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  :المقدمـــــــة
من أهم الوظائف اإلدارية ألي مؤسسة وحمددة لنجاحهـا، فقـدرة أي مؤسسـة علـى إنتـاج  وظيفة التسويق تعد

وتقدمي اخلدمات تكون حمدودة ما مل يصاحبها جهداً تسويقياً فعاًال يساعد على حتديد احتياجات املستهلك  السلع
بكميـات كبـرية  معّينـةفقـد تقـوم إدارة اإلنتـاج بإنتـاج سـلعة . إىل حتقيقهـاتسـعى املؤسسـة الّـيت املبيعات والرحبية  وزيادة

 مناســـبة، وقـــد تضـــع إدارة البحـــوث والتطـــوير تصـــميماً جـــذاباً للســـلعة وتـــوفر اإلدارة املاليـــة التمويـــل الكـــايف وبتكلفـــة
تقـدمها املؤسسـة للسـوق  الّـيتواخلـدمات سـلع ال للبالتسـويق الفّعـ كل هذه اجلهود لن تؤيت مثارها إالّ  إخل، ولكن...

  . املستهدف
معظم املؤسسات على  زاد االهتمام يف اآلونة األخرية بدراسة وتطبيق املبادئ واملفاهيم التسويقية يف ولقد

منها زيادة اإلنتاج بكميات تفوق الطلب عليها، وزيادة املنافسة بني ، اختالف أنواعها نتيجة للعديد من العوامل
أدت إىل حتول اّليت املسافة بني املنتجني واملستهلكني وغري ذلك من العوامل  وبعد سواق،األ واتساع املؤسسات

، "سوق مشرتين"إىل  معّينةحيث الكميات املعروضة أقل من الكميات املطلوبة من سلعة " سوق بائعني" من السوق
وقد أدى ذلك . د السوقلك سيّ الكميات املعروضة من السلعة عن الطلب عليها، وبالتايل أصبح املسته تزداد حيث

حتول النظر للنشاط التسويقي من كونه أداة إلتاحة السلع يف األسواق املختلفة وحث املستهلك لشرائها، إىل  إىل
النظر إليه كنشاط وفلسفة تقوم على إشباع احتياجات املستهلك عن طريق دراسة سلوكه ودوافع شرائه، وختطيط 

  .إخل... تشبع هذه االحتياجات بسعر مالئم، ويف املكان والوقت املناسبنيتليب و اّليت وتقدمي املنتجات 
  : ه املطبوعة الفصول التاليةمن خالل هذ سنتناول

 لتسويق؛مدخل عام ل 
 البيئة التسويقية؛ 

 جتزئة السوق؛ 
 سلوك املستهلك؛ 

 حبوث التسويق؛ 
 املزيج التسويقي؛ 

 أنواع التسويق . 
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  :الفصل األّول

  ويقلتسمدخل عام ل

 مفهوم التسويق كنشاط باحتياجات ورغبات املستهلكني والقدرة على إشباعها من خالل عمليات ارتبط
 التسويق يقوم على ختطيط وتنفيذ جمموعة من األنشطة واجلهود التسويقية املوجهة لفئات، فإّن خرآومبعىن . تبادلية

التسويق يلعب دوراً هاماً يف  ومن هنا فإنّ . لوبمستهدفة من املستهلكني بغرض تقدمي منتجات حتقق اإلشباع املط
تدور حوله مجيع األنشطة األخرى باملؤسسة، اّليت  جناح مؤسسات األعمال، فالنشاط التسويقي هو املركز الرئيسي
م وزيادة عددهم، و    .حيفظ للمؤسسات منوها وحيدد مستقبلهااّلذي فهو املسؤول عن إجياد العمالء واالحتفاظ 

  ::وم التسويقوم التسويقمفهمفه  --11..11
" Ing"و السوق تعين اّليت "Market" :ومها ،من مصطلحنيتتألف وهي  ،هذه الكلمة إىل اإلجنليزية أصل يرجع

 وكذلك من ،واّليت تعين املتجر ،"Mercari"الالتينية كلمة مشتقة من الكلمة   كذلك  وهي ضمن، أو داخل تعين اّليت
تلك األعمال : "مصطلح التسويق يعين ميكن القول أنّ  هسوق، ومنالاّلذي يعين ، و  "Mercatus"املصطلح الالتيين

  .1"السوقوالوظائف اّليت تتم داخل أو ضمن 
 ة تعاريفد يتداخل مع كثري من األنشطة األخرى للمؤسسة فإننا جند عدّ التسويق هو جمال واسع ومعقّ  أنّ  ومبا

اّلذي حيكم  ذلك النشاط: "هف على أنّ فيعرّ ، )Macro économie( فإذا نظرنا إىل التسويق من وجهة نظر كلية. له
 .2"التدفق االقتصادي للسلع واخلدمات للمستهلكني مبا حيقق األهداف االقتصادية للمجتمع

يوضح و . فقد تباينت وجهات النظر بشأن تعريف التسويق، )Micro économie( املستوى اجلزئي ا علىأمّ 
  .التسويقتطور التعريف بنشاط  كيف )01(رقم اجلدول 

األمريكية للتسويق،  اجلمعية بواسطة رمسيان تعريفان له قدم قد التسويق أنّ  نالحظ ،)01( رقم اجلدولمن خالل 
 سنةتعريفًا يف  "Mazor"وقبل هذه الفرتة قدم  .1985 سنةوالثاين  ،1960 سنةل هو اّلذي قدمته اجلمعية يف األوّ 

تقدمي تصورات لتعريف التسويق، ومن أبرز هذه احملاوالت الباحثني بعض  هذه الفرتة الزمنية حاول بني ما اأمّ  ،1947
 سنةيف  "Stanton"، وبواسطة 1965 سنة" جامعة أوهايو"اّليت قدمت بواسطة جمموعة أساتذة التسويق يف  تلك

    وتلك احملاولة اّليت قدمها ،1980 سنةيف " Kotler"، إىل جانب حماولة 1977 سنةيف " Aynez"، مث 1971
"Mc Carthy"  ا معظم كّتاب التسويق فقد اعتمدوا على التعريف الرمسي اّلذي قدمته اجلمعية يف أمّ . 1981 سنةيف

  . 1985 سنة ظهور التعريف الرمسي اجلديد للجمعية يف ، وذلك حّىت 1960 سنة
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  تطور تعريف النشاط التسويقي): 01(رقم جدول 
  :التسويق هو  السنة
1947   "توى معيشة أفضل للمجتمعخلق وتسليم مس".                                 )Mazor(  

1960  
 "توجه عملية تدفق السلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك اّليت ارسة أنشطة األعمال مم

  - )AMA( اجلمعية األمريكية للتسويق -                                    ".أو املستخدم

1965  

 " تمع اّليتالعملية بواسطتها ميكن التنبؤ، وزيادة، وإشباع هيكل الطلب اّليت و  ،توجد يف ا
على السلع واخلدمات االقتصادية من خالل تقدمي، وترويج وتبادل، والتوزيع املادي هلذه 

 (Marketing Staff of the Ohio State University, 1965)        ".السلع واخلدمات

1971  
 "نشطة األعمال، املصممة لتخطيط وتسعري وترويج وتوزيع السلع لتكامل أ كلي نظام

  )Stanton(                     ".          واخلدمات املشبعة لرغبات املستهلكني احلاليني

1977   "دف إشباع الرغبات اإلنسانية  ".أنشطة تبادلية شاملة تؤدى بواسطة أفراد وتنظيمات 
 )Aynez(  

1980   "يهدف إىل إشباع الرغبات واحلاجات من خالل عملية التبادلاّلذي ين النشاط اإلنسا."  
                                                        (Kotler) 

1981  
 "إىل  توجه التدفق االقتصادي للمنتجات واخلدمات من املنتجاّليت االجتماعية  العملية

تمع الطلب وتؤدي إىل حتقيق أهدافاملستهلك بطريقة تضمن التطابق بني العرض و   ".ا
                                     (Mc Carthy) 

1985  

 "اخلاصة بتخطيط، وتنفيذ، وتسعري، وترويج، وتوزيع األفكار أو السلع أو اخلدمات  العملية
تؤدي إىل إشباع حاجات األفراد وحتقيق أهداف اّليت الالزمة إلمتام عمليات التبادل و 

  - )AMA( اجلمعية األمريكية للتسويق -                                 ".    ملؤسساتا
  :أنظر :المصدر

 .10 ، ص)1993الدار اجلامعية، : اإلسكندرية(، لتسويقمبادئ امحمد فريد الصحن،  -
، )2001الفنيـة،  مكتبـة ومطبعـة اإلشـعاع: اإلسـكندرية(، وجهة نظـر معاصـرة: التسويق ،قحفأبو  السالم عبد -

  .46 ص

  :فسوف نقوم مبناقشتهما كلُّ على حدى كما يلياألمريكية للتسويق ونظراً ألمهية تعريفي اجلمعية 
  :"1960 ،جمعية األمريكية للتسويقال"تعريف  .أ 

 ،1948سنة قدم يف اّلذي أخذت اجلمعية األمريكية للتسويق بالتعريف  لقد). 01(اجلدول رقم  يف يظهر كما
سنة رئيسًا للجنة التعاريف املنبثقة عن اجلمعية، وقد أصبح ذلك التعريف رمسيًا للتسويق يف " ألكسندر"ان عندما ك
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ممارسة أنشطة األعمال اخلاصة بتوجيه تدفق السلع " :هأنّ  على" النشاط التسويقي"التعريف يعرف  هلذا ووفقاً  ،1960
  ".ج إىل املستهلك أو املستخدمواخلدمات من املنتِ 

دعا اّلذي من االنتقادات من جانب كّتاب التسويق، األمر  ذلك التعريف أصبح موضعًا لكثري اقع أنّ والو 
ومن أهم العيوب  ).01(رقم إىل وضع تصوره لتعريف أفضل للنشاط التسويقي كما هو واضح يف اجلدول  البعض

  : املوجهة إىل هذا التعريف ما يلي
 ويف الواقع . دف إىل حتقيق الربحاّليت على مؤسسات األعمال  التسويق نشاط يقتصر التعريف هذا مبقتضى

كانت هذه   بواسطة مجيع أنواع املؤسسات سواءً ى تؤداّليت التسويق من الوظائف األساسية يعد  ،العملي
  ؛ على مستوى الفردتحقيق الربح من عدمه، بل إن نشاط التسويق ميكن أن ميارس حّىت دف ل األخرية

 فهو يطلق األمر  ،دِّد هذه األنشطةحي ه الالتسويق يتكّون من أنشطة األعمال، ولكنّ  يف أنّ هذا التعر  يذكر
ّ  بالقول ، وتقليديًا هذه األنشطة "متارس بغرض توجيه تدفق السلع واخلدماتاّليت تلك األنشطة " :ابأ
بيعة احلال تتطلب وبط. الطلب، وعملية تسليم املنتجات ونقلها من مكان آلخر استمالةيف أنشطة  تنحصر

  ؛هذه األنشطة القيام باإلعالن والتغليف، والبيع الشخصي، واختيار جتار اجلملة وجتار التجزئة
 ز على العمليات التعريف يقّلل من أمهية ودور رجل التسويق واملستهلك يف العملية التسويقية، فهو يركّ  هذا

ا اّليت فهو يهمل الكثري من األنشطة . منهما يلعبه كلّ اّلذي تتم بينهما، ولكن ال يهتم بالدور  اّليت يقوم 
ه يهمل كما أنّ . رجل التسويق، مثل مسامهته يف تصميم منتجات جديدة أو القيام ببحوث التسويق وغريها

ا عند اختياره وشرائه ملنتجات أو خدمة اّليت اجلوانب السلوكية للمستهلك، وعملية اختاذ القرار    ؛معّينةمير 
  ّيف السلع،  من وجهة نظر بسيطة وغري متكاملة، فهو يأخذ عملية التدفق التعريف يعّرف التسويقهذا  إن

نشاط التسويق هو نشاط ذو اجتاه  هذا التعريف يوضح أنّ  ج، أي أنّ من جانب واحد وهو جانب املنتِ  أي
شكل  التسويقية تأخذالعملية  الواقع العملي فإنّ يف ج إىل املستهلك، ولكن واحد، وهو االجتاه من املنتِ 

  ؛ج واملستهلكالتفاعل املستمر بني كل من املنتِ 
 التسويق  ه يفرتض أنّ حيث أنّ ، عرفة رغباته وحاجاتهمبيوضح هذا التعريف ضرورة االهتمام باملستهلك  ال

ز على درجة رضاء املستهلك ومن هنا فإّن هذا التعريف ال يركّ  ،نشاط يبدأ بعد عملية اإلنتاج وليس قبلها
 .جعما يقوم به املنتِ 

  :"8519 ،جمعية األمريكية للتسويقال"تعريف  .ب 
قامت اجلمعية بتقدمي تعريف جديد  ،)1960سنة ل(ل لالنتقادات السابقة املوجهة لتعريف اجلمعية األوّ  نظراً 

 تنفيذ،بتخطيط، و  العملية اخلاصة: "هووفقًا هلذا التعريف يعّرف التسويق على أنّ  ،1985 سنةللنشاط التسويقي 
تؤدي إىل إشباع حاجات اّليت أو اخلدمات الالزمة إلمتام عملية التبادل، و  وتوزيع األفكار أو السلع وترويج، وتسعري،

  ".اتؤسسألفراد، وحتقيق أهداف املا
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  : ما يلي، واّليت أمهها زايامالحظته من هذا التعريف متّيزه بالعديد من املميكن ما 
 ه ممارسته بواسطة املؤسسات املختلفة يف إطار أخالقي، ولذا فإنّ  يتم يق كنشاطالتسو  أنّ  التعريف هذا يفرتض

  ؛سوف يكون نافعاً لألفراد وللمؤسسات، ويعمل على حتقيق أهدافهم
 والرتويج،  والتسعري، ج،تدخل يف نطاق الوظيفة التسويقية، وهي أنشطة املنتَ اّليت األنشطة  التعريف هذا حيدد

تؤدي ممارستها بصورة فّعالة إىل إشباع اّليت ، و "املزيج التسويقي"باسم  فتعر اّليت  والتوزيع، تلك األنشطة
  ؛ورضا املستهلك عن املؤسسة

 ماّليت و  -  قطاعات املستهلكني هذا التعريف أنّ  يفرتض ومت حتليل  قد مت اختيارهم، - سيتم إشباع حاجا
م، م وحاجا ذين حيددون املستهلكني هم الّ  ومعىن ذلك أنّ  وذلك قبل البدء يف العملية اإلنتاجية، رغبا

  ؛الربنامج التسويقي للمؤسسة
 ؛تتم بغرض إشباع طريف التبادلاّليت أساس النشاط التسويقي هي عملية املبادلة  التعريف على أنّ  يرّكز هذا  
 واء كانت بوجود النشاط التسويقي مبفاهيمه وأساليبه احلديثة يف كل أنواع املؤسسات سالتعريف هذا رى ي

  .دف إىل حتقيق الربح من عدمه
ال جمـقـدمت الّـيت ه من أفضل التعـاريف ومن كل ذلك يتضح أّن هذا التعريف يتصف بالشمول والوضوح، وأنّ 

  .التسويق
 جمموعة اجلهود واألنشطة" :اّلذي يرى أّن التسويق هو ،"زهرياأل" تعريف جند ،للتسويق احلديثة التعاريف ومن

مصادر إنتاجها إىل مشرتيها، ومبا  من واألفكار تسهل وتصاحب انتقال السلع واخلدمات كاملة اّليتواملت املستمرة
تمعاألهداف واملنافع االقتصادية واالجتماعية للمستهلك واملنتِ  حتقيق إىل يؤدي  ذلك النشاط اّلذي يقومفهو . ج وا

اّلذي يشبع حاجات ورغبات ) التوزيع، الرتويج، األسعار، ختطيط املنتجات(على ختطيط وتقدمي املزيج املتكامل 
ا يف ظل الظروف البيئية احمليطة املستهلكني، حماوالً    .3"املواءمة بني أهداف هؤالء املشرتين وأهداف املؤسسة وقدرا

 ذلك النشاط الدائم واملستمر اّلذي يكفل حتقيق أهداف املشروع املختلفة من" :هبأنّ " اخلضريي" هيعّرف كما

والوظائف واألنشطة اّليت تضمن بالطبع القدرة على التنبؤ بالطلب وتوقع مواصفاته  املهام من جمموعة تنفيذ لخال
ذا اإلشباع وبشكل متفوق على مجيع  وأساليب ووسائل، وأدوات وطرف إشباعه، واحتياجات هذا اإلشباع، والقيام 

  .4"املنافسني
مستمرة ومرحبة مع املستهلكني وعّدة أطراف أخرى،  عالقة قامةإ إىل يهدف نشاط" :التسويق أن "سيدال" رىوي

وكذلك احلفاظ عليها وتدعيمها بشكل يؤدي إىل حتقيق كل األطراف ألهدافهم، وتتحقق هذه العالقة من خالل 
  .5"القيام بعمليات املبادلة اليت تراعي صاحل الطرفني والوفاء بالوعود اّليت يقطعها كل األطراف على أنفسهم

 حيث ،-يف التسويق رائد املدرسة احلديثة -  "Kotler" إليه أشار ما التسويق رجال بني قبوالً  التعاريف أكثر منو 
من خالل تقدمي  واجلماعات األفرادحاجات ورغبات موجه إلشباع اجتماعي و اقتصادي  نشاط" :هبأنّ  التسويق فعرّ 

  . 6"مع اآلخرينوتبادل املنتجات ذات قيمة 
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  :أنّ  إىلخنلص  ،ريف السابقةالتعا خاللمن 
  ؛والرغبات البشرية هي نقطة البداية للنشاط التسويقياحلاجات 
 ؛تاجات والرغباالتسويق يقوم على أساس التبادل كوسيلة إلشباع هذه احل 
 لطرفني مهما كان نوعهل الشيء املتبادل قد يكون فكرة أو سلعة مادية أو خدمة أو شيء له قيمة. 

  ::نشأة التسويقنشأة التسويق  --11..22
البداية األوىل لنشأة أو ظهور التسويق كان يف  إىل أنّ " Drucker"عن  نقالً " Kotler"اخلصوص يشري  هذا يف

ل حمل أو متجر بإنشاء أوّ " ميسيوي اليابانية"على وجه التقريب قامت عائلة  1650ففي عام . السابع عشر القرن
"Dept – Store" ميم املنتجات، وتنمية املوارد الالزمة لإلنتاج،ومنذ ذلك الوقت ظهرت سياسات تص. يف طوكيو 

ا جذب املستهلك مثل إعالنات وظهور وإذا مل ترضى مبا نقدمه  ،اشرتي منا... ال تسأل: "ورسائل إعالنية من شأ
  .إخل... ، كما ظهرت فكرة الكتالوجات، والبيع باحلزم"لك ميكنك اسرتداد نقودك

 إّال يف منتصف القرن التاسع عشر على يد شركة رف شيئاً عن التسويقالغرب مل يع أنّ  إىل "Drucker" ويشري
"HARVESTRE" وكان .1850 عام العاملية "Cerus Mc Cormick " أّول من أشار إىل أّن التسويق يعترب جوهر

ة ظهر ألّول مرة كمقرر دراسي جبامع" التسويق"كما أّن اصطالح . للمؤسسة الوحيد بل الرئيسي أو مركز النشاط
األستاذ  أنّ  كما جتدر اإلشارة إىل ."تسويق املنتجات"حتت عنوان  يف أوائل القرن العشرين، ومت تدريسه" بتسلفانيا"
"Krinzi"  ذه اجلامعةأوّ كان   .ل من درس التسويق 

فيما خيص أّما ". Wiskonson" جامعة يف "التسويق أساليب" بتدريس "Butler"قام  1910عام  ويف
يف أوائل القرن العشرين، حيث قامت شركة  ل فقد ظهر أّول قسم للتسويق وحبوث التسويقمؤسسات األعما

"Curtis " 1917 عام ومنذ ."التجاري البحث" مسمى ، وذلك حتت1911بإنشاء قسم حبوث التسويق يف عام ،
ته املختلفة، واستمرار مبجاال) التسويق(يف إدراك أمهية هذا النشاط  األمريكية والتجارية الصناعية اتؤسسامل تشرع

  .7هذا االهتمام حّىت اآلن
دف إىل حتقيق األرباح، مثل ويف املستشفيات، واجلامعات، : الوقت احلايل أيضًا بدأت املؤسسات اّليت ال 

تم بالتسويق اهتماماً كبرياً   .والشرطة، واجلمعيات الدينية واخلريية وغريها 
  : شاف مؤسسات األعمال أو إدراكها جلدوى التسويق يف اآليتوتتلخص أهم األسباب اّليت أّدت إىل اكت

 ؛تدهور مبيعات املؤسسات  
 ؛اخنفاض معدالت النمو االقتصادي 
 ؛الرغبة يف دخول أو اكتشاف أسواق جديدة 
 ؛تغري أمناط وسلوكيات الشراء وحاجات املستهلكني 
 ة املنافسة بأنواعها املختلفة  ؛ارتفاع حدَّ
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 ؛ةارتفاع التكاليف البيعي 
 ؛ظهور الشركات متعددة اجلنسيات وغزوها األسواق العاملية 
 ؛التقدم التكنولوجي 
 ظهور مجعيات محاية املستهلك. 

  ::أهمية التسويقأهمية التسويق  --11..33
نظامها السياسي عملت بإدراك أمهية دراسة  الدول بغض النظر عن درجات تقدمها االقتصادي أو معظم

  :8ما يلي أسباب أمهها ةوتطبيق خمتلف املفاهيم التسويقية، وذلك لعدّ 
 هنـاك نتــائج بعـض الدراســات قـد تكشــف وجــود  الفــرص التسـويقية املمكــن اسـتغالهلا علــى أســاس أنّ  إجيـاد

نتـائج حبـوث التسـويق يف  حاجات ورغبات غري مشبعة لـدى املسـتهلكني يف األسـواق املسـتهدفة، حبيـث أنّ 
 ؛لتسويقختطيط ا إلسرتاتيجيةاملؤسسة تسمح بتحقيق املفهوم احلديث 

 يت ال غىن عنها حتت أي نظام فالتسويق يقوم بعدد من اخلدمات الّ املستهلكني،  إىل املنتجات وإيصال تقدمي
هود الالزمني للحصول على  طريق األنشطة التسويقية اليت توفر الوقت عن وهذا ،االقتصادية األنظمة من وا

   ت جديدة وتطوير املنتجات احلالية؛تقدمي منتجا كما أّن التسويق يسعى إىل.السلع واخلدمات
 املزيج االتصايل(وللمستهلك ) دراسة السوق وحبوث التسويق(بالنسبة للمؤسسة  للمعلومات مصدراً  يعترب( ،

تمع ةحيث يعترب التسويق حلقة وصل بني املؤسس أنشطة وفعاليات التسويق املشروعات  تساعدكما . وا
  ؛اجات ورغبات املستهلكني يف األسواقاالهتمام حبو  ،اعالصناعية يف تقدير حجم اإلنتاج املب

 اّلذي التسويق على إشباع خمتلف حاجات ورغبات املستهلكني يف األسواق، األمر  وفعاليات أنشطة تساعد
البقاء، االستمرار، خدمات أفضل، حتقيق (هذه املشروعات على حتقيق أهداف عامة أو حمددة  يساعد

 ؛)إخل... ص سوقية جديدةأقصى ربح ممكن، حتقيق حص
 فالتسويق  ،ؤسسةيف امل األخرىديريات أو اإلدارات التسويق مركز استشارة ونصح وتزكية لقرارات امل يعترب

  .للمؤسسة اإلسرتاتيجيةوظيفة يف خدمة األهداف 
أو تقدمي  أمهية التسويق ال تقتصر على جمرد توصيل السلع واقع إمجاع الكثري من الكّتاب واملمارسني فإنّ  ومن

ا، بل األمر يتعدى هذا بكثري   : 9فالتسويق يساعد على أو يساهم يف. اخلدمات إىل املستهلكني أو املنتفعني 
 الشكلية للسلع املنتجة، وذلك عن طريق إبالغ إدارة اإلنتاج برغبات املستهلكني وآرائهم بشأن املنفعة خلق 

 ؛ يف أساليب وطرق التغليفاالستخدامات، وحّىت  من حيث الشكل أو اجلودة أو املطلوبة سواءً  السلع
 الفرص التسويقية يف هذه األسواق، سواًء مت هذا باألسلوب  اكتشاف خالل من غزو األسواق الدولية

استثمار غري مباشر، من خالل (عن طريق األسلوب غري املباشر  ، أو)استثمار أجنيب مباشر(املباشر 
  ؛)ج مثالً التصدير أو تراخيص البيع أو اإلنتا 
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 ا وأيف مواجهة املنافسة  يسهم من خالل حتقيق بعض املزايا التنافسية اّليت تسمح  التخفيف من حّد
  .للمؤسسة بالتفوق على منافسيها، وتضمن هلا البقاء واالستمرار يف السوق

ولكن اإلنتاج بغرض  ال يوجد مؤسسة تقوم باإلنتاج بغرض اإلنتاج، هاالعتبار احلقيقة القائلة بأنّ  يف أخذنا وإذا
 يتسىن للنشاط التسويقي االضطالع مبهامه ووظائفه وحتقيق أهدافه جيب ممارستها حّىت  معّينةوظائف  فإنّ  التسويق،
  :10املثال سبيل على الوظائف هذه بني ومن .وجدواه

 ؛املنتجات تصميم وختطيطاملرتبطة بكافة األنشطة ضم  واّليت ت :البحث والتطوير يفةوظ 
  ق بكافة األنشطة اّليت تستهدف البحث عن مشرتين وبائعني للسلع؛واّليت تتعلّ  :اتصاليةوظائف  
 ؛املرتبطة بالتوزيع، وخدمات ما بعد البيع وغريها اخلدماتوتضم : وظائف المبادلة  
 اإلجراءات الالزمة وتنفيذها وتطويرها ملناولة ونقل  وضعيف  تتمثلو : نقل الماديتجهيز والوظائف ال

السلع اّليت مت صنعها، والرقابة عليها لضمان سري العملية اإلنتاجيـة والتسويقية املرتبطة بتوزيع وختزين 
  ؛السلع املنَتجة

 وظائف ترويجية وأخرى تسعيرية؛  
 إىل   جتزئة الكميات الكبرية ،وتضم التمويل، حتمل خماطر التنميط والتدريج السلعي: وظائف تسهيلية

 . إخل...، )التسويق حبوث( والتنبؤ التحليل، كميات صغرية تتناسب مع الطلب
هذه القائمة من الوظائف التسويقية بالشمولية الكافية الستيعاب املضامني اّليت ينطوي عليها املفهوم  وتتصف

  .احلديث
 وهذا من خالل حتسني مردودية وأداء املؤسسة لتصبح أكثر تقدماً  التسويق له أمهية كبرية للمؤسسة، كما أنّ 

م من خالل حتسني جودة ما تقدمه املؤسسة، األفراد حاجات تلبية على قدرة وأكثر  عن جتديد وتطوير فضالً  وتطلعا
ال  فبدونه ،املنتجات لالنتقال إىل مستوى إشباع أفضل مما سبق، كما يساهم يف توفري فرص التوظيف يف املؤسسة

فالنشاط  وترويج املنتجات، مل  يكن هناك نظام للتوزيعميكن استمرار العاملني بقسم  اإلنتاج يف ممارسة عملهم إذا 
  .بالغة يف حتقيق التنمية االقتصادية وذا أمهية، يف خلق املنافع االقتصـادية لألفراد اسرتاتيجياً  يعد عامـالً  التسويقي

  ::أهداف التسويقأهداف التسويق  --11..44
اط واملوقع اجلغرايف ليس فقط بتعدد واختالف املؤسسات من حيث النش التسويق وتتباين أهداف تتعّدد

وعلى ، من ناحيةوطين ولكن باختالف دورة حياة األعمال على مستوى االقتصاد ال. وغريها، التكنولوجي واملستوى
  .مستوى املؤسسة من ناحية أخرى

ا يسع معّينةأهدافاً  أنّ  ع يف أهداف التسويق لألسباب املذكورة سالفاً، إالّ وعلى الرغم من التعدد والتنوّ   ىبذا
ويتوقف عليها املمارسون يف جمال النشاط  يف أي مؤسسة من املؤسسات، بل عامة إىل حتقيقها بصفة التسويق

  :11وكذلك الباحثون والكتاب، ومن بني هذه األهداف ما يلي ،التسويقي
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 ؛تعظيم حصة املؤسسة يف السوق أو من مبيعات الصناعة .1
 ؛من رضا املستهلكني أو العمالء حتقيق مستوى عالٍ  .2
  من املزايا التنافسية متّيز املؤسسة عن منافسيها يف األسواق؛ جمموعةالوصول إىل  .3
 و القدمية؛/تقدمي منتجات جديدة وتطوير املنتجات احلالية أو .4
برغبات وحاجات املستهلكني، والقيام باألنشطة الالزمة لتحقيق وإشباع هذه احلاجات، سواًء كانت  التنبؤ .5

  دمة معّينة؛مرتبطة بسلعة معّينة أو خ
 من األرباح النامجة عن عملية البيع، فرجل التسويق يعترب مهندسًا مهمته األساسية توليد رقم معّني  حتقيق .6

  .دف البقاء والنمو املكاسب واألرباح من املبيعات
 التسويق يهدف إىل حتسني مستوى املعيشة، واّلذي له عالقة مباشرة بكمية ونوعية فإنّ  ذلك، إىل باإلضافة

 خلق القيم ال خيلو من إحلاق األضرار بالبيئة، وعلى مسؤول يف السوق، وحبالة البيئة احمليطة إذ أنّ  املعروضة املنتجات
  .التسويق اختاذ كافة التدابري للحد من هذه الظاهرة

 كأداة مفيدة للتفكري يف أهداف التسويق، وميكن تبسيط املوقف "مصفوفة أنسوف"املفيد هنا أن نقدم  ومن
" أنسوف"إطار  وملزيد من التبسيط نقول إنّ . املنتجات واألسواق: مها ،التنافسي للمؤسسة يف صورة بعدين اثنني

، ومن خالل هذا اإلطار يقوم )السوق(يباع له هذا الشيء اّلذي ، والطرف )َتجلمنال(يباع اّلذي يشمل الشيء 
  :املوايل ا هو موضح يف الشكلكم، وهذا  ت ممكنة للمؤسسةإسرتاتيجيابتحديد أربع " أنسوف"

  مصفوفة أنسوف): 01(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صـاحل حممـد : ترمجـة ،كيفيـة تطبيقهـا،  كيفيـة إعـدادها: اخلطـط التسـويقية مالكدونالـد،. ب.مالكولم هـ: المصدر
  .175 ، ص)1996اململكة العربية السعودية، مطبعة اإلدارة العامة للبحوث، (وحممد عبد اهللا العوض،  الدرويش

        يف املنَتج جتديد تكنولوجي متزايد
        جــــــــــالمنتَ 
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  :هي ،حول أربع عناصر قومت" أنسوف"أهداف التسويق حسب مصفوفة  إنّ 
 جيب تأكيدها بالنسبة  عة، وبالتأكيداملوجودة يف األسواق احلالية، وهذه قد تكون كثرية ومتنوّ  املنتجات

موعات العمالء    ؛)القطاعات السوقية(للمنتجات األساسية احلالية وبالنسبة 
 ؛ليةمنتجات جديدة يف األسواق احلا  
 ؛منتجات حالية يف أسواق جديدة  
 منتجات جديدة يف أسواق جديدة.  

 ماج منتَ  تنجح املؤسسة يف البقاء يف ميدان العمل مع حتقيق أرباح من خالل بيع وعلى املدى البعيد وهكذا
 ذا فإنّ كقبل، وه يف املستمتلكه املؤسسة باجتاه معّني اّلذي السوق تعين ببساطة الطريق /جما، وإسرتاتيجية املنتَ  سوقل

  .ق باملنتجات واألسواق ال غريأهداف التسويق تتعلّ 

  ::تطور المفهوم التسويقيتطور المفهوم التسويقي  --11..55
 حيكم عمل ممارسات النشاط التسويقي جيب أن تتم من خالل توجه وفكر معّني  الواقع العملي جند أنّ  يف

هناك فرق بني مفهوم التسويق  ذلك أنّ  ويعين. املؤسسة ويكون مبثابة مرشد لكافة القرارات اإلدارية املتخذة داخلها
ا املفهوم التسويقي بأسواقها، أمّ املؤسسة تؤدى يف عالقة اّليت جمموعة األنشطة   عنل يعربِّ فاألوّ  ؛واملفهوم التسويقي

وبطبيعة احلال هناك ارتباط كامل وأساسي بني التوجه . حتكم أوجه أنشطة املؤسسةاّليت والفلسفة  التفكري طريقة فهو
التسويقية أو غري التسويقية جيب أن تعكس  سواءً  تتخذ، مبعىن أن كافة القراراتاّليت داخل املؤسسة القرارات  لسائدا

ااّليت التوجه السائد أو فلسفة القائمني على إدارة املؤسسة يف عالقتهم باألسواق    .خيدمو
ــيت واع مــن الفلســفات واقــع املمارســات املختلفــة للمؤسســات ميكــن التفرقــة بــني أربعــة أنــ ومــن حتكــم عمــل اّل

  .تتخذ داخل املؤسسةاّليت تعكس بطبيعة احلال إىل كافة القرارات واألنشطة اّليت و  ،املؤسسات يف النظر إىل أسواقها

  ::التوجه اإلنتاجيالتوجه اإلنتاجي  ..11
 املؤسسات اّليت مّرت بالثورة الصناعية تعمل يف ظل التوجه الفكري اإلنتاجي، ووفقاً  كانت م، 1920 عام حّىت 

 إنتاجها وتوزيعها على تلك املنتجات اّليت تتصف عملية إنتاجها بأكرب درجة الفكري فإّن املؤسسة تقصر التوجه هلذا
العرض : "ومثل هذه الفلسفة الفكرية قامت على أساس الفرض االقتصادي الشهري والقائل بأنّ  .12الكفاءة من

تركز جهودها يف عملية اإلنتاج، حيث أّن هذا اإلنتاج ويعين ذلك أّن على املؤسسة أن  ،"اخلاص به خيلق الطلب
الطلب عليه يف السوق؛ فليس هناك ما يدعو إدارة املؤسسة إىل أن تتعّرف، أو حّىت أن تفكر يف  خللق يكفي وحده

اّليت تضرب للتدليل على هذه الفلسفة الفكرية ما قاله  األمثلة أشهر ومن .السوق يف املستهلكني رغبات تفضيل
للمستهلك أن حيصل  ميكن: "، أنّه"T"عن منوذج سيارته الشهري " فورد للسيارات شركة" صاحب "فورد ريهن"

 ، ويعود سبب هذه املقولة إىل حقيقة أساسية، وهي أنّ "! األسود اللون هو اللون هذا أنّ  طاملا فيه لون يرغب أي على
 املستهلك اّلذي كان يرغب يف احلصول جتاهل أنّ  يثحب للغاية، عالياً  الوقت كان ذلك يف النموذج هذا على الطلب
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بيع  وكانت الوظيفة التسويقية األساسية هو .13اللون األسود مل يكن مؤثراً على مبيعات الشركة لون آخر غري على
وعليه، . مع اعتقاد أّن املستهلك سوف يقوم باستهالك مجيع املنتجات املستهلك سلوك إنتاجه دون دراسة ما مت
هذه املرحلة كان سلوكًا ساكنًا أو متحركًا باجتاه واحد دون أية اختيارات، ألنّه حّىت هذه  يف املستهلك سلوكفإّن 

  . 14اللحظة مل يكن هناك جمال للمفاضلة
  :وتزداد أمهية هذا التوجه يف احلاالت التالية

  الثالث، وهو ما يعرف  املعروض منها، كما هو احلال يف معظم دول العامل عن السلعة الطلب على زيادة
 سوق البائعني، حيث تنحصر اهتمامات املستهلكني يف احلصول على السلعة أكثر من اهتمامهم حبالة

ا على حتقيق اإلشباع املطلوب؛  خبصائصها وقدر
  ويكون اهتمام اإلدارة العليا منصبًا على العمل على ختفيض  اإلنتاج مرتفعة، عندما تكون تكاليف

 ل زيادة اإلنتاجية؛التكلفة من خال
  غياب املنافسة كلية أو وجودها بشكل حمدود للغاية. 

 اخلبز هناك رغيف نوعية عن النظر فبصرف الفلسفة اإلنتاجية؛ أمثلة أوضح مصر يف االقتصادي "اخلبز"ولعل 
وم بإنتاجها فأي خمبزة تستطيع تصريف أي كمية تق. طلب عايل عليه، نظرًا ألّن املعروض منه أقل من الطلب عليه

  .بغض النظر عن نوعية رغيف اخلبز

  ::التوجه البيعيالتوجه البيعي  ..22
اإلنتاج حبجم كبري أصبحت املؤسسات قادرة على إنتاج كميات  وإمكانية التكنولوجي رالتطوّ  استمرار مع

وكنتيجة لذلك حتّولت بعض املؤسسات يف تفكريها من الفلسفة اإلنتاجية إىل . على السلعة يف السوق الطلب تفوق
  ".املفهوم البيعي"لسفة البيعية، وذلك باستخدام ما يسمى بـ الف

البيعي هو عبارة عن تفكري إداري يقوم على أّن املستهلكني لن يشرتوا القدر الكايف من السلع  واملفهوم
فظهرت  .ودفع املستهلكني لشرائها السوق يف السلع لوضع الوسائل من سلسلة خالل من م يتصل مل ما واخلدمات

التوزيع اّليت نتجت عن التوّسع يف اإلنتاج النمطي للسلع بسبب  جمهودات مضاعفة إىل احلالة هذه يف اجةاحل
  .15استخدام اآللة يف نظام املصنع وزيادة املنافسة

  :16ويقوم هذا التوجه أو املفهوم على جمموعة من االفرتاضات الضمنية، منها
  وتكثيف اجلهود الرتوجيية حوله من خالل  ء إّال إذا ّمت دفعهبعملية الشرا يقوم لن بطبيعته أّن املستهلك

 البيع االندفاعي واملكثف إلقناعه بشراء السلعة؛
   ّالناجتة عن الشراء السابق، وعادة ال يقوم بنقلها لآلخرين،  السيئة اخلربات ينسى ما عادة املستهلك أن

 وقد يقوم بإعادة الشراء لنفس السلعة؛
   ّاالهتمام قد يكون بتحقيق مبيعات إىل  فإنّ  متّ  ومن السوق، يف متاحة كثرية بيعية فرص هناك أن

    .املستهلكني دون االهتمام باالحتفاظ بوالئهم إلعادة الشراء
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تعتمد بصفة أساسية على الرتويج، وخاصة يف ظل  اّليت تتبىن فلسفة املفهوم البيعي املؤسسات أنّ  ويالحظ
 فرض املؤسسات إىل تسعى املوقف هذا ظل ففي .عليه الطلب على العرض بزيادة يتمّيز اّلذي املشرتين سوق ظروف

ا يف السوق مستخدمة اإلعالن املكثف وأساليب الضغط يف البيع، وقد أدى هذا إىل االعتقاد بأّن التسويق  منتجا
  .ما هو إّال اإلعالن أو البيع الضاغط

الطلب فإّن مشكل ندرة املنتجات أصبح غري مطروح، طاملا أصبح العرض أكرب من  أنّه القول ميكن وعليه،
بالبحث عن طرق البيع املالئمة سّوق لذلك قام امل. وبدأ املستهلك يبحث عن اجلودة وبدائل أكثر من املنتجات

إقناعه بشراء ما يعرضه دون املنتجات املنافسة، ومن هنا بدأ االهتمام فعًال بسلوك  دف املستهلك إىل والوصول
  . لكاملسته
  ::التوجه نحو التسويقالتوجه نحو التسويق  ..33

ا على  بدأ التوجه حنو التسويق يف أواخر األربعينيات من القرن العشرين، بعد أن أدركت املؤسسات أّن قدرا
إنتاج منتجات ذات جودة وتوزيعها باستعمال تقنيات البيع الشخصي واإلعالن ال يعين بالضرورة بيعها بسهولة 

  :  وميكن تقسيم هذا التوجه إىل مفهومني متتاليني، ومها .طاملا يبقى رضا املستهلك ثانوياً 
  :المفهوم التسويقي .أ 

البّد وأن تركز وتوجه  – مبا يف ذلك أنشطة اإلنتاج –يرى أصحاب هذا املفهوم أّن كل أنشطة املؤسسة 
  . احلاجاتحباجات املستهلك، وأّن حتقيق الربح يف األجل الطويل ال يتحقق إّال من خالل إشباع املؤسسة هلذه 

  : ومن هنا ميكن القول بأّن للمفهوم التسويقي ثالث ركائز أساسية، وهي
 التوجه حباجات املستهلك ورغباته قبل اإلنتاج وبعده؛  
 تكامل جهود املؤسسة وأنشطتها خلدمة هذه احلاجات والرغبات؛  
 ذه احلاجات والرغباتإّال من خالل إشباع املؤسسة هل يتحقق لن واّلذي الطويل، األجل يف الربح حتقيق.  

م،  1952من أوائل الشركات اّليت قدمت للعامل هذا املفهوم يف عام  "General Electric"ولقد كانت شركة 
وقد كان من أوائل الشركات اّليت طبقت هذا املفهوم تلك الشركات اّليت تقوم بإنتاج سلع يكرر املستهلك القيام 

من قبل  وقد تتمثل االستجابة للمفهوم التسويقي ".General Mills & Kellogg's"شركة : شرائها، مثل بعملية
يف صورة تقدمي لبعض املنتجات اجلديدة أو يف صور تعديل لبعض املنتجات احلالية بشكل جيعلها تتماشى  الشركات

بيق املفهوم وقد تكون اخلدمة اجلّيدة اّليت تقدمها الشركة وسيلة لتط. بصورة أكرب مع احتياجات ورغبات املستهلك
بتوفري خطوط تليفونية جمانية للعمالء يستطيعون من خالهلا  "Microsoft"فعلى سبيل املثال قامت شركة  التسويقي؛

م ليقدموا وقت أي يف بالشركة االتصال  أو للتعبري عن مشاكلهم مع املنَتج أو تقدمي بعض األفكار اّليت تشبع اقرتاحا
م . 17الشركات إىل عدم تطبيقها للمفهوم التسويقي ري من احلاالت يعود فشلبشكل أفضل، ويف الكث احتياجا

ا أو أرباحها خالل فرتة  فعلى سبيل املثال، جند أّن شركات السيارات األمريكية قد واجهت اخنفاضاً كبرياً يف مبيعا
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ا على االستجابة مثل الشركات اليابانية للتغيري يف حاجات املستهلك إىل سيارات  السبعينات، وذلك لعدم قدر
  .أصغر حجماً أو أكثر اقتصاداً يف استهالك الوقود

 ومثل. إّن املؤسسات اّليت تأخذ باملفهوم التسويقي عادة ما يكون هلا نظرة أكثر مشوًال واتساعاً لعامل األعمال
ما  وعادة. ّري بشكل دائمهذه النظرة املتسعة هي اّليت متكنها من التأقلم السريع مع حاجات ورغبات املستهلك املتغ

 فعندما يرّكز املنافس. عندما تواجهها منافسة قوية وشرسة يف األسواق املؤسسات بواسطة التسويقي املفهوم تطبيق يتم
بشكل أفضل لكي حيصل على السوق يكون لزامًا على املؤسسة أن تقوم  إشباع حاجات ورغبات املستهلك على

  . يف السوقبنفس الشيء إذا أرادت االستمرار 
 ، اّلذي"Theodore Levitt"إىل ) البيعي والتسويقي(ويرجع الفضل يف التطّرق للفرق بني املفهومني السابقني 

 :فيه أهم االختالفات املوجودة بينهما بالقول قدم م، 1960 عام ربيع يف "Marketing Myopia" :بعنوان مقاالً  كتب
ويهتم املفهوم . بينما يرّكز املفهوم التسويقي على حاجات املستهلك ئع،إّن املفهوم البيعي يرّكز على حاجات البا"

بإشباع رغبات املستهلك بواسطة السلعة، باإلضافة  يهتم املفهوم التسويقي بينما نقود، إىل البائع سلعة بتحويل البيعي
البيعي (الفرق بني املفهومني ويوضح اجلدول املوايل . 18"األنشطة املتعلقة بتصميمه وتوزيعه وأخريًا استهالكه إىل

  ):والتسويقي

   الفرق بين المفهوم البيعي والمفهوم التسويقي : )02(جدول رقم 
المعيار                                            
  المفهوم التسويقي  المفهوم البيعي  المفهوم

  )مكان البيع (السوق   )مكان اإلنتاج (املصنع   نقطة البداية

  التركيز
يركــز علــى إنتــاج ســلعة، وهــذه األخــرية البــّد 

دون النظــــــر  معّينــــــةأن حتتــــــوي علــــــى جــــــودة 
  حلاجات ورغبات املستهلكني

ينصـــــــب الرتكيــــــــز األساســـــــي علــــــــى حتديــــــــد 
ـــــــــات وأذواق املســـــــــتهلكني،  حاجـــــــــات ورغب

م الشرائية   وذلك حسب إمكانيا
  إنتاج ما ميكن تسويقه  هي بيع ما مت إنتاجه  الفرضية
  التسويق املتكامل  والرتويج) البيع(زيع التو   الوسيلة

  الربحية
ميكــــن حتقيقهــــا عــــن طريــــق بيــــع أكــــرب كميــــة 

  ممكنة من املنَتج
حتقيقهـــا مـــن خـــالل إشـــباع حاجـــات  ميكـــن

  )إرضاء املستهلك(آلجال طويلة  املستهلكني
  ختطيط طويل األجل  ختطيط قصري األجل  نوع التخطيط

   :)بتصرف( المصدر
- Philip Kotler et al., Marketing Management, 11ème édition, (Paris : Pearson Education, 2004), P 228. 
- Theodore Levitt, “Marketing Myopia”, Harvard Business Review, July- August 1960, PP. 45-56. 
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ك الشرائي املفهوم التسويقي لدى املؤسسات زيادة االهتمام بدراسة وفهم السلو  انتشار على ترتب وقد
ذلك  إىل الوصول ميكن االعتناء حباجات املستهلك وإشباع رغباته، حيث وهذا ما يفرض على املؤسسة .للمستهلك

  .من خالل حبوث التسويق
  :المفهوم االجتماعي للتسويق .ب 

ه وازدياد قابلية العديد من املؤسسات لتبّني –بصفة خاصة يف اخلارج  –انتشار املفهوم التسويقي  من بالرغم
 .اّليت تّدعي تطبيق هذا املفهوم تتعرض اآلن للعديد من االنتقادات املؤسسات هذه أنّ  إالّ  لنشاطها، وتطبيقه كفلسفة

والسؤال اّلذي يطرح يف . االنتقادات يف املمارسة السلبية للمؤسسات اّليت تّدعي تطبيق هذا املفهوم هذه وتنحصر
تم هذه املؤسسات: "هذا الصدد هو ، فهناك العديد من األدلة "بإشباع حاجات ورغبات املستهلك ؟ هل فعًال 

 بالسعر املناسب،" Beef Burger"تؤّكد عكس ذلك، فبعض املؤسسات على سبيل املثال تقوم بتقدمي سلعة  اّليت
ئر متد ولكّنها حتتوي العديد من الّدهنيات اّليت تقلل من قيمتها الغذائية؛ وكذلك فإّن السجا املكان املناسب، ويف

 فإّن نظم إىل جانب ذلك،. ولكّنها تؤدي إىل أخطار جسيمة يف األجل الطويل القصري، األجل يف بإشباع املستهلك
  تساهم يف زيادة مستوى التطلعات والطموح، األمر اّلذي يؤدي إىل خلق حاجات ورغبات غري حقيقية التسويق

تمع، باإلضافة إىل ما يتطلبه   .ذلك من استنزاف املوارد النادرة بصورة كبرية أو زائفة لدى أفراد ا
هي السبب،  ذلك بقوهلم أّن املمارسات السلبية للمفهوم التسويقي ليست من أبعد إىل الكّتاب بعض ويذهب

فقد تشبع املؤسسة . أصبح يتعارض متاماً مع املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ألنّه ذاته املفهوم يف يكمن السبب ولكن
تمع اّلذي تعمل )طبقاً للمفهوم التسويقي(بات املستهلك ورغ حاجات ا اجتاه ا ا ال تفي مبسؤوليا ّ ، ومع ذلك فإ

تمع واملسؤولية من العديد ظهرت وهلذا فيه،  الكتابات احلديثة تنادي بتعديل املفهوم التسويقي ليتالئم مع حاجات ا
تمع  من أجل احلفاظ على املوارد االقتصادية اجلميع ضرورة العمل ممّا حيتم على .19االجتماعية للمؤسسة اجتاه ا

يؤدي  فاملفهوم االجتماعي للتسويق هو مدخل الختاذ القرارات. احلفاظ على بيئة غري ملوثة إىل من الضياع والسعي
تمع ككل كل إىل تكامل فمثل هذا املدخل يسعى إىل حتقيق األهداف يف . أنشطة املؤسسة إلشباع حاجات ا

تمع ككل عن األجل الطويل وأهم التطبيقات الفعلية . 20طريق خلق التوازن بني حاجات املستهلك وحاجات ا
  .ظهور وتأسيس مجعيات محاية املستهلك، اّليت تسعى جاهدة لتحقيق مصاحل هذا األخري والدفاع عنها هلذا التوجه

   :سية، هيوعليه، يقوم املفهوم االجتماعي للتسويق على ثالثة عناصر أسا
 تمع بدًال من الرتكيز على احتياجات املستهلك؛   الرتكيز على احتياجات ا

 على التكامل بني مجيـع مفـردات النظـام بـدًال مـن الرتكيـز علـى التكامـل بـني  الرتكيز
  وظائف املؤسسة؛

  تمع بدًال من الرتكيز فقـط علـى الرتكيز على حتقيق أهداف البشرية وا
  .هدف الربح
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  ::ستراتجيستراتجياالاال  توجهتوجهالال  ..44
 ؤسسةاملبني موارد  قيفعلى التو  ذي يقوم بدوره أساساً والّ  ،التسويق احلديث على التخطيط االسرتاتيجي يقوم

ا واستغالهلا إالّ  .التسويقية املتاحة والفرص  يوفر ذيباملرور على النشاط التسويقي الّ  هذه األخرية ال ميكن استيعا

ا، سواقاأل عن املختلفة ملعلوماتوا املدخالت والتهديدات،  املنافسني وعدد املنافسة، ودرجة املنتجات وأنواع واحتياجا
  .وكل هذه املعلومات تساعد يف رسم البعد االسرتاجتي للمؤسسة ككل

املؤسسة، فتطورها وأخذها  إسرتاتيجيةه العنصر األساسي يف النظرة رفعت من شأن التسويق ألنّ  فهذه
اختاذ القرارات  دوكذا باملدى البعيد يف آن واحد عن،  عن ضرورة االهتمام باحمليطعربِّ بالتسويق االسرتاتيجي يُ 

  . للمؤسسة اإلسرتاتيجية
يركز على أهداف العمل يف السوق، ووسيلة إدراك تلك األهداف وتدقيقها، يف دوره االسرتاتيجي  فالتسويق

بني  ة، وللتمييزملسطر ه الربامج لتحقيق األهداف ايت تتعامل مع تطوير وتنفيذ وتوجيعلى عكس اإلدارة التسويقية الّ 
وهو التسويق االسرتاتيجي، لتوضيح الدور  ،اإلدارة التسويقية والتسويق يف دوره اجلديد، فقد ابتكر مصطلح جديد

  . ذي اضطلع به التسويق يف الوقت احلاضراجلديد الّ 
  : 21من ويتشكل مثلث التسويق االسرتاتيجي

 املستهلك؛ 
 املنافسة؛ 
 املؤسسة .    

