللكرتوين منالتسويق يعد -
  البحث:أهداف -3

دف إىل حتقيق جمموعة من العناصر أمهها:أي موضوع هو الوصول إىل أهداف معينة    فإن هذه الدراسة 
إبــراز دور التســويق اإللكــرتوين الــذي أصــبح أكثــر مــن الضــرورة إلتصــال املؤسســة ببيئتهــا مبــا يكفــل هلــا التواصــل -
  معها.
  .للمؤسسة بفعل التطور التكنولوجي إبراز التغريات اليت مست األنشطة التسويقية-
  .ATMس موبيلي لإلتصاالت اجلزائرية املؤسسةحماولة إسقاط الدراسة التطبيقية على حالة -
  أهمية البحث:-4
بــة املؤسســة للتطــورات والتغــريات احلاصــلة يف بيئتهــا ويف ظــل املنافســة الشــديدة وتــأثري التكنولوجيــا، يتوجــب كموا 

 اسـرتاتيجية صـياغة وضـرورة اخلارجيـة البيئة مع االتصال تكفل صلبة قاعدة بناء أساسها ثقافة إرساءعلى املؤسسة 
ه توجيـ إمكانيـةيل وبالتـا ترياللتغـ والتجـاوب التنبـؤ كيفيـة اهلـ ددحتـ الـيت السـوق معطيـات فهـم مـن كنهـامتتسـويقية 
مفهـوم التسـويق اإللكـرتوين لتعزيـز مكانتهـا يف  تبـين، وذلـك بسـطرةامل دافهـاأل علـى للحصـول ا التسـويقيةهـجهود

ا التنافسية.   السوق واحملافظة على قدر
  أسباب إختيار الموضوع:-5

  :ألسباب موضوعية وأخرى ذاتيةوضوع إخرتنا هذا امل
  األسباب الموضوعية: 5-1
يف واقع إشتد فيه املنافسة يوم بعد يوم مل يعد مبقدور املؤسسة الصـمود واحلفـاظ علـى مكانتهـا السـوقية بـنفس -

  احلديثة.كان عليها تبين طرق ووسائل جديدة من بينها التكنولوجيات  الطريقة واألفكار التقليدية،
 العامـــة التســـويق اإللكـــرتوين دوره يف تنافســـية املؤسســـة مواضـــيع حبـــث ونقـــاش يف األوســـاطأصـــبح موضـــوع -

  األوساط اخلاصة "الباحثني واملختصني"و  "اجلمهور العام"
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ا التنافسـية وضـمان - التحديات اليت تفرضها التكنولوجيا والفرص اليت توفرها للمؤسسـات مـن اجـل زيـادة قـدر
  إستمراريتها.

  الذاتية:األسباب 5-2
أصـــبح مفهـــوم التســـويق اإللكـــرتوين واملزايـــا املوجهـــة إليـــه واقـــع معاشـــا ممـــا دفعنـــا إىل التعـــرف أكثـــر علـــى أبعـــاد -

  .باب جناح اغلب املؤسسات العامليةاملوضوع والذي يعترب أقوى أس
  امليول الشخصي للتكنولوجيا وبصفتنا كرجال تسويق االهتمام بالتسويق اإللكرتوين.-
  السابقة: الدراسات-6
حتـت عنـوان 2007دفعـة  البليـدة جامعـة ،تسـويق ختصـص ماجسـتريلنيـل شـهادة  مـذكرةحكـيم بـن جـروة، -

  ،اجلزائر" اتصاالت فرع جواب«مؤسسة  التنافسية القدرة زيادة يف ودوره اإللكرتوين التسويق

ـــة ختصـــص تســـويقمـــذكرة لنيـــل شـــهادة ليســـانبـــن عـــزة زهـــور، -  املديـــة، دفعـــةجامعـــة  ،س يف العلـــوم التجاري
  .www.sindbadmall.comالتسويق اإللكرتوين دراسة حالة موقع على األنرتنتحتت عنوان 2007
  :منهج المستخدم-7

 البحـث ألدوات بالنسـبة أمـا احلالـة، دراسـة ومـنهج التحليلـي نهجواملـ الوصـفي نهجاملـ علـى دراسـتنا يف اعتمـدنا
  :على فيعتمد
 والـدوريات ؤلفـاتامل تلـفخم علـى بـاالطالع والبيانـات علومـاتامل مجـع يـتم : النظـري بالجانـب يتعلـق فيمـا-

  .وضوعبامل الصلة ذات نترت االن شبكة على مواقع دخول إىل إضافة العربية واألجنبية، واألحباث
 لإلتصـاالت اجلزائرية املؤسسة(الطلبة)لعمالءلوذلك بتحليل إستبيان املوجه التطبيقي:  بالجانب يتعلق فيما -

م لقياس مستوىATMموبيليس   املؤسسة للتسويق اإللكرتوين. لتعامالتوتقييمهم  سلوكيا
  خطة البحث:-8
 :يلالتا النحو على فصول ثالثة إىل لدراسة ذه اه تقسيم مت عتمدة،ملا اوفرضيا البحث إشكالية على بناء
  التسويق والتسويق اإللكرتوين.حول مفاهيم  إىل مت التطرق الفصل األول:-
  املنافسة والتنافسية وخلق امليزة التنافسية وكيفية إسهام التسويق اإللكرتوين.إىل مت التطرق  الفصل الثاني:-
 مســـتوىل حتليـــل اإلســـتبيان املوجـــه إىل الطلبـــة ملعرفـــة خصـــص يف دراســـة ميدانيـــة مـــن خـــال الفصـــل الثالـــث:-

م وتقييمهم    .ATMموبيليس لإلتصاالت اجلزائرية املؤسسة يف املؤسسة للتسويق اإللكرتوين. لتعامالتسلوكا
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  صعوبات البحث:-9
  :منها وصعوبات الباحث عوائق يواجه علمي، وحبث دراسة ككل

ا يكـون ال وجـدت وإن العربيـة، باللغـة راجـعامل قلـة -  مراجــع فنجـد األجنبيـة، باللغـة الكتـب مثـل مفيـدا مضـمو
بــني  تــربط مراجــعجنــد  قلمــا ولكــنالتنافســية وامليــزة التنافســية  عــن أخــرى ومراجــعالتســويق اإللكــرتوين عــن  تتحــدث

  املوضوعني.
  املؤسسة حمل الدراسة. قلة البيانات حول-
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  اإللكتروني أساسيات ومفاهيم حول التسويق                                                        الفصل األول 

  تمهيد:     
) اليت عليه اآلن، هذه الوظيفة (التسويقعرفت وظيفة التسويق تغيريات كثرية منذ أن عرفت إىل ما أصبحت  

هذا األخري الذي أدخل عليها  املستهلك،واليت طورت حسب رغبات وطلبات  العامل،تداولت من مكان آلخر عرب 
  أخرى.عرب العصور من زمن آلخر ومن بشرية إىل  وتغريات وتطورت حتوالتعدة 
والذي مر بعدة مراحل منذ نشأته  سية يف عامل السوق واالقتصاد ككلفالتسويق كان وأصبح وال يزال الركيزة الرئي   

كبري وتطور االنرتنت ليشمل مجيع مناحي احلياة تقريبا  مع انتشار التقنيات احلديثة بشكل   إىل ما وصل إليه اآلن.
 يعرف بالتجارة االلكرتونية اليت القت رواجا هائال وسريعا بني مجيع فئات الناس ويف ومنها احلياة التجارية ظهر ما

ويعرض يف هذا الفصل أهم جوانب  .جود تسويق أي التسويق اإللكرتوينولذا جيب و  اطق وتطور مفهومهاخمتلف املن
  :وذلك من خالل املباحث التالية التسويق والتسويق اإللكرتوين

  التسويق ماهية :املبحث األول-
  االلكرتوين التسويق ماهية: املبحث الثاين-
 االلكرتوين التسويق دور: املبحث الثالث-
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  ماهية التسويق :المبحث األول
 ترسخها اليت والسياسات واخلطط العمليات كافة يف كبري دور من يلعبه ملااملؤسسة  إدارة من كجزء التسويق يعترب 

 اليت اجلوانب أهم أحد باعتباره احلاضر الوقت يف التسويق مفهوم أمهية تزايدت لذلك أهدافها، حتقيق أجل من املنظمة
   .البيئية والتغريات املنافسة مواجهة يف املنظمة عليها تعتمد

  تعريف التسويقو  تطور :المطلب األول
تعددت وجهات النظر يف حتديد مفهوم التسويق. مما انعكس بشكل مباشر على كثرة التعريفات الواردة اختلفت و     

  .وتطوراتها املفهوم التسويقي سنحاول أن نقدم بعض التعريفات كما سنتطرق إىل خمتلف املراحل اليت مر و بشأنه، 
  تطور مفهوم التسويق أوال:

نقال  kotlerيشري  أي مىت و أين نشأ التسويق. خرتنا التحدث قليال عن نشأة التسويق،إ قبل التطرق إىل التطور،    
قامت عائلة"  1650ففي عام  ،التسويق كان يف القرن السابع عشرإىل أن البداية األوىل لنشأة  Druckerعن 

وتنمية ذلك الوقت ظهرت سياسات تصميم املنتجات  منذإنشاء أول حمل أو متجر يف طوكيو و ميسيوي" اليابانية ب
ا جذب اوظهور اإلعالنات  ،املوارد الالزمة لإلنتاج   ملستهلك.ورسائل إعالنية من شأ

على يد شركة إىل أن الغرب مل يعرف شيئا عن التسويق إال يف منتصف القرن التاسع عشر  Druckerويشري      
سلفانيا" يف أوائل القرن أن اصطالح التسويق ظهر ألول مرة كمقرر دراسي جبامعة "بن . كما"هارفيسرت" العاملية

،أما مؤسسات األعمال فقد ظهر أول قسم للتسويق و حبوث مت تدريسه حتت عنوان" تسويق املنتجات" و  ،العشرين
هذا  بدأت املؤسسات الصناعية والتجارية األمريكية يف إدراك أمهية 1917عام التسويق يف أوائل القرن العشرين ،و منذ

  1هذا االهتمام حىت اآلن. ستمرواالنشاط مبجالته املختلفة ،
 املتطلبات املرتبطة بكل مرحلة،و واملواصفات حية اخلصائص لقد مر مفهوم التسويق مبراحل خمتلفة من ناو 

 ميكن حصرها فيما يلي:و 
 
  

                                                            
  17، ص2003الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  ر، دا"أساسيات التسويق"،عبد السالم أبو قحف1 
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  المفهوم اإلنتاجي:-1
،و يقوم هذا التوجه على أن املستهلك جمرب على  1920-1890يف الفرتة املمتدة بني   ظهر هذا املفهوم        

جهودها يف عملية اإلنتاج ،حيث أن هذا اإلنتاج  ىشراء منتجات املؤسسة ،و يعين ذلك أن على املؤسسة الرتكيز عل
يكفي وحده خللق الطلب عليه يف السوق فليس هناك ما يدعو إدارة املؤسسة إىل أن تتعرف أو حىت تفكر يف 

الواقع أن أي مؤسسة تستطيع أن تستثمر يف مثل هذه الفلسفة الفكرية و  تفضيالت و رغبات املستهلكني يف السوق،
يفوق الطلب عليه املعروض منه و تغيب املنافسة كلية أو توجد و  منتجا حيتاج إليه املستهلك بشدة، طاملا أن لديها

  1بشكل حمدود للغاية.
  المفهوم البيعي:-2

بيعه بصرف النظر عن رغبة املستهلكني فيه  نيعين أن كل شيء ميكو  ،بالو.م.أ 1929املفهوم سنة  اظهر هذ       
هو القيام املفهوم البيعي واضح أال و  فهدف خالل استخدام رجال البيع. منذلك و  ،ملركزيةناء على قرارات اإلدارة اب

مثال ذلك باستخدام تلك األنشطة اليت تساعد يف عملية البيع ، و ببيع ما هو موجود لدى املؤسسة من منتجات
حمدودة جدا لرضا املستهلك بعد قيامه بعملية  لرجال البيع العاملني لديها، مع إعطاء  أمهية ةاملهارات البيعي اإلعالن،
  2الشراء.

  المفهوم التسويقي:-3
وعموما هذا املفهوم على إنتاج ما ميكن تسويقه،  بأوربا.يقوم1960وسنة بالو.م.أ  1950ظهر هذا املفهوم سنة        
بيع ما مت على وليس املستهدفني  وإمكانات املستهلكني وحسب أذواقعلى التسويق اهلادف إلشباع الرغبات  يركز

يقوم على فرضية مفادها أنه ال بد من حتديد احلاجات والرغبات للمستهلكني املستهدفني أوال، مث إنتاج و  ،إنتاجه
ذلك املزيج التسويقي السلعي أو اخلدمي املوافق واملنسجم مع تلك احلاجات و الرغبات و التوقعات اليت يتم تقدميها 

  ت و حبوث التسويق و بصورة منتظمة و دورية ملختلف املستجدات البيئية.بناء على دراسا

                                                            
  . 19، ص1998المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر ،  ،"مبادئ التسويق"،إسماعيل السيد1 

  
  .24،25، ص1999دار المستقبل، عمان ، األردن ،  "مبادئ التسويق "،محمد إبراھيم عبيدات، 2 
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والطويلة األجل يف ة وضع اخلطط والربامج القصرية هكذا أصبح رجال التسويق هم املؤثرون الفعليون يف عمليو 
  التجارية.اعية و املؤسسات الصن

     المفهوم االجتماعي للتسويق:- 4
 هذا بروز إىل املاضي القرن والثمانينات من السبعينات يف سادت اليت جتماعيةاإلو  قتصاديةالا الظروف قادت   

 أن مؤداها فرضية على التوجه هذا يقوم حيث السابق، للمفهوم املوجهة لالنتقادات نتيجة ظهر حيث التوجه،
 الصناعية املؤسسات ملعظم التسويقية لالسرتاتيجيات األساسي املوجه هي والقانونية السياسية والقوى البيئية املشاكل

  التجارية.و 
العناية بتوفري حياة أفضل لكافة شرائح  ةميكن القول أن التوجه االجتماعي للتسويق يفرض على املعنيني به ضرور 

تقدمي تلك السلع واخلدمات املناسبة و املوافقة إلمكانات  و اجملتمع مع السعي اجلاد للحفاظ على بيئة نقية غري ملوثة،
ا كافة أطراف و توقع ات املستهلكني يف األسواق املستهدفة، من خالل فلسفة اجتماعية عادلة و متوازنة تقتنع 

  العملية املتبادلة.
   التسويق تعريف ثانيا: 

 نظرية هو ،التسويق فن أو علم هو " السوق دراسة " :أنه على اللغة يف التسويق يعرف :لغة التسويق تعريف -1
 .1باجلملة بالبضائع تسويق  =متاجرة  =وشراء بيع  =جتارة  =باجلملة بالبضائع التجارة

 وآراء وجهات عدة عرف االصطالحية الناحية من التسويق مفهوم حتديد إن :صطالحاا التسويق تعريف -2
 هلذا واملعاصر احلديث املفهوم إىل ا األقربأ رأينا تعاريف عدة طرح سنحاول هنا ومن جانب، من له نظر اجتاه فكل

 : املصطلح
 املستهلك إىل من املنتج السلع يتدفق تعىن اليت األعمال أنشطة أداء بأنه " التسويق األمريكية اجلمعية عرفت لقد-  
 على عرفته حيث اللبس، تزيل التسويق حىت مفهوم صياغة األمريكية اجلمعية أعادت 1985 عام ويف " املستعمل أو

                                                            

 لبنان مكتبة  :بيروت." عربي انجليزي  :والمعاصرة الكالسيكية االنجليزية اللغة معجم  :كبراأل المغني قاموس . "سعيد حسن ، الكرمي1 

  766 .ص.2001،
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 األفراد أهداف وحتقق تشبع اليت التبادلية الستحداث والتوزيع لألفكار والرتويج التسعري ملفهوم وتنفيذ ختطيط عملية أنه
  1واملنظمة.

 مضامينها ترتبط اليت األساسية املفاهيم من جمموعة التسويق أن إىل  Philipe kotler كوتلر فيليب ويذهب-  
  .وأسواق وتعامل مبادلة من عمليات تتطلبه ما إىل إضافة املتاحة واخلدمات والسلع األساسية والرغبات باحلاجات

 حتقيق بواسطتها يتم اليت اإلدارية العملية هو " التسويقcundiff and still وستيل كونديف من كل ويعرفه-  
  " املنتجات ملكية تتحول خالهلا ومن األسواق وبني السلع بني االلتقاء

 تعمل اليت األنشطة من جمموعة فيه تتفاعل متكامل نظام هو " :كاآليت التسويق فيعرف stantonستانتون  أما-  
 "املرتقبني أو احلاليني للمستهلكني واخلدمات السلع وتوزيع وتسعري ختطيط دف

 buzzell , nourse,mathews and Levittوليفيت ماتيوس نويرس، بوزيل، من كل عرفه وقد-  
 سلع على الطلب وتنشيط بتحديد يتعلق الذي األعمال نشاط يتضمن التسويق " :كاآليت التسويق فيعرفون 

 وغريه الربح وحتقيق املطلوب وباحلجم بالشكل املطلوب واخلدمات السلع بتقدمي الطلب هذا ومقابلة املنشأة وخدمات
 .2وتنشيطهالطلب  وإشباع حتديد طريق عن املنشأة أهداف من
نشاط األفراد املوجه إىل إشباع احلاجات  "للتسويق فهو: P. Kotlerأما تعريف رائد املدرسة احلديثة يف التسويق  -  

  3."خالل عملية التبادل والرغبات من
ابه " األصول العلمية للتسويق والبيع واإلعالن " بأنه هو النشاط الذي يدار تنبيل النجار فيعرف التسويق يف ك-  

،  تسعري املنتجات املراد تسويقهاسية املتمثلة يفوفقا خلطة موضوعية تأخذ يف االعتبار جمموعة من العناصر األسا
  4".وكيفية تروجيها وخلق األفكار اجلديدة وأساليب توزيعها بغية حتقيق أهداف املستهلكني واملنظمات

اليت تقوم  أما عمر عقيلي (وآخرون) فقد عرفوا التسويق على أنه " جمموعة من األنشطة واألعمال املتكاملة-  
ا إدارة متخصصة يف املنظمة ، تسعى من خالهلا إىل توفري السلعة أو اخلدمة ، أو الفكرة للمستهلك احلايل واملرتقب 

                                                            

  42 .ص2003األردن ، عمان ،دار احلامد للنشر والتوزيع "،معاصرة  مفاهيم التسويق" . ابراهيم شفيق حداد ، موسى نظام ، سويدان1 
  32،33.ص.  2004جامعة حلوان ،  ،القاهرة ، تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات، حممد زكريا قطر،2 

  .6،ص2005املركز اجلامعي باملدية، ،"االستراتيجيات الحديثة للتسويق ومدى مالئمتها في المؤسسة الجزائرية"ولد رويس مسري، بن قيار شهيناز،3 
  19.ص.  1991القاهرة : مكتبة عني مشس ، ."العملية للتسويق والبيع واإلعالن  ألصول"النجار نبيل.ا4 
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  اإللكتروني أساسيات ومفاهيم حول التسويق                                                        الفصل األول 

بالكمية واملواصفات واجلودة املناسبة واملطلوبة ، ويف املكان والزمان املناسبني ومبا يتماشى مع ذوقه ، وبأقل تكلفة 
السبل ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة االنتاج ، وهذا ينطوي على دراسة املستهلك ممكنة وأسهل وأيسر الطرق و 

ديد سعرها املناسب حتة مبا يتوافق مع هذه الطلبات ، و وطلباته ومن مثة ختطيط إنتاج السلعة أو اخلدمة أو الفكر 
دف إشباع حاجات ورغبات املست هلك احلالية واملستقبلية ، وإجياد مركز وتروجيها وتوزيعها وإيصاهلا إليه ، وهذا كله 

  1.تنافسي للمنظمة يف السوق يساعدها على حتقيق أرباح مناسبة هلا
  ومن خالل هذه التعاريف ميكن أن جنمل اإلطار العام للتسويق يف ثالثة عناصر رئيسة هي:

  التسويق نشاط اجتماعي اقتصادي.-
 التسويق نظام متكامل.-          
 التسويق جمموعة من الوظائف. -        

لحوظة ليشمل التسويق االجتماعي صورة عريضة ومبيق يف املؤسسات احلديثة قد اتسع واملالحظ أن دور التسو 
سويق أفكار ومنتجات وخدمات وأشياء تساهم يف حتقيق تلك األهداف االجتماعية كمحاربة التدخني أو التلوث تل

 .حماربة الفساد اإلداري وغري ذلك النادرة أو تنظيم النسل أوالبيئي أو ترشيد استهالك املواد 
   وأهميته خصائص التسويق الثاني:المطلب 

  واالجتماعية.االقتصادية  ئص التسويق وأمهيتهسنتطرق يف هذا املطلب إىل خصا
  التسويق خصائص أوال:

 يتميز التسويق عن باقي األنشطة األخرى مبا يلي: 
حيث يستهدف التسويق إشباع حاجات العمالء، و احلصول على رضاهم و  و مستمرة:التسويق عملية هادفة -1

األمثل للطاقات اإلنتاجية، و اإلسهام القوي و الفعال يف حتقيق رفاهية اجملتمع  والئهم، و حتقيق األرباح، و التشغيل
و املعلومات عن حاجات العمالء و اخلدمات بدراسة األسواق، مجع البيانات  فتبدأ وظائف التسويق قبل إنتاج السلع

م، و تستمر لتعمل على تدفق السلع و اخلدمات من املؤسسة إىل املستهلك مث متتد بعدها  احلاليني و املرتقبني و رغبا
م جعل من املنطقي  لتقدمي خدمات ما بعد البيع، و من جانب آخر فإن التغيري املستمر حلاجات العمالء و رغبا

  التغريات، و العمل على تطوير هذه السلع و اخلدمات ملقابلة هذه االحتياجات. تابعة هذهاستمرار الدراسة مل
                                                            

  2،3.ص.  1994مدخل متكامل.عمان:دار زهران، ، "مبادىء التسويق". عقيلي ، وصفي عمر وآخرون1 
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تعمل وظائف التسويق أثناء و بعد إنتاج السلع و اخلدمات، مما يستوجب  عملية متكاملة و متطورة:التسويق -2
وعة أنشطة متفاعلة، متكاملة اجلهود التسويقية، فالنظام التسويقي جمم إحداث التكامل بني الوظائف عند ختطيط
تمع عامة، جملالتوزيع للسلع و اخلدمات اليت تشبع رغبات العمالء خاصة و ا تستهدف التخطيط، التسعري، الرتويج، و

أماكن سوق  املنتجات احلالية و املرتقبة بسعر ترويج و منافسة اليوم و الغد يف و من مث نرى أن التسويق هو بيع
  احلاضر و املستقبل.

وهذا حتقيق أهداف املؤسسة، تسويقية تسعى إلرضاء املستهلك، و إدارة العملية ال :معقدة إدارية عملية التسويق-3
 وذلك لنموالتسويقية، إضافة إىل تعقد هذه العملية،  ومراقبة أنشطتهامتابعة  خالل ختطيط، تنظيم، توجيه، من

  التكنولوجي، وازدياد املنافسة. م، التقدوالرغباتاحلاجات  لتعدد وإشباعها نتيجةاألسواق 
وجود طرفني أو أكثر القدرة  تتطلبيعد جوهر التسويق عملية تبادل املنافع اليت  التسويق عملية تبادل المنافع:-4

  1من الطرف اآلخر. ومرغوب فيهطرف شيء ذو قيمة  وكذا لكلعلى االتصال، 
  التسويق أهمية ثانيا:
  وميكن أن نلخص أمهيته من عدة جوانب هي: املؤسسات،ق أمهية كبرية يف يللتسو 

   نشاطا:السوق هام بوصفه  للمنظمة:بالنسبة -1
  يسبق االنتاج ويوجهه -
  وجودها.يعىن بتحقيق أهداف املنظمة ومربرات  -
  يساعد املنظمة على البقاء. -
  يوصل املعلومات إىل املستهلك وحيصل عليها منه كتغذية راجعة. -
  التسويق:بالنسبة للجهة المالكة للمنظمة فإن  - 
  يسهم يف جناح املنظمة وتوسعها . -
  للمستهلك.يوجه االستثمار حنو املشاريع األكثر أمهية بالنسبة  -
  التسويقي.يوفر فرص عمل يف حميط العمل  -
ا يف بيئتها اليت تعمل  - سواء كانت املنظمة هادفة أم  فيها،يعمل على كسب التأييد والتعاطف مع املنظمة ذا

  للربح.غري هادفة 

                                                            
  16ص  ،1999طبعة  ،األردن ،جامعة الزيتونة األردنية ،أساسيات و مبادئ التسويق"و بشري العالق " ،قحطان عبديل1
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  ألنه:التسويق مهم  للمستهلك:بالنسبة -2
ته ورغباته احلالية يتوجه حنو املستهلك غاية عمله ومربر وجوده وحمور اهتمامه وذلك من خالل إشباع حاجا -

  واملستقبلية 
  . يعمل على حتقيق املنافع املكانية والزمانية وحىت النفسية للمستهلك -
يزود املستهلك باملعلومات اليت حيتاجها عن املنتوج (املادي /اخلدمي)من خالل وسائل الرتويج املعروفة ومبا  -

  . للمستهلكحيقق الرضى 
  اإلنسان يف حياته ويقدمها له مبا يتناسب وإمكاناته وحسب قدرة املنظمة . ما حييطيتناول مجيع  -

  ألنه: للمجتمعالتسويق مهم  للمجتمع:بالنسبة -3
حتقيق األهداف التنموية خاصة يف الدول النامية ومبا يؤدي إىل زيادة الدخل القومي وارتفاع  يفيساهم  -

  مستوى املعيشة.
، وأيضا دوره يف والفسادة على البيئة من التلوث ، وعليه فإنه يلتزم باحملافظيعمل بوصفه نشاطا اجتماعيا -

  1والقانونية وغريها مبا يسهم بصيانة اجملتمع.احملافظة على االعتبارات والقيم األخالقية 
  األساسية للتسويق الثالث: العناصرالمطلب 

من خالل التعاريف املختلفة للنشاط التسويقي جند أن هناك العديد من املفاهيم اليت حتدد عناصر العملية التسويقية و 
سيات اليت يرتكز عليها هذا النشاط، و هذه التعرف عليها، و دراستها لتكون مبثابة األسا باحث اليت جيب على أي

  املفاهيم هي : احلاجات، الرغبات، الطلب، املنتجات، التبادل، املعامالت و األسواق.
  2.يوضح العناصر األساسية للنشاط التسويقي اليت سوف نتناوهلا بشيء من التفصيل والشكل املوايل

  
  

  
 
 

                                                            

  17،16ص.2004ألردن ا، والتوزيع للنشر وائل دار ،"الوظائف-األسس-إستراتيجيات التسويق : المفاهيموأخرون،"الربواري1 
  71ص 2003طبعة  مصر، اإلسكندرية، ،الدار اجلامعية للنشر و التوزيع ،"التسويق"،:حممد فريد الصحن2 
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  1التسويقي النشاط عناصر )1-1رقم:( الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

طبعة  مصر، اإلسكندرية، ،التسويق، الدار الجامعية للنشر و التوزيع-الصحن فريد محمد:المصدر
  18ص 2003

  
  
 

                                                            
  18ص،نفس املرجع السابق ، حممد فريد الصحن1 

 التبادل

 األسواق

 المعامالت

 المنتجات

 الرغبات

 الطلب

 الحاجات
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 1يلي: فيما تتمثل التسويقي النشاط عناصرن أومن الشكل السابق يتضح 
يسعى  اليت احلاجات من العديد لديه فرد فكل التسويق، لدراسة األساسي املفهوم احلاجات تعترب :الحاجات 1-

  .فردية حاجات و ملبس، طعام مادية، حاجات احلاجات هذه تتضمن و إلشباعها،
رجال  دور و احلاجة، إشباع يف تستخدم اليت الوسائل فهي احلاجات، من متقدمة مرحلة الرغبات متثل :الرغبات 2-

 و القتناء املستهلك لدى معينة تفضيالت خلق و احلاجة، تشبع اليت اخلدمات و السلع تقدمي و إجياد هو التسويق
  .املنافسني سلع من بدال الشركة شراء

 فعلى معادلة صعبة، تظهر هنا و حمدودة، أموال و موارد و حمدودة غري رغبات لديهم األفراد أن يالحظ :الطلب 3-
 برغبة يتحدد السلعة ما على فالطلب املالية، موارده حدود يف ممكن إشباع بأقصى متده اليت املنتجات خيتار أن الفرد
 قومي، حملي سوق)جغرافية  حدود يف باملنظمات اخلاص الطلب يتحدد و لديه، الشرائية القوة و اقتنائها يف الفرد
  .معينة زمنية فرتة خالل يف و دويل،
 هذه إلشباع منتجات تواجد يتطلب عليها الطلب ظهور و الرغبات، و احلاجات وجود إن :المنتجات 4-

  خدمة) فندق إىل الذهاب أو (مادية سلعة) الفيديو جهاز( شراء إىل يلجأ فقد بامللل الفرد شعر فإذا احلاجات،
  إخل . . .نشاط) ممارسة الرياضة(
 فكلمة إشباع، األفضل له الذي يقدم املنتج باختيار وعليه معينة، حاجة إلشباع متاحة البدائل هذه فإن مث ومن 

  .خدمة أو فكرة أو خربة أو مادي سلعة تكون فقد أوسع بشمولية ختطي منتج
احلصول  له ميكن الرغبات، هذه تشبع منتجات هناك أن و للفرد، رغبات و حاجات هناك أن طاملا :التبادل 5-
  :التالية الشروط التبادل عملية تتطلب و ميلكه، شيء مقابل بالتبادل عليها

  األقل. على) (طرفني هناك يكون أن-
  .اآلخر للطرف قيمة ذو ما شيء لديه طرف كل أن-
  .الشيء هذا تسليمه و اآلخر بالطرف االتصال على القدرة طرف لكل يكون أن-
  .آخر عرض رفض أو لقبول املطلقة احلرية طرف لكل يكون أن-

                                                            

  91ص ،نفس املرجع السابق ، الصحن فريد حممد1  
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  .الشيء هذا تسليمه و اآلخر بالطرف االتصال على القدرة طرف لكل يكون أن-
  .آخر عرض رفض أو لقبول املطلقة احلرية طرف لكل يكون أن-
 تنظيم فكرة(أفكار  فندقية، سياحية، مصرفية، خدمات تبادل ليشمل التسويقي النشاط تطبيق جمال اتسع وقد

  إخل.األسرة) .....
 هي و املالية، املعامالت املعامالت، من نوعني هناك و للتبادل، األساسية الوحدة املعامالت تعترب :المعامالت 6- 
مثال ف مالية، غري املعامالت أما نقدية وحدات صورة يف خدمة أو سلعة على حصوله مقابل بدفعة املستهلك ما يقوم

  .املستهلك يدفعه ملا املقابل تعترب كلها للفكرة التأييد على حيصل لألفكار املسوق و االنتخايب الصوت يقدم شح املرت
 هذه العالقة يف الطرفني كال ويكون وعمالئها الشركة بني األجل طويلة ثقة عالقة بناء على تقوم التسويقية املعامالت

  .راضيو  فائز
الذين  املستهلكني كافة من السوق يتكون و السوق، مفهوم إىل النهاية يف يقودنا التبادل مفهوم إن :األسواق 7-
البائعني  أما احلاجة، هذه إلشباع التبادل عملية إلمتام القدرة و االستعداد لديهم و معينة، حاجة و رغبة لديهم
  .التسويق رجال نظر وجهة من هذا و الصناعة فيمثلون

  الوظائف التسويقية  الرابع:المطلب 
معينة يتم أداؤها قبل وأثناء عملية توزيع السلع  اقتصاديةالوظيفة التسويقية هي عبارة عن نشاط متخصص أو خدمة 

  املستهلك.وحتويلها من حيازة املنتج إىل حيازة 
تتمثل الوظائف اليت يؤديها التسويق يف البيع ، الشراء، النقل ،التخزين، التمويل ، حتمل املخاطر وتأمني املعلومات 

  بعا خلصائصها وأهدافها.التسويقية ، وخيتلف أداء هذه الوظائف من منظمة إىل أخرى ت
  التايل:وميكن أن نفصل هذه الوظائف عل النحو 

  للزبائن.يعترب عملية ختطيطية منظمة للتعريف باملنتج أو اخلدمة املقدمة  -
  الوظيفة التبادلية اليت تشمل على عملية الشراء والتأكد من أن املنتجات وبيعها وذلك من خالل وسائل الرتويج. -
  ختزينها.مناسب الستهالكها أو  موقع إىل إنتاجها نقطة من املنتجات نقل يف املتمثلة املادي التوزيع وظيفة -
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سوف حيافظ على مستوى  املنتوج أن من والتأكد واملستهلكني الزبائن ألجل البيع تسهيالت ، التسهيلية الوظيفة -
  باملراقبة.من النوعية وهذا 

  للسلع واملنتجات. وبائعني مشرتكني عن البحث تستهدف اليت األنشطة كل ، االتصالية الوظيفة -
 القرار يف صناعة الستخدامها التوزيع وقنوات واملنافسني املستهلكني عن املعلومات مجع وظيفة يضيف من وهناك

 ."1التسويقية البحوث "التسويقي
حىت يصل تدفق السلع و اخلدمات إىل األسواق املختلفة و يكون ذلك  بوظائف    :وهناك على النحو التايل

تسويقية ، و بتحديدها تظهر لنا اخلطوات الضرورية لتمويل السلع واخلدمات من املنتج حىت تصل إىل املستهلك 
                                                                                                       2وتتمثل الوظائف التسويقية  يف  :

   حتديد الربامج التسويقية املناسبة ملختلف املؤسسات العامة و اخلاصة . -1
 والدوائر األخرى.إدارة التسويق  األقسام داخل والفرعية ملختلفاألهداف العامة  حتديد-2
املستهلكني يف  مناط السلوكية لعيناتحتليل األامليدانية إضافة إىل املالحظة و  خمتلف التجاربوتنفيذ  تصميم-3

دف إىل دراسة مواقف ومن األسواق املستهدفة  املستهلكني حنو ما يعرض من سلع خالل إتباع منهجية علمية 
                 .                                                             وخدمات

 تصميم و تنفيد كافة الدراسات املرتبطة باملستهلكني أو املنافسني و ظروف الصناعة بشكل دوري. -4
         املنتجات.التسويقية اليت تعاين منها بعض  ومعاجلة املشاكلمجعها، اليت مت  وحتليل البيانات جتميع-5
 وبطريقة علميةن جهة نظر املستهلك اليت أصبحت غري مقبولة م وإلغاء املنتجات ،املنتجات احلالية تعديل-6

 .                                                                                            ومتدرجة
الشركة من  للتسعري و املوافقة مع أهداف أسعار املنافسني مع حتديد و تطوير الطرق و السياسات املناسبة حتليل -7

دف وضع هياكل سعرية جهة و مع إمكانية و توقعات املستهلكني من جهة أخرى  تتفق مع إمكانية الشراء وذلك 
 املتاحة و الظروف التنافسية .

