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①

دور االنترنت في التسويق المباشر بين منشآت األعمال *
أ.د .عبدالقادر محمدعبدالقادرمبارك
أستاذ التسويق – جامعة الممك فيصل

ممخص البحث :

ييدؼ ىذا البحث الى التعػرؼ عمى التأثير الذي تمعبو االنتػرنت في
عممية التسويؽ المباشر بيف منشآت األعماؿ  .وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى

عينة طبقية مف المنشآت المصرية بمغت  643شركة  .وانتيت الدراسة الى

أف أىـ أسباب استخػداـ الشركات لالنتػرنت ىي ما يتعمؽ منيا باالتصػاؿ
المباشر  ،فضال عػف عامػمي السرعة والسيولػة.كما أوضحػت الدراسػة

األسباب وراء احجاـ ىذه الشركات عف بناء مواقع ليا عمى االنترنت.
وقد أوضحت الدراسة أيضا أبعاد الدور الذي تمعبو االنترنت في المزيج

التسويقي  ،وانتيت الدراسة الى بيػاف أىـ معوقات استخػداـ الشركات

لالنترنت .
تمييد :

شيدت السنوات األخيرة تطورات ىائمة أصبحت تمقي بتحديات ضخمة أماـ التسويؽ

مع بداية ألفية جديدة لعؿ مف أبرزىا التطورات التكنولوجية سواء عمى مستوى األسواؽ  ،أو فنوف
االنتاج  ،أو وسائؿ االتصاؿ بالعمالء .

()6

ويعد ظيور االنترنت مف أىـ ثورات التكنولوجيا في العصر الحديث  ،فيي بطبيعتيا ال

تتطمب تكمفة عالية  ،كما أنيا تتيح لمستخدمييا – مف كافة أنحاء العالـ – الوصوؿ الييا بسيولة

 ،مما جعميا منصة جيدة التصاؿ الشركات بعمالئيا بكفاءة .

ومع ظيور ثورة االتصاؿ المباشر  ،وتفاعؿ المنشأة مع عميميا بشكؿ شخصي  ،فقد

أصبحت المنشأة والعميؿ وجيا لوجو  ،يتعامالف سويا مف خالؿ تفاعؿ منظـ عبر أدوات تفاعؿ

حديثة تفوؽ بشكؿ كبير امكانات البائع الشخصي في الوقت والحركة  ،ووسائؿ الشرح
وااليضاح .

ػػػػػػػػػ

خالصة لدراسة عممية وميدانية أشرف عمييا  ،وخطط ليا الباحث ضمن متطمبات الحصول عمى الماجستير في ادارة

األعمال لمطالبة  /سموى زغمول البرعي  .وقد تم مناقشة واجازة الرسالة تحت اشراف الباحث في صيف عام ، 4002

كمية التجارة – جامعة المنصورة.

②

ويسمح التسويؽ المباشر عبر االنترنت لممسوقيف المباشريف بامكانية تعديؿ أو توجيو رسائميـ أو
أفكارىـ التسويقية  ،فضال عف امكاف اتماـ عمميات البيع والتسميـ بفعالية وسرعة عمى اختالؼ

المواقع الجغرافية  ،اضافة الى امكانية نشر كـ كبير مف المعمومات والبيانات  ،مع توفر خاصية
األوساط المتعددة ( الصوت والصورة والحركة ) لمرسالة التسويقية .

()4

وتقدـ االنترنت أربعة بدائؿ لفرص استخداميا عمى النحو التالي :

()3

أوال  :يمكف  -مف خالؿ شركات االنترنت – انشاء مواقع لالتصاؿ المباشر مع العمالء أو
االفراد  ،أو المؤسسات األخرى التي تربطيا بيـ عالقات ىامة ( كالمورديف  ،والموزعيف)

مما يساعد عمى تبادؿ المعمومات بدقة وسرعة .

ثانيا  :تسمح االنترنت بتخطي اآلخريف في سمسمة القيمة  - Value Chainمثؿ تخطي
الموزعيف  ،والوسطاء  -والبيع المباشر لممستيمؾ .

ثالثا  :يمكف لمشركات استخداـ االنترنت في تطوير وتوصيؿ المنتجات لمعمالء الجدد .

