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 الفصل األول 

 مفهوم التسويق

 مقدمة :   – 1

ومن زوايا مختلفة , ولكن معظم التعريفات تناولت  اليوجد تعريف محدد للتسويق, فقد عُّرف التسويق بأشكال متعددة 

 وظائف التسويق وأنشطته المختلفة , ولذلك اليهم تعريف التسويق بقدر ما يهم المقصود بالتسويق ووظائفه المتعددة . 

التأكد من حاجات ن الفعاليات الموجهة لتحقيق األرباح عن طريق  ) التسويق على أنه مجموعة م Terpstraلقد عّرف 

 المستهلك , أو العمل على إيجادها وحثه على إشباعها ( . 

فعّرف ) التسويق على أنه نظام متكامل يتكون من مجموعة أنشطة تقوم على تخطيط وتنسيق وترويج   Stantonأما 

 تقبين ( .  السلع التي تشبع حاجات العمالء الحاليين والمر

فقد عّرفا ) التسويق بأنه عبارة عن الفعاليات الخاصة بتدفق السلع والخدمات بين المنتجين   Mitchell & Huegyوأما 

 والمستهلكين (  

) التسويق بأنه تنفيذ أنشطة المشروع التي توجه تدفق السلع والخدمات من المنتج الى المستهلك    Mc - carthy ويعّرف 

 مشتري الصناعي , بقصد إشباع حاجات العمالء وبهدف تحقيق أهداف المشروع (. النهائي أو ال

 ( . ) التسويق بأنه نشاط األفراد الموجه الى إشباع الحاجات والرغبات من خالل عملية التبادل    kotlerويعّرف 

) التسويق بأنه تطوير نظام التوزيع الفعال للسلع والخدمات للمستهلكين في األسواق   Boone and Jurtzوقد عّرف 

 أما جمعية التسويق األمريكية فقد عّرفت التسويق كما يلي : المستهدفة ( . 

  ) التسويق هو القيام بأنشطة المشروع التي توجه تدفق و انسياب السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك النهائي أو

 المشتري الصناعي .( 

بأنه )النشاط الخاص بتسعير و ترويج و توزيع السلع و   1985وقد أعادت جمعية التسويق األمريكية تعريفه في عام 

 الخدمات و األفكار التي تسعى إلى إشباع رغبات األفراد و المنظمات ( 

عض جوانب التسويق و أنشطته وانصبت كما نالحظ أن كالً من التعاريف السابقة و تعاريف أخرى كثيرة ركزت على ب

 حميعها بالنهاية في أشباع حاجات المستهلك  و رغباته . 

ولهذا سنحاول في هذا البحث شرح مفهوم التسويق وخاصةً إذا علمنا أن هناك اختالط بين مفهومي التسويق و  

، مع واحديعبران عن مضمون    المبيعات،فكثيرون يطلقون عبارة التسويق على المبيعات أو العكس وكأن المفهومين

 العلم أنه توجد أختالفات عديدة بين المفهومين . 

في البداية البد من شرح مفهوم التسويق ومفهوم المبيعات ، ثم توضيح نقاط االختالف بينهما ، مع العلم اننا نجد في  

عات ، وبتحليل وظائف  ، وفي منظمات أخرى مصطلح المبيالهياكل التنظيمية لبعض المنظمات مصطلح التسويق 

و نجد في بعض المنظمات مصطلح التسويق ، مع العلم أن هذا المفهوم هو لحين نجد أن لهما نفس الوظائف ، أالمصط

المبيعات والعكس صحيح . ولعل التطور التقني السريع و الكبير و التغير في ظروف الحياة ساهم إلى حد كبير في زيادة  

   ياتنا االجتماعية وحتى المهنية . عتماد عليه في كل ما نحتاجه في ح ه و اال أهمية التسويق واتساع مفهوم

وكل شيء أصبح غيرممكن بدون التسويق ،فالطعام والشراب أصبح يصل إلينا عبرسلسلة من األنشطة التسويقية  

 المختلفة. 



شكل كبير على النتائج المتحققة  ، تتوقف ب  أن نجاح أنشطة وأعمال المنظمة المختلفة من إنتاج و مالية وعمليات وغيرها

وهذه النتائج يعبر عنها من خالل عمليات تصريف المنتج والتي يقوم بها التسويق ، أي أن التسويق وظيفة أدارية هامة 

بقائها و استمرارها . ومن أجل ذلك فإن المنظمة يجب أن تقوم باألبحاث الالزمة  في  وحتى ,جداً إلنجاح أعمال المنظمة 

مة لدراسة المستهلك لمعرفة رغباته و دوافعه وقدراته الشرائية ، ألنه في النهاية سيكون المستهلك هو صاحب  والدائ

 تلبي رغباته و أحتياجاته .  قرار الشراء ، وإن لم تكن السلعة مالئمة فسيتحول إلى سلع المنظمات األخرى التي 

    : مفهوم التسويق و المبيعات  – 2

البد التمييز بين مفهومي التسويق والمبيعات , مع العلم أنه يتبادر لذهن الكثيرين أن كال المفهومين يعنيان نفس األنشطة 

 ت من خالل النقاط التالية:  وسنستعرض هذه االختالفاحقيقة هناك مجموعة من االختالفات بينهما ,والوظائف ولكن في ال

 :  العملية

إن التسويق ينطلق من المستهلك , فبعد معرفة رغبات وحاجات المستهلك تهدف العملية التسويقية إلى إشباع هذه  

تتم قبل االنتاج , أما عملية البيع فتتم بعد االنتاج وطرح السلعة في السوق ,   هذا يعني أن العملية التسويقية الرغبات , 

 حيث يكون دور العملية البيعية في إقناع المستهلكين بالسلعة وحثهم على شرائها . 

 االستمرارية : 

تبدأ قبل اإلنتاج من أجل  , فاألنشطة التسويقية  اإلنتاجإن العملية التسويقية هي عملية مستمرة قبل اإلنتاج وحتى ما بعد  

والبيع   اتهم , وتستمر هذه العملية بعد اإلنتاجنتاج السلع التي تتوافق مع رغبمعرفة حاجات ورغبات المستهلكين وإ

أما العملية  كل التي تعترض تصريفها في السوق . لسلعة وجودتها وأسعارها والمشالمعرفة ردود أفعال المستهلكين تجاه ا

 البيعية فتنتهي عند القيام بالبيع وتوقيع صفقة البيع .   

 الفرص البيعية : 

إن إدارة المبيعات التعطي األهمية الكافية إليجاد فرص بيعية للسلعة في األسواق , وإن هذه العملية تكون عادة ضمن  

 , وهذا يعني أن التسويق يجب أن يقوم على دراسة األسواق وإيجاد فرص بيعية للسلعة . االت بحوث التسويق مج

 :  السوق

إن المبيعات أو إدارة المبيعات تهتم بالدرجة االولى بأعمال البيع , وإن السوق بالنسبة لها ينحصر في العالقة المباشرة  

 .   بين المنظمة أو رجال البيع والمستهلكين

أما بالنسبة للتسويق فإن السوق يعني السوق الحالي الذي تتعامل معه المنظمة , أو األسواق المستقبلية مع األخذ بعين  

 االعتبار جميع المتغيرات التي تحدث في السوق . 

 :  التركيز

,  يقوم مفهوم المبيعات بالتركيز على السلعة ومواصفاتها وجودتها ,واستخدام الطرق المختلفة إلقناع المستهلكين باقتنائها 

 ويكون التركيز أيضاً على محاولة بيع كل الوحدات التي تم إنتاجها , وبالتالي تتركز الجهود على عملية البيع .  

حاجاته ورغباته , ومن ثم إنتاج السلع التي تتالءم مع رغبات واحتياجات   أما التسويق فينطلق من المستهلك وتحديد 

 المستهلكين , والتسويق يهتم باإلنتاج من منطلق محاولة إنتاج السلع التي يمكن تصريفها في السوق .  

 



ارة تابعة إلدارة  من خالل النقاط السابقة نجد أن المبيعات هي جزء من العملية التسويقية , وإن إدارة المبيعات هي إد

حيث ميّز بين     Levitالتسويق , وإن التسويق هو األعم واألشمل ويتضمن المبيعات , وهنا البد الى اإلشارة إلى ما كتبه  

 البيع والتسويق على الشكل التالي :  

 البيع يركز على حاجات البائع , والتسويق يركز على حاجات المشتري .   -

 أما التسويق فيلتقي مع فكرة إرضاء المستهلك .  البيع ينطلق من حاجة البائع   -

  االنتقادات التي وجهت للتسويق :  – 3

توجد تساؤالت وآراء مختلفة حول أهمية التسويق بالنسبة لكل من المنظمة والمستهلك والمجتمع , منها هل األنشطة  

ي للمواطنين ؟ أم أنها تساهم في زيادة  التسويقية إيجابية أم سلبية ؟ هل تساعد في زيادة المستوى المعاشي والحيات

 الموجهة للتسويق .  التكاليف ؟ هل تخلق حاجات جديدة ؟ وغيرها من األسئلة واالنقادات 

إن دراسة هذه االنتقادات ستوضح لنا ان بعضها صحيح وبعضها اآلخر باطل . وسنحاول اإلجابة على هذه االنتقادات 

 من خالل النقاط التالية :  

 أثير على سلوك المستهلك : : الت 3-1

إن التسويق يساعد المستهلك في إشباع حاجاته من خالل توفير السلعة له في المكان والزمان المناسبين, ولكن قد يكون 

لألنشطة التسويقية مثل اإلعالن تأثير على المستهلك في إثارة الدوافع لديه والتأثير على قراراته وسلوكه , وقد يكون  

الدوافع الكامنة لدى المستهلك , وإذا كانت السلعة فعالً تحقق منافع إيجابية له ولكن التأثير إيجابي إذا كان في اتجاه إثارة 

 قد يكون التأثير سلبي إذا كان اإلعالن يوجه سلوك المستهلك نحو طرق وعادات وأنماط سلبية , مثل التدخين .  