                                                            

  28ص. ،2001.  األردنعمان ، ، دار صفاء " ، مبادىء التسويق، "عبد السالم، عبد الغفور، الشرمان، زياد حممد1 
  30ص  نفس املرجع،حممد إبراهيم عبيدات، 2 
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طبيعة املنتجات  املنفذ أو املنافذ املناسبة لطبيعة عمل الشركة أو اختيار فذ التوزيع ونواع من املناحتليل خمتلف األ -8
 ايت تطرحها مع العمل على تطوير و تعديل شبكة التوزيع حسب املتغريات .         

عليها مبا يضمن سري العملية  الرقابةتطوير و تنفيد أفضل اإلجراءات لنقل و ختزين املنتجات اليت مت صنعها و  -9
 اإلنتاجية و التسويقية املرتبطة بتوزيع املنتجات اليت مت إنتاجها.  

احلمالت       يلكشتو توقيت  ختياراىل ذلك إ، يضاف  استخدامهاحتديد أهداف الرتويج و أدواته املمكن  - 10
الرتوجيية املراد توجيهها للمستهلكني املستهدفني يف األسواق و مراجعة املزيج الرتوجيي هلذه املاركة السلعية أو اخلدمية ، 

دف إعادة التقييم حملتوى الربامج اإلعالمية.     و على أسس موضوعية 
اإلعالم الندوات والعينات اجملانية و واملعارض و  ائل تنشيط املبيعات كاملسابقاتسخمتلف و  وحمتوىأنواع  حتديد-11 

  .استخدامهاكيفية مع حتديد مواعيد و وغريها 
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  ماهية التسويق اإللكتروني  الثاني:المبحث 
 عناصر املكونات هي فكل التقليدي، التسويق عن كبري حد إىل خيتلف االلكرتوين التسويق أن القول ميكن ال

"  واإللكرتوين التقليدي"  بني اجملالني االختالف ، و ما حد إىل إلكرتونيا خدمة أو منتج أي تسويق لنجاح أساسية
  . عملية التنفيذ به تتم اليت واألسلوب الشكل يف يكمن

  التسويق اإللكتروني األول: تعريفالمطلب 
ا مل لقد حتولت الوظائف التسويقية إىل مفهوم جديد وباتت تأخذ شكال أكثر فعالية مع  التكنولوجيا الرقمية إال أ

، وإمنا استطاعت االستفادة منها يف تطوير وإجياد حلول ملشاكلها وأخرجت و تنكر نظريات التسويق التقليديةتستبعد أ
  جديدة تسمى التسويق االلكرتوين. ظاهرة

بات للسوق املستهدفة فالتسويق االلكرتوين هو املفتاح لتحقيق أهداف املؤسسة ويشمل حتديد االحتياجات والرغ
واحلصول على الرضا املرغوب بفعالية وكفاءة أكثر من املنافسني يف ظل بيئة وأدوات جيمع بينها فضاء اإلنرتنت بكل 

  1.ما أتاحته من تكنولوجيا للتواصل بني البشر سواء كان بريدا الكرتونيا أم غريه من األدوات اإللكرتونية
بق على استخدام احلاسب وتكنولوجيا االتصال لتسويق السلع واخلدمات ويعرف التسويق االلكرتوين مصطلح عام يط

بأنه استخدام تكنولوجيا املعلومات للربط الفاعل بني الوظائف اليت يوفرها البائعون واملشرتون ويستخدم التسويق 
و الربيد Electronic Date inter change االلكرتوين العديد من التقنيات مثل تبادل املعلومات االلكرتوين

   2.على نطاق واسع Electronic Funds Transfertوحتويل األموال إلكرتونيا mail-E االلكرتوين 
التسويق االلكرتوين هو تعريف وحتديد حاجة الزبائن وإرضاء احلاجات بشكل يدر على الشركة أرباحا  -

، والتسويق االلكرتوين يهدف إىل جمموعة نتت احلديثة املتمثلة يف اإلنرت ويضمن بقائها باستخدام تقنية االتصاال
  3حمددة من الزبائن هم خليط من أشخاص عاديني باإلضافة إىل الشركات.

 هناك عدة أشياء متيز التسويق االلكرتوين عن التسويق العادي. -

                                                            
  .28/01/2006، يوم   islam on line.net  ، " مهارات التسويق أون الين "أمري حيدر ، 1

  2نظام موسى سويدان ، " التسويق، مفاهيم معاصرة"، دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان، طبعة 2006 ، ص 106 
، مداخلة حول التسويق االلكرتوين ، جامعة البليدة ، كلية العلوم " أثر تطور تكنولوجيا االتصال على المؤسسة االقتصادية الجزائرية"فارس مسدور ،  3

   .01ص 2004االقنتصادية 
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 الدخول إىل السوق سهل وأقل كلفة مما يزيد حاجة الشركات ملعرفة ما تفعله الشركات األخرى. -
  تقريبا أية قيود على كمية املعلومات اليت ميكن عرضها على الويب.ال توجد  -

 ومفهوم التجارة والتسويق االلكرتوينل من مفهوم األعمال االلكرتونية يقوم العديد من األفراد باخللط فيما بني ك   
  اإللكرتونية. لذلك كان البد من توضيح الفرق فيما بينها على النحو التايل:

  االلكترونية:مفهوم األعمال  - 1
املؤسسات بطريقة الكرتونية من  أحدااللكرتونية إدارة مجيع األعمال املتعلقة بأحد املنشآت أو  ويقصد باألعمال   

االنرتنت. مما يساعد على زيادة كفاءة أعمال املنشاة  وخاصة شبكةخالل استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة، 
  .1من السوق العاملي أكربحصوهلا على نصيب ، و وحجم أعماهلاق املتاحة لتوسيع نطا واستغالل الفرص

ا استخدام االنرتنت ملمارسة األنشطة املختلفة ملؤسسات       مفهوم األعمال ويعترب األعمال،كما تعرف بأ
  .كافة أنشطة األعمال على االنرتنتحيث يشمل   ،واتساعاااللكرتونية أكثر املفاهيم مشوال 

وإمتام الصفقات املالية  وإجراء، والشراءهو اجلزء الذي يتعلق بعمليات البيع و  اإللكترونية:أما التجارة  - 2
بني عمالئها عن طريق االنرتنت. ومن مث أي مؤسسة أخرى، أو بينها و  وبنيالتجارية اليت تتم بني املنشأة  العمليات

  .شطة الشراء والبيع عرب االنرتنتيتعلق بأنوالذي فإن التجارة االلكرتونية تعد جزءا من األعمال االلكرتونية 
عليه فإن كل أنشطة نرتنت يف أداء األنشطة التسويقية، و يعرف بأنه استخدام اال االلكتروني:أما التسويق  -3

اليت ترتكز على معامالت  إال أن تلك األنشطة التسويقية االلكرتونية،التسويق االلكرتوين تعد من أنشطة األعمال 
 . 2هي اليت تعد جزءا من التجارة االلكرتونية الشراءالبيع و 

 متكن وفورية وناجحة جديدة اسرتاتيجيات يف تطوير التسويق جمال يف واخلرباء اخلربة من االستفادة " ومبعىن اخر هو:
 بدرجة األعمال ومنو توسع إىل باإلضافة التقليدي، التسويق أسرع من بشكل احلالية والغايات األهداف حتقيق من

  ".3املال لرأس أقل وباستثمار قصري وقت يف كبرية
 

                                                            
 25ص 2003، دار النهضة العربية ،حلوان ، مصر،" التجارة االلكترونية في المجال السياحي"هند حممد حامد ،  1
 .  435، ص 2004، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر،  التسويق المعاصر"ثابت عبد الرمحان إدريس ، مجال الدين حممد املرسي ، "2
  .128،ص2007 ،مصر،القاهرةإيرتاك، ،" تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي واإللكترونيعلي موسى،عبد اهللا فرغلي ،"3 
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  والصور المختلفة له التسويق اإللكتروني الثاني: خصائصالمطلب 
  للتسويق اإللكرتوين عدة خصائص وصور خمتلفة سنتطرق إليها

  خصائص التسويق اإللكتروني أوال:
 أمهها:يتميز التسويق اإللكرتوين خبصائص 

: وميكن للعمالء املتعاملني Mass service: التسويق اإللكرتوين يتميز بأنه يقدم خدمة واسعة الواسعة الخدمة-1
مع املوقع التسويقي التعامل معه يف أي وقت ودون أن تعرف الشركة صاحبة املوقع من قرأ رسالتها اإللكرتونية إال إذا 

ا كما ال ميكنها مراقبة الزائرين ملوقعها.  اتصل العميل 
حبيث  أن الوسائط املستخدمة يف التسويق اإللكرتوين ال تعرف احلدود اجلغرافية، لمية التسويق اإللكتروني:عا -2

ميكن التسوق من أي مكان يتواجد فيه العميل من خالل حاسبه الشخصي على املوقع املخصص للشركة، مع وجود 
 خصوصاً ما يتعلق منها بأمان الصفقات التجارية.حمذوٍر من عدم تبلور القوانني اليت حتكم التجارة اإللكرتونية، و 

يتميز التسويق اإللكرتوين بسرعة تغري املفاهيم وما يغطيه من أنشطة وما حيكمه من  سرعة تغير المفاهيم: -3
املعلومات اليت تتغري وتتطور  تقنياتاالتصال اإللكرتوين و  تقنياتذلك أن التجارة اإللكرتونية مرتبطة بوسائل و  قواعد؛

 تقنياتبشكٍل متسارع لذلك فإن الرتتيبات القانونية اليت ختضع هلا قابلة للتغري السريع بشكل متوافق مع تطورات 
 واالتصاالت واملعلومات.

استخدام عنصر اإلثارة وانتباه املستخدم للرسائل اإللكرتونية: كما  الدولية: يجباإلعالن عبر الشبكة  أهمية-4 
 هو احلال يف اإلعالنات التلفزيونية نظراً لتعدد الشركات اليت تطرح رسائلها اإللكرتونية.

ألنه  تزداد أمهية احلذر من التسويق غري الصادق الذي ال حيمل مضمونًا حقيقياً؛ الخداع والشركات الوهمية: -5 
السهل نشر هذه املعلومة عن الشركة عرب اإلنرتنت وأن أحد الزبائن قد يتعرض حلالة خداع من هذه الشركة الومهية من 

مثل التعامل ببطاقة ائتمان مسروقة أو تقدمي ضمانات خدمات ما بعد التصنيع دون االلتزام بالتنفيذ  أو غري امللتزمة؛
األموال وتقدمي إغراءات باحلصول على عوائد جمزية وغري ذلك من ،أو عن طريق ادعاء صفة املصرف لتجميع  الفعلي

ذلك أن مسألة تسديد مبالغ الشراء للسلع واخلدمات بواسطة إرسال أرقام البطاقات االئتمانية عرب الشبكة  األساليب؛
 ما تزال غري آمنة.
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كات العمالقة والصغرية من حيث التسويق اإللكرتوين يضيق املسافات بني الشر  تضييق المسافة بين الشركات: -6
حبيث ميكن للشركات الصغرية الوصول عرب اإلنرتنت إىل السوق الدولية بدون أن  اإلنتاج والتوزيع والكفاءات البشرية؛

تكون هلا البنية التحتية للشركات الضخمة املتعددة اجلنسية وجتعلها تقف على قدم املساواة مع هذه الشركات يف 
عود إىل استخدام نفس األسلوب يف تنفيذ عمليات البيع والشراء وتقدمي خمتلف أنواع اخلدمات املنافسة. وذلك ي

 إلكرتونياً. كما يف حالة توزيع املوسيقى واألقراص الليزرية وأفالم الفيديو وبرامج الكمبيوتر وغريها.
تلعب االختالفات احلضارية مع الطبيعة الدولية للتسويق اإللكرتوين، تقبل وسائل الترويج عبر شبكة : -7

واحلساسيات الثقافية دورًا مهمًا يف ذلك؛ وخصوصًا بالنسبة للطرق املتبعة بالرتويج حبيث ميكن ألمه ما أن تتقبل 
 الوسائل الرتوجيية وتتوافق مع عقليتها الثقافية وأخرى تنبذها وتتخذ منها موقف معادي.

كرتوين تنفذ الصفقات إلكرتونيًا دون حاجة الستخدام الورق يف التسويق اإللغياب المستندات الورقية:  -8
وخصوصًا املنتجات اليت تقبل الرتقيم وذلك من عملية التفاوض حىت تسليم البضاعة حىت قبض الثمن. وهذا ما أثار 

لتجارة مسألة إثبات العقود وصحة التواقيع الرقمية. األمر الذي دعا املنظمات الدولية لوضع إطاٍر قانوين خاص با
 والتوقيع وتسديد القيمة إلكرتونياً. اإللكرتونية،

 الصور المختلفة للتسويق اإللكتروني ثانيا: 
ميكن متثيل الصور املختلفة للتسويق اإللكرتوين حبيث يوجد تسعة أنواع من تطبيقات اإلنرتنت يف اجملاالت التجارية  

 كما يلي:
 يف إطار تبادل املعلومات والتنسيق بني اجلهات احلكومية. G2Gالتعامالت بني األجهزة احلكومية  -1 
وذلك يف إطار تعامالت احلكومة مع الشركات مثل حتصيل G2Bالتعامالت بني األجهزة احلكومية والشركات  -2 

 الضرائب.
 ية.من خالل اإلعالن عن الوظائف أو الربامج التعليمG2Cالتعامالت بني األجهزة احلكومية واملستهلكني  -3 

كاملعلومات اليت تطلبها الشركات من األجهزة احلكومية  B2Gالتعامالت بني الشركات واألجهزة احلكومية  - 4
 كالرخص واملشاركة يف املناقصات اليت جتريها احلكومة.
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مثل تبادل الصفقات التجارية والتوريد وسداد القيمة عرب B2Bالتعامالت بني الشركات بعضها ببعض  -5 
 اإلنرتنت.

 كبيع برامج احلاسوب وأفالم الفيديو واملوسيقى عن طريق اإلنرتنت.B2Cالتعامالت بني الشركات واملستهلكني  -6 
 كسداد الضرائب والرسوم وفواتري الكهرباء.  B2Gالتعامالت من املستهلك إىل احلكومة  -7 
من خالل التعرف على األسعار وخدمات وسلع بعض  C2Bالتعامالت فيما بني املستهلكني والشركات -8 

 الشركات من خالل مواقعها على الشبكة العنكبوتية.
من خالل تبادل السلع واخلدمات بشكل مباشر دون تدخل C2Cالتعامالت فيما بني املستهلكني أنفسهم  -9 

 الوسطاء.
 .B2Cوتعامالت الشركات مع املستهلكني B2Bولكن التعامالت األكثر شيوعاً هي تعامالت الشركات فيما بينها

 اإللكتروني التسويق عناصر المطلب الثالث:
 التسويقية العملية جناح لضمان وذلك رتنت،ناأل عرب التسويق أو اإللكرتوين التسويق لقيام العناصر من جمموعة هناك

 )C,S)7وأطلق عليهم املدخل ذلك تتبين اليت للمنظمات
   1يلي: كما العناصر وهذه

 Contrat العقد -1
 Content احملتوي -2
 Construction البناء -3
 Community  الطائفة / اجملتمع -4
 Con cent ration الرتكيز -5
  Convergence التقارب -6
  Commerce التجارة -7
  

                                                            
1 sumeet and prescient j. ," E-marketing I Anew concept". New York, MC Graw Hill, 2007, p-23. 
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  Contract العقد-1
 أو منتجات تقدمي علي والعميل اإللكرتوين السوق بني اإلتفاق علي اإللكرتوين التسويق عملية يف هنا العقد يتمثل

    – catching eye العمالء جذب من اإللكرتوين املسوق يتمكن وبذلك للعميل قيمة مميزة ذات خدمات
 .املنافسة املواقع بني عالية دخول أو زيادة نسب وحيقق (web site)للشركة  اإللكرتوين املوقع جتاه

  content المحتوي2 -
 األسعار، وأصنافها املنتجات( على يشتمل للشركة حيث اإللكرتوين املوقع وعناصر مكونات هو باحملتوي يقصد

 جيب وغريها) هنا ......احلصول والدفع وطرق واخلدمات، املنتجات عن التفصيلية البيانات واملعلومات اخلصومات،
م حداً  تضع اإللكرتوين املوقع العمالء داخل عنها يبحث اليت والكافية الالزمة املعلومات توافر  حول الستفسارا
ا الشركة ا أو أو منتجا  .البيع بعد ما خدمات ىعل احلصول كيفية أو خدما
 construction البناء3 -
 اهليكل وجود من البد اإلنرتنت شبكة عرب اإللكرتوين التسويق بعمليات القيام من املرجوة األهداف حتقيق يتم حيت
 خصائص عدة مراعاة والبد الشبكة عرب تسويقها املراد اخلدمة أو املنتج وطبيعة خصائص وفق وذلكاملناسب  البناء أو
 :ومنها اإللكرتوين املوقع تصميم يف
 .املوقع مع التعامل سهولة-
 املتصفح الزائر احتياجات تلبية يف السرعة-
 .املوقع يف واالعتمادية الثقة من عالية درجة حتقيق -

  community المجتمع4-
 من الشركة مع ومستمرة قوية عالقات بناء من وميكنها خمتلطة، فئات جيذب موقع تصميم علي الشركة قدرة هنا تظهر
 حيقق متناغم تفاعلي جمتمع إنرتنت بناء يتم حيت وذلك .أخري جهة من البعض وبعضهم وبني املستخدمني جهة

 الشركة والشركة عمالء بني قوية عالقات بناء من اإللكرتوين املسوق وبذلك يتمكن .له الزائرين وطموحات أهداف
م لتلقي ومستمر دائم اتصال هناك ويكون م أو رغبا  .مشكال
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 Concentration التركيز 5-
 احلماية له تضمن اليت الدفع طريقة هي وما رغباته، ومعرفة العميل، احتياجات علي الرتكيز يف هنا الشركة قدرة تظهر

 واألمان؟
 اليت املعلومات هي وما املوقع؟ إىل لدخوله تفضيالً  األكثر األوقات هي وما الطرق؟ أقصر من جذبه ميكن وكيف

 ؟معرفتها يستهدف
 وذلك العميل واحتياجات رغبات حيقق إلكرتوين موقع تقسيم ميكنه اإللكرتوين املسوق جتعل األسئلة هذه كل

 .حتت امليكروسكوب العميل يضع أدق الشكل
  convergence التقارب 6-
 خالل من سواد متعددة بطرق إليه والوصول بالعميل االلتقاء من اإللكرتوين املوقع قدرة هنا التقارب مفهوم يعكس
 كل .التفاعلية التليفزيون استخدام أجهزة حيت أو احملمول التليفون أو اآليل، احلاسب عرب شبكة اإلنرتنت استخدام

 اإللكرتوين االستفادة املسوق على جيب أنه أي .املوقع إىل والدخول يف الوصول السهولة من نوعا هناك جيعل ذلك
 رمبا اإلنرتنت، عرب املتاحة الطرق بكافة العميل الوصول إيل من االتصاالت ثورة تقدمه وما التكنولوجي التقدم من
 .العميل مع والتواصل التقارب عالية من درجة حيقق
  commerce التجارة7-
 من االستفادة كيفية وبالتايل الشركة تقدمها اليت السلع واخلدمات وعرض بتسويق القيام على املوقع قدرة هنا ونعين

 أهداف وفق وذلك عرب اإلنرتنت التسويقية بالعملية القيام يف اإللكرتونية التجارة مواقع اليت تقدمها اخلدمات
 :التايل الشكل يف تلخيصها وميكن .ذلك من الشركة وطموحات
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  عناصر التسويق اإللكتروني )2-1الشكل رقم:(

7c’s of E- Marketing 

 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : sumeet and prescient j. , E-marketing I Anew concept. New York, MC 
Graw Hill, 2007, p-24 
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 :وهي اإلنترنت عبر التسويق بعمليات للقيام الخبراء حددها التي األخرى العناصر من مجموعة هناك أن كما
 (a النطاق scope 
  حتديد يف ذلك ويتمثل
 .اإلنرتنت عرب التسويق بعمليات القيام جتاه االسرتاتيجية األهداف -
  · .اإلنرتنت عرب التسويقية للعملية املخططة االسرتاتيجية -

(b الموقع Site 
 هي وما الشبكة عرب اإللكرتوين املوقع وإنشاء تصميم بعمليات للقيام التنفيذية النواحي يف البعد ذلك ويتمثل
 بذلك؟للقيام  التنفيذية اخلطوات

(c التناغم  Synergy 
 درجة حيقق ومبا التناغم، من درجة حتقيق من للشركة اإللكرتوين عاملوق قدرة حيث من التنظيمية النواحي به يقصد
     .هلا اإللكرتوين مواقع عرب عمالئها وبني الشركة بني التواصل أو التقارب من عالية
(dالنظام System 

 ورغبات احتياجات حتقيق إيل والوصول السهولة من عالية درجة حتقيق علي النظام قدرة يف البعد ذلك هنا يتمثل
 عالية درجة وعلي وميسرة إجراءات سهلة وفق املنتجات وطلب الدخول عملية سهولة وكذلك أو العميل املستهلك

 األمان. من
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  الفعال التسويق اإللكتروني الرابع: متطلباتالمطلب 
  1 ينبغي عدد من العناصر وهي: فعالة، فإنهحىت تنجح عملية التسويق اإللكرتوين وتكون 

  :تحقيق المنفعة للزبون-1
ينبغي أن تسعى املؤسسة إىل حتقيق منفعة كافية وواضحة من خالل طرح املنتج عرب األنرتنت، إذ يرتتب على هذا 

،ولذلك ينبغي أن يتضمن حمتوى موقع املتجر اإللكرتوين، مجيع مستوى هذه املنفعة قرار تكرار الزبون لعملية الشراء 
اخلدمات التعزيزية اليت تستجيب لرغبات الزبون ،وأن تسعى املؤسسة قدر اإلمكان من تلبية حاجات ورغبات للزبون 

  من خالل تبىن منهج التوجه الشخصي.
  التكامل مع جميع أنشطة األعمال اإللكترونية: تحقيق -2

اإللكرتونية املرتبطة به  األعمال حتقيق التكامل بني التسويق اإللكرتوين وبقية أنشطة إىل املؤسسة عىتس أن ينبغي
 استخدامونظم احلماية واألمن للموقع ،وأنشطة تدريب العمال واملوظفني على  ومنها نظم الدفع عرب األنرتنت،

  شبكة األنرتنت. واستغاللتكنولوجيا املعلومات 
  محتويات المتجر اإللكتروني في صورة فعالة: القدرة على عرض-3

ينبغي عرض حمتويات املتجر اإللكرتوين عرب الويب تالئم طبيعة األعمال اجلديدة ،ذلك أن عرض املنتجات خيتلف 
وحمتوى املتجر اإللكرتوين جيب أن يتضمن ثالث جوانب تسويقية  عن نظام  عرض املنتجات يف التسويق التقليدي،

  أساسية وهي: 
توفري املعلومات الكافية والالزمة عن املنتجات املعروضة للبيع عرب األنرتنت وهذا عرب منافذ ووسائط سريعة -

  وواضحة.
مدير املتجر اإللكرتوين اجلمعات  مع عناصر مهمة يف العملية التسويقية مثل الباعة، االتصالمتكني الزبون من -

   املرجعية والزبائن القدامى.

  .باملنتج تتعلق اليت التكميلية اخلدمات توفري-

                                                            

 الطبعة دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، األردن، التسويق االلكتروني: عناصر المزيج التسويقي عبر األنترنت"،يوسف أمحد أبوفارة، "-  1 
  .139-138ص،2007الثانية،
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  اإللكتروني:  لموقع المتجر االبتكاريالبناء البسيط و -4
،تسهل للزبون احلصول على املعلومات والبيانات وإجراءات  وابتكاريةينبغي بناء املوقع اإللكرتوين بصورة بسيطة 

اليت تقود إىل املعلومات النهائية  الالزمة  االرتباطاتيزيد عدد  عملية التبادل الفعال فعلى سبيل املثال ينبغي أن ال
  ،وذلك حفاظا على وقت الزبون وحتقيقا لعامل سرعة. (liens) ارتباطاتلشراء املنتج عن ثالث 

وتشري نتائج األحباث والدراسات احلديثة حول العمالء عرب األنرتنت إىل وجود جمموعة من السمات اليت جبب 
  مل:توافرها لتصميم املوقع واليت تش

  سهولة الوصول -
  (بساطة املوقع) االستخدامسهولة -
  سرعة التنزيل -
  سرعة احلصول على الردود واإلجابات -
  تنظيم عرض املعلومات  -
  اجلاذبية والتشويق يف العرض-

 ذلك حسب الشكل التايل: وضرورية،والتسويق اإللكرتوين يرتكز على أربعة متغريات أساسية 
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  اإللكتروني المبادئ القاعدية للتسويق ):3-1الشكل(
  

                
     
   

  
  
  

    
والتوزيع، األردن، عمان، الحامد للنشر  اإللكتروني، دار نصير، التسويقمحمد طاهر  المصدر:

  75 .ص2005
 

  أن:ومن الشكل مبكن القول 
عامة وشبكة األنرتنت بصفة خاصة البنية القاعدية للتسويق  االتصال تشكل تكنولوجيا املعلومات و التكنولوجيا:-

ا هذه التكنولوجيا يف السنوات األخرية تعترب سب ظهور التسويق اإللكرتوين كنشاط  اإللكرتوين والتطورات اليت شهد
  داعم للتجارة اإللكرتونية .

اإللكرتوين بدون تسيري جيد للمعلومات ال ميكنه خلق  للتطوير، التسويقعلومات موردا كبريا امل المعلومات: تشكل-
 مشخصةللمؤسسة فالتحكم يف هذا املورد يشكل عنصر مهم لتلبية حاجات الزبائن بصفة  للزبون، والرحبيةالقيمة 

(personnalisée).  
وإذا كان التسويق التقليدي يويل أمهية متواضعة  املوارد البشرية مع الزبائن ثروة للمؤسسة، البشرية: تشكلالموارد -

  التسويق اإللكرتوين عامل ذو أمهية بالغة لضمان النجاح.يف ميدان  العنصر، فإنهلذا 

 تكنولوجيا

 إمداد (التوزيع)

 املعلومات

ملوارد البشريةا  
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عنصر هام يرهن جناح التسويق اإللكرتوين ألنه ضعف اخلدمات من شأنه أن بنقص جدوى  وهواإلمداد (التوزيع):- 
  املبذولة خللق التفاعلية واجلوارية مع الزبون . اجلهود

القيمة املضافة املقدمة للزبون وتعظيم  وجناح عملية التسويق اإللكرتوين يتطلب توافق بني هذه العناصر األربعة ،لرفع
  الربح اإلمجايل للمؤسسة.
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  دور التسويق اإللكتروني الثالث:المبحث 
        وهو يواجه عدة حتديات وتفادي العيوب اليت  االتصالية وسائطهدور كبري وهذا مبختلف  اإللكرتوين للتسويق
  .تعرقله

 التسويقية االتصاالت وسائط :األول المطلب
             يهو  ثرياتأ اهوأكثر  أمهها سنذكر بزبائنها صالتلال سساتاملؤ  ا نيتستع اليت الوسائط وتعددت اختلفت

  :كالتايل     
 االنترنت شبكة على-1
 :يلي ما على للمؤسسة التسويقية االتصاالت تفعيل يفاملستخدمة  تناالنرت  شبكة وسائط يأ تشمل و
 و الويب، موقع لخال من األنرتنت عرب زبائنها على ساتملؤسا لظت :البحث ومحركات االلكتروني الموقع1-1

 نيح يف. 1االتصايل و ينالنشاط اإلعال يف يستخدم همن فجزء متعددة زوايا من تسويقيا هإلي النظر كنمي الويب موقع
 و الشبكة، على البحث أدوات من واحد باستخدام نريده موضوع أي عن البحث من كنمت البحثحمركات   أن

 Google .البحث حمرك اهأشهر 
اإللكتروني البريدE-Mail 1 -2:  االنرتنت، شبكة عرب استخدامااخلدمات  أكثر من اإللكرتوين الربيد يعد  

.بينهم فيما نيةرتو االلك الرسائل تبادل من العامل من ـتلفةخم أماكن يفاملستخدمني  كنوهو مي  
االتصاالت يف وفعالية سرعة نتاالنرتً  تطبيقات أكثر واراحل أو الدردشة غرفة تعترب  :Chat 1 -3التخاطب  

  .طويلة ولساعات بكثرة نتاالنرتً  على وارحلا الناس ارسمي إذ ين،رتو اإللك الربيد رهابنظ مقارنة
ملشرتكيهامة اخلد ذهه وتسمح النقاش، نربمب أيضا وتسمى  :Forums 1 -4النقاش منتديات خدمة      

  .اجملموعة يف اكاالشرتً  أساس على حيدد نيمع موضوع كتابة حول آرائهم عن ريبالتعب
  .وآخرون أناس حمرتفون تلكهامي نت،االنرتً  شبكة على توضع اليت الشخصية فكرةاملتعين املدونة  :المدونات1-5
 الربيدية النشرة يف اكرت االش يقررون من وأغلب Newsletter بريدية بنشرة وقعملا دعم كنمي :البريدية النشرات1-6 
 .تواصلهم باستمرار يرغبون حاليون زبائن أو املؤسسة، مع للتواصل بفعل قاموا مهتمون زوار مه

                                                            

215د أبوفارة، ، مرجع سابق ، ص: محيوسف أ1   
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 القيام بعد موقع على يوميا األخبار آخر على صولحلا من كنكمت جديدة جمانية خدمة يه RSS :تقنية1-7
 .فيها اكباالشرت 

 حالياً  املوجودة االجتماعية الشبكات معظم إن social network :والمهنية االجتماعية الشبكات 1-8
 والربيد اخلاصة والرسائل الفورية احملادثة مثل نيللمستخدماخلدمات  منجمموعة  تقدم ويب مواقع عن عبارة يه
 الوقت يف املستخدمني من املاليني وهي جتمع .اخلدمات من ريهاوغ مللفاتا ومشاركة والتدوين والفيديو لكرتويناإل
 لشبكات باإلضافة العمل أصدقاء بدعم وأخرى الدراسة أصدقاء بدعم شبكات فهناك األغراض حسب وتنقسم ايلاحل

 على حيتوي الذي Facebook.  بوك فيس موقع حالياً  املوجودة االجتماعية الشبكات أشهر ومن املصغرة، التدوين
 .تقريبا مشًرتك مليار 2,3
 :المحمول الهاتف برمجيات-2

             يف تتمثل مبتكرة رقمية تواصل و اتصال وسيلة ريةاألخ اآلونة يف برزت ، العنكبوتية الشبكة إىل باإلضافة

 خلته اليتاملؤمترات  و 2003 سنة تيليكون وورلد معرض انعقاد لخال أعلنت اليت للمعلومات طبقا و .احملمول اهلاتف
 مرات أربعة تضاعفت السلكيااملعلومات  و البيانات مثل وجييةالرتً  االتصاالت نقل خدمات عائدات فإن

  اهلاتف عرب اسلالرت اجملال  يف املتخصصة، ''أسيجن ''أجرت الذي عاالستطال كشف وقد .2002-20031
 مرات4 إلى 2نيب اوحترت  النقالة واتفهمه عرب تناإعال يتلقون عاالستطال يفاملشاركني  من % 48 أن النقال

 رياكب منوا يشهد سوف ناتاإلعال من النوع ذاه أن ونتلقي عاالستطال مشلهم نمم % 64 أن وأفاد أسبوعياً،
 يف للمؤسسة التسويقية االتصاالت يف ملستخدمةا احملمول شبكة قنوات مهأ ذكر كنومي املقبلة رتةالف لخال

  :2التالية النقاط
 أال جيب حيث ا،هبقصر  وتتسم تكلفة، وأقلها األنواع أشهر وتعترب short message service SMS : رسائل2-1
  . ينالتي حرف 160 عن الرسالةحمتوى  يزيد

                                                            
1 Leïla Chaibi، " Internet marketing : conquérir, promouvoir، vendre et fidéliser" ، Elenbi éd، Paris، France، 
2007، P.P :246-247 
2 Lannoo Pascal et Ankri Corinn،  E-marketing & e-commerce ، série lire et agir ، Vuibert, Paris، France، 
2007،p: 53 
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 الرسائل بنقل تسمح بالصوت والصورة حية رسائل إرسال تتيح multi-media message MMS :رسائل 2-2

 خالل من والراديو التليفزيون اعالنات إرسال إمكانية إىل باإلضافة. الفيديو لقطات الرسومات، الطويلة، النصية
  .احملمول رسائل

 نفس قول كنومي ،ملؤسساتا أو فرادلأل سواء هعن ىنغ ال مهما عنصرا نتاإلنرتً  تشكل :المحمول انترنت2-3
 املتنقلة نترت باإلن يعرف اليوم ما ظهور إىل أدى نيالتكنولوجيتهاتني  نيب والتزاوج احملمول،اهلاتف  عن الشيء

