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 المستخلص

تهدف هذه الدراسة  الى اختبار تأثير التسويق الخفي في التجارة االلكترونية عبر بناء مخطط      

فرضي يتضمن هذين المتغيرين الرئيسيين:) التسويق الخفي متغير تفسيريا ( بأبعاده جذب الزبائن, 

يق االلكتروني و تحقيق االسبقية, تعزيز العالقات. والتجارة االلكترونية )متغيرا معتمدا(بأبعادها التس

تسويق العالقة حيث اعتمدت الدراسة االسلوب االثرى في تحليل العالقة بين المتغيرات وتبين من 

خالل االطالع على الدراسات السابقة ان هناكتأثير للتسويق االخفي في التجارة االلكترونية 

التجارة االلكترونية  خفي ( فيوبالتالييمكن تان تستنتج ان هناك عالقة نأثير لهذا المتغير )التسويق ال

التي يتقدمها اهم مقومات نجاح المنظمات عبر تسويق منتجاتها الكترونيا. وعليه من اهم ماتوصي 

به الدراسة ان على مسؤلي التسويق الخفي تجميع وتحليل البيانات والمعلومات التي تتعلق بسلوك 

 المستهلك من اجل جذبه

 

ABSTRUCT 

    This study aims to test the effect of hidden marketing in electronic 

commerce by building a hypothetical scheme that includes these two main 

variables: (hidden marketing is an explanatory variable) with its 

dimensions: attracting customers, achieving precedence, and 

strengthening relationships. And electronic commerce (a dependent 

variable) with its dimensions, e-marketing, relationship marketing, where 
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the study adopted the most effective method in analyzing the relationship 

between the variables. The electronic platform presented by the most 

important ingredients for the success of organizations by marketing their 

products electronically. Accordingly, one of the most important 

recommendations of the study is that the hidden marketing officials should 

collect and analyze data and information related to consumer behavior in 

order to attract it. 
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 المقدمة   

التسويق شيئا يختص به الدارسين في علوم التجارة وحده, و إنما تمس حياة كل إنسان،        

فكل منا عضو في المجتمع بحركة التسويق, فالشراء و البيع و مشاهدة اإلعالنات التجارية في 

التلفزيون و في الصحف و ملصقات الشوارع هي مثال ذلك, و كل منا يزور متاجر عديدة و 

يقارن أسعارها بأسعار غيرها, و يتعامل مع بائعين مختلفين, و يشتري سلعا بعضها  يتعامل معها و

محلية و أخرى أجنبية, و ممارسة هذه األعمال يلعب اإلنسان دورًا مهما في النظام التسويقي, و 

 من ثم يعرف شيئًا عن هذا النظام.

سويقي, مشاركته في النظام التعلى الرغم من ممارسة اإلنسان لبعض التصرفات التسويقية و       

فإنه قد ال يدرك ذلك, و قد ال يدرك معنى كلمة التسويق و ال مكانه و أهميته في حياته, و ال 

 كيفية إدارة األنشطة التسويقية.

لم تعد مشكلة عالم اليوم أن ينتج المصنع السلعة, و لكن أصبحت المشكلة " كيف يكون       

لة قها" فهو إن لم ينجح في تسويقها أقفل بالتأكيد أبوابه, و كانت المشكهذا المصنع قادرًا على تسوي

فيما مضى  إنتاجية, أما اآلن فإن البقاء في السوق يعتمد أساسا على دراسة احتياجات المستهلك 

و توفيرها له بالمواصفات المطلوبة و في الزمان و المكان المناسبين و بالسعر الذي يقدر على 

على وضع استراتيجيات تسويقية تعمل على جذب المستهلك وتحافظ على الزبائن تحمله والعمل 

المتعاملين اصال مع المنظمة اي الحاليين والسعي للحصول على زبائن جدد بشتى الوسائل 

 .(1)الترويجية وهنا تقوم المنظمة او المؤسسة المالية على البقاء اطول في السوق
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 منهجية البحثالمبحث االول                     
  

 مشكلة البحث:  اوال

بغيــة معرفة المزيد حــول التســويق الخفــي ودوره في التجارة االلكترونية ، وتجسيـــر     

 المعرفيــة التـــي تتمثل في جهل الزبون وبعض اصحاب الشركات بهذا االسلوب التسويقي الفجــوة

 عــن الحاجــة الى المزيد من االبحاث في هذا المجال في ظل متغيـــرات ســوق فضــال ً  ،

المحتدم الذي أفرز حاجة واضحة لهذا النوع من الدراســات بغية تمهيد الطريق أمــام  المنافســة

لذلك تم اعتماد  .. العاملــة فــي اعتمــاد طرائــق حديثــة للتعامــل مــع الزبــون الشــركات

 ..لتعبر عن مشكلة الدراسة التساؤالت التالية

 ما المقصود بالتسويق الخفي..؟ -

 ما هي التجارة االلكترونية ومميزاتها..؟ -

 هو دور التسويق الخفي في التجارة االلكترونية ؟ ما -
 

 أهمية البحث :  ثانيا

 أهميــة قصــوىتتجلــى أهميــة الدراســة فــي التطــرق إلــى موضــوع معاصــر يكتســب 

 فــي معالجــة حالــة تدنــي فاعليــة األســاليب التسويقية التقليدية في خلق الطلب عبـــر اعتماد

 استـــراتيجية لها القدرة على إقناع الزبون بجدوى الرسالة اإلعالنية المزمع تقديمهــا لــه طريقــة

 ا . مقبوليــة وإقناع أكثـــر

 

 هدف البحث :ثالثا

 -:ثل الهدف من البحث من خالل النقاط االتيةيتم

البقاء  اظ اووالحف ) المستهلكين ( التعرف على دور التسويق الخفي في العمل على جذب الزبائن 1-

 وقلمدى اطول في الس

 التعزيز على تبني مفهوم التسويق الخفي في التجارة االلكترونية عبر المواقع االلكترونية2-

    . تعزيز العالقة بين الجهات المسوقة وزبائنهاوالذي يساهم في 
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           المخطط الفرضي للدراسة (1)الشكل  ويبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة تأثر 

 عالقة ارتباط            

 

 

 

 

 

 

 

 التسويق الخفي 

 جذب الزبائن والتأثير في سلوكهم 

تحقق السبق عبر تقنيات التسويق 

 الخفي 

 تعزيز العالقة مع الزبون 

 

 

 التجارة االلكترونية 

 التسويق عبر المواقع االلكترونية 

 بالنسبة للمستهلكين والمنتجين

 ( المخطط الفرضي للبحث1الشكل )
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 المبحث الثاني 

 البنية النظرية للبحث

 التسويق الخفي  

 يفهوم التسويق الخفم اوال : 

