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التشكرات
أشكر هللا وأحمده حمدا كثیرا مباركا على ھذه النعمة الطیبة
والنافعة نعمة العلم والبصیرة.
یشرفني أن أتقدم بالشكر الجزیل والثناء الخالص والتقدیر إلى
نبع العون ،إلى من وجھني دون وھن ،إلى من زودني بكل شحن،
إلى أستاذي الفاضل قوجيل نور العابدين المشرف على ھذه
المذكرة ،لك مني الشكر الجزیل وخالص اإلحترام والتقدیر ودمت
الشعاع المنیر جزاك هللا عنا كل خیر.
یملي علینا الواجب االعتراف بالفضل إلى جمیع األساتذة األفاضل الذین كانوا لنا شرف نھل العلم علىأیادیھم خالل سنوات الدراسة.
كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز ھذا العمل المتواضعشكرا للذین وقفوا في طریقنا فكانوا بذلك حافزا لنا للتحدي والمثابرة لتحقیق النجاح.-و أخیرا نشكر كل من ساھم معنا ولو بكلمة طیبة.

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺷـــﻜــﺮ ﻭ ﺗﻘﺪﻳـــــــﺮ
أﺘوﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻛر اﻟﺠزﯿل إﻟﻰ اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻤﺸرف” ﻗوﺠﯿل ﻨور اﻟﻌﺎﺒدﯿن “
ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت واﻟﻨﺼﺎﺌﺢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ زودﻨﻲ ﺒﻬﺎ طﯿﻠﺔ ﻓﺘرة إﻨﺠﺎز
ھذا اﻟﻌﻤل ،واﻟﺘﻲ ذﻟﻠت ﻟﻨﺎ ﻛل اﻟﺼﻌوﺒﺎت ،وﻋﻠﻰ دﻋﻤﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ
واﻟﻤﻌﻨوي ﻗﺒل اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ .ﻛﻤﺎ أﺸﻛر ﻤوظﻔﻲ وﻛﺎﻻت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤوﺒﯿﻠﯿس
ﻟــوﻻﯿﺔ أم اﻟـ ـﺒ ـواﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻓﻲ إﻨﺠﺎح ھذا اﻟﻌﻤل

مقدمة

مقدمة:
نظ ار للتطور الكبير الذي عرفه قطاع تكنولوجيا المعلومات خالل العقود الثالثة األخيرة ،أصبحت
األجهزة االلكترونية قادرة على ضمان االتصال المباشر واآلني في العملية التسويقية بين مختلف األطراف
والجهات بغض النظر عن تباعد المسافات بينها ،وهذا االتصال يتحقق عبر الشبكات العالمية خاصة
منها شبكة االنترنت التي حققت مزايا جديدة لهذه العملية،وال شك أن هذه التطورات التكنولوجية جعلت
منظمات األعمال تواجه تحديا كبي ار مما أجبرها على التفكير واللجوء إلى أساليب غير تقليدية للعملية
التسويقية،ومن هنا بدأ مفهوم التسويق يأخذ أبعادا جديدة للتعامل مع هذه التطورات التكنولوجية ،إلى أن
ظهر التسويق االلكتروني الذي تضمن كافة األنشطة التي تنفذ من خالل االنترنت ،إليجاد حل لجذب
الزبائن و االحتفاظ بهم و تحقيق األرباح و هو يرتبط بعدة نماذج عمل تتمثل في التجارة االلكترونية ،و
بيع السلع بشكل مباشر للزبائن ،و األعمال التجارية من منظمة إلى منظمة أخرى ،ومن مستهلك إلى
مستهلك ،و مواقع الويب التي تعرض أدلة المبيعات و البيع من قبل الباعة الناشطين على االنترنت ،و
كذلك استخدام شبكات االتصال االجتماعية مثل الفيس بوك ،و إرسال الرسائل اإلعالنية إلى مستخدمي
االنترنت  .و التي تلعب دو ار مهما في التأثير على اتجاهات و ميول المستعملين لالنترنت تجاه المنتجات
المعنية بهذه الرسائل  .ومن المؤسسات التي تمارس هذه األنشطة في عملياتها البيعية و الخدماتية مؤسسة
موبيليس التي تعتبر الرائد في مجال اإلتصاالت في الجزائر و المعتمد التاريخي األول .
كما نجد أن التسويق االلكتروني يوفر القدرة للشركات على متابعة ردود أفعال الزبائن ،من خالل
إحصاء عدد النقرات على موقع الشركة و التعليقات و كمية المبيعات التي تم الترويج لها.
ويعتبر ترويج المبيعات أحد أهم العناصر الترويجية التي أصبحت تعتمد عليها المؤسسات االتصالية
في عملياتها التسويقية خصوصا مؤسسة موبيليس ،أي أن تحقيق عملية االتصال مع البيئة الخارجية من
مستهلكين و مستخدمين و زبائن ،يتوقف على نجاح ما تقدمه المؤسسات من أفكار أو سلع أو خدمات
على مدى فاعلية االستراتيجيات الترويجية المطبقة ،كما يمكن أن ندرك أهمية الدور الذي يقوم به الترويج
في توفير المعلومات عن المنتجات الموجودة في السوق ،و كذا الحفاظ على المستهلكين مما يمكنها من
االستحواذ على أكبر حصة سوقية و ذلك بالتأثير على سلوكهم ،حيث أنه يتغلب على مشكلة جهل
المستهلك بتقديم المعلومات عن المنشاة و منتجاتها و عالماتها التجارية و أسعارها ,كذلك يتغلب النشاط
الترويجي على تردد المستهلك بالعمل على إقناعه و خلق الجو النفسي المالئم ،و الذي من خالله يتقبل
أ

ما يقدم اليه من سلع و خدمات ،و ذلك غالبا ما يكون بتعزيز اإلعالن و غيره من الجهود التسويقية .لذا
يعتبر نشاطا ضروريا ال يمكن االستغناء عنه ،إذ ال يمكن ألي مؤسسة أن تبيع منتجاتها مهما بلغت
درجة جودتها دون الوصول إلى الزبائن المرتقبين وهنا يكمن دور التسويق االلكتروني في تحقيق ذلك.
ومن اجل دراسة و معالجة الموضوع من جميع جوانبه ،تم تقسيم الدراسة إلى إطار منهجي و الذي
تضمن إشكالية الدراسة و تساؤالتها و أهدافها و المنهج المعتمد وصوال إلى مجتمع البحث وعينة الدراسة
و إطار نظري تضمن فصلين :
 تناول الفصل األول التسويق االلكتروني بصفة عامة ،فقد تضمن المبحث األول من هذا
الفصل مفاهيم أساسية حول التسويق االلكتروني ،أما المبحث الثاني فكان حول المزيج
التسويقي و المبحث الثالث تناول مجاالت و مراحل و وظائف التسويق االلكتروني.
 أما الفصل الثاني فقد تناول الشطر الثاني من الدراسة و هو الترويج فتضمن المبحث األول
مفاهيم أساسية حول الترويج ،و المبحث الثاني تناول المزيج الترويجي ،و في األخير مبحث
ترويج المبيعات .
وأخي ار االطار التطبيقي للدراسة الذي تناول دراسة ميدانية في وكاالت موبيليس أم البواقي حيث تطرقنا
إلى التعريف بالمؤسسة و عرض أهدافها و خدماتها و عروضها ،و تحليل البيانات و عرض النتائج
المتوصل إليها.
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اإلطــــار الـــمنهــجي
 اإلشـــكالية.
 أسباب اختيار الموضوع.
 أهـــــــداف الـــدراســـــــة.
 أهـــــميـــة الـــــدراســـــــة.
 ضـــــبـــط الــــمصــــطــلحــات.
 مــــــــــــــــــــجاالت الدراسة.
 الــــمنهــج الــــمســـتخـــدم.
 مـجــتــمع الــــــبـــحث.
 عـــــينة الــــــدراســــــــة.
 أدوات جــــمع الــــــبيـــــانات.
 نظرية البنائية الوظيفية كنموذج إرشادي للدراسة
 الــــدراسات الــــــــــــسابقة.

اإلطار المنهجي
-1اإلشكالية:
تحتاج المؤسسات لتنفيذ نشاطاتها إلى تنظيم جيد للموارد المادية والبشرية بشكل يضمن لها الوصول إلى
تحقيق أهدافها ،فهي منظمة وفق هيكل تنظيمي يبين من خالله الوظائف المراد القيام بها من قبل أشخاص
وجهات وتقنيات تتولى تنفيذ وتسيير كل وظيفة ،ومن بين هذه الوظائف وظيفة التسويق الذي يعد نشاطا يهتم
بدراسة رغبات واحتياجات ومطالب العمالء والمستهلكين وتحويلها إلى سلع وخدمات تلبي رغباتهم ،فهو
يساهم في نجاح المؤسسة وتوسعها وكذا تحقيق األرباح لها خالل فترة معينة.
فالكثير من المؤسسات كانت تعتمد على طرق تقليدية لتروج خدماتها و مبيعاتها في السوق  ،من
خالل االعتماد في استراتيجياتها على عنصر الترويج كونه يمثل في كثير من الحاالت القوة الدافعة للنشاط
التسويقي ،فمهمته تكمن في تعريف المستهلك بالمنتج وخصائصه ووظائفه ومزاياه ،وكيفية استخدامه وأماكن
وجودة بالسوق وأسعاره ،باإلضافة إلى محاولة التأثير على المستهلك واقناعه بشراء المنتج ،وتتبع في تحقيق
ذلك مجموعة من الجهود والخطط التي تكرس خصوصا لتعظيم المبيعات وتحفيز زيادة الطلب على السلع
االستهالكية من خالل وسائل وآليات مختلفة وهذا ما يعرف بعملية ترويج المبيعات ويمثل ترويج المبيعات
كافة األنشطة التسويقية والفعاليات التي تهدف إلى تنشيط وتوزيع وبيع السلع والخدمات لمشروع ما في فترة
زمنية معينة ،وذلك الستمالة السلوك الشرائي للمستهلكين ،حيث ركزت معظم المؤسسات جهودها التسويقية
والترويجية عليه كأسلوب نستطيع من خالله إيجاد قاعدة للتعريف بالسلعة أو الخدمة المعلن عنها وبناء
الصورة الذهنية المناسبة لها لدى الجمهور.
ونظ ار لظهور شبكة االنترنت وتطور تقنية المعلومات وكذا اشتداد المنافسة بين المؤسسات في السوق
االقتصادية ،برز مفهوم التسويق االلكتروني الذي يعتمد على استخدام أجهزة الحاسوب وتكنولوجيا
االتصاالت الرقمية في تحقيق األهداف التسويقية للمؤسسات ،وفي عملية تبادل المعلومات والمنتجات بين
المسوقين وعمالئهم .حيث نجد أن مؤسسة موبيليس باعتبارها مؤسسة اتصالية خدماتية بما أنها السباقة في
السوق تعتمد على األنترنت و تكنولوجيا االتصاالت في تسويق خدماتها و منتجاتها الكترونيا من خالل
مختلف استراتيجيات التسويق االلكتروني ،ولكي تكون عملية ترويج المبيعات فعالة ومؤثر فإنه ينبغي عليها
أن تتماشى مع الجهود التسويقية االلكترونية الواسعة االنتشار خصوصا في ظل المنافسة الشديدة في
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األسواق المحلية واإلقليمية والدولية .وهذا ما يبرز مدى فعالية التسويق االلكتروني في مجال المبيعات ومن
خالل هذا ارتأينا إجراء هذه الدراسة لمحاولة اإلجابة عن التساؤل التالي:
 ما هو دور التسويق االلكتروني في ترويج مبيعات المؤسسة موبيليس؟
والذي تندرج تحته التساؤالت الفرعية التالية:
-1هل تهتم مؤسسة موبيليس بعملية التسويق االلكتروني؟
-2فيما تتمثل وسائل التسويق االلكتروني في مؤسسة موبيليس؟
-3ما مدى فعالية التسويق االلكتروني في مؤسسة موبيليس؟

-2أسباب اختيار الموضوع:
 األسباب الذاتية:
 الرغبة الشخصية في دراسة هذا الموضوع نظ ار لالنفتاح الذي تعيشه المؤسسة الجزائرية والتي أدتبالمؤسسات إلى التسابق لتمييز منتجاتها.
 االهتمام الشخصي بمواضيع النشاطات التسويقية ومجال المبيعات. توسيع الحاصل العلمي المتعلق بالموضوع في إطار التخصص. حب المعرفة واإلطالع . األسباب الموضوعية:
 اختبار المعارف المنهجية المكتسبة وتوظيفها في البحث. محاولة التعرف على التسويق االلكتروني. تسليط الضوء على تقنية أضحت من بين التقنيات األكثر استعماال في مجال التسويق. محاولة التعرف على نتائج التغيرات التي طرأت في األسواق المحلية أو الدولية والتي جاءت نتيجةاشتداد المنافسة واالنفتاح على األسواق.
 زيادة اهتمام المستخدمين بالتسويق عبر شبكة االنترنت على المستوى العالمي ،وزيادة االعتماد عليهكوسيلة لزيادة الفاعلية وتحقيق الريادة في المؤسسات العصرية.
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-3أهداف الدراسة:
يعتبر التسويق االلكتروني من الوظائف التسويقية الحيوية التي تحقق االتصال الفعال بين المؤسسة ونشاطها
ومنتجاتها وبين السوق المستهدفة ،لذا ارتأينا إجراء هذه الدراسة التي تهدف إلى:
 الكشف عن دور التسويق اإللكتروني ومساهمته في رفع مبيعات المؤسسة.
 معرفة مدى اعتماد المؤسسة على التسويق اإللكتروني.
 الكشف عن أهم طرق التسويق اإللكتروني التي تعتمد عليها المؤسسة لترويج منتجاتها.
 توضيح عملية التسويق االلكتروني في تحقيق أهداف المؤسسة.
 معرفة مدى فعالية التسويق اإللكتروني في ترويج مبيعات المؤسسة.

-4أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية الدراسة من أهمية الموضوع بمختلف متغيراته ،فالتسويق اإللكتروني أصبح أكثر المواضيع تداوال
في الوقت الراهن سواء على مستوى األفراد أو المؤسسات ،وفي القطاعين العام والخاص ،فهو يعمل على
توسيع نطاق السوق من خالل النفاذ إلى األسواق المحلية والعالمية وخلق أسواق جديدة ،باإلضافة إلى التوجه
الكبير للمؤسسات على مختلف أنواعها نحو االهتمام بترقية وترويج مبيعاتها عبر شبكة االنترنت لتصنع
فارقا في حجم مبيعات المؤسسة عن منافسيها في السوق.
فممارسة التسويق اإللكتروني تجعل المنتجات من السلع وخدمات متاحة ألكبر عدد ممكن من المستهلكين،
وبناء عالقة قوية ومتينة مع العمالء المحتملين ودوره الكبير في زيادة األرباح.

-5تحديد مفاهيم الدراسة:
 مفهوم الدور:
 لغة  :دار ،يدور ،دو ار ودورانا ،الشيء يتحرك بشكل دائرة ويقال قام بدور خطير على مسرح السياسة
أي أظهر مقدرة ذات أثر بارز وفعالية لها وزنها في الميدان...
 1جبران مسعود .رائد الطالب  ،دار العلم للماليين ،ط ،5بيروت  ،8991 ،ص .178
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 إصطالحا:
 -هو السلوك المتوقع الذي يرتبط بوضع اجتماعي معين..

1

 وظيفة أو مكانة اإلنسان الفرد في موقف كدور األب ،والقائد والداعية وهو الجانب الحركي للمركز،أو كيفية التمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يمنحها أو يفرضها المركز..
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 مفهوم التسويق:
 لغة :يعرف على أنه دراسة السوق وهو علم أو فن التسويق ،هو نظرية التجارة بالبضائع بالجملة –
تجارة -بيع وشراء -متاجرة -تسويق بالبضائع بالجملة.
 اصطالحا :عرفت الجمعية األمريكية التسويق عام  8915على أنه  :العملية الخاصة بالتخطيط
والتنفيذ وتوزيع األفكار والسلع والخدمات الالزمة إلتمام عملية التبادل التي تؤدي إلى إشباع حاجات
ورغبات األفراد وتحقيق أهداف المنظمة.

3

 يعرف األستاذ  :pridend feuellالتسويق عملية خلق وتوزيع وترويج وتسعير السلع والخدمات
واألفكار الالزمة للقيام بعمليات التبادل التي تؤدي إلى إرضاء حاجات ورغبات المستهلكين وتحقيق
أهداف المنظمات في بيئة متغيرة باستمرار...


4

التسويق هو تقييم السلع الخدمات المناسبة لألشخاص المتناسبين وبالسعر المناسب بمزيج اتصال
ترويجي مناسب...

5

التعريف اإلجرائي:
عملية تبادل المنتجات من سلع وخدمات وأفكار وقيم في إطار إداري واجتماعي معين وذلك لحصول األفراد
على حاجاتهم ورغباتهم منها.

 1عصمت عدلي علم االجتماع األمني ،دار المعرفة الجامعية ،ط ،8اإلسكندرية ،1008 ،ص .85

 2خضير شعبان :مصطلحات في اإلعالم واالتصال ،ط ،8دار اللسان العربي ،الجزائر8211 ،هـ ،ص 91

 3حسن الكرمي سعيد :قاموس المغني األكبر ،معجم اللغة االنجليزية الكالسيكية والمعاصرة ،انجليزي عربي  ،بيروت ،مكتبة لبنان ،1008 ،ص
.777

 4محمد أمين السيد علي -أسس التسويق ،-مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،ط ،1081 ،8ص ص .17-15

 5زياد محمد الشرمان ،عبد الغفور عبد السالم:مبادئ التسويق ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،1009 ،8ص .85
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اإلطار المنهجي
 مفهوم التسويق اإللكتروني:
 ا ستخدام الوسائل االلكترونية في إجراء العمليات التجارية التبادلية بين األطراف المعنية بدال من
عمليات االتصال المباشر.


1

هو استخدام االنترنت والتقنيات الرقمية المرتبطة به لتحقيق األهداف التسويقية وتدعيم المفهوم
التسويقي.

2

 هو عملية استخدام شبكة اال نترنت والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق األهداف التسويقية للشركات ،وتدعيم
المفهوم التسويقي الحديث ،وبالتالي يمكن للمسوقين عبر االنترنت أن يقوموا بنشر المعلومات عن
منتجاتهم وشركائهم بسهولة أكثر وحرية أكبر مقارنة بالتسويق التقليدي وبالتالي أصبحت المنافسة
في عصر االنترنت أقوى وأشد بشكل ال يمكن تصديقه ،وال التنبؤ به.

3

اإلجرائي:
عملية تطبيق مبادئ التسويق وتقنيات االتصال من خالل أجهزة اإلعالم االلكتروني ،وبشكل خاص االنترنت
و التقنيات الرقمية لنشر البيانات حول السلع و الخدمات من أجل تحقيق أهداف التسويق المرجوة لمؤسسة
موبيليس.
 تعريف الترويج:
 لغة :روج :راج ،رواجا :نفق ،وروجته ترويجا :نفقته ،أي تنفيق الشيء.

4

 اصطالحا:
 هو االتصال باآلخرين و تعريفهم بأنواع السلع التي بحوزة البائع و التنسيق بين جهود البائعفي إقامة منافذ للمعلومات و في تسهيل بيع السلع أو الخدمة أو في قبول فكرة معينة .

5

 هو نشاط االتصال التسويقي الذي يهدف إلى إخبار أو إقناع أو تذكير األفراد بقبول أوبإعادة الش ارء أو بالتوجيه أو باستخدام منتج أو فكرة أو مؤسسة.

6

 1سمر توفيق صبرة ،التسويق االلكتروني ،دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع ،ط ،1080 ،8ص .22
 2محمد عبد العظيم أبو النجا :التسويق االلكتروني ،الدار الجامعية ،1001 ،ص .18

 3أبو قحف عبد السالم وآخرون ،التسويق ،المكتب الجامعي ،القاهرة ،1007 ،ص .217

 4عصام الدين أمين أبو علقة :الترويج (المفاهيم ،االستراتيجيات ،العمليات) النظرية والتطبيق ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،دط ،ص .15
 5محمود جاسم الصميدعي،بشير عباس العالق،أساسيات التسويق الشامل و المتكامل ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن  ،دط ،ص815
 6عصام الدين أمين أبو علفة ،مرجع سبق ذكره،ص.15

5

اإلطار المنهجي
 التنسيق بين جهود البائع في إقامة منافذ للمعلومات لتسهيل عملية بيع السلعة أو الخدمة أوالفكرة.

1

التعريف اإلجرائي:
هو كل نشاط تمارسه مؤسسة موبيليس من أجل االتصال بالمستهلكين وتعريفهم بأنواع السلع والخدمات
المتوفرة لديها ومحاولة إقناعهم بشراء المنتج.
 مفهوم ترويج المبيعات:
 اصطالحا:
يقصد به كل األساليب الهادفة لتنشيط المبيعات عن طريق ترغيب فئات المستهلكين في األسواقالمستهدفة على زيادة مشترياتهم من السلعة أو الخدمة و هناك عدة أدوات يمكن استخدامها في
ترويج المبيعات كالهدايا الترويجية و التذكارية من قبل منتجي مختلف السلع االستهالكية أو
الصناعية .

2

هو القيام بمختلف األنشطة التي تهدف إلى تنشيط و توزيع و بيع السلع و الخدمات لمشروع ما ،و هو نوع من البيع الغير الشخصي و هدفه األساسي زيادة المبيعات في المدى القصير في حدود
معينة و في منطقة جغرافية معينة.

3

 اجرائيا :
نشاط ترويج المبيعات هو أسلوب ترويجي يهدف إلى االستمالة المباشرة للسلوك الشرائي للمستهلكين  ،و
كذلك يستخدم لزيادة مبيعات مؤسسة موبيليس.
 تعريف المؤسسة:
 لغة  :هو اسم مكان للفعل أسس و مصدره تأسيس ومعناه جعل للشيء أساسا أي قاعدة معينة
ويعني عملية جمع عوامل معينة أو معطيات وترتيبها من اجل تحقيق هدف معين أي أن

1سمير عبد الرزاق العبدلي :وسائل الترويج التجاري (مدخل تحليلي متكامل) ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،ط ،1088 ،8ص .89

 2فتحي أحمد ذياب عواد  ،المبيعات و التسويق في المنظمات المعاصرة  ،دار الرضوان للنشر و التوزيع  ،ط ،1081 ، 08ص.171
 3محمد عبده حافظ  ،تنشيط المبيعات السياحية  ،السحاب للنشر و التوزيع  ،ط ،08ص .818
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اإلطار المنهجي
المؤسسة هي المكان الذي نطبق فيه مختلف هذه العمليات وتعد المؤسسة مكانا الجتماع
أشخاص تتكامل قد ارتهم من اجل إنتاج خدمة وكلما ينفع المجتمع

1

 اصطالحا:
هو الوحدة االقتصادية التي تتجمع فيها الموارد البشرية والمادية الالزمة لإلنتاج االقتصادي.تنظيم اجتماعي معين الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خالل الجمع بين عوامل إنتاجيةمعينة ،ثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح المتحصل من الفرق بين اإليراد الكلي الناتج من ضرب سعر
السلعة في الكمية المباعة منها وتكاليف اإلنتاج.
هي القوالب التي تنظم الناس فيها شؤونهم في عالقاتهم ببعضهم البعض ،والمؤسسة جهاز عمل ،وأجهزةالعمل تشمل على تركيبات ونظم وأدوات وتجهيز وتوزيع...

2

 التعريف اإلجرائي:
هو إطار قانوني لتجمع بشري هادف يتم في نطاقه توحيد وتنسيق جهود األعضاء لتحقيق أهداف معينة ،كما
يمكن اعتبارها أنها نظام مستقل أنشئ من أجل غايات معينة ومحددة حسب طبيعة المؤسسة.

 -6مجاالت الدراسة:
 المجال المكاني:
قامت مجموعة البحث بإجراء دراسة ميدانية ،في مؤسسة موبيليس التي تعد فرع من مجمع اتصاالت الجزائر
و أول متعامل للهاتف النقال بالجزائر .و تحديدا وكاالت والية أم البواقي ) أم البواقي ،عين البيضاء ،عين
مليلة ،عين فكرون(.
 المجال الزماني:
ويشمل الفترة الزمنية التي استغرقناها إلجراء دراستنا و الوصول لنتائجها ،حيث تم الشروع في إنجاز
هده الدراسة مند شهر أكتوبر سنة  1085حيث كانت البداية بمرحلة االستكشاف وضبط الموضوع وذلك
بجمع المادة العلمية النظرية المتعلقة بالموضوع ،و قد استمر ذلك إلى غاية81أفريل . 1087

1عبد اهلل محمود عبد الرحمان ،سوسيولوجية التنظيم ،دار المعرفة الجامعية . ،اإلسكندرية ،ص10 .

 2نوري منير ،تسيير الموارد البشرية ،ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط ،1082 ،1ص ص .85-82
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اإلطار المنهجي
دامت الدراسة الميدانية في هذه الوكاالت مدة 10يوم من 18مارس إلى  81أفريل  ، ،1087بغرض
الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات وتكوين فكرة شاملة وسليمة عن دور التسويق االلكتروني في
ترويج مبيعات المؤسسة .حيث تم إنجاز استمارة االستبيان وعرضها على األستاذة المشرفة و المحكمين،
وبعد التعديل تم توزيعها على المبحوثين بتاريخ  80أفريل  ، 1087وشرعنا في تفريغ بياناتها و تحليلها ،
وبعدها تم تحرير التقرير النهائي للدراسة.

-7اإلجراءات المنهجية للدراسة :
منهج الدراسة:بما أن دراستنا تتمحور حول الدور فهي تندرج ضمن الدراسات الوصفية ،بالتالي فالمنهج خطوة رئيسية
في ترتيب وتنظيم أفكار الباحث من أجل الوصول إلى نتائج منطقية في مختلف مراحل بحثه ،ويقصد به":
األداة التي تقف إلى جانب الباحث حتى يستطيع تحقيق كل أهداف بحثه ،وهو وسيلة تمكنه من بناء بحثه
وفق خطة متكاملة تسمح له بعدم الخروج من متطلبات ذلك البحث".

1

 كما يعرف بأنه ":الطريق المتبع للكشف عن هذه الدراسة ،بواسطة استخدام مجموعة من القواعد التي
ترتبط أساسا بتجميع البيانات وتحليلها ،حتى تساهم في توصيل إلى نتائج ملموسة".

2

وقبل التطرق إلى المنهج المستخدم البد أن اإلشارة إلى تعدد المناهج التي تختلف باختالف المواضيع
المعالجة وزاوية معالجتها ،وأن لكل منهج شروط ومتطلبات وقدرات محدودة في البحث والتقصي،
وتفرض على الباحث استخدامها في حاالت معينة ،وأن عملية اختيار الباحث للمنهج المتبع ال تتم
بطريقة اعتباطية ،بل حسب طبيعة الموضوع المعالج الذي يفرض على الباحث اختيار منهج على آخر
تم اعتماد هذا النوع من الدراسات الوصفية ألنها تستهدف التعرف على التسويق االلكتروني واإلحاطة
بجميع جوانبه من خصائص ووظائف والكشف عن مدى فعاليته في ترويج المبيعات ،واإلسهامات التي
يقدمها للمؤسسة ،ولإلجابة على إشكالية بحثنا تم االعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي الذي

 1صالح بن نوار :مبادئ في منهجية العلوم االنسانسة واالجتماعية ،دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع ،1081 ،ص ص .811-811
2محمد الهادي محمد :أساليب توثيق البحوث العلمية ،المكتبة األكاديمية الجزائر ،8995 ،ط ،7ص .117
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اإلطار المنهجي
يستهدف دراسة واقع األحداث والظواهر والمواقف واآلراء وتحليلها وتفسيرها بغرض الوصول إلى
استنتاجات مفيدة إما لتصحيح هذا الواقع أو استكماله.

1

 وهو" عبارة عن محاولة لتفسير وتحليل وتقرير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة ،كما أنه
يهدف إلى الوصول إلى بيانات يمكن تصديقها وتفسيرها وتعميمها لالستفادة منها في المستقيل.

2

باإلضافة الى منهج المسح الشامل وعليه قمنا باختيار وكاالت موبيليس لوالية أم البواقي ) أم
البواقي،عين البيضاء ،عين مليلة ،عين فكرون ( كعينة لدراستنا ،حيث قررنا من خاللها توزيع  27استمارة
استبيان تضم كل العاملين المتواجدين بالوكاالت ,لتسهيل عملية الضبط للعمال وتفريغ البيانات و الوصول
الى نتائج دقيقة.
وعليه فالمنهج الوصفي هو المنهج األكثر مالئمة لموضوع الدراسة من أجل الكشف عن دور التسويق
االلكتروني في ترويج مبيعات المؤسسة ،وألنه كفيل بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الوصفية والالزمة
بغرض تحليل واستخدام البيانات وتفسيرها بهدف معرفة الدور الذي يلعبه التسويق عبر شبكة االنترنت في
رفع وتنشيط المبيعات داخل المؤسسة ،كما أن نتائجه تقدم خدمة كبيرة في رسم الخطط في المستقبل والتي
تؤدي إلى تحسين عمل المؤسسة وتطويرها إلى األفضل.

مجتمع البحث:إن خطوة تحديد مجتمع البحث هي من الخطوات األساسية لكل دراسة ،فهو يشير إلى جميع مفردات
الظاهرة التي يدرسها الباحث ،بمعنى آخر أنه المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث إلى أن يعمم
عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة.

3

حيث يتمثل مجتمع البحث في دراستنا هذه في –العاملين في مؤسسة موبيليس.-

عينة الدراسة:إن اختيار العينة المالئمة للبحث من أهم المشكالت التي تواجه أي باحث فيجب أن تحمل العينة كل
الخصائص والمميزات التي تمثل المنبع األصلي تمثيال صحيحا 4.وانطالقا من موضوع دراستنا قمنا باختيار
 1مصطفى حميد الطائي ،خير ميالد أبو بكر :مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في اإلعالم والعلوم السياسية ،دار الوفاء ،مصر ،ط ،8ص .121
2ابراهيم محمد تركي :دراسات في مناهج البحث العلمي ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،القاهرة ،1007 ،ط ،8ص .821
 3كامل محمد المغربي ،مرجع سبق ذكره ،ص .10

 4منال المزاهرة :مناهج البحث اإلعالمي ،دار المسيرة ،عمان ،ط ،1082 ،8ص .810
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اإلطار المنهجي
العاملين بوكاالت والية أم البواقي ،كأسلوب العينة القصدية أو العمدية التي يعمد إليها الباحث أو يقصد
إ جراء الدراسة على فئة معينة وقد يكون هذا التعمد العتبارات علمية كوجود أدلة وبراهين مقبولة ومنطقية
تؤكد على أن هذه العينة تمثل المجتمع ،ففي هذه الحالة تكون نتائج الدراسة مقبولة.

1

-80أدوات جمع البيانات:
تعد مرحلة جمع البيانات من المراحل األساسية في أداء البحث العلمي الذي يحتاج إلى عناية خاصة من
قبل الباحث ،حيث تعتمد أي دراسة بعض النظر عن نوعها على أدوات مناسبة (المالحظة ،االستبيان،
المقابلة) ليتمكن الباحث من جمع البيانات والمعلومات لتحقيق أهداف دراسته ،لذلك اعتمدنا في بحثنا
هذا على أكثر من أداة حتى نستطيع أن ندرس الموضوع ،ونلم بجميع أبعاده وتتمثل في المالحظة
واالستبيان.
 المالحظة :تعد مصد ار من مصادر جمع المعلومات ،وهي اإلدراك الهادف والقصدي للظواهر
المرتبطة بموضوع الدراسة دون التدخل الشخصي للباحث في مجرى واتجاهات الظاهرة ،بمعنى أنه يسجل
ثم يالحظ.

2

وهي إحدى الوسائل المهمة في جمع البيانات وهناك قول شائع بأن العلم يبدأ بالمالحظة .إن المالحظة
تستخدم في جمع البيانات التي يصعب الحصول عليها عن طريق المقابلة واالستفتاء ،وذلك لدعم تعاون
المبحوثين كما تستخدم في البحوث االستكشافية والوصفية والتجريبية.

3

وقد تم استخدام المالحظة البسيطة في هذا البحث وهي :مالحظة الظواهر تلقائيا في ظروفها الطبيعية دون
إخضاعها للضبط العلمي ،ويقوم فيها الباحث بالمالحظة دون أن يشارك في نشاط تقوم به الجماعة.

4

حيث قمنا في فترة إجراء الدراسة الميدانية بمالحظة عمل المؤسسة ،والتعرف على المعلومات الخفية التي لم
يدلي بها العمال ،باإلضافة إلى مالحظة الموقع االلكتروني للمؤسسة حول كيفية توظيف اإلعالنات حول
منتجاتها وكذا الرسائل االلكترونية والرسائل الجماعية اإلعالنية .sms
 1كامل محمد المغربي ،مرجع سبق ذكره ،ص .827

 2منذر الضامن" :أساسيات البحث العلمي ،دار المسيرة ،األردن،ط ،1007 ،8ص .92

 3كامل محمد المغربي :أساسيات البحث العلمي في العلوم االنسانية واالجتماعية ،دار الثقافة ،األردن ،1088 ،ط ،2ص ص .818-810
 4سامية محمد فهد وآخرون :مناهج البحث في الخدمة االجتماعية ،دار المعرفة الجماعية ،مصر ،دس ن ،دط ،ص .812
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 االستبيان:
تعتبر استمارة االستبيان األداة الرئيسية في عملية جمع البيانات ،ولقد تمت صياغتها انطالقا من مشكلة
البحث واألسئلة التي أثارها لتحقيق أهداف الدراسة ،وتعرف بأنها ":أداة تحتوي على مجموعة من األسئلة
الموجهة إلى عينة من األفراد حول موضوع مرتبط بأهداف الدراسة".

1

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على استمارة وجهت للعاملين وكاالت مؤسسة موبيليس لوالية أم البواقي )وكالة
عين البيضاء ،وكالة عين مليلة ،وكالة عين فكرون( كونهم على دراية بمهمة التسويق االلكتروني و مدى
فعاليته في المؤسسة ،حيث أنها احتوت على 4محاور وهي :محور البيانات الشخصية ،مكانة التسويق
االلكتروني داخل المؤسسة ،طرق ممارسة التسويق االلكتروني في المؤسسة ،فعالية التسويق االلكتروني في
المؤسسة.
وقد تم صياغة وتعديل االستمارة بالتعاون مع األستاذ المشرف ثم عرضها في مرحلة موالية على
لجنة من األساتذة المحكمين:
 األستاذة ليندة ضيف
 األستاذة ماضوي مريم
 األستاذ بومشعل يوسف
 األستاذ بن زايد فريد
 األستاذ مليك محمد
 األستاذ زياد إسماعيل
وبعد مراجعة المالحظات المقدمة من طرف األساتذة األفاضل تم تجهيز استمارة االستبيان في شكلها
النهائي والمشكلة من 11سؤاال وتوزيعها على وكاالت موبيليس في غضون  10يوم واعادة استرجاع األجوبة
ليتم تفريغ بياناتها وتحليل نتائجها نهاية.

 1خضيرة شعبان ،مصطلحات في اإلعالم واالتصال ،دار اللسان العربي8211 ،ه ،ط ،8ص .89
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 -80نظرية البنائية الوظيفية كنموذج إرشادي للدراسة:
تشير إلى تحديد عناصر التنظيم والعالقات بين هذه العناصر والوظيفة ،مع تحديد األدوار التي يقوم بها كل
عنصر في عالقته بالتنظيم الكل ،وهو مدى مساهمة العنصر في النشاط االجتماعي الكلي ويتحقق الثبات
واالتزان من خالل توزيع األدوار على العناصر بشكل متكامل.

1

 مسلمات البنائية الوظيفية:
- 8النظر إلى المجتمع على أنه نظام يتكون من عناصر مترابطة وتنظيم نشاط هذه العناصر بشكل
متكامل.
- 1يتجه هذا المجتمع في حركته نحو التوازن ومجموع عناصر تضمن استمرار ذلك ،بحيث لو حدث
أي خلل في هذا التوازن فإن القوى االجتماعية سوف تنشيط الستفادة من هذا التوازن.
- 1كل عناصر النظام واألنشطة المتكررة فيه تقوم بدورها في المحافظة على استقرار النظام.

2

- 2األنشطة المتكررة في المجتمع ضرورة الستمرار وجوده ،وهذا االستمرار مرهون بالوظائف التي
يحددها المجتمع لألنشطة المتكررة لتلبية حاجات المجتمع وتقوم العالقة بين هذه العناصر وعناصر
النظم األخرى.

3

- 5تقوم هذه النظرية من منطلق أنه في أي مجتمع هناك عوامل أو قوى اجتماعية تتفاعل برق محددة،
أو متميزة لخلق نظام إعالمي قوي يستخدم ألداء وظائف متعددة ومتنوعة تسهم في إعادة تشكيل هذا
المجتمع ،وفي هذا الصدد يقول –هيربرت -أن النظم اإلعالمية تقدم وظائف هي اإلعالم والتحليل
والتفسير والتعليم والتنشئة واالجتماعية والسياسية واإلقناع والعالقات العامة ،والترويج واإلعالن
والترفيه والفنون ،وهذه الوظائف التي تقوم بها النظم اإلعالمية تقوم بدورها في تغيير المجتمع الذي
قام بوضعها وتأثير وسائل اإلعالم إن كان قابال للنقاش ،إال أنه من المتفق عليه أن وسائل اإلعالم
تسهم بدورها في تغيير المجتمع ،وأي مجتمع صناعي آخر في العالم.

4

كما تهدف هذه النظرية للمحافظة على التنظيمات وتدعيمها واستمرارها واستقرارها خاصة وأنها
تتمتع بأبعاد تحليلية وتصويرية قادرة على توضيح التداخل بين مختلف المنظمات ،وعليه فإن البنائية

5مي العبد هللا :نظريات االتصال ،دار النهضة العربية ،لبنان ،ط ،1ص .881

 2صالح محمد أبو الحامد :سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،ط ،2عمان ،1002 ،ص .25
 3مي العبد هللا ،مرجع سبق ذكره ،ص .875

 4بسام عبد الرحمان المشاقبة ،نظريات االعالم ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،1088 ،8ص .99
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الوظيفية لم تأتي بغية فرص الحتمية االجتماعية لها ،حتى لو الحظنا بأنها ذات غاية في تنظيم
المجتمع من خالل تحليل وتصور جعل النظرية تتطور وتزدهر على مختلف األصعدة.

1

 إسقاطها على الدراسة:
باعتبار ا لمؤسسة نسق عام فهي لها مجموعة من األنساق الفرعية ،هذه األنساق تتفاعل مع بعضها البعض،
وتؤدي أدوا ار داخل المؤسسة ومن هذه األنساق الفرعية نجد عملية التسويق االلكتروني الذي يلقي إقباال كبي ار
من قبل المستخدمين عبر شبكة االنترنت ،من خالل الوظائف التي يحددها السوق بغية المساهمة في
تحقيق أهداف المؤسسة كذاك من خالل األنشطة المتكررة الخاصة بالتسويق االلكتروني التي تهتم بالمنتج
والسعر من أجل ترويج المبيعات ،والمنافسة وتحسين الصورة ،وبالتالي فإن وظيفة تهتم وتسعى إلى الحفاظ
على عملية التواصل مع العمالء المحتملين لبيع منتجات المنظمة.

