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الفصل االول

)التسویقإدارة(

( marketing management )

Customerزبون

Consumerمستھلك

Clientعمیل

؟ ام تتبعھا وھل تنتھي مع عملیة البیع؟یةاإلنتاجالعملیةھل العملیة التسویقیة تسبق -/:س

تبدئ قبل مرحلة االنتاج والمتمثلة بدراسة السوق والبحث عن احتیاجات المستھلك واشباعھا العملیة التسویقیةإن/ ج

كما یمتد الى ما بعد عملیة االنتاج والبیع والمتمثلة باستقصاء اراء الجمھور عن ، على وفق النوعیة والكمیة المناسبة

0البضاعة المباعة او الحاجة الى الخدمات ما بعد البیع

؟ماھي العالقة التبادلیة، األسواقبالرسم مع الشرح عملیة التبادل في بین-/:س

سلع

نقود
)البائع(الصناعي

المنتج

المشتري(االالسوق
(

االلمستھلك

المشتري 
)المستھلك(
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یحصل وبالمقابل0ــوقالى الس) 0000الخ،مباشر،برید،اعالن(واالتصاالتالبائع یقوم بتقدیم السلع والخدمات /ج

0)الخ000سلوك المستھلك،  اتجاھات السوق ،بیانات تخص المبیعات (على نقود ومعلومات 

0لخدمات من جھة والنقود من الجھة االخرىة التبادلیة الداخلیة بین السلع واویالحظ ان العالق

0العالقة الخارجیة بین السوق والصناعي فتكون االتصاالت مقابل المعلوماتإما

؟ماھي العناصر والمكونات االساسیة لمفھوم التسویق وضحھا او اشرحھا مع الرسم-/:س

//ج

-:االتیة) العناصر والمكونات(والمفاھیم ان جوھر التسویق یتضمن عدد من المفردات 

0الحاجات والرغبات والطلب- 1

یبدأ التسویق ویستند  اساسا الى الحاجات والرغبات االنسانیة والتي تتعدد وتتنوع من فرد الى اخر ومن ظرف زمني الى 

0اخر

والتي تمثل اساسا مھما لبقائھ في ، تتمثل باألساسیات التي یسعى االنسان الیھا بھدف الحصول علیھاNeedsفالحاجات

0ھذه االشیاء من فرد الى اخر وحسب حاجاتھم الحیاتیةالخ وتختلف 0000الحیاة مثل االكل والشرب والمالبس واالمان

والتي تختلف من مكان الى 0تبعا الى البیئة التي یعیش فیھاامنیات یرغب بتحقیقھا الفرد فھي تمثل Wantsاما الرغبات

0الدولة نفسھااخر بین دول العالم او

0فھو یمثل الكمیة المطلوبة من قبل االفراد من سلعة او خدمة معینة خالل فترة زمنیة محددةDemandاما الطلب 

0المنتجات- 2

القادر على تحقیق الشيءتي یحصلون علیھا فالمنتج ھو ذلك یستطیع االفراد اشباع حاجاتھم ورغباتھم من المنتجات ال

بالتالي فالمستھلك عند قیامھ باختیار تلك المنتجات التي یطلبھا 0االشباع للرغبة او الحاجة والذي قد یكون سلعة او خدمة

حاجات 
ورغبات 

وطلب

المنتجات 
السلع (

)والخدمات

ااالساالسواقاااا
واقاالال

، الزبون قیمة 
والرضا، والكلفة

العالقاتل وعالقاتتتباد
وتعامل

جوھر 
التسویق

المنتجات 
السلع 

والخدمات

القیمة الكلفة 
والرضا

العالقات والتعاملالتبادل 

االسواق 
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الى الجانب المادي من المنتج الذي ال ینظران المستھلك 0فانھ یسعى الى تحقیق افضل منافع مقابل االموال التي دفعھا 

0من منفعة او قبول من جراء التعامل معھما یخلقھمقدار حصل علیھ بل

0القیمة والكلفة والرضا- 3

القیمة وھي عملیة ترتیب لمجموعة من المنتجات التي تؤدي غرض معین من اكثرھا حاجة لتحقیق الرضا الى اقلھا 