القرن الحادي والعشرين إلى كم هائل من االتصاالت التسويقية  يتعرض المستهلكون في     
لم يسبق له مثيل. وهوما أدى إلى االزدراء المتزايد من قبليم ومحاولة  ية بشكل نوالرسائل اإلعال

ان. ك واالتصاالت التسويقية من أي مصدر العديد مهم تجنب اإلصغاء إلى الرسائل اإلعالنية
 لى قدرة الشركات على إيصال رسائلها اإلعالنية بكفاءة.الذي انعكس سلًبا ع األمر

م هلكين من خالل تضخيتلذلك تسعى المنظمات المعاصرة جاهدة في سبيل الوصول إلى المس 
ئل فعالة تقليدية ورسا استخدم ممارسات تسويقية غير ون عبربالز  صورتها ومنتجاتها في ذهن

لذلك  عن متابعة الرسائل اإلعالنية التقليدية.لزبائن اوذكية ومسلية في أن واحد للتغلب على إحجام 
صون مبتكرة على اختراق الح ج بالبحث عن أفكارهقامت العديد من الشركات الرائدة وكرد فعل ممن

لوصول في مضمونه على كيفية ا ما يسمى بالتسويق الخفي الذي يركز . فظهرللزبائناعية فالد
ي حبسى أيضًبا بالتسويق الشميايضا  متوقعة ولذلك إلى الزبون على حين غرة وبأساليب غير

 ( Weilbacher, 2001 :18)ا بطائرة الشبح التي تتجنب الرادارات الكتشاف حركتها.بهتش

 أنواع التسويق الخفيثانيا : 
 ( Kaikati,2013:44) للتسويق الخفي نوعان رئيسيان وهما:

يعتمد تسويق السلع الصناعية عادة على إصدار بيان صحفي  تسويق السلع الصناعية: -أ
حيث أنه يضيف المصداقية للعالمة التجارية ويعزز قيمتها في ،  أو إخباري حول السلع

 مجتمع األعمال.
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يعتمد تسويق السلع االستهالكية على االستعانة بالنجوم  تسويق السلع االستهالكية:  -ب
بهم للتحدث عن تجربتهم السابقة في استخدام منتج أو يتم االستعانة  واإلعالميين. حيث

المتابعون بهذه التجربة ألنها أكثر واقعية ويسارعون لشراء  خدمة معينة. وبالتالي يتأثر
 المنتج.

 اهمية التسويق الخفيثالثا : 

 التسويق الخفي له من أهمية بالغة في الفكر التسويقي نتيجة فاعليته في التأثيـر  
 التحاديـةتفعيـل دور لجنـة التجـارة ا ته فيهمي، وتكمن ا الزبـون وبطريقـة غيــر تقليديـةفـي سـلوك 

كجهـاز رقابـي للحـد مـن الخـداع الـذي يمكـن أن تتضمنـه استــراتيجية التسـويق الخفـي علـى الرغـم 
ـداع يتضمـن عـادة الخمـن التسـويق الخفـي يمثـل طريقـا غيــر مباشـر إلقنـاع الزبـون شـريطة أال 

في ته ومدى فاعليته يـرتبطان وبشكل كبيـر بمدى فاعلي الخفي  مستقبل التسويق، أي ان  الصريـح
 يخفيا قلقهما من الجوانب السلبية المرتبطة به والمتمثلة في التأثيـر في قرارات الزبون، دون أن

 ( 4: 0201 ،)الغرباوي . اإلعالنية التجاوزات األخالقية وغياب الشفافية والمصداقية في الرسائل

 تقنيات التسويق الخفيرابعا : 

  -ا :ونذكر منه الباحثين من عدد اليها اشار التي الخفي التسويق تقنيات من العديد هناك   

 تعتمد التي يثةالحد التسويق أساليب أهم أحد الفيروسي التسويق يعد   :الفيروسي التسويق -أ
 والتي يئة،الب أحدثتها التي التسويق صعوبات لمواجهة الحالي، الوقت في عليها المنظمات

 تسويقال جاء حيث األسواق، في واستمراريتها واستقرارها الشركات تؤثر على أن يمكن
 مع للتفاعل التسويق مديري نظر وجهة غير الذي التقني طبيعية للتطور كنتيجة الفيروسي

 ويعد (  11، 0212ثابت : ) المعاصرة التغييرات المتنامية، لمواكبة االستراتيجية هذه
 لآلخرين إلعالنيةا الرسائل ونقل تسويق على تشجيع األفراد خاللها من يتم التي االستراتيجية

 عتبارهاا يمكن وبالتالي الرسالة عرض متزايد في بمعدل للنمو إمكانية ايجاد على والعمل
 ريـقط عـن وذلك االنترنـت خـالل الماليين مـن حتـى أو اآلالف إلـى بسـرعة للوصـول فرصـة
 ( . 24،  0212آلخـر ) زعالن :  شخـص مـن العـدوى يشبـه بشـكل انتشـاره
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 :تسويق المشاهير _ب
اهير أداة المش برزت ابتكارات جديدة في مجال التسويق خالل السنوات السابقة، واصبح    

حتاجون ي المعروفة والالمعة في مجال معين التسويقية كبيرة، إذ يتمثل المشاهير باألسماء 
 إلى تعريف وتحديد معين مثلما يعد معظم المشاهير موضوع أساسي لإلعالم أينما كانوا،
كما يتمتع المشاهير بتقدير عام من قبل مجموعة معينة من الناس ولهم بعض الخصائص 

ة كون المشاهير مجموعالجمهور وجذبهم وهم لديهم أسلوب حياة خاص بهم وقد ي مثل إثارة
تختلف عن العادات االجتماعية السائدة ويتمتعون بدرجة عالية من الوعي  اجتماعية عاداتهم

 (  Canning & West, 2006:2) العام
 

   :مروجو العالمة التجارية -ج

تمتعون باألناقة ي بعض الشركات التي تسعى لتطبيق التسويق الخفي تستخدم أشخًاصا     
عامة والسياحية ال واالناقة وموثوًقا بهم من الشباب والمبتدئين ونشرهم في المناطق والمصداقية

شراك الزبائن المحتملين في واصفات مراجعة م وذلك بهدف الترويج عن العالمة التجارية، وا 
 ( رويجيةت المنتج المعلن عنه بطريقة عفوية ال يدرك فيها الزبون أنه تحت تأثير حملة

،(Martin & Smith, 2008: 47النقاش  ولقد نال موضوع العالمة التجارية الكثير من
ر التي ال من العناصمبين الباحثين، واختلفت التعريفات فيه، إذ إنه يعكس نظاً ما متكا

