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توظيف التسويق االلكتروني كأداة للتميز بمنظمات األعمال
مقدمـــــة:
في بيئة األعمال الحالية  ،فإن المؤكد الوحيدهو عدم التأكد  ،والمبدأ
الثابتته هتتو التغيتتر ،وحيتتد القاعتتةدة الوحيتتدة فتتي النمتتو والت ةةتتةور هتتي
المنافستتة وتنتتوت استتتراتيجيتاا ومتتداخلاا وأستتاليباا وحيتتد فتتي هتتذ البيئتتة
تزداد فياا الشركاه بشكل لم يسبق له مثيل ،األسواق تتحول ،التكنولوجيا
تت ور  ،المنتجاه تتقادم  ،العملياه تتغير بسرعة.
فالعالم يعيش اليوم عصر المعرفتة  . Knowledge Ageوقتد كتان متن
أخ تتتر رثتتتار العصتتتر الجديتتتد بتتتروز التنافستتتية  Competitivenessكحقيقتتتة
أساسية تحدد نجاح أو فشل منظماه األعمال بدرجة غير مسبوقة.
وسماه ومالمح ورلياه ومعايير هذا العصر تختلف جذريا ً عتن كتل
متتتا ستتتبقه  ،وتلتتتر بالتتتتالي علتتتض كتتتل متتتن يعاصتتتر تتترورة األخةةتتتةذ
بالملاهيم واآللياه الجديدة والمتجددة.
ومتتن هنتتا أصتتبحه المنظمتتاه فتتي موقتتف يحتتتم علياتتا العمتتل الجتتاد
والمستمر الكتساب المبرراه التنافسية المكان تحسين موقلاا النستبي فتي
األسواق  ،وحتض مجرد المحافظة عليه في مواجاةةةتةة تغو المنافستين
المحليين والمحتملين .
وقتتد أختتتذه المنظمتتاه تتتتدرك أهميتتة و دارة التميتتتز ودور كنشتتتا
متتنظم ومناجةةتتةي فتتي التوصتتل لتتض منتجتتاه  ،أستتواق  ،وتقنيتتة عمليتتاه،
وأساليب جديدة تحقتق للمنظمتاه ميتزة تنافستية يمكتن تواجةةةتةه باتا الغيتر
ليصتتتبح التميتتتز واالبتكتتتار النشتتتا األكثتتتر أهميتتتة فتتتي شتتتركاه األعمتتتال
المتقدمةةتتةة فاتتو النشتتا األكثةتتةر أهميتتة فتتي البقتتا والنمتتو  ،وهتتو النشتتا
الوحيد الذي ينتمتي لتض المستتقبل  ،وهتو التذي ينشتض الثتروة  ،ولتتحتول
الشركاه بشكل متزايد لض نم جديد يمكن وصله بالشركاه القائمة علض
التميز واالبتكار .
ومتتتداخل التميتتتز واالبتكةةةتتتةار فتتتي عتتتالم االعمتتتال عديتتتدة ومتعتتتددة
وسوف ت رح ورقتة العمتل هتذ فكترة توظيتف تقنيتة المعلومتاه ) (ITفتي
ممارسة النشتا التستويقي بالمنظمتاه أو متا يستمض بالتستويق االلكترونتي
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ذلتك متن

كأحد أدواه التميز للمنظمة في بيئة األعمال وسوف يتم عتر
خالل ثالد محاور أساسية هي :
المحور األول  :دارة التميز كمدخل لمواجاة المنافسة.
المحور الثاني  :ملاوم ومحدداه التسويق االلكتروني.
المحور الثالث  :التسويق االلكتروني كأداة للتميز في منظماه األعمال .
المحووووووووور األول  :ادارة التميوووووووووز كموووووووود ل لمواج وووووووووة المنا سوووووووووة :
: Differentiation
متتن الصتتعوبة بمكتتان أليتتة منظمتتة أن تتجاهتتل المنافستتة ستتوا علتتض
المستتتتتوم المحلتتتتي أو التتتتدولي ،خصوصتتتتا ً متتتتو االتجتتتتا المتزايتتتتد نحتتتتو
الخصخصتتة وتحريتتر األستتواق وتنتتامي حجتتم المنظمتتاه الدوليتتة وتوس تو
أنش ت تاا جغرافي تا ً داختتل البلتتد الواحتتد ودولي تا ً ممتتا تتترك أثتتر علتتض درجتتة
المنافسة التي تواجااا المنظماه محليا ً و قليميا ً ودولياً.
وتتتترم هتتتذ الورقتتتة البحثيتتتة أن التميتتتز واالبتكتتتار يعتبتتتران أحتتتد
االستراتيجياه التي يجب أن تتبناها المنظماه لمواجاة المنافستة فتي بيئتة
األعمال .
