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 الخاتمة العامة:

يعترب التسويق االلكرتوين من اهم االنشطة التسويقية للمؤسسة اخلدمية و يف ظل بيئة غري مستقرة و انفتاح 

االسواق و زيادة املنافسة و نظرا للتطور اهلائل لوسائل االعالم و منو الوعي لدى الفرد اصبح يتوجب على 

اجل استقطاهبم و كسبهم على املدى الطويل و هذا ما يسمى املؤسسة فهم تطلعات زبائنها و تلبيتها من 

بالوالء حبيث اصبح الوالء عنصرا اساسيا للمؤسسة اليت تسعى اىل حتقيق التميز يف السوق مما الزم عليها 

باعتباره ذو  CRMاتيجية االهتمام بالزبون من اجل الوصول اىل والئه بناء و تنمية العالقة معه من خالل اسرت 

بالغة يف ظل التطورات التكنولوجية و هبذا ميكن القول ان للتسويق االلكرتوين امهية بالغة لتحقيق مزايا  امهية

تنافسية للمؤسسة و الزيادة يف السوق الذي تنشط فيه و يتميز بشدة املنافسة و خاصة يف جمال االتصال 

دة زبائنها و بناء عالقات طيبة معهم و هذا اجلزائري باعتبار التسويق االلكرتوين يلعب دورا هاما يف توسيع قاع

 .زيادة عائدها و حتقيق حصة سوقية مرتفعة ما ميكنها من

 و مما دفعنا اىل طرح االشكالية التالية : كيف يساهم التسويق االلكرتوين يف حتقيق ميزة تنافسية ؟

القة مع الزبون الذي يقدم على فمن خالل دراستنا يف الفصل االول : مفهوم التسويق االلكرتوين و ادارة الع

بناء عالقات طويلة معه و التعرف على حاجاهتم و هذا ما خيلق القيمة و الرضا لدى الزبون و بالتايل حتقيق 

 .لديه و هذا ما ينعكس على عملية شراء اخلدمةالوالء 

 حبيث استخلصنا جمموعة من النتائج :

جذب الزبائن و احملافظة عليهم ببناء عالقات طويلة معهم على يعترب التسويق االلكرتوين وسيلة هتدف اىل  1

 .املدى الطويل

 .يساعد التسويق االلكرتوين يف حتقيق الثقة و املشاركة و االلتزام بني املؤسسة و عمالئها 2

 .يهدف التسويق االلكرتوين يف احلفاظ على الزبائن بدال من البحث باستمرار معهم  3
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كرتوين  املؤسسات على تسهيل عملية التفاعل و التواصل مع الزبائن من اجل معرفة يساعد التسويق االل 4

 .مة عالقات معهماحاجاهتم و رغباهتم و القدرة على تقدميها بالطرق اليت يرغبون هبا من اجل خلق و اق

املوقع عالقة مع الزبون و بواسطة االنرتنت و  بإقامةتساعد وسائل االتصال و تكنولوجيا املعلومات  5

 .االلكرتوين للمؤسسة و مراكز االتصال هبا

يسعى التسويق االلكرتوين اىل الرتكيز على جودة اخلدمات املقدمة اىل الزبائن و االبداع و االبتكار الدائم  6

 .يف اخلدمات 

ن الوفاء و يف الوفاء بالوعود اليت توعد هبا املؤسسة زبائنها عند التعامل معهم اليقوم التسويق االلكرتوين  7

 الصدق مع الزبون حنو تطوير اخلدمات اليت حيتاجو�ا عمل حيقق هلم الرضا و الوالء و االستمرارية يف التعامل

تساهم انشطة التسويق االلكرتوين بادراك الدور الرئيسي للمستهلك او العميل يف حتديد القيمة و املنفعة  8

 .استهالك اخلدمةاليت يرغب يف حتقيقها من خالل عملية اختيار و 

و مما سبق نستنتج ان كل من الفرضية االوىل و اليت تقول ان التسويق االلكرتوين يقوم جبذب مستهلكني جدد 

و احلفاظ على احلالتني و هي فرضية صحيحة و ذلك من خالل ما تعرضنا له يف الفصل االول و اثبتناه 

الل بناء عالقات مرحبة مع عمالئها من خالل شريطة انه وسيلة تنتهجها املؤسسة لتحقيق اهدافها من خ

السعي لشخصنة العرض و التعامل مع كل عميل و كذا تقدمي خدمات متميزة ختلق قيمة يدركها العميل امل 

الفرضية الثانية : يتم تطبيق ادارة العالقة مع الزبون باكتساب اكرب عدد من املعلومات و كذا االهتمام هبم يف  

 .القة الوطيدة معهم مما يكسب املؤسسة ارباح و خدمات ذات جودة عاليةكيفية بناء هذه الع

و هي فرضية صحيحة حبيث ميكن ادارة العالقة مع الزبون من التعرف على العمالء من خالل اجلمع لبيانتهم 

الرباح بالنسبة و ادارهتا بفعالية ملعرفة الزبون بعمق و بالتايل رغباهتم بكفاءة مما يضمن والئهم و بالتايل حتقيق ا

 .و التفوق على املنافسنيللمؤسسة و اكتساب حصة سوقية 
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عليها و اليت تقوم بتحقيق مكانة التسويق االلكرتوين  تأثريو من خالل دراستنا للفصل الثاين امليزة التنافسية و 

متميزة للمؤسسة من خالل االهتمام بزبائنها و معرفة متطلباهتم من اجل تطبيق اسس و متطلبات امليزة 

التنافسية من اجل احلفاظ على موقعها التنافسي و اكتساب حصة سوقية من خالل تطبيقها اساليب التسويق 

 .التوجه بالزبون بذلخلي نظام الشكاوي و كذا من جودة و حتسني مستمر هلا التسويق الدا

 حبيث استخلصنا جمموعة من النتائج:

التنافسية على ا�ا القيمة اليت يدركها الزبون من اجل اكتشاف طرق فعالة للمؤسسة عن غريها من تعترب امليزة  -

 .املنافسني

منافسيها من خالل تطبيق كل من جتسيد املؤسسات اهم االسرتاتيجيات التنافسية لتحقيق ميزة تنافسية من  -

 .اسرتاتيجية التكلفة االقل و اسرتاتيجية التميز و اسرتاتيجية الرتكيز

هتدف امليزة التنافسية من خالل تطبيقها ملزايا تنافسية من خلق فرص تسويقية جديدة و حتقيق رضا العميل  -

 .و زيادة رحبيتها و ضمان بقائها و استمراريتها كمنافس يف السوق 

ساهم التحسني املستمر جلودة اخلدمات يف بناء و حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل تدارك الوقت ي -

احملدد النتاج اخلدمة و كذا حتقيق التوازن و املشاركة الفاعلة للعاملني هبا من خالل استثمار جهودهم مما 

 .جيعل املؤسسة اكثر تطورا

 .ة للمؤسسة من اهم مصادر امليزة التنافسيةتعترب املوارد البشرية و الكفاءات بالنسب -

يساهم التسويق الداخلي يف رفع حجم مستوى االداء الذي يؤدي اىل حتسني اجلودة و بالتايل احلصول على  -

رضا العميل من خالل تطبيق تقنيات التسويق الداخلي بشكل افضل و هذا ما يؤدي اىل خلق ميزة 

 .تنافسية
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يساعد نظام الشكاوي حبل مشاكل العميل و بالتايل حماولة التقليل من املخاطر احملتملة و هذا ما جيعل  -

االشخاص راضني عن املنظمة و بالتايل حتقيق والئهم و بالتايل اكتساب متيز املؤسسة عن منافسيها و هو 

و بالتايل زيادة مستوى رحبيتها و هلا  مفتاح جناح املؤسسة و مما يؤدي هذا اىل ارتفاع يف مستوى االداء الكلي

التخفيف من حجم التكاليف و مما سبق نستنتج ان الفرضية الثالثة و اليت تقول ان: احتالل تنافسي ال 

يكون اال بتفعيل اداء انشطة املؤسسة خاصة املتعلقة بالتسويق االلكرتوين و ادارة العالقة مع الزبون و هي 

يب التسويق االلكرتوين و التوجه بالعميل كلها سبل لنجاح املؤسسة يف صحيحة و ذلك الن اسالفرضية 

 .اكتساب ميزة تنافسية

املفاهيم النظرية على مؤسسة اتصاالت  بإسقاطاما من خالل دراستنا  للفصل الثالث الدراسة امليدانية قمنا 

 يلي: اجلزائر فرع مستغامن اتضح لنا نتائج االستبيان كما

 .على امليزة التنافسية مث يليها االتصال و االخري الثقة التأثرييعترب عنصر الرضا اكثر العناصر من حيث  -   

تعتمد املؤسسة على انظمة ادارة العالقة مع الزبون اليت متكنها من التعرف اكثر على عمالئها و فهم     -

 .حاجاهتم و رغباهتم

وسيع حصة السوقية للمؤسسة و بالتايل كسب زبائن جدد من يف زيادة و تيساهم التسويق االلكرتوين    

 .خالل تقدمي خدمات جديدة 

 متتلك املؤسسة تشكيلة خدمات متنوعة ترضي تطلعات زبائنها  -

 .نستطيع القول ان املؤسسة تبذل جهود معتربة يف سبيل ارضاء عمالئها و تطوير اسرتاتيجيتها التسويقية   -

 .على والء عمالء املؤسسةلبعض اساليب التسويق االلكرتوين  تأثرييوجد  -         

 .تبذل املؤسسة جهود يف تطوير و حتسني جودة خدماهتا -      
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و مما سبق نستطيع القول ان الفرضية الرابعة القائلة بان : تستطيع مؤسسة اتصاالت اجلزائر التميز من خالل 

التسويق  مبادئة مع الزبون و ادارة العالقة معه نظرا لتطبيقها تفعيل انشطتها التسويقية املتعلقة ببناء عالق

 .االلكرتوين على ا�ا فرضية صحيحة

 و التوصيات: االقتراحات

القيام ببحوث تسويقية خاصة بالزبائن بصفة دورية و مستمرة ملعرفة تطلعاهتم و رغاباهتم من اجل حتديدها  -

 .بنجاعة و فعالية

مرحبة بوضع برنامج تسويقي خاص هبا و خدمات مميزة مع مراعاة باقي الشرائح و االهتمام بالشرائح االكثر  -

 .ذلك بتقدمي خدمات ممركزة لكل نوع من الزبائن و حسب حاجاته

االهتمام مبعاجلة شكاوي الزبائن بشك اسرع من الوقت الراهن و االستجابة لشكويهم من اجل ضمان  -

 .والئهم و البقاء مع املؤسسة

حماولة التنويع يف اخلدمات املقدمة من طرف اتصاالت اجلزائر الغراء زبائنها و حماولة اكتساح السوق  -

 .اجلزائري

العالقة مع الزبون من اجل توطيد الربامج العالقية اليت تبين عليها مؤسسة  بإدارةتطبيق برامج متطورة تعىن  -

 .اجليدة و الكلمة املنطوقة من طرف زبائنها اتصاالت اجلزائر اهدافها و بالتايل الوصول اىل السمعة

ضرورة مراعاة امهية جتسيد عناصر التسويق االلكرتوين على واقع اتصاالت اجلزائر و ضرورة الرتكيز على  -

 .عناصر االكثر امهية يف جلب انتباه الزبون

 .ضرورة تصميم اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة بشكل متنوع و متكامل اكثر من ذي قبل -

حماولة اكتشاف اكثر وسائل االتصاالت الفعالة من اجل اعتماد املؤسسة عليها و من اجل ايضاح مالمح  -

 .صورة املؤسسة و تبيان ثقافتها املتبعة
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ضرورة حسن اختيار رجال التسويق و خاصة يف قسم االستقبال و االهتمام مبظهرهم حبيث جيب ان تراعي  -

مهعم و تكوين الثقة بالنفس لديهم و حماولة ى تكوين الصداقات يف اختيارهم قوة االقناع و القدرة عل

 .اختيار التعابري و املعلومات الدقيقة يف االستمتاع و التعامل معهم مشاكلهم و حسن افادهتم

التدريب املتواصل هلم للعاملني على ان تتضمن الربامج تنمية ملهارات التعامل و االتصال مع االشخاص  -

 .دوات التسويق االلكرتوين و فن التسويق يف جمال اخلدمات بتطبيق اساليب و ا

دين يضرورة اجراء الدراسات و استطالعات الرأي العام ملعرفة مستوى درجات الرضا و التقبل لدى املستف -

 .من خدمات املؤسسة و املستفيدين من خدمات املؤسسة

زيج من اجل جذب و استقطاب العمالء و االهتمام اكثر باجلانب الرتوجيي و التنويع بني خمتلف عناصر امل -

 .التعريف اجليد خبدمات املؤسسة

 .حماولة اشراك املؤسسة لزبائنها و كيفية تقدمي اخلدمة -

 .انشاء مصلحة هتتم جبميع املعلومات عن املنافسني من اجل حتليل احمليط التنافسي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر -

 افاق الدراسة:

 .ضرورة التحديث يف تكنولوجيا املعلومات و االتصال  من اجل تعزيز املركز التنافسي 1

 .دور التسويق الداخلي لتحقيق جودة اخلدمة 2

 .القيادة عن طريق التوجه بالزبون و كسب ثقته 3

 .تطوير جمال االلتزام مع الزبون 4

 .العميلتكاملة للتميز يف ادارة التوجه باالتصاالت التسويقية امل 5
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 اوجه القصور:

هم غري فعال بالقدر ائابقا و هذا ما جيعل نشاطهم و ادالتفكري الكالسيكي للعمال نظرا النعدام املنافسة س -

 .الكايف مقارنة مبؤسسات االتصال املنافسة يف القطاع

للرقابة يف االداء الفساد االداري و التسيب و عدم وضوح املسؤوليات و هذا ما يدل على عدم وجود برامج  -

 .الوظيفي لكل فرد

نستطيع القول ان جودة اخلدمات اليت تقدمها اتصاالت اجلزائر قد ال ترقى لتحقيق والء الزبون ما يتيح  -

 .  للمنافسني فرص جذابة من اجل استقالهلا لصاحلهم
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 :مقدمة الفصل

يشهد العامل ثورة هائلة يف مضمار تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت حيث كان التسويق التقليدي عملية 

ق االلكرتوين من احدث ويق عرب االنرتنت و اصبح مفهوم التسويالبيع و الشراء املباشر اصبح اليوم التس

ق عرب االنرتنت ويان تتجه للتس الكربىالوسائل لرتويج السلع و اخلدمات و قد استطاعت العديد من الدول 

التسويق االلكرتوين اصبحت كبرية لتسويق اخلدمات  أمهيةلتوفري الوقت و اجلهد و املال و مما ال شك فيه ان 

يف حتقيق مستوى عايل من املبيعات و وسائل التسويق التقليدية  و املنتجات بشكل عام بل اصبح يسبق احيانا

مل يعد رفاهية بل انه اصبح  اإللكرتوينمجيع االحصائيات احلديثة تثبت بال ال يدع جماال لشك ان التسويق 

 .  اسرتاتيجية تسويق داخل املؤسسة أليمكونا رئيسيا 

 و ما العناصر مزجيه التسويقي اإللكرتوينيق التسو  و سنتطرق يف هذا الفصل اىل مفهوم
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 المبحث االول : ماهية التسويق االلكتروني

االلكرتوين من احدث الوسائل لرتويج السلع و اخلدمات و هذا ما سنتطرق اليه يف هذا يعد مفهوم التسويق 

اىل عناصر مزجيه التسويقي كونه حالة  باإلضافةاملبحث و كذلك سنتطرق اىل الوظائف التسويق االلكرتوين  

 خاصة من التسويق

 1مفهوم التسويق االلكتروني :المطلب االول

يعد مفهوم التسويق االلكرتوين من املفاهيم اجلديدة و املبتكرة يف عامل التسويق و من املالحظ ان مفهومه فيه 

و يعود ذلك ان االعتقاد ان التسويق ال يتم اال من خالل االنرتنت و هذا السبب بالذات نوع من الغموض 

 على املعطيات التالية قبل اعطاء تعريف دقيق للتسويق االلكرتوين: التأكيدينبغي 

 ان التسوق االلكرتوين و وظائفه عرب تقنيات الرقمية  كافة  -

 ان التسوق االلكرتوين ال يعين التسويق االلكرتوين  -

 هناك من يعتقد ان التجارة االلكرتونية هي التسويق االلكرتوين   -

و وفقا هلذه املعطيات و انطالقا من طبيعة التسويق االلكرتوين و ديناميكية و اليات ممارسته نرى ان التعريف 

 التايل يعطي صورة شاملة و دقيقة للقارئ :

تسويق االلكرتوين هو استخدام االمثل للتقنيات الرقمية مبا يف ذلك تقنيات املعلومات و االتصاالت لتفعيل ال

املتمثلة يف الوظائف التنظيمية و العمليات و النشاطات املوجهة لتحديد االنتاجية التسويقية و و عملياته 

ء و اصحاب املصلحة يف املؤسسة و بعبارة حاجات االسواق املستهدفة و تقدمي السلع و اخلدمات اىل العمال

 موجزة فان التسويق االلكرتوين يعين :

 .338 – 337محيد القاضي حممود الصميدعي ، نبيل العالق ، دار الشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، الطبعة العربية ، ص ص  -  1
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

و االنرتنت و االتصاالت السلكية و الالسلكية يف   االتصال و شبكات لألنرتنتام الصحيح  االستخد 1

 ق رضا املستهلكيو تقدمي اخلدمات و ذلك هبدف حتق لسلععمليات ما قبل انتاج ا

 االستخدام الصحيح للتقنيات كانت يف اجملاالت التالية: 2

 تصميم السلعة  اخلدمة  الفكرة و انتاجها -     

 )سلع و خدمات( سعر املنتجات -     

 )سلع و خدمات(ترويج املنتجات    -      

 )سرعة العمليات  تقدمي اخلدمة( حتسني اجلودة -      

من عمليات تقليدية  مستغرقة للوقت و متطلبة للمال اىل عمليات تسهيل عمليات التبادل و حتويلها  3

 مبتكرة و سريعة لتحقيق مصاحل اطراف التبادل

على انه جمموعة من االسباب و الوسائل التقنية املستعملة لتسويق السلع و  1كما يعرف التسويق االلكرتوين  4

ت خصوصية مقارنة بالتسويق اخلدمات اىل املستهلكني و بواسطة وسيلة اعالمية او شبكة رقمية و ميتلك مميزا

تنتجها  العادي و هذه املزايا باستعمال اسرتاتيجية تسويق جديدة يف املؤسسة تسمح باستغالل الفرص اليت

 و االتصال لإلعالمالداخلي و اخلارجي يف اقتصادية املؤسسة بفضل التكنولوجيا احلديثة تغريات احمليط 

بانه استخدام االنرتنت يف  االنشطة التسويقية فان كل انشطة التسويق االلكرتوين تعد من انشطة   2و يعرف

على معامالت البيع و الشراء هي اليت تعد جزءا من االعمال االلكرتونية اال ان تلك االنشطة التسويقية ترتكز 

 التجارة االلكرتونية 

 

  1opiver a , denis L , internet loris , maison de livre , toulose , France , 1996 , p 99 . 

  2    .45، مرجع سبق ذكره ـ ص مد مرسي آيت عبد الرمحن إدريس ، مجال الدين حم -
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 1المطلب الثاني : و ظائف التسويق االلكتروني

يضم التسويق االلكرتوين وضائف عديدة و متنوعة هلا مهام خمتلفة فهناك وظيفة االتصال و اقامة عالقة   

و وظيفة توفري حمتوى او مضمون من اشياء معينة  وظيفة توفري مستمرة مع العمالء  و وظيفة البيع االلكرتوين 

شبكة اعمال وفقا ملوقع شركات التسويق االلكرتوين و هناك خدمات تقدمها للعمالء و منها الربيد االلكرتوين 

ني و يتم من خالله عرض اخلدمة او املنتج عن طريق رسائل االميل للجمهور  و تقدميها و ارساهلا للزبائن حمتمل

 عرب االنرتنت كما تعرض حلوال للتحليل و االحصاء خبصوص نتائج احلملة  الدعائية  بالربيد االلكرتوين 

 على السلوك او التصرف املطلوب و وصول اىل املستهلك و ارضائه ظكرتونية اصبح اللو عصر الثورة اال

احلواجز املالية بني املنتجني  سقطتاالقناع اقرب من حبل الوريد و ميكن الوصول اليه عن طريق الفارة لقد 

وسطاء و الوكاالت الناس و اصبح التخاطب مع العمالء مباشرة امر عادي ال يستلزم االستعانة بالو 

ملشاركني و من هذا املنطق اصبحت وظيفة التسويق اخطر و اصعب الن االحتكاك مع عامل املتتخصصني و ا

يف التفكري و  العمليستوجب دينامكية  املستهلكني اقاتمتغري او عنصر متحرك املشاعر و جتدد نط

الجراءات و الطرق التسويقية ية التسويقية و من مث تغيري دائم و حركة مستمرة يف االساليب و اجاالسرتاتي

 .املتبعة

 

 

 

 

 

،  2014يوم التسجيل   . pdf , http : www . islamonline arabic indexأمري حيدر ، مهارات التسويق على املوقع  -   1

2015  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 المطلب الثالث: عناصر المزيج التسويق االلكتروني

يستخدمها املسوقني للتعريف باسرتاتيجيتهم التسويقية و  يعترب منوذج التسويق االلكرتوين من اهم االدوات اليت

يقوم مدير التسويق ميزج خمتلف املتغريات حملاولة توليد استجابة مثالية من طرف املستهلكني و هي على النحو 

 التايل:

 المنتج:_1

يبيع نفسه مهما كانت عيوبه فكرة سائدة و لكن حاليا مع اشتداد اجلديد  املنتجعلى مر التاريخ كانت فكرة 

املنتجات  إلعادةعدة قوانني تعطي احلق للزبائن  تاصبحت غري جمدية و سيئة حيث اصبحتنافسية االسواق 

تنتج منتج يريده الزبائن و وفقا لذا اصبحت معرفة ان كانت املؤسسة اليت يدركون ا�ا ال تليب رغباهتم 

 1اليت تليب حاجاهتم للخصائص

 و يتطلب ان تكون يف املنتج اخلصائص التالية :

 الضمان ،الدعم  ،اخلدمة،ارية العالمة التج،التغليف  ،املظهر،النوعية  ،الوظيفة

 :2 يرالتسع _2

يستطيع معرفة االسعار املنافسة للمنتجات و اخلدمات حول اصبح امرا حتميا القول يف عنصرنا هذا  العميل 

و الوكالء املوزعني و لكن االسعار العامل بضغطة زر و عليه من املستعبد ان توضع االسعار مبزاجية املنتجني 

اجليدة يف عصر ثورة االتصال و املعلومات و حتول العامل اىل سوبر ماركت صغري جيب ان حتاكي مستويات 

 حول العامل مع وجود زيادات طفيفة لتغطية التكاليف قد يتحملها العميل يف حالة االتصال ما بنياالسعار 

 النقل الضرائب الضمانات و التأمني و املخاطرة و غريها عمليةمنتجني خارج احلدود  مثال :

1 -  pdf : http , www. 12 manage .com. mthood smarketing. املزيج التسويق على املوقع ، يوم التسجيل  

14/04/2015  
2 - pdf . www. Arabwetalk/ slowlhreod . 14/04/2015التسويق يف العامل الرقمي ، يوم التسجيل  ،   
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 و يتطلب السعر مايلي :

 قائمة االسعار •

 التخفيضات •

 التمويل •

 تأجري اخلربات •

 العالوات •

طعنة كبرية يف عصر االنرتنت بل عدة  يف جمال التسويق لكنها تلقت يعترب التوزيع وظيفة مهمة  التوزيع: _3

و قد ضربت املوزعني و الوسطاء بصاروخ رقمي  وظيفة التوزيع املادي و بقوةتعد طعنات فالتجارة االلكرتونية 

ات و من خالل جدران عابر للقارات يتيح االتصال املباشر بني املنتجني و املستهلكني عرب احلدود و احمليط

خدمات كبرية و حقيقية و تنافسية اوان النشاط سوف يسحب من حتت   اان يقدمو وم  و عليهم نرف الغ

التسويق تصميم قنوات التوزيع فالبد من ان بضع احلاسب االيل  مديريريد  هم من ناحية اخرى عندمااقدام

ضمن جوفه منافذ التوزيع املهمة و معها املواقع التموين اعضاء مراكز التوزيع تغطية السوق مستوى اخلدمة 

  1النقال ،التليفونات ،االنرتنت 

 الترويج:_4 

استخدام  تتبىنالقطاعات اليت دم شبكة االنرتنت قطاعات عدة سواء كانت حكومية او خاصة و من خت

الشبكة فيها قطاعات االعمال و الذي اصبحت فيه الشبكة احدى و سائل البيع و الشراء اليت تتميز بسرعة 

ر االعالنات و احلمالت الوصول للزبائن دون ادىن مشقة و توفر خدمات قبل و بعد عملية البيع من هنا ترب 

 .كمساند قوي لعملية البيع على شبكة االنرتنت الرتوجيية  

التسويق يف العصر الرقمي ، مرجع سبق ذكره .  - 1  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 بأسهل هذااجحة تعرف بتوصيل خدماهتا و ان االعالنات و احلمالت الرتوجيية املبينة على سياسة تسويقية ن

داخل املوقع و   حعتمدة يف ذلك على عملية التصفكرب عدد من املستفيدين وبتكلفة زهيدة مو اسرع الطرق أل

النرتنت و اكثرها استخدامها حيث املراسالت الربيدية و تعترب االخرية من اقدم اخلدمات املتوفرة على شبكة ا

 شبكة االنرتنت يستخدمون تلك اخلدمة  مرتاديمن  % 98شري االحصائيات االن حوايل ت

  1:يلي و يرتبط مبا

 .االشهار التقليدي و االشهار االلكرتوين •

 .الوسائط املعتدة •

 .االتصاالت متعددة االطراف •

 .االشهار و الدعاية املتفاعلة •

 .التقرب من الزبائن •

 2: البيئة المادية_ 5

 تكلفة  بشكل واضح ادراك ان املستفيد ال ن تؤثرتلك اليت من صنع االنسا ان البيئة املادية للخدمة خصوصا

مع اخلدمة كما ان البيئة املادية اليت تقدم من خالهلا اخلدمة تضيف مالمح ملموسة يف االصل و هذا يدور 

روف ظتتضمن االبعاد البيئية للخدمة البعد زمن ادراك املستفيد للخدمة و جيعله اكثر قدرة على تقسيمها و 

و استثمار احليز ملثل االجهزة و املعدات اخل. احمليطة امثل درجة احلرارة نوعية اهلواء الضوضاء املوسيقى ....

اىل العالمات الرموز و  باإلضافةالديكور السلع الداعمة يف تقدمي اخلدمة كافة التسهيالت املادية االخرى 

 .االشياء من صنع االنسان

 :1الناس _5

التسويق يف العصر الرقمي ، مرجع سبق ذكره .   - 1  

. 284محيد القاضي ، حممود الصميدعي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

ضاء الناس غاية ال تدرك و لكن يف عصر الثورة االلكرتونية اصبح الوصول سالف االزمان ار  تقول العرب من 

اىل الناس بارضاء و محلهم على السلوك و التصرف املطلوب االقناع و االقتناع ضروري و جيب فعل املستحيل 

فيها  للوصول اليه بعد سقوط احلواجز املادية اليت كانت بني العمالء و املنتجني اصبحت بالسهولة التخاطب

 .بينهما باعتماد على نقرة زر و بالتايل تقريبا زالت الوسائل القدمية

 :عملية الخدمة _6

 .اخلاملطارات .....و املقاهي و الفنادق ف العصر الرقميبعيدا عن هو االخر ليس 

تاثري هبذا عن  ينفلتن تصميم املنتجات احلديثة ال مل تعد تنتج اذا مل تقدم خدمة االنرتنت اىل الزبائن كما ا

العصر املدهش اليوم جيب ان تكون املنتجات موافقة مع روح العصر الرقمي للدخول يف االنرتنت من باب 

له عالقات  بشيء نية حاسوبية االلكرتونية او التسميقالتجارة االلكرتونية و االعالن االلكرتوين او التزويد بت

 ه.اخواهتا و هذا اقل شيء ممكن فعلباالنرتنت و 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 16/04/2015 العامل الرقمي ، ، مرجع سبق ذكره ،  يوم التحميل التسويق يف - 1  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 االنترنت و مزيجها التسويقي:  01 الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  323 ص العربية السعودية ،التجارة االلكرتونية،دار املديح للنشر و  التوزيع،اململكةعبود جنم  جنمالمصدر: 

  هعن  رتتبةعليه و معلق النماذج امل تأثريهايعتمد هذا الشكل املزيح التسويقي و عالقة االنرتنت و مدى 

 االنرتنت و مزجيها التسويقي . 

 منوذج اعمال ديناميكي جديد . 

   املنتجات و اخلدمات. 

 دورة حياة اقصر  . 

 التوزیع التسویق الدینامیكي

 المنتج

 الترویج واإلعالن 

 األنترنت 

 القناة الرابعة

 _ التسعیر الدینامیكي 
 _ التسعیر في الوقت الحقیقي 

 _شخصیة األسعار
 

التسعیر الموجھ للزبائن  -  
القیمة األفضل  -  
السعر االفضل   -  

........ الرقمیة  -  

التجارة الرقمیة   -  

 الترویجات  -
مواقع الویب ، ........ ، الصورة  -

 المكتوبة 
 شخصیة العروض 

 
 عالمة تجاریة رقمیة 
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

  1عنصر المزيج التسويقي االلكترونيتكنولوجيا المعلومات و االتصال على  تأثير المطلب الرابع:

تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت على عناصر املزيج التسويقي السلعي االربعة املتمثلة يف املنتج و  تأثرييوزع 

املزيج اىل العناصر الثالثة االخرى اليت اضافة اىل العناصر االربعة املذكورة  باإلضافةالتسعري و التوزيع و الرتويج 

 .  املادية و الناس و عملية اخلدمة و املمثل يف البيئة التسويقي واخلدمي السباعي

 على المنتج : التأثير. 1

 :  حتاول الشركات استخدام التقنيات التمكينية يف اجملاالت التالية 

 .استخدام احلاسوب تصميم السلع و اخلدمات    - 

املصنع اىل االساليب االخرى مثل  باإلضافةانتاج السلع و اخلدمات استخدام احلاسوب ايضا   -  

 االفرتاضي.

اوضاع املنتجات و العالمات التجارية و احلصص احلصول على معلومات فورية و يف الوقت احلقيقي عن  -  

بنقرة التصال املتطورة و تقدمي النصح و املشورة للمستهلكني و العمالء  اذلك من خالل شبكة التسويقية و 

 بسيطة من خالل الفأرة ( املاوس) أو الربط بشبكات االكتسرانت و األنرتنت . 

جمال تطبيقي   100استخدام منوذج االختبار القبلي للمنتج اجلديد املعروف بإسم املخمن يف أكثر من  -

 .اليه املسوقون خصوصا مديري املنتجات اجلديدة للتعرف على مرحلة املنتج يف دورة حياته أيلج حيث

املشرتي القيام مبقارنة السلع و املنتجات املعروضة على اخلط  بإمكانبفضل استخدام االنرتنت اصبح    -

 .بشكل مباشر و يف الوقت احلقيقي مما يتيح هلم فرصة البحث عن افضل العروض

و نعين هبا اخلدمة  اليت حيصل عليها العميل دون  مطلقةاحلصول على اخلدمات االلكرتونية  بإمكانو اصبح 

 .  اتصال مادي مع املردود

.341محيد القاضي ، حممود الصميدعي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1  

15 
 

                                                           



اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

  1: التأثير على التسعير. 2

اسهمت تكنولوجيا املعلومات يف احداث ثورة حقيقية يف جمال هيكل االسعار و ديناميكيتها و اجراءاهتا 

 :  اجناز ذلك بااليتحيث ميكن 

 ربط التسعري بالسوق املستهدفة و املكانة التنافسية على املنتج  -

 فحصها .يجيات التسعري البديلة و تدراسة اسرتات -

 .دراسة تكاليف التصنيع و التوزيع و عالقتها بالطلب على املنتج -

 .تطوير منحىن مرونة السعر -

 .اسرتاتيجية االفضل و كذا التكاليفاختيار السعر االمثل باالستناد اىل  -

 .�اأملفاجئة و اختاذ قرارات فورية بشالتحكم بالتغريات السعرية ا -

 .تقدير الطلب على املنحنيات و بالتايل حتديد األسعار املناسبة -

 .إدارة املردود( العائد) بشكل فاعل -

 .حتديد التكاليف و بالتايل حتديد األسعار املناسبة -

 .الطرق اإلبداعية يف التعبري من خالل االنرتنت استخدامتنامي  -

أو حتاول املساومة من املنتجني إىل فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد أسهمت يف إنقال  ،االختصار -

 .املشرتين مما سيحدث ثورة حقيقية يف جمال التعبري بالذات

 

 

 

. 232، ص  2002السيد عليوة ، التجارة اإللكرتونية ومهارات التسويق العلمي ، دار األمني للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،  -   1  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 على التوزيع تأثير :  3

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التوزيع أ�ا أسهمت يف تقليص دور وأمهية الوسطاء من أبرز تأثريات 

 التقليدين و امهيتهم ,و من أبرز قنوات االلكرتونية يف عملية التوزيع.

