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التحول الرقمي على خمتلف األقسام يف هيكلة
ّ  فأصبح انعكاس آاثر، يشهد العامل حتوال رقميا يف مجيع اجملاالت وقطاعات األعمال:ملخص
 حيث يواجه املسوقون، ولكن يبقى السؤال مطروحا كيف يتم ذلك يف جمال التسويق،املؤسسات من األهداف املراد حتقيقها يف وقت قياسي
 وقد يكون التسويق الرقمي هو استخدام الوسائط اإللكرتونية من قبل املسوقني للرتويج للمنتجات أو.حتدايت وفرصا جديدة يف هذا العصر الرقمي
 هتدف، وابلتايل. حيث هدفه الرئيسي هو جذب الزابئن والسماح هلم ابلتفاعل مع العالمة التجارية من خالل الوسائط الرقمية،اخلدمات يف السوق
هذه الدراسة إىل توضيح التحدي الذي يكم ن يف مواكبة التأثري الدائم واملتزايد ابستمرار من خالل فهم التغريات األخرية يف العامل ابلتحول التقليدي
خدمات رقمية/ حتتاج املؤسسات أوال وقبل كل شيء إىل حتديد منتجات، وقد توصلنا إىل أنه يف سباق التحول الرقمي.إىل الرقمي يف جمال التسويق
. قنوات مبيعات جديدة من أجل تفاعل الزابئن معها، وأشكال جديدة للتسويق،جديدة
. حتول الرقمي؛ تسويق الرقمي:الكلمات املفتاحية
O33 ; M31 :JEL تصنيف
Abstract: The world is witnessing a digital transformation in all areas and business sectors. The impact of
digital transformation on different departments in the structure of institutions has become one of the goals to
be achieved in record time, but the question is how to do this in marketing. Marketers face new challenges
and opportunities in this digital age. Digital marketing may be the use of electronic media by marketers to
promote products or services in the market, where its main goal is to attract customers and allow them to
interact with the brand through digital media. Thus, this study aims at clarifying the challenge of keeping
pace with the ever-increasing influence by understanding the recent changes in the world by the traditional
shift to digital in marketing. We have found that in the digital transformation race, enterprises first and
foremost need to identify new digital products/services, new forms of marketing, new sales channels for
customer interaction.
Keywords: Digital transformation, Digital marketing.
Jel Classification Codes: O33; M31
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 -Iتمهيد :

حتتاج املؤسسات مهما كان حجمها إىل أن تواكب التطور احلاصل يف التكنولوجيا ،إذ إن مل تسارع تلك املؤسسة يف مواكبة ما هو
حاصل حوهلا ستفشل حتما .حيث يتوقع املدراء يف املؤسسات الكربى اليت تسعى لتطوير وحتسني خدماهتا وتسهيل وصوهلا للمستفيدين
أن تكون نصف أرابحهم من اجلانب الرقمي أكثر فاعلية يف العمل عن طريق اجلانب املتماشي مع التكنولوجيا اليت يستخدمها موظفوها
وزابئنها والذين يعيشون يف عامل رقمي متسارع ويطبقون معظم ما خيص التحول الرقمي.
إن البدء يف التحول الرق مي ليس ابألمر اهلني ،فهو عبارة عن عملية طويلة ومتعبة لكن مهمة ،تبدأ ابقتناع متخذي القرار ابلتحول الرقمي
نزوال إىل أصغر موظف موجود ابملؤسسة ،مث بعدها وجوب وضع خطة اسرتاتيجية وحتديد األهداف اخلاصة ابلتحول ،مث تبدأ رحلة البحث
عن التكنولوجيا املناسبة هلا والتدريب عليها ألخذ اخلربة الالزمة من أجل تطبيق ذلك التحول.
ولقد أصبح التسويق الرقمي لغة التسويق يف العصر احلديث ،وجناح أي مؤسسة يعتمد بشكل كبري على اخلطة التسويقية اليت
تضعها .وعلى كل مؤسسة ان تتعلم كيفية وضع خطة تسويقية رقمية وايضا كيفية تنفيذها ،ألن التسويق الرقمي الناجح من شأنه رفع
أرابحها وتطوير وزايدة العمل.
اإلشكالية:
ميثل التحول جوهر أي تغيري ،وهو األساس لتحويل األعمال الرقمية .ولقد أصبحت الضرورة ملحة أكثر مما مضى لتحول املؤسسة
رقميا ،فهو مرتبط ابألفراد والعمليات واالسرتاتيجيات واهلياكل والديناميكيات التنافسية ،ويعود ذلك وبشكل أساسي إىل التطور املتسارع
يف استخدام الوسائل واألدوات التكنولوجية ،وارتباطها بوظيفة التسويق ،أمهها :التسويق عرب اهلاتف ،التسويق عرب حمركات البحث،
التسويق عرب الربيد االليكرتوين ،اإلعالانت الرقمية املدفوعة ،كل هذه الطرق تندرج حتت مسمي التسويق الرقمي ،وعلى مدراء التسويق يف
املؤسسات تعلم كل ما خيص هذه التقنيات احلديثة لضمان النجاح األمثل هلا .ومن هنا أتيت إشكالية البحث يف طرح السؤال الرئيسي
التايل:
التحول الرقمي وكيفية تطبيقه يف جمال التسويق؟
كيف ميكن للمؤسسة مواكبة وجماراة ّ
وينبثق عن هذا السؤل الرئيسي جمموعة تساؤالت فرعية ،وهي كما يلي:
 فيما تتمثل أبعاد وجماالت التحول الرقمي يف جمال التسويق؟ ماهي أهم خطوات جناح التحول الرقمي يف جمال التسويق؟ فيما تتمثل انعكاسات تبين الشركات الناجحة للتسويق الرقمي على أداءها؟أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها:
 -التعرف على معىن التحول الرقمي وأبعاده.
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 إظهار العناصر املختلفة للتسويق الرقمي وفوائده املختلفة للزابئن. االسهام ببعض االقرتاحات اهلامة اليت قد تشجع بعض الدول خاصة اجلزائر على تطوير مؤسساهتا وشركتها للتحول الرقمي وتبينالتسويق الرقمي.
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية هذه الدراسة يف مدى معرفة املؤسسة قدرهتا على إجراء التعديالت الالزمة للتكيف مع األسواق اجلديدة وتغيري مطالب
الزابئن ،ورغبتها يف اختاذ خيارات صعبة يف وقت مبكر مبا يكفي للتكيف مع متطلبات السوق املتغرية ،فالتغيري يتطلب يف إدارة املؤسسة
إدراكا واضحا للحاجة إىل هذا التغيري ،وفهم ما جيب حتويله ،ورسم طريق لكيفية إجراء التغيريات املطلوبة .كما يتطلب التحول الناجح
تطوير قدرات رئيسية وهذا ما يعرف ابلتحول الرقمي.
منهج الدراسة:
سنعتمد يف هذه الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي من خالل حتليل املفاهيم اخلاصة ابلتحول الرقمي والتسويق الرقمي وخمتلف
التقنيات اليت تساهم يف جناحهما ،وذلك ابالعتماد على مسح مكتيب للدراسات النظرية ذات الصلة مبوضوع الدراسة ابإلضافة إىل
االستعانة ببعض املواقع على األنرتنت.
ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت تقسيم البحث إىل احملاور التالية:
احملور األول :ماهية التحول الرقمي
سنتطرق إىل التحول الرقمي من خالل مفاهيم نظرية له وواقع تطبيقه ابلعامل.
أوال :مفاهيم نظرية حول التحول الرقمي
سنربز بعض املفاهيم حول التحول الرقمي وهي:
 .1عملية حتول املؤسسة :تبدأ عملية حتول املؤسسة واليت تشمل اجملاالت الرئيسية للعمل على إعادة تشكيل اقرتاح القيمة للزابئن (ما هو
معروض) وإعادة تشكيل منوذج العمل (كيف أييت العرض) .فحت اآلن ،ركزت معظم املؤسسات على أحد هذه اجملاالت من خالل
1
جمموعة من املبادرات احملددة ،واليت هلا جمموعة خاصة من التحدايت والفرص هي:
 ميكن إعادة تشكيل املنتجات واخلدمات واملعلومات ونقاط مشاركة الزابئن ابستخدام إمكانية التنقل اجلديدة والتفاعل والوصول إىلميزات املعلومات .وابلتايل ،يتمثل التحدي يف كيفية استثمار مقدمات القيمة اجلديدة هلؤالء الزابئن.
 ميكن إعادة تصميم منوذج العمل حبيث تقوم كل من تفضيالت ومطالب الزابئن إببالغ كل نشاط يف سلسلة الشراء والبيع .وللقيامبذلك ،من الضروري دمج مجيع أنشطة املؤسسة وحتسني كيفية إدارة وتتبع البياانت املقابلة ،وحتديد متطلبات العمل للحصول على أفضل
فائدة.
وتدعم اجملموعتان السابقتان ابملراحل التدرجيية للتحول كما هو موضح يف الشكل املوايل:
«جملة التنمية االقتصادية»،

