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Peppers وزميله Rogersاإلقتصادي الباحث 
 

[PEPPERS D. & ROGERS M., 1993]، يريان أن هناك 
 مؤسساتزيادة حجم السوق أو دخول      على  إستراتيجيتني أساسيتني يف السوق، إحدامها تقليدية تعتمد        

الكامنة غـري   جديدة  منافسة للسوق، أما اإلستراتيجية الثانية فهي هتدف إىل حماولة تغطية اإلحتاجات              
 وليكن األقـراص    ،املشبعة للفرد الزبون، فعلى سبيل املثال تطبيق هذين اإلستراتيجيتني على منتوج معني           

اإلستراتيجية التقليدية حتاول وتتطلع إىل رفع عدد الزبائن إلقتنـاء هـذه            ف،  CD–ROMاملضغوطة الليزرية   
   . الزبون من األقراص املضغوطةاألقراص، فيما اإلستراتيجية احلديثة حتاول تعظيم مشتريات

  

ففـي   ؛    لتعظيم هامش الربح   يسع، وهو ال  وحيدهما  يكلمن  مر أن اهلدف املنتظر     ويف حقيقة األ  
بتطبيق كـال   ) Supermarché( 34 التجارية املعروفة بإسم األسواق اجملمعة     ؤسساتالبلدان الغربية تسعى امل   

املرئيـة  و بواسطة كل الوسائل املتاحة املسـموعة        ريق اإلعالن واإلشهار التجاري   طاإلستراتيجيتني عن   
 زيادة على هذا تلجأ إىل عملية اإلغراء التجاري         ،وختصص لذلك مبالغ ضخمة لتغطية الترويج     ،  واملكتوبة

 حـد   ه عضوية وعند بلوغ   ة بطاق ، مبنحه  لتعظيم مشتريات املستهلك   )Réductions (عن طريق التخفيظات  
  .Bonusله احلق يف التخفيضات أو حصوله على هدية من احملل ، مينح معني من قيمة املشتريات

  

هناك الكثري من املؤسسات التجارية على هذه الشاكلة عمومية وخاصة، لكن من املؤسف يف              و      
احل احملتكرين،  د نوعا ما من املنافسة لص      وحتُ ،بالدنا أن القوانني التجارية تعرقل تطبيق هذه اإلستراتيجيات       

 مينع التاجر من ممارسة أنشطة جتارية خمتلفـة         ، فعلى سبيل املثال   ،ال املستهلك مكتفي  شبع و فال السوق م  
  .1998خري املطبق بداية وبنفس قيد السجل التجاري، طبقا للتعديل األالتجاري يف نفس احملل 

  
  :ميكن تلخيص حالة السوق التنافسية يف الشكل البياين التايل 

  
  
  
  
  

                                                           
  .أهنا تضم عدة حمال جتارية األسواق اجملمعة هي متاجر كبرية حتتوي على خمتلف انواع السلع وك -34
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  منحىن اإلحتياجات الكامنة وغري الكامنة يف ظل السوق التقليدية -4.2كل شال
  [PEPPERS D. & ROGERS M., 1993]: املصدر 

  
 املنتجة واملوزعة على حـد سـواء        ؤسساتوامل) املستهلكني(ظهور اإلنترنت على سلوك األفراد      أثر  

يقابله قسـم جديـد مـن    ظهر قسم جديد من الزبائن حيث وبطبيعة احلال إنعكس هذا على حجم السوق،   
  : يف ظل اإلنترنت  عن اإلستراتيجية اجلديدة  للسوقاإلحتياجات كما هو موضح يف البيان التايل املعرب

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  منحىن اإلحتياجات الكامنة وغري الكامنة يف ظل السوق احلديثة -5.2كل شال

  [PEPPERS D. & ROGERS M.,  1993] :املصدر 

 زبائن  مكتفون زبائن غري مكتفون
 

  اإلحتياجات
  منحىن اإلحتياجات

  الزبائن

ت غري إحتياجا
  مشبعة

  إحتياجات مشبعة
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  منحىن اإلحتياجات  اإلحتياجات

 الزبائن

إحتياجات  
  جديدة

زبائن جدد
 عرب الشبكة



  _______________________________________________________________________________________________________ اإلنترنت و إستراتيجية املؤسسة

  60

 مـن التسـويق     رية على شبكة اإلنترنت رمبا بداءً     ن يعتمد يف معامالته التجا    القسم اجلديد من الزبائ   
اإللكتروين حىت العمليات البنكية لتسديد مشترياته تبعا ملا توفره املواقع التجاريـة مـن تسـهيالت الـدفع                  

  .الكفيلة بنيل ثقة الزبائنومن املطبقة ومستويات األ
  

توسع من   فإهنا حتما س   ضي، أو مبا يدعى باملتجر اإلفترا     ، إنشاء موقع ويب جتاري    املؤسسةعندما تقرر   
 إىل زبائن جدد ميكن أن يتواجدوا خارج حدود الدولة الوطنيـة            ،القريبني منها جغرافيا  قاعدة زبائنها احملليني    

يت تـدعو إىل     وبذلك تتعدى حدود موقعها التقليدي وتكون قد طبقت مبدأ اإلستراتيجية التقليدية ال            ،جغرافيا
يف الوقت ذاته طبقت مبدأ اإلستراتيجية احلديثة اليت حتاول تعظيم مشـتريات زبائنـها              و ،يع قاعدة الزبائن  توس

اليت إكتسحت السـوق اإلفتراضـية      ) www.amazon.com(زون  االتقليديني، وأفضل مثال على ذلك مكتبة األم      
أيضـا   دولـة، و 160ر من ثقارب أك مبا ي،وأصبح هلا أكثر من مليون زبون يتوزعون على كافة أحناء املعمورة       

