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ايفصٌ األٍٚ
َدخٌ اىل ايتطٜٛل
َكدَ: ١
لٌس التسوٌق شٌئا ٌختص به دارس علوم التجارة وحدة ,وإنما تمس حٌاة كل إنسان ،فكل منا عضو
فً المجتمع بحركة التسوٌق ,فالشراء والبٌع ومشاهدة اإلعنانا
وملصقا

التجارٌة فً التلزيٌون وفً الصحف

الشوارع هً مثال ذلك ,وكل منا ٌيور متاجر عدٌدة وٌتعامل معها وٌقارن أسعارها بأسعار

غٌرها ,وٌتعامل مع بائعٌن مختلزٌن ,وٌشتري سلعا بعضها محلٌة وأخرى أجنبٌة ,وممارسة هذه األعمال
ٌلعب اإلنسان دوراً مهما فً النظام التسوٌقً ,ومن ثم ٌعرف شٌئا ً عن هذا النظام.
وعلى الرغم من ممارسة اإلنسان لبع

التسوٌقٌة ومشاركته فً النظام التسوٌقً ,فإنه قد

التصرفا

ال ٌدرك ذلك ,وقد ال ٌدرك معنى كلمة التسوٌق وال مكانه وأهمٌته فً حٌاته ,وال كٌزٌة إدارة األنشطة
التسوٌقٌة.
لم تعد مشكلة عالم الٌوم أن تنتج المنظمة السلعة ,ولكن أصبح

المشكلة " كٌف ٌكون هذه المنظمة

قادرة على تسوٌقها"
فهً إن لم تنجح فً تسوٌقها أقزل بالتأكٌد أبوابها ,وكان
البقاء فً السوق ٌعتمد أساسا على دراسة احتٌاجا

المشكلة فٌما مضى إنتاجٌة ,أما اآلن فإن

المستهلك وتوفٌرها له بالمواصزا

المطلوبة وفً

اليمان والمكان المناسبٌن وبالسعر الذي ٌقدر على تحمله.

أوالً /المفهوم التقلٌدي للتسوٌق :
هناك أكثر من تعرٌف للتسوٌق ،وكل منها ٌعكس أبعاداً معٌنة وٌخدم أهدافا ً محددة .فمثناً:
عرف

جمعٌة التسوٌق األمرٌكٌة – التسوٌق على أنه "مجموعة األنشطة الالزمة لتوجٌه تدفق السلع

والخدمات من المنتج إلى المستهلك أو المستخدم".
وٌتضمن هذا التعرٌف عدة جوانب ،هً:
 ان التسوٌق هو مجموعة أنشطة. ان القٌام بهذه األنشطة ٌستهدف توجٌه تدفق السلع والخدما . ا ن النشاط التسوٌقً ٌتطلب وجود طرفٌن على األقل هما المنتج والمستهلك أو المستخدم. ان التسوٌق ال ٌقتصر على السلع المادٌة الملموسة فقط بل ٌشمل الخدما . -ان انتقال وتدفق السلع والخدما ٌتم من المنتج إلى المستهلك أو المستخدم.
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ورغم أهمٌة هذا التعرٌف إال أنه ٌضع النشاط التسوٌقً فً إطار حمدود  ،على أساس أن هذا النشاط ال
ٌقتصر فقط على توجٌه تدفق السلع والخدما من مراكي إنتاجها إلى مواقع استهناكها ،ولكنه ٌبدأ قبل إنتاا
هذه السلع والخدما  ،وذلك بدراسة األسواق والتعرف علاى احتٌاجاا ورغباا المساتهلك ،ومان ثام تحدٌاد
مواصزا وخصائص المنتج الذى ٌشبع هذه الرغبا وٌلبى تلك االحتٌاجا .
كما ٌمتد النشاط التسوٌقً لٌشمل أٌضا ً تحدٌد سعر بٌع المنتج النهاائً وطارق تويٌعاه وكٌزٌاة التاروٌج
واإلعنان ع نه  ،هذا عناوة علاى اساتمراره إلاى مرحلاة ماا بعاد البٌاع للتعارف علاى رد فعال المساتهلك تجااه
السلعة أو الخدمة المقدمة  ،وإدخال التعدٌنا على السلع المنتجة طبقا ً لرغبا المستهلكٌن أو المستخدمٌن .
كما ٌناحظ من تعرٌف الجمعٌة األمرٌكٌة للتسوٌق ،أنه لم ٌتضمن أي إشارة إلاى تسووٌق األفكوار ،رغام
أن النشاط التسوٌقً ٌتضمن المنتجا بأشكالها المختلزة من سلع أو خدما أو أفكار.
وقد عُرف التسوٌق أٌضا ً على أنه " خلق منافع مكانٌة وزمانٌة وحٌازٌة " .بمعنى أن التسوٌق ٌساهم:
 فً إٌجاد المنفعة المكانٌة :وذلك بنقل السلعة من مراكي اإلنتا إلى مواقع االستهناك. كما إٌجاد المنفعة الزمانٌة :وذلك باالحتزاظ بالسلعة من وق اإلنتا إلى وق االستهناك. المنزعة الشكلٌة: المنزعة التعلٌمٌة وكذلك المنفعة الحٌازٌة :من خنال نقل ملكٌة السلعة من المنتج إلى المستهلك أو المستخدم .ورغم إبراي هذا التعرٌف للمنافع التً ٌقدمها التسوٌق  ،إال أنه أهمل دور التسوٌق من حٌث المساهمة فً
المنزعة الشكلٌة التً تتعلق بشكل المنتج ومواصزاته وخصائصه  ،فالتسوٌق له دور أساسً فً التعرف على
رغبا واحتٌاجا المستهلك بهدف ترجمتها إلى مواصزا وخصائص معٌنة للسلعة المطلوب إنتاجها .
كماااااا ُنظااااار إلاااااى التساااااوٌق علاااااى أناااااه " مجموعوووووة مووووون األنشوووووطة ا نسوووووانٌة التوووووً تسوووووتهد
إشباع الرغبات والمتطلبات من خالل تسهٌل عملٌة التبادل ".
ورغاااااام أن هااااااذا المزهااااااوم مااااااايال األكثاااااار شااااااٌوعاً ،إال أنااااااه ٌركااااااي علااااااى المعنااااااى التقلٌاااااادي
للتسوٌق ،من حٌث:
 أن التسوٌق نشاط إنسانً ٌتعلق باألفراد وٌستخدم فٌه التبادل على أساس القٌمة إلشباع رغبا واحتٌاجاهؤالء األفراد من السلع والخدما .
 أن استخدام عملٌة التبادل إلشباع هذه الرغبا وتلاك االحتٌاجاا ٌ ،تطلاب وجاود طارفٌن علاى األقال همااالمنتج والمستهلك ،أو مقدم السلعة أو الخدمة ومستخدمها.
وعلٌه  ،فإن عملٌة التبادل تتطلب :
 طرفٌن ٌرغب كل منهما فً إجراء هذا التبادل. أن ٌملك كل من الطرفٌن أشٌاء ذا قٌمة من وجهة نظر الطرف اآلخر. أن ٌكون كل من الطرفٌن قادراً على إجراء االتصال وعلى تسلٌم ما لدٌه.و .حمند حسن خليفه حمند ( جامعة صالح الدين -أربيل /كلية اإلدارة واالقتصاد /قسه إدارة األعنال ) 2020 - 2012
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ثانٌاً /الفرق بٌن وظٌفة البٌع ووظٌفة التسوٌق:
قددد  ٝيددط اىددجؼب ثدددٗ ِٞاٞبددخ اىجٞددغ ٗٗاٞبدددخ اىزسدد٘ٝ

ٗٝؼزجددأ أُ ٍبٖدددً٘ اىزسددٍ٘ ٝددأاد

ىَبٖدددً٘

اىجٞددددغ ٕٗدددديا أٍددددأ ذٞددددأ صددددذٞخ  .إ ٝأمدددد اىجٞددددغ ػيدددد ٚرصددددأٝف اىَْزجددددبد ٗثٞؼٖددددب ىيَسددددزٖيل أٍددددب
اىزسددد٘ٝ

ٖددد٘ أمالدددأ ضدددَ٘الن ٗٝزكدددَِ ثجبّدددت ىدددل أّيدددلخ ٍزؼدددددح ٍْٖدددب اىز لدددٞط ىيسددديؼخ ٗاىزسدددؼٞأ

ٗاىز٘زٝغ ٗاىزأٗٝج ٘ٝٗ .ضخ اىجدٗه اىزبى ٜثؼب اىبأٗق ىيَبٍٖ٘: ِٞ
االختالف ت٘ي هفِْم الث٘غ ّهفِْم التسْٗك

التســــــوٌق

البٌــــــــــع
 -1االُتوام تالوٌتــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 -1االُتوام تضاراخ الؼوــــــــــــــــــالء

 -2اإلًتاد أّالً حن الثضج ػي ك٘ف٘ح تصــشٗفَ

 -2تضذٗددذ صاردداخ الؼوددالء حدددن التف ٘ددش فددٖ اإلًتـــــــددـاد ّفمددداً
لِددددزٍ الضاردددداخ (ٗثددددذأ لثددددل ػول٘ددددح االًتدددداد تتضذٗددددذ هددددارا
ٗشٗذ الوستِلك)

 -3الِذف اإلداسٕ ُْ صٗادج صزن الوث٘ؼـــاخ

 -3الِدددذف اإلداسٕ ُدددْ تضم٘دددك ستض٘دددح هٌاســـــــــــــدددـثح فدددٖ
األرل الطْٗل

(ٗثذأ تؼذ ػول٘ح االًتاد هغ تضم٘ك الشتش)

 -4التخطددددددددددددد٘ػ التسدددددددددددددْٗمٖ ٗدددددددددددددتن فدددددددددددددٖ األردددددددددددددل  -4التخطدددددددددددددد٘ػ التسددددددددددددددْٗمٖ ٗددددددددددددددتن فددددددددددددددٖ األرددددددددددددددل
الطْٗـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٘ش
 -5التشك٘ض ػلٔ صاراخ الوشـــــــــتشٗي

 -5التشك٘ض ػلٔ صاراخ الثائؼ٘ــــــــي

 -6هسدددددد ّل٘ح اداسج الوث٘ؼدددددداخ تاخت٘دددددداس المددددددْٓ الث٘ؼ٘ددددددح هسددددد ّل٘ح اداسج التسدددددْٗك التدددددٖ تمدددددْم تتخطددددد٘ػ الوٌتزددددداخ
ّالتسؼ٘ش ّالتشّٗذ ّالتْصٗغ ّ ,تضْث التسْٗك ..
ّتدددددذسٗثِا ّه افوتِدددددا ّتضذٗدددددذ الوٌددددداغك الث٘ؼ٘دددددح لِدددددا
ّصصصِا...

وٌلخص الشكل التالً هذه الزروق كما ٌلى :
التشك٘ض

الْسائل

األُذاف

الوٌتزاخ

الث٘غ ّالتشّٗذ

(الشتــــش) هي خالل صٗادج صزن
الوث٘ؼاخ

( التْرَ تالث٘غ )

صاراخ الؼوالء

ت اهل األًشطح التســـــــْٗم٘ح

(الشتش) هي خالل سظا الؼوـــــــــالء

( التْرَ تالتسْٗك )
التْرَ تالث٘غ ّالتْرَ تالتســـــــــْٗك
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ثالثاً /تطور المفهوم التسوٌقً :
مااار تطاااور المزهاااوم التساااوٌقً باااثناث مراحااال أساساااٌة متعاقباااة ،هاااً :مرحلاااة التوجاااه باإلنتاااا ،
ومرحلة التوجه بالبٌع ،ومرحلة التوجه بالتسوٌق .وفٌما ٌلى التعرٌف بهذه المراحل :

أ – مرحلة التوجه باإلنتا (:)1230-1200
عرفااا هاااذه المرحلاااة بيٌاااادة الطلاااب علاااى العااار

مااان السااالع ،وسااااد ساااوق الباااائعٌن ،وتركاااي

االهتماااام علاااى يٌاااادة اإلنتاااا للوفااااء باحتٌاجاااا األفاااراد ،وكانااا المشاااكلة تتمثااال فاااً قصاااور اإلنتاااا
عاان الوفاااء بهااذه الحاجااا  .وبالتااالً لاام تكاان هناااك حاجااة إلااى االهتمااام بالتسااوٌق  ،حٌااث ساااد فلساازة
" تسووووٌق موووا ٌمكووون إنتاجوووه "  ،واقتصااار عملٌاااة تصااارٌف السااالع وتويٌعهاااا علاااى أنشاااطة محاااددة ،
مثل تويٌع الحصص البٌعٌة على البائعٌن واإلشراف علٌهم وتقٌٌم أدائهم .

ب -مرحلة التوجه بالبٌع (:)1250-1230
شهد

هذه المرحلة يٌادة كبٌرة فً حجم اإلنتا الصناعً وكذلك المعرو

من المنتجا  ،وذلك ماع

االنكماش فً حجم الطلب علٌها ،وقد حدث ذلك خنال فترة الكساد العالمً عام  .1222وفاً هاذه الزتارة بادأ
االهتمام بوظٌزة التويٌاع ،وظهار أهمٌاة وظٌزاة المبٌعاا لتويٌاع المخايون الراكاد مان السالع واألصاناف
المختلزة ،حٌث كان اإلنتا ٌتم بدون التعرف على رغبا المستهلكٌن ،وبعد ذلك ٌتم التويٌع للسلع المنتجة.
ومن ثم ساد فً هذه المرحلة فلسزة " تسووٌق موا ٌمكون بٌعوه " ،واهتما إدارة المبٌعاا باختٌاار وتعٌاٌن
وتدرٌب رجال البٌع واإلشراف علٌهم وتقٌٌم أدائهم  ،كما ظهر أهمٌة وظٌزة اإلعنان  ،حٌث تمٌاي هاذه
الزترة بسوق المشترٌن  ،وياد العر

عن الطلب  ،وسعى البائع إلى جذب المستهلك وحثه على الشراء .

 مرحلة التوجه بالتسوٌق (من سنة  1250إلـى الٌوم) :عرف الغرب المزهوم التسوٌقً مع بداٌة الخمسٌنا والستٌنا  ،وٌقوم هذا المزهوم على البدء برغبا
المستهلك النهائً أو المستخدم  ،والعمل على إشباع هذه الرغبا  ،حٌث أدرك المنظما خنال هذه الزترة
أهمٌة التعرف على هذه الرغبا ليٌادة المبٌعا فً ظل المنافسة السائدة فً السوق .
وٌعتمااد هااذا المزهااوم علااى فلساازة " إنتووام مووا ٌمكوون تسوووٌقه “ ،بمعنااى الباادء بااالتعرف علااى رغبااا
المستهلك ،ثم إنتا السلع واألصناف التً تشبع هذه الرغبا  .كما ٌهتم هاذا المزهاوم بالتنساٌق والتكامال باٌن
وظٌزة التسوٌق والوظائف األخرى للمنظمة ،مثل وظٌزة التموٌل ،ووظٌزة اإلنتا  ,..وغٌرها.
وقد تمٌي

هذه المرحلة بالسرعة فً ابتكاار منتجاا جدٌادة لمسااٌرة سارعة تغٌار أذواق المساتهلكٌن,

و ايداد شدة المنافساة مان أجال جاذب المساتهلكٌن و كساب رضااهم .و قاد سااعد علاى تطاور هاذا المزهاوم
عوامل كثٌرة تكنولوجٌة ,اقتصادٌة و اجتماعٌة.
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رابعاً /المفهوم الحدٌث للتسوٌق :
تعمق الزلسزة الجدٌدة للتسوٌق ،والتً عرف بالمزهوم الحدٌث للتساوٌق ،وأصابح تؤكاد علاى أهمٌاة
التوجووه بالمسووتهلك ،وضاارورة عماال التنسااٌق الكاماال بااٌن جمٌااع الجهووود التسوووٌقٌة ،ماان أجاال تحقٌااق أهااداف
المنظمااة .وبااذلك أصاابح المسااتهلك النهااائً أو المسااتخدم الصااناعً طبق اا ً لهااذا المزهااوم هااو الماادٌر الرئٌسااً
للشركة ،فهو نقطة البداٌة والنهاٌة عند تخطٌط السٌاسا واتخاذ القرارا الهامة.
وٌمكن ان نقول ان مفهوم الحدٌث للتسوٌق " هو الجهد ا داري للمنظموة لتحدٌود المنوتج وتسوعٌر وتوزٌعوه
وتروٌجه وتسهٌل استخدامه وتبادله فً الوقوت والمكوان المناسوبم بموا ٌحقوق رغبوات عمالمهوا المختلفوةم وخا وة
الجمهووور المسووتهد

الحووالً والمرتقووب لتحقٌووق االربووال المالٌووة او االجتماعٌووة لهووذ المنظمووة والمجتمووع معوا ً ب قوول

تكلفة ممكنة والجودة المطلوبة ".
من هذا التعرٌ

-

نحدد العنا ر الرمٌسٌة للنشاط التسوٌقً:

من حق أي منظمة شرعٌة فً المجتمع ان تمارس نشاطاتها.
نشاط إنسانً منظم ٌقوم على البحث والدراسة والتخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة.
لااه وظااائف رئٌسااٌة بحااوث تخطااٌط وتويٌااع وتسااعٌر وتااروٌج ووظااائف مساااعدة كالنقاال والتخاايٌن
والتغلٌف.
الهدف األساسً هو إرضاء الجمهور المستهدف سواء الحالً او المستقبل.
القٌمة المضافة للتسوٌق قد تكون عائد مالً او عائد اجتماعً.

وبوجه عام – ٌمكن القول ب ن المفهوم الحدٌث للتسوٌق تحكمه ثالثة جوانب أساسٌة هً:
 -1أن تعتماد كاال عملٌاا المنشااأة علاى مزهااوم التوجوه بالمسوتهلك .بمعنااى أن كال ماان ٌعمال بالمنظمااة علااى

اختناف المستوٌا اإلدارٌة – ٌجب أن ٌؤمن بأهمٌة المستهلك  ،وٌحاول تنزٌذ كل ما ٌسااهم فاً إشاباع
رغباته .
 -2أن ٌتم عمل تنسٌق وتكامل بٌن كافة الجهود التسوٌقٌة ،بمعنى أن كل هذه الجهــود ( تخطٌط المنتجا ،
والتسااعٌر  ،والتويٌااع  ،والبٌااع  ،والتااروٌج  ,... ،ال ا ) ٌجااب أن تخطااط وتصاامم مع اا ً بشااكل متجااانس
وتح مســئولٌة مدٌر التسوٌق.
 -3أن األخااذ بااالمحورٌن السااابقٌن (التوجااه بالمسااتهلك  ،وتنسااٌق الجهااود التسااوٌقٌة) ،البااد وأن ٌساااهم فااً
تحقٌق أهداف المنظمة وخاصة ما ٌتعلق منها باألجل الطوٌل ( كالربحٌة ،والنمو ،والستمرار ..ال ).
وٌتطلب التطبٌق األفضل لهذا المفهوم التسوٌقً الحدٌثم توافر بعض الشروطم وهً:

 -1التبنً الكامل من جانب اإلدارة العلٌا لزلسزة المزهوم الحدٌث للتساوٌق  ،بحٌاث تصابح هاذه الزلسازة هاً
األساس لجمٌع القرارا المتخذة بالمظلمة .
 -2إنشاااء نظااام جٌااد للمعلومااا التسااوٌقٌة ٌتااٌح التعاارف علااى حاجااا ورغبااا العمااناء  ،واسااتخدام هااذه
المعلوما لتخطٌط األنشطة التسوٌقٌة المختلزة .
 -3إعااادة تنظااٌ م المنظمااة بشااكل ٌحقااق التنسااٌق الكاماال لكافااة الجهااود التسااوٌقٌة وغٌاار التسااوٌقٌة ،وبحٌااث
ٌعكس هٌكل المنظمة الموجهة أساسا ً بالسوق.
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 -4أن ٌكون الهدف النهائً للمنظمة المتبنً لهذا المزهوم ،هو خلق عناقا طٌباة وطوٌلاة األجال ماع كافاة
العمناء المتعاملٌن معها ،من المستهلكٌن النهائٌٌن ،والموردٌن ،والماويعٌن ،والماوظزٌن ،والمؤسساا
األخرى وخنافه.
 -5أن تحاول المنظمة التبنً لهذا المزهوم  ،األخذ بزلسزة اإلنتا والتسوٌق طبقاا ً لطلاب العماناء  ،وخاصاة
فً ظل التطور الكبٌر لتكنولوجٌا المعلوما واستخدامها فً تصمٌم المنتجا وتطوٌرها بشكل دائم .
 -6وأخٌراً ٌتوقف األخذ بهذا المزهوم وتطبٌقاته على مدى الثقافة التسوٌقٌة للمدٌرٌن القائمٌن علاى تنزٌاذه ،
وكذلك على نوع النشاط  ،وحجم المنظمة .

خامساً /المسمولٌة االجتماعٌة للتسوٌق :
ظهر مفهوم االجتماعً للتسوٌق (المفهوم المعدل للتسوٌق) فً فترة السبعٌنات ,وٌقضى هذا المفهوم
بأن المنظمات فً سعٌها المستمر إلشباع احتٌاجات ورغبات المستهلكٌن  -طبقا ً للمفهوم التسوٌقً ٌ -جب أن
تأخذ فً اعتبارها أٌضا ً عدم التضحٌة بمصلحة المجتمع أو مصلحة بعض فئاته ,وطبقا لهذا المفهوم فإنه
ٌمكن إضافته إلى عناصر المفهوم الحدٌث للتسوٌق األربعة( ،مراعاة المسئولٌة االجتماعٌة للمنظمة
"المؤسسات الخدمٌة" عند تخطٌط أنشطته بصفة عامة واألنشطة التسوٌقٌة بصفة خاصة.
والمسئولٌة االجتماعٌة للتسوٌق عبارة عن” الجهود واألنشطة المبذولة النتقال أفكوار اجتماعٌوة مون السووق الوى
افراد المجتمع وذلك من ا جل حماٌتهم ورفع مستوى معٌشتهم او حثهم علوى تورك عوادات سوٌمة او لتووجٌههم تجوا
سلوكٌات مرغوبة “ حتاى لاو تطلاب ذلاك إصادار قاوانٌن مثال :التادخٌن ٌاؤدى الاى الوفااة  ،اساتخدام محلاول

الجزاف لألطزال.
التسوٌق وحماٌة المستهلك:

إن مزهوم حماٌة المستهلك هو أن المساتهلك قاد ٌضالل فاً مواصازا السالعة او فاً البٌاناا النايماة
للتعرف على كزاءة خدماتها او شروط البٌع او اماكن الشراء ...ال .
وٌقصاد بحماٌااة المساتهلك هااً ” ضومان ح وووله علووى حقوقوه موون قبول المنتجووٌن والبوامعٌن بكافووة ووورهم
سواء كانوا تجاراً او ناعا ً او مقودمً خودمات او ناشوري افكوار وذلوك فوً إطوار النشواط التسووٌقً بمعنوا الواسوع
والذى ٌكون فٌه موضوع التبادل فٌه السلعة او الخدمة او الفكرة فً إطار النظام العام للمجتمع “.
ٌمكن تحقٌق حماٌة المستهلك عن طرٌق توفٌر الحقوق التالٌة للمستهلك:

 حق المستهلك فً األمان. حق المستهلك فً المعلوما . حق المستهلك فً االختٌار. -حق المستهلك فً أن ٌسمح له بالشكوى.

و .حمند حسن خليفه حمند ( جامعة صالح الدين -أربيل /كلية اإلدارة واالقتصاد /قسه إدارة األعنال ) 2020 - 2012

7

جماالت محاية املستهلك:
 -1مجاال حماٌة المستهلك فً مرحلة ما قبل االنتا .
 - 2مجاال حماٌة المستهلك فً مرحلة االنتا .
 -3مجاالت حماٌة المستهلك فً مرحلة التسوٌق وتتم من خالل االتً:

 الوصف الصحٌح فً اإلعنان عن المنتج بصدق وٌجب ان ٌشامل علاى اآلتاً "مواصازا المناتج -وخصائصااه  -وحجمااه ووينااه  -وطرٌقااة اسااتخدامه  -واآلثااار الجانبٌااة و ثااار سااوء االسااتعمال –
شروط الحزظ – مدة الصناحٌة ...ال
 الصدق فً التروٌج ومنع الوعود غٌر حقٌقة او االدعاءا الكاذبة. ضرورة التسعٌر السلٌم بااللتيام بطرق التسعٌر لتسهل المقارنة واالختٌار على المشتري. نظم التويٌع ٌجب ان تضمن وصول السلع الى مستحقٌها مثل "السلع التموٌنٌة". االهتمام بالضمان المرافق للسلعة.-

االهتمام بالعبوا والغناف وعدم التكرار او التشابه فً العناما التجارٌة.

 االهتمام بالموايٌن والمقاٌٌس المختومة. االهتمام بتوفٌر معلوما للمشترى تمكنه من المقارنة واالختٌار. االهتمام بإليام البائعٌن بتوفٌر خدما الصٌانة وقطع الغٌار واإلصناح " ما بعد البٌع”سادساً /أهمية التسويق للمجتمع :
 -التسوٌق ضرورة ملحة لناستزادة من مياٌا االنتا الكبٌر والتً تبري فً تخزٌ

االسعار.