رابعا  :يمكف استخداـ االنترنت كعامؿ رئيسي لوضع أسس جديدة لمعمؿ والتحكـ فيما يمكف أف
يصؿ اليو العمالء والمنافسوف مف معمومات .
وقد أظيرت دراسة أجرتيا شركة  Jupiter Communicationأف حجـ التجارة المتوقع

تنفيذىا عمى شبكة االنترنت بيف منشآت األعماؿ (  ) B2BTradeسوؼ يصؿ الى  1تريميوف

دوالر عاـ  4001ـ  .ويوضح الجدوؿ رقـ (  ) 6تطور حجـ التجارة بيف منشآت األعماؿ
األمريكية بدء مف عاـ . 4000

وقد أظيرت الدراسات التي أجريت في ىذا الصدد أف معدؿ سرعة تبادؿ الصفقات التي يتـ

تبادليا فو ار عبر االنترنت قد يصؿ الى  40ضعؼ ما ىو عميو  -عاـ – 4000خالؿ السنوات
القادمة  ،خاصة مع وجود تسييالت عديدة الجراء ىذا النوع مف التسويؽ عبر الشبكة والذي

يطمؽ عميو اآلف سوؽ الشبكة  ( Net Marketوىي شبكات أعماؿ مباشرة تضـ الباعة

والمشتريف بشكؿ مباشر ) وتستحوذ عمى نحو  % 34مف حجـ أنشطة ىذه األعماؿ حاليا .
وقد أسفر التطبيؽ الفعمي ليذه السوؽ  ،وما تحقؽ منيا مف مزايا لكافة األطراؼ  ،عف تحوؿ

الشركات مف التعامؿ عبر الوسائؿ التقميدية الى استعماؿ ىذه الشبكة .

③

()2

جدوؿ رقـ ( ) 6

تطور حجم التجارة بين منشآت األعمال األمريكية
بيان
حجـ التجارة المباشرة
%
حجـ التجارة عبر االنترنت
%
حجـ التجارة االجمالي
%

( ببالييف الدوالرات )
4001 4002 4002

4000

4005

4004

366

161

6431

31

32

22

12 12

41

23

411

6211 264

2

6

54

24 44

3631 4642

2631
12
4401

24

331

100

6160

2134 4320

1323

600

600

600

600 600

600

Source: JupiterCommunication.com
لقد أصبح أم ار حتميا أف تدخؿ منشآت األعماؿ العربية الي ساحة التجارة االليكترونية لتتمكف

مف اجراء عممياتيا في األسواؽ العالمية  ،والقياـ بمعامالتيا التجارية عبر قنوات االتصاؿ
الحديثة .

ويتوقع الخبراء أف تشيد السنوات القميمة القادمة نموا متزايدا لتواجد الشركات المصرية ( خاصة
الصغيرة والمتوسطة منيا ) عمى شبكة االنترنت ولعؿ أىـ أسباب ىذه الظاىرة ىو تواجد بنية

تحتية متكاممة تساعد عمى تفعيؿ ىذا التواجد  .فمعدؿ نمو استخداـ الحاسبات اآللية في مصر

ىو ثاني أعمى المعدالت دوليا ( فقط يسبقو معدؿ النمو في الصيف ) .

()1

مشكمة البحث
رغـ أف مصر احتمت – عاـ  – 4000المرتبة الرابعة في المنطقة العربية مف ناحية مستخدمي
االنترنت  ،اال أف نسبة مستخدمي االنترنت الى عدد السكاف كانت نحو 2و % 0وأغمبيـ ممف
يعيشوف في القاىرة .

()1

④

وتتمثؿ المظاىر العامة لمشكمة الدراسة في الشركات المصرية ( كنموذج لمشركات

العربية ) فيما يمي :

(  ) 6نقص الوعي واالستعداد لدى معظـ المسؤوليف بالشركات عف التجارة االليكترونية ،
وتأثيرىا عمى حجـ النشاط  ،ومزايا استخداـ الشبكة .

(  ) 4تضاؤؿ حجـ التجارة االليكترونية في مصر مقارنا بدوؿ العالـ .