 -18الدراسات السابقة:
إن أية دراسة علمية ال يمكنها أن تنطلق من فراغ إذ البد من االعتماد على الدراسات السابقة سواء
باالنطالق من نتائجها أو ما وصلت إليه ،أو محاولة تفيد ما توصلت إليه من خالل إدخال المتغيرات أو
معطيات جديدة غابت عن الباحثين السابقين أو االنطالق منها بأخذ زاوية جديدة لم يتم االهتمام بدراستها من
قبل أو االعتماد عليها في تدعيم البحث الذي يتم إجراءه وقد تناولنا موضوع :دور التسويق االلكتروني في
ترويج المبيعات.
وبما أن معظم الدراسات تطرقت إلى دور التسويق االلكتروني وترويج المبيعات ،نستعرض بعض هذه
الدراسات التي تعرضت لذلك.
 الدراسة األولى:
دور التسويق االلكتروني في دعم الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية "دراسة سوق الهاتف النقال
في الجزائر" الطالبة زينب شطيبة" ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير،جامعة قاصدي
مرباح-والية ورقلة-السنة الجامعية2014 /2013:

 1مي العبد هللا ،مرجع سبق ذكره ،ص .127
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 ملخصها:تهدف هذه الدراسة إلى بحث موضوع التسويق االلكتروني باعتباره كأداة داعمة لتحقيق الميزة التنافسية
فمع ظهور االقتصاد الرقمي أصبحت المؤسسات التي لها قدرة عالية على تلبية الطلب في الوقت
المناسب وبالشكل المطلوب هي المؤهلة على احتالل موقع الرائد في هذه السوق وهذا ما يستدعي
االعتماد على التسويق االلكتروني أو ما يسمى بممارسة وظيفة التسويق باستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصال حيث قامت الباحثة بطرح التساؤل التالي:
إلى أي مدى يمكن أن يساهم التسويق االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية ،وهل تمتلك المؤسسة
االقتصادية الجزائرية استراتيجيات واضحة لتبني هذا الخيار لمواجهة المنافسة؟
وجاءت التساؤالت الفرعية لهذه الدراسة على النحو التالي:
- 8ما المقصود بالميزة التنافسية وما هي محدداتها؟ وما هي مصادري الميزة التنافسية وما هو دور
سلسلة القيمة في تحقيق هذه الميزة بالنسبة للمؤسسة؟
- 1ماذا تقصد بالتسويق االلكتروني؟ وما هي أهميته وحداته؟
- 1ما هي مختلف االستراتيجيات المتاحة أمام المؤسسات االقتصادية لتحقيق ميزة تنافسية؟
- 2ما مدى مساهمة التسويق االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية أو هل يدرك القائمون على مؤسسات
االتصال موضع الدراسة أهمية التسويق االلكتروني في التعامل؟
- 5هل يدرك زبائن مؤسسات االتصال موضع الدراسة أهمية التسويق االلكتروني في التعامل؟
- 7هل حققت المؤسسة االقتصادية الجزائرية نجاحا ملموسا في مجال التسويق االلكتروني؟
وقدمت الباحثة الفرضيات التالية:
- 8هناك عالقة معنوية بين المعرفة بالسوق واختيار اإلستراتيجية التنافسية.
- 1هناك عالقة معنوية بين المعرفة بالسوق واختيار اإلستراتيجية التنافسية.
- 1هناك عالقة معنوية بين استخدام التسويق االلكتروني وزيادة الحصة السوقية بالمؤسسة.
- 2توجد عالقة معنوية بين الخصائص الشخصية للزبون وتصفح الموقع.
- 5يوجد عالقة بين استخدام التسويق االلكتروني وجودة الخدمة المدركة من طرف الزبون.
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ولقد اعتمدت على ثالثة فصول:
الفصل األول :بعنوان "الميزة التنافسية اإلطار النظري وفيه مفاهيم ،مصادر الميزة التنافسية ،استراتيجيات
المؤسسة واالستراتيجيات التنافسية.
الفصل الثاني :المعنون بـ "التسويق في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصال" وفيه تم التطرق إلى ماهية
تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،الشبكة المعلوماتية ،التسويق االلكتروني.
الفصل الثالث :بعنوان " التسويق االلكتروني والميزة التنافسية" واحتوى على تطور قطاع االتصال بالجزائر
والعالم العربي وعروض سوق الهاتف النقال في الجزائر (موبيليس -جيزي -نجمة) واإلجراءات المنهجية
للدراسة الميدانية.
 وأهم النتائج المتوصل إليها:
 على المؤسسة دراسة المحيط سواء الداخلي أو الخارجي لكي تتأقلم مع المتعاملين معها سواء كانواأفراد أ هيئات أو أسواق ويتوقف نجاحها وبقائها على مدى قدرتها على تحقيق أهداف المتعاملين
معها.
 أصبح التسويق االلكتروني أداة اتصال المؤسسة مع محيطها الخارجي وبالتالي يسهل العمليةالتسويقية من خالل مساهمته في عرض منتجات المؤسسة في األسواق المستهدفة.
 إن التسهيالت التي جاءت بها تكنولوجيا المعلومات واالتصال تصب في خدمة الزبون ذلك أنالتطورات التي جاء بها التسويق االلكتروني غيرت من مالمح االتصال بالعالم الخارجي.
 نقد الدراسة:على هذا األساس فإن هذه الدراسة تشترك مع دراستنا في اإلطار الجغرافي كونهما دراستان محليتان
وان كلتاهما تسعيان لمعرفة دور التسويق اإللكتروني,كما تشتركان في بعض العناصر النظرية
الخاصة بعنصر التسويق االلكتروني ,كما تختلفان في أداة جمع البيانات حيث ركزنا على المالحظة
و االستبيان في حين اكتفت هذه الدراسة باالستبيان ,كذلك اختلفا في المتغير التابع .
سمحت لنا هذه الدراسة في إعطاء نظرة شاملة في معرفة دور التسويق االلكتروني في دعم الميزة التنافسية
في المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتوجيهها فهي دراسة أجريت حديثا نوعا ما سنة .1009
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ولقد استفدنا منها في بعض المصطلحات ومعرفة بعض استراتيجيات المؤسسة في السوق وكيفية تعاملها
معه.
أما فيما يخص االختالف فهذه الدراسة اختلفت عن دراستنا في عينات الدراسة فهي اعتمدت على معرفة
اتجاهات زبائن المؤسسة نحو التكنولوجيا،ولكن رغم ذلك لقد تم االستفادة من الدراسة واالعتماد عليها.
 الدراسة الثانية:
بعنوان  ":التسويق االلكتروني في المؤسسة الخدماتية -دراسة مقارنة بين جيزي وموبيليس -ليلة عبد
الرازق ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير،جامعة قاصدي مرباح-والية ورقلة-السنة
الجامعية 2014/2013
تنظر الدراسة إلى أن الخدمة أصبحت من القطاعات الجوهرية واألساسية في حياة األفراد نظ ار لكونها مكملة
لحياة الفرد في المجتمع ،فقد استعملت المؤسسات الخدماتية للتسويق الجيد بالدرجة األولى ،وبانتقال العالم
إلى ثورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اتجهت معه وانتقلت المؤسسات الخدماتية لهذه الثورة لتقدم خدماتها
بأعلى التقنيات وأحدث الطرق فاعتمدت في تسويق خدماتها على التسويق االلكتروني وأكبر دليل على
شركات االتصال الجزائرية جيزي ،موبيليس ،نجمة.
وقد جاءت أسئلة الدراسة على النحو التالي:
ما مدى تأثير التسويق االلكتروني على ترويج الخدماتية الجزائرية؟
ويتفرع تحت هذا اإلشكال ثالثة أسئلة:
 كيف أثرت التكنولوجيا الحديثة على التسويق؟
 ما واقع التسويق في المؤسسات الخدماتية الجزائرية؟
 ما هي الخطة المثلى للتسويق االلكتروني في كل مؤسسة من المؤسسات الخدماتية الجزائرية؟
وقدمت الباحثتان ثالث فرضيات تتمثل في:
- 8إن السياسات التسويقية لشركات اتصاالت الجزائر تؤثر على درجة والء المشتركين لها.
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- 1إن شركات االتصاالت الجزائرية جيزي – موبيليس – نجمة تعتمد في تسويقها االلكتروني بشكل
أساسي على المواقع للترويج لخدماتها.
- 1إن شركات االتصاالت الجزائرية تعتبر وسائل اإلعالم السمعية والبصرية األهم واألكثر تأثي ار لذا
فهي تركز عليها في سياستها التسويقية.
ولقد قسمت الدراسة إلى  2فصول:
الفصل األول :وهو الفصل المنهجي ومحدد في مشكلة الدراسة وأهميتها ،أهدافها ،فرضيات الدراسات،
أسباب اختيار الموضوع والمنهج المتبع.
الفصل الثاني :يتضمن التسويق والتسويق االلكتروني.
الفصل الثالث :المفاهيم العامة للخدمات باإلضافة إلى معرفة كيفية تحديد المؤسسة لمكانها في السوق
الذي استهدفه استنادا إلى مجموعة من المعايير.
الفصل الرابع :فيه إجراءات الدراسة مقارنة بين أكبر المؤسسات الخدماتية في الجزائر :أوراسكوم،
تيليكوم ،جيزي ،إتصاالت الجزائر ،موبيليس ،الوطنية لالتصاالت ،نجمة.
 وتتمثل نتائج الدراسة في:
 اتضح أن السياسة التسويقية لشركات االتصاالت في الجزائر تؤثر على درجة والء المشتركين فكانتنسبة الذين تعرفوا على خدمات الشركة .%51
 نجد نسبة  %71ال يستعملونها كوسيلة للتعرف على خدمات الشركة وهذا دليل على أن المواقع ماهي إال وسيلة ومكملة للتسويق التقليدي ،وهذا راجع إلى ثقافة المجتمع الذي ال يزال يتأثر بالطرق
التقليدية.
 لقد اتضح أن وسائل االعالم السمعية والبصرية تعتبر الوسيلة األهم واألكثر تأثي ار في المشتركين. نقد الدراسة:هذه الدراسة لها صلة بموضوعنا كونها درست موضوع التسويق االلكتروني أو التسويق عبر االنترنت لقد
اعتمدنا عليها في عدة جوانب وعدة مصطلحات ومعلومات التي تخص ماهية التسويق اإللكتروني ،وقد
اتفقت الدراستين من خالل البحث في معرفة مكانة التسويق االلكتروني ومدى فعاليته في المؤسسة
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واشتركا في المنهج المستخدم و هو المنهج الوصفي وكذا تم توظيف أكثر من أداة لجمع البيانات في
كلتا الدراستين و المتمثلة في المالحظة و استمارة االستبيان إضافة إلى التقاء الدراستين في اإلطار
الجغرافي إذ أنهما دراستان محليتان ،واختلفا في الميدان التطبيقي حيث أننا اعتمدنا على المؤسسة
االتصالية في حين الدراسة السابقة اعتمدت على المؤسسة الخدمية كذلك اختلفا في المتغير التابع .
الدراسة الثالثة
كيفية ترويج األدوية في الجزائر  ،دراسة حالة  ،مجمع صيدال  ،للطالبة  ،قالل مريم  ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير شعبة العلوم التجارية

تخصص تسويق.جامعة امحمد بوقرة-والية بومرداس-السنة

الدراسية2015/2014:
ملخصها
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة إلى تبيان كيفية ترويج األدوية ألن المنتجات الدوائية تتطلب الترويج لغيرها
من المنتجات لكن ترويج المنتجات العادية يكون موجه نحو المستهلك مباشرة بينما ترويج األدوية يكون
موجه نحو الفئة صاحبة قرار وصف الدواء مثل األطباء و الصيادلة .
حيث قامت الطالبة بطرح مشكلة بحثية مفادها هل األدوية تخضع للترويج كباقي المنتجات و ما مدى تطبيق
مؤسسة صيدال لسياسة الترويج ؟
ضمن هذه اإلشكالية تندرج األسئلة الفرعية الذاتية
 -/8ماذا تقصد بالترويج ؟ و ما هي مختلف األساليب الناجحة لترويج األدوية ؟
 -1ما المقصود بالدواء ؟ و ما هي أهميته ؟
 -1ما هو واقع الترويج في مؤسسة صيدال ؟
 -2لمن تروج األدوية ؟
و لإلجابة على هذه التساؤالت اقترحت الفرضيات التالية
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 -/8الترويج هو نشاط يعمل على التعريف باألدوية إلبراز مختلف المزايا التي تتمتع بها هذه األدوية و
كذلك األعراض التي تخلفها
 -/1الدواء هو م نتوج صحي يمثل حاجة ضرورية للفرد وهو وقائي وعالجي ولكن كائن حي كما فيه
الحيوان والنبات
 -1يتم ترويج األدوية لمختلف األطباء والصيادلة والمستهلكين من أجل إظهار مزايا الدواء وخصوصياته
وكيفية استعماله
 -/2الترويج له مكانة في المؤسسة صيدال نظ ار لدوره الفعال في اإلعالن عن أدويتها وتحقيق أهدافها
التسويقية .
و قد قسمت هذه الدراسة إلى إلى ثالث فصول :
الفصل األول  :ويحتوي على أساسات حول الترويج وعناصر المزيج الترويجي واإلستراتيجية الترويجية
الفصل الثاني  :وفيه تم التطرق إلى واقع سوق األدوية في الجزائر والصناعة الدوائية
الفصل الثالث  :كيفية ترويج األدوية في مجمع صيدال وفيه تم التطرق إلى نظرة عامة عن المجمع
الصناعي صيدال و تم تقديم مديرية التسويق و اإلعالم الطبي وسياسة االتصال التسويقي لدى صيدال .
و قد تم التوصل إلى أهم النتائج التالية :
الترويج هو األداة الفعالة التي تمكن مؤسسة دوائية من التعريف بمنتجاتها من خالل إبراز أهم مزايا هذاالمنتج دون التطرق إلى اآلثار السلبية التي تنتج عنه.
 بعد الترويج من أهم األنشطة التسويقية التي تعتمد عليها المؤسسة و التي توليها اهتماما كبي ار من أجلالبقاء في السوق و االستم اررية فيه.
نقد الدراسة :
إن هذه الدراسة تتشابه مع موضوع دراستنا من حيث متغير الترويج ،إضافة إلى تقارب بين الدراستين في
اإلطار النظري ضمن عنصر الترويج ،كما اختلفا في نوع المنهج المتبع ،حيث أننا اتبعنا المنهج الوصفي
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في حين اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري  ،ومنهج دراسة الحالة في
الجانب التطبيقي ،كما تباينت الدراستان في ميدان الدراسة حيث أننا اعتمدنا على المؤسسة االتصالية في
حين الدراسة المشابهة كانت دراستها الميدانية في المؤسسة الدوائية.
لقد خدمتنا هذه الدراسة في إعطائنا نظرة حول الدور العام الذي يلعبه الترويج في تسويق مختلف األدوية
،واالستفادة منها في بعض المفاهيم و معرفة كيفية تسويق المؤسسة الدوائية لمنتجاتها.
الدراسة الرابعة :
بعنوان  :فاعلية النشاط الترويجي في ظل تكنولوجيا المعلومات و االتصال في المؤسسات الجزائرية
للطالبة  :عفاف خوبلد  .مذكرة مقتص لنيل شهادة الماجستر في علوم التسيير تخصص تسويق .مرباح-
والية ورقلة-السنة الجامعية 2009/2008
هدف الدراسة إلى محاولة التعرف على مدى استقالل المنظمات الجزائرية لتكنولوجيا المعلومات و االتصال
للرفع من فاعلية النشاط الترويجي و قد قسمت الدراسة إلى ثالث فصول كاألتي :
 الفصل األول  :و تم التطرق فيه إلى أبعاد النشاط الترويجي من مفاهيم و عناصر المزيج الترويجي الفصل الثاني  :تم التطرق فيه إلى تكنولوجيا المعلومات و االتصال و النشاط الترويجي الفصل الثالث  :و تمثل في الدراسة التطبيقية بعرض مختلف المعلومات حول واقع تكنولوجيا المعلوماتو االتصال في الجزائر و كذا عرض االستبيان و نتائج الدراسة
و قد تم طرح المشكلة البحثية التي بأن مفادها
ما هي األبعاد و حدود استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال في النشاط الترويجي  ،لدى المنظمات
الجزائرية ؟
و قد تدرجت تحتها األسئلة الفرعية التالية :
 -8ما هي أبعاد مرتكزات الترويج ؟
 -1كيف يمكن تقييم فعالية النشاط الترويجي ؟
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 -1ما مساهمة تكنولوجيا المعلومات و االتصال في زيادة فعالية النشاط الترويجي ؟
 -2ما هو واقع و أفاق النشاط الترويج في المنظمات الجزائرية في ظل استخدامها لتكنولوجيا المعلومات و
االتصال ؟
أما فرضيات الدراسة هي :
يساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال في زيادة فعالية النشاط الترويجي و يتفرع منها ما يلي
 - /8-8يساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال في زيادة فعالية اإلعالن
 -/1-8يساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال في زيادة فعالية البيع الشخصي
 -/1-8يساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال في زيادة فعالية العالقات العامة
 -/2-8يساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال في زيادة فعالية ترويج المبيعات
 -/5-8يساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال في زيادة فعالية التسويق المباشر
 -/1توجد عالقات معنوية بين فعالية النشاط الترويجي و خصائص المنظمة و يتفرع منها :
 -/8-1توجد عالقة معنوية بين فعالية اإلعالن و خصائص المتضمنة
 -/1-1توجد عالقة معنوية بين فعالية البيع الشخصي خصائص المتضمنة
 -/1-1توجد عالقة معنوية بين فعالية العالقات العامة و خصائص المتضمنة
 -/2-1توجد عالقة معنوية بين فعالية ترويج المبيعات خصائص المتضمنة
 -/5-1توجد عالقة معنوية بين فعالية التسويق المباشر خصائص المتضمنة
و قد تم التوصل إلى أهم النتائج :
وجود عالقات بين تكنولوجيا المعلومات و االتصال و فعالية اإلعالن -من أكثر الوسائل الترويجية استخداما هي اإلعالن
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 عدم وجود عالقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال و فعالية كال من البيع الشخصيوالعالقات العامة.
_تقاس درجة فعالية رجال البيع باالعتماد على معيار اإلنتاجية في شكل تقارير بيعية توضح حجم المبيعات
نقد الدراسة:
نالحظ من خالل عرض هذه الدراسة أنها تتوافق مع دراستنا في المنهج المستخدم ،والمتمثل في المنهج
الوصفي وكذا االشتراك في أداة جمع البيانات والمتمثلة في استمارة االستبيان ،في حين اختلفت الدراستين في
المتغيرات وترتيبها الذي كان في الدراسة المشابهة  -فاعلية الترويج في ظل تكنولوجيا المعلومات
واالتصال، -وفي دراستنا متمثال في دور التسويق اإللكتروني في ترويج مبيعات المؤسسة.
لقد خدمتنا هذه الدراسة في إعطاءنا مجموعة من المعلومات حول النشاط الترويجي من مفاهيم وخصائص
فيما اختلفت في العينة المختارة.
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الفصل األول
التسويق األلكرتوني
 المبحث االول  :ماهية التسويق اإللكتروني
 المبحث الثاني :المزيج التسويقي اإللكتروني
 المبحث الثالث :مجاالت التسويق اإللكتروني

اإلطار النظري
تمهيد:
شهد العالم في ظل تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت تطو ار هائال في مجال التسويق ،بعد ما كانت عملية
البيع و ش ارء تتم بطريقة تقليدية بشكل مباشر.أصبح العالم اليوم أمام مفهوم جديد كامتداد للتسويق التقليدي و
هو التسويق االلكتروني الذي يتم عبر شبكة االنترنت و مختلف الوسائل الرقمية و الذي يعد أحدث طريقة
تعمد إليها المؤسسات لترويج السلع و الخدمات في أقل جهد ممكن و وقت و بتكاليف منخفضة.
و انطالقا مما سبق سوف نتطرق في هذا الفصل إلى ثالث مباحث ،حيث أن:
المبحث األول كان بعنوان ماهية التسويق االلكتروني.
المبحث الثاني بعنوان المزيج التسويقي االلكتروني.
المبحث الثالث بعنوان مجاالت التسويق االلكتروني.
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 المبحث األول :ماهية التسويق اإللكتروني.
 المطلب األول نشأة التسويق اإللكتروني.
 الفرع األول :نشأة و تطور التسويق االلكتروني.
ظهر التسويق ألول مرة في اليابان في منتصف القرن السابع عشر من القرن المنصرم وبالتحديد في
عام  ،0561حيث قامت عائلة ميسيوي اليابانية بإنشاء أول متجر في طوكيو ،ومنذ ذلك الوقت ظهرت
سياسات تصميم المنتجات وتنمية الموارد الالزمة إلنتاج وظهور إعالنات ،وكتالوجات من شأنها جذب
المستهلك .وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأ المغرب يعرف بدايات التسويق على يد شركة هارفيستر
العالمية ،وفي أوائل القرن العشرين ظهر مصطلح  marketingبجامعة بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية
كمنهج دراسي.

1

وفي عام  0566دخل التسويق إلى قطاع البنوك ،وكان ذلك في شكل اإلعالن والترويج للخدمات
المصرفية ،وفي مرحلة ثانية أصبحت النظرة إلى التسويق على اعتبار أنه ابتكار ،حيث بدأت البنوك إلى
البحث عن أساليب وأنواع جديدة من الخدمات المصرفية ،ومن ثم لم يعد اهتمام البنك فقط مجرد المحافظة
على العمالء ،بل أيضا تنوع الخدمات ،فظهرت بطاقات االئتمان ،والنقود اإللكترونية ،وفي مرحلة متقدمة
اتجهت البنوك إلى وضع تنظيم لتحليل السوق والتخطيط والرقابة...

2

تحولت الوظائف التسويقية إلى مفهوم جديد ،وباتت تأخذ شكال أكثر فعالية مع التكنولوجيات الرقمية،
إال أنها لم تستبعد أو تنكر نظريات التسويق التقليدية ،وانما استطاعت االستفادة منها في تطوير وايجاد حلول
لمشاكلها وأخرجت ظاهرة جديدة تسمى التسويق اإللكتروني.
وبدأت فكرة استخدام شبكة االنترنت كوسيلة إعالنية وتسويقية في عام  ،0551حيث الحظ المعنيين
في هذا المجال ازدياد عدد مستخدمي االنترنت مما يجعل االنترنت وسيلة إعالنية وتسويقية ناجحة وفعالة،
وفي عام  0555وصل حجم اإلنفاق اإلعالني على شبكة اإلنترنت ما
دوالر...

1

بين  611إلى  011مليون

3

خالد ممدوح ابراهيم :لوجستيات التجارة االلكترونية ،دار الفكر الجامعي ،دط ،8112 ،ص .821

2عبد السالم أبو قحف ،وآخرون :التسويق االلكتروني ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،مصر ،8115 ،ص .06
3خالد ممدوح ابراهيم :نفس المرجع السابق ،ص .825
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ومع بداية انتشار شبكة االنترنت من الناحية التجارية أخذت تختص بالشركات الكبيرة الحجم وقليال
ما كانت الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم تعرض خدماتها عبر الشبكة في عام  ،0555ونجد أن شركات
األعمال الصغيرة بدأت تقفز قفزات كبيرة في االشتراك على الشبكة واإلعالن عليها ،ووجدت الفرصة مواتية
لتفتح بوابة تسويقية جديدة لمنتجاتها .وتتبنى شركات األعمال ليوم خدمات االنترنت بشكل متزايد لتشكل أداة
أساسية في التسويق الدولي عبر االنترنت ،مما يجعلها وسيلة أكثر فاعلية وأقل تكلفة من غيرها من البدائل
التسويقية الحديثة حيث تعد الشبكة وسيلة مراسالت داخلية بين الشركات التجارية الكبيرة ،وكان هناك ما
يقارب  611شركة عالمية كبيرة مثل motorolla & intel&digital :تستخدم شبكة االنترنت كوسيلة
أساسية لتبادل المعلومات الداخلية فيما بينها عام  0552هو يتزايد هذا العدد باستمرار وت ازيد عوائد شركات
االتصاالت عبر االنترنت بشكل ملحوظ جدا ،ويتطور التسويق عبر االنترنت بشكل متسارع على الساحة
الدولية ،وقد بينت بعض اإلحصائيات الصادرة في التجارة اإللكترونية عام  0551أن حجم التجارة عبر شبكة
االنترنت يعادل  011بليون دوالر في العالم وارتفعت عام  0551إلى  056بليون دوالر أمريكي ،أما في عام
 0556فقد نمت هذه المبيعات إلى  111بليون دوالر ،أي في غضون سنتين كانت 1أضعاف مبيعات عام
 ،0551وقد وصل عدد مشتركي شبكة االنترنت إلى حوالي  811مليون مشترك في عام  ،8111وتبين
اإلحصائيات أن  %06من المشتركين الجدد عبر االنترنت يمثلون شركات تجارية ،أما عام  0552وصل
عدد مشتركي شبكة االنترنت في الشركات أكثر من  11مليون شركة استخدمت الشبكة في أمور متعددة مثل
البريد اإللكتروني واإلعالنات ومجموعات األخبار وبنوك المعلومات.

1

و مما تقدم نجد أن اإلعالن عبر االنترنت يوسع الرقعة الجغرافية أمام المنشآت لإلعالن عن
أنشطتهم الصناعية أو الخدمية أو التجارية ،و ذلك ألن اإلعالن عبر االنترنت أكثر فاعلية و أصبح يوازي
اإلعالن عبر األجهزة المرئية من عدد زوار الموقع و االستفسارات التي ممكن أن تلقاها المنشآت من
عمالئها المرتقبين .كما يمكن توجيهه إلى نوعية معينة من المستهدفين  ،فمثال تسويق المنتجات الطبية
على المواقع التي تخص األطباء و الصيادلة و المهتمين بهذا المجال ،إضافة إلى أن تكلفة اإلعالن عبى
األنترنت أقل من األجهزة المرئية و التي هي أكثر فاعلية من غيرها من مجاالت اإلعالن.
إن شبكة االنترنت هي المحرك الرئيسي نحو إعادة هندسة عملية التسويق و التوجه المتزايد نحو التسويق
االلكتروني ،و تحرك معظم الشركات باتجاه السوق االلكترونية لالستفادة من إمكانيات و مزايا هذا النوع من
1

محمود حسن الوادي ،بالل حسن الوادي :المعرفة واالدارة االلكترونية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،8100 ،0ص .052
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التسويق  ،خاصة أن الشركات التي كانت سباقة لتبني مداخل التسويق االلكتروني استطاعت أن ترسي معايير
تنافسية جديدة .و لعل نمو شبكات االنترنت و تزايد أعداد المشتركين بها ،أدى إلى نمو و ازدهار و تطور
التسويق االلكتروني ،الذي أصبح يشكل توجها حديثا ساعد على نمو و ازدياد العديد من الشركات و المنشآت
التجارية و أصبح يمثل تحديا كبي ار يجب دراسة آلياته و االستفادة منها.
 التسويق من خالل التليفون المحمول:1
لم يعد التسويق اإللكتروني قاص ار على االنترنت فقط ،بل أصبح من الممكن أن يتم عبر التليفون المحمول
،لم يعد الهاتف النقال أ والمحمول مجرد ابتكار تكنولوجي جديد في مجال االتصاالت  ،بل انه أصبح وسيلة
مهمة في تسويق منتجات الشركات  ،سواء كانت صغيرة أم كبيرة ،عن طريق إرسال كلمات مختصرة عن
منتجاتها للعمالء على هواتفهم المحمولة .
و تبدو أهمية التسويق عبر المحمول أنه يفتح أمام منتجات الشركات سوقا كبيرة من العمالء المحتملين  ،و
هو ما أدى الى انتشاره في معظم أنحاء العالم ،فوفقا لتقرير نشرته مؤسسة FIRST PARTNER
العالمية عن التسوق بالمحمول عام  ،8111فانه في شهر يوليو فقد تم إرسال  0.5مليار رسالة في المملكة
المتحدة وحدها ،منها  06مليون رسالة بغرض التسويق لمنتجات .و على مستوى الدول العربية تزداد فرص
استخدام التسويق عبر المحمول  ،بسبب اتساع حجم مالكي الهواتف النقالة.
و يرجع اإلقبال على وسيلة تسويق المنتجات عبر المحمول إلى أنها تحقق عددا من المزايا ،أبرزها :تخفيض
تكاليف الوقت الذي يستغرق في التسويق للمنتجات من خالل الوسائل التقليدية ،حيث يمكن إرسال مليون رسالة
في  6دقائق .
كما أن هذه الوسيلة لديها درجة كبيرة من التفاعل مع متلقي الرسائل التسويقية ،مثله في ذلك مثل شبكة
االنترنت ،إال أنه يتميز عنها في إمكانية الوصول إلى العميل المستهدف في أي مكان و أي زمان .يضاف إلى
ذلك أنها وسيلة فعالة اختراق األسواق و الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالء.

1خالد ممدوح ابراهيم :مرجع سبق ذكره ،ص ، 822، 820ص.856
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 الفرع الثاني :مفهوم التسويق اإل لكتروني.
" هو إدارة التفاعل بين المنظمة والمستهلك في فضاء البيئة االفتراضية من أجل تحقيق المنافع
المشتركة".
يعني ذلك أن هذا التسويق يتم عبر شبكة االنترنت وأن هدفه ليس فقط تحقيق األهداف بل يسعى كذلك إلى
الحفاظ على العالقات بين المنظمة والمستهلكين من أجل حصول المنظمة على قيمة نقدية أو كسب والء هذا
المستهلك.
" هو استخدام االنترنت والتقنيات الرقمية المرتبطة به لتحقيق األهداف التسويقية ،وتدعيم المفهوم
التسويقي الحديث".

1

يؤكد هذا التعريف على أن عملية التسويق اإللكتروني تتم باستخدام االنترنت مع العمالء من خالل التفاعل
اإللكتروني بهدف تسهيل وتبادل وترويج األفكار والخدمات والمنتجات إلى المستهلك ،التي تحقق أهداف
الطرفين.
 حسب الجمعية األمريكية للتسويق فقد عرفته على أنه ":وظيفة تنظيمية ويتمثل بمجموعة من
العمليات التي تحدد لخلق االتصال وتسليم القيمة إلى الزبون وادارة عالقة الزبون بالطرق التي تحقق
المنافع واألهداف المنظمة وأصحاب الحصص التي تتم من خالل األدوات والوسائل اإللكترونية".

2

من خالل هذا التعريف نجد أن التسويق اإللكتروني عملية تقوم بنظام مستمر من خالل الوسائل اإللكتروني
التي تحقق االتصال الدائم مع الزبون من خالل عملية التبادل التي تحقق المنفعة لكل من الزبون والمنظمة
عبر الموقع.

1

محمد عبد العظيم أبو النجا :التسويق االلكتروني (آليات التواصل الجديدة مع العمالء) ،الدار الجامعية ،8112 ،دط ،ص .20

2محمود جاسم الصميدعي ،ردينة عثمان :التسويق االلكتروني ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط ،8108 ،0ص .21
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 المطلب الثاني :خصائص و أنواع التسويق اإللكتروني.
 الفرع األول :خصائص التسويق اإل لكتروني:
تبين األدبيات المتعلقة بالتسويق اإللكتروني اتسامه بالعديد من الخصائص أهمها:
 الخدمة الواسعة :يتميز التسويق اإللكتروني بأنه يقدم خدمة واسعة ،وهو بالتالي ما يمكن للعمالء
المتعاملون مع الموقع التسويقي من الدخول إلى الموقع في أي وقت ،ودون معرفة الشركة صاحبة
الموقع إال إذا اتصال بها.
 سرعة تغيير المفاهيم :يتميز التسويق اإللكتروني بسرعة تغير المفاهيم المرتبطة باألنشطة والقواعد
التي تحكمه ،وذلك أن التجارة اإللكترونية باعتبارها اإلطار األوسع للتسويق اإللكتروني والمعلومات،
والتي تتغير وتتطور بشكل متسارع جدا ،رغم انعكاس ذلك على ضرورة مواكبة التشريعات والوسائل
القانونية لهذه التغيرات.

1

 يمنح التسويق اإللكتروني المستهلكين الفرصة إلجراء مقارنات ألسعار المنتجات قبل شرائها بشكل
أفضل وأسرع ،حيث ال يبذل المستهلكون جهدا ووقتا كبي ار مقارنة بما يحدث عند التجول عبر
المحالت التجارية لمقارنة األسعار.
 عالمية التسويق اإللكتروني :يساعد التسوق عبر االنترنت على التغلب على الحواجز الجغرافية حيث
يمكن للمستهلكين معرفة المتاح في األسواق من منتجات وخدمات حتى خارج حدود المدينة التي
يعيشون بها ،حيث يمكنه معرفة ما هو متاح على مستوى السوق القومي أو السوق العالمي كما هو
الحال في مواقع االنترنت الشهيرة أي إمكانية توسيع األسواق التي يتعاملون فيها.
 يتميز التسويق باستخدام عنصر اإلثارة واالنتباه المستخدم للرسائل اإللكترونية كما هو الحال في
اإلعالنات التلفزيونية نظ ار لتعدد الشركات التي تطرح رسائلها اإللكترونية...

2

 تقبل وسائل الترويج عبر الشبكة ،بسبب الطبيعة الدولية للتسويق اإللكتروني تلعب االختالفات
الحضارية والحساسيات الثقافية دو ار مهما في ذلك ،وخصوصا بالنسبة للطرق المتبعة في الترويج،
بحيث يمكن لمجتم ع ما قبول تلك الوسائل وتتوافق مع عقليته الثقافية وأخرى تنبذها وتأخذ منها
موقف معادي...
1
2

إياد عبد الفتاح النسور ،عطا اهلل محمد تيسير الشرعة :مفاهيم التسويق االلكتروني  ،ص .115
عبد السالم أبو قحف وآخرون  :مرجع سبق ذكره ،ص ص .018-010
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 غياب المستندات الورقية :في التسويق اإللكتروني تنفذ الصفقات إلكترونيا دون الحاجة الستخدام
الورق ،وخصوصا المنتجات الورقية ،بما يتضمن ذلك تسليم البضاعة ودفع ثمنها هذه القضايا
أصبحت مسار اهتمام حول إثبات العقود وصحة التواقيع الرقمية وهو ما يبرر الحاجة إلى وضع
إطار قانوني خاص بالتجارة اإللكترونية والتوقيع وشديد القيم إلكترونيا...

1

 االستم اررية في عرض المعلومات :أي أن التسويق اإللكتروني يتميز بأنه يظل قائما طوال اليوم
خالل  81ساعة ،ويكون االستعالم عن التفاصيل من خالل تصفح صفحات موقع المنشأة على
االنترنت.
 التسويق اإللكتروني ذو صفة تفاعلية :تعرف صفة التفاعلية بأنها ":االحتماالت المخولة لمستخدم
البرنامج المعلوماتي ليتحكم بنفسه في التدفق المعلوماتي المقدم له والمعروض عليه ،من خالل
محتوى ثري من معلومات مضغوطة في شكل رقمي بواسطة قدرات ال محدودة للوسائط اإللكترونية.
 وبسبب صفة التفاعلية تستطيع المنشآت إرسال رسالة إلكترونية إلى عدد ال نهائي من المستقبلين في
نفس الوقت ودون الحاجة إلى إعادة إرسالها في كل مرة ،وفي هذا المجال توفر شبكة االنترنت
إمكانيات بال حدود للتفاعل الجماعي بين المنشأة ومجموعة من المستهلكين وبسبب هذا التفاعل
تزداد احتماالت بناء عالقات قوية بالعمالء في جميع أنحاء العالم وخلق فرص إلعادة البيع وزيادة
الترويج..

1
2

2

إياد عبد الفتاح النسور ،عطا اهلل محمد تيسير الشرعة :مرجع سبق ذكره ،ص .110
خالد ممدوح ابراهيم  :مرجع سبق ذكره ،ص .188-181
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 -خصائص التسويق اإللكتروني تتضح فيما يلي:

1

خصائص التسويق
االلكتروني
مساواة في التنافس
بين الشركات

تسويق صادق

حرية عرض
المعلومات

سرعة المراسالت
واالتصاالت

التنوع الحضاري
والثقافي

عالقات قوية مع
العمالء في العالم

اإلثارة والتشويق على
الشبكة

سهولة التغذية المرتدة
عن العمالء

التعامل بالرسائل
لجميع المتصفحين

سهولة تحديث المواقع

الوصول لكل الشركات

عدم األمان في
التحصيل النقدي

عدم السرية في
المعلومات

شكل -10-يوضح خصائص التسويق اإل لكتروني
 الفرع الثاني :أنواع التسويق اإل لكتروني:
يرى أحد خبراء التسويق في العالم (كوتلر) أنه يمكن تصنيف التسويق إلى ثالث أنواع رئيسية:
 .0التسويق الداخلي:
وهو مرتبط بالعاملين داخل المنظمة حيث يجب على المنظمة أن تتبع سياسات فعالة لتدريب وتحفيز
العاملين لديها لالتصال الجيد بالعمالء ،ودعم العاملين كفريق يسعى إلرضاء حاجات ورغبات العمالء ،فكل

1

سامح عبد المطلب عامر  ،عال محمد سيد قنديل :التسويق االلكتروني ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،ط ،0عمان ،8108 ،ص .56
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فرد في المنظمة يجب أن يكون موجه في عمله بالعمالء فنظ ار لفرضية عدم وجود قسم في المنظمة خاص
باألعمال التقليدية للتسويق فالبد أن يكون التركيز على العميل هو الهدف األول.

1

 .2التسويق الخارجي :
وهو مرتبط بوظائف التسويق التقليدية كتقييم وتنفيذ المزيج التسويقي (المنتج ،السعر ،الترويج ،التوزيع)
 .3التسويق التفاعلي :
وهو مرتبط بفكرة أن جودة الخدمات والسلع المقدمة للعمالء يعتمد بشكل أساسي ومكثف على جودة
التفاعل والعالقة بين البائع والمشتري.

2

 الفرع الثالث :أهداف التسويق اإل لكتروني.
يسعى كل المسوقين من منظمات أعمال وأفراد إلى القيام بالجهود التسويقية إلكترونية لتحقيق األهداف
األساسية التالية:
 تحسين الصورة الذهنية للشركة أو المنظمة للمنتجات المعروضة.
 تقديم الخدمات وتحسين العناية بالزبائن.
 البحث عن مستهلكين جدد.
 القيام بعملية البيع والشراء.
 محاولة مواجهة وتحقيق ما يتوقع أو ما يأمل المستهلكون به من سلع وخدمات.
 تخفيض التكاليف.
 تحقق السرعة في أداء األعمال.
 تقديم قيمه جديدة وفائدة حقيقية للمستهلكين.
 الترويج للمنتجات.
 توزيع المنتجات.
 تحقيق ميزة تنافسية.
1
2

سامح عبد المطلب عامر ،عال محمد سيد قنديل :مرجع سبق ذكره ،ص ص .51-51
سيد سالم عرفة ،التسويق المباشر ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،8101 ،0ص .018
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 إدارة عالقة الزبون.

1

 جعل الموقع اإللكتروني احترافي ناجح بأبسط الطرق والخطوات.
 يتعامل مع الشركات الكبرى كطرق ووسائل ربحية حقيقية من االنترنت.
 زيادة الزوار المستهدفين يعدوا باآلالف لشراء منتجك بأقل تكلفة ممكنة.
 زيادة نطاق السوق وانتقالها من سوق محلية إلى أسواق عالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في
فنون التسويق اإللكتروني...

2

 المطلب الثالث :فاعلية التسويق اإللكتروني.
 الفرع األول :فاعلية التسويق اإل لكتروني.
حتى تنجح عملية التسويق اإللكتروني ،وتكون عملية ناجحة وفاعلة فإنه ينبغي أن يتوفر فيها عدد من
العناصر منها:
 تحقيق المنفعة للزبون :سينبغي أن تسعى المنظمة إلى تقديم منفعة كافية وواضحة من خالل طرح
المنتوج (سلعة أو خدمة) عبر االنترنت ،إذ يترتب على مستوى هذه المنفعة قرار الزبون بتكرار أو
عدم تكرار عملية الشراء.
ولذلك ينبغي أن يتضمن محتوى موقع المتجر اإللكتروني جميع الخدمات التعزيزية التي تستجيب لرغبات
الزبون ،وأن تسعى المنظمة قدر اإلمكان إلى تحقيق الحاجات والرغبات الشخصية للزبون من خالل تبني
منهج التوجه الشخصي.وتسعى المنظمات العاملة على االنترنت إلى التميز من خالل تقديم منافع فريدة
ومتميزة إلى زبائنها ،ويكون لمستوى الخدمات الموافقة للمنتوج األساسي دور كبير في تحقيق عملية التميز
 تحقيق التكامل مع جميع أنشطة األعمال اإللكترونية وينبغي أن تسعى المنظمة إلى تحقيق التكامل
بين التسويق اإللكتروني وبقية أنشطة األعمال اإللكترونية بحيث تنعكس هذه األنشطة في كل مرحلة
من مراحل عملية التسويق اإللكتروني (مرحلة اإلعداد ومرحلة التبادل ومرحلة ما بعد البيع) على
سبيل المثال ال يمكن أن تجري عملية البيع بنجاح إذا لم يكن هناك تفاعل وتكامل مع نظم الدفع
عبر االنترنت .واذا لم تتوفر نظم أمن وحماية فاعلة ،واذا لم يتوفر عاملون مدربون على استخدام
تكنولوجيا األعمال اإللكترونية بكفاءة وفاعلية.
1
2

محمود جاسم الصميدعي ،ردينة عثمان يوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص .22
سيد سالم عرفة :مرجع سبق ذكره ،ص .080
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 القدرة على عرض محتويات وخدمات المتجر اإللكتروني في صورة فاعلة :ينبغي عرض محتويات
المتجر وخدماته المختلفة ضمن موقع الويب  websiteبصورة تالئم الطبيعة الجديدة لألعمال
اإللكترونية .إن عرض المحتويات المختلفة للمتجر اإللكتروني ينبغي أن يكون بصورة مختلفة عن
األساليب المستخدمة في ميدان األعمال التقليدية ،فالتسويق اإللكتروني باستخدام االنترنت له طابعه
الخاص ومواصفاته التي تميزه عن التسويق التقليدي ،وهناك بعض المنظمات تلجأ إلى استنساخ
األساليب التقليدية ونقلها وتبنيها في أنشطتها التسويقية بر االنترنت ،وهذا يوقعها في هفوات ونقاط
ضعف متعددة.
 بناء البسيط واإلبتكاري لموقع المتجر اإللكتروني :ينبغي بناء المتجر اإللكتروني بصورة بسيطة
وابتكاريه ،تسهل على الزبون عملية الحصول على البيانات والمعلومات واجراء عمليات التفاعل
والتبادل ،على سبيل المثال ينبغي أن ال يزيد عدد االرتباطات التي تقود إلى المعلومات النهائية
(الالزمة لشراء سلعة أو خدمة) عن ثالثة ارتباطات  linksأو خطوات أو صفحات أو طبقات
 ،layersوهذا ضروري لتسهيل العملية وانجازها بسرعة.
إن تحقيق هذا األمر يتطلب تحقيق الموازنة بين ثالثة عناصر مترابطة:
أ -عرض وتوفير القدر الكافي والالزم من المعلومات مع اختصار قدر اإلمكان حفاظا على وقت الزبون
وتحقيقا للسرعة.
ب -توفير المعلومات الدقيقة التي يبحث عنها الزبون حص ار.
ج -تحقيق التنظيم الجيد لصفحات موقع الويب (موقع المتجر اإللكتروني).1

1

يوسف أحمد أبو فارة :التسويق االلكتروني( ،عناصر المزيج التسويقي عبر االنترنت) ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط ،8111 ،0ص .011-012
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المبحث الثاني  :المزيج التسويقي اإل لكتروني.
 المطلب األول  :ماهية المزيج التسويقي اإللكتروني.
 الفرع األول  :مفهوم المزيج التسويقي االلكتروني :
يعرف بـ " مجموعة األدوات التي هي بحوزة المؤسسة التي تساعدها في الوصول إلى تحقيق أهدافها في
األسواق المستهدفة ،المستخدم للتقنيات الجديدة لالتصال ،وهو يرتكز على المركبات التالية :المنتجات،
السعر  ،المكان ،الترويج...

