
العراق  \وزراة التعلٌم العالً والبحث العلمً   

 كلٌة الكوت الجامعه 

 قسم ادارة االعمال 
 

الحقٌبة التعلٌمٌة      
                     

                                    

مبادئ التسوٌق     

طارق عـرمـان عباس: عداد  ا  

 قسم  أدارة االعمال

 



العراق  \وزراة التعلٌم العالً والبحث العلمً   

 كلٌة الكوت الجامعه 

 قسم ادارة االعمال 
 

الحقٌبة التعلٌمٌة      
                     

مبادئ التسوٌق                                         

طارق عـرمـان عباس: اعداد التدرٌسً   

 قسم  أدارة االعمال

 



  االفكار المركزٌة –ج 

نظرة شمولٌة : اوال      

تعرٌؾ التسوٌق : ثانٌا      

وظائؾ التسوٌق واالنشطة: ثالثا      

الفرق بٌن مفهوم التسوٌق والمفهوم البٌعً : رابعا    

موقع ادارة التسوٌق فً هٌكل المنظمة : خامسا   



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان ٌكون الطالب قادر : اهداف الوحدة  -د

:على ان   

   التسوٌق مفهوم ٌعرؾ -1

   والوظائؾ االنشطة ٌحدد -2

   البٌعً والمفهوم التسوٌق مفهوم بٌن ٌفرق-3

  . المنظمة هٌكل فً التسوٌق ادارة موقع ٌحدد -4



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 : ٌخاطب الفاعل التسوٌق -1

   للمستهلكٌن والرغبات الحاجات -ب    للمستهلكٌن االقتصادٌة العواملأ-

   المنافسٌن اتجاهات -د                            الفرد دخل -ج

 

 :و ( التوزٌع) المكان , التسعٌر, المنتجات مراقبة التسوٌق وظائف اهم من -2

   النقل -ب                                التروٌج -أ  

   المناولة -د                               التغلٌف -ج  

 : على التسوٌق ٌركز -3

 االجل قصٌرة االهداف -ب                              السٌاسات -أ  

   االجل طوٌلة االهداف -د              االجل متوسطة االهداف -ج  

 

 ب

 أ

 د



 :الجل نجاح نشاط التروٌج فً ادارة التسوٌق  ٌجب -4
 اختٌار طرق التسعٌر  -اختٌار المنتجات الجٌدة      ب -أ

 اختٌار منافذ التوزٌع المناسبة -اختٌار وسائط التروٌج المناسبة  د -جـ 
  
 

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك





 نظرة شمولٌة لمفهوم التسوٌق
 Introductionالمقدمة    

 من ذلك وتأشر , جدا بعٌدة زمنٌة فترة ومنذ التسوٌق اهمٌة بارز بشكل اتضح

 المراحل ولمختلف , المجتمع ولعموم لالفراد الٌومٌة  الحٌاة فً تأثٌره خالل

 ارتباطا التسوٌقً النشاط فً الحاصل والتطور النمو عملٌة فارتبطت , والعصور

 . فٌه تطرأ التً المختلفة والتغٌرات المجتمع فً الحاصلة التطورات مع وثٌقا

 فً اوربا شهدتها التً الصناعٌة الثورة اعقاب فً والمهم الواضح التطور وكان

   الواسع االنتاج عملٌات فً كبٌر بشكل االلة ودخول عشر الثامن القرن نهاٌة
Mass production ًواالفراد السوق على انعكست جدٌدة تغٌرات افرزت والت  

 وعالقات وتفاعالت بصٌغ ولكن , الحاضر وقتنا الى اثاره لتحدد فٌه المتعاملٌن

 العاملة المختلفة المنظمات على كان سواء , الوقت بذات وخطٌرة ومتطورة جدٌدة
 . معها المتعاملٌن الزبائن او السوق فً
 



القٌام بأنشطة االعمال المختلفة الحداث تدفق مباشر للسلع والخدمات من المنتج الى ) 

 ( المستهلك أو المستعمل
:ومن تعارٌؾ التسوٌق هً  

هً مجموعة من االنشطة المتكاملة التً توجه من خاللها تدفق السلع والخدمات من  -
. المنتج الى المستهلك او المستخدم النهائً   

هو اداء المنشاة للفعالٌات الالزمة من تسعٌر وتروٌج وتوزٌع المنتوجات سلع  -

وخدمات تبعا لحاجات وطلبات المستهلك االخٌر او المشتري الصناعً الحالٌة او 
 المتوقعة

هً العملٌة التً تنطوي على تخطٌط وتنفٌذ المفاهٌم أو التصورات الخاصة باألفكار  -

والسلع والخدمات وتسعٌرها وتروٌجها وتوزٌعها لخلق عملٌات تبادل قادرة على 
 تحقٌق أهداف األفراد والمؤسسات

وهواٌضا الجهد المبذول لتلبٌة رؼبات الناس من خالل انسٌاب البضائع والخدمات من 
.المنتج الى المستهلك وتحقٌق اهداؾ المنظمة   

 

Marketing definition



والتسوٌق ٌشمل العدٌد من االنشطة التً تساعد على اٌجاد وانتقال ما نرغب فً تسوٌقه ومن تلك 

:النشاطات   



:االختبار الذاتً االول   

عرؾ التسوٌق  -  

 المزٌج استراتٌجٌات باسناد المستهلك الى المنتج من والخدمات السلع انسٌاب عملٌة

   المنظمة اهداؾ وتحقٌق والرؼبات الحاجات الشباع التسوٌقً



تقوٌم احتٌاجات 

 المستهلك

تكامل الجهود 

 التسوٌقٌة

اشباع حاجات 

 المستهلك

تحقٌق اهداؾ 

 المنظمة



دراسة البٌئة وبحوث السوق  -1  

دراسة سلوك المستهلك  -2  

تصمٌم وتشكٌل المنتجات   -3  

التسعٌر    -4  

توزٌع  -5   

التروٌج  -6  

المسوؤلٌة االجتماعٌة -7  

الوظائف االدراٌة -8   

 



 المفهوم البٌعً مفهوم التسوٌق

المستهلك كحجر زاوٌة ألٌة  على  التركٌز

 استراتٌجٌة تسوٌقٌة للمؤسسة 

 ٌهتم بالمستهلكٌن كافراد ولٌس كجماعات 

اهداؾ طوٌلة االجل 

العملٌة التسوٌقٌة عملٌة ذات اتجاهٌن 

 اهتمام االدارة بتفعٌل وظٌفة التخطٌط ووضع معاٌر

مستخلصة من االهداؾ لمقارنة الخطط الموضوعة 

 .باالداء الفعلً 

 التفهم التام لرؼبات واحتٌاجات المستهلكٌن. 

 باحثة بعمق عن المعلومات ثم التكٌٌؾ المستمر

 (بحوث التسوٌق) تجاه البٌئة من خالل    

 ٌسود مفهوم التسوٌق فً ظل الوفرة وحدة المنافسة

 بٌن المنظمات

 التركٌز على المبٌعات 

 االهتمام بالمستهلكٌن كمجموعة 

التركٌز على االهداؾ القصٌرة االجل 

 عملٌة ذات اتجاه واحد 

 عدم اهتمام االدارة بالتخطٌط ومقارنة  الخطط

 باالداء الفعلً من خالل وظٌفة الرقابة

 تفهم ضٌق لرؼبات واحتٌاجات المستهلك. 

 االنتاج من ثم البٌع بدون تقوٌم احتٌاجات

 المستهلكٌن

 النظرة المتوجهة نحو داخل المنظمة لٌست

 مبالٌة لوتٌرة التؽٌر البٌئً

 ٌسود مفهوم البٌع فً ظل الندرة وانعدام

 .المنافسة 



 , االساسٌة المنظمة انشطة احد باعتباره التسوٌق اهمٌة تظهر

 المدخالت على منها (تستورد) تحصل البٌئة على مفتوحة منظومة هً المنظمة وان 

 ادارة دور ٌاتً  النهائً بشكلها المنتجات اي  , المخرجات  (تصدرلها) وتعطٌها

             الزبائن  الى والخدمات السلع من المنظمة منتوجات بٌع تتضمن التً التسوٌق

 والعمل واحتٌاجاتهم رغباتهم على التعرف بعد وذلك ( وسٌطة ومنشأت مستهلكٌن من )

 مؤشرات من واالستفادة. المناسبٌن والمكان الزمان وفً والنوع الكم فً اشباعها على

 , التفاعل ذلك لزٌادة المنظمة وتوجٌه البٌئة التغٌرات تفسر التً العكسٌة التغذٌة

 . المنظمة اهداف من كم اكبر على للحصول

موقع ادارة التسوٌق فً الهٌكل التنظٌمً للمنظمة 



ٌعمل المدارء فً مختلف مستوٌات الهٌكل التنظٌمً فً مجموعة متنوعة ومتكاملة 

:من االنشطة االساسٌة  للمنظمة التً تأخذ شكل اربع ادارات هً   

 
  ادارة العملٌات 

ادارة التسوٌق 

 ادارة الموارد البشرٌة 

 االدارة المالٌة 

:الى جانب االدارات االربع االساسٌة هناك ادارات مساعدة ومساندة تتضمن    

   ادارة البحث والتطوٌر 

ادارة القانوٌة 

 ادارة المكتبٌة 

  االدارة الخدمات المساعدة 

 
 وحسب احتٌاجات المنظمة وفلسفة ادارتها 





لممم ٌعممد التسمموٌق ذلممك النشمماط الممذي ٌتضمممن انسممٌاب السمملع والخممدمات مممن مراكممز 

بل اصبح ٌمثل مختلمف الجهمود التمً تسمتهدف , االنتاج الى مواقع االستهالك حسب

وترجممة الرغبات واحتٌاجات المستهلك االخٌر او المشتري الصمناعً التعرف على 

هذه االحتٌاجات والرغبات الى منتوجات او خدمات قادرة على اشباع الحاجمات ممن 

لذلك لم ٌعد التسوٌق تابعما لوظٌفمة االنتماج بمل . حٌث الكم والنوع والزمان والمكان 

اصبح سابقا علٌه باعتبار ان الهدف النهائً الٌة منشاة هو انتاج السلع والخمدمات 

ممما ٌعنمً , ( الصمناعٌة ) التً تودي الى اشباع الحاجات االستهالكٌة او الوسمٌطة 

 .انه البد للنشاة من التعرف علٌها وتحدٌدها بشكل واضح 

 



-:االختبار الذاتً  الثانً   

:اكمل الفراغات التالٌة بما ٌناسبها   

تكامل الجهود  -2تقوٌم احتٌاجات المستهلك  -1مراحل النشاط التسوٌقً هو  -1   
.ــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      -3التسوٌقٌة    

 
.ٌسود مفهوم التسوٌق فً ظل الوفرة وـــــــــــــــــــــــــــــ -2  

 

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فألٌك ذلك االختبار 



:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:التسوٌق هو القٌام بانشطة االعمال المختلفة الحداث تدفق مباشر للسلع والخدمات من  -1  

من المنتج الى المستهلك    -المورد الى المنتج      ب  -أ      
من المورد الى المستهلك  -من المنتج الى المورد   د -ج       

 
:  ادارة التسوٌق باحثة بعمق عن المعلومات ومن ثم التكٌٌؾ المستمر تجاه البٌئة من خالل  -2

ادارة العملٌات  -بحوث التسوٌق     ب -أ      
السٌاسات والبرامج  -ادارة االفراد        د -ج      

     

 ب

 أ



لم ٌعد التسوٌق ذلك النشاط الذي ٌتضمن انسٌاب السلع والخدمات من المنتج الى  -3

المستهلك فحسب بل اصبح ٌمثل جمٌع الجهود المبذولة التً تستهدؾ التعرؾ على 

الحاجات والرؼبات للمستهلكٌن والقدرة على اشباع هذه الحاجات والرؼبات من حٌث 

: الكم والنوع و   

المظهر    -الصورة المثلى      ب -أ    
الترتٌب  -الزمان والمكان      د -ج  

 
اتفق الكتاب والباحثون فً التسوٌق ان المزٌج التسوٌقً  ٌتكون من اربعة عناصرهً  -4

: السعر  و ,المكان , المنتج    

التورٌد    -التعبئة      ب -أ     

التروٌج  -التؽلٌؾ    د -ج     

 ج

 د



عممان ,اثمراء للنشمر والتوزٌمع , التسموٌق اسمس ومفماهٌم معاصمرة, ثامر ,البكري -1
 2006,االردن ,
الطبعة ,مبادئ االدارة مع التركٌز على ادارة االعمال ,خلٌل محمد حسن , الشماع  -2

 2007,االردن , عمان,دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة,الخامسة 
اساسمٌات ,سمرور علمً ابمراهٌم سمرور ,تعرٌب ,جاري ,فلٌب وارمسترونج,كوتلر -3

 2009,المملكة العربٌة السعودٌة , الرٌاض , دار المرٌخ للنشر ,التسوٌق 





  االفكار المركزٌة –ج 

تعرٌؾ المزٌج التسوٌقً : اوال      

تحدٌد عناصر المزٌج التسوٌقً االربعة: ثانٌا      
التروٌج ,( السوق )المكان ,السعر     عناصر المزٌج : ثالثا       ,

 المنتج



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



:بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة  -د  
 
 
 

 المنتج االربعة عناصره وتحدد التسوٌقً المزٌج مفهوم تعرؾ -1

 . (السوق) والمكان والسعر

 

 



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 : من استخلصت التً االستراتٌجٌات من مجموعة هو الفاعل التسوٌق المزٌج -1

 التسوٌق وظائف -ب   التسوٌق مفاهٌمأ-

   المنظمة انشطة -د        المدٌر وظائف -ج

 

 : علٌها المتفق التسوٌقً المزٌج عناصر من -2

  المنتج , السعر, التغلٌف, النقل -ب      التروٌج,المكان, السعر, المنتج -أ  

 الشكل, المنتج, التعبئة, التوزٌع -د  الشحن, التروٌج, التغلٌف , المناولة -ج  

 

 : من مزٌج هو المنتج -3

 والمالٌة االقتصادٌة الخصائص -ب   المعروفة وغٌر المعروفة الخصائصأ-

    المتوفرة وغٌر المتوفرة -د    الملموسة وغٌر الملموسة الخصائص -ج

 

 ب

 أ

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك



وهذا المزٌج عبارة عن مجموعمة , ومنهج  للسوق هو إطار ٌساعد على بناء وتشكٌل طرٌق 

وٌعتبر همذا ..والتً تعرض على المستهلك وتؤثر علٌه, من المتغٌرات التً ٌمكن التحكم فٌها 

 ..الممممممممممممزٌج أعممممممممممممدة التسممممممممممموٌق المهممممممممممممة المممممممممممذي ٌعتممممممممممممد علٌهممممممممممما المسممممممممممموق

 

عنصمممر لهمممذا الممممزٌج ولكمممن بعمممد التصمممنٌف والتحدٌمممد اتفمممق غالبٌمممة  16ذكمممر ماٌزٌمممد عمممن 

 ..أساتذةاإلدارةوالتسممممممممممممممممممممممممممممممممموٌق علمممممممممممممممممممممممممممممممممى ممممممممممممممممممممممممممممممممممزٌج معمممممممممممممممممممممممممممممممممٌن

 
 4ps   وتسمى  وٌتكون هذا المزٌج من أربعة عناصر  

  المزٌج التسوٌقً
 



 :فعالٌات التسوٌق 
 

 ٌتكون نشاط  التسوٌق من مجموعة مترابطة من الفعالٌات ٌطلق علٌها اسم

 

 ( :  Marketing Mix( )المزٌج التسوٌقً )  
 

وتعتمممدها  ( وممما ٌتفممره عنهمما مممن سٌاسممات )الممذي هممو مجموعممة مممن االسممتراتٌجٌات 

 االدارة بهدف اشباع رغبات وحاجات المستهلك االخٌر او المشتري الصناعً 

 التروٌج ,   السوق   , التسعٌر     ,  المنتوج                  

 

 

 





:االختبار الذاتً االول    

عدد عناصر المزٌج التسوٌقً  -  

   التروٌج -4    المكان -3   السعر -2   المنتج -1



 المنتج
قد ٌكون شًء ما أو خدمة أو سملعة أو نشماط أو شمخص أو مكمان أو قمرار أو مرسموم 

فمالمنتج المذي نحصمل علٌمه أو المذي ٌمتم شمراؤه ممن قبمل   أو قانون أو منظمة أو فكرة

 الناس لٌس ذلك الشًء المادي الذي نحصل علٌه بقدر 

لذا على رجل التسوٌق إن ال ٌنظر إلى المنتج على انمه   ماهوثمن الشباع  رغبة معٌنة

الن النماس تبحمث عمن   مجموعة ممن الصمفات المادٌمة النمه اذا فعمل ذلمك ٌكمون مخطم 

لمذا فمان رجمال التسموٌق ال ٌقمدمون سملعة أو خدممة بقمدر   منفعة واشباع لحاجة معٌنة

المنافع الخاصمة بتلمك السملع أو الخمدمات الن قٌممة المنتجمات تتحمدد وفقما لمنافعهما لمذا 
 .ٌجب تخطٌط المنتجات بشكل جٌد قبل انتاجها وطرحها فً السوق

 

وتعرف السلعة بأنها ذلك المزٌج من المكونات المادٌة والغٌر المادٌة والتً ٌشمترٌها 
  المستهلك جمٌعا وفً آن واحد وذلك لهدف إشباع حاجة من حاجاته المتعددة 



 (السعر  (التسعٌر

 
هو عملٌة موازنة المنافع التً ٌحصل علٌها المشتري أو المستهلك بالقٌم النقدٌة التً 

 ٌدفعها وهً عملٌة ترتبط باعتبارات اقتصادٌة وسلوكٌة متعددة وكثٌرة 

 
 
 السعر هو الذي ٌحدد الربح•

 
 
 السعر هو سالح لكسب حصص فً السوق•

 
 