 : التسويق والحاجات :  3-2

حاجات لدى المستهلكين, وقد تكون هذه الحاجات غير ضرورية لهم.  إنه يقوم بخلق ال من االنتقادات التي وجهت للتسويق 

إن التسويق قد اليخلق الطلب أو اليظهر حاجات جديدة للمستهلك , ولكن على األقل يساعد في إظهار الحاجات وخلق 

لمستهلك لتلبية  الطلب , والحاجات اإلنسانية كما ذكرنا سابقاً هي كثيرة ومتنوعة , وإن التسويق يقوم بزيادة إلحاح ا

احتياجاته , ويؤثر على سلوكه من أجل تلبية تلك االحتياجات , والتسويق يقدم للمستهلك البدائل المختلفة من السلع  

 لالختيار بما يتوافق مع احتياجاته وظروفه وقدراته .  

 : التسويق نشاط غير إنتاجي :  3-3

ن الخدمات للمستهلك , وليس فقط التسويق غير منتج للسلع المادية  التسويق الينتج سلع مادية وإنما يقدم مجموعة كبيرة م

وإنما هناك منظمات بكاملها تقوم على إنتاج وتقديم الخدمات , ولكن بدون التسويق اليستطيع المستهلك إشباع حاجاته 

 ورغباته المختلفة , وخاصة أنه وباعتراف الباحثين يحقق التسويق عدة فوائد ومنافع وأهمها :  

 المنفعة المكانية : وذلك عن طريق نقل السلع من أماكن اإلنتاج إلى أماكن االستهالك المناسبة .   -

 وهي توفير السلعة للمستهلك في جميع األوقات عن طريق التخزين .  المنفعة الزمانية :  -

 لبيع .  منفعة الملكية : وذلك عن طريق نقل ملكية السلعة من البائع إلى المستهلك من خالل عمليات ا -

 منفعة الرفاه : وهذه المنفعة تتم بعد انتقال الملكية إلى المستهلك من خالل استخدام المستهلك للسلعة .   -

 

 

 

 

 



 : التسويق يؤدي إلى زيادة التكاليف :  3-4

إن التسويق يساهم في زيادة تكاليف المنظمة والتكلفة النهائية للسلعة , ولكن بما أن التسويق ضروري إليجاد السلعة أو 

الخدمة في مكان الطلب عليها وفي جميع األوقات , فإن له تكلفة وال يمكن أن تؤدى تلك الوظائف أو تحقق المنافع بدون 

لزائدة لبعض األنشطة التسويقية كاإلعالن ولكن ليست هذه الزيادة لكامل اإلعالن تكلفة , وقد تكون هناك بعض التكاليف ا

 الذي يعتبر ضرورياً للمستهلك والمنظمة , وإنما بعض أجزاء تكاليف اإلعالن قد تكون غير ضرورية .  

بعين االعتبار    من خالل استعراض النقاط السابقة , ولكي نقرر هل تلك االنتقادات صحيحة أو باطلة ؟ يجب أن نأخذ

 النواحي التالية :  

 ق ؟  يمدى أهمية التسويق والحاجة له بمعنى هل يمكن أن نلبي احتياجاتنا بدون أنشطة التسو – 1

 هل توجد فوائد للتسويق ؟   – 2

 المقارنة بين التكاليف والفوائد والعوائد المتحققة من خالل األنشطة التسويقية .  – 3

 المختلفة على سلوك المستهلك والمستوى الحياتي والمعاشي له .   هتأثير التسويق وأنشطت – 4

 :  النتيجة

االنتقادات   غمورفاهيته  ر مستهلك ومستوى حياته  إن للتسويق فوائد كثيرة وله تأثير مباشر على إشباع حاجات ال

 الموجهة اليه .  

 طرق دراسة التسويق :  – 4

من أجل دراسة التسويق البد من وجود طرق أو مناهج محددة لدراسته , ولقد اختلفت اآلراء حول الطرق التي يجب  

القيام بها للدراسة , فالبعض ركز على السلعة نفسها , واآلخر على المنشآت ... , وسنستعرض األن أهم طرق دراسة 

 التسويق :  

 : طريقة دراسة السلع :  4-1

ركز في دراسة التسويق على السلعة أو مجموعة من السلع وهذه الدراسة تشمل كل ما يتعلق بالسلع , بدءاً  هذه الطريقة ت

من الطلب عليها والمنظمات القائمة في عملية تسويقها , وجميع السياسات والبرامج المرتبطة بالسلعة ومزاياها  

 وخصائصها ومصادرها .  

  يتالءمأجل تحديد أفضل السبل والطرق لتطويرها وزيادة تصريفها في السوق بما إن التركيز على السلعة يكون مفيداً من  

فكما هو معلوم أن السلع تختلف فيما بينها من حيث تصنيعها أو حاجتها الى بعض منافذ التوزيع .  , مع حاجات المستهلك  

من حيث النوع والجودة والخصائص  وقد تعمل المنظمة الى تجميع السلع في مجموعات متشابهة تكون السلع فيها متماثلة 

 وطرق التسويق .  

اك ضياع للوقت والجهد والمصاريف إذا كان هناك تشابه في السلع , أو في ذ على طريقة السلع أنه قد يكون هنويؤخ

 التعرض للقضايا والمشاكل العامة التي تتعرض لها المنظمة.  

 

 

 



 : طريقة المنظمات التسويقية :  4-2

تقوم هذه الطريقة على دراسة المنظمات التي تمارس األنشطة والوظائف والمهام التسويقية دون النظر الى حجم هذه  

المنظمات , وتركز هذه الطريقة على المنظمة التسويقية نفسها وهي بذلك تساعد في تطوير المنظمة وتحسين مستوى 

تجار      –تجار الجملة  –مات التسويقية  قد تكون مستقلة أو هي عبارة عن الوسطاء مثل الوكالء أدائها , و المنظ

 التجزئة ...  

ولكن إذا كان تسويق السلعة يعتمد على التوزيع المباشر فهنا اليمكن أن نأخذ بهذه الطريقة, لعدم وجود المنظمات  

 التسويقية .  

 : طريقة الوظائف :  4-3

 الطريقة على الوظائف التسويقية , وبالتالي يجب في البداية تحديد هذه الوظائف وتصنيفها . تستند هذه  

تعتبر طريقة الوظائف مفيدة جداً ألنها تدرس كل وظيفة تسويقية وتحاول تحليلها وإيجاد العالقة بينها وبين الوظائف  

العالقة بينها وبين البيئة المحيطة بالمنظمة , ألنه األخرى في المنشأة , سواء التسويقية أو غيرها من الوظائف, وأيضاً  

اليمكن إنجاز الوظائف التسويقية بمعزل عن البيئة الخارجية وخاصة مجتمع المستهلكين , ألن أي عملية تسويقية تهدف 

التخزين ,   بالنهاية الى تلبية حاجات المستهلكين وتحقيق أهداف المنظمة, ومن هذه الوظائف : الشراء , البيع , النقل, 

 بحوث التسويق .....  

 : اتخاذ القرارات :  4-4

إن اإلدارة التسويقية عند اتخاذها للقرارات التسويقية البد وأن تتوفر لديها المعلومات والبيانات الكافية عن القضية التي 

لخارجية , وأن يكون قادراً سيتخذ القرار بشأنها , وإن اتخاذ القرار يجب أن يكون مراعياً للظروف والبيئة الداخلية وا

تحتاج الى     على معالجة القضية المطروحة , مع العلم أن هذه القرارات قد تكون عادية روتينية , أو قرارات استراتيجية 

 جهود كبيرة وخبرة عالية .  

 التسويق علم أم فن :  – 5

إليها خالل الممارسات المختلفة وبالنسبة للتسويق هناك عمل بها , ويتم االستناد  إن العلم له مبادىء وقوانين ونظريات يُ 

 مثالً :  ف ,  مبادىء تسويقية معروفة

 إن حجم المبيعات يتغير تبعاً لمستويات الدخل وخاصة السلع المرنة .   -

كلما زاد عدد مستهلكي السلعة كلما كانت طريقة توزيعها طويلة , وكلما قل عدد المستهلكين كلما كانت الطريقة   -

 ب التعامل مع عدد أقل من منافذ البيع والتوزيع .  ر وتوجّ أقص

 إن السلع الخاصة أو السلع ذات األسعار المرتفعة تكون طريقة توزيعها مباشرة أو قصيرة .   -

 إن السعر له تأثير على حجم مبيعات السلعة .   -

لمباشر مع جمهور  ضرورة وجود متاجر التجزئة للسلع الميسرة وذلك لعدم قدرة المنتج على التعامل ا -

 المستهلكين .  

ولكن رغم مجموعة المبادىء التي أشرنا إليها وغيرها من المبادىء الكثيرة األخرى , فإن التسويق اليمكن اعتباره علماً  

مثل بقية العلوم األخرى , والسبب يعود إلى مجموعة عوامل, منها التغيرات التي اليمكن السيطرة عليها أو تحديدها أو 

بها باإلضافة إلى أن الطرف اآلخر والمهم جداً في التسويق وهو المستهلك فإنه يتميز بالتغيير الدائم في سلوكه   التنبؤ

 ورغباته وحاجاته .  