ا ملتابعتها، فإذاةديناميكي بيئةحية يف  خملوقاتتعترب العوامل أعاله  مل يتالءم ما حيتاجه  ، هلا أهداف خاصة 
قابلية النمو الطويلة األجل ميكن أن تكون يف خطر، وبتفاعل العناصر  مع احتياجات املؤسسة فإنّ  املستهلك

  : تيجية التسويق القرارات الثالث التاليةالثالثة ميكن أن تشكل إسرتا اإلسرتاتيجية
 ؛حتديد خصائص السوق املستهدف :مكان التنافس   
 ا كتقدمي منتَ الطريقة الّ  :كيفية التنافس   ؛ج جديد مثالً يت ميكن املنافسة 
 حبيث جيب أن يكون مناسباً  ،أي وقت دخول السوق :وقت التنافس.   
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  :نيالفصل الثا

  البيئة التسويقية 
تمعات زتتميّ  وجبانب األهداف . والتجارية واخلدمية فيها يةنتاجاإل املؤسسات أنشطة عوتنوّ  بتعدد الصناعية ا

تمع بالسلع واخلدمات  تسعى إىل حتقيقها مجيع املؤسسات العاملة يف البيئة التسويقية، يعترباّليت  يسيةالرئ تزويد ا
تعمل فيها اّليت البيئة التسويقية  بل إنّ  ،وال يقتصر األمر عند هذا احلد فقط. الظروف الرئيسة ألي مؤسسة من

ا  فاملواد اخلام، األيدي العاملة، األرض، ورأس . وأنشطتها الرئيسيةاملؤسسة تعترب املورد األساسي ملدخالت عمليا
 ومبعىن آخر، أنّ . تعمل أو تتواجد فيها املؤسسةاّليت نواتج البيئة التسويقية  هي إالّ  ما اإلنتاج عوامل من وغريها املال
حتقيق هدف أو جمموعة من مؤسسات األعمال والبيئة التسويقية ترتبطان بعالقات تبادلية وتكاملية تستهدف  كل

كل  وبالتايل فإنّ . وجود أو بقاء أي طرف منهما هو شرط ضروري لبقاء أو وجود اآلخر كما أنّ . من األهداف
فالبيئة . يسبق وجود املؤسسة يف كل الظروف  وإن كان وجود البيئة التسويقيةحّىت ، طرف يؤثر ويتأثر باآلخر

هي سوق شراء خدمات عوامل اإلنتاج  مات املشروع املقرتح، وأيضاً هي مبثابة سوق البيع لسلع أو خد التسويقية
ديداتاّليت فالبيئة  .املختلفة ّ   ،تعمل فيها أي مؤسسة تنطوي على  وحتدد  ،ا تقدم فرص النجاح أو الفشلكما أ

ما  ةمعّينالعرض والطلب على سلعة أو خدمة  كما أنّ  .سلوك أو خطط واسرتاتيجيات املؤسسة لتحقيق أهدافها
  .ات أو نواتج لبيئة حتدِّد مستقبل وبقاء املشروع اجلديد أو املؤسسة القائمةمتغريّ  يف الواقع إالّ  هي

  ::وأهمية دراستهاوأهمية دراستها  المؤسسةالمؤسسة  بيئةبيئةالال  --22..11
د للبيئة ورمبا يرجع هذا إىل تعّقد، . يف الواقع ال يوجد اتفاق عام بني الكّتاب والباحثني حول مفهوم حمدِّ

اوتراكب، وتداخل مك د للبيئة إمنّ  كما أنّ . وِّنا ا يعكس يف الواقع وجهة نظر القائم حماولة إعطاء تعريف حمدِّ
من هنا ينشأ اجلدل واخلالف بني . يسعى إىل حتقيقها من خالل البحثاّليت وفقًا لألهداف  بالتحليل والدراسة،

  .الكّتاب والباحثني حول مفهوم البيئة بصفة عامة
  :1ت اخلاصة بتعريف البيئة كما يليوميكن عرض بعض احملاوال

 يرى "Dill"  ّعملية وضع يالءماّليت  - اإلدارية البيئة من اجلزء ذلك" :هي باملؤسسة اخلاصة العمل بيئة أن 
والعاملون،  واملوردون، العمالء، :هي ،أطراف مخس من نتتكوّ اّليت و  - باملؤسسة اخلاصة األهداف وحتقيق

  ".العمال وغريها واحتاداتفة إىل مجاعات الضغط أو التأثري كاحلكومة واملؤسسات املنافسة، باإلضا
  ّا أم"Filho" تعمل فيها أي مؤسسة تنطوي على ثالث جمموعات رئيسية من اّليت البيئة  أنّ : "فريى

موعة .املتغريات ات على املستوى القومي كالعوامل االقتصادية واالجتماعية تنطوي على متغريّ  األوىل ا
موعة اأمّ  .اسيةوالسي  ات تشغيلية خاصة بكل مؤسسة ترتبط مبجموعة من أطراففهي متغريّ  ،الثانية ا
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 وتنطوي. معها، ومن أمثلتها األجهزة والتنظيمات احلكومية واملستهلكني وجتار اجلملة والتجزئة التعامل
موعة ن من العمال واملديرين تتكوّ  اّليتو  ،ات خاصة ببيئة التعامل الداخلي باملؤسسةمتغريّ  على الثالثة ا
  ".وغريهم

 ضوء إسهامات  ويف"Emery & Trist"  ّحتدِّد سلوك اّليت ود جمموعة من القيّ : "البيئة هي جند أن
 ّ   ".ف الالزمة لنجاح وبقاء املؤسسة أو حتقيق أهدافهاحتدِّد مناذج أو طرق التصرّ ا املؤسسة، كما أ

 ويشري "Thomson" إىل  ّ هي مبنأى اّليت ات أو القيود واملواقف أو الظروف جمموعة املتغريّ : "االبيئة بأ
  ".عن رقابة املؤسسة، وبالتايل جيب على اإلدارة أن توجه جهودها إلدارة البيئة واملؤسسة معاً 

واخلارجة عن نطاق  ،م فيهاات الصعب التحكّ جمموعة من املتغريّ : "البيئة التسويقية متثل ويرى البعض بأنّ 
  .2"دارة باملؤسساتسيطرة اإل

أدت إىل زيادة االهتمام بدراسة البيئة التسويقية اّليت ينبغي التنويه له، هو أّن هناك العديد من األسباب  ماو 
  :3، ميكن إجياز أمهها فيما يليمؤسسات األعمالمن طرف 
  ّات البيئيـــة تعمـــل يف ظــل جمموعـــة مــن القيـــود أو املتغــريّ  - العامـــة واخلاصــة -مجيــع مؤسســـات األعمــال  إن

  ؛)االقتصادية والسياسية واالجتماعية أو الثقافية(
  ّ؛كل مؤسسة هي مبثابة نظام مفتوح يتأثر بالبيئة ويؤثر فيها  إن  
  ّواملهـــام اإلداريـــة  بنـــاء وتنفيـــذ السياســـات واالســـرتاتيجيات التســـويقية، وكـــذلك ممارســـة وتنفيـــذ الوظـــائف إن

التخطيط والتنظيم، والتنسيق، والتوجيه والرقابة، واختاذ (ال آخر أو أي جم، املتعارف عليها يف جمال التسويق
ود البيئيـة املـؤثرة ات أو القيّـجيـب أن تـتم يف ضـوء املتغـريّ  ،جبميع املؤسسات على اخـتالف أنواعهـا) القرارات

 ؛على كل من مدخالت وخمرجات كل مؤسسة
 كاملوردين واملستهلكني (التعامل  النظر عن اختالف املؤسسات فيما خيتص بنوعية وأهداف أطراف بغض

كل مؤسسة من مؤسسات   فإنّ  )مثالً  صناعية أو جتارية مؤسسة يف احلال هو كما وغريهم والعمال واحلكومة
تسعى لتحقيق جمموعة من األهداف اّليت األعمال هي مبثابة حتالف أو ائتالف بني جمموعة من األطراف 

 عّينةبقاء املؤسسة امل ميكن القول إنّ  ،ويف هذا الشأن. حتقيقها يف طبيعتها وتتعارض كثريًا يف طرق ختتلف
ا على حتقيق أهداف أطراف هذا االئتالف رغم تعددها  ،وجناحها يتوقف إىل حد كبري على مدى قدر

 ؛وتباينها وتعارضها يف نفس الوقت
  ّت خيتلف يف الدرجة وليس ات البيئية على تنفيذ أنشطة وحتقيق أهداف مجيع املؤسسامدى تأثري املتغريّ  إن

 ؛يف النوع
  ّات ود واملتغريّ بشكل مباشر أو غري مباشر وبدرجات متفاوتة بالكثري من القيّ  مجيع املؤسسات تتأثّر إن

  وطين؛أي على املستوى الدويل وكذلك على املستوى ال ،البيئية اخلارجية
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  ّاملؤسسات، فاخنفاض متوسط دخل الفرد  دافباختالف أه ختتلف البيئية ودالقيّ  أو اتاملتغريّ  تأثري درجة إن
قد يؤثر مع بقاء عوامل أخرى ثابتة على الطلب على سلعة ما أو على هدف الرحبية، بينما يتأثر  ،مثالً 

  ؛هذا اهلدف باخنفاض الوعي الديين أو الثقايف
 قدرة  باختالف تلفخي قد ،عامة بصفة التنافسي املركز على احملافظة أو السوق على السيطرة درجة اختالف إن

ا على حتقيق أو مقابلة أهداف أطراف التعامل  ،ات البيئةمتغريّ  أو معطيات مع فالتكيّ  على املؤسسة وقدر
وكذلك مواجهة  ،استغالل الفرص التسويقية املتاحة أو املرتقبة على القدرة أنّ  كما .معها واخلارجي الداخلي

  ؛ؤسسة درجة عالية من الفعالية أو السيطرة التسويقيةالتهديدات جيعل من احملتمل جداً أن حتقق امل
  ّوحتليل الفرص . الفرص التسويقية احلالية واملرتقبة داخل البيئة بتحليل األصل يف يبدأ التسويقي التخطيط إن

 : التسويقية يتطلب من رجل التسويق ما يلي
ــيت لتهديــدات واألخطــار ومــا هــي ا ؟ ومــا هــي الفــرص املتاحــة ؟ حتديــد مــا هــي االجتاهــات البيئيــة -أ  اّل

ا اّليت تنتمي إليه املؤسسة من ناحية، وتلك اّليت تواجه الصناعة أو جمال النشاط  تواجه املؤسسة بذا
  ؛"بتحليل البيئة"وهذا ما يسمى  ؟ من ناحية أخرى

  ؛)حتليل السوق(ما هي اخلصائص التشغيلية اخلاصة بكل نوع من األسواق ؟   - ب 
  ؛)حتليل سلوك املستهلك(ملستهلكون من هذا السوق ؟ العمالء أو ا يكيف يشرت  -ج 
  ؛)حتليل قطاعات السوق(يتكّون منها السوق ؟ اّليت ما هي القطاعات الرئيسية  -د 
  ؛)حتليل وقياس الطلب والتنبؤ(ما هو حجم السوق احلايل املرتقب ؟  - ه 
  ما هي البدائل احملتملة للتغطية السوقية ؟ وما هي فرص النمو املمكنة ؟ -و 
 اإلســـرتاتيجيةاختيـــار تـــتمّكن مـــن  ت بتحليـــل البيئـــة احمليطـــة والبنـــاء التنظيمـــي حـــّىت ؤسســـاتقـــوم امل أن جيـــب 

 .التسويقية املناسبة

  ::تأثير البيئة على أداء المؤسسةتأثير البيئة على أداء المؤسسة  تجاهاتتجاهاتاا  --22..22
 ،ةعلى البيئة اخلارجية جمموعة من التأثريات على املؤسسة من املمكن أن تكون إجيابي تطرأاّليت  التغّريات تطّبق

  :4اهات تأثريها يف العناصر اآلتيةاجتسلبية أو حمايدة، حيث ميكن إمجال 
 كمـا ميكـن . يـؤدي إىل القضـاء علـى املؤسسـة، و م فيـهعبارة عن اجتاه بيئي يصـعب الـتحكّ هي  :التهديدات

ـ اتعريفه ّ بيئـة  اضـطراباً يف اعبـارة عـن حتـدٍّ غـري مـرٍض أو غـري مقبـول يواجـه املؤسسـة، ويرتتـب عليهـا على أ
ـــتج عنهـــالعمـــل، ممّـــ ـــة واملنظمـــة( اا ين ـــاب اجلهـــود التســـويقية اهلادف ـــة غي         تقلـــص مبيعـــات املؤسســـة،) يف حال

ا من السوق، أو تراجع رقم أعماهلا ككل أو اإلفالس،   .إخل...أو الفناء، أو خروج أحد منتجا
ا، أمّ  والتهديدات ذه ا إذا ارتبطت أو احتوت عالبيئية قد يصعب التنبؤ  لى أخطار، فمن املمكن التنبؤ 

، على )مثل خطر احلريق(باعتبارها أحداث متوقعة، ومن مث ميكن تقدير احتماالت حلدوثها  األخطار
  ). إخل... كاالنقالبات العسكرية أو الفيضانات(د التهديدات املرتبطة حباالت عدم التأكّ  عكس
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 ـــات املؤّسســـة : القيـــود قـــد تكـــون ذات طبيعـــة قانونّيـــة أو تشـــغيلّية ومتـــارس حـــاالت معيقـــة لتصـــّرفات وعملّي
 .ضغوطات عليها

 ديدات للمؤسسة: املشكالت  .أوضاع تتطّلب حلوًال مناسبة وإّال شّكلت قيودا أو 
 ديدات: األعراض السلبّية  .حاالت تـُْنِبُئ بإمكانّية ظهور مشكالت أو قيود أو حّىت 
 على أداء املؤسسة وال سلبّياً   إجيابّياً حاالت مؤقّتة ال تؤثّر ال: األعراض احملايدة. 
 حاالت تُنبُئ بظهور حمّفزات مشّجعة متّكن من استثمار الفرص املتاحة: األعراض اإلجيابّية. 
 حاالت مرغوب فيها تقود إىل ظهور فرص متاحة يف البيئة: احملّفزات والّدوافع املشّجعة. 
 عبـارة  ،آخر مبعىن أي .إىل الّتأثري اإلجيايب على أدائها وتّتجه، حاالت مؤيّدة ألهداف املؤّسسة هي: الفرص

ع تسـتطيع املؤسسـة التمتّـالّـيت  يتناسب مع اجلهود أو التصـرفات واألنشـطة التسـويقية جذب معّني  عن جمال
 .فيها مبزايا تفاضلية أو تنافسية

    ::ةةمؤسسمؤسسنات األساسية لبيئة النات األساسية لبيئة الكوّ كوّ المالم  --22..33
 حتكمه جمموعة من العوامل والّضوابط تتعامل معها ،س يف حدوده نشاطهامتار اّلذي بيئة املؤّسسة هي اإلطار 

ــة معهــا ــأثري املباشــر أو غــري املباشــر يف ، وتشــّكل عالقــات ســببّية مركب ــا ذات الّت وتتكــّون مــن مجيــع العوامــل احمليطــة 
 .والنظام التسويقي ويقي،واملزيج التس حسب طبيعة السلعة البيئةهذه  ختتلفو  .عملية اختاذ القرارات اخلاصة بعملها

ولكــن قــد نالحــظ بعــض الفــروق بــاختالف طبقــات املســتهلكني  البيئــة واحــدة لكــل الســلع واخلــدمات، صــحيح أنّ 
وختتلــف البيئــة التســويقية مــن وقــت آلخــر، ومــن منطقــة  والفئــات االجتماعيــة، واملشــرتين، وبــاختالف املوقــع اجلغــرايف

  .5لًال بأوّ نات البيئة التسويقية أوّ س الفروق يف مكوّ ألخرى داخل البلد الواحد، لذلك جيب قيا
ـــذا الشـــكل فـــإنّ . بيئـــة األعمـــاللنـــات األساســـية لاملكوّ  )02(رقـــم الشـــكل  يوضـــح  البيئـــة وكمـــا هـــو واضـــح 

  .تنقسم إىل بيئة داخلية وبيئة خارجية، وهذه األخرية بدورها تنقسم إىل بيئة خارجية عامة وأخرى خاصة املؤسسة
  :يئة الداخليةالب -أّوال

ا الداخلية البيئة متثل ا والقدرات اإلدارية املتاحة، ،تلك البيئة اخلاصة باملؤسسة ذا  من حيث األفراد العاملني 
اغري جيّ  وأخرى دة،جيّ  جوانب من املؤسسة به تتمتع وما النظر إليها من منظور وظيفي  يتمو  .6دة يف األداء اخلاص 

ا تقع داخللغرض تبسيط املنهج، فهذه ا حدودها،  لوظائف ميكن للمؤسسة بطريقة أو بأخرى أن تسيطر عليها ألّ
 .إخل... ووظيفة املوارد البشرية ،وظيفة التسيري ،وظيفة التسويق ،وظيفة اإلنتاج، يتمثل أمهها يف وظيفة التمويل

يف حتليل العوامل الداخلّية أحد األساليب اإلسرتاتيجية املستخدمة " Porter"لـ منوذج سلسلة القيمة  يـَُعدُّ 
من  تتضّمنها هذه السلسلة،اّليت يف الوظائف  من خالل ما يسمح به من حتديد لعناصر القوة والضعف للمؤسسة،

ميكن اعتبار أّن مكّونات البيئة الداخلّية للمؤسسة هي عناصر سلسلة قيمتها، لذلك فإن التحليل  املنطلق هذا
  .عناصر سلسلة القيمة على حتليل الداخلي ينصب أساساً 
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  نات األساسية للبيئة التسويقيةالمكوّ : )02(الشكل رقم 
  
  
  

 البيئة االقتصادية  
  املنافسني  

 البيئة االجتماعية  
 املستهلكني  

 البيئة السياسية 
  والقانونية    

 واملمّولني املوردين  
 البيئة الفنية  

 النقابات العمالية 
 مقدمو اخلدمات والتسهيالت  

 ية البيئة الدول  
  احلكومة  

  
  

  .79 ص ،)2001مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، : اإلسكندرية(، وجهة نظر معاصرة: التسويق أبو قحف، السالم عبد :المصدر

من عناصر منوذج اإلدارة  وعنصراً ، للتحليل املوقفي للبيئةّول الشق األة اخليبيئة الدحليل التب االهتماميشّكل 
  :7سة وحتليل البيئة الداخلية يبلغ من األمهية الدرجة القصوى اآليت ذكرهااإلسرتاتيجية، لذلك فإّن درا

 يسهم حتليل البيئة الداخلية يف تقييم القدرات واإلمكانات املادية والبشرية املتاحة للمؤسسة؛ 
 إيضاح موقف املؤسسة أمام غريها من املؤسسات الناشطة يف نفس الصناعة؛ 
 والبحث عن طرق تدعيمها  ،القصوى منها لالستفادةوحماولة تعزيزها  ،من حتديد عناصر القوة الّتمّكن

من تأثري التهديدات البيئية على  احلدو  ،بواسطتها يتم تذليل الّصعوباتاّليت وإجياد الكيفية  ،مستقبالً 
  نشاط املؤسسة وبقائها؛

  ّواإلقالل منها  هاالبحث يف طرق معاجلت، و تعاين املؤسسة من وجودهااّليت  الضعف عناصر على فالتعر
 .أو تفاديها عن طريق استغالل عناصر القّوة

  مبـــا يســـمح تكـــوين  توافـــق بــني الّتحليـــل الـــداخلي واخلـــارجي،الني مـــن إجيـــاد الـــّرتابط و اإلســـرتاتيجيمتكــني
 .اإلسرتاتيجية املالئمة النتهاز الفرص املتاحة

  :ةخارجيالبيئة ال -ثانيا
ا،  اّليت موع املتغّريات اخلارجيةومتثل جم تتحّدد خارج حدود املؤّسسة وتؤثّر بشكل مباشر على أدائها وسلوكّيا

  :8تشمل مستويني، وهي كما يصعب الّتحّكم فيها والّتأثري عليها

  البيئة                 البيئة
 الخارجية العامة       الخارجية العامة 

  البيئة
 الداخلية
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  ؛يصعب على املؤّسسة الّتحّكم أو الّتأثري فيهااّليت هي جمموع املتغّريات : ة العامةجيالبيئة اخلار 
 اّليت وترتبط بالبيئة  ،على املدى القصري سةتؤثر على املؤساّليت ات املتغريّ  هي جمموع: ةالبيئة اخلارجية اخلاص

 .تها فيهارس مهممتا
  :البيئة الخارجية العامة -1

 ،بل يتعّني عليها الّتكّيف وأوضاعها، ال ختضع لسيطرة املؤسسةاّليت الكلية  اخلارجية املتغّريات جمموع هي
  .دوليةوالبيئة السياسية والقانونية، البيئة الفنية، البيئة ال ،االجتماعيةالبيئة ، البيئة االقتصادية: وتتمّثل يف

  :البيئة االقتصادية .أ 
تؤثر على أمناط شراء املستهلكني اّليت ات ن من كل املتغريّ تتكوّ  االقتصادية قوة خارجية العواملتعد 

تمع، ومعدل التضخم، جور ن البيئة االقتصادية مستوى األوتتضمّ . ملؤسسات األعمال وخطط التسويق يف ا
، السياسات النقدية واملالية، ومعدالت التضخم وأسعار الفائدة ،اإلنتاج عوامل توافر ومدى اإلنتاجية، ومستوى

داً االقتصاد الصحي للدولة يعد شيئًا جيّ  وبصفة عامة، فإنّ  .إخل... البطالة ومعدالت، املناخ العام لالستثمار
معاً، ففي ظل هذا االقتصاد يكون املستهلكون قادرون على شراء أكرب  التسويقلكل من املستهلكني ورجال 
  .قادرة على حتقيق أرباح أعلىمؤسسات األعمال ا جيعل قدر من السلع واخلدمات، ممّ 

ل بعيدًا عن اإلنفاق على الضرورات األساسية للحياة مثل الطعام، املستهلك يتحوّ  إنفاق فإنّ  ذلك، على عالوة
 واملسكن إىل اإلنفاق على السلع غري األساسية كشراء تلفزيون إضايف أو رحلة سياحية يف دولة أجنبيةوامللبس 

  .ت اجلديدة يف األسواقؤسسازيادة طلب املستهلك يسهل ظهور بعض امل وعليه، فإنّ  .إخل...
 .كبري بشكل تقلصي األعمال ومؤسسات املستهلكني من حجم إنفاق كل فإنّ  االقتصادي، الركود فرتات يف اأمّ 

فيجب  ،األعمال مؤسسات اأمّ  .والضروريات األساسيات على إنفاقهم ويقتصر ،أقل بشكل ينفقون فاملستهلكون
وإذا دام الركود لفرتة طويلة، . عن طلب أقل من املستهلكني جتةعليها أن تتأقلم مع املبيعات واألرباح األقل والنا

  . 9عمال وخروجها من السوقفقد يؤدي إىل فشل العديد من مؤسسات األ
دخل الفرد كمقياس لوصف احلالة االقتصادية للدولة، إىل جانب استخدامه للتعبري عن درجة  متوسط ويستخدم

وقبوله على نطاق  والسبب يف ذلك يرجع لسهولة حسابه،. يف جماالت خمتلفة من الصحة، والتعليم التقدم
  .10جم ونوعية السوقواسع، باإلضافة إىل أنّه يعترب مؤشر جّيد حل

الدخل السائدة يف بلد ما، خاصة يف ظروف التضخم، تقلبات األسعار،  مستويات فإنّ  سبق، ما إىل وباإلضافة
، ولكنه خيشى االخنفاض يف معّينةفقد يكون لدى الفرد دخل مناسب لشراء سلعة . هلا تأثري بالغ األمهية
والعكس صحيح، فقد يقوم شخص آخر . اله يف البنكونتيجة لذلك يقوم باستثمار أمو  مستويات الدخول،

قد تؤثر على اّليت ومن العوامل االقتصادية األخرى . سلعة خشية من ارتفاع أسعارها يف السنني القادمة بشراء
معدل الفائدة السائد يف الدولة، سوق املال، تضخم األسعار، االئتمان، وخاصة : أداء الربنامج التسويقي جند

  .11يؤثر على حركة الصادرات والوارداتاّلذي صرف تغري سعر ال
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لكي ميكنه أن  ،احملتمل حدوثها يف البيئة االقتصادية اتأن يتوقع تلك التغريّ  الالفعّ  التسويق رجل وحياول
ة إىل أدىن لبيات السات، ويقلل الضرر املتوقع من التغريّ قد تعطيها هذه التغريّ اّليت يستفيد حبد أقصى من املزايا 

  .ممكن حد

  :البيئة االجتماعية .ب 
 :نـــات أساســـية، وهـــين مـــن مخســـة مكوّ تتكـــوّ ، و البيئـــة االجتماعيـــة مـــن البيئـــات اهلامـــة للمؤسســـات تعـــد

تمـــع،  اتالتغـــريّ  تمـــع، وارتفـــاع مســـتوى التعلـــيم، وقـــيم وقواعـــد الســـلوك يف ا الســـكانية، وزيـــادة دور املـــرأة يف ا
  :ناتلي شرح موجز هلذه املكوّ وفيما ي. واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات

 التغريات السكانية:  
املواد  الطعام، األدوية، مثل الضرورية، السلع من للعديد احملتمل السوق حجم لتقدير جّيد مؤشر السكان عدد يُعترب

طردية بني عدد السكان وحجم املبيعات، حبيث كّلما زاد عدد السكان يف  عالقة وهناك .إخل... التعليمية
ولكن بطبيعة احلال، . ثبات العوامل األخرى بافرتاض وذلك للمسّوق، أفضل ذلك كان كّلما ،معني سوق

  . 12العوامل األخرى ليست ثابتة، وبالتايل ال يعترب عدد السكان مؤشراً كافياً لتحديد حجم السوق
ارات التسويقية ومن بني العوامل األخرى، جند معدل منو السكان كمؤشر يستعان به الختاذ العديد من القر 

. إضافة إىل األمناط السكانية، توزيع السكان حسب السن واجلنس، وحسب الكثافـة السـكانية. املستقبلية
أعمــــار األفـــراد، والزيــــادة يف عـــدد املواليــــد اجلـــدد يفـــتح أســــواقاً جديـــدة أمــــام العديـــد مــــن  متوســـط فزيـــادة

سـع رقعـة أسـواقها مـن خـالل التعامـل تقلـص حجـم السـكان قـد يـدفع املؤسسـة أن تو  كما أنّ  .املؤسسات
  .مع األسواق اخلارجية

  تمعاّلذي زيادة الدور   :تلعبه املرأة يف ا
  :خروج املرأة للعمل له ثالثة آثار بالنسبة للمؤسسات إنّ 

 ــا توســيع ــ، نطــاق اختيــار املؤسســات لألفــراد العــاملني  ّ ا حتصــل علــى أفــراد يتصــفون مبهــارات حيــث أ
  ؛مل املطلوب منهمعالية يف أداء الع

 ولن يقتصر . تقدمها املؤسساتاّليت مث زيادة الطلب على املنتجات واخلدمات  ومن ،األسرة دخل زيادة
سلع  ه سيمتد ليشمل أيضاً هنا على زيادة الطلب على السلع األساسية والضرورية فقط، ولكنّ  األمر

  ؛الرفاهية واملتعة
 مثــل . املــرأة مــن اجلمــع بــني العمــل واملنــزل يف آن واحــد نمتّكــاّلــيت الطلــب علــى بعــض املنتجــات  زيــادة

  .إخل... ةاألوتوماتيكياملكنسة الكهربائية، والغساالت 
 ارتفاع مستوى التعليم:  
تمع له تأثريه على مؤسسات األعمال من أربعة  إنّ  زيادة عدد األفراد املتعلمني وارتفاع مستوى التعليم يف ا

  :أوجه، هي
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 ،ولــن يقتصــر . تقــدمها املؤسســاتاّلــيت  زيــادة الطلــب علــى املنتجــات واخلــدمات ومــن مث زيــادة الــدخل
األمر هنا على زيادة الطلب على السلع األساسية فقط، ولكنه سيمتد ليشمل أيضـا منتجـات متقدمـة 

  ؛ومتنوعة مما خيلق فرصاً جديدة أمام املؤسسات
 ن عمل أكثر راحة، وأجور أفضل، مثل أماك ،أفضل عمل شروط حنو األفراد وتطلعات طموحات زيادة

  ؛ذلك يؤثر مرة أخرى على تكلفة أداء املؤسسات وهكذا، وال شك وأنّ ... وفرص للرتقي أكرب
 تمع جند توقعاً  .توقعات األفراد حول السلوك األمثل للمؤسسات زيادة فمع زيادة درجة التعليم يف ا

أن تقوم مبمارسة بعض التصرفات اخلادعة تعمل على استغالل األفراد، أو  من املؤسسة بأالّ  أكرب
كذلك يتوقع . وهكذا... مثل زيادة األسعار بصورة كبرية، أو استخدام اإلعالنات املضللة ،واملضللة

تمع   ؛األفراد أن تعمل املؤسسات على حتسني جودة ما تقدمه من سلع أو خدمات إىل ا
  ّدة ومستقرةتوفر بيئة عمل جي.  
 قيم وقواعد السلوك:  
تمع تؤثر على املؤسسات وأنّ  شك ال فاملؤسسات حتصل على ما . قيم وقواعد السلوك اخلاصة باألفراد يف ا

تمع وقواعد سلوكه من  هفالفرد إذن ينتقل بكل قيم. حتتاج إليه من أفراد من خالل ما هو متاح هلا يف ا
تمع إىل املؤسسة فهناك قيم وقواعد السلوك . عد السلوكيةوميكننا أن نفرِّق بني نوعني من القيم والقوا. ا

  .املرتبطة باألخالق العامة لألفراد، وهناك تلك القيم والقواعد السلوكية املرتبطة بالعمل بصفة خاصة
 أمهها الكتب السماوية ،األخالق يستمدها الفرد من عدة مصادر ختصاّليت والقيم والقواعد السلوكية 

حييطون به وبصفة خاصة األسرة، واألصدقاء وزمالء العمل أو الدراسة،  نذيالّ  واألفراد والضمري، كالقرآن،
ومن هذه املصادر يستمد الفرد . م بعض أنواع السلوك وتعتربه سلوكاً ال أخالقياً ر جتاّليت و  الوضعية والقوانني

مات، مثل حب اآلخرين والعمل على خدمتهم، والوفاء بالعهود وااللتزا ،القيم والقواعد السلوكية بعض
ومثل هذه األخالق تؤثر بال شك على طريقة أداء الفرد  وغريها من القيم والقواعد األخالقية، ...واألمانة

  .لعمله يف املؤسسة
ا تلك القيم املرتبطة بالعمل ارتباطًا مباشراً  ،ختص العملاّليت القيم والقواعد السلوكية  اأمّ  ومن . فيقصد 

ا، إميان الفرد اّليت ا يكلف الفرد بعمل حمدد من قبل املؤسسة بأقصى طاقة عندم العمل ذلك أمثلة يعمل 
  .إخل... بأمهية اختاذ القرارات بصورة مجاعية ودرجة إميان الفرد باملسؤولية اجلماعية أو باملسؤولية الفردية

 املسؤولية االجتماعية للمؤسسات:  
مسؤوليتها الوحيدة هي تلك  ن مث فإنّ وم ،مؤسسات األعمال هي مؤسسات اقتصادية بأنّ  القول ميكن ال

تمع وعضوًا هامًا فيه املؤسسة أنّ  فباعتبار ،االقتصادية املسؤولية عليها إىل جوار  فإنّ  ،جزءًا من ا
 ل املسؤوليات االجتماعية هي أن تعملأوّ  والواقع أنّ  .مسؤوليتها االقتصادية بعض املسؤوليات االجتماعية

ت ما توفري على هذه  حتت أيضا وينطوي ،مع من سلع وخدمات عند جودة وسعر معقولنيحيتاجه ا
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 ،حتاول املؤسسة خداع املستهلك وتضليله مثلما حيدث من بعض املؤسسات املسؤولية االجتماعية أالّ 
يندرج حتت املسؤولية االجتماعية للمؤسسات  وأيضاً . يف اإلعالن، أو يف الغالف اخلاص بسلعتها سواءً 

تمع أو تعرضهم عدم تقدمي منت جات أو خدمات يرتتب على استخدامها اإلضرار بصحة األفراد يف ا
ه يندرج حتت املسؤولية االجتماعية املتعلقة بتقدمي وكذلك فإنّ . جلإلصابة أو املرض من وراء استخدام املنتَ 

تاجها موارد ق بالطلب على منتجات نادرة أو يدخل يف إنلذلك األمر املتع ،املؤسسات للسلع واخلدمات
فاملسؤولية االجتماعية يف هذه احلالة تفرض على املؤسسة أن تدفع األفراد إىل . طبيعية تتصف بالندرة

ترتبط املسؤولية االجتماعية للمؤسسات بأن  ،إىل جانب ذلك. ترشيد استخدامهم ملثل هذه املنتجات
  .إخل... واء، واألرضمثل املاء واهل ،البيئة بكل عناصرها الطبيعية تلوثتعمل على منع 

يف  لألفراد من املعلومات توفري قدر أن تعمل على هو للمؤسسات االجتماعية املسؤوليات أحد فإنّ  ،وأخرياً 
تمع عما تقدمه من سلع فاألفراد هلم كامل احلق يف أن يعرفوا ماذا تقدم املؤسسات هلم . أو خدمات ا

نتجات، وما هي اآلثار اجلانبية الستخدامها إن وخدمات، وكيف يتسىن هلم استخدام هذه املسلع  من
حيدث يف بعض األحيان قصور  وجدت، وأين يتم احلصول على هذه املنتجات، وعند أي سعر ؟ وملاذا

  .إخل... يف درجة توافر هذه املنتجات أو بعضها ؟
  :البيئة السياسية والقانونية .ج 

تطبـق علـى مؤسسـات األعمـال، اّليت عليمات احلكومية السياسية والقانونية كافة القواعد والت البيئة نتتضمّ 
تقنــني الســلوك : مهــا، وتتــدخل احلكومــات يف الســوق مــن حيــث املبــدأ يف جمــالني. تنظــيم ومراقبــة الســوق ــدف

ـــدخل . واملمارســـات التســـويقية، وتقنـــني املؤسســـات التســـويقية وبينمـــا يعطـــى رجـــال التســـويق اهتمامـــاً بزيـــادة الت
يف االهتمـام املتزايـد لـدى احلكومـة  اً عليهم دوراً كبـري  أنّ  لتصرفات واملؤسسات التسويقية، إالّ احلكومي يف جمايل ا

  .فيما يتعلق باجلوانب املرتبطة بسلوك املستهلكني الشرائي أو السلوك التنافسي
. حكومةلل باإلضافة االجتماعية، اجلماعات بعض جانب من لالنتقاد موضعاً  أصبحوا قد التسويقي القرار فصناع

تمع كمواطنني أصبحوا أكثر اهتمامًا ببعض مثل قضايا تلويث  ،القضايا االجتماعية املرتبطة بالتسويق فأفراد ا
اّليت للبيئة، واستخدام اإلعالن املوجه إىل األطفال، واجلوانب الصحية املتعلقة ببعض األطعمة  واألغلفة العبوات

اّليت دى مثل هذا االهتمام بتلك القضايا إىل ظهور بعض اجلماعات ولقد أ .من القضايا وغريها لألطفال، تباع
وقد عرفت . التسويقية اخلاطئة بواسطة بعض املنظمات املمارسات بعض من وحتميه املستهلك حقوق عن تدافع
  .13"الدفاع عن حقوق املستهلك مجعيات"باسم  جلماعاتهذه ا
هودات التسوي ميكن القول أنّ  وهكذا دون قوانني وتشريعات منظمة من قية ال تتم يف فراغ الوظائف وا

املختلفة يف النظام التسويقي، وختتلف هذه التشريعات والقوانني من سوق آلخر ومن منطقة ألخرى،  لألطراف
  .ومن بلد آلخر جبانب اختالفها من سلعة ألخرى
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 حتليل الوضع السياسي هلذه األسواقالدخول إىل األسواق اخلارجية، البد من تقييم و  التسويق رجل يقرر فعندما
العالقة  طبيعة البلد، يف القائم االستقرار السياسي داخل البلد املستهدف، نوع النظام: 14نواحي، أمهها عّدة من

  .بني الدولة األم للشركة والدولة املضيفة
 مــن دولــة إىل أخــرى، كمــا عليــه حتليــل البيئــة القانونيــة، وذلــك لالختالفــات الواضــحة يف التشــريعات والقــوانني

  :15ولدراسة الظروف القانونية على املستوى الدويل فإّن ذلك يتطلب دراسة الظروف وفق ثالث مستويات
 القانون احمللي؛ 
 القانون الدويل؛  
 القانون احمللي يف كل بلد أجنيب على حدى. 

 :البيئة الفنية .د 
وقد يعتقد . داء املؤسسات يف كل مكانحيدث يف العامل على أاّلذي و  ،التطور الفين التكنولوجي يؤثر

أسعار السلع، أو استخدام  قراءة يف الليزر أشعة استخدام أو االتصاالت عامل يف امليكروويف استخدام أنّ  البعض
والواقع ". التكنولوجية"غريها من هذه الوسائل احلديثة هي  أو األمراض بعض تشخيص يف املساعدة يف احلاسب

ّ  ها علىتعريف ميكن األخرية هذه ".التكنولوجية"ـ اتج ملا يسمى بن هي الوسائل هذه أنّ  الرامي  املنظم اجلهد" :اأ
يشمل اّلذي  استخدام نتائج البحث العلمي يف تطوير أساليب أداء العمليات اإلنتاجية باملعىن الواسع إىل

ّ  اخلدمات اإلدارية أساليباً    .16"ا أجدى للمجتمعجديدة يفرتض أ
الطلب املتزايد على السلع واخلدمات يف عاملنا اليوم، هو نتيجة للتطور التكنولوجي السريع أّن  والشك

ل املستمر من هيكل العمالة العاملة من الصناعات اإلنتاجية، إىل ا أثر بدرجة عالية على التحوّ ممّ  واملستمر،
  . قدرات التنافسيةصناعة اخلدمات باالعتماد على التكنولوجيا املتقدمة، باإلضافة إىل رفع ال

ونتيجة لذلك، فإّن املستهلك يف . واخلدمات بتكلفة أقل، وجبودة عالية السلع إنتاج على التكنولوجيا وتساعد
 عصرنا احلاضر يفضل احلصول على السلع األكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، وهذا يتطلب من املؤسسة أن

دف حتسني متط تواكب لبات اإلنتاج واملنتجات، ودراسة مدى إمكانية استخدام التطورات التكنولوجي 
دف تقليل حدة املنافسة    . 17تواجهها يف السوقاّليت التكنولوجيا احلديثة 

كما سامهت التطورات احلاصلة يف جمال املواصالت واالتصاالت، وسهولة حتويل األموال على النطاق العاملي، 
وترتب عن التقدم التكنولوجي، خلق الكثري من . يف الدول الناميةتقدمي الكثري من الفرص لالستثمار  إىل

ااّليت األسواق للشركات متعددة اجلنسيات،  . تتمتع مبستوى عال من التكنولوجيا يف جمال االتصاالت وخدما
رت أثاّليت ظهرت بشكل ملفت لالنتباه يف العشر سنوات األخرية، و اّليت ومن بني الطرق التكنولوجية احلديثة 

  : 18على اإلدارة يف األسواق الدولية ما يلي
  تساهم يف إحداث ثورة يف جمال الزراعة والطب؛اّليت التقدم يف التكنولوجيا احليوية، و  
  تلعب دوراً رئيسياً يف جمال التعليم والتعلم، ونقل املعرفة يف كل بقاع العامل؛اّليت األقمار الصناعية 



 مولود    حواس:  األستاذ                                                                                            تسويق        ضرات في المحا

27 

  ساعدت يف تطوير صناعات احلاسبات اآللية العمالقة؛ ، ممّاالسيلكونتطور صناعة رقائق 
 تقوم بالرتمجة الفورية بشكل آيل من لغة إىل أخرى، ممّا يسهل االتصال بني األفراد اّليت  اهلواتف

 بلغتهم األصلية، يف أي مكان بالعامل؛
 يف الثانية  ظهور احلواسب اآللية العمالقة، القادرة على حساب أو التعامل مع مليار عملية حسابية

 الواحدة، واحلاسبة الناطقة؛
 تطور طرق الدفع االلكرتوين، ممّا سهل العمليات التجارية الصناعية بشكل كبري؛ 
 العمالقة الناشئة  واألسواق النامية، بالدول واملواصالت والالسلكية، السلكية االتصاالت طرق تطور

 .يف إفريقيا وآسيا وغريها
  :البيئة الدولية .ه 

وكما هو واضح . تؤثر على عمل مؤسسات األعمالاّليت و  ،نات البيئة الدوليةمكوّ  املوايل يوضح الشكل
على حركة التجارة الدولية،  والقيود هذه البيئة حتوي كل من ميزان املدفوعات خالل هذا الشكل فإنّ  من

، وهذا كما ني الدولوالعالقات على مستوى الدول، واالختالفات احلضارية ب والتجمعات االقتصادية الدولية،
  :يلي

  نات البيئة الدوليةمكوّ : )03(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
 :ســكندريةاإل(، وجهــة نظــر معاصــرة: التســويق أبــو قحــف، الســالم عبــد :المصــدر

  .109 ص ،)2001ومطبعة اإلشعاع الفنية،  مكتبة

 ميزان املدفوعات والقيود على حركة التجارة الدولية:  
فعندما نصدر . العالقات التجارية واملالية بينها وبني دول العامل األخرى من كل للدولة املدفوعات ميزان يعكس

كل ذلك البد أن يظهر يف   نعطيها لدول أخرى فإنّ سلعًا أو نستورد سلعاً، وعندما نأخذ قرضًا ماليًا أو 
يطلق عليه اّلذي املدفوعات ذلك امليزان اخلاص بتبادل السلع و  ميزان ناتمكوّ  أهم ومن .املدفوعات ميزان
فهذا األخري إذن يعكس الفارق بني ما تقوم الدولة بتصديره، وما تقوم باسترياده ". امليزان التجاري" اسم

ا إذا زادت أمّ ". فائضًا يف امليزان التجاري"هناك  زادت الصادرات عن الواردات قيل إنّ فإذا . من اخلارج
ا عن الدولة واردات وبطبيعة احلال تسعى كل الدول ". هناك عجزًا يف امليزان التجاري إنّ  يقال هفإنّ  صادرا

 والقيود ميزان املدفوعات
  على حركة التجارة الدولية

  العالقات على
  مستوى الدولة

  التجمعات
  االقتصادية

  االختالفات احلضارية
  بني الدول



 مولود    حواس:  األستاذ                                                                                            تسويق        ضرات في المحا

28 

ا التجاري إىل ات، والتقييد من ويتحقق ذلك عن طريق تشجيع الصادر  ،أن يكون هناك فائض يف ميزا
ا عن طريق حتديد حصة حمددة من السلع ال ميكن استرياد كمية أكرب ويتم تقييد الواردات إمّ  .الواردات
تدخل إليها بصورة جتعل سعرها يف داخل الدولة اّليت عن طريق فرض تعريفة مجركية على السلع  منها، أو

ا و  األفراد سيفضلون السلع املصنعة حملياً  رى الدولة أنّ وت. يتم تصنيعها حملياً اّليت أعلى بكثري عن مثيال
د الدولة حركة االسترياد عن طريق منع استرياد كما قد تقيّ . عن املستوردة نظرًا لفارق السعر الكبري بينها

وختفيض سعر  .قد تعمد الدولة إىل ختفيض سعر صرف عملتها، باإلضافة إىل ذلك .منتجات بالكامل
ذا املعىن  يرتتب عليه ختفيض األمثان احمللية مقومة بالعمالت األجنبية، ويرفع األمثان اخلارجية الصرف 

  .مقومة بالعملة الوطنية
وذلك ، عة، يف مقدمتها يأيت عالج االختالل يف ميزان املدفوعاتسعر الصرف أسباب متنوّ  ولتخفيض

وتشجيع  اخلارج إىل األموال رؤوس تصدير من احلد على يعمل هأنّ  كما .الواردات وتقييد الصادرات بتشجيع
دف زيادة دخل بعض الفئات املنتجة وختفيض عبء مديونيتها، وذلك  يكون وقد .استريادها التخفيض 
ا يف األسواق العاملية تصريف لتسهيل م يف األسواق اخلارجية أو لتدهور أمثا وباإلضافة إىل محاية . منتجا
حيث ينتج عنه  ،وطين عالج مشكلة البطالة يف االقتصاد الالناشئة قد يهدف التخفيض إىل الصناعة

  .19تشجيع التوسع يف الصناعات التصديرية
تقييد حركة االسترياد تفتح الفرصة للمؤسسات الوطنية لكي جتد األسواق الكافية، كما  فإنّ  ،عامة وبصفة

  .حتمي الصناعة الوطنية من املنافسة األجنبية
 التجمعات االقتصادية:  

مثل االحتاد األورويب، ودول األوبك،  ،يف الفرتة األخرية إىل تكوين عدد من التجمعات االقتصادية الدول تتجه
واهلدف من هذه التجمعات هو تسهيل حركة التجارة فيما بني الدول  .إخل... وجملس التعاون اخلليجي

ذلك يسهل هلا  جمع فإنّ إذا وجدت مؤسسة يف دولة من دول الت ،وبطبيعة احلال .املشرتكة يف التجمع
ومثل ذلك املوقف يؤدي إىل قدرة املؤسسة على  ،ما تقوم به من إنتاج إىل دول التجمع األخرى تصدير

ا   .التوسيع من رقعة أسواقها وزيادة مبيعا
 العالقات على مستوى الدولة:  
ا اّليت مات الدول قدرة املؤسسات على التعامل مع األسواق اخلارجية تتوقف على العالقة بني حكو  إنّ  توجد 

د أو تقلل من قدرة املؤسسات فسوء العالقة بني حكومتني قد تقيّ . وحكومات الدول األخرى املؤسسات
 املتحدة وإيران سوء العالقة بني الواليات فمثالً . الدول األخرى أسواق يف التعامل على دولة كل يف العاملة

 إذا هفإنّ  ،ذلك من وبالعكس .ة من التعامل مع السوق اإليرانيةإىل عدم متّكن املؤسسات األمريكي أدَّى قد
                                                

  كل اخنفاض تقوم به الدولة عمدًا يف قيمة الوحدة النقدية الوطنية مقومة بالوحدات النقدية األجنبية سواء اختذ ذلك " بتخفيض سعر الصرف"يقصد
 .مل يتخذمظهراً قانونياً أو فعلياً يف نسبة الوحدة إىل الذهب أو 
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ا على إعطاء أولويات التعامل العالقة بني دولتني جيّ  كانت دة فقد تشجع كل دولة املؤسسات العاملة 
  .األسواق اخلاصة بالدولتني

 االختالفات احلضارية بني الدول:  
ة جمتمعــــات علـــى قــــدرة ، ودوافـــع، وقـــيم األفــــراد يف عـــدّ يف اجتاهـــات، واعتقــــاداتاحلضــــارية  االختالفـــات تـــؤثر

تمعات ترغـب يف غـزو أسـواق خارجيـة الّـيت علـى املؤسسـة  ولـذلك فـإنّ ، املؤسسات يف التعامل مع هذه ا
  .مثل هذه االختالفات إذا أرادت أن يكتب هلا النجاح ،أن تراعي

غة، وجمهودات مكثفة من قبل مدير التسويق حتليل البيئة االجتماعية والثقافية، يتطلب اهتمامات بال إنّ 
م يف خمتلف األسواق األجنبية أمناط األفراد، اجتاهات وحتليل لفهم وذلك الدويل، م، ودراسة سلوكا . حيا

العامل، جيعل فهم مدى تأثري هذه االختالفات على سلوكات األفراد ضرورة  دول بني الثقافية فاالختالفات
يتم التعامل اّليت فإذا مل يكون املسّوق الدويل على معرفة بثقافات الدول . الدوليةحتمية بالنسبة لإلدارة 

  . 20معها، ويعمل فيها، فإّن هذا ميثل كارثة بالنسبة له، ولإلدارة
ا الثقافة وتعّرف ّ تكون مبثابة وسائل اّليت جمموعة من القيم واالجتاهات واالعتقادات واألفكار والرموز " :بأ

من املعرفة والعقائد والفنون  ةبمركّ تشكيلة : "وبعبارة أخرى، الثقافة هي. 21"معّينةراد مجاعة مقبولة ألف
يف جمتمع،  عضواً باعتباره يكتسبها الفرد اّليت م والتقاليد املختلفة والقانون والعادات والقيّ  واألخالقيات

تمع الواحد امنطً  اعتبارهاوبالتايل ميكن    .22"للسلوك يتبعه أعضاء ا
ا تؤثر على السلوك الفردي واجلماعياّليت  هي هنا فاملعرفة ّ يعود فشل و . تشكل القيم واالجتاهات، كما أ
عند تقدميها إىل األسواق اخلارجية إىل عوامل ثقافية، فما يكون مقبوًال ألحد الثقافات قد  املنتجات بعض

تمعمناسبًا لثقافة أخرى، وعلى رجل التسويق أن يدرك ال يعترب ال عن  تفاوت املوجود بني ثقافات ا
تمعات وحّىت بني املناطق كاالختالف يف مفاهيم الوقت واملسافة، العادات االجتماعية، اللغة  .األخرى ا
دف التعّرف على السلع واخلدمات  والرموز، يكون هلا طلب يف اّليت األلوان، أسلوب أداء العمل وغريها 
تمع الثقافيةله وضع ا يسهل وممّا السوق، عندما قدمت مؤسسة  فمثالً . ملزيج التسويقي املناسب لطبيعة ا

"Général Motors"  منوذجًا جديدًا لسيارة بعالمة"Nova"  ،ًيف الواليات املتحدة حققت جناحًا معتربا
ا  إالّ  ّ ي ال تسري، ممّا أ" Nova"قدمتها إىل السوق اإلسباين فشلت نظراً ملعىن العالمة بالغة اإلسبانية ملا أ

أقيمت يف بعض اّليت ويف هذا السياق، توصلت إحدى الدراسات  .عالمة السيارة تغيري إىل باملؤسسة أدى
إىل نتيجة مفادها أّن استعمال اللغة احمللية يف اإلعالنات اإلعالنية يزيد من فعالية اإلعالن  اإلفريقية الدول

ممّا يساهم يف ارتفاع  اإلعالنية، اد من فهم حمتوى الرسالةمن خالل جذب انتباه املستهلكني، ومتكن األفر 
يف  الكبري جناحها رغم الياباين عند تقدميها للسوق "Barbie"وباملثل مل تنجح العروسة  .23حجم املبيعات

ويرجع ذلك إىل تصميم العروسة غري املناسب من حيث الطول وعيناها الزرقاوان، وقد  الواليات املتحدة،
ؤسسة املنتجة إىل إدخال بعض التعديالت املرغوبة على العروسة كتغيري طوهلا وتقدميها بأعني اضطرت امل
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ميكن قوله بشأن التوزيع والرتويج، فلقد فشلت  الشيء ونفس اليابانيات؛ الفتيات طبيعة تناسب حّىت  داكنة
دات يف هذا البلد أّن إذ اعتربت السي يف تطبيق أسلوب بيعها املباشر يف نيجرييا، "Tupperware"شركة 

وخصوصية املنزل؛ وباملثل  حلرمة اعتربته انتهاكاً  حبيث للسكان، الثقافية العادات مع تتعارض املنزلية الزيارات
  . 24يف تايلندا، ألّن النمر ال يرمز إىل القوة يف هذا البلد بشعارها "Esso"مل تنجح شركة 

ة مثًال يف عدد من دملادة من املواد كالزب االستهالكنية أجريت يف أوربا أّن باّليت دلت الدراسات  وقد
كما دلت هذه . األوروبية خمتلفة، وهو اختالف ال ميكن فهمه إّال من خالل االختالفات الثقافية البلدان

على البيئة،  أيضًا على أّن األملان حساسون كثريًا بالنسبة للبيئة، أي بالنسبة لتأثري استهالكهم الدراسات
ال  بينما   . 25كان الفرنسيون واهلولنديون أقل حساسية من األملان يف هذا ا
حتدد هذه املعاين وهذه الدالالت؛ ففي اّليت األلوان فلها معاٍن ودالالت خمتلفة، وجند أّن الثقافة هي  أّما

ت بعض  وقد. معاألحيان يتم النظر لبعض األلوان بشكل سليب بسبب العادات أو التقاليد املوجودة يف ا
فلون الورود املستخدم يعطينا . لون من األلوان مقبوًال والئقًا يف ثقافة وغري مقبول يف ثقافة أخرى يكون
 تدل على احلزن هي الورود البنفسجية يف الربازيل، والزنبق األبيض يفاّليت فالورود . جّيدًا ملا يعنيه متثيالً 

ا . لورود الصفراء يف تايوانكندا، والورود البيضاء يف بريطانيا والسويد وا ّ أّما الورود الصفراء يف فرنسا فإ
وبعيداً . عدم وجود حواجز بني األشخاص، كما تشري إىل عدم احرتام املرأة يف اإلحتاد السوفيايت تشري إىل

ن الورود فإّن األلوان هلا معانيها اخلاصة، فاللون األبيض مثًال هو لون احلزن يف الصني ويف بعض بلدا عن
لون احلزن يف بلدان الشرق األوسط، واللون األصفر هو  إىل األسود اللون يشري حني يف آسيا، شرق جنوب

املرح يف دول أوربا، بينما ال ينظر إليه هذه النظرة يف بلدان الشرق األوسط، بل ينظر إليه على أنّه  لون
متيل بوجه عام إىل تفضيل األلوان اهلادئة  هذا ومن املالحظ أّن البلدان األوروبية. إىل الذبول واملرض يشري

واملرحية، يف حني جند العكس هو السائد يف دول غرب ووسط إفريقيا، حيث متيل هذه الدول إىل تفضيل 
  .26األلوان الصاخبة واملثرية

م ألّن استخدام اللون  أن التسويق مديري فعلى لذلك يكونوا حذرين يف استخدام بعض األلوان يف منتجا
األقصى  الشرق يف كبرية صفقة الطبية األجهزة مصنعي فقد خسر أحد. فشل الصفقة إىل يؤدي قد اطئاخل

مل تنجح يف الصني، ألّن لون احلداد عندهم " باركر أقالم" شركة فإنّ  وكذلك .للجهاز األبيض اللون بسبب
  .خضر بالفال السّيءيقرتن اللون األ أبيض؛ كما واجهت أقالمهم اخلضراء نفس املصري يف اهلند، حيث

ختتلف االجتاهات الثقافية حنو تقدمي اهلدايا بشكل كبري يف أحناء العامل بسبب اختالف إدراك األفراد  كما
ا  فعلى سبيل املثال،. للهدايا ومدى مناسبتها ال تقدم املالبس كهدية يف بريطانيا واإلحتاد السوفيايت، ألّ

كما ال جيوز تقدمي املناديل هدية يف كل من تايالند وإيطاليا . ةأمورًا شخصية جدًا وجترح الصداق تعين

                                                
 “Mettez un tigre dans votre voiture”. 
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كما جيب  .ألّن تقدمي مثل هذه اهلدية هي مسألة قريبة من متّين البؤس أو احلزن يف املستقبل والربازيل،
ا تعين املوت يف الثقافة اليابانية إعطاء جتنب . أي شيء يتكون من أربعة أجزاء أو يتضمن كلمة أربعة، ألّ

ا عندهم تشبه النهاية أو الزيارة األخرية  كما أنّه ليس من احلكمة أن تقدم ساعة كهدية يف الصني، ألّ
ا يف أعياد امليالد. قبل املوت   .27ويعترب تقدمي اهلدايا مضيعة للوقت يف أمريكا، لكّنهم يقبلو

باهتمام كبري من قبل إدارة  وحيضىت، األساسية للمعرفة املكّونة للقيم واالجتاها املصادر أحد الدين ويعترب
م حنو األمور االقتصادية  أجل من الدويل، املسّوق معرفـة سلوك األفراد مـن مستهلكني، أو عاملني واجتاها

تمع يف فقد تؤثر األديان على منط استهالك الفرد، فمثًال يف اهلند ميثل اهلندوس أكرب نسبة من عدد . ا
هم حيرمون أكل حلوم البقر، لذلك فإّن الطلب على اللحوم البيضاء يف تزايد ف. السكان، يعبدون البقر

  .تتوسع يف تقدمي هذه الوجبات السريعة هناك" ماكدونالد"مجيع فروع حمالت  جعلاّلذي  األمر مستمر،
ثريات يوزّع الّتأيلخص متغّريات البيئة العامة للمؤسسة، إذ  PESTEL""أّن منوذج  وما جتدر اإلشارة إليه،

يف معرفة مدى استجابتها إىل ة هذا النموذج تكمن أمهيو  .متغّرية على األداء الوظيفي للمؤسسة حتدثها كلاّليت 
ا من خالل ما  درجة ميكنها التأثري عليها يف ضوء التعقيد والتغيري اللذان وإىل أي، البيئة العامة عناصر يسودا

  : جلدول املوايلا هيلخصهذا ما و  .اتتتفاعل به هذه املتغريّ 

  "PESTEL"وفقاً لنموذج البيئة العامة مكّونات : )03(جدول رقم 

Source : Gerry Johnson et al., Stratégique, 2ème édition, (Paris : Pearson Education, 2002), P 133. 

                                                
 P: politique, E: économique, S: socio- culturel, T: technologique, E: écologique, L: légale.   

  "S" البيئة االجتماعية والثقافية  "E"البيئة االقتصادية "P" البيئة السياسية
 االستقرار احلكومي؛ 
 الّسياسة الّضريبية؛ 
 تنظيم التجارة اخلارجية.  

  الدورات االقتصادية؛ 
  الّتطّور احلاصل يفPNB؛ 
 معدل الفائدة والدخل؛ 
 السياسة النقدية؛ 
 التضخم والبطالة.  

 النمو الدميوغرايف؛ 
 توزيع الدخل؛ 
 تغّري مستوى املعيشة؛ 
 مستوى التعليم؛ 
 القيم والعادات الّسائدة.  

 "L"البيئة التشريعية  "E"البيئة الطبيعية  "T" البيئة التكنولوجية
 ؛البحث والتطوير اإلنفاق على 
 التكنولوجيا؛االستثمار يف  
  االكتشــــــــــــــــــــافات والتطــــــــــــــــــــّورات

 اجلديدة؛
 سرعة حتويل ونقل الّتكنولوجيا.  