كياًنا ذهبًيا كاماًل وجزً ء ال يتجزأ من تصـورات المستهـلك حـول الصـنف والمنظـمة  تشكل
 (. 12 : 0212 ،) معال  المنتجـة

 

   :التسويق المضخم والمبالغ فيه -د

لمنتجاتها من أجل  (تلجأ بعض الشركات إلى استخدام طريقة التضخيم )التخويف     
سويقية يترتب ت التأثير في سلوك الزبائن، ويتمثل ذلك بالخداع التسويقي الذي يعد ممارسة

عنها  الشركة بالترويجعليها تكوين انطباع خاطئ لدى الزبون حول المنتجات التي تقوم 
بهذه الطريقة، وقد يترتب على ذلك اتخاذ قرار غير سليم من قبل الزبون قد يلحق الضرر 
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ونتيجة لذلك قد تتعرض الشركات التي تمارس الخداع التسويق الى اضرار جسيمة  به،
قامت  و ماومن اشهر االمثلة هالتسويق للمسائلة القانونية لعدم االلتزام بأخالقيات  تعرضهم

ومحاولة إظهار بعـض الصـفات  Trailer بإعداد فيلم قصير( Mercedes ) شركة به
، ) العجري بطريقـة مبالـغ (  Mercedes SL 500 )  ،  غيـر العـاديـة لطـراز والمزايـا

 ( .  14 : 0211 ،الغماري 
 (Marketing in Video Games ) التسويق من خالل ألعاب الفيديو  -ب

اعتـادت الشـركات القيـام بتضميــن عالماتهـم التجاريـة فـي البــرامج التلفازيـة واألفـالم كجـزء 
إن النتائـج المخيبـة للعديـد مـن تلـك التجـارب دفعـت بـإدارات  مـن بــرنامجها التــرويجي ،إال 

تهـا اطـات التــي واجهمـن اإلحب بعـض الشـركات للبحـث عـن وسـيلة أخـرى تمثـل طـوق النجـاة 
فـي اسـتخدام الوسـائل التقليديـة ،فوجـدت ضالتهـا فـي ألعـاب الفيديـو التــي تسـتهوي العديـد 
مـن الشـباب في الوقت الحاضر والتــي شـهدت إقباالً  كبيــرا من قبل الفئة المسـتهدفة نتيجة 

د جزءا مع العالمة التجارية والتــي تعطبيعة تلك األلعاب التــي تتيح إمكان التفاعل المباشـر 
ال يتجزأ من اللعبة على النقيض من اإلعالنات التــي تتضمنها البــرامج التلفازيـة واألفـالم 
السـينمائية والتــي يشـعر الزبـون إزاءهـا باالمتعـاض كونهـا أقحمـت إقحامـا واإلحسـاس تجاههـا 

 & Stenberg) فـي البــرنامج التلفـازيبأنهـا دخيلـة علـى المـادة المعروضـة 
Sabina,2005: 123 ) 
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 التجارة  االلكترونية                     

  مفهوم التجارة اإللكترونيةاوال : 

ظهرت التجارة اإللكترونية منذ ثالثة عقود مضت ثم تطور مفهومها خالل الربع األخير من       
) رأفت ، . اإللكترونية ، حيث تخدم مصالح المستهلك  و رغباتهالقرن الماضي بتطور األجهزة 

 –سواء المسموعة منها أو المرئية  –و منه تقدمت الصناعة ووسائل اإلتصال (  12 : 1111
مما جعل العالم مجموعة من الدول و الشعوب القريبة رغم البعد المكاني بينها ، و يتسنى لها أن 

اإلختراعات الحديثة في كل دول العالم عن طريق وسائل اإلعالم من تطلع على كل المنتجات و 
 ( 10 : 0221) مدحت ،  خالل اإلعالنات التي تقدمها .

لقد تمخض عن التطورات السريعة الحاصلة في مجال التجارة اإللكترونية ظهور مفاهيم         
ممن  ور منها . و هناك الكثيرجديدة و تعريفات معينة ، يكمن اإلختالف بينها في الزاوية المنظ

يختلط عليهم معنى التجارة اإللكترونية ، حيث يضنون أنها التجارة في األجهزة اإللكترونية و 
، لكن ليس هذا هو المقصود من التجارة اإللكترونية بل هي تجارة كتلك التجارة المعروفة  توابعها

ونية لكن الفرق هو أننا في التجارة اإللكتر ، أي المعامالت التي تتم بين المتعاملين التجاريين ، 
 : 0222)عمار ،   نقوم باستخدام أجهزة ووسائل اإللكترونية مثل األنترنت ، الفاكس و التلكس .

142  ) 

لقد وردت العديد من التعاريف للتجارة اإللكترونية بعضها يميل إلى التضييق  وبعضها         
 : يميل إلى التوسيع وفيما يلي أهمها 

التجارة اإللكترونية تشمل تبادل المنتجات والخدمات بواسطة وسيط إلكتروني أي اإلنترنت        
وحسب المنظمة العالمية للتجارة فهي تحتوي على مختلف أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها 

      ( 11 : 0222يم ، ) ابراه  وتسويقها وبيعها أو تسليمها للمشتري من خالل الوسائط اإللكترونية 
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حسب هذا التعريف ، تشمل المعامالت التجارية ثالثة أشكال من العمليات وهي : البحث        
 عن المنتوج، طلب المنتوج وتسليم المنتوج .

ويرى بعض االقتصاديين أن التجارة اإللكترونية هي استخدام وسائل االتصاالت         
ية إلتمام األعمال والصفقات وهذا من خالل تواصل المعلومات والمعلومات بين األطراف التجار 

 (0221:012)عبدالعزيز،المالح، ،خدمة السوق والمشروعات االفتراضية.