Mobile Internet 
 لتحديد االصطناعي القمر إشارات تستخدم يهو  Global Positioning System  GPS : تقنية .4
 التجارية احملاالت مواقع عن البحث يف األفراد من ريالكث ويستخدمها .تنباألنرت  موصولة تكون و غرايفجلا عاملوق
  .ريهاوغ اتملؤسسا أو

 االجتماعي التواصل مواقع طريق عن التسويق :الثاني المطلب
 شعبية، اهوأكثر  واالتصال ماالعال تكنولوجيا منتجات ألحدث من نيتاالنرتً  عرب االجتماعي التواصل مواقع تعد
ا ورغم  فقد أخرى، نشاطات ليشمل امتد استخدامها فإن األفراد، نيب االجتماعي للتواصل األساس يف أنشأت أ
 تطرح ملواضيعا من العديد فنجد االجتماعية، أو الثقافية وجييةالرتً  النشاطات من العديد يف هلااستعما كنمي أصبح
اها ختلفمب اجملموعات نيب مشاركتها ويتم  .النظر وجهات وتبادل وإبداء دافهاهوأ تماما
 :االجتماعي التواصل مواقع-1

 سواء، حد على والكبار الصغار الشباب، أوساط يف انتشارا ونيةااللكرتً  الوسائل أكثر من االجتماعيةاملواقع  تعترب
 تلقى اليت األمور أكثر من يهو  قياسية، سرعة ويف واسع بشكل اهوانتشار  علومةملا نقل يف ريالكب الدورله  كان وقد
 همعت جتاوباو  ةريَ كب ردودا تلقى حىت وضوعمب تتدخل أن فيكفي اجملتمع، من الشرائح ذهه طرف من اري كب ابجتاو 

  .يبهر  بشكل
 ذاه 2.0 مصطلح يعترب Web ظهر وقد ة،ري األخ اآلونة يف علوماتيةامل قطاع يطرحها اليت لحاتاملصط أحدث من

 ألول وذلك لسان على طلحاملص ذاه وذكر فرانسيسكو، سان مدينة يف 2003 عام الويب تطوير رمتمؤ  يف بالتحديد
 من فاهلد وكان الويب،  رئيس نائب "REILLY" السيد وهو  DALE DOUGHERTY، تقنيات جمال يف مرة
 أساس على ،2.0 ويب ومواقع1.0 ويب مواقع إىل نتاإلنرتً  مواقع وتقسيم للشبكة، جديد تصور وضع وه رملؤمتا ذاه
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 يف طلحاملص ذاه أخذ رملؤمتا ذاه من االنتهاء وبعد نت،اإلنرتً  مواقع تقدمها اليت والتكنولوجيات والتطبيقات ماتخلدا
 تقدمي يستطع مل رملؤمتفا ،احملددة اطر لو يكنمل هأن ري غ غامضة، بطريقة ولكن نتاإلنرتً  مستخدمي نيب والتنقل الرواج
ا2.0 الويب عن ددحم تعريف ا، وخدما  أي يستطيع ولد حمددا مقننا شكال املصطلح هذا يأخذ مل اآلن وإىل وتطبيقا
  1هلا. حمدد تعريف وضع يف باحث

  network Social االجتماعية الشبكة يسمى ما على األساس يف تقوم 2.0الويب فكرة فإن عام، وبشكل
دف  منها، فيدينملستا نيوب ، بينها وديناميكية تفاعل أكثر إنسانية، شبكة إىل نتاإلنرتً  شبكة يلحتو  إىل بذلك و

 hi5.com و مثل Social Networks االجتماعية الشبكات على تكوينها يف تعتمد اليت ديدةجلا قعملواا موجة فهو
 تضالملفا بوضع تسمح اليت اقعملو ا أو ،عليها التعديل وقعملا زائر يستطيع اليت الصفحات يهو  wiki الويكي ياتجمبر 

 del.icio.us موقع مثل فيها والبحث عليها عاالطال اآلخرون، يستطيع حبيث ، (Favorites)  نترت اإلن على
ا تستمد اليت واقعملا عمجي يه وباختصار  الويب مواقع أشهر ومن بينهم، فيما أنفسهم نيستخدمملا تفاعل من قو

 :الرائدة2.0
للتواصل مع األشخاص   اجتماعيهو موقع  :: http://www.facebook.com ورابطهFace book، الفايسبوك -

 وإرسال صور و مقاطع فيديو.واملؤسسات 
 التسجيل طريق عن بأنفسهم املستفيدون يضعها اليت للفيديوهات بدعم ألكرب موقع ويعترب:  You tube اليوتيوب- 
      http://www.youtube.com   :هورابط وقع،امل يف

التعديل أو فيها مقالة إضافة يستطيع مستفيد أي ألن رة،احل سوعةملو ا عليها ويطلق : Wikipedia ويكيبيديا-   
 ورابطه العربية اللغة فيها امب لغة 250 يف وقعملا ذاه و بالفعل موجودة مقالةعلى 

http://www.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
 على واعتمدت اإلنسانية الشبكة على اعتمدت واقعملا ذهه كل أن صةخلالوا ،2.0 الويب مواقع من ريهاوغ

تم نرتنتاأل لشبكة ديداجل واملعىن 2.0الويبىن مع يعكس امم اهتواحم يف تفيدملسا  على االجتماعية الشبكات و
                                                            

 للتواجدواالستخدام شاملة راسة د (والمكتبة، األخصائي على وتأثيرها االجتماعية الشبكات العال، عبد خليفة هبة حممد السيد، سليمان عادل أمينة1 
 7- 5 جامعة حلوان، ،" مصر في والمجتمع المكتبة" :بعنوان مصر في والمعلومات المكتبات ألخصائي عشر الثالث المؤتمر)بوك الفيس لموقع
  - :اإللكتروني الموقع عمى ، 2002 يوليو

2015/02/17 http://www.elaegypt.com/DownLoads/2009/amina_heba.doc  
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  أي أو بعينها، كليات جامعات، مدارس، عمل، ،) كأماكنيزةمم صفات يف يشًتكون الذين باألشخاص نتاالنرتً 
 جدد أشخاص للقاء يتطلعون والذين ،األنرتنت شبكة على بكثرة متوفرون األشخاص وهؤالء ،(االمتام موحدةجمموعة 

م إشهار يف ويتعاونوا يتكاتفوا حىت م هوايا م، واهتماما  الصداقات وتطوير وتنسيق التنس رياضة من ابتداء وانتماءا
 1 .بالسياسة انتهاء
 مكنت كما ،...الفيديو مقاطع وتبادل والصور فاتاملل مشاركة إمكانية صفحيهاملت االجتماعية اقعاملو  أتاحت وقد

 الشبكات وتصدرت الرسائل، وإرسال الفورية احملادثات وإجراء ونية،اإللكرت  دوناتامل إنشاء من مستخدميها
 .اليوتوب الفيديو مقاطع وموقع وتويرت الفايسبوك :يه ورئيسية مةها مواقع ثةثال ذهه االجتماعية

 من هحساب على يدخل )مليار 1.2 ايلمجإ من( يسبوكاف مستخدم مليون : 945 كان ، 2013 من الرابع الربع يف
 .السابقة السنة عن %4 : بزيادة ، نقال اتفه

 .نتاإلنرت  شبكة مستخدمي ثلثي عن يزيد ما عليها أقبل فقد االجتماعية،املواقع  ذهه وتطور لتنامي ونتيجة
 :2يلي كما شيوعها وأماكن االجتماعي التواصل شبكات من عدد عرض كنناومي
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            

 العربية "اإللكترونية والمواقع االجتماعية للمواقع مقارنة سةرا د المتلقين جمهور على االجتماعي التواصل شبكات تأثير المنصور، محمد1 
  .27ص ،  2012الدامنارك، يف العربية األكادميية منشورة، غري ماجستري ،"نموذجا .
مركز الدراسات اإلسرتاتيجية، جامعة  املالك عبد العزيز،  ،"المعرفة نحوالمجتمع :"بعنوان سلسلة االلكرتونية، االجتماعي التواصل وشبكات املعرفة2 

  .6ص  2012،39اإلصدار 
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  شيوعها وأماكن االجتماعية الشبكات : )1- 1(الجدول  

  انتشارھا أماكن  الشبكات
  يملعا مستوى على رائجة   تويرت -سبيس ماي -فيسبوك
  ملانياأ   زي يف ستودي
  كندا   نكسوبيا

  اجملر   أيو أيو
  التفيا يف   إل دروجيم
  إسبانيا   توينيت
  بولندا   كلبسا نازا
  ولنداه   كونتاكيت يف-ىايفر-فايف ىاي-بيو

  الوسطى وأمريكا نوبيةاجل أمريكا  فايف ىاي -أوركت
  أوروبا أجزاء بعض   تاجد -روك سكاي -زنج -بادو

 -مالتبلي -رنش -ميكسي -رتفرندس -أوركت
  رنرن-ورلد ساي

  الباسفيك وجزر آسيا

  
 مركز ،املعرفة اجملتمع وحن :بعنوان سلسلة ونية،االلكرت  االجتماعي التواصل وشبكات رفةملعا :المصدر

                                          6 ص  2012،39 اإلصدار العزيز، عبد املالك  جامعة ،االسرتاتيجية الدراسات
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  : دور التسويق اإللكترونيالثالث المطلب  
، فقد مكنت البيانات ن السوق من حتسني موقفه التنافسييتسم التسويق االلكرتوين ببعض اخلصائص اليت ستمك

ا مع العمالء ، وميكن القول  الناجتة عن التسويق االلكرتوين التفاعلي العديد من الشركات النامجة عن تعظيم اتصاال
  أن التسويق اإللكرتوين يؤدي إىل :

 لب.طحتول التسويق الكبري إىل التسويق حسب ال-
 حتول اإلعالن املوحد إىل حوار مع املستهلك.-     
 حتول من الرتكيز على إمتام الصفقة إىل بناء عالقات. -   
 حتول دور املستهلك من السلبية إىل اإلجيابية.-   

  وسوف يساعد التسويق االلكرتوين املسوق على تعظيم فاعلية اسرتاتيجية التنافسية عن طريق:
 التحديد الدقيق للسوق.-     

 حساب العائد من اإلعالنات على وجه الدقة.-
 ط اإلعالن والرتويج ببيانات ديناميكية تستعمل يف تعظيم القيمة الكلية للمستهلك.رب-
 .بناء عالقات طويلة املدى مع العميل بدال من الرتكيز فقط على البحث عن عميل والبيع له-

  اإللكتروني التسويق وتحديات "سلبيات " عيوب المطلب الرابع:
  :يلي وله عيوب سنتطرق إليها كمايواجه التسويق اإللكرتوين عدة حتديات 

  السلبيات أوال:   
 أن ميكن مثال  املوقع زوار أن ،حيث أقوى بصورة الفشل عن يعرب ولكنه النجاح يعطي األنرتنت عرب التسويق-

  .عليه ينقلبوا ذلك من واألكثر بل املوقع من بساطة بكل خيرجوا
 واضحة غري أيضا التزال فوائدها أن االعتبار عني يف األخذ مع هلاالتنبؤ  يصعب األنرتنت عرب التسويق تكاليف-

  ومؤكدة.
  . الجملا هذا يف لتدخل األنرتنت استخدام يف واملهارة املسبقة والدراية اخلربة توافر ضرورة-
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 شديد يصبح أن إىل مييل حر طريق كأي للمعلومات السريع فالطريق ، للغاية مزدمحة أصبحت األنرتنت شبكة- 
 .عليه الناس تكدس كلما الزحام

 واخلاصة املختلفة الويب مواقع على املبذولة ،واجلهود الثمن باهظة تكون أن ميكن األنرتنت شبكة يف املبذولة اجلهود-
 ... والردود األخبار جملموعات والتتبع بالتصميم

 .األنرتنت مع للتعامل حمددة قدرات هلم الذين العمالء ،خاصة اجلميع إىل يصل ال األنرتنت عرب التسويق-
 . اخلطوات سريعة األنرتنت عرب التسويق بيئة ألن ،وذلك التسويق على الضغط يزيد األنرتنت عامل-
 . صعبا أمرا يعترب التسويقية النفقات أثر قياس أن حيث ، باألنرتنت املرتبطة اجلهود تكلفة تربير صعوبة- 
  .1مستقبال األنرتنت عرب التسويق ضمان عدم ،مع األنرتنت على األخطاء ارتكاب سهولة-
  اإللكتروني التسويق تحدياتثانيا : 
 أو العقبات أو الصعوبات من العديد يواجه اإللكرتوين التسويق أن إىل املختلفة والدراسات الكتابات تشري 

 على للحصول العقبات هذه على التغلب جيب ولذلك ، فعالية استخدامه من تقلل ،وقد عليه تؤثر اليت التحديات
 : يلي فيما تتمثل هذه التحديات وأهم السابقة وفوائده مزاياه

 أو املنتج اسم يف املستخدمة الكلمات معاين املسوق يعلم أن جيب ،حيث األجنبية باللغات اخلاص التحدي-
 ... اإلعالنات أو العالمة

 يصلح وال الغربية تمعاتاجمل يف ا املسلم األمور من الكثري فهناك عاتجملتما بني الثقافية بالفروق اخلاص التحدي-
 .العربية الدول يف تطبيقها

 تسمح ال دول هناك مثال اإلعالن جمال ففي ، التجارية باألنشطة املرتبطة األجنبية بالقوانني اخلاص التحدي-
 إسبانيا. مثل اإلعالن يف القومي علمها باستخدام

 . والقرصنة التحايل خاصة االئتمان بطاقات استخدام ومشاكل ، الدفع بطرق اخلاص التحدي-
 .األجنبية الدول يف املوزعني مثل األجانب بالشركاء اخلاص التحدي- 

                                                            

  50- 49.ص.2008  ،مصر،. دار الفكر اجلامعي ، القاهرة " التسويق اإللكتروني" حممد ، الصرييف1
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 وال احمللي السوق السلعي املزيج يالئم فقد ، األسوق من سوق لكل املناسب السلعي باملزيج اخلاص التحدي- 
 . األجنيب السوق يالئم

 .اإللكرتوين للموقع املصاحبة املوسيقى باختيار اخلاص التحدي-
 )... املوسيقى ،األلوان ،توىاحمل( استخدامها قبل اإللكرتوين للموقع الالزمة باالختبارات اخلاص التحدي-
 ومستوى ،الصوت نقاء درجة مثل الكالم أو الصور استخدام مثل االتصال معوقات على بالتغلب اخلاص التحدي-

 ....الضوضاء
 يعطي أن املسوق على جيب حيث ،واحملتمل الفعلي املستهلك عن أكثر معلومات على باحلصول اخلاص التحدي- 

  1.نفسه عن من املعلومات ممكن كم أكرب منه يطلب عندما والسرية باألمان اإلحساس املستهلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  433،  434ص  ،2004 إسكندرية ،مصر: الدار اجلامعية ،  مبادىء التسويق.القاهرةالصحن ، فريد .وآخرون.  1
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  الفصل : خاتمة
ولقد شاهد التسويق عدة ككل   واالقتصادللمؤسسة واألفراد  ابري دورا كق تلعب ويمما سبق يتضح أن وظيفة التس

حتوالت وتطورات وهذا من خالل الوسائل املستعلمة قصد مواكبة العصر وهذا من أجل إرضاء الزبون وحتقيق أهداف 
  يواجه عراقيل خاصة يف عاملنا . إال أن التسويق احلديث الزال  املنظمة وكسب والءه وعمالء جدد ،

والدور  خصائصهاويف الفصل السابق حول التطرق إىل نشأة وتطور التسويق واملفاهيم األساسية هلذه الوظيفة وأهم 
أي التسويق اإللكرتوين والتعريف به للموضوع  مت التمهيد الذي تلعبه بالنسبة جلميع األطراف االقتصادية ومن
 ب مواجهتها والعيوب الواجب تصححها. ومتطلباته وأهم العناصر األساسية له والتحديات اليت جي

 



 

  
 

  
 

    
لكتروني الفصل الثاني:التسويق اإل

 لمؤسسةلفي خلق ميزة تنافسية 
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  تمهيد :
 اجناز من ميكنها مبا التنافسي مركزها تدعيمومنوها و  استقرارها، متطلبات توفري على املؤسسات حترص       

ا  من يتفاوت ذلك، حتقيق يف جناحها مستوى أن إىل يشري املؤسسات واقع أن إال أهدافها، لتحقيق اسرتاتيجيا
ا أخرى إىل مؤسسة ا حسب قدر  و فرص من ا يرتبط ما و اخلارجية، بيئتها يف التغريات مع التعامل يف وكفاء
 جهة من ضعف أوجه و قوة نقاط من ا يرتبط ما و الداخلية بيئتها خصائص و جهة، من ديدات أو قيود
  .أخرى

ومن أجل البقاء يف مركزها أو التميز عن باقي املؤسسات لبد من تطوير أنشطتها وخاصة التسويق ألن له تأثري  
 نيب والتعامل االتصال بسهولة تتمثل ةري كث فوائد لو ينو لكرت اإل التسويق انكبري على التنافسية بني املؤسسات 

هذا  أن إال الصفقات، وعقد تنفيذ املعامالت يف والسرعة والوقت اجلهد وتقليص  العاملي ستوىعلى امل الشركات
 حيث األنرتنت، عرب التجارية الصفقات عقد يف والثقة باألمن الصلة ذات بعض املشاكل والعقبات يتضمن اجملال

  التقرب من العميل . ويقتضهااملؤسسة  اسرتاتيجيةأنه يساهم يف 
التسويق  إسهاماتخمتلف املفاهيم حول املنافسة والتنافسية وكيفية خلق ميزة تنافسية وماهي ويبني لنا هذا الفصل 
  :ال وهذا من خالل املباحث التاليةاإللكرتوين يف هذا اجمل

  التنافسية املنافسة :األول املبحث -
   التنافسية امليزة ماهية :الثاين املبحث -
  التنافسية على اإللكرتوين التسويق تأثري: الثالث املبحث -
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  المنافسة التنافسية  :المبحث األول
  سنتطرق من خالل هذا املبحث إىل خمتلف املفاهيم للمنافسة والتنافسية ومصادرها وأنواعها

  تعريف المنافسة وأنواعها  :المطلب األول
ميثل مفهوم املنافسة يف اخلصام والعداء وذلك يف بداية إنتشاره وبإتساعه مشل كل اجملاالت اليت يرتدها      

  .وأنواعها املنافسةاملنافسون بصرف النظر عن عددهم وجمال نشاطهم، فتعددت وجهات النظر حول تعريف 
  تعريف المنافسة :أوال

املزامحة بني األشخاص أو بني قوى تسعى لتحقيق نفس اهلدف تكتسي املنافسة عدة معاين، فهي من جهة تعين 
ومن جهة أخرى تعين العالقة بني املنتجني والتجار يف صراعهم على الزبائن واملنافسة تقوم على خاصية جوهرية 

  هي التميز ونتيجتها احلتمية هي القدرة على جلب الزبائن.
التقاء  "و تعين كذلك:  1."بني املشرتين على نفس املنتج التنافس بني البائعني أو "يقصد باملنافسة:       

العارضني و الطالبني يف سوق معني، مما ينتج عنه التنافس الذي يؤدي حتما إىل ختفيض السعر حىت يتساوى مع 
  2."التكلفة املتوسطة

ا: مقدرة املؤسسة على املواجهة و التكيف مع منافسيها ، سواء يف السوق  "كما ميكن تعريف املنافسة على أ
فهي  أفضل مدة، ويفالداخلية أو اخلارجية مبنتج تنافسي الذي يتميز بأقل تكلفة و جودة مطلوبة ( مقبولة ) 

  3  "والتوزيعية . اإلنتاجية  تتقنيا تساهم يف حتوالت وتطور اهلياكل االقتصادية و ذلك بتطوير

املنافسة تعدد املسوقني و تنافسهم لكسب العميل باالعتماد على أساليب خمتلفة كاألسعار  "كما تعرف أيضا : 

. "و اجلودة و املواصفات و توقيت البيع و أسلوب التوزيع و اخلدمة بعد البيع و كسب الوالء السلعي و غريها

 وبني (قوتني العرض والطلب)يف حني واحد، على منتوج اقتصرت نستنتج من املفاهيم السابقة بأن املنافسة4

واملنافسة بني  واإلمكانيات والقدرات املتكاملة واملنافسة بني املنتجات البديلة، اليوم على أساس الوقت، جتاوزته

ة واليت تقدم إىل نفس جمموعة الزبائن وبأسعار متقاربة أي نفس السوق املستهدف.   املنتجات املتشا

                                                            
 .25، ص2003املاجستري، جامعة اجلزائر، ، مذكرة نيل شهادة أهمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة"حناسية  رتيبة،" 1
 .25حناسية  رتيبة، مرجع سابق، ص 2
 .2، ص 2005دوخ فريد، دور التنافسية يف تسيري املؤسسة، مذكرة ليسانس، املركز اجلامعي باملدية،  3
 .20، ص2000، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، مصر،المنافسة و الترويج التطبيقي"فريد النجار، " 4



 

 

39 
 

 الفصل الثاني                               التسويق اإللكتروني في خلق ميزة تنافسية للمؤسسة

  1المنافسةأنواع  ثانيا:

  المنافسة الكاملة: -1

الشرط األساسي لتوفري هذا النوع من املنافسة، هو وجود عدد كبري من الوحدات اإلنتاجية، و هذا العدد     

جيب أن يبلغ من الكرب درجة يصري معها اإلنتاج الذي تعرضه أي وحدة إنتاجية مبفردها ، كمية ضئيلة بالنسبة 

بأكملها، فبذلك إذا توقفت إحدى املؤسسات عن اإلنتاج أو إذا  ملكونة للصناعةلإلنتاج الكلي جلميع الوحدات ا

قررت مضاعفة إنتاجها ، فهذا التصرف لن يؤثر على حالة العرض الكلي للصناعة. و من مثة فالوحدة اإلنتاجية 

ا اخلاصة، ال تستطيع التأثري يف األسعار السائدة يف السوق، و يتحدد سعر السوق عن طريق تفاعل قوى  بتصرفا

العرض و الطلب، وهذا السعر تقبله الوحدات اإلنتاجية على أنه أمر مسلم به و ال تستطيع تغيريه، و مهمة رجال 

التسويق حمدودة للغاية، و يتم الرتكيز على الوالء للعالمة التجارية، أو املؤسسة املنتجة ، و لكن هذا النوع من 

ذه الصورة.   األسواق ال يوجد 

  نافسة االحتكارية:الم -2

كما تدل تسميتها فهي تشمل على صفات احتكارية و تنافسية يف نفس الوقت، و هذا النوع من املنافسة قد      

يكون أكثر واقعية من حالة املنافسة الكاملة، و يتميز هذا النوع بوجود عدد كبري من منتجي سلعة معينة، و لكن 

و مهما كرب هذا العدد فمازال هناك اختالفا عن املنافسة الكاملة اليت  عن إنتاج  اآلخر، إنتاج كل منهم يتميز

تشرتط فيها التماثل التام يف الوحدات اليت تنتجها الصناعة، و أوجه االختالف بني السلع اليت ينتجها منتجون 

مع ذلك  خمتلفون، تنحصر عادة يف اختالف السلع من حيث الشكل، النوع، التعبئة، التغليف، النوعية...، و

ا تؤدي نفس الوظيفة، و تستطيع إدارة التسويق أن متارس مهامها يف  تعترب السلع بدائل جيدة لبعضها ، أي أ

ا، و الرتكيز على املغريات البيعية اخلاصة و متييزها عن السلع املنافسة.   إعداد سياسات تسويقية خاصة 

                                                            
 73، ص1998مصر  االسكندرية، ، مكتبة األهرام،التسويق الفعالطلعت أسعد عبد احلميد،  1



 

 

40 
 

 الفصل الثاني                               التسويق اإللكتروني في خلق ميزة تنافسية للمؤسسة

   القلة: منافسة-3   

وكل  منهم يتمتع بكرب حجم إمكانياته ملنافسة ، عدد قليل من املنتجني كليعمل يف ضوء هذا النوع من ا    

منهم يعرف جيدا ما يفعله اآلخرون، و لدى كل منهم القدرة لبناء سياسات تسويقية تنافسية ، و ال يتمتع 

لى الوسائل املستهلك مبعرفة كاملة بكافة هذه السياسات لكل أنواع املنافسني، و يسعى معظم هؤالء يف الرتكيز ع

ملنتجات املؤسسة، و  الرتوجيية، و الوسائل الفنية، و التكنولوجية كوسيلة لتطوير املنتجات و جذب والء العمالء

عادة ما يسعى هؤالء املنتجون إىل اإلنفاق فيما بينهم على تقسيم السوق إىل جمموعة من مناطق النفوذ أو 

  احتادات املنتجني.

  .أنواعهاو  التنافسية :الثاني المطلب
 التفاسري من كبري عدد املفهوم هذا عن نتج ولقد األعمال، إدارة مدارس إنتاج التنافسية مفهوم يعترب     

 القرن من السبعينات يف هلا االنتباه" بورتر"  جلب أن منذ التنافسية مفهوم بتطوير اإلهتمام وتزايد القياس ومؤثرات
  .املاضي
  :للتنافسية متنوعة تعاريف أوال:
ا التنافسية تعريف ميكن       األسواق مستوى على املفروضة املنافسة و تتماشى وخدمات السلع إنتاج إمكانية بأ
 و االقتصادي التعاون منظمة وحسب املواطنني، معيشة مستوى ثابت بشكل و الوقت نفس يف وترتفع الدولية
ا (OCDE) التنمية ا على الوطين االقتصادي مستوى على التنافسية تعرف فإ  يف و وفقها ميكن اليت الدرجة أ
 توسع على حيافظ الذي الوقت يف و الدولية األسواق أذواق تواجه اليت واخلدمات السلع إنتاج وعادلة حرة شروط
 تضم عريضة فكرة هي التنافسية إن "Lendou  "يرى حني يف و ،  الطويل املدى على لشعبها احلقيقية الدخول
  ."االقتصادي النمو و املعيشة ومستويات الكلية اإلنتاجية

  التنافسية عوامل إلى المستند التعريف1-
 تواترها والتكلفة، وكان اجلودة السعر، وهي: عوامل ثالثة على) األقل على % 70(املؤسسات  مدراء معظم يركز
ا على تعريفها ميكن التنافسية فإن ذلك على وبناء %33.75،% 58.75،%67.5 التوايل: على  تقدمي أ
  .الزبائن قبل من مقبول وسعر عالية جودة ذو منَتج
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   السوق على المرتكز التعريف2-
ا، مقارنة السوق يف املؤسسة أداء خالل من تقاس التنافسية أن التعريف هذا مفاد  تقومي إىل استنادا وذلك بنظريا
  .النسبية السوق حصة
  كسلوك التنافسية3-
ا يرى من فمنهم خمتلفة، زوايا من للتنافسية ينظر ا يرى من ومنهم السوق، يف النمو دون حتول قد أ  قوي حمفز أ
 هنا ختضع التنافسية فإن وعليه املستويات، كل على لألداء متواصل حتسني قصد اجلهد من املزيد بذل حنو يدفع
   .املمارسني قبل من ذايت لتقومي
 احتالل قصد حتقيقه يف املؤسسة ،جتتهد األبعاد متعدد كمفهوم التنافسية صورة تقدمي سبق ما ضوء على ميكن
 جتعل اليت الكيفيات يف التفكري إىل تدفع ذهنية حالة – التنافسية أي– فهي ، السوق يف مستمر تنافسي موقع

  .ممكنة فرتة أطول السوق يف موقعها وتطور حتافظ املؤسسة
   نافسيةتال ثانيا: أنواع

  :1مها صنفني إىل التنافسية تصنف
  املؤسسة وتنافسية املنتج تنافسية وتتضمن :الموضوع بحسب التنافسية- 1
 على يعتمد ما وكثري ،كافيا ليس لكنه املؤسسة لتنافسية الزما شرطا املنتج تنافسية تعترب :المنتج تنافسية1-1

 قد أخرى معايري هناك أن باعتبار مضلال أمرا ذلك ويعد ،معني منَتج تنافسية لتقومي وحيد كمعيار سعر التكلفة
 الدقيق التعرف من متكن معربة معايري اختيار جيب وعليه ،البيع بعد ما وخدمات كاجلودة داللة أكثر تكون
  .معني وقت يف السوق يف املنَتج وضعية على

 من احسا يتم ال ،حيث باملنَتج املتعلقة تلك من أمشل مستوى على تقوينها يتم :المؤسسة تنافسية1-2
 هذا ينتجه الذي اهلامش إىل باالستناد املايل التقومي يتم حني يف ، النتائج من املستوى نفس يف املالية الناحية
 واألعباء ، جهة من املنتجات كل هوامش االعتبار بعني آخذين تقوميها فيتم املؤسسة تنافسية أما ، األخري
 من إخل...املالية ،واملصاريف والتطوير البحث ،نفقات العامة ،النفقات البنية تكاليف بينها من جند اليت اإلمجالية
 خسائر إىل يؤدي ذلك فإن أطول مدة ذلك واستمر اهلوامش والنفقات املصاريف هذه فاقت فإذا أخرى، جهة

                                                            
 أعمال إدارة فرع ، املاجستري شهادة لنيل مقدمة رسالة. ، تطويرها ، تنميتها ، مصادرها ، االقتصادية املؤسسة يف التنافسية امليزةعمار بوشناف    1

 .12- 11ص 2002 الدفعة ،اجلزائر
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 كانت إذا إال ذلك بتم وال لزبائنها قيمة بتقدمي مطالبة فاملؤسسة مث ومن ، حتملها املؤسسة يصعب على كبرية
  .امستويا كل على إضافية قيمة حققت

 .التنافسية والقدرة امللحوظة التنافسية يف متثل :الزمن وفق التنافسية- 2
 جيب أنه ،غري حماسبية دورة خالل احملققة اإلجيابية النتائج على التنافسية هذه تعتمد: الملحوظة التنافسية2-1
 يف املؤسسة جعلت ظروف عن ،أو السوق يف عابرة فرصة عن تنجم قد الكو  النتائج هذه بشأن نتفاعل أال

 .الطويل املدى يف كذلك تكون ال قد القصري املدى يف اإلجيابية ؛فالنتائج احتكارية وضعية
 عالقات تربطها األخرية هذه أن حيث املعايري من جمموعة إىل تستند التنافسية القدرة : التنافسية القدرة2-2

 القدرة فإن ، امللحوظة التنافسية القدرة من جانبا  يوضح ألنه ضروريا يعترب معيار ؛فكل بينها فيما متداخلة
  استغالل دورات خالل من طويلة وبنظرة ، املستقبلية بالفرص ختتص التنافسية

 استمراريةتضمن  ال أهداف حتقيق يف واملوارد اجلهود تضيع ال حىت التنافسية أنواع بني التفرقة املهم من إنه
 .تطورها وال املؤسسة

  عناصر البيئة التنافسية الثالث:المطلب 
 ال بد اإلشارة بأن املنافسني ليسوا فقط تلك املؤسسات اليت تنشط يف نفس السوق، و تنتج نفس       

املنتجات،  و حتاول اقتطاع شرحية الزبائن الذين اعتادوا التعامل مع املؤسسة، و لكن املنافسني هم كل من يساوم 
و حتليله للبيئة التنافسية إىل  يف ضوء مناقشته Porterاملؤسسة و حياول أن يقتطع جانبا من أرباحها، فقد أشار 

 :   1كن إبرازها يف الشكل اآليتأن هناك مخسة أنواع من القوى أو فئات املنافسني مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 65،ص1998مصر،دار اإلسكندرية،  ،"الميزة التنافسية في مجال األعمال "خليل مرسي، نبيل 1
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 قوى التنافس الخمس نموذج :)1 (2-الشكل رقم
 

                           :    لمزاحمة بين المنافسينا                                                                             :لالدخو حواجز    
  نمو الصناعة-                                    اقتصاديات الحجم                              -  
  تمييز المنتج -تمييز المنتج                                                                     -  
   التمركز و التوازن بين المنافسين- مركز العالمة                                                                   -  
  مركز العالمة -                                         تكلفة التبديل                            - 
  تكاليف التبديل -مقدرة الوصول الى منافذ التوزيع                                                -  
   زيادة الطاقة بشكل متقطع- احتياجات رأس المال                                                            -  
  القدرة على الحصول على أحدث التكنولوجيا -  

  حواجز الخروج:                                                                                  
  تكلفة الخروج لمرة واحدة-                                                                                  
  العالقات المتداخلة مع وحدات أخرى-                                                                                  
  حواجز عاطفية -                                                                                  

 قيود حكومية و اجتماعية -                                                                                  
    قوى التنافس النابعة من                                  قوى التنافس النابعة من                          
  المشترين لقوة                       لقوة                                      ممارسة نالموردي ممارسة                  

 المساومة                                                المساومة                              
  قوة المشترين:              :                                             قوة الموردين        

  عدد المشترين المهمين-                    عدد الموردين المهمين                                         -
  مدى توافر بدائل لمنتجات الصناعة-مدى توافر بدائل لمنتجات الموردين                                             -
  مدى مساهمة الصناعة في التكلفة-تكلفة التبديل الخاص                                                   التمييز أو -
  بمنتجات الموردين                                                                  الكلية للمشترين  
  ربحية المشترين-                      مساهمة الموردين في جودة الخدمة                        -

  المرتبطة بمنتجات الصناعة
  توافر البدائل:أهمية الصناعة في تحقيق ربح للموردين                                     -

  توافر بدائل قريبة-                                                                                
  تكاليف التبديل بالنسبة لمستخدم المنتج-                                                                                

  تكاليف مصنعي السلعة البديلة-                                                                               
مؤسسات لديھا منتجات                                                                                           سعر/ قيمة السلعة البديلة -

 بديلة

شدة المزاحمة في نفس 
 القطاع 

 المشترون المردون 

االداخلون الجدد و 
 المحتملون
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  .65ص ،1998مصر، ،اإلسكندرية دار ،الميزة التنافسية في مجال األعمالالمصدر: نبيل خليل مرسي، 