ھو اختیار شخص لوسیلة نقل بین عملھ وسكنھ فلدیھ فرصة استخدام عدد من وكمثال على ذلك0مرتبة في ذلك الغرض

مثل السرعة والموثوقیة فعند اختیاره سیضع عدة معاییر للتمییزا الوسائط منھا الدراجة والسیارة والحافلة وغیرھ

0واالمان والكلفة

0التبادل والعالقات والتعامل- 4

فھو تعبیر عن سلوك ، االطراف المتعاملةما بینیستطیع االفراد اشباع حاجاتھم ورغباتھم من خالل التبادل الذي یتم  

: فالتبادل والذي یشترط في قیامھ الشروط االتیة0المستھلك بھدف الحصول على شيء ما مقابل تقدیم النقد

0وجود طرفین على االقل-

0ماكل طرف یمتلك شیئاً -

0كل طرف لدیھ القدرة على االتصال والتسلیم-

0كل طرف لدیھ الحریة في القبول والرفض-

0كل طرف یعتقد ویرغب بالتعامل مع االخر-

مع األمدالعالقات والتعامل یعني بناء عالقات قویة مع الزبائن بقصد الحصول على القیمة  أي بناء عالقات طویلة وإما

0الخ000والموزعون، المجھزون، یكونون مجتمعین وھؤالء ھم المستھلكون متعددة وأطراف

0االسواق- 5

0ھو ذلك الموقع الذي یلتقي فیھ البائع والمشتري إلجراء عملیة التبادل بینھماالسوق وحسب تعریفھ التقلیدي 

من الحاجات احتیاجاتھمانھ یحتوي على المستھلكین المحتملین الذین یشاركون بشكل دقیق في تحدید (یمكن تعریفھ او

اإلفرادیرتبط حجم السوق ببعض المتغیرات والتي تتمثل بعدد 00000)عبر عملیة التبادل لتحقیق رضاھموالرغبات

وكذلك ما یمتلكونھ من موارد تتیح لھم فرصة االنتفاع منھا وان ھنالك رغبة ، المتعاملین في تلك الحاجات والرغبات

American Marketingوقبول في استخدام ھذه الموارد في عملیة التبادل للحصول على تلك الحاجات

Association عیر وترویج وتوزیع األفكار والسلع بأنھ عملیة تخطیط وتنفیذ سیاسات خلق وتس"1985عام

بأنھا العملیة "تعرف وظیفة التسویقكما0،"والخدمات من أجل تحقیق التبادالت من شأنھا خدمة أھداف الفرد والمنظمة

اإلداریة واالجتماعیة المنجزة من قبل اإلفراد والجماعات  للحصول على ما یحتاجونھ من السلع والخدمات  من خالل 

بأنھ نشاط إنساني یھدف إلى إشباع الحاجات والرغبات من خالل عملیة "عرف التسویق Kotlerاما . "عملیة التبادل
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ھو العملیة اإلداریة واالجتماعیة التي یحصل من (Kotler, 1997: 9)جھة نظر التسویق من وعُرف كما."المبادلة

خاللھا األفراد والجماعات على ما یحتاجون إلیھ ویرغبون فیھ، من خالل خلق وتقدیم وتبادل القیم والمنتجات مع 

. اآلخرین

ماھي المراحل التاریخیة التي مر بھا  التسویق اشرحھا بالتفصیل؟-/:س

0التوجھ نحو االنتاجمرحلة -1
امتدت ھذه المرحلة من اواخر القرن التاسع عشر حتى عشرینیات القرن الماضي تقوم ھذه المرحلة على االھتمام الشدید 

وقد تم التركیز 0بزیادة االنتاج ورفع مستویات الكفایة االنتاجیة وصوال الى معدالت عالیة وذلك لتخفیض التكالیفالمرتفعة

لھذه المرحلة ھو الرئیسيوكان المبرر 0الوسائل واقل تكالیفبأحسنك االھداف على ابتكار اسالیب من شانھا تحقیق تل

ویكون التنافس بین الشركات تكمن في القدرة  0المتوفرة والرخیصةان المستھلكین یسعون دائما نحو السلع والخدمات