ويعتقد البعض أن التجارة اإللكترونية إضافة إلى ما تم ذكره ، تقوم بمنح مرونة جوهرية        
دارة ة فرصا جديدة لكل القائمين على تسييللشبكات اإللكترونية .لقد أعطت التجارة اإللكتروني ر وا 

النشاطات التجارية وكذلك على استغالل المعلومة الرقمية في إطار النشاط التجاري، كما تسهل 
التعاون بين مجموعات عمل مختلفة ، وهذه المجموعات يمكن أن تكون خدمة توزع المعلومات 

 (12 : 0220) عليوة ، ر الشكل الموالي(. داخل المؤسسة بهدف تطوير إستراتيجية تسويقية)أنظ

 من خالل التعاريف السابقة يمكن أن نخلص إلى النتيجة التالية  :

 

تجااارة هنهااا تشاااااااماال تبااادل السااااااال  والخاادمااات  

 باستخدام النقود

  هي التجارة اإللكترونية

 إلكترونية هن عملية التبادل تتم بوسائل إلكترونية 

 

 -: االلكترونيةثانيا : اهمية التجارة 

من أبرز المؤشرات على تزايد أهمية التجارة اإللكترونية ما شهدته السنوات الماضية من         
زيادة مضطردة في حجم ومعدالت نمو التجارة اإللكترونية. وقد مكنت شبكة اإلنترنت األفراد 

قنيات االستفادة من توالقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة، على حد سواء، من 
 (  122 : 1112) نورتون ،  التجارة اإللكترونية وممارستها بأشكال مختلفة.
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وقد أصـــــــبح للتجارة اإللكترونية تأثيرات جوهرية على أســـــــلوب إدارة األنشـــــــطة االقتصـــــــادية       
تي لوممارســــــة األعمال التجارية وما يتصــــــل بها من خدمات، كما امتد تأثيرها ليشــــــمل العالقات ا

تحكم قطاعات األعمال والمسـتهلكين. وسـيكون لهذه التأثيرات نتائج وانعكاسات بعيدة المدى على 
الجوانب القانونية والتنظيمية، وحقوق الملكية الفكرية وحماية االســــــــــــــتثمارات، وغيرها من الجوانب 

 (  91 : 0222) رشيد ،  التقنية والمالية ذات الصلة بالتجارة اإللكترونية.

كمـا واســــــــــــــتفـادت قطـاعـات عـدة من تقنيـات التجـارة اإللكترونية لتيســــــــــــــير التبادل التجاري        
من أبرز  B2B(Business-to-Businessوالمعلومــاتي والمهني والخــدمي. وكــان قطــاع األعمــال )

من حجم التجارة  %92المســــــــــــتفيدين من هذه التقنيات، حيث يســــــــــــتحوذ هذا القطاع على حوالي 
لعالم. وتشــــــــــير دراســــــــــة أجرتها مجموعة جارتنر لتبحاث إلى أنه من المتوقع أن اإللكترونية في ا

 2.0يصـل حجم عائدات التجارة اإللكترونية بين القطاعات التجارية على مسـتوى العالم إلى نحو 
م. ويعود الســــــــــــــبـب في ارتفـاع حجم التجـارة اإللكترونيـة بين القطـاعات 0224تريليون دوالر عـام 
ل هــذه القطــاعــات إلى وســـــــــــــــائــل اإللكترونيــة إلنجــاز تعــامالتهــا التي كــانــت تتم التجــاريــة إلى تحو 

بالوســــــــــــائل التقليدية. حيث أثبتت تقنيات التجارة اإللكترونية كفاءتها في تقليل التكاليف وســــــــــــرعة 
 (  David , 0222  ،22)  إنجاز المعامالت بينها.

فقـد كان لهم نصــــــــــــــيبهم في  B2C( Business-to-Consumerأمـا قطـاع المســــــــــــــتهلكين )       
االســــــــتفادة من تقنيات التجارة اإللكترونية، حيث أتاحت لهم هذه التقنيات خيارات أوســــــــع من ذي 
قبل تمكنهم من الحصـول على أجود السـلع وبأرخص األسعار نتيجة لغياب الوسطاء. إضافة إلى 

،  Elisabeth , 1111) تنوع الخدمات المتاحة مثل الســـــفر والتعليم والطب والبحوث والدراســـــات.
99 . ) 

تعد التجارة االلكترونية أحد ثمار الثوره المعلوماتية التي يشـــــــــــهدها العالم اليوم، كما تمثل و        
( حيث يقوم االقتصـــــــاد Digital Economyواحدا" من موضـــــــوعي ما يعرف باالقتصـــــــاد الرقمي ) 

( وتقنيـــــــة المعلومــــــــات Electronic Commerceالـرقـمـي على حقيقتيين التجـــــــارة االلكترونيـــــــة )
Information Technology (IT "والتي باتت تؤثر بال شك على مختلف االنشطة االقتصادية،نظرا )

عددت وجهات وقد ت لما تمثله من أسـتثمار في الطاقات الذهنية والقدرات الفكرية للعنصـر البشري.
شــــــــــــــراء م من يرى أنها عمليات بيع و نظر البـاحثين الـذين تنـاولوا مفهوم التجـارة االلكترونيـة، فمنه
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 . مابين المســـــــتهلكين والمنتجين أو بين الشـــــــركات بأســـــــتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــاالت
 ( . 119 :، )إيفانجيلوس ، كاالميتسيس 

 :ويمكن تلخيص اهمية التجارة االلكترونية 

 : 0222) ذياب ، من حيث االهمية العامة واهميتها للشركات واهميتها للمجمتع   -أ
 ( . 22ص 

 لدى العديد من األشخاص للعمل من منازلهم.العمل فرص  اتاحت -1
تفتح الباب لدى ذوى االحتياجات الخاصة والمتقاعدين وربات البيوت للعمل في ذلك  -0

 المجال وكان لهذا الفضل في عملية النهوض والتنمية .
ي تجارية في وقت زمني قصير وفكان لها فضال كبيرا فى إتمام الكثير من المعامالت ال -2

 اي ساعة في اليوم وفي أي مكان.
أنشأت مجتمعات إلكترونية على اإلنترنت وأصبح لدى األفراد القدرة على مبادلة الخبرات  -4

 ووجهات النظر بشأن الخدمات أو المنتجات .
 (  302 : 3002: ) حماد ،  التجارة اإللكترونية للشركات اهمية -ب
اإللكترونية الفضل األكبر فى توسيع السوق إلى أن استطاعت الوصول به كان للتجارة  -1

 إلى النطاق العالمي والدولي .
لها فضل كبير فى توفير وتخفيض تكاليف معالجة واسترجاع وتوزيع وحفظ المعلومات  -0

 اإللكترونية .
ل عالتجارة اإللكترونية استطاعت صنع منتجاتها بناء على رغبة و طلب المشتري عما ج -2

 لهذه المؤسسة األفضلية  والتميز بين المؤسسات األخرى .
 التجارة اإللكترونية قللت الفترة بين الحصول على المنتج أو الخدمة ودفع المال . -4
 ( Michel , 3003 : 32)  التجارة االلكترونية على المجتمع  اهمية  -ج
من  توفر فرص إتمام العملالتقليل من االزدحام المروري والتلوث الناتج عنه وذلك ألنها  -1

 المنزل .
أصبح لدى األفراد محدودي الدخل القدرة على إيجاد بضائع اسعارها زهيدة  باستطاعتهم  -0

 شرائها .
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أصبح لدى األشخاص المقيمين في دول العالم الثالث إمكانية شراء منتجات وبضائع غير  -2
 متوفرة لدى بالدهم .