جامعة الوادي ،الوادي ،اجلزائر ،اجمللد  ،04العدد ،02ديسمرب 2019

133

التسويق الرقمي :كيفية تطبيق التحول الرقمي يف جمال التسويق (ص )148-131

شكل رقم ( :)01حتول املؤسسة
دمج
التركيز على تقديم الخدمة

"كيف"

إعادة تحديد

توسيع

خلق

إعادة تشكيل النموذج التشغيلي

التركيز على القيمة

تعظيم

تحسين

إعادة تشكيل عرض قيمة الزبون

"ماذا"
Source : Saul J. Berman et Ragna Bell, La transformation numérique : Créer de nouveaux modèles d’affaires à la
jonction des éléments numériques et physiques, Rapport à l’intention de la haute direction, Institut IBM de
recherche en valeur commerciale, Canada, 2011, P 05.

يوضح الشكل السابق أن عملية حتول املؤسسة تقوم على مراحل تدرجيية للتحول ضمن جمالني مها :إعادة تشكيل النموذج التشغيلي
وإعادة تشكيل عرض قيمة الزبون ،حيث أن املسارات االسرتاتيجية للتحول أاتحت جتربة الزابئن ،فتم اكتشاف أن الطرق االسرتاتيجية
للتحول ميكن تلخيصها يف ثالثة مناهج أساسية :يركز املسار األول على مقرتحات قيمة الزابئن ،أما الثاين فريكز على حتويل منوذج العمل،
أما املسار الثالث أيخذ هنجا أكثر مشولية وتكامال ،فهو جيمع بني األول والثاين يف وقت واحد أي حتويل اقرتاح قيمة الزابئن وتنظيم
العمليات لدعم الفوائد .فلن تبدأ خمتلف الشركات بشكل أساسي حتوهلا الرقمي من الصفر .حيث وجدت ابلفعل طرقا الستخدام
املعلومات الرقمية من خالل توفري مواقع ويب تفاعلية أو خدمات زابئن حمسنة أو جتارب زابئن موسعة .تنشئ هذه الشركات أيضا
إمكانيات تشغيلية أساسية مثل :القنوات عرب اإلنرتنت أو التتبع الرقمي لسالسل التوريد.
 .2تطور مفهوم التحول الرقمي:
يتعلق التحول الرقمي بتبين التغيري وتسريعه ،وتوفري فرص الكفاءة والنمو ،من خالل فهم الروابط بني التكنولوجيا واألفراد ،فيمكن
لألفكار الصغرية أن تنمو بشكل كبري يف فرتة زمنية قصرية جدا 2.فإذا كان مفهوم التحول الرقمي حديثا ،فذلك ألنه حيل تدرجييا حمل
مفهوم الرقمية .وقد استخدم هذا األخري منذ عام  2004ويرتبط منذ فرتة طويلة مبصطلح (الرقمنة) الذي يشري إىل أحدث الثورات
التكنولوجية .ويتجاوز مصطلح التحول الرقمي هذا ،حيث يرتبط ارتباطا كامال حبجم املؤسسة مع األخذ يف االعتبار كل من االبتكارات
3
التكنولوجية وكذلك األبعاد االسرتاتيجية واإلنسانية.
وحسب  ،Christiane Waterschootفإن الرقمية تعود إىل ظهور اإلنرتنت ،وهذه األخرية هي التكنولوجيا الرئيسية للقرن احلادي
والعشرين .وقد تطورت طبيعتها وهيكلها واستخدامها مبرور الوقت ،ومن الواضح أن هذا التطور قد غري أيضا املمارسات التجارية
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واالجتماعية بشكل عميق ،وقد عرف هذا التطور ثالث مراحل رئيسية :الويب  ،1.0الويب  2.0والويب  ،3.0حيث أن تلك املراحل يف
4
تطور مستمر ،وهي كاآليت:
 الويب  :)1999-1991( 1.0ويعرف أيضا بشبكة اإلنرتنت التقليدية ،وقبل كل شيء هي شبكة اثبتة ،تركزت على توزيعاملعلومات ،نظرا لتعقيد الربامج يف ذلك الوقت ،كان املستخدم جمرد استقبال بسيط للمعلومات دون أي إمكانية لنشر احملتوى.
 الويب  :)2009-2000( 2.0ويعرف أيضا ابلشبكة التشاركية أو االجتماعية ،فهي تتميز ببعد املشاركة وتبادل املعلوماتواحملتوى ،ويف هذه املرحلة مل يعد املستخدم متفرجا بل هو فاعال لديه الفرصة للتعبري عن نفسه ليتم االستماع إليه.
 الويب  -2010( 3.0إىل يومنا) :وهو الشبكة الداللية ،هتدف إىل تنظيم كتلة املعلومات املتاحة وفقا للسياق ،واحتياجات كلمستخدم مع مراعاة موقعه وتفضيالته ،وهنا يظهر تقارب أنظمة املعلومات اجلغرافية والشبكات االجتماعية وإدارة املشاريع .ومل ينته األمر
بعد ،حت انه من املتوقع ظهور الويب  4.0يف آفاق  2020املتميزة كشبكة ذكية ستهدف إىل دمج الفرد يف بيئة الويب.
وابلتايل ،فإن  Web 1.0ميكن أن يقرأ ما هو موجود على اإلنرتنت Web 2.0 ،لكتابة احملتوى والتبادل ومن مث  Web 3.0لتكون
أكثر اتصاال ،وسيستمر هذا التطور مستقبال.
ويف العديد من احلاالت ،جيب تنفيذ التغيري الثقايف قبل أن تبدأ عملية التحول الن ثقافة املؤسسات الرقمية مثل الكثري من التطبيقات
الربجمية هي عبارة عن شبكات حيث حتتاج املؤسسات إىل إنشاء إطار عمل وهندسة شبكية أكثر مرونة وقادرة على استيعاب األزمات.
وهذا ما يعكس رؤية جوهرية حول كيفية بدء املؤسسات للمسرية ومقدرهتا إىل املضي قدما ،فيجب إدارة التغيري الرقمي وفهمه يف مجيع
5
مستوايت املؤسسة.
 .3تعريف ،أبعاد وعملية التحول الرقمي:
 .1.3تعريف التحول الرقمي:
التحول الرقمي هو التحول يف طريقة العمل ابملؤسسات ،حبيث يقل العمل الرتيب ويزيد وقت التفكري ابلتطوير ،وهو تسريع طريقة
العمل اليومية ،حبيث يتم استغالل تطور التكنولوجيا الكبري احلاصل خلدمة الزابئن بشكل أسرع وأفضل .كما أنه ميثل زايدة الكفاءة يف خط
سري العمل حبيث تقل األخطاء وتزيد اإلنتاجية .اضافة اىل انه زايدة عدد أعضاء الفريق من دون احلاجة إىل توظيف 6.ولقد أعطيت عدة
تعاريف للتحول الرقمي على أنه:
 "دمج العمليات اجلديدة داخل املؤسسة مثل اعتماد التقنيات اجلديدة واألدوات وأساليب العمل املتصلة ابإلنرتنت ،ابإلضافة إىل تنظيم7
داخلي جديد جيب أن تدعمه اإلدارة العليا".
 "دمج التكنولوجيا الرقمية يف عامل األعمال ،وتغيري أساسي يف كيفية تشغيل وتقدي القيمة للزابئن .كما أنه تغيري ثقايف يتطلب من8
املؤسسات أن تتحدى ابستمرار الوضع الراهن وجتربه وتزيح الفشل".
 "عملية انتقال املؤسسات إىل منوذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية يف ابتكار املنتجات واخلدمات ،وتوفري قنوات جديدة من9
العائدات وفرص تزيد من قيمة منتجها".
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 "إطار يعيد تشكيل الطريقة اليت يعيش هبا األفراد ويعملون ويفكرون ويتفاعلون ويتواصلون هبا اعتمادا على التقنيات املتاحة معالتخطيط املستمر والسعي الدائم إلعادة صياغة اخلربات العملية .فهو يوفر إمكاانت ضخمة لبناء جمتمعات فعالة ،تنافسية ومستدامة عرب
حتقيق تغيري جذري يف خدمات خمتلف األطراف من مستهلكني وموظفني ومستخدمني مع حتسني جتارهبم وإنتاجيتهم من خالل سلسلة
من العمليات املتناسبة مرتافقة مع صياغة اإلجراءات الالزمة للتفعيل والتنفيذ .ويشمل تغيري املكوانت األساسية للعمل ابتداء من البنية
10
التحتية ومناذج التشغيل ،إىل التوزيع والتسويق ،مما يعين أنه برانمج ميس كل وظيفة يف كل جماالت األعمال.
نستنتج من مجيع هذه التعاريف ،أبن التحول الرقمي هو عملية مهمة وطويلة ،تبدأ بتسخري التكنولوجيا للتغيري التنظيمي من خالل
استعمال التقنيات الرقمية.
 .2.3أبعاد التحول الرقمي:
يوجد بعدين رئيسيني للتحول الرقمي ومها:

