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ةاإللكترونياملنتج في السوق   

مقدمة:  -  

، ويكتسب هذا العنصر أهمية إضافية في السوق اإللكترونية بسبب وجود منتج يعد املنتج أهم عناصر املزيج التسويقي

جديد من ناحية والختالف اليات تداوله من ناحية أخرى، لذلك كان ال بد من فهم طبيعة وخصائص املنتج في السوق 

                                    أو سوق اإلنترنيت.  االفتراضيةاإللكترونية أو ما يسمى بالسوق 

                                    

طبيعة املنتج في البيئة اإللكترونية:   -  

الذي يعتبر قلب هذا املزيج، واملنتج هنا هو ما تقدمه وتعرضه املنظمة  تعتمد جميع عناصر املزيج التسويقي على املنتج

من إشباع حاجات ورغبات وأذواق الزبائن  عبر متجرها اإللكتروني على اإلنترنيت بقصد تحقيق أهداف املنظمة

فكرة ... الخ هو جوهر أي نشاط تجاري سواء كان نشاطا تجاريا  املستهدفين. إذا املنتج سواء كان سلعة أو خدمة أو 

تقليديا أو عبر اإلنترنيت. عندما يصبح التعامل مع املنتج بصورة إلكترونية في إطار ومحتوى استراتيجية األعمال 

اإللكترونية، فإن الكثير من القضايا املتعلقة باملنتج تصبح مختلفة، إذ أن التعامل بالبيع والشراء عبر اإلنترنيت يقلب 

                                                                                                                                                                                                                      املوازين ويغير الكثير من األسس واملفاهيم السائدة في عالم التجارة التقليدية.

                                                                  

منتجات  هما يفرض علينا ضرورة التمييز بين نوعين للمنتجات كترونيةإن فهم طبيعة املنتجات في البيئة اإلل ◄

                                                                         ::                                            كما يلي معرفية ومنتجات خدمية

منتجات معرفية تقسم إلى:  -1  

أي في جوهرها معرفية من املادة األولية  ،هي منتجات غير ملموسة أساسها معرفي باملطلق محضة:منتجات معرفية  -

تخطط وتصمم وتنتج وتصل لشكلها االستهالكي النهائي عبر اليات التفكير املوجودة داخل الدماغ  ،إلى شكلها النهائي

عة ادلية كأنظمة تشغيل الحاسب والبرامج املنو فهي معرفة تتحول الى منتجات لها قيمتها االستعمالية والتب ،البشري 

                                                                                      وملفات الصوت والفيديو والصور.  
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وهي منتجات ملموسة تعتمد في إنتاجها بشكل  ،تسمى السلع املعرفية منتجات سلعية معرفية )كثيفة املعرفة(: -

ة كاملنتجات االلكتروني ،إذ ال تشكل املادة األولية فيها إال جزءا صغيرا من مجمل مراحل إنتاجها ،أساس على املعرفة

 ر إذ يعد حجم املعرفة املبذول إلنتاج معالج حاسوبي أكب ،الدقيقة مثل املعالجات الحاسوبية وما شابهها من املنتجات

من أي مدخل آخر في العملية اإلنتاجية بدءا من ابتكار التصميم ووضع الخوارزميات الرياضية املعقدة وصوال إلى 

املعرفة الخالقة التي يتطلبها إنهاء صنع تلك املعالجات كاختيار املعمارية األنسب واألكثر تبديدا للحرارة أو صنع املكائن 

                                                                                                                      امليكرون والنانو متر.     التي يمكنها التعامل مع حجوم من درجة

ت وهي تتعلق راضية التي أرست دعائمها اإلنترنهي خدمات نشأت في بيئة العمل اإللكترونية االفت منتجات خدمية: -2

بالخدمات الجديدة املبتكرة التي تقدمها مواقع اإلنترنيت واملؤسسات العاملة على الشبكة. تقسم هذه املنتجات إلى 

:                                                                                                                                                     نوعين هما:    