 السعر هو وسٌلة للتاثٌر على جودة المنتج•
 



 المكان  السوق
 

 ببساطة هً مكان تواجد البائع والمشتري والمنتج والمستهلك 
 

أي مكممان تبممادل والتقمماء المشممتري بالبممائع أو البممائع بالمشممتري أي إن السمموق هممو 

المكممان الممذي ٌممتم عممن طرٌقممه بٌممع المنممتج وعرضممه فالسمموق هممو عنصممر اساسممً فممً 

 :التسوٌق والسوق 

 
 
 مكان تواجد المنتج  -
 مكان تواجد المستهلك -
 مكان تواجد المشتري -
 مكان تواجد المنافسون -
 مكان عرض السلعة والطلب علٌها وتسعٌرها  -

  
 



 التروٌج
 التروٌج من هذا المنطلق ما هو اال الواجهة التى تهدف المؤسسة من خاللها 

 .ما لدٌها من سلع أو خدمات الى المستهلكٌن المستهدفٌن 
 

للقٌام بالشراء ونجد أن التروٌج ٌتغلب على مشكلة جهل المستهلك بالمعلومات الالزمة 

بتقدٌم المعلومات عن الشركة , السلعة , العالممة التجارٌمة , األسمعار , وفمرة السملعة , 

كممما ٌتغلممب التممروٌج علممى تراخممى المسممتهلك فممى الشممراء باغرائممه . اسممتخدمات السمملعة

وخلق حالة نفسٌة معٌنة ٌتقبمل المسمتهلك بمقتضماها مما ٌقمدم الٌمه وبمعنمى آخمر إغمراء 

 .المسمممممممممممتهلك أن ٌتصمممممممممممرف بطرٌقمممممممممممة معٌنمممممممممممة ٌرضمممممممممممى عنهممممممممممما البمممممممممممائع 
  

 



:اكمل الفراغات التالٌة بما ٌناسبها   

( السوق )المكان  -2المنتج   -1عناصر المزٌج  ا التسوٌقً هو  -1   
.ــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      -3التسوٌقٌة    

 
ٌعتبر المزٌج هو اعمدة التسوٌق المهمة الذي ٌعتمد علٌها المسوق ذكر ما ٌزٌد عن  -2

عنصر لهذا المزٌج ولكن اتفق ؼالبٌة اساتذة الدارة  والتسوٌق على ان ٌكون  16

.المزٌج من ــــــــــــــــــــــــــــ ٌسمى ـــــــــــــــــــــــــ  

 

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فألٌك ذلك االختبار 



:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:تعرؾ السلعة بأنهاذلك المزٌج من المكونات المادٌة وؼٌر المادٌة وذلك ٌقتنٌها المستهلك -1  

لكسب االرباح   -الشباع حاجة ورؼباته    ب  -أ      
لتنمٌة السوق   -لتحقٌق االهداؾ        د -ج       

 
حصص السوق  ,الربح  -الحاجة  والرؼبة ب -أ:     السعر هو الذي ٌحدد  -2  

كمٌة االنتاج  -عالقة المستهلك بالمنتج د -ج      
     

 أ

 ب



:تصنؾ المنتجات الى سلع وافكار و  -3  

مواد مساعدة     -مواد اولٌة     ب -أ    
مواد اساسٌة   -خدمات        د -ج      

 
: المزٌج التروجً ٌتكون من  -4  

التعبئة  والتؽلٌؾ والمناولة والخزن      -أ     

التورٌد والشراء والعملٌات    -ب     

التخطٌط واتخاذ القرار والتنظٌم والرقابة   -ج     

البٌع الشخصً ,تنشٌط المبٌعات ,االعالن والدعاٌة والعالقات العامة  -د     

 ج

 د



عممان ,اثمراء للنشمر والتوزٌمع , التسموٌق اسمس ومفماهٌم معاصمرة, ثامر ,البكري -1
 2006,االردن ,
الطبعة ,مبادئ االدارة مع التركٌز على ادارة االعمال ,خلٌل محمد حسن , الشماع  -2

 2007,االردن , عمان,دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة,الخامسة 
اساسمٌات ,سمرور علمً ابمراهٌم سمرور ,تعرٌب ,جاري ,فلٌب وارمسترونج,كوتلر -3

 2009,المملكة العربٌة السعودٌة , الرٌاض , دار المرٌخ للنشر ,التسوٌق 





 النظرة الشاملة 

 تقنٌات قسم الثانٌة المرحلة طلبة : المستهدفة الفئة -أ

 التعلٌم هٌئة فً كوت التقنً المعهد فً المواد ادارة

  التقنً

 , الممثلون هً  البٌئة مفهوم ان : وموضعاتها الوحدة مبررات -ب

 بناء على التسوٌق ادارة مقدرة على تؤثر التً التسوٌق خارج الواقعة والقوى

 ماهً الطالب وٌفهم . علٌهم والحفاظ المستهدفٌن العمالء مع ناجحة عالقات

 صممت لذلك ( والجزئٌة الكلٌة) والخارجٌة الداخلٌة التسوٌقٌة البٌئة مكونات

 .النمطٌة الوحدة هذه



االفكار المركزٌة  –ج   
 
 

تعرٌؾ البٌئة التسوٌقٌة : اوال      

تحدٌد مكونات البٌئة الداخلٌة : ثانٌا      

تحدٌد مكونات البٌئة الخارجٌة:ثالثا      

 

 

 

 

   



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



:بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة   
 
 

   التسوٌقٌة البٌئة تعرؾ -1

 والخارجٌة الداخلٌة البٌئة مكونات تحدد-2

  



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 : الى تنقسم التسوٌقٌة البٌئة -1

  وخارجٌة داخلٌة -ب   وكبٌرة صغٌرة بٌئةأ-

   مؤثرة وغٌر مؤثرة -د         ومفتوحة منغلقة -ج

 

 : هً الجزئٌة البٌئة -2

    للمنظمة الداخلٌة المكونات من -أ  

   التسوٌقً المزٌج عناصر احدى هً -ب 

                                             العامة الخارجٌة البٌئة مكونات من هً -ج 

   المنظمة من القرٌبة الخارجٌة البٌئة مكونات من هً -د

 

 ب

 د



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك



 Marketing environmentالبٌئة التسوٌقٌة  

 مجموعة على تحتوي , ومعقدة متحركة بٌئة ظل فً بعامة االعمال منظمات تعمل

 العلٌا االدارة تتخذها التً القرارات مجمل فً بالػ اثر لها ٌكون التً المتؽٌرات من

 , اعمالها فً االخرى الجوانب أو التسوٌقً بالجانب عالقة له كان ما سواء .للمنظمة

 ابرز من المنظمة على البٌئً التأثٌر عد فقد وعلٌه. مباشرة ؼٌر او مباشرة بصورة و

المستقبلً عملها الفاق االستراتٌجً التخطٌط بعملٌة للقٌام دراستها الواجب المتؽٌرات  
  وقد عرؾ كوتلر بٌئة التسوٌق 

  :هً 
والقوى الواقعة خارج التسوٌق التً تؤثر على مقدرة ادارة التسوٌق , الممثلون   

.على بناء عالقات ناجحة مع العمالء المستهدفٌن والحفاظ علٌهم  
 



 :وتتكون البٌئة التسوٌقٌة من 
  Interna environment: البٌئة الداخلٌة 

  
 External environment: البٌئة الخارجٌة 

  
 :وتقسم البٌئة الخارجٌة  الى نوعٌٌن

  
     microenvironmentالبٌئة  الجزئٌة 

  
 macro environmentالبٌئة الكلٌة    



 البٌئة الخارجٌة

 البٌئة الجزئٌة المحٌطة بالمنظمة القرٌبة منها

 

 

 المنظمة
 الموردون

 الزبائن

 المنافسون

 وسطاء التسوٌق

 الجمهور

 البٌئة الدٌمغرافٌة

 البٌئة الطبٌعٌة

 البٌئة االقتصادٌة

 البٌئة السٌاسٌة

 البٌئة الثقافٌة واالجتماعٌة البٌئة التكنولوجٌة



 اوال : البٌئة الداخلٌة 
والتً ٌمكن السٌطرة علٌها نسبٌا قٌاسا بما هو , هً المتؽٌرات الداخلٌة فً المنظمة 

لكونها تمثل االنشطة واالعمال التً تقوم بها . علٌه بالنسبة للمتؽٌرات البٌئٌة الخارجٌة 

وما ٌستوجب منها التخطٌط المسبق لها وتنفٌذها بالشكل الذي ٌقود الى تحقٌق ,المنظمة 
:وتقسم البٌئة الداخلٌة لنوعٌن .المنظمة الهدافها   

 العناصر ؼٌر التسوٌقٌة 
هً مجموعة الوظائؾ التً تقوم بها الشركة اضافة الى وظٌفة التسوٌق وكما سبق   

االشارة فً الفصل االول بانه الٌمكن ان تعمل ادارة التسوٌق بمعزل عن بقٌة االدارات 
:والتً هً .االخرى فً الشركة   

ادارة العملٌات -  
ادارة الموارد البشرٌة -  
االدارة المالٌة  -  
القانونٌة , البحث والتطوٌر  -  
موقع الشركة فً السوق  -  
 



 ( التسوٌقً المزٌج ) التسوٌقٌة العناصر
  

         وهً للمنظمة التسوٌقً البرنامج فً االربعة بالمتؽٌرات التوسٌقً بالمزٌج وتتمثل

 من نسبٌا علٌها السٌطرة ٌمكن المتؽٌرات وهذه ( المكان , التروٌج , السعر , المنتج )

 التسوٌقٌة البٌئة مع المرتبطة الخاصة اهدافها وتحقٌق النجاز المنظمة ادارة قبل

 علٌه تركز الذي الرئٌسً المحور المستهدؾ السوق او المستهلك ٌمثل والتً. الدٌنامٌكٌة

 مهم اساس ٌكون المستهدؾ السوق تحدٌد فان وعلٌه. للمنظمة التسوٌقٌة االنشطة كافة

 السوق ذلك حاجات اشباع نحو اساسا والمنصب التسوٌقً المزٌج برنامج لصٌاؼة

 متكاملة مجموعة ) انه على التسوٌقً المزٌج تعرٌؾ وٌمكن .بالمستهلكٌن عنه والمعبر

 الموجهة واالنشطة , البرامج , السٌاسات , التكتٌك , التفصٌلٌة الستراتٌجٌات من
 .( التسوٌقٌة اهدافها النجاز الشركة تمتلكها التً الموارد نحو بمجملها

 



 البٌئة الخارجٌة
 

:البٌئة الجزئٌة : اوال   
 
 للعملٌات مدخالت تمتلك ان دون الشركة تعمل ان ٌمكن ال :  Suppliers الموردون -

 نصؾ او االولٌة للمواد كان وسواء المجهزون فان وبالتالً الحقا بها تقوم التً

 البٌئة فً ومؤثرا اساسٌا جزءا ٌعتبرون الخدمات وحتى الصنع التامة او المصنعة

 المحدد وعملها نشاطها تمارس ان للشركة امكن لما وجودهم ال لو اذ. للمنظمة الجزئٌة

 استمرار لضمان معهم االمد وبعٌدة متٌنة عالقة بناء فً ٌستوجب ما وهذا . مسبقا لها
  والمناسب الدقٌق بالشكل انشطتها الستمرارٌة مستلزمات من المنظمة تحتاجه ما تدفق

  



 :Marketing Intermediariesوسطاء التسوٌق  -

تعتمد المنظمة فً الؽالب على الوسطاء فً تنفٌذ عملٌة اٌصال منتجاتها او خدماتها عبر  

وٌمكن تقسٌم . الوسطاء سواء كانوا افراد او منظمات الى االسواق التً تتعامل معها 

الوسطاء الى نوعٌٌن اساسٌن هماالحلقات الوسٌطة من الباعة بٌن الشركة والسوق 

والذٌن ٌمكن تسمٌتهم بالوسطاء والمتمثلٌن بشكل خاص بتجار الجملة والتجزئة 

المنظمات الوسٌطة التً تقدم التسهٌالت وبما ٌخدم عملٌة التسوٌق برمتها (. المفرد)
 .الخ....والمتمثلة بخدمات النقل منظمات االقراض والتموٌل المخازن 

وكلهما ٌكونان حلقة وسٌطة بٌن الشركة والسوق من جانبهم والشركة والمجهزون من 

 جانب اخر وهما جزءا مما ٌصطلح علٌه بقنوات التوزٌع

الزبائن هم االفراد والمنظمات االخرى التً تحصل على  :Customersالزبائن  -

مخرجات المنظمة من السلع والخدمات مقابل تبادل اشٌاء اخرى تقدم الٌها وٌمكن ان 

ٌحصل التبادل اما مباشربٌن المنظمة والزبائن او من خالل منظمات اخرى وسٌطة 

,  المنظمات الصناعٌة , المستهلكٌن النهائٌن ) وتتكون اشكال عمالء المنظمة من 
 (واالسواق العالمٌة , الحكومة , الوسطاء والتجار 

 



 وخدمات سلع تقدم التً المنشات هم المنافسون :Competitors المنافسون-

 عمل من اخرى مجاالت فً المنافسة تحصل كما . المنشاة تقدمه لما مشابهة

 ٌدخل ان وٌمكن , المدخالت على الحصول فً الؽٌر مع منافستها مثل المنشاة

 تظهر ان او , جدد منافسون المنشاة فٌه تعمل الذي النشاط او القطاع فً

 تراعً ان ٌجب لذلك ,واالرباح المبٌعات فً ٌؤثر مما منافسة جدٌدة منتوجات

 االنتاج تكلفة من تزٌد ان ٌمكن التً  فً التؽٌرات هذه المنشاة فً التسوٌق ادارة

 .التجارٌة والعالمة للمنتجات الزبائن ووفاء التزام مدى وعلى والبٌع

 
مجموعة لها ) كما عرفها كوتلر هً :  Publicالجمهور او العامة من الناس  -

او لها التأثٌر على , او محتمل بمقدرة التنظٌم على تحقٌق اهدافه , اهتمام فعلً 

 (تحقٌق اهدافه



: ثانٌا البٌئة الكلٌة   

وهً كافة العناصر والمتؽٌرات التً ٌكون لها تأثٌر كبٌر على  

المنظمة وما ٌترتب على ذلك من محدودٌة فً قدرات المنظمة 

لما تتسم به هذه المتؽٌرات من عدم القدرة فً , على مواجهتها 

.السٌطرة علٌها   



 اعراقهم , السكان اعمار الؽالب فً الدٌمؽرافٌة العوامل تتضمن : الدٌمغرافٌة البٌئة -1

 مستوٌات , الجنس , الثروة انخفاض او ارتفاع , اعدادهم فً الجؽرافً توزٌعهم ,

 تأثٌرا المتؽٌرات اكثر من المتؽٌر هذا وٌعد. الخ... السكان على وتوزٌعه الدخل

 وعلٌه االسواق ٌكونون الذٌن االفراد على اساسا ٌرتكز النه التسوٌقً بالنشاط وارتباطا

 فً الحاصل النمو معرفة فً اثر من له لما المتؽٌر بهذا كثٌرا ٌهتمون المسوقٌن فان

 ومن الجؽرافٌة مواقعهم الى تبعا لهم المختلفة الخصائص فً الحاصلة والتؽٌرات السكان

 التؽٌر -2 النمو واتجاهات السكان عدد -1  هً التسوٌقً نشاط فً المؤثرة العوامل اهم

 فً االختالؾ -4 المتعلمٌن نسبة ارتفاع -3 العائلة وحجم للسكان العمري التوزٌع فً

 . االستهالك



 بالمنظمة المحٌطة المتؽٌرات اعقد من البٌئً المتؽٌر هذا ٌعد : االقتصادٌة البٌئة -2

 هذا ٌرتبط. لها تهدٌد مقابل او مورادها فً لالنتعاش فرصة من ٌمثله لما , لبقائها وتهدٌدا

 هو لما الطلب على التاثٌر فً المستهلكٌن وقدرة لالفراد الدخل مستوى بدراسة المتؽٌر

 حاجاتهم الشباع نقود من انفاقه من ٌستطٌعون وما .السوق فً وخدمات سلع من معروض

  الفائدة بمعدالت ٌتعلق فٌما تتأشر العامل لهذا الرئٌسٌة المفاتٌح ولعل. الثانوٌة او االساسٌة

 ولعل . الخ.... الوطنً الناتج اجمالً , للمستهلك النهائٌة السلع اسعار , البطالة معدالت ,

 دورة او االقتصادٌة بالدورة ماٌسمى هو العام البٌئً المتؽٌر هذا فً تأثٌرا االكثر الجانب
   : التالٌة االربع بالمراحل تتمثل والتً  Business Cycle االعمال

   (االزدهار) الرخاء  -1
 الركود -2
 الكساد  -3
 االنتعاش -4
 



 المسوق ٌحتاجها والتً االنتاج عملٌات فً الداخلة الطبٌعٌة بالموارد تتمثل والتً : الطبٌعٌة البٌئة -3

 القسوة جراء من االخٌرة الثالث العقود فً العوامل هذه اهمٌة ازدات وقد. التسوٌق انشطة من الكثٌر فً

 المخاطر عن فضال الماء او الهواء فً كان سواء الحاصل البٌئً والتلوث, الطبٌعٌة الموارد استخدام فً

 المخاطر وٌضا االرضٌة بالكرة المحٌط الفضاء فً االوزون ثقبة حدوث جراء من والمحتملة الحاصلة

 اجتماعٌة حركات ظهرت لذلك . الخ ... المنجمد القطب فً الجلٌد وذوبان الحراي الحتباس من االخرى

   هو التسوٌق فً جدٌد مفهوم ظهر فقد وبالتالً . علٌها والحفاظ البٌئة حماٌة الى تدعوا واستهالكٌة
 المسؤولة والفعالٌات االنشطة من واسع مدى ٌتضمن والذي  Green Marketing االخضر التسوٌق

 والتؽلٌؾ التعبئة اسالٌب فً والتؽٌٌر للسلع االنتاج عملٌات تحوٌل عبر للبٌئة صدٌقة منتجات تقدٌم عن

 فضال الطبٌعٌة الموراد على للحفاظ المواد تدوٌر اعادة نحو التوجه الى االمر وٌمتد , التوزٌع وانشطة

 . صحٌة مخاطر من له ٌتعرض ان ٌمكن مما المستهلك حماٌة عن



 الجهة لكونها الحكومٌة بالبٌئة اٌضا تسمٌتها وٌمكن : والقانونٌة السٌاسٌة البٌئة -4

 منظماتها وعبر الدولة فً السٌاسً التأثٌر تقود والتً , القانونً التشرٌع صاحبة

 للدخول دفعها مما اخر بعد ٌوما الدولة عاتق على الملقاة المهام ازدات وقد . المختلفة

 التدخل ذلك فً الؽالبة الصفة ان اال , الوقت نفس فً ومشارك كمنظم االسواق الى

 هذه التنظٌم وعملٌة. الحاالت معظم فً مشاركا كونها من اكثر منظما كونها فً تتمثل

 جانب من المنظمات عمل تنظم التً والتشرٌعات القوانٌن سن خالل من بوضوح تتسم

 اال لالفراد الحقوق تمنح كونها بالرؼم . اخر جانب من لالفراد الٌومٌة بالحٌاة واالهتمام
 . المنظمة اداء على ضاؼط اطار بمثابة تعد الوقت بنفس انها

 



 على االثر ذلك وٌنعكس لالفراد الٌومٌة الحٌاة على كبٌر اثر ذا المتؽٌر هذا ٌعد : التكنولوجٌة البٌئة -5
 : خالل من للمنظمات التسوٌقً االداء

  بعد عن التسوٌق فرصة له اتاحت بما المستهلك لحٌاة( واستخدامها التكنولوجٌا ادخال ) اتمتة نحو االتجاه -أ
   . ( الالسلكٌة االتصاالت , االنترنت شبكات ).