11

أ -التقنيات الرقمية :ميثل التحول الرقمي حتوال انمجا عن تطور التكنولوجيات اجلديدة ،فلقد لوحظ يف األدبيات أن التقنيات الرئيسية
املذكورة يف سياق التحول الرقمي للمؤسسات هي تكنولوجيات اإلنرتنت التحليلية ،ولقد تطورت هذه التقنيات التكميلية الثالثة هذه
السنوات األخرية بشكل خاص بفضل التقنيات السحابية.
ب -جتربة املستخدم :يضع التحول الرقمي املستخدمني يف صميم اسرتاتيجية املؤسسة ،فالزابئن يطالبون أكثر فأكثر فيما يتعلق جبودة
املنتجات واخلدمات ،ويتوقعون أن تكون املؤسسة قادرة على التكيف بسرعة وختصيصها حسب احتياجاهتم املتغرية .وينطبق األمر بشكل
خاص على األجيال الرقمية اجلديدة ،اليت لديها معرفة عميقة ابلتكنولوجيات اجلديدة وقدرة هامة ملشاركة جتربتها مع اآلخرين عرب وسائل
اإلعالم االجتماعية .وملواجهة هذه التوقعات اجلديدة ،يتعني على املؤسسات تكييف سلوكياهتا للتعامل مع منتجاهتا وخدماهتا وفقا
الجتاهات االستهالك .هذا هو السبب الذي جيعل التحول الرقمي يبدأ عموما بتحويل وظيفة التسويق ،ومير هذا األخري على وجه
اخلصوص من خالل اعتماد أدوات إدارة عالقات الزابئن ( )CRMكأحدث جيل يدمج بعدا اجتماعيا قواي من خالل وحدات حتليل
الشبكات االجتماعية .كما جاء رقمنة وظيفة املوارد البشرية أيضا مع تنفيذ أدوات إدارة عالقات املوظفني ( ،)ERMويعترب هذا النوع
من األدوات ان املوظف زبون داخلي ويهدف إىل ضمان مستوى عال من اخلدمة.
 .3.3عملية التحول الرقمي يف املؤسسة:
بعد ما مت توضيح حتول املؤسسة ومفهوم التحول الرقمي ومبجرد توضيح الدافع للتحول ،تبدأ املرحلة التالية وهي ما الذي جيب حتويله؟
ميكن أن أيخذ حتويل األعمال الرقمية أشكاال عديدة ويتطلب التحول الذكي حتديد األولوايت .وللمساعدة يف عملية حتديد ما جيب
حتويله ،مت القيام بتطوير أداة مسيت ابلبيانو الرقمي ( .)Digitization Pianoويُعرف هذا األخري بـ  7فئات مميزة ،ميكن حتويل أي منها
رقميا 12.وهذه الفئات موضحة يف اجلدول املوايل:
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جدول رقم ( :)01البيانو الرقمي
أسئلة توجيهية تطلب من كل فئة من فئات التحول التنظيمي
 ما هي الطرق للسوق؟ ما مدى مالءمة التجارة الرقمية ،أي التجارة اإللكرتونية؟من أين أتيت معظم األرابح والفوائد؟
ما هي شرائح الزابئن الرئيسية اخلاصة ابملؤسسة؟ هل هذه احلاجة للتغيري؟
كيف تتميز عن املنافسني؟
 ما مدى صلة كل هذا ابملستقبل؟ ما نوع اهليكل التنظيمي؟ ما هو التوازن بني القرار احمللي والعاملي يف الصناعة؟ هل هذا منطقي للمستقبل؟ أين جتد اجلوانب الرقمية املختلفة يف املؤسسة؟ وهل هي فعالة؟ ما مدى إدراك املوظفني من الناحية الرقمية يف األحناء املختلفة للشركة؟ هل البارعني رقميا هم القادة؟ ما هي القدرات اجلديدة املطلوبة؟ كيف سنحصل عليها؟ إىل أي مدى تتم العمليات اآللية والرقمية؟ إىل أي مدى تتسق العمليات عرب املؤسسة؟ إىل أي مدى ميكن تغيري العمليات اخلاصة ابملؤسسة؟ ما مدى فعالية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات :األنظمة األساسية والشبكات وقواعدالبياانت .هل هي قادرة على دعم الطموحات الرقمية؟
 ما مدى فعالية تكنولوجيا املعلومات اليت تواجه املؤسسة يف املستقبل :مواقع الويب،مواقع اجلوال ووسائل التواصل االجتماعي؟
 ما مدى فعالية نظام إدارة عالقات الزابئن لدى املؤسسة؟ هل لدى املؤسسة اسرتاتيجية تقنية معلومات واضحة مرتبطة ابسرتاتيجية املؤسسة؟ هل األصول متصلة حبيث متتلك مجيع البياانت اليت حتتاجها؟ هل تستمد قيمة من بياانت املؤسسة؟ كيف يتم متكني املنتجات رقميا؟ كيف يتم متكني اخلدمات رقميا؟ ما مدى قوة عالقتك مع الزابئن؟ ما عدد نقاط اتصال الزابئن اليت لدى املؤسسة ،أي على الويب أو اجلوال أو الربيد أووجها لوجه؟ كم مرة تتعامل معهم؟
 -درجة والء املؤسسة لزابئنها؟