، أو الضغوط على رحبية املؤسسة، وعندما تكون التأثريوطبيعة القوى مع بعضها البعض كمحدد لنوع  وتعمل هذه
  .والعكسعلى رحبيتها  والتأثري السليب، أي يف صاحل املؤسسة يقل الضغط والعوامل مواتيةالقوى 

عليها أن تدرس هذه  وهلذا جيبواحد من هؤالء املنافسني، على حتدي املؤسسة بشكل خمتلف،  ويعمل كل
   األطراف املختلفة على وضعها التنافسي:مدى تأثري وتتعرف علىالعناصر 

يقدمون للسوق نفس املنتجات و ينافسون على اجلودة، السعر، اخلدمات،  المنافسون في نفس الصناعة: - 1
أو عليها مجيعا يف حماولة اقتناص جانب من الذي حتققه املؤسسة من مبيعات، و عند حتديد املؤسسة ملنافسيها يف 

  بني مخسة أنواع من املنافسة و ذلك على النحو التايل: األسواق، ميكن التمييز
ة  -  أي لنفس السوق وبأسعار متقاربةلنفس جمموعة الزبائن،  واليت تقدماملنافسة بني املنتجات املتشا

  املستهدف.
  املنافسة بني املنتجات املختلفة اليت تشبع نفس احلاجة. -
  تفضيالت املستهلك. املنافسة بني املنتجات املختلفة للحصول على -
 والقدرة علىجمال احلصول على زيادة السوق  وذلك يفاملنافسة بني املؤسسات املختلفة اليت تنتج سلعا متنافسة  -

  .واحلصة السوقيةاالبتكار 
ذا يقللونيساومون لرفع أسعار ما يبيعونه للمؤسسة، : الموردون- 2   ،من ما كان هلا أن حتققه من أرباح و

 وعدم القيامالذي ميارسه املورد يف االلتزام باملواصفات املطلوبة يف التوريد، ويف التوقيت املناسب  التأثريويأيت 
وضمان هذا فكلما زادت قدرة املؤسسة على التأثري يف املوردين، وعلى بفرض أسعار عالية يف حاالت الندرة...، 

م، كلما   .وزيادة ارباحهااليفها من خفض تكومتكنت حتسن موقفها التنافسي،  تعاو
  أما عن:

وبالتايل يسامهون  وزيادة اخلدمات اليت حيصلون عليها،لتخفيض أسعار ما يشرتونه،  : فهم يساومونالزبائن- 3
  الصايف ألرباحها. وتقليل العائديف تصعيب مهمة املؤسسة  أيضا

ديد لسحب الزبائن السلع البديلة:  منتجو- 4 وبالتايل التعامل مع املؤسسة،  من واملوردين أيضافهو مصدر 
ا. عدم   متكينها من حتقيق احملافظة على مبيعا
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فهم الذين تغريهم األرباح اليت حتققها املؤسسة يف صناعة معينة، فيقررون دخول المنافسون المحتملون:  -5
 ختفيض املبيعات، و  تكون النتيجة سحب من ساحة السوقذات اجملال لتحقيق نصيب من تلك األرباح، ف

    1األرباح. 
  التنافسية اإلستراتيجية: رابعال المطلب

 من بينهم. واإلسرتاتيجية التنافسيةإن ألي مؤسسة عدة إسرتاتيجيات وهذا لضمان بقاءها 
 :التنافس استراتيجية مفهوم
 ومستمرة متواصلة ميزة حتقيق إىل تؤدي اليت التصرفات من متكاملة جمموعة اأ على التنافس جيةتياسرتا تعرف
 .املنافسني عن
  2:هي أساسية مكونات ثالث خالل من تتحدد وهي
 .املؤسسة تتبعها اليت التنافسية االسرتاتيجيات يف وتتجلى : التنافس طريقة -
 واملنافسني األسواق ، التنافس ميدان اختيار وتتضمن : التنافس حلبة -
 التنافسية امليزة أساس تعترب واليت املنظمة لدى املتوفرة واملهارات األصول ويشمل :التنافس أساس -

  :3هي اسرتاتيجيات ثالث بني التمييز وميكن
  للتنافس بغرض حتقيق أداء أفضل على بقية املنافسني يف القطاع. اسرتاتيجيات"بورتر" ثالث  ولقد اقرتح

زامنا توفريا ت وهذااإلسرتاتيجية اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة يف القطاع،  ومفاده هذه إستراتيجية قيادة التكلفة:- 1
الكفاءة يف السوق  وحتسنياحلوافز لتحقيق ذلك، كوجود فرص مشجعة على ختفيض التكلفة لعديد من الدوافع و 

ممكنة من مشرتين واعني متاما باألسعار. وهلذه اإلسرتاتيجية عدة مزايا جذابة للمؤسسات املنتجة بأقل تكلفة من 
  بينها: 

  موقع أفضل من حيث املنافسة على أساس السعر. اكتساب -
  ر. التمتع حبصانة ضد الزبائن األقوياء حيث ال ميكنهم املساومة على ختفيض األسعا -
حتقيق كفاءة تسمح هلا يف حتديد السعر و ال اعتباراتاألمن من املوردين األقوياء خاصة يف حالة ما إذا كانت  -

  .واحلرجةاهلامة  تأسعار املداخال ارتفاعهامش ربح معني ملواجهة الضغوط 
  موقع تنافسي ممتاز ميكن من ختفيض السعر ملواجهة أي هجوم من املنافس اجلديد. احتالل -

                                                            
 .88ص مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ،"اإلدارة اإلستراتيجية إدارة األلفية الثالثة"نادية العارف،  1
  79 ص، 1998 ، مصر،الدار االسكندارية، "الميزة التنافسية في مجال االعمال" ،نبيل مرسي خليل2
 .2004رسالة دكتوراه، املدرسة العليا للتجارة "، دراسة حول اإلستراتجية المؤسسة العمومية اإلقتصادية في محيط تنافسي" ،لعالوي عمور3
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  ختفيضات السعر كسالح ضد السلع البديلة واليت قد تتمتع بأسعار جذابة. استخدام-
مبعىن متيز املنتوج املعروض بطريقة أو بأخرى، عن بقية خدمات مساعدة املستهلك أو  إستراتيجية التميز:- 2 

قيمة أكرب للمستهلك عدة للمستهلك أو على أساس تقدمي على أساس التفوق الفين، اجلودة، تقدمي خدمات مسا
ميكن القول بأن إسرتاتيجية التميز حتقق مزايا أكرب يف ظل عدة مواقف املنتوج نظري املبلغ املدفوع، و  بواسطة هذا

  منها:
  درجة متيزه عن غريه من املنتجات.يف املنتوج أو اخلدمة، و  اختالفاتموقف تقدير املستهلكني قيمة  -
 حاجات املستهلك. توافقها معاملنتوج و  استخداماتتعدد  -

ا الرتكيز على نسبية حمدودة من السوق بدال من تغطية السوق   إستراتيجة التركيز:- 3 ككل للوصول اليت يقصد 
يتم حتقيق امليزة التنافسية يف ظل هذه اإلسرتاتيجية إما بتميز املنتوج بشكل أفضل يشجع إىل أفضل موقف فيه، و 

ذا ذه اإلسرتاتيجية، أو من خالل تكاليف أقل للمنتوج املقدم هلحاجات القطاع السوقي املستهدف يف ظل ه
التكلفة األقل معا، و حتقق امليزة الناجتة عن إستخدام إسرتاتيجية الرتكيز أو التخصص القطاع السوقي، أو بالتميز و 

 يف احلاالت التالية:
  مون املنتوج بطرق خمتلفة.متميزة يف املشرتين ممن هلم حاجات خمتلفة أو يستخدوجود جمموعات خمتلفة و  -
 عدم حماولة أي منافس أخر التخصص يف نفس القطاع السوقي املستهدف. -
 حمدود.كفاية موارد املؤسسة غال بتغطية قطاع سوقي معني و   عدم -
 الرحبية.الصناعة بشكل كبري من حيث احلجم معدل النمو و تفاوت قطاعات  -
  .للتنافس العامة االسرتاتيجية إستخدام متطلبات يبني جدول يلي وفيما

  
  
  
  
  
  
 
 
 



 

 

47 
 

 الفصل الثاني                               التسويق اإللكتروني في خلق ميزة تنافسية للمؤسسة

               
  
  . 1إستخدام اإلستراتجيات التنافسية - :)1 -(2الجدول رقم  

  المتطلبات التنظيمية  المتطلبات من حيث المهارة و المادة  اإلستراتجية
قيادة 
  التكلفة

إستثمار رأمسايل مستمر وإمكانية توفري رأس  -
  املال.

 .فنيةمهارات هندسية و  -
 كفؤ على اليد العاملة.إشراف مكثف و  -
تصميم املنتجات على النحو الذي يسهل  -

 العملية.
  نظام توزيع دور كلفة منخفضة . -

  رقابة شديدة على التكلفة. -
 تقارير دورية وتفضيلية تتعلق بالرقابة -
 ذات مسؤوليات حمددة. هيكلة -
حوافز تعتمد على حجم املبيعات  -

  احملققة.

  مهارات تسويقية عالية.قدرات و  -  التميز
 مواصفات مميزة يف املنتوج. -
 اإلبتكار و التطور. -
 قدرات عالية يف اجملال البحوث. -
شهرة املؤسسة يف اجملال الزيادة يف اجلودة أو  -

 التكنولوجيا.
  قنوات توزيع فعالة وتعاون قوي مع الوسطاء.  -

تنسيق قوي بني الوظائف وخاصة  -
  البحوث و تطوير والتسويق. 

 وحوافز ذاتية أو غري كمية. مقاييس -
جذب عمالة ذات مهارات عالية  -

ومبدعة إضافة على العلماء 
  الباحثني.

  
مزيج من السياسات املشار إليها و موجهة إىل قطاع  -  الرتكيز

  السوق املعني.
مزيج من السياسات املشار إليها أعاله  -

  وموجهة إىل قطاع السوق املعني.
الطبعة األوىل الدار  ،"مفاهيم ونماذج تطبيقية اإلدارة اإلستراتجية"ثابت عبد الرمحان إدريس.  المصدر:

  .2002،مجهورية مصر العربية، اجلامعية اإلسكندرية 
 
  

                                                            
  .2002مجهورية مصر العربية، ،وىل الدار اجلامعية اإلسكندريةالطبعة األ ،مفاهيم ونماذج تطبيقية"اإلدارة اإلستراتجية "ثابت عبد الرمحان إدريس.   1
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  والشكل املوايل يوضح مكونات إسرتاتيجية التنافس
  1: مكونات إستراتجية التنافس2)-(2الشكل رقم

  الداخلية البيئة                                                     الخارجية البيئة     
   

  
  

       
        

   
  
 

  .81الميزة التنافسية في مجال األعمال ص  –المصدر: نبيل مرسي خليل 
 نفس يف ويشرتط فعالة، تنافس إلسرتاتيجية املؤسسة إتباع حالة يف يتم التنافسية امليزة حتقيق أن يتضح سبق ومما

 من و مستقبال، احملتملني أو احلاليني منافسيها من أي جانب، من اإلسرتاتيجية هذه مثل إتباع يتم ال أن الوقت
 حبيث و ناجحة، تنافس اسرتاتيجية بتنفيذ املؤسسة تقوم عندما املتواصلة التنافسية امليزة حتقيق يتم آخر جانب
  :مها معيارين تستويف

  جانب، أي من منافسيها احلاليني أو احملتملني. نعدم تطبيق هذه اإلسرتاتيجية م-
  على حتقيق نفس مزايا تلك اإلسرتاتيجية. عدم قدرة املؤسسة املنافسة األخرى -

شروط أساسية لكي تؤدي امليزة التنافسية اىل حتسني األداء املايل و التنافسي  ةو ميكن القول أيضا، بأن هناك ثالث
  للمؤسسة و هي:

 سوق أو أن تبلغ امليزة درجة من الكرب، حبيث متكن املؤسسة من حتقيق مزايا أو منافع كبري يف حالة الدخول إىل -
  قطاع معني من السوق.

  متواصلة نسبيا، مبعىن عدم إمكانية تقليدها بسهولة من جانب املؤسسات املنافسة هلا.أن تكون مستمرة و  -
                                                            

 81ص مرجع سابق، نبيل مرسي خليل، 1

  الداخلية اإلمكانات

  القوة جوانب*

 الضعف جوانب*

تنافسية ميزة

قويتنافسيموقع

اإلستراتيجية

 ھيكل الصناعة

 * الفرص

* التھديدات

التوافق
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  .ملحوظأن يكون أثرها ملموس و  -
  

  الميزة التنافسية  الثاني: ماهيةالمبحث 
بني املنافسني وهذا يكون  الريادة أو مكانة ما احتاللعن للمؤسسة عدة أهداف تسعى للوصول إليها وهذا 

    .خصائصها ومصادرها ،أنواعها بتميزها يف بيئتها ويف هذا املبحث سنتطرق حول مفهوم امليزة،
  التنافسية الميزة تعريف :ولألالمطلب ا

 حازت إذا الإ ذلك هلا يكون ولن النشاط ضمن منافسيها على التفوق قصد تنافسية، بيئة يف املؤسسة جتتهد     
 .عنهم متيزها عناصر أو عنصرا على

طرائق جديدة أكثر فاعلية من  اكتشافتنشأ امليزة التنافسية " مبجرد توصل املؤسسة إىل  :التنافسية الميزة تعريف
ك املستعملة من قبل املتنافسني، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا اإلكتشاف ميدانيا و مبعىن أخر إحداث لت

  .1" إبداع مبفهومه الواسععملية 
  :الثاني التعريف

 أساسية نقطة على املفهوم هذا ويعتمد M.PORTER كتابات ظهور إىل التنافسية امليزة مفهوم بدايات ترجع 
 تلبية اعلىقدر  وكذا ،هلا التنافسي املوقف هو األعمال منظمات لنجاح واحملدد أمهية األكثر العامل أن وهي

 .العمالء ورغبات احتياجات
 :منها نذكر التنافسية للميزة تعريفات عدة قدمت لقد
 ، التسليم توقيت أو السعر أو اجلودة يف املنافسني عن التميز قدرة هو األول : أساسيني شقني التنافسية القدرة -

 القدرة فهو الثاين الشق أما .الفاعل السريع التغري على والقدرة االبتكار يف وكذا ، البيع بعد أو قبل ما أو خدمات
متوقف  الثاين الشق يف النجاح أن شك وال ،والئهم وحتقق ،رضاهم وتزيد تتهيئي ،للعمالء سريعة مغازلة على
 2األول الشق يف النجاح على
 خلق يف جنحت إذا إال والئهم وبالتايل رضاهم وحتقيق ، العمالء من أكرب عدد جلب تستطيع ال املنظمة أن -
 وبأسعار ،العالية اجلودة ذات واخلدمات السلع دائما يفضل العميل ألن ،املنافسني باقي عن ا تتميز ميزة

اجتذاب  أو كسب تستطيع اأ أكيد ،القيمة تلك خلق يف املنظمة جنحت فذا ،البيع بعد ما وخبدمات منخفضة
 .ممكنة فرتة أطول احلاليني العمالء على واإلبقاء ،احملتملني العمالء من أكرب عدد

                                                            
1 M.POTER , L’avantage concurrentiel des nations, 1993. P 43. 

  221. ص، 2001،مصر، القاهرة، املصرية الكتب دار، لتصدير التنافسية القدرة بناء- العالمي التسويق ،مصطفى سيد امحد2 
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 إتباعها حالة يف حتقيقه يتم للمؤسسة تفوق عنصر أو ميزة" اأ على التنافسية امليزة تعرف :الثالث التعريف
 "1للتنافس معينة إلسرتاتيجية

  التنافسية الميزة خصائص المطلب الثاني:
  2:التالية باخلصائص التنافسية امليزة وتتمتع

  .تشابه على وليس اختالف على تبىن-1
  .املستقبلية بالفرص ختتص باعتبارها ؛الطويل املدى على تأسيسها يتم-2
 .جغرافيا مركزة تكون ما عادة-3

 :اآلتية الشروط إىل االستناد يتم فعالة التنافسية امليزة تكون وحىت
 املنافس؛ على والتفوق األسبقية تعطي أي ،حامسة-1
 ؛الزمن خالل تستمر أن مبعىن ،اإلستمرارية-2
 3إلغاؤها أو احماكا املنافس على يصعب أي ،الدفاع إمكانية-3

 بشرط مقرون احلسم شرط ؛باآلخر مرهون شرط كل ألن ،التنافسية امليزة فعالية جمتمعة الشروط هذه تضمن
 هلا وكيف ،إلغاؤها ميكن هشة وهي تستمر أن هلا فكيف ،الدفاع إمكانية بشرط مقرون األخري وهذا االستمرارية

  .طويال تستمر مل وهي حامسة تكون أن
  التنافسية لميزةا مصادر :المطلب الثالث

   4:على التنافسية القدرات بناء يف املعاصرة املنضمات تعتمد
  .واالتصاالت املعلومات تقنية مقدمتها ويف اجلديدة التقنيات استيعاب-
  وإتباع اإلنتاجية الطاقات وتنمية املختلفة التنظيم لعناصر والفاعلية املرونة الكتساب التنظيمية هياكلها تطوير -

  دون إضافية تكلفة بأقل .وقت أسرع يف املتمايزة العمالء طلبات إىل االستجابة هلا تتيح اليت املرن اإلنتاج أمناط
  .الكبري النتاج مبزايا التضحية

  وتفرقها منافسيها عن متيزها اليت التنافسية القدرة مصادر أهم من يعترب واملستمر الرخيص التمويل مصادر تدبري -
  .عنهم

  بأسرع العمالء إىل والوصول والتوزيع البيع آليات يف والتجديد التسويقية والتقنيات األمناط يف االبتكارات -

                                                            
   37،ص سابق مرجع خليل، مرسي نبيل1.

2. M.PORTER,op cit,p95 
3 G.GARIBALDI, Stratégie concurrentiel ;choisir et gagner ,ed d'organisation,1994, pp95-96 

   106ص،2001 ،مصر ، القاهرة ، للنشر غريب دار ، ياإلستراتج و البشرية الموارد إدارة السلمي، علي4 
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  التجاري االمتياز أسلوب إتباع أو االلكرتونية التجارة يف احلال هو كما وقت (franchise ) من وغريها
 .التسويقية االبتكارات

 التحالف، متميزة بشرية ومواد قيادية عناصر من للمنظمة يتوفر ما تنافسية ميزات الكتساب املصادر أهم ومن -
 .املنافسة طبيعة تغري أو باملوردين وااللتحام االستيعاب

 وليس املستقبلية الفرص بشأن التنافس على القدرة أن إىل األعمال إدارة جمال يف الدراسات إحدى وتشري
 من ذلك ويتحقق املستقبل يف األعمال منظمة جناح مدى حتدد اليت العوامل أهم من هي السوق يف احلالية الفرص
 .احملورية بالكفاءات عليه يطلق فيما املستقبلية الفرص إىل موصلة سريعة طرق إجياد خالل

 .1خدمات أو سلع من تقدمه فيما الريادة أو القيادة مركز للمنظمة حتقق اليت املتميزة الكفاءات أو
أنشطة من جمموعة وتداخل تضافر عن النامجة املهارات تلك " اأ على احملورية الكفاءات  larregle ويعرف 

  "وتراكمها بتطويرها تسمح حيث املنظمة
  : مها أساسيتني خباصتني تتصف وهي

  .للعميل ومباشرة أساسية منفعة خلق مبعىن للعميل قيمة خلق-
 لكن. املنافسة املنظمات من وأفضل ، نوعها من فريدة احملورية الكفاءة تكون أن بشرط املنافسني عن التمييز-

  التنافسية بامليزة تسمى واحملاكات التقليد صعبة تنافسية ميزة متتلك أن املنظمة على جيب حيث ، كايف هذا غري
 أن هي الكربى املشكلة فإن ، املنافسة قهر ضرورة املنظمة من يتطلب املتميز األداء كان فإذا ، املستدامة
  املنافسني
  تفرض ، ساخنة تنافسية نقاط وجود هي قائمة حقيقة دائما وتبقى االبتكار يولد فاالبتكار ، أيضا ذلك يعرفون
  2: ب ترتبط دائما نفسها

 :التكنولوجي اإلبداع- 1 
 تلك :هو التكنولوجي اإلبداع باعتبار للمنظمة، اإلسرتاتيجي التفكري يف مهما موقعا التكنولوجي اإلبداع حيتل

 ، اإلنتاج أساليب وكذلك ، أنواعها مبختلف املنتجات ختص اليت اإلجيابية باملستجدات تتعلق اليت العملية
 .تعقيدا أقل مستقبل يف والنمو التطور أفاق مث ومن
 لإلبداعات الرئيسي املغذي األخري هذا يعد حيث ،والتطوير البحث التكنولوجي اإلبداع مصادر أهم ومن

                                                            

 2005الشهادة ماجيسرت، فرع إدارة األعمال، اجلزائر، دفعة،  لنيل مقدمة رسالة ،للمؤسسة التنافسية الميزة تحقيق في الجودة دور العيهار، فلة1 
  .143ص 

  82بوشناف، مرجع سابق، ص عمار2 
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 املنظمات أما ، معتربة وبشرية مادية وإمكانات خمابر على تتوفر اليت الكبرية املنظمات خاصة التكنولوجية
تنشط  األ ،العمالء لدى املستقرة األفكار على اعتمادها خالل من التكنولوجيات تنتج فهي ،والصغرية املتوسطة
 .أخرى جهة من اإلمكانيات متلك وال ،جهة من منهم بالقرب

 :ب عليها يعد مل ما وإجيايب مفيد التكنولوجي اإلبداع يعد وال
 .استمراريتها تؤمن حىت الربح -
 .السالمة شروط على تتوفر منتجات اقتناء مبقدورهم يكون حيث العمالء، على ويعود -

 :على االعتماد املنظمة على وكذلك
 الكشف دفاملسخرة الوسائل وكذا ، املنظمة قبل من املبذولة اجلهود إىل تشري وهي : التكنولوجية اليقظة -
 أن وميكن ، حاليا املنظمة م واليت والتكنولوجيات ، التقنيات ميدان يف احلاصلة واملستجدات التطورات كل عن

 .مستقبال مها
 املستقبل واستباق سلوكهم فهم يتم حىت ، املنافسني لتحركات والصارمة الدقيقة املتابعة هي : التنافسية اليقظة -
  .املعلومات مجع خالل من ذلك ويتم
 املنتجات وعرض تطور وتتبع ، الطويل املدى على العمالء احتياجات تطور على تركز : التجارية اليقظة -

 املتطورة احلاجيات على التعرف ويعين ،واملنظمة واملوردين العمالء بني العالقة تطور على وكذا ،اجلديدة
 . اجلدد املوردين على والتعرف للعمالء

 : التنظيمي اإلبداع 2-
 ،املنظمة يف قدمية وتطبيقات إجراءات على التخلي أو للتسيري، جديدة وتطبيقات إجراءات بإدخال األمر يتعلق

 تكون حىت املكتسبة واملعارف الكيفيات ،الطرائف تنظيم إعادة أو حتويل إىل أساسا التنظيمي اإلبداع ويهدف
 : التنظيمي اإلبداع يضم ، إخل.. ودية مرد وذات إجيابية أكثر واألفراد املنظمة وعمليات سلوكيات

  : التنظيمي التعلم-
 وإعداد للحيازة ،منتظم بشكل تتكرر واليت واملعروفة املرتبة العمليات من جمموعة أنه على التنظيمي التعليم يعرف
 .للتنظيم الدائم التعديل يف تساهم اليت والتطبيقات املعارف

  : المرونة-
 شكل يف مثنا التكيف هذا مقابل املنظمة وتدفع ،معه والتكيف متوقع غري حادث إزاء للتصرف االستعداد وتعين
 .مستقبال االختيار حرية على احلفاظ ذلك ميكنها حيث إضافية وقدرات موارد
 : التسويقي اإلبداع 3-



 

 

53 
 

 الفصل الثاني                               التسويق اإللكتروني في خلق ميزة تنافسية للمؤسسة

 باإلبداع املقصود ،اإلبداع مصدر األخرية هذه فإن مث ومن األفكار، مصدر والذهن ،ذهنية حالة التسويق باعتبار
 بعض يف يتعداه بل ،مرغبا وإتباع العمالء حاجيات لتلبية واملتجددة ،اجلديدة الكيفيات عن البحث هنا

 . العمالء لدى والرغبة احلاجة توليد إىل األحيان
  

  .املتواصلة التنافسية للمزايا األسئلة بعض يوضح التايل واجلدول
 .المنظمات من لعدد المتواصلة التنافسية المزايا :(2-2)الجدول 

  الكفاءة من عالية درجة على بيع قوة  17   اجلودة بشأن الطيبة السمعة  1
  تسويقية مهارات  18   العميل خدمة  2
  ثقافة/ مستقبلية رؤية  19   املنظمة اسم وقبول احرتام  3
  إسرتاجتية أهداف  20   جيدة إدارة  4
  .وقوية جيدا معروفة أم شركة  21   أقل بتكلفة انتاج  5
  املوقع  22   مالية موارد  6
  انطباع/ فعال إعالن  23  السوق حبوث/رتدةامل املعلومات العميل حنو التوجه  7
  /املبادرةاملغامرة روح  24  املنتج خط اتساع  8
  جيد تنسيق  25  .الفين التفوق  9

  يف اجملال والتطوير البحوث  26   املستهلكني بني واسعة قاعدة  10
  األجل قصري ختطيط  27   الرتكيز / السوق قطاعات  11
  املوزع مع جيدة عالقات  28   التمييز / املنتج خصائص  12
  اإلنتاج يف املستمر االبتكار  13

  
وفقا  العمليات تعديل / ومرن كفؤ إنتاج  29

  العمالء إلحتياجات
  الصناعة يف املبكر الدخول / الزيادة  30   السوق حصة  14
  األعمال مبجال املعرفة  31   التوزيع مواقع / احلجم  15
      للعميل أعلى قيمة تقدمي/ منخفض سعر  16
 

 83 ص ،سابق مرجع ،خليل مرسي نبيل :المصدر
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  التنافسية الميزة أنوع :المطلب الرابع
  .وميزة التميزمنيز بني نوعني من امليزة التنافسية ميزة التكلفة األقل      

ا حتوز على " ميزة التكلفة األقل، إذا كانت تكاليفها املرتاكمة  أوال: ميزة التكلفة األقل: نقول عن املؤسسة ما أ

 ". 1باألنشطة املنتجة للقيمة أقل من نظريها لدى املنافس 

إىل مراقبة عوامل تور  االستنادللحيازة على ميزة التكلفة األقل يتم  :2الميزة التكلفة األقلالحيازة على  -1

وتكون ميزة التكلفة األقل.  ويكسب املؤسسةالتكاليف حيث أن التحكم اجليد يف هذه العوامل مقارنة باملنافس، 

  كما يلي:  املراقبة

على وسائل إنتاج جديدة التوسع يف  امليزةميكن كل من التوزيع يف تشكيلية املنتجات الحجم:  مراقبة1-1

السوق أو نشاط تسويقي مكثف من ختفيض التكاليف غري أن احلجم الذي حيكم التكاليف خيتلف من نشاط 

قد يؤدي إىل  إىل أخر ومن منطقة إىل أخرى فمثال الرفع من احلجم منتج معني على املستوى احمللي أو اجلوهري،

  ختفيض تكاليف قوة البيع أو تكاليف التوزيع املادي للمنتج.

احلجم، جيب أال حيدث تدهورا يف األنشطة األخرى ومن  اقتصادياتاإلشارة إىل أن البحث عن  وجتدر     

  توخي التوازن يف عملية البحث هذه.

                                                            
1 M- Porter" l’avantage concurrentiel comment devancer ses concurrents et maintenir son avance inter" 
édition 1986 P 85. 

2 idem PP 192 , 136 
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على حد سواء واملستخدمني من قبل اإلطارات لة واملبذو التعليم هو نتيجة للجهود املتواصلة التعليم:  مراقبة1-2

  واألنشطةلذلك جيب أال يتم الرتكيز على تكاليف لليد العاملة فحسب بل جيب أن يتعداه إىل التكاليف النقابات 

ذلك بتبديل مقارنة درجة لتعليم وليتم أهداف وحتديد األخرى يف املنتجة للقيم فاملسريون مطالبني بتحسني التعليم 

ا يف القطاع. واملناطق مثبني التجهيزات   مقابلتها باملعايري للمعدل 

حتسن املؤسسة موقعها يف ميدان التكاليف إذا مت كنت من التعرف على الروابط املوجودة الروابط:  مراقبة1-3

الرفيق حلركات  االختيار للتكلفة لنا جهد عن من جهة أخرى فمثالواستغالهلا بني األنشطة املنتجة للقيم من جهة 

تلجأ املؤسسة إىل التنسيق مع املوردين و قنوات  وقداملنتج يؤدي إىل ختفيض تكلف تفتيش املنتجات من الضياع 

  الروابط املوجودة تربط أن تقبل إقسام األرباح و التاجر عن الروابط معهم. لالستغاللللتوزيع 

اإلمكانيات  استغاللاملنتج للقيم وذلك قصد ا إما جتميع بعض لألنشطة اجلهة و هنيتم  لإللحاق: مراقبة1-4

  متارس أنشطة مماثلة. اسرتاتيجياتاملشرتكة أو حتويل معرفة كيفية العمل يف تسيري نشاط منتج للقيم إىل وحدات 

عادة ما تستفيد املؤسسات للسياقة إىل بعض القطاعات من ميزة التكلفة ألقل بشكل  امة:زنمراقبة للر 1-5

ا تتوقع يف أحسن املواقع و توظيف أفضل املستخدمني، وتتعامل معهم موردين ذو  متواصل و يرجع ذلك إىل كو

ن التكنولوجيا يكون أفضل إما لكو  االنتظاراخلربة و دراية أما يف بعض القطاعات األخرية فإن للرتيث و 

ا  أما يغرس دراسة  للباقنياملستخدمة سريعة التغيري فيدخل املنتظرون إىل القطاع التكنولوجيا جديدة و ينافسوها 

لقاء القوة و الضعف لو يهم و بعدما الدخول على القطاع األكثر معرفة لألوضاع  اكتشافسلوكيا يف منافسني و 

  التنافسية السائدة. 

حيدث أن تعدد املؤسسة إىل تطبيق إجراءات بصفة طوعية، و يقد يرجع ذلك إىل سوء اءات: مراقبة اإلجر 1-6
فهم هلذه اإلجراءات، فسرعان ما يكثف حتليل التكاليف عن صدور إلغاء أو تغري بعض اإلجراءات لكي ال 

مراقبة اإلجراءات تساهم إجيابا لألخرية التكلفة أقل بل األكثر من ذلك فهي تكلف أكثر مما جيب فبتايل فإن 
  يسمح بعضها و من مث ختفيض التكاليف.
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األنشطة سواء كان ذلك كالترب لألنشطة فيما بينها أو بالنسبة  باختالفالتموضع  أي : التموضعمراقبة 1-7

للزبائن و املوردين تأثري على عناصر عدة من بينها مستوى األجور فعالية األمر لألمراء و سهولة الوصول إىل 

  ين.املورد

 

   : 1 ميزة للتكلفة لألقل ةتطبيقي -2

متغرية على دائما فللمؤسسات قدرات كن أن ختفض التكاليف بصفة آلية ولكن تبعا يتعامل جاد و ال مي     

ا تتابع نفس السياسة، و قد يكون ختفيض التكاليف حىت و  إن كانت متلك نفس حجم إنتاج املرتاكم، أو أ

وإدراك و وعي  انتباهلقدر ما يتطلب من  لالسرتاتيجيةلتحسني يف موقع النسيب للمؤسسة ال يتطلب تغريا كبريا 

  من قبل املسريين.

ملؤدية إىل ختفيض التكاليف حيث أن لكل وتعد عوامل التغري للتكوين و ثقافة املؤسسة من بقني العوامل ا     

مستخدم القدرة على ختفيض التكلفة يف نطاق النشاط الذي ميارسها فاملؤسسات الرائدة تعمد إىل وضع برامج 

تسمح ملراقبة التكاليف و أنشطة املنتجة للقيمة حيث يدرسون تطورها عرب الزمن، ومقارنتها بتلك املعتمدة من 

ا. قبل املنافسني فيأخذون   قرارات بشأ

   :2التي يجب تفاديها األخطاء-3

أن هذا األخري يف  باعتبارعلى تكلفة األنشطة املتعلقة بالتصنيع يركز معظم املسريون على تكلفة التصنيع  الرتكيز-

م هناك أنشطة كالبيع، خدمات، تطوير التكنولوجي  واليت األساسية، والبينية نظرهم يستهلك املوارد الكثرية غري أ

  تكاليف وهم جزءا من التكلفة الكلية. تشكل

                                                            
1 IBID –PP. 145- 147. 

2 IBID –PP. 155- 157 
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 امتواضع اهتماماإال  ال تبديختفيض تكلفة اليد العاملة و الكثرية للمؤسسات إىل  تتجددأنشطة للتموين  إمهال-

فهي متيل إىل املشرتيات كنشاط ثانوي فتسر معهد لإلشراف عليه إىل أشخاص  املشرتاتحيال وسائل اإلنتاج 

م غري حمرتفني ختفيض للتكاليف فاملؤسسة اليت متلك هذا  واخلربة أوتصنعهم املعرفة  تراقب عن فهم  االجتاهأ

ة وقد يسمح األخرى املنتجة للقيم وتكاليف األنشطة املشرتاتخافض للروابط املوجودة بني وسائل اإلنتاج 

  من وفورات معينة. باالستفادةإحداث تغريات بسيطة يف تطبيقية للشراء 

األنشطة الصغرية ذو الغري مباشرة: تعتمد الربامج املخصصة لتخفيض التكاليف عموما للرتكيز على  إمهال-

ألنشطة اليت ي على اللتقاض ويتم بذلكتكون تكاليفها معتربة أو على تلك اليت متارس بصفة مباشرة  األنشطة اليت

  ءا يسريا من التكلفة الكلية أو تلك اليت متارس بصفة غري مباشرة كالصيانة مثال.ال تشمل سوى جز 

لتكاليف: حيدث أن تقدم املؤسسات على القيام به شخص مظلل لعوامل تطور التطور ل املالطئ الفهم-

أقل التكاليف مقارنة مبنافسيها  ومتلك التكاليف فمثال قد جتوز للمؤسسة على حصة سوق ضمن السوق الوطنية 

ق فتخلص أن حصة السوق الوطنية هي اليت حتكم التكاليف غري أن قد يرجع ذلك بدرجة كبرية إىل حصة السو 

و اإلمهال  السوق الوطنيةدفاعية ملواجهة منافسني الذين ينشطون يف  اسرتاتيجيةاجلهوية و كذلك إىل الرتكيز على 

  التعديالت اليت تكون خطرية و اليت يكون مصدرها املنافسني الذين ينشطون على املستوى اجلهوي.