ومن جهة أخرى , فإن نجاح الكثير من األنشطة التسويقية يتوقف على كفاءة ومهارة وخبرة األفراد العاملين في المنظمة 

لفة , فمثالً لرجال البيع دور كبير ومتميز بالنسبة لبعض السلع سواء في عمليات الترويج أو في أو في منافذ البيع المخت 

 إثارة الطلب عند المستهلك .  

يمكن القول إن التسويق هو علم وفن , علم ألن له مبادىء وقوانين وأسس وطرق محددة ومعروفة , وفن ألنه يحتاج إلى  

 والوظائف التسويقية المختلفة .  الخبرة والمهارة في تنفيذ األنشطة 

 تطور المفهوم التسويقي :   – 6

لقد مر التسويق بعدة مراحل إلى أن وصل إلى المفهوم الحديث له , وقد كانت عملية التسويق غير مفهومة وغير واضحة 

 ور المفهوم التسويقي . المعالم , حتى أنه لم يكن للتسويق اعتباراً مهماً في أعمال المنظمات المختلفة , وأهم مراحل تط

 : مرحلة المفهوم اإلنتاجي :  6-1

في هذه المرحلة كان الهدف زيادة اإلنتاج وتطويره وكان االهتمام في المرتبة األولى باإلنتاج , وكانت القرارات  

استثمارات جديدة في إنتاج إلى  والعمليات التسويقية تركز على االنتاج , بمعنى دفع المنظمات إلى زيادة حجم انتاجها و

 الحالية .   ادة حجم اإلنتاج للسلع سلع جديدة وزي

وقد تم التركيز على المنتج وتعظيم حجم اإلنتاج دون األخذ بعين االعتبار احتياجات السوق ورغبات المستهلكين , وكان 

تركيز على نظام اإلنتاج وانتاج أكبر وفي مجال اإلنتاج أيضاً حيث تم الللثورة الصناعية أثر كبير في مختلف النواحي , 

كمية ممكنة وتخفيض التكاليف , وقد ساعد في ذلك التطور في التكنولوجيا واستخدامها في الصناعة , ولعل قلة أنواع 

وفي هذه المرحلة التوجد مشكلة في البيع  المنتجات ساعد أيضاً المنتجين وحثهم على زيادة انتاجهم وإنتاج أنواع جديدة , 

 حجم الطلب أكبر من العرض وكل المنتجات تالقي أسواق تصريف لها .   ألن

بدأ المستهلك يبحث عن السلع األكثر جودة والتي تناسبه , وبدأت المخازن تمتلىء بالسلع التي انخفض الطلب عليها , 

 ألن المنظمات اهتمت بحجم اإلنتاج دون االهتمام بالجودة والنوعية .  

 لبيعي : : مرحلة المفهوم ا 6-2

لقد تحول اهتمام المنظمة من اإلنتاج إلى المبيعات , ويعود ذلك إلى إنتاج كميات كبيرة وتكديسها في المخازن دون أن 

فسة وكان أمام المستهلك عدة خيارات , مع العلم أنه في هذه المرحلة  اتالقي أسواق تصريف مناسبة لها , وازدادت المن 

ما زاد االهتمام بالمبيعات بشكل كبير , وبرجال البيع وبمنافذ التوزيع , ونشأت أنشطة  لم يتوقف االهتمام باإلنتاج وإن

 بيعية وترويجية مختلفة . مع العلم أنه لم يكن هناك تفريق بين مفهومي التسويق والمبيعات .  

ك الطلب على السلع وقد اتجهت العمليات التسويقية نحو عملية البيع ورجال البيع من أجل زيادة حجم المبيعات وتحري 

المختلفة , وكانت مهمة رجال البيع هي بيع الكميات المنتجة في مختلف منافذ البيع وفي هذه المرحلة بدأ االهتمام  

 بالمستهلك من أجل تلبية رغباته , والبحث عن مشترين للمنتجات .  

 : مرحلة المفهوم التسويقي :  6-3

مات اهتمامها بالمستهلك , وفي هذه المرحلة ازداد االهتمام بشكل كبير ببحوث لقد تزايد االهتمام بالتسويق وركزت المنظ

التسويق وبحوث المستهلك , وبوضع االستراتيجيات والخطط التسويقية , وإعطاء أهمية لجميع الوظائف واألنشطة  

التسويقية , تركز على  التسويقية لكي يكون العمل التسويقي متكامالً وناجحاً , وكانت تلك االستراتيجيات والخطط 

المستهلك . وبداية االهتمام بالتسويق يعود إلى الخمسينات من القرن الماضي , وأصبح المبدأ إنتاج ما يمكن تسويقه  

بخالف المراحل السابقة . ومن أجل ذلك البد من االهتمام بالمستهلك . وأصبح المستهلك نقطة االرتكاز في التسويق ,  

 يقية تتجه نحو إرضائه للمحافظة عليه وجذب مستهلكين جدد أو زيادة اإلقبال على السلع . وأصبحت العمليات التسو 



 مرحلة المفهوم االجتماعي للتسويق :  :  6-4

إن تأثير التسويق ليس مقتصراً فقط على المستهلك وإنما أيضاً على المجتمع ككل , وذلك انطالقاً من مبدأ أن المستهلك  

فصل التسويق عن المجتمع لما له  يعيش في المجتمع وال يمكن عزله عنه وبالتالي هو جزء منه , وهذا يعني أنه اليمكن 

 من آثار إيجابية أو سلبية عليه .  

ن أسباب ظهور المفهوم االجتماعي , االنتقادات التي وجهت للمنظمات التي تركز على المفهوم الحديث للتسويق  وكان م

 والمبالغة في تدليل المستهلك وإرضائه بغض النظر عن االعتبارات االجتماعية والبيئية .  

, باإلضافة إلى االهتمام بالمستهلكين   وقد انطلق المفهوم االجتماعي للتسويق من مبدأ ضرورة االهتمام بمصالح المجتمع

والتوافق بين مصالح المجتمع والمستهلك والمنظمة , فكثيراً من رغبات المستهلكين قد تتعارض مع مصالح المجتمع في 

 المدى القصير أو الطويل األجل أو قد تتوافق معها .  

هاية سيتحقق هدف المستهلك من خالل  نه في ال وهنا ركز المفهوم االجتماعي على إعطاء الدور الكبير للمجتمع , ألن

 تحقيق أهداف المجتمع , وستلبي احتياجاته ضمن إطار المجتمع الذي يعيش فيه أو ينتمي له .  

 المفهوم الحديث والشامل للتسويق :   – 7

تؤثر عليهم ,   هي تتأثر مختلف األعمال واألنشطة والوظائف التسويقية بطرفين وهما المنتج والمستهلك , وبنفس الوقت ف

نتاج منتجاته من أجل تصريفها بالسوق والحصول على ريعية مناسبة , وبالتالي فعلى المنتج أن ينتج فالمنتج يهدف إلى إ

المنتجات بالكمية والجودة المناسبة وتقديمها إلى المستهلك بشكل دائم وبسعر مناسب , وال يمكن أن تستمر المنظمة في 

  أو تحاول استغالل المستهلك وخاصة في ظل ظروف المنافسة , وكثيراً ما فشلت بعض   إنتاجها إذا كانت تستغل

 بات المستهلكين .  م منتجاتها مع حاجات ومتطلبات ورغالمنظمات لعدم قدرتها على تالؤ

والمفهوم الحديث للتسويق ينطلق من المستهلك , وذلك بدراسة المستهلكين وأنماط استهالكهم وعاداتهم الشرائية وتحديد  

احتياجاتهم ورغباتهم الحالية والمستقبلية , ومن ثم إنتاج السلع التي تتالءم معهم . وإن هذا المفهوم البد وأن يأخذ  

 باالعتبار مصالح المجتمع .  

اليمكن أن تلبى احتياجات المستهلك   لمستهلك واحتياجاته , والحديث للتسويق اليعني فقط إعطاء أهمية كبيرة ل إن المفهوم 

دون التكامل والتنسيق بين جميع األنشطة والوظائف التسويقية األخرى مثل التخطيط , والترويج , باإلضافة إلى التنسيق  

لتمويل .... , وبما أن المستهلك هو نقطة البداية والنهاية في التسويق  مع الوظائف األخرى في المشروع مثل اإلنتاج , ا

فإن االستراتيجيات والسياسات التسويقية يجب أن تتجه إليه . ألنه في النهاية اليمكن أن تتحقق أهداف المنظمة دون  

والتغيرات التي تطرأ  التسويقية تكون مهمة من أجل الكشف عن احتياجات المستهلك   البحوثإرضاء المستهلك , وإن 

   على سلوكه ونمطه االستهالكي .