 قد والذي, المستهلك مع التعامل اسالٌب على وانعكاسها التكنولوجٌا مجال فً الحاصل الكبٌر التطور -ب

 البٌع مكائن فً حاصل هو كما. عنه بدال االلة واحالل البائع عن االستؽناء الى الحاالت بعض فً ٌصل

 حرٌة له تتٌح التً المصارؾ فروع فً المستخدمة االلً الصرؾ مكائن او الؽازٌة المشروبات لبٌع االلً

 مبالػ على للحصول للمصرؾ ذهابه او , للسرقة والتعرض حملها مشاكل تحمل دون النقود على الحصول
 .ذلك اجل من مضاؾ وقت وتحمله

 . والتطوٌر البحث تجاه الصناعٌة المنظمات تولٌه ان الواجب االهتمام -ج
  حٌاته على خطٌرة اثار من لها لما للمستهلك المقدمة المنتجات فً والسالمة االمان شروط توفٌر ضرورة -د
   (البناء , السٌارات صناعة , الؽذاء مجال ).
  

 



:اكمل الفراغات التالٌة بما ٌناسبها   

:وتقسم البٌئة الداخلٌة لنوعٌن  -1   

.ــــــــــــــــــــــــــــــــ   -2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    -1      
 

:المراحل االربعة للدورة االقتصادٌة هً  -2  

ـــــــــــــــــــــــــ  -2ـــــــــــــــــــــــــــ     -1        

.ــــــــــــــــــــــ -4ــــــــــــــــــــــــــــــ -3        

 



 والتقالٌد والعادات القٌٌم من مجموعة بكونها المتؽٌرات هذه وتتمثل: الثقافٌة البٌئة-6

 االداء على ٌنعكس المتؽٌر وهذا , بٌنهم فٌما االفراد خاللها من ٌتفاعل التً والطباع

 مع التعامل واسلوب صٌػ تحدٌد خالل من وذلك كبٌر بشكل للمنظمات التسوٌقً

 معها والتعامل لهم اٌصالها وكٌفٌة المنتجات وعرض تقدٌم واسالٌب المستهلكٌن

 .المستهدؾ السوق فً المتاحة القدرات مع انسجاما

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فألٌك ذلك االختبار 



:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:البٌة الخارجٌة تقسم الى  -1  

جزئٌة وكلٌة  -السالبة وموجبة       ب  -أ      
ملموسة وؼٌر ملموسة  -متؽٌرة وثابتة د -ج       

 
:     المنافسون هم من مكونات ,الجمهور ,الوسطاء ,الزبائن ,الموردون  -2  

البٌئة الكلٌة -البٌئة الجزئٌة      ب -أ          
البٌئة الدخلٌة مكونات التسوٌقٌة  -د( مكونات ؼٌر تسوٌقٌة )البٌئة الداخلٌة  -ج      

     

 ب

 أ



المؤثرات الطبٌعٌة واالقتصادٌة والتكنولوجٌة والثقافٌة والسٌاسٌة والدٌمؽرافٌة هً  -3

:من مؤثرات البٌئة   

البٌئة الكلٌة  -البٌئة الجزئٌة              ب -أ    
ؼٌر بٌئٌة  -البٌئة الداخلٌة            د -ج      

 
من المفاهٌم التً تتضمن مدى واسع من    Green Marketingالتسوٌق االخضر  -4

 :االنشطة والفعالٌات المسؤولة عن تقدٌم 

المنتجات المؤثرة بالبٌئة -أ     

المنتجات الؽٌر صدٌقة للبٌئة -ب     

المنتجات المعالجة للبٌئة  -ج     

الصدٌقة للبٌئة  -د     

 ب

 د
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االفكار المركزٌة  –ج   

تعرٌؾ المستهلك : اوال      

تحدٌد قرارات الشراء والعوامل المؤثرة علٌها : ثانٌا      

تبوٌب انواع قرارات الشراء :ثالثا      

تحدٌد  خطوات اتخاذ القرار :  رابعا     

توضٌح دوافع الشراء  : خامسا    



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



:بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة  -د  

 والعوامل الشراء قرارات وتحدٌد المستهلك سلوك على تعرؾ -1

 القرار اتخاذ خطوات وتحدٌد انواعها على والتعرؾ علٌها المؤثرة

 الشراء دوافع وتوضٌح



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 رغبات معرفة ضرورة اهتمامها نصب وضعت التسوٌقٌة المنظمات ان -1

 : تحقٌق باتجاه ٌستخدمها التً بالمنتجات واقتراحاته وارائه المستهلكٌن

   له اشباع افضل -ب االهدافأ-

   االجتماعٌة المنفعة -د المادٌة المكاسب -ج

 

 : هً الشراء قرار اتخاذ خطوات اولى -2

   البدائل تقٌٌم -أ  

   المعلومات عن البحث -ب 

  الحاجة او المشكلة تحدٌد -ج 

  الشراء قرار -د

 

 ب

 د



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك



 التسوٌق ادارة تراعٌها التً المهمة االمور من ان: Consumer المستهلك

 , والنفسٌة المادٌة لحاجاته اشباع من عنه ٌنتج وما االنسان سلوك هو بها وتهتم

 نعرؾ ان هنا المناسب من وٌكون . جدٌدة سلوكٌات من بالتالً ٌكتسبه وما

 حاجاته اشباع بهدف ٌشترٌها او البضاعة ٌقتنً الذي الشخص ذلك ) المستهلك

 ( عائلته الفراد او النفسٌة او المادٌة

 سلوك المستهلك 

 جوهري بشكل التسوٌقً النشاط ٌهدؾ :Consumer Behaviors المستهلك سلوك

 بل اعتباطا ٌتحقق ال االمر وهذا , المستهلك ورؼبات حاجات وارضاء مقابلة الى

 المستهلك بسلوك وٌقصد. وواضح دقٌق بشكل المستهلك سلوك وفهم دراسة ٌتطلب

 استخدام او لشراء االفراد قبل من المتحقق والفعل بالقرار المتعلقة العملٌات هً))

 (( المنتجات



 وذلك التسوٌقٌة المثٌرات ببعض التسوٌقٌة المنظمات تقوم : الشراء قرار

 مثٌرات معها ولتتفاعل , الشراء قرار اتخاذ على واالقدام المستهلك لتحفٌز

 . بالمنظمة المحٌطة العامة البٌئٌة متؽٌرات عن تعبر تسوٌقٌة ؼٌر اخرى

 فً ٌجتاز ان بعد الشراء اقرار فً المشتري قبل من استجابة عنها ولٌنجم

 خطتها فً المنظمة تنجح ولكً . الشراء فً المتسلسلة الخطوات قراره

 ٌشبه والذي المستهلك على دقة اكثر بشكل تتعرؾ ان علٌها التسوٌقٌة
 عن تعرؾ ال التسوٌق ادارات زالت ال اذ . Box Black  االسود الصندوق

 مجال فً العلمً التقدم رؼم قلٌل هو ما اال داخله فً وما المستهلك سلوك

 داخل فً بان ٌوضح هنا التشبٌه فان وعلٌه . االجتماعٌة الطبٌعٌة العلوم

 النه باستمرار ٌتكرر ال قد شرائً سلوك من ٌنتج وما معروؾ ؼٌر االنسان

 مختلفة عوامل لعدة تاثٌر من ٌنتج



مثٌرات 

 تسوٌقٌة 

 المنتج 

 السعر 

 المكان 

 التروٌج 

 مثٌرات اخرى 

 اقتصادٌة

 تكنولوجٌة

 اجتماعٌة

 ثقافٌة

 الخ..طبٌعٌة  

 المشتري كصندوق اسود

 

 خصائص                   عملٌات 

 المشتري                   قرارات 

 المشتري                             

 استجابة المشتري 

 اختٌار المنتج 

 اختٌار العالمة

 اختٌار البائع

 توقٌت الشراء

 كٌفٌة الشراء 

 نموذج قرار الشراء للمستهلك
 



 العوامل المؤثرة على قرارالشراء للمستهلك 

 وعمٌق واسع اثر ذات الثقافٌة العوامل تعد : factors Culture الثقافٌة العوامل :اوال

 : ٌلً وكما  المستهلك سلوك على
 لحاجاته الفرد اقرار فً واساس حاسم عامل الثقافة تعتبر :  Culture الثقافة -1

 او عائلنه من الفرد اقتبسها التً والدالالت والمعتقدات القٌٌم اصال تتبع النها ورؼباته

 التً والتفضٌالت والمعتقدات القٌٌم تلك ))اانه على الثاقفة تعرٌؾ وٌمكن . به المحٌطٌن

 الى جٌل من ذلك ومناقلة ٌرٌده الذي العمل النجاز ومساعدة مٌل الفرد لدى تحقق

 . ((اخر
 ثقافة من المشتقة الثقافة بها وٌقصد  : -Culture Sub ( الخاصة) الفرعٌة الثقافة -2

   . اصؽر ثقافات الى تتفرع بدورها والتً , منها واكبر اعم
 او لالقسام النسبً التجانس)) : Social class االجتماعٌة (الشرٌحة) الطبقة -3

 مشتركة واهتمامات بقٌم اعضائها وٌشترك هرمً بشكل والمرتبة المجتمع فً االجزراء
   (( متشابه وبسلوك

 



هناك عوامل اجتماعٌة  :Social factorsالعوامل االجتماعٌة : ثانٌا 

 :  مختلفة ٌتاثر بها المستهلك تنعكس على سلوكه منها 
  Reference Groups  الجماعات المرجعٌة -1
 

 Familyالعائلة  -2

 

 

 االدوار والمكانة  -3

 



ٌتأثر قرار  :Personal Factorsالعوامل الشخصٌة :ثالثا 

المشتري فً الشراء بعوامل وخصائص مختلفة تتمثل بالتالً 

: 
 العمر ودورة الحٌاة  -1

 الحالة االقتصادٌة  -2

  Live styleنمط الحٌاة  -3
  Personalityالشخصٌة  -4

 



 تتاثر الشراء فً االفراد خٌارت :Factors Psychological  النفسٌة العوامل رابعا

 : هً رئٌسٌة نفسٌة عوامل بأربعة

 وتحدٌدها االفراد لدى الحوافز تصنٌؾ االحٌان من كثٌر فً الصعب من: التحفٌز -1

 المتعلقة النظرٌات النفس علماء طور وقد , بٌنهم فٌما االفراد الختالؾ تبعا تختلؾ النها

 عرفت التً ماسلو ابارهام نظرٌة ابرزها من وكان المستهلك وسلوك البشري بالتحفٌز
   للحاجات ماسلو بسلم

  
الدراكا -2   

التعلم -3  

  المعتقدات واالتجاهات -4



 تحقٌق الذات

 

 التمٌز والتقدٌر

 االحترام المركز االجتماعً  

 الحاجات االجتماعٌة 

 االنتماء للجماعة القبول من قبلها  

 حاجات االمان 

 (الحماٌة,االمن الشخصً ,االستقرار العائلً )

 الحاجات الطبٌعٌة

 (  االكل والشرب)



انواع قرارات الشراء : ٌمكن التمٌز بٌن  عدة انماط من القرارات التً تعتمد بشكل 
:خاص على درجة مشاركة او تدخل المستهلك   

 

  قرارات التدخل او االنشغال فً الشراء -1

  قرارات الشراء الروتٌنٌة -2

قرار الوفاء والوالء لعالمة تجارٌة ما -3  

القرار المحرض او المثار -4  

قرارالشراء المكره او القسري  -5  

:قرار الشراء المتنوع بعدة عوامل منها -6  
 عوامل الصدفة او عوامل غٌر قابلة للتفسٌر  - 
 عوامل مباشرة او قابلة لتفسٌر تغٌٌر السلوك نحو سلعة ما  -
العوامل المشتقة والتً تشكل سببا غٌر مباشر لتغٌٌر العالمة تضم وجود حاجات متعددة ومختلفة  -

 .بحسب اولوٌتها 
 



:اكمل الفراغات التالٌة بما ٌناسبها   

:العوامل الثقافٌة تقسم الى  -1   

.ــــــــــــــــــــــــــــــــ   -2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    -1      
 

:العوامل االجتماعٌة ٌتأثر بها سلوك المستهلك منها  -2  

ـــــــــــــــــــــــــ  -2ـــــــــــــــــــــــــــ     -1        

.ـــــــــــــــــــــــــــــــ -3        

 



 خطوات اتخاذ قرار الشراء  
The stages of the buying Decision process 

 

 ٌعود االختالؾ ذلك ولعل الخرى حالة من المستهلك لدى الشراء عملٌة مراحل تختلؾ

 ان فمثال تكرارها ومدى المستهلك قبل من المشترى الشًء او المادٌة اهمٌة الى باالساس

 او اثاث شراء لقرار بالنسبة تماما تختلؾ عصٌر قنٌنة او السكائر لعلبة الشراء قرار

 خطوات لتحدٌد القرار اتخاذ تسبق مراحل عدة من مرحلة هو الشراء قرار ان. سٌارة
 : لً كما وهً المستهلك لدى الشراء

 



 : Problem Recognition( بالحاجة الشعور ) المشكلة ادراك -1
 حاجة او مشكلة لدٌه ان المشتري ٌدرك عندما الشراء قرار اتخاذ فً الخطوات اولى تعد

 الجوع العطش ٌكون االولى الحلة ففً حالتٌن خالل من االدراك وٌتحقق الشباعها ٌسعى

  االشباع عملٌة عبر تجاوزها فً وٌرؼب ٌتحسسها للفرد الداخلٌة الحاجة اي الخ.. البرد

   التروٌج وسائل عبر ٌكون وقد الخارجً المنبه بواسطة مثارة تكون الثانٌة الحالة اما.

 االسعار او مالبس عرض طرٌقة جراء المتحققة االثارة خالل من لدٌه الحافز فٌتحرك,

 الشراء لؽرض ذلك او المحل هذا الى للدخول ٌدفعه ما وهذا بالجودة المقترنة المخفضة
. 
 



 :Information researchالبحث عن المعلومات  -2
وٌسعى الى جمع المعلومات عنها والبحث عن  ٌقوم المستهلك بخزن الحاجة فً ذاكرته

فً الوقت المناسب وٌمكنه ان ٌحصل على هذه المعلومات من المصادر التالٌة  بدائل المنتج 
: 

 (االصدقاء,العائلة )المصادر الشخصٌة 
 (.البٌانات المثبتة على العبوة,المعارض ,التجار,رجال البٌع ,االعالن )المصادر التجارٌة 

 .(المنظمات الحكومٌة ,جمعٌات حماٌة المستهلك ,وسائل االعالم )المصادر العامة  -ج
 



   :Alternatives Evaluation البدائل تقٌٌم -3
 ان المستهلك على اذ الشراء عملٌة خطوات فً مراحل اهم من البدائل تقٌٌم عملٌة تعتبر

 ال لكً , الشراء قرار ٌتخذ ان قبل, امامه المتاحه للبدائل وفحص تقٌٌم عملٌة ٌجري

  خاطئ الشراء فً متخذ القرار ٌكون عندما المخاطرة من عالٌة درجة الى ٌتعرض

 بهدؾ وذلك, معٌنة لبضاعة شراءه عند معرض من اكثر بٌن ٌنتقل فالمشتري لذلك.

