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 مقدمة

مل تعددددد  تاتنددددد  ا س  ددددد    إذ ،التسدددددكيا  أسددددد م  أ أدددددح م نددددد    أددددد    ددددد   ا س  ددددد  يُعددددد  
   صددد ل الزأحدددّ يسىدددعم ل دددي الع حددد  الددد     ددد  إندددو  هت  نهددد  باجتددد ا نستتددد   ن تاددد  ، ب

 مهحددن الع حدد ، أدد   ق بدد  إىل بدد و ن جة ددن اقج ددنه والسه يددن   السودد ، التسددكية ، وج دد ام 
ندددد  اقهت دددد   ر ب تددددل و ن  تددددل وذلددددت ندددد   ددددنت إجتدددد ا نستتدددد   ت دددد  ت ددددت ا  بدددد   

 وال ن   .
 ج  الدد اه ، دةدد  ل تددذلحا هدد ا الاتدد   ندد  لت مددل التسددكيا ندد   مهحددن أ دد     لىددإىل وج دد ام 

ّومد ال  لع ب  ع دن التسكيةحن واليت يسدت ح  ند   ن د   لحاك   ح  ال واد  األأ أحن اليت ت
 مم  أن التسكيا الع   .

ولتحةحدددا ا ددد   الددد   يىددد ك إلحدددل الاتددد  ، ل تةسدددح ل إىل لوددد   دىدددكت تودددا  حتددد  
 :اآليت األأ س   ل م التسكيا واليت ه  ل ي السحك

ن احد  ت دك  د سدن   و تس وت النى  األوت ننهك  التسكيا وا ن هحم اجلكه ين ا  ت  دن بدل، 
 التسكيا اقبت  ل .ننهك  و التسكيا والن ه بني ا نهك  التسكية  وال حع ، 

  ن  النى  ال  ين دة  تس وت ننهك  ال حئن التسكيةحن و جكاله  ال ا  حن واخل  بحن.
نكضدحني ند   ،النى  ال  لث الس كك الو ائ  ل  سته ت و س     األل د تبحس   تس وت 

السدددد كك الودددد ائ     نلددددل نددددكذا لسدددد كك ا سددددته ت و س  ددددن األل دددد ت والعكاندددد  ا دددد     
)ا سدددته ت، نس  دددن األل ددد تا و جدددكاا السددد كأح   الوددد ائحن ول  حدددن ا ددد ذ الةددد ا  الوددد ائ  

   ن األل  تا.وز  )ا سته ت، نسإىل ا ب لسس ن 
ّئددن السددكه ون احدد  التسددكيا ا سددته  ، وا عدد ي    ندد  النىدد  ال ابدد  دةدد  تسدد وت ننهددك  م

أ ددد  أددد   يرتددد م اأدددزاتحتح   التع نددد  نددد  الة  لددد   السدددك حن   ،ا عت ددد   لتةسدددحم السدددكه
 وأحنحن متكض  ا ستج    ذه   ا وزي .
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أدد  إذ مث ل اقجتةدد ت إىل النىدد  اخلدد ني والدد   تسدد وت ندد  يتع ددا ب أددزاتحتحن ا ستتدد  ، 
  نكاضدددح  لددد   نسهددد  نددد  يتع دددا تنهدددك  ا سدددتج ونسدددتكي تل و صدددس دل واأدددزاتحتح تل ا ت   دددن 

ّيج ا ستتددد  ، تج حدددا ا سدددتج، متححدددّ ا سدددتج، ت حدددني ا سدددتجا، أ ددد  ل تكضدددحل ا أدددزاتحتحن )نددد
ّيج التسدكية  ن اح  دو     حح   ا ستج، إض دن إىل تكضدحل ن هحدن اخلد ن   و ى ئىده  وا د
 اخل ن .

 ددد ا ا  تسدددع    ننهدددك  أدددع  ا سدددتج والعكانددد  ا ددد      ترتددد   نددد  النىددد  السددد دس دةددد  
 ا ستت   والسح أ   التسع ين.

التكنيعحددن واأددزاتحتح   بحس دد  أدد  النىدد  السدد ب  ندد  يتع ددا تنهددك  التكنيدد  و جددكاا الةسددكا  
 التكني .

ل تكضدحل ا ند هحم ا  ت  دن  إذمث ل اقجتة ت إىل النى  ال  ن  ا تع ا ب أزاتحتحن الدزويج، 
ّيج الزوجي .  بعس ص  ل  حن اقتى ت واأزاتحتح   الزويج و دوا  ا 

د ال حددث  ندد  النىدد  الت أدد  دةدد  أدد  لس صدد  ج دد   ا ع كندد   التسددكيةحن و  ددكا  إلدد ا
 التسكية  واألجكاا ال ئحسن ل  حث التسكية  وجم قتل.

التسدكيا وهدك التسدكيا  و   ام   النى  الع شد ، ل تسد وت  هدم اقم هد   ا  ي دن   لد مل
 اإللازوين    لل ن   مهحن أ      و تس  ال اه .

 ن ئددد   ل دددي أدددد  ل  م و ت نددد م، جذنددد     يادددك  هددد ا الاتددد   إنسددد ت ل  ات دددن الع يدددن وتع ح ددد
 ال ن  وا هت ني   جم ت التسكيا.

 واهلل ولي التوفيق
 المؤلف 02/7/0202دنوا   

 د. مروة عدنان جاسم العيسى 
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 :Introductionمقدمة 
التسويق من األنشطة الرئيسة يف املنظمة، وهو مفتاح رئيس لنجااح املنظماة  و فشالها،  يعد

فااااان اااااان التسااااويق نا شاااااا فهااااةا ماااان حلااااانع كاااااح املنظمااااة،  مااااا يف ا الااااة املعااسااااة فانااااع 
 سيقودها إىل الفشل واخلروج من السوق.

وجيهاااا وتوهيعهاااا فالتساااويق يف العاااار ا اااا  ل يقتاااار جلااات تقااادت منتجاااا  وتساااع ها وتر 
بشااامل مناساااا لتتيا اااا  العمااايف  املو اااودين يف الساااوق، وإقاااا يتعااادا ا ليشااامل إ اماااة 

، فمشاور هلام  يماة طويلاة األ الجيف ا  طويلة املاد  ماا العمايف  واظافظاة جليهاا وتقادت 
التسويق هو العميل، ومن هنا اان وا باا جلت املنظما   ن ترّاز جلات جميفئهاا، ودادد ماا 

تا ااا م لتعماال جلاات إحلااباجها، ل تعماال جلاات إ امااة جيف ااا  طويلااة األ اال معهاام،  هاا 
 ،فعندما تنجح املنظمة يف إدارة جيف تهاا ماا العمايف ، فاان سلاد ساي دا إىل كااح التساويق

ة الاااام تتميااااز  ااااا جاااان يااااوبالتااااا  إىل كاااااح املنظمااااة، وجيااااا  ن يمااااون هااااةا النجاااااح هااااو املز 
 منافسيها.

لااادور الفّعاااا  الاااةا يقاااوم باااع التساااويق، ااااان لزامااااا جليناااا القياااام إىل اظاااراا ونتيجاااة لاااةلد، ون
بتوضاايح التسااويق ومفاهيمااع اجلوهريااة ومراتاال تطااور فلساافة التسااويق، لنمااون ماادرا    يااة 

 دوره يف كاح  و فشل املنظما .
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 :The marketing conceptمفهوم التسويق 
 إلايهم،جلت جمموجة من األفراد تو  ماا يعنياع التساويق بالنسابة اآليت لو  منا بطرح الس ا  

التسويق جباارة جان جملياة بياا السالا واخلادما ، فان معظم اإل ابا  ستتمشور تو   ن 
سااوا  اااان إجيفناااا يف  طااا   ،ماان  حلااما  اإلجاايفن وإ ابااا   ىاار  تعااّد التسااويق حلااميفا 
 غ  سلد من اإلجيفنا .و  اا،طر ي اا إساجية  و  نوا  تلفزيونية  و إجيفن

  ممااون اوهنااا ل بااد ماان القااو  إن البيااا واإلجاايفن ل  ااىيفن التسااويق جلاات الاارغم ماان   ماا
 يف نظام التسويق.   وهري

ينطلاااق التساااويق مااان ددياااد اتتيا اااا   إسفهنااااخ اىاااتيف  واضاااح بااا  البياااا والتساااويق، 
سااالاد ىااادما  تشااابا الساااوق املساااتهد  والساااع  ألاااو دقياااق األربااااح مااان ىااايف  تقااادت 

اتتيا ااااا  األفااااراد يف السااااوق املسااااتهد ، و ااااةا فااااان التسااااويق يبااااد   باااال إنتاااااج املناااات  ، 
ويساااتمر ىااايف  فاااملة تيااااة املنااات   مااان   ااال اظافظاااة جلااات العمااايف  ا اااالي  والبشااا  جااان 

 جميف   دد، اما يستمر  يضاا بعد اإلنتاج.
يسااعت إىل تاااريرب  ااا  اميااة  إسبينمااا ينطلااق البيااا ماان املااانا ويرّاااز جلاات املناات  نفسااع، 

 مممنة من املنتجا  ليشقق األرباح، وجلت هةا فان البيا يبد  بعد إنتاج املنت  .
ن إ إس promotion mixهاااو  تاااد جنايااار املااازي  الملوجيااا   Advertising ماااا اإلجااايفن 

 .4psالملوي  هو  تد جناير املزي  التسويق  
لةلد ل بد من تقدت العدياد مان التعااريرب تاو  مفهاوم التساويق لياتم تماوين فهام جمياق 

 وجدم اخللط بينع وب  املفاهيم األىر . ،ألو هةا املفهوم
 يااتممنالتسااويق هااو جمليااة ا تماجيااة وإداريااة، : »اآليتماان هااةه التعاااريرب، نااورد التعرياارب 

و بهاااا األفاااراد واجلماجاااا  مااان إحلاااباا اتتيا اااا م ورغباااا م جااان طرياااق تبااااد  املنتجاااا  مب
 (Kotler & Armstrong, P6)«. والقيمة ما اآلىرين
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 Kotler)« إدارة جيف ا  العميف  بشمل مربح: » نقاد بع  وهناخ تعريرب آىر للتسويق

& Armstrong, P4). 
جمموجة متنوجة ومتماملاة مان األنشاطة الام تتعلاق »التسويق  نع  صو د جّر  إدريس والغي

بتاااادفق الساااالا واخلاااادما  ماااان املناااات  إىل املسااااتهلم  النهااااائي    و املشااااملين الاااااناجي   
بالشاامل الااةا ياا دا إىل إحلااباا تا ااا م ومقابلااة رغبااا م و سوا هاام، ويتناسااا مااا  ااو م 

وحيقاق التقادم ال تمااج ، نظمة بمفاا ة وفعالياة، الشرائية، ومبا ي دا إىل دقيق  هدا  امل
  .40، ص صمىن الغي ثابت إدريس،«.  والهدهار ال تاادا للمجتما
انااااع العمليااااة الاااام تتضاااامن دطاااايط املنتجااااا د اخلاااادما  بامااااا  ماااان  ن نعاااار  التسااااويق 

تم يااإس وسلااد  ااد  ىلااق  يمااة للعماايف  اااافراد واملنظمااا ،  ،وتسااع ها وتروجيهااا وتوهيعهااا
 إنشا  جيف ا  طويلة األ ل معهم.

 :Core concepts of marketingالمفاهيم الجوهرية للتسويق 
لنتعر  جلت التسويق بشمل  جمق، ل بد من توضيح املفاهيم األساسية املرتبطة بع، والام 

 :اآليت  1 - 1الشمل ر م  يف  من تارها 

 
 (1 - 1الشكل )

 الحاجات

 الرغبة

 الطلب

 المنتج
 الرضا

 الجودة

 التبادل

العالقات 
 والشبكات

 األسواق

 المفاهيم الجوهرية للتسويق
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 :needsالحاجات * 
نعلاام  ن لماال فاارد لااع العديااد ماان ا ا ااا  الاام يسااعت إلحلااباجها، فا ا ااة هاا  تالااة ماان 

بتنظااايم   جاااال الااانفس األمريمااا    اااام  براهاااام ماسااالو إسالشاااعور باااالنقص ءااااه حلااا   ماااا، 
 Maslow'sيف هرم  مساه هرم ماسلو للشا ا  ا ا ا  اإلنسانية للفرد ضمن مستويا  

Hierarchy of needs  والاااةا مااان ىيفلاااع   داااايص اااال مساااتو  بناااوا معااا  مااان
ا ا ااااا ، وبااااّ   ن النتقااااا  ماااان مسااااتو  إىل مسااااتو  آىاااار جيااااا  ن يااااتم بعااااد إحلااااباا 

ا  مااان  اجااادة اهلااارم إىل  متاااع، ويوضاااح يو هاااةه املساااتاملساااتو  الساااابق لاااع، جلااات  ن تباااد  
 :اآليتهةه ا ا ا  جلت النشو  اآليت  2 – 1 الشمل 

 
 Maslow's Hierarchy of needs هرم ماسلو للحاجات( 2 – 1الشكل )

 

 حاجات
 الذات قيتحق

Self- actualization 

 needs 

 التقدير حاجات

Esteem  needs 

 األمانحاجات 

Safety  needs 

 الحاجات الفسيولوجية

Physiological  needs 

 اجتماعيةحاجات 

Social needs 



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 01 - 
 

 :Physiological needs( الحاجات الحيوية )الفسيولوجية( 1)
وه  ا ا ا  األساسية للفرد الةا يساعت الفارد إلحلاباجها  بال  ا تا اا   ىار ، ألن 
هةه ا ا اا  ضارورية لبقائاع جلات  ياد ا يااة، وتشامل هاةه ا ا اا  ا ا اة إىل الطعاام، 

 ا ا ة إىل الشراب، النوم،...
 :Safety needs( حاجات األمان 2)

وهاااا  ا ا ااااا  الاااام يسااااعت الفاااارد ماااان ىيفهلااااا إىل  ايااااة نفسااااع ودقيااااق األمااااان املااااادا 
واملعناااوا، فو اااود جمااال للفااارد يضااامن لاااع مساااتقبلع، ييتعاااد مااان تا اااا  األماااان الااام يساااعت 

 إلحلباجها،  يضاا و ود منز  ىاص بالفرد يعطيع تالة من األمان.
 :Social needs( الحاجات االجتماعية 3)

يساااعت إىل تماااوين جمموجاااة مااان األياااد ا   إسنعلااام  ن اإلنساااان ااااائن ا تمااااج  بطبيعتاااع، 
 بينهم.والنتما  إىل مجاجا  من األفراد إل امة جيف ا  ودية معهم وإتساسع بو وده 

 :Esteem needs( حاجات التقدير 4)
واآلىار هاو يتضمن هةا النوا من ا ا ا   انب   ا: اجلانا األو  هاو اتاملام الاةا ، 

التااملام والتقاادير ماان اآلىاارين، وهنااا  ااد وّضااح ماساالو  ن التااملام والتقاادير اخلااار   يااايت 
آىر اتملامااع باافعناادما حيااملم الفاارد نفسااع فهااو يفاار  بشاامل  و نتيجااة لتااملام الفاارد ساتااع، 

 .جلت اآلىرين
 :self-actualization needsحاجات تحقيق الذات ( 5)

يساااعت الفااارد مااان ىيفهلاااا إىل  إسهااا  ا ا اااا  الااام تقاااا يف  ماااة هااارم ماسااالو للشا اااا ، 
 ،دقياااق طموتاااع، وهناااا ل باااد مااان اإلحلاااارة إىل  ن دقياااق الاااةا  ل يقااارب جناااد تاااد معاااّ  

 "open – ended needs"لااةلد  طلااق جليهااا ماساالو ا ا ااا  سا  النهايااا  املفتوتااة 
  .22 طارق طع، ص 
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 :wantsالرغبات * 
هااا  الوساااائل الااام ياااتم مااان ىيفهلاااا إحلاااباا ا ا اااا ، وتتااااثر هاااةه الرغباااا  بىقافاااة الفااارد 
وحلخااايتع، فااالفرد يف ا تمااا العاارن  ااد يمااون لديااع تا ااة إىل الطعااام، يسااعت إلحلااباجها 
ماان ىاايف  تناولااع لو بااة ماان و بااا  الطعااام الشاار  ، بينمااا اآلىاار يف ا تمااا األورون  ااد 

، وهناا  مان القاو  fast foodمان ىايف  تناولاع و باة ساريعة سها نفيسعت إلحلباا ا ا ة 
 إن الرغبة تتاثر بىقافة الفرد وتاثره بالبيئة اظيطة.

 :demand* الطلب 
فر للفااارد القااادرة الشااارائية، مبعاااىن  ن اإن الرغباااة مبفردهاااا ل تمفااا  لتشقياااق الطلاااا ماااا ل يتاااو 
ا  جلاات سلااد جناادما يمااون لااد  الفاارد الطلااا يتشقااق بو ااود الرغبااة والقاادرة الشاارائية، ومىاا

ا ا ااة إىل الطعااام ولديااع الرغبااة يف إحلااباا هااةه ا ا ااة ماان ىاايف  تناولااع لطعااام سا سااعر 
مرتفاااا إل  ناااع غااا   اااادر جلااات دفاااا هاااةا املبلاااأ، فهناااا لااان يساااتطيا الفااارد  ن حيقاااق الطلاااا 

 بسبا جدم امتيفاع القدرة الشرائية.
 :productج * المنت  

و اد يهاد  مان  ،انع الشا   الاةا ييتعار  يف الساوق إلحلاباا تا اة  و رغباةبيعّر  املنت  
ا   و رغبااا  حلخاااية   و يفاع بشاامل حلخااا   إحلااباا تا ااهجمليااة حلاارا  املناات  اساات

 ليفستخدام.
 يشمل املنت  جدة  نواا منها:

السااااالا املادياااااة: وهااااا  السااااالا الااااام  مااااان رايتهاااااا  و ملساااااها  و  ّهاااااا  و تاااااةو ها مىااااال  -
 الدوا ...و اهلاترب اظمو ، و ر، المومبيوت

طر  إىل آىار يف ياورة غا   : ه  جبارة جن نشاط  و فائدة تقدم منServiceاخلدمة  -
يملتااااا جليهااااا نقاااال امللميااااة، و ااااد يملتااااا  تياناااااا جلاااات تقاااادت اخلدمااااة تقاااادت ل ملموسااااة، و 
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د  ااود   مااالاااشة...  و منتجااا  ماديااة و تياناااا ل ترافقهااا منتجااا  ماديااة، اااالتعليم، 
  .11ترمجان، ص غياث ، ناير
 ا فاظ جلت البيئة. افمرةاألفمار:   -
 األفراد: القيام بتسويق لشخص ما امرحلح ليفنتخابا . -

 :Satisfaction* الرضا 
، فااسا  بااألدا  املادرخ جناع يقوم العميل بعد اداس  رار الشرا  باملقارنة ب  تو عاتع جن املنت  

 perceivedدرااة جان املناات    ال ماان القيمااة امل Expected valueاانات القيمااة املتو عاة 

value    اماا إسا تسااو  القيماة املتو عاة مان املناات  ااان هنااخ حلاعور بالساعادة  رضاا جاا ، 
،  مااا إسا ااناات القيمااة املتو عااة satisfactionبالرضااا  اا ن هناااخ حلااعور فااامااا القيمااة املدراااة، 

 .dissatisfactionبعدم الرضا  اا هناخ حلعور  فان جن املنت   ا  من القيمة املدراة،
 :quality* الجودة 

يرتبط مفهوم اجلودة بشامل وثياق مبفهاوم الرضاا، مبعاىن  ناع الماا اانات  اودة املنات  مرتفعاة 
املوايافا   –اان هناخ حلعور بالرضا، فاجلودة مبعناها الشامل ه  مد   ادرة اخلااائص 

 املو ودة يف املنت  جلت إحلباا تا ا  العميل.
 :Exchange* التبادل 

يقااااد بالتبااااد   ياااام املساااتهلد بتقااادت املقابااال املاااادا للطااار  اآلىااار لقاااا  ا ااااو  جلااات 
 :اآليتاملنت ، وهناخ جدة حلروط  دوث جملية التباد  والم  من تارها جلت النشو 

 تم جملية التباد . جلت األ ل لت و ود طرف –  
 لطر  اآلىر.إىل اال طر  يقدم حليئاا سا  يمة   –ب 
  درة ال من الطرف  جلت التاا  ما الطر  اآلىر. –ج 



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 01 - 
 

 الش   الةا   تقد ع.ءاه و ود ترية القبو  والرفض لد  ال من الطرف   –د 
 و ود رغبة لد  ال طر  يف التباد  ما الطر  اآلىر. -ها 

 :Relations, networks* العالقات والشبكات 
العماااايف  واملااااوردين يف إن العيف ااااا  الاااام تااااتم باااا  املنظمااااة واألطاااارا  األىاااار ، واملتمىلااااة 

تسااعت املنظمااة إىل إ امااة جيف ااا   إس ساساا  يقااوم جليااع تسااويق العيف ااا ،  رااانوالوسااطا  
ويماااون اااال مااانهم  (stake holders)ة بينهاااا وبااا   ياااشاب املنظماااة باااطويلاااة األ ااال مر 

  املنظمة واألطرا  األىر  . راب 
ىل إ اماة إ نع يرتمز  :Relations marketingومن هنا  من  ن يعّر  التسويق بالعيف ا  

وتطااوير العيف ااا  باا  املنظمااة واألطاارا  األىاار  بشاامل تمااون الفائاادة لماال األطاارا  يف 
هااةه العيف ااة وهنااا وفقاااا هلااةا املفهااوم  التسااويق بالعيف ااا   تااابح املنافسااة باا  املنظمااا  

 marketing relationsمانهم  اا اال موّ يحلابما  العيف اا  التساويقية الام جلات  ساا  

networks. 
 :marketsاألسواق * 

تعادد   إسل يعد يقتار مفهوم الساوق جلات املماان الاةا يلتقا  فياع الباائعون واملشاملون، 
انااااع بالتعااااريرب تااااو  مفهااااوم الساااوق، ماااان و هااااة نظااار تسااااويقية  ماااان  ن نعاااّر  السااااوق 

جمموجة من املشملين الفعلي  واملرتقب  الةين يشملاون يف تا ا  ورغبا  معيناة، ونتيجاة 
 للتطور التمنولو   ا ايل الةا  علنا قيز ب  ثيفثة  نواا تديىة للسوق وه :

يتمىال يف  ياام جمموجاة مان  إساملاادا،  الو اود: و ىال market placeالسوق املماين  – 1
 .مادياا جلت  ر  الوا ا املشملين بالشرا  من منافة توهيعية مو ودة

يتمىال يف  ياام  إساإللماملوين للساوق،  لو اودا: ويعا  market spaceالسوق الر م   – 2
 جمموجة من املشملين بالشرا  من موا ا إلمملونية للشراا  جن طريق اإلنملنت.
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 فيمااا: وهااو جبااارة جاان جمموجااة ماان الساالا املرتبطااة meta marketالسااوق املتشااعبة  – 2
  .42والم تمون مدراة يف سهن املشملا  طارق طع،  بينها

 :marketing mix* المزيج التسويقي 
 وه : (4ps)يتالرب املزي  التسويق  من  ربعة جناير يطلق جليها جناير املزي  التسويق  

 .productاملنت   -
 .Pricingالتسع   -
 .Promotionالملوي   -
 .placeالتوهيا  املمان   -
التغليارب،... و التعبئاة، و العيفمة التجارية، و يتضمن املنت  ال ما يتعلق مبوايفا  املنت ،  إس
 املسموتا ،..و اخلاوما  املمنوتة، و يتضمن سعر املنت ، فما التسع   

 personalالبيااااا الشخااااا  و ، Advertisingالااااملوي  فيشاااامل ااااايفا ماااان اإلجاااايفن  ّمااااا 

selling ، تنشاايط املبيعااا  وSales promotion ، العيف ااا  العامااة وpublic relations، 
 .direct marketingلتسويق املباحلر وا

وغ  سلاد  ودزينهااملنافة التوهيعية الم تيتطرح فيها املنتجا  ونقلها واةلد يتضمن التوهيا 
 من األنشطة املتعلقة بالتوهيا.
جنايااار  (7ps)جنايااار املااازي  التساااويق  التقليااادا و  (4ps)وهناااا ل باااد مااان  ن نفاااّرق بااا  
بالعنايااار األربعاااة املاااةاورة ساااابقاا  (4ps)ماااا  (7ps) يشاااملخ إساملااازي  التساااويق  اخلااادم ، 

 :اآليتإضافة إىل ثيفثة جناير  ديدة ه  جلت النشو 
 .peopleاألفراد  -
 .physical evidenceالدليل املادا  -
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 .processالعمليا   اإل را ا    -
 وسنوضح العناير الىيفثة املةاورة سابقاا بش   من التفايل.

تضاامن ااايفا ماان األفااراد الااةين يقومااون بتقاادت اخلاادما   مقاادم  اخلاادما   تو  األفررراد: -
 واةلد األفراد الةين يستفيدون من اخلدما   مستفيدا اخلدما   وجيف ا م التفاجلية.

الفناادق الااةين يقومااون  م ىاادما  معينااة ااايفا ماان مااو ف األفااراد يف فناادق يقااد فمااىيفا  ىاال
 ندق.بتقدت اخلدمة والنزل  يف هةا الف

وهااااو جبااااارة جاااان مجيااااا األحلاااايا  املو ااااودة يف بيئااااة تقاااادت اخلاااادما   الرررردليل المرررراد : -
 املوسيقت،.. .و األلوان، و الديمور، و وتتضمن  األثاث، 

وه  جباارة جان اإل ارا ا  واألسااليا الام مان ىيفهلاا تقاوم املنظماة بتقادت  العمليات: -
 اخلدما  للمستفيد منها.

 التسويق: فلسفةتطور 
  فيهاااا  إسهنااااخ العدياااد مااان املراتااال الااام سااابقت مرتلاااة تبااا  فلسااافة املفهاااوم التساااويق ، 

ويااولا إىل املفهااوم التسااويق  وتطااوره فيمااا بعااد، وساانعر   ،تطبيااق جمموجااة ماان الفلساافا 
  مجيا هةه املراتل.ايتفيما ي
 :production concept stageمرحلة المفهوم اإلنتاجي  – 1

اااااان   إسبقلااااة العاااار  ماااان املنتجااااا   مااااام الطلااااا ماااان  باااال السااااوق، متيااااز  هااااةه املرتلااااة 
جمااااد  املنظمااااا  إىل فرة، ونتيجااااة لااااةلد فقااااد ااملسااااتهلد مضااااطراا لشاااارا  املنتجااااا  املتااااو 

 .الملايز بشمل اب  جلت هيادة اإلنتاج
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 :product concept stageمرحلة مفهوم المنتج  – 2
اجتماااد  املنظماااا  تطبياااق مقولاااة  إن  إسمتياااز  هاااةه املرتلاااة باااالملايز جلااات  اااودة املنااات ، 

يف هاااةه املرتلاااة يماااون و دون ا ا اااة لباااة   هاااود تروجيياااة، مااان املنااات  اجلياااد يبياااا نفساااع  
 املشملون جلت استعداد لدفا السعر املطلوب مقابل  ودة املنت  املرتفعة.

امااااا  ن تطبيااااق هااااةا املفهااااوم يف املنظمااااة سااااي دا إىل تاااادوث مااااا يساااامت بقااااار النظاااار 
وسلاااد ألن املنظماااة ترااااز  هودهاااا جلااات املنااات  نفساااع  ،marketing myopiaالتساااويق  

 وليس جلت إحلباا تا ا  املستهلد.
 :Selling concept stageمرحلة المفهوم البيعي  – 3

ج منتجاا  سا   اودة مرتفعاة،  هار  لناا مشااملة يف بعاد هياادة اإلنتااج والملاياز جلات إنتاا 
تاريرب املنتجا ، ونتيجة لةلد فقد رّاز  املنظما  يف هةه املرتلاة  الا اهتمامهاا جلات 

 تمىيرب اجلهود الملوجيية لبيا  ا  امية مممنة من املنتجا .
 :Marketing concept stageمرحلة المفهوم التسويقي  – 4

ا املفهااوم جلااات السااوق املساااتهد ،  ا جلاات تا اااا  ورغباااا  املنظماااا  وفقاااا هلاااة راااز 
لتقاااوم بتاااانيا منتجاااا  مبوايااافا  مناسااابة هلااام  ،األفاااراد املو اااودين يف الساااوق املساااتهد 

وتسع ها وتروجيها وتوهيعها من   ل العمل جلات إحلاباا تا اا م ورغباا م وا ااو  جلات 
 رضا األفراد.
 البيعي والمفهوم التسويقي:أن نفّرق بين المفهوم  من وهنا ال بد

وجلااات بناااا  جيف اااا   اااا ة  ،فوفقااااا ملفهاااوم البياااا نيفتااا   ن املنظماااا  ترّااااز جلااات املنااات 
ن البيااا يااايت بعااد اإلنتاااج،  إاأل ال، إضااافة إىل  ن املنظمااة تقااوم باإلنتاااج ومان ل البيااا،  ا 

 منة من املنتجا .وفق هةا املفهوم يتم من ىيف  بيا  ا  امية مم األرباحاما  ن دقيق 
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املفهوم التسويق  كد  ن املنظما  ترّاز جلت تا ا  املستهلد وجلات العيف اا  يف بينما 
طويلااة األ اال، امااا  ن املنظمااة تبااد  بتشديااد تا ااا  املسااتهلد ل تقااوم بانتاااج منتجااا  

وياتم دقيااق األربااح وفااق هاةا املفهاوم ماان ىايف  العماال جلات إحلااباا  ،تشابا هاةه ا ا ااا 
 وبالتا  دقيق الرضا هلم. العميف تا ا  

 :Customer conceptمفهوم العميل 
تنطلق املنظماة وفقااا هلاةا املفهاوم مان الملاياز جلات تا اا  العميال الفارد اشالاة فردياة بادلا 

تتفااااو  مجياااا األنشاااطة التساااويقية يف املنظماااة  إسمااان التعامااال ماااا العمااايف  بشااامل  طااااا، 
إلحلباا تا ا  العميال بشامل فاردا، وبالتاا  دقياق األربااح ياتم مان ىايف  العمال جلات 

ول  جلااات ااااو  ا إحلاااباا  اااا  جااادد مااان تا اااا  العمااايف  وتقااادت  يماااة طويلاااة األ ااال و 
 .االعميف  هل

 :Social marketing conceptمرحلة التسويق االجتماعي 
يرّاز مفهوم التسويق ال تماج  جلت دقيق اال مان ماالشة املنظماة واملساتهلد وا تماا، 

تسعت املنظمة لتشقيق  رباتها من ىيف  طارح منتجاا  تشابا تا اا  املساتهلد ومباا  إس
 ا مبااا ل يتعااار  مااا مااالشة ا تمااا، فعناادما تقااوم  ،حيقااق الرفاهيااة اإلنسااانية للمجتمااا

باملسااتهلد جلاات املااد   ولمنهااا تضاار ،تشاابا تا ااا  املسااتهلد املنظمااة بانتاااج منتجااا 
 البعيد فهنا ل يتشقق مفهوم التسويق ال تماج .

 الةا يوضح سلد: اآليتوهنا سنعر  املىا  
جندما تقوم الشراة املختاة بانتاج منتجا  يديقة للبيئة مىل سيارا  ياديقة للبيئاة فا اا 

 مويف الو ت ساتاع دقاق  اياة البيئاة، مبعاىن جاد ستقوم باحلباا تا ا  ورغبا  املستهلد،
 اإلضرار بالبيئة، فهنا فان الشراة دقق مفهوم التسويق ال تماج .
 :اآليت  2 - 1و من التعب  جن مفهوم التسويق ال تماج  من ىيف  الشمل  
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 ( مفهوم التسويق االجتماعي3 - 1الشكل )

 منافع التسويق:
وها  املنفعاة الام يقادمها التساويق مان ىايف  دويال املاواد األولياة  المنفعرة الشركلية: - 1

 إىل منتجا   ائية تامة الانا.
وهااا  املنفعاااة الاام يقااادمها التساااويق ماان ىااايف  تاااوفر املنتجاااا  يف  المنفعررة الزمانيرررة: – 2

 الو ت املناسا للمستهلد.
وهاا  املنفعااة الاام يقاادمها التسااويق ماان ىاايف  تااوفر املنتجااا  يف  المنفعررة المكانيررة: – 3

 املمان املناسا للمستهلد.
ة املنتجاا  وه  املنفعة الم يقدمها التسويق من ىايف  نقال ملميا المنفعة الحيازية: – 4

 للمستهلد جن طريق الشرا .
 
 
 
 

 المجتمع )تحقيق مصلحة المجتمع(

 )األرباح(المنظمة  (ورغباتإشباع حاجات ) المستهلك



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 11 - 
 

 أسئلة الفصل األول
 :true/falseأجب على األسئلة صح/خطأ    –أواًل 

 خطأ صح السؤال

   يبد  التسويق بعد إنتاج املنت . – 1

   اإلجيفن  تد جناير املزي  الملوجي . يعد – 2

   مستويا  للشا ة. ةيتالرب هرم ماسلو للشا ا  من  ربع – 2

الرضاااا هاااو جباااارة جااان در اااة املطابقاااة بااا  تو عاااا  املشاااملا  – 4
 واألدا  املدرخ للمنت .

  

1 – 4ps  جناير املزي  التسويق   ه  جبارة جان املنات  والساعر 
   والملوي  واإلجيفن.

6 – 7ps جبارة جن جناير املزي  التسويق  اخلدم .  ه   

 :اآلتيةاختر اإلجابة الصحيحة أو األكثر صحة من العبارات  –ثانياً 
 السوق املماين هو جبارة جن: – 1

    جمموجة السلا املرتبطة ما بعضها واملدراة يف سهن املشملا.
 اإللمملوين للسوق. الو ودب  
 .للسوق املادا الو ودج  

 د  غ  سلد.
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2 – 4ps :جناير املزي  التسويق   ه  جبارة جن  
 ج  الملوي  والتوهيا.        املنت .

 .ج + ب +  د      ب  السعر.
 يتشقق مفهوم التسويق ال تماج  يف تالة: – 2

 ج  التواهن ب  املنظمة وا تما.     التواهن ب  املستهلد واملنت .
 .واملنظمة وا تما املستهلد ب  التواهند    ب  التواهن ب  املستهلد واملنظمة.

 يبد  مفهوم التسويق من: – 4
 ج  تسع  املنتجا . .املستهد  السوق تا ا  دديد   

 د  غ  سلد.   ب  تانيا املنتجا .
 :اآلتيةثالثاً: أجب على األسئلة 

 احلرح مفهوم التباد . – 1
 .  8 اإل ابة:  فقرة التباد   املو ودة يف الافشة

 نا ش تال  رضاد جدم رضا العميل. – 2
  .8فقرة الرضا  املو ودة يف الافشة اإل ابة: 

 ما ه  الفرو ا  ب  مفهوم البيا والتسويق؟. – 2
 .2اإل ابة: الفقرة املو ودة يف الافشة 

 ، وجناير املزي  الملوجي .4ps ،7psمن: جّدد جناير ال  – 4
 ه  املنت  + السعر + الملوي  + التوهيا. 4psاإل ابة: 

7ps الااااملوي  + التوهيااااا + األفااااراد + الاااادليل املااااادا +  هاااا  املناااات د اخلدمااااة + السااااعر +
 العمليا   اإل را ا  .
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املزي  الملوجي  هو جبارة جن اإلجيفن والبيا الشخاا  وتنشايط املبيعاا  والعيف اا  العاماة 
 والتسويق املباحلر.

 احلرح مراتل تطور التسويق. – 1
  .12+  11اإل ابة: الفقرة املو ودة يف الافشة  
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 مصطلحات الفصل األول
 .Marketingالتسويق:  -
 .Sellingالبيا:  -
 .Needا ا ة:  -
 .Desireالرغبة:  -
 .Demandالطلا:  -
 .Physiological needsتا ا  فسيولو ية:  -
 .Safety needsتا ا  األمان:  -
 .Social needsتا ا  ا تماجية:  -
 .Esteem needsتا ا  التقدير:  -
 .Self-actualization needsتا ا  دقيق الةا :  -
 .Serviceاخلدمة:  -
 .qualityاجلودة:  -
 .Exchangeالتباد :  -
 .Relationsالعيف ا :  -
 .Marketالسوق:  -
 .Market placeالسوق املماين:  -
 .Market spaceالسوق الر م :  -
 .Meta marketالسوق املتشعا:  -
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 .Marketing mixاملزي  التسويق :  -
 .productاملنت :  -
 .Pricingالتسع :  -
 .Promotionالملوي :  -
 .Placeالتوهيا:  -
 .Promotion mixاملزي  الملوجي :  -
 .Advertisingاإلجيفن:  -
 .Personal sellingالبيا الشخا :  -
 .Sales promotionتنشيط املبيعا :  -
 .Public relationالعيف ا  العامة:  -
 .Direct marketingالتسويق املباحلر:  -
 .Peopleاألفراد:  -
 .Physical Evidenceالدليل املادا:  -
 .Processالعمليا   اإل را ا  :  -
 .Marketing myopia ار النظر التسويق :  -
 .Production concept stageمرتلة املفهوم اإلنتا  :  -
 .Product concept stageمرتلة مفهوم املنت :  -
 .Selling concept stageمرتلة املفهوم البيع :  -
 .Marketing concept stageمرتلة املفهوم التسويق :  -
 .Social marketing stageمرتلة التسويق ال تماج :  -
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 الفصل الثاني
 البيئة التسويقية

 
 مفهوم البيئة التسويقية. -
 عوامل البيئة التسويقية: -

 أواًل: البيئة الداخلية.
 ثانياً: البيئة اخلارجية:

 البيئة اجلزئية. –أ 
 البيئة الكلية. –ب 
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 مقدمة:
البيئاة الات تعمال ايهاا، و إن هناا  عقةاة متباةلاة اان املنظماة  إذاملنظمة نظاماً مفتوحاً،  تعد

اهي تأخذ منها موارةها وتقدم هلا منتجاهتا، وحىت تكون املنظمة ناجحاة   أةائهاا الاكل 
عاااام و  أةائهاااا التساااويقي الاااكل خاااال، ااااان لزامااااً عليهاااا أن تقاااوم اتعزياااز نقاااا  القاااو  

حتويلهاا إ  نقاا  ةاو ، وااذلت التكياف عاجلتها و ، وحتديد نقا  الضعف ملهااملوجوة  ةاخل
ماااائ ايئتهااااا اخلارجيااااة املتضاااامنة متمااااماا مباوااااء  ماااا  عمااااق  ومنااساااان وو اااا ا  و اااااهم 
ومتمماا غم مباوء  م  عوامل ةميمءااية واةتصااةية وثقااياة واجتماعياة و يا اية وةانونياة، 

وجتنا  التهدياداا إن  هااة علا  ا اتمقا الفاءل التساويقية املوجاوة  خارجتعمل املنظم إذ
 .وجدا

 :Marketing Environment Conceptمفهوم البيئة التسويقية 
الياااة، املتعماال املنظماااة   ايئااة تتصاااف اااالتمم الاااكل مساااتمء، اهااي تأخاااذ منهااا موارةهاااا  

مث تقااادم هلاااا السااالئيف اخلااادماا   واااكل  inputعلوماتياااة..ك الاااكل مااادخقا املبلاااءية، ال
واااذلت اااملن املنظمااة تتااأثء اااالقو  والعواماال املوجااوة    البيئااة، وهااذا ماا   outputخمءجااا 
ةادر  إةار  املنظماة الاكل عاام وإةار  التساويل الاكل خاال علا  حتقيال   يؤثء أن وأنه 

 أهدااها.
وتعزيااز نقااا  ةوهتااا ومعاجلااة  ولكااي تساات يئ املنظمااة اال ااتفاة  ماا  الفااءل وجتناا  امل ااا ء

نقااا  فااعفها، اااان لزاماااً علينااا أن نوفااب مااا املقصااوة االبيئااة التسااويقية أوالً وماا  مث  اادة 
 عناصء البيئة التسويقية القيها الداخلي واخلارجي.

الااذ  النااوا الوا  :ميكاا  تعءيااف البيئااة التسااويقية علاا  أقااا اااااة القااو  واملااؤثءاا انوعيهااا
خيضئ لسي ء  املنظمة وإةارهتا والذ  يدع  عناصء البيئة الداخلية، والناوا اخخاء الاذ  ال 

تتضام  مماوعتن ما  العوامال: الات خيضئ لسي ء  املنظماة وإةارهتاا ويعادع  البيئاة اخلارجياة 
 املنظمة.   مباوء وأخء  هلا تأثم غم مباوء ممنها هلا تأث
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 عوامل البيئة التسويقية:
 :Internal environmentأواًل: البيئة الداخلية 

ةادر    اإلةار  العليا للمنظماة واإلةاراا الخاء  املوجاوة    املنظماة والات تاؤثء   تتمثل 
ك 1 – 2إةار  التسويل   حتقيل أهدااها، ونوفب مكوناا البيئة الداخلية االلاكل رةا)  

 :اخيتعل  النحو 

 
 (1 – 2الشكل رقم )

تتاااو  اإلةار  العلياااا القياااام اوفااائ مهماااة املنظماااة ورديتهاااا ور اااالتها وأهااادااها وا ااا اتيجياهتا 
اإلنتاج املنتااج املنتجااا امل لوااة ما  ةبال الساو  القزمة لتحقيل أهدااها، اينما تقوم إةار  
حاجااااا الااااءاة   الساااو  املساااتهدا وحتقيااال  املساااتهدا االلاااكل الاااذ   قااال إواااباا
قاااااااوم اااتكااااااااار منتجاااااااااا جديااااااااد  أو إفااااااااااة ترفااااااااه)، أمااااااااا إةار  البحااااااااو  والت ااااااااويء ا

ت ااويء ا اات داماا جديااد  ملنتجاااا ةائمااة، اعااا  خااء القيااام ات ااويء املنتجاااا واااذلت 
وياااال اتقااااوم اتحديااااد إمكانياهتااااا املاليااااة ومصاااااةر مأ ااااالي  اإلنتاااااج والتسااااويل، أمااااا إةار  الت

التموياال و اائ المااواا القزمااة للقيااام ااال ااتثمار، أيضاااً تقااوم إةار  اللااءا  والت اازي  الااءا  
  مسااتلزماا اإلنتاااج ماا  املااواة الوليااة لياات) توامهااا   الوةاات املنا اا ، واااذلت تقااوم إةار 

 احلساااا املنلا  القوائ) املالية اخلاصة االتكاليف والرااح واملبيعاا.
 

 

 إدارة البحوث
 والتطوير

 البيئة الداخلية للمنظمة
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 :External Environmentالبيئة الخارجية ثانياً: 
ةاادر  إةار    تتاألف ما  ممااوعتن ما  العواماال: الو  تتاألف ما   ياائ العوامال الاات تاؤثء 

 Micro environmentوي لال عليهاا البيئاة اجلزئياة املنظمة الكل مباواء لتحقيال أهادااها 
 ، واجلماهم.ناملنااسو العمق ، و  الو  ا ،و : املورةي ، اختيةوتتألف م  العناصء 

ةادر  إةار  املنظماة الاكل غام مباواء لتحقيال   أما الثانية اتلمل  يئ العوامل الت تؤثء 
: اختيااة، وتتضاام  العناصااء Macro environmentالبيئااة الكليااة وي لاال عليهااا  ،أهاادااها

العوامااال و العوامااال الثقااياااة، و العوامااال االةتصااااةية، و العوامااال ال بيعياااة، و العوامااال الساااكانية، 
 العوامل السيا ية.و االجتماعية، 

 :اخيتك عل  النحو 2 – 2االلكل رة)  ميك  توفيب عناصء البيئة اخلارجية 
 

 
 (2 – 2الشكل رقم )

 

 بيئة داخلية

 جزئية خارجيةبيئة 

 موردون
 وسطاء

 عمالء منافسون

 عوامل جماهير
 طبيعية

 خارجية كليةبيئة  

 عوامل

 سكانية
 عوامل

 سياسية

 عوامل

 اجتماعية

 عوامل

 ثقافية
 عوامل

 اقتصادية
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 البيئة الجزئية: –أ 
 :يأيتتتضم  اًق مما 

 :suppliersالموردين  – 1
هاااا) عبااااار  عاااا  أاااااءاة أو منظماااااا تقااااوم اتزويااااد املنظمااااة ااااااملواة ال ا ااااية القزمااااة إلنتاااااج 
املنتجاااا ماا  مااواة أوليااة ومااواة تلااميل  اااالزيوا واللااحومك وغاام ذلاات ماا  أجاال القيااام 
اعمليااة إنتاااج املنتجاااا، وهنااا تقااوم املنظمااة االبحااد عاا  أاضاال املااورةي  ماا  ةباال املنظمااة 

ليمها، وهااااذا ماااا  وااااأنه تااااأمن املنتجاااااا االكميااااة والوةاااات املنا اااا  وااللتاااازام اواعيااااد تساااا
للعمااااق ، اينمااااا إذا حااااد  تااااأخم   ا ااااتقم املااااواة املااااورة  اهااااذا  اااايؤة  إ  تااااأخم اياااائ 
املنتجاا والذ   يجعل العمق  يتوجهون إ  منظمااا أخاء ، ونتيجاة لاذلت داد ماد  

  ، اكلماااااا زاةا ةااااادر  تاااااأثم املنظماااااة أمهياااااة املاااااورةي    ةياااااام املنظماااااة لتحقيااااال أهااااادااها
املااااورةي ، اااااملن وفااااعها التنااسااااي  يصاااابب أاضاااال اسااااب  ةاااادرهتا علاااا  خفاااا  التكاااااليف 

 وال عار واالتايل حتقيل الرااح.
 :marketing intermediariesوسطاء التسويق  – 2

وتساااهيل هااا) عباااار  عااا  الااااءاة أو املنلااانا الااات تسااااعد املنظماااة   إعااااة  ايااائ املنتجااااا 
 عملياا التباةا وختزي  ونقل املنتجاا وتقدمي اخلدماا التسويقية ومتويل تعامقهتا.

 :يأيتتلمل و  ا  التسويل ما 
واااااالا اخلااادماا التساااويقية، و منلااانا التوزيااائ املااااة ، و منلااانا جتارياااة  إعااااة  البيااائك، 

 :اخيتك 3 – 2و  ا  مالين، وميك  متثيل العناصء السااقة   اللكل رة)  و 
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 (2 – 3الشكل )

 :Resellersون )إعادة البيع( يوسطاء تجار  –أ 
متثااال ااااااة املنلااانا الااات تلااا   املنتجااااا لفاااءس ايعهاااا ماااء  ثانياااة للمساااتهلكن النهاااائين 

 .Retailersوجتار التجزئة  wholesalersوملل   العماا، وتتضم  جتار اجلملة 
 :Physical distribution Firmsمنشآت التوزيع المادي  –ب 

املنتجاااا ماا  أماااا  إنتاجهااا إ  أماااا  متثاال اااااة املنلاانا الاات تساااعد املنظمااة   نقاال 
ا ااااتهقاها متضاااامنة أيضاااااً القيااااام ات زينهااااا وتلاااامل وااااءااا النقاااال، وااااءااا الت اااازي ، 

 وءااا اللح .
 :Marketing services agenciesوكاالت الخدمات التسويقية  –ج 

التسااويل تلاامل اااااة الوااااالا الاات تععااا اتقاادمي اال تلاااراا التسااويقية واإلعااقن و ااو  
 الت تساعد املنظمة   ال ويج ملنتجاهتا.

 :Financial intermediariesالوسطاء الماليون  –د 
 وتلمل املؤ ساا املالية الت تقوم اتمويل املنظمة   أعماهلا ومثاا عليها البنو .