لدولة املصرية لعقد إتفاق مع بعض املؤسسات اإلمريكية املتواجدة بالشبكة مبوجه تفتح هـذه              امؤخرا  عمدت  
 التسوق الكترونيا عرب الويب، ويدفع املسـتحقات        املؤسسات نقاط توزيع مبصر، حبيث ميكن للزبون املصري       

 وهذا شـكل مـن أشـكال التسـوق          ،يف ويستلم مشرياته الحقا    عن طريق التحويل املصر    باجلنيه املصري، 
  .اإللكتروين
  

 واألسبوعية طريقا جديدا للتوزيع اجملاين واإلشهار       35نترنت أمام اجلرائد اليومية   أيضا شبكة اإل   فتحت
ـ  األمر الذي وسع من قاعدة قرائها وقضى على مشكل توزيع الصحيفة الورقيـة و              ،املؤجر وهلا متـأخرة   وص

  . والنائيةجنوب البالد يف املناطق احلدوديةأقصى باحلال لبعيدة عن مكان الطبع كما هو للمناطق ا
  

 بروز نوع جديد مـن      هاتمخض عن ي حجم األنشطة، كما      أيضا قاعدة الزبائن وتوسع  الشبكة  توسع  
ل األنشطة مل تكن معروفة من قبل وال موجودة، مثال دليل موارد الشبكة، هيئات التسجيل اخلاصـة بتسـجي                 

 وغري ذلك مـن     ،، مؤسسات اإلتصال والتطوير، مؤسسات بناء املواقع وتأجريها       )www.internic.com(املواقع  
 وكل هذا من أجل إشباع رغبة الزبائن مؤسسات وأفراد،          ،اخلدمية واملصرفية املنتجة،  املؤسسات بشىت أنواعها    

ريق إستخدام الويب كوسـيلة  طعن ) non satisfait(لباة املوميكن أن تؤثر الشبكة يف اإلحتياجات الكامنة غري 
  ).non Service( وبالتايل فإهنا تؤثر يف الزبائن غري املكتفني ،ؤسساتإتصال وترويج من طرف امل

  
 املتاحة واألخطار املتحملـة املتعلقـة       صرفإن اهلدف األساسي من حتليل السوق هو التعرف على ال         

  : املمكن إستنتاجها اتما هي اإلستراتيجيعىن  مب، من خالل ما سبق تبيانه بيانيا،بالسوق
                                                           

  "www.elkhabar.com"مثال جريدة اخلرب اليومية موقعها يف الشبكة  - 35
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   :بالزبون اإلستراتيجيات املتعلقة –أ 
  

  .الدفاع واحملافظة على نصيب الزبون .1
  .رفع نصيب الزبون وتقليل نصيب املنافس .2
  . رفع نصيب الزبون وتغطية اإلحتياجات الكامنة .3
  .رفع نصيب الزبون وتغطية اإلحتياجات اجلديدة .4
  

   : بالسوقات املتعلقة اإلستراتيجي–ب 
  

  .الدفاع واحملافظة على حصة السوق .1
  .نيرفع حصة السوق والتقليل من حصة املنافس .2
  .يةفتكاملرفع حصة السوق وتلبية األسواق غري  .3
  .رفع حصة السوق وتغطية األسواق اجلديدة .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   السوق املمكنةاتإستراتيجي -6.2 كلشال
  تصرف ب [ARNAUD D., 1998]: املصدر 

  
 

  إحتياجات جديدة
 )حصة الزبون من الشبكة (

  إحتياجات كامنة 
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 التكاليف، املوارد البشرية واملؤهالت الـيت       :، منها   قيودعدة  إن حتقيق خمتلف اإلستراتيجيات متعلق ب     
 وغري ذلك من املتطلبات وكل قيد لـه         ،، املوارد املتاحة للحصول على املؤهالت اخلارجية      ؤسساتمتتلكها امل 

زبائنها و  معرفة هيكلية األسواق، إحتياجاهتاؤسسة املت املسخرة له، وهلذا وجب علىمردود حسب اإلستثمارا  
  .عمل هبا ملعرفة أي اإلستراتيجيات ُي،قبل الدخول إليها

  
  :عوامل المنافسة  -2
  

 يف  القائمةنافسة   على عوامل امل   ريأثأهنا ذات ث  يف شبكة اإلنترنت    التطورات التكنولوجية احلادثة    بينت  
يؤخذ بعني اإلعتبار من طرف املسريين عند حتديد إسـتراتيجية دخـول            األسواق، هذا األثر ونتائجه جيب أن       

 ؛ تظهر هذه    افسةنالظهور احلسن يف سوق امل     من   ؤسسات حىت تتمكن هذه امل    ،م األسواق اإلفتراضية  مؤسساهت
  : اآلثار من خالل حتليل مايلي 

  
  العوامل وقوى املنافسة يف السوق  - أ
  اإلنترنت واملنافسة  - ب
  نافس احلقيقي والتنافس اإلفتراضيأثر التعاون بني الت  - ت
  القيمة وجودة املنتوج  - ث

  
 05 املبني يف الشكل أدناه، جند أن هناك Porterإذا إعتمدنا على منوذج  :العوامل وقوى املنافسة يف السوق ) أ 