  -: خصائص التجارة االلكترونيةثالثا : 

تختلف التجارة اإللكترونية عن التجارة التقليدية من حيث البيئة التنظيمية والبيئة التشريعية      
وكيفية التعامل المالي واإلداري واالتصال بين الجهات المتعاقدة وغير ذلك، فقد أجمع عدد كبير 

 ( . 120 : 0222) طارق ،  .من الباحثين على مجموعة من خصائص التجارة اإللكترونية

   -يمكمن تلخيص هذه الخصائص التجارة االلكترونية بعدة نقاط وكما مدون في ادناه:

إن الوسائط اإللكترونية التي تستخدم كقاعدة في التجارة  عالمية التجارة اإللكترونية: -أ
ع لاإللكترونية ال تهتم أبًدا بالحّد الجغرافي أوالحّد المكاني، وبالتالي فإن الشراء والبيع للس

والخدمات من خالل شبكة اإلنترنت ال يتطلب أبًدا السفر لمكان تواجد الشركة المنتجة، 
بل عن طريق الموقع التجاري الذي يقوم المشترك في شبكة اإلنترنت الذي يسمح له 
الوصول ألي موقع توريدي ممكن في أي مكان بالعالم. ويمكن إدارة كل المعامالت 

ن طريق الحاسب الشخصي المتنقل، لكن ال يزال لحد اآلن التجارية بشكل بسيط وسريع ع
حاالت من الحذر عند إجراء المعامالت التجارية الدولية إلكترونًيا، على اعتبار أنه لم يتم 
حتى هذه اللحظة تحديد القوانين واألنظمة التي تحكم هذا النشاط بشكل نهائي، ولذلك 

صر على عدد من البالد المتقدمة إال قي نالحظ أن التجارة اإللكترونية بشكل خاص تقت
 (  22 : 0222) ثناء ، حدود ضيقة بالنسبة لبقية الدول. 

تزول الفروق بين الشركات العالمية  تداخل التخصصات في مجال التجارة اإللكترونية: -ب
العمالقة من ناحية الشركة الصغيرة والشركة المتوسطة من ناحية أخرى، بالرغم من وجود 

رة بينها من حيث اإلنتاج والتوزيع والكفاءات البشرية واإلمكانات المالية، حيث فوارق كبي
تقوم الشركات جميعها الكبيرة الصغيرة باستعمال نفس الطريقة في تنفيذ عمليات البيع 
والشراء وتقديم جميع الخدمات إلكترونًيا. كما هو الوضع في توزيع الموسيقى واألقراص 

ر و وبرامج الحاسوب وغيرها الكثير، فهذا يعني بأن المسافة بدأت تصغالليزرية وأفالم الفيدي
بين الشركات كبيرها وصغيرها وأصبحت المنافسة تأخذ شكل آخر؛ بسبب صعوبة تحديد 

 ( .  110 : 0211)ريمش ، هوية المنتج في بعض األوقات. 
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فقات يتم تنفيذ العديد من الص غياب المستندات الورقية في تعامالت التجارة اإللكترونية: -ج
والعقود التجارية إلكترونًيا بين األطراف وخصوًصا بالنسبة للسلع التي تقبل للترقيم، دون 
الحاجة المطلقة لتبادل الوثائق والمستندات الورقية، وذلك اعتباًرا من عملية التفاوض 

لمشاكل في هر بعض اوانتهاًء بتسليم البضاعة وقبض القيمة إلكترونًيا. ولذلك بدأت تظ
ثبات صحة  إثبات صحة التعامالت والعقود وتحديد الحقوق والواجبات لتطراف المتعاقدة وا 
التوقيع وغير ذلك؛ مّما يدفع الحكومات والمنظمات الدولية للعمل على إيجاد إطار قانوني 

ع وتسديد ييخص التجارة اإللكترونية يثبت الصفة القانونية على العقود اإللكترونية والتوق
 (.112 : 0211) ريمش ،  القيمة اإللكترونية.

التعامل دون الكشف عن هوية المتعاملين أو دون التقين منها، مع احتمال تعرض   -د
تتعامل األطراف في مجال  معلومات العمالء لإلفشاء أو إساءة االستخدام عند تقديمها:
طرف المعلومات الالزمة عن تجارة اإللكترونية دون معرفة سابقة ودون أن تتوفر لكل 

الطرف اآلخر، كما يمكن أن يقدم أحد األطراف وكليهما معلومات مضللة لآلخر، مثل 
تعامل ببطاقة ائتمان مسروقة أو تقديم ضمانات للخدمات ما بعد التصنيع، دون أن يكون 

 ( . 90 : 0222)ثناء ،  .هناك التزام بالتنفيذ الفعلي
بما أن التجارة  ية من أنشطة وما يحكمه من قواعد:سرعة تغيير المفهوم وما يغط -ه

اإللكترونية ترتبط إلى حّد كبير جًدا بوسائط وتقنيات االتصال اإللكتروني وتقنيات 
المعلومات التي تتغير وتتطور بشكل متسارع، فإن كل الترتيبات واإلجراءات التنظيمية 

ع، بالتوافق عرضة للتغير السري والقانونية التي تخضع له التجارة اإللكترونية سوف تكون
 ( . 12 : 0222) ثناء ،  مع تطور تقنيات االتصاالت والمعلومات.

تتسم التجارة االلكترونية بالعديد من الخصائص التي تميزها ان نعطي الصفات التي  ونستطيع
 -عن التجارة التقليدية والتي تتمثل باالتي:

ة البائعون والمشترون،وأنما يتم التالقي عبر شبكعدم وجود مكان جغرافي محدد يلتقي فيه  -1
االنترنيت، أي أن السوق أو مركز التجارة ليس بنايه أو ماشابه بل هو محل شبكي يحوي 
تعامالت تجارية،وأن طرفي العملية التجارية نادرا" ما يعرفون بعضهم البعض وتتم عمليات 

 (  22 : 0212،  ) رشيد التبادل دونما حاجه حتى أن يرى أحدهم اآلخر.
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أن عملية التبادل التجاري االلكتروني تتم بأعلى درجه من الكفاءة وبأكثر فعالية وبأقل   -0
 Electronic Data Interchange تكلفة ممكنه،كونها تعتمد التبادل االلكتروني للبيانات

(EDT ) اتيه المعلوموالمستندات كأرسال الحواالت المالية والقوانين والكمبياالت والنظم
 ( . 22 : 0212) رشيد ،  األخرى.

أن التجارة االلكترونية تساعد على أنجاز العديد من الصفقات والمعامالت بسهولة ويسر   -2
 ودون أن يتطلب ذلك انتقال البائع أو المشتري الى حيثما تعرض هذه المنتجات والخدمات.