(  ) 3رسوخ مفاىيـ معينة لدى مسؤولي الشركات حوؿ أسميب التجارة وأدواتيا المعتادة .
ومف ثـ فاف الباحث يصوغ مشكمة البحث في التساؤؿ التالي :

ما ىو تأثير استخدام االنترنت عمى األداء التسويقي المباشر بين شركات
األعمال بالبيئة المصرية ؟
اىداف البحث :
ييدؼ ىذا البحث الى تحقيؽ األىداؼ التالية :
 0 6توصيؼ الوضع الحالي الستخداـ الشركات المصرية لشبكة االنترنت في مجاؿ التسويؽ

المباشر والتجارة البينية .

 0 4تحديد مجموعة المتغيرات التي تأثرت بدخوؿ الشركات الى مجاؿ التجارة االليكترونية وتأثير

ذلؾ عمى أساليب التسويؽ المباشر التي تتبعيا ىذه الشركات .

 0 3تقديـ مجموعة مف التوصيات لتساىـ في تعظيـ استفادة منشآت األعماؿ مف استخداـ
االنترنت في التسويؽ المباشر .

ىيكل البحث :
يتناوؿ الباحث نتائج ىذا البحث عمى النحو التالي :

أوال  :االنترنت والتجارة االليكترونية في مصر .

ثانيا  :تأثير استخداـ االنترنت عمى التسويؽ المباشر .

ثالثا  :أىـ النتائج والتوصيات .

أوال :االنترنت والتجارة االليكترونية في مصر

⑤

يشير بعض الخبراء الى أف المنتجات المصرية يمكف أف تحظى بسوؽ كبيرة وجذابة في أوربا
وأمريكا واستراليا  ..حيث يعيش المالييف مف العرب وىـ شريحة مف المستيمكيف ذات القوة

الشرائية العالية  ،فضال عف استخداميا الفائؽ لشبكة االنترنت  ،وممارستيا لمتجارة االليكترونية .
()1

وتوضح بعض االحصاءات المنشورة عف التجارة االليكترونية في مصر الى :

()2

 بمغ حجـ التجارة االليكترونية – في مصر –  400مميوف دوالر عاـ . 4006

 تمثؿ حجـ تجارة تكنولوجيا المعمومات – في مصر 1 -و % 0مف حجميا عالميا .
 يبمغ معدؿ نمو مستخدمي شبكة االنترنت – في مصر –  % 600سنويا .

 يوجد في مصر نحو 2و 6مميوف كمبيوتر شخصي بنسبة انتشار 6و 4لكؿ مائة نسمة .
 بدأ استخداـ االنترنت في مصر في أكتوبر  6333مف ربط شبكة الجامعات المصرية
 www.frcu.eun.egبالشبكة األوربية األكاديمية لألبحاث ( .) EARN

 في عاـ  6331فتحت الحكومة خدمات االنترنت وبدأ انشاء  64مركز خدمة لالنترنت
 ،وفي سبتمبر  4000بمغ عدد مستخدمي االنترنت  200ألؼ مستخدـ مصري مف

حوالي  10مركز خدمة انترنت (  ) ISPعبر الدولة ككؿ .

 بدأ مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار بمجمس الوزراء في تنفيذ مشروع طريؽ
المعمومات السريعة المصري ف وأىـ أىدافو صناعة انترنت ذات عالقة أكبر  ،وأكثر

اقباال مف المصرييف .

( )3

وقد بمغ عدد مستخدمي االنترنت في العالـ عاـ  4003نحو  300مميوف مستخدـ كما

وصؿ حجـ التجارة االليكترونية الى حوالي  6200مميوف دوالر  .لذا كاف مف الطبيعي أف
ييتـ المسؤولوف في الشركات المصرية بضرورة دخوليـ الىيذا القطاع الحيوي الياـ ،خاصة
واف مصر مف الدوؿ الموقعة عمى اتفاقية الجات فضال عف عضويتيا في منظمة التجارة

العالمية ( . ) WTO
وقد شيدت السنتيف األخيرتيف اىتماما واضحا في مصر بنشر التجارة االليكترونية بيف منشآت
األعماؿ  ،وقد ظير ذلؾ واضحا مف خالؿ اتجاىيـ الى دخوؿ السوؽ عبر االنترنت
لترويج أفكارىـ  ،ومنتجاتيـ  ،وخدماتيـ  .وبدأت بعض الشركات – بالفعؿ – في تقديـ أعماليـ

عمى االنترنت  ،ولكف مازالت عممية الدفع عند االستالـ تأخذ الشكؿ النمطي

⑥

) 60 (.