فئات التحول
منوذج األعمال

اهليكل
األفراد
العمليات

قدرة تكنولوجيا املعلومات

العروض
منوذج املشاركة

Source : Michael Wade, Digital Business Transformation- A Conceptual Framework, GLOBAL CENTER FOR
DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION, June 2015, P 09.

نالحظ من اجلدول أعاله ،أن الفئات هي :منوذج األعمال (كيف حتقق املؤسسة املال) ،اهليكل (كيف يتم تنظيم املؤسسة) ،األفراد
(الذين يعملون يف املؤسسة) ،العمليات (كيف تقوم املؤسسة ابلتنفيذ) ،قدرة تكنولوجيا املعلومات (كيف تسري املعلومات) ،العروض (ما
هي املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة) ومنوذج املشاركة (كيف ترتبط بزابئنها وأصحاب املصلحة اآلخرين) .وتشكل هذه الفئات
العناصر األكثر أمهية لسلسلة القيمة التنظيمية من حيث صلتها ابلتحول الرقمي.
اثنيا :واقع تطبيق التحول الرقمي حول العال
سنربز واقع تطبيق التحول الرقمي حول العامل من خالل التجارب وجماالت التطبيق:
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 .1جتارب تطبيق التحول الرقمي عرب العال:
توجد عدة جتارب حول تطبيق التحول الرقمي ندرجها فيما يلي:

13

 جتربة اضمحالل شركة ) (Kodakالعمالقة بعد استحواذها على %90من السوق االمريكي إلخفاقها يف مواكبة التحول الرقمي. جتربة ) (Wal-Martاملؤسسة العاملية العمالقة ،اليت متلك  11.500متجر و  2.3مليون موظف ،وإيرادات قدرها  482مليار دوالر.فقد استخدم مؤسسها التكنولوجيا الرقمية مثل ( )Scanners de codes à barresجلمع البياانت ،وأجهزة احلاسوب املركزية ملعاجلة
البياانت ،مما مكنها من التغلب على منافسيها ،مثل ) (Searsو( (Kmartوغريها من املتاجر اليت كانت بطيئة جدا يف استيعاب هذا
التحول التكنولوجي .ومع ذلك ،فنموها يف املستقبل مهدد من قبل) (Amazonو( (Alibabaوالمؤسسات األخرى املتخصصة رقميا.
 جتربة ) (Ciscoحيث أدركت أن عليها تطوير منتجاهتا ومبيعاهتا ومناذجها بسرعة ،فعملت على استحداث منصب جديد )كبرياملسؤولني الرقميني( ،لقيادة مرحلة التحول ومتطلباهتا .وذلك ملنافسة عمالقة احلوسبة السحابية مثل  AmazonوMicrosoft
واملؤسسات الناشئة األخرى و"السحابية" اليت منت بسرعة كبرية ،فضال عن منافسة .Huawei
 هيئة الطرق واملواصالت يف دب :سامهت املواصالت الذكية كبطاقة نول للمواصالت العامة وبوابة التعرفة اإللكرتونية (سالك) ومرتودب بدون سائق يف تقليل أعداد ضحااي حوادث املرور ،بينما ارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون وسائل املواصالت العامة من % 6
إىل .%12
 مجيع شركات الطريان تقدم خدمات احلجز والتذاكر من خالل األنرتنت ،وبعضهم األنرتنت هي الطريقة الوحيدة للحجز. وصف اخلرباء السيارة أبهنا أصبحت كمبيوتر يسري على أربع عجالت حيث  %40من مكوانهتا إلكرتونية .فالتحوالت الرقمية يفقطاع السيارات ذاتية القيادة ،حيث أعلنت شركة أيبول وغوغل عن جتربتيهما يف صناعة السيارات ذاتية القيادة ،ما يشري إىل أن شركات
التكنولوجيا احلديثة ميكن أن تتحول إىل شركات للسيارات وتفرض حتدي كبري للشركات التقليدية.
طورت املؤسسة الفرنسية  Navyaحافلة صغرية تسري بشكل مستقل .وأيضا سارت املركبة املستقلة  Vedecomملسافة  7كيلومرتات،
 ّ14
يف وسط حركة املرور يف بوردو ،دون أي تدخل من السائق.
 لقد عززت  kiabiاالنسيابية داخليا من خالل نشر اسرتاتيجية متعددة القنوات داخليا ،وكيفية العمل وإدارة األنشطة .حيث مت تقليلقسما منفصالً،
الوحدات األساسية ،ومت دمج اجلسور بني التداوالت احملوسبة وشبكة اإلنرتنت يف كل من املؤسسات التابعة هلا عندما كان ً
حيث ارتفع عدد ما يسمى ابلزابئن املختلطني بنسبة  ٪ 15يف عام واحد .ويبلغ هؤالء الزابئن ضعف عدد املتسوقني وحدهم و 3أضعاف
الزابئن املتصلني ابإلنرتنت فقط.
 قامت شركة  (Cuisinella) SALMبتبسيط تكلفتها ،من خالل جتهيز أداة اإلنتاج اخلاصة هبم مبنصة روبوتية تلتقط البياانت يفالوقت الفعلي ،حيث مسحت هلم اسرتاتيجية األمتتة هذه بتحسني إنتاجيتهم .ولقد حققت منوا بنسبة  ٪ 4بني عامي  2012و2013
عندما خسر السوق منو  4إىل  ٪ 5من خالل إنشاء مصنع جديد حلوايل  200وظيفة واحلصول على امللصق .Productivez
 قامت شركة  Guy Degrenneإبعادة تنشيط أعماهلا األساسية من خالل إطالق موقع التجارة اإللكرتونية اخلاص هبا ،والذي أعادإنشاء حركة املرور وإضافة القيمة إىل املكان الفعلي عرب نظام ويب إىل املتجر فوق  ٪ 50من النفقات اإلضافية يف املتجر مقارنة ابحلجز
عرب اإلنرتنت.
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 .2جماالت التحول الرقمي:
يعتقد يف معظم املؤسسات أن الوظائف املوجهة للزابئن وهي (االتصاالت ،اإلعالن ،التسويق ،التجارة وخدمة الزابئن) قد تغريت
بفضل التكنولوجيا الرقمية ومن انحية أخرى ،فإن العمليات املرتبطة ابلوظائف السيادية والدعم كانت أقل أتثرا 15.والشكل املوايل يوضح
ذلك:
شكل رقم ( :)02اجملاالت اليت مت حتويلها من خالل الرقمية
التسويق /التجارة /خدمة الزبون
االتصال /اإلعالن

78%

التسويق

75%

خدمة الزبون

75%

التجارة

74%

وظائف امللكية والدعم
املوارد البشرية

52%

اإلمداد

50%

الشراء

44%

البحث والتطوير

44%
34%

املالية

15%

جمال آخر

%

%3

يف مجيع اجملاالت دون متييز

Source : Themeco, La transformation digitale des entreprises, un service proposé par la
société Indexpresse (www.themeco.fr), Edition 2016, P 09.

