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 لكترونيةمالءمة المنتجات والعمليات للتجارة اإل

 
 يمكن تصنيف مالءمة المنتجات والعمليات للتجارة اإللكترونية إلى نوعين:

 استهالكها )استخدامها( فكرياً أو نفسياً:النوع األول: المنتجات التي يمكن 

وهي المنتجات غير المادية التي يحتاجها اإلنسااااش إلعاااباع فاجات فكرية أو نقساااية كتراءة الكت  

 .أو مشاهدة األفالم أو االستماع للموسيتى أو اإلثراء المعرفي

من المنتجاااات المال ماااة جااادا  للتجاااارة  CDيمكن اعتباااار بعل المنتجاااات كاااالكتااا  وأ را  

اإللكترونية كونها ال تتطل   من العميل التيام بقحص وتجري  خصاااا صاااها القي يا ية  بل التيام بشااارا ها  

فنساااااحة وافدة من كتات ما تطابم تماما  جميع النسااااات األخر  التي يت  تداولها  فالعمالء  ليال  ما يهتموش 

بكل نسحة يرغبوش بشرا ها  وه  ال يسعوش لقحصها والتأكد من خصا صها  بالمواصقات الد يتة المرتبطة

  بل عرا ها.

ً يمكن استهالكها ال : المنتجات التي الثانيالنوع   :إالّ ماديا

يعد  هذا النوع مشااااااابها  تماما  للمنتجات المعروفة في البيئة المادية  والتي يصااااااع  معها تجاو  

تكوش التجارة اإللكترونية داعمة النتشاااااااارها والتسااااااويم لها من خالل  طبيعتها القي يا ية  لكن يمكن أش

 سلسلة من العمليات واللوجستيات المساعدة في البيئة اإللكترونية.

في البيئة اإللكترونية داعما   ويا  مع تطور التكنولوجيا  أصاااااابحي العديد من العمليات التي يت  تنقيذها ف

 كية والسلع الوسيطة.للمنتجات المادية كالسلع االستهال

إش أفد العمليات التي يمكن اعتبارها مال مة بصاااااورة خاصاااااة ألنشاااااطة التجارة اإللكترونية هي 

بيع المنتجات االستهالكية )األساسية(  ويمكن تعريقها على أنها مجموعة السلع أو الحدمات التي  عمليات

كما أش مي اتها أصااابحي نمطية ومعروفة  مونهاجين الذين يتد  يكوش من الصاااع  تميي ها بين محتلل المنت  

بشااااااكل جيد  والجدير بالذكر هنا أش القرق الوفيد الذع يتو عت المسااااااتهلل عند المقاضاااااالة بين المنتجات 

االسااتهالكية هي السااعر فتم  فمعدات المكات   والصااابوش  والحواسااي  والكت  هي أمللة عن المنتجات 

 وا ع اإللكترونية كمو ع أما وش.االستهالكية التي يت  بيعها عن طريم الم

والجدير بالذكر أنت ال يمكن اعتبار جميع المنتجات االسااتهالكية )األساااسااية( ساالعا  مال مة للتجارة 

اإللكترونية  فالساااااالعة التي نرغ  ببيعها إلكترونيا  يج  أش تتمتع بمجموعة من الحصاااااااا ص المرتبطة 

دير بالذكر أنت يمكن الرتقاع  يمة الساالعة بالنساابة لو نها بسااهولة فقظها وترتيبها وعااحنها وتسااليمها. والج

ملاال   ويا   DVDأش يجعل تكلقة عااحنها ال تتجاو  نساابة ضاائيلة من السااعر اإلجمالي للبيع  وتعد أ را  

عن السااالع التي تمتلل معدل  يمة مرتقع بالنسااابة لو نها  أع أش السااالع التي تعد متساااتة من نافية فجمها 

ا يمكن أش تعد أكلر بساااطة وسااهولة في الشااحن وأ ل تكلقة أييااا   ويمكن هنا  كر بعل ومتاسااها وو نه

األمللة عن الساالع التي تمتلل خصااا ص عااحن جذابة كالكت  والمالبذ واألفذية ومعدات المطبت والعديد 

 من األدوات المن لية األخر .

الساااهل بيعها عبر اإلنترني  كتلق يونات ساااوني من سااامعة  وية لعالمتهاإش المنتجات التي تمتلل 

تتلل من محاوف المشااترع أكلر من منتجات ال تمتلل عالمة تجارية  وية   لل أش العالمة التجارية التوية 

. فالمجوهرات اعتبار أنت سيشترع عيئا  ما دوش أش يراه مباعرة وعلى أرض الوا ععلى  المرتبطة بالجودة

ساابة لو نها  والكلير من العمالء يترد دوش في عاارا ها ما ل  يتوموا مرتقعة اللمن تمتلل  يمة عالية جدا  بالن

بقحصها عحصيا  إال في فاالت خاصة عندما تكوش العالمة التجارية معروفة جدا  أو أش الجهة البا عة تتبع 

 سياسة إرجاع كريمة  جدا .
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الموجهة لجماعات  ومن المنتجات األخر  التي تعد مال مة للتجارة اإللكترونية هي تلل المنتجات

صغيرة من العمالء ومو عة جغرافيا   وتعد الكت  المصورة التابلة للتحميل ملاال  فيا  على  لل النوع من 

 المنتجات.

إش األساااااااالي  التتليدية للتجارة تعد أكلر مالءمة من التجارة اإللكترونية عند التيام ببيع منتجات 

لملال  يتطل  بيع عتار تجارع كبير كمية كبيرة جدا  من تحتاج لمهارات البيع الشاااااحصاااااي  فعال سااااابيل ا

األموال واللتة المتبادلة بين األعااااااحا   وفتى عند التيام بعرض  لل العتار للبيع على اإلنترني ف نت 

سوف يتطل  تواصال  عحصيا  بين البا ع والمشترع لكي يتقاوضوا على عروط العتد. وتستحدم العديد من 

جا  يعتمد على التواصاااال الشااااحصااااي المدع  بحيااااور إلكتروني لبيع منتجات ملل مشاااااريع األعمال م ي

 المالبذ العصرية والمتتنيات األثرية أو معدات الطعام الحاصة.

ن  ويعمل الم ج االستراتيجي بين التجارة التتليدية والتجارة اإللكترونية بصورة مللى عندما تتيم 

صي والسلع األساسية  فعلى سبيل الملال  يجد معظ  الناس عمليات األعمال كال  من عناصر القحص الشح

معلومات على اإلنترني عن السااايارات الجديدة أو المساااتعملة  ويتوموش بالعديد من األبحار والدراساااات 

عن النما ج والتصاااااميمات المحددة  بل أش يترروا  يارة مكاش العرض لكي يشاااااتروا السااااالعة. وفي فالة 

دم التجارة اإللكترونية طريتا  جيدا  للمشااااترين لكي يحصاااالوا على معلومات عن الساااايارات المسااااتعملة  تت

الموديالت المتوفرة  ومي اتها وسااااااعرها  كما يمكن للباعة أييااااااا  أش يساااااااعدوا المشااااااترين على إيجاد 

المركبات التي تتطابم تماما  مع متطلباته  الحاصااااة. إش مد  الشااااروط المرتبطة بالساااايارات المسااااتعملة 

 عناصر التجارة التتليدية المرتبطة بالقحص الشحصي ج ءا  ر يسا  من التقاوض على عتد الصقتة. يجعل

 

 

 

Product/Process Suitability to Electronic Commerce 

Some products, such as books or CDs, are good candidates for electronic 

commerce because customers do not need to experience the physical 

characteristics of the particular item before they buy it. Because one copy of a 

new book is identical to other copies, and because the customer is not concerned 

about fit, freshness, or other such qualities, customers are usually willing to order 

a title without examining the specific copy they will receive. In later chapters, 

you will learn how to evaluate the advantages and disadvantages of using 

electronic commerce for specific business processes. Figure 1-5 lists examples of 

business processes categorized by suitability for electronic commerce and 

traditional commerce. As technologies develop, many processes that were strictly 

handled through traditional commerce have become more suitable for electronic 

commerce. This trend will likely continue. You will learn more about transitions 

of this type in Chapter 3. 
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One business process that is especially well suited to electronic commerce 

is the selling of commodity items. A commodity item is a product or service that 

is hard to distinguish from the same products or services provided by other sellers; 

its features have become standardized and well known. The only difference a 

buyer perceives when shopping for a commodity item is its price. Gasoline, office 

supplies, soap, computers, and airline transportation are all examples of 

commodity products or services, as are the books and CDs sold by Amazon.com. 