وسطاء تجاريون 
 )إعادة بيع(

 وسطاء التسويق

منشآت التوزيع 
 المادي

  

 ماليونوسطاء   

وكاالت الخدمات   
 التسويقية
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 العمالء: – 3
إن العميال هاو ارااور ال ا اي الاذ  توجااه إلياه املنظمااة اهتمامهاا ما  أجاال إةاماة عقةاااا 
 ويلاااة املاااد ، لاااذلت ال ااااد مااا  ةرا اااة  احتياجااااهت) ورغبااااهت)، ومااا  هناااا ااااان ال ااااد مااا  
حتدياااد أناااواا أ اااوا  العماااق  الااات ميكااا  أن تتعامااال معهاااا املنظماااة والااات ميكااا  حصاااءها   

 :اخيتك 4 – 2لكل رة)  مخسة أنواا م  خقا ال

 
 (4 – 2الشكل )

 :Consumer markets* أسواق المستهلك 
وتلااامل  يااائ الااااءاة الاااذي  يلااا ون السااالئ واخلااادماا لماااءس إواااباا حاجااااهت) ورغبااااهت) 

 .أو حاجاا عائقهت)الل صية 
 :Business markets* أسواق األعمال 

واخلاادماا ماا  أجاال إعاااة  ايعهااا لتحقياال وتلاامل  ياائ املنلاانا الاات تقااوم الااءا  الساالئ 
 أرااح اتاجء اجلملة والتجزئة.

 المنظمة

أسواق 
 المستهلكين

أسواق 
 األعمال

أسواق 
 الوسطاء

أسواق 
 حكومية

أسواق 
 دولية
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 :Government markets* أسواق حكومية 
احلكومية الت تقاوم الاءا  السالئ واخلادماا ما  أجال تقادميها للماوا نن  هي اااة الجهز  
 ا دمة عامة.

 :International markets* أسواق دولية 
ال ااااوا  اخلارجيااااة والاااات ماااا  املمكاااا  أن تلاااامل املسااااتهلكن وتتضاااام  اااااااة امللاااا ي    

النهائين، مؤ ساا العماا، الو  ا ، الجهز  احلكومية والات تقائ خاارج حادوة الدولاة 
 الت تقي) ايها املنظمة.

 :Publicsالجماهير  – 4
حتقياال أهاادااها، و املنظمااة   اجلماااهم هااي أ  مموعااة هلااا اهتمااام اعلااي أو مءتقاا  وتااؤثء 
 :اخيتك 5 – 2وهنا   بعة أنواا م  اجلماهم ميك  توفيحها االلكل رة)  

 
 (2 – 5الشكل )

 :Financial public* الجمهور المالي 
مؤ سااا و ةدر  املنظمة   حصوهلا عل  أمواا ااالبنو ،   اااة املؤ ساا الت تؤثء   وه

 االئتمان.

 الجماهير

الجمهور 
 المالي

جماهير 
 اإلعالم

الجمهور 
 المحلي

جمهور 
 عام

جمهور 
 داخلي

جمهور 
 حكومي

جمهور 
 مدني
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 :Media public* جمهور اإلعالم 
 وتتضم  املؤ ساا الت تقوم انلء الخبار االصحف اجملقا واإلذاعة واإلن نت.

 :Local public* الجمهور المحلي 
 ة    املن قة الت متارس ايها املنظمة أنل تها.و وجوتتضم  الاءاة واملؤ ساا امل

 :Internal public* الجمهور الداخلي 
ماوففن ورد اا  أةساام وملاءان ومادرا  تنفيااذين، وتتضام  ااااة العااملن   املنظماة ما  

ونقحااأ أن هنااا  عقةااة ارتبااا  ةويااة ااان رفااا العاااملن   املنظمااة والااذ  ياانعك  ااادور  
 عل  اجلماهم اخلارجية.
 :Government public* الجمهور الحكومي 

ملؤ ساااا وتتضاام  اااااة الجهااز  احلكوميااة الاات حتكاا) البيئااة الاات تعماال ايهااا املنظمااة  اا
احلكومية الت هتت) اد  مصاداةية اإلعاقن وم ااقاة املواصافاا واخلصاائر املصاءيفح  اا   

 اإلعقن مئ حقيقة املنتجاا.
 :Citizen Action public* الجمهور المدني 

 مثل  عية محاية البيئة و عية محاية املستهلت.
 :Competitorsالمنافسون  -هـ 

أو ااااديقً عنهاااا، وهناااا ال ااااد نفساااها وتلااامل  يااائ املنظمااااا الااات تقااادم منتجااااا املنظماااة 
التنبااؤ اساالو  املنظماااا املنااسااة    احلساابانأن تأخااذ ماا  للمنظمااة الاات تعماال   السااو  

التنااساية الات حققتهاا ل اوا اا    املزياةعند  ءحها للمنتجااا وذلات لتبقا  ظااظاة علا  
فااي أن تقااوم املنظمااة املوااباا حاجاااا ورغباااا السااو  املسااتهدا وإ ااا ممكنااة، وهنااا ال يك

تقاادم ةيمااة أعلاا  ماا  القيمااة الاات ميكاا  أن تقاادمها املنظماااا املنااسااة للعمااق    السااو  
 املستهدا.
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 :Macro environmentالبيئة الكلية  -ب 
الةتصاااااةية، العواماااال او وتتضاااام  العديااااد ماااا  العواماااال، االعواماااال الدميمءاايااااة  السااااكانيةك، 

العواماال الثقاايااة، و العواماال السيا ااية والقانونيااة، و العواماال التكنولوجيااة، و العوامال ال بيعيااة، و 
 :اخيتك 2 – 6وميك  توفيب العوامل االلكل رة)  

 
 :Demographic Factorsالعوامل الديمغرافية )السكانية(  – 1

مساتو  و الادخل، و الكثاااة، و التاوزا، و احلجا)، و تتعلل العوامل السكانية اأوفااا الساكان، 
إن أ  تمااااام   أ  عامااااال يتعلااااال  إذالتعلااااي) وغااااام ذلااااات مااااا  الماااااور املتعلقااااة االساااااكان، 

واالتااايل هااذا  ،العماال علاا  إوااباعها ينبمااي تاالسااكان  اايقااله تماام   حاجاااا الاااءاة الاا
 ماااا  وااااأنه خلاااال اااااءل أو هتديااااداا تسااااويقية  اااا  علاااا  املنظمااااة   حاااااا وجااااوة اااااءل

 تسويقية العمل عل  ا تمقهلا وجتن  التهديداا   حاا وجوةها.
امااثقً عناادما ياازةاة أعااداة ابااار الساا  اهااذا  اايؤة  إ  زياااة  احلاجااة إ  الةويااة، واالتااايل 

 تسويقية. ة   عل  املنظمة القيام اا تمقا مثل هكذا اءص

 المنظمة

عوامل 
 ديمغرافية

عوامل 
 اقتصادية

عوامل 
 تكنولوجية

عوامل 
سياسية 
 وقانونية

عوامل 
 ثقافية

عوامل 
 طبيعية
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أيضاً   املقاال عند حدو  اخنفاس   عدة الوالةاا اهذا  ايؤة  إ  ةلاة ال لا  علا  
مقا  ال فاا حديثي الوالة  اهذا م  وأنه أن يلاكل هتدياداً و اع  املنتجاا المذائية 

 ك.11لبع  هذ  الصناعاا  حسونة والليخ، ل 
 :Economic Factorsالعوامل االقتصادية  –ب 

املتعلقااااة اااااادخوا الاااااءاة وال لاااا  ومساااااتوياا ال ااااعار والتقلبااااااا تتضاااام  ااااال العوامااااال 
 االةتصاةية الت ميء  ا االةتصاة العام للدولة وغم ذلت م  العوامل االةتصاةية.

 لذا  نستعءس اع  م  هذ  العوامل عل   بيل املثاا ال احلصء:
سات يعون ماا  خقهلاا وااءا  والات ي ،الاادخل ما  املاوارة املاليااة املتاواء  ل اااءاة يعاديف * الادخل: 

علاا  املنظمااة القيااام ادرا ااة هااذ  اإلمكاناااا املاليااة لااد  هنااا الساالئ واخلاادماا، لااذا  اا  
 الاءاة ومعءاة مقدار ما يت) إنفاةه عل  وءا  السلئ واخلدماا.

:  أاااو ةحااف، ياأيتمااا ايوال ااد هنااا ما  اإلوااار  إ  أن هناا  عااد  أناواا للاادخوا واملتمثلاة 
 ك101ل 
دخل اإل ااايل: وهاااو مماال املاااوارة املاليااة للفااءة   اااا   زمنيااة ظااادة ، وياادائ   ثقثاااة الاا -

 أغءاس هي اإلنفا ، االةخار، ةائ الضءائ .
صااا  الاادخل: وهااو مااا تبقاا  للفااءة ماا  مااوارة ماليااة اعااد ةاعااه الضااءائ  وهااذا خيصاار  -

 لغءاس اإلنفا  واالةخار.
املاااوارة املالياااة اعاااد واااءا  السااالئ واخلااادماا  الااادخل الفاااائ : وهاااو ماااا تبقااا  للفاااءة مااا  -

 ال ا ية غم الضءورية االسياراا وامللاراة   اع  الءحقا السياحية.
* اينما ال ل : وهو ما  تاجه الااءاة خاقا اا   زمنياة معيناة   مكاان معان، وهناا  ا  

قياام ااإلنتااج، عل  املنظمة أن يكون لديها تصويفر مساتقبلي عا  ال لا  املتوةائ ما  أجال ال
 ويتأثء حج) ال ل  عل  السلئ واخلدماا ادخوا الاءاة وال عار.
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* وحاااد  العمااااا: ويقصاااد  اااا التقلبااااا االةتصااااةية الااات مياااء  اااا االةتصااااة العاااام للدولاااة، 
وتتضم  هذ  التقلباا أرائ مءاحل هي  الءخاا ، الءااوة، الكسااة، االنتعاال والاءواجك افاي 

 ،واالتايل القو  اللاءائية ل ااءاة تكاون عالياة ،  ةخوا الاءاة اً ازةياة مءحلة الءخا  نقحأ
 إنتاجها. تزيدوهذا ما  عل املنظماا 
ااالخنفاس، واالتاايل هاذا  تبدأ ةخوا الاءاة إذ ،تظهء حالة الب الة ،اينما   مءحلة الءاوة

ملنظمااااا تتوجاااه  اااو مماااا  عااال ا ،مااا  واااأنه أن ياااؤة  إ  اخنفااااس القااادر  اللاااءائية ل ااااءاة
هاااااذا مااااا  جهاااااة، ومااااا  جهاااااة أخاااااء  هاااااذا  عااااال املساااااتثمءي  يقلصاااااون  ،ختفاااااي  إنتاجهاااااا

 ا تثماراهت)   ملءوعاا جديد .
تسااااتمء منظماااااا  إذهااااذ  املءحلااااة أخ ااااء ماااا  مءحلااااة الءاااااوة،  ديف اتعاااا ،أمااااا مءحلااااة الكساااااة

أماااواهل)، العمااااا ات فاااي  إنتاجهاااا للسااالئ واخلااادماا وإحجاااام املساااتثمءي  عااا  ا اااتثمار 
واالتاااايل ت اجااائ القاااو   ،وهناااا تصااابب الجاااور الااات  صااال عليهاااا الااااءاة   حااادوةها الااادنيا

وهناااااا تنعااااادم لاااااد  الفاااااءة اوجاااااوة أ  حتسااااا    الظاااااءوا  ،اللاااااءائية ل ااااااءاة تءاجعااااااً اباااااماً 
دااد  ال هلااذا لااذلت  اايتولد لديااه اأنااه لاا   صال علاا  أ  ةخاال   املسااتقبل،  ،االةتصااةية

 ااإلنفا ، واالتايل تقوم املنظماا ااإلغق .يقوم 
 :Natural Factorsالعوامل الطبيعية  –ج 

أو تلات الات  ،هاا املنظماة امادخقاإلي تتضم  العوامل ال بيعية املوارة ال بيعية الات حتتااج
وا  ةااااد وصاااال إ  مسااااتوياا نقحااااأ أن تلااااو  املااااا  واهلاااا إذتتااااأثء االنلاااا ة التسااااويقية، 

أن يكااااون لااااديه) اإلحا ااااة اللاااااملة االعديااااد ماااا  ماااا  خ اااام ، لااااذلت ال اااااد للمسااااوةن 
االجتاهاااا   البيئاااة ال بيعيااة، والااات ميكااا  أن نااذاء منهاااا: عناااد حاادو  اخنفااااس ابااام   

هاذا و ،   املاوارة ال بيعياة اً حااة اً املوارة ال بيعية، املن املنظماا   هذ  احلالاة  اتعان نقصا
التكلفااااة، واالتاااااايل ةيااااام املنظماااااة ازياااااة  أ اااااعار   زيااااااةاملنظمااااة   يءتاااا  علاااااأن ماااا  واااااأنه 

مثاال تتلحاال أفااءاراً االبيئااة ت نأماا  منتجاهتااا، أيضاااً عنااد ةيااام املنظمااة ااإلنتاااج، املنااه ال اااد 
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تلاااو  البيئاااة هناااا تقاااوم املنظماااة ااتبااااا أنظماااة للمحااظاااة علااا  البيئاااة مااا  التلاااو   عااازام   
 ك.15حسون، الليخ، ل 

 العوامل السياسية والقانونية: –د 
  أةا  املنظماااا الااكل عااام، و   تلعا  العواماال السيا ااية والقانونيااة ةوراً ابااماً   التااأثم 

اعااااا  إ  ، اقاااااد تلاااااكل هاااااذ  العوامااااال اءصااااااً االنسااااابة أةائهاااااا التساااااويقي الاااااكل خاااااال
 أخء .إ  املنظماا وخما ء  هتديدااك االنسبة 

تتضاام  البيئااة السيا ااية والقانونيااة اااااة التلااءيعاا والقااوانن واهليئاااا احلكوميااة و عياااا 
 املصلحة العامة الت حتك) اجملتمئ الت تعمل ايه املنظمة.

 :اخيتأن نوفب هذ  العناصء الي  م  التفصيل عل  النحو م  وهنا ال اد 
لءيعاا املنظمة للعمال التجاار    القوانن والتوتلمل اااة  شريعات:تالقوانين وال – 1

 املنظمة  ايما يتعلل ااملنااسة ومواصفاا السلعة واخلدماا والضمان وغم ذلتك.
ال اااد ماا  وجااوة هيئاااا حكوميااة متااارس ةور الءةااااة   مااد   الهيئــات الحكوميــة: – 2

 التزام املنظماا االقوانن والتلءيعاا ومعاةبة امل الفن لذلت.
ماا  هااذ  اجلمعياااا نااذاء  عيااة محايااة املسااتهلت الاات  جمعيــات المصــلحة العامــة: – 3

تعمااال علااا  محاياااة املساااتهلت مااا  الماااد واالحتكاااار، وةاااد وااادةا احلكوماااة علااا  محاياااة 
 .حقو  املل ي    عقةته) مئ البائعن عل  وكل ةو  اجتماعية

(Kotler& Armstrong, P.37) 
 العوامل الثقافية: -هـ 

البيئااااااة الثقاايااااااة املؤ ساااااااا والقااااااو  الخااااااء  الاااااات تااااااؤثء   القااااااي) واإلةراااااااااا تتضاااااام  
والتفضيقا وال ا  السلواية ال ا ية   اجملتمئ، االاءاة ينلاؤون   متمائ معان يقاوم 

 .اتلكيل هيكل معتقداهت) وةيمه) ال ا ية
(Kotler & Armstrong, P.86). 
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للمنظمااا،  4psالااامج املتعلقاة ااا   هلاا أثاء ابام إن هذ  القي) واإلةرااااا والسالواياا 
احلساابان ااال هااذ  العواماال املااذاور   ااااقاً   اءامهااا   أن تأخااذ ماا  اااق اااد للمنظماااا 

التسااويقية لن هااذ  الاااامج تن لاال ماا  حاجااة ورغبااة املسااتهلت املتااأثء  اااالقي) واملعتقااداا 
 والءغباا الت ان لقت منها. والعاةاا، وتسع  ةائماً إ  إوباا هذ  احلاجاا

ماا  المثلااة علاا  تااأثم العواماال الثقاايااة نااذاء: اخنااءا  املااءأ  الكباام   العماال وتفعياال ةورهااا 
واخلااادماا اااااملقا    اجملتمااائ، الماااء الاااذ  مااا  واااأنه زيااااة  ال لااا  علااا  اعااا  السااالئ 

  زيااااة  ومستحضاااءاا التجميااال، أيضااااً داااد أن مساااتو  التعلاااي) لاااد  الااااءاة ةاااد يساااه) 
ال لاا  علااا  اعااا  املنتجاااا اخلاصاااة اارااظاااة علاا  روااااةة اجلسااا)، ااانقحأ الكثااام مااا  
الاءاة الذي  يهتمون االغذية الصحية يتجه   ه) اللءائي إ  ال ايز عل  الغذياة ذاا 

 lifeالسعءاا احلءارية القليلة والت حتااأ عل  رواةة اجلس)، واذلت دد تمام  اا احلياا  

style،   والذ  هو عباار  عا  نااتج أاكاار ومعتقاداا الفاءة و الواياته والاذ  يانعك  علا
حياته اليومية، االيوم مل يعد املستهلت يكتفي اقاا املواباا حاجاتاه الضاءورية، وإ اا يت لائ 

 ك.إ  إوباا احلاجاا الكمالية  الءااهية
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 أسئلة الفصل الثاني
 أجب بصح أو خطأ على األسئلة التالية: –أواًل 

 خطأ صح السؤال
البيئة التسويقية اخلارجية هي عبار  ع  مموعة القو  واملاؤثءاا  – 1

   الت ختضئ لسي ء  املنظمة وإةارهتا.

   منلنا التوزيئ املاة  م  عناصء البيئة الكلية. تععد – 2
تلمل ال وا  الدولية اااة املل ي    ال وا  اخلارجية  ما   – 3

مستهلكن قائين ومؤ ساا العماا والو  ا  والجهاز  احلكومياة 
 الت تقئ خارج حدوة الدولة الت تقي) ايها املنظمةك

  

العوامااااال املتعلقاااااة اال لااااا  ومساااااتوياا ال اااااعار وةخاااااوا  دتععااااا – 4
ةاادر  املنظمااة     ة والقانونيااة الاات تااؤثء الاااءاة ماا  العواماال السيا ااي

 حتقيل أهدااها.
  

التلااءيعاا والقااوانن واهليئاااا احلكوميااة ماا  عناصااء البيئااة  تعااد – 5
   ةدر  املنظمة   حتقيل أهدااها.  اجلزئية الت تؤثء الكل مباوء 

 :يأتياختر اإلجابة الصحيحة أو األكثر صحة مما  –ثانياً 
 تدخل العوامل ال بيعية فم  عناصء: – 1
 البيئة الداخلية. –أ 

 البيئة اخلارجية. –ب 
 .اخلارجية الكلية البيئة –ج 
 البيئة اجلزئية اخلارجية. –ة 
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تعاادع  املنلاانا الاات تلاا   املنتجاااا لمااءس ايعهااا مااء  ثانيااة للمسااتهلكن النهااائين  – 2
 وملل   العماا:

 منلنا التوزيئ املاة . –أ 
 وااالا اخلدماا التسويقية. –ب 
 .نجتاري و  ا  –ج 
 .نو  ا  مالي –ة 
الاااذي  يلااا ون السااالئ واخلااادماا لماااءس تعاادع  ال اااوا  الااات تتضااام   يااائ الااااءاة  – 3

 :حاجاا عائقهت)إوباا حاجاهت) ورغباهت) الل صية أو 
 حكومية. اً أ واة –أ 

 أ وا  العماا. –ب 
 .املستهلت أ وا  –ج 
 ةولية. اً أ واة –ة 
 تدع  ال وا  املكونة م  اااة املل ي    ال وا  اخلارجية: – 4
 حكومية. اً أ واة –أ 

 .ةولية اً أ واة –ب 
 أ وا  املستهلت. –ج 
 أ وا  العماا. –ة 

 :اآلتيةناقش األسئلة  –ثالثاً 
 أنواا و  ا  التسويل. – 1

 ك.25اإلجااة: الفقء  املوجوة    الصفحة رة)  
 أنواا أ وا  العمق . – 2

 ك.27+  26رة)   اااإلجااة: الفقء  املوجوة    الصفح



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 33 - 
 

 مصطلحات الفصل الثاني
 .Marketing Environmentالبيئة التسويقية:  -
 .Internal Environmentالبيئة الداخلية:  -
 .External Environmentالبيئة اخلارجية:  -
 .Macro Environmentالبيئة الكلية:  -
 .Micro Environmentالبيئة اجلزئية:  -
 .Suppliersاملورةون:  -
 .Intermediariesالو  ا :  -
 .Marketing services agenciesوااالا اخلدماا التسويقية:  -
 .Physical distribution firmsوءااا التوزيئ املاة :  -
 .Industrial marketsأ وا  صناعية:  -
 .Resellers marketsاة  البيئ: أ وا  إع -
 .Publicsاجلمهور:  -
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 الثالثالفصل 

 السلوك الشرائي
 
 مقدمة. -
 .السلوك الشرائيمفهوم  -
 منوذج سلوك املستهلك. -
 سلوك املستهلك. يفالعوامل املؤثرة  -
 أنواع السلوكيات الشرائية للمستهلك. -
 ملستهلك.إىل االشرائي بالنسبة عملية اختاذ القرار  -
 منوذج القرار الشرائي يف منظمات األعمال. -
 أنواع حاالت الشراء يف منظمات األعمال. -
 األدوار الشرائية يف منظمات األعمال. -
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 مقدمة:
 أهم مفاتيح جناا  املنظماة مال الناحياة التساويقية يف ايامهاا بدراساة السالوك الشارائي يتجّلى

للمساااتهلك النهاااائي وملنظماااات األعماااالر ألة هاااّن الدراساااة ساااتمّ ل املنظماااة مااال معر اااة 
العواماااال الاااايف سااااتؤثر يف املشااااايل ماااال مسااااتهل ض فااااائيض ومنظمااااات أعمااااالر إ ااااا ة إىل 

اارارات الشاراء للمشاايلر يف تزويدها باألسلوب الّي ستقوم به املنظمة مل خالله بالتأثري 
 مع املعلومات حول حاجات ورغبات املشايل.وهّا يتطلب ايامها جب

هااّا الساالوك  يفماال هنااا كاااة ماال األايااة القيااام دراسااة الساالوك الشاارائير والعواماال املااؤثرة 
 وعملية القرار الشرائي.

 مفهوم السلوك الشرائي:
إة الغرض مل شراء السلعة/ اخلدمة هو الّي حيدد املمارسات الشرائية الايف يقاوم  اا الفارد 

 إذا كاة مستهل اً فائياً أو مشاي أعمال. يما 
 هو املستهلك النهائي ومشاي األعمال؟ ل م

املستهلك النهائي "هو أي  رد يشاي السلع واخلدماتر إما لالستعمال الشخصاي كشاراء 
مالباااو أو عاااالج أسااانانه عناااد  بياااب األساااناةر أو لالساااتهالك العاااائلي م ااال شاااراء املاااواد 

 (.12ة أو شراء سجاد وستائر للمنزل" )أمحد سليماةر ص الغّائية الالزمة لألسر 
"هاااو مااال يشااااي املنتجاااات مااال أجااال إعاااادة  Business buyersبينمااا مشااااي األعماااال 

 (.221بيعها أو تأجريها لآلخريل بغرض حتقيق الربح" ) ارق  هر ص 
"عباارة  يللمساتهلك النهاائل ل منهمار  السلوك الشارائي الشرائي أما  يما يتعلق بالسلوك 

عل نشا ات يؤديها األ راد أثناء اختيارهم وشرائهم واستخدامهم لسالع وخادماتر وذلاك 
 .(Wilkle,William, P12)مل أجل إشباع رغبات وسد حاجات مطلوبة لديهم" 
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للمنظماااات الااايف تشااااي  أماااا السااالوك الشااارائي ملنظماااات األعماااال  هاااو "السااالوك الشااارائي
السلع واخلدماتر مل أجل استخدامها يف إنتاج سلع وخدمات أخار،ر أو ألغاراض إعاادة 

 (.111البيع أو التأجري لآلخريل  دف الربح". )د. حممد ناصرر سامر املصطفىر ص 
 :Consumer behavior modelنموذج سلوك المستهلك 

 
 ( نموذج سلوك المستهلك1 – 3الشكل رقم )

يف الشراء واليف مي ل مل مي ل لنموذج سلوك املستهلك أة يقوم بتفسري ارارات املستهلك 
 خالهلا حتديد املنتج والعالمة وزمل الشراء وال مية املشااة.

 و قاً هلّا النموذج  إة املشاي يتأثر مبجموعتض مل املؤثرات اا:
امل ااة( واملاؤثرات األخار، و التوزيعر و السعرر و )املنتجر  4psاملؤثرات التسويقية املتعلقة با  -

ماااا يساامى مااادخالت الصاااندوق ة اة اجملموعتاااتشااا ل هاتاااو (ر ..)ااتصاااديةر ثقا ياااةر تقنيااة
الاّي يتمامل خصاائمل املشااير وحتادل داخلاه  Buyers black boxاألساود للمشااي 

واملتممنة عدة خطواتر وينتج عال ذلاك اياام املشااي باختااذ اارار اء عملية اختاذ ارار الشر 
 وكمية الشراء. رزمل الشراءو العالمةر و الشراء واملتعلق بتحديد املنتجر 

 
 

 المؤثرات
مؤثرات تسويقية  -

ملنتجر )ا 4ps املتعلقة با
 السعرر التوزيعر الاويج(

ت أخر، مؤثرا -
 ()ااتصاديةر ثقا يةر تقنية

 قرارات المشتري

 حتديد املنتج. -
 حتديد العالمة. -
 حتديد زمل الشراء. -
 حتديد ال مية املشااة. -

 الصندوق األسود للمشتري

 خصائمل املشاي. -

 عملية اختاذ ارار الشراء -

 تؤثر
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 سلوك المستهلك: فيالعوامل المؤثرة 
 :اآليت( العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك على النحو 1 – 3يو ح الش ل رام )

         العوامل الثقافية

 ال قا ة. -
 
 ال قا ة الفرعية. -
 
الطبقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  -

 االجتماعية.

       العوامل االجتماعية 

اجلماعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  - 
 املرجعية.

 
 األسرة. -
 
 الدور وامل انة. -

     العوامل الشخصية 
 العمر. -  

 احلالة االاتصادية. -
 منط احلياة. -
 املهنة. -
 الشخصية. -
 مفهوم الّات. -

   العوامل النفسية 

 .الدا عية -   
 اإلدراك. -
 .التعلم -
 املوااف واملعتقدات. -

 المشتري 
     

     

     

     

 (2 – 3الشكل )
Kotler: P Armstrong.G, S sunders, J & wong principles of marketing, Second 

European Edition, prentice Hall Inc, 1999, P231. 

 المجموعة األولى: العوامل الثقافية:
 والطبقة االجتماعية.وتتممل ال قا ة وال قا ة الفرعية 

 :  Cultureالثقافة  –أ 
جمموعاااة مااال القااايم األساساااية والرغباااات واملااادركات والسااالوكيات الااايف »تعاااّرف ال قا اااة أفاااا 

 (223)د. حممد اجلاسمر ص«. يتعلمها الفرد يف اجملتمع مل األسرة ومل مؤسسات أخر،
 رمنهااا مااا يتعلااق باألشااياء املاديااة امللموسااة :وتت ااوة هااّن ال قا ااة ماال جممااوعتض ماال الرمااوز

ومنهااا مااا يتعلااق بال قا ااة  روالايف يسااتطيع الفاارد ملسااها ورايتهااا واسااتخدامها يف حياتااه اليوميااة
لااااد، األ ااااراد يف القاااايمر واملعتقاااادات املوجااااودة و جهااااات النظاااارر و الف ريااااة والاااايف تعاااا  عاااال 

 اجملتمع.
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 ال قا اااة توجاااه الفااارد راااو سااالوك شااارائي معاااضر مبعاااف أة الفااارد ال يشااااي ماااا  تلاااف ماااع 
يقااوم  إذثقا تااهر  ماا الً عناادما ي ااوة الفاارد جائعاااًر  هااو يسااعى إىل إشااباع حاجتااه للطعااامر 

 بشراء األ عمة اليف تتناسب مع ثقا تهر و تلف هّا تبعاً ل قا ة كل  رد.
 :Subcultureلثقافة الفرعية ا –ب 

تعّرف ال قا ة الفرعية بأفا "تلك ال قا ة اليف تش ل األمناا  السالوكية جلماعاة حماددة داخال 
)حمماااد عبياااداتر  ال قا اااة األصااالية للمجتماااع ال لاااي ب ااال ماااا حتملاااه مااال اااايم ومعتقااادات"

 (.12ص
عبااارة عاال القاايم واملعتقاادات واألمنااا  الساالوكية جملموعااة ماال وهااّا يعاا  أة ال قا ااة الفرعيااة 

 سلوكهم االستهالكي. يفاأل رادر واليف تؤثر 
ل قا اة الفرعياة  تلاف إىل اوال بد مل اإلشارة إىل أة سلوك الفرد االستهالكي الاّي ينتماي 

 ل قا ة العامة.إىل اعل السلوك االستهالكي للفرد املنتمي 
 :Social classة الطبقة االجتماعي –ج 

تعاااّرف الطبقاااة االجتماعياااة بأفاااا "تقسااايم األ اااراد يف اجملتماااع تقسااايماً هرميااااً إىل  بقاااات أو 
عااال أعمااااء  –يف الوااااف نفساااه  –يتشاااابه  يهاااا أعمااااء الطبقاااة الواحاادة و تلفاااوة  ر ئااات

 (.192بقية الطبقات" )محد الغديرر رشاد الساعدر ص 
 االجتماعية: وهنا سنعرض جمموعة مل خصائمل الطبقة

إة الطبقاااااة االجتماعياااااة اابلاااااة للقيااااااا مااااال خاااااالل عااااادة معاااااايري كالااااادخل واملساااااتو،  –أ 
 التعليمي وم اة الس ل.

و تلاف  يماا باض  رإة السلوك الشارائي للطبقاة االجتماعياة الواحادة ي اوة متجانسااً  –ب 
 الطبقات االجتماعية.
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ة بشااااا ل خمتلاااااف للااااا امج خمتلفااااا بقاااااات اجتماعياااااة إىل يساااااتجيب األ اااااراد املنتماااااض  –ج 
 التسويقية.

أناه ال مي اال االعتماااد علااى معياار واحااد للح اام علااى اي ماال إىل وال باد ماال اإلشااارة هنااا  
ة هلمااا دخاال متماثاالر االطبقااات االجتماعيااة ينتمااي إليهااا الفااردر  ماا الً لااو كاااة لاادينا أساارت
مااااعي أر اااع مااال رب ول ااال رب األسااارة األوىل ذو درجاااة علمياااة وثقا ياااة أعلاااى ومركاااز اجت

األساارة ال انيااةر وه ااّا جنااد أة كااالً ماال األساارتض تنتمااي إىل  بقااة اجتماعيااة خمتلفااة )نساايم 
 (.211حنار ص 

 المجموعة الثانية: العوامل االجتماعية:
 :اآلتيةوتتممل العوامل 

 :Reference groupالجماعة المرجعية  –أ 
األ اااراد يشاااكوة يف معتقااادات وأمناااا  سااالوكية تعااّرف اجلماعاااة املرجعياااة بأفااا "جمموعاااة مااال 

معيناااة ي اااوة هلاااا تاااأثري علاااى أ اااراد اخاااريل مااال ناحياااة املواااااف والقااارارات االساااتهالكية م ااال 
) اااارق احلااااج  الناااوادي ال قا ياااة واالجتماعياااة وجمموعاااات األصااادااء يف العمااال أو الدراساااة"

 .(62واخروةر ص 
وخاصاة إذا  رأثر بشا ل كباري باجلماعاة املرجعياةوهنا ال بد مال اإلشاارة إىل أة املساتهلك يتا

 يفمل ي اال لديااه أياااة معلومااات عاال املناااتج املااراد شاااراانر بينمااا يقاال تاااأثري اجلماعااة املرجعياااة 
 املستهلك عندما ميتلك معلومات كا ية.

الاّيل ميتل اوة مهاارات  Opinion leadersومل أهم أناواع اجلماعاات املرجعياة ااادة الارأي 
 ها املستهلك عند ايامه بشراء سلعة/ خدمة.يلإوالّي يرجع  رومعلومات وخ ات واسعة

كماا هاو احلاال يف اجلماعاات العماوية   أة ي اوة للجماعاة املرجعياة تاأثري مباشاركما مي ال 
Membership group  وهاي عباارة عال اجلماعاات الايف يتفاعال الفارد معهاا بقاوة ويتاأثر  اا
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وهااي عاعااات غااري رليااة م اال العائلااةر اجلاارياةر األصاادااءر بينمااا اجلماعااات  ربشاا ل كبااري
اليف هلاا تاأثري غاري مباشار والايف تسامى باجلماعاات الرلياة م ال النقابااتر ومال هي املرجعية 

االنتمااء يف الفارد اجلماعاة الايف يرغاب الفارد  يفاجلماعات املرجعية اليف هلاا تاأثري غاري مباشار 
ر بينماااا اجلماعاااات الااايف حيااااول Aspirational groupsوتااادعى جبماعاااات الطماااو   هاااايلإ

إال أة  Dissociative groupsالفرد االبتعاد عنهاا تسساّمى باجلماعاات السالبية أو املشابوهة 
والايف تتلاك تاأثرياً  رض املنظماات للااويج عال منتجا ااعاهناك عاعات مرجعية تست مرها ب

 الشخصيات ال رتونية.و اخل اءر و املستهل ض منها املشاهرير والناا العاديضر  يف
 األسرة: –ب 

يف ساالوكيا م الشاارائيةر وماال أهاام األدوار الاايف يقااوم و  رأ رادهااا يفتتلااك األساارة تااأثرياً كباارياً 
  ا أ راد األسرة يف عملية الشراء اآليت:

  املبادرInitiatorبطر    رة شراء السلعة/ اخلدمة. : هو الفرد الّي يقوم 
  املااؤثرInfluencer بف اارة  بااااي أ ااراد األساارةر ويقااوم بإاناااعهم يف: هااو الفاارد الااّي يااؤثر

 وكّلك يقوم بتجميع املعلومات حول السلعة/ اخلدمة املراد شرااها. شراء السلعة/ اخلدمة
  املشايbuyerبش ل  علي. : هو الفرد الّي يّهب إىل السوق ويقوم بالشراء 
  املقررdecider.هو صاحب السلطة يف اختاذ القرار الشرائي : 
  املستخدمuser.هو الفرد الّي له عالاة مباشرة باستخدام السلعة/ اخلدمة : 

 وال بد مل اإلشارة إىل أة الفرد مي ل أة يقوم بأك ر مل دور.
 :Roles & statusاألدوار والمكانة  –ج 

جمموعااة األنشااطة الاايف يقااوم  ااا الفااردر  اادور الفاارد عناادما ي ااوة  الباااً يف يعااّرف الاادور بأنااه 
ريا اير وبالتاااإ  اإة ساالوكه الشاارائي  اجلامعاة  تلااف عال دورن عناادما ي اوة متاادرباً يف ناااد  

 اجتان سلعة/ خدمة سي وة خمتلفاً حسب دورن.
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تماع للفاردر وو قااً مل اناة بأفا امل انة واالحاام الاّي يقدماه اجمل Statusبينما تعّرف امل انة 
 الفرد  إة سلوكه الشرائي سي وة خمتلفاً تبعاً مل انته.

 :Personal factorsالمجموعة الثالثة: العوامل الشخصية 
 :يأيتتتممل ما 

 :Age & life cycle stagesالعمر ومراحل دورة الحياة  –أ 
سالوكه الشارائير  ما الً الفتااة الايف  يفإة املرحلة العمرية اليف ي وة  يها الفارد هلاا تاأثري كباري 

/ ساااانة ساااايتوجه ساااالوكها الشاااارائي رااااو ساااالع عدياااادة كمستحماااارات 12ت ااااوة يف عماااار /
التجميل والعطور ووسائل الا يهر بينما املسّنة يف عمر الشيخوخة سيتوجه سلوكها الشرائي 

 رو األدوية.
 إذرهااا علااى الساالوك الشاارائير كمااا تااؤثر مراحاال دورة احلياااة الاايف تاار  ااا األساارة خااالل تطو 

تقساام هااّن املراحاال إىل املرحلااة الاايف ت ااوة  يهاااا األساارة م ونااة ماال شاااب وشااابة حااادي ي 
 باادوة ضمطلقااو أساارة باادوة أ فااالر و املرحلااة الاايف ت ااوة  يهااا األساارة مااع أ فااالر و الاازواجر 
 أسااارة ي اااوة  يهاااا أحاااد املسااانضو مسااال ومساااّنة متااازوجضر و  ماااع أ فاااالر ضمطلقاااو أ فاااالر 
 .متوىف

 األسرة امل ونة مل شاب وشابة حدي ي الزواجر  الشاب يف األسارة حدي اة الازواج ساي وة 
سلوكه الشارائي خمتلفااً عناه يف حالاة املرحلاة الايف ت اوة  يهاا األسارة ماع وجاود أ فاالر  فاي 
احلالااة األخاارية سينصاارف ساالوكه الشاارائي رااو مسااتلزمات خاصااة باأل فااالر وهااّا  تلااف 

 الشاب يف أسرة حدي ة الزواج.عندما ي وة 
 :Economic situationالحالة االقتصادية  –ب 

تعتماااد احلالاااة االاتصاااادية للفااارد علاااى الااادخل القابااال ل نفااااقر وهاااّا الااادخل مي ااال القااادرة 
الشرائية للفرد اليف ت نه مل شراء السلع/ اخلدمات إلشباع حاجاته ورغباتاهر وعنادما يازداد 

 هّا سينع و على سلوكه الشرائي. أو ينخفض هّا الدخل  إة
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 :life styleنمط الحياة  –ج 
ماال الطبيعااي اخااتالف منااط حياااة األ ااراد املنتمااض إىل ثقا ااة واحاادة أو إىل  بقااة اجتماعيااة 

يعااّرف منااط احلياااة بأنااه أساالوب حياااة الفاارد والااّي يااتلخمل يف اهتماماتااه وارائااه  إذواحاادةر 
سيتوجه سالوكه الشارائي راو وأنشطتهر  م الً الفرد الّي ميتلك اهتمامات باألمور الصحية 

بالتفاااخر والر اهيااة بااض شااراء الطعااام الصااحير بينمااا الفاارد الااّي ميتلااك اهتمامااات متعلقااة 
الشاارائي رااو شااراء ساالع تعطيااه شااعوراً بالتفاااخرر ماا الً عنااد شاارائه ساايتوجه ساالوكه أصااداائه 

 ساعة رول ور  هي تعطيه شعوراً مل التباهي والتفاخر.
 :Occupationالمهنة  –د 

هااار إلي يف اختيااارن للساالع أو اخلاادمات الاايف حيتاااجو  رساالوكه الشاارائي يفإة مهنااة الفاارد تااؤثر 
 مااا الً عنااادما ي اااوة الفااارد موملفااااً يف اسااام املاااوارد البشااارية يف منظماااة ماااار سااايتوجه سااالوكه 
الشااارائي راااو شاااراء املالباااو الااايف تناساااب مهنتاااهر  هاااّا  تلاااف  يماااا إذا كااااة الفااارد يشاااغل 

راء املالباو الايف تناساب منصباً يف املنظمة كمدير م اًلر  هنا سيتوجه سلوكه الشرائي إىل شا
 قااد ي ااوة لديااه اجتماعااات وهااّا يتطلااب منااه مالبااو خاصااة  اً ّلك كونااه ماادير مهنتااهر وكاا

  ّن االجتماعات.
 :Personalityالشخصية  -هـ 

ساالوكه الشاارائير ومي اال تعريااف الشخصااية  يفإة الصاافات الشخصااية لااد، كاال  اارد تااؤثر 
علااااى أفااااا "مركااااب ماااااابط ماااال الساااالوكيات وردود األ عااااال رااااو أحاااادال احلياااااة املختلفااااة" 

(Wilkle, William, P150). 
وتعّرف الشخصية أيماً على أفا "جمموعة مل امل ونات النفساية الداخلياة الايف حتادد كيفياة 

محااااد التصااااّرف أو الساااالوك رااااو املااااؤثرات البيئيااااة أو رااااو املوااااااف اجلدياااادة أو املسااااتجدة" )
 (.223ص رالساعد رالغدير
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ة الشخصاية هاي عباارة عال جمموعاة مال السامات واملعتقادات والعاادات إوهنا مي ل القول 
 ردود  عل الشخمل للمؤثرات اليف يتعرض هلا.يف اليف تتحدد 

ال قااة بااالنفو و االسااتقالليةر و وهناااك العديااد ماال الساامات املتعلقااة بالشخصااية كالعدوانيااةر 
لع/ اخلادمات الايف وغري ذلك مل السمات الايف توجاه السالوك الشارائي للفارد راو شاراء السا

 تناسب شخصيته.
 :Self - Conceptمفهوم الذات  –و 
يعا  عال الاّات بالصاورة الايف يار،  إذمفهوم الّات تطبيقاً تسويقياً لنظرية الشخصايةر  ديسع

الفاارد نفسااه ماال خالهلااار والصااورة الاايف يااران اآلخااروة ماال خالهلااار وهنااا ال بااد ماال التو اايح 
 بأة هناك نوعض للّات اا:

  أيمااً الصاورة  دأة يار، نفساه  يهاار وتعايف الّات امل الية: وهي الصورة الايف يرغاب الفارد
 أة يران اآلخروة مل خالهلا.يف اليف يرغب 

 أيمااً الصاورة الايف  دالّات الوااعية: وهي الصاورة الفعلياة الايف يار، الفارد نفساه  يهاار وتعا
 يراها اآلخروة للفرد مل خالهلا.

نااه اااد ح مالحظااة أة األ ااراد يفماالوة شااراء الساالع/ اخلاادمات إلقااول وبشاا ل عااام مي اال ا
 اليف تناسب ذا م امل الية/ الوااعية.

 ماااا الً يعتقااااد ماااادير شااااركة رول ااااو للساااااعات أة األ ااااراد يشاااااوة هااااّن الساااااعات لاااادعم 
 تصورا م اخلاصة عل أنفسهم.

 :Psychological factorsالمجموعة الخامسة: العوامل النفسية 
 :يفتتممل أربعة عوامل متم لة 

 .Motivationالدا عية  –أ 
 .Perceptionاإلدراك  –ب 
 .Learningالتعلم  –ج 
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 .Beliefs & attitudesاملعتقدات واالجتاهات  –د 
 الدافعية: –أ 
 تشاّ لاحلاجة غري املشبعة هي الايف توجاه سالوك الفارد إلشاباعهار  احلاجاة غاري املشابعة  إة

 تش ل دا عاً.  للدا عاً  املا مل يتم إشباع هّن احلاجةر ومبجرد إشباع هّن احلاجةر 
 :Perceptionاإلدراك  –ب 

عملياة تنظاايم واساتيعاب املعلوماات واملغرياات البيعيااة املتلقااة عال  ريااق »يعاّرف اإلدراك أناه 
 (.221) لعف عبد احلميدر ص « احلواا اخلمو

أثنااااااء تعر اااااه ملنباااااه بتفساااااري يف العملياااااة الااااايف يقاااااوم مااااال خالهلاااااا الفااااارد  ة اإلدراك هاااااوإأي 
املعلومااات يف صااورة ذات معاافر وبالتاااإ  تلااف اإلدراك ماال  اارد إىل اخاارر وهااّا مااا  عاال 

 سلوكه الشرائي خمتلفاً.
إلباااال ر وهاااّا يعاااود نفساااه لمنباااهلكماااا أة الفااارد ااااد يشااا ل إدراكاااات خمتلفاااة عناااد تعر اااه 

 اإلدراكية ال الل وهي:لعمليات ا
 اإلدراك االنتقائي. –أ 

 التشويه االنتقائي. –ب 
ّكر االنتقائي. –ج   الت

 اإلدراك االنتقائي يتم ل بتعرض الفرد ملنبهاات عديادةر إال أناه يهاتم للمنبهاات الايف ت اوة 
 هلا عالاة  علية حباجاته احلالية.

املعلومااااات مبااااا يتفاااق مااااع معاااااينتهم  أماااا التشااااويه االنتقاااائي  يعاااا  عاااال ميااال األ ااااراد لتفساااري
 لديهم.  يها الشخصية املرغوب



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 44 - 
 

ّكر املعلومااات املنسااجمة مااع معتقداتااه  ّّكر االنتقااائي هااو مااا يعاا  مياال الفاارد إىل تاا بينمااا التاا
 واليف تدعم مواافه.

 :Learningالتعّلم  –ج 
املقصاودة وغاري املقصاودة  –كا اة اإلجاراءات املساتمرة واملنتظماة »الاتعلم بأناه  تعريفمي ل 
إلعطاااء وإكساااب األ ااراد املعر ااة واملعلومااات الاايف حيتاجوفااا عنااد الشااراء ملااا هااو مطاارو   –

 (13)حممد عبيداتر ص «. املستقبلاآلةر ويف 
التغاااريات الااايف حتااادل يف سااالوك الفااارد نتيجاااة وجاااود خااا ات  ة الاااتعلم هاااو عباااارة عااالإأي 

 مااكمة لديه.
ك ملنباااه معاااضر  مااا الً ااااد ي اااوة املساااتهلك يف وااااف ااااااب  صااال  عنااادما يتعااارض املساااتهل

الصااايف وهاااو لدياااه حاجاااة إىل املاااراو ر ولاااد، مشااااهدته إلعاااالة عااال املاااراو  علاااى شاشاااة 
التلفازر  إة املستهلك سيبدي ردة  عل وهي االستجابة واليف تعاّ  عال نقطاة التقااء الادا ع 

إذا كاناف االساتجابة إ ابياة  هاّا سايؤدي إىل  ا)احلاجة غري املشبعة( مع امل ري )اإلعاالة(ر 
 هاااّا سااايؤدي إىل عااادم ت ااارار هاااّا السااالوك يف  رسااالبيةالتعزيااازر أماااا إذا كاناااف االساااتجابة 

 .نفسه لمنبهلحالة التعرض 
 :Beliefs & Attitudesالمواقف والمعتقدات  –د 

املواااف )االجتاهاات( يعّرف املعتقد بأنه األ  ار الايف يتصاورها الفارد اجتاان شايء معاضر أماا 
  هي عبارة عل ميول الفرد وتقييماته رو اختاذ مواف ما )إ ايب أو سليب( لشيء ما.

سااالوكه الشااارائير  مااا الً ااااد يعتقاااد املساااتهلك أة   يفتاااؤثر املواااااف واملعتقااادات لاااد، الفااارد 
كاااامريا اآليفاااوة تعطاااي صاااورة وا اااحة ودايقاااةر وااااد ي اااوة لاااد، املساااتهلك موااااف اجتاااان 

 ة بأة جودته مرتفعة مقارنة بأجهزة احملمول األخر،.اآليفو 
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 أنواع السلوكيات الشرائية للمستهلك:
 :اآليتهناك أربعة أنواع مل السلوكيات الشرائية للمستهلك على النحو 

 :Habitual buying behaviorالسلوك الشرائي الروتيني )المكرر(  – 1
امليساارة )املت ااررة الشااراء( والاايف تتصااف بااأة إة هااّا النااوع ماال الساالوكيات يناسااب الساالع 

التوزيعياااةر وهناااا ال يساااتغرق املساااتهلك جهاااوداً   رة يف عياااع املنا اااّ امنخفماااة ومتاااو  هاأساااعار 
كبااارية جلماااع املعلومااااتر إ اااا ة إىل أة االخاااتالف باااض العالماااات التجارياااة للسااالع امليسااارة 

 الشاير...و شامبور و الرزر و ت وة منخفمةر م الً عند شراء املستهلك سلعاً مل الس رر 
 :Complex buying behaviorالسلوك الشرائي المعقد )الصعب(  – 2

هنا يقوم املستهلك باستغراق واف وجهد كبري جلمع املعلوماات حاول هاّن السالعر وإجاراء 
 اجلودةر...و املقارنة بينها على أساا السعرر 

 رة يف بعاض املنا ااّ اوت اوة متاو  رهاّا الناوع مال السالع باأة أسااعارها مرتفعاة نسابياً  يتصافو 
م اًل: عند اياام املساتهلك بشاراء  واالختالف بض العالمات التجارية للسلعة كبرياً التوزيعيةر 

جهااااز كومبياااوترر  هناااا سااايقوم بباااّل جهاااد كباااري يف عاااع املعلوماااات حاااول أناااواع األجهااازة 
 خصائمل أخر،..و جود ار و  رة مل ناحية سعرهار ااملتو 
 :Variety seeking buying behaviorالشرائي المتنوع السلوك  – 3

للماارة األوىلر وعنااد تقييمااه للساالعة/ اخلدمااةر  إفااا  شااراء الساالعة/ اخلدمااةبيقااوم املسااتهلك 
تلايب حاجاتاه ورغباتااهر إال أناه عناد ت اارار عملياة الشااراءر  إناه سايختار عالمااة جتارياة خمتلفااة 

غم مال أة العالماة التجارياة الايف ح اختيارهاا يف ألة سلوكه يتصاف باالتنوع والتغياري علاى الار 
 املرة السابقة نالف ر ان.