نالحظ من الشكل أعاله ،أبن الوظائف اليت حتتل الصدارة يف التحول الرقمي هي :وظيفة التسويق ،خدمة الزبون والتجارة مث تتبعها
ابقي الوظائف ،وذلك راجع لشبكة اإلنرتنت اليت مسحت للتسويق بتحويل تركيز املؤسسات حنوه.
احملور الثاين :التوجه حنو التسويق الرقمي
لكي نفهم التسويق الرقمي سنتطرق أوال لتعريف التسويق:
أوال :تعريف التسويق:
16

توجد عدة تعريفات للتسويق ،واليت تسبقها ثالثة أسئلة مهمة ،وهي:
➤ما هو التسويق؟ إنه مقاربة تبدأ من السوق وتعود إىل السوق.

➤ما هي مصلحة التسويق؟ هي مصلحة تركز على احتياجات الزابئن.
➤ ما هي أهداف التسويق؟ التسويق هو تغيري معرفة أو موقف أو سلوك الزبون.
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ولقد توصل الباحثون إىل ست زوااي لتعريف التسويق بشكل دقيق وهي أنه:

17

 تنفيذ مجيع تقنيات املؤسسة اليت توجه تدفق السلع واخلدمات إىل الزبون ،فالتسويق اجليد هو منتج عايل اجلودة ومتاح بسهولة للزبون. حالة ذهنية تعتمد بشكل كبري على احلدس واخليال ،واليت حتشد كل الوسائل املمكنة للتواصل مع الزبون ،والتسويق اجليد هو منتجأصلي ومبتكر.
 حتديد احتياجات املستهلكني لتحقيق املنتج املناسب ،مما يسهل املبيعات ،والتسويق اجليد هو زبون راضي. غزو األسواق املرحبة ،وذلك ابستخدام األساليب العلمية ،والتسويق اجليد هو الزبون الذي يفضل منتجات مؤسسة ما على منافسيهاوالذين يشرتوهنا بسعر مربح هلا.
 خلق عالقة دائمة مع الزبون من خالل توفري رابط جيد ،والتسويق اجليد يقدم جتربة استهالكية ال تنسى ،ومصدرا لالندهاش والعاطفة. خلق وتوفري منتجات و/أو خدمات ذات قيمة عالية من قبل الزابئن.من خالل ما سبق ،فإن التسويق هو كسب الزابئن من خالل توفري منتوجات أو خدمات تليب رغباهتم.
اثنيا :مفهوم التسويق الرقمي:
سنتطرق اىل تعريف التسويق الرقمي ومزجيه ومقارنة بينه وبني التسويق التقليدي كما يلي:
 .1تعريف التسويق الرقمي:
أعطيت عدة تعاريف للتسويق الرقمي ،أمهها أنه:
 "عملية ختطيط وتنفيذ التطوير أو التسعري أو االتصال أو توزيع فكرة أو منتج أو خدمة إلنشاء التبادالت ،مصنوعة كليا أو جزئياابستخدام التقنيات الرقمية ،مبا يتفق مع األهداف الفردية والتنظيمية" 18.يهدف تطبيق تقنيات التسويق الرقمي إىل اكتساب زابئن جدد
أو حتسني إدارة العالقة مع الزابئن احلاليني .فهو يتكامل مع أدوات التسويق التقليدية يف اسرتاتيجية التسويق متعدد القنوات أو عرب
القنوات.
 "ظاهرة جديدة ،حيث تتضمن املقارابت األوىل للتسويق الرقمي إسقاطا للتسويق وأدواته واسرتاتيجياته على اإلنرتنت" 19.ومع ذلك،فقد عززت خصوصيات العامل الرقمي وخمصصاته للتسويق تطوير القنوات والصيغ واللغات اليت ال ميكن تصورها يف وضع عدم االتصال.
 "التكامل املتزامن لالسرتاتيجيات على شبكة اإلنرتنت ،من خالل عملية ومنهجية حمددة .وتكمن أمهيته للمؤسسات يف عامل املعلومات20
واختاذ قرارات الشراء.
 "مجيع تقنيات ووسائل االتصال اليت ميكن أن تعزز العالمة التجارية /املنتج للمستخدمني من أجل خلق قيمة من خالل موقع علىشبكة اإلنرتنت .فاإلنرتنت هي حمرك التسويق الرقمي يف حني أن الوسائط الرقمية ما يسمى وسائل اإلعالم :املوقع اإللكرتوين ،اهلواتف
الذكية واألجهزة اللوحية" 21.وحياول مصطلح التسويق الرقمي اجلمع بني مجيع األدوات الرقمية التفاعلية يف خدمة املسوق لرتويج املنتجات
واخلدمات ،مع السعي إىل تطوير املزيد من العالقات املباشرة والشخصية مع الزابئن.
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نستخلص من مجيع هذه التعاريف ،أبن التسويق الرقمي هو تسويق املنتجات أو اخلدمات ابستخدام خمتلف التقنيات والقنوات الرقمية
للتواصل مع الزابئن ،وذلك من خالل اإلنرتنت بشكل أساسي ،ولكن يشمل أيضا اهلواتف احملمولة واإلعالانت على الشبكة اإلعالنية
وأي وسائط رقمية أخرى كاإلعالن الرقمي ،التسويق عرب الربيد اإللكرتوين والكتيبات على اإلنرتنت...إخل.
 .2املزيج التسويقي الرقمي:
يشمل املزيج التسويقي الرقمي العناصر األربعة للتسويق التقليدي وهي :السعر واملنتج والتوزيع والرتويج ،مع إضافة عنصر جديد ،وهو إدارة
22
عالقات الزابئن ( ،)CRMففي بيئة اإلنرتنت ،تلعب عالقة الزبون دورا حيواي .وسنوضح سياسات التسويق الرقمي كما يلي:
 1.2سياسة املنتج يف التسويق الرقمي:
أدى ظهور التكنولوجيا الرقمية إىل تغيري سياسة املنتج إىل حد كبري من خالل تقدي املنتجات الرقمية اجلديدة مثل :األلعاب عرب اإلنرتنت،
الربامج ،املوسيقى وما إىل ذلك .وابلنسبة هلذه املنتجات ،بسبب طبيعتها غري امللموسة وغري اجملسدة ،متت إزالة وظيفة التعبئة .وابلنسبة
جلميع املنتجات اليت تباع عرب اإلنرتنت ،يتم عرض املعلومات املتعلقة هبا على صفحات الويب اخلاصة مبتاجر التجارة اإللكرتونية .وفيما
يتعلق بصورة املنتج بني الزابئن عرب اإلنرتنت ،فإنه يعكس يف الواقع ،قدرة املنتجات على تلبية احتياجات هؤالء الزابئن احملددة.
ويف التسويق الرقمي ،يتنوع املكون العاطفي اجتاه املنتج بني جانبني مها:
 ابلنسبة للمنتجات ذات الصور القوية للعالمة التجارية ،مثل Apple :و Sonyوما إىل ذلك ،فإن املكون العاطفي يلعب دورا رئيسيا،حيث حيدد الزابئن أنفسهم بقوة مع العالمة التجارية ،مما يشري إىل وضع اجتماعي معني.
 ابلنسبة للمنتجات اليت يتم بيعها عرب اإلنرتنت واليت ال تنتمي إىل عالمة جتارية معروفة ،يكون معدل االحتفاظ منخفضا جدا بسببتنوع املنتجات املماثلة وإمكانية الوصول إليها.
 2.2سياسة السعر يف التسويق الرقمي:
تعترب اسرتاتيجية السعر حامسة يف حتقيق األهداف التجارية اليت وضعتها املؤسسة ،ألن السعر يؤثر على حجم املبيعات ،الربح ،حصة
السوق ابإلضافة إىل صورة العالمة التجارية .وإذا كان سابقا يتم حتديد سعر السلع وفقا لتكاليف اإلنتاج ،ففي عصر التسويق الرقمي،