0على توفیرھا

0مرحلة التوجھ نحو المنتج-2
على مستھلكیھا الحالیین وجذب للحفاظتجات ذات جودة عالیة وتحسینھا باستمرار تقوم المنظمة وفقا لھذا التوجھ بتقدیم من

وكمثال على ذلك توجھ بعض 0الزبائن سیفضلون منتجات اخرىإنویعمل ھذا التوجھ على فكرة 0مستھلكین جدد

انھا  تقدم خدمة نوعیة حیث تعتقداألعالموبعض وسائل مثل المستشفیات ومنظمات النفع العامالمنضمات غیر الربحیة

وال غرابة في ھذه ان النتیجة المعتادة لھذه 0وعلى المواطنین ان یكونون راضین وشاكرین لھذه الخدمة0الى المواطنین

لتوزیعالمناسب لمكانالالتوجھ ھو الھبوط واالنكماش بدال من النمو بسبب ان ھذا التوجھ یجد بان االتصال واختیار 

وان ھذه المنظمات تعشق منتجاتھا وتقاوم بشدة تحویرھا وتطویرھا 0ھلكین ھي اشیاء غیر ضروریةلتلبیة حاجات المست

0ل لماذا تتعثرأوبالنھایة تس0

0مرحلة التوجھ نحو المبیعات-3
التوسع انتاجھ من السلع من خالل التركیز على عنصري التوزیع والترویج عن طریقما یتمیرتكز ھذا التوجھ على بیع 

وتخصیص مبالغ اكبر إلنفاقھا على البیع الشخصي ، في قنوات او شبكات التوزیع في مختلف المناطق الجغرافیة

اذن البد للمنظمة من اقناع المستھلكین من شراء 0واالعالن والدعایة وتنشیط المبیعات باستخدام مختلف الوسائل المتاحة

ع یالبوضمن ھذا التوجھ كان لرجال0ى حاجات ورغبات المستھلكین علیھاسلعھا ألنھا قامت بإنتاجھا دون التعرف عل

اھمیة كبیرة لما لدیھم من صالحیات من قبل االدارة لمنح الخصومات التجاریة والتخفیضات السعریة بھدف تحفیز 

و توجھ نحو والتوجھ نحو المبیعات ھ0قطاعات معینة من المستھلكین لإلقبال على سلع طرحتھا الشركة في االسواق

0المنتج مستند الى البیع والترویج بھدف تولید نسبة عالیة من المبیعات كمفتاح لتحقیق نسبة عالیة من االرباح

0مرحلة التوجھ نحو التسویق-4
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ثم ،أي تحدید حاجات ورغبات المستھلكین المستھدفین) تقوم المنظمة بإنتاج ما یمكن تسویقھ(في ظل تطبیق ھذا التوجھ

تصمیم المزیج التسویقي الذي یتفق مع ھذه الحاجات والرغبات التي تقدرھا المنظمة بناءً على دراسات وبحوث 

0التسویق

-:التوجھ ركائز فكریة ھيولھذا

0ان جمیع انشطة التخطیط والعملیات موجھة نحو الزبون

0ترابط وتنسیق انشطة التسویق

0المنظمةأھدافطا لتحقیق یعد التسویق المنسق الموجھ للزبون شر

فھناك المنظمات الربحیة والمنظمات غیر الربحیة فالمنظمات غیر الربحیة تسعى ،أھدافھاتختلف المنظمات من حیث 

المنظمات الھادفة وإماوفق منظور فلسفة التوجھ التسویقي الى البقاء واالستمرار علىإضافةاعي لتحقیق الربح االجتم

للوصول األساسحاجات الزبون ورغباتھ ھي المحور إشباعوإنمااألساسالھدف أنھاالربحیة على إلىال تنظرللربح 

0تحقیق ھدف الربحیةإلى

0لتسویقلاالجتماعيمرحلة التوجھ-5
رن العشرین نتیجة في السبعینات والثمانینات من القبرز ھذا التوجھ نتیجة للظروف االقتصادیة واالجتماعیة التي سادت

وإرضاءحیث انھا بالغت في تدلیل ،االنتقادات الموجھة للمؤسسات التي تدعي تطبیق المفھوم الحدیث للتسویق