 قناة الكاتالوجات:

 ) حيث يتمكن للمتسوق ان يتفحص الكاتالوجات االلكرتونية( عرب االنرتنت

 التلفزيون للمتسوق المنزلي: ةقنا

حيث تظهر على شاشة التلفزيون املنتجات املعروضة بشكل جذاب و متقن و بثالثة أبعاد, و توفر القناة 

 سهولة العرض التوضيحي و سهولة طلب املنتجات 

 :  المباشر المصنع قناة

)أو مؤسسة dell computerصفحة الويب اخلاصة مبؤسسة ما مثل مؤسسة( رمبا يرغب متسوق ما بزيادة 

 )nokia و يطلب جهاز حاسوب أو برجميات أو اشارة معينة حيث توفر القناة املباشرة سعرا منخفضا (

 .ملعظم املنتجات ذات العالمة التجارية املرموقة 

 :  قناة الوسيط اإللكترونية

اإللكرتونية الذي يعرض فيها و حيث ميكن للمتسوق أن يذهب اىل صفحة الويب اخلاصة بوسيط املعلومات 

 .  1ضع أماكن شرائها بأفضل االسعاريقارن مسات العالمات املتوفرة كافة و إجياد اسعارها و يو 

 : على الترويج  التأثير .4

بتكنولوجيا املعلومات االتصاالت و من ابرز وسائل الرتويج  تأثرياو هو من اكثر العناصر املزيج التسويقي 

 يلي: اجلديدة اليت تقع ضمن التسويق املباشر ما

. 74، ص  2005اهر نصري ، التسويق االلكرتوين ، دار احلامد للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، حممد ط -   1  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 .اعالن الربيد املباشر  •

 .اعالن االستجابة املباشرة  •

 . االعالن عرب االجهزة النقالة •

 . االعالن حسب الطلب •

 .  الدفع مقابل املشاهدة •

 .برامج الوالء املدينة بتكنولوجيا املعلومات و بطاقات االنتساب و بطاقات الذكية  •

 . االتصاالت التسويقية التفاعلية اليت املشاركني من اجراء استحداثات بسرعة قادمة •

العاملية عنصرا او مكون الوسائل االتصالية و التفاعلية املتعددة من الشبكة العنكبوتية  www1و ميثل نظام 

حيث قدرته على التوفري العديد من التسهيالت للمستخدمني مثل الصور و االشكال اجملسدة بالوان و االبعاد 

 .و الصور و الصوت

 :  على البيئة المادية التأثير .5 

سامهت تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف احداث تغيري نوعي كبري يف عنصر البيئة املادية او الدليل 

 متثل هذا التغيري يف االيت: الكادي و قد

 .و القرميد بيئة امليالطالتحول من  -

 .التحول اىل بيئة افرتاضية مؤلفة من عتاد حاسوب و برجميات -

 .ظهور تقنيات الوسائط املتعددة -

 .ظهور تقنيات الواقع االفرتاضي -

 .تنامي تقنيات مواقع الوييب -

.  58، ص  2003بشري عباس العالق ، تطبيقات األنرتنت يف التسويق ، دار املناهج ، األردن ،  -   1  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 :  على الناس . التأثير 6 

يعد  و املعدات و الربجميات و مل باألجهزةقد اثرت تكنولوجيا املعلومات على مزودي اخلدمة حيث استبدهلم 

 .هناك حاجة اىل مزودي خدمة من بين البشر

 عمليات الخدمة: . 7  

ان عملية اخلدمة االلكرتونية متنح العمالء رقابة و سيطرة اكرب كما ان عناصر اخلدمة االلكرتونية تشمل العديد 

من اخلصائص اخلدمة الذاتية ناهيك على ان بيئة اخلدمة االلكرتونية خمتلفة متاما و ان عمليات تقدمي توصيل 

حتديات على ان من الصعب ادارهتا االختالفات متثل اخلدمة االلكرتونية خمتلفة من الناحية الفلسفية و هذه 

  1بعني االعتبار حقيقة كون عدد من الشركات تعمل يف القناة التقليدية و القناة االلكرتونية معا خذينآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعة  زياد هاشم حيي ، صدام حممد حممود ، تأثري التجارة االلكرتونية على نظم املعلومات احملاسبية ، امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة ، -

.  2005الزيتونة ، األردن ،  1  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 المبحث الثاني :  سبل و فعالية التسويق االلكتروني 

خصائص الرئيسية للتسويق االلكرتوين و ماهية ض لعامة للتسويق االلكرتوين سنعر بعد التطرق اىل مفاهيم ا

التسويق االلكرتوين و كذلك االعتبارات االخالقية يف ممارسة التسويق االلكرتوين و اخريا   فوائدالتحديات و 

 كيف يسوق عرب االنرتنت ؟

  1المطلب االول: الخصائص الرئيسية للتسويق االلكتروني

 القدرة على المخاطبة :. 1

ا املتاحة يف االنرتنت جعلت من املمكن اعطاء املعلومات لزوار الشبكة من املنتجات اليت حيتاجو�ا التكنولوجي

و يرغبون فيها قبل قيامهم بعملية الشراء و هذه العملية املتمثلة بقدرة السوق عل حتديد الزبائن قبل قيامهم 

 .عنينيبعملية الشراء يطلق عليها بالقدرة و السوق على حتديد الزبائن امل

الرقيق للتعامل مع ان القدرة على خماطبة مع زوار الشبكة العنكبوتية على االنرتنت متثل مفهوم التسويقي 

 .الزبائن عرب موقع الشبكة و التكوين و املزيج التسويقي املوافق مع الزبائن املستهدفني على الشبكة

 التفاعلية:. 2

و هي اخلاصة املتاحة يف التسويق االلكرتوين اليت متنح الزبائن حرية حتديد حاجاهتم و رغباهتم بشكل مباشر 

تجر على وفق االتصاالت التسويقية و ان حتقق استجابة من طرف هذا املمع املتجر االفرتاضي على الشبكة 

 .هلا

 

 

 

1  - philip kolter , dvbors , marketing management , eddition d’organisation , 3 ed , 2001 , 

kotler , ph dubois. 

20 
 

                                                           



اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

يقصد هبا هنا قدرة املؤسسة على ايصال البيانات الرئيسية او املخزونة ة اليت تضم يف حمتوياهتا  والذاكرة:. 3

وجهات نظر الزبائن الشخصية عن حاالت الشراء السابقة و ليتم استخدام هذه البيانات و مبا يتفق مبا يطلبه 

على الشبكة املعلوماتية الكفيلة اليت  الزبون يف ذلك االداء التسويقي اي ان املؤسسة تعرض على الزائر موقعها

اليت يرغبون يف  ميكن على ضوئها ان حيدد الزبائن وجهات نظر مستقلة و حمددة عن مسار العملية التسويقية

حقيقتها تلبية حاجيات اليها فضال عن  نات املخزونة اىل الزبون متثل يفاجنازها و ال شك بان تقدمي هذه البيا

 . املتعاملني معهماضافة قيمة لزبائنها 

و يعين هنا قدرة الزبائن على تنظيم املعلومات و ميكن القول ان مضمون االساسي للرقابة بالنسبة الرقابة:. 4

للمتسوقني االلكرتونيني هو جذب الزبائن و اثارة اهتمامهم و احلفاظ عليهم دون انتقاهلم اىل مواقع اخرى 

 .  لألنرتنتمنافسة على الشبكة العنكبوتية 

و هي مقدار املعلومات املتاحة على شبكة االنرتنت حيث ميكن للزبائن الوصول اىل امكانية الوصول:. 5

يف احلصول على بيانات تفصيلية عنها قبل اختاذهم قرار عمق املعلومات عن املنتجات املنافسة اليت حيتاجو�ا 

من فرصة التنافس لغرض جذب اهتمام  الشراء و من جانب اخر فان امكانية الوصول تزيد و بصورة كبرية

 . 1مستعملي االنرتنت و تسعى الشركات اىل بناء عالمة جتارية مميزة جلذب املستهلكني و التعامل معهم 

و هي القدرة التعبريية عن املنتوج او على االقل عن منافعة مبستوى رقمي (كمي) من املعلومات الرقمية :. 6

االنرتنت يف التوزيع و الرتويج و البيع هبذه اخلصائص و املميزات بعيدا عن و الرقمية هنا تعين استخدام 

اليت خيلقها املوقع يف الشبكة على الزبائن لقبول  التأثرييةشياء املادية للمنتوج ذاته اي بعبارة اخرى هو القدرة اال

 .اخلصائص و مميزة للمنتوج عرب نتائج رقمية

 اآليت :  وميكن تلخيص اخلصائص من خالل الشكل

.41، ص  2007بيان هاين حرب ، مبادئ التسويق ، مؤسسة الورق ، عمان ، األردن ،  - 1  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 مكوناتهو ابعاد تعريف التسويق االلكتروني : 2الشكل رقم 

يوضح الشكل التايل تعريف التسويق االلكرتوين و خمتلف ابعاده و مدى قدرته و مكونات التسويق االلكرتوين 

 :  و مدى تفاعلها مع بعضها البعض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .325، مرجع سبق ذكره ، ص جنم عبود جنم املصدر: 

 

 

 

 

دوات و خصائص االنترنتأ  

 میزة تنافسیة

 الكفاءة

 الموارد الرقمیة

 التسویق االلكتروني

 الفعالیة

 الرؤیة
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

  1تحديات فوائد التسويق االلكتروني : المطلب الثاني 

 :  التحديات اليت يواجهها التسويق االلكرتوين 

عامل املستقبل اال ان  حداثةعلى الرغم مما ذكر سالف من توجهات التسويق االلكرتوين و كونه االجتاه االكثر 

يف نقل اعمال املؤسسات اىل شبكة االنرتنت جملرد الرغبة يف بعض الصعوبات  األمرذلك ال مينع من القول ان 

 لتأثريلب املزيد من التخطيط و التفكري الدقيق نقل عمليات البيع و الشراء على هذه الشبكة بل ان االمر يتط

 إلجنازمع البيئة اليت تتفاعل معها تلك املؤسسة و لذلك ميكن ان الدخول لشبكة االنرتنت التفاعل احلقيقي 

  : ليي التسويق االلكرتوين مبا حيثياتحصر اهلني و تن باألمراملهمة التسويقية ليست 

 :االنسجام مع البيئة 1.1  

و تتمثل يف القدرة على التفاعل مع خط التشغيل و بيئات املختلفة و توافقها مع املقاييس العاملة و  

قابليتها على االندماج مع نظم التشغيل و بيئات  االتصاالت اضافة اىل توافق احللول املستخدمة و من مدى

احللول املستخدمة من مدى قابليتها على  خمتلفة و توافقها مع املقاييس العاملية و االتصاالت اضافة اىل توافق

 االندماج مع النظم املوجودة يف املؤسسات االعمال املختلفة

 االمان : 2.1  

االمان يف نقل لعل ابراز املخاطر يف استعمال شبكة االنرتنت يف النشاط التسويقي االلكرتوين مشكلة 

 د كليا على شبكة االنرتنت يف تسيري اعماهلماملعلومات االمر الذي جيد من اقبال املؤسسات على االعتما

 

 

 

.  272تامر البكري ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  

23 
 

                                                           



اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 ادارة عمليات التبادل التجاري : 3.1  

اخلدمة االلكرتونية الذين يشكلون مهزة وصل بني املتعاملني يف السوق االلكرتوين اذ ان الزبون نوعية بو ترتبط 

بان طلبه قيد االرسال لذلك البد من اجياد  تأكيداتبعد ان يقوم بعملية الشراء فانه يريد ان حيصل على 

وسيلة ملتابعة عملية الشحن من خالل االنرتنت و ان تكون هناك اجيابيات سريعة االستفسارات الواردة عن 

 . وضع الطلبية او البضائع اليت متت اعادهتا

 االزدحام في نقل المعلومات : 4.1

االتصال بالشبكة يف ان واحد فاذا بشبكة االنرتنت و ذلك حيصل حني حياول االالف من املستخدمني من 

 للتأكدكما حيصل احيانا حالة تتوقف عن تلبية الطلبات للمستخدمني مؤقتا حىت خيف ضغط الطلب عليها  

 . من طرف املرسل عن وصل رسالة اىل اجلهة املقصودة

 معوقات انظمت الدفع : 5.1

املعلومات و  كرتوين اذ تتطلب توافق بني انظمةلالتسويق االتعد من اكثر التحديات اليت تواجه عملية 

 .امن عايل يف عملية املعلومات املتبادلة املصارف مع وجود شبكات التوزيع و انظمة

 درجة التعلم و الثقافة : 6.1

او املؤسسات درجة مناسبة من الثقافة و التعلم الستخدام  لألفرادسواء  يتطلب التعامل يف التسويق االلكرتوين

من املثقفني و بالتايل  قد يكون استخدامه حمدود او شرحية معينة هبا لذلكاحلاسوب و اللغة اليت يتم التحاور 

 .ال ميكن ان يكسب صفة الشيوع لعامة الناس و املؤسسات كما هو عليه احلال يف التسويق التقليدي

يف الوقت احلاضر و ان يكون حدثا مؤقتا ها فان االمر ال يتعدى لرغم من هذه التحديات و غري و لكن على ا

قابال للتجاوز مستقبال باجياد و اكتشاف ما ميكن من طرف و اساليب جديدة كفيلة مبعاجلة الصعاب و 

 .التحديات
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 فوائد التسويق االلكتروني :. 2

على مفهوم السابق الذكر للتسويق االلكرتوين يف املبحث االول انطلق قطاع التسويق االلكرتوين يف العامل   بناءا

و االزدياد املتواصل يف قدرته على توسيع االسواق حيث مت  بسرعة مذهلة خاصة يف  ظل اختالف التكلفة 

االف الشركات املتخصصة يف جمال التسويق االلكرتوين و اصبح هناك ماليني الرسائل االلكرتونية اليت  تأسيس

كد الدراسات ان التسويق أو ت حمتملنيتتضمن التحفيزات و النصائح  تتجول يوميا يف الشبكة العنكبوتية 

بسبب االنتشار   %21إىل  3بة االلكرتوين يؤدي اىل توسيع االسواق و زيادة احلصة السوقية للشركات بنس

 1. العلمي

و ال ننسى دخول اململكة املتحدة التجارية العاملية و اليت مبوجبها يسمح للكثري من الشركات العاملية يف 

االسواق اململكة من استخدام االنرتنت يف تسويق خدماهتا و منتجاهتا و منتجاهتا امر يف غاية االمهية و رمبا 

 .تنافسية عن كثري من مؤسسات احمللية  ميزةسية اليت نعطيها الركائز االسا احد

 رتوين يسمح بتثقيف االفراد و ذلك بضرورة التعاطي مع االنرتنت بشكل متالزمكما ان التسويق االلك

كما ميكن هذا النوع من التسويق للعمالء احلصول على احتياجاهتم و االختيار من بني منتجات املؤسسات 

النظر عن مواقعهم اجلغرافية خاصة ان هذا النوع من التسويق ال يعرتف بالفواصل و احلدود العاملية يغض 

 . 2اجلغرافية
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  1ية في ممارسات التسويق االلكترونيونث : االعتبارات االخالقية القانالمطلب الثال

اىل غياب التشريعات و القواعد املنظمة  باإلضافةان حداثة االنرتنت مصحوبة بالنمو السريع يف استخدامها 

اثارة جمموعة من القضايا االخالقية و القانونية هذه القضايا تتضمن للممارسات االفراد و املؤسسات يف هذا 

من العمالء و ممارسة االحتيال و الغش اضافة اىل بعض القضايا اليت مازال يدور اجلدل  تمييزاخلصوصية و ال

 مثل دور احلكومة التشريعي و قضايا و فيما يلي خمتصر هلذه االعتبارات: بشأ�ا

اهتماما كبريا بقضية  الفردستهلكني و احلكومات و املواطن اظهرت مجعيات محاية امل الخصوصية:. 1

خصوصية االفراد و مستخدمي االنرتنت اال ان القضية اليت تثري االهتمام يف الوقت احلايل هي ما يسمى 

 اخل. الذي من خالله يتم االعالن عن العناوين البيانات اجلغرافية ...... double clic باإلفصاح

اساسية حلماية اخلصوصية اليت مت قبوهلا مجيعا يف الواليات املتحدة او كندا و االحتاد ئ و هناك مخسة مباد

 يف ما يلي : دئاالورويب و تتمثل هذه املبا

 .املوضوعية االمان االعمال و التنفيذاالخطار االختيار االطالع 

 التمييز شرائح العمالء : . 2

لقد ساعد استخدام االنرتنت داخل املؤسسات يف امكانية التفرقة و التمييز بني العمالء االكثر جاذية و 

 .العمالء االقل جاذية ومن مت توفري الفرصة لرتكيز جهودها على النوعية االوىل من العمالء دون الثانية

دوا من خالل احلكم على الناس من و يتمثل الوجه االجيايب يف زيادة رحبية املؤسسة اىل ان الوجه االخر يب

لوكهم املتوقعة و ليس الفعلي عالوة على ذلك فان العمالء ذوي الرحبية املنخفضة عليهم ان يدفعوا اكثر س

مقابل استخدامهم للمنتجات و اخلدمات و اىل احلد الذي ينظر اليه اىل عملية تصنيف العمالء وفقا 
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هذه املمارسات تعرب  للمعلومات املستخدمة من الشبكة و التمييز يف سلوك املنظمات يف خدمتهم فان

 . 1اخالقية

 االحتيال : .3

من امللفت للنظر ان عمليات االحتيال بواسطة االفراد و املؤسسات على السواء يف ممارسات التسويق 

بيع املنتجات مقلدة او رديئة كما ان البعض  eboysااللكرتوين و قد قام االفراد مؤسسات البيع باملزاد مثل 

االخر قد دفع مثنها و لكن و لكن مل يتم تسليمها بواسطة املشرتي كذلك قد قام بعض االخر احملرتفني بتزويد 

 بيانات بطاقات االمثا لشراء تذاكر بطاقة الطريان عرب االنرتنت

كل من احلكومة و منظمات االعمال جتميع   حتاول لألنرتنتو للتصدي لعمليات سوء االستخدام املتزايد 

 قواها و تنسيق جهودها املواجهة هذه الظاهرة و قد مت حتقيق بعض االجنازات امللموسة يف هذا اجملال

 التشريع :. 4

كرتونية فان التشريعات لاخذين بعني االعتبار حداثة االنرتنت و تعقيدات القضايا ذات الصلة بالتجارة اال

 او التنفيذ  لألفرادطريقها  تأخذ املنظمة مازالت

 الضرائب على المبيعات:. 5

ميثل فرض الضرائب على انشطة االعمال عرب االنرتنت واحدة من القضايا اجلدلية الساخنة يف الوقت احلايل و 

يرى البيع انه طاملا ان صاحب املوقع ليس له مكان مادي حمدد فانه ميكنه جتنب مرض اي ضريبة على 

 .عمالءمبيعات لل

 يف جانب املقابل يرى البعض االخر انه جيب فرض ضريبة على املبيعات االنرتنت لالعتبارات االتية:
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يف شكل ضريبة مبيعات و هو ما  يأيتمن عائدات الضرائب اليت متول االنفاق العام  %30يد عن ز ي ما -

 .ةومسيهدد يف املستقبل العوائد الضريبية للحك

 سياسة اجتماعية سيئةا على مبيعات االنرتنت ينظر اليه البعض على ا�الفشل يف فرض ضريبة  -

 .حتقيق العدالة و املساواة مع املؤسسات التقليدية 

 .يظل غري واضح االنرتنت فرض ضرائب مبيعات على معلومات تأثريانطالقا مما سبق فان احلكم على 

 1المطلب الرابع: خطوات تساعدك على التسوق االمن

الشراء عرب االنرتنت اصبح عملية متسارعة لكونه احدى الطرق السهلة لشراء كل شيء تقريبا حيث ميكنك 

 .باألنرتنتالتسوق يف اي مكان على االرض و يف اي وقت تريد و كل ما حتتاجه هو اتصال 

 تجول قبل ان تشتري : . 1

من اخلروج اىل الشارع حيث ميكنك شراء كل االنرتنت هو اروع سوق عاملية ميكنك فيها مقارنة االسعار بدال 

شيء دون ان ترتك منزلك اذى التجول بني مواقع خمتلفة تتضمن السلعة اليت تريد شرائها لكي حتصل على ما 

 .تريد متاما

بدقة شروط التوصيل  اقرأالشراء  بسمعة طيبة او تلك اليت تعرفها و حني تريد حتظىقدرة الشراء من املواقع . 2

و اليت البد ان   FAQSاليت تتكرر استعماهلا  لألسئلةو شروط االسرتجاع و بعض املواقع يوجد هبا حالة 

 .كان لديك اي تساؤل او املشكلة

 استعمال دائما موقع مؤمن :. 3

ع مؤمن ام ال عندما عادة على بيانات و ارقام بطاقتك االئتمانية اليت تستعملها يف الشراء منه موق الذي حيافظ

الذي تشرتي منه و يبدأ املوقع مؤمن  الشاشة يف املوقع ترى عالمة قفل معدين صغري تظهر امامك يف االسفل
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و يعين املوقع املؤمن  ان املعلومات و بيانات و ارقام بطاقتك االساسية مت اخفائها قبل ان  secure بأحرف

 .املؤسسة و ال ميكن الحد االطالع عليها او سرقة معلوماهتا ترسل عرب االنرتنت اىل  موقع

من صحة البيانات و االرقام اخلاصة  التأكدجيب قبل ارسال معلوماتية الى الموقع الذي تشتري منه :  . 4

 .و تفاصيل االئتمانيةك بقيمة مشرتيات

قم بطاعته مع االحتفاظ بنسخة منه يف  :الشراء ف كل مرة تشتري بها عبر الشبكة  بأمر  احتفظ. 5

او عندما حتتاج اىل  املشرتاتالقرص الصلب و هذا االمر ضروري عندما يكون عندك تساؤالت عن بضاعتك 

بريد الكرتوين لكي يؤكدون من خالل عملية الشراء  بإرسالاستبداهلا علما بان العديد من الشركات سنقوم 

 قم بطباعة الرسالة االلكرتونية و احتفظ هبا لذلك

ال تعطي ابدأ تفصيل و بيانات ارقام  ل اتبع النصيحة الذهبية التالية:لحماية نفسك بشكل كام. 6

 .بطاقتك االئتمانية عرب الربيد االلكرتوين لو عرب عرف احملادثة

ك لعمليات الشراء اليت تتم عرب تذكر ان تقوم شهريا مبراجعة الكشف اخلاص ببطاقة االئتمان خاصت . 7

اشرتيت منها قد ختتلف شركة االنرتنت و البد ان تكون و ضحا ظظ هذا امساء بعض املؤسسات اليت اليت 

 .احيانا عن اسم موقعها عرب االنرتنت

استعمل بطاقة ائتمانية واحد فقط عرب االنرتنت و خصصها هلذا الغرض حىت يسهل عليك اكتشاف اي  .8

  1األنرتنتالستعمال بطاقتك و احرص على ان يكون رصيد هذه البطاقة مع قيمة مشرتياتك على  حماولة
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 المبحث الثالث: اعتماد التسويق االلكتروني

شهد العامل تطورات مل يشهدها من خالل العقود السابقة و هذا بدخول ما يسمى التجارة االلكرتونية اليت 

تعتمد على احلسابات و شبكة املعلومات و السوق االلكرتوين يتمحور املبحث الثالث محل النقاط التالية يف 

تقليدية  طن العريب مث يف اجلزائر اليت الزلتحصص العتماد التسويق االلكرتوين يف العامل مت يف الو اجلزء االول 

اذا ما قورنت مع تقنيات التجارة احلديثة مل تبني يف اجلزء الثاين مستلزمات و فعاليات التسويق االلكرتوين و 

 .اخريا ماهي متطلبات و مشاكل التسويق االلكرتوين

 المطلب االول: واقع التسويق االلكتروني في العالم 

 :  1واقع التسويق االلكتروني في العالم .1

تطور حجم التجارة االلكرتوين و خصوصا عرب شبكة االنرتنت فاقت كل التوقعات و الدراسات و البحوث و 

عن  خمتلفةالتنبؤات حيث لوحظ ان هناك تفاوت كبري بني االرقام الصادرة و املنشورة من جهات و دراسات 

الفرتة الزمنية احلالتني و تشري التقديرات اىل ان حجم هذه التجارة يصل اىل حجم التجارة االلكرتونية خالل 

 2012بينما أشارت التقديرات أنه يف عام  2000مليون دوالر بينما اشارت التقديرات انه يف عام  350

 .مليار دوالر و مازالت يف ارتفاع فيما خيص جتارة السلع و اخلدمات الكرتونيا بني الشركات 1بلغت اىل 

و السياسات اعتربوها  املبادئو بضع العديد من اخلرباء االقتصاد بني على راسهم االمريكيني مبجموعة من 

 :  2يلي السياسة لتسهيل منو التسويق االلكرتوين و تتمثل فيما مبادئ

فان  لألنرتنتالقطاع اخلاص تقع الرغم من قيام احلكومة يدور متويل النشأة االوىل  ناد القيادة اىلضرورة اس

 .التوسع الذي حدث يعد ذلك كان مدفوعا بالصور اساسية من طرف القطاع اخلاص 

. 276، ص  2012حممد .... بوزيان ، التجارة االلكرتونية ، جملة الباحث ، العدد الرابع ، جامعة ورقلة ، اجلزائر ،  - 1  
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القدرة  لألطرافان تتوفر على التسويق االلكرتوين و بالتايل جيب  مجركيةقيود ضرورة امتناع احلكومات من 

 على الدخول يف اتفاقيات مشروعة للبيع و شراء السلع و اخلدمات عرب االنرتنت مع اقل مشاركة او تدخل

 .من طرف احلكومة 

عندما تكون املشاركة احلكومية ضرورة تعيني ان يكون هدفها دعم بيئة مبا سيحدث مستقبال و من مث تبدو و 

 .تسويق عرب االنرتنت بعض االتفاقيات احلكومية ضرورية لتسهيل ال

عاملي حيث تربز االنرتنت كسوف عاملية و بالتايل جيب ان يتحكم  ضرورة تسهيل التسويق االلكرتوين اساس

متناسقة على املستويني القومي  مبادئالنظام القانوين الذي تقوم على اساس املعامالت التجارية على االنرتنت 

ملكان الذي يقيم فيه البائع و و العاملي يكون من شا�ا ان توفقي اىل نتائج ميكن توقعها بصرف النظر عن ا

 .املشرتي 

  1واقع التسويق االلكتروني على مستوى في العالم العربي .2

بري جدا و من اجللي انه كلي لزاما على من الواضح ان التطور يف التجارة االلكرتونية على مستوى العامل ك

االحصائيات العربية  مازالتحتاول مواكبة التقدم احلاصل يف هذا اجملال و لكن حلد االن الدول العربية ان 

 يلي : ميكن ذكر ما التأخرضئيلة جدا و من اهم العوامل اليت سامهت يف هذا 

 .ارتفاع تكلفة التشغيل بالدول العربية  •

 .افتقار الشفائية املطلوبة يف مجيع املشاريع و االستمارات  •

 .االستثمارعدم وجود سياسة رشيدة يف  •

 . عامليا رغم التقدم احلاصل قلة اخلربة يف املعامالت االقتصادية •

 ثورة املعلومات و االقتصاد بشكل عم هو: تأخرو من اسباب 

. 243وزان ، التجارة االلكرتونية ، مرجع سبق ذكره ، ص حممد بن ب -  1  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 .للدولعدم وجود اخلربة الكافية و االستقرار التشريعي  •

 .بالدول العربية االستثمارعدم وجود الية و قوانني واضحة يف  •

 .عدم وجود تسهيالت للنقل اجلوي و البحري •

تشري بعض املؤشرات اىل تزايد قدرات العامل العريب فيما يتعلق بالتجارة املعيقات م كل هذه غو لكن ر 

مع زيادة  2008دوالر عام  120 اىل 2002مليون دوالر سنة  90 حجمها اىل ارتفعااللكرتونية حيث 

      .  2012إىل غاية  2009مستمرة خالل السنوات من 

 يلي : يرجع عدم انتشار التسويق االلكرتوين العريب اىل ما

قلة عدد املشرتكني العرب بوجه عام حيث يبلغ عددهم االن حويل    الف مشرتكني و عدد املستخدمني 

 .مليون مستخدم و هذا العدد قليل مع عدد سكان الوطن العريب  8يل  احو 

إىل   %17و مكان التسويق الكرتوين حيث تشري بعض االحصائيات اىل ان ما بني  بأمهيةالوعي  غياب -

 .من مستخدمي شبكة االنرتنت قاموا بتجزئة الشراء عرب شبكة االنرتنت (الشراء االلكرتوين)% 15

و سرية املعلومات و من اهم املعوقات اليت تثق يف وجه انتشار التسويق  لألمانعدم تطبيق املعايري الدولية  -

 .االلكرتوين يف العامل ككل و ليس العامل العريب 

 . اإللكرتونيةدور البنوك يف مواكبة التطور احلاصل يف جمال التجارة  تأخر -

لكرتوين و عدم التحكم يف هذه امليزة بالشكل الالزم الذي يتيح هلا اال التسيريعدم وجود نية ختزين لنظم  -

 .التعامل هبا ميدانيا

عدم انتشار بطاقات االئتمان بالقدر الكايف يف ظل تعود االفراد على التعامل النقدي يف خمتلف معامالهتم  -

 .التجارية

 .عدم وجود الثقة الكافية يف التسوق عرب االنرتنت -
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

  1التسويق االلكتروني في الجزائر . 3

 :  حول التسويق االلكتروني في الجزائر دانية دراسة مي

دف من هذه الدراسة هو الوقوف على املتغريات تتعلق باستخدامات التجارة االلكرتونية يف اجلزائر و  اهل" 

 " .كذلك معرفو مدى امكانية قبول املستهلك لفكرة التسوق من خالل شبكة االنرتنت

استخدام التسويق االلكرتوين يف بلدنا  ما مدىو قد قامت جمموعة من الباحثني بوضع استبيان الكرتوين 

اجلزائر و يتكون هذا االستبيان من سبعة و ثالثني استفسار و قد مت عرضه يف صفحة الويب يف شبكة 

 يان من اجلدول التايل:استبيان ميكن تلخيص معلومات االستب 252االنرتنت و بعد مرور سنة حصلوا على 

قدرت خالل فرتة زمنية حمددة :   استبيان حول استخدام التسويق االلكتروني في الجزائر   1جدول رقم  

 .2009اىل �اية ماي  2008بنسبة من شهر جوان 

 االستبيان نتيجة االستبيان

مل  40,85ظ يعرفون مصطلح التسويق االلكرتوين اما  59وفق ما نسبته 

 يف معرفة مصطلح التسويق االلكرتوين   يوفقوا

 التسويق االلكرتوين

 16,90باستخدام شبكة االنرتنت يف التسويق مقابل  قبلواظ  83,10

 معارضني لذلك و هي بذلك نتيجة مذهلة

 قبول التسويق االلكرتوين

سامهت االنرتنت يف توفري معلومات القتناء سلعة لو خدمة معينة  49,30

 ذلك نفت 50,70

مسامهة االنرتنت يف 

 احلصول على املنتج 

 42,25عملية الشراء فقط  ميارسوامن مستخدمي شبكة االنرتنت مل  57,75

 و لو ملرة واحدة مارسوا

 تكرار التسويق االلكرتوين

.132هباء شاهني ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1  
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معدات الكرتونية  15بطاقة السفر و احلجز السياحي % 18برامج  % 21

 االلبسة 7,06حجز مواقع الويب  12

لع املقتنية عرب انواع الس

 الشبكة

 استخدام البطاقات االئتمانية  % 21

 الدفع باستخدام الشبكة % 28

 الدفع الفوري عند التسليم % 25 

 طرق الدفع

 ميلكون بطاقات ائتمانية % 2,45

 ال ميلكون بطاقات ائتمانية% 91,55 

 ملكية البطاقة االئتمانية

 master cardمن نوع  % visa1,41من نوع  % 7,04

 من املشاركني مل يبدو رأيهم % 91,55

 نوعية البطاقات االئتمانية

ابدو استخدامها عرب  % 21,95عدم استخدامها على الشبكة  29,29%

اهلاتف % 14,69عرب الربيد االلكرتوين الفاكس % 17,46الويب االمن 

 عرب الويب العادي غري االمن% 4,88 12%

 الثقة بالوسائل معلومات

 بطاقة االئتمان

بدأوا يعرفون السوق عرب % 9,86ال يعرفون الويب التجاري % 90,14

 الويب التجاري  

 الويب التجاري 

استخدام االنرتنت يف الدعاية و االعالن و الرتويج التجاري  % 48,54

 استخدامه يف عملية البيع  و الشراء % 51,46

استخدام االنرتنت يف 

 السوق

 اكتشاف املواقع اقرو بفعالية االعالن التجاري االلكرتوين % 96

امهية املعلومات التجارية  ال تؤيد ذلك % 19,72توليد ذلك  % 83,28

 يف التسويق االلكرتوين
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 الربيد التجاري مل تستلم ذلك % 21استلمت اعالنات جتارية  % 69

الربيد  % 19,63اجلرائد  % 20,24مواقع الويب  % 32,52التلفاز 

 % 1,23املذياع  % 10,43الطرقات  % 15,95االلكرتوين 

 االعالن اكثر ذكر

حمتوى الشريط  % 19زيارة الحقا  % 31قراءة الشريط االلكرتوين  % 41

 يتجاهلون الشريط االعالمي % 9االعالمي 

الشريط االعالمي و 

 امهيته

Pdf , http//wargla .univ .dz //sondeg 24/4/2015يوم التحميل املصدر:         

من تطبيق  لالستفسارما نستخلصه من الدراسة امليدانية ان اجلزائر لديها كل االمكانيات املادية و البشرية 

... اخل  السياحة ،  السفر، التجارة االلكرتونية خاصة يف القطاعات اخلدمية مثل القطاعات املالية 

شبكة طرق و مواصالت  موانئتتطلب وجود بنية فيزيائية ضخمة املطارات  اليت خلصوصيتها غري املادية 

 وسائل النقل .....