 فً جانبه من خسارة اي هناك تكون ال ولكً نظره وجهة من االفضل البدٌل اختٌار

  هً البدٌل اختباره فً المستهلك على تؤثر التً العناصر اهم ولعل. الشراء عملٌة

 خالل من البدٌل عن ٌمتلكها التً المعلومات حجم , والوقت الدفوع المبلػ فً الكلفة)

 كان اذا فٌما سٌتحملها التً المخاطرة حجم , االخرٌن من سمعه ما او سابقة تجربة

 . خاطئ هو البدٌل ذلك الختٌار النتخذ القرار



 :Purchase Decision قرارالشراء -4
 فً طرٌق مفترق امام ٌكون الشراء عملٌة فً الثالث المراحل المستهلك اجتاز ان بعد

 مجموعة اعٌنه نصب وضع قد فانه الحالة هذه وفً . عدمه من الشراء لقرار اتخاذه

  , المنتج لشراء ٌقدم ومنه لدٌه تفضٌال العالمات والكثر الشراء الى تحفزه التً الخٌارات

 ٌطلب ان ٌمكن فانه االكترونً التسوٌق مقومات وتمتلك ناضجة االسواق كانت ما اذ او

 لقٌمة والدفع بٌع فً المتخصصة للشركات االلكترونٌة المواقع طرٌق عن ٌحتاجه ما
 . البنك خالل من البضاعة

 



 : Post purchase behavior الشراء مابعد سلوك -5
 ٌمكن وما البٌع بعدعملٌة الحاصلة التؽٌرات مالحضة على جدا حرٌص التسوٌق رجل

 قادر ٌكون كً استخدامها بعد البضاعة عن ومالحظات اراء من المستهلك ٌقدمه ان

 اما. المستهلك بها ٌرؼب ال التً الجوانب او النقص حاالت تالفً نحو افضل وبشكل

 القرار اتخاذه بعد المستهلك بان تعنً فانها الشراء لعملٌة المرتدة بالتؽذٌة ٌتعلق فٌما

 ٌكون قد اذ. الخطا حصل مرحلة اي وفً القرار خطأ او صحة مدى من سٌتأكد فانه

 او, امامه المتاحة للبدائل تقٌمه او, المعلومات مصادر فً او, المشكلة تحدٌد فً الخطأ
 . الشراء لقرار اتخاذه اثناء المستهلك على مورست التً التأثٌرٌة القوة فً

  
 

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فألٌك ذلك االختبار 



:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:ادراك المشكلة و البحث عن المعلومات وتقٌٌم البدائل وقرار الشراء هً  -1  

خطوات اتخاذ قرار الشراء  -انواع القرارات الشراء       ب  -أ      
مفردات سلوك المستهلك  -العوامل الؤثرة على قرار الشراء د -ج       

 
:     اول خطوة لهرم ماسلو للحاجات هً   -2  

تحقٌق الذات-الحاجات الطبٌعٌة المأكل والمشرب ب -أ          
حاجات االجتماعٌة واالنتماء  -حاجاجت االمان د -ج      

     

 ب

 أ



  
  والتوزٌع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسوٌق ادارة , ثامر, البكري -1
 .2011, االردن,عمان,

 



االفكار المركزٌة  –ج   

تعرٌؾ السوق  : اوال      

مفهوم تقسٌم السوق : ثانٌا      

تحدٌد انواع االسواق :ثالثا      
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 الشاملة
 االهداف 
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 االنشطة 
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فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



:بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة  -د  
 
 

 انواع وتحدٌد السوق تقسٌم واساس السوق مفهوم على تعرؾ -1

 االسواق



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

   مكان هو السوق ان -1

 

  فقط البائع -ب  المنتجات وجودأ-

 والمنتجات والمشتري البائع -د   فقط المشتري -ج

 

 : انه على السوق االقتصادٌن ٌعرف -2

  المنفعة تحدٌد خالله من ٌتم الذي الموقع ذلك موهو -أ  

   للبائع االرباح تحقٌق  خاله من ٌتم الذي الموقع ذلك -ب 

 المنتج سعر لتحدٌد والطلب العرض قوى فٌه تتفاعل الذي الموقع ذلك -ج 

 

 

 ب

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك



تعنً كلمة السوق فً كثٌر من  االحٌان مفهوما عاما تختلؾ بأختالؾ االشخاص الذٌن 

ٌتبادلون هذه الكلمة والهدؾ المستخدم فً ذلك الحدٌث اذ ؼالبا ما ٌستخدم الفرد جملة 

ومن الممكن ان ٌفهم الشخص المقابل المعنى الذي ذهب الٌه ..تعنً ذهابه الى السوق 

والتً ٌمكن ان تعطً فهما  مشتركا لكلمة السوق ومن  مؤشرات ,االول بكلمة السوق 

:السوق   

   Marketالسوق 

 (  االقمشة المالبس –كتب قرطاسٌة ( )البضاعة ) -1

 مساحة جؽرافٌة او حٌز الذي ٌشؽله السوق : المنطقة الجؽرافٌة-2
 (ٌكون المتعاملٌن من ابناء تلك المنطقة ) سوق لجزء من المدٌنة  •
 (النحاس,التمور,التبوغ ,سوق القطن )سوق على مستوى القطر  •
 (الذهب ,سوق النفط العالمً )سوق على المستوى العالمً  •
 (سوق الؽزل, المزادات العلنٌة )ارتباطها بعامل الزمن : الزمن •

 (كبٌر مثل تجارة الجملة او صؽٌر سوق المفرد )حجم الصفقة اي حجم السوق  •



 بعض اٌراد ٌمكن انها اال السوق معنى تحدٌد فً العمومٌة  من بالرؼم: السوق مفهوم

 النظر وجهات تختلؾ كانت وان السوق لكلمة ودقٌق واضح مفهوم تعطً التً التعارٌؾ

 السوق معنى الى منها النظر ٌتم التً الزاوٌة الختالؾ نظرا المفهوم ذلك تحدٌد فً

 لتحدٌد والطلب العرض قوى فٌه تتفاعل الذي الموقع ذلك)) السوق ٌعرفون فاالقتصادٌون.

 بضاعته ٌعرض الذي البائع مابٌن اي الطلب مع العرض قوى تفاعل اي (( المنتج سعر

 ذلك بأنها السوق فٌعرفون التسوٌق رجال اما. علٌها الحصول فً ٌرؼب الذي والمشتري

 لقاء دفعها على وقادرٌن نقود من ٌمتلكون وبما حاجاتهم االفراد فٌه ٌشبع الذي الموقع
 :هً السوق فً وجودها ٌستوجب الشروط بعض هنالك. والخدمات البضائع على حصولهم

 
وان لم ٌتحقق ذلك .ٌجب ان تقابل حاجات ورؼبات المستهلكٌن بسلػ وخدمات تقدم لهم  -1

 .التقابل والتوافق فان ذلك الٌعنً وجود للسوق 
 .وجود قوة شرائٌة لالفراد المستهلكٌن  -2
 .ان تكون لدى المشتري الرؼبة فً استخدام القوة الشرائٌة  -3
ان ٌمتلك المشتري الصالحٌة وتوفر االهلٌة لشراء السلع فهنالك على سبٌل المثال سلع  -4

 .دون بلوؼه سنا معٌن من العمر ,ال ٌحق للمستهلك ان ٌشترٌها او اماكن معٌنة ٌرتادها 
 



:القوى العاملة فً السوق هم   

حٌث ٌمكن التمٌٌز بٌنهم من خالل ,ٌجب التمٌٌز بٌن المشتري والمستهلك :  المشتري -1
 :التالً 
صاحب الفكرة والذي ٌؤثر على عملٌة الشراء 

 متخذ قرار الشراء 

 من ٌدفع الثمن 

 من ٌقوم بعملٌة الشراء من البائع 

 مستعمل او مستهلك السلعة 

 وٌعنً المنشأت التً تقدم السلع والخدمات : لبائع ا -2

اي انطالقا من  المادة االولٌة الى ؼاٌة شراء المخرجات من قبل المشتري  عناصر السلسلة -3

 هوالشخص الذي ٌقوم بأٌصال المنتجات الى المستهلك او المستخدم الصناعً : الموزع-4

منظمات حماٌة ,المؤسسات الحكومٌة ,النقابات ) العناصر االخرى المؤثرة فً عمل السوق -5

المنظمات العالمٌة مثل سوق ,المنظمات المالٌة مثل البنوك وشركات التأمٌن ,المستهلكٌن 
 الخ ( ...االوربٌة المشتركة ومنظمة التجارة العالمٌة

 
 

 
 

 
 

 
  
 



:االختبار الذاتً االول   

عرؾ السوق -  

 وقادرٌن نقود من ٌمتلكون وبما حاجاتهم االفراد فٌه ٌشبع الذي الموقع ذلك بأنها

 والخدمات البضائع على حصولهم لقاء دفعها على



 انواع  االسواق

فأن السوق ٌمكن ان ,الستكمال الصورة فٌما ٌتعلق بتجزئة السوق 

ٌقسم الى انواع مختلفة وكل واحد منها لها خصوصٌتها فً التعامل 
:واالطراؾ الذٌن ٌتعاملون فً تلك االسواق وهذه االسواق هً   

 



االسواق  التسوٌق
 الدولٌة 

اسواق اعادة 
 البٌع 

اسواق 
 االعمال 

اسواق 
 المستهلك 

االسواق 
 الحكومٌة 

اسواق 
 المؤسسات 



 : Consumer marketاسواق المستهلك -1
او , وتتضمن المشترٌن من االفراد والذٌن ٌكون هدفهم هو اشباع حاجاتهم الشخصٌة 

االنتفاع من السلع والخدمات التً ٌشترونها دون ان ٌكون هدفهم الربح من خالل اعادة 

المنتجات ,الخدمات الشخصٌة ,المالبس ,وكما هو مثال فً اسواق الؽذاء . البٌعها 
 .الخ...المنزلٌة 

  
 :   Business marketsاسواق االعمال -2

وهً االسواق التً تشتري السلع والخدمات لؽرض استخدامها فً مجال االنتاج لمنتجات 
 (التسهٌالت)أو الستخدامها ألؼراض عامة فً عمل المنظمة ,اخرى 

  
 :Reseller Marketsاسواق اعادة البٌع  -3

تلك االسواق التً تقوم بشراء البضاعة أو الخدمة العادة بٌعها مرة اخرى بهدؾ تحقٌق 

.وٌمكن تسمٌة هذه السوق بسوق منظمات االعمال الى منظمات االعمال ,الربح   



 : Institutional Marketsاسواق المؤسسات -4
هً تلك االسواق التً تأخذ أشكال مختلفة وٌمكن ان نجدها فً الجامعات والمدارس      

والتً تقدم لمشترٌها منتجات ذات عناٌة ,دور التمرٌض والرعاٌة الصحٌة ,المستشفٌات ,
 خاصة 

  
وهً االسواق التً تعود للدولة وتتعامل بها مع اطراؾ مختلفة وٌكون : أسواق حكومٌة  -5

ؼرضها هو شراء سلع وخدمات الستخدامها فً تقدٌم خدمات عامة الى المجتمع أو مناقلة 
 .السلع وتقدٌمها لمن ٌحتاجها 

  
 : International Markets   االسواق الدولٌة  -6

وهً تلك االسواق التً تكون خارج الحدود االقلٌمٌة للسوق وٌمكن أن تتضمن جمٌع ما    

وهذه االسواق لها خصوصٌة فً التعامل وتحكمها متؽٌرات .سبق ذكره من أنواع للسوق 

 كثٌرة ٌصعب السٌطرة علٌها فً الؽالب



 استخدام  خالل من ذلك و  السوقً الهدؾ بتحدٌد ونعنً  : السوقً الهدؾ اختٌار

 تحقٌق بأتجاه السوقً الهدؾ او المستهدؾ السوق الختٌار المناسبة االستراتٌجٌات
 . السوق تلك وخصائص المتاحة مواردها مع ٌتفق وبما المنظمة اهداؾ

 

السوق 
 المستهدؾ 

المزٌج 
 التسوٌقً 

 المنظمة 



 Undifferentiated Strategy(المتجانسة )استراتٌجٌة غٌر متماٌزة  -1

 
                                 Concentrated Strategyاستراتٌجة التركٌز -2

 

 
  Differentiated Strategy( غٌر المتجانسة )استراتٌجٌة المتماٌزة -3



-: اسس تقسٌم السوق   

 استراتٌجٌة تخطٌط من جزء بمثابة وهً التسوٌق فً التقدم مجاالت احد السوق تقسٌم ٌمثل

 مجموعات بٌن التمٌٌز اساس على بل فقط المنتوجات بٌن بالتمٌٌز ٌبدأ وال التسوٌق

 : كاالتً المنظمات اسواق لتقسٌم المستخدمة االسس اهم اٌجاز وٌمكن المستهلكٌن



 المتغٌرات الجغرافٌة 

 المنطقة  •

 حجم المدٌنة•

 الكثافة•

  المناخ •

 

المتغٌرات 
 الدٌمغرافٌة 

 العمر•

 الحالة االجتماعٌة •

 الجنس•

 المهنة•

 حجم االسرة •

 الدٌانة •

 الدخل •

 الطبقة االجتماعٌة  •

 المتغٌرات السلوكٌة

 حجم الشراء•

 المنافع المتوقعة•

 الوالء للعالمة•

 الذكاء  •

المتغٌرات 
الساٌكولوجٌة 
 النفسٌة  

 نمط حٌاة•

 الدوافع•

 الشخصٌة•

 الهواٌة •

 الحالة الصحٌة •

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فألٌك ذلك االختبار 



:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:من المتؽٌرات الدٌمؽرافٌة التً ٌتم على اساسسها تقسٌم االسواق هً  -1  
الجنس , العمر   -كثافة السكان                       ب -أ        

الوالء للعالمة التجارٌة  -المناخ والطبٌعة                د -ج       
 

السوق ٌمكن ان ٌقسم الى انواع مختلفة وكل واحد منها لها خصوصٌتها فً التعامل  -2

:    واالطراؾ الذٌن ٌتعاملون فً تلك االسواق من بٌن اهم تلك االسواق   

اسواق العمل  -اسواق الحكومٌة     ب -أ         
اسواق المال  -اسواق الجملة         د -ج      

     

 ب

 أ



  
  

اثراء للنشر والتوزٌع , الطبعة الرابعة ,ادارة التسوٌق , ثامر ,البكري  -
 .2011,االردن ,عمان,
عمان ,اثراء للنشر والتوزٌع , التسوٌق اسس ومفاهٌم معاصرة, ثامر ,البكري -
 .2006,االردن ,
الوظائف –االسس –استراتٌجٌات التسوٌق المفاهٌم ,نزار عبدالمجٌد ,البرواري  -

 .2004,دار االوائل للنشر ,الطبعة االولى ,
  
 





  االفكار المركزٌة –ج 

ما المقصود بالمنتج: اوال      

مزٌج المنتج : ثانٌا      

تصنٌؾ المنتجات : ثالثا      

توضٌح دورة حٌاة المنتج : رابعا    

التعرؾ على خطوات ابتكار السلعة :خامسا   



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي



:بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة  -د  

   المنتج ٌعرؾ -1

   المنتج مزٌج عناصر ٌحدد -2

   الصناعٌة والسلع االستهالكٌة السلع بٌن ٌفرق-3

  . حٌاته ودورة المنتج ابتكار خطوات ٌحدد -4



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 : الى المنتجات من السلع تصنف -1

 وصناعٌة استهالكٌة -ب                   وتكنولجٌة اقتصادٌةأ-

   مادٌة  وغٌر مادٌة -د        الثمن ومرتفعة الثمن رخٌصة -ج

 

 : مراحل احد  هً النمو  مرحلة -2

    السلعة ابتكار -ب                   المنتج حٌاة دورة -أ  

   للمنتج الذهنٌة المكانة -د                    المنتج مزٌج -ج  

 :هً المنتج ابعاد او  االساسٌة الخصائص اهم من -3

   وعناصره المنتج جوهر -ب                   والتنسٌق الون -أ  

 الطول و والعمق  التناسق و االتساع -د     المناسب والسعر والجودة النوع -ج  

 

 ب

 أ

 د



 :ان المكانة الذهنٌة للمنتجات هً -4
 اختٌار المنتجات الجٌدة أ-

 مجموعة الخصائص الؽٌر مرؼوبة ب-
جموعة الخصائص التً ٌراها المستهلك فً المنتج من حٌث الجودة و السعر  -جـ 

 والحجم والوقت المالئمم والمكان

 اختٌار المنتجات التً تتالئم مع سلوكٌات المستهلك ورؼباته واسرته  -د 
 
  
 

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك



 المنتج
Product 



 Product المنتج
  

 وأن بها تعمل التً السوق الى ما شًء تقدم ان هو منظمة اي عمل جوهر

 وهذا السوق فً والمتعاملٌن المشترٌن قبل من الوقت بذات مقبوال ٌكون

 التخطٌط الى المنظمة ادارة تسعى (فكرة, خدمة, سلعة) المنتج هو الشًء

 من والقبول بالرضا ٌحظى لكً تقدٌمه وأسلوب تصمٌمه كٌفٌة فً له المسبق
 . السوق فً وسطاء أو مشترٌن معه المتعاملٌن قبل

 ضع بل, اللحم تحب النك ستٌك بقطعة السنارة ترمً ال ٌقول مثل وهناك

 بان القول الى ٌقودنا التشبٌه اختالؾ مع المثال هذا. تحبها السمكة الن دودة

 او المنتج على ان اذ. والمشتري المنتج بٌن ما الوصل صلة هو المنتج

 او ٌنتج ان علٌه بل, ٌحبها النه تسوٌقها او البضائع بانتاج الٌقوم ان المسوق
 . المشترٌن وهم االخر الطرؾ علٌه ٌقبل بما ٌسوق

 



 المنتج



 :المقصود بالمنتج 
  

 :عرؾ الباحثٌن وعلماء التسوٌق على ان المنتج  هو 
 .أي شً مادي أو ؼٌر مادي ٌمكن الحصول علٌه من خالل عملٌة التبادل  -
وهذا ٌعنً ان .حزمة من الصفات الممٌزة والتً تتضمن الجانب المادي وؼٌر المادي  -

 (شًء ؼٌر مادي) أو خدمة أو فكرة( شًءمادي )المنتج قد ٌكون سلعة 
ٌمكن , أو االستهالك,أو االستخدام ,أو االستحواذ ,اي شًء ٌمكن تقدٌمه للسوق لالنتباه  -

 .أو ٌحقق رؼبة ,أن ٌلبً حاجة 
المقدمة   intangibleوؼٌر ملموسة   Tangibleخلٌط من الخصائص الملموسة  -

 .للمستهلك الشباع حاجاته ورؼباته 
 .  مجموع المنافع االساسٌة المقدمة للمستهلك الشباع حاجاته ورؼباته  -
 



 :انسجاما مع ما تم ذكره فأنه ٌمكن تعرٌؾ المنتج على انه

 

 

 

خلٌط من الخصائص الملموسة وغٌر الملموسة والمتضمنه تشكٌله من الصفات التً تمٌز ))

