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 تعريف التسىيك

 االجتماعٌة العملٌة تلك بأنه  Marketingبالتسوٌق ٌقصد

 االحتٌاجات على الحصول بمقتضاها ٌتم التً واإلدارٌة

 مع قٌمة ذات منتجات وتبادل خلق طرٌق عن والرغبات

 تلك وتوزٌع وتروٌج وتسعٌر تخطٌط ذلك وٌتضمن ,اآلخرٌن

 .المنتجات



 الوفاهين الجىهرية للتسىيك

 : الحاجة -1

 الذي والوضع للفرد الفعلً الوضع بٌن الفرق عن الحاجة تعبر

 .المثالٌة الحالة بمثابة ٌعد والذي ٌتمناه أو ٌرغبه

 مستوٌات خمسة الحاجات هرمٌة نظرٌته خالل من ماسلو قدم

 :التالً النحو على هرمً شكل فً تتدرج اإلنسانٌة للحاجات



 هرم ماسلو
 

 الحاجة

 لتحقيق الذات 

الحاجة للتقدير 
 واالحترام

 الحاجات االجتماعية

 حاجات األمان

 الحيويةالحاجات 



 هاسلىهرهية حاجات 

 : physiological needsالحٌوٌة الحاجات -1

 الحاجة مثل للفرد الضرورٌة اإلنسانٌة الحاجات جمٌع تتضمن

 .النوم ,الشراب ,الطعام ,للبقاء

 الفرد حاجة فً تتمثل :safety needs األمان حاجات -2

 ٌتعرض أن ٌمكن التً التهدٌدات من والحماٌة باألمان للشعور

 .والنفسً المادي الجانب ٌتضمن باألمان الشعور إن ,لها

 نحو الحاجة فً تتمثل: social needsاالجتماعٌة الحاجات-3

 عن تدافع جماعة إلى لالنتماء الفرد وحاجة اآلخرٌن مع التفاعل

   . مصالحه



 هرهية حاجات هاسلى

 بأن الفرد حاجة وتعنً :Esteem needsالتقدٌر حاجات -4

 .فٌه ٌعٌش الذي المجتمع من واحترام ٌر تقد محل بأنه ٌشعر

 : self-actualization الذات تحقٌق حاجات -5

 open –ended المفتوحة النهاٌة ذات الحاجة علٌها أطلق

 تحقٌق حاجات إلشباع حدود توجد ال أنه الحاجة هذه وتعنً

 .الذات



 (تابع)الوفاهين الجىهرية للتسىيك 
 :wantsالرغبات  -2

وتشٌر الرغبة إلى , هً الوسائل التً تستخدم فً إشباع الحاجة 
 .شخصٌته, ثقافته, الشًء المرغوب من الفرد فً ضوء خبراته

 : demandالطلب -3

 المدعمة المنتج على الحصول فً الرغبة بأنه الطلب ٌعّرف
 .شرائه على بالقدرة

 : productالمنتج -4

  بغرض للسوق ٌقدم أن ٌمكن شًء أي بأنه المنتج ٌعّرف 
 وتشمل ,رغبة أو حاجة إلشباع ,االستخدام أو االستهالك
 :ماٌلً المنتجات



 الوفاهين الجىهرية للتسىيك

 :ماٌلًتشمل المنتجات 

 كالهواتف الملموسة المنتجات وتشمل :المادٌة السلع-
 .الثالجات ,المحمولة

 كالخدمات ,للمس قابلة غٌر منتجات هً :الخدمات-
 .التعلٌمٌة الخدمات ,المصرفٌة

 فً آلخر طرف ٌقدمه منفعة أو نشاط أي بأنها الخدمة تعّرف
 .للمس قابلة غبر صورة

 .األسرة تنظٌم كفكرة :األفكار-

 .االنتخابات فً ما مرشح كتسوٌق :األفراد -



 (تابع)الوفاهين الجىهرية في التسىيك
 : valueالقيمة-5

 العمٌل ٌستمدها التً الكلٌة القٌمة بٌن الفرق بأنها القٌمة تعّرف 
 .علٌها الحصول سبٌل فً ٌتحملها التً الكلٌة والتكلفة المنتج من