1

 الفرع الثاني :عناصر المزيج التسويقي:
 المنتج وتصنيفه :يمكننا تعريف المنتج االلكتروني أي شيء مادي ملموس أو غير ملموس يباع
بواسطة شبكة االنترنت إلى شريحة واسعة من الزبائن وتتم عملية التبادل أما بالطريقة التقليدية
أو الطريقة االلكترونية إلشباع حاجات ورغبات الزبون.
وهنا المنتج يتكون من خمسة صور أساسية وهي  :السلعة ،الخدمة ،الفكرة ،المكان ،الشخص)
ويمكن استخدام االنترنت في بيع وترويج هذه المنتجات...
حيث أنها تتطلب ما يلي:

2

3

 الحصول على آراء الزبائن عن طريق البريد االلكتروني (االستبيان). خدمات ما بعد البيع على الخط. تحديد المنتجات والخدمات المطلوبة في السوق. طرح منتجات جديدة. التسعيرة عبر اإلنترنت :يعتبر التسعير العنصر التسويقي األكثر سرعة في تغييره من بين
عناصر المزيج التسويقي ،وله تأثير مباشر على حجم المبيعات وايرادات الشركة وكذلك على
المستهلك ،حيث أن عملية تحديد السعر عملية صعبة وتحتاج إلى أفراد أكفاء قادرين على دراسة
وتحليل الشركة والسوق ،وجميع العوامل التي لها عالقة بعملية التسعير والبيع.

1

ابراهيم بختي :التجارة االلكترونية )مفاهيم و استراتيجيات التطبيق في المؤسسة ( ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،ط،8ص .26

3

ابراهيم بختي ،نفس المرجع السابق ،ص.26

2

يوسف حجيم الطائي ،هاشم فوزي العبادي :التسويق االلكتروني ،الوراق للنشر والتوزيع ،ط ،0عمان األردن ،8115 ،ص .851
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هناك مجموعة من العوامل تؤثر على عملية تحديد السعر منها ما هو خاضع لسيطرة وادارة الشركة ومنها ما
هو خارج عن سيطرتها وال يمكنها التحكم به ،ومن أهم هذه العوامل ما يلي( :التكاليف ،المنافسة ،المزيج
التسويقي ،الموردون ،العرض والطلب ،التدخل الحكومي).

1

 الترويج اللكتروني:
الترويج االلكتروني عبارة عن عملية االتصال المتبادل بين الزبون والبائع بواسطة استخدام شبكة االنترنت
إلثارة الزبائن للتعامل مع هذه المنظمة أو تلك وحسب العوامل المحفزة التي تستخدمها هذه المنظمات...

2

 تصميم موقع الويب:
هو أحد عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني ،وهو عنصر مهم وحيوي ،فالمنظمة تسعى إلى تحقيق زيارات
الزبائن إلى موقع الويب وتعظيمها من خالل األنشطة التسويقية الخارجية ،ومن هنا تبرز أهمية تصميم
الموقع إذ كلما كان جذابا كانت القدرة على استقطاب الزبائن والمحافظة عليهم أكثر .ومن العناصر المهمة
لتصميم الموقع اإللكتروني ما يلي: 3
 الصفحة الرئيسية :هذه الصفحة هي واجهة الموقع ،وتعطي االنطباع األول حول هذا
الموقع ومنتجاته وسياساته ومحتوياته ،ويمكن االنتقال منها إلى باقي الصفحات بسهولة.


تصميم وترتيب باقي صفحات الموقع :يجب االهتمام بتصميم وترتيب جميع صفحات
الموقع ألنه قد يصل الزبون إلى الصفحات الفرعية دون المرور بالصفحة األولى ،وذلك عن
طريق إحدى محركات البحث ،فيقوده إلى الصفحة التي تتضمن هذا الموضوع أو المنتج
مباشرة.



شريط االستكشاف والبحث :يعد مكونا مهما في تصميم الموقع ،يوجد ضمن الصفحة
الرئيسية بحيث يستطيع الزبون من خالله التعرف على محتويات الموقع.

 سهولة وامكانية االستخدام :تسعى إدارة الموقع اإللكتروني بتسهيل الوصول إليه أو إمكانية
استخدامه بسهولة من خالل العرض الفاعل للمنتجات والعناصر عبر الموقع ،تحقيق عملية
البحث الفاعلة للزبون ،تحقيق مسار سلس وسهل في عملية التحرك في صفحات الموقع.

1

سمر توفيق صبرة :التسويق االلكتروني ،دار اإلعصار العلمي للنشر و التوزيع ،ط، 8101،0ص .015

 -2يوسف حجيم الطائي ،هاشم فوزي العبادي :مرجع سبق ذكره ،ص .800
 -3يوسف أحمد أبو الفأرة ":مرجع سبق ذكره ،ص ص ..881، 806
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اختبار مستوى سهولة الموقع وقابليته لالستخدام :يمكن قياس مستوى أداء الموقع من
خالل مقاييس كثيرة مثل عدد النقرات الالزمة إلنجاز عملية تسويق إلكتروني كاملة ،سرعة
إتمام الصفقة دون انتظار الزبون أمام الحاسوب لتحميل صفحة في انتظار شراء السلعة أو
الخدمة.

 استخدام األدوات والنظم التكنولوجية :منها ما يتعلق بإنجاز عمليات البيع والشراء بحيث
تسعى إدارة الموقع من خاللها عملية البيع والشراء عملية آلية النظم الخاصة بالطلبات ،نظم
الدعم المالي ،نظم التحميل والتوزيع .كما أن تصميم الموقع يهتم بالجانب الفني له من حيث
الشكل ،الحركات ،األلوان ،بارمج الدعم واإلسناد .ويهتم بالجانب المتعلق بالمحتوى أي ماذا
تريد المنظمة أن تنتج ،تعرض وتسوق...الخ.
 المنتج و تصنيفه :يمكننا تعريف المنتج اإللكتروني أي شيء مادي ملموس أو غير ملموس
يباع بواسطة شبكة االنترنيت إلى شريحة واسعة من الزبائن وتتم عملية التبادل أما بالطريقة
التقليدية أو الطريقة اإللكترونية إلشباع حاجات ورغبات الزبون .وهنا المنتج يتكون من
خمسة صور أساسية وهي ) السلعة ،الخدمة ،الفكرة ،المكان أو لشخص (.ويمكن استخدام
االنترنيت في بيع وترويج هذه المنتجات .حيث انه من خالل االنترنت يجد المسوقون فرصة
أكبر لتكييف منتجاتهم طبقا لحاجات الزبائن بشكل يلبي توقعات الزبائن ويتالءم مع
خصوصيات كل زبون إلكترونيا .ومن أهم الخصائص والصفات التي يتصف بها المنتج
الذي يجري طرحه عبر االنترنيت ما يلي:1
 إمكانية ش ارء المنتج من أي منظمة في العالم وفي أي وقت.
 توفر نظم ش ارء المنتج من أي منظمة في العالم وفي أي وقت.
 مستوى توفر البيانات والمعلومات يلعب دوار حاسما في نجاح المنتج.
 توفر عالمة تجارية للمنتج المطروح هو أحد الشروط األساسية لنجاحه.
 ساهمت تكنولوجيا المعلومات في تسريع وتقصير مدة تصميم وتطوير المنتج الجديد من خالل
جمع البيانات الخاصة بالمستهلك ورغباته وأذواقه بصورة سريعة على شبكة االنترنيت كما يتعين
على المسوقين اتخاذ خمس ق اررات عامة للمنتج الجديد من خالل جمع البيانات الخاصة بالمستهلك

 -1يوسف حجيم الطائي ،هاشم فوزي العبادي :مرجع سبق ذكره ،ص.851
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ورغباته وأذواقه بصورة سريعة على شبكة االنترنيت كما يتعين على المسوقين اتخاذ خمس ق اررات
عامة للمنتج لتلبية احتياجات الزبون ) صفات مميزة ،ماركات تجارية ،خدمات دعم ،تمييز (.
تنطبق على منتجات االنترنيت.
 الصفات المميزة للمنتج :هي أن يشمل على كامل مواصفات الجودة.
 الماركة التجارية :هي مهمة جدا على الشبكة ،فهي ادارك الجمهور لمجموعة من المعلومات
الخبرت التي تميز شركة ومنتجاتها عن منافسيها وتعبر عن خصائص التي يحملها المنتج من
و ا
حيث مستوى الجودة ودرجة االعتمادية  ...الخ .وبالتالي فالمنظمة تستخدم العالمة عبر االنترنيت
كوسيلة لترسيخ وتثبيت المركز االستراتيجي للمنتج في األسواق المستهدفة عبر الشبكة
 خدمات الدعم :إن خدمات دعم الزبون خالل وبعد الش ارء مهمة جدا ،فمواقع المؤسسات التي تعمل
على إقامة عالقات مع زبائنها تضع أفضل موظفيها في دعم ال ازئر لإلجابة على رسائل البريد
اإللكتروني ،ألن بعض المنتجات بحاجة للمزيد من دعم الزبون لزيادة رضاه.
 التمييز :هي ملصقات المنتج التي توفر تعليمات عن مكونات المنتج وطريقة استخدامه فبالنسبة
لخدمات االنترنيت تساعد على وضع ملصق مباشر على مواقع الشبكة.
 التسعير عبر االنترنيت :
يعتبر التسعير العنصر التسويقي األكثر سرعة في تغيره من بين عناصر المزيج التسويقي ،وله تأثير مباشر
على حجم المبيعات وايرادات الشركة وكذلك على المستهلك .إن عملية تحديد السعر عملية صعبة ،وتحتاج
إلى أفراد أكفاء قادرين على دارسة وتحليل الشركة والسوق ،وجميع العوامل التي لها عالقة بعملية التسعير
والبيع.
هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على عملية تحديد السعر منها ما هو خاضع لسيطرة وادارة
الشركة ومنها ما هو خارج عن سيطرتها وال يمكنها التحكم به ،ومن أهم هذه العوامل ما يلي:
 التكاليف ،المنافسة ،المزيج التسويقي ،الموردون ،العرض والطلب ،التدخل
الحكومي( تتميز عملية تسعير المنتجات عبر االنترنيت بديناميكيتها
ومرونتها،حيث أن وجود كميات كبيرة من المنتجات المطروحة عبر االنترنيت
وشدة المنافسة لها دور كبير في عملية المنافسة السعرية.
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 إن عملية القيام بتسعير المنتجات المطروحة عبر شبكة االنترنيت تتأثر بعوامل
ومحددات يجب على منظمات األعمال اإللكترونية م ارعاتها وهي:1
 مدى توفير خدمات ما بعد البيع. التكاليف وهامش الربح. القوة التفاوضية للمشترين عبر شبكة االنترنيت. سياسات الضمان المستخدمة من قبل منضمات األعمال اإللكترونية. التشريعات القانونية والحكومية. أسعار المنافسين. الترويج اإل لكتروني :يمكننا أن نعرف الترويج اإللكتروني بأنه ) عبارة عن عملية االتصال المتبادل
بين الزبون والبائع بواسطة استخدام شبكة االنترنيت إلثارة الزبائن للتعامل مع هذه المنظمة أو تلك
وحسب العوامل المحفزة التي تستخدمها هذه المنظمات(.
 الخصوصية أو السرية :هي أحد عناصر المزيج التسويقي األساسية ،فهي تعبر عن حق األفراد
والجماعات والمؤسسات في تقرير مجموعة من القضايا بخصوص البيانات والمعلومات التي
تخصهم.

2

 التوزيع االلكتروني :تعتبر إدارة سلسلة قنوات التوزيع من العناصر األساسية لنجاح تجارة إلكترونية
حيث تهدف إدارة قنوات توزيع إلى توصيل المنتجات المناسبة إلى المواقع المناسبة وبأقل تكلفة
وباستخدام شبكات االنترنيت واإلكسترانت أصبح بإمكان الشركات الذكية دمج شركائها من الموردين
والمصنعين وبائعي التجزئة للمشاركة في المعلومات للقضاء على األخطاء والتأخير وتكرار العمل
3

عند التخطيط لتوقعات المستقبل ولتخطيط اإلنتاج.

 - 1سمر توفيق صبرة ،مرجع سبق ذكره ،ص .015
2

يوسف أحمد أبو فارة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .151-806

3ابراهيم مرزقالل  :استراتيجية التسويق االلكتروني للكتاب في الجزائر ,دراسة تقييمية للمواقع االلكترونية للناشرين ،مذكرة ماجيستر،8115،ص.12
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المبحث الثالث :مجاالت التسويق اإل لكتروني.
 المطلب األول :مجاالت ووظائف التسويق اإل لكتروني.
 الفرع األول :مجاالت التسويق اإل لكتروني:

1

 البيع :من المكن عبر االنترنت القيام بأعمال البيع فيما يلي:
 إعداد كشوف بأسماء العمالء المحليين وتوزيعاتهم الجغرافية. إعداد كشوف بأسماء العمالء المرتقبين وتوزيعاتهم الجغرافية. إرسال أسعار البيع للعمالء والعروض الترويجية. استقبال طلبات الشراء من العمالء. إطالع العمالء بكل ما هو جديد أوال بأول. متابعة ما تم تنفيذه من طلبات الشراء التي تم استقبالها من العمالء. خدمة ما بعد البيع :يمكن استخدام االنترنت للقيام بخدمة ما بعد البيع فيما يلي:
 استقبال طلبات وشكاوى العمالء وسرعة إزالتها متابعة إدارة خدمة ما بعد البيع ووسائل االتصال بها على شبكة االنترنت توجيه وارسال العمالء على الطريقة المثلى الستخدام المنتج تسجيل الشكاوى الخاصة بالعمالء وأسبابها وماذا تم فيها. اإلعالن :يمكن استخدام االنترنت في:
 اإلعالن عن المؤسسة (تاريخها ،خبراتها ،عدد العاملين بها ،رأس المال ،عدد سنوات الخبرة ،الجنسية) اإلعالن عن منتجات المؤسسة ( يبين عدد منتجات الشركة والمزايا والمواصفات الخاصة بكل منتج علىحدى)
 سياسة المنتجات :يمكن من خالل االنترنت الحصول على البيانات الالزمة إلجراء التعديالت في العبوة،
الغالف ،األسماء ،العالمات ،الخدمة الضمان ،القيام بتقييمها تمهيدا التخاذ الق اررات المالئمة المتعلقة
بها).

1

إياد عبد الفتاح النسور ،عطا اهلل محمد تيسير الشرعة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .52-50
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 خدمة العمالء :يمكن االعتماد على شبكة االنترنت في تلقي مطالب العمالء بشأن الخدمة تمهيدا لسرعة
تلبيتها ،تسجيل البيانات المتعلقة بالعمالء وشكاويهم وأسبابها وماذا تم فيها إيجاد صورة ذهنية طيبة
للمنظمة في مجتمع وارسالها لكل من يهتم بذلك.
 بحوث التسويق :يمكن من خالل شبكة االنترنت جمع البيانات الثانوية عن الشركات المنافسة (التي
لديها مواقع على االنترنت) ،اإلحصائيات المختلفة عن السكان ،الدخل القومي محليا وخارجيا ،الدراسات
والبحوث واإلحصائية السابقة عن الموضوعات المختلفة إرسال قوائم األسئلة من خالل االنترنت
والحصول على اإلجابات عليها تنظيم المقابالت المتعمقة والمقابالت الجماعية ،تكوين قاعدة للبيانات
والمعلومات بما يمكن من إعداد نظم متكاملة للمعلومات التسويقية ،مناقشة عروض وتقارير البحوث من
خالل شبكة االنترنت مع العمالء وتلقي مقترحاتهم وتعليقاتهم قبل إعدادها في شكلها النهائي.
 التوزيع :يعتبر البيع من خالل االنترنت أحد أشكال قنوات التوزيع التي تعتمد على التوزيع المباشر إلى
المستهلك األخير أو المنظمة.
 الشراء :من خالل االنترنت يمكن االتصال بالموردين لتحديد االحتياجات نوعا ،كما ،توقيتا ،تلقي
العروض وتقييمها.
 الفرع الثاني :وظائف التسويق اإل لكتروني:
 )0وظيفة االتصال :حيث تستخدم العديد من الشركات وسائل االتصال المختلفة للتواصل مع
عمالئها القائمين والمحتملين (المرتقبين) ،وبالمقارنة مع رسائل الترويج التقليدية فإن
االنترنت يعد من الوسائل الرائدة والمفيدة لضمان عملية إرسال وبناء عالقات مع العمالء
كما تستخدم خدمات االنترنت ،مثل البريد االلكتروني ،ومسار البريد اإللكتروني عقد
مناقشات بين مجموعة إمكانية المستخدمين حول موضوع معين) والمخاطبة (نظام يتيح
إمكانية التحدث إلى اآلخرين باستخدام الكلمات المكتوبة وفي نفس اللحظة) ،ونظم
االستجابة اآللية وغيرها ،وذلك بهدف التواصل مع العمالء المحتملين.
 )8وظيفة البيع :أتاح النمو الهائل في استخدامات االنترنت فرص ذهبية للشركات لتسويق
منتجاتها وخدماتها عبر الشبكة ،حيث يمثل البيع باالنترنت شكال مبتك ار من أشكال التسويق
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المباشر فقد شهدت مبيعا الشركة التي تبيع منتجات وخدمات غنية بالمعلومات عبر
االنترنت نمو هائال لم يكن متوقعا على اإلطالق.

1

 )1توفير المحتوى :يعد موقع المؤسسة على شبكة االنترنت منتجا فعليا ألنه في الحقيقة ظاهرة
افتراضية.
 )1توفير وظيفة شبكية :تستخدم بعض المواقع لمحتوى الخاص باالنترنت لتوفير وظيفة نافعة
للزبائن ،فهذه المواقع تستخدم الشبكة لتسهيل عملية الوصول إلى المحتوى الذي توفره جهات
أخرى.

2

 المطلب الثاني :طرق ومراحل التسويق اإل لكتروني.
 الفرع األول :طرق ممارسة التسويق اإل لكتروني:
يشمل التسويق اإللكتروني مجموعة من الطرق التي يمكن استخدامها للنجاح في الترويج ألي سلعة أو خدمة
مع ضرورة االنتباه إلى النقاط التالية:
 يمكن اعتماد بعض أو حل هذه الطرق في عملية التسويق للمنتج.
 الميزانية المحددة لعملية التسويق والمبالغ المالية المرصودة للبدء في الحمالت الدعائية للمنتج ،إذ أن
بعض هذه الطرق غير مجانية.
 الخبرات الشخصية للمسوق نفسه في التعامل مع اآلليات والبرمجيات المختلفة للعملية التسويقية.

1

خالد ممدوح ابراهيم ، :مرجع سبق ذكره ،ص .110

3

سيد سالم عرفة ،مرجع سبق ذكره ،ص .011

2

بشير عباس العالق وآخرون ،أساسيات التسويق الشامل والمتكامل ،دار المناهج ،عمان ،األردن ،8111 ،ص .611
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ويمكن ممارسة التسويق االلكتروني بأحد الطرق الموضحة في الشكل التالي:
االعالن والترويج عبر
األنترنت

1

موقع ويب المؤسسة أو
موقع الويب

ممارسة التسويق
اإللكتروني
البريد اإللكتروني وشبكات
الويب

المشاركة في مجتمع
الويب

شكل -12-يوضح طرق ممارسة التسويق اإل لكتروني
أوال :إنشاء موقع ويب:
يمكن القول بأن الخطوة األولى في ممارسة التسويق اإللكتروني بالنسبة لمعظم الشركات تتمثل في
خلق وتكوين موقع ويب خاص بها على شبكة االنترنيت ،وبعيدا عن السعي إلى مجرد إنشاء موقع الويب،
يكون على رجال التسويق أن يقوموا بتصميم مواقع جذابة ،والعمل على إيجاد الطرق التي يمكن من خاللها
فترت طويلة ،والعودة إليه مرات أخرى كثيرة.2
تحفيز المستهلكين لزيارة الموقع والبقاء داخله ا
أنواع مواقع الويب:
تختلف مواقع الويب اختالفا كبي ار حسب الغرض من إنشائها ،أو حسب ما تحتويه من مكونات .وهناك نوعان
رئيسيان يمكن أن يكون عليهما موقع الويب وهما:

1

2

محمد عبد العظيم أبو النجا :مرجع سبق ذكره ،ص .168
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 موقع ويب الشركة:
يتم تصميم هذه المواقع الستكمال بناء شهرة المحل لدى المستهلكين أكثر من تكوينها بغرض بيع
منتجات الشركة بشكل مباشر .فعلى سبيل المثال ،إذا وجدت موقع ويب يخص شركة معينة إلنتاج اآليس
كريم ،فان هذا ال يعني أنك ستقوم بشراء اآليس كريم من على الموقع االلكتروني ،ولكنك تستطيع أن تحصل
منه على معرفة تفصيلية عن هذه الشركة ،ومنتجاتها ،ومواقع البيع الفعلية لها من خالل استخدام موقع
الويب الخاص بها .تركز على كم كبير ومتنوع ،ويعني هذا أن مواقع الويب الخاصة بالشركات المعلومات
استفسارت المستهلكين ،وتسهم في بناء عالقات قريبة وقوية معهم،
ا
التي يمكنها أن تجيب على تساؤالت و
وتوليد واثارة الرغبة لديهم للتعامل مع الشركة صاحبة الموقع ،وصفة عامة ،تقدم هذه المواقع بعض
المعلومات المتعلقة بتاريخ الشركة ،ورسالته ،وفلسفة األعمال الخاصة بها ،والمنتجات والخدمات التي تطرحها
لألسواق كما تنطوي هذه المعلومات أيضا على تعريف زوار الموقع باألحداث والمناسبات الجارية للشركة
وباألشخاص العاملين بها ،وبأدائها المالي ،وبفرص التوظيف المتاحة لديها والتي يمكن أن توفرها داخل سوق
العمل .كما تقدم معظم مواقع الويب الخاصة بالشركات بعض مواد التسلية والترفيه بغرض جذب واالحتفاظ
بزوارها ..و أخي ار فقد يقوم الموقع أيضا بإعطاء فرصة للمستهلكين بطرح أسئلة ،أو التعقيب والتعليق على
أي موضوعات تخص معامالتهم مع الشركة قبل أن يقوموا بمغادرة الموقع.
 موقع الويب التسويقي:
يقوم البعض اآلخر من الشركات بإنشاء موقع ويب للتسويق ،وتسعى مثل هذه المواقع إلى التفاعل
مع المستهلكين بالطريقة التي تدفعهم وتحركهم إلى الشراء المباشر ،أو إلى تحقيق أي أهداف ونتائج تسويقية
أخرى ترجوها الشركة صاحبة الموقع ،وقد تحتوي هذه المواقع على بعض اآلليات التسويقية مثل الكتالوجات،
وحوافز التسوق ،واألنشطة الترويجية ،وتنشيط المبيعات مثل المكافآت والهدايا.
 تصميم مواقع ويب جذابة:
إن إنشاء وخلق موقع ويب ال يمثل إال مجرد خطوة واحدة فقط ،ولكن لكي تحرك الناس لزيارة هذا
الموقع فإن هذا يمثل خطوة أخرى هامة .فالبد أن يتوافر لموقع الويب القيمة واإلثارة الكافية التي تدفع
المستهلكين لزيارته ،وقضاء وقت كبير داخله وكذلك الرجوع إليه مرة أخرى .ويفرض هذا على الشركات أن
تعمل على تحديث مواقعها اإللكترونية بصورة مستمرة حتى يتسنى لها مجارات األحداث الجارية ،وفي نفس
الوقت لجعلها تبدو أكثر جاذبية واثارة .ويمكن القول أن عملية التحديث هذه تتطلب من المسوقين إنفاق
الكثير من الوقت والمال ،وتزداد أهمية إنفاق المال بصفة خاصة إذا رغب هؤالء المسوقين اإللكترونيين أن
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يقضوا التشويش والفوضى التي تظهر نتيجة كثرة اإلعالنات والمواد الترويجية الموجودة على االنترنيت،
وباإلضافة إلى ذلك ،يالحظ القيام العديد من المسوقين اإللكترونيين باإلنفاق بكثافة على اإلعالنات واألنشطة
التسويقية بغرض جذب الزوار إلى مواقعهم اإللكترونية ،حيث تتم بشكل تقليدي وليس عبر االنترنيت ويعني
هذا استخدام اإلعالن التقليدي للترويج عن المواقع اإللكترونية للشركة .ويؤكد على هذا االتجاه أحد خبارء
التسويق الذي يرى بأن الواقع يفرض عليك أحيانا في حالة عدم قدرتك على بناء صورة ذهنية ومكانة جيدة
للعالمة الخاصة بك عبر االنترنيت أن تعتمد على تفعيل ذلك بالشكل التقليدي خارج االنترنيت لتتمكن من
الترويج عنها بعد ذلك عبر موقعك اإللكتروني.
 التصميم الفعال لمواقع الويب:
يمكن القول بأن التحدي الرئيسي الذي يواجه عملية تصميم موقع ويب يتمثل في أن يكون هذا
الموقع جذاب من الوهلة األولى له ،وأن يكون شيقا وممتعا بالشكل الذي يشجع على إعادة زيارته م ارت
أخرى عديدة .ويالحظ أن األنماط األولى الساكنة لمواقع الويب تعمل بطريقة مؤثرة تنطوي على المعلومة
والصوت والحركة ،ويشير أحد الخبراء إلى ضرورة قيام المسوقين االلكترونيين بمراعاة سبع أنواع من
العناصر للتصميم الفعال لمواقع الويب .حيث تهدف هذه العناصر بصورة أساسية إلى جذب الزوار الجدد
وتشجيهم على تلك تكرار الزيارة للموقع المزمع تصميمه بشكل فعال .وتتمثل هذه العناصر في :1
 السياق أو المتن :التصميم والتخطيط الداخلي للموقع.
 المكونات أو المحتويات :الموضوعات ،الصور ،الصوت ،الفيديو وغيرها من العناصر التي
تمثل مكونات المحتويات موقع الويب.
 المجتمع :الطرق التي يوفرها الموقع لتسهيل االتصاالت التي تتم من مستخدم إلى آخر
داخل المجتمعات أو الجماعات التي يتم تكوينها عبر االنترنت.
 التفصيل الجماهيري للموقع :قدرة الموقع على أن يقوم بتفسير نفسه على مستخدمين
مختلفين أو السماح للمستخدمين بجعل الموقع موقعا شخصيا لهم والحتياجاتهم وتفضيالتهم.
 االتصال :اآلليات التي تمكن من تحقيق االتصال من الموقع إلى المستخدم ،أو من
المستخدم إلى الموقع ،أو تحقيق اتصال مزدوج االتجاه بينهما.

1

محمد الصيرفي :التسويق االلكتروني ،دار الفكر الجماعي ،اإلسكندرية،مصر ، 2001ص .00
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 التواصل :الدرجة التي تربط بين الموقع وغيره من المواقع األخرى.
 التجارة :القد ارت المتوفرة للموقع والتي تمكن من تنفيذ الصفقات التجارية.
ثانيا :ممارسة اإلعالن والترويج عبر االنترنيت:
يمكن لرجال التسويق االلكتروني استخدام اإلعالن عبر االنترنيت لبناء صورة ذهنية جيدة عن
عالماتهم على الشبكة أو لجذب الزوار لمواقع الويب الخاصة بهم وقوة اإلعالن عبر االنترنيت تنشأ من
ارتباط ظهور اإلعالن مع حاجة المستهلك للسلعة التي يرغب بها.

1

 أشكال اإلعالن والترويج االلكتروني:
تطور استخدام اإلعالنات عبر االنترنيت نتيجة ت ا زيد أعداد ونوعيات المستخدمين الموجودين على الشبكة
وتتضمن هذه اإلعالنات أشكاال مختلفة مثل:

2

 اإلعالنات المتحركة عبر الشاشة :ا ولتي تظهر في شكل شريط نقل األخبار.
 اإلعالنات ناطحات السحاب :وهو نمط إعالني طويل وموجود على جانب صفحة الويب بأعالها
بأنه يمثل المجلد أو الجانب الجدي لصفحة الويب.
 المستطيالت :وهي إعالنات تأخذ شكل صناديق أو علب لها أحجام أكبر بكثير من النمط الموجود
على هيئة شرائط نقل األخبار.
 إعالنات الرعاية لموضوع أو بارمج معينة :وهي من األشكال الجديدة للترويج عبر االنترنيت والتي
تقوم فيها الشركة برعاية بعض الموضوعات أو القضايا الخاصة ،التي يتم عرضها من خالل برامج
معينة.مثل الرعاية التي تقوم بها بعض الشركات لنش ارت األخبار أو للب ارمج المتخصصة في النواحي
المالية أو الرياضية الموجودة على مختلف األشكال المتعلقة بالرعاية على مواقع ويب معينة يتم
استهدافها وتحديدها بدقة ،وذلك حتى يمكن تقديم معلومات أو الخدمات المناسبة للجمهور.
 المواقع اإل لكترونية الجزئية :يمكن للمسوقين أن يعملوا عبر االنترنيت من خالل مواقع إلكترونية
جزئية ،وهي عبارة عن مناطق محددة أو أجزاء معينة على موقع ويب معين أو خاصة بشركة معينة

 1شطيبة زينب ،دور التسويق االلكتروني في دعم الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية "دراسة سوق الهاتف النقال في الجزائر"،
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير،ص.00
 2محمد عبد العظيم أبوالنجا ،مرجع سبق ذكره ،ص .6
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،ولكن يتم إدارتها واإلنفاق عليها بواسطة شركة أخرى ،فعلى سبيل المثال ،يمكن أن تقوم شركة
تأمين بخلق أو إنشاء موقع الكتروني جزئي على موقع ويب خاص بشراء السيارات ،وتقوم من خالله
بتقديم نصائح تأمينية لمشتري السيا ارت ،في نفس الوقت الذي تستطيع فيه تقديم عرض تأميني جيد
لهؤالء المشترين.
 ب ارمج التحالفات :وهي عبارة عن قيام الشركة بتنمية تحالفات مع شركات أخرى على االنترنيت
بغرض أن يقوم كل منهم باإلعالن عن اآلخر على موقعه.
 التسويق الفيروسي :وهو عبارة عن النسخة التسويقية اإللكترونية لتحقيق اتصاالت من خالل الكلمة
المنطوقة عن طريق الفم .وينطوي التسويق الفيروسي على الرسائل الخاصة بأحداث تسويقية معينة
والتي يتم تداولها بين المستهلكين عبر البريد اإللكتروني ،أو التي تنتقل كأي فيروس بالعدوى أو
بشكل معد من خالل قيام المستهلكين بتمرير أخبار عنها إلى أصدقائهم عبر االنترنيت .ونتيجة قيام
المستهلكين بتمرير وتناقل الرسائل أو المواد الترويجية بين بعضهم البعض ،فإن هذا النوع من
التسويق الفيروسي يمكن أن يكون أداة ترويجية غير مكلفة على اإلطالق .كما أن المعلومات عندما
تأتي من صديق ،فان مستقبلها يكون أكثر حماسا واستعدادا لفحصها وقراءتها ،وهذا يعني زيادة
درجة مصداقية الرسائل التي يتم تناقلها بتلك الصورة.
ثالثا :الخلق أو المشاركة في مجتمعات الويب:
أدى تزايد شعبية المنتديات وجماعات األخبار التي تعمل عبر االنترنيت إلى قيام بعض الشركات
بالدعاية التجارية لمواقع الويب ويطلق عليها مجتمعات الويب وتسمح مثل هذه المواقع ألعضائها أن يتعايشوا
معا على االنترنيت ويتبادلون وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا ذات اهتمامات عامة .وبالتالي يمكن اعتبار
مثل هذه المواقع بمثابة نوادي اجتماعية يمكن لكل فرد فيها أن يتفاعل مع األخر ،ويعرف عناوين البريد
اإللكتروني لهؤالء اآلخرين الذين يشاركوه عضوية هذا المكان .1حيث يمكن للسيدات تبادل وجهات النظر
ومن أمثلة هذه المواقع نجد موقع مثل النظر والحصول على معلومات وحلول لبعض المشاكل العائلية
الخاصة بهم ،ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالغذاء والصحة ،أو باالستجمام وال ارحة ،أو بالديكو ارت
الخاصة بالمنزل أو أي موضوع أخر.ويحتوي هذا الموقع على  393مليون صفحة في الشهر لتبادل اآل ارء

 1محمد عبد العظيم ابو النجا :مرجع سبق ذكره ،ص .606
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ووجهات النظر والحصول على معلومات ومن المواقع األخرى الشهيرة في هذا الصدد نجد موقع : My
 Family.comوالذي يعتبر أكبر وأكثر مواقع مجتمعات الويب نشاطا في العالم بالنسبة للعائالت واألسر
حتى أنه يتيح ألعضاء الموقع شراء هدايا ألف ارد األسرة في مناسبات واألحداث الخاصة بصورة سريعة
وسهلة.
اربعا :استخدام البريد اإل لكتروني وشبكات الويب
يمثل البريد اإللكتروني واحد من أهم أدوات التسويق اإللكتروني حيث أشارت التقدي ارت إلى أن أنفاق
الشركات على التسويق باستخدام البريد اإللكتروني وصل إلى حوالي  7.3بليون دوالر سنويا خالل عام
،2115وذلك في الوقت الذي كان فيه هذا الرقم يبلغ حوالي  164مليون دوالر سنة  1999وتجدر اإلشارة
هنا بأن التنافس بصورة فعالة داخل بيئة البريد اإللكتروني ،سوف تجعل المسوقين يقومون بتصميم رسائل
إلكترونية تتصف بالثراء من حيث الحركة ،والتفاعلية ومراعاة للنواحي الشخصية لمستقبلها  .ومن ثم تخرج
في النهاية في شكل رسائل صوتية ومرئية مؤثرة بشكل فعال على الجمهور الذي تستهدفه ،ويمكن القول بأن
البريد اإللكتروني قد أصبح أحد الدعامات والركائز التي يعتمد عليها المسوقون في كل من المعامالت التي
تتم من المنظمة إلى المستهلك وكذلك التي تتم من منظمة إلى منظمة.
 من أهم الطرق المعتمدة في التسويق اإللكتروني : التسويق اإللكتروني عن طرق محركات البحث.
 التسويق من خالل اإلعالنات.
 التسويق باستخدام الرسائل اإللكترونية
 التسويق من خالل البرامج الفرعية او الوكيلة
 التسويق باستخدام الدعاية التفاعلية
 التسويق من خالل مواقع الشبكات االجتماعية
 الفرع الثاني :مراحل التسويق اإل لكتروني:
اقترح مكتب أرتير ليتل لالستشارات اإلدارية نموذجا يحتوي على أربع مراحل أساسية سماها بدورة
التسويق اإللكتروني.
 )0مرحلة اإلعداد  :فيها يتم جمع المعلومات الضرورية والء العمالء المرتقبين (حاجات ورغبات) واألسواق
المستهدفة وطبيعة المنافسة بشتى الوسائل التقليدية واإللكترونية.
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 )8مرحلة االتصال :وفيها يتم االتصال بالعميل لتعريفه بالمنتجات الجديدة التي يجري طرحها في السوق عبر
األنترنت .وتتكون هذه المرحلة في حد ذاتها ثم مرحلة تكوين الرغبة ،وأخي ار حمل العميل على القيام
بالتصرف ،والذي يعني في نهاية المطاف اتخاذ القرار الشرائي ،والجدير بالذكر أن تقنية الوسائط المتعددة
تستعمل كثي ار في هذه المرحلة ،باإلضافة إلى البريد اإللكتروني واألشرطة اإلعالنية.
 )1مرحلة التبادل :في هذه المرحلة تتم عملية التبادل التي تعتبر جوهر عملية التسويق اإللكتروني فيحصل
العميل على السلعة أو الخدمة بينما تحصل المنظمة على المقابل النقدي باستعمال نظم الدفع اآلمنة.
 )1مرحلة ما بعد البيع :إن التسويق اإللكتروني ال ينتهي بانتهاء عملية التبادل وانما يجب المحافظة على
العميل من خالل التواصل معه وخدمته عبر الوسائل المتعددة ومنها المجتمعات االفتراضية ،وغرف المحادثة
والبريد اإللكتروني ،وتوفير قوائم األسئلة المتكررة وخدمات الدعم الفنية والتحديث.

1

إضافة إلى هذه المراحل الدورة الكبرى المتعلقة بالتجارة اإللكترونية ،حيث أنها جزء ال يتج أز منها ،وسيتم
التعرض لمراحل دورة التسويق اإللكتروني على النحو التالي:
- 0مرحلة إجراء البحوث والدراسات التمهيدية :مع تطور أساليب االتصال وظهور شبكات المعلومات تيسر
عملية جمع معلومات عن األسواق والمنتجات التي تتصل اتصاال مباش ار بعمل المنظمة واستقصاء األطراف
ذات الصلة بعملها من عمالء وموزعين وغيرها ،كما أمكن تتبع أخبار األسواق المختلفة والتعرف على حجم
التعامل وعلى نشاط البورصات وأسعار المنتجات المتداولة ،هذا باإلضافة إلى التعرف على المنافسين في
السوق ومعرفة أخبارهم وخططهم المستقبلية وأسعار منتجاتهم ومواصفاتها.
- 8مرحلة التخطيط االستراتيجي للتسويق اإل لكتروني :تتطلب عملية التخطيط القيام بتحليل استراتيجي لنتائج
البحوث والدراسات التي تم القيام بها ،فحتى يتم التخطيط للموقع اإللكتروني الذي سيمثل نقطة انطالق
للنشاط التسويقي تبدأ الخطوات األولى بإجراء التحليالت األولية التي تهدف لإلجابة على العديد من األسئلة
،منها من هو العميل وكيف نجده وكيف سيجد موقعنا (المتجر) ومن هم المنافسين ،وما هي اإليرادات
المتوقعة...إلخ.
وبناءا على هذه اإلجابات ثم تحليلها يتم وضع إستراتيجية التسويق اإللكتروني على أساس بحوث
جيدة بدال من االعتماد على األفكار التقليدية وهو ما يضمن نجاحها إلى حد كبير ،ويمكن االعتماد على
استراتيجيات دخول األسواق حسب ظروف الموقف ،ويجب وضع خطة طويلة األجل نسبيا حتى يستطيع أن
1

أحمد مجدل :مبادئ التسويق االلكتروني ،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،8101 ،ص .11-85
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يتقدم المتجر لألمام ويحقق إيرادات متزايدة في مواجهة المنافسة ،ويجب أن يتم في هذه المرحلة مخطط
المزيج التسويقي المناسب لنتائج الدراسات ألن هذا المزيج سيترجم فيما بعد في حجم الموقع وتصميمه ،وما
يحتويه من معلومات وطريق الترويج له واالتصال بالعمالء وتوصيل المنتجات وتحديد أسعار ،وما إلى ذلك
من الجوانب التي سيتم تنفيذها في المراحل التالية:
 مرحلة تصميم وانشاء موقع إلكتروني :الموقع عبارة عن مجموعة من الملفات المرتبة ببعضها البعض ،وتكونمخزنة على جهاز حاسب متصل دائما باالنترنت يطلق عليه خادم الويب ،وهذه الملفات إما أن تكون صفحات
ويب أو برامج أو صور أو ملفات صوتية ،وعند استعراض هذه الموقع فإن أول صفحة يتم رؤيتها تعرف
بصفحة البداية ،وهي غالبا ما تحتوي على ارتباطات ببقية الملفات الموجودة على الموقع أو ملفات في مواقع
أخرى.
ويمكن االستعانة في تصميم صفحة أو موقع الشركة على شبكة االنترنت بإحدى شركات نظم المعلومات
المتخصصة ،وذلك في حالة عدم توافر المهارات البشرية القادرة على القيام لذلك لدى المنظمة ،ويمكن أن
تعتمد المشروعات الصغيرة على أدوات سهلة االستخدام لتصميم الصفحات الخاصة بها ،وهناك العديد من
المواقع التي تقدم هذه الخدمة مثل .microsofte office 8111
 مرحلة الترويج للموقع وجذب الزائرين له :لكي يتمكن مستخدمي االنترنيت في البحث عن المواقع البد منالترويج لها وتتعدد مداخل الترويج للموقع ،حيث يمكن أن يتضمن برنامج الترويج العديد من المكونات التالية:
أن تتضمن بطاقة المشروع عنوان الموقع.توقيع رسائل البريد اإللكتروني بعنوان الموقع.أن تتضمن المواد المطبوعة عنوان الموقع إلى العنوان المادي للمؤسسة.وضع عنوان الموقع ضمن حملة اإلعالن في الراديو والتلفزيون.اإلعالن باستخدام الشرائط اإلعالنية.إضافة المتعة والتسلية للموقع. مرحلة تحويل الزبائن إلى مشترين :تتمكن المؤسسة من تحويل الزائرين إلى مشترين إذا اتبعت ما يلي- :تقديم عرض قيم في الصفحة الرئيسية.أن يتضمن الموقع عرض أسعار المؤسسة والقدرة على النجاح في اإلقناع بمقارنة العروض المنافسة معسعر المؤسسة.
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توافر الخبرة الالزمة لتسهيل التعامل مع الموقع. مرحلة إتمام عملية الشراء وتسليم المنتجات :تتضمن هذه المرحلة إجراءات عملية الشراء وتتوقف هذهالعملية على نوع وطبيعة المنتج المباع.
 مرحلة تكوين ودعم العالقات مع الزبائن لتكرار الشراء :تتضمن هذه المرحلة جمع كل المعلومات عنالزبائن في نظام متكامل إلدارة العالقات باإلضافة إلى عدم التسرع في استخدام الوسائل المساعدة
كالهاتف أو البريد االلكتروني قبل التأكد من عمل النظام اإللكتروني إلدارة العالقات بكفاءة ،مع تصميم
الموقع بشكل يوفر الخدمة في24ساعة وبشكل يسمح بحل جميع مشاكل العمالء بشكل فوري.1

1محمد الصيرفي :مرجع سبق ذكره ،ص،61ص،61ص.65
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مخطط مراحل التسويق االلكتروني:

1

اجراء البحوث والدراسات التمهيدية
التخطيط االستراتيجي
تصميم وانشاء الموقع وتكوين الصورة الذهنية له

الترويج للموقع وجذب الزائرين لالبحار فيه

تحويل الزبائن إلى مشترين

التخطيط لنظم الدفع االلكتروني

تخطيط نظم إمداد وتسليم
المنتجات للعمالء

إتمام عملية الشراء وتسليم المنتجات االلكترونية
تخطيط قواعد البيانات

تكوين ودعم العالقة مع الزبون لتكرار الشراء

شكل -13-يوضح مراحل التسويق اإل لكتروني

 المطلب الثالث : :فوائد وصعوبات تطبيق التسويق اإل لكتروني.
 الفرع األول :فوائد التسويق اإل لكتروني:
يوفر التسويق اإللكتروني العديد من الفرص لكل من رجال التسويق والعمالء والمستهلكين ويمكن
عرضها فيما يلي:
 توفير ميزة التسوق الميسر فال يحتاج للمستهلك لبذل مجهود للتحرك في أماكن مزدحمة.
 تجنب المستهلك مواجهة رجل لبيع واالحتكاك به والذي قد يؤدي إثارته عاطفيا بالتالي يتاح
للمستهلك فرصة أفضل باتخاذ ق اررات شرائية رشيدة.