 

السلع المادية , وإنما   انتاج والمفهوم الشامل للتسويق يعني أن التسويق اليقتصر على المنظمات التي تهدف إلى الربح أو 

فهوم الشامل  اتسع مفهوم التسويق ليشمل جميع المنظمات وبمختلف أشكالها ومهما كان هدفها أو نوع منتجاتها , والم

للتسويق يجب أن يتطابق مع المفهوم الحديث للتسويق , فالمفهوم الشامل اليعني التسويق فقط للسلع المادية وإنما لكل  

 يء مثل الخدمات واألفكار والبرامج واألفراد واألماكن والسياسة .... إلخ .  ش

 

 

 



 المزيج التسويقي :  – 8

ر والتي تسمى بعناصر المزيج التسويقي , واليمكن ممارسة العمل التسويقي إن التسويق يتكون من مجموعة من العناص

 بدون هذه العناصر والتي تعتبر مترابطة ومتكاملة , وهذه العناصر هي :  

   ج :ـ  : المنت 8-1

هو عبارة عن العنصر الذي يتصف بمجموعة من الخصائص , وهذا العنصر قد يكون مادي أو خدمي أو حتى أفكار أو  

أفراد , وعلى المنظمة أن تقدم للمستهلك المنتج المادي أو الخدمي أو األفكار التي تتالءم معه , واليمكن أن يكون ذلك 

 طوير المنتج ومجموعة أخرى من األنشطة .  التسويق وت  األنشطة التسويقية مثل بحوثبدون وجود مجموعة من 

 : السعر :   8-2

إن السعر يعبر عن قيمة السلعة , وبالتالي فإن تحديد السياسات السعرية يكون مهماً بالنسبة للمنتج وللمستهلك , وتحديد  

أرباحها   السعر يجب أيكون مبني على اعتبارين هامين هما مصلحة المستهلك والمنظمة , فالمنظمة تسعى إلى تعظيم 

 يتأثر دخله , وهذا بالطبع عال إلى تحقيق أقصى الفوائد من خالل توزيع , والمستهلك يس هو طريقة لتحقيق ذلك  السعرو

 بأسعار السلع والخدمات .  

 : التوزيع :   8-3

اليمكن توفير السلع للمستهلك بدون عمليات التوزيع , وبالتالي يجب اختيار منافذ التوزيع المختلفة بشكل يتناسب مع  

وزيع ترتكز على عدة أنشطة مختلفة مثل النقل , التخزين , والوظائف  طبيعة السلعة وحاجة المستهلك , وعملية الت

 األخرى التي تقوم بها منافذ التوزيع .  

 : الترويج :   8-4

يهدف الترويج إلى التعريف بالسلعة وإمداد المستهلكين بالمعلومات الضرورية عن السلع , فالمستهلك اليستطيع الحصول 

على المعلومات بمفرده بالشكل الكامل وبالسرعة المطلوبة , ويأتي الترويج ليعرف المستهلك بالسلعة من حيث مكان  

 ..   تواجدها , مواصفاتها , سعرها , طريقة بيعها .. 

 ويتكون الترويج بدوره من عدة عناصر سنتعرض لها في بحث الحق .  

 أسباب االهتمام بالتسويق :   – 9

كان هناك وظائف مختلفة تدل على التسويق رغم أنه لم يطلق   وبدأ يتبلور مفهوم التسويق في بداية القرن العشرين, 

   عليها صراحة بوظائف التسويق حسب المفهوم المعروف حالياً . 

 ومن أهم أسباب االهتمام بالتسويق :  

 : التطور الكبير في تقنيات اإلنتاج :   9-1

إن الصناعة تطورت بشكل كبير وظهرت آالت مؤتمتة تستطيع إنتاج كميات كبيرة وبسرعة فائقة , إن هذا التطور التقني  

 ساعد كثيراً في زيادة حجم اإلنتاج للمنظمات المختلفة .  

 تاج :  : التخطيط لإلن 9-2

 من أهداف بحوث التسويق تحديد حجم المبيعات, وكما نعلم أن خطة المبيعات هي المرتكز األساسي لوضع خطة اإلنتاج. 

 



 : التسويق مرتبط بالمستهلك :  9-3

يتميز التسويق بارتباطه بشكل كبير بالمستهلك , ألن العملية التسويقية تهدف إلى تلبية احتياجاته بالشكل المناسب, ونظراً  

للتغيير الكبير في ذوق ورغبات المستهلك فإن على التسويق أن يستمر في تلبية حاجات المستهلك , واليمكن أن تكون 

 المستهلك وتحديد رغباته وهذه العملية هي تسويقية بحتة وهي دائمة ومستمرة .   تلبية الحاجات جيدة ومناسبة دون دراسة 

 : اإلنتاج الكمي الكبير :   9-4

أكبر  , وهذه الكميات المنتجة من السلعنتيجة التطور التقني الكبير أصبحت المصانع قادرة على إنتاج كميات كبيرة جداً 

    لفائض من اإلنتاج البد من العمل على تصريفه في أماكن الطلب , ومن أجل تصريف امن حاجة السوق المحلية لها

عليه , وهنا برز دور التسويق في القيام بهذه المهمة , وتزايدت أهميته في النصف الثاني من القرن العشرين وترافق ذلك  

 مع تبلور األشكال المختلفة لمفاهيم التجارة العالمية .  

 : السلع والتبادل :  9-5

 ذلك       دعى  فقدزيادة حجم اإلنتاج في المنظمات وتنوع السلع وتعددها وزيادة حجم التبادل وعمليات الشراء, نظراً ل

 إلى االهتمام بالتسويق إليجاد أفضل السبل إلنجاح عمليات التبادل والشراء والبيع .  

 : اليد العاملة :   9-6

تزايد عدد األفراد العاملين في مجال التسويق بشكل كبير , سواء كان ذلك في المنظمات التجارية أو البيعية أو في مجال 

البحوث ... وفي الوظائف األخرى المساعدة للتسويق , إن نسبة البأس بها من اليد العاملة تعمل في مجال التسويق ,  

 األنظمة االقتصادية والنظرة إلى التسويق .  وهذه النسبة تختلف حسب طبيعة المجتمعات و

 : التطور في وسائل المواصالت :  9-7

والمستهلكين أصبحت من المستحيل أن تكون مباشرة باستثناء بعض الحاالت التي   يناالتصال بين المنتج ةإن عملي

شطة تقوم بدور االتصال بين الطائرات , وكان البد من وظائف وأن –تستدعي االتصال المباشر , مثل تسويق البواخر 

            المنتج والمستهلك , وخاصة نتيجة البعد الجغرافي الكبير بينهما , وإن هذه المهمة تقع على عاتق التسويق . 

وإن التطور الكبير في وسائل المواصالت كان له دوراً كبيراً في ذلك , وساعد في عملية نقل السلع بشكل سريع  

 مختلف األسواق .  وبكميات كبيرة إلى 

 : إيجاد الفرص التسويقية :  9-8

من خالل وظائف التسويق وخاصة البحوث التسويقية تستطيع المنظمة إيجاد الفرص التسويقية واكتشاف أسواق  

ومجاالت جديدة , وقد تكون هذه الفرص ضمن األسواق الحالية أو في أسواق جديدة , وعملية إيجاد الفرص التسويقية 

كين , ومن ثم توفير السلع التي تشبع حاجاتهم وإثارة تكون أيضاً من خالل دراسة الحاجات غير المشبعة لدى المستهل

 الدوافع لديهم وتأمين العناصر المناسبة لحثهم على اقتناء السلعة أو الخدمة .  

 : التوافق بين اإلنتاج والبيع :  9-9

بين اإلنتاج والبيع , وذلك من خالل تقديمه مجموعة احتياجات ورغبات المستهلكين   يساعد التسويق في تحقيق التالؤم 

 إلى المنظمات المنتجة , وبالتالي ستتمكن المنظمة من تخطيط اإلنتاج كماً ونوعاً بما يتالئم مع حجم المبيعات  

 

 



 

 تنظيم قسم التسويق :  – 10

                            ظيم العمل أو وضع الهياكل التنظيمية ... إن التنظيم له معالم مختلفة فقد يفهم كوظيفة أو تن 

سنتناول عملية تنظيم قسم التسويق من حيث عدة أشكال وكل شكل له جانب مختلف , فقد يكون على أساس التنظيم  

    , زراعية ,   اإلداري أو الوظائفي أو السلعي إن أهمية التنظيم تتوقف إلى حد كبير على نوعية المنظمة , صناعية

, فبالنسبة للمنظمات الصغيرة يمكن أن تدار العملية التسويقية بشكل أسهل من   تجارية ... , وحجم أعمال هذه المنظمة

المنظمات الكبيرة والتي تحتاج إلى أقسام مختلفة ووظائف متعددة وتحديد المسؤوليات والواجبات وتوفير العناصر  

المنظمة التجارية تكون اهتماماتها أكبر في مجال التسويق من المنظمة الصناعية   ثالً خبيرة في مجاالت التسويق , فم ال

رغم اهتمام األخيرة بالتسويق لتصريف منتجاتها . إن المنظمات الكبيرة يمكن ان تكون فيها إدارة خاصة بالتسويق  

كون أقل وليس هذا ناتج عن دور التسويق  وأقسام جزئية تتبع لهذه اإلدارة , أما المنظمات الصغيرة فإن أهمية التسويق ت

 وإنما عن حاجة المنظمات الصغيرة له . 

إدارة مستقلة للتسويق في المنظمة لها استراتيجيتها وأهدافها وطرق عملها وعدد البأس به من العاملين القادرين فقد نجد   

صغيرة أو حتى غير موجودة ,   على إنجاز أعمال هذه اإلدارة , ونجد منظمات أخرى تكون فيها إدارة التسويق

 ويستعاض عنها بقسم يتبع إلحدى المديريات األخرى أو إدارة تسمى بإدارة المبيعات .  