  : ممثلة يف [PORTER M E, 1980]  تنافسيةناصرمخسة ع
  

 رفع نصيب الزبون وتغطية اإلحتياجات اجلديدة
  الدفاع واحملافظة على نصيب الزبون

  رفع نصيب الزبون وتغطية اإلحتياجات الكامنة
  رفع نصيب الزبون وتقليل نصيب املنافس

  
  رفع حصة السوق وتغطية األسواق اجلديدة

  الدفاع واحملافظة على حصة السوق
  رفع حصة السوق وتلبية األسواق غري املكتفية
  رفع حصة السوق والتقليل من حصة املنافسني

إستراتيجيات الزبون

إستراتيجيات السوق
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  ة املتنافسؤسساتامل .1
  املدخالت احملتملة .2
  الزبائن .3
   لبدائلا .4
  املوردين .5

  
  
  
  
  
  
  
  

  Porterعناصر املنافسة حسب منوذج  -7.2كل شال
  [ PORTER M E, 1980]مقتبس من : املصدر 

  
أهنا جتدد القوى املوجودة بني املتنافسـني يف        ب Porter من بني العوامل  اليت عرفها        : املتنافسة   ؤسساتملا. 1- ) أ

 :إلنترنت وهي  ناجتة عن شبكة ا عوامل)05(القطاع الواحد، مخسة 
  

النسبة بني التكاليف الثابتة والقيمة املضافة اليت ميكن عندها أن يستفيد املتنافس من حماسن الشبكة من                 .1
يتعاملون مع الزبائن بأقـل     " Cyberdétaillants"أجل خفض تكاليفه، وأن معظم بائعي التجزئة بالشبكة         

 ال ختزن سوى بعض العناوين      )www.amazon.com (قدر من النفقات، فمثال مكتبة األمازون اإلفتراضية      
 .ا يسمح هلا خبفض تكاليف التخزينمماألكثر تدواال، 

  
 .التنوع يف املنتجات املرتبطة بالشبكة أو اخلدمات املقدمة عن طريق الشبكة .2

  

 املوردون اإلنترنت

املدخالت 
 احملتملة

الزبائن

 البدائل

 

  
  

املنافسني من نفس 
 القطاع

املؤسسة
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صمعة العالمة التجارية للمنتوج، فالتسويق عرب اإلنترنت يضفي على العالمة التجارية صـفة احلداثـة                .3
Lynda M. Maddox باحثةال وقد أجرت ،[DOWLING P. J. et Al,  1996]طور والت

 دراسة بينت فيهـا  36
 .صورة جيدة للعالمة التجارية يف الشبكة

  
 .كةبتكاليف التحويل الناجتة عن إستخدام الش .4

  
رفـع  ة ت دينتجات ذات الصمعة اإلعالمية اجل    التعقيد اإلعالمي يعد من تسويق السلعة أو اخلدمة، ألن امل          .5

 .من حظوظ تسويقها بالشبكة
  
 املتسببة يف دخول عوامل جديـدة للسـوق،         Porter من بني العوامل اليت ذكرها       :احملتملة  املدخالت  . 2 -)أ

  : ناجتة عن ظهور الشبكة ) 05(هناك مخسة 
  

ا هالعالمة التجارية ، املتواجدة بالسوق حتاول أن جتد هلا مكانا على الشبكة لكي حتافظ على مسعت- .1
 عالمتها التجارية   املؤسسةز  ج، ويف بداية الويب كان هذا أمر هني لتح        التجارية تقليديا وإلكترونيا  

على الشبكة لكن اليوم أصبح السوق اإللكتروين مكتظا وهو اآلن شبه ممتلئ أكثر مـن السـوق                 
يف  اليت تبحث عن الشهرة على الويب أن تستثمر بكثافـة            ؤسساتالتقليدية وهلذا وجب على امل    
 ذات العالمة املعروفة فيمكنهم تعزيز شهرة العالمة التجارية         ؤسساتميدان اإلتصال أما أولئك امل    

 .أكثر
  

 .منتج جديد أو خدمة جديدة بالشبكةتكاليف التحويل الناجتة عن ترويج - .2
ابات  واإلعالنات   ط زهيدا ففهم اخل    كان البعض يعتربه   ،رأس املال للدخول للشبكة   لاإلحتياجات  - .3

 ترك عند البعض أنه باإلمكان أن يستثمر موارد قليلة للحصول على            ، مفدها أن الشبكة جمانية    اليت
 ،تراضية الناجحة يف التجارة اإلف    ؤسساتجناح معترب وهذا ما هو غري مقبول واقعيا، فالكثري من امل          

تصـال،  تكاليف احلصول على املعدات، الربامج، وسـائل اإل       : إستثمرت املاليني لتنمية أنظمتها     
املوارد البشرية كي تتمكن من عرض خدماهتا على مستويات كربى وهذه اإلستثمارات املعتـربة              

ظهر وكأهنا مؤسسـات    تنجح و ت فقد   ،)PME(ليست متاحة لكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة       
بني مواقع الويـب    شاسع  ق  ر واحلقيقة أن هناك ف    ، حماولة منها لكسب املزيد من األسواق      ،كبرية
رة م وذلك يظهر مـن خـالل املـوارد املسـتث    ،)Sites amateurs(ترفة ومواقع الويب اهلاوية احمل
 .املستخدمةو

  
                                                           

36-  [MADDOX L M et Al, 1997]  
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 خصوصا بالنسـبة    ؤسساترق الوصول إىل التوزيع، قد تشكل حاجزا أو عقبة أمام بعض امل            ط - .4
املقـاطع   ، الوثائق ، ألن السلع اإللكترونية توزع مباشرة عن طريق الشبكة كالربامج         ،للسلع املادية 