والقائم علض ادارة التميز في المنظمتاه يجتب أن يكتون ملمتا ً بتبع
الجوانب الاامة المرتب ة بإدارة التميز ومن أهماا ما يلي :
 .1ماهية التميز واالبتكار في منظماه األعمال.
 .2محدداه التميز في منظماه األعمال.
 .3التميز من الناحية اللنية.
 .4تقسيم العمال بقا ً لمدخل التميز واالبتكار في االدارة.
 .5المدم الزمني للتميز والميزة التنافسية.
 .6التحدياه التي تواجه المنظماه  ،وادارة التميز لمواجاتاا.
 .7مداخل ادارة التميز.
( )1ماهية التميز واالبتكار في منظماه األعمال:
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التميووز يعنتتي االبتكتتار  ،هتتو االتيتتان بمتتا هتتو مختلتتف عتتن اآلختترين
المنافستتتين أو غيتتتر المنافستتتين فاتتتو ينشتتتض شتتتريحة ستتتوقية متتتن ختتتالل
االستجابة المنلردة لحاجاتاا عن ريق االبتكار.
التميووز  :هتتو تحقتتق ميتتزة تنافستتية  ،بمعنتتض أن تكتتون األف تتل متتن
المنافستتين فتتي واحتتد أوأكثتتر متتن األدا االستتتراتيجي ( التكللتتة  /الجتتودة /
االعتمادية  /المرونة /االبتكار).
التميوووز  :هتتتو التخلتتتي المتتتنظم عتتتن القتتتديم  ،وقتتتدرة المنظمتتتة علتتتض
التوصتتل لتتض متتا هتتو جديتتد ي تتيف فيتته أكبتتر وأستترت متتن المنافستتين فتتي
السوق .
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( )2محدداه التميز في منظماه األعمال :
يرم البع أن الشركاه التي تسعض لتحقيق التميز يجب أن يتوافر
لدياا أمرين أساسيين :
 -1استق اب األفتراد المبتكترين حيتد هتؤال األفتراد يمثلتون الموجتوداه
الحقيقية األكثر جدوم في ت ور المنظمة.
 -2العوامل التنظيمية المال مة التي تعمل علض دعم االبتكار ومساندته من
خالل المناخ التنظيمي الذي يحلز علض االبتكار ويدعم المبتكرين.
( )3التميز من الناحية اللنية:
يمكن تصنيف التميز من الناحية اللنية لض نوعان :
تميز المنتج ): (Product A
وهو الذي يتم من خالل دخال منتج جديد لض السوق.
تميز عمليه ): (Process A
وهتو التذي يقتوم علتض ت توير او استتخدام تكنولوجيتا جديتدة لت تتوير
النظام التشغيلي.
C
وكمثتتال للتميتتز متتن الناحيتتة اللنيتتة التستتوق الالنقتتدي ashless
 Shoppingالتتذي يتتتم عبتتر الب اقتتاه الذكيتتة والتتذي يمكتتن أن يحتتل محتتل
التسوق النقتدي  .كمتا أن التستوق االلكترونتي أو عبتر االنترنته يمكتن أن
يحل محل التسوق النقدي والتسوق الالنقدي.
( )4تقسيم (أنوات) العمال بقا ً لمدخل التميز واالبتكار في االدارة:
يجتتتب علتتتض القتتتائمين علتتتض دارة التميتتتز بالمنظمتتتة التعتتترف علتتتض
خصتتائا العميتتل التتذي يستتعض لتتض التعامتتل متتو المنظمتتاه المتميتتزة ومتتا
يميز هتذا العميتل عتن بقيتة العمتال ويمكتن الوقتوف علتض ذلتك متن ختالل
التعرف علض تقسيم العمال من وجاة نظر التميز واالبتكار.
ويمكن تقسيم عمال المنظمة لض أربعة أنوات من وجاة نظر التميز
واالبتكار:
 .1عميل التكلفة  :وهو الذي يركز في الشرا علض تكللة المنتج.
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 .2عميوول اليووريحة وال دمووة  :وهتتو التتذي يركتتز علتتض الحاجتتاه المتميتتزة
لشريحة سوقية مو هتمام بالخدمة لتحسين قيمة المنتج.
 .3عميل التميز واالبتكار  :وهو الذي يركز علض الجودة والتنتوت والمنتتج
الجديد والخدمة الجديدة واالسلوب الجديد والتقنية الحديثة.