المنتج عن غٌره وما ٌقدمه البائع من خدمات والتً بمجملها تخلق االشباع والرضا لدى 

 ((المشتري 
 
  
 



 منفعة من علٌه ٌحصل وما الفرد شراءه ٌرٌد عما تعبٌر هو : core benefit المنفعة جوهر

 أو المشكلة معالجة أو تالفً على المنتج بقدرة تتمثل والتً. المقصود المنتج شراء جراء

 الهواء لمكٌؾ الفرد شراء فً مثال هو كما. ؼٌره دون المنتج هذا القتناء قادته التً الحاجة

 دٌكور من جزء لٌكون المكٌؾ لشراء لٌس, الصٌؾ فصل فً الحر شدة مواجهة فً الستخدامه
 . الصالة
 من ٌعبر أن ٌمكن والذي المنتج فً الرئٌسً الشًء هو : Actual Product الفعلً المنتج

  المنتج تحفظ التً العبوة, ٌحملها التً التجارٌة والعالمة االسم, الجودة مستوى عن خالله

 فً الحاجة مع المتوافق التصمٌم, المنتجات من ؼٌره عن بها ٌتماٌز التً الرئٌسٌة الممٌزات,
 . المنتج شراء
 المنافع عن ولٌعبر ماسبق ٌجمع الذي ذلك هو : Augment Product المضاف المنتج

  البٌع بعد لما المقدمة بالخدمات تتمثل قد والتً. المنتج ٌقدمها التً المضافة والخدمات

 النصب خدمات, المشترى للمنتج واالستالم الدفع عملٌات فً المناسبة والشروط التسهٌالت,

 الحتماالت مستقبلٌة ضمانات من المستري علٌه ٌحصل أن ٌمكن وما. والتشؽٌل والتركٌب
 . المشترى المنتج استخدام جراء من تحصل قد والتً الضرر أو التلؾ أو العطل

 



 جو هر المنتج 



وهو  عبارة عن كافة المنتوجات التً تقدمها المنظمة لؽرض البٌع :  مزٌج المنتوجات

وٌمثل كل التشكٌلة االنتاجٌة المختلفة التً تقدمها المنظمة للمستفٌد وهو اٌضا جمٌع 

المنتوجات التً تقوم منظمة ما بأنتاجها وتسوٌقها وٌمكن النظر الى مزٌج المنتوجات 

:من خالل خصائص اساسٌة أو ابعاد وهً   

 فً المختلفة المنتوجات خطوط عدد وٌعنً : (االتساع)النطاق -1

 االسواق فً كبٌرة مزاٌا تحقٌق الى ٌؤدي ان شأنه من وان, المنظمة
  الكبٌرتٌن وشهرتها سمعتها نتٌجة للمنظمة الحالٌة

 من خط كل فً  المنظمة تقدمها التً المنتوجات عدد وٌعنً : العمق-2

 من ممكن عدد أكبر تعامل على الحصول شأنه ومن, المنتوجات خطوط
 . واالذواق واالحتٌاجات الرؼبات فً ٌختلفون الذٌن المستهلكٌن

 



ارتباط مزٌج المنتوجات اي مدى الترابط بٌن مختلؾ منتوجات الخطوط : التناسق  -3

االعالن ,التوزٌع ,متطلبات االنتاج ,االستخدام : االنتاجٌة فً المنظمة من حٌث 

 .وتستهدؾ من خالله كسب سمعة عالٌة فً مجال معٌن من مجاالت االنتاج .الخ...,
 

 اي عدد النتوجات المختلفة لكل خط انتاجً ( أي طول مزٌج المنتوجات: )الطول  -4
 

وفً ضوء الخصائص االساسٌة االربعة لمزٌج المنتوج حٌث توظؾ هذه الخصائص 

البقاء ,االربعة لتخطٌط استراتٌجٌة التسوٌق وتحدٌد موقؾ المنتوجات ( أواالبعاد)

فالبٌئة التسوٌقٌة فً مستمر واذا لم تتكٌؾ منتوجات المنظمة ,استبعاد وحذؾ ,التعدٌل ,

مع تقلبات البٌئة فان مصٌرها الى االخفاق واالستجابة قد تكون بتؽٌر او تعدٌل المنتوج 
 .نفسه او تؽٌر باقً عناصر المزٌج االخرى

 



: 
تقدم المنظمات من خالل ادارة التسوٌق منتجات 

تقسم الى سلع مادٌة وخدمات ؼٌر ملموسة  وافكار 

 :وٌمكن تقسٌم المنتجات الى 
 

 تصنٌفات المنتجات



 نعنً والتً النهائً بالمستهلك الخاصة السلع اي : االستهالكٌة السلع: اوال

 الشباع بشرائها النهائً المستهلك او المشتري ٌقوم التً السلع تلك بها

 السلع هذه تكون ان الممكن ومن, اسرته أو الشخصٌة ورؼباته حاجاته

 التلفزٌون مثل طوٌلة لفترة بها االنتفاع ممكن التً السلع تلك هً اي) معمرة

 فترة فً استهالكها ٌتم التً تلك مثل معمرة ؼٌر أو( االثاث     , الثالجة,

 السلع وتتصؾ ( المالبس, المشروبات, الطعام) مثل جدا قصٌرة
 : باالتً االستهالكٌة

 



 . الصناعٌة البضائع علٌه هو بما قٌاسا مرتفعة ؼٌر تكون بالؽالب اثمانها-1
 .وكبٌر واسع بشكل منتشرٌن باعتها -2
 . المعمرة ؼٌر للسلع وخصوصا دوري وبشكل الشراء صفقات تكرار -3
 هو مما اكثر عاطفٌة بصفة ٌكون الؽالب فً المشتري قبل من المتخذ الشراء قرار -4

 . عقالنً
 . الواحدة المرة فً نسبٌا قلٌلة المشتراة البضاعة كمٌة -5
 . سرٌع بشكل والتقادم للتلؾ قابلة -6

:وٌمكن تصنٌؾ السلع االستهالكٌة الى   



 ان اي المنال السهلة السلع تسمٌتها وٌمكن: Convenience goods المٌسرة لسلعا -1

 كبٌر بشكل ومتاحة متٌسرة النها. علٌها الحصول فً كبٌرا جهدا ٌبذل ال المستهلك

 السلع هذه وتتصؾ الخ..( الخبز, الصحؾ, السكائر, الؽازٌة المشروبات) مثل وواضح

 من الكثر الشراء عملٌة تتكرر, كبٌر بشكل منتشرٌن باعتها , جدا زهٌدة اسعارها)بكون

 منخفض الثمن الن, الشراء عند معمق تفكٌر الى التحتاج, الواحد بالٌوم احٌانا مرة

 الواحدة الوحدة فً قلٌل ربحها هامش, المشتري دخل على كبٌر تأثٌر لها ولٌس
 (. البائع ٌتحملها وال المنتج ٌتحملها االعالنٌة الحملة, ثمنها النخفاض

 



 اجراء بعد المستهلك ٌشترٌها التً السلع تلك وهً: Shopping goods التسوق سلع

 هذه ان اي, المتاجر من عدد بٌن معا والنوعٌة السعر حٌث من المقارنات من سلسلة

 االفضل اختٌار لؽرض عنها البحث منه ٌتطلب مما متماثلة بمواصفات تتمتع ال البضاعة

 االدوات, االحذٌة, المالبس) ذلك على مثال المماثلة المتاجر فً المعروض بٌن ما
 : التالٌة بالمواصفات السلع هذه وتمتاز الخ, المفروشات,العطور, المنزلٌة

 



 .اثمانها مرتفعة نسبٌا قٌاسا لما هو علٌه بالنسبة للسلع المٌسرة  -1
 باعتها مجتمعٌن فً مناطق معٌنة ومتاجرهم متقاربة وهم قلٌلون نسبٌا -2
فأن المستهلك ٌجري اكثر من عملٌة مقارنة ما بٌن ,تأسٌسا على الفقرتٌن اعاله  -3

المتاجر للوقوؾ على افضل مواصفات وأسعار للبضاعة المشتراة ولهذا السبب تكون 

المتاجر متقاربة لتقلٌل الجهد على المشتري فً التنقل بنفس الوقت التاحة الفرصة أمامه 
 .للمقارنة والشراء فٌما بعد 

تحتاج الى تفكٌر أطول نسبٌا عند عملٌة الشراء الن اثمانها ؼالبا ماتؤثر على دخل -4
 .المستهلك 

هامش الربح فٌها للوحدة الواحدة ٌكون مناسبا وجٌد وهو اكثر مما علٌه بالنسبة للسلع -5
 .المٌسرة 

 .ٌمكن استخدام أكثر من منفذ توزٌعً الٌصال السلع الى المستهلك االخٌر -6
عملٌات شراء هذه البضائع قد التتكرر بشكل مستمر وربما تتباعد بٌن فترات زمنٌة  -7

 .تطول أو تقتصر نسبٌا 
 



 كبٌرا جهدا المشتري ٌبذل التً البضائع تلك وهً: Specialty goods الخاصة السلع

 من االنواع هذه شراء عند واضحا جهدا المقارنة تـأخذ وقد, علٌها الحصول سبٌل فً

 ,الثالجات: هً السلع هذه على االمثلة ومن. دخله مستوى على لتأثٌرها البضائع

 السلع هذه وتمتاز الخ... السٌارات, الفاخرة البدالت, الثمٌنة الساعات, التلفزٌون

 : التالٌة بالمواصفات



 .أسعارها فً الؽالب مرتفعة  -
 .اي انهم قلٌلون نسبٌا وحتى بالمقارنة مع باعة سلع التسوق,باعتها منفردٌن فً مناطق بٌعٌة معٌنة  -
الن البضاعة تحتاج الى مواصفات مناسبة للبائع ( المتجر)ٌبذل المنتج جهدا واضحا فً اختٌار الباعة  -

 .وقدرة على انجاح السلعة فً السوق 
 .قد تكون طوٌلة جدا وتتجاوز السنوات .ال تتكرر عملٌة الشراء اال بفترات زمنٌة متباعدة  -
 .هامش الربح فً الوحدة الواحدة عالً نسبٌا ولصالح البائع  -
ؼالبا ماٌتفق البائع والمنتج على تصمٌم وتنفٌذ الحملة االعالنٌة وما ٌترتب علٌها من  تكالٌؾ ٌتحملها  -

 .بنسبة معٌنة لكل واحد منهم 
 .تستخدم أقصر الطرق فً المنافذ التوزٌعٌة لمثل هذه البضائع  -
 



 Americanقد عرفت جمعٌة التسوٌق االمرٌكٌة :Industrial goods السلع الصناعٌة
Marketing Association   بأنها تلك البضائع المحددة خصائصها وبما ٌتفق مع

اكثر مما هو علٌه فً استخدامها ,االستخدام المسبق فً االعمال والنشاطات الصناعٌة 

وكما ٌتضح من التعرٌؾ بان .لؽرض االستهالك النهائً أو العادة بٌعها مرة ثانٌة 

الؽرض من االستخدام والمواصفات التً تحتوٌها البضاعة تحدد فً كونها بضاعة 
 .صناعٌة 

وهنالك بعض السلع تشترك فً كونها استهالكٌة وبنفس الوقت تكون سلع انتاجٌة وكما هو 
 :فً االمثلة التالٌة 

 





ولكن عند ,استخدام السٌارة الؼراض النقل الشخصً تعتبر بهذه الحالة استهالكٌة  -
 .استخدامها لؽرض االجرة فانها تعتبر للمستهلك الصناعً لكونها تنتج خدمة لقاء اجر

-عندما ٌتم استهالك الماء من قبل افراد االسرة الؼراض الشرب والطهً واالستحمام  -

ولكن عند استخدام الماء فً معمل النتاج الثلج ٌعتبر بهذه .تعتبر بضاعة للمستهلك النهائً 
 .الحالة مادة اولٌة لؽرض التصنٌع وانتاج شًء اخر 

الصوؾ المتسخدم من قبل ربة البٌت لحٌاكة المالبس ٌعتبر مادة استهالكٌة ولكن عند  -

 استخدامها من قبل معمل النتاج المالبس الصوفٌة تعتبر مادة انتاجٌة

اذن فان الؽرض أو الهدؾ فٌما بعد استخدام المادة ٌحدد الى درجة اكبر فً تصنٌؾ تلك 
 .البضاعة فً كونها استهالكٌة أو انتاجٌة 

:وتقسم السلع الصناعٌة الى االتً            



هً المواد التً تدخل فً العملٌة :  Raw Materialsالمواد االولٌة -1

 .بشكل قد ٌؽٌر كلٌا الصورة التً كانت علٌها,االنتاجٌة او الصناعٌة 
  
 



وٌقصد بها تلك :fabricating materials &partsقطع ومواد االنتاج المصنوعة  -2

االنواع من البضائع التً تمر بعملٌات انتاجٌة مختلفة ولتدخل فً صناعة بضاعة نهائٌة 

الرادٌو للسٌارة والتً تكون اجزاء تامة الصنع تدخل فً ,االطارات ,البطارٌة )اخرى 
 ( .اتمام صنع السٌارة 

 



تجهٌزات أو المعدات الضخمة التً تستخدم فً وهً :Installationsالتركٌبات  -3

االبراج المستخدمة فً عملٌات البناء .)العملٌات االنتاجٌة للمشارٌع الكبٌرة والضخمة 

 ..(ابراج النفط الخ ,الطرق ,



معدات االطفاء حاسبات ,العدد الٌدوٌة والمٌكانٌكٌة :)االجهزة والمعدات الصؽٌرة  -4
 .(النقود فً المتاجر الخ 

 



تلك المواد التً تدخل كجزءمن المنتج او : operating suppliesتجهٌزات التشؽٌل  -5

الزٌوت والشحوم التً تستخدم فً صٌانة المعدات والتركٌبات وتقلٌل ),العملٌة االنتاجٌة 

 شدة االحتكاك والتأكل



وهً منتجات ؼٌر ملموسة : Business servicesخدمات االعمال  -6

خدمات ,المعلومات التكنولوجٌة ,ابحاث السوق ,والتً تكون بحاجة 

 الخ...االستقبال



:االختبار الذاتً االول   

عرؾ المنتج   -  

 المقدمة  intangible ملموسة وؼٌر  Tangible الملموسة الخصائص من خلٌط

 .ورؼباته حاجاته الشباع للمستهلك



كما سبق القول بان االتفاق الحاصل بٌن الباحثون الى كون مراحل دورة حٌاة النتج هً 
 :اربعة والتً تتمثل تفاصٌل متضمنات كل مرحلة باالتً

 : Introduction stageمرحلةالتقدٌم  -1

هً المرحلة االولى من دورة حٌاة المنتج وتمثل والدة المنتج وخروجه من المصنع 

وهذا ٌعنً بأن المستهلك الٌعلم شًء عن المنتج الجدٌد الول . ودخوله الى السوق

وماهٌة الخصائص والمزاٌا التً ٌتمتع بها بالمقارنة مع سلع سابقة أو حالٌة مما ,وهلة

ٌعنً بان المنظمة ملزمة بتعرٌؾ المستهلك بكل تلك التفاصٌل فضال عن محاولة اقناعه 

 والتأثٌر به لتحقٌق عملٌة الشراء

 

 

 
 
 

 دورة حٌاة المنتج 

 



 : Growth stage النمو مرحلة -2
 المنتج حٌاة من التالٌة وهً المرحلة هذه على ٌضفً التقدٌم مرحلة فً المنتج نجاح  

 المنتج وبنفس اٌضا السوق الى للدخول ٌسعون الذٌن المنافسٌن من المزٌد

 المبٌعات فً واالرتفاع الطلب فً الزٌادة مؤشرات تتضح ان بعد وخصوصا

 االنتاج تكالٌؾ فً واضح انخفاض وٌقابلها الربح هامش زٌادة على لتنعكس

 بالمقارنة علٌه هو مما أقل حتما ولكونها, التسوٌق كلؾ فً نسبً استقرار ٌصاحبها

 االستراتٌجً تخطٌطها فً كبٌر بخطأ تقع المنظمات بعض ولكن. التقدٌم مرحلة مع

 وتنظر المنتج حٌاة دورة واستٌعاب فهم عٌنها نصب تضع ال عندما المرحلة هذه فً

 أبعد ماهو الى تنظر أن دون ارباح من عنها ٌنجم وما المرتفعة المبٌعات مستوى الى

  فشٌئا شٌئا بالتقلص التسوٌقٌة الفرص ولتبدأ السوق فً المنافسة بروز وهو. ذلك من

  ماحصل تؽٌر وٌصعب مضى قد الوقت ٌكون الخطأ هذا المنظمة تعً عندما ولكن.