ديثـة العهـد     ح ؤسسات فاملشكل يطرح لتلك امل     ؛  اإلستشارات والوثائق  ، املقاطع املرئية  ،الغنائية
 ،يجب عليها أن تضمن توزيع خدماهتا أو سلعها املادية إىل زبائنها يف الوقت املناسـب              ، ف بالشبكة

 .ألن ظهورها يف الشبكة يعتمد على مدى السرعة يف التسليم وجودة املنتوج
  

 أ األقدم وجودا يف الشبكة فقد تلج      ؤسساتاإلنتقام املمكن التعرض له من طرف املنافسني أو امل         - .5
 إىل ختفيض أسعارها كرد فعل حماولة منها لطرد الدخالء اجلدد، فمثال عند دخول              ؤسساتذه امل ه

مكتبـة   يف سوق الكتب، عمدت طشبكة للنشاال إىل Barnes et Noble"37  ونوبلسبران" مؤسسة
 فقد  ؛%40 إىل سياسة ختفيض أسعار مبيعاهتا ختفيضا معتربا وصل حلد حسم " Amazonزوناماأل"

 اجلديدة  حروب أسعار شبيه بالبورصة، فشبكة اإلنترنت توسع من جمـال             ؤسساتاملتشن على   
 حقيقية متلك مواقـع ويـب       مؤسساتاملنافسة وتتعدى احلدود اجلغرافية، فقد تكون منافسة مع         

جل رفع احلصة يف    أ من   "زوناماأل" إفتراضية كمكتبة    مؤسسات أو مع    " ونوبل سبران" مؤسسةك
 .السوق وتغطيته

  
 هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على القدرة التفاوضية للزبـائن            ،Porter  منوذج  دائما حسب  :الزبائن  . 3-أ

  :  لعواملهذه ابني  من ،اليت تؤثر أيضا على املنافسة يف السوق و،املتعلقة باألسعار
  

 رفع القدرة التفاوضية للزبون وحتديد مستوى       انضم ل  وكامل فإعالم الزبون يف الشبكة هو كا     - .1
 تسـمح للزبـون     Newsاملعاملة، فاملعلومات املنشورة على الويب أو املنشورة يف قوائم األخبـار            

 لمـن خـال    تنشط   مؤسساتناك أيضا   هبتكوين فكرة لديه حول العروض املقدمة يف السوق، و        
الشبكة يف ميدان اإلستشارة وتقوم بدراسة األسعار واخلصائص ملنتج معني ومقارنتـها مبـا هـو         

 . مساعدة الزبون يف إقتناء هذا املنتج املطلوبل من أج،موجود يف السوق
  

 ،إن قوة شهرة العالمة التجارية تؤثر يف إختيار الزبون أثناء قراره بإقتناء سلعة أو خدمـة معينـة    - .2
الويب دورا مهما يف    شبكة  لعب  ت و ، وظهور العالمة التجارية للمنتج    ع لتلمي ؤسسات امل وهلذا تسعى 

 .هذا
  

  . املعروضة يف السوق لفائدة الزبونالقيمةتعلق بتحديد ي ،ثري السعر على اجلودةأت- .3

                                                           
37-  www.barnesandnoble.com أو     www.bn.com    
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ـ بمرت) اإلستبدال مبنتوج آخر مكافئ   (إن الضغوط املسلطة على املنتجات القابلة لإلحالل         :البدائل  . 4-أ ة ط
 ألن شفافية السوق اإلفتراضية تسمح للزبـون مبعرفـة          ، وتتعلق أيضا بتكلفة اإلحالل    ،بنسبة السعر إىل اجلودة   

 املتنافسة دوما تدرس إمكانية عرض بدائل ممكنة ملنتجاهتا ؤسساتبدائل مل تكن لديه معروفة من قبل، وعليه فامل    
ـ      أخرى    سياسات د وإال فعليها أن جت    ،لتعزيز قدرهتا التنافسية   ة علـى   لتصريف ما لديها من منتجات للمحافظ

  .حصتها يف السوق اإلفتراضية
  
ثريات قوية  أنترنت على قدرة املوردين ليس هلا ت       إن التغريات احلادثة من جراء ظهور شبكة اإل        :املوردين  . 5-أ

نترنـت  ، ألن اإل  ةيوالمل ا النقطةف نتعرض له بالتدقيق يف       وهذا ما سو   ، بإستثناء وجود مساسرة وسطاء    ،ظاهرة
  . مباشرة دون وسطاءني املوردين والزبائن النهائينييسمح باإلتصال املباشر ب

  
 إستطعنا عرض العوامل األساسية املؤثرة يف السوق اإلفتراضـية وقـوى    Porterإذن إنطالقا من منوذج         

  .حميطها وةاملؤسسنترنت وإستخدامه يف  ظهور اإلنع ناجتة ال،املنافسة املوجودة به
  
 البيـع واملـوزعني،     نترنت تؤثر بشكل كبري على وسطاء      من املسلم به أن شبكة اإل      :األنترنت واملنافسة   -ب

 دون املرور   ،)الزبون(باملستهلك النهائي   مباشرة  دمات اإلتصال   اخل للسلع أو    ذلك أنه مبقدور املؤسسة املنتجة    
 بـل   ، لكن هذا ال يعين التخلي عن الوسطاء يف الشبكة         مبوزع أو سلسلة من املوزعني كوسطاء بيع أو مساسرة        

 مبعىن ، Cybermédiaires حتت إسم الوسطاء اإلفتراضيني،اإلفتراضيسوق هم موجودين و حمتفظني مبواقعهم يف ال
 يرى ضرورة تواجد SARKAR [SARKAR M.B. et Al., 1995] فالباحث ؛الوسطاء النشطني يف العامل اإلفتراضي 