 التسوٌق له اثر كبٌر فً تطبٌق االبتكار وظهور افكار ومخترعا جدٌدة إلشباع حاجا المستهلك. التسوٌق ٌرفع مستوى معٌشة أفراد الدولة بإشباع رغباتهم الحالٌة والمرتقبة. التسوٌق له دور هام فً أنشار الثقافة الن االعنانا تعطى جانب كبٌر من نزقا وسائل الثقافة. إٌجاد الكثٌر من فرص التوظٌف ،حٌث أن وجود نشاط تسوٌقً بالمنظمة ٌتطلب تعٌٌن عمالة فًعدة مجاال

مختلزة قد ال تقتصر فقط على تلك الﻤﺠاال

الخاصة بإنجاي النشاط التسوٌقً ذاته

(رجال البٌع ،اإلعنان ،الدعاٌة ،والبحوث ،)...بل فً أماكن أخرى داخل إدارا

كالتصمٌم

واإلنتا أو األفراد وغٌرها.
 التسوٌق ٌساهم فً ارتزاع كزاءة وسائل النقل والمواصنا . غيو األسواق الدولٌة من خنال اكتشاف الزرص التسوٌقٌة فً هذه األسواق سواء تم هذا باألسلوبالمباشر (االستثمار األجنبً المباشر ) أو عن طرٌق األسلوب غٌر المباشر.
 مواجهة المنافسة من الشركا األجنبٌة أو متعددة الجنسٌا داخل األسواق الوطنٌةو .حمند حسن خليفه حمند ( جامعة صالح الدين -أربيل /كلية اإلدارة واالقتصاد /قسه إدارة األعنال ) 2020 - 2012

8

سابعاً /أهداف التسويق:
أ -رؼظ ٌٞاىذصخ اىس٘قٞخ ىيَْظَخ أٗ ٍِ ٍجٞؼبد اىصْبػخ.
ة -رذق ٞرقٌ ٍؼ ٍِ ِٞاألرثبح اىْبجَخ ٍِ ػَيٞخ اىجٞغ.
ج -رذقٍ ٞسز٘ ٙػبه ٍِ رضب اىَسزٖين ِٞأٗ اىؼَالء.
د -اىَذب ظخ ػي ٚاىَأم اىزْب سٗ ٜرَْٞزٔ ىيَْظَخ .
-ٙ

اىزْجؤ ثأذجبد ٗدبجبد أ أاد اىَجزَغ ٗاىقٞبً ثبألّيلخ اىالزٍخ ىزذق ٞأٗ إضجبع ٕيٓ اىذبجبد س٘اء
مبّذ ٍأرجلخ ثسيؼخ أٗ خدٍخ ٍؼْٞخ.

 -ٚرؼظ ٌٞاخزٞبر اىَسزٖيل  :ػِ طأ ٝرقد ٌٝرينٞيخ ٗاسؼخ ٍِ اىَْزجبد ٗىنِ اىَينيخ اىز ٜرزأرت
ػي ٚاىَغبالح  ٜرذقٕ ٞيا اىٖد

رزَالو  ٜزٝبدٓ اىزنيبخ ٗاررببع االسؼبر ٍَب ٝجؼو اىؼدٝد ٍِ

اىَْزجبد ٘ق اٍنبّٞخ اىغبىجٞخ.
ش -رؼظ ٌٞج٘دح اىذٞبح  :ىٞس قط ثز٘ ٞأ اىَْزجبد ثبىنَٞخ ٗاىج٘دح ٗاىزنيبخ اىَْبسجخ ٗىنِ اٝكب ثَدٙ
رق ٚأٗ اىزقدً اىجٞئخ اىَبدٝخ ٗذٞأ اىَبدٝخ.

ثامناً /أسس التسويق:
 -1منهجٌة دقٌقة :فهً توجه معظم مصادرها نحو المستهلك ،وٌتجسد هذا التوجٌه فاً التخطاٌط التساوٌق،
وفً هذه الخطوة ٌكون المستهلك محل اهتمام المؤسسة لهذا تقاوم المنظماة باالتخطٌط مان أجال إرضاائه
بمعرفة ما ٌجلب انتباهه من السلع والخدما .
 -2البحوث عون الورب والبقوواء واالسوتمرار :المؤسساة أمااام منافساة قوٌاة واقتصاااد مزتاوح والمحافظاة علااى
اليبون من العناصر الهامة والمؤثرة فً تحقٌق األرباح وضمان البقاء ،لهذا فإن نتائج التسوٌق ال تكون
فعالة إال إذا بنً على تحلٌل دقٌق.
 -3تقسٌم السوقٌ :نقسم السوق حسب المنتجا

والخدما إلى أساواق محلٌاة وأخارى دولٌاة وأساواقا ذا

وحدا متجانسة حتى تسمح لتكٌٌف استراتٌجٌاتها وبٌاناتها بطرٌقة حسنة.
 -4المووزٌج التسوووٌقًٌ :جااب تصاامٌم الماايٌج التسااوٌقً والااذي ٌشاامل المنااتج ،السااعر ،التويٌااع ،التااروٌج
بالطرٌقة التً تغطً احتٌاجا ومطالب السوق.
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ايفصٌ ايجاْٞ
ايب ١٦ٝايتطٜٛك١ٝ

Marketing Environment

أٚالًَ /فٗ ّٛايب ١٦ٝيًُٓعُات:

Environment Concept for Organization

أن البيئة ىي مجموعة العناصر والقوى والعوامل التي تقع داخل وخارج حدود المنظمات في مجتمع معين,
والتي ليا تأثير فعمي بشكل مباشر وغير مباشر في األداء لكافة المنظمات بدرجات متفاوتة ,وتشمل كل ما موجود
داخل المنظمة وصوالً الى كافة األطراف خارج المنظمة وذات العالقة مع المنظمة.
ونمحظ إن ىذا المفيوم أكد عمى أن البيئة تتكون من:

مجمكعة عكامؿ مف داخؿ كخارج المنظمة.
ذات التػػير ر المتدػػادؿ دػ ف المنظمػػة كد تيػػاب دمىنػ تتػػيرر المنظمػػة كتػػارر دػػذات الكمػػت اػ المت ػرات
الد ة المح طة ديا.
درجة التيرر كالتير ر تختلؼ كتتدػا ف تدىػان ىلػ مػدرة المنظمػة اػ العػ طرة علػ المت ػرات الد ػة كدرجػة
مرديا ىل يا.
المتغيرات البيئية = البيئة الداخمية لممنظمة  +البيئة الخارجية لممنظمة
ال كػػؾ اف الت ػػر اػ الد ػػة معػػتمر ك عػػتط أ اف كجػػد اػػرص جد ػػدة كيػػذلؾ تيد ػػدات جد ػػدة للمنظمػػة
كمػػد تحػػدث الت ػرات دكػػيؿ دط ػ م متكمػػأ كمػػد حػػدث الت ػػر مهػػاجم كىنػػاؾ مىط ػػات ا ػ ىػػذا الكػػيف
كى  :البيئة التسويقية = الفرص والتيديدات

-1
-2
-3
-4
-5

ثاْٝاً /املكصٛد بايب ١٦ٝايتطٜٛك:١ٝ

ٜكصد بالبيئة التسويقية " :ايعٓاصس ٚاملتػريات ايطٝاضٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛايجكافٚ ١ٝاإلقتصادٚ ١ٜاإلدتُاع١ٝ

ٚايتهٓٛيٛدٚ ١ٝايتٓافط ١ٝباإلضاف ١إىل ظسٚف ٚإَهاْٝات ايعٌُ داخٌ املٓعُ( ١املتػريات ايداخًٚ ،)١ٝاييت هلا تأثري يف
َطت ٣ٛنفا ٠٤ايعًُٝات اإلداز ٠ايتطٜٛك ١ٝعرب أْشطتٗا املدتًف ١بشهٌ َباشس ٚغري َباشس ,يتكدٚ ِٜإشباع سادات
ٚزغبات ايعُال." ٤
يمكن نستخمص من التعاريف السابقة ,النقاط التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

الد ة التعك ق ة للمنظمة امتداد مف داخؿ المنظمة ىل خارجيا كدما ح ط ديا مف مت رات مختلهة.
ىف تلؾ الد ة دمت ارتيا كعكامليا تارر عل مدل تحق ؽ المنظمة ألىدااو عل معػتكل ادام األنكػطة
المختلهة كتيال هيا.
تارر الد ة التعك ق ة عل يهامة األدام التعك ق المتحقؽ ا انكطة المز ج التعػك ق كخططيػا عػلدان
اك ى جادان.
تيدؼ المنظمة مف اعتيكاؼ الد ة التعك ق ة ىل ى صاؿ مخرجاتيا كدما مخطط لو ىل عمال يا.
ىف نظػ ػرة المنظم ػػة للد ػػة التع ػػك ق ة ال تقتص ػػر علػ ػ م ػػا تمرل ػػو م ػػف ا ػػرص اق ػػط د ػػؿ م ػػا تحتك ػػو م ػػف
تيد دات
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َربزات دزاض ١ايب ١٦ٝايتطٜٛك:١ٝ

 -1نظر ة النظـ :ام نظاـ ىك جزم مف نظاـ اكمؿ ,الد ارعػة كالتخطػ ط ألم نظػاـ ارعػ تطلػب د ارعػة مػا
ح ط دو مف انظمة متكارية مىو .حملة ترك ج ة :اإلعالنات جمأ المىلكمات عف العكؽب.
 -2دراعة الد ة التعك ق ة ىن ى جاد حالة مػف التوافق دػ ف مػا تمتليػو مػف مػدرات كمػكارد كمػا تكاجيػو مػف
مت رات خارج ة الهرص كالتيد داتب.
 -3مػػد تهكػػؿ الىد ػػد مػػف اعمػػاؿ المنظمػػة نت جػػة محدوديققة المعمومققات كد ارعػػة الد ػػة جىػػؿ المنظمػػة ايرػػر
مدرة عل اعتقرام المت رات المح طة ديا كازالة حالة الالتأكد الت تىترض عمل ة التخط ط التعك ق .
 -4مم ػػا ع ػػدؽ د ارع ػػة الد ػػة كمت راتي ػػا جى ػػؿ المنظم ػػة أكثققققر ققققدرة عمقققى اتخقققاذ القققق اررات االسققققتراتيجية
الصحيحة كذلؾ مف خالؿ الكمكؼ عل المىلكمات كالتحل ؿ الدم ؽ للمت رات الد ة.

ثايجاً /تتُٝص ايب ١٦ٝايتطٜٛك ١ٝبـ:
 .1ساي ١عدّ ايتأند :مما ارر عل مدرة مدرام التعك ؽ ا اتخاذ الق اررات الناجحة ا الىد د مف
الحاالت دعدب محدكد ة المىلكمات كت رىا العر أ.

 .2ايتعكٝد :مف خالؿ تىدد كتنكع المت رات الت تحتك يا الد ة كعرعة ت رىا عل المنظمة اف تيكف
ايرر مركنة كاعتجادة للت رات الد ة الحاصلة.

 .3دالتال

تقأ عل

مدرام التعك ؽ معاكل ة التحميل البيئي مدؿ اتخاذ ام مرار تعك ق مف كينو اف

تنىيس نتا جو علدان عل اعماؿ المنظمة.

 .4عمل ة التحل ؿ الد

تىن  :التنبؤ والتوقع لما ميف اف حصؿ ا الد ة التعك ق ة كمدل التير ر

اإل جاد اك العلد المنىيس عل المنظمة.

زابعـاً /ايتٛقع ايب ( ٞ٦ٝايتٓبؤ ايب) ٞ٦ٝ
 -1املطح ايب:ٞ٦ٝ

أَ -ساقب ١ايب ١٦ٝاخلازد ١ٝيًُٓعُ ١يػسض تٛقع ايتػريات ايب ١ٝ٦ٝاييت ميهٔ إٔ حتصٌ َٚا ٖ ٛساصٌ َٓٗا
سايٝاًَٚ ،ا ميهٔ إٔ تطتًُ٘ َٔ إْرازات َبهس.٠
ب -ميهٔ املٓعَُ َٔ ١كابً ١ايتػريات ٚاألسداخ احلسدٚ ١املعكد ٠اييت قد تٛادٗٗا َطتكبالً يف عًُٗاٚ ،ن ٞتػري
َٔ أضًٛب عًُٗا قبٌ إٔ ٜأخر املٓافط ٕٛاملبادز ٠يف قٝاد ٠ايطٛم.

 -2املساقب ١ايب:١ٝ٦ٝ

أَ -السع ١املطازات ايبٚ ١ٝ٦ٝايتطٛز يف ايتٛد٘ ايب َٔ ٞ٦ٝخالٍ ضًطً ١أسداخ أْ ٚشاطات ساصًٚ ،١اييت
تهتشف عاد ٠أثٓا ٤عًُ ١ٝاملطح ايب.ٞ٦ٝ
ب -قد تهتشف املٓعَُ ١تػريات بَ ١ٝ٦ٝصادف َٔٚ ١خازز سدٚد ْشاطٗا ايسٝ٥ط ،ٞذات تأثري َطتكبً ٞعًٗٝا
(ضًيب أ ٚإجياب.)ٞ
ز -ال بد َٔ ٚدٛد َساقب ١قسٜب ١يًب ١٦ٝملعسفَ ١ا ميهٔ إٔ حيصٌ بٗا َٔ َتػريات.
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 -3االضتعالّ (االضتدبازات) ايتٓافط:ٞ
أ -تطاعد عًَ ٢عسفٚ ١فِٗ طبٝع ١ايتٓافظ احلاصٌ فٗٝا َٚكازْ ١ذيو مبا متتًه٘ َٔ َهأَ قْٚ ٠ٛكاط
ضعف.
ب -بايتاي ٞالبد َٔ مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات عٔ املٓافطني هلا يف ذات ايصٓاع ١يالضتفاد ٠يف اختاذ قساز صشٝح
ٚفعاٍ.
ز -تطاعد املٓعُ ١عً ٢تفاد ٟاملفاد٦ات اييت قد ٜك ّٛبٗا املٓافط.ٕٛ

خاَطاً /خصا٥ص ايب ١٦ٝايتطٜٛك:١ٝ

ٖٓاى ايعدٜد َٔ اخلصا٥ص اييت تتطِ بٗا ايب ١٦ٝايتطٜٛك ١ٝاملٓعُٜٚ ١تفاٚت تأثري ٚأُٖٖ ١ٝر ٙاخلصا٥ص َٔ
دلتُع آلخس سطب ظسٚف٘ ٚميهٔ اضتعساض تًو اخلصا٥ص عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ

 -1سس ١ٜاملطتًٗو يف االختٝاز:

تمتأ المعتيلؾ دحر ة اخت ار الطر قة الت

نهؽ ديا دخلو مف ح ث نكع الخدمات الت

ككمت كمياف ك ار يا كىذا ما حدد طر قة ىنهاؽ نقكد المعتيلؾ للخدمات الت

ح ث الجكدة كالعىر يما اف الحر ة تقدـ حاا از عل ىنكام المنظمة جد دة .

كتر يا

تـ ىنتاجيا يما كي ه ا كمف

 - 2املٓافط:١

تتهاكت درجة المنااعة الت تتىرض ليا المنظمة األعماؿ مف مجتمأ آلخر كاقا للنظاـ الع اع

كاالمتصادم العا د كتكجد المنااعة م از ا عد دة منيا :تحع ف اليهامة محك اك ىزالة اإلعراؼ عدـ راأ

األعىار كترك ج االدتيارات كتقد ـ خدمات جد دة كتقد ـ خدمات ااضؿ للمعتيلؾ.
ٚ -3دٛد دافع ايسبح:

تمرؿ الردح الدااأ األعاع

اىداؼ مكم ة ليا اكلك ة عل
المنظمات الىامة ك ىن

للمنظمات األعماؿ الخاصة

ىدؼ الردح كليف ىذا ال ىن

اما المنظمات الىامة اتعى

لتحق ؽ

اعقاط دااأ الردح مف د ف اىداؼ

كجكد دااأ الردح مأ درجة مف المنااعة

اف تقكـ اإلدارة دالدحث عف طرؽ

جد دة لز ادة المخرجات الت تحصؿ عل يا مف يؿ كحدة مدخالت ك دخؿ ا ذلؾ اعتخداـ طرؽ ااضؿ

كتحع ف الطرؽ المتدىة حال ا .
 -4ايتدخٌ احله:َٞٛ

لقد اصدح التدخؿ الحيكم حق قة كامىة حت ا الدكؿ الراعمال ة ك يخذ ىذا التدخؿ صك ار مختلهة

مرؿ تحد د مجاالت االعترمار المتاحة اماـ راس الماؿ الخاص كتحد د األعىار كتنظ ـ االعت راد

كالتصد ر كتحد د ادىاد ك مجاالت المنااعة ...ىلخ كتمارس الحيكمة ىذا التدخؿ دكاعطة طرؽ مختلهة

مرؿ القكان ف كالتكر ىات كالع اعة الضر د ة كالع اعة النقد ة ...الخ .
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ضادضاًَ /هْٛات ايب ١٦ٝايتطٜٛك ١ٝاخلازد :١ٝتتيكف ىذه الد ة مف عنصر ف اعاع ف ىما:

 - 1ايب ١٦ٝايتطٜٛك ١ٝاخلاص:١

اك مد تعم الد ة المداكرة للمنظمة كى الت تىدر عف القكل ذات الصلة المداكرة دالمنظمة كالماررة

عل مدرتو ا خدمة عمال و كتتيكف ىذه الد ة مف المنظمة ا حد ذاتو كالىمالم كالمنظمات التعك ق ة

المنااع ف الجميكر الىاـ.

 -2ايب ١٦ٝايتطٜٛك ١ٝايعاَ:١
ا

تتيكف مف عدد مف الىكامؿ ليا تير ر مكم عل النكاط التعك ق

الذم تمارعو المنظمة كالذم تمرؿ

الىكامؿ الد م راا ة كاالمتصاد ة كالىكامؿ الرقاا ة كاالجتماع ة كالىكامؿ التينكلكج ة كالع اع ة

كالقانكن ة .كعكؼ نتناكؿ الد ة الص رة المداكرة ا المنظمة رـ الد ة اليد رة انظر الكيؿ التال

الد ة التعك ق ة للمنظمةب.

كضح

كحت تعتط أ المنظمة تصم ـ اعترات ج ة تعك ق ة مناعدة عل و دتيك ف مز ج تعك ق ا داحت اجات
المعتيلي ف كمطالديـ ك تطلب المز ج التعك ق

الذم عتخدـ ا
التعك ق

كا

تكا ر اردىة انظمة ىدار ة تددا دنظاـ المىلكمات التعك ق ة

الخطط التعك ق ة رـ تـ تنه ذ ىذه الخطط دكاعطة نظاـ خاص دتنظ ـ كتنه ذ النكاط

األخ ر قكـ نظاـ الرمادة دتتدأ كتق ـ نتا ج النكاط كدتطد ؽ ىذه األنظمة ميف للمنظمة

القدرة عل ضدط األنكطة كالتالاـ مأ الد ة التعك ق ة دنكع يا.

كيؿ كضح الد ة التعك ق ة للمنظمة
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ايب ١٦ٝايتطٜٛك ١ٝاخلاص ١أ ٚاملباشس : ٠اف اىـ الىناصر الميكنة للد ة الخاصة ما ل :

 -1املٛزد: ٕٚ

تحتاج المنظمة ىل

الىد د مف المكاد كالخدمات ام المدخالت عكام يانت مكاد خاـ آالت ككمكد تامة

الصنأ لي تنتج العلأ كالخدمات كتكترم حاجاتيا مف المكرد ف ك ارر ىاالم المكرد ف عل ىنتاج المنظمة
عكام ا

التيلهة اليل ة للمنتج اك ا

ألنكاع المكرد ف كاررىـ عل

تكم ت تكر د المكاد كالخامات المطلكدة كلذلؾ اإف الدراعة التحل ل ة

الىمل ات اإلنتاج ة كالتعك ق ة ىتدر ام ار ح ك ا لنكاط المنظمة تيرر مز ج

المكرد ف داألعىار كمدل جكدة العلأ كالخدمات المطلكدة كع اعات اإلنتاج لدل المكرد ف كعل
التعك ؽ اف تتييد دكيؿ ماطأ مف تكاار المدخالت المطلكدة لتقد ـ المنتج اك لمكاجية الز ادة ا

ىدارة

حجـ

المد ىات المعتقدل ة كل س داليم ة دؿ ا ضا دالجكدة كالعىر كالكمت كالكركط المناعدة .

 -2ايٛضطا: ٤

تساعد الوسطاء منظمات األعمال في الحصول عمى العمالء ،ويقع عمى عات

إدارة التسوي

تحميل نشاط

الوسطاء و دراسة العوامل المؤثرة عمى نشاط كل منيا و أثره عمى نشاط المنظمة.

ٖؤال ٤ايٛضطاْٛ ٤عإ:

 الوكالء أو التجار الوسطاء :كىـ مجمكعة مف الكعطام الذ ف تحملكف عمل ات تكز أ العلأكالخدمات للكصكؿ ديا ىل المعتيلؾ النيا
-

مجموعة من المنظمات :الت

تىمؿ عل

اك المكترم الصناع .

تعي ؿ عمل ات التدادؿ مرؿ كريات النقؿ كالتيم ف

كالتخز ف كالدنكؾ ككياالت اإلعالف كمنظمات تعي ؿ الىمل ات التعك ق ة.

َٓ -3عُات ايتٛشٜع املاد:ٟ

منظمات األعماؿ ا تكز أ كتحر ؾ العلأ مف امايف ىنتاجيا األصل ة ىل مناطؽ االعتيالؾ النيا

اك الصناع

كىناؾ المخازف اليد رة الت تملييا منظمات التكز أ كتقكـ دتخز ف العلأ ا يا مدؿ تحك ليا ىل

مناطؽ االعتيالؾ كتقرر الكرية ااضؿ اعلكب للتكز أ للتىامؿ مأ ىذه المنظمات يما اف ماععات النقؿ

تتيكف مف الكاحنات كخطكط الط راف كالعيؾ الحد د ة كاررىا عل

عمل ات التعك ؽ ا

المنظمات اك

الكرية خاصة ا تجم أ العلأ كالدضا أ  ..ك ارر عامؿ التيلهة كالكمت كمكاع د التعل ـ كاألماف ا اخت ار

ااضؿ أسموب.

ٚ -4نال ٤اخلدَات ايتطٜٛك:١ٝ

تتمرؿ منظمة تيد ة الخدمات التعك ق ة ا

كماععات األعماؿ االعتكار ة التعك ق ة كالت

ماععات دحكث التعك ؽ كاإلعالف ككعا ؿ الدعا ة
تعاعد المنظمة ا

عمل ات الترك ج لمنتجاتيا كألمكاليا

المناعدة كتكاجو الكرية مجمكعة مف الق اررات تىيس ىذه الخدمات الخت ار الكرية المناعدة كاقا لمىا ر

جكدة الخدمة كالعىر كمعتكل األدام ليذه الكياالت كالكؾ اف لذلؾ عكؽ ارر ا م اررات المنظمة .
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 -5املؤضطات املاي ١ٝايٛضٝط:١

تكمؿ الماععات المال ة الدنكؾ ككريات التيم ف كاال تماف كالت ليا ارر مال متهاعؿ اك تعاعد عل

تقل ؿ المخاطر عل منظمات اإلعماؿ كتىمؿ ماععات التعك ؽ عل مقارنة األدام ليذه المنظمات دىضيا

دىضا مف خالؿ حدكد اال تماف اك درجة اال تماف الت تحصؿ عل يا كلذلؾ تحاكؿ المنظمات تقك ة عالماتيا

مأ الماععات المال ة .

 -6ايعُال: ٤

تحتاج ىدارة التعك ؽ ا منظمات األعماؿ ىل دراعة اعكاؽ الىمالم دكيؿ يامؿ كتعتط أ اإلدارة اف تهرؽ
د ف خمعة انكاع مف اعكاؽ األعماؿ كذلؾ عل النحك التال :

ا -العمالء الذين ىم عمى شكل :ااراد عا الت كالذ ف كتركف العلأ كالخدمات ألجؿ االعتيالؾ
الكخص .

ب -العمالء الصناعيين :كى المنظمات الت تكترم الدضاعة اك الخدمات ألجؿ ىدخاليا ا الىمل ات
اإلنتاج ة كذلؾ للحصكؿ عل األرداح كتحق ؽ اىداايـ.

ج -عمالء إعادة البيع :كى
عل ىامش ردح.

المنظمات الت

تكترم الدضا أ كالخدمات ألجؿ ىعادة د ىيا للحصكؿ

د -العمالء الحكوميين :كىـ الكيالم الحيكم ف الذ ف كتركف العلأ كخدمات للجميكر.
ق -العمالء الدوليين :كىـ المكتركف مف خارج الدكلة ك كمؿ عمالم اجانب كمنتجكف ك دا ىكف
كحيكم كف ا دكؿ اخرل.

 -7املٓافط: ٕٛ

تكاجو ام منظمة عدد يد ر مف المنااع ف الذ ف نتجكف علأ كخدمات ممارلة اك دد لة كتىن ظركؼ

المنااعة كجكد ددا ؿ لمىظـ ما نتج ا المنظمة مف العلأ كالخدمات كى تضمف للمنظمة مريز متم ز ا

العكؽ اإف عل يا اف تىرؼ ماذا يفعل المنافسون  ،وما ىي أنشطتيم وبم تتميز في السو منتجاتيم وما ىي

أسعارىم وماىي أساليب ترويجيم وخدماتيم ,ام انيا تدرس ى يؿ المنااعة مف كجية النظر االمتصاد ة
كالتعك ق ة مأ ترت ب المنااع ف .

كمف االعترات ج ات التنااع ة للمنظمات:

ا -اعترات ج ة تطك ر كتكز أ الدضا أ كالخدمات اعرع مف المنااع ف

ب -اعترات ج ة ”األكؿ ال العكؽ “

ج -تحد ث الد انات عف المنتج تحقؽ ير ر مف المنااأ العادقة.
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ايب ١٦ٝايتطٜٛك ١ٝايعاَ ١أ ٚغري املباشس: ٠
تارر عل انكطة المنظمات د ات يد رة متىددة عكام ا م ارراتيا التعك ق ة اك اإلنتاج ة كتتيكف ىذه الد ة مف مكل
خارج ة ال تارر اقط عل المنظمة كليف عل المتىامل ف مىو ك ميف تصن ؼ ىذه الد ة عل النحك التال :

 -1عٛاٌَ االقتصاد:١ٜ

تارر الد ة االمتصاد ة ا

نجاح اك اكؿ المنظمات مف التير ر عل

الطلب كالىرض كلذلؾ عل

الكريات اف تحدد درجة التير ر االمتصادم الذم عكؼ ارر عل األعماؿ كتحدده ..كاىم ة تير ر ىذه الد ة
عل

الكريات كالنمك االمتصادم كالدطالة كالت رات ا

الك ار ة الممرلة ا

الناس كاجمال

الدخؿ الحق ق

يما تحتاج األعكاؽ ىل

القكة الك ار ة لألاراد تمرؿ الكظ هة الر ع ة للدخؿ الحال

األعىار كالمدخرات كاال تماف كالت ر ا النمط االعتيالي لألاراد.