 : التنظيم اإلداري أو الداخلي :  10-1

التنظيم باتباع أحد أشكال التنظيم اإلداري المعروفة , وقد تكون إدارة التسويق على مستوى   حسب هذا الشكل يقوم

 ( :    1 – 1اإلدارات األخرى في الهيكل التنظيمي المتبع في المنظمة كما في الشكل ) 

 

 مجلس اإلدارة  

 أو  

 المدير العام  

  

  

 إدارة 

 اإلنتاج 

 

 

 إدارة 

 التسويق 

 

 

 الموارد إدارة  

 البشرية 

 

 

 اإلدارة

 المالية 

 

 

 اإلدارة

 الفنية 

    

 ( التنظيم اإلداري للمنظمة    1 – 1الشكل ) 

 

 

 

 



 

 ومن ثم يتم تقسيم إدارة التسويق إلى أقسام مختلفة كما في الشكل التالي :  

 إدارة التسويق 

  

 

 المنتجات   التوزيع   الترويج  التسـعير   بحوث التسويق 

 

 ( التنظيم اإلداري لقسم التسويق    2 – 1الشكل ) 

ال التي يجب أن يمارسها , وأيضاً مؤهالت العاملين في موفي هذا التقسيم يتم تحديد صالحيات وواجبات كل قسم واألع

 مختلف األقسام .  

 : التنظيم حسب الوظائف :  10-2

في هذا الشكل يتم التقسيم حسب الوظائف المختلفة للتسويق . وعادة يتم تحديد الوظائف , وذلك بتقسيمها إلى وظائف  

رئيسية ووظائف فرعية , وتكمن أهمية التقسيم حسب الوظائف من كونه يعطي أهمية للوظائف واألعمال التي تمارسها  

 إدارة التسويق .  

 ( :    3 – 1)   ويكون هذا التقسيم كما في الشكل

 إدارة التسويق 

 

 

وظيفة  

 التسعير

وظيفة   

 الترويج

وظيفة   

 التوزيع 

وظيفة التعبئة   

 والتغليف

وظيفة   

 النقل 

وظيفة   

 البيع  

 

   ( تنظيم قسم التسويف حسب الوظائف التسويقية  3 – 1الشكل ) 

وكل وظيفة من هذه الوظائف تتضمن عدة وظائف فرعية , فمثالً وظيفة الترويج تتضمن وضع السياسات والخطط  

الترويجية واإلعالنية , واختيار الوسائل المناسبة لإلعالن , ووظيفة المبيعات تتضمن عدة وظائف مثل اختيار منافذ البيع  

 والتوزيع , اختيار رجال البيع وتدريبهم ....   

 : التنظيم حسب السلع :   10-3

يمكن استخدام هذا الشكل عندما تتعامل المنظمة مع أكثر من سلعة , ويتم تحديد قسم مختص بكل سلعة ويحدد له  

 الوظائف واألفراد بشكل مستقل عن أقسام السلع األخرى .  

 



 

 ( :   4-1ويكون شكل هذا التنظيم كما في الشكل ) 

 إدارة التسويق 

 

 

 Zقسم السلعة   Yقسم السلعة   Xقسم السلعة  

  

 ( تنظيم قسم التسويق حسب أنواع السلع    4 – 1الشكل ) 

 ( :   5 – 1)   بسة فيكون التقسيم كما في الشكل بافتراض أن المنظمة تتعامل مع األل 

 

 إدارة التسويق 

 

 

 قسم ألبسة الطفال   قسم األلبسة النسائية   قسم األلبسة الرجالية 

 

 ( تنظيم قسم التسويق حسب السلع لمنظمة تنتج األلبسة     5 – 1الشكل ) 

يكون التقسيم حسب السلع مفيداً نظراً الختالف طريقة التعامل مع كل مجموعة مستهلكين باإلضافة إلى أنه في هذا  

التقسيم يصبح لدى األفراد القدرة في التعامل مع كل من السلعة والمستهلكين , ويكون هذا التنظيم جيداً عندما تكون السلع  

 ضل التوسع في هذا الشكل من التنظيم عندما تكون السلع متقاربة .  مختلفة ومتباينة فيما بينها , ولكن اليف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : التنظيم حسب األسواق :  10-4

الختالفات بين األسواق من حيث الرغبات والتنوع في األذواق والحاجات واالختالف في األحوال االقتصادية  لنظراً  

 ( :  6-1ومستويات الدخل والمنافسة , فقد تعمد بعض المنظمات إلى اتباع التنظيم حسب األسواق كما في الشكل التالي )

 إدارة التسويق 

 

 الخارجية او العالمية السوق   السوق الداخلية 

 

 السوق ب   السوق أ    السوق ج   السوق ب    السوق أ 

 

 ( تنظيم قسم التسويق حسب األسواق   6 – 1الشكل )

 

العمليات التسويقية وقد تعمد المنظمة إلى إعادة  وحسب هذا التنظيم يخصص لكل سوق إدارة خاصة به تعني بأمور 

 التقسيم لنفس السوق, فمثالً بالنسبة للسوق الداخلية فقد تخصص قسماً مستقالً للسوق أ  أو ب أو ج ....  

وبالنسبة للسوق الخارجية أيضاً يتم إعادة تقسيمها فمثالً تكون إدارة مستقلة للسوق األوروبية وأخرى لألمريكية وثالثة 

والقيام باألعمال المختلفة بما يتالئم مع طبيعة جنوب آسيا .... , ويكون مدير التسويق مسؤواًل عن السوق بشكل كامل 

 السوق .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني 

 بيئة التسويق 

 مقدمة :   – 1

إن البيئة التسويقية هي بيئة العمل المتعلقة بالمنظمة , وهي عبارة عن مجموعة العوامل والقوى والمتغيرات الموجودة  

 داخل المنظمة أو في الوسط المحيط بها, وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عمليات المنظمة التسويقية .  

عن العوامل المباشرة وغير المباشرة في بيئة العمل , وكثيراً من هذه تتصف البيئة التسويقية بالتغيير الدائم وذلك ناتج 

بها أو قد تكون تغيراتها مفاجئة , ولذلك يجب على المنظمة أن تكون لديها الدراسات الكافية عن  المتغيرات اليمكن التنبؤ 

 غير ومواجهته . تلك العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية , وأن تكون جاهزة من أجل معالجة أي مت

وهنا تأتي أهمية البحوث التسويقية ليس فقط في الكشف عن تلك العوامل والقوى والمتغيرات وإنما في التنبؤ بها ,  

 واليمكن أن تكون هناك استراتيجية أو خطة تسويقية جيدة دون المعرفة التامة بتلك العوامل والقوى والمتغيرات .  

 يق وأهمها :  ونجد تقسيمات مختلفة لبيئة التسو

 البيئة الداخلية والبيئة الخارجية . 

 أو العوامل والمتغيرات والقوى المباشرة وغير المباشرة . 

 التبادل :  – 2

لكي تكون عملية التسويق متكاملة البد من القيام بعملية التبادل فقد يستخدم الفرد عدة طرق الشباع حاجاته منها ما هو 

نوني ومنها ما هو عادي ولكن الشيء السائد لتلبية االحتياجات المختلفة للمستهلكين يتم  غير منطقي ومنها ما هو غير قا

 عن طريق التبادل سواء سلعة مقابل سلعة أو سلعة مقابل خدمة أو مقابل نقود .  

إن السبب في ظهور التبادل هو وجود حاجات لطرف ما ولكن تلبية هذه الحاجة يكون عند طرف آخر , ورغم وجود  

مجموعة من المستهلكين ينتجون جزءاً من احتياجاتهم , ولكنهم غير قادرين على إنتاج جميع االحتياجات وهذا نراه  

 ى الدول .  واضحاً ليس فقط على مستوى المستهلك وإنما أيضاً على مستو

لقد دخلت مفاهيم جديدة لعملية التبادل مثل تبادل السلع أو الخدمات باألفكار أو تبادل األفكار بالنقود , وكثيراً من 

 الدراسات واألبحاث تتم بناًء على قيم نقدية متفق عليها مع أطراف أخرى .  

حهما في تبادل كل طرف ما هو موجود لدى  والتبادل بمعناه التسويقي هو مبادلة أو مقايضة بين طرفين تكون مصال

 الطرف اآلخر , وذلك من خالل عقد أو صفقة تكون رسمية أو غير رسمية حسب الظروف ونوعية المنتج والقيمة ...  

وإن أحد الطرفين في عملية التبادل يكون إما المنتج أو المنفذ البيعي والذي نسميه بالمسوق , والطرف الثاني هو العميل 

الذي يرغب بالتبادل , ونجد كثيراً من العمليات يكون التبادل بين المنظمات بأشكال مختلفة وليس محصوراً فقط بين  

   المنظمة والمستهلك .

 

 



 

 تأخذ عملية التبادل أحد األشكال التالية :  وقد  

 خدمة مقابل خدمة   -   سلعة مقابل خدمة   -

 خدمة مقابل نقود   -   سلعة مقابل سلعة   -

 خدمة مقابل أفكار   -   ة مقابل أفكار  سلع -

 أفكار مقابل نقود   -   سلعة مقابل نقود   -

 أو      

 تبادل المنظمة مع الموردين   -

 تبادل المنظمة مع المستهلكين   -

 تبادل المنظمة مع منظمة أخرى   -

 واليمكن ان تكون عملية التبادل كاملة إال بتحقق مجموعة من الشروط أهمها :  

 . د طرفين على األقل وجو – 1        

 . أن يكون لدى كل طرف الشيء الذي يرغبه الطرف اآلخر  – 2        

 . القدرة على االتصال بين الطرفين  – 3        

 حرية قبول أو رفض كل طرف بما لدى الطرف اآلخر   – 4        

 بيئة التسويق :  – 3

التعمل المنظمات بشكل مستقل ومنفصل عن ما هو حولها وفي عزلة أو استقاللية , وإنما تعمل ضمن بيئة اجتماعية  

واقتصادية وسياسية , وتتصف عادة البيئة بالتغيير الدائم , وهذا يعني أن على المنظمة أن تالئم أعمالها مع البيئة التي 

بد من أجل تحقيق هذا التالؤم من قيام المنظمة بدراسة تحليلية للبيئة التي  تعمل فيها سواء الداخلية أو الخارجية , وال 

 تعمل فيها .  