تلعب املنافسة دورا حامسا يف التسعري .وتتطلب املنافسة املتزايدة للمنتجات املماثلة (املوضوعة يف السوق العاملية) على املؤسسات وضع
سياسة تسعريها بناء على أسعار املنافسني .حيث ابلنسبة للمنتجات الرقمية ،حيدد اجتاه األسعار املسابقة (األسعار التنافسية) املؤسسات
إليالء اهتمام أكرب للظروف البيئية اخلارجية اليت ينطوي عليها تكوين وتعديل السعر ،دون جتاهل تغطية تكاليف تطوير املنتج .ويف أغلب
األحيان ،يتم التعبري عن سعر املنتجات املباعة عرب اإلنرتنت بعملة قوية معروفة عاملياً (الدوالر أو اليورو) .اما فيما يتعلق بشروط الدفع
للشراء عرب اإلنرتنت ،فإنه يتم عن طريق التحويل املصريف .ابإلضافة إىل ذلك ،حققت اإلنرتنت ميزة كبرية للمستهلكني من حيث إجياد
أفضل سعر ابستخدام مواقع الويب ،مما يسمح مبقارنة األسعار .هذا الواقع يضغط على املؤسسات لضبط أسعارها يف السوق من أجل أن
تظل قادرة على املنافسة عرب اإلنرتنت.
 3.2سياسة التوزيع يف التسويق الرقمي:
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مت تغيري وظيفة التوزيع يف التسويق الرقمي مقارنة ابلتسويق التقليدي .وابلتايل ،يف قناة التسويق عرب اإلنرتنت ،تتضمن قناة التوزيع عادة
وسطاء بني املنتج والزبون النهائي كاآليت :املنتج ،متجر التجارة اإللكرتونية ،التوصيل ،الزبون النهائي .حيث أن متجر التجارة اإللكرتونية
ا لذي يقوم بتسويق املنتج ،وشركة التوصيل اليت تضمن النقل من مستودع املتجر عرب اإلنرتنت إىل عتبة الباب .قد يقع االستثناء من هذه
القاعدة يف املنتجات الرقمية ،حيث يتم التخلص من وظيفة التوزيع ،ألن الزابئن يقومون بتنزيل املنتجات عرب اإلنرتنت مباشرة .عادة ،حت
إذا كانت املنتجات اليت مت شراؤها عرب اإلنرتنت من بلد آخر ،فإن سعر املنتج (مبا يف ذلك تكاليف الربيد) أقل من السعر املستخدم لنفس
املنتج من قبل املتاجر التقليدية ألن اإلضافة املستخدمة أعلى بكثري من رسوم التوصيل .ويف التجارة اإللكرتونية ،غالبا ما تكون تكاليف
التوزيع أقل بكثري من التجارة التقليدية.
 4.2سياسة الرتويج يف التسويق الرقمي:
يضمن االتصال إرسال أكثر من رسالة إىل جهاز استقبال ،ألنه حيتاج أيضا إىل فهم الرسالة مبعىن أنه مت نقلها عن قصد ،ويتلقى املرسل يف
املقابل مالحظات .فلقد فرض العصر الرقمي تغيريات خمتلفة فيما يتعلق بسياسة االتصاالت اخلاصة ابملؤسسة .يف الوقت احلايل ،جيب عل
كل مؤسسة بغض النظر عن حجمها ،أن متتلك اسرتاتيجية تواصل عرب اإلنرتنت ،ألن االتصال الرقمي يليب بعض املزااي املهمة على
االتصاالت التقليدية ،مثل :اخنفاض التكاليف (تكاليف الرتويج يف بيئة اإلنرتنت أقل بكثري من االتصاالت التقليدية (اإلذاعة والتلفزيون
23
والصحافة ،)...وهذه املزااي تتمثل فيما يلي:
 إمكانية الوصول :ميكن للزبون أو نشرة اإلصدار الوصول إىل املعلومات عرب اإلنرتنت يف أي وقت ويف أي مكان (املنزل ،العملوالعطلة) مت كانوا متصلني ابإلنرتنت.
 رسائل التواصل موجهة بشكل جيد إىل الزابئن على أساس الشبكات االجتماعية اليت مت استخدامها من قبل اهتمامهم واحتياجاهتم. توفر خدمات مثل  Google Analyticsمعلومات مت ّكن التكوين املناسب للملف الشخصي (االزبون) ،وابلتايل تسمح إباتحةاسرتاتيجية اتصال خمصصة للمجموعة املستهدفة.
 وضع مقاييس حقيقية وملموسة لقياس نتائج محالت االتصال اليت مت االضطالع هبا .واألدوات الرئيسية املستخدمة يف سياسة الرتويجالرقمي هي :مواقع الويب ،املدونة ،الرسائل اإلخبارية ،الشبكات االجتماعية ( Facebook,Twitter, LinkedIn, Pinterest,
 ،)Instagramندوات عرب اإلنرتنت ،حمتوى الفيديو (يوتيوب) ،املنتدايت ،املسابقات عرب اإلنرتنت.
 5.2أنظمة إدارة عالقات الزابئن (:)CRM
على الرغم من أن بعض املتخصصني يف التسويق الرقمي يعتقدون أن أنظمة إدارة عالقات الزابئن جيب أن تكون البعد اخلامس ملزيج
التسويق الرقمي ،ألنه مكون ال غىن عنه ،فإن مجيع املؤسسات اليت متارس التسويق الرقمي ليس لديها نظام إدارة عالقات الزابئن .العالقة
بني التسويق وإدارة عالقات الزابئن وثيقة بشكل خاص وتعتمد على األهداف املستهدفة يف اسرتاتيجية التسويق الرقمي .وابلتايل ،ميكن
24
للمؤسسة االختيار بني أربعة أنواع من تقنيات إدارة عالقات الزابئن:
  CRMالستعادة الزابئن واالحتفاظ هبم :واليت تركز على الزابئن الذين لديهم نية لشراء منتج أو خدمة.  CRMللوالء :واليت تركز على اجلزء األكثر استقرارا لزابئن للشركة ،تستخدم تقنيات إدارة عالقات الزابئن ملراقبة األذواق والتفضيالتوالرغبات وتسمح مبنح املكافآت واجلوائز.
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  CRMلتنويع العرض والتحسني :واليت تركز على كتلة كاملة من الزابئن ،وتستخدم النظام لنشر واختبار وتشغيل احلمالت التسويقية.  CRMألحباث السوق :واليت تركز على الزابئن احملتملني وقطاعات السوق. .3مقارنة بني التسويق التقليدي والتسويق الرقمي:
التسويق التقليدي هو أكثر أشكال التسويق متييزا ،وهو وسيلة غري رقمية تستخدم للرتويج ملنتجات أو خدمات ألي كيان جتاري.
25
وفيما يلي بعض املقارانت بني التسويق التقليدي والرقمي:
جدول رقم ( :)02التسويق التقليدي مقابل التسويق الرقمي
التسويق التقليدي
يشمل الطباعة والبث والربيد املباشر واهلاتف
ال تفاعل مع اجلمهور
النتائج سهلة القياس
يتم التخطيط للحمالت اإلعالنية على مدار فرتة زمنية طويلة
عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويال
ميكن االحتفاء بنجاح اسرتاتيجيات التسويق التقليدية
محلة واحدة تسود لفرتة طويلة
وصول حمدود للعميل
التعرض  7/ 24على مدار العام غري ممكن
ال القدرة للفريوسية
طريقة واحدة للمحادثة
ميكن أن حتدث االستجاابت فقط خالل ساعات العمل