1محمد الصيرفي :مرجع سبق ذكره ،ص.60
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 توفر االنترنت وسيلة اتصال مكتوبة وسريعة وفعالة بين مسؤولي البيع والعمالء والمستهلكين من
خالل خدمة البريد اإللكتروني...

1

 الزيادة في األرباح بسب التسويق الفعال الذي يؤدي إلى زيادة المبيعات.
 الشراء بدون جهد مما يقلل تكاليف وعناء االنتقال والنقل والمخاطرة.
 سرعة الشراء ألي سلعة في أي وقت من أي بلد...رفع مستوى الجودة ،فالعمالء في الكثير من
األسواق العالمية أكثر صعوبة في إرضائهم واشباع احتياجاتهم ،وبذلك البد من إنتاج منتجات أكثر
جودة..

2

 يمكن الشركات من تصريف منتجاتها الفائضة وبتكلفة ومصاريف منخفضة ،بالتالي التخلص من
السلع المخزونة.
 يسمح للمشترين بالتفاعل مع زبائن آخرين في مجال االتصاالت اإللكترونية إذ تمكنهم من تبادل
اآلراء واألفكار واجراء المقارنات ،بالتالي االستفادة من خبرة بعضهم البعض...

3

 وجود خيارات كثيرة متوفرة :إن المستهلكين والمتسوقين عبر االنترنت في مواقع الشركات التجارية
اإللكترونية يحدد العديد من الخيارات قبل أن يقرروا عملية الشراء أم ال.
 سرعة المقارنة :يستطيع المستهلكين المقارنة بين األسعار ونسبة جودة المنتجات والخدمات بسرعة
كبيرة قبل اتخاذ قرار الشراء.

4

 القدرة على دعوة العمالء الحاليين والمرتقبين لالشتراك في حوار يتضمن تقييم المنتجات التي
تعرض على الويب ويساعد هذا الحوار التفاعلي العمالء والمستهلكين للتعرف على خصائص
المنتجات.
 يمكن للتسويق اإللكتروني رجال التسويق من القيام باألبحاث والدراسات الخاصة للتعرف على
إدراك العمالء.

5

 القدرة التنافسية :يعمل التسويق اإللكتروني على تحسين الكفاءة ويعزز من القدرة التنافسية
للمؤسسات بفعل دخول المعرفة  .....كأصل مهم من أصول رأس المال كما تتاح لها فرصة زيادة
1

محمد سمير أحمد :التسويق االلكتروني ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط ،8115 ،0ص .011

2

أحمد مجدل ،مرجع سبق ذكره-،ص 58ص .05

4

خضر مصباح الطيطي :التجارة االلكترونية من منظور تقني وتجاري واداري ،دار االمد للنشر والتوزيع ،8112،دط ،ص.05

3محمود حسين الوادي،بالل حسن الوادي :مرجع سبق ذكره ،ص .811-810
5

محمد سمير أحمد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .011 ،011
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عمليات البيع ،من خالل االستفادة من المقدرة التسويقية عبر االنترنت على مدار اليوم وخارج
الحدود المحلي ،ويتيح التسويق إمكانية مواكبة التطورات الحديثة في مجال األعمال ،وهذا يعطيها
ميزة تنافسية في التعامل مع العمالء كونها تستطيع الوصول إليهم في كل زمان ومكان ،ويحقق
الترويج الكبير للمؤسسة ،ميزة تنافسية من خالل الوصول إلى الفئات التسويقية المستهدفة بأسرع
وقت وبأقل تكلفة .وتعتبر التلبية الفورية لطلبات العمالء من مزايا التسويق اإللكتروني فهو من أهم
الموارد بالنسبة للعمالء والمؤسسات على السواء.
 تقسيم العمل :يساعد التسويق اإللكتروني بما يحمله من مزايا وآليات تكنولوجية على تقسيم العمل
داخل المؤسسات التي تتبعه ،وتغيير أنماطه وأساليبه جراء التخفيض عن استخدام العنصر البشري
فيها خاصة من ذوي الكفاءات والمهارات المنخفضة أو المتدنية وكذلك التخلي عن بعض الوكاالت
والمتاجر البيعية بالجملة أو التجزئة.
 تخفيض الضريبة :يؤدي التسويق اإللكتروني إلى تخفيض معدالت الضريبة المفروضة على الكثير
من الصناعات فهناك الكثير منها سوف ينتهي مع تطور التسويق إلى المتاجر الصغيرة ومحالت
بيع الكتب ،وربما بعض أنواع الصحف والمجالت بسبب التوجه لبيعها عبر الشبكة ،حيث لم يعد
هناك حاجة لتخزين الكتب بهدف تسويقها حسب نظام إدارة سلسلة التزويد ،كما أن تعاظم دور
النقود اإللكترونية في تسوية المدفوعات عبر االنترنت سيقلل من أهمية محالت صرف العمالت،
وبالنتيجة النهائية انخفاض معدالت الضريبة على هذه القطاعات.

1

 الفرع الثاني :صعوبات تطبيق التسويق اإل لكتروني:
 اللغة والثقافة :تقلل عناصر اللغة والثقافة في السوق الدولي من التفاعل بين العمالء والمواقع
المختلفة على االنترنت ،لذلك تبدو هناك ضرورة وحاجة ملحة لتطوير البرمجيات المختلفة ،والتي لها
القدرة على ترجمة النصوص إلى اللغات المختلفة لتسهيل فهمها على العمالء ،وضرورة مراعاة
االختالفات الثقافية والعادات والتقاليد بين المجتمعات ،وتقليلها إلى أدنى مستوى ممكن لكي ال تكون
عائقا أمام تطور المواقع اإللكترونية التجارية ،واالستفادة منها من قبل الزبائن.
 االدارة الجيدة :تحتاج عملية النهوض بآفاق التسويق اإللكتروني إلى وجود إدارة جيدة على مستوى
الدولة ،ومؤسسات األعمال التي ترغب العمل في السوق الدولي ،وكذاك وجود خطط على مستوى

1

إياد عبد الفتاح النسور عطا اهلل ،محمد تيسير الشرعة ،مرجع سبق ذكره،ص ص .110-115
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وحدات األعمال ،وعلى المستوى االستراتيجي ،بحيث تكون واضحة لمواجهة التغيرات والتطورات
المفاجئة في حركة السوقين المحلي والدولي..

1

 ارتفاع تكاليف إقامة المواقع اإل لكترونية :إن إنشاء موقع إلكتروني على االنترنت أشبه ما يكون
بإنشاء وبناء موقع مادي ،حيث أن تصميم وانشاء وتطوير المواقع اإللكترونية يحتاج إلى خبراء
متخصصين وعلى درجة عالية من الكفاءة ،وكذلك الحاجة إلى دراسات تسويقية وفنية ،بحيث تكون
تلك المواقع اإللكترونية جذابة ومصممة بشكل قادر على جذب انتباه العمالء واثارة اهتمامهم كما
يجب أن يكون الموقع مؤهال لتقديم قيمة إضافية للعميل بما يحقق للشركة ميزة تنافسية عن اآلخرين،
إن سرعة التطورات التكنولوجية في مجال تصميم وتطوير المواقع اإللكترونية وتعزيز فعاليتها وقدرتها
التنافسية يعد من أهم التحديات التي تواجه استمرارية هذه المواقع ونجاح التسويق اإللكتروني من
خاللها.

2

 الخصوصية واألمن :السرية والخصوصية اللتان تمثالن أحد العوائق المهمة التي تواجه العاملين في
مجال التسويق اإللكتروني ،حيث تؤثر في تقبل بعض العمالء لفكرة التسوق عبر االنترنت
بشموليتها ،خاصة أن عملية التبادل اإللكتروني تحتاج إلى الحصول على بعض البيانات من
العمالء مثل :االسم ،النوع ،الجنسية ،العنوان ،طريقة السداد وغيرها لذا فهناك حاجة ملحة الستخدام
برمجيات خاصة للحفاظ على سرية وخصوصية التعامالت التجارية اإللكترونية ،إضافة إلى تقنين
آليات التأمين عمليات الدفع اإللكتروني التي تتم عبر االنترنت.
إن النقص في األمان على االنترنت كأداة أساسية للتسويق اإللكتروني فهو موضع اهتمام رئيس وهو
أحد العناصر األساسية التي تعيق تسويق المنتجات اإللكترونية على نطاق واسع ،واثبات المصداقية
على األنترنت ليس باألمر السهل ،حيث البد من تأمين ثالث أمور قبل إتمام صفقة بيع أو شراء على
األنترنت وهي :التأكد من خصوصية وسرية الصفقة ،التأكد من هوية المستخدم وبالتالي السماح له
بالوصول والحصول على مستوى مضمون من األداء.

1

اياد عبد الفتاح النسور :مرجع سبق ذكره ،ص .111

3

خالد ممدوح :مرجع سبق ذكره ،ص ص .110-111

2خالد ممدوح ابراهيم :مرجع سبق ذكره ،ص .182
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 وضع القوانين والتشريعات المناسبة لتنظيم عمليات التسويق اإللكتروني وحماية حقوق الملكية ولنشر
شبكة االنترنت ،فضال عن تطوير األنظمة المالية والتجارية لتسهيل عمليات السوق اإللكتروني.

1

 عدم الثقة في وسائل الدفع اإل لكترونية :من أكثر طرق السداد ارتباطا بالتسويق اإللكتروني هو
2

الدفع بواسطة بطاقة االئتمان ،لذلك تقوم المنظمات باستخدام برامج تأمين وسائل السداد اإللكتروني

 التحديات التنظيمية :تحتاج منظمات األعمال من خالل استخدام استراتيجيات التسويق اإللكتروني
لعمل تغييرات في البنية التحتية في هيكلة ومسار وفلسفة المؤسسات التنظيمية ،ويتم دمج األنشطة
والفعاليات االتصالية التسويقية الخاصة بالتسويق اإللكتروني وتحديث إجراءات العمل بما يتماشى
مع التطورات التكنولوجية...

3

 الفرع الثالث :الفرق بين التسويق اإل لكتروني والتسويق التقليدي:
أ -إن التسويق اإللكتروني يعتمد على االنترنت والشبكة ليست سوق الجماهير بالرغم من أعدادها
الهائلة بل هي التسويق ( )one-to-oneشخص لشخص.
ب -يدعم االنترنت كال من األسواق العمودية واألفقية وهذا يتوقف على الشركات المنتجة واالتجاهات
الخاصة بها والتي ترغب به وتستخدمه لتفصيل نشاطاتها التسويقية على االنترنت.
ت -إن المسح البيئي على شبكة االنترنت يشمل الكثير من المتغيرات (كمسح المنافسين ،المسح
التكنولوجي ،الثقافي ،)..وعموما فإن هذا المسح يتضمن نظرة أدق وأعمق من المسح التقليدي.
ث -إن تجزئة السوق والبحوث الدموغرافية حديثة العهد على شبكة االنترنت إال أنها تنمو بشكل كبير
جدا
ج -إن تعامل المنظمة عبر االنترنت يسمح لها باالتصال بأعداد كبيرة جدا من الزائرين على موقع
الشركة بشكل يتعدى األطر المحلية واإلقليمية وصوال إلى األطر العالية حيث أن ما تعرضه الشركة
من منتجات وخدمات يمكن مشاهدته من قبل الزائرين لهذا الموقع للشركة في كل أنحاء العالم.
ح -التسويق اإللكتروني يسمح بمعرفة المنظمة ومنتجاتها وخدماتها وعروضها على الصعيد العالمي دون
تكلفة وجهد عاليين ،على العكس من التسويق التقليدي الذي يتطلب جهدا وتكلفة عاليين للخروج إلى

1

ناصر خليل :التجارة والتسويق االلكتروني ،دار أسامة ،8115 ،ط ،0ص .818

2
3

سمر توفيق صبرة ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص .61-61
خالد ممدوح ابراهيم :مرجع سبق ذكره ،ص .185
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السوق الخارجية بالنسبة للشركات ذات اإلمكانيات المادية والبشرية المحدودة وفر لها فرصة جيدة
للعمل على مستوى السوق العالمية.
خ -التسويق اإللكتروني يعتمد على تكنولوجيا المعلومات وبالتالي فإن له أفضلية في تقديم معلومات ذات
طبيعة تبادلية تشبع حاجات كافة أنواع المشترين والبائعين ،والتسويق التقليدي يعتمد على وسائل
االتصال لنشر المعلومات مثل التلفاز والصحف والمجالت.
د -إن سوق االنترنت ال يخضع لقيود الوقت والمكان والتكلفة كما في األسواق التقليدية ولكن قد يكون
من الصعب استهداف مجموعة من الزبائن لعدم إمكانية التأكد بشكل دقيق من هوية المتصل ،
العمر ،الجنس ،مما يجعل المعلومات التي تحصل عليها الشركة من الزبائن وتعتمد عليها في تحديد
القطاع أو القطاعات السوقية المستخدمة غير دقيقة ،مما يؤدي إلى وصول الرسالة اإلعالمية
والجهود التسويقية خارج إطار السوق المستهدفة بشكل أدق.
ذ -إن عدم رضا الزبون عن خدمة المنظمة عبر االنترنت سوف ينشر إلى ماليين المستخدمين لشبكة
االنترنت وعلى مستوى السوق المحلية والدولية بينما في التسويق التقليدي فإن هذه الحالة تكون
محدودة االنتقال ولعدد محدود جدا.

1

1

محمود جاسم الصميدعي ،ردينة عثمان يوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .50-51
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خالصة الفصل األول:
يمكن لنا من خالل هذا الفصل القول أن التسويق اإللكتروني هو عملية تنظيمية تتم في بيئة افتراضية
،تقوم على التقنيات الرقمية التي تعتمد على المعلومة بالدرجة األولى في حد ذاتها ،كمورد تنافسي تعمد اليها
المؤسسات للتعريف بخدماتها ومنتجاتها و التأثير في المستهلك التخاذ قرار الشراء لتحقيق المنفعة الكافية
للطرفين.
حيث يتوقف نجاح عملية التسويق اإللكتروني في المؤسسة على مدى جودة وتصميم الموقع
اإللكتروني و مختلف طرقها ،كذلك تحسين جودة الخدمات و المنتجات ووسائل ترويج المبيعات المختلفة
التي تحقق أهداف المؤسسة بما في ذلك ترويج المبيعات و زيادة الطلب عليها.

57

الفصل الثاني
الرتويج و ترويج املبيعات
 المبحث االول  :مفاهيم أساسية حول الترويج.
 المبحث الثاني :المزيج الترويجي و عناصره.
 المبحث الثالث :ترويج المبيعات.
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تمهيد:
يعتبر الترويج من الوظائف التسويقية الحيوية التي تحقق االتصال بين المؤسسة ونشاطها ومنتجاتها
من جهة وبين السوق المستهدف من جهة أخرى ،باإلضافة إلى الدور األساسي لهذا العنصر المتمثل في
تعريف المستهلكين بخصائص وفوائد السلعة والخدمات لجذب أكبر عدد منهم لشراء منتجات المؤسسة
بواسطة آلية إقناع معينة يتم من خاللها أحداث سلسلة من اآلثار الذهنية التي من شأنها أن تقود في النهاية
إلى تحقيق تلك االستجابة السلوكية ،وقد أصبح ترويج المبيعات اليوم من األسلحة الفعالة في التأثير التي
تستخدمها المنظمات في ظل ظروف المنافسة كما أصبح ما ينفق على الترويج يشكل نسبة كبيرة من إجمالي
ما ينفق على بقية النشاطات التسويقية في العديد من منظمات األعمال.
وانطالقا مما سبق سوف نتطرق في هذا الفصل إلى ثالثة مباحث حيث أن :
المبحث األول :مفاهيم أساسية حول الترويج.
المبحث الثاني :المزيج الترويجي و عناصره.
المبحث الثالث :ترويج المبيعات.
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المبحث األول:مفاهيم أساسية حول الترويج.
 المطلب األول :ماهية الترويج
 الفرع األول :مفهوم الترويج

تعريف الترويج:
 " مجموعة الجهود التسويقية المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات الكافية عن مزايا السلعة أو الخدمة
،واثارة اهتمامه بها واقناعه بتميزها وقدرتها دون غيرها من السلع والخدمات على إشباع حاجاته
ورغباته ،وذلك بدفعه إلى اتخاذ القرار الخاص بشرائها ثم االستمرار في استعمالها مستقبال".

1

 وما يؤكده هذا التعليق أن الترويج يتمتع بعدة خصائص فريدة من قدرته على اإلقناع ودفع
المستهلك إلى اتخاذ قرار الشراء
. كما يعرف على أنه ":ممارسة إخبار واقناع واتصال"

2

 اقتصر هذا التعريف على وظيفتين أساسيتين للترويج ،فيما أهمل باقي العناصر المكونة له,
 يعرف على أنه  ":الجهد المبذول من جانب البائع إلقناع المشتري المرتقب بقبول المعلومات عن
3

سلعة أو خدمة وحفظها في ذهنه بشكل يمكنه من استرجاعها".

 ما نالحظه في هذا التعريف أنه ركز على دور الترويج في عملية الشراء ,
 أما كوتلر فيعرف الترويج بأنه ":النشاط الذي يتم ضمن إطار أي جهد تسويقي وينطوي على عملية
4

اتصال إقناعي"

 أكد هذا التعريف على صفة اإلقناع التي يمتاز بها الترويج

-1

ربحي مصطفي علیان "،أسس التسویق المعاصر" ،دار صفاء للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن ، 2009 ،ص ص.502، 204

 2شفیق حداد ،نظام سویدان  :أساسیات التسویق  ،دار حامد للنشر و التوزیع  ،عمان األردن  ،8991 ،ص.505

 3حمید الطائي  :األسس العلمیة للتسویق الحدیث  ،المدخل المتكامل ،دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع  ،عمان  ،األردن ،5002 ،ص.801
 4حمید الطائي ،نفس المرجع السابق،ص_80
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 الفرع الثاني :أسباب تزايد اإلهتمام بالنشاط الترويجي.
 بعد المسافة بين البائع والمشتري مما يتطلب وجود وسائل اتصال تساهم في تحقيق االتصال والتفاهم
بين الطرفين.
 زيادة الحجم اإلنتاجي للمنشآت والتنوع الكبير المعروض من المنتجات في األسواق حول العالم.
 اشتداد حالة المنافسة في السوق بين المنشآت المختلفة ،مما يتطلب القيام بالنشاط الترويجي لكسب
الصراع التنافسي.
 التطور الكبير الذي حصل في وسائل االتصال المختلفة شجع القائمين على النشاط الترويجي
الستثمار ذلك.
 للترويج دور كبير في زيادة مستوى الوعي عند األفراد من خالل تزويدهم بالمعلومات واإلرشادات
حول السلع والخدمات المعروضة في األسواق.
 استخدام وسائل اإلعالن المختلفة بشكل واسع مما يعطي زيادة في أهمية النشاط الترويجي.
 رصد المبالغ الكبيرة من قبل المنشآت لإلنفاق على النشاط الترويجي بحيث أصبح يأتي في المرتبة
الثانية بعد تكاليف اإلنتاج مما زاد في أهمية هذا النشاط الحيوي.

1

 تزايد عدد السكان في المدن وهم غالبا الفئة المستهدفة في جميع وسائل اإلعالن.
 صعوبة إقناع المشتري ضمن األطر الملموسة المتجسدة في المنتج ،وبالتالي بروز الحاجة للتأثير
النفسي عليه من خالل الترويج أإلقناعي .
 ارتفاع مستوى تعليم الجماهير.
 كثرة السفر إلى الخارج ما يزيد من وعي المواطنين وتقبلهم ألي نشاط ترويجي.

2

 1سمیر عبد الرزاق العبدلي :وسائل الترویج التجاري ،مدخل تحلیلي متكامل  ،دار المسیرة للنشر و التوزیع  ،ط ،5088 ،08ص ص.89،50
 2بشیر العالق :الترویج اإللكتروني والتقلیدي -مدخل متكامل ،الیازوري للنشر والتوزیع ،دط ،ص .88
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 المطلب الثاني:وظائف و أهداف الترويج
 الفرع األول :وظائف الترويج.
أوال :من وجهة نظر المستهلك:
يحصل المستهلك على مزايا مباشرة من الترويج والمزايا المباشرة والسريعة التي يحصل عليها هي:
أ-الترويج يخلق الرغبة:
تهدف أنشطة الترويج الوصول إلى المستهلكين والى مشاعرهم ويقوم رجال التسويق بتذكير المستهلكين بما
يرغبون فيه وما يحتاجون إليه.
ب-الترويج يعلم المستهلك:
تقدم الوسائل الترويجية المعلومات إلى المستهلكين عن السلعة أو الخدمة الجديدة وما تقدمه من
إشباع وتعريف المستهلكين بأسعارها وأحجامها والضمانات التي تقدم مع السلعة أو الخدمة.

1

ج-الترويج يحقق تطلعات المستهلك:
يبنى الترويج على آمال الناس وتطلعاتهم إلى حياة كريمة ،بمعنى آخر يعتقد الناس أنهم يشترون
مثل هذه التوقعات عندما يشترون السلعة أو الخدمة فعندما يشتري المستهلك سيارة صغيرة من ماركة معينة
فهي تعبر عن سهولة الحركة ،والسرعة ،وهكذا .ومن هنا تبرز أهمية المكون النفسي للترويج ،كما تتجسد
صعوبة استخدامه بفاعلية في المجال اإللكتروني ،حيث أن األحاسيس اإلقناعية تكاد تكون صعبة القياس
والتحكم .كما يحصل المستهلك على الكثير من المزايا غير المباشرة من الترويج ،فعندما نعلن نستطيع أن
نشارك في تمويل وسائل اإلعالن وبذلك ندعم االقتصاد عن طريق السلع والخدمات الجديدة واالختراعات
والتقدم التكنولوجي.
ثانيا :من وجهة نظر رجل التسويق:
يحاول رجل التسويق أن يشارك مع غيره بفكرة معينة ويشجع المستهلك على التصرف بطريقة معينة ،ويوضح
الشكل ( )8آثار الترويج على منحى الطلب.

1

 1بشیر العالق ،مرجع سبق ذكره ،ص .81
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شكل ( )1يوضح أثر الترويج على منحى الطلب
ط،
إن الهدف الرئيسي من النشاط الترويجي هو أن يتحرك منحى الطلب إلى اليمين من ط إلى َ
بمعنى آخر نقوم بالترويج لكي نبقى على السعر ونحاول أن تزيد المبيعات (الطلب) أو نرفع السعر ونبقى
على المبيعات كما لو كانت قبل رفع السعر.
نعتمد على الترويج لكي يؤثر في الطلب بإحدى الطرق التالية:
 زيادة المبيعات أو المحافظة على جم كبير منها :لكي تقوم المنشأة بالترويج بقصد تحقيق حجم
كبير للمبيعات فإن أمامها عدة طرق هي :االعتماد على رجال البيع ،أو الموزعين ،أو تحفيز
المستهلكين ،أو تنشيط المبيعات وغيرها ،كما تستطيع الشركة أن تعد إستراتيجية اإلعالن بقصد
تحسين تصور المستهلكين عن السلعة أول الخدمة وعن الشركة أيضا.

 1بشیر العالق ،مرجع سبق ذكره ،ص .82
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 التغلب على مشكلة انخفاض المبيعات :يعتبر الترويج من أهم الوسائل التي تلجأ إليها المؤسسة في
محاولة إنقاذ سلعة أو خدمة من االنحدار وهناك الكثير من األمثلة لسلع استهالكية كانت في طريقها
إلى الزوال لوال اإلعالن الذي أوجد لها استعماالت جديدة ما أنعش مبيعاتها مرة أخرى.
 تقديم سلعة أو خدمة جديدة :وهنا نعتمد على الترويج بشتى الطرق لتقديم السلعة أو الخدمة الجديدة
وتعريف المستهلكين بالمزايا الجديدة التي تقدمها وبالتالي تظهر الفرصة أمام رجال التسويق للترويج
للسلع والخدمات الجديدة .
 التغلب على الشبكة اإلقناع وذلك من خالل ابتكار وسائل اقناعية على أساليب نوعية راقية وأخرى
كمية.

1

 الفرع الثاني :أهداف الترويج
يحتل الترويج دو ار كبي ار وهاما في مجا االتصاالت للمحافظة على عالقات إيجابية وطبيعية بين
المنظمات والجماهير في البيئة التسويقية إضافة إلى االتصال بالعمالء (الحاليين والمتوقعين) للتأثير على
سلوكهم وتكوين االنطباع الجيد لديهم عن المنظمة ومنتجاتها يسعى الترويج إلى تحقيق األهداف التالية :
 الوعي :تتمثل مهمة رجل الترويج في السماح للمستهلكين بمعرفة أن المنتج متوفر ،حيث يمثل
الهدف هنا خلق ألفة ومعرفة بالمنتج واسمه المميز ،هذا الهدف ضروري من أجل تعميق درجة
العمالء للمنافسين المعرفة والدراية ،وذلك من أجل التعرف على مزايا المنتج ،وبالتالي تعريف
المستهلكين من مختلف الفئات العمرية بالسلعة أو الخدمة المطروحة في السوق.
 اإلعجاب :وذلك لتزيد مشاعر السوق بشأن المنتج ،ويمكن استخدام الترويج لنقل الجمهور من حالة
عدم اإلعجاب إلى حالة اإلعجاب بالمنتج والعالمة التجارية ،ويتمثل أحدث األساليب الشائعة في
ربط العنصر برمز أو شخص جذاب أو حتى قد يكونون من رموز المجتمع أو مشاهير الفن.
 التفضيل :ويشمل على تميز المنتج بين العالمات التجارية بدرجة تجعل السوق أكثر جاذبية من
البدائل ،وتستهدف اإلعالنات التي تقوم بعقد مقارنات مباشرة بين المنافسين إلى خلق التفضيل.
 تدعيم موقف اآلراء الحالية اإليجابية للعمالء حول السلعة أو الخدمة وذلك بهدف دفعهم لشرائها
باستمرار.

1بشیر العالق :مرجع سبق ذكره ،ص .81
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 العمل على تغيير االتجاهات واآلراء واألنماط السلوكية السلبية للمستهلكين في األسواق المستهدفة
إلى اتجاهات وآراء سلوكية إيجابية نحو السلعة أو الخدمة.
 تقديم المعلومات والبيانات عن المنتج للعمالء في األوقات المناسبة وبواسطة الوسائل الترويجية
المناسبة.
 اإلخبار التشجيع والتذكير للعمالء بالسلعة أو الخدمة في مختلف األوقات وذلك لتعميق درجة الوالء
للمستهلكين نحو العالقة التجارية.
 تحول العمالء المحتملين من عدم استخدام المنتج إلى استخدامه بصفة مستديمة ،واثارة اهتمامهم
بالسلعة ،والتغلب على مشكلة انخفاض المبيعات وخاصة عندما يصل المنتج إلى درجة االنحدار.
 مقاومة الجهود الترويجية للمنافسين لمحاولة االستمرار والبقاء لفترة طويلة في السوق.
 يساعد الترويج في الحفاظ على مستوى من الوعي والتطور في حياة األفراد وذلك من خالل ما
يمدهم به من معلومات عن كل ما يتعلق بالسلع والخدمات.
 يساعد الترويج على التأثير على قرار الشراء ،ويظهر ذلك عندما يشتري المستهلك سلعا أخرى
إضافة لما خططه قبل دخوله إلى أحد المتاجر.
 تنوع الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وزيادة عددها أدى إلى زيادة الحاجة إلى القيام بنشاط
ترويجي.
 يبعد الترويج مناخا من التسلية والترفيه ،فمن خالل ما يقدمه اإلعالن من مشاهد وصور تصاحب
عملية عرض وتقديم السلعة إلى المستهلك يوفر اإلعالن جوا من االستماع ويساعد في تشكيل أنماط
حياتية متطورة.

5

كما يمكن تلخيص األهداف التي تسعى لها المنظمة من وراء قيامها بعملية الترويج في النقاط التالية:
 إمداد الجمهور الحالي والمرتقب بكل ما هو جديد ومفيد لهم من المعلومات عن المنتجات التي
تتعامل بها ولفت انتباههم لها والتفكير بتجربتها.
 مواجهة المنافسة القائمة في السوق والسعي للحصول على حصة سوقية أفضل.
 تصحيح األخطاء الحاصلة في إدراك المستهلكين عن المنتجات المقدمة لهم وما ترتب من مواقف
عن تجربتهم السابقة لها.
 التذكير المستمر بالمنتج وعدم نسيانه من قبل الجمهور.

65

اإلطار النظري
 تعليم واخبار المستهلكين كيفية استخدام المنتج والتعامل معه.
 بناء صورة موجبة عن الشركة ومنتجاتها لدى المستهلكين وزيادة والئهم لمنتجاتها أو العالمة التي
تحملها.
 توثيق صيغ العالقة واالتصال مع الوسطاء وتحفيز الطلب لديهم.

1

 المطلب الثالث :استراتيجيات الترويج
 الفرع األول :استراتيجيات الترويج
تعتبر إستراتيجية الترويج إحدى أجزاء أو مكونات اإلستراتيجية التسويقية العامة للمنظمة ،والتي تم
تصميمها لالتصال بالسوق من خالل مجموعة من األنشطة التي يتم ممارستها في إطار طبيعة نشاط
المنظمة ،أو ما تقدمه للسوق من سلع أو خدمات ،وبالتالي فهي تنطوي على عدة جوانب منها:
 أنها جزء من اإلستراتيجية التسويقية ،ومن ثم فإن أهدافها يجب أن تتمشى مع أهداف اإلستراتيجية
األم التسويقية.
 تعتبر إستراتيجية الترويج ذراع االتصال األساسي للبرنامج التسويقي للمنظمة.
 بما أنها موجهة للسوق فهي تشمل كل من المستهلك/مستخدم السلعة أو المنتفع بالخدمة ،وكذلك
التجار بالجملة أو التجزئة.
 أنها تحتوي على عدة أنشطة يستهدف كل نشاط إنجاز دور محدد في إطار النظام أو البرنامج الكلي
للترويج. 2
أ-إستراتيجية الدفع:
تقوم إستراتيجية الدفع على أساس توجيه المجهودات الترويجية إلى أول حلقة من حلقات التوزيع وهي
تاجر الجملة من أجل إقناعه بضرورة التعامل في هذه السلعة عن طريق إبراز خصائصها ومزاياها مع إغرائه
بالتسهيالت و الخصومات وهامش الربح والخدمات التي ستمنح له مع دفعه لبذل مجهودات ترويجية مكثفة
إلى الحلقة األخرى من حلقات التوزيع وهي تجار التجزئة من أجل زيادة حجم مبيعاتهم وزيادة مقدار أرباحهم.
وفي ضوء اإلغراءات المقدمة لهم من قبل تاجر الجملة يتبع نفس األسلوب في الضغط على المستهلكين
النهائيين لدفعهم على شراء السلعة.
 1ثامر البكري  :التسویق أسس ومفاهیم معاصرة ،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن ،ط ،5001 ،8ص ص .821 -828
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وتعتمد هذه اإلستراتيجية على البيع الشخصي بشكل أكبر من اإلعالن حيث ال يستخدم اإلعالن إال
للمجهودات الترويجية التي يقوم بها تاجر التجزئة تجاه المستهلكين النهائيين أو للتمهيد إلجراء المقابلة البيعية
مع التّجار حتى يمكن دفعهم لشراء السلعة.
وتستخدم هذه اإلستراتيجية في حالة شدة المنافسة والحاجة إلى االتصال المباشر بمنافذ التوزيع و
عندما تكون السلعة في أول مراحل حياتها وتحتاج إلى مجهودات ترويجية مكثفة لدفع منافذ التوزيع بالتعامل
في السلعة ،كذلك في حالة السلع مرتفعة السعر ذات هوامش الربح العالية وفي حالة صنف نطاق السوق
وضعف القدرة المالية لدى المنظمة مما يعوق استخدام اإلعالن.
ب-إستراتيجية الجذب:
وبعكس إستراتيجية الدفع فتعتمد إستراتيجية الجذب على تركيز المجهودات الترويجية على المستهلك
النهائي إلثارة اهتمامه بالسلعة واقناعه بشرائها ،ومن خاللها يمكن إبراز ما تتميز به من خصائص تجعلها
قادرة على خلق منافع له واشباع العديد من احتياجاته مما يجعل المستهلك يبحث عنها لدى تجار الجملة مما
يدفع تجار الجملة إلى شرائها والتعامل فيها .وتعتمد إستراتيجية الجذب على اإلعالن بشكل أكبر من أجل
إعالم أكبر عدد من المستهلكين وتستخدم فيه الوسائل اإلعالنية ذات االنتشار الواسع النطاق كالتلفزيون
والصحف وتتبع هذه اإلستراتيجية في حالة السلع االنتشار الواسع ومنخفضة الثمن وتلك التي تجذب اهتمام
المستهلكين بالسلعة ،وكذلك في حالة قدرة المنشأة المالية التي تمكنها من نشر إعالنات مكثفة ومكررة.

1

ج-إستراتيجية الضغط:
هي إستراتيجية تبنى على األسلوب العدائي القوي في اإلقناع وهو األسلوب األمثل إلقناع األفراد
بقضية المنشأة وسلعها وخدماتها وتعريفهم بالمنافع الحقيقة لتلك المنتجات بحيث يتكرر هذا األسلوب في
كافة أساليب اإلعالن المستخدمة ،وقد أقدمت الكثير من المنشآت على إتباع هذا األسلوب ودفعهم في ذلك
حدة المنافسة ،وذلك من خالل استخدام أساليب المقارنة بين المنتجات والمنتجات األخرى المنافسة والحث
على الشراء الفوري.
على الرغم من أن البعض يعتقد أن اإلستراتيجية العنيفة واللينة هي استراتيجيات بيعية وليست ترويجية،
والواقع أن هذا يعد صحيح في األجل القصير فقط ما إذا استمرت المنظمة في استخدام أيا من هاتين
اإلستراتيجيتين لفترة زمنية طويلة فإن كال منها يصبح إستراتيجية ترويجية وليست بيعية.
 1محمد عبده حافظ :المزیج الترویجي ،دار الفجر للنشر و التوزیع  ،القاهرة،5009،ص.22-22
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وتعتمد فكرة اإلستراتيجية العنيفة في اإلعالن على فكرة تكرار الرسالة اإلعالنية بصورة دائمة ومستمرة
،ومعنى ذلك أن نفس الرسالة اإلعالنية تستخدم لفترة طويلة وفي جميع الوسائل اإلعالنية ،ففي هذه الحالة
يقوم المنتج باستخدام أسلوب الضغط على المستهلك ومحاصرته في كل مكان برسالته اإلعالنية.
د-إستراتيجية اإليحاء:
اإلستراتيجية اللينة في البيع هي أسلوب اإلقناع المبسط القائم على الحقائق ،هذا األسلوب يعتمد
على جذب أذهان المستهلكين بلغة الحوار طويل األجل و إقناعهم باتخاذ قرار الشراء ،وتعتمد هذه
اإلستراتيجية على إقناع المستهلك بأنه من األفضل له أن يقوم بشراء السلعة أو الخدمة محل اإلعالن.
وال تشير هذه اإلستراتيجية إلى عملية الشراء بصورة مباشرة ولكنها تركز على المنافع التي يمكن أن يستفيد
بها المستهلك من جراء استخدامه للسلعة ،فاألسلوب الضمني هو األسلوب الذي يستخدم في إعداد الرسالة
اإلعالنية في هذه اإلستراتيجية ويالحظ أن تكرار الرسالة اإلعالنية من السمات التي تتسم بها هذه
اإلستراتيجية ولكن مع استخدام األسلوب الضمني لإلقناع بالشراء القائم على جذب أذهان المستهلكين بلغة
الحوار طويل األجل بدال من األسلوب الصريح المستخدم في اإلستراتيجية السابقة.1
 الفرع الثاني :ميزانية الترويج:

2

تم اإلشارة فيما سبق إلى أن التخصيصات المالية من بين أهم العوامل المؤثرة في اختيار واستخدام
عناصر المزيج الترويجي ألنه يمثل مجموعة التخصيصات المالية التي ترصد إلنجاز ذلك النشا المطلوب
وعليه فقد أولت المنظمات التسويقية المختلفة أهمية كبيرة لهذا الموضوع ودراسته نظ ار لتأثيره الواضح على
إنجاز البرنامج الترويجي من جهة ،وصعوبة التقدير للتخصيصات المطلوبة من جهة ثانية وعامة فقد حددت
األساليب التالية كطرق في احتساب وتقدير ميزانية الترويج وهي:
 النسبة المئوية من المبيعات:
تعتمد هذه الطريقة في تقدير ميزانية الترويج على نوعين من البيانات هما:
 أوال البيانات التاريخية والتي تبين نسبة تكاليف العناصر الترويجية إلى إجمالي المبيعات على مدار
السنوات القريبة السابقة .
ایناس رأفت ،مأمون شومان:استراتیجیات التسویق و فن االعالن ،دار الكتاب الجامعي العین االمارات العربیة المتحدة ،ط،8،5088ص- 820
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 النوع الثاني تتمثل بالبيانات المتوقعة والتي تستند أساسا على الميزانية التقديرية للمبيعات باعتبارها
حجر الزاوية أو العمود الفقري لنظام الميزانيات التقديرية المختلفة.
ومن المزايا األساسية لهذه الطريقة هي السهولة الواضحة في تحديد النسبة المئوية لميزانية الترويج لكونها
تعتمد على الخبرة المتراكمة وعبر السنوات السابقة وماهية توجهات اإلدارة التسويقية وكذلك الحال بإمكانية
السيطرة على تنفيذ الميزانية لوضوح المجاالت التي يتم اإلنفاق عليها.
 إتباع المنافسة:
فحوى هذه الطريقة تبنى على أساس تحديد ميزانية الترويج للمنظمة ،يتم بالمقارنة مع ما هو محدد
في المنظمات المنافسة في السوق الذي تعمل فيه أو على أساس ما يتم تحديده من قبل الوحدات التسويقية
القائدة في السوق.
أما في سوق السلع الصناعية فاألمر يختلف حيث يقفز البيع الشخصي إلى المرتبة األولى في استخدامه
إلنجاز النشاط الترويجي ومن ثم ترويج المبيعات واإلعالن يأتي في المرتبة الثالثة.
ويتضح أيضا أن العالقات العامة تأتي في كال السوقين في المرتبة الرابعة من حيث األهمية النسبية المكلف
في استخدامها كنشاط ترويجي ضمن عناصر المزيج الترويجي.
 المرحلة في دورة حياة المنتج:
المنتج عندما يكون في مرحلة التقديم فهو بحاجة إلى مزيد من الجهد الترويجي لتثبيت وجوده في
السوق ،وباعتماد كثافة ترويجية في األساليب المستخدمة وتبدأ المرحلة الالحقة تتابعا لينخفض حجم النشاط
الترويجي واالستراتيجيات المعتمدة في كل مرحلة على الفوائد والكلف المتحققة فيها.
 التخصيصات المالية المتاحة:
تعتبر التخصيصات المالية المرصدة للنشاط الترويجي ذو أثر كبير ومهم في ممارسة واستخدام
العناصر الترويجية ،وعلى العكس من ذلك عندما تكون التخصيصات محدودة فإن مستوى النشاط سينحصر
في حد ود معينة وضيقة ،وعليه فإن األموال المرصدة وبما يتناسب مع حجم النشاط المطلوب سيمكن إدارة
الترويج من استخدام أكثر من عنصر ترويجي متاح ،سواء كان في مجال اإلعالن أو الترويج للمبيعات أو
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البيع الشخصي وكذلك فإن توفر هذه التخصيصات واستخدام مثل هذه العناصر الترويجية سيتيح الفرصة
إلدارة المنظمة في االنتقال من المحيط المحلي إلى المحيط الخارجي باتجاه مقابل يجب أن نضع اعتبارنا أن
الة المنظمات غير متماثلة تماما ،فقد تدخل بعض العوامل التي تجعل هنالك اختالفات في تحديد ميزانية
الترويج كما هو مثال في جودة المنتوج ،المنافذ التوزيعية المعتمدة األهداف التسويقية للمنظمة ،السياسة
البيعية المعتمدة ،حجم المنظمة والمدى الجغرافي ،واألسواق التي تتعامل معها ..إلخ ،ومع ذلك البد أن تضع
في اعتبارنا حقيقة مهمة وهي كون كفاءة ونوعية النشاط الترويجي ،تفوق وبشكل كبير حجم المبالغ المنفقة
في الترويج أي أن ضخامة الميزانية الترويجية ال تعني بالضرورة كفاءة ونجاح النشاط الترويجي.