 القٌم محصلة هً المنتج من العمٌل ٌستمّدها التً الكلٌة القٌمة
 :التالٌة

 .المنتج قٌمة-

 .المنظمة فً العاملٌن من المستمدة القٌمة-

 المنظمة عن الجمهور ٌحمله الذي الذهنً االنطباع قٌمة -
 .ومنتجاتها



 الوفاهين الجىهرية للتسىيك 

أما التكلفة الكلٌة التً ٌتحملها العمٌل هً محصلة التكالٌف 

 :التالٌة

 .التكلفة المالٌة-

 .التكلفة الزمنٌة-

 (.الجهد)تكلفة الطاقة -

 .التكلفة المادٌة -



 (تابع)الوفاهين الجىهرية للتسىيك

 :customer satisfactionرضا العميل-6

 مع للمنتج المدرك األداء مطابقة درجة إلى العمٌل رضا ٌشٌر

 .العمٌل توقعات

  األقل على أو المنتج أداء عن المدركة القٌمة تجاوزت فإذا

 حدث وإذا ,بالرضا شعور هناك كان العمٌل توقعات مع تساوت

 توقعات من أقل المنتج أداء عن المدركة القٌمة أن بمعنى العكس

 .الرضا عدم شعور هناك كان  العمٌل



 (تابع)الوفاهين الجىهرية للتسىيك
 : Exchangeالتبادل -7

ٌقصد بالتبادل التصرف الذي ٌحصل بمقتضاه الفرد على المنتج 
الذي ٌرغبه من خالل تقدٌم المقابل للطرف اآلخر  الذي ٌملك 

 .هذا المنتج

 :هناك خمسة شروط ٌجب توافرها إلتمام عملٌة التبادل هً

 .وجود طرفٌن على األقل هما موظف المنظمة والعمٌل-

 .امتالك كل طرف شًء ما ذو قٌمة للطرف اآلخر-

 .قدرة كل طرف على االتصال بالطرف اآلخر-

 .تمتع كل طرف بالحرٌة المطلقة فً القبول أو الرفض-

 .اعتقاد كل طرف بوجود فائدة من تعامله مع الطرف اآلخر -

 



 الوفاهين الجىهرية للتسىيك

تتألف عناصر المزٌج التسوٌقً : 4Psعناصر المزيج التسويقي

 :من أربع عناصر هً

 . productالمنتج-

 . pricingالتسعٌر-

 .promotionالتروٌج-

 .placeالتوزٌع -

 



 الوفاهين الجىهرية للتسىيك
 :Marketالسوق  -8

 المشترٌن جمٌع أنه على تسوٌقٌة نظر وجهة من السوق ٌعّرف
 .والمحتملٌن الفعلٌٌن

 : هي للسوق مفاهيم ثالثة بين التسويقي الفكر يميز

 المادي التواجد عن ٌعّبر :Market place السوقً المكان-
 التوزٌع منافذ إلى المشترٌن ذهاب فً ٌتمثل حٌث , للسوق
 .المنتج لشراء

 الرقمً التواجد عن ٌعّبر: Market spaceالسوقً الفضاء -
 إلى بالدخول المشترٌن قٌام فً ٌتمثل حٌث ,للسوق اإللكترونً

 .اإللكترونٌة األسواق من للشراء اإلنترنت شبكة



 الوفاهين الجىهرية للتسىيك

 العنقودي الهٌكل به ٌقصد : Meta marketالمتشعب السوق-

 المرتبطة والخدمات السلع عن المشتري ذهن فً المدرك

 . بشدة ببعضها

 مصّنعً من للسٌارات المتشعب السوق ٌتكون :مثال-

 ,السٌارات لشراء قروض تمنح التً البنوك ,السٌارات

 مواقع,السٌارات عن المبوبة اإلعالنات تنشر التً الصحف

 .اإلنترنت على السٌارات شركات



 تطىر هفهىم التسىيك

 :مر التسوٌق بالمراحل التالٌة

   :اإلنتاج مرحلة -1

 لقبول مستعد المستهلك وكان ,السلع بندرة المرحلة هذه تمٌزت
 على بالتركٌز المرحلة هذه تمٌزت كما , علٌه تعرض سلعة أٌة