انطالقا من نتائج االستبيان ميكن البدء يف ممارسة التجارة االلكرتونية يف ممارسة بالدنا و ذلك ببناء املتاجر 

 .االفرتاضية البسيطة لتسويق اخلدمات القابلة للتسليم عن طريق الشبكة

 :  1يتببلدنا نوصي بتوفري و حتقيق اال لقيام جتارة الكرتونية امنةو 

ضمن اعفاءات او ختفيضات تالتجارة االلكرتونية من خالل سن تشريعات مغرية  تشجيع الدولة ملمارسة .1

 .ضريبية لفرتة زمنية حمددة

 .اقامة بنية حتتية متينة لالتصاالت .2

جممع جتاري على الشبكة لتمكني املؤسسات الصغرية من غرض بيع منتجاهتا داخل هذه املتاجر  تنظيم .3

 .لقاء مثن مقبول هلذه اخلدمات

. 137، 2002حبيت ابراهيم ، دور االنرتنت وتطبيقاته يف جمال التسويق ، حالة اجلزائر ، اطروحة دكتوراه ، جامعة اجلزائر ،  -  1  
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 .التسويق االلكرتوين بأمهيةالقيام حبمالت حتسيسية واسعة و تنظيم ادوات و ملتقيات للتعريف  .4

 .ستخدمني اعداد املوارد البشرية الالزمة بتكوين متخصصني و تدريب امل .5

 .وسائل الدفع و التحويالت املالية احلالية باستغاللالشروع يف اقامة املتاجر االفرتاضية  .6

التفكري يف جتسيد قواعد احلكومة االلكرتونية الن ذلك سوف ينعكس اجيابيا على اصحاب القرار يف  .7

 .الدولة لتدعيم االجتاه

  1اإللكترونيالمطلب الثاني : حطة التسويق 

مساعدة رجال التسويق يف بناء عائدات ز زيادة احلصة السوقية و تقليل لكي تسطيع تكنولوجيا املعلومات 

التكاليف البد للمؤسسات ان تعريف حسنات تنافسية مستمرة على شبكة االنرتنت التسويقية تساعد 

 .معرفة اخلطة غاها غريسة و متكنها من اىل مبتاملؤس

 :االلكترونيةويقية تعريف الخطة التس

االلكرتوين و تطبيقها اهلدف املراد مها هو مساعدة وثيقة ديناميكية موجهة لتشكيل اسرتاتيجيات التسويق 

ذج االداء التجاري و حتديدات مناىل النتائج املطلوبة و اليت تقاس مبصفوفات االداء حسب املؤسسة للوصول 

من خالل االسرتاتيجية التجارية و تتكون اخلطة التسويقية من شبه خطوات رئيسية و قبل قيام هبا  اإللكرتوين

االوىل لكلمات القوة   احلروف swotو ان يعملوا بطريقة حتليل  مسحاق ان يعملوا ويجيب على رجال التس

 ي :لي الضعف القرص التهديدات و مها كما

و هي عبارة عن بسيط من التخطيط و يقوم شخص او جمموعة من االشخاص  nabkenخطة نايك  .1 

فكرة ما مث يقومون بالبحث عن التمويل و هي تعتمد اساسا على درجة عالية من النشاط و الكفاءة  بإطالق

 .معينني و التخطيط فيها يبدأ من االسفل اىل االعلى ألشخاص

. 88حممد الطاهر نصري ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  
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 ية االلكترونية :خطة المغامرة بالرأس المال الخطة التسويق. 2

او  واحدهو ان  نابكنعادة ما تبدء اخلطة  للبدئاملؤسسات الصغرية اىل املتوسطة احلجم و اليت هبا خطة 

اثنان فقط يضعون خطة املغامرة يف املشروع بكامله مستخلصني مبفهوم واضح للبيئة التسويقية و كيفية وضع 

على شبكة  yahooاللذان اساسا موقع  باجنودجريي و  افكارهم اجلديدة عن طريق مثال على ذلك

 اإللكرتونيةاالنرتنت و لكن عدد ما كربت شركتهم احتاجت اىل راس مال وضع جريي ويدف خطة تسويقية 

 .ان تستمر و تنجح yahooعلى التخطيط ملا استطاعت 

 1الخطوات الستة البتكار الخطة التسويقية : : 2

و التحليالت البيئية و خطوط  swotتنفيذ و حتليل الوضوح و ذلك مبراجعة حتليل  المرحلة االولى :

 .عمول هبا و معلومات العالمة التجارية و اهلدف و االسرتاتيجيات التجارة االلكرتونيةالتسويق امل

التسويق االسرتاتيجية االلكرتونية و اسرتاتيجية بعد ذلك رجال التسويق يربطون بني  :المرحلة الثانية

 .االلكرتوين

ميكن أن تستخدم مصفوفة يقوم رجال التسويق بتشكيل أهداف عادة بوضع أهداف متعددة  المرحلة الثالثة:

 اسرتاتيجية األهداف لتوجيه التطبيق . 

التسويق املناسب لذلك و اختيار ادارة العالقات  4pيقوم رجال التسويق بتطوير خليط  المرحلة الرابعة :

خطة تنفيذية مسبقة خالل هذه  جيهزوااملناسبة لذلك و تصميم تكتيكات جلميع املعلومات كما عليهم ان 

 .اخلطوة يف العملية 

ات يقوم رجال التسويق بعد التنبؤات للعائد و ذلك للتقدير العوائد املتوقعة يف استثمار  المرحلة الخامسة :

 .التفصيلية اإللكرتويناخلطة و ايضا تكاليف التسويق 

. 88حممد طاهر نصري ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1  
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يستخدم رجال التسويق االلكرتوين انظمة متابعة لقياس النتائج و تقييم درجة جناح اخلطة  المرحلة السادسة :

 .على اساس مستمر

 المطلب الثالث : مستلزمات التسويق االلكتروني

 يلي : عرب االنرتنت و تتلخص فيما اإللكرتوينهناك مخس خطوات متتالية مساعدة يف تطبيق التسويق 

 نظام المعلومات : .1

على انه :"جمموعة يعترب نظام املعلومات من اهم مستلزمات التسويق االلكرتوين و ميكن تعريف هذا االخري 

ان تساعد املديرين و العاملني يف حتليل  املعلوماتمن االجراءات اليت تقوم جبمع و اسرتجاع و تشغيل و ختزين 

 ."1املشاكل و تطوير املنتجات و البيئة احمليطة

 :مراحل اساسية  بأربعحيث متر عملية اعداد نظام املعلومات داخل املؤسسة 

 و تتضمن مرحلتني  مرحلة التصميم :

 مرحلة التصميم املنطقي او املفاهيمي •

 مرحلة التصميم املادي •

 وجيب ان حيتوي اي تصميم على املكونات التالية :

 .البيانات اليت يتم تغذية املعلومات هبا لكي يتم تشغيلها  و هي : املدخالت 

 .العمليات : و هي حتويل املدخالت اىل خمرجات

 .املخرجات و الوسائل املتخصصة يف ختزين البيانات و املعلومات داخل النظام 

 .تبعها النظامي االجراءات و هي االنشطة اليت يستخدمها نظام املعلومات اليت

. 145هباء شاهني ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  
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تؤدي ما هو مطلوب  املعلوماتمن ان نظم  للتأكدالرقابة: و هي العمليات و االجراءات اليت يتم اختاذها 

 .منها

: يف هذه املرحلة يتم حتديد الربامج اليت سوف حتقق التصميم الذي مت التوصل اليه و بصفة عامة البرمجة .2

 يلي : فان الربجمة تتضمن ما

 _ وصف خمتصر الوظيفة و عمل الربامج

 . _ لغة الربجمة املستخدمة

 ._ توصيف املدخالت و املخرجات

 .._ جدولة العمليات

 _ وصف العمليات بالتفصيل

 .القيود احلدود و

ميثل الرتكيب اخلطوة االخرية يف حياة تطوير املعلومات حيث يتم وضع النظام موضح التطبيق و  التركيب: .3

 . اختياره و التحول اىل النظام اجلديد

 و يتضمن االختيار االنشطة الثالثة التالية:

 اختيار اجزاء النظام •

 اختيار النظام •

 اختيار القول •
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تتضمن هذه املرحلة استمرار عمل النظام بعد تنفيذه و يتحقق اعلى معدل اراد له و المراجعة الالحقة :  .4

تنخفض و تنخفض تكلفة و حتديد ما اذا كان النظام يقبل االهداف اليت تصمم من اجلها و تتم املراجعة 

  1:على النحو التايل

 .الوارد يف املقرتح النظام باألداءمقارنة االداء الفعلي  •

 .التكاليف الفعلية بالتكاليف املقدرة مقارنة •

 .مراجعة التشغيل و اجراءات االمن و الرقابة •

 .احصائيات التشغيل مثل معدالت االخطاء و درجة التكرار •

 2نظام االمداد  . 2

يعترب نظام االمداد عصب التسويق االلكرتوين الذي يعمل ضمن العناصر االخرى على احملافظة على مزايا 

االعمال عرب االنرتنت من توفري للوقت و ختفيض التكاليف و تعزيز للفعالية فيعمل نظام االمداد على التوصيل 

 فاإلمدادتكلفة  باألقليف الوقت املناسب و  املناسبة حبسب احلاجة و بالكميات املطلوبةاملنتجات اىل املواقع 

عبارة عن سلسلة من االنشطة املرتابطة تبدأ مبعاجلة الطلبيات و تنتهي مبعاجلة الشكاوي كما ختتلف عبارة 

االمتداد حسب السلع من حيث التسليم فهناك تسليم مباشر فيما خيص السلع غري املادية و اخلدمات عن 

ري مباشرة عن طريق نقاط البيع املوازية عرب خمتلف املناطق كما جيب ان تكون مزودا طريق االنزال او بطريقة غ

 مبعلومات ختص اجلانب الضرييب سعر الصرف ...

 و تكمن اهم االنشطة على املستوى االمتداد يف ما يلي :

 ._ استقبال الطلبيات

 ._ معاجلة الطلبيات 

. 154هباء شاهني ، مرجع سبق ذكره ، ص  -   1  

.45 – 41، ص  2008حممد أمحد أبو قاسم ، التسويق عرب األنرتنت ، دار االمني ، القاهرة ، مصر ،  -  2  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 ._ متابعة و حتديات املخزونات

 .الدارية اليت ختص التسليم الفاتورة مع وصل االستالم حتديد الوثائق ا

 : نآمنظام دفع  .3

 سواء كانت من الزبون اىل التاجر او من  اإللكرتوينتعترب عملية حتويل النقود يف صلب اي معاملة للتسويق 

 . التاجر اىل املؤسسة املالية الدفع هو املرحلة االخرية يف عملية التسويق

فال ميكن خسارة صفقة جتارية بعد ان عاين الزبون مواصفات املعروضة ز مقارنتها بالسلع املنافسة مت واصل 

للدفع جيعل موقعك  واحدةاداة  حضرعملية التسوق شيء ضروري فت إلمتامالدفع  املمكنة  بإعطاءمرحلة 

 . عاجزا نسبيا عن تلبية حاجات الزبائن

  1ترويج فعال .4

االنرتنت حاليا العديد من اخلدمات اخلاصة مبجال الرتويج و االعالن للشركات ملنتجاهتا و تتمثل تقدم شبكة 

 هذه اخلدمات يف ما يلي :

الرتويج من خالل ارسال بيانات و صور عن يف  اإللكرتوينميكن استخدام الربيد البريد االلكتروني :  1.4

ملستهلكني العمالء التجار و املوزعني كما ميكن ايضا املنتوج مع وضع شعار الشركة يف الرسالة اىل كل ا

 . او طلبيات الشراء او حىت الشكاوي و االعرتاضات آرائهماستقبال 

 قوائم البريد :  2.4

عن طريق الربيد االلكرتوين  لألنرتنتو هي عبارة عن ارسال الرسالة االلكرتونية اىل جمموعة من املستخدمني 

اي اىل عنوان واحد ميثل االسواق املستهدفة و تتناول هذه القوائم العديد من املعلومات و املواضع اخلاصة 

 . باملؤسسات و املنتجات

.148، ص  2012كرة نيل شهادة الليسانس ، قسم التسويق ، محزة دايل ، نقال عن مذ  - 1  
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 واجهة العرض االلكتروني: 3.4

من الشركات بتصميم موقع هلا عرب الشبكة من خالل انشاء صفحات خاصة هبا تسمى  قامت العديد

الصفحات اخلاصة تقدم من خالهلا املعلومات املطلوبة روابط االتصال بنقاط العمل املعلومات للمستهلكني 

 .عن املؤسسة و منتجاهتا 

ثر استغالال لشبكة االنرتنت مقارنة مع و يعترب االعالن اهم عنصر من عناصر املزيج التسويقي  الرتويج و اك

الوسائل الرتويج االخرى و هو اجملال الوحيد الذي حباجة دائمة للتطور خاصة يف فرتة الكساد اليت مير هبا 

مت تطبيق  1995فقط ويف عام  1994االقتصاد العاملي اليوم و قد بدأ االعالن لتطويره و تسهيله و يف عام 

تأسست مؤسسة مكتب اعالن عرب الشبكة و يف  1996تطويره وتسهيله ويف عام نظم معينة على اإلعالن ل

و هذا معناه  مليار دوالر 2.8سجلت قيمة االعالن اونالين يف الواليات املتحدة االمريكية حنو  2000سنة 

االعالن عن  أكرب مما حقق 2000إىل  1995من  ان شبكة االنرتنت حققت دخال اكرب يف فرتة قصرية

 .قنوات التلفزيون يف الست سنوات االخرية

طفيف عن الواليات املتحدة  تأخراالعالن و لكن مع و قد سارت الدول االوروبية نفس االجتاه حنو 

 .االمريكية

 المقارنة بين االعالن التقليدي و االعالن عبر الشبكة : 

هو عرب وسائل االعالم و منها ما هو  اوجه عديدة منها ما لإلعالنمن خالل التطرق اليه سابقا يتبني لنا ان 

على شبكة االنرتنت ة اجلدول التايل يلخص و يوضح املزايا اليت جتعل االعالن عرب الشبكة يتميز عن االعالن 

  .العادي
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 المقارنة بين االعالن التقليدي و االعالن عبر االنترنت :

 االعالن التقليدي و االعالن عرب االنرتنت و كانت النتائج متفاوتة كما يلي:مت يف هذا اجلدول املقارنة بني 

 التقليدي واالعالن عبر االنترنت :المقارنة بين اإلعالن 2جدول رقم 

 االعالن التقليدي االعالن عرب االنرتنت

 سهولة تغيري الرسالة -

 وفرة املعلومات -

 االعالن موجه للمتهمني فقط -

 تفاعلياالعالن  -

 تكلفة اقل لإلعالن -

 استمرار الرسالة مدة طويلة -

   قلة املعلومات  -

 االعالن املوجه لعامة الناس -

 االعالن اقل فعالية -

 تكلفة االعالن مرتفعة -

 78: جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره ، صراملصد

 :المستلزمات البشرية .5

لكي تشرع املؤسسة يف تطبيق التسويق االلكرتوين و بعد ان تكون قد جهزت كل الوسائل املادية و التقنية 

وظائف جديدة  بإدخاللذلك جيب عليها توفري قاعدة بشرية من اجل مؤهلة لبدأ العمل بصفة فعلية و ذلك 

 مل تكن موجودة من قبل و ميكن تلخيصها فيما يلي :

 راء االنترنت:و خب االستشاريين 1.5

اعداد اسرتاتيجية التسويق عرب االنرتنت عرض جيد املنتجات املؤسسة عرب املوقع االتصال مبوزع اخلدمة 

ليست امور سهلة لذلك البد من توافر كفاءات مناسبة و نادرة ال ميكن اجيادها اال ..... االنرتنتالوصول اىل

 . لألنرتنتعند خرباء و استشار 
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 :رئيس المشروع 2.5

على فريق العمل و الذي يتكون عادة من الرسامني اخلطاطني املربجمني و  باإلشرافو هو الشخص الذي يقوم 

 املوسيقيني مهندسني الشبكات.....

و جيب ان يكون هذا الشخص قادرا على فهم متطلبات الزبائن و كذا القيود الداخلية من اجل احلصول على 

العمل باملشروع و ميكنه االستعانة يف اداء عملية يف االنرتنت عن طريق انشاء احللول املناسبة اليت تعرتض فريق 

 .طرف خارجي الدخول احلصول على كلمة السر أليموقع االنرتنت خاص باملؤسسة و ال ميكن 

و هو الذي يعطي احلياة للموقع من الناحية الشكلية و من حيث احملتوى و ال  ماستر: الويبمشرف  3.5

يوجد تكوين خاص مبشريف الويب حيث يكف ان تكون لديهم معارف ببعض لغات الربجمة مثل 

CHTMC مع بعض املعارف يف شبكات املعلومات و ادارة املوزعات. 

اصر فريق العمل توفرهم على مساحة النقاش يف من اجل ادارة النقاش بني خمتلف عنمحرك النقاش : 4.5

شبكتهم الداخلية و للقيام هبذا العمل جيب ان ميتلك الشخص الذي تتوكل اليه خربة متوسطة يف استعمال 

عند احلاجة ارسال الرسائل و ادوات االعالم االيل من اجل اضافة مواضيع جديدة للنقاش عند احلاجة 

 .ر او االتصال بني االطرافامللفات املرفقة جودة و استمرا

 املرتصدونحول املنافسني و التكنولوجيا اجلديدة  هو الذي يبحث عن املعلومات مترصد االنترنت: 5.5

ميتلكون مصدر املعلومات غري حمددة و هو االنرتنت ان يكون مرتصد االنرتنت قادرا على استعمال ادوات 

من خالل حمركات البحث جمموعة االخبار و التحاور و البحث عرب االنرتنت و الشبكة املعلوماتية و ذلك 

 هناك ثالثة انواع من الرتصد:

 الرتصد التنافسي  •

 الرتصد التكنولوجي •
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 الرتصد االجتماعي •

 المطلب الرابع: االستراتيجية المعتمدة من طرف التسويق االلكتروني و المشاكل الناتجة عنه

 استراتيجية التسويق االلكتروني .1

تركز اسرتاتيجية التسويق االلكرتوين كيفية عمل التكنولوجيا على كيفية عمل التكنولوجيا جلعل التسويق اكثر 

صصة جلذب انتباه الفرد و االدارة اجلديدة احلمالت التجارية و املنتج االفضل و تصميم خم أل�افعالية و ذلك 

تركز هذه االسرتاتيجية على فهم احتياجات املستهلك و تشكيل االسرتاتيجية و التسويق و التعليم كما ا�ا 

تتضمن برامج ادارة العالقات  بناء الثقة على العمالء و املستهلكني و التكنولوجيا االلكرتونية اليت حتدث هناك

املستهلك و جعل قوة املبيعات اوتوماتيكية و التكنولوجيا الالسلكية و الربامج اليت تساعد على جعل التسويق 

 . 1عملية اوتوماتيكية و نظم دعم اختاذ القرار

 : 2و العناصر الذي البد من ان حتتوي عليها اسرتاتيجية التسويق االلكرتوين

 .قوائم بالسلع و اصنافها واسعارها لتسهيل املهمة للزبون  •

 .اعالنات عن املنتجات اجلديدة و اختبار الصحيفة عنها •

 .معلومات تروجيية عن املبيعات حمددة و خاصة لزيادة الطلب عنها •

 .و تشغيل او استعماالت  باإلنتاجعرض وثائق خاصة  •

 .الزبائنعرض دراسات السوق و احباث  •

 .مواجهات الزبائن و تقدمي اخلدمات الالحقة للبيععرض  •

 .مجع معلومات خاصة خبدمة الزبائن •

  1 - pdf , www, ecommerce.com   1/5/2015يوم التحميل   

  2 -  www.jaziakh.com sa / diagimage , 2003   2/5/2015اسرتاتيجية التسويق االلكرتوين ، يوم التحميل   امري حيدر ، 

                                                                            27ص 
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اإللكتروني اساسيات حول التسويق                                                     الفصل األول:  
 

 .احلوار مع الزبون و اشراكه يف الدعاية •

 : مزايا و عيوب التسويق االلكتروني  .2

 :1مزايا التسويق االلكتروني 1.2

للتسويق االلكرتوين من توسيع منطقة البيع املؤسسة و كسب زبائن جدد يف العامل و الزيادة يف احلصة  ميكن

 .السوقية اخلارجية

تصالية مراقبة املنافسة عن قرب كون املنافسني املستعملني هلذه التقنية و مراقبة التطورات احلديثة يف الوسائل اال

 . و االنتاجية يف وقت قياسي

 املناطق احلرة االلكرتونية و تدنية التكاليف العامة لتكاليف االشهار ....استثناء 

 .تطوير السياسات السرية و تطوير اخلدمات للمؤسسات

 :عيوب التسويق االلكتروني 2.2

جتاه التسويق االلكرتوين لدى الدول اليت مل تعتمد على هذه التقنية و املشاكل التقنية النامجة قصور القوانني 

اتساع القوة التكنولوجيا بني الدول املتقدمة و املتدخلة لتقنيات املعلوماتية كون الشبكة مقرتحة و امكانية عن 

 . التجسس االلكرتوين على احلياة اخلاصة و نشر فريوسات االعالنية

اىل انه يف املقابل هناك تقاليد شرائية  باإلضافةحواجز الثقافية جتعل التسويق االلكرتوين مقتصرا على فئة معينة 

 .الزبائن جتعلهم ميتنعون عن التسويق عرب االنرتنت  معلبعض اجملموعات 

 

 

 

 . 505عامر ، العدد الثالث إلدارة الفنون الواحد والعشرين ، مركز زايد سرفيس لالستشارات والتطوير اإلداري ، القاهرة ، ص  سعيد يس -  1
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 مشاكل التسويق االلكتروني : . 3

ان االنرتنت قد فتح افاقا واسعة خلصائص و مزايا جديدة استخدمها املسوقون من اجل حتسني عروضهم و 

ترويج منتجاهتم على نطاق عاملي غري مسبوق و مع ذلك فان هذا كله ال خيلو من عالقاهتم  بالزبائن و 

 يلي : صعوبات و مشكالت تتزايد شكوى املؤسسات منها و ميكن حتديد عدة مشكالت و الصعوبات فيما

اجر اليت نه عامل ال ينبغي من وجهات املتأع الويب اليت تقدر باملاليني و كان االنرتنت كما يبدو اليوم مبواق -

تدعو بكل وسيلة و هذا ما جيعل التسويق على االنرتنت حمفزا قويا على االستهالك اكثر مما هو حمفزا لالدخار 

 1.او الرتشيد االستقالل

 الفوضى و التخطيط:

ان يكون ميكن فيها  و اإلحبارمن مواقع الويب و احلجم غري مسبوق من املعلومات  األنرتنت لكال تعرض 

لينتقل حميطا و ان التنقل املستمر و السريع بني هذه املواقع من قبل الزبائن جيعل الويب ال حيظى اال بثواين 

 .خر آالزبون بعدها اىل املوقع 

الكرتونيات مما  واسيب و الحالذين يركزون على جماالت معينة اىل  لألنرتنتان الشباب هو االكثر استخداما 

 .مواجهة مشكلة كيفية الوصول اىل الشرائح السكانية العامة جيعل املسوقني يف

 :االمان 

بطاقات االئتمان و البيانات االخرى عند استخدامه املوقع االنرتنت كما ان الشركات  بأرقامان الزبائن يهتمون 

 . تتعرض باستمرار اىل الشكل و االحرتاف و التجسس

شكل متزايد من انتهاك اخلوصصة و ب نرتنتيتسوقون على االين الزبائن الذين : يعا االهتمام االخالقية

اخرى او حىت بيعها اىل  ألغراضبياناهتم الشخصية  من قبل الشركات اليت تستخدمها لاستخدام عند املرخص 

. 334جنم عبود جنم ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1  
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تتبىن سياسات خاصة  اليتبتدخل احلكومة من اجل احلماية زاد عن عدد الشركات  إن التهديداالخرين 

 .ة صباخلوص

 االرجاعية للزبون: الحركة

املزيد من املعلومات عن املنتجات و اخلدمات  بإعطائهان االنرتنت اليت حولت القوة من البائع اىل الزبون 

 .جعلهم يف موقع ميكنهم من اساءة استخدام هذه القوة
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 : خالصة الفصل ال

فصل بان التسويق االلكرتوين مسة من مسات ما يسمى باالقتصاد اجلديد مبا و من اهم ما استنتجناه يف هذا ال

غري تقليدي خمالف للفكر التقليدي القائل بان هناك مراحل  بأسلوبحيقق للفكر التقليدي عوملة عادلة 

ضرورية للنمو االقتصادي و التسويق االلكرتوين هو نشاط حديث و مميز و سريع و انه ملن السهل على 

سسات اعتماده والعتماد التسويق االلكرتوين جيب على املؤسسة تنظيم خطة تضمن هبا جناح موقعها و املؤ 

 .ضمان زيارة زائريها 
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 -وكالة مستغامن  –الفصل الثالث :                                              دراسة حالة اتصاالت اجلزائر 
 

 :تمهيد الفصل

وقصد  دراسة تاثريه عليهو سلوك املستهلك و  االلكرتوينقني إىل مفاهيم التسويق تطرقنا يف الفصلني الساب

اليت مت التطرق إليها، اخرتنا مزود خدمات االنرتنت مؤسسة اتصاالت إظهار التقارب بني املعلومات النظرية 

داخل هذه املؤسسة، و ما مدى تأثريه على  االلكرتوينتعرف على وضعية التسويق اجلزائر كدراسة حالة، بغية ال

على  االلكرتوينة تأثري أساليب التسويق يف هذا اجملال، و كيفي االلكرتوينن مث توضيح أثر التسويق الزبائن، و م

ذا سنحاول يف هذا الفصل إسقاطها ميدانيا، من خالل عرض و حتليل واقع هلعالقة هذه املؤسسة بزبائنها .

خدمية وهو ما يعطي جودة للخدمة املقدمة من قبل  أ�ااملؤسسة اليت تصنف على  التسويق بالعالقات هلذه

اخلدمية ،ففي  ملنتجاهتاخلق نوع من التميز  أجلن م االلكرتوينام للتسويق اهل الدوروتبيان رجل التسويق 

 مباشر بني الزبون وعارض اخلدمة(رجل التسويق .) احتكاك و اخلدمة يكون هناك التقاء

 التسويق واقعوسندعم هذه الدراسة بإجراء استبيان موجه للرجال التسويق داخل املؤسسة ملعرفة وتبيان 

 اتية.اخلدم املؤسسة اجلزائريةيف  االلكرتوين

 وبهذا سوف يتم معالجة الفصل من خالل دراسة النقاط التالية:

 اجلزائر. اتصاالتالتقدمي العام ملؤسسة  :املبحث األول -

 دراسة التسويق بوكالة مستغامناملبحث الثاين :  -

 وتبيان أثره اللكرتويناق لة مستغامن ايزاء تطبيق التسوييوضح موقف رجال التسويق يف وكا املبحث الثالث: -

 على الزبون و املؤسسة 
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 1المبحث األول: التعريف بالمؤسسة 

تعتــرب اجلزائــر واحــدة مــن بــني الــدول الــيت بــدأت تــدرك أمهيــة حتــديث قطــاع االتصــاالت، لــذا ســعت إىل 

إحــداث مؤسسات عمومية من بينها مؤسسة الربيد واملواصالت واليت حتولت فيمـا بعـد إىل اتصـاالت اجلزائـر 

و الالسلكية ، لذا سنحاول التحدث عن املؤسسـة إبتداء من نشأهتا  والـيت تنشـط يف جمال االتصاالت السلكية

 وتقـديها مـرورا هبيكلها وتوزيـع املسؤوليات وصـوال إىل نشاطاهتا و خدماهتا وهـذا يف أربعـة مطالـب كما سيأيت:

 المطلب األول: تقديم عام التصاالت الجزائر

نظرا ملا تلعبه املؤسسة العمومية يف االقتصاد والدخل القومي كما متس حياة املواطن، وسعيا لإلستقرار  

اإلقتصادي و اإلجتماعي، سعت اجلزائر لتطوير هذه املؤسسات وإعطائها أولوية كربى منذ اإلستقالل إىل 

زاوجة بينه وبني إقتصاد يومنا هذا فبعد أن كانت اجلزائر تتبع اإلقتصاد املوجه، تسعى اليوم امل

بعض املنشآت اإلقتصادية من جهة وفتح اجملال أمام املنافسة يف بعض القطاعات من  السوق،بامتالكهالرأمسال

تطويره ودفع حركة التنمية ووضع أسس لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة، وتعترب  جهة أخرى، من أجل

 إتصاالت اجلزائر من أهم هذه املؤسسات .

 تصاالت الجزائرإتقديم :  1-1

 تصاالت اجلزائر شركة نشأة بعد إعادة هيكلة قطاع الربيد واملواصالت، حيث حتصلت على الشكل القانوينإ

، وذلك تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 2002جانفي  06وبدأت نشاطها انطالقا من  2001أوت  11يف 

يد واملواصالت، وهي شركة عمومية ذات أسهم برأمسال واملتعلق بتوزيع املوظفني وأمالك إدارة الرب  04- 02

سهم، مث رفع رأمسال الشركة فيما بعد  20000مليون دينار جزائري بعدد أسهم بلغ  100قدره  افتتاحي

سهم، تعمل يف قطاع 10 000 000مليار دينار جزائري بعدد أسهم يبلغ   50إىل 2005سنة 

 من وثائق المؤسسة  1
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راب الوطين ومقرها االجتماعي باجلزائر العاصمة بالطريق الوطين والالسلكية، تغطي كل ت السلكية االتصاالت

وتقوم أساسا  اجلزائر وعمر املؤسسة قانونا حمدد بتسع وتسعني سنة. 16211احملمدية اخلميس الديار  5رقم 

 باملهام الكربى التالية:

والبيانات توفري خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية لنقل وتبادل الصوت والوسائل النصية  •

 .السمعية والبصرية املعلومات و الرقمية

 .ـ تطوير وتشغيل وإدارة االتصاالت السلكية والالسلكية يف القطاعني العام واخلاص •

 .الرتابط الشبكي مع مشغلي الشبكاتـ إنشاء وتشغيل وإدارة مجيع أوجه  •

 التالية : االسرتاتيجيةوتسهر على حتقيق األهداف  

 املعروضات من اخلدمات اهلاتفية وتسهيل احلصول على خدمات االتصاالت السلكية الالسلكية  زيادة

 والوصول إىل أكرب عدد مستخدمني ممكن السيما يف املناطق الريفية.

 رفع نوعية ونطاق اخلدمات املقدمة للوصول لثقة العميل وخدمته بشكل متميز مبا يسمح للمؤسسة رفع 

 التنافسية. هتاقدر 

   تطوير شبكة وطنية حمل لالتصاالت السلكية والالسلكية، وضمان توصيل هذه املعلومات بالسرعة

 املتناهية . والدقة
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 : نشأة و تطور المؤسسة1-2

 اجلزائر لتصل إىل شكلها احلايل بعدة مراحل ومتيزت كل مرحلة خبصائص معينة حناول إتصاالتمرت مؤسسة  

 قدر اإلمكان يف النقاط التالية:  ختصارهاإ

  ستعمار، مسيت مؤسسة الربيد واملواصالت اإلنطالق للمؤسسة بعد اإل: تعترب مبثابة 1974ـ1962من

هذه الفرتة جبملة من الصعوبات نظرا للظروف السياسية واالقتصادية اليت كانت سائدة حيث  ومتيزت

يف جمال اخلدمات بصفة خاصة مؤسسة الربيد  ستعمار الفرنسي هياكل وأنظمةاإل ورثت اجلزائر عن

وتسيريها على النمط األوريب أو الفرنسي بصفة خاصة،  وإدارهتاهيكلها  واملواصالت، فقد كان تصميم

التجربة يف التسيري أدى ذالك إىل ضعف فاعلية األداء  وإنعداماجلزائري،  ونظرا لنقص خربة وتأهيل الكادر

هيكلية شاملة يف املؤسسة مبا يتماشى مع التوجه االقتصادي  إصالحات ىقتضإخنفاض املردودية، مما إو 

 واإلمكانيات والظروف العامة .