ویمكن النظر الى ھذا التوجھ على انھ تعبیر عن مرحلة وقائیة تفرض على المصنعین والمسوقین االھتمام 0المستھلك

فھذا 0المجتمعإفرادلكافة أفضللتوفیرحیاة 0التلوث والفناءبالموارد الطبیعیة كالطاقة والبیئة والمحافظة علیھا من 

0وھو تحقي التوازن بین مصلحة الزبون الفرد ومصلحة المجتمع ككلاالالمنظمةالتوجھ یسعى الى تحقیق ھدف 

األسواقمھمة المنظمة في تحدید حاجات ورغبات -:ھو)تونكأرمستلر و وك(فالتسویق االجتماعي وحسب تعریف

من المنافسین وبالطریق التي تدعم المنظمة والزبون أكثرة وتحقیق الرضا المرغوب للزبون بكفاءة وفاعلیة المستھدف

0والمجتمع وتحقیق الرفاھیة لھم

-:اآلتیةاإلبعادولھذا التعریف 

 0اً ضفي تحقیق بیئة نظیفة ایوإنماحاجات الزبائن ورغباتھم التي ال تقتصر على تقدیم المنتجات

 0واألخالقیةللمنظمة ولكن على وفق قاعدة المشروعیة االجتماعیة األرباحتحقیق

التسویقیة التي األسالیببین المسوق والمجتمع عبر أخالقیةمصلحة ورفاھیة المجتمع وبناء عالقة مراعاة

0یمارسونھا
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؟المقارنة بین مرحلة التوجھ نحو التسویق ومرحلة التوجھ نحو المبیعات مع الرسمأوجھماھي -/:س

نقطة البدایةالتركیزالوسائل    النھایات //ج

فلسفة التوجھ البیعي

فلسفة التوجھ التسویقي

،ھناك اختالف كبیر بین التوجھ البیعي والتوجھ التسویقي

بان فلسفة التوجھ البیعي ھي توجھ داخلي یبدأ من المصنع ومن خالل التركیز على منتجات المنظمة باستخدام البیع 

0والترویج لتحقیق مبیعات مربحة

التسویقي فھي توجھ داخلي یبدأ من خالل تحدید السوق المستھدفة والتركیز على حاجات الزبون وتكامل فلسفة التوجھأما

حاجات ، السوق المستھدف(الفلسفة بإبعادإلىیشیر مما0من خالل رضا الزبوناإلرباحالتسویق لتحقیق أنشطة

0)الربحیة، التكامل التسویقي ، الزبون

marketing myopia؟ما المقصود بقصر النظر التسویقي -/:س

ة عزمھا على مجرد انتاج السلع ھناك العدید من المنظمات فشلت في تكییف نفسھا مع احتیاجات السوق مركزأن//ج

النمو البطيء في مبیعاتھا أووالخدمات ومتوھمة انھا تتجھ نحو النمو في الوقت الذي تتردى فیھ نحو االندثار والتوقف 

اإلدارةفي مضمون واحد یتمثل بجمود األسبابتشبع السوق وانما یمكن ان نجعل ھذه إلىالتھدید ھذه أسبابوال ترجع 

حیث تسما ھذه المنظمات مصابة بقصر النظر ، وعدم موازنتھا لألھداف القصیرة والبعیدة المدى، القائمة علیھا

0التسویقي

)المصنع)         (المنتجات )         ( البیع والترویج)       ( من خالل حجم المبیعاتاإلرباح(

)السوق المستھدف()حاجات الزبون()   التكامل التسویقي()االرباح من خالل حجم المبیعات( لمستھدفة            ااألسواقالتكامل التسویقي        حاجات المستھلك    رضا الزبونمناإلرباح
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؟للوظائف االخرىة بالنسبة موقع ادارة التسویق في المنظموتعلیقاً وضح شكالً -/:س

؟التسویق في المنظماتإدارةوجھات النظر لدور أوالتصورات ھي ماأو

/ -:فیما یلي مناقشة مختصرة لآلراء اتجاه دور التسویق في المنظمات

0وظیفة التسویق ینظر الیھا كوحدة متساویة االھمیة مع بقیة وظائف المنظمة)A(في الشكل -1