( )5المدم الزمني للتميز والميزة التنافسية:
متتو تصتتاعد المنافستتة وتزايتتد المنافستتين الجتتدد بأستتاليبام ومنتجتتاتام
الجديدة في ظل العولمة ،فال تمانة أليتة ميتزة تنافستية أن تستتمر تويالً
ما لتم يتتم ت ويرهتا باستتمرار .ولقتد انقستم البتاحثون فتي هتذا المجتال لتض
فئتين :
الفئة األولو  :تبنته متدخل الميتزة التنافستية ويلتة األمتد علتض أستاس أن
من الممكن أن تكتون الميتزة التنافستية دائمتة وأن العمتل االستتراتيجي هتو
الذي يحقق استدامة الميزة التنافسية .
الفئووة الثانيووة  :تبنتته متتدخالً جديتتداً يقتتوم علتتض أن الميتتزة التنافستتية ويلتتة
األمد كانه ممكن فتي الما تي عنتدما كانته الشتركاه األمريكيتة الكبيترة
تتنافس د الشركاه الصغيرة والمحلية علض أساس اقتصتادياه الحجتم ،
وتتتراكم امكانتتاه ماليتتة وانتاجيتتة تتخمة  ،أمتتا اآلن وفتتي ظتتل االستتواق
سريعة التغير والمنافسة اللائقة علض الصتعيد العتالمي Hyper competation
فال مانة لميزة تنافسية ويلة األمد.
( )6التحدياه التي تواجه المنظماه و دارة التميز لمواجاتاا :
تواجه االدارة المعاصرة لمنظماه األعمال بمجموعة متن التحتدياه
التي فر ه رورة تبنض استراتيجياه مالئمة لمواجاتاا ومن أهتم هتذ
التحدياه :
 .1العولمة .The globalization of Business
 .2الجتودة واالنتاجيتة (رفتو مستتوم االنتاجيتة وتحستين الجتودة) Quality
and productivity

 .3اخالقيتتتتاه العمتتتتل والمستتتتئولية االجتماعيتتتتة
Responsibilities

social

and

Ethics
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 .4التنوت في قوة العمل .Work Force Diversity
 .5التغيير Change
 .6زيادة صالحياه العاملين .Empowerment.
( )7مداخل ادارة التميز:
تسعض معظم المنظماه لتض دارة متا يستمض بتالتميز كأحتد األستاليب
التتتي تستتاعد علتتض مواجاتتة المنافستتة  .ويت لتتب هتتذا الوقتتوف علتتض أمتترين
أساسسين :
األمر األول  :الوضع التنا سي للمنظمة :Competitive Positioning :
تنتتاول اللكتتر اإلداري الو تتو التنافستتي للمنظمتتة  ،وأن هتتذا الو تتو
تشكله خمس قوم تنافسية هي :
 تاديد المنافسيان الجدد. الصرات بين المنافسين الحاليين. تاديد المنتجاه البديلة. قوم المشترين التلاو ية. قوم الموردين التلاو ية.ويرم البع أن لكل منظمة استتراتيجية تنافستية شتاملة هتي خلتي
لألهتتداف المستتتادفة متتن قبتتل المنظمتتة ووستتائلاا لتحقيتتق هتتذ األهتتداف .
وتشمل صياغة االستتراتيجية التنافستية للمنظمتة األختذ فتي االعتبتار أربتو
عوامل رئيسية :
 نقا القوة وال عف للمنظمة. اللرا والتاديداه. القيم الشخصية لمدرا المنظمة. -التوقعاه االجتماعية.
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األمر الثاني  :مدا ل إدارة التميز:
تتعتتتدد متتتداخل ادارة التميتتتز فتتتي منظمتتتاه األعمتتتال بتتتين دراستتتاه
أكاديمية وبحود علمية .ودراساه ميدانية  .ومن أهم هذ المداخل :
 .1ما حدد بيتر دراكر كمدخل إلدارة التميز وينحصر في :
أ – األفراد العاملين.
ب – البيئة المادية للمنظمة.
جة -العملياه.
د – المنتجاه.
 .2الدراستة الميدانيتتة التتتي قتتام باتتا تومتتاس بيتتترز أحتتد خبتترا االدارة فتتي
الوالياه المتحدة  ،حيد قام باذ الدراسة للتعرف علض أسباب التميتز فتي
منظمتتاه األعمتتال  ،وقتتد ختترة بمجموعتتة متتن المبتتادم األساستتية التتتي
تستخدماا الشركاه المتميزة لكي تبقض علض القمة وهي :
 االنحياز لض العمل . التقرب لض العميل. االدارة الذاتية والريادة. االنتاجية من قبل العاملين. االندماة في التنليذ . االلتصاق بالنشا األصلي للشركة. التنظيم البسي  ،والايئة االدارية الصغيرة . صلاه الحرية واالن با .وت تترح هتتذ الورقتتة البحثيتتة فكتترة التركيتتز علتتض استتتخدام عمليتتاه
المنظمة كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة حيد أنته يمكتن أن اتمتارس
وظيلة التسويق باستتخدام تقنيتة المعلومتاه ) . (ITأو بمتا يستمض بالتستويق
االلكتروني  .وهذا ما يتناوله المحور الثاني.