  ويشتغل 1975ـ 12ـ 30املؤرخ بتاريخ  89ـ 75: عرفت هذه الفرتة إصدار املرسوم رقم 1990ـ 1975من 

 خدمة الربيد احتكارتبعا لقرارات هذا األمر الذي ميدد ويغري ختصصاته وصالحياته يف ميدان اإلدارة وممارسة 

، لكن هذه املرحلة مل ختلو من بعض السلبيات يف عدم كفاية مؤسسة الربيد واالتصاالت يف االتصاالتو 

 مهامها املوكلة هلا . تنفيذ

  السابقة مت إدخال بعض التغيريات واإلصالحات اليت تتماشى نوعا نظرا لنتائج املرحلة  1999ـ  1991من

وضاع الداخلية واخلارجية القتصاد اجلزائر، فشهدت هذه املرحلة إعادة هيكل القطاع، حيث يتم األمع  وكما

املديريات الوالئية إىل ثالث جمموعات وذلك حسب املنطقة، حبيث يعني لكل جمموعة هيكل تنظيمي  تقسيم

 . 1992مارس  28املؤرخ يف  129/92ذا طبقا للمرسوم وه خاص،
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  احلر  االقتصاد: أهم ما مييز هذه املرحلة هو اإلصالحات االقتصادية يف ظل التعامل مع 2000ما بعد

للدخول يف املنظمة العاملية للتجارة ومواكبة التطورات العاملية املتجهة حنو حترير األسواق  استعدادا و واملنافسة،

، االتصاالتاألجنيب املباشر يف مجيع امليادين من بينها اخلدمات مبا يف ذلك قطاع  االستثمار أمام الاجملوفتح 

أعاد حتديد القواعد  08/06/  2002املؤرخ بـ  2000- 03تقدم ميكن القول إن قانون  وبناءا على ما

نظام التسيري املركزي حبيث تصدر واملواصالت وجعلها يف السياق املعمول به عامليا، كما اقر  العامة للربيد

 ى باقي مستويات اهليكل التنظيمي العامة لالتصاالت باجلزائر العاصمة وتطبق تسلسليا عل القرارات من املديرية

 : الهيكل التنظيمي وتوزيع المسؤولياتالثانيالمطلب 

 املؤسسة إىل أربع بتقسيممؤسسة اتصاالت اجلزائر وضع اهليكل التنظيمي اهلرمي حبيث قامت  استطاعت

 العملية ، وهي املديرية العامة بالعاصمة واملديريات اجلهوية والوحدة2003مستويات رئيسية خالل إصالحات 

 ،حيث شهد بعض التعديالت2010العمل به دون تغيري إىل غاية سنة  واستمرالوالئية والوكالة التجارية، 

 األربعة يف أشكال مث حماولة شرحها فيما يلي :والذي سنتحدث عنه الحقا، وميكن تبسيط املستويات 

 الجزائر لالتصاالتهيكل التنظيمي للمديرية العامة ال 

باجلزائر  تعترب املديرية العامة أعلى سلطة باملؤسسة و رأس اهليكل التنظيمي، و هي تقع بالديار اخلمس احملمدية

 والربامج الكلية للمؤسسة، يرأسها املدير العام االسرتاتيجياتالعاصمة، متارس سلطة اإلشراف العام ووضع 

PDGوخيوله بتنصيب أو عزل املدراء اإلقليميني ومدراء الوحدات العملية بالتنسيق مع جملس اإلدارة، وحيتوي 

مباشرة بعد اإلدارة العامة مديريات املشاريع و املديرات املساعدة واملديريات اإلقليمية (اجلهوية)، كما هو 

 موضح:
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 :لمدير العام الرئيسيا

 هو رئـيس جملـس اإلدارة و يعـد املسـؤول األول عـن األعمـال القائمـة حيـث يتـوىل مـع مسـاعديه مهمـة حتقيـق

 :يلي األهداف املرسومة من قبل املصاحل املختصة و من مهامه السهر على ما

 . احلفاظ على احلصص يف السوق 

  سوق املنافسة ير ثقافة الشركة يفتطو. 

 تطوير التسويق العملي. 

 . السهر على تطبيق الربامج املوافق عليها و التنسيق بني الصاحل 

 تصل إليها من املصاحل املختلفةمراقبة تسيري النشطات املختلفة يف املؤسسة من خالل التقارير اليت . 

 قرتاحات املقدمة من طرف املصاحلالنظر يف اال. 

 حلسن و العادي يف الشركة.احملافظة على السري ا 

 ، عنها وتتكون من:دارة واملسئولة: هي اليت متثل مبختلف نشاطات اإلاستشارات التطبيقية

 : هي املسئولة عن كل معامالت التجارية وتسويق اخلدمات.إدارة التسويق والتجارة -

 يف م املؤسسة. م: تتكفل بنظام اإلعالإدارة التوظيف -

 املسئولة عن نظام التقين يف الشركة. : هيالتقنية اإلدارة -

: تعترب كإدارات مسئولة عن جمموعة من الواليات وتوجد ثالثة عشر إدارات جهوية  اإلدارات الجهوية -

 التطبيقية. لالستشارات

 : هي اليت تتكفل باألمور القانونية للشركة وتتكون منقانونية استشارات-

  ومراقبة مشاريع الشركة.: هي املسئولة عن تسيريإدارة املشاريع -

 تتكفل مبراجعة خمتلف أنظمة التسيري. :املراجعة والتدقيق -
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 اجلودة : هي املسئولة عن جودة اخلدمات للشركة. -

 : تتكفل بكامل االستثمارات اليت ختص الشركة وتتكون منإدارة االستثمارات-

 شركة داخليا وخارجيا.: هي اليت تتكفل بالعالقات العامة للإدارة العالقات العامة -

 إدارة املوارد البشرية : هي املسئولة عن العمال وتركيب نظام الشركة. -

 : اليت تتكفل باملشاريع املالية واحملاسبة يف الشركة.اإلدارة املالية واحملاسبة -

 .1باالستثماراتإدارة اجلهوية : ختتص بالتسيري يف بعض الواليات ، وتوجد إدارة جهوية واحدة خاصة  -
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 الجزائر لالتصاالت العامة للمديرية التنظيمي الهيكل: 10الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 خلية للمؤسسةالدا الوثائق :املصدر

 

 

 تطبيقية إستشارات

مدير التجارة و 

 التسويق

 التوظيف إدارة

 التقنية اإلدارة

استشارات المراجعة 
الموارد  المالیة،

 إدارة(التقني  البشریة،
 )اإلستثمارات

 قانونية إستشارات

العالقات  إدارة

 العامة

 الجودة

 المراجعة و التدقيق

 المشاريع إدارة

الجھویة  اإلدارات
)13( 

 نظام المعلومات
 )1الجهوية ( إدارة

المالية و  إدارة
 المحاسبة

الموارد  إدارة

البشرية (مصلحة 
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 الهيكل التنظيمي للمفوضية اإلقليمية :المطلب الثالث

 وهي ثاين مرتبة بعد املديرية العامة ،تشرف كل مفوضية على أكثر من والية حبيث نستطيع القول أن بعد 

 مثاين مديريات اىل ثالث عشر مديرية حبيث بقيتارتفع عددها من  2007التعديالت احلاصلة يف سنة 

 املسؤوليات املخولة هلا كما هي، تتمتع بسلطات إشراف وتسيري واسعة على الوحدات العملية و املراكز التابعة

يف يف حدود منطقتها اجلغرافية ، كما حتتوي على مديريات فرعية تشرف على معظم العمليات واألنشطة  هلا

مثل املديرية الفرعية للمحاسبة و واملديرية الفرعية للمستخدمني واملديرية الفرعية للوسائل و ،  اختصاصهاجمال 

خاصة باالتصاالت، كما جيد اإلشارة أن هذه السلطات واملهام حتاول املؤسسة اليوم تفويضها  أخرى

اخلطوة كاستمرارية  الوالئية ، حبيث تصبح كل وحدة هلا إشراف مباشر ملهامها، جاءت هذه للوحدات العملية

بتقليص  2010إىل أن صدر قرار يف مارس  2009املؤسسة ابتداء من  هبااليت تقوم  جملموعة اإلصالحات

مهام املديرية اإلقليمية ويفوض هذه املهام للمستوى األدىن يف اهليكل التنظيمي آال وهي الوحدة العملية ، 

 تؤيت نتائج جيدة يف املستقبل القريب.لالمركزية واليت يرجى أن  وهذه اخلطوة تعترب دعم
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 اإلقليمية المفوضية التنظيمي الهيكل: 11 رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمؤسسة الداخلية الوثائق :املصدر

 املفوضية اجلهوية لالتصاالت املساعد
 خلية جدول القيادة و التقارير

 خلية االدارة العامة

 املفتشية اجلهوية

 دائرة مراقبة اجلودة التقنية للشبكة دائرة مراقبة جودة الشبكة التجارية دائرة التخطيط و تطوير الشبكة

 التجارية الشبكة نوعية متابعة خلية
 الزبائن مع والعالقات

 املنازعات متابعة خلية

 التحصيالت و ةور تاالف متابعة خلية

 اإلنتاج متابعة خلية

 لشبكة نوعية متابعة خلية
  (ADSL)االنرتنت

 و الوطنية الشبكة نوعية متابعة خلية
 (Fo Fh Energ) البيئة

 الشبكة نوعية متابعة خلية

 (vrd)احلضرية

 (للشبكة الوصول نوعية متابعة خلية

 (Qst Qsc Traf)) الصوت

 الشبكة تطوير متابعة خلية

 الوطنية الشبكة تطوير متابعة خلية

 احلضرية الشبكة تطوير متابعة خلية
 )اخلطوط هندسة(

 البيانات خدمة تطوير متابعة خلية
 (SVA)القاعدية البنية و
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 :الهيكل التنظيمي للوحدة العملية 

التابعة وهو ثالث وحدة تنظيمية ، حبيث تقوم جبملة من املهام وتقوم بالتنسيق بني من كل الوكاالت التجارية 

هلا يف كل أرجاء الوطن ،و تسعى الدولة بالتوسيع لنطاق نشاطها من اجل تسيري ها بشكل امثل وكفء 

ية اإلقليمية والن املؤسسة ترى أن من خالل االعتماد على نفسها حماولة حدها دون املشورة والرجوع املدير ولو 

مصلحة التسويق  من املصاحل وهي كالتايل:للمؤسسة ، وهي حتتوي على مجلة  الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية

مصلحة الشبكة القاعدية  مصلحة الوسائل ،مصلحة شبكة املشرتكني، ،مصلحة املستخدمني ،مصلحة الزبائن،

 ،ويبني الشكل املوايل هيكلها التنظيمي .

 :شرح الهيكل التنظيمي للوحدة العملية التصاالت الجزائر لوالية مستغانم  

 :1وسنحاول التطرق ألهم املصاحل

 :و هو املسئول الرئيسي و األول ومن مهامه الرقابة و املصادقة على خمتلف مهام  مـديــر الوحدة

 داخل املؤسسة. املصاحل املتواجدة

 :(سكرتاريا) وتعترب كمساعد ملدير الوحدة من تبليغ املراسالت لكل مصلحة خاصة األمانة العامة

 هبا.

 يهتم مبختلف املنازعات و الشؤون القانونية اخلاصة  ت و الشؤون القانونية:مكتب المنازعا

 خمتلف املؤسسات. باملؤسسة واملتعلقة مع

 :ومن مهامها التخطيط، متابعة املشاريع ، و هي مكلفة مصلحة استثمار لشبكة المشتركين 

 بشبكة املشرتكني و متابعة التعطالت. بالدراسات اخلاصة

 للمؤسسة الداخلي األمن مكتب 1
                                                           



 -وكالة مستغامن  –الفصل الثالث :                                              دراسة حالة اتصاالت اجلزائر 
 

 :ومن أهم مهامها تسيري ميزانية العمل ومتويل املعدات والتجهيزات الالزمة والقيام  مصلحة المحاسبة

 خاصة تلك املتعلقة مبناقصات التنظيم والتوثيق. بشؤون احملاسبة

  :و مهامها تسيري وتنظيم شؤون العمال كالتوظيف و تنظيم االمتحانات و مصلحة المستخدمين

 ون االجتماعية والثقافية و الرياضية للعمال .باإلضافة إىل االهتمام بالشؤ  املسابقات

 :و مهامها تتمثل يف متابعة تكييف التجهيزات، و نقل املكاملات  مصلحة استثمار الشبكة القاعدية

 عرب األلياف البصرية و ضمان وصوهلا . الوطنية والدولية

 :باملشرتيات، و تسيري الوسائل املادية ( املركبات، األسهم، احملزونات اخل.. ). وهتتم مصلحة الوسائل 

 :مهامها التسيري اإلداري للشبكات اهلاتفية و االتصاالت املتخصصة يف االستغالل  مصلحة التسويق

 مكاتب و كل مكتب له مهام خاص به 04التسعري. و هي مؤلفة من  و والتسويق

 DZ" "أو X25دوره يتمثل يف إنشاء اخلطوط املتخصصة مثل " : ) مكتب الحسابات الكبرى1

Pack وهي تتعامل مع كل من البنوك، الشرطة، اجليش، احلماية املدنية... على مستوى الوالية و يقوم هذا "

 األخري بإنشاء أنظمة النت (بيه اإلنذار) للمؤسسات .

" من ADSLيتمثل دوره أو مهامه يف متابعة الوكالء التجاريني من جانب " مكتب المصالح الحديثة:) 2

 . ADSLحيث عدد الزبائن و عدد اخلطوط املمنوحة لإلنرتنت و حساب رقم األعمال فيما خيص 

و حىت خطوط الـ  fixeيتمثل دوره يف مراقبة و صيانة اخلطوط اهلاتفية  مكتب النوعية التجارية:) 3

ADSL  و اخلطوط املتخصصة على حسب نوع الزبون حيث ينقسم هذا األخري إىل ثالثة أنواع وهم الزبون

 العادي و الزبون املتوسط و احلسابات الكربى و املصاحل العمومية و مراقبة نوعية اخلدمات املقدمة .

 و تتمثل مهامه فيما يلي: ) المكتب التجاري:4

 دور كل عامل فيهم و بنوعية عمل اخلطوط املتخصصة. تنظيم الوكاالت التجارية و حتسيس ♣
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 عرب الوكاالت التجارية التابعة هلا  ADSLمتابعة املداخيل و ذلك عن طريق فواتري اهلاتف و  ♣

 ) اجلديدة للزبائن إن وجدت .installationsمتابعة الرتكيبات ( ♣

 وضع برنامج هادف مسطر إلتباعه عرب مجيع الواليات و حتقيقه. ♣

 توجيه العمال مع التعامل مع الزبون أي كيفية تعامل العمال مع الزبون بطريقة حضرية. ♣

حتسيس و توعية العمال بضرورهتم يف هذه املؤسسة و أن هلم دور يف زيادة املردودية من رقم األعمال وهلم  ♣

 رأي يف اختاذ القرار فاملؤسسة أصال قائمة عليهم. 

 1.لتسويق ذات تسيري جتاري يف الوحدة العملية التصاالت اجلزائرومن خالل هذا جند أن مصلحة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الجزائر تالاتصا لمؤسسة الداخلیة وثائق1
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 لوالية مستغانم الجزائر التصاالت العملية للوحدة التنظيمي الهيكل 12رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )المستخدمين مصلحة(ت الجزائراتصاال مؤسسة وثائق من :المصدر

 

 

 

 

 مدبر الوحدة

 االمانة العامة (سكريتاريا)

مكتب المنازعات و 

 الشؤون الفانونية

مكتب التحصيل و 

 المنازعات التجارية
مكتب االمن 

 الداخلي للمؤسسة

مفتشية الوحدة 

 الوالئية

مصلحة 

 التسويق

مصلحة 
 االستثمار
 

مصلحة 

 المحاسبة

مصلحة 

 المستخدمين

 إستثمارمصلحة 
 الشبكة القاعدية

 مصلحة الوسائل

مكتب الحسابات 
 االخرى

مكتب المصالح 
 الحديثة

مكتب النوعية 
 التجارية

مكتب 

 المكتب التجاري

مكتب االمن و 
 الحماية

مكتب النقل و 
 العتاد

 مكتب البناءات

 مكتب البيئة

 االرسال و التحميلمكتب 

 االجور مكتب

مكتب 

 مكتب المحاسبة

 مكتب الميزانية

 مكتب التوثيق
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 المبحث الثاني :الوكالة التجارية مستغانم

 التعريف بمصلحة التسويق مستغانم المطلب األول:

ظيفتها التنظيمية التصاال ت اجلزائر، و  تأيت بعد الوحدة العملية مباشر ة وهي متثل املستوى الرابع للهيكلة

الرئيسية تسويق وبيع املنتجات واخلدمات وحتصيل إيرادات املؤسسة وتسعى للوصول لرضا ووالء املستهلكني 

عن طريق خدمتهم بكفاءة وفعالية حبيث تعترب حلقة الوصل بني املؤسسة وزبائنها ، كما تتوفر على املكاتب 

وتقوم بااللتقاء مع الزبائن وحتتك هبم وتتواصل معهم باستمرار ومكاتب  أمامية (الواجهة األمامية)

حبيث حتتوي على  وتقوم بدعم و مساندة األنشطة األخرى يف أداء وظائفها. هتتماخللفية) و  خلفية(الواجهة

لحة فيه مص بالوظائف التسويقية حبيث تقوم كل اهتماماهتامجلة من األقسام التجارية واليت تتجسد نشاطاهتا و 

 . بوظيفة تسويقية معينة

 وهي بدورها تنقسم إىل ثالث أقسام:      

 ل أهدافها ومبادئها يف تنمية وتطوير التواصل بني مؤسسة اتصاالت: تتمث قسم العالقة مع الزبون 

عاديني أو كبار احلسابات واملؤسسات  كالزبائناجلزائر بالزبائن و العمالء مهما كان نوعهم  

 العمومية... .اخل 

 ا لوكاالت التجارية أداء: تقوم مبتابعة وتقييم  قسم قوى البيع و شبكة الوكاالت التجارية 

 ئتها و حىت وصوهلا للزبون و متابعة هتيمن مرحلة  انطالقارة اتو تقوم بالف :رة و التحصيلاتو قسم الف

 الديون 

 الهيكل التنظيمي لمصلحة التسويق بالوكالة التجارية بمستغانم المطلب الثاني:

يتكون اهليكل التنظيمي ملصلحة التسويق بالوكالة التجارية فرع ورقلة من ثالث أقسام رئيسية وهي القسم املايل 

 والقسم التجاري وقسم خاص بالزبائن، ميكننا تلخيص هذا كله يف اهليكل التنظيمي املوايل .
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 :الهيكل التنظيمي للوكالة التجارية 13الشكل رقم 

 

 

      الواجهة األمامية                                    اخللفية الواجهة                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكالة التجارية التصاالت مستغانمالمصدر: وثائق ال

 

 الوكالة التجارية مديرية

 

 رئيس قسم الزبائن

 

 رئيس القسم التجاري

 

 رئيس القسم المالي

 

 المحاسبة

 

 مصلحة الفوترة

 

 متابعة المبالغ الغير مسددة

 

 مصلحة التحصيل

 

 مالية / تسيير حقيبة الوكالة

 

 الزبائن طلبات

 كشاك متعددة الخدمات

 KMSالهاتف العمومي 

TéLEXالكبيرة الحسابات 

S . DZPACH  

 بالتقسيطالنزاعات والدفع 

 

 الرقابة والتصفية

 االستقبال

 

 المصلحة المتعددة الخاص بالزبائن

WLL 

 المصلحة االنترنيت

 

 مصلحة القبض

 مصلحة موبليس
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 مهام ومسؤوليات مصلحة التسويق بالوكالة التجارية بمستغانم المطلب الثالث:

 مهام ومسؤوليات القسم التجاري : 1-3

 :ساهم يف تطوير املؤسسة ي احليوية الذيتعترب القسم التجاري من أهم الوظائف  القسم التجاري

 :على يعمل والذي 

 .بائن بواسطة وحدات جتارية وتقنيةإرضاء الز  -1

 .الزبائنمعاجلة عائدات الزبائن والتدخل بني الوحدات التجارية و - 2

 .تهحسب تطلعاته ورغبا ة لكل فرد علىتكوين اخلدمة الشخصي- 3

 .تسيري ومراقبة ملفات الزبائن -4 

 .ة من حيث تقدمي اخلدمات واإلشهارترقية املصلح- 5

 .مح للمصلحة بتطوير نوعية اخلدماتمجع املعلومات اإلحصائية التجارية اليت تس- 6

 تسيري ملفات طلبات املشرتكني اجلدد- 7

 :ACTELمهام ومسؤوليات قسم الزبائن وشبكة  2-3

 قسم الزبائن: وهو قسم يهتم بكل االمور املتعلقة بالزبون ويعمل على: 

ضمان وضوح الوسائل الالزمة للحصول على طلبات وآراء الزبائن بالنسبة لبيع الوحدات التجارية اليت  - 1

 .مرتبطة بالبيع تكون

 .التجارية من أجل حتسني قوى البيعضمان الدعامة بالنسبة للوحدات  - 2 

 تفعيل مقومات اإلرضاء للزبون بتحليل تصرف الزبون باملقارنة بقوة بيع الوحدات التجارية . - 3 

 تشكيل خمطط املساهم التجاري ،وتعريف موضوعات البيع للزبون بالنسبة لكل وحدة لكل وحدة جتارية - 4 

 .مستقبال هبا والعمل وضمان التابع للحصول على األفكار واملواضيع احملبذة من قبل الزبائن لتطبيقها
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تكوين وحتسني اخلدمة الشخصية من خالل الشرح اجليد للخدمة املقدمة وحماولة استقطاب آراءهم  - 5 

 .دفرت اقرتاحات للزبائن ووضع

 استقبال الزبون ومتابعة انشغاالته . - 6 

 تلبية طلبات الزبون . - 7

 .تابعة طلبات اخلط اهلاتفي اجلديدم - 8

 .طلبات حتويل خط اهلاتف متابعة - 9

 تقدمي الفاتورات للزبون . -10

 مهام ومسؤوليات الفوترة و التحصيل: 3 -3

 :وهو قسم يهتم بالوظيفة املالية ،ومن أهم وظائفه احليوية اليت يتوقف عليها نشاط املؤسسة  القسم املايل

 يلي: وتتمثل مهامه ومسؤولياته يف ما

تغطية وعالج القيم احملققة واملدروسة من أجل الوصول اىل مرحلة التطوير رة التحصيل اتو تضمن عملية الف -1

 واإلبداع واالخرتاع .

 رة والتحصيل واالتصال بالرتتيباتو تضمن عملية تأسيس واالحتفاظ بأرشيف املؤسسة من إحصاءات الف - 2

 ان والئهم .،قوة املعلومة املوجهة لتعريف الزبائن خلدمات املؤسسة وحتقيق رضا زبائنها وضم

أفكار الزبائن وأرقام أعمال رة والتحصيل تغطية االخرتاعات وضمان احلصول على اتو تضمن عملية الف  -3

 التأمني على الزبائن . وكذا

 معاجلة الشكاوي واالحتجاجات . - 4

 توفري األموال اخلارجية .- 5

 املتابعة املالية للوكالة التجارية .  -6
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 لية الحتياجات ومتطلبات املؤسسة .توفري املوارد املا  -7

 التسيري األمثل للموارد املالية - 8

 المزيج التسويقي الخدمي لمصلحة التسويق بالوكالة التجارية لمستغانم المطلب الرابع:

 :سياستي المنتج والسعر1-4

  تتوافق معتتميز مؤسسة اتصاالت اجلزائر مبنتجات أو خدمات متنوعة  الخدمات المقدمة:و المنتج 

 :تكنولوجية يف قطاع االتصاالت وهيال املتطلبات

 اتصاالت اجلزائر تعرض ومتنح شبكة اتصاالت كبرية، وهذا بفضل شبكة -): fixi) اهلاتف الثابت (1

 .غرافية تسع كامل الرتاب الوطيناهلاتف الثابت السلكي تتألف من املعايري الدولية العمومية، وتغطيتها اجل

 ) : باإلضافة إىل الربط باخليوط للهاتف الثابت، اتصاالت اجلزائر توفر تقنيةwllالالسلكي() اهلاتف 2

هبا واملعروف "بالدائرة احمللية راديو" ونظرا لليونة اليت تتمتع  WLLتسمح بتحقيق اتصاالت بني املشرتكني 

سجل يف جمال الكثافة اهلاتفية التقنية من حيث القدرة على إدماج احللول دون خيوط واستدراك التأخر امل هذه

 مستوى املناطق احلضرية والريفية. على

 ) تال+@ : وهي خدمة جديدة للصوت والصورة ، يتضمن تال+ ع@ ىل جهاز هاتفي يسمح بالدخول3

 رقم هاتفي بالصورة . 02/كب ثا حىت +)ايغم  512لالنرتنت ذات السرعة الفائقة (

 " فرع اتصاالت اجلزائر خمتصة يف جمال اهلاتف موبيليس" اجلزائر): اتصاالت mobilisاهلاتف النقال()4

 اجملال.النقال والرائدة يف هذا 

يف اجلزائر يف  ADSL): انطلق برنامج االنرتنت ADSL -السلكي  – wifi) نظام االنرتنت (5

 ADSLث من طرف وزير الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية يف فندق اجلزائر حي 2003نوفمرب 22
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التكنولوجيا لبداية االنرتنت مع ارتفاع تدفق عرب خطوط اهلاتف التقليدية و ذلك من اجل التنسيق مع  هي

 .قبلاملوجودة من  االتصاالت

تعد اتصاالت اجلزائر أول متعامل يقوم بتسويق تكنولوجيا اجليل الرابع :4GLTE اجليل الرابع لألنرتنت  )6

4G LTE ،ووالثاين على املستوى اإلفريقي بعد جنوب إفريقيايف مشال إفريقيا LTE)   أل يت) هو اختصار

  مرات أسرع من ذي قبل 10 لألنرتنت، 4G LTE لعبارة التطور على املدى البعيد، سرعة اجليل الرابع

من هذا  لالستفادةو   ،من خلق تغطية مثلى مع ربط أفضلمكنت  يدة ملواقع تركيب التجهيزات اجلدراسة وال

 اجليل شبكةإن ،.4G LTE يف منطقة تغطيها تكنولوجيا اجليل الرابع املدينةجيب أن تتواجد  العرض،

 .موجودة يف كل واليات الوطن4G LTEالرابع 

باحلجم، غري أنه بعد استنفاذ احلجم  4GLTEيتم التعبري عن عروض اجليل الرابع :4Gعروض  •

كيلوبيت  Kbps512باألنرتنت بسرعة تدفق تقدر بـ متصلفإن الزبون يبقى الشهري املستفاد منه، 

 .الزبون باشرتاكالتحميل بالتمتع كليا  سرعة يسمح عامل،العرضطيلة مدة صالحية  في الثانية

 المتجددة : االمزاي •

وهي مرحلة سرعة التدفق اجلد عالية. فهي مرحلة جديدة أال 4G LTEمتثل تكنولوجيا اجليل الرابع -

 متكن من الدخول إىل األنرتنت من كمبيوتر املكتب، اهلاتف الذكي، اللوحة أو الكمبيوتر 

متكن سرعة التدفق اجلد عالية هلذه التكنولوجيا من إجراء التحميالت فائقة السرعة، التصفح السهل -

 .من خدمات متعددة الوسائط باالستفادةالذي يسمح 

 .150msمن تقليص زمن االستجابة إىل أقل من  LTEمتكن تكنولوجيا-

 .بطريق سهلة وسريعة (CPE) تركيب وإعداد جهاز استقبال الزبون-
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اهلاتف  اللوحة أو حملمول،ا وترالكمبيWifi) (ميكن للمستهلكني استخدام خمتلف الدعامات الالسلكية-

 .الثابتختدم الزبائن الذين ال ميلكون اهلاتف الذكي 

 اليت ترسل إشارة البياناتSIM حيتوي بداخله على بطاقة صغري هو عبارة عن جهاز :الجهاز •

(DATA)الشبكة الالسلكية (ويفي عرب WIFI)  اهلاتف احملمول، ة أخرى (الكمبيوترإىل أجهز 

 توصيله بكابلالرتكيب ودون أي إعداد، يكفي فقط الذكي...)،وهو جهاز بسيط جدا وسهل 

RJ45.: 

 هتاختتلف طريقة تسعري اخلدمات املقدمة من طرف اتصاالت اجلزائر فكل خدمة هلا تسعري :التسعير 

 اخلاصة وسنقدم تسعري بعض اخلدمات :

 ADSLتسعري خدمة االنرتنت  -1

  ADSLيوضح تسعير خدمة االنترنت  :  05جدول رقم

 ADSLسرعة التدفق

 عادي

 سرعة التدفق التسعرية /دج شهر

wifi/ADSL 

 التسعرية /دج شهر

 10.832 /ثانية256كيلوبايت  1028.00 /ثانية256كيلوبايت 

 17.654 /ثانية512كيلوبايت  1393.00 /ثانية512كيلوبايت 

 35.514 /ثانية1ميغابايت  1729.00 /ثانية1ميغابايت 

http://www.algerietelecom.d/AR/index.php?p=actualite z املصدر:   

مالحظة: إن يف حالة االشرتاك اجلديد تقوم املؤسسة بتقدمي املودام جمانا باإلضافة لشهر جماين وهذا مع القيام  

و أما يف حالة تسديد حق االشرتاك ملدة شهر فعلى الزبون  أشهر املقبلة، 06بتسديد فاتورة االشرتاك ملدة 
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 50001يقدر سعرهwiF عادي، ومودام من نوعدج بالنسبة للمودام ال 4000املودام، و سعر املودام  شراء

 .دج

 الوطنيةالمكالمات تسعير -2

 يبين تسعير المكالمات الوطنية  06لجدول رقما

 تسعرية الدقيقة / بدون رسوم اإلجتاه

 دج3 اهلاتف الثابت التصاالت اجلزائر (حمليا، وطنيا) 

 دج8 اهلاتف النقال

http://www.algerietelecom.dz املصدر:    

تسعير المكالمات الدولية- 3 

 )التشغيل التلقائي (تسعرية الدقيقة بالدينار اجلزائري بدون رسوم*

يبين تسعير المكالمات الدولية(تشغيل تلقائي) : 07رقم الجدول  

 االتجاه نحو شبكة الهاتف الثابت نحو شبكة الهاتف النقال

 اجملموعة األوىل  

 دج26

 ثانية 4.6/دج  02أو  

 دج12

 ثانية 10/جد  02أو 

 أروبـا

 اجملموعة الثانية  

 2015-05-20اإلطالع على الموقع في  تم،http://www.algerietelecom.dz/AR/index.php?p=actualite بدون ناشر، 1
                                                           

http://www.algerietelecom.dz/AR/index.php?p=actualite%D8%8C%D8%AA%D9%85
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 دج34

 ثانية 3.5/دج  02أو  

 

 دج20 

 ثانية 3.5/دج  02أو  

 املغرب والدول العربية

 اجملموعة الثالثة  

 دج21

 ثانية 5.7/دج  02أو  

 دج21

 ثانية 5.7/دج  02أو  

 أمريكا الشمالية

 اجملموعة الرابعة  

 دج34

 ثانية 3.5/دج  02أو  

 دج34

 ثانية 3.5/دج  02أو  

 أمريكا اجلنوبية ،إفريقيا ،آسيا

 قيانوسي أو

 اجملموعة اخلامسة  

 دج55

 ثانية 2.2/دج  02أو  

 دج55

 ثانية 2.2/دج  02أو 

ساو تومي  -بلدان أخرى كوبا 

 -غينيا بيساو  -وبري نسييب 

  اسكيكنسيو

 كورية الشمايل  -الصومال 

http://www.algerietelecom.dz :املصدر 

 :4Gتسعيرة -4

 5دج/ للشهر ، 2500جيغا أوكيت ب3دج/للشهر،  1000جيغا أوكيت ب  1بطاقات التعبئة  التعبئة: 

 فضاء التعبئة ، وهذا عرب دج/للشهر 6500جيغا أوكيت ب  10دج/ للشهر و 3500جيغا أوكيت ب 
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 : وتتضمن دج 3500 :الدخول أسعار

  Sim 4G LTE استقبال "مودام" وبطاقة جهاز -

 دجيغا أكيت ملدة صالحية تقدر بشهر واح 5حجم حتميل قدره  -

 : سياستي التوزيع و الترويج4-2

 طريقة توزيعها خلدماهتا على طريقة التوزيع غري مباشر، حبيث  : تستند اتصاالت اجلزائر يف يف التوزيع

تقوم بعملية التوزيع عن طريق الوكاالت التجارية التابعة هلا، وجند أن الوحدة العملية التصاالت اجلزائر 

 فرع مستغامن حتتوي على وكالة جتارية : الوكالة التجارية مبستغامن و الوكالة التجارية بتجديت.

 تصال بني املؤسسة والزبون، ويتم الرتويج بأساليب كثرية إ ةو يعترب الرتويج على أنه عملي :الترويج

 من أبرزها:ومتعددة 

أكثر تأثريا على الزبائن ميتاز  باعتبارهوأول وسيلة تنتهجها املؤسسة يف مزجيها الرتوجيي هي اإلعالن 

سواءا يف أجهزة اإلعالن املختلفة  لإلعالنباإلقناع املباشر  عن غريه من العناصر االخرى له عدة طرق 

 املعارض........إخل) املنشورات، الوائح اإلعالنية ،اجملالت و اجلرائد، راديو، (تلفاز،

اجلزائر على اإلعالن عن طريق األنرتنت  بالتواصل وتعريف الزبائن  اتصاالتوكما تعتمد مؤسسة 

 ث تعرض التعارف فيها خدماهتا يف املواقع التالية:مبختلف خدماهتا عن طريق املواقع املصممة هلا حبي

 http://www.algerietelecom.dzأو www.at.dz اجلزائر: لالتصاالتاملوقع الرئيسي 

 www.djaweb.dz  موقع جواب:

 WWW.MOBILIS.DZموقع موبليس:      

 كما تعتمد على البيع الشخصي :يعترب البيع الشخصي أحد أهم الوسائل األساسية اليت تعتمدها مؤسسة

اجلزائر  لالتصاالت"أهال وسهال ومرحبا بكم يف الوكالة التجارية  الزبائن استقباليف طريقة  اجلزائر اتصاالت
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أي  استقبالاملؤسسة عليه قصد الوصول إىل مستوى أفضل من األداء كما تعتمد املؤسسة مجل عند  وتلجأ

 سيدي هل من خدمة نقدمها لكم؟" زبون بعدها يطلب املوظف من الزبون حاجاته من خالل العبارة"

مؤسسة  كزوتر  و اجملتمع، وتعتمده املؤسسة من أجل إظهار الصورة اإلجيابية  للمؤسسة يف وسط زبائنها

مقدمي للخدمة مبد الزبائن  باعتبارهماجلزائر على التدريب و التكوين املستمر لعمل املكتب األمامي  اتصاالت

من أجل شرح و إيصال اخلدمة بشكل أسهل وتقريبهم  االتصاالتباملعلومات املتعلقة باخلدمات اليت تقدمها 

  أكثر من املؤسسة.