 الحتماالت عرضة أقل ٌكون الخطر هذا عٌنه نصب ٌضع الذي االداري فأن وعلٌه,

 . المشكالت هذه

 



 :  Maturity stage النضج مرحلة -3
 فً تكون المنتجات معظم وأن ,المنتج حٌاة دورة مراحل بٌن من االطول المرحلة هً

 المختلفة المنظمات فً التسوٌق ادارات أؼلب بأن ٌعنً هذا.دورتها من النضج مرحلة

 تحدٌات من طٌاتها فً تحمله ما رؼم, فٌها للدخول بجد وتسعى.المرحلة هذه مع تتعامل

 المنافسة السلع من العدٌد ألن.ذروتها الى تصل قوٌة منافسة تشهد اذ المنظمة ألدارة كبٌرة

 البعض بعضهم مع االندماج سٌاسة أٌضا المرحلة هذه وتشهد .السوق الى طرحت قد

 .السوق فً جدٌدة قوة تكوٌن لؽرض

 النضج مرحلة فً االرباح أن هً, هنا التسوٌق إدارة تعٌها أن ٌجب التً المهمة النقطة

 معها وتتعامل المنظمة تتقبلها أن ٌجب الحقٌقة وهذه .المبٌعات ارتفاع رؼم باالنخفاض تبدأ

 وأن .النمو بمرحلة قٌاسا المرحلة هذه ضمن السوق فً المنتج ٌشهدها التً المنافسة بسبب

 تستمر أن الٌمكنها النمو مرحلة فً كانت التً المرتفعة االرباح بأن أٌضا اإلدارة تعً

 السوق فً المنتج بقاء كٌفٌة فً جدٌا وتفكر الحالة هذه مع تتعاٌش ان علٌها لذلك,طوٌال

 حالة فً الموجبة الجوانب استثمار من وتتمكن .ناجحة تكون أن شرٌطة ممكنة فترة الطول

 فً العالٌة النمطٌة جراء أقل بكلفة وتقدٌمه المنتج بتطوٌر واالهتمام بالعناٌة وذلك,المنافسة

 التكالٌؾ فً تخفٌض من أٌضا ذلك وماٌصاحب ,وتراكمها الخبرة منحنً وارتفاع االنتاج

 بخاصه التروٌجً وبجانبها عامة التسوٌقٌة

 



 : Decline stage االنحدار مرحلة-4
 خروج الى نهاٌتها فً تؤول والتً االنحدار هً المنتج حٌاة لدورة االخٌرة المرحلة

 اخرى مرة السوق بها تدخل جدٌدة سلع النتاج المنظمة وتحول السوق من المنتج

 واضح وارتفاع, المبٌعات مستوى فً الشدٌد باالنخفاض المرحلة  هذه مالمح وتبدأ,

 مستوى الى تصل قد والتً المتحققة النهائٌة االٌرادات مستوى فً تنعكس التكالٌؾ فً

 ذلك ٌمثل الذي المنتج خالل من السوق مؽادرة المنظمة على ٌستوجب مما, الخسارة

 ارباح من تحصده بما قٌاسا السلعة فٌانتاج تستمر قد ذلك من الرؼم على, التواجد

 ولعل. للمجتمع انسانٌة أو اجتماعٌة منفعة من تقدمه ما مقابل, خسارة حتى أو محدودة

 الى تعود المنتج حٌاة لمرحلة النهائٌة النتٌجة هذه وراء الكامنة االسباب احد من

 تقاس اصبحت حتى جدٌدة سلع ابتكار على والمنعكسة الجدٌدة التكنولوجٌة التؽٌرات

 كان فأذا, التكنولوجً التؽٌر بدرجة المبٌعات منحنى انحدار وشدة المرحلة هذه طول

 المرحلة هذه وفً. اقل المنحى انحدار وشدة نسبٌا اطول ستكون المرحلة فان بطًء

 المطلوب مستوى تحقٌق فً اسهامه ومدى المنتج ووضع حالة المنظمة ادارة تدرس

 من (ؼلقه) شطبه فسٌتم ذلك ٌكن لم فأذا, المنظمة اهداؾ تحقٌق ثم ومن المبٌعات من

 . جدٌد من المنتج وتأهٌل تطوٌر اعادة أو االنتاجٌة خطوطها

 





:االختبار الذاتً الثانً   

ماهً مراحل دورة حٌاة المنتج  -  

   االنحدار مرحلة -4  النضج مرحلة -3  النمو مرحلة -2  التقدٌم مرحلة -1



 خطوات ابتكار السلعة 

 : باالتً المنتج تطوٌر خطوات تتمثل
 منتجات لتقدٌم الشركة تطرحها التً  االفكار تولٌد: Idea generation االفكار تولٌد-1

 الى تخضع فأنها وبالتالً, لتحقٌقها تسعى استراتٌجٌة أهداؾ بمثابة السوق الى جدٌدة

 ومن. السوق فً المنتج النجاح السعً فً الجوانب مختلؾ الى وتقٌٌم معمقة دراسات

  منها االفضل وأختٌار تقٌٌمها لؽرض تدرس التً االفكار من العدٌد تقدم فأنها ذلك أجل

 تكون ان ٌمكن بل فقط الشركة داخل من االفكار هذه مصادر تنحصر ال الؽالب وفً.

 فً العاملون, التسوٌقٌة االبحاث مراكز, المستهلكٌن, الوسطاء مثل أخرى مصادر هنالك

 .الخ... المنافسون, الجامعات, التوزٌع حلقات

 



 المقدمة االفكار تقٌٌم بعملٌة تتمثل Idea screening: االفكار ؼربلة-2

 لدى المتاحة والقدرات االمكانات ضوء وعلى جدٌد منتج تكون الن

 توزٌعٌة منافذ, مالٌة موارد, بٌعٌة قوة, مكائن, عاملة قوى من المنظمة

 لكل تقدٌرٌة أوزان بأعطاء االفكار تقٌٌم وٌتم. الخ.. نقل وتسهٌالت أبنٌة,

 متدرج بشكل ترتٌبها وٌتم المعتمدة التقٌٌم متؽٌرات ضوء على فكرة

 ؼٌر االفكار تلك واستبعاد بالقبول تحظى أن ٌمكن التً االفكار الختٌار

 . المكلفة أو التطبٌق الممكنة
 Business analysis: (  لالفكاراقتصادٌا التقٌٌم) االفكار تحلٌل-3

 أن ٌمكن الفكرة هذه كانت اذا فٌما واقرار تحلٌل على الخطوة هذه تنصب

 مالً تحلٌل بأجراء ٌوصون المدراء فان لذلك, نستمر ال او نستمربها

 أرباح من متوقع وما السوق فً القائمة المنافسة حجم وتقدٌر دقٌق

 . الفكرة تنفٌذ فً االستمرار قرار اتخاذ على االقدام قبل محتملة

 



 الى فكرة من المنتج نقل مرحلة وهً: product development المنتج تطوٌر-4

 والعملٌات الفكرة النجاز الالزمة االعمال حجم تقدٌر خالل من االبتدائً التنفٌذ حٌز

 . كلؾ من علٌها ٌترتب وما المطلوبة االنتاجٌة

 
 على المنصبة االختبار عملٌات مجمل وهً: Product testing المنتج اختبار-5

 ٌمكن والتً الخ...الجودة, المالئمة, االمان, باالداء المتمثلة خصائصه حٌث من المنتج

 اختبارات أٌضا وٌعقبها. مسبقا المحددة المواصفات مع توافقها من للتأكد مختبرٌا قٌاسها

 المنظمة بها تعمل التً التسوٌقٌة والبٌئة المستهدؾ السوق اختٌار خالل من التسوٌق

 . للسوق المقدم الجدٌد المنتج خصوصٌة مع ٌنسجم وبما

 
 تتم والتً المنتج تطوٌر فً االخٌرة الخطوة وهً: commercialization االتجار-6

 التسوٌقً البرنامج واعداد المنتج على والتسوٌقٌة االنتاجٌة االختبار عملٌات استنفاذ بعد

 الٌصال ووسطاء موزعٌن من المستهدفة االطراؾ مع التجارٌة االتفاقات واجراء

 . ابتداءا له خطط ما وفق وعلى المستهلكٌن الى المنتج



 : للمنتجات الذهنٌة المكانة

 من المنتج فً المستهلك ٌراها التً الخصائص جموعة) وهً

 المناسب والمكان المالئمم والوقت والحجم السعر و الجودة حٌث

 االشباع له ٌحقق الذي المنتج  هذا خالل من له ٌقدمها التً

 تحسٌن على عملها التسوٌق ادارات تكثؾ لذلك, وحاجاته لرؼباته

 تنعكس التً التسوٌقٌة جهودها تكامل خالل من منتجاتها صورة

 بها ٌتأثر التً العوامل وتحدٌد التوزٌع قنوات, التؽلٌؾ, سعر على

 االعالن,  المنتجات وتطوٌر االسواق وتقسٌم المستهلك سلوك

 لدى للمنتج المناسبة الذهنٌة الصورة ترسٌخ اجل من المتمٌز

   المستهلكٌن اذهان

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فألٌك ذلك االختبار 



:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:اهم ما  تتصؾ به السلع االستهالكٌة  -1  

اثمانها ؼٌر مرتفعة وباعتها منتشرٌن بشكل واسع   -صعبة المنال          ب  -أ      
هماش الربح للوحدة الواحدة عالً  -باعتها متوفرٌن فً مناطق مخصصة د -ج       

 
:   افضل مرحلة من مراحل دورة حٌاة المنتج هً  -2  

مرحلة النمو  -مرحلة النضج  ب -أ    
مرحلة االنحدار  -مرحلة التقدٌم د -ج      

     

 ب

 ب



: اول  خطوة من خطوات اتكار السلعة هً  -3  

تولد االفكار     -ؼربلة االفكار ب -أ    
االتجار   -اختبار المنتج د -ج  

 
اتفق الكتاب والباحثون فً التسوٌق ان السلع االستهالكٌة تقسم الى سلع مٌسرة وسلع  -4

:تسوق وكذلك    

 

ااجهزة ومعدات     -تركٌبات       ب -أ     

سلع خاصة   -مواد اولٌة    د -ج     

 ب

 د



 

 

 االردن,عمان, والتوزٌع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسوٌق ادارة , ثامر, البكري-1

,2011. 

  عمان, والتوزٌع للنشر اثراء ,معاصرة ومفاهٌم اسس التسوٌق , ثامر,البكري-2

 .2006, االردن,
 الوظائؾ– االسس– المفاهٌم التسوٌق استراتٌجٌات, عبدالمجٌد نزار, البرواري-3

 .2004, للنشر االوائل دار, االولى الطبعة,

 ابراهٌم علً سرور, تعرٌب , التسوٌق اساسٌات, , جاري,وارمسترونج فلٌب,كوتلر-4

 2009, السعودٌة العربٌة المملكة , الرٌاض , للنشر المرٌخ دار ,سرور



  االفكار المركزٌة –ج 

نظرة شمولٌة  لمفهوم التعبئة والتؽلٌؾ: اوال      

اهداؾ التعبئة والتؽلٌؾ: ثانٌا      

مفهوم التبٌٌن ووظائفه: ثالثا      
التعرؾ على مضمون التمٌٌز واهدافه: رابعا    

 



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان ٌكون الطالب قادر : اهداف الوحدة  -د

:على ان   

   والتؽلٌؾ التعبئة مفهوم ٌعرؾ -1

 والتلؽٌؾ التعبئة اهداؾ ٌحدد -2

   التبٌٌن والمفهوم التمٌٌز مفهوم بٌن ٌفرق-3

.  



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 احد وتعتبر الحدٌث التسوٌق نشاطات فً  الحٌوٌة االنشطة من والتغلٌف التعبئة -1

 :بعملٌة االساسٌة االركان

  التسعٌر -ب                       السوق بحوثأ-

  التروٌج -د                     المستهلك سلوك -ج

 

 : هً والتغلٌف التعبئة اهداف اهم من -2

   االضافً الربح تحقٌق -ب      الخارجٌة الظروف من للسلع  الحماٌة تحقٌق -أ  

   المناولة -د      المستهلك الى المنتج من السلع انسٌابٌة تفعٌل -ج  

 : التمٌٌز مفهوم -3

 والرئٌسٌة الفرعٌة االهداف بٌن تمٌٌز -ب         بٌنها فٌما المنظمة سلع بٌن التمٌٌز -أ  

   المنظمة انشطة بٌن التمٌٌز -د   المنافسة والسلع المنظمة سلع بٌن التمٌٌز -ج  

 

 د

 أ

 ج



 :من اهم وظائؾ التبٌٌن هً -4
 اختٌار طرق التسعٌر  -اختٌار المنتجات الجٌدة      ب -أ

 اهداؾ المنظمةبٌان  -تدوٌن المعلومات واالرشادات الخاصة بالمنتج د -جـ 
   
  
 

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك



 التعبئة والتؽلٌؾ

 

Packaging 



 مفهوم التعبئة والتؽلٌؾ

 البعض ٌرى اذ. وظٌفة من اكثر مع تشترك التً المهام من والتؽلٌؾ التعبئة عملٌة تعتبر

 من البضاعة حماٌة على تنصب لكونها المادي التوزٌع نشاط من جزء بأنها الباحثٌن من

 . والضرر التلؾ احتماالت

 فً كبٌر اثر ذا الؽالؾ لكون التروٌجً النشاط من بأنها االخر البعض وٌرى

 وبٌانات معلومات من الؽالؾ على ماٌدون خالل ومن الشراء بعملٌة للقٌام تحفٌزالمستهلك

 مكمل جزء بأنها التؽلٌؾ الى ٌنظر كما الشراء قرار اتخاذ فً االسراع عملٌة من تسهل

 العبوة بوجود المنتج وجود وٌتكامل المنتج تصمٌم مع تصمم عبوة الن االنتاج عملٌة من

 متعددة الطراؾ التؽلٌؾ اهمٌة تتضح االنتاج عملٌات من جزء تصبح فبالتالً والؽالؾ

   . التسوٌقٌة العملٌة فً

 بسبب اما وذلك متزاٌدا نشاطا االخٌرة السنوات فً وتؽلٌفها السلع تعبئة شهدت وقد

 الى باالضافة التجزئة متاجر فً العاملٌن أجور ارتفاع بسب أو, لها المادٌة الخصائص

 البٌع فً القدٌمة الطرٌقة مع تتعارض أصبحت أمور هذه كل. للمستهلكٌن الوقت اهمٌة

 . واللؾ والوزن التقطٌع فً المتمثلة

 



 المناقلة اثناء والتلؾ للضرر تعرضها احتماالت من للسلع الحماٌة تحقٌق-1

 . الخزن أو

 

 المخازن داخل الجرد وسهولة والتفرٌػ الشحن اثناء مناولتها سهولة-2

 . العمل انجاز فً والسرعة

 

 

 قرار اتخاذ فً والسرعة المقارنة عملٌة المستهلك على الؽالؾ ٌسهل-3

 . الشراء

 



 من انتهاء بعد أخرى واستخدامات الؼراض العبوة من كثٌرة احٌان فً المستهلك استفادة-4

 . استعمالها

 

 البضاعة من المحتوٌات سالمة على اٌجابً انطباع ٌعطً وسالمته الؽالؾ وجود-5

 . المباعة

 . االطفال ولعب الكمالٌة السلع وبخاصة والعرض التروٌج ألؼراض الؽالؾ استخدام-6

 



:االختبار الذاتً االول   

حدد هدفٌن من اهداؾ التعبئة والتؽلٌؾ  -  

 الخزن أو المناقلة اثناء والتلؾ للضرر تعرضها احتماالت من للسلع الحماٌة تحقٌق-1

. 

 

 فً والسرعة المخازن داخل الجرد وسهولة والتفرٌػ الشحن اثناء مناولتها سهولة-2

 . العمل انجاز



 أوقات ؼٌر فً السلع استهالك على والتؽلٌؾ التعبئة سٌاسة تساعد-7

 ٌسورا استهالكها جعلت مثال الفواكهه فتعبئة, السنة مدار وعلى انتاجها

 .العام طوال

 

 

 

 . بالمنتج الخاصة واالرشادات والبٌانات المعلومات تدوٌن-8

 خالل من نجاحه ٌتكامل الشركة به تتعامل الذي المنتج ان القول خالصة

 البٌانات, العبوة, تجارٌة عالمة كانت سواء, له المكملة مستلزمات توفٌر

 واحدة وحدة هً والتً بالتؽلٌؾ تتمثل والتً الخ.. العبوة على المثبته

 التسوٌقً المزٌج عناصر احد ٌكون الذي المنتج بمزٌج متمثلة



 تبٌٌن المنتجات

 معلومات على وٌشتمل المنتج تؽلٌؾ عملٌة اجزاء احد هو

 السلعة تحتوي التً المادة أو الخارجً  الؽالؾ على مطبوعة

 (. الخ... الكٌس, العلبة, الكرتونة, الصندوق)  الؽالؾ أوداخل

 كما بالسلعة ملصقة أو مرفقة ورقة ٌكون ان للتبٌن وٌمكن,

 او العبوة من جزءا تمثل اشكاال أو رسوما ٌكون ان ٌمكن

 . المنتج به ٌحفظ الذي الؽالؾ



 وظائؾ التبٌٌن 

 :تدوٌن المعلومات والبٌانات والرشادات الخاصة بالمنتج والمتعلقة بالتالً 

 سعر المنتج -

 تارٌخ االنتاج وانتهاء الصالحٌة-

 مكونات المنتج وتركٌبه -

 طرٌقة االستخدام-

 طرٌقة الحفظ -

 التحذٌرات الواجبة عند االستخدام-

 اسم الشركة  المنتجة وعنوانها وطرٌقة االتصال -

 البلد المصنع للمنتج -

 .تفاصٌل اخرى ٌرؼب المنتج بتوصلٌها الى المستهلك او المستخدم -

 



:االختبار الذاتً الثانً  

- (التعرٌؾ )عرؾ  مفهوم التبٌٌن   

  الؽالؾ على مطبوعة معلومات على وٌشتمل المنتج تؽلٌؾ عملٌة اجزاء احد هو

 العلبة, الكرتونة, الصندوق)  الؽالؾ أوداخل السلعة تحتوي التً المادة أو الخارجً

 ان ٌمكن كما بالسلعة ملصقة أو مرفقة ورقة ٌكون ان للتبٌن وٌمكن, (. الخ... الكٌس,

 . المنتج به ٌحفظ الذي الؽالؾ او العبوة من جزءا تمثل اشكاال أو رسوما ٌكون



 التمٌٌز







 اهداف التمٌٌز



:اكمل الفراغات التالٌة بما ٌناسبها   

:ٌستخدم التمٌٌز عدد من المصطلحات اهمها -1   
.ـــــــــــــــــــــــــــ  -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     و  

 
.وـــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فألٌك ذلك االختبار 

:االختبار الذاتً الثالث   



:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

: ٌتالؾ االسم التجاري  من  -1  

من كلمات او حروؾ او ارقام   -رسومات واشكال ب  -أ      
وثائق ؼٌر رسمٌة  -وثائق رسمٌة د -ج       

 
استفادة المستهلك فً احٌان كثٌرة من العبوة الؼراض واستخدامات أخرى بعد انتهاء  -4 -2

.من استعمالها هً  احدى اهداؾ   

التبٌٌن -التمٌٌز ب -أ        
التعبئة والتؽلٌؾ  -التسوٌق             د -ج      

     