ن نفهم كل الروابط اليت تأثر على أ الروابط: يصعب على املؤسسات يف بعض األحيان استغالليف  النقص-

تكاليف، وخاصة تلك املوجودة مع املوردين، وكذا بني األنشطة فيما بينها كضمان للجودة تفتيش املنتجات 

فعدم معرفة هذه الروابط يؤدي إىل وقوع أخطاء كأن تطالب دوائر املؤشر بتخفيض  البيع،وخدمات ما بعد 

  ىل ختفيض التكلفة الكلية.كاليف بعض الدوائر تكمن أن يؤدي الرفع من التتكاليف أنشطتها مببالغ مستوية إال ا

حصص  اقتحامختفيض التكاليف بوسائل فهي جتهد يف  املؤسسات أحياناختفيضات مناقضة للتكاليف: حتاول  -

نماذج ذات تدهور موردها من خالل املضاعفة لل ويف الوقتاحلجم  االقتصادياتمن مزايا  االستفادةللسوق بغية 
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لكن يف نفس الوقت قصر على تقليص دور يستفيد من وفرات مصاريف النقل و  مبقر بدل من الزبائن حىت وتقييم

  تطوير املنتجات اجلديدة.

ديد للتميز و ذلك إذا مت إعفاء املصادر اليت جتعل املؤسسة  - ديد للتميز: قد يؤدي ختفيض للتكاليف إىل 

إن للجهود املبذولة لتخفيض جيب أن تركز أساسا على األنشطة اليت تساهم يف فريدة يف نظر الزبون ومن مثر ف

  تقدر املؤسسة بشكل رئيس.

  :ثانيا: ميزة التميز

  1تتميز املؤسسة عن تنافسها:" عندما يكون مبقدورها احليازة على خصائص فريدة جتعل الزبون علق به"     

احليازة على ميزة التميز يسند إىل عوامل تدعى بعوامل التفرد، اليت حىت يتم الحيازة الميزة على ميزة التميز: 

  2سنوردها فيما يلي:

 والكيفية اليتتقديرية لألنشطة اليت جيب أن يعتمد  اختياراتتقدم املؤسسات على  اإلجراءات التقديرية:-1
ا حيث ميكن أن تعترب هذه اإلجراءات عامال مهيمنا على تفرد املؤسسة  وكفاءة خصائص  وتتمثل يفمتارس 

  كدقة اآلالت)،(النشاط (كمستوى نفقات اإلشهار) حمتوى  وكثافة النشاطاملعروض للخدمات املقدمة  املنتجات
خدمات  (كإجراءاتيف النشاط  املستخدمنيجودة وسائل اإلنتاج املسخرة للنشاط، اإلجراءات اليت حتكم عمل 

  نشاط املعلومات املستخدمة من أجل املراقبة للنشاط. ما بعد البيع) كفاءة وخربة املستخدمني يف

ميكن أن تأيت خاصية التفرد من خالل الروابط املوجودة بني األنشطة أو من خالل الروابط مع  :الروابط-2

 هذا الروابط كما يلي: وميكن شرحاملستغلة من قبل املؤسسة  وقنوات التوزيعاملوردين 

                                                            
1 IBID –PP 152. 
2 Idem –PP. 152,162. 
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اجليدة حلاجيات الزبائن تنسيقا لألنشطة فيما بينها فمثال  التلبيةبشرط يف  الروابط بين أنشطة المؤسسة:2-1

ال حتدد أجال تسليم املنتجات من خالل اإلمداد اخلارجي فحسب بيل كذلك من خالل السرعة يف معاجلة 

م.   الطلبات و كال تردد الباعة أخذ طلبا

ا مت التنسيق مع املوردين حيث أن اإلمكان تقليد ذ‘: ميكن تلبية حاجيات الزبائن الروابط بين الموردين 2-2

تطوير منوذج جديد إذا قبل املوردين إنشاء املعدات الضرورية لتضيع القطع اجلديدة ريثما تنتهي املؤسسة من عملية 

  تصميم جتهيزات تصنع النموذج اجلديد.

سسة إما من خالل التنسيق مع هذه متكن هلذه الروابط أن تساهم يف تفرد املؤ  الربط مع القنوات التوزيع: 2-3

 استغاللأفضل األنشطة املشرتكة بني املؤسسة و هذه القنوات أو من خالل  استغاللالقنوات أو من خالل 

أفضل األنشطة املشرتكة بني املؤسسة و هذه األنشطة مثال تكوين املوزعني إحلاق جهود البيع تلك اخلاص 

  التوزيع .يف قنوات  االستثماراتبالقنوات متويل 

قد ترتبط خاصية التفرد بالتاريخ الذي بدأت فيه املؤسسة ممارسة نشاط معني فمثال املؤسسة اليت  الرزنامة: 3‐

صورة معينة للمنتج ميكنها أن خنفض ميزة القيم و خالفا لذلك هناك بعض  استعمالكانت السابقة إىل 

  تكنولوجيا أكثر حداثة. باستعمالكالقطاعات حيث يكون التأخر عن الدخول مفيدا ألنه يسمح 

املوضع املالئم ألنشطتها فمثال لبنك  اختيارقد ختور املؤسسة على خاصية التفرد إذا ما أحسنت  التموضع: -4

  أن يتمتع بأحسن املواضع لوكالته و موزعاته األوتوماتيكية اخلاصة باألوراق النقدية.

قيمة مبجرد أن يكون هذا النشاط مشرتكا لعدة وحدات تابعة أن تنجم خاصية التفرد لنشاط منتج ل :اإللحاق-5

  لنفس املؤسسة.
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يف  ةقد تنجم مناصب التفرد لنشاط معني عندما ميارس التعلم بصفة جيدة فاجلودة الثابت التعلم و أثاره: -6

بشكل شامل كفيل بأن يؤدي إىل متيز  امتالكيالعملية اإلنتاجية ميكن تعلمها و من مثة فإن التعلم الذي يتم 

  متواصل.

تسمح درجة التكامل باحلصول على خاصية التفرد حيث يتم بواسطة ضم أنشطة جديدة منتجة  التكامل: -7

للقيم كانت متارس من قبل املوردين أو قنوات التوزيع فهي تنتج الفرصة املراقبة نتائج الكبرية لنشاط  معين إىل 

احلجم الصغرية و قد يؤدي احلجم  على باالعتمادممارسة هذا األخرية بطريقة فريدة الشيء الذي ال ميكن حتقيقه 

إىل  االستجابةالكبري إىل التأثري سلبيا على التميز فمثال ميكن أن يضعف من مرونة املؤسسة عندما يطلب منها 

الزبائن " املؤسسات احلساسة لعامل الذوق" ختتلف عوامل التفرد من املؤسسة إىل املؤسسة أخرى و  احتياجات

ا نشاط معىن على خاصية التفرد من القطاع إىل قطاع و من ن شاط أخر حيث حيدد تضافرها الكمية اليت حيوز 

و من مثة فإن املؤسسة مطالبة مبعاينة اجملاالت اليت متكن التفرد فيها، حىت تتمكن من التعرف على العوامل املهنية 

من غريها فمثال من  استمراريةر التميز إلن بعض عوامل التفرد تؤثر بصفة أكث الستمراريةو قد هذه املعاينة مهمة 

الروابط فالتفهم اجليد للعوامل اليت جتعل  استغاللالسهل تقليد عامل اإلجراءات التقديرين مقارنة بعاملي اإلحلاق 

  يقضي على مصادر متيزها. االجتاهمن املؤسسة فريدة تسمح هلا أال تتصرف يف 

هامة للحيازة على خاصية التفرد حىت تتمكن من ممارسة املؤسسة مطالبة بتحديد مبالغ  1تكلفة التميز:-ثالثا

أنشطتها املنتجة لقيمة بشكل أفضل مقارنة مبنافسيها فمثال يستوجب تقدمي مساعدة تقنية للزبون و توظيف 

  مستخدمني و إلنتاج منتجات أكثر صالبة و قوة يستلزم ذلك موارد أولية كثرية أو أغلى سعرا.

ختتلف التكلفة من املؤسسة ألخرى، ومن ذلك أن موقع املؤسسات جتاه عوامل تطور التكاليف خمتلف، و      

من مثة ضرورة الرفع من درجة التميز بواسطة تنسيق أحسن بني األنشطة، فمثال: التنسيق بني مراقبة األسعار، 

                                                            
1 IBID –PP 126 
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 اجلودة جمانية هي كذلك ليس ألن التميز تقليص أجال التسليم، تفسري الفرص الضائعة بالقول الذي مفاده أن

غري مكلف بل لكون املؤسسات ال تستغل كل الروابط املوجودة بني األنشطة و هي مطالبة مبقارنة التفرد لنشاط 

  معني بالتكلفة الضرورية لبقائها يف نفس املستوى مع منافسها.

  األخطاء التي يجب تفاديها أثناء التميز:

على القيمة املنتجة للزبون أو  اث أال تستوعب املؤسسة اآلليات اليت تؤثر بواسطتهحيدالتميز المفرط:  -1

امللحوظة من قبله. وقد يؤدي ذلك إىل اإلفراط يف التمييز فمثال: إذا كانت جودة املنتج أو مستوى اخلدمة املقدمة 

جودة مناسبة و سعر  الزبائن فاملؤسسة تصبح هدفا سهال للمنافسة اليت متلك منتج ذو احتياجاتتتعدى 

  منخفض.

التمييز  باستمرارللزبون و  املنتوجيرتبط السعر اإلضايف املصاحب للتميز بالقيمة جدا:  سعر إضافي مرتفع -2

ذاته. فالسعر اإلضايف املرتفع قد يؤدي إىل التخلي عن منتجات املؤسسة و من مثة فهي مطالبة بأن توازن بني 

 املراقب هلا، حيث ال يرتبط هذا األخري بدرجة التميز فحسب بل كذلك مبوقع القيمة املنتجة و السعر اإلضايف

املؤسسة إزاء التكلفة النسبية و للحفاظ على هذا السعر اإلضايف، جيب إبقاء التكاليف مبقربة عن املستوى 

  املتعارف عليه يف قطاع النشاط.

ذا مل تتجاوز القيمة امللحوظة من ‘من املتوسط ال يؤدي التميز إىل نتائج أكرب عدم معرفة تكلفة التميز:  -3

قبل الزبون تكلفتها وتنسى املؤسسات عادة حتديد تكلفة األنشطة املسؤولة على التمييز، و نفرتض منذ املهلة 

در فرص ختفيض  األوىل أن هذا األخري مربح، فتعتمد إىل تسخري موارد مالية بشأنه أكرب مما يدره من أرباح أو 

  التكاليف.
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مل  التركيز الشديد على المنتج: -4 ال تنظر بعض املؤسسات إىل التمييز إال من الناحية الفيزيائية للمنتج، و

  .1اإلمكانيات املوجودة يف خمتلف أنشطتها حيث ميكن أن تقدم هذه األخرية فرص عديدة و مستمرة للتمييز"

ا وكذا تسمح املعرفة اجليدة مليزيت التكلفة األقل متيز للمؤس      سة بتصويب اجلهود يف إجتاه حيول دون قدر

وميزة  التحكم نسبيا يف العوامل اليت تؤثر يف هذين النوعني، قد يكون من املفيد أن يتم حتقيق ميزة التكلفة األقل،

ويتم التميز يف أن واحد شريطة أال تتعارض الواحدة منها مع األخرى حىت ال تكون النتائج معاكسة للتوقعات. 

  نوع من امليزة دون األخر إىل العوامل التالية:   اختياريف  الستنادا

  النشاط. جاذبية-

  املنافسة. حدة-

  املستعملة. التكنولوجيا-

  خالل الزمن. احتياجات تطور-

  املستقبلية. الفرص-

  .وميكن إضافة عوامل أخرى، و ذلك حسب نظرة املؤسسة ألمهية هذه األخرية.     
  

  

  

  

  

  

  
                                                            

1 IBID –PP 199-200 
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  في تنمية التنافسية  اإللكترونيويق التس الثالث: تأثيرالمبحث 

يعد التسويق اإللكرتوين من بني األنشطة اليت تساهم وتساعد يف بناء املؤسسة وتنمية تنافسيتها وضمان 

  اإلسرتاتيجية. يف السوق واملسامهة حىت يف التسيري وبناء بقاءها

  في تنمية العالقة مع الزبون  األول: تأثيرالمطلب 

  إدارة العالقة مع العمالء على األنترنت:- 1

املؤسسة من مفهوم التسويق بالعالقات إىل  انتقلتيف إطار االهتمام ببناء عالقة طويلة مع الزبائن وتنمية والئهم 

لة حعالقة مع العميل إىل مر حلة بناء هذا املفهوم من مر  أوسع، ويرتكزمفهوم إدارة العالقة مع العمالء كمفهوم 

  مستدمية.تسيري إدارة هذه العالقة جلعلها 

  :customer relationship management( CRMويشمل مفهوم إدارة العالقة مع العميل (
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هذا املفهوم تسيري العمليات التسويقية  زبائنها، ويشمل واحلفاظ على"مجيع أنشطة املؤسسة اهلادفة إىل الكسب 

اليت تتضمن  والربجميات (help desk)طلب املساعدة  االتصال، مكتب الزبائن، مركز البيع، خدمة املساعدة على

  واحدة أو كل هذه العمليات"

ا:على  CRMإدارة العالقة مع العمالء  كما تعرف كلية   متقاربة"سلسلة من األنشطة واألدوات اليت تسمح أ

مهارات خاصة  احملتمل، وتتطلبتتكيف مع رغبات وتطلعات العميل او الزبون  استجابةدف إىل توفري 

  واالتصال.وتكنولوجيا املعلومات 

ا:"جمموعة األدوات متوفرة على األنرتنت واليت  (eCRM)وتعرف إدارة العالقة مع العميل على األنرتنت  على أ

الزبائن  الوالء، دعمتنمية  اإللكرتونية، عملياتشخصنة املواقع  املؤسسة، مثل الزبائنمتكن من تسيري العالقة مع 

  "اإللكرتوين، وغريها عرب الربيد  األنرتنت، االتصالعرب 

الن  الزبائن، ونظرامنارس إدارة فعالة للعالقات مع  زبائنها، وان احتياجاتويتوجب على املؤسسات أن تركز على  

رسة األعمال على األنرتنت فمن الضروري إعطاء األولوية للرتكيز على العمل اإللكرتوين يتطلب أكثر فأكثر مما

يدار جزء كبري من عالقة الزبون  فيزيائيا،خالف الزبون حاضر  وعلىإدارة العالقة مع الزبائن اإللكرتونيني 

  عرب الشبكة " اإللكرتوين مع املؤسسة إلكرتونيا ويتطلب ذلك تفاعال مباشرا وتفاعال

 السوق الكثري من األدوات اليت تساعد على خدمة الزبائن على الشبكة مثل أدوات الربيد ويتوفر اليوم يف

ملعاجلة طلبات الشراء على الويب ،كما تتوفر أدوات  وآخرياإللكرتوين ،وأدوات الوصول إىل قواعد املعلومات  

يعترب مرجعا يف هذا  )(www.microsoft.comوموقع مايكرو سوفت   1متكن من شخصنة صفحات الويب

ما يزيد عن  والنتيجة اهتمامهم  عامليدان فهو يوفر جمانا لزائريه إمكانية تعديل حمتوى صفحة الويب مبا يتناسب م

                                                            
 . 70ص،2003اململكة العربية السعودية،،ترمجة باسل احلاج قدور ،علي أبو عمشة،مكتبة العبيكان،الرياض،خدمة الزبائن على األنترنتجم سرتن، 1
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للمؤسسة املعلومات اليت تبني مراكز  لدى املؤسسة بعدما أرسلوا طواعية معروفني أصبحوا للموقعمليون زائر  11

  1 اهتمامهم

وإدارة العالقة مع العميل أصبحت من حمددات النجاح يف التجارة اإللكرتونية فجميع وظائف املؤسسة جيب أن 

  :2تكون موجهة بالعميل ،وبعد مرحلة التعرف على الزبون وحتديد القطاع املستهدف تأيت مرحلة التمييز و اخلدمة

  االستقبال.شخصية يلح ويطالب جبودة  احتياجاتللحدود له أذواق خمتلفة خاصة  وحيد، عابر لزبونالتمييز: ا

  .......إخل.الالحقة، التخفيضات، اهلدايا اإلضافية، اخلدمات املرافقة، املعلوماتتعين ضمنيا  اخلدمة: واليت

األعمال اإللكرتونية أكثر من تلك املطلوبة يف األعمال  توفريها إلجناحوالعمليات والنظم الداعمة للزبائن اليت جيب 

يف العامل  املوردينالعمالء من مورد إىل آخر عرب شبكة األنرتنت أسهل من التحول بني  انتقال التقليدية، ألن

 األنرتنت فال حيتاج العميل سوى إىل نقرة واحدة للعمالء، أمااحلقيقي والذي يستغرق وقتا كبريا ويسبب إزعاج 

  آخر.من موقع إىل  لالنتقالأرة على الف

  المؤسسة يقظةعلى  الثاني: تأثيرالمطلب 

يوفر االتصال التسويقي االلكرتوين للمؤسسة فرصا عديدة لتنمية يقظتها بكل أنواعها، فاإلنرتنت منبع كبري جلمع 

  يف خمتلف امليادين، كما أن هناكواالجنازات التكنولوجية   املعلومات عن املنافسني والزبائن واملؤسسات احلكومية

الكثري من الربجميات اليت تتيح للمؤسسة احلصول على أدق التفاصيل عن عمالئها ومورديها من خالل املعلومات 

والبيانات اجملمعة عرب موقع املؤسسة من خالل االستمارات اليت يتم تعبئتها بشكل دوري من قبل زائري املوقع، 

  .بيانات خلفيةواليت تغذي عادة قاعدة 

                                                            
1Jean- jaques rechmann  ,l’internet et le marketing,edtion organitation ,paris ,1999,p97  

   60صمصر،2006،ترمجة عبد احلكم أمحد اخلزامي ،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،اإلدارةاإللكترونية إيان دودج، 2
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وحتوي جمموعات األخبار على اإلنرتنت ثروة كبرية من املعلومات قد تتضمن تعليقات تفيد املؤسسة، كما تتضمن 

ا، مما يوجب على املؤسسة أن تتابع هذه القوائم بعناية باإلضافة إىل منتديات  تعليقات على املؤسسة ومنتجا

  .1النقاش واملدونات الشخصية لبعض العمالء

بكل أنواعها فاألنرتنت منبع كبري جلمع  يقظتهاوفر نظام التسويق اإللكرتوين للمؤسسة فرصا عديدة لتنمية ي

املعلومات عن املنافسني والزبائن للمؤسسة احلكومية واإلجنازات التكنولوجية يف خمتلف امليادين إال أن أدوات 

كوين وتدريب جمموعة من حيتم على املؤسسة تالتقليدية مما  اليقظة على هذه الشبكة ختتلف عن األدوات

هذه األدوات اجلديدة ألغراض اليقظة أو التعاقد مع إحدى الوكاالت املتخصصة يف  استعمالعلى املوظفني 

خدمات اليقظة على األنرتنت وهي كثرية وال تطلب عموالت كبرية وفيما خيص البحث عن املعلومات عن طريق 

  ا خيارات:األنرتنت فإن املؤسسة أمامه

وذلك بتكرار عملية البحث عن املعلومات عن طريق أدوات البحث : البحث المتكرر عن المعلومات- 1

ا غري آليةخالل فرتات زمنية حمددة ومنظمة ويعا ،إال أنه تتوفر األن برجميات تتيح ب على هذه الطريقة أ

  لبحث لتتم العملية فيما بعد بصفة آلية .للمؤسسة حتديد املعلومات اليت ترغب فيها كما تتيح برجمة فرتات ا

املستجدات واملتغريات اليت تظهر على بعض مواقع الويب املختارة تشكل  متابعةالويب: صفحات  بعة متا- 2

 aspirateurs de)الفعالة يف هذا امليدان هي مفرغات املواقع  األنرتنت، واألدواتوسيلة جيدة لليقظة على 

sites) وأعوان اليقظة (agent de veille) :  

                                                            
 الدواء لشركات تنافسية ميزة تحقيق في اإللكتروني التسويق استخدام أثرالشورة ،  سليم حممد احلوري، إبراهيم سليمان شالش، إبراهيم عنرب 1

 2011، 1العدد ،  38اجمّللد اإلدارية، العلوم دراسات ،"ميدانية دراسة"األردنية
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برجميات تسمح بتحميل موقع بأكمله أو جزء منه وختزينه يف الكمبيوتر خالل  هي المواقع: مفرغات 1- 2

فرتات دورية من أجل حتليل التحديثات اليت مسته خالل تلك الفرتة كما توفر هذه التقنية إمكانية إجراء عملية 

  األنرتنت). اتصالالتحليل خارج اخلط (أي بدون 

وإشعار املستخدم بأي  باستمرارهي برجميات تسمح بالرتكيز على مواقع حمددة ومراقبتها  اليقظة: أعوان2- 2

ا املستخدم  مه عن طريق الرتكيز على بعض الكلمات املفتاحية اليت يقوم   بربجميات، إالتغيريات أو مستجدات 

  ة.الشبكالدائم مع  االتصالأن هذه التقنية تتطلب 

ملمارسة اليقظة  آخريهو طريقة  )(web castingعلى األنرتنت أو مبا يعرف ب  : البثاإلعالمقنوات - 3

يف قنوات اإلعالم املتخصصة يف نشاط املؤسسة حيث تستقبل املؤسسة عرب  االشرتاكعلى األنرتنت وهو يعين 

ميكن للمؤسسة أن جتمع الكثري من  التجارية،بريدها كل املستجدات اليت ختص ميدان نشاطها وبالنسبة لليقظة 

  تكون:املعلومات عن زبائنها عن طريق متجرها على الشبكة وهذه املعلومات إما أن 

 طريق االستمارات أن الزبون يقدم هذه املعلومات طواعية خالل إجراءات الطلب والدفع عن أي تصريحية:1- 3

  اليت ميألها على اخلط مباشرة.

  الزيارات املتكررة للزبون وطلبياته ، ميكن للمؤسسة أن تتعرف على تفضيالت كل زبون . :بفضلسلوكية 2- 3

وبعد ختزين هذه البيانات يف قاعدة البيانات ،تأيت مرحلة املعاجلة الدقيقة اليت تسمح بإنشاء قطاعات سوقية 

ني مما ميكنها من تقدمي عروض على املقاس لكل زبون.   1تتكون من مستهلكني متشا

تتضمن .كما ت قد تتضمن تعليقات تفيد املؤسسةوحتوي جمموعات األخبار على األنرتنت ثروة كبرية من املعلوما

  مما يوجب على املؤسسة أن تتابع هذه القوائم بعناية. ،تعليقات على املؤسسة نفسها

                                                            
1 Luc boyer et didier burgaud,"le marketingavancé",édition organisation,paris,2000p216 
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وملوقعها اإللكرتوين خاصة شبكة األنرتنت عامة  االستغاللميكن للمؤسسة أن تدعم يقظتها التنافسية عن طريق 

  :1وذلك ب

ا على موقعها  تلجأالمنافسين: مراقبة عروض عمل - 1 الكثري من املؤسسات إىل نشر عروض العمل اخلاصة 

على املشاريع  االطالعهذه العروض يعطي للمؤسسة فرصة  ورقابةاإللكرتوين ويف منتديات النقاش املتخصصة 

  .ات اليت تنقصهافسيها وعلى املهار املستقبلية ملنا

الكثري من املوظفني إىل منتديات النقاش للبحث عن املعلومات  يلجأ المنافسين:مراقبة رسائل موظفي   - 2

  هذه الرسائل والتدقيق فيما مينح املؤسسة معلومة هامة عن وضعية منافسيها. واملوردين، وتتبعوالتواصل مع الزبائن 

  الشبكة.عن اإلعالنات اخلاصة مبنتجات املنافسني من خالل مراقبة مواقعهم على  االستعالم-3

املنشورة يف املنتديات وقوائم  ردود الزبائنحتليل التجاوب الذي حتظى به املنتجات املنافسة عن طريق تتبع -4

  املتخصصة.النشر 

عليها  واملنافسني، واحلصولاملنافسة على  واملستجدات الطارئةوحيث أن اليقظة تقتضي اإلطاحة بكل املتغريات 

األنرتنت كتكنولوجيا متطورة تساعد كثريا يف حتقيق هذه املور بفضل تغطيتها لكل مناطق العامل  فائقة، فإنبسرعة 

  2 املؤسسة. الذي توفره املعلوماتوالكم اهلائل من 

  (التأثير في اإلستراتيجية) اإلستراتيجيةإسهام التسويق اإللكتروني في تفعيل اليقظة الثالث:  المطلب

بناء موقع املؤسسة على شبكة األنرتنت ألغراض التجارة والتسويق جيب أن يسبقه بناء إسرتاتيجية واضحة 
تتواقف  املوقع، حبيثاملعامل ترجم املؤسسة من خالهلا األهداف الكربى اليت تسعى إىل حتققها من خالل هذا 

مع التسويقية املعتمدة يف أداء األنشطة التسويقية للمؤسسة  اإلسرتاتيجيةللمؤسسة مع  هذه اإلسرتاتيجية العامة
  خارج الشبكة. التسويقية األنشطةاملعتمدة يف أداء  التسويقية اإلسرتاتيجية

                                                            
 .95جم سترن، نفس المرجع السابق،ص 1
،جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة ،كلية العلوم اإلقتصادوعلوم  اليقظة التنافسية ضرورة حتمية تنافسية المؤسسةحممد بوتني، رتية  حديد،  2

 53،ص2004،10التسيري ،جامعة اجلازائر ،العدد،
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  صياغة: - 1
 االستشاريةاملؤسسة أن تستعني يف هذه املرحلة خبرباء واملؤسسات  املراحل وعلىمرحلة الصياغة من أهم 

مرحلة  األنرتنت، ومترالعمل على  تتناسب وبيئةتسويقية  اسرتاتيجيةمن بناء  سليمة، متكنهالتضمن صياغة 
  : 1الصياغة بثالثة خطوات أساسية كالتايل

لتحديد نقاط القوة والضعف الكامنة يف البيئة  واخلارجية: وذلكالداخلية  البيئةإجراء عملية حتليل بيئي لكل من 
املرحلة يتم حتديد الفئات اليت سيكون موضع  هذه اخلارجية، ويفص والتهديدات الكامنة يف البيئة الداخلية والفر 

 االهتمام وأهم هذه الفئات.
  الزبائن (احلاليني احملتملني)-
  الوسطاء وطاقم البيع-
  طاقم العمل يف املؤسسة-
  املستشارون يف جماالت البيع واإلنتاج-
  اجملهزون -
  وسائل اإلعالم والنشر -
  اجلمعات املرجعية -

 تسويقه. فمنالتحليل على سوق منتجها الذي ترغب يف  جهودوجيب على املؤسسة يف هذه املرحلة أن تركز  
زبائن بالقدر  من وجود ناحية العرض البد من معرفة مدى قابلية املنتج للتسويق أما من ناحية الطلب فتتأكد

ا  على عملية تسويق املنتج (تطورات  التأثرياملطلوب والنوعية والكفاية كما تدرس التغريات البيئية اليت من شأ
  جديدة ......إخل)    تكنولوجية، قوانني

يف موقع أفضل ميكنها من صنع  املالئم، ستصبحإذا عملت املؤسسة على إكمال حتليلها البيئي بالشكل 
  املعلومات الصادرة عن هذا التحليل ختفض نسبة املخاطرة. االسرتاتيجية، ألنالقرارات 

ضوء عمليات التحليل البيئي ومتاشيا مع طبيعة الفئات اليت تستهدفها  يفاألهداف: تحديد  1-1
جيرى حتديد األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها من خالل نشاطها التسويقي على شبكة  االسرتاتيجية، فإنه

 :2هذه األهداف على وجه اخلصوص يف وتتمثلاألنرتنت 
  زيادة احلصة السوقية .-

                                                            
 .90-80،ص2000، دار وائل ، األردن ،عمان،األردن،التسويق اإللكتروني فارة،يوسف أمحد  1

 .100ص، 2005األردن،،دار احلامد للنشر والتوزيع،األردن،عمان، التسويق اإللكترونيحممد طاهر نصري ، 2
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  زيادة عائدات املبيعات. -
   التكاليف.حتليل -
  حتقيق أهداف العالمة التجارية .-

  حتسني قواعد البيانات .
  ق أهداف إدارة العالقات مع الزبائن.حتقي

  :1يل فيما املؤسسة يف إطار تصميم ووضع موقع على الشبكة اسرتاتيجيةوختتلف 
  .(B2C)مع األفراد  أو(B2B)إذا كانت تستهدف التجارة مع املؤسسات -
  كانت تتبىن مقاربة واسعة أو ضيقة. إذا-
تبادل جتاري ينتج عنه شراء على اخلط والدفع ضيقة: تنحصر يف مفهوم املعامالت على اخلط من خالل -

  بواسطة الشبكة.
كل الوظائف اليت تدخل يف مسار البيع بداية من املعلومات البسيطة حول املنتجات ووصول   واسعة: تشمل-

  البيع.بعد  إىل خدمات ما
املستهدفة، تكون قادرة على حتقيق أهداف املؤسسة ضمن الفئات  واليت المناسبة: االستراتيجية اختيار 1-2

 األنرتنت، فاألهدافهي األسلوب الذي سوف تتبناه املؤسسة يف مواكبة أعماهلا عرب  االسرتاتيجية وهذه
كما ينبغي حتديد أولويات هذه األهداف وحتديد مستويات   األمهية  ،لالسرتاتيجيةهي حجز الزاوية 

 لكل منهما، وال من حتديد وسائل حتقيق هذه األهداف.حمددة النسبية 
النتائج على قدر  لتنفيذها، وتكونوالبشرية املسخرة  املاديةاالستمارات املختارة على  االسرتاتيجيةجناح  ويتوقف

إرضاء الزبائن وسد  حمددة، بقصد مدروسة، وأهدافيقوم على أسس وقواعد  ستثماراالوهذا  ،االستثمار
م     2احتياجا

موضع التنفيذ، فكل  االسرتاتيجيةيف هذه املرحلة جيري وضع  التسويق اإللكتروني: استراتيجيةتنفيذ  1-3
بصورة صحيحة. وتؤكد أدبيت اإلدارة  االسرتاتيجيةتعد جهودا غري جمدية إذا مل تنفذ  االسرتاتيجيةجهود الصياغة 

الناجحة هي اليت ختطط جيدا وتنفذ جيدا، وحدوث إخفاق يف الصياغة أو  االسرتاتيجيةعلى أن  االسرتاتيجية
 3والشكل التايل  االسرتاتيجيةالتنفيذ برهن جناح 

                                                            
1 Benjamin faraggi ,commerce électronique et moyens de paiement ,dunad,paris,1998p30 

 .146،ص2000،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزئر، التجارة اإللكترونيةإبراهيم خبيت ، 2
 .90،ص2000  يوسف أمحد فارة،مرجع سابق 3
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وتنفيذ صياغة  )3-2الشكل رقم(

اإلستراتيجية

   
 

  

  

.90،ص2000ائل ،األردن ،عمان،، دار و اإللكتروني التسويق يوسف أحمد فارة، المصدر:  

هذين جيب أن تكون هناك صياغة جيدة وتنفيذ جيد وحالة غياب  االسرتاتيجيةأن لنجاح ومن الشكل يتضح 

  1العنصرين فتكون املؤسسة أمام ثالث مواقف:

  الدخول يف مغامرة -

  مواجهة اإلخفاق  -

 مواجهة مشكالت-

  2واالعتبارات أمهها:التسويقية عرب األنرتنت جيب توفري ومراعاة جمموعة من القضايا  االسرتاتيجيةوعند تنفيذ 
  للمؤسسة.وتتكامل تسهيالت األنرتنت مع األنشطة األخرى  تتالءمضرورة أن -

                                                            
  من إعداد الطالب 1

 .124،ص2007،رسالة ماجيسرت ـجامعة سعد دحلب البليدة ، التسويق اإللكتروني ودوره في زيادة القدرة التنافسية نور الدين شارف، 2

  الدخول يف مغامرة   حتقيق النجاح 

  مواجهة اإلخفاق  مواجهة مشكالت  

 صياغة اإلسرتاتيجية

صياغة سيئة                                          صياغة جيدة        
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  .يف اجلوانب التسويقية و البيعية التغريات-
  طبيعة األفراد الذين يشاركون يف عملية التنفيذ.-
  االسرتاتيجية.اخلطط الوظيفية اليت تصب يف تنفيذ -
  .االسرتاتيجيةتنفيذ بيان التطبيقات التسويقية والبيعية اليت تستخدم يف -
  .االسرتاتيجياتينبغي تبنيها، مع وضع جدول زمين لتنفيذ هذه  والرتويج اليتاإلعالن  اسرتاتيجيات-
  تكاليف التنفيذ وأسس الرقابة ومقاييس حتديد مستوى النجاح.-

مل تعتد  ةوأقسام للمؤسسكما جتدر اإلشارة إىل أن طبيعة األعمال على األنرتنت، تفرض تنسيقا بني وظائف 
   واالختصاصاتتشرتك يف األولويات وعليه يتوج تكوين وإعداد فريق متعدد الوظائف  قبل، والالعمل املشرتك من 

équipe pluridiscplinaire)( 1يلي : كما  
العامة للمؤسسة وتضع األطر  االسرتاتيجيةاإلدارة العليا تدرس جبد مدى تطابق العمل على األنرتنت مع -

  التوجيهية.
مع  اسرتاتيجيةالتقنية مع  االختياراتتطابق  واالعتمادية، وتضمنمصلحة اإلعالم األيل تتكفل جبوانب األمن -

  املعلومة للمؤسسة. 
العامة  االسرتاتيجيةصورة موقع الويب مع صورة املؤسسة ودمج املوقع يف  انسجامتضمن  االتصالمصلحة -

  .لالتصال
موقع الويب قاعدة ألنشطة البحوث التسويقية الرتويج والبيع وجيب عليها مراقبة  التسويق، يشكلبالنسبة إلدارة -

  املوقع.إحصائيات التصفح لتنشيط 
  مصلحة املنازعات القانونية تراقب وتضمن محاية مصاحل املؤسسة يف بيئة مل حتدد قواعدها بعد.