القكة

كيذلؾ

 -2عٛاٌَ ايدميػساف: ١ٝ

تكمؿ الد ة الد م راا ة عناصر متىددة منيا  :العياف اتجاىاتيـ كالتري ب الىمرم يما تىن

الت رات الت

تط ار عل

د ة المجتمأ كتارر عل

اتجاىات ااراد مرؿ المكمأ كاليجرة كالتكز أ الكظ ه

للعياف كحجـ األعر كا ات الىمر كالحالة االجتماع ة كالد ن ة كالمعتكل التىل م .

كتىتدر دراعة الخصا ص الد م راا ة مف األمكر الت تحدد اكياؿ الت ر ا المجتمأ كمدل تير ره

عل نكع كحجـ الطلب ح ث اف ز ادة الدخؿ ميف اف تارر ا اإلمداؿ عل الخدمات الرقاا ة كالصح ة
كتارر تلؾ الت رات ا الير ر مف اعكاؽ العلأ االعتيالي ة اضال عف مىظـ العلأ اإلنتاج ة .
 -3عوامل الطبيعية:
تهرض المكارد الطد ى ة كالدكر ة كظركؼ الد ة نكعاف مف الهرص كالمخاطر التعك ق ة اه

د ة

ا يا غادات تعارع المكركعات الت تعى ىل اعت الؿ ىذه ال ادات ىل الظيكر كتىمؿ مىيا الىد د مف
الصناعات الميملة ك هرض ذلؾ عل رجؿ التعك ؽ اف ىمؿ ا ظؿ دراعة متياملة لمكرد الد ة الطد ى ة
كا ظؿ مهيكـ التعك ؽ االجتماع اصدحت دراعة الد ة ضركرة لرجاؿ التعك ؽ ك ميف النظر ىل الد ة

مف خالؿ :

ا -االىتماـ دحما ة الد ة.
ب -النظر ىل مكيلة التلكث دى ف االعتدار كخاصة اعتخداـ مكاد مىاد اعتخداميا كمد ادل ذلؾ ىل
مخاطر تعك ق ة لكريات اخرل.
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 َٔٚاملؤثسات ايطبٝع:١ٝ
ا -المكارد الطد ى ة الت

حتاجيا القا م ف دىمل ات التعك ؽ يمدخالت اك مكارد طد ى ة تتيرر داألنكطة

التعك ق ة.

ب -تخز ػف المكاد الخاـ
ج -ت از د تيلهة الطامة

د -ت از د مىدالت التلكث

ق -التدخؿ الحيكم ا ىدارة المكارد الطد ى ة

 -4ايب ١٦ٝايطٝاض ٚ ١ٝايكاْ: ١ْٝٛ
تارر الد ة الع اع ة كالقانكن ة ا

كالت

تارر عل

المنظمات التجار ة عل

م اررات التعك ؽ دكاعطة تحد د القكاعد الىامة لألعماؿ ا
عد ؿ المراؿ القكان ف المنظمة للتجارة ا

الدكلة

مصر كالىالمة د ف

التكجيات الع اع ة كنكاط المنظمات مرؿ مانكف خصخصة منظمات القطاع الىاـ كمكان ف االعترمار ا
المكركعات الجد دة كاررىا عل عمل ات التعك ؽ ك النكاط اإلنتاج ا الدكلة.
كتارر ىذه الد ة عل

اعترات ج ات كدرامج المنظمة ,ك جب عل

ج دة مأ الممرل ف الع اع ف ح ث ارركف عل القكان ف الت
دالنعدة للىد د مف المنتجات كتارر الق اررات الحيكم ة ا

مكان ف مى نة اك ترك ح نا ب مى ف .

المنظمة الىمؿ عل

كجكد عالمات

تـ تكر ىيا كتىتدر الحيكمة مكترل يد ر ليا

اميانات التعك ق ة ,مرؿ الق اـ داالعتراض عل

 -5ايب ١٦ٝايتهٓٛيٛد:١ٝ

التينكلكج ا ى " تطد ؽ المىراة كاالدكات لحؿ مكيالت كم اـ دمياـ كديهامة ايرر كتادل ال ز ادة اإلنتاج ة
كارتهاع معتكل المى كة كالتير ر عل م اررات المعتيلي ف كالمعكم ف ".

كتارر التينكلكج ا ا المنظمات كمطاع األعماؿ دكيؿ مداكر ح ث اف الد ة التينكلكج ة تخلؽ ارص

تعك ق ة كتيد دات ا ضا كاصدحت التينكلكج ا الىالم ة عمة الىصر كمهتاح نجاح المنظمات ا التىامؿ مأ
االعترمارات التينكلكج ة لذلؾ جب عل المعكم ف دراعة ارر الد ة التينكلكج ة عل الق اررات التعك ق ة ا

المنظمات المختلهة .

و .حمند حسن خليفه حمند ( جامعة صالح الدين -أربيل /كلية اإلدارة واالقتصاد /قسه إدارة األعنال ) 2020 - 2012

17

 -6ايب ١٦ٝاالدتُاعٚ ١ٝايجكاف:١ٝ

تتيكف البيئة االجتماعية مف يااة المنظمات كاألاراد كم ميـ كاتجاىاتيـ كعلكييـ ك ىن مىراة ااراد

المجتمأ مف ىـ ؟ كا ف تكاجدكف كي ؼ ى ككف ح اتيـ كالت
كعاداتيـ كتقال دىـ كما ى الق ـ الت

تتضمف انتمامات المعتيلي ف كالعهتيـ

ى ككف مف اجليا ؟ كتارر الد ة االجتماع ة كالرقاا ة ا

الق اررات

التعك ق ة الخاصة دالمنظمة مرؿ  :م اررات ص اغة المنتجات اك العىر اك منااذ التكز أ كالترك ج كمف امرلة

ذلؾ ز ادة ا اـ الراحة األعدكع ة كتير ره عل ادكات التنزه كمضام كمت الهراغ كادل ز ادة عمؿ المراة ىل
ز ادة االعتماد عل الكجدات العر ىة كالعهر كالع احة كخدمات الترا و.

كتارر التقاليد عل األنماط االعتيالي ة كالجماعات كتارر عل تكز أ الدخؿ الحق ق

كتىن الرقااة

تراث المجتمأ المكركث الذم جىؿ للمجتمأ نمط مى ف ا الح اة كالىالمات االجتماع ة كمدل ىميان تيـ ا
التي ؼ مأ الد ة ك تيرر النكاط التعك ق

ىل

حد يد ر ديذا التراث الذم نىيس ا

كيؿ م ـ كعادات

كتقال د نىيس ا ضا عل نكع ة العلأ كالخدمات المعتيلية كيم ات كزماف اعتيالييا.
كمف األمرلة الكاضحة الماررة عل

حجـ االعتيالؾ ا

الىالـ الىرد

المناعدات

كاإلعالم

االجتماع ة األاراح كاألع اد المكلد الندكم الكر ؼ كاعداد حلك ات مف نكع مى ف كاعتيالؾ يم ة مف اللحكـ
ا

ع د األضح

كاعتيالؾ يم ة مف المالدس المختلهة ا

اإلمل ـ يكردعتاف م اعا ىل

دام

المناطؽ

األخرل .
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ايفصٌ ايجايح
املصٜر ايتطٜٛكٞ
Marketing Mix
أٗالنٍ /بًٖ٘ اىَ ٝج اىزس٘ٝقMarketing Mix :ٜ

الوضٗذ التسْٗمٖ  ٕ٘ :ػجبرح ػِ ٍجَ٘ػخ ٍِ األّيلخ األسبسٞخ اىز ٜرزكَِ دراسخ اىَْزجبد
ثَب رزْبست ٍغ اىذبجبد ٗاىأذجبد اىَسزٖين ِٞثٌ رسؼٞإٔب ثأسؼبر ٍْبسجخ ٗاىزأٗٝج ػيٖٞب ثٌ
إٝصبىٖب إى ٚأٍبمِ ثٞؼٖب ثٖد إضجبع اىذبجبد ٗاىأذجبد ٗرذق ٞاىأثخ اىَْبست .
ٍالدظخ //رزنُ٘ اىَْزجبد ػي ٚثالثخ اضنبه ٍ زيبخ (اىسيؼخ ,اى دٍخ ,اىبنأح)
ػْبصأ اىَ ٝج اىزس٘ٝق :ٜرزنُ٘ ػْبصأ اىَ ٝج اىزس٘ٝق ٜاىسيؼ:ٍِ )4P( ٜ
 -1الوٌتَذ (اىسيؼخ)Product :
 -2التسؼ٘ش Pricing :
 -3التْصٗغ )Distribution( Placing :
 -4التشّٗذ Promotion :

أٗالن  /الوٌتَذProduct :
 -1هفِْم ّتؼشٗف الوٌتذ:
عل

تك ر يلمة منتج دمهيكميا الكاعأ ىل ام علىة اك خدمة اك ايرة كتىتمد ع اعة تخط ط المنتجات
التىرؼ عل

رغدات كاحت اجات المعتيلي ف دح ث تـ تكج و م اررات المنتجات كاقان ليذه الرغدات.

كالمنتج ىك قمب المزيج التسويقي ايك المىدر عف ع اعات المنظمة إلكداع حاجات كرغدات المعتيلي ف,
لذلؾ اف المعتيلؾ ال نظر ال المنتج داعتداره مجمكعة مف المكاصهات الهن ة اقط االدىاد الملمكعةب دؿ
نظر ال و دمقدار ما حقؽ لو مف منااأ تكدأ حاجاتو كرغداتو االدىاد غ ر الملمكعةب.

تؼشٗف الوٌتذ :هزوْػح التؼاسٗف:

 مصطلح ك ر ال ما تقدمو المنظمات امتصاد ة اك غ ر ردح ةب ال زدا نيا الحال ف كالمرتقد ف مف
علأ اك خدمات اك اايار.

 ىك مجمكعة مف المكاصهات مجتمىة اعتخداميا ادم للحصكؿ عل

منااأ مى نة تكدأ حاجات

كرغدات مى نة لدل المعتيلؾ عكام يانت اك ام ماد ة اك خدمات كخص ة اك امايف اك اايار.

العكؽ لجذب االىتماـ اك

عراتو :دينو الك م الذم ميف عرضو ا
 الجمى ة االمر ي ة للتعك ؽ ّ
االعتيالؾ اك االعتخداـ كالذم ميف اف حقؽ مد ار مف االكداع لرغدة انعان ة ك تضمف العلأ الماد ة
ك الخدمات ك االمايف ك االايار.
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 المكاصهات الهن ة المىقدة للمنتج تتحيـ ا
التينكلكج ا المعتخدـ.

اخراجيا اميان ات المنظمة كمدرتيا االنتاج ة كدرجة

كاف الخدمات المصاحدة للد أ تىتدر جزم مف المنتج مرؿ التري ب الضماف الص انة االصالح
كيذلؾ االعـ ك الىدكة ك الكيؿ.

 – 2استشات٘ز٘ح الوٌتزاخ فٖ الوٌظواخ تتٌاّل كافح الزْاًة الوتؼلمح تــــ /
أ -تحد د انكاع العلأ كالخدمات كاألايار الت تقدميا المنظمات للزدا ف.

ب -الق اـ ددراعة تطك ر ىذه المنتجات كاضااة اكياؿ متىددة منيا اك انكاع جد دة دما حقؽ اىداؼ
المنظمة ا ىكداع حاجات ك رغدات الزدا ف المتدا نة.

د -ادتيار كاعتحداث الجد د الذم تناعب مأ التطكر ا التينكلكج ا ك الد ة المح طة.
النقاط السابقة تمثل أفكا ار جديدة تترجم الى سمع وخدمات تضمن االستمرار لممنظمة.

 – 3أتؼـاد الوٌتذ:

نظر يكتلر كارمعتركنج ال المنتج علىة اك خدمةب مف خالؿ ادىاد رالرة:

 -1الجوىر :مرؿ مجمكعة المنااأ االعاع ة الت
 -2المنتج الفعمي :ك ر ال
كال الؼ كالت

الخاص دو.

عتيدايا المعتيلؾ مف كرام ك ار و للمنتج.

مجمكعة االدىاد الخاصة دالجكدة ك العمات المم زة ك المكد ؿ كالىالمة

تلىب دكر ر ع ا نقؿ جكىر العلىة ال المعتيلؾ ا اطار التهض ؿ االعتيالي

 -3المنتج المدعم :مرؿ مضمكف على

متيامؿ ىذ ك ر ال

جكىر المنتج ىضااة ال

مجمكعة

الخدمات كالم از ا المقترنة.

ضنو ٘ٝضخ اثؼبد اىَْزج
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 - 4خػ الوٌتزاخProduct Line :
ٖ ٛدلُٛع َٔ ١املٓتذات اييت تسبط فُٝا بٗٓٝا عالقَ ١عٚ ،١ٓٝقد ٜه ٕٛايرتابط بٗٓٝا ٜتِ ٚفكاً إلعتبازات
اْتاد ١ٝا ٚتطٜٛكٖٚ .١ٝر ٙاملٓتذات قد :
 تكدأ حاجات كاحدة لدل المعتيلي ف اك تعتخدـ مأ دىضيا. تداع لنهس النكع ة مف المعتيلي ف. -تكترؾ ا منااذ تكز أ كاحدة.

 -تقأ داخؿ معتكل عىرم كاحد.

 تكترؾ ا اعال ب انتاج ة كاحدة. -تصنأ مف نهس المكاد الخاـ.

َجاٍ :يعب االطفاٍ َ ٚالبطِٗ  ٚادٚات ايٓعاف ١اخلاص ١بِٗ ٖ ٞخطٛط اْتاد ١ٝتستبط يف َهإ ايبٝع  ٚاْشط ١ايرتٜٚر اييت
تك ّٛبٗا املٓعُ.١

 -المنظمة الت لد يا عدة خطكط منتجات يكف لد يا ما عم دمز ج المنتجات.

 - 5هضٗذ الوٌتزاخProduct Mix :

ٍٕ ٜجَ٘ػخ خل٘ط اىَْزجبد ٍٗب ْٝدرج رذزٖب ٍِ أصْب
رْزجٖب اىَْظَخ  ٜخل٘ط ٍزؼددح.

اٗ ٕ ٜمب خ اىَْزجبد اىزٜ

تيكف مز ج خط المنتجات ليؿ ماععة مف اردىة ادىاد ر عة :االتساع – الطْل – الؼوك – التْافك

هخال :هضٗذ الوٌتزاخ لششكح تشّكتش ّراهثل كوا فٖ الزذّل التالٖ .......
 اتعاع مز ج المنتجات ىك عدد خطكط المنتجات 6خطكطب.
 طكؿ المز ج ىك مجمكعة االصناؼ الت تتيكف منيا يااة الخطكط عدد االصناؼ ا  6خطكط ب
 19صنؼ.

 الىمؽ عف طر ؽ جمأ يااة االكياؿ الت تتيكف منيا يااة االصناؼ الميكنة ليااة خطكط االنتاج.
 التكااؽ ك ر لدرجة الترادط ك االنعجاـ د ف خطكط المنتجات يكنيا يليا منتجات اعتيالي ة تـ
تكز ىيا دنهس منكات التكز أ تادم كظا ؼ متكادية للمعتيلؾ ب

إن معرفة ىذه االبعاد االربعة لمزيج خطوط المنتجات من شأنيا أن تساعد صانع القرار التسويقي في
تخطيط االستراتيجية التسويقية المناسبة لكل منتج.
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 – 6دّسج ص٘اج الوٌتذLife Cycle of Product :
ليؿ منتج دكرة ح اة ,كتتيكف مػف م ارحػؿ محػددة تختلػؼ ا يػا ظػركؼ تعػك قيا ,كتدػدا ح ػاة ام منػتج مػف
لحظة تقد مو ىل األعكاؽ ألكؿ مرة رـ تنمك كتنضج كتزداد مد ىاتو حت
ىػػذه المد ىػػات ك حقػػؽ خعػػا انر كدالتػػال

صػؿ ىلػ مرحلػة تػنخهض ا يػا

خته ػ ىػػذا المنػػتج مػػف األع ػكاؽ  .كمػػد هكػػؿ ىػػذا المنػػتج ا ػ ددا ػػة

ح اتو عند تقد مو لألعكاؽ كمد عتمر لمرحلة النمك كما دىدىا مف مراحؿ.

ٗرزكَِ دٗرح دٞبح اىَْزج اىَأادو األرثغ اىزبىٞخ:

أ -هشصلح التمذٗن:
رزَٕ ٞيٓ اىَأديخ ثـ :
 دضىؼ حجـ المد ىات. ملة نقاط الد أ. ايتهام المنتج دتقد ـ نمكذج كاحد اك عدد مل ؿ مف نماذج المنتج لىدـ كضكح مطاعات العكؽ اىذه المرحلة.
 التري ز ا الحملة اإلكيار ة للمنتج عل الطادأ التىر ه ام تىر ؼ المعتيلؾ ديا. -انتياج ىحدل ع اعة تعى ر ة ىما ع اعة العىر المنخهض اك ع اعة العىر المرتهأ.

ب -هشصلح الٌوْ:
رزَٕ ٞيٓ اىَأديخ ثـ :
-

ا يا يكف المعتيليكف مد تىراكا عل المنتج ك ازد انتكاره ا العكؽ.

-

ىدخاؿ تحع نات عل المنتج تجندا لنقاط الضىؼ الميتكهة ا مرحلة التقد ـ.

-

دخكؿ منتج ف جدد ىل جانب ىنتاج المنتج كدالتال ز ادة المنااعة.

-

تحكؿ المنظمة مف اإلكيار التىر ه ىل اإلكيار التنااع .

-

نمك حجـ المد ىات يكف دمىدالت مت از دة.

-

الدحث عف منااذ تكز أ جد دة الحتالؿ ايدر جزم مف العكؽ.

د -هشصلح الٌعذ:
رزَٕ ٞيٓ اىَأديخ ثـ :
-

تددا مف الكمت الذم تصدح ا و المد ىات تزداد دمىدالت متنامصة.

تىتدر ىذه المرحلة ى األطكؿ ا دكرة ح اة المنتج.

كدة ز ادة المنااعة كتكدأ العكؽ الىرض > الطلبب
ارتهاع تيلهة التعك ؽ كانخهاض األعىار.

تريز المنظمة ا ىعالناتيا ىل الطادأ التذي رم.
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غالدا ما تقكـ دىض المنظمات دمحاكلة تطك ر دىض جكانب المنتج لتحد د دكرة ح اتو.

د-هشصلح التذُْس أّ الضّال:
رزَٕ ٞيٓ اىَأديخ ثـ :

 تددا عندما نىدـ مىدؿ نمك المد ىات كدالتالكمتكاصؿ.

م ؿ حجـ المد ىات ىل االنخهاض دكيؿ يد ر

 -تقل ص اك ىل ام م زان ة الترك ج ددرجة يد رة لضىؼ مردكده ا ىذه المرحلة.

 اعتماد ع اعة العىر المنخهض يكع لة ر ع ة للحد مف االنخهاض الكد د ا حجـ المد ىات. -انعحاب الماععة مف األعكاؽ كنقاط الد أ ذات الهىال ة المحدكدة لتقل ؿ نهقات التعك ؽ.

املبٝعات

قْ٘اد
االرصبه

َٓشٓ٢
االْتعاش١

ٚاالزباح

الشغثح فٖ
الصشف

َسسً١
االحنداز

َسسً١
ايٓضر

َسسً١
ايُٓٛ

َسسً١
ايتكدِٜ

مراحل دورة حياة املنتج
كعل يؿ جب مالحظة انو ال تكجد مىدالت نمط ة لهترة دقام المنتج ا مرحلة مى نة مف ىذه المراحؿ
األردأ

يما انو ل س مف الضركرم اف تمر جم أ المنتجات ديذه المراحؿ

ىذا عالكة عل اف األرداح مد

ال تتمك مأ ز ادة المد ىات نظ انر الختالؼ تيلهة اإلنتاج ليؿ علىة عف األخرل

اك ألعداب امتصاد ة

كاجتماع ة اخرل .

 -7الوٌتزاخ الزذٗذج :
نظر الدىض ىل المنتج الجد د عل انو يؿ ادتيػار اعاعػ اػ مجػاؿ المنتجػات عػكام علػ كػيؿ منػتج دػد ؿ
اك منتج جد د ميمؿ للمنتج الر ع

اك ىضااة طرؽ جد ػدة لتم ػز المنتجػات الحال ػة اك حػدكث ت ػرات كػيل ة اك

جكىر ة لتحع ف ادام ىػذه المنتجػات  .يمػا نظػر يػؿ مػف المنػتج كالمعػتيلؾ ىلػ تىر ػؼ المنػتج الجد ػد دصػكرة مختلهػة
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ح ػػث ىراػػو األكؿ عل ػ انػػو العػػلىة اك الخدمػػة الت ػ لػػـ عػػدؽ ىنتاجيػػا اك التىامػػؿ ا يػػا ا ػ ح ػ ف اف الرػػان
العلىة اك الخدمة الت

ػػرل انػػو

كتر يا اك عتخدميا ألكؿ مرة .

كىيػػذا تختلػػؼ كجيػػات النظػػر نحػػك مهيػػكـ المنػػتج الجد ػػد كاف يػػاف المىن ػ الكاعػػأ ليػػذا المهيػػكـ تضػػمف جم ػػأ
اآلرام العادقة .دمىن اف المنتج الجد د ىػك ام عػلىة اك خدمػة تعػا ر التطػكر ك الت ػر اػ رغدػات المعػتيلؾ الحػال
كتجذب للمنظمة المعتيلي ف الجدد.

هشاصل تمذٗن الوٌتزاخ الزذٗذج:
َٝأ رقد ٌٝاىَْزجبد اىجدٝدح ثبىَأادو اىزبىٞخ :
 -1الدحث عف األايار لمنتجات جد دة.
 -2تق ـ األايار المقترحة.
 -3الدراعات االمتصاد ة كالهن ة.
 -4اختدار المنتج.
 -5تقد ـ المنتج لألعكاؽ .
 -6المتادىة كالتق ـ.

 -8تطْٗش الوٌتزاخ الضال٘ح :
قصد دتطك ر المنتجات الحال ة ىجرام دىض التىد الت عل يا ا ضكم مالحظات الىمالم .كمد تطلب
التطػػك ر ت ػػر دىػػض مكاصػػهات العػػلىة اك تىػػد ؿ ا ػ ميكناتيػػا اك ت ػرات ا ػ الحجػػـ اك الكػػيؿ اك اللػػكف
كذلؾ ديدؼ ز ادة درجة مدكؿ الىمالم للمنتج كتحق ؽ األىداؼ التعك ق ة للمنظمة .
كتددا عمل ة تطك ر المنتجات الحال ة دهيرة تيت مف مقترحات الىمالم ا اغلب الحاالت رـ تـ د ارعػة
الهيرة كتق ميا اإذا يانت ىذه الهيػرة تتمكػ مػأ ىميانػات كمػكارد المنكػية ا ػتـ ىمػرار الهيػرة كتىػد ؿ المنػتج
كتطك ره كطرحو ا العكؽ دكيلو الجد د .

 -9تو٘٘ض الوٌتزاخ :
يػػدؼ تم ػػز المنتجػػات ىل ػ تم ػػز العػػلىة عػػف العػػلأ المكػػادية ليػػا ا ػ األع ػكاؽ ك عػػتخدـ ا ػ ذلػػؾ
الحركؼ اك اليلمات اك األرماـ اك الرمكز اك الصكر اك مز ج منيا.
كتيخذ الىالمة التجار ة كػيؿ صػكرة اك رمػز ىدػر عػف العػلىة كال ػتـ النطػؽ دػو مرػؿ صػكرة النعػر اك
عالمة األىرامات الرالرة .
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اما االعـ التجارم ا تيكف مف يلمات اك حركؼ اك ارماـ ميف النطؽ ديا مرؿ " تك تػا " اك " ي ػا " اك
" مرع دس " ييمرلة لألعمام التجار ة ا مجاؿ ع ارات الريكب .
كم ػػد تتي ػػكف الىالم ػػة التجار ػػة م ػػف االعػ ػـ التج ػػارم كح ػػده اك ػػتـ اع ػػتخداـ عالم ػػة مم ػ ػزة دجان ػػب االع ػػـ
التجػػارم .كا ػ دىػػض الحػػاالت ػػتـ تم ػػز جم ػػأ منتجػػات المنظمػػة دىالمػػة المجمكعػػة العػػلى ة مرػػؿ " دعػػيك
مصر "  ..الخ .

ٗىزَ ٞٞاىَْزجبد ٘ائد ٍزؼددح اىَْظَخ ٍْٖب:
 -1تعي ؿ عمل ات انتقاؿ العلأ كالترك ج كاإلعالف عنيا.
 -2حما ػػة المعػػتيلؾ ا ػ عمل ػػات الك ػرام لمىراػػة مصػػدر العػػلىة كتجػػانس كحػػداتيا مػػف خػػالؿ الىالمػػة
المم زة للعلىة
 -3عيكلة الرمادة كاإلكراؼ عل عكؽ العلىة ذات الىالمة التجار ة المم زة
 -4دعـ كتنم ة كعا ؿ االتصاؿ د ف المنتج كالمعتيلؾ مف خالؿ الىالمة المم زة للعلىة.
ّسغن ُزٍ الفْائذ ،إال أًَ أص٘اًا ً ٗصؼة تو٘٘ض الوٌتزاخّ ،تخاصح فٖ الضاالخ التال٘ح:
 -1ص ر حجـ اإلنتاج مف علىة مى نة مد ال درر المصركاات الالزمة لتم ز المنتجات.
 -2صىكدة تم ز دىض المنتجات مرؿ دىض انكاع الخضر كالهكايو.
 -3ال م ػػؿ دى ػػض المنتجػ ػ ف لتم ػػز المنتج ػػات ذات الج ػػكدة المنخهض ػػة مقارن ػػة دالمنتج ػػات ذات الج ػػكدة
الىال ة لد يا كذلؾ للحهاظ عل عمىة المنكية
 -4ىصرار دىض المكزع ف عل كرام منتجات غ ر مم زة حت

تـ تم زىا دىالماتيـ الخاصة

 -5هضؿ دىض المنتج ف عدـ تم ز منتجاتيـ لالعتهادة مف م از ا مركنة التعى ر.