Not all commodity items are good candidates for electronic commerce. 

They must have an attractive shipping profile to be sold online. A product’s 

shipping profile is the collection of attributes that affect how easily that product 

can be packaged and delivered. A high value-to-weight ratio can help by making 

the overall shipping cost a small fraction of the selling price. A DVD is an 

excellent example of an item that has a high valueto-weight ratio. Products that 

are consistent in size, shape, and weight can make warehousing and shipping 

much simpler and less costly. Commodity items that have an attractive shipping 

profile include books, clothing, shoes, kitchen accessories, and many other small 

household items. 

A product that has a strong brand reputation—such as a Sony television—

is easier to sell on the Web than an unbranded item, because the brand’s 

reputation reduces the buyer’s concerns about quality when buying that item sight 

unseen. Expensive jewelry has a high value-to-weight ratio, but many people are 

reluctant to buy it without examining it in person unless the jewelry is sold under 

a well-known brand name or with a generous return policy. 
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Other items that are well suited to electronic commerce are those that 

appeal to small, but geographically dispersed, groups of customers. Collectible 

comic books are an example of this kind of product. 

Traditional commerce, rather than electronic commerce, can be a better 

way to sell items that rely on personal selling skills. For example, sales of 

commercial real estate involve large amounts of money and a high degree of 

interpersonal trust. Even if commercial real estate is listed online, it will usually 

require personal contact to negotiate the deal. Many businesses are using a 

combination of personal contact enhanced by an online presence to sell items 

such as high-fashion clothing, antiques, or specialized food items. 

A combination of electronic and traditional commerce strategies works 

best when the business process includes both commodity and personal inspection 

elements. For example, most people find information on the Web about new and 

used automobiles and do considerable research on specific makes and models 

before they visit a dealership to buy. In the case of used cars, electronic commerce 

provides a good way for buyers to obtain information about available models, 

features, reliability, prices, and dealerships, and also helps buyers find specific 

vehicles that meet their exact requirements. The range of conditions of used cars 

makes the traditional commerce component of personal inspection a key part of 

the transaction negotiation. 
 

 

  

https://manara.edu.sy/


 

 

 
/https://manara.edu.sy           42        

 

 

 : التجارة اإللكترونيةمقرر

 : أ د باسم غدير غديرالمحاضر

 

 :بيئة العمل الجديدةالعصرية في ضوء مات األعمال أنواع منظّ 

 
 تجدر اإلعارة إلى أش هناك عدة أنواع من منظمات األعمال فيما يتعلم بممارسة األعمال اإللكترونية:

 منظمات أعمال تمارس األعمال اإللكترونية فقط:  2-1

وهذه المنظمات إما أنها دخلي سوق األعمال اإللكترونية بعد أش كاش لها ممارسات وأعمال سابتة 

ميداش األعمال التتليدية غير االفتراضية. ث  تركتها وأغلتي محالتها التجارية التا مة على أرض الوا ع في 

)التتليدية( و لل بعد أش فتتي نجافا  كبيرا  في ميداش األعمال اإللكترونية عبر اإلنترني. وإما أنها دخلي 

ابتة باألعمال التتليدية أع أنها تباعر على سوق األعمال اإللكترونية مباعرة دوش أش يكوش لها تجربة س

أعمالها التجارية وتبدأ دورة فياتها عبر اإلنترني منذ اللحظة األولى  وهذا النوع من منظمات األعمال ال 

ل من ممارسة األعمال التتليدية إلى ممارسة األعمال اإللكترونية أو االنتتال من يعاني من مشكالت التحو  

دية إلى الم اوجة بين ممارسة األعمال التتليدية واإللكترونية معا   فهذه المنظمات ممارسة األعمال التتلي

تبني منذ اللحظة األولى موا عها التجارية على اإلنترني وتربطها بالنظ  الداعمة لها )من نظ  إمداد لوجستي 

داف األسواق المناسبة ونظ  مالية( وتبدأ في مباعرة نشاطها التجارع اإللكتروني بصورة تدريجية عبر استه

 لطبيعة منتجاتها من سلع وخدمات.

 :التقليدية المتجهة لألعمال اإللكترونيةمنظمات األعمال  2-2

أع أنها ل   التتليدية  أنشطتهاوالتي استطاعي كذلل أش تدخل على ميداش األعمال اإللكترونية إلى جان  

 لنجاح في األسواق اإللكترونية.تتو ل عن التعامل مع األسواق التتليدية عندما فتتي ا

 :المحضة التقليديةماتزال تمارس أنشطتها منظمات األعمال التي  2-3

إش  هذا النوع من منظمات األعمال لن يستطيع الصمود طويال  أمام التغي رات التي فرضتها البيئة اإللكترونية 

ر أدواتها وأ  سالي  العمل التتليدية لديها.وخاص ة على الصعيد التسويتي  لذلل البد  من أش تطو 
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 المنتجات في الّسوق اإللكترونية

 

 مفهوم وخصائص المنتجات في السوق اإللكترونية
 تمهيد.

 في البيئة اإللكترونية.ج طبيعة وخصا ص المنت  

 مقهوم تحطيم وتطوير المنت جات.

 االستراتيجية للمنظمة. سياق اإلدارة في المنتجات تحطيم وتطوير

 

 وآليات المنتَج في الّسوق اإللكترونيةسياسات 
 في السوق اإللكترونية.مصقوفة تسويم المنتج 

 .استحدام العالمة في تسويم المنتجات عبر اإلنترني

 .ج عبر اإلنترنيتحتيم تمرك  المنت  

 .المنتجات اإللكترونية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://manara.edu.sy/


 

 

 
/https://manara.edu.sy           44        

 

 

 : التجارة اإللكترونيةمقرر

 : أ د باسم غدير غديرالمحاضر

 مفهوم وخصائص المنتجات في الّسوق اإللكترونية
 

 تمهيد:
)المنت ج( أه   عناصر الم يج التسويتي عبر مرافل تطور تلل العناصر  ويكتس  هذا  يعد  عنصر

العنصر أهمية إضافية في السوق اإللكترونية بسب  وجود منت ج جديد من نافية  والختالف آليات تداولت 

ها بالس وق من جهة أخر   لذلل البد  من فه  طبيعة وخصا ص المنت ج في السوق اإللكترونية أو ما أسمينا

 االفتراضية أو سوق اإلنترني.

 

 :في البيئة اإللكترونيةج طبيعة وخصائص المنتَ 
ج جوهر العملية التجارية والتسويتية ومن ث    أساس جميع عناصر الم يج التسويتي  وتتس  يعد  المنت  

المنتجات إلى السلع والحدمات والمعلومات والمعارف )المنتجات الجديدة( ...الت. وللمنت ج الذع يباع عبر 

يانات والمعلومات  اإلنترني مجموعة من الحصا ص والصقات تتعلم بكيقية عرضت )العالمة التجارية  الب

في الموا ع اإللكترونية  Products Assortmentالتيمة...( وآلية الحصول عليت  ولعل تصنيل المنتجات 

يعد  من أه  الوسا ل التي تبين وتحدد خصا ص المنت ج عبر الشبكة )تصنيل باألر ام واألفرف 

ق ال بوش أو المستهلل/المست حدم. فعملية إعطاء كود خا  بكل منتج والقهرسة...(  بما يسه ل عملية تسو 

يحد ده بد ة أصبحي أكلر فاجة في بيئة العمل اإللكترونية  إ  أش ال بوش يحتار بالمشاهدة وليذ المعاينة 

 ومن ث    ف ش االعتباه وارد وربما يحلم مشكالت عدة عند التسلي .

التسويتي  ومراك  العمليات   وهو  ل  الم يج على المنت ج ناصر الم يج التسويتيجميع ع تعتمد

ج هنا هو ما تتدمت وتعرضت المنظمة عبر متجرها اإللكتروني على اإلنترني بتصد تحتيم التسويتية  والمنت  

 (2007)أبو فارة   أهداف المنظمة عبر إعباع فاجات ورغبات وأ واق ال با ن المستهدفين.