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المحور الثاني :ملاوم ومحدداه التسويق االلكتروني :
مقدمـــــة :
ال شتتك أن التميتتز واالبتكتتار ال يقتصتتر علتتض متتا هتتو متتادي كالعمليتتة
الجديتتدة والمنتتتج الجديتتد ،و نمتتا هتتو يمتتتد لتتض الختتدماه وال تترق الجديتتدة
ومناتا أي تا ً نمتوذة األعمتال ) (Business modelومتو االنتشةتةار الواستو
لالعمتتال علتتض االنترنتته ومتتو التزايتتد االنلجتتاري فتتي شتتركاه االنترنتته
) (Dot-comsأخذه تظار وعلض ن اق واستو فتي معظتم التدول موجته متن
االبتكار القائم علض االنترنه ومن أمثلة ذلك عمليتة التستويق بنقترة واحتدة
) (one click-shoppingوكمثال للتسويق االلكتروني.
فتتتإن شتتتركة ) (Amazon comاستتتت اعه أن توجتتته نموذجتتتا ً فعتتتاالً
لالعمال يقتوم علتض تستويق الكتتب التتي فتي مختازن اآلخترين بنقترة علتض
االنترنه يقوم علض تستويق الكتتب التتي فتي مختازن اآلخترين بنقترة علتض
االنترنه عبر العتالم لتنشتض بتذلك خدمتة جديتدة وستوقا ً جديتدة وبتدالً متن
متتتاجراه ذاه رفتتوف ويلتتة للكتتتب و عالنتتاه ونشتتراه وأدلتتة تستتويق
فاخرة فإناا أوجتده صتلحاه أنيقتة وفعالتة لتحقيتق سترعة االستتخدام متن
قبل الزبائن الجدد  .وهذ كانه تمثل فكرة جديدة تماما ً عند ادخالاا  ،فلتي
منتصف عام 1995م أ لقه شركة أمازون موقعاتا علتض االنترنته وبعتد
عدة شاور أصبحه تبيو  111كتتاب فتي اليتوم وبعتد أقتل متن عتام وصتل
عدد ال لباه لض  111كتاب في الساعة وفي عام 2111م فإن تلقتي 111
لب شرا في الدقيقة الواحدة يعد أمراً عادياً.
وسوف يتم تناول المحور الثاني من خالل النقا التالية :
 .1ملاوم التسويق االلكتروني.
 .2الخصائا المميزة للتسويق االلكتروني.
 .3مت لباه التسويق االلكتروني من الناحية اللنية ( نشا موقو).
 .4المجااله التي يخدماا التسويق االلكتروني.
 .5ق ايا األمن واالن با علض االنترنه والتبادل النقدي االلكتروني.
( )1ملاوم التسويق االلكتروني :

11
وظيلة التسويق هي أحد الوظائف المنظمة وهي الوظيلة التي تسعض
لض تسايل تبادل وانستياب المنتجتاه متن المنتتج لتض المستتالك متن
خالل استخدام أدواه وأساليب معينة بحيد تحقتق المنتافو الم لوبتة
أل راف العمليتة التستويقية وتتتم هتذ العمليتاه فتي ظتل بيئتة شتديدة
التغير .
ويتترم أحتتتد خبتتترا التستتويق فتتتي العتتتالم كتتوتلر أنتتته يمكتتتن
تصنيف التسويق الذي تمارسه المنظماه لض ثالد أنوات رئيسية :
-1التسويق ال ارجي External Marketing
وهتتو متترتب بوظتتائف التستتويق التقليديتتة كتصتتميم وتنليتتذ المتتتزيج
التسويقي (المنتج – السعر /التوزيو  /الترويح).
 -2التسويق الدا لي Internal Marketing
وهو مرتب بالعاملين داخل المنظمتة حيتد أنته يجتب علتض المنظمتة
أن تتبتتو سياستتاه فعالتتة لتتتدريب وتحليتتز العتتاملين لتتدياا لالتصتتال الجيتتد
بالعمال  .ودعم العاملين للعمتل كلريتق يستعض الر تا حاجتاه ورغبتاه
العمال  .فكل فرد في المنظمة يجب أن يكون موجته فتي عملته بتالعمال .
وحيتتد أنتته لتتيس كتتاف وجتتود قستتم فتتي المنظمتتة ختتاا بالقيتتام باالعمتتال
التقليدية لوظيلة التسويق وبقية األفراد أو األقسام كالً في اتجا رخر .