1

 المهمة أو الهدف:
تعتمد هذه الطريقة في تحديد ميزانية الترويج على األهداف أو الواجبات الموضوعة من قبل اإلدارة
التسويقية ،إذ قد تكون بعض األهداف إستراتيجية وكبيرة والبعض اآلخر أقل منها أهمية  ،لذلك تنسجم
الميزانية الموضوعة مع هذه األهداف المطلوب إنجازها وبطبيعة الحال فإن تحديد الميزانية وفق هذه الطريقة
يتم من خالل تحليل التكاليف المنفقة سابقا ومقارنتها مع النتائج المتحققة وكذلك الحال في تقييم خطط
وأهداف المنظمات المنافس ة ،باإلضافة إلى تحليل ودراسة النتائج المتحققة في األسواق التي يتم التعامل معها
وما متوقع حصوله مستقبال.

2

المبحث الثاني :المزيج الترويجي وعناصره
 المطلب األول :ماهية المزيج الترويجي
 الفرع األول :مفهوم المزيج الترويجي
يعد المزيج الترويجي الذي يطلق عليه أيضا بمزيج االتصاالت التسويقية أحد العناصر األساسية المهمة
في المزيج التسويقي الذي يتكون من العديد من العناصر التي تتفاعل وتتكامل معا لتحقيق األهداف
الترويجية ،وتشمل هذه العناصر اإلعالن ،البيع الشخصي ،تنشيط المبيعات ،العالقات العامة ،النشر
وجميعها تمثل أنشطة ذات مضمون اتصالي إقناعي ،ومن جهة أخرى يؤكد حداد وسويدان أن لكل عنصر
من عناصر المزيج الترويجي أث ار مهما في تحقيق األهداف التسويقية ،ألن كل عنصر يرمي إلى إيصال
1محمد صالح المؤذن :مرجع سبق ذكره ،ص .181-182
2

محمد عبده حافظ :مرجع سبق ذكره  ،ص .181
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رسالة محددة ذات هدف محدد وفي مدة زمنية محددة ،كما أنه ينبغي أن تصاغ استراتيجيات المزيج
الترويجي انطالقا من إستراتيجية التسويق التي تتبناها وتسعى إلى تحقيقها اإلدارة العليا في المنظمة ،إذ أن
إستراتيجية كل من المنتج ،التسعير ،التوزيع ال يمكن أن تكون فعالة ومؤثرة وتحقق أهدافها ما لم تدعم
وتتكامل مع استراتيجيات المزيج الترويجي ،ألن الترويج الناجح والمدروس يؤثر في تحقيق األهداف
التسويقية.

1

 الفرع الثاني :اختيار المزيج الترويجي
إن اختيار المزيج الترويجي كله أو بعض عناصره يجب أن يبنى على سياسة وخطط واضحة ،وذلك
من أجل تحقيق هدف إيصال السلعة إلى الجمهور ،واقناعهم بها لذلك يجب أن ترتكز هذه السياسة على ما
يلي:
 األفراد كمستهلكين وهنا يجب دراسة أذواقهم وأفكارهم وعاداتهم. المعرفة التامة بظروف السوق أي معرفة السلع المنافسة أو السلع الجديدة المطروحة باألسواق،وكذلكمعرفة مدى استيعاب السوق ألنماط جديدة من الوسائل الترويجي
 -تغيير األسلوب الترويجي بين فترة وأخرى لجعل المستهلك على اتصال ومتابعة دائمين للسلعة.

2

 الفرع الثالث :إدارة المزيج الترويجي
يجب أن ينسجم المزيج الترويجي الذي سيتم اختياره مع األهداف العامة لإلستراتيجية التسويقية
للمؤسسة ،ويقع على عاتق كافة األطراف في إدارة التسويق مسؤولية تطوير وتنفيذ كافة الخطط والبرامج
التفصيلية المرتبطة بالترويج بمختلف العناصر ومن قبل أخصائيين مؤهلين وعلى الشكل التالي:
 .1مدير المبيعات:
يرتبط عمل مدير المبيعات في المؤسسة بإدارة وظيفة البيع الشخصي أو يقع عليه وبصورة مباشرة
مهمة بناء وتطوير شبكة التوزيع الفعالة للسلعة أو الخدمة وتنفيذ كل ما يرتبط بتلك الشبكة من سياسات
وبرامج توزيعية

1غسان قاسم داود الالمي  :إدارة التسویق أفكار وتوجیهات جدیدة ،دار الصفاء للنشر والتوزیع ،عمان ،ط ، ،5088 ،8ص .811
 2محمد عبده حافظ :مرجع سبق ذكره ،ص .881
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 .5مدير قسم اإلعالن:
يرتبط عمل مدير قسم اإلعالن في المؤسسة التسويقية بإدارة كافة األنشطة والفعاليات الهادفة لزيادة
المبيعات وذلك من خالل استخدام مختلف الوسائل اإلعالنية المتاحة.
 .8مدير قسم تنشيط المبيعات:
يتولى مدير قسم تنشيط المبيعات كافة األنشطة الهادفة لزيادة فعالية برامج الترويج المختلفة في
المؤسسة ،وذلك عن طريق عقد المؤتمرات ،الندوات ،المعارض ،المسابقات ،العينات ،وارسال
الكاتالوجات إلى المستهلكين المستهدفين في األسواق المختارة.

1

 .4مدير التسويق:
الوظيفة األساسية لمدير التسويق في المؤسسة القيام بكافة أعمال التنسيق والتنظيم بين عمل مختلف
األقسام التابعة لها وذلك من خالل اال تصال بمدراء أقسام المبيعات واإلعالن وتنشيط المبيعات والتباحث
معهم حول أتباع أفضل السبل لتنفيذ برنامج المزيج الترويجي.

2

 المطلب الثاني  :عناصر المزيج الترويجي
 الفرع األول :العوامل المؤثرة على اختيار المزيج الترويجي
بصرف النظر عن فاعلية المزيج الترويجي وكل عنصر من عناصر الترويج يجب مراعاة العوامل اآلتية عند
اختيار المزيج الترويجي:
 )8دور حياة السلعة:
تمر السلعة على خمس مراحل:
 تقديم السلعة :إذا كانت السلعة في مرحلة دخولها إلى السوق هنا يجب تعريف الناس بالسلعة
الجديدة.

 1فتحي أحمد ذیاب عواد :المبیعات والتسویق في المنظمات المعاصرة  ،دار الرضوان للنشر والتوزیع ،ط ،5088 ،8ص ص .512 ،511
 2فتحي أحمد ذیاب عواد :نفس المرجع السابق ،ص .512
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 مرحلة النمو :في هذه المرحلة يهدف الترويج إلى مبيعات أكبر من سوق السلعة ويهدف هنا إلى
الطلب المختار مرك از على عالمة معينة وهي العالمة التي تنتجها المنشأة بصفة خاصة.
 مرحلة النضج واإلشباع :وفي هذه المرحلتين يلزمها نوع من التوازن بين عناصر المزيج الترويجي
للمحافظة على مستوى معين للمبيعات.
 مرحلة التراجع :هنا يجب تخفيض تكاليف اإلنتاج وتكاليف التسويق ومن ضمنها الترويج
 )5نوع السلعة وخصائصها :تحدد خصائص السلعة المستهلكين المحتملين فمثال السلع العادية غير المميزة
بميزة خاصة تنفرد بها عن السلع المنافسة يمكن الترويج عنها باإلعالن.
 )8حجم الميزانية :يؤثر حجم األمور المتوافرة والمخصصة ألغراض الترويج في اختيار طريقة الترويج،فإذا
كانت الميزانية محدودة يصعب اللجوء إلى وسيلة واسعة االنتشار نظ ار الرتفاع تكلفتها.

1

 )1إستراتيجية الدفع والجذب :تستخدم إستراتيجية الدفع في حالة السلع الصناعية ذات القيمة العالية والتي
تتطلب توضيحا خاصا أما إستراتيجية الجذب فهي تعتمد على االتصال الواسع االنتشار والتي يعتمد
عليها رجل التسويق في خلق الطلب عند المستهلك النهائي.
 )2فلسفة اإلدارة.
 )1الوضع االقتصادي العام.
 )2طبيعة المنافسة السائدة.
 )1ذوق المستهلك وعاداته وتقاليده.

2

 الفرع الثاني :عناصر المزيج الترويجي
عناصر المزيج الترويجي هي مكونات تتكامل وتتفاعل معا لكي يمكن تحقيق األهداف الترويجية
للمنشأة على شاكلة عناصر المزيج التسويقي للمنشأة.وتتمثل عناصر المزيج الترويجي في:
 اإلعالن
 البيع الشخصي
 تنشيط المبيعات
 العالقات العامة
1فیلیب كوتلر ،جاري أومسترونج  ،تعریب،سرور علي ابراهیم سرور ،أساسیات التسویق  ،دار المریخ للنشر ،الكتاب الثاني ،ص .225
 2فیلیب كوتلر ،مرجع سبق ذكره ،ص .228
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 التسويق المباشر
 الدعاية والنشر.
- 1اإلعالن:
يعرف اإلعالن على أنه شكل من أشكال االتصال غير الشخصي مدفوع القيمة إلرسال فكرة أو
معلومة،ترتبط بسلعة أو خدمة بواسطة منظمة ما أو شخص معين.

1

وتعرف جمعية التسويق األمريكية اإلعالن بأنه وسيلة غير شخصية لتقديم األفكار أو السلع أو الخدمات
بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع 2.وبالنظر لهذا التعريف يمكن تحديد عدد من الخصائص األساسية
لإلعالن:
 يعتبر اإلعالن جهودا غير شخصية بين البائع والمشتري وذلك باستخدام وسائل اإلعالن المختلفة.
 يتحمل البائع الذي يقوم باإلعالن تكلفة الوسيلة اإلعالنية المختلفة.
 وضوح صفة المعلن في الرسالة اإلعالنية حيث يتم توضيح جهة اإلعالن بشكل واضح.
 تزاد أهمية اإلعالن في حالة السلع االستهالكية مقارنة بالسلع الصناعية.
ويمكن القول بأن اإلعالن يمثل جهدا من جانب المعلن يهدف إلى التأثير في سلوك المستهلك ويدفعه باتجاه
اتخاذ قرار الشراء.

3

 أهداف اإلعالن:
إن الهدف الرئيسي أو األساسي لإلعالن هو تغيير الميول واالتجاهات وسلوك المستهلكين
المحتملين،وبشكل أوضح فإن اإلعالن كوسيلة يستخدم لتغيير سلوك المستهلكين لشراء سلعة لم يكونوا
مقتنعين بشرائها لو لم يكن هناك إعالن ،ويتم ذلك من خالل األساليب التالية:
- 8من خالل توفير المعلومات والبيانات عن السلعة.
- 5من خالل العمل على تغيير الرغبات عن طريق إبراز المزايا والفوائد التي تعود على المستهلك جراء شرائه
واستخدامه للسلعة.

 1عبد السالم أبو قحف :التسویق وجهة نظر معاصرة ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة ،بیروت ،ط ،5008 ،8ص .181
 2سمیر عبد الرزاق العبدلي  :وسائل الترویج التجاري-مدخل تحلیلي متكامل ،-دار المسیرة ،ط ،5088 ،8ص .52
 3سمیر عبد الرزاق العبدلي ،نفس مرجع سبق  ،ص .51
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- 8تغيير تفضيل المستهلكين للماركات المختلفة ،أي تحويل تفضيلهم من ماركة منافسة إلى الماركة التي يعلن
عنها.

1

 وظائف اإلعالن:
إن النشاط اإلعالني يقوم بوظائف متنوعة وعلى نطاق واسع تخدم كل أطراف العملية التسويقية من منتجين
وموزعين ومستهلكين ،وعلى الشكل التالي:
أ -بالنسبة للمنتجين :إن الخدمات التي يقدمها اإلعالن للمنتجين كثيرة منها:
- 8التوفير في تكاليف التوزيع.
- 5تعريف المستهلكين بسرعة عن اإلضافات والتحسينات في السلعة ،وهذا يتم بشكل كفء عن طريق اإلعالن
الذي يكون أسرع في إيصال المعلومات.
- 8تخفيض كلفة اإلنتاج.
- 1تسهيل عمل مندوبي البيع
ب -بالنسبة للموزعين :يعمل على إغراء تجار التجزئة على التعامل مع السلع المعلن عنها ووضعها في
متاجرهم ،ألن السلع المعلن عنها تساهم في تقليل الجهود التي يبذلها رجال البيع.
ت -بالنسبة للمستهلكين :يمكن أن نحدد بعض وظائف اإلعالن بالنسبة للمستهلك في النقاط التالية:
 تسهيل مهمة االختيار بين السلع اإلعالن يقوم بإبالغ المستهلك بمكان وزمان وجود السلعة ووقت الحاجة إليها -تزويد المستهلك بمهارات مفيدة.

2

 أنواع اإلعالنات:
يمكن تقسيم اإلعالن إلى عدة أنواع حسب معايير متعددة أهمها:
أوال :النطاق الجغرافي:
 اإلعالن الدولي :ويهدف إلى الوصول إلى المستهلكين في أكثر من دولة واحدة ويتم بالتنسيق بين
منظمة األعمال األم والوكالء في الدول.

 1عبد السالم أبو قحف ،مرجع سبق ذكره ،ص .521

 2قحطان العبدلي :إدارة التسویق ،تمراز للنشر والتوزیع ،دط ،ص .510

75

اإلطار النظري
 اإلعالن القومي :يهدف إلى الوصول إلى جميع المستهلكين في أنحاء البالد باستخدام وسائل
إعالنية ذات تغطية شاملة مثل الصحف أو التلفزيون أو اإلذاعة.
 اإلعالن المحلي :يهدف إلى الوصول إلى المستهلكين في منطقة جغرافية محددة (محافظة أو والية)
باستخدام وسائل إعالنية قادرة على تغطيتها.
ثانيا :الجمهور المستهدف:
 اإلعالن االستهالكي :يوجه لجمهور المستهلكين النهائيين سواء كان المعلن منتجا أو تاج ار للجملة
أو للتجزئة.
 اإلعالن الصناعي :وهو موجه إلى المستعملين الصناعيين من قبل منتجي أو موزعي السلع
الصناعية بهدف زيادة الطلب على السلع الصناعية كالمواد األولية.
 اإلعالن التجاري :يقوم بهذا النوع من اإلعالن المنتجون بغرض التأثير على الوسطاء التجار ودفعهم
إلى التعامل بسلع معينة بهدف زيادة المبيعات.
 اإلعالن المهني :يهدف إلى إيصال المعلومات إلى أصحاب المهن مثل :األطباء والمهندسين
والمحامين واألساتذة.

1

 اإلعالن الزراعي :يوجه للمزارعين بغرض التأثير عليهم ودفعهم لشراء سلع وخدمات معينة.
ثالثا :الهدف:
 إعالن المؤسسة :يهدف إلى تقديم معلومات عن المؤسسة بغرض تحسين صورتها في أذهان أفراد
المجتمع أو لبناء شهرة لها.
 إعالن الخدمات العامة :يهدف إلى إظهار المؤسسة على أنها مؤسسة تعمل لخدمة أفراد المجتمع.
 إعالن السلعة  /الخدمة :هو ذلك اإلعالن الذي توجهه منظمة أعمال ما إلى المستهلكين النهائيين
أو المستع ملين الصناعيين بغرض ترويج وبيع السلع والخدمات ،ويشمل هذا النوع من اإلعالن
بدوره األنواع التالية:
 اإلعالن التعريفي. اإلعالن االقناعي. 1محمد األمین السید علي :أسس التسویق ،الوراق للنشر والتوزیع ،دط ،ص .800-500
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 اإلعالن التذكيري. اإلعالن المقارنة. اإلعالن الدفاعي. اإلعالن التعاوني.رابعا :التأثير المطلوب من اإلعالن :وينقسم إلى قسمين هما:
 إعالن ذو تأثير مباشر :يهدف هذا النوع من اإلعالن إلى حث المستهلك لشراء السلعة بصورة
سريعة ومباشرة من خالل التأثير عليه مستخدما لذلك بصورة رئيسية وسائل ترويج المبيعات ومن
األمثلة على هذا النوع من اإلعالن نذكر :إعالن االوكازيون والتصفية ،وهي عادة ما تكون أنشطة
خاصة بتنشيط المبيعات مع استخدام اإلعالن.

1

 اعالن ذو تأثير غير مباشر :ويهدف هذا النوع من اإلعالن إلى زيادة الطلب على الماركة من
السلعة خالل فترة زمنية طويلة وبصورة تدريجية من خالل إبراز خصائصها واقناع المستهلك بها
بحيث إذا قرر المستهلك مستقبال شراء مثل هذه الماركة.
-2الوسائل اإلعالنية:
إن عملية اختيار الوسيلة اإلعالنية المناسبة والتي بواسطتها سيتم نقل الرسالة اإلعالنية إلى
المستهلكين المستهدفين يتطلب شراء األوقات أو المساحات لنقل تلك الرسالة ،وبصفة عامة يمكن تقسيم
الوسائل اإلعالنية إلى مجموعتين رئيسيتين:
 الوسائل المقروءة والمطبوعة .
 الوسائل المسموعة والمرئية .
أوال :الوسائل المقروءة والمطبوعة :هناك العديد من الوسائل اإلعالنية المقروءة والمطبوعة  ،سوف نختار
أربعة أنواع رئيسية هي:
 الصحف :تحتل الصحف كوسيلة إعالنية أهمية خاصة من بين جميع المهتمين بالنشاط اإلعالني ،حيث
يتم تداولها بشكل أوسع ويمكن الحصول عليها من قبل المستهلكين بغض النظر عن إمكاناتهم.
1محمد األمین السید علي ،مرجع سبق ذكره ،ص .808
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أ -مزايا اإلعالن في الصحف:
 سعة االنتشار والتداول والوصول إلى معظم أجزاء السوق.
 إمكانية تكرار اإلعالن عدة مرات خالل فترة زمنية قصيرة ،حيث أن معظم الصحف تصدر يوميا.
 السرعة في نشر الرسالة اإلعالمية.
ب -عيوب اإلعالن في الصحف:
 قصر عمر الصحيفة وبالتالي قصر عمر اإلعالن
 صعوبة استخدام اإلعالن الذي يحتاج إلى األلوان.
 انخفاض جودة الورق المستخدم في الطباعة مما يقلل من جودة اإلعالن.

1

 المجالت :وهي من الوسائل اإلعالنية المطبوعة التي تحظى بجمهور معين من القراء ويختلف هؤالء
القراء باختالف نوع المجلة ومحتوياتها ونوع الفئة الموجهة إليها.
 اإلعالن بالبريد المباشر:
يعتبر البريد من الوسائل التي تعمل على نقل الرسالة اإلعالنية المطبوعة مباشرة إلى المستهلك حيث
يمكن اختيار ورقابة عملية توزيع واختيار األفراد الذين يستلمون الرسالة اإلعالنية.
 إعالنات الطرق ووسائط النقل:
تعتبر إعالنات الطرق من أقدم الوسائل المستخدمة في اإلعالن ومازالت تستخدم على نطاق واسع وفي
تطور لهذه الوسيلة تم استخدام وسائط النقل كأسلوب لإلعالن في الوقت الحاضر ،ويتميز هذا األسلوب
بانخفاض التكاليف النسبية لإلعالن ،وتضم هذه الوسيلة لنشر اإلعالنات كل من الفتات الطرق واإلعالنات
الضوئية ووسائط المواصالت المختلفة.
ثانيا :الوسائل المسموعة والمرئية :تنقسم هذه الوسائل إلى ثالثة أنواع رئيسية:
 اإلذاعة :تعتبر اإلذاعة كوسيلة إعالنية من أقدم الوسائل المستخدمة بجانب الصحف ،وقد
شهدت محطات اإلذاعة تطو ار كبي ار في نوعية البرامج المقدمة خصوصا عند ظهور التلفزيون
كمنافس قوي لإلذاعة.
 التلفزيون :يعتبر التلفزيون من أنحج الوسائل اإلعالنية رغم حداثة عهده فيما إذا قورن بالرسائل
اإلعالنية األخرى فالتلفزيون له كافة مميزات الوسائل اإلعالنية مجتمعة بطريقة تسمح للمعلن
 1محمد األمین السید علي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .805-808
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باستخدام كافة المؤثرات من بث اإلمكانيات الفنية الكبيرة مثل الصوت والصورة والحركة واأللوان
والموسيقى.
 اإلعالن السينمائي  :تعتبر من الوسائل اإلعالنية المرئية وتشارك التلفزيون مزاياه اإلعالنية مثل
الصوت والصورة والحركة ،ويضاف إلى ذلك اتساع الشاشة وبالتالي كبر حجم الصور
المعروضة.

1

- 2البيع الشخصي:
 مفهوم البيع الشخصي:
يمكن تعريف البيع الشخصي بأنه عملية البحث عن عمالء لهم حاجات أو رغبات محددة
ومساعدتهم في إشباع تلك الحاجات ،واقناعهم التخاذ القرار المناسب لشراء الماركة من السلعة أو الخدمة
التي تتفق مع أذواقهم وامكاناتهم الشرائية.
كما يمكن تعريف البيع الشخصي بأنه عملية إخبار العميل المنتظر واقناعه بالشراء –شراء السلع
والخدمات -وذلك باالعتماد على االتصال الشخصي المباشر بين مندوب البيع والعميل ،في إطار من تبادل
طرح استفسارات من العميل واإلجابة عليها من مندوب البيع.

2

 أهداف البيع الشخصي:
أهداف نوعية:
 القيام بعملية البيع بالكامل.
 خدمة المستهلكين الحاليين.
 البحث عن عمالء جدد.
 إبالغ العمالء بصورة دائمة بالتغييرات التي تط أر على السلعة أو الخدمة.
 تقديم المشورة والمساعدة الفنية إلى العميل.
 المساعدة في تدريب رجال البيع.غلى إدارة الشركة.
 تجميع المعلومات التسويقية الضرورية ورفعها إلى إدارة الشركة.

3

 1محمد أمین السید علي ،مرجع سبق ذكره ،ص .801

2عامر عبد هللا موسى :إدارة التسویق ،دار الصفاء ،ط ،5008 ،8ص .552

3حمید الطائي وبشیر العالق :مبادئ التسویق الحدیث-مدخل شامل ،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ،األردن ،عمان ،ط ،5009 ،8ص .518
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 أهداف كمية:
 االحتفاظ بمستوى معين من المبيعات.
 تحقيق أهداف ربحية.
 اإلبقاء على تكلفة البيع الشخصي داخل حدود معينة.
 الحصول على حصة سوقية واالحتفاظ بها.
 صفات رجل البيع الناجح:
 االستعداد الذهني أو الحضور الذهني.
 المعرفة التامة بالسلعة أو الخدمة وخصائصها ومنافعها.
 الحماس واإلخالص في العمل.
 تنظيم الذات أي الترتيب والتنظيم في األمور البيعية.
 الحيوية والنشاط في ممارسة األعمال البيعية.
 الثقة بالنفس والقدرة على مخاطبة العميل.
 مهارات االتصال الممتازة (المظهر -المنطق -المحاورة -اإلقناع).
 القدرة على تشخيص حاجات ورغبات المستهلكين ومحاولة حلها.
 المعرفة التامة بالسوق الذي يعمل به.
 معرفة نقاط القوة والضعف للشركة مقارنة مع منافسيها.

1

 أنماط البيع الشخصي:
لتطوير المبيعات فإن إدارة المبيعات تعتمد أنماط مختلفة من أجل رفع مستوى كفاءة وفعالية القوة البيعية
ويمكن أن نالحظ األنماط التالية:
 جالبي الطلبات  :وهم مجموعة من رجال البيع الذين يسعون إلى زيادة المبيعات من خالل البحث
عن زبائن جدد وجعلهم من الزبائن الحاليين للمؤسسة لذا عليهم القيام بمهام كثيرة ويمكن تقسيمهم
إلى مجموعتين هما:
 مجموعة الباعة التي تسعى للبيع إلى الزبائن الحاليين الذين لم يحققوا عمليات الشراء منذ زمن طويل
أو لم يتعاملوا مع النوع الجديد من منتجات.

 1محمد عبیدات  ،هاني الضمور ،شفیق حداد :إدارة المبیعات و البیع الشخصي ،دار وائل للنشر أ األردن ،ط،1ص.11
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 المؤسسات الجديدة الداخلة إلى السوق والتي لم يسبق لها التعامل مع المؤسسة ومنتجاتها.

1

 مستلمي الطلبات :ينصب اهتمام هذه الفئة على تنفيذ طلبات المشتري والتأكيد بشكل دقيق على
التحقق من الكمية المطلوبة ونوعيتها وتوقيت الحصول عليها وأية شروط أخرى يكون طلبها المشتري
ويمكن تقسيم المجموعة هي األخرى إلى مجموعتين هما:
 العاملين ورجال البيع في داخل المؤسسة ويتلقون االتصاالت التلفونية والبريد االلكتروني والعادي
والقيام باالستجابة لهذه الطلبات.
 العاملين من رجال البيع خارج المؤسسة والذين يتصلون بشكل مباشر بالمشتري في أماكن عملهم
ومتابعة طلباتهم ميدانيا.
 األشخاص الدائمين :تظهر هذه المجموعة من رجال البيع بشكل خاص في المؤسسة التي تسوق
منتجات صناعية وذلك الحتياجها إلى الخدمات مرافقة لها وما بعد عملية البيع ،ولهذه المجموعة أثر
كبير في دعم سمعة ومكانة المؤسسة في السوق فضال عن تعزيز ثقة المشتري مع المؤسسة بما
يقدم له من خدمات مضافة تبرز االهتمام بقيمة الزبون وحرص المؤسسة على استمرار العالقة معه
مسبقا.

2

 مميزات البيع الشخصي:
هناك ثالث مميزات رئيسية لعملية البيع الشخصي وهي:
 االتصال المباشر بين البائع والعميل :ومن مميزات هذا االتصال ينشط العمليات البيعية وتحديد
أبعادها بدقة وبناء الثقة بين البائع والعميل ،وتعزيز العالقة الشخصية فيما بينهما.
 االعتماد على الحوار البيعي في نجاح العملية البيعية ،إن الحوار البيعي الناجح وخاصة من جانب
البائع يمهد الطريق إلى إنجاح العملية البيعية وازالة الشكوك والتردد لدى العميل.
 رصد عوامل التغير :سواء بالنسبة إلى سلوك العمالء أو درجة جاذبية المنتج أو لمؤشرات تغيير
يرصدها البائع أو المندوب من خالل لقائه أو اتصاله بالعميل.
 معرفة نوعية المتلقي من حيث رغباته وامكاناته ،ومن ثمة التصرف معه وفق هذه األسس.
 معرفة رد فعل المتلقي والرد على جميع استفساراته بشكل مباشر ومقنع.
 إمكانية استخدام رجال البيع أكفاء ولديهم القدرة على وضع سياسة البيع.
1ثامر البكري :االتصاالت التسویقیة والترویج ،دار الیازوري للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن ،ط ،5008 ،8ص .518 -515
 2ثامر البكري ،نفس مرجع سابق ،ص ص 518-515
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 معرفة معلومات مفيدة عن السوق وعن المتلقين واالستفادة من المعلومات المتزايدة التي تفيد في
اإلعداد الجيد للسياسات البيعية.

1

-3تنشيط المبيعات:
هو أنشطة تسويقية غير اإلعالن والبيع الشخصي والدعاية الستمالة السلوك الشرائي للمستهلك ورفع
الكفاية التوزيعية للمنتج ،يهدف هذا النشاط إلى زيادة مبيعات الشركة في األجل القصير من خالل تنشيط
وحث واثارة وتحريك المستهلك على تجربة السلعة الجديدة وذلك باستخدام الكوبونات والمسابقات وتقديم
الحوافز للمستهلكين والمداومين على استهالك سلعة الشركة الزيادة في معدالت االستخدام وغالبا ما يستخدم
تنشيط المبيعات بجانب اإلعالن والبيع الشخصي ،والهدف األساسي لتنشيط المبيعات هو تحريك المنتج في
األجل القصير فهو يساعد المستهلكين على التقاط المنتج من متجر التجزئة وتجربته باالستعمال وخاصة إذا
كان المنتج صورة من أساليب تنشيط المبيعات.

2

ومن هنا فقد زاد االهتمام بهذا النشاط الترويجي ،حيث إلى فترة سابقة كان يمثل اإلعالن إلى تنشيط
المبيعات نسبة  %10-%10بينما في الوقت الحاضر أصبحت نسبة ترويج المبيعات تتراوح بحدود %22
من الموازنة الترويجية وبخاصة للشركات المتعاملة بالسلع االستهالكية ،ومن أبرز األمثلة المستخدمة في
تنشيط المبيعات هو استخدام العينات والكاتالوجات....إلخ

3

 خصائص تنشيط المبيعات:
يتميز تنشيط المبيعات بعدة خصائص أهمها ما يلي:
 يلعب تنشيط المبيعات دو ار تعزيزيا بجانب اإلعالن وغيره من الجهود التسويقية فتنسق بين جهود
رجال البيع وادارة المبيعات أو توسيع الحصة السوقية.
 يقدم حوافز إضافية كافية الستمالة السلوك الشرائي السيما التعريف بمنتج جديد تطرحه المنشأة
في السوق ويهدف إلى إحداث تأثير فعال ومباشر على المستهلك خالل وقت قصير األجل.

 1محمود جاسم الصمیدعي :إستراتیجیة التسویق -مدخل كمي وتحلیلي ،دار الحامد للنشر والتوزیع ،عمان ،ط ،5000 ،8ص .518
 2علي فالح الزعبي :مبادئ وأسالیب التسویق ،دار صفاء للنشر والتوزیع ،عمان ،ط ،5080 ،8ص .511
 3ثامر البكري ،التسویق أسس ومفاهیم معاصرة ،دار الیازوري ،ط ،5001 ،8ص .815
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 يستخدم عند انخفاض الطلب على الخدمة وتسريح العملية البيعية ولمعالجة مشكلة موسمية
للمبيعات.
 متى نلجأ إلى تنشيط المبيعات:
عندما يدور التساؤل عن متى نلجأ الوحدة التسويقية بالمنظمة فعاليات تنشيط المبيعات؟ سوف تكون
اإلجابة كما يلي:
 عند انخفاض المبيعات وزيادة المخزون على الحد األقصى.
 عند الرغبة في معالجة موسمية للمبيعات ،وتحقيق االستقرار في مبيعات المنظمة.
 المساهمة مع فعاليات اإلعالن ،عند تقديم منتج جديد تود المنظمة استمالة المتلقي لتجزيئه .

1

-4العالقات العامة:
تعد العالقات العامة األداة الرئيسية األخرى المستخدمة في الترويج الواسع ،وتعرف بأنها عملية بناء
العالقات المالئمة مع جمهور الشركات المتنوع من خالل حصول الشركة على الدعاية التي ترغب بها وبناء
الصورة الموجبة عن الشركة في ذهنية الجمهور ومعالجة اإلشاعات والحكايات واألحداث غير المرغوب
للشركة والمتعلقة بها ،وتقوم أقسام العالقات العامة بتنفيذ أي من أو جميع الوظائف اآلتية:
 العالقات الصحفية أو وكالة صحفية ،خلق وتسليم المعلومات وبحجم كبير إلى وسائل اإلعالم
من أجل جذب االنتباه لشخص معين أو لمنتج أو لخدمة معينة.
 الدعاية للمنتج ،القيام بعمل الدعاية لمنتجات محددة.
 الشؤون العامة ،بناء ومحافظة على العالقات مع المجتمع المحلي والقومي.
 جماعة الضغط :بناء والمحافظة على العالقات مع المشرعين والمكاتب الحكومية لغرض التأثير
على عملية التشريع ووضع القوانين.
 العالقات مع المستثمر :المحافظة على العالقات مع حملة األسهم واألعضاء اآلخرين في
المجتمع المالي.
 التنمية :بناء العالقات العامة مع المانحين وأعضاء المنظمات غير الهادفة للربح لغرض
الحصول على المنح المالية والدعم.

2

 1فیلیب كوتلر ،جاري ارمسترونج ،تعریب د.م ،سرور علي إبراهیم سرور ،مرجع سبق ذكره ،ص 110

 2غسان قاسم داود الالمي :إدارة التسویق أفكار وتوجیهات جدیدة ،دار الصفاء للنشر والتوزیع ،عمان ،ط ،5088 ،8ص ص ..815-818
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 التعريف بالمشروع ومنتجاته وخدماته.
 التنسيق والتعاون مع وسائل اإلنتاج.
 اإلشراف على النشاط الترويجي أحيانا.

1

-4التسويق المباشر:
يتكون التسويق المباشر من اتصاالت مباشرة مع زبائن مستهدفين بعناية بهدف تحقيق استجابة فورية
وبناء عالقات طيبة ودائمين معهم ،ويتصل المسوقون المباشرون مع زبائنهم بشكل مباشر وعادة ما يتم على
أساس تفاعل ي من شخص آلخر ،وباستخدامهم قواعد بيانات تفصيلية أي مفصلة حسب رغبات وحاجات
قطاعات سوقية صغيرة ،أي بصورة ضيقة من المشترين وفي بعض الحاالت تصل بشكل فردي (أي مفصلة
على مقياس الزبون).
 منافع التسويق المباشر:
 المنافع المتحققة للزبائن:
تكمن في أن التسويق المباشر مريحا ،وسهل االستخدام ،حيث باستطاعتهم القيام بعملية الشراء وهم
في منازلهم أو مكانهم ليال أو نها ار عبر االنترنت (مواقع الويب) ،أو الكاتالوجات البريدية...إلخ ،وبناء على
ذلك يكون التسويق المباشرة فوريا وتفاعليا أي يمكن أن يتفاعل المشترون مع البائعين عن طريق الهاتف أو
موقع الويب بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.
 المنافع المتحققة للبائعين:
تكمن في أن يكون البيع المباشر أداة قوية لبناء عالقات مع العميل عن طريق استخدام قواعد البيانات
المفصلة على مقاسهم وكما يعطي التسويق المباشر البائعين قدرة على االتصال بالمشترين الذين ال يمكن
االتصال بهم ،إال من خالل قنوات أخرى .مثال ذلك :انتشار االنترنت كوسيلة اتصال عالمية باستطاعة
المسوقين استخدامها للوصول إلى المشترين في أي مكان في العالم.

1محمود جاسم الصمیدعي وبشیر العالق ،مرجع سبق ذكره ،ص .818
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 أشكال التسويق المباشر:
يأخذ التسويق المباشر أشكاال محددة هي:
 البيع الشخصي.
 التسويق عبر الهاتف.
 تسويق البريد المباشر.
 تسويق الكتالوج.
 تسويق التلفاز لالستجابة المباشرة.
 تسويق الكشك.
 التسويق عبر الخط السريع.
-6الدعاية :
يمكن تعريف الدعاية بأنها الوسيلة غير الشخصية والمجانية للترويج عن السلع والخدمات أو األفكار
للجمهور بواسطة جهة معلومة أحيانا ،كما تعرف الدعاية بأنها "ذلك الجزء من العالقات العامة والموجه
غالبا لترويج سلعة أو خدمة للمشروع وهي عبارة عن نشاط إخباري عن المشروع ،وفي العصر الحديث لقد
أخذت تدخل في كافة مجاالت الحياة وأصبحت مرافقة لعدد من مفاهيم مثل االقتصاد والسياسة والحرب
والتجارة والثقافة واإلعالم ،أي أنها أصبحت في أغلب األحيان وسيلة أو واسطة للغزو الفكري أو التجاري أو
العسكري على المستوى الدولي.
وقد تتخذ الدعاية أشكاال عديدة ،فقد تقتصر على مجرد خبر قصير يعبر عن نشاط معين قام به
المشروع أو سلعة جديدة منتجة أو سلعة أضيفت عليها تحسينات ،أو قد تتخذ الدعاية شكل من الصور تعزز
المقالة ،ويستخدم المشروع الدعاية ألغراض وزيادة توعية المستهلكين بالمشروع وأنشطتها وسلعة وكذلك خلق
الشعور اإليجابي وتنميته بخصوصها ،كذا يستفاد المشروع من الدعاية في مواجهة األفكار أو االنطباعات
السلبية عنه نتيجة لسوء ظن بعض المستهلكين في مستوى جودة سلعة أو سمعة المشروع في السوق.

 1قحطان العبدلي ،استراتیجیات التسویق ،.ص .521
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 -7النشر:
النشر عنصر ثالث من عناصر المزيج الترويجي ،ويلجأ رجال التسويق إلى ضمه في خانة
اإلعالن ،إال أن هناك مشروعات تفضل أن يكون للنشر دو ار ممي از ومنفصال إداريا عن اإلعالن والنشر
وسيلة غير شخصية إلثارة الطالب وال يدفع الشخص أو المشروع الذي يستفيد منه مقابال أو ثمنا له ومن
األمثلة عن النشر تقديم األخبار اإليجابية عن السلعة أو الخدمة أو المشروع بواسطة وسائل اإلعالم
(كالصحف والمجالت واإلذاعة والتلفزيون).
وفي الغالب فإن النشر يساهم إذا ما تمت إجادته في تعزيز سمعة ومكانة المشروع ،خصوصا إذا
ظهر بشكل يختلف عن إعالن مدفوع الثمن ،وهناك مشروعات تجارية توكل بشكل غير مباشر ،مهمة
الترويج بهذه الطريقة إلى صحفيين وكتاب المعين يتحدثون عن المشروع بشكل غير مباشر ،وقد تظهر أفالم
توثيقية /تعريفية بمشروع معين ،أو يظهر مقال يتحدث في جريدة عن مشروع أو منتجات معينة وهذه كلها
أساليب ترويجية تقع في حالة النشر.

1

 1محمود جاسم الصمیدعي ،بشیر العالق :مرجع سبق ذكره ،ص815
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المبحث الثالث  :ترويج المبيعات.
يعتبر ترويج المبيعات أحد عناصر المزيج الترويجي غير المباشرة أي نوع من أنواع البيع غي
الشخصي واذا كان اإلعالن ولسنوات عديدة هو العنصر الرئيسي في هذا المزيج ،حيث ركزت معظم
المؤسسات جهودها الترويجية عليه كأسلوب تستطيع من خالله إيجاد قاعدة للتعريف بالسلعة أو الخدمة
المعلن عنها وبناء الصورة الذهنية المنسبة لها لدى الجمهور وصوال إلى إيجاد والءات استهالكية تجاه السلعة
أو الخدمة المعينة ،فإن كثي ار من المؤسسات قد تأكدت في العصر الحاضر بأن حجم المنفق على اإلعالن
ال يكفي لتحقيق أهدافها في السوق ،لذلك بدأ يتجه اهتمام المؤسسات نحو الوسائل المختلفة التي يمكن
بواسطتها زيادة ترويج المؤسسات نحو الوسائل المختلفة التي ال يمكن بواسطتها زيادة ترويج المبيعات على
كافة المستويات ،المستهلكون ،تجار التجزئة ،تجار الجملة.

 المطلب األول :ماهية ترويج المبيعات.
 الفرع األول :مفهوم ترويج المبيعات.
 يعرفه  kotler et duboisبأنه ":مجموعة من التقنيات الموجهة لتحفيز الطلب على المدى
القصير،وذلك لزيادة مستوى شراء منتج ما أو خدمة معينة من قبل المستهلكين أو الوسطاء
التجاريين".