 .التسوٌق على ولٌس اإلنتاج

   :البٌعً المفهوم مرحلة -2

 على قادرة نفسها وجدت الشركات بأن المرحلة هذه تمٌزت
 توظٌف علٌها كان لذلك المستهلكون ٌحتاجه مما أكثر سلع إنتاج
 . بالشراء المستهلكٌن إلقناع بٌع رجال



 تطىر هفهىم التسىيك

 :مرحلة مفهوم التسوٌق -3

 ورغبات احتٌاجات بتحدٌد المنظمة بقٌام المرحلة هذه تتمٌز

 فاعلٌة أكثر بصورة إشباعها عل والعمل المستهدفة األسواق

 .المنافسٌن من وكفاءة



 هقارنة بين الوفهىم البيعي والتسىيقي

األرباح من خالل البيع-------البيع والترويج-----المنَتج ------المصّنع   

األرباح من خالل ----التسويق الشامل -----احتياجات  -------السوق   

 المستهدف       الزبائن                                  رضا الزبائن

            المفهوم التسويقي

البيعيالمفهوم   



 الفرق بين هفهىهي البيع والتسىيك

 مفهوم التسويق البيع مفهوم

 ز على حاجات المستهلكالتركٌ-1 التركٌز على المنتج -1

ثم  ,تقوم المنظمة بتصنٌع السلعة أوال-2

 .تفكر فً كٌفٌة بٌعها بعد ذلك

تحدد المنظمة أوال احتٌاجات -2

ثم تحدد كٌفٌة تحوٌلها إلى , المستهلكٌن

 .منتجات ٌمكنها إشباع تلك الحاجات

 التركٌز على التخطٌط طوٌل األجل -3 التخطٌط قصٌر األجل التركٌز على-3

 المشتري التركٌز على رغبات-4 التركٌز على حاجات البائع-4



 هفهىم التسىيك االجتواعي

 :هً االجتماعً التسوٌق لمفهوم أساسٌة اعتبارات ثالثة هناك

   الرفاهٌة أي المجتمع احتٌاجات على التركٌز ٌجب :المجتمع-1

 .البٌئة على المحافظة المجتمع احتٌاجات أمثلة

 من األجل طوٌلة األرباح تحقٌق للمنظمات ٌمكن :المنظمة-2

 الرفاهٌة وتحقٌق العمالء احتٌاجات إشباع بٌن الجمع خالل

 .(المجتمع مصلحة) اإلنسانٌة

 احتٌاجات بإشباع االجتماعً التسوٌق مفهوم ٌنادي :العمالء -3

 .المجتمع مصالح مع ٌتعارض ال بما العمالء



 هفهىم التسىيك االجتواعي

social marketing concept 

 المجتمع

 الرفاهية االنسانية

 المستهلكون

 تلبية الحاجات

 الشركة

 االرباح



 هنافع التسىيك

 :المنافع هذه أهم من ,للمستهلكٌن عدة منافع التسوٌق ٌقدم

 علٌها ٌحصل التً القٌمة عن عبارة هً:الشكلٌة المنفعة-
 .نهائٌة منتجات إلى األولٌة المواد تحوٌل نتٌجة المستهلك

 علٌها ٌحصل التً القٌمة عن عبارة هً:الزمانٌة المنفعة-
 .إلٌها الحاجة وقت فً المنتجات من المستهلك

 علٌها ٌحصل التً القٌمة عن عبارة هً :المكانٌة المنفعة-
 .ٌحتاجها الذي المكان فً المنتجات من المستهلك

 علٌها ٌحصل التً القٌمة هً :(التملك) الحٌازة منفعة -
 .المنتج تملكه نتٌجة المنتجات من المستهلك