وىناؾ فرص عظيمة لنشر أفكار التجارة االليكترونية في مصر مع التركيز عمى التسويؽ

المباشر بيف منشآت األعماؿ (  ) B2Bكمنافس لفص التسويؽ لممستيمؾ ( .) B2C

عمى أف المالحظ أف حالي  % 11مف حجـ عمميات التسويؽ المباشر بيف المنشآت في مصر
ما زاؿ محصو ار في المنشآت الحكومية .

وتشير نتائج احدى الدراسات الى أف  % 12مف الشركات المصرية المشتركة في خدمة االنترنت
تستخدميا وسيمة لالعالف فقط  ،ويتمثؿ االستخداـ الرئيسي لموقع الشركة عمى االنترنت في

عرض البيانات الرئيسية عف الشركة مثؿ  :العنواف  ،وطبيعة النشاط  ،وأرقاـ التميفونات ،
والفاكس  ،والبريد االليكتروني.

كما أوضحت الدراسة أيضا أف  % 44فقط مف الشركات المعمنة عف نفسيا عبر الشبكة توفر
امكانية عقد الصفقات التجارية اليكترونيا عبر االنترنت .

وتشير نفس الدراسة الى أف  % 33مف الشركات المشتركة في خدمة االنترنت تستخدـ البريد

االليكتروني  ،وأف  % 13مف الشركات تستخدـ االنترنت في الحصوؿ عمى معمومات عف السمع
واألسعار في مجاؿ اىتماميا  ،بينما تستخدـ  % 16مف ىذه الشركات االنترنت في الحصوؿ

عمى أحدث األخبار العالمية والمعمومات المحمية .

( ) 66

ثانيا  :تأثير استخدام االنترنت عمى التسويق المباشر
⑦

تـ تحديد العناصر التي تمثؿ تأثير االنترنت عمى التسويؽ المباشر مف الدراسات السابقة

والمراجع ذات الصمة بالموضوع  .وتتمثؿ ىذه العوامؿ في  :السرعة  ،تقميل التكمفة  ،السيولة

 ،االتصال المباشر  ،الصورة الذىنية .

ويوضح الجدوؿ رقـ (  ) 4تأثير استخداـ االنترنت في التسويؽ المباشر حيث تـ التعبير عف
العوامؿ السابقة عمى النحو التالي :

 السرعة  :العبارات مف . 1 – 6

 تقميل التكمفة  :العبارات مف . 64 – 1
 السيولة  :العبارات مف . 61 – 63

 االتصال المباشر  :العبارات مف . 43 – 61
 الصورة الذىنية  :العبارات مف . 41 – 42

وبالنظر الى الجدول رقم (  ) 5يمكن لمباحث استخالص النتائج التالية :

(  ) 5السرعة :

تعتبر االنترنت أسرع وسيمة تـ اكتشافيا  -حتى اآلف – لنقؿ المعمومات مف المنظمة الى

العمالء أو أي متعامميف معيا في أي مكاف في العالـ  .وقد اتضح أف أىـ اآلثار البارزة مف
استخداـ االنترنت ىو تحقيؽ السرعة في المراسالت مع المورديف والعمالء وذلؾ بنسبة

(  ) % 21ثـ يمي ذلؾ سرعة معرفة ىذه الشركات لألحداث العالمية التي ربما تؤثرعمى أسعار

الخامات في البورصات العالمية  ،وكذلؾ السرعة في معرفة المعمومات عف المنافسيف سواء عمى
المستوى المحمي أو العالمي مف خالؿ ما ينشر عنيـ عمى شبكة االنترنت  ،وذلؾ بنسبة مرجحة

(. ) % 20

(  ) 4التكمفة :

ويعد تخفيض التكمفة مف أىـ اآلثار الناجمة عف استخداـ االنترنت في التسويؽ المباشر،

حيث أنيا تعد وسيمة مجانية اذا ما قورنت بالوسائؿ االعالنية األخرى .

