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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 اإلنترنت.  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

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

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

األعمال  راتيجية. عندما يصبح التعامل مع املنتج بصورة إلكترونية في إطار ومحتوى استتقليديا أو عبر اإلنترنيت

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

يئة إن فهم طبيعة املنتجات في الب. املوازين ويغير الكثير من األسس واملفاهيم السائدة في عالم التجارة التقليدية

                                                                                ي:كما يل ينا ضرورة التمييز بين نوعين للمنتجات: منتجات معرفية ومنتجات خدميةيفرض عل اإللكترونية

منتجات معرفية تقسم إلى:  -1  

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

ل الدماغ ليات التفكير املوجودة داخآتخطط وتصمم وتنتج وتصل لشكلها االستهالكي النهائي عبر  ،إلى شكلها النهائي

لى منتجات لها قيمتها االستعمالية والتبادلية كأنظمة تشغيل الحاسب والبرامج املنوعة إفهي معرفة تتحول  ،البشري 

                                                 ت الصوت والفيديو والصور. وملفا

 

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

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

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

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

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

                                                                                                                                 التي يمكنها التعامل مع حجوم من درجة امليكرون والنانو متر.  

                                                                               

تعلق مها اإلنترنيت وهي تهي خدمات نشأت في بيئة العمل اإللكترونية االفتراضية التي أرست دعائ 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  باملطلق:منتجات خدمية  -

                                                                                                                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:   -  

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

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

 الجاهزة واملفصلة للقيام بذلك.  

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

 تدخال من قبل البشر. 

 ،الحصول على معلومات فورية في الوقت الحقيقي عن أوضاع املنتجات والعالمات التجارية والحصص التسويقية -

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 وآني الخط بشكبفضل استخدام املنظمة لإلنترنيت، أصبح بإمكان املشتريين مقارنة املنتجات املعروضة على  -

 مما يتيح لهم فرصة البحث عن أفضل العروض. 

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

تبة على تر : تلك الخدمة التي يحصل عليها العميل دون أي اتصال مادي مع املزود، حيث تتم كافة العمليات املبأنها

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

والسفر اإللكتروني والتعليم اإللكتروني )التعليم عن بعد( والتعامالت املالية اإللكترونية واملزادات اإللكترونية 

 ديدة.  وغيرها من الخدمات اإللكترونية الع

مصفوفة تسويق املنتج في السوق اإللكترونية:   -  

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

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

اإللكترونية التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا املجال. في أدبيات التسويق اإللكتروني جرى اقتراح مصفوفة رباعية 
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ون هذه حيث تتكرنيت في عملية تسويق املنتجات والتوسع في األسواق، تطرح مجموعة من الخيارات الستخدام اإلنت

   املصفوفة من بعدين أساسيين هما:

 أوال: املنتج وله مستويان: 

 املنتج الحالي  -

 املنتج الجديد  -

 ثانيا: السوق وله مستويان: 

 السوق الحالية  -

  السوق الجديدة -

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

  فيما يلي توضيح لهذه الخيارات األربعة:منتجاتها عبر اإلنترنت والتوسع واالنتشار في األسواق. 

 السوق الحالية:  -املنتج الحالي ●

كانت  1998، فحتى عام اق جغرافي محدد ونشاط تسويقي محدد أيضا للمنظمةهذا الخيار يعني وجود املنتج ضمن نط

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

ي هذا الخيار س لإلنترنيت فتكتفي باستخدام اإلنترنيت كأداة الكترونية تعكس أنشطتها الحالية، أي أن االستخدام األسا

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

 أن تحقق الفوائد الكبيرة التي يوفرها اإلنترنيت مثل استكشاف الفرص السوقية العديدة. 
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 السوق الجديدة:    -املنتج الحالي ●

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

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

إن هذا الخيار يفتح أمام منظمات  .لحواجز الجغرافيةفرصة الوصول لألسواق العاملية ويجعلها قادرة على تحطيم ا

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

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

 ،ة جداكبير فاستخدام هذا الخيار يؤدي إلى توسيع السوق املستخدمة بصورة  ،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 

باإلضافة لوقوف بعض التشريعات القانونية  ،كافية وعدم امتالك وسائل وتسهيالت الشراء والشحن إلى كل األسواق

                                                                                               نية وبعض القيود الضريبية وغيرها. في وجه االنتشار غير املحدد لألعمال االلكترو

 السوق الحالية:  -املنتج الجديد ●

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

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

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

 السوق الجديدة:   -املنتج الجديد ●

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

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

حف ، وتعد الصهناك منظمات كثيرة تتبنى هذا الخيار وتقديم وبيع املنتجات الجديدة لألسواق الجديدة. في الواقع

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

تستهدف أسواق جديدة غير أسواقها الحالية وهي في الغالب تستهدف السوق العاملية، وحتى تستقطب تلك السوق 
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هذا املنتج الجديد )الصحيفة اإللكترونية( بمواصفات متقدمة تلبي احتياجات قطاعات واسعة جدا من فإنها تقدم 

   .السوق العاملية
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