 المادية و العمليات في المؤسسة : الجمهور و البيئة4-3

 اجلمهور(الناس): يقوم األفراد املسامهة يف إنتاج اخلدمة من العاملني و الزبائن فنجدها تتكون من عاملي 

الواجهة األمامية من موظفي الوكالة التجارية والذين يقومون بتقدمي وتعليم والتعريف خبدمات مؤسسة 

املشرتكني ويسعون هم أيضا لإلجابة على تساؤالهتم و شكاو يهم  اجلزائر ،ومن خمتلف الزبائن اتصاالت

زبائن أو عمالء للمؤسسة مثل من زبائن عاديني (أفراد) و  من طرف املوظفني، وخيتلف زبائن املؤسسة:

 سسات العمومية و اخلاصة و مثال على ذلك مؤسسة سونلغاز، مؤسسة اخلطوط اجلوية اجلزائرية،املؤ 

 عات... .اخلاجلام املستشفيات،

 عامل، أما عن الزبائن فيبلغ عدد زبائن اهلاتف 372و يبلغ عدد عاملي الوحدة العملية التصاالت اجلزائر 

على  ADSLزبون، و عدد الزبائن املشرتكني يف خدمة االنرتنت  53868) حوايل wall(الثابت و 

زبون مشرتك 3400فوري، وزبون مشرتك يف صيغة 9600زبون مقسمني  15500الوالية حوايل: مستوى

 زبون مشرتك يف صيغة أنيس .2500إيزي، و املتبقي  يف صيغة

  ذات مساحة واسعة نوعا ما باملقارنة مع مبستغامنالبيئة املادية : تعترب الوحدة العملية التصاالت اجلزائر 

 مستغامنالة التجارية وهي ذات بناء قدمي نظرا لقدم املؤسسة يف املنطقة ، لكن حجم الوك اجملاورةالوكاالت 
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ذات لون أزرق على لون شعرها، وفيها مقاعد  جدرا�ااملساحة و ذات منظر من الداخل حسن  صغرية

 والعمال يف املكتب األمامي مقسمني : لالنتظار للزبائن،

 من جهة اليمني عمال خاصني باهلاتف الثابت أو الالسلكي وذلك لتسديد فاتورة اهلاتف أو استقبال طلبات

امهم أيضا استقبال لتسديد خطوط هاتفية جديدة، ومن جهة اليسار عمال خاصني خبدمة االنرتنت و مه

صندوق الدفع، ولكل عامل من الشهر املقبل أو استقبال طلبات جديدة خلدمة االنرتنت، وبني هذين  فاتورة

زائر على جتهيزه مكتب خاص و جهاز إعالم آيل . كما حيتوي كل مكتب يف مؤسسة اتصاالت اجل هؤالء

أن بعض املصاحل تعاين من نقص بعض األجهزة األساسية مثل  اخلاص من مكاتب و أجهزة اإلعالم اآليل، إال

 الورق....اخل. آلة نسخ

  عقد االشرتاك يف خدمة االنرتنت (  إجراءيف العمليات: كل العمليات اليت تتم بني الزبون و العامل تتمثل

ختتلف  جديد)، و أما يف حالة عملية تسديد الفاتورة املرتتبة على الزبون، كمايف حالة الزبون مشرتك  هذا

كالمها   أنلكل منها تسعريته اخلاصة إال  حبيثتسديد فاتورة اهلاتف عن فاتورة االنرتنت  العملية من

ومن بني أهم  الزبون الشخصي للحصول على التسديد الفعلي يف مكتب التسديد. تتطلب تقدمي رقم

و  2011 يف الباكالوريا اجلزائر إجراء استبيان خاص بالطلبة الناجحني اتصاالتهبا  يات اليت قامتالعمل

 ..، واالستبيان باللغتني العربية والفرنسيةWIFIذلك من خالل منحهم خط هاتفي و مودام 
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وتبيان  االلكترونينم ايزاء تطبيق التسويق يوضح موقف رجال التسويق في وكالة مستغا المبحث الثالث:

 -الدراسة الميدانية –على الزبون و المؤسسة  أثره

ة وخصائص رجال التسويق مع يف هذا املبحث نريد اإلجابة عن كثري من األسئلة املتعلقة بأسلوب الدراس

يف مدى  أراءهموطبيعة العالقة اليت جتمعهم، والتقييم العام لرجال التسويق للمؤسسة وخدماهتا ومعرفة  الزبون

يف خلق نوع من التميز لدى مؤسسة اتصاالت اجلزائر لدى  االلكرتوينتسويق الدور الفعال الذي يقوم به ال

زبائنها ،  وسنوضح يف هذا املبحث منهجية الدراسة و النتائج املتحصل عليها، بعد مراجعة اجلداول و حتليل 

التعريف بأسلوب املتبع بالدراسة وخصائص العينة هنا قسم املبحث إىل مطلبني يهتم األول ب و من البيانات،

 . و الزبائن)، والثاين يهتم بتحليل البيانات املتعلقة برجال التسويق و الزبائن التسويق، املدروسة(رجال

 منهجية الدراسة التطبيقية :األولالمطلب 

 مجتمع و أدوات الدراسة -1

  مجتمع الدراسة و متغيرات الدراسة 

 اتصاالت مؤسسة ، العينة األوىل هي الزبائن و العينة الثانية متثلت يف عمالمن عينتني الدراسة جمتمع يتكون

 .بيعة العالقة بينهم وبني املؤسسةط اجتاه أفعاهلم ردود ملعرفة وذلك اجلزائر

 و كانت متغريات الدراسة كالتايل  :

 . رتوينااللكالتسويق يتمثل  :املتغري املستقل

 . االلكرتوينواقع التسويق املتغري التابع: 

 .الدراسة  أدواتثانيا : 

 استملكأداة جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالدراسة حيث   استبيانلتأكد من فرضيات البحث قمنا بتوزيع 

 :أسئلة موجهة لعماهلا7حمورين و موزعة على  اجلزائر اتصاالتسؤاال موجه لزبائن  13على  االستبيان
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 املوجه للزبائن: استبيانفيما خيص 

 املهنة، املستوى التعليمي ) السن،اجلزء األول : يتمثل يف البيانات عامة للزبائن (اجلنس ،  •

 و إدارة العالقة مع الزبون االلكرتوينالتسويق اسئلة متحورت حول  6: تكون من  احملور األول •

 .رضا الزبون و والئهاسئلة حتت حمور  8: تكون من  احملور •

 : املوجه للعمال االستبيانفيما خيص 

املنصب اإلداري ،اخلربة املهنية،  اجلزء األول : يتمثل يف البيانات عامة للزبائن (اجلنس ، السن، •

 .املستوى التعليمي )

ملعرفة العالقة بني العمال و املؤسسة ومدى سعيها خصصناها  أسئلة 8من تكون  أما اجلزء الثاين: •

 .الزبائن لبناء عالقة جيدة مع 

على اخلانة املناسبة وفق سلم اليكرات (موافق  (x) مبأل االستمارة من خالل وضع العالمة العماليقوم 

 حمايد، غري موافق.

 ه مصادر مجع املعلومات: -

من أجل الوصول إىل نتيجة صحيحة جيب التحقق من مجع املعلومات الصحيحة من املصدر الصحيح 

يستعمل الباحث مصادر كثرية ومتنوعة من اجل إثراء املوضوع واإلجابة عن  باألسلوب الصحيح، وغالبا ما

 اإلشكالية مبعلومات دقيقة ومتخصصة، على هذا النحو متكنا من تقسيم املصادر إىل :

 يشـمل هـذا العنصـر الكتـب واملــذكرات والرسـائل واجملالت اجلامعيـة وغريهـا و املســح أو الطــرح املكتبــي:-1

 .ى رفوف املكتباتاضرات واملداخالت و كل ما ميكن أن يتواجد علاحمل

املالحظة: حبيث ختدم املالحظة العلمية الكثري من أهداف البحـوث، فقـد تلقـى الضـوء علـى البيانـات  -2

 الكميـة
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 فتضيف هلا بعدا كيفيا ونوعيا، واملالحظة تتيح للباحث التأكد والتحقق من البيانات والنتائج .

خمتلفـة وعلـى مسـتويات  بالوثـائق اإلداريـة مـن مصـاحل االستعانةالوثـائق اإلداريـة: يف اجلانـب النظـري مت -4

الدراسات باملديرية العامة ومصلحة  ، ومصــلحة مبستغامنمــن أمههــا مصــلحة التســويق بالوكالــة التجاريــة  خمتلفـة

 املستخدمني باملديرية العامة .

 مقســمة علــى : يف املبحــث األخــري اســتعان الباحــث باســتمارات موجهــة لرجــال التســويق  ةاالســتمار  -5

حتتـوي كـل منهـا علـى مقدمـة توضـيحية وأسـئلة شخصـية و أسـئلة يف املوضـوع،  مستغامنلتجاريـة لواليـة ا الوكالــة

موجهة لزبائن املؤسسة حتتـوي علـى مقدمـة توضـيحية  استمارةة و أسئل 08أسـئلة رجـال التسـويق  بلـغ عـدد

ويف التحليـل قسـمت هـذه األسـئلة إىل سؤال 13األسئلة  وأسـئلة شخصـية و أسـئلة يف املوضـوع، بلـغ عـدد

 على حمورين.حيتـوى 

 التجارية بمستغانمالمطلب الثاني: تحليل نتائج االستبيان الخاص بزبائن ورجال تسويق الوكالة 

ميكن اجنازه وحتقيقه ، إال من خالل توظيف كل إمكانياهتا من  يف املؤسسة ال االلكرتوينإن واقع التسويق  

أجل اختيار رجال تسويق متخصصني ومتميزين يف أداء وتطبيق التسويق بصفة عامة والتسويق بالعالقات 

وزبائنها على حد سواء باعتبارهم زبائن داخليني بصفة خاصة ألداء وظائفهم بأكمل وجه اجتاه املؤسسة 

للمؤسسة وهلم سلطة التأثري على الزبائن اخلارجيني ،مبا يسمح للمؤسسة من حتقيق التميز والرفع من أدائها 

 الوظيفي وحتقيق اجلودة يف اخلدمات املقدمة لزبائنها وتلبية رغباهتم وبناء عالقات طيبة وقوية ودائمة معهم .

راية بانشغاالت الزبائن أن رجال التسويق هم عنصر مهم وفعال بالنسبة للمؤسسة فهم أكثر دوباعتبار 

،وبالتايل لديهم كل الصالحيات من أجل بناء ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل االستغالل األمثل  ومشاكلهم

 االقرتاحاتيف طرح أهم  االبتكارو رغباهتم ،وميلكون القدر الكايف من األفكار واإلبداع يف  لكل تطلعاهتم

 .تنمية من خالل زبائنها باعتبار أ ن الزبون هو أهم عنصر للمؤسسة اليت ختلق للمؤسسة
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 -وكالة مستغامن  –الفصل الثالث :                                              دراسة حالة اتصاالت اجلزائر 
 

 دراسة أولية لعينة الدراسة 2-1

 .لعينة الدراسة بالزبائنأ حتليل املعلومات الشخصية اخلاصة -

 إىل االستبيانقمنا بتقسيم  مستغامنداخل مؤسسة اتصاالت اجلزائر فرع  االلكرتوينواقع التسويق بدراسة 

 . و رضا الزبون ووالئه وإدارة العالقة مع الزبون، االلكرتوينحمورين كل من التسويق 

 :املختارة عشوائيا يف هذه الدراسةوفيما يلي ندرج دراسة وصيفية إحصائية لعينة 

 :  اجلنس-1

 الجنس:يمثل التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب  08 الجدول رقم

 التكرار النسبي  التكرار المطلق الجنس

 42% 20 ذكر

  58%  28 أنثى

 100% 48 المجموع

 المصدر: استخالص من نتائج االستبيان
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 يمثل تركيبة جنس أفراد عينة مؤسسة إتصاالت الجزائر:  14الشكل رقم

 

 االستبيانالمصدر: نتائج 

 إىلذكور و يرجع ذلك  %42إناث و %58العينة املدروسة تنقسم ب إننالحظ من خالل اجلدول أعاله 

 األنرتنت . اجتاه أن اإلناث هلم ميول كبري 

 حسب الفئة العمرية: -2

 سنة30سنة،أكثر من30-18سنة،من18أقل من مت تقسيم فئات العمر إىل أربعة فئات هي:

 يمثل لنا خصائص الفئة العمرية لعينة الدراسة 09 الجدل رقم

 التكرار النسبي التكرار المطلق  العمر

 %12 06 سنة18أقل من 

 63% 30 سنة30-18من 

 25% 12 سنة30أكثر من 

42% 

58% 

 التكرار المطلق
 أنثى ذكر
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 100% 48 المجموع

 من نتائج االستبيان استخالص المصدر:

 يوضح الفئة العمرية لعينة الدراسة 15الشكل رقم 

            

 

 

 

 

 

 

 االستبيانالمصدر نتائج 

 سنة تقدر بـ:18بالنسبة للعمر فقد أشارت النتائج أن نسبة الزبائن اليت تقل أعمارهم عن أما

% 63ـ(. سنة تقدر30إىل  18بني  %) من أفراد العينة يف حني أن نسبة الزبائن اليت ترتاوح أعمارهم ما12(

) ومن هذا % 25ب ( سنة فنسبتهم تقدر 30رهم أكثر من )واملالحظ أيضا أن نسبة الزبائن اليت أعما

بالتكنولوجيا  اهتماماأل�م شباب و أكثر  30 -18نستنتج أن أغلب الزبائن للمؤسسة ترتاوح أعمارهم بني 

سنة فنسبتهم أيضا  30أما الزبائن الذين تقدر أعمارهم بأكثر من  االجتماعيومواقع التواصل  و األنرتنت

 جل األعمال .و من هذا نستنتج أ�م يستخدمو�ا من أ ليست قليلة

 

12% 

63% 

25% 

 سنة30أكثر من  سنة30-18من  سنة18أقل من 
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  المستوى  التعليمي :-3

 متوسط، ثانوي ، جامعي. مت تقسيم املستوى التعليمي إىل ثالث أقسام: 

 وضح لنا خصائص المستوى التعليمي:  10جدل رقم

 التكرار النسبي التكرار المطلق المستوى التعليمي

 %23 11 متوسط

 29% 14 ثانوي

 48% 23 جامعي

 100% 48 المجموع

  من نتائج االستبيان استخالصإ المصدر:

 يوضح المستوى التعليمي لعينة الدراسة:  16الشكل رقم

 

 االستبيانالمصدر: نتائج 
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أما عن توزيع أفراد العينة فنالحظ أن حجم عينة كل مستوى تعليمي كالتايل نسبة الزبائن الذي مستواهم 

) من هذا نستنتج أن أكرب نسبة هي %23اجلامعي () أما %14) أما الثانوي ( % 11التعليمي متوسط (

 هذه الفئة تسخدم األنرتنت بشكل كبري نتيجة حلاجتهم هلا.لطلبة اجلامعات ألن 

 مهن حرة موظف، عاظل عن العمل، منا بتحديد ثالثة خيارات كانت كالتالي: :المهنة -4

 يبين المهنة لدى عينة الدراسة :  11الجدول رقم

 التكرار النسبي المطلق التكرار الهنة

 56% 27 عاطل عن العمل

 29% 14 موظف

 15% 07 مهن حرة

 100% 48 المجموع

 االستبيانمن نتائج  استخالص المصدر:
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 مهنة عينة الدراسة يوضح:  17الشكل رقم 

 

 المصدر: من نتائج االستبيان

 %14أما نسبة املوظفني  %27نالحظ من اجلدول أن أكرب نسبة كانت للعاطلني عن العمل بنسبة 

من هذا نستنتج أن العاطلني عن العمل هلم كل لوقت لألنرتنت هلذه جندهم %7وأصحاب املهن احلرة بنسبة 

 يستحوذون على أكرب نسبة.

 و إدارة العالقة مع الزبون داخل مؤسسة اتصاالت الجزائر االلكتروني:دراسة التسويق 2-3

 االلكرتوين حول تطبيق أساليب التسويق الزبائنيف هذا اجلانب سنحاول أن ندر س معرفة االجتاه العام آلراء  

 قسمنا هذه األسئلة إىل حمورين كالتايل:سؤال حبيث  15يف املؤسسة وهذا من خالل طرح 

  و إدارة العالقة مع الزبون: اللكترونياالمحور األول التسويق 

 اجلزائر؟ اتصاالتمنذ مىت تتعامل مع مؤسسة -1

 وكانت اخليارات على السؤال كالتايل:

 أشهرإىل سنة، أكثر من سنة6أشهر،من6-من شهر

 عاطل عن العمل
 موظف

 مھن حرة

27 

14 

7 

 التكرار المطلق
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 يمثل توزيع مدة التعامل مع المؤسسة:  12الجدول رقم

 النسبة التكرار  مدة التعامل مع املؤسسة

 6% 3 أشهر6-شهر من

 15% 7 سنة-أشهر6من 

 79% 38 أكثر من سنة

 100% 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالص املصدر:

 يمثل توزيع مدة التعامل مع المؤسسة:  18الشكل رقم

  

 االستبياننتائج  المصدر:

 هذامن %79من خالل اجلدول أن زبائن املؤسسة الذين يتعاملون معها ألكثر من سنة نسبتهم  نالحظ

 .نستنتج أن املؤسسة هلا األقدمية يف هذا اجملال
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 :الجزائر   اتصاالتتعرفت على مؤسسة كيف -2

 األنرتنت جرائد وجمالت، إذاعة وتلفاز، حديث األصدقاء،

 التعرف على المؤسسةيمثل توزيع كيفية :  13جدول رقم

 استبيانمن نتائج  استخالص املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

منتجات  كيف تعرفت على

 املؤسسة

 النسبة التكرار

 48% 23 حديث األصدقاء

 21% 10 اجلرائد و اجملالت

 6% 3 و التلفاز إذاعة

 25% 12 األنرتنت

 100% 48 اجملموع
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 المؤسسةيمثل توزيع كيفية التعرف على :  19الشكل رقم

 

 االستبياننتائج  المصدر:                         

 يرى أكثر املستجوبني بأن حديث األصدقاء واملعارف يتصدر الطليعة يف كونه أحد أقوى الطرق اليت

 اجلزائر وخدماهتا ولعل هذا يسمح لنا بأن نقول أن املؤسسة قد اتصاالتساعدت على التعريف مبؤسسة  

 استطاعت إرضاء الزبائن احلاليني الذين كانوا مبثابة وسيلة جذب وإشهار جمانية لصاحلها وهذا ما يسمى 

هلذا البد أو لعدم وجود بديل  التسويق السفاري و جند أن معظم الزبائن يقومون بتقليد أصدقائهم و معارفهم.

املؤسسة  الراضني يف استمالة زبائن جدد إىلمن اإلقرار بالدور الكبري الذي يلعبه احلديث اإلجيايب للزبائن 

  ."" "من الفم إىل األذنDe bouche à l’oreilleوترغيبهم يف التعامل معها، وهو ما يعرف باسم "

 :اجلزائر مبجرد حصولك على منتجاهتا اتصاالتهل تتوقف عالقتك مع مؤسسة -3

 نعم      ،       ال   

 

48% 

21% 

6% 

25% 

 حدیث األصدقاء

 الجرائد و المجالت

 إداعة و التلفاز

 األنترنت

99 
 



 -وكالة مستغامن  –الفصل الثالث :                                              دراسة حالة اتصاالت اجلزائر 
 

 

 تتوقف عالقة الزبائن بالمؤسسة بمجرد الحصول على الخدمةيمثل توزيع ما إذا :  14جدول رقم

 النسب التكرار تتوقف العالقة 

 48% 23 نعم

 52% 25 ال

 100% 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالص المصدر:

 يمثل توزيع ما إذا تتوقف عالقة الزبائن بالمؤسسة بمجرد الحصول على الخدمة :  20الشكل رقم 

 

 االستبياننتائج  المصدر:

حسب النسب املوضحة يف اجلدول أعاله فإن عدد الزبائن الذين يرون بأن عالقتهم تتوقف عند جمرد احلصول 

% و  52% ، عكس الذين يرون أن العالقة ال تتوقف عند ذلك فقد بلغ نسبتهم  48على املنتج بلغ نسبة 
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حيس أنه مازال حيتاج خدمات املؤسسة من خدمات ما هذه العالقة اليت ال تتوقف عند عملية البيع ألن الزبون 

املهتمني باملنتجات اجلديدة يقومون مبتابعة و  بعد البيع و وثائق املنتجات اليت قام بشرائها و أيضا الزبائن

 جلب معلومات من املؤسسة قصد الشراء مستقبال، أو لعدم وجود بديل هلا.

 :تقدمه ما سة واحلصول على املعلومات عنماهي الوسائل املستخدمة للتواصل مع املؤس-4

 أعوان التجاريني  األنرتنت،  هاتف،

 يمثل توزيع الوسائل المستخدمة للتواصل مع المؤسسة للحصول على المعلومات:  15جدول رقم

الوسائل املستخدمة للتواصل 

مع املؤسسة و احلصول على 

 ما تقدمه 

 النسب التكرار

 23% 11 اهلاتف

 34% 16 األنرتنت

 43% 20 األعوان التجاريني

 100% 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالص المصدر:
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 يمثل توزيع الوسائل المستخدمة للتواصل مع المؤسسة للحصول على المعلومات :  21الشكل رقم

 

 االستبياننتائج  المصدر:                      

اجلدول بأن غالبية الزبائن يستعملون طريقة التواصل املباشرة مع الحظ من خالل النسب املتحصل عليها يف 

أفراد املؤسسة من أعوان جتاريني و غريهم و هذا لطرح االستفسارات اليت ال يستطيعون أن يتحصلوا عليها من 

وسائل االتصال األخرى فمثال استفسارات عن وجود منتج معني متوفر يف املؤسسة أو طلبات تتطلب وثائق 

 نة.معي

 غري كايف كايف، جد كايف، هل ترى بأن املؤسسة تعلمكم مبا تقدمه من مزايا و خدمات بشكل-5

 

 

 

 

 

23% 

34% 

43% 
 الھاتف

 األنترنت

 األعوان التجاریین
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 إذا كانت المؤسسة تعلم زبائنها بما تقدمه ايمثل توزيع م:  16جدول رقم

هل ترى بأن املؤسسة تعلمكم 

مبا تقدمه مزايا وخدمات 

 بشكل

 النسب التكرار

 10% 5 جد كايف

 50% 24 كايف

 40% 19 غري كايف

 100% 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالص المصدر:

 يمثل توزيع م إذا كانت المؤسسة تعلم زبائنها بما تقدمه :  22الشكل رقم

 

 االستبياننتائج  المصدر:

0510152025

 جد كافي

 كافي

 غیر كافي
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 التكرار النسب
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املعلومات  الزبائن و هذا لتنقل نظرنالحظ من خالل اجلدول أن نسبة املعلومات اليت تقدمه املؤسسة كافية يف 

كافية من  بني املصاحل و أمهية هذه العملية يف كل املؤسسات حيث جيب أن يكون العون التجاري ميتلك نسبة

 .املعلومات اليت متكنه من إشباع تطلعات الزبائن وأن تطلعهم بكل ما هو جديد من أسعار ومنتجات

 :المحور الثاني: رضا الزبون ووالئه 

 ؟اجلزائر اتصاالتماهو تقييمك العام خلدمات -6

 ممتاز ،جيد، متوسط ، ردئ

 يمثل توزيع تقييم الزبون لخدمات المؤسسة :  17جدول رقم

 النسب التكرار هو تقييمك العام للمؤسسة ما

 6% 3 ممتاز

 48% 23 جيد

 38% 18 متوسط

 8% 4 ردئ

 100% 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالصالمصدر: 
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 يمثل توزيع تقييم الزبون لخدمات المؤسسة:  23: الشكل رقم

 

 االستبياننتائج  المصدر:                                        

من الزبائن حمل الدراسة يرون أن منتجات املؤسسة جيدة و هذا %48نالحظ من اجلدول أعاله أن ما نسبته 

منتجات من املؤسسة وهبذا   اقتناءملا تكتسيه من جودة و حداثة و بأسعار مناسبة ،هذا ما يشجع الزبائن على 

 تشكل عندهم ما يسمى بالرضا الذي يؤدي إىل الوالء

 :لتلقي اخلدمة انتظارمدة -7

 ،أكثر من ساعة سا –د 15د ،من 15أقل من 

 

 

 

 

6% 

48% 
38% 

8% 

 ممتاز

 جید

 متوسط

 ردئ
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 لتلقي الخدمة االنتظاريمثل توزيع مدة :  18جدول رقم

 النسب التكرار املدة

 31% 15 د 15أقل من 

 33% 16 سا –د 15من 

 36% 17 أكثر من ساعة

 100% 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالصالمصدر: 

 لتلقي الخدمة االنتظاريمثل توزيع مدة  24: الشكل رقم

 

 االستبياننتائج  المصدر:                              

31% 

33% 

36% 

 د 15أقل من 

 سا –د 15من 

 أكثر من ساعة
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و هذا ال يرضي الزبون  %36لتلقي اخلدمة أكثر من ساعة بنسبة  االنتظارنالحظ من خالل اجلدول أن مدة 

أكثر  االهتماملدى على املؤسسة  االنتظارألن الزبون دائما مستعجل يريد إ�اء معامالته بسرعة وأيضا يكره 

 و زيادة تكثيف جهودها لتسريع اخلدمة.

 اجلزائر؟ اتصاالتمن  بأنك حباجة إىل منافس أفضل أداءهل تشعر -8

 نعم   ،  ال 

 يمثل توزيع ما إذا كان الزبون بحاجة إلى منافس أفضل من المؤسسة:  19 جدول رقم

بأنك حباجة إىل  هل تشعر

من  منافس أفضل أداء

 اجلزائر اتصاالت

 النسب التكرار

 67% 32 نعم

 38% 16 ال

 100% 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالصالمصدر:                   
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 يمثل توزيع ما إذا كان الزبون بحاجة إلى منافس أفضل من المؤسسة  25: الشكل رقم

 

 االستبياننتائج  المصدر:                        

وهذا راجع لعدم رضا الزبون  %67وبشدة على وجود بديل للمؤسسة بنسبة وافقوانالحظ أن أغلبية الزبائن 

لدى عليها معرفة األسباب و حماولة التحسني من أداءها وذلك بتسريع اخلدمة ، تطوير املنتوج و حتسينه، 

 تدريب و تكوين العمال.

 اجلزائر: اتصاالتيتلقى الزبون معاملة جيدة عند القدوم إىل مؤسسة -9

 غري موافق ،  فق،    حمايدموا

 

 

 

67% 

33% 

 نعم

 ال
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 يمثل توزيع إن كان الزبون يتلقى معاملة جيدة:  20جدول رقم

يتلقى الزبون معاملة جيدة عند 

 اتصاالتالقدوم إىل مؤسسة 

 اجلزائر

 النسب التكرار

 40% 19 موافق

 23% 11 حمايد   

 37% 18 غري موافق

 100% 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالصالمصدر:                        

 يمثل توزيع إن كان الزبون يتلقى معاملة جيدة :  26لشكل رقم ا

 

 االستبياننتائج  المصدر:                          

40% 

23% 

37% 

 موافق

 محاید   

 غیر موافق
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راجع إىل  و هذا جيدة% بأن املعاملة 40نالحظ من اجلدول أعاله أن أغلب الزبائن اليت تصل نسبتهم إىل 

على  الداخلي يعتمد حيث أن التسويق اسرتاتيجيتهاأن املؤسسة تستعمل مصطلح التسويق الداخلي يف 

اليت  مبدأين أساسني و مها :إن أفراد املؤسسة يعرفون أهداف املؤسسة لذا يسعى كل فرد لتحقيق النشاطات

 الدافعية لتحقيق ذلك و إذا اختل شرط منتؤدي إىل حتقيق هذه األهداف، و أيضا جيب أن يكون لألفراد 

 هذين الشرطني فنقول أن على املؤسسة تطبيق ما يسمى مبفهوم التسويق الداخلي.

 مبا هتتم أكثر ؟ -10

 السرعة يف تقدمي اخلدمة ،  حسن املعاملة 

 الزبون ىهو أكثر أهمية لد مايمثل تويع :  21جدول رقم 

 النسب التكرار مبا هتتم أكثر

 %52 25 السرعة يف تقدمي اخلدمة

 %48 23 حسن املعاملة

 %100 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالصالمصدر: 
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 يمثل تويع بما هو أكثر أهمية لدى الزبون :  27الشكل رقم 

 

 االستبياننتائج  المصدر:                           

و  االنتظاروهذا رجع ألن الزبون يكره  %52تقدمي اخلدمة بنسبة نرى هنا أن الزبون يهتم أكثر بالسرعة يف 

 يريد السرعة يف تقدمي اخلدمة.