 -3التسويق التفاعلي Interactive Marketing :
وهو مرتب بلكرة أن جودة الخدماه والسلو المقدمتة للعمتال تعتمتد
بشكل أساسي ومكثف علض جودة التلاعل والعالقة بين البائو والمشتري.
وملاتتتوم التستتتويق االلكترونتتتي ال يختلتتتف عتتتن الملتتتاهيم األختتترم
للتسويق ال فيما يتعلتق بوستيلة االتصتال بتالعمال  .حيتد يعتمتد التستويق
االلكترونتتي علتتض شتتبكة االنترنتته كوستتيلة اتصتتال ستتريعة وستتالة وأقتتل
تكللة.
فالتسةةةةةةويق االلكةةةتروني يعتمةةةةةةةةد بشكل أساسي علض االنترنه
) (InternetBased Marketingفتتتتي ممارستتتتة كافتتتتة األنشتتتت ة التستتتتويقية
كتتاالعالن  /البيتتو /التوزيتتو ،بحتتود التستتويق ،تصتتميم المنتجتتاه الجديتتدة،
التسعير وغيرها .
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 وتتحقتتتق متتتن ختتتالل االنترنتتته ثتتتالد وظتتتائف هتتتي االتصتتتال  ،جمتتتوالمعلوماه ،التسويق.
 واالنترنه هي واس ة تسويق جديتدة مليئتة بتالوعود المستتقبلية ويمكتنالتسويق عبر االنترنته متن ختالل شتبكة التوب العالميتة (World Wide
) Webeومن خالل المجموعاه اإلخباريةةة ). (news groups
 وشتتبكة االنترنتته هتتي وصتتل بتتين حاستتبين أو أكثتتر متتن أجتتل تبتتادلالمعلوماه ويمكن أن تكتون الشتبكة محليتة  lanأو علتض مستتوم الدولتة
أو عبر الحدود . wan
وتوفر شبكة االنترنه ت بيقين رئيسيين هما :
 البريد االلكتروني E-mail المعلوماه االلكترونية.حيتتد يمكتتن ارستتال المعلومتتاه عتتن المنتجتتاه والختتدماه واجتترا
أبحاد السوق ودراسة أو ات المنافسين ومراستلة العمتال  .ولتذلك فاتي
وسيلة أسرت وأبس وأقل تكللة من أي وسيلة اتصال أخرم.
الخصائا المميزة للتسويق االلكتروني :
يتميز التسويق االلكتروني بمجموعة من الخصائا من أهماا :
 .1يتميز التسويق اإللكتروني بأنه يقدم خدمة واسعة  Mass serviceويمكن
للعمال المتعاملين مو الموقو التسويقي التعامل معته فتي أي وقته ولتن
تعتترف الشتتركة صتتاحب الموقتتو متتن قتترأ رستتالتاا االلكترونيتتة ال ذا
اتصل العميل باا كما ال يمكناا مراقبة الزائرين لموقعاا.
 .2يجب استخدام عنصر االثارة واالنتبتا لجتذب انتبتا المستتخدم للرستائل
االلكترونيتتة كمتتا هتتو الحتتال فتتي االعالنتتاه التليلزيونيتتة نظتتراً لتعتتدد
الشركاه التي ت رح رسائلاا االلكترونية.
 .3ال توجد قيتود غيتر التكللتة علتض كميتة المعلومتاه التتي يمكتن عر تاا
علض االنترنه أو الوب وهذا العتر يستتمر  24ستاعة فتي اليتوم ألن
شبكة الوب العالمية ال تقلل.
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 .4بستتبب مكانيتتاه االنترنتته للوصتتول لتتض عتتدد كبيتتر متتن الزبتتائن علتتض
ن اق لم يسبق له مثيل تزداد أهمية تجنب التسويق غيتر الصتادق التذي
ال يحمل م مونا ً حقيقيتا ً ومال متا ً ألنته متن الستال نشتر هتذ المعلومتة
عن الشتركة عبتر االنترنته متن أحتد الزبتائن التذي يتعتر لحالته متن
حااله الخدات أو عدم الصدق من أحد الشركاه.
 .5االتصتتااله االلكترونيتتة تلاعليتته وتبادليتتة وبستتبب هتتذا االتصتتال ثنتتائي
االتجتتا تتتزداد احتمتتااله بنتتا عالقتتاه قويتتة بتتالعمال فتتي جميتتو أنحتتا
العتالم  .حيتد يمكتن للشتتركة المرستلة فتي غ تتون دقتائق متن البتتد أن
تتسلم جوابا ً ب لب عدم اإلرسال ثانيتة أو جوابتا ً شتاكيا ً أو جوابتا ً يقتترح
تحسيناه معينة أو جوابا ً يعبر عن رغبة في الشرا .
