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  تخصيص والخصوصيةال

التخصيص: ■  

التخصيص: مفهوم  - 

 عينب األخذ ثم ومن منها واالستفادة باملنظمات الخاصة اإلنترنت مواقع في الزبون  خبرات تخصيص به يقصد

 تمدةاملس واملعلومات البيانات هو مجموعه التخصيص نأ القول  يمكن . أيضاالزبون  من متوقع هو  ما لكل االعتبار 

 رحلةم بدءا من املناسب املنتج إنتاج في عليها يعتمد حيث عالية، بدقه حاجاته وتلبي تخصه التي و  الزبون  من

                  .                                            مجموعة ... الخ أو  زائرا أو  أو مستهلكا زبونا كان سواء املستخدم يرض ي بما تسليمه إلى تصميمه

.                                                                                                                   

:التالية لألسباب وذلك الشخص ي البيع تفعيل من تمكن التي العناصر  أهم من التخصيص يعتبر عنصر    

 سواه دون  صهلتخصي ةكبير  مكانيهإ للمستخدم يتيح االنترنت مواقع في املتوفرة الذكية البرمجيات على االعتمادإن  -1

 لكامب الشراء يريد زبون  كل ما متجر  صيخ نأ التقليدي البيع في يصعب حيث ة،البيعي بالعملية املستخدمين من

 نم ةمحدد نواعل  الشخص ي البيع عمليات ةحال في ال إ مر ال  هذا ةاستحال و  الزبائن ةكثر  نتيجة والرعاية االهتمام

 املنظمة قبل من والرعاية االهتمام بكامل اللحظة بنفس املشترين من لوفال مئات تخصيص يمكن بينما ،املنتجات

  .         الذكية البرمجيات طريق عن خر ال  منهم يأ يعرف نأ دون 

 نأب ملشتري ا يرغب ال  حيانال  من كثير  يفف ة،ضافيإ خصوصيه ويمنحه بنفسهيزيد التخصيص من ثقة املستخدم  -2

لكترونية اإل البيئة في ماأ ،بالتسوق  يرغب ينأ ومن تفضيالته هي وما يريد وماذا املتجر  في جانبه لىإ يقف من يعرف

  .                                                                 كامل بشكل يتحقق مر ال  هذافإن 

 بعين ذيأخ الذيو  الحديث التسويق دعائم رساءإ في يسهم الذي مر ال  املستخدم مع كامال  تفاعال يتيح التخصيص  -3

 . التسويق علوم بها مرت ةسابق ةتاريخي ةمرحل يأ من كثر أ الزبائن ورغبات حاجات االعتبار 
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أهداف التخصيص:  -  

التالية:  هدافاأل  تحقيق لىإ التخصيص يسعى   

 من املزيد هومنح التقليدية البيئة في خرينال  الزبائن مامأ الزبون  ورغبات خيارات بكشف املتعلقة املشاكلتجاوز  -1

  .                                                                                                      واالهتمام الثقة

 الزبون  ورغبات حاجات تحديد عبرها املنظمة تستطيعة عكسي كتغذية املستخدم فعل ردود من الستفادةا -2

  بدقة.                                                                                                                      

  ة.        ممكن ةفتر  طول أ عليهم املحافظة ثم ومن الوالء ةزياد عبر  دائمين عمالء لىإ املنظمة زبائن تحويل -3

 ةمليع فاعليه مستوى  على الحكم يمكن ، حيثاملستخدم احتياجات الى استنادا نتجاتامل وتطوير  عدادإو  تصميم -4

 يبحث التي القيمة وتحقيق الزبون  و أ املستخدم حاجات ةوتلبي شباعإ على املنتج هذا ةقدر  عبر  املنتج تصميم

  .                                                                                                         عنها

 التي ةالقيم مع االرتباط تحقيق لىإ السعي ةقاعد من التسويق ةعملي تنطلق حيث ،املنتجات تسويق على العمل -5

 املنتج طرح يف وينجح املدركة القيمة مستوى  على التأثير  في فاعال  دورا التسويقي النشاطيلعب و  ،املشتري  ليهاإ يسعى