أو فكرة أو غير  لل( هو جوهر أع نشاط تجارع سواء كاش  أو خدمة إ ا  المنتج )سواء كاش سلعة

ج هذا النشاط نشاطا  تجاريا  تتليديا  أو نشاطا  تجاريا  عبر اإلنترني  ولكن عندما يجرع التعامل مع المنت  

الكلير من التيايا المتعلتة بالمنتج  بصورة إلكترونية في إطار ومحتو  استراتيجية األعمال اإللكترونية ف ش  

تصبح محتلقة  إ  أش التعامل بالبيع والشراء عبر اإلنترني يتل  ويغي ر الكلير من األسذ والمقاهي  السا دة 

 في عال  التجارة التتليدية.

 

   وهي:وأعكالها طبيعة المنتجات في البيئة اإللكترونيةوفي هذا المجال البد  من تقه  

 :(2010)غدير  ا تصاد المعرفة   منتجات معرفية تقسم إلى 

أساسها معرفي بالمطلم أع في جوهرها معرفية  ملموسة وهي منتجات غير منتجات معرفية محضة:  -

حطم وتصم  وتنتج وتصل إلى عكلها االستهالكي النها ي عبر ت   النها ي من المادة األولية إلى عكلها 

ر إلى  البشرع آليات التقكير )خطوط اإلنتاج( الموجودة داخل الدماغ  منتجات لها فهي معرفة تتحو 

وملقات الصوت والقيديو  المتنوعة والبرامج  الحواسي  كأنظمة تشغيل  والتبادلية  يمتها االستعمالية 

 والصور و واعد البيانات والمعلومات المجدولة المنتجة جميعها ضمن بيئة افتراضية محية.

تعتمد في   ملموسة وهي منتجات  : وتسمى السلع المعرفية)كثيفة المعرفة(منتجات سلعية معرفية -

ل المادة األولية فيها إال ج ءا  صغيرا  من مجمل مرافل إ  ال تشك    إنتاجها بشكل أساس على المعرفة

إ  ي عد    ملل المعالجات الحاسوبية وما عابهها من المنتجات  كالمنتجات اإللكترونية الد يتة  إنتاجها

ٍل آخر في العملية اإلنتاجية فج  المعرفة المبذول إلنتاج معالج فاسوبي أكبر من دخ  بدءا  من   أع م 

بها  ة التي يتطل  وصوال  إلى المعرفة الحال    ابتكار التصمي  ووضع الحوار ميات الرياضية المعتدة
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أو صنع المكا ن التي   إنهاء صنع تلل المعالجات كاختيار المعمارية األنس  واألكلر تبديدا  للحرارة

 من درجة الميكروش والنانو متر.يمكنها التعامل مع فجوم 

  :وهي خدمات نشأت في بيئة العمل اإللكترونية االفتراضية التي أرسي دعا مها منتجات خدمية

مها موا ع اإلنترني والمؤسسات العاملة على وهي تتعلم بالحدمات الجديدة والمبتكرة التي تتد    اإلنترني

أع تنتهي من بدء إنتاجها  بالمطلم الشبكة )المؤسسات االفتراضية(. ويمكن أش تكوش منتجات خدمية 

تحويل   مها المصارف اإللكترونية: استعالم عن رصيدإلى استحدامها على الشبكة كالحدمات التي تتد  

ي مباعرة ضمن البيئة االفتراضية. ويمكن أش تكوش منتجات خدمية وهنا تبدأ الحدمة وتنته أموال  الت 

كحج  غرفة في فندق أو متعد في  الشبكة محتلطة تبدأ على الشبكة وال تنتهي إال عند االستحدام خارج 

 طا رة...

 

وتظهر خصائص المنتج في البيئة اإللكترونية عبر مجموعة ممارسات تستطيع المنظمة القيام بها في    

 ه البيئة منها:هذ

تصمي  المنتجات باستحدام الحاسوت بدال  عن أسالي  التصمي  التتليدية فيث توجد العديد من  -

 لة للتيام بهذه المهام.البرمجيات الجاه ة والمقص  

انتشار المنتجات عبر عبكات اإلنترني واإلنتراني واإلكستراني باإلضافة إلى العديد من األسالي   -

  تتطل  تدخال  من  بل البشر التي تشتمل على آالف السلع والحدمات. اإللكترونية التي ال

  الحصول على معلومات فورية وفي الو ي الحتيتي عن أوضاع المنتجات والعالمات التجارية -

التيام بعمل البحور الحاصة  والحصص التسويتية و لل عبر عبكات االتصاالت المتطورة أييا  

شراء فيث أصبح الحصول على بيانات ومعلومات تقصيلية محدثة بالسوق والمستهلكين وسلوك ال

عن النشاطات القعاليات التسويتية كافة أمرا  سهال  ليذ هذا فحس  بل أصبح من الممكن الحصول 

رق المبيعات ونبل السوق وتتدي  النصح والمشورة للمستهلكين والعمالء على معلومات عن ف  

 بشبكات االتصال. بنترة بسيطة عبر القأرة أو الربم 

والمعروف باس   (new product protestingالجديدة )استحدام نمو ج االختبار التبلي للمنتجات  -

 وش خصوصا  في إليت المسو   أمجال تطبيتي  فيث يلج 100( في أكلر من assessor) نالمحم  

للتنبؤ بالحصة السو ية مجال المنتجات الجديدة والبحث والتطوير كأداة غاية في الد ة واإلتتاش 

ج في دورة للصنل  وعمل دراسات الجدو  اال تصادية للمنتجات  والتعرف على مرفلة المنت  

 فياتت.

لإلنترني  أصبح ب مكاش المشترين التيام بمتارنة المنتجات المعروضة  بقيل استحدام المنظمة -

 لبحث عن أفيل العروض.مما له  فرصة ا ي( بشكل مباعر وفي الو ي الحتيتonlineعلى الحم )

أصبح باإلمكاش الحصول على الحدمات اإللكترونية المحية  فيث أش الحدمة اإللكترونية المحية 

د  فيث تت  كافة العمليات هي: تلل  الحدمة التي يحصل عليها العميل دوش أع  اتصال مادع مع الم و  

لكترونية فصريا   ومن أمللتها تتدي  الحدمات المترتبة على إنتاج الحدمة وتوصيلها وما بعدها بالوسا ل اإل

)التعلي  عن  (  والتعلي  اإللكترونيe-travel( والسقر اإللكتروني )e- banking)إلكترونيا  المصرفية 

 (e-Auctionsاإللكترونية ) المالية اإللكترونية  والم ادات (  والتعامالتDistance Education)بعد( 

 .(etudiantdz.com) اإللكترونية األخر ومئات الحدمات 
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 مفهوم تخطيط وتطوير المنتَجات:
من الموضوعات الر يسة  ات األهمية في مجال األعمال  وتحطيم المنتجاتاالهتمام في تطوير  يعد     

التنافسية كتسات المي ة الاألساس االهتمام هو هذا يعد  . (2011سيرداش  ) والسياسة والبيئات األكاديمية

االستراتيجية  سياق اإلدارة في المنتجات لذلل البد  من البحث في تحطيم وتطوير في السوق. للمنتجات

 المنتج وتصميمت باستحدام االنترني. لتنمية النجاح وعوامل النمو جية التحطيم والتطوير وعملية

ف تحطيم وتطوير المنتجات بأن ت: ع    بغية تحسين استحدامت  معين جلمنت   لرأو أـك مواصقة إضافة مليةويعر 

 جديدة أسواق خلم إلىهذه العملية  وتؤد ع مع المنظمة  أفيل بشكل للتعامل ال بوش وتحقي  أو جودتت

 .األرباح وتحتيم

. المنتج اس  في تغيير -. العبوة عكل في تطوير -. العبوة فج  في تطوير- التغليل في تطوير- : لل ملال

 .جديدة خدمات إضافة -

 ,Arab British Academyمنها )منتجاتها وخدماتها  تطوير إلى المؤسسات تدفع التي األسباتهناك جملة من و

2014 ):  

 مبيعاتها انحقاض. 

 ال بوش يحتاجها جديدة وخدمات مي ات اكتشاف. 

 ا في تطوير فتتوا  د المنافسينتجد المنظمة أش   عندماا دياد المنافسة  ف  .منتجاته ا مهم 

 عكل المنتج في وجمالية فنية أخطاءوجود  مالفظة عند. 