 القوانني اخلاصة حبماية البيئة؛ 
 إعادة استخدام بقايا التصنيع؛ 
 استهالك الطاقة واملوارد؛ 
  قواعــــد ضــــمان حمــــيط صــــحي

  . ونظيف

 االحتكار؛  مبنع اخلاصة القوانني 
 قانون العمل والتوظيف؛ 
 اصــــة بالصــــحة التشــــريعات اخل

  .واحلماية االجتماعية
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 :البيئة الخارجية الخاصة -2
ا املؤسّ اّليت البيئة  هيو  ّ يّ أكثر ما مي ،ةمببيئة امله تْ يَّ لذا مسُ  ،ومتارس فيها نشاطها، سة مباشرةحتتك  ا زها أ

 ،اتسات نتيجة تعاملها مع نفس األطراف وخضوعها لنفس املتغريّ نافس بني املؤسّ تّ فيها درجة ال ة تشتدّ صناعيّ  بيئة
والنقابات  احلكومة، والتسهيالت، اخلدمات مقدمي املمّولني، واملوردين، واملستهلكني، املنافسني، من كل تشمل هيو 

  . العمالية واملهنية
  :ةالمنافس .أ 

يقصــد  ة،ن الناحيـة التســويقيومــ .عـد املنافســة احملليـة والدوليــة جــزءاً هامـاً مــن البيئــة اخلارجيـة للمؤسســاتت
حتــدث يف الّســوق بــني املؤّسســات املختلفــة للوصــول إىل نفــس الزّبـــائن الّــيت تلــك العمليّــة املتفاعلــة : "باملنافســة

هــي و  .28"بح املنشــودة الّســوقية وحتقيــق مســتوى الــر حلّصــّمث زيــادة ا ومــن، ــدف زيــادة املبيعــات وحماولــة إقنــاعهم
ما بينها ألخذ موقع معترب مـن تقيس درجة املزامحة بني جمموعة من املؤّسسات املتصارعة فياّليت ة العملي: "بذلك

ــام بإشــباع نفــس  ،وجــه إىل جمموعــة واحــدة مــن املســتهلكنيعــن طريــق الت وقيةالســ تهاوتنميــة حصــ ،وقالســ والقي
  .29"ةوذلك بإتباع اسرتاتيجيات وتنظيمات خاص ،هماحلاجات لدي

ا للمنافسةوهناك ثالثة عوامل  طبيعة املنافسة، ودخـول وخـروج : وهي ،ينبغي على املؤسسات االهتمام 
 .املنافسني إسرتاتيجيةاملنافسني للسوق، والتغريات الرئيسية يف 

 طبيعة املنافسة:  
 احتكار إىل الّتام االحتكار فمن، املنافسة فيها من شكل إىل أخر تتفاوت حّدة أشكال أربعة يف الّسوق يتهيكل
 .إىل املنافسة الّتاّمة االحتكاريةومن املنافسة  ّلةقال
 عارض أو مؤّسسة  ،جز بوجود منتِ يتميّ  ،شكٌل من أشكال الّسوقهو  :)المطلق(الّتام  االحتكار سوق

بغياب البدائل القريبة  االحتكاري الوضع َتج يفنامل صفيتّ  من املستهلكني، أمام عدد كبري واحدة
حّكم يف التيمّكنها ذلك من ف، على جمموع اإلنتاج وُتَسْيطر، كّله وقالس ختدم فاملؤسسة ،30إليه

  .األسعار
  يتمّيز هذا الّنوع ،سات تستحوذ على معظم الّسوقيسوده عدد حمدود من املؤس :القّلة احتكارسوق 

نفس  يف لتكون لى تعديل أسعارهمعبقية احملتكرين  ايل إجباروبالت ،البيع أسعار على االتفاق يتيح بأنّه
كما ،  إىل الّتغّري البطيء ا ما متيل إىل الثّبات أوغالبو  ،إىل اخلروج من الّسوق اضطّرواوإّال  ،املستوى

 ،ناإلعالو  كالّسعر،  وسائل عديدة للّتنافس استخدامويرتّتب عن ذلك  ،املنتجات بالّتشابه تتمّيز
  .31سات جديدة إليهرض عوائق كثرية حتّد من دخول مؤسويتّم ف

  من املؤّسسات حبريّة تاّمة على إنتاج وبيع  ق يتنافس فيه عدد كبريسو  هو: ةاالحتكاريسوق المنافسة
ميكن أن تتجّلى صفة عدم ، إذ األسعار يف ممّا ينشئ اختالفاً  ،منَتج خاّص ال حتكُمه صفة الّتجانس
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، كما العالمات واألصناف واألشكال وطرق الّتغليف اختالفاملنتجات املعروضة يف  بني الّتجانس
  .)االستبدال( تربطها خاصّية اإلحالل

  منها جزًء ضئيًال من حجم  من املؤّسسات يُنتج كلًا كبري   يضّم هذا الّنوع عدداً : التامةسوق المنافسة
أّن خروج أو دخول أّي مؤّسسة ال يؤثّر على ذلك إىل  ويقود ،اإلمجايل املعروض يف الّسوق اإلنتاج
 ،تتعامل فيها مجيع املؤّسساتاّليت بتجانس املنتجات  األسواق من الّنوع هذا يتمّيز كما ،الكّلي العرض

ا خيضع لتفاعل قوى إىل وجود سعر واحد خترج مقدرة املؤّسسات على الّتحّكم فيه، إمنّ  ممّا يؤّدي
  .الّنوع عدم وجود عوائق عن الّدخول أو اخلروج من الّسوق ضمن هذا ويفرتض ،لبالعرض والط

ا تاّمة إذا حّققت الّشروط الّثالثة اآلتية ّ   :32يتّم احلكم على املنافسة أ
 كثرة عدد البائعني واملشرتين إىل حّد أّال تكون ألحدهم املقدرة على الّتأثري يف األسعار؛ 
 جتانس وتشابه املنتجات املتعامل فيها؛ 
 ـــب يف احلـــاالت ، دخـــوهلم وخـــروجهم مـــن الّســـوق حريّـــة ـــى مواءمـــة العـــرض بالطّل والقـــدرة عل

  .املختلفة للّسعر
  :وايلكلة أسواق املنافسة يف اجلدول املتلخيص جممل ما سبق ذكره عن هي وميكن

  للمنافسة  هيكلة أسواق: )04(جدول رقم 
  نوع المنافسة     

  ةتّامالمنافسة ال  افسة االحتكاريةالمن  احتكار القلة  تّاماالحتكار ال  الخصائص

عدد قليل من   بائع واحد  عدد المنافسين
من  عدد كبري جداً   عّدة بائعني ومشرتين  البائعني

  البائعني واملشرتين
حجم المؤّسسات 

  المنافسة
أخرى  تغيري من حالة  كبري  ليس هناك منافسني

  صغري  ظروف الّصناعة حسب

طبيعة المنتج محّل 
  الّتنافس

ال يوجد أّي فريد 
  بدائل له

          إّما متشابه
  متمايز أو

من حيث  متفاوت
  واخلدمات اجلودة مستوى

متشابه إىل حّد 
  الّتماثل

مدى سيطرة البائع 
  على األسعار

كاملة يف  الّسيطرة
حدود القوانني 

  واألنظمة احلكومّية

بعض السيطرة 
  ولكن حبرص شديد

تعتمد على درجة 
ت الّتمايز بني املنتجا
  حمّل التّنافس

  معدومة تقريباً 

إمكانّية دخول 
  منافسين جدد

  سهلة جداً   سهلة  صعبة  صعبة جداً 

  .70 ، ص)2005، زيعو شر والتمؤسسة حورس الدولية للن: اإلسكندرية(، 1ط، سويقمبادئ الت يرفي،حمد الصم: المصدر
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 ،واملنافسة االحتكارمن  ت جيتمع فيها كلهي تركيبا فعلّيةال الّسوقية األوضاع أّن أغلب العملي الواقع يُنبئُ 
  .االحتكاريةوهو وضع املنافسة  ،االحتكارلتشّكل الوضع الّسوقي األوسط من حيث حّدة املنافسة وسيطرة 

 ات املتنافسةؤسسدخول وخروج امل:  
ا يف دراستهم البيئة التنافسية دراسة ذلك اّليت األشياء  من اّلذي التغري ينبغي على رجال التسويق االهتمام 

 فعليهم أن يعرفوا هل هناك منافسون جدد قد دخلوا السوق ؟ وهل. حيدث يف هذه البيئة بشكل مستمر
ة ؤسساحتمال حتقيق امل هناك منافسون قد خرجوا بالفعل من السوق ؟ فعندما خيرج بعض املنافسون فإنّ 

يف  ه قد يضعهاخروج منافس ألنّ  ةؤسساملكذلك يهم . واملتعلقة حبصة السوق والرحبية تزداد ألهدافها
  .موقف يدعوا احلكومة إىل مراقبتها بشكل قريب خوفاً من حدوث حالة احتكار يف السوق

فـدخول منافسـني جـدد جيعلـون  النتـائج تكـون عكـس مـا سـبق، يدخل منافسون جدد للسوق فإنّ  وعندما
دة للسـوق علـى درجـة سـهولة ت جديـمؤسسـاويعتمـد دخـول  .ألهدافها أمـراً أكثـر صـعوبةة ؤسساملحتقيق 

تــرتدد يف الــدخول للســوق إذا كــان هنــاك نــدرة للمــواد اخلــام أو إذا كانــت املوانــع  تؤسســاالــدخول لــه، فامل
عنـدما يكـون والء قـوي مـن جانـب املســتهلك  )موانـع هيكليـة عاليـة(وتكـون هـذه األخـرية . اهليكليـة عاليـة

ع بـبعض الـوفرات تتمتّ اّليت بعض الشركات الكبرية، و  لبعض العالمات املوجودة يف السوق، أو عندما توجد
فهـذه العوامـل . ع بـبعض املزايـا يف تكلفتهـاتتمتّـالّـيت نتيجة لإلنتاج الكبري، أو عندما توجد بعض الشـركات 

  .جتعل دخول الشركات اجلديدة للصناعة حمفوفاً باملخاطر ومشكوكاً يف جناحه غالباً 
  ّمن قبل املنافسني الرئيسية اإلسرتاتيجيةات التغري:  

قد " ميكروسوفت"فشركة . ف على ما يقوم به املنافسون الرئيسيون هلممديرو التسويق إىل التعرّ  دائماً  يسعى
اعتمد يف تشغيله على قيام اّلذي و  ،"ماكنتوش"حاسبها الشهري " آبل"اهتمت جدًا عندما قدمت شركة 

ة يف الربنامج بدًال من قيامه بكتابة األوامر التشغيلية بالتأشري على جمموعة من األيقونات اجلاهز  املستخدم
أدى تقدمي مثل هذا احلاسب  ،وبطبيعة احلال. والشهري آنذاك "DOS"بنفسه عن طريق استخدام برنامج 

 استطاعت الشركة تطوير حلصة كبرية من السوق، واستمر ذلك حّىت " ميكروسوفت"إىل فقدان شركة 
يعتمد يف تشغيل احلاسب على اّلذي و  ،"Windows"ب واملعروف باسم وتقدمي برنامج التشغيل للحاس

" ميكروسوفت"وقد أدى ظهور هذا الربنامج إىل اسرتداد شركة  .من األيقونات البسيطة أيضاً  جمموعة
تم الشركات والصناعات ليس فقط باملنافسة عرب الشركات األخرى،  .الكثري من حصتها يف السوق و

يعين أن تتنافس الشركات يف سوقها مع شركات قادمة من دول اّلذي و  ،سة عرب الدولباملناف ولكن أيضاً 
أخرى، مثلما حدث مع غزو الشركات اليابانية لسوق الواليات املتحدة األمريكية ومنافستها الشركات 

  .األمريكية يف عقر دارها
ن أخطائهم، ونقـاط ضـعفهم، بدراسة املنافسني وتبحث ع تم أن عليها جيب ناجحة ةؤسسامل تكون ولكي

ضرب املنـافس  إىل دفاّليت و  ،جمموعة من الربامج وتتخذ جمموعة من القرارات بتنفيذ تقوم مث .ومشاكلهم
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ـــتج مغـــاىل يف ســـعره يف ـــل وجـــود تصـــميم ســـيء ألحـــد منتجاتـــه، أو من  وجتاهـــد .إخل... نقـــاط ضـــعفه، مث
م، وأي تغيري قد حيدث فيهاللتعرّ  قرب عن املنافسني مبالحظة القيام على اتؤسسامل   . ف عن اسرتاتيجيا

  : المستهلكون .ب 
تمع الّ  املستهلكون  .ذين يقومون بشراء واستهالك ما تقدمه املؤسسات مـن سـلع أو خـدماتهم أفراد ا

  :33ستهلكنيوميكن التمييز بني ثالثة أنواع من امل
 ـــون املنتجـــات لال :املســـتهلكون الّنهـــائيون ـــذين يطلب ـــر تلـــك ، ســـتهالك الّنهـــائيهـــم األفـــراد اّل وهـــم أكث

  ؛األطراف تأثريا على الّسوق من حيث تأثريهم املباشر على املبيعات
 ــيت هــي املؤّسســات : املســتخدمون الصــناعيون ــام عليهــا بــبعض العمليــات  شــرتيتاّل الســلعة بغــرض القي

 قاســـو األثـــر يف وتظهـــر أمهّيتهـــا أكاالســـتهالك، الصـــناعية لتغيـــري شـــكلها وحتويلهـــا إىل منتجـــات قابلـــة 
 ؛ةناعيّ الصّ 
 هم حلقة الوصل بنيوبالتايل  ،املستهلكني إىل طريقهم عن املنتجات تنتقل اّلذين الوسطاء هم :املوّزعون 

ا توزيع مسؤولية عاتقهم على يأخذون واملستهلكني، املؤسسة م درجة أساس على منتجا م كفاء  .وقدرا
   :الموردون .ج 

ج ه ال يسـتطيع أي منـتِ عملية اإليراد إلنتاج سلعة مطلوبة أو مرغوبة، ذلـك أنّـ يف اهلام العنصر املوردون ميثل
فاملوردون هم من  .34)عتادو مواد خام (ممارسة عملية التسويق دون توفر كافة املوارد الالزمة إلمتام عملية اإلنتاج 

وقطــع الغيــار هلــذه اآلالت،  يقومــون بتقــدمي مقومــات اإلنتــاج األساســية للمؤسســة مثــال املــواد األوليــة، واآلالت
والبد ملؤسسة األعمـال أن تقـوم . واملعدات واألدوات الالزمة لإلنتاج، وموارد الصيانة كالزيوت والشحوم وغريها

بدراسة املوردين، وذلك لكي تضـمن تـوافر مـا حتتاجـه بصـورة دائمـة عنـد أقـل سـعر، وجـودة مرتفعـة، ويف الوقـت 
  .ت األساسية لإلنتاجحتتاج فيه إىل هذه املقومااّلذي 

 :لونالمموّ  .د 
ا من رأس املال ،سةل املؤسّ متوّ اّليت لون يف املصادر يتمثّ   .وتسّد هلا حاجا

 : سهيالتمو الخدمات والتّ مقدّ  .ه 
، وكـاالت اإلعـالن: مثـل ،بعـض اخلـدمات سة عالقـات ومعـامالت ختـصّ تربطها باملؤسّ اّليت هم األطراف 

  .هيئات النقل ومكاتب الدراسات
   :ومةالحك .و 

ة مبجـال عمـل املؤسسـة، لطة الرمسية يف الدولة ملا تقوم بسّنه من قوانني وتشـريعات خاّصـهي السّ  احلكومة
مــن املهـــم للمؤسســات أن تقـــوم و  .تفرضـــها للمحافظــة علـــى تنظــيم الســـوقالّــيت إىل جانــب األنظمــة والقـــوانني 

  :35بدراسة احلكومة من ثالث زوايا رئيسية، وهي
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 وذلك فيما يتعلق  ،املؤسسات عن طريق سن بعض القوانني والتشريعات عمل يف احلكومة تتدخل قد
  ؛وذلك نظراً ألمهيتها بالنسبة للمجتمع ككل ،بعمل مؤسسة بعينها

  ّا دعماً  إن تمع من خالل دعم منتجا  مالياً،  احلكومة قد تساعد املؤسسة على أداء دورها يف ا
لفرتة حمددة، أو قد تقدم بعض  تقوم بإعفائها من الضرائب ، أومن خالل إعطائها قروضاً ميسرة أو

  ؛األموال هلا لإلنفاق منها على البحوث والتطوير
  ّاحلكومة قد تدخل كمنافس للمؤسسة عن طريق إنشاء مؤسسة مملوكة هلا لتقدمي نفس السلعة  إن

  .تقدمها املؤسسةاّليت أو اخلدمة 
  :النقابات العمالية والمهنية .ز 

مثل نقابـة التجـاريني، ونقابـة املهندسـني، ونقابـة احملـامني،  ،بدراسة النقابات العمالية واملهنية املؤسسة تم
ــا، كمــا تــؤثر  إخل، حيــث أنّ ...  ونقابــة األطبــاء مثــل هــذه النقابــات تــؤثر علــى العالقــة بــني املؤسســة والعــاملني 

كالقضــايا   ،ني املؤسســة والعــاملني فيهــاتــوافر العمالــة املطلوبــة، وكــذلك علــى أيــة خالفــات قــد تقــع بــ علــى درجــة
  .إخل... املرتبطة باألجور، أو ظروف العمل

  ::المؤسسة والتكّيف البيئيالمؤسسة والتكّيف البيئي  --22..44
لذا جيب  .أو سلباً  ا إجياباً إمّ  هاتؤثر على عملاّليت ات للكثري من التغريّ ؤسسة تعمل فيها املاّليت البيئة  ختضع

وال  .ة واملتجددة يف البيئة اخلارجيةرتاتيجية ملقابلة الظروف املتغريّ وتنمي خططها اإلس، تنظر إىل األمام أنيها عل
حتسن من موقفها وفرصها اّليت ة أن حتدد اخلطة مؤسسكل ، فعلى  اتؤسستوجد إسرتاتيجية تعترب مثلى لكل امل

د ييكية والتعقتتصف بالديناماّليت و ، ات البيئيةومواردها، ويتوقف ذلك على القدرة على متابعة التغريّ  وأهدافها
ات تستطيع أن تسيطر على بيئتها الداخلية ؤسسامل أنّ  ،وميكن القول بصفة عامة .يف نفس الوقت التغّري  وسرعة
العامة أو اخلاصة، وقد تتمكن من  سواءً  ،ها ال تستطيع أن تتحكم يف  عناصر بيئتها اخلارجيةم فيها ولكنّ وتتحكّ 

ويكون ذلك على املدى الطويل، مثل التأثري على املنافسة من  ،ودالتأثري على بعض عناصرها، ولكن بشكل حمد
  .36خالل االندماج

 وهــذا األداء يرتفــع. هــو أحــد نــواتج العالقــة القائمــة بينهــا وبــني البيئــة التســويقي للمؤسســة بوجــه عــام واألداء
القــدرة علــى : "هــو، الســياقهــذا يف " التكّيــف البيئــي"ـ واملقصــود بــ .ف املؤسســة مــع البيئــةمــا ارتفعــت درجــة تكّيــكلّ 

  :ف مبدى قدرة املؤسسة علىويقاس هذا التكيّ . 37"املالئمة أو التواؤم واالنسجام بني املؤسسة والبيئة
 ا املادية والبشرية الالزمة إلنتاج السلع واخلدمات   ؛تدبري احتياجا
  ؛بيئةتقدمها الاّليت قدرة املؤسسة على اكتشاف واستغالل الفرص احلالية واملرتقبة  
  ؛تنشأ أو تواجههااّليت قدرة املؤسسة على جتنب التهديدات واألخطار  
 ؛تزايد حجم املبيعات أو رقم األعمال  
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 تمع ومجاعات الضغط   ؛احلصول على تأييد مجهور ا
 القدرة على االستمرار والتحديث والتطوير.  

ل يتم وضع األهداف، ويف ضوء وضع األمر يتطلب حتليل البيئة، ويف ضوء التحلي ف فإنّ هذا التكيّ  ولتحقيق
سينفذ االسرتاتيجيات، وأخريًا النظم اإلدارية اّلذي األهداف يتم تصميم االسرتاتيجيات مث بناء اهليكل التنظيمي 

  :وهذا ما يلخصه الشكل املوايل .سيتم تبنِّيهااّليت 

  فمتطلبات تحقيق التكيّ : )04(الشكل رقم 
  

                                           
  
  
  
  
  

  .75 ص ،)2001مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، : اإلسكندرية(، وجهة نظر معاصرة: التسويق أبو قحف، السالم عبد :المصدر

ه غالبـاً مـا قـد حيـدث أو تـرى املؤسسـة إّال أنّ  ،ميثل الوضع األمثلأعاله الوضع املوضح بالشكل  بالرغم من أنّ 
 ،وهيكلها التنظيمي قادر على حتقيق األهداف من خالل بناء اسرتاتيجيات حمددة ميكِّن من هذانظمها اإلدارية  أنّ 

تتــــواءم مــــع األهــــداف الّــــيت البيئــــة الكتشــــاف الفــــرص  نهــــا القيــــام مبســــح أو حتليــــل ودراســــةويف نفــــس الوقــــت ميكِّ 
 .واالسرتاتيجيات

حتديد الفرص والّتهديدات يف البيئة اخلارجية التحليل اإلسرتاتيجي يهدف إىل ينبغي التنويه له، هو أّن  وما
ا وضعفها للمؤسسة   .وحتديد نواحي قو

 ،العديد من املتغّريات البيئية املطروحة أمام املؤسسة تستدعي حتليالً  :والّتهديدات كيفية تشخيص الفرص -1
  :38وفيما يلي اخلطوتني اخلاصتني بكيفية تشخيص املؤسسة للفرص والّتهديدات

 يتعّني هنا القيام بدراسة  :ديد املتغّريات البيئية اخلارجية ذات العالقة مبجال نشاط املؤسسةالقيام بتح
 ؛ّمث القيام بإعداد قائمة شاملة للفرص والتهديدات ،البيئة العامة والبيئة التنافسية

 ديد بشكل مستقل وتَقاَرن عالقة أحدمها باآلخر، إذ مينع التهدي د املوجه يتم النظر إىل كل فرصة أو 
 .للمؤسسة من استغالل الفرصة املتاحة أمامها

، تلـي مرحلـة تشـخيص الفـرص والّتهديـداتاّليت هي املرحلة  :الّسيناريوهات الخاصة باتجاه تأثير البيئة إعداد -2
ــال بوضــع نـــوعني  فالســيناريو هــو أهــم مــا ميكــن توقــع حدوثـــه يف املســتقبل، إذ يقــوم اإلســرتاتيجيون يف هــذا ا
  :مها ،من الّسيناريوهات متعاكسني

 يحدد تحددتحدد                     حتليل البيئة          يف ضوء 

 تتحقق يمكن

 اهليكل التنظيمي اإلسرتاتيجيات األهداف

 نظم اإلدارة
استغالل الفرص  يحدد

ة وجتنب احلالية واملرتقب
 واألخطار التهديدات

أهداف البقاء 
  واالستمرار والنمو
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 إذ تتيح هلا فرصاً ، ستكون يف صاحل املؤّسسة ستطرأ على البيئةاّليت أّن األحداث  مفاده :السيناريو املتفائل 
 ؛من الّتوازن إذا ما أحسنت استغالهلاحتّقق هلا نوعا ً 

 ليب على املؤسسةأّن ما سيطرأ يف البيئة من تغّريات سيؤثر على حنو س يتضّمن: الّسيناريو املتشائم ،
ا ديدات تعرتض طريقها ،وبالتايل يفقدها تواز ا على إنشاء   .ويثري حالة من القلق فيها نتيجة قدر

حيويًا يضمن  اً يُعترب الكشف عن الفرص والّتهديدات البيئية وتقييمها أمر  :تقييم الفرص والّتهديدات البيئية -3
 فبعد قيام اإلسرتاتيجيني بتحليل البيئة واستخراج الفرص، وجهللتعامل معها على أحسن  طريقة إجياد للمؤسسة

والّتهديدات منها؛ يتعّني عليهم القيام بقياس مدى معنويتها، حيث يتطّلب الوقوف على هذه املعنوية من 
ااّليت واقع البيانات عن جمموع املعلومات  من القرارات اختاذ املدراء ورة جتاهلها، يُعتقد بضر اّليت وتلك  ،يـُْعتَـَقُد 

 . ملا هلا من قدرة على تشخيص وتقييم الفرص والّتهديدات البيئية اعتمادا على الّسيناريوهات املَعدَّة مسبقاً 

  

  :هوامش الفصل الثاين
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  ::هوامش الفصل الثانيهوامش الفصل الثاني
  .69-68 ص ص مرجع سبق ذكره، قحف، أبو السالم عبد - 1
  ،)1999 مؤسسة شباب اجلامعة،: اإلسكندرية( ،ملهارات التسويقية والبيعيةتنمية ا: التسويق التجرييب النجار، راغب فريد -  2

  .30 ص
  :أنظر - 3

  .72-70 ص صمرجع سبق ذكره،  عبد السالم أبو قحف، -
  .33 صمرجع سبق ذكره، فريد راغب النجار،  -

  :أنظر - 4
الـدار اجلامعيـة، : اإلسكندريــة( ،املعاصـرة املنشـآت يف سـويقالت إدارة يف تطبيقـي إسـرتاتيجي مـدخل بكـر، أبـو محمود مصطفى -

  . 314-312 ص ص ،)2004
  .33 مرجع سبق ذكره، ص، النجارفريد راغب  -
  .54 ص ،)2010 العربية، النهضة دار :القاهرة( ،؟ 21 القرن حتديات تواجه كيف :الفّعال التسويق الحميد، عبد أسعد طلعت -

 .404 ، ص)1998مؤسسة شباب اجلامعة، : اإلسكندرية(، ويق العريب والدويلمات التسو إدارة منظ فريد راغب النجار، - 5
  .79-78 ص صمرجع سبق ذكره،  عبد السالم أبو قحف، - 6
جمموعة الّنيل : القاهرة(، 1، طوالعشرين الواحد القرن حتديات ملواجهةاإلدارة اإلسرتاتيجية  الفتاح المغربي، عبد الحميد عبد - 7

  .131 ص، )1999العربية، 

، )2004 للنشـر والتوزيـع، الثقافـة دار: عمـان(، 1ط ،والعمليات واملفاهيم املداخل: اإلسرتاتيجية اإلدارة ،الخفاجي عباس نعمة - 8
  .116-115 ص ص

  .49-48 ص ، ص)1999الدار اجلامعية، : اإلسكندرية(، التسويقإسماعيل محمد السيد،  - 9
 .140 ، ص)1996، ار الكتبد: القاهرة(، التسويق الدويل عمرو خير الدين، - 10
دار النهضــة العربيــة،  :القــاهرة(، مــدخل تــدعيم القــدرة التنافســية يف األســواق الدوليــة: التســويق توفيــق محمــد عبــد المحســن، - 11
  .40 ص، )ت.د

 .132 مرجع سبق ذكره، ص عمرو خير الدين، - 12
  .56-55 ص ، مرجع سبق ذكره، صالتسويقإسماعيل محمد السيد،  - 13
  .40 ص ،)2007دار وائل للنشر والتوزيع، : عمان(، 1، طالتسويق الدويل رضوان المحمود العمر، - 14
  .88 ص ،)2000 التوزيع،و  للنشر حامد دار :عمان( ،1ط ،التسويق الدويل أبي سعيد الديوه جي، تيسير محمد العجارمة، - 15
تم جمال أبو شنب، - 16   .28 ص ،)1999دار املعرفة اجلامعية، : اإلسكندرية(، منذ البداية وحىت اآلن: عالعلم والتكنولوجيا وا
 .42 مرجع سبق ذكره، ص توفيق محمد عبد المحسن، - 17
 .61 ، ص)2002الدار اجلامعية، : القاهرة(، التسويق الدويل عبد السالم أبو قحف، - 18
، )1999دار اجلامعة اجلديدة للنشر، : اإلسكندرية(، القضايا بعض نع عامة نظرة :الدويل االقتصاد اهللا، عوض حسين زينب - 20
 .304-303 ص ص

20 - Denis Pettigrew & Normand Turgeon, Marketing, 3ème
 édition, (Montréal: Chenelière/ McGraw-

Hill, 1996), P 362. 
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  :الفصل الثالث

  تجزئة السوق

ّ  إنّ  املستهلكني ا استطاعت حتديد احتياجات ورغبات السبب الرئيسي لنجاح العديد من املؤسسات هو أ
اتاّلذي  السوق يف املختلفني خدمات  بتقدمي وذلك ،وهلم خصائص متباينة ،حاجات ورغبات خمتلفة يو ذ تواجد 
ا و  وهذا ما تعىن به عملية التجزئة التسويقية، فما مفهومها ،هلم ناسبةوسلع م   ؟أبعادها ؟ وما متغريا

  ::فهوم التجزئة التسويقيةفهوم التجزئة التسويقيةمم  --33..11
ا اّليت األهم  عمليةال تعترب احتديد سوق مية هي دارة التسويقاإلختتص  : أنّهف السوق على يعرّ و . نتجا

ـــة أو االهتمام باملنتج والدخل احلايل واملستقبلي  ،ذين تتوافر لديهم شروطجمموعة األفراد الّ " وهي احلاجة أو الرغبـ
 ،معّينة ذين لديهم حاجات ورغباتجمموعة من األفراد املعلومني الّ " :هعلى أنّ كذلك ف  ويعرّ  .1"واالستعداد للشراء

  .2"وسلوك شرائي معلوم ،شرائية معلومةوقدرة 
، يف منطقة حمددة ال ميكن اعتبار السوق جمرد مكان أو أفراد متواجدينه جند أنّ  ،خالل هذين التعريفني من

  : من أمههااّليت و  ،ا هناك عوامل عديدة جيب حتققها لكي نضمن رضاهموإمنّ 
  واجلودة املطلوبة؛ يطلبها املستهلكني بالكمياتاّليت تقدمي السلع واخلدمات 
 توفري السلع يف الزمان واملكان املناسبني؛ 
 لقاء سلعة ذات جودة عالية متناسبة ولسعر املدفوع ه يدفع سعراً بأنّ  إشعار املستهلك. 

 تقـوم علـىالّـيت و  ،وهـذا مـا يتوجـب القيـام  بالتجزئـة السـوقية، السـوق حالـة متغـرية وغـري مسـتقرة ومن هنا فـإنّ 
من الممكن إرضاء كل النـاس بعـض الوقـت أو إرضـاء بعـض النـاس طـول الوقـت فـإن مـن الصـعب  إذا كان : "فلسفة

 ." إرضاء كل الناس طول الوقت
ّ السوق  جتزئة عملية فتعرّ و  عملية تقسيم السوق الكلي للسلعة أو اخلدمة إىل عدد من األسواق : "اعلى أ

ة نسبياً، األمر   الفرعية، حيث يفرتض أن تكون حاجات وأذواق املستهلكني يف ميكن اّلذي كل سوق متشا
تستطيع خدمتها بكفاءة وفعالية من اّليت املؤسسات التسويقية املعنية من اختيار تلك األجزاء أو األسواق الفرعية 

خالل تقدمي مزيج تسويقي سلعي أو خدمي ينسجم مع املنافع املرجوة من قبل املستهلكني، ويف كل سوق فرعية 
  .3"يتم اختيارها

ّ كما تعّرف  ن تقسيم األسواق الكبرية واملختلفة إىل أسواق فرعية وصغرية تتضمّ اّليت اإلسرتاتيجية " :اعلى أ
 . 4"من خالل ما يعرض من منتجاتالفرعية وذلك خلدمة تلك األسواق  ،وأكثر جتانساً 
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ّ  وتُعرف كذلك استجابتهم للجهد  ختالفال ومتييزهم تبعاً  ،ألجل اختيار الزبائن إسرتاتيجية: "اعلى أ
 .5"وتكييف االسرتاتيجيات التسويقية لتلك الفرص املفضلة ،واالختيار بني بدائل الفرص التسويقية ،التسويقي
تطرقنـا إليهـا تشـرتك يف أن التجزئـة التسـويقية تـتم مـن خـالل تقسـيم جمموعـات األفـراد الّـيت جممل التعاريف  إنّ 

ــــاً تســــويقي وتوجــــه هلــــم مزجيــــاً  ،قــــلأإىل جمموعــــات  موعــــات الصــــغريةيتكّي األجــــزاء ( ف وحاجــــات ورغبــــات هــــذه ا
وأســلوب عملــي يتضــمن تقســيم األســواق الكبــرية إىل أســواق  إســرتاتيجيةالتجزئــة التســويقية هــي  ،إذن). التســويقية

ـــوهـــذا خلدمتـــه بتقـــدمي منـــتَ  ،صـــغرية أكثـــر جتانســـاً  ــــزاءج يتكّي ســـواق أو األ ف مـــع حاجـــات ورغبـــات أفـــراد هـــذه األجـــ
  .الصغرية

ـا فـإنّ  ،وللتوصـل إىل جتزئـة تسـويقية كفــؤة وناجحـة ، أمههـا مــا هنـاك جمموعــة متطلبـات أساسـية جيـب األخــذ 
 :6يلي

 وهـذا مـا ميكننـا مـن قيـاس  ،توفر معلومات حول أهم خصائص املسـتهلكني وجوب مبعىن :القياس إمكانية
  هذه املعلومات؛

 أو ذات مردوديــة لتربيــر إعــداد / و واســعة وتكــون كافيــة جــداً  إعــداد أجــزاء ضــرورةأي  :الحجــم واألهميــة
  تسويقية خاصة؛ إسرتاتيجية

 أي قدرة املؤسسة على االمتالك الفعلي لعروض جتارية باجتاه األجزاء املختارة؛ :إمكانية النفوذ والوصول  
 ات املختارةملتغريّ من وجهة نظر افيما بينها خمتلفة  األجزاء هي فعالً هذه  أي أنّ : التباين واالختالف.  

  :  :  التجزئة التسويقيةالتجزئة التسويقيةهمية وأهداف همية وأهداف أأ  --33..22
  :7ومنها ،هناك أسباب عديدة دفعت باملؤسسات إىل تبين أسلوب جتزئة السوق

 ؛كامالً   وبرامج تسويقية تطابق رغبات وحاجات املستهلكني تطابقاً  اسرتاتيجيات وتصميم وضع صعوبة  
 ؛كامالً   يقية تطابق رغبات وحاجات املستهلكني تطابقاً وبرامج تسو  اسرتاتيجيات وتصميم وضع صعوبة  
 ؛على حنو أفضل نيإشباع حاجات املستهلكالقائم على  ظهور املفهوم التسويقي 
 ؛املستوى املعيشي للمستهلكني وظهور لديهم تفضيالت كثرية ومتنوعة ارتفاع 
 مالحقة ومتابعة التطورات يف تصرفات املستهلكني وسلوكهم؛ 
 ا عن منتجات املنافسنيأدى إىل يف األسواق  شدة املنافسة  .ضرورة متييز املؤسسة ملنتجا

  :8من بينهااّليت و  ،حتقق مجلة من املزايا التسويقية فعملية التجزئة
  ًحلاجات زبائن هذا القطاع؛ وفهماً  جترب رجال التسويق ألن يكون أكثر تالمحا 
 ن خـالل حتقيـق نـوع مـن التوافـق مـا بـني السـلع إمكانية حتقيق اإلشباع املطلوب للمسـتهلكني، وذلـك مـ

 واخلدمات املقدمة وبني حاجات ورغبات املستهلكني؛
  َج وتطوير عناصر املزيج التسويقي األخرى؛الرتكيز على جهود تطوير املنت 
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 باألطر اإلرشادية ذات القيمة اهلامة يف ختصيص املوارد التسويقية؛ يدتزو ال 
 قلبات املستمرة يف السوق؛إمكانية مواجهة التغّريات والت 
 سهولة تقييم كل قطاع على حدى، والتعرف على مدى جناح األنشطة التسويقية فيه؛ 
  مالّـذي حتليل املنافسة وتعريـف القطـاع السـوقي ا يتـيح لرجـال التسـويق خدمـة ممّـ ،يتوجهـون إليـه مبنتجـا

 زئة السوق بكفاءة؛ومنه حتقيق نتائج أعلى إذ ما طبقت سياسة جت ،األسواق األكثر مالئمة
 واســتغالل الفــرص اجلديــدة يف  ،وذلــك بفهــم احتياجــات ورغبــات املســتهلكني ،هــي ســالح اســرتاتيجي

 .و هذا باختيار أماكن التنافس ،السوق والرتكيز عليها
دف العملية أساساً    :9إىل و

 تسهيل حتليل األسواق املعقدة وغري املتجانسة؛  
 ومنهـــا  ،ل مـــن الســلع واخلــدمات وحاجـــات ورغبــات املســتهلكنياملســاعدة علــى حتقيــق التوافـــق بــني كــ

  اختيار األهداف التسويقية؛
 ومنـه صـياغة  ،وذلـك بـالرفع مـن نظـام املعلومـات التسـويقية ،املساعدة على التـدفق األفضـل للمعلومـات

 اسرتاتيجيات تسويقية ناجحة؛
 ليهــــا يف حتديــــد الفــــرص املتاحــــة حتديــــد العوامــــل األكثــــر تــــأثرياً علــــى ســــلوك املســــتهلكني، واالعتمــــاد ع

 واملستهلكني املستهدفني؛
 ـــد األهـــداف التســـويقية، تقيـــيم األداء وهـــذا بالتوجـــه إىل القطاعـــات املرحبـــة        ،متكـــني املؤسســـة مـــن حتدي

  .اوتوظيف اجلهود يف خدمته

  :  :  التجزئة التسويقيةالتجزئة التسويقيةخطوات خطوات   --33..33
 :10، أمهها ما يليخطواتعّدة التجزئة التسويقية عرب  متر

  :دراسة أو المسحمرحلة ال  -1
دف حتديد العوامل واملؤثرات  مقابالت بإدارةاملختص بالبحث  الفريق ميقو  تلعب الدور اّليت استكشافية 

 إعداد ذلك من خالل إىلويتم التواصل ، اختاذ قرار الشراء إىلودفعهم  األفراديف حتفيز األساسي 
  :استمارة االستبيان جلمع املعلومات حول

 أمهيتها؛واصفات ومدى امل 
 العالمة التجارية؛وتقييم  إدراك 
  َ؛جمناذج استخدام املنت 
  ؛جصنف املنتَ االجتاهات حنو 
  موضوع البحث وتوزيعهم اجلغرايف والعوامل النفسية هلم األفراددميوغرافية. 
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  :مرحلة التحليل  -2
دف والتحليلية املناسب الرياضية األساليبوفيها يطبق القائمني بالدراسة  والبحث عن ، العالقات إجيادة 

وباحملصلة يكون  معّينةبعوامل  وتتأثرترتبط اّليت القطاعات حتديد  إىلجل التواصل أمن  املؤثرة العوامل
   .لوك خمتلفسهلا رد فعل و 

 أقصى درجة إىل تغرياتامل جتدر اإلشارة إليه، هو أّنه من املستحسن ختفيض عدد هذه العوامل أو وما
  .سهيل إجراءات التجزئةمن أجل ت

  :السوقية وتعريفها القطاعاتحديد مرحلة ت  -3
هي اّليت و ى، على حدقطاع كل يتم حصرها واعتبارها حمددة خلصائص  اّليت ويتم ذلك استناداً إىل العوامل 

 .ة فيما بينهاخمتلف
  :المطلوبة قطاعاتأو القطاع اختيار ال  -4

سوف يتبعها رجال التسويق، هل اّليت  هي اإلسرتاتيجيةيتم حسب إسرتاتيجيات التقسيم، أي ما  وهذا
 إخل؛...إسرتاتيجية التسويق املختلف  أو الالخمتلف هي إسرتاتيجية التسويق

 : جزئةالت أهدافيساعد على تحقيق اّلذي البرنامج التسويقي  إيجاد  -5
، املرسومة وأهدافهميق برنامج تسويقي يساعد رجال التسويق على تنفيذ براجمهم وحتق وهو اختيار وحتديد

  .املستهدفني بفعاليةاملستهلكني إشباع حاجات ورغبات واملتمثلة 
هــذه يف ات املســتخدمة للمتغــريّ  توجــد العديــد مــن أوجــه التجزئــة الســوقية تبعــاً ومــا جتــدر اإلشــارة إليــه، هــو أنّــه 

  :11ما يليمن أمهها اّليت و  ،األخرية
 ات املســتهلكني ختتلــف حســب يســلوكهلــذا األســلوب أّن  تقــوم الفرضــية األساســية :الجغرافــي األســاس

. ج يف منـاطق ويـنقص عليـه يف منـاطق أخـرىقـد يزيـد الطلـب علـى منـتَ  فمـثالً إليها، ينتمون اّليت  املناطق
ــ األفــراد أنّ  أســاسعلــى  ويقــوم التقســيم حاجــات ورغبــات  هلــم معّينــةذين يعيشــون يف منــاطق جغرافيــة اّل
ة نســبياً  ولــذلك علــى  ،منــاطق أخــرى ذين يعيشــون يفالّــ األفــرادحاجــات ورغبــات  وختتلــف عــن، متشــا

النقـاط بعـني االعتبـار  واألخـذ ،مسـتهدفة كأسواقتنوي خدمتها  اّليت املناطق  أو املنطقة تقرر أن املؤسسة
   :التالية
  ؛)إخل...، ريفية، حضرية زراعية ،جبلية ،صحراوية(املنطقة 
 ؛)إخل...فوضوي  اجتماعي، ترقوي، خاص،( طبيعة السكن  
  ؛)متوسطة ،صغرية ،كبرية(املدينة 
 ؛الكثافة السكانية 
  إخل... معتدل ،بارد ،حار(الطقس.( 
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 وكـذا  ،لسهولة استخدامه يف احلياة العملية نظراً  استخداماً  األكثر األساسوهو  :الديموغرافي األساس
   :جندومن أهم عناصره . تعدد عناصره وارتباطه حباجات و رغبات املستهلكني

 فمن الواضح جدًا بأّن هناك اختالف كبري بني الذكور واإلناث من حيث احلاجات : اجلنس
  اخل؛ ... املالبسو  العطور :مثلوالرغبات، ممّا جيعلهم خيتلفون يف نوع وكمية السلع املشرتاة، 

 رة ويعترب من العوامل املهمة يف حتديد الطلب وتوجيه قرار الشراء، ألنّه حيدد القد: الدخل
متثل ركن أساسي يف اختاذ قرار الشراء، ألّن احلاجة والرغبة ال تكفي اّليت الشرائية لألفراد، و 

  مل تتوفر القدرة الشرائية لذلك؛ لتحقيق قرار الشراء ما
 من السلع واخلدمات  معّينةيلعب هذا العامل دور مهم يف حتديد الطلب على أنواع : الديانة

شكل ونوع املنَتج من حيث املنع (ختتلف باختالف األديان  اّليتيف املناسبات الدينية، و 
  ؛)والسماح وقفاً ملا متليه التعليمات الدينية

 ـــث حتـــاول : الســـن ـــد مـــن حي ـــةالعدي ـــة عمري               ،املؤسســـات تقـــدمي منتجـــات تتناســـب وكـــل مرحل
فـراد مـن فالسن يلعب دور مهـم يف اخـتالف األ. تقسيم السوق على أساس املراحل العمرية أو

 حيث كمية الطلب على أنواع املواد الغذائية، املالبس، اخلدمات الصحية وغريها؛
 إخل... ط اإلنفاق، مناملهنة، العرقي، التعليم، املستوى دورة حياة األسرة: باإلضافة إىل. 

 ميكن تقسيم السوق على أساس مدى جتاوب املستهلك الستخدام  :حسب معدل استخدام السلعة
 املستخدمني للسلعة يقسمون وحّىت  ،يقسم السوق إىل مستخدمي السلعة وغري مستخدميهاف ،السلعة

يبحث يف حتديد ما إذا كان هناك  ،وبعد ذلك .بشكل معتدل وبكثرة ،قليل بشكل يستخدمها من إىل
كرب أثل مياّلذي زء سيهتم رجل التسويق باجل وبالطبعزء، و اقتصادية يف كل جأغرافية و اختالفات دمي

 .جستخدام للمنتَ ا
بل جيب ، املستهلكني الذين ال يستخدمون املنتج بشكل كثيف إغفاله ال جيب ، أنّ اجلدير بالذكر ومن

دف رفع معدالت استهالكهم منه   .حتديد املزيج التسويقي املالئم هلم 
 يشرتون  املستهلكني أنّ يف جتزئة السوق هو  األسلوب هلذا األساسية الفرضية :المرجوة حسب المنافع

اختالف اخلصائص الدميوغرافية  أنّ  ذلك، و ولتحقيق منافع خمتلفة نسبياً  متباينة لدوافع واخلدمات السلع
   .نسبياً  خمتلفةسلوكية واستهالكية  أمناطوبالتايل ، متباينة أذواقوالنفسية للمستهلكني تنشأ لديهم 

معجون تهلكني من شرائهم لعالمة من إليها بعض املسيسعى اّليت قد تكون املنافع ، سبيل املثال على
تسوس  أواللثة  أمراضالة ملكافحة احلصول على معاجلة فعّ  أو األسنانعلى شكل تبييض  األسنان
  .وهكذا ،بسبب اعتدال سعرها أو االستفادة من العبوة نفسها بعد االستخدام حّىت  أو األسنان
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 حتديد العالقة بني اخلصائص  ق علىيف جتزئة السو  األسلوبيعتمد هذا  :حسب العوامل النفسية
وجتدر . املنافسة العالماتخدمة دون غريها من  أوما من سلعة لعالمة  هواختيار مستهلك النفسية لل

من العالمة متثله  صلة بني ماأو عالقة  إجياديف جتزئة السوق حياول  األسلوبهذا  أنّ  إىلهنا  اإلشارة
بالشخصية لدى  الصفات النفسية املرتبطة أوصائص وبني بعض اخل، اخلدمة من منافع أوالسلعة 

 .مستهدفاً  أممستهلك ما حاليا كان 
 فنجد ،معّينة ةجتاري ينقسمون وفق والئهم لعالمة فاملستهلكون :التجارية للعالمة الوالء درجة حسب:  

  ا،  معّينةة جتاري لعالمةمستهلكون لديهم والء تام   ؛يشرتون منها طوال الوقتبذا
 ؛كثرجتاريتني أو أكون لديهم والء لعالمتني مستهل  
  يغريون من عالمة إىل أخرى ،ديهم والءيس للمستهلكون.  

 ،خمتلفة ودراسات عديدةاً مل تبق ساكنة بل هي عملية يف تطور مستمر وتأخذ أبعاد السوقية التجزئة عملية إنّ 
كأداة القرن العشرين   من التسعينات سنوات يف هرظاّلذي  ،)Geo-marketing( تسويق باجليو عليه يطلق ما أمهها لعل

وأخذ ، أو العمل ملكان السكن ات سلوكية للمستهلكني تبعاً يتألف من خرائط جغرافية ملتغريّ اّلذي و  ،سوقالحتليل 
  .مجيع املعطيات عن ذاك املوضع أو املكان وتوضيحها على تلك اخلرائط

 برامج تشغيل يستعملاّلذي و ، غي توفر نظام معلومايت جغرايفالنوع من التجزئة ينب هذا استخدام من نللتمكّ 
)Logiciels ( ا وحتللها، وهي مرتبطة ومتعلقة حول خاصية املكان معّينةتسمح بتقدمي معطيات  ،وتقدم مشتمال
 واملنافسني املؤسسةقوة نقاط أماكن العجز و  دخل أفراد هذا املكان، أماكن متوضع البيع للمنافسني،: أمثلتهاو 

  : 12تسويق يف وتكمن أمهية تطبيق اجليو. خلإ...
 أي إعطاء نقاط القوة والضعف من منطقة ألخرى؛ ،ات اجلغرافية املعطاةتشخيص الوضعية للمتغريّ  إعداد  
  ،إخل؛...املخازن تقدمي الوضعية املثلى لنقاط البيع  
 املنــاطق ذات كاســتهداف  ،ســويقيةالتللفــرص  اً اســتهداف الــربامج التســويقية باملنــاطق اجلغرافيــة، وهــذا تبعــ

  الكثافة السكانية املرتفعة؛
 ؛وهذا للرفع من فعاليتها، إعادة تعريف قطاعات البيع 
  ّوضـمان توزيـع  ،تعمـل بـه املؤسسـةالّـذي دة لتـوازن القطـاع تسـويق يسـمح كـذلك باملعرفـة اجليّـ اجليـو كما أن

 .عادل لنقاط البيع

  ::عملية االستهداف التسويقيعملية االستهداف التسويقي  --33..44
هذا األخـري ميـر  وحتماً  ،استهدافها التسويقية هو حتديد القطاعات املمكن اإلسرتاتيجيةهم شيء تعىن به أ إنّ 

  :الشكل التايلميكن توضيحها من خالل من خالل جمموعة خطوات 
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  السوق المستهدف اختيارخطوات  :)05(الشكل رقم 
  

       
  
  
  
  

 دار ومكتبــة احلامــد للنشــر :عمــان(، 1ط، مــدخل كمــي وحتليلــي: التســويق اتاتيجيإســرت  د جاســم الصــميدعي،و محمــ: المصــدر
  .93 ص، )2000والتوزيع، 

كخطوة  تبدأ بالرتكيز على حاجات السوقاختيار السوق املستهدف  عملية أنّ  أعاله، الشكل خالل من يتبّني 
تقسيم السوق إىل قطاعات حسب لى عذلك ساعد حيث ي، اخلطوة الثانيةكالسوق   يمساختيار أسس تقمث أوىل، 

  .غرافية أو اجلغرافية أو أي أسس أخرىو مثل األسس الدمي ،أسس خمتلفة
هنا مراعاة حالة مهمة عند اختيار أسس  وجيب ،فهي حتديد القطاعات السوقية املمكنة ،ا اخلطوة الثالثةأمّ 
اية األمر إىل جتزئة السوق إىل قاّلذي  السوق تقسيم حبيث يتكون كل قطاع من  ،طاعاتيؤدي تطبيقها يف 

  .ذين يستجيبون للمزيج التسويقي بنفس الطريقةجمموعة من املستهلكني الّ 
حيـث يـتم حتديـد احتمـاالت فـرص البيـع  ،سـوقي التنبؤ حبجم الطلب يف كل قطاعباخلطوة الرابعة بينما تتعلق 

  .نافسني للمنَتجأمام مجيع امل
بتحديد نصيب املؤسسة سوقي، وهذا  ؤ بنصيب املؤسسة يف كل قطاعهي التنبفاخلطوة اخلامسة حني أّن  يف

 وتأيت بعد ذلك خطوة حتديد أو تقرير التكلفة ،يتم حتديدهااّليت يف كل قطاع من القطاعات السوقية  من املبيعات
اّليت لنسبة املقارنة ما بني التكلفة والعائد لكل قطاع من تلك القطاعات هي اأّن حيث  ،قطاع خدمة كل من والعائد
كل قطاع   مالئمةمدى ، تقييم بعد ذلكيأيت مث  .يف ذلك القطاعفشل النجاح أو المن خالهلا معرفة فرص ميكن 

ديد ال يؤدي إىل الضرر بأهداف اجلسوق الالدخول يف  د من أنّ حيث جيب التأكّ  ،املؤسسة ألهداف القطاعات من
  . 13ومن مث اختيار اهلدف السوقي ،املؤسسة

عــّدة مــن خــالل تــوفر  اختيــار اجلــزء الســوقي أو األجــزاء املســتهدفة ال يــتم إالّ ر اإلشــارة إليــه، هــو أّن ومــا جتــد
  :14ات أمههامتغريّ 
  ها يف السوق الفرعي؛  اختالف ردود األفعال واستجابة األفراد يف السوق الكلي وتشا
  ية التجزئة؛يسهل عملاّلذي اختالف حاجات ورغبات املستهلكني وعدم جتانسها بالشكل 

  حتديد النطاق
 يالسلع

اختيار أسس 
 يم السوقستق

حتديد القطاعات 
 السوقية املمكنة

التنبؤ حبجم الطلب 
 سوقي يف كل جزء

اختيار القطاعات 
 السوقية املستهدفة

تقيــــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــــدى 
طـــاع مالئمـــة كـــل ق

 ألهداف املؤسسة

تقدير التكاليف 
 والعائد لكل جزء

 سوقي

بنصيب  التنبؤ
املؤسسة يف كل 

 سوقي جزء
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التسويق . إ
 المختلف

التسويق . إ
 مرّكزال

 مع أهداف املؤسسة؛ األجزاء املستهدفة توافق  
 ا أو متميزاً  حسناً  متتلك املؤسسة انطباعاً اّليت فاالختيار يقع على األجزاء ، صورة املؤسسة مع املالئمة ، لصور

  وهذا ما جيب تقويته؛ ،تتم بعملية مطولة من األعمال التجارية واالتصاليةاّليت و 
  جيه برنامج تسويقي خاص بكل سوق فرعية مستهدفة؛قدرة املؤسسة على تو 
 إمكانية حتديد وقياس خصائص املستهلكني يف األسواق املستهدفة دون صعوبات كبرية؛ 
  ــة الوصــول إىل األســواق الفرعيــة املســتهدفة بســهولة وكفــاءة عاليــة، وبطريقــة اقتصــادية دون وجــود أي إمكاني

 معوقات؛
 مع هذه السوق الفعلية؛ التعامل عن الناجتة الفعلية التكاليف من وأكرب مرحباً  التجزئة عملية من العائد يكون أن 
  ديداتهتحديد  فاملستهدف،  القطاعجاذبية وهذا التحليل يرتكز على  ،كل جزء يتم من خالل حتليل فرصه و

 ؛"Porter"مفهوم املزامحة لكل قطاع أو جزء حسب منوذج 
 ؛صائصاخلق الفرعية املستهدفة، واّلذين يفرتض أن تكون لديهم األسوا يف املستهلكني من كاف عدد وجود 
 غرافيـة والنفسـية للمســتهلكني و ويقصـد بــه تـوفر درجـة ثبــات نسـيب معقـول يف اخلصــائص الدمي ،الثبـات النسـيب

 .املستهدفة األسواقيف 

  ::ييراتيجيات الرئيسية لالستهداف السوقراتيجيات الرئيسية لالستهداف السوقاالستاالست  --33..55
هـذا كمـا يف حالـة طرديـة مـع عـدد األفـراد املسـتهدفني، و  وهـي ،قيالسـو  ة إسرتاتيجيات لالستهدافعدّ  توجد

  :)ايلو الشكل املأنظر ( 15يلي
  تدرج عملية االستهداف :)06(الشكل رقم 

  
  

    
    
    

Source : Jacques Lendrevie et al., Mercator : Théorie et pratique du Marketing, 7éme édition, 
(Paris : Dalloz, 2003), P 720. 

  :    أو الالمختلفالتسويق المتجانس  إستراتيجية -1
ويتم الرتكيز على عناصر التشابه أكثر  ،ة ألي فروقات بني فئات السوق املراد تغطيتهومعناه جتاهل املؤسس

 أي بوضع مزيج تسويقي واحد ومتشابه يوجه إىل مجيع القطاعات السوقية، ،االختالف يف السوق عناصر على منه
ا بتقدمي منتج واحد شركات املشروبات الغازية وشركات السيارات يف بداية  هذا األسلوب هو ما اتبعته ومثل نشأ

  السوق 

التسويق . إ
 الالمختلف 

التسويق  .إ
  واحد لواحد

 ألفرادا
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ا ما يعاب عليهلكن هي الوفرة املتأتية من تكاليف اإلنتاج والتسويق، و اإلسرتاتيجية متماثل، ولعل أهم ميزة هلذه 
ا  ّ  .يف وجه املنافسة الشديدة صمد كثرياً تال أ
لتنافسي الضعيف يف وأبرزها الضغط ا أمهها، ة أسبابيعود إىل عدّ  اإلسرتاتيجية هذه إتباعأسباب  أهم ولعل

 .األسواق
 :أو المختلف التسويق الالمتجانس إستراتيجية -2

ا إىل أسواق فرعية  وهذا بوضع داخل السوق الكبرية، معّينةىل فئات إو  ،وهو تفضيل املؤسسة التوجه مبنتجا
ؤسسة، يف حالة تعدد منتجات امل اإلسرتاتيجية تستخدم هذهو . تسويقي خاص بكل قطاع مبا يتناسب معه مزيج

 ما يعاب عليهالكن و . اإلسرتاتيجية هذهمن خالل إتباع اشتداد املنافسة أفضل ل ظوتكون مبيعات املؤسسة يف 
  .هو ارتفاع التكاليف املختلفة من إنتاج وختزين وترويج وغريها

  :ال، مهاوميكن التمييز بني نوعني من السياسات التسويقية يف هذا ا
 وهــي مســتخدمة مــن طــرف العديــد مــن  :فــةكيّ ل سياســة تشــكيلة متغطيــة جممــوع األســواق مــن خــال

 تجميل؛ات المثل شرك ،املؤسسات
 ملهمة والديناميكيةقطاعات از املؤسسات الكبرية على التركّ  أحياناً  :السوقيةقطاعات بعض ال تغطية، 

  .الصغرية للمؤسسات الصغريةقطاعات الوترك 
  :زالتسويق المركّ  إستراتيجية -3

 من الرتكيز ة أسواق فرعية بدالً داخل عدّ  معّينةفئة  يتم تركيز اجلهود التسويقية على هفإنّ سرتاتيجية اإل هلذه وفقاً 

 فرتة خالل سوق السيارات الصغرية األملانية على" Volkswagen"شركة  تركيز ،أمثلة ذلك ومن .هااألسواق كلّ  على

إخراج لقطاع و هذا ا هو دخول منافس قوي إىلجية اإلسرتاتيهذه  أهم خطر قد يهدد املؤسسة يف ظللكن و  ؛طويلة
  .املؤسسة منه

  :ال، مهاوميكن التمييز بني نوعني من السياسات التسويقية يف هذا ا
  الرتكيــز علــى أجــزاء صــغرية مــن الســوق أو هــو اجلــزء الضــيق مــن الســوق وغــري املســتهدف مــن طــرف

 ؛ريةيعترب كبديل كاف للمؤسسات الصغهذا املؤسسات الكبرية، و 
 هـة وهـذا بتنميـة منتجـات موجّ  ،فبعض املؤسسات تركز على قلب السـوق، الرتكيز على اجلزء األساسي

  .إىل السوق األساسي
 إسرتاتيجيةز إىل التسويق املركّ  إسرتاتيجيةمن  - خاصة املتوسطة والصغرية منها -املؤسسات  بعضقد تنتقل 

 .16لية أو املردودية من االستثمارات يف األجزاء الصغرية املستهدفةيتوقف على املوارد املااّلذي التسويق املتجانس، 
 : التايل من خالل الشكلكما هو موضح وهذا  
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 المتجانس التسويق إستراتيجية
 

  
المزيج  

   التسويقي
  

  
  

 التسويق المرّكز إستراتيجية

  
  
  

  
  

 التسويق الالمتجانس إستراتيجية

  التسويق المتجانس إستراتيجيةز إلى التسويق المركّ  إستراتيجيةخطوات االنتقال من  :)07(الشكل رقم 
  

       
  
  
  
  
  

 

Source : Yves Chirouze, Le marketing : Etudes et stratégies, (Paris : Ellipses Marketing, 2003),         
P 316. 

ــــــــــــــــــــة يف هــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــكللخــــــــــــــــــــيص كــــــــــــــــــــن تمي ،وعمومــــــــــــــــــــاً                                          االســــــــــــــــــــرتاتيجيات التســــــــــــــــــــويقية الثالث
  :املوايل

  أهم استراتيجيات االستهداف السوقي المختلفة :)08(الشكل رقم 

  

  

  

  .46 ، ص)1993بنغازي،  -معة قاريونس منشورات جا: ليبيا(، 1، طالتسويق ودوره يف التنمية بكر بعيرة، أبو: المصدر

  :اختيار إحدى هذه االسرتاتيجيات يتوقف على مجلة عوامل مؤثرة مبينة يف الشكل التايل إنّ 

 لقطاعمردودية االستثمارات يف ا  زالتسويق المركّ  إستراتيجية
 السوقي 

  الوضعية التنافسية من خاللحتسني
 إعادة االستثمار لألرباح

 لقطاع السوقيتشبع ا

 تجانسالتسويق الم إستراتيجية اختيار جزء أو أجزاء جديدة

 المزيج
 التسويقي

  

  
 السوق

 المزيج التسويقي

 المزيج التسويقي

 المزيج التسويقي

 سوق فرعي

 سوق فرعي

 سوق فرعي

 1سوق 

 2سوق 

 3سوق 
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  السوقي العوامل المؤثرة على استراتيجيات االستهداف :)09(الشكل رقم 

 اإلستراتيجية
  يةالتسويق

حاجات 
ورغبات 

  المستهلكين

الحصة   السوق/ المنَتج
قية السو 

لعالمة 
  المؤسسة

موارد 
وإمكانيات 
  المؤسسة

شدة 
  المنافسة

اقتصاديات 
الحجم 

واإلنتاجية 
  التسويقية

  الحجم  الهيكل

 إستراتيجية
التسويق 

  متجانسال
ة   نعم  منخفضة  كبرية  كبري  صغري  بسيط  متشا

 إستراتيجية
التسويق 

  المتجانسال

ة يف   متشا
  كل قطاع

  ال  متوسطة  طةمتوس  متوسط  متوسط  بني ذلك

 إستراتيجية
التسويق 

  زالمركّ 
  ال  عالية حمدودة صغري  كبري  معّقد  خمتلفة

 دار ومكتبـــة احلامـــد للنشـــر :عمـــان(، 1ط، مـــدخل كمـــي وحتليلـــي: التســـويق اتإســـرتاتيجي د جاســـم الصـــميدعي،و محمـــ: المصـــدر
  )بتصرف( .97 ص، )2000والتوزيع، 

  :  )One to One(التسويق واحد لواحد  إستراتيجية -4
حماولة إعطاء خصوصية لكل فرد داخل  تضمنتحيث  ،متجانسالال لتسويقا سرتاتيجيةإل العكسي الوجه يوه

  ".سياسة على املقاس"السوق من خالل 
 ،صناعي ذا العدد القليل من العمالءلكرتوين أو التسويق الخاصة يف التسويق اإل ايتم تبنيهسرتاتيجية إله اهذ

 اإلعالن، وكاالت :اأمثلته ومن اخلدمية، املؤسسات وكذا ،املرتفعة القيمة ذات دماتواخل السلــع من ومببيعات
  .مؤسسات إجناز األشغال العمومية الكبرية 

قد تطبق العديد من املؤسسات يف االقتصاديات احلديثة اليوم سياسة على املقاس بالتكييف  ،وألجل ذلك
ط التوزيع وبإقناع بيعي ذي خصوصية لكل سوق من األسواق الدقيق والتخصيص الفردي للمنتجات، األسعار ومن

  .   17املستهدفة
 - إليها اإلشارة -التنويه له، هو أّن االختيار بني اسرتاتيجيات تقسيم السوق إىل قطاعات السابق  ينبغي وما

  :يتوقف على جمموعة من املعايري، أمهها ما يلي
  حمـدودة وال تكفـي للتعامـل مــع  واإلمكانيــاتوارد فعنــدما تكـون هـذه املـ: الشـركة وإمكانيـاتمـوارد

والعكـس  ،زالتسـويق املرّكـ إسـرتاتيجية إتباعاملناسب من  إنّ ف ،السوق القطاعات من من قطاع أكثر
  ؛املؤسسة عالية جداً  إمكانيةكانت   إذاصحيح 
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  َــت ــتَ  :جدرجــة جتــانس املن  إتبــاع باملناســإّن مــن فــ جتانســاً  أكثــرج الواحــد فكلمــا كانــت عالمــات املن
مــن إّن منتجاتــه خمتلفــة فــ أوا يف حالــة وجــود عالمــات متفاوتــة جــانس، أّمــالتســويق املت إســرتاتيجية
 لالمتجانس أو املختلف؛التسويق ا إسرتاتيجية إتباعاملناسب 

 ــائن يف الســوق متفــاوتني مــن حيــث احلاجــات والرغبــات والقــف :جتــانس الســوق درة كلمــا كــان الزب
 ؛والعكس صحيحالتسويق الالمتجانس  إسرتاتيجية إتباع لاألفضمن إنّه الشرائية ف

  مرحلة التقدمي( يف السوق جديدفعندما يتم تقدمي منتج  :ج من دورة حياتها املنتَ مير اّليت املرحلة (
 الالمتجانس؛ أوز التسويق املركّ  إسرتاتيجيةتباع إيفضل 

 و عدم اخلوض يف أ قلأجهة منافسني هي مواؤسسة فعندما تكون الرغبة لدى امل: املنافسة السوقية
أو التسويق  زالتسويق املركّ  إسرتاتيجية إتباعه رمبا يكون من املناسب ، فإنّ من املنافسة أوسعجمال 

 . فقط سوقي واحد معّني الالمتجانس لقطاع 
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  ::لثلثهوامش الفصل الثاهوامش الفصل الثا
 .99 ، مرجع سبق ذكره، صالتسويقإسماعيل محمد السيد،  - 1
 .145 ، ص)2000للنشر والتوزيع،  زهراندار : عمان(، االجتاهات الكمية واحلديثة يف حبوث التسويق ن يوسف،ردينة عثما - 2
 .32 ، ص)2004دار وائل للنشر والتوزيع، : عمان(، 4، طمدخل إسرتاتيجي: سلوك املستهلك محمد إبراهيم عبيدات، - 3
          ،)2007 والتوزيع، للنشر املناهج دار :عمان(، 1ط، هلكسلوك املست محمود جاسم الصميدعي، ردينة يوسف عثمان، - 4

 .246 ص
دار ومكتبة احلامد : عمان(، 1، طمفاهيم واسرتاتيجيات: التسويق الصناعينظام موسى سويدان، سمير عزيز العبادي،  - 5

 .78 ، ص)1999للنشر والتوزيع، 
6 - Philip Kotler & Bernard Dubois, Marketing Management, 10ème édition, (Paris : Publi-Union, 
2000), P 300. 

  :أنظر - 7
- Jacques Lendrevie et al., Mercator : Théorie et pratique du Marketing, 7éme édition, (Paris : Dalloz, 
2003), P 686.  

  .294 ، ص)2002للنشر والتوزيع، دار الثقافة : عمان(، مبادئ التسويقمحمد صالح المؤذن،  -
معهد اإلدارة العامة، : الرياض(، مع الرتكيز على السوق السعودية /سلوك املستهلك بني النظرية والتطبيق سليمان، علي أحمد -

 .90 ، ص)2000
  :أنظر - 8

- Jacques Lendrevie et al.,  OP.cit, P 688.  
 .83-82 ص مرجع سبق ذكره، صعزيز العبادي،  سمير سويدان، موسى نظام -
 .292 مرجع سبق ذكره، صمحمد صالح المؤذن،  -

 .148-147 ص مرجع سبق ذكره، ص ردينة عثمان يوسف، - 9
  :أنظر - 10

- Philip Kotler & Bernard Dubois, OP.cit, PP 287-288. 
 .42 صمرجع سبق ذكره،  حمد الغدير، رشاد ساعد، -

 :أنظر - 11
- Jacques Lendrevie et al.,  OP.cit, PP 693-694. 
- Guy Audigier, Marketing et action commerciale, 4ème édition, (Paris : Gualino Editeur, 2005),          
PP 54-55. 