 عملياتال فيو املنتج تصميم في التخصيص نأ القول  يمكن ذلكل بون.الز  ورغبات حاجات تحقق التي باملواصفات

 .                                                                                    نترنتاإل  بر ع التي تطرحه املنظمة نجاحو  املنتج نجاح لتحقيق ةحاسم حدداتم هي والتسليم البيععمليات و  التسويقية

مكونات التخصيص:  -  

  : التالية الفاعلة املكونات توفر  من البدفإنه  صيصالتخ نجاح ضمانل

 املحتملة سواقوال  املستهدفة الحالية السوقية القطاعات تضمنوي الزبائن: أو  املستخدمين مجتمع -1

  .                                                                                                                          واملتوقعة

 املتجر  مستوى  تصنيف على تعمل التي عمالال  قواعد من ةمجموع املحرك هذا يتضمن التخصيص: محرك -2

 .                                  يالئمها بما املناسبة سواقال  استهداف لىإ والتخطيط يسعالو  لكترونياإل
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ضمن البيئة اإللكترونية.                                    لتعقب الزبون أو املستخدم  مناسبة أدواتتوفر   3-  

 واستخراج لكترونياإل املتجر  مع تجري  التي التعامالت من البيانات تخزين بذلك قصدي البيانات: واستخراج تخزين -4

  ة.                                                                 محدد مفردات تخص التي الالزمة البيانات

 عرضو  املتنوعة والخدمات رشاداتواإل  والنصائح املعلومات ويتضمن نترنتاإل  عبر  توزيعه يجري  ما وهو  املحتوى: -5

 ... الخ.                                                                        الترويجية والحمالت السلع

                                                   اإللكترونية. الذي يمكن أن ينجح ضمن السواق املحتوى  معرفة -6

 عن جمعها يجري  التي واملعلومات البيانات من فائدة كبر أ لتحقيق االلكتروني: قبالتع دواتأ في الكافي االستثمار  -7

  .                                                                                                              الزبون 

 اتحاج ناسبت ةودقيق ةمحدث ةمتجدد ةبصور  املوقع محتوى  على للحصول  واملتناسقة املتكاملة الجهود بذل -8

  .         القرار صناعه في والسرعة مستمرة ةومراقب ةمالحظ عمليات يتطلب وهذا ،الزبائن ورغبات

 ملوالعصيص التخ نظام داخل تقع التي واألخطاء املشاكل وإدراك معرفة على قادرا التخصيص طاقم يكون  أن -9

 .                                                                                      فورا معالجتها على

الخصوصية: ■  

مفهوم الخصوصية:  -  

 ،إللكترونيةا البيئة في هميتهاأ زادت التي مور ال  من وهي ،االلكتروني التسويقي املزيج عناصر  أحد الخصوصية تعد •

 للبائع اللوم توجيه عبر  العملية ضبط إذ بإمكانه الزبون  قبل من بها التحكم يمكن التقليدية البيئة في ةالخصوصيف

 ةيضافإ معلومات إعطائه الزبون  من الطلب البائع يحاول  عندماك، فنتهالال  تتعرض تهخصوصي نأب يشعر  عندما

 ةزيادل عنه اتبيان ةتعبئ الزبون  من تطلب برامج هناكف  اإللكترونية البيئة في ماأ ،طلبهل االمتثال عدم زبون لل يمكن

 ةعملي تمامإ من الزبون  يتمكن نل تعبئتها عدم حال في ة، و البيعي العملية موثوقية

  .                                                                                               الشراء
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 مصطلح .الخاصة وحياته الشخصية معلوماته على الحفاظ في الفرد حق بأنها الخصوصية الباحثين بعض يعرف •

 لسيطرةا في الحق يضمل واسع نطاق على تطور  الخيرة العقود فيو ،الخاصة ةالحيا نطاق لىأيضا إ يشير  الخصوصية

 ركاتالش و أ الحكومات قبل من خصوصيةلل ةقانوني غير  النتهاكات التعرض عدم حق ويدخل الشخصية البيانات على