ويأتي في المرتبة األولى مف آثار تقميؿ التكمفة  :توفير تكاليؼ استخداـ البريد العادي وذلؾ

بنسبة (  ، ) % 24ثـ يمييا التخفيض في األسعار مف خالؿ الوفورات التي يحققيا االنترنت

فضال عف الوفر في حجـ المنفؽ عمى االعالف في الوسائؿ األخرى وذلؾ بنسبة ( ) % 20
جدول رقم ( ) 4

تأثير استخدام االنترنت في التسويق المباشر

⑧

العبارات

المتوسط

 -6تحقيؽ السرعة في المراسالت مع المورديف والعمالء
-4سرعة اجراءات البيع والشراء
-3السرعة في معرفة األحداث العالميةالتي تؤثر عمى أسعار الخامات

النسبة

المرجح المرجحة  %الترتيب
1
85
4.27
3.9

78

6

4

80

2

في البورصات العالمية
-2سرعة االستجابة لطمبات العمالء

3.97

79

5

-1معرفة أحدث األخبار المحمية والعالمية التي تتعمؽ بصناعتنا

4.14

83

4

-1سرعة معرفة المعمومات عف المنافسيف

4.01

80

2

-1اعالف محمي عالمي وصالة عرض دولية بأجر زىيد

3.85

77

6

-2توفير تكاليؼ االتصاالت الدولية

3.89

78

4

-3توفير استخداـ البريد العادي

4.08

82

1

4

80

2

-64توفير تكاليؼ التوزيع التقميديةمف خالؿ الغاء بعض الوسطاء

3.90

78

4

-63متابعة األعماؿ مف أي مكاف في العالـ

4.28

86

1

-62تحويؿ الشركة الى صديقة لمبيئة مف خالؿ خفض حجـ األوراؽ

3.90

78

4

-60خفض األسعار مف خالؿ الوفورات التي يحققيا استخداـ االنترنت

المستخدمة

-61سيولة البحث عف المورديف
-61متابعة الشحنات المصدرة أو المستوردة في أي وقت خالؿ رحمة

4.03

81

2

4

80

3

الشحف
-61وصوؿ المعمومات الى الزائر كما تريد الشركة

4.21

84

3

-62زيادة سرعة االستجابة لممورديف

3.97

79

5

-63ادارة حركة البضائع مع الموزعيف

3.85

77

6

4

80

4

-46التواجد أماـ العمالء 42ساعة/يوـ  311 ،يوـ/سنة

4.27

85

2

-44تحقيؽ اتصاؿ بعدد أكبر مف العمالء في أقؿ وقت ممكف

4.30

86

1

-43تحديد أقساـ السوؽ المستيدفة لالتصاؿ بكؿ منيابرسالة مختمفة

3.70

74

7

-42تحسيف العالقات مع العمالء ومعرفة آرائيـ

3.90

78

3

-41بناء صورة ذىنية طيبةعف الشركة فنيا وتكنولوجيا

4.46

89

1

-41امكانية تقديـ عدد أكبر مف الخدمات التي ترضي العمالء

4.13

83

2

-40اتاحة أكثر مف وسيمة اتصاؿ لمشركة

باالضافة الى توفير تكاليؼ االتصاالت الدولية  ،مع توفير تكاليؼ التوزيع التقميدية مف خالؿ
الغاء بعض الوسطاء بنسبة ( . ) % 12

⑨

(  ) 2السيولة :

حيث تحقؽ االنترنت سيولة الوصوؿ سواء لمعمالء أو الموردينفي أي مكاف في العالـ .

ومف أىـ المنافع المحققة مف عامؿ السيولة ىو متابعة األعماؿ مف أي مكاف في العالـ  ،حيث

يستطيع صاحب العمؿ أو مدير التسويؽ الرد عمى العمالء والمتعامميف بمجرد فتح جياز

الكمبيوتر واالتصاؿ بشبكة االنترنت  ،وبالتالي ممارسة جميع أعمالو مف أي مكاف في العالـ
وبنسبة (  ) % 21وفي المرتبة الثانية تأتي سيولة البحث عف المورديف في العالـ كمو بنسبة

( . ) % 26

(  ) 2االتصال المباشر :

يعتبر تحقيؽ االتصاؿ المباشر بعدد أكبر مف العمالء في أقؿ وقت ممكف أىـ المنافع

الخاصة بعامؿ االتصاؿ المباشر وقد احتؿ المركز األوؿ بنسبة (  . ) % 21ويمي ذلؾ في

المركز الثاني التواجد أماـ العمالء  42ساعة  /يوـ لمدة  311يوـ  /سنة ويعد أيض أحد المنافع

اليامة جدا في استخداـ االنترنت وذلؾ بنسبة (  ، ) % 21وفي المرتبة الثالثة يأتي وصوؿ