أي تنتهي من بدء إنتاجها الى استخدامها على الشبكة كالخدمات التي تقدمها املصارف  منتجات خدمية باملطلق: -

                                                                                                                                                                                  تحويل أموال ... الخ. هنا تبدأ الخدمة وتنتهي ضمن البيئة االفتراضية. ،اإللكترونية مثل استعالم عن رصيد

، كحجز غرفة في فندق أو تبدأ على الشبكة وال تنتهي إال عند االستخدام خارج الشبكة منتجات خدمية مختلطة: -

                                                                                                                                                      مقعد في طائرة.   

خصائص املنتج في البيئة اإللكترونية:   -  

بيئة اإللكترونية عبر مجموعة ممارسات تستطيع املنظمة القيام بها في هذه البيئة تظهر خصائص املنتج في ال ◄

 منها: 

تصميم املنتجات باستخدام الحاسوب بدال من أساليب التصميم التقليدية حيث توجد العديد من البرمجيات  -1

 الجاهزة واملفصلة للقيام بذلك.  

انتشار املنتجات عبر شبكات اإلنترنت واإلنترانت واإلكسترانت باإلضافة للعديد من األساليب اإللكترونية التي ال  -2

 تتطلب تدخال من قبل البشر. 
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 ،الحصول على معلومات فورية في الوقت الحقيقي عن أوضاع املنتجات والعالمات التجارية والحصص التسويقية -3

املتطورة، أيضا القيام بإنجاز البحوث الخاصة بالسوق واملستهلكين وسلوك الشراء حيث  االتصاالتوذلك عبر شبكات 

 أصبح الحصول على بيانات ومعلومات تفصيلية محدثة عن النشاطات والفعاليات التسويقية أمرا سهال. 

ل مباشر على الخط بشكبفضل استخدام املنظمة لإلنترنيت، أصبح بإمكان املشتريين مقارنة املنتجات املعروضة  -4

 وآني مما يتيح لهم فرصة البحث عن أفضل العروض. 

تعرف الخدمة اإللكترونية املحضة أصبح بإمكان املستخدمين الحصول على الخدمات اإللكترونية املحضة، حيث  -5

لى ت املترتبة ع: تلك الخدمة التي يحصل عليها العميل دون أي اتصال مادي مع املزود، حيث تتم كافة العمليابأنها

إنتاج الخدمة وتوصيلها وما بعدها بالوسائل اإللكترونية حصرا، من أمثلتها تقديم الخدمات املصرفية إلكترونيا والسفر 

اإللكتروني والتعليم اإللكتروني )التعليم عن بعد( والتعامالت املالية اإللكترونية واملزادات اإللكترونية وغيرها من 

 العديدة. الخدمات اإللكترونية 

مصفوفة تسويق املنتج في السوق اإللكترونية:   -  

وصارت  ،أصبحت منظمات األعمال الحديثة تعطي اهتماما متزايدا لعملية طرح وتسويق وبيع منتجاتها عبر اإلنترنيت

ألعمال ا تبذل جهودا كبيرة لتوفير اإلمكانات الفنية التي تتيح لها استخدام هذه التقانة الجديدة ملواكبة منظمات

اإللكترونية التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا املجال. في أدبيات التسويق اإللكتروني جرى اقتراح مصفوفة رباعية 

ون هذه حيث تتكتطرح مجموعة من الخيارات الستخدام اإلنترنيت في عملية تسويق املنتجات والتوسع في األسواق، 

   املصفوفة من بعدين أساسيين هما:

 أوال: املنتج وله مستويان: 

 املنتج الحالي  -

 املنتج الجديد  -
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 ثانيا: السوق وله مستويان: 

  السوق الحالية -

 السوق الجديدة  -

هذه املصفوفة تضع أمام اإلدارة التسويقية أربعة خيارات أساسية لتطوير خطواتها االستراتيجية في تسويق  ◄