1

يؤكد هذا التعريف على دور ترويج المبيعات في التحفيز و زيادة المستوى وبهذا يكون قد جمع بين أهم
الخصائص.
 عرفت الجمعية األمريكية للتسويق ترويج المبيعات على أنه ":األنشطة التسويقية عدا البيع
الشخصي و اإل عالن و الدعاية التي تحفز فاعلية الشراء المستهلك أو الوكيل بحيث تضيف
قيمة للمنتج لفترة محددة للمنتج من الزمن"

2

 ما نالحظه في هذا التعريف أنه أحاط بجميع الجوانب المتعلقة بترويج المبيعات

1

Kotler et Dubois,Marketing Mangement,11th edition(N.J,Prentice-Hall,Inc,2000,Tranlated

by:D.Manceau,Marketing Mangement,11 émeed,(paris:pearson éducation,2003),p629

2سمير العبادي ،نظام سويدان :التسويق الصناعي ،مفاهيم و استراتيجيات  ،دار الحامد للنشر و التوزيع ،عمان األردن،9111،ص".199
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 هو" القيام بكافة األنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تنشيط وتوزيع وبيع السلع والخدمات
لمشروع ما ،وهو نوع من البيع غير الشخصي ،هدفه األساسي زيادة المبيعات في المدى
القصير وفي حدود معينة وفي منطقة جغرافية معينة".
 أما ويلر ورفاقه فقد عرفوا مفهوم ترويج المبيعات "بأنه كافة األنشطة التسويقية التي يمكن
أن تضفي من خاللها قيمة إضافية معينة إلى السلعة أو الخدمة التي تنتجها المؤسسة لفترة
زمنية معينة وذلك الستحالة السلوك الشرائي للمستهلكين".

1

 إن هذا الفريق يعتبر أكثر دقة مما قدمته الجمعية من حيث:
 ان ترويج المبيعات يتضمن حاف از إضافيا الستمالة السلوك الشرائي للمستهلكين وبالرغم من أن هذا
الحافز غالبا ما يكون بشكل تخفيضات في السعر فإنه يمكن أن يكون كميات إضافية من السلعة
أيضا.
 أن ترويج المبيعات يتضمن في العادة حدودا معينة يمكن أن تأخذ شكل السلعة وتاريخ انتهاء
صالحيتها أو محدودية الكمية من السلعة المباعة.
 أن ترويج المبيعات يزيد من المبيعات الحالية ويدعم جهود رجال البيع كما يستميل تعاون ودعم
الموزعين.

2

 الفرع الثاني :العوامل المساعدة على ظهور ترويج المبيعات .
 حدة المنافسة :إن االشتداد الذي عرفته المنافسة في اآلونة األخيرة هو ما يفسر تعدد
أنشطة ترويج المبيعات ،حيث توجب على المؤسسات أن تضع تقنيات للدفاع والرد والحفاظ
على موقعها وسط مختلف العالمات باعتمادها على طرق الغير الكالسيكية
 إدخال منتج جديد :إن بعث منتج جديد في السوق يتسم بالمنافسة الشديدة يفرض على
المؤسسة التفكير في كيفية تعديله و تكييفه مع التطور المتسارع ألذواق المستهلكين  ،ذلك
حتى و إن لم تعرف بعده ردة فعلهم إزاء هذا المنتج ،و هذا يستوجب التعرف على كل ماهو
جديدي و هو ما أدى إلى ظهور تقنيات الترويج المتعددة

 1سمير عبد الرزاق العبدلي :وسائل الترويج التجاري (مدخل تحليلي متكامل) ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط ،9311 ،1199 ،9ص
.911

 2سمير عبد الرزاق عبدلي :نفس المرجع السابق ،ص .931
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 التكلفة المرتفعة لإلشهار :حسب دراسات قامت بها مؤسسات في الواليات المتحدة
األمريكية أثبتت إن االرتفاع المستمر لنفقات اإلشهار يفسر االمتياز العالي لترويج
المبيعات ،فالمؤسسة التي تبحث عن دعم دائم لمنتجاتها ال يمكنها االستثمار سنويا بمبالغ
معتبرة في اإلشهار عنها.
 توسع أشكال التوزيع الحديثة
 مرونة أذواق المستهلكين  :يعتبر هذا العامل جد مهم اذ يؤثر في ارتفاع النفقات الموجهة لترويج
المبيعات.

1

 المطلب الثاني : :وسائل ترويج المبيعات
 الفرع األول :أهداف ترويج المبيعات

2

 أتشجيع المستهلكين على شراء السلع:
تستخدم لتحقيق هذه الهدف عدة وسائل مثل تخفيض األسعار أو توزيع العينات المجانية واقامة لقاءات مع
المستهلكين وبذل الجهود في أن تكون الرسائل اإلعالنية وجهود البيع الشخصي مكرسة لدفع المستهلكين
على الشراء
 بدعم ومساندة جهود رجال البيع لتحقيق أهدافهم:
ويتم ذلك من خالل الخطابات التي يستخدمها رجال البيع لتقديم أنفسهم إلى المستهلكين المرتقبين وتشجيعهم
على شراء السلعة والعمل على تحقيق التعاون بين رجال البيع والموزعين والوسطاء.
 زيادة معدل االستهالك للمنتجات الحالية :ذلك من خالل عدة أساليب ومنها:
 إيجاد استخدامات جديدة للسلعة وقد يلعب التوزيع المجاني دو ار مهما في زيادة فعالية ترويجالمبيعات.
 استخدام وسائل الترويج التي تحاول استمالة وجذب المستخدمين للصنف أي مستخدمي األصنافالمنافسة.

3

 1بعيطيش شعبان :أثر الدراسات التسويقية في تنشيط المبيعات  ،دراسة حالة المؤسسة الجزائرية لإلسمنت  ،جامعة المسيلة ،1112،ص.11
 2حميد الطائي  ،بشير العالق :التسويق الحديث  ،مدخل شامل  ،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،1111 ،ص.132
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 تعزيز االعالن وغيره من الجهود التسويقية:
يعتبر أحد األهداف المهمة لترويج المبيعات دعم وتعزيز الدور الذي يقوم به اإلعالن وغيره من الجهود
التسويقية التي تقوم بها الشركة ويبرز هذا الدور في زيادة وضوح الجانب الالمحسوس في اختيار السلعة
وهذا يأتي كنتيجة الستخدام معايير رمزية كالوكالء لماركة معينة ،أو الشراء كنتيجة الستخدام معايير رمزية
كالوكالء لماركة معينة ،أو الشراء للتفاخر والتباهي كما في سلع الموضة ،فالمعلوف أن كثي ار من المستهلكين
ال يشترون السلع لمضمونها المادي وما فيها من منافع مباشرة وانما ما تتضمنه من معاني وقيم رمزية ومثال
على ذلك الخدمات المصرفية حيث نوعية الخدمة هي المعيار المعتمد عليه في اختيار المصرف وكذلك
بالنسبة لكثير من السلع األخرى كالعطور ومستحضرات التجميل والسجائر.
 الفرع الثاني :وسائل ترويج المبيعات
يوصف الدور الذي تقوم به وسائل ترويج المبيعات ضمن أية خطة ترويجية ،بأنه دور تعزيزي
وخاصة إذا ما استخدمت إلى جانب اإلعالن نظ ار للمصداقية المنخفضة في كثير من الدعاوى اإلعالنية
بسبب المبالغة التي تنطوي عليها تلك الدعاوى حيث تقوم هذه الوسائل بتحويل الجانب الالمحسوس فيها إلى
محسوس ومدرك.
وتتكون وسائل ترويج المبيعات من مجموعتين رئيسيتين هما :وسائل ترويج المبيعات الموجهة
ل لمستهلك ،ووسائل الترويج الموجهة للتجار والموزعين وتعتبر وسائل الترويج الموجهة للمستهلك جزءا من
اإلستراتيجية الجذب والتي تعمل جنبا إلى جنب مع اإلعالن في استمالة وتشجيع المستهلك لشراء سلعة أو
خدمة معينة وبالتالي إثارة الطلب عليها.
وتضم هذه المجموعة أنوا عا متعددة من الوسائل واألدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف
كالعينات المجانية والكوبونات والمسابقات ومحويات اليانصيب ويمكن استخدام هذه الوسائل من جانب
متاجر التجزئة لتشجيع المستهلكين على التعامل مع متجر معين حيث تستخدم هذه الوسائل من قبل كثير
من محالت البقالة والسوبر ماركت ومحالت خدمة السيارات وصيانتها.

1

هناك أنواع مختلفة لترويج المبيعات والمستخدمة من قبل المؤسسات ومنها:
 1سمير عبد الرزاق عبدلي :مرجع سبق ذكره ،ص939
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.1العينات المجانية :
يتضمن هذا األسلوب تقديم كميات محدودة من األصناف إلى المستهلكين بصورة مجانية وذلك
لتحفيزهم على تجربتها و هي ،إما أن تقدم مباشرة أو عن طريق البريد أو ترفق مع سلعة أخرى ويفضل أن
ترفق مع العينة نشرة توضيحية تبين كيفية استعمال السلعة وفوائدها ويعتبر هذا األسلوب أكثر أساليب ترويج
المبيعات فاعلية رغم ارتفاع تكلفته.
ويستخدم هذا األسلوب عادة عند تقديم صنف جديد من السلع إلى السوق كما يستخدم كذلك في
األصناف الموجودة حاليا من قبل المؤسسات الكبيرة كما أن أسلوب العينات يستخدم بشكل واسع من قبل
المؤسسات التي تنتج سلعا كالمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها.
إن استخدام العينات المجانية يكون أكثر فاعلية في حالة السلع التي تتمتع بالخصائص التالية:
 أن تكون المنتجات ذات قيمة منخفضة نسبيا بالنسبة للوحدة الواحدة حتى تكون غير مكلفة. إمكانية تجزئة المنتجات أي تقسيمها إلى أصناف صغيرة ومناسبة لتوزيعها كعينات مجانية. قصر دورة شراء المنتجات ،إن تكرار شراء الصنف من شأنه أن يساعد في الشراء الفوري أو علىعدم نسيان المستهلك للصنف عند أول عملية شراء تالية لحصوله على العينات المجانية منه.

 مزايا استخدام العينات المجانية:
أ  -طريقة جيدة الستمالة المشتري لتجربة السلعة أو الخدمة ،وشبه هؤالء تفوق بكثير معدل تجربة األصناف عن
طريق اإلعالن.
ب -إن العينات المجانية تسمح للمستهلك بوضع السلعة موضع التجربة العملية المباشرة وبهذا يمكنه من استخدام
كافة معايير تقييمه واختياره وما يساعده على الوصول إلى قرار شراء أقرب إلى العقالنية.

 1سمير عبد الرزاق العبدلي :مرجع سبق ذكره ،ص .933
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طريقة استخدام العينات
التوزيع على المنازل

التوزيع بالبريد

التوزيع داخل المتجر

السلع المفضل استخدام العينات
المجانية في ترويجها
كافة األصناف

شروط إستخدام الطريقة

ارتفاع التكلفة في بعض السلعالتي تصعب تجزئتها
مشكلة غياب سكان المنازلعدم قانونية توزيعها في بعضالمناطق
أصناف خفيفة وصغيرة مثل تكلفة مرتفعة
العطور و مستحضرات التجميل
األصناف التي يراد استمالة تتطلب
شراءها من قبل التجار بالتجزئة
لألصناف أوال كما أن األمر ربما
يتطلب

قبول

تجار

التجزئة

إنتاج

كميات

معينة

تستلزمها عملية التجريب للصنف
التوزيع عن طريق الصحف و األصناف التي يمكن تجزئتها تتطلب
المجالت مرفقة بالكوبونات

قبول

ايصالها

إلى

بصورة صغيرة جدا كالعطور أو المستهلكين عن طريق الصحف
مساحيق الغسيل و الغسول التي و المجالت
تتضح فعاليتها باستخدام كميات
صغيرة
جدول يوضح طرق توزيع العينات المجانية

1

1ناجي معال ،رائف توفيق :الترويج التجاري  ،مدخل اتصالي تسويقي متكامل،دار وائل النشر و التوزيع ،األردن ،1113 ،ص.123
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.2الكوبونات:
تعتبر الكوبونات من الوسائل الفعالة وهي عبارة عن قسائم لمن يحملها يحق له أن يحصل على
خصم معين لصنف معين من السلع وهي من األساليب الواسعة االنتشار والفعالة في ترويج المبيعات وقد زاد
استخدام هذه الوسيلة في السنوات األخيرة وزاد استخدام هذه الوسيلة في السنوات األخيرة وزاد اإلقبال عليها
من جانب المستهلكين.
وقد شهدت السوق األمريكية استخداما كبي ار وواسعا للكوبونات بحيث بلغ عدد الكوبونات الموزعة عام
 315 ،1113مليون كوبون.
وشهدت األسواق العربية تطو ار في استخدامات هذا األسلوب وخاصة في المحالت التجارية مثل السي تاون
والسيفوي.
 وتتمتع الكوبونات بعدد من المزايا والتي جعلتها من أكثر وسائل ترويج المبيعات انتشا ار ومنها:

1

 تتضمن منح تخفيض فوري على السعر وخاصة إلى الفئة التي تعاني من الحساسية من السعر.
 تعمل على تخفيض بيع سعر التجزئة دون ضرورة تعاون تجار التجزئة أي بطريقة آلية ودون تعاون
التجار.
 تعتبر الوسيلة الثانية بعد العينات المجانية من حيث الفاعلية ألنها تساعد على تجربة السلعة قبل
شرائها وتساعد أيضا على تكرار عملية الشراء.
 يعتمد عليها كمعيار في مقارنة الصنف المصحوب بالكوبون مع األصناف المنافسة ذات األسعار
المرتفعة نسبيا.
 ورغم هذه المزايا إال أن هناك بعض العيوب المرتبطة بأسلوب ومنها:
 عدم إمكانية تقصير ضد المستهلكين الذي يستخدمون الكوبونات فبعض المستهلكين يستخدمونها
وآخرين ال يستخدمونها.
 عدم إمكانية ضمان تسرب هذه الكوبونات إلى مستخدمي الصنف الحاليين وبذلك يجعل إمكانية
تحقيق استخدامها من مستخدمين جدد.

 1ناجي معال ،رائف توفيق :مرجع سبق ذكره ،ص ص .933-933
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 تؤدي إلى زيادة حدة المنافسة وخاصة إذا استخدمت ألغراض مقارنة الصنف مع غيره من األصناف
األخرى المنافسة.
 إن تكلفة الكوبون ال تتمثل في القيمة االسمية له بل هناك تكلفة الطباعة والتوزيع والنشر سواء في
وسائل اإلعالم أو غيرها كتوزيعها داخل المتجر باإلضافة إلى الجهد الكبير الذي يكرس لها.

1

 طرق توزيع الكوبونات:
- 9عن طريق الصحف والمجالت وتحقق هذه الطريقة انتشا ار واسعا للجمهور الذي يطلع عليها يزيد احتمال
رؤية الكوبون هذا باإلضافة إلى أن هذه الطريقة أقل تكلفة.
- 1عن طريق البريد وتحقق هذه الطريقة إمكانية إرسالها إلى أكبر عدد جمهور في مناطق جغرافية إال أنها
مكلفة.

2

.3الجوائز والمكافآت:
تعتبر الجوائز والمكافآت نوعا آخر من وسائل ترويج المبيعات والمستخدمة على نطاق واسع من قبل
المؤسسات .وتعرف الجائزة بأنها عرض بتقديم صنف من سلعة معينة بصورة مجانية أو مقابل سعر
منخفض وتستخدم كحافز إضافي الستمالة السلوك الشرائي للمستهلك وهي نوعان:
 الجوائز المجانية:
وهي هدايا ذات تكلفة منخفضة وتوضح داخل عبوة السلعة وترسل إلى المشتري بالبريد مع إرسالهم ما يؤكد
شرائهم السلعة مثل إرسال قفازات أو مناهج أو غير ذلك ،أو قد توضح في عبوة مساحيق الغسيل أو ألعاب
األطفال إال أن من عيوبها كونها مكلفة كما أن استخدام جوائز غير مناسبة قد يترك أث ار سلبيا على
المبيعات.

 1فيليب كوتلر،جاري ارمسترونج ،ترجمة سرور علي ابراهيم سرور ،أساسيات التسويق:دار المريخ للنشر  ،الرياض،ط، 11ص252
 2محمد عبده حافظ :تنشيط المبيعات السياحية ،دار السحاب للنشر والتوزيع ،ط ،1191 ،9القاهرة ،ص .919
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 جوائز ذات النصفية:
يتطلب هذا النوع من الجوائز من المستهلك دفع بعض أو كل التكاليف التابعة من الصنف المباع فقط من
مصاريف اللف والحزم والشحن والتغليف إلى غير ذلك ،وتشتري المؤسسة األصناف التي ستوزع بأسعار تقل
عن أسعار بيعها بالتجزئة وتستخدم هذه الطريقة في حال عدم الرغبة بتحقيق أرباح على هذه األصناف
وكفايتها بتغطية تكلفة تلك األصناف وخدمة المستهلكين ،ويفيد هذا األسلوب بأن األصناف المباعة تقدم
للمستهلك قيمة إضافية باإلضافة إلى أنها تمكن البائع من حكر منفعة مصلحة وشهرة للصنف مما يعزز
مكانة الصنف في أذهان المستهلكين.

1

.4المسابقات وسحب اليانصيب:
أصبحت المسابقات وعمليات سحب اليانصيب من الوسائل واسعة االنتشار في مجال ترويج
المبيعات والسلع االستهالكية وبعض أنواع الخدمات وبصورة خاصة الخدمات المصرفية ،فالمسابقة هي
عملية ترويجية يطلب خاللها من المستهلكين أن يتنافسوا فيما بينهم للحصول على جوائز نقدية أو عينة على
أساس مهارات أو قدرات معينة تستلزمها عملية المسابقة وتتولى لجنة محكمين خاصة تحديد الفائزين وتقوم
المؤسسة الراعية لها بتقديم الجوائز للفائزين .أما سحب اليانصيب فهي عملية ترويجية أيضا ولكن الفائزين
بالسحب يتم اختيارهم بالحظ وال يتطلب من األشخاص الذين يدخلون السحب أيه أدلة على شراء الصنف
لمتطلب سابق للدخول في السحب ،وأصبح هنا األسلوب منتش ار خاصة في بعض البنوك وفي حسابات
التوفير وهناك األلعاب الحسابية التي تعطي فرصا للفوز كالبطاقات التي يتطلب نشاطها لمعرفة األرقام أو
األشكال التي تحويها فيتطلب الفوز بها إذا كانت موجودة على البطاقات وتعتبر وسيلة فعالة للترويج التجاري
للسلع والخدمات وكذلك بالنسبة للمطاعم ومؤسسات المواد الغذائية وغالبا ما تكون الجوائز المقدمة سلع
وخدمات إضافية أو تذاكر سفر.
 مزايا المسابقات وسحب اليانصيب:
 سهولة دخول أي فرد فيها ولو اقتضى منه شراء الصنف فهو مشترك مقابل قيمة الجائزة.
 قلة التكاليف وخاصة في حالة استخدام المؤسسة لسلعها الخاصة كجوائز.
 تعتبر عنصر جذب بالنسبة للمستهلك وتستميله من خالل اهتمامه بالوسيلة الترويجية الخاصة به.
 1سمير عبد الرزاق العبدلي :مرجع سبق ذكره ،ص .932
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 تلعب هذه الطريقة دو ار مهما في تعزيز الشعارات التي تتبناها الحملة اإلعالنية لذا فهي تحقق
االستم اررية واستيعابها من قبل الجمهور  1.ورغم هذه المزايا إال أن عيبا واحد رئيسيا مصابا لها
ويتمثل في أن الكثير ممن يدخلونها ال تكون لهم الرغبة في شراء الصنف أو الخدمة بقدر رغبتهم
في الدخول في المسابقة والفوز فالمسابقات بالنسبة لهم هواية يمارسونها.

2

.5المعارض التجارية:
يشترك في إقامة هذه المعارض عدد من التجار والمنتجين وذلك بهدف إطالع الجمهور على السلع
المعروضة والتعرف على مزاياها وخصائصها وكيفية استخدامها ،وتساهم هذه الطريقة في خلق عالقة طيبة
بين العارضين والجمهور عن طريق االتصال المباشر واعالمه بكافة المعلومات المتعلقة بالسلع المعروضة،
ويتم عرض بعض السلع التي تباع بأسعار أرخص من المعتاد أو قد تكون هناك عروض فقط للسلع دون
بيعها والهدف هنا عقد الصفقات واجراء المعامالت للبيع مستقبال.
.6العروض التجارية:
يتم عرض السلع داخل المتجر من خالل بعض أفالم الفيديو في مكان بارز في المتجر لتمكين أكبر
عدد من المارة مشاهدته ،ويعرض في هذا الفلم صورة السلع وطريقة استخدامها وخاصة في حالة جهل
المستهلك تكون لهذه االستخدامات عندما تكون كثيرة ،وهذا األسلوب يعطي انطباعا جيدا للمستهلكين.
.7نوافذ العرض (الفترينات):
يمكن االستفادة من نوافذ المتاجر كإحدى الوسائل الترويجية للمبيعات حيث يتم تنظيم عرض السلع
للمرأة من أمام تلك المحالت التجارية حيث يساهم ذلك في ث المستهلكين واغرائهم لدخول تلك المتاجر
وزيارتها ثم بعد ذلك شراء السلع.

1سمير عبد الرزاق العبدلي :مرجع سبق ذكره ،ص.935

2سمير عبد الرزاق العبدلي :مرجع سبق ذكره ،ص.932
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وتلعب نوافذ العرض دو ار مهما في تسهيل مهمة المقارنة بين هذه األصناف دون أن يبذل المستهلك جهدا في
دخول المتجر واجراء تلك المقارنات وباإلضافة إلى ذلك فإن النوافذ توفر الجهد كذلك على الباعة في عرض
األنواع الكثيرة من السلع التي في المتجر.
.8الهدايا بأنواعها:

1

2

تقدم الهدايا بصورة مجانية لكل من يشتري سلعة معينة أو أكثر وتكون معروفة للمستهلك قبل شراء
السلعة وهذا النوع يطلق عليه الهدايا الترويجية .أما النوع اآلخر فهو يقدم كهدية لعمالء المشروع مثل التقاويم
السنوية واألفالم وغيرها وهذا ما يسمى بالهدايا التذكارية وعادة ما يكتب عليها اسم الشركة الموزعة لها.
-.9النشرات التوضيحية:
وتش مل المنشورات التي يعدها المنتج لتوزيعها على الجمهور وذلك بقصد ترويج منتجاته وتأخذ
أشكاال عديدة ،مثل :األوراق اإلعالنية والكتيبات ،والكاتالوجات وغيرها ،وذلك بقصد إغراء وتحفيز الجمهور
لشراء السلعة أو الخدمة وارشاده على طريقة استعمالها.
.11لوحات العرض (الالفتات):
وهي تشمل اللوحات والالفتات على واجهات المتاجر أو داخلها وفي األماكن العامة وكذلك األشكال
المجسمة الثابتة أو المتحركة التي تعرض في المتاجر لغرض ترويج المبيعات وتصنع عادة من الخشب أو
الزجاج كالفتات النيون ،ومن البالستيك أو الورق المقوى ،ويراعى في تصميم هذه الوسائل أن تكون ملفتة
للنظر من حيث ألوانها واستخدام الحركة فيها وأن يكون مضمونها واضحا ومفهوما لتحقيق األغراض
المرجوة.
.11العبوات:
ويقصد بها الغالف أو اإلناء الذي يقدم مكونات السلعة وتصنع العبوات من عدة مواد مثل الزجاج أو
المعدن أو البالستيك أو الورق أو أي مادة تالئم مكونات السلعة ويراعى في هذه العبوة أن تكون مالئمة
للعرض الذي تضع من أجله وعلى ضوء ثالثة اعتبارات وهي اإلنتاجية واالستهالكية والتجارية.
 1حميد الطائي ،بشير العالق  :مرجع سبق ذكره  ،ص,135

 2علي فالح الزعبي :مبادئ وأساليب التسويق ،مدخل منهجي تطبيقي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،1191 ،9ص.135
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بالنسبة لالعتبارات اإلنتاجية يراعي في العبوة أن تكون قادرة على تحقيق الغرض وهو القدرة على المحافظة
على المواد التي تحويها العبوة وأن يالحظ فهي ذلك طبيعة المواد التي تحويها العبوة وكذلك العوامل الخارجية
المؤثرة كالح اررة والضوء والرطوبة.
أما ما يتعلق باالعتبارات التجارية يراعى في العبوة أن تكون مالئمة للوسطاء التجاريين وأن يكون
شكلها مالئما لسهولة العرض في متاجرهم ويكون من السهل القيام بعمليات المناولة والتسليم.
أما في ما يتعلق باالعتبارات االستهالكية أي أن يراعي في العبة أن تكون سهلة الحمل ومقاومة
للتلف أو الكسب وتكون سهلة الفتح وكذلك سهلة الغلق.
ويراعى في التصميم الخارجي أن يكون جذابا وملفتا للنظر وأن يكون من السهل تمييزه.

1

.11التذوق المجاني:
قد تقوم بعض المتاجر بإعالن حملة تذوق مجاني للسلع داخل متجرها وهنا توفر طاوالت عرض
توضح عليها السلع المراد تذوقها من قبل المستهلكين ،وتستخدم هذه الطريقة في السلع الجديدة أو السلع التي
ال يعرفها المستهلك أو التي تكون مبيعاتها منخفضة.

2

.13رعاية المناسبات واألحداث العامة:
تعتبر أسلوبا في ترويج المبيعات وقد اتسع نطاقها من قبل مؤسسات كثيرة في السنوات األخيرة.
ويتمثل ذلك في تعهد المؤسسة الراعية برعاية مناسبة معينة وقد تلتزم بكل أو جزء من التكاليف الالزمة
إلقامة هذه المناسبة وقد تلجأ كثير من المؤسسات لتبني هذا األسلوب وذلك تأكيدا لوجودها وتقييمها الخدمة
للمجتمع الذي تتواجد فيه.
.14مبيعات الفرص:
قد يعتمد المتجر إلى التخلص من السلع التي قارب موسمها على النفاذ وفي ذات الوقت يزبد من مبيعات
السلع األخرى بأن يجري تخفيضا ملموسا في أسعار بعض السلع ويعلن عن ذلك على نطاق واسع ومن

1محمود جاسم الصميدعي  :استراتيجية التسويق ،مدخل كمي و تحليلي ،دار الحامد للنشر و التوزيع ،عمان  ،ط،1111، 9ص.135
 2محمد عبده حافظ ،مرجع سبق ذكره ،ص .913
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المفهوم أن هذا التخفيض البد أن يرتبط بفترة زمنية محدودة حتى يعتبر أسلوبا ترويجيا واال أعتبر سياسة
سعرية إذا كان غير محدد المدة.
.15الطوابع الترويجية:
يوزعها المتجر على عمالئه بعدد يتناسب ومشترياتهم ويتم استبدالها بهدية وهذه الطريقة تشجع
العمالء على زيادة مشترياتهم وتزيد المبيعات وقد تكون بطيئة الحركة إذا ارتبطت بمشتريات العميل من
السلعة.

1

.16أداوت ترويج التجارة:
يوجه المصنعون المزيد من دوالرات ترويج المبيعات تجاه تجار التجزئة ،وتجار الجملة  78%بدال
من توجيهها للمستهلكين ، %11ويمكن أن يتابع ترويج التجارة معيدي البيع لحمل العالمة التجارية واعطائها
مكان على الرف وترويجها في اإلعالن ،ودفعها للمستهلكين فيكون المكان على الرف ناد ار في هذه األيام
التي عادة ما يقدم فيها المصنعون تقليالت في السعر أو السماحات ،أو ضمانات إعادة الشراء ،أو سلع
مجانية لتجار التجزئة وتجار الجملة لوضع السلع على أرففهم والبقاء هناك بعد ذلك.
ويستخدم المصنعون عددا من أدوات ترويج التجارة وهي:
- 9الخصم  :خصم مباشر من السعر على المشتريات خالل فترة محددة أو خصم الفاتورة ،أو خصم القائمة.
- 1السماح  :هو نقود ترويج يدفعها المصنعون لتجارة التجزئة في مقابل موافقة تاجر التجزئة على تمييز
منتجات شركة التصنيع بطريقة معينة.

2

-.17أداوت ترويج األعمال:
تنفق الشركات باليين الدوالرات كل سنة على الترويج للعمالء الصناعيين ،وتستخدم أدوات ترويج
األعمال هذه في إنتاج خيوط أعمال ،وتحفيز المشتريات ،ومكافأة العمالء وتحفيز أفراد المبيعات ويشمل
ترويج المبيعات األعمال العديد من نفس األدوات المستخدمة في ترويج األعمال هما :المؤتمرات والمعارض
التجارية ومسابقات المبيعات.

1محمد عبده حافظ :مرجع سبق ذكره ،ص .913
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تنظم الكثير من الشركات والتجمعات المهنية مؤتمرات ومعارض تجارية لترويج منتجاتها فالشركات
التي تبيع الصناعة تعرض منتجاتها في المعرض التجاري ،ويحصل البائعون على العديد من الفوائد ،مثل
فرص إيجاد خيوط مبيعات جديدة واالتصال بالعمالء وتقديم منتجات جديدة ،ومقابلة عمالء جدد وبيع أكثر
للعمالء الحاليين وتعليم العمالء بواسطة المطبوعات والمواد الصوتية والمرئية كما تساعد المعارض التجارية
الشركات في الوصول إلى الكثير من المتوقعين الذين ال تصل إليهم من خالل قوي المبيعات وتكون بعض
المعارض التجارية ضخمة.
وتكون مسابقة المبيعات ألفراد المبيعات أو للتجار لتحفيزهم على زيادة أداء مبيعاتهم خالل فترة
زمنية ،أو تحفز مسابقات المبيعات المؤدين الجيدين للشركة ،وتشجعهم إما بالحصول على رحالت أو
مكافآت نقدية أو هدايا أخرى وتكافئ المؤدين بعض الشركات بالنقاط حيث يمكنهم أن تكون بعض المعارض
التجارية ضخمة ،ففي معرض إلكترونيات المستهلك الدولي لهذه السنة جذب  1311من العارضين أكثر من
 911111زائد مهني ،واستبدال النقاط بأي جوائز أخرى متنوعة وتعمل مسابقات المبيعات جيدا عندما تربط
بأهداف مبيعات من الممكن قياسها وتحقيقها مثل إيجاد حساب جديد أو إنعاش حساب قديم ،أو زيادة ربحية
الحساب.

1

 الفرع الثالث :أهمية وسائل ترويج المبيعات.
يوصف الدور الذي تقوم به وسائل ترويج المبيعات ضمن أية خطة ترويجية ،بأنه دور تعزيزي
وخاصة إذا ما استخدمت إلى جانب اإلعالن نظ ار للمصداقية المنخفضة في كثير من الدعاوى اإلعالنية
بسبب المبالغة والمغالة التي تنطوي عليها تلك الدعاوى حيث تقوم هذه الوسائل بتحويل الجانب الالمحسوس
فيها إلى محسوس ومدرك ،وهناك وسائل لترويج المبيعات موجهة للمستهلك ومنها ما هو موجه للموزع
وتعتبر وسائل ترويج المبيعات الموجهة للمستهلك جزءا من اإلستراتيجية المسماة بإستراتيجية الجذب والتي
تعمل جنبا إلى جنب مع اإلعالن في استمالة وتشجيع المستهلك لش ارء سلعة أو خدمة معينة وبالتالي إثارة
الطلب عليها ،وسنتناول بالشرح عددا من هذه الوسائل الحقا.
وفي الوقت الحاضر نجد أن االتفاق على وسائل ترويج المبيعات خاصة في الدول المتقدمة قد زاد
وأسباب الزيادة في أهمية وسائل ترويج المبيعات إلى ما يلي:
 1فيليب كوتلر :مرجع سبق ذكره ،ص .252
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- 1انخفاض والء المستهلك وزيادة حساسيته من الحمالت الترويجية:
حيث وجد مؤخ ار أن المستهلكين أصبحوا أقل والء للعالمات التجارية وأكثر ميال للشراء على أساس
قيمة السلعة ومدى مالئمتها وأصبحت رغبتهم أكثر ميال الستخدام أكثر من عالمة تجارية واحدة ،والسبب
في ذلك هو زيادة حساسية المستهلكين من المحالت الترويجية وزيادة إقبالهم على العالمات التي يقترن
شراؤها بالحصول على كوبون أو االشتراك في برنامج سحب يانصيب ليعطيهم بالفرز وبذلك زادت نسبة
المستهلكين الذين السلع عن طريق االستمالة الترويجية وخاصة عند تخفيضات األسعار ومن األسباب التي
أدت إلى زيادة حساسية الحمالت الترويجية أيضا ،هو أن كثي ار من ق اررات الشراء تتم من قبل المستهلين
داخل المتجر الستجاباتهم للعروض الترويجية داخل المتجر ،حيث يتم شراء سلع غير مدرجة بقائمة
مشترياتهم والسبب في ذلك هو وجود الصنف في متناول اليد وبطريقة جذابة وملفتة للنظر ،من شأن ذلك
تبسيط عملية اتخاذ قرار الشراء بالنسبة للمستهلكين.

1

- 1الزيادة الكبيرة في عدد األصناف المطروحة في السوق:
فهناك السلع المطورة والسلع الجديدة والسلع التي تتميز بصفات جيدة ،لذلك أصبح االعتماد على
وسائل ترويج المبيعات من أجل استمالة وتجيع المستهلكين لألصناف المروج لها أم ار ضروريا.
- 3التجزئة المتزايدة في السوق:
إن المؤسسة أصبحت تجد صعوبة في دخول السوق ،ألنه أصبح أكثر تجزئة فوسائل اإلعالن
أصبحت متاحة للمستهلك باإلضافة إلى توفر العديد من أصناف الصحف والنشرات والمجالت وهذا أدى إلى
انخفاض مستوى الكفاية بالنسبة لوسائل اإلعالن ،ومع انخفاض فاعلية اإلعالن أصبح اللجوء إلى تجزئة
السوق ودخوله من قبل المسوقين باستخدام مداخل متقدمة جدا يعتمد على أساليب التحليل النفسي
واالجتماعي والجغرافي أكثر كفاءة وفعالية.

 1محمد عبده حافظ  :مرجع سبق ذكره ،ص .912
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 المطلب الثالث :تنظيم ترويج المبيعات
 الفرع األول:خطوات تخطيط ترويج المبيعات
يمكن تلخيص خطوات تخطيط عملية ترويج المبيعات في النقاط التالية
 تحديد الهدف ويختلف حسب نوع السلعة أو الخدمة أو الجمهور.
 تجميع وتحليل البيانات كاالستبيان والمقابلة والمالحظة وغير ذلك وأهم البيانات المطلوبة في هذا
المجال هي:
بيانات عن المستهلكين.
بيانات عن دوافع الشراء.
بيانات عن أنماط وعادات االستهالك.
بيانات عن السوق المحتمل.
بيانات خاصة بالسلعة.
بيانات عن الوسائل المستخدمة من قبل المنافسين:
 تحديد المبالغ المطلوب إنفاقها على البرنامج.
 اختيار وسيط ترويج المبيعات بحيث تتالءم هذه الوسيلة وتتناسب مع إمكانيات المؤسسة المالية ومع
توفر هذه الوسيلة.
 تحديد فتة االستفادة من وسيلة ترويج المبيعات بحيث ال تكون قصيرة أو طويلة.
 تحديد توقيت بدء وسيلة ترويج المبيعات.
 تنفيذ البرنامج ومتابعة تنفيذه وتقييمه للتأكد من فعاليته وقدرته على تحقيق األهداف المطلوبة.
 تنظيم نشاط ترويج المبيعات:
يمكن تنظيم أعمال ترويج المبيعات في كل شركة طبقا لحاجاتها وظروفها الخاصة وهناك عدة طرق يمكن
استخدامها بصدد تنظيم أعمال ترويج المبيعات وهي:
التنظيم غير الوظيفي ويستخدم في الشركات الصغيرة.الجمع بين مهام ترويج المبيعات مع مهام اإلعالن وتكون كاآلتي: ترويج المبيعات جزء من أعمال إدارة المبيعات
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 اإلعالن قسم أو جزء من إدارة ترويج المبيعات
 اإلعالن والترويج يدخالن في إدارة اإلعالن وترويج المبيعات
- تخصص إدارة مستقلة لكل من إدارة اإلعالن وادارة ترويج المبيعات وكل مدير منهما يكون تابعا
لمدير التسويق.

المطلب الرابع  :تطوير برنامج ترويج المبيعات
الفرع األول :المحددات في استخدام ترويج المبيعات.
يقصد بها المعوقات أو االنتقادات التي يمكن أن تواجه أو تصاحب عملية تنفيذ هذا األسلوب الترويجي
ومن أبرزها هي:
 )9التأثير الزمني المحدد لهذا األسلوب الترويجي والذي يقوم أساسا على مدى زمني قصير وهو ما
ينعكس بالتالي على المقارنة ما بين التكاليف المترتبة على تنفيذه والعوائد المتحققة في ذات
الفترة الزمنية للتنفيذ.
 )1يصعب تحقيق وتنفيذ هذا النشاط لوحده دون اعتماد أنشطة أو أساليب ترويجية أخرى وتتمثل
تحديدا في اإلعالن والبيع الشخصي.
 )1نظ ار للتأثير السريع والقصير األمد لهذا النشاط ،فإنه قد ال يحقق عالقة قوية مع المستهلكين
وبما يؤول إلى تحقيق الوالء المناسب للعالمة التجارية التي تتعامل بها المنظمة.
 )3إذا ما كان النمو الحاصل في السوق دون المستوى المطلوب فإن اعتماد هذا األسلوب سيكون
مكلفا وأكثر سلبا على المنظمة من منافعه ،ويكون المنافسون قد اعتمدوا أسلوب آخر للترويج
يكون أكثر تأثي ار وفاعلية.
 )3نظ ار لتعدد األنشطة التي يضمنها هذا المجال الترويجي فإن احتمال حصول األخطاء واالرتفاع
في التكاليف وارد جدا ،لكون هذا األسلوب يعتمد في جزء كبير منه على التقدير الشخصي
والذاتي للقائم على النشاط ،ويزداد هذا االحتمال بخاصة إذا ما كان القائمين على تنفيذه قليلي
الخبرة في المجال الترويجي.
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ولكن مع كل هذه االنتقادات أو غيرها فإن األمر ال يقلل من أهميته كنشاط ترويجي حيوي ،بل تدعوا
القائمين عليه لمواجهتها ومعالجتها لالرتقاء بمستواه إلى األفضل واألحسن ،وهذا ما ينطبق على بقية
الوظائف واألنشطة التسويقية المختلفة األخرى.

1

الفرع الثاني :تطوير برنامج ترويج المبيعات
يجب أن يتخذ المسوق عددا من الق اررات األخرى بهدف تعريف برنامج ترويج المبيعات الكامل ،أوال
يجب أن يحدد المسوق حجم الحافز فيلزم أدنى حافز معين إذا أريد للترويج أن ينجح ،وسينجح ،وسينتج عن
الحافز األكبر استجابة مبيعات أكبر كما يجب أن يحدد المسوق شروط المشاركة ويمكن أن تقدم الحوافز
لكل فرد ،أو لمجموعات مختارة فقط.
وبعد ذلك يجب أن يحدد المسوق كيف يروج ويوزع ،برنامج الترويج فيمكن إعطاء كوبون قيمة في
إحدى العبوات ،أو في المحل أو البرد أو في اإلعالن ،وتشمل كل طريقة توزيع مستوى وصول وتكلفة
مختلف ويزداد قيام المسوقين بمزج عدد األوساط في مفهوم حملة كامل ،كما يكون طول الترويج مهما فإذا
كانت فترة الترويج للمبيعات قصيرة جدا سيفقدها الكثير من المتوقعين واذا كانت الفترة طويلة جدا ستفقد
التجارة بعضا من القوة ويكون التقويم مهما جدا ،فتفشل الكثير من الشركات في تقييم برنامج ترويج المبيعات
ويجري بعضها تقييما سطحيا فقط وطريقة التقويم األكثر استخداما هي مقارنة المبيعات قبل الترويج وأثنائه
وبعده.
كما يبين بحث المستهلك أنواع الناس الذين يستجيبوا للترويج وما الذي فعلوه بعد انتهائه أيضا،
ويمكن أن تقدم الدراسات المسحية معلومات عن كم عدد المستهلكين الذين يتذكروا الترويج وما الذي
يعتقدونه بالنسبة له ،وكم عدد الذين استفادوا منه وكيف تأثر شراؤهم ،كما يمكن تقويم ترويج المبيعات من
خالل التجارب التي تتغير فيها العوامل مثل قيمة الحافز وطول الترويج وطريقة التوزيع أيضا.

1ثامر البكري :االتصاالت التسويقية والترويج ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،ط ،1112 ،9ص .131
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خالصة الفصل :
حاولنا من خالل هذا الفصل تقديم أهم المفاهيم و التعريفات التي تتعلق بماهية النشاط الترويجي
،وترويج المبيعات.
حيث توصلنا إلى أن الترويج يعد األداة الفعالة التي تستخدمها المنظمة ،لتحقيق عملية االتصال مع
البيئة الخارجية اختيار أدوات االتصال المناسبة (عناصر المزيج الترويجي).
كما يعتبر ترويج المبيعات مجموعة من األدوات المحفزة ،و التي صممت الن يكون تأثيرها سريع
و قصير األمد لغرض اإلسراع ،في تحقيق عملية الشراء للسلع و الخدمات من قبل المستهلك او التاجر.
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 تمهيد











أوال :مجاالت الدراسة
تعريف شركة موبيليس
أهداف مؤسسة موبيليس
مبادئ مؤسسةموبيليس
خدمات موبيليس
العروض المقدمة من طرف مؤسسة موبيليس
الهيكل التنظيمي
ثانيا :تفريغ البيانات و تحليلها
ثالثا :النتائج العامة للدراسة
رابعا :التوصيات.