 ( :    1 – 2للعوامل البيئية كما في الشكل ) بين األصناف المختلفة  Kotlerوقد ميز كوتلر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 البيئة الكبيرة  
 ية  السياسة /  التشريعية                                                                                                    النقد

  
 الزبائن                                       البيئة الصغيرة                            الموردون  

 
 
 
 
 
 

   3مستوى

 
 المادية   

 
 
 
 
 

 العامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموزعون                      

 
 

 البيئة داخل المنظمة 
 

 
 
 
 

 2مستوى

  
 المنافسون

 التمويل 
 
 
 
 
 
 

 البحث 
 والتطوير

 
 

 االنتاج  
 

   1مستوى

 
 
 
 

 الموارد 
 البشرية 

 

 وظيفة التسويق           
 

 

 
 

 
 

 
 خدمات التسويق الخارجية مثال                                        

 وكاالت اإلعالن                                      
 

 
 افيةاالجتماعية                                                                                                            الديمغر

 

 ( مستويات البيئة أو العوامل البيئية    1 – 2الشكل ) 

 

 –البيئة الصغيرة   –وكما نالحظ من الشكل فإن ) كوتلر ( عبر عن العوامل البيئية بثالثة أنواع , وهي البيئة الداخلية  

 البيئة الكبيرة . وسنقوم بتقسيم البيئة على الشكل التالي :  

 أوالً: البيئة الداخلية :  – 1 – 3

تتكون البيئة الداخلية للمنظمة من عدة عناصر وإن المنظمة وإدارة التسويق قادرة على السيطرة على بعض هذه  

 العناصر , وأهم عناصر البيئة الداخلية :  

 : بنية المنظمة :  1 – 1 – 3

األقسام المتعلقة بالمنظمة وهيكلتها , فكما نعلم  إن بنية المنظمة هي مجموعة العوامل والظروف واألنشطة والوظائف و

أن المنظمة تتكون من مجموعة من المديريات واألقسام وكل مديرية أو قسم أو عامل له مهمة ووظيفة ونشاط محدد , 

 وإن مجموعة القوى واألقسام والمديريات , تشكل البنية الداخلية للمنظمة .  

 رقابة على االنتاج وإنتاج الكميات المحددة بالنوعية المناسبة وبتكاليف مقبولة .  فقسم اإلنتاج له مسؤولية التخطيط وال



 .  وقسم المشتريات تكمن وظيفته في تأمين االحتياجات من مختلف المواد والسلع والتجهيزات .  

 ة النقدية ...  حديد طرق صرف السيولاإلدارة المالية : تكون مهمتها في التخطيط المالي وتأمين األموال الالزمة وت

مع العلم أن خطة المنظمة هي عبارة عن خطة شاملة لجميع األقسام والفروع واليمكن وضع هذه الخطة بمعزل عن  

أقسام المنظمة المختلفة , وأيضاً ضرورة تضافر جهود جميع العاملين في المنظمة واألقسام والمديريات من أجل تحقيق  

نظيم اإلداري المعمول به يشكل جزءاً من البيئة الداخلية وخاصة إذا تم ذلك مع أهداف المنظمة . ومن جهة أخرى إن الت

 توصيف الوظائف واألعمال .  

 : الموردون :  2 – 1 – 3

يمثل الموردون مجموعة المنظمات واألفراد الذين يوردون للمنظمة احتياجاتها المختلفة مثل المواد األولية , المواد  

اآلالت والتجهيزات .... الخ  وتكمن أهية دراسة المورد في تأثيره المباشر على أعمال المنظمة   –نصف المصنعة 

وقدرته في تأمين المواد بالكميات وبالجودة المناسبة وبأقل التكاليف , وإن أي نقص في كمية المواد أو أي تإخير في  

 خطتها االنتاجية أو البيعية .    تأمين االحتياجات سيؤدي الى ارباك المنظمة وعدم امكانية تنفيذ

باإلضافة إلى أن نوعية المواد لها تأثير مباشر في جودة السلعة النهائية , ولذلك فإن للمورد دوراً كبيراً في تقديم السلعة 

أو الخدمة بأفضل المواصفات وذلك من خالل نوعية وجودة المواد التي تم شراؤها منه , وخاصة أنه في ظل الظروف 

ية فإن المنافسة تلعب دوراً كبيراً في حجم المبيعات والطلب على السلعة , وتتعلق المنافسة بشكل أساسي بجودة  العالم 

 السلعة , تقنيتها , تكاليفها , أسعارها .  

 : الوسطاء :   3 – 1 – 3

هين : االتجاه األول وهم عبارة عن منافذ التوزيع والبيع الذين تتعامل معهم المنظمة , وهؤالء الوسطاء يكونون باتجا

 يتعلق بالموردين , والثاني بالمستهلكين ويمكن التعبير عن عالقة الوسطاء مع المنظمة كمايلي :  

 وكيل         تاجر جملة           المنظمة           مورد 

 لك  المنظمة          وكيل             تاجر جملة             تاجر تجزئة           المسته

 مورد           وسطاء            المنظمة             وسطاء             مستهلك  

إن هذا الشكل يعبر عن طريقة وشكل انسياب السلعة أو المواد سواء كانت العملية تتعلق بمشتريات المنظمة من المورد  

 أو بطريقة انسياب السلعة من المنظمة إلى المستهلك .  

ن تدفقها من عند دراسة الوسطاء البد من التطرق الى المنظمات واألنشطة التي تسهل عملية التبادل وانسياب السلع وتأمي

المورد الى المنظمة ومن المنظمة الى المستهلكين , ومن أمثلة هذه المنظمة واألنشطة , النقل , التخزين , البنوك ,  

 اإلعالن . وسنوضح بشكل مفصل عمل الوسطاء في بحث التوزيع . 

 : المستهلكون :  4 – 1 – 3

إن المنظمة تقوم بتقديم المنتجات المختلفة مادية أو خدمية إلى المستهلكين المختلفين , ولذلك فإن خصائص ومواصفات 

 ورغبات هؤالء لها تأثير كبير على حجم مبيعات المنظمة . 

رغبات   عند دراسة العمالء يجب تقسيم العمالء إلى مستهلكين نهائيين ووسطاء وذلك ألن لكل نوع من المستهلكين

 وخصائص تختلف عن المستهلكين اآلخرين . 



وكما نوهنا سابقاً فإن المستهلك يعتبر نقطة البداية والنهاية في العمليات  التسويقية , وبقدر ما تستطيع المنظمة إرضاء 

 المستهلك وتلبية احتياجاته بقدر ما تكون خططها أكثر نجاحاً .  

 

 : المنافسون :  5 – 1 – 3

التي تقوم بإنتاج سلع مشابهة أو سلع بديلة , وال توجد اليوم سلعة وحيدة من نفس النوع في السوق , وإنما    وهم المنظمات

هناك أشكال مختلفة للسلع ومن مصادر متعددة داخلية ام أجنبية , ويأتي تأثير المنافسة من خالل الحصص السوقية لكل 

 منافس وحجم الطلب على سلع المنظمات المنافسة .  

إدارة التسويق الناجحة هي التي تقوم بدراسة المنافسين وخاصة في ظل النظام االقتصادي الجديد والتوجه نحو حرية  إن 

فسة المحلية وإنما أيضاً المنافسة العالمية . ولذلك على  االتجارة , حيث أصبحت المنافسة التقتصر فقط على المن

ألخرى , وأن تتبع سياسة لتقديم المنتج بما يتالءم مع رغبات  المنظمات أن تدرس استراتيجية المنافسة للمنظمات ا

المستهلك وأن يكون المنتج قادراً على المنافسة , ومن أجل ذلك يجب على المنظمة وضع االستراتيجيات المناسبة والتي 

 تتماشى وتتناسب مع ظروف السوق والمنافسة ضمن السوق .  

 البيئة الخارجية : ثانياً :  – 2 – 3

هي مجموعة المتغيرات والقوى والعوامل الموجودة في الوسط الخارجي للمنظمة والتي سنسميها بعناصر البيئة  

بشكل عام فإن تأثير عناصر  الخارجية . إن بعض عناصر البيئة الخارجية لها تأثير وعالقة مباشرة على المنظمة , ولكن

   الخارجي يكون غير مباشر .   البيئة

اليمكن ان يكون هناك تخطيط أو استراتيجية تسويقية جيدة بدون دراسة البيئة المحيطة ومتغيرات تلك البيئة , والعوامل 

تعمل بمعزل عن عدد كبير من المؤثرات   تكون وحيدة وال  المؤثرة في أعمال المنظمة ألن المنظمة في عالم اليوم ال 

 المختلفة .  

قة عن متغيرات البيئة الخارجية بمقدار ما تكون االستراتيجيات أكثر وضوحاً ودقة ,  وبمقدار الوصول الى نتائج دقي

 وأيضاً فإن القرارات تكون أقرب إلى الواقع والصواب .  