 - 10تمس٘ن الوٌتزاخ:

تختلؼ طرؽ ك اعال ب تعك ؽ المنتجات داختالؼ انكاعيا .ك ال كجػد ىنػاؾ اعػترات ج ة تعػك ق ة كاحػدة

مي ػػف اف تي ػػكف ص ػػالحة لياا ػػة انػ ػكاع المنتج ػػات

م ػػرال :ال ىق ػػؿ اع ػػتخداـ اع ػػترات ج ة تع ػػك ؽ المنظه ػػات

الي ماك ة لتعك ؽ المالدسب.
اعتجادة لضركر ة ذلؾ مػدـ مهيػرك التعػك ؽ ك الدػاحركف عػدة تصػن هات لمختلػؼ انػكاع المنتجػات حعػب
مىا ر مختلهة مرؿ:
ا -تصن ؼ حعب طكؿ الدقام الىمرب.
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ب -تصن ؼ حعب اىم ة المنتجات.
ج -تصن ؼ حعب ال رض مف الكرام.

أ -صسة الؼوش(غْل الثماء):
 -1سلغ هؼوشج ( ) Durable Good
ى تلؾ العلأ الت تكدأ حاجات ك رغدات المعتيلؾ عل مدل اترة ز من ة طك لة الع ارة الرالجةب.

 -2سلغ غ٘ش هؼوشج () Nondurable Good
ى علأ االعتيالؾ المداكر الت

عت رؽ اعتخداميا مدة مص رة نعد ا تقؿ عف عاـ

المكاد ال ذا ة

المالدس ب.

ب -صسة أُو٘ح االًتاد:
ىذا التصن ؼ ختلؼ كاقا للد ة المح طة ك معتك ات الدخؿ ك درجة التقدـ التينكلكج ا المجتمأ.
 -1هٌتزاخ ظشّسٗح
 -2هٌتزاخ كوال٘ح

د -صسة الغشض هي الششاء:
التقع ـ حعب ال رض مف الكرام كنكع ة المكترم لق

مدكال د ف رجاؿ ااراد التعك ؽ داعتدار اف

المنتجات تصنؼ كاقا ألعكاؽ محددة كاضحة المىالـ ك االىداؼ ىذ تتدا ف االعترات ج ات كالجيكد التعك ق ة
المعتخدمة ك تقعـ ال :
 -1سمع و خدمات استيالكية :اعلكب االعالف عنيا رتدط دالىمكم ة ك ال

الحاجة العتخداـ كعا ؿ

اتصاؿ كاعىة االنتكار.
-2سمع وخدمات انتاجية :تتيرر دالد أ الكخص ايرر مف الجيكد االعالن ة.
ىذا التقع ـ ال ضأ حدان ااصالن ا الع اعات التعك ق ة لتلؾ العلأ مرال:
 االدكات الييردا ة ا المنازؿ تيكف علىا اعتيالي ة ك ا المصانأ تىتدر علىا انتاج ة.
 خدمات الص انة للمعتيلؾ ى خدمات اعتيالي ة اما لمىدات المصانأ اي خدمات انتاج ة.
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 - 11السلغ ّ الخذهاخ االستِالك٘حConsumer Goods & Services :
تىرؼ دينيا تلؾ المنتجات الت
ّ

النيا

ك لالعتىماؿ الكخص

تـ ك ار يا د رض ىكداع حاجات الهرد اك االعرة د رض االعتيالؾ

كل س مف اجؿ اعادة الد أ.

 الوستِلك ٗمثل ػلٔ ششاء ًْػ٘ي اساس٘٘ي هي الوٌتزاخ: -1السمع :اك ام ملمكعة كتر يا المعتيلؾ د رض االعتيالؾ النيا .
 -2الخدمات :اكجو النكاط الت تعى ال اكداع الحاجات مف خالؿ جيكد غ ر ملمكعة التىل ـ الع احة
الط راف االصالحات..ب.

السلغ االستِالك٘ح (سلغ الوستِلك ):
ى تلؾ العلأ الت

كتر يا المعتيلؾ النيا

دنهعو اك دكاعطة غ ره لي

عتخدميا ا اكداع حاجاتو اك

حاجات اعرتو اك اآلخر ف.

هو٘ضاخ سْق السلغ االستِالك٘ح التٖ ت حش ػلٔ استشات٘ز٘اخ التسْٗك :
 -1االنتشار الجغرافي الواسع لممتعاممين.
ىذا عتدع طكؿ معالؾ التكز أ كاعتخداـ االعالف عل نطاؽ كاعأ ك تطلب ع اعة تعى ر ة تكازف د ف
مختلؼ ا ات الدخؿ.
 -2لغة الحديث مأ المعتيلؾ المرتقب تىتمد عل

الدكااأ الىاطه ة ك ارر ذلؾ عل

اخت ار التصم ـ

المناعب لكيؿ الىدكة كاللكف كاالعـ التجارم كالحمالت الترك ج ة.
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 -3قيمة المشتريات قميمة القيمة نعد ا ا المرة الكاحدة ال تمرؿ عكل ىامش ردح مل ؿ ك ىتمد المنتج اك
المكزع عل ضماف تيرار المكترم كىذا رتدط دحجـ ىكداعو لذا تعى االعترات ج ات التعك ق ة ال خلؽ
الصكرة الذىن ة المناعدة كدنام الكالم للعلىة كالمنتج اك المكزع.

اًْاع سلغ الوستِلك الٌِائٖ (السلغ االستِالك٘ح):
تقعـ حعب خصا ص العلكؾ الك ار

للمعتيلي ف كمقدار الجيد المدذكؿ مف المعتيلي ف للحصكؿ

عل العلأ:
العلأ الميسرة – علأ التسو – العلأ الخاصة – العلأ االضطرارية.
 -ىذا التقع ـ مرتدط دالد ة الت

ى ش ا يا المعتيلؾ كالعف كالدخؿ كالطدقة االجتماع ة.

 -1السلغ الو٘سشج (سلغ اإلستمشاب )Convenience Goods:
•

ى

العلأ الت

ت عر كجكدىا مف ح ث المياف كالزماف للمعتيلؾ كمف ام متجر مر ب تحصؿ

عل يا اكر االحعاس دالحاجة ليا ددكف جيكد ا الدحث عنيا اك التخط ط لك ار يا ك تيرر ك ار يا.
•

تعم العلأ عيلة المناؿ.

• تداع لىدد يد ر مف المعتيلي ف ك ديم ات ص رة ك احجاـ ص رة

هخال :اى ج – ٍ٘اد اىجقبىخ – اىصذف – اىَيأٗثبد – ٍؼيجبد  -خكأٗاد.
اًْاػِا:
 السمع المعتادة :كتر يا المعتيلؾ دكيؿ معتمر ,مرؿ مكاد الدقالة ك مىجكف االعناف. -سمع الشراء الفوري :ى

مكتر ات غ ر مخطط ليا ,اك دذؿ المعتيلؾ جيدا ض ال لل ا ة ا

التخط ط لك ار يا ك تتكاجد ا يؿ االمايف الت
-

تردد عل يا الىمالم.

مثل :المكركدات ال از ة

 -2سلغ التسْق (اىسيغ االّزقبئٞخ) Shopping goods:
ى

العلأ الت

ال قرر المعتيلؾ ك ار يا ىال دىد اجرام مقارنة الزمة د ف االصناؼ المىركضة ا

العكؽ ,كذلؾ د رض المهاضلة د ف العىر كالخصا ص كالجكدة ك الضماف كالخدمات المقدمة دح ث حصؿ
المعتيلؾ عل ااضؿ الكركط المىركضة.
مثال :االدكات المنزل ة كاالراث كاالدكات الييردا ة المنزل ة كالمالدس.
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دذؿ المعتيلؾ كمت اطكؿ ا عمل ات الدحث مقارنة مأ كمت العلأ الم عرة كاعىارىا اعل مف العلأ
الم عرة كدصهة عامة تيرار مرات الكرام يكف امؿ .
 -3السلغ الخاصح (التخصص٘ح)Specialty goods :
ى

علأ ليا خصا ص متم زة تنهرد ديا ك تكدأ رغدات يالرغدة ا

دىض المعتيلي ف.

التم ز ك التقد رب كحاجات لدل

• نطكم مرار ك ار يا عل رغدة مف جانب المعتيلؾ للتم ز ك التهاخر.
• خطط المعتيلؾ ج دا ا

عد ؿ الحصكؿ عل

ىذه العلأ  ,كال قكـ دالمقارنة د ف الددا ؿ المتاحة

دقدر ما دحث عف مارية محددة دى نيا ,كمد نتظر اترة زمن ة اك دذؿ الجيد ك الماؿ ا

عد ؿ

الحصكؿ عل يا.
هخال :اىج٘إأ اىالَْٞخ – اى٘الػخ اىيٕجٞخ – ثؼب اىؼل٘ر – ثؼب اّ٘اع اىسٞبراد – االدٗاد اىلجٞخ –
االدٗاد اىأٝبضٞخ ٗ آالد اىَ٘سٞقٚ
 -4السلغ االظطشاسٗحEmergency goods :
•ى تلؾ العلأ الت ال هير المكترم ا ك ار يا ا ظؿ الظركؼ الىاد ة دؿ عندما يكف دحاجة ملحة ليا
• مختلهة المنااذ ك اعس التكز أ

مثل :دىض انكاع االدك ة – دىض الخدمات التام ف عل الح اة – خدمات الى ادات النهع ة  -مىدات داف
المكت  -دىض انكاع الخدمات الطد ة المتخصصة.

الخذهاخ االستِالك٘ح :
•

ى

اكجو النكاط غ ر الملمكعة الت

دح ث ال قترف ذلؾ دد أ علىة مى نة.

تيدؼ ال

اكداع الرغدات كالحاجات الخاصة للمعتيلؾ النيا
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•

مثال :النقؿ– الط راف– الع احة– الدنكؾ– خدمات التيج ر– خدمات االصالح كالص انة– خدمات غ ر

•

تمرؿ الخدمات نصؼ حجـ االنهاؽ الىا ل .

المين ة مرؿ خدمات الميف الحرة كالنظااة.

•

ك ىناؾ الىد د مف المنتجات الت تقأ د ف العلأ كالخدمة مرؿ المطاعـ الت تقدـ علىة مرؿ الطىاـ كتقدـ

خدمة تتمرؿ ا الطي كالتقد ـ كتي ة المناخ المناعب للىمالم.

•

ال دخؿ ا عدادىا الخدمات ما تقدـ منكآت االعماؿ مف خدمات متىلقة دالعلأ مرؿ خدمات الص انة اك

النقؿ اك اال تماف.

خصائصِا الخذهاخ االستِالك٘ح:

 غير ممموسة :ال ميف را تيا اك لمعيا مدؿ الكرام. -ارتباط الخدمة بشخصية مقدميا:

عى طالب الخدمة ىل دنؾ محدد اك طد ب مى ف اعتمادا عل

العمىة اك ارتداطا داعـ مقدـ الخدمة د نما ميف الحصكؿ عل العلىة مف ام متجر.

 عدم القابمية لمتخزين :ادم عدـ االعتهادة مف النكاط المتىلؽ دالخدمات ىل خعارة اىل ة للمنتج ف.مرؿ م ادرة طا رة ا مكعدىا دكف ايتماؿ عدد المقاعد.
السلغ ّ الخذهاخ االًتار٘ح (الصٌاػ٘ح)Industrial goods & Services:

السلغ االًتار٘ح :
ى

تلؾ العلأ الت

كتر يا المنتجكف العتخداميا ا

خدمات اخرل اك للمعاعدة ا تعي ؿ االنتاج.

مكاجية متطلدات المنكية عكام إلنتاج علأ اك

 يتـ مكترك العلأ االنتاج ة دتم ز تلؾ العلأ كاقا لما تىط و مف جكانب كظ ه ة تعيؿ ادام عمل اتاالنتاج.

 -تقعـ العلأ االنتاج ة حعب ال رض مف االعتخداـ:

اًْاػِا:

تنقعـ كاقا لل رض مف اعتخداميا ا الىمل ة االنتاج ة ىل العلأ الراعمال ة ك المكاد االنتاج ة كميمات

التك ؿ.
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 -1السلغ الشأسوال٘ح Capital goods :
ى مجمكعة اآلالت كالمىدات الر عة الت تعتخدميا المنكية ا انتاج علأ اخرل كلينيا ال تدخؿ ا
تيك نيا كتقعـ ىل :

أ ) التركيبات :

• ى جزم ر ع مف االصكؿ الرادتة المنكية كال تدخؿ ا انتاج العلأ كانما تعاعد ا االنتاج تتم ز
•

دارتهاع العىر كتعتمر عادة ا عمل ات االنتاج لمدد طك لة.
ترتدط مخاطر تعك قيا دالتقادـ التينكلكج .

مثل :المكلدات الييردا ة كاآلالت الطداعة كمطارات العية الحد د ك الطا رات نعدة لكريات الط راف.
تـ

• اتخاذ مرار ك ار يا تـ مف اإلدارة الىل ا للمنكاة تىتمد ا د ىيا عل الد أ الكخص دالدرجة االكل

تكز ىيا داعتخداـ الكيالم الكح د ف مف م ر اتيا الد ى ة التري ب كالضماف كالتدر ب كالص انة كاالصالح ك

اال تماف.

ب ) المعدات :
• ى ال تدخؿ ا تري ب المنتج النيا

كتعتخدـ ا تعي ؿ انكطة االنتاج كالمياتب.

• مثل :مىدات المناكلة كاآلالت الياتدة كالحاعدة كاجيزة الق اس كاالختدار كالمحريات الص رة.
• ىذه المىدات تتطلب انهاما امؿ كتتم ز دقصر الىمر االنتاج كتكز ىيا تـ عل

نطاؽ اكعأ لدل

المكزع ف الصناع ف الكعطامب.
 -2الوْاد االًتار٘ح Process goods :
ى تلؾ العلأ المكتراة لالعتخداـ المداكر ا انتاج العلأ كالخدمات كالت تظير دصكرة اك ديخرل ا
تيك ف المنتج النيا .

تشول:
أ ) الوْاد الخام :
• ى

تلؾ الت

لـ تدخؿ عل يا ا ة عمل ات انتاج ة كالت

كالدحار كالمح طات.

•

تعتخرج مف المناجـ كالمزارع كال ادات

تداع عادة ديم ات يد رة تيرر كرااىا عل اترات مل لة نعد ا كتتصؼ دتقلب اعىارىا دكيؿ يد ر

كتىرض العكؽ ليزات يد رة.

ب ) الوْاد ًصف الوصٌؼح :

 ى المكاد الت تعتخدـ دىد اجرام الىمل ات الصناع ة عل يا ا انتاج منتجات اخرل كتىتدر اصالمنتج نيا

لمنكآت اخرل.

 -مثل :الدم ؽ دالنعدة للمخادز كاالعمدة الحد د ة للكرش كالمكاد الي ماك ة كالكاح الخكب

ككرؽ

الطداعة.
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 -تداع حعب مكاصهات نمط ة محددة اك كاقا للمكاصهات الت

طلديا مكترم صناع مى ف.

د ) األرضاء :

• ى المنتجات تامة الصنأ الت تدخؿ ا تري ب علأ اخرل دكف ادخاؿ ام ت رات عل يا.
• مثل اطارات الع ارات كالدطار ات كمكتكر ص ر للمينعة الييردا ة.
• تداع مداكرة لمعتخدم يا

ىد العىر كالخدمة مف الىناصر االعاع ة ا

االعالف كالتم ز العلى دكرىا امؿ.

اعترات ج ة د ىيا د نما

 -3هِواخ التشغ٘ل :



تعتخدـ لتعي ؿ الق اـ دىمل ات االنتاج كلينيا ال تصدح جزما مف المنتج النيا .

مثل  :الدااتر االمالـ الز كت كالكحكـ كالكمكد ادكات طالم الجدراف مكاد اللحاـ ادكات النظااة

المعام ر كالصكام ؿ.
 مىظـ المنظمات عل

اختالؼ انكاعيا تقكـ دكرام ىذه المكاد دصكرة معتمرة ألنيا ذات اصناؼ

متىددة تصلح لمياـ متىددة.

 تداع ا الىد د مف متاجر التجز ة الصناع ة كال تكجد يليا عند دا أ كاحد لذلؾ مف حتاجيا تىامؿ
مأ ايرر مف دا أ ل ضمف تكا رىا كتكترل عند ظيكر الحاجة ال يا.

 متكارة ا

العكؽ داعتمرار ح ث انيا تكدو العلأ الم عرة دالنعدة للمعتيلؾ

ك تـ تحز ف القل ؿ

منيا.

 تقسم دصهة عامة ال  :مكاد خاصة بالصيانة مكاد خاصة باإلصالح مكاد خاصة بالتشغيل.

الخذهاخ االًتار٘ح :

• ى منتجات غ ر ملمكعة تعتخدميا المنكآت الصناع ة كاالنتاج ة كالماععات التجار ة

• مثل :خدمات التمك ؿ كالخدمات القانكن ة كخدمات دحكث التعك ؽ كخدمات االمف كالحراعة كخدمات
الص انة المتخصصة ك االعتكارات الصناع ة كاليندع ة.

• مميف للمنكية اف تىيد ديذه الخدمات ال دىض الماععات المتخصصة مقادؿ اجر مى ف.

حاً٘اً /التسؼ٘ش Pricing :
 - 1تؼط الوفاُ٘ن الوشتثطح توفِْم التسؼ٘ش:
 .1المنفعة :عدارة عف الصهات الت

تصؼ ديا الك م اتجىلو ماد انر إلكداع الحاجات المعتيلؾ.

 .2القيمة :عدارة عف مق اس يم لمىراة ما تعاك و األك ام كعند تعاكم ىذا المق اس ميف مف مدادلة
األك ام المتعاك ة مأ دىضيا الدىض.

 .3السعر :عدارة عف م مة الك م المىدر عنيا دكحدات نقد ة ا اترة زمن ة مى نة.
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 .4التعى ر :ى

اف ترجمة الق مة ىل

كحدات نقد ة ا

كالتىد ؿ اعترات ج ان للعىر مف األمكر الميمة الت

اترة زمن ة مى نة ,كعمل ة التخط ط كالتنه ذ

جب اف تاخذ دى ف االعتدار كليف ا

الكامأ انو

نظر للعىر نظرة ض قة داعتداره التيال ؼ الماد ة المداكرة المعتخدمة للحصكؿ عل العلىة .

ّالدظ اُ ْٕبك ٍجَ٘ػخ ٍِ اىزنبىٞف ثبىْسجخ ىيَسزٖيل :
 .1كمفة الفرصة البديمة  :ى يلهة الكمت الذم نهؽ المعتيلؾ ا عد ؿ الحصكؿ عل المنتكج كالذم
ياف دإميانو اعترماره ا ددا ؿ اخرل .

 .2كمفة الجيد المادي :ى يلهة المجيكد المادم الذم صراو المعتيلؾ ا عد ؿ الحصكؿ عل علىة
مى نة.

 .3الكمفة النفسية :كى مرتدطة دطكؿ اترة االنتظار ا الحصكؿ عل العلىة اك عكم مىاملة دىض
الىامل ف ا المنظمة كليف تحاكؿ ىدارة التعك ؽ اف تيكف ىذه التيال ؼ ا اض ؽ حدكدىا.

 - 2أُذاف التسؼ٘ش:
ا -اىداؼ الردح ة كتتيكف مما ل :
 .1الىا د عل االعترمار .
 .2الىا د عل المد ىات .
 .3تىظ ـ الردح

ب -اىداؼ د ى ة كتتيكف مما ل :
 .1ز ادة عدد الكحدات المداعة.

 .2ز ادة م مة الكحدات المداعة.
 .3ز ادة الحصة العكم ة .

ج -اىداؼ الدقام

د -اىداؼ ز ادة التداقات النقد ة الكاردة

ىق  -اىداؼ المحااظة عل الكضأ الحال كتتيكف مما ل :
 .1حعب اعىار المنااعة

 .2حعب اعتقرار األعىار
 .3حعب الحصة العكم ة الحال ة
 .4ىدامة انطداع عاـ كج د

و -اىداؼ المحااظة عل معتكل جكدة عال .

 - 3الؼْاهل الو حشج فٖ المشاساخ التسؼ٘شٗح:
 .1األىداؼ التنظ م ة كالتعك ق ة.
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 .2األىداؼ التعى ر ة .

 .3عناصر المز ج التعك ق

الدق ةب :ام اإلنتاج كالردح كالتكز أ

 .4التيال ؼ اليل ة.
 .5المنااعة.

 .6تكمىات اعضام القنكات التكز ى ة رجاؿ الد أ ب.
 .7تطكرات المكتر ف.

 .8الىكامؿ القانكن ة كالتنظ م ة.

 - 4خطْاخ ػول٘ح التسؼ٘ش:
 -1رذدٝد إٔدا

اىزسؼٞأ :

جب اف تيكف اىداؼ المنظمة التعى ر ة كاضحة كمتناعقة مأ األىداؼ الىامة للمنظمة .

 -2رذدٝد اىليت:
كى احد األمكر الميمة المرتدطة دالتعى ر اه حالة الطلب الطد ى تيكف الىالمة عيع ة د ف اليم ة
المطلكدة كد ف العىر ا ىن ىذا يلما ارتهىت األعىار انخهض اليم ة المطلكدة ك يكف الطلب مرنان ىذا تيرر

دالنعدة لت رات العىر كاذا لـ ت ر اانو غ ر مرنان ك يكف الطلب احادم مرنان ىذا ياف متعاك ان مأ العىر .

ْٕبك ػدح ػ٘اٍو ٍزؼيقخ ثزذدٝد اىسؼأ ٕ:ٜ
 .1اىَسزٖيل  .2رذجبد ٗا ٗاق اىَسزٖين .3 ِٞاىقدرح اىيأائٞخ .4ػْبصأ اىَ ٝج اىزس٘ٝق. ٜ
 -3رذدٝد اىنيبخ ٗاإلٝأاداد :تتيكف التيال ؼ مف نكع ف الرادتة  +المت رةب

 -4رذيٞو أسؼبر اىَْب س:ِٞ
تقكـ المنظمة دكضأ دىض األكخاص ذكم الخدرة كالميارة الىال ة ا

مجاؿ التعك ؽ ديدؼ مرامدة

كتحل ؿ اعىار المنااع ف دقصد ىتداع ع اعة عىر ة مرال ة لمكاجية المنااع ف كمد تقكـ المنظمة دد أ
انص دات كتكز أ ىدا ا لجذب المعتيلي ف كلي تتميف المنظمة مف منااعة تلؾ الكريات .

 -5اخزٞبر اىسٞبسخ اىزسؼٞأٝخ:
كى عدارة عف مجمكعة مف المدادئ كالقكاعد كالتكج يات الت تلتزـ ديا خطكات التعى ر كمخططاتيا ا

يؿ مرحلة مف مراحؿ الىمؿ.

 - 5التو٘ض السؼشٕ:
ام ىناؾ اختالؼ ا التق ـ العىرم للعىلة كاخرل مف ناح ة نكع تيا كماريتيا كجكدتيا ك يكف ىذا

التم ز عل اعاس :

 .1عل اعاس المياف :ام ت ر عىر العلىة حعب المكمأ كالمياف الذم كجد ا و العلىة مرالن منطقة
رام ة تيكف اعىار العلأ ا يا مرتهىة د نما علىة مكجكدة ا منطقة معتكل المى كة منخهض يكف

عىر العلىة ا يا منخهض.
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 .2عل اعاس الزماف :ام األعىار الخاصة دالعلىة تيكف مرتدطة دالكمت الت تقدـ ا و ىل العكؽ.

 .3عل اعاس المعتيلؾ :ام اف يؿ معتيلؾ لو رغدات خاصة دو كاحت اجات خاصة كعلىيـ الخاصة
تداع ديعىار مختلهة كمرتهىة نعد اَ عند االحت اجات االعت اد ة.

 .4عل اعاس نكع ة العلىة :ايناؾ علأ مى نة ا د ة مى نة ليا عىرىا الخاص كليف مد تيكف ى
نهس العلىة كليف ا د ة اخرل كليف يكف عىرىا اعت ادم امرالن :الطلب عل الع ارات ذات اللكف

األد ض كاألحمر ايرر مف ام لكف آخر.

 - 6غشق اخت٘اس التسؼ٘ش:

 )1التسعير عمى اساس الكمفة:
العىر=[ تيال ؼ االنتاج تيال ؼ التعك ؽ تيال ؼ االدارة ىامش الردح] كى طر قة دع طة كعيلة.

2ب التسعير عمى اساس الطمب الموجو  :امف خالؿ الطلب يكف التعى ر ااذا ياف مرتهىان كيد انر ادل ذلؾ
ال ز ادة الع اعة التعى ر ة ألنيا تىتمد عل الطلب المكجو .

3ب التسعير عمى المنافسة :ىنا تىتمد الع اعة التعى ر ة عل العلأ الدد لة كالمكادية ليا دصكرة يد رة.
4ب التسعير عمى االساس التاريخي:

ىنا ىتمد التعى ر عل طكؿ الهترة الزمن ة الت تمر عل العلىة ايلما تقادمت العلىة ادل ذلؾ ال

انخهاض اعىارىا اما اذا يانت جد دة ااف عىرىا مرتهأ ح ث اف تار خ العلىة لىب دك انر ميمان ا

م متيا كدالتال عل عىرىا.

5ب التسعير عمى اساس نقطة التعادل  :ام نقطة تىادؿ اال رادات مأ التيال ؼ ح ث اف ىناؾ عالمة د ف
اليم ة كالعىر كالردح.

 )6تحديد االسعار :عف طر ؽ تحد د العلأ تعتط أ تحد د اعىارىا كمىراة االنخهاض كاالرتهاع ا اعىارىا.

حالخاً /التْصٗغ)Distribution( Place :

التوزيع  :ىك ذلؾ النكاط الذم ميف مف خاللو اف تكار المنتجات ا

االعكاؽ الخاصة ديا كديؿ

دعاطة ا الحصكؿ عل المنتج المطلكب ا المياف المناعب كالكمت المناعب يذلؾ .كدمعاعدة القنكات

التكز ى ة.

تتضمف ع اعة تكز أ المنتجات نكع ف مف الق اررات ىما  :م اررات تتىلؽ دمنااذ منكاتب التكز أ كاخرل

تتىلؽ دالتكز أ المادم يما تضح مف الكيؿ التال :
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كمىن ىذا اف ىناؾ ارتداطا جكىر ان د ف منااذ التكز أ كطرؽ التكز أ المادم للعلأ ح ث يكف عل

المنتج ف تقد ـ خدمات النقؿ كالتخز ف كاقا لمتطلدات المكزع ف .كمد تطلب ذلؾ ىنكام مخازف تادىة للمنتج
كمر دة مف األعكاؽ كغ ر ذلؾ مف الخدمات الت

ميف اف قدميا المنتج للمكزع.

