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 مفهوم البيئة التسويقية

 والتً ,التسوٌقٌة بالبٌئة ٌسمى ما مع قوٌة بعالقات المنظمة ترتبط
 إلى تقسم والتً المختلفة العوامل من مجموعة من تتكون

   :مجموعتٌن

 والتً,إدارتها و الشركة لرقابة الخاضعة وهً :األولى المجموعة
 .الداخلٌة البٌئة عوامل تسمى

 وتدعى المنظمة لرقابة تخضع ال التً وهً :الثانٌة المجموعة
 .الخارجٌة البٌئة

 :طبقتٌن من الخارجٌة التسوٌقٌة البٌئة تتكون

  Micro environment الجزئٌة البٌئة -1

  Macro environment البٌئة الكلٌة -2
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 البيئة الداخلية

 جمٌع استخدام فً قدرتها مدى للمنظمة الداخلٌة البٌئة تحدد

 مٌزة تحقٌق فً والبشرٌة والمالٌة والتنظٌمٌة اإلدارٌة مواردها

 تحدٌد ٌتطلب وهذا ,المنافسٌن على التفوق من تمكنها تنافسٌة

 :من تتكون .أدائها فً الضعف ونقاط القوة نقاط

 .التنظٌمً الهٌكل-

 .الثقافة التنظٌمٌة-

بحوث , موارد بشرٌة, مالٌة, تسوٌق, إنتاج) موارد المنظمة -

 (.نظم معلومات, وتطوٌر

 



 البيئة الخبرجية
تتكون البٌئة الخارجٌة من مجموعة العوامل التً ال تخضع 

 :وتقسم إلى, لسٌطرة الشركة وتإثر فٌها

 : Microenvironmentالبيئة الجزئية

 وتتكون,مباشرهً مجموعة العوامل التً تإثر فً الشركة بشكل 
 :من

 . customersالعمالء -1

 .competitorsالمنافسون  -2

 . suppliersالموردون -3

 . Marketing intermediariesوسطاء التسوٌق-4

 .Publicsالجماهٌر -5



 البيئة الجزئية

  :العمالء -1

 بشراء تقوم التً والهٌئات األفراد جمٌع فً العمالء ٌتمثل

 مستهلكٌن أكانوا سواء وخدمات سلع من المنظمة منتجات

 عمالء سوق أن ذلك وٌعنً ,صناعٌٌن مشترٌٌن أو نهائٌٌن

 أسواق ,األعمال أسواق ,المستهلكٌن أسواق ٌضم المنظمة

 .دولٌة أسواق ,البٌع إعادة أسواق ,حكومٌة



 البيئة الجزئية

 ٌمكن والتً للمنظمة سوقا ٌشكلون العمالء من نوع كل :العمالء

 :التالً النحو على تكون أن

 ٌشترون الذٌن واألسر األفراد من تتكون :المستهلكٌن أسواق-

 .الشخصً االستهالك أجل من والخدمات السلع

 السلع تشتري التً المنظمات من تتؤلف :المنتجٌن أسواق -

 .اإلنتاج عملٌات فً استخدامها أجل من والخدمات

 السلع تشتري التً المنظمات من تتكون :الوسطاء أسواق-

 .أرباح عل والحصول بٌعها إعادة أجل من والخدمات

 

 



 السلع تشتري التً الحكومٌة المنظمات هً :حكومٌة أسواق-

 هذه نقل أو للمواطنٌن عامة خدمة إنتاج أجل من والخدمات

 .إلٌها ٌحتاج الذي المجتمع فً لآلخرٌن الخدمات أو السلع

 فً الموجودٌن المشترٌن جمٌع فً تتمثل :دولٌة أسواق -

 .الخارجٌة األسواق



 Microenvironment البيئة الجزئية 

 :المنافسون -2

 :تواجه المنظمة نوعٌن من المنافسة هما

 المنظمات بٌن تدور التً المنافسة هً :مباشرة منافسة -1
  وشركة مرسٌدس شركة بٌن كالمنافسة بعض مع بعضها
BMW السٌارات لصناعة. 