  نتاار في اسأسواق  فيما يلي توضي  لهذه الخيارات اسأربعة:منتجاتها عبر اإلنترنيت والتوسع واال 

 السوق الحالية:  -املنتج الحالي ●

كانت  1998، فحتى عام هذا الخيار يعني وجود املنتج ضمن نطاق جغرافي محدد ونشاط تسويقي محدد أيضا للمنظمة

معظم املنظمات التي تستخدم اإلنترنيت في تسويق منتجاتها تستخدم هذا الخيار، واملنظمات التي تستخدم هذا الخيار 

تكتفي باستخدام اإلنترنيت كأداة الكترونية تعكس أنشطتها الحالية، أي أن االستخدام األساس لإلنترنيت في هذا الخيار 

لمنتجات الحالية إلى األسواق الحالية. إن املنظمات التي تكتفي باستخدام هذا الخيار ال تستطيع هو استخدام ترويجي ل

  أن تحقق الفوائد الكبيرة التي يوفرها اإلنترنيت مثل استكشاف الفرص السوقية العديدة.  

 السوق الجديدة:    -املنتج الحالي ●

الحدود الجغرافية فاملنظمات التي تستخدم هذا الخيار تقوم هذا الخيار يعني وجود نشاط تسويقي متحفز الختراق 

ها األمر الذي يوفر ل ،بتأسيس موقع لها على اإلنترنيت أو تعزز حضورها التسويقي عبر مواقع مخصصة لهذا الهدف

ات مفرصة الوصول لألسواق العاملية ويجعلها قادرة على تحطيم الحواجز الجغرافية. إن هذا الخيار يفتح أمام منظ

فهي لم تعد مفيدة في أسواق جغرافية محددة تطرح فيها منتجاتها  ،األعمال أسواقا عاملية لطرح منتجاتها الحالية

التسهيالت واإلمكانات التي تحقق  الحالية. يالحظ أيضا أن منظمات كثيرة قد تستخدم هذا الخيار دون أن توفر كل

 ،م هذا الخيار يؤدي إلى توسيع السوق املستخدمة بصورة كبيرة جدافاستخدا ،لها االستفادة من هذه السوق الجديدة

وهذا قد يجعل املنظمة غير قادرة على تلبية كل طلبات هذه السوق لعدة أسباب: مثل عدم امتالك قدرة إنتاجية 
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نونية اباإلضافة لوقوف بعض التشريعات الق ،كافية وعدم امتالك وسائل وتسهيالت الشراء والشحن إلى كل األسواق

                                                                                                                                          في وجه االنتشار غير املحدد لألعمال االلكترونية وبعض القيود الضريبية وغيرها. 

 السوق الحالية:  -املنتج الجديد ●

هذا الخيار تتبناه عادة املنظمات التي تمتلك إمكانيات في البحث والتطوير ومن ثم لديها بحوث تسويقية تقودها للتفكير 

، لكن هذا الخيار يصطدم مع مرور الوقت بحاجز الجغرافيا، هذا الخيار بمنتجات جديدة غير موجودة في سوقها املحلية

  الية ولكن بمنتج جديد أو بشكل جديد من املنتج. تعتمده املنظمات التي تستهدف األسواق الح

 السوق الجديدة:   -املنتج الجديد ●

يشير هذا الخيار لوجود نشاط تسويقي محفز لدى املنظمة وهو يتحقق عبر تقديم منتج جديد أو شكل جديد من املنتج 

سهيالت التي تجعلها قادرة على تطوير إلى أسواق جديدة. عند اعتماد هذا الخيار تكون املنظمة قد هيأت الوسائل والت

حف ، وتعد الصوتقديم وبيع املنتجات الجديدة لألسواق الجديدة. في الواقع هناك منظمات كثيرة تتبنى هذا الخيار

اإللكترونية إحدى األمثلة الواضحة على هذا الخيار فهناك صحف أصبحت تقدم نسخا الكترونية عبر اإلنترنيت، 