 - 1هٌافز (لٌْاخ) التْصٗـــــــــــغ:
قصد دمنااذ التكز أ مجمكعة الماععات التعك ق ة الت مف خالليا تـ انع اب العلأ كالخدمات مف
مرايز ىنتاجيا ىل مكامأ التعك ؽ اك االعتيالؾ .كىناؾ نكعاف مف ىذه الماععات التعك ق ة ىما:
ا – ماععات التكز أ الت تمتلؾ العلأ الت تقكـ دتكز ىيا مرؿ متاجر التجز ة كمتاجر الجملة.
ب – ماععات التكز أ الت
العماعرة كالكيالم.

ال تمتلؾ العلأ كانما تقكـ دد ىيا لحعاب اآلخر ف مقادؿ عمكلة مرؿ

اهمٌة استخدام القنوات التوزٌعٌة :
 -1لتقل ؿ كارة التيال ؼ.

 -2المكزع ف لد يـ خدرة كميارة عال ة دالنعدة ليؿ علىة كليؿ منتكج مف ناح ة يكنيا جد دة – حال ة –
متالك ة ب .

غشق التْصٗغ الوثاشش ّالتْصٗغ غ٘ش الوثاشش:
تتـ عمل ة انتقاؿ العلأ كالخدمات مف خالؿ مناة التكز أ ما د ف المنتج كالمعتيلؾ األخ ر اك المكترل
الصناع

ىما دكيؿ مداكر اك غ ر مداكر عل النحك التال :

 - 1اىز٘زٝغ اىَجبضأ:
ٗٝؼْ ٚاالرصبه اىَجبضأ ث ِٞاىَْزج ٗاىَسزٖيل ثدُٗ ٗسلبء مَب ٝي: ٚ

اىَْزج

اىَسزٖيل األخٞأ أٗ اىَيزأ ٙاىصْبػٜ
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ْٗٝبست ٕيا اىْ٘ع ٍِ اىز٘زٝغ ٍؼظٌ اىسيغ اىصْبػٞخ ٗصغبر اىَْزجٗ ِٞاىسيغ سأٝؼخ اىزيف مَب ٝذق ػدح
٘ائد ٍْٖب :
ا-

عرعة كصكؿ العلىة للمعتيلؾ.

ب -تكا ر الىمكلة الت

حصؿ عل يا الكع ط.

ت -مرب المنتج مف العكؽ كما ت حو ذلؾ مف التىرؼ عل اتجاىات الطلب كرغدات الىمالم .
ث -تخه ض تيال ؼ التعك ؽ كخاصة ىذا ياف الطلب عل العلىة محدكدان .
ج -اإلكراؼ الج د مف جية المنتج عل تكز أ علىتو مما عاعده عل التندا العل ـ دحالة الطلب معتقدؿ.

ّٗوخز التْصٗغ الوثاشش للسلغ أّ الخذهاخ ػذج أش ال ،هي أُوِا:
 -1اركع الد أ المملكية للمنتج كى
تكا ر الىمكلة الت

عدارة عف متاجر تادىة للمنتج ك د أ ا يا منتجاتو للمعتيلي ف ديدؼ

يخذىا الكع ط كتحق ؽ الكاكرات ا مجاؿ التكز أ.

 -2الد أ دالدر د ك ىتمد عل اإلعالف لتىر ؼ المعتيلي ف دالعلىة اك الخدمة كتكص ليا ليـ كاؽ نظاـ مى ف ذك
ىجرامات منظمة لتكص ؿ ىذه العلىة اك تلؾ الخدمة ىل المعتيلؾ النيا

اك المكترل الصناع .

 -3الطكاؼ دمنازؿ المعتيلي ف ح ث قكـ المنتج داعتخداـ مجمكعة مف رجاؿ الد أ طكاكف دمنازؿ المعتيلي ف
اك امايف عمليـ كمىيـ العلأ المىركضة للد أ كىذه الطر قة محدكدة االعتخداـ كال تصلح ىال لتكز أ دىض
انكاع الخضر كالهكايو كدىض األجيزة المنزل ة.

أ -اىسيغ االسزٖالمٞخ:
منتجو السلع االستهالكٌة
متاجر تملكها

لطواف على المنازل

البٌع بالبرٌد

البٌع بالهاتف

البٌع االولً

المستهلكون النهائٌون

ة –اىسيغ اىصْبػٞخ:
منتجو السلع الصناعٌة
مندوبً البٌع

معارض متخصصة
المشتري الصناعً
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 – 2اىز٘زٝغ ذٞأ اىَجبضأ:
ٗٝؼْ ٚأُ االرصبه ال ٝنُ٘ ث ِٞاىَْزج ٗاىَسزٖيل ثينو ٍجبضأ ٗإَّب ٝؼزَد ػي ٚاى٘سلبء ثئضنبىٌٖ
اىَ زيبخ ٕٗ:ٚ

أ -اىسيغ االسزٖالمٞخ:
رجبر اىَبأد
 -1اىَْزج
رجبر اىجَيخ
 -2اىَْزج
اى٘مٞو
 -3اىَْزج

اىَسزٖيل
رجبر اىَبأد
رجبر اىجَيخ

اىَسزٖيل
رجبر اىَبأد

اىَسزٖيل

منتجو السلع االستهالكٌة
الوكٌل
تجار الجملة

اىسيؼخ

ال َٝينُ٘ اىسيؼخ
َٝينُ٘

تجار المفرد
المستهلكون النهائٌة

َٝينُ٘ اىسيؼخ

ة – اىسيغ اىصْبػٞخ:
اىَسزٖيل اىصْبػٜ
اى٘مٞو اىصْبػٜ
اىَْزج اىصْبػٜ
ٍ٘زع اىسيغ اىصْبػ ٜاىَيزأ ٛاىصْبػٜ
اى٘مٞو اىصْبػٜ
اىَْزج اىصْبػٜ
منتج السلع الصناعٌة
منحنى
المبٌعات
المشتري الصناعً
ٗقد  ٝزبر اىَْزج طأٝقب ٗاددان الّزقبه سيؼزٔ إى ٚاىَسزٖيل أٗ أمالأ ٍِ طأٝ
ٗطجٞؼخ اىسيغ اىزٝ ٜزؼبٍو ٖٞب.

ٗ ىل ٗ قب ىْ٘ػٞخ

ّٗفعل استخذام ُزا الٌْع هي التْصٗغ فٖ الضاالخ التال٘ح:
أ-

اىأذجخ  ٜاىز صص ٗرقس ٌٞاىؼَو دٞث ٝز صص اىَْزج  ٜاىزصْٞغ ٗٝز صص اىَ٘زع ٜ
اىجٞغ ىيَسزٖيل األخٞأ.
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ة -إ ا مبّذ قْ٘اد اىز٘زٝغ ىيسيؼخ اىَجبػخ ٍْزيأح جغأا ٞب ثذٞث ٝزليت األٍأ اىزؼبٍو ٍغ اى٘سلبء

د-

ػْدٍب ٝسبٌٕ اىز٘زٝغ ذٞأ اىَجبضأ  ٜر بٞب ّصٞت اىسيؼخ ٍِ رنبىٞف اىزس٘. ٝ

الؼْاهل الو حشج فٖ اخت٘اس هٌافز التْصٗغ :
ٝيجأ اىَْزج ػْد اخزٞبرٓ ىَْبي اىز٘زٝغ اىَْبست إى ٚاالسزأضبد ثؼدح ػ٘اٍو ٍْٖب :
 -1نوع السمعة:

ح ػػث ناعػػب العػػلأ الم عػرة اعػػلكب التكز ػػأ غ ػػر المداكػػر للحاجػػة ىلػ كجػػكد كعػػطام دػ ف المنػػتج كالمعػػتيلؾ.
اما العلأ الخاصة ا ناعديا اعلكب الطر ؽ القص ر كجكد كعػ ط كاحػد ب اػ اغلػب الحػاالت يمػا اف العػلأ
الصناع ة هضؿ ليا التكز أ المداكر اك الطر ؽ القص ر الحت اجيا لخدمات ما دىد الد أ .

 -2قابمية السمعة لمتمف:

ح ػػث انػػو ا ػ حػػاالت العػػلأ ذات القادل ػػة للتلػػؼ ياأللدػػاف كدىػػض ان ػكاع الخضػػر كالهكايػػو ا هضػػؿ اعػػتخداـ

التكز أ المداكر اك الطر ؽ القص ر .اما ا حالة العلأ الت ال تتىػرض للتلػؼ العػر أ اػ ميف اعػتخداـ ايرػر
مف طر قة لتكز ىيا كخاصة الطرؽ غ ر المداكرة كالطك لة ح ث كجد ايرر مف كع ط د ف المنػتج كالمعػتيلؾ
األخ ر.

 -3تركز العمالء:

اهػ حالػػة تمريػػز عمػػالم العػػلىة اػ منطقػػة مى نػػة اػػإف ىػػذا كػػجأ المنػػتج علػ االتصػػاؿ المداكػػر ديػػـ عنػػد

تكز أ العػلىة ح ػث صػدح مػف العػيؿ التىػرؼ علػ رغدػات كاحت اجػات الىمػالم .امػا اػ حالػة تكػتت ىػاالم
الىمالم ا عدة مناطؽ ج راا ة متداعدة ايذا تطلب مف المنػتج االعتمػاد علػ كعػ ط اك مجمكعػة كعػطام
مرؿ تجار الجملة اك تجار التجز ة ل ىملكا يحلقة اتصاؿ ما د ف المنتج كالمعتيلؾ األخ ر.

 -4اإلمكانات اإلنتاجية لممنظمة:

ح ػػث انػػو اػ حالػػة تػػكار مرػػؿ ىػػذه اإلميانػػات الهن ػػة كالتكػ ل ة ددرجػػة يد ػرة

تطلػػب األمػػر االتصػػاؿ دػػييدر

عػػدد مػػف المػػكزع ف كاالعتمػػاد عل ػ الكعػػطام لتكز ػػأ المنتجػػات .امػػا ىذا يانػػت ىػػذه اإلميانػػات محػػدكدة اقػػد
ىتمد المنتج عل تاجر الجملة للحصكؿ عل معاعداتو المال ة كخدماتو الت

 -5اإلمكانات المالية لممنظمة:

قدميا لو .

اه ػ حالػػة تػػكار مرػػؿ ىػػذه اإلميانػػات ا ػ ميف للمنػػتج اػػتح اػػركع د ػػأ تادىػػة للمنكػػية كاعػػتخداـ عػػدد يد ػػر مػػف
مندكد الد أ  .اما اػ حالػة يػكف ىػذه اإلميانػات ضػ لة ا صػىب علػ المنػتج االتصػاؿ المداكػر دػالىمالم

ك هضؿ االعتماد عل اجيزة التكز أ .
 -6طبيعة المستيمك:

ح ػػث هض ػػؿ المع ػػتيلؾ األخ ػػر التىام ػػؿ م ػػأ الكع ػػطام لكػ ػرام احت اجات ػػو ام ػػا دالنع ػػدة للمك ػػترل الص ػػناع

ا هضػ ػػؿ التىامػ ػػؿ مداك ػ ػرة مػ ػػأ المنػ ػػتج نظ ػ ػ ار للطد ىػ ػػة الهن ػ ػػة للعػ ػػلأ الصػ ػ ػػناع ة كاحت اجيػ ػػا لخػ ػػدمات الص ػ ػ انة

كاإلصالح كالضماف كغ رىا .
 -7الخدمات المرتبطة بالبيع:
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اه ػ حالػػة ك ػرام العػػلأ ذات الص ػ ة الهن ػػة المىقػػدة كالت ػ تحتػػاج لخػػدمات مػػا دىػػد الد ػػأ

هضػػؿ المكػػترل

التىامػػؿ مػػأ المنػػتج مداك ػرة كذلػػؾ لت ػكاار اإلميانػػات الهن ػػة لد ػػو دالمقارنػػة دالكعػػطام كالمػػكزع ف الػػذ ف مػػد ال

تتكاار لد يـ مرؿ ىذه اإلميانات .
 -8الظروف البيئية المحيطة:

ك قصد ديا عكامؿ المنااعة كالقكان ف المنظمة لألعكاؽ كالتدخؿ الحيكم كغ رىا .اىند اعػتخداـ نظػـ التعػك ؽ
التىػػاكن لتكز ػػأ دىػػض المحاصػ ؿ الزراع ػػة قػػؿ عػػدد الكعػػطام كتتػػدخؿ الحيكمػػة ا ػ اإلك ػراؼ علػ عمل ػػة

التكز ػػأ ليػػذه العػػلأ .كمػػد تػػادل الظػػركؼ التنااع ػ ة ىل ػ م ػػاـ المنػػتج داالعػػت نام عػػف دىػػض الكعػػطام لتػػكا ر
الىمكلة الت

حصؿ عل يا الكع ط يما مد تادل ىذه الظركؼ ا ضا ىل اتعاع نطػاؽ التكز ػأ لعػىلة مى نػة

كاالعتماد عل ايدر عدد مف المكزع ف .

 - 2التْصٗغ الوادٕ :
 - 1هفِْم ّأُذاف التْصٗغ الوادٕ:
كمؿ التكز أ المادم جم أ األنكطة التعك ق ة المتىلقة دانتقاؿ العلأ مف المكرد ىل
األخ ر اك المكترل الصناع

المعتيلؾ

ك عى ىذا النظاـ ىل ىكداع رغدات الىمالم كز ادة درجة رضاىـ

كذلؾ

دتكا ر العلأ ا المياف كالتكم ت المناعد ف تمك ا مأ المهيكـ الحد ث للتعك ؽ ك يدؼ التكز أ المادم ىل
تحق ؽ ما ل :
ا -تخه ض تيال ؼ نقؿ العلأ كتخز نيا.
ب -المحااظة عل العلأ مف كمت ىنتاجيا ىل كمت اعتيالييا.
ت -االلتزاـ دمكاع د التعل ـ المتهؽ عل يا خالؿ مدة مى نة.
ث -تكا ر العلأ داليم ات المطلكدة .
ج -تكا ر احت اجات المنكية مف المكاد ا الكمت المناعب.
ح -تحق ؽ الكاكرات للمنظمة كذلؾ دتخه ض تيلهة النقؿ كالتخز ف.

 – 2ػٌاصش التْصٗغ الوادٕ:
ريز نظاـ التكز أ المادم عل انتقاؿ العلأ مف مكامأ اإلنتاج ىل مرايز التعك ؽ كعل و اإف ىذا
النظاـ تضمف عنصر ف ىام ف ىما :النقؿ كالتخز ف.

أٗ -سبئو اىْقو:
تكمؿ كعا ؿ النقؿ العلأ يال مف :العػػيؾ الحد د ة كالع ارات كالنقؿ الما

كاألناد ب

كالطا رات كغ رىا .كتتـ المقارنة د ف كعا ؿ النقؿ المختلهة عل اعاس عدة مىا ر مف د نيا :عرعة التعل ـ
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كعدد المكامأ المعتيداة كالرقة ا التعل ـ كالتيلهة … كغ رىا

كذلؾ ديدؼ الكصكؿ ىل نكع مف الترت ب

النعد د ف ىذه الكعا ؿ.

ة -اىز

:ِٝ
تىد كظ هة التخز ف احد الكظا ؼ اليامة ا

مجاؿ التعك ؽ نظ ار للحاجة ىل

المنتجات المكعم ة

عل مدار العنة اك لالعتهادة دهركؽ األعىار عندما تتكمأ المنكية ارتهاع ىذه األعىار دالنعدة لعلأ مى نة
يما اف تخز ف دىض العلأ حعف مف مكاصهاتيا كاالعتهادة منيا.

ساتؼاً /التشّٗذPromotion :
التعك ق

مرؿ الترك ج عنص ار اعاع ا مف عناصر المز ج التعك ق

ك تيرر دالق اررات األخرل لىناصر المز ج

ك ميف اف تيكف ىذه الق اررات مف الىكامؿ المعاعدة عل الترك ج للعلىة اك الخدمة كمدكليا ا

العكؽ يما ميف اف تيكف ىذه الق اررات عا قا اماـ عمل ة الترك ج ليذه العلأ كالخدمات .

 – 1هفِْم ّتؼشٗف التشّٗذ:
نظر ىل الترك ج عل انو احد األنكطة التعك ق ة الت تقكـ دإمداد المعتيلؾ األخ ر اك المعتخدـ دمىلكمات
عف المنظمة كالعلىة كاألعىار كالخدمات المقدمة كغ رىا كذلؾ ديدؼ التير ر ا علكؾ المعتيلؾ كتكج يو

كتحع ف الصكرة الذىن ة للمنظمة كخلؽ كالم المعتيلؾ نحك المنظمة كالعلأ كالخدمات الت تقدميا .

والترويج هو عبارة عن" عملٌة اتصال مباشر وغٌر مباشر موجهة إلى المستهلكٌن الحالٌٌن
والمتوقعٌن وقد تكون إلى جهات أو فئات أخرى  /تهدف إلى إٌجاد منافع مالئمة تنمً وتدعم مراكز
المنظمة ".

 - 2أُو٘ح التشّٗذ:
 -1الترك ج احد عناصر المز ج التعك ق الالزـ لتحق ؽ اىداؼ المد ىات كالردح ة للمنظمة.
 -2التػػرك ج عمل ػػة اتصػػاؿ ػػتـ مػػف خالليػػا ىمػػداد المعػػتيلؾ دمىلكمػػات عػػف المنظمػػة كالعػػلأ كالخػػدمات الت ػ
تقدميا.
 -3الت ػػرك ج ال قتص ػػر علػ ػ ىم ػػداد المع ػػتيلؾ دالمىلكم ػػات كلي ػػف تض ػػمف مىرا ػػة رد اى ػػؿ المع ػػتيلؾ تج ػػاه
المىلكمات المقدمة.
و .حمند حسن خليفه حمند ( جامعة صالح الدين -أربيل /كلية اإلدارة واالقتصاد /قسه إدارة األعنال ) 2020 - 2012

41

 -4تعػػاعد المىلكمػػات المقدمػػة للمعػػتيلؾ مػػف خػػالؿ االتصػػاؿ الترك ج ػ

عل ػ التػػير ر ا ػ عػػلكؾ المعػػتيلؾ

كتكج يو دما تمك مأ ىكداع رغداتو ك حقؽ اىداؼ المنظمة.
 -5عاىـ الترك ج ا تحع ف الصكرة الذىن ة للمنظمة ا العكؽ كخلؽ كال الىمالم نحك المنكية اػ األجػؿ
الطك ؿ.
أىداف الترويج
يمكن تحديد أىداف الترويج بما يمي:

• ػ التىر ؼ دالمنظمة كتيك ف صكرة كعمىة ى جاد ة.

المنتج كامايف تكاجده.
• ػ تىر ؼ المعتيلؾ دخصا ص ُ
المنتج لد حاجاتو كرغداتو.
• ػ ىمناع المعتيلؾ ديف ُ

المنتج عل منتجات المنااع ف.
• ػ ىمناع المعتيلؾ دتهكؽ ُ
• ػ تذي ر المعتيلؾ دالعلىة اك الخدمة القا مة كالمكجكدة ا العكؽ ح ث حتاج المعتيلؾ الذم
كترم العلأ اصالن ىل تذي ره ديا د ف اترة كاخرل.

 – 3الوضٗذ التشّٗزٖ :
ك تي ػػكف الم ػػز ج الترك جػ ػ م ػػف خمع ػػة عناص ػػر اعاعػ ػ ة ىػ ػ " اإلعققققققققققالن ،والبيقققع الشخصقققي ،وتنشقققققيط
المبيعققات ،العالقققات العامققة ,والنشققققققر التجققاري " .كرغػػـ اىم ػػة جم ػػأ عناصػػر المػػز ج الترك ج ػ ا ػ تحق ػػؽ
اى ػػداؼ المد ى ػػات كالردح ػػة للمنك ػػية ىال اف ى ػػذا ال ىنػ ػ ض ػػركرة اع ػػتخداـ جم ػػأ ى ػػذه الىناص ػػر اػ ػ جم ػ ػأ
الحاالت كلجم أ انكاع العلأ كاألعكاؽ.
ٗتْلف تضذٗذ الوضٗذ التشّٗزٖ األًسة ػلٔ ػذج ػْاهل  ،هٌِا :

 -1نققوع السققمعة :ح ػػث يػػكف للد ػػأ الكخص ػ اىم ػػة عنػػد التػػرك ج للعػػلأ الصػػناع ة نت جػػة لطد ىتيػػا الهن ػػة
كاحت اجيا لخػدمات مػا مدػؿ الد ػأ كمػا دىػده .امػا اػ حالػة العػلأ الم عػرة كعػلأ التعػكؽ ا هضػؿ االعتمػاد
عل اإلعالف كاعال ب تنك ط المد ىات كذلؾ النتكار تكز ىيا ج راا ا.
 -2دورة حيققاة السققمعة :ح ػػث يػػكف للد ػػأ الكخص ػ كاإلعػػالف اىم ػػة عنػػد تقػػد ـ العػػلىة ىل ػ العػػكؽ إلمنػػاع
الىم ػػؿ دالكػ ػرام .ام ػػا اػ ػ مرحل ػػة النم ػػك ا هضػ ػػؿ االعتم ػػاد علػ ػ اإلع ػػالف لمكاجي ػػة المنااع ػػة كاػ ػ حال ػػة
النضػػكج للعػػلىة تعػػتخدـ المنكػػية اعػػال ب تنك ػ ط المد ىػػات للحهػػاظ عل ػ كضػػىيا الحػػال
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مرحلػػة االنحػػدار ك حتػػاج األمػػر ىل ػ تنك ػ ط المد ىػػات ا ضػػا يتقػػد ـ اليػػدا ا المجان ػػة كتخه ػ ض األعػػىار
للتخلص مف المخزكف الرايد لألصناؼ المختلهة مف العلأ.
 -3خصائص السو  :ح ث هضؿ االعتماد عل الد أ الكخص للترك ج عػف العػلىة ىذا يػاف العػكؽ مريػ از
ا منطقة ج راا ة محددة اما ا حالة تكز أ العلىة ا عػدة منػاطؽ ج راا ػة متداعػدة ا هضػؿ االعتمػاد
عل اإلعالف كتنك ط المد ىات.
 -4ميزانية الترويج :ح ث تم ؿ المنكية ىل اعتخداـ اعلكب الد أ الكخص ىذا يانت ىذه الم زان ة محدكدة.
اما ا حالة يكف ىذه الم زان ة يد رة ا هضؿ االعتماد عل اعال ب اإلعالف كتنك ط المد ىات.

خصائص الؼٌاصش الشئ٘س٘ح فٖ الوضٗذ التشّٗزٖ

 -3ػٌاصش الوضٗذ التشّٗزٖ :
ٌتكون الميٌج التروٌجً من أربعة عناصر أساسٌة  ،هً:
أٗال :اإلػـــــــــالُ.
ثبّٞب :اىجٞغ اىي ص.ٜ
ثبىالب :رْيٞط اىَجٞؼبد.
راثؼب :اىْيـــــــــــــــأ.

اىَأسو (اىَْظَبد االّزبجٞخ)

اإلنتعاشة

اىَسزٖيل اىَسزيٌ (اىْٖبئ ٜأٗ اىصْبػٜ

 )1اإلػالى
 )2الث٘غ الشخصٖ
 )3تٌش٘ػ الوث٘ؼاخ
 )4الٌشش
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ٗ ٞب ٝي ٚر٘ضٞخ ىٖيٓ اىؼْبصأ :

 - 1اإلػـــــــــــــــــــالى:
أ -مفهوم وأهدا

ا عالن:

اإلعالف احد الىناصر األعاع ة للمز ج الترك ج

كىك االتصاؿ غ ر المداكر كغ ر الكخص لنقؿ

الرعالة الدجى ة ىل الىمالم المعتيدا ف عف طر ؽ كعا ؿ غ ر مملكية مقادؿ اجر مى ف.

ّغثما لِزا الوفِْم ِٗذف اإلػالى إلٔ ها ٗلٔ:

 -1تىر ؼ الىمالم المرتقد ف دالعلأ كالخدمات الت تقدميا المنكية كخصا صيا كمم زاتيا.
-2

اإلعياـ ا ز ادة الطلب عل العلأ كالخدمات مما عاعد عل االعت الؿ األمرؿ للطامات كالمكارد

المتاحة دالمنكية.
 -3مكاجية المنااعة التجار ة اك اإلعالن ة عف العلأ كالخدمات المنااعة ا العكؽ.
 -4تىر ؼ الىمالم دالمنكية كجيكدىا ا المجاؿ االمتصادم .
 -5خلؽ صكرة مناعدة للمنكية كمريز متم ز لمنتجاتيا ا العكؽ.
 -6تحق ؽ االعتقرار ا المد ىات كالمحااظة عل الكالم لمارية تجار ة مى نة.
 -2أش ال ( أّ أًْاع اإلػالى ):
يخذ اإلعالف عدة اكياؿ مختلهة منيا:
ا -اإلعققالن التعميمققي :ك خػػتص دتىر ػػؼ الىمػػالم دالعػػلأ كالخػػدمات الجد ػػدة كخصا صػػيا كىػػذا النػػكع مػػف
اإلعالف عاعد الىم ؿ عل ىعالمو دالعلأ كالخدمات الجد دة كتلؾ الت ال ىرايا.
ب -اإلعالن اإلرشادي :عاعد ىذا اإلعالف الىمالم عل تزك دىـ دالمىلكمات الخاصة دالعلأ كالخدمات
المىركاة ليـ ددرجة غ ر ياا ة مف ح ث خصا صيا ككعا ؿ ىكداعيا.
ت -اإلعالن التذكيري :ك قكـ ىػذا اإلعػالف دتػذي ر الىمػالم الحػال ف دخصػا ص العػلأ كالخػدمات المتاحػة
ككعا ؿ الحصكؿ عل يا لضماف االعتقرار ا المد ىات كالمحااظة عل الحصة العكم ة للمنظمة.
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ث -اإلعالن اإلعالمي :عاعد الىم ؿ ا عالماتو كاتصاالتو دالمنظمة كذلؾ مف خالؿ المىلكمػات التػ
قدميا لىمال و ك ادل نكرىا ىل تقك ة الصلة د نيـ كد ف المنكية  .يما يػدؼ ىلػ تيػك ف عق ػدة لػدل
الىمالم لتصح ح ايرة خاط ة ا ذىنيـ تجاه العلأ كالخدمات الت تقدميا المنظمة .
ج -اإلعققالن التنافسققي :ك تىلػػؽ دالعػػلأ كالخػػدمات ذات المريػػز التنااع ػ ا ػ العػػكؽ اك العػػلأ كالخػػدمات
الجد ػػدة التػ ػ تن ػػااس مر التي ػػا .ك ك ػػترط اػ ػ ى ػػذا اإلع ػػالف اف ي ػػكف ع ػػف ع ػػلأ كخ ػػدمات متنااع ػػة اػ ػ
الخصا ص ككركط تقد ميا.
ّ -3سائل اإلػالًاخ ( الوضاٗا ّالؼْ٘ب ):
ا -التميفزيون :ىك ااضؿ كع لة ىعالن ة ا

التىد ر عف الرمكز كاالنطداعات ايك عتط أ اف كضح

اعتخداـ العلىة اك الخدمة كخصا صيا كردكد اىؿ الىمالم .يما تم ز دالكصكؿ ىل ايدر عدد مميف
مف المكاىد ف الىمالم المرتقد ف ب كاعتخدامو للصكر كالحرية.
ويعاب عميو :مف ح ث ارتهاع تيلهة اإلعالف التلهز كن .
ب -الراديققققققو :كع لة منخهضة التيلهة ككاعىة االنتكار كمد صؿ لقطاعات عكم ة متىددة ك تم ز
دإميان ة تيرار الرعالة اإلعالن ة.
ويعاب عميو :مف ح ث احتماؿ عدـ كصكؿ الرعالة ىل

الىمالم المرتقد ف.