 ب

 د



  والتوزٌع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسوٌق ادارة , ثامر, البكري-1
 .2011, االردن,عمان,
  عمان, والتوزٌع للنشر اثراء ,معاصرة ومفاهٌم اسس التسوٌق , ثامر,البكري-2
 .2006, االردن,
  االردن, عمان, والتوزٌع للنشر الثقافة دار, التسوٌق مبادئ, صالح محمد, المؤذن-3
,2008 
 علً سرور, تعرٌب , التسوٌق اساسٌات, , جاري,وارمسترونج فلٌب,كوتلر -4

 2009, السعودٌة العربٌة المملكة , الرٌاض , للنشر المرٌخ دار ,سرور ابراهٌم



  االفكار المركزٌة –ج 

تعرٌؾ التوزٌع : اوال      

انواع القنوات التوزٌعٌة : ثانٌا      

انشطة القنوات التوزٌعٌة : ثالثا      

تحدٌد العوامل المؤثرة فً القناة التوزٌعٌة : رابعا    

التعرؾ على مفهوم التكامل العمودي واالفقً : خامسا   



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان ٌكون  الطالب قادر : اهداف الوحدة  -د

:على ان   

   التوزٌع ٌعرؾ -1

   التوزٌع ووظائؾ انشطة ٌحدد -2

 االفقً التكامل والمفهوم العمودي التكامل مفهوم بٌن ٌفرق-3

  . التوزٌعٌة القناة فً المؤثرة العوامل ٌحدد -4



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 : االندماج هً هو  العمودي التكامل -1

  اخر مفرد وتاجر مفرد تاجر بٌن -ب اخر جملة وتاجر جملة تاجر بٌنأ-

 المفرد وتاجر الجملة وتاجر الوكٌل بٌن -د     اخر ووكٌل وكٌل بٌن -ج

 

 :التوزٌع المنفذ -2

                                المستهلكٌن الى السلع نقل سلسلة من نقطة اخر فً عادة ٌقع الذي التوزٌع هٌكل وهو -أ  

   الى المصنعٌن من المنتجات  بشحن التجار الوسطاء سلسلة تتابع وهو -ب

   المناولة -د                               التغلٌف -ج  

 : التوزٌعٌة القنوات انشطة اهم من -3

 االنتاج تخطٌط  -ب                               التسعٌر -أ  

  البشرٌة الموارد تطوٌر -د            المعلومات وجمع البحث -ج  

 

 د

 أ

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك



 مفهوم القناة التوزٌعٌة 



 تعرؾ القناة التوزٌعٌة 

 

 

بأنها  مجموع المنظمات التً تضمن اٌصال السلع والخدمات الى 

.المستهلك   

 بتتابع تتعلق القناة ان هو التوزٌع ونفذ التوزٌع قناة بٌن والفرق

 من المنتجات بشحن ٌقومون الذٌن التجار الوسطاء سلسة

 ٌقع الذي توزٌع هٌكل هو المنفذ  بٌنما المستهلكٌن الى المصنعٌٌن

   المستهلكٌن الى السلع نقل سلسلة فً نقطة اخر فً عادة



:االختبار الذاتً االول  

عرؾ  القناة التوزٌعٌة  -  

 المستهلك الى والخدمات السلع اٌصال تضمن التً المنظمات مجموع  بأنها



:ٌمكن التمٌز بٌن نوعٌن رئٌسٌن لقنوات التوزٌع هما   

  
قنوات توزٌع السلع االستهالكٌة  -1  
 

قنوات توزٌع السلع الصناعٌة  -2  



:االختبار الذاتً الثانً  

حدد انواع القنوات التوزٌعٌة  -  

 

  االستهالكٌة السلع توزٌع قنوات -1

 

   الصناعٌة السلع توزٌع قنوات -2



 :قنوات توزٌع السلع االستهالكٌة 

 

 

 

 : تأخذ قناة  توزٌع السلع االستهالكٌة احد االنماط التالٌة 

 

 

 من المنتج الى المستهلكأ-

 من المنتج الى تاجر المفرد ب-

 من المنتج الى تاجر الجملة فتاجر المفرد واخٌرا المستهلك ت-

من المنتج الى الوكٌل البائع فتاجر الجملة ثم تاجر المفرد ث-

 واخٌرا المستهلك 



 قنوات توزٌع السلع الصناعٌة :
 
 
 

ٌمكن تمٌٌز قنوات بدٌلة مختلفة لتوزٌع السلع الصناعٌة نلخصها فٌما 

:ٌأتً   

 

من المنتج الى المشتري الصناعً  -1  

من المنتج الى الموزع الصناعً ثم المشتري الصناعً -2  

من المنتج الى وكٌل المنتج فالمشتري الصناعً  -3  

من المنتج الى وكٌل المنتج فالموزع الصناعً ثم المشتري الصناعً  -4

  



 استراتٌجٌة قنوات التوزٌع 

 هناك اكثر من استراتٌجٌة لتوزٌع السلع واٌصالها  الى المستهلك او 
: المشتري الصناعً وهً   

 

استراتٌجٌة التوزٌع الشامل -1  

استراتٌجٌة التوزٌع االنتقائً  -2  

استراتٌجٌة التوزٌع الوحٌد  -3  

 



ان قناة التوزٌع معنٌة بأٌصال السلع من المنتجٌن الى المستهلكٌن وٌتم من خالل 

:تأدٌة مجموعة من الوظائؾ المهمة التالٌة   

جمع المعلومات الضرورٌة للتخطٌط وتسهٌل التبادل , البحث  -1  

.حول السلع والخدمات  تطوٌر وبث برامج تروٌجٌة    ,التروٌج  -2   
البحث عن المشترٌن المتوقعٌن والتصال بهم ,االتصال -3  

اي تشكٌل السلعة او الخدمة بطرٌقة تناسب ( المواءمة )المالئمة  -4

متطلبات المشتري التً تشمل نشاطات عدة كالتصنٌع والتدرٌج والتصنٌؾ 

.والتجمٌع والتؽلٌؾ وتجزئة الكمٌات بما ٌناسب حاجات المستهلكٌن   

التفاوض -5  

نقل وتخزٌن السلع ,التوزٌع المادي -6  

التموٌل واالئتمان  -7  

المجازفة وتحمل المخاطرة    -8  

 انشطة القنوات التوزٌعٌة 



 العوامل المؤثرة فً القناة التوزٌعٌة 

 1-اعتبارت المتعلقة  بالسوق 

وتتمثل بتلك الظروؾ المرتبطة بذلك السوق الذي تتعامل معه المنظمة 
وعلٌه فان تحلٌل السوق الختٌار المنفذ التوزٌعً , التسوٌقٌة او االنتاجٌة   

: المالئم ٌتم من خالل التعرؾ على   
 

تحدٌد السوق اذا كان استهالكً او صناعً  -أ   

تقدٌر عدد المشترٌن  -ب  

درجة الكثافة  او التركٌز الجؽرافً للمشترٌن  -جـ  

حجم الطلب  -د  



 2- اعتبارات تتعلق بالمنتج 

 

وهنالك مجموعة من االعتبارت التً  لها تأثٌر فً  اختٌار المنفذ 

:التوزٌعً ومنها   

قٌمة البضاعة  -أ   

درجة سرعة تعرض البضاعة للتلؾ  -ب  

الخصائص الفنٌة التً تمتاز البضاعة بها  -جـ  



 اعتبارت تتعلق بالشركة  -3

 

 :منها 

 االمكانات المالٌة أ-

 الخبرة والكفاءة االدارٌة  -ب

 مدى التمكن والقدرة فً االشراؾ والرقابة  -جـ



 :  اعتبارات تتعلق بالوسطاء  -4

 

 مدى الخدمات التً ٌمكن تقدٌمهاأ-

العالقة ودرجة االستجابة من قبل الوسٌط والسرعة المطلوبة ب-

 فً اٌصال الخدمة 

عدد الوسطاء الموجودٌن فً السوق والوقت المتاح لهم فً ت-

 تنفٌذ الخطة التوزٌعٌة للمنظمة 

مدى تمتع الوسطاء  بالقوة البٌعٌة فً السوق وتأثرٌهم فً ث-

 . حركة السوق 

 









 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فألٌك ذلك االختبار 



:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:من اهم العوامل المؤثرة المتعلقة بالقنوات التوزٌعٌة -1  

اعتبارت متعلقة بالمستهلك   -اعتبارات متعلقة بالمنافس ب  -أ      
اعتبارات متعلقة بالسوق  -اعتبارت متعلقة بالموردٌن د -ج       

 
:   التكامل االفقً هو اندماج بٌن منشات االعمال التً هً  -2  

ؼٌر  مشابه لها  بالنشاط  -مشابه لها بنفس نوع النشاط      ب -أ    
لها  مصادر تورٌد مختلفة  -لها  اسواق مختلفة د -ج      

     

 د

 أ



  والتوزٌع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسوٌق ادارة , ثامر, البكري-1
 .2011, االردن,عمان,
   , التسوٌق ادارة , سوسن ,      -2



  االفكار المركزٌة –ج 

مفهوم تجارة الجملة: اوال      

توضٌح مفهوم المنشات التسوٌقٌة : ثانٌا      

تصنٌؾ تجارة الجملة : ثالثا      

مفهوم تجارة المفرد : رابعا    

التعرؾ على انواع المتاجر : خامسا   

تعرٌؾ التوزٌع المادي :سادسا   

انشطة التوزٌع المادي : سابعا   



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان ٌكون الطالب قادر : اهداف الوحدة  -د

:على ان   

   والمفرد الجملة تجارة مفهوم بٌن ٌفرق -1

   التسوٌقٌة المنشات  ماهً ٌفهم -2

   المتاجر انواع بٌن ٌفرق-3

  المادي التوزٌع ٌعرؾ -4

  . انشطته ٌحدد -5



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 التفرقة اساسها على ٌمكن التً السمات من بمجموعة المفرد تجارة تتصف -1

 : اهمها والمفرد الجملة تجارة بٌن

  المشتراة البضاعة من الصفقة حجم -ب                 االقتصادٌة العواملأ-

   المنافسٌن اتجاهات -د                           الدخل مستوى -ج

 

 : و االلً والبٌع المنازل على الطواف انواعها من مخازن بدون المفرد تجارة -2

   البلد وسط متاجر -ب                                الضخمة المتاجر -أ  

    المستقلة المتاجر -د                              بالهاتف البٌع -ج  

 :و والنقل ة المواد مناولة منها المادي للتوزٌع انشطة عدة هناك -3

   والتغلٌف التعبئىة -ب                              المنتوجات تسعٌر -أ  

  الخزٌن على السٌطرة -د                          المنتوجات تمٌز -ج  

 

 ب

 ج

 د



اجراءات الطلب ٌتضمن معالجة الطلبٌات كتحضٌر الطلبات وتوصٌلها وادخال -4

 :الطلب وتلبٌى الطلب و 
 
 اختٌار طرق االنتاج  -ابالغ المشتري ب -أ

 اختٌار منافذ التوزٌع المناسبة -اختٌار وسائط التروٌج المناسبة  د -جـ 

 

 أ



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك









:االختبار الذاتً االول  

عرؾ  تجارة الجملة -  

 من السلع على للحصول المنتجون او الوسطاء بها ٌقوم التً العملٌات من مجموعة

 والمؤسسات والدوائر المفرد كتجار اخرى منشات على وتوزٌعها انتاجها مصادر

 المستهلك الى تصل وال الخ... الصناعٌة والمؤسسات والفنادق والمطاعم الحكومٌة

 . االخٌر











 وكالء الشراء





 تجارة المفرد 





:االختبار الذاتً الثانً   

عرؾ  تجارة المفرد  -  

  االخٌر للمستهلك والخدمات السلع ببٌع تتعلق التً االنشطة  جمٌع











 تواجدها







 التوزٌع المادي 

















:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:هنتاك نوعان من تجار الجملة هما تجار الجملة ذوي الخدمات الكاملة وتجار جملة  -1  

من ال ٌقدمون خدمات   -الخدمات المتنوعة ب  -أ      
تجار متخصصٌن  -ذوي الخمات المحدودة د -ج       

 
من اهم وظائؾ تجارة المفرد التسوٌقٌة  -2  

التعرؾ على التقلبات السوقٌة -التعرؾ على احتٌاجات المستهلكٌن ب -أ:         
رسم سٌاسات تسوٌقٌة  -تحدٌد احتٌاجات المنظمة               د -ج      

     

 ج

 أ



: من انواع تجارة المفرد وفقا للملكٌة هً  -3  

متاجر السلسة     -المتاجر المتخصصة ب -أ    
متاجر السوبر ماركت   -المتاجر الضخمة     د -ج  

 
: تعتمد المفاضلة بٌن سٌاسات النقل المختلفة المقدرة المالٌة وطبٌعة وقٌمة السلعة و -4  

نوع وسائط النقل     -االمكانات االدارٌة       ب -أ     

الوقت الالزم للنقل  -طرٌقة تعبئة السلع المنقولة     د -ج     

 ب

 د

 اعداد 

 اسامة انمار 

 مدرس مساعد 

معهد االدارة الرصافة\قسم  ادارة المواد   

2012 



  والتوزٌع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسوٌق ادارة , ثامر, البكري-1
 .2011, االردن,عمان,
  االردن,عمان, والتوزٌع للنشر الٌازوري, معاصرة ومفاهٌم اسس , ثامر, البكري-2

,2006. 

  عمان, والتوزٌع للنشر الثقافة دار, التسوٌق مبادئ, صالح محمد, المؤذن-3 -3
 2008, االردن,
   



  االفكار المركزٌة –ج 

نظرة شمولٌة للتروٌج : اوال      

تعرٌؾ المزٌج التروٌجً : ثانٌا      

العوامل المؤثرة على تركٌب المزٌج التروٌجً : ثالثا      

تعرٌؾ االعالن وتوضٌح اهمٌته واهدافه ووسائل نشره: رابعا    

اشكال تنشٌط المبٌعات : خامسا   

تحدٌد مفهوم البٌع الشخصً :سادسا   

توضٌح دور قوى البٌع : سابعا   



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان ٌكون الطالب قادر : اهداف الوحدة  -د

:على ان   

   التروٌج ٌعرؾ -1

 التروٌجً عناصرالمزٌج ٌحدد -2

   والدعاٌة االعالن بٌن ٌفرق-3

   االعالنٌة الحمالت مفهوم على ٌتعرؾ -4

 ت المبٌعا تنشٌط طبٌعة ٌفهم -5

  . البٌع قوى ادارة ٌعرؾ -6



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 والسٌلة والرسالة المصدر منها مكونات عدة من التروجً االتصال نظام ٌتكون -1

 :و الرسالة ومستقبل

 االداراكٌة العملٌة -ب                       المحٌطة البٌئةأ-

 الرسالة فهم -د                          الداخلٌة ثرات -ج

 

 :و واالقناع التعرٌف هو االعالن اهداف من -2

  التصوٌر -ب                                 التذكٌر -أ  

    التوضٌح -د                               االتنبٌه -ج  

 : هً المبٌعات تنشٌط اشكال من -3

  المباشر االعالن -ب                              المباشر البٌع -أ  

  الخصم منح -د                      العامة العالقات -ج  

 

 ب

 أ

 د



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك





 المستهلك بأمداد المتعلقة التسوٌقٌة الجهود مجموعة هو التروٌج

 واقناعه بها اهتمامه واثارة معٌنة بسلعة الخاصة مزاٌا عن بالمعلومات

 . احتٌاجاته بأشباع المنافسة االخرى السلع من ؼٌرها عن بقدرتها

 





:االختبار الذاتً االول    

عرؾ  التروٌج  -  

 الخاصة مزاٌا عن بالمعلومات المستهلك بأمداد المتعلقة التسوٌقٌة الجهود مجموعة هو

 المنافسة االخرى السلع من ؼٌرها عن بقدرتها واقناعه بها اهتمامه واثارة معٌنة بسلعة

 . احتٌاجاته بأشباع

 





:اجراءات االتصال   

: المصدر -1  



الرسالة  -2  



وسٌلة االتصال  -3  



مستقبل الرسالة  -4

 التروٌجٌة  



العملٌة االدراكٌة -5  





 عناصر المزٌج التروٌجً

المزٌج 
 التروٌجً

 االعالن

البٌع 
 الشخصً 

تنشٌط 
 المبٌعات

الدعاٌة 
والعالقات 

 العامة









 اهداؾ استخدام االعالن

 ومنها :هناك العدٌد من االهداؾ التً ٌمكن ان ٌسعى االعالن الى تحقٌقها 

اقتراح استخدامات جدٌدة للمنتج ,اي تعرٌؾ السوق بمنتج جدٌد ,اعطاء معلومات  -1

.تعرٌؾ السوق بتؽٌر فً االسعار وصؾ خدمة المتاحة وبناء صورة ذهنٌة للشركة,  



 وسائل نشر االعالنات 

ٌشٌر مفهوم الوسائل االعالنٌة الى كل ما ٌمكن استخدامه واالستفاده منه فً توصٌل 

.الرسائل االعالنٌة الى المستهلكٌن   

:ومن اهم الوسائل االعالنٌة التً تستخدمها المنظمات فهً   









 مزاٌا االعالن فً التلفزٌون



 عٌوب االعالن فً التلفزٌون





 مزاٌا االعالن فً الصحؾ



 عٌوب االعالن فً الصحؾ

















 الحمالت االعالنٌة

















 ً تنشٌط المبٌعات :العنصر الثان  



االؼلفة  -1  

الهداٌا  -2  

العٌنات -3  

منح الخصم  -4  

المعارض التجارٌة -5  

نوافذ العرض الالفتات ونماذج العرض  -6  

النشرات التوضٌحٌة  -7  



  : اهمها اخرى تروٌجٌة وسائل وهناك

 

   السلعة توزٌع ٌتولون الذٌن الموزعٌن مع لقاءات عقد -1

 متاجر فً العاملٌن البٌع رجال لتدرٌب دورات تنظٌم -2

   والمفرد الجملة

   مشارٌعها افتتاح عند المنشات تقٌمها التً الحفالت -3



 الدعاٌة  االعالن

الهدؾ المباشر ٌتمثل فً تزوٌد -

 .المستهلك بمعلومات عن السلعة 

 .ٌتم لقاء دفع اجور معٌنة -

 .استخدام اسالٌب البهرجة و االثارة -

 ٌمكن تكرار االعالن -

 تقدٌم فً ٌتمثل اخباري مباشر الهدؾ-

 الى معٌنة بنواحً تتعلق معلومات

   المستهلك

   مقابل بدون ٌتم-

   واالثارة البهرجة اسالٌب عن بعٌد-

 للتكرار فرصه التتاح-

(الدعاٌة)العنصر الثالث النشر   



 البٌع الشخصً















 ادارة قوى البٌع 









 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فألٌك ذلك االختبار 



:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:من اهم مزاٌا االعالن فً التلفزٌون هً  -1  

ٌعتبرمن اقل الوسائل مرونة   -نشر االعالن باقل التكالٌؾ ب  -أ      
ٌخاطب جمهور واسع ومنتشر فً مناطق متباعدة  -ٌخاطب  جمهور محدد    د -ج       

 
وٌعتبر النشاط التروجً  ؼٌر مجدي ,ٌتم تخطٌط التروٌج على ضوء دورة حٌاة المنتج  -2

االنحدار  -النمو                         ب -أ:     فً مرحلة   
النضج  -التقدٌم                        د -ج                   

     

 د

 ب



  والتوزٌع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسوٌق ادارة , ثامر, البكري-1
 .2011, االردن,عمان,
  االردن,عمان, والتوزٌع للنشر الٌازوري, معاصرة ومفاهٌم اسس , ثامر, البكري-2

,2006. 