غير أسواقها الحالية وهي في الغالب تستهدف السوق العاملية، وحتى تستقطب تلك السوق تستهدف أسواق جديدة 

فإنها تقدم هذا املنتج الجديد )الصحيفة اإللكترونية( بمواصفات متقدمة تلبي احتياجات قطاعات واسعة جدا من 

 .  السوق العاملية

:اإلنترنت عبر  املنتج تسويق في العالمة التجارية ستخداما  - 

 الجمعية عرفت ،آخر عن منتج لتفريق رمز  نهاأ على ليهاإ ونينظر  وعموما التجارية العالمة تعريف في الباحثون  يختلف

 بأن تعرف أخرى  خاصية أي أو  رمز  أو إشارة أو  أو مصطلح اسم" بأنها التجارية العالمة( AMA)للتسويق  ةاالمريكي

 بأنها الفكرية للملكية العاملية املنظمة عرفتها كما ."آخر بائع خدمات أو  سلع عن فريدة معين بائع خدمات أو  سلع

 إشارات أو  تغليفها أو  ةالسلع مثل مجسمة شاراتإ أو  رموز  أو  رسوم أو  منها مزيج أو  رقامأ أو  حروف أو  كلمات"

 العالمة نأ على التركيز  يتم هنا ."فريدة خصائص بمثابة تستعمل ألوان أو  روائ  أو  ةاملوسيقي القطع مثل سمعية
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 لىع خرى أ ةشار إ يأ و أ مز ر  و أ اسم وضع يتم وبالتالي األخرى  املنتجات عن املنتج تفريق جلأ من ةوسيلة هي التجاري

                               تمييزه. جلأمن  املنتج

  Brand identity :التجارية العالمة هوية  - 

 الحفاظو  معه العالقات بناء ةعملي في الزاوية حجر و  ستهلكللم بالنسبة ثابتا مرجعا تمثل ةالتجاري العالمة هوية نإ

 لخلقها ةاملنظم تطم  التي التجارية للعالمة ةالذهني االرتباطات ةمجموع بأنها التجارية العالمة هوية عرفت. عليها

 اهتج تعهدا أو  وعدا تتضمنو  التجارية العالمة له ترمز  ما كل الذهنية االرتباطات هذه تمثل وتحقيقها بحيث

 نأ ةملنظما تلك تريد كيف تحددوهي  (ةاملنظم) باملرسل يساس أ بشكل تتعلق ةالتجاري العالمة هوية نأ يأ .املستهلك

 تبنى نأ يجب لذلك بالثقة جديرة تكون  نأ يجب ةالتجاري العالمة هوية نأ وبما ة،التجاري عالمتها املستهلكون  يتلقى

                           للمنظمة.  بالنسبة ةهميأ كثر األ العناصر  ساسأ على

   تمركز املنتج عبر اإلنترنت: -

 لقخ أجل من( والترويج والتوزيع املنتج والتسعير ) التسويقي املزيج عناصر  استخدام هو  (Positioning) التمركز 

ي تعمل ة التنظمامل . إناملستهلكين أذهان في املنظمة أو  التجارية العالمة أو  للمنتج ومتميزة فريدة ذهنية صوره

 خلقهت ام عبر  واضحا بات هذا السوق اإللكترونية، و  ضمن ملنتجاتها تمركزا تحقق نأ يجب ضمن البيئة اإللكترونية

 google ةالتجاري العالمة رؤية عند مثال  ،اإلنترنت مستخدمي ذهانأ في فريدة ةذهني صور  من املنظمات من العديد

 يضاأ ،ترنتاإلن في املنتشرة خدماتها عبر  جوجل تمركز  ةقو  لىإ تشير  ةذهني ةصور  املستخدمين ذهانأ في تتشكلفإنه 

 التسعير  يف ةاملبتكر  الطرق و  تقدمها التي والخدمات املنتجات حيث من نترنتاإل  عبر  جدا مميز  تسويقي مزيج لها جوجل