                  ، )2001دار وائــــــل للنشـــــر والتوزيــــــع، : عمـــــان(، 3، طرتاتيجيمـــــدخل إســــــ: ســــــلوك املســـــتهلك محمـــــد إبــــــراهيم عبيـــــدات، -
 .48-44 ص ص

12 - Guy Audigier, OP.cit, P 131. 
دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، : عمان(، 1، طمدخل كمي وحتليلي: التسويق اتإسرتاتيجيجاسم الصميدعي،  دو محم – 13

 .93 ، ص)2000
  :أنظر - 14

  .49-48 ص ص ،)2006 والتوزيع، للنشر امدالح دار :عمان( ،1ط ،اإلعالن مدخل :املستهلك سلوك ،المنصور نصر كاسر -
- Guy Audigier, OP.cit, P 133. 



 مولود    حواس:  األستاذ                                                                                            تسويق        ضرات في المحا

54 

  :أنظر - 15
- Jacques Lendrevie et al., OP.cit, PP 721-725.  

  .45-44 ص ، ص)1993بنغازي،  -منشورات جامعة قاريونس : ليبيا(، 1، طالتسويق ودوره يف التنمية، بعيرةبكر  أبو -
- Gilles Marion et al., Antimanuel de Marketing, 3ème édition, (Paris : Éditions d'Organisation, 
2005), P 36. 
16 - Yves Chirouze, Le marketing : Etudes et stratégies, (Paris : Ellipses Marketing, 2003), P 315. 
17 - Jacques Lendrevie et al.,  OP.cit, P 727.  
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  :رابعالفصل ال

  سلوك المستهلك
ـا املسـتهلكون الّـيت حتقيق املؤسسة ألهدافها يعتمد كثرياً علـى الطريقـة  إنّ  مـا تعرضـه مـن سـلع  اجتـاهيتصـرف 
ــه؛ مبعــىن أ .وخــدمات ــا تتكّيــف معــه أو تــؤثر علي ّ نّــه عــن طريــق متغــريات املــزيج  وإذا تعرفــت علــى هــذا الســلوك، فإ

  .ن تتأقلم مع اخلصائص اخلاصة باألفراد وباحمليطالتسويقي سيتسىن للمؤسسة أ

  ::اهية سلوك المستهلكاهية سلوك المستهلكمم  --44..11
ـا، معّينةاإلنسان يف بيئة  يعيش وتصـدر عنـه أنـواع خمتلفـة مـن األنشـطة تظهـر فيمـا يقـوم بـه  يؤثر فيهـا ويتـأثر 

و مــا يســمى بـــ أعمــال وتفكــري ومهــارات مــن أجــل إشــباع حاجاتــه وحتقيــق أهدافــه؛ وهــذا النشــاط يف جمموعــه هــ مــن
  ".السلوك"

  :اإلنسانيالسلوك تعريف  - 1
     احلركيـة واجلســمية كـل مـا يصـدر عـن الفـرد مـن نشـاط كاالسـتجابات: "السـلوك اإلنسـاين بأنّـه ميكـن تعريـف

ـــة أو االجتماعيـــة أو النشـــاط االنفعـــايل         احتكـــاك وحيـــدث هـــذا النشـــاط نتيجـــة). شـــعوري أو ال شـــعوري(أو العقلي
 .1"رد ببيئته اخلارجيةأو اتصال الف

اّليت يواجهها الفرد، و اّليت لفظية أو حركية للمؤثرات الداخلية واخلارجية  استجابةكل ": بأنّه تعريفه ميكن كما
  .2"يسعى من خالهلا إىل حتقيق توازنه البيئي

اوالته املستمرة تصدر عن اإلنسان يف حماّليت وردود األفعال،  األفعال من متعاقبة سلسلة" :بأنّه كذلك ويعّرف
ا اإلنسان عن قبوله اّليت أهدافه وإشباع رغباته املتطورة واملتغّرية، وهي كذلك األفعال واالستجابات  لتحقيق يُعرب 

وبعبارة . 3"التأثري املوجهة إليه من عناصر البيئة احمليطة به، سواًء كانت عناصر بشرية أم مادية أو رفضه حملاوالت
ا، مثل ميكن مالحظتها،اّليت نشاط الفرد كل أوجه : "أخرى، هو حركات الفرد : سواًء باألدوات القياسية أو بدو

  .4"إخل...وإمياءاته وطريقة استخدامه للغة وتفاعالته وختّيالته ودوافعه وإدراكه وقدراته 
  :يلي ضوء التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج ما على
 من الفرد من نشاط؛ إّن السلوك اإلنساين يتمثل يف كل ما يصدر 
  إخل؛...لفظية أو حركية أو عقلية  باستجابةهذا النشاط يكون 
  تكون نتيجة مؤثرات داخلية وخارجية؛ االستجابةهذه 
 ؛تفسريات األفراد هلذه املؤثرات تكون متباينة 
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 تطيع كثرياً ما يؤدي الالشعور دوراً هاماً يف حتديـد سـلوك اإلنسـان، إذ يف الكثـري مـن احلـاالت ال يسـ
  أدت به إىل أن يسلك سلوكاً معّيناً؛اّليت الفرد أن حيدد األسباب 

 ايته، فكل  وال سلوك بدء كل حتدد فواصل توجد فال ومتصلة، مستمرة عملية اإلنساين السلوك حّىت 
  سلوك جزء أو حلقة من سلسلة من حلقات متكاملة مع بعضها البعض ومتممة لبعضها البعض؛

  الّــيت ل طبقـاً للظــروف واملواقـف املختلفـة ك مــرن، ويعـين ذلـك أّن الســلوك يتعـدّ السـلوك اإلنسـاين سـلو
  .يواجهها الفرد

 :مفهوم سلوك المستهلك - 2
تعترب دراسة سلوك املستهلك جـزء ال يتجـزأ مـن دراسـة السـلوك اإلنسـاين بشـكل عـام، وهلـذا فقـد وردت عـّدة 

  : يلي تعاريف هلذا السلوك، منها ما
 "ـــيت عـــن التصـــرفات واألفعـــال  املســـتهلك عبـــارة ســـلوك ّمث  يســـلكها األفـــراد يف ختطـــيط وشـــراء املنـــَتج، ومـــناّل

 .5"استهالكه
 "ـــيت ميثـــل النقطـــة النهائيـــة لسلســـلة مـــن اإلجـــراءات  إنّـــه ـــل اّل تـــتم داخـــل املســـتهلك، وأّن هـــذه اإلجـــراءات متث

 .6"االحتياجات، اإلدراك، الدوافع، الذكاء والذاكرة
 "يتبعهـــا األفــــراد بصـــورة مباشــــرة للحصــــول علـــى الســــلع واخلــــدمات الّــــيت صــــرفات الت ســـلوك املســــتهلك ُميثـــل

 .7"تسبق هذه التصرفات وحتددهااّليت االقتصادية واستعماهلا، مبا يف ذلك اإلجراءات 
 "وشــراء أو اســتخدام الســلع واخلــدمات واألفكــار/ يــربزه املســتهلك يف البحــث عــناّلــذي التصــرف  هــو ذلــك   

ا ستشبع رغباته أو حاجاته، وحسب اإلمكانات الشرائية املتاحةيتاّليت أو اخلربات  ّ  .8"وقع أ
 "يتبعــــه املســــتهلك يف ســـلوكه للبحــــث أو الشــــراء أو االســـتخدام أو التقيــــيم للســــلع الّـــذي ذلــــك الــــنمط  هـــو

 .9"يتوقع منها أن تشبع حاجاته ورغباتهاّليت واخلدمات واألفكار 
 "تقيــيم واملفاضــلة واحلصــول علــى الســلع واخلــدمات  بعمليــة املرتبطــة والعضــلية الذهنيــة جمموعــة األنشــطة هــو

 .10"واستخدامها
  : على ضوء التعاريف السابقة، ميكن استنباط ما يلي

  ّال ينحصر فقط يف الشراء، وإّمنا ميتد إىل جمموع التصرفات واألفعال احمليطة به؛ املستهلك سلوك إن 
 اّلــيت  املباشــرة وغــري املباشــرة والتصــرفات األفعــال اللخــ مــن تــتم املســتهلك ســلوك علــى التعــّرف عمليــة

ا املستهلك من أجل إشباع حاجاته ورغباته؛  يقوم 
 تتعلق دراسة سلوك املستهلك بالتعّرف على كيفية قيامه باختاذ العديد من القرارات؛ 
 يعترب الشراء الفعلي جزء فقط من عملية اختاذ القرار الشرائي؛ 
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 ــا فــرد مــا باختــاذالّــيت رتبط بالكيفيــة ســلوك املســتهلك تــ دراســة قراراتــه املتعلقــة بتوزيــع وإنفــاق  يقــوم 
 على سلع أو خدمات مرغوبة لديه؛) من مال، وقت وجهد(املوارد املتاحة لديه 

  ّالبيئية( اخلارجية والعوامل )النفسية( الداخلية العوامل تفاعالت عن ناجتاً  يكون املستهلك سلوك إن.( 
 :ك المستهلكأهمية دراسة سلو  - 3

ا تشمل وتفيد كافة أطراف العملية التبادلية بدءاً من املستهلك الفـرد  ّ تنبع أمهية دراسة سلوك املستهلك من أ
تمع -كوحدة استهالك   -إىل األسرة  وميكن إظهار املزايـا . إىل املؤسسات واملشروعات الصناعية والتجارية، وكذا ا

  :لكل طرف من هذه األطراف كما يليحتققها دراسة سلوك املستهلك اّليت 
  :- األفراد واألسر - أهمية دراسة سلوك المستهلك بالنسبة للمستهلكين  -أ 

اّليت أو التعرض إىل كافة املعلومات والبيانات / دراسة سلوك املستهلك األفراد واألسر يف التعّرف على تفيد
م الشرائية وميوهلم وأذواقهماألمثل للسلع واخلدمات املطروحة ووفق إمك االختياريف  تساعدهم يضاف . انيا

م وحسب األولويات  واالستهالكيةنتائج الدراسات السلوكية  أنّ  ذلك، إىل م ورغبا تفيدهم يف حتديد حاجا
تمع  -حتددها مواردهم املالية والظروف البيئية احمليطة اّليت    .-إخل...البيئة وعادات وتقاليد ا
حيث قد يتمكن املؤثرين  األسرة، مستوى على املستهلك سلوك لدراسة الكبرية ألمهيةا تربز اآلخر، اجلانب على
األسرة من إجراء كافة التحاليل الالزمة لنقاط القوة أو الضعف ملختلف البدائل السلعية  يف الشرائي القرار على

كما تفيد يف حتديد مواعيد . حتقق أقصى إشباع ممكن لألسرةاّليت البديل أو العالمة  واختيارواخلدمية املتاحة 
  .11أو املستخدم للمشرتي املستهلك االجتماعيةوأماكن التسّوق األفضل لألسرة وحسب الطبقة 

تسمح بوضع ) سواًء كان منِتجًا أو موزعاً (إىل ذلك، فإّن دراسة سلوك املستهلك من قبل املسوِّق  باإلضافة
قرارات  واختاذيف البحث عن السلع واخلدمات  والوقت هداجل من الكثري املستهلك على توفر تسويقية سياسات

ا؛ كما قد توفر عليه املال الالزم لذلك   . الشراء املتعلقة 
  :بالنسبة للمؤسسات المستهلك سلوكأهمية دراسة  -ب 

. املدخل الناجح لعملية التسويق للوصول إىل حتليل حاجات املستهلك غري املشّبعة املستهلكدراسة سلوك  تعدّ 
من املهم على رجل التسويق القيام بدراسة عادات املستهلك الشرائية من خالل اإلجابة  فإنّ  ذلك، على اءوبن

؟ من أين يشرتي املستهلك املنَتج ؟ كيف يشرتي  يشرتي ؟ مّىت يتم الشراءاّلذي من : األسئلة اآلتية على
ما هو الدافع (اذا يشرتي املستهلك مل: إىل السؤال األصعب ؟ وصوالً ) النوعية/ الكمية/ نقدًا أم ألجل(

ا فرد ما اّليت لذا فإّن دراسة سلوك املستهلك تكتسب أمهيتها من دراسة الكيفية  ؟،) للشراء  باختاذيقوم 
ملنتجات تبدأ من شراء طفل عمره سنوات ) املال، الوقت، اجلهد(يف توزيع وإنفاق املوارد املتاحة لديه  قراراته

كما أّن األمهية تتضح من خالل . تد إىل شراء رجل أعمال ملنظومة حاسوب متطورةلقطعة حلوى ومت معدودة
م : للمستهلكني املوقفي التحليل عملية من يشرتي ؟ وملاذا ؟ ّمث وصف وحتديد خصائص املستهلكني وحاجا
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م ملستهلك هي الطريق لقرارات الشراء ؟ ألّن دراسة سلوك ا اختاذهمحتكم اّليت هي املعايري املهّمة  وما ،ورغبا
وفهم املستهلك هو مفتاح النجاح يف السوق، ذلك أّن سلوك املستهلك يعترب القلب احملرك  لفهم املستهلك،

  .12ألية إسرتاتيجية تسويقية ملنَتج ما يف خمتلف البيئات
  .ثر عليههو التنبؤ به من قبل أن حيدث، وبالتايل تستطيع املؤسسة أن تؤ  املستهلكمن حتليل سلوك  فاهلدف

  :13وعليه، فإّن دراسة سلوك املستهلك تساعد مسؤويل املؤسسات يف امليادين التالية
تشهدها األسواق، ميكـن للمؤسسـة أن اّليت يف ظل املنافسة القوية  :الفرص التسويقية المناسبة اكتشاف .1

دف حتقيق التكّيف بينها وب ني احمليط، وهذا ال تستفيد من الفرص التسويقية املتاحة أمامها يف السوق 
 .يتم إّال من خالل دراسة سلوك املستهلك

ــزة مــن املســتهلكني  تقســيم يهــدف :الســوق تقســيم .2 ــه إىل جمموعــات أو قطاعــات متمّي الســوق إىل جتزئت
ون فيما بينهم داخل كل قطاع، وميكـن للمؤسسـة أن  .ولكّنهم خيتلفون من قطاع إىل آخـر اّلذين يتشا

   .هذه القطاعات لتكون سوقها املستهدف ختتار واحداً أو أكثر من
إّن تقسـيم السـوق إىل قطاعـات ال يضـمن بقـاء املؤسسـة  :تصميم الموقع التنافسي لمنتجات المؤسسة .3

ـا، ولـن يتـأّتى هلـا ذلـك إّال بـالفهم الكامــل  يف السـوق، وإّمنـا جيـب عليهـا أن ختتـار موقعـاً تنافسـياً ملنتجا
 .والدقيق لسلوك قطاعها املستهدف

الّضــروري أن تقــوم  مــن :تحــدث فــي حاجــات ورغبــات المســتهلكينالّتــي الســريعة للتغّيــرات  االســتجابة .4
دف مسايرة التغّريات  املؤسسة بدراسة  تطرأاّليت سلوك املستهلك الشرائي واالستهالكي بصفة منتظمة 

ئمة وتعديلها مبا يتناسب من إعداد وتطوير اإلسرتاتيجية التسويقية املالها ا ميكنممّ  .على حاجاته ورغباته
م ات يف حاجات املستهلكنيمع التغريّ    :ذلك النشاطات اآلتية ويشتمل، ورغبا
  ؛ة والناشئة لألفرادتشبع احلاجات والرغبات املتغريّ اّليت تطوير املنتجات اجلديدة  
  ؛مم املستهلكني وأساليب معيشتهتتناسب مع قيّ اّليت إعداد الرسائل اإلعالنية والرتوجيية   
 املؤسسة إىل السوق املستهدفة يف الزمان واملكان  منتجات التوزيع املناسبة إليصال قنوات حتديد

  املناسبني؛
 ز به من خصائص وما يتميّ  ،ججودة املنتَ  ىمبا يتناسب مع تصور املستهلك مبستو  املنتجات تسعري

  .باملقارنة مع بقية املنتجات
مـــن الطبيعـــي أن يتـــأثر ســـلوك املســـتهلك  :ؤسســـة لزبائنهـــاتقـــدمها المالّتـــي تطـــوير وتحســـين الخـــدمات  .5

تصممها املؤسسات، إذ حتاول كل مؤسسة على جذب أكرب عدد ممكن من اّليت بالسياسات التسويقية 
ولتحقيق ذلك، فإّن كل مؤسسة تسعى إىل تقدمي . املستهلكني إليها دون غريها من املؤسسات املنافسة

 .ات املستهلكني مع تطوير وحتسني اخلدمات املصاحبة هلاتشبع حاجات ورغباّليت املنتجات 
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  مــــن :تــــأثير فــــي االتجاهــــات النفســــية للمســــتهلكينال .6
ُ
النفســــية  يــــولالضــــروري علــــى املؤسســــة دراســــة امل

ا بصورة منتظمة لتتمكن من تفهمها ومن مث التأثري فيها اجتاهها و اجتاهللمستهلكني    .منتجا
يف فهــم األدوار املختلفــة  دراســة سـلوك املســتهلك ســاعدت :القــرار اتخـاذتفهـم أدوار أعضــاء األســرة فــي  .7

 .قرار شراء السلع واخلدمات اختاذيلعبها كل فرد من أفراد األسرة الواحدة عند اّليت 
األســرة  :جبماعــات عديـدة، مثـل الفـرد يتـأثر :الفـرد بجماعــات عديـدة واحتكـاكالتعـّرف علـى أثـر تفاعــل  .8

يتخـذها الّـيت املرجعية، ويظهر هذا التأثري يف القرارات الشـرائية اليوميـة  اتواجلماع االجتماعيةوالطبقات 
ا التسويقية وفقاً هلذه التأثريات. املستهلك  .وميكن للمؤسسة أن تقوم بتصميم سياسا

م ف علـى القـيّ دراسـة سـلوك املسـتهلك يف التعـرّ  تساعد :والتقاليد السائدة في المجتمع راعاة العاداتم .9
تمع، يف السائدة والتقاليد العاداتاجلوهرية و   يـتالءم مبـا جمتمـع لكـل املالئمـة اإلسـرتاتيجية معرفـة مث ومـن ا

 .وقيمه عاداته مع
  :أهمية دراسة سلوك المستهلك بالنسبة للمجتمع - ج 

 زيادة قدرة الدولة على االستغالل األمثل لكافة مواردهـا املتاحـة لـديها، حيـث يف إىل املستهلك سلوك دراسة تؤدي
. االقتصـادية التنميـة خلطـط الالزمة املالية املوارد بتوفري اخلاصة املنظمات بعض تقوم السلوك هذا دراسة نتائج ضوء
الّـيت من ناحية، ومن ناحية أخرى فإّن دراسة سلوك املستهلك ُمتّكن الدولة من حتديـد األولويـات املختلفـة  هذا

يســـاعدها علــى زيـــادة كفــاءة وفاعليـــة التخطــيط للتنميـــة  الّــذيمتثــل أمامهـــا حاجــات اجتماعيـــة ملحــة، األمـــر 
  . 14االقتصادية

  ::المستهلك وقرار الشراءالمستهلك وقرار الشراء  --44..22
ــا هــذا اّلــيت الرتكيــز األساســي لرجــل التســويق يف دراســة ســلوك املســتهلك هــو التعــّرف علــى طريقــة  إنّ  يتخــذ 

ســبة للتــأثري يف املســتهلك واحلصــول علــى التســويقية املنا تويفيــد ذلــك يف تصــميم اإلســرتاتيجيا األخــري قــرار الشــراء،
  .كوسيلة إلشباع حاجاته  باختيارهاسيقوم اّليت تفضيالته فيما يتعلق بالعالمة التجارية 

  :مفهوم المستهلك - 1
وكلمة . وهي تعين االعتياد على شيء ،"Custom"من أصل كلمة  مشتقة )Customer( "مستهلك" كلمة إنّ 

"Custom" ا "لربيطاينأكسفورد ا" قاموس يعرفها ّ جعل الشيء يسري بطريقة اعتيادية، واملمارسة بطريقة : "على أ
 .15"معتادة

: املســتهلك الفــرد، وثانيهمـــا: لوصــف نــوعني خمتلفـــني مــن املســتهلكني، أّوهلمــا" مســتهلك"وتســتخدم كلمــة 
  .املشرتي أو املستعمل الصناعي

 قوم بشراء سلع وخدمات الستعماله اخلاص،ياّلذي الشخص : "فاملستهلك الفرد أو املستهلك النهائي هو
ذلك الشخص : "ومبعىن آخر، هو. 16"الستعمال األسرة، أو فرد من األسرة أو بغرض تقدميها كهدية لصديق أو
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بفعل (بقصد إشباع حاجة حقيقية أو مصطنعة  النهائي، الستهالكه املنَتج يتلقىاّلذي  االعتباري أو الطبيعي
 معّينةذا املعىن يشبع حاجات ورغبات غري جتارية؛ ويكوِّن املستهلكون النهائيون لسلعة  وهو .17"لديه) الدعاية

 .18سوق االستهالك هلذه السلعة
يضم كافة املؤسسات العامة واخلاصة، حيث تقوم هذه املؤسسات : "فهو أو املشرتي الصناعي، املستهلك أّما

ا نها من تنفيذ أهدافها املقررة يف خططهامتكّ اّليت بالبحث وشراء السلع واملواد أو املعّدات  . 19"أو إسرتاتيجيا
يقوم بشراء سلع ذات طابع خاص، تستخدم يف واحد من اّلذي عبارة عن فرد أو مجاعة، و : "أيضا بأنّه ويعّرف

رية، أو مصنع أو شركة جتا إّما التصنيع أو االستعمال أو إعادة البيع؛ وهذا عادة إّما مؤسسة: ثالثة وظائف، هي
كما . 20"وهو يشرتي بكميات كبرية وبطرق شراء معّقدة ومتر بعّدة مراحل، وهو إّما أن يكون حكوميًا أو مدنياً 

تشرتي السلع واخلدمات بغرض استخدامها يف العمليات اإلنتاجية، أو إعادة اّليت كافة املؤسسات : "على أنّه يعّرف
 .21"أو تأجريها، وذلك بغرض حتقيق الربح بيعها،

  :وعليه، وبصفة عامة ميكن أن منّيز بني أنواع املستهلكني كما يلي
م اخلاصة، وميثلون يف جمموعهم : واألسر األفراد .1 وهم اّلذين يقومون بالشراء بغرض حتقيق وإشباع حاجا

م يعتربون املستهلكني احلقيقيني، وحنن هنا أمام التسويق االستهالكي؛ ّ تمع االستهالكي، حبيث أ   ا
تقوم بإنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات، ويكون دافع الشراء هنا هو إعادة اّليت وهي الوحدات : نظماتالم .2

  :اإلنتاج، ونكون أمام التسويق للمنظمات، وميكننا التمييز يف هذه احلالة بني ثالثة أنواع من املشرتين
  ض حتقيق الربح؛وهدفه الرئيسي هو إنتاج سلع وخدمات جديدة وبيعها بغر  :المشتري الصناعي .أ 
  يشرتي بغرض إعادة البيع مع حتقيق الربح؛اّلذي هو  :المشتري الوسيط .ب 
ال تشرتي بغرض الربح، وإّمنا اّليت وتتمثل أساساً يف املؤسسات :  المؤسسات الحكومية وغيرها .ج 

  .بغرض حتقيق املنفعة العامة
املستهلك يعترب أمرًا إلزاميًا وحتمية  أدركت غالبية املؤسسات يف الوقت احلاضر أّن االمتثال ملا يريده لقد

عليها مصريها، وما حيقق ذلك هو التقّرب منه أكثر وبناء وتنمية عالقة قّيمة متبادلة معه، وهو ما يفرض  يتوقف
والتكّهن بتوقعاته وآماله والسعي لتحقيقها له كما يرجو ويريد؛ وهذا يقتضي على املؤسسة  فأكثر، أكثر عليه تعّرفها

ومهمة  معّينةافة وظائفها حنو املستهلك وإرضائه، حيث أّن كل وظيفة أو قسم مسؤول على ذلك بدرجة توجيه ك
  .حمددة، تساعد املؤسسة يف النجاح يف توجهها حنو املستهلك

إشباع رغبات املستهلك والسعي اجلاد إلرضائه، سبب قوي للتمّيز والتفّوق، فقد أصبح هذا املستهلك  إنّ 
املستهلكون هم ": "Don- Jones"وما يؤكد ذلك، قول . وأولويات املؤسسة اهتمامات ضمن جداً  اً مهم مركزاً  حيتل

م قد صمموا منتجات رائعة، إذ أّن املستهلك إذا  ما عكس املؤسسة، منتجات مصممي أفضل ّ يعتقده الكثريون بأ
رئيس جملس  ويف هذا الصدد، يقول. 22"على هذه التصميمات، فإّن ذلك االعتقاد لن يؤدي إىل أية نتيجة يوافق مل
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إّن العديد من زبائننا يعربون عن درجة والئهم لنا، ليس فقط من خالل : "املؤسسات السياحية العاملية إحدى إدارة
وإّمنا أيضًا من خالل ترغيب زبائننا احملتملني بالتعامل معنا  واالستفادة من خدماتنا، على التعامل معنا، إصرارهم

ّن أفضل وسائل الرتويج بالنسبة لنا كمؤسسة رائدة هي هؤالء الزبائن املوالون اّلذين يعّول عليهم كثرياً أ حيث أيضا،
  .23"يف جناحنا ومنونا وازدهار أعمالنا

  :أدوار الشراء - 2
يشرتكون يف عملية الشراء؛ فقد اّلذي يسعى إليها رجل التسويق هو حتديد األشخاص اّليت من أهم األمور 

قرار شراء السجائر اخلاصة  اختاذبعض السلع واخلدمات، إذ أّن الرجال عادة ما ينفردون يف  يف سهلة ةاإلجاب تكون
غري أنّه يف بعض السلع األخرى كشراء سيارة أو منزل . بينما جند أّن النساء يتخذون قرار شراء األواين املنزلية م،

تشرتك األسرة جمتمعة يف (والزوجة واألطفال األكرب سنًا يف الريف، فإّن وحدة صنع قرار الشراء تتكّون من الزوج 
ميارسه كل عضو من أعضاء اّلذي وهلذا جيب على رجل التسويق أن حيدد األدوار والتأثري النسيب  ،)قرار شرائها

  .األسرة على قرار الشراء، بطريقة تسمح بالتحديد الدقيق خلصائص املنَتج واهلدف السوقي خلططه التسويقية
ا الفرد يف قراره الشرائي، )05(ن أن منّيز بني مخسة وميك   :24هي أدوار ميكن أن يقوم 

 يقرتح أو يطرح فكرة شراء املنَتج ألّول مرة؛اّلذي وهو الشخص : )L’initiateur( المبادر .1
 للشراء،النهائي  القرار على مباشرة غري أو مباشرة بطريقة يؤثر شخص كل وهو: )L’influenceur( المؤثر .2

المتالكه املعلومات واحلجة والقدرة على اإلقناع وعلى إبداء أو طرح وجهة نظر جيدها اآلخرون صائبة،  وذلك
 وتؤثر عليهم وتدفعهم إىل اختاذ قرار الشراء؛

 بالشـراء  هل جيب القيام ( الشراء عملية معامل كل جزء أو حيدداّلذي  الشخص وهو :)Le décideur( المقّرر .3
 ؛)ذا ؟ وكيف يشرتي ؟؟ أين ؟ مىت ؟ ما

يقــوم بعمليــة املبادلــة، أو مبعــىن آخــر يقــوم بالشــراء بــأمت معــىن الّــذي وهــو الشــخص : )L’acheteur( المشــتري .4
 الكلمة، وقد يكون أي فرد من أفراد األسرة، ويقوم بتنفيذ القرارات املتفق عليها من قبل كل األسرة؛

 .تهلك أو يستعمل املنَتجيساّلذي وهو الشخص : ) L’utilisateur( المستعمل  .5
  :قرارات الشراءأنواع  - 3

وفقًا لعوامل كثرية، ومنها على سبيل االستهالكية ينتهجه املستهلك يف حل مشاكله اّلذي  خيتلف األسلوب
ضغط الوقت، مقدار املخاطرة املدركة، تكرار الشراء، مقدار البحث عن املعلومات ودرجة  نوع السلعة،: املثال

فعلى سبيل املثال، خيتلف سلوك املستهلك لشراء سيارة عن . املستهلك، وغري ذلك من العواملأو تورط انغمار 
يتطلب كمية كبرية من املعلومات وحييط بالشراء درجة عالية من  فقرار شراء سيارة. يف شراء جريدة يومية سلوكه

 حيتاج املستهلك للجريدة إّال لوقت قصري، بينما ال. املخاطرة املالية، كما تتوفر أمام املستهلك بدائل شرائية خمتلفة
 .حتيط بالشراء منخفضة جداً اّليت ويكون مقدار البحث عن املعلومات قليًال جداً ومقدار املخاطرة 
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بـــني االخــتالف وميكــن التمييــز بـــني أربعــة أنـــواع رئيســية مــن قـــرارات الشــراء، مرتبطـــة بدرجــة املخــاطرة ومـــدى 
 :املوايل لوهذا ما يوضحه اجلدو . العالمات

  أنواع قرارات الشراء: )05(جدول رقم 

 مـرتفعـــــــــة مـنخفضــــــة
درجة المخاطرة              

 االختالف
بين العالمـات   

قرار الشراء الباحث عن 
مهم       اختالفوجود  قرار شراء معّقد التنويع والتغيري

 بين العالمات

)الروتيين(قرار الشراء املعتاد   
شراءقرار ال  

 املقلل للتنافر
ضعيف    اختالفوجود 

 بين العالمات
 

Source: Philip Kotler et al., Marketing Management, 11ème édition, (Paris : 
Pearson Education, 2004), P 224.  

 :قرار الشراء المعّقد -أ 
املوجودة بني  باالختالفاتعلم عندما يكون منغمرًا فيه، ويكون على  قرار شراء معّقد اختاذاملستهلك  يواجه

درجة  وتتوقف. العالمات السلعية املوجودة يف السوق، ولكّنه ال يعرف خصائص ومزايا كل منها خمتلف
وكذلك طابعه  ،أو التوّرط على حجم املبلغ املخصص للشراء، وتكراره، ومقدار املخاطرة املدركة االنغمار
الوقت جلمع املعلومات حول خصائص خمتلف العالمات؛ من  ولذلك يبذل املستهلك الكثري .التفاخري

حالة ما إذ قرر شخص شراء حاسوب شخصي ألّول مرة، فعليه أن يقوم بالبحث عن املعلومات  ففي
  ).إخل...حجم الذاكرة، سرعة تنفيذ العمليات : مثل( اختياره يبين عليها اّليت اخلاصة مبختلف اخلصائص 

ينتقــل املســتهلك إىل مرحلــة التــدرج، حيــث يكــون قــد كــوَّن صــورة أكثــر  مــن مجــع املعلومــات االنتهــاء بعــد
  .25قراره الشرائي اختاذوضوحاً عن املوقف قبل 

يلجأ إليها املشرتي احملتمل اّليت حيتاجها واملصادر اّليت رجل التسويق أن يعرف جيدًا املعلومات  على وجيب
املشرتي ومساعدته على إدراك خصائص خمتلف  البدائل املتاحة، إذ تصبح مهمته تسهيل تعّلم لتقييم

من خالل  األخرى بالبدائل مقارنة لعالمته كما جيب عليه إيصال وحتديد املوقع .ومزاياها النسبية العالمات،
 .على قوى بيعية فّعالة، وإن أمكن كلمة مالئمة من الفم لألذن واالعتماداإلعالنات التعليمية، 

 :قرار الشراء المقلل للتنافر -ب 
 بعملية شراء منَتج غايل الثمن وبدرجة كبرية مشرتكني األفراد املقلل للتنافر حيدث عندما يكون السلوك الشرائي إنّ 

 على جمازفة كبرية، ولكّنهم جيدون بأّن االختالف بني العالمات التجارية قليالً، وينطوي الشراء متكرر وغري
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 قد يواجهون قرارًا ذا اشرتاك أو دخول كبري، وذلك لكوناّلذين يتخذون قرار شراء ثالجة  األفراد أنّ  حيث
ا سلعة معّمرة الثالجة ّ إّن األفراد قد يفكرون مبعظم العالمات التجارية للثالجات . غالية الثمن، كما أ
ا، ضمن ا هي ذا  بني وهم ال يدركون االختالفات ذات األمهية من مدى معّني من األسعار ويعتربو

دف التعّرف على ما هو موجود، ولكن قرارهذه العال خصائص  مات، ويقومون جبولة ما بني املتاجر 
م حيث نسبياً، سريعاً  يكون شرائهم ّ  جهد يستجيبون بشكل أّويل إىل السعر املناسب أو إىل عدم بذل قد أ

بني  حيصل ما ، ولكن بعد اختاذ قرار الشراء قد)عملية الشراء يف والراحة السهولة( الشراء عملية يف كبري
أو يكتشفون  يعقب الشراء، وذلك عندما يالحظوناّلذي أو التنافر  االنسجام انعدم حالة )املشرتين( األفراد

مل اّليت ّمت شراءه، أو عندما يسمعون باملزايا اجلديدة و اّلذي بعض العيوب والنقاط السلبية يف املنَتج املختار و 
مع املشرتين  قليل هذا التنافر على املسّوق أن يعتمد على االتصالومن أجل احتواء وت اختيارهم، عليها يقع

دف تقدمي املعلومات والدالئل والدعم  يساعد املشرتي على الشعور بالرضا اّلذي ما بعد البيع، وذلك 
  .26خبصوص العالمة التجارية املختارة والتخلص من التنافر وحماولة حتقيق االنسجام املطلوب

ن القرار يكون سريعًا ومل يستند على معلومات كافية، ال يبذل فيه جهد كبري، عدم متييز هذا النوع م إنّ 
  .الفروقات مابني العالمات التجارية، وبالتايل فإنّه يسبب نوع من أنواع التنافر

    :   )الروتيني(قرار الشراء المعتاد  - ج 
أو روتينية؛  ةأوتوماتيكير الشرائي بصورة هذا األسلوب من أبسط أنواع السلوك الشرائي، حبيث يتم القرا يعترب

بني  اختالفال يرى املستهلك نفسه متورطًا وال يدرك أّن هناك اّليت وحيدث ذلك يف العديد من السلع 
فحينما يشعر املستهلك أنّه يف حاجة إىل احلليب مثًال، فإنّه يشرتي ما يكون متوفرًا يف السوق  .العالمات

ا وخبصائصهااّليت بني العالمات املتنافسة  املفاضلة أو للبحث كبري تفكري بدون . يكون على دراية واسعة 
فال يعين ذلك أّن  - غالبًا ما يكون سعر الوحدة منها منخفضاً اّليت  -شراء نفس العالمة  وإذا تكرر

  .27املستهلك ويف هلذه العالمة، وإّمنا حدث ذلك بالتعّود فقط
 ، وكذلك بسعر معقول حّىت باستمراراحلالة يف العمل على توفري العالمة  هذه يف التسويق رجل مهمة وتتمثل

دف  ال يتحّول املستهلك إىل شراء العالمات املنافسة، كما ميكن أن يستخدم وسائل تنشيط املبيعات 
اإلعالن،  استخدمأّما إذا . بكميات كبريةواستعماهلا املستعملني للعالمة، وتشجيع شرائها  عدد تنمية
بدًال من  يونبالعالمة، ويفضل نشره يف التلفز  باستمراراملستهلك  تذكري يف ومساعداً  بسيطاً  يكون أن بفيج
  .رائداجل

  :قرار الشراء الباحث عن التنويع والتغيير  -د 
أو حتّول  الشراء مبخاطرة منخفضة مع وجود عدد كبري من العالمات املختلفة، إذ يوجد تغّري  قرارات بعض تتمّيز

 العالمات بني واضحة اختالفات وجود فاملستهلك يدرك. البسكويت: ومثال ذلك  العالمات،بني مألوف
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أو حسب  باألحرى حسب الظروف أو حقيقي، تقييم إجراء بدون بينها من خيتار ولكّنه السوق، يف املعروضة
  .28طامليل إىل التغيري، وهذا ليس بالضرورة راجع إىل عدم الرضا، وإّمنا من أجل التنويع فق

هـي عليهـا؛ فــإذا كانـت املؤسسـة هــي الّـيت اإلسـرتاتيجية التسـويقية املالئمــة للمؤسسـة حسـب احلالــة  ختتلـف
ـــة اإلحـــالل االعتمــادالقائــد يف الســوق فيجــب عليهــا أن تقــوي عــادات الشــراء مــن خــالل    علــى إسرتاتيجي

)La stratégie d’occupation(، أّمـا إذا كانـت هـي . التـذكريي عالنوالقيام بالتوريد املنتظم للسلعة، وبـاإل
 باالعتمــادفيجــب عليهــا أن تشــجع التنويــع والتغيــري يف الشــراء ، )Le suiveur(أو التــابع يف ســوق  الالحـق

انية ناتالعيّ  القسيمات، اخلصم، اخلاصة، العروض على   .  عادات الشراء تغيري إىل الدافع املتكرر واإلعالن ا
بعة سابقة الذكر لقرارات الشراء، هناك من أضاف نوعًا خامساً، مرتبطًا باملنتجات إىل األنواع األر  باإلضافة

  :اجلديدة، يتمثل يف
  : قرار شراء المنتجات الجديدة -ه 

مل يسبق هلم أن قاموا بشرائها، وال توجد لديهم اّليت هي املنتجات  اجلديدة بالنسبة لألفراد، املنتجات إنّ 
قد تكون لديهم معلومات عن منتجات متقاربة أو بديلة، ومبا أّن عنها، ويف بعض األحيان  معلومات
مرة إىل السوق، فإّن على املختصني يف جمال التسويق أن يقوموا  ألّول تُقدم منتجات هي اجلديدة املنتجات
تعترب اّليت األنشطة التسويقية، وذلك لكي يتمّكنوا من حتقيق أهداف تقدمي املنتجات اجلديدة، و  بتكثيف

تساعد املؤسسة على النمو واالستمرار يف السوق والصمود يف وجه املنافسة، وذلك اّليت العوامل املهمة من 
  :من خالل
  ـــدف إخبـــار وإعـــالم املســـتهلكني بنـــزول املنـــَتج اجلديـــد إىل اســـتخدام الوســـائل الرتوجييـــة املناســـبة 

  السوق؛
 استخدام سياسة سعرية مناسبة؛ 
 ذا املنَتج؛إتباع إسرتاتيجية تنمية سوق ه  
  ــدف الــتمّكن مــن الّــيت التأكيــد علــى خصــائص املنــَتج واملنــافع ميكــن احلصــول عليهــا منــه، وذلــك 

  تغيري العادات االستهالكية للمستهلكني وتوجيههم حنو املنَتج اجلديد؛
 اختيار نقاط توزيعية مناسبة، وذات شهرة لعرض املنَتج اجلديد فيها. 

ا اجلديدة، هذا التبين ميثل دف املؤسسات من خالل اجلهود  التسويقية إىل دفع املستهلكني إىل تبين منتجا
عملية ذهنية من خالهلا مير الفـرد مـن الـتعّلم األّول للمنـَتج اجلديـد إىل التبـين النهـائي، وذلـك مـن خـالل قـرار يتخـذه 

 .الفرد كي يصبح مستخدماً للمنَتج اجلديد
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  :ئيالشرا قرارال اتخاذمراحل عملية  - 4
القرار الشرائي، وتوصلت الدراسات إىل أّن عملية الشراء  اختاذالباحثون واملمارسون بدراسة عملية اهتم  دلق

وميكن توضيح . متر بعّدة مراحل تبدأ من الشعور باحلاجة ومجع املعلومات وتقييمها، وتنتهي بسلوك ما بعد الشراء
 :املوايل هذه املراحل من خالل الشكل

  القرار الشرائي اتخاذاحل عملية مر : )10(الشكل رقم 

  
Source: Sylvie-Martin & Jean-Pierre Védrine, Marketing : Les concepts-clés, (Alger : Chihab 

éditions, 1996), P 43.  

  :الشعور بالحاجة أو بالمشكلة -أ 
ينشأ الشعور باحلاجة حني يبدأ املستهلك بإدراك الفرق بني و  هذه املرحلة نقطة البداية يف العملية الشرائية؛ متثل

وقد يكون السبب يف هذا الشعور . يرغب يف الوصول إليهاّلذي هو عليه، والوضع اّلذي الوضع احلقيقي 
إخل، حيث يرغب الفرد يف سالمة صحته، أو القضاء على اجلوع ...أو اجلوع  عضوياً، كالشعور باملرض

السبب خارجياً يثري الرغبة لدى الشخص يف الشراء، كتأثري الدعاية  يكون وقد الغذاء،و  الدواء لذلك فيطلب
كما قد يؤدي عدم الرضا عن سلعة ما، إىل دفع الشخص للبحث . واإلعالن وأساليب الرتويج األخرى

  .29عن سلعة بديلة حيقق اإلشباع والرضا بطريقة أفضل
ذه املرحلة يف اهتماموينصب    :رجل التسويق 
  ترتبط بالسلعة أو بعالمتها؛اّليت دراسة الدوافع 
 الرغبة يف السلعة عند املستهلك النهائي حّىت يتمكن من ختطيط  خلق هلا ميكناّليت  املثريات حتديد

 .مثرياته بصفة حمكمة، وجعله بالتايل يقِبل على طلب السلعة مستقبالً 
  :البحث عن المعلومات -ب 

هـذا  اختـاذتسـاعده علـى اّليت جة للشراء، يبحث عن طريقة لتجميع املعلومات أّن لديه حا املستهلك يوقن عندما
  :ويقوم املستهلك بذلك يف حالة كون. 30القرار

 الشعـور بالحاجة

 البحث عن المعلومات

 تقییـم البدائــل

 قــرار الشــراء
 

 تقییم ما بعد الشراء
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  ًومل حيقق الرضا واإلشباع املطلوب؛، قرار الشراء السابق مل يكن صائبا 
  عليها؛ االعتمادحبوزته ناقصة وال يستطيع اّليت املعلومات 
 ميتلكها؛اّليت املنتجات وباملعلومات عندما يكون غري واثق ب 
 يف حالة شراء سلعة جديدة وألّول مرة وال توجد لديه معلومات سابقة عنها؛ 
  قرار الشراء اختاذالبحث عن معلومات إضافية يستفاد منها يف. 
 للحصول على املعلومات عن خمتلف البدائل املتاحة عن السلعة املستهلك يستخدمها مصادر عّدة وهناك

  :31اخلدمة، أمهها أو
 وتتمثل يف معرفة وخربة املستهلك النهائي بالسلعة املراد شراؤها، ويربز دور رجل  :الخبرة الشخصية

لتجربة السلعة قبل شرائها داخل املتجر أو خارجه، مثل  النهائي للمستهلك الفرصة إتاحة يف هنا التسويق
  ريق؛جتربة التلفزيون يف املتجر أو جتربة السيارة على الط

 ـــه  :الشخصـــية المصـــادر ـــراد أســـرته أو أصـــدقائه أو جريان ـــل يف اتصـــاالت املســـتهلك النهـــائي مـــع أف وتتمث
ويُعتــرب هــذا املصـــدر يف غايــة األمهيــة جلمـــع  وهــذا مــا يســـمى بكلمــة الفــم أو الكلمـــة املنطوقــة، ومعارفــه،

  ري صحيحة؛املعلومات عن السلع، على الرغم من أّن بعضاً من هذه املعلومات قد  تكون غ
 البيع وأصحاب املعارض والوكالء واملوزعني والكتالوجات،  ورجال اإلعالنات يف وتتمثل :التجارية المصادر

وحياول رجال التسويق توفري املعلومات للمستهلكني بقدر ما أمكنهم . غالف السلعة، وشبكة اإلنرتنت
ستهلك النهائي عليها يف احلصول بسهولة ذلك، وتعترب املصادر التسويقية أهم املصادر نظرًا العتماد امل

  على القدر األكرب من املعلومات؛
 معلومات دورية لتزويد املستهلك باملعلومات املتعلقة ببعض السلع  احلكومة تنشر :مختصة حكومية مصادر

  ؛)إخل...استخدامها، أمهيتها، آثارها على الصحة العامة، (واخلدمات 
 وهيئــات محايـــة املســتهلك غــري اهلادفــة للــربح، وإّمنــا هـــدفها  العلميــةاجلمعيــات  وتشــمل :مصــادر مســتقلة

ــدف  احملافظـة علـى الصـحة العامـة والبيئــة وخدمـة العلـم واإلنسـانية، تقـوم هــذه اهليئـات بنشـر املعلومـات 
  .التوعية واحلماية والتعليم

عامة،  وبصفة .للفرد يةالشخص والصفات بالشراء املقصود السلعة لنوع تبعاً  املصادر هذه تأثري وخيتلف
أكثر من غريها، لكّنه يعطي مصداقية أكثر للمصادر  التجارية املصادر من املعلومات على يتحصل املستهلك

فالرسائل . ميكن لكل مصدر من مصادر املعلومات أن يلعب دورًا خمتلفًا يف قرار الشراء إّال أنّه .الشخصية
تسمح احملادثات الشخصية بتقييم السلعة  بينما شيء، كل قبل وتعليمي تعريفي بدور أو اإلعالنية تقوم التجارية
يعرف األطباء بوجود أدوية جديدة يف السوق من خالل املصادر  فعلى سبيل املثال،. املعلومات وتأكيد

  .التجارية، لكّنهم يلجأون عادة إىل زمالئهم يف حالة الرغبة يف تقييم هذه األدوية
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يتعّرف املستهلك أكثر عن املنتجات املتنافسة ويقلل تدرجييًا جمموعة اخليارات  على املعلومات، باحلصول
  . لديه باالهتمامإىل بعض العالمات اجلديرة 

 على وجه اخلصوص يف هذه املرحلة بآليات ختفيض اخليارات، يستعلم من املشرتين عن التسويق رجل يهتم
عليها، وعن أكثر هذه املصادر حسماً؛ اعتمدوا اّليت ت كيفية تكوينهم لصورة عن السلعة، عن مصادر املعلوما

 .االتصاليةهذه املراجع واملعلومات يف إعداد  إسرتاتيجيته الستغالل وهذا 
  :تقييم البدائل - ج 

 ميكناّليت هذه اخلطوة على مدى قيام املستهلك جبمع املعلومات الكاملة والصحيحة عن البدائل املختلفة  تعتمد
وبطبيعة احلال فإّن عملية التقييم ختتلف من شخص آلخر، وحّىت بالنسبة لنفس  .من بينها االختيار
من قرار شرائي آلخر، ولكن ميكن القول بأّن املستهلك يف قيامه بإشباع حاجاته يبحث عن  الشخص

 :وعلى ضوء ذلك يقوم باخلطوات التالية. متده باإلشباعاّليت جمموعة من املنافع املرتبطة بالسلعة 
 يستخدمها يف تقييم البدائل املتوفرة أمامه، اّليت يبدأ املستهلك بتحديد املعايري  :معايير التقييم تحديد

  :32ومن أمثلة ذلك. إخل...السعر، العالمة، جودة اخلدمات : هاأمهمن اّليت و 
 احلماية ضد التسوس، الذوق، السعر؛: معجون األسنان 
 صفاء الصورة، مدى تقريب الصورة  :تصوير آلة)Amplitude du Zoom( حجم ووزن ،

 اآللة، السعر؛
 التوقيت، الوجهة، اخلدمات املقدمة أثناء السفر، األسعار؛احرتام : الرحلة اجلوية 
 السعر، العالمة، الصوت، شكل اجلهاز، الضمان، خصائص اجلهاز: جهاز التسجيل. 

  املستهلكني، إّال أّن  فبالرغم من أّن السعر يستخدم كمعيار لدى معظم :كل معيار  أهميةتحديد
 ارتباطهللسعر والبعض اآلخر يعتربه عامًال ثانوياً، وخاصة إذا كان  أهم وزناً  يعطون فراداأل بعض هناك

 .ضعيفاً بالنسبة لدخل املشرتي
 حتديد أمهية املعايري، حيني الوقت فعندما ينتهي املستهلك من :تحديد قيمة السلعة لدى مستهلك 

وهذا على مستوى كل معيار من  خمتلف العالمات، اجتاهوفقًا ملعتقداته  املتاحة للمقارنة بني البدائل
 .هذه املعايري

  :33تؤثر على عملية تقييم البدائل ما يلياّليت ومن العوامل 
 كّلما كانت احلاجة إىل السلعة ماسة، كّلما كان جمهود التقييم أقل؛  
  ّما كان جمهود التقييم أكرب؛كّلما ازدادت أمهية السلعة بالنسبة للمستهلك، كل  
 كّلما زادت درجة املخاطرة املدركة يف عملية الشراء، زاد اجلهد املبذول يف عملية التقييم؛  
 كّلما كانت البدائل معّقدة، كّلما طالت عملية التقييم.  
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ا، وطريقة سيتم الشراء منهاّليت أّن عملية التقييم قد متتد إىل متاجر التجزئة به، هو ينبغي التنويه ما و 
ا، سواءً  قرار اختاذ الشراء النقدي أو بالتقسيط، حيث تلعب هذه اجلوانب دورًا هامًا يف  الشراء ذا

  .الشراء لعديد من السلع
  :ويتمثل دور رجل التسويق يف هذه املرحلة فيما يلي

 اّليت  ا البيانات يف حتديد السلعة أو العالمة املستهلك يستعملاّليت  الكيفية على التعّرف
 يرغب يف شرائها؛

 وكذلك األمهية النسبية  املتاحة، البدائل تقييم يف املستهلك عليها يركزاّليت  املعايري على التعّرف
دف إبرازها بشكل واضح من خالل املصادر التجارية؛  املعطاة من طرفه لتلك املعايري 

 املعلومات املمكنة عنها حّىت يسوقها، ومدِّه بكل اّليت على تعريف املستهلك بالعالمة  العمل
ا، وبالتايل  يصبح ا من جهة، وتتوفر له فرصة التقييم وإمكانية شرائها االهتمام على دراية 

  . مستقبًال من جهة أخرى
  :قرار الشراء  -د 

ــار بــديل واحــد مــن بــني البــدائل املتاحــة  تــؤدي ــيم البــدائل باملســتهلك إىل أن خيت  ،)االختيــارجمموعــة (مرحلــة تقي
فعليــه أن يتخــذ سلســلة مــن القــرارات املرتبطــة  فــإذا قــرر املســتهلك الشــراء،. تبعــه بسلســلة مــن القــراراتوي

مّىت يتم الشراء ؟ أين سيتم الشـراء ؟ مـن سـيقوم بعمليـة الشـراء ؟ مـا هـي الكميـة : مثل بالسلعة أو اخلدمة،
تتوسـط بـني الّـيت ض العوامـل األخـرى قرار الشراء تظهر بعاختاذ وقبل . إخل...؟  الدفع سيتم ؟ كيف املطلوبة

وتتمثـل هـذه العوامـل . قـد حتـول دون إمتـام هـذا الشـراءالّـيت والشراء الفعلي، و ) العزم على الشراء( نية الشراء
  ):)11(أنظر الشكل رقم (فيما يلي 
 اآلخرين؛ اجتاهات 
 العوامل الظرفية غري متوقعة. 

  م البدائل وإتخاذ قرار الشراءتتوسط بين تقيياّلتي العوامل : )11(الشكل رقم 

  
Source: Philip Kotler et al., Marketing Management, 11ème édition, (Paris : Pearson Education, 

2004), P 230. 

تقييم 
 البدائل

العزم 
 األكيد

الشراء 
 الفعلي

لنفوذاآلخرين ذوي ا اجتاهات  

 العوامل الظرفية غري املتوقعة



 مولود    حواس:  األستاذ                                                                                            تسويق        ضرات في المحا

69 

اء، وعلـى قـرار الشـر  اجتـاهعلى قرار الشراء للمستهلك على قوة مواقف اآلخرين  اآلخرين تأثري مقدار ويعتمد
جتعـل املسـتهلك يعـدل الّـيت كما تتأثر نية الشراء ببعض العوامل الظرفية  .اآلخرين لرغبات لالستجابة دوافعه

ــة عــدم احلصــول علــى الــدخل، أو عــدم تــوافر الســلعة يف  أو يؤجــل قــرار الشــراء، وحيــدث هــذا مــثًال يف حال
  .صائص فريدة وتشبع نفس احلاجاتاملكان والزمان املرغوب فيهما، أو ظهور عالمة جديدة متتاز خب

ــة الشــراء ال تعتــرب دائمــاً علــى العــزم األكيــد علــى الشــراء؛ ويتوقــف هــذا علــى إدراك  واجلــدير بالــذكر، أّن ني
ــيت ملقــدار املخــاطرة  املســتهلك ــة الشــراءاّل فقــد يــدرك املســتهلك نوعــاً مــن املخــاطرة يف . تنطــوي عليهــا عملي

  :34لعوامل التاليةالشراء كنتيجة لعامل أو أكثر من ا
  ّد من اهلدف من الشراء؛عدم التأك 
 على إشباع املستوى املقبول ) إخل...سلعة، عالمة، حجم، (د من قدرة ما يتم شراؤه التأكّ  عدم

 من الشراء؛
 لنتائج سلبية حمتملة يف حالة قيامه بالشراء، وفشل هذا الشراء يف حتقيق اهلدف  املستهلك إدراك

 .منه
ــيت املخــاطرة ) أو أنــواع(لتســويق يف معرفــة نــوع دور رجــل ا ويظهــر يــدركها املســتهلك يف الشــراء، ومــا هــي اّل

 ؟ ومــا هــي تفضــيالته النســبية للطــرق املختلفــة يلجــأ إليهــا لتخفــيض هــذه املخــاطرة،الّــيت الوســائل أو الطــرق 
سـتهلك، ببحـوث التسـويق ودراسـة سـلوك املاالهتمـام أن يتوصل رجل التسـويق إىل ذلـك عـن طريـق  وميكن

  .املناسبة الكفيلة بتخفيض درجة املخاطرةاالتصال ممّا يساعده على تصميم إسرتاتيجية 
  :سلوك ما بعد الشراء -ه 

يـتم الّـيت متثل أهم خطوة من خطوات قرار الشراء للمستهلك، فهي متثـل املرحلـة  باحلقيقة الشراء بعد ما مرحلة إنّ 
. االســــتخدامأو االســـتهالك ا إدراك املنفعـــة مـــن هــــذا الســـلعة أو اخلدمـــة، وكــــذ واســــتخدام اســـتهالكفيهـــا 

الســلعة أو اخلدمــة يتكــّون لــدى املســتهلك إدراك جديــد مبــين علــى درجــة اإلشــباع  اســتخدامأو فباســتهالك 
ّمت شـراؤها يف تـوفري اإلشـباع الّـذي فإذا جنحـت السـلعة  .35االستخدامأو  االستهالكجيدها نتيجة هذا اّليت 

ــيت قــوي درجــة تفضــيلها يف املســتقبل، وســيثق يف نفــس مصــادر املعلومــات فــإّن ذلــك ي املتوقــع، جلــأ إليهــا اّل
. نفس املعايري يف التقييم، وقد يصبح مستهلكاً وفياً للسلعة وللعالمـة وحـّىت لنقطـة البيـع وسيستخدم سابقاً،

سـتهلك سـيخفض مـن إذا فشلت السلعة يف إشباع حاجاته، وأّن أداءها ال يتناسب مع توقعاته، فـإّن امل أّما
قــــراره الشــــرائي، وســــيبحث عــــن مصــــادر أخــــرى  اختــــاذاإلجيــــايب حنوهــــا، وســــيعيد النظــــر يف عمليــــة  اجتاهــــه

ائياً من بني تفضـيالته اختاذللمعلومات، وسيطلب ضمانات أكثر قبل  ويطلـق . قراره، ورّمبا حّىت يستبعده 
  .36"الصراع بعد الشراءحالة عدم التوازن النفسي أو "على عدم الرضا الالحق للشراء 
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ا املسـتهلك عـن عـدم رضـائه، اّليت مثل هذه احلالة ينبغي أن يدرك رجل التسويق الطرق املختلفة  ويف يعرب 
ل وميكن توضيح هذه الطـرق مـن خـالل الشـك. حيدث لديهاّلذي أو ختفيض الصراع النفسي  معاجلة دف
 :املوايل

  عن عدم الرضاالطرق المختلفة للتعبير : )12(الشكل رقم 

  
  

 ، 1، ج)2003ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة، : اجلزائــر (، عوامــل التــأثري البيئيــة: ســلوك املســتهلكعنــابي بــن عيســى،  :المصــدر
  . 94 ص

ون عن عـدم رضـائهم بإحـدى الطـرق أّن هناك بعض املستهلكني اّلذين يعربِّ  أعاله،يتبّني من الشكل 
  :التالية
 أو رفع األمر  عن السلعة للجهة الرمسية املختصة،احتجاج ويتمثل يف تقدمي شكوى أو  :إجراء علني

بإحدى مجعيات محاية  باالستعانةذلك بصفة شخصية أو  سواًء كان املنتجة املؤسسة ضد القضاء إىل
 .املستهلك

 ائية بإلقائها يف  ويتمثل :علني غير إجراء القمامة أو بيعها أو إهدائها يف التخلص من السلعة بصفة 
 .مثًال وعدم شرائها مرة أخرى، أو إقناع األصدقاء واألقارب بفعل نفس الشيء يف املستقبل

يف إحدى املقاالت أربع وسائل للتخلص " Dietvorsat, Berning & Jacoby"كل من   اقرتحوقد 
ويتضمن . أو بيعها، أو إهداؤها لآلخرينأو اإلبقاء عليها وختزينها،  يف القمامة، إلقاؤها :وهي السلعة، من

  : خمتلف طرق التخلص املمكنة من السلعة املوايلالشكل 

 تقدیم شكوى للمؤسسة

 رفع دعوى قضائیة

 إشعار جمعیة للمستھلكین

ةـص من العالمــالتخلـ  

 كلمة منطوقة غیر مواتیة

ـيــــراء علنــإج  

يــراء غیر علنـإج  
  

ـراءــإجـ اتخاذ  

أي إجراء اتخاذعدم   
  

 حالة عدم الرضا
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  االستهالكطرق التخلص من السلعة بعد : )13(الشكل رقم 

  
 

Source: Philip Kotler et al., Marketing Management, 11ème édition, (Paris : Pearson Education, 
2004), P 232. 