المعمومات لمزائر كما تريد الشركة بنسبة (  ) % 22يمييا اتاحة أكثر مف وسيمة اتصاؿ لمشركة
بنسبة ( . ) % 20

(  ) 1الصورة الذىنية :

مف أىـ اآلثار المترتبة عمى استخداـ االنترنت ىو بناء صورة ذىنية طيبة عف المنظمة

باعتبارىا متقدمة فنيا وتكنولوجيا وذلؾ بنسبة وصمت الى (  ، ) % 23ويقع في المرتبة الثانية

امكانيةتقديـ عدد أكبر مف الخدمات التي ترضي العمالء وذلؾ بنسبة (  ، ) % 23وفي المرتبة

الثالثة يأتي تحسيف العالقات مع العمالء ومعرفة آرائيـ بنسبة ( . ) % 12

ومف العرض السابؽ يمكف ترتيب مجاالت تأثير استخداـ االنترنت في التسويؽ المباشر عمى
النحو الموضح في الجدوؿ رقـ ( . ) 3

جدول رقم ( ) 2

⑩

ترتيب مجاالت تأثير استخدام االنترنت في التسويق المباشر
المتوسط المرجح

النسبة المرجحة

الترتيب

العوامل
 -6االتصاؿ المباشر

4.11

82

6

 -4السيولة

4.06

81

2

-3السرعة

4.05

81

2

-2الصورة الذىنية

4.01

80

4

 -1التكمفة

3.94

79

5

عمى أف السؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا الصدد ىو ما ىي المعوقات والصعوبات التي تواجو
منشآت األعمال عند القيام بالتسويق المباشر عبر االنترنت ؟.

ويوضح الجدوؿ رقـ (  ) 2أىم المعوقات التي تواجو استخدام االنترنت في التسويق المباشر .
جدول ( رقم ( ) 2

معوقات استخدام االنترنت في التسويق المباشر

المعوقات

المتوسط
المرجح

 -5عدم االعتراف القانوني بمستندات

00ز2

-4عدم االعتراف بالتوقيع الرقمي عمى

05ز2

-2عدم قيام البنوك المصرية بدور فعال

22ز2

االنترنت

األوراق الرسمية

في دعم التجارة االليكترونية

-2قمة عدد الشركات المستخدمة لالنترنت 21ز2

النسبة

المرجحة
15
10
10
02

الترتيب

%
5
4
2
2

في مصر استخداما تجاريا

وفي اطار التعرف عمى دور االنترنت بالنسبة ألنشطة التسويق المباشر بين منشآت األعمال

فقد قام الباحث بتحديد األنشطة التسويقية عمى النحو التالي :

(  ) 5بحوث التسويق  :العبارات من 50 – 5

⑪

(  ) 4تطوير المنتجات  :العبارات من 51 – 55
(  ) 2التسعير  :العبارات من 52 – 56
(  ) 2التوزيع  :العبارات من 44- 40

(  ) 1الترويج واالعالن  :العبارات من 22 – 42
(  ) 6العناية بالعمالء  :العبارات من 24 – 21

ويوضح الجدول رقم (  ) 1دور االنترنت بالنسبة لألنشطة التسويقية  ،ويتبين من الجدول :

(  ) 5بحوث التسويق :

ويأتي استخداـ االنترنت في القياـ ببحوث تسويؽ منتظمة عف العمالء

الحالييف والمرتقبيف في المرتبة األولى بنسبة (  ، ) % 11أما استخداـ االنترنت في التعرؼ عمى
صفات وسمات ومنافع منتجات المنافسيف وجمع المعمومات التي تفيد في اجراء التنبؤ بالمبيعات

 ،مع دراسة الشركات المنافسة واعداد تقارير عف نشاطيا فتأتي في المرتبة الثانية بنسبة

(  . ) % 12وياػي دراسة مدى اقباؿ العمالء عمى اقتناء المنتجات الحالية لممنشأة  ،وحصر
الفرص المتاحة في السوؽ فقد احتؿ المرتبة الثالثة بنسبة ( . ) % 13

(  ) 4تطوير المنتجات :

فتقوـ (  ) % 11مف الشركات بمتابعة تقديـ المنتجات الجديدة ،

وتقييميا في السوؽ مف خالؿ االنترنت  .وتقوـ (  ) % 11مف الشركات بتقديـ النصائح

الخاصة بكيفية استخداـ المنتجات الجديدة والتي تـ تطويرىا عمى االنترنت .