 .6أف ل مواقو الوب هي األكثر ثارة لالهتمام ويتم تحتديد هتذ المواقتو
البقا معلوماتاتا جديتدة وبالتتالي تحتد اآلخترين علتض العتودة لزيارتاتا
مرة أخرم.
 .7يمكن للشركاه الصتغيرة الوصتول عبتر االنترنته لتض الستوق الدوليتة
بدون أن تكون لاا البنيتة التحتيتة للشتركاه ال تخمة المتعتددة الجنستية
وتجعلاتا تقتف علتض قتدم المستاواة متتو هتذ الشتركاه فتي التنتافس علتتض
العمال .
 .8مو ال بيعة الدولية للسوق عبر االنترنه تلعتب االختالفتاه الح تارية
والحساسياه الثقافية دوراً ماماً.
 .9ما زاله مسألة تسديد مبالغ شرا المنتجتاه والختدماه عبتر االنترنته
غيتتر رمنتته حيتتد أنتته متتن غيتتر اآلمتتن ارستتال أرقتتام ب اقتتاه االئتم تان
المصترفية عبتتر الشتتبكاه الحاستتوبية الرقميتتة بستتبب المختتاوف الناجمتة
عن مكانية اعترا اا وسرقتاا.
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( )3مت لباه التسويق االلكتروني من الناحية اللنية ( نشا موقو):
ت م شبكة االنترنه ماليين المواقو التجارية وعمليتة تأستيس موقتو
تجاري في ظل هذا الحجتم ال تخم متن المواقتو يختلتف عتن افتتتاح متجتر
في سوق تقليدية محدودة ذ يحتاة األمر لض عناية فائقة وتخ تي ملصتل
ومتتدروس  .وقتتد و تتو خبتترا االعمتتال والتستتويق علتتض االنترنتته عشتتر
خ واه لتأسيس وا الق موقو تجاري رقمي تتلخا فيما يلي :
 .1تحديتد األهتتداف الم لوبتة متتن المموقتو التجتتاري علتض االنترنتته حتتتض
تغ ي االحتياجاه وتعكس المعلوماه الم لوب اظاارها للعمال .
 .2تحديتتتد عتتتدد الزبتتتائن والمنتتتا ق الجغرافيتتتة والشتتترائح الستتتوقية التتتتي
ستتيتعامل معاتتا الموقتتو .وجمتتو معلومتتاه دقيقتتة عتتن العمتتال فتتي هتتذ
المنا ق والشرائح  .حيد قتد تكتون هنتاك حاجتة لو تو أكثتر متن لغتة
علض الموقو  ،أو و و مواقتو مختللتة للتدول  .ت تم معلومتاه مختللتة
عن كل دولة.
 .3تحديتتد الموازنتتة الخاصتتة بتكتتاليف ختتادم معلومتتاه الموقتتو  ،تكتتاليف
الصيانة ،تكاليف التسويق ،تكاليف تحديد الموقو.
 .4اشتتراك اداراه الشتتركة فتتي عمليتتة تأستتيس و تتالق الموقتتو التجتتاري
للشركة .فالعمل االلكتروني يعني تحول أو تأسيس المنظمة علض أساس
العمل االلكتروني الشامل بمعنض أن تلكر المنظمة بأسلوب الكتروني.
 .5تحديد الحدود التقنية للمتصلحين ) (Userوتحديد الوسائ المتعتددة التتي
تؤمن الصوه والصورة وتحقق االتصال بشكل جيد.
 .6و و قائمتة بمحتويتاه الموقتو وعالقتاتا بتالعمال الم لتوبين كمرحلتة
أولية ثم تعديل هذ المحتوياه مو تزايد عملياه العمال .
 .7اختيار اسم للموقو ويل تل أن يكتون صتغيراً ورمزيتا ً ومعبتراً لستاولة
التداول والتصلح.
 .8التأكد متن فعاليتة صتاله البريتد االلكترونتي للموقتو وستاولة الوصتول
ليه.
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 .9اختيتتار شتتركة خاصتتة بتصتتميم المواقتتو يمكناتتا تصتتميم الموقتتو وتقتتديم
خدماه منتظمة له.
 .11تسويق الموقو ويتم ذلتك متن ختالل االعتالن عتن الموقتو فتي مواقتو
اعالنية أخرم علض االنترنه سوا بشكل محلي أو دولي وذلتك حستب
فئة المتصلحين الم لوب اجتذاباا والسوق الذي يراد اختراقه.