بعض املؤسسات إىل التقليل من عدم رضاء املستهلكني من خالل بعض اإلسرتاتيجيات،  تلجأ وقد
  :يلي أمهها ما
  ّمت شراؤه؛اّلذي التأّكد من ضمانة املنَتج 
 نئة املشرتين اجلدد؛ 
 هلا؛ املمّيزة اتالصف وإظهار السلعة، الستخدام الصحيحة الطريقة تشرح االستعمال إرسال كتيبات 
 م تقدمي على املشرتين حث م والعمل انتقادا  .إخل...حول التحسينات املمكنة للسلعة،  باقرتاحا

إىل أنّه ليس شرطاً أن مير املستهلك مبراحل الشراء اخلمس السابقة بطريقة متعاقبة، ، األخري يف اإلشارة وجتدر
ا املستهلك عند الشراء ختتلف وفقًا للوضعية اّليت د أّن املراحل فنج. وإّمنا هي متثل منوذجًا تقليديًا للمستهلك مير 

يواجهه، فسلوك املستهلك لشراء سيارة خيتلف متامًا عن سلوكه يف شراء جريدة أو كيس اّلذي أو موقف الشراء 
  .إخل...حليب 

  ::عوامل المؤثرة على سلوك المستهلكعوامل المؤثرة على سلوك المستهلكالال  --44..33
ميكن  "Kotler"قرار الشراء، وحسب  اختاذهوكيفية  ى سلوك املستهلكتؤثر علاّليت هناك العديد من العوامل 

  :37حصر هذه العوامل فيما يلي
 :المؤثرات الخارجية - 1

 ؛املنَتج، السعر، التوزيع، الرتويج :التسويقية -أ 

 ـةــالسلع

ً  بالسلعة االحتفاظ ً  التخلص منھا نھائیا  التخلص منھا مؤقتا

 استخدامھا
 غرضھا في

 األصـلي 

 استخدامھا
في غرض 

 جـدیـد 

  
ھاــتخزینـ  

إلقاؤھا 
في 

 القمامة

  
عھاــبیـ  

 

  
 مبادلتھا

 

  
 إھداؤھا

 

  
  إقراضھا

 

  
  تأجیرھا

 

  
  الستخدامھا

 

  

إلعادة 
  بیعھا

 

  
بیعھا 
  للوسیط

 

بیعھا 
من 

خالل 
  وسیط

 بیعھا
مباشرة 
لمستھلك 

 آخر



 مولود    حواس:  األستاذ                                                                                            تسويق        ضرات في المحا

72 

 .، تكنولوجية، سياسية، ثقافيةقتصاديةا :البيئية -ب 
  :خصائص المستهلك - 2

 االجتماعية؛فية الفرعية، الطبقة الثقافية الكلية، الثقا :العوامل الثقافية -أ 
 ؛اجلماعات املرجعية، األسرة، األدوار واملكانة :االجتماعيةالعوامل   -ب 
 ؛ودورة احلياة، الدخل، املهنة، منط املعيشة، الشخصية واملفهوم الذايت العمر: العوامل الشخصية  - ج 
 .واملعتقدات االجتاهاتالدوافع، اإلدراك، التعلم،  :العوامل النفسية -د 

  :هذه العواملاملوايل لخص الشكلني وي

  قرار الشراء والعوامل المؤثرة فيه اتخاذعملية : )14(الشكل رقم 
 

  للمستهلك الصندوق األسود   
  قرار الشراء  المستهلك خصائص

 ثقافية   الشعور باملشكلة  
 اجتماعية   البحث عن 

  املعلومات
 شخصية   تقييم البدائل  
 نفسية   قرار الشراء  
   شراءال بعد ما سلوك  

  قرار الشراء للمستهلك
 املنَتج اختيار  
 العالمة اختيار  
 نقطة البيع اختيار  
 كمية الشراء  اختيار  

  المـــؤثرات الخارجيـــة
  أخـــرى  التسويقية

 املنَتج   سياسية  
 السعر   ثقافيةاجتماعية ،  
 التوزيع   اقتصادية  
 الرتويج   تكنولوجية  

Source : Philip Kotler et al., Marketing Management, 11ème édition, (Paris : Pearson Education, 2004), P 204. 
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  ::ععهوامش الفصل الرابهوامش الفصل الراب
: اإلســـكندرية(، علـــم اإلدارة -علـــم االجتمـــاع  -علـــم الـــنفس  العالقـــات اإلنســـانية يف جمـــاالت حســـين عبـــد الحميـــد رشـــوان، - 1

 .85 ، ص)1997املكتب اجلامعي احلديث، 
دار املنــاهج للنشــر : عمــان(، 1، طأساســيات التســويق الشــامل واملتكامــلبــاس العــالق، محمــود جاســم الصــميدعي، ع بشــير - 2

 .343 ص ،)2002والتوزيع، 
 .55 ، ص)1979مكتبة القاهرة، : القاهرة(، السلوك التنظيميعلي السلمي،  - 3
تمـــع اإلنســـان شـــفيق، محمـــد – 4 املكتـــب اجلـــامعي : اإلســـكندرية(، القيـــادة والتعامـــل مقدمـــة يف الســـلوك اإلنســـاين ومهـــارات: وا

  .135 ، ص)1997احلديث، 
5 - Nelly Molina, Analyse marketing du comportement d'automédication, Thèse de doctorat, (France: 
Université Clermont-Ferrand, Faculté des sciences économiques, 1980), PP. 39-41. 

 .19 صمرجع سبق ذكره،  محمود جاسم الصميدعي، ردينة يوسف عثمان، - 6
7 - John A. Howard & Jagdish N. Sheth, The theory of buyer Behaviour : Perspective in consumer, 
(Illinois: Scott, Foresman & Company, 1973), PP. 12-13. 

، )2003دار احلامــد للنشـر والتوزيــع، : عمـان(، 1، طمفــاهيم معاصـرة: التسـويق نظـام موســى سـويدان، شــفيق إبـراهيم حــداد، - 8
 . 148 ص

دار الكتـــب املصـــرية، : القـــاهرة(، وازن يف كــل العصـــورالطريـــق إىل الـــربح املتـــ: التســويق االبتكـــاري طلعـــت أســـعد عبـــد الحميـــد، - 9
 .83 ، ص)2009

  .337 ، ص)2004الدار اجلامعية، : اإلسكندرية(، مبادئ التسويق عبد السالم أبو قحف، - 10
 .18 -17 ص ص مرجع سبق ذكره،، 3ط محمد إبراهيم عبيدات، - 11
، 1، طالوظــائف - األسـس -املفـاهيم : إسـرتاتيجيات التســويق نـزار عبـد المجيــد البـرواري، أحمـد محمــد فهمـي الرزنجـي، - 12
 . 110 ، ص)2004دار وائل للنشر والتوزيع، : عمان(

  :أنظر - 13
  .27-25 ص صمرجع سبق ذكره،  أحمد علي سليمان، -
               ،2ج ،)2003ديــــــوان املطبوعــــــات اجلامعيــــــة، : اجلزائــــــر(، عوامــــــل التــــــأثري النفســــــية: ســــــلوك املســــــتهلك عنــــــابي بــــــن عيســــــى، -

  .25-22 ص ص
 .50 ، ص)2006املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، : القاهرة(، 1، طمدخل التحليل املتكامل: التسويقأحمد محمد غنيم،  - 14
 .103 ، ص)2009الدار اجلامعية، : اإلسكندرية(، كيفية حتقيقه واحلفاظ عليه: والء املستهلك عالء عباس علي، - 15

16 - Paul Van Vracom & Martine Janssens Anflat, Comportement du Consommateur : Facteur 
d’influence externe, (Bruxelles : De Boeck Université, 1994), P 13.  

 .17 ص ،)1999دار الراتب اجلامعية، : بريوت(، 1، طأم املستهلك ؟... لعبة املنتج : السلعة جعلوك، عارف علي محمد - 17
 .173 ، ص)1996مؤسسة شباب اجلامعة، : القاهرة( ، املفهوم واإلسرتاتيجية: اإلدارة التسويقية احلديثة صالح الشنواني، - 18
 .16 -15 ص ص ، مرجع سبق ذكره،3طمحمد إبراهيم عبيدات،  - 19
 . 41 صمرجع سبق ذكره،  حمد الغدير، رشاد ساعد، - 20
  .82، ص )2008دار الفكر اجلامعي، : ندريةاإلسك(، إدارة التسويق طارق طه، - 21
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دار زهـران : عمـان(، تطبيقـي -وظيفي  -مدخل إسرتاتيجي : تسويق اخلدمات الطائي، النبي عبد حميد العالق، عباس بشير - 23
  .175 ، ص)1999للنشر والتوزيع، 

24 - Philip Kotler et al., 11ème
 édition, OP.cit, P 224. 

25 - Idem. 
 .119 -118 ص مرجع سبق ذكره، ص محمود جاسم الصميدعي، ردينة يوسف عثمان، - 26
  .101 -100 ص صمرجع سبق ذكره،  ،1ج نابي بن عيسى،ع - 27
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  :خامسالفصل ال

   بحوث التسويق
ـــرب حبـــوث التســـويق األداة الرئيســـية  ـــيت تعت تســـتخدمها اإلدارة للمســـاعدة يف حـــل املشـــاكل واختـــاذ القـــرارات اّل

التســويقية، كمــا تعتــرب مكّونــاً أساســياً يف نظــام املعلومــات التســويقية، وإحــدى القــرارات األدوات املســتخدمة لتــوفري 
ية عــن األســواق وخصائصــها، واملســتهلكني ودوافعهــم وأمنــاط شــرائهم، واملــوزعني وكيفيــة حتفيــزهم املعلومــات الضــرور 

  .للتعامل يف تصريف املنتجات، وما إىل غري ذلك من املعلومات

  ::اهية بحوث التسويقاهية بحوث التسويقمم  --55..11
ة فاعلة، يف ضوء نظام أو أنظمة معلومات دقيق ال ميكن اختاذها إالّ اّليت آالف القرارات التسويقية  هناك

 واحداً  وحبوث التسويق ما هي إّال مصدراً  .احلصول على البيانات واملعلومات الالزمة والضرورية يف تساعد وحمكمة،
تصب يف النهاية يف نظام املعلومات التسويقية، فموضوع حبوث التسويق يعترب اّليت و  التسويقية، املعلومات مصادر من

  .تؤديه هذه البحوث يف ترشيد القرارات التسويقيةاّليت ال إىل الدور الفعّ ذلك  أحد املوضوعات األساسية، ويرجع
  :تعريف بحوث التسويق -1

ـا" Kotler & Dubois" فعـرّ  ّ اجلمـع، التحليـل واالسـتغالل للبيانـات  عمليـة اإلعـداد،: "حبـوث التسـويق بأ
  .   1"علومات املتعلقة حبالة تسويقيةوامل

ـا ّ الطريقـة العمليـة يف جتميـع وتسـجيل وحتليـل اإلحصـاءات عـن : "وعرفتها اجلمعية األمريكيـة للتسـويق علـى أ
  .2"املشاكل املتعلقة بتسويق السلع واخلدمات

ا" .Evrard et al"عرفها  وقد ّ املرتبطة بظاهرة  وحتليل املعلومات مجع خالهلا من يتماّليت املنتظمة  العملية" :بأ
دف  .3"ا املتعلقة القرارات اختاذ على املساعدة تسويقية، وهذا 

ــا فيعــرف "Chisnall" أّمــا ّ تتعلــق جبمــع املعلومــات الّالزمــة لتطــوير اّلــيت ة الوظيفــة اإلداريــ: "حبــوث التســويق بأ
وحتقيق أمثل الطرق للبيع والتوزيع والرتويج وخدمات ما بعد البيع لتحقيق اإلشـباع الكـايف  ،املنتجات وحتديد السوق

  .  4"للمستهلك
  :ومن كل ما سبق يتضح ما يلي

 معّينــةوضــوع حمـدد لـه أمهيـة ، أو ممعّينـةالتسـويق تقـوم علـى أســاس وجـود ظـاهرة أو مشـكلة  إّن حبـوث ،
  ؛وحيتاج إىل قدر من البيانات واملعلومات

  التسويق تتم وفق منهجاً منظماً  ثإّن حبو)Systématique(  ًوموضوعيا)Objective(؛  
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  ــام ببحــوث التســويق هــو إعــداد املؤسســة باملعلومــات للمســاعدة يف اختــاذ إّن اهلــدف األساســي مــن القي
ذه القرارات ،لةاالقرارات التسويقية الفعّ     ؛وختفيض املخاطر 

  ّدراسةلل ن مجع وتسجيل وحتليل وتفسري البيانات التسويقية الالزمةإّن القيام بالبحوث يتضم. 
  : 5وعلى هذا جيب أن تتميز حبوث التسويق باخلصائص اآلتية

 ؛املوضوعية 
 ؛الشمولية  
 ؛، مستقبالً حالياً : هادفة  
 ؛قضايا العملية القائمةذات ارتباط باملشكالت احلالية أو ال  
 ميكن ترمجتها إىل معلومات يتم االستفادة منها.  

  :أهمية بحوث التسويق -2
ســلع، خــدمات، (إّن حبــوث التســويق هــي نتيجــة مباشــرة ومنطقيــة للمفهــوم احلــديث للتســويق، ألّن العــرض 

وعليــه،  .ذا القطــاعتـود املؤسســة أن تطرحـه لقطــاع مـن الســوق جيـب أن يالئــم احتياجـات ورغبــات هـالّــذي ) أفكـار
يتوجب علـى هـذه املؤسسـة أن تعـرف وتفهـم احتياجـات ورغبـات املسـتهلك املسـتهدف، لكـن احتياجـات ورغبـات 
هذا األخري ليست باملعلومات املتـوفرة بسـهولة وجـاهزة مباشـرة، فعلـى مـدير التسـويق أن يبـادر يف البحـث عنهـا، أي 

  .    6، االجتماعي، والثقايفعليه فهم حميطه التنافسي، القانوين، االقتصادي
ــا حيــدد إىل درجــة عاليــة قــدرة املؤسســة علــى الــرد واالســتجابة ملــا جيــري يف الســوق مــن  فتــوفر املعلومــات وإدار

  .   فها معها، وبالتايل بقاءها واستمرارهاأحداث وتكيّ 
جة صعوبة األخطار واملشاكل نظراً لطبيعة األسواق اخلارجية ودر  الدويل النطاق على التسويق حبوث أمهية وتزداد

املرتبطة مع دخول تلك األسواق، وعن طريق حبوث التسويق ميكن حتديد تلك املشاكل ومواجهتها والتمكن منها 
ا   . أحياناً بدًال من املفاجأة 

بتقيـيم الفـرص التسـويقية، حيـث أّن  إضافة إىل ما تقدم، فإّن ما يزيد من أمهية حبـوث التسـويق عالقـة نتائجهـا
يعتمـد بالدرجـة الّـذي و  ،بـالتقييم السـليم لتلـك الفـرص املتاحـة يف األسـواق الدوليـة النجاح يف التسويق الدويل مرهوناً 

  .  7األوىل على فهم وإدراك ما جيري داخل تلك األسواق
  : 8من خالل ما سبق ميكن إبراز أمهية حبوث التسويق من خالل النقاط اآلتية

 يقتضـي وقـت تكيّـف قصـري،  التكنولوجية والتنافسية لمحيط المؤسسـات رات االقتصادية،التغيّ  سرعة
  ؛فالقدرة على توقع التغريات أصبحت مورد اسرتاتيجي

 بتقليص تسمح التسويق فبحوث جديدة، نشاطات ممارسة في العالية اإلخفاق ومخاطر التسويق تكلفة 
  ؛ني ضد خماطر اإلخفاقفلقد أصبحت هذه البحوث نوع من التأم ،عدم التأكد هلذه القرارات
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 إليها كأداة مفيدة النظر  جيب ال التسويق فبحوث األخطاء، واكتشاف المتخذة القرارات جودة تحسين
ا وإّمنا فحسب، التسويق ملديري  على حتسني عملية اختاذ القرارات عن طريق إلقاء الضوء إىل تؤدي كو
ة بالقرار بطريقة متكن رجل التسويق من اختيار املتغريات اخلاص وعرض املتاحة التسويقية البدائل كافة

  ؛البدائل األفضل
 إذ يستخدم املديرون البحوث لغرض آخر، وهو  المتاعب واألخطاء قبل تفاقمها، نقاط اكتشاف

يف القرارات التسويقية، حبيث ميكن معاجلتها قبل  معّينةأسباب ظهور مشكالت وأخطاء  اكتشاف
ن حبوث التسويق من معرفة أسباب حدوث الفشل يف ومتكَّ  .ستقبلوتفادي حدوثها يف امل انتشارها

ألسباب داخلية خاصة بالقرار ذاته، أم ألسباب خارجية حدثت يف  املتخذ سواءً  القرار التسويقي
     ؛البيئة وأثرت على جناح القرار

 داخل تستخدم حبوث التسويق يف تفهم ماذا جيري  كما  تحكمه،الّتي رات والمتغيّ  السوق تفهم
وأخذها يف  ،ختدمه املؤسسة مبا ميكنها من ترمجة هذه اخلصائصاّلذب وخصائص السوق  األسواق

   ؛االعتبار عند اختاذ أي قرار تسويقي خاص بالسلعة واإلسرتاتيجيات التسويقية املصاحبة هلا
 يف دراسة  ظراً العتمادها على األسلوب العلميوهذا ن ،والنظرة الشخصية التخمين أسلوب من التقليل

 .املوضوعات املشكالت التسويقية

  ::مجاالت بحوث التسويقمجاالت بحوث التسويق  --55..22
الحظنا من تعريف حبوث التسويق، فإّن هذا النشاط ينبغي أن يوفر املعرفة التفصيلية عن كل اجلوانب  كما
هلك، ، حبوث املستسوق، حبوث ال)أو اخلدمة(وتتعلق هذه البحوث ببحوث السلعة . أو خدمة سلعة ألي التسويقية

االت... وحبوث الرتويج   .   وما إىل ذلك من ا

  :بحوث السلعة -1
املنتجات اجلديدة والتحسينات يف املنتجات احلالية والتنبؤ  واختيارهذه البحوث، بتصميم وتنمية  وتتعلق

 ، السعر،فاملستهلك وتفضيالته املرتبطة بطراز السلعة وأداءها، وجودة املواد الداخلة يف الصنع، الغال باجتاهات
 السلع املنافسة، حّىت  للسلع حمل الدراسة مع اختبارهاتقوم هذه البحوث بعمل مقارنات يف  ،وبطبيعة احلال .إخل...

تتناول بصفة خاصة الكشف عن فرص البيع واختيار كما   .ميكن مقارنة جودة املنتجات مع ما ينافسها يف األسواق
وبذلك تقل ، احملتملني قبل الشروع بإنتاجها على نطاق واسع هلكنياملست اجلديدة، والتعرف على آراء املنتجات
ا يوفر الكثري على تاليف النقص والعيوب وإجراء التعديالت الالزمة، ممّ  ، فيعملالسلعةأن تواجه  حيتملاّليت  املخاطر

  .9قبنيمن املستهلكني املرت قد ال يلقى قبوالً  سلعةيبذل إلنتاج اّلذي من النفقات والوقت واجلهد 
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  :بحوث المستهلك -2
املؤثرة  واالقتصادية بالقرار الشرائي للمستهلك، والعوامل البيئية والنفسية يتعلق ما كل املستهلك حبوث وتغطي

وباإلضافة . عليه، وميكن أن جتري هذه البحوث على مستوى املستهلك النهائي أو املشرتي الصناعي أو املوزعني
دوافع الشراء معرفة للسلعة، وكذا  معّينةأو أحجام  معّينةستهلك لعالمات جتارية إىل ذلك، فإّن تقصي تفضيالت امل

هذه وأوقات  السلعة وأنواع هذه استعمال طرق ومعرفة ،استهالكها ومعدل وشرائها السلعة باستعمال اخلاصةه عاداتو 
  .10ا التسويقيةد يكون حمل اهتمام من جانب املؤسسة ويساعدها يف تصميم إسرتاتيجيااالستعماالت، ق

  :بحوث السوق -3
  :وتشمل على سبيل املثال

 إخل؛  ... االجتماعية، الطبقات الوظائف، وطبيعته، من حيث السن، اجلنس، الدخل، السوق حجم حتديد  
  املواقع اجلغرافية أو أماكن التجمع للمستهلكني املرتقبني؛ 
 ؛11النشاط وجمال املنتجات طبيعة وحسب ة،اجلغرافي املناطق حسب وجتزئته الزمن، عرب السوق تطور دراسة 
   حصص املنافسني من السوق، وحصة كل عالمة جتارية؛ 
  ختدم السوق؛  اّليت هيكل ومكّونات وتنظيم قنوات التوزيع 
 طبيعة النظام االقتصادي واالجتاهات البيئية وتأثريها على هيكل السوق. 

  :بحوث البيع والتوزيع -4
وضــرورة إيصــال الســلعة بعــد اإلنتــاج إىل مواقــع املســتهلكني، وذلــك مــن خــالل يعــّد التوزيــع نصــف التســويق، 

يــؤدى، ولــذلك فــإّن حبــوث التســويق الّــذي قنـوات توزيعيــة ختتلــف مــن مشــروع آلخــر، وذلــك حســب طبيعـة النشــاط 
ثــر تسـهم يف تعزيــز حالـة التــدفق الســلعي، مـا يتطلــب القيــام جبهـد واســع وكثيـف للتعــّرف علــى حالـة االنســياب، وأك

 :    12استخدامات حبوث التسويق تنصب يف البحوث اآلتية
 عــن واقــع التنبــؤات علــى املبيعــات للفــرتات  ، فضــالً واجتاههــاوحتليــل الســوق فيمــا خيــص املبيعــات  دراســة

 القادمة؛  
 التسويقية؛ الفرص الستغاللأحسن الوسائل  بحث عنال 
  اجلهود الرتوجيية البيعية يف خمتلف املناطق البيعية؛  تقومي حالة املبيعات والعاملني، ومدى تأثري اإلعالن و  
  بيعاً، واألسباب الكامنة وراء ذلك؛  األقل/ معرفة النقاط البيعية األكثر 
  ّ؛)التوزيع مسالك وطبيعة القناة نوع(التوزيع  نظام مكّونات على فالتعر  
   تطوير السياسات التوزيعية وطرق البيع؛ 
 املؤسسـة وإسـرتاتيجيتها  منتجـات مـع مالءمتهـا ومـدى املسـتعملة، واملسـالك القنـوات وجودة نوعية حتديد

 التسعريية؛
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 املئويـة مـن  ونسـبتها التوزيـع تكـاليف حتديـد اسـتخدامها، مـع املمكـن للتوزيـع منافـذ أفضـل علـى التعـّرف
 للتداول؛ واملطروحة املصنعة املنتجات من الواحدة للوحدة النهائية التكلفة

  ــة املالبيــع يف املنــاطق ال رجــالقيــاس كفايــة  ختلفــة، وعمــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إىل إجــراء تعــديل يفبيعي
 قنوات التوزيع؛

 ؛العائد لقنوات التوزيع، وقياس فعالية رجال البيع/  حتليل التكلفة 
 وهــذا خاصــة بالنســبة وتأثريهــا علــى املســتهلك املتــاجر مــدى جاذبيــة عــرض الســلعة علــى أرفــف اختبــار ،

  .رةلسلع امليسل
  :   بحوث الترويج -5

األساليب املختلفة املستخدمة يف ترويج منتجات املؤسسة،  فعالية وتقييم باختيار البحوث من النوع هذا ويتعلق
. تشمل اإلعالن، البيع الشخصي، الدعاية، تنشيط املبيعات، العالقات العامة، والطرق املساعدة يف البيعاّليت و 

إخل، وتزايد ...ائل االتصال املتاحة من تلفزيون، إذاعة، صحف، جمالت، وانرتنيت سبيل املثال، فإّن تنوع وس فعلى
اإلعالنية املناسبة أمرًا صعبًا يستلزم الدراسة ) أو الوسائل(البدائل املتاحة لكل منها جتعل عملية اختيار الوسيلة 

ئية أو املسموعة، واملكان املناسب يف والبحث، باإلضافة إىل كيفية اختيار الوقت املناسب لإلعالن يف الوسائل املر 
اّليت الوسائل املقروءة، إّمنا يستلزم حبوث تتعّلق مبعرفة تفضيالت املستهلك وماهية الربامج ذات التفضيل  أو األبواب 

ا   .    يواظب على قراء
ى أسـاس سـليم علـرتويج بـالاملؤسسـة سبق ذكرها، فلكي تقوم اّليت بغريها من البحوث  تتصل الرتويج حبوث إنّ 

مـا هـو و   ؟ كـم يسـتهلكون مـن السـلعة ؟ كم عددهم ؟ أين يقطنون ا ؟عرف من هم عمالؤهتأن  يهاه جيب علفإنّ 
والسـوق، وتفيـد هـذه املسـتهلك و السـلعة  حبوثوميكن احلصول على هذه املعلومات عن طريق  ؟ عدد مرات الشراء

  .تفي بالغرض املطلوبأداة ووسيلة ، وأي وجييةرت املعلومات يف معرفة أي األسواق تركز فيها احلمالت ال
هؤالء مبا حتمله  اهتمامحتمله، وتثري اّليت وسيلة النشر  متابعي انتباهوالرتويج الناجح يقاس بقدرته على جذب 

يئتهم لتقبل فكرته، ويغريهم  رّوجالرغبة يف احلصول على الشيء امل عندهم وحترك معلومات، من هلم   .لشرائهعنه، أو 
دة ينبغـي أن حتـوز ثقـة قرائهـا أو سـامعيها، وأن توجـه إىل اجلمهـور الرسالة الرتوجييـة اجليّـ فإنّ  ،عن ذلك وفضالً 

إحــدى وســائل النشــر املالئمــة لــذلك اجلمهــور، وختاطــب مجهورهــا  بــه مســتخدماً  االتصــالج إىل يســعى املــروّ اّلــذي 
إىل  حتقــق فيــه مصــلحة املــروج، بــأن تقــودهاّلــذي الوقــت  يفهمهــا، ويف النهايــة حتقــق مصــاحل اجلمهــور يفاّلــيت باللغــة 
     .13يسعى إليه من نشرهااّلذي اهلدف 

 :توالمؤسسا األعمال بحوث -6
املشرتكة،  ببعض البحوث األعمال ميدان نفس يف أو الصناعة، نفس يف تعملاّليت  املؤسسات بعض تقوم

 يف للسيارات املنتجة املؤسسات قد تتعاون فمثالً  تقبل،املس يف املرتقب السوق حبالة ترتبطاّليت  تلك خاصة وبصفة
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 :التدھور
یض  - ات تخف دراس

  التكالیف؛
یض  - ات تخف دراس

  .األسعار
  

 : النضج
دراسات  -

قطاعیة 
  السوق؛

تحدید  -
المركز 
  . التنافسي

 :النمو
دراسات  -

الوعي 
  واالتجاھات؛

تحدید  -
المركز 

  التنافسي؛
إتباع  -

  . الترویج

 :التقدیم
دراسات   -

  االتجاھات؛
دراسات  -

  ؛االستدامة
دراسة  -

األفكار 
اإلعالنیة 

  . الجدیدة

 :ما قبل التقدیم
  دراسات تعریف السوق؛ -
  تحدید الھدف السوقي؛ -
  اختبارات المفھوم؛ -
  الغالف؛/ اختبار االسم -
  اختبار السلعة؛ -
  .اختبار الرسالة اإلعالنیة -

 يفضلهااّليت  السيارات ونوع طبيعة على فوالتعرّ  املستقبل، يف السيارات على الطلب حالة لتقدير ببحث القيام
 رسم يف التسويق حبوث املؤسسات تستخدم ذلكك". األعمال حبوث"اسم  البحوث ههذ مثل على ويطلق ،األفراد
 نتائج وتساعد خبدمتها، تقوماّليت  السوقية القطاعات وأذهان العام، اجلمهور أذهان يف هلا الذهنية الصورة وحتديد

 والفئات املؤسسة بني والثقة والتعاون الصلة وتوطيد املرغوبة، الذهنية الصورة تدعيم أو خلق يف البحوث هذه
  .14"اتاملؤسس حبوث"اسم البحوث هذه على يطلق ما وعادة املستهدفة،

  ::بحوث التسويق وعالقتها بدورة حياة المنَتجبحوث التسويق وعالقتها بدورة حياة المنَتج  --55..33
ال ختتلف كثرياً عن حياة اإلنسان، فتولد املنتجات يف السوق مث تنمو مث تصل  معّينةاملنتجات بدورة  أغلب متر

ل الكربى حتليل املراح"ويتمثل مفهوم دورة حياة املنَتج يف . 15مرحلة النضوج، وأخريًا تصل إىل مرحلة التدهور إىل
  ".حلياة املنَتج، انطالقاً من تصوره إىل غاية اختاذ القرار النهائي بسحبه من السوق

ا فهي  وتعتمد دورة البحوث على فرض مؤداه أنّه كل ما مرت السلعة من مرحلة إىل أخرى يف دورة حيا
دورة حياة السلعة تبدأ  وبالرغم من أنّ . من البحوث تتناسب مع احتياجات كل مرحلة معّينةإىل نوعية  حتتاج

إّال أن دورة حياة البحوث تبدأ يف مرحلة سابقة على تقدمي السلعة، وهي مرحلة  والتدهور، النضج مثّ  والنمو بالتقدمي
  :وهذا كما يتضح من خالل الشكل املوايل. ما قبل تقدمي السلعة جتارياً، حيث تتطلب أنواعاً متعددة من البحوث

  جالتسويق وعالقتها بدورة حياة المنتَ بحوث : )15( الشكل رقم
  المبیعات

                                                                  
  

  
  
  
  
  

    
  

، مــدخل تطبيقــي لفاعليــة القــرارات التســويقية: حبــوث التســويق، بكــر، محمــد فريــد الصــحن صــطفى محمــود أبــوم: المصــدر
  . 60 ، ص)2000الدار اجلامعية، : اإلسكندرية(
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  :مرحلة ما قبل تقديم المنَتج إلى األسواق -1
تكلفتها، وميكن أن تبدأ  وارتفاعببحوث التسويق  باالهتماماملراحل األوىل من تنمية املنتجات اجلديدة  تتميز

جتريها أقسام اّليت مث تتبعها البحوث الفنية  أنشطة حبوث التسويق يف مرحلة احلصول على األفكار اجلديدة للسلعة،
العناصر  اختبارالفنية للسلعة، مث يأيت دور حبوث التسويق يف  باالختباراتتم اّليت و  ،)R&D(بحوث والتنمية ال

التسويق يف هذه املرحلة القيام بالدراسات  وعادة ما تتضمن حبوث. إىل األسواق املنَتج تقدمي قبل املختلفة التسويقية
  :    17اآلتية

 ؟ وما هي املنافع  ؟ وألي قطاع مستهدف مدى جاذبية املفهوم ما هو: املفهوم األساسي اختبار
  ؟ جتذب القطاع املستهدف للمفهوم السلعياّليت 
 ؟ وما هي جودة السلعة مقارنة بالسلع  هل تقابل السلعة التوقعات الوظيفية منها :السلعة اختبار

  ؟  املنافسة
 املتوقع من مبيعات  ؤسسةصيب امل؟ وما هو ن السوق يف التنافسي اهليكل هو ما :السوق اختبار 

  ؟ الصناعة
 ؟ ألي قطاع سوقي ستوجه إليه السلعة: دراسة اهلدف السوقي  
 انتبــاههـل العالمــة التجاريــة والغــالف مصـممان بدرجــة جتــذب : التغليــف والعالمــة التجاريــة دراسـات 

  ؟ ؟ وهل يتناسبان مع طبيعة السلعة املستهلك
 ؟  يتم تروجيها عن السلعةاّليت هل حتتوي الرسالة اإلعالنية على املنافع : اإلعالنية الرسالة حترير اختبار  

  :مرحلة التقديم -2
الرئيسي  االهتمامإّن مرحلة التقدمي هلا أمهية بالغة بالنسبة حلياة السلعة يف السوق، ففي هذه املرحلة جند أّن 

توقعات املسبقة، وهلذا فإّن دراسات د من أّن كل شيء حيدث يف السوق يتماشى مع اللبحوث التسويق هو التأكّ 
تم أساساً بدراسة وعي املستهلك بالسلعة . حتديد املسار هلا أمهية بالغة عند هذه املرحلة . ا وجتربته هلا واهتمامهو

، ومعرفة درجة وعي املستهلك بالسلعة، فإذا وجد منخفضًا فقد االستقصاءوتتم هذه الدراسات عادة من خالل 
 فقد تكون املشكلة ،، أّما إذا كان معدل الشراء وإعادة الشراء منخفضاً اإلعالنيةتغيري مسار احلملة  هو يكون احلل

ا ال تقابل  ّ   .       املوقف مبعاجلة الكفيلة اإلجراءات تتخذ مث ومن مستهلكيها، احتياجاتيف جودة السلعة، إذ أ
  :مرحلة النمو -3

ادة مبعدالت سريعة، ومع ذلك فإّن مدير التسويق جيب عليه متابعة املبيعات تأخذ يف الزي فإنّ  املرحلة هذه يف
  :18تشملاّليت حركة املبيعات وإجراء الدراسات الالزمة 

 د من أّن حمتوى الرسالة اإلعالنية ويتم ذلك من خالل مراجعة اإلعالن والتأكّ  :تحديد المركز التنافسي
دراسة عن قطاعات سوقية جديدة ميكن وقد يتطرق كذلك إىل  يتضمن إسهامات وخصائص السلعة،
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فإّن حتديد املركز التنافسي ينبغي أن يراجع املزيج املناسب من السلعة  وباختصار. أن تصل إليها السلعة
     ؛والسعر والرتويج والتوزيع لكي نصل إىل أفضل وضع تنافسي يف السوق

 وخاصـــة إعـــادة الشـــراء مـــن جانـــب املبيعـــات اجتـــاهيف هـــذه املرحلـــة ينبغـــي أن تـــتم دراســـات عـــن  :التنبـــؤ ،
ـدف احلصـول علـى حجـم ) غـري مسـتخدمي السـلعة(املستهلكني املداومني أو جذب مستهلكني جـدد 

  ؛مبيعات مرتفع مقارنة باملنافسني
 م  :مسار المنافسين تحديد إّن متابعة ما يقوم به املنافسون وخططهم، وردود أفعال املستهلكني ملنتجا

ا على ، هذه املرحلة على مبيعات املؤسسةيف  بالغة أمهية له من جعل مرحلة النمو  االستفادةومدى قدر
فرتة زمنية أطول، وقد يرتتب على ذلك تعديل املزيج التسويقي للمؤسسة يف مواجهة خطط  تستغرق
   .  املنافسني

  :مرحلة النضج -4
ملبيعات يف الزيادة مبعدالت أقل هذه املرحلة بأّن السلعة أصبحت معروفة يف السوق، وإن أخذ حجم ا تتميز

ويكون اهلدف من أنشطة حبوث التسويق يف هذه املرحلة هو إجياد . النسيب باالستقرار اتصفمث  ،بداية املرحلة يف
جديدة أو الذهاب بنفس السلعة إىل أسواق  استخداماتجديدة يف السلعة، اهتمامات تستميل معها اّليت  الفرص
  .  جديدة

  :مرحلة التدهور -5
وتقل جاذبية السلعة لدى املستهلك، ولكن يبقى االخنفاض، هذه املرحلة تأخذ املبيعات واألرباح يف  ويف
مثل هذا النوع من السلع بسبب  استخدامعزوف املستهلكني عن ترجع لأسباب تلك الظاهرة، هل  مبعرفة االهتمام

  .  أكثر قدرة على املنافسةأم بسبب ظهور سلع أخرى يف األسواق  ،ظهور تطورات تكنولوجية جديدة
املبيعات الخنفاض  بعض مديري التسويق ختفيض تكاليف حبوث التسويق يف هذه املرحلة نظراً  ويقرتح

على نطاق ضيق، مثل دراسات ختفيض التكاليف أو األسعار، أو دراسة مدى  بالبحوث القيام ميكن ولكن .واألرباح
  .  على باقي السلع داخل اخلط، وهكذاتأثري قرار إسقاط السلعة من خطوط املنتجات 

            ::البحث التسويقيالبحث التسويقي  خطواتخطوات  --55..44
وموضوعية، أي أّن  ذكرنا فيما سبق أّن عملية مجع املعلومات من خالل البحوث التسويقية هي عملية منظّمة

فنجاح  .تليهااّليت البحث التسويقي جيب أن مير من خالل خطوات منّظمة ومتكاملة، وكل خطوة تكمل اخلطوات 
ا على أكمل وجه وهذا ما ميكن توضيحه من خالل الشكل . مشروع البحث يعتمد على مجيع اخلطوات والقيام 

  :املوايل
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  خطوات البحث التسويقي: )16(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــد الـــرحمن  :المصـــدر ، أســـاليب القيـــاس والتحليـــل واختبـــار الفـــروض: حبـــوث التســـويق، إدريـــسثابـــت عب
  )بتصرف(. 97 ، ص)2002/2003الدار اجلامعية، : سكندريةاإل(

ا الباحث هي عملية حتديد املشكلة، واملقصود باملشكلة ليس فقط شيئا ما يسري بشكل فأوّ  ل خطوة يبدأ 
تتوافر أمام رجل التسويق وغريها، وتتطلب هذه اخلطوة حتديد املشكلة اّليت ص وإّمنا ميكن أن تعين الفر  خاطئ،
 يكون الباحث على دراية كاملة ملا يواجه متخذ القرار، إذ أّن التحديد اجلّيد معناه حل حّىت  ودقيقاً  واضحاً  حتديداً 

  .نصف املشكلة
، ضياتمن حتديد املشكلة ووضع األهداف األساسية للبحث، ينتقل الباحث إىل صياغة الفر االنتهاء  وعقب

شكلة وبني ما ميكن أن يكون سببا يف حدوثها، ومىت ما مت بني امل افرتاضيةهذه األخرية تكون يف شكل عالقات 
  .الختبارها فإّن الباحث يكون مستعداً  ضياتتكوين الفر 

 تحدید المشكلة

 مراجعة وترمیز وجدولة وتحلیل البیانات

 وضع التوصیات وإعداد التقریر النھائي

 داف البحثوضع أھ

 تحدید نوع وحجم العینة

 تصمیم قوائم األسئلة

تحدید أسلوب جمع 
 البیانات

 تحدید مجتمع الدراسة

 القیام  بالبحث المیداني

 ضیاتصیاغة الفر

 المطلوبة تد نوع ومصادر البیاناتحدی

 لتجربة العلمیةا المالحظة
 االستقصاء

يط
خط

الت
 

ولي
األ

 
حث

للب
 

ـث
حــــ

 الب
ــــــم

صميـ
ت

 
ــــــذ

تنفيـ
ال
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يشــتمل علـــى حتديــد املشــكلة ووضـــع األهــداف وصـــياغة الّـــذي مـــن التخطــيط األويل للبحــث، و  الفــراغ وبعــد
سـية حتـدد الطـرق واإلجـراءات اخلاصـة هـو عبـارة عـن خطـة رئيالّـذي يقوم الباحث بوضع تصـميم لبحثـه، و  الفروض،

  .يلتزم به الباحث عند قيامه بالبحثاّلذي بعملية مجع البيانات وحتليلها، أي ذلك اإلطار العام 
هي حتديد نوع ومصادر البيانات املطلوبة، أي ) تصميم البحث( املرحلة هذه يف الباحث ا يبدأ خطوة وأّول

 لية، فالبيانات الثانوية هيوقد تكون هذه األخرية ثانوية أو أوّ . بوضوح شكلتهوم البحث مع تتفقاّليت  البيانات تلك
مسبق من قبل جهات خمتلفة داخل أو خارج املؤسسة، فهي جتمع عادة ليس  بشكل عليها احلصول ومت مجعتاّليت 

  .18انويةعلى البحث يف البيانات الث لغرض البحث اجلاري، وحل أي مشكلة تسويقية جيب أن يعتمد أّوالً 
جتمع للمسامهة يف حل مشكلة قيد التحري، وتكون ضرورية يف حالة اّليت لية فهي تلك البيانات أّما البيانات األوّ 

ا تلك البيانات  ّ مجعت لتلبية أغراض البحث حمل اّليت عدم متكن التحليل للبيانات الثانوية من حل املشكلة، أي أ
  .19الدراسة

تتوافر فيها اخلصائص اّليت ث مشكلة حتديد جمتمع البحث، وهو مجيع املفردات ويف هذا الصدد يواجه الباح
ولكن يصعب يف الواقع عند إجراء البحوث امليدانية مقابلة مجيع مفردات جمتمع البحث، خاصة يف  .موضع البحث

تمعات كبرية العدد، هلذا يتعّني  ن جمتمع البحث  االعتماد على طريقة الختيار بعض املستقصى منهم محالة ا
  ".نةالعيّ " الكلي، ويعرف ذلك باختيار

تمــعاّلــيت جــزء مــن جمتمــع البحــث والدراســة و : "هــي نــةوالعيّ  ــا. 20"تعطــي اســتنتاجاً عــن خصــائص ا ّ : أي أ
تمع البحث حجماً ونوعاً " حنصـل عليهـا منـه الّـيت نعمم النتـائج  مث حيث نقوم بدراسة هذا اجلزء، 21"جمموعة ممثلة 

تمــع ككــلعلــى  نــة للباحــث القــدرة علــى احلصــول علــى أكــرب قــدر مــن املعلومــات يف أقــل وقــت ممكــن وتــوفر العيّ . ا
  .وبأقل تكلفة
وهنا  نة، يستطيع حتديد أسلوب مجع البيانات من مصادرها األولية،أن خيتار الباحث نوع وحجم العيّ  وبعد

قائمة أسئلة وذلك بتصميم  - "االستقصاء: "لك إّمايقوم بنفسه جبمع هذه البيانات من امليدان مستخدمًا يف ذ
22"تشمل كافة البيانات املطلوب مجعها من عّينة البحث

وذلك مبشاهدة وتدوين األحداث  - " لمالحظةا"، أو- 
فيها جتميع  يتم بل أي أّن هذه الطريقة ال تتصف بالتفاعل بني الباحث واألفراد موضع البحث، حمل الدراسة،

يف حالة " التجربة العلمية"، كما ميكن االستعانة بـ-ات دون أي مشاركة من األفراد موضوع البحث البيان وتسجيل
أي  ،معّينةات واآلخر حيدث تغريّ  ،أحدمها ميكن التحكم فيه ،ينالسببية والتأثريية بني متغريّ  معرفة العالقة يف الرغبة

نة للظاهرة حمل البحث، ن قبل القائم بالتجربة للعناصر املكوّ تقوم على عملية التغيري املقصود م" العلمية التجربة" أنّ 
  .وذلك ملعرفة النتائج احلاصلة عن تغري كل من هذه العناصر
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ينتقل الباحث إىل مرحلة تنفيذ البحث بكل ما يتضمنه هذا األخري من  االنتهاء من مرحلة التصميم، بعد
االت املختلفة يراعي فيه وجود مقابلاّلذي القيام بالبحث امليداين  وبعد  .تغطيها الدراسةاّليت ني متدربني على ا

 .الفراغ من مجع البيانات من امليدان يقوم الباحث بتحليلها الستخالص النتائج منها
ـــتوصل إليها البحث، ووضاّليت يقوم الباحث بتفسري النتائج  وكخطوة أخرية، ـــ ــ ــ ـــ ع استنتاجات وتوصيات ــ

ائي قادر على توصيل نتائج البحث بصورة فعّ القرارات امل ختص وال  .الةتعلقة مبوضوع البحث، مث تقدمي تقرير 
عمل الباحث مبجرد االتفاق على البديل املستخدم يف اختاذ القرار التسويقي، وإّمنا ميتد إىل متابعة تنفيذ  يتوقف

  .ل على تفاديهااحللول وتقدمي النصح، وبالتايل معاجلة االحنرافات عن احللول والعم

  ::يفضل فيها عدم إجراء بحوث التسويقيفضل فيها عدم إجراء بحوث التسويقالّتي الّتي االت االت الحالح  --55..55
يكون من األفضل عدم اّليت ذكرت للبحث التسويقي، إّال أّن هناك بعض املواقف اّليت من األمهية  بالرغم

  :إجراء هذه البحوث فيها، ومن ضمن هذه املواقف ما يلي
 نقص املوارد املالية الكافية؛  .1
  ؛)فقد تكون نتائج البحث ليست ذات قيمة كبرية ملستخدمها( من نتائج البحث االستفادة ةإمكاني عدم .2
حبوث التسويق إذا كانت فرصة الدخول إىل السوق غري مالئمة  استخدامال جيب ، حيث التوقيت سوء .3

أو مربر  أو التدهور فإنّه ليس هناك مثة جدوى النضج من متأخرة مرحلة يف ما سلعة فإذا كانت للمؤسسة،
  للقيام بدراسة لإلطالق منتج جديد؛

 معلومات حبوث التسويق متاحة يف املؤسسة؛ .4
البحوث تزيد عن العائد املتحقق منها، مبعىن أنّه جيب إجراء البحوث التسويقية إذا كان هناك  إجراء تكلفة .5

ن تكلفة احلصول على سوف تزيد ع بأّن القيمة املتوقعة من إجراء البحث واملعلومات املستقاة منه اقتناع
  .  هذه املعلومات
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  :الفصل السادس

  المزيج التسويقي
ج، السـعر، املنـتَ : وهـي ،يقوم فيها مدير التسويق باختاذ قراراتـه تقـع يف أربـع جمموعـات رئيسـيةاّليت األنشطة  إنّ 
بـاملزيج  يعـرف مـا أو "P’s 4"، لذا أطلـق عليهـا تسـمية "P"كل جمموعة منهم تبدأ حبرف   والرتويج، حيث أنّ  التوزيع،

تسـتعملها لبلـوغ أهـدافها يف أســواقها الّـيت جممـوع األدوات املتاحــة للمؤسسـة، و : "يعـّرف علـى أنّـهالّـذي التسـويقي، و 
   .1"املستهدفة

  ::ججستراتيجية المنتَ ستراتيجية المنتَ إإ  --66..11
 هلكني لن يعوضهيف تلبية رغبات وحاجات املست أو السوق يف وفشله التسويقية، اإلسرتاتيجية قلب جاملنتَ  يعترب

  .تدور حوله مجيع األنشطة التسويقيةاّلذي أي جهد آخر من عناصر املزيج التسويقي، فهو حجر األساس 
  : : ججمفهوم المنتَ مفهوم المنتَ   --11

مــوع الكلـــي للمنــافع املاديــة والنفســية " :هج مبفهومــه الشـــامل بأنّــف املنــتَ يُعــرّ  ســـتهلك  حيصــل عليهــا املالّـــيت ا
  .2"التبادلكنتيجة للشراء أو االستخدام أو 

جمموعـة مـن الصـفات امللموسـة وغـري امللموسـة مبـا يف ذلـك العبـوة، : "هعلـى أنّـ "Stanton & Futrell" فـهوعرّ 
يـــتم تقـــدميها للمشـــرتي املتوقـــع كعـــرض الّـــيت وكـــذلك خـــدمات مـــا بعـــد البيـــع ، الشـــكل، واللـــون، والســـعر، والســـمعة

  .3"يستخدم يف إشباع حاجاته
لتلبية  يف السوق على كل ما يكون معروضاً  جإسم منتَ  يطلق" :هأنّ  على "Kotler & Dubois" من كل ويرى

  .4"معّينةرغبة أو حاجة 
ية ووظائف استعمالتؤدي وظائف اّليت جمموعة من العناصر املادية وغري املادية : "هأنّ  تعريفه على ميكن كما

  .5"هحاجات على تلبية اروقد ،يؤديهااّليت يرغب فيها املستهلك من أجل املنافع اّليت تقديرية 
واملتمثلة يف ، املــادية سواءً  ،جيقدمها املنتِ اّليت املنتج هو جمموعة الصفات  نستنتج أنّ  من التعاريف السابقة

 .تقدم منافع إلشباع حاجات ورغبات املستهلكاّليت و  ،واملتمثلة يف اخلدمات، أو غري املادية ،السلع
قل أمهية عن بقية عناصر ي ال هأنّ  البعضيرى و . التسويقية للمؤسسة اتيجيةقاعدة بناء اإلسرت املنَتج عترب وي

تنبع من ارتباطه  أن أمهيته آخرويرى فريق . األخرى، حيث يوجد بني هذه العناصر عالقة تكامليةالتسويقي املزيج 
ؤسسة، فضًال عن ارتباطه بل بإجناز الوظائف اإلدارية واألنشطة الوظيفية بامل ،ليس فقط باالسرتاتيجيات التسويقية

تمع املوجودة والبيئة السائدة والتكنولوجية واملنافسة بالسوق املؤسسة، واستمرارها  وجود أساس وه هأنّ  كما .إخل... با
  .ومنوها
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الدخول يف مزيد من التفصيل، ومع األخذ يف االعتبار وجهات النظر السابقة ميكن ذكر اآليت  وبدون
  :6باختصار
  ّإسرتاتيجية؛أو اخلدمة متثل القوة الدافعة للمؤسسة، وهذه القوة متثل أحد أركان بناء أي  السلعة أن  
  ّـــا، ولكـــن أن          يف عنصـــر عوامـــل النجـــاح الرئيســـية ألي مؤسســـة قـــد تكمـــن لـــيس يف الســـلعة يف حـــد ذا

ـا، مثـل قـق منهـا، تنــوع تصـنيع، الـربح احملالالتكلفـة، التصـميم، تكنولوجيـا : أو أكثـر مـن عناصـر تـرتبط 
  ؛إخل...  االستخدامات، شبكة التوزيع املستخدمة يف بيع السلعة

  ّزيـــادة املبيعـــات، زيـــادة حصـــة املؤسســـة يف الســـوق، توســـيع (حتقيـــق األهـــداف التســـويقية للمؤسســـة  إن
تتوقـف علـى مـا ) وغريهـا، السوق، حتقيق رضا املسـتهلك، تـدعيم املركـز التنافسـي أو خلـق ميـزة تنافسـية

 .ه من سلع جديدة أو تطوير السلع احلاليةتقدم
  ::تصنيف المنتجاتتصنيف المنتجات  --22

. نــَتجوهــذا مــرتبط بشــكل مباشــر بنــوع امل ال شــك يف أن هنــاك اخــتالف كبــري يف أســاليب تســويق املنتجــات،
  : ما يليها أمه، حسب جمموعة من املعايرينتجات وهذا ما جيعل من الضروري تصنيف امل

  : 7يهفوجند  :جالتصنيف على أساس المنتَ  -أ 
  ّالسـتخدامها عـرب فـرتات زمنيـة طويلـة نسـبياً   املسـتهلكيشـرتيها الّـيت وهي تلك السلع  :رةالسلع المعم

 ؛هو االرتفاع النسيب يف أسعارهاها ز أهم ما مييّ و  .إخل... كأجهزة االستخدام املنزيل والسيارات
  ّة اسـتخدامات احـد أو عـدّ يشـرتيها املسـتهلك السـتخدام و اّليت وهي تلك السلع  :رةالسلع غير المعم

  ؛إخل... وأمثلة تلك السلع املشروبات الغازية، الصابون، املواد الغذائية. حمدودة
 بشكل السلع هذه تتميز :الخدمات  ّ  النشاطات املصرفيةتها من أمثل، و ا سلع غري ملموسةأساسي بأ

  .إخل... اإلدارية واحملامنيواملستشفيات واالستشارات  التصاالتوالربيد وا التأمني وشركات والسياحية
 :8ويتضمن هذا التصنيف على: التصنيف على أساس الغرض من شراء السلعة -ب 

 يقوم اّليت و  ،السلع االستهالكية هي تلك السلع امللموسة فإنّ  ،كما سبق القول :السلع االستهالكية
  :ة أنواعإىل عدّ ها وميكن تصنيف .املستهلك بشرائها بغرض االستهالك النهائي

 امللح، : يتم شراؤها دوريًا وبأقل جمهود ممكن، مثلاّليت السلع  وهي :سهلة المنال أو الميسرة سلعال
 ؛إخل... احللويات، واألدوات املدرسيةاحلليب، ، بزالسكر، اخل

 بعدما يقوم املستهلك بدراسة وحبث ومقارنة السلع املعروضة من حيث ئها ويتم شرا :التسوق سلع
ا وتص ا وشكلها وسعرها، ومن أمثلة هذه السلع املالبس واألثاثمناسبتها وجود   ؛إخل... ميما

 زة وفريدةمتلك بعض اجلاذبية اخلاصة من خالل خصائص متميّ اّليت هي السلع  :السلع الخاصة، 
  ؛ةخاصعالمات وغالباً ما حتمل . عليهالحصول ل جهد خاص بذل على املستهلك تشجعاّليت و 
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 ـا ي وه :ا المستهلكيبحث عنه الالّتي  السلع السلع ال يعرف املستهلك الكثري عنهـا، أو قـد يعلـم 
ـــل. ولكـــن ال يقـــوم عـــادة بشـــرائها ـــوع الســـلع واملنتجـــات املبتكـــرة، مث األجهـــزة : ويتضـــمن هـــذا الن

 . إخل... الكهربائية بالليزر أو املوسوعات العلمية
 ة أنواعإىل عدّ ها ميكن تقسيم :السلع الصناعية:  

 ؛ ديد والنحاستها احلومن أمثل يف إنتاج سلعة ما، تدخل جزئياً أو كلياً اّليت  املواد وهي :الخام المواد 
 ولكن على عكس املواد  وهي تدخل أيضاً جزئياً أو كلياً يف إنتاج السلعة، :المواد المصنعة واألجزاء

 ؛وداخلام يكون قد دخل عليها بعض العمليات اإلنتاجية، ومن أمثلتها خيوط الغزل واجلل
 مثل خطوط اإلنتاج والقوة احملركة  ،"التجهيزات اآللية الرئيسة"حتتوي التجهيزات على  :التجهيزات

  ؛جديدة سلع إنتاج يف وتساعد طلب، على بناء غالباً  جتنتَ اّليت و  ،ميكانيكية وإنشاءات األساسية
 ســهيل العمليــات ال تــدخل يف إنتــاج الســلعة التامــة الصــنع، ولكــن تســتعمل لت وهــي :مــواد التشــغيل

  .إخل... اإلنتاجية، مثل الوقود والزيوت ومواد النظافة والشحوم
  ::مفهوم مزيج المنتجاتمفهوم مزيج المنتجات  --33

ّــ  .9"معّينــةتقــوم املؤسســة بإنتاجهــا وتســويقها يف فــرتة زمنيــة اّلــيت مجيــع املنتجــات " :هيُعــرف مــزيج املنتجــات بأن
 .10"يف السوق تقوم املؤسسة بعرضهااّليت خطوط املنتجات  ُتَكَون جمموعـــةاّليت تلك الرتكيبة ": هف على أنّ يعرّ كما 
  .11"املقرتحة للبيع من طرف املؤسسة والسلعجمموعة التشكيالت " :هبأنّ  ف كذلكويعرّ 

خـط املنتجـات مت تعريفـه مـن قبـل، ومفهـوم الّـيت  )Mix des produits(كما جيـب التفرقـة بـني مـزيج املنتجـات 
ااّليت  )La Gamme( التشكيلةأو  ّ علـى مسـتوى  يوجـد ارتباطـاً فيمـا بينهـا سـواءً الّـيت مـن السـلع  جمموعة: "تعّرف بأ

 ّ موعة من املستهلكني أو املشرتين الصناعيني، أو على مستوى منافذ التوزيع، اهلدف السوقي، أي أ ا تباع لنفس ا
ه يف عناصــــر املــــزيج التســــويقي هنــــاك تشــــاب أي يــــتم توزيعهــــا بــــنفس املنافــــذ، أو تســــعريها بــــنفس األســــاليب، أي أنّ 

  .12"املصاحب لتقدميها
  :13هي ،على ثالث عناصر أساسيةاملنتجات مزيج  هذاوينطوي 
 فعلى سبيل . ة بإنتاجها وتقدميها إىل املستهلكنيؤسستقوم املاّليت عدد خطوط املنتجات  هو :االتساع

بإنتاج  أخرىمؤسسة بينما تقوم  ،أجهزة الكمبيوتربإنتاج خط واحد هو ؤسسات تقوم إحدى امل املثال
  الثالجات؛ة خطوط للمنتجات، وهي املصابيح الكهربائية، أجهزة الراديو، موّلدات كهربائية، عدّ 
 اتنتجها املؤسسة بداخل كل اّليت يشري إىل عدد املنتجات  :العمق وحيقق  ،خط من خطوط منتجا

  باينة؛للمؤسسة الوصول إىل قطاعات سوقية جديدة وتلبية حاجات مت
 د به مدى وجود عالقة أو رابطة بني عناصر املزيج، مبعىن آخر، يقصد به يقص :أو التناسق طاالرتبا

املنتجات، وذلك على أساس  خطيشتمل عليها اّليت الرتابط أو العالقة املوجودة بني املنتجات  درجة
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التجانس  درجة فإنّ  "الشامبوب" تتعلق ما خط يف جالنهائي، فعندما تكون مجيع عالمات املنتَ  االستخدام
  .يف خط آخر) إخل... شامبو، كرمي شعر، بلسم، صبغة شعر" (العناية بالشعر"أكرب من منتجات 

          ميكــن اســتخدامه يف حتديــد درجــة االرتبــاط هــي بواعــث االســتعمال، أو طــرق التوزيــعالّــذي  واألســاس
هذا املزيج أمكن حتقيق اسم للمؤسسة وتدعيم هذا  ما زاد االرتباط بنيفكلّ  .إخل... اإلنتاج متطلبات أو

  .االسم يف جمال معّني 
، فزيـادة درجـة االتسـاع ميّكـن مـن معّينـةبأبعاده الثالثة حيقق أهـدافاً تسـويقية نتجات مزيج امل وميكن القول بأنّ 

لوصــول إىل امؤسســة بينمــا حيقــق العمــق لل. وتقــدمي منتجــات تــدور حــول احتياجــات املســتهلك طيبــةحتقيــق مسعــة 
مـا كلّ نتجـات  مـزيج املمـا زاد االرتبـاط بـني وأخـرياً كلّ . قطاعات سوقية جديدة وتلبية االحتياجات املتباينة للمسـتهلك

  .وتدعيم هذا االسم يف جمال معّني  ،حتقيق اسم للمؤسسة أمكن
  ::ججستراتيجية المنتَ ستراتيجية المنتَ المرتبطة بإالمرتبطة بإ  قراراتقراراتالال  --44

  :14ميكن تلخيص أمهها كما يلي ،ج تتضمن جمموعة قراراتاملنتَ  إسرتاتيجية إنّ 
 ــزاً مــن أمســاء أو كلمــات أو توقيعــاتوهــو  : التجاريــة قــرارات خاصــة بالعالمــة         كــل مــا يأخــذ شــكًال ممّي

أو نقـوش أو أيّـة إشـارة أخـرى أو جموعـة مــن  أو حـروف أو أرقـام أو رسـوم أو رمـوز أو أختـام أو صـور
  ؛متييز منتجات أيّاً كان مصدرها استخدامهااإلشارات إذا كانت تستخدم أو يراد 

 ـــيت وهـــي جمموعـــة األنشـــطة  :قـــرارات التغليـــف والتعبئـــة وغالفهـــا لســـلعة ـــتم بتصـــميم إنتـــاج عبـــوة ااّل
عليـه املسـتهلك قبـل أن حيكـم  حيكـمالّـذي الصورة املرئية للسلعة، وهـو الرمـز الغالف د ويع .اخلارجي

ا  ؛عن السلعة ذا
 مـن املنـِتج أو البـائع بـأّن السـلعة سـوف تعمـل مـا جيـب أن تعملـه،  وعدعبارة عن  وهو :قرار الضمان

حيصـل الّـيت الوعـود الصـرحية أو الضـمنية بعبارة أخرى، هو . للشراء االطمئنانتعطي للمستهلك  وهي
تتعّلق بأداء املنَتج، حبيث يصبحان مسؤولني عن أي خلـل اّليت من املنِتج أو املوزع، و  املستهلك عليها

  ؛طبقاً للتعليمات احملددة سلفاً  استخدامهث يف املنَتج نتيجة عّيب حيد أو
 مع املستهلك ال جيب أن تـنقطع العالقة إذال يتجزأ من العملية التسويقية،  وهو جزء :الخدمة قرار. 