ى منتجاتها من السلع والخدمات علتمتاز التجارة االلكترونية بأمكانية مطلقة في عرض   -4
 المستهلكين

في وقت واحد وعلى مدار الساعه في اليوم الواحد، مما يساهم في تحقيق أقصى فائدة    -2
 ممكنه لكل من المنتجين أو المستهلكين.

تشكل التجارة االلكترونية عامال" محفزا" للشركات المتعامله معها كي تطور خدماتها    -2
،فالمنافسة هنا تتخذ أعلى أشكالها، ذلك أن الشركة مع زيادة االسواق التجارية بشكل مستمر

المتاحه أمامها يزداد عدد منافسيها في الوقت نفسه وهي مضطرة لمواجهة المنافسةفي 
 ( 331 : 3002حماد ، ) االسواق العظيمه من يساعد على تطوير القدرات التنافسية.

. 

 -رابعا : ابعاد التجارة االلكترونية : 

بحكم أن التعامل في البيانات والمعلومات التجارية بين األطراف المختلفة يتم الكترونيا،        
وهذا النوع من التعامالت التجارية االلكترونية طرح عدة تحديات واجهت المتعاملين في التجارة 

قطة واحدة نمنها لذا اصبح لزاما ان تكون هناك عدة ابعاد للتجارة االلكترونية سناخذ االلكترونية 
 بالتفصيل .  اتمثلت بــ ) االبعاد القانونية ( وسنتطرق له ةمهم

لتعامالت التجارية االلكترونية طرح عدة تحديات قانونية والتي واجهت المتعاملين في ا       
التجارة االلكترونية منها آليات حماية الملكية الفكرية وكيفية الموازنة بين وجود ذلك وبين حق 

معرفة الذي يتمتع به األفراد، وكيفية حماية خصوصية المعلومات واألنشطة الشخصية المتعلقة ال
بالتجارة االلكترونية ومقبولية التوقيعات الرقمية، والقانون الواجب التطبيق وغيرها من اإلجراءات 

 -: المستخدمة في الصفقات التجارية سنتطرق إليها
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 قضايا القانونية التي تطرحها التجارة االلكترونية قضية العقودمن أبرز ال حقوق الملكية الفكرية: -1
االلكترونية التي قد تجري إبرامها في شأن منح التراخيص و استعمال العالمات التجارية وبراءات 
االختراع وما إليها. وقضية تحديد جهة االختصاص القضائي في حالة ظهور نزاع حول هذه 

جب التطبيق )قانون أي دولة(، وأخيرا قضية تنفيذ األحكام المتعلقة القانون الوا المسائل، وتحديد
 (4:  0224) نجم ،  .حقوق الملكية الفكرية بفض المنازعات حول 

ا مجموعة معلومات ومعارف نهيمكن تعريف الملكية الفكرية بأ مفهوم الملكية الفكرية : -
وحضورها الرقمي )كما هو وعالقات وخبرات الشركة الخاصة بما في ذلك مكونات نشاطها 

، شبكات أعمالها، سالسل القيمة القائمة على المعلومات، موقع تهاالحال في قواعد بيانا
الوب، برمجيات التطبيق...الخ( التي تكون وتساهم في قدرة الشركة الداخلية والخارجية والتي 

 ( . 1 : 0224. ) نجم ،  يمكن تحويلها إلى رأس المال الفكري
ال شك في أن االنترنت كانت شاملة  وق الملكية الفكرية في العصر الرقمي:تحديات حق -

نما  التأثير لم تقتصر على التغيير الواسع والكبير في ظهور قطاع األعمال االلكترونية ، وا 
أيضا امتد تأثيرها إلى حقوق الملكية الفكرية، حيث توجد بعض التحديات التي تواجهها 

  :ونحددها باآلتي( ،  402 : 0222) عبدالفتاح ،  االلكترونية، ااألخيرة في مجال األعمال
إن االنترنت في جانبه األهم قام على أساس الوصول الحر إلى المعلومات  مشكلة االحتكار: -أ

ن الكثير من خدماته كما هو الحال في البريد االلكتروني وتصفح  والخدمة المتاحة للجميع، وا 
دم بشكل قوي مع حقوق الملكية الفكرية القائمة على الحق المواقع مجاني، وهذا ما قد يصط

الحصري للمرخصين، ولعل مما يزيد من هذه المشكلة هو أن الحماية القانونية التي يتطلبها 
احتكار حقوق الملكية الفكرية تصبح صعبة جدا مع االنترنت و شبكات األعمال جراء 

 ( 421 : 0222دالفتاح ، ) عب . التشابك الفائق وطبيعة االستنساخ الرقمي
هي ذات بعد محلي وطني أو في أحسن األحوال إقليمي، في  إن حقوق الملكية الفكرية -ب

رسال عالمية، فرغم أن االتفاقات الدولية تقدم قواعد  حين أن االنترنت قناة عرض وتوزيع وا 
اعد، و للتعامل بما يضمن هذه الحقوق، إال أن خصائص االنترنت العالمية أقوى من كل الق

نسخ، ا سوف ستستنهلالستنساخ غير المرخص فإ ويرى البعض أن البرمجية مادامت متاحة 
ولعل هذه المشكلة هي التي تفسر االنتشار الواسع لقرصنة البرمجيات حيث تصل في الصين 

 (.240 : 0222) حمدي ،  . %.12وروسيا وأمريكا الالتينية بحوالي % 19إلى 
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إن محاسبة القيمة السوقية للمعرفة عموما وحقوق الملكية الفكرة  التقليدية:مشكلة المحاسبة  -ج
في االقتصاد الرقمي تتطلب الفهم الجديد لكيفية تدفق العوائد في هذا االقتصاد، وأن المحاسبة 
بطرقها التقليدية موجهة نحو األصول الملموسة، مما يجعل المحاسبة مصدر لسوء فهم 

ملكية الرقمية، وبالتالي حاجتها إلى تطوير مبادئها المتعارف عليها وتقدير لقيمة حقو ق ال
) . وقواعدها المحاسبية لغرض شمولها لهذه القيم الرقمية واندماجها في الهيكلة المحاسبية

 ( . 244 : 0222حمدي ، 
   :القانون الواجب التطبيق في عقود التجارة االلكترونية -0

ب التطبيق  في عقود التجارة االلكترونية، تعد مشكلة هامة في مسألة تحديد القانون الواج       
  .ظل عدم وجود مستندات ورقية، فضال عن انتقال العملية عبر الحدود اإلقليمية للدول

إن الفقه القانوني ناقش مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود االستهالك االلكترونية،       
لقانون اإلرادة . وعلى ذلك فإن عقو د االستهالك تخضع  وانتهى إلى خضوع عقود المستهلك