  : مثلة يف ت هبا ، املونخالل األدوار اليت يقوم من الوسطاء
  .لمنتوجات لتوزيعهالحبث و تقييم وإنتقاء  -
  .البحث عن اإلقتراحات املناسبة هلمتقييم إحتياجات الزبائن و -
  .توزيع املنتجات فعليا للزبائن -
  .تقدمي النصح و املشورة للزبائن -
  .قدمي معلومات حول الزبائن للمنتجت -
  . املنتج و املستهلك بنيقيفالتو -

  
 مبينـة يف    ، هيكلة جديدة بني املنتج واملستهلك يف صور خمتلفة        SARKAR تصور   ،ساسعلى هذا األ  و          

  : الشكل اآليت 
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 املؤسسـة  بني   )املوزع(ستبعد الوسيط    عندما يُ  ،)املباشرةعالقة  ال(الوساطة  حتصل   :عالقة الوساطة    _ 1-ب

 و تظهر هذه احلالة جليا عند الناشرين للكتب مثل دار نشـر              ،و اخلدمة وبني املستهلك النهائي    أللسلعة  املنتجة  
John Wiley 

 اليت ، 39American Airlines أو كشركات الطريان مثل ، اليت تسوق منشوراهتا مباشرة على الويب38
،  وهنـا    كاالهتاالتذكرة مرتبط بإحدى و   توفر لزبائنها إمكانية احلجز عرب الشبكة ، فحني يبقى احلصول على            

يتعلق األمر بإدارة خمزون هائل من املنتوج وهو األماكن املتوفرة على جمموع رحالت الطائرات من بلـد إىل                  
 وهـو خمـزون     ، فهو موزع بني وكاالت السفر     ، وهذا املخزون يتميز بأنه غري مكدس يف مكان واحد         ،آخر

ة ال تعين دوما أن التسليم يتم مباشرة فاملستهلك يتفاوض ويعقد الصـفقة              فالعالقة املباشر   ؛ متجدد بإستمرار 
 فمـثال الشـركة املعلوماتيـة       ،م يـتم عـرب مـوزع وسـيط        يلسلتان  مباشرة مع املنتج الرئيسي يف حني أ      

www.compaq.com،        لكن الزبون بإسـتطاعته     ، التسوق منتوجاهتا مباشرة إىل املستهلك بإستثناء بعض النماذج 
 على كل ما يتعلق باملنتجات من أسعار ومواصفات تقنية واملوزعني عرب العامل من خـالل صـفحات                  التعرف

  .الويب التابعة للشركة

                                                           
38 - www.wiley.com  
39 - www.americanair.com  

املستهلك 

 موزع
 جديد

  املنتج

موزع 

موزع 
  جديد

املوزع

املنتج 

 املستهلك 

 املنتج

 املستهلك

املوزع

  عالقة الوساطة     الوساطةعالقة إعادة  الوساطةعالقة

   صور الوساطة املمكنة بني املنتج واملستهلك يف ظل الشبكة-8.2كلشال
 [SARKAR M.B. et Al., 1995]: املصدر 
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ملباشرة قد حتذف سلسلة التوزيع متاما مثال يستطيع كاتب نشر كتبه إلكترونيا و دون املرور               العالقة ا           
بدور النشر و املكاتب و ينطبق هذا املفهوم على كل املنتجات غري املادية املمكن تنقلها عرب الشبكة من املنتج                   

  .إىل املستهلك
  
 ينشط  وزع جديد إفتراضي  مباملوزع التقليدي    يقصد بإعادة الوساطة تعويض      :عالقة إعادة الوساطة    _2-ب

 ، أو يف صـورة    هلا موزعني إفتراضيني ينشطون من خالل مواقع الويب        كمكتبة األمازون    ،من خالل الشبكة  
مثل ) تنافس ذايت   (أخرى يعزز املنتج تواجده يف السوق التقليدية من خالله تواجده أيضا يف السوق اإلفتراضية               

 اليت متلك ما يقارب ألف وكالة جتارية يف الواليات املتحدة األمريكية عمدت إىل فتح ، Branes et Nobleمكتبة
  .)حمليا (يف السوق التقليدي وتعرز تواجدها )دوليا (إفتراضيارية لتوسيع قاعدهتا التجا  خاص هباموقع ويب

  
نترنت مبثابـة حالـة     نترنت وقوائم موارد األ    يعترب تطوير نشريات وقوائم موارد اإل      :عالقة الوساطة   _3-ب

 منتجة عن طريق حمرك حبث معني أو عن طريق موقع           ؤسسة فعندما يصل الزبون إىل موقع إفتراضي مل       ،وساطة
، ج وسيط جديد بداخل سلسلة التوزيع     عموما تنتج حالة الوساطة عندما يدر     وويب آخر، فهذه حالة وساطة،      

ة عنـد زبـون     نمنتج أو خدمة لتلبية رغبة كام     حسن  أوميكن أن تنتج الوساطة عن وجود وسطاء يبحثون عن          
  . [SARKAR  M.B et AL., 1995]معني 

  
يط واإلثبات الدولية، من ضمن الوسـطاء  مهيئات التن و www.internic.comعد هيئة تسجيل املواقعت          

ـ    و ني لتنمية وتطوير العمليات التجارية والبنكية اآلمنة عرب الشبكة،        ياجلدد الضرور  ؤالء أيضـا دور    يلعـب ه
كما أن بعـض املتـاجر        اإللكتروين للتوثيق واحلفظ املتعلق بإحتياجات األنشطة التجارية إلكترونيا ؛         سيطالو