اإلطار التطبيقي
تمهيد :
تعد مؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال موبيليس من المؤسسات الناشطة في السوق والسباقة إليه،
باعتبارها المتعامل التاريخي األول في الجزائر
بعد أن تم التطرق إلى اإلطار المنهجي للدراسة  ،سنتطرق في هذا الفصل التطبيقي الى التعرف على
مؤسسة موبيليس  ،و إلى عملية تحليل بيانات استمارة االستبيان  ،و في األخير تحديد النتائج التي تم
التوصل إليها من الدراسة الميدانية.

-1تعريف شركة موبيليس:
فرع من مجمع اتصاالت الجزائر و أول متعامل للهاتف النقال بالجزائر ،موبيليس أقرت استقالليتها
كمتعامل منذ أوت  2003و هي شركة ذات أسهم برأس مال قدره  011111111دج موزعة على 0111
سهم بقيمة  011111دج لكل سهم تابعة لشركة اتصاالت الجزائر.

موبيليس شركة منظمة حسب القوانين العالمية المقدمة دوليا في مجال اإلدارة وطموحاتها كبيرة
وغير محدودة ومستمرة مثل :تعويض حصتها في السوق وتطوير الخبرات والمساهمة في معدل
النمو االقتصادي الوطني وطبعا تحقيق ميزة تنافسية.
موبيليس أرادت التموقع كمتعامل أكثر قربا من شركائها و زبائنها ،وما زاد ذلك قوة شعارها الجديد

"

أينما كنتم ".هذا الشعار يعد تعهدا باإلصغاء الدائم ،و دليال على التزامها بلعب دور هام في مجال التنمية
المستدامة و بمساهمتها في التقدم االقتصادي ،باإلضافة إلى احترام التنوع الثقافي ،اللتزامها بعمل دورها
الجماعي و مساهمتها في حماية البيئة و هدا بالرجوع إلى قيمها ألربعة :
الشفافية ،الوفاء ،الحيوية و اإلبداع
.تفرض اليوم موبيليس نفسها كشركة حيوية  ،مبدعة  ،وفية و شفافة ،في محيط جد تنافسي و سليم أساسه
و مفتاح نجاحه يكمن في الجدية و المصداقية باإلضافة إلى االتصال المباشر

1

-2أهداف مؤسسة موبيليس:
تقديم أحسن الخدمات ,التكفل الجيد بالمشتركين لضمان وفائهم،اإلبداع،تقديم الجديد بما يتماشى و التطورات التكنولوجية و هدا ما مكنها تحقيق أرقام أعمال مهمة و توصلها ،في/ www.mobilis.com27/04/2016/15.34h 1
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وقت قصير ،إلى ضم
10ماليين مشترك .
و باختيارها و تبنيها لسياسة التغيير و اإلبداع  ،تعمل موبيليس دوما على عكس صورة إيجابية و هذا
بالسهر على توفير شبكة ذات جودة عالية و خدمة للمشتركين جد ناجعة باإلضافة إلى التنويع و اإلبداع في
العروض و الخدمات المقترحة.
*موبيليس المتعامل هو أيضا :
تغطية وطنية للسكان .أكثر من  120وكالة تجارية .فرع من مجمع اتصاالت الجزائر و أول متعامل للهاتف النقال بالجزائر،موبيليس أقرت استقالليتها كمتعامل منذ أوت 2003.
-3مبادئ مؤسسة موبيليس:
 الشفافية .
 االبتكار.
 التطوير والتجديد والوفاء بالوعود.
 اإلنسانية .


الحيوية واإلبداع.

* موبيليس المتعامل هو أيضا :
تغطية وطنية للسكان .أكثر من  120وكالة تجارية .تغطية وطنية للسكان .
أكثر من  120وكالة تجارية .أكثر من  60.000نقطة بيع غير مباشرة .أكثر من  5000محطة تغطية B T S-أرضية خدمات ناجعة و ذات جودة عالية. 2

www.mobilis.com/27/04/2016/15.36h 2
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-4خدمات موبيليس:
تقدم مؤسسة موبيليس لزبائنها سلسلة من المنتوجات والخدمات العالية حيث أنها تسعى الى اإلبداع الدائم و
تطوير لعروضها و لخدماتها المختلفة  :ﭭوسطو  ,سلّكني  ,خدمة الرسائل المصورة و الصوتية  MMSو
خدمة GPRS... ، 3G
إضافة إلى كل خدمات التعبئة اإللكترونية "  :أرسلي  ,راسيمو  ,رصيدي  ,بطاقة التعبئة الخاصة بالمكالمات
الدولية لمشتركي الدفع المسبق ".
خدمة سلكني:
"سلّكني" ،خدمة جد بسيطة و متوفرة  24سا / 24سا ،موجهة لجميع زبائن الدفع المسبق لموبيليس.
لإلستفادة من هذه الخدمة ،ينبغي تشغيلها أو ال عن طريق تغيير الرمز السري للمشترك بإدخال الرقم
* 610الرمز الجديد* #. * 9999
يتكون الرمز السري الجديد من  4أرقام.
ولتحويل رصيد ما ،يكفي:
إدخال *  * 610رقم مراسلك * قيمة الرصيد * الرمز السري ،#ثم الضغط علىok
تؤكد له نجاح عملية تحويل الرصيد ،ورسالة قصيرة  SMS 2/سيتلقّى المشترك رسالة
يتلقى المشترك ّ SMS

قصيرة متعلّقة بالرصيد ال ّذي تم تحويله ،رقم المرسل إليه وسعر الخدمة.

تعلمه بقيمة الرصيد ال ّذي تم نقله ورقم هاتف المرسل . SMS 3/سيتلقّى المرسل إليه رسالة

قصيرة.

خدمة كلّمني  :خدمة كلمني هي مجانية مدى الحياة)*(  ،فهي خدمة تمكن من إرسال الرسالة
المذكورة أعاله إلى مشتركي عروض الدفع المسبق لموبيليس .حيث يمكن للمشترك إرسال خمس رسائل
قصيرة في اليوم .فخدمة" كلّمني "تسمح باالتصال بالمراسل حتّى ولو كان الرصيد منعدما  ،وذلك:
بإدخال الصيغة *  * 606متبوعة برقم مراسلك ثم بالضغط على.ok
خدمة راسيمو:
إذا كان بحوزة المشترك بريدا جاريا تمكنه خدمة التّعبئة اإللكترونية" راسيمو" لموبيليس من تعبئة رصيده
مجانا ،أينما كان و دون أن يتنقل،هذا العرض موجه لجميع مشتركي الدفع المسبق أو
أو رصيد شخص آخر ً
البعدي لموبيليس .
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خدمة أرسلي:
هي خدمة للتّعبئة اإللكترونية  ،حيث يمكن المشترك من التّح ّكم بك ّل حرية فيميزانيته .كما تقترح موبيليس
إمكانية تعبئة رصيد يتناسب مع احتياجات الزبون  ،و ذلك على مستوى
إحدى الوكاالت التجارية لموبيليس أو أي نقطة من نقاط البيع المعتمدة .إذا كان الزبون)المشترك (حائ از
على خط" موبيليس كارت " "،ڤوسطو " "،موبي بوست "أو"موبي كنترول" ،يمكنه االستفادة من هذه الخدمة
بالتوجه إلى أقرب بائع للقيام بتعبئة رصيده أو رصيد أحد أقاربه حتى و إن كان في الخارج.
خدمة رصيدي :
خدمة رصيدي تمكننا من االطالع على الحساب البريدي الجاري عن طريق
.SMSخدمة الرسائل القصيرة
إلى الرقم  603تحمل رقم حساب البريدي الجاري < SMSلالستفادة من الخدمة يكفي إرسال رسالة قصيرة
فراغ>الرمز السري.
تحمل : SMSفي المقابل ستحصل على رسالة قصيرة
رقم الحساب البريدي الجاري للتأكيد.كشف الحساب أو مبلغ الرصيدتاريخ آخر عملية مراجعة الحساب.خدمة *600#
سيتمكن مشتركو عروض"موبيليس كارت" "،قوسطو""،موبي بوست "و"موبي كنترول "من استخدام وبكل
سهولة مختلف خدمات اشتراكات الدفع المسبق وذلك بفضل القائمة التي تظهر بتشكيل رقم قصير واحد
وهو# 600
 /1ستظهر على الهاتف النقال قائمة الخدمات التالية:
.( -1تعبئة الرصيد( 111
.( -2االطّالع على الرصيد( 222
.( -3خدمة سلّكني( 606
.( -4خدمة كلّمني( 610
 0الخروج. 2 /الختيار واحدة من الخدمات :-يتم الضغط على.ok
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 .إدخال رقم الخدمة المختارة ،مثال: 2بعد عملية االختيار سيتلقى المشترك دليل استعمال الخدمة يكفي بعد ذلك إدخال اختياره.ستصل رسالة قصيرة للمشترك تؤكد نجاح العملية.حيث أن هذه الخدمة موجهة لمشتركي الدفع المسبق ،فهي خدمة تتماشى مع كل أنواع الهواتف النقالة ،كما
أن الدخول للخدمة مجاني فهي خدمة صالحة في حالة استعمال التجوال الدولي كما أن الخدمات المتعلقة
بالقائمة *600#على نفس الخصوصيات المذكورة سابقا.
خدمة644
سواء كنت من مشتركي الدفع المسبق أو البعدي ،يمكن التعرف مجانا على كل المكالمات التّي فاتت في
"حالة ما إن كان هاتف المشترك مغلق أو خارج مجال التغطية  ،وهذا بفضل خدمة" 644
النقال ،سيتلقّى المشترك رسالة قصيرة smsتعلمه بأن:
بالتالي عند إعادة تشغيل هاتفك ّ
-رقم ال ّشخص المتّصل به.

-تاريخ و ساعة االتصال.3

-5العروض المقدمة من طرف مؤسسة موبيليس:
أ/عروض الدفع المسبق :
يتمثل في استخدام الشرائح ذات تعبئة مسبقة من خالل خدمة بطاقات التعبئة أو التعبئة اإللكترونية أو عن
طريق الحساب البريدي أو من شركة أخرى في هذا النوع من العروض يقوم الزبون بدفع قيمة الخدمات
المقدمة مسبقا .وتتمثل عروض الدفع المسبق في:
 عرض توفيق:
يمكن من خالل العرض الجديد"الجديد "الموجه خصيصا للطلبة البقاء على اتصال دائم مع الجماعة.
لالستفادة من هذا العرض المغري والمتناسب مع احتياجات العمالء ،يكفي التوجه إلى إحدى الوكاالت
التجارية الخاصة بموبيليس أو نقاط الحضور المتواجدة على مستوى الجامعات مرفقا ب:
بطاقة الطالبأو شهادة مدرسية-أو شهادة التسجيل األولي

 3وثائق خاصة بالمؤسسة.
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 عرض باطل:
باطل هو عرض جديد تقترحه موبيليس على مشتركي الدفع المسبق  ،يمكنهم هذا العرض الصالح لمدة 7أيام
مجانية وغير محدودة نحو شبكة موبيليس  24سا/ 24 .وذلك ) (SMSمن إجراء مكالمات وارسال رسائل
قصيرة بعد كل تعبئة تزيد قيمتها عن  500دج(باحتساب كل الرسوم.ويوفر هذا العرض مزايا مختلفة منها:
نحو شبكة موبيليس 24سا.4/ 2غير محدودة  SMSمكالمات ورسائل قصيرة
مدة صالحية العرض 7أيام .
إمكانية اختيار التسعيرة)بأقساط  30ثانية (
.GPRSخدمة
.MMSالرسائل المصورة والصوتية
المكالمات الدولية وخدمة التجوال الدولي
 عرض قوسطو :يوفر عرض الدفع المسبق أفضل تسعيرة للمكالمات والرسائل القصيرة ويقترح
عرض موبي بلوس بأقل تكلفة .ومن بين مزايا هذا العرض ما يلي:
صالحية غير محدودةتسعيرة موحدة نحو كل الشبكات.إمكانية تسجيل 3أرقام مفضلة نحو موبيليس.رسائل قصيرة مجانية نحو كل الشبكات لكل مكالمة =  0رسالة قصيرة مجانية المكالمات الدولية وخدمة التجوال الدولي - عرض موبيكنكت :يسمح عرض مفتاح موبيكنكت لموبيليس من االستفادة من شبكة االنترنيت أينما
تواجد المشترك.يستعمل ب:
1إدخال مفتاح موبيكنكت في جهاز الكمبيوتر النقال أو الثابت.
2يشتغل المفتاح أوتوماتيكيا دون استخدام قرص مرن  ،حيث يستعمل كجهاز المودم.

ب/عروض الدفع البعدي:
وهو استعمال الشرائح ذات الفواتير التي تسدد بعد االستخدام وفي هذا النوع من العروض ال يقوم الزبون بدفع
قيمة  ،المكالمات التي يجريها إال بعد انتهاء المدة المخصصة لكل عرض وعن طريق فاتورة.
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 عرض بريميوم
يسمح العرض الجديد التكلم بال حدود فهو يتيح للمشترك التكلم بكل حرية. "Premium" 4
 MMSوالرسائل المصورة الصوتية  SMSالقصيرة  -2الرسائل
.MMSو  SMSفهي اشتراكات اختيارية
باإلضافة إلى مزايا االشتراك الصوتي)  ،( 0661كما أن موبيليس تقترح صيغ اختيارية خاصة بخدمة
 MMSوالرسائل المصورة والصوتية  SMSالرسائل القصيرة.
 عرض اشتراكات بريميوم.
هو العرض الذي يوفق بين الحياة المهنية والخاصة.
 خدمة موبيكنكت:
يسمح عرض موبيكنكت لموبيليس من االستفادة من شبكة االنترنت أينما تواجد المشترك.
لالستفادة من المزايا التي يقترحها عرض موبيكنكت يكفي إقتناء" الباك موبيكنكت "المتكون من:
مفتاح موبيكنكتسيم داتاخيط USBحيث يتم إدخال المفتاح أوتوماتيكيا دون استخدام قرص مرن ،حيث يستعمل كجهاز المودم.
 خدمة الجيل الثالث:
تقنية الجيل الثالث G 3هي خدمة الهاتف المتحرك ذو سرعة بيانات عالية ،مصممة لمواكبة الخدمات
المتعددة الوسائط الواسعة النطاق التي تخضع لمقاييس  ،gpp.3و تقدم تقنية الجيل الثالث g 3أماناً أكثر
بالنسبة للبيانات (النظام العالمي لالتصاالت بالهاتف المتحرك ) Gsmكما توفر هذه التقنية سرعة نقل
بيانات بحد أقصى قدره  2ميغابت/ثانية وجودة جد عالية على الهواتف المتحركة جي اس ام  ، Gsmحيث
تتم معالجة البيانات والصوت في آن واحد
كما ترمز  3Gإلى الجيل الثالث "rd Generation "3وهي من تقنية الشبكات الالسلكية نوع ، wireless
تسمح ألجهزة الموبايل لالتصال بشبكات االنترنت الالسلكية بهدف اإلبحار في عالم االنترنت واجراء
المكالمات الهاتفية

المرئية..

 4وثائق خاصة بالمؤسسة.
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 الهيكل التنظيمي:
أما الهيكل التنظيمي لمؤسسة اتصاالت الجزائر ) موبيليس ( فهو كاآلتي:

الرئيس المدير العام

 01مستشارين

المديرية المالية و المحاسبة

المفتشية العامة

قسم الشؤون العامة

قسم التجارة و التسويق

مدير الدعم و المشتريات

مديرية الجودة
مديرية الموارد البشرية

قسم الهندسة و التطوير

مديرية البيع المباشر

مديرية استالم الشبكات

مديرية البيع الغير مباشر

مديرية صيانة الشبكات

مديرية سوق المؤسسات

مديرية تركيب الشبكات

مديرية المنازعات و التنظيم
مديرية االتصال و التسويق

مديرية تنشيط شبكات البيع

المصدر  :وثائق خاصة بوكالة أم البواقي.
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 ثانيا:تفريغ البيانات و تحليلها:
 المحور األول:البيانات الشخصية
 الجدول رقم :11يوضح توزيع مفردات العينة حسب متغير الجنس.
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

01

11.5

أنثى

02

44.44

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله يتبين لنا أن نسبة  %11.5من األفراد المبحوثين هم من جنس
الذكور  ،أما نسبة اإلناث فقد قدرت ب . % 44.44

بالتالي يمكن القول أن عينة الدراسة تتميز بشيء من التفاوت بين الذكور و اإلناث وهذا بسبب
طبيعة العمل داخل المؤسسة التي تفرض هذا التنوع.
 الجدول رقم  :12يوضح توزيع مفردات العينة حسب متغير السن.
السن

التكرار

النسبة المئوية

31-21

02

22.22

41-36

15

53

– 41فما فوق

14

04.1

المجموع

22

011

يوضح الجدول رقم -12-توزيع مفردات العينة حسب متغير السن  ،حيث كانت نسبة الموظفين
الذين تتراوح أعمارهم ما بين  31-21سنة هي النسبة الطاغية ب ،% 53تليها أعمار أفراد العينة ما بين
 41-31سنة بنسبة  ، % 22.22في حين كانت أضعف نسبة عمرية من  41فما فوق حيث لم تتعدى
نسبتها .%04.1
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 الجدول رقم  :13يوضح توزيع مفردات العينة حسب متغير المستوى التعليمي.
المستوى التعليمي

التكرار

النسبة المئوية

ثانوي

11

2..5

جامعي

01

21.3

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله نالحظ أنه هناك تنوع في المستوى التعليمي للموظفين في وكاالت
موبيليس لوالية أم البواقي ،حيث أن أعلى نسبة قدرت ب %21.3تعود إلى المستوى الجامعي ،أما النسبة
التي تليها فقد قدرت ب %2..05للمستوى الثانوي في حين قدرت نسبة المستوى المتوسط ب. %11
و هذا راجع لطبيعة العمل الذي يستوجب كفاءة و خبرات علمية جامعية بالدرجة األولى ،إضافة إلى أن
المؤسسة في سنواتها األولى كانت تؤطر موظفيها بالمستوى الثانوي  ،إذ أن البعض منهم متحصل على
شهادات التكوين المهني في تخصصات تناسب و تخدم المؤسسة.
 الجدول رقم  :14يوضح توزيع مفردات العينة حسب تخصصات المبحوثين.
التخصص

التكرار

النسبة المئوية

اعالم الي

11

2..52

تسويق

1.

33.33

محاسبة

13

00.00

اعالم و اتصال

11

01.10

حقوق

12

2.41

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله يتبين لنا أن أعلى نسبة هي  %33.33تمثلها األفراد ذوي تخصص
تسويق ،تليها نسبة  % 2..52لألفراد ذوي تخصص اعالم آلي  ،و فئة نخصص االعالم و االتصال حيث
قدرت نسبتهم ب، %01.10أما أقل نسبة فقد قدرت ب %2.41و هي لألفراد تخصص حقوق .
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ويمكن تفسير ذلك بطبيعة عمل المؤسسة باعتبارها مؤسسة اتصالية تعتمد بالدرجة األولى على التقنيات
و التكنولوجيات الحديثة و الخبرات التسويقية المختلفة و المتنوعة.
 المحور الثاني :مكانة التسويق اإللكتروني في مؤسسة موبيليس.
 الجدول رقم  :15يوضح إجابات المبحوثين عن درجة اعتماد المؤسسة على التسويق اإللكتروني.
الدرجة

التكرار

النسبة المئوية

كبيرة

21

24.0

متوسطة

12

21..

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله يتبين لنا أن معظم المبحوثين يؤكدون على أن مؤسسة موبيليس
تعتمد على التسويق اإللكتروني بدرجة كبيرة بنسبة قدرت ب ، %24.0تليها نسبة  %21.1و هم المبحوثين
الذين يرون أن درجة اعتماد المؤسسة عليه متوسطة .
و يمكن تفسير ذلك بأهمية التسويق اإللكتروني الكبيرة و قدرته الهائلة على التواصل و سهولة الطلب
على المنتج و إمكانيته في جعل العمالء دائمين و متابعة رد فعل العمالء  ،و كذا العمل بأي وقت و طريقته
المنفردة في عرض المنتجات و الخدمات للمعاينة .كما أن قياس النتائج فيه يكون بصورة دقيقة و في وقت
قليل و سريع و دون جهد.وهذا ما تم مالحظته أثناء تصفحنا للموقع اإللكتروني لمؤسسة موبيليس وكذا من
خالل زيارتنا الميدانية للوكاالت بأم البواقي،حيث وجدنا أنها تمارس كافة األنشطة التسويقية اإللكترونية في
عملياتها الترويجية.
 الجدول رقم  :10يوضح إجابات المبحوثين حول المكلف بعملية التسويق اإللكتروني في المؤسسة.
التكرار

النسبة المئوية

االدارة العليا

22

011

المجموع

22

011

771

اإلطار التطبيقي
من خالل الجدول أعاله تبين لنا أن النسبة المطلقة تمثلها االدارة العليا و التي قدرت ب
 %011و ذلك ألنها الجهة المكلفة بكل عمليات التخطيط و التنسيق و التوزيع لعملية التسويق
اإللكتروني.
 الجدول رقم :10يوضح إجابات المبحوثين حول كون التسويق اإللكتروني مكمال للتسويق التقليدي.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

24

11..

ال

13

00.00

المجموع

22

011

من خالل الجدول أعاله تبين لنا أن معظم مفردات العينة أكدوا أن التسويق اإللكتروني مكمل
للتسويق التقليدي بنسبة قدرت ب  ، %11..تليها نسبة  %00.00و هي تمثل المبحوثين الذين يرون عكس
ذلك.
ذلك بسبب اعتبار أن عناصر المزيج التسويقي التقليدي هي نفسها عناصر المزيج التسويقي
اإللكتروني و لكن بصورة متطورة و متزامنة مع عصر السرعة و االنترنت و استخدام الوسائل اإللكترونية
الرقمية الواسعة االنتشار هذا من جهة،من جهة أخرى نجد الدراسة التي قدمتها الطالية ليلى عيد الرزاق و
التي كانت بعنوان –التسويق اإللكتروني في المؤسسة الخدماتية-قد توصلت إلى نتيجة مشابهة في أن
التسويق اإللكتروني مكمل للتسويق التقليدي.
 الجدول رقم  :10يوضح إجابات المبحوثين حول كون التسويق االلكتروني يضمن وصول المنتجات
و الخدمات للمستهلكين بسرعة.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

01

55.2

ال

1.

33.33

المجموع

22

011
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اإلطار التطبيقي
من خالل الجدول أعاله تبين لنا أن النسبة األكبر و المقدرة ب %55.2أجابت بنعم  ،تليها نسبة
 % 33.33و هم المبحوثين الذين أجابوا ب ال  ،و ذلك ألن مجال االتصاالت الحديثة مرتبط بشكل كبير،
و بما أن بيئة االنترنت أصبحت واسعة االنتشار و كذلك نظ ار للتطور التقني و زيادة سرعة التصفح من
السهل الحصول على أي معلومة تخص منتج أو خدمة ما على هذه الشبكة ،كما يتميز التسويق االلكتروني
بدقة استهداف عالية جدا و نسبة الوصول إلى الشريحة المستهدفة مضمون.
 الجدول رقم  :10يوضح إجابات المبحوثين حول كون التسويق االلكتروني يحقق نتائج تسويقية أكثر
من التسويق التقليدي.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

21

.2.5

ال

12

2.41

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله تبين أن المبحوثين الذين أجابوا بنعم قدرت نسبتهم ب، %.2.5
تليها نسبة  %2.4الذين أجابوا ب ال .
هذا التفاوت في النسب يؤكد لنا أن معظم الموظفين يؤكدون على نجاح عملية التسويق اإللكتروني
في تحقيق نتائج ايجابية للمؤسسة و التي تخدم مصالحها.وذلك راجع إلى الخصائص الفريدة التي يتميز بها
التسويق االلكتروني.
 الجدول رقم : : 11يوضح إجابات المبحوثين حول عبارة التسويق اإللكتروني يسهل للزبون عملية
الشراء بدون جهد.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

02

53

ال

01

32.3

المجموع

22

011
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اإلطار التطبيقي
من خالل بيانات الجدول أعاله يتبين لنا أن فئة المبحوثين الذين أجابوا بنعم قد قدرت نسبتهم
ب %52..2في حين كانت نسبة المبحوثين الذين أجابوا بال .%.32.3و ذلك ألن معظم المبحوثين أكدوا
أن التسويق اإللكتروني يسمح للزبون الحصول على الخدمة دون التقيد بالزمان و المكان،وهذا ما توصلت
إليه دراسة الطالبة زينب شطيبة حيث وجدت أن التسويق اإللكتروني أصبح أداة اتصال المؤسسة مع زبائنها
وبالتالي فهو يسهل العملية الشرائية من خالل مساهمته في عرض خدمات مؤسسة موبيليس.
 الجدول رقم  :11يوضح إجابات المبحوثين حول كون التسويق اإللكتروني يضمن سرعة اتخاذ قرار
الشراء في أقل وقت ممكن.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

22

10.1

ال

11

01.1

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله يتبين لنا  ،معظم المبحوثين أكدوا أن التسويق االلكتروني يضمن
للزبون سرعة اتخاذ قرار الشراء في أقل وقت ممكن  ،حيث أجابوا بنعم بنسبة قدرت ب ، %10.1في حين
كانت نسبة اإلجابة بال . %01.1
و هذا يعود إلى الدور الذي يلعبه التسويق االلكتروني في اإلشباع السريع الحتياجات و الرغبات
الكافية لدى الزبون التي من شأنها جعله يتخذ قرار الشراء بنفس السرعة  ،ألن شركة موبيليس المسوقة
لمنتجاتها و خدماتها تسعى إلى التعرف على حاجات الغير و طلباتهم غير مشبعة  ،و كذلك اثارة الرغبات
لتحريك الغرائز و االنفعاالت مما يساعد على خلق الرغبة القتناء السلعة أو الخدمة،حيث نلمس ذلك من
خالل الموقع اإللكتروني.
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اإلطار التطبيقي
 الجدول رقم  :12يوضح إجابات المبحوثين حول إذا ما كانت مؤسسة موبيليس توفر للزبون إمكانية
المقارنة بين أسعار منتجات أخرى.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

24

11..

ال

13

00.00

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله يتبين لنا أنه هناك إجماع بين المبحوثين على أن المؤسسة توفر
للزبون إمكانية المقارنة بين أسعار المنتجات و الخدمات  ،بحيث قدرت نسبة اإلجابة بنعم ب ، %11.4أما
اإلجابة بال فقد كانت نسبتها .%00.00
و هذا يعود إلى أن المؤسسة ترفق كل خدمة بسعرها و خصائصها بدل من التجول بين المحالت
التجارية مثل ما هو الحال مع التسويق التقليدي.
 المحور الثالث:طرق ممارسة التسويق اإللكتروني.
 الجدول رقم  :13يوضح إجابات المبحوثين حول أكثر الطرق التي تروج من خاللها المؤسسة
خدماتها إلكترونيا.
التكرار

النسبة المئوية

الموقع االلكتروني

01

01..

البريد االلكتروني

15

00.32

مواقع التواصل االجتماعي

05

31.2

الرسائل النصية

0.

31.1

مواقع مؤسسات أخرى

12

2.41

المجموع

13

011

مالحظة :تم حساب الجدول بناءا على التك اررات المجمعة و ليس عن مجموع أفراد العينة .
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اإلطار التطبيقي
من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن المبحوثين قاموا باإلجابة على أكثر من خيار نط ار لتنوع
الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسة لترويج خدماتها إلكترونيا  ،بحيث أن أكبر نسبة كانت للرسائل النصية
 smsبنسبة قدرت ب  ، %31..يليها الموقع اإللكتروني للمؤسسة بنسبة  %31.1ثم مواقع التواصل
االجتماعي بنسبة  ، %01..ثم البريد اإللكتروني بنسبة قدرت ب ، %00.32في حين كانت نسبة مواقع
مؤسسات أخرى قد قدرت بـ. %2.41
وهذا يدل على أن مؤسسة موبيليس تركز على الرسائل النصية  smsو موقعها اإللكتروني و كذا
مواقع التواصل االجتماعي كأكثر الوسائل التي تروج من خاللها لخدماتها الكترونيا و ذلك ألنها أكثر
الوسائل استعماال و انتشا ار بين الزبائن و أكثر فعالية حيث تمكن المؤسسة من عرض خدماتها على أكثر
من مستخدم في نفس الوقت كما تعتبرهم الوسائل اإللكترونية األفضل لنجاح أي خطة تسويقية.
 الجدول رقم :14يوضح إجابات المبحوثين حول أكثر طريقة تجذب الجمهور القتناء منتجات
مؤسسة موبيليس.
التكرار

النسبة المئوية

الرسائل النصية

05

1..3

مواقع التواصل االجتماعي

00

41.2

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله يتبين لنا أن المبحوثين من خالل اختيارهم للطرق السابقة الذكر
كانت أكثر طريقة تجذب الجمهور هي الرسائل النصية  smsبنسبة قدرت بـ %1..3ن ثم مواقع التواصل
االجتماعي خصوصا الفيس بوك بنسبة . % 41.2بالتالي النسب هنا متقاربة و ذلك بسبب ما وضحناه في
تعليق الجدول السابق رقم -03-
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اإلطار التطبيقي
 الجدول رقم  :15يوضح إجابات المبحوثين حول عبارة كيفية تفاعل مؤسسة موبيليس مع الجمهور.
التكرار

النسبة المئوية

الرد على الرسائل و التعليقات

14

04.1

الرد الفوري و السريع

23

11.2

المجموع

22

011

من خالل أعاله تبين لنا أن المبحوثين أجابوا على كيفية تفاعل المؤسسة مع جمهورها يكون عن
طريق الرد الفوري و السريع بنسبة قدرت بـ، %11.2في حين كانت نسبة االجابة بالرد على الرسائل و
التعليقات قد قدرت بـ. %04.1أما األخذ أحيانا باقتراحات المستهلك قدرت نسبة بـ. %11
و ذلك ألن ال مؤسسة تقوم بتحويل المكالمات الى القائم باالتصال عن طريق اتصال بخدمة الزبائن
فتقوم باإلجابة بشكل فوري عن تساؤالت و استفسارات زبائنها كما تقوم بإرشادهم لالستفادة من الخدمات
المعروضة.
 الجدول رقم  :10يوضح إجابات المبحوثين حول إمكانية الدفع اإللكتروني عن طريق بطاقة
االئتمان.
التكرار

النسبة المئوية

ال

22

011

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله تبين لنا أن معظم المبحوثين أجابوا بال بنسبة قدرت بـ ، %011و
ذلك لعدم امتالك الزبائن بطاقات دفع بنكية إلكترونية و عدم تفعيل مؤسسة موبيليس هذه الخدمة  ،و لكنها
أوجدت طريقة لتسديد الفاتورات بتحويل الرصيد اإللكتروني.حيث هذا ما نم مالحظته
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اإلطار التطبيقي
 الجدول رقم :10يوضح إجابات المبحوثين حول الطرق التي تستخدمها مؤسسة موبيليس لمعرفة
فعالية التسويق اإللكتروني.
التكرار

النسبة المئوية

من خالل رد فعل الجمهور

13

00.00

من خالل استطالعات الرأي

11

01.1

من خالل زيادة الطلب

15

22.22

من خالل زيادة المبيعات

03

41.0

المجموع

22

011

من خالل الجدول أعاله تبين لنا أكبر نسبة رأى المبحوثين من خاللها أنها الطريقة التي تستخمدمها
المؤسسة  ،لمعرفة فعالية التسويق االلكتروني تكون من خالل نسبة المبيعات بنسبة قدرت بـ، % 41.0
تليها زيادة الطلب بنسبة  %22.22في حين أن أن طريقة استطالعات الرأي قدرت بـ.%00.00
فاعتبار أن التسويق اإللكتروني أحد أهم الوسائل للحفاظ على تواصل دائم مع العمالء و كسب
والئهم و توفير المزيد من الحرية في تسعير المنتجات و الخدمات كل هذا يساهم بشكل كبير في رفع نسبة
المبيعات و بالتالي تعطي للتسويق مؤسسة اتصالية لها وزنها في سوق االتصاالت الجزائرية فهي تقوم في
الكثير من األحيان باستطالعات الرأي و سبر اآلراء عبر مختلف وسائل اإلعالم.كما أنه راجع إلى وجود
عالقة بين العناصر التسويقية و الترويجية من وظائف و طرق وهذا ما بررته الدراسة المقدمة من طرف
الطالبة عفاف خويلد حيث توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال
وفعالية عناصر المزيج الترويجي و التسويقي.
 الجدول رقم :10يوضح إجابات المبحوثين حول اعتبار تزاحم اإلعالنات اإللكترونية عائق أمام
ترويج المبيعات.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

03

41.0

ال

04

10.1

المجموع

22

011

711

اإلطار التطبيقي

من خالل بيانات الجدول أعاله تبين لنا أن مفردات العينة أجابوا بال بنسبة قدرت بـ  ، %10.1في
حين نسبة اإلجابة بنعم كانت . % 41.0
و هذا راجع إلى مكانة المؤسسة بين الشركات االتصالية األخرى و المتعامل األول في الجزائر لذا
فهي تعتبر منافس قوي لهم في سوق االتصاالت  ،كذلك يعتبر اإلعالن من أكثر الوسائل الترويجية
استخداما من طرف مؤسسة موبيليس وهذا ما أكدته دراسة عفاف خويلد.
 المحور الرابع :فعالية التسويق اإللكتروني.
 الجدول رقم  :10يوضح إجابات المبحوثين حول مساهمة التسويق اإللكتروني في زيادة األرباح.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

21

.2.5

ال

12

2.41

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله تبين لنا أن النسبة المطلقة من المبحوثين أجابت بنعم بنسبة قدرت
بـ %.2.5في حين بلغت نسبة اإلجابة بال .%2.4
و ذلك راجع للمزايا العديدة التي يتمتع بها التسويق اإللكتروني من تكاليف قليلة و اختصار المسافة
و الجهد األقل  ،كل هذا يساهم بشكل كبير في زيادة األرباح.مما يجعل من مؤسسة موبيليس تتبناه بشكل
رسمي في أنشطتها الترويجية.
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اإلطار التطبيقي
 الجدول رقم  :21يوضح إجابات المبحوثين حول الهدف من استخدام التسويق االلكتروني في
مؤسسة موبيليس.
التكرار

النسبة المئوية

01

02.14

المساعدة في عمليات البيع و 21

31.11

بناء عالقات قوية مع العمالء
التوزيع
التعريف بالمؤسسة

13

1.3

كسب رضا الزبون

02

20.11

توسيع شهرة المؤسسة

02

20.11

المجموع

12

011

مالحظة  :تم حساب الجدول بناءا على التك اررات المجمعة و ليس عن مجموع أفراد العينة .
من خالل بيانات الجدول أعاله تبين لنا أن أكبر نسبة لهدف التسويق اإللكتروني كانت المساعدة في
عمليات البيع و التوزيع و التي قدرت بـ ، %31.11تليها كسب رضا الزبون و توسيع شهرة المؤسسة بنفس
النسبة و هي ، %20.11باإلضافة إلى بناء عالقات قوية مع العمالء بنسبة قدرت بـ  %02.14و أخي ار
هدف التعريف بالمؤسسة بالمؤسسة بنسبة . %1.3
و هذا التفاوت في النسب يدل على أن المؤسسة تسعى إلى تحقيق منفعة لها بالدرجة األولى و
للزبون من خالل توفير الخدمات التي تشبع رغباته الشرائية و كسب والئهم .
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اإلطار التطبيقي
 الجدول رقم :21يوضح إجابات المبحوثين حول أهم الخدمات التي يقدمها التسويق اإللكتروني
للمؤسسة.
التعريف بالخدمات

التكرار

النسبة المئوية

12

21..
33.33

تعريف المستهلك بأدق التفاصيل 1.
عن الخدمات و المنتجات
سرعة الوصول إلى الجمهور

00

41.2

المجموع

22

011

من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن أكبر خدمة يقدمها التسويق اإللكتروني للمؤسسة هي سرعة
الوصول الى الجمهور بنسبة قدرت بـ ، %41.2تليها نسبة تعريف المستهلك بأدق التفاصيل بين الخدمات و
المنتجات التي قدرت بـ ، %33.33أما التعريف بالخدمات و المنتجات فقد قدرت نسبتها بـ %21..و ما
نالحظ أنها نسب متقاربة و ذلك ألن مؤسسة موبيليس ترفق جميع ما تسوق له بكافة خصائصه و مواصفاته
و المعلومات الال زمة عنه  ،و ذلك ألن التسويق اإللكتروني يتميز بدقة استهداف عالية جدا و نسبة الوصول
إلى الشريحة المستهدفة مضمون .
 الجدول رقم  :22يوضح إجابات المبحوثين حول نوع الخدمات التي يتم الترويج لها الكترونيا.
التكرار

النسبة المئوية

العروض الجديدة

24

22.5

شحن الرصيد

12

5.5

االشتراك في خدمة نغمتي

01

04.2

خدمة األنترنت3G

22

21.1

االمتيازاتBONUS

25

24.1

راسيمو

13

2.1

كلمني

12

0..

سلكني

12

0..

المجموع

015

011
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مالحظة  :تم حساب الجدول بناءا على التك اررات المجمعة و ليس عن مجموع أفراد العينة .
من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن مفردات العينة أجمعوا على أن أكثر خدمة يتم الترويج لها
الكترونيا هي خدمة الجيل الثالث بنسبة  ، %21.1تليها مباشرة اإلمتيازات بنسبة  %24.1و العروض
الجديدة بنسبة  ، %22.5ثم اإلشتراك في خدمة نغمتي بنسبة  ، %04.2في حين كانت باقي النسب
كاآلتي :شحن الرصيد بنسبة ، %5.5خدمة راسيمو  %2.1و خدمة كلمني بنسبة  % 0..خدمة سلكني
%.0..
من خالل النسب نالحظ أن مؤسسة ركزت على خدمة تقنية الجيل الثالث ،و ذلك ألنها تعتبر أحدث
خدمة توفرها مؤسسة موبيليس تلبية لطلبات زبائنها عبر مختلف التراب الوطني .فهذه التقنية توفر العديد
من المزايا كاالتصاالت المرئية و أنظمة تحديد المواقع العالمية و تسهيل التجارة اإللكترونية لذا فهي تعتبر
أسرع بكثير من االنترنت ADSLو هذا ما يجعل الزبائن منجذبين لها بشكل كبير.
 الجدول رقم  : 23يوضح إجابات المبحوثين حول مدى مساهمة استخدام التسويق االلكتروني في
مؤسسة موبيليس.
التكرار

النسبة المئوية

تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة

14

04.1

تحقيق المنفعة للزبون

12

21..

ترويج المبيعات

05

1..3

المجموع

22

011

من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن أكبر مساهمة قدمها التسويق االلكتروني لمؤسسة موبيليس
تمثلت في ترويج المبيعات بنسبة قدرت بـ ، %1..3في حين أن تحقيق المنفعة للزبون قدرت نسبته
بـ ، %21..أما تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة فكانت نسبتها . %04.1
و هذا راجع إلى أن مؤسسة موبيليس تعتمد بالدرجة األولى على استخدام استراتيجيات التسويق
اإللكتروني و مختلف وسائله لترويج مبيعاتها .كما أنها تقدم منفعة كافية و واضحة عند طرح أي منتوج أو
خدمة بحيث تجعل هذه المنفعة الزبون يقوم باتخاذ قرار تكرار أو عدم تكرار الشراء .
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 الجدول رقم  :24يوضح إجابات المبحوثين حول مدى جذب التسويق االلكتروني للمستهلكين و
تشجيعهم على الشراء.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

20

22.1

ال

15

22.22

المجموع

22

011

من خالل الجدول أعاله تبين لنا أن المبحوثين الذين أجابوا بنعم قدرت نسبتهم ب %22.1في حين
كانت نسبة اإلجابة بال . %00.00و هذا راجع إلى استخدام المؤسسة للتقنيات البرمجية المصاحبة لبيئة
التسويق االلكترونية و لعمليات الدعاية في هذه البيئة الرقمية و التي تكون مرفقة بجميع المعلومات حول
مختلف الخدمات كلها تمكن المؤسسة من الوصول ببساطة إلى جميع المستخدمين و تشجيعهم على الشراء.
 الجدول رقم  :25يوضح إجابات المبحوثين حول كون التسويق االلكتروني أقل تكلفة من التسويق
التقليدي.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

24

11..

ال

13

00.00

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله تبين لنا أن معظم المبحوثين قاموا باإلجابة بنعم بنسبة قدرت
بـ ، %11..أما النسبة المقدرة بـ %00.00عادت لإلجابة بال .
و هذا بسبب أن التسويق االلكتروني يعتمد على أساليب تسويقية مرنة و فعالة على مدار  24ساعة
و بتكلفة متواضعة مقابل النتائج المدهشة التي يحققها في حين آن التسويق التقليدي تكون تكلفته كبيرة جدا
بشكل ال يسمح سوى للمؤسسات الكبرى بالتواجد على ساحة المنافسة .