ت -الكعا ؿ المطدكعة الصحؼ كالمجالت ب :كع لة كاعػػىة االنتكار كاميان ة مرامة اإلعالف ا يا ايرر
مف مرة يما اف المجالت ايرر تخصصا كمالممة للكصكؿ ىل مطاع عكم محدد.
ث -الدر د المداكر :حقؽ االتصاؿ المداكر د ف المىلف كالىمالم كمف رـ ضمف كصكؿ الرعالة ىل
الىمالم المرتقد ف.
ومن عيوبو :صىكدة اعتخدامو لدىض المنتجات .
كدكجو عاـ – ىناؾ دىض الىكامؿ المطلكب مراعاتيا عند اخت ار كع لة اإلعالف المناعدة
كى

اىداؼ اإلعالف كمدل انتكار الكع لة كمالممة الكع لة لمتطلدات الرع ػػالة ككمت كمياف

م اررات الكرام كتيلهة الكع لة.

حاً٘ا  :الث٘غ الشخصٖ:
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ك ر الد أ الكخص ىل االتصاؿ المداكر د ف الكرية كعمال يا كالذل مف خاللو تـ النقؿ الكهكم
للرعالة الدجى ة داعتخداـ رجاؿ الد أ التادى ف للكرية .ك ىتدر الد أ الكخص

مصد ار ىاما للير ر مف

المىلكمات عف األعكاؽ كالمنااع ف يما ىتدر مف ااضؿ الكعا ؿ لمتادىة خدمات ما دىد الد أ.

 -1إٔدا

اىجٞغ اىي ص:ٜ
تكمؿ اىداؼ الد أ الكخص الجكانب التال ة:

-1

تحق ؽ درجة مناعدة مف القدكؿ للمنتج الجد د ا األعكاؽ.

-2

الدحث عف عمالم جدد للمنتجات الحال ة.

-3

المحااظة عل كالم الىمالم الحال ف للعلىة مف خالؿ تقد ـ خدمة ج دة.

-4

ىمداد الىمالم المرتقد ف دالخدمات الهن ة الالزمة لتعي ؿ عمل ة الد أ.

-5

اإلمداد دمىلكمات ياا ة عف العلىة كخصا صيا.

-6

تجم أ مىلكمات عف حاجات الىمالم كرغداتيـ كع اعات المنااع ف … الخ.

حالخا  :تٌش٘ػ الوث٘ؼاخ :
كمؿ تنكػ ط المد ىات ييحد الىناصر األردىة للمز ج الترك ج

اإلعالف كالد أ الكخص

كتنك ط

المد ىات كالنكرب اعال دان متىددة مرؿ المىارض كالمعػادقات كتخه ض األعىار كاليدا ا كالى نات
كذلؾ عل النحك التال :
 -1المى ػ ػ ػػارض :ك ػ ػ ػػتـ تنظ مي ػ ػ ػػا اػ ػ ػ ػ اتػػ ػ ػرات مى ن ػ ػ ػػة د ػ ػ ػػرض ع ػ ػ ػػرض المنتج ػ ػ ػػات للحه ػ ػ ػػاظ علػ ػ ػ ػ الىم ػ ػ ػػالم
الح ػ ػػال ف كيع ػ ػ ػػب عم ػ ػػالم ج ػ ػػدد كتحعػ ػ ػ ف الص ػ ػػكرة الذىن ػ ػػة للمنظم ػ ػػة .كلض ػ ػػماف نج ػ ػػاح ذل ػ ػػؾ اىلػ ػ ػ
المنكية االىتماـ دالتخط ط كاإلعداد الج د ليذه المىارض.
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 -2المعادقات :ك تـ تنظ ميا للمكتر ف د رض الترك ج للمنتجات كمد تيكف ىذه المعادقات دجكا ز نقد ة اك
ع ن ة .كتيدؼ ىذه المعادقات ىل

ز ادة المد ىات كيعب عمالم جدد كدخاصة ا

اكمات انخهاض

الطلب عل العلىة اك ا حاالت المنااعة الحادة للعلىة ا األعكاؽ .
 -3تخه ض األعىار :كذلؾ د رض عرض العلىة دعىر امؿ مف العىر الىادم لتكج أ المكترل عل
الكرام كذلؾ ا مكاعـ مى نة اك عند تقد ـ علىة جد دة.
 -4اليدا ا الترك ج ة :كالت تقدـ عند الق اـ دكرام عدد مى ف مف الكحدات

اك عند الكرام ا حدكد مدلغ

مى ف  .كمد تيكف ىذه اليدا ا عدارة عف علىة ميملة لعلىة اخرل مرؿ عدكة الكام الت دداخليا ملىقة
ص رة .اك مد تيكف عدارة عف الحصكؿ عل كحدة مجان ة ىذا اكترل المعتيلؾ كحدت ف مف نكع مى ف
مف العلأ يما حدث ا حالة الم اه ال از ة اك الز كت الندات ة.
 -5الى نات :كتىن ىرعاؿ كحدة اك ايرر مف العلأ ىل مجمكعة مف الىمالم المعتيدا ف ددكف مقادؿ كذلؾ
للترك ج كحث ىاالم الىمالم عل

تجردة العلىة كاعتىماليا ك هضؿ اعتخداـ ىذا األعلكب ا

حالة

العلأ الجد دة للتىر ؼ ديا.

ساتؼا  :الٌشــــــــــش التزاسٕ:
عف دام كعا ؿ الترك ج األخرل

ختلؼ النكر ييحد عناصر المز ج الترك ج

اإلعالف كالد أ الكخص

كتنك ط المد ىات ب  .ايك تـ ددكف مقادؿ كدكرط اف تيكف األخدار المنككرة ىامة ألعداد يد رة مف الجميكر كتارر
ا الرام الىاـ .ك يدؼ النكر ىل

دث اخدار كمىلكمات عف المنظمة كالعلأ الت

الخاصة ديا كذلؾ ديدؼ تحع ف الصكرة الذىن ة للمنكية ا

تتىامؿ ا يا كيذلؾ الع اعات

األعكاؽ .ك يخذ النكر اكياال عد دة منيا األاالـ

التعج ل ة اك التحق قات الصحه ة .ك جب تحد د اليدؼ مف النكر كالقطاعات المعتيداة مف ىذا النكر ك هضؿ
االعتماد عل ىذه الكع لة ا حالة المكركعات الت ال تعى ىل الردح كيذلؾ الماععات الحيكم ة.

ايفصٌ ايسابع

ايطٛم ٚجتص٥ت٘  -ضًٛى املطتًٗو  -ايكساز ايشساٞ٥
أوالً /مفهوم وتعرٌ

السوق :

اف مصطلح العكؽ عتخدـ ا ال الب لكصؼ الحاجػات الدكػر ة ك انكاعيػا كالجماعػات المعػتيلية لتلػؾ
الحاجػػات مػػف ح ػػث عػػلكييـ ك مػػكمىيـ الج اراػ

كخصا صػػيـ االجتماع ػػة كاالمتصػػاد ة .لػػذلؾ اػػاف العػػكؽ

ىد عنص ار اعاع ا ا الىمل ة التعك ق ة ح ث ال ميف الق اـ دالتعك ؽ دكف كجكد العكؽ.

ًّت٘زح لتؼذد ّرِاخ الٌظش صْل هصطلش السْق فمذ أشاس تؼط الثاصخ٘ي فٖ التسْٗك إلٔ تؼشٗفاخ ػذٗذج للسْق-:
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 ح ث عرؼ داف السو التقميدي ىك “ المنطقة الج راا ة الت تجمأ المكتر ف كالدا ى ف ". انػػو " ميػػاف مم ػػز عل ػ رمىػػة اك معػػاحة مى نػػة اك مجمكعػػة مػػف االا ػراد اك الػػدكؿ مكػػتر ف كدػػا ى ف عل ػىتصاؿ دىضيـ الدىض دخصكص التىامؿ ا علىة مى نة".
 يمػػا ُعػػرؼ السققو دينػػو " عدػػارة عػػف الزدػػا ف الهىل ػ ف كالمحتملػ ف جم ىػػا كالػػذ ف تكػػاديكف اػ حاجػػاتيـكرغداتيـ ك كلد يـ امكاؿ مىدة للصرؼ كالرغدة صرايا إلكداع تلؾ الحاجات كالرغدات غ ر المكدىة.
 يما عرؼ السو انو "مجمكعة مف المنظمات اك األاراد ذكم حاجة لعلىة اك خدمة مى نة كلد يـ المقدرةالقكة الك ار ةب كالرغدة كالعلطة لكرام تلؾ العلىة اك الخدمة.

 ام ػػا رج ػػؿ التع ػػك ؽ اى ػػرؼ السقققو دين ػػو " ذل ػػؾ المكم ػػأ ال ػػذم لتقػ ػ ا ػػو الد ػػا أ كالمك ػػترم لتق ػػد ـ الع ػػلأكالخدمات ل رض د ىيا كنقؿ ملي تيا.

ش ل ْٗظش تؼشٗف السْق

صاراخ ّ سغثاخ
السْق ُْ ػثاسج ػي
أفشاد لذِٗن

مال ليصرف
املبيعات
ٍْذْٚ
األرثبح

السلطح فٖ التثادل

ثانٌا ً  /أهمٌة السوق :
 -1ىكداع حاجات كرغدات الناس عف طر ؽ تقد ـ العلأ كالخدمات داليم ات المطلكدة كالجكدة المال مة
كا الكمت المناعب كداألعىار الىادلة.

 -2تميػ ف المنظمػػات الصػػناع ة كمنظمػػات االعمػػاؿ مػػف الحصػػكؿ علػ احت اجاتيػػا مػػف العػلأ كالخػػدمات
كمعتلزمات االنتاج.

 -3تىتد ػػر الع ػػكؽ دمراد ػػة مختد ػػر لمنظم ػػات االعم ػػاؿ تتى ػػرؼ من ػػو علػ ػ م ػػدل ع ػػالمة عػ ػ ادتيا االنتاج ػػة
كالتعك ق ة.

ثالثا ً  /وظام

السوق ٜٕ :ارَبً ػَيٞخ اىزجبده ث ِٞاىجبئغ ٗاىَيزأ ٕٚٗ ... ٙرزٌ ػي ٚػدح أّيلخ مبٟر:ٜ
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 -1نشاط االتصال:
ام اتصاؿ د ف الدا أ كالمكترل حت

تىرؼ المكترل عل

العلىة المىركضة ككركط د ىيا

كمكاصهاتيا كي ه ة اعتخداميا يما تىرؼ الدا أ عل متطلدات المكترل كمدل تقدلو للعلىة كمنيا تـ

التىرؼ عل متطلدات العكؽ.

 -2نشاط المساومة:

تيت دىد عمل ة االتصاؿ اتددا عمل ة المعاكمة د ف الطرا ف المكترل – الدا أب لتير ر طرؼ

عل االخر اما دتير ر المكترل دتقل ؿ عىر العلىة اك الخدمة الت

علىتو دالعىر المناعب لو

حتاجيا كاما دتير ر الدا أ لد أ

 -3نشاط التبادل:
تيت

عمل ة التدادؿ دىد االتهاؽ الناتج عف المعاكمة د ف الطرا ف المكترل – الدا أب ا داأ

المكترل الرمف للدا أ ك علـ الدا أ العلىة اك الخدمة للمكترل.

 -4نشاط التوزيع :تـ تكز أ حجـ الطلب اليل مف العلأ كالخدمات د ف الدا ى ف.

 -5نشاط التقييم :مما عدؽ تكلد عىر مى ف للعلىة ىدر عف تق ـ يال الطرا ف لما تعاك و ىذه العلىة

رابعا ً  /أنواع االسواق :
 -1أسوا المستخدم التنظيمي:

ىػ منظمػات تعػى لكػرام كاعػتخداـ عػلأ كخػػدمات ديػدؼ اف تصػدح جػزم مػػف عػلىة اك خدمػة اخػػرل

تقكـ دإنتاجيا كد ىيا.
 -2أسوا المستخدم النيائي:

ى اعكاؽ تقكـ دتقد ـ علأ كخدمات د رض ىكداع احت اجات المعتيلؾ النيا

ك تم ز ىذه األعكاؽ

ديدر حجميا كيررة عددىا حعب التىداد العيان .
خامسا ً  /مفهوم وتعرٌ

تجزمة السوق :

ىف تجز ػػة العػػكؽ تىػػد حالػػة ضػػركر ة ككاجدػػة دكجػػكد زدػػا ف لػػد يـ حاجػػات كرغدػػات ك اذكاؽ مختلهػػة كمت ػرة دكػػيؿ
معػػتمر كمػػف خػػالؿ تجز ػػة العػػكؽ لىػػدة مطاعػػات عػػكم ة ميػػف للمنظمػػة مػػف اخت ػراؽ العػػكؽ مػػف خػػالؿ اعػػترات ج ات

مختلهة كالحصكؿ عل مكمأ مدـ لو ا ذلؾ العكؽ المعتيدؼ.

كلقد تـ تعريف تجزئة السو دينيا "عمل ػة تقعػ ـ عػكؽ المنتجػات كالخػدمات اليل ػة كغ ػر المتجانعػة ىلػ
عػػدة اعػكاؽ ارع ػػة اك مطاعػػات عػػكم ة متجانعػػة دقصػػد ىكػػداع حاجػػات الزدػػا ف كتلد ػػة متطلدػػاتيـ دكػػيؿ ااضػػؿ

مف خالؿ تقد ـ درنامج تعك ق ليؿ مطاع مف ىذه األعكاؽ.
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كا ضا ااف تىر ػؼ تجزئقة السقو ىػ "عمل ػة تقعػ ـ العػكؽ ىلػ مجمكعػات كاضػحة علػ اعػاس الزدػا ف
الػػذ ف حتػػاجكف ىل ػ العػػلأ كخػػدمات متكػػادو ك ػػتـ اعػػداد مػػز ج تعػػك ق

المختار.

قادػػؿ ىػػذه الحاجػػات ا ػ ذلػػؾ الجػػزم

يما عرات تجزئة السو دينيػا "عدػارة عػف العػكؽ الػذم تيػكف مػف عػدة مطاعػات مػف الزدػا ف تهػاكت

يؿ منيا مف ح ث االحت اجات كالرغدات ,كمدل االعتجادة للماررات التعك ق ة ح ث مرؿ ليؿ مطاع مػف ىػذه

القطاعات ارص تعك ق ة مختلهة كمعتقلة".
سادسا ً  /مزاٌا وفوامد تجزمة السوق:

نظ ار ل كجكد المنااعة د ف المنظمات كالتطكر العر أ للتينكلكج ا داإلضااة ىل خطكرة التكجػو اليلػ ىلػ العػكؽ
داالعترات ج ة المكحدة جىؿ مف تجز ة العكؽ ميـ جدا ا الكمت الحاضر كالمعتقدؿ.

إى لتزضئح السْق الؼذٗذ هي الوضاٗا ّالفْائذ هٌِا:
 -1تعػػاعد علػ تحد ػػد القطاعػػات العػػكم ة علػ التكااػػؽ دػ ف المنتجػػات كدػ ف رغدػػات الزدػػا ف كمػػا ىػػك المػػز ج
التعك ق المناعب كالذم كدأ تلؾ الحاجات كالرغدات.

 -2تعػػيؿ تحل ػػؿ األعػكاؽ المىقػػدة كغ ػػر المىقػػدة كغ ػػر المتجانعػػة ك تحك ليػػا ىلػ مطاعػػات متجانعػػة كتحد ػػد
ادارتيا كدالتال
-3

ميف للمنظمة مف تحد د كتق ـ الهرص المتاحة امامو ا تلؾ األجزام.

مي ػػف للمنظم ػػة اع ػػتخداـ كعػ ػ لة ىع ػػالف ذات ت ػػير ر اى ػػاؿ كتكج يي ػػا الػ ػ ج ػػزم مىػ ػ ف م ػػف الع ػػكؽ اليلػ ػ

كدم زان ة محدكدة.

 -4تعػػي ؿ عمل ػػة تػػداؽ ااضػػؿ للمىلكمػػات التعػػك ق ة كز ػػادة حعاع ػ ة المنظمػػة للت ػرات المتكمىػػة الت ػ تيخػػذ
ميانتيا ا العكؽ مما مينيا مف الق اـ دالتىد الت االعترات ج ة المطلكدة.

-5
-6

عيؿ عمل ة المكازنة د ف المخصص ليؿ مطاع كالىا د الذم تحقؽ منو.

ميػػف المنظمػػة مػػف تحػػدم اىػػداايا العػػكم ة كتق ػ ـ ادا يػػا كالمقارنػػة د ػ ف األدام كالنتػػا ج كد ػ ف المعػػتك ات

كاألىداؼ.
َٝ -7نِ ىيَْظَخ أُ ر٘اجٔ ق٘ح اىَْب س ِٞإ ا مبّذ ٕيٓ اىق٘ح رأم ػيٕ ٚيٓ اىج ء ٍِ اىس٘ق.
 -8إُ ىيَْظَخ ادزَبال جٞدا ىيَْ٘  ٜاىَسزقجو إ ا ارجؼذ رج ئخ اىس٘ق.
سابعا ً  /أسس تجزمة (تقسٌم) السوق :
 -1التزضئح صسة الؼْاهل الزغشاف٘ح:
قكـ ىذا االعاس عل اعتدار اف الناس الذ ف ى ككف ا منػاطؽ ج راا ػة مختلهػة تيػكف ليػـ رغدػات

كحاجات متدا نة لذلؾ تقعـ العكؽ ج راا ا ال مناطؽ محددة كمم زة.
 -2التزضئح صسة الؼْاهل الذٗوغشاف٘ح:

ٗؼتوذ ػلٔ هزوْػح هي الوتغ٘شاخ أُوِا االتٖ :
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العف – درجة التىل ـ – الدخؿ – الجنع ة – النكع – الد انة – الطدقة االجتماع ة – دكرة ح اة

االعرة ب كترجأ ا ىم ة تقع ـ العكؽ تيععا عل الىكامؿ الد م راا ة ال كجكد اختالؼ ملحكظ ا
العلكؾ االعتيالي

د ف ا ات الىمر المختلهة كا ضا ا ما د ف الرجاؿ كالنعام يما ختلؼ العلكؾ

االعتيالي داختالؼ الدخؿ كالطدقة اإلجتماع ة كمعتكل التىل ـ كحجـ االعرة.
 -3التزضئح صسة الؼْاهل الس٘ ْ دٗوغشاف٘ح:

ٝؼزَدد ػيدٍ ٚجَ٘ػدخ ٍددِ اىَزغٞدأاد إَٖٔدب :االنكػطة – القػ ـ – االىتمامػات – نمػط الح ػاة – كجيػات النظػػر
...الخ ب اتجو المكت ل ف دالعكؽ ليػذه المت ػرات الف الىكامػؿ الج راا ػة ك الد م راا ػة ال تتػ ح ليػـ التىػرؼ علػ

مطاعات العكؽ دكيؿ تهص ل .

ومققا سققب ف ق ن الجمققع بققين المتغي قرات الديمغرافيققة و السققيكو ديمغرافيققة يسققاعد بدرجققة اكبققر فققي فيققم سققموك
المستيمكين المرتقبين ومن ثم إشباع رغباتيم عمى نحو أفضل.
 -4التزضئح صسة الؼْاهل السلْكٖ:

ىتمػػد التقعػ ـ العػػلكي علػ تقعػ ـ المعػػتيلي ف علػ اعػػاس طػػرؽ اعػػتىماالتيـ اك اعػػتجادتيـ للمنػػتج

مى ف كا ما ل

اىـ العوامل ى :

 االع ػػتهادة  ..ال ارح ػػة – المال م ػػة – المتان ػػة – االمتص ػػاد – الص ػػحة – الجم ػػاؿ – الرااى ػػة –
االماف ...الخ

 المكمػؼ  ..مناعػدات د ن ػة "كػير رمضػاف" – اع ػاد معػلم ف كمعػ ح ف – مناعػدات خاصػة "
ع د م الد"..

 مىدؿ االعتىماؿ ..مىدكـ – خه ؼ – متكعط – ميرؼ.
 حالة المعتخدـ  ..عادؽ – مرتقب – دا ـ.

 الكالم ..كالم لعىة – مارية اك متجر "عمر ااندم – "Nike

سلوك المستهلك Consumer Behavior
نقطة الددا ة لدارعة علكؾ المعتيلؾ تدكر حكؿ ايرة ماداىا اف المنتج جب اف نظر ىل العػلىة مػف
كجية نظر المعتيلؾ كل س مف كجية نظره .كعل المنتج اف يتكؼ ما رغدو المعتيلؾ ا قدمو ىل و عل اف
يخذ ا اعتداره المع كل ات االجتماع ة الت تصاحب النكاط التعك ق .

ك ميف تعريف السموك المستيمك ىك " األاىاؿ كالتصراات المداكرة لألاراد للحصكؿ عل علىة اك خدمة

مى نة ,كالت تتضمف اتخاذ م اررات الكرام ".
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أدٚاز ايطًٛى ايشسا:ٞ٥

 -1المبادر :كىػك الكػخص اك الهػرد الػذم طػرح ايػرة الكػرام للعػلىة اك الخدمػة مى نػة ,كتختلػؼ ىػذه دحعػب
نكع ة كطد ىة العلىة.

 -2المؤثر  :ىك الكخص الذم ارر ا مرار الكرام  .ك ىتمد ا ضا عل نكع ة كطد ىة العلىة .

 -3متخققذ الققرار :عدػػارة عػػف ذلػػؾ الكػػخص الػػذم تخػػذ القػرار الكػرام دكػػيؿ تػػاـ اك جز ػ .ىػػؿ اكػػترم ,مػػاذا
اكترم ,كي ؼ اكترم ,كا ف اكترم؟ .

 -4المشتري  :الجية المنهذة لقرار الكرام  .اما كخص كاحد اك مجمكعة مف األكخاص.

 -5المستخدم (المستيمك /المسقتعمل) :الكػخص اك األكػخاص الػذ ف عػتخدمكف العػلىة .ل ػرض اعػتيالؾ
النيا

اك الصناع .

القرار الشرائيDecision Making :
القرار الشرائي :ىك عدارة عف اخت ار ااضؿ دد ؿ العلىةب مف د ف الددا ؿ العلأب المتكارة مف مدؿ المكتر ف
إلكداع حاجاتيـ كرغداتيـ.

مراحل الشراء:

اكالن /مراحؿ الكرام دالنعدة للمعتيلؾ النيا

:

 -1الشعور بالحاجة :ى عدارة عف نقص ك م ما لدل المعتيلؾ ىادؿ ىكداعيا يل ان اك جز ان.

 -2جمع المعمومات :عدارة عف تجم أ مىلكمات عل العلىة كددا ليا كاعىارىا كمصادر تجم أ المىلكمات

ى اإلعالنات كاألصدمام كالمجردكف.

 -3تقييم المعمومات:

ا -ترت ب المىلكمات الت تـ تجم ىيا.
ب -اخت ار مى ار المهاضلة.

ت -ترت ب الددا ؿ المتاحة حعب اكلك اتيا.
ث -المقارنة د ف الددا ؿ.

ج -اخت ار الدد ؿ األاضؿ.

 -4قرار الشراء :ى عدارة عف اخت ار ااضؿ الددا ؿ مف د ف الددا ؿ المتاحة دمكجب مىا ر محددة معدقان.

 -5تقيققيم مققا بعققد الش قراء :الت ذ ػػة الىيعػ ة اك المىلكمػػات المرتػػدةب ك ػػتـ تق ميػػا امػػا ى جادػػا اك عػػلدان كتحػػدد
م اررات الكرام الالحقة.

ران ان /مراحؿ مرار الكرام دالنعدة للمعتىمؿ الصناع :
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 -1التأكد مقن وجقود الحاجقة :جػب علػ الجيػات الطالدػة للعػلىة التييػد مػف حاجتيػا للعػلىة كىػؿ اف ىنػاؾ
مخزكف على ا األمعاـ اك الهركع اـ ال كذلؾ الرتهاع اعىارىا كطكؿ اترة التهاكض عل يا.

 -2توصيف الحاجة والكميات المطموبة :ػتـ تكصػ ؼ الحاجػة مػف مدػؿ الجيػات الهن ػة كالتػ تتىلػؽ دػالجكدة
كالمكاصهات اما دالنعدة لتحد د اليم ات ايك مف اختصاص ىدارة المكتر ات.

 -3البحقققث عقققن مقققوردين :ام تجم ػػأ مىلكم ػػات ع ػػف األك ػػخاص ال ػػذ ف قكم ػػكف دتزك ػػد المنظم ػػة دالع ػػلىة
الصناع ة.
 -4تقييم الموردين :ىناؾ مىا ر مى نة إلجػرام التق ػ ـ الػالزـ دػ ف المػكرد ف كذلػؾ الخت ػار مػكرد مناعػب اك
مجمكعة مف المكرد ف كىػذه المىػا ر مرػؿ الجػكدة كالعػىر كالخدمػة كالنكع ػة كدىػدىا ػتـ ترت ػب المػكرد ف

حعب األكلك ة.