جيرى تقدميها مع السلعة، لتسهيل وصوهلا إىل املستهلك، ومن اّليت اخلدمات اإلضافية  جمموعةفهو 
  .على السلعة أجل ضمان رضاءه

  :  :  المنتجات الجديدةالمنتجات الجديدةاالبتكار السلعي و االبتكار السلعي و   --55
ا  عـد مـن املسـائل احليويــة واملهمـة لنجـاح املؤسسـة واســتمرارها هـوتالّــيت و  ،أحـد القـرارات اهلامـة إنّ  مـدى قــدر

مـن حيـث درجـة اخلـربة يف السـوق، ومـن حيـث درجـة اجلـدة بالنسـبة  إليهـا ظـريُناّليت على تقدمي املنتجات اجلديدة، و 
  :15ويف هذا جند األنواع التالية .لمؤسسةل
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 ؛جديدة مل تكن معروفة من قبل ختلق أسواقاً اّليت وهي  :منتجات جديدة بالمرة  
 ؛ذه املنتجات تسمح للمؤسسة من دخول األسواق القائمة فعالً اّليت و  :خطوط منتجات جديدة  
 ىل املنتجـات املماثلـة املوجـودةحيث يتم إضافة منتجات جديـدة إ :إضافة إلى خطوط المنتجات القائمة، 

  تسوقها املؤسسة؛اّليت و 
 ــا القائمـــة : ومراجعــة المنتجــات الموجــودة تحســين حيــث تقــوم املؤسســة بإدخــال حتســينات علــى منتجا

  ؛وحذف املنتجات عدمية املردودية
  َدة حاليـاً وهذا عن طريـق توجيـه املنتجـات املوجـو  ):إعادة تموضعه(ج من السوق إعادة تحديد موقع المنت 

 ؛معّينةلتخدم أسواق جديدة أو الرتكيز على أجزاء حمددة من أسواق 
  َولكن بأقل تكلفة بإدخال حتسينات يف أساليب  ،ج للسوقتقدمي نفس املنتَ  :جتخفيض تكلفة إنتاج المنت

  .وطرق اإلنتاج والتسويق
بإحــدى  ةاجلديــد اتطــرح املنتجــاملؤسســات تعمــل علــى حتقيــق أهــدافها بالنســبة ل أنّ ومــا جتــدر اإلشــارة إليــه، 

  :اإلسرتاجتيتني التاليتني
 رت بعض املنتجات وتقوم طوّ اّليت و  وهذا بالبحث عن مؤسسات أقل منها حجماً  :التملك إستراتيجية

ا الّ  معّينةبالكامل أو شراء عالمة جتارية  بشرائها املؤسسة احلصول على  أو ين طوروها أصالً ذمن أصحا
  ؛معّينةنتجات حق الرتخيص بتصنيع م

 من خالل وحدة خاصة  ا داخلياً وهذا بتطوير املؤسسة منتجات جديدة بنفسها، إمّ  :التطوير إستراتيجية
الدراسات  إلجراء متخصصة حبثية مؤسسات أو باحثني مع التعاقد طريق عن خارجياً  أو والتطوير، بالبحث
  .املطلوبة

  :نمية منتجات جديدة ما يليإىل إطالق وتاملؤسسة تدعو اّليت ومن أهم األسباب 
  َــت ــاة كــل من ــه دورة حي ــة لبقــاء واســتمرار املؤسســة ، ممّــمعّينــةج ل يف ا يســتدعي إطــالق منتجــات متتالي

 ؛السوق
 حاجــات ويتحقــق ذلــك مــن خــالل تقــدمي منتجــات تشــبع  للرحبيــة، أساســي حمــدد اجلديــد نــَتجامل عتــربي

 ورغبات املستهلكني؛
  ؛يف السوق التنافسي هام مركز تدع، و النمو للمؤسسة أهدافحتقيق 
  من تعدد اختيارات وتفضيالت املستهلكني؛ اجلديدةتزيد املنتجات  
  إلعـــادة ؤسســـات تضـــع قيـــود علـــى امل حلمايـــة املســـتهلك احلكوميـــةنقـــص املـــوارد وزيـــادة التـــدخالت

ا وابتكار منتجات جديدة  تصميم تمع، و يئةصديقة للبمنتجا  .حتقق يف نفس الوقت رفاهية ا
ميكــن توضــيح أبرزهــا مــن مراحــل عــّدة ج اجلديــد وإطالقــه متــر بعمليــة تطــوير املنــتَ مــا ينبغــي التنويــه لــه، هــو أّن و 

  : خالل الشكل التايل
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  المراحل المختلفة لتطوير وإطالق المنتجات الجديدة :)17(الشكل رقم 
  

       
  
  

Source : Philip Kotler & Bernard Dubois, Marketing Management, 10ème édition, (Paris : Publi-
Union, 2000), P 356. 

  :16ج اجلديد كاآليتتصر للمراحل املختلفة لتطوير وإطالق املنتَ ميكن تقدمي شرح خم وإمجاالً 
من اخلطوات اهلامة  أفكار جديدة عن السلع واخلدمات على احلصول يعترب :الجديدة األفكار عن البحث .1

لكن إجياد عدة .خدمات جديدة، مرغوبة من املستهلكني يف السوق املستهدفة أو واألساسية لتطوير سلع
 ويتم احلصول على تلك األفكار. ضرورة متريرها مجيعها ملرحلة التطوير األويل أو التقدمي للسوق ال يعين أفكار

 اقرتاحات العاملنيو مثل قسم األحباث والتطوير، قسم التسويق، ة، من املصادر الداخلية للمؤسسا اجلديدة إمّ 
   ؛ني، وأصحاب االخرتاعات وغريهمواملديرين، أو أّن من مصادر خارجية كاملستهلكني، واملوزعني، واملنافس

من املنطقي أن  ، وبالتايلنتجاتما يتوفر لدى اإلدارة أفكار عديدة عن امل غالباً  :أو غربلة األفكار تصفية .2
لكل فكرة من وجهة نظر املؤسسة  جتري عملية تنقية هلذه األفكار عن طريق حتليل نقاط القوة والضعف

ا، وخصائص الس     ؛وق املستهدفةونطاق عملها وإمكانا
سيقدم للمستهلك اّلذي ج ، أي وصف للمنتَ منوذجفاألفكار جيب أن ُحتول إىل  :تنمية واختيار النموذج .3

 يف السوق؛ ويكون جذاباً 
ج وتنميته من حيث الشكل املنتَ  مواصفاتهذه املرحلة حتديد  يف ويتم :التسويقية اإلستراتيجية إعداد .4

هذا إىل جانب . ج وأخرى متعلقة باألداءئص متعلقة باستعمال املنتَ والغالف واللون، باإلضافة إىل خصا
 ؛والتسعري والتوزيع، والقرارات الفرعية داخل كل إسرتاتيجية جضرورة إعداد اإلسرتاتيجيات اخلاصة بالرتوي

جلديد ج االقيام بتقدير مبدئي عن مبيعات املنتَ  وبعد السابقة، البيانات على باالعتماد :االقتصادي التحليل .5
  ؛ج بصورة تقريبية حّىت يتسّىن املضي يف اخلطوات اخلاصة بتقدميه إىل األسواقميكن حتديد رحبية املنتَ 

صول وجتربته للتحسني من جودته الوظيفية واحل الختبارهوهنا يتم حتويل املفهوم إىل منوذج : جإعداد المنتَ  .6
  خل؛إ... فامسه، التغلي ج،قبول لدى املستهلكني باختيار املنتَ على ال

دف هذه اخلطوة إىل حتديد إمكانية جناح املنتَ : يالسوق ختبارالا .7  عن طريق اختبار ، وهذاسوقياً ج اجلديد و
 ممثلني للسوق أو املوزعنينة من املستهلكني من خالل إجراء البحوث على عيّ ه املتعلقة ب التسويقية اجلوانب
ــــفعالية تق :مثل ،خالل قياس عدد من اجلوانبويتم اختبار السوق من  .ج فيهسيباع املنتَ اّلذي  ــ ـــ ــ ــ ـــ  ج، ـــدمي املنتَ ـ

البحث عن 
 األفكار اجلديدة

بلة تصفية أو غر 
 األفكار

تنمية واختيار 
 النموذج

إعداد اإلسرتاتيجية 
 التسويقية للمنَتج

 االقتصادي حليلالت إعداد املنَتج االختبار السوقي للسوق املنَتج تقدمي
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       ؛خلإ... فعالية احلوافز املقدمة للوسطاءه، فعالية اإلعالن، رأي املستهلكني يف خصائص
ق بعد ج اجلديد، ويتم تقدميه إىل السو وهي اخلطوة األخرية يف ختطيط وتنمية املنتَ  :إلى السوق جالمنتَ  تقديم .8

  . األخذ بعني االعتبار نتائج االختبارات التسويقية وتعديلها إذا لزم األمر
  ::التسعيرالتسعيرستراتيجية ستراتيجية إإ  --66..22

تؤثر على جناح املؤسسة، وتستمد أمهية قرار التسعري ليس اّليت  اإلسرتاتيجيةأحد أهم القرارات  التسعري يعترب
ن ميتد ليشمل األداء الكلي للمؤسسة، فباإلضافة إىل من تأثريه على املزيج التسويقي كأحد عناصره، ولك فقط

ال ومؤثر جلذب مستهلكني جدد للمؤسسة قرارات التسعري يف زيادة الرحبية، فيمكن استخدامه كعنصر فعّ  مسامهة
  . ه يعترب عامًال حمدداً ملردودية املؤسسةمن السلع، كما أنّ  معّينةبالنسبة ألنواع 

         يدفعها املشرتي نظري حصوله على السلعةاّليت القيمة النقدية أو العينية ": هأنّ على يف السعر تعر  وميكن
إلرضاء  توليفة من املنتجات املقبولة يتطلب إنفاقه، جللباّلذي املقدار النقدي : "هأنّ  على يُعرف كما .17"اخلدمة أو

موعة من املستهلكني املعينني يف إطار مادي ونفسي معط   . 18"ىحاجة 
   يتحملها الفرد يف سبيل احلصول على السلعةاّليت مقدار التضحية املادية واملعنوية : "هعلى أنّ أيضًا  عرفوي 

  .19"أو اخلدمة
يدفعه املستهلك نظري حصوله على )ومعنوي(مقدار نقدي  هو السعر أنّ  ،السابقة التعاريف من ستنتجيُ  اوممّ 
  .ج من جراء عملية مبادلةمنافع منتَ 

 :20التالية النقاطيف  األعمال خاصة ملؤسساتتسعري ة الوتكمن أمهي
  ّملقابلة الطلب أو تصرفات املنافسني؛  وتعديالً  اً تغريّ  التسويقي السعر من أسهل وأسرع عناصر املزيج إن  
  ًنـت بعـض الدراسـات جهـة نظـر فئـة مـن املسـتهلكني، فقـد بيّ و علـى اجلـودة مـن  يعد ارتفاع السعر مؤشرا

  إجيابية بني السعر واجلودة؛هناك عالقة  بأنّ 
 وجود عالقة بني السعر ومقدار إيرادات املؤسسة وأرباحها؛  
 يعد السعر أحد جماالت التنافس بني املؤسسات .  

  :  :  أهداف التسعيرأهداف التسعير  --11
 هـدافاأل هـذه تكـون أن جيـب لذلك .التسعري قرارات حتديد يف هام عامل التسعريية األهداف اختيار عملية تعترب

ّ  املؤسسة دوتتأكّ  واضحة،   :21األهداف هذه ضمن ومن .التسويقية األهداف وخاصة اخلاصة، أهدافها مع تناسبت اأ
 وتندرج ضمنه جمموعة ، يعترب هدف الربح أكرب مؤثر يف قرارات التسعري حيث :متعلقة بالربح أهداف

 : أهداف فرعية كما يلي
 تنظيم األرباح؛ 
  ؛ج وإتاحته للمستهلك املنتَ يتم إنفاقها على توفرياّليت تغطية التكاليف  
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 ؛حتقيق أهداف أصحاب رؤوس األموال من عملية االستثمار  
 زيادة التدفقات النقدية.  

 تشمل هذه األهداف ما يليو  :أهداف متعلقة بالمبيعات:  
 ؛زيادة كمية الوحدات املباعة  
 ؛املبيعاتزيادة اإليرادات املتحققة من ، أي مبعىن زيادة القيمة النقدية للوحدات املباعة 
 زيادة احلصة السوقية. 

 خاصة مبواجهة املواقف  ةسياسة سعريإتباع إىل  املؤسسة أحياناً  فتهدف :أهداف مواجهة الموقف
   :خالل من اجلديدة
 وضمان والءه؛ التوجه حنو املستهلك 
 ؛هدف البقاء واالستمرارية 
 للمؤسسة؛ احلصة السوقية سنيأو حت/ احملافظة على  
 لدى املستهلكني؛ احملافظة على صورة املؤسسةو  ةمواجهة املنافس 
 إخل... تغطية جزء من النفقات. 

  :  :  التسعيرالتسعير  طرقطرق  --22
  : 22وهيللتسعري، تقنيات أو طرق ز بني ثالث يّ مبكن أن من

  :، مهاويوجد طريقتان :لفةالتسعير على أساس التك -أ 
  وتظهر بالعالقة التالية :التكاليف الكليةطريقة: 

  هامش الربح+  يةالكل التكاليف= السعر 
الثابتــة منهــا يتحملهــا املنــتج إلنتــاج ســلعة مــا، اّلــيت جممــوع التكــاليف  متثــلالتكــاليف الكليــة  حيــث أنّ 
ـــا  .واملتغـــّرية ـــذي ، و فيتضـــمن العائـــد املناســـب واملعقـــول ،هـــامش الـــربحأّم مئويـــة مـــن  كنســـبة يتحـــدداّل

  .أو كنسبة حتقق عائد معني على االستثمار التكاليف
 على نسبة التكاليف الكلية إىل اإليراد  تعتمد أساساً اّليت و  :ة المردودية أو نقطة التعادلطريقة عتب

التكاليف، أي ما يسمى  ميكن أن يغطياّلذي احلجم من خالله ملؤسسة اعرف تتمنه اّلذي و  ،الكلي
 .اإليراد الكلي مع التكاليف الكلية ىساو يتاّليت بنقطة التعادل 

  :دل باستخدام املعادلة اآلتيةوميكن حساب نقطة التعا
  

   = نقطة التعادل                               

 :ةالتسعير على أساس المنافس - ب 
ــولكنه يتطلب متابعة ما يق ،من أسهل األساليب املستخدمة يف حتديد السعر يعترب هذا األسلوب ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ   وم به ــــ

 التكاليف الثابتة
 التكلفة المتغيرة للوحدة –سعر بيع الوحدة 
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أعلـى  م، فقد حتـدد املؤسسـة نفـس أسـعار املنافسـني، أو قـد تضـع أسـعاراً على أسعاره املنافسون والوقوف
وذلك حسب مقتضيات احلالة والظـــروف، وميكـن اسـتخدام املعلومـات عـن أسـعار  ،أو أقل من أسعارهم

  .ج كأساس لوضع سعر يتالءم مع ظروف املؤسسة وأهدافهااملنافسني مع تكلفة املنتَ 
 :المحتمل التسعير على أساس الطلب - ج 

فـإذا زاد الطلـب ارتفـع  ج ال على تكاليفـه،املنتَ على طلب الظل هذا األسلوب على مستوى  يف التسعري يرتكز
ج وحتديـد ويشرتط يف استخدام هـذا األسـلوب حتديـد وتقيـيم الطلـب علـى املنـتَ  والعكس صحيح، سعر،ال

  .ات يف سعره إىل التغريّ ج معّني متثل مدى استجابة الكمية املطلوبة من منتَ اّليت ، و السعريةمرونته 
 :التسعير على أساس القيمة المدركة - د 

ه، يف التسعري يعتمد على دراسة القيمة املدركة من قبل جديداً  املؤسسة املتوجهة حنو املستهلك أسلوباً  تتبىن
  .يتخذ على أساسها قرار الشراءاّليت و 

 يكون على أساس إدراكه دائل املتاحةمفاضلة املستهلك للب أنّ  هوهلذا األسلوب األساسي  االفرتاض إنّ 
 يتوقعاّليت بني جمموعة من املنافع  الفرق: "ذه األخريةحيث يقصد ، جللقيمة املقدمة إليه من املنتَ 

  ."الكليةته املستهلك احلصول عليها من السلعة أو اخلدمة املقدمة إليه وتكلف
  : : إستراتجيات التسعيرإستراتجيات التسعير  --33

ال يف التـأثري علـى ميكـن أن تسـتخدمها املؤسسـة، وتلعـب دور فّعـالّـيت ري العديد من اسـرتاتيجيات التسـع هناك
  :فيما يلي ذه االسرتاتيجياتميكن تلخيص أهم هو . سلوك املستهلك

 :)Ecrémage(ستراتيجية كشط السوق إ - أ 
ويتم حتديد سعر  ج،يف السوق املتباينة حسب فئات الدخل ومرونة الطلب على املنتَ  اإلسرتاتيجيةهذه  تتبع

ج على املنتَ  يهمها احلصولاّليت و  ،الفئة األوىل يف السوق إىل السعر هذا يوجه حبيث ،اجلديد جللمنتَ  رتفعم
تنعدم بالنسبة هلذه الفئة يتم ختفيض  وعندما تقل الفرص البيعية اجلديدة أو .23مهما كان السعر مرتفعاً 

يتم التخفيض باستمرار لكسب فئات تليها يف السوق، وهكذا اّليت للفئة  حبيث يكون مالئماً  ،السعر
  .جديدة

 :  )Pénétration( ستراتيجية االختراق السوقيإ - ب 
زأ حسب الدخل اإلسرتاتيجية هذه إتباع من املؤسسة دف  إىل احلصول على حجم كبري من السوق غري ا
ا بتحديد وهذا الطلب، مرونة أو دف أسعار منخفضة ملنتجا  حصةرب من احلصول على أك اجلديدة، 

  .24بسرعة ةسوقي

                                                
  ت وتكالیف الطاقة والتكالیف ولكن باإلضافة إلى ذلك تتضمن تكلفة الوق ،ج فقطالتكلفة الكلیة مقدار األموال المنفقة للحصول على المنتَ بال یقصد

  .جالمعنویة المقدمة في سبیل شراء المنتَ 
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  :قيادة السعر إستراتيجية - ج 
هزين باعتباره قائداً عام من قب بشكل مقبول معّني  زجمهّ  هنالك يكون عندما تتجسداّليت و  لألسعار،  ل بقية ا

  . 25يف السوق حيدد سعراّلذي ه هو حيث إنّ 
  :األسعار السائدة إستراتيجية - د 

  تتفادى حدوث ارتفاعًا يف السعر عنارها دون تغيريات حّىت حتاول اإلبقاء على أسعؤسسات امل بعض هناك
املستوى املقبول من طرف املستهلكني، ويف هذه احلالة قد تكون التغريات يف احلجم أو احملتوى لكي 

  . 26وتظهر هذه السياسة بصفة خاصة يف حالة السلع االستهالكية سهلة املنال .السعر نفس على حتافظ
  :الترويجيالتسعير  إستراتيجية -ه 

) السعر، الرتويج(ان وهذان املتغريّ . أن السعر عنصر يف املزيج التسويقي، فغالباً ما يتناسق مع الرتويج باعتبار
تتجه ناحية الرتويج، ومن أمثلة التسعري الرتوجيي  السعرية اإلسرتاتيجية كانت إذا األحيان بعض يف يرتبطان

  .27واخلصم السيكولوجي والتسعري النفسي،، هو التسعري اجلذاب، وتسعري األحداث اخلاصة
  :أسعار البقاء إستراتيجية - و 

ا بطريقة جتعل بعض املؤسسات من امل العديد جند بينما خترج من ضوء ؤسسات األخرى القوية تسعر منتجا
ا بطريقة تضمن هلا فقط  –وخاصة الصغرية احلجم  –ؤسسات من امل العديد فإنّ  املنافسة، تسعر منتجا

يف ؤسسات التكاليف أو اخنفاض الطلب، أو الضغوط الثقافية قد جتعل بعض امل فزيادة .السوق يف ءالبقا
ا تسعر معّينة مرحلة   .األزمة وتعود األمور إىل الظروف الطبيعية متر حّىت  نسبياً  منخفض ربح امش منتجا

        ::ردود الفعل من تغييرات السعرردود الفعل من تغييرات السعر  --44
 وخصوصاً  ،تغيري السعر فهناك ردود أفعال لكل من تتعامل معهم أي مؤسسة يف السوق بتعديل أو قيام عند

  .املنافسني واملشرتين
  :رد فعل المنافسين - أ 

 ق بالعواملفهو يتعلّ  ة عوامل،رد فعل املنافسني يعتمد على عدّ  تقرر املؤسسة تغيري السعر فإنّ  عندما
 درجة تشبعهو  حصة السوقدرجة جتانس السوق، (، عوامل جتارية )اإلنتاج سعة وشروط(االقتصادية 

األهداف، طرق اختاذ ( ق بالسلوكياتوحتليلها إىل عوامل تتعلّ  ،)قوة حتمل اخلسائر(عوامل مالية  ،)إخل...
  ).إخل...املعلومات  حجمالقرار، 
 ،)حبوث العمليات(نظرية األلعاب  :مثل ،تقنيات تستعمل لتقدير نتائج التخفيض يف السعر ةعدّ  وهناك

  . 28تسمح بدمج ردود أفعال املنافسنياّليت و  ،تشجرة القراراو 
  : رد الفعل المؤسسة - ب 

ية ؟         السوقته هل يريد رفع حص خفض املنافس من أسعاره جيب على املؤسسة توضيح أسباب ذلك، إذا
ـــ، ولكي تواجه املؤسسة خفض سعر املنافجيب تقييم خصائص هذا التغّري ؟ لدى  تصريف خمزونهأو  ـــ ــ ــ    ســـ



 مولود    حواس:  األستاذ                                                                                            تسويق        ضرات في المحا

97 

  : ، هيال بد عليها أن تنتهج وتتبع ثالث إسرتاجتيات
 احملافظة على أسعارها دون ردود أفعال أخرى؛  
  ّات أخرى للمزيج التسويقي؛احملافظة على األسعار واملواجهة مبتغري  
 ختفيض أسعارها.  

  : ردود أفعال المشترين - ج 
  :أنّ  وهذا عن طريق ،ة أوجهاحلاصلة يف اخنفاض األسعار بعدّ  اتيرتجم املشرتون التغريّ 
  َ؛دةج املباع ال يباع بطريقة جيّ املنت  
 ؛املؤسسة تواجه صعوبات مالية  
 اخنفاض يف اجلودة.  

  :، أمههاا ارتفاع سعر املنتجات فيفسر بطرق متعددةأمّ 
  َ؛كبرياً   ج يشهد طلباً املنت  
  َعاليةوجودة  ج ذو قيمةاملنت.  

لسعر  ج، كما يعترب املستهلك حساس جداً لمنتَ إذن ترجع ردود أفعال املشرتين إىل طبيعة تصورهم ل
أكرب من  بائع أن يقرتح على املستهلك سعراً املنتجات املرتفعة السعر أو ذات الشراء املتكرر، فيستطيع ال

  .ج وتكاليفه النهائية حمدودةهذا املنتَ  أسعار املنافسني بتوضيح أمهيته، وهو ما من شأنه إقناعه على أنّ 
ود الفعل من طرف املنافسني أو املشرتين، فقد تلجأ إىل إدارة السعر حبيث يتالءم مع ولتجنب املؤسسة رد

ا أسعار بإدارة وهذا ،السوقية الفئات مجيع وهذا من خالل ، للظروف السوقية وفقاً  السعر تعديل على فتعمل ،منتجا
  .خلإ...للمناطق اجلغرافية  ز السعري وفقاً التميّ التقسيط، سياسة اخلصومات، 

  ::التوزيعالتوزيعستراتيجية ستراتيجية إإ  --66..33
ه ميـد املسـتهلك بإشـباعات خمتلفـة حيـث أنّـ ج،التوزيع من العناصر األساسية يف املزيج التسـويقي ألي منـتَ  يعد

أي سـلعة مبتكـرة  وتسـتند أمهيـة التوزيـع علـى منطـق مـؤداه أنّ . ج يف املكان والوقت املناسـبنينتيجة حلصوله على املنتَ 
باع بسعر جذاب قد ال تعين أي شـيء للمسـتهلك إال إذا كانـت متاحـة لـه عنـدما يريـدها يف زة ومعلن عنها وتومتميّ 

 .   املكان والوقت املناسبني
ــذي  النشــاط" :هالتوزيــع علــى أنّــ فيعــرّ و  ــتِ  يســاعد علــى انســياب الســلع واخلــدماتاّل         ج إىل املســتهلكمــن املن

: شــملالتوزيع يفــ .29"مــن خــالل قنــوات التوزيــع املالئمــنيالوقــت وبالكميــة والنوعيــة و  ،املســتعمل بكفــاءة وفعاليــة أو
ــــيت األنشــــطة الضــــرورية  كافــــة" ــــَتج اّل ــــدفق املن ــــة و مــــن مكــــان تضــــمن ت ــــاول اإنتاجــــه إىل غاي             ملســــتهلكضــــعه يف متن
   .30"املستخدم أو

وذلك عن طريق  الصناعي،ي إيصال املنتجات إىل املستهلك النهـــــائي أو املشرت  عملية: "هعلى أنّ كما يعّرف 
  . 31"يتم عن طريقها خلق املنافع الزمانية واملكانية واحليازية للسلعاّليت جمموعة األفراد واملؤسسات 
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مـن  متخصص هدفه األساسـي إيصـال املنتجـات نشاط هو التوزيع أنّ  القول ميكن ،املقدمة التعاريف خالل من
رغبـــات لتلبيـــة يف الوقـــت واملكـــان املناســـبني، و وهـــذا بالكميـــة والنوعيـــة  مل،املنـــِتج أو املـــورد إىل املســـتهلك أو املســـتع

  .وحاجات املستهلك
        ::أهمية التوزيعأهمية التوزيع  --11

  :ميكن ذكر أمهها فيما يلياّليت ، و للمستهلكقدمها ياّليت املنافع ية التوزيع يف أمهتكمن 
 املــكان املالئم واألقرب من املستهلك، وتنشأ هذه املنــفعة نتيجة إتاحة املنَتج وتوفريه يف :المنفعة المكانية 

 هذا ألنّه يرغب دائما يف احلصول على ما حيتاج إليه بأيسر الوسائل وبأقل اجلهود املمكنة؛
 حيتاجه فيه؛اّلذي  الوقت يف املستهلك فيه يرغباّلذي  املنَتج يتوفر عندما املنفعة هذه تنشأ :الزمانية المنفعة 
 زيع املنـفعة الشكلية للسلع عندما يقوم املـــنِتج أو الوسيط بتجزئتها وبيعها يضيف التو : الشكلية المنفعة

  يف عبوات بأحجام تتالءم ورغبات املستهلكني؛
 له، فالوسطاء  أو حيازته جمتلكه للمنتَ  نتيجة املستهلك يدركهااّليت  القيمة وهي :والحيازة التمليك منفعة

  .32 القناة التوزيعيةيقومون بتسهيل نقل امللكية من عضو آلخر يف
جتعل املنَتج متوافرًا يف املكان والزمان املناسبني وبالكميات املــطلوبة إّمنا اّليت إّن التوزيع من خالل هذه املنافع 

  . 33يسهم إنشاء القيمة للزبون
    ::سياسات التوزيعسياسات التوزيع  --22

دمات يف املكــان والزمــان ميكــن التفرقــة بــني سياســتني للتوزيــع تقــوم املؤسســات مــن خالهلــا بتــوفري الســلع واخلــ
  :، وهذا كما يلياملباشرغري سياسة التوزيع سياسة التوزيع املباشر أو  اعتمادويتم ذلك من خالل ، املناسبني

  ::سياسة التوزيع المباشرسياسة التوزيع المباشر  --أأ  
املنِتج ببيع منتجاته مباشرة إىل املستهلك النهائي أو املستخدم الصناعي دون االستعانة بالوسطاء،  قيامبه  عيننو 

وهناك  .34بذلك فإّن املنفذ التوزيعي املعتمد يف هذه احلالة يعترب من أقصر املنافذ التوزيعية على اإلطالقو 
  :الة، ومنها ما يليهذه احل ميكن استخدامها يفاّليت بعض الطرق 

  طـواف متـاجر ميلكهـا أو الربيـد أو ال طريـقيقـوم املنـِتج ببيـع منتجاتـه إّمـا عـن  :بالنسبة للسلع االستهالكية
ـــع اآليل علـــى أو اجلمـــع بـــني أســـلوبني أو أكثـــر مـــن هـــذه  35منـــازل املســـتهلكني أو البيـــع باهلـــاتف أو البي

  ؛األساليب، حيث أّن لكل أسلوب مزاياه وعيوبه والظروف املناسبة الستخدامه
  شــر مــن يــتم توزيــع الســلع الصــناعية إىل املشــرتي الصــناعي بطريقــة التوزيــع املبا :بالنســبة للســلع الصــناعية

 .مندويب البيعأو  املعارض املتخصصة :خالل طريقتني، مها
  ::التوزيع غير المباشرالتوزيع غير المباشر  سياسةسياسة  --بب  

خيدمها املنتجون مبا ال اّليت نتيجة التساع األسواق  املؤسسات منتجات تصريف يف الوسطاء استخدام أمهية ظهرت
ـــوهلذا فإّن التوزيع غري املباش .كاملستهل مع املباشر اتصاهلم خالل من األسواق هذه تغطية من معها يتمكنون ــ   ر ــ
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حيث يزداد طول هذه األخرية كّلما زاد عدد  ،36ج واملستهلكبالوسطاء كحلقة وصل بني املنتِ  االستعانة يعين
  .احللقات الوسيطية بينهما

  ::قنوات التوزيعقنوات التوزيع  --33
ــا ّ ن يف تسـهيل تــدفق الســلع جمموعــات املؤسسـات واألفــراد الّـذين يشــاركو : "ميكـن تعريــف قنـاة التوزيــع علـى أ

  .37"واخلدمات، وذلك يف حركتها من املنِتج إىل املستهلك أو املستخدم
ا تعّرف كما ّ وتعّرف أيضًا  .38"عرب خمتلف املؤسسات التجارية أو اإلنتاجيةتسلكه السلعة اّلذي  الطريق" :بأ

ا ّ يق السلع واخلدمات، ويتضمن ذلك الوحدات عن طريقها تسو  يتماّليت  التنظيمية الوحدات جمموعة عن عبارة" :بأ
 .39"الوكالء واملوزعني سواًء كانوا جتار مجلة أو جتزئة: تقع خارج نطاقها، مثلاّليت التنظيمية داخل املؤسسة وتلك 

يتضح لنا أّن قنوات التوزيع إمنا هي عبارة عن جمموعة األنشطة املادية والتـجارية  السابقة، التعاريف خالل من
تعمل على انسياب السلع واخلدمات بعد االنتهاء من عملية اإلنتاج إىل غاية وصـوهلا اّليت األفراد واملؤسسات وكذا 

  .إىل الزبون املستهدف
ذه القنوات، وتتمثل اّليت  املمّيزات خالل من التوزيع قنوات أمهية وتكمن حيصل عليها املنِتج نتيجة االستعانة 

  :أهم هذه املمّيزات يف اآليت
 إّن املنِتج قد ال تتوافر لديه اإلمكانيات املادية الكافية للقيام بوظيفة التوزيع؛  
  حّىت ولو كانت املؤسسة لديها اإلمكانيات املادية الكافية للقيام بوظيفة التوزيع قد تفضل استثمار هـذه

  األموال يف جماالت أخرى تذر عائداً أكرب من األموال؛
 ـــذا إّن الوحـــدات التنظيميـــة املتخ صصـــة يف جمـــال التوزيـــع غالبـــاً مـــا يكـــون لـــديها اخلـــربة العلميـــة للقيـــام 

  النشاط بدرجة عالية من الكفاءة مقارنة باملؤسسة نفسها؛
  من وجهة النظر االقتصادية يتمثل الدور األساسـي ملنافـذ التوزيـع يف حتويـل املنتجـات غـري املتجانسـة إىل

 .أشياء هلا قيمة ويرغب فيها املستهلك
فإّن قناة التوزيع هي أكثر من جمرد مسلك للمنِتج يصرف من خالله منــتجاته، بل هي وسيلة أساسية  كلذل

ذا املعىن ميكن رؤية قناة الــتوزيع بوصفها خط إنتاج آخر منخرط،  إلضافة قيمة جديدة للمنَتج املسّوق عربها، و
حيصــل عليها الزبون ممّا يسمح بإنشاء جمموعة اّليت ة إنتاج اخلدمات اإلضافي يف بل نفسها السلعة إنتاج يف ليس لكن

تتضمن مالئمة املكان، زمن انتظار النقل، التسليم، اّليت يطلق عليها اسم نواتج اخلدمات، و اّليت من القيم لديه، و 
   .التجميع، التجزئة، التخزين

  : ناف، هيميكن تصنيف منشآت التوزيع أو الوسطاء إىل ثالثة أص هأنّ  ،واجلدير بالذكر
ــا، مثــل ّجتــار : : الوســطاء التّجــارالوســطاء التّجــار -أ  م بشــكل مطلــق مث يبيعو وهــم الّــذين يشــرتون الســلع وتــؤول إلــيهم ملكيــا

  . التجزئة وجتار اجلملة
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 الوسطاء اّلذين يتعاملون بشراء املنتجات من املنتجني واملوردين وإعادة توزيعها إىل  همو : تّجار الجملة
ــني جتزئة ووكال جتار من آخرين وسطاء ـــ ــ ــ ء ومساسرة، وال يقوم هؤالء التجار بالتوزيع مباشرة إىل املستهلكــ

  ؛واملستعملني
 إىل  بيعها إلعادة اجلملة تاجر أو تشرتي السلع االستهالكية من املنِتجاّليت املنشأة وميثلون : التجزئة تّجار

  .40مباشرة باملستهلك النهائي تلتقييت الّ و  التوزيع، حلقات يف األخرية احللقة مبعىن أي .النهائي املستهلك
 وهم خيتلفـون عـن يلعب السماسرة والوكالء دوراً كبرياً يف توزيع املنتجات، :الوظيفيون الوسطاءالوسطاءأو  الوكالءالوكالء - ب 

ا مـن املنـِتج والتجزئـة اجلملة ّجتار  يف أّن ملكيـة السـلعة ال تنتقـل إىل السمسـار أو الوكيـل أثنـاء عمليـة انسـيا
أو املشرتي الصناعي، بينما تنتقل ملكيـة السـلعة مـن املنـِتج إىل كـل مـن تـاجر اجلملـة  النهائيإىل املستهلك 

أّن السماسرة والوكالء يقومون ببيع السلعة نيابة عن املنِتج نظري عمولة،  كما. وتاجر التجزئة نتيجة لشرائها
  . عبينما حيصل تاجر اجلملة والتجزئة على هامش ربح نظري قيامه بتصريف السل

تساعد املنتجني يف عمليات التوزيـع، وكذا اّليت وهي املؤسسات   ::أو المسهلونأو المسهلون  الخدميةالمؤسسات المؤسسات  -ج 
ا يف أداء بعض الوظائف التوزيعية، ومن أمثلة هذه ، عمليات البيع والشراء نظرًا لتخصصها وكذا كفاء

، الوسطاء املاليني، وكذا املؤسسات، مؤســسات النقل والتخزين، الوكاالت اإلعالنية، مكاتب الدراسات
  .41إخل...مؤسسات التأمني 

  ::شبكات التوزيعشبكات التوزيع  --44
ّ  التوزيع شبكة تعريف ميكن تعمل على اّليت جمموع قنوات التوزيع مبا فيها القصرية والطويلة منها، و : "ا على أ

  :اخلصوص ذاوهناك ثالثة بدائل متاحة  ."وتدفق السلع من املنتج إىل املستهلك النهائي انسياب تسهيل
  ::))LLaa  SSttrraattééggiiee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  iinntteennssiivvee((إستراتيجية التوزيع الشامل أو المكثف إستراتيجية التوزيع الشامل أو المكثف   --أأ  

وتناسب هذه اإلسرتاتيجية أكرب عدد ممكن من املنافذ التوزيعية املتاحة يف السوق،  يف جاملنتَ  عرض ذلك ويتضمن
شراءها، ودرجة والء املستهلك  تكرار ،املنخفضة بأسعارها تتصفاّليت و  والضرورية، امليسرة االستهالكية السلع

هلا حمدود، وليس لديه استعداد لبذل جهد من أجل احلصول عليها، فإذا مل جيد سلعته يف أقرب متجر من 
  . 42سكنه فإنّه وبسهولة يتحّول لشراء سلعة أخرى منافسة

  ::))LLaa  SSttrraattééggiiee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  sséélleeccttiivvee((إستراتيجية التوزيع االنتقائي أو المحدود إستراتيجية التوزيع االنتقائي أو المحدود   --بب  
بدًال من  من خالل عدد حمدود من املنافذ التوزيعية واملنتقاة بعناية السلعة بتوزيع املنِتج قيام اإلسرتاتيجية هذه وتعين

تتطلب معرفة خاصة من أجل اّليت اإلسرتاتيجية السلع وتناسب هذه . منها كما يف احلالة السابقة عدد كبري
ق وبعض السلع اخلاصة، حيث تزيد درجة تفضيل ووالء املستهلك واالستعمال والصيانة كسلع التسوّ  البيع

  . 43معّينةلعالمة جتارية 
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  ::))LLaa  SSttrraattééggiiee  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  eexxcclluussiivvee((إستراتيجية التوزيع الوحيد أو المعتمد إستراتيجية التوزيع الوحيد أو المعتمد   --جج  
يدخـل ها يف ظل، و معّينةباالعتماد على موزع وحـيد لتوزيع سلعـته يف سوق  املنتــِجوفقًا هلذه اإلسرتاتيـجية يقوم 

  .C. de franchise44)( أو عقد امتياز (C. de concession)عقـد وكالة  شكل يف املـوزع مع اتفاق يف املنــِتج
الباهظة الثمن وذات يف سوق املستهلك النهائي خاصة لبعض املنتجات سرتاتيجيـة وتستخدم هذه اإل

وقد يفضل املنِتج هذه . وخدمات ما بعد البيع جد خاصة تتطلب متابعةاّليت و  العـايل، والفين التـقين املسـتوى
اإلسرتاتيجية أيضاً عندما يكون املوزع لديه القدرة على القيام بوظيفة التخزين، وبإمكانه القيام بأداء خدمات 

  .45الرتكيب واإلصالح بعد إمتام عملية البيع، إىل جانب قدرته املالية ومسعته يف السوق

  ::رويجرويجستراتيجية التستراتيجية التإإ  --66..44
بـل تتعـداها إىل إبـالغ . األنشطة التسويقية ال تتوقف بإعداد املنتجـات، تسـعريها، واختيـار منـط التوزيـع هلـا إنّ 

وإمــدادهم باملعلومــات  ج املؤسســةن هلــم مصــلحة يف منــتَ وإقنــاع املســتهلكني احلــاليني واحملتملــني، املــوزعني وغــريهم ممّــ
ا، وهذا ا ومبنتجا حيـث يعتـرب املـرآة والنشـاط التسـويقي اهلـام املـدرك مـن طـرف  ،ليـة الـرتويجمن خالل عم املتعلقة 

 .ة أوجه حسب قدرات املؤسسة وأهدافهايتم بعدّ اّلذي و  ،العمالء
    ::مفهوم الترويجمفهوم الترويج  --11

دف إثارة النشاطات املتعلقة بتزويد املستهلك مبعلومات عن مزايا املنتَ  جمموعة" :هبأنّ  الرتويج ميكن تعريف ج 
  .46"عن منتجات املنافسني ودفعه إىل الشراءه إقناعه بتمايز اهتمامه و 

 الاستخدام لكافة اجلهود واألساليب الشخصية وغري الشخصية ألخبار العميل الفعّ " :هكما يُعرف على أنّ 
  .47"معها بالتعامل وإقناعه منها، االستفادة وكيفية وخصائصها مزاياها وشرح ؤسسةامل قدمهاتاّليت  السلع أو اتباخلدم
عمليات  لتسهيلاالتصال باألفراد واملؤسسات، بصورة مباشرة أو غري مباشرة  عمليات" :هأنّ  على كذلك ويعرف
  .48"أفكار أو خدمات أو سلع املنتجات تلك كانت سواء املؤسسة، منتجات لقبول واإلقناع، التأثري خالل من التبادل

وبالتايل تنشيط  ،وحثهم على احلصول عليه ،جفهم باملنتَ االتصال باآلخرين وتعري" :هعلى أنّ  أيضاً  يعرف كما
   .49"الطلب وزيادة املبيعات وحتقيق األرباح للمؤسسة من خالل وسائل االتصال

جمموعــة اجلهــود التســويقية املتعلقــة بإمــداد املســتهلك باملعلومــات عــن  هــو الــرتويج وممــا تقــدم ميكــن القــول، أنّ 
ـــزايـــا اخلاصــة مبؤسســة واملامل ا عـــن غريهــا مـــن املانتجا ـــا وإقناعــه مبقـــدر األخـــرى بإشـــباع نتجــات ، وإثـــارة اهتمامــه 

  .دف دفعه إىل اختاذ قرار بشرائها مث االستمرار يف استعماهلا يف املستقبلاحتياجاته، وذلك 
احلاجة سامهت إىل حد كبري يف تبلور اّليت هناك جمموعة من العوامل والظروف اإلشارة إليه، هو أّن  جتدر وما

 :50للقيام بالنشاط الرتوجيي، ومن أهم هذه العوامل
 تساهم يف حتقيق االتصال  معّينةيتطلب وسائل وأدوات اّلذي ، األمر ستهلكنيتباعد املسافة بني املنتجني وامل

  والتفاهم الالزمني بينهما؛
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  ِج واملسـتهلك باشـر بـني املنـتِ ج واملستهلك وزيادة عددها، فأصـبح االتصـال املتنوع احللقات الوسيطية بني املنت
  ؛متعذراً يف الكثري من املؤسسات ألسباب خمتلفة

  ّالتطور العلمي والتكنولوجي أدى إىل زيادة كبرية يف الطاقة اإلنتاجية والقدرة زيادة حجم اإلنتاج، حيث أن 
  ؛اإلنتاج هذاصريف  تا أدى بالتايل إىل احلاجة إىل القيام بنشاط تروجيي للمسامهة يفعلى اإلنتاج الكبري، ممّ 

 بنجاح   التصال جعل من النشاط الرتوجيي أمرًا يف غاية السهولة مقرتناً إلعالم واا جمال يف التكنولوجي التطور
  ؛والسلع أو اخلدمات املنتجة لديها ؤسساتكبري يف التعريف بامل

 ا ترتب على ذلك تجات، ممّ انتقائي يف عملية اختيار املنستهلك امل جعلت املؤسسات بني املنافسة شدة زيادة
  ؛املستهلكذا االهتمام باالتصال التسويقي 

 تمع والتأثري عليهم يف عملية استهالكهم ملنتجات  رفع ا، كما معّينةمستوى الوعي لدى ا ، تتصف بندر
  مها؛هو احلال يف ترشيد استخدام املياه والكهرباء والغاز، حيث تظهر احلاجة املاسة إىل التعقل يف استخدا

  إعالم وإقناع وتذكري املستهلكني باملنتجات، فاالتصال التسويقي يقدم املعلومات وخيرب املستهلكني بكل ما
ا، وأسعارها وأماكن توفرها، فضالً  هو عن تشجيع  جديد مستحدث من املنتجات، خصائصها ومواصفا

ا من وقت آلخر؛   اجلمهور على اقتناء املنتجات، وكذلك تذكريهم 
 الرتوجيية د للرسالةصورة املؤسسة من خالل اإلعداد اجليّ  حتسني. 
    ::ييالترويجالترويج  المزيجالمزيج  --22

يسعى كل منها إىل املسامهة يف حتقيق اهلدف العام للرتويج وهو إعالم  عناصر، ةعدّ  من الرتوجيي املزيج يتألف
  :والتأثري على املستهلك لتحقيق عملية التبادل، وهذه العناصر هي

 ـدف التـأثري  اتصال غري شخصي يتم تنفيذها بواسطة جهة معلومة عملية وهو :اإلعالن مقابل أجر مـدفوع 
املطبوعــات، االنرتنــت، اإلعــالن يف الصــحف، التلفزيــون، اإلذاعــة، : ومــن أمثلتهــا. 51املســتهلك ســلوك علــى

 . خلإ... ، اإلعالن يف أماكن الشراءاتإشارات العرض يف الطرق
 ن خطوات املقابلة الشخصية واملواجهة املباشرة، اهلادفة لتعريف وإقناع جمموعة م عن عبارة :الشخصي البيع

 شخصي اتصالأي هو  .52يف العمل البيعي متخصصني بيع رجال بواسطة اخلدمة أو السلعة لشراء املستهلكني
 .التبادل عملية إلمتام حماولة يف واملشرتي البائع بني
 ــدف إىل إثــارة طلــب املســتهلك مــن ناحيــة وحتســني اّلــيت  الرتوجييــة األنشــطةجمموعــة مــن  :تنشــيط المبيعــات

ــة أخــرى التســويقي األداء ـ، انيــة، البيــع بالتقسيطــااهلــدايا، العينــات  املســابقات،: مــن أمثلتهــاو . 53مــن ناحي
 .خلإ...التخفيضات واخلصومات 

 جهود خمططـة ومرسـومة  فهي .ةاملؤسس أو جاملنتَ  عالمة صورة حتسني إىل اهلادفة األنشطة مجيع :العامة العالقات
العالقات العامة هي : أو كما قال أحد الباحثني ؛54إقامة التفاهم املستمر بني املؤسسة ومجاهريها منها يقصد
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الرعايــة، جملــة املؤسســة،  تقــارير ســنوية،و  ومــن أمثلتهــا نشــرات يف وســائل اإلعــالم، نــدوات. إســرتاتيجية الثقــة
 .خلإ... املؤمترات الصحفية ، وجبات األعمال،األحداثالتكفل ب

 وذلك عن طريق نشر أخبار 55جاالنتعاش غري الشخصي للطلب على املنتَ ه ويقصد ب :أو الدعاية النشـر ،
ا وسياستها يف وسيلة اإلؤسسة ومعلومات عن امل ا يف توسعا الت، (عالم املختلفة ومنتجا الصحف، ا

 .56أي نفقاتوهذا دون أن تتحمل املؤسسة  ،)إخل... اإلذاعة
 فيه جمموعة من الوسائل غري التقليدية من أجل احلصول على  تستعمل تفاعلي، تسويق هو :المباشر التسويق

فهو . 57تكون استجابته سريعةاّلذي بني املؤسسة والزبون، و  وسيط بغياب ويتمّيز ممكن، جهد بأقل استجابة
تستعمل يف ذلك  وهي ،58لومات الستهداف الزبائنمجيع امللفات واملع باستغالل تقوم شخصية، جتارية عالقة

الرسائل ، )أو عرب الفاكس(التسويق املنسوخ  ،التسويق الربيدي ،لوجهالبيع وجها  :أمهها من عديدة، تقنيات
التسويق املباشر ، التسويق عرب اهلاتف، الكتالوجات عرب البيع ،القصرية الرسائل ،الصوتية الرسائل ،االلكرتونية

 .خلإ... ل اإلعالموسائعرب 

  :يرتوجيلمزيج الليلخص اجلدول املوايل خصائص العناصر الرئيسية و 

  خصائص العناصر الرئيسية للمزيج  الترويجي: )06(جدول رقم 
 النشر العالقات العامة  البيع الشخصي  تنشيط المبيعات اإلعالن الخصائص

مباشر وغري   غري مباشر  طريقة االتصال
 مباشر

 وجهاً (مباشر 
 غري مباشر مباشر وغري مباشر )وجهل

  منتظم  مدى االنتظام
 يف وقت معّني 

قصري / ظريف(
  )املدى

 منتظم منتظم
منتظم لبعض 
السلع ذات 

 القيمة للمجتمع

لنوعية  وفقاً (مرن   المرونة
 )الزبائن

لنوعية  وفقاً (مرن 
  )الزبائن

لنوعية  وفقاً (مرن 
 )الزبائن

لنوعية  وفقاً (مرن 
 )الزبائن

كم خارج حت
 رجال التسويق

المعلومات 
  المرتدة

 ال نعم نعم  نعم ال

الرقابة على 
  مضمون الرسالة

 ال نعم نعم نعم نعم

التكلفة 
  للشخص

  منخفضة
ختتلف حسب 
نوعية الزبائن 
  ونوعية السلعة

ختتلف حسب  عالية
 ال تكلفة نوعية الزبائن
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  : : رويجرويجإستراتجيات التإستراتجيات الت  --33
  :يتني ختتلف الفلسفة وراء كل منهما، وذلك على النحو التايلتروجي إسرتاتيجيتنيوميكن التفرقة بني 

  : : ((LLaa  SSttrraattééggiiee  PPuusshh))إستراتيجية الدفع إستراتيجية الدفع   --أأ  
 يليه يف احللقة إىلاّلذي يف ظل هذه اإلسرتاتيجية حياول كل طرف من أطراف قنوات التوزيع تشجيع الطرف 

اً ينتجها مستخدماّليت يف جمموعة السلع ج حياول إقناع تاجر اجلملة بالتعامل املنتِ  أي أنّ  .59السلعة ترويج
من السلع  معّينةفهو يهدف إىل إقناعه باحلصول على كميات  .عليه للتأثري الشخصي البيع جهود ذلك يف

اّلذي و  ،لتصريفها، وبنفس األسلوب يقوم تاجر اجلملة بالتأثري على تاجر التجزئة للتعامل يف هذه السلع
 .هلك واستمالته للشراءيقوم بدوره بالتأثري على املست

))إستراتيجية الجذب إستراتيجية الجذب   --بب     LLaa  SSttrraattééggiiee  PPuullll)) : :  
ج تشجيع وإثارة الطلب مستخدمًا يف ذلك اإلعالن وتنشيط املبيعات على حياول املنتِ  اإلسرتاتيجية هذه ظل يف

ويف هذه . ويرتتب على ذلك وجود طلب على السلعة بكميات كبرية من طرف املستهلكني، واسع نطاق
اّلذي يطلبها بدوره من تاجر اجلملة، و اّلذي و  ،قوم املستهلكني بطلب السلعة من تاجر التجزئةاحلالة ي

  . ج لتصريف السلعة بطلب كميات كبرية منهايقوم باالتصال باملنتِ 
 ، وهذاهذه اإلسرتاتيجية مبالغ طائلة على اإلعالن، وخاصة يف التليفزيون تتبعاّليت  ؤسساتامل معظم وتنفق
م تفوق كثريًا منتجات املنافسة ع املشرتي احملتمل بأنّ إقنا  دف يف  وينحصر دور البيع الشخصي .منتجا

  .60وضمان تسليمها يف املواعيد املتفق عليها ،االتصال باملوزعني وتسلم الطلبيات
ا يعرف ، وهو ممن هاتني اإلسرتاتيجيتني معاً  مزجياً ميكن للمؤسسة أن تستعمل وما ينبغي التنويه له، أنّه 

أن تقوم باإلعالن  ج لدى الوسطاء، قبلحتاول أن توفر املنتَ  فهي، (La stratégie mixte)باإلسرتاتيجية املختلطة 
طرح منتجات جديدة، وعندما تكون ميزانية االتصال التسويقي  حالة يف جنده كثرياً  ما وهذا النهائي، لمستهلكل عنه

  .املتاحة مهمة
  ::تحديد ميزانية الترويجتحديد ميزانية الترويج  --44

 قدف. تواجه إدارة املؤسسة يف ختطيطها للنشاط الرتوجيياّليت ترب حتديد ميزانية الرتويج أحد القرارات اهلامة يع
جيب شراؤها، ولكن يصعب عليها حتديد كمية اّليت ميزانية املصنع أو اآلالت  حتدد أن اإلدارة على السهل من يكون

  :61الرتويج ميزانيةحتديد  طرقر فيما يلي ميكن ذكر أهم وأشهو . اإلنفاق على الرتويج
 أســاس نســـبة مئويــة مـــن علــى وتتحــدد امليزانيـــة  ،حيـــث تعتــرب الطريقــة البســـيطة :مـــن المبيعــاتمئويــة  نســبة

ّ لكن ما يعيبها و  املتوقعة، أو السابقةاملبيعات  ، ولـيس العكـس الـرتويج بنشـاط للقيام أساس املبيعات جتعل اأ
 يؤثر على ختطيط التسويق بشكل عام؛اّلذي  ، ة من سنة ألخرىوهو ما جيعل هذه امليزانية متغريّ 
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 يقوم هذا املدخل على افرتاض أساسي مـؤداه أن اهلـدف النهـائي للـرتويج هـو توليـد  :مدخل التوازن الحدي
الّـــذي اإلنفــاق علـــى الـــرتويج جيــب أن يـــتم ويســـتمر إىل النقطــة أو احلـــد  هلــذا املـــدخل فـــإنّ  الــدخل، وطبقـــاً 

اإلنفـاق يسـتمر إىل أن نصـل إىل  أنّ ي أ. إليراد احلـدي املتولـد عـن الـرتويج مـع التكلفـة احلديـةيتساوى فيه ا
  ؛يتوقف عندها الرتوجيي عن إضافة أرباح للمؤسسةاّليت النقطة 

 م :على أساس المنافسين على وهذا  ،تقوم املؤسسة بالنظر إىل خربة املنافسني يف جمال الرتويج وحماكا
وسلبية هذه الطريقة عدم األخذ  .بعه غالبية املؤسسات يعرب عن احلكمة اجلماعية للقطاعما تت اعتبار أنّ 

 خبصوصية وضع املؤسسة ووضع منافسيها؛
 مع  طويلة األجل للرتويج يف االعتبار، ويتعامل املدخل املنافع يأخذ هذا :مدخل العائد على االستثمار

  ؛اً له عوائده طويلة األجلاإلنفاق على الرتويج باعتباره إنفاقاً استثماري
 يقوم مدير التسويق بتحديد ميزانية الرتويج يف ضوء  الطريقةوطبقًا هلذه  :االعتماد على التقدير الشخصي

 فيها خماطرة؛ أنّ  الرغم من سهولة هذه الطريقة يف تقدير امليزانية، إالّ  خربته وتقديره الشخصي، وعلى
 حصة املؤسسة من السوق تساوي  على افرتاض مؤداه أنّ يقوم هذا املدخل  :مدخل الحصة من السوق

 ؛حصتها من إمجايل املبالغ النقدية املدفوعة على الرتويج على مستوى الصناعة ككل
  ت بتخصيص ميزانية للرتويج على قدر ؤسساكوسيلة أخرى تقوم بعض امل :كل ما يمكن تحمله  - مدخل

عرب عن عدم فهم العالقة بني تكلفة الرتويج ي هأنّ  جراء إالّ من سهولة هذا اإل وبالرغم .لديها املتاحة األموال
  ميكن أن تظهر يف السوق؛اّليت وقد تؤدي إىل عدم االستفادة من بعض الفرص  ونتائجه،

 األهدافميزانية الرتويج جيب أن حتدد يف ضوء  يقوم هذا املدخل على أساس أنّ  :المهام /مدخل الهدف 
ز هذه الطريقة باملوضوعية والفعالية إذا أحسن تطبيقها، ومت توفري ويج، وتتميّ من خالل الرت ا املطلوب حتقيقه

 .املعلومات الالزمة إلعدادها
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  :سابعالفصل ال

  أنواع التســـويق
: سـع ميدانـه علـى بعـدينات ،أصبح فيه النشاط التسويقي يف املؤسسة لـه مكانـة أساسـيةاّلذي نفس الوقت  يف

ـــادين ، مـــن جهـــة داخـــل املؤسســـة ـــد مـــن مي ـــة غـــزوه لعـــدد متزاي ـــث توســـعت نشـــاطاته وتنوعـــت، ومـــن جهـــة ثاني حي
   .النشاطات
يتنــاول هـذا الفصــل أمههــا علــى ســبيل ، هأنـواع عديــدة منــز اليــوم بــني هلــذا التوســع يف وظــائف التسـويق منّيــ تبعـاً 

  :املثال ال احلصر كما يلي

  ::ق الدوليق الدوليالتسويالتسوي  --77..11
التسويق الدويل ميارس خارج حدود  خيتلف مفهوم التسويق الدويل عن مفهوم التسويق احمللي، غري أنّ  ال

أن معظمها متقاربة وتنتهي إىل نفس املعىن، ومن  ة تعاريف للتسويق الدويل، إالّ الدولة الواحدة، ولقد أعطيت عدّ 
  :أهم هذه التعاريف نورد ما يلي

  ّفيعر "Cateara" تساعد على تدفق سلع املؤسسة اّليت أداء األنشطة التجارية " :لتسويق الدويل على أنّها
ا إىل املستهلكني أو املستخدمني يف أكثر من دولة واحدة  .1"وخدما

  أّما"Croué "وتركيز أهداف املؤسسة اجتاه الفرص ، موجه لالستغالل األمثل للموارد مسار: "هبأنّ  فهعرّ ف
 .2"ق العامليةاسو املتاحة يف األ

 هودات التسويقية املوجهة إلشباع حاجات املستهلك خارج احلدود: "كما يعّرف على أنّه  جمموعة ا
تعمل فيها الشركة املنتجة ألغراض اّليت اجلغرافية للمركز الرئيسي للشركة األم، أي يف بيئة تسويقية غري 

  .3"قيق استقرار وحل املشكالت وغريهـاحتقيق األهداف التسويقية املخططة من أرباح ومبيعات، وحت
  ّاكتشاف حاجات املستهلك وإشباعها على املستوى الدويل مبستوى أفضل من : "أيضًا على أنّه فوعر

 .4"الدوليةاجلهود والنشاطات التسويقية يف ظل قيود أو متغريات البيئة  وتنسيق والدوليني، احملليني املنافسني
  ّفويعر "Kotler "مبتكر للبحث عن  ال يعدو كونه عبارة عن نشاط ديناميكي": ويل على أنّهالتسويق الد

 .5"والوصول إىل هذا املستهلك وإشباع رغباته ،ز بالتفاوت والتعقيداملستهلك القانع يف سوق تتميّ 

ق التسوياّليت يف ح يتضح جليًا أن فلسفة التسويق ووظائفه ال ختتلف كثرياً  التعاريف السابقة، علىستنادًا ا
يتم من اّلذي الوحيد يكمن يف احمليط فاالختالف  ،الدويل، فالفلسفة التسويقية واحدة وكذا اجلوهر والتسويق احمللي

  .خالله ممارسة خمتلف فعاليات وأنشطة التسويق
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  ::أوجه التشابه واالختالف بين التسويق الدولي والتسويق المحليأوجه التشابه واالختالف بين التسويق الدولي والتسويق المحلي  --11
ز ما مييّ  أنّ  ويق احمللي، فمبادئ التسويق هي واحدة، إالّ ال خيتلف يف مفهومه عن التس التسويق الدويل إنّ 
 هذا الفرق. ل موجه ألكثر من دولة، بينما اآلخر موجه لدولة واحدةاألوّ  الدويل عن التسويق احمللي، أنّ  التسويق

ة عند التوجه تواجه املؤسساّليت هو السبب يف كل التعقيدات والصعوبات أنّه  للوهلة األوىل، إالّ  يبدو بسيطاً  اّلذي
  :6إىل األسواق اخلارجية، فالتسويق الدويل أكثر صعوبة من التسويق احمللي لألسباب التالية

  ّدف التكي   ؛ف معهايفرض التسويق الدويل على املؤسسة القيام بتحليل دقيق للبيئة الدولية 
  ّ؛ابةوالقيام بعمليات التخطيط والرق ،ب التسويق الدويل مهارات تسويقية كبريةيتطل 
 ؛وتطوير منتجات جديدة لألسواق الدولية ،حيتاج إىل جمازفة كبرية من حيث االستثمار ودخول األسواق 
 ـــدفع وحتويـــل  مواجهـــة ـــديون وطـــرق ال ـــة، والســـيما فيمـــا خيـــص حتصـــيل ال ـــق كبـــرية يف األســـواق األجنبي عوائ

 .إخل...العمالت واحلماية بأشكاهلا املتعددة 

  ::دوافع التسويق الدوليدوافع التسويق الدولي  --22
إىل ضرورة توسيع نطاق أعمـاهلا يف األسواق الدوليـة،  ةؤسستدفـع املاّليت لـة من األسباب أو الدوافـع مج هناك

  :7ومن أهم هذه الدوافع نذكر ما يلـي
 وقلة املنافذ أو عدم منوها، يدفع  احمللية وزيادة املنافسة، السوق ضيق إنّ  :السوق المحلية أو تشبعها ضيق

 ؛سواق جديدة والتوجه حنو األسواق اخلارجيةاملؤسسة إىل البحث عن أ
 ا  معظم املؤسسات تسعى إىل حتقيق أهداف إنّ  :الربح والنمو عن البحث الربح والنمو من وراء عمليا

 ، وخاصة إذا كان العائـد على االستثمار يف هذا السوق أعلـى من السوق احمللي؛التجارية السوق اخلارجي
 قد يؤدي العمل يف التجارة الدولية إىل حتقيق استقرار يف  :يعات واإلنتاجاالستقرار في حجم المب تحقيق

املؤسسات عن طريق التصدير قد تتغلب على تذبذب الطلب احلاصل  فبعض، املبيعات واإلنتاج حجم
اّليت ات على التغلب على املتغريّ  ؤسسةامل يساعد قد األسواق يف العمل عفتنوّ  احمللية، السوق يف سلعها على

  ؛د حتدث يف سوق ماق
 املستغلة يف املوارد والفائضة عن غري اإلنتاجية القدرة الستخدام الرغبة إنّ  :اإلنتاجية الفائضة القدرة استغالل 

وبالتايل  ملواردها، األمثل االستخدام لتحقيق اخلارجية األسواق يف للعمل املؤسسة حتفز قد احمللية السوق حاجة
  ؛سيؤدي إىل رفع املستوى التنافسي للمؤسسة يف السوق احمللية واخلارجيةاّلذي تكاليف اإلنتاج  ختفيض

 اّليت فتح أسواق جديدة أو تطويرها يعد إحدى االسرتاتيجيات التسويقية  إنّ  :جدورة حياة المنتَ  إطالة
جل إطالة عمر حياة السلعة، فكما هو أ من التكنولوجية للسلع املنتجة وخاصة املؤسسات، بعض تنفذها

اّلذي ففي الوقت  مراحل من احلياة، وهي الظهور، النمو، النضج مث االحندار، ةعدّ بالسلع متر  أنّ  وفمعر 
فيه السلعة قدمية أو قبل أن تصل إىل مرحلة االحندار يف السوق احمللية، تقوم املؤسسة بالعمل على  تصبح

  ؛إجياد أسواق جديدة
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 نّ ألن املؤسسات إىل وجود فرص هلا يف أسواق التصدير م الكثري تتوصل :الملتمسة غير األجنبية الطلبيات 
ا من  أثارت فضول األفراد يف اخلارج من خالل إعالنات املؤسسة يف الصحف التجارية العاملية أو منتجا

تتلقاها اّليت  أو عن طريق شبكات االنرتنيت، وبالنتيجة تكون نسبة كبرية من الطلبيات املعارض خالل
 نابعاً  يكون التصدير يف هذه احلالة يتوافق مع وجود حمرض خارجي وال أفبد ملتمسة، غري املصدرة املؤسسة

 ؛من أعماهلا هامشياً  نشاطاً  وبالتايل فالتصدير ال ميثل إالّ  التصدير، يف املؤسسة وإدارة الرغبة عن
 وترجع إىل األسباب التالية: الحماية من المنافسيـن:  

 ؛م من أنشطة املنافسنيمتابعة الزبائن يف اخلارج حلمايته 
 التكاليف، من خالل االستفادة من األيدي العاملة الرخيصة،  اإلنتاج األجنيب لتخفيض استخدام

 واملواد األولية أو الطاقة؛
 يف بعض األحيان، تكون املنافسة يف السوق األجنبية أقل درجة من السوق احللي؛ 
 البلد املضيف، بدًال من التصدير املكلف يف  من خالل إقامة املشاريع يف األسواق األجنبية محاية

 بعض األحيان؛
 قيام املنافسني باإلنتاج احمللي؛ 
 احلصول على التكنولوجيا واملعرفة اإلدارية من خالل اإلنفاق على مشاريع البحث والتطوير؛ 
 ستقرة لغرض احلصول أو احلفاظ على مبيعات وعوائد م متنوعة جغرافية مناطق يف التوزيع نطاق بتوسيع

 .ومن مث اهلروب من املنافسة ،حيث يكون هناك فائض يف اخلارج الوطين، االقتصادي الركود فرتات يف
 خاصة )املدير( قرار االنفتاح على األسواق اخلارجية يرتبط بشكل كبري بسلوك املسّري  إنّ  :دوافع المدير ،

 هذا الدافع ينطلق من .حيات املديركون قرارات التصدير تكون من صال،  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف
 يتقن لغات أجنبية، له معرفة حول التصدير، يكون مطلع على األوضاع يف اخلارج،اّلذي  شخصية املدير

 ؛وكذا حبه للتجديد واجتياز املخاطر ،فكره متفتح
  رتفعة، أو أية متنع املؤسسة من ممارسة أعماهلا يف السوق احمللي، كفرض ضرائب موجود معوقات بيئية متعددة

 قيـود قانونية أخرى صادرة من قبل الدول؛
 تعد الفرص التسويقية املتوفرة يف األسواق اخلارجية حافزاً  :األسواق الخارجية في التسويقية الفرص جاذبية 

استغالهلا يعتمد على مدى  أنّ  املؤكد فمن للعمل يف األسواق واستغالل هذه الفرص، املؤسسة لدفع قوياً 
الظروف االقتصادية إىل جانب ، ؤسسة على توفري املوارد الضرورية لالستفادة من هذه الفرصامل قدرة

 االستفادة من اإلعفاءات اجلمركية والضريبية املقدمة، و االستقرار السياسييف البلد املضيف، ك والسياسيـة
 .إخل...