 المواصقات وأ الجودة في خللوجود  مالفظة دنع. 

 :اآلتيةعملية تحطيم وتطوير المنتجات تمر بالمرافل  إش  

 
 Karl T. Ulrich and Steven, 2000) المنتجاتعملية تطوير  للمنتجات تسبم مرفلة التحطيمإ  أش  

على  شومن المعروف أش  التحطيم يعد  من الوظا ل التي تتوم بها المنظمة بشكل عام وعادة ما تكو .(

الصعيد االستراتيجي  لذلل كاش البد  من أش يكوش هناك تحطيم للمنتجات في المد  التصير والصعيد 

 االستراتيجي بشكل أساس.

 

 

 االستراتيجية للمنظمة: سياق اإلدارة في المنتجات تخطيط وتطوير
تتعرض لها  للمنظمات مواجهة المحاطر التييمكن  للمنتجات ال تحطيم وتطوير جيدةدوش عملية ب  

  دارةوخاصة كمعتدة بطبيعتها التحطيم والتطوير تعد  عملية عملية  ف ش  . ومع  لل  منتجاتها في المستتبل

تتنيات إدارة  ف ش  استحدام-كما تشير العديد من الدراسات-وبطبيعة الحال  استراتيجية مستتبلية للمنتجات.

ة في تطوير وت المعلومات واالتصاالت  من-حطيم المنتجات أدت الى نتا ج وا عية مذهلة واإلنترني خاص 

 اتساع ر عة السوق جغرافيا بالنسبة لمنتجات المنظمة.النافيتين التنظيمية وكذلل 

لتلبية  تسه  جميعها في الدع  واإلنترني باستحدام التتانة  والتواصل إش  تتانة المعلومات واالتصاالت 

 لمجموعة وفر اإلنترني عند الحاجة لها  و د وفعالية سهولةالمنتجات ب على للحصول العمالء افتياجات

يت   ال  د التي االفتياجات من مجموعة وتحديد جن   إلى وجنبا بعيه   مع مباعرة التواصل العمالء من

ف عليها  أخر   األمر الذع ساعد المنظمة في التحطيم للمنتجات  عبر النتاط اآلتية: طريتة بأع التعر 

تكثيف 

وتنشيط 

 المنتجات

اختبار 

وصقل 

 المنتجات

تصميم 

التفاصيل 

 للمنتجات

تصميم 

نظام 
 المنتجات

تطوير 
 المنتجات

تخطيط 

 المنتجات
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الجديدة  المنتجات تطوير تحديات 21الترش الـ  محق   تحطيم وتطوير المنتجات: تغي رت فياإلنترني  -1

أكلر  والتصامي  الحديلة للمنتجات أصبحي والهندسة عالمية  أكلر المنافسة وتحطيطها  إ  أصبحي

 مجموعة على المحلية تنطوع عملية تطوير وتحطيم المنتجات بدأت فيث وتنظيميا  جغرافيا اتساعا

فيث  اإلعكاليات إ ا ل  يت  تحطيطها وفتا لما يشاهده ال با ن عبر الوسا م التكنولوجية  من واسعة

الناس الذين أصبحوا أكلر اط العا على البدا ل المتعددة  فاجات ورغبات تغي ر االتصاالت تتانة بدأت

 ن منطلم تلل التتانة م تطوير وتحطيم المنتجات عملية من المنتجات  األمر الذع  اد المنظمات إلى

وتحلم منتجات بأنماط جديدة كل لحظة وبشكل متسارع  هذا التسارع والتطوير للمنتجات ييع 

اإلنترني كمصدٍر  الجديدة إنتاجا  وتسويتا   فتد باتي للتتانات القعال المنظمات أمام فاجة ماس ة لالستحدام

لمنتجات عالية الجودة  تلب ي متطلبات المستحدم لبحور التسويم مقيدة جدا وفعالة في التطوير والتحطيم 

بشكل  تكوش أش يج  التسويم  سلسلة وكامل والتصنيع  التجميع وعملية المنت ج  ش تصمي إالمطلع. 

 معلومات على للحصول المطال  ف ش تكامال  أكلر وكلما كاني العملية. لتلبية افتياجات العميل متكامل

 (Cohen Lou, 2005) النمو. في وتطويرات للمنتجات تستمر

 بعملية تسمح اإلنترني باستحدام المنتجات المنتجات: إش  تطوير تطوير نجاح اإلنترني أفد عوامل -2

 الجغرافية الحدود تقرضها التي التيود كسر طريم عن والموردين والمصن عين المصممين بين التعاوش

(Cheng. K, 2000) المعرفة مجاالت لجميع والحارجي الداخلي التعاوش يعني السياق هذا في والتعاوش 

 وتجهي  وجمع تو ع هو التعاوش الر يذ من بكل مجاالت تطوير وتحطيم المنتجات  والهدف المعنية

فيث تمك ن ( Schmidt, 2000) المنتج. فياة دورة طوال النشاط مجاالت جميع من المعلومات وتهيئة

إلى مكاش محدد  الدخول تسجيل من وموردين ومستهلكين(الشركاء )من مصممين ومصنعين  اإلنترني

فول المنتجات والمشاركة القعالة بكل  المعلومات واسترجاع يريدوش و تما معا  )خادم محصص لذلل(

 المرافل. الحاصة بتصمي  تطوير المنتجات.

 العديد تنقيذ على تت  العملية عبر ربم فواسي  الشركاء لتاعدة بيانات محد دة على اإلنترني  ادرة

 اإلنترني باستحدام البيانات  و لل  اعدة على تعديالت وإدخال المنت ج  مواصقات تحميل ملل األنشطة من

لة معلومات تتدم أش جد ا الس هل من أع عبكة أخر  كاإلنتراني. أو  الشبكة  لشركاء المنتجات عن مقص 

 الموس عة التوصيل لغة وباستحدام. الصلة  ات المعلومات استحدام يت  المرك ع الوي  خادم وباستحدام

(XML) يت   واسع نطاق وعلى. المحتلقة البيانات لتبادل وتطبيتات منصات عبر يت  الحصول على وثا م

 اإلنترني في هذا المجال. إلى المستندة التطبيتات أنواع استحدام مستويات دولية لجميع
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 اإللكترونيةسياسات وآليات المنتَج في الّسوق 

 

 في السوق اإللكترونية:مصفوفة تسويق المنتج 
لتد باتي منظمات األعمال الحديلة تولي اهتماما  مت ايدا  وكبيرا  بعملية طرح وتسويم وبيع منتجاتها 

عبر اإلنترني  وصارت تبذل جهودا  كبيرة لتوفير اإلمكانات القنية التي تتيح لها استحدام هذه التتانة الجديدة 

 (2007أبو فارة  ) المجال.واكبة منظمات األعمال اإللكترونية التي  طعي عوطا  كبيرا  في هذا لم

وفي أدبيات التسويم اإللكتروني  جر  ا تراح مصقوفة رباعية تطرح مجموعة من الحيارات 

 بعدين فيث تتكوش هذه المصقوفة من؛ ع في األسواقالستحدام اإلنترني في عملية تسويم المنتجات والتوس  

 ن هما:يأساس

 وهناك مستويان للمنتج هما: Productج أوالً_ المنتَ 

 .Existing Productج الحالي المنت   -

 .New Productج الجديد المنت   -

 وهناك مستويان للسوق هما: ( (Marketثانياً_ السوق

 .Existing Productالسوق الحالية  -

 .New Marketالسوق الجديدة  -

أمام اإلدارة التسويتية أربعة خيارات أساس لتطوير خطواتها االستراتيجية وهذه المصقوفة تيع 

في تسويم منتجاتها عبر اإلنترني والتوسع واالنتشار في األسواق. وفيما يأتي توضيح لهذه الحيارات 

 (2007)أبو فارة   األربعة:

 

 :وق الحاليةالسّ  –ج الحالي المنتَ  -1

نطاق جغرافي محدد   ونشاط تسويتي محد د أييا للمنظمة  هذا الحيار يعني وجود المنتج ضمن 

كاني معظ  المنظمات التي تستحدم اإلنترني في تسويم منتجاتها تستحدم هذا الحيار   1998حتى عام ف

والمنظمات التي تستحدم هذا الحيار تكتقي باستحدام اإلنترني كأداة إلكترونية تعكذ أنشطتها الحالية  أع 

 ساس لإلنترني في هذا الحيار هو استحدام ترويجي للمنتجات الحالية إلى السواق الحالية.أش االستحدام األ

م القوا د الكبيرة التي توفرها اإلنترني إش المنظمات التي تكتقي باستحدام هذا الحيار ال تستطيع أش تحت  

 ملل تحسين وتطوير مي ات واستكشاف فر  سو ية واسعة.