 هذه املتاجر تعرض وتقدم     ،اإلفتراضية تلعب أيضا دور الوسط، حبيث أهنا جتمع عدة واجهات إلكترونية خمتلفة           
لة هلا، كما يوجد العديد من هذه املواقع الـيت تضـم            املمث مؤسساتومساعدات تقنية لل  ية  خدمات إستشار 

 بقصد اإلشهار والترويج التجاري من أجل توسيع القاعدة التجارية والظفـر            صفحات ويب ملؤسسات أخرى   
حبصة أكرب يف السوق الدولية خارج حدود الدولة الوطنية، وهناك نوع آخر من الوساطة شرع فيها مـؤخرا                  

 بيـع   اللجوء إىل أو،)Clef en main( إىل تسويق مواقع ويب جاهزة ؤسسات بعض املوء وهي لوج1999سنة 
بعض املواقع يف املزاد العلين عن طريق الشبكة، فهناك مساسرة يقومون حبجر مواقع ويب لعالمات جتارية خاصة         

 أن تسـترجع    ؤسسـات  والبد على هـذه امل     ،ؤسسات مث يعاد بيعها بأمثان باهضة لتلك امل       ،مبؤسسات أخرى 
  . متكنها من املنافسة يف السوق اإلفتراضية سوفعالماهتا التجارية اليت
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ـ             ،كذلكتعد              ة،طااألقطاب التجارية أو اجملمعات التجارية املتواجدة يف الشبكة نوع من أنواع الوس
 جـذب    وجتابه جناحا متغريا نظرا لصعوبة     ، متواجدة هبذا القطب تدفع لقاء تواجدها رسوما       مؤسسةألن كل   

  .الزبائن لصفحاهتا املتواجدة بني عدة متاجر إفتراضية أخرى
  
يهدف إعالم الوساطة إىل حفظ وتسيري املعلومات اخلاصة بالفرد          ) :diationèInfom(إعالم الوساطة   _4-ب

 [HAGEL III J. et ARMSTRONG, A.G., 1997] دمةاخلسلعة أو ال خدمته مبا يتماشى مع ذوقه يف إختيار بغرض
تخدام الشبكة، وهذا احلفظ يتعلق بقطاع معني كل على حدى، فقد خيتص مستعلم الوسـاطة يف قطـاع                  بإس

  .الئم مع إختيارات الزبونت من أجل إستعماهلا مبا ي،اخل…،السياحة والسفر وآخر يف قطاع األشرطة السمعية
  
نترنت أعطت  الل ظهور اإل  ت بدورة التوزيع من خ     إن اآلثار اليت حلق    :إعادة تشكيل القيمة املضافة     _5-ب

مبختلف صور الوساطة بـني املنـتج        أي إعادة تشكيل هذه القيمة املتعلقة        ،تأثريات جانبية على القيمة املضافة    
 قيمة متغرية نطلق عليها هامش الربح والـيت مـن السـهل             ،)، وساطة ، إعادة الوساطة  الوساطة(املستهلك  و

 بعكس  الذين يتحملون تكاليف زهيدة لصيانة الواجهة اإلفتراضية،      ني  عليها بالنسبة للوسطاء اإلفتراضي   احلصول  
الوسطاء التقليديني الذين ميلكون خمازن لتخزين السلع املادية اليت ينجر عنها نفقات الصيانة والكراء ونفقـات                

 فهم ودراسـة  ؤسساتأنه ال بد على امل Benjamin [BENJAMIN R. et WIGAND R., 1995]يرى  .التخزين
  .هم إزاء القيمة املضافة مبا يتالئم مع إختيار اإلستراتيجيات املتبعةوضعيت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بائع جتزئة بائع اجلملة  املنتج

املستهلك 

  +م.ق +م.ق م.ق

 املستهلك بائع جتزئة إفتراضي بائع اجلملة  املنتج
 +م.ق+م.ق م.ق

+م.ق
  جديد  وسيط املستهلك  بائع جتزئةبائع اجلملة  املنتج

 +م.ق +م.ق م.ق

 م.ق  املنتج

 ضافة إضافيةقيمة م+ : م .         ق-قيمة مضافة         :م.ق
   صور إعادة تشكيل  القيمة املضافة-9.2كل شال

 بتصرف[BENJAMIN R. et WIGAND R., 1995] : املصدر 

 املستهلك 
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 Walid Mougayar [MOGAYAR  W., 1996]املؤلف  على صور إعادة تشكيل القيمة املضافة،و قد علق          
نه كلما  أالطرح نرى   بقوله إن ظهور الوسطاء يساهم يف تكوين القيمة املضافة وتنميتها ؛ لكن من خالل هذا                

فإن أفضل حالة للمستهلك     وعليه   ،)تناسبا طرديا (  فإن ذلك يؤدي إىل زيادة القيمة املضافة       ،كثر عدد الوسطاء  
 من فـارق     إن أمكن له ذلك ليستفيد     ،هو احلصول على السلعة أو اخلدمة املطلوبة مباشرة من منبعها األصلي          ا

  .القيم املضافة اإلضافية
  
 إن التنافس يف السوق اإلفتراضي والتنـافس يف         :ني التنافس احلقيقي والتنافس اإلفتراضي      أثر التعاون ب  _ت

ن املفهوم احلديث للمنافسة يأخـذ يف احلسـبان العـامل       أل ، غري منفصلني عن بعضها    احقيقيالتقليدي  السوق  
 ولنكشف عن مكامن قوهتا     ،التنافس اإلفتراضي بني  التنافس احلقيقي و  بني   ولتبيان العالقة اليت تربط      ،اإلفتراضي
 نشر القواميس واملوسوعات فالقرص املدمج      ، سوف نستعني يف حتليلنا مبثال واقعي خيص ميدان النشر         ،وجناعتها