  عمان, والتوزٌع للنشر الثقافة دار, التسوٌق مبادئ, صالح محمد, المؤذن-3 -3
 2008, االردن,
   



االفكار المركزٌة  –ج   

تعرٌؾ التسعٌر : اوال      

تحدٌد اهداؾ التسعٌر : ثانٌا      

العوامل  المؤثرة على قرارات التسعٌر : ثالثا      



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



:بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة  -د  

   السعر مفهوم ٌعرؾ -1

   السعر اهداؾ ٌحدد -2

 . التسعٌر قرارات على المؤثرة العوامل ٌحدد-3



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 : السعرهً تحدٌد طرق اهم من -1

  الكلفة اساس على التسعٌر -ب            المنتجات اساس على التسعٌرأ-

   المنافسٌن اتجاهات -د                            الفرد دخل -ج

 

 : هً التسعٌر  اهداف اهم من -2

 التغٌرات بفهم المستهلكٌن مساعدة -د      دخله بمراعاة المستهلك حاجات اشباع -ج  

   الحكومٌة الرقابة من الحد -د            المناسبة السٌاسات وضع جـ  

   

 

 ب

 أ



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك



 السعر 



:االختبار الذاتً االول    

عرؾ  السعر   -  

   السوق ظروؾ  تحددها  التً والخدمات للسلع النقدٌة القٌمة هً

 

















:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:ان نجاح البرامج التسوٌقٌة بتفاعل  السعر مع عناصر المزٌج ل -1  

التسوٌقً   -التروٌجً                     ب  -أ      
السعري  -المنتوجً                د -ج       

 
:  تكون معادلة السعر فً حاله التسعٌر على اساس السوق كاالتً  -2  

السعر  -التكالٌؾ  = الربح  -التكالٌؾ     ب –السعر = الربح  -أ           

السعر  –االٌرادات = البرح  -التكالٌؾ  المتؽٌرة   د –التكالٌؾ الكلٌة = الربح  -ج      
     

 ب

 أ



  االفكار المركزٌة –ج 

تعرٌؾ تسوٌق الخدمات : اوال      

توضٌح خصائصه : ثانٌا      

تطوٌر السلع التعرؾ على اسباب فشل السلع الجدٌدة: ثالثا      

التعرؾ على متطلبات الرقابة التسوقٌة: رابعا    

توضٌح اهداؾ المنظمات ؼٌر الربحٌة : خامسا   



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



:بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة  -د  

   الخدمات تسوٌق مفهوم ٌعرؾ -1

   علٌها والرقابة التسوٌق استراٌجٌات ٌحدد -2

   الربحٌة وؼٌر الربحٌة المنظمات بٌن ٌفرق-3

  . الجدٌدة السلع فشل اسباب ٌعرؾ -4



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 الٌها مضاف التسوٌقً للمزٌج ذاتها  هً للخدمة التسوٌقً المزٌج عناصر ان -1

 :و والعملٌة المشاركون

  الكامل االستهالك -ب       المادي الدلٌلأ-

   المنافع تعدد -د          االلً الترتٌب -ج

 

 على على الرقابة تغطً الكفاءة على الرقابة هً التسوٌقٌة الرقابة انواع من -2

 :و التوزٌعٌة والقنوات المبٌعات

   النقل -ب                                 االنتاج -أ  

   المناولة -د                                االعالن -ج  

 : هً الجدٌدة السلع فشل اسباب اهم من -3

  السلعة لتقدٌم المناسب الغٌر التوقٌت -ب                     المستهلٌكن اذواق تغٌر -أ  

 االسواق من السلعة خروج -د                              التوسع فً الرغبة -ج  

 

 أ

 ج

 د



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك



 تسوٌق الخدمات 

نشاط او منفعة ؼٌر  ملموسة : تعرؾ الخدمة على انها  

والتنجم عن امتالك فٌزٌائً لموضوع معٌن مقدم من شخص 

.اخر   

 

او نشاط ؼٌر ملموس تهدؾ الى  اشباع حاجات ورؼبات 

المشتري مقابل دفع مبلػ معٌن من المال على  ان ال تقترن 

.هذه الخدمات ببٌع سلع اخرى   



 خصائص الخدمات 

 تتمٌز الخدمة عن السلعة المادٌة بعدد من الخصائص وهً 

 

الخدمة هً منتج ؼٌر ملموس  -1  

سرعة  التالشً وعدم  القدرة  على تخزٌن الخدمة واعادة  -2

 استهالكها من جدٌد 

عدم التجانس او عدم النمطٌة فً تقدٌم الخدمات  -3  

تؽٌر حجم الطلب من فترة ال اخرى  -4  



:االختبار الذاتً االول    

عرؾ  الخدمة   -  

نشاط او منفعة ؼٌر  ملموسة والتنجم عن امتالك فٌزٌائً : تعرؾ الخدمة على انها  

.لموضوع معٌن مقدم من شخص اخر   

 

او نشاط ؼٌر ملموس تهدؾ الى  اشباع حاجات ورؼبات المشتري مقابل دفع مبلػ 

.معٌن من المال على  ان ال تقترن هذه الخدمات ببٌع سلع اخرى   

 



 انواع الخدمات

الخدمات الحكومٌة  -1  

الخدمات الخاصة  ؼٌر الربحٌة  -2  

الخدمات الربحٌة  -3  



الخدمة  -1  

 

التسعٌر -2  

 

المكان  -3  

 

التروٌج  -4  

 

(المشاركون )الخدمة    -5  

 

(العملٌة )مراحل تقدٌم الخدمة   -6  

 

 

(االظهار المادي )الدلٌل  المادي   -7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ً للخدمات   المزٌج التسوٌق
 



 دورة حٌاة الخدمة 

مرحلة التقدٌم  -1  

مرحلة النمو  -2  

مرحلة النضج  -3  

مرحلة االنحدار -4  



 تطوٌر السلع 













 استراتٌجٌة التسوٌق والرقابة علٌها















 التسوٌق فً المنظمات غٌر الربحٌة

















:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:قسمت الخدمات الى ثالثة انواع الخدمات الخاصة ؼٌر الربحٌة والربحٌة و -1  

الخدمات المتختلطة   -الخدمات الخاصة       ب  -أ      
الخدمات الحكومٌة  -الخدماتالمتنوعة        د -ج       

 
فً المنظمات ؼٌر الهادفة للربح فأن السوق المستهدؾ ٌطلق علٌه -2  

الجمهور الخاص    -الشعب المستهدؾ     ب -أ:         
الجمهور العمٌل  -الجمهور العام         د -ج      

     

 د

 أ



  والتوزٌع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسوٌق ادارة , ثامر, البكري-1
 .2011, االردن,عمان,
  االردن,عمان, والتوزٌع للنشر الٌازوري, معاصرة ومفاهٌم اسس , ثامر, البكري-2

,2006. 

  عمان, والتوزٌع للنشر الثقافة دار, التسوٌق مبادئ, صالح محمد, المؤذن-3 -3
 2008, االردن,
   



االفكار المركزٌة  –ج   

تعرٌؾ التسوٌق المباشر : اوال      

تحدٌد وسائل االتصال المتبعة : ثانٌا      

التعرؾ على مراحل دورة التسوٌق االلكترونً :ثالثا      

 



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان ٌكون  الطالب قادر : اهداف الوحدة  -د

:على ان   

 المباشر التسوٌق مفهوم ٌعرؾ -1

   المتبعة االتصال وسائل ٌحدد -2

   االلكترونً التسوٌق دورة مراحل على ٌتعرؾ-3

. 



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 : هً ارثر نموذج  حسب االلكترونً التسوٌق دورة مراحل من مرحلة اول -1

 االعداد مرحلة-ب                               االتصال مرحلةأ-

   التبادل مرحلة -د                         الرغبة اثارة مرحلة -ج

 

 : تسمى صوتٌة رسائل وخزن الستالم نظام هو -2

 الفاكس -ب                                الصوتٌة الرسائل -أ  

   االلكترونً البرٌد -د                               المباشر البرٌد -ج  

 : طرٌق عن المباشر للتسوٌق صورة احدث -3

  للوجه وجه -ب                               الهاتف -أ  
  on line االنترنت -د                          المباشر البرٌد -ج  

 

 ب

 أ

 د



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك



 التسوٌق المباشر 



















:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:اخر مرحلة من مراحل الدورة االلكترونٌة التسوٌقٌة هً  -1  

مرحلة جذب االنتباه   -مرحلة االعداد    ب  -أ      
مرحلة مابعد البٌع  -مرحلة التبادل         د -ج       

 
:ٌرسل الكثٌر من المسوقون رسائل وبصورة الكترونٌة تسمى  -2  

   e-mailالبرٌد االلكترونً   -البرٌد المباشر      ب -أ     

 الصفحات الصفراء االكترونٌة -د            e-bay -ج    
     

 د

 ب



  والتوزٌع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسوٌق ادارة , ثامر, البكري-1
 .2011, االردن,عمان,
  االردن,عمان, والتوزٌع للنشر الٌازوري, معاصرة ومفاهٌم اسس , ثامر, البكري-2

,2006. 

  عمان, والتوزٌع للنشر الثقافة دار, التسوٌق مبادئ, صالح محمد, المؤذن-3 -3
 2008, االردن,
   



االفكار المركزٌة  –ج   

نظرة شمولٌة لمفهوم اخالقٌات التسوٌق : اوال      

تعرٌؾ االخالقٌات  : ثانٌا      

مشكالت اخالقٌات التسوٌق : ثالثا      

توضٌح المسؤولٌة االجتماعٌة : رابعا    

تعرٌؾ الحركة االستهالكٌة : خامسا   



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

فً 

الوحدة 

 النمطٌة

اختبار 

 بعدي

راجع 

  المدرب 



بعد دراستك لهذه الوحدة ٌتوقع ان ٌكون الطاب قادر : اهداف الوحدة  -د

:على ان   

   التسوٌق اخالقٌات ٌعرؾ -1

   المشكالت ٌحدد -2

   االجتماعٌة المسؤولٌة ابعاد ٌفهم-3

  . االستهالكٌة الحركة على ٌتعرؾ -4



 االختبار القبلً 

:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

 : هً التسوٌق اخالقٌات مشكالت اهم من -1

   المسوق ٌمارسه الذي والتضلٌل الخداع -ب  الواسع االنتاجأ-

   العمٌل مع العالقة تنمٌة -د     الواسع التوزٌع -ج

 

 : المستهلك حماٌة حركة اهداف اهم من -2

     المنتجات على للحصول المنخفض الدخل لذوي المساعدة تقدٌم -أ  

 متذبذب بشكل المنتجات توفٌر -ب      

       السلع حجم فً التعدد م الحد -ج  

  الدخل حجم مع تتالئم الجودة منخفضة منتجات توفٌر -د    

 : المستهلك حقوق اهم بٌن من -3

  الرأي حرٌة -ب                              االستهالك حق -أ  

 االمان حق -د                             التسعٌر  حق -ج  

 

 ب

 أ

 د



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحٌحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطٌة الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالٌة الخطوة الى فانتقل ذلك



 مفهوم اخالقٌات التسوٌق 

 التسوٌق اخالقٌات مفهوم عن البحث فً ندخل ان قبل المناسب من ٌكون

 انها على عرفت حٌث ethics االخالق ترعٌؾ الى ابتداء نعرج ان

 السٌطرة او للحكم تستخدم والتً االنسانً السلوك فً المبادئ او المعاٌٌر

 انها على اٌضا عرفت وقد . البشرٌة المجامٌع او االفراد سلوك على

 صحٌح ؼٌر او صحٌحا كان اذا وفٌما  السلوك تحدد التً الخلقٌة المفاهٌم

 marketing ethicsاخالقٌات التسوٌق 

 القٌم من ٌحملونه ما ضوء وعلى المسوقٌن تصرفات تحكم المعاٌٌر  هً

 ؼٌر او صحٌح التسوٌقً سلوكهم ٌكون ان باتجاه اخالقٌة ومعتقدات

 . الحكم هو بالتالً المجتمع وٌكون . صحٌح



:تعود الحاجة الى اخالقٌات التسوٌق  لالسباب التالٌة   

 

شٌوع بعض االعمال التسوٌقٌة المضادة او الؽٌر مرؼوب فٌها وبما ال -1

.على سبٌل المثال الرشوة . ٌتفق مع اهداؾ وسٌاسة المنظمة   

الكثٌر من قرارت المدراء ال تنم فً كثٌر من االحٌان  عن استٌعاب  -2

 كافة اخالقٌات العمل وخصوصا عندما تمتد اثارها الى المجتمع 

سلوك بعض ادارات المنظمات او المجامٌع التسوٌقة فٌما الٌمكن  -3

 ضبطه من خالل التشرٌعات القانونٌة فقط 

حاجة المجتمع لوضع قواعد اخالقٌة لعمل المنظمات التسوٌقٌة وان لم  -4

 تتم بشكل طوعً  



 مشكالت االخالقٌات فً التسوٌق 

تجاه المستهلك ( منتج او مسوق)الخداع والتضلٌل الذي ٌمارسه البائع  -1  

مدى تمسك الحلقات الوسٌطة بالمنفذ التوزٌعً فً االلتزام بهامش  -2

الربح المقرر لها جراء تعاملها فً السلع التً تقوم بتسوٌقها الى المستهلك 

 دون ان تحصل على اٌة زٌادات ؼٌر مقبولة على السعر 

اخفاء السلع واحداث المضاربة فً التداول السلعً بالسوق وزٌادة  -3

االسعار من خالل الحد من المعروض السلعً للجمهور بالكمٌات التً تفً 

.حاجتهم   

التجاوز الؽٌر مقبول على حقوق المستهلك  -4  

 



 المنظمات تقوم , التسوٌق فً  اخالقٌة الؽٌر المشاكل هذه ازاء للوقوؾ

 المواطنٌن شكاوي لمراقبة برامج تعتمد ان المسؤولٌة لهذه الواعٌة

 وممن المنظمة فً رفٌعة كفاءة ذوي اشخاص بل ومن التسوٌقٌة

 والتزامها المنظمة ومكانة سمعة على والحرص بااللتزام ٌشارالٌهم

 تسمٌة هوالء على وٌطلق ,  علٌها المنصوص االخالقٌة بالمقاٌس

 : هً واجباته اهم ومن االخالقٌات ( مدٌر) موظؾ

 



حضور اجتماع مجلس االدارة العلٌا وتقدٌم التوصٌات والمالحظات  -1

الخاصة بالمواضٌع االخالقٌة    

حماٌة ونشر وتحدٌث االنماط والقوانٌن االخالقٌة المعمول بها فً  -2

 المنظمة 

تدرٌب العاملٌن فً المنظمة على التعامل مع الموضٌع االخالقٌة  -3

.المحتملة   

اتخاذ االجراءات المناسبة لمواجهةالخرق الحاصل فً القوانٌن  -4

.واالعراؾ االخالقٌة والعمل على معالجتها قدر المستطاع   

العملمع اقً الموظفٌن المعنٌٌن فً المنظمات االخرى على تحقٌق  -5

فهم اكبر واستٌعاب الدارة االخالق وتطوٌر بارمج االخالق التسوٌقة 

.الفعالة   
تطوٌر وادامة انظمة االجابة على اسئلة وشكاوي العمالء عبر  -6 

. وسائل  اتصال مختلفة   
 



:االختبار الذاتً االول    

عرؾ اخالقٌات التسوٌق -  

هً  المعاٌٌر تحكم تصرفات المسوقٌن وعلى ضوء ما ٌحملونه من القٌم ومعتقدات 

وٌكون المجتمع . اخالقٌة باتجاه ان ٌكون سلوكهم التسوٌقً صحٌح او ؼٌر صحٌح 

.بالتالً هو الحكم   























:ضع دائرة حول الحرف الذي ٌسبق االجابة الصحٌحة لكل مما ٌاتً  -  

:التجاوز الؽٌر مقبول على حقوق المستهلك هو من  -1  

من المشكالت اخالقٌات التسوٌق   -مسؤولٌة المسوق          ب  -أ      
من مشاكل التورٌد  -مشكالت المنافسة     د -ج       

 
حقوق المورد  -حقوق المالك   ب -أ:     حق االختٌار هً من  -2  

حقوق المنتج  -حقوق المستهلك               د -ج      
     

 ب

 ج



  والتوزٌع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسوٌق ادارة , ثامر, البكري-1
 .2011, االردن,عمان,
  عمان, والتوزٌع للنشر اثراء ,معاصرة ومفاهٌم اسس التسوٌق , ثامر,البكري-2
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