 هل لديك نية يف مواصلة التعامل مع املؤسسة؟ -11

 ، ال توجد نيةنية أكيدة يف مواصلة التعامل

 

 

 

 

25 

52% 

23 

48% 

051015202530

 التكرار

 النسب

 السرعة في تقدیم الخدمة حسن المعاملة
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 يمثل توزيع ما إذا كان هناك نية في مواصلة التعامل مع المؤسسة:  22جدول رقم

لديك نية يف مواصلة هل 

 التعامل مع املؤسسة

 النسب التكرار

 67% 32 نية أكيدة يف مواصلة التعامل

 33% 16 ال توجد نية

 100% 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالصالمصدر: 

 يمثل توزيع ما إذا كان هناك نية في مواصلة التعامل مع المؤسسة:  28الشكل رقم 

 

 االستبياننتائج  المصدر:

 

67% 

33% 

 نیة أكیدة في مواصلة التعامل

 ال توجد نیة
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نالحظ من الشكل أعاله أن أغلب الزبائن لديهم نية يف مواصلة التعامل مع املؤسسة و خالل هذا ميكن أن 

 نقول أن الوالء تشكل عند الزبائن الذين لديهم نية يف مواصلة التعامل مع املؤسسة و هذا النوع من الوالء

 ميكن أن نسميه والء للعالمة التجارية 

 منتجاهتا؟ اقتناءما الذي يدفعك إىل مواصلة التعامل مع املؤسسة وتشجيع األخرين على -12

 األسعار املتعامل هبا ،جودة اخلدمة ، ال يوجد بديل جتاه الزبائن ، بالتزاماهتاالوفاء 

 يمثل توزيع الدافع الذي يجعل الزبون يواصل التعامل مع المؤسسة وتشجيع األخرين:  23 جدول رقم

ما الذي يدفعك إىل مواصلة 

التعامل مع املؤسسة وتشجيع 

 منتجاهتا اقتناءاألخرين على 

 النسب التكرار

 21% 10 جتاه الزبائن بالتزاماهتاالوفاء 

 25% 12 األسعار املتعامل هبا

 17% 8 جودة اخلدمة

 37% 18 ال يوجد بديل

 100% 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالصالمصدر:                     
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 يمثل توزيع الدافع الذي يجعل الزبون يواصل التعامل مع المؤسسة:  29الشكل رقم

 

 االستبياننتائج  المصدر:                             

من الزبائن و عنصر الوفاء بالوعود أيضا يعترب  %25تعترب منتجات املؤسسة ذات أسعار جيدة هذا ما شجعه

 إجيابياتأمرا مهما وميكن أن نستنتج من اجلدول أن األسعار املنافسة ميكن أن حتدث الوالء للزبائن و حسب 

الزبائن يف استمارات الدراسة حول األسباب األخرى اليت تدفع الزبون إىل إخبار اآلخرين و مواصلة التعامل 

 االجيابيات كانت كالتايل: نالحظ أن أغلب

اجلودة : إذ تعترب منتجات املؤسسة ذات تنويع خاص حتتوي على منتجات تتناسب مع متطلبات ورغبات  -

 . مجيع الزبائن

 .% 37أما أكرب نسبة كانت ألنه ال يوجد بديل هلا وهذا بنسبة -

 ما هي درجة رضاك عن ما تقدمه املؤسسة؟-13

  راضي  رضا تام ، رضا معتدل ، غري

 

21% 

25% 

17% 

37% 
 الوفاء بإلتزاماتھا تجاه الزبائن

 األسعار المتعامل بھا

 جودة الخدمة

 ال یوجد بدیل
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 توزيع درجة رضا الزبونيمثل :  24جدول رقم 

 النسب التكرار درجة رضاك عن ما تقدمه املؤسسة

 19% 9 رضا تام

 62% 30 رضا معتدل

 19% 9 غري راضي

 100% 48 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالصالمصدر:                                        

 توزيع درجة رضا الزبونيمثل :  30الشكل رقم

 

 االستبياننتائج  المصدر:

 نالحظ أن الرضا أغلب الزبائن و ما يفوق النصف راضني عن منتجات املؤسسة و هذا لتوفر املنتج و متيزه

19% 

62% 

19% 

 رضا تام

 رضا معتدل

 غیر راضي
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و كما قلنا سابقا لعدم توفر البديل فنجد أن هناك رضا و الرضا تشكل لدى هؤالء بعد تقبلهم املنتج  بالتنويع

 .%62معتدل بنسبة 

 دراسة أولية لعينة الدراسة -2-2

 أ حتليل املعلومات الشخصية اخلاصة برجال التسويق لعينة الدراسة:-

 الجنس :-1

 :يمثل التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب الجنس 25الجدول رقم 

 النسب التكرار اجلنس

 50% 15 ذكر

 50% 15 أنثى

 100% 30 اجملموع

 من نتائج االستبيان استخالص المصدر :

 :يمثل تركيبة جنس أفراد عينة مؤسسة اتصاالت الجزائر 31الشكل رقم

 

50% 50% 

 ذكر

 أنثى
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 االستبياننتائج  المصدر:

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن العينة املدروسة تنقسم بالتساوي بني الذكور واإلناث مما ميكن من قياس 

القدرة  املؤسسة لكال  الطرفني يفتأثري اختالف اجلنس يف اختالف النظرة إىل التسويق بالعالقات ومما نالحظ 

 . لوب اإلقناع والتفاوضيف أسالتأثري وهذا نظرا للصفات اليت يتمتع هبا الطرفني  على 

 حسب الفئة العمرية:-2

 سنة، 50-  40، من سنة40 -30سنة، من   30- 20من  مت تقسيم فئات العمر إىل أربعة فئات هي:

 .من سنة أكثر 

 يمثل لنا خصائص الفئة العمرية لعينة الدراسة :  26جدول رقم 

 النسب التكرار العمر

 17% 5 30-20من

 23% 7 40-30من

 33% 10 50-40من

 27% 8 سنة 50أكثر من 

 100% 30 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالص المصدر:                          
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 يمثل لنا خصائص الفئة العمرية لعينة الدراسة : 32الشكل رقم

 

 االستبيانالمصدر: من نتائج                          

 أعاله يتبني لنا ما مدى أمهية هذا التقسيم يف الفئة العمرية ملؤسسة اتصاالت اجلزائرمن خالل اجلدول املدون 

أفرد من العينة املدروسة وهذا ما يدل على  5سنة تعادل 30-20حبيث أتضح أن عدد أفراد الفئة العمرية من 

أن املؤسسة  تساند األشخاص ذوي اخلبة القليلة واجلدد يف جمال العمل و أيضا  نظرا ملا حتتوى عليه هاته 

تاج ملعرفة وميدانية مضاعفة لأل�ا يف الغالب وهي حتالفئة من نشاط وحيوية وآداء متميز وبالتايل أكثر إنتاجية 

تعتمد على اخلربة  من هنا نستنتج أ، املؤسسة %33سنة  بنسبة 50 -40وتليها الفئة العمرية من  أقل خربة

   أكثر.املهنية واألقدمية 

 

 

 

 

17% 

23% 

33% 

27% 

 30-20من

 40-30من

 50-40من

 سنة 50أكثر من 
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 الحالة الشخصية:-3

 وضح لنا خصائص الحالة الشخصية:  27الجدل رقم 

 النسب التكرار الحالة الشخصية

 37% 11 أعزب

 50% 15 متزوج

 13% 4 أرمل

 100% 30 المجموع

 االستبيانمن نتائج  استخالص لمصدر:ا

 وضح لنا خصائص الحالة الشخصية :  33الشكل رقم

 

 االستبياننتائج  المصدر:                         

37% 

50% 

13% 

 أعزب

 متزوج

 أرمل
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فعالية هذه الفئة من عينة الدراسة ملدى  %50الحظ من اجلدول أعاله أن نسبة املتزوجني كانت بنسبة 

ومدى تأثريها يف تطبيق التسويق بالعالقات يف حتقيق امليزة التنافسية بينما كانت فئة العزوبة كانت بنسبة 

 وهذا ما يدل على أن املؤسسة متتلك خليط من املوارد البشرية .37%

 المستوى التعليمي لرجال التسويق في العينة:-4

 لنا المستوى الدراسي لعينة الدراسة وضح:  28الجدل رقم

 النسب التكرار املستوى الدراسي

 3% 1 متوسط

 40% 12 ثانوي

 47% 14 جامعي

 10% 3 دراسات  عليا

 100% 30 اجملموع

 نصدر :إستخالص من نتائج اإلستبياالم                          
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 الدراسةوضح لنا المستوى الدراسي لعينة :  34الشكل رقم 

 

 االستبيانمن نتائج  المصدر:                          

نالحظ من خالل اجلدول التايل أن املستوى التعليمي له أمهية كبرية حبيث ميكن املؤسسة يف التغيري واإلبداع 

التسويقي من أداء  واملرونة يف حميطها التنافسي، حبيث يوظف كل قدراته ومعارفه من أجل التحسني والرفع

وهي أكرب نسبة تكوينهم األكادميي مث  %47للمؤسسة حبيث نالحظ أن نسبة املستوى اجلامعي وصلت إىل 

من أفراد العينة نظرا للمستوى التعليمي العايل مما ميكن املؤسسة  %10 تليها الدراسات العليا وكانت نسبتها

 .% 40ستوى الثانوي من الزيادة حتقيق ميزة تنافسية ويف األخري وجدنا عينة امل

  المنصب:-5

  عامل بسيط، عون إداري، إطار رئيسي قمنا بتحديد أربع مناصب كانت كالتايل:  

 

 

3% 

40% 

47% 

10% 

 متوسط

 ثانوي

 جامعي

 دراسات  علیا

121 
 



 -وكالة مستغامن  –الفصل الثالث :                                              دراسة حالة اتصاالت اجلزائر 
 

 بين مناصب العمل لدى عينة الدراسة:  29الجدول رقم

 النسب التكرار المنصب

 20% 6 رئيس

 27% 8 إطار

 40% 12 عون إداري

 13% 4 عامل بسيط

 100% 30 المجموع

 االستبيانمن نتائج  استخالصلمصدر :ا                                  

 بين مناصب العمل لدى عينة الدراسة:  35الشكل رقم

 

 االستبيانمن نتائج  المصدر:                                  

 على أن وهذا دليل %40نالحظ من خالل الشكل أن نسبة عون إداري مرتفعة حبيث قدرت نسبتها ب 

20% 

27% 40% 

13% 

 رئیس

 إطار

 عون  إداري

 عامل بسیط
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 %27املؤسسة تعتمد بدرجة كبرية على هاته الفئة من املنصب مث نالحظ أن نسبة منصب إطار قدرت ب

 .%20% أخريا منصب رئيس مصلحة بنسبة14ويليها عامل بسيط بنسبة  

 الخبرة المهنية:-6

سنوات،  10-5سنوات، من  5- 1، من أقل من سنة فئات وهي: 4ص اخلربة املهنية إىل حددنا فيما خي

 فما فوق 10من 

 يوضح الخبرة المهنية ألفراد العينة لرجال التسويق لمؤسسة اتصاالت الجزائر:  30الجدول رقم 

 النسب التكرار اخلربة املهنية

 13% 4 أقل من سنة

 20% 6 سنوات 5 - 1من 

 20% 6 سنوات 10-5من 

 47% 14 سنوات فما فوق 10من 

 100% 30 اجملموع

 االستبيانمن نتائج  استخالصالمصدر:                             
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 يوضح الخبرة المهنية ألفراد العينة لرجال التسويق لمؤسسة اتصاالت الجزائر :  36الشكل رقم

 

 االستبيانالمصدر: من نتائج                              

نصف أي أكثر من  %47سنوات فأكثر بنسبة 10السابقة إن اخلربة الغالبة هي نالحظ على غرار اجلداول 

وهاتني  %20سنوات) بنسبة 10-5سنوات)و(5-1من(العينة املدروسة، كما تساوت نسبة كل من اخلربتني 

النسب وباملقارنة مع أعمار العينة تدل أن عنصر الشباب خبربة متوسطة وهي حتتل جزء كبري من الوظيفة، ويف 

هذا صاحل األجل البعيد إال أ�م حيتاجون ملزيد من التكوين وحىت وإن مل يتاح هلم قدر أكرب خللق جو من 

 سة وأداة الربط بني املؤسسة وعمالئها. التغري واإلبداع حبيث أن هذه الوظيفة تعترب واجهة املؤس

 

 

 

 

 

 

13% 

20% 

20% 

 أقل من سنة 47%

 سنوات 5 - 1من 

 سنوات 10-5من 

 سنوات فما فوق 10من 
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 المصلحة:-7

 قسم املالية، القسم التجاري وقسم االستقبال حددنا قيما خيص املصلحة ثالث أقسام هي:

 :يوضح أقسام مصلحة لعينة الدراسة 31الجدول رقم 

 النسب التكرار املصلحة

 27% 8 قسم املالية

 46% 14 قسم التجاري

 27% 8 االستقبالقسم  

 100% 30 اجملموع

 ناالستبيامن نتائج  استخالصالمصدر :                                 

 يوضح أقسام مصلحة لعينة الدراسة:  37الشكل رقم 

 

 االستبيانالمصدر: من نتائج                                

 % وهذا47اجلدول املدون أعاله تبني لنا أن القسم التجاري يستحوذ على أكرب نسبة من العمال بنسبة  من

27% 

46% 

27% 

 قسم المالیة

 قسم التجاري

 قسم اإلستقبال
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راجع إىل الدور احليوي الذي يلعبه القسم التجاري يف تطوير خدمات املؤسسة وترقية اإلشهار وكذا الرقابة 

ملفات العمالء مما خيلق لديها القدرة على تقوية العالقة مع الزبائن وجذب واستقطاب زبائن جدد من  على

راجع  % من األفراد العينة وهذا27بنسبة  يتمثل إلعالنية، بينما وجدنا أن قسم االستقبالمحالت خالل 

 جهة األمامية مما ينتج عنه نشوءألمهية هذه الوظيفة لديها احتالك مباشر مع العمالء باعتبارهم ميثلون الوا

عالقة بني املؤسسة والعمالء، أما عن القسم املايل تبني لنا أن نسبة عماله من العينة املدروسة متثلت يف 

 االستقبالقسم دور  متاثل نظرا أل�ا27%

ذا اجلانب سنحاول أن ندر س يف ه رداخل مؤسسة اتصاالت الجزائ االلكترونيدراسة التسويق :2-3

يف املؤسسة وهذا من خالل  االكرتوينالتسويق االجتاه العام آلراء رجال التسويق حول تطبيق أساليب  معرفة

حبيث يقيس كل منها عنصر من عناصره .حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  أسئلة 08طرح 

املوافقة ونقيس درجتها بإعطاء حيث تعطي للمستجوب اختيار مستوى من بني مستويات  التسويق لتطبيق

يف املؤسسة  االلكرتوينيقيس مدى تطبيق التسويق  Mأجل احلصول على متغري كمي مخس أوزان هذا من

واحمللق رقم ( ) يبني التوزيع التكراري لـ أسئلة  08رجال التسويق أو كل عامل على  جاباتإ(وهو متوسط 

حناول معرفة اجتاه اآلراء العام  فيما يلي رجة حرية املوافقة .حسب د االلكرتويناليت تقيس التسويق  أسئلة 08

تبني مدى تطبيق و ي ليكارت اخلماسي، وهذا باستخدام معيار االلكرتوينعنصر من عناصر التسويق  يف كل

 مبعيار ليكارت اخلماسي . يف املؤسسة مقارنة مبتوسطات إجابات كل سؤال االلكرتوينالتسويق 

 مقياس اإلجابة على سلم ليكارت الثالثي:  32الجدول 

 غير موافق محايد أوافق التصنيف 

 1 2 3 الدرجة

 المصدر: من إعداد الطالب
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 وطبقا للجدول أعاله

 أعلى قيمة مطروحة منه أقل قيمة)(2=1-3=المدى 

أقل  إىل 6.66) طول املدى = املدى / عدد الدرجات (ومث إضافة العدد  7/ 3=  6.66طول املدى= 

 ، من أجل وضع احلد األعلى1درجة يف املقياس، أي 

 وكانت احلدود كما يلي :

 ..............................................غري موافق 1.66إىل  1من 

 ...............................................محايد2.33إىل1.66من

 ....................................................موافق3إىل2.33من

(درجتني) والذي استخرج من املعادلة(جمموع القيم 2أما بالنسبة للوسط احلسايب املعتمد 

 )2=3/3+2+1(/عددها)
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 مدى تطبيق التسويق بالعالقات في المؤسسة بمعيار ليكارت الخماسي :  33الجدول رقم 

متوسط  التكرار العبارات الرقم

 حسايب

 احنراف

 املعياري

 العينة اجتاه

تعطي املؤسسة حتفيزات  1

للعاملني عند تغطيتهم 

 لعدد كبري من الزبائن.

 

 غري موافق  0.67 1.53 موافق حمايد غري موافق 

17 10 3 

%57 %33 %10 

كيف هي عالقتكم - 2

 بالزبائن.

 موافق 0.75 2.67 25 0 5

%17 %0 %83 

املؤسسة على والء   تستحود 3

الزبائن من خالل التحسن 

 املستمر جلودة خدماهتا.

 موافق 0.85 2.47 21 2 7

%2

3 

%7 %70 

تتبع املؤسسة نظاما  4

 بشكاوي العمالء الهتمام

 حمايد 0.87 2.33 18 4 8

%2

7 

%13 %60 

تقوم املؤسسة بإشراك  5

زبائنها يف كيفية تقدمي 

 اخلدمة

 حمايد 0.83 2.1 12 9 9

%

30 

%30 %40 
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 املؤسسة مشاكل تواجه 6

 الزبائن بسرعة
 

  موافق 0.81 47.2 20 4 6

%20 %13 %67 

تطبق املؤسسة إدارة العالقة  7

 مع الزبون هبدف الوصول

لتطلعاهتم وبالتايل تقوية 

 مع زبائنها.العالقة 

15 9 

 

 حمايد 0.78 1.70 6

 

 

 

 

 

%50 %30 %20 

تساهم العالقة اجليدة مع  8

الزبون و حسن املعاملة يف 

توسيع اسواق املؤسسة و 

 كسب زبائن جدد

 حمايد 0.7 1.90 6 15 9

%30 %50 %20 

 االستبيانمن نتائج  استخالصالمصدر:                                   

 :االستبيانالتحليل نتائج 

 1.53)خاصة بتحفيز املؤسسة لعماهلا مبتوسط حسايب 1لنا أن العبارة ( اتضحمن  خالل اجلدول أعاله 

 .غري موافقالعينة  اجتاهفكان 
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على التوايل فكان  2.67،2.1)خاصة مبحاولة املؤسسة كسب والء الزبون مبتوسط حسايب 3-2أما العبارة (

 .موافقالعينة  اجتاه

 .على التوايل 2.33،2.1العينة حمايد مبتوسط حسايب اجتاه) كان 5-4أما كل من العبارة (

 2.47العينة غري موافق مبتوسط حسايب  اجتاهكان 6فيما خيص العبارة 

وكان إجتاه العينة حمايد مبتوسط حسايب )خاصة بعالقة املؤسسة بعمالئها 8-7مث لدينا العبارتان ( 

 التوالي على 1.70،1.90

 :االستبيانتفسري نتائج 

تبني من خالل السؤال األول حتليل إجابات األفراد املتعلقة بتعطي املؤسسة حتفيزات للعاملني عند تغطيتهم 

، هنا نفسر أن املؤسسة ال تويل غري موافقالعينة  اجتاهفكان  1.53لعدد كبري من الزبائن، مبتوسط حسايب 

أكثر هبم من أجل تغطيتهم لعدد كبري من الزبائن وذلك بتحفيزهم  االهتمامكبريا بعماهلا لدى عليها  اهتماما

مادي و معنويا وبالتايل يكون هناك نشاط وحيوية يف العمل من أجل الزيادة يف مردودية العمل أل�م واجهة 

 .املؤسسة

)حتليل إجابات األفراد املتعلقة مبحاولة املؤسسة كسب والء الزبون مبتوسط  3-2السؤالني (ومن خالل 

، نستنتج أن املؤسسة تضع الزبون من أولوياهتا وذلك موافقالعينة  اجتاهعلى التوايل فكان  2.67،2.1حسايب 

دة معه و بالتايل كسب عن طريق التحسني املستمر من جودة اخلدمة وكيفية تقدميها هبدف إقامة عالقة جي

 والئه.
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العينة  اجتاهاملؤسسة بالزبون كان  اهتمامبدرجة حتليل إجابات األفراد املتعلقة )5-4( السؤالنيومن خالل 

أكثر بالعمالء و  االهتمامعلى التوايل دليل على أنه جيب على املؤسسة  2.33،2.1حمايد مبتوسط حسايب

 خيص خدمات املؤسسة وكيفية تقدميهاحماولة حتفيزهم على إبداء رأيهم فيما 

العينة غري موافق  اجتاهكان حتليل إجابات األفراد املتعلقة  مبواجهة املشاكل بسرعة )6( السؤالخالل ومن  

وهذا دليل على أن املؤسسة ال تويل أمهية كبرية لسرعة حل مشاكل العمالء أو ميكن  2.47مبتوسط حسايب 

أن يكون هذا دليال على عدم فهم العامل ملشكلة الزبون من طريقة شرحها للمشكلة و بالتايل تكون احللول 

 متعددة بسبب عدم دقة املعطيات و هذا ما جيعله يتطلب وقتا أكثر.

العينة  اجتاهخاصة بعالقة املؤسسة بعمالئها وكان  حتليل إجابات األفراد املتعلقة )8-7( السؤالنيومن خالل 

هنا نفسر أن عمال املؤسسة مل يفصحوا عن ما إذا كانت  على التوالي 1.70،1.90حمايد مبتوسط حسايب 

و تطوير نظام إدارة العالقة مع الزبائن و  استعمالاملؤسسة تطبق إدارة العالقة مع الزبائن و لدى وجب عليها 

أكثر جبلب معطيات و معلومات عن عمالئها من أجل الوصول إىل ما يرغبون به وبالتايل تقوية  االهتمام

 العالقة معهم و هذا يعود عليها بفائدة كبرية وهي توسيع أسواقها و كسب عمالء جدد.
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 : خالصة الفصل

تطرق إىل تطور سوق االتصاالت يف اجلزائر، حيث الحظنا التطور الكبري والسريع من خالل هذا الفصل مت ال 

الذي عرفه يف العشرية األخرية من حيث كثافته و عدد املشرتكني و حجم املبيعات احملقق. كذلك قمنا بتقدمي 

وهياكلها وأهدافها، مث  نشأهتا، و ركزنا على ؤسسة اتصاالت اجلزائر و منتجاهتاعرض السوق حيث قدمنا م

 خمتلف العروض و اخلدمات اليت تقدمها. كذلك تطرقنا إىل مصلحة التسويق وهيكلها التنظيمي ومهامها

الذي  االلكرتوينبدراسة عن اثر التسويق  ومسؤولياهتا كما تطرقنا إىل واقع املزيج التسويقي . مث يف األخري قمنا

ب أكرب عدد من الزبائن وحتقيق الوالء لديهم وبالتايل الوصول إىل تقدمه مؤسسة اتصاالت اجلزائر من اكتسا

حتقيق التميز، لذا قمنا بتصميم و تنفيذ استبيان يستجيب ألهداف الدراسة، من خالل تطبيق االستبيان و 

 مجع البيانات و جتهيزها لغرض التحليل اإلحصائي و .بعدها قمنا بعملية معاجلة البيانات و حتليلها و إخبار

فجوهر ما توصلت إليه الدراسة أن التسويق  واالقرتاحاتصحة الفرضيات املوضوعة لنعقبها يف اخلامتة بالنتائج 

التنافسية للمؤسسة و أحد احملاور األساسية يف بناء و اكتساب ميزة  االسرتاتيجياتبالعالقات هو أحد أهم 

كبري من الزبائن وبناء عالقات طويلة معهم   تنافسية حبيث تسعى من خالهلا املؤسسة إىل االستحواذ على كم

 من أجل تصدر املرتبة األوىل بني باقي املؤسسات املنافسة. وكذا تلبية رغباهتم 
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 :مقدمة الفصل

حىت وقت قريب مل يكن للمستهلك الدور احلقيقي يف رسم السياسات و االسرتاتيجيات السوقية اليت كانت 

مهمله بذلك  باألفرادعلى خصائص املادية للسلعة املركز املايل للمؤسسة و العوامل الدميوغرافية اخلاصة 

املستهلك و االهتمام مبختلف العوامل املؤثرة على تصرفاته الشرائية و لكن مع تبين املفهوم التسويقي كفلسفة 

 كأساسجديدة و ارتفاع معدل فشل العديد من املنتجات اجلديدة ادركت املنظمات قيمة املستهلك و امهية  

 أليالتسويقية املختلفة و نقطة انطالق  لألنشطةي للنجاح يف حتقيق اهدافها فاصبح يشكل احملور االساس

تعترب من املهام الصعبة و املعقدة اليت تواجه  لدراسة سلوك املستهلكعملية تسويقية و مما ال شك فيه ان ا

ا للتباين املوجود بني االفراد يف التفكري و االعتقادات و االدارة بشكل عام و ادارة التسويق بوجه خاص نظر 

 .خرآلاالجتاهات اليت تتغري يف الشخص يف حد ذاته من وقت السلوك و 

اىل  أتلج فإ�ا مالتهو تنجح يف است املستهلك الذي ميثل ملكو حىت تتمكن املؤسسة من الوصول اىل 

و لعل من ابرزها يف وقتنا املعاصر التسويق  التسويقياستعمال عدة اساليب تسويقية تتنوع بتنوع عناصر املزيج 

 املرتقبنيالذي له اثر كبري حيث يساهم يف التوصيل املعلومات الكافية عن املنتجات اىل املستهلكني  االلكرتوين

 .و كذا على املستهلكني احلاليني  او اقناعهم باقتنائه

حيث قيمناه اىل ل بدراسة سلوك املستهلك هذا الفصو للتعمق يف املوضوع و دراسة خمتلف جوانبه سنقوم يف 

ثالثة مباحث يف االول قمنا بدراسة سلوك املستهلك و الثاين تطرقنا اىل امهية سلوك املستهلك و خصصنا 

 التسويق االلكرتوين على سلوك املستهلك.  تأثرياملبحث االخري ملعرفة 
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 المبحث االول: مدخل الى سلوك المستهلك

 املستهلك بالديناميكية و التغيري لذلك تعترب دراسة من اهم العوامل املساعدة يف بناءيتصف ميدان سلوك 

  لف املواقف االستهالكيةك على حتليل و تفسري خمتدراسة سلوك املستهل تبىنو  اسرتاتيجية تسويقية سليمة

 .العوامل الشخصية و البيئية املؤثرة عليه االشخاص و باختالف

 .خمتلف العوامل املؤثرة عليهو و ستحدد يف هذا املبحث ماهية سلوك املستهلك 

 ماهية سلوك المستهلك المطلب االول:

عروف ان العامل املشرتك بني البشر كافة هو ا�م مجيعا مستهلكني مهما اختلفت مواقفهم  ثقافتهم من امل

الطعام املالبس وسائل  كون نستخدم بشكل متكررمبا اننا مجيعا مستهلمستويات تعليم او قدراهتم الشرائية 

  .لإلنسانو الكمالية  ةاالتصال و غري ذلك من االحتياجات الضروري

 :تعريف سلوك المستهلك  1

بحث او سعد على انه " النمط الذي يتبعه املستهلك يف سلوكه للالدكتور عبد احلميد طلعت ا هيعرف -  

  1"للسلع و اخلدمات و االفكار اليت يتوقع منها ان تشبع حاجاته و رغباته تقييم  الشراء او استخدام او

عائشة مصطفى على انه " جمموعة من التصرفات اليت تتضمن الشراء و  الدكتورة امليناوي كما تعرفه - 

 . 2"اليت تسبق و حتدد هذه التصرفات اتشمل ايضا القرار تاستخدام السلع و اخلدمات و 

و التصرفات و احلركات اليت هبا  لألفعالميكن التعرف على سلوك املستهلك من خالل املالحظة املباشر 

داخل الفرد و اليت  تتمرف عنه من خالل االجراءات اليت عند اختاذ القرار الشراء كما ميكن التعاملستهلك 

م بالغ من طرف الباحثني يف اغلب حتضى باهتما فإ�اتسبق عملية اختاذ القرار و ال ميكن مشاهدهتا لذلك 

  1 عبد احلميد طلعت اسعد، التسويق الفعال (كيف تواجه حتديات القرن)، مكتبات مؤسسة االهرام، مصر، 2002، ص 95

12ص، 1998، مكتبة الشمس ، القاهرة ،  مصر ، الطبعة الثانية، سلوك املستهلك (املفاهيم و االسرتاتيجيات)، امليناوي عائشة مصطفى  2  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

الدراسات و البحوث من اجل التوصل اىل فهم سلوك املستهلك و التعرف على خمتلف العوامل اليت تلعب 

 .الدور االساسي يف حتديد هذا السلوك 

شخص ما عندما  و من كل هذا نستنتج ان سلوك املستهلك عبارة عن خمتلف التصرفات و االفعال اليت يقوم

معينة و يتضمن اجراءات اختاذ قرار و خارجي ميس حاجته عري مشبعة لسلعة واحد من ملنبه داخلي  يتعرض

 .الشراء

 :خصائص سلوك المستهلك 2

  1يتميز سلوك املستهلك بعدة خصائص منها:

 .السلوك االستهالكي هو حمصلة دافع او عدة دوافع  - 

يتبدل حبسب الظروف و خيتلف من شخص  يتعدل و متنوع و مرن و ,السلوك االستهالكي سلوكا هادف - 

 . خرآل

 .كثريا ما يتدخل الالشعور يف احداث سلوك املستهلك - 

 .و اعمال تكون قد سبقته و اخرى قد تتبعه  بأحداثالسلوك االستهالكي مرتبط  - 

 .صعوبة التنبؤ بسلوك املستهلك و تصرفاته اغلب االحيان - 

 :ادوات الشراء المختلفة 3

عدة ادوار  يأخذقد يقوم الفرد بشراء منتج و ال يستعمله و قد ال يكون صاحب قرار الشراء هلذا فكل فرد 

هية و مايوضح هذا اجلدول خمتلف االدوار اليت يقوم هبا املستهلك و مدى تباينها  خمتلفة خاصة بالشراء

 .االفكار اليت تنتابه قبل اختاذ قرار الشراء

 

دار وائل للنشر، ,عمان االردن,، الطبعة اسرتاتيجية التسويق (املفاهيم االسس و الوظائف),، نزار عبد اجمليد, الربمنجي  امحد فهمي, ،   الربواري 1

 116,ص2004االوىل,
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 االدوار المختلفة لسلوك المستهلك : 03 رقم لالجدو 

 الدور وصف الدور

 املبادر مرة ألولهو الذي يطرح فكرة الشراء 

هو الذي يؤثر بالكلمة و الرأي و النصيحة يف صنع 

 القرار الشرائي

 املؤثر

هو الذي يصنع قرار الشراء (هل يتم الشراء ام ال ؟ 

؟ و من اين يتم الشراء  ماذا يشرتي ؟ و كيف الشراء

 ؟

 املقرر

 املشرتي للسلعة او اخلدمةهو الذي يقوم بالشراء الفعلي 

 املستعمل( املستهلك) هو الذي يستهلك او يستخدم السلعة 

, سلوك املستهلك ( مفاهيم االسرتاتيجيات),مكتبة الشمس, القاهرة ر: امليناوي عائشة مصطفىاملصد

 16,ص 1998مصر,

اجلدول ان املستهلك ليس بالضرورة هو املبادر او املؤثر او املقرر او املشرتي كما انه قد يلعب احد يتضح من 

 هذه االدوار كلها

و عندما  لألسرةقد تشرتي لعبة لغرض استعماهلا من طرف االوالد و االب قد يؤثر يف القرار الشرائي  فاألم

عن سلوكه الشرائي و يعرب عن سلوكه االستهالكي عند  يتصرف الفرد من اجل شراء سلعة واحدة ما فانه يعرب

 .استخدامه
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 :انواع المستهلكين 4

 ميكن ان تفرق بني نوعني من املستهلكني مها :

املستهلك الفرد او ما يسمى باملستهلك النهائي و هو ذلك الفرد الذي يقوم بالبحث عن سلعة  -4-1

 .1واحدة من شرائها و استخدامها اخلاص او العائلي

او نصف  عيت قد تشرتي السلع تامة الصنو هو كل االفراد و املؤسسات ال :"املستهلك الصناعي -4-2

 دة استخدامها يف اداء انشطة وسلع جديدة او من اجل اعامصنعة و مواد خام هبدف استخدامها يف انتاج 

 .2اخرى او من اجل اعادة بيعها لتحقيق ارباح فعاليات

و لذلك فان املشرتي الصناعي يشرتي اما بغرض االستخدام يف انتاج السلع او خدمات معينة و اما من اجل 

 .بيعها اىل املستهلك املباشر ين صناعيني متخصصني يف اعادة بيعها اوبيعها ملشرت 

 :السلوك الشرائي انماط 5

يعرض  لع املعروضة و اجلدول التايلاستجابة املستهلك النهائي باختالف املواقف الشرائية و نوعية الس ختتلف

  االمناط للسلوك الشرائي و معايري التفرقة بني كل واحد يف 

 

 

 

 

 

 

  1 عبدات حممد ابراهيم, ، سلوك املستهلك( مدخل سلوكي ),دار املستقبل للنشر و التوزيع, ، عمان ، االردن,، الطبعة الرابعة,2004,ص48

  2 عبدات حممد ابراهيم,، مبادىء التسويق, دار املستقبل للنشر و التوزيع, عمان االردن, الطبعة الثالثة,1999,ص 123 
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 انماط السلوك الشرائي  :04 جدول رقم

مقدار البحث 

 عن املعلومات

مقدار اخلربة 

 السابقة

مقدار املخاطرة  تكرار الشراء

 املدرة

امناط السلوك  ضغط الوقت

 الشرائي

قليل جدا 

متوسطة كثري 

 جدا

كبرية جدا 

 متوسطة

 قليلة جدا

كثريا جدا 

 متوسطة

 قليل جدا 

منخفضة جدا 

متوسطة عالية 

 جدا

عايل جدا 

متوسطة حالية 

 جدا

قرار الشراء 

الروتيني قرار 

الشراء المحدود 

قرار الشراء 

 الممتد

),مكتبة الشمس, القاهرة سلوك املستهلك( املفاهيم و االسرتاتيجيات, املصدر: امليناوي عائشة مصطفى

 04,ص 1998مصر, الطبعة الثانية,

 من خالل اجلدول اعاله ميكن التمييز بني ثالثة انواع من السلوك الشرائي و هي:

: و هو السلوك الذي يتم بطريقة روتينية و بشكل سريع عادة ما حيدث يف حالة سلوك الشراء الروتيني* 

لسلع شراء السلع او اخلدمات االقل تكلفة من حيث املال الوقت و اجلهد و يتم شراؤها بصورة متكررة (ا

 .امليسرة) مثل : اخلبز احلليب .....اخل

و يف هذه احلالة ال يقوم املشرتي بالبحث عن املعلومات اجلديدة و يكون سلوكه الشرائي مبين على الذاكرة و 

 .اخلربة السابقة

ها دوريا و اليت ال يتم شراؤ  التلفاز ....اخل جنده عادة يتبع سلع التسوق مثل : الثالجة: سلوك الشراء احملدود *

 اخل.حة و العالمات املختلفة على اساس السعر اجلودة الكمية نوع العالمة.....و امنا بعد مقارنة البدائل املتا

 سلوك الشراء املمتد: جتده خاصة قرار شراء السلع اخلاصة مثل شراء السلع اخلاصة مثل شراء سيارة او منزل *

57 
 



تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

و اليت حتتاج بذل جهد و وقت طويل يف عملية البحث عن املعلومات قبل اختاذ القرار لعدة اسباب منها 

مرة او بعد فرتة زمنية طويلة من قرار الشراء  ألولعنها لدى املستهلك و شراؤها السعر املرتفع و قلة املعلومات 

 .االول

 العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك :المطلب الثاني

جدا من طرف املختصني التسويقيني و قد اصبحت يف  ت دراسة سلوك املستهلك باهتمام كبرييلقد حض

عدة منضمات خاصة و عامة مما زاد الرتكيز فاكثر على دراسة  لالوقت احلاضر حتتل املكانة االوىل بالنسبة 

 التأثرياليت هلا الدور الفعال يف  لشرائي للمستهلك و خمتلف املؤثرات الداخلية و اخلارجيةا كيفية اختاذ القرار

 .عليه

 العوامل الداخلية: 1

 اليت ميكن تلخيصها يف خمتلف العوامل النفسية و الشخصية املؤثرة على سلوك املستهلك

 :العوامل النفسية  1-1

 املواقفاحلاجات الدوافع االدراك التعلم املعتقدات و  ميكن اجياز العوامل النفسية يف العناصر التالية:

له الن يسلك مسلكا حياول من خالالفرد يدفع  و العوز عن الشعور بالنقصهي عبارة  ":الحاجة1-1-1

 1" هذا النقص و اشباع احلاجة سد

يتضح من هذا التعريف ان االحتياج يتولد نتيجة للحرمان الذي يولد عدم االستقرار لدى االفراد و السعي حنو 

, قام ابراهام ماسلو بتقسيم احلاجات اىل مخس انواع موضحة يف الشكل املطلوباشباعه و حتقيق التوازن 

 التايل:

 

181,ص 1998ماهر امحد, السلوك التنظيمي (مدخل بناء املهارات), الدار اجلامعية, االسكندرية, مصر,  1  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 .:هرم ماسلو للحاجات االساسية  03رقم  شكل

 

 حتقيق                                                       

 الذات                                                        

 احلاجات الذاتية االحرتام                                            

 النجاح                                                      

 صداقة احلبالاالنتماء  االجتماعيةاحلاجات                                  

 طرية) املأكل املشرب املأوىاحلاجات الفيزيولوجية (الف                         

 النوم                                                          

 املصدر: 

Demeure.C,marketing ,dalloz ,paris ,edition eme5 ,2005 ,p 32 . 