 مسحـت ،  Microsoft املنشورة من قبل شركة مايكروسـوفت Encyclopédie Encarta(40(الذي يضم موسوعة 
ص املـدمج وبـني شـبكة       ر بني الق  ن التعاون املوجود   م مقتنيهاحيث يستفيد     السوق الدولية،  غزوللشركة ب 

وفرت للزبائن إمكانية حتميل املواضيع احملدثة إنطالقـا مـن موقـع            نترنت لتحديث مواضيعها، فالشركة     اإل
،  إحدامها مكملـة لألخـرى     ،قيقيةاحل منافسة إفتراضية ناجتة عن املنافسة       ،هنا تظهر املنافسة جليا   املوسوعة،  

 ، خصوصا عند إستعمال احلامل املتعدد الوسـائط       ،الناشرين التقليديني على مستويات خمتلفة    منافسة قوية ضد    
ارية عرب القرص املدمج مقاطع إشـه أيضا الشركة مترر عرب التحديث و و،)hyperlien(بط  روالتصفح املتشعب ال  

  .ملنتجات أخرى تسوقها الشركة
  

تخدم للتعريف واإلشهار بصفحات الويب التابعة لشركات       وبالعكس احلوامل اإلشهارية التقليدية تس              
 ذلك أن النشريات والقوائم اإلعالمية ملوارد اإلنترنت تنافس من قبل احلوامل التقليدية مثل              ،حقيقية أو إفتراضية  

         ،  خمتلفـة  دليل اهلاتف والصفحات الصفراء اليت تدمج ضمن صفحاهتا عناوين إلكترونية وعناوين مواقع ويب            
، وكل   أنه ال ميكن اإلستغناء عن املنافسة سواء يف صورهتا احلقيقية أو يف صورهتا اإلفتراضية              ،مما سبق نستخلص  

  .آلخرلمنها ضروري ومكمل 
  
 مما أدى إىل تغـيري يف       ،وأثرت على املنافسة والعوامل املرتبطة هبا     الشبكة   غريت   :القيمة وجودة املنتوج    -ث

إرضـاء   هـو    مؤسسة، حيث أن هدف كل       املقدمة له  تهلك عن املنتوج أو اخلدمة    القيمة اليت حتدد رضا املس    
 املؤسسةينت أن    فإستراتيجيات التسويق بَ   ،مواصفات املنتوج أو اخلدمة وفقا مليوله     الزبون الذي يقارن حماسن و    

ترنت عـن   نة خلدمة املستهلك الزبون شبكة اإل      ومن بني القنوات املستخدم    ،جيب أن تراعى إحتياجات الزبون    

                                                           
  : ، إمكانية اإلضافة والتحديث مستقبال، وميكن للقارئ أن يطلع على موقع املوسوعة على العنوان التايل Encarta يعين املصطلح - 40

                                             http://www.microsoft.com/encarta/fr/             أو        http://www.encarta.fr.msn.com   
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،  عليها طريق الربيد اإللكتروين أو عن طريق قوائم األخبار لتأخذ برأيه يف منتجاهتا إلدخال التحسينات الالزمة              
  .وميكن أيضا للمنتجني أن يستقوا املعلومات واآلراء عن طريق الوسطاء

  
ة ، فاجلودة تقاس بعـد    قتناءاملنتوج أو اخلدمة املقدمة وعلى تكلفة اإل       41حتديد القيمة يعتمد على جودة             
عاليـة،  ف، ال)مدة احلياة(الدميومة، البنية، التصميم، سرعة اخلدمة، مدة الضمان، املالئمة، التعمري :  منها   ،معايري

 كما يرى ذلـك     نيواجلهد املبذول ، الوقت   ويعتمد أيضا يف حتديد القيمة على النفقات املالية       ،  42املظهر اجلمايل 
KOTLER،    أماKAMBIL جهد (واجلهد  ) املهنية، املالية، الزمنية  (رة  طريى أن القيمة حتدد أصال بالسعر واملخا       ف
  .[KAMBIL et Al., 1996] )اإلستعمال، الصيانة اإلقتناء،

  
دين من التكلفة اإلمجالية للمنتوج املعـروض  ي ،إن فعالية شبكة االنترنت كوسط جتاري آيل و متطور                 

 واجهة إفتراضية سهلة التصـفح    amazon.com شيدت املكتبة اإلفتراضية،1997بتمرب على الويب، فمثال يف س
متتاز بقدرهتا على حفظ معلومات الزبون املتعلقة بالتسليم والفوترة والدفع، فعند زيادة الزبون للموقـع مـرة                 

 لومات املقدمـة عنـه  خرى، مبجرد النقر على مفتاح إقتناء منتوج معني تتم إجراءات البيع بسرعة، طبقا للمع           أ
هذا النوع من اخلدمة اخلطيـة       ،)إن قبل الزبون املعلومات احملفوظة    (احملفوظة يف قاعدة بيانات الزبائن      ، و سلفا

  .د املبذول لإلقتناءهاجليدين التكلفة اإلمجالية من ناحية الوقت املبذول إلدخال املعلومات و
  

نترنت  التفكري يف إقحام إستراتيجية اإل      يف ؤسساتامل مباشرة   ضرورةيف ختام املبحث ما نريد تبيانه هو                
ن اإلعداد جلادة املعلومات    ا خصوصا و  ،الترويج واإلعالن باره معجزة العصر يف اإلتصاالت و      بإعت ،تهاطنشأيف  