التسويق الرقمي
اإلعالن عرب اإلنرتنت ،والتسويق عرب الربيد اإللكرتوين ،ووسائل اإلعالم
االجتماعية ،والرسائل النصية ،والتسويق ابلعمولة ،وحتسني حمركات
البحث ،والدفع مقابل النقرة
التفاعل مع اجلمهور
النتائج سهلة القياس إىل حد كبري
يتم ختطيط احلمالت اإلعالنية خالل فرتة زمنية قصرية
وسيلة رخيصة بشكل معقول وطريقة سريعة لتعزيز املنتجات أو اخلدمات
ميكن االحتفاء بنجاح اسرتاتيجيات التسويق الرقمي
ميكن تغيري احلمالت بسهولة وميكن تقدميها إىل أي محلة
وصول أوسع للعميل بسبب استخدام تكنولوجيا الزابئن املختلفة
التعرض  7/24على مدار السنة ممكن
القدرة للفريوسية
طريقتان للمحادثة
ميكن أن حتدث االستجابة أو التعليقات يف أي وقت

Source : Afrina Yasmin, Sadia Tasneem, Kaniz Fatema, Effectiveness of Digital Marketing in the Challenging Age : An
Empirical Study, International Journal of Management Science and Business Administration, Volume 1, Issue 5, April
2015, P 71.

يبني اجلدول السابق أن التسويق الرقمي هو فرع من التسويق التقليدي ويستخدم قنوات رقمية حديثة لوضع املنتجات على سبيل
املثال ،املوسيقى القابلة للتنزيل ،يف املقام األول للتواصل مع أصحاب املصلحة ،مثل الزابئن واملستثمرين حول العالمة التجارية واملنتجات
والتقدم التجاري.
 .4جتارب شركات انجحة يف تبن التسويق الرقمي:
 1.4جتربة شركة :NIKE
تسمى ابلشركة الرقمية  ،ALL-STARحيث لديهم وسائل رائعة وال ميكن تفويتها مبجرد القفز على  Youtubeأو .Facebook
أنخذ مثال  Nikeحبضورها االجتماعي االستثنائي حيث متيزت إبجنازاهتا .جنحت هذه الشركة اليت شغلت الصحف يف انتقاهلا الرقمي
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ابلكامل وأتلقها يف احلياة الواقعية بقدر جناحها على اجلهاز اللوحي .وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املشاريع الراسخة ترتبط يف كثري من
األحيان بقضااي املستهلكني وأسواق .B to C

26

يف الوقت الذي يزداد فيه أمهية التسويق الرقمي يف خطة اتصال الشركات ،أصبحت الشبكات االجتماعية أماكن مميزة ليس فقط
أيضا لوضع أنفسهم أقرب إىل املستهلكني وابلتايل تشجيع التزامهم .وينطبق
للسماح للعالمات التجارية بتوليد قيمة حول منتجاهتا ،ولكن ً

هذا بشكل خاص على صناعة الرايضة ،اليت وجدت يف وسائل التواصل االجتماعي الطريقة املثالية لالقرتاب من زابئنها من خالل نقل
قيمها إىل الرايضيني اهلواة يف مجيع أحناء العامل ،فقامت هذه الشركة ابلتقرب إىل املستهلك من خالل:
أ -من املستهلك املتفرج إىل املستهلك املمثل :سلطت دراسة أجرهتا وسائل اإلعالم الرايضية هذا العام الضوء على مشاركة املستهلكني
يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،وتبني أن  ٪25من املعجبني يستخدمون  Facebookأو  Twitterابنتظام ملتابعة فريقهم أو
العبهم املفضل .ابإلضافة إىل ذلك ،بفضل ظهور الوسائط الرقمية مثل اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية ،ميكنهم التفاعل مع املعلومات
اليت يتلقوهنا على الفور تقريبًا ،وابلتايل االنتقال من مرحلة املتفرج البسيط إىل مرحلة ممثل .هذا هو السبب يف أن العالمات التجارية
نظرا ألن املستهلكني اليوم قادرون على
الرايضية الرائدة تتطلع إىل مجع جمتمعات املعجبني من حوهلم لتسهيل احلوار واملشاركة والوالءً .
التبادل واملشاركة والتعليق.

ب -دفع األداء إىل وسائل التواصل االجتماعي :يف هذا الصدد ،عرض  Jesse Stollackمدير القسم الرقمي يف  Nikeمقابلة مع
موقع  Mashableحيث كشف يف بضع كلمات عن االسرتاتيجية الرقمية للعالمة التجارية :هدفنا النهائي هو التواصل مع املستهلك
حيث يوجد .نعتزم القيام بذلك عن طريق إرسال الرسالة الصحيحة إىل الشخص املناسب يف الوقت املناسب ،من خالل تشجيع مجاهريان
على املشاركة والتفاعل معنا بشكل تلقائي ومباشر ،من خالل:
✓  : Facebookلدى  Nikeصفحة عامة للشركة وعدة صفحات حمددة لكل فئة من فئات منتجاهتا .ومن األمثلة على
ذلك صفحات  Nike Footballو Nike Basketballو Nike Golfو Nike Runningوغريها ،واليت مت إنشاؤها
هبدف اجلمع بني مجيع األشخاص الذين لديهم شغف مشرتك داخل نفس اجملتمع وتوليد مزيد من التفاعل والتفاهم .االلتزام
بني أعضائها .كان من الصعب ح ًقا مجع نفس العيب الغولف ،أو عشاق اجلري أو حت العيب كرة القدم ،األمر الذي كان
سيجعل من الصعب الشعور ابلتفاعل .يتم حتديث معظم الصفحات احملددة عدة مرات يف اليوم مع الصور ومقاطع
الفيديو .حتتل الصورة مكانة مركزية يف إسرتاتيجية  Nikeعلى .Facebook
✓  : Twitterمثل  ، Facebookلدى  Nikeالعديد من احلساابت الرمسية املتعلقة برايضة معينة ،ولكن اسرتاتيجية
احملتوى خمتلفة بشكل كبري .حيث كان الغرض من  Facebookتلقي حمتوى مرئي بشكل حصري ،يف حني ينصب تركيز
 Twitterعلى حمتوى احملادثة .يف الواقع تركز  Nikeهنا على الرد على مجيع التغريدات املرسلة على خالصة حساابهتا
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الرمسية ،سواء أكان ذلك طلبًا لتوفر املنتج أو املشورة أو رسالة حتفيزية ،فإن فريق  Twitterيستجيب يف الوقت الفعلي
جلميع معجبيه ،مما خيلق وسيلة فريدة لالتصال مع املستهلكني.
✓  : Pinterestهي وسيلة اجتماعية تستخدمها معظمها النساء .هذا هو السبب يف وجود  Nikeالوحيد على هذا
النظام األساسي من خالل حساب  ،Nike Training Clubوهو جملس يستهدف جنس اإلانث .على الرغم من أن
اسرتاتيجية احملتوى هنا أقل دقة من  Facebookو( Twitterمجيع املسامري متصلة بعرض منتج ،مما جيعل اللوحة عبارة
عن كتالوج مبيعات ضخم) ،فإن أكثر من  186 000شخص يتابعون حاليًا حساب  Pinterestللعالمة التجارية
.Nike
✓ تطبيقات اجلوال  :Nike+جلمع جمتمع واسع من املعجبني ،فقد قررت  Nikeإنشاء شبكتها االجتماعية اخلاصة جملتمع
jogger: Nike N +هذه املنصة هي رفيق تدريب رائع يتيح للمستخدمني تسجيل أعراقهم وتتبع تقدمهم وحتدي
أنفسهم ومشاركة نتائجهم مع أعضاء آخرين يف اجملتمع ،كل ذلك بفضل جمموعة من املنتجات املطورة حول املفهوم (ساعة،
متاما يف  Nike +يف مفهوم
 ،GPS ،SportBandتطبيق للهاتف الذكي .)... ،يكمن اجلانب املثري لالهتمام والثوري ً