بتسلسل احلاجات حسب امهيتها من االسفل اىل االعلى و يف رايه ان االفراد يسعون اىل  و قد اهتم ماسلو

 .قبل اشباعها يف املستويات العليااشباع احلاجات يف املستويات الدنيا 

: يعرف الدافع انه القوة احملركة الكامنة يف االفراد اليت تدفعهم للسلوك باجتاه معني و تتولد  الدافع 1-1-2

هذه القوة الدافعة نتيجة تالقي و انسجام املنبهات اليت يتعرض هلا االفراد مع احلاجات الكامنة لديهم و اليت 

 .1حاالت من التوتر تؤدي اىل

نفس احلاجات و لكن ليس لديهم  لألفرادمع العلم انه قد يكون  ع تلك احلاجاتتدفعهم اىل حماولة اشبا 

 .نفس الدوافع مما يؤدي اىل اختالف يف القرار الشرائي 

76، ص 2001مدخل اسرتاتيجي )، دار وائل للطباعة و النشر، عمان،  االردن، الطبعة الثانية, عبيدات حممد ابراهيم،  سلوك املستهلك(  1  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 :ال التسويق وفق عدة تقسيمات منهاو تنقسم الدوافع حسب الباحثني يف جم

 قسمت الدوافع اىل: و فيه :التقسيم االول

 اشباع حاجات الفيزيولوجية له : هي القوى اليت الفرد جتاهدوافع اولية - 

: و هي القوى اليت حترك الفرد باجتاه اشباع حاجات حتقيق االمان احلاجات االجتماعية دوافع ثانوية - 

 .احلاجات الذاتية و حتقيق الذات

  1: و يشمل نوعني من الدافع مها:التقسيم الثاني

 إلمكانيةدون تقسيم موضوعي : هي القوى اليت تدفع املستهلك اىل شراء املنتجات الدوافع العاطفية - 

بعض اجلماعات املرجعية اليت ينتمي اليها او انه يشرتيها جملرد انبهاره  اراءصرف جملرد تقليد تي املادية بل قد

يكون عفويا او بدون تفكري او دراسة جملرد  بذلك فان القرار الشرائيباملظهر اخلارجي او لون او حجم العبوة 

 .تقليد و حب الظهور

و  و مدروس اىل شراء منتجات بشكل عقالين (الرشيدة) و هي القوى اليت تدفع الفرد :الدوافع العقلية - 

 و االشباع املطلوبحيقق له الرضا القيام باملفاضلة بني البدائل على اساس موضوعي و تفكري منطقي بشكل 

الشكل ما يراه بعض املختصني بان سلوك االفراد يكون نتيجة لصراع قوانني يف داخل الفرد هي الدوافع يوضح 

 . و الكوابح

 

 

 

 

107عبيدات ابراهيم،  مبادىء التسويق،  مرجع سبق ذكره، ص    1  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 الصراع بين الدوافع و الكوابح :  04الشكل رقم 

 

 

 

 املصدر: 

Camille D-Marie P, pratique de marketing, bart paris France ,

2emeedition 2002 p22 

فعندما تكون الدوافع اقوى من الكوابح فان املستهلك يقوم باختاذ قراره الشرائي اما اذا حدث العكس نتيجة 

لتعب و اخلوف او اخلجل او ادراك اخلط او غري ذلك من الكوابح و الضغوط االقتصادية و االجتماعية 

 قرار عدم الشراءدوافع و من مث اختاذ الكوابح عن ال فان هذا سيؤدي اىل نزول كفة املختلفة

:ميثل االدراك يف التسويق عملية استقبال تقنية تنظيم و تفسري املؤثرات التسويقية من طرف االدراك 1-1-3 

 :يوضح الشكل التايل مكونات عملية االدراك و ما يرتتب عنها عن طريق احلواس اخلمس كما  1املستهلك

 

 

 

 

 

 

  1  Amine Abdelmadjid, le comportement du consommation face aux variable d’action 

marketing, mison de livre, paris, France, 1999,  P 135 

 الكوابح الدوافع
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 عملية االدراك   :05الشكل رقم 

  المعلومات                 الحوا س                     االصوات       

 استقبال                  السمع                   موسيقى        

 تنقية                     البصر                      طعم       

       ادراك                         ترتيب                        اللمس                    لون         

 تفسري                     التذوق                        شكل 

 اخل                          الشم                     و التنظيم         

),دار سلوك املستهلك ( مدخل كمي و حتليليحممود جاسم, يوسف ردينة عثمان,  املصدر: الصميدعي

 118,ص 2005املناهج للنشر و التوزيع, عمان, االردن, الطبعة الثالثة,

 فانه يتعرض الفرد يف حياته اليومية يتعرض اىل كم هائل من املنتجات و لكن عندما يرغب بشراء منتج معني

املناسب و مجع املعلومات الكافية يعد حتليلها و ترتيبها و تصنيفها و اليت على  ملنبهايقوم باستقبال و اختيار 

 .باختاذ قرار شرائي ضوئها

 عملية حتويل املعلومات من احلواس اىل املخ لكي ميكن ادراكها لإلنساناملركزي  العصيبو يلعب اجلهاز 

و االصدقاء  باألسرة) او على اساس البيئة احمليطة خربة سابقةاساس معرفة حقيقة باملنتج (و االعتقاد اما على 

 1اليت تقوم بتدعيم و تعزيز املعتقدات الرتوجيية من معلومات من خالل الرسائل او نتيجة ملا يتلقاها

 و للمعتقدات دور اساسي يف تكوين ميول االفراد اجتاه موضوع معني

149الصميدعي  ، حممود جاسم, يوسف  ، ردينة عثمان،  مرجع سبق ذكره،  ص    1  

62 
 

                                                           



تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

تلك امليول الناجتة عن التعلم و الذي جيعل الفرد  "اما املواقع فتغرف يف حقل سلوك املستهلك على ا�ا

يوضح الشكل التايل علما النفس و االجتماع ان  حنو شيء ما 1"املستهلك يتصرف بطريقة اجيابية او سليمة

  املواقف تتكون من ثالث اجزاء باعتبار ان املوضوع الذي يبين عليه املوقف هو املنتج

 مكونات الموقف   :06الشكل رقم    

 المكون االدراكي                                               

 جمموعة من املعارف و االعتقادات اليت حيملها                               

 الفرد اجتاه منتج ما                                            

 

 

 

 المكون الوجداني                                                                المكون السلوكي  

 جمموعة العواطف اليت يشعر هبا الفرد                                   نية تصرف املستهلك بطريقة           

 اجتاه املنتج                                                                 معينة اجتاه املنتج          

 املصدر:

Demeure.C, marketing, dalloz, paris, 5eme edition, 2005, p 35  

ادراك الفرد مبجموعة من العوامل املوضوعية و اخرى ذاتية االوىل تتعلق خبصائص الشيء املدرك نفسه  يتأثرو 

و اهتماماته  هميول و ذاكرته و كذكائه  2االدراكاثناء  و الثاين تتعلق بالشخص املورث و حالة النفسية و العقلية

169عبيدات حممد ابراهيم, ، سلوك املستهلك (مدخل اسرتاتيجي )، مرجع سبق ذكره، ص    1  

20، ص 2000، االسكندرية، مصر،  العيساوي عبد الرمحان حممد، سيكولوجية االستهالك و التسويق, الدار اجلامعية   2  

63 
 

                                                           



تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

املزاجية و توقعات هلذا نالحظ ان هناك اختالف يف ادراك االفراد رغم غرضهم لنفس املنبه او لديهم  تهو حال

 .نفس املنبه اولديهم نفس احلاجة او الدافع

 1 "التغريات يف املواقف و سلوك الفرد نتيجة للتجارب بالسابقة "رف التعلم على انهعي :التعلم 1-1-4 

التغري الذي يتصف بالدوام النسيب يف طاقة السلوك املختزن لدى الفرد و الذي "و يعرف ايضا انه على انه 

عن و معىن ذلك ان التعلم هو ذلك التغري املستمر او املؤقت يف السلوك الناتج  2 "ينتج عن اخلربة و املمارسة

 .حيدث يف السلوك الظاهر و ال يشرتط ان التدريب او اخلربة او ما شابه ذلك

و يرى اصحاب بالنظريات التعلم ان سلوك االفراد مكتسب بالتعلم و ان التعلم حيصل من خالل اخلربة و 

كانت نتيجة   يصعب تفسريها اما اذا استهالكيةالتجربة فاذا كانت اخلربة اجيابية فان عملية الشراء تصبح عادة 

 .اخلربة سليمة فان هذا سيؤدي اىل عدم تكرار الشراء و افتقار او انعدام الثقة باملنتوج

باحمليط و من خالل االدراك و التعلم تتكون  التأثري: من خالل عملية المعتقدات و المواقف 1-1-5 

 .املعتقدات و املواقف اليت تؤثر على سلوك االفراد و من على سلوكه الشرائي 

 و يعرف االعتقاد على انه عبارة عن فكرة ميتلكها الفرد اجتاه موضوع معني فكرة سلعة خدمة .....اخل

 .و متثل املعتقدات الصورة الذهنية للمنتجات اليت مييل االفراد بناء عليها

 :لعوامل الشخصيةا 1-2 

 فيما يلي : لألفرادتتمثل العوامل الشخصية املؤثرة على السلوك االستهالكي 

باختالف دورة حياهتم اليت تنطلق من الطفولة اىل  لألفراد: ختتلف التصرفات الشرائية العمر و الجنس - 

 صنفهم اجلنسي (ذكر او انثى) الشباب فالشيخوخة  باختالف و باختالف

   1 Amine Ad, op-cit, p 39 

299، ص 1996حنفي عبد الغفار، القزاز حسني، السلوك التنظيمي،  الدار اجلامعية،  االسكندرية،  مصر ،   2  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

تتحد الوضعية االجتماعية من خالل عدة عناصر منها العزوبية الزواج حجم االسرة  :الوضعية االجتماعية - 

 .و متثل هذه  العناصر حمددات هامة يف القرار الشرائي للمستهلك 

الشخصية: تعرتف الشخصية على ا�ا جمموعة من السمات البشرية اليت متيز كل فرد و ختلف من شخص 

منيز بني ستة انواع من املستهلكني و فقا  فإنناعوامل خارجية و عموما  تبعا لعوامل وراثية داخلية او ألخر

  1العامل الشخصية و هم:

الرخيصة ذات املستهلك العاطفي املستهلك ذو الدخل املنخفض جيب دائما او غالبا اىل شراء املنتجات 

  2مرتفع لنسبة للمستهلك الذي له دخلاجلودة املنخفضة و العكس با

و حسب النظرية االقتصادية املفسرة لسلوك املستهلك فان للمستهلك دخل حمدود و جيب انفاقه من اجل 

احلصول على اكرب اشباع ممكن من خالل ترتيب حاجات حسب امهيتها و بشكل تنازيل مع حماولة اشباع 

 احلاجات االكثر امهية الن دخله ال يسمح بتلبية كل احلاجات 

 الدخل على تصرفات المستهلك اثر محدودية:07الشكل

                     اقل تضحية                                                

           

 اقصى منفعة

 , ص1997:املؤذن حممد صاحل, سلوك املستهلك, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, االردن, المصدر

56 

 يوضح الشكل التايل ان املستهلك يشرتي املنتجات االقل تضحية بالدخل و اليت حتقق اكثر منفعة 

 

  1 150الصميدعي حممود جاسم, يوسف ردينة عثمان, مرجع سبق ذكره, ص   

121عبد احلميد طلعت اسعد, مرجع سبق ذكره, ص    2  

 السلع و الخدمات المستهلك
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 :العوامل الخارجية المؤثرة على سلوك المستهلك 1-3 

 تأثريان دراسة و حتليل سلوك املستهلك يتطلب منافهم العوامل الداخلية و اخلارجية على حد سواء ملا هلا من 

 يلي اهم العوامل اخلارجية املؤثرة على سلوك املستهلك فعال على تصرفات و قرارات الفرد و فما

 :العوامل الثقافية 1-3-1 

 كأساستعرف الثقافة على ا�ا جمموعة معقدة من الرموز و احلقائق املتولدة يف اجملتمع و اليت من جيل اىل جيل  

و قد تكون هذه الرموز غري ملموسة كالغري و لغة التخاطب و قد تكون   1االمنائيحمددة و منظمة للسلوك 

 .يف شكل ظاهر مثل الشكل العمراين و االدوات املستخدمة و املنتجات

تطوير سلوكه و يتم توارثها لو تعرف ايضا على ا�ا جمموعة من القيم و الرموز و االفكار اليت ابدعها االنسان 

و هي متثل اساس التعامل و االتصال االجتماعي و تتنوع الثقافة بني الثقافة الفرعية و الثقافة  آلخرمن جيل 

منها  ألسباباالصلية و يقصد بالثقافة الفرعية تلك الثقافة اليت دخلت و تعايش مع ثقافة اجملتمع االصلية 

نب و مرتكزات عديدة من افراد الثقافة اهلجرة او العمل املؤقت و غالبا ما يكسب االفراد الثقافات الفرعية جوا

 .االصلية اليت يعيشون فيها

و الثقافة بصفة عامة تساعد اجملتمعات على حتويل ما تؤمن به من قيم اىل واقع ملموس بشكل امناط سلوكية 

الثقافة كمعيار مهم يف تصميم  بأخذو يهتم رجال التسويق  2 ألخراجتاه االشياء و املوافق من جيل 

سوق يف اتيجيات التسويقية املختلفة فاملسلم مثال لباسه و اكله و معتقداته اخلاصة اليت تكبح حرية املاالسرت 

 .معينة استعمال اساليب تسويقية

جمتمعات باجلديد و عادة ما يقوم رجال التسويق برصد  تأخذوعموما فان الثقافات تتغري عرب الزمن و 

 .التغريات احمليطة بالثقافة و املواد منه مع املنتجات املقدمة و اجلهود التسويقية املبذولة

. 91عبيدات حممد ابراهيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1  

. 89املرجع نفسه ، ص  - 2  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 ةماعيالعوامل االجت 4

 .بعدو عوامل اجتماعية امهها اجلماعات و الطبقة االجتماعيةتهلك سسلوك امل يتأثر

 :الجماعات المرجعية

باجلماعات املرجعية و تعرف على اثناء حياته اليومية بعدة مجاعات الوية و اخرى ثانوية و تسمى  الفرد يتأثر

و ميكن  1على معتقدات و مواقف و سلوك و قرارات افراد اخرين تأثريا�ا مجاعات من االفراد يكون هبا 

  :تصنيفها اىل

االتصال املباشر كالعائلة االصدقاء اجلريان و زمالء العمل  دها صفةألفراو هي اليت توفر  جماعات اولية :_ 

 . مباشر على القرارات الشرائية و االستهالكية للفرد تأثريو االفراد 

يف الفرد بدون التفاعل و االحتكاك معه وجها لوجه مثل  بالتأثري: و تعمل هذه اجلماعات جماعات ثانوية_ 

 . مجعيات محاية املستهلك و االحزاب السياسية

على قرارات افراد اخرين بقادة الراي كبعض الفنانني و  التأثريو يلقب االفراد الذين لديهم قدرة عالية يف 

 .املشاهري و رجال الدين و السياسة

على السلوك املستهلك اذا تغري مجاعة اولية تضم قائد راي او  تأثريااملرجعية و متثل االسرة اكثر اجلماعات 

وابط وحدة اجتماعية تتكون من شخصني او اكثر يتشارك افرادها يف الكثري من الر اكثر و تعرف على ا�ا 

 .2امناطهم االستهالكية حنو ما حيتاجونه من سلع او اخلدمات حتددالقيمية و السلوكية اليت 

 

.  234، مرجع سبق ذكره ، ص عبيدات حممد ابراهيم  - 1  

.58عبيدات حممد ابراهيم ، سلوك املستهلك ، مدخل اسرتاتيجي ، ، مرجع سبق ذكره ، ص   -  2  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

الطبقة االجتماعية على ا�ا عبارة عن تقسيم يتصف بالدوام  يعرف السيد امساعيل 1 الطبقة االجتماعية:

الذي يشرتكون يف نفس القيم هلم   النسيب كمجموعة من االقسام املتجانسة اليت ينتمي اليها  االفراد و االسر

 . سلوكيات شرائية متشاهبة اىل حد بعيد

تلك اجملموعة املتجانسة يف املعتقدات و امناط املعيشة و االهتمامات و لديها امناط و تعرف ايضا على ا�ا 

 .2كية متقاربةو سل

 ىو من احملددات املتعارف عليها الطبقة االجتماعية جتد املهنة الدخل الثروة املورثة منطقة السكن و املستو 

 .التعليمي

ت االجتماعية و االمناط السلوكية املرتبط بكل منها و قد اكدت الدراسات ان هناك عالقة وطيدة بني الطبقا

افراد العليا مييلون اىل قراءة اجملالت و الصحف و التسوق يف االماكن اليت خيلو منها االزدحام الشديد و غالبا 

الطبقة الوسطى التسوق يف ايام العطل و  يف االسهم و السندات بينما يفضل افراد أمواهلمما يستثمرون 

و توفري جزء من دخوهلم لشراء شقة او قطعة ارض للبناء و اعادة بيعها عكس افراد الطبقة الدنيا االعياد 

 . للقيام بالشراء التنازالتالذين ينتظرون مواسم 

 :االقتصاديةالعوامل 

للمستهلك بالدورة االقتصادية و مستويات التضخم ففي مرحلة الرواج االقتصادي يرفع  الشرائيالقرار  يتأثر

كس ما حيدث يف مرحلة الكساد اين يرتفع معدالت التضخم و و تزداد مستوياهتم ع لألفراداالجر احلقيقي 

 . و تقل املشرتيات  لألفرادتتناقص القدرة الشرائية 

 

.  234السيد امساعيل ، مبادئ التسويق ، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع ، االسكندرية ، مصر ، ص -  1  
2 - kolter du bois , marketing management , publivnion , paris , France , 7 eme Edition , 2000 

, p 170 
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 :العوامل الموقفية

 : ما يلي املوقفية يفتتمثل العوامل 

و تتضمن كل ما ميكن رؤيته عن طريق عرض السلع و املواقع املتاجر و ديكور احملالت و  البيئة المادية:

 .االلوان ....اخل

خيتلف قرار املستهلك و سلوكه باختالف الوقت مثل ايام االسبوع ساعات اليوم الفصول عامل الوقت : 

 .االربعة

تغري من  فإ�او تتمثل يف احلاالت املزاجية للفرد مثل الشعور بالسعادة او ظظظ :  الحالة النفسية للفرد

 .سلوك املستهلك

 المبحث الثاني : دراسة سلوك المستهلك

ان دراسة و حتليل سلوك املستهلك واحدة من اهم االنشطة التسويقية يف املؤسسة و اليت افرزهتا تطورات 

احمليط اخلارجي بسبب احرتام املنافسة و اتساع حجم و نوع البدائل املتاحة امام املستهلك من جهة و تغري و 

طقة ضرورة التميز  يف املنتجاهتا تنوع حاجاته و رغباته من جهة اخرى اخرى بشكل اصبح بفرض على املن

سواء من حيث جودهتا او سعرها او الطريقة  االعالن عنها او توزعها و ذلك مبا يتوافق مع املستهلك و 

 .امكانية املالية و هذا لضمان اقناعها مما ميكن  املؤسسة من النمو البقاء 

  1ك بالنسبة للمؤسسةالمطلب االول: اهمية دراسة سلوك المستهل

ان دراسة سلوك املستهلك نشاط جد مهم داخل املنظمة تقوم به االدارة التسويقية و ذلك لتحقيق مجلة من 

االهداف اخلاصة باملستهلك نفسه من جهة و باملؤسسة من جهة اخرى و ميكن تلخيص امهية و فوائد دراسة 

 يلي : سلوك املستهلك بالنسبة للمؤسسة يف ما

  1 .184، ص  2005، عمان ، األردن ،  3عبيدات حممد ابراهيم ، اسرتاتيجية التسويق ( مدخل سلوكي) ، دار وائل للنشر ، ط  -
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

يقوم على فكرة ان املستهلك هو نقطة البداية و النهاية يف عملية التسويقية اذ  يثان املفهوم التسويقي احلد  

رها مع مرور الزمن ز هذا بسبب ان الفلسفات التسويقية السابقة االنتاجية و البيعية اثبتت فشلها و قصو 

و تركيز على طبيعة املنتجات و طريقة بيعها فقط حيث ان العديد  دراسة سلوك و تصرفات املستهلك  امهاهلا

من املؤسسات اليت تثبت هذه الفلسفات مل تستطيع الصمود و املنافسة بسبب غياب الرابط بينهما و بني 

اسواقها و املتمثل اساسا يف دراسة سلوك املستهلك لذى واجب على املؤسسة الراغبة يف النجاح ان تسعى 

و تتكيف معه بشكل خيدم مصاحل  لتتالءمة تسويقية تبىن على اساس حتليل سلوك املستهلك خللق انشط

 .املؤسسة و حيقق اهدافها خصوصا على املدى الطويل

ان دراسة سلوك املستهلك قد حيمل املؤسسة على اكتشاف فرص تسويقية جديدة و هذا عن طريق  -1

يساعد  ديثة لدى املستهلكني و االستثمار فيها بشكلالبحث يف احلاجات و الرغبات غري املشبعة و احل

 املؤسسة على تنويع منتجاهتا لرفع قدرهتا التنافسية و زيادة حصتها السوقية و هو ما يضمن  منوها و توسعها 

من  1يف رسم ساستها الرتوجيية  ؤسسةيساعد املان الدراسة سلوك املستهلك و معرفة قدراته الشرائية  -2

خالل معرفة اذواق و تفصيالت املستهلكني تقوم االدارة التسويقية بتحديد مريح تسويقي مناسب يهدف 

 .عليهم و اقناعهم باستهالك منتجاهتا  للتأثري

ان دراسة سلوك املستهلك ذو امهية بالغة يف يف حتديد املنافع التوزيعية ملنتجات املنظمة فبواسطة تسطيع  -3

رسم خططها التوزيعية اما باالعتماد على و تركز مستهلكيها االمر الذي يساعدها يف  معرفة اماكن توجد

نقاط بيع اخلاصة و الرتكيز على البيع الشخصي و رجال البيع االتصال املباشر باملستهلك و معرفة رد فعله و 

من طرف االتصال  لكسلوكه الشرائي او باالعتماد على الوسطاء و الوكالء من جتار مجلة و جتزئة او غري ذ

 و اليت تعتمد على كفاءة الوسطاء يف التاثري على السلوك الشرائي للمستهلك الغري مباشر 

، ص  2006، عمان ، األردن ،  2الربوازي ، نزار عبد اجمليد ، الربجني حممد فهمي ، اسرتاتيجية التسويق ، دار وائل للنشر والتوزيع ، ط    1

209 .  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

ان دراسة سلوك املستهلك فيكن املؤسسة من حتليل اسواقها و حتديد القطاعات املستهدفة كما ا�ا -4 

تساعد على دراسة عادات و دوافع الشراء يدقه لدى مستهلكيها االمر الذي يقودها اىل معرفة الدقيقة ملن هو 

ثر على سلوكه و على قراره اليت تؤ مستهلكيها و كيف و مىت و ملاذا يشرتي و ما هي العوامل و الظروف 

 . الشرائي

ان دراسة و حتليل سلوك املستهلك يكن املؤسسة من تقييم ادائها التسويقي و يساعدها على حتديد -5 

نقاط القوة و الضعف داخلها فمن خالل معرفة راي املستهلك حول املنتج و الطريقة اليت قدم هبا تتمكن 

حلفاظ على املنتج و االستمرار يف تقدميه و عرض او تعديله او الطريقة اليت املؤسسة من املعاجلة التسويقية اما با

 .يف العملية التسويقية تماد على راي و رغبة املستهلك قدم هبا او الغائه �ائيا كل هذا يكون باالع

 1امهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة لألسرة :المطلب الثاني

لذلك اوله خمتلف الدراسات املتعلقة به اهتماما هبذه االخرية تقيد  لألسرةلدراسة سلوك املستهلك امهية كبرية 

علومات و البيانات اليت تساعدهم دراسة سلوك املستهلك االفراد و االسرة يف التعرف او التعرض اىل كافة امل

 .و اذواقهم وهلموحة وقت امكاناهتم الشرائية و مييف االختيار االمثل للسلع و اخلدمات املطر 

تربز االمهية و الفائدة الكبرية لدراسة سلوك املستهلك على مستوى االسرة حيث قد يتمكن املؤثرون على 

 كافة التحليالت الالزمة لنقاط القوة و الضعف ملختلف البدائل املتاحةالقرار الشرائي يف االسرة من اجراء  

 نيل ن السلع او اخلدمات و بالتايلاملتاح مالبديل االمثل  متكن دراسة سلوك املستهلك االسرة من اختيار

 .رضا مطلوب لدى املستهلكال

. 457، ص  2004أبو بكر مصطفى حممود ، إدارة التسويق يف املنشآت املعاصرة ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ،  -  1  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

مرغوبة و حسب  األكثرو اماكن التسويق  لألسرةتقيد دراسة سلوك املستهلك يف حتديد التسويق االمثل 

 حيث باألمانشعور املستهلك  بح الوقت و اقتصاد اجلهد املبذولالطبقة االجتماعية للمشرتي مما يساعد يف ر 

 .باستطاعته اقناع املنتوج املناسب و مقارنته مع خمتلف البدائل املتاحة

 التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك تأثيرالمبحث الثالث: 

مع التطور  التأقلميعترب التسويق االلكرتوين الوظيفة االكثر مثالية مقارنة مع الوظائف االخرى فقد متكن من 

على خمتلف و من هذه اجملاالت سلوك  تأثريالتكنولوجي و احدث تطورا كبريا يف خمتلف اجملاالت و كان له 

 .املستهلك

 التأثيرنماذج  المطلب االول:

سهال يف حني انه ميثل حتديا ملخططي و مصممي االتصال يف التسويق االلكرتوين  التأثريقد يبدو مصطلح 

 التأثريباعتبار ان تلقي اجلمهور للرسائل ال يتم بطريقة اتوماتيكية و امنا بعدة مراحل يف اذها�م حىت حيقق 

ية يف التسويق املطلوب و من بني النماذج اليت اهتمت براسة كيفية استجابة املستهلك للرسائل االتصال

 .آيدا و منوذج للتأثري هرياركيةااللكرتوين ميكن ذكر منوذجني منوذج 

 :للتأثير ج هيراركيةنموذ 

يعد هذا النموذج من النماذج املهمة يف تفسري كيفية استجابة املستهلك للرسائل االتصالية و يفرتض ان 

 السلوكية و اليت يوضحها الشكل التايل :بني بث الرسائل و االستجابة  الرسائل متر بعشرة مراحل تقع ما
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 للتأثيرهيراركية نموذج  :07الشكل رقم  

 

 

 

 

 

الدار المصري  العامة المصدر: الجمال راسم محمد، عياد خيرات معوض، ادارة العالقات

 47، ص 2007القاهرة مصر، الطبعة الثانية،اللبنانية،

 و فيما يلي شرح هلذه املراحل:

و يعين تعرض املستهلك لرسائل التسويق االلكرتوين اليت تبث عرب وسائل االتصال املتاحة و يف   التعرض :1

على املساعدة يف زيادة تعرض االفراد للرسالة من خالل اختيار الوقت و  هذا االطار تعمل ادارة التسويق

 .املكان املناسبني لعرض الرسالة

بشكل ال �ائي من حولنا و املستهلك يتعرض للعديد منها باستعمال واحد او املثريات : تتواجد  االنتباه2

املخ لكي ميكن ادراكها من طرف  اكثر من حواسه اخلمس حيث يتم حتويل هذه املعلومات من احلواس اىل

 . 1اجلهاز العصيب

 :2و فيما يلي اهم العوامل اليت تساهم يف جذب االنتباه و اليت هلا عالقة باملثري اخلارجي

 .اخلارجي كضخامة الصوت او شدة االضاءة شدة او قوة املثري_ 

   .264، ص  2003،  1، طداولنبغ غراهام ، ترمجة شحادة وليد ، تكوين مسعة الشركة ، مكتبة العبيكة ، الرياض ، السعودية  - 1

. 51، ص  2002عبد الباقي صالح الدين حممد ، السلوك الفعال يف املنظمات ، دار اجلامعية اجلديدة للنشر ، االسكندرية ، مصر ،  - 2  

 التدعیم

 السلوك

 الدافع

استرجاع 

 االنتباه

 الفھم

 الذاكرة

 تكوین االتجاه

 التعرض

 االھتمام
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 .املتوقعة كلما كان درجة من االنتباه او املألوفةالذي كلما كان املثري اخلارجي يف صدد االشياء  املثريحجم _

 .من مرة قصد جلب االنتباه ألكثرمن خالل عرضه  املثريتكرار _

االنتباه املستهلك  اللذان يؤثران بدرجة كبرية على املثرييضاف اىل هذه العوامل الست مكان و طريقة عرض 

 .اليه و بالتايل ادراكه االنتباهبناء على 

جمال االنرتنت اىل تصميم و بناء خمتلف املواقع اليت جتذب انتباه املستهلك بناء على و يسعى املختصون يف 

 .العوامل سابقة الذكر

الرسالة و لعل اجنح وسيلة لتحديد من هذا الغرض هي خماطبة مبضمون هتمام االو نعين به  _ االهتمام:3  

اهتمامهم الذي يصاحبه تكوين االنطباع االوى و الرسالة الهتمامات االفراد و مصاحلهم حىت تنجح يف اثارة 

 .الصور الذهنية عن املؤسسة و منتجاهتا

االهتمام باملوقع و الرسالة و امنا تسعى اىل دعم  بإثارة: هو رابع خطوة ان ادارة التسويق ال تكفي الفهم  _4

س موضوع الذي يهدف اليه الفهم اجليد هلا و ذلك باالستعانة بالشرح و التوضيح و التفسري لنقاط عدة مت

املوقع عن طريق تقدمي خمتلف املعلومات اخلاصة بكيفية انتاج و استخدام املنتج و توضيح كيفية الدفع و طريقة 

 .ايصاله

 :تكوين االتجاه _5

 رورية يف عملية االقتناع و جيب ان تكون كافية لتصل الفكرة للزبونضيعترب االجتاه خطوة 

 المعلومات :الذاكرة و استرجاع _6

يتلقى االفراد رسائل عديدة و من كصادر متنوعة تسعى اىل اثارة اهتماماهتم و حىت يتفاعل االفراد فا�م 

معينة يف ذاكرة و  حباجة اىل ختزين املعلوماتحباجة اىل تذكرها و اسرتجاعها عند الضرورة و على ذلك فالفرد 

 .يتطلب الكثري من االبداع يف املوقع من اجل االنتباه و ترسيخه يف الذاكرة  حتدهذا حد ذاته 
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 :الدافع  _7

اليت جتعل املستهلك يستجيب للربنامج االتصايل و يتخذ قراره الشرائي و يساهم  باألسبابتتعلق الدوافع 

دعيم صورة املؤسسة اليت التسويق االلكرتوين يف توفري اسباب الشراء و القيام بالسلوك املطلوب من خالل ت

 .   يف زيادة حتقيق قبوهلا و من مث اقتناء منتجاهتاتساهم 

عادة ما يقاس جناح محالت التسويق االلكرتوين املوجهة اىل املستهلك باالستجابة السلوكية    : السلوك_8 

خمطط الربامج للحملة اليت توضحها الزيادة يف املبيعات و الوفاء ملنتجات املؤسسة لذلك يتوجب على 

 .االتصالية يف التسويق االلكرتوين العمل على كسب رضا املستهلك و والئه

 :التدعيم _9 

 بعد الشراء املؤسسة جديدةي و قد يرجع ذلك اىل خربة حد قد يواجه املستهلك احيانا ما يعرف يندم املشرت 

و هذا ما يؤدي اىل انتاج سلبية  او ختلي املؤسسة عن مسؤولياهتا مبجرد الشراء حاتدم تقدمي ايضا مثل ع

 . متس امكانية تكرار الشراء

 يدا : آ نموذج. 2

لنفسي و على ممارسة التسويق االلكرتوين الناجح صياغة رسالة يف ا للتأثرييف اربعة مراحل  آيدايتجسد منوذج 

على خطوات هذا النموذج املتمثلة يف االنتباه الرغبة االهتمام  تأثريهايف املستهلك من خالل  التأثريقادرة على 

على سلوك املستهلك يكمن يف جناحه يف جذب  التأثريو التصرف و بذلك فان جناح التسويق االلكرتوين يف 

 شرح هذه اخلطوات يف االنتباه و اثارة االهتمام و خلق الرغبة و حتقيق التصرف (السلوك) املطلوب و قد مت

 مع املؤسسة و اقتناء منتجاهتااما قيما يتعلق خبلق الرغبة التعامل  تأثريلل هرياركيةج منوذ 

على ادراكات االفراد من خالل السعي اىل  تأثريامتارس  تسويق االلكرتوينموذجني نستنتج ان الو من خالل الن