 كالترويج عبر  رويجالت في الجديدة وأدواتها ساليبهاأ عبر  التسويقي املزيج عناصر  تغيير  في سهمتأ فقد ،والترويج والتوزيع

 ا،لكترونيا عملها وجوهر  تأسيسها يعد والتي حضةامل االلكترونية املنظمات على ينطبق املثال هذا . مثال البحث محركات

 عالمتها قلن في حقيقي تحدي مامأ فهي ةفارق ةتجاري عالمات ولها ةالتقليدي السوق  في املوجودة للمنظمات بالنسبة ماأ

 بد ال  هناو  ة،السوقي عراقتها مع تتناسب على اإلنترنت منصات بناء على العمل ثم ومن لكترونيةاإل البيئة لىإ ةالتجاري
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 ال إ و  ،لجديدةا لكترونيةاإل للسوق  مالئمة لتصبح ةالتقليدي التسويقي هازيجم عناصر  وتعديل توجهاتها تغيير  منلها 

 . ةاملعروف ةالتجاري لعالمتها ةالذهني ةالصور   من انتقاصا االلكترونية السوق  في تمركزها عادةإ عدم سيشكل

املنتجات اإللكترونية:  -  

 طرح وتم االكتروني تسويقها نجاح احتماالت تزداد التي املنتجات تحديد خيرةاأل  ونةال  في الباحثين من عدد حاول  -

 بعض لتسويق النجاح فرص تزداد وهل ،الكترونيا تسويقها يمكن املنتجات نواعأ جميع هل :منها تساؤالت عده

                                                                                                    خر؟ال  بعضها عن اكترونيال نتجاتامل

لإلجابة على التساؤالت السابقة، يرى بعض الباحثين أن السلع التي يتم تسويقها عبر االنترنت يتراوح مداها ما بين  ■

ات صحفية خدمو أيضا الخدمات التي يتم تسويقها عبر االنترنت يتراوح مداها ما بين  ،سلع استهالكية إلى سلع معمرة

            .                                     لى مدى واسع من خدمات اسأعمال االستثماريةإ

يمكن القول أن معايير تصنيف مختلف السلع والخدمات التي يمكن بيعها على االنترنت مازال مثار للجدل  أيضا ■

حتاج سلع ت ومن أفضل الطرق لوضع املنتجات على االنترنت هو أن يتم فصلها وتحديد فيما إذا كانتوالنقاش، 

 فالسلع التي تحتاج إلى بحث هي تلك السلع التي يمكن تقييمها باستخدام املعلومات الخارجية. البحث أو الخبرةإلى 

، بينما سلع الخبرة تتمثل في تلك السلع التي يتم تقييمها باكل فردي كاملعلومات املوجودة على شبكة اإلنترنت

لبحث فإنه يكون من املناسب أن يتم تسويقه الكترونيا بناءا على الخبرات الشخصية   فإذا كان املنتج من سلع ا

عبر اإلنترنت، وعلى الجانب الخر إذا كان املنتج من سلع الخبرة فعندها نجد أن تسويقه عبر االنترنت يكون غير 

 مناسب، أو بمعنى آخر تقل إمكانية تسويق هذا املنتج الكترونيا 

                                                                                                                                     

هناك ثالثة أبعاد أساسية لتصنيف املنتجات ضمن البيئة اإللكترونية وتتمثل هذه اسأبعاد فيما ◄

  يلي:
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الاراء:  وتكرار  ةوتكلف التسليم لياتآ -1   

 التسليم ةيعمل شرائها يقتض ي تيال السلعية املنتجات فإن لكترونيةاإل بيئةال ضمن املنتجات تصنيف فيما يخص

 السلعك لفتهتك وقلت املنتج شراء مرات زادت وكلما ،اإلنترنت عبر  تسويقها مامأ عائقاستواجه  ملموسيتها بسبب ياملاد