 :مباشرة الغٌر المنافسة -2

 تشبع منتجات تقدم التً المنظمات بٌن تحدث التً المنافسة هً
 مجال فً التؤمٌن وشركات البنوك بٌن كالمنافسة ,الحاجة نفس

 .المالٌة الخدمات



  Microenvironmentالبيئة الجزئية 

 :الموردون -3

 بمد تقوم التً األشخاص أو المإسسات فً الموردون ٌتمثل

 الموارد هذه تكون وقد ,أنشطتها ألداء الالزمة بالموارد المنظمة

 المتقدمٌن األفراد ) بشرٌة,(....كهربائٌة أجهزة ,أثاث )مادٌة

 )مالٌة ,(متنوعة معلومات ) معلوماتٌة ,( المنظمة فً للعمل

 .(النشاط لمزاولة الالزمة األموال



 microenvironmentالبيئة الجزئية 

 :التسويق وسطاء -4

 المنظمة تساعد التً المنشآت كافة إلى التسوٌق وسطاء ٌشٌر

 .منتجاتها توزٌع أو بٌع أو تروٌج فً

  :هً أنواع أربع التسوٌق وسطاء تتضمن

 بشراء تقوم التً المنشآت هً : Resellerالبٌع منشآت :أوال

 أو للمستهلكٌن ثانٌة مرة بٌعها وإعادة المنظمة من المنتجات
 وتجار Wholesalers الجملة تجار وتتضمن األعمال مشترٌن

 .Retailers التجزئة



 microenvironmentالبيئة الجزئية 

 :وسطاء التسويق

  physical distribution firmsمنشآت التوزٌع المادي: ثانٌا

تتمثل فً كافة المنشآت التً تساعد المنظمة فً تخزٌن ونقل منتجاتها 

شركات , تتضمن شركات النقل, من مواقع إنتاجها إلى منافذ توزٌعها

 .شركات الشحن, التخزٌن

 :وكالء الخدمات التسوٌقٌة: ثالثا

 .هً المنشآت التً تقدم للمنظمة خدمات تسوٌقٌة مثل وكاالت اإلعالن



 microenvironment  البيئة الجزئية

 :التسويق وسطاء 

  Finance intermediariesالمالٌٌن الوسطاء :رابعا

 كما كالبنوك المنظمة تعامالت تمول التً المإسسات فً تتمثل

 المخاطر من تإمنها التً المإسسات تلك تتضمن أن ٌمكن

 .التؤمٌن كشركات المنتجات شراء أو بٌع لعملٌات المصاحبة



 microenvironment  البيئة الجزئية

 :الجماهير -5

 محتمل أو فعلً اهتمام لدٌها جماعة أي بالجمهور ٌقصد

 .أهدافها تحقٌق على قدرتها فً وتإثر ,بالمنظمة

 :هً مجموعات ست الجماهٌر تتضمن

 التً الحكومٌة والهٌئات الجهات تمثل :الحكومً الجمهور :أوال

 .وغٌرها اإلعالن فً والصدق السلع بسالمة تهتم



   microenvironment  البيئة الجزئية
 :الجماهير

 المنظمة حول ٌقطنون الذٌن األفراد فً ٌتمثل :المحلً الجمهور:ثانٌا
 .داخله المنظمة تعمل الذي المحلً المجتمع أفراد أو

 .المستهلكٌن من العادي الجمهور وهم :العام الجمهور:ثالثا

 عمال من المنظمة فً العاملٌن بهم وٌقصد :الداخلً الجمهور :رابعا
 .إدارة مجلس وأعضاء وموظفٌن

 قدرة على تإثر التً الجهات فً وٌتمثل:المالً الجمهور:خامسا
 .البنوك مثل أموال على الحصول فً المنظمة

 الشركات بنشاط تهتم التً المدنٌة الهٌئات جمهور :سادسا
 جمعٌة مثل المواطن حقوق عن تدافع التً الجمعٌات وهً,ومنتجاتها

 .المستهلك حماٌة



 macroenvironmentالبيئة الكلية 

 تإثر التً الكبرى الخارجٌة القوى جمٌع تمثل الكلٌة البٌئة

 :وتتضمن ,المنظمة قدرة على مباشرة غٌر بطرٌقة

 .االقتصادٌة العوامل-

 .السٌاسٌة العوامل-

 .والثقافٌة االجتماعٌة العوامل-

 .العوامل التقنٌة-

 .العوامل الطبٌعٌة-
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