وهنااااا يبااااّل املسااااتهلك واتاااااً منخفماااااً يف عااااع املعلومااااات وتقياااايم الباااادائلر إ ااااا ة إىل أة 
 االختالف بض أنواع العالمات التجارية اليف  ّر ا ي وة كبرياً.
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يف مطعاااام مااااار نالااااف إعجابااااه وأشاااابعف  ماااا اًل: عنااااد ايااااام املسااااتهلك بتناااااول وجبااااة  عااااام 
يف املاارة األخاار،ر  إنااه نفسااها حاجتااه ورغبتااهر إال أة املسااتهلك عنااد ايامااه بإشااباع احلاجااة 

يبحث عل مطعم اخرر على الرغم مل أة تقييماه للمطعام األّول كااة جياداًر ويرجاع ذلاك 
 سلوكه الباحث عل التنوع والتغيري.إىل 
 :Dissonance – reducing buying behaviorالسلوك الشرائي المتردد  – 4

هنااا يقااوم املسااتهلك ببااّل جهااود كباارية يف عااع املعلومااات وتقياايم الباادائل الختيااار الساالعة/ 
اخلدمااة الاايف تشاابع حاجاتااه ورغباتااه  اامل جمااال معااضر وبااّلك ال ي ااوة هناااك اختال ااات  

هنااا ال بااد ماال اإلشااارة  اامل هااّا اجملااالر و كباارية بااض العالمااات التجاريااة للساالعة/ اخلدمااة 
إىل أة هّا السلوك يناسب السلع اليف تتميز بأساعارها املرتفعاةر  ما الً عناد اياام املساتهلك 

ر  عناد شااراء لشارائهابشاراء  اولاة  عاامر إال أة هاّن الطاولاة مل تعجبااه ك ارياًر ل ناه مماطر 
أة حجمهااا مل ي اال مناسااباً  تبااضالطاولااة واصااطحا ا إىل البيااف وو ااعها يف غر ااة الطعااامر 

 وجود عيب مل يرن ابل الشراء.إىل إ الااً ملساحة الغر ةر إ ا ة 
 لمستهلك:إلى اعملية اتخاذ القرار الشرائي بالنسبة 

مال أك ار النمااذج يولياة يف تفساري عملياة اختااذ  Wentz and Eyrich modelمناوذج  يعادّ 
ياااة اختااااذ القااارار الشااارائي تتاااألف مااال املراحااال القااارار الشااارائير  و قااااً هلاااّا النماااوذج  اااإة عمل

 :اآلتية
 حتديد امل ري وإدراك احلاجة )حتديد املش لة(. – 2
 عع املعلومات. – 1
 تقييم البدائل املتاحة. – 3
 اختاذ القرار الشرائي. – 4
 سلوك ما بعد الشراء. – 6
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 :اآليتسنتناول هّن املراحل بشيء مل التفصيل على النحو 
 ير وإدراك الحاجة:ثاألولى: تحديد المالمرحلة 

ري لاد، املساتهلك   اإة احلاجة مرتبطة بامل رير واد ي وة هّا امل ري عاامالً خارجيااً/ داخليااً ي
 احلاجة رو سلعة/ خدمة معينة.

مي ااال تصااانيف امل اااري إىل عامااال خاااارجي صاااادر مااال مصااادر اجتمااااعي   رعلاااى ذلاااكبنااااء و 
كاألصاادااءر األساارةر أو صااادر ماال مصاادر عااام كجهااة ح وميااة تقاادم بيانااات حااول هااّا 

إعاااالة معااضر...(ر وااااد و )مناادوب املبيعاااتر املنااتجر أو ماال مصااادر جتاااري كمااا يف حالاااة 
وجااودة لااد، املسااتهلك كاحلاجااة ي ااوة امل ااري عااامالً داخلياااً مرتبطاااً باحلاجااات الشخصااية امل

 إىل الطعام.
ة امل اري )املنباه( هاو الاّي ي اري احلاجاة لاد، املساتهلك إ ريف هاّن املرحلاة روهنا مي ل القاول
باالنقمل اجتااان الساالعة/ اخلدماةر والااّي  عاال املساتهلك ينتقاال إىل املرحلااة  اً باأة هناااك شااعور 
 عع املعلومات.يف ال انية املتم لة 
 ية: جمع المعلومات:المرحلة الثان

يف هاااّن املرحلاااة يقاااوم املساااتهلك جبماااع املعلوماااات عااال العالماااات التجارياااة املتاااو رة ألناااواع 
 :اآلتيةالسلع/ اخلدمات مل العديد مل املصادر 

 األسرة. –اجلرياة  –مصادر شخصية: األصدااء  –أ 
 وسائل اإلعالم العامة. –مصادر عامة: مؤسسات ح ومية  –ب 
 ال تيبات املصورة. –مصادر جتارية: كاإلعالنات التجارية  –ج 

أة عمليااااة عااااع املعلومااااات لساااالع مرتفعااااة الاااا مل إىل وال بااااد ماااال اإلشااااارة يف هااااّن املرحلااااة 
ساااالع منخفمااااة الاااا ملر حيااااث أة املسااااتهلك يف احلالااااة إىل ساااات وة خمتلفااااة عنهااااا بالنساااابة 



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 45 - 
 

يف احلالاة األخار، مي ال أة يساقذط هاّن األوىل سيبّل جهداً كبرياً يف عع املعلوماات بينماا 
 املرحلة مل عملية اختاذ القرار الشرائي.

 : تقييم البدائل:الثالثةالمرحلة 
يف هاااّن املرحلاااة يصااابح لاااد، املساااتهلك كااام مااال املعلوماااات عااال أناااواع السااالع/ اخلااادمات 

اصاافات املتاو رةر  يقااوم باملقارنااة بينهااا علاى أساااا جمموعااة ماال املعاايري كالسااعرر احلجاامر مو 
يماااع السااالعة يف املرتباااة األوىل  إذأخااار،.. مااال أجااال القياااام بو اااعها يف سااالم األولويااااتر 

 مث األال تفمياًل يف املرتبة اليف تليها وه ّا. إليهواألك ر تفمياًل بالنسبة 
يف املرتباااة األوىل  الاااّيملساااتهلكر مبعاااف ماااا إىل اإال أة هاااّن املعاااايري ت اااوة نسااابية بالنسااابة 

 ملستهلك اخر.نفسها األاية بمستهلك اد ال ي وة إىل بالنسبة 
 المرحلة الرابعة: اتخاذ قرار الشراء:

تعااا  هاااّن املرحلاااة اياااام املساااتهلك بشااا ل  علاااي بشاااراء السااالعة/ اخلدماااة األك ااار تفمااايالً 
 بض البدائل املتاحة. إليهبالنسبة 

ل عاال املسااتهلك يعاادس  ةنيااة الشااراءر و عاااليف وال بااد ماال اإلشااارة إىل وجااود عاااملض يااؤثراة 
 اختاذن لقرار الشراءر اا:

 .Attitude of othersاجتاهات اآلخريل  –أ 
 .unexpected situational factorsية غري املتواعة فالعوامل املوا –ب 

 تجاهات اآلخرين:إلى ابالنسبة 
 ل عااال ااااراروجعلاااه يعااادس  رنياااة الشاااراء لاااد، املساااتهلك يفيقصاااد  اااا مقااادار تاااأثري اآلخاااريل 

 رت لااديها نيااة شااراء ساااعة معينااة لصااديقتهار االشااراءر ماا الً بفاارض أة أحااد الصااديقات تااو 
 رة واأللاواة اوسألته عل األناواع املتاو  ر قامف بالدخول إىل املتجر الّي يعرض هّن الساعة

وغاااري ذلاااكر مث ااماااف هاااّن الصاااديقة بإخباااار صاااديقتها بالاااّهاب ساااوية إىل املتجااار لشاااراء 
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 باااد مااال اإلشاااارة إىل أة نياااة الشاااراء لاااد، الصاااديقة الااايف ترياااد تقاااد  هاااّن السااااعةر  هناااا ال
إال أة اجتاهااات الصااديقة األخاار، هلااّن الساااعة مل تعجبهااار  ااا  راهلديااة لصااديقتها موجااودة

 وجعلتها تعدل عل القيام بالشراء بش ل  علي. رنية الشراء لديها يفأثر 
 ية غير المتوقعة:فلعوامل الموقإلى اما بالنسبة أ

 احلسباة.يف واليف مل ت ل  رتع  هّن العوامل عل الظروف الطارئة غري املتواعة
 ماا الً بعااد اياااام شااخمل ماااا جبمااع املعلوماااات عاال نااوع جهااااز احملمااول الاااّي يريااد شاااراءنر 
وعناد ذهابااه إىل الساوق ليشاااي هاّا اجلهااازر  ااوجن باأة حمفظااة نقاودن اااد سسارافر  ااا أثاار 

 ل عل القيام بالشراء بش ل  علي )اختاذ ارار الشراء(.يعدس ه توجعل رنية الشراء لديه يف
 المرحلة الخامسة: سلوك ما بعد الشراء:

ر وهناا مي ال  سلعة/ اخلدماةر  إناه ي اوة إماا را اياً بعد ايام املستهلك بشراء ال أو غاري راض 
اذ تعريف ر ا املستهلك بأنه "حصيلة التقييم الّي يقوم باه للباديل املختاار )الاّي ياتم اختا

القااااارار بشااااارائه( بعاااااد اساااااتهالكه أو اساااااتخدامه وينتهاااااي  ياااااه إىل أة األداء الفعلاااااي للمناااااتج 
يساااوي التواعاااات املعقاااودة علياااه أو يتفاااوق عليهاااار أمااا عااادم ر اااا املساااتهلك  هاااو حصااايلة 
تقييماه للبااديل املختااار والااّي ينتهااي  ياه إىل أة أداءن الفعلااي أد  ماال تواعاتااه عنااه" )أمحااد 

 .(21سليماةر ص 
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 نموذج القرار الشرائي في منظمات األعمال:

 
 (4 – 3الشكل رقم )

 Kotler, ph, Armstrong. Gray, "principles of marketing", 14E, pearsonالمصـدر: 

prentice hall, P171. 
( مناااااوذج القااااارار الشااااارائي يف منظماااااات األعماااااالر يف هاااااّا 4 – 3يو اااااح الشااااا ل راااااام )
منظمااة الشااراءر ويوجااد داخاال  يفة ماال امل ااريات )تسااويقيةر أخاار،( االنمااوذج تااؤثر جمموعتاا

والااّي هااو عبااارة عاال عيااع األشااخاص املشاااركض يف ااارار  املنظمااة مااا يعاارف مبركااز الشااراءر
ليااة الفرديااة والشخصاايةر والااّي خميااة الدايتااأثر مركااز الشااراء جبميااع العواماال التنظيإذ  الشااراء

يناااتج عااال هاااّا التاااأثري ردود أ عاااال ملشااااي األعماااالر والااايف حتااادد )اختياااار املناااتج/ اخلدماااةر 
 شرو  اخلدمة(.و شرو  التسليمر و كميات الطلبر و اختيار املوردر و 

(Kotler & Armstrong, P170-171) 

 
 

استجابات 
 المشتري

اختيار  -
 املنتج/ اخلدمة.

 اختيار املورد -

ات مثير 
 تسويقية

 املنتج. -
 .السعر -
 .التوزيع -
 .الاويج -

 مثيرات أخرى

 
 .ااتصادية -

 .ت نولوجية -

 .سياسية -

 .ثقا ية -
 تنا سية -

  

 الشراءمنظمة 

 مركز الشراء

عملية القرار 
 الشرائي

 التأثيرات الفردية والشخصية الداخلية

 التأثيرات التنظيمية
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 أنواع حاالت الشراء في منظمات األعمال:
 ثالل حاالت شرائية ملنظمات األعمال هي:هناك 
 .Straight rebuyإعادة الشراء اجلديد  – 2
 .Modified rebuyإعادة الشراء املعّدل  – 1
 .New taskالشراء اجلديد  – 3
هنا تقوم منظماة األعماال بالشاراء للمارة األوىل مال املاورديلر  إعادة الشراء الجديد: – 1

ة عملياة الشاراء حتادل بشا ل إها نتيجاة املارة الساابقةر أي بسبب حالاة الر اا امل وناة لادي
 دوة أي تغيري.مل روتي  

تقاااوم منظماااة الشاااراء بالشاااراء للمااارة األخااار، ماااع حااادول  إعـــادة الشـــراء المعـــّدل: – 2
 تغيرياتر كأة تطلب تعديالت يف خصائمل املنتج أو سعرن أو أي تغيري اخر.

فااا ال إ إذر منتجااات جدياادة ألول ماارةتقااوم منظمااة الشااراء بشااراء  الشــراء الجديــد: – 3
تتلااك أي خاا ة أو معلومااات عاال ذلااكر كااأة تقااوم املنظمااة بشااراء  ابعااات جدياادة ألول 

 مرة مبواصفات جديدة.
 األدوار الشرائية في منظمات األعمال:

تعتمااااد منظمااااات األعمااااال علااااى مركااااز الشااااراءر والااااّي هااااو عبااااارة عاااال عيااااع األشااااخاص 
املشاااركض يف عمليااة اختاااذ القاارار والااّيل مي اانهم القيااام بااأدوار خمتلفااةر ويو ااح الشاا ل رااام 

 :اآلتية( هّن األدوار 6 – 3)
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 (5 – 3الشكل رقم )

سيساااتخدموة السااالعة/ هااام عباااارة عااال أ اااراد املنظماااة الاااّيل : usersالمســـتخدمو   – 1
 اخلدمة.

هااااااام األ اااااااراد الاااااااّيل يسااااااااعدوة يف حتدياااااااد خصاااااااائمل : Influencersالمـــــــؤثرو   – 2
 ومواصفات السلعة/ اخلدمةر ويقدموة املعلومات لتقييم البدائل املتاحة.

هام األ اراد الاّيل لاديهم سالطة رلياة يف اختياار املاورد وحتديااد  :Buyersالمشـترو   – 3
 شرو  الشراء.

هاام األ ااراد الااّيل ميتل ااوة اااوة رليااة أو غااري رليااة الختيااار/ : Decidersلمقــررو  ا – 4
 املوا قة على املورد.

هااام األ اااراد الاااّيل يرااباااوة  :Gate keepersالمســـؤولو  عـــن تـــدفق المعلومـــات  – 5
 .(Kotler & Armstrong, P172)انسياب املعلومات ألصحاب القرار 

 
 
 
 
 

 األدوار الشرائية في منظمات األعمال

 المستخدمو  المؤثرو  المشترو  المقررو  المسؤولو 
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 أسئلة الفصل الثالث
 أجب على األسئلة صح/ خطأ: أواًل:

 خطأ صح السؤال
مشاااااي األعماااااال هاااااو الشاااااخمل الاااااّي يقاااااوم بشاااااراء السااااالعة/  – 2

 اخلدمة  دف إشباع حاجاته ورغباته الشخصية والعائلية.
  

   سلوك املستهلك. يفاإلدراك مل العوامل النفسية املؤثرة  يعد – 1

اجتماعيااة خمتلفااة بشاا ل  بقااات إىل يسااتجيب األ ااراد املنتمااوة  – 3
 متبايل لل امج التسويقية.

  

املساتهلك إذا مل ميتلاك معلوماات   يفيقل تأثري اجلماعة املرجعية  – 4
 كا ية عل املنتج.

  

مرحلاااااة ساااالوك ماااااا بعااااد الشاااااراء يف  يفتااااؤثر اجتاهاااااات اآلخااااريل  – 6
   ملستهلك.إىل اعملية اختاذ القرار الشرائي بالنسبة 

 :اآلتيةثانياً: اختر اإلجابة الصحيحة أو األكثر صحة من العبارات 
 ملستهلك:إىل ايدعى الفرد صاحب السلطة يف اختاذ القرار الشرائي بالنسبة  – 2
 املبادر –ج     املشاي –أ 

 املؤثر -د     املقرر –ب 
 سلوك املستهلك واليف تنتمي إىل: يفمنط احلياة مل أحد العوامل املؤثرة  يعد – 1
 جمموعة العوامل االجتماعية –ج   جمموعة العوامل النفسية –أ 

 الشخصية العوامل جمموعة –د   جمموعة العوامل ال قا ية –ب 
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يسطلاق علاى السالوك الااّي يباّل  ياه املساتهلك جهااداً وواتااً كبارييلر واالخاتالف بااض  – 3
 العالاات التجارية كبرياً:

 السلوك الشرائي الباحث عل النوع –ج   لسلوك الشرائي الروتي ا –أ 
 السلوك الشرائي املادد –د   املعقد الشرائي السلوك –ب 
 عند ايام املنظمة بإعادة الشراء املعّدلر  هّا يع : – 4
 ايام املنظمة بالشراء ملرة أخر، مل املورديل بش ل مت رر. –أ 

 .تغيريات حدول مع أخر، ملرة بالشراء املنظمة ايام –ب 
 ألول مرة.منتجات جديدة ايام املنظمة بشراء  –ج 
 غري ذلك. –د 

 :اآلتيةثالثاً: ناقش األسئلة 
 اشر  حاالت الشراء يف منظمات األعمال. – 2

 (.62اإلجابة: الفقرة املوجودة يف الصفحة رام )
 ما الفرق بض املستهلك النهائي ومشاي األعمال. – 1

 (.31الفقرة املوجودة يف الصفحة رام )اإلجابة: 
 ملستهلك.إىل انااش مراحل عملية اختاذ القرارات الشرائية بالنسبة  – 3

 (.64+  63+  61+  62رام ) اتاإلجابة: الفقرة املوجودة يف الصفح
 اشر  األدوار الشرائية يف منظمات األعمال. – 4

 (.65+  62رام ) اتاإلجابة: الفقرة املوجودة يف الصفح
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 الثالثمصطلحات الفصل 
 .Final Consumerاملستهلك النهائي:  -
 .Business buyerمشاي األعمال:  -
 .Cultural factorsالعوامل ال قا ية:  -
 .Cultureال قا ة:  -
 .Subcultureال قا ة الفرعية:  -
 .Social classالطبقة االجتماعية:  -
 .Social factorsالعوامل االجتماعية:  -
 .Reference groupاجلماعة املرجعية:  -
 .Familyاألسرة:  -
 .Roles & statusاألدوار وامل انة:  -
 .membership groupاجلماعة العموية:  -
 .Aspirational groupعاعة الطمو :  -
 .Dissociative groupاجلماعة السلبية:  -
 .Initiatorاملبادر:  -
 .Influencerاملؤثر:  -
 .buyerاملشاي:  -
 .deciderاملقرر:  -
 .userاملستخدم:  -
 .Personal factorsالعوامل الشخصية:  -
 .Age and life cycle stagesالعمر ومراحل دورة احلياة:  -
 .Economic situationاحلالة االاتصادية:  -
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 .life styleمنط احلياة:  -
 .Occupationاملهنة:  -
 .Selfالّات:  -
 .Psychological factorsالعوامل النفسية:  -
 .Motivationsالدوا ع:  -
 .Perceptionاإلدراك:  -
 .Learningالتعّلم:  -
 .Beliefs and attitudesاملعتقدات واالجتاهات:  -
 .Complex buying behaviorالسلوك الشرائي املعقد:  -
 .Habitual buying behaviorالسلوك الشرائي الروتي :  -
 .Dissonance – reducing buying behaviorالسلوك الشرائي املادد:  -
 .Evaluation of alternativesتقييم البدائل:  -
 .Purchase decision makingاختاذ ارار الشراء:  -
 .Attitude of othersاجتاهات اآلخريل:  -
 .unexpected situational factorsية غري املتواعة: فالعوامل املوا -
 .Post-purchase behaviorسلوك ما بعد الشراء:  -
 .Stimulusامل ري:  -
 .Straight rebuyإعادة الشراء املباشر:  -
 .Modified rebuyإعادة الشراء املعدل:  -
 .New taskالشراء اجلديد  مهمة -
 .userاملستخدم:  -
 .Gate Keepersاملسؤولض عل تد ق املعلومات:  -
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 الرابعالفصل 
 تجزئة السوق

 
 مقدمة -
 مفهوم السوق. -
 مفهوم جتزئة )تقسيم( السوق. -
 مراحل التسويق املستهدف: -

 .املرحلة األوىل: تقسيم السوق إىل قطاعات 
 .املرحلة الثانية: استهداف السوق 
 موقع املنتج.ةاملرحلة الثالث : 
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 مقدمة:
ساسدددا والنقطدددة الدددن تنطلدددق منهدددا إ اجل التسدددويق مددد    دددل  جاسدددة يعدددد السدددوق العن دددر األ

حا ددات وجاتددات األ ددرا  ق السددوق املسددتهدف  وانطهقدداج مدد  رددات ا ا ددات والراتددات  
ق السوق املسدتهدف  تقوم املنظمة بت ميم مزجيها التسويقا الاي يشتع حا ات األ را  

ورندا   بددد للمنظمددة  ذ ت اددا ق ا سددتاذ اسددتهدا ها للسددوق ب املددق  م لقطاعددات سددوقية 
منددددق  وبعددددد معر ددددة املنظمددددة  ي مدددد  اسدددد اتيتيات التتطيددددة السددددوقية ستسددددت دمها  تف ددددر 

  مهيدة ذلدب بالنسدتةا( ق  ذرداذ املسدتهل    ونظدراج إىل املنظمدة ب يفيدة بنداو موقعهدا )مرازرد
و  ق د اجل التسويق ق اختاذ قراجاهتا التسويقية   إننا سنتناول بشاو م  التف ديل مدا املإىل إ

وايدددق تقدددوم املنظمدددة بتتزئدددة السدددوق واسدددتهداف قطاعاهتدددا السدددوقية وايفيدددة بنددداو   بالسدددوق
 موقعها ق  ذراذ املستهل  .

 :Market conceptمفهوم السوق 
السددوق   السددوق رددو امل دداذ الدداي يلتقددا  يددق  رنالددب العديددد مدد  التعدداجيق حددول مفهددوم

ذ مدع املشد ي   وردو  ي داج عتداجل عدد  نموعدة مد  املشد ي  الفعليد  وا تملد   ورددو و التدائع
م دداذ التقدداو العددرل مددع الطلددو   مددا مدد  و هددة نظددر تسددويقية  السددوق عتدداجل عدد  نموعددة 

معينددددة  ولددددديهم القدددددجل   ر لددددديهم ا ا ددددة ملنتتدددداتامدددد  األ ددددرا   و املنظمددددات الدددداي  تتددددو 
وا ستعدا  والسلطة لشراو مثل رات املنتتات )املش وذ( الن يقوم بعرضها نموعة  ادر  

 (.94م  األ را   و املنظمات )املنتتوذ  التائعوذ(. )ثابت ا جيس  مىن التيض  ص 
 همة لو و  السوق رو:نق م  الشروط املإنستطيع القول   وم  راا التعريق

 و و  نموعة م  األ را   املنظمات. –  
 و و  حا ة لد  األ را  واملنظمات. –ب 
 و و  القدجل وا ستعدا  والسلطة لد  رؤ و األ را  واملنظمات. –ج 
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   مددد  حيدددص ا دددائو األ دددرا  واملنظمدددات و  بدددد مددد  اإىلددداجل إىل  ذ للسدددوق عددددل  ندددوا 
 مي   تقسيمق إىل نوع  مها:  الاي  يش لوذ السوق

 السوق ا ستههاية. -
 سوق املنظمات/ املش ي ال ناعا. -

ردددا عتددداجل عددد  نموعدددة مددد  األ دددرا  الددداي   Consumer market السدددوق ا سدددتههاية 
يقومددددوذ بشدددددراو السددددلع مددددد    ددددل إىلدددددتا  حا دددداهتم الش  دددددية  و حا ددددات عدددددائههتم  و 

 حا ات األ را  الاي  يعيلوهنم.
موعدة مد  األ درا   و املنظمدات الداي  يقومدوذ بشدراو  ما سوق املنظمدات  هدا عتداجل عد  ن

السددلع وامدددمات مدد    ددل اسددت دامها ق إنتدداج منتتددات  اددر   اشددراو مددوا  اددام )مثددل 
 و لتددرل إعددا ل بيعهددا )ادد ذ يقددوم تددا ر الملددة بشددراو السددلع مدد    ا ديددد إنتدداج  بددواب(

هيل وتيسري  مدوج املنظمدة )اد ذ املنتج وإعا ل بيعها لتا ر التتزئة(   و  ست دامها ق تس
 تقوم املنظمة بشراو بعض األقهم واألوجاق ليقوم موظفو املنظمة باست دامها ق العمل(.

 :Market segmentation conceptمفهوم تجزئة )تقسيم السوق( 
تقددددوم املنظمددددات بعمليددددة تقسدددديم السددددوق إىل العديددددد مدددد  القطاعددددات علدددد   سددددا  و ددددو  
حا ات مش اة ب  األ را  لتقوم بتقدمي سلع تشتع رات ا ا ات  ويت م  ذلدب دديدد 
ا ددائو وموااددفات السددلع املطلوبددة مدد  قتددل ردداا القطددا  والسددعر املناسددو  ددم  واددالب 

 Market segmentationتتزئدة السدوق ورداا يععدرف ب  طريقة الد ويج والتوييدع املهئمدة  دم
"عملية تقسديم السدوق إىل قطاعدات  و نموعدات مد  املشد ي  متتانسدة نسدتياج  والاي رو

زيج سدددددلواهم  حيدددددص مي ددددد  تو يدددددق املدددددو ا ائ دددددهم  و  يمدددددا بينهدددددا  و قددددداج  حتيا ددددداهتم  
 (.49التسويقا املهئم ل ل قطا  مستهدف" )طاجق طق  ص 
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عتاجل عد  نموعدة مد  املشد ي  الفعليد  )ا دالي ( وا تملد   ف قطا  السوق  نقبينما يعر  
 ( الاي  يش اوذ ق ا ائو معينة.)املرتقت 

ول ددا تقددوم املنظمددة بالتو ددق سددو قطددا  سددوقا معدد  والتتلتددل  يددق  جيددو  ذ  ددر باملراحددل 
 والن مي   تسميتها مراحل التسويق املستهدف.  اآلتية

 التسويق المستهدف:مراحل 
 :اآلتيةتشمل املراحل 

 :المرحلة األولى 
يم ا ددائو اددل قطددا   رنددا   بددد يددتقسدديم السددوق إىل قطاعددات وتقتت ددم  رددات املرحلددة 

مددد  معر دددة مدددا املعدددايري الدددن يدددتم اسدددت دامها لتقسددديم السدددوق  وادددالب مدددا املعدددايري الدددن يدددتم 
 اعتما را لتقييم ا ائو ال قطا .

 :المرحلة الثانية 
القطددا    ي تعيدد دديددد  ي مدد  القطاعددات الددن جتدداب املنظمددة للتو ددق إليهددا   تقددوم علدد 

  ملنظمددددةإىل ااملسددددتهدف  ورنددددا   بددددد مدددد  دديددددد ا ددددائو  اذبيددددة اددددل قطددددا  بالنسددددتة 
 اس اتيتيات التعامل مع القطا  السوقا املستهدف.و 
 :المرحلة الثالثة 

 القطا  السوقا. بناو موقع املنتج  اال
 :اآليت( 1 – 9ومي   توضيح تلب املراحل بالش ل جقم )
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 (1 – 4الشكل )
 المرحلة األولى: تقسيم السوق إلى قطاعات:

 تت م  اطوت  مها:
 معايري تقسيم السوق. –  

 تقييم ا ائو ال قطا . –ب 
 معايير تقسيم السوق: –أ 

ذارندددا سدددابقاج  ندددق يدددتم تقسددديم السدددوق مددد  حيدددص ا دددائو األ دددرا  إىل سدددوق اسدددتههاا 
 سوق ا ستههاا.النتد  بو وسوق اناعا  

   منها:ارناك العديد م  األسس الن يتم عل   ساسها تقسيم السوق ا ستهها
  المعايير الجغرافيةGeographic criteria:   املنطقدة مي   تقسيم السدوق علد   سدا

)امنددداطق سددداحلية واددداراوية( واملندددا، )بددداج   حددداج  معتددددل(   مدددثهج إذا جاتدددت منظمدددة 

 السوق المنظمة

تقسيم السوق إلى 
 قطاعات

معايير تقسيم 
 السوق

تقييم خصائص كل 
 قطاع

 استهداف السوق

تقييم جاذبية كل 
 قطاع

اختيار القطاع 
السوقي وتحديد 
استراتيجيات 
بناء موقع للمنتج  التعامل معه

داخل القطاع 
 السوقي
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م ددن عة لبلتسددة بإىلددتا  حا ددات املسددتهل   ق مدينددة  مشددق وجيفهددا   هنددا تقددوم املنظمددة 
: قطدددا   مشدددق  قطدددا  جيدددق  مشدددق  اسدددتنا اج إىل املعدددايري ابتقسددديم السدددوق إىل قطددداع  مهددد

 الترا ية.
   ايير الديمغرافي  ة المعDemographic criteria :  مي دد  تقسدديم السددوق علدد   سددا

 الديانة.و التعليم  و املهنة  و حتم األسرل  و ا الة ا  تماعية  و الدال  و النس  و الس   
  المع ايير الس يكولوجيةPsychological criteria:   مي د  تقسديم السدوق علد   سدا

 الش  ية  منط ا يال.
 :مي   تقسديم السدوق علد   سدا  معددل اسدت دام الفدر  للسدلعة  معايير سلوكية الشراء

  و و متوسدط  )است دام اتري  است دام معتدل  است دام من فض(  والو و )و و عدال  
 و والعوائد الن يتاص عنها الفر . وا ع الشراو و و من فض  عدم و و  و و(  

 :اآليتلسوق ال ناعا  ها عل  الناو  ما  يما يتعلق مبعايري تقسيم ا
 ورا األسئلة املتعلقة باملتتريات الدميترا ية: اآلتيةالتساؤ ت  املنظمةرنا تطرح 

  ذ ترا ز عليها؟. املنظمة ي م  ال ناعات جيو عل   -
 ما حتم الشراة الن تسع  املنظمة إىل تلتية احتيا اهتا؟. -
 بتتطية احتيا اهتا؟.ما مواقع الشراات الن جيو  ذ تقوم  -

  ما األسئلة املتعلقة باملتتريات التشتيلية  ها:
مدددا األسددداليو التقنيدددة الدددن ءتا هدددا العمدددهو والدددن جيدددو  ذ تقدددوم بتلتيدددة  التكنولوجي   ا: -

 .؟احتيا اتق
دددز علددد  تلتيدددة حا دددات العمدددهو الددداي   حاج   ة العمي   ل: - ردددل جيدددو علددد  املنظمدددة  ذ ترا 

 ءتا وذ إىل ادمات اثريل  م قليلة؟.
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 املتعلقة ب ساليو الشراو را: ورناك نموعة م  األسئلة
رل جيو عل  املنظمة  ذ تقوم بتلتية حا ات املنظمات الن ترا دز علد   وظيفة الشراء: -

 السعر   م الو ل   م امدمات؟.
ددز علدد  الشددراات الددن دتدداج إىل  اإللح  اف ف  ي التس  ليم: - رددل جيددو علدد  املنظمددة  ذ ترا 

 ادمة سريعة ومفا ئة؟.
رل جيدو علد  املنظمدة  ذ ترادز علد  الشدراات ذات الطلدو ال تدري  م  كميات الطلب:  -

 القليل؟.
 : ها  ما األسئلة املتعلقة بالعوامل املوقفية

ردل جيدو علد  املنظمدة  ذ ختددم الشدراات الدن يتشدابق  التش ابه ب يا الب ائع والمش تر : -
   را را؟.

الددددن تتامددددل رددددل جيددددو علدددد  املنظمددددة  ذ ختدددددم املنظمددددات  م    ا الم:    ا ر:الموق       -
 تنتها؟.تت مامل اطر  

 رل جيو عل  املنظمة  ذ ختدم الشراات الن تظهر و و عالياج ملوج يها؟. الوالء: -
 ائص كل قطاع:صتقييم خ –ب 
تقسدديم السددوق إىل قطاعددات بندداو علدد  نموعددة مدد  األسددس  يددتم ا نتقددال إىل تقيدديم بعددد 

 ا ائو ال قطا  استنا اج إىل نموعة م  املعايري را:
 :Measurableقابلية القطاع للقياس  -

السدددوقا مددد  ادددهل اعتما رددددا جيدددو  ذ ت دددوذ املنظمدددة قددددا جل علددد  قيدددا  حتدددم القطددددا  
د  عمدداج املسددتهل    وا بتعددا  عدد  املؤىلددرات الددن مؤىلددرات مدد  السددهل دديدددرا اتاديدد

 قياسها ق راا القطا  السوقا. ي ععو
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 :Profitable & sizableاألهمية والربحية  -
 جيو  ذ ي وذ حتم القطا  السوقا مناستاج بالش ل الاي ءقق  ا عوائد جحبية مناستة.

 :Reachableلسوق المستهدف إلى اإمكانية الوصول  -
ت ددوذ املنظمددة قددا جل علدد  الواددول إىل القطاعددات السددوقية املسددتهد ة مدد  اددهل جيددو  ذ 

 قنوات التوييع  و م  اهل   وات ال ويج.
 :Heterogeneityالتبايا واالختالف  -

إذ ادددل قطدددا  مددد  القطاعدددات السدددوقية لدددق العديدددد مددد  ام دددائو املشددد اة  اادددل القطدددا  
الواحدددد وختتلدددق بدددد  القطاعدددات  لدددداا جيدددو  ذ ت دددوذ رددددات ام دددائو  تلفددددة  امددداج بدددد  

 .ليسهل الف ل بينهاالقطاعات 
 المرحلة الثانية: استهداف السوق:

 تت م  رات املرحلة  ي اج اطوت  مها:
 تقييم  اذبية ال قطا . –  

 ااتياج القطا  السوقا املستهدف. –ب 
 تقييم جاذبية كل قطاع: –أ 

جيدو  ذ ي دوذ حتدم  إذتقوم املنظمة بتقيديم  اذبيدة ادل قطدا  مد  ادهل حتدم القطدا   
بالشد ل الداي يسدمح لدق دقيدق  جبداح مناسدتة  امدا جيدو  ذ ي دوذ رداا  راا القطدا  اتدرياج 

ة   مددثهج يعددد القطددا  الدداي يت ددق ري لددق ب ثددرل املنا سدد  األقويدداو القطددا   اذبدداج للمنظمدد
 (.199اري  اذب للمنظمة. )طاجق طق  ص 
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 اختيار القطاع المستهدف: –ب 
ملنظمدة   دإذ اميداجات املتاحدة  مدام املنظمدة إىل ابعد القيام بتقييم  اذبية ال قطدا  بالنسدتة 
 :اآليت السؤالا يعطرح ناستهدا ها  رواملتعلقة ب ي م  القطاعات السوقية تراو 

 ما اس اتيتيات التعامل مع القطاعات السوقية املستهد ة؟
 رناك ثهثة اس اتيتيات للتعامل مع القطاعات السوقية املستهد ة را:

 :undifferentiated marketing strategy غير المتنوع استراتيجية التسويق – 1
)مشددد اة(  لددالب  هدددا تقددوم بتقددددمي  اج واحددد املنظمدددة حا ددات األ دددرا  ق السددوق ادددهج  تعددد

  نفسدها  ذ الميع لديدق ا ا دات حبستاذمنتتات واحدل مع تسعري وترويج وتوييع واحد 
 وتسم  رات ا س اتيتية باس اتيتية التسويق ال لا.

ج ا قائدو علد   سدا  )اللدوذ  مثال: ق سوق ا قائو النسائية   إذ النساو يقم  بااتيا
طتقدداج  ددات ا سدد اتيتية يقددوم املنددتج بت ددنيع حقائددو ذات لددوذ واحددد  الشدد ل  ا تددم(  

 ذ مجيدع  حبسدتاذبشد ل  ائدرل وحتدم متوسدط ولي   اللوذ األسدو  وىلد ل معد  للاقيتدة 
 األ را  املو و ي  ق مجيع القطاعات السوقية لديهم حا ات مش اة )واحدل(.

 :Differentiated marketing strategy المتنوع استراتيجية التسويق – 2
  وعلد  ردداا  تلفدة إحددارا عدد  األادر املنظمدة حا دات األ ددرا  ق ادل قطدا  سددوقا  تعدد  

 ا إذ املنظمة حىت تستطيع تلتية وإىلتا  حا دات األ درا  ق مجيدع القطاعدات السدوقية   إهند
جيو  ذ تقوم بإنتاج منتتات تليب حا ة ادل قطدا  سدوقا  إضدا ة إىل  ندق جيدو  ذ ت دوذ 
تسددعري املنتتددات وتوييعهددا وتروجيهددا ق اددل قطددا  سددوقا  تلددق عدد  اآلاددر  وتعدددع  رددات 

عندد   مدثهج  Segment marketing strategyا سد اتيتية باسد اتيتية التسدويق القطداعا 
لتسددة بتقدددمي  اثددر مدد  مددزيج تسددويقا ألاثددر مدد  قطددا  سددوقا بندداو قيددام الشددراة امل ددن عة لب
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منتتاهتددا لدداوي الدددال ا دددو    و  هددت إهنددا ق رددات ا الددة   علدد   سددا  تقسدديم الدددال
 :اآليتالدال املتوسط  الدال املرتفع عل  الناو و 

 
 (2 – 4الشكل )

 :Concentrated marketing strategyركز استراتيجية التسويق الم – 3
تقددددوم املنظمددددة ب ايددددز  هو رددددا علدددد  قطددددا  سددددوقا واحددددد  و عددددد  قليددددل مدددد  القطاعددددات 
السدددوقية  وتقددددم لدددق منتتدددات تشدددتع ردددات ا ا دددات وادددالب تقدددوم بتسدددعري وتدددرويج وتوييدددع 

 املنتتات بش ل يشتع حا ات راا القطا  السوقا الن جا زت عليق.
مثدددال: عندددد قيدددام الشدددراة امل دددن عة للسدددياجات بطدددرح ندددوع  مددد  السدددياجات: األوىل سدددياجات 

    ة لر ال األعمال  والثانية سياجات    ة للشتاب.
الثدا  مد  السدياجات  تطتيق رات ا سد اتيتية يدتم عنددما ترادز الشدراة  هو ردا علد  الندو  

طرح نوع  منها سياجات اقت دا ية و ادر   اجردة  تمثهج )السياجات امل   ة للشتاب(  و 
  ومي دد   ثيددل  نددوا  اسدد اتيتيات التعامددل مددع األسددواق املسددتهد ة مدد  اددهل الشدد ل جقددم 

 :اآليت( 3 – 9)

الشركة المصنعة 
 لأللبسة

مزيج 
تسويقا 

(1) 

 ( )قطا  
 ذوي الدال املرتفع

مزيج 
تسويقا 

(2) 

 (ب)قطا  
 ذوي الدال املتوسط

مزيج 
تسويقا 

(3) 

 ( د)قطا  
 ذوي الدال ا دو 

 1ترويج 1منتج

 1توزيع 1سعر

 2ترويج 2منتج

 2توزيع 2سعر

 3ترويج 3منتج

 3توزيع 3سعر
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 استراتيجية التسويق غير المتمايز

 
 استراتيجية التسويق المتمايز

 
 استراتيجية التسويق المركز

 
 ( استراتيجيات التعامل مع األسواق المستهدفة3 – 4الشكل رقم )

 السوق المنظمة

 المنظمة

 Aقطاع سوقي 

 Bقطاع سوقي 

 Cقطاع سوقي 

 Dقطاع سوقي 

 املنظمة

 Aقطا  سوقا 

 Bقطا  سوقا 

 Cقطا  سوقا 

 ترويج منتج

 توزيع سعر

 1سعر 1منتج

 1توزيع 1ترويج

 2سعر 2منتج

 2توزيع 2ترويج

 3سعر 3منتج

 3توزيع 3ترويج

 4سعر 4منتج

 4توزيع 4ترويج

 1سعر 1منتج

 1توزيع 1ترويج
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 :Product Positionالمرحلة الثالثة: موقع المنتج 
عر ف اوتلر موقع املنتج ب نق" األسلوب الاي ءد  املستهل وذ م  اهلق ال دفات ا امدة 
للمندددتج   ي امل ددداذ الددداي ءتلدددق املندددتج ق  ذرددداذ املسدددتهل   مقاجندددة باملنتتدددات املنا سدددة" 

(Kotler, Armstrong, P443). 
تقددوم املنظمددة ب سددي  اددوجل املنددتج ق  ذردداذ املسددتهل   مدد  اددهل العديددد مدد  األ وات  

 .مثهج  الو ل  امدمة  القيمة .االسعر 
ق مراددددز املنددددتج ا قت ددددا ي   Toyota مددددثهج ي ددددنع مسددددتهل و السددددوق األمري ددددا سددددياجل 

بددداأل او  BMWع الر اريدددة والثدددراو  وسدددياجل ق  ذرددداهنم بوضددد Mercedesواجتتطدددت سدددياجل 
 (.191القوي  ور اا. )طاجق طق  ص 
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 أسئلة الفصل الرابع
 :اآلتيةأجب ب  صح/خطأ على العبارات  –أواًل 

 خطأ صح السؤال
املنظمدددات الددداي  و السدددوق ا سدددتههاية ردددا نموعدددة مددد  األ دددرا    – 1

اسدت دامها ق إنتداج منتتدات  ادر  يش وذ السلع/ امدمات مد    دل 
  و لترل إعا ل بيعها هبدف دقيق الربح.

  

الدددددال مدددد  العوامددددل السددددي ولو ية الددددن تعتمدددددرا املنظمددددة ق  يعددددد   – 2
 تقسيم السوق.

  

التتددددداي  وا ادددددتهف بددددد  القطاعدددددات مددددد  ا دددددائو تقيددددديم  يعدددددد   – 3
 القطاعات السوقية.

  

تقوم اس اتيتية التسويق املتمدايز علد   ذ حا دات األ درا  ق مجيدع  – 9
القطاعددددات السددددوقية واحدددددل  وردددداا يقت ددددا قيددددام املنظمددددة بتقدددددمي مددددزيج 

 تسويقا واحد للسوق ا ل.
  

 :يأتياختر اإلجابة الصحيحة أو األكثر صحة مما  –ثانياً 
 تعدع  ا س اتيتية الن تقوم عل  تقدمي مزيج تسويقا واحد للسوق ا ل: – 1
A – .اس اتيتية التسويق املراز  C – املتمايز اري التسويق اس اتيتية. 
B – .اس اتيتية التسويق املتمايز  D – .اري ذلب 
إم انيدددة الوادددول للسدددوق املسدددتهدف مددد  معدددايري ا دددائو ادددل قطدددا  سدددوقا   تعدددد   – 2

 وتعين:
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A – .سهولة قيا  القطا  السوقا  
B –  .ارب حتم القطا  السوقا لتاقيق األجباح املناستة 
C - .ا اتهف ب  القطاعات السوقية 
D – املستهد ة السوقية لقطاعاتل اإعهنية جسالتها إي ال عل  املنظمة قدجل. 
 والاي يعد  حد:  تعتمد املنظمة عل  تقسيم السوق عل  املنا، – 3
A – .العوامل الدميترا ية   C – .العوامل السي ولو ية 
B – الترا ية العوامل.   D - .اري ذلب 
 يتم تقييم  اذبية ال قطا  سوقا ق مرحلة: – 9
A – .تقسيم السوق إىل قطاعات  C – .بناو موقع املنتج 
B – السوق استهداف.   D – .اري ذلب 

 :اآلتيةأجب على األسئلة  –ثالثاً 
 ناقش اس اتيتيات التعامل مع األسواق املستهد ة. – 1

 (. 11+  19اإ ابة: الفقرل املو و ل ق ال فاة )
 اىلرح مرحلة جتزئة )تقسيم( السوق إىل قطاعات. – 2

 (.64+  68+  61+  66اإ ابة: الفقرل املو و ل ق ال فاة )
 ناقش ا ائو تقييم القطاعات السوقية. – 3

 (.64+  68اإ ابة: الفقرل املو و ل ق ال فاة )
 ناقش معايري تقسيم السوق ا ستههاا. – 9

 (.61+  66اإ ابة: الفقرل املو و ل ق ال فاة )
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 مصطلحات الفصل الرابع
 .Consumer marketسوق املستهلب:  -
 .Business marketسوق األعمال:  -
 .Market segmentationجتزئة السوق:  -
 .Market targetingاستهداف السوق:  -
 .Product positionموقع املنتج:  -
 .undifferentiated marketing strategyاس اتيتية التسويق اري املتمايز:  -
 .Differentiated marketing strategyاس اتيتية التسويق املتمايز:  -
 .Concentrated marketing strategyاتيتية التسويق املراز: اس   -
 .Measurableقابلية القيا :  -
 .Heterogeneityالتتاي  )ا اتهف(:  -
 .Profitableالرحبية:  -
 .Geographic segmentationالتقسيم التراق:  -
 .Demographic segmentationsالتقسيم الدميتراق:  -
 .Psychological segmentationالتقسيم السي ولو ا:  -
 .Behavioral segmentationالتقسيم السلواا:  -
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 الخامسالفصل 
 استراتيجية المنتجات

 
 مقدمة -
 .املنتجمفهوم  -
 مستويات املنتج. -
 تصنيف املنتجات. -
 اسرتاتيجية مزيج املنتجات. -
 اسرتاتيجية تغليف املنتج. -
 اسرتاتيجية متييز املنتج. -
 اسرتاتيجية تبيني املنتج. -
 دورة حياة املنتج. -
 مفهوم تطوير املنتج. -
 مراحل تطوير املنتج اجلديد. -
 مفهوم اخلدمة. -
 خصائص اخلدمة. -
 املزيج التسويقي اخلدمي. -
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 مقدمة:
تقممموم املن بمممة جعمممد ذلممم   إذنعلمممن ال التسممموي  يبمممدا جتتديمممد حاسمممات السمممو  املسمممتهد   

وتروجيم  وتوييعم  جنمال  لمج حاسمات السمو   وملما  مال اور العنا مر  جتصبين املنمتج وتسمع  
خصمممممائص يف الممممم  يمممممتن الساجمممممة  مممممل التسممممما تت املطروحمممممة للسمممممو  املسمممممتهد  تتب مممممل 

املنممتج يف وموا ممفات املنممتج  لمم ل  مممل ان يممة  أممال دراسممة اور ملمم   العنا ممر واملتب لممة 
 والقرارات املتعلقة ج .