( )4المجااله التي يخدماا التسويق االلكتروني:
يمكن لرجل التسويق االعتماد علض االنترنه في عتدة مجتااله مناتا
:
 البيع  :يمكن من خالل االنترنه: عتتتدادم كشتتتوف بأستتتما العمتتتال المتتتتوقعين والبيانتتتاه الديموجرافيتتتةالمتعلقة بام.
 رسال العرو البيعية للعمال . مناقشة العمال ومواجاة اعترا اتام. تلقض األوامر الشرائية منام ومتابعة ذلك. االعالن  :يمكن استخدام االنترنه في : االعالن عن المنظمة. االعالن عن منتجاتاا . المنتجات الجديدة  :يمكن االعتماد علض االنترنه في : تلقي أفكار المنتجاه الجديدة من المصادر المختللة العمال  ،الموردين ،المخترعين.
 عقد المؤتمراه واالجتماعاه الخاصة بالمنتجاه الجديدة. الحصتتتول علتتتض البيانتتتاه واالحصتتتائياه المنشتتتورة التتتتي تمكتتتن دارةالتسويق من جرا الدراساه االقتصادية للمنتجاه الجديدة.
 اختبار المزيج التسويقي المتقرح قبل تعميم تسويقاا . -سياسات المنتجات  :يمكن من خالل االنترنه:
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 الحصول علض البياناه الالزمة الجرا التعدياله في العبتو  ،الغتالف،األسما  ،العالماه ،الخدمة ،ال مان.
 القيام بتقييماا تمايداً التخاذ القراراه المال مة المتعلقة باا. دمة العمالء  :يمكن االعتماد علض شبكة االنترنه في ك تلقي م الب العمال بشأن الخدمة تمايداً لسرعة تلبيتاا. تسجيل البياناه المتعلقة بالعمال وشكاويام وأسباباا وماذا تم فياا. يجاد صورة ذهنية يبة للمنظمة في المجتمو متن ختالل اعتداد المتوادالالزمة عن المنظمتة وانجازاتاتا فتي المجتمتو و رستالاا لكتل متن ياتتم
بذلك.
 بحوث التسويق  :يمكن من خالل شبكة االنترنه : جمو البياناه الثانوية عتن الشتركاه المنافستة (التتي لتدياا مواقتو علتضاالنترنه) ،االحصتائياه المختللتة عتن الستكان ،التدخل القتومي ،محليتا ً
وخارجيتتتتتتا ً  ،الدراستتتتتتاه والبحتتتتتتود واالحصتتتتتتائياه الستتتتتتابقة عتتتتتتن
المو وعاه المختللة.
 رستتال قتتوائم األستتئلة متتن ختتالل االنترنتته والحصتتول علتتض االجابتتاهعلياا.
 تنظيم المقاباله المتعمقة والمقاباله الجماعية. تكتتوين قاعتتدة للبيانتتاه والمعلومتتاه بمتتا يمكتتن متتن اعتتداد نظتتم متكاملتتةللمعلوماه التسويقية.
 مناقشة عرو وتقارير البحود من خالل شبكة االنترنه مو العمالوتلقي مقترحاتام وتعليقاتام قبل عدادها في شكلاا الناائي.
التوزيع  :يعتبر البيو من خالل االنترنه أحد أشكال قنواه التوزيتو التتي
تعتمد علض التوزيو المباشر لض المستالك األخير أو المنظمة.
اليــراء  :من خالل االنترنه يمكن :
 االتصال بالموردين لتحديد االحتياجاه نوعا ً وكما ً وتوقيتاً. -تلقي العرو وتقيماا.
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 ارسال أمر التوريد للمورد. -متابعة تسليم األصناف الم لوبة.
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( )5ق ايا األمن واالن اب علض االنترنه والتبادل النقدي االلكتروني :
النقا في االمان علض االنترنه كأداة أساستية للتستويق االلكترونتي
هو مو و اهتمام رئيس وهو أحتد العناصتر االساستية التتي اتعيتق تستويق
المنتجاه الكترونيا ً علض ن اق واستو  .و ثبتاه المصتداقية علتض االنترنته
ليس باألمر السال.
وتوجد هنتاك ثتالد أمتور يجتب تأميناتا قبتل اتمتام أي صتلقة بيتو أو
شرا علض االنترنه وهي:
 التأكد من خصوصية وسرية الصلقة. التأكد من هوية المستخدم وبالتالي السماح له بالوصول . الحصول علض مستوم م مون من األدا .أي ا ً من وسائل تحقيق المحافظة علتض أمتن المعلومتاه استتخدام متا
يسمض جتدار الحمايةةةةةتةة  Firwallوالتذي ي تمن عتدم وصتول المعلومتاه
ال لض أصحاباا.