 -5اختيار المورد المناسب :دمرادة القرار الك ار .

 -6التقييم ما بعد الشراء :ام انو تـ تق ـ المكرد ف الذ ف مامكا دالتزك د العلىة كىؿ مامكا دإكداع الحاجات
كالرغدات الصناع ة اـ ال ,لي

تـ مىراة ما ىذا ع تـ التىامؿ مىيـ ا ما دىد اك ال.

الف ل الخامس  /نظام المعلومات التسوٌقٌة وبحوث التسوٌق
أّالًً /ظام الوؼلْهاخ التسْٗم٘ح :
حتؿ نظاـ المىلكمات التعك ق ة ا جم أ المنظمات اىم ة خاصة كذلؾ عل اعاس اف ما كاره مف

مىلكمات دم قة كحد رة عف األعكاؽ كع اعات المنااع ف كيذلؾ اتجاىات المعتيلي ف كرغداتيـ كالت رات
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المتكمىة ا

اذ كاميـ

ادل ىل

تهاعؿ األنظمة الهرع ة األخرل لإلنتاج كالتمك ؿ كالمكاد  ..كغ رىا مف

خالؿ ىمدادىا دالمىلكمات الت تعاعد ا كضأ الخطة الكاملة للمنظمة .

مف كجية نظر جد دة للتعك ؽ مأ التطكرات االمتصاد ة كاالجتماع ة كالتينكلكج ة اليا لة الت كيدتيا

الدكر ة ا

الىقكد القل لة الماض ة اصدحت المىلكمات احد اىـ مكارد المنظمات ,كالعالح األىـ الذم

تعتخدمو لتحق ؽ دىض الم از ا التنااع ة.
كال كجد نظاـ نمط للمىلكمات التعك ق ة ميف تطد قو ا جم أ المنظمات

ح ث تـ تصم ـ مرؿ

ىذا النظاـ كاقان ألىداؼ المنظمة كاعترات ج تيا التعك ق ة كالت تختلؼ مف منظمة ألخرل.

وىناك مجموعة من العوامل التي ساعدت عمى زيادة أىمية نظم المعمومات التسويقية ،من أىميا:

-1

انتكار نظـ التعك ؽ اإلليتركن ة كعرعة التىرؼ عل المعتجدات ا ىذا المجاؿ.

-3

التقدـ العر أ ا مجاؿ ىعداد كتجي ز الد انات ىليتركن ان.

-2
-4

-5

ت از د االعتماد عل اعتخداـ األعال ب اليم ة ا مجاؿ اتخاذ الق اررات التعك ق ة .

المنااعة العكم ة إلرضام المعتيلؾ كاكداع رغداتو.
الت ر المعتمر ا

رغدات كاذكاؽ المعتيلي ف كضركرة اىتماـ المنظمات دمالحقة مرؿ ىذه

الت رات.

ويتميز النظام الجيد لممعمومات التسويقية بالسمات التالية :
 -1تكا ر المىلكمات التعك ق ة كاقان الحت اجات المنظمة منيا كالت تختلؼ مف منظمة ألخرل .
 -2الدعاطة دح ث تضمف النظاـ المىلكمات الضركر ة المطلكدة.

 -3االمتصاد ة دح ث حقؽ النظاـ عا دان هكؽ تيلهة ىعداده كتصم مو.

 -4المركنة دح ث تـ تىد ؿ النظاـ كتطك ره حعب الت رات المحتملة ا العكؽ .

 -5الكمكل ة دح ث حتكل النظاـ عل جم أ المىلكمات الت تعاعد ا اتخاذ القرار التعك ق .
 -6الميارات ة دح ث تتكار الخدرة الالزمة لتصم ـ كتك ؿ النظاـ .

النظم الفرعية لنظام المعمومات التسويقية :

تيكف نظاـ المىلكمات التعك ق ة مف عدة نظـ ارع ة ترتدط داحت اجات المنظمة مف المىلكمات

المتىلقة داألنكطة الهرع ة إلدارة التعك ؽ .كطدقان لمى ار مجاالت اعتخداـ نظاـ المىلكمات التعك ق ة تيكف
ىذا النظاـ مف النظـ الهرع ة التال ة :

 -1النظاـ الهرع للمنتجات.
 -2النظاـ الهرع للتعى ر.
 -3النظاـ الهرع للتكز أ.

 -4النظاـ الهرع للترك ج.
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كليؿ نظاـ ارع

عل

حدة مدخالتو كعمل اتو كمخرجاتو

للمنتجات مف مدخالت تىيس د انات عف ىذه المنتجات كالت

اىل

عد ؿ المراؿ تيكف النظاـ الهرع

تـ تحك ليا داعتخداـ عمل ات التك ؿ

كالتحل ؿ ىل مخرجات ا كيؿ مىلكمات تعاعد عل اتخاذ الق اررات كىيذا دالنعدة لدام النظـ الهرع ة
األخرل التكز أ كالتعى ر كالترك ج ب .كدتهاعؿ ىذه النظـ الهرع ة مأ دىضيا الدىض كمأ النظاـ اليل

تـ تحق ؽ اىداؼ المنظمة يما تيرر األدام اليل للنظاـ ديم خلؿ حتمؿ حدكرو ا ام مف ىذه النظـ

الهرع ة .

ثانٌاً /بحوث التسوٌق:
 -1مفيوم بحوث التسوي :
دحكث التعك ؽ جمأ كتعج ؿ كتحل ؿ الحقا ؽ المتىلقة دمكيالت تعك ؽ العلأ اك الخدمات

تىن

كذلؾ ديدؼ تكا ر المىلكمات الصالحة التخاذ الق اررات التعك ق ة.

كمف المالحظ اف ىذا المهيكـ اكمؿ مف مهيكـ دحكث العكؽ كالذل مرؿ جزمان مف دحكث التعك ؽ

الت تكمؿ عالكة عل دحكث العكؽ يالن مف دحكث المنتجات كدحكث التعى ر كدحكث التكز أ كدحكث

الترك ج كاإلعالف ,كغ رىا.

يما اف دحكث التعك ؽ ال تقتصر اقط عل الدحكث الت تتـ دىد د أ العلىة اك الخدمة لمىراة رد اىؿ

المعتيلؾ تجاه عمل ة الد أ كانما تتضمف ا ضان ىجرام الدحكث مدؿ اإلنتاج لمىراة رغدات كاحت اجات
المعتيلؾ يما تعتمر ارنام مراحؿ تكز أ العلىة اك الخدمة كحت

المعتخدـ .
كا

الكمت الحاضر ح ث تكتد المنااعة ا

االىتماـ ددحكث التعك ؽ للتىرؼ عل

كصكليا ىل

المعتيلؾ النيا

األعكاؽ إلكداع رغدات المعتيلؾ اك المعتخدـ – زاد

رغدات كاذكاؽ المعتيلي ف كالىمؿ عل

كخصا ص العلىة اك الخدمة مأ الت ر ا

اك

مراعاة تكااؽ مكاصهات

رغدات كاحت اجات المعتيلؾ اك المعتخدـ ح ث تتعـ ىذه

الرغدات دالت ر كعدـ الردات مما صىب مف عمل ة ىرضام المعتيلؾ كتلد ة احت اجاتو كىك ما رقؿ مف

مع كل ة دحكث التعك ؽ كاىم تيا ا المنظمات .
 - 2أىمية بحوث التسوي :

الحظنا مف المهيكـ الع ػػادؽ لدحكث التعك ؽ انيا تيدؼ ىل تكا ر المىلكمة الصح حة المناعدة التخاذ القرار

التعك ق المطلكب لمىالجة مكيلة مى نة .كعل و اإف دحكث التعك ؽ ا ام منظمة تعتمد اىم تيا مما ل :

-1
-2
-3
-4
-5

تكا ر المىلكمة المه دة لمتخذ القرار التعك ق .
تحق ؽ اليهامة الترك ج ة للمنتجات مف العلأ كالخدمات .
التىرؼ عل رغدات كاذكاؽ المعتيلي ف النيا ف اك المكتر ف الصناع ف كمتادىة الت رات المتكمىة ديا.
المعاعدة ا ىنتاج العلأ كالخدمات المال مة لرغدات كاحت اجات المعتيلؾ األخ ر اك المعتخدـ الصناع .
تخه ض تيال ؼ التعك ؽ دكجو عاـ .
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-6

المعاىمة ا كضأ األىداؼ التعك ق ة مف خالؿ التىرؼ عل اتجاىات المنااعة ا العكؽ المعتيدؼ .

 - 3مشكالت بحوث التسوي :
رغـ األىم ة الكاضحة لدحكث التعك ؽ ا

مكيالت تحد مف اىال تيا كمنيا:

مجاؿ تحق ؽ المد ىات كالردح ة للمنظمات ىال اف ىناؾ

 -1عدـ الدمة ا جمأ الد انات عف العلأ كالخدمات المطلكب تعك قيا.

 -2عدـ ى ماف دىض المد ر ف ديىم ة دحكث التعك ؽ خاصة ا حالة ع ادة عكؽ الدا ى ف.
 -3صىكدة الحصكؿ عل دىض الد انات الخاصة دمكيالت تعك ؽ العلأ كالخدمات.
 -4صىكدة م اس دىض نتا ج دحكث التعك ؽ.

 -5عدـ تخص ص م زان ة معتقلة لدحكث التعك ؽ لدل دىض المنكآت مما ادل ىل ارتهاع تيلهة الق اـ
ديذه الدحكث.

 -6عدـ تكاار الخدرات كالميارات الدكر ة المطلكدة للق اـ ددحكث التعك ؽ لدل دىض المنظمات.
 - 4أنواع بحوث التسوي :
تتيكف دحكث التعك ؽ مف رالرة انكاع اعاع ة

التجر د ةب.

ى

الدحكث االعتيكاا ة ,الدحكث الكصه ة ,الدحكث

 -1البحوث االستكشافية:
تيتـ ىذه الدحكث دتحد د المكيلة األعاع ة دكيؿ دم ؽ مف خالؿ دراعة ظكاىر المكيلة كخله اتيا

ككضأ الهركض المهعرة ليذه الظكاىر .كلتحق ؽ ذلؾ ددا الداحث دجمأ الد انات كاجرام المقادالت
الكخص ة رـ عمؿ اعتقصام مدد

لالعتطالع عل

جكانب كمعددات المكيلة كتحد د منيج ة الحؿ

الخاص ديا كتعم ىذه الدحكث اح انان دالدحكث االعتطالع ة.
 -2البحوث الوصفية:

تيتـ ىذه ا لدحكث دتحل ؿ الد انات الت
للكصكؿ ىل

تـ جمىيا كتعج ليا مف خالؿ الدحكث االعتطالع ة كذلؾ

تكص ؼ دم ؽ لمجتمأ الدحث كمت رات المكيلة محؿ الدراعة ديدؼ اعتخالص النتا ج.

كلتحق ؽ ذلؾ حتاج األمر ىل مراعاة الدمة ا اخت ار مجتمأ الدحث دكيؿ صح ح كتحد د المجاؿ الدحر

دىنا ة مف ح ث ىؿ ع ىتمد ا ىذه الدحكث عل دراعة الحاالت ا تكص ؼ المكيلة اـ عل األعلكب
اإلحصا

كىذا تكمؼ عل طد ىة كمت رات المكيلة المدركعة.

 -3البحوث التجريبية:
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تعتخدـ ىذه الدحكث عند دراعة الىالمة د ف المت رات الماررة ا الظاىرة محؿ الدراعة كذلؾ ديدؼ

اختدار صحة الهركض المهعرة ليذه الظاىرة كاعتخالص النتا ج الت

تعاعد عل

طرح الحلكؿ المناعدة

للمكيلة المدركعة.
 - 5مراحل البحث التسويقي:
مر الدحث التعك ق دالمراحؿ التال ة :
 -1تحد د المكيلة.

 -2ىعداد خطة الدحث.
 -3جمأ كتحل ؿ الد انات.

 -4اعتخالص النتا ج كالتكص ات.
 -1تحديد المشكمة:
ىتدر تحد د المكيلة جكىر الدحث التعك ق

التحد د الدم ؽ للمكيلة عاىـ ا

التىرؼ عل

ايك األعاس للكصكؿ ىل الحؿ العل ـ ليا .كلذلؾ اإف

مصادر الد انات الت

تعاعد ا

تحل ؿ المكيلة ككضأ

الهركض الىلم ة المهعرة ليا .كخالؿ مرحلة تحد د المكيلة ميف للداحث تحد د اىداؼ الدحث كالت تتمرؿ
دكيؿ اعاع ا اختدار صحة الهركض الخاصة دو.

 -2إعداد خطة البحث:

تطلب ىعداد خطة الدحث تكص ؼ مجتمأ الدحث كتحد د مصادر د اناتو كاعلكب كطر قة جمىيا
كي ه ة تصم ـ مكا ـ االعتقصام الخاصة ديا.
أ -من حيث توصيف مجتمع البحث:
مف الضركرم االىتماـ دتحد د مجتمأ الدحث دكيؿ دم ؽ كىك ىن جم أ المهردات الت

تكاار ا يا

خصا ص مى نة .ك تكمؼ تحد د ىذا المجتمأ عل اليػػدؼ مف الدحث يما جب تحد د كحدة المىا نة

اك

الهرد ب المطلكب اعتجكاديا.

ب -من حيث مصادر البيانات:
ميف االعتماد عل

الرانك ة كالمتمرلة ا

مصدر ف للحصكؿ عل

الد انات المطلكدة للدحث التعك ق

كىما  :المصادر

عجالت المنظمة كاإلحصامات المنككرة كيذلؾ المصادر األكل ة المتمرلة ا

الد انات مف مصادرىا األكل ة داعتخداـ مكا ـ االعتقصام كا

المذيكر ف عند ىجرام الدحث التعك ق .

جمأ

اغلب الحاالت تـ الجمأ د ف المصدر ف

ج -من حيث أسموب وطر جمع البيانات األولية:
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تـ جمأ ىذه الد انات ىما عل عد ؿ الحصر الكامؿ ام دراعة جم أ مهردات مجتمأ الدحث كذلؾ

ا حالة يكف ىذا المجتمأ ص انر ال تجاكز  50مهردة عل عد ؿ المراؿ ب

الى نات ا

اك داالعتماد عل اع ػػلكب

حالة يكف ىذا المجتمأ يد انر كدح ث تمرؿ الى نة مجتمأ الدحث دكيؿ صح ح  .يما حدد

الداحث ي ه ة اخت ار الى نة كىؿ ى ع نة احتمال ة اـ غ ر احتمال ة.

كتكمؿ طرؽ جمأ الد انات األكل ة يالن مف االعتقصام كالمالحظة كالتجردة .كتىتدر طر قة االعتقصام

ااضؿ الطرؽ لجمأ ىذه الد انات دالمقارنة دطر قت المالحظة كالتجردة .كعند تصم ـ ما مة االعتقصام جب

االىتماـ دص اغة األع لة دح ث تحقؽ الحصكؿ عل الد انات الصح حة مف المعتقص منيـ.
 -3جمع وتحميل البيانات:
ىناؾ ايرر مف كع لة لجمأ الد انات منيا :المقادلة الكخص ة كالدر د كالتل هكف.

كدىد جمأ الد انات تكل الداحث تدك ديا دك ان ىذا يانت مل لة اك آل ان ىذا يانت ير رة كذلؾ ديدؼ تحل ليا

ىحصا ان اك يم ان الختدار صحة الهركض الدحر ة للمكيلة المدركعة.
 -4استخالص النتائج والتوصيات:
د ىد تحل ؿ الد انات كاختدار صحة الهركض الدحر ة

قكـ الداحث دإعداد تقر ر كمؿ النتا ج

المعتخلصة كالتكص ات المتىلقة دحؿ المكيلة المطركحة .كا
التقر ر حت

يكف كامالن ككاضحان لجم أ النتا ج كالحلكؿ.

ىذا جب الىنا ة داإلعداد الج د ليذا

الفصل السادط
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تسـْٗك الخذهاخ
توِ٘ذ:
حتؿ تعك ؽ الخدمات ا الكمت الحاضر اىم ة مت از دة

ترتيز عل

متطلدات كرغدات الىمالم طالد

الخدمة ا

ح ث حتاج ىل مجيكدات تعك ق ة متياملة

األعكاؽ المختلهة .ك عتمد تعك ؽ الخدمات

اىم تو مف ت از د الطلب عل و نت جة الىكامؿ التال ة:
 -1ظيكر منتجات جد دة ارتدطت ديا خدمات ير رة ت عر مف األدام الكظ ه ليا مرؿ خدمات اليمد كتر
ككعا ؿ االتصاالت...الخ.

 -2ارتهاع الدخؿ الهردم للير ر مف ااراد المجتمأ كما ترتب عل و مف ت از د درجات الرااى ة ليذه اله ات
كمف رـ اعتخداـ انكاع مى نة مف الخدمات المتم زة مرؿ خدمات التنظ ؼ اآلل للمالدس.

 -3ت از د التىق د كالتنكع ا

مطاع الخدمات المقدمة داأ الير ر مف المنكآت ىل

متخصصة اك تكظ ؼ اخصا ف ألدام تلؾ الخدمات.

الدحث عف كرية

امرالن التكر ىات الخاصة دض ار ب الدخؿ اصدحت عل درجة مف التىق د تعتكجب الدحث عف مياتب

محاعد ة متخصصة للمعاعدة ا تهع ر كتنظ ـ ىذه الخدمة.
أوالً :مفيوم وطبيعة الخدمة:

ميف تىر ؼ الخدمة عل

انيا " النشاط غير الممموس ،الذى ييدف أساساً إلى إشباع رغبات

ومتطمبات المستيمكين  ،بحيث ال يرتبط ىذا النشاط ببيع سمعة أو خدمة أخرى " .ككاقان ليذا التىر ؼ

تتضمف الخدمات يالن مف الخدمات المين ة مرؿ المحاماة كالمحاعدة كالخدمات الصح ة كيذلؾ الخدمات

المال ة مرؿ خدمات الدنكؾ كالنقؿ كاإلعياف كالنظااة كالخدمات التىل م ة ..الخ.
كىناؾ دىض األعس الت

عتند ىل يا عند تصن ؼ الخدمات كى :

 -1نوع السو  :ح ث ميف تقع ـ الخدمات طدقان لنكع العكؽ اك الىمالم اك الماععات الت تقدـ ليا ىذه
الخدمات  .كير انر ما ختلؼ المز ج التعك ق طدقان ليذا النكع مف التقع ـ للخدمة المقدمة .

 -2درجة كثافة العمل :ح ث ىناؾ الىد د مف الخدمات الت تحتاج ا تقد ميا ىل تكار الميارات كالخدرات
ا مقدم ىذه الخدمات

مرؿ خدمات التىل ـ كالدنكؾ ككريات الط راف .كير انر ما تتكمؼ درجة رضا

الىم ؿ عل علكؾ ىاالم الىامل ف ارنام تقد ـ الخدمة.

 -3درجة اتصال العمالء :ح ث ىناؾ دىض الخدمات الت

ت از د ا يا اتصاؿ الىمالم دكريات ىذه

الخدمات مرؿ خدمات الهنادؽ كالجامىات كالخدمات الصح ة .كلذلؾ عاىـ المظير المادم للتعي الت
المرتدطة دالخدمة مرؿ النظااة كالمدان ...الخ ا تق ـ الىم ؿ لجكدة ىذه الخدمات.

 -4مستوى ميارة مقدم الخدمة :ح ث تم ؿ دىض الخدمات ىل التىق د مرؿ الخدمات الحرا ة كالمين ة
كلذلؾ اىادة ما ختار الىم ؿ مقدـ مرؿ ىذه الخدمات ددرجة مف التين كالدراعة.
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 -5ىدف مقدم الخدمة :ح ث اف تعك ؽ الخدمات الت

تيدؼ ىل

الردح ة تختلؼ عف تعك ؽ تلؾ

الخدمات الت ال تيدؼ ىل الردح ة.

 -6درجة خضوع الخدمة لمتشريعات والقوانين الحكومية :ح ث اف ىناؾ دىض الخدمات الت

تخضأ

ددرجة يد رة ليذه التكر ىات مرؿ خدمات الدنكؾ كالييردام … الخ د نما ىناؾ خدمات اخرل تخضأ
ددرجة امؿ ليذه القكان ف مرؿ خدمات النظااة.

ثانياً :خصائص وسمات الخدمات:

يمكن حصر السمات التي يتميز بيا تسوي الخدمات عن تسوي السمع الممموسة  ،فيما يمى:

 -1الخدمات أشياء غير ممموسة :دمىن

عدـ ىميان ة لمس الخدمة يما حدث ا

حالة المنتج المادم

الملمكس كمف رـ صىب عل الىم ؿ التىرؼ عل جكدة ىذه الخدمة داعتخداـ حكاعو المختلهة اللمس
كالتذكؽ كالنظر كالعمأ كالكـب.

 -2التالزم الكامل بين تقديم الخدمة واستخداميا :دمىن عدـ القدرة عل الهصؿ د ف كمت ىنتاج الخدمة
ككمت اعتيالييا .

 -3صعوبة تنميط الخدمة :دمىن عدـ ىميان ة تقد ـ خدمات متجانعة ليؿ الىمالم ح ث ختلؼ ادام مقدـ
الخدمة مف ارد ىل آخر كمف كمت آلخر.

 -4فنائية الخدمة :دمىن تالك الخدمة دىد تقد ميا كمف رـ عدـ ىميان ة تخز نيا لالعتهادة مف نتا جيا
مرة اخرل.

 -5الخدمة ال تحتاج إلى االستخدام الكثيف لقنوات التوزيع المادية :يما ىك الحاؿ ا العلأ الماد ة
كىك ما ايد عل اىم ة االتصاؿ المداكر د ف كريات الخدمات كعمال يا .

ثالثاً :األبعاد األساسية لجودة تسوي الخدمات :

ىف الجكدة ا تعك ؽ الخدمات تحيميا رالرة ادىاد ى  :عمىة مقدـ الخدمة كميارات رجاؿ الد أ

لدل كريات الخدمات كم مة الخدمات المعاعدة اك الميملة ح ث تحدد ىذه األدىاد طد ىة المكمؼ التنااع
ا مجاؿ تقد ـ ىذه الخدمات .كتعتمد ىذه األدىاد المذيكرة اىم تيا مما ل :

 -1اف عمىة مقدـ الخدمة ى

ىحدل الماك ارت اليامة ا

تعك ؽ الخدمة كخاصة ا

حالة تعك ؽ

الخدمات المين ة مرؿ الخدمات الطد ة كالقانكن ة كالمحاعد ة ىذا عالكة عل اف الخدمات المى دة ال
ميف ردىا مرة اخرل لمقدم ىذه الخدمات.

 -2اف ميارة األاراد مقدم الخدمات ى احد الماكرات اليامة للحيـ عل مدل جكدة تقد ـ ىذه الخدمات.
ح ث صىب يما عدؽ كاكضحنا عمؿ تنم ط يامؿ لميارات مقدم ىذه الخدمات ا جم أ األكمات

اجكدة ادام الخدمة مد تختلؼ مف ارد آلخر كمف كمت آلخر.
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 -3اف الق مة المضااة للخدمات المعاعدة تلىب دك انر ا الحيـ عل مدل جكدة الخدمة المقدمة .ح ث تىد
ىذه الخدمات المعاعدة احد اآلل ات التنااع ة الت تم ز جكدة دىض الخدمات عف غ رىا ك ظير ىذا
دكضكح ا مطاع الخدمات الدني ة .

رابعاً :عناصر المزيج التسويقي في قطاع الخدمات(:)7p

مجمكعة مف الىناصر اك المت رات اك األنكطة التعك ق ة المتياملة كالمترادطة المتمرلة دػ 7ps

الخدمة  ,التسعر  ,الترويج ,التوزيع ,الناس  ,عمميات تقديم الخدمة  ,البيئة المادية أو الدالئل المادية ب الت

تىتمد دىضيا عل دىض كالت تعتط أ المنظمات الخدم ة الع طرة عل يا كتنظ ميا كالتح ّيـ ديا  ,كتنع قيا
لعد احت اجات اليدؼ
اىاالن كمال مان ّ
كتىد ليا إلكداع حاجات كرغدات الزدا ف  ,كالت تتطلّب مز جان تعك ق ان ّ

العكم .

 -1تخطيط الخدمات :ك جب اف كمؿ:
ا -تحد د مز ج الخدمات المطلكب تقد مو للىمالم كما رتدط دو مف م اررات تتىلؽ داالتعاع كالىمؽ ليذا
المز ج.

ب -االىتماـ دتقد ـ الخدمات الجد دة كتىد ؿ اك ىل ام دىض الخدمات الحال ة.
 -2تسعير الخدمات :ك جب اف يدؼ ىل ما ل :
ا -اف عتخدـ مقدـ الخدمة العىر لتخه ؼ آرار التقلدات ا الطلب عل الخدمات دمىن اف مقدـ الخدمة
مينو اف خهض العىر عند انخهاض الطلب عل يا يما مينو راأ العىر ا

حالة الىيس لتنظ ـ

الطلب عل يا.

ب -ميف اعتخداـ طر قة ىجمال التيال ؼ داإلضااة ىل ىامش ردح مى ف عند تعى ر الخدمة
ا

مجاؿ خدمات ىصالح الع ارات عل

عد ؿ المراؿ .يما ميف تعى ر الخدمة المقدمة ا

كخاصة
ضكم

اتجاىات الطلب عل الخدمة كظركؼ المنااعة ا العكؽ كدخاصة ا مجاؿ الخدمات المين ة مرؿ

االعتكارات اإلدار ة كالمحاعد ة كاليندع ة كالخدمات الطد ة كالمحاماة ..الخ.

 -3ترويج الخدمات  :ك جب اف راع ا و ما ل :
ا -اف رتدط اإلعالف دالمنااأ كالهكا د كالىكا د الت

ب -اف ريز اإلعالف ا ضان عل

دحث عنيا المعتيلؾ مف كرام اعتخدامو لخدمة مى نة.

تحع ف اتجاىات الىامل ف كانطداعاتيـ تجاه ادام الخدمة المقدمة كذلؾ

لتحع ف المكمؼ التنااع للماععة المىن ة.