مهمة تسيري وقيادة أغلب  ، فإنالعالمةولضمان النجاح على املستوى التجاري وعلى مستوى حتسني صورة 
، جيب مراعاة كل اجلوانب اخلاصة االسرتاتيجيةوعند تنفيذ  واالتصالاملشاريع جيب أن توكل إىل إدارة التسويق 

املسطرة من جهة  االسرتاتيجيةببناء مزيج تسويقي ناجح من جهة، وبناء موقع إلكرتوين يوفر املزايا الكافية إلجناح 
  أخرى.

ا وحتليلها لغرض وتبدأ املؤسس تلك املنتجات املالئمة أكثر للتسويق على  انتقاءة أوال بدراسة خصائص منتجا
املنتجات األخرى فيمكن للمؤسسة أن تعمل على  به)، أماالزبائن  املنتوج، اهتماموفرة املعلومات حول (الشبكة 

  الشبكة.تكييفها وتطويرها بشكل جيعلها مالئمة للتسويق عرب 
                                                            

 من إعداد الطالب بتصريف من مرجع سابق 1
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ضرورة معرفة األسعار السائدة يف  املناسبة، وتربزمهاالتسعري  اسرتاتيجية باختياراملؤسسة  الثانية، تقوملة ويف املرح
فاألنرتنت فرضت ما يسمى بشفافية األسعار من خالل إتاحة فرص  املؤسسة،تطابقها مع أسعار  السوق، ومدى
  املنافسني.مقارنة أسعار 

   اإللكتروني:التسويق  استراتيجيةتقييم ورقابة 4- 1
احملقق، وذلك من خالل قياس مستوى النجاح  االسرتاتيجيةيف هذه املرحلة جترى عملية التقييم والرقابة على تنفيذ 

 االسرتاتيجيةللمؤسسة أن تستعني مبعلومات التغذية العكسية يف تقييم  املسطرة. وميكنمع األهداف  مقارنته
  :1املؤسسة على هذه املعلومات من مصادر عدة أمهها ورقابتها، وحتصل

  تسجيله على احلواسيب املتخصصة حول تفصيالت العمليات وخدمات األنرتنت. ما جيري-
  الرسائل اليت تصل إىل املؤسسة عرب بريدها اإللكرتوين.-
ا من خالل النماذج املص-   ممة واملخصصة لذلك.تصويت الزبائن والزائرين وتقييمهم ملوقع املؤسسة وملنتجا

  :2أمهها ملوقعها ومنالزائر )l’audiance(كما ميكن للمؤسسة أن تستخدم مؤشرات لقياس اجلمهور 
  الويب.إىل عدة مرات حتميل صفحة  الويب، ويشريعدد الطلبات لصفحة -
ا على املوقع خالل نفس الزيارة وما  الزيارة: ويقصد- املوقع  مسري يهما جمموع الصفحات اليت متت مشاهد

زيارة، أو تدعيم هذا املؤشر حبساب عدد الصفحات املشادة من خالل كل  للموقع، وميكنههو عدد الزيارات 
  .حبساب مدة الزيارة

  األفراد الذين زاروا املوقع من خالل فرتة حمددة. الزوار: عدد-
.إيطاليا) it.فرنسا ،fr(مثل احلصول عليها عن طريق العنوان اإللكرتوين للزائر  للزائرين: وميكناملنطقة اجلغرافية -

  أو من خالل التعرف على مزود خدمات الدخول للزائر.  
املنافسني على األنرتنت فهذه الطريقة املثلى للبقاء  جهودوعلى مسؤويل املؤسسة أن خيصصوا بعض الوقت ملتابعة 

مل تستطع املؤسسة حتسني  منافسيها وإذابل لتحسني عروض املؤسسة باملقارنة مع كما تتيح إجياد س يف املقدمة،
ا لزبائنها. ا أكثر وال ختفيض أسعارها أكثر فالواجب عليها حتسني خدما   منتجا

أنه  أسابيع. إالميكن أن تصبح متقادمة يف بضعة  اسرتاتيجيةورغم أن األنرتنت تتطور بشكل سريع حبيث أن أي 

إذا وجدت أن تسري بشكل جيد ،فمن األفضل عدم تغيريها أو  اسرتاتيجيتهايتوجب على املؤسسة أن ال تغري من 

 مت االسرتاتيجية ألن وذلك تعديلها حىت لو رأت املؤسسة أن بعض التغيريات والتعديالت قد تزيد من فرص البيع
                                                            

 .92نفس المرجع السابق، ص فارة، أحمد يوسف 1
 .72ص السابق، المرجع نفس سترن، جم 2
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 النظر إعادة تتطلب مهمه تغيريات حدث إذا إال لهاتعدي جيب وال املنتج طبيعة مع متكيف بشكل مسبقا بناءها

  . املعايري بعض يف

  

  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
 

  :لفصلا خاتمة
أن على املؤسسة من أجل البقاء أن تكون هلا قدرة تنافسية عالية وأيضا ميزة من أجل مما سبق يتضح لنا 

التكنولوجيا  باستخدامضمان البقاء يف الواجهة ،ولذا جيب أيضا على املؤسسة أن تتمشى مع العصر وهذا 
ن أجل ربح واخلطط وهذا من خالل صياغة وبعض األحيان حىت الصياغة وهذا م االسرتاتيجياتوخاصة يف وضع 

ومن خالل الفصل حولنا التطرق إىل خمتلف املفاهيم حول املنافسة والتنافسية ومن مث إىل امليزة  واجلهدالوقت 
 االسرتاتيجيةالتنافسية وحولنا أيضا عرض كيفية مسامهة التسويق اإللكرتوين يف التأثري على يقظة املؤسسة وعلى 

 الساعدة يف ذلك .  وتنفيذها وصياغتها واملراقبة واهم العوامل



  
  

    

كتروني لالفصل الثالث:تاثير التسويق اإل
دراسة حالة مؤسسة -على المؤسسة 

 -موبيليس
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  تمهيد:
   تطور يف بدورها هي، و التأكد عدمو  بالتغري تتميز بيئة يف املؤسسات، من كغريها املؤسسات اإلتصاالتية تعترب

 التسويقي النشاط تنظيم إىل إضافة التسويق، إدارة يف األول املكان للتسويق التخطيط حيتل أن جيب لذلك مستمر،
  نشاطها وهذا بإستعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة.وجيب على اإلدراة تطوير  عليه، الرقابةو 

  وهلذا حاولنا من خالل دراستنا معرفة مدى تأثري التسويق اإللكرتوين على تنافسية املؤسسة دراسة حالة موبيليس 
ا وأسعارها وموقعها صفحتها على شبكة التواصل االجتماعي    فحاولنا اإلملام بكل ما يتعلق باملؤسسة من منتجا

ائج فايسبوك على الطلبة وهذا من أجل الوصول إىل النتويف األخري ختمنا هذه الدراسة بتوزيع إستبيان على ال
  املرجوة.

  مت التطرق يف هذا الفصل إىل:
  .املبحث األول: ماهية شركة اتصاالت اجلزائر "موبيليس"

 .التسويق اإللكرتوين وتأثرياتهاملبحث الثاين: 
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

 المبحث األول: ماهية شركة اتصاالت الجزائر "موبيليس"
  شركة اتصاالت اجلزائر "موبيليس" من بني الشركات اإلتصاالتية اليت هلا إسم يف السوق اجلزائرية.تعد 

 "موبيليس" الجزائر اتصاالت شركة :األول المطلب
منذ انفتاح سوق االتصاالت اجلزائرية، عرفت مؤسسة اتصاالت اجلزائر "موبيليس" العديد من التطورات سواء على 

 مستوى تنظيمها أو على مستوى مهامها. 
  1 :بالشركة التعريف. 1

 تنشط دج 1000000000قدره عمومي مال برأس "SPA"أسهم  ذات شركة "اجلزائر اتصاالت" شركة تعد        
 05 يف املؤرخ 03/2000 القانون مبوجب كان مولدها، االلكرتونية االتصاالت وخدمات الشبكات سوق يف

 ضمن الربيدية النشاطات بني بذلك يفصل والذي واملواصالت، الربيد قطاع هيكلة بإعادة املتعلق ، 2000أوت
   ".اجلزائر باتصاالت" املتعلقة واألخرى  "اجلزائر بريد"  مستقلة شركة
 واالتصال، املعلومات تكنولوجيا ميدان على بقوة اعتمدت حيث 2003/01/01 يف رمسيا نشاطها أول بدأت
 .اخلدمات ونوعية جودة الفعالية، املردودية،: رئيسية أهداف ثالثة على بذلك مرتكزة

يف شهر أوت  أصبحت فرع النقال التصاالت اجلزائر موبيليس، يعترب أول مشغل هلذه اخلدمة يف اجلزائر، إذأما 
 ،2003نةعرفت املؤسسة بعض الركود س، حيث مؤسسة مستقلة يف تسيريها ووظائفها عن اتصاالت اجلزائر 2003

إذ أصبحت املؤسسة تقرتح خدمات  4200التارخيي يف سنة  لكن سرعان ما كانت االنطالقة احلقيقية للمشغل
 جديدة تتميز باإلبداع والتجديد من بينها:

الداخل  لكل املشغلني يف" sms" االشرتاك مسبق الدفع املالئم لكل املداخيل، والرسائل القصريةعرض  -    
وقبل  ،2005 فيفري 17وهذا يف  "GPRS"، "MMS"اخلاص بالرسائل املصورة "  mobi+" واخلارج وكذا عرض

 ".UMTS" ذلك جرت جتربة اجليل الثالث من اهلواتف النقالة بتكنولوجيا
وفر للمشرتكني ت إىل ذلك وباالعتماد على روح التغيري والتكنولوجيا احلديثة مت إطالق خدمة جديدةإضافة  -    

لمستهلك واليت تسمح ل حرية التنقل وتكنولوجيا عالية وهي خدمة "بالك باري" اليت أخذت مكانة الكمبيوتر
إضافة إىل كل  2007 سبتمرب 7 تاريخوذلك يف  ،بالتنقل مع إبقائه على اتصال دائم بإدارة وسري أعماله اليومية

مشغل  40 العروض اجلدية اليت تقدمها موبيليس منذ ذلك احلني إىل يومنا هذا. وبذلك أصبحت موبيليس من بني
 .يف اجلزائر التكنولوجيا، األول والوحيد هاتهيف العامل ميلك 

 
  

                                                            
1. www. Algerietelecom.dz         25/03/2015 :تاريخ اإلطالع 
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   :المؤسسة . إلتزامات2
 ،مؤسسة اجلزائر لالتصاالت "موبيليس" وحماولة مواجهة رياح املنافسة الشديدة يف جمال اهلاتف النقال منذ نشأة

 1: تعهدت بااللتزامات اآلتية أثناء أداءها ملهامها
 ؛وضع يف متناول املشرتكني شبكة ذات جودة عالية -    
 ؛ملطلوبةضمان وصول كل املكاملات يف أحسن الظروف مهما كانت اجلهة ا -    
 ؛اقرتاح عروض بسيطة واضحة وشفافة دون أي مفاجئات -    
  ؛اخلدمات والتكنولوجيات املستعملة التحسني املستمر للمنتوجات، -    
  ؛اإلصغاء املستمر للمشرتكني واالستجابة يف أسرع وقت ممكن ألي شكوى -    
اجيات ح التكنولوجيات وتكييف الشبكة واخلدمات معاإلبداع املستمر وهذا من خالل االعتماد على آخر  -    

 ؛جمتمع املعلومات
  .الوفاء بالوعود -   
   2:. الهيكل التنظيمي لمؤسسة موبيليس3

كذا املهام املوكلة و  املؤسسة، يعترب اهليكل التنظيمي ألية مؤسسة اإلطار الذي يصور الوحدات واألقسام املكونة هلذه
 املؤسسة. وقنوات االتصاالت الرمسية داخل لكل قسم، كما يبني أيضا طرق

 إشراف الرئيس املدير العام، ممثل يف مسريين حتت ،%100ويتم تسيري مؤسسة موبيليس من طرف مؤطر جزائري 
 يكونون النواة الرئيسية. مديريات رئيسية 7ويتكون اهليكل التنظيمي ملؤسسة موبيليس من

   مديرية الموارد البشرية: .1.1
ية رية مكلفة بتنمية وتطوير نظم تسيري املوارد البشرية، وحتديد السياسات واألساليب املتبعة يف األجور وترقهذه املدي
تم بتكوين وتأهيل العمال واإلطارات بشكل  ،العمال  مستمر حسب متطلبات املؤسسة. كما 
   مديرية المالية: .2.1

ا. ويقع على عاتق هذه املديرية تسيري خزينة املؤسسة ومجيع  العمليات املالية اخلاصة 
   مديرية العالمة واإلتصال: .3.1

تم هذه املديرية ، ام تويل املؤسسة اهتمام كبري للعمليات التسويقية حيث جند للعالمة واالتصال مديرية خاصة و
 .خمابر البحث وذلك بإجراء الدراسات واألحباث بالتنسيق مع برتقية منتوجات موبيليس،

 

                                                            
1. http//:www.mobilis.dz 

مذكرة  ،" دوافع الشراء لدى المستهلك الجزائري في تحديد سياسة االتصال التسويقي " دراسة حالة مؤسسة موبيليس"بالل نطور،  .2
 .86، ص2009ماجستري يف العلوم التجارية، فرع تسويق، جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر، 
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   مديرية اإلستراتيجية: .4.1
 .ية والسياسات املستقبلية للمؤسسةتم بشؤون اإلسرتاتيج

   مديرية النظام المعلوماتي: .5.1
 .الالزمة تشرف على األنظمة املعلوماتية يف املؤسسة وتزود املصاحل األخرى باملعلومات والبيانات

   :مديرية صفقات الشركة .6.1
 أو العقود اليت تربم مع الشركات األخرى.تم بالصفقات وعقود الشراكة 

   :المديريات الجهوية .7.1
 :يس إىل مثانية مديريات جهوية وهيحيث تتفرع مؤسسة موبيل

 ؛املديرية العامة للوسط -        
 ؛املديرية اجلهوية بورقلة -        
 ؛املديرية اجلهوية بسطيف -        
 ؛املديرية اجلهوية بقسنطينة -        
 ؛املديرية اجلهوية بعنابة -        
 ؛املديرية اجلهوية بشلف -        
 ؛المديرية الجهوية بوهران -        
 ؛املديرية اجلهوية ببشار -        

 :ليس على األقسام العملية التاليةإىل جانب املديريات السابقة يشتمل اهليكل التنظيمي ملوبي
والذي حيتوي على كل من مديرية اهلندسة وتطوير الشبكة ومديرية  :تقسم تقنيات الشبكة والخدما -    

تسويق لتصميم وكذا تقدمي الدعم التقين ملديرية ال وصيانتها، القسم بوضع شبكة اهلاتف النقال، ويهتم هذا التنمية،
 العروض الرتوجيية. وتنفيذ

يهتم هذا و  مديرية خدمة املشرتكني. التوزيع،مديرية  الذي يضم مديرية التسويق، :قسم السوق العمومية -    
 والقيام بدراسة السوق ...اخل. عام بتتبع حركة املبيعات وأنشطة الرتويج، القسم بشكل

كلف هذا وي الذي يشتمل على مديرية الشؤون العامة ومديرية املراقبة والنوعية، :قسم الشؤون الداخلية -    
وحتليل  ،وإعداد تقارير املراجعة واملراقبة الدورية جلودة العروض املقدمة، الشؤون العامة للمؤسسة القسم بتسيري

 العروض املقدمة. وتشخيص عدم املطابقة وإجياد احللول الالزمة لتصحيح االحنرافات والرفع من جودة
 :حيتوي على عدد من املستشارين وهم :الديوان -    

 ؛املستشار التقين -        
 ؛ملوارد البشريةمستشار ا -        
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 ؛مستشار قانوين -        
 .املساعدة الرئيسية -        

 ويقوم هؤالء املستشارين مبساعدة املديريات على اختاذ القرارات املناسبة كل حسب ختصصه.
 :اهليكل التنظيمي يف الشكل التايلوميكن توضيح 

  .ملؤسسة موبيليس اهليكل التنظيمي :)1-3(رقم  الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 

  7، ص1جريدة موبيليس، العدد  المصدر:
 

نظام المعلومات مديرية  

اإلستراتيجيةمديرية   

 مديرية العالمة واالتصال

 مديرية الموارد البشرية

 مديرية المالية

 الرئيس المدير العام

الديوان -  

تقين مستشار -  

البشرية املوارد مستشار -  

قانوين مستشار -  

الداخلية الشؤون قسم -  

العامة الشؤون مدير -  

والنوعية املراقبة مدير -  

العمومية السوق قسم -  

التسويق مديرية -  

والبيع التوزيع مديرية -  

امل
واخلدمات التقنيات قسم -  

الشبكة وتطوير اهلندسة مديرية -  

التنمية مديرية -  

 مديرية صفقات الشركة

 المديريات الجهوية
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  وأهدافها المطلب الثاني: مبادئ المؤسسة وأهم إنجازاتها
من أجل ضمان استمرارية املؤسسة وكسب ثقة زبائنها جعلها ترتكز على عدة مبادئ تتماشى مع ما تقدمه   

  من عروض ويظهر جليا ذلك بكل ما حققته من إجنازات منذ تأسيسها.
 مؤسسة موبيليس:. مبادئ أوال

 وتستند على جمموعة من املبادئ يف عملها هي: شعار مؤسسة موبيليس " الكل يتكلم "،
 ؛وبعث التقدمالعمل من أجل خلق ثروات  -    
 ؛محاية مصاحل املستهلك اجلزائري -    
 ؛التضامن -    
 ؛النوعية -    
 ؛الشفافية -    
 ؛روح اجلماعة -    
 ؛األمانة -    
 ؛احرتام االلتزامات -    
 ؛األخالق -    
 ؛اإلبداع -    
 ؛اجلودة -    
 ؛العمل املتقن -    
 ؛االستحقاق -    
 الصدق. -    
 . انجازات مؤسسة موبيليس:ثانيا

حيث استطاعت  نافسة،امل استطاعت مؤسسة موبيليس يف فرتة قصرية أن تفرض نفسها يف السوق اجلزائرية رغم شدة
 1:واملؤرخة كاآليت حية كبرية من العمالء وذلك بفضل االجنازات اليت حققتهاأن تصل إىل شر 

دج 1000تعلن عن عرضها مسبق الدفع "موبيليس البطاقة" مع بطاقتني للتعبئة: : 2004 فيفري 03 -        

 دج؛ 2000و

" UMTS" الثالثتعلن موبيليس عن قيام أول شبكة خلدمة اهلاتف النقال اجليل : 2004 ديسمبر 14 -    

  ؛بالشراكة مع شركة "هواوي الصينية" للتكنولوجيا
 � ؛تعلن موبيليس عن بلوغها املشرتك املليون: 2004 ديسمبر27 -    

                                                            
1. Le journal de Mobilis n, 1,2013 ,p 10 In :http//:www.mobilis.dz. 
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 .GPRS/MMS +Mobi خدميت األنرتنت عرب اهلاتف: 2005فيفري  -    
 �موبيليس تقرتح اخلدمة اجلديدة موبياليت. : 2005مارس  -    
 �تستحوذ موبيليس على حصة سوقية قدرها أربعة ماليني مشرتك. : 2005أكتوبر  -    
ا.  :2006أوت سبتمبر  -      �موبيليس تقوم بالعديد من احلمالت لرتقية مبيعا
 �موبيليس تقرتح عرضها لالشرتاك اجلزايف.  :2006أكتوبر  -    
 �موبيليس تقرتح عرض موبيكنرتول.  :2006أكتوبر  17 -    
 مت إطالق أحدث عروض الدفع املسبق ملوبيليس كارت بأسعار جد مالئمة للزبائن. :2006نوفمبر   -    
 �موبيليس تعلن عن جتاوزها لسبعة ماليني مشرتك. : 2006ديسمبر -    
 .�% 96,70مؤسسة موبيليس حتقق نسبة عالية من التغطية  : 2007جانفي  -    
 خدمة جديدة توفر ملستهلكيها حرية التنقل بتكنولوجيا عالية وهي البالكتعلن موبيليس عن : 2007سبتمبر -    

 باري حتت شعار "محل مكتبة معك".
 La clé connect"تعلن موبيليس عن انطالق "مويب كونيكت" وهو عرض أنرتنت متنقل :2008جانفي   -    

" kilo bits 236.  
العملية  ومتت هذه أرقام والذي أقرته سلطة الضبط، 10 ـموبيليس متر إىل الرتقيم اجلديد ب :2008فيفري   -    

 بنجاح.
الذي ميكن من حصول  للدفع القبلي والبعدي، pruminumموبيليس تعلن عن عرض جديد  :2008أكتوبر -    

  .ساعة 24الزبون على العديد من اخلطوط اجملانية على مدار 
 2008يف املواسم الدراسية  smsموبيليس املعلن احلصري عن نتائج البكالوريا وشهادة التعليم املتوسط عرب  -    

 وذلك حتت شعار "موبيليس وجه اخلري". 2013 إىل غاية
يس باللون الشفافية، الوفاء، احليوية واالبداع، موبيل :شركة موبيليس حبلتها اخلضراء، جتسد القيم األربعة -    

  .  2010اعي لضمان تنمية مستدامة االخضر هو ايضا التزام مج
 1. أهداف موبيليس:ثالثا

ا تعمل يف أل اجلزائري، منذ إنشاء مؤسسة اتصاالت اجلزائر " موبيليس" كان هدفها الرئيسي كسب ثقة العميل
ليها توفري مكانتها يف السوق وجب ع وحىت حتافظ على متعاملني أجنبيني آخرين،وسط شديد املنافسة من قبل 

ياجات عمالئها احت تسعى من ورائها إىل تلبية أفضل اخلدمات، حيث تقدم موبيليس تشكيلة واسعة من اخلدمات
م، م املادية ورغبا ما ميكنهم االستفادة ك حبيث ميكن للعمالء االختيار بني أكثر من عرض مبا يتوافق مع إمكانيا

  واالمتيازات.من العديد من اخلدمات اجملانية 
                                                            

1. Le journal de Mobilis n, 1,2013 ,p02 , In :http//:www.mobilis.dz 
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 حتاول مؤسسة موبيليس حتقيق جمموعة من األهداف ومنها:
 ؛%95حتسني شبكة التغطية للوصول إىل  -    
 ؛السوقية واسرتجاع احلصصالزيادة يف عدد املشرتكني  -    
 ؛السوق ر قمةوتصداستعمال خمتلف التكنولوجيات احلديثة  -    
 ؛وترقية االبتكار اإلبداع أكثر يف اإلسرتاتيجية التجارية و إعداد سياسات اتصالية فعالة، -    
 ؛وضع إجراءات جديدة فيما خيص تسيري املوارد البشرية -    
 ؛حتسني مستمر يف نوعية اخلدمةّ  -    
يف إطار حبثها عن اجلودة وعن  ،9000تسعى مؤسسة موبيليس للحصول على شهادة ضمان اجلودة اإليزو  -    

ا حيث بدأ هذا املشروع رمسيا يف ديسمرب   ؛2005التحسني والتطوير يف خدما
  املشاركة يف التنمية الوطنية. -    

  المطلب الثالث: المزيج التسويقي لشركة "موبيليس"
  موبيليس:من طرف مؤسسة  والخدمات المقدمةالعروض  وًال:أ

 1إن مؤسسة موبيليس تقدم جمموعتني من العروض مها:
 :payé -Post المؤجل. عروض الدفع 1

خصصة لكل عرض املدة امل يف هذا النوع من العروض ال يقوم الزبون بدفع قيمة املكاملات اليت جيريها إال بعد انتهاء
 :التالية ويشمل هذا النوع من العروض األنواعوذلك عن طريق فاتورة 

ويعترب أول عرض اشرتاك ملوبيليس ومن خالله يقوم  :Résidentiel mobilisالعادي . عرض االشتراك 1.1
تكون الفاتورة كل و  وبعدها يدفع قيمة ما استهلكه من مكاملات بواسطة الفاتورة، العميل بإجراء كل مكاملاته حبرية،

 ؛بيقشهريني بدون تس
 اخلدمات املتاحة بواسطة عرض االشرتاك العادي:

 ؛SMS الرسائل القصرية -    
 ؛إظهار الرقم -    
 ؛إخفاء الرقم -    
 ؛الرسائل الصوتية -    
 ؛املكاملة املزدوجة -    
 ؛حتويل املكاملة -    

                                                            
في العلوم  مذكرة ماجستير"، 2005إلى  2000خدمة اتصاالت الھاتف النقال في الجزائر، الفترة من  دراسة سوق" تاوتي عبد العليم: 1

 .87، ص2006اإلقتصادية، فرع دراسات اقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
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 ؛املكاملة بثالث أطراف -    
 ؛فاتورة تفصيلية -    
 .الدوليةاملكاملات  -    

تقدم موبيليس لعمالئها عرض جزايف يف أربعة صيغ خمتلفة هي على التوايل  :Forfaitالعرض الجزافي  .2.1
ليهم ع وما ساعات). وميكن لعمالء املؤسسة االتصال بكل حرية وبأقل تكلفة،8ساعات، 6ساعات، 4ساعة، 2(

لعمالء أيضا اتصاالت ل كما يقدم هذا العرض ،املقرتحةإال اختيار الصيغة اليت تناسبهم أكثر من بني تشكيلة الصيغ 
 ؛املفضلة لعمالء موبيليس أيضا غري حمدودة وجمانية حنو رقم أو رقمني مفضلني بشرط أن تكون األرقام

" هو عرض موجه بالدرجة األوىل للمؤسسات وميكن  Flotte " إن عرض :Flotte. عرض المؤسسات 3.1
زاد  كلما  " Flotte " خطوط، وتنخفض أسعار خدمات 10باالشرتاك على األقل يف  االستفادة من هذا العرض

 .04/03/2005وقد مت اإلعالن عن انطالقه يوم  عدد اخلطوط املستغلة من طرف املؤسسة،
 :payé -Pré عروض الدفع المسبق .2

آلن ثالث موبيليس حلد ا قدمتوقد  يف هذا النوع من العروض يقوم الزبون بدفع قيمة اخلدمات املقدمة مسبقا،
 كالتايل:  هيو  أنواع من الدفع املسبق

  :Mobtasimشريحة مبتسم  .1.2
افة إىل عرض باطل" باإلض مبتسم هي الشرحية الرئيسية اليت تشمل مجيع املنتجات السابقة "قوسطو" و "عرض

  "أٌول" و عرض "اخلضرا". 
 :GOSTOقوسطو-1.1.2

   :ثا، واستفيدوا من مزايا عدة 30 دج فقط لـ  1ضلة إنطالقا منبأرقامكم املفلإلتصال  تشغيل ڤوسطوميكن 
   .) أرقام مفضلة ملوبيليس03ة ضبط (إمكاني• 
  سعر واحد حنو مجيع الشبكات .• 
  أرصدة إضافية من الرسائل القصرية صاحلة حنو مجيع الشبكات عند إجراء اإلتصال : • 

  مهداة.= رسالة قصرية واحدة  1إتصال 
  .املفضلة)عدى األرقام  (ما • 

 الدخول إىل اإلنرتنت و التجوال الدويل و بدون ضمانة.• 
 باطل: عرض 2.1.2

  باطل هو عرض جديد تقرتحه موبيليس على مشرتكي الدفع املسبق. 
حنو  وغري حمدودةجمانية  SMSقصرية  وإرسال رسائلأيام، من إجراء مكاملات  7الصاحل ملدة  العرض،ميكنهم هذا 

  دج (باحتساب كل الرسوم). 500كل تعبئة تزيد قيمتها عن   وذلك بعد. 24سا/24شبكة موبيليس 
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   العرض:مزايا -
  حنو شبكة موبيليس.24سا/24غري حمدودة  SMS ورسائل قصريةمكاملات  -
   أيام. 7مدة صالحية العرض  -
  الشبكات.تسعرية موحدة حنو كل  -
  ثانية). 30 (بأقساطإمكانية اختيار التسعرية  -
   GPRSخدمة  -
  .MMSوالصوتية الرسائل املصورة  -
 الدويل. وخدمة التجوالاملكاملات الدولية  -

 ٌول:أ3.1.2
  اإلستفادة من مزايا عدة  لزبائنإختار بني برناجمني ليسّن ليتم ، *600#بكل بساطة بتشكيل 

   ).دج مع احتساب كل الرسوم 50 التشغيل:(سعر 
  ).% 400إلى  % 100األول أٌول حنو موبيليس (رصيد إضايف يرتاوح من الربنامج 

  .)% 250إلى  % 150الربنامج الثاين أٌول حنو مجيع الشبكات (رصيد إضايف يرتاوح من 
 الخضرا:4.1.2

  هو عرض خاص مبناصرين املنتخب الوطين اجلزائري لكرة القدم 
  . شريحة توفيق: 2.2

  العرض اجلديد "توفيق" هو عرض موجه خصيصا للطلبة، إذ ليتمكنوا من البقاء على إتصال دائم مع اجلماعة. 
  يكفي التوجه إىل إحدى وكاالتنا التجارية مرفقني ب:  العرض،من هذا  لالستفادة

  بطاقة الطالب، أو  -
  شهادة مدرسية، أو  -
  شهادة التسجيل األويل -
  . عروض األنترنت:3

  و  »نافيڤي«مع عرض  واحلاسب اللوحيعلى جهاز الكمبيوتر  لإلنرتنت:يدوا من أفضل إتصال إستف
يف  على سلسلة اهلواتف الذكية املعروضة »اإلنرتنت جوازات«على البالك بريي أو مع  »مويب كنكت مفتاح«

mobilis mobiles by  الثالثباإلضافة إىل عروض اجليل ++G3.  
  . عرض باك نافقي:1.3

   دج. 190ي " بسعر استثناءي يقّدر بـ قميكن اقتناء " باك ناف G3++لإلحتفال بالسنة الثانية لـحلول 



 

 

86 
 

  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

من اآلن  اإلنرتنت.أوكيت من  اڤمي 50 وجواز بقيمةفري  يڤشرحية سيم نافي ،G3++يتضمن الباك مفتاح اإلنرتنت 
 ميكن اإلستفادة أوتوماتيكيا من اإلنرتنت ذات التدفق العايل يف مجيع الواليات املغطاة بأكرب وبدون التزام فصاعدا،
  )2رقم( أنظر امللحق يف اجلزائر.G3++شبكة لـ 

  :موبي كنكتمفتاح . عرض 2.3
 .املشرتك تواجد أينما االنرتنيت شبكة من االستفادة من ملوبيليس مويب كنكت مفتاح عرض يسمح :

 :ب يستعمل
 .الثابت أو النقال الكمبيوتر جهاز يف كنكت مويب مفتاح إدخال-
  .املودم كجهاز يستعمل حيث ، مرن قرص استخدام دون أوتوماتيكيا املفتاح يشتغل-
  :G3++عرض الجيل الثالث .4
ون املعنيون املشرتكة اإلنرتنت بكل سرعة وأفضلية و هي الربط بشبكو  2013ديسمرب  01هذه اخلدمة يف  إطالقمت  

 توفيق ، بطل، أّول حنو موبيليس ،أّول حنو كل الشبكات، قوسطو ،مبتسم هم:ذا العرض 
 موبيليس:االمتيازات التي تقدمها .5

 :ها موبيليس من فرتة ألخرى ما يليمن بني اخلدمات اليت تقدم
 مكاملات جمانية، يشمل هذا العرضللعمالء و  2007زا خاصا بصيف عام أطلقت مؤسسة موبيليس عرضا ممي -    

انية من منتصف مكاملات جممن  وسطو بدون شروطقحيث يستفيد كل مشرتكي العروض املسبقة موبيليس البطاقة و 
بعد السادسة صباحا و  نتصف الليل وحىتبني م بعد الدقيقة الثالثة يف الوقت الذي ميتد حىت منتصف النهار،الليل و 

عمالء موبيليس  يصلح هذا العرض منو  ،حىت منتصف النهار املمتدة بني السادسة صباحا الدقيقة اخلامسة يف الفرتة
  ؛2007سبتمرب  1جويلية حىت  19ميتد من و  إىل عمالء موبيليس فقط،

 يستطيع عمالء موبيليس بواسطة هذه اخلدمة حىت و لو مل يكن لديهم رصيد أن خدمة " كلمني " : -    1
 ؛،تفيد هذه الرسالة بأن املرسل يطلب من املرسل إليه االتصاليرسلوا رسالة ملشرتك آخر 

 : وهي خدمة جديدة لنقل الرصيد من حساب دفع مسبق باجتاه رصيد خدمة الدفع المسبق " سلكني " -    2
وتبلغ كلفة  دج).500دج) حتى (40( آخر حيث يستطيع العميل ذو الدفع املسبق إجراء نقل الرصيد ابتداءا من مبلغ 

ليات د من عممع احتساب كل الرسوم. وجتدر اإلشارة أنه ميكن للعميل ذو الدفع املسبق إجراء عد دج)10(نقل ال
 ال تتجاوز مخسة عمليات يف اليوم. نقل الرصيد بشرط أن