 :لجديدةوق االسّ  –ج الحالي المنتَ  -2

لمنظمات التي تستحدم هذا الحيار يعني وجود نشاط تسويتي متحق   الختراق الحدود الجغرافية  فا

 بتأسيذ مو ع لها على اإلنترنيهذا الحيار تتوم 

ر لها فرصة الوصول إلى الذع يوف  أو تع    فيورها التسويتي عبر موا ع محص صة لهذا الهدف  األمر 

ا  ادرة على تحطي  الحواج  الجغرافية  أع أش هذا الحيار يقتح أمام منظمات األسواق العالمية  ويجعله
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األعمال أسوا ا  عالمية لطرح منتجاتها الحالية  فهي ل  تعد مقيدة في أسواق جغرافية محددة تطرح فيها 

إلمكانات ويالفظ أش منظمات كليرة  د تستحدم هذا الحيار دوش أش توفر كل التسهيالت وا  منتجاتها الحالية

التي تحتم لها االستقادة من هذه السوق الجديدة  فاستحدام هذا الحيار يؤدع إلى توسيع السوق المستحدمة 

بصورة كبيرة جدا   وهذا  د يجعل المنظمة غير  ادرة على تلبية كل طلبات هذه السوق ألسبات كليرة )ملل 

وتسهيالت الشراء والشحن إلى كل األسواق   عدم امتالك التدرات اإلنتاجية الكافية وعدم امتالك وسا ل

وو وف بعل التشريعات التانونية في وجت االنتشار غير المحدد لألعمال اإللكترونية وبعل التيود 

 .اليريبية وغيرها.....(

النقع الكامل من انتشارها  تجدر اإلعارة إلى أش هذا النوع من المنظمات التي ال تستطيع أش تحتم

هي في الغال  منظمات أعمال صغيرة ل  يكن لها في السابم انتشار عالمي أو أش  نترنياإلالعالمي عبر 

لها انتشارا  محددا   ولكن مع مرور ال من واكتشاف القر  المتافة ف ش هذه المنظمات تبدأ في تحسين 

 تسهيالتها و يادة استلماراتها لتعظي  منافعها من استحدام اإلنترني.

 :وق الحاليةسَ ال –ج الجديد المنتَ  -3

يعد  هذا من السياسات الذع تتبناه المنظمات التي تمتلل إمكانيات في البحث والتطوير ومن ث    لديها 

بحور تسويم تتودها للتقكير بمنتجات جديدة غير موجودة في سو ها المحلية  لكن هذا الحيار يصطدم مع 

ج التي تستهدف األسواق الحالية ولكن بمنت   هذا الحيار تعتمده المنظماتمرور الو ي بحاج  الجغرافيا  

 .جديد أو بشكل جديد من المنتج

 السوق الجديدة: –ج الجديد المنتَ  -4

يتحتم عبر تتدي  منتج يشير هذا الحيار إلى وجود نشاط تسويتي عديد التحق   لد  المنظمة  وهو 

تكوش المنظمة  د هيأت الوسا ل  جديد أو عكل جديد من المنتج إلى أسواق جديدة. وعند اعتماد هذا الحيار

جديدة. وهناك منظمات السواق األوالتسهيالت التي تجعلها  ادرة على تطوير وتتدي  وبيع منتجات جديدة إلى 

وتعد الصحل اإللكترونية إفد  األمللة الواضحة على هذا الحيار  فهناك صحل  كليرة تتبنى هذا الحيار.

عبر اإلنترني  تستهدف أسوا ا  جديدة غير أسوا ها الحالية وهي في أصبحي تتدم نسحا  إلكترونية متمي ة 

األغل  تستهدف السوق العالمية  وفتى تتمكن من كس  واستتطات هذه السوق ف نها تتدم هذا المنتج الجديد 

)الصحيقة اإللكترونية( بمواصقات متتدمة تلبي افتياجات  طاعات واسعة جدا  من السوق العالمية  على 

الملال ف نها تع   الصحيقة بحدمات تع ي ية وداعمة لكت  عالمية في مجاالت متعددة  وإمكانية تلتي سبيل 

 Downloadingنسحة خاصة من الصحيقة اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني أو عبر أسلوت التحميل 

 بهدف طباعتها أو االفتقاظ بها.

 اإلنترنت:استخدام العالمة في تسويق المنتجات عبر 
يحتلل البافلوش في تعريل العالمة التجارية باختالف وجهات نظره  فولها فمنه  من ينظر إليها على    

( العالمة التجارية بأنها AMAأنها رم  لتقريم منتج عن آخر فتد عرفي الجمعية األمريكية للتسويم )

مات با ع معين فريدة عن سلع أو "اس   مصطلح  إعارة  رم  أو أية خاصية أخر  تعرف بأش سلع أو خد

بأنها " كلمات  أو  WIPO  وعرفتها المنظمة العالمية للملكية القكرية (Heding, 2009خدمات با ع آخر")

أفرف  أو أر ام  أو م يج منها  أو رسوم  أو رمو   أو إعارات مجسمة ملل السلعة  أو تغليقها  أو 

عارات الصوتية  أو روا ح  أو ألواش تستعمل بملابة خصا ص إعارات سمعية ملل التطع الموسيتية  أو اإل

  فيث يت  التركي  هنا على أش العالمة التجارية  وسيلة من أجل تقريم المنتج عن (2010  سليماش)فريدة" 

)صالح  المنتجات األخر  فيث يت  وضع اس  أو رم  أو أع إعارة أخر  على المنتج من أجل تميي ه. 

 (2014ر منشورة  رسالة ماجستير غي
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على المستهلل في تعريقهما للعالمة التجارية فيث  اما بتعريقها على أنها  Stylesو Amblerويرك    

"الوعد بمجموعة من الصقات التي يشتريها عحص ما والتي تحتم الرضا  وهذه الصقات التي تكوش 

  (Nguyen, 2011)العالمة التجارية  د تكوش فتيتية أو وهمية  عتالنية أو عاطقية  ملموسة أو غير مر ية"

تساعد العالمة التجارية على تحتيم رضا المستهلل عبر تحتيم الوعود التي تتطعها العالمة التجارية  وهنا

 بتتدي  مجموعة من القوا د المادية والمعنوية.

  Brand Identityهوية العالمة التجارية 

فجر ال اوية في عملية بناء العال ات و المستهلل إلىإش هوية العالمة التجارية تملل مرجعا  ثابتا  بالنسبة    

هوية العالمة التجارية بأنها "مجموعة  Aaker. و د عرف (Ross, 2011)والحقاظ عليها مع المستهلل 

االرتباطات الذهنية للعالمة التجارية التي تطمح المنظمة لحلتها وتحتيتها" وتملل هذه االرتباطات الذهنية 

وتتيمن وعدا  أو تعهدا  تجاه المستهلل  أع أش هوية العالمة التجارية كل ما ترم  لت العالمة التجارية 

تتعلم بشكل أساس بالمرسل )المنظمة( فهي تحدد كيل تريد المنظمة أش يتلتى المستهلكوش عالمتها 

التجارية. وبما أش هوية العالمة التجارية يج  أش تكوش جديرة باللتة لذلل يج  أش تبنى على أساس عناصر 

)صالح  رسالة ماجستير غير منشورة  . (Karel, 2008)المنظمة إلىءة األكلر أهمية ومرك ية بالنسبة الكقا

2014:) 
 

نمو جا  لتياس االختالفات الجوهرية بين العالمات التجارية ويدعى نمو جت  Kapfererو د وضع    

ويتكوش نمو جت من اتحاد ستة أبعاد وهي:  Brand identity prism"موعور الهوية للعالمة التجارية" 

  ثتافة العالمة التجارية  العال ات مع مستهلكي العالمة Brand Personality التجارية العالمة عحصية

الصورة الذاتية. فيث يربم في هذا النمو ج بين المرسل )المنظمة(  أخيرا  التجارية  االنعكاس  البنية و

 كما في الشكل اآلتي: جارية )المستهلل(.والمستتبل لهوية العالمة الت

 
 (2014)صالح  رسالة ماجستير غير منشورة  موعور هوية العالمة التجارية  المصدر:

 

يتك وش الموعور من ستة أبعاد فيث يتكوش الجان  األيمن منت من ثالثة أبعاد وهي: الشحصية واللتافة    

الحصا ص اإلنسانية المتعلتة بالعالمة التجارية   التجارية العالمة عحصيةوالصورة الذاتية. فيث تعكذ 

وتتحدد ثتافة العالمة التجارية بمجموعة من التي  والتي تعتبر المبادئ الر يسية التي تنظ  سلوك العالمة 

التجارية  وتتعلم الصورة الذاتية بالطريتة التي تمكن العالمة التجارية المستهلكين من تتدي  تصريح خا  
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ويملل الجان  األيمن من الموعور الجوان  الشحصية )الداخلية( لهوية العالمة التجارية التي تندمج  به .