 أو تحقيق قوة إداريـة في  خالل التسويق الدولي، من قـوي تنافسي مركز تحقيق المؤسسات بعض تستهدف
  .شركات البرتول، واملقاوالت، والكمبيوتر: ، مثلاتخاذ القرارات
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  ::التسويق الدوليالتسويق الدولي  بعادبعادأأ  --33
  :8فيما يلي" Terpstra & Sarathy, 1997" عّدة أبعاد، يلخصها الدويللتسويق ل

 :اكتشاف وتحديد حاجات المستهلك الكوني - أ 

حيث تساعد هذه البحوث على ، خالل حبوث التسويق الدويلاملستهلك وحتديدها من  حاجات اكتشاف ميكن
ويف هذا  .وحتديد مدى اختالفها من سوق آلخر ،فهم حاجات ورغبات املستهلكني يف األسواق املختلفة

حبيث يشكل كل قطاع ، قيام املؤسسة بتقسيم السوق الدويل إىل قطاعات ضرورة األمر يتطلب أيضاً  السياق
إىل ذلك ضرورة فهم أوجه التشابه واالختالف بني كل قطاع أو كل جمموعة من  باإلضافة تسويقي، هدف

 .املستهلكني يف الدول املختلفة
  :إشباع حاجات المستهلك الكوني  - ب 

حسـب ) الـرتويج والتوزيـع، األسـعار(هذا أقلمة أو مواءمة السلع واخلدمات وباقي عناصر املـزيج التسـويقي  يتطلب
تنميـة قاعـدة معلومـات تسـويقية عـن  باإلضافة إىل .لدول واملناطق املختلفةحاجات املستهلكني باخصوصية 

ونقــــل  وكــــذلك قنــــوات توزيــــع مالئمــــة والتغلــــب علــــى مشــــكالت التســــعري والتكلفــــة والتصــــنيع، املســــتهلكني
التكنولوجيــا وغــري ذلــك، كمــا جيــب مراعــاة أن تكــون األســعار منخفضــة وكــذلك التكــاليف، وبالنســبة للســلع 

 .ملتطلبات املستهلكني يف خمتلف الدول ون مصممة طبقاً فيجب أن تك
   :مواجهة المنافسة والتفوق على المنافسين  - ج 

ًء  سـوا( نياملنافسـأفعـال الطويل يأيت من خـالل تقيـيم ورصـد ومتابعـة  األجل يف خاصة التسويق رجل جناح أنّ  الشك
 ، واالسـتجابة)نيـة مـن الـدول املضـيفةكانوا شركات متعددة اجلنسيات تتمتع مبزايا احتكارية أو مؤسسات وط

تقدمي قيمة مضافة للمستهلك من قبل املؤسسة  وجيدر بالذكر أنّ . السبق يف هذا بل وضرورة ،للتطور السريعة
، تنافســيةزة، أســعار هلــا، وهــذا يتحقــق مــن خــالل تقــدمي أو تنميــة ســلعة أو عالمــة ممّيــ مســتمراً  يضــمن جناحــاً 

  .إخل... زعنيز للمو جودة عالية وأداء متميّ 
  : تنسيق عناصر النشاط التسويقي - د 

التسويق الدويل خيلق مستوى جديد من التعقيد يف العمل بالنسبة للمؤسسات  أنّ  إىل اإلشارة جتدر الصدد هذا يف
ا التسويقية يف فهي املعنية، حيتاج إىل اّلذي األمر  أو بني البلدان املختلفة، /البد أن تقوم بتنسيق نشاطا
جيب صنعها اّليت ئة إدارية وحتديد مسؤوليات كل وحدة تسويقية، وكذلك حتديد ما هي القرارات هي تكوين

، وهل ستكون )حسب خصوصية كل بلد( جيب أن تكون غري مركزيةاّليت وتلك  ،واختاذها بشكل مركزي
  .منطية أم ال

  :فهم وإدراك القيود البيئية على المستوى الكوني  -ه 
ّ  ،الدويل املستوى على البيئية القيود من العديد ىعل حتتوي الدولية البيئة  ا من دولة ألخرىكما أ  ،ا ختتلف مبتغريا

  :ومن أمثلة هذه االختالفات. ن بيئة الدولة األمعوكذلك ختتلف 
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 ؛)إخل... صناعية، زراعية، خدماتية(يف السياسات االقتصادية  فاالختال  
 ؛ارسات األعماليف اإلجراءات والضوابط احلاكمة ملم فاالختال  
 ؛االختالف يف اجلوانب الثقافية والفنية واللغوية  
 ويف القوانني والتشريعات؛ االختالف يف القيود املتعلقة بالتمويل  
 ؛االختالف بني الدول بالنسبة للقيود املفروضة على دخول املؤسسات األجنبية إىل األسواق احمللية  
 االختالف يف البنية اجلغرافية. 

  ::الخدماتالخدماتتسويق تسويق   --77..22
السنوات األخرية،  يف توسعاً  عرفتاّليت  من االجتاهات املهمة احلديثة يف تسويق اخلدمات واحداً  التفكري يعترب

تكاملها مع املنتجات املادية  بعد وخاصة ،لتزايد الدور الكبري للخدمات يف احلياة املعاصرةيف ذلك  السبب عيرجو 
 .يف حتقيق املنفعة املطلوبة

يشرتك فيها كل اّليت ظومة من األنشطة املتكاملة، والبحوث املستمرة من: "أنّهعلى اخلدمات ق تسوي ّرفويع
وختتص بإدارة مزيج تسويقي متكامل ومتمّيز من خالل البناء واحلفاظ على العميل وتدعيم  باملنظمة، العاملني

دف إىل حتقيق انطباع إجيايب يف األجل الطويل ، وإىل حتقيق منافع ووعود متبادلة عالقات مستمرة ومرحبة معه 
  . 9"لكل أطراف تلك العالقات

  ::لخدماتلخدماتاا  فهومفهوممم  --11
ا تعّرف ّ ا يف أسواق : "اخلدمات بأ دف إىل إشباع حاجات معّينةمنتجات غري ملموسة يتم التعامل   ،

  . 10"ورغبات املستهلك
ا وقد ّ الرتباطها تعرض اّليت تعرض للبيع أو ّليت االنشاطات واملنافع : "عرفتها اجلمعية األمريكية للتسويق بأ

  . 11"معّينةبسلعة 
نشاط أو أداء خيضع للتبادل، يتمّيز بأنّه غري ملموس، وال : "بأّن اخلدمات هي" .Kotler et al" ويضيف

  . 12"ينُتج عنه حتويل ألي ملكية، كما قد يرتبط تقدميه مبنَتج مادي
لة وعرفتها ا ،"The economist" اإلجنليزية االقتصادية ا ّ ، )مباع( شيء مقدم متثل كل: "بأسلوب بسيط بأ

  .13"وال نستطيع إسقاطه على أرجلنا
ا غري ملموسة، فهي عبارة عن  ،سبق ممّا ّ ميكن القول أّن اخلدمات هي منتجات تتمّيز بشكل أساسي بأ

: ومن األمثلة عن ذلك. ا أو خدمة أخرىال ترتبط أساساً ببيع سلعة ماّليت و  إلشباع حاجة، منفعة عنه يتولد نشاط
  .إخل...اإلدارية،  واالستشاراتاملصرفية والسياحية  النشاطات

  :14يلي ة عوامل، أمهها ماباخلدمات يرجع لعدّ  االهتمام، فإّن زيادة وعموماً 
  ؛االتصاالتاحلاسوب وتطور  اخرتاعنشأت بفعل اّليت حركة عصر املعلومات 
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 ظاهرة التشغيل اآليل يف الكثري من املؤسسات؛ استخدام زيادة أوقات الفراغ بسبب 
 دائرة عمل  واتساعمستوى معيشتهم،  وارتفاعاألفراد مداخيل من خالل زيادة  الرفاهية معدالت تنامي

 أصبحت قوة عمل مؤثرة؛اّليت املرأة 
  هذه املنتجات حتتاج إىل خدمات مرفقة، وكذا الزيادة يف درجة تعقيد اّليت زيادة تشكيالت املنتجات

 .إخل...تقنياً، ممّا تستدعي احلاجة إىل خدمات  كالصيانة والرتكيب والتدريب، 
  ::خصائص الخدماتخصائص الخدمات  --22

ا ّ   :15من أهم اخلصائص التسويقية للخدمات، أ
  ؛)ال ميكن ملسها أو محلها أو رؤيتها أو تذوقها، عدم إمكانية تغليف أو نقل هذه املنتجات(غري ملموسة  
 ؛استهالكهاع تالزم إنتاجها م 
 عدم وجود جتانس أو منطية بتقدمي اخلدمات بنفس مستوى وجودها يف السلع املادية؛ 
  منها أمراً مومسياً كحركة الطريان والسياحة مثًال؛ واالستفادةهذه املنتجات  استخدامغالباً ما يكون 
  الرتابط(التماسك وعدم التجزئة "Inséparabilité" ( ؛  
 ا تتصف بالفناء السريع، مبعىن  االستهالكاإلنتاج عن  انفصاليجة لعدم فنت ،أو الفناء الزوال ّ يف اخلدمات فإ

  يف وقت آخر، كاملقاعد غري املشغولة يف الطائرة بعد إقالعها؛ الستخدامهاال ميكن ختزينها 
 املستفيد من اخلدمة يف تسويق وإنتاج اخلدمة؛ اشرتاك 
 إىل جانب صعوبة تسعريها؛ميكن عرضها أو توصيل مفهومها بسهولة،  ال 
 ا؛  يصبح سعرها عند الرغبة يف احلصول عليها هو معيار جود
 دف التمييز بينها قبل احلصول عليها؛  صعوبة تقييم اخلدمات املتنافسة 
 بعنصر املخاطرة وعدم الرضا عنها بعد جتربتها؛ واستخدمهااحلصول عليها  ارتباط 
  االخرتاعبراءة صعوبة محاية اخلدمة قانونياً عن طريق، 
 ؛ )واالستفادةأي تزامن اإلنتاج والتقدمي (اخلدمة بشخص مقدمها، وعدم القدرة على فصلها  ارتباط 
 يتوفر يف بيع اخلدمات عنصر نقل امللكية كما هو احلال عند بيع املنتجات امللموسة، حيث تكون هيمنة  ال

 احملددة؛  اتاالستثناءاملنَتج مطلقة ما عدا بعض  استعمالاملشرتي على 
  ،ومثال ذلك ال ميكن شراء اخلدمات بغرض إعادة بيعها، على الرغم من أّن باعة اخلدمات ميثلون الوكالء

 .التأمني ووكالء السفر ءوكال
تلخــيص الفروقــات األساســية بــني اخلدمــة  ملــا ســبق ذكــره، ولتوضــيح أكثــر لطبيعــة اخلــدمات ميكــن وكخالصـة

  :والسلعة من خالل اجلدول التايل
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  بين الخدمات والسلع االختالفأوجه : )07(جدول رقم 
  خصائص السلعة  خصائص الخدمة

 ج يف نفــــس ســــياق ال توجــــد مــــن قبــــل، بــــل تنــــتَ  اخلدمــــة
  السلعة تصنع قبل أن يتم وضعها يف السوق   تقدميها

 املنِتج واملستهلك مسؤولون عن اجلودة والنجاعة   املنِتج مسؤول عن اجلودة  
 م يف النتيجة، فـاملنِتج ال يسـتطيع حقيقة التحك ميكن ال

  يتحكم املنِتج يف النتيجة، وهو املسؤول عنها   التعهد على النتيجة 

  هي العنصر األكثر أمهية  ةاإلستعماليالقيمة   القيمة التبادلية هي احملددة  
 مكان لتحديد السعر والكمية، فالتفاوض  السوق ليس

  يلعب دور احلكماّلذي سلع يف السوق تتبادل ال   واملعلومة هي احملددات الرئيسية 

  اخلدمة غري ملموسة، وال ميكن جتزئتها   السلعة ملموسة، وميكن جتزئتها  
 نادراً ما يتم حتويل امللكية   الشراء يتضمن حتويل امللكية  
  اخلدمة ال ميكن إعادة بيعها   السلعة ميكن إعادة بيعها  
  ،فاخلدمـة يف الواقع ال ميكن إثبات األشـياء غـري النظريـة

ا   غري موجودة قبل الشراء    السلعة ميكن إثبا

 اخلدمـــة بشـــخص مقـــدمها، وعـــدم القـــدرة علـــى  ارتبـــاط
  )واالستفادةأي تزامن اإلنتاج والتقدمي (فصلها 

  أي عــدم تــزامن (الســلعة بشــخص منِتجهــا  ارتبــاطعــدم
  )يف نفس املكان واالستهالكاإلنتاج والبيع 

 اخلدمة ال ميكن ختزينها   ميكن ختزينها  السلعة  
 عدم وجود جتانس أو منطية بتقدمي اخلدمات   وجود منطية عند تقدمي السلع املادية  
  االخرتاعصعوبة محاية اخلدمة قانونياً عن طريق براءة    االخرتاعسهولة محاية السلعة قانونياً عن طريق براءة  
  املنتجون هم اّلذين يتنقلون(اخلدمة ال تنقل (   السلعة يتم نقلها  
  املستهلك يشارك مباشرة يف اإلنتاج؛    يقوم باإلنتاج اّلذي املنِتج هو  
 االتصـــالمباشـــر بـــني املنـــِتج واملســـتهلك، وهـــذا  اتصـــال 

  غري مباشر بني املؤسسة واملستهلك اتصال   ضروري 

  يتزامن ويتطابق  واالستهالكاإلنتاج   يتبع اإلنتاج  االستهالك  
 : على دباالعتمامن إعداد الباحث، : المصدر

- René Y. Darmon et al., Le marketing : Fondements et Applications, 4ème édition, (Montréal : 
McGraw -Hill, 1990), P 829.  
- Liliane Bensahel, Introduction à l’économie du service, 1ère édition, (Paris : Presses Universitaires 
de Grenoble, 1997), P 38.  
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  ::تصنيف الخدماتتصنيف الخدمات  --33
  : 16ات من وجهات نظر خمتلفة، حيث ميكن تصنيفهاتصنيف اخلدم ميكن
 إىل حسب نوع السوق: 

  خدمات الرعاية الصحية وخدمات التأمني على احلياة؛: ، مثلاستهالكيةخدمات 
 خدمات االستشارة اإلدارية واحملاسبية: خدمات صناعية، مثل . 
 إىل حسب أمهية حضور املستفيد: 

  خدمات احلالقة، والرعاية الصحية؛ : اخلدمة، مثلخدمات تستدعي ضرورة حضور املستفيد من 
 خدمات غسل وتنظيف املالبس، : تستدعي ضرورة حضور املستفيد من اخلدمة، مثل ال خدمات

 .وخدمات تصليح السيارات
 إىل حسب مهارة مقدم اخلدمة: 

 يل هذه اخلدمات القانونية واخلدمات الصحية، ومت: واملهارة العالية، مثل االحرتافتتطلب  خدمات
 اخلدمات إىل كثري من التعقيد، وتنظم عن طريق القواعد القانونية؛ 

 التنظيف اآليل واخلدمات املنزلية: خدمات ال تستلزم إّال مهارة بسيطة، مثل . 
 إىل حسب دوافع مقدم اخلدمة: 

 خدمات التأمني، وخدمات التعليم يف املدارس اخلاصة؛ : تقدم بدافع حتقيق الربح، مثل خدمات 
 اخلدمات العمومية كالتعليم والرعاية الصحية: مثل تقدم بدافع حتقيق الربح،ال  دماتخ. 
  إىل بالعميل االتصالحسب درجة: 

  اخلدمات الصحية، واخلدمات الفندقية واملطاعم؛: عايل بالعميل، مثل اتصالخدمات حتتاج إىل 
 تصليح، واخلدمات الربيدية،خدمات الصيانة وال: ، مثلاالتصاالتحتتاج إىل درجة أقل من  خدمات 

 . األشياء وال يتطلب األمر إىل وجود املستفيد لتأدية اخلدمة حنو الغالب يف اخلدمات هذه توجه حيث
 إىل حسب درجة كثافة العمالة: 

 خدمات التعليم والصيانة؛: ، مثل)كثيفة العمالة(العامل البشري بصفة أساسية  على تعتمد خدمات 
 االتصـــاالتخـــدمات : ، مثـــل)غـــري كثيفـــة العمالـــة(ات بصـــفة أساســـية تعتمـــد علـــى املعـــد خـــدمات 

 .الالسلكية، وخدمات النقل العام
 إىل حسب السلوك الشرائي للعميل: 

 بشكل سهل ودون بذل جهد كبري،  املستهلك عليها حيصلاّليت  اخلدمات وهي املنال، سهلة خدمات
 خدمات النقل واحلالقة؛ : مثل
 خدمات : يبذل املستهلك جهداً يف سبيل احلصول عليها، مثلاّليت  اتاخلدم وهي التسّوق، خدمات

 التأمني على احلياة، وتأجري السيارات؛ 
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 احلصول عليها، وهو مستعد للتضحية  سبيل يف كبرياً  جهداً  يبذلاّليت  اخلدمات وهي خاصة، خدمات
ومن . قارنة باخلدمات العاديةمنها، عادة تكون أسعارها مرتفعة م االستفادةاملادية واملعنوية يف سبيل 

 .أمثلثها السفر عرب طائرة خاصة
 وميكن تصنيفها إىل: حسب الطبيعة التسويقية للخدمة: 

 يتضمن العرض يف هذه احلالة، منتجات ملموسة يصحبها نوع : مصحوبة خبدمات ملموسة منتجات
لى هذا النوع من ويطلق ع. واحد أو أكثر من اخلدمات امللحقة من أجل تلبية رغبات املستهلك

 اخلدمات خبدمات ما بعد البيع؛
  اخلدمات اهلجينة)L’hybride( :مثال . هذا العرض وبنفس النسبة، منَتج ملموس وخدمة يتضمن

  ذلك، يف املطاعم يوجد يف آن واحد تقدمي األطعمة وعرض خدمات؛
 أساسية أو جوهرية يتضمن هذا العرض، خدمة: مصحوبة بسلع أو خدمات أخرى خدمة  مكملة

خدمة النقل اجلوي تتكّون من خدمة أساس  فمثالً  ،ملحقة خدمات أو امللموسة املنتجات ببعض
 ؛إخل... هي النقل، وتتضمن منتجات ملموسة كالطعام، الشراب واجلرائد

 البحتة  اخلدمات)Le Pur service( :عرض يتضمن تقدمي خدمة  تقرتح املؤسسة يف هذه احلالة
 االستشارةخدمات  ومثال ذلك،. ون أن يصاحبها أي منتجات ملموسةأساسي وتام د بشكل

 . القانونية والعالج النفسي
  ::جودة الخدمةجودة الخدمة  --44

وهي تعين  .17"تطابق اخلدمة الفعلية مع اخلدمة املتوقعة: "جبودة اخلدمات من وجهة نظر املستهلك يقصد
 . 18"املستهلك من عدمه لرضالرئيسي نوعية اخلدمات املقدمة واملتوقعة واملدركة، وهي احملدد ا: "أيضاً 

، منوذجًا جلودة اخلدمة، حيث حيدد املناطق "Parasuraman, Zeithaml & Berry"قدم كل من  وقد
  : 19ميكن أن تسبب فشل أداء اخلدمةاّليت األساسية 

 ينتظره فإدارة املؤسسة قد ال متتلك تصورًا صحيحًا عّما :العميل ما بين تصور المؤسسة وتوقعات الفجوة          
م . يريده املستهلكني أو ّ فعلى سبيل املثال، قد تتصور إدارة مستشفى أّن املرضى يريدون طعامًا أفضل، إّال أ

 املمرضني هلم؛  واستجابةيهتمون أكثر مبدى لطف 
 أو غري  فإدارة املؤسسة قد تضع أو حتدد معايري جودة غري واضحة: الجودة ومعايير المؤسسة تصور بين الفجوة

فقد تطلب إدارة املستشفى من املمرضات تقدمي خدمات سريعة، دون حتديد نوع هذه اخلدمة، عددها  مناسبة،
  ؛من الناحية الكمية، ممّا خيلق فجوة يف جمال تقدميها

                                                
  ّالخدمة الجوھر في الفنادق : ذلك ومثال تي تشبع الحاجة األساسیة للمستھلك وإعادة االتزان،تشكل السبب الرئیسي لقیام ووجود الخدمة، حیث ھي ال

 .ھي المبیت، في المستشفیات العالج
  تعتبر أقل أھمیة من خدمات الجوھر كونھا تشبع حاجات ثانویة لدى المستھلك، لكنھا في الوقت نفسھ تحقق تمیّز للمؤسسة كونھا ي ، والّتتكمیلیةأو

، الطلبیات ، االستشارات، استالمالمعلوماتتقدیم : والّتي من أھمھا .مكیّنا لدى المؤسسة في ظل تنامي المنافسة وشدتھا تمثل قیمة مضافة وسالحاً 
 .إلج...معالجة الشكاوي وحل المشاكل، قبول المرتجعات، ، ة ممتلكات العمیلحمای
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 منها ،فيمكن أن يعيق تقدمي اخلدمات الكثري من العوامل :جودة الخدمات وتقديمها بين معايير الفجوة :
يف بعض بنوك مثًال، معايري اإلنتاجية .  غري مؤهلني، تعطل التجهيزات، وأحيانًا تعليمات متضاربةمستخدمني

هذب تدفع بالفعالية القصوى للمستخدمني تدخل يف صراع مع األهداف التسويقية من ناحية االتصال امل اّليت
 ؛والودِّي مع كل زبون

 توقعات العمالء تتأثر بالوعود املقدمة يف اإلعالنات، فإذا ف :الخارجية واالتصاالتبين تقديم الخدمة  الفجوة
  ؛والراحة، بينما هو يوجد على حافة طريق سريع، فإّن العميل سيصاب خبيبة أمل كبرية للهدوء معنيّ  فندق رّوج
 تنتج هذه الفجوة عن مجيع الفجوات السابقة، وحتدد اجلودة :بين الخدمة المتصورة والخدمة المتوقعة الفجوة 

 . املتوقعة للخدمة
على جودة اخلدمة املقدمة على أساس أداء هذه اخلدمة، طاملا أّن اخلدمة  ) العميل(وغالباً ما حيكم املستهلك 

مت إجرائها يف هذا الصدد إىل قيام املستهلكني اّليت كما أوضحنا شيء غري ملموس، وتشري الدراسات واألحباث 
  :20يري التاليةبتقييم جودة اخلدمة من خالل اخلمس معا

أي القدرة على أداء اخلدمة بالشكل املوثوق فيه وبدرجة عالية من الدقة والثبات والتماثل،  :والثبات يةوثوقمال .أ 
 ويعرب هذا املفهوم عن أداء اخلدمة بشكل سليم من أّول مرة، ويعترب أهم معيار بالنسبة للعمالء؛

رة على تقدمي خدمة تشبع حاجات ورغبات متلقيها بسرعة،  ويشري هذا املكّون إىل القد: التلبية واالستجابة  .ب 
 كإعطاء فاتورة الشراء مع السلعة، أو إرساهلا حاًال بالربيد اإللكرتوين، تقدمي اخلدمات الفورية مبيعاد سابق؛

م على بعث الثقة يف نفوس املستفيدين املوظفني امتالك ا ونعين :الثقة .ج   للمعرفة وحسن املعاملة، وكذلك قدر
ميكنهم معاملة العمالء بشكل متمّيز وجعلهم يشعرون  ماهرين موظفني وجود على التأكيد وبالتايل اخلدمة، من

ا؛اّليت بالثقة يف املؤسسة   ميثلو
هود  :ةعنايال .د  ا ذلك ا العميل وتفصيل اخلدمة حسبه،  احتياجاتيبذله مقدم اخلدمة يف فهم اّلذي ويقصد 

الكايف بصورة شخصية عن طريق معرفة كل عميل بإمسه، وإجراء اتصاالت  تماماالهوذلك بإعطاء كل منهم 
م اخلاصة بالشكل  معهم، دائمة م ومتطلبا يظهر مدى تعاطف اّلذي وأن يكون لديهم معرفة تفصيلية حباجا

 ؛املوظف مع عميله وعمق عالقاته به
ا الدليل املادي للخدمة، حيث تنطوي: الجوانب الملموسة .ه  األجزاء  أو اخلدمة على بعض املكّونات ويقصد 

مظهر مقدم اخلدمة واألدوات والتجهيزات املستخدمة يف أدائها الديكور، التسهيالت املادية، : امللموسة، مثل
 .وتقدميها للعميل

جيريه العمالء مبزيج اّلذي وبصفة عامة فإّن جودة اخلدمة يتم احلكم عليها وقياسها من خالهلا التقييم العام 
 .املكّونات اخلمسة السابقة مجيعها
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  :  :  المزيـــج التسويقي للخدمــاتالمزيـــج التسويقي للخدمــات  --55
املزيج التسويقي للخدمات عن املزيج التسويقي للمنتجات املادية، وهذا راجع إىل طبيعة اخلدمات  خيتلف
فلقد . خدمةتؤثر على الوظيفة التسويقية ككل، وهذا بدوره على اإلسرتاتيجية التسويقية للاّليت املمّيزة  وخصائصها

ال بتوسيع عناصر املزيج التسويقي للخدمات، حيث مت إضافة ثالثة عناصر  قام عددًا من الباحثني يف هذا ا
، )Personnel(العنصر البشري أو األفراد املشرتكون يف أداء اخلدمة : وهي التقليدي، التسويقي املزيج إىل جديدة

مبقتضاها أصبح املزيج اّليت ، و )Process(يات املرتبطة بتقدمي اخلدمة والعمل )Physical Assets( املادية التسهيالت
 .P’s"21 7"التسويقي للخدمات يضم سبعة عناصر 

  : الخدمـــة .أ 
ة باجلودا ميكن التخطيط للخدمات لتقدميها يف الوقت املناسب و التخطيط ال يقتصر على السلع فقط، وإمنّ  إنّ 

االتاملطلوبة واالهتمام بتطويرها يف كافة    .ا

  : التسعيـــر  .ب 
املرتبطة بتقدمي اخلدمة أمر صعب حتديده،  التكلفة حتديد ألنّ  أسعارها، حتديد يصعب اخلدمة ملموسية لعدم نظراً 

 يتعرض فيها مقدم اخلدمة يفاّليت فبعض اخلدمات وخاصة املهنية كخدمات الطب واحملاماة ترتبط باحلالة 
مقدار التكاليف قبل إنتاج اخلدمة  ن اخلدمة ومقدمها ال يعرف متاماً كل من مستفيد م  فإنّ  وعليه مرة، كل

  . 22واستهالكها
البعض بعني االعتبار الطلب على اخلدمة، التكاليف اإلدارية وتأثري يأخذ التسعري  إسرتاتيجية ولصياغة
لتفاوضية فهي ا األسعار ااملنافسة السعرية يف سوق اخلدمات تعترب حمدودة، أمّ  أنّ  ويالحظ ،املنافسني

االستشارات القانونية واملالية، ، تصليح السيارات: مثل ،يف تسعري اخلدمات اخلاصة أساسياً  تلعب دوراً 
  . 23حبوث التسويق، تأجري املعدات، وخدمات األمن واحلماية

  : التوزيــــع .ج 
ا  تقدميلمؤسسة ل ميكن أو التوزيع املباشر عن البيع حيث يتم . وسطاءرب أو املرور ع مستفيدمباشرة للخدما

أو الذهاب  عالج؛كراء السيارات، خدمات السينما وال  :مثل ،طريق قدوم الزبون للحصول على اخلدمة
ويف . املقدمةودة اخلدمة جلدة لمؤسسة املراقبة اجليّ ل هذه الطريقة تضمن. ءكهربااء والللزبون كخدمات امل

  .إخل... التأمنيو  النقل، السفر ءالكوك  ،الكثري من املؤسسات الوسطاء املقابل تستخدم
ا يف توزيع اخلدمات له مكانمفهوم التوزيع املادي ليس أّن جتدر اإلشارة إليه، و  غري ، وهذا نظرًا لكو

  . ملموسة
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  : الترويــــج .د 
 الرسالةيف الرتكيز إذ جيب  ،ويج هلا يف وسائل النشر املختلفةاخلدمات غري ملموسة يصعب بالتايل الرت  أنّ  مبا

ا ميكن أناّليت ات واإلشباععلى املنافع  الرتوجيية وتقوم الرسالة  .حتققها اخلدمة أكثر من اخلدمة ذا
ا،  مستفيدميكن للاّليت اإلعالنية للكثري من اخلدمات بالرتكيز على اجلوانب امللموسة  رؤيتها واإلحساس 

ا و  حيث يركز اإلعالن لشركات الطريان مثالً    . بشاشة املضيفني واملضيفاتعلى حداثـة طائرا
قة مبيزات اخلدمة وتوفرها ونقاط بيعها وسعرها، الرسالة الرتوجيية تسمح بإعطاء املعلومات املتعلّ  كما أنّ 

ويسمح  .حتسني مسعة مقدم اخلدمة خدمات جديدة، وأيضاً تقدمي بإعالم املستهلك ب وتسمح أيضاً 
  . هلكني على الشراءحيفز ويشجع املستهو فعن الشراء،  ةاملتوقع املخاطرةبتخفيض  اإلعالن

يف  كبرياً   يلعب النشر دوراً كما . ياخلدمالرتوجيي  زيجمن أهم عناصر املاإلعالن وتنشيط املبيعات  ويعد
 .اإلعالن تكلفة حتمل منها الكثري ستطيعت ال حيث الربح، إىل دف الاّليت  تلك خاصة اخلدمية املؤسسات

ا   .اإلعالن أكثر مصداقية من ويعترب النشر عن خدما
املشاكل الرئيسية الناشئة عن خصائص اخلدمات حتتم على مسوقي هذه اخلدمات تبين اسرتاجتيات  إنّ 

املادي دليل وذلك بتطوير ال ،ةيومنها جعل اخلدمة أكثر ملموس ،قادرة على تذليل هذه املشاكل تسويقية
ا مشكلة عدم إمكانية فصل أمّ . امللموس منها دليلال ة واجلمع بني اخلدم حماولة أو اخلدمة، عن ينوب اّلذي

واضحة الختبار  إسرتاتيجيةاخلدمة عن مقدمها بسبب اشرتاك املستفيد يف إنتاج اخلدمة، ميكن حلها بإتباع 
  . 24عند تقدمي اخلدمة ناملستفيديوتدريب مقدمي اخلدمة بكيفية التعامل مع 

  :الماديةتسهيالت ال .ه 
توفر تسهيالت  اخلدمة، حيث يتطلب تقدمي اخلدماتقدم بني العميل وم هناك تداخالً  نّ سبق وأن بينا أ لقد

تتمثل وتتمثل . حتقق هلم املنفعة الزمنية واملكانية، و تساعد وتسهل انسياب اخلدمة حنو العمالء مادية
، الشكل األّول هو يف األشياء املادية الضرورية إلنتاج اخلدمة، ويتم تصنيفها إىل شكلنيالتسهيالت املادية 

توضع حتت تصرف مقدمي اخلدمة والزبون، اّليت  واآلالت التجهيزات يف واملتمثلة للخدمة، الضرورية األدوات
 ،هو البيئة، واملتمثلة يف مجيع ما يوجد حول األدوات الضرورية، ومنها املباين، الديكور الثاين أّما الشكل

 األمن، ، توفرموقف للسياراتوسيقى املستخدمة يف املكان، توفر امل، التكييف لالنتظار، مرحية أماكن وجود

  . 25إجناز اخلدمــة يتم فيهاّلذي  والتنظيم
  :األفراد المشتركون في تقديم الخدمةالعنصر البشري أو  .و 

هذا  هي العنصر البشري، ابدورها تؤثر على إدراك العمالء جلود اّليتو  ة،اخلدم تقدمي على املؤثرة العناصر أهم من
 ذين حيتكون بشكل مباشر أو غري مباشر مع العمالء،والّ باملنظمة اخلدمية، ق باألفراد العاملني يتعلّ األخري 
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عن طريق التكوين املستمر فيما خيص استعمال التسهيالت م مهارا بتنمية القيام اإلدارة على يتوجب حيث
  .وكيفية استقباهلم املادية، أو فيما خيص اجلوانب املتعلقة مبعامالت العمالء

  :26دوره اسرتاتيجي يف إنتاج وتقدمي اخلدمات، وهذا من خالل لعنصر البشريأّن لما جتدر اإلشارة إليه، و 
  حتويها  اّليت إنتاج اخلدمات وتقدميها للعمالء يف أوقات مناسبة ويف أماكن مالئمة، وإعالمهم باملنافع

 ؛نظمةتعامل فيها املتاّليت كل خدمة من اخلدمات 
 النصح و التوجيه؛: مساعدة العمالء أثناء عملية تقدمي اخلدمة مثل 
 حيث يقوم العاملني بالعمل املستمر على تطوير اخلدمات املعروضة يف  اخلدمات القائمة، تطوير

على حبوث التسويق ومتابعة  متر مبرحلة احندار، وذلك اعتماداً اّليت وخاصة تلك اخلدمات  السوق،
 ؛سلوك العميل

  ع العمالء بالشراء؛إقنا 
 ا هذا األخرياّليت على الصورة ، و عرض اخلدمات وبيعها ضمن سياق مناسب للعميل   .يرضى 

  ):عمليات تقديم الخدمة( العمليات .ز 
ا الوصول إىل املواصفات واخلصائص اّليت العمليات كل األساليب  متثل يف اخلدمة،  يرغبها العمالءاّليت يتم 

هلا  أيضاً  العملياتهذه . جراءات والسياسات واألنشطة الالزمة لتقدمي اخلدمةوتتضمن تلك العمليات اإل
ا  أوديت به اّلذي األسلوب بالعميل  إقناعضرورة  العميل أو ال ترضيه، ويبدو واضحاً  يقد ترضاّليت جود
لعميل يف أن تأخذ يف االعتبار رأي ا املنظمة اخلدميةجيب على ، وعليه. امبستوى جودإلقناعه  اخلدمة

  .حتديد العمليات اخلاصة بأداء كل خدمة
املنظمة  حيث أشاروا إىل حتمية قيام كما أكد الباحثني على ضرورة اهتمام اإلدارة بتصميم العمليات،

           املتعلقة بتبسيط اإلجراءات سواءً ، تؤدي إىل تقليص دورة العمليات الطويلةاّليت باستخدام كافة الطرق 
د اخلطوات وختفيض وقت انتقال العمل من إدارة إىل أخرى، وحماولة القيام بالعمليات بصورة أو تقليل عد

 .متوازنة بدال من العمليات املتتابعة

  ::التسويق االستراتيجيالتسويق االستراتيجي  --77..33
تبين مفهوم التخطيط  إىلاحلديثة نظمات املمعظم  عمل يفالتسويق كفلسفة ومنهاج  بأمهيةتزايد الوعي  أدى

عمل متكامل  كأسلوب االسرتاتيجيالتخطيط  إنّ  .التسويق إدارةوفعاليات  أنشطةيما خيص معظم ف االسرتاتيجي
واملستهلك من جهة  ،ج من جهةاملنتِ  املعادلة،املوضوعية بشكل مقبول لكل من طريف  األهدافحتقيق  إىل يرمي
  .املستهلكومن خالل تشريعات متنع االحتكار وتصون حقوق  ،ثانية

 ،التسويق العامة إسرتاتيجيةالتسويق هي تصميم  مقوماتالتسويقي كأحد  التخطيطبناء  بعد ثانيةال اخلطوة إنّ 
 التخطيطبرز  التخطيطي يف املؤسسات املفهوم لتبين الكبرية األمهية بروز ومع هألنّ  واخلدمات السلع تسويق وإسرتاتيجية
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 األعمال مؤسسات إدارات وقت قريب كان جهد حّىت  هنّ أ ذلك ،والبيعية اإلنتاجية أنشطتها ةفعالي لزيادة االسرتاتيجي
معظم  لتحتوّ  حديثاً و  .منَتجللالرحبية فقط وليس التخطيط الشامل ملختلف عناصر املزيج التسويقي  على منصباً 
يقوم  أنميكن اّلذي حماولة فهم الدور االسرتاتيجي  إىل وخاصة يف الدول املتقدمة صناعياً  ،تلك املؤسسات إدارات

املمارسني  إشراكعن طريق و  جهة،العامة ملؤسسة ما من  اإلسرتاتيجيةالتسويق احلديث يف عملية ختطيط وتنفيذ  به
عامة لتسويق  إسرتاتيجيةوجيب عند اقرتاح  .أخرىيف جماالت التخطيط االسرتاتيجي ملؤسستهم من جهة  التسويقيني

  .ات السوقية املتعددةملقابلة الطوارئ والتغريّ أخرى  إسرتاتيجيةعلى بدائل االعتماد  خدمة أو سلعة أي

  ::مفهوم التسويق االستراتيجيمفهوم التسويق االستراتيجي  --11
تسويقية بإعداد اسرتاتيجيات االهتمام  مؤسسات األعمالتعيشها األسواق على اّليت شدة املنافسة  أوجبت

 إجناح إىلذها قد يؤدي تنفي العامة لإلسرتاتيجية ة حمدداتيوجد عدّ  ،عامبشكل و  .املنافسةهذه  واجهةمل معّينة
  :27التايلعلى النحو هي و  ،التسويق إسرتاتيجية

ات استجابة لكافة املتغريّ  ذلك، و تكون تلك املهمة ممكنة أن ا يستلزمممّ  مؤسسة،الالتحديد الواضح لمهمة  .أ 
  ؛احمليطةالداخلية واخلارجية 

اّليت  األساسيةمن املهمة  األجلطويلة  أو متوسطة، قصرية،تكون  أنميكن اّليت  األهدافيتم اشتقاق  أن  .ب 
املستخرجة من املهمة غري  األهدافتكون  أنكما جيب   .ؤسسةامل إلنشاءيف الوثيقة القانونية  مت تدوينها
  ؛املستهدفة األسواقاملستهلكني يف  ورغبات حاجات إشباع على وقادرة ،البعض لبعضها مكملة بل متعارضة،

ميكن الرتكيز عليها  اّليتو  ،املزايا التنافسية أول حتديد امليزة جأمن  مؤسسةلتحديد نقاط القوة والضعف في ا .ج 
  ؛الصناعةاملنافسة يف نفس  األخرىوملواجهة االسرتاتيجيات  مؤسسةالعامة لل اإلسرتاتيجيةيف 

 األســــواقيف  وتوقعـــات المســـتهلكين لحاجـــات ورغبـــات وأذواق وإمكانيـــاتالمتابعـــة الدائمـــة والمســـتمرة  .د 
  ؛صناعةالاملستهدفة يف نفس 

متكنها من التفوق على اّليت الربامج  أويف تبين اخلطط  ؤسسةمله يساعد اأنّ ذلك  المنافسين، أوضاعتحليل  .ه 
  ؛املنافسني الرئيسني هلا

يف  غرافية والنفسية للمستهلكنيو اخلصائص واملواصفات الدميبفهم ذلك  المستهدفة، األسواقتحليل  .و 
هلم الشرائية احلالية واملقبلة و ومي ،من جهة أذواقهمحجم التغيري يف  حتديد إىل باإلضافة ،املستهدفة األسواق

 ؛أخرىمن جهة 
 األسواقالمستهلكين في  أذهانو للمؤسسة في أ السلعيللخط  أو السلعةمن عالمة لل المناسب حاللاال .ز 

يف  نو لرئيسيااملزيج التسويقي املقدم من مؤسسة ما مبا يقدمه املنافسون  إحاللعملية  تتأثرو : المستهدفة
هداف مع مقارنة ذلك باأل أنشطةو  أعمالاملتابعة املستمرة والدقيقة ملا يتم تنفيذه من و ، الصناعة نفس

  .عاموللمؤسسة بشكل  ىة عمل على حدحداملوضوعة لكل و 
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ة وخاصمؤسسة، العامة لل باإلسرتاتيجيةوالتوجيه والرقابة يعين اهتمامها  بالتخطيطاهتمام إدارة التسويق  إنّ 
 ّ العامة املرتبطة بزيادة املبيعات من خالل استغالل الفرص  اإلسرتاتيجيةا هي املسئولة عن حتقيق أهداف إذا علمنا أ

  .وجتنب التهديداتالتسويقية املتاحة 
ّ  اإلسرتاتيجيةاعتبار  وميكن هودات وختصيص اإلمكانيات ": االتسويقية بأ ا تنظيم ا أفضل طريقة تتم 
تغطي اسرتاتيجيات تفصيلية ختص كل هي ، و "طريقة حتقق السيطرة الكاملة على فرص البيع يف األسواقالتسويقية ب

ت اإلمكانيات واملوارد املتاحة داخل ما تغريّ كلّ   اإلسرتاتيجيةوجيب تطوير هذه  ،عنصر من عناصر املزيج التسويقي
  .واحمللية والقوانني التجارية واالقتصادية وغريهاة دوليوخاصة املنافسة ال ،ة احمليطةيات البيئتغريّ املوفق ؤسسة امل

اهلادفة لتقييم خمتلف عوامل البيئية ذات  اإلجراءات كل: "هبأنّ  االسرتاتيجيتعريف التسويق  ميكنعليه، و 
وعلى  ،بشكل عام إلسرتاتيجيةااملؤثرة على  األخرىوكافة العوامل  بالتسويق واملنافسة،املباشر و املشرتك  تصالاال
  .28"ىحدكل على  االسرتاتيجي دات العملوح

املزيج  أواملستهدفة للمزيج التسويقي للسلعة  األسواقاختيار اسرتاتيجيات  االسرتاتيجي التسويق نويتضمّ 
 املؤسسة،تسويقية واقعية وممكنة التنفيذ لكل وحدة عمل داخل  أهداف تطوير أيضاً  نيتضمّ  كما  .مؤسسةلل السلعي

دف  اإلحاللخمتلف اسرتاتيجيات  إدارة إىل بإضافة ا،تنفيذهعلى  اإلشرافو  حاجات ورغبات  إشباعالتسويقي 
  .29املستهدفة األسواقاملستهلكني يف 

  ::االستراتيجياالستراتيجي  التسويقالتسويق  أهميةأهمية  --22
  :أمهية التسويق االسرتاتيجي من خالل عّدة نقاط أمهها ما يليتظهر 

ّ  ةف الفرصتعرّ  :التهديدات وتجنب تسويقيةالفرص ال اكتشاف .أ  جذب  عن جمال عبارة: "االتسويقية بأ
ع فيها مبزايا تفاضلية تستطيع املؤسسة التمتّ اّليت أو التصرفات واألنشطة التسويقية   يتناسب مع اجلهودمعّني 

عدد املشرتين احملتملني وقوة الشراء  :مثل ،وتعتمد جاذبية الفرصة التسويقية على عدة عوامل ."أو تنافسية
 :30هي ،السوقيف فرص الكتشاف الوتوجد ثالثة مصادر رئيسية . الشراء لديهم وحرصهم على

  غري كافنَتج توجد فرصة تسويقية عندما يكون عرض املف :في السوق ما بكمية قليلة منَتجعرض ،
الفرصة  قل قدر من املهارة التسويقية طاملا أنّ أيتطلب مثل هذا املوقف والطلب عليه يفوق العرض، و 

 ؛مبا يف ذلك املطالبة بأسعار عالية ،أن ينتهزوا الفرصة كاملةيف هذه احلالة لمنتجني وميكن ل واضحة،
  عديدة إلجياد أفكار  ات طرقاً ؤسستستعمل املو  :خدمة موجودة بطريقة جديدة وراقية وأعرض سلعة

 نواحي عدم الرضااكتشاف (طريقة اكتشاف املشكلة : من أمثلتهاو  ،أو خدمة جديدة سلعة لتطوير
، )اكتشاف طموحات املستهلكني والصورة املثالية للمنَتج يف نظرهم( املثالية الطريقة ،)املستهلكني لدى

  ؛إخل... )جديدة فرص وضع خريطة لسلسلة االستهالك لدى العمالء إلجياد( االستهالك سلسلة طريقة
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 ر اجلديدةمصادر لألفكاعّدة على يف هذه احلالة ات ؤسسامل تعتمدو : سلعة أو خدمة جديدة عرض، 
منوذج مدير االعتماد على البحوث والتطوير، القيام بمندويب البيع لديها،  :سبيل املثال نها علىم

 منوذج االخرتاق االسرتاتيجيأو  )نظام يوجه انسياب األفكار اجلديدة إىل نقطة مركزيةوضع (فكار األ
  ).أفكار لالخرتاق من أجل سد الفجوة اإلسرتاتيجيةوضع (

 ة،مؤسسولية كبرية لتنمية األداء العايل للؤ االسرتاتيجي مس والتسويقيتحمل التسويق  :مؤسسةال ونم زيادة  .ب 
 .وحتفيز الطلبالتخطيط االسرتاتيجي وهذا من خالل 

وتدرك معظم  ،"العميل دائمًا على حق"ويرفع شعار  ،العمالءالتسويق االسرتاتيجي اليوم يركز على  إنّ 
  .أن هناك بعض العمالء أهم من غريهم عض العمالء مهمون إالّ هناك ب ات اليوم أنّ ؤسسامل

  ::ستراتيجيستراتيجيإلإلالتحليل االتحليل ا  --33
عنه اإلجابة و  ؟ أين حنن: ؤال اجلوهرين املديرين من اإلجابة عن السّ كّ متُ اّليت  العملية وه سرتاتيجيإلا التحليل

تنطوي على التقييم اّليت  ةعمليّ ، فهو تلك الحتليل كل ما حييط باملؤسسة وكل ما حيدث داخلها منهم تستدعي
، لغرض الكشف عن عناصر القوة )العامة واخلاصة(جانب حتليل بيئتها اخلارجية  املؤسسة، إىللوظائف  الداخلي

  .31والضعف وعن الفرص والتهديدات
 من وهي املرحلة األكثر تكلفةً ، سرتاتيجيإلالتحليل اإلسرتاتيجي املرحلة األوىل من عملية التخطيط ا ليشكّ 

ؤ التنبّ ، و املستقبلية مبالحمها ربصّ والتّ  باملؤسسة اخلاص املستقبل كشف حماولة من متّكنه ملا 32واملال الوقت حيث
   :33وهي كاآليت ،بثالث مراحل مرتبطة فيما بينهاهذا الّتحليل  ميرو . بأساليب تطوير جماالت متييزها وطرق تنافسها

حدود فاصلة لغرض تسهيل احلصول على البيانات الّالزمة  أّي وضع :اإلطار العام لعملية التحليل وضع -  أ
 ؛ُتستخَدم كمدخالت لعملية التحليل اإلسرتاتيجياّليت 

من مجيع جوانبها لغرض الكشف عن الفرص وهذا  :تحليل الموقف الحالي والتطّور المستقبلي للبيئة -  ب
 ؛واملستقبلي بني املؤسسة وبيئتهاوحماولة قياس درجة التفاعل احلايل  ،والتهديدات وعناصر القوة والضعف

والقيام ، خالل اختيار أنسب اإلسرتاتيجيات وأجنعها منوهذا  :البدائل اإلستراتيجية وتقييمها تكوين -  ج
   .ّمث القيام بتقييمها الحقاً  ،بتطبيقها مبا يتالءم وأهداف املؤسسة

  ":":SSWWOOTT""  تحليلتحليل  --44
والتحليل  اخلارجي التحليل من ال كُ  نتائج بني اإلسرتاتيجي الرتكيب عملية يف اً مهمّ  أسلوباً  SWOT"" حتليل عدّ يُ 

، نوع من التحليل اإلسرتاتيجيفهو . كرب يف رسم إسرتاتيجيتها التنافسيةأقدرة  إلدارة التسويقا يعطي لمب ،الداخلي
بينهما  وافقوإنشاء ت ،عف الداخلية والفرص والتهديدات اخلارجيةة والضّ تشخيص نظامي لعوامل القوّ  بتوفري يقوم

جاح يف التعامل مع لتحقيق النّ  مُ ستخدَ أداة ختطيطية تُ ": هأنّ على  فعرّ وي. من صياغة اإلسرتاتيجية املناسبة نللتمكّ 
                                                

 SWOT: Strengths ) القوة(  ; Weaknesses ) عفالض(  ; Opportunities ) الفرص(  ; Threats ) ھدیداتالت(  . 
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مناسبة أو غري ذلك من خالل عناصر  كانت  سواءً  ،والداخلية اخلارجية البيئة ظروف صيتفحّ  تقييمٌ  وهو ،ةاملتغريّ  البيئة
 .34"والفرص والتهديدات اخلارجية احلالية واملستقبلية ،لضعف النسيبة النسبية وعناصر االقوّ 

 : 35لإلسرتاتيجيني القيام مبا يلي" SWOT" حتليلويتيح 
  ّالبيئية؛ باإلضافة إىل الفرص والتهديدات، ة وضعف املؤسسةإبراز جوانب قو 
 التنافسية؛ غربلة املعلومات اخلاصة بكل من البيئة اخلارجية لرسم أفضل اإلسرتاتيجيات 
 املؤسسة أداء أثري املستقبلي علىر باألحداث ذات التّ ؤ املبكّ لتنبّ ا . 