وعمى الرغـ مف أىمية االنترنت في اعداد الدراسات الخاصة بتقديـ المنتجات والخدمات الجديدة

 ،والتعرؼ عمى الحاجات والرغبات الجديدة لمعمالء والتي كاف لالنترنت دور ىاـ في خمؽ
رغبات جديدة ليؤالء العمالء اال أنيا أتت في المرتبة الثالثة بنسبة ( . ) % 13

(  ) 2التسعــــير :

فتأتي دراسة أسعار المنافسيف في مقدمة العناصر التي تأثرت باالنترنت

وذلؾ بنسبة (  . ) % 14أما اعطاء المرونة في عروض األسعار وامكانية تغييرىا عند الضرورة
ووصوليا لمعمالء في نفس المحظة وذلؾ في (  ) % 16مف المنشآت .

جدول رقم ( ) 1

دور االنترنت بالنسبة لألنشطة التسويقية

⑫

المتوسط

العبارات
-5دراسة مدى اقبال العمالء عمى اقتناء منتجاتنا
المحمية.

الترتيب

النسبة

المرجحة %
المرجح
62
22و2

2

-4حصر الفرص المتاحة في السوق

21و2

62

2

-2التعرف عمى صفات ومنافع منتجات المنافسين

61و2

02

4

-2القيام ببحوث تسويق منتظمة عن العمالء الحاليين

02و2

01

5

-1دراسة مدى مناسبة المنتجات المحمية لحاجات

15و2

-6جمع معمومات تفيد في اجراء التنبؤ بحاجات

04و2

والمرتقبين.

العمالء .
العمالء .

00
02

0
4

-0حصر العمالء المرتقبين والزائرين لمموقع

61و2

02

6

-1اجراء دراسات منتظمةعن تقييم فعالية الموقع

60و2

-2جمع معمومات عن المخاطر المتوقعةالتي يمكن أن

15و2

1و02
00

1

-50دراسة الشركات المنافسة واعداد تقارير عن

05و2

تواجو الشركة .

نشاطيا .

02

0
4

-55التعرف عمى الحاجات والرغبات الجديدة لمعمالء

62و2

02

2

-54جمع األفكار الخاصة بتطوير المنتجات .

01و2

01

2

-52اعداد الدراسات الخاصة بتقديم المنتجات

66و2

02

1

-52متابعة تقديم المنتجات الجديدةوتقييميا في

16و2

والخدمات الجديدة .

السوق .

00

5

-51تقديم النصائح الخاصة بكيفية استخدام المنتج.

15و2

06

4

-56اعطاء مرونة في عروض األسعار وتغييرىا عند

11و2

05

4

الضرورة .

⑬

-50دراسة أسعار المنافسين .

12و2

04

5

-51اختبار سياسة التسعير عمى عدد محدود من

41و2

61

2

المتعاممين .

-52التفاوض حول السعر وشروط االستالم والدفع .

22و2

00

2

-40التعرف عمى خطط التوزيع لدى المنافسين .

41و2

61

4

-45تقييم واختيار الموزعين .

52و2

62

2

-44ادارة العالقات مع الموزعين ومتابعة األعمال

20و2

60

5

-42الحصول عمى نماذج كاممة لخطط الترويج

25و2

-42اعداد الكتالوجات االليكترونية الخاصة بمنتجاتنا

60و2

-41اعداد الكتالوجات االليكترونية بشكل طبيعي

46و2

-46اعداد كتالوجات اليكترونية تتغير باستمرارمع

20و2

-40اعداد كتالوجات اليكترونية تتغير باستمرار وفقا

12و2

معيم .

المباشر من المنافسين وغير المنافسين .
بتكمفة أقل .

لمسمع في مواقع االستخدام .

نوعية العمالء الموجيةالييم .

لتغير المنتجات .

61
02
61
60
05

50
6
54
55
2

-41تقديم وسائل تنشيط المبيعات .

65و2

04

0

-42جذب العمالء لمدخول الى الموقع عن طريق

10و2

1و05

1

اعالنات الوسائل األخرى .