 ج:تمفهوم المن
 نممد ايممام املسممتهل  جنممرال منممتج ممما  وعنمم  ينممرتئ  بو ممة مممل الفوائممد  املنمماو   المم  تنممب  
حاساتم  وربباتم   وعنمد القيممام جنمرال سميارة مرسميدف وممعل الفوائمد ت تقتصمر وقم  يف إ ممبا  
حاسممة النقممل وإشمما إ ممبا  حاسممة التفمماخر والروامليممة  اي مماا  نممد القيممام جنممرال  طممر  ممانيل  

ال  تسعج ل با ها ليست وق  الرائتة اجلبيلة وإشا إ با  اتنتبال إىل  مفة وعل الفوائد 
 استبا ية معينة وملأ ا...

واممممد   ممممر   املنممممتج يف مفهوممممم  ا ممممديأ انمممم  سائ  مممميل ملبمممموف او بمممم  ملبمممموف   أممممل 
ا صور  لي  مل خالر  بلية التبمادر  ويت مبل منماو  وييفيمة  استبا يمة  ونفسمية   بما 

ول سمممملعة  خدمممممة  وأممممرة   مممم ص  مأممممال  من بممممة  او ائ مممممزيج منهمممماس.  أممممل ال يأمممم
  .18 اخلطيب   واد  ص 

ال املنمممتجو ملمممو سائ  ممميل  أمممل تقد ممم  للسمممو  جغمممر  اتسمممتهال  او  Kotler بممما يمممر  
اتست دام او ا ياية ل با  حاسمة او رببمة معينمة  وملمو ينمبل ان ميال املاديمة واخلمدمات 

 انما ل  املن بات  وانوأار.املادية  ان  اص  ب  
تبيمز  جبو مة ممل اخلصمائص  ما جن  السمعر  اللمول  ي product itemاملنمتج   نف وال

 .(Kotler, P4)الطعن  وامل هر املادئ  وب ملاس 
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نمم   نممدما تنممرتئ ائ منممتج  وعنمم  تنممرتئ  بو ممة إلمم ل   أممل القممور  نممد تعريممف املنممتج 
مممل اخلصممائص واملوا ممفات امللبوسممة وبمم  امللبوسممة والمم  تقممدم الممة مممل الفوائممد  املنمماو   

  صور  ليها.إىل اوال  يسعج املنرتئ 
 مستويات المنتج:

 – 5النمأل رامن  يف ت جمد ممل ال مارة إىل ال املنمتج لم  تمي مسمتويات  أمل  سميدملا 
 :اآليت  8

 
 (1 – 5الشكل رقم )

 تتب ل مستويات املنتج  ا يلي:
 

 المنتج المرتقب

 اإلضافيالمنتج 

 المتوقعالمنتج 

 الملموسالمنتج 

المنتج 
 الفعلي

 جودة المنتج

غالف 
 المنتج 

جوهر 
 المنتج 

 الشكل
خصائص 

خصائص ال متوقعة
المصاحبة 

 للمنتج
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 :Core productالمنتج الجوهري )الفائدة الجوهرية للمنتج(  – 1
 مرال املنمتج  وبم الا إىل السبب ا قيقي ال ئ يدو  الفمرد يف تتب ل الفائدة اجلوملرية للبنتج 

 ما السبب ال ئ جيعل  تنرتئ ملاتفاا حمبوتا؟.
 ئ يمدو  اتتصار م  اآلخريل  وه ا السمبب ا قيقمي ملمو الميف إل السبب ا قيقي يتب ل 

  رال املنتج.إىل املنرتئ 
 :Basic productالمنتج الملموس )الفعلي(  – 2

املنتج امللبوف ملو  بارة  ل اخلصمائص امللبوسمة املوسمودة يف املنمتج  والم ئ يمدو  املنمرتئ 
 اللول ..و  أل   و  رائ   ومل مل   اخلصائص امللبوسة بال  املنتج  إىل 
 :Expected productالمنتج المتوقع  – 3

يتبمممج وسودملممما يف  مممل مسمممتهل   نمممد ايامممم  جنمممرال ائ منمممتج  وعنممم  ي ممم   مممدة تواعمممات 
املنمممتج  ملممم   التواعمممات ملمممي  بمممارة  مممل اخلصمممائص املتواممم  ال جيمممدملا املنمممرتئ  نمممد  مممرائ  

 املنتج.
 :Augmented productالمنتج اإلضافي  – 4

يتب ل املنتج الضايف جاخلدمات املراوقمة للبنمتج  وبم الا  نمد  مرال املسمتهل  ملاتفماا حمبموتا  
 خدمات البي ..و التسلين  و واخلدمات املراوقة للبنتج ملي  بارة  ل ال بال  

 :Potential productالمنتج المرتقب  – 5
ملنممتج  والمم  إىل اإل املنممتج املرتقممب ملممو  بممارة  ممل اخلصممائص ا تبممل إضمماوتها يف املسممتقبل 

تنمممأل الفوائممممد املسمممتقبلية المممم  ممممل املبأممممل ال رصممممل  ليهممما املنممممرتئ  نمممد  ممممرائ  املنممممتج 
 مستقبالا.
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 تصنيف المنتجات:
 /خدمات سممممل منتجممممات   أممممل تصممممنيف املنتجممممات ووقمممماا للهممممد  مممممل اتسممممت دام إىل 

استهال ية و نا ية: والسل  اتستهال ية ملي السمل  الم  يقموم املسمتهل  النهمائي جنمرائها 
 مل اسل إ با  حاسات  الن صية وحاسات  ائلت  وانوراد ال يل يعيلهن.

جينبا السل  الصنا ية ملمي السمل  الم  يمتن  مرا ملا لغمر  اسمت دامها يف إنتمار سمل  اخمر  
 او مل اسل است دامها لتيس  امور املن بة.  مل اسل جيعها للتصور  لج رجح

 :يأيت   أل ال تصن ف ووقاا نسلوب النرال إىل ما لسلع االستهالكيةإىل اجالنسبة 
 :Convenience goodsسلع سهلة المنال )ميسرة(  –أ 

ت يقمممموم إذ تتبيممممز ملمممم   السممممل  جممممأل اسممممعارملا من ف ممممة  يممممتن  ممممرا ملا يف وممممرتات متقارجممممة  
املسممتهل  جاملقارنممة جممني السممل  تبعمماا خلصممائص معينممة  وتتممواور ملمم   السممل  يف ايمم  املناوممم  

 الصاجول ..و الري  و التوييعية  التويي   امل   السأر  
 :Shopping goodsسلع تسّوق  –ب 

تتبيز مل   السل  جأل اسعارملا مرتفعة جنأل نسم،  وملنما يقموم املسمتهل  ابم  املعلوممات 
وجالتما  يبم ر  جينها  لمج اسماف السمعر  اجلمودة ..ورة مل السل  واملقارنة ااننوا  املتو  حور

املسمممتهل  سهمممداا وواتمممماا يف  بليمممة النمممرال  وتتممممواور م مممل ملممم   السممممل  يف  مممدد ممممل املناومممم  
 السيارة ..و املفرو ات  و التوييعية  التويي  انتقائي   م ار  لج مل   السل  انثاث  

 :Specialty goodsسلع خاصة  –ج 
يأمول مسمتعداا لبم ر الوامت واجلهمد  إذد  تتبيز مل   السمل  جمأل مسمتهل  ملم   السمل  حممد  

صور  لج  المات  ارية معينة  إضاوة إىل وسود حساسمية سمعرية من ف مة  مل اسل ا 
ور ملمم   السممل  يف مناومم  توييعيممة اتتممو  إذوتتبيممز ملمم   السممل  جأسممعارملا املرتفعممة جنممأل  بمم   
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وملرات والمموحيممدة  توييمم  حصممرئ   م ممار  لممج ملمم ا النممو  مممل السممل  سمما ات الممرولأي  
 الية ال بل.ب
 :Unsought goodsسلع غير مطلوبة )غير منشودة(  –د 

هممما  واحيانممماا تنمممبل إلي ملممي السمممل  الممم  ت  تلممم  املسمممتهل  ايمممة معلوممممات  نهممما وت رتمممار
 جنرائها  م ل اصص انطفار.مل   السل  سلعاا يعروها املستهل  وت يفأر 

  أل تصنيف السل  الصنا ية إىل  دة انوا : :السلع الصناعية
 املواد انولية  اخلام . –ا 

 املواد املصنعة وانسزال. –ب 
 املعدات اآللية. –ر 
 املواد التتويلية. –د 
 املعدات املسا دة. -ملم 

 :اآليتسنتناور مل   السل  الصنا ية جنيل مل التفصيل  لج النتو 
 المواد األولية: –أ 

تعمممد سمممزلاا اساسمممياا منممم   ويمممتن  إذملمممي املمممواد الممم  يمممتن اسمممت دامها لنتمممار املنمممتج النهمممائي  
 است دامها جدول إسرال اية تعديالت  ليها.

 المصنعة واألجزاء:المواد  –ب 
 إذمت ممل املممواد املصممن عة املممواد المم  د إسممرال تعممديالت  ليهمما ومممل ا اسممت دامها يف النتممار  

هنممما تمممدخل يف إنتمممار السممملعة جنمممأل هنمممائي  مممالغزر الممم ئ يمممتن نسمممج  إىل اابنمممة  جينبممما إ
انسزال  بارة  ل القط  وانسمزال الم  يمتن  بيعهما جمدول إسمرال تعمديالت  ليهما ممل اسمل 

 إنتار املنتج النهائي. است دامها يف
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 المعدات األساسية: –ج 
تأممول اسممعارملا مرتفعممة  إذالتجهيممزات انساسممية المم  تسمما د  لممج إنتممار السممل   يف تتب ممل 

ويممممتن اسممممتهال ها خممممالر وممممرتة يمنيممممة طويلممممة املممممد   م ممممار  لممممج ذلمممم  مولممممدات الأهرجممممال 
 املست دمة يف املصن .

 المواد التحويلية: –د 
ت تمدخل جنمأل اساسمي يف إنتمار السمل   وإشما تسما د  لمج النتمار  م مار ملي املواد الم  

 الواود.
 المعدات المساعدة: -هـ 

ملمممي التجهيمممزات الممم  ت تمممدخل يف إنتمممار السممملعة جنمممأل هنمممائي  وإشممما تسممما د  لمممج إنتمممار 
يممتن اسممتهال ها خممالر وممرتة يمنيممة اامل مممل املعممدات انساسممية  مماآلتت الأاتبممة   إذالسمل   

 طاجعة ..الو 
 استراتيجية مزيج المنتجات:

 ما املقصود  زيج املنتجات؟
ملمممو  بمممارة  مممل ايممم  املنتجمممات املعروضمممة للبيممم  ممممل ابمممل  Product mixممممزيج املنتجمممات 

 املن بة.
  تل  مزيج املنتجات ارجعة اجعاد ملي:

 :Widthاالتساع  –أ 
ملو  بارة  ل العدد الألي خلطوط النتار ال  متتلأها املن بمة  وبم الا لمدينا من بمة متتلم  

 خ  إنتار معجول اسنال.و خ  إنتار مستو  بسيل  و خ  إنتار  امبو  
   خطوط.3إل اتسا  املزيج السلعي هل   املن بة ملو  بارة  ل  
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ال نعممر  خمم  النتممار جأنمم   بممارة  ممل  بممو  املنتجممات المم  يأممول جينهمما مممل وت جممد ملنمما 
 نممممررة املسممممتهلأنيلاو تمممموي  نفسمممم  خصممممائص منممممرت ة  ممممأل تأممممول ضممممبل  ممممار السممممعر 

 .نفسها
 :Depthالعمق  –ب 

 وملو  بارة  ل  دد ان نا  السلعية داخل خ  النتار.
 :يتاآلوب الا: متتل  املن بة  دة خطوط إنتار  لج النتو 

 خط إنتاج سائل جلي خط إنتاج مسحوق الغسيل خط إنتاج الشامبو
 .Fairyسائل سلي  - .Tideمستو  بسيل  - .Loreal امبو  -

 سائل سلي مدار. - .OMOمستو  بسيل  - .Dove امبو  -

  .Arialمستو  بسيل  - .Pantene امبو  -

   .Sunsilk امبو  -

  ننمم  رمموئ ارجمم  ا ممنا  4خمم  إنتممار النممامبو ملممو  يف امل ممار السمماج  نالحممم ال  بمم  
  ننم   تلم  ثالثمة ا منا  ممل 3مل النامبو اما  ب  خ  إنتار مستو  الغسيل وهو  

  ننمم  رمموئ  ممنفني مممل 2مسممتو  الغسمميل  جينبمما  بمم  خمم  إنتممار سممائل اجللممي وهممو  
 سائل اجللي.. وملأ ا.

 :Consistencyالتجانس  –ج 
ممممل ناحيمممة انممموات التوييممم     مممل التجممماني  اتتسممما    ممملة المممرتاج  جمممني خطممموط النتمممار 

 مستلزمات النتار.و اتستهال  النهائي  و 
 :Lengthالطول  –د 

 يف  ل خطوطها النتاسية.ملو  بارة  ل اي  املنتجات ال  تقدمها املن بة 
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  وذلم  نل خم  إنتمار 9مل ار السماج  نالحمم ال طمور املمزيج السملعي ملمو  إىل الو  دنا 
النممامبو ي ممن ارجعممة انمموا  ا خمم  إنتممار مسممتو  الغسمميل ي ممن ثالثممة انمموا  ا خمم  إنتممار 

طمممممور املمممممزيج السممممملعي يف امل مممممار  9=  2ا  3ا  4نممممم  سمممممائل اجللمممممي ي مممممن نمممممو ني ائ إ
 الساج .

 استراتيجية تغليف المنتج:
اسمممممممممممرتاتيجية تغليمممممممممممف مت مممممممممممل 

املنتجمممممممممات ايممممممممم  انننمممممممممطة 
اهلادوممممة إىل  ايممممة املنتجممممات  
حيأ يأول لأل منمتج ثالثمة 
ابلفمممممممة ملممممممممي الغممممممممال  انو  
م الا الزساسة ال  يوض  ويهما 
العطمممممممممر  والغمممممممممال  ال مممممممممانوئ 
الأرتونمممممممة الممممممم   فمممممممم ويهممممممما 

نمممد يساسمممة العطمممر  وبمممال  النمممتل ينمممبل الصمممندو  الممم ئ سيوضممم  ويممم   لبمممة العطمممور  
 مأال آخر.إىل  تنها 

انمم  ت تعممد تقتصممر وييفممة تغليممف املنتجممات وقمم   لممج  ايمممة إىل وت جممد ملنمما مممل ال ممارة 
ملنما  العديمد  إذ إلوال  مل املبأل ال يتعر  هلا املنمتج    املنتجات مل العوامل اخلارسية

 مل الويائف انخر  ت ا  إىل الوييفة الساجقة لغال  املنتج منها:
 د بال  املنتج يف     مل انحيال يف اختاذ ارار النرال مل ابل املستهل .يسا  –ا 

ممم  بمممال  املنمممتج املسمممتهل  يف املقارنمممة جمممني ابلفمممة املنتجمممات وتف ممميل الغمممال   –ب  يوس 
 وجالتا   أل متييز منتجات املن بة  ل ب ملا.  املناسب ل 

 آخر.إىل يسهل بال  املنتج نقل السلعة مل مأال  –ر 
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 رف ز الغال  اجل اب للبنتج  لج دو  سعر ا لج مل ابل املستهل . –د 
 :Products brandingاستراتيجية تمييز المنتجات 

متييمممز املنتجمممات ملمممو  بمممارة  مممل البطاامممة التعريفيمممة الممم   مممدد ملويمممة املنمممتج ممممل خمممالر ا ممم   
 املن بات املناوسة ل .تصبين املنتج .. وال  متيز املنتج  ل منتجات و  أل   و  المت   و 

 :اآليتوت جد مل ال ارة إىل ال املن بة تست دم العديد مل ادوات التبييز  لج النتو 
 :Brandالعالمة  –أ 

وملي اجلزل ال ئ  أل لف    واد يأول حروواا او اراامماا  وممل خاللم   أمل ال شيمز املنمتج 
 .GalaxyA21اخلاص جاملن بة  ن  يف املن بات املناوسة  م الا 

 :Brand markشكل العالمة  –ب 
 .  ملي اجلزل ال ئ ت  أل النط  ج   واد يأول  أالا او رمزاا  م الا  المة اآليفول

 :Trade markالعالمة التجارية المسجلة  –ج 
ايممام املن بممة جتسممجيل العالمممة التجاريممة لممد  اجلهممات ا أوميممة  ومممل  ممأن  ال يف تتب ممل 

 مل است دامها. ن  املناوسني 
 :Trade nameاالسم التجاري  –د 

 ..Ford Motor Coوملو اتسن القانوين للبن بة وليي املنتج نفس   م ل 
 :Branding strategyاستراتيجيات التمييز 

 :اآليتز ملي  لج النتو يملنا   دة اسرتاتيجيات للتبي
 :Brand nameالتمييز باستخدام االسم العائلي للمنظمة  –أ 

ار م مممر ة لوريممم  بممما تفعممململنممما تقممموم املن بمممة جطمممرف منتجمممات ملتلفمممة  بمممل اسمممن املن بمممة   
 ملستت رات العناية جالنعر   امبو   رمي للنعر   بغة للنعر .
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 :Individual brandsالتمييز من خالل عالمات فردية  –ب 
 ممل  ع ممهاملنمما تتعامممل املن بممة ممم  ايمم  املنتجممات المم  تطرحهمما و أهنمما منتجممات منفصمملة ج

 ممل منهمما و أهنمما منتجممات ممم   تتعامممل  إذ  وتطلمم   ليهمما ا ممال  اريممة ملتلفممة  جع ممها اآلخممر
 م الا منتجات  ر ة وتار  ميأروويف  بساتت  اورال باي . اآلخر ل جع ها مستقلة 

 :Product ling brandingتمييز خط المنتجات  –ج 
يت ممبل ايممام املن بممة جتبييممز  بو ممة املنتجممات يف خمم  منتجممات معينممة جاسممن واحممد   ممأل 
تقمموم  ممر ة مممدار ملممواد التن يممف جطممرف خمم  منتجممات ملممواد التن يممف تق ممي  لممج الأورونمما 

 %.95جنسبة 
 التمييز من خالل استخدام اسم العالمة/ الشركة: –د 

اجلبممم  جمممني اتسمممن العمممائلي للبن بمممة مممم  تقممموم ملنممما املن بمممة جتبييمممز املنتجمممات ممممل خمممالر 
 العالمة الفردية.

 :Products labelingاستراتيجية تبيين المنتجات 
يقصمممممممد جاسمممممممرتاتيجية التبيمممممممني تلممممممم  
اتسممممممممرتاتيجية المممممممم  تتعلمممممممم  جوضمممممممم  
جيانمممممممممممممات  لمممممممممممممج بمممممممممممممال  املنمممممممممممممتج  
 بتتويممممات املنممممتج وتمممماري  النتممممار 
وتمممممماري  الصمممممممالحية ومأمممممممال املنمممممممتج 

واملالح مات ممل وطريقة اتسمت دام 
  روط ا فم يف درسة حرارة معينة.

وملنمما ت جممد ممممل ال ممارة إىل ال اهلمممد  مممل وضمم  تلممم  البيانممات ملمممو متأممني املسمممتهل  او 
املسممت دم مممل اختمماذ اممرار  النممرائي جنممال  لممج جيانممات  ممتيتة جعممد اياممم  جاملقارنممة جممني ملمم ا 
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انضمممرار الممم  ممممل املبأمممل ال  و ايمممة املسمممتهل  ممممل  املنمممتج ومنتجمممات املن بمممات املناوسمممة
 يتعر  هلا  إضاوة إىل تطبي  القوانني والتنريعات ا أومية والرتويج هل   املنتجات.

  أل ال نقوم جتصنيف البيانات املأتوجة  لج الغال  إىل ثالثة انوا  ملي:  ومما تقدم
 او... . ثال   م الا ملل املنتج خنب اور او البيانات املتعلقة  ستو  سودة املنتج  –ا 

البيانممات املتعلقممة جتو مميف املنممتج وتنممبل البيانممات املتعلقممة  وا ممفات املنممتج و يفيممة  –ب 
 است دام السلعة وا او ة  ليها.

 جيانات متعلقة جالعالمة وتت بل اتسن اخلاص جالعالمة ورمز العالمة. –ر 
 :Product life cycleدورة حياة المنتج 

تعممر   دورة حيمماة املنممتج جأهنمما  بممارة  ممل ايمم  املراحممل المم   ممر ىتمما املنممتج مممل وتدتمم  وحمم  
النمممأل رامممن      يف خروسممم  ممممل السمممو   وت مممن دورة حيممماة املنمممتج  مممدة مراحمممل  أمممل مت يلهممما 

 :اآليت  2 – 5 

 
 ( مراحل دورة حياة المنتج2 – 5الشكل رقم )

مرحلة االنحدار 
 )التدهور(

النضج مرحلة 
 )التشبع(

تقديم مرحلة  النمومرحلة 
 المنتج

 المبيعات

 األرباح

 األرباحـــــــــــ 

 المبيعاتـــــــــــ 
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 :Product introductionمرحلة تقديم المنتج  – 1
يف مل   املرحلة ت يأول لمد  املسمتهل  ايمة معلوممات حمور املنمتج اجلديمد  لم ل  وعنم  يف 

املرحلممة يممتن تقممدمي الأ مم  مممل املعلومممات  ممل املنممتج اجلديممد  وتلجممأ املن بممة إىل طممرف ملمم   
ا أار حمدودة ممل املنتجمات  وملنما تأمول انرجماف سمالبة  حيمأ يمتن النفما  جنمأل  بم  
 لممج الممرتويج للبنممتج   بمما تتبيممز اسممعار املنتجممات جأهنمما مرتفعممة  اممما املناوسممة وتأممول اليلممة 

ل املناوسمممني ت رممماولول تقليمممد منمممتج سديمممد ت يعرومممول مممما ملمممو مصممم    يف ملممم   املرحلمممة ن
 وتقوم املن بة اي اا جطرف املنتج اجلديد يف  دد حمدود مل مناو  التويي .

 :Growth stageمرحلة النمو  – 2
ور يهممويبممدا  جاتيديمماد املبيعمماتيف ملمم   املرحلممة يصممبح املسممتهل  مممدر اا املنممتج  وملنمما تبممدا 

ال ت   يف ا سمبال اسمرتاتيجيتها التسمويقية الم  تر مز مل ل ل  ت جد للبن بة  املناوسني 
ىل تطمممموير املنممممتج وتقممممدمي خممممدمات جيعيممممة   بمممما تلجممممأ إىل ختفممممي  انسممممعار جنممممأل إويهمممما 

لتوييمم  وتلجممأ املن بممة إىل ييممادة  ممدد املناومم  التوييعيممة المم  تطممرف إىل اطفيممف  اممما جالنسممبة 
 لرتويج وعهنا تست دم يف مل   املرحلة ال الل التناوسي.إىل اة ويها منتجاهتا  وجالنسب

 :Maturity stageمرحلة النضج  – 3
يف ملممم   املرحلمممة تصمممل املبيعمممات إىل ااصمممج ذروهتممما ا تبمممدا جاتخنفممما    بممما تبمممدا انرجممماف 
جاتخنفمما  اي مماا  وملنمما تأممول املناوسممة اويممة سممداا  لمم ل  تلجممأ املن بممات إىل املناوسممة يف 

يف السمممعر ممممل خمممالر ختفمممي  انسمممعار جنمممأل  بممم   وتسمممت دم وسمممائل المممرتويج املتب لمممة 
 ي  املبيعات.ال الل التناوسي وتنن

 :Decline stageمرحلة االنحدار  – 4
تصممميب املن بمممة كسمممارة  بممم ة نا مممة  مممل اخنفممما   بممم  يف حجمممن املبيعمممات   ندئممم  تقممموم 

يف املن بممة جت فممي  اسممعارملا  إضمماوة إىل ختفممي  ممما تنفقمم   لممج الممرتويج  وتفأممر املن بممة 
 التتويل إىل إنتار منتجات سديدة.
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 مفهوم تطوير المنتجات:
تطوير املنتج ملو  بارة  ل  بو ة انننطة ال  تقوم ىتا املن بة مل اسمل إ مبا  حاسمات 
املسممتهلأني جنممأل او ممل  او  سممني مأانممة املنممتج ا مما   وذلمم  مممل خممالر إممما اجتأممار 

ملن بة والسو   او إضماوة تعمديالت  لمج املنمتج ا ما   إىل امنتجات سديدة  لياا جالنسبة 
ملن بمممة إىل اخممم  منتجاهتممما ا ممما   او إدخمممار منتجمممات سديمممدة جالنسمممبة  او القيمممام جتوسمممي 

او إجيمماد   لسمو  إىل اهنمما ليسمت سديمدة جالنسممبة إلسمو   ائ إىل اولأنهما معروومة جالنسممبة 
 يد للبنتج.داست دام س

 مراحل تطوير المنتج الجديد:
 :اآليت  3 – 5 أل مت يل مراحل تطوير املنتج اجلديد جالنأل ران  

 

 توليد األفكار

Idea generation 

 غربة األفكار

Idea screening 

 اختبار المفهوم

Concept test 

 تقديم نموذج أولي للمنتج

Provide aprototype of the product 

 تطوير المنتج واختباره 

Product development and testing 

 تقديم المنتج بشكل نهائي

Commercialization 

 (3 – 5الشكل )
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 مرحلة جمع األفكار: – 1
إىل مممممل مصممممادر داخليممممة وخارسيممممة  وبالنسممممبة  اجلديممممدةيممممتن امممم  انوأممممار  ممممل املنتجممممات 

ملصممممادر الداخليممممة نمممم  ر جع مممماا منهمممما  لممممج سممممبيل امل ممممار  العمممماملني يف املن بممممة  والتقممممارير ا
منهمما  املسممتهلأول واملناوسممول ملصممادر اخلارسيممة إىل االصممادرة مممل املن بممة ..  اممما جالنسممبة 

 واملوي ول.. .
 غربلة األفكار: – 2

يقصد ىتا تقيين انوأار ال  د اعهما يف املرحلمة انوىل ممل حيمأ ممد   مالحية انوأمار 
لتتقي  املدا  املن بة  نن  احياناا اد  د جع  انوأار سيدة لأنها بم  ااجلمة للتطبيم  

إنمم    ة للبن بممة لمم ا جيممب اسممتبعادملا  وملنمما  أممل القمموراو ت تنسممجن ممم  المأانممات املاليمم
يف ملممم   املرحلمممة يمممتن اسمممتبعاد انوأمممار الممم  ت تنسمممجن مممم  املمممدا  املن بمممة والمأانيمممات 

 املالية ووااعية التطبي .
 اختبار المفهوم: – 3

ملنمما يممتن  ويممل انوأممار اجليممدة إىل مفهمموم املنممتج مممل خممالر  ديممد خصممائص وموا ممفات 
ملقممرتف وتقممدير الطلممب املتوامم  وانرجمماف  ا تقمموم املن بممة جاختبممار ملمم ا املفهمموم  لممج املنممتج ا

  ينة مل املنرتيل املرتقبني مل خالر طرف اسئلة  ليهن ملعروة ردود اوعاهلن حنو النرال.
 تقديم نموذج أولي للمنتج: – 4

سمممليباا  ومممعل ملممم ا إذا  انمممت نتيجمممة املرحلمممة السممماجقة سيمممدة   عمممج إذا  مممال اختبمممار املفهممموم 
سمميقود املن بممة إىل جنممال شمموذر  ممري، للبنممتج مممل خممالر العبممل  لممج إنتممار  بيممات  ممغ ة 

 مل املنتج اجلديد ا تقييب .
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 تطوير المنتج واختباره: – 5
ملنا يتن  ر  املنتج للبي  جأبيات ا م  ممل الأبيمات الم  د طرحهما يف املرحلمة السماجقة  
ا القيممام جممعسرال اختبممارات مممل خممالر تقممدمي املنممتج لعينممة مممل ان مم اص  ا ي طلممب مممنهن 

وجعمد ايمام املن بمة  راابمة املبيعممات و بليمات النمرال املتأمررة ممل ابمل انوممراد  تقيمين املنمتج  
لنتيجممة ذلمم  تقمموم املن بممة جاتنتقممار إىل املرحلممة التاليممة إذا  انممت نتممائج اتختبممارات  بعمماا تو 

 سيدة.
 تقديم المنتج بشكل نهائي للسوق: – 6

ا تباداا  لج نتيجة املرحلة الساجقة سوال ااممت املن بمة جمعسرال تعمديالت ام ت  وعهنما تقموم 
ومتاجعممممة ذلمممم  مممممل خممممالر مراابممممة جع ممممداد جرنممممامج تسممممويقي متأامممممل وتنفيمممم    لممممج الواامممم  

 املبيعات وسلو  املستهل  حنو النرال.
 مفهوم الخدمة:

 Kotler & Armstrong ممر  
اخلدمممممممممة  لممممممممج اهنمممممممما سننمممممممماط او 
منفعممة يممتن تقممد ها مممل طممر  إىل 
طممممممممممر  آخممممممممممر يف  ممممممممممأل بمممممممممم  
ملبمممموف  وت يرتتممممب  ليهمممما نقممممل 
امللأيممة  واحيانمماا ملمم   اخلدمممة اممد 
تأممول مرتبطممة/ بمم  مرتبطممة  نممتج 

  .85مادئس  نا ر  تراال  ص 
س بليمممممة إنتمممممار منفعمممممة بممممم  ملبوسمممممة جالدرسمممممة  جأهنمممممااخلدممممممة  Adrian palmerو مممممر   

ممما  ممد ذاهتمما او  سممعر سمموملرئ مممل منممتج ملبمموف  حيممأ يممتن مممل خممالر ائ إساسممية  ان
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 أل مل ا أار التبادر إ با  حاسة او رببة   صية لد  العبيمل او املسمتفيدس  جنم  
  .33   يد الطائي  ص  العال

 خصائص الخدمة:
صممائص الممم  تتبيممز ىتممما اخلدمممة  والممم   أممل توضممميتها ممممل ت جممد ممممل ال ممارة إىل املمممن اخل

 :اآليت  4 – 5خالر النأل ران  

 
 ( خصائص الخدمة4 – 5الشكل رقم )

 :Intangibilityالالملموسية  – 1
تعين مل   اخلا ية ال اخلدمة ت يستطي  املسمتفيد ال رأمن  ليهما ابمل النمرال  لمج  أمي 

 بممما ال اخلدمممة لممميي هلمما وسمممود مممادئ وجالتممما  ت يسمممتطي  ممما ملمممو  ليمم  ا مممار يف السممل    
املستفيد ال يدر ها جا واف ابل النرال  لم ل  نالحمم ال العديمد ممل املن بمات تلجمأ إىل 
إضممماوة  نا مممر ملبوسمممة لل دممممة لتنمممجي  املسمممتفيد  لمممج  مممرال ملممم   اخلدممممة   مممأل هتممممتن 

لول ا الامممة  وبمممل املبأمممل ال جاندلمممة املاديمممة لل دممممة  م مممار  ليهممما  نمممد الممم ملاب إىل  ممما

 الالملموسية

 التالزمية
عدم التجانس 

الخدمة )
 (متغيرة

 فنائية الخدمة
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تأممممول العنا ممممر امللبوسممممة ملممممي الممممديأور وانثمممماث  الضممممالة  اللبمممماف املوحممممد للعمممماملني يف 
  الول ا الاة.

 :Inseparabilityالتالزمية  – 2
ن  يف مع من ا ماتت إ إذفصل جني مقدم اخلدمة واملستفيد منها  لتعين مل   اخلا ية  دم ا
ومما ال  ت يسممتطي  ال يقممدم خدمتمم   اممص النممعر  جممدول وسممود ت  أممل الفصممل جينهبمما  

املستفيد  وال ئ جنال  لج املعلومات ال  يقمدمها سميتن تقمدمي اخلدممة لم   و م ل  الطبيمب 
وهممو ت ينمم  ص ا الممة املرضممية للبممري  جممدول وسممود   جينبمما ملنمما  جعمم  ا مماتت المم  ت 

غسل السيارات  وليي ملنما  ضمرورة لوسمود تستلزم وسود املستفيد  با ملو ا ار  لي  يف م
  لم ل   أمل القمور لم  املستفيد جعين   وبل املبأل إرسمار ائ  م ص ليمتن تقمدمي اخلدممة

ل اخلدمممة  نممدما توسمم  إىل سسممن املسممتفيد وهنمما ت يسممتطي  الفصممل جينهبمما  اممما إذا  إ  ملنمما
ا واتسمتغنال  ممل  انمت اخلدممة موسهممة إىل ممتلأمات املسممتفيد  وبمل املبأممل الفصمل جينهبمم

 ح ور املستفيد جعين .
 :Variabilityعدم التجانس )الخدمة متغيرة(  – 3

 ي قصممد جعممدم  مماني اخلدمممة جأنمم  ت  أممل ملقممدم اخلدمممة ال ي ممبل تقممدمي مسممتو  اخلدمممة
 مممدم القمممدرة  لمممج تنبمممي  اخلدممممة ممممل ابمممل ممممورد اخلدممممة  لممم ل   أمممل  وملممم ا يعمممين  نفسممم 
 خيتلف مل من بة خدميمة إىل اخمر  والم  تأمول  املمة يف المارل مستو  اخلدمة إالقور 
حممممد ذاهتمممما   بمممما ال يف   و مممم ل  خيتلممممف مسممممتو  اخلدمممممة جممممني اناسممممام يف من بممممة نفسمممم 

مسمممتو  اخلدممممة يف القسمممن الواحمممد خيتلمممف ممممل مويمممف إىل آخمممر  حممم  إل املويمممف جعينممم  
ن  اد يأمول معرضماا ل مر  آخر  نإىل يأول مستو  اخلدمة ال ئ يقدم  ملتلفاا مل وات 

يمممم   ممممما جيعممممل مسممممتو  تقممممدمي اخلدمممممة  لممممج  ممممعيد و ممممتي او نفسممممي او استبمممما ي يمممم ثر 
 الن ص نفس  متغ اا.
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 :Perishabilityفنائية الخدمة  – 4
وملمم ا اخلدمممة اتسممتفادة منهمما   متلق ممي نممد ايممام مممورد اخلدمممة جتقممدمي اخلدمممة  ويجممب  لممج 

ال اخلدمة ت  أل ال ختز ل إىل وات تح  ليتن اتستفادة منها   لمج  أمي مما ملمو  يعين
 ا ار  لي  يف السل   حيأ إل السل   أل ختزينها.

 المزيج التسويقي الخدمي:
 :اآلتيةاملت بل العنا ر  7Psيع    ل املزيج التسويقي اخلدمي  ا يسبج جم 

 :Productالمنتج/ الخدمة  – 1
 منا  وامسمتو  سمودة اخلدممة  و يت بل ملم ا العنصمر العواممل املتعلقمة كصمائص اخلدممة  

 اخلدمة ..
 :Priceالسعر  – 2

يت ممبل ملمم ا العنصممر سممعر اخلدمممة وملممام  الممرجح المم ئ يتقاضمما  مممورد اخلدمممة وا سممومات 
 املقدمة ووسائل الدو .

 :Promotionالترويج  – 3
تننمي  و و  املستهد   ويت بل  مالا ممل  ال مالل    ل الرتويج وسائل اتتصار م  الس

 التسوي  املبا ر .و العالاات العامة  و البي  الن صي  و املبيعات  
 :Placeالتوزيع  – 4

   ل التويي  مواا  موردئ اخلدمة و يفية الو ور إليهن.
 :Peopleاألفراد  – 5

 ويت بل  الا مل مقدمي اخلدمة واملستفيديل منها.
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 :Physical evidenceالدليل المادي  – 6
اللوحمممممات  و ينمممممبل المممممدليل املمممممادئ املعمممممدات املوسمممممودة يف جيئمممممة تقمممممدمي اخلدممممممة  انثممممماث  

و مم ل  ال ممرو  ا يطممة  درسممة ا ممرارة  ال وضممال  املوسمميقج ..  ورممموي   الممديأور ... و 
وا مميال اخممر  م ممل  النممارات التعريفيممة المم  تسممت دمها  ممر ات الطمم ال   نا ممر  تراممال  

  .48ص 
 :Processالعمليات )اإلجراءات(  – 7

 تت ممبل وهمميمت ممل انسمماليب المم  مممل خالهلمما يقممدم مممورد اخلدمممة اخلدمممة للبسممتفيد منهمما  
التفممما الت الممم   مممدث جمممني ممممورد اخلدممممة واملسمممتفيد منهممما  وبممم الا: ت يسمممتطي  ا مممال  ال 

والم  يمتن   يقدم خدمة  اص النمعر  إت جنمال  لمج التفا مل جينم  وجمني املسمتفيد ممل اخلدممة
و لج اساسمها يقمدم ا مال   ممورد   مل خالهلا تقدمي املعلومات حور اصة النعر املطلوجة

 اخلدمة ل . اخلدمة 
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 أسئلة الفصل الخامس
 :اآلتيةالسؤال األول: أجب بصح أو خطأ على األسئلة 

 خطأ صح السؤال
املنممتج انساسممي  الفعلممي  ملممو  بممارة  ممل السممبب ا قيقممي  – 8

 ال ئ يدو  املنرتئ لنرال املنتج.
  

املنممتج املرتقممب  ا تبممل  ملممو  بممارة  ممل اخلصممائص ا تبممل  – 2
 إضاوتها يف املستقبل للبنتج.

  

ممممممرة جأسممممممعارملا املرتفعممممممة جنممممممأل نسمممممم،  – 3 تتبيممممممز السممممممل  امليس 
   وتوورملا يف  دد حمد د مل املناو  التوييعية.

املممواد انوليممة ملممي املممواد المم  ت تممدخل جنممأل اساسممي يف  – 4
 إشا تسا د  لج النتار.إنتار السلعة و 

  

   تبدا  بلية تطوير املنتج  رحلة برجلة انوأار. – 5

 :يأتيالسؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة/ األكثر صحة مما 
 تبدا  بلية تطوير املنتج جم: – 8
A – .تقدمي شوذر او  للبنتج  C – انوأار توليد. 
B – .اختبار املفهوم   D – .برجة انوأار 
 الطاجعة املوسودة يف  ر ة الغزر والنسيج مل: تعد – 2
A – .املواد التتويلية   C – .املعدات انساسية 
B – املسا دة املعدات.   D – . ب  ذل 
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تممد ج املممواد المم  تسممت دم جنممأل اساسممي يف إنتممار املنممتج  وتعممد سممزلاا منمم   وت يممتن  – 3
 إسرال تعديالت  ليها  ند است دامها:

A – .مواد  ويلية   C – .معدات مسا دة 
B – اولية مواد.    D – . ب  ذل 
 يع    ل العدد الألي خلطوط النتار ال  متلأها املن بة جم: – 4
A – .ب  مزيج املنتجات   C – .طور مزيج املنتجات 
B –  املنتجات مزيج اتسا.  D – .اني مزيج املنتجات  
 مممبنة ا ممم   و المتممم   و مممأل   البطاامممة التعريفيمممة الممم   مممدد ملويمممة املنمممتج واملت تمممد ج – 5

 :وتصبيب 
A – املنتج متييز.    C – .تغليف املنتج 
B – .تبيني املنتج    D – . ب  ذل 

 :اآلتيةالسؤال الثالث: ناقش األسئلة 
 ا رف اجعاد مزيج املنتجات. – 8

  .15ا  14ا  13ران   اتالساجة: الفقرة املوسودة يف الصفت
 ناا  خصائص اخلدمة. – 2

  .95ا  94ا  93ران   اتالساجة: الفقرة املوسودة يف الصفت
 ا رف مراحل تطوير املنتج. – 3

  .92ا  98ران   اتاملوسودة يف الصفتالساجة: الفقرة 
 ا رف انوا  السل  الصنا ية. – 4

  .13ا  12الساجة: الفقرة املوسودة يف الصفتة ران  
 ا رف انوا  السل  اتستهال ية. – 5

  .12ا  18ران   اتالساجة: الفقرة املوسودة يف الصفت
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 مصطلحات الفصل الخامس
 .Core productاملنتج اجلوملرئ:  -
 .Basic productاملنتج انساسي:  -
 .Expected productاملنتج املتوا :  -
 .Augmented productاملنتج الضايف:  -
 .Potential productاملنتج ا تبل:  -
 .Convenience goodsالسل  امليس رة:  -
 .Shopping goodsسل  التسو  :  -
 .Specialty goodsسل  خا ة:  -
 .unsought goodsسل  ب  مطلوجة:  -
 .Industrial goodsسل   نا ية:  -
 .Product mixمزيج املنتجات:  -
 .widthاتتسا :  -
 .Lengthالطور:  -
 .Depthالعب :  -
 .Consistencyالتجاني:  -
 .Brandالعالمة:  -
 .Brand mark أل العالمة:  -
 .Trade markالعالمة التجارية املسجلة:  -
 .Trade nameاتسن التجارئ:  -
 .Branding strategiesاسرتاتيجيات التبييز:  -
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 .Individual Brands المات وردية:  -
 .Products labelingتبيني املنتجات:  -
 .Product life cycleدورة حياة املنتج:  -
 .Introduction stageمرحلة التقدمي:  -
 .Growth stageمرحلة النبو:  -
 .Maturity stageمرحلة الن ج:  -
 .Decline stageمرحلة انضرار:  -
 .Serviceاخلدمة:  -
 .Intangibilityالالملبوسية:  -
 .Inseparabilityالتاليمية:  -
 .Variability دم التجاني:  -
 .Perishabilityونائية اخلدمة:  -
 .7Psاملزيج التسويقي اخلدمي:  -
 .Peopleانوراد:  -
 .Physical evidenceليل املادئ: الد -
 .Processالسرالات:  -
 .Product developmentتطوير املنتج:  -
 .Idea generationتوليد انوأار:  -
 .Idea screeningبرجلة انوأار:  -
 .Concept testاختبار املفهوم:  -
 .Commercializationتقدمي املنتج جنأل هنائي:  -
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 السادسالفصل 

 استراتيجية التسعير
 
 .تعريف السعر -
 قرار التسعري. يفالعوامل املؤثرة  -
 طرق التسعري. -
 سياسات التسعري. -
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 مقدمة:
تحايدددا فمل ظمددع  إىل اتعددا الاددرارات املتعباددع  السدددعر مددا ات ددر الاددرارات  ساسددديع  ال سدد ع 

اطداذ  يفإدارة التسويق ال ي حصر تدثثري  لبدن اطداذ  دلا الاسدا  إ دا  ما ق لسعر امل تج 
امل ظمدددع ت دددل  فمدددا اللددد  ك دددا الت  دددؤ   ميدددع ال بدددع لبدددن امل ت دددات إ دددافع إىل معرفدددع 

  اح امل ظمع.ر ا
يادو  املطدرتي ل دا ئدرامل  امل دتج  إذملطرتي  إىل اهمع  ال س ع يعا السعر ما العوامل امل تما

 املااراددع  ددر سددعر امل ددتج  الايمددع املارتددع املتثتيددع مددا امل ددتج  فدداذا تاادد   ددل  الايمددع املارتددع 
رر اترب ما سعر امل تج فاا  يتخل لبن اساس  قرار ئراء امل دتج  امدا يف الالدع املعاتسدع فياد

 لا  الطراء.
يع ال  رية  فما األدار كم دان الايدا   اراسدع تيصديبيع  دو  مه ملا تان السعر ك ل  ل  األ

 التسعري.
 تعريف السعر:

ثاددد  تميدددع ال ادددود الدددش سددديافعها املطدددرتي ماا دددل  ك دددا ان يعدددرعر السدددعر  طددد ل تابيددداي 
ثاددد  قيمدددع امل دددتج  الصدددو  لبدددن امل دددتج  امدددا مدددا  دهدددع ال ظدددر االقتصددداديع فددديم ا تعرييددد  

ملطدرتي  الدش ك ددا التع دري ل هدا يف قدورة ااايددع   تتحداد قيمدع امل دتج  ال سدد ع إىل ا ال سد ع 
هددا املطددرتي اتي ددع ئددرامل   اسددتخاام  ملطددرتي كم مددون امل ددافك املارتددع الددش سيحصددل لبيإىل ا

مل ددددافك املارتددددع   وليهددددا املبمددددو    ددددري إىل اامل ددددتج مااراددددع  السددددعر الددددلي سدددديافع   ال سدددد ع 
يتوقددك املطددرتي إىل دااددع ئددرامل  امل ددتج الصددو  لبددن ممولددع م ددافك مبموسددع  إذاملبمددو   
امل دافك  ددري املبموسددع تدوفر ق ددك  يدار ..م  امددا   الصديااع  اصقددلح    )الضددمان  يف متم بدع 

إىل دااددع  صددول  لبددن   الطددعور  االاتمدداء إىل ط اددع ادتماليددع لبيددايف فدديم ا ان تتم ددل 
 املبموسع.  تللك م ًل الطعور  اليخر..   ري ذلك ما امل افك  ري  امل تج
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 ال  دددا مدددا اصئدددارة   دددا إىل ان املطدددرتي يادددو   املاارادددع  دددر امل دددافك املارتدددع الدددش سيحصدددل 
السددعر الددلي سدديافع   فدداذا اادت امل ددافك املارتددع لددا السددعر  فهددلا سدديافع  ال دداذ   ا لبيهدد

قددرار ئددراء امل ددتج  امددا إذا اايضدد  امل ددافك املارتددع لددا السددعر فهددلا مددا ئددثا  العددا   لددا 
 ا اذ قرار الطراء.
 الدش مدا   جيع اال ا سن ان السعر ايضاً يرت ط  الاوة الطدرامليع لبمطدرتي  إ افع إىل ذلك

 ئثهنا ان حتث املطرتي لبن اصقاا / العا   لا ا اذ الارار الطراملي.
 قرار التسعير: فيالعوامل المؤثرة 

قدددرارات التسدددعري   الدددش ك دددا  يفن مدددا العوامدددل الااابيدددع  اؤارديدددع املدددؤثرة ا  دددام ممولتددد
 :اآليتم 1 – 6تو يحها  الط ل رقا )

 
 قرار التسعير في( العوامل المؤثرة 1 – 6الشكل رقم )

 
 
 

 األهداف التسويقية. -

 المزيج التسويقي. -

 التكلفة. -

 المنافسة. -

 الطلب. -

 .المؤثرات القانونية -
 األوضاع االقتصادية. -
 الموردون. -

 قرار التسعير

 الخارجيةالعوامل  العوامل الداخلية
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 العوامل الداخلية:
 األهداف التسويقية: – 1

ل ددا حتايددا امل ظمددع األ دداار التسددويايع الددش تسددعن إىل حتاياهددا  فاهنددا جيددع ان تضددك يف 
يف سعر امل تج الش تاو   تحايا   فه دام العايدا مدا األ داار التسدويايع املتم بدع   س اهنا

الصدددع  اسدددت ل  الو دددك الت افسدددي  ال اددداء يف السدددوق  تعظددديا الدددر    قيدددادة امل دددتج  ايدددادة
 التسويايع ...