أمتتا فيمتتا يتعلتتق بستتداد قيمتتة المشتتترياه الكتروني تا ً فمتتا زالتته هنتتاك
اختبتتتاراه عديتتتدة تجتتتري للتبتتتادل النقتتتدي عبتتتر االنترنتتته لمنتتتو حتتتااله
االختراق واالختالس.
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المحور الثالد  :التسويق االلكتروني كأداة للتميز في منظماه األعمال:
 قبتتتل التعتتتر للميتتتزة التنافستتتية التتتتي يحققاتتتا التستتتويق االلكترونتتتيللمنظماه في عالم األعمال وخاصة في الدول الناميتة  ،يجتب الوقتوف
علض مدم مال مة التستويق عبتر االنترنته للمنظمتاه ومتا هتي معتايير
نجاح هذا التسويق.
 وتبنتتي المنظمتتاه لت بيتتق ملاتتوم التستتويق االلكترونتتي يحقتتق لاتتا ميتتزةتنافسية بين منظماه االعمال األخرم خاصة وأن التسويق االلكتروني
ما زاله تحي به كثير من المعوقاه والمشاكل التي تعوق ت بيقه علض
ن اق واسو في مجال األعمال  ،ممتا يجعتل كثيتر متن الشتركاه اتحجتم
عن ت بيق هذا الملاوم .
 ورغتتتم المعوقتتتاه والمشتتتاكل المرتب تتتة بالتستتتويق االلكترونتتتي ال أنالشركاه التي ت بق هذا الملاوم في العمل التسويقي تتحقتق لاتا مزايتا
تنافسية تميزها عن اآلخرين ومن أهم هذ المزايا التنافسية ما يلي :
 .1يوفر التستويق االلكترونتي للمنظمتة فرصتة التعامتل متو ستوق جمتاعي
خم يمكن الوصول ليه والتستويق فيته والختروة عتن حتدود المحليته
و مكانيتتة التستتويق علتتض ن تتاق عتتالمي .وممارستتة التستتويق االحترافتتي
والعادي وهذا يع ي للمنظمة ميزة تنافسية.
 .2مواكبة الت وراه الحديثة فتي مجتال األعمتال متن ختالل ا تالق موقتو
تسويقي الكتروني للمنظمة يع ياا ميزة تنافسية في التعامل مو العمال
حيد أناا تصل ليام في كل مكان ووقه وبأدنض تكللة.
 .3التترويج للمنظمتة علتض ن تاق واستو  Mass promotionيحقتق لاتا ميتزة
تنافسية في الوصول لض الشرائح التسويقية المستادفة فتي أسترت وقته
وبأقل تكللة.
 .4االلتزام بالمصداقية والقواعد االخالقية في مجتال المعتاماله التستويقية
االلكترونية يحقق للمنظمة ميزة تنافسية فتي عتالم التستويق االلكترونتي
حيد أن من أهم المعوقتاه التتي تحتد متن انتشتار التستويق االلكترونتي
عدم االلتزام بالقواعد األخالقية في المعاماله.
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 .5االستجابة اللورية ل لباه العمال  ،واتمتام الصتلقاه فتي وقته قياستي
متتن ختتالل عمليتتاه التستتويق االلكترونتتي تحقتتق ميتتزة تنافستتية هامتتة
للمنظمتتتة خاصتتتة وأن الوقتتته أحتتتد أهتتتم المتتتوارد بالنستتتبة لألشتتتخاا
والمنظماه.
 .6اشتتراك العمتتال فتتي الجاتتود التستتويقية والحتتواراه متتن ختتالل عمليتتاه
التسويق االلكتروني اتع ي المنظمة ميزة تنافسية لدم الشرائح السوقية
التي تسعض للتسويق لدياا.
 .7يتميز التسويق االلكتروني بانخلا تكاليله مقارنتة بالتستويق التقليتدي
مما يساعد علض رح المنتجاه والخدماه بأسعار مقبولة لدم العمتال
وهذا ياع ي للمنظمة ميزة تنافسية.
 .8تزايتتد االهتمتتام باالنترنتته علتتض ن تتاق واستتو خاصتتة بتتين ق تتات رجتتال
األعمال والشركاه التجارية  ،مو تقديم االنترنه خدماه وفرا أكبر
وأعظم في مجتال االتصتااله وجمتو المعلومتاه والتستويق والصتلقاه
التجارية وارتبا المنظمة باذ التقنية الحديثتة يحقتق لاتا ميتزة تنافستية
حيتتد أن هتتذا يتتوفر لاتتا رؤيتته شتتاملة ووا تتحة لبيئتتة األعمتتال  .وهتتذا
يتتنعكس بشتتكل مباشتتر و يجتتابي علتتض أدا وجتتودة منتجتتاه وختتدماه
المنظمة ومركزها التنافسي.