(  ) 2التوزيــــــع :
تؤثر االنترنت عمى (  ) % 11مف الشركات فيما يتعمؽ بادارة عالقاتيا

مع موزعي منتجاتيا  ،ومتابعة أعماليا معيـ  .كما تؤثر في عممية اختيار ( ) % 11مف

الشركات لموزعي منتجاتيا سواء المحمييف أو الخارجييف .

⑭

(  ) 1الترويج واالعالن :
تؤثر االنترنت عمى (  ) % 20مف الشركات في اعداد الموقع كوسيمة

اعالنية  ،وامكانية وصوؿ أكبر عدد ممكف مف العمالء اليو أكثر مف أي وسيمة اعالنية أخػرى .
كػما أنيا تساعد في رسػـ صورة ذىنية طيبػة لممنتج والعالمة التجارية لدى (  ) % 13مف

الشركات  .ويرى (  ) % 11مف الشركات أف االنترنت تتيح امكانية جذب العمالء مف الموقع
في األجؿ القصير بتخطيط منظـ بشرط صياغة االعالف بشكؿ جيد عمى الموقع .
(  ) 6العناية بالعمالء :
ويرى (  ) % 20مف الشركات أف االنترنت تساعد في تكويف عالقات
جيدة مع العمالء  .بينما يرى (  ) % 11مف الشركات انيا يمكف أف تمعب دو ار جيدا في تقديـ

خدمات ما بعد البيع لمعمالء  .ويشير (  ) % 11مف الشركات الى أت االنترنت يمكف أف تمعػب
دو ار جيدا في د ارسػة شكػاوى العمالء وامكانية الػرد الفوري عمى شكػاواىـ واستفساراتيـ .

ثالثا  :أىم النتائج والتوصيات

⑮

ناقشت الدراسة أىـ جوانب تأثير استخداـ االنترنت في التسويؽ المباشر بيف منشآت األعماؿ ،

ويخمص الباحث مما سبؽ الى النتائج التالية :

 -6أبرزت الدراسة أف لالنترنت آثا ار ايجابية ممموسة مف قبؿ منشآت األعماؿ فيما يتعمؽ
بممارساتيا لمتسويؽ المباشر فيما بينيا سواء في مجاالت االتصاؿ ،والسرعة ،

والسيولة،ومتابعة األحداث العالمية والمحمية .

 -4كما أبرزت الدراسةوجود معوقات تكتنؼ استخداـ االنترنت في التسويؽ المباشر بيف
منشآت األعماؿ ىي في مجمميا قانونية  ،أو فنية .

 -3كما أوضحت الدراسة أف االنترنت تمعب دو ار حيويا في أنشطة التسويؽ المباشر بيف
منشآت األعماؿ سواء منيا ما يتعمؽ ببحوث التسويؽ  ،أو مكونات المزيج التسويقي ،

أو خدمات ما بعد البيع وادارة العالقات مع العمالء .

ويمكف لمباحث أف يخمص في عجالة لمجموعة من التوصيات المتعمقة باستخداـ االنترنت
في مجاؿ التجارة االليكترونية وذلؾ عمى النحو التالي :

 – 6أصبح مف الضروري أف يعطي الباحثوف في مجاؿ التسويؽ اىتماما أكبر لممجاالت

البحثية المستجدة نتيجة التحوؿ الى ما يعرؼ اآلف بالمنشآت الرقمية  ،وما يعنيو ذلؾ مف
تحديات متجددة أماـ باحثي التسويؽ وممارسيو في منشآتنا العربية .

 – 4ضرورة تعميـ استخداـ االنترنت في كافة منشآتنا العربية  ،وفي كافة مجاالت التعامؿ ،
مع ما يتطمبو ذلؾ مف دعـ لمبنى األساسية التي تيسر ىذا االستخداـ .

 – 3ضرورة أف يصبح التعامؿ الرقمي ثقافة حياة بالنسبة لنا في المنطقة العربية  ،ألف واقع
الحاؿ ينذر بأننا سننقسـ في المستقبؿ القريب الى مستخدميف ليذه التقنيات الحديثة بكؿ

أبعادىا الفنية والثقافية  ،أو أف خارج ىامش الحياة .

 – 2ضرورة اجراء التغييرات التشريعية والقانونية المطموبة لمواكبة ىذا التغيير الذي يمثؿ

تحدي عميقا لبقاء المنظمات .
واهلل الموفق ،،
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