اسدت ل  الو ددك اال ت داري يف السددوق يف فمد لً ل داما يتم ددل اادار التسددوياي لبم ظمدع 
 سد ع لدا   دددود م افسدر مل ت ددات امل ظمدع  فدان امل ظمددع يف  دل  الالددع سدتاو   تحايددا 
  سعر مرتيك مل ت اهتا   ي ما ل داما ي دون  دافها لبدن املداو ال ويدل  دو ال اداء يف السدوق

ك ل  لا ااار امهيع اتدرب مدا  دار حتايدق  إذحايا سعر م خيض لبم تج  تاو   تفه ا 
 يف  ا  تان ااار الدلي تسدعن إليد  امل ظمدع  دو تعظديا الدر    فاهندا تادو   و دك   الر  

مددا األسددعار  إ ددافع  ددامد ر دد  ردداد  ااتيددار السددعر الددلي  اددق اددا اقصددن ر دد   العايددا
 مم ا.
 :costكلفة تال – 2

تادددو  امل ظمدددات  تحايدددا سدددعر م ت اهتدددا لبدددن اسدددا  إ دددافع  دددامد ر ددد  لبت بيدددع ال بيدددع 
 fixed cost   ا ال  دا مدا اصئدارة إىل ان الت بيدع ال بيدع تتضدما الت بيدع ال ا تدع لبم تج  

  فالت بيدع ال ا تددع  دي الت بيدع الدش ال تت دري  ت دري مسددتوو variable cost الت بيدع املت درية 
اصاتددداا  امل يعدددات تاصجيدددار   ي مدددا الت بيدددع املت دددرية  دددي الت بيدددع الدددش تت دددري  ت دددري مسدددتوو 

 اصاتاا  امل يعات تت بيع املواد األ ليع.
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 :Marketing mixالمزيج التسويقي  – 3
ادرو  ال يدتا كمعد   لدا ل اقدر املد يج التسدوياي األحتاد امل ظمع سدعر امل دتج  فهدلا ل اما 

دددودة لاليددع  فهددلا جيعددل امل ظمددع تاددو   ا إ ددا  الت امددل مددك  عضددها  فع دداما ي ددون امل ددتج ذ
امل ظمدع  ت  يدف  تحايا سعر مرتيدك يت اسدع مدك  دل  ا،دودة   تدللك األمدر ل داما تادو  

رار اصللادات لدا م دتج مدا  فهدلا مدا ا،هود الرت جييع  فمد لً قدا تادو  امل ظمدع   يدادة  ت د
إىل ئثا  قيا  امل ظمع  تحايدا سدعر يثادل يف السد ان مدا ا إاياقد  لبدن الدرت يج    ال سد ع 

فاهندا تثادل ذلدك لتوايك األمر ذات   فع اما تادرر امل ظمدع مد    دامد ر د  مرتيدك لبوسد اء ا
 الس ان ل ا حتايا سعر امل تج.يف 
 :Product quality leadershipقيادة جودة المنتج  – 4

 ثسدعار تسعن  عض امل ظمات إىل متيي  ايسها يف السوق  ذلك ما ال  طدرح م ت دات 
  5الدددد فمددد لً ف دددادق  ت اسدددع  دددل  امل ت دددات لمدددلء متميددد يا إذمرتيعدددع ذات ددددودة لاليدددع  

مدا مسدتوو رفيدك  اد الءت ون ااماهتا ذات ددودة لاليدع   ثسدعار مرتيعدع  تسدتهار جنو  
  متمي .

 العوامل الخارجية:
 :Competitionالمنافسة  – 1

قرارات تسعري امل ت ات  فل  ا لبم ظمع ل داما حتداد سدعراً  يفتؤثر امل افسع  ر امل ظمات 
 امل ظمات امل افسع     ا اواد   التر: يف الس انان تثال ما مل ت اهتا 

متطددددداهع  فه دددددا ال تسدددددت يك امل ظمدددددع ان متيددددد  ايسدددددها الالدددددع األ ىل: إذا تااددددد  امل ت دددددات 
 السدددددعر   إ دددددا تضدددددك سدددددعراً قري ددددداً مدددددا اسدددددعار امل ظمدددددات امل افسدددددع تدددددي ال ي صدددددرر ل هدددددا 

 املستهب ون.
الالع ال اايع: إذا تااد  امل ت دات  دري متطداهع   تتميد  كمواقديات  اصدامل، معي دع  فه دا 

مي     لدا م افسديها الدليا ال كتب دون م دل  دل    لا السعر تت  حتاد امل ظمع سعراً مرتيعاً 



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 881 - 
 

اؤصامل،  املواقيات املتمي ة يف م ت داهتا   ك دا   دا ان يادو  امل افسدون  تابيدا ا     دا 
 :ن ما امل ظمات مهااا  يف السوق يودا اولإك ا الاو  
 سدد ع  الددش ت داا  تحايدا اسددعار مل ت اهتداامل ظمدات امل ظمدات الااملدداة:   دي  :ال دون األ  

 متتعها كمرت  مايل قوي.
ال ددددون ال دددداا: امل ظمددددات التا عددددع:   ددددي امل ظمددددات الددددش حتدددداد اسددددعاراً مل ت اهتددددا  عددددا قيددددا  

 امل ظمات الااملاة  تحايا اسعار مل ت اهتا.
 :demandالطلب  – 2

 يعددربع لددا الت ددري يف ال بددع اسدد ع إىل الت ددري يف السددعر  املر اددع السددعريع  فدداذا تددان الت ددري يف
ال ميدددع امل بو دددع اتدددرب مدددا الت دددري يف السدددعر  فدددان  دددلا يدددا  لبدددن ان املسدددتهب ر لدددايها 

  التايل ال بع ي ون مرااً  اما يف الالع املعاتسدع ل داما ي دون الت دري يف    ساسيع سعريع
اقددل مددا الت ددري يف السددعر  فددان املسددتهب ر لددي  لددايها  ساسدديع سددعريع   التددايل ال بددع 

 :اآليتم 2 – 6ك ا مت يل الالتر  الط ل رقا )ال بع  ري مرن    

 
 (2 – 6الشكل )
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 الظروف الحكومية: – 3
آادددر  فتددداال الا لدددع يف حتايدددا األسدددعار ي دددون إىل  تبدددف الادددواار ال وميدددع مدددا متمدددك 

  ددرياتر مهددا  ال رياددع األ ىل: ل دداما تتدداال ال ومددع  طدد ل م ائددر  يددر  اسددعار معي ددع  
  ذلك لتم ك است ل  امل ت ر لبمطرتيا.م ًل األد يع تتحا اقصن ل عض امل ت ات  

اسدددترياد املدددواد  فدددر   دددراملع معي دددع لبدددن مدددا ادددل ال ريادددع ال اايدددع: طريادددع  دددري م ائدددرة  
امل يعددات  فهددلا مددا ئددثا  ايددادة الت بيددع لبددن امل ظمددع  لددللك فددان امل ظمددع ل ددا   األ ليددع  

 حتايا اسعار م ت اهتا  جيع ان تثال يف الس ان ما ا فر   ما ق ل ال ومع.
 األوضاع االقتصادية: – 4

إن تددل م ظمددع تعمددل يف  ي ددع مددا   جيددع لبددن امل ظمددع ان ترالددي الظددر ر االقتصدداديع اددل  
قا ت ون   ام  الع ما ال ساد  يف  لا الو دك فدان الادارة الطدرامليع اا  ال ي ع  فهلا يعين 
  التايل سي خيض ال بع لبن الطراء  لبن ل   ما  دو لبيد  الدا    لألفراد ست خيض

ا تعمددا امل ظمددع إىل حتايددا اسددعار مرتيعددع مل ت اهتددا مددك مرالدداة الو ددك يف  الددع الددر اا  فه دد
 الت افسي املودود.

 الموردون: – 5
ودددع لبددن امل ظمددع الددش تتعامددل معهددا فددك اسددعار املددواد األ ليددع  فهددلا ي  ل ددا قيددا  املددورديا  ر 

 تدللك  ىل رفدك اسدعار م ت اهتدا إل ا تسعري ا مل ت اهتا ان تثال  لا يف السد ان  فتعمدا 
ق  ص ر املدددورد ن امل ظمدددع لبدددن  دددوامد ر ددد  مرتيعدددع )طددد  طدددالبيددد  الدددا  فيمدددا إذا سدددا   

 م.641
 طرق التسعير:

 :يف اآليتلاي ا ممولع ما طرق التسعري املتم بع 
 .Cost-plus pricingالتسعري لبن اسا  الت بيع املضافع  – 1
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 Break-Even analysis andالتسعري لبن اسا  اا ع التعاد   األر اح املستهافع  – 2

target profit pricing. 
 .Perceived value pricingالتسعري لبن اسا  الايمع )امل يعع املارتعم  – 3
 :Cost-plus pricingالتسعير على أساس التكلفة المضافة  – 1

 مدا ق دل امل ظمدع )العاملدا املر دو فيد  تعتما  ل  ال ريادع لبدن إ دافع  دامد ر د  مر دو  
 :اآلتيعلبن امل يعاتم إىل الت بيع   ك ا  سا  السعر  فق املعادلع الريا يع  في 

امل يعات لبن املر و  العاملا -1 السعر = 
 الوا اة الو اة ت بيع

                          
Ds1

uc
P


      (Kotler, Armstrong, Saunders, P700) 

P و  :Price .السعر 
uc ت بيع الو اة الوا اة ما امل تج :unit cost. 
Ds  لبن امل يعات في  : العاملا املر وDesired return on slaes. 

 مثال:
 فاددداً ل ريادددع التسدددعري لبدددن اسدددا   xان حتددداد  مل دددتج يف مدددا السدددعر الدددلي تر دددع امل ظمدددع 

 .  صاتدداا  200.000الت بيددع املضددافع  لبمدداً ان امل ظمددع تتحمددل ت بيددع مت ددرية مادداار ا 
 .    100.000ئهرياً  إ افع إىل ان الت بيع ال ا تع لبم تج  ب د   x  اة ما امل تج  20

 ما ت بيع امل يعات. %30مااار  في  لاملا مر و   حتايقتما ان امل ظمع تر ع يف 
 الحل:

Ds1

uc
P


  

 .xحنسع ت بيع الو اة الوا اة ما امل تج 
 الت بيع ال بيع = الت بيع ال ا تع + الت بيع املت رية
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                =200.000 + 100.000  =300.000  .  
ت بيع الو اة الوا اة = 

20

000.300  =15.000  .  

=  xسعر امل تج 
)3.01(

15000


  =10.500  .  

 ة:فدهالتسعير على أساس نقطة التعادل واألرباح المست – 2
Break – Even Analysis and target profit pricing: 

يتا  سا  السعر  إذتعتما  ل  ال رياع لبن حتايا السعر اللي  اق لبم ظمع ار ا اً  
صيرادات البن اسا  اا ع التعاد    املاصود   ا ع التعاد  ال ميع الش تتسا و ل ا ا 

ال بيع مك الت اليف ال بيع   ك ا استخاا  املعادلع الريا يع لسا    ا التعاد  لبن 
 :اآليتال حو 

الوا اة لبو اة املت رية الت بيع - الو اة  يك سعر  ا التعاد  = 
 ال بيع ال ا تع الت اليف

 م282  ص  آار ن  اتريا ل ا )
 مثال:

الوقددددو  إليدددد  لتحايددددق التعدددداد   إذا  الدددد  يف مددددا   ددددا امل يعددددات الددددلي تر ددددع امل ظمددددع 
 .   لبمددداً ان امل ظمدددع تتحمدددل ت بيدددع مت ددددرية  20 سددددعر  xالو ددداة الوا ددداة مدددا امل دددتج 

 300.000 .  لبو دداة الوا دداة  تمددا تتحمددل امل ظمددع ت بيددع ثا تددع مادداار ا  10مادداار ا 
  .  س وياً.

 الحل:
  ا التعاد  = 

2010

000.300


   اة تميع التعاد . 30.000=  

  داة فاهندا حتادق التعداد    د   30.000  ا ك ا الاو  إن امل ظمدع إذا  قدب  إىل تميدع 
  داة  الدش  دي   دا  30.000جيدع لبيهدا ان ت يدك ات در مدا   تسدت يك ان حتادق ار ا داً  
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  دداة فاهندددا حتاددق ار ا ددداً   30.000مدددع تميددع التعددداد  التعدداد   كمعدده ااددد  إذا ملددا ات امل ظ
 :اآليتم 3 – 6 ك ا التع ري لا ذلك  الط ل رقا )

 
 :Perceived value pricingالتسعير على أساس القيمة )المنفعة المدركة(  – 3

تاددو   ددل  ال رياددع لبددن حتايددا سددعر امل ددتج  فادداً لبم يعددع الددش ياددامها لبمطددرتي   ال تاددو  
 .   امدا  5000لبن اسا  ت بيع امل تج  فم لً قا ت بعف  د ع ال عا  يف م عا ئدع  

  . . 150.000فاا ت بي   5starsإذا ر ع اليرد ان يت ا    ل  الود ع يف ف اق 
يعددع الددش يثاددل ا املسددتهبك يف الدداالت املددلتورة سددا ااً متيا تددع     ددا ك ددا الاددو  إن امل 

ان يف  لبددن ذلددك يددتا دفددك اسددعار بتبيددع مددا ق ددل املسددتهبك  فود ددع ال عددا  الددش ير ددع 
يت ا ادا اليدرد يف م عددا ئدع  ت دون مددا اددل إئدد ان  اددع ا،دون   ي مددا إذا ت دا   الود ددع 

ور  االاتمدددداء إىل ط اددددع ادتماليددددع لاليددددع ي ددددون مددددا ادددددل الطددددع stars 5ذاهتدددا يف ف دددداق 
 املستوو   الطعور  االاتماء إىل  ي ع متمي ة.

اإليرادات، التكاليف 
 الكلية
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 سياسات التسعير:
 سياسات تسعير المنتجات الجديدة: – 1

  ما السياسات التسعرييع مها:رتتضما اول
 :Market skimming policyشط السوق قسياسة  –أ 

   ددام يف السددوق مددا لايدد  تادو  امل ظمددع  فادداً اددل  السياسدع  تحايددا اقصددن سددعر لبم دتج  
  مث ت دددداا امل ظمددددع  تخيدددديض مرتيددددك لبم ددددتج دفددددك   ددددلا سددددعرداددددل مرتيددددك  الاددددادر لبددددن 

األسددعار  طدد ل تددارجيي     ددا سدديتحاق  ددامد ر دد  مرتيددك    ددا م يعددات قبيبددع     ددام 
 لاة ئر ذ الستخاا   ل  السياسع:

  دود اصامل، متمي ة لبم تج  الش مدا ئدثهنا تابيدل املر ادع السدعريع لب بدع لبدن امل دتج 
 ا،ايا.

   يدتا فصدل الطدرامل  الادادرة لبدن دفدك  إذسهولع اليصل  ر الطرامل  املودودة يف السدوق
 سعر مرتيك لا اآلاريا.

  لبم دددتج  فر  ددداامللاالتحدددو  إىل م دددتج آادددر  سددد ع لدددا  تدددو لبدددن لدددا  قدددارة املسدددتهب ر
 ا،ايا.
 :Market – penetration policyسياسة اختراق السوق  –ب 

  التدددايل   تعتمدددا امل ظمدددع  فدددق  دددل  السياسدددع لبدددن حتايدددا سدددعر مددد خيض لبم دددتج ا،ايدددا
حتايدددق  دددامد ر ددد  قبيدددل    دددا م يعدددات مرتيدددك   ك دددا اسدددتخاا   دددل  السياسدددع ل ددداما 
ي ون   ام لاد ت ري مدا املطدرتيا يتدثثر ن  طد ل ت دري  السدعر املد خيض   ل دا اايدا  

تخيدددديض اسدددددعار ا   يف  ددددا   ددددددود  ت بيددددع إاتدددداا امل دددددتج ا،ايددددا ممددددا يسدددددم  لبم ظمددددع 
يدددديض السددددعر تددددثداة لبم افسددددع  فه ددددا تب ددددث امل ظمددددع إىل م ظمددددات م افسددددع تعتمددددا لبددددن  

  ييض اسعار ا.
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 :Psychological pricing policyسياسات التسعير النفسي )السيكولوجي(  – 2
ملسددتهبك ال هدداملي إىل اتعتمددا امل ظمددع  فادداً اددل  السياسددع لبددن حتايددا سددعر امل ددتج  ال سدد ع 

التمدددداداً لبددددن الددددا افك العاطييددددع ات ددددر مددددا الددددا افك العابيددددع   الددددلي يتخددددل قددددرار  الطددددراملي
  تتضما  ل  السياسات:

 :Odd- Even pricing policyسياسة التسعير الكسري  –أ 
تادددو  امل ظمدددع  تحايدددا سدددعر امل دددتج   سدددور الو ددداات ال اايدددع   اادددار مدددا ذلدددك إ ددداء 

 (2999) سدعر  xا سدعر م دتج امل ظمع لبمطرتي  الاقع حبسا  الت اليف  فم لً يدتا حتايد
 .   فهدددلا السدددعر يع دددي إ ددداء لبمطدددرتيا  دددثن امل ظمدددع تااددد   (3000) .   ددداالً مدددا 

 دقياع يف  سا  ت الييها.
 :Prestige prices policyسياسة أسعار التفاخر  –ب 

  دام  عدض املسدتهب ر الدليا  إذ إنتعتما  ل  السياسع لبن حتايا سعر مرتيك لبم دتج  
السددعر املرتيددك ألهنددا ير  ددون  ددر السددعر املرتيددك  مسددتوو دددودة  يطددراء امل ددتج ذياومددون  

امل دددتج  لدددللك يا بدددون لبدددن ئدددراء  دددلا امل دددتج  ددد  يطدددعر ا  تميددد  ا لدددا  دددري ا. )رمدددا 
 م.116الصرييف  ص 

 سياسات أسعار الخصم:
 :اآليتتتضما  ل  السياسات 

 :trade discountالخصم التجاري  –أ 
تاددو  امل ظمددع  تاددا   يدديض يف قيمددع امل يعددات لبوسدد اء لادداء  إذيسددمن  اؤصددا الددو ييي  

د   لبوسد اء تت دار ا،مبدع     قيامها   عض الو املف التسويايع    التايل فان  دلا اؤصدا ك 
 ملار الت  ملع  الوتلء.  
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 :Quantity discountخصم الكمية  –ب 
دددد   اصددددا ال ميددددع املطددددرتيا مددددا ادددددل تطدددد يعها لبددددن ايددددادة ال ميددددات املطددددرتاة مددددا    ك 

 ال ضالع.
 :Cash discountالخصم النقدي  –ج 
يتم دل يف قيدا  املطدرتي  سدااد  إذالن خبصا تع يل الافك   يتا  لا ل دا ال يدك اآلددل  ي  

 قيمع ال ضالع ق ل مولا االستحااق.
 :Season discountالخصم الموسمي  –د 

يتا تاا  اؤصا املومسي يف اليدرتة الدش تتصدف  اايدا  ال بدع لبدن امل ت دات يف مواسدا 
معي دددددع )ليسددددد  مواسدددددا االسدددددتهلمم  تمددددد   اصدددددا لبدددددن املدددددااف  ال هر امليدددددع يف فصدددددل 

 الصيف.
 :Segmental pricing policyسياسة التسعير القطاعي  – 3

إىل تاددددو  امل ظمددددع  فادددداً اددددل  السياسددددع  تحايددددا اسددددعار متيا تددددع مل ت اهتددددا  ذلددددك ال يعددددود 
امدور اادرو  قدا ت دون الادتلر ئدر ع العمدلء  إىل االاتلر يف الت اليف فاط   إ دا 

ئددد ل امل دددتج   ك دددا تو ددديحها لبدددن ال حدددو   امدددان تادددا  امل دددتج    مواقدددك تادددا  امل دددتج    
 :اآليت
 :Product – form pricingالتسعير وفقاً لشكل المنتج  –أ 

تا تااكدد  لبمسددتهبك  فمدد لً العصددري الددلي يددتا يددج  فادداً لبطدد ل الددلي يتيددا ت سددعر امل ددت  
تع  تدددد  دااددددل لبددددع اداديددددع   تبددددف سددددعر  لددددا ذلددددك الددددلي يددددتا تع  تدددد  دااددددل لبددددع 

  لستي يع.
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 timeلمنععععتج للمسععععتهل  التسعععععير وفقععععاً للوقععععل العععع ي تععععم خ لعععع  تقععععديم ا –ب 

pricing: 
يتيددا ت سددعر امل ددتج  فادداً لبوقدد  الددلي ا تااكدد  لبمسددتهبك  فمدد لً  دداد قددالون اللقددع 

 سعراً مرتيعاً ؤامات  ال  فرتة األلياد   ي ما ت ون اسعار  اقل يف  اقي األيا .
 :Location pricingالتسعير وفقاً للموقع  –ج 

لبم ان اللي ياا  امل تج ما ق بد   فمد لً تسدععر تدث  العصدري يف يتيا ت سعر امل تج  فااً 
 رل ااص  العصاملر  سعر  تبف ل   يف م عا ما  لبن الر ا ما ان الت بيع  ا اة.

 Customer – segmentالتسععير وفقععاً لشعريحة العمعع   التعي تشععتري المنععتج  –د 

pricing: 
لددليا يطددرت ن امل ددتج  فمدد لً يددتا تسددعري  د ددع يددتا حتايددا سددعر امل ددتج  فادداً لا ددان العمددلء ا

 ال عا  يف م عا ما ل ب ع ا،امعع  سعر يال لا سعر  لب ا  لامع.
 :Geographic pricing policyاسة التسعير الجغرافي يس – 4

ددد الدددش قدددا تيصدددل  ي هدددا حت    تتضدددما  دددل  السياسدددع ممولدددع مدددا السياسدددات التسدددعرييع ل م 
 ال املك ا  املطرتي  م ها:ت بيع ال ال ما ق ل 

 :uniform geographic pricing policyسياسة التسعير الجغرافية الموحدة  –أ 
   ا تتحمل امل ظمع )ال املكم ت بيع ال ال   ض ال ظر لا امل اطق ا، رافيع لبمطرتيا.

 :Free-on-Board pricing policy (Fob)سياسة تسعير الفوب  –ب 
ك ت بيددع ااددل ال ضددالع   يتحدداد سددعر  يددك ال ضددالع افالسياسددع  ددياددو  املطددرتي  فددق  ددل  

 لبن اسا  تسبيا ال ضالع يف م ان إاتادها.
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 :Zone pricing policyسياسة تسعير المنطقة  –ج 
ملمددك  ددل  السياسددع  ددر السياسددتر السددا اتر   ذلددك ألن ت بيددع ال اددل يتحمبهددا تددل مددا 
امل ظمع )ال املكم  املطرتي   ذلك ما ال  اتيداق تدل مدا امل ظمدع )ال داملكم  املطدرتي لبدن 

م ددان التسدبيا     ددا تتحمدل امل ظمددع )ال دداملكم ت بيدع ال اددل إىل م ددان  ي عدداحتايدا موقددك مدا 
ل املطددرتي ت بيددع ال اددل مددا م ددان التسددبيا إىل موقعدد  اؤدداص  دد . )ثا دد  التسددبيا مث يتحمدد

 م.302ادري   مجا  الايا املرسي  ص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 811 - 
 

 أسئلة الفصل السادس
 :اآلتيةأجب بصح/ خطأ على األسئلة  –أواًل 

 خطأ صح السؤال
األ دداار التسددويايع لبم ظمددع مددا العوامددل اؤارديددع املددؤثرة  ات عدد – 1
 قرار التسعري. يف

  

الت بيدددع املت دددرية  دددي الت بيدددع الدددش تت دددري  ت دددري مسدددتوو اصاتددداا  – 2
  امل يعات.

  

   ت بيع املواد األ ليع ما الت بيع املت رية. اعت   – 3

ي دددالن اصدددا ال ميدددع  اؤصدددا الدددو ييي الدددلي كددد   لبوسددد اء  – 4
 ماا ل قيامها   عض الو املف التسويايع.

  

 :اآلتيةثانياً: اختر اإلجابة الصحيحة/ األكثر صحة من العبارات 
ت الن طرياع التسعري الش تاو  لبن حتايا السعر   اء لبن ال ا ع الدش يتسدا و فيهدا  – 1

 اصيرادات ال بيع مك الت اليف ال بيع:
 التسعري لبن اسا  الت بيع املضافع. –ا 

 .املستهافع  األر اح التعاد  اا ع اسا  لبن التسعري –  
 التسعري لبن اسا  الايمع. –ا 
  ري ذلك. –د 
اؤصدددا الدددلي يدددتا م حددد  لبمطدددرتيا لتطددد يعها لبدددن ايدددادة ال ميدددات املطدددرتاة مدددا  – 2

 ال ضالع  و:
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 اصا ملاري. –ا 
 اصا   ييي. –  
 اصا اااي. –ا 
 .تميع  اصا –د 
ددل  – 3  بيددع ال اددل   ددض ال ظددر ت امل ظمددعت ددالن سياسددع التسددعري الااملمددع لبددن اسددا  حتمع

 :لبمطرتيا لا املواقك ا، رافيع
 سياسع تسعري امل  اع. –ا 

 .(Fob)سياسع تسعري اليو   –  
 .املو اة ا، رافيع التسعري سياسع –ا 
  ري ذلك. –د 

 :اآلتيةثالثاً: ناقش األسئلة 
 قرار التسعري. يفااقد العوامل الااابيع املؤثرة  – 1

 م.102+  104اليارة املودودة يف الصيحع )اصدا ع: 
 ااقد طرياع التسعري لبن اسا  اا ع التعاد   األر اح املستهافع: – 2

 م.109اصدا ع: اليارة املودودة يف الصيحع )
 ااقد سياسات اسعار اؤصا. – 3

 م.113+  112اصدا ع: اليارة املودودة يف الصيحع )
 ائرح سياسات التسعري الا الي. – 4

 م.114+  113اصدا ع: اليارة املودودة يف الصيحع )
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 مصطلحات الفصل السادس
 .Costال بيع:  -
 .Marketing mixامل يج التسوياي:  -
 .Product quality leadershipقيادة دودة امل تج:  -
 .Competitionامل افسع:  -
 .Demandال بع:  -
 .Cost – plus pricingالتسعري لبن اسا  الت بيع املضافع:  -
 التسعري لبن اسا  اا ع التعاد   األر اح املستهافع: -

Break-Even analysis and target profit pricing. 

 .Perceived value pricingالتسعري لبن اسا  الايمع:  -
 .Market skimming policyطط السوق: قسياسع  -
 .Market – penetration policyسياسع اارتاق السوق:  -
 .Psychological pricing policyسياسع التسعري ال يسي:  -
 .Odd – Even pricingسياسع األسعار ال سريع:  -
 .Prestige pricing policyسياسع اسعار التياار:  -
 .Trade discountاؤصا الت اري:  -
 .Quantity discountاصا ال ميع:  -
 .Cash discountاؤصا ال ااي:  -
 .Seasonal discountصا املومسي: اؤ -
 .Geographic pricing policyسياسع التسعري ا، رايف:  -



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 811 - 
 

 .Uniform geographic pricingسياسع التسعري ا، رافيع املو اة:  -
 .Free – Board pricing policyسياسع تسعري اليو :  -
 .Zone pricing policyسياسع تسعري امل  اع:  -
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 السابعالفصل 

 التوزيعاستراتيجية 
 
 .مفهوم التوزيع -
 .أنواع قنوات التوزيع -
 .اسرتاتيجيات التوزيع -
 .مؤسسات التوزيع -
 التوزيع املادي. -
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 مفهوم التوزيع:
لاخلررامات الررت تسرر ض  ولررع السررنع  تايررالوسررا و لالع ن يعررف ا التوزيررع أنرر" أنرر     رروع

 املؤسسات يف متنالل املستع نني لاملستهنكني النها يني . ان طف املنتجة م
(D. Lindon, F. Jellat, P117) 

خلفلج مرررن مكرررا   ررراج ن نرررت  للهنررران مرررن أرررف ا التوزيرررع  منررر   يتيرررع الع نيرررات الرررت تسررر ض 
 أل املستع و .اإلنتاج لللع  حتت تصفا املستهنك 

(S. Martin, J.P. vedrim, P117) 
ألررا ع أررن يتيررع النمرراطات الررت »مررن المررفما  لألررا السرريم التوزيررع أنرر    ين ررا أررف ا  ررو

متا سررررها المررررف ة مررررن ألررررو ميصررررال السررررنع لاخلررررامات م  املسررررتهنكني يف الوقررررت لاملكررررا  
املناسلني ل الك ية املطنو ة ل مقو التكاليف الت حتقر  د لرة اعاليرة مرن الفلرا لالرو   لرا  

 (.62فما ، ألا الغفو  ألا السيم، ص )زياد حم ا الم« املستهنكني اي 
منتجاهترررا    التوزيرررع هرررو النمررراو الرررميي تقررروم مرررن  يلررر  املن  رررة  تررروا  ملرررميا  كرررن القرررول 

 .الصناأيني اماهتا يف املكا  لالزما  املناسلني لن ستهنكني النها يني أل املستخامني 
ع لاخلرامات أنر" مرا يسر " ل   را هنرا مرن اإلةرا ع م  أ  املن  رة تعت را يف توا هرا لنسرن

 القنرراع التوزيعيررة لالررت  كررن تعفيفهررا أنرر" أاررا  يتيررع اتطررفاا لات العيقررات املتاا نررة، 
لالرررت تسرررهل يف لعرررو املنرررتج )سرررنعة أل  امرررة( متادرررامل  سرررتهين أل اسرررتخاام املسرررتهنك 

 (.226  )طا ق ط ، ص الصناأيالنها ي أل املمرتي 
الطفيرر  الررميي تسررنك  السررنعة أل اخلامررة مررن املنررتج »ماررا  لهنرران مررن أررف ا القنرراع التوزيعيررة 

)ثلررات مد يررا، يتررال الرراين املفسرري، ص « م  املسررتهنك أل املمرررتي الصررناأي يف السرروق
318.) 

لررميا  كررن القررول م  القنرراع التوزيعيررة هرري الطفيرر  الررميي تسررنك  السررنعة  اخلامررة ا ترراا  مررن 
، لهرررميا الطفيررر  يترررملف مرررن الصرررناأيىت لصرررول  لن سرررتهنك النهرررا ي أل املمررررتي ج لدررراملنرررت  
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  وأة من املؤسسات  اتافاد الميين تقع أن" أاتقهل القيام مبج وأرة مرن اتنمرطة لنقرو 
 املنتجات من املنتجني م  املمرتين، لتس " هميه املؤسسات  اتافاد مبناامي التوزيع.

 أنواع قنوات التوزيع:
  لقنرروات التوزيررع قررات قنرروات التوزيررع امللاةررفع لإرر  امللاةررفع، م  مررا  ي ررز قنرروات هنرران نوأررا

)ترررالف   التوزيرررع امللاةرررف أرررن إررر  امللاةرررف هرررو أرررام اسرررتخاام الوسرررطا  لالرررميين قرررا يكونرررو 
لسررررنع ا سررررتهي ية لالصررررناأية، م  ا(  النسرررلة ، مرررروزع صررررناأييتنرررة، تررررالف كز ررررة، ل ررري 

لسرنع ا سرتهي ية مرن م  ال كن تولريض القنروات التوزيعيرة امللاةرفع لإر  امللاةرفع  النسرلة 
 تاآليت( 1 – 7)  يل المكو  قل

 

 

 

 
 ( قنوات توزيعية للسلع االستهالكية1 – 7الشكل رقم )

ي كن توليحها من  ريل السنع الصناأية، م  القنوات التوزيعية  النسلة م  اأما  النسلة 
 تاآليت( 6 – 7المكو  قل )

قناة توزيعية  المستهلك النهائي المنتج
 مباشرة

قناة توزيعية   المستهلك النهائي تاجر التجزئة المنتج
 غير مباشرة

قناة توزيعية   المستهلك النهائي تاجر التجزئة تاجر الجملة المنتج
 غير مباشرة

 المستهلك النهائي تاجر التجزئة تاجر الجملة الوكيل المنتج

قناة 
توزيعية  

غير 
 مباشرة
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 ( قنوات توزيعية للسلع الصناعية2 – 7الشكل رقم )

 :استراتيجيات التوزيع
 هنان نوأا  ليسرتاتيجيات قات

 المباشر:استراتيجية التوزيع  – 1
تعت ررررا هررررميه ا سرررررتاتيجية أنرررر" قيررررام املن  ررررة  ترررروا  سررررنعها   رررراماهتا لن مرررررتين  ررررال  

 تيميتاأت ادها أن" الوسطا ، لتم و اسرتاتيجية التوزيع امللاةف ما 
 التوزيع امللاةف من  يل  لال الليع التا عني لن ن  ة. –أ 

 التوزيع امللاةف من  يل مناامي  يع  اصة  املن  ة. –ب 
اأت ررراد املن  رررة أنررر" اآل ت يف تقررراا سرررنعها   ررراماهتا  التوزيرررع امللاةرررف مرررن  ررريل  –ج 

م   اآللة الت تعت اها  عر  املن  رات يف  يرع املمرفل ات الغازيرة، ل رميلك اتمرف  النسرلة 
 .ATMآ ت الصفاا الميايت 

 المشتري الصناعي المنتج

 المشتري الصناعي الموزع الصناعي المنتج

 المشتري الصناعي الوكيل المنتج

 المشتري الصناعي الموزع الصناعي الوكيل المنتج

 قناة توزيعية مباشرة
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ض سرنعها  تقروم املن  رة  عرف  ملالتوزيرع امللاةرف أرن طفير  املوقرع اإللكررتلظ لن ن  رة،  –د 
  اماهتا أن" موقعها اإللكرتلظ، ليقوم املمرتل   المفا  أن طفي  هميا املوقع.

 .احملنينيالتوزيع امللاةف أن طفي  الكتالولات لالت يتل توزيعها أن" املمرتين  -هر 
 استراتيجية التوزيع غير المباشر: – 2

 رراماهتا لن مرررتين مررن  رريل تعت ررا هررميه ا سرررتاتيجية أنرر" قيررام املن  ررة  ترروا  سررنعها  
(، ني صررناأينياأت ادهررا أنرر" لسررطا  سرروا  أ ررانوا )كررا  يتنررة، كررا  كز ررة، ل رري ، مرروزأ

 مل رني الوسرطا  مرن ناديرة انتقرال منكيرة السرنعة،  امل لهنا    ا من اإلةا ع م  أ  هنان افقر
لرررو ي  اررري تنتقرررو م  ام  كرررا  اة نرررة لالتجز رررة تنتقرررو ملررريهل منكيرررة السرررنعة، أمرررا  النسرررلة 

 مليهل منكية السنعة لممنا اقط احليازع لليا املنكية.
تمرر و اسرررتاتيجية التوزيررع إرر  امللاةررف أرراع أنررواع مررن ا سرررتاتيجيات املتادررة أمررام املن  ررة 

 تاآليتأن" النحو 
 :Intensive distributionالتوزيع الشامل  –أ 

تعت ررررررررررا املن  ررررررررررة أنرررررررررر" ترررررررررروا  
سررنعها   رراماهتا يف يتيررع املنااررمي 
التوزيعية، ليناسب هميا النوع مرن 
رررررررررفع لالرررررررررت  التوزيرررررررررع السرررررررررنع امليس 
تتصف  سعفها املنخف  لتكرفا  
ةرررررررررررررررفا ها،  امليررررررررررررررراه املعانيرررررررررررررررة، 

 القهوع.ل السكف، ل الماي، ل 
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 :Exclusive distributionالتوزيع الحصري  –ب 
توا  سنعها   تعت ا املن  ة أن"

 رراماهتا يف منفررمي لديررا أل أرراد 
حمررالد لرراامل مررن املنااررمي التوزيعيررة، 
يناسررررب هررررميا النررررروع مررررن التوزيرررررع 
السرررنع اخلاصرررة  رررالوهفات لالرررت 
تت يررررز  مسررررعا ها املفتفعررررة  مرررركو 
 لرررررر  لرررررراامل، ليتصررررررف املمرررررررتي 
الررررررميي يمرررررررتي هررررررميا النرررررروع مررررررن 

 السنع  عام دساسيت  لنسعف.
 :Selective distributionالتوزيع االنتقائي  –ج 

تعت ررا املن  ررة أنرر" ترروا  سررنعها   رراماهتا يف أرراد معررني مررن منااررمي التوزيررع، يناسررب هررميا 
النرروع مررن التوزيررع سررنع التسرروق لالررت تتصررف  ا تفرراع أسررعا ها  مرركو نسرر  لقيررام املمرررتي 

،  اتثررررررا ، لسررررررعفاصررررررفات مررررررن ناديررررررة اةررررررودع، ا املقا نررررررة  ينهررررررا أنرررررر" أسررررررا  أرررررراع مو 
 السيا ع،... مخل.ل 

 مؤسسات التوزيع:
كا  اة نة لهل ألا ع أن   وأة من اتارفاد أل املؤسسرات الرت تقروم  رالليع م  كرا   -أ 

التجز ة لالتجا  اآل فين لاملستع نني الصناأيني، للكنهل   يليعو  لن سرتهنكني النهرا يني 
 (.26 ك يات  ل ع )حم ا ألا اهلل ألا الفديل، ص 

المرركو يف عامررو معهررا   ررا هررو مولررض أنررواع كررا  اة نررة دسررب نطرراق السرنع املت تمر ول 
 تما يميت( 3 – 7 قل )
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 ( أنواع تجار الجملة حسب نطاق السلع المتعامل معها3 – 7الشكل رقم )

 تتض ن متالف اة نة دسب نطاق السنع املتعامو ايها نوأني قات
 ( متالف يتنة تقام   وأة متكامنة من اخلامات.1)
 حمالدع.( متالف يتنة تقام  امات 6)

ماررا تع ررو أنررر"  ملمتررالف اة نررة الررت تقررام   وأررة متكامنررة مررن اخلررامات، م   النسررلة 
تقررراا  ررررامات لتجررررا  التجز ررررة  تخررررزين اللضرررراأة لنقنهررررا ملررررااة م  احلرررروااز التمررررجيعية، 

 تيميتلتم و هميه املتالف ما 
تقام هرميه املترالف   وأرة لاسرعة مرن السرنع الرت  متاجر جملة للسلع العامة: – 1 – 1

 اتدلات املنزلية.ل ا تلاو  ينها،  اتدلات الكهف ا ية،   يولا 
تقام هميه املتالف   وأة مرن السرنع الرت  متاجر مجموعة السلع المحدودة: – 1 – 2

 يولا ا تلاو  ينها،  اتدلات الكهف ا ية.
تتخصرره هررميه املتررالف يف نرروع حمرراد مررن  تاااجر جملااة للساالع المت صصااة:م – 1 – 3

 .السنع،  الماي مثيمل 

 تاجر الجملة

تجار جملة يقدمون 
 خدمات محدودة

كا  الليع 
  الربيا

كا  
 المحن

كا  
 الفاوا

كا  
 المادنات

كا  
 النقاية

تجار جملة يقدمون 
 خدمات متكاملة

متالف 
يتنة 
لنسنع 
 املتخصصة

متالف 
  وأة 
السنع 
 احملادع

متالف 
يتنة 
لنسنع 
 العامة
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متررالف اة نررة الررت تقررام  ررامات حمررالدع، يقتصررف هررميا النرروع أنرر" تقرراا م  أمررا  النسررلة 
 تيميت ع  اخلامات  تخزين السنع أل ا ستما ات التسويقية، لتتض ن ما 

تقوم متالف اة نرة  ليرع اللضراأة ملترالف  :Cash wholesalersتجار النقدية  – 2 – 1
التجز ررة، لالررميي يقرروم  الررااع نقرراامل، ملررااة م  حت  نرر  نقررو اللضرراأة م   ازنرر  أنرر" نفقترر  

 اخلاصة.
يقررام تررالف اة نررة السررنع لتررالف  :Track wholesalersتجااار الشاااحنات  – 2 – 2

 ف.تكو  هميه السنع سفيعة التن ملالتجز ة لينقنها  المادنات، 
يتفررر  ترررالف اة نرررة مرررع ترررالف التجز رررة أنررر"  :rack jobberتجاااار الر اااو   – 2 – 3

اسرررتخاام  اواررر  مرررن ألرررو للرررع السرررنع أنيهرررا مقا رررو أ ولرررة  صرررو أنيهرررا ترررالف التجز رررة 
 خيص ها أنا  يع هميه السنع.

يقرروم تررالف اة نرررة  :Drop shippersتجااار الشااحت )متعهاادو الطلبااات(  – 2 – 4
 مفا  السنع من املنتجني أن" أ  تلقر" يف  راز  املنتجرني لعرام امرتي هل املخراز  اخلاصرة 
هبرررل،  يث رررا يقررروم ترررالف اة نرررة  تج يرررع الطنلرررات مرررن كرررا  التجز رررة، أنا رررمي يقررروم  مرررحن 

 السنع من املنتجني م  كا  التجز ة، لهميه السنع مثيمل  احلايا لمواد اللنا .
يسرتخام هنرا كرا  اة نرة  :Mail order wholesalersتجاار البياع بالبرياد  – 2 – 5

يقوم ترالف التجز رة  را طيع  ملالكتالولات املتض نة لصف اتصناا الت يتعامو معها، 
منهرررا ليفسرررو طنلرررامل م  ترررالف  ايررر  أنررر" اتصرررناا املتررروافع يف الكترررالوج غ  رررا د مرررا يفإرررب

 م  تالف التجز ة. اة نة لالميي  ال ه س سنها
 :Agents & Brokersالوكالء والسماسرة  –ب 
، اررالو ي  قررا  ثنررو  اللررا ع أل املمرررتي، نيالررو ي  لالس اسررفع لرر ن الوسررطا  الررو يفي يعررا  

ل  تنقررو ملرريهل منكيررة السررنع، لممنررا يقومررو  اقررط  ليررع السررنع الررت يف درروزهتل ليتقالررو  
 ل ي   الع ولة.ل ل ي  الليع، ل أ ولة لقا  للك، ل ثنو  ل ي  املنتجني، 
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لقرا  ثنرو  اللرا ع الس اسرفع م رع اللرا ع مرع املمررتي لتقفيرب للهرات ن رفهل، يقروم  ين ا 
املمرررتي أل  نيه ررا، ل   تنكررو  السررنعة الررت  لأل املمرررتي، ليتقالررو  أ ولررة مررن اللررا ع أ

مرررن معنومرررات ا، ليقرررامو  املعنومرررات أرررن السررروق لاتسرررعا  لمرررا ةرررا   للرررك هبررريتعرررامنو  
 لمثال أني  الس سا  الميي يع و يف العقا ات. ،متعنقة  السوق

 :Retailersتجار التجزئة  –ج 
هررل ألررا ع أررن   وأررة مررن اتاررفاد أل املؤسسررات الررت تليررع لن سررتهنك النهررا ي، مبعرر  أاررا 

 يررع هررميا ايهررا تليررع مررن ألررو مةررلاع أإررفاض ةخصررية،  غرر  الن ررف أررن الطفيقررة الررت يررتل 
أل الربيا أل الليرع اآل((، ار   هرميا النمراو يراأ"  اهلاتفاملنتج )سوا  أن طفي  اتافاد أل 

 ع التجز ة.كا  

 
 ( أنواع متاجر التجزئة4 – 7الشكل رقم )

 تاآليت كن توليض أنواع متالف التجز ة أن" النحو 
 :Storesمتاجر مستقلة )متاجر صغيرة الحجم(  –أ 

تت يز هميه املتالف  ماا يف الغالب المخه الميي  تنكها هرو الرميي يقروم   دا هترا، ليرفتلط 
صادب املتجف  عيقة متينة مرع ز ا نر ، ليقروم   يصرال طنلراهتل م  مسرا نهل، يف درال ملا 

 تاجر التجزئة

بيوت 
 ال صم

متاجر ال دمة 
الذاتية 

 والسوبرماركت

الجمعيات 
التعاونية 

 االستهالكية

متاجر 
 األقسام

متاجر 
 السلسلة

متاجر مستقلة 
أو متاجر 

 صغيرة الحجم
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ازداد دجررل أ ررو هررميه املتررالف، ا نرر  يقرروم  تعيررني أامررو ملسرراأات  يف الع ررو، لتت يررز هررميه 
 تها القفيب من الز ا ن، لتتض ن نوأني قااملتالف مبوقع

 النوع اتلل متالف مستقنة أامة مثو اللقا ت. -
النرررروع الثرررراظ متررررالف مسررررتقنة متخصصررررة يف  يررررع   وأررررة سررررنعية لادرررراع مثررررو اتدلات  -

 الكهف ا ية.
 :Chain storesمتاجر السلسلة  –ب 

مثررررو نفسررررها تتررررملف هررررميه املتررررالف مررررن أ ثررررف مررررن متجررررف لهلررررا مدا ع مودرررراع، لتليررررع السررررنع 
 ما النالاز.

 :Departments storesمتاجر األقسام  –ج 
تتررملف هررميه املتررالف مررن أرراع أقسررام، لتتعامررو مررع سررنع  تنفررة، ليكررو  هلررميه املتررالف مدا ع 

قسرررل املنتجرررات الغميا يرررة، ل قسرررل أدلات التج يرررو، ل لادررراع، مرررثيمل قسرررل ألعررراب اتطفرررال، 
 لمثال أن" للك  ا او  مول. ،قسل املففلةاتل قسل املي ا، ل 

 الجمعيات التعاونية االستهالكية: –د 
هررري يتعيرررة متتنرررك لتررراا  مرررن قلرررو املسرررتهنكني الرررميين لرررايهل أسرررهل ايهرررا، لتعرررفض سرررنعامل 

  تنفة، ليتج  املستهنكو  لنمفا  منها ملا متتاز    من أسعا   تنفة.
 :Supermarketsمتاجر ال دمة الذاتية )متاجر السوبرماركت(  -ها 

 ،Self serviceسرررا  قيرررام املسرررتهنك  امرررة نفسررر  أيع رررو هرررميا النررروع مرررن املترررالف أنررر" 
غ توسرررعت امصرررلحت تمررر و  ، انرررت هرررميه املترررالف تتعامرررو مرررع أصرررناا السرررنع الغميا يرررةل 

 العايا من اتدلات املنزلية لالكهف ا ية لأدلات التج يو.
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لتليرررع هرررميه املترررالف سرررنعها  سرررعف مرررنخف  لتكثرررف مرررن لهودهرررا اإلأينيرررة،   رررا تت يرررز 
مرن لسرا و الرررتليج  امل طفيقرة أفلرها نوأر يعررا نتلراه اتارفاد، ل   ارت عفلرها السرنع  مركو 

 هلا.
 :discount storesبيوت البيع بال صم  –و 

تسرتخام   وأرة مرن اتسراليب   ملتعت ا هرميه املترالف أنر"  يرع السرنع  مسرعا  منخفضرة، 
 اسرتججا  أمرا ن   يصرة، لاسرتخاام أراد قنيرو مرن  لرال الليرع، لتقراا  رامات قنينرة، 
لتعت ا أيضامل أن" اخلامة المياتيرة، ليقرو اهت امهرا  رايكو  املتجرف الراا ني. )نرالي معري، 

 (691واي ، ص  ا ف ت
 :Physical distributionالتوزيع المادي 

أرررف ا التوزيرررع املرررادي  منررر   للرررك النمررراو الرررميي يتضررر ن  طررريط لتنفيرررمي لالسررريطفع أنررر" 
التاا  املادي لن نتجات تامة الصنع مرن نقراو اإلنتراج م  نقراو ا سرتخاام لللرك ملقا نرة 

 .(Kotler & Armstrong, P411)ادتيالات الز ا ن لحتقي  ات  اح  
أ نيرة احلصرول أنر" املنتجرات مرن قلرو الز را ن يف أاضرو لقررت ليف »منر   لهنران مرن أف ار  

 (Solomon & Stuart, P496)«. املكا  املناسب ل كنفة أقو قا  اإلمكا 
 تاآلتيةيم و التوزيع املادي الو ا ف 

 :Order processingمعالجة الطلبيات  – 1
ل الترا( تسرتقلو  ،املمرتل  الصناأيو   تحايا طنلية معينة لن ن  ة يقوم هنا املستهنكو  
يتل مد ال أمرف الطنرب لم سرال  م  قسرل املسرتودأات ليتم را مرن  مل ،املن  ة هميه الطنلية

 غ يقوم  تجهيزها من  يل تغنيفها لم ساهلا. ،افهاااف الطنلية  أام تو اما  تو 
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 :Warehousingالت زيت  – 2
أ  تم رررمي يف احلسرررلا  قرررفا ين مه رررني قرررات  ،املن  رررة اي رررا يتعنررر  هبرررميه الو يفرررةجيرررب أنررر" 

 القفا  اتلل لاملتعن   عاد املخاز  لالثاظ مبنكية هميه املخاز .
أررراد املخررراز ، احرررىت تسرررتطيع املن  رررة تنليرررة  اارررة طنلرررات أ ي هرررا، جيرررب أ  م   النسررلة 

ا ازداد أرراد املخرراز ،  انررت املن  ررة و  لررايها أرراد  لرر  مررن املخرراز ، لللررك تنرر   ن رركرري
قاد ع أن" تنلية طنليات أ ي ها، لهرميا يرتترب أنيهرا ا تفراع تكراليف التخرزين، اهنرا جيرب 

 أ  تقوم املن  ة  التواز   ني مستو   امة الع يو لتكنفة التوزيع.
مرا ةرفا  أل  يرا ات م عأراأما القفا  الثاظ لاملتعن  مبنكية املخاز ، اهنا يكو  أمام املن  ة 

امررررتين  رررراز   اصررررة هبررررا، أل اسررررتججا  هررررميه املخرررراز ، أل اسررررتججا  مسررررادات معينررررة يف 
 (.628املخاز  العامة. )ألا اخلال   اأنوي، ص

 :Inventoryحجم الم زون  – 3
 ته ررني اي ررا يتعنرر  خجررل املخررزل ، ألهل ررا هررومجيررب أ  تم ررمي املن  ررة يف احلسررلا  أمررفين 

مررا املسررتو  الررميي سررتقوم ايرر  املن  ررة   أررادع طنررب منترراج السررنع مررفع أ ررف ، لتسرر " هررميه 
النقطرررة  نقطرررة مأرررادع الطنرررب، لهنرررا جيرررب أنررر" املن  رررة القيرررام  املوازنرررة  رررني  ررراطف نقررره 

لزيادع تكاليف التخزين، لاتمف اآل رف  ،املخزل  الميي يلاأ  النقصا   ن ا مت السحب من 
ب املثنرررر"، لهنرررا تقررروم املن  ررررة مبفاقلرررة تكرررراليف الطنرررب، لتكرررراليف هرررو حتايرررا   يررررة الطنررر

لودرراع م  اتقررو تكرراليف الطنررب  النسررلة  ملاملخررزل  أنررا مسررتويات  تنفررة مررن الطنررب، 
 (.626 – 629الواداع  ن ا ازداد أاد الوداات املنتجة. )ألا اخلال   اأنوي، ص 

 :Transportationالنقل  – 4
يعرررررف ا النقرررررو  منررررر   أ نيرررررة حتفيرررررك املنتجرررررات مرررررن منررررراط  منتالهرررررا م  منررررراط  ةرررررفا ها 

% مررن التكنفررة الكنيررة لنتوزيررع املررادي، لالسررلب 3333لاسررتخاامها  لتمرركو  نفررة النقررو 
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يعررود م  أ  ترروا  املنتجررات  الك يررة املناسررلة لسررفأة تسررني ها يف الوقررت املناسررب تعت ررا 
 .(Pride & Ferrell, P378).  صو ع   يسة أن" نماو النقو

 (676)أ.د. حم ا اةاسل، ص  تيميتلمن أهل لسا و النقو املتادة املت ثنة مبا 
يسرتخام النقرو  واسرطة السركك احلايايرة لنقرو منتجرات  تنفرة   السكك الحديدية: –أ 

  ات ماب لمواد اخلام، ديث تكو  تكنفة النقو منخفضة.
تستخام السفن لنقو النفط لالسيا ات، لتت يز  م  تكاليفهرا منخفضرة م   السفت: –ب 

 ارتع زمنية طوينة.م  أاا حتتاج 
طة المرررادنات    تررراج م  مأرررادع تففيررر  لحت يرررو مثرررو ام  النقرررو  وسررر الشااااحنات: –ج 

طة المادنات  نقو السنع ملاةفع مرن املنرتج االسفن لالسكك احلاياية، ليت يز النقو  وس
طة  عررر  السرررنع الرررت  تررراج نقنهرررا  وسرررا   أمرررا ن ا سرررتهين أل التخرررزين، م  أ  هنرررانم

 يتل كهيز ةادنات  اصة  ميلك. ملالمادنات م  ةفلو معينة  التربيا مثيمل، 
املنخفضررة مقا نررة  تكنفررة السرركك  ةتكنفرراليت يررز النقررو  واسررطة اتنا يررب   األنابيااب: –د 

احلاياية، لتستخام هميه اتنا يب لنقو املنتجات السا نة أل الغازية مثو الرنفط لممرتقات 
 الغاز.