 إذا أرادت هـذه  ،فـق القريـب    األ جمال للمنافسة بعيدا عن الشبكة يف     ال  قد إنطلق وشرع فيه، وانه الحمالة و      
  .أو الدويللي أن ترفع من حصتها يف السوق احمل ؤسساتامل
  

 بل تتعدى ذلك للمسامهة يف      ، اإلفتراضية ؤسسات حد املنافسة بني امل    دال يقف تأثري التقنية اجلديدة عن       
 كما كان يف املاضـي      ،نسق وشكل جديد للتجارة اإللكترونية    بإنشاء قواعد جديدة للتبادل السلعي واخلدمي       

مصـطلح   لكن مقابضة بشكل جديد ومبعايري حديثة ويطلق على هذه املقابضة            ،43ضةياس املقا البعيد على أس  
 أما إذا كانت غري ذلـك       ، إذا كانت السلع أو اخلدمات املتبادلة من نفس الصنف         ،"peer-to-peer  للند_الند"

ة وهذا خالفا ملـا هـو معـروف يف الشـبك          ( "person-to-personلشخص  _شخص"مصطلح  فيطلق عليها   
ى إستحسانا من طرف مستخدمي الشـبكة       قكية تل ب فاملقابضة الش  ،)"Producer–to–consumerملستهلك  _منتج"

اليت صر اآلن على السلع غري املادية و      بسبب ختلصهم من البائع، لكن إستخدام هذا النوع اجلديد من التبادل مقت           

                                                           
  .[PERIGORD M. et FOURNIER J.P., 1993]تعرف اجلودة مبجموعة خصائص املنتوج أو اخلدمة اليت تليب إحتياجات معربة عنها  - 41
  .[LAMBIN J.J., 1986-1994]راجع يف هذا الشأن  - 42
  .22/07/2000 املتصفح بتاريخ ،  www.islamonline.netقسم احلدث باملوقع  –هلشام سليمان " نترنت تأكل قياصرهتا اإل"  مستخلص من املقال 43
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الكتـب  ،  MP3 األغـاين املضـغوطة      ، الربامج ،عادة ما تكون يف شكل ملفات رقمية مثل ملفات املوسيقى         
 هـذه التقنيـة اجلديـدة موقـع نابسـتر           إسـتخدمت شهر املواقع اليت    أ ومن   ،اإللكترونية وملفات الفيديو  

www.napster.com الذي مكن املشتركني فيه من تبادل ملفات املوسيقى واألغاين املضغوطة بـني  ، للموسيقى 
، فلم تعد هلم حاجة لتلك املواقع املوسيقية ذات اخلـدمات           بعضهم البعض، دون أن يدفع أحدهم لآلخر شيئا       

، يتم ترتيله من   "نباستر"شتركني بربنامج خاص يدعى     فتراضية إىل تزويد امل    اإل املؤسسة وقد عمدت هذه     ،املثمنة
الشخصـية   جهـزة األاألغاين املوسيقية علـى     بالبحث عن املقطوعات و   هذا الربنامج    يسمح   موقع املؤسسة، 

وهو بذلك خيتلف   والغريب يف األمر أن املوقع الحيتفظ بنسخ من املقطوعات املوسيقية واألغاين،             ،لمشتركنيل
  .تب عليه نفقات صيانة هذا املخزونعن بقية املواقع اليت حتتفظ مبخزون هائل يتر

  

  حصتها يف   من يقللقد  و  أ ؤسسات يهدد تواجد بعض امل    قد ،سلوب اجلديد يف التجارة   و األ أهذه التقنية   
  الـذي  إىل اإلنفاق أكثر ملواجهة هذا النوع اجلديد من املنافسة         ببعضها    مما دفع  ،اإلفتراضيةالتقليدية أو   السوق  

  . اإلفتراضيةؤسساتيثري احلقد والعداوة بني امل
  

 مشـكل حقـوق   ت واجه Napster، فـقوق الطبع و النشر أثناء التبادلمشكل حهذه التقنية تواجه 
واجلمعية الوطنية للناشـري املوسـيقي      ) RIAA(جلمعية األمريكية للصناعة و التسجيل      النشر، فلقد تقدمت ا   

)NMPA ( مما تسبب يف تقهقـر     ،غري الشرعي لألغاين واملوسيقى    بتهمة التوزيع     ضد نابستر،  بشكوى قضائية 
سيقية  احلصول على مقاطع مو    ، مليون مستخدم  20 ألكثر من    تأتاح، ذلك أن نابستر     مداخيل جتار املوسيقى  

 أن ، PC DATA ONLINEحسب دراسة أجرهتـا مبجلـة   من املشتركني  %42جمانا عوض شرائها، وقد صرح 
  .املوسيقى املتحصل عليها جمانا تعادل تلك املتحصل عليها نقدا

  
 12أن ما بني ) SAN FRANCISCO(وقد صرح حمامي اجلمعيتني أمام القاضي الفدرايل لسان فرانسيسكو 

 وقد كان رد فعل املشتركني باملوقع عقب هذه الشكوى،          ،طوعة غنائية حتمل يوميا عرب املوقع      مليون مق  30إىل  
تقم اجلمعتيني بسحب الشـكوى     مل  هنم حرورا عريضة تعهدوا فيها بعدم شراء أي شريط أو مقطع غنائي إن              أ

فاهم من خالهلـا  وبعد جوالت من األخذ والرد على مستوى القضاء مت اإلتفاق على صيغة للت ، Napsterضد 
  .Napster بدالً من Tapster، وقد مت تغيري إسم املوقع إىل 44يتم تداول املقاطع شبكيا
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