 داخل العالمة التجارية نقسها.

ويتكوش الجان  األيسر من الموعور من ثالثة أبعاد وهي: البنية والعال ات واالنعكاس. فيث تتعلم بنية    

لعالمة التجارية المدركة بالحواس  وت دهر العالمة التجارية عبر العالمة التجارية بالحصا ص الملموسة ل

العال ات التي تكونها مع مستهلكيها  وتسمح العالمة التجارية للمستهلكين بأش يعكسوا عيئا  ما يتعلم به  

عبر امتالكه  للعالمة التجارية. ويملل الجان  األيسر من الموعور الجوان  االجتماعية والمر ية التي 

 .(Viot, 2011سمح للعالمة التجارية بالتعبير عن نقسها خارجيا )ت

كوسيلة وأداة لترسيت وتلبيي المرك  االستراتيجي للمنتج  Brandوتستحدم منظمة اإلنترني العالمة 

أو المنظمة في األسواق المستهدفة على اإلنترني  إ  أش هذه العالمة تعب ر عن مستو  جودة المنتج )سواء 

كاش سلعة أم خدمة(  ومستو  ونوع الحدمات الداعمة لهذا المنتج  ونتاط  وة هذا المنتج ونتاط ضعقت )إش 

 (2014)صالح  رسالة ماجستير غير منشورة   رجة والء ال با ن لهذه العالمة أو تلل.وجدت(  ود

وتحاول المتاجر اإللكترونية االستقادة من مستو   وة العالمة في  يادة فصتها السو ية من 

 األعمال اإللكترونية على اإلنترني )خصوصا  إ ا كاش للمنظمة نشاط تجارع تتليدع(.

 :منظمة اإلنترنتاستخدام شعار خاص ب

عند ممارسة األعمال اإللكترونية عبر اإلنترني ف نت ينبغي عدم االكتقاء باستحدام العالمة فتم بل 

إلى أش هناك عددا  من  (Eager & McCall, 1999)ويشير يقيل استحدام ععار خا  بمنظمة اإلنترني  

 منها: الحا  بمنظمة اإلنترني السمات والحصا ص التي ينبغي أش تتوافر في الشعار

 يعكذ هذا الشعار اس  وجوهر العالمة.أش  -

أش يتيمن هذا الشعار المي ة )المي ات( التنافسية األساس للمنظمة والتي تمي ها عن المنظمات  -

 المنافسة األخر  والتي تعد  نتاط  وة لهذه المنظمة من وجهة نظر ال با ن.

ة التي تطرفها منظمة اإلنترني أش يكوش هذا الشعار  ادرا  على دع  اس  المنتج أو المنتجات المتعدد -

 للتسويم والبيع عبر اإلنترني.

مراعاة درجة عدة المنافسة عند وضع الشعار  إ  أنت كلما ا دادت درجة عدة المنافسة كلما كاني  -

 المسؤولية والصعوبة أكبر في وضع ععار متمي  .

 والبيع عبر اإلنترني. أش يحتم هذا الشعار التكامل بين الحطة التسويتية العامة وخطة التسويم -

  درة الشعار المستحدم على كس   با ن جدد  باإلضافة إلى  درتت على االفتقاظ بال با ن الحاليين. -

 ج عبر اإلنترنت:تحقيق تمركز المنتَ 
هو استحدام عناصر الم يج التسويتي )المنتج والسعر التو يع والترويج(  Positioningالتمرك  

من أجل تكوين وخلم صورة  هنية فريدة ومتمي ة للمنتج أو العالمة التجارية أو منظمة اإلنترني في أ هاش 

 تا باوهذا م ومنظمة اإلنترني ينبغي أش تحتم تمرك ا  لمنتجاتها وتمرك  ألسوا ها.  المستهلكين المشترين

العديد من المنظمات من صور  هنية فريدة في أ هاش مستحدمي اإلنترني  فعند رؤية  تواضحا  عبر ما تحلت

العالمة التجارية جوجل تتشك ل في أ هاش محتلل المستحدمين صورة  هنية تشير إلى  وة تمرك  جوجل 

عبر خدماتها المنتشرة في اإلنترني  وجوجل لديها م يج تسويتي ممي  جد ا في اإلنترني من فيث 

نتجات/الحدمات التي تتد مها وطر ها المبتكرة في التسعير والتو يع والترويج  فتد أسهمي في تغيير الم

عناصر الم يج التسويتي عبر أساليبها وأدواتها الجديدة في الترويج عبر محركات البحث كملال.  ينطبم 
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لها إلكترونيا   أما بالنسبة هذا الملال على المنظمات اإللكترونية المحية والتي يعد  تأسيسها وجوهر عم

للمنظمات الموجودة في السوق التتليدية ولها عالمات تجارية فار ة  فهي أمام تحد فتيتي في نتل عالمتها 

التجارية إلى البيئة اإللكترونية ومن ث    العمل على بناء منص ات تتناس  وعرا تها السو ية عبر اإلنترني  

ها تها الستحدام عناصر الم يج التسويتي التتليدية لتصبح مال مة للسوق وهنا البد  لها من تغيير توج 

اإللكتروني الجديدة  أع التمرك  السو ي لمنتجاتها في السوق اإللكترونية يج  أش يغي ر من سياسة تلل 

المنظمات في صناعة المنتج وآليات تسعيره وتو يعت والترويج لت عبر اإلنترني  وإال  سيشكل عدم إعادة 

 رك ها في السوق اإللكترونية انتتاصا من الصورة الذهنية لعالماتها التجارية المعروفة.تم

 المنتجات اإللكترونية:

من الجوان  التي فظيي ببعل االهتمامات البحلي ة في اآلونة األخيرة محاولة عدد من البافلين 

إلكترونيا . بمعنى آخر اإلجابة على  تحديد تلل المنتجات التي ت داد افتماالت نجافها عند التيام بتسويتها

جات يمكن تسويتها إلكترونيا ؟ وهل ت داد فر  النجاح لتسويم بعل عد ة تساؤالت: هل جميع أنواع المنت  

 (www.hrdiscussion.com)  المنتجات إلكترونيا  عن بعيها اآلخر؟

اإلنترني  عبرتسويتها  ولإلجابة على التساؤالت السابتة  ير  بعل البافلين أش السلع التي يت 

يتراوح مداها ما بين سلع استهالكية إلى سلع معمرة  وأييا  الحدمات التي يت  تسويتها على اإلنترني 

 يتراوح مداها ما بين خدمات صحقية مباعرة إلى مد  واسع من خدمات األعمال االستلمارية.

كن بيعها على اإلنترني ما  الي ويمكن التول إش معايير تصنيل محتلل السلع أو الحدمات التي يم

ومن أفيل الطرق لوضع المنتجات في مجموعات على اإلنترني أش يت  فصله  ة. ملار للجدل والمنا ش

فسلع البحث )السلع التي تحتاج للبحث( هي تلل السلع التي يمكن  .فيما إ ا كانوا سلع تحتاج للبحث أو الحبرة

بينما سلع الحبرة تتملل في تلل السلع يت  تتييمها على النوافي تتييمها باستحدام المعلومات الحارجية. 