نتج ھذا الرأي نتیجة التذبذب في ، التسویق اكثر اھمیة من الوظائف االخرى في المنظمةادارة ) B(في الشكل-2

0)خدمات، سلع (الطلب على منتجات المنظمات

اذ من دون زبائن لن تكون ھناك منظمة اصال لذلك ، التسویق ھو الوظیفة الرئیسیة في المنظمة(C)في الشكل -3

0ة الوظائف لدعم التسویق وخدمتھوضع التسویق في قلب المنظمة وتستخدم بقی

الزبون فوضعوا، اراد البعض ان ال تكون فلسفة المنظمة متجھة نحو التسویق بل نحو الزبون(D)في الشكل -4

وافترضوا انھ اذا كانت المنظمة متجھة نحو الزبون فان كل وظائف المنظمة ستعمل لخدمة ،في قلب المنظمة 

0الزبون وارضائھ

، اكد رجال التسویق انھ التزال ھناك حاجة بان یكون التسویق ھو القائد لوظائف المنظمة االخرى(E)في الشكل -5

فافترضوا ان الزبون ھو محور ، اذا ما أرید فعال لحاجات الزبون ان تترجم بصورة صحیحة واشباعھا بكفاءة 

0العملیة االداریة والتسویق ھو الوظیفة المكملة لھذه العملیة

ھي أھمیة إدارة التسویق في المنظمة ؟ وماھي اھمیة التسویق على المستوى االقتصادي ؟فما 

.كونھا الوظیفة التي تمثل حلقة الوصل والربط بین المنظمة والمجتمع -1/ ج 

.وبالتالي فان نجاح المنظمة واستمرارھا،ھي الوظیفة المسؤولة عن تصریف االنتاج  وتوزیعھ -2

راء الدراسات والتحلیل الدقیق للظواھر والمشكالت التسویقیة والفرص المتاحة في البیئة لغرض استثمارھا اج-3

إعداد البرنامج التسویقي المتكامل والذي یشمل انشطة المزیج التسویقي -4

وإعداد الموازنة المالیة التخطیط لصیاغة االنشطة التسویقیة المساندة والمتمثلة بالمبیعات الحالیة والمستقبلیة -6
.ألنشطة التسویق
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الفصل الثاني

Marketing Environmentالبیئــة التسویقیــة 

؟وضح في الشكل اھم العوامل البیئیة المؤثرة في البرنامج التسویقي-/:س

المؤثرةالبیئیةالعوامل

)الخارجیة(البیئیة العوامل)                                                          الداخلیة(البیئیةالعوامل

ھي جمیع العوامل او المتغیرات المحیطة بالمنظمة(المنظمة والتي داخلھي كل المؤثرات التي تحدث (

)والتي ال یمكن السیطرة علیھا او التحكم بھا)ادارةیمكن السیطرة علیھا او التحكم بھا من قبل ال

-:وتكون على نوعین- :وتكون على نوعین

):العامة(البیئة الخارجیة الكلیة-:البیئة الخارجیة الجزئیةغیر تسویقیةعناصر/2عناصر تسویقیة             / 1

)مؤثرة بصورة مباشرة(أو عوامل تسویقیة

0البیئة التكنلوجیة/01)المجھزون(الموردون/01االنتاج/1)مؤثرة بصورة مباشرة(

0البیئة االقتصادیة /  2الموزعون                                 /2المالیة/  2المنتوج/  1

0البیئة الدیموغرافیة/ 3الدائنون                          / 3الموارد البشریة/ 3السعر/2

0البیئة االجتماعیة/ 4المنافسون                             / 4موقع الشركة/ 4الترویج/ 3

0البیئة الثقافیة/ 5المالكون                               / 5البحث والتطویر/5التوزیع/ 4

0السیاسیة والقانونیة/ 6النقابات                            /  6

0الجمھور/ 7

والتي تؤثر بشكل والمتغیرات الداخلیة المحیطة بالمنظمة القوى الخارجیة مجموعة "عرف البیئة التسویقیة على أنھا تُ 