التكون دراسة البيئة مفيدة فقط من أجل إيجاد الطرق واألساليب للتعامل مع المتغيرات البيئية في الوقت الراهن . وإنما  

ضع االستراتيجيات والخطط المتوسطة والطويلة األجل , وخاصة أن تلك المتغيرات والعوامل البيئية  أيضاً من أجل و

 ليست ثابتة , وهي تفرض قيود مختلفة على صانعي القرار في المنظمة .  

 الديموغرافية :  البيئة:  1 – 2 – 3

تعتبر العوامل الديموغرافية هامة ولها تأثير كبير في التسويق ورسم االستراتيجيات التسويقية , وتتعلق العوامل  

الديموغرافية بتركيبة حجم السكان والهجرة بين الريف والمدينة واألوضاع االجتماعية , وتوزيع السكان والتوزع 

 الجغرافي لهم .  

 حليل هذه العوامل وكيفية تغييرها وأثر تغيراتها على العملية التسويقية .  ي تلتحديد أثر هذه العوامل من الضرور

تكمن أهمية تأثير هذا العامل باعتبار أن السكان هم عبارة عن المستهلكين النهائيين للسلع والخدمات , وأيضاً فإن للبيئة 

مليات المستهلك الوسيط مرتبطة إلى حد كبير الديموغرافية تأثير كبير على المستهلك الوسيط , ألنه في النهاية تكون ع

بالعوامل الديموغرافية , وكذلك إن معظم منتجات المستهلك الوسيط هي  منتجات نهائية تكون موجهة إلى المستهلك  

 النهائي .  



 

 

 

 : البيئة االقتصادية :   2 – 2 – 3

التسويقي , فالبد من األخذ بعين االعتبار العوامل   عند القيام بدراسة السوق لوضع االستراتيجية التسويقية أو حتى النظام

االنكماش   –التضخم  –الفائدة   –النظام المالي  –االقتصادية أو البيئة االقتصادية مثل النظام االقتصادي المحلي والعالمي 

 السياسات النقدية والضريبية .  –األسعار السائدة  –مستوى الدخل القومي وتوزيعه  –واالزدهار 

مع العلم أن البيئة االقتصادية تتداخل مع البيئة السياسية والتشريعية . عندما تكون األحوال االقتصادية جيدة مثل الرواج   

 واالنتعاش , فإن المنظمات تتجه نحو توسيع أعمالها وأنشطتها المختلفة وتحاول زيادة فرصها التسويقية .  

المنظمات لن يكون لديها الرغبة الكافية بتوسيع أعمالها , أو أنها ستحاول وفي حال االنكماش أو التدهور االقتصادي فإن  

التوجه إلى مجاالت أخرى وإيجاد فرص تسويقية جديدة . ومن جهة أخرى , فإن للنظام االقتصادي والقوانين المتعلقة به  

ة األخرى المتعلقة بأعمال المنظمة   أثر كبير في تشجيع وتوسيع األعمال االنتاجية والتسويقية . وأيضاً في تحديد األنظم

 كنظام التسويق أو البيع أو السعر ... الخ .  

واليمكن عزل المنظمة عن العوامل االقتصادية المختلفة , وإن مستويات الدخل والقدرة الشرائية لها تأثير هام على  

وإنما أيضاً على أنماط االستهالك   االستهالك من السلع والخدمات المختلفة . واليؤثر الدخل فقط على حجم المبيعات 

 .  والسلوك الشرائي للمستهلك وأيضاً في اختيار نوعيات السلع

 : البيئة االجتماعية :  3 – 2 – 3

تتعلق البيئة االجتماعية بالعادات والتقاليد والقيم االجتماعية السائدة وثقافة المجتمع ومستوى التعليم والمعتقدات ونمط  

ن مجموع القيم والعادات والتقاليد تكون تغيراتها بطيئة , وقد تأخذ عدة سنوات حتى يمكن أن نجد  الحياة واالسرة . إ

تغييراً واضحاً فيها بخالف العوامل األخرى مثل العوامل االقتصادية والتي تكون تغيراتها سريعة . إن البيئة االجتماعية  

ثالً , قد تكون عادات المجتمع في تناول الوجبات الغذائية لها دور هام في عمل المنظمة ووضع السياسات التسويقية فم

الطازجة والتي تطبخ في المنزل وإن نسبة النساء العامالت في المجتمع والمتزوجات منهن يؤثر على عملية تسويق  

 المنتجات الغذائية واالتجاه نحو تقديم الوجبات الجاهزة .  

 : البيئة التكنولوجية :  4 – 2 – 3

علوم أن اتقنيات تتطور بشكل سريع في مختلف الميادين . وللتطور التكنولوجي حدين : األول إيجابي عندما كما هو م 

تستطيع المنظمة استثماره في تطوير منتجاتها وآليات تسويقها . والثاني سلبي عندما تكون عاجزة عن استخدام  

على تأثير السلع بالتكنولوجيا كثيرة جداً :   واألمثلةمة . التكنولوجيا المتطورة والتي قد تؤدي في النهاية إلى عزل المنظ

مثل السلع االلكترونية والكهربائية والتلفزيونات وظهور الحواسيب الكبيرة والصغيرة , الكاميرات الفورية , وأجهزة  

ع ثمن المنتجات أو النقال ... الخ . باإلضافة إلى أشكال أخرى وجدت حديثاً تسهل عمليات الشراء والبيع مثل دف الهاتف 

 تحويل النقود , أو التجارة ونشر الكتب والدراسات واألبحاث عن طريق االنترنت واالستغناء عن الكتب والورق .  

إن استخدام التكنولوجيا ليس محصوراً فقط في تطوير السلع أو إيجاد سلع جديدة , وإنما أيضاً تستخدم بشكل كبير في 

مجاالت أخرى مثل أساليب الترويج واإلعالن وظهور الصورة اإلعالنية وشكلها , باإلضافة إلى بعض الوسائل األخرى  

 مثل االستخدام في عمليات التعبئة والتغليف ...  



إن التطور السريع في التكنولوجيا قدم أنماطاً جديدة من السلع وانتاج سلع غير معروفة سابقاً وأيضاً تطويرات كبيرة في 

السلع الحالية , وهذا أثر وسيؤثر على المنظمات وإن المنظمات غير القادرة على مواكبة التطور التكنولوجي فإن  

. ولذلك على المنظمات متابعة التطورات التكنولوجية ألنها تؤثر على  مصيرها العزلة والسقوط واالنسحاب من السوق

 أهداف وجهود المنظمة , باإلضافة إلى االستعداد لتغيير الخطط لمقابلة التغييرات التكنولوجية .  

 

 : البيئة القانونية :  5 – 2 – 3

عمال االقتصادية والتجارية , مثل قوانين المنافسة  تتضمن البيئة القانونية مجموعة النظم القانونية المختلفة التي تنظم األ 

وقوانين حماية المستهلك من التالعب والغش . وقوانين حماية المنظمة نفسها مثل التقليد , التأمين , اإلفالس ... أو  

انين  القوانين الجمركية أو قوانين العمل وعدد ساعات العمل والعطل , وحماية البيئة , وتكمن أهمية دراسة القو

والتشريعات في أنها تنظم أعمال جميع المنظمات , وال يمكن ألي منظمة الخروج عن القوانين والتشريعات المحلية عند  

 التعامل مع السوق المحلي , والقوانين األجنبية عند الدخول في األسواق األجنبية .  

القوانين والتشريعات بعين االعتبار فمثالً :   وعند وضع االستراتيجيات والسياسات التسويقية من المفترض أن تؤخذ هذه 

 هناك كثير من القوانين المشجعة لالستثمار واالنتاج كاإلعفاءات الضريبية أو قوانين دعم الصادرات .  

 وبالمقابل هناك قوانين قد تكون تأثيراتها سلبية مثل حرية استيراد البدائل من السلع , الضرائب المرتفعة لتصدير السلع .  

 : البيئة الطبيعية :   6 – 2 – 3

لقد تزايدت أهمية البيئة بشكل كبير وظهرت جمعيات وأحزاب مختلفة وأخذت أسماءها من البيئة مثل حركة الخضر التي  

انتشرت في كثير من دول العالم , وهدفها هو حماية البيئة من جميع الملوثات , وفي كثير من الدول وجدت وزرارات 

كمن أهمية دراسة العامل البيئي من خالل األضرار الكثيرة التي تؤثر على االنسان والبيئة المحيطة  مختصة بالبيئة . وت

 وقد أثر ذلك ليس فقط على تصميم المصانع وإنما أيضاً على عملية تغليف المنتج .  به , 

االنتقال من التغليف بالمعدن إلى البالستيك  وقد تم تحويل تغليف وتعبئة معظم المنتجات إلى طرق ومواد جديدة , فمثالً تم 

 , وأخيراً بالزجاج نظراً ألنه أفضل المواد لحماية المادة الغذائية وعدم تأثيره على السلعة وعدم انحالله . 