""gamificationالذي يقدمه ملستخدميه ،من خالل إضافة بعد ممتع لتجربة أفراد جمتمعه ،متكنت  Nikeمن بناء قناة

حقيقية للمشاركة والتفاعل مع املستخدمني املتفانني ،والتزام قوي بقيم العالمة التجارية ومن منتجاهتا.
 2.4جتربة شركة  Alteryxيف اإلمارات:
هي شركة متخصصة بعلم البياانت والتحليالت ،إن تقدي عروض متخصصة للمستهلكني من أبرز توجهات التسويق الرقمي يف
اإلمارات ،ابإلشارة إىل أن برجميات حتليل البياانت أصبحت متكن الشركات من تقييم مدى والء زابئنها واملنافسني وتطوير منتجات قادرة
على إشراك الزبون بشكل أكرب .إضافة إىل ذلك ،تعد البياانت اليوم جزءاً رئيساً يف عملية التسويق الرقمي ،ألهنا تساعد يف جتميع البياانت
وإطالق محالت إعالمية تستهدف اجلمهور املطلوب مبنتجات وخدمات متخصصة ،مع توفري رؤى قيمة عن السوق واملنافسة واإلنفاق
والتنبؤ ابمليزانية وتقدي العروض وتعزيز والء املستهلكني.

27

أصبحت اسرتاتيجيات التسويق الرقمي املبتكرة تساعد تلك العالمات على حتقيق جناح هائل خاصة مع ما تشهده وسائل التواصل
االجتماعي اليوم من شعبية متنامية .ووفقاً ألحدث اإلحصاءات ،ال تزال نسبة تصل إىل  %99.26من السكان يف اإلمارات نشطة على
وسائل التواصل االجتماعي مع أكثر من  8.7ماليني مستخدم يتصلون حبساابهتم االجتماعية عرب األجهزة الن ّقالة .ويظل الفيسبوك أكثر
املنصات شعبية بني وسائل التواصل االجتماعي ،إال أن اإلحصاءات قد أشارت يف العام  2018إىل أ ّن اليوتيوب يليها مباشرة بنتائج
متقاربة.
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 -IIخاتمة:
يف سباق التحول الرقمي ،حتتاج املؤسسات أوال وقبل كل شيء إىل حتديد منتجات/خدمات رقمية جديدة ،وأشكال جديدة
للتسويق ،قنوات مبيعات جديدة وأشكال جديدة من تفاعل الزابئن .واهلدف هو اقرتاح جتربة متكاملة يف مجيع قنوات التفاعل أو الشراء،
ولتحقيق ذلك التحول الرقمي ميكانيكيا جيب على املؤسسة البقاء على اتصال مباشر مع الزابئن يف قطاع األعمال كالتسويق واملبيعات،
العمليات كاإلنتاج واملوارد البشرية ،عرب االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .واهلدف الرئيسي للتحول الرقمي هو توجيه املؤسسة أبكملها
حنو زابئنها .وهذا يعين أن مجيع املؤسسات جيب أن أتخذ بعني االعتبار يف عملياهتا اليومية فهم االحتياجات اجلديدة واالستخدامات
للزابئن وتلبيتها.
النتائج:
إن التسويق الرقمي عبارة عن وسيلة تسويق قد تكون يف متناول يد مجيع فئات األعمال الكبرية أو الصغرية ،الناشئة أو احملرتفة ،الرحبية
أو اخلريية .يعمل مبجموعة من العناصر كاإلعالانت على األنرتنت ،التسويق عرب الربيد اإللكرتوين ،وسائل االعالم االجتماعية ،الرسائل
النصية ،فالتسويق له قدرة وسرعة عالية يف الوصول ايل الزابئن يف وقت قصري ،دون احلاجة إىل املقابالت واملكاملات اهلاتفية وتوزيع
املنشورات وما شابه ذلك .وهو ذو عوائق أقل من التسويق التقليدي ،إذ ميكن البدء يف إنشاء وتفعيل احلملة التسويقية سواء كبرية كانت
أو صغرية يف ثوان ومن أي مكان.
االقرتاحات :لنجاح التسويق الرقمي ،نقرتح الطرق واخلطوات التالية:
 جتهيز املوظفني من خالل توفري املؤسسة املعدات الرقمية ملوظفيها. دمج التسويق والتكنولوجيا من خالل جتربة املؤسسة لنفس املنتج الذي تقدمه للزابئن. تستكشف املؤسسة ظروف العمل من أجل أن خترتع عالقات جديدة مع الزابئن وجعلهم مستشارين ،فاملسامهة الرئيسية للتحول الرقميهي التحول اجملتمعي ،وهذا يدفع إىل زايدة ثقة الزابئن يف رأي اجملتمع أكثر من املؤسسة نفسها بداية من فكرة أتسيس عالقة زابئن
كالسيكية ،فقد تطلب املؤسسة من مستخدميها معرفة مدى رضاهم عن خدماهتا أمام عدد من زابئن آخرين ،فيتناقشون ابستمرار مع
مستخدمني آخرين على الشبكات االجتماعية وهكذا.
– حتديد اسرتاتيجية العمل من خالل إبراز األهداف التسويقية بوضوح ،فقد يكون اهلدف تشجيع الفئة املستهدفة من املستخدمني على
القيام بعمل مباشر كالضغط على زر الشراء مثال أو قد يكون التعريف ابملنتج.
– تنظيم املوقع اإللكرتوين للمؤسسة أو الصفحة اليت سيعرض فيها املنتج أو اخلدمة ،وذلك ابالهتمام ابملوقع ومتابعته من انحية املنتجات
واخلدمات املعروضة فيه ،إضافة إىل حتديث احملتوى ابستمرار.
– حتديد األدوات التسويقية اليت ستستخدم لتنفيذ محلة التسويق الرقمي ،إما التسويق عن طريق الربيد اإللكرتوين أو عن طريق حمركات
البحث أو غريها من الوسائل.
– حتديد النموذج واخلطة املالية اليت ستتبع لتنفيذ احلملة اإلعالنية.
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