  ثانياً: سياسة التسعير المقدمة من طرف مؤسسة "موبيليس":
 انتشارا واسعا مند دخول سوق املواصالت النقالة مرحلةتعرف تعريفات العروض املسبقة الدفع ومؤجلة الدفع 

  املنافسة مما أدى إىل اخنفاض تعريفات الدخول وتعريفات املكاملات.
  وقد شكلت األسعار حمور منافسة شديدة بني متعاملي اهلاتف النقال مست اجلوانب اآلتية:



 

 

87 
 

  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  إحتساب سعر املكاملات بالثانية بعد الدقيقة األوىل. -
  سعار املكاملات ملشرتكي الدفع املسبق والدفع اآلجل.ختفيض أ -
  جمانية بعض اخلدمات اخلاصة مثل الربيد الصويت وخدمة كلمين وخدمة سلكين ... -
اية السنة. العمليات الرتقوية السعرية -   اليت تظهر يف رمضان وخالل 
  الدفع الؤجل: موبيليس أسعار-1

  ع املؤجلاجلدول التايل يبني أسعار موبيليس للدف
  المؤجل موبيليس): أسعار 1-3جداول رقم (
  Postpaidالدفع المؤجل موبيليس

 سعر االندماج يف اخلدمة  جماين
 االشرتاك الشهري دقيقة240دج/2000

 يف فرتة الرصيد موبيليساملكاملات حنو  دج/للدقيقة4 
 املكاملات حنو الثابت يف فرتة الرصيد دج/للدقيقة5.25
 املكاملات حنو املنافسني يف فرتة الرصيد دج/للدقيقة5.75

 Postpaidالمؤجل الدفع موبيليس
 عدد األرقام المشتركة رقم 19إلى  10من  رقم 20أكثر من 
 سعر االندماج مجاني مجاني
 االشتراك الشهري دج250 دج250

 سعر المكالمات بين األرقام المشتركة مجاني
 سعر المكالمات نحو موبيليس/الثابت/المنافسين  دج/للدقيقة8.60دج/5.80ج/د 4 

  وثيقة داخلية( املتعامل)المصدر: المصدر: 
  عار محسوبة بدون رسوممالحظة: أس

  الدفع المؤجل موبيليس): أسعار مختلف خدمات 2-3جدول رقم ( -
Offre Flotte 

(HT) 
Offre Forfait 

(HT) 
Offre Résidentiel 

(HT) 
 الخدمات

 موبيليساملكاملة حنو  4.6دج/للدقيقة 4.6دج/للدقيقة 4.6دج/للدقيقة
 املكاملة حنو الثابت 5.8 دج/للدقيقة 5.8 دج/للدقيقة 5.8 دج/للدقيقة
 املكاملة حنو نقال أخر 8.60 دج/للدقيقة 8.60 دج/للدقيقة 8.60 دج/للدقيقة
 )123الرسالة الصوتية( 2.3 دج/للدقيقة 2.3 دج/للدقيقة 2.3 دج/للدقيقة
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 )666خدمة الزبائن( 4دج/للمكالمة 4دج/للمكالمة 4دج/للمكالمة
 SMS موبيليسحنو  4دج 4دج 4دج
 أخر حنو متعاملSMS  5دج 5دج 5دج
 حنو اخلارج SMS 12دج 12دج 12دج
 MMS 10دج 10دج 10دج
 تبديل بطاقة السيم 1000دج 1000دج 1000دج
 تبديل رقم البطاقة 2000دج 2000دج 2000دج
 تبديل حامل البطاقة 1000دج 1000دج 1000دج

  ( املتعامل) وثيقة داخليةالمصدر: 
  المؤجلالدفع  موبيليس): أسعار مختلف الخدمات الخاصة ل3-3جدول رقم (

 اخلدمات سعر االندماج االشرتاك الشهري
 فاتورة مفصلة دج100 دج/في الفاتورة200
 إظهار/إخفاء الرقم دج500 دج/في الشھر150

 اندماج مجاني دج/في الشھر2000
  ( املتعامل) وثيقة داخليةالمصدر: 

على خدمة املكاملات الدولية اليت تتمتع مبختلف األسعار على حسب الدولة املطلوبة؛ و هذه  موبيليسو تتوفر 
ة يف مجيع صيغ    الدفع عن بعد؛ اليت سنوضحها يف اجلدول التايل: موبيليساألسعار متشا

  ): أسعار المكالمات الدولية4-3جدول رقم (
 المؤجلالدفع  موبيليسأسعار مختلف الخدمات الخاصة ل

 الدول الثابت النقال
 فرنسا دج14 دج24
 الواليات املتحدة األمريكية/كندا دج14 دج14
 واإلفريقيةالبلدان العربية  دج28 دج28
 البلدان األخرى دج42 دج42

 هاتف الثريا دج120
  )(املتعامل وثيقة داخليةالمصدر: 
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  موبيليس الدفع المسبق: أسعار-2
 أسعار مبتسم :)5-3( رقم جدول -

  دج200  سعر الدخول

  دج100   الرصيد األولي

  غير محدودة  مدة الصالحية

  ثا30دج/ 3.98  )حنو مجيع الشبكاتسعر الوحدة (

SMS  دج 5  الشبكات الوطنيةحنو  

SMS دج 15  حنو اخلارج  

  مجاني  )123الربيد الصويت (

  دج للمكالمة4  )888مصلحة الزبائن (

  ( املتعامل) وثيقة داخليةالمصدر: 
/ مع احتساب كل  دج 50* (600# وذلك بتشكيل، الربنامج التسعريي حسب اختياركم إمكانية اإلبدال الختيار

  الرسوم)
 أسعار قوسطو): 6-3(رقمجدول  -

  دج 250  سعر الدخول

  دج150  الرصيد األويل

  غير محدودة  مدة الصالحية

  ثا 30دج/ 5  سعر الوحدة حنو الشبكات الوطنية

  ثا 30دج / 1  األرقام املفضلة سعر الوحدة حنو

SMS دج 4  حنو موبيليس  

SMS دج 6  حنو الشبكات األخرى  

SMS دج15  حنو اخلارج  

MMS-GPRS دج 0,18 أوكيت الكيلو سعر  

MMS-GPRS دج 8 سعر الرسائل املصورة  

  دج/للمكالمة 4 )123الربيد الصويت(

  دج/للمكالمة 8 )888خدمة الزبائن (

Source: www.mobilis.dz 
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 أسعار عرض باطل-3
 أسعار باطل): 7-3رقم(جدول  -

  ثا30دج/ 4  سعر الوحدة حنو كل الشبكات الوطنية

SMS  دج 5  الوطنيةحنو الشبكات  

SMS دج 15  حنو اخلارج  

  MMS-GPRS مجاني  سعر التشغيل  

MMS-GPRS دج 0,20  سعر الكيلو أوكيت  

MMS   10 دج  
  مجاني  )123الربيد الصويت (

  دج/ المكالمة 4  )888مصلحة خدمة الزبائن (

Source : www.mobilis.dz 
واختيار " 1خيتار ضمن القائمة بالضغط على "و  *600#أن يشكل املشرتك الصيغة  لإلستفادة من العرض، يكفي

دج باحتساب   50عملية (سعر الأو أكثر  دج 500بئة رصيده بقيمة "، مث تع1العرض اجلديد باطل بالضغط على "
  كل الرسوم).

  سعار اٌول:أ-4
  )% 400إلى  % 100أول حنو موبيليس (رصيد إضايف يرتاوح من  :البرنامج األول

   ٌولأ ): أسعار8-3(رقمجدول -
  البرنامج األول-

  ثا 30دج/ 3.98  سعر املكاملة

  دج 5  سعر الرسالة القصرية

  دج 2000قسم   دج 1000قسم  دج 500قسم   دج 100قسم   

األرصدة اإلضافية 
(الصوت و الرسائل 

  القصرية)

200 % 
مستعملة نحو 
موبيليس لتعبئة 
تتراوح بين 

  دج100-499

مستعملة  % 400
موبيليس نحو 

لتعبئة تتراوح بين 
  دج 500-999

مستعملة  % 200
نحو موبيليس لتعبئة 

-100تتراوح بين 
  دج 499

مستعملة  % 200
نحو موبيليس 
لتعبئة تتراوح بين 

  دج 100-499

  أيام 7  أيام 7  أيام 7  سا24   مدة صالحية الرصيد

Source: www.mobilis.dz 
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  أسعار أٌول ):9-3جدول رقم(-
  ).% 250إلى  % 150أول حنو مجيع الشبكات (رصيد إضايف يرتاوح من  :2البرنامج -

  دج 500قسم   دج 100قسم   

األرصدة اإلضافية 
(الصوت و الرسائل 

  القصرية)

مستعملة نحو  % 150
جميع الشبكات لتعبئة 

  تتراوح بين 
  دج 1999 - 1000

مستعملة نحو  % 250
 2000موبيليس لتعبئة = 

  دج

  شھر واحد  يوم 15  دمدة صالحية الرصي

Source: www.mobilis.dz  
 أسعار الخضرا): 10-3جدول رقم (
  دج 1000  سعر الدخول

  دج 500  رصيد الرتحيب

  للثانية 30دج / 3.98  املكاملات حنو مجيع الشبكات

  دج 4  الرسائل القصرية حنو مجيع الشبكات

  دج 15إبتداءا من   املكاملات حتو اخلارج

  دج مع احتساب كل الرسوم 15  حنو اخلارجالرسائل القصرية 

  مجانية  123الربيد الصويت 

  دج / للمكالمة 4  888خدمة الزبائن 

  *123#  برامج اخلضر

Source: www.mobilis.dz  
 أسعار توفيق-5

 أسعار خارج الجماعة ):11-3جدول رقم ( _
  األسعار ب دج   خارج اجلماعة

  ثانية 30دج/  3.98  املكاملات حنو كل الشبكات

  دج 4  سعر الرسائل القصرية حنو الشبكات الوطنية

  دج 5  املكاملات حنو اخلارج

  دج 15  الرسائل القصرية حنو اخلارج

  دج 10  الرسائل املصورة

Source: www.mobilis.dz  
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  أسعار داخل الجماعة): 12-3جدول رقم (-
  األسعار ب دج  داخل اجلماعة

  د30/ دج 1  األسعار حنو أرقام اجملموعة

MMS دج صالحة ليوم واحد 5  حنو أرقام اجملموعة  

  مجانية / صالحة ليوم واحد  GPRSدقيقة من اإلتصال عرب  15

  مدة الصالحية  الرصيد املهدى

  مجاني /صالح لمدة يوم  رسائل مصورة / داخل اجملموعة 5باك 

  مجاني /صالح لمدة يوم  رسائل قصرية / حنو كل الشبكات 10باك 

  يوم 30مجاني/  نغمات 5نغميت + إشرتاك 

يوم نحو كل الشبكات  15صالح لمدة   دج) 1000دج و  500( % 100
  الوطنية

Source: www.mobilis.dz 

 :نافقيأسعار -5
 )2رقم (أنظر إلى الملحق  كونكت: سعر موبي -1
 :G++3سعار أ -2

 G++3سعار أ ):2-3الشكل رقم(

  
  

  :في مؤسسة موبيليس يجو ر : سياسة التثالثاً 
ا حتاول " لوجيا املتطورة من أجل التكنو استعمال خمتلف الطرق املتاحة، و  "موبيليسكمحاولة للتعريف أكثر مبنتوجا

ا تستعمل خمتلف وسائل اإلعالم مثل:  الرتويج جلديدها، حيث نرى أ
 التلفزيون:-1

 اجلمهور، إىل أكرب شرحية منة منها الوصول عدة ومضات اشهارية على كل القنوات الوطنية حماول موبيليستعرض 
حي الرتاث الوطين كذا أزياء من و بالعراقة حيث تستعمل عبارات وتصرفات و  وبيليستتصف املواضيع اإلشهارية مل

ا متعامل جزائري حياول خدمة شعبه.، اجلزائري  موضحة من خالل ذلك على أ
ا من خدمات؛  خمتلف التوجهات لعرض مستجدا واألسبوعية منليس اجلرائد الوطنية اليومية يتستعمل موب اجلرائد:

 كي ال تستثين يف محلتها اإلعالمية قراء الصافة املكتوبة.
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 األعمدة التجارية: -2
نها لفت م ووضوحها وكذا اهلدفحجم الصورة  وذلك لكربتستعمل املؤسسة هذه الوسيلة يف الطرقات العمومية  

 املدائن.ووسط ؛ وخصوصا املفرتقاتأنظار مستعملي الطرقات؛ 
 الملصقات: -3

البيع املعتمدة  على خمتلف نقاط وذلك بتوزيعها موبيليسهذه وسيلة أخرى من الوسائل اإلعالمية اليت تستعملها 
  بيع مستلزمات اهلواتف النقالة.وحمالت من جتار  وغري املعتمدينلديها 

 الرسائل القصيرة:-4
  وبيليسم االتصال على كل جديد يهم مشرتكي ط تعلمهم من خاللهذا النوع من الرسائل يستعمل مع زبائنها فق 

 كي يكونوا السباقني باالستفادة من كل جديد تطرحه املؤسسة من خدمات؛ منتوجات؛ أو حىت تغيري يف األسعار.
 ال تستثين أي وسيلة تستطيع من خالهلا الوصول إىل الزبون اجلزائري، مستعملة موبيليسمن املالحظ أن مؤسسة _

ا التأثري يف اجلمهور كاملمثلني املعروفنيومشهورة يف خمتلف وسائلها اإلعالمية شخصيات معربة  والالعبني  من شا
ا من تقدم  املشهورين ا حتاول تدارك ما فا  حققه املتعاملني اآلخرينوازدهار أل

والثقافية المية امللتقيات اإلعائنها من خالل املعارض الوطنية و ال تفوت أي فرصة لاللتقاء بزب موبيليس_كما أن  
ا تستعمل وسيلة السبونسورنغ مثلها مثيث يتواجد اجلمهور أي كان نوعه و تتواجد ح فنجدها ل انتمائه. كما أ
ذا فنجدها  املتعاملني ا ال تكتفي  "جازي" و"جنمة" معرفة منها األمهية اليت تعرتيها الرياضة عند اجلزائريني، كما أ

  لكسب إعجاب خمتلف شرائح الشعب اجلزائري. والروحية تساهم يف كل املناسبات الدينية 
  :الهاتف)(عن طريق  الرسائل القصيرة-5
  وبيليسمفقط تعلمهم من خالل االتصال على كل جديد يهم مشرتكي هذا النوع من الرسائل يستعمل مع زبائنها  

  كي يكونوا السباقني باالستفادة من كل جديد تطرحه املؤسسة من خدمات؛ منتوجات؛ أو حىت تغيري يف األسعار.
  نترنيت:األ-6
ا   ا و   www.mobilis.dz تستعمل موبيليس املوقع الرمسي اخلاص  قدمة حبيث عروضها امللإلعالن على خدما

ر مركزتا على ادق محلوان املعتمدة من طرف الشركة االخضر و األباألمييز اعالنات موبيليس على املوقع باجلاذبية و 
  Facebook التفاصيل و املعلومات و اضافتا اىل املوقع االلكرتوين تستعمل كذلك مواقع التواصل االجتماعي 

https://www.facebook.com/MobilisOfficielle?fref=ts   

  .اليت تعتمد عليها املؤسسة وتعترب من وسائل التسويق اإللكرتوين
 :موبيليسسياسة التوزيع في  رابعاً:

ا املتعددة فرع اتصاالت اجل موبيليستعتمد   وسائل: ين على عدةعرب كامل الرتاب الوط لزبائنهازائر إليصال منتوجا
 حمطة تغطية عرب الرتاب الوطين. 4200أكثر من  ) المحطات:1
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 نقاط البيع:) 2
نقطة بيع معتمدة؛  52500كثر من " مع ستة موزعني يتوزعون عرب الرتاب الوطين اجلزائري؛ ميثلون أموبيليستتعاقد " 
 يتمثل هؤالء املوزعني يف:موزع عليه تعيني منطقة نشاطه؛ و  كلو 

Toutes les actels                   
Algérie Poste                   
Assilou.Com                   
GTS Phone                   

Anep Messagerie                   
Algérika                   

 الوكاالت:) 3
 وكالة تتوزع كما يلي عرب الوطن:  110على  موبيليستعتمد مؤسسة  

 وكاالت. 9* الناحية الوسطى: ب 
 وكالة. 16*ناحية ورقلة: ب 

 وكالة. 14* ناحية سطيف: ب 
 10* ناحية قسنطينة: وكاالت.

 وكالة. 14* ناحية عنابة: ب 
 وكالة. 14* ناحية الشلف: ب 

 وكالة. 13* ناحية وهران: 
  وكاالت.  9* ناحية بشار: 

 :المؤسسة وعالقتها بالزبون-خامسا
هذا ، دشن 2009نوفمرب  13إىل  11احتضن مقر اجلزائرية لالتصاالت أول صالون جزائري للعالقة مع الزبون من 

يف متعامل  26الإلتصال حيث عرف هذا املعرض مشاركة املعرض من طرف وزير الربيد وتكنولوجيات لإلعالم و 
 .موبيليساالتصال من بينهم أ.ت.م تكنولوجيات اإلعالم و 

 .عية اجلزائرية للعالقة مع الزبونمن أهم ما خرج به هذا املعرض الدعوة إىل تنظيم اجلم 
ا مكسب تنافسي يف إطار مشروع  كما دعا وزير القطاع على تبين إسرتاتيجية تسيري العالقة مع الزبون حيث أ

 "بنيويس."  
مفتاح و بريي "  "بالك ، من خالله تقدمي عروضهذا املعرض جاء من خالل جناح خاصيف  موبيليسإن مشاركة  

ها مؤسسة النوعية اليت حققت ة فكرة عن القفزاتكونكت للزوار، حيت أعطت هده العروض املقدم مويب أنرتنت
مركز مناداة جديدة من  48ن عن إطالق يف جمال التكنولوجيات اجلديدة كما مت يف هدا املعرض الفاعال موبيليس

ذا استغلت املؤسسة كل اإلمكانيات املتاحة لديها  ،طون دفعا أكرب للعالقة مع الزبونطرق املؤسسة سيع خاصة و و
  منها. التكنولوجيا



 

 

95 
 

  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  تأثيراتهو الثاني: التسويق اإللكتروني المبحث 
ستبيان من تأتريات عديدة ومن هنا اردنا إستعمال اإليعترب التسويق اإللكرتوين جديد يف جمتمعنا لذا قد يكون له 

 أجل معرفة رودود اجملتمع وإنعكاسته على املؤسسة.
 .االستبيان وإنجاز تحضير إجراءات: األولالمطلب 

 األداة هذه أمهية يؤكد ومما علمي، بشكل البيانات جلمع الباحثني طرف من استخدما األكثر األداة االستبيان يعترب
 ولذلك العملي، التطبيق يف االستبيان لعملية مكملة كأدوات عادة تستخدم الذكر السابقة األدوات نعظم أن هي
 .االستبيان عملية على هذه دراستنا يف الرتكيز سيتم
 .األسئلة جمموعة من املكون االستبيان أسلوب على اعتمدنا علمي بشكل امليدانية واملعلومات البيانات مجع دف
 :االستبيان قائمة تصميم مراحل خمتلف بعرض نقوم يلي وفيما
 االستبيان أهداف 1-
 :إىل الزبائن لفئة املوجه االستبيان يهدف

   .إلكرتونيا التسويقية املمارسة اجتاه الزبائن أراء قياس -
  معرفة مكانة املؤسسة يف السوق وبني املنافسني. -
م تقدمي خالل من الزبائن وتطلعات امال معرفة -   .إقرتاحا
 معرفة رأي ودرجة الرضى إجتاه اخلدمات املقدمة. -

 : الدراسة عينة تكوين 2-
قد مت إختيار العينة من فئة الطلبة من أجل أن تكون األجوبة واضحة، وتكون نوع من اجلدية يف اإلجابة وقد مت 

  ستعمال الفايسبوك.توزيع اإلستبان عن طريق األنرتنت وهذا بإ
 :االستبيان صياغة وطريقة األسئلة قائمة تصميم 3-
 طبيعة وعن رقمامللحق  ؤال كما سنوضحه يفس 17جمموعة من االسئلة مكونة من  طريق عن االستبيان تصميم مت

 اإلجابات حدأ خيتار أن عليه منه املستبني أن أي املغلقة األسئلة على اعتمدنا فقد القائمة تضمنتها اليت األسئلة
 منه املستبني من تتطلب اليت األسئلة تلك وهي املتعدد االختيار أسئلة بني ما األسئلة تلك وتتنوع عليه املقرتحة
 يكون حيث إجابتني ذات واألسئلة ، أو حىت إدراج إقرتاح مل يتم التطرق له إجاباتأو عدة  واحدة إجابة إختيار
 .ال/نعم متضادين اختياريني منه املستبيني أمام
 :وهي النقاط من جمموعة األسئلة إعداد عند راعينا فقد االستبيان، صياغة طريقة خيص وفيما

 .منه املستبني فهم مستوى مع تتماشى وبسيطة سهلة كلمات استخدام -
 .واحد معىن من أكثر حتمل اليت اجلمل أو الكلمات جتنب -
 .االحيائية األسئلة جتنب -
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 .إليه الوصول املراد اهلدف إىل مباشرة والوصول بدقة النسبة صياغة -
 بإستعمال ، وهذااالعمدة ،التكراراتة، النسب الدوائر فهي الدراسة يف املستخدمة اإلحصائية لألساليب بالنسبة أما

       Excel برنامج
  الدراسة عينة خصائص وصف :المطلب الثاني

  لقد مت تقسييم العينة من حيث اخلصائص إىل نوعني عامة وخاصة.
  العامةأوال: الخصائص 

  : التايل باجلدول ذلك توضيح ويتم : الجنس 1-
  .اجلنس متغري حسب العينة أفراد توزيع يوضح :)13-3(رقم الجدول
  املئوية النسبة  التكرار  اجلنس
  50%  20  ذكور

  50%  20  إناث

  %100  40  اجملموع

  إستناد على نتائج الدراسة من إعداد الطالب  :املصدر            
هذا من جهة  نطقيةم قارنة بينهمامل عملية لتكونبني اجلنسني  متساوية دروسةة املالعين تكون أن دراستنا يف قصدنا

  وعدم التحيز ألي طرف من جهة أخرى.
  .اجلنس متغري حسب العينة أفراد توزيع ):3-3الشكل رقم(

  
  .)13-3(رقمإعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول  املصدر: من
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  ث فئات كما هي موضحة يف اجلدول:العمر إىل ثال حسب العينة أفراد توزيع مت العمر:-2
  العمر. متغري حسب العينة أفراد توزيع يوضح ):14-3رقم (الجدول 
  املئوية النسبة  التكرار  العمر
  10%  4  سنة20حتت 

  80%  32  سنة30-20مابني 

  10%  4  سنة30فوق 

 %100  40  اجملموع

  ةالطالب إستناد على نتائج الدراس إعدادمن  :املصدر            
 %80سنة بنسبة  30-20اليت ترتاوح مابني  د العينة ترتكز يف الفئة العمريةمن خالل اجلدول نالحظ ان غالبية افرا

  توافق مع خصائص الفئة املدروسة وهي فئة الطالب.ي هذا مامن افراد العينة املدروسة و 
   املدروسةسن العينة  ): 4-3رقم (الشكل 

  
  )14-3( رقممن إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول  املصدر:
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  ينب اجلدول أدناه املستوى الدراسي ألفراد العينة. المستوى الدراسي:-3
  متغري املستوى الدراسي. حسب العينة أفراد توزيع يوضح :)15-3( رقمالجدول 
  النسبة املئوية  التكرار  املستوى 
 5%  2  أوىلالسنة   ليساتس

 10%  4  السنة الثانية

 12,5%  5  السنة الثالثة

 15%  6  السنة أوىل  ماسرت

 57,5%  23  السنة الثانية

  %100  40  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة :املصدر
ألن التوزيع كان  57,5%ما ميكننا مالحظته من خالل اجلدول أعاله ان فئة املاسرت وخاصة السنة الثانية بنسبة 

  إلكرتونيا وهذا عن طريق الفايسبوك وأغلبية الطلبة هم من دفعتنا بشىت التخصصات. 
  .املستوى الدراسي للعينة ):5-3الشكل رقم(

  
  .)15-3( رقممن إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول  املصدر:
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  المؤسسة ثانيا: خصائص العينة إتجاه 
  .متغري مدة إمتالك اهلاتف النقال حسب العينة أفراد توزيع يوضح :)16-3( رقم الجدول
  النسبة املئوية  التكرار  املدة
  2%  1  سنتني

  5%  2  أربعة

  15%  6  ستة

 78%  31  أكثر

 %100  40  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة :املصدر
 مث ستة سنوات 78%نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن مدة إمتالك اهلاتف كانت غالبة على اإلجابات بنسبة 

قد أصبحت ول يف العشر السنوات األخريةالسوق اجلزائري للهاتف النقال سوق   الكتساح  وهذا نظرا%15بنسبة 
  ل واإلتصال مع اجلميعوسيلة ضرورية للفرد للتواص

  إمتالك الهاتف مدة ):6-3الشكل رقم(

 
  )16-3( رقم من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول املصدر:
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  شرحية اهلاتف متغري حسب العينة أفراد توزيع يوضح :)17-3( رقم الجدول
  النسبة املئوية  التكرار  الشرحية
 32,3%  21  موبيليس

 47,7%  31  جازي

 20,0%  13  أوريدو

  %100  65  اجملموع

  إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة مناملصدر: 
أوريدو ثم 32,3%مث يليه موبيليس بنسبة 47,7%من خالل نالحظ أن نسبة مستعملي شرحية جازي كبرية بنسبة 

للربيد  وتعترب نتائج منطقية وهذا نظرا لتقرير سلطة الضبطالسوق اجلزائري يف  ول املسبق جلازيوهذا نظرا للدخ
  .(A.P.R.T)واملواصالت السلكية والالسلكية 

 .الشريحة المستعملة للعينة ):7-3( رقم شكلال

  
  )17-3( رقم من إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول املصدر:
  الواحد للفرد الشرائح عدد حسب العينة أفراد توزيع يوضح): 18-3( رقم الجدول

  النسبة المئوية  التكرار  عدد الشرائح للفرد الواحد
  %26  17  واحدة 

  %74  48  أكثر

  %100  65  المجموع

  الدراسة نتائج على إستناد الطالب إعداد املصدر: من
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

يف حني  74%من املالحظ من خالل اجلدول أعاله أن أغلبية أفراد العينة لديهم أكثر من شرحية وهذا بنسبة 
  ختتلف األسباب إلمتالك اخلط الثاين.

  عدد الشرائح للفرد الواحد ):8-3( رقم شكلال

  
  )18-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد املصدر: من

  اإلعتماد على اخلط الرئيسي متغري حسب العينة أفراد توزيع يوضح :)19-3(الجدول رقم 
  النسبة املئوية  التكرار  الشرحية
 37%  9  موبيليس

 50%  12  جازي

 13%  3  أوريدو

  %100  24  اجملموع

  الدراسة نتائج على إستناد الطالب إعداد املصدر: من
  )17-3إمتلكت أكرب فئة وهذا مقارنة باجلدول( هي الرائدة يف السوق من املالحظ أن جازي
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  على اخلط الرئيسي اإلعتماد ):9-3( رقم شكلال

  
  )19-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر

  لبديلاإلعتماد على اخلط ا متغري حسب العينة أفراد توزيع يوضح :)20-3(الجدول رقم 
  النسبة املئوية  التكرار  الشرحية
 %25  6  موبيليس

 %54  13  جازي

 %21  5  أوريدو

  %100  24  اجملموع

  الدراسة نتائج على إستناد الطالب إعداد املصدر: من
ومؤسسة جازي   تعد شبكة جازي متتلك أكرب حصة سوقية إىل أن موبيليس هي يف الرتبة الثانية حيث هلا تنافسية

  .هي الرائدة
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  البديلعلى اخلط  اإلعتماد ):10-3( رقم شكلال

  
 )20-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد املصدر: من

  سبب إختيار الشرحية متغري حسب العينة أفراد توزيع يوضح :)21-3(الجدول رقم 
  النسبة املئوية  التكرار  العبارة
 12,3%  8  السعر

 44,6%  29  تغطية الشبكة

 36,9%  24  العروض املوجودة

 1,5%  1  أخذ بنصائح األصدقاء

 4,6%  3  أخرى

  %100  65  اجملموع

 إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر: من
تم بالتغطية حيث كانت بنسبة   هذا ما يبني أن  36,9%والعروض اجلديدة  44,6%إن اجلدول يبني أن الفئة 

تم باخلدمة املقدمة من حيث اجلودة ومن حيث    جديد.لتاالفئة 
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

 إختيار الشريحة سبب ):11-3( رقم شكلال

  
  )21-3رقم(إعداد الطالب باإلعتماد على اجلدول  املصدر: من
  نظام اإلشرتاك     متغري حسب العينة أفراد توزيع يوضح: )22-3( الجدول رقم

  النسبة املئوية  التكرار  نظام اإلشرتاك
  85%  34  الدفع املسبق

  15%  6  اإلشرتاك الشهري

  %100  40  اجملموع

  إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر: من
 وهذا نظرا ألن فئة الطلبة حمدودة الدخل يف أغلبيتها 85%نستخلص من اجلدول أن نسبة الدفع املسبق بأكرب قيمة 

  .من جهة أخرى ان االشرتاك بالبطاقة له األولوية يف الظهورهذا من جهة و 
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

 اإلشرتاك نظام ):12-3( رقم الشكل

 
  ) 22-3(رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر

   األكثر إستعماالعروض وخدمات ال :المطلب الثالث
  المستعملة مختلف الخدمات : يوضح) 23-3( الجدول رقم

  النسبة املئوية  التكرار  العبارة
 4%  8  الرسائل الصوتية

 sms  40  %22الرسائل النصية 

 mms  2  %1الرسائل املصورة 

 6%  10  املكلمات املزدوجة

 4%  7  املكاملاتحتويل 

 21%  38  الكشف عن الرصيد

 18%  31  عدم إظهار الرقم

 12%  22  األنرتنت

 12%  22  اجليل الثالث

  %100  180  اجملموع

  إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر: من
إظهار  عدم ، 21%الكشف عن الرصيد ،%22ىل اجلدول أعاله يتبني لنا بأن خدمات الرسائل النصيةبالنظر إ
وهذا نظرا للظهور اجلديد  12%متساوية بنسبة  اجليل الثالث ،األنرتنت،يف حني تعترب خدمات بنسبة 18% الرقم

  للخدمة مع عدم إمتالك أغلبية الطلبة للهواتف الذكية أما باقي اخلدمات فهي مستعملة بنسب قليلة .
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

 املستعملة اخلدمات ):13-3( رقم شكلال

 
  ) 23-3(رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر

  :لماذا لم تستعمل باقي الخدمات  
  سبب عدم إستعمال باقي الخدمات :) 24-3( الجدول رقم

  النسبة املئوية  التكرار  العبارة
ا   0%  0  لعدم الدراية 

  7%  3  إلرتفاع سعرها

  0%  0  عدم معرفة إستخدامها

  %  93  37  عدم احلاجة إليها

  %100  40  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر:
هذا ما يبني أن العينة %93يبني اجلدول أعاله أن سبب عدم إستعمال باقي اخلدمات لعدم احلاجة إليها بنسبة 

ا وعدم احلاجة إليها مل  7%مطلعة على مجيع اخلدمات املعروضة أما ارتفاع السعر بنسبة  ،يف حني عدم الدراية 
  يكن سبب لعدم اإلستخدام .
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

 سبب عدم إستعمال باقي الخدمات ):14-3( رقم الشكل

 
  )24-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد املصدر: من
  كيف ترى العينة الخدمات والعروض المقدمة  : يوضح)25-3( رقم الجدول
  النسبة املئوية  التكرار  العبارة
  25%  10  ممتازة

  60%  24  متوسطة

  15%  6  ضعيفة

  %100  40  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر:
مقارنة 60%من خالل الدراسة نالحظ نظر العينة حول العروض واخلدمات املقدمة متوسطة يف غالبية األجوبة بنسبة 

ة تقارن خري جيعل األ هذا مالك راجع لثقافة الفئة املطلوبة و وذ على التوايل 15%و25%مع ممتازة وضعيفة بنسبة 
  .خدمات مؤسسات الدول اخلارجيةبني خدمات املؤسسة و 
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

 المقدمة  الخدمات ):15-3( رقم الشكل

 
  )25-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد املصدر: من
  كيفية قضاء املشكلة   يوضح ):26-3( رقم الجدول
  النسبة املئوية  التكرار  العبارة

  50%  20  اإلتصال مبصلحة الزبائن

  2.5%  1  إستخدام املوقع

  47.5%  19  التنقل إىل نقطة البيع

  %100  40  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر:
مث  %50نسبة ذلك بشكلة باالتصال مبصلحة الزبائن و حلل امل أنالحظ ان العينة تلجبالنظر على اجلدول أعاله 

  املؤسسة.لك رمبا راجع للثقة بني الزبون و ذو  % 47.5تليها التنقل اىل نقطة البيع بنسبة 
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

 كيفية حل المشاكل ):26-3( رقم الشكل

 
  )26-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد املصدر: من

  :كيف كانت سرعة حل المشكلة
  سرعة حل المشكلة  : يوضح)27-3( رقم الجدول
  النسبة املئوية  التكرار  العبارة
  %30  12  كبرية

  62%  25  متوسطة

  8%  3  قليلة

  %100  40  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر:
وهذا نظرا  %30وبسرعة كبرية نسبة62%من اجلدول أعاله نستنتج أن سرعة حل املشكلة كانت متوسطة بنسبة 
ا املوظف إىل درجة املشكلة اليت يقع فيها العميل   .لإلجراءات اليت يقوم 
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  حل المشكلة  : سرعة)17-3( رقم لشكال

 
  )27-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد املصدر: من
  : يوضح إذا كانت هذه السرعة في صالح العميل)28-3( رقم الجدول
  النسبة املئوية  التكرار  العبارة 
  67.5%  27  نعم