تسرررتخام الطرررا فات لنقرررو السرررنع القا نرررة لنتنرررف مثرررو ات ررران لالزهرررو ،  الطاااائرات: -هاااا 
لالسرررنع لات القي ررررة العاليررررة  ررررالوهفات لاتلهررررزع الاقيقررررة، لتت يررررز  ررررم  تكنفتهررررا مفتفعررررة 

 مقا نة مع لسا و النقو ات ف .
 ل   ررا مررن اإلةررا ع م  أ  ا  تيررا   ررني الوسررا و املررمي و ع سررا قامل يعت ررا أنرر" معرراي  أرراع

 تنرف م  لوصول أن" اقا ع لسينة النقو ل السفأة، ل تكنفة النقو، ل منها التقيا  املواأيا، 
 معال تكفا  المحن.ل املناط ، 
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 :Material Handlingمناولة المواد  – 5
مناللرررة املررررواد هررري الو يفررررة املختصرررة   أررررااد ل اررررع لللرررع املررررواد لتسرررهيو أ نيررررة نقنهررررا أل 

اررررا تلرررراأ مررررن حل ررررة تففيرررر  م مللررررز امل مك رررريمل لنع نيررررة اإلنتاليررررة،  تُعررررا زينهررررا، ل ثرررر امل مررررا 
ةهرات الطاللرة هلرا. )مهراي دسرن م  االمادنات يف املخراز  أنرا لصروهلا درىت  فللهرا 

 (.669زلينف، ص 
ل التررا( هتررتل املناللررة  ع نيررات حتفيررك املنتجررات  ااررة مررن أمررا ن منتالهررا م  نقرراو الليررع، 

طتها لأ نيرات التتضر ن املناللرة الوسرا و الرت تنتقرو املنتجرات  وسر مفل امل  نماو التخرزين،
دني لصوهلا  صو هتا املطنو رة م  ديرث احلالرة م  تاقي  لحتنيو لحت يو لتنزيو املنتجات 

 (.369مليها. ) لوا  الع ف، ص 
 هنان نوأا  لن ناللةت

املعررراات مثرررو الفااعرررات اسرررتخاام أررراد  لررر  مرررن يف لتت ثرررو  المناولاااة الميكانيكياااة: –أ 
 المو ية، لالمادنات لات املقطو ع املتحف ة لنلامل م  لنب مع املناللة اليالية.

يرتل مدريل ا سرتث ا  الفأ را( يف املعراات، لاسرتخاام دجرل أقررو  المناولاة اللياة: –ب 
 يسررتخام ملمررن الع الررة امللاةررفع، لينعررب احلاسرروب دل امل أساسرريامل يف تصرر يل هررميا الن ررام، 

 – 662لنررف ط  ررني نمرراو املناللررة لأن  ررة التوزيررع املررادي ات ررف . )اررال مصررطف"، ص 
667.) 
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 أسئلة الفصل السابع
 :التية أجب بصح/ خطأ على العبارات - أوالا 

 خطأ صح السؤال

 النهررا ي املسررتهنك    املنررتج اآلتيررةترراأ" القنرراع التوزيعيررة  – 1
 قناع توزيعية إ  ملاةفع.

  

 وم  قيام املن  ة  ليع سنعها   اماهتا أن طفير  اآل ت هر – 6
 أدا أةكال التوزيع إ  امللاةف.

  

   التوزيع ا نتقا ي هو أدا أنواع التوزيع إ  امللاةف. – 3

   لو ي  لالس اسفع.م  ا  تنقو منكية السنع  – 3

معاةررة تت ثررو يف يقتصررف التوزيررع املررادي أنرر" ل يفررة لادرراع  – 2
   الطنلات.

 :يأتياختر اإلجابة الصحيحة/ األكثر صحة  يما  - ثانياا 
ل رررا ف التوزيرررع املرررادي  مدرررا م  القرررفا ات املتعنقرررة  عررراد املخررراز  لمنكيتهرررا، هررري  – 1

 لاملتعنقة  رت
A – .مناللة املواد    C - .النقو 
B – .معاةة الطنليات    D – التخزين. 
املمرررررتي  املرررروزع الصررررناأي  لو يررررو ا ت املنررررتج اآلتيررررةترررراأ" القنرررراع التوزيعيررررة  – 6

 الصناأيت
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A – .قناع توزيعية ملاةفع لنسنع ا ستهي ية 
B – .قناع توزيعية ملاةفع لنسنع الصناأية 
C – .قناع توزيعية إ  ملاةفع لنسنع ا ستهي ية 
D – الصناأية لنسنع ملاةفع إ  توزيعية قناع. 
 م  قيام املن  ة  توا  سنعها   اماهتا يف منفمي لديا هوت – 3
A – .توزيع انتقا ي   C – .توزيع ةامو 
B – دصفي توزيع.   D – .إ  للك 
 يناسب التوزيع احلصفيت – 3
A – .السنع امليس فع   C – اخلاصة السنع. 
B – .سنع التسوق   D – .إ  للك 

 :التيةناقش/ اشرح األسئلة  –ثالثاا 
 اةفح ل ا ف التوزيع املادي. – 1

 (.133+  136+131+136 قل ) اتاإللا ةت الفقفع املولودع يف الصفح
 اةفح أنواع اسرتاتيجيات التوزيع امللاةف. – 6

 (.163+  163 قل ) اتاإللا ةت الفقفع املولودع يف الصفح
 اةفح أنواع اسرتاتيجيات التوزيع إ  امللاةف. – 3

 (.162+  163 قل ) اتفقفع املولودع يف الصفحاإللا ةت ال
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 مصطلحات الفصل السابع
 .Distributionالتوزيع  -
 .Intensive distributionالتوزيع الماموت  -
 .Selective distributionالتوزيع ا نتقا يت  -
 .Exclusive distributionالتوزيع احلصفيت  -
 .Wholesalersك ا  يتنةت  -
 .Full-service wholesalersكا  يتنة لل  امات متكامنةت  -
 .Cash wholesalersكا  النقايةت  -
 .Truck wholesalersكا  المادناتت  -
 .Rack Jobberك ا  الفاوات  -
 .Drop shippersكا  المحنت  -
 .Mail order wholesalersكا  الليع  الربيات  -
 .Agentsالو ي ت  -
 .Brokersالس اسفعت  -
 .Retailerتالف كز ةت  -
 .Chain storesمتالف السنسنةت  -
 .Departments storesمتالف اتقسامت  -
 .Discount stores يوت الليع  اخلصلت  -
 .Physical distributionالتوزيع املاديت  -
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 .Order processingمعاةة الطنلياتت  -
 .Warehousingالتخزينت  -
 .Inventoryخزل ت امل -
 .Transportationالنقوت  -
 .Material Handlingمناللة املوادت  -
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 الثامنالفصل 
 الترويجاستراتيجية 

 
 .تعريف الرتويج -
 عناصر عملية االتصال. -
 .اسرتاتيجيات الرتويج -
 عناصر املزيج الرتوجيي: -

 اإلعالن. 
 .البيع الشخصي 
 .تنشيط املبيعات 
 .العالقات العامة والنشر 
 .التسويق املباشر 
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 :مقدمة
موووول تعووووم تعووووريو ق مينتجا ووووا وتقوووو    املسووووت   نتقووووون املنبمووووة ماالتصووووال مووووع عمال  ووووا 

وإثارة الطلب ل ي ق وإقناع ق مينتجا ا حلث ق علو  الشورا ، واوالا ال يوتق  ،املعلومات حوهلا
إال موول لووالل اسووتخ ان مموعووة موول تلوات االتصووال املباشوور ومووي املباشوور واووو مووا يعوور  

العالقووووات و تنشوووويط املبيعووووات، و )اإلعووووالن، البيووووع الشخصووووي،  يفموووواملزيج الرتوجيووووي املتمثووووم 
تن ميثوم الورتويج تةيوة ابوية يف مول ر(. ومل انوا اوان ال مو  التسويق املباشو النشر، و العامة، 

 النشاط التسويقي.
تةيتوووف،  وووظن املنبموووة كصوووم نسوووبة ابوووية مووول إيوووا  موووا ينووووق علووو  التسوووويق، إىل ونبووورا  

اوان ال   4Psومسبب ال ور الكبي الالي يقون مف الرتويج واو تح  عناصر املوزيج التسوويقي 
 م  مل تناولف مشي  مل التوصيم.

 تعريف الترويج:
عووورا  الووورتويج علووو  تنوووف راالتصوووال موووا  رال وابموعوووات مووو   تسووو يم تبوووالل املعلوموووات 

 (.51وإقناع اجلم ور مقبول منتجات املؤسسةر )حمسل عب  الصبور، ص 
علوموووات عووول مزايوووا أنوووف رمموعوووة النشووواقات املتعلقوووة متزويووو  املسوووت ل  ميموانوووان مووول عرا وووف 

املنتج م   إثارة ااتمامف، وإقناعف متمايز املنوتج عول منتجوات املنا سون ول عوف إىل شورا فر 
 (.912)ل. حسن علي، ص 

أنوف موانان مل قور مو ون الرتويج إىل مو ون االتصاالت التسوويقية املتكاملوة والوالي عرا وف 
لتقوو   رسووالة وا وو ة  ،ت الشووراةرعمليووة تنسوويق وتكامووم معوو اة معنايووة لكووم قنوووات اتصوواال

 (.995ومنسجمة وحقيقية عل املنبمة ومنتجا ار )ل. حمم  لال  اجلاسق، ص 
وميا تن الرتويج يقون تساسا  عل  االتصاالت من املنبموة وي وراوا املسوت   ، اوان ال مو  

 مل عرض عناصر عملية االتصاالت.
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 عناصر عملية االتصال:
 :يأيت( عناصر عملية االتصال واملتضمنة ما 5 – 8يو ح الشكم رقق )

 
 (1 – 8الشكل )

ميثوم اجل وة الوق تقوون مظرسوال املعلوموات، والوق قو  تكوون منبموة  :Senderالمرسل  – 1
 جتارية تو صناعية تو ل مية إىل اجل ة املست   ة )املستقبم للمعلومات(.

 العكسيةالتغذية 

 ردة الفعل

الوسيلة 
 )الوسيط(

 المستقبل

 فك الترميز

 المرسل

 الترميز

 الرسالة

 التشويش



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 541 - 
 

ىل رمووووور وترقووووان إتقووووون اجل ووووة املرسوووولة هلووووالا الوكوووورة مت ويل ووووا  :Encodingالترميزززز   – 2
ل التنويوووف إىل تن اوووالا الكلموووات والموووات مو وموووة مووول قبوووم اجل وووة املسوووتقبلة هلوووا، وال مووو  مووو

 والرمور وا رقان جيب تن تتناسب مع لربة ومعلومات اجل ة املستقبلة هلا.
واوي الوكورة تو املعلوموة الوق تريو  اجل وة املرسولة نقل وا إىل اجل وة  :messageالرسالة  – 3

 املستقبلة.
سولة لنقوم الوكورة واوي القنواة الوق تسوتخ م ا اجل وة املر  :mediaالوسيلة )الوسيط(  – 4

وقووو  تكوووون الوسوووا م املسوووتخ مة شخصوووية وموووي شخصوووية،  الوسوووا م  ،إىل اجل ووة املسوووتقبلة
اوووالبيع مووون اجل وووة املرسووولة واجل وووة املسوووتقبلة مشوووكم مباشووور،   اللقوووا يف تتمثوووم الشخصوووية: 

 .الشخصي مثال  
مشوكم مون اجل وة املرسولة واجل وة املسوتقبلة  االتصواليف  تتمثوم  تما الوسوا م موي الشخصوية

جل ووووة إىل اتكووووون اجل ووووة املسووووتقبلة مووووي معرو ووووة مشووووكم شخصووووي مالنسووووبة  إذمووووي مباشوووور، 
 امللصقات،...و اجلرا  ، و ابالت، و املرسلة، ومل تاق الوسا م املستخ مة: التلوزيون، 

وحتليوووووم الرموووووور تقوووووون اجل وووووة املسوووووتقبلة متوسوووووي وتريوووووة  :decodingفزززززر الترميززززز   – 5
 والكلمات الق وصلت إلي ا مل قبم اجل ة املرسلة.

ميثم اجل وة املتلقيوة للرسوالة، وجيوب علو  اجل وة املرسولة لراسوة  :Receiverالمستقبل  – 6
 ومعر ة لصا م وحاعات وتوضيالت اجل ة املستقبلة.

ومتثووم مووا تب يووف اجل ووة املسووتقبلة موول اسووتجامة هلووالا الرسووالة،  :Reactionالفعززل  ةرد – 7
 وق  تكون االستجامة إجيامية تو سلبية.

إن نتيجوووة االسوووتجامة للج وووة املسوووتقبلة للرسوووالة  :Feed backالتغذيزززة العكسزززية  – 8
 سترتعق إىل معلومات مرت ة تصم إىل اجل ة املرسلة.
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واوووو تي شوووي  معرقوووم مووو   يف تي مرحلوووة مووول مراحوووم عمليوووة  :Noiseالتشزززوي   – 9
االتصووال موون اجل ووة املرسوولة للرسووالة واجل ووة املسووتقبلة، واووالا موول شووأنف تن يووؤلي إىل عوو ن 

تثنوا  يف جل ة املستقبلة، مثال  عن ما يرن اهلاتف احملمول إىل اوصول الرسالة مشكم ص يح 
 البيعية. ةاملقاملإقناع رعم البيع الشخصي للمشرتي يف 

 استراتيجيات الترويج:
 :اآلتيةتتضمل االسرتاتيجيات 

 :Push strategyاستراتيجية الدفع  – 1
ج البيوووع الشخصوووي مووول تعوووم تو ووويح لصوووا م و وا ووو  اوووالا السووولعة لتووواعر يسوووتخ ن املنوووت  

مول تعووم إقناعوف مشوورا  اووالا  اجلملوة، ويقوو ن لوف الع يوو  مول التسوو يالت واووام  رموح موورض  
اجتوواا حلقووة التوريووع نقسووف السوولعة، واووالا موو ورا )توواعر اجلملووة( يقووون ماسووتخ ان ا سوولو  

 والالي م ورا يبالل ع ولا  تروجيية اجتاا املست لكن الن ا ين. ،الثانية )تاعر التجز ة(
يقتصور  إذل مقارنوة موالبيع الشخصوي، و تن اإلعوالن لوف لور حمو  جنو ويف االا االسرتاتيجية، 

 عل  تعريف املشرتي مالسلعة واالسق التجاري وللق انطباع عي  عل السلعة.
 :Pull strategyاستراتيجية الجذب )السحب(  – 2

يستخ ن املنتج لسلعة ما اإلعالن مو  ا  مل لاللف الع ي  مل لصوا م السولعة وقو ر ا 
الن وووا ين، الووواليل مووو وراق يقوموووون مطلوووب اوووالا حلاعوووات لووو ه املسوووت لكن علووو  إشوووباع ا

السولعة موول تواعر التجز ووة الوالي يقووون موو ورا مطلوب السوولعة مول توواعر اجلملوة، واووالا ا لووي 
 يقون مطلب ا مل املنتج.

 :اآليت( 9 – 8وميكل تو يح ااتن االسرتاتيجيتن مالشكم رقق )
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 الدفعاستراتيجية 

 
 استراتيجية الجذب

 ( )استراتيجيتي الدفع والجذب(2 – 8الشكل رقم )
 االستراتيجية العنيفة )الضغط( في الترويج: – 3

تقووون علوو   كوورة الضووملط علوو  املسووت ل  الن ووا ي موول لووالل تكوورار إرسووال رسووا م تروجييووة 
مسووتخ مة  ي ووا تملووب الوسووا م اإلعالنيووة موول تعووم حثووف علوو  الشوورا ، اووأن تتضوومل معوو  

قبووووم  وووووات الوقووووت،  سوووورع واحصووووم علوووو  السوووولعة اآلن، اشوووورت  العبووووارات يف الرسووووا م مووووثال  ت
 واكالا عبارات مل شأهنا حثف عل  الشرا .

 االستراتيجية اللينة في الترويج: – 4
ووز الووق إرسووال رسووا م تروجييووة للمسووت ل  الن ووا ي تعتموو  اووالا االسوورتاتيجية علوو  تكوورار  تراا

وا وو  املتأتيووة نتيجووة شوورا  اووالا السوولع، ومالتووا  سوويتق الشوورا  معوو  االقتنوواع موول و ي ووا علوو  ال
 قبم املست ل  الن ا ي مالقيق )الووا  ( الق سي صم علي ا.

 

 المستهلر النهائي تاجر التج ئة تاجر الجملة المنتج

 المستهلر النهائي تاجر التج ئة تاجر الجملة المنتج

 (3طلب ) (2طلب ) (1طلب )

 جهود ترويجية تعتمد على اإلعالن

 بيع شخصي

 الوسطاء

 بيع شخصي
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 عناصر الم يج الترويجي:
 :Advertisingأواًل: اإلعالن 

اإلعووووووالن علوووووو  تنووووووف  Kotlerعوووووور  
رشووكم موول تشووكال االتصوواالت مووي 
الشخصووووية، والووووالي يووووتق عوووول قريووووق 
وسوووويلة متخصصوووووة م  وعووووة ا عووووور، 
مواسوووووووووطة ع وووووووووة معلوموووووووووة وحمووووووووو لةر 

 (.51)حمم   ري  الص ل، ص 
 

 -اإلعوالن تنوف راا وة ا نشوطة الوق تقو ن مطريقوة موي شخصوية  Stantonوق  عور  تيضوا  
عل قريوق رسوالة معلوموة املعل ول تتعلوق مسولعة تو ل موة تو  كورة معينوةر.  - مر ية تو شووية

 (.51)حمم   ري  الص ل، ص 
تنووف رعمليووة اتصووال مووي شخصووي م  وعووة  AMAامووا عر تووف اجلمعيووة ا مريكيووة للتسووويق 

تتبع وووا منشوووأة ا عموووال واملؤسسوووات الوووق  ووو   إىل الووورمح، مقصووو  تقووو   السووولع  ،الوووثمل
 .واخلووو مات وا  كوووار إىل مموعوووة مووول املسوووت لكن تو املشووورتيل الصوووناعين وإقنووواع ق موووار

 (.959)ل. علي اخلضر وآلرون، ص 
مووول لوووالل التعووواريف السوووامقة جنووو  تن اإلعوووالن اوووو تحووو  تلوات االتصوووال موووي الشخصوووي 

مسووتخ من  ي ووا  ،ي يووتق موول لاللووف إرسووال رسووالة معينووة حووول سوولعة  ل مووة   كوورةوالووال
وسوويلة مووا لعوورض اووالا الرسووالة، ويكووون اووالا اإلعووالن موو  وع ا عوور موول قبووم ع ووة حموو لة 

 ومعرو ة.
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 أنواع اإلعالن:
انان الع ي  مل املعايي الق مت اعتمالاا لتقسيق اإلعالن إىل تنواع ع ي ة، ولكنوا سونعتم  

اوالا املعيوار سويتق تقسويق اإلعوالن إىل تنوواع إىل معيار الوظيوة التسويقية لإلعالن، واستنالا  
 اي:
 :Educational Advertisingاإلعالن التعليمي  – 1

ي ة مي معرو ة مل قبم السوق، تو تبتكور اسوتخ امات تقون املنبمة تحيانا  مطرح سلع ع 
ع يوووو ة لسوووولع ق ميووووة ومعرو ووووة لوووو ه السوووووق،   نووووا سووووتكون وظيوووووة اإلعووووالن اووووي تقوووو   
املعلوموووات للسووووق املسوووت    حوووول لصوووا م السووولع اجل يووو ة املطروحوووة واالسوووتخ امات 

 ق مية.اللسلع لمي املعرو ة 
 :Reminder Advertisingاإلعالن التذكيري  – 2

لسوووق املسووت   ، ويف رحووان اووالا السوولع يف انعلووق تن انووان الع يوو  موول السوولع الووق ت طوورح 
قوو  ينسوو  النوواً سوولعا  حموو لة، لووالا   نووا تكموول وظيوووة اووالا اإلعووالن مأنووف يقووون علوو  تووالاي 

 الناً موعول االا السلع وحث ق عل  إشباع حاعا ق من ا.
 :Guide Advertisingاإلعالن اإلرشادي  – 3

لوويم مووول الضووروري تن يعووور  اجلم وووور املسووت    اوووم احلقوووا ق املتعلقووة مالسووولع اجل يووو ة، 
ولكل اجلم ور املسوت    متوا   ،السوق يف وي مع  ا حيان ق  يتق قرح سلع ع ي ة 

توعي وووف ميكوووان وعوووول اوووالا السووولع وقريقوووة إشوووباع حاعاتوووف والوقوووت الوووالي يسوووتطيع تن إىل 
يووووة اإلعوووالن اإلرشوووالي تكمووول يف توعيوووف اجلم وووور مصوووم علي وووا، لوووالا ومووول انوووا اانوووت وظ

 ونوقة.املست    حنو االا السلع ويف ايوية احلصول علي ا يف تقصر وقت وتقم ع   
 :Competitive advertisingاإلعالن التنافسي  – 4

نعلووووق تن انووووان معوووو  السوووولع الووووق تتميووووز ميرازاووووا القوووووي يف السوووووق، والووووق هلووووا ي وراووووا 
السولع املتميوزة ميرازاوا  لتلو تحيانوا  يوتق قورح سولع ع يو ة منا سوة و املست    اخلاص موا، 
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  نا يربر اإلعالن التنا سي الالي يقون علو  تو ويح موا مييوز اوالا السولع القوي يف السوق، 
 ذات املراز القوي يف السوق. ل مياا مل السلعع

 عوامل اختيار الوسيلة اإلعالنية:
ملعر ووة تي موول الوسووا م اإلعالنيووة  يف احلسووبانانووان مموعووة موول العوامووم الووق جيووب تلووالاا 

)الصوووو ف، ابووووالت، اإلذاعووووة، التلوووووار، الربيوووو  املباشوووور( يووووتق موووول لالهلووووا إرسووووال الرسووووالة 
 اإلعالنية، ومل تاق االا العوامم:

 اجلم ور املست    مل اإلعالن، ميعىن مل اي اجل ة املستقبلة لإلعالن.حت ي   – 5
 قبيعة املنتج ولصا صف. – 9
تكلوة استخ ان الوسيلة اإلعالنية، وانا تقوون املنبموة مالتيوار الوسويلة اإلعالنيوة الوق  – 3

تناسووووب إمكانيا ووووا املاليووووة، حيووووخ كتلووووف تكلوووووة اسووووتخ ان الصوووو ف عوووول اإلذاعووووة عوووول 
 الت.. إ..اب
 توقيت عرض اإلعالن واالل  مكانف لف لور ابي يف التيار الوسيلة اإلعالنية. – 1
 اهل   مل اإلعالن. – 1
سوورعة الوصووول إىل تاوورب عوو ل جلكوول موول اجلم ووور املسووت   ،   نووا تب ووخ املنبمووة  – 6

 .تنتشر مشكم ابي من ت رال ي وراا املست    عل تاثر وسيلة إعالنية
 اإلعالن:وسائل 

 :newspapersالصحف  – 1
املصووو ر الووووو   تعووو تتميوووز الصووو ف ماملرونوووة واالنتشوووار الواسوووع مأسوووورع وقوووت جلكووول، اموووا 

ا ساسووي للمعلومووات املق مووة للقووراا  املتووامعن هلووا، إ ووا ة إىل تهنووا تتميووز مسوو ولة االنتشووار، 
يعوووا  علي ووووا     سووواعة قبوووم النشووور، إال تنوووف91يسوووتطيع املعلووول تسوووليق إعالنوووف لوووالل   إذ
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لقوووارر قووورا ة ييوووع لال ميكووول  تنوووفوعوووول عووو ل ابوووي مووول اإلعالنوووات يف الصووو يوة الواحووو ة 
 اإلعالنات، إ ا ة إىل اقتصار قرا ة الص ف عل  مع  الشرا ح يف ابتمع.

 :Magazinesالمجالت  – 2
تسوتخ ن ابوالت ا لووان اجلالاموة  إذخيتلف ي ور ابالت مالتال  نوع ابلاوة وحمتويا وا، 

والصووور مقارنوووة ميووا اوووو موعووول يف الصووو ف، امووا تتميوووز ابووالت مطوووول  وورتة مقا  وووا لووو ه 
جلووووا يعطووووي لإلعالنووووات املوعووووولة  رصووووة تاوووورب يف القوووورا ة، إال تن تكلوت ووووا مرتوعووووة  ،القووووارر

ارر يوقوو  مقارنووة متكلوووة الصوو ف، امووا نالحووا تن اثوورة اإلعالنووات يف ابووالت جتعووم القوو
 ترايزا عل  قرا ة اإلعالن متمعال لون اآللر.

 التلف يون: – 3
الووق تضوووي اثوويا  موول الواقعيووة علوو  اإلعووالن  هنووا تسووتخ ن الصوووت والصووورة اووو الوسوويلة 

واحلراة، ويتميز متملطيتف اجلملرا يوة الواسوعة وسو ولة نشور اإلعوالن علو  نطواق واسوع، إال تنوف 
لوضووا يات املشوو ورة، امووا تن وعووول إىل ااثوويا  ولاصووة مالنسووبة يعووا  عليووف تكلوتووف املرتوعووة  
قوو  يوو  ع ماملشوواا  إىل قلووة ترايووزا علوو  اإلعالنووات ومالتووا   ،العوو ل الكبووي موول اإلعالنووات

 ع ن حتقيق اهل   املطلو  مل اإلعالن.
 اإلذاعة: – 4

اووي وسوويلة تعتموو  علووو  حاسووة السوومع لون احلووواً ا لوووره، ويتميووز اإلعووالن عوول قريوووق 
تثنوا  القيوان مأعموال تلوره، إال تنوف يعوا  عليوف مول ناحيوة قلوة يف اإلذاعة مأنوف ميكول عاعوف 

 ترايز املستمع عل  اإلعالن املعروض عل  اإلذاعة مسبب انشملالف مأعمال تلره.
 اإلنترنت: – 5

نرتنت لل صوول علو  معلوموات اثوية حوول منوتفج موا،   وو يب وخ عول يسع  مستخ ن اإل
 وا، اموا يسوتطيع إلي اإلعالنات اإللكرتونية،  هنا تق ن لوف الكثوي مول املعلوموات الوق متوا 

 نخوضة.امل ةتكلواليتميز مو املستخ ن الرعوع إليف يف تي وقت يشا ، 
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 إعالنات الطرق: – 6
جيوب تن يوتق و طرقية يف تمواال مليةوة مالسوكان ليجوال  انتبواا املواراة، العالنات اإليتق و ع 

  ساعة لكي تكون مر ية للناً يف توقات الليوم، إال تن التطوور 91 عل  م ار الو   اإ ا 
التكنولوعي الالي وصلنا إليف اليون ساع  يف ظ ور تقنيات ع ي ة لإل ا ة، إال تنف يعوا  

وحاعت ووا علوو  ي ووور املنطقووة الووق و ووعت  يووف،  صووارااقتعلوو  اووالا النوووع موول اإلعالنووات 
 .للصيانة مشكم مستمر مسبب تعر  ا للعوامم اجلوية

 :Personal Sellingثانياً: البيع الشخصي 
 تعريف البيع الشخصي:

ع وووووووورا  البيووووووووع الشخصووووووووي تنووووووووف 
رالعمليووووووووووووووة املتعلقووووووووووووووة مظموووووووووووووو ال 
املسووووت ل  ماملعلومووووات إلمرا ووووف 
تو إقناعوووووووووف مشووووووووورا  السووووووووولعة تو 
اخل مووووووة موووووول لووووووالل االتصووووووال 
 الشخصي يف موقف تبال ر 

 (.919، ص ق)محي  الطا ي، مشي العال
مووو   اموووا عرا وووف تيضوووا  مأنوووف رالتقووو   الشخصوووي تو الشوووو ي لسووولعة تو ل موووة تو  كووورة، 

و ووووع العميووووم املرتقووووب حنووووو شوووورا  السوووولعة تو اخل مووووة تو االقتنوووواع مووووار )تمحوووو  العسووووكري، 
 (.15ص

وقوو  عر ووف الصووييف تنووف راالتصووال املباشوور والشخصووي موون رعووال البيووع واملشوورتيل يف صووورا 
املختلوة، اأن يكون من املنتج وتاعر اجلملة تو تاعر اجلملة وتواعر التجز وة، تو مون تواعر 

 (.2ز ة واملست ل  الن ا ير )حمم  الصييف، صالتج
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نسووتنتج موول التعوواريف السووامقة تن البيووع الشخصووي يقووون علوو  تسوواً عووواري واووو تقوو   
املعلوموووووات  قوووووورا  عمليووووووة البيووووووع حلثووووووف علوووووو  الشوووووورا  موووووول لووووووالل اإلعامووووووة علوووووو  ييووووووع 
االستوسوووارات املطروحوووة مووول قوووبل ق ومووول لوووالل تقووو   معلوموووات ع يووو ة حوووول لصوووا م 

 ملنتج ومزاياا واستخ اماتف ومي ذل .ا
 مراحل عملية البيع الشخصي:

 :اآليت( مراحم عملية البيع الشخصي عل  الن و 3 – 8يو ح الشكم رقق )

 
 ( مراحل عملية البيع الشخصي3 – 8الشكل رقم )

 البحث عن العمالء المرتقبين

 إجراء قبل افتتاح العملية البيعية

 افتتاح العملية البيعية

 تحديد األسلوب المستخدم في العرض البيعي

 تحديد أسلوب التعامل مع االعتراضات

 إغالق العملية البيعية

 المتابعة
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 :المرتقبينالبحث عن العمالء  – 1
ن تيلجووأ رعووم البيووع إىل مصووالر ع يوو ة لل صووول علوو  العمووال  املوورتقبن والووالي يتوقووع منووف 

مقووق مع ووق عمليووة البيووع، وموول اووالا املصووالر ميانووات مر ووة التجووارة وإعالنووات الصوو ف تو 
ومي ذل  مل املصالر ا لره اورول رسا م استوسار مول قبوم العموال  املورتقبن  ،ابالت

نتيجة إقامة معوارض هلوق يف السوامق،   نوا يقوون رعوم البيوع متجميوع املعلوموات حوول اوؤال  
 العمال  املرتقبن.

 إجراء قبل افتتاح العملية البيعية: – 2
ي  االحتياعوات املتوقعوة مول قبوم العميوم يقون رعم البيع قبم اتصالف مالعميم املرتقب مت  

املرتقب واخل مات املق مة لف، واالل  حت ي  نقاط القووة الوق تتميوز موا املنتجوات املعرو وة 
 مل قبم رعم البيع، وحت ي  لملة احلوار املستخ مة يف التعامم.

 افتتاح العملية البيعية: – 3
قاملووة مووع العميووم، وموول اووالا املتيووب يقووون رعووم البيووع مت  يوو  الوسوويلة الووق سيسووتخ م ا لرت 

إرسوووال رسوووالة عووورب الربيووو  و الزيوووارة الشخصووية املباشووورة، و ، الوسووا م االتصوووال اهلووواتوي املباشووور
 اإللكرتوين..

 تحديد األسلوب المستخدم في العرض البيعي: – 4
ة مالطريقوة يقون رعم البيع مت  ي  ا سلو  الالي سيتابعف يف عرض وتقو   السولعة  اخل مو

، وانوووا جيوووب تن يتوووالار رعوووم البيوووع تن العميوووم العميوووم ورمبوووات الوووق تشوووبع  ي وووا حاعوووات
 وا   الق تساع ا عل  حم مشكلتف.ويشرتي مموعة ال

عنوو ما يقووون  حبيووخوال موو  موول اإلشووارة إىل تن تسوولو  رعووم البيووع جيووب تن يكووون مقنعووا ، 
 .فورمبات فرعم البيع مشرح الووا   للعميم جيب تن تساع  االا الووا   عل  إشباع حاعات
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 تحديد أسلوب التعامل مع االعتراضات: – 5
سوةلة حنوو الشوي  املعوروض، ا ستوسوارات و االجيب تن يعر  رعم البيع ايوية التعامم موع 

تكوووووون  ووووومنية تو مووووورل اعتوووووالارات وقووووو  تكوووووون اوووووالا االعرتا وووووات وا ووووو ة ومباشووووورة، تو 
للتخلم مل رعم البيع، وانا جيب عل  رعوم البيوع تن يعواذ اوالا االعرتا وات وتن يتخوال 

 من ا موقوا  إلمران عق  البيع.
 :Closing the salesإغالق العملية البيعية  – 6

ة، وانوان جيب تن يعر  رعم البيع الل بة املناسوبة إلموران عقو  البيوع وإقووال العمليوة البيعيو
 الع ي  مل ا ساليب إلمران عق  البيع.

 :Followingالمتابعة  – 7
السولع املعرو وة، ومعر وة رلة الوعوم  عولإن الملاية مل املتامعة او التعور  علو  لرعوة الر وا 

عن  االستعمال الوعلوي هلوا ومعر وة تيضوا  الرمبوة يف تكورار الشورا  مول ع موف، واوالل  حت يو  
 االحتياعات املستقبلية مل تعم تص يح االحنرا ات إن وع ت.

 خصائص رجل البيع الناجح:
 اي:انان مموعة مل اخلصا م الق جيب تو راا ل ه رعم البيع الناعح 

جيوووب تن يكووووون لووو ه رعووووم البيوووع املعر ووووة الكاملوووة للسوووولعة ولصا صووو ا، ليتسووووىن لووووف  – 5
 اإلعامة عل  تي سؤال متعلق مالسلعة.

 جيب تن يكون رعم البيع واثقا  مل نوسف لتكون عملية إقناعف تاثر ع وه. – 9
وار امووتالن م ووارات اتصووال علوو  لرعووة عاليووة املسووتوه ليووتمكل موول لالهلووا إلارة احلوو – 3

 واستخ ان تساليب مناسبة لكم حوار.
 الق رة عل  تنبيق اللقا  البيعي. – 1
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تن يكووون ذانووف حا وورا   تيسوورعة الب ي ووة الووق متكنووف موول إلارة اللقووا  البيعووي  وو ارة،  – 1
  ي تمر يتعلق ماللقا  البيعي.

ف، جيوووب تن يكوووون رعوووم البيوووع مسوووتمعا  عيووو ا   ن ذلووو  يووووحي للعميوووم ماالاتموووان مووو – 6
 ل رعم البيع مل الق رة عل  الت كق ميسار احلوار.إ ا ة إىل تن اإلنصات اجلي  ميكا 

القوو رة علوو  التوكووي مين جيووة موول لووالل معر ووة حقووا ق ا مووور وحتليل ووا للتعامووم مع ووا  – 7
 مينطقية ومعي ا  عل الت ياز.
 :Sales promotionثالثاً: تنشيط المبيعات 
 تعريف تنشيط المبيعات:

ع ووورا  تنشووويط املبيعوووات تنوووف رمموعوووة مووول 
ا لوات الت ويزيووووووووووة املصووووووووووممة لتنشوووووووووويط 
عمليووووووة شوووووورا  تو ميووووووع منتجووووووات املنبمووووووة 
لوووووالل  ووووورتة رمنيوووووة حمووووو لةر )قوووووارق قوووووف، 

 (.708ص
رمموعووووووة مووووووول  فأنوووووومامووووووا عوووووورا  تيضوووووووا  

ا نشووطة الرتوجييووة اووال  اإلعووالن والبيووع 
الشخصووووووووووووي والعالقووووووووووووات العامووووووووووووة الووووووووووووق 
تسووووووت    إثووووووارة قلووووووب املسووووووت ل  موووووول 
ناحية، وحتسن ا لا  التسويقي مل ع وة 
تلووووووووورهر )عبووووووووو  السوووووووووالن تموووووووووو ق وووووووووف، 

 (.198ص
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رمموعووات لتلوووة موول تلوات الت ويووز  مأنووفتنشوويط املبيعووات  Kotler et Duboisوعورا  
ملعبق ا ا ا  القصية املصممة، لتثي وحتوز مسرعة املست لكن، تو الشرا  القووي واجليو  
للمنتجات اخلاصوة واملميوزة، واخلو مات للمسوت لكن ويف التجوارة عموموا ر )ل. علوي اخلضور 

 (.992وآلرون، ص 
 أدوات تنشيط المبيعات:
 لوات إىل اات موع ووة للمسووت لكن وا لووره للوسووطا ، مالنسووبة انووان مموعووة موول ا لو 

 :يأيتملست لكن تشمم ما إىل ااملوع ة 
 :Samplesالعينات المجانية  – 1

اووي اميووات صووملية موول املنووتج تقوو م ا املنبمووة للمسووت ل  لتجرمووة املنووتج وذلوو  موول تعووم 
موول تاثوور ا لوات الرتوجييووة  تعوو ا تشووجيعف لتوليوو  الطلووب علوو  اووالا املنووتج اجل يوو ، إال تهنووا 

 تكلوة.
 :Couponsالقسائم  – 2

اووووي كوووووي  يف السووووعر يقوووو ن للمسووووت ل  اجل يوووو ،   ووووي وسوووويلة السووووتقطا  مسووووت لكن 
 ملست لكن الاليل ل ي ق حساسية سعرية.إىل ا مة مالنسبة مهنا تع  وسيلة إ إذع ل، 

 :Premiumالجوائ   – 3
لالووم السوولعة، ومن وووا مووا يقوو ن للمسووت ل  لقوووا   تشوومم اجلوووا ز اوو ايا مانيووة يوووتق و ووع ا

 تق   ما يثبت تنف قان مشرا  ا )مثال  اتق   ست عبوات  ارمة مل منتج ما(.
 :Contestsالمسابقات  – 4

واي الق تسمح للمست لكن االشرتان يف مسوامقة حوول تسوةلة متعلقوة ماملنبموة ومنتجا وا 
 وذل  لقا  عا زة تو مبلغ نق ي.
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 :Cash Refundاسترجاع نقدي  – 5
تقووووون املنبمووووة موووول تعووووم حتويووووز املسووووت ل  علوووو  االسووووتمرار مالشوووورا  تو موووول تعووووم الشوووورا  

 مكميات تارب عل  رل عز  مل مثل املنتج.
 :يأيت لوات املوع ة للوسطا ، تشمم ما إىل اتما مالنسبة 

 :Incentivesالحواف   – 1
عوا ز مالية مول تعوم تشوجيع ق علو  تصوريف تاورب  تقون املنبمة مت ويز وسطا  ا متق   

 امية جلكنة مل منتجات املنبمة.
 :Discountsالخصومات  – 2

 تقون املنبمة مينح لصق جتاري للوسطا  عل  الكميات املشرتاة لالل  رتة رمنية حم لة.
 :Allowancesمسموحات  – 3

لقوووا  قيوووام ق ميجموعوووة مووول اووي مبلوووغ مووول ا مووووال تقوو م ا املنبموووة املنتجوووة لتجوووار التجز ووة 
الوظوووا ف خل موووة منتجا وووا )اعووورض منتجوووات علووو  مسووواحات تاووورب لالوووم متووواعراق، تو 

 عر  ا مشكم عالا ..(.
 :Trade showsالمعارض التجارية  – 4

يقووون رعووال البيووع يف  إذتعوورض املنبمووة املنتجووة يف املعووارض التجاريووة عينووات موول منتجا ووا، 
 االا املعارض متق   شرح توصيلي عل منتجات املنبمة للمشرتيل الصناعين.

 :Conventionsالمؤتمرات  – 5
تعورض  ي وا  إذاوالا املوؤمترات، إىل ت عو املنبمة املنتجة املشرتيل الصوناعين وابوار املوورعن 

 منتجا ا وتشرح لصا م املنتجات اجل ي ة وقرق استخ ام ا.
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 برامج تدريبية في مجال البيع: – 6
تقووووون املنبمووووة املنتجووووة متقوووو   لورات ت ريبيووووة ملنوووو و  الوسووووطا  موووول تعووووم توووو ريب ق علوووو  
الوسوووا م احل يثووووة يف ميووووع املنتجووووات وقوووورق اإلعاموووة علوووو  االستوسووووارات املق مووووة موووول قبووووم 

 املشرتيل، وتق   معلومات اا ية حول منتجات املنبمة.
 :Public Relations (PR)لعامة رابعاً: العالقات ا

 تعريف العالقات العامة:
عرا ت العالقات العامة مأهنا راا ة اجل ول الرتوجيية اهلال ة لبنا  عالقوات عيو ة موع يوااي 
املنبموووووة مووووول لوووووالل نشووووور تلبوووووار إجياميوووووة عن وووووا، تو حتسووووون صوووووور ا الالانيوووووة لووووو ه تلووووو  

 (.757السلبية عن ار )قارق قف، ص اجلمااي، ومنع تو معاجلة اإلشاعات وا لبار 
وانان مل عرا  ا تهنا رنشاط تسويقي ي رن املسؤولية االعتماعية للشراة، ويسواع اا علو  
القيووووان متنميووووة موووورامج وإنشووووا  قريووووق اتصووووال مووووزلو  االجتوووواا مووووع يووووااي الشووووراة ال الليووووة 

 نبمةرواخلارعية، لكي تضمل تن يكون ام من ق را يا  عل سياسات وإعرا ات امل
 (.939)ل. علي اخلضر وآلرون، ص 

العالقوووات العاموووة تهنوووا ر مموعوووة مووول الوووربامج املصوووممة الوووق توووروا  تو  Kotler  اموووا عووورا 
 حتمي الصورة الالانية للشراات، تو الق تتعلق مأنواع حم لة مل املنتجات املختلوةر.

 (.939، ص املرعع السامق) 
أهنوووا روظيووووة إلاريوووة ذات قوووامع لووواص متموووا اجلمعيوووة ال وليوووة للعالقوووات العاموووة  قووو  عر ت وووا 

 ومنتبق     املؤسسة مل لالهلا إىل اسب واحملا بة عل  تو ق وتعاقف ي وراار.
 (.968)حسن علي، ص 
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والوق  ،تن العالقوات العاموة اوي تحو  عناصور املوزيج الرتوجيوي ،نستنتج مل التعاريف السامقة
تقون عل  االتصال من املنبمة ويااياا ال اللية واخلارعيوة مول تعوم تقو   صوورة إجياميوة 
عل املنبمة ولح  تي إشاعة سلبية حوهلا، اما تعمم تيضوا  علو  ترسويل الصوورة الالانيوة 

 للمنبمة ل ه يااياا.
 يعوو ي والووال Publicityتسووتخ ن العالقووات العامووة الكثووي موول تلوات االتصووال من ووا النشوور 

 تيضا  إح ه عناصر املزيج الرتوجيي.
 :Publicityالنشر 

تعموو  املنبمووة إىل مووخ تلبووار إجياميووة عن ووا ولحوو  تي إشوواعة سوولبية موول لووالل اسووتخ ان 
ال  إذتحوو  تلوات االتصووال مووي الشخصووية ومووي م  وعووة الووثمل والووالي نطلووق عليووف النشوور، 

تقون املنبمة م  ع تي مبلغ للج ة الوق تقوون منشور تلبوار عن وا،  موثال  إن املنبموة ال تقوون 
 م  ع مبلغ للص وي مل تعم تملطية حول امتكاراا اجل ي .