 .                                                                                                                    الدولة دستور  في الحاالت بعض فيو الدول  من كثير  قوانين في فرادال  و أ

 علوماتوامل البيانات بخصوص القضايا من مجموعة تقرير  في واملنظمات والجماعات فرادال  حق عن الخصوصية تعبر  •

                                                                    القضايا: هذه وأهم تخصهم التي

ة. تجاريال بالعمليات البدء قبل الزبون  و أ للمستخدم بالنسبة كامل بشكل املنظمة ةهوي حوضو    1-  

  .االلكتروني املتجر  جانب من باستخدامها املسموح واملعلومات البيانات نوع تحديد -2

  .االلكتروني املتجر  جانب من باستخدامها املسموح واملعلومات البيانات ةكمي تحديد -3

 ترونيااللك املتجر  قبل من واملنظمات والجماعات فرادال  تخص التي واملعلومات البيانات استخدام ةكيفي تحديد -4

 .                                                                                                      الويب ومواقع

.االلكتروني املتجر  جانب من واملعلومات البيانات استخدام توقيت تحديد -5  

 

 من كاف قدر  على الحصول  بين التوازن  تحقيق ضرورة في تتجسد ةكبير  صعوبة اإللكترونيةتواجه املتاجر  الواقع في •

 أخرى.                                                                                                           جهة من الزبون  هذا خصوصيه انتهاك وعدم جهة من الزبون  تخص التي الشخصية واملعلومات البيانات

سلوكه  صدوتر  اإلنترنت عبر  الزبون  بتعقب تقوم كثيرة ويب ومواقع الكترونية متاجر  هناك أن أيضا إلى تجدر اإلشارة •

 د جعلق المر  وهذا الزبون، موافقة وتوزعها بدون  وتستخدمها واملعلومات البيانات عنه وتجمع مشترياتهو  وزياراته

 اإلنترنت مع التهتعام في الزبون  سرية بقضايا تهتم التي والقوانين والنظمة التعليمات باإلنترنت تصدر  املعنية الجهات

                                              اإللكترونية. العمال و مع منظمات

 تستفيد ثم أخرى  مواقع ضمن إعالنية أشرطة بإدخال تقوم كثيرة مواقع عن الكشف جرى  خر، فقدآجانب  من •

 اليبوأس بوسائل واملعلومات البيانات هذه وتستخدم تلك املواقع الشخصية للزبائن الذين يزورون البيانات من
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 يعرض ذاالشرطة اإلعالنية وه تتضمن التي اإللكترونية املواقع واملتاجر  لتلك الخصوصية سياسة مع تتفق ال  وشروط

                                                           مع الزبائن للخطر. مصداقيتها

 

عناصر تحقيق الخصوصية:   -  

ما يلي:   أهمها من اإللكترونية الخصوصية لتحقيق الالزمةالهامة و  العناصر  من ةمجموع هناك   

 نل يةالشخص واملعلومات البيانات هذه نأب واملعلومات البيانات يجمع الذي االلكتروني املتجر  يكفل نأ ينبغي -1

  نفسه.                                                        الزبون  وموافقه تصريح دون  من تستخدم

 ،لشخصيةا واملعلومات البيانات مع التعامل بموجبها سيجري  التي الكيفية عن االلكتروني املتجر  حصيف نأ ضرورة -2

 املالحظة هذه دراجإ يجري  نأو  الخصوصية ةسياس ضمن ةواضح ةمالحظ ةصور  في أن يكون هذا اإلفصاح وينبغي

                                                          .                                                         واملعلومات البيانات جمع في املباشرة قبل

لها. كما ومستوى  دقتها مدى من والتأكد تخصه التي البيانات لىإ الوصول  من الزبون  تمكين -3   

ه. من جمعها يجري  التي واملعلومات البيانات استخدام بخصوص الزبون  مامأ خياراتة عد وضع -4  

  

للزبون؟ الشخصية البيانات على اإللكترونية املتاجر  تحصل كيف  - 

 مقابل، ن بدو  ويب موقع أو  الكتروني متجر  أي إلى الشخصية ومعلوماته بياناته يقدم ال  الزبون  أن إلى اإلشارة من بد ال  •