الشحصية للقرد )خبرات القرد الشحصية(. ف  ا كاش المنتج من سلع البحث ف نت يكوش من المناس  أو 

األفيل أش يت  تسويتت إلكترونيا  عبر اإلنترني  وعلى الجان  اآلخر إ ا كاش المنتج من سلع الحبرة عند ٍذ 

 .تسويتت عبر اإلنترني يكوش غير مناس   أو بمعنى آخر تتل إمكانية تسويم هذا المنتج إلكترونيا   نجد أش

 وتتمل ل هذه األبعاد باآلتي: اإللكترونية ثالثة أبعاد لتصنيل المنتجاتوهناك 

 تكلفة وتكرار الشراء:آليات التسليم و_ 1

السلعية عموما  والتي يتتيي كما  كرنا في تصنيل المنتجات في البيئة اإللكترونية ف ش  المنتجات 

ات بسب  ملموسيتها ف ش  هذا األمر يشكل عا تا أمام تسويتها عبر اإلنترني التسلي عراؤها    وكلما  ادت مر 

كلما كاش من  كالسلع االستهالكية رخيصة اللمن كالعصا ر والبسكويي...إلت عراء المنتج و ل ي تكلقتت

 نوعية من المنتجات.الصع  استحدام اإلنترني لتسويم تلل ال

 :طبيعة المنتج_ 2

يالفظ هنا أنت باإلمكاش تعد  طبيعة المنتجات هي األساس في إمكانية عبورها عبر اإلنترني  فيث 

  فيث يمكن وغير الملموسة استحدام اإلنترني بشكل فع ال في تسويم السلع والحدمات غير المنظورة

 .واالتصال ومن أمللة تلل المنتجات: البرمجياتاستحدام اإلنترني كوسيم في البيع والتو يع 

 :وابتكاره _ درجة تمايز المنتج3

يمكن االستقادة من اإلنترني في فال السلع أو الحدمات  ات التماي   ملل: برامج الو اية من 

 القيروسات.
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 وخدمات متافة عبر اإلنترني  ومن هذه األمللة: لسلعوهناك أمللة فعلي ة 

 المنظمات التي تستحدم التسويم اإللكتروني لل هور منظمةال هور: من  -

 (Calyx and corolla). 

  ملل الحصول متعد دةالسيارات: ويالفظ أش المتسو  ين لمنتج السيارات إلكترونيا  لديه  خيارات  -

على معلومات  ات  يمة أكلر. ونتيجة لذلل يالفظ أش هناك ت ايد في أعداد المستهلكين الذين 

بالتسويم والشراء اإللكتروني للسيارات. كما يالفظ أش األسواق اإللكترونية فاليا  تمكن  يتوموش

ق وعراء سيارة جديدة والتأمين عليها واستالمها بدوش المرور بالحطوات  المستهلكين من التسو 

 .التتليدية لذلل

األلبومات الموسيتية  نجد أش المتسو  ين هنا يتوموش ب عطاء األوامر الحاصة به  لشراءالموسيتى:  -

 .ساعة 24خالل فتم الجديدة والموجودة على اسطوانات مدمجة  ويت  استالم تلل المنتجات 

 (.Amazon.comالكت : من الموا ع الشهيرة لعرض الكت : مو ع ) -

ت اإللكترونية: فيث يالفظ أش تسويم المجالت إلكترونيا  يم كن من تجن  تكاليل الطباعة  - المجال 

 .وتحقيل المصاريل اإلضافية  األمر الذع يم كن في النهاية من تحتيم األرباحوالنشر 

تذاكر الطيراش: يالفظ أش منظمات الطيراش تستحدم موا عها اإللكترونية على الوي  لتتليل عدد  -

المتاعد غير المباعة يوميا . وبجان  المنافع التي يمكن الحصول عليها جراء البيع اإللكتروني لتذاكر 

طيراش  ومن ث    تحقيل عدد المتاعد غير المباعة نجد أش منظمات الطيراش ترغ  في التياء ال

على تكاليل التو يع  و لل عبر البيع المباعر على اإلنترني بدال  من االعتماد على الوكاالت 

 السيافية ووكالء السقر.

ن األعحا  فعلى سبيل م لكليراألسه : يالفظ أش اإلنترني يمكن أش يحل محل وظا ل السمسار  -

الملال: نجد أش العديد من المنظمات الصغيرة تحاول بيع أسهمها بشكل مباعر للجمهور باستحدام 

المو ع اإللكتروني. هذا ونالفظ في القترات األخيرة توجت بعل المنظمات األجنبية ملل منظمة 

(Quest netوتسويتها ( إلى السلع النادرة )الساعات  المجوهرات  األ را  البي )ولوجية

 إلكترونيا  و د ال ي رواجا  كبيرا  في عت ى أنحاء العال .
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 طرق البيع في الّسوق اإللكترونية
 

 يوجد طرق متعددة يمكن استحدامها من  بل رجال البيع للوصول إلى العمالء عبر اإلنترني ومنها:

 :البيع عن طريق البرامج 
أو خدماتها  وعندما يدخل العمالء  سلعهاتت  عمليات البيع عبر مو ع على اإلنترني وتتوم بعرض 

إلى  لل المو ع وتتع اختياراته  على إفد  السلع أو الحدمات على المو ع وعن طريم اليغم على ععار 

ويت  بعد  لل إجراءات  يالمنظمة األصلالمو ع المحدد على السلعة أو الحدمة فيت  الدخول إلى مو ع 

وبعد إتمام عملية الشراء يحصل صاف  المو ع  .وخطوات الشراء وتحديد طريتة الحصول على المنتج

  وهذا النوع من البيع سهل االعتراك فيت  وال يحتاج المنظمة األصليةمندوبا  عن  كونتعلى عمولة  و لل 

ترع هنا يعرف العنواش اإللكتروني للبا ع األصلي إلى التيام بتح ين البيا ع أو المنتجات  فيث أش المش

 وسوف يتحول إليت مباعرة .

 

 :البيع عن طريق المزادات 
النوع من البيع على القكرة التتليدي ة لصاالت الم ادات فيث يت  عرض السلع ويت  فتح  يتوم  لل

ديد من الموا ع المتحصصة في م ايدة عليها بين الراغبين في الشراء وتت  الم ايدة بين العمالء ويوجد الع

 لل النوع من البيع  وعلى كل من يريد عرض منتجاتت وبيعها عن طريم الم اد أش يمأل النمو ج الموجود 

 على أول عاعة المو ع ويحدد منها:

 مواصقات المنتج. -

 وصقها تقصيليا  وبد ة. -

 وضع صورة المنتج. -

 تحديد السعر األدنى الذع يرغ  البيع بت. -

 المو ع ب جراء الم ادات المعروفة بين الراغبين بالشراء.ث  يتوم 

 

 

 :البيع عن طريق البريد اإللكتروني 
تتوم فكرة البيع هنا على االستقادة من البريد اإللكتروني وإمكاني ة الوصول إلى آالف أو ماليين 

يت  عرض السلعة  األعحا  أصحات البريد اإللكتروني عبر اإلنترني في نقذ الو ي وبسرعة ها لة  وهنا

ة للعميل  أو الحدمة في الرسالة اإللكترونية باإلضافة إلى افتوا ها على مجموعة من البيانات الر يسة والهام 

 ومنها:

 نبذة عن البا ع والمو ع اإللكتروني. -1

 لشبكة.ا ا مة المنتجات التي يتدمها عبر  -2

ة بشكل أكلر تقصيال . -3  خصا ص كل منتج وبياناتت الحاص 

 

  عن طريق اإلعالنات المبّوبة:البيع 
من ال وار  الكليرتتوم فكرة البيع هنا على التيام بعرض المنتجات على المو ع األكلر عهرة  وتجذت 

على الشبكة وتتماثل هذه الطريتة في العرض في الصحل والمجالت والجرا د أو اإلعالش في الميادين 

ة  فيث يحتار العارضين هنا الموا ع األكلر عهرة  على اإلنترني  الشهيرة  أو في البرامج والمسلسالت الهام 

يج  أش تتناس  مع سلعه  وخدماته  ويتوم بعرض منتجاته  عليها وتميي  هذه الطريتة بأنها توجت  والتي
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إلى جميع الموا ع واأل الي  وال ا رين بكافة أعكاله  على الشبكة ويمكن استحدامها بشتى طرق الجذت 