أنوف رتي رسوالة تو معلوموات لاصوة ماملنبموة تب ور يف وسوا م اإلعوالن )مثوم ميعرا  النشور 
ار عوول املنبمووة تو السوولع الووق تنتج ووا لون يف شووكم لوورب تو عوو ة تلبوو (الصوو ف وابووالت

 (.195تن تت مم املنبمة تي نوقاتر )عب السالن تمو ق ف، ص 
 :Direct marketingخامساً: التسويق المباشر 

يقون التسويق املباشر علو  االتصوال موع العموال  مول تعوم إيصوال رسوالة حمو لة هلوق مو   
تن صوووور رلة الوعووووم  قووووط يف قيووووام ق موعووووم احلصووووول علوووو  رلة  عووووم تلقا يووووة ومباشوووورة، وال 

الشوورا ، وإ ووا قوو  يكووون اهلوو   منووف ريووالة وال  العميووم للمنبمووة، وترسوويل الصووورة الالانيووة 
 للمنبمة.
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 أشكال التسويق المباشر:
ا شوووكال املختلووووة للتسوووويق املباشووور والوووق تشووومم موووا  اآليت( 1 – 8يب ووور الشوووكم رقوووق )

 :يأيت
 

 
 ( أشكال التسويق المباشر4 – 8الشكل رقم )

 :Face – to – Face Sellingالبيع وجهاً لوجه  – 1
يووتق عوول قريووق اسووتخ ان املنبموووة لرعووال ميووع حمرت وون مووول تعووم إقنوواع العمووال  املسوووت   ن 

 مينتجات املنبمة، وق  تناولنا االا املو وع مشي  مل التوصيم يف البيع الشخصي.
 :Tele marketingالتسويق بالهاتف  – 2

يقص  مف اسوتخ ان اهلواتف مول قبوم املنبموة يف االتصوال موع العموال  املسوت   ن مول تعوم 
يف إقنوواع ق مووالعروض البيعيووة، ويتطلووب التسووويق ماهلوواتف امووتالن املسووواق م ووارات متمثلووة 

 الق رة عل  الت    ملباقة وم نية عالية.
 :Direct – mail marketingالتسويق بالبريد المباشر  – 3
موول ا شووكال التقلي يووة الووق ن تعوو  املنبمووة تسووتخ م ا يف ظووم التطووور التكنولوووعي،  يعوو 

 ويقون عل  إرسال اا ة املعلومات املتعلقة مالعروض البيعية للعمال  املست   ن.

 التسويق المباشر

التسويق 
بالبريد 
 اإللكتروني

تسويق 
االستجابة  
 التلف يونية

التسويق 
 بالكتالوج

التسويق 
بالبريد 
 المباشر

التسويق 
 بالهاتف

البيع وجهاً 
 لوجه
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 :Catalog marketingالتسويق بالكتالوج  – 4
، حتتوووي علوو  الع يوو  تعتموو  املنبمووة يف االتصووال مووالعمال  املسووت   ن علوو  مووالة مطبوعووة

مووول الصوووو ات الوووق تعووورض مووول لالهلوووا منتجوووات املنبموووة ولصا صووو ا، ون يقتصووور ا مووور 
  قط عل  الكتالو  التقلي ي، وإ ا مشم تيضا  الكتالو  اإللكرتوين.

 :Direct – Response television marketingتسويق االستجابة التلف يونية  – 5
يو وووع يف هنايوووة اإلعوووالن رقوووق مووواين لصوووم  إذيوووتق مووول لوووالل تصوووميق إعوووالن تلوزيووووين، 

للعموووال  ليقومووووا ماالتصوووال ماملنبموووة إموووا لالستوسوووار عووول املنوووتج تو لل جوووز، وانوووان تيضوووا  
قنوووات تلوزيونيووة لصصووة لإلعالنووات  قووط يووتق موول لالهلووا عوورض السوولع واخلوو مات علوو  

لعميوم ماالتصوال موالرقق ابواين حلجوز قلبوف، ومعو  ذلو    ساعة، مل تعم قيوان ا91م ار  
   ساعة مل وقت تلقي املنبمة تمر الشرا .18يتق ش ل الطلبية لالل  

 :E-mail marketingالتسويق بالبريد اإللكتروني  – 6
تقوون املنبموة  إذتعتم  املنبمة عل  تلاة اتصوال موع عمال  وا مول لوالل الربيو  اإللكورتوين، 

مظرسووال املعلومووات اخلاصووة مينتجا ووا مرسووالة تروجييووة لعمال  ووا،  تصووم إىل الصوون وق الوووارل 
 هلق، وميكن ق الرل علي ا مظرسال رسالة للربي  اإللكرتوين للمنبمة.
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 أسئلة الفصل الثامن
 أواًل: أجب على األسئلة بز صح/خطأ:

 خطأ صح السؤال
الرسالة اي القناة الق تستخ م ا اجل ة املرسلة لنقوم الوكورة  – 5

 إىل اجلم ور املست   .
  

   اإلعالن او اتصال مي شخصي مي م  وع الثمل. – 9

تووووالاي النوووواً موعووووول  يفتكموووول وظيوووووة اإلعووووالن التووووالايي  – 3
 السلع وإشباع حاعا ق ما.

  

البيوووع الشخصوووي اووووو اتصوووال مباشووور وشخصووووي مووون رعووووال  – 1
 البيع واملشرتيل يف صورا املختلوة.

  

القسووا ق املق موووة للمسووت لكن اجلووو ل اووي تحووو  تلوات  ت عوو  – 1
 تنشيط املبيعات املوع ة للمست لكن.

  

 :اآلتيةثانياً: اختر اإلجابة الصحيحة/ األكثر صحة من العبارات 
ا لوات الت ويزية املصممة لتنشيط عملية شرا  تو ميوع منتجوات املنبموة لوالل  ورتة  – 5

 قصية ا عم اي:
A – .ميع شخصي   C – .اإلعالن 
B – املبيعات تنشيط.   D – .العالقات العامة 
 اإلعالن او وسيلة اتصال: – 9
A – .شخصي    C – .مي شخصي ومي م  وع الثمل 
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B – .شخصي ومي م  وع الثمل  D – الثمل وم  وع شخصي مي. 
 يفاسووورتاتيجية الووورتويج الوووق تقوووون علووو  قيوووان املنوووتج ماسوووتخ ان وسووويلة تروجييوووة للتوووأثي  – 3

، ليقوموووا موو وراق مطلووب اووالا السوولع موول توواعر التجز ووة، واووو موو ورا الن ووا يناملسووت لكن 
 يطلب ا مل املنتج اي:يقون مطلب ا مل تاعر اجلملة، واالا ا لي 

A – .اسرتاتيجية ال  ع   C – .اسرتاتيجية الضملط 
B – اجلال  اسرتاتيجية.   D – .االسرتاتيجية اللينة 
مل مواصوات معينة عول مياوا تو يح ما مييز سلع املنبمة  إىلاإلعالن الالي يرتكز  – 1

 مل السلع ذات املراز القوي يف السوق او:
A – .إعالن تعليمي   C – .إعالن إرشالي 
B – .إعالن تالايي   D – تنا سي إعالن. 

 :اآلتيةثالثاً: أجب /ناق / األسئلة 
 اشرح اسرتاتيجيات الرتويج. – 5

 (.513+  519رقق ) اتاإلعامة: الوقرة املوعولة يف الصو 
 اشرح مراحم عملية البيع الشخصي. – 9

 (.515+  510رقق ) اتاإلعامة: الوقرة املوعولة يف الصو 
 اشرح عناصر عملية االتصال. – 3

 (.519+  515+  510رقق ) اتاإلعامة: الوقرة املوعولة يف الصو 
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 الثامنمصطلحات الفصل 
 .Promotionالرتويج:  -
 .Senderاملرسم:  -
 .Messageالرسالة:  -
 .Encodingالرتميز:  -
 .Mediaالوسيط:  -
 .Decoding   الرتميز:  -
 .receiverاملستقبم:  -
 .Reactionرلة الوعم:  -
 .Feed backالتملالية العكسية:  -
 .Noiseالتشوي :  -
 .Push Strategyاسرتاتيجية ال  ع:  -
 .Pull Strategyاسرتاتيجية اجلال :  -
 .Advertisingاإلعالن:  -
 .Educational advertisingاإلعالن التعليمي:  -
 .Reminder advertisingاإلعالن التالايي:  -
 .Guide advertisingاإلعالن اإلرشالي:  -
 .Competitive advertisingاإلعالن التنا سي:  -
 .Newspapersالص ف:  -
 .Magazinesابالت:  -
 .Personal sellingالبيع الشخصي:  -
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 .Sales promotionتنشيط املبيعات:  -
 .Samplesالعينات:  -
 .Couponsالقسا ق:  -
 .Premiumsاجلوا ز:  -
 .Contestاملسامقات:  -
 .Cash refundاالسرتعاع النق ي:  -
 .incentivesاحلوا ز:  -
 .Discountsاخلصومات:  -
 .Allowancesاملسموحات:  -
 .Trade showsاملعارض التجارية:  -
 .Conventionsاملؤمترات:  -
 .Public Relationsالعالقات العامة:  -
 .Publicityالنشر:  -
 .Direct marketingالتسويق املباشر:  -
 .Tele marketingالتسويق ماهلاتف:  -
 .Direct – mail marketingالتسويق مالربي  املباشر:  -
 .Catalog marketingالتسويق مالكتالو :  -
 .Direct – Response television marketingتسويق االستجامة التلوزيونية املباشرة:  -
 .E-mail marketingلربي  اإللكرتوين: التسويق ما -
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 التاسعالفصل 
 نظام المعلومات والبحوث التسويقية

 
 .مقدمة -
 تعريف نظام املعلومات التسويقية. -
 .عناصر نظام املعلومات التسويقية -
 :مصادر مدخالت نظام املعلومات التسويقية -

 .السجالت الداخلية – 1
 .االستخبارات التسويقية  - 2
 أنظمة دعم القرارات التسويقية. – 3
 .حبوث التسويق – 4

 جماالت حبوث التسويق. -
 األنواع الرئيسة لبحوث التسويق. -
 خطوات إجراء البحث التسويقي. -
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 :مقدمة
إن  ااظ منظمااة حباجااة إىل معلومااات إذ ملعلومااات  إىل احتتاااك  ااظ منظمااة مستاا ظ مسااتمر 

ملنظمات األخرى  لذا جيا  إنتااء نظاام للمعلوماات ستا ظ عاام إىل اختتلف عنها سالنسبة 
تااا ظ حباااوث التساااويق أناااد مااادخالت نظاااام ت إذمللمعلوماااات التساااويقية ستااا ظ خاااا   

تماد تاتم معاةاة البياناات محتويلهاا إىل معلوماات تع ااملعلومات التسويقية  مالذي من خالهل
عليها املنظمة يف اختاذ القرارات التسويقية السليمة عند معاةاة متا ال ا التساويقية أم مان 

 أجظ استغالل فرصة تسويقية متانة أمامها.
ية التنافسية مذلا   وناي يتساتخدم يف حتسا  ز نظام املعلومات التسويقية أداة لتحقيق امل يعد  

 املبنية على معلومات دقيقة مسليمة.أداء املنظمة مترشيد قرارا ا التسويقية 
 :تعريف نظام المعلومات التسويقية

Marketing Information system (MIS): 

التسااويق يف اختاااذ قاارارا م التسااويقية الصااحيحة ماملناساابة ماان نيااث التوقياا   يرمحيتاااك مااد
إىل سياناااات تساااويقية دقيقاااة مصاااحيحة  مال ال ااان توفظااااا إال مااان خاااالل نظاااام املعلوماااات 

الااذي يقااوم علااى يااا البيانااات متسااجيلها محتليلهااا ممعاةتهااا لتحويلهااا  (MIS)التسااويقية 
 التسويق. يريدإىل معلومات ضرمرية تقدم إىل م

ت ااوين ماان األفااراد ماملعاادات لتااوفظ »نظااام املعلومااات التسااويقية علااى أنااي  (Kress)عاار   
الااحت حتتاااك إليهااا املنظمااة يف  ةالبيانااات ستاا ظ مسااتمر متبااادل املعلومااات الداخليااة ما ارجياا

 .(Kress, P17)« اختاذ القرارات
ااو إنادى تطبيقاات نظام معلوماات »أناي سماناك تعرياف خخار لنظاام املعلوماات التساويقية 

هاا متخاذم القارارات التساويقية يف إلي مظائف األعمال املصممة لتوفظ املعلوماات الاحت حيتااك
 (.181)طارق طي    « التوقي  املناس 
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نظااااام مسااااتمر ممتااعااااظ ماااان األفااااراد ماملعاااادات »ستاااا ظ موسااااا أنااااي  Kotlerسينمااااا عرفااااي 
ماإلجراءات املصممة ةماا متصانيف محتلياظ متقيايم متواياا املعلوماات الاحت تتسام ساملالءماة 
مالدقااااة مالتوقياااا  املناساااا  السااااتعماهلا ماااان قبااااظ متخااااذ القاااارار  ااااد  حتساااا  التخطااااي  

 (Kotler, P103)«. مالتنظيم مالرقاسة يف جمال التسويق
عمليااة مسااتمرة ممنظمااة ةمااا متسااجيظ » مااا عاار  خخاار نظااام املعلومااات التسااويقية أنااي 

متبويبهااااا مناظهااااا محتليلهااااا سااااواء  اناااا  سيانااااات ماضااااية أم ناليااااة أم مسااااتقبلية البيانااااات 
للحصااول علااى ماملتعلقااة سأعمااال امل سسااة مالعناصاار املاا ورة فيهااا  مالعمااظ علااى اساا جاعها 

ختاذ القرارات التسويقية يف الوق  املناسا  مالتا ظ املناسا   مسالدقاة املعلومات الالامة ال
 (.318)طلع  عبد احلميد    « ممبا حيقق أادا  امل سسة املناسبة

ن نظااااام املعلوماااات التسااااويقية نظااااام م اااون ماااان تااعاااظ املااااوارد البتاااارية إ اناااا ال اااان القاااول
توايااااا املعلومااااات لتقاااادالها املتخصصااااة ماوالت ماألسااااالي  املسااااتخدمة يف يااااا محتليااااظ م 

 ملتخذي القرارات التسويقية يف الوق  املناس  من أجظ اختاذ قرارات تسويقية سليمة.
 عناصر نظام المعلومات التسويقية:

 :اوتيةيت ون نظام املعلومات التسويقية من العناصر 
 :inputsالمدخالت  – 1

ماادخالت لنظااام املعلومااات التسااويقية ماان مصااادر داخليااة  تعااديااتم يميااا البيانااات مالااحت 
اااان ماااان احلصااااول علااااى سيانااااات متعلقااااة سالبي ااااة املصااااادر  .مخارجيااااة الداخليااااة اااااي الااااحت ل  

   املسااااتهل م املنظمااااات املنافسااااة  يف تتمثااااظ فا ارجيااااة  املصااااادرمنظمااااة  أمااااا الداخليااااة لل
 امل سسات املالية ... م 
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ال سد من اإلشارة إىل أن اناك أنظمة ال ن من خالهلا احلصول علاى مادخالت نظاام انا م 
ساااااااااجالت الداخلياااااااااة للمنظماااااااااة محباااااااااوث التساااااااااويق اليف املعلوماااااااااات التساااااااااويقي تتمثاااااااااظ 

 ماالستخبارات التسويقية.
 أنشطة معالجة وتحليل البيانات: – 2

األساااالي  اإلنصااااائية نتااااطة معاةاااة محتليااااظ البياناااات يف اسااااتخدام العدياااد ماااان أتلخااا  
مالرياضااااية لدراساااااة العالقاااااة سااااا  املتغاااااظات  ميااااتم أيااااااا  يف ااااااذ  املرنلاااااة يمياااااا البياناااااات 
مغرسلتها  أي استبعاد البياناات غاظ املايادة مفهرساتها متصانياها  مبعاا مضاا البياناات الاحت 

رماوا لتل  خصائ  مت  ة يف جمموعة ماندة مترتي  اذ  البيانات مان خاالل إعطائهاا 
مث ختازين نساان مان التقاارير مذلا  مان أجاظ اسااتخدامها يف   لغار  ترتيبهاا مإعاداد التقاارير

نال ظهاور احلاجاة إليهاا مارة أخارى  إضاافة إىل حتاديثها ستا ظ دائام ماسا جاع املعلوماات 
 املخزنة مفق أسالي  مخليات معينة.

 المخرجات: – 3
تتاااامن  إذمااااي عباااارة عااان النتاااائص الاااحت ب التوصاااظ إليهاااا سعاااد معاةاااة محتلياااظ البياناااات  

املخرجااات معلومااات يوميااة ت تي يااة ماساا اتيجية يااتم اسااتخدامها يف إعااداد التقااارير لتقاادم 
 إىل متخذي القرار الختاذ القرارات التسويقية السليمة ميف الوق  املناس .

 التغذية العكسية: – 4
تسااما التغذيااة الع سااية سقيااان ارجااات نظااام املعلومااات التسااويقي  ماااذا يعاا  معرفااة أواار 
النتااائص الااحت ب التوصااظ إليهااا ماان خااالل اااذا النظااام علااى املنظمااة  فاااي نااال  ااان األماار 
إجياسياااا   فهناااا جيااا  العماااظ علاااى تعزياااز ااااذ  النتاااائص  أماااا إذا  اااان األوااار سااالبيا   فهناااا جيااا  

 يفجواناا  الاااعف ممعاةتهااا لتحويلهااا إىل نقاااأ قااوة ذات أواار إجيااا   العمااظ علااى معرفااة
 املنظمة.
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 مصادر مدخالت نظام المعلومات التسويقية:
يااااتم يميااااا البيانااااات  ماااادخالت لنظااااام املعلومااااات التسااااويقية ماااان السااااجالت الداخليااااة 

لتا ظ للمنظمة محبوث التسويق ماالساتخبارات التساويقية  مال ان توضايا ااذ  املصاادر سا
 :اويت( 1 – 9رقم )

 مفهوم نظام المعلومات التسويقية (1 – 9الشكل )

 
، 2002المصدر: محمد أحمد حسان، نظم المعلومات اإلدارية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 

 .261ص 
 :Internal Recordsالسجالت الداخلية  – 1

ماألمثلااة علااى السااجالت   السااجالت الداخليااة أنااد املصااادر الرئيسااة املاازمدة للبيانااات تعااد
مالتقاااارير الداخلياااة  ثاااظة ماااثال  التقاااارير املالياااة مالاسااابية مماااا حتوياااي ناااول نجااام املبيعاااات  

نجاااام املخاااازمن الساااالعي منر ااااة التاااادفقات النقديااااة  إضااااافة إىل تلاااا  التقااااارير الااااحت يقااااوم م 
أفعاال العماالء  سإجرائها رجال البيا ناول ماا يتعلاق ساردمد أفعاال املنظماات املنافساة  مردمد

 ايا  منتجات املنظمة ممدى الرضا أم عدم الرضا من قبلهم.
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 :Marketing Intelligenceاالستخبارات التسويقية  – 2
أسلوب مطريق ال ن مبقتاااا مدير التسويق فحا  »أهنا سعر ف  االستخبارات التسويقية 

ا ارجياااة العاماااة ما اصاااة سصااااة ممعرفاااة التغاااظات الاااحت حتااادث يف  اااظ مااان البي اااة التساااويقية 
 (.11)تيسظ العمارنة  محممد الطائي    « دائمة ممستمرة ممتجددة

اإلجاراءات الاحت تقاوم  اا املنظماة ل اي ت اون مدر اة للتطاورات الاحت »ماناك من عرفها أهناا 
  )واسا  إدريا   ياال حمماد املرساي« لر  ا البي ة الداخلية ما ارجياة ماالياااات املتوقعاة

  159.) 
مال ساااد مااان اإلشاااارة إىل أن نظاااام االساااتخبارات التساااويقية ااااو الاااذي يااازم د املنظماااة س افاااة 
البيانات ماألنداث اةارية يف البي ة التسويقية  ممان مصاادر نظاام االساتخبارات التساويقية 

 :اويتنذ ر 
مصادرا  أساسايا  مان مصاادر احلصاول علاى  يعد من إذاألفراد املوظاون داخظ املنظمة   – 1

 املعلومات.
 ردمد أفعال املنافس  مالعمظ على حتليلها. – 2
التقارير مالنترات الصادرة عن األجهزة الحت تتعا ساألنظماة الصاناعية مالتجارياة  غرفاة  – 3

 التجارة مالصناعة مماارة الطاقة...
 املنافسة. التقارير ماملعلومات املنتورة عن املنظمات – 4

 أنواع االستخبارات التسويقية  فهناك نوعان مها:إىل أما سالنسبة 
 :ساملعلومااات عاان أنتااطة ماااي الااحت تتسااتخدم لتزميااد اإلدارة » االستتتخبارات الداخليتتة

جهااا متقييمهااا مايااا ااا املتوقعااة ماملتعلقااة ساملبيعااات ماحلصااة السااوقية ائاملنظمااة املختلاااة منت
ل ااااظ منظمااااة مل ااااظ ساااالعة مل ااااظ جمموعااااة ماااان  منجاااام الرحبيااااةعمااااالء للمنظمااااة منر ااااة ال

 .(Armstrong, P251)العمالء املميزين 
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 :مااااااي الاااااحت تااااازمد اإلدارة ساملعلوماااااات عااااان البي اااااة ا ارجياااااة  االستتتتتتخبارات الخارجيتتتتتة
ماياااات املتا ين ماملاوردين  مأذماقماملتعلقة سالظرم  االقتصادية مالسياساية ماالجتماعياة 

 ماملنافس  مالوسطاء.
 Marketing Decisions Support Systems :أنظمة دعم القرارات التسويقية – 3

ياااا منساااق للبياناااات منظااام مأدمات مأساااالي  »أناااي سعتااار   نظاااام دعااام القااارار التساااويقي 
املعلومااااات عاااان تسااااتند إىل احلاسااااوب مساااارامص احلاسااااوب مالااااحت يمااااا املنظمااااة سوساااااطتها 

)د. حممااااد « األعمااااال مالبي ااااة متاسااااظاا  محتويلهااااا إىل قاعاااادة ملمارسااااة النتاااااأ التسااااويقي
 (.89اةاسم   

 يتامن نظام دعم القرارات التسويقية نوع  من األدمات مها:
تتاااتمظ علاااى جمموعاااة مااان الطااارق اإلنصاااائية ) تحلياااظ اال ااادار  حتلياااظ  :األداة األمىل -

مالاااحت تسااااعد متخاااذ القااارار   االرتبااااأ ..( اهلادفاااة إىل التعااار  علاااى العالقاااة سااا  املتغاااظات
 التسويقي يف حتليظ البيانات للوصول إىل معلومات تايد يف اختاذ القرار التسويقي السليم.

اااااااااااي الااااحت ل :األداة الثانيااااة - ن متخااااذ القااااارار التسااااويقي مااااان القيااااام سالتحلياااااظ ال ماااااي   
 للمعطيات ممن مث اختاذ القرار التسويقي املناس .

 :Marketing Researchبحوث التسويق  – 4
الوظيااة الاحت تارس  سا  »أهناا: سحبوث التساويق  (AMA)عر ف  اةمعية األمري ية للتسويق 

املستهل   أم العمالء أم اةمهور مس  القائم  سالنتاأ التساويقي مان خاالل املعلوماات 
معلومااات تسااتخدم يف حتديااد متعريااف الااار  ماملتااا ظ التسااويقية  متساااعد يف توليااد  –

حتسا  تاهام محتس  متقييم التصارفات التساويقية  متساتخدم يف مراقباة األداء التساويقي  م 
 (.33)واس  إدري     « التسويق  عملية مت املة
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عمليااة اإلعااداد  اةمااا  »حبااوث التسااويق أهنااا  Kotler & Duboisماان  سينمااا عاار   ااظ
 «.التحليظ  ماالستغالل للبيانات ماملعلومات املتعلقة حبالة تسويقية

(Kotler, & Dubios, P116)  
محتلياااظ البياناااات التساااويقية أم البياناااات املتعلقاااة ياااا متساااجيظ »أهناااا سمانااااك مااان عرفهاااا 

ساملتاااا ظ التساااويقية للسااالا ما ااادمات  مال ااان أن تتعلاااق ااااذ  املتاااا ظ ساااأي عنصااار مااان 
 (.211 – 215)طلع  عبد احلميد     .«عناصر املزيص التسويقي

ممااان التعااااريف السااااسقة ال ااان أن نساااتنتص أن حباااوث التساااويق ااااي أناااد مااادخالت نظاااام 
مالاذي يقاوم علاى ناظ متا لة تساويقية ماا أم حتدياد فرصاة تساويقية   ت التساويقياملعلوماا

مذلاا  ماان خااالل القيااام سعمليااة منهجيااة تقااوم علااى يااا البيانااات   للعمااظ علااى اسااتغالهلا
متساااااجيلها محتليلهاااااا للوصاااااول إىل نتاااااائص معيناااااة تسااااااعد علاااااى اختااااااذ القااااارارات التساااااويقية 

 السليمة.
 مجاالت بحوث التسويق:

 حبوث التسويق جماالت عديدة منها: تتمظ
تقااادس اساااتخدامات جديااادة للسااالا م منهاااا است اااار السااالا اةديااادة    حباااوث السااالعة – 1

 حتديد الار  التسويقية للسلا اةديدة..م املواصاات الت لية للسلعة  م احلالية  
حتدياد ناوع منجام املبيعاات املتحققاة م منها حتديد احلصا  البيعياة    حبوث املبيعات – 2

 رجال البيا.. ةقيان فعاليم تقييم أسالي  البيا  م يف  ظ املناطق اةغرافية  
حتديااد مادى قاادرة الرسااالة م ممنهاا مااا يتعلاق سقيااان فاعليااة اإلعاالن    حباوث اإلعااالن – 3

 اإلعالنية على جذب انتبا  اةمهور املستهد ..
حتدياااد ناجاتاااي م ممنهاااا ماااا يتعلاااق سدراساااة خصاااائ  املساااتهل     حباااوث املساااتهل  – 4

 اختاذ قرار  الترائي.. يفحتديد العوامظ امل ورة م دراسة سلو ي الترائي  م مرغباتي  
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حبوث املنافس : حتديد املنافسا  احلاالي  ماملارتقب   حتدياد اسا اتيجيات املنافسا    – 5
 ...هم للسلا ما دمات  حتديد قدرا م املاليةحتديد أسعار املنافس   حتديد طرق توايع
 األنواع الرئيسة لبحوث التسويق:

 ال ن تقسيم البحوث التسويقية من نيث:
 الهدف من البحث إلى: –أ 
 :Exploratory researchبحث استكشافي )استطالعي(  – 1

أناي يعماظ علاى تقادس أف اار إذ ماو البحث الاذي يقادم تاساظا  عاماا  للمتا لة التساويقية  
دمن احلاجااة إىل اختبارااااا  مسالتااااع فإناااي يعماااظ علاااى مااان جدياادة أم صاااياغة فااارم  معيناااة 

 تقدس تتخي  أمع للمت لة  ماذا النوع من البحوث قد يسبق أنواع البحوث األخرى.
 بحث استنتاجي: – 2

احلقيقياااة الاااحت أدت إىل مااااو البحاااث الاااذي يقاااوم علاااى دراساااة املتااا لة ممعرفاااة األساااباب 
ناادموها  ماختبااار الارضاايات للتأ ااد ماان ماادى صااحتها مث الوصااول إىل نتااائص ممق نااات 

 مصاية ميريبية. ا  ملعاةة املت لة  متتامن حبوو
يقااوم علااى الدراسااة املتعمقااة لعاادد حماادمد ماان  descriptive researchفالبحااث الوصاااي 

 ات جمتما البحث.در اطحية لعدد  بظ من مأم على الدراسة الس  ماردات جمتما البحث
متغاظ  يففهاو يقاوم علاى دراساة أوار متغاظ  Experimental researchأما البحاث التجاري  

خخاار أم )عاادة متغااظات(  أي دراسااة العالقااة ساا  السااب  مالنتيجااة  فمااثال  دراسااة أواار تغااظ 
 نجم املبيعات. يفش ظ عبوة السلعة 
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 من حيث المنهج العام للبحث: –ب 
 تقسم البحوث التسويقية إىل:

 بحث قياسي: – 1
منتجاات  تعادينطلق البحث القياسي من النتائص ال لية للوصول إىل النتائص اةزئياة  فماثال  

شاار ة املتاارمسات الغاايااة ذات جااودة عاليااة  فااإذا قاماا  التاار ة سطاار  منااتص جديااد ملااي ن 
Ice tea فإن احل م على جودة املنتص من قبظ املستهل   سأن جودتي مرتاعة. 

 بحث استقرائي: – 2
ينطلااق ماان النتااائص اةزئيااة للوصاااول إىل النتااائص ال ليااة  فمااثال  إذا قاماا  إدارة التساااويق يف 
التاار ة املصاان عة لنلبااان ممتااتقا ا سدراسااة رضااا املسااتهل   عاان أنااد منتجا ااا ماان نيااث 

 عان جاودة  افاة منتجاات  إىل أن املساتهل   راضا سنتوصاظاةودة ملي ن األلباان  فإنناا 
 التر ة.

  من البحوث مها: تتامن نوع ن حيث نوع البيانات:م –ج 
البحااااث امل تاااا : يعتمااااد اااااذا البحااااث علااااى يااااا البيانااااات الثانويااااة ماااان مصااااادراا  – 1

 الداخلية ما ارجية.
البحث امليداين: يعتمد على يا البيانات األملية من خالل االستقصاء أم املالنظاة  – 2

 أم التجرسة.
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 التسويقي:خطوات إجراء البحث 
 :اويت( خطوات إجراء البحث التسويقي على النحو 2 – 9يوضا الت ظ رقم )

 

تحديد مشكلة 
 البحث وأهدافه

العينة نوع وحجمتحديد   

 تحديد أسلوب جمع البيانات

مراجعة البيانات وترميزها 
 لتها وتحليلهاجدو و 

 النتائج والمقترحات

 أداء التقرير النهائي

 البيانات ومصادرهاتحديد نوع 
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 تحديد مشكلة البحث وأهدافه: – 1
متااا لة البحاااث: ال ااان القاااول إن متااا لة البحاااث تتعاااد العنصااار األساساااي يف إىل سالنسااابة 

البحث التسويقي مذل  ألناي فيماا إذا ب حتدياد متا لة البحاث ستا ظ غاظ صاحيا  فاإن 
القاارار التسااويقي  لااذا جياا  حتديااد متخااذ إىل ذلاا  سااي دي إىل نتااائص غااظ ماياادة سالنساابة 

مت لة البحث ست ظ دقيق  إضافة إىل أن التحديد الدقيق ملت لة البحاث سايوفر ال ثاظ 
مان الوقاا  ماملااال ماةهاد  ماناااك العديااد الاذين يعتقاادمن أن البحااث التساويقي يااتم إجاارا   

  أياااا  يف فقاا  عنااد ناادمث املتاا لة  إال أنااي يف احلقيقااة أن البحااث التسااويقي يااتم إجاارا  
 نال مجود فرصة تسويقية للعمظ على استغالل اذ  الار .

أاادا  البحاث ااي الغاياات الاحت يساعى الباناث إىل إىل أاادا  البحاث فاإن أما سالنسبة 
 حتقيقها  مجي  أن تتصف اذ  األادا  سعدة خصائ  منها:

 قاسلية القيان. -
 الدقة. -
 املوضوعية. -
 حمددة. ارتباأ األادا  سا ة امنية -

 مثال:
يا اار ماادير التسااويق إلناادى شاار ات إنتاااك مستحااارات التجميااظ يف تقاادس أ اار شاااا  
جديااد مر  اا  ماان مااواد طبيعيااة تساااعد يف ترطياا  التاااا    مااا يا اار أياااا  يف اسااتخدام 

قارار  يفشخصية متهورة يف إعالناتاي علاى التلازياون  ميرياد أن يعار  مادى تاأوظ املتاااظ 
    التمل .التراء للمستهل

 يف املثال الساسق ال ن أن نلخ  أادا  البحث التسويقي يف اويت:
 معرفة خصائ  املنتص من مجهة نظر املستهل  التمظ. -
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 .ظمعرفة مدى تأور املستهل   ساملتاا -
 معرفة أي التخصيات املتهورة املاالة لدى املستهل   املرتقب . -
 تحديد نوع البيانات ومصادرها: – 2

سأهنااا البيانااات الااحت يقااوم البانااث ستجميعهااا ألمل  Primary dataتعاار   البيانااات األمليااة 
را  حماددة يف البحاث  مااذا يعا  أن البياناات األملياة غامرة من ميادان البحاث مان أجاظ أ

طبوعااة  مماان مل يااتم يميعهااا ماان قبااظ أي جهااة  أي أن اااذ  البيانااات غااظ منتااورة مغااظ م
مصادر احلصول على البيانات األملية املالنظة املباشرة )املتاادة(  متعتمد على مالنظاة 

ااو التجرساة السلوك احلاع  مال يتم فيها طر  أس لة أم القياام مبقااسالت  ماألسالوب اوخار 
مااا أياا ور إناادااا يف اوخاار    العمليااة )االختبااار( متعتمااد علااى معرفااة العالقااة ساا  متغااظين

يساتخدم يف نااال حتدياد سيانااات عان نقااائق إذ هااو أسالوب االستقصاااء فاألسالوب اوخار 
الربياااد  م ممجهاااات نظااار مدمافاااا  ممااان أنواعاااي االستقصااااء مااان خاااالل )املقاسلاااة التخصاااية  

 اهلاتف(.م 
فهااي البيانااات الااحت ساابق مب يميعهااا متسااجيلها  Secondary dataأمااا البيانااات الثانويااة 

ة أغرا  اتلاة  ممن مصاادر احلصاول علاى البياناات الثانوياة املنظماة ناساها دممحتليلها  
ممصاااادر احل ومياااة املصاااادر يف مصاااادر داخلياااة  أماااا املصاااادر ا ارجياااة فتتمثاااظ  تعااادمالاااحت 

 املنظمات الدملية مأياا  اإلن ن .يف دملية متمثلة 
فيمااااا إذا لاااا  مقارنتهااااا   تتميااااز البيانااااات الثانويااااة سااااأن ت لاااااة احلصااااول عليهااااا منخااااااة

فرة يف ا مااااا أهنااااا ال تتطلاااا  مقتااااا   ثااااظا  لتجميعهااااا  إضااااافة إىل أهنااااا متااااو    سالبيانااااات األمليااااة
العديااد مااان مصاااادر احلصاااول عليهاااا  سينماااا يتعااااب عليهاااا أن ااااذ  البياناااات قاااد ياااتم يعهاااا 

   مسالتااااااع سااااات ون غاااااظ مالئماااااة الساااااتخدامها يف ااااااذاألغااااارا  غاااااظ البحاااااث التساااااويقي
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مااادى دقاااة البياناااات  فهناااا جيااا  معرفاااة مصااادر ااااذ  البياناااات  ا أيااااا  البحاااث  ممااان عيو ااا
 لنعر  مدى دقتها   ما أهنا قد تغطي ف ات امنية ساسقة.

 وب الحصر الشامل أم أسلوب العينات:أسلتحديد  – 3
اااظ سايتم يااا البيانااات األمليااة مان  افااة ماااردات جمتمااا البحااث  :اويتطاار  الساا ال ياناا 

 ؟)أسلوب العينات(مني حمدد )أسلوب احلصر التامظ( أم من عدد 
 البحث.معينة   جمتما أن نعر  من ال سد  قبظ اإلجاسة على الس ال

جمتما البحث او عبارة عن  افاة املااردات الاحت لثاظ الظااارة موضاوع البحاث مالاحت تتا ك 
 م سسات  ....م طالب  م خبصائ  معينة  مقد لثظ املاردات عمالء  

أما عينة البحث فهاي تعارب  عان عادد صاغظ مان مااردات جمتماا البحاث  مالاذي ياتم عليهاا 
تماا البحاث مان نياث ا صاائ  مالعناصار إجراء البحاث  مجيا  أن ت اون العيناة  ثلاة ج
نجمهااا مناساابا  سالتااا ظ  نجياا  أن ي اااو إذ امل ونااة جتمااا البحااث مااان نيااث نجمهااا  

 الذي يامن لثيلها جتما البحث.
مال ساااد مااان اإلشاااارة إىل أن انااااك جمموعاااة مااان األساااباب الاااحت يعاااظ الباناااث يعتماااد علاااى 

 من اذ  األسباب: أسلوب العينات سدال  من أسلوب احلصر التامظ 
    إن إجاراء دراساة علاى  افاة مااردات جمتماا البحاث  إذايادة يف الت لااة ماةهاد مالوقا

 يتطل  ت لاة عالية ممقتا  طويال  مجهدا   بظا  على خال  دراستي على عينة من مارداتي.
  عناادما ي ااون نجاام جمتمااا البحااث  بااظا   اااذا ماان شااأني عاادم قاادرة البانااث علااى يااا

   فااااال سااااد ماااان االسااااتعانة سأشااااخا  خخاااارين   ااااا ياااا دي إىل ضااااعف رقاسااااة دالبيانااااات مبااااار 
 البانث على ذل .

  مجود يان  تام س  ماردات جمتما البحاث  مالاحت تا دي يف نالاة دراساة  افاة مااردات
 ينة مني إىل نا  النتائص.جمتما البحث أم ع
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  مجاااود نااااالت معيناااة ال ال ااان نصااار عااادد مااااردات جمتماااا البحاااث سساااب  عااادم تاااوفر
 معلومات  افية أم  ون اذ  املعلومات سرية.

 تحديد نوع وحجم العينة: – 4
 اناك نوعان رئيسان للعينات مها:

 .Probability Sampleالعينة االنتمالية  –أ 
 .Nonprobability Sampleالعينة غظ االنتمالية  –ب 

تعر  العينة االنتمالية سأهنا العينة املساحوسة مان جمتماا البحاث عناد إعطااء يياا مااردات 
 :اوتيةجمتما البحث فرصا  متسامية يف االختبار للدخول يف العينة  متتامن األنواع 

 :Simple Random Sampleالعينة العشوائية البسيطة  – 1
اااي العيناااة الاااحت لااانا ل اااظ مااااردة ماان مااااردات جمتماااا البحاااث فرصاااا  مت اف اااة للااادخول يف 

ياتم إعطااء أرقاام ل اظ مااردات جمتماا  إذالقصاصاات الورقياة   العينة  ميتم اختياراا سطريقة
البحث  متوضا اذ  األرقام على قصاصات مرقية  متوضاا ااذ  القصاصاات داخاظ إنااء  

 ت سعدد ماردات العينة.مث يتم سح  اذ  القصاصا
 :Stratified Sampleالعينة الطبقية  – 2

يااتم تقساايم جمتمااا البحااث إىل طبقااات مفقااا   صااائ  معينااة  فمااثال  ال اان تقساايم جمموعااة 
 اةن  ...م املستهل   للمنتجات الغذائية إىل جمموعات )طبقات( مفقا   اصية الدخظ  

اجموعاااااة األمىل مااااان املساااااتهل    املساااااتهل   إىل:ال ااااان تقسااااايم فوفقاااااا   اصاااااية الااااادخظ 
للمنتجااات الغذائيااة أصااحاب الاادخول املرتاعااة  اجموعااة الثانيااة ماان املسااتهل   أصااحاب 

 الدخول املتوسطة  اجموعة الثالثة من املستهل   أصحاب الدخول املنخااة.
اع  مث اختياار نجام معند اختيار العينة الطبقية  ال سد من حتديد نجام العيناة ستا ظ إيا

 العينة يف  ظ طبقة مفق أسلوب التناس .
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 المنتظمة:العينة  – 3
ماي العينة الحت تعتمد يف سح  ماردا ا على مدى املعاينة  مال ن نساب مادى املعايناة 

 من خالل قسمة نجم ماردات جمتما البحث على نجم ماردات العينة.
ميتم اختيار العينة املنتظمة من خالل حتديد نجم جمتما البحث مالعيناة  ممان مث نسااب 

ماااادى   1مااادى املعاينااااة  مث يااااتم اختياااار املاااااردة األمىل سصااااورة عتاااوائية ضاااامن اجااااال  
املعاينااة   سينمااا يااتم اختيااار املاااردة الثانيااة ماان خااالل إضااافة رقاام واساا  )ماادى املعاينااة( إىل 

مىل  مث ياااتم إضاااافة رقااام املااااردة الثانياااة إىل الااارقم الثاسااا  ملااادى املعايناااة لتناااتص رقااام املااااردة األ
 ماردات العينة. داملاردة الثالثة .. ما ذا نستمر ما ساقي املاردات للوصول إىل عد

 عينة المساحة: – 4
يااتم اختيااار عينااة املسااانة علااى أسااان مسااانات جغرافيااة )ماادن  مناااطق  أنياااء  شااوارع( 

علاى ا ارائ  اةغرافياة  مياتم اختياار عيناة املساانة علاى مرنلاة مانادة  االعتماادمن خالل 
 أم على مرنلت  أم والث مرانظ.

العينااة املسااحوسة ماان جمتمااا البحااث   أهناااسفتتعاار   لعينااات غااظ االنتماليااة إىل اسالنساابة أمااا 
ينااة  ميااتم مالااحت ال ي ااون ةميااا ماااردات جمتمااا البحااث فرصااا  مت اف ااة للظهااور داخااظ الع

اختياااااار مااااااردات العيناااااة سنااااااء علاااااى اوراء التخصاااااية للباناااااث  متتاااااامن العيناااااات غاااااظ 
 :اوتيةاالنتمالية األنواع 

 :Convenience Sampleالعينة الميسرة  – 1
لياة ماي العينة الحت يتم اختيار ماردا ا ست ظ ميس ر مسهظ  فمثال  اختيار عينة من طلباة  

 .ميس رةاالقتصاد سدمتق  عينة 
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 :Quota Sampleالعينة الحصصية  – 2
ياااتم تقسااايم جمتماااا البحاااث إىل قطاعاااات علاااى أساااان خصاااائ  معيناااة  مث يقاااوم الباناااث 
ساختيااار عينااة ماان  ااظ قطاااع  علااى أن ي ااون عاادد املاااردات الااحت يااتم اختياراااا متناساابا  مااا 

 نجم القطاع يف اجتما.
 :Judgment Sample( التقديرية) ةالعينة التحكمي – 3

اااي العينااة الااحت  تاراااا البانااث سناااء علااى يرستااي التخصااية  فمااثال  قيااام البانااث ساختيااار 
عااادد معااا  مااان املساااتهل   املااا ددين علاااى متجااار معااا  ملعرفاااة مااادى رضااااام عااان املناااتص 

 اةديد الذي ب طرني يف املتجر.
 نجم العينة:إىل أما سالنسبة 

اناااك عاادة طاارق الااحت يااتم علااى أساسااها نساااب نجاام العينااة  مل اان ماان أسساا  الطاارق 
الااحت تعتمااد علااى أسااان النساابة امل ويااة ماان جمتمااا البحااث أم علااى أسااان  تلاا اسااتخداما  

   أم على أسان ميزانية البحث. الدقة املطلوسة يف نتائص البحث
 تحديد أسلوب لجمع البيانات: – 5

األملية من خالل عدة أسالي   ما ذ رنا سااسقا   املالنظاة أم التجرساة يتم يميا البيانات 
 العملية أم ستصميم قائمة االستقصاء.

 لتصميم قائمة االستقصاء  جي  أن نوضا ما املقصود سقائمة االستقصاء؟
قائمااة االستقصاااء اااي عبااارة عاان قائمااة حتااوي جمموعااة ماان األساا لة لتجميااا البيانااات ميااتم 

 أم الربيد. اهلاتفقصاء إما من خالل املقاسلة التخصية أم من خالل استخدام االست
 :اوتيةتت ون قائمة االستقصاء من األجزاء 

 يوضااا ماان خالهلااا البانااث عنااوان البحااث مالغاار  منااي    اةاازء األمل: مقدمااة تعريايااة
 ميتظ إىل التعامظ ما البيانات املقدمة من قبظ املستقصى مني سسرية تامة.
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  ء الثاين: يتامن األس لة املتعلقة سا صائ  الدالغرافية للمستقصى مني.اةز 
 .اةزء الثالث يتامن األس لة املتعلقة جبوار البحث 

 أما فيما يتعلق سأنواع األس لة الحت تتامنها قائمة االستقصاء  منها:
 :Open questionالسؤال المفتوح  –أ 

 ك ملستقصاى مناي  أي أناي يتاإىل اماو الس ال الذي ت ون فيي من  اإلجاسة ماتونا  سالنسابة 
 للمستقصى مني احلرية ال املة يف توضيا رأيي نول ف رة ما.

مااثال : عناادما تقاارر شااراء موسايااظ جديااد  مااا اااي األشااياء األساسااية الااحت تبحااث عنهااا مالااحت 
 املوسايالت؟شراء اذا النوع من إىل تدفع  

 اإلجاسة:............................
 :Closed questionالسؤال المغلق  –ب 

ماااو الساا ال الااذي ت ااون إجاستااي حمااددة  مقااد ت ااون اإلجاسااة حمااددة ساختيااار إجاسااة ماناادة 
 من إجاست   أم ت ون من خيارات متعددة.

 مثال على الس ال الذي حيمظ إجاست :
   ال:         :نعماظ ذاب  إىل املول التهر املاضي؟ 

 مثال على الس ال الذي حيمظ إجاسات متعددة:
  ؟ءما نوع املوسايظ الذي تاا ظ شرا

 سامسونغ.  
 سوين أري سون.  
 نو يا.  
 خياون.  
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 :Open – ended questionالسؤال المغلق المفتوح  –ج 
تقصاى مناي التعباظ ساو الس ال الذي حتماظ إجاستاي خياارات حماددة مخياار خخار يساما للم

 عن رأيي.
  ؟ءاا ظ شرامثال: ما او نوع املوسايظ الذي تت 

 سامسونغ.  
 سوين أري سون.  
 نو يا.  
 خياون.  
 خخر...... اذ ر .  

 أسئلة لقياس االتجاهات: –د 
عان مادى موافقتا  أم عادم موافقتا  علاى  ا  عارب م ون فيي من  اإلجاسة يماو الس ال الذي 

 خاصية ما.
 مثال:

 :إلي سعر اوياون مرتاعا  سالنسبة  يعد
 غظ موافق جدا . غظ موافق   حمايد  موافق موافق جدا    

 أسئلة الترتيب: -هت 
ترتيا  خاصايات معيناة تبعاا  ألمهيتهااا  متماثال  يفمااو السا ال الاذي ت اون فياي منا  اإلجاساة 

 .إلي سالنسبة 
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 مثال:
 :إلي للموسايظ تبعا  ألمهيتها سالنسبة  اوتيةرت   ا صائ  

 ............. مسانة التاشة.
 ............. املعاجل.

 ............. مسانة ذا رة اهلاتف.
 ............. سعة البطارية.

 ............. جودة ال امظا.
 ............. نظام التتغيظ.

 مراجعة البيانات وترميزها وجدولتها وتحليلها: – 6
تتم عملية مراجعة متدقيق البيانات للتأ د من مدى دقة مصحة م ااية البيانات التساويقية 

البيانااات ماالنسااجام ساا  اإلجاسااات مماادى  الااحت ب يعهااا  ماان خااالل التأ ااد ماان مضااو 
ا تماااال اإلجاساااات ماةدياااة فيهاااا  مث سعاااد ذلااا  يقاااوم الباناااث س مياااز البياناااات مااان خاااالل 

  ف ااات  ممضااعها يف ها اوخاارسعااامااا يميااا اإلجاسااات املتجانسااة يف االسااتمارة سعاااها 
تاا  للوصاول إىل تلا  مإعطاء اذ  الا ات رقما  أم رمزا  معينا   حبيث يصابا األخاظ ااو املا

 (.244الا ة )ناجي معال    
عملياااة ترتيااا  متصااانيف »مسعاااد ترمياااز البياناااات تاااأيت جدملاااة البياناااات  مالاااحت تعااار   سأهناااا 

البياناااات إىل قاااوائم ذات معاااا ساةدملاااة  مال ااان أن تاااتم عملياااة اةدملاااة سصاااورة يدمياااة أم 
 (.239)حممد فريد العمر  مصطاى أسو س ر    « خلية

  أماا يف احلالاة البانث إىل اةدملة اليدمية يف نال  ون عادد قاوائم االستقصااء قلايال  يلجأ 
املعا سااااة فإنااااي يلجااااأ إىل اةدملااااة اوليااااة  مث يقااااوم البانااااث ساسااااتخدام اةاااادامل الت راريااااة 

املتوساااا  م املزدمجااااة مأدمات التحليااااظ اإلنصااااائي الوصاااااي  الوسااااي   اال اااارا  املعياااااري  
 حتليظ البيانات إنصائيا .احلسا  .. من أجظ 
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 النتائج والمقترحات: – 7
يتوصااظ البانااث يف اااذ  املرنلااة إىل نتااائص عدياادة سعااد اسااتخدامي جموعااة ماان األسااالي  
اإلنصاااائية يف حتلياااظ البياناااات  نياااث سااايتم تقااادس تلااا  النتاااائص ملتخاااذ القااارار التساااويقي 

يقاوم متخاذ القارار التساويقي عندئاذ م ذل  املق نات املقدمة من قبظ البانث التسويقي  
 ستنايذ املق نات حلظ املت لة محتقيق أادا  البحث.