  32.5%  13  ال

  %100  40  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر:
  العميل. يف صاحل وتعتربهامن العينة راضية على السرعة يف قضاء املشكلة  67.5%من خالل اجلدول نالحظ أن 

 هذه السرعة في صالح العميلإذا كانت : )18-3( رقم لشكال

 
  )28-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد املصدر: من
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  المطلب الرابع: سلوكيات المستهلك إتجاه التسويق اإللكتروني
م وأفكارهم.    إن سلوكيات وإجتاهات املستهلكني ختتلف من فرد ألخر وهذا على حسب توجها

                            يوضح إن كانت هناك نية تغيير المتعامل :)29-3( رقم الجدول
  النسبة املئوية  التكرار  العبارة
  2%  1  نعم

  98%  39  ال

  %100  40  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر:
مع ذلك و من العينة ال ينوون تغري متعاملهم وهذا يدل على رضا العميل إجتاه متعامله  98%من خالل اجلدول أن 

) أن اغلبية العينة هلا اكثر من شرحية ان كل شرحية تكمل النقائص من اخلدمات اليت مل 8-3نالحظ يف اجلدول(
  املتعامل األخر.يلقها مع 
                           المتعامل تغيير نية: )19-3( رقم الشكل

 
  )29-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد املصدر: من
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  كيفية متابعة العروض الجديدة.  : يوضح)30-3( رقم الجدول
  النسبة املئوية    التكرار    العبارة

  31.5 %  25  اإلشهار عرب التلفاز    

  sms        22  % 27.5نصية رسائل 

  22.5 %  18  عن طريق األصدقاء     

عن طريق األنرتنت ووسائل التواصل 
  االجتماعي        

15  %18.75  

  %100  80  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر:
أو عرب  31.5 %أن أغلبية العينة تكون متابعتها للعروض من خالل التلفاز بنسبة نستقرأ من خالل اجلدول أعاله 

نرتنت ووسائل التواصل األالرسائل النصية اليت يبعتها املتعامل للمشرتكني من أجل الرتويج ملنتجاته، أما عن طريق 
        تعترب النسب هنا غري متفاوتة.االجتماعي 

 متابعة العروض الجديدة كيفية  ):20-3( رقم لشكال

 
  )30-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  يوضح إذا كانت العينة تقدم رأيها عند زيارة الموقع  ):31-3( رقم الجدول
  النسبة املئوية  التكرار  العبارة 
  15%  6  نعم

  85%  34  ال

  %100  40  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر:
  من العينة ال تقدم رأيها عند زيارة املوقع أو عرب الصفحات الرمسية للمتعامل 85%من خالل اجلدول نالحظ أن 

  ): تقديم الرأي في الموقع 21-3( رقم الشكل

 
  )31-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  ): يوضح سبب التصريح بالرأي في الموقع 32-3( رقم الجدول
  النسبة املئوية  التكرار  العبارة
 خاصة املعلومة على احلصول أريد
  املؤسسة   عند من

3  %33.33 

 املالحظات بعض تقدمي أريد
  اخلدمات بعض تطوير أو لتحسني

4  %44.44  

 وحتذير نصائح تقدمي أريد
اآلخرين         األنرتنت مستخدمي

1  %11.11  

 عدمه أو الرضى عن التعبري أريد
  للمؤسسة   مباشرة

1  %11. 11  

  %100  9  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر:
من املالحظ أن أفراد العينة اليت تقدم رأيها على املوقع تقدمي املالحظات من اجل تطوير اخلدمات، أو احلصول على 

على التوايل أما من أجل  33.33%و44.44%املعلومة من عند املؤسسة وهذا من أجل مصداقية املعلومة بنسبة 
للمؤسسة فكانت بنسبة  مباشرة عدمه أو الرضى نع التعبرياآلخرين و  األنرتنت تقدمي نصائح وحتذير مستخدمي

                       .11 .11% متساوية
  ): أسباب التصريح بالرأي في الموقع22-3( رقم الشكل

 
  )32-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد املصدر: من
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أريد الحصول على المعلومة خاصة من عند المؤسسة  

ض أريد تقديم بعض المالحظات لتحسين أو تطوير بع
الخدمات

خرين      أريد تقديم نصائح و تحذير مستخدمي األنترنت اآل

أريد التعبير عن الرضى أو عدمه مباشرة للمؤسسة  

أسباب التصريح بالرأي في الموقع

النسبة المئوية التكرار
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  قامت العينة بزيارة موقع موبيليسإذا : يوضح )33-3( رقم الجدول
  النسبة املئوية  التكرار  العبارة
  %70  28  نعم

  %30  12  ال

  %100  40  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر:
وهذا راجع ألن العينة تعترب  %70ميكن اإلستخالص من اجلدول أن أغلبية العينة قامت بزيارة املوقع وهذا بنسبة 

تم مبجال األنرتنت واملواقع.    من الفئة اليت 
  قيام العينة بزيارة موقع موبيليس): 23-3( رقم الشكل

  
  )33-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر
  ما الذي يجلب اإلنتباه: يوضح )34-3( رقم الجدول
  املئويةالنسبة   التكرار  العبارة

  %22  10  احملتوى 

  %43  20  األلوان 

 %35  16  سهولة اإلستخدام

  %100  46  اجملموع

  من إعداد الطالب إستناد على نتائج الدراسة املصدر:
 كثر شيءحيث أن أنستخلص من اجلدول أعاله أن املوقع لديه نقائص وهذا من خالل سهولة اإلستخدام واحملتوى 

  .املتصفحني هي األلواناإلنتباه لدى  جيلب

نعم
70%

ال
30%

قيام العينة بزيارة موقع موبيليس
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  ما الذي يجلب اإلنتباه): 24-3( رقم الشكل

  
  

 )34-3( رقم اجلدول على باإلعتماد الطالب إعداد من :املصدر
   بماذا تنصح متعاملكم من أجل بقاءه بين المنافسين      

  كاألتي:إنصبت مجمل اإلجابات  
  للزبائن وا مشاريع جديدة مفيدةعلى الطليعة وأن يتجوز  أن يكونوا-
   .فقطنرجو املواصلة و -
  .عروض املكاملات اجملانية-
  .املنافسة والزيادة يف العروض-
  .ختفيض السعر-
  .الرفع من قيمة اجلودة-
  .حتسني خدمة الشبكة وتغطية أيام األعياد-
   .التميز عن باقي اخلطوط املنافسة-
  .اهلديا اخلدمات و  زيادة عدد-
  .العمالءحتسني تعامل املوظفني مع -
  .سرعة اخلدمات -
  .اجلديدة أن تكون مسبقة للعروض-
  .مواكبة العصر واإلبتكارات اجلديدة-
  .املزيد من أفكار جديدة -
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ما الذي يجلب اإلنتباه

المحتوى  األلوان  سھولة اإلستخدام
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  .سرعة يف تدفق األنرتنت-
  .تطبيق التسويق-
  تقدمي خدمات تناسب الزبون.-
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  الفصل الثالث: تأثير التسويق االلكتروني على المؤسسة      "دراسة حالة لمؤسسة موبيليس"

  :خاتمة
اع التسويق االلكرتوين على مؤسسة موبيليس الوصيف األول يف قطمن خالل هذا الفصل حاولنا معرفة مدى تاثري 

سايرة ملص النتائج املتصل اليها كما يلي عملت مؤسسة موبيليس على انشاء موقع الكرتوين االتصاالت و ميكن تلخي
املؤسسة و ؤسسة و يضم كل املعلومات اخلاصة بالتطور التكنولوجي و لتعميم املعلومة و لفائدة حبيث يالزم اسم امل

ا و خمتلف أنشطتها كما صمم بواجهة فنية رائعة و هو يسمح بالتواصل مع الزبائن و غري الزبائن من خالل  منتوجا
  لكرتوين التابع للموقع.الربيد اإل

ذلك راجع ائنها و ث تلقى صعوبة يف جتاوب زبان مؤسسة موبيليس التطبق التسويق االلكرتوين جبميع عناصره حي
  .م التسويقية اإللكرتونيةة ثقافتهلقل
  
  

                           
   

                                 
  

           
  
  
  
 



 

 

 العامة خاتمةال
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 الخاتمة
  الخاتمة العامة

على  بالغ أثركان هلا   إن التطور الكبري واملتسارع لتكنولوجيا املعلومات واإلتصال خالل السنوات األخرية
ا على التطور  هذا ما شكل نوع من التنافسية بني و خمتلف أنشطتها حتسني و تسيري املؤسسات وقد ساعد

  املؤسسات.
ذه التطورات إن التسويق كمختلف األنشطة قد  يسمى بالتسويق  من مفهومه القدمي إىل ماوانتقل تأثر 

  .اإللكرتوين وهذا بإستعمال هذه التكنولوجيا واحملافظة على نفس املبادئ
وحتسني وتوفري يف السوق العاملية وإلغاء احلدود اجلغرافية فعالة من بني األدوات  اإللكرتوينيعترب التسويق 

 يعد أحد احملركات األساسية للمنافسة احمللية والظهور إىل العاملية و  وتعزيز فرص التنمية ،ساسيةاخلدمات األ
دخول أي سوق وأمام املنافسة الشديدة اليت يعرفها أي قطاع حيث جتد املؤسسات ضالتها من خالل 

وإستغالل كل الفرص التسويقية ومواكبة التكنولوجيا وجيب على أي مؤسسة أن تكون هلا قدرة تنافسية وهذا من 
  .خالل إستعماهلا التسويق اإللكرتوين

ذه التكنولوجيا ولذا جيب  تأثرتهي اليت بصفة خاصة  واإلتصاالتيةوتعد املؤسسات اخلدماتية بصفة عامة 
  .من األسلوب القدمي إىل احلديث مبختلف أدواته التسويقي هاعليها تطوير نشاط

ولغرض توضيح اإلشكالية املدروسة مت وضع جمموعة من التساؤالت اليت تتمحور يف نفس املوضوع، كما 
يف خمتلف أنشطة املؤسسة واليت معاجلتها اتبعناها مبجموعة من الفرضيات حول تأثري التسويق اإللكرتوين ومسامهته 

من خالل الدراسة امليدانية توزيع إستبان يهدف عينة من الطلبة ومن أجل ان يكون املوضوع ثريا كان التوزيع 
  إلكرتونيا عن طريق شبكة األنرتنت.

  :، مت التوصل إىل النتائج التاليةالية الرئيسية واألسئلة الفرعيةلإلجابة على اإلشكو 
  :الجانب النظري- 1

  :أمكن لنا اخلروج بالنتائج التاليةالنظري ملوضوع البحث من خالل الدراسة والتحليل 
ا كانت مهما االستمرار تستطيع ال املؤسسة أن مبا- ومل   اخلارجي حميطها مع التفاعل دون الذاتية قدرا

 يف لتغيريا هذه املؤسسات على يفرض الواقع هذا أصبح الرقمي اجملتمع حنو يتجه احمليط هذا كان
ا كي  .واالتصال املعلومات تكنولوجيا يف التطورات تواكب اسرتاتيجيا

أداء األنشطة التسويقية مع التطور الكبري الذي عرفته شبكة االنرتنيت وأسس تطورت مبادئ  -
 .بنوعيها التقليدية وااللكرتوين التجارية لألعماليسمى بالتسويق االلكرتوين كنشاط داعم  وبرز ما
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 الخاتمة
يوفر التسويق اإللكرتوين مزايا عديدة متكن املؤسسة من حتسني تنافسيتها واحملافظة على مكانتها -

 السوقية.
سبل تطويرها اىل ان مفهوم التنافسية ات األخرية يف موضوع التنافسية و ازداد االهتمام يف السنو  -

على حصص توى املؤسسة ففي حني تتنافس املؤسسات على مستوى الدول ليس كمفهومها على مس
اجتذاب الزبائن فلن الدول تتنافس من خالل سياستها احلكومية على مواكبة تكنولوجيا و السوقية 
 .لألفرادحتسني املستوى املعيشي واملعلومات وتطويرها و االتصال 

يسمى  نيت او ماالتطوير املستمر ملوقع املؤسسة على شبكة االنرت يساهم التصميم اجليد و  -
ة على العام اخلارجي ذلك انه ميثل واجهة املؤسس ،املؤسسة ألهدافها باملتجر االلكرتوين يف ضمان حتقيق

ا ومورديها و هو الفضاء الذي من خاالفرتاضي و  كل األطراف احمليطة الله تتفاعل املؤسسة مع زبا
 باملؤسسة.

  :نتائج الدراسة الميدانية- 2
اإلتصاالتية تقوم بوظيفة التسويق مبختلف أشكاهلا احلديث أو القدمي وهذا من خالل إنشاء تعترب الشركات -

  .موقع هلا وتقوم أيضا باإلتصال بالزبائن من أجل حل املشاكل
وتناسب  األكثر إستعماال وهذه تعترب الطريقة السهلة واألكثر فعاليةيعترب حل املشاكل عن طريق اإلتصال -

  .فعل هذا يف أي مكانالعميل ألنه ميكن 
ن معظم إإن من بني ربط العالقة املتينة مع الزبائن عن طريق األنرتنت هي تقدمي الرأي عند الزيارة املوقع إال -

  %.85بنسبة اإلجابات كانت تنصب يف عدم تقدمي الرأي 
ا تحيث ميكن هلا بالإن للمؤسسة موقع -   الداخلي أو العاملي.سواء على املستوى نفسها و عريف على منتجا
اان موقع مؤسسة موبيليس يعترب نوعا ما غري فعال حيث تقوم في -  ه املؤسسة باإلعالن عن منتوجا

  أسعارها فقط.
تعترب مؤسسة موبيليس هلا قدرة تنافسية عالية وهذا يف تقدمي اخلدمات ونوعيتها والسعر والعروض اليت تقوم -

 .ا من اجل إستقطاب العمالء
خالل إنشاءها للمؤسسة وهي تواكب التكنولوجيا املتوفرة قد حققت جممل أهدافها املسطرة  املؤسسة تعترب-
  لثالث.ا اجليلخالل توفري  منوهذا 

م عرب تتفاعل املؤسسة مع زبائنها و - ة مواقع التواصل اإلجتماعي فهي تعترب األكثر فعاليجتيب على تعليقا
  جممل شرحية اجملتمع.حمل إهتمام و يف األونة األخرية 
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 الخاتمة
  اختبار صحة الفرضيات : -3

إن للتطور التكنولوجي أثر كبري خاصة يف اجملال التسويقي، هذا ما جيعل هناك إختالف يف  :الفرضية االولى
ان التسويق االلكرتوين تعتمد اسسه على  فرضية صحيحة األسس بني التسويق اإللكرتوين والتسويق التقليدي

  .التكنولوجيالوسائل املتطورة اليت تكون نتيجة التطور 
جيب على كل مؤسسة ان تصارع خللق ميزة تنافسية فرضية صحيحة نظرا للظروف احلالية فان  :الفرضية الثانية

  .والبقاء ومواجهة حدة املنافسة امليزة التنافسية تفتح عدة فرص للمؤسسة من بينها االستمرار
م يف أنشطة املؤسسة فرضية بني أنسب الوسائل اليت تسها التسويق اإللكرتوين منيعد  :الفرضية الثالثة

  ألنه سبيل املؤسسة لتكيفها مع التغريات البيئة اخلارجية وجعلها أكثر تنافسية.صحيحة 
  :والتوصيات اإلقترحات- 4

ا العمل اقرتاحات و من خالل الدراسة والنتائج املتوصل إليها أمكن الوصول إىل عدد  توصيات اليت من شأ
  باجلزائر ومبؤسسة موبيليس:على تنمية التسويق اإللكرتوين 

  .اإلتصال يف تفعيل التسويق اإللكرتوينو تسخري وسائل تكنولوجيا اإلعالم -
 وهذا من خالل تكثيف مجيع اجلهود مع خمتلف بيئة احمليطة حماولة إرساء ثقافة التسوق اإللكرتوين-

  باملؤسسة.
ا اليت تكون عرب خمتلف وسائلها على التذكري مبوقعها  - جيب على املؤسسة ان تركز من خالل اعالنا

  .وتعزيزهااللكرتوين 
ا للزبون حبيث ميكن - وذلك لتشجيع وقع فقط عليها عرب املاحلصول  هختصص املؤسسة بعض من خدما

  عرب املوقع االلكرتوين  على زيارة وابداء اآلراء
خاصة وأن املؤسسة ميكنها  ،كاملةحماولة إجياد صيغ الدفع والشراء مباشرة وذلك لتحقيق جتارة إلكرتونية   -

  أرض الواقع.جتسيد هذا على 
  الفعال.يتناسب مع متطلبات املوقع العمل على تطوير موقع املؤسسة على األنرتنت مبا -
بناء إسرتاتيجية التسويق اإللكرتوين على شبكة األنرتنت، حتدد املؤسسة من خالهلا األهداف اليت تود -

  حتقيقها باإلضافة إىل سبل مراقبة وتقييم وتنفيذ اإلسرتاتيجية وبالتايل تفعيل يقضتها اإلسرتاتيجية.
 عن الضرورية املعلومات مجعو  يدانيةامل الدراساتو  بالبحوث القيام مهمتها التسويقية لليقظة خلية إنشاء-

 إدخال أو ،جديد خدمات وابتكار تطويرو  نيحتس مناملؤسسة  إدارة كنمت قصد مستمرة بصفة نينافسامل
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 الخاتمة
 الصمود وبالتايل ،ةالدوليو  احملليةإلتصاالتية ا التسويقية البيئة يف احلاصلةالتغريات  من باالستفادة ديثةاحل ةتكنولوجي

  .نافسةامل هوج يف
  :أفاق الدراسة- 5

ع نرى ان هناك الكثري من اجلوانب املتصلة مبوضو  ،ة اليت يفرضها منهج البحث العلمينظرا حلدود الدراس
  :نذكر منها ستقبلية،متصلح ملواضيع كدراسة الدراسة مل نتمكن من تغطيتها و 

 .لكرتونيةدورها يف تطوير املواقع اإلنرتنت و األ -
 .ائركرتوين يف اجلز لواقع التسويق اإل -
 .ائريف اجلز  لكرتوينالصعوبات اليت تواجه التسويق اإلالتحديات و  -
 أمهية االعالن عرب املوقع االلكرتوين. -

تنا أن تستعمل وسائل التكنولوجيا احلديثة يف تطبيق التسويق اإللكرتوين ايف األخري نأمل أن تكون مؤسس
ا التنافسية.     جبميع مبادئه وليس إستعماهلا من أجل الديكور وان تستغل مجيع املعلومات يف حتسني قدر

  



 

 

 مراجعال



 

 

125 
 

  المراجع

  المراجع:

  باللغة العربية أوال: المراجع

  الكتب:-أ

 2000،اجلامعية، اجلزئراملطبوعات  "، ديوانالتجارة اإللكرتونية " خبيت،إبراهيم  -1
 ،القاهرة ،املصرية الكتب دار ،"لتصدير التنافسية القدرة بناء-العاملي التسويق"،مصطفى سيد امحد -2

 .2001 طبعة مصر،
 1998 مصر،، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، "مبادئ التسويق "،إمساعيل السيد -3
 ع،والتوزي للنشر الفجر اخلزامي، دارم أمحد ترمجة عبد احلك ،"اإللكرتونية  اإلدارة" إيان دودج، -4

 .2006القاهرة،
-األسس-اهيماملف التسويق:إسرتاتيجيات  ،"أمحد حممد فهمي زجني،الرب اجمليد. نزار عبد  الربواري، -5

 2004 ،األردن . دار وائل للنشر والتوزيع،"الوظائف
 ،ثابت عبد الرمحان إدريس. اإلدارة اإلسرتاجتية: مفاهيم ومناذج تطبيقية، الدار اجلامعية اإلسكندرية -6

 .2002طبعة مصر،
 ،سكندريةاإل، الدار اجلامعية، ن حممد املرسي، التسويق املعاصر، مجال الديإدريسثابت عبد الرمحان  -7

 .2004، الطبعة األوىلمصر، 
 العبيكان، مكتبة علي أبو عمشة، ،ترمجة باسل احلاج قدور ،"خدمة الزبائن على األنرتنت "جم سرتن، -8

 .2003الرياض،
 ،والتوزيع للنشر احلامد دار ،معاصرة مفاهيم التسويق إبراهيم، شفيق حداد موسى، نظام سويدان، -9

   2003 ،، األردنعمان
 .2001 األردن، ،عمان، دار صفاء ،مبادىء التسويق، عبد السالم، عبد الغفور، الشرمان، زياد حممد -10
 .2004 القاهرة، مصر، اجلامعية،. مبادىء التسويق. الدار فريد. وآخرون الصحن، -11
 .2008 ، مصر،القاهرة اجلامعي،الفكر  دار "،اإللكرتوينالتسويق "،حممد ،الصرييف -12
 ، 1998 ،، مصراالسكندرية طلعت أسعد عبد احلميد، التسويق الفعال، مكتبة األهرام، -13
 ،2003، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، ، أساسيات التسويقعبد السالم أبو قحف -14



 

 

126 
 

  المراجع

 ، األردنعمان دار زهران،"، متكاملمدخل  التسويق،مبادىء " .وصفي عمر وآخرون عقيلي، -15
1994. 

 ،2000، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، مصر،"الرتويج التطبيقياملنافسة و  "فريد النجار، -16
طبعة  ،دناألر  ،جامعة الزيتونة األردنية ،ومبادئ التسويقأساسيات  ،وبشري العالققحطان عبديل  -17

1999. 
 2004 مصر، ،القاهرة ،جامعة حلوان ."باملكتباتخدمات املعلومات  تسويق "زكريا.حممد  قطر، -18
 اجنليزي :واملعاصرة الكالسيكية االجنليزية اللغة معجم :األكرب املغين قاموس ."سعيد حسن ،الكرمي -19

 2001، لبنان ". بريوت،عريب
 1999 األردن، عمان،، دار املستقبل، " مبادئ التسويق"حممد إبراهيم عبيدات،  -20
 .2005مصر، ،والتوزيع، األردن، عماناحلامد للنشر  ، دار"اإللكرتوين التسويق"نصري، حممد طاهر  -21
 2003طبعة  اإلسكندرية، مصر، ،التوزيع، الدار اجلامعية للنشر و "التسويق،"الصحن فريد حممد -22
 .2001.اإلسكندرية، مصر الدار اجلامعية، ،"اإلدارة اإلسرتاتيجية إدارة األلفية الثالثة"نادية العارف،  -23
 .1998، مصر، ريةالدار االسكند "،امليزة التنافسية يف جمال االعمال" ،نبيل مرسي خليل -24
 .1991 مصر، ،القاهرة مشس،. مكتبة عني "األصول العملية للتسويق والبيع واإلعالن ، "نبيل النجار، -25
صر، م، حلوان، النهضة العربيةدار ، "ة االلكرتونية يف اجملال السياحيالتجار "، هند حممد حامد -26

2003. 
يوسف أمحد أبوفارة، "التسويق االلكرتوين: عناصر املزيج التسويقي عرب األنرتنت"، دار وائل للنشر  -27

 .2007، الطبعة الثانية، عمان، األردن، والتوزيع
 .  2000 ،األردن ، عمان،، دار وائل"التسويق اإللكرتوين" يوسف أمحد فارة، -28

  واألطروحات:الرسائل -ب

 مؤسسة حالة راسةد"  التسويقي االتصال سياسة حتديد يف اجلزائري املستهلك لدى الشراء دوافع" نطور، بالل -1
 .2009 زائر،اجل باتنة، خلضر احلاج جامعة تسويق، فرع التجارية، العلوم يف ماجستري مذكرة ،" موبيليس

 ،"ؤسسة اجلزائريةيف امل ومالءمتهااالسرتاتيجيات احلديثة للتسويق ومدى " ولد رويس مسري، بن قيار شهيناز، -2
 2005املركز اجلامعي باملدية،



 

 

127 
 

  المراجع

 ،2005 إىل 2000 من الفرتة اجلزائر، يف النقال اهلاتف اتصاالت خدمة سوق دراسة: "العليم عبد تاويت -3
 2006 زائر،اجل ورقلة، مرباح قاصدي جامعة اقتصادية، دراسات فرع اإلقتصادية، العلوم يف ماجستري مذكرة"

الة مقدمة لنيل س، ر "التنافسية يف املؤسسة االقتصادية، مصادرها، تنميتها، تطويرهاامليزة "عمار بوشناف،  -4
 .2002، اجلزائر الدفعة شهادة املاجستري، فرع إدارة أعمال

رت، فرع إدارة مقدمة لنيل الشهادة ماجيس، رسالة "دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة"فلة العيهار،  -5
 .2005األعمال، اجلزائر، دفعة، 

دكتوراه، املدرسة  رسالة"دراسة حول اإلسرتاجتية املؤسسة العمومية اإلقتصادية يف حميط تنافسي  "لعالوي عمور -6
 .2004العليا للتجارة 

ماعية واملواقع رسة مقارنة للمواقع االجتاتلقني دتأثري شبكات التواصل االجتماعي على مجهور امل"حممد املنصور،  -7
 .2012، ماجستري غري منشورة، األكادميية العربية يف الدامنارك،"اإللكرتونية "العربية. منوذجا"

هادة املاجستري، جامعة ، مذكرة نيل ش"أمهية اليقظة التنافسية يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة "رتيبة،حناسية  -8
 .2003اجلزائر، 

  األوراق البحثية (المقاالت):-ج

 األخصائي على وتأثريها االجتماعية الشبكات العال، عبد خليفة هبة حممد السيد، سليمان عادل أمينة -1
 واملعلومات املكتبات ألخصائي عشر الثالث املؤمتر الفايسبوك) ملوقع واالستخدام للتواجد شاملة دراسة( واملكتبة

 ،2002 يوليو 7-5 جامعة حلوان، ،" مصر يف واجملتمع املكتبة" :بعنوان مصر يف
 1عددال  ،38، العلوم اإلدارية، اجمّللد الشورة، دراساتعنرب إبراهيم شالش، سليمان إبراهيم احلوري، حممد سليم  -2

 ميدانية". دراسة"األردنية ، أثر استخدام التسويق اإللكرتوين يف حتقيق ميزة تنافسية لشركات الدواء 2011،
لى املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، مداخلة حول التسويق ، أثر تطور تكنولوجيا االتصال عس مسدورفار  -3

 .2004، كلية العلوم االقتصادية االلكرتوين، جامعة البليدة
 ،تصاد والتسيري والتجارةعلوم االقجملة  ،سية ضرورة حتمية تنافسية املؤسسةحديد، اليقظة التنافحممد بوتني، رتية  -4

 ،2004،10،اجلزائر، العدد التسيري، جامعةوعلوم االقتصاد كلية العلوم 
اسات اجملتمع املعرفة، مركز الدر  املعرفة وشبكات التواصل االجتماعي االلكرتونية، سلسلة بعنوان: حنو -5

 .2012،39عبد العزيز، اإلصدار  جامعة املالكاإلسرتاتيجية، 

 



 

 

128 
 

  المراجع

  الملتقيات:-د

إسهامات التسويق اإللكرتوين يف زيادة القدرة التنافسية ملنظمة األعمال املعاصرة، بن ديلمي، دردور أمساء،  -1
 2011اجلزائر، امللتقى الدويل الرابع، من أجل صناعة عربية تنافسية،

  المنشورات:-ه

املعرفة وشبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية، سلسة بعنوان، حنو جمتمع املعرفة، مركز الدراسات  -1
 .2012،39جية، جامعة امللك عبد العزيز، اإلصدار،اإلسرتاتي

  ثانيا: باللغة األجنبية

 الكتب:-أ

1- Benjamin faraggi, commerce électronique et moyens de 
paiemen, dunad, paris, 1998. 

2-   G.GARIBALDI, Stratégie concurrentiel ; choisir et gagner, ed 
d'organisation, 1994,  

3- Jean- jaques rechmann ,l’internet et le marketing, edtion 
organisation, paris ,1999. 

4- Lannoo Pascal et Ankri Corinne، « E-marketing & e-commerce 
»، série lire et agir ، Vuibert, Paris، France، 2007. 

5- Leïla Chaibi، « Internet marketing : conquérir, promouvoir، 
vendre et fidéliser »، Elenbi éd، Paris، France، 2007، 

6- M- Porter l’avantage concurrentiel comment devancer ses 
concurrents et maintenir son avance inter édition 1986. 

7- M.POTER – L’avantage concurrentiel des nations, 1993.  
8- sumeet and prescient j. , E-marketing I Anew concept. New 

York, MC Graw Hill, 2007,  

 



 

 

129 
 

  المراجع

  مواقع األنترنت:-ب

1- . www. Algerietelecom.dz          
2- www.elaegypt.com/DownLoads/2009/amina_heba.doc.  
3- www.facebook.com/mobilis 
4- www.mobilis.com 
5- www.mobilis.dz 

 

 



 لمالحقا



 

 

131 
 

 المالحق

  :المالحق
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 عرض باك نافيقي :)02الملحق رقم(

  
  : صفحة موبيليس على الويب)03(الملحق رقم
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  عرض مبتسم على الويب :)04(الملحق رقم

  
  : صفحة موبيليس على الويب )05(رقمالملحق 
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Contrat de l'offre
Date de vente  :

MSISDN : Numéro de la SIM :

Type du Terminal : IMEI :

Nom : Date de naissance       :

Prénom : Lieu de naissance        :

Adresse :

Ville : Wilaya : C. Postal:

Profession :

N° Contact : E-Mail :

Carte Nationnale : Permis de conduire :

Carte de sejour : Passeport :

N° pièce jointe :

Délivré(e) en date du : A :

Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus. 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les

conditions générales et spécifiques du présent contrat.

Conseiller Client :

Signature : Cachet & Signature :

Souscription 3G :

Cadre réservé à l'agenceCadre réservé au client

  

  

Pièce jointe

Informations Clients

Carte SIM / Terminal

MOBTASIM

X 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

neantNT . 

  

  

   

................................. .........................................

...................   

........................

........................

.......................

............................................ 

...................... .................  .........
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....................................................

.......................

................................... ...........................
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  ):صفحة المؤسسة على الفايسبوك07الملحق رقم(
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  اإلستبيان  :)08(الملحق رقم

نهاية السنة الدراسية من أجل الحصول على شهادة ماستر تخصص تسويق قمنا بإعداد  قصد تحضيرمذكرة
إستقصاء يتعلق بموضوع الدراسة والمتمتل " مدى تأتير التسويق اإللكتروني على تنافسية المؤسسة"ومن 

تكم بأجل الساهمة في إعدد تقييم لهاذا الموضوع نضع تحت أيديكم هذه اإلستمارة إلثراء الموضوع بأجو 
  الصادقة مع تشكراتنا المسبقة .

 ) في المكان المناسب واإلجابة على السئلة التي تتطلب ذلك×ضع العالمة(  

                                    أنثى                          الجنس                             ذكر     

  سنة        30فوق        سنة      30-20 مابين   سنة       20سن              تحت ال

  ؟ماهو المستوى 

  السنة الثالثة                       السنة الثانية                   ليسانس   :   السنة أولى       

            الثانية السنة                  أولى ماستر     :   السنة

  النقال :ماهي مدة إمتالكك للهاتف  )1

    أكثر                     ستة                      أربعة         سنتين      

 :ماهي شريحة هاتفك   )2

  وريدو           أ          جازي         موبيليس      

        أكثر                       1        :كم لديك   )3

  اإلستعمال إذا كانت اإلجابة بأكثر صف كيفية 

  اإلعتماد على الخط الرئيسي وهو..........................-

 إستخدام الخط البديل وهو .....................-

 سبب إختيارك للشريحة : ما هو )4
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  العروض الموجودة          تغطية الشبكة                  السعر         

 .......................................... أخرى          أخذ بنصائح األصدقاء      

  ما هو نظام اإلشتراك    : )5

  اإلشتراك الشهري                       الدفع المسبق    

  :حدد مختلف الخدمات التي قمت بإستعمالها   )6

            mmsالرسائل المصورة         smsالرسائل النصية         الرسائل الصوتية   

      الكشف عن الرصيد                    تحويل المكالمات              المكلمات المزدوجة     

  الجيل الثالث                               األنترنت                      عدم إظهار الرقم      

  لماذا لم تستعمل باقي الخدمات   : )7

  عدم الحاجة إليها    عدم معرفة إستخدامها       إلرتفاع سعرها         لعدم الدراية بها       

  كيف ترى العروض و الخدمات المقدمة   : )8

  ضعيفة                       متوسطة           ممتازة    

  كيف تقضي اإلشكاالت التي تقع فيها مع المتعامل  : )9

 التنقل إلى نقطة البيع       إستخدام الموقع        بمصلحة الزبائن اإلتصال 

  كيف كانت سرعة حل المشكلة  : )10

  قليلة              متوسطة                كبيرة           

  هل ترى هذه لسرعة في صالح العميل: )11

  ال                             نعم          

  هل تنوي تغير المتعامل :  )12

  ال           نعم   
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  ......................................................؟ لماذا

  

  لمتعاملك عند زيارة الموقع :  رأيك تقدم له )13

  ال                                                                       نعم                     

  األسباب؟ يهما بنعم، اإلجابة كانت إذا

                               ؤسسةمال عند من خاصة علومةمال على الحصول أريد

                    الخدمات بعض تطوير أو لتحسين الحظاتمال بعض تقديم أريد

                            اآلخرين األنترنت مستخدمي تحذير و نصائح تقديم أريد 

                                  للمؤسسة مباشرة هعدم أو الرضى عن التعبير أريد

 كيف تكون متبعاتك للعروض الجديدة : )14

  عن طريق األصدقاء                 smsرسائل نصية       اإلشهار عبر التلفاز      

 عن طريق األنترنت ووسائل التواصل االجتماعي        

 هل قمت بزيارة موقع موبيليس من قبل؟ )15

  ال                                                  نعم                           

 إذا كانت اإلجابة بنعم، ما الذي يجلب إنتباهك؟ )16

 سهولة اإلستخدام                        األلوان                       المحتوى       

م من أجل بقاءه بين المنافسين؟ لكمبماذا تنصح متعا )17
.................................................................................................

.................................................................................................
..............................................................................................  
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