 .زيادة التعرض و جذب االنتباه و اثارة االهتمام و دعم الفهم اجليد للرسالة
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

قبول املؤسسة و االقتناع بالسلع و اخلدمات اليت تقدمها بل البد من  إلثباتري ان االدراك وحده ال يكفي غ

(اجتاهات املستهلكني)اليت متثل مواقفهم اجتاه املؤسسة و منتجاهتا اي الرتكيز على  اجتاهاهتمالرتكيز على تغيري 

كون الوجداين و اخريا املكون السلوكي و اليت ميكن مكونات االجتاه النفسي املتمثلة يف املكون املعريف امل

 يلي : توضيحها فيما

 المكون المعرفي (االدراكي):_ 

و يعمل التسويق   1و االفكار و املعتقدات الذهنية اليت ميكن التفكري فيها بشكل عقلي باآلراءو يتعلق 

 بالعالمة باملنتج و املؤسسة  االلكرتوين على زيادة معرفة املستهلك من خالل مدة مبختلف املعلومات املتعلقة

 :_ المكون الوجداني 

على معرفة و معتقدات الفرد تتكون مشاعر و عواطف تظهر يف شكل تفصيل او عدم تفصيل حب   بناءا

كراهية اعجاب او عدم اعجاب او عدم اعجاب رضا او اشياء و حياول التسويق االلكرتوين فهم رغبات و 

 طاءاهتمامات و تفصيالت املستهلك للحصول على رضا و على رضا و على حبه للمنظمة عن طريق اع

 آرائه .حيث للتعبري عن افكاره و 

 :_ المكون السلوكي

و يتعلق مبمارسة النشاط السلوكي الذي يتماشى مع املعتقد اي امليل و التصرف بطريقة معينة حنو الشيء 

 .موضوع االجتاه و ميثل هذا املكون بالنسبة للمستهلك الفعلي للشراء و الوفاء للعالمة

النفسية حتدد االستجابات الرئيسية  كونات الثالث الجتاهاتان امل عائشة مصطفىو قد اوضحت 

او السلب حنو  باإلجيابالت تتجه للمكون املعريف اىل التصرف  الدركيةللمستهلك بدءا من االستجابات 

 العالقة بني االجتاهات و االستجابة لسلوك املستهلك ( )اخلارجي و يوضح و يوضح رقم  ثريموضوع امل

، ص  1997،  1القذايف رمضان حممد ، العلوم السياسية يف جمال اإلدارة واإلنتاج ، املكتب اجلامعي احلديث ، االسكندرية ، مصر ، ط - 1

199  . 
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 .االتجاهات و ارتباط باالستجابة : 08  شكلال

 

 

 تاالتجاها

 

الطبعة الثالثة سلوك املستهلك ، مكتبة عني الشمس ،القاهرة ، مصر،  يناوي عائشة مصطفى،املمصدر: ال

 .154، ص 2002،

تكون دوما اجيابية بل تكون سلبية عند عدم فهم املستهلك للرسالة او  و جدير بالذكر ان هذا االستجابة ال

هبا مما جيعل سلوكه سلبيا اجتاه و قد يستهدف التسويق االلكرتوين يف بعض محالت االجتاه السليب  التأثرعدم 

 .للمستهلك عند تركيز على خماطر كالتدخني و املخدرات مبختلف انواعها 

 التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك  تأثيرالمطلب الثاني : اساليب و اختيارات قياس 

التسويق االلكرتوين على سلوك املستهلك من اصعب املهام اليت تقع على عاتق مدير التسويق  تأثرييعترب قياس 

 .السياسة التسويق االلكرتوين ياليت تواجه التنفيذ الفعليف ظل وجود جمموعة من الصعوبات 

ين اال ان هذه التسويق االلكرتو  تأثريلكن و رغم تلك الصعوبات و العراقيل اليت تواجه عملية التقومي و قياس 

العملية تبقى ضرورية و مهمة لرتشيد اساليب تنفيذ الربامج املوجهة للمستهلك لكي حيقق اهدافه على اكمل 

 .وجه و جناح االنشطة و الربامج املوجهة للمستهلك لكي حيقق اهدافه على اكمل وجه

االثر  بقياس ألخرجناح االنشطة و الربامج االتصالية اخلاصة باملستهلك يقوم اخصائي التسويق من وقت  و

الناجم عن هذه االنشطة على استجابات املستهلك و سلوكه معتمد على ثالث اساليب للتقومي و هي: 

 .التقومي السابق املرحلي و الالحق

 االستجابة االدراكية

 االستجابة الوجدانية

 املكون  املعريف

 التصرف (الشراء ) 

 املكون الوجداين

 املكون السلوكي
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 لتقويم السابق (القبلي):ا

ية اىل تنفيذ برنامج اعالمي كبري او تطبيق سياسة جديدة تتعلق باملؤسسة يكون من الضروري عندما تتجه الن 

اختبار و شكل و مضمون الرسالة اليت ستوجه اىل املستهلك قبل نشرها و تعميمها و هذا الكتشاف االخطاء 

 .ات كبريةو النقائص و ادخال التعديالت الالزمة قبل تنفيذ الربنامج الذي غالبا ما يكلف نفق

بسبب بعض االخطاء اليت قد حتدث يف عملية  هباءان هذه النفقات لن تذهب  التأكدهلذا البد من 

 .1التخطيطية للربنامج او مضمونه و رمبا يف اختيار الوسيلة املناسبة او توقيت اذاعته او نشره 

ي يعرض الربنامج على عينة من افراد اجلمهور املستهدف لتحديد ردود افعاهلم و رصد و يتم االختبار القبل

      خمتلفة تعليقاهتم على املوقع قبل تنفيذه على املدى الواسع هبدف معرفة درجة التناسق املوجود بني الربنامج 

 . 2( النص الصورة تصميم املوقع .....)

من امكانية فهم هذه الرسالة  للتأكدبالتسويق االلكرتوين قبل نشرها و يفضل ان يتم اختبار كل رسالة خاصة 

و ايضا التعديالت الواجب   3و حتليل رد الفعل اجتاهها و الذي يعطي مؤشرا على النتائج املتوقعة من الرسالة

 . ادخاهلا عليها قصد زيادة فهم و استيعاب مضمو�ا

 التقويم المرحلي (الجزئي):

التسويق االلكرتوين فرتات زمنية طويلة لالنتهاء من تنفيذها و من الطبيعي ان تتخلل فرتة تتطلب بعض برامج 

املوقف و بذلك فان التقومي  إلدراكيستدعي اجراء تعديالت  التغريات غري املتوقعة يف ظروف احمليطة مما

  1 . 266الصحن حممد فريدة ، العالقات العامة ( املبادئ والتطبيق) ، مرجع سبق ذكره ، ص  -

  2 . 142النجار فريدارغب : التسويق التجرييب ( تنمية املهارات التسويقية والبيعية) ، مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ، مصر ، س  -

  3 .184، ص  1999العيساوي عبد الرمحن حممد ، سيكولوجية االستهالك والتسويق ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر ،  -
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 1 ستفحال االمرخطاء ساعة وقوعها و من مل معاجلتها قبل ااملرحلي يعمل على اكتشاف التقصري و اال

 .وتفاديها يف املراحل املوالية

:يتم القيام به بعد االنتهاء من مرحلة التنفيذ لتحديد االثار الفعلية للربنامج من التقويم الالحق (البعدي) 

خالل التعرف على النتائج اليت حققها يف ضوء االهداف املوضوعة و هو ضروري لتحديد نتائج اخلطط 

 .القصرية املتوسطة و طويلة املدى بأنواعها

  .الفعلي للربنامج و اخلطة املوضوعة التأثريو يزداد التقومي النهائي امهية حينما خيرج ملعلومات حمددة حلجم 

 على سلوك المستهلك: االلكتروني التسويق تأثيراختبارات قياس 

يف جمال قياس االثر الناجم عن االنشطة املختلفة للتسويق االلكرتوين  دامهااتتنوع االختبارات اليت ميكن استخ

باملكونات االساسية لالجتاهات و املتمثلة يف املكون املعريف على سلوك املستهلك يتنوع االستجابات اخلاصة 

يف هذا اجملال  لالختباراتالوجداين و اخري املكون السلوكي و من مثة فانه ميكن التمييز بني ثالث انواع رئيسية 

 و هي :

 ._ اختبارات قياس االثر املعريف الوجداين

 ._ اختبارات قياس االثر السلوكي

 و سوف نوصيها االيت:

 :اختبارات قياس االثر المعرفي -1

يتعلق االثر املعريف جبملة املعلومات و املعتقدات اليت تكو�ا املستهلك عن املؤسسة الساعية جلذب اهتمام و 

باهه و تدعيم فهمه ملختلف الرسائل االتصالية و يف هذا االطار يركز ادارة التسويق جهودها ملعرفة اثارة انت

  1 . 159، ص  1997املؤذن حممد صاحل ، سلوك املستهلك ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،  - 
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

مدى تعرض املستهلك املستهدف لرسالة التسويق االلكرتوين و مدى فهمه هلا خالل عدة اختبارات نذكر 

 منها:

 اختبارات قياس مدى التعرض 1.1

هناك اكثر من طريقة مدى تعرض املستهلك النهائي للربامج االتصالية يف التسويق االلكرتوين و فيما يلي 

 1بعض الطرق املوجهة لعينة الدراسة 

 ليدنوا فيها ما مسعوه او شاهدوه من برامج ذين جيري عليهم البحث مبفكرة حيتفظ االفراد الل حيث المفكرة:

اجهزت التلفاز و احلاسوب تقوم بتسجيل املواقع و احملطات و هي اجهزت تركيب على  العدادات السمعية :

 .اليت يتم الدخول اليها

مع ادارة العالقات و لدراسة املستهلك و حتليل سلوكه الشرائي بشكل جيد تستعني ادارة التسويق بالتنسيق 

لني يف هذا اجملال قصد التقرب من العامة بالدراسات و االحباث اخلاصة يعلم النفس و االجتماع و حمل

 .املستهلك و التعرف على مدى التعرض برامج متعبة

 العدادات الشخصية:

و يقوم الفرد بتشغيله عند استخدام احلاسوب و ذلك يتم تركيب هذا العداد يف كل بيت من بيوت العينة 

 .الدخول اليها عن املواقع اليت يتمفيقوم اجلهاز تسجيل املعلومات  بالضغط على زر معني

و لدراسة املستهلك و حتليل سلوكه الشرائي بشكل جيد تستعني ادارة التسويق بالتنسيق مع ادارة العالقات 

العامة بالدراسات و االحباث اخلاصة يعلم النفس و االجتماع و حمللني يف هذا اجملال قصد التقرب من 

 . تعرضه للرسالةمن مث املستهلك و التعرف على الطريقة املثلى جلذب انتباهه و

 

.  132، ص  املؤذن حممد صاحل ، ، مرجع سبق ذكره  - 1  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 :ختبار قياس درجة جذب االنتباه و االهتماما  1.2

بني االختبارات املوجهة لقياس درجة االنتباه و التعرض للرسالة و مدى خماطبتها الهتمامات املستهلك  من

معينة حتتوي على مقاالت او  اإللكرتونيةجتد اختبارات التعرف اليت تقوم على اختيار عينة من قراءة جملة 

اعالنات خاصة باملؤسسة اليت تريد اجراء االختبارات بعدها تعرض اجمللة على كل فرد من افراد العينة و يطلب 

جتديد االعالنات اليت  ء االطالع يطلب الباحث من من كل فرد االطالع بدقة على حمتويات اجمللة و اثنا

(السن اجلنس الدخل ......) منه  املطلوبةو االعالنات اليت حسب خصائص سبق ان شاهدها و مل يقرءها 

 1فيتم التوصل اىل حتديد النسبة التالية:

 ._ نسبة الذين شاهدو االعالن يف اجمللة من قبل

 .عنهجتديد املنتج و املعلن  استطاعوا_ نسبة الذين 

 .اجزاء من االعالن قراؤو_ نسبة الذين 

 .كل االعالن  ؤوقرا_ نسبة الذين 

 :ةاختبارات قياس درجة الفهم للرسالة االلكتروني 1.3

للرسالة  ههتمامه يعين فهم و استعابكثريون هم الذين يظنون ان تعرض املستهلك للرسالة اليت ختاطب ا

بالرسالة  يهتمرتوين و اجلمهور بصفة عامة قد املوجهة له و لكن اثبتت التجارب ان املستهلك االلك اإللكرتونية

االلكرتونية هلذا البد من خماطبة اجلمهور املستهدف باللغة اليت يفهمها و من بني االختيارات املتعلقة بقياس 

 يلي: فهم الرسالة جند ما

منح افراد عتبة الدراسة لبيان صحفي تود املنظمة نشره و بعد قراءته يتم طرح بعض االسئلة املتعلقة  -

 .هم احملققباملوضوع ملعرفة درجة الف

.  167القذايف حممد رمضان ، ، مرجع سبق ذكره ، ص   -  1  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

توزيع اعالن اعالمي خيص املؤسسة على افراد عتبة معينة بطلب منهم كتابة كل ما استطاعوا فهمه عن  -

 .املوضوع

 . يف املنتوج آرائهماعطاء مساحة للمستهلكني للتعبري عن  -

 :اختبارات قياس االثر الوجداني. 2

و شعور الفرد و احاسيسه حنو موضوع معني و قد يكون هذا  يعرب االثر الوجداين عن ردود االفعال العاطفية

 1االثر اجيايب (تفصيلي) او سليب (غري تفصيلي) مؤيد غري مؤيد

و تركز اختبار قياس االثر الوجداين على معرفة رغبة املستهلك يف التعامل مع املنظمة و شراء منتجاهتا و مدى 

) و ما مدى والئه هلا و يعترب ال شيءتفضيلية هلذه املنتجات و ما هو شعور ه اجتاه املنظمة ( حب كره 

 .لوك املستهلكعلى س أياالختبار التايل عن مثال لكيفية قياس االثر الوجداين 

نفس االشباع و لكن يتم تغليف كل املنتجات بنفس  حتققعينة حمددة من املنتجات اليت تعرض على االفراد 

 .الطريقة و التمييز يكون فقط وضع اسم املؤسسة املنتجة فوق الغالف

  ذا املنتج؟هلما سبب شرائك  -

 اجلودة العالية                                        مسعة جيدة للمؤسسة  

 شهرة اإلسم التجاري                                 الثقة يف املنتج 

 الصورة اجليدة للمنتج                                أسباب أخرى 

 ما هو شعورك إجتاه املؤسسة املنتجة له ؟  -

 أكرهها                  أحبها 

 

. 179، ص  2003بن عناين ، سلوك املستهلك ( عوامل التأثري النفسي ) ، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون ، اجلزء الثاين ،  - 1  
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 هل ترغي يف تغيري العالمة مستقبال ؟ -

 نعم                        ال 

عموما فان هناك عدة اختبارات لقياس تفصيل املستهلك للتعامل مع املؤسسة و رغبة يف استهالك منتجاهتا و 

املستهلك يف شراء منتجات املؤسسة اثناء مواجهتها لعل اهم اختبار يف هذا اجملال هو قياس مدى استمرارية 

  .لالزمات معينة

 اختبارات قياس االثر السلوكي:. 3

يتعلق االثر السلوكي للمستهلك النهائي بالشراء الفعلي للمنتجات اليت تشكل مبيعات املنظمة خالل فرتة 

برامج العالقات العامة على اجلمهور  تأثريالربنامج او املشكلة االساسية اليت تواجه االختبار هي صعوبة عزل 

االنشطة  املتغريات االخرى اليت يتعرض هلا سواء كانت هذه املتغريات ذات عالقة باملنظمة مثل تأثريعن 

 و التغريات االجتماعية و االقتصادية اليت حتدث البيئية كاجلو ية التأثرياتالتسويقية اخلاصة باملنافسني و 

و عموما فان قياس االثر السلوكي للمستهلك النهائي الناتج عن برامج التسويق االلكرتوين يكون من خالل 

قياس مقدار الزيادة يف املبيعات خالل فرتة تنفيذ الربامج و لتجنب تدخل العوامل االخرى على حتديد االثر 

تغري يكون فقط يف برامج التسويق تقوم بعض التجارب على تثبيت عناصر اخلطة التسويقية  االخرى و ال

 االلكرتوين الرجاع التغري سيحدث يف املبيعات اىل انشطة التسويق االلكرتوين فقط.

 و من بني االختبارات االخرى جند ما يلي :

تشاهبتني يف مجيع الظروف باستثناء  التعرض للربنامج اي مالدراسة التجريبية عن طريق اختيار عينتني   

الناتج عن  ملقارنة النتائج و معرفة االثر ة و االخرى كمجموعة قياسية ا كمجموعة جتريبياستخدام احدمه

 . خمتلف التغريات

 

83 
 



تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

اختبارات حتليل املضمون املبنية على حتليل ما يتم نشره يف وسائل االعالم خبصوص تفضيالت املستهلك   

 .الشرائية و تستعمل هذه االختبارات ايضا ملعرفة مدى اهتمام وسائل االعالم باملنظمة

الختبارات خاصة و سواء كانت ا املبيعاتالتسويق االلكرتوين و مراقبة تغريات التوقف عن تنفيذ برامج   

التقومي املختلفة ( السابق  ألساليبتعد من الطرق االساسية  فإ�ابقياس االثر املعريف الوجداين او السلوكي 

 .املرحلي و الالحق )

و يعترب اختبار اثر برامج التسويق االلكرتوين و اسرتاتيجيته االتصالية على بناء صورة و مسعة املنظمة من اهم 

على القرار  التأثريحلية اليت عليها التسويق االلكرتوين نظرا لدور كل من الصورة و السمعة يف االختبارات املر 

الشرائي و ميثل االستقصاء اجنح وسيلة لقياس صورة املنظمة املنتج العالمة و اثر التسويق االلكرتوين يف 

 حتسينها.
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تأثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك                                            الفصل الثاني:  
 

 خالصة الفصل :

السوق التنافسي تسعى املنظمات اىل تبين عدة اساليب اتصالية من بينها هبدف البقاء النمو و االستمرارية يف 

التسويق االلكرتوين الذي يعرف على انه نشاط يهدف اىل تكوين عالقات طيبة باجلماهري املختلفة و كسب 

 رضاها.

نظمات مل يظهر و رغم ان ممارسة التسويق االلكرتوين قدمي قدم التعامل املوجود بني البشر اال ان تطبيقه يف امل

يف تدعيم العالقة بني املنظمات و اجلماهري الداخلية و  بأمهيتهااال يف بداية القرن العشرين اثر انتشار الوعي 

االجيايب على الراي العام اجتاه املنظمة من  التأثرياداري فعال يف  كأسلوباخلارجية فظهر التسويق االلكرتوين  

و لكي تضمن ادارة التسويق االلكرتوين  باألحداثخالل وسائلها االتصالية املؤسساتية اجلماهرية و اخلاصة 

النجاح يف اداء اعماله و الوصول اىل حتقيق اهدافه تقوم هذه االخرية بتقومي انشطتها املتنوعة لقياس اثرها على 

 باألثرظمة مبا فيه املستهلك النهائي مستعملة يف ذلك عدة اساليب تتنوع بتنوع االثر املراد قياسه ( املنمجهور 

 .املعريف الوجداين السلوكي )

غري مباشر على  تأثريايؤثر  فأ�او مبا ان التسويق االلكرتوين يسعى اىل تدعيم صورة املنظمة و حتسني مسعتها 

 اللكرتوين يؤثر على بريق الصورة و الصورة تؤثر على مراحل القرار الشرائيسلوك املستهلك حيث ان التسويق ا

و بذلك فان للتسويق االلكرتوين اثرا ممارسا على سلوك املستهلك النهائي يظهر من خالل تدخل الصورة  

نات النفسي و على املكو  التأثريعلى خمتلف مراحل  تأثريخالل النجاح يف  و ايضا من التأثريكوسيط اجناح 

    االساسية لالجتاهات.
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 :المقدمة العامة

 :توطئة -1

 يشهد العامل ثورة هائلة يف مضمار تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت خصوصا منذ �اية االلفية الثانية 

و بداية الثالثة حيث احدثت هذه النوعية تغريات و حتوالت جوهرية اثرت على مجيع دول العامل و باخلصوص 

االبداع و اجلودة اليت اسفرت عليها نتائج العوملة و كما مست  املتقدمة منها و اصبحت حتمية ملقتضيات

الت امليدانية الثقافية االجتماعية االقتصادية منها بكل ما تشمل عليه هذه االخرية من ميادين امجيع اجمل

اال ان الواقع االكرب هلذه الثورة جيد صدى كبري يف ميدان التجاري و بالتحديد التسويق و عليه كان  االنتاج

و ضرورة حتمية تفرض  البد من جمارات التغريات احلاصلة باعتبار تكنولوجيا املعلومات اصبحت واقع البد منه

هندسية وظائف  إلعادة ا التيقظانواعها و مما سبق وجب علينعلى مجيع املؤسسات االقتصادية على خالف 

التسويق التقليدية و وجوب استبداهلا باملفاهيم اجلديدة املبتكرة لعامل التسويق كنموذج االعمال التجارية و مبا 

 .ان االنرتنت غريت و مازالت تغري وجه التجارة و االعمال 

 اشكالية البحث :-2

 التساؤل يف صياغتها ميكن اليت البحث إشكاليةمعامل  لنا اتضحت املدخل يف عرضه سبق ما ضوء على

 :التايل اجلوهري

 مامدى تاثير التسويق االلكتروني على سلوك المستهلك ؟      

 على هذا السؤال اجلوهري ميكن طرح التساؤالت التالية: لإلجابةو 

 يف جمال التجارة و االعمال ؟ النشأة_ ما هو التسويق االلكرتوين ؟ و ما امهية دراسة امهية كمفهوم حديث 

 امهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة للمؤسسات ؟ هو سلوك املستهلك ؟ و ما هي _ ما

 التسويق االلكرتوين على سلوك املستهلك ؟ تأثريما  - 

 

 أ 
 



 الفرضيات :-3

 فيما يلي سوف نتقدم بالفرضيات التالية ملعاجلة هذه الدراسة و هي :

تعد االنرتنت حاجة اساسية و واقع البد من جماراته لتسري كل من االفراد و املؤسسات حنو تسهيل -1

 للبلوغ غاية قيام التجارة على الية جديدة تسمى التسويق االلكرتويناملعامالت التجارية و عليه تصبح وسيلة 

من جراء اعتمادها على اسرتاتيجية يا البالغة و الرحبية القيمة اليت تعود على املؤسسات عامل لألمهيةبالنظر 

 .التسويق االلكرتوين توجد امكانية كبرية اتبنيها حمليا 

 اثر التسويق االلكرتوين كثريا على سلوك املستهلكني فاصبحوا يعتمدون عليه يف خمتلف معامالهتم التجارية -2

 :اهمية الدراسة-4

 متكن امهية الدراسة يف النقاط التالية :

  اعتماد التسويق االلكرتوين من خالل هتيئة بنية حتتية تقوم على اساس تكنولوجيا عالية املستوى و ميكن

 .نظام فعال لالتصاالت و جتنيد املؤسسة لكافة طاقتها و مواردها يف سبيل ذلك

  يؤدي الوصول االسهل و السريع للمعلومات الرقمية لتغيري االقتصاد احلكومات الشركات تعزز املعلومات

 . الرقمية لالقتصاد من خالل اسواق اكثر فعالية 

  توصيل فكرة  بالتايلتؤدي اىل خلق فرص عمل جديدة و تسهيل الوصول اىل املعلومة و عالنية االتصال و

 .التكنولوجيا يف ادارة العالقات التسويقيالتسويق االلكرتوين 

   لتبادل رسائل االتصال التسويقية الفعالة و فهم كل اداة من ادوات االتصال  كأداةفهم االنرتنت

 ي.التسويق

  حماولة ازالة حاجز اخلوف من طرف املؤسسات يف الدول النامية اجتاه هذا النوع من التسويق و ترغيبها يف

 االمكانيات لذلكله تسخري كافة  تأسيس

 ب 
 



 منهج الدراسة:-5

اعتمدت الدراسة على منهج الدراسة على منهج الوصفي و التحليلي حيث جاء الوصفي جمموعة التعاريف و 

 .التسويق االلكرتوين سلوك املستهلك باألنرتنتاملفاهيم اخلاصة 

امكانية املزج ما بني هذين  و املنهج التحليلي برز يف مناقشة و حتليل العالقات املرتابطة يف الدراسة مع

 .املنهجني خصوصا يف الفصل االخري من هذه الدراسة

 :مصادر الدراسة-6

 .املراجع املكتبية باللغة العربية و الفرنسية  -  

   .املقاالت و اجملاالت عن شبكة االنرتنت  -   

 .و بالنسبة للجزء التطبيقي دراسة حالة -   

 :محتوى الدراسة-7

ية تقسيم الدراسة اىل ثالث اجزاء رئيسية مقدمة عرض خامتة حيث جاء يف املقدمة طرح االشكاللقد مت 

على االجابة اىل فيها  الرتق مت ة اليت امتاخل ويف االخري كانت هناكفصول  ثالثاالساسية و عرض مقسم اىل 

  .االشكالية

حتت عنوان اساسيات التسويق االلكرتوين فقد تطرقنا يف املبحث االول اىل التسويق  الولخصص الفصل ا

االلكرتوين ماهية التسويق االلكرتوين و ابرز ما جاء فيه انه تسويق متطور و حديث اما املبحث الثاين تكلمنا 

تسويق االلكرتوين و ما هي عن سبل و اثار التسويق االلكرتوين حتدياته و فوائده كما تكلمنا عن سبل و اثار ال

حتدياته و فوائده كما تكلمنا عن االعتبارات االخالقية و القانونية يف ممارسة اما املبحث الثاين فقد خصص 

العتماد التسويق االلكرتوين و كانت هناك اشارة خاصة العتماد التسويق االلكرتوين و يف االخري رغم ان 

 .خر البحثآلديه مشاكل و اليت مت عرضها يف  تشاره لكن تبقىالتسويق االلكرتوين حدود عالية يف ان

 ج 
 



وك املستهلك ، قسمناه إىل مبحثني اما الفصل الثاين  كان حتت عنوان تاثري التسويق االلكرتوين على سل

أساسيات حول سلوك املستهلك واملبحث الثاين تطرقنا إىل تأثري التسويق املبحث األول كان حتت عنوان 

 لى سلوك املستهلك.اإللكرتوين ع

 أما الفصل الثالث فكان عبارة عن دراسة حالة ملؤسسة اتصاالت اجلزائر مبستغامن .

 

 د 
 



 الملخص : 

يعترب التسويق االلكرتوين من احدث الوسائل لرتويج السلع و اخلدمات و اصبحت له امهية كبرية يف االونة االخرية 

كبري على سلوك   نتيجة الفوئد الكبرية اليت جتنيها خمتلف املؤسسات نتيجة تطبيقه ، و هلذا النوع من التسويق تاثري

املستهلك حيث يعطي صورة واضحة عن منتجات املؤسسة و يساهم فاحملافظة على احلصة السوقية و اعطاء امليزة 

 تنافسية للمؤسسة مما ميكنها من حتقيق خمتلف االهداف احملدد يف اسرتاتيجيتها .

 الكلمات المفتاحية :

 زائر التسويق االلكرتوين ، سلوك املستهلك ، اتصاالت اجل

                 Résumé  

le marketing électronique  c est un moyen de promouvoir les biens et 

services est devenue d une grande importance ces derniers temps en 

raison des avantages inportants qui reviennent aux différents 

instituations a la suite de sa demand , mais ce type de commercialsation 

d un impact significatif sur le compotement des consommateurs qui 

donne une image claire de produits de lentrerise et de contribuer a la 

préservation de la part de marché et de donner fonctionnalité la 

compétitivité de linstitution , lui permettant d atteidre dévers objectifs 

fixés dns stratégie . 

Mots clés : 

le marketing électronique , le comportement des consommateurs , 

algerie télécomme 
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االلكرتوين: اعتماد التسويق املبحث الثالث  

ول: واقع التسويق االلكرتوين يف العاملاملطلب األ  

: واقع التسويق االلكرتوين يف العاملالفرع األول  

: واقع التسويق االلكرتوين يف اجلزائرالفرع الثالث  

: خطة التسويق االلكرتويناملطلب الثاين  

ول: تعريف اخلطة التسويقية االلكرتونية الفرع األ  

التسويقية خلطوات الستة البتكار اخلطة: االفرع الثاين  

: مستلزمات التسويق االلكرتويناملطلب الثالث  

ول: نظام املعلومات الفرع األ  

 الفرع الثاين : نظام االمداد

 الفرع الثالث: نظام دفع امن

 الفرع الرابع: ترويج فعال

 الفرع اخلامس: املستلزمات البشرية

املعتمدة من طرف التسويق االلكرتوين و املشاكل الناجتة عنه املطلب الرابع : االسرتاتيجية  

: اسرتاتيجية التسويق االلكرتوين الفرع األول  

: مزايا و عيوب التسويق االلكرتوينالفرع الثاين  

 خامتة



التسويق االلكرتوين على سلوك املستهلك  تأثري: الفصل الثاين  

 املقدمة 

ول: مدخل لسلوك املستهلكاملبحث األ  

ول: ماهية سلوك املستهلكملطلب األا  

 املطلب الثاين: العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك

: دراسة سلوك املستهلكاملبحث الثاين  

ول: امهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة للمنظمةاملطلب األ  

سرة و اجملتمعسة سلوك املستهلك بالنسبة لألمهية دراأ: املطلب الثاين  

التسويق االلكرتوين على سلوك املستهلك تأثرياملبحث الثالث:   

ثري أاملطلب االول : مناذج الت  

التسويق االلكرتوين على سلوك املستهلك تأثري: كيفية املطلب الثاين  

 خامتة

: دراسة حالةلثالثالفصل ا  

 املقدمة 

 اخلامتة

 اخلامتة العامة

 قائمة املصادر و املراجع

  مالحق



 ص قائمة األشكال

 14 االنرتنت و مزجيها التسويقي :  01 الشكل رقم 

 22 ابعاد تعريف التسويق االلكرتوين ة مكوناته: 20الشكل رقم 

 59 هرم ماسلو للحاجات االساسية :03رقم  شكل

 61 الصراع بني الدوافع و الكوابح :04الشكل رقم 

 62 عملية االدراك  :05الشكل رقم 

 63 مكونات املوقف :06 رقم الشكل 

 65 اثر حمدودية الدخل على تصرفات املستهلك :07الشكل

 66 للتأثريهرياركية منوذج  :08 الشكل رقم 

 67 االجتاهات و ارتباط باالستجابة :09  شكلال

 69 اجلزائر لالتصاالت العامة للمديرية التنظيمي اهليكل: 10الشكل

 71 اإلقليمية املفوضية التنظيمي اهليكل :11 رقم الشكل

 75 لوالية مستغامن اجلزائر التصاالت العملية للوحدة التنظيمي اهليكل :12 رقم لشكلا

 77 اهليكل التنظيمي للوكالة التجارية :13الشكل رقم 

 92 اجلزائر اتصاالتميثل تركيبة جنس أفراد عينة مؤسسة :  14الشكل رقم

 93 يوضح الفئة العمرية لعينة الدراسة 15الشكل رقم 

 94 يوضح املستوى التعليمي لعينة الدراسة:  16الشكل رقم

 96 يوضح مهنة عينة الدراسة:  17الشكل رقم 

 97 ميثل توزيع مدة التعامل مع املؤسسة:  18الشكل رقم

 99 ميثل توزيع كيفية التعرف على املؤسسة:  19الشكل رقم

 100 ميثل توزيع ما إذا تتوقف عالقة الزبائن باملؤسسة مبجرد احلصول على اخلدمة :  20الشكل رقم 

 102 ميثل توزيع الوسائل املستخدمة للتواصل مع املؤسسة للحصول على املعلومات :  21الشكل رقم

 103 ميثل توزيع م إذا كانت املؤسسة تعلم زبائنها مبا تقدمه :  22الشكل رقم

 105 ميثل توزيع تقييم الزبون خلدمات املؤسسة:  23: الشكل رقم



 106 لتلقي اخلدمة االنتظارميثل توزيع مدة  24: الشكل رقم

 108 ميثل توزيع ما إذا كان الزبون حباجة إىل منافس أفضل من املؤسسة  25: الشكل رقم

 109 ميثل توزيع إن كان الزبون يتلقى معاملة جيدة :  26الشكل رقم 

 111 ميثل تويع مبا هو أكثر أمهية لدى الزبون :  27الشكل رقم 

 112 ميثل توزيع ما إذا كان هناك نية يف مواصلة التعامل مع املؤسسة:  28الشكل رقم 

 114 ميثل توزيع الدافع الذي جيعل الزبون يواصل التعامل مع املؤسسة:  29الشكل رقم

 115 ميثل توزيع درجة رضا الزبون:  30الشكل رقم

 116 :ميثل تركيبة جنس أفراد عينة مؤسسة اتصاالت اجلزائر 31الشكل رقم

 118 ميثل لنا خصائص الفئة العمرية لعينة الدراسة:  32الشكل رقم

 119 وضح لنا خصائص احلالة الشخصية :  33الشكل رقم

 121 وضح لنا املستوى الدراسي لعينة الدراسة:  34الشكل رقم 

 122 مناصب العمل لدى عينة الدراسةبني :  35الشكل رقم

 124 يوضح اخلربة املهنية ألفراد العينة لرجال التسويق ملؤسسة اتصاالت اجلزائر :  36الشكل رقم

 125 يوضح أقسام مصلحة لعينة الدراسة:  37الشكل رقم 

 

 

 

 

 