 تلك ويقتس في االنترنت استخدام الصعب من كان كلما... الخ  والبسكويت العصائر مثل  الثمن رخيصة االستهالكية

  .                                                                                                 املنتجات من ةالنوعي

املنتج:  طبيعة -2   

 االنترنت استخدام مكانإل با نهأ هنا يالحظ حيث ،اإلنترنت عبر  عبورها مكانيةإ في ساساأل  هي املنتجات طبيعة تعد

 والتوزيع البيع في وسيطك نترنتاإل  استخدام يمكن حيثب امللموسة غير  والخدمات السلع تسويق في فعال بشكل

. البرمجيات لدينا املنتجات تلك ةمثلأ ومن واالتصال   

وابتكاره:  املنتج تمايز  درجه -3   

مثال،  الفيروسات من الحماية برامج مثل يز االتم ذات الخدمات و أ السلع حال في نترنتإل ا شبكة من االستفادة يمكن

  حيث يمكن اللجوء إلى تلك الشبكة للمفاضلة واختيار البديل املالئم.                                                              

                                                              

لدينا: نترنتاإل  عبر  للبيع املتاحة والخدمات للسلع الفعلية ن اسأمثلةم ●  

  Calyx and Corollaة منظم يه للزهور  االلكتروني التسويق تستخدم التي املنظمات من الزهور: - 

 قيمه اتذ معلومات على الحصول  مثل متعددة خيارات لديهم السيارات ملنتج اإللكترونيين املتسوقين نإ السيارات: -

 ،للسيارات االلكتروني والشراء بالتسوق  يقومون  الذين املستهلكين عدادأ في تزايد هناك نأ يالحظ لذلك ونتيجة ،أكبر

 استالمهاو  عليها مينأوالت جديدة سيارة وشراء التسوق  من املستهلكين تمكن حاليا االلكترونية االسواق نأ يالحظ كما

                               ة.                                                    التقليدي بالخطوات املرور  دون 
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 ث يتمحي ةدمجم اتواناسط على واملوجودة الجديدة ةاملوسيقي لبوماتاأل شراءب يقومون  هنا املتسوقين املوسيقى: -

 ة.                              الكتروني ملفات بشكل هاتحميل يتم و أ فقط ةساع 24 خالل املنتجات تلك ماستال 

كموقع أمازون.  الشهيرة املواقع من العادية أو اإللكترونية الكتب شراء مثل الكتب:  - 

 النشر حبر و ال و  ةالطباع تكاليف تجنب منيمكن املنظمة  الكترونيا املجالت تسويق نأ يالحظ االلكترونية: املجالت -

  .                                  رباحاأل  تحقيق من النهاية في يمكن الذي مر األ  األخرى كالتوزيع املصاريف فيضوتخ

 ،ومياي املباعة غير  املقاعد عدد لتقليل الويب على االلكترونية مواقعها تستخدم الطيران منظمات الطيران: تذاكر  -

التخلص  يففإن شركات الطيران ترغب  الطيران ذاكر لت االلكتروني البيع جراء عليها الحصول  يمكن التي املنافع وبجانب

 كالءو و  السياحية الوكاالت على االعتماد من بدال  االنترنت على املباشر  البيع عبر  التوزيع تكاليف من

                                                                                                         .                                                                        السفر

 بيع تحاول  ةالصغير  املنظمات من العديد املثال سبيل علىف ،السمسار حلم نترنتاإل  حيث يمكن أن يحل اسأسهم: -

دون وسيط مادي.                                                  االلكتروني املوقع باستخدام للجمهور  مباشر  بشكل سهمهاأ   

ترنت عبر اإلن واملجوهرات الساعاتك الفاخرة علالسبيع  ىلإ املنظمات بعض توجه لوحظ أيضا ةخير األ  الفترة خالل -

                                                                                ..                                       العالم نحاءأ شتى في كبيرا رواجا هذا القى وقد ا،لكترونيلها ا تسويقالو 
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