 ناعواقت وإدراك شعور  أي أن ما يقدمه. يبرر مقابل على الحصول  أجل من إال  واملعلومات البيانات هذه يقدم ال  فالزبون 

 قيمة ما لتشك التي الشخصية ومعلوماته بياناته عن االفصاح إلى يدفعه ما هو  عليها سيحصل التي بالقيمة الزبون 

                                                          االلكتروني.  للمتجر 

 ةالشخصي واملعلومات البيانات على عبرها اإللكترونية املتاجر  تحصل مختلفة وأساليب عدة وسائل هناك •

  يلي: ما منها نذكر  للزبون 
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 سلعه) ام نتجم يشتري  عندما الزبون إذ أن  ،والشراء البيع عمليات عبر  الشخصية واملعلومات البيانات على الحصول  -

 هعلوماتمو  بياناته من مهم جانب عن صحفي نهإف اإللكترونية املتاجر  حدأ من (ةخدم و أ

  .                                                                                                                         الشخصية

: مثل للزبون  متنوعة خدمات تقديم عبر  الشخصية واملعلومات البيانات على الحصول  -   

ةجديد منتجات عن ماالعال  خدمات   

متعددة اتغل لىإ الترجمة خدمات   

د واملواعي باملناسبات التذكير  خدمات   

 لشخصيةا واملعلومات البيانات على حصول لل أن تسعى االلكتروني املتجر  على إدارة يجب نهأ على التأكيد يجب هناو  •

 .                                                                                                                         لكترونياإل املتجر  في الزبون  ةثق تحقيق من خالل ال إ يتحقق نأ يمكن ال  وهذا املصداقية ذات والدقيقة

حماية الخصوصية:  -  

 واملعلومات البيانات ةخصوصيل الحماية ةيعمل لتحقيق ااستخدامه يجب ةتكنولوجي حلول  ةعد هناك

                                                                        ي:   يل ما التكنولوجية الحلول  هذه من ،الشخصية

   الخصوصية تفضيالت أوال: برنامج

 للمتجر  الزبون  عنهايفصح  التي الشخصية واملعلومات البيانات ةخصوصي ةحماي لىإ البرنامج هذا يسعى

 الزبون  تمكين جلأ من تصميمه جرى  وقد العاملية العنكبوتية الشبكة اتحاد صممه البرنامج وهذا ي،االلكترون

 يصرح التي الشخصية واملعلومات بياناتال مع التعامل بخصوص الخيارات من ةمجموع مامهأ يكون  نأ من

 دهايعتم التي الخصوصية سياسة بين املقارنة ةفرص للزبون  يتيح البرنامج هذا يضاأ .االلكتروني املتجر  لىإ بها

 عن والكشف الخصوصية ةلأمس بخصوص الزبون  يفضلها التي الشخصية املعايير  وبين االلكتروني املتجر 

 التي النمطية املصطلحات من وقاموس مفردات يتضمن البرنامج هذا. الشخصية واملعلومات البيانات

 اإللكترونية املتاجر  هاستخدمتالتي  والبيانات العناصر  من ةومجموع الخصوصية ةسياس لوصف تستخدم

                                                                                       . الخصوصية ةسياس في الويب ومواقع
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التشخيص عدم برامج  ثانيا: 

 اإللكترونية املتاجر  مواقع و  الويب اقعمو و  جانبمن  الويب اتمستعرض بين الوكيل ور د البرامج هذه تلعب

                                                : لدينا البرامج هذه منو  الزبون  ةهوي خفاءإ على وتعمل ،خرآ جانب من

Zero knowledge system 

Safe web 

Anonymizer 

 هذه نأ بسبب ،اإللكترونية التجارة وتبادالت تعامالت تدعم ال  نهاأ و ه البرامج لهذه الساسية لسلبيةا -

بون.                                                          بالز  املتعلقة ةتعريفيال شخصيةال علوماتو امل املالية املعلومات نقل ةعملي تتطلب والتبادالت التعامالت

.                                                                                                          

................................................................................................................  
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