"عبر أنشطتھا المختلفة لتقدیم وإشباع حاجات ورغبات الزبائن كفاءة اإلدارة التسویقیة مشترك على 
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ارجیة العامة؟تكلم بإیجاز عن اھم العوامل او المتغیرات البیئیة الخ-/:س

0البیئة الدیموغرافیة-1

یرتكز على اساسا على االفراد الذین ألنھوارتباطا بالنشاط التسویقي تأثیراتعد ھذه البیئة من اكثر المتغیرات 

یھتمون كثیرا بھذا المتغیر لما لھ من اثر في معرفة النمو الحاصل في السكان المسوقینوعلیھ فان 0یكونون االسواق

0الى مواقعھم الجغرافیةتبعا، لھموالتغیرات الحاصلة في الخصائص المختلفة 

0البیئة االقتصادیة -2

في مواردھا او لالنتعاشلما یمثلھ من فرصة ، لمحیطة بالمنظمة وتھدیدا لبقائھایعد ھذا المتغیر من اعقد المتغیرات ا

على الطلب لما التأثیروقدرة المستھلكین في لألفرادبدراسة مستوى الدخل المتغیرویرتبط ھذا 0بالمقابل تھدیدا لھا

ال وانعكاسات البیئة االقتصادیة 0وما ینفقونھ من نقود الشباع حاجاتھم، في السوقھو معروض من سلع وخدمات

-:تد الى المتغیرات البیئیة االخرى والتي تتمثل باالتيفي ھذا الجانب بل تمتنحصر

0التغیرات الحاصلة في البیئة التكنلوجیة-أ

0التغیرات الحاصلة في البیئة الحكومیة یمكن ان تنعكس على القیمة الحقیقیة للنقود-ب

0انعكاس اثار البیئة االقتصادیة على احتماالت حدوث حاالت التغیر االجتماعي-ت

0االجتماعیةالبیئة -3

االجتماعیة بشكل متزاید من جراء استقرائھم الدقیق للمتغیرات الحاصلة في المجتمع بالبیئةبدأ اھتمام رجال التسویق 

یم والتقالید والطباع التي یتفاعل من المتغیرات بكونھا مجموعة من القوتتمثل ھذه، وانعكاس ذلك على منظماتھم

لذا بدء مدیرو االعمال باالھتمام بھذه البیئة  0المتشابكة التي تجمعھمل العالقاتوفي ظ، خاللھا االفراد فیما بینھم

وان المتغیرات االجتماعیة متغیرة بصفة مستمرة 0من حیث تفسیرھا وقیاس مستوى الرفاھیة والسعادة للمجتمع

ویقیة كبیرة فما ھو محظور الیوم قد یصبح غدا فرصة تس( فیجب على ادارة التسویق مالحظة ذلك التغیر

0)وبالعكس

0السیاسیة والقانونیة-4

والتي تقود التأثیر السیاسي في الدول ، ویمكن اطالق تسمیتھا بالبیئة الحكومیة لكونھا الجھة صاحبة التشریع القانوني

وقد ازدادت المھام الملقاة على عاتق الدولة یوما بعد اخر مما دفعھا للدخول الى االسواق ، وعبر منظماتھا المختلفة

وعملیة التنظیم ، ة الغلبة لھا في كونھا منظما اكثر من كونھا مشاركااال ان الصف0كمنظم ومشارك في نفس الوقت
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، وللحكومة تأثیر كبیر في النظام التسویقي العام0تتسم من خالل سن القوانین والتشریعات التي تنظم عمل المنظمات

جم وحالة ویترجم ذلك بشكل عملي من خالل مسؤولیة الحكومة في تنظیم ھیكلیة االسواق وتحدید مستوى وح

0المنافسة ما بین المنظمات

0البیئة التكنلوجیة-5

یعد ھذا المتغیر ذا اثر كبیر على الحیاة الیومیة لألفراد او انعكاس ذلك االثر على االداء التسویقي للمنظمات من جھة 

-:واالفراد ذاتھم من جھة اخرى ویتأثر ذلك من خالل االتي

، بعدمھا في الحیاة لدى المستھلك بما اتاحت لھ فرصة التسویق عن االتجاه نحو ادخال التكنلوجیا واستخدا-أ