وقد أجريت دراسات كثيرة لتحويل تشغيل بعض اآلالت من النفط إلى الغاز أو الكهرباء . وما زالت الدراسات مستمرة 

 السيارات وجعلها تعمل على الكهرباء ... أو دراسات من أجل تخفيف الضجيج والضوضاء .  لتطوير  

التتعلق البيئة الطبيعية فقط بعملية التلوث البيئي , وإنما أيضاً في الحفاظ على التوازن الطبيعي للبيئة , وخاصة مع  

ابات , صرف المياه ,  ل صيد الحيوانات , قطع الغوازن مثظهور العديد من المشاكل البيئية التي ترافقت مع الخلل في الت

البترول .... وعدد كبير من أنواع المواد األولية بدأت تنقص كمياتها نتيجة لالستهالك الكبير منها وبالتالي قد تكون في  

   فترة قريبة من المواد النادرة .  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث 

   نظام المعلومات وبحوث التسويق

 مقدمة :   – 1

نظام المعلومات التسويقي هو اسلوب منظم من أجل جمع المعلومات والبيانات الالزمة للمنظمة , وتكمن أهمية هذا  

لقرارات النظام في المساعدة على تزويد اإلدارة والباحث التسويقي بالمعلومات الالزمة والتي تساعد بدورها في اتخاذ ا

 .  بتاً وواحداً لجميع المنظمات  وهو ليس ثا الصحيحة وتقليل المخاطر 

 عناصر نظام المعلومات التسويقي :  – 2

 : المدخالت :   1 – 2

 هي عبارة عن البيانات التي يتم الحصول عليها .  

 : المعالجة والتحليل :  2 – 2

 تحليل البيانات والمعلومات المتوفرة ) المدخالت ( .  

 األساليب اإلحصائية والرياضية .   

 متغيرات ومحاولة ربطها وبيان مدى العالقات فيما بينها .  دراسة ال 

 : المخرجات :   3 – 2

هي النتائج التي يمكن التوصل إليها نتيجة المعالجة والدراسة والتحليل وهي نتائج لحل مشكلة أو وضع خطة تسويقية وقد  

 تكون عبارة عن معلومات تستخدم في وضع االستراتيجيات واألهداف البعيدة . 

 : التغذية العكسية :  4 – 2

 يجب تقييم أداء النظام , وعملية التقييم تكون من خالل تحليل النتائج التي تم التوصل إليها ومدى تأثيرها على المنظمة . 

 وإعادة صياغته وتصويبه .  دراسة فاعلية النظام  هي عملية التقييم 

 نظام المعلومات التسويقي :  – 3

نظام المعلومات التسويقي يتكون من عدة أنظمة فرعية أو جزئية , وكل منها يقدم مجموعة من المعلومات وبطرق  

 متعددة .  

 : البحوث التسويقية :  1 – 3



البحث التسويقي اسلوب علمي وعملي يقوم على جمع المعلومات والبيانات وتحليلها بهدف إيجاد الحلول للمشاكل  

 التسويقية المدروسة .  

المهمة األساسية لبحوث التسويق هي مساعدة إدارة التسويق باتخاذ القرارات ووضع االستراتيجيات والسياسات  

 التسويقية  المناسبة .  

 ذ القرار التسويقي البد من القيام بدراسة وتحليل عوامل وعناصر البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة .  من أجل اتخا  

وهناك عدة قرارات استراتيجية مهمة اليمكن أن تتخذ دون معلومات ودراسات كافية , ومن أمثلة هذه القرارات :  

 قراراتها رشيدة وتحقق أهداف المنظمة .   و تكون التسعير , الدخول في أسواق جديدة , مواجهة المنافسين  

بحوث التسويق هي جزء من نظام المعلومات التسويقي , وتختلف نسبة أهمية كل منها في المنظمة وفقاً لعدة عوامل  

 أهمها حجم المنظمة وفهمها لكل من نظام المعلومات وبحوث التسويق .  

 : االستخبارات التسويقية :  2 – 3

هي أساليب للحصول على المعلومات التسويقية , ونظام االستخبارات التسويقية يتعلق بنقل المعلومات إلى المراكز  

 المختصة في المنظمة والتي هي عادة تكون إدارة التسويق .  

منجزات رجال  ى اتصال مباشر مع المستهلكين ،علومن أمثلة هذه الطرق : التقارير التي يرفعها رجال البيع  ألن هؤالء 

 , الصعوبات التي تعترض تصريف السلعة , بعض المعلومات عن البيئة الخارجية .  البيع 

 : التقارير الداخلية :  3 – 3

تعتبر السجالت وثائق رسمية مهمة كونها مصدراً للمعلومات تزود المنظمة بمجموعة من المعطيات مثل                 

 جم الطلبيات , حجم المبيعات .  ح

 : التحليل التسويقي :  4 – 3

 يتم استخدام مجموعة من األساليب في التحليل التسويقي مثل األساليب االحصائية  واألساليب الرياضية  .  

 جمع المعلومات والبيانات :  – 4

هناك عدة طرق لجمع المعلومات مثل قائمة األسئلة و الخبرات . و يتم التمييز عادةً بين نوعين من المعلومات وهي  

 البيانات الثانوية والبيانات األولية .  

 : البيانات الثانوية :  1 – 4

أو المشكلة وإنما ألهداف   معلومات جاهزة ومعدة مسبقاً وقد يكون الهدف من جمعها ليس لمعالجة القضية أو الظاهرةهي 

 أخرى , ولكن يمكن االستفادة منها في معالجة القضية التي تتناولها البحوث والدراسات التسويقية . 

 يتم جمعها من أجل معالجة ظاهرة أو مشكلة معينة .  : البيانات األولية :  2 – 4

 تصنف إلى مصادر داخلية وخارجية .  مصادر المعلومات :  – 5

 مصادر الداخلية : : ال 1- 5

 تكون هذه المصادر من اإلدارات واألقسام المختلفة في المنظمة باإلضافة إلى بعض العاملين فيها .  

 : المصادر الخارجية :  2 – 5



أهم المصادر الخارجية : البنوك , المؤسسات التخصصية , مؤسسات التأمين , مندوبي البيع والشراء , المعلومات التي 

 يتم عرضها من قبل الموردين , االنترنت , المكاتب اإلحصائية .  

 . تقوم بجمع المعلومات والبيانات من أجل معالجة القضايا التي تبحثها  : المنظمات البحثية المختلفة :  1 – 2 – 5

 تعتبر البنوك مصدراً هاماً للمعلومات ألنها تهتم باألحوال االقتصادية والمالية .  : البنوك والمصارف :  2 – 2 – 5

 يعتبر كل منفذ بيعي مصدراً للمعلومات .   : منافذ البيع والتوزيع : 3 – 2 – 5

 هي مصدر جيد للمعلومات مثل  المكتب المركزي لإلحصاء في سورية .  : الهيئات الحكومية :  4 – 2 – 5

 تكون مشاركة في وضع الخطط والسياسات في بعض النشطة االقتصادية .  : الغرفة التجارية والصناعية : 5 – 2 – 5

 مهمته تقديم الدراسات واألبحاث واالستشارات .  جهاز بحوث التسويق :  – 6

 أهم هذه المجاالت :  مجاالت بحوث التسويق :  – 7

 هو دراسة السوق من مختلف الجوانب وتحديد اتجاهاته ونطاقه وحجمه وطبيعته .   : بحوث السوق : 1 – 7

 افع الشراء . : تركز على المستهلك من أجل معرفة خصائصه وسلوكه ودو : بحوث المستهلك 2 – 7

 : قد يكون المنتج سلعة أو خدمة ويتصف بخصائص فنية وتسويقية .   : بحوث المنتج 3 – 7

 : دراسة تنافس المنظمات فيما بينها لكسب أكبر حصة بالسوق .   : بحوث المنافسين 4 – 7

 تهم المالية واإلدارية .  هذه البحوث تتناول منافذ البيع والتوزيع المختلفة وتحديد قدرا:  : بحوث التوزيع 5 – 7

 : وضع برنامج ترويجي قادر على التإثير في المستهلك .   : بحوث الترويج 6 – 7

 : تركز هذه البحوث على العلوم السلوكية وعلم النفس واالجتماع .   : بحوث الدافعية 7 – 7

 : تتعلق بمبيعات المنشأة في األسواق المختلفة .   : بحوث المبيعات 8 – 7

:  بحوث النقل هو دراسة جميع طرق النقل واختيار المالئم منها , أما التخزين فيعتبر  : بحوث النقل والتخزين 9 – 7

 عنصر توازن بين  الكميات المنتجة والمباعة .  

 خطوات البحث التسويقي :  – 8

 : وهو تحديد الموضوع الذي يهدف البحث إلى معالجته .  : تحديد المشكلة  1 – 8

 وهو جمع المعلومات والبيانات حول المشكلة للمساعدة في الحل .  : جمع المعلومات والبيانات :  2 – 8

   هي جميع المعلومات والبيانات التي تم جمعها عن المشكلة . : الدراسة والتحليل :  3 – 8

 .  يفضل أن تكون محددة وواضحة و مبوبة بشكل يمكن فهمه بسهولة  : تقديم نتائج الدراسة :  4 – 8

 أنواع بحوث التسويق :  – 9

 فيها .  هو التعرف على المشكلة وتجميع البيانات عنها وتحديد العوامل المختلفة المؤثرة : البحوث االستطالعية :  1 – 9

 منافذ بيع ... (   –إنتاجي   –هي تحديد المواضيع التي ستعالج في البحث ) صناعي : البحوث الوصفية :  2 – 9



 وهي محاولة إيجاد عالقة بين السبب والنتيجة والتي تعبر عن العالقة بين المتغيرات .  : البحوث السببية :  3 – 9

 لمتغير أو أكثر .   هي التركيز على التنبؤ للمستقبلة : : البحوث التنبؤي 4 – 9

 والتكلفة ... الخ  أو المخزون أحجم المبيعات   منهي بحوث تتعلق بالفترة الماضية : البحوث التاريخية :  5 – 9

 