اتتعلّ اّليت يشمل مجيع اجلوانب و  ،لمؤسسةلوضع التنافسي الب ، يهتماً نظاميّ  الً حتلي "SWOT" حتليل يعترب  ،ق 
  . ضمن التحليل اإلسرتاتيجي مفيداً  ياً ديناميك ر إطاراً ه يوفّ أنّ  فضًال عن

  ::التسويق اإللكترونيالتسويق اإللكتروني  --77..44
تبذهلا املنظمة إلبالغ املشرتين، والتواصل وترويج وبيع اّليت  للجهود وصف" :أنّه على اإللكرتوين التسويق يعّرف

ا على شبكة االنرتنت   .36"منتجا
ل االستخدام األمثل للتقنيات الرقمية، مبا يف ذلك تقنيات املعلومات واالتصاالت لتفعي: "يعّرف بأنّه كما

وعملياته، املتمثلة يف الوظائف التنظيمية والعمليات والنشاطات املوّجهة لتحديد حاجات األسواق  التسويق إنتاجية
عملية : "أي مبعىن آخر، هو .37"وتقدمي السلع واخلدمات إىل العمالء وأصحاب املصلحة يف املنظمة املستهدفة
األهداف التسويقية للمنظمات وتدعيم املفهوم التسويقي  شبكة االنرتنت والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق استخدام
  .38"احلديث

ـــا إدارة متخصصـــة يف املنظمـــات الّـــيت ممارســـة كـــل األعمـــال واألنشـــطة املتكاملـــة : "أيضـــاً بأنّـــه فويعــرّ  تقـــوم 
املكـان والزمـان  توفري املنتجات للعمالء واملستهلكني، وذلك بالكميـة املناسـبة، ويف دف أساساً إىلاّليت املعاصرة، و 
بأيســر الطــرق وأســهلها وبأقــل  هــؤالء العمــالء واملســتهلكنيواحتياجــات ومبــا يــتالءم مــع أذواق ورغبــات  املناســبني،

  .39"التكاليف، عن طريق ٍاستخدام شبكات اٍالتصاالت اإللكرتونية املتقدمة
  : ومن خالل ما سبق، ميكن القول بأّن التسويق اإللكرتوين هو

 شبكة االنرتنت والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق األهداف التسويقية للمؤسسات؛ متكني استخدام 
 تكنولوجيا التغيري، وذلك ملا حدث من حتّوالت جوهرية يف مسار وفلسفة وتطبيقات التسويق؛  
 جمال التسويق يف تطوير ٍاسرتاتيجيات جديدة ناجحة وفورية  يف واخلرباء اخلربة من االستفادة حماولة هو

أسرع من التسويق التقليدي، باإلضافة إىل توسع  والغايات احلالية بشكل األهداف حتقيق منمتّكن 
 . ومنو األعمال بدرجة كبرية يف وقت قصري وبٍاستثمار أقل رأس مال



 مولود    حواس:  األستاذ                                                                                            تسويق        ضرات في المحا

126 

  ::خصائص التسويق اإللكترونيخصائص التسويق اإللكتروني  --11
  :40ما يلي للتسويق اإللكرتوين عّدة خصائص جتعله يتمّيز عن التسويق التقليدي ويفضل عليه، نذكر منها

  ّلتقييم أداء األنشطة التسويقية أصبحت حتتل مكانة أعلى يف عصر االنرتنت، حيث املستخدمة املعايري إن 
اإللكرتونية يبحثون عن منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وخدمات  املواقع خالل من العمالء أنّ 

 أسرع وأفضل؛
 ،م الّـيت إللكـرتوين املخاطبـة املتاحـة يف التسـويق ا وهـي التفاعليـة م ورغبـا متـنح الزبـائن حريـة حتديـد حاجـا

ـــل هـــذا املتجـــر وفـــق  علـــى االفرتاضـــي املتجـــر مـــع مباشـــر بشـــكل الشـــبكة، وإّن حتقيـــق االســـتجابة مـــن قب
  االتصاالت التسويقية هلا؛

 ،علومـات، مـن امل) كمـي(وهي القدرة التعبريية عن املنَتج أو على األقل عن منافعـه مبسـتوى رقمـي  الرقمية
ــذه اخلصــائص واملمّيــزات  والرقميــة هنــا تعــين أنّــه باإلمكــان اســتخدام االنرتنــت يف التوزيــع والــرتويج والبيــع 

خيلفهـا املوقـع يف الشـبكة الّـيت بعيداً عن األشياء املاديـة للمنـَتج ذاتـه، أي بعبـارة أخـرى هـو القـدرة التأثرييـة 
 عرب نتائجه الرقمية؛الزبائن لقبول اخلصائص املمّيزة للمنَتج  على

 عملية تبادل منفردة، بل أصبح املسوقون يف عصر االنرتنت يعملون حول تدور التسويقية التبادالت تعد مل 
باجتاه إشباع احلاجات والرغبات من خالل تقدمي حزم سلعية وخدمية متنّوعة ذات قيمة مضافة يدركها 

 ويقدرها العمالء؛
 بدل التعامل مع السـوق، والتفاعـل اللحظـي معهـم واحلصـول علـى  مع العمالء على أساس فردي التعامل

  ردود أفعاهلم الفورية إزاء العروض التسويقية املقدمة بدل االعتماد على حبوث التسويق؛
 على االنرتنت كوسيلة اتصال سريعة، سهلة وأقل تكلفة بدل وسائل االتصال التقليدية؛ االعتماد 
  ّم، حيث يسيطرون على كل األمور، أّما يف عصر تبد عملية التبادل التقليدية إن أ باملسوقني وتنتهي 

ا، والعروض اّليت العمالء حيددون املعلومات  أصبح االنرتنت م، اّليت حيتاجو م ورغبا تستجيب حلاجا
 ؛"التسويق املعكوس"على التسويق اإللكرتوين مصطلح  هم، لذا أطلقناسبتاّليت  واألسعار

 للقياس الكمي، مثل  تتصف بالتكرار والقابليةاّليت ائف التسويقية، وخاصة يف الوظائف الوظ أوتوماتيكية
 حبوث التسويق وتصميم املنتجات واملبيعات، وإدارة املخزون؛

 يطلـق الّـذي الوظائف التسويقية بعضها البعض ومع اجلهات املعنية باحملافظة على العمـالء، و  التكامل بني
                   التســـــــــويق التفـــــــــاعلي"ـ طـــــــــور إىل مــــــــا يعـــــــــرف بــــــــالّــــــــذي بـــــــــالعمالء، و  عليــــــــه مـــــــــنهج إدارة العالقــــــــات

)Interactive marketing("ــاتني اخلاصــيتني مــدخالن للتســويق اإللكــرتوين، مهــا مــدخل : ، وقــد ارتــبط 
 املشاركة الفّعالة؛ املسّوق الصامت، مدخل

 ساعة، وعلى مدار األسبوع، واملستهلك  24 /ساعة 24قيود الوقت واملكان، فاالنرتنت تعمل  من التحرر
  ميكنه التسّوق واالختيار بني منتجات املنظمات العاملية املختلفة وهو جالس يف بيته أو مكتبه؛
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 منخفضة ومنافسة شديدة جتعل األسعار تنخفض؛ تكلفة  
 رة عند إعادة مع وضع شروط دقيقة ميكن الرجوع إليها مباش الدفع وإمكانية إلغاء الصفقة، طريقة وضوح

  .الطلب
مـــا جتـــدر اإلشـــارة إليـــه، هـــو أنّـــه  مـــاو  ّ رغـــم كـــل هـــذه االختالفـــات بـــني التســـويق اإللكـــرتوين والتقليـــدي إّال أ

يف وكاالت االتصال التقليدية يساهم يف التعريـف بوجـود املنظمـة يف العـامل  متكامالن، حيث أّن نشر عناوين الويب
  .ايل يلخص أهم الفروقات املوجودة بني التسويق اإللكرتوين والتقليدياالفرتاضي والعكس صحيح، واجلدول الت

  المقارنة بين التسويق اإللكتروني والتسويق التقليدي: )08(جدول رقم 

 التسويق اإللكتروني التسويق التقليدي
 املنَتَج أو اخلدمة؛  
 سوق حقيقية؛ 
 لقاء فعلي؛ 
 إعالن؛ 
 بيع شخصي؛ 
 تسديد نقدي أو بنكي. 

 قة؛عرض أو صف  
 سوق افرتاضية؛ 
 لقاء افرتاضي؛ 
 إعالن تفاعلي؛ 
 بيع آيل؛ 
 تسديد إلكرتوين. 

 التســـويق ،هاشـــم فـــوزي دبـــاس العبـــادي، يوســـف حجـــيم ســـلطان الطـــائي: المصـــدر
 .86 ، ص)2008الوراق للنشر والتوزيع، : عمان(، اإللكرتوين

  ::مستويات التسويق اإللكترونيمستويات التسويق اإللكتروني  --22
    :41للتسويق اإللكرتوين أربعة مستويات، هي

مواقعهم اإللكرتونية بعضها ببعض، ويدعون الزبائن لزيارات  حيث يربط الشركاء :التسويق الشبكي .أ 
  مشرتكة من خالل اإلعالنات والروابط اإللكرتونية؛

وهو يشبه عرض السلع يف واجهات العرض باملتاجر، ولكن هنا  :اإللكتروني بالعرض التسويق .ب 
  تعرض إلكرتونياً على شاشات الكمبيوتر؛

ـــتم تســـويق املنتجـــا :التســـويق الالســـلكي .ج  والشـــراء عـــرب شـــبكات  ت بإرســـال واســـتقبال املعلومـــات،ي
  ؛"Web"االتصال بني اهلواتف احملمولة واالنرتنت باستخدام نظام الـ 

وفيـه يبحـث املتسـّوق عمـا يريـد باسـتخدام حمركـات البحـث، ويظهـر لـه  :استخدام محركـات البحـث .د 
 .نتائج البحث على هيئة عناوين لواقع إلكرتونية يقرتحها حمرك البحث
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   :البيع ما بعد مرحلة
 ؛كسب الزبون   
  احملافظة على

   ه؛عالقات فاعلة مع
 الوسائل  استخدام
  .لكرتونية املختلفةاإل

  مرحلة
  بين التبادل

  البائع
  والمشتري

  إثارة الرغبة 

 توفري املعلومات

  جذب االنتباه

 ردة الفعل
 والتصرف 

مرحلة 
 تصالاال

  : مرحلة اإلعداد
  حاجات والرغبات   
   السوق املستهدف  
  طبيعة املنافسة  

  ::مراحل التسويق اإللكترونيمراحل التسويق اإللكتروني  --33
فهو يقوم بوصف خمتلف مراحل التسويق عرب  من أهم مناذج التسويق اإللكرتوين، ")Arthur( آرثر" منوذج يعد

  ):املوايلأنظر الشكل ( 42االنرتنت بشكل دقيق من مرحلة اإلعداد إىل مرحلة ما بعد البيع، وهذا كما يلي

  اإللكتروني نموذج آرثر للتسويق: )18(الشكل رقم 

الــوراق للنشــر والتوزيــع، : عمــان(، اإللكــرتوين التســويق، هاشــم فــوزي دبــاس العبــادي، حجــيم ســلطان الطــائي يوســف :المصــدر
 .200 ، ص)2008

دية  يف هذه املرحلة جيري حتديد :اإلعداد مرحلة .1 حاجات ورغبات املستهلك، واألسواق املستهدفة ا
عة احلصول على البيانات طبيعة املنافسة، ومن أجل النجاح يف ذلك يتطلب األمر سر  وحتديد واجلذابة،

واملعلومات الالزمة، وهلذا الغرض قد تلجأ املنظمة إىل مجيع البيانات عرب االنرتنت باستخدام منهج حبوث 
 التسويق، أو عن طريق االستعانة باملراكز املختصة يف حبوث التسويق العاملة على االنرتنت؛

جيري طرحها يف السوق عرب اّليت املنتجات اجلديدة وفيها يتم االتصال بالعميل لتعريفه ب :مرحلة االتصال .2
 : االنرتنت، وتتكّون هذه املرحلة من أربعة مراحل فرعية، هي

  مرحلة جذب االنتباه)Attention(؛ 
  مرحلة إثارة االهتمام)Inters(؛ 
  مرحلة تكوين الرغبة)Desire(؛ 
 بالتصرف القيام على العميل دفع مرحلة )Action( اية املطاف اختاذ القرار الشرائي يعين يفاّلذي ، و. 

جوهر عملية التسويق اإللكرتوين، حيث حيصل العميل على السلعة أو اخلدمة  وتعترب :مرحلة التبادل .3
 الدفع اآلمنة؛ نظم باستعمال النقدي املقابل على املنظمة حتصل بينما املناسب، الوقت ويف املطلوبة بالكميات

ويق اإللكرتوين ال ينتهي بانتهاء عملية التبادل، وإّمنا جيب على املؤسسة ربط إّن التس :مرحلة ما بعد البيع .4
البد من  فاعلة مع العميل، فالعملية التسويقية ال تقف عند كسب وٍاستقطاب زبائن جدد، بل عالقات
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ؤالء العمالء، يهم، املنظمة كل الوسائل اإللكرتونية من أجل احملافظة عل وينبغي أن تستخدم اٍالحتفاظ 
تمعات االفرتاضية وغرف احملادثة والربيد اإللكرتوين  .ومنها ا

  ::فرص التسويق اإللكترونيفرص التسويق اإللكتروني  --44
  :43، وميكن إبراز أمهها فيما يليرجال التسويقو العديد من الفرص لكل من العمالء  اإللكرتوين التسويق يوفر

  :وتتمثل يف: بالنسبة للعمالء والمستهلكين .أ 
 حلاجات العمالء، فمن خالل التسويق اإللكرتوين جيد املسّوقون فرصة أكرب  السلع واخلدمات وفقاً  تقدمي

م لتكييف م ويتالءم مع خصوصيات كل عميل؛ يليب بشكل إلكرتونياً  العمالء حلاجة طبقاً  منتجا   توقعا
 ا يتم تسويقها عرب شبكة االنرتنت مقارنة مباّليت أسعار املنتجات  رخص ام األخرى املباعة باستخدثيال

 الكتالوجات املرسلة بالربيد أو املباعة من خالل املتاجر التقليدية؛
 ساعة يف اليوم، كما يوفر مدى واسع  24 املستهلكني على التسّوق على مدار اإللكرتوين التسويق يساعد

 وذلك خالف التسويق التقليدي؛ أو تشكيلة كبرية من املنتجات أو العالمات التجارية،
 إلجراء مقارنات ألسعار املنتجات قبل شراءها بشكل أفضل  الفرصة املستهلكني كرتويناإلل التسويق مينح

حيث ال يبذل املستهلكون جهدًا ووقتًا كبريًا مقارنة مبا كان حيدث عند التجّول عرب احملالت  وأسرع،
 التجارية ملقارنة األسعار؛

 إمكانية أكرب لالستفادة من مساعدة ونصيحة اخلرباء واملتخصصني؛ 
 التسويق اإللكرتوين املستهلكني اّلذين ال يتوافر لديهم الوقت الكايف للتسّوق، مثل املرأة العاملة يساعد  

 أو رجال األعمال يف الوصول إىل ما يرغبونه من منتجات بأسرع وأسهل وسيلة؛
  فة املتاح يساعد التسّوق عرب االنرتنت على التغلب على احلواجز اجلغرافية، حيث ميكن للمستهلكني معر

ا، حيث ميكنهاّليت سلع وخدمات حّىت خارج حدود املدينة السكنية  من األسواق يف معرفة م يقطنون 
وباختصار، جعل التسويق اإللكرتوين احلصول . السوق العاملي أو وطينال السوق مستوى ىعل متاح هو ما

 .على السلعة أو اخلدمة ممكناً دون التقّيد بالزمان أو املكان
  :وتتمثل يف: سبة لمنظمات األعمالبالن .ب 

 التكامل )Integration(: هو صورة جّيدة للتسويق املتكامل، حيث أنّه ميد املسوقني  اإللكرتوين فالتسويق
عن القضايا املتعلقة باملسؤولية والعائد على االستثمار، ومدى اتساق الرسالة مع حاجات  بإجابات
الختبارات والبحوث املسحية لتحسني جودة اخلدمة واملعلومات بالقيام با للمسوقني يسمح فهو العمالء،

 كما يساعد على تكامل األنشطة التسويقية يف املنظمات؛  ،حيتاجها العمالءاّليت 
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 التجارية للعالمة ملكية حق بناء )Building brand equity( : وهذه املّيزة تناسب بشكل أكرب املنظمات
ا فقط من ملنظمات الكبرية على االنرتنت،ميكنها أن تتنافس ااّليت الصغرية   وذلك ألّن العمالء يعرفو

 تقدمها على االنرتنت؛اّليت خالل جودة اخلدمات 
  عالقة فرد لفرد)One – to –one relationship(:  حيث ميكن من خالل التسويق اإللكرتوين التفاعل

ا حوار بني فرد لفرد، ممّا يسا مع العمالء بصورة فردية ّ عد على بناء العالقات مع العمالء بطريقة وكأ
 شخصية لفرتات طويلة؛

  الفعالية)Effectiveness( : إذ أّن التسويق اإللكرتوين يتمّيز بالفعالية العالية، وذلك ألنّه جيعل العمالء
حالة انتباه وتركيز تام طوال الوقت، حيث أّن أعينهم على الشاشة وأيديهم على لوحة املفاتيح، فهو  يف

 موقف بيع متمّيز جداً ونادر حدوثه يف الواقع؛
 التسويق اإللكرتوين يؤدي إىل توسيع  حيث أكدت الدراسات أنّ : إمكانية الوصول إىل األسواق العاملية

 ، وهذا بسبب االنتشار العاملي؛%22و 3ترتاوح بني  األسواق وزيادة احلصة السوقية للمؤسسات بنسب
 فرص جوهرية لالستجابة إذ قدم التسويق اإللكرتوين: ير املنتجاتمعلومات مرتدة لتطو  على احلصول 

التكنولوجية،  العمالء مع التطورات حاجات دمج حيقق بشكل والتقنيات األسواق يف حتدثاّليت  اتللتغريّ 
بواسطة  على استشعار السوق تعتمداّليت من خالل ما يعرف بالعملية املرنة لتطوير املنَتج، و  وذلك

 تفاعلية للتسويق اإللكرتوين؛اآلليات ال
 لسوق اإللكرتونية  جديداً  منظوراً  اإللكرتوين التسويق قدم حيث :للتوزيع جديدة وقنوات أشكال استحداث

أدى إىل بروز مصطلح اّلذي عملية التبادل دون احلاجة إىل وسطاء، األمر  يكون التفاعل فيها بني طريف
دم التسويق اإللكرتوين نوعًا مبتكرًا من الوسطاء، واّلذين ، كما ق")Disintermediation(عدم التوسط "

لتسهيل عملية  وهي منظمات تعمل ،")Cybermediaries(وسطاء املعرفة اإللكرتونية "يطلق عليهم 
 التبادل بني املنتجني والعمالء، حيث يقومون بدور مزودي خدمة جتارية؛

 من أكثر وسائل  اإللكرتوين عرب االنرتنت إلعالنيعترب ا: استخدام أساليب ترويج تفاعلية مع العمالء
فاإلعالن املباشر عرب اإلنرتنت يتزايد مبعدل  التسويق اإللكرتوين، حنو االجتاه ظل يف وانتشاراً  جاذبية الرتويج

تقدم رسائلها  وقد قدم التسويق اإللكرتوين مفهومًا جديدًا لإلعالن، وهو أّن املنظمات سنوياً، 12%
 حمددة يتوقعون أن تكون مجاهريهم كل متعمد إىل بيئات مستهدفة من خالل مواقع إلكرتونيةالرتوجيية بش

)Audiences( قادرة على متييزها وإدراكها؛ 
 اإللكرتوين إىل مفاهيم جديدة وقناعات ترقى  إذ يستند التسويق :وتفعيل إدارة العالقات مع العمالء دعم

منشآت األعمال، لذا استهدف بناء ودعم عالقات ذات معىن  شريكًا اسرتاتيجيًا يف إىل اعتبار العميل
 خالل تفعيل ديناميكية واستمرارية االتصال املباشر مع العمالء؛ وهدف مع العمالء، وذلك من
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 اإللكرتونية مبرحلة انتقالية  إذ متر املنافسة يف األسواق ،ميزة تنافسية وموقع اسرتاتيجي يف السوق حتقيق
أّن التطورات اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومات  حيث إىل املنافسة املستندة للقدرات، إىل التحّول نتيجة

ا الشك  اإللكرتوين بالتسويق املرتبطة ّ خلقت فرصاً غري مسبوقة يف دعم االسرتاتيجيات املمّيزة وحتسني أ
 الوضع التنافسي للمؤسسات؛

 دائم، فاملوقع يكون مفتوحًا دائماً، وميكن نتيجة إمكانية الدخول اللحظي وال :قاعدة العمالء توسيع
من قبل العميل الدويل أيضاً، فالتسويق اإللكرتوين متاح للجميع على مدار الساعة طوال  إليه الدخول

اراً، وهذا ما سيساعد بالطبع على تلقي مطالب العمالء بشأن  ،العام يف أي وقت من اليوم ليًال و
ا؛اخلدمة متهيداً لسرعة تلبيتها، و    تسجيل البيانات املتعلقة بالعمالء وشكاويهم وأسبا

 ميزة عظيمة للتسويق اإللكرتوين هي قلة القيود يف عمليات الدخول عرب االنرتنت؛: للدخول قيود أقل 
 مصاريف املنظمات، إذ تعد عملية إعداد وصيانة مواقع التسويق اإللكرتوين على الويب أكثر  ختفيض

حتتاج املؤسسات إىل اإلنفاق الكبري على  التجزئة أو صيانة املكاتب، والمن بناء أسواق  اقتصادية
الرتويج أو استخدام عدد كبري من املوظفني للقيام باجلرد واألعمال اليدوية، إذ توجد قواعد بيانات على 

ة وأمساء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص واحد اسرتجاع نظمحتتفظ بتاريخ عمليات البيع يف امل االنرتنت
 ملعلومات املوجودة يف قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عملية البيع؛ا
 تتبع زوار املوقع لتقييمه، وعلى حتديد العميل املستهدف، وتقدمي خدمات ذات قيمة مضافة  على القدرة

 له مبستوى تكلفة ال تقارن بالنسبة حلملة التسويق التقليدية؛
 املسافات ويعرب احلدود، ممّا يوفر طريقة فّعالة  يطوي إللكرتوينا فالتسويق :والزبائن الشركاء مع فّعال تواصل

لالستفادة من السلع واخلدمات املقدمة  للمنظمات جّيدة فرصة أيضاً  ويوفر الشركاء، مع املعلومات لتبادل
  ؛)املوردون(من املنظمات األخرى 

 ا يف خم هلا يتيح التسويق يف االنرتنت على املؤسسات اعتماد تلف أحناء العامل ودون انقطاع، عرض منتجا
  ممّا يوفر هلذه املنظمات فرصة أكرب جلين األرباح، إضافة إىل وصوهلا إىل املزيد من الزبائن؛ 

 إىل األسواق من قبل املنظمات على اختالف أحجامها؛  للوصول متساوية فرصة يتيح اإللكرتوين التسويق 
 حتقيق السرعة يف أداء األعمال؛ 
 أو مبقابل مادي وفق  نفقات تصميم املتجر اإللكرتوين والدعاية له وإشهاره بصورة جمانية تكييف إمكانية

 .امليزانية احملددة له، يف حني يبدو من الصعب تطبيق مثل هذه اآلليات على النشاط التجاري التقليدي
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  ::العالقاتالعالقاتببسويق سويق التالت  --77..55
صياغة اهلدف منه،  تأعيد تطوراً ملحوظاً، حبيثالعشرين  القرن من الثمانينات بداية منذ التسويق مفهوم شهد

بالعالقة مع الزبون أكثر منه على مبدأ التبادلية، فالتسويق بالعالقات  االهتمام حول ينصب التسويقي التوجه فأصبح
 .تقودها املؤسسة لبناء عالقة تفاعلية طويلة املدى مع الزبوناّليت جمموعة من األنشطة اإلسرتاتيجية  ىيرتكز عل

  : : تعريف التسويق بالعالقاتتعريف التسويق بالعالقات  --11
سياسة وجمموعة األدوات املوجهة إلنشاء عالقات فردية وتفاعلية مع : "هعلى أنّ  التسويق بالعالقات فيعرّ 

ااتكوين اجتاهات إجيابية ودائمة  يف االستمرار على القدرة لديهم يكون حّىت  الزبائن   .44"جتاه املؤسسة أو عالما
احلفاظ  أو إحداث أجل مع الزبون من تفاعلية فردية عالقة لبناء املوجهة الوسائل ةجمموع" :هأنّ  على فيعرّ  كما

 .45"جتاه العالمة أو املؤسسة اعلى مواقفه اإلجيابية 
لتحقيق ربح  األخرى واألطراف الزبائن مع العالقات وإدامة وتعزيز واالحتفاظ وإقامة حتديد" :بأنّه ويعرف كذلك

 . 46"عن طريق تبادل وحتقيق مشرتك للوعود عّينةامل طرافاف مجيع األحبيث يتم تلبية أهد، معّني 
ويكون موجها  ،آلخرينالزبائن والشركاء احفظ وتعزيز عالقات قوية مع بناء، يشمل " :بالعالقات التسويقف

ن وهو وسيلة اجتذاب زبائ، الجتذاب ولتعزيز العالقة مع الزبائن يف املنظمة أداة" :فهو .47"للمدى البعيد
  .48"جدد

من اّليت فكرة التسويق بالعالقات ترتكز على جمموعة من الوسائل واألدوات  من التعاريف السابقة، أنّ  يتبني
ا هو مبثابة نشاط يشرتك فيه كافة و  توطيد عالقة فردية وتفاعلية، أي أخذ وعطاء متبادل بني املؤسسة والزبون، شأ

  .مع مرور الوقت اإرساء وإدامة العالقات بينهممع الرتكيز على بناء و ؤسسة األفراد يف امل
  ::االفتراضات األساسية لمفهوم التسويق بالعالقاتاالفتراضات األساسية لمفهوم التسويق بالعالقات  --22

  :49يقوم مفهوم التسويق بالعالقات على جمموعة افرتاضات أساسية، هي
  ّالتحول من مسوق آلخر؛ من بدالً  السلعة، أو اخلدمة مقدم مع األجل طويلة بعالقة ظاالحتفا يفضل الزبون أن 
  ّ؛اجلديدزبون ال واستهداف جذب عملية من لفةك أقل يعترب به، واالحتفاظ وخدمته احلايل الزبون مع التعامل أن 
  ّا، ويدفع السعر اّلذي الويف  الزبون أن يتمتع بعالقات طويلة األجل مع املنظمة ينفق أكثر على منتجا

  ه عنها من كلمة الفم الطيبة؛األساسي دون تفاوض، ويعترب مصدر الدعاية للمنظمة من خالل ما يبث
 ذا   .اجلديد الزبون من للمنظمة رحبية أكثر هو املنظمة مع األجل طويلة بعالقات يتمتع اّلذي الويف الزبون فإنّ  و

ما زالت حمط جدل بني الباحثني يف جمال التسويق، وقد تكون أكثر صحة يف حاالت  االفرتاضات هذه أنّ  إالّ 
مثل اهلواتف اخللوية، عضوية النوادي، وكذلك احلال بالنسبة للتسّوق من حمالت  واملشرتي، بائعال بني التعاقبية التبادل

مع ضرورة اإلنفاق أيضًا على أنشطة استقطاب الزبائن اجلدد إىل جانب أنشطة االحتفاظ  احلجم، التجزئة كبرية
  .بالزبائن احلاليني
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  : : التسويق بالعالقاتالتسويق بالعالقات  ومرتكزاتومرتكزات  خصوصياتخصوصيات  --33
وسط انشغاالت املؤسسة املختلفة، وهذا من خالل للزبون  وجه التسويقي احلديث مكانة هامةأعطى الت لقد

 يرتكز هذا التوجه بالدرجة األوىل علىو  .تصميم سياسات تسويقية تسهم يف احلفاظ عليه وإرضائه بشىت الوسائل
  : 50مها ،فكرتني أساسيتني

  التفرد)Individualisation(:  ؛وض منفردة وخاصة تتوافق مع حاجياته ورغباتهالتوجه إىل الزبون بعر   
 العالقة )Relation(: اتصاالت شخصية وروابط مباشرة بني الزبون واملؤسسة، مسح بظهور ما  وجود

يهدف إىل بناء عالقة اّلذي ، و "التوجه حنو العالقة مع الزبون"أو " تسويق العالقة مع الزبون" يسمى
 .دائمة بينهما

  : 51رتطيشوضمن هذا التوجه 
 نظام تسيري للمؤسسة موجه حنو إشباع حاجات ورغبات األفراد عن طريق القيمة املوجهة  وجود

ا يدعم إقامة عالقة مبو  ،واملتولدة عن االستثمار يف األفكار فيما خيص السلع وخدمات ،للزبون
  دائمة ذات مردودية للمؤسسة، بوالء كبري من جانب الزبائن؛

 العالقة ذات املنفعة املتبادلة بني املؤسسة والزبون، املرتمجة يف والء قوي من  إىل بناء واحلاجة الرغبة
 .قابله إصغاء مستمر ويقظ هلذا الزبون من جانب املؤسسةيطرف الزبون 

إىل سـوق مقسـم ) Marché de masse(مجـاهريي  اخلصائص للتسويق بالعالقات تؤكد انتقالنا مـن سـوق هذه
زادت من قيمة الزبـون يف هـرم املؤسسـة احلديثـة، ومـع  التالتحوّ  هذه كل ،)de niches Marché( قطاعات ةعدّ  إىل

وطيدة بظهـور التكنولوجيـات احلديثـة لإلعـالم  عالقة بالعالقات للتسويق بأن تبّني  العشرين، القرن من التسعينات بداية
 ،)Data base Marketing( لذلك أصبح التسويق يعتمد إىل حـد بعيـد علـى قواعـد البيانـات ،)NTIC( واالتصال

شــاع  الواحـد العشــرينومـع بدايــة القــرن  .أســهمت يف حتليــل كـل حاجيــات الزبــائن بصـفة فرديــة ودون أدىن عنــاءالّـيت 
 وتقـاطع ، فتوافـقOne to One(52(لينتقل التسويق بعد ذلك إىل التسـويق الفـردي  متنامية، بصفة االنرتنت استخدام

                         إدارة عالقــــــــــة الزبـــــــــــون ســــــــــويق الفـــــــــــردي مســــــــــح بظهــــــــــور مــــــــــا يســــــــــمىمــــــــــن التســــــــــويق بالعالقــــــــــات والت كــــــــــل
(Customer relationship management).   

 :53هي ،أساسية مرتكزات ستة على بالعالقات التسويق يقومو 
  خلدمة املقدمة؛اقيمة مضافة جديدة للزبائن من خالل استهالكهم أو استعماهلم للسلعة أو  خلق .1
يرغب يف حتقيقها من خالل اّليت يف حتديد القيمة واملنافع  العميل أوالرئيسي للمستهلك  الدور إدراك .2

 عملية اختيار واستهالك السلعة أو اخلدمة؛

                                                
 NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication.   
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على حتديد عملية االتصال بني البائع واملشرتي بشكل يدعم القيمة املدركة من قبل املستهلك  العمل .3
 ؛العميل أو

 تمر بني املسوقني والزبائن؛دعم التعاون والتنسيق املس .4
 إدراك أمهية عامل الوقت بالنسبة للزبائن؛ .5
بناء شبكة من العالقات مع الزبائن، إضافة إىل شبكة من العالقات بني املنظمة وخمتلف األطراف،  .6

 .مثل املوردين واملوزعني والوسطاء وغريهم من أصحاب املصاحل مع املنظمة
، )التباديل(وجد بعض الفروقات بني التسويق بالعالقات والتسويق التقليدي ه تأنّ وما جتدر اإلشارة إليه، هو 

 بالتبادل التقليدي بني الزبون واملؤسسة دون البحث عن بناء عالقة مستمرة ومستدمية بينهما، إال يهتم ال األخري هذا
وبشكل  ر املنتجات،التنافسية أسهمت يف ظهور زبائن جدد عقالنيني، واعني لديهم حساسية من أسعا فالبيئة
ا، كما أنّ  قلة خاص االنفجار التكنولوجي واملعلومايت جعل الزبون على إطالع كبري  والئهم لعالمة املؤسسة ومنتجا
ا منحه موقع قوة أمام املؤسسة، كل هذه العناصر أسهمت يف إجبار املؤسسات على إتباع ممّ  املنتجات، بكل

الفروقات القائمة بني التسويق أهم يوضح املوايل  واجلدول .األجل مع الزبون التسويق بالعالقات لبناء عالقة طويلة
  :التباديل والتسويق بالعالقات

  االنتقال من التسويق التبادلي إلى التسويق بالعالقات: )09(جدول رقم 
  التسويق بالعالقات  التسويق التبادلي  الخصائص

  كيزالرت:  
 التوجه:   
 االتصال مع الزبائن:  
  األولويةتقدمي:  
 السلم الزمين: 
 الرتكيز على خدمة الزبون:  
 بإرضاء رغبات الزبون االلتزام:  
 الوظيفة املكلفة باجلودة: 
 فلسفة العمل: 
   

  على جذب الزبائن -
  حوافز لتنفيذ الصفقات حنو تقدمي -
  ، متواضعمنقطع -
  خصائص املنتجات -
 قصري املدى -
  ضعيف -
  حمدود  -
 وظيفة اإلنتاج -
 لـــىع حــول الصـــفقات وتركــز تبــىن -

  عائدات البيع

 على االحتفاظ بالزبائن -
  حوافز طويلة األجل حنو تقدمي -
  كثيفمستمر،   -
  قيمة املنتجات بالنسبة للزبون -
 طويل املدى -
  كبري -
  واسع  -
 مجيع الوظائف -
تبـــىن حـــول العالقـــات وتركـــز علـــى  -

  عائدات الثقة
  :باالعتماد على ،من إعداد الباحث :المصدر

- Jean-Pierre Helfer & Jacques Orsoni, Le marketing, (Paris : Vuibert, 2001), P 152. 
- Adrian Payne, The Essence of Services Marketing, (New Delhi: Prentice-Hall of India, 1995), P 35. 
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التسويق بالعالقات يركز على االتصال الدائم واملستمر مع الزبائن وتقدمي  أنّ يتبّني من خالل اجلدول أعاله، 
م والعمل القيمة املضافة هلم، م ومشكال وتقدمي اخلدمات اإلضافية  على حلها ومن خالل فهم وإدراك حاجا

صيانة العالقة مع الزبائن هي  مع الرتكيز على أنّ م، مواكبة توقعا على بوالدؤو  الدائم والعمل للمنتجات، املرافقة
  .مسؤولية مشرتكة جلميع العاملني يف املنظمة

  : : أهداف التسويق بالعالقاتأهداف التسويق بالعالقات  --44
  :54ما يلي منها هداف نذكريسعى التسويق بالعالقات إىل حتقيق جمموعة من األ

 معرفة الزبون :  
ليس  ،الزبون وفهم معرفة عليها للمؤسسة تطبيق املقاربة بالعالقات، بشكل فردي وتفاعلي، وهلذا جيب ميكن
يتم إنشاء قاعدة وعليه،  .بل معرفة سلوكياته، تفضيالته، خصائصه واجتاهاته ،معرفة امسه ولقبه وعنوانه فقط

ن كل املعلومات والبيانات الالزمة عن زبائن املؤسسة، كل هذه املعطيات تسمح بتوجيه آلية للبيانات تتضم
لكل زبون وتطبيق فعال للتسويق الفردي، وكذا جتزئة قاعدة بيانات جد دقيقة ترتكز على  العائد املخصص

  .عوامل سلوكية حمددة
 الزبون االتصال والحوار مع :  

ويق االتصال، إذ يرتكز على مبادالت تفاعلية بني املؤسسة وكل زبون بالعالقات على أنّه تس التسويق يعّرف
وار، حبيث ميكنها بذلك أن احلتصال و الا وأدوات إمكانيات توفر أن املؤسسة على ينبغي وهلذا من زبائنها،

  .  جمالت خاصة باملؤسسةلكرتوين، أو حّىت اإلأو  بالربيد العاديكانت   سواءً  ،ترسل له بعض الرسائل
 للزبون تماعاالس :  

 هذا ،)مؤسسة حنو الزبون ومن ،زبون حنو مؤسسة من( االجتاهني يف أي ،اتفاعلي يكون أن جيب بالزبون االتصال

م،  ااإلصغاء لزبائنه على املؤسسة قدرة يرتجم التفاعل م وانشغاال  تطوير خالل ويظهر منوفهم تطلعا
  .الزبون من تسمح باستقبال املعلوماتاّليت  ئلالوسا من وغريها ،الرضا واستقصاءات االتصال مراكز

 بناء الوالء( تحفيز وتشجيع الزبون( :  
فهي تستعمل بعض  من أجل تشجيع الزبائن على الوالء لعالمتها، ولتحقيق ذلك باستمرار املؤسسة تعمل

  . الوالء، نقاط الوالءبطاقات : من بينهااّليت و  ،الزبون مع العالقة ربط على فيها تعتمداّليت  والوسائل األدوات
 إشراك الزبون في حياة المؤسسة أو في عالمتها :  

    شريك يف احلياة اليومية للمؤسسةالتسويق بالعالقات اهلدف من حتويل الزبون إىل صديق، أو حّىت  حيدد
يجيات أفكـاره وتطلعاته يف تصميم املنتجات أو توجيه خمتلف االسرتات االعتبار بعني تؤخذ حيث عالمتها، أو

هذه العالقة تدعمت بشكل كثيف منذ ). إخل...مضمون الرسالة اإلعالنية  التوزيع، منافذ اختيار( التسويقية
حيث يصبح هذا التعامل  مع كل زبون بشكل فردي، التعامل جيب إذ الزبون، مع بالعالقات التسويق ظهر أن
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ذا تطوير طرق تسويقية حديثة متتاز بالسهولة وك ،بإدماج التكنولوجيا اجلديدة يف التسويق بالعالقات ممكناً 
  . وتعتمد على حتليل املعلومة

املوايل واجلدول  هذه األهداف مرتبطة بوسائل وأدوات متنوعة لتسهيل التعامل مع الزبون وكسب والئه، كل
  .أهداف التسويق بالعالقات واألدوات املستخدمة لتحقيقهايوضح أهم 

 التسويق بالعالقاتأهداف ووسائل : )10(جدول رقم 
  الوسائل المستخدمة  األهداف

 معرفة الزبون:   
 التحاور مع الزبون:   
 اإلنصات للزبون:  
 تشجيع وحتفيز الزبون:  
 و يف أ إشـراك الزبـون يف حيـاة املؤسســة

   :حياة عالمتها

   ؛)Bases de données( قواعد البيانات -
  إخل؛... وإلكرتونيةعادية جمالت موجهة للزبائن، رسائل بريدية  -
  إخل؛... نرتنتا، مواقع نصاتإلاسرب آراء، مصلحة الزبون، مراكز  -
   إخل؛... ، تنشيط نوادي الوالءتقدمي بطاقات ونقاط الوالء -
  إخل؛... النوادي اخلاصة بالزبائن، الرعاية، ملتقيات -

Source : Jacques Lendrevie et al., Mercator : Théorie et pratique du Marketing, 7éme édition, 
(Paris : Dalloz, 2003), P 905.  

نشاط منظم، حيث يتطلب يف البداية  األساس يف هو بالعالقات التسويق أنّ  فيك السابق، اجلدول من تضحي
واملناسبة  ا يستدعي يف املقابل توضيح الوسائل واألدوات الضروريةممّ  ،األهداف املتعلقة بكسب والء الزبون حتديد

ومدى فعالية  ،هدافاملؤسسة من مراقبته عن طريق قياس درجة حتقيق تلك األ متكن إىل ذلك يؤدي حيث لتحقيقها،
  .تتصف بسرعة التغرياّليت مع متطلبات الزبائن  الوسائل واألدوات املستعملة قصد حتسينها وتطويرها متاشياً 

  : : أهمية التسويق بالعالقاتأهمية التسويق بالعالقات  --55
 ،مرهون بإقامة عالقة تفاعلية مع الزبون، فمن خالله حتقق املؤسسة رحبيتها ومردوديتها سر بقاء املؤسسة إنّ 

 لقد أثبتت إحدى الدراسات بأنّ ف .تليب حاجياته ورغباته، فالعالقة املوجودة بينهما عالقة أخذ وعطاء بدورها وهي
فقدان زبون يعين  زبون واحد، كما أنّ  أضعاف تكلفة احملافظة على 5جذب زبون واحد جديد يكلف املؤسسة 

ىل إهدار فرص تعامل أخرى نتيجة انتشار باإلضافة إ ،البيعية الصفقات من هائل كم ضياع وبالتايل ،زبائن 10 ضياع
ا عالمة عن سليب حديث على املؤسسة أن تويل أمهية وأولوية كبرية للزبون، فالتسويق  بذا جيوهل .55املؤسسة ومنتجا

وذلك من خالل تقدميه خلدمات معتربة للمجتمع ككل، ، ز بأمهية كبرية مقارنة بالتسويق التباديليتميّ  بالعالقات
يف رؤية كلية  منذ وقت طويل كانت يف اعتقاد الزبون جمرد مورد للمنتجات واخلدمات، وتندمج تدرجيياً  فاملؤسسة
بني املؤسسة والزبون، وهذا ما سهل  اً اجتماعي فالتسويق بالعالقات أضفى جواً  لتصبح شريك بعد ذلك، للمجتمع
وبالتايل  كديس والء الزبون إىل أعلى درجة،كما أسهم هذا التوجه التسويقي يف ت املنافع فيما بينهما، من تبادل
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ا، تولد ا ت فيهم احلماس ملنتجا ّ من جهة، ومن جهة  ضع حواجز منيعة يف وجه املؤسسات املنافسةوبذلك فإ
 املستمريف التدفق والعطاء، ممثًال يف قاعدة عريضة من الزبائن املستعدين للتعامل  مستمر مبنبع فازت قد تكون أخرى
ذين سيصبحون بدورهم مصادر وأدوات جذب ملنابع أخرى، تدر على املؤسسة خالص يف ذلك، والّ واإل معها

  . باألرباح ما دامت مصرة على حسن تسيري وجودة حتصن عالقتها مع هؤالء الزبائن
فهي ، إقامة عالقة تفاعلية طويلة األجل مع الزبائن، ركيزة جوهرية ملصلحة كال الطرفني فإنّ  ،العموم وعلى

ا على بقائها،   وبالتايل ،لاملؤسسة كطرف أوّ  على كاسبامل تدفق ضمنت طرف كالزبائن  رضا  تضمن كمااطمئنا
 ّ ّ ثاين، أل   .)01(واألولوية رقم  ملؤسسةحجر الزاوية يف ام م متأكدون من أ

كل من مكاسب لو مزايا  ويف استعراض ملا تطرقت له الدراسات واألحباث يف جمال التسويق بالعالقات من
  :56املؤسسات والزبائن على حد سواء، نذكر

  تتبنى هذا المفهوماّلتي للمؤسسات : 
  َفهييف ظل أسواق كثيفة املنافسة،  تنافسية دفاعية للمؤسسة ميزة زبائنال مع األجل طويلة العالقات ربتُعت 

 وجتنُّب املنافسة السعرية؛ ،على جتاوز حتّديات املنافسة حلد ما تساعد
 ؛ يفالو  زبونال من خالل الوصول إىل مدى احلياة،زبون الوصول إىل ما يُعَرف ب على ؤسساتامل تساعد 
  ُتساعد على حتقيق أرباح وعائدات ُمستِقرة ومستمرة؛ 
 املؤسسة تقع يف موقع اخلبري واملستشار بالنسبة له يف جمال ختّصصها؛ زبون، بأّن اليف ذهن  اً حتقق موقع 
 جدد؛ زبائن الرتويج والتعريف باملؤسسة، وجهود استقطاب  جمال يف خاصة ،يقيةالتسو  التكاليف من التقليل 
 انية  جتعل من الزبون عنصر شبكة التسويق للمؤسسة،اّليت  الطّيبة الفم كلمة حتقيق ونوع من الدعاية ا

ا؛   للمؤسسة ومنتجا
 ة؛ تزيد من كمية املشرتيات وحجم اإلنفاق من قبل الزبون على منتجات املؤسس 
 املرحبة؛ العروض خالل ومن ،املناسب الوقت ويف واملربح الزبون املناسب استهداف على تساعد 
  حتقيق الثقة وااللتزام واملشاركة يف املعلومات بني املؤسسة وزبائنها؛ 
 لى ُتساعد عاّليت من التغذية املرتدة  حتّقق نوعاً  ،اتصال باّجتاهني بني املؤسسة وزبائنها عملية وبناء خلق

 . تطوير العالقات املستقبلية والوصول إىل رضا الزبائن
 للزبائن : 

  اعتاد الزبون على التعامل معها؛ اّليت الراحة والثقة يف التعامل مع اجلهة 
 تساعده على املعاملة اخلاصة يف اّليت ، و والعاملني لديه اخلدمة ُمقّدم أو املسّوق مع االجتماعية العالقات

 غلب احلاالت؛ أ
 النفسيةأو  أو املادية االجتماعية،التكاليف  سواءً  ألخر،قليل من تكاليف التحّول من مسّوق الت.  
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  ::التسويق الداخليالتسويق الداخلي  --77..66
 يلعبهاّلذي طبيعة الدور  أنّ  على عمليات التبادل بني املنظمة والعمالء، إالّ  الناحية التقليدية من التسويق ركز
ة ومدى رضاء العميل عن العرض التسويقي قد وجه النظر إىل شكل آخر حتديد مستوى اجلود يف باملنظمة العاملني

ا ميكن ما وهو التبادل، أشكال من ا اخلدمات،اّليت ونظرًا للسمات اخلاصة . أن يتم بني املنظمة والعاملني   تنفرد 
جمال اخلدمات قياساً  يفاخلارجي تعترب ذات فعالية حمدودة عند تطبيقها  ملمارسات التسويق الطرق التقليدية فإنّ 
يشرتيه العميل اخلارجي وأحد اّلذي ج جمال اخلدمات ميثل املنتَ يف أداء العاملني  السلع املادية، حيث أنّ  على

لذا ظهر مفهوم تسويقي حديث يهتم بالعاملني  السوق، يفاملنظمة لتحقيق التميز  تستخدمهااّليت  الرئيسية الوسائل
بواسطة مديري من القرن العشرين بداية اخلمسينيات  يفهذا املفهوم ظهر . "ق الداخليالتسوي"ـ املنظمة مسى ب داخل

ّ اّليت وهو ينظر لألنشطة  ،اجلودة اليابانية املنظمة جيب أن تركز على  وأنّ . ا منتجات داخليةيؤديها العاملني على أ
ا لكي اّليت اهتمامات العاملني وحتاول إشباعها من خالل األنشطة  تضمن قوى عاملة ذات كفاءة عالية يؤدو

  .وكذلك إشباع العميل اخلارجي
مفهــوم التســويق الــداخلي مل يلقــى نفـــس  أنّ  وجــه إىل العميــل الــداخلي، إالّ الّــذي الــرغم مــن االهتمــام  علــى

اتســوّ اخلدميــة املنظمــة كــل وحــده تنظيميـة أو مجاعــة داخــل   االهتمـام، فمفهــوم التســويق الــداخلي مــؤداه أنّ   ق قــدرا
ا عمـالء اخلدميـة املنظمـة يعتـرب كـل العـاملني يف  الـداخلي والتسـوق ،املنظمـة نفـس داخـل األخـرى للوحدات وإمكانيا

وظـائف  إنّ تنبـع مـن التسـويق اخلـارجي فـاخلدميـة املنظمـة  أهـداف كانـت وإذا ،املنظمـة أهـداف حتقيق عليهم داخليني
ة ارجي، وكــل مــنهم يــرتبط بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــر األفــراد تســهم يف ذلــك مــن خــالل االســتجابة للجمهــور اخلــ

التســويق الــداخلي يشــري إىل تصــميم السياســات والــربامج أّن  آخــرون بــ، بينمــا بــّني 57بــالزبون النهــائي وامليــزة التنافســية
 أي أنّ  ،دف حتقيق مستويات عالية من الرضـا واالرتيـاح لـديهم) العمالء الداخليني( املنظمةاملوجهة إىل العاملني ب

ــلــيهم علــى إاالعــرتاف بأمهيــة دور العــاملني يف تســويق اخلدمــة يســتوجب مــن اإلدارة النظــر  ّ ميثلــون الســوق األول  مأ
م ومـناّليت وظائفهم متثل منتجات داخلية، و  نّ أو ، منظمة لل م ورغبـا مث  جيب تصميمها وتطويرها مبا يتفق وحاجـا

تناولـت التسـويق الـداخلي مـن قبـل العديـد الّـيت  اسـتعراض ألهـم التعـاريف يبـّني املـوايل  واجلـدول .زيادة درجة رضـاهم
  .من الباحثني
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 ستعراض ألهم التعاريف الخاصة بالتسويق الداخليا: )11(جدول رقم 
  تعريف التسويق الداخلي  الباحثين

Caruana & Callaya, 1998  
منتجـات  وحتفيـز واالحتفـاظ بـاملوظفني املـؤهلني مـن خـالل وتطـوير جذب هو"

  "يتم من خالهلا إشباع حاجات العاملني وإرضائهماّليت العمل 

Zeithaml et al., 2006 
م وتوافر  وتوظيف اختيار هو" العاملني املناسبني وتدريبهم وتشجيعهم ومكافأ

دف إيصال اخلدمة ذات اجلودة العالية واملطلوبة   "املعدات والتكنولوجيا 
Kotler et al., 2006 "دف خدمة العمالء بأفضل طريقة ممكنة وحتفيز تدريب ليةعم هو   "العاملني 

Farzad et al., 2008  
دف احلصول على أفضل أداء من  هو" جذب واالحتفاظ بالعاملني اجلّيدين 

  "قبلهم

Chang & Chang, 2009  
م على العاملني إىل الداخلي التسويق يف ينظر" ّ عن منتجات ونشاطات  عبارة أ

  "ومفاهيم إدارية داخلية مهمة جداً جلذب العمالء وإرضائهم ووظائف

أّن التسويق الداخلي يشري إىل تصميم السياسات  القول ميكن أعاله، اجلدول يف املوضحة التعاريف خالل من
ذي الّ دف حتقيق مستويات عالية من الرضا لديهم و ) العمالء الداخليني(والربامج املوجهة إىل العاملني باملنظمة 

  .بدوره ميكن أن يؤدى إىل االرتقاء مبستوى جودة اخلدمة املقدمة للعمالء اخلارجيني
كل األفراد داخل املنظمة جيب أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل   على أنّ  الداخليوتقوم فكرة التسويق 

                     .ااخلارجي زيادة كفاءة وفعالية أنشطة التسويق 

  ::سويق الداخليسويق الداخليأهمية وأهداف التأهمية وأهداف الت  --11
يف والعمالء خاصة نظمة أمهيتها من أمهية عملية التفاعل بني العاملني بامل الداخليالتسويق  إسرتاتيجية تستمد

علــى عمليــة تقــدمي اخلدمــة،  يجمــال اخلــدمات، حيــث تتــزامن عمليــات اإلنتــاج واالســتهالك، ويســيطر العنصــر البشــر 
ا يفويشارك كل من العاملني باملنظمة والعمالء    .58إنتاج اخلدمة ذا

  : 59ولقد زاد االهتمام مبفهوم التسويق الداخلي يف املنظمات اخلدمية إىل
  ّوللتأّكد من جودة  .وكل قسم داخل املنظمة له أدوار كعمالء داخليني وموردين داخليني كل فرد، أن

  دمات؛عملية التسويق اخلارجي، فإّن كل فرد وكل قسم عليه أن يقدم وحيصل على أفضل اخل
 حتقق رسالة املنظمة وإسرتاتيجيتها وأهدافها، وهذا عنصر هام اّليت األفراد العمل معًا وبالطريقة  أّن على

    .   داخل املنظمات اخلدمية، حيث يوجد تفاعل بني مقدم اخلدمة ومتلقيها
دف ى أداء وظائفهم واحملافظة على أفضل العاملني وحثهم عل استقطابإىل  إسرتاتيجية التسويق الداخلي و

أفضل وجه ممكن، وذلك من خالل تطبيق كل من فلسفة وأساليب التسويق اخلارجي على السوق الداخلي  على
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تعوق اّليت معرفة كل من العميل الداخلي والعميل اخلارجي، وإزالة املعوقات الوظيفية  تطوير إىل دف كما .للعاملني
  . الفعالية التنظيمية

  : : ليليخصائص التسويق الداخخصائص التسويق الداخ  --22
  : يتصف التسويق الداخلي بعّدة خصائص منها

فهو يطبق داخل املنظمة إلدارة عملية التبادل والتفاعل بينها وبني  :التسويق الداخلي عملية اجتماعية .أ 
ا م فالعاملني ال تقتصر. والعاملني  املادية فقط، وإّمنا هناك حاجات اجتماعية، مثل  احلاجات على حاجا

  . الصداقة، يريدون إشباعها، وهذا ما يتحقق من خالل التسويق الداخلياألمن واالنتماء و 
   :خالل وهذا من :التسويق الداخلي عملية إدارية تعمل على تكامل الوظائف المختلفة داخل المنظمة  .ب 

  ـــديهم درايـــة وخـــربة كافيـــة عـــن األنشـــطة ـــيت التأّكـــد مـــن أّن كـــل العـــاملني ل ـــا، وأّن هـــذه اّل يقومـــون 
  ي إىل إشباع حاجات العمالء اخلارجيني؛ األنشطة تؤد

 التأّكد من أن كل العاملني مت إعدادهم وحفزهم ألداء عملهم بكفاءة . 

  ::أبعاد التسويق الداخلي أبعاد التسويق الداخلي   --33
والقائمة على الرتكيز على  ،التسويق الداخلي العديد من األبعاد ذات الطابع املتعلق باملوارد البشرية نيتضمّ 

دف إىل االهتمام بالعاملني يف اّليت ، و اخلدميةؤسسات امليف  املزيج التسويقي حد عناصرأ العامل كونه يشكل
  :  واعتبارهم زبائن داخليني، وفيما يلي توضيح هلذه األبعاد ،الصفوف األمامية واخللفية

 :سياسة االختيار والتعيين .أ 
، للتسويق الداخلي عاد الرئيسيةتشمل االستقطاب واالختيار والتعيني إحدى أهم األباّليت و  التوظيف سياسة تعد

 النجاح يف هذا اإلجناز سينعكس على النشاطات يفرتض إجنازها بكفاءة وفاعلية عالية، حيث أنّ اّليت و 
وظيف والتساهل يف سياسة التأ اخلط حيث أنّ ، 60من بينها النشاطات التسويقيةاّليت و ، املنظمة يف األخرى

كالتدريب والتطوير  ،اسات على الكثري من األنشطة األخرىسوف يكون له انعكات اخلدمية املنظم يف
اّليت وتقومي األداء، لذا تعد سياسة التوظيف الصحيحة مفتاح جناح منظمات األعمال والوسيلة  واحلوافز
يصعب تقليدها من قبل اّليت من حتقيق امليزة التنافسية واملتمثلة بنوعية املوارد البشرية، تلك امليزة  متكنها

 التوظيف الرتكيز على القيام بالنشاطات اخلاصة بالتوظيف وتطبيق إجراءات نّ إلذا ف اآلخرين، افسنياملن
تقود إىل رضا اّليت و  ،من اختيار العمالة املناسبة مع أنشطتها وأعماهلا اخلدمية اتاملنظم متكن سوف بعدالة

  .الزبون يف النهاية
  : الدعم التنظيمي واإلداري .ب 

ـــــــق مفهـــــــوم الـــــــدعم  ـــــــة التبـــــــادل االجتمـــــــاعيينبث           واملنفعـــــــة املتبادلـــــــة )Social Exchange( التنظيمـــــــي مـــــــن نظري
)Benefits Exchange( سامهت هذه النظريات يف تفسـري الـدافع الكـامن وراء االجتاهـات والسـلوكيات  قد، و
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واملوظفني  اخلدميةاملنظمة  تفسر العالقة بنيهذه النظرية  نّ أل، دميةاخلاصة باألفراد العاملني اجتاه اإلدارة اخل
واجتاهاته حنـوهم، ومـن بينهـا املعتقـدات  اخلدميةاملنظمة عامة عن نوايا  إدراكاتيبنون  ، حيثافيه العاملني
ـــيت العامـــة  ـــيت  اخلدميـــة اتاملنظمـــتتحـــدث عـــن مـــدى تقـــدير اّل م فيهـــا واهتمامهـــااّل ـــا إلســـهاما  يعملـــون 

)Perceived Organizational Support( ي املـدركمـا يسـمى بالـدعم التنظيمـ وهـذا ،مبصلحتهم
هـذا وقـد ، 61

وذلـك  ،ومـن عامـل إىل أخـر ،إىل أخـرى خدميـةمنظمـة الدعم التنظيمي من العاملني لطبيعة يتفاوت إدراك 
، املنظمـةويف بعض األحيان حسب حجـم تلـك  ،متارسهاّلذي والنشاط  اخلدميةاملنظمة حسب طبيعة هذه 

املنظمــة مــدى اســتعداد  :مثــل، إحساســهم بالــدعم التنظيمــي علــى عوامــل عديــدة فقــد يبــين بعــض األفــراد
ــاالت  ــيت لتقــدمي فــرص تدريبيــة للعــاملني يف ا تقــع ضــمن حمــيط اهتمــامهم، أو تشــجيعهم علــى التطــوير اّل

ـم يت الّـاملسامهة واملشاركة يف اختـاذ القـرارات  ألجلالوظيفي والرتقيات الوظيفية، أو إتاحة الفرصة للعاملني 
  .62وهلا تأثري على سياسات العمل فيها اخلدميةاملنظمة مستقبل 

  :االحتفاظ بالعاملين .ج 
وتـوفر هلـم  ،كبـرية يف تـدريبهم وتطـويرهم  داً و دين وتبـذل جهـتقوم بتوظيف العـاملني اجليّـاّليت  اخلدمية اتاملنظم إنّ 

كـرب ألجـل أ اً أن تبـذل جهـوديها علالالزم مبا يضمن مستوى عايل من جودة اخلدمة الداخلية، جيب  الدعم
 ،بشــكل كبــري اهلــ يف هــذه احلالـة ســوف يكــون مكلفــاً  منظمــةتــرك العامــل لل نّ أ، خاصــة و 63علــيهم احملافظـة

ــ تتصــف بارتفــاع معــدالت دوران  اخلدميــة اتاملنظمــطبيعــة العمــل يف  نّ أبــه الكثــري، خاصــة و  تاســتثمر  األّ
ضـرورة حتفيـز ات املنظمـلـذا يتوجـب علـى هـذه  ،%50ثـر مـن تصـل يف بعـض األحيـان إىل أكالّـيت و  ،العمل

ّ اّليت  زينالعاملني املتميّ  ّ العـاملني الّـ ، كمـا أنّ ةواألكثـر إنتاجيـ م األكثـر إجنـازاً يوصفون بأ م ذين يشـعرون بـأ
وهـــذا مـــا دفـــع العديـــد مـــن  ،تكـــون ضـــئيلة ااحتمـــال تـــركهم هلـــ نّ إفـــاملنظمـــة يلقـــون االهتمـــام والتقـــدير مـــن 

ّ  اتماملنظ تسـعى إىل تـوفري بيئـة اّليت االسرتاتيجيات التسويقية م م زبائن توجه إليهإىل النظر إىل العاملني بأ
 .وبالتايل االلتزام الوظيفي ،عمل مناسبة وحتقق الرضا

 : التدريب والتطوير .د 
 اخلدمية املنظمات على مجيع يتعّني اّلذي ترقى إىل مستوى توقعات الزبائن هي اهلدف اّليت نوعية اخلدمات  إنّ 

جلميع ة تسعى لبلوغه وحتقيقه، واملفتاح الرئيس هلذه العملية يتمثل يف توفري الربامج التدريبية الضروري أن
 األفراد وتأهليهم قدرات تطوير يف تسهماّليت  الرئيسة األدوات أحد التدريب ويعد فيها، العاملني املستخدمني

 من إجراء خمطط يكتسب األفراد: "هالتدريب وفقًا لذلك بأنّ  فويعرّ ، على أحسن وجه بأعماهلم للقيام
عملية تعديل إجيايب لسلوك الفرد مهنياً : "هف بأنّ ، كما يعرّ 64"أجل غرض حمدد من ومهارات معارف خالله

 أنّ  شك وال ."وتعديل مواقفه لصاحل خدمة الزبون اكتسابه معارف ومهارات ألداء العمل دف وظيفياً  أو
 مهارات وقدرت األفراد السلوكيةإّن ف ةه مهما كانت عملية اختيار األفراد بناءدريب تنبع من أنّ أمهية الت

ّ  ،مرحلة االنطالق تكون حمدودة عند والوظيفية  ا لذلك حباجة إىل االستمرار يف التطوير وزيادة املعارفوأ
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ا  يف عملهم، وأنّ  يستجد مبا يقومون بشكل منسجم ومستمر  العاملني أنّ تضمن  أنهذه الربامج من شأ
م بأداء ولكن عندما ال تنتقل هذه املعايري ، وتنفيذ أعماهلم الوظيفية وفق املعايري املتفق عليها لألداء واجبا

متناسق  املعنية خدمات ومنتجات بشكل غري املؤسساتالنتيجة ستكون تقدمي إّن ال وكفء فبشكل فعّ 
يؤدي إىل زبائن ال يشعرون بالرضا  تقرار واالنسجام ميكن أنعدم االسإّن إىل زبائنها، و  وغري ثابت

   .65عن اخنفاض يف اإلرباح وهدر يف الوقت واملوارد فضالً  روح معنوية متدنية للمستخدمني، و واالرتياح
 : الحوافز والمكافأت .ه 

م،اّليت احلوافز واالمتيازات  تشكل  حيث أّن العديد من حيصل عليها العاملني أحد األبعاد الرئيسية لالحتفاظ 
اّليت املنظمات لذا فإّن  احلوافز، تلك بنوعية متعلقة ألسباب اخلدمية املنظمات بعض يف العمل يرتكون العاملني
تم مبسألة احلوافز، سواًء كانت حوافز دف أو حوافز  فردية إىل زيادة اإلنتاجية للعاملني لديها عليها أن 

ّن أنظمة حتفيز إ، لذا ف66سياسة فريق العمل تطبقاّليت املنظمات  أم معنوية، خاصة يف مادية مجاعية،
ا واحدة من  ّ ومكافأة العاملني هلا دور كبري يف حتسني مستوى األداء وزيادة الكفاءة والفاعلية، وعلى أ

املنظمات ة والبقاء فيها، وإن فشل العديد من منظمتضمن والء العاملني للاّليت أهم االسرتاتيجيات 
 . يف تقدمي خدمة ذات جودة عالية يعود إىل عدم توافر أنظمة فعالة لتحفيز العاملني دميةاخل
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