كقاعدة عامة لقانون اإلرادة أي للقانون الذي اختاره المتعاقدان صراحة أو ضمنا، ولكن بتحفظ 
تام، وهو أن الفقه وغالبية التشريعات قد استقرت على أن اختيار األطراف للقانون الواجب التطبيق، 

المستهلك من الحماية التي توفرها له األحكام اآلمرة لقانون الدولة ال يجوز أن يستتبعه حرمان 
 ( . 122 : 0222) محمد ،  . محل إقامته العادية

فحماية المستهلك هي األساس في أي عملية تعاقدية ولذلك فقانون الدولة المقيم فيها عادة        
 بوصف أنه طرف ضعيف أمامهو الواجب التطبيق بما فيه من قواعد حمائية لذلك المستهلك، 

شركات اإلنتاج والخدمات العمالقة، والتي يكون رضاء المستهلك محل شك في هذه العقود حيث 
يقع تحت إغراء الدعاية واإلعالنات الخادعة والمبهرة، األمر الذي يؤثر على حريته ومن ثم رضاه 

  . في التعاقد

رض السلعة أو الخدمة عن طريق البريد وبخصوص العقود االلكترونية التي يتم فيها ع      
فالعرض يتم استقباله في محل اإلقامة العادية للمستهلك، متى كان هذا   ، E.MAIL االلكتروني 

إلى موقع البريد االلكتروني المعلن فيه عن عرض السلعة أو الخدمة، وكان ذلك  األخير قد دخل
يقوم البائع أو ومورد السلعة أو الخدمة  في محل إقامته العادية، ويتصور حصول هذا األمر حيث
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بإرسال رسالة إلكترونية ذات طبيعة دعائية أو إعالنية لذات بلد المستهلك، أو يصمم صفحة 
 ( .  112 : 0222. ) محمد ،  إعالنية توجه تحديدا إلى البلد المقيم فيها المستهلك

 

 : الخصوصية وأمن معلومات التجارة االلكترونية   -2
إن التجارة االلكترونية عبر الشبكة المفتوحة تتطلب آليات فعالة وموثوقة لضمان أعلى         

ثبات  درجات الخصوصية واألمن، ويجب أن تنهض هذه اآلليات بمسؤوليات األمن والخصوصية وا 
أصالة الشيء أو صحة نسبه إلى صاحبه وعدم اإلنكار، وبما أن آليات الخصوصية واألمن 

ى شهادة وضمانة طرف ثالث موثوق به )مثل جهة حكومية( فإن التجارة المشخصنة تحتاج إل
 (  202 : 0222) عبدالفتاح ،   .االلكترونية والحالة هذه تحتاج إلى إرساء نظام دولي

إن أمن المعلومات عموما وأمن التجارة االلكترونية، هو أمن المعلومات المتبادلة على الخط       
التشفير حال ومخرجا مالئما إذ تعتبر برمجيات التشفير المتطورة أدوات  ولذا وجدت جهات في تقنية

حرب لذا تضع الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول المتقدمة قيودا ومراقبة على تصديرها 
ا، ويعتبر التشفير آلة ذو حدين، إذ أن استعمالها بدون رقابة قد يضر بأمن الدولة لذا نهخارج بلدا

ل على منع أنشطة التشفير المتقدمة التي يستعصي حلها أو منع التشفير كليا، تصر بعض الدو 
وهذا طبعا ال يخدم التجارة االلكترونية، غير أن التشفير سواء في المواقع الحكومية أو الخاصة 
أصبح أمرا مقبوال في ظل معايير التشفير التي هي جزء من أخالقيات استخدام التقنية وتشريعات 

 ( 022 : 0222.) حمدي ، خدامها المقرة بعد هذا التاريختنظيم است

 : إثبات العمليات -4
تنتج هذه المشكلة من ممارسة إتمام الصفقات الكترونيا دون وجود مستندات ورقية، األمر        

الذي يؤدي إلى صعوبة إثبات التعامالت والقيود وتحديد الحقوق وااللتزامات وذلك للحفاظ على 
ف يالحقوق الملكية والوفاء بالعقود االلكترونية، وبالتالي السؤال الذي نحاول اإلجابة عليه هو ك

 (  201 : 222  ) عبدالفتاح يتم إثبات التعامالت المنفذة عبر االنترنت وهي عمليات غير مادية
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 ومن أجل معالجة هذا اإلشكال طرحت عدة طرق منها:

 سيع شروط قبولية االثبات بواسيلة التسجيل االلكترونيتو  -أ
 .إما توسيع فكرة بداية اإلثبات الخطي -ب
 لاللتزام باإلثبات الخطي إلى جانب استثناءات قانونية قائمة؛إما بوضع استثناءا جديدا  -ج
ما بتوسيع نظام حرية اإلثبات ليشمل مجمل العالقات المهنية وليس فقط العالقات  -د وا 

 التجارية؛
 االعتراف القانوني بصالحية التوقيع االلكتروني كما قامت بتنفيذه بعض البلدان. -ه
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 المبحث الثالث

 التاثير بين متغيرينعالقة 

اولة للخروج عن االطر التقليدية التي لم تعد مح يشهد الفكر التسويقي في الوقت الراهن      
تجدي نفعا في معالجة حالة عدم اقناع الزبون بمجمل السياسات التسويقية وعلى وجه الخصوص 

ر درة على احداث التغيالترويجية منها , لذا ظهرت العديد من االفكار الخالقة التي تمتلك الق
المطلوب ولعلى استراتيجية اىلتسويق الخفي احدى اهم تلك االفكار التي نالت وال تزال اهتماما 
كبيرا من الشركات العالمية التي قطعت اشواط كبيرة في طريق النجاح جراء تطبيق هذه 

 االستراتيجية.

ل الكتاب رؤيتان متناقضتان من قب استراتيجية التسويق الخفي نظرا لحداثة الفهوم فقد تنازعت 
والباحثين في هذا المجال ترى فيه االولى اداة خادعة تستخدم اليهام الزبون  وايقاعه في شرك 
التضليل على حين غرة دون مراعاة لحقوقه. مستندة في ذلك الى حق الزبون في انتقاء الوسيلة 

 المكان المالئم له .الترويجية المناسبة  لميوله ورغباته فضال عن التوقيت و 

في حين ان الرؤية الثانية ترى فيه استراتيجية نمعاصرة تحقق االنعتاق من حكالة الجمود والتكرار 
المقيت لمجمل االنشطة الترويجية التي تستخدمها الشركات والتي لم تعد ذات جدوى في احداث 

 التأثير المطلوب في سلوك الزبون . 