711

اإلطار التطبيقي
 الجدول رقم  :20يوضح إجابات المبحوثين حول إذا ما كان التسويق االلكتروني يضمن لمؤسسة
موبيليس ميزة تنافسية عن غيرها.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

0.

21.4

ال

11

2..5

المجموع

22

011

من خالل بيانات الجدول أعاله يتبين لنا أن أكبر نسبة كانت لإلجابة بنعم و التي قدرت بـ%21.4
 ،أما اإلجابة بال فقد قدرت نسبتها بـ. %2..5
باعتبار آن مؤسسة موبيليس التي تعتمد على االنترنت بالدرجة األولى فهي بذلك تسعى إلى تقديم
منافع فريدة و متميزة إلى زبائنها  ،كما أن مستوى الخدمات التي يتم تقديمها له دور كبير في تحقيق هذا
التميز .باإلضافة إلى الوصول إلى العمالء في كل زمان و مكان ،كذلك الترويج الضخم الذي تقوم به
المؤسسة يحقق لها ميزة تنافسية من خالل الوصول إلى الفئات المستهدفة بسرعة و بأقل تكلفة.كذلك راجع
إلى التسهيالت التي قدمها التسويق اإللكتروني تصب في خدمة الزبون و يتوقف نجاحها و بقائها على مدى
قدرتها على تحقيق أهداف المتعاملين معها لضمان ميزة تنافسية وهذا ما بررته دراسة زينب شطيبة.
 الجدول رقم  :20يوضح إجابات المبحوثين حول تمكن المؤسسة من التغلب على مشكل المسافة في
ترويج مبيعاتها.
التكرار

النسبة المئوية

نعم

22

1..3

ال

11

41.2

المجموع

22

011

من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن المبحوثين الذين أجابوا بنعم قدرت نسبتهم بـ ، %1..5في
حين أن المبحوثين الذين أجابوا بال كانت نسبتهم . %41.2و ذلك أن التسويق االلكتروني يساعد الزبون أو
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العميل  ،على الحصول على أي نوع من المعلومات بسهولة عن الخدمة أو السلعة التي يرغب فيها  ،كما
يمكنه اإلطالع على جميع مواصفاتها كل هذا دون أن يترك الزبون مكانه.
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ثالثا:النتائج العامة للدراسة:
 تمثلت أهم نتائج الدراسة النظرية فيما يلي:
 التسويق االلكتروني يهدف إلى عرض منتجات و خدمات المؤسسة في السوق و المتعاملين من
أجل و زيادة و المتعاملين من أجل زيادة الحصة السوقية و كذا االستم اررية و بقائها .
 التسويق االلكتروني يعتبر من أهم الطرق التي تساعد المؤسسة في ترويج مبيعاتها .
 من أهم خصائص التسويق االلكتروني أنه يتغلب على الحواجز الجغرافية و يقدم خدمة واسعة ،كما
أنه يتميز بسرعة نغير المفاهيم المرتبطة باألنشطة و بعنصر اإلثارة الذي يجذب انتباه المستخدم
للرسائل االلكترونية و االستم اررية في عرض المعلومات .
 يمثل ترويج المبيعات منهجا حديثا لزيادة مبيعات المؤسسة.
 يتوفر ترويج المبيعات على مجموعة من الوسائل من بينها ":الهدايا  ،المعارض ،الكوبونات ،
المكافآت ،المسابقات ،سحوبات اليناصيب......الخ "التي تساعد المؤسسة على أداء مهامها.
 يؤدي استخدام ترويج المبيعات إلى التغلب عل العديد من العوائق التي تواجه سير المؤسسة مثل
:التخلص من بعض السلع.
 من أهم األساليب المتبعة في التسويق االلكتروني و التي تؤثر على ترويج المبيعات هي طريقة
تصميم الموقع االلكتروني  ،حيث يحتوي على المعلومة و الصوت و الحركة.
 نتائج الدراسة الميدانية:
 عرض النتائج على ضوء األسئلة الفرعية و األهداف:
من خالل محصلة النتائج و على ضوء األهداف و األسئلة الفرعية يمكن القول أن أهداف الدراسة
تحققت حيث تمكنا :
 معرفة دور التسويق االلكتروني في ترويج مبيعات مؤسسة موبيليس  ،إذ اتضح أن له دور ايجابي
و فعال يخدم مصالح المؤسسة .
 معرفة مدى مساهمة التسويق االلكتروني في رفع مبيعات المؤسسة ،من خالل مختلف أهم الطرق
اإللكترونية التي تعتمد عليها مؤسسة موبيليس لترويج منتجاتها و خدماتها المتنوعة"الموقع
االلكتروني  ،مواقع التواصل االجتماعي  ،الرسائل النصية"
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 كما تعد عملية التسويق االلكتروني عملية ناجحة و فعالة ألنها حققت منفعة كافية للزبون من خالل
ع رض كل المحتويات و الخدمات في موقع الويب بطريقة فاعلة و مبسطة تجذبه و تسهل عليه
عملية الحصول على البيانات و اتخاذ قرار الشراء بسرعة.

 نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة:
بعد إجراء الدراسة الميدانية حول –دور التسويق اإللكتروني في ترويج مبيعات المؤسسة،و استنادا إلى
الدراسات السابقة التي تم االعتماد عليها وفقا لما يخدم دراستنا،تم التوصل إلى النتائج التالية:
 وافقت دراستنا دراسة زينب شطيبة (دور التسويق اإللكتروني في دعم الميزة التنافسية في المؤسسة
اإلقتصادية)في كون التسويق اإللكتروني يسهل العملية التسويقية و ذللك بتخفيض التكلفة وزيادة
المبيعات.
 توصلت دراستنا على غرار دراسة زينب شطيبة إلى أن التسويق اإللكتروني مكمل للتسويق التقليدي
 توصلت دراستنا على غرار دراسة ليلة عبد الرزاق (التسويق اإللكتروني في المؤسسة الخدماتية)إلى
أن السياسة التسويقية نؤثر بشكل كبير على ترويج المبيعات
 وافقت دراستنا دراسة ليلة عبد الرزاق أن المستخدمين ال يستعملون الموقع اإللكتروني كوسيلة للتعرف
على خدمات المؤسسة.
 إتفقت دراستنا مع دراسة قالل مريم (كيفية ترويج األدوية في الجزائر)على أن الترويج من أهم
الوسائل التي ال يمكن االستغناء عنها في المؤسسة و التي توليها اهتماما كبي ار من أجل البقاء في
السوق.
 توصلت دراستنا على غرار دراسة قالل مريم آن التسويق اإللكتروني من أهم الوسائل التي تساعد
المؤسسة في ترويج مبيعاتها .
 توصلت دراستنا على غرار دراسة عفاف خويلد (فاعلية النشاط الترويجي في ظل تكنولوجيا
المعلومات و االتصال في المؤسسات الجزائرية)آن من أكثر الوسائل الترويجية هي الرسائل النصية
.sms
 وافقت دراستنا دراسة عفاف خويلد في أن ترويج المبيعات يساهم في رفع نسبة المبيعات وجذب
مشترين جدد.
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 تتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية فيمايلي:
يظهر من خالل إجابة العمال والحديث معهم عن التسويق اإللكتروني أن له دور ايجابي في مؤسسة
موبيليس  ،حيث أنها تعتمد عليه بدرجة كبيرة في معظم أعمالها لترويج منتجاتها و خدماتها الكترونيا و ذلك
ما يظهر في الجدول رقم .15األمر الذي يشير إلى أهمية التسويق اإللكتروني بالنسبة للمؤسسة واألفراد
العاملين فيها.
 أظهرت الدراسة وفقا لتصورات المبحوثين أن الجهة المكلفة بعملية التسويق اإللكتروني هي اإلدارة
العليا لمؤسسة موبيليس و هذا ما يظهر في الجدول رقم . 10
 ساعد التسويق اإللكتروني في القضاء على بعض ضغوطات العمل المتربة عن النظام الكالسيكي
في المؤسسة نظ ار للتسهيالت والمزايا التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات التي ساهمت في تأدية
العمل بشكل أفضل ،و تحقيق نتائج تسويقية أكثر و هذا ما يتضح في الجدول رقم .10
 أظهرت الدراسة أن التسويق االلكتروني مكمل للتسويق التقليدي و هذا ما يتجلى في الجدول رقم
، 12كما أن له دور كبير في ترويج مبيعات مؤسسة موبيليس التي تسعى دائما للريادة و مواكبة كل
التطورات و االبتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و هذا ما يتضح في الجدول
رقم.23-21-10كما أنها تعمل جاهدة لتقدم أفضل الخدمات والوصول ألحسن المنتوجات بأفضل
جودة و بأقل تكلفة و االستجابة لعمالئها في كل مكان و كل زمان و دون انقطاع و خالل 24
ساعة و يتضح ذلك في الجداول رقم. 20-25-24- 10كذلك يضمن للزبون سرعة اتخاذ قرار
الشراء في أقل وقت ممكن كما في الجدول رقم ، 11-11و العمل على تحقيق ميزة تنافسية تميزها
عن باقي المؤسسات كما يظهر في الجدول رقم ، 20بالتالي فالتسويق االلكتروني له فعالية كبيرة و
يتضح ذلك في رفع نسبة مبيعات المؤسسة و ذلك ما يتضح في الجدول رقم.10
 أظهرت الدراسة أن أكثر الوسائل االلكترونية التي تعتمد عليها المؤسسة لترويج منتجاتها تتمثل في:
الرسائل النصية ،الموقع االلكتروني  ،و مواقع التواصل االجتماعي خصوصا موقع الفيس بوك ألنه
أكثر استخداما من قبل الشباب  ،و التفاعل مع جمهورها عن طريق الرد الفوري و السريع كما
يتضح في الجدول رقم . 14-13
 أظهرت الدراسة أن أهم الخدمات التي يتم الترويج لها الكترونيا من طرف مؤسسة موبيليس خدمة
الجيل الثالث ،كما ترفق معظم خدماتها بمجموعة امتيازات ترضي الزبون كذلك العروض الجديدة
"الهواتف النقالة و اللوحات االلكترونية الذكية و ذلك ما يتضح في الجدول رقم . 22

711

اإلطار التطبيقي

رابعا :التوصيات :
 التأكيد على العنصر البشري األكثر حيوية في نجاح التسويق اإللكتروني داخل المؤسسة و تعيين
أشخاص ذوي مؤهالت علمية عالية و تنميتها  ،التي من شأنها االبداع و االبتكار في التسويق
اإللكتروني .
 ضرورة مشاركة العنصر البشري في الق اررات االستراتيجية المتعلقة بالتسويق اإللكتروني لتحقيق
األهداف المرجوة أكثر.
 ضرورة االعداد و التصميم الجيد لمختلف الطرق اإللكترونية التي تعتمد عليها المؤسسة مثل :
الموقع اإللكتروني ،لترويج مبيعاتها بطريقة أفضل من مواقع المؤسسات المنافسة  ،لحدوث استجابة
تجعل العمال الوثوق به أكثر.
 تحفيز و توعية العاملين بالوكاالت بأهمية التسويق االلكتروني كأداة فعالة للرفع من أدائهم و
تسهيل مهامهم.
 نشر الوعي لدى الزبائن بأهمية عروض و خدمات المؤسسة من خالل مختلف طرق التسويق
اإللكتروني.
 إحداث نظام يعمل على تكامل عناصر المزيج الترويجي مع التسويق االلكتروني  ،يأخذ على
عاتقه مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وتسخيرها ألعمال المؤسسة.
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خامتة

خاتمة:
من خالل الدراسة النظرية و الميدانية التي قمنا بها ،و من مختلف المتغيرات المتعلقة بتحليل
الموضوع تمكنا من تكوين فكرة عنه و اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية ،حيث اتضح لنا بشكل عملي الدور
الكبير الذي يلعبه التسويق االلكتروني في ترويج مبيعات مؤسسة موبيليس ,ذلك في ظل المنافسة القائمة
بين المؤسسات في سوق االتصاالت،وجدنا أنها اعتمدت على عملية التسويق االلكتروني كأسلوب فعال
في زيادة نسبة مبيعاتها لكسب أكبر حصة سوقية ممكنة و تحقيق ميزة تنافسية.باعتباره عنصر مهم ألنه
مكمل لعناصر التسويق التقليدي و امتداد له بطريقة مستحدثة .حيث أنه يساهم بشكل كبير في توزيع و
ترويج مختلف الخدمات و المنتجات و القيام بعمليات البيع و الشراء ،و تخفيض التكاليف ،كذلك إقامة
عالقات قوية مع الزبائن و المحافظة عليها.
هذه الميزات والخصائص التي يتميز بها التسويق االلكتروني يجعله الوسيلة األنجع من بين الوسائل
المستخدمة في العملية الترويجية وما يرتبط بها من عناصر ،ويتوقف نجاح هذه العملية عبر هذه الوسيلة
المتطورة على درجة تطور البنية التحتية ومتانتها كقاعدة صلبة لقيام التسويق من خاللها وخبرة الكادر
البشري العامل في مجال التسويق اإللكتروني و طريقة العمل به.

املالحق

اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﮭﯾدي
أم اﻟﺑواﻗﻲ

ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺧﺻص اﺗﺻﺎل و ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ

اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣول:
دور اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﺗروﯾﺞ ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﺑﯾﻠﯾس
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟوﻛﺎﻻت وﻻﯾﺔ  -أم اﻟﺑواﻗﻲ -

اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف :
ﻗوﺟﯾل ﻧور اﻟﻌﺎﺑدﯾن

اﻋداد اﻟطﻠﺑﺔ :
 ﻣرﯾم ﺑن ﺷﯾﺧﺔ -ﻧﮭﺎد ﻗراح

ﻣﻼﺣظﺔ :
ﺑﯾﺎﻧﺎت ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺳرﯾﺔ و ﻟن ﺗﺳﺗﺧدم اﻻ ﻷﻏراض ﻋﻠﻣﯾﺔ  ،و ﻧرﺟو ﻣﻧﻛم اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋن
اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺻدق  ،ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﺷﺎرة ) (+ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

2016-2015

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
اﻟﺟﻧس:
أﻧﺛﻰ

ذﻛر
اﻟﺳن:
35- 25
45-35
-45ﻓﻣﺎ ﻓوق
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ:
ﻣﺗوﺳط

ﺛﺎﻧوي

اﻟﺗﺧﺻص:
..........................
اﻟﻣﺣور اﻷول :ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﺑﯾﻠﯾس.
--1ﻓﻲ رأﯾك ﻣﺎ درﺟﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ؟
ﻛﺑﯾرة
ﻣﺗوﺳطﺔ
ﺿﻌﯾﻔﺔ
-2ﻣن اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ؟
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺳوﯾق
اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﺟﺎﻣﻌﻲ

-3ھل ﺗرى أن اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻛﻣل ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدي؟
ﻻ

ﻧﻌم

-4ھل ﯾﺿﻣن اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺻول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﺑﺳرﻋﺔ؟
ﻧﻌم

ﻻ

-5ھل ﯾﺣﻘق اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدي؟
ﻧﻌم

ﻻ

-6ھل ﯾﺳﮭل اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠزﺑون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء ﺑدون ﺟﮭد ؟
ﻧﻌم

ﻻ

-7ھل ﯾﺿﻣن اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠزﺑون ﺳرﻋﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺷراء ﻓﻲ أﻗل وﻗت ﻣﻣﻛن؟
ﻧﻌم

ﻻ

-8ھل ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻟﻠزﺑون اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺧرى اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ؟
ﻧﻌم

ﻻ

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :طرق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ .0
-9ﻣﺎھﻲ أﻛﺛر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗروج ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ؟)ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر أﻛﺛر ﻣن اﺟﺎﺑﺔ(
اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ sms
ﻣواﻗﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى
-10ﻓﻲ رأﯾك ﻣﺎھﻲ أﻛﺛر طرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺟذب اﻟﺟﻣﮭور ﻻﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ؟
.........................................................ﻟﻣﺎذا؟ .............................................
-11ﻛﯾف ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻣﻊ ﺟﻣﮭورھﺎ؟
-اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋل و اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت

اﻷﺧذ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠكاﻟرد اﻟﻔوري و اﻟﺳرﯾﻊ-12ھل ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن؟
ﻻ

ﻧﻌم

-13ﻣﺎھﻲ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ؟
 ﻣن ﺧﻼل رد ﻓﻌل اﻟﺟﻣﮭور ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟرأيزﯾﺎدة اﻟطﻠبﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت-14ھل ﺗزاﺣم اﻻﻋﻼﻧﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻣﻊ اﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﯾﻌد ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ ﺗروﯾﺞ
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت؟
ﻻ

ﻧﻌم

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث:ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
-15ھل ﯾﺳﺎھم اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؟
ﻻ

ﻧﻌم

-16ھل اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ):ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر أﻛﺛر ﻣن اﺟﺎﺑﺔ(
ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻗوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼءاﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺗوزﯾﻊاﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﻛﺳب رﺿﺎ اﻟزﺑونﺗوﺳﯾﻊ ﺷﮭرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-17ﻣﺎھﻲ أھم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ؟
اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﺄدق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت-ﺳرﻋﺔ اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻟﺟﻣﮭور

-18ﻣﺎھﻲ ﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﮭﺎ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ؟ ):ﯾﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر أﻛﺛر ﻣن اﺟﺎﺑﺔ(
اﻟﻌروض اﻟﺟدﯾدةﺷﺣن اﻟرﺻﯾداﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻧﻐﻣﺗﻲاﻣﺗﯾﺎزاتراﺳﯾﻣوﻛﻠﻣﻧﻲ-ﺳﻠﻛﻧﻲ

-19ھل ﯾﺳﺎھم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻓﻲ :
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻورة اﻟذھﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠزﺑون-ﺗروﯾﺞ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

-20ھل ﯾﻘوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺟذب اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن و ﺗﺷﺟﯾﻌﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء ؟
ﻧﻌم

ﻻ

-21ﺣﺳب رأﯾك ھل اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدي؟
ﻧﻌم

ﻻ

-22ھل ﯾﺣﻘق اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺗﻛم ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرھﺎ ؟
ﻧﻌم

ﻻ

-23ھل ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛل اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗروﯾﺞ
ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮭﺎ؟
ﻧﻌم

ﻻ

قائمة املراجع

قائمة المراجع:
القواميس:
-1حسن الكرمي سعيد :قاموس المغني األكبر ،معجم اللغة االنجليزية الكالسيكية والمعاصرة ،انجليزي
عربي  ،بيروت ،مكتبة لبنان1001 ،
-1جبران مسعود ،رائد الطالب ،دار العلم للماليين ،ط ،5بيروت1991 ،

-3خضير شعبان :مصطلحات في االعالم واالتصال ،ط ، 1دار اللسان العربي،
الجزائر،دس.
الكتب العربية:
-01أحمد مجدل :مبادىء التسويق االلكتروني ،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر و التوزيع.1012،
-02أبو قحف عبد السالم و آخرون :التسويق ،المكتب الجامعي ،القاهرة .1002،
-03إياد عبد الفتاح النسور ،عطا هللا محمد تيسير الشرعة :مفاهيم التسويق االلكتروني،
-04ابراهيم بختي  :التجارة االلكترونية ) مفاهيم و استراتيحيات التطبيق في المؤسسة(  ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،ط ، 01دس.
-05ابراهيم محمد تركي :دراسات في مناهج البحث العلمي ،دار الوفاء للطباعة و النشر  ،القاهرة ،
 ،1002ط.01
-06ايناس رأفت ،مأمون شومان :استراتيجيات التسويق و فن االعالن ،دار الكتاب الجامعي ،دولة
االمارات العربية المتحدة ،ط.1011،01
-07بسام عبد الرحمان المشاقبة ،نظريات االعالم ،دار أسامة للنشر و التوزيع  ،األردن ط.1011 ،01
-08بشير العالق و آخرون  :أساسيات التسويق الشامل و المتكامل  ،دار المناهج  ،عمان  ،األردن
.1000،
-09بشير العالق :الترويج االلكتروني و التقليدي ،مدخل متكامل ،اليازوري للنشر و التوزيع.
-10ثامر البكري  :االتصاالت التسويقية و الترويج ،دار الحامد للنشر و التوزيع،ط.1002،01
-11ثامر البكري :التسويق أسس و مفاهيم معاصرة ،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،عمان ،
األردن،ط.1002،01

-12حميد الطائي  ،بشير العالق :التسويق الحديث  ،مدخل شامل ،دار اليازوري العلمية للنشر و
التوزيع.1009 ،
-13حميد الطائي  :األسس العلمية للتسويق الحديث ،المدخل المتكامل  ،دار اليازوري العلمية للنشر و
التوزيع ،عمان ،األردن .1002،
-14خالد ممدوح ابراهيم :لوجيستيات التجارة االلكترونية  ،دار الفكر الجامعي  ،د ط .1001،
-15خضر مصباح الطيطي :التجارة االلكترونية من منظور تقني و تجاري و اداري  ،دار األمد للنشر
و التوزيع ،1001،د ط.
-12زياد محمد الشرمان ،عبد الغفور عبد السالم :مبادئ التسويق  ،دار الصفاء للنشر و التوزيع  ،عمان
،األردن ط.1009،01
-12سامح عبد المطلب عامر  ،عال محمد سيد قنديل :التسويق االلكتروني ،دار الفكر ناشرون و
موزعون ،ط،01عمان .1011 ،
-11سمر توفيق صبرة :التسويق االلكتروني  ،دار االعصار العلمي للنشر و التوزيع ،ط.1010،01
-19سمير العبادي ،نظام سويدان :التسويق الصناعي  ،مفاهيم و استراتيجيات ،دار الحامد للنشر و
التوزيع  ،عمان  ،األردن  ،ط.10011،01
-10سمير عبد الرزاق العبدلي :وسائل الترويج التجاري ،مدخل تحليلي متكامل ،دار المسيرة
،ط.1011،01
-11سيد سالم عرفة :التسويق المباشر دار الراية للنشر و التوزيع ،األردن ،ط.1012،01
-11سامية محمد فهد و آخرون :مناهج البحث في الخدمة االجتماعية  ،دار المعرفة الجماعية  ،مصر د
س  ،د ط.
-12شفيق حداد نظام سويدان  ،أساسيات التسويق دار حامد للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن .1991،
-12صالح بن نوار  :مبادىء في منهجية العلوم االنسانية و االجتماعية  ،دار الفائز للنشر و التوزيع،
.1011
-15صالح محمد أبو الحامد :سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،دار المسيرة للنشر و التوزيع  ،عمان ،
األردن ،ط.1002،02

-12عبد السالم أبو قحف و أخرون :التسويق االلكتروني  ،المكتب الجامعي الحديث  ،االسكندرية ،
مصر .1002 ،

-12عبد السالم أبو قحف ،التسويق وجهة نظر معاصرة ،مكتبة و مطبعة ،االشعاع الفنية ،بيروت
،ط.1001،01
-11علي فاتح الزعبي :مبادئ و أساليب التسويق ،دار الصفاء للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن
،ط.1010،01
-19عبد هللا محمود عبد الرحمان ،سوسيولوجية النتظيم ،دار المعرفة الجامعية للنشر و التوزيع،،
االسكندرية.
-20عصام الدين أمين أبو علفة  :الترويج ) المفاهيم ،استرتيجيات العمليات ،النظرية و التطبيق ،مؤسسة
طيبة للنشر و التوزيع.
-21عامر عبد هللا موسى :ادارة التسويق ،دار الصفاء ،ط.1001،01
-21عصمت عدلي  :علم االجتماع األمني :دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية،ط.1001،01
-22غسان قاسم داود الالمي :ادارة التسويق أفكار و توجيهات جديدة ،دار الصفاء للنشر و التوزيع
،عمان ،األردن ،ط.1012،01
-22فاطمة عوض  ،جابر و ميرفت خفاجة :أسس و مبادىء البحث العلمي ،مكتبة و مطبعة االشعاع
الفنية  ،مصر ،ط.1001،01
 -25فتحي أحمد ذياب عواد :المبيعات و التسويق في المنظمات المعاصرة ،دار الرضوان للنشر و
التوزيع  ،ط.1012،01
-22فيليب كوتلر  ،جاري أومسترونج ،تعريب سرور علي ابراهيم ،دار المريج للنشر ،الكتاب الثاني.
-22قحطان العبدلي  :إدارة التسويق ،تمراز للنشر والتوزيع ،دط.
-21كامل محمد المغربي :أساسيات البحث العلمي في العلوم االنسانية و االجتماعية  ،دار الثقافة ،
األردن  ،1011 ،ط.02
-29محمد الهادي محمد :أساليب توثيق البحوث العلمية  ،المكتبة األكاديمية  ،الجزائر ن  ،1995ط.02
-20محمد مصطفى الطائي  ،خير ميالد أبو بكر  :مناهج البحث العلمي و تطبيقاتهال في االعالم و
العلوم السياسية  ،دار الوفاء  ،مصر  ،ط.01
-21محمد عبد العظيم أبو النجا :التسويق االلكتروني ) آليات التواصل الجديدة مع العمالء (  ،الدار
الجامعية  ،د ط .1001 ،
-21محمد صالح المؤذن :مبادئ التسويق ،دار الثقافة و التوزيع ،ط.1991،01
-22محمد عبده حافظ :المزيج الترويجي ،دار الفجر للنشر و التوزيع  ،القاهرة ،ط.1009،01

-22محمد عبده حافظ :تنشيط السياحية  ،دار السحاب النشر و التوزيع،ط.1010،01
-25محمد األمين السيد علي :أسس التسويق ،الوراق للنشر و التوزيع.
-22محمد فريد الصحن :التسويق ،الدار الجامعية للطبع و النشر و التوزيع ،ط.1999،01
-22محمد سمير أحمد  :التسويق االلكتروني ،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة  ،ط.1009 ،01
-21محمد عبيدات  ،هاني الضمور  ،شفيق حداد :ادارة المبيعات و البيع الشخصي ،دار وائل
للنشر،ط.01
-29محمد الصيرفي :التسويق االلكتروني ،دار الفكر الجماعي ،اإلسكندرية،مصر200
 -50محمود جاسم الصميدعي ،بشير العالق :أساسيات التسويق الشامل و المتكامل ،دار المناهج للنشر و
التوزيع ،عمان  ،األردن،ط.1011،01
-51محمود جاسم الصميدعي  :استراتيجية التسويق  ،مدخل كمي و تحليلي ،دار الحامد للنشر و التوزيع
 ،عمان ،األردن ،ط.1000،01
-51محمود جاسم الصميدعي  ،ردينة عثمان  :التسويق االلكتروني  ،دار المسيرة للنشر و التوزيع و
الطباعة  ،ط.1011 ،01
-52محمود حسن الوادي  ،بالل حسن الوادي  :المعرفة و االدارة االلكترونية  ،دار صفاء للنشر و
التوزيع  ،عمان  ،ط.1011 ،01
-52منذر الضامن  :أساسيات البحث العلمي  ،دار المسيرة  ،األردن  ،1002ط.01
-55منال المزاهرة  :مناهج البحث العلمي  ،دار المسيرة  ،عمان  ،ط.1012 ،01
-52مي العبد هللا :نظريات االتصال  ،دار النهضة العربية  ،لبنان ط.01
-52ناصر خليل  :التجارة و التسويق االلكتروني ،دار أسامة  ،ط.1009 ،01
-51نوري منير :تسيير المواد البشرية ،ديوان المطبوعات الجامعية للنشر و التوزيع ،الجزائر
،ط.1012،01
-59ناجي معال رائف توفيق  ،الترويج التجاري ،محل اتصالي تسويقي متكامل ،دار وائل للنشر و
التوزيع ،عمان  ،األردن -.1005،
-20يوسف حجيم الطائي  ،هاشم فوزي العبادي  :التسويق االلكتروني  ،الوراق للنشر و التوزيع  ،عمان
 ،األردن  ،ط.1009،01
-61يوسف أحمد أبو فارة  :التسويق االلكتروني ) عناصر المزيج التسويقي عبر األنترنت (  ،دار وائل
للنشر و التوزيع  ،ط.1012 ،01

اللغة األجنبية:
1-Philip Kotler et Kevin Kelle ,Marketing Management,13 éme édition,publie par Pearson éducation
inc/prentice Hall ,France,2009.

المذكرات : -1ابراهيم مرزقالل :استراتيجية التسويق اإللكتروني ،الكتاب في الجزائر ،دراسة تقييمية للمواقع
اإللكترونية للناشرين ،مذكرة ماجستير .1009،
 -1بعيطيش شعبان ،أثر الدراسات التسويقية في تنشيط المبيعات  ،دراسة حالة المؤسسة الجزائرية
لإلسمنت  ،جامعة المسيلة .1001،
 -2شطيبة زينب  :دزر التسويق االلكتروني في دعم الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية  ،دراسة
سوق الهاتف النقال في الجزائر  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير.

الفهرس



























مقدمة............................................................أ-ب
 اإلطار المنهجي:
اإلشكالية10.................................................................
أسباب إختيار الموضوع10................................................
أهداف الدراسة10..........................................................
أهمية الدراسة10...........................................................
تحديد مفاهيم الدراسة10-10...................................................
منهج الدراسة10...........................................................
مجتمع البحث10.............................................................
عينة الدراسة10............................................................
أدوات جمع البيانات10......................................................
مجاالت الدراسة00..........................................................
نظرية البنائية الوظيفية كنموذح إرشادي للدراسة00.....................
الدراسات السابقة00-00.........................................................
 اإلطار النظري :
 الفصل األول :التسويق اإللكتروني
 المبحث األول :ماهية التسويق األلكتروني
تمهيد00......................................................................
المطلب األول :نشأة التسويق اإللكتروني02................................
الفرع األول :نشأة وتطور التسويق األلكتروني02..........................
الفرع الثاني :مفهوم التسويق األلكتروني00...............................
المطلب الثاني :خصائص و انواع التسويق االلكتروني00.................
الفرع األول :خصائص التسويق اإللكتروني00..............................
الفرع الثاني :أنواع التسويق اإللكتروني01..................................
الفرع الثالث :أأهداف التسويق اإللكتروني00...............................
المطلب الثالث :فاعلية التسويق اإللكتروني00...............................
الفرع األول :فاعلية التسويق اإللكتروني00...................................
 المبحث الثاني:المزيج التسويقي اإللكتروني02...............................
المطلب األول :ماهية المزيج التسويقي األلكتروني02........................
الفرع األول :مفهوم المزيج التسويقي األلكتروني02.........................




























الفرع الثاني :عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني02......................
 المبحث الثالث :مجاالت التسويق اإللكتروني00..............................
المطلب األول :مجاالت و وظائف التسويق اإللكتروني00.....................
الفرع األول :مجاالت التسويق اإللكتروني00..................................
الفرع الثاني :وظائف التسويق اإللكتروني21..................................
المطلب الثاني :طرق ومراحل التسويق اإللكتروني20........................
الفرع األول :طرق ممارسة التسويق اإللكتروني20...........................
الفرع الثاني :مراحل التسويق اإللكتروني20....................................
المطلب الثالث :فوائد وصعوبات تطبيق التسويق االلكتروني00...............
الفرع األول :فوائد التسويق اإللكتروني00.......................................
الفرع الثاني :صعوبات تطبق التسويق االلكتروني00...........................
الفرع الثالث :الفرق بين التسويق اإللكتروني و التقليدي00.....................
خالصة الفصل األول00....................................................
 الفصل الثاني :الترويج و ترويج المبيعات
تمهيد00..............................................................................
 المبحث األول:مفاهيم أساسية حول الترويج01.............................
المطلب األول :ماهية الترويج01....................................................
الفرع األول  :مفهوم الترويج01....................................................
الفرع الثاني :أسباب تزايد االهتمام بالنشاط الترويجي00.........................
المطلب الثاني :وظائف و أهداف الترويج00.......................................
الفرع األول :وظائف الترويج00.....................................................
الفرع الثاني:أهداف الترويجي02.....................................................
المطلب الثالث :استراتيجيات الترويج00.............................................
الفرع األول :استراتيجيات الترويج00...............................................
الفرع الثاني :ميزانية الترويج00.....................................................
 المبحث الثاني :المزيج الترويجي و عناصره01..............................
المطلب األول :ماهية المزيج الترويجي01..........................................
الفرع األول :مفهوم المزيج الترويجي01............................................
الفرع الثاني :اختيارالمزيج الترويجي00............................................
المطلب الثاني :عناصر المزيج الترويجي00.......................................


















الفرع األول :العوامل المؤثرة على المزيج الترويجي00...........................
الفرع الثاني :عناصر المزيج الترويجي00.........................................
 المبحث الثالث :ترويج المبيعات00..........................................
المطلب األول :ماهية ترويج المبيعات00...........................................
الفرع األول :مفهوم ترويج المبيعات00.............................................
الفرع الثاني :العوامل المساعدة على ظهور ترويج المبيعات00...................
المطلب الثاني :وسائل ترويج المبيعات00..........................................
الفرع األول :أهداف ترويج المبيعات00.............................................
الفرع الثاني :وسائل ترويج المبيعات01.............................................
الفرع الثالث :أهمية وسائل ترويج المبيعات011......................................
المطلب الثالث :تنظيم ترويج المبيعات010............................................
االفرع األول :خطوات تخطيط ترويج المبيعات010..................................
المطلب الرابع:تطوير برنامج ترويج المبيعات010....................................
الفرع األول :المحددات في استخدام ترويج
المبيعات010..............................
الفرع الثاني :تطوير برنامج ترويج المبيعات012......................................
خالصة الفصل010................................................................
 اإلطار التطبيقي
تمهيد010.................................................................................
 أوال :مجاالت الدراسة010.......................................................
 تعريف شركة موبيليس010.....................................................
 أهداف مؤسسة موبيليس010...................................................
 مبادئ مؤسسةموبيليس010....................................................
 خدمات موبيليس010............................................................
 العروض المقدمة من طرف مؤسسة موبيليس000...........................
 الهيكل التنظيمي 002............................................................
 ثانيا :تفريغ البيانات و تحليلها000.............................................
 ثالثا :النتائج العامة للدراسة001........................................
 رابعا :التوصيات000..........................................................
الخاتمة

قائمة األشكال و الجداول
قائمة المراجع
المالحق

قائمة اجلداول و
األشكال

 )1خصائص التسويق اإللكتروني03.................................
 )2طرق ممارسة التسويق اإللكتروني22...............................
 )0مراحل التسويق اإللكتروني11.....................................
 )4أثر الترويج على منحى الطالب30................................

الرقم العنوان

الصفحة

 .1طرق توزيع العينات المجانية

92

 .2توزيع مفردات العينة حسب متغير الجنس

115

 .3توزيع مفردات العينة حسب متغير السن

116

 .4توزيع مفردات العينة حسب متغير المستوى التعليمي

116

 .5توزيع مفردات العينة حسب تخصصات المبحوثين

117

 .6إجابات المبحوثين عن درجة اعتماد المؤسسة على التسويق اإللكتروني

117

 .7إجابات المبحوثين حول المكلف بعملية التسويق اإللكتروني في المؤسسة

118

 .8إجابات المبحوثين حول كون التسويق اإللكتروني مكمال للتسويق التقليدي

118

 .9إجابات المبحوثين حول كون التسويق االلكتروني يضمن وصول المنتجات والخدمات 119
للمستهلكين بسرعة
.11إجابات المبحوثين حول عبارة التسويق االلكتروني يحقق نتائج تسويقية أكثرمن التسويق 119
التقليدي.
.11إجابات المبحوثين حول عبارة التسويق اإللكتروني يسهل للزبون عملية الشراء بدون جهد

120

.12إجابات المبحوثين حول عبارة التسويق اإللكتروني يضمن سرعة اتخاذ قرار الشراء في أقل وقت 120
ممكن

.13إجابات المبحوثين حول اذا ما كانت مؤسسة موبيليس توفر للزبون امكانية المقارنة بين أسعار 121
منتجات أخرى

.14إجابات المبحوثين حول أكثر الوسائل التي تروج من خاللها المؤسسة خدماتها إلكترونيا.

121

.15إجابات المبحوثين حول أكثر طريقة تجذب الجمهور القتناء منتجات مؤسسة موبيليس

122

إجابات المبحوثين حول عبارة كيفية تفاعل مؤسسة موبيليس مع الجمهور.

122

.16

.17إجابات المبحوثين حول إمكانية الدفع اإللكتروني عن طريق بطاقة االئتمان

123

.18إجابات المبحوثين حول الطرق التي تستخدمها مؤسسة موبيليس لمعرفة فعالية التسويق 123
اإللكتروني

.19إجابات المبحوثين حول تزاحم اإلعالنات اإللكترونية يعتبر عائق أمام ترويج المبيعات

124

.21

إجابات المبحوثين حول مساهمة التسويق اإللكتروني في زيادة األرباح.

124

.21إجابات المبحوثين حول عبارة الهدف من التسويق االلكتروني.

125

.22إجابات المبحوثين حول أهم الخدمات التي يقدمها التسويق اإللكتروني للمؤسسة

126

.23إجابات المبحوثين حول نوع الخدمات التي يتم الترويج لها الكترونيا.

126

.24إجابات المبحوثين حول مدى مساهمة استخدام التسويق االلكتروني في مؤسسة موبيليس

127

.25إجابات المبحوثين حول مدى جذب التسويق االلكتروني للمستهلكين و تشجيعهم على الشراء

128

.26إجابات المبحوثين حول كون التسويق االلكتروني أقل تكلفة من التسويق التقليدي

128

.27إجابات المبحوثين حول اذا ما كان التسويق االلكتروني يضمن لمؤسسة موبيليس ميزة تنافسية 129
عن غيرها

.28إجابات المبحوثين حول تمكن المؤسسة من التغلب على مشكل المسافة في ترويج مبيعاتها

129

ﻤﻠﺨص اﻟدراﺴﺔ:
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و ﻟﻠوﺼول اﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ  ،ﺒﻐرض اﻟوﺼول

اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻤﻔﯿدة .و ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤوﺒﯿﻠﯿس و ﻨظ ار ﻟﺼﻌوﺒﺔ اﻟوﺼول إﻟﻰ
ﺠﻤﯿﻊ ﻤﻔردات ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث ﺘم اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻘﺼدﯿﺔ

) اﻟﻌﻤدﯿﺔ ( و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وﻛﺎﻻت

ﻤوﺒﯿﻠﯿس ﻟوﻻﯿﺔ أم اﻟﺒواﻗﻲ ) وﻛﺎﻟﺔ أم اﻟﺒواﻗﻲ ،وﻛﺎﻟﺔ ﻋﯿن اﻟﺒﯿﻀﺎء ،وﻛﺎﻟﺔ ﻋﯿن ﻤﻠﯿﻠﺔ ،وﻛﺎﻟﺔ ﻋﯿن
ﻓﻛرون ( .
ﺤﯿث ﻛﺎن ﻋدد ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ  27ﻤﻔردة ﻤوزﻋﯿن ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
وﻛﺎﻟﺔ أم اﻟﺒواﻗﻲ15:
وﻛﺎﻟﺔ ﻋﯿن اﻟﺒﯿﻀﺎء 05:
وﻛﺎﻟﺔ ﻋﯿن ﻤﻠﯿﻠﺔ 04:
وﻛﺎﻟﺔ ﻋﯿن ﻓﻛرون03:
وزﻋت ﻋﻠﯿﻬم اﺴﺘﻤﺎرة اﺴﺘﺒﯿﺎن ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن  27ﺴؤال ﺜم ﺘﻔرﯿﻎ ﺒﯿﺎﻨﺎﺘﻬﺎ و ﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ ﻟﻨﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬﺎ:
ﺘﻌﺘﻤد ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤوﺒﯿﻠﯿس ﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﯿرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴوﯿق اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻓﻲ ﺘروﯿﺞ ﻤﺒﯿﻌﺎﺘﻬﺎ  ،ﻛﻤﺎ أن
أﻛﺜر طرﯿﻘﺔ اﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﺘروﯿﺞ ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﻟرﺴﺎﺌل اﻟﻨﺼﯿﺔ
، smsﻟذﻟك ﻤن أﻫم اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘم اﻟﺘروﯿﺞ ﻟﻬﺎ اﻟﻛﺘروﻨﯿﺎ ﻫﻲ ﺨدﻤﺔ اﻟﺠﯿل اﻟﺜﺎﻟث

اﻹﻋﻼﻨﯿﺔ
،3G

وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺘﺴوﯿق اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻟﻪ دور ﻛﺒﯿر ﻓﻲ رﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤوﺒﯿﻠﯿس .

Summary :

This study aimed at revealing the role played by e-marketing in promoting Mobilis

foundation services. So, the objective was to answer the following research question:
What is the role of e-marketing in promoting the foundation sales ?

A descriptive study was conducted to reach valid results. The target population was
comprised of Mobilis foundation workers and since it is difficult to study the whole

population, the researcher has chosen a sample of workers in the following agencies:
Oum el Bouaghi agency: 15 participants
Ain el Beida agency: 05
Ain M’lila agency: 04

Ain Fakroun agency : 03

The participants were handed a questionnaire that is comprised of 27 questions. After
the data were collected they were analyzed and the researcher came to the following
results:

Mobilis foundation relies heavily on e-marketing to promote its sales and the means it

relies on the most is text message advertising. That is why 3G internet is one of the

services being promoted the most. Therefore, e-marketing has a very important role in
promoting Mobilis foundation sales.