 إعداد التقرير النهائي: – 2
عاار  جموعااة ماان املعلومااات الااحت تتعلااق مبوضااوع مايااد  قااد تساااعد »يعاار   التقرياار سأنااي 

يق أم اإلنتااك اإلدارة على تنظيم العمظ أم التخطي  أم الرقاسة على العمظ يف أنتاطة التساو 
 (.249)حممد العمر  مصطاى أسو س ر    « أم غظاا

يف ااذ  املرنلاة تقريارا  ملتخاذ القارار  مادير التساويق ماثال   يلخاا  يقادم الباناث التساويقي 
فيي مت لة البحث مأادافي مأنواع البيانات ممصادر يعها منجام مناوع العيناة ماألساالي  

انات مالنتائص الاحت ب التوصاظ إليهاا ماملق ناات  مال ساد اإلنصائية املستخدمة يف حتليظ البي
يعاار  فياي املعلومااات ستسلسااظ   أن ي اون التقرياار م توساا  سأساالوب ماضاا ماتصاار مشاامظ

مأن ت ااون صااياغتي سااليمة لغويااا  ماان أجااظ إناطااة القااارث س ااظ جواناا  البحااث   منطقااي
 التسويقي.
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 أسئلة الفصل التاسع
 األسئلة بت صح/ خطأ:أواًل: أجب على 

 خطأ صح السؤال
   حبوث التسويق أند مدخالت نظام املعلومات التسويقية تعد – 1

يسااتطيا مااادير التسااويق مااان خاااالل السااجالت الداخلياااة معرفاااة  – 2
التغااااظات الااااحت حتاااادث يف  ااااظ ماااان البي ااااة التسااااويقية ا ارجيااااة العامااااة 

 ما اصة.
  

تتااامن االسااتخبارات التسااويقية اساااتخدام جمموعااة ماان الطااارق  – 3
اإلنصااائية ماان أجااظ التعاار  علااى العالقااة ساا  املتغااظات للوصااول إىل 

 معلومات تايد يف اختاذ القرار التسويقي السليم.
  

ينطلاااااق البحاااااث االساااااتقرائي مااااان النتاااااائص اةزئياااااة للوصاااااول إىل  – 4
 النتائص ال لية.

  

البيانااات الثانويااة اااي البيانااات الااحت يااتم يميعهااا ألمل ماارة ماان  – 5
 ميدان البحث.

  

 :اآلتيةثانياً: اختر اإلجابة الصحيحة/ األكثر صحة من العبارات 
يطلق على البحث الذي يقوم على يا البيانات من خالل االستقصاء أم املالنظاة  – 1

 أم التجرسة:
A. حبث م ت .    B يري .. حبث 
C.حبث است تايف .   D .ميداين حبث. 
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 العينة الحت تعتمد يف سح  ماردا ا على مدى املعاينة اي: – 2
A.عينة املسانة . 
B.العينة امليس رة . 
C.العينة احلصصية . 
D .املنتظمة العينة. 
مناااي  السااا ال الاااذي حتاااوي إجاستاااي علاااى خياااارات حماااددة مأخااارى تساااما للمستقصاااى – 3

 التعبظ عن رأيي او:
A. الس ال املاتو . 
B .املاتو  املغلق الس ال. 
C.الس ال املغلق . 
D. غظ ذل . 
 ص العام للبحث إىل:هتقسم األحباث التسويقية من نيث املن – 4
A. حبث ميداين مم ت . 
B .ماستقرائي قياسي حبث. 
C. حبث مصاي ميري . 
D. غظ ذل . 
 حيتوي نظام املعلومات التسويقية على: – 5
A.مدخالت مأنتطة معاةة املدخالت . 
B.ارجات . 
C.تغذية ع سية . 
D .C + B + A. 



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 011 - 
 

 :اآلتيةثالثاً: ناقش/ أجب على األسئلة 
 ناقش عناصر نظام املعلومات التسويقية. – 1

 (. 111+  115اإلجاسة موجودة يف   )
 ناقش األنواع الرئيسة ألحباث التسويق. – 2

 (.132+  131اإلجاسة موجودة يف   )
 ناقش أنواع األس لة الحت تتامنها قائمة االستقصاء. – 3

 (.182+  181+  181اإلجاسة موجودة يف   )
 ناقش خطوات إجراء البحث التسويقي. – 4

 (. 183 134اإلجاسة موجودة يف   )
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 الفصل التاسعمصطلحات 
 .Marketing Information Systemنظام املعلومات التسويقية  -
 .inputsمدخالت  -
 .outputsارجات  -
 .Feedbackتغذية ع سية  -
 .Internal Recordsسجالت داخلية  -
 .Marketing intelligence استخبارات تسويقية -
 .Marketing decision support systemنظام دعم القرار التسويقي  -
 .Marketing Researchالبحث التسويقي  -
 .Exploratory Researchحبث است تايف  -
 .Deductive research حبث استنتاجي -
 .Descriptive Researchحبث مصاي  -
 .Experimental Researchحبث يري   -
 .Primary Dataسيانات أملية  -
 .Secondary Dataسيانات وانوية  -
 .Probability Sampleالعينة االنتمالية  -
 .Non Probability Sampleالعينة غظ االنتمالية  -
 .Simple Random Sampleالعينة العتوائية البسيطة  -
 .Stratified Sampleالعينة الطبقية  -



 مبادئ التسويق
 

 الدكتورة مروة العيسى

 

- 011 - 
 

 .Systematic Sampleالعينة املنتظمة  -
 .Area Sampleعينة املسانة  -
 .Convenience Sampleالعينة امليسرة  -
 .Quota Sampleالعينة احلصصية  -
 .Judgment Sampleالعينة التح مية  -
 .inquiryاستقصاء  -
 .Open questionالس ال املاتو   -
 .Closed questionالس ال املغلق  -
 .Open – ended questionالس ال املغلق املاتو   -
 .Final Reportالتقرير النهائي  -
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 العاشرالفصل 

 التسويق اإللكتروني
 
 مقدمة. -
 .نشأة التسويق اإللكرتوين -
 مراحل التسويق اإللكرتوين. -
 .اسرتاتيجيات التسويق اإللكرتوين -
 عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين. -
 اإللكرتوين.مزايا التسويق  -
 عوائق التسويق اإللكرتوين. -
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 مقدمة:
إضهها ة  ،شههتدت انونههة ا تههرة تكههو ات املههرة ا عههاك التجههالت وتكنولو يهها امل  ومههات

مما   هل الكريهر مهمل املنت هات تتجه  إىل  ،إىل تزايد أعداد مستخدمي اإلنرتنت بشكل املر
اسههتخداا التسههويق اإللكههرتوين ل وصههو  إىل أاههم عههدد ممكههمل مههمل ال  هه   أين هها و ههدوا وا 
أي وقت وذلك ممل ت   اعت ادها ع ى جم وعهة مهمل ا دوات والوسهائل املتكهو ة واةديريهة 

لك أصههههمل  الهههع ت  ههههل ع ههههى  هههحملا ع هههه    ههههدد واما تهههة ع ههههى ال  هههه   القهههدامى، وبههههحمل
إىل ة التنا سههية ا سههوج ي ههج باملنا سههة الشرسههة، ونتههرا  يههالتسههويق اإللكههرتوين أداة  قيههق املز 

 أمهية هحملا املفتوا امل اصر، اان ل بد ممل تناول  بشي  ممل التفجيل.
 نشأة التسويق اإللكتروني:

 ن نوضهههه  ايفيههههة نشههههأة اإلنرتنههههتمههههمل أل بههههد قملههههل توضههههي  مفتههههوا التسههههويق اإللكههههرتوين، 
اإلنرتنههت حجههر ا سههات ا التسههويق  إذ ي ههدواعت ههاديف ا عيههال جمههالت اةيههاة وا ع هها ، 

 اإللكرتوين.
دون مهمل محاية امل  ومهات الهع يهتن تناو ها ا  غملت وزا ة الد اع ا مريكية  9191ا سنة 

ت رضتا ل سرقة ممل قملل  تات تا  يهة،  قامهت بتجها ا مهال  ام هات ومرااهز المل هو ، 
مههههمل أ ههههل تملههههاد  امل  ومههههات   ي هههها بينتههههات  هههها بههههربا أ تههههزة الك مليههههوترات متكنههههت مههههمل 

 ومحايتتا.
مرااههز   ةقامههت مسسسههة ال  ههوا ا الوليههات املت ههدة ا مريكيههة بههربا سههت 9191وا سههنة 

 هههل نقهههل م  وما ههها عهههمل أاوممليهههوتر مهههمل تههه   نتهههاا اتجههها  يهههدعى الميهههد اإللكهههرتوين مهههمل 
 طريق هحمليف الشملكة.

بإجيههاد طههرج متكنهه  مههمل الوصههو  إىل  Tim Berners – Leeاا ال ههاك قهه 9191وا سههنة 
م فههههات مكتمليههههة املههههرة اةجههههن مزنههههة ع ههههى الشههههملكة مههههمل تهههه   مهههها يسهههه ى الويهههه ، إىل أن 
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والههههحملي متكههههمل عههههدة أشههههخاا ا مراههههز الكاقههههة الحمل يههههة ا سويسههههرا  9111 هههها ت سههههنة 
 بالنتقا  بني صف ات الوي  ممل ت   جم وعة ممل المجميات.

أصههمل  اإلنرتنهت هههو الوسههي ة املري هى لتملههاد  امل  ومههات ع هى نكههاج عههاملي،  9111سهنة  وا
وب هههد ذلهههك اةهههني نشهههأت عهههدة مفهههاهين اعت هههدت ا  وهرهههها ع هههى ههههحمليف الوسهههي ة املنتشهههرة 

والههع ت ت ههد ع ههى  E – Businessعامليهها ، مههمل هههحمليف املفههاهين نههحملار ا ع هها  اإللكرتونيههة 
 ا سة أع ا ا.استخداا تقنيات اإلنرتنت ا مم

والههحملي ي ت ههد ا ع  يههة تملههاد   E – Commerceا هها رتههر مفتههوا التجهها ة اإللكرتونيههة 
أههن مكهون لمع ها  اإللكرتونيهة،  دالس ال واخلدمات ع ى استخداا وسائل إلكرتونيهة، وي ه

إىل أن رتر التسويق اإللكرتوين والحملي أتحمل عدة أشكا  منتا تسويق الشراات إىل ا  هراد 
(B2C) ، تسويق الشراات إىل الشرااتو (B2B)،  وتسويق ا  راد إىل ا  راد(C2C). 

إدا ة التفاعههل بههني املنت ههة واملسههتت ك ا   هها  »وقههد عههرلت التسههويق اإللكههرتوين ع ههى أنهه  
المليئهههة ال رتاضهههية مهههمل أ هههل  قيهههق املنههها ال املشهههرتاة، والمليئهههة ال رتاضهههية ل تسهههويق اإللكهههرتوين 

لو يا اإلنرتنت، وع  ية التسويق اإللكهرتوين ل تراهز  قها ع هى بيهال ت ت د أساسا  ع ى تكنو 
املنتجههههات إىل املسههههتت ك، بههههل تراههههز أي هههها  ع ههههى إدا ة ال  قههههات بههههني املنت ههههة مههههمل  انهههه  

)يوسههههه  أبهههههو  ههههها ة، « واملسههههتت ك وعناصهههههر المليئهههههة الدات يهههههة واخلا  يهههههة مهههههمل  انههههه   تهههههر
 (.91ا

والتكههههوير الف لهههها  )و ههههق  ضيههههة  ق يههههة واضهههه ة( ع  يههههة السههههتخداا »وهنهههها  مههههمل عرل هههه  أنهههه  
والكههههه   ل  هههههوا د التسهههههويقية الرق يهههههة )اخلهههههمات، امل ههههها ت، ا  هههههراد، القواعهههههد، المليانهههههات، 

ة تنا سههههية ا سههههوج يههههال  قههههات..( وا دوات املتاحههههة ع ههههى اإلنرتنههههت مههههمل أ ههههل  قيههههق مز 
 (.121ا  ،)جنن عملود جنن« ا ع ا  اإللكرتوين
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 لكتروني:مراحل التسويق اإل
)د. زاريهها عههزاا  :هههي Arther Leteو ههق ذههوذ   يت هه مل التسههويق اإللكههرتوين عههدة مراحههل

 (114و ترون، ا 
 مرح ة اإلعداد. – 9
 ا .جمرح ة الت - 2
 مرح ة التملاد . – 1
 مرح ة ما ب د المليال. – 1
 مرحلة اإلعداد: – 1

 السوج املستتدت. تقوا املنت ة املنتجة بد اسة السوج، أي د اسة حا ات و غملات
 مرحلة االتصال: – 2

تقوا املنت ة بالتجا  مال ع  ئتا ممل أ ل تقدمي م  ومات ت ريفيهة عهمل املنتجهات الهع   
 انيت:ا السوج اإللكرتوين، وتش ل هحمليف املرح ة عدة تكوات مت ري ة  طرحتا ا

 
وا ههههحمليف املرح هههة تقهههوا املنت هههة بهههالرتويج عهههمل منتجا ههها مهههمل تههه   اسهههتخداا اإلعههه ن عهههمل 

 وغرها ممل الوسائل ا ترى. Ad Bannersطريق ما يس ى با شرطة اإلع نية 
 
 

  حملا النتملايف
Attention 

 إثا ة الهت اا

Interest 

 تكويمل الرغملة

Desire 

 اختاذ تجرت م ني

Action 
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 مرحلة التبادل: – 3
ويقهههوا  اخلدمهههةتقهههوا املنت هههة بتقهههدمي السههه  ة   إذويقجهههد مههها مملادلهههة املنت هههة مهههال ال  يهههل، 

 ال  يل بتقدمي املقابل النقدي ممل ت   وسي ة الد ال اإللكرتونية.
 مرحلة ما بعد البيع: – 4

ل يقتجر التسهويق اإللكهرتوين ع هى  هحملا ال  ه   اوهدد، وإذها متهد ليشه ل اما تهة ع هى 
   مههمل تهه   وسههائل عديههدة منتهها ع  ئهه  مههمل تهه   اسههت را  املنت ههة بالتواصههل مههال ال  هه

 الرسائل اإللكرتونية، غرت امادثة، تدمات الت ديث والدعن الفين...
 استراتيجيات التسويق اإللكتروني:

إن اسرتاتيجيات التسويق اإللكرتوين تتوق  ع ى الكرج املو تة ل   ية التسويق اإللكرتوين 
 حكومة. –صناعي مشرتر  -مستت ك هنائي  –إن اان منشآت 

 :انيتهنا  عدة اسرتاتيجيات ل تسويق اإللكرتوين ع ى الن و 
 لمستهلك النهائي:إلى ااستراتيجية التسويق اإللكتروني الموجه  – 1

(Business to consumer) B2C: 

ي ت ههد هههحملا النههوع مههمل التسههويق ع ههى اسههتخداا الوسههائل اإللكههرتوين لسههتتدات املسههتت ك 
 .Mallالنتائي، ويش ل هحملا التسويق اإللكرتوين عددا  ممل حما  الملقالة وحىت املو  

يت يز هحملا النوع ممل التسويق بقد ت  ع ى النتشها  بشهكل املهر، والهع مهمل ت  ها يسهتكيال 
حم ههي، عههاملي( لديهه   تههاز اوممليههوتر، ا هها يههو ر هههحملا التسههويق التواصههل مههال أي مسههتت ك )

متجهههر تق يهههدي، ويت يهههز بسهههتولة الهههرتويج الكريهههر مهههمل املجههها ي  الهههع سهههيتك فتا عنهههد إقامهههة 
 ل  نتجات، وستولة عال امل  ومات وإ را  املقا نة بني املنت ات املنا سة ا السوج.

 وممل أهن أشكال :
 وقال اإللكرتوين )متجر إلكرتوين(.التسويق ممل ت   متجر ع ى امل 
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  و هههود مهههزن تق يهههدي ع هههى نفسههه  التسهههويق مهههمل تههه   مهههزن ع هههى الويههه  وا الوقهههت
 الواقال.
  التسويق عمل طريق إ سا  إع ن إىل املستت ك ممل ت   الميد اإللكرتوينE-mail. 
 .التسويق ممل ت   مزادات ع نية 
  التسهههويق مهههمل تههه   الميهههد ال هههادي وا هههات  ب هههد قيهههاا املسهههتت ك ب   يهههة المل هههث عهههمل

 املنتجات ع ى اإلنرتنت.
 منظمات األعمال:إلى استراتيجية التسويق اإللكتروني الموجه  – 2

(Business to Business) B2B: 

وا تههرى تقههوا هههحمليف السههرتاتيجية ع ههى إقامههة ع قههات تملههاد  بههني منت تههني إحههدامها بائ ههة 
قامت ب ض املنت ات باستخداا ههحمليف السهرتاتيجية مهمل ته   تملهاد  المليانهات  إذمشرتية، 
بمل  هتا والهع تهربا املنت هات ب  هتا  Electronic Data Interchange (EDI)إلكرتونيها  
 ممل ت   شملكات.انتر 

 :اوائد واملت ري ة فت قيق ال ديد ممل اللتستكيال املنت ات الع تستخدا هحمليف السرتاتيجية 
 .تو ر املنتجات بتكالي  ق ي ة 
 .اختاذ القرا ات الس ي ة والدقيقة ممل ت   المليانات الع   مملادلتتا 
 .سني أدا  ا نشكة ا املنت ات  
 استراتيجية التسويق اإللكتروني المزدوج: – 3

Business to Business to consumer (B2B2C): 

املسههتت ك النتههائي الههحملي ا تقههوا هههحمليف السههرتاتيجية ع ههى تو يهه  التسههويق وتتههني تت ههري ن 
تملاع ل  الس  ة إلشملاع حا ات  الشخجية، واوتة ا ترى املشرتي الجناعي الحملي تملهاع له  
 الس  ة ممل أ ل استخدامتا ا إنتا  منتجات أترى مدت بي تا واةجو  ع ى  ب .
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 اإللكتروني الموجه لمنظمات األعمال: استراتيجية التسويق – 4
Government to Business (G2B): 

تت ريهههل ههههحمليف السهههرتاتيجية ا قيهههاا اةكومهههة بإجنهههاز اهههل ت ام  ههها اةكوميهههة مهههال منت هههات 
ا ع ا  عم مواق تا اإللكرتونية، ول تقتجر هحمليف الت ام ت ع ى الت ام ت الجهريرة وإذها 

 .ال خ ةمش ت حىت الت ام ت 
 عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني:
عناصههر املههزيج التسههويقي اإللكههرتوين،   ههنتن إىل اههان هنهها  و تههات نتههر عديههدة بالنسههملة 

مهمل اههان يههرى أهنهها تتفههق مههال عناصههر املهزيج التسههويقي التق يههدي، ومههنتن مههمل  أى أهنهها تكههوير 
ل ناصههههههر مههههههزيج التجزئههههههة )تجهههههه ين املنههههههتج، الههههههرتويج، السهههههه ر، املوقههههههال، تههههههدمات ال  يههههههل، 

ر املههزيج عناصهه Kaly, anam and Meintyreالتجههني (، وو قهها  لههحمللك وضهه  الملاحريههان 
ا مههههمل، و )تجهههه ين موقههههال الويهههه ،  االتسههههويقي اإللكههههرتوين املت هههه مل عههههدة عناصههههر مت ري ههههة 

ر،  السههههههههو تههههههههدمات ال  يههههههههل، و التوزيههههههههال، و اجملت  ههههههههات ال رتاضههههههههية، و الههههههههرتويج، و املنههههههههتج، و 
 (.912 – 919ال   ية الشخجية( )أبو  ا ة، ا و اخلجوصية، و 

 :انيتول بد أن نوض  ت ك ال ناصر بشي  ممل التفجيل ع ى الن و 
 تصميم موقع الويب: – 1

جيههه  أن تقهههوا املنت هههة بتجههه ين موقهههال  هههحملاا قهههاد  ع هههى  هههحملا أاهههم عهههدد ممكهههمل مههههمل 
اوانهههه  الفههههين ل  وقههههال )ا لههههوان، الشههههكل،   مههههال الهت ههههاا بههههأمو  عههههدة مت ري ههههة ا ال  هههه 

ا تهههههة املوقهههههال )الجهههههف ة الرئيسهههههة ل  وقهههههال( والجهههههف ات و و حمتهههههوى املوقهههههال، و اةراهههههة،...(، 
سههههتولة إجنههههاز ع  يههههة التسههههويق و ايفيههههة التنقههههل بسههههتولة بههههني صههههف ات املوقههههال، و الفرعيههههة، 
 دون انتتا  ال  يل  رتة زمنية طوي ة. اإللكرتوين
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 :Securityاألمن  – 2
ت ة واةساسة ا التسويق اإللكرتوين،  نه  يت  هق بهالكرير ي تم هحملا ال نجر ممل ال ناصر امل

مههههمل الق ههههايا ول سههههي ا الق ههههايا املاليههههة، ويت ريههههل هههههحملا ال نجههههر ا محايههههة المليانههههات اخلاصههههة 
أثنا  ع  ية التملاد  والع مكمل أن تكون مري    قهن حسهاب ، ا بال  يل، والع يقوا بإ سا ا 

مههمل ا مههو  املاليههة، وهنهها ل بههد مههمل محايههة المليانههات مههمل   قههن بكاقتهه  الئت انيههة وغههر ذلههكأو 
 أي  تة تا  ية  او  الط ع ع يتا واستخدامتا.

 :Privacyالخصوصية  – 3
تشههر إىل حههق املت ههام ني )أشههخاا، منت ههات( مههال املسههولج ا تقريههر جم وعههة مههمل املسههائل 

 التقهديراتسولج مراعهاة عيهال جي  ع ى امل إذاملت  قة بكيفية استخداا بيانا ن وم  وما ن، 
 املت  قة خبجوصيتتن.

 خدمة العميل: – 4
إن ال  يهههل ههههو امهههو  ا ساسهههي ا التسهههويق بشهههكل عهههاا وا التسهههويق اإللكهههرتوين بشهههكل 
تاا،    بد ممل تقدمي تدمات ل  سوا  أاانت تدمات الدعن واملساعدة بشهكل دائهن 

 تا.إلي واخلدمات املسقتة الع قد حيتا 
 :Personalisationالعملية الشخصية  - 5

، إليههه  القيهههاا بت ديهههد حا هههة اهههل ع يهههل واملت  قهههة  واصهههفات املنهههتج الهههحملي حيتههها ا تت ريهههل 
 ومكمل تكمليق ذلك ع ى أي عنجر ممل عناصر املزيج التسويقي.

 :Productالمنتج  – 6
سهوا  أاانهت ي  هل التسهويق اإللكهرتوين ع هى تقهدمي م  ومهات واسه ة واا يهة عهمل املنتجهات 

،...( املت  قههههة خبجههههائت املنتجههههات، ا  أشخاصههههأا ، ا  أ كهههها  أا تههههدمات، أا ماديههههة،  ا  )سهههه  
 ليقوا ع ى أساستا ال  يل بإ را  مفاض ة بني منتجات هحمليف املنت ة واملنتجات املنا سة.
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 :Priceالسعر  – 7
تستكيال املنت هة أن تهنج  ا ع  يهة تسه ر منتجا ها إلكرتونيها  عنهدما تقهوا بد اسهة السهوج 
املستتدت والتنملس بالك  ، و ديد التكالي  الع ستتكملدها ممل أ هل وضهال سه ر يناسه  

 عتو ها املستتدت.
مهمل ما تتي   شملكة اإلنرتنت ممل د  ة التكي  مال التريرات السوقية بسهرعة املهرة إىل نترا  

تهه   إ ههرا  اتتملهها ات سههوقية مل ر ههة ا سهه ا  املقملولههة والفاع ههة لههدى او تههو  املسههتتدت، 
 إضهها ة إىل املرونههة الكملههرة ا  ديههد ا سهه ا  بالشههكل الههحملي يههت  ا مههال السههوج املسههتتدت

 وت زيز اةالة السوقية ل  نت ة. ا  باحوبالكريقة الع  قق زيادة ا 
 التوزيع: – 8

إن قياا املنت ة ب   ية التوزيال اإللكرتوين ممل شأن  السترينا  عهمل الوسهكا  مهمل  ها  او  هة 
ملسهتت ك، إل أن التوزيهال إىل اوالتجزئة واملوزعني، وهحملا سهيخفض مهمل تك فهة املنهتج بالنسهملة 

اإللكرتوين يتك   ممل املنت ة إنشها  مواقهال إلكرتونيهة والقيهاا بتقهدمي تهدما ا ع هى مهدا  الهه 
 ساعة. 21

 (.141 – 141وممل أهن قنوات التوزيال اإللكرتونية نحملار )د. حم د تالد اواسن، ا 
  جقناة الكتالو Catalogue Channel: 

مواصههههفا ا، و تههههو ر قنههههاة الكتههههالو  اإللكههههرتوين تقههههدمي م  ومههههات تفجههههي ية حههههو  املنتجههههات، 
 أس ا ها، وذلك ممل ت   عرضتا ع ى موقال وي  م ني.و 
  قناة التلفاز للمتسوق المنزليHome shopper TV channel: 

 ههت تقههدمي عههروض توضههي ية عههمل املنتجههات بشههكل  ههحملاا ول ،يهتن مههمل تهه   هههحمليف القنههاة
 ل نتملايف وعمل ايفية ط   هحمليف املنتجات.
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  قناة المنتج المباشرةDirect Manufacturer channel: 
ن املتسهههوج إة موقهههال الويههه  اخلهههاا بالشهههراة مملاشهههرة، أي   تهههو ر ههههحمليف القنهههاة ل  تسهههولج زيههها

يستكيال ط   املنتج مهمل الشهراة بشهكل مملاشهر أو اةجهو  ع هى إ ابهة  ي استفسها  مهمل 
 قمل  .
  قناة الوسيط اإللكترونيةElectronic intermediary Channel: 

رتونيهة، والهحملي تو ر هحمليف القناة ل  تسوج زيا ة موقال الويه  اخلهاا بوسهيا امل  ومهات اإللك
عامة حو  تجائت ال  مات املتو رة وأسه ا ها، والهع تتهي  اتتيها  يقوا بتقدمي م  ومات 

 .إلي ال  مة ذات الس ر املناس  بالنسملة 
 الترويج: – 9

يتن ممل ت   هحملا ال ناصر اتجا  املنت ة مهال سهوقتا املسهتتدت مهمل ته   أدوات املهزيج 
المليههههال الشخجههههي، تنشههههيا اململي ههههات، ال  قههههات و  والدعايههههة،اإلعهههه ن ا الرتوجيههههي واملت ري ههههة 

 ال امة والتسويق اململاشر.
لهههرتويج اإللكهههرتوين إىل اول بهههد مهههمل اإلشههها ة إىل أنههه  مهههمل أاريهههر ا دوات اسهههتخداما  بالنسهههملة 

 اإلع ن وتنشيا اململي ات وال  قات ال امة.
حملار منتها: )حم هد الجهرا، ا إلع ن اإللكرتوين، هنها  طهرج مت فهة نهإىل ا  ري   بالنسملة 

919.) 
  أسههه واBanner وههههو عملههها ة عهههمل قيهههاا الشهههراة امل  نهههة بوضهههال إعههه ن صهههرير ا الهههرامل :

 ا ع ى ممل املوقال.
  اإلعه ن ا شهكل ا  هات مو تهةKey word ads تتتهر املهادة اإلع نيهة ا الهدليل :

 الحملي يو   الزائر إىل املوقال الرئيس.
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  أسه واButton ads : ،وههو عملها ة عههمل إعه ن صهرير يتتههر بشهكل مربهال أو مسههتكيل
 ا الرامل ا سفل ممل املوقال وحي ل ش ا  املنتج.

  أسهه وا إعهه ن الرعايههةSponsorship ads وهههو إعهه ن يقههوا ع ههى إحههدا  التكامههل :
 بني منتجات م ينة أو ما اات م ينة ممل ت   استخداا حمتوى إع ين واحد.

 وني:مزايا التسويق اإللكتر 
 يقدا التسويق اإللكرتوين ال ديد ممل الفوائد، منتا:

 ساعة. 21الست را ية ا ال قا  املتواصل مال ال     ا عيال ا وقات وع ى مدا   – 9
ل يو ههد هنهها  أي ضههرو ة إذ  ههاوز املسههاحات اوريرا يههة بههني أطههرات ع  يههة التملههاد ،  – 2

 اإللكرتوين.دهن ا مكان واحد ليتن التسويق و ا و 
يقههوا ال  هه    إذ ،تههو ر د  ههة املههرة مههمل التفاع يههة بههني او تههو  املسههتتدت واملنت ههة – 1

 باإل جاح عمل حا ا ن و غملا ن ل  نت ة ممل ت   تواص تن م تا.
سهائ تا مو تهة بشهكل   قد ة املنت ة ع ى  ديد عتو ها املستتدت بدقة، مها جي هل  – 1

 إليههه  حيهههددون مههها حيتههها ون إذ ة ال  ههه   ملوقهههال املنت هههة، حمهههدلد، وههههحملا يهههتن مهههمل تههه   زيههها
 قملل قيامتن بالشرا . ي  ويرغملون 

لمليانهات املت  قهة ب   ئتها امهدديمل وحا ها ن و غملها ن إىل االوصهو   اقد ة املنت هة  – 1
وأوقههههات شههههرائتن، مهههها مكلنتهههها مههههمل السههههتفادة ا التنملههههس  ا هههها ن املسههههتقمل ية وال  ههههل ع ههههى 

 .إشملاعتا
تو ر ان واسال ممل امل  ومات حو  منتجات املنت ة، مما مكهمل ال  يهل الزائهر ل  وقهال  – 9

تقهههههوا  إذاإللكهههههرتوين مهههههمل إ هههههرا  مقا نهههههة بهههههني منتجهههههات املنت هههههة واملنت هههههات املنا سهههههة  ههههها، 
تريرات ا أذواج و غملهات ع  ئتها املنت ات الع  دت إىل اس  ول  ع  ئتا  وااملة ال

 منتجات تشملال ت ك اةا ات والرغملات.ممل أ ل تقدمي 
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مكنتهها مههمل الوصههو  إىل  إذأسههواج  ديههدة، إىل يسههتلل التسههويق اإللكههرتوين الههدتو   – 7
 (.921ا سواج ال املية والت رت ع ى منتجا ا )حم د الجرا، ا 

 قيهههق مملي ههههات إضهههها ية وذلههههك مههههمل تهههه   اسههههتخداا اإلنرتنههههت اقنههههاة تروجييههههة تقههههوا  – 9
 (.941 – 949بالرتويج ملنتجات املنت ة )هاشن  وزي و ترون، ا 

 التسويق اإللكتروني:عوائق 
 هنا  ال ديد ممل ال وائق الع يوا تتا التسويق اإللكرتوين، والع  د ممل   اليت ، منتا:

 عوائق بنيوية: – 1
حيتههها  مما سهههة التسهههويق اإللكهههرتوين إىل و هههود بنيهههة أساسهههية لتكنولو يههها امل  ومهههات وإ هههرا  
 هههديريات ا أسهههالي  ال  هههل املسهههتخدمة  ههها يهههت  ا مهههال التكهههو  التكنولهههو ي والهههع قهههد ل 
تكههون متههو رة ا ب ههض الههدو ، ممهها يههنجن عههمل ذلههك عههدا قههد ة املنت ههات أو ال  هه   ع ههى 

 وين.مما سة التسويق اإللكرت 
 عوائق متعلقة باللغة والثقافة: – 2

كههون ب ريههة تهههو أن  ةإن مههمل أهههن ال وامههل ا ساسههية لتفاعههل ال  هه   مههال املواقههال اإللكرتونيهه
مفتومهههة مهههمل قهههمل تن، لهههحملا جيههه  أن يكهههون هنههها  بهههرامج متخججهههة بت ويهههل الهههنت إىل لريهههة 

سههتتدت  يههث قههين وعههادات وتقاليههد او تههو  امل ا اةسههملانيفت تهها ال  هه  ، مههال ا تههحمل 
 ل يكون هنا  أي ت ا ض م تا.

لحملا عند عدا إي   الهت اا املناس  ب رية وثقا ة او تو  املستتدت،  هإن ذلهك سيشهكلل 
 عقملة أماا مما سة التسويق اإللكرتوين.

 عوائق تقنية: – 3
تج ين املوقال اإللكرتوين واتتيا  الجو  املناسهملة وا لهوان اوحملابهة، ومراعهاة  هودة ودقهة  ي دل 

الجوت ممل ال وامل الع تساعد ع ى جنهاح التسهويق اإللكهرتوين ا حها  م ر هة اسهتخدامتا 
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بشهكل صه ي ، لهحملا جيه  إ ههرا  اتتملها  ل  وقهال اإللكهرتوين ل تأاهد مههمل اهل مها ذاهر سههابقا  
 قملل استخدام .

 األمان والخصوصية: – 4
ي ههههد ا مهههههان واخلجوصهههههية مهههههمل ال وامهههههل الههههع   هههههل ال  ههههه   ير  هههههون اسهههههتخداا التسهههههويق 

تن إضها ة إىل امل  ومهات يلهإاإللكرتوين،  هنهن يشه رون أن هنها  مهاطر غهر مقملولهة بالنسهملة 
اخلاصهههة مهههن والههههع قهههد تكهههون متاحههههة أمهههاا او يههههال، لهههحملا ل ههه ان تقههههمل تن مما سهههة التسههههويق 

لكههرتوين، جيهه  أن يكههون هنهها  بههرامج  هها   ع ههى تجوصههية وسههرية امل  ومههات اخلاصههة اإل
 من.
 القوانين: – 5

جي  أن يكون هنا  قوانني وتشري ات تنتن ع ل التسويق اإللكرتوين ليشجال الكرير ع هى 
 الت امل م   والتق يل ممل ختو تن ب .

 التكلفة المرتفعة إلنشاء مواقع إلكترونية: – 6
ها بشهكل دائهن إىل تكوير ال  ل ع ى و  ،إنشا  مواقال إلكرتونية   الة و حملابة ل   ئتاحيتا  

املهههوا د الملشهههرية اخلملهههرة املختجهههة ود اسهههات تسهههويقية حهههو  املوقهههال ا تك فهههة مرتف هههة مت ري هههة 
ة تنا سهية تت يهز مها املنت هة عهمل غرهها مهمل املنت هات املنا سهة يهاإللكهرتوين، ممها جي هل منه  مز 

  ا.
 إلدارة الجيدة:ا – 7

ن ع ههى إدا ة املوقههال اإللكههرتوين، ووضههال تكهها ملوا تههة و ن قههاد  جيهه  أن يكههون هنهها  إدا يههو 
أي تريهههههر قهههههد حيجهههههل، لهههههحملا  رييهههههاا اإلدا ة اويهههههدة سيشهههههكل عقملهههههة أمهههههاا تكمليهههههق التسهههههويق 

 اإللكرتوين.
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 أسئلة الفصل العاشر
 أواًل: أجب على األسئلة بـ صح/ خطأ:

 خطأ صح السؤال

عايهههة هههههي عملههها ة عههههمل إعههه ن صههههرير يتتهههر بشههههكل إع نهههات الر  – 9
مربههال أو مسههتكيل، وحي ههل شهه ا  املنههتج ويوضههال ا الههرامل ا سههفل مههمل 

 املوقال.
  

 :انتيةيت  مل التسويق اإللكرتوين املراحل  – 2
 ما ب د المليال التملاد   التجا   اإلعداد 

  

تت ههه مل مرح هههة التملههههاد  ا التسهههويق اإللكههههرتوين عهههدة تكههههوات  – 1
اختهههاذ  تكهههويمل الرغملهههة  إثههها ة الهت هههاا  ههههي:  هههحملا النتملهههايف 

 تجرت م ني
  

ا يت ه مل التسهويق اإللكههرتوين املهزدو  التو يهه  وتتهني تت ههري ن  – 1
 املستت ك النتائي واملشرتي الجناعي

  

التسههويق مههمل تهه   املههزادات ال  نيههة أحههد أشههكا  التسههويق  دل يُ هه – 1
 اإللكرتوين املو   ملنت ات ا ع ا 

  

 :اآلتيةثانياً: اختر اإلجابة الصحيحة/ األكثر صحة من العبارات 
 تتج  اسرتاتيجية التسويق اإللكرتوين املزدو  إىل: – 9
A – .املستت ك النتائي 
B – .املشرتي الجناعي 
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C - A + B. 
التسهههويق مهههمل تههه   مهههزن ع هههى الويههه  وا نفهههس الوقهههت و هههود مهههزن تق يهههدي ع هههى  – 2

 الواقال هو أحد أشكا :
A – . التسويق اإللكرتوين املو   ملنت ات ا ع ا 
B – النتائي ل  ستت ك املو   اإللكرتوين التسويق. 
C – املو   ممل اةكومة ملنت ات ا ع ا . التسويق اإللكرتوين 
D – . التسويق اإللكرتوين املزدو 
ة موقههال الويهه  اخلههاا بالشههراة مملاشههرة وط هه    تُههدعى القنههاة الههع تههو ر ل  تسههوج زيهها – 1

 املنتج منتا واةجو  ع ى اإل ابة  ي استفسا :
A – . قناة الكتالو 
B – .قناة الوسيا اإللكرتونية 
C – .قناة الت فاز ل  تسوج املنزيل 
D – رةاململاش املنتج قناة. 
يُدعى اإلع ن الحملي تتتر  ي  املادة اإلع نية ا الدليل الحملي يو ه  الزائهر إىل املوقهال  – 1

 الرئيسي:
A –   إع نButton. 
B –  إع ن الرعايةSponsorship. 
C – مو تة ا  ات  شكل ا إع ن. 
D –  إع ن الهBanner. 
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 :اآلتيةثالثاً: أجب/ ناقش األسئلة 
 عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين، اشرحتا. Kaly and Meintyreقدا  – 9

 (.919+  917+  919+  911 قن ) اتاإل ابة مو ودة ا الجف 
 ناقش اسرتاتيجيات التسويق اإللكرتوين. – 2

 (.911+  911+  911 قن ) اتاإل ابة مو ودة ا الجف 
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 الفصل العاشرمصطلحات 
 .E – Businessا ع ا  اإللكرتونية  -
 .E – Commerceالتجا ة اإللكرتونية  -
 .E – Marketingالتسويق اإللكرتوين  -
 .Business to consumer (B2C)التسويق اإللكرتوين املو   ل  ستت ك النتائي  -
 .Business to Business (B2B)التسويق اإللكرتوين املو   ملنت ات ا ع ا   -
 .Business to Business to consumer (B2B2C)التسويق اإللكرتوين املزدو   -
 التسويق اإللكرتوين املو   ممل اةكومة ملنت ات ا ع ا : -

Government to Business (G2B) 

 .Securityا ممل  -
 .Privacyاخلجوصية  -
 .Personalisationال   ية الشخجية )الشخجنة(  -
 .Catalogue Channelقناة الكتالو   -
 .Home shopper TV channelقناة الت فاز ل  تسوج املنزيل  -
 .Key word adإع ن ا شكل ا  ات مو تة  -
 .Sponsorship adإع ن الرعاية  -
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 المراجع
 الكتب العربية: –أ 
أمحدددا ردددعسك ي، إدددةكامل يعيت، يلطب دددعومل ي،اط دددا يللنمل عيت تودددكي  ،   دددك لي،  ت ددد مل  - 1

 . 0222عمع مل يلتع مل 

أمحددا ع ددي ادد بمع مل ادد  ك يلإدد ظ ي  ددل ي، قك ددا لي، اطبددا سدد  ي، سبدد  ع دد  ي،إدد    - 0
 . 0222ي،إ  ع امل س ظا يإلعيت، ي، عسامل ي،ك عضمل 

 –  دددددال ي، دددددلط مل محبدددددا ي،ادددددعخيمل سإددددد  ا ييددددداسعو  سدددددا   ياددددد يسب ي ل ب دددددي  - 3
 . 1111ساطبقي(مل ي،اط ا يللنمل عيت توكي  ،   ك لي،  ت  مل 

امل حممدددددا ي،ادددددعخيمل اقدددددو يل   سدددددعو ي، إددددد  قبامل ي،اط دددددا يللنمل عيت سدددددعت ي،  سبإدددددال  - 4
 . 0220حعسامل عمع مل يلتع مل 

ثع ددددر يعت ددددغمل سددددر ي،لددددب مل يعيت، ي، إدددد  ا  سددددا   يادددد يسب ي ساطبقددددي(مل سة طددددا  - 5
 . 1111ي، لح ،   ك لي،  ت  مل ي،ة  رمل 

عت طددددعس لي، ح بدددد  لي  ثع ددددر عطددددا ي،ددددكمح  يعت ددددغمل لدددد ق ي، إدددد  ا  أاددددع،ب  ي،قبدددد - 6
 . 0220كلض(مل ي،ايت يجلعس بامل يإلاة ات امل  ي،

ثع دددر عطدددا ي،دددكمح مل  دددعا ي،دددا   حممدددا يلكاددديمل ي، إددد  ا يل ع دددكمل ي،دددايت يجلعس بدددامل  - 7
 . 0225يإلاة ات امل 

حإددل ع دديمل ي، إدد  ا  ي،ددا،ب  ي،  مددي ،لادد يسب بعو ليياددا ي، إدد  قبا(مل ي،اط ددا  - 1
 . 0222يللنمل عيت ي،كضع ،   كمل عس امل 
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محا ي،لا كمل ترعع ي،إععامل ا  ك يلإد ظ ي  سدا   س ةعسد (مل عيت تودكي مل عمدع مل  - 1
1117 . 

(مل عيت محبدددددا ي،ادددددعخيمل   دددددال ي، دددددلط مل سطدددددععل ي، إددددد  ا ي دددددا    سدددددا   ردددددعس  - 12
 .0221ي،بعتلتعا ،   ك لي،  ت  مل عمع مل يلتع مل 

مل عيت ليخددد  ،   دددك لي،  ت ددد مل عمدددع مل 1تضددد ي  يدمددد ع ي، مدددكمل سطدددععل ي، إددد  امل   - 11
0223 . 

تسك ددع عدد يبمل عطددا ي،طعاددا حإدد اامل س،ددا   ي، ددبيمل سطددععل ي، إدد  ا ي ددا    ددل  - 10
 . 0221مع مل ي، قك ا لي، اطبامل ي،اط ا يللنمل عيت يلإال،مل ع

طدددعت  ي دددع مل ع دددي ت ع  دددامل حممدددا ي،طعردددعمل س ددد ت يي ب ددديمل ي، إددد  ا سددد  يل ددد   ين  - 13
 . 1112يلإ ظ يمل عيت   عء ،   ك لي،  ت  مل عمع مل 

ط  ددر أادد ا عطددا ي مبددامل ي، إدد  ا ي،  ددعا  يلاعاددبعو لي، اطبددا(مل سة طددا عددل  - 14
 .1117مشغمل س،ك 

سطددععل ي، إدد  امل ةعس ددا ي،  دد ب لي، ة  ، ةبددعمل  دد  عءمل عطددا ييددع،ا أمحددا  ددعع  امل  - 15
0221 . 

عطددا ي،إددلب أ دد  لحدديمل ي، إدد  ا  لةظددا اقددك س ع ددك،(مل سة طددا لساط ددا يإلردد ع   - 16
 . 0221ي،  بامل يإلاة ات امل 

ع دددي يي دددكمل ربدددعق سك دددع مل حممدددا  ع،دددا يجلعادددومل ادددعسك يل،دددا  مل أاعادددبعو  - 17
 . 0211ي، إ  امل س   تيو ةعس ا عس ا 
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حمإد  ت حدي عطدا ي،،دط تمل أادكيت ي،د ل   ا ع،دك ي،  لدامل ي،اط دا يللنمل  م عددا  - 11
 . 0222ي، ب  ي، ك بامل ي،قعوك،مل 

يت ليخددد  ،   دددكمل عمدددع مل يلتع مل حممدددا ي،،دددالامل ي،طبددد  ي،  ،ددديمل يجلددد ء يللامل ع - 11
0221 . 

حممدددا ي،،دددالامل سطدددععل ي، إددد  ا  عتيادددا اقك دددا ساطبقبدددا(مل ي،اط دددا يللنمل س اإدددا  - 02
 . 0225ح تس ي،ال،بامل يإلاة ات امل 

حمما ة عو اع كمل اعسك يل،ا  مل ا  ك يلإ ظ يمل س   تيو ةعس ا عس دامل  - 01
0210 . 

سإدد  ا ييداسعومل س  دد تيو ةعس ددا عس ددامل  حممدا ةدد عو اع ددكمل ربدعق سك ددع مل - 00
0225 . 

حممددددددددددددا  ع،ددددددددددددا يجلعاددددددددددددومل سطددددددددددددععل ي، إدددددددددددد  امل س  دددددددددددد تيو ةعس ددددددددددددا ي،ط دددددددددددد مل  - 03
0210/0213 . 

حممدددا عطدددا يا عطدددا ي،دددكحبومل يعيت، ل ددد يو ي، إددد  امل ساط دددا س بدددا ي، تيعدددامل ي،قدددعوك،مل  - 04
1113 . 

للنمل يلإد قط  ،   دك مل ي،اط دا ي(حمما عطبايومل ا  ك يلإ ظ ي  سا   ا  سي - 05
 . 1115لي،  ت  مل عمع مل 

حممددا عطبددايومل سطددععل ي، إدد  ا  سددا   ادد  سي(مل عيت يلإدد قط  ،   ددك لي،  ت دد مل  - 06
 . 1115عمع مل 
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 . 0222حمما تك ا ي،،ح مل يإلعل مل ي،ايت يجلعس بامل يإلاة ات امل  - 07

 . 1115ك بامل ي،قعوك،مل مل عيت ي، ظ ا ي، 1حمم ع  عع   عتتعامل يعيت، ي، إ  امل   - 01

سظدددددداا حإدددددد  تل  دددددديمل يعيت، ي، ددددددكيء لي،  دددددد     سددددددا   حددددددا  (مل عيت ي، ةددددددك  - 01
 . 0220، اطععا لي،  ك لي،  ت  مل عمع مل يلتع مل 

سظ ددددددا ييابدددددد مل حممددددددا عدددددد يعمل سطددددددععل ي، إدددددد  امل عيت ي، ةددددددك ، اطععددددددا لي،  ددددددكمل  - 32
0222 . 

،ب (مل ي،اط ددددددا يللنمل عيت  تيب ادددددعةي س ددددددلمل لددددد ق ي، إدددددد  ا  يل ظ بدددددا ليلاددددددع - 31
 .1114، اتياعو لي،  ك لي،  ت  مل عمع مل يلتع مل 

اددعةي س ددلمل تيخددي س تبددامل أ دد ا ي، إدد  ا  سددا     ب ددي(مل ي،اط ددا ي، عابددامل عيت  - 30
 . 0225ليخ  ،   كمل عمع مل 

 . 1115اإبو ح طعمل سطععل ي، إ  امل عيت يلك ي ،   كمل ي،ك عضمل  - 33

س،ددددا  مل يعيت، يإلسددددايعمل سة طددددا يإلردددد ع  ، اطععددددا لي،  ددددك لي،  ت دددد مل هنددددعا تك ددددا  - 34
 . 1117يإلاة ات امل س،كمل 

 الكتب المترجمة: –ب 
 . 0220مل ا ت عمل عس امل 0تب ب  س س ك ل  كل مل ي، إ  ا  س ةو(مل   – 1
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