تتميز التجارة االلكترونية باالنفصال الواضح بين الموقع الجغرافي والنشاط التجاري المتداول فالسوق 
االلكترونية مفتوحة بدون حدود سياسية او جغرافية وبالمقابل فانها تتكون من كاقفة العمليات التي 

الم وذلك داخل ليم واستوتعاقدوبيع وشراء وتسيقوم عليها مفهوم التجارة التقليدية من عرض واعالن 
 الدولة وخارجها بأستخدام شبكة اتصاالت عالمية .

محل هذه التجارة سلع غير رقمية )مادية( يكون تداولها عبر وسائل االتصال االلكترونية وتخضع 
عملية نقلها وتسليمها الطرائق الممماثلة للسلع المتداولة بالطرائق المعتادة وسلع رقمية تمثل في 

يتم تداولها ونقلها عبر وسائل االتصال االلكتروني وتخضع عملية لومات في عدة اشكال اغلبها مع
نقلها وسليمها للطرائق المماثلة للسلع المتداولة بالطرائق المعتادة وسلع رقمية تمكثل في اغلبها 
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معرفة لمعلومات  في عدة اشكال يتم تداولها ونقلها عبر وسائل االتصال االلكترونية وهذا يعني ان ا
ى بروز اتجاهين على المستو اصبحت وجها مظافا القتصاد جديد قائم على المعرفة والمعلومات 

الدولي احدهما يرفض فرض الضرائب على معاملة التجارة االلكترونية تنادي اليه بعض المنظمات 
هذه  والدولية كمنظمة التجارة العالمية المجال لفرض ضرائب على المعلومة والضرائب ستعيق نم

النوع من التجارة وستؤدي الى انخفاض مستوى استخدام االنترنت من مستخدمي الشبكة فال ضرائب 
 على االنترنت.

االتجاه الثاني يدعو الى تنظيم استخدام التجارة االلكترونية ضريبيا بعد تنظيمها بالتشريعات الخاصة 
ات على هلك لذا فرضت ضريبة المبيعبممارسة التجارة االلكترونية وتطبيقا لقوانين حماية المست

 ه التجاريه البيع والشراء التي تقوم فيها الشركات االجنبيه .االنشط

تتجه االراء الفقهيه الى اتجاهين االول يرفض فرض الضرائب على التجاره االلكترونيه     
عدها التنظيميه افالضرائب ستقيد استعمال االفراد لهذه التقنيه الى جانب ان الضرائب بمبادئها وقو 

المطبقه ال تتفق وطبيعة التجاره االلكترونيه الى جانب ان فرض الضرائب سيؤدي بسبب تعدد 
وجود  والثاني يؤيد فرض الضرائب النالى اتساع مشكلة االزدواج الضريبي المعايير الضريبيه 

يال مما يؤدي حتاقتصاديه بدون تنظيم يحقق نتيجتين االولى ازدياد حاالت االستغالل واالانشطه 
الى االضرار بالقواعد التي تقوم عليها تشريعات حماية المستهلك من جهة اخرى فان مضمون 
العداله االجتماعيه يتعارض والموقف الداعي لعدم فرض الضرائب على المتعاملين بالتجاره 

ممارسة التجاره لااللكترونيه اذ المساواة قانونية عند الخضوع للضريبه باستعمال الطرق التقليديه 
 .وعدم الخضوع ان تحقق ذلك بالتقنيه اال لكترونيه
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   .االستنتاجات.

 يمكن ادراج ابرز االستنتاجات التي خلصت اليها الدراسة فيما يلي..

 تعد لم التي التقليدية األطر عن الخروج محاولة الراهن الوقت في التسويقي الفكر يشهد -1

 وجه الخصوص وعلى التسويقية السياسات بمجمل الزبون اقتناع عدم معالجة حالة في نفًعا تجدي

 التغيير إحداث على القدرة تمتلك التي الخالقة األفكار العديد من ظهرت لذا منها، الترويجية

 اهتماًما تزال وال نالت التي األفكار تلك إحدى أهم الخفي التسويق استراتيجية ولعل المطلوب

 هذه تطبيق جراء طريق النجاح في كبيرة أشواًطا قطعت التي العالمية الشركات من كبيرا

 .االستراتيجية

ال يوجــد اهتمــام كــافي من قبــل البــاحثين والكتــاب ســــــــــــــواء كــانوا عراقيين او من انحــاء الوطن  -0

 العربي عن نظام التسويق الخفي بالرغم من اهميته في جذب المستهلك .

 أداة األولى فيه والباحثين حول التسويق الخفي ترى الكتاب قبل من متناقضتان توجد رؤيتان -2

يقاعه الزبون إليهام تستخدم خادعة  لحقوقه ..في دون مراعاة غرة حين على التضليل شرك في وا 

 المقيت والتكرار الجمود حالة من االنعتاق تحقق معاصرة استراتيجية فيه ترى الثانية الرؤية أن حين

 التأثير إحداث في جدوى ذات تعد لم والتي الشركات تستخدمها التي الترويجية لمجمل األنشطة

 الزبون . سلوك في المطلوب

 ان جذب المستهلك يعد من المواضيع الهامة التي يجب ان تدرس من ضمن التسويق الخفي -4

اد ز  لكن االنترنت ومواقع التواصــل االجتماعي منالتســويق الخفي هو في الحقيقة غير جديد و -2

 في ازدهاره وتطور تقنياته

ضـــــــــمن اعتبارات اخالقية واجتماعية تؤدي الى من ادوات التســـــــــويق الخفي يمكن االســـــــــتفادة -2

 .تحسين صورة المؤسسة بطريقة ايجابية 
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 التوصيات ..

تجميع وتحليل البيانات والمعلومات التي تتعلق بسلوك المستهلك من  الخفيان على مسؤولي التسويق  -1
 ه.اجل جذب

 عن الشركات ابتعاد خال من الخفي التسويق يتضمنها التي اإليجابية الجوانب بتعزيز القيام ضرورة -0
 ســبق عرضــها التي تقنياته من أيا خالل من اإلعالنية الرســالة عرض في والتهويل التضــليل أســاليب -2

 .آنًفا
 في فاعلة أداة يمثل كونه الخفي التســـــويق ممارســــات تفعيل على التســــويقية الجهود تركيز ضــــرورة  -4

 .واسع نطاق وعلى الشركة التعريف بمنتجات
 أن شريطة الشركة بمنتجات للتعريف )أعمال ورجال وفنانين أطباء( المشاهير استخدام نطاق توسيع  -2

 .الزبون شكوك تثير ال عفوية بطريقة يتم ذلك
 المجتمعية في منهج التسويق الخفي والتقاليد والعادات األخالقية الجوانب مراعاة  -2
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