ت -ميف للد أ الكخص اف لىب دك انر كاضحان ا تعك ؽ الخدمات كذلؾ دعدب الىالمة الكر قة د ف الدا أ
كالمكترل .كمف رـ االتدر ب الج د لرجاؿ الد أ

ث -غالدان ما تىتمد المنكآت الخدم ة الت

عاعد عل تحع ف عمىة الماععة لدل الىمالم.

ال تيدؼ ىل

الردح عل

الدعا ة دكيؿ يد ر ح ث ترل ىذه

المنكآت اف الىم ؿ نظر ا ال الب ىل الدعا ة عل انيا ايرر مكضكع ة مف اإلعالف.
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 -4توزيع الخدمات :ك جب اف راع ا و ما ل :
 ضركرة اعتخداـ منكات التكز أ المداكر عند تكز أ الخدمات التىط

صىب ا يا اعتخداـ الكعطام مما

الهرصة لتقد ـ خدمة ااضؿ للىم ؿ كتكا ر المىلكمات المرتدة الت

تعاعد مقدـ الخدمة عل

تحع ف ادا و.

 ميف اعتخداـ الكعطام عند تكز أ الخدمات الت ال تحتاج ىل اتصاالت مداكرة مأ الىمالم مرؿخدمات د أ األاالـ كيارت التل هكف كيذلؾ خدمات كيالم العهر كالع احة.
 -5الناس (األفراد) :المكظهكف علة تقد ـ الخدمة:
تىتدر القكل الىاملة األارادب ا

مطاع الخدمات الضمانة ا

تحق ؽ النجاح ا

جم أ المنظمات الت

ألف طد ىة الخدمة المقدمة للزدكف تيكف مداكرة مىو لذا تطلب مف الىامل ف
تىمؿ ا مجاؿ تقد ـ الخدمة ّ
ا ىذا المجاؿ اف تمتىكا دخدرات كميارات االتصاؿ المداكر مأ الىمالم يؿ ذلؾ ادل ىل اعتدار الىامؿ
جزمان مف الخدمة الت

قدميا ىل الزدكف.

 -6عممية تقديم الخدمات:
تضـ يااة المياـ كالع اعات كاإلجرامات كالطرؽ كاآلل ات كالجداكؿ
ىف عمل ة تقد ـ الخدمات
ّ
كاألنكطة كاألعال ب المتدىة مف مدؿ مقدـ الخدمة لضماف تقد ـ الخدمة ىل الىمالم كي ه ة تكج و الىم ؿ
كمىاملتيـ كاعال ب جذديـ كحهزىـ عل المكارية الهاعلة ا عمل ة ىنتاج الخدمة كتقد ميا.
 -7البيئة المادية (الدليل المادي):
اف الدال ؿ الماد ة ما ى ىالَ احد عناصر المز ج التعك ق الخدم  ,كالت ى عكامؿ المح ط الد

كجم أ الدال ؿ الماد ة الملمكعة ذات الىالمة ىذ اف الىمالم يخذكف دالحعداف مرالن اعتدارات الد يكرات
كالدال ؿ الماد ة داخؿ المنظمات الهندم ة ,لذا اف دالد ة الماد ة ى النكاح الملمكعة مرؿ األراث كالد يكر
كاأللكاف كالتصم ـ الداخل كمكامؼ الع ارات كالضكضام كالعلأ الت تعيؿ الخدمة.
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الفصل السابع

التجارة االلكترونية
أوالً /طبيعة ومفيوم التجارة األلكترونية  ,وما ىي التجارة األلكترونية ؟.
ق طبيعة ومفيوم التجارة األلكترونية:

The Nature and Meaning of E-Commerce

ىف مف اىـ كادرز التطكرات الت عرايا ككيدىا اإلمتصاد الىالم

التطكر المذىؿ ا التينكلكج ا

دكيؿ عاـ كالتينكلكج ا الرمم ة عل كجو التحد د .رـ عمل ة المزج د ف ىات ف لظيكر ما ىرؼ دتينكلكج ا

المىلكمات الت مامت دتىز ز دكر تينكلكج ا اإلتصاالت د ف الدكؿ .رـ ياف مف الطد ى اف نىيس ذلؾ

عل ما ىرؼ دالتجارة األليتركن ة الت يانت ى المرحلة النكع ة الجد دة لتعكد الىالـ ا القرف الحادم

كالىكر ف.

كال تقتصر التجارة األليتركن ة  Electronic Commerceعل عمل ات الد أ كالكرام كتدادؿ العلأ

عدر األنترن ت كانما التدادالت كالتىامالت المال ة

اصدحت تكمؿ عمل ات د أ ككرام

اقد تكعىت حت

المىلكمات نهعيا  .ىذ ىف اآلااؽ الت تهتحيا التجارة األليتركن ة اماـ الكريات كالماععات كاألاراد ال تقؼ

عند ىذا الحد  .ىف مهيكـ التجارة األليتركن ة ال قؼ عند حد اعتخداـ كعا ؿ اليتركن ة ا عمل ة الكرام
كالد أ كما تدىيا مف تحكالت كتعك ات مال ة دؿ تجاكزىا ىل

تدادؿ المىلكمات كاجرام المهاكضات كى

تتىلؽ دالمكاصهات النكع ة كدراعة األعكاؽ  .ام ميف القكؿ انيا تكمؿ مىظـ مراحؿ كدكا ر عمل ة اإلنتاج.
لقد اعتخدمت الكريات اليدرل كعا ؿ اليتركن ة ألدام اعماليا اك دىض المراحؿ منيا منذ مطلأ

ددام مف نظاـ المقا ضة العلى ة ىل ع ادة القاعدة النقد ة
العدى نات مف القرف الىكر ف .يما اىلت الدنكؾ ن
الكرم ة رـ ظيكر ما ىرؼ اآلف دالنقكد الرمز ة اك الرمم ة  Digital Moneyب  .كيذلؾ ا الماععات

الت

تمحكر نكاطيا اعاعان حكؿ النقكد كدمختلؼ صكرىا كاكياليا .

ماذا ا اإلنترن ت ؟

تمرؿ يؿ صهحة ك ب  Webعل

كدية األنترن ت عنكانان

 URLب كىك ديختصار Uniform

 Resource Locatorح ث ميف اعتخداـ ىذا الىنكاف للكصكؿ ىل صهحة مى نة

 Web Siteب اك

ملؼ مى ف  .كا ىذه الحالة جب عل المعتخدـ مىراة عنكاف تلؾ الصهحة اك ذلؾ المكمأ  .كمف خالليا
ميف اإلطالع عل

مىلكمات كمنتجات اآلؼ الكريات المختلهة داإلضااة ىل

المكتري ف لد يـ حعادات اليتركن ة " الدر د األليتركن "
المتكارة الت

تىط

 E-mailب ا

عكرات المال ف مف

الكدية  .ىضااة ىل

الد انات

األحصا ات الحيكم ة كالمىلكمات المال ة كاعىار األعيـ كتهاص ؿ ى رادات األختراع

كمصادر التعك ؽ كالتكز أ كغ رىا  .ك مينؾ اعتخداـ األنترن ت لمىراة اخدار الىالـ كترمب اعىار األعيـ

كال دحث عف الزدا ف المحتمل ف كتهحص الكضأ المال

كمنامكة المكايؿ مأ المختص ف كاألطالع عل

التطكرات الجد دة كتعتط أ يذلؾ تعك ؽ كريتؾ الخاصة عدر اإلنترن ت.

ػ ما ى التجارة األليتركن ةWhat is E-Commerce :
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ى

عدارة عف مجمكعة مف التدادالت األليتركن ة المرتدطة دنكاطات تجار ة عد دة  .ىف مهيكـ

التجارة األليتركن ة ال قؼ عند حد ىعتخداـ كعا ؿ اليتركن ة ا عمل ة الد أ كالكرام كما تدىيا مف تحكالت
مال ة دؿ ا ضان تتجاكز اإلنتاج كتدادؿ المىلكمات كاجرام المهاكضات مف خالؿ ما ىرؼ دالتدادؿ األليتركن

للمىلكمات .

كمد عراتيا منظمة التىاكف االمتصادم كالتنم ة  OCDEب دينيا كدصهة عامة عل انيا " المىامالت

التجار ة الت تتـ مف مدؿ األاراد كالي ات كالت تىتمد عل مىالجة كنقؿ الد انات الرمم ة دما ا يا الصكرة

كالصكت مف خالؿ كديات مهتكحة مرؿ اإلنترن ت .كليذا المهيكـ ىك ما ذىدت ىل و منظمة التجارة الىالم ة

 WTOب  World Trade Organizationىف ىذه التجارة ت ط عمل ات اإلنتاج كالترك ج كالد أ كالتكز أ
للمنتجات مف خالؿ كدية اإلتصاالت كادكاتيا مرؿ التلهكف كالهايس كالتلهز كف كالتدادؿ األليتركن للمىلكمات

كالدر د األليتركن كاإلنترن ت مف خالؿ الك ب ب World Wide Web wwwب  .كىك مهيكـ جد د كرح
عمل ة الد أ كالكرام اك تدادؿ المنتجات كالخدمات كالمىلكمات مف خالؿ كديات آل ة كمف ضمنيا اإلنترن ت.

كالتجارة اإلليتركن ة ى نظاـ مهتكح ت ح عدر اإلنترن ت مىامالت ك تدادالت كحريات د أ ككرام

العلأ كالخدمات كالمىلكمات كال

جم أ الحريات األليتركن ة الت

تدعـ تكل د الىكا د مرؿ عمل ات تىز ز

الطلب عل تلؾ العلأ كالخدمات كالمىلكمات كعمل ات دعـ المد ىات كخدمة الزدا ف .
ىال اف ىنالؾ عدة كجيات نظر مف اجؿ تىر ؼ التجارة األليتركن ة كى :

 مف كجية نظر عالـ اإلتصاالت ىرؼ التجارة اإلليتركن ة دينيا كع لة مف اجؿ ىتصاؿ المىلكمات اك
المنتجات عدر خطكط الياتؼ اك عدر كديات اليمد كتر كع لة تقن ة .

عمل ة تطد ؽ التقن ة مف اجؿ جىؿ المىامالت التجار ة

 كمف كجية نضر األعماؿ التجار ة اي
تجرم دصكرة تلقا ة كعر ىة.

 ا

ح ف اف الخدمات تىرؼ التجارة األليتركن ة دينيا اداة مف اجؿ تلد ة رغدات الكريات

كالمعتيلي ف كالمدرام ا خهض يلهة الخدمة كالراأ مف يها تيا كالىمؿ عل تعر أ ى صاؿ الخدمة .

 كاخ انر كل س آخ انر اإف عالـ التعك ؽ ىرايا دالتجارة الت تهتح المجاؿ مف د أ ككرام كا جاد تدادؿ
المنتجات كالخدمات كالمىلكمات عدر اإلنترن ت.

ثانياً /تأريخ موجز لمتجارة األلكترونيةHistorical Development of E-Commerce :
ظيرت تطد قات التجارة األليتركن ة ا

اكا ؿ العدى نات مف القرف الىكر ف كمف اكيرىا تطد ؽ

المىامالت كالتحك الت األليتركن ة لألمكاؿ النقد ة

 EFTب  Electronic Fund Transfersكليف لـ

تجاكز ىذا التطد ؽ الكريات التجار ة الىمالمة دؿ دىض الماععات التجار ة الص رة  .ح ث ظير ما

عم

دالتدادؿ األليتركن

للد انات Electronic Data Interchanging

 EDIب كالذم كعأ نطاؽ

تطد ؽ التجارة األليتركن ة مف مجرد مىامالت مال ة ىل مىامالت اخرل مما ادل ازد اد الكريات المعاىمة
ا

ىذه التقن ة مف ماععات ككريات مال ة ىل

مصنى ف كدا ى

التجز ة كماععات خدم ة كد أ ككرام
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األعيـ عل األنترن ت كمف األعداب الت ادت ىل النمك اليد ر ا عدد تطد قات التجارة األليتركن ة ىك

عدب تطك ر الكديات كالدركتكيكالت كالدرمج ات  ,كعدب آخر ليذه الز ادة ىك نت جة ألزد اد حدة المنااعة ما
د ف الكريات.

كمف اجؿ تنه ذ ىذه التطد قات

اردىة محاكر ميمة :

عتلزـ الحصكؿ عل مىلكمات داعمة كانظمة كدن ة تحت ة اعتمادان عل

 .1األاراد  /األكخاص  /المعته د ف  /المعتخدمكف .
 .2الع اعة الىامة .

 .3المىا ر كالدركتكيكالت التقن ة .
 .4كريات اخرل.

ثالثاً /الطبيعة العممية لمتجارة األلكترونيةThe Scientific Nature of E – Commerce :
تىتدر التجارة األليتركن ة علـ جد د ا مجاؿ جد د

اإنيا مازالت تطكر مداد يا الىلم ة كالنظر ة .

كمف الكاضح اف التجارة األليتركن ة تىتمد عل دىض الىلكـ المختلهة كمنيا :

 .1علـ التعك ؽ :ىف الير ر مف األمكر الت ليا عالمة دالتعك ؽ ا الىالـ الحق ق نجد لو عالمة ا عالـ
اإلنترن ت مرؿ اإلعالنات كالترك ج كالد أ كالكرام.

 .2علكـ اليمد كتر  :تحتـ اح انان مف التميف مف ل ات الدرمجة كالكديات مف اجؿ تطك ر كاعتخداـ مكامأ
كانكام األعكاؽ األليتركن ة .

 .3نهع ة كعلكؾ المعتيلؾ :علكؾ المعتيلؾ ىك مهتاح النجاح ا تجارة الكرية للمعتيلؾ يما اف علكؾ
المكترم لو اىم ة اخرل.

 .4علـ المكارد المال ة  :تىتدر الدنكؾ كاألعكاؽ المال ة مف اىـ معتخدم
المدادالت كاألتهامات المال ة تيخذ ح انز يد انر ا عالـ اإلنترن ت.

التجارة األليتركن ة يما اف

 .5علـ اإلمتصاد :تتيرر التجارة األليتركن ة دالقكل االمتصاد ة كليا تير ر مكم عل
كامتصاد ات الدكؿ.

امتصاد ات الىالـ

 .6ىدارة انظمة المىلكمات  :كىك القعـ المعاكؿ عف ىعتىماؿ كادارة التجارة األليتركن ة ك ط ير ر مف
األمكر مرؿ تحل ؿ األنظمة ىل تيامؿ النظاـ داإلضااة ىل انظمة التخط ط كاألمف كالتنه ذ .

 .7المحاعدة كالتدم ؽ الرعم

للحعادات التجار ة  :الىمل ات الت

األليتركن ة ال تختلؼ ير انر عف المىامالت االعت اد ة.

تجرم خلؼ المياتب للمىامالت

 .8علـ اإلدارة  :جب اف تدار التجارة األليتركن ة دصكرة ج دة كدعدب تداخؿ الير ر مف الىلكـ ا علـ
التجارة األليتركن ة اإف المد ر مد تحتـ عل و تطك ر كايتكاؼ نظر ات جد دة ا علـ اإلدارة .
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 .9القكان ف التجار ة كاألخالؽ  :ىف األمكر القانكن ة كاألخالم ة مف األمكر الميمة ا

عالـ التجارة

األليتركن ة خصكصان ا األعكاؽ الىالم ة  .يما اف ي ه ة تع ر اإلنترن ت كي ه ة التىامؿ مأ الهرصة

لمف األمكر القانكن ة الميمة ا ضان .

رابعاً /خصائص وفوائد التجارة األلكترونية :

تقدـ التجارة األليتركن ة الىد د مف الم از ا كالهكا د الت

كمنيا:

ميف اف تعته د منيا الكريات كاألاراد دكيؿ يد ر

 .1عيكلة تكار المىلكمات  :ىف صدؽ ككهاا ة المىلكمات المتكاارة نعد ان عدر األنترن ت تىتدر اعاع ة
لتطك ر التجارة األليتركن ة كتىز ز الرقة ديا يكع لة ر ع ة لتدادؿ العلأ الدكل ة .

 .2اىال ة التعك ؽ كعكا د ايرر  :ىف اعتماد الكريات عل

األنترن ت ا

التعك ؽ ت ح ليا عرض

منتجاتيا كخدماتيا ا مختلؼ دقاع الىالـ دكف ىنقطاع عل مدار األردأ كعكر ف عاعة ا ال كـ ك

 263كمان ا

العنة مما كار ليد الكريات ارص ايدر لجن

المز د مف الزدا ف .

األرداح ىضااة ىل

كصكليا ىل

 .3حر ة األخت ار  :تكار التجارة األليتركن ة ارصة لز ادة مختلؼ انكاع المحالت األليتركن ة عل
األنترن ت كاضااة ىل

ذلؾ اي

تزكد الزدا ف دالمىلكمات الياملة عف منتجاتيا ددكف ام م كد

كض كط مف رجؿ المد ىات .

 .4تكا ر الكمت كالجيد  :ىف طد ىة األعكاؽ األليتركن ة  E-marketب تىمؿ دكيؿ دا ـ كدكف عطلة
مما عيؿ عل الزدا ف تكا ر الجيد كالكمت خاصة للعلأ الت تحتاج للعهر اك األنتظار يما ل س
عل يـ نقؿ ىذا المنتج ىل الد ت ك كجد داإلضااة ىل الدطامات اإل تمان ة مف انظمة الداأ المال مة

مرؿ اعتخداـ  ATMاك النقكد األليتركن ة  E-moneyب .

 .5تخه ض يلهة التدادؿ  :ح ث اف التجارة األليتركن ة تقكـ دخهض المعااة األمتصاد ة الت

تهصؿ

المنتج ف عف المعتيلي ف الذ ف دإميانيـ الق اـ مداكرة دىمل ة الكرام دكف اللجكم ىل الطرؽ الىاد ة

كتجارة الجملة  .كاميان ة طلب علأ متي هة مأ احت اجاتيـ الخاصة  .االتعل ـ ا

كمت مى ف

لخدمات كعلأ غ ر ماد ة كا ام كيؿ رمم .

 .6خهض األعىار  :كجد الىد د مف الكريات عل األنترن ت تد أ العلأ كالخدمات ديعىار امؿ مقارنة
دالمتاجر التقل د ة كذلؾ ألف التعكؽ عل

األنترن ت كار الير ر مف التيال ؼ المنهقة ا

التعكؽ

الىادم  .كدىدارة اخرل اف التعكؽ ا عصر األنترن ت ىتدر دالتعكؽ المىيكس  .االزدا ف ىـ الذ ف
حددكف المىلكمات عف العلأ كالخدمات كالىركض الت تال ـ مدراتيـ الك ار ة كرغداتيـ .

 .7يعب رضا المعتخدـ  :ىف عمل ة األنترن ت تكار اتصاالت تهاعل ة مداكرة دما ت ح للكريات
المكجكدة ا العكؽ األليتركن اك عل الكدية الىنيدكت ة األعتهادة مف ىذه المم زات لإلجادة عل
اعتهعارات الزدا ف دعرعة اا قة مما كار خدمات ااضؿ لياالم كيعب كال يـ .
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 .8تخه ض مصار ؼ الكريات  :ىف عمل ة ىعداد كتحد ث مكامأ التجارة األليتركن ة عل الك ب الكدية
الىنيدكت ة ايرر امتصاد ان مف دنام كتجز ة اعكاؽ ح ث ال تحتاج الير ر مف األمكاؿ لإلنهاؽ عل

التجي زات كاألمكر الترك ج ة كاإلدار ة ك خدمة الزدا ف ىذ تكجد مكاعد د انات عل األنترن ت تحتهظ
دتير خ عمل ات الد أ كاعمام الزدا ف ا

الكرية مما ت ح ىل

تقل ؿ الىنصر الدكرم ك ت ح ذلؾ

لكخص دمهرده اعترجاع المىلكمات.
خامساً /أقسام تطبيقات التجارة األلكترونية :

تنقعـ تطد قات التجارة األليتركن ة ىل رالرة اجزام :

 .1كرام كد أ المنتجات كالخدمات ما عم دالعكؽ األليتركن .

 .2تعي ؿ كتع ر تداؽ المىلكمات كاإلتصاالت كالتىاكف ما د ف الكريات كما د ف األجزام المختلهة للكرية
الكاحدة .

 .3تكا ر خدمات الزدا ف.
سادساً /نشاطات التجارة األلكترونيةActivities of E – commerce :
تصنؼ التجارة األليتركن ة مف خالؿ طد ىة المىامالت ىل :

 .1التجارة األليتركن ة مف الكريات ىل الكريات  Business to Businessب:
ك كار ىل يا اختصا انر دالرمز

 B2Bب كى عمل ة الد أ كالكرام ما د ف الكريات كى تمرؿ التدادؿ التجارم

األليتركن د ف كرية كاخرل  .كاغلب مىامالت التجارة األليتركن ة تنصب ا ىذه الخانة كى انظمة المىلكمات ما
د ف الكريات كتىامالت األعكاؽ األليتركن ة ما د ف المنظمات .
 .2التجارة األليتركن ة مف الكرية للمعتيلؾBusiness To – Consumer :
ك كار ىل يا اختصا انر دالرمز

 B2Cب كىك د أ العلأ كالخدمات مف الكريات للمعتيلي ف كتىامالتيا مف

خالؿ د أ التجز ة للمعتيلؾ ػ مراؿ عل ذلؾ كرية  Amazon.Comكد أ اليتب للمعتيلؾ تىتدر مف ضمف ىذه
الخانة.
 .3التجارة األليتركن ة مف المعتيلؾ للمعتيلؾ Consumer – To – Consumer :ب
ك كار ىل يا اختصا نار دالرمز

 C2Cب كىنا د أ المعتيلؾ آلخر دصكرة مداكرة كمف امرلتيا عندما قكـ

معتيلؾ ما دكضأ اعالنات ا مكمىو عل الكدية الىنيدكت ة عل األنترن ت مف اجؿ د أ األغراض الكخص ة اك
الخدرات الى ن ة  ...ىلخ  .كا ضان ىنالؾ مجاؿ المزادات عل األنترن ت مرؿ . EBay

 .4التجارة األليتركن ة مف المعتيلؾ للكرية  Consumer – To – Businessب :
ك كار ىختصا انر دالرمز  C2Bب ح ث تضـ األكخاص كاألاراد الذ ف د ىكف منتجات اك خدمات للكريات مرؿ

الكعطام

 .5التجارة األليتركن ة غ ر الردح ة : Non Profit E – Commerce
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ك كار ىل يا

 Non – PECب ح ث نجد الير ر مف الكريات غ ر الردح ة تعتىمؿ انكاع مختلهة مف التجارة

األليتركن ة مرؿ الماععات الد ن ة كاألجتماع ة كالخ ر ة مف اجؿ خهض تيال ؼ ىدارة الماععة اك لتحع ف ىدارة

الماععة كخدمة الزدا ف كالصكرة الذىن ة للكرية .

 .6التجارة اإلليتركن ة ما د ف الماععات  Within Businessب :
ك كػار ىل يػا د ػ  Intra – Organizationكتكػتمؿ علػ جم ػأ النكػاطات الداخل ػة للماععػة كالتػ غالدػان مػا تػتـ

علػ الكػػدية الداخل ػة للكػػرية كالتػ تكػمؿ تدػػادؿ المنتجػات اك الخػػدمات اك المىلكمػػات .كتمتػد ىػػذه النكػاطات مػػف د ػػأ
منتجات الكرية ىل المكظه ف ىل النكاطات الت تيدؼ مف الحد مػف يلهػة ىدارة الماععػة كتػدر ب الىػامل ف ديعػتخداـ

الكديات .

سابعاً /أنظمة المعمومات ما بين المؤسسات في التجارة األلكترونية ,وأنواع أنظمة المعمومات ما بين المؤسسات.
ػ انظمة المىلكمات ما د ف الماععات ا التجارة األليتركن ة

E – Commerce and Business Information systems
ىف انظمة المىلكمات ما د ف الماععات ىك نظاـ ردط ما د ف عدة جيات تجار ة لتكمؿ الكرية كالمزكد ف

كالمعتيلي ف .كمف خالؿ انظمة المىلكمات ما د ف الماععات عتط أ الداعة كالمكتركف تنظ ـ ك ترت ب المىامالت
التجار ة كالركت ن ة .ك تـ تدادا المىلكمات مف خالؿ كديات اتصاؿ مناعدة لي ال تـ اعتخداـ اليكاتؼ كاؿ كالكرا ؽ
الكرم ة كاإلتصاالت التجار ة .كعادقان اإف انظمة المىلكمات ما د ف الماععات يانت تتـ مف خالؿ كديات اتصاالت
خاصة كليف اإلتجاه اآلف ىك اعتخداـ األنترن ت ليذه ال ا ات .

ػ انكاع انظمة المىلكمات ما د ف الماععاتTypes of Business Information Systems :
ىنالؾ عدة انكاع كمف اىميا :
 .1التدادؿ األليتركن

للد انات

 EDIب  Electronic Data Interchangeكىذا النكع كار اتصاؿ الكريات

للكريات دصكرة آمنة عدر كديات الق مة المضااة . Value – Added Network

 .2الكدية األضاا ة  Extranetكالت تكار اتصاؿ الكريات للكريات دصكرة آمنة عدر األنترن ت .
 .3التحك ؿ األليتركن لألمكاؿ . Electronic Funds Transfer

 .4التكاصؿ المتيامؿ  : Integrated Communicationكىك عمل ة ارعاؿ الرعا ؿ األليتركن ة ككرا ؽ الهايس
عدر نظاـ مكحد لإلرعاؿ األليتركن .
 .5مكاعد الد انات المتقاعمة  Sharing Data Base:كا يا تيكف المىلكمات المخزنة ا

مكاعد الد انات مادلة

للمىا نة مف مدؿ جم أ األ طراؼ المكاري ف ا التجارة .كال رض مف ىذا التقاعـ ىك التقل ؿ مف الكمت الالزـ

.6

إلرعاؿ الد انات كاعتقداليا ىذا لـ تيف الد انات مىركضة للجم أ كالمقاعمة تجرم عدر الكديات األضاا ة .

ىدارة علعلة التزك د  : Supply Chain Managementكىك التىاكف ما د ف الكريات كمزكد يا كمعتيلي يا
ا مجاؿ التندا دالطلب كادارة ما مة الجرد كانيام الطلدات التجار ة كىك التىاكف الذم ادم ىل خهض الدضا أ

المخزكنة كال تعر أ كحف الدضا أ كالعماح دالتصن أ .
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