و ع باإلضافة إلى أن ها أ ل تكلقة من العديد من الوسا ل األخر  التتليدي ة ويوجد موا ع كليرة المتافة على الم

  في  لل منها:

www.Baysell.com                        www.mirror.co.uk 

 

  مواقع على الشبكة:البيع عن طريق 
 هذه الوسيلة ب نشاء مو ع خا  على الشبكة وأولى هذه الحطواتالبيع بأو البا ع خالل  تتوم المنظمة

ويج  أش يعبر هذا االس   ( Domain nameالنطاق )هي اختيار اس   -من النافية التتنية-إلنشاء المو ع 

لذلل يت  البحث في  اعدة بيانات أسماء النطاق المستحدمة في اإلنترني عن   عن نوع العمل أو النشاط

أفد الموا ع  و لل عبر الدخول إلى  االس  الذع سيت  استحدامت والتأكد من عدم استحدامت من  بل

المو ع في إيجاد الطرق المحتلقة ويساعد هذا . www.domainadviso.com المو ع المتحصصة ملل

إلى  التي يمكن اتباعها في فال استحدام نقذ االس   وبعد  لل يت  تسجيل االس  الذع يت  اختياره بالدخول

 .www.networksolution.com المو عأفد الموا ع المتحصصة بذلل ملل 

 

النطاق المحدد واالمتداد المناس  لت نكوش  د فصلنا على عنواش المو ع الذع وبعد تسجيل اس  

ويج   Uniform Resource Locator( URLيظهر في نافذة المتصق ح اإللكتروني وهو ما يعرف )

أش يت  العمل بالمو ع دوش تو ل ويت  صيانتت وإصالفت وفماية بياناتت بشكل مستمر  كما ويج  ت ويده 

ق(  التي تسه  لتجاري ة المتعل  بالحدمات ا ل عملية الشراء للعميل تة بالتجارة اإللكترونية ملل)عربة التسو 

ة وافدة  بل الحروج من المو ع لكل المنتجات  ب ضافة المنتجات التي ينوع عراءها إلى هذه العربة والدفع مر 

ء واإلعالنات والكتالوجات وإنشاء وإمكاني ة  بول طرق الدفع اإللكتروني المتعددة وخدمة العمال ةالمشترا

ة بالمو ع  باإلضافة إلى متابعة العمالء وآلية البحث عبر المو ع وغيرها من الحدمات  اإلفصاءات الحاص 

وهذه الحدمات يمكن الحصول عليها من المنظمات المتحصصة في التجارة اإللكترونية وم ودع خدمة 

 المطلوبة. اإلنترني والتي توفر الحدمة الجيدة بالسرعة

 ويج  على المو ع الرد على جميع التساؤالت التي يحتاجها العميل ملل:

 البيانات التي تتعلم بشحصي ة صاف  المو ع. -1

 البيانات والمعلومات المتعلتة بطرق إرجاع أو استبدال المنتج. -2

 البيانات والمعلومات التي تتيمن آلية الدفع المستحدمة عبر اإلنترني. -3

 

 (1820)غدير   يلية لبناء موقع تجارة إلكترونية:الخطوات التفص
 الخطوة األولى:

 : فيث تتيمن اإلجابة عن كلير من األسئلة ملل:دراسة الجدوى االقتصادية والتسويقية

 ماهي مبررات بناء المو ع؟ -

 ما ا سيتدم للمنظمة؟ -

 ماهي تكاليل اإلنشاء؟ -

 هل يسه  في  يادة اإليرادات؟ -

- .................................. 

- .................................. 

 الخطوة الثانية:

https://manara.edu.sy/
http://www.baysell.com/
http://www.mirror.co.uk/
http://www.domainadviso.com/
http://www.networksolution.com/
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و لل فيما إ ا أثبتي الحطوة األولى الجدو  اال تصادية والتسويتية  :)تحليل النظام( وضع خطة الموقع

 ة( مع مراعاة اآلتي:لبناء المو ع  وتتيمن هذه الحطوة: رس  خوار ميات بناء المو ع )المحططات التدفتي

 البناء القن ي التتني للمو ع: الحر  على عدم التعطل واالستجابة الرعيتة واألماش. .1

 لنافية الجمالية للمو ع من فيث مالءمة اللوش للمحتو  والجا بية.البناء الشكلي للمو ع: ا .2

في المو ع من  البناء التسويتي للمو ع: إضافة لما سبم يج  أش ت راعى كافة الشروط التسويتية .3

يتعلم بعناصر الم يج التسويتي  فيث سهولة وسرعة الوصول  تصنيل المنتجات  وكل ما

 اإللكترونية.

سبم: من المقترض أش يكوش إلى جان  من ييع المحططات البرمجية استشاريوش  بناء على ما

 تسويتيوش ومصممو جرافيل فت ى يت  إدراج كل التقاصيل  بل البدء بالتنقيذ.

 وة الثالثة:الخط

 المخططات من خالل المبرمجين:البدء بتنفيذ 

 )أييا  يج  أش يكوش هناك فيور لالستشاريين السابتين( ويتيمن:

برمجة الباستحدام لغات  ولتواعد البيانات للواجهات( Source Code)البرمجي كتابة الكود 

 الحديلة والمال مة.

 الخطوة الرابعة:

 نشر البرنامج )الموقع(:

أش يكوش المو ع جاه ا  على عكل مجل د يحتوع الملقات الحاصة بالمو ع وتشغيلت يج  العمل بعد 

 على اآلتي:

  وهو مأجور. (Domain nameالنطاق )اس  فج  الدومين   .1

 ويج  مراعاة أش  اس  أع مو ع يج  أش يياف إليت االمتداد الذع يدل على نوع المنظمة ملل:
 .com .للمنظمات التجاري ة 

 .org .للمنظمات 

 .gov .للهيئات الحكومي ة 

 .net للشبكات 

بمسافة تتناس  وفج  المو ع وتطوير  واعد بياناتت الفتا   (Hosting web)استيافة استئجار  .2

 من أفد األنواع اآلتية: )مأجور(.
  االستيافة المشتركة– Shared Hosting. 

  استيافة الريسيلر– Reseller hosting. 

  )السيرفرات الحاصة )الكاملة– Dedicated Servers. 

  السيرفرات االفتراضية– VPS. 

  السيرفرات السحابية– Cloud Servers. 

وتوطينهما على أفد المحد مات الحاصة باإلنترني  تمهيدا  لظهوره ربم الدومين مع االستيافة  .3

 عند جمهور مستحدمي اإلنترني.
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 :تدريبات
 على هذا الجزء:أسئلة  -

ح  لل؟  ت للتجارة اإللكترونية إلى نوعينمكن تصنيل مالءمة المنتجات والعملياي .1  وض 

 ؟بيئة العمل الجديدةالعصرية في ضوء مات األعمال أنواع منظ  أعرح  .2

 عدد أعكالها  مع عرح محتصر لكل عكل؟البد  من تقه  طبيعة المنتجات في البيئة اإللكترونية   .3

ه تظهر خصا ص المنتج في البيئة اإللكترونية عبر مجموعة ممارسات تستطيع المنظمة التيام بها في هذ .4

   عدد هذه الممارسات؟البيئة

 من مجموعة وتحديد جن   إلى وجنبا بعيه   مع مباعرة التواصل العمالء من لمجموعة وفر اإلنترني .5

ف عليها ال  د التي االفتياجات أخر   األمر الذع ساعد المنظمة في التحطيم  طريتة بأع يت  التعر 

 مجموعة من النتاط  عددها؟ للمنتجات  عبر
 ؟في السوق اإللكترونيةمصقوفة تسويم المنتج  أبعادعدد  .6

 اإلنترني  عددها؟الحا  بمنظمة  هناك عددا  من السمات والحصا ص التي ينبغي أش تتوافر في الشعار .7

 وض حها بشكل محتصر؟ اإللكترونية  هناك ثالثة أبعاد لتصنيل المنتجات .8

 ؟طرق البيع في الس وق اإللكترونيةعدد  .9

 ؟يلية لبناء مو ع تجارة إلكترونيةالحطوات التقصاعرح  .10

 ع وطريقة عملها ومناقشة الطالب فيها عبر االتصال المباشر باإلنترنت.مجموعة من المواقعرض  -
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