0وعلى سبیل المثال استخدام االنترنت في التسوق

التطور الحاصل في مجال التكنلوجیا وانعكاسھا على اسالیب التعامل مع المستھلك والذي یصل في بعض -ب

0الحاالت االستغناء عن البائع واحالل االلة بدلھ

اجب ان تولیھ الشركات الصناعیة تجاه البحث والتطویر وما یتوجب ان ترصده من مبالغ تجاه االھتمام الو-ت

0تحسین وتطویر المنتجات الحالیة او الجدیدة لتقدیمھا الى السوق

0ضرورة توفیر شروط االمان والسالمة في المنتجات المقدمة للمستھلك لما لھا من اثار خطیرة على حیاتھ-ث

0البیئة الثقافیة-6

وتتمثل بالقیم والمعتقدات والنمط الثقافي السائد في المجتمع والتي تكون في مجملھا صیغ العالقات القائمة ما بین افراد 

وینعكس ھذا المتغیر البیئي على االداء التسویقي للمنظمات  بشكل كبیر من خالل 0المجتمع وتعاملھم مع بعضھم البعض

عرض المنتجات وكیفیة ایصالھا وتقدیمھا والتعامل معھا انسجاما مع القدرات مع المستھلكین واسالیباسلوب التعامل

0الثقافیة
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؟وضح او ناقش مدى تأثیر البیئة التكنلوجیة على االداء التسویقي للمنظمات-/:س

ذا اثر كبیر على الحیاة الیومیة لألفراد او انعكاس ذلك االثر على االداء التسویقي للمنظمات من جھة تعد البیئة التكنلوجیة

-:واالفراد ذاتھم من جھة اخرى ویتأثر ذلك من خالل االتي

سبیل وعلى، االتجاه نحو ادخال التكنلوجیا واستخدامھا في الحیاة لدى المستھلك بما اتاحت لھ فرصة التسویق عن بعد-أ

0المثال استخدام االنترنت في التسوق

التطور الحاصل في مجال التكنلوجیا وانعكاسھا على اسالیب التعامل مع المستھلك والذي یصل في بعض الحاالت -ب

0االستغناء عن البائع واحالل االلة بدلھ

جب ان ترصده من مبالغ تجاه تحسین االھتمام الواجب ان تولیھ الشركات الصناعیة تجاه البحث والتطویر وما یتو-ت

0وتطویر المنتجات الحالیة او الجدیدة لتقدیمھا الى السوق

0ضرورة توفیر شروط االمان والسالمة في المنتجات المقدمة للمستھلك لما لھا من اثار خطیرة على حیاتھ-ث

؟امج التسویقيالمؤثرة على البرن) الجزئیة(عدد فقط اھم العوامل البیئیة الخارجیة -/:س

المنافسون            / 4)  المقرضون(الدائنون / 3)الوسطاء(الموزعون/2)المجھزون(الموردون/1

)عامة الناس(0الجمھور/ 7النقابات/ 6)           حملة االسھم(المالكون / 5

على ماذا یعتمد التسویق الناجح؟-/:س

یمكن التحكم بھا من ھذه القوى ھي الخارجیة والتي ال، تؤثر القوى البیئیة المتعددة على انشطة التسویق لمنظمة ما:/ج

تطویر البرامج التسویقیة وتنفیذھا من خالل االخذ بنظر بالشكل المباشر من قبل االدارة اذا یتطلب من التسویقي الناجح

0االعتبار مناخ المنظمة والبیئة المحیطة
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الفصل الثالث

Marketing Systemالتسویقيالنظام 

؟ما المقصود بمفھوم النظام التسویقي مع بیان خصائصھ ومزایاه وعیوبھ-/:س

ھو اسلوب یُعتمد لمواجھة المشكالت التسویقیة تحت مختلف حاالت المخاطرة او عدم التأكد بھدف /-:النظام التسویقي

0البدائل للوصول الى االھداف الصحیحةاختیار 

-:ومن خصائص النظام التسویقي ھي

0والتي یصعب السیطرة علیھا في كثیر منا الحیان،تفاعلھ المستمر والمتزاید مع االنظمة الخارجیة االخرى-1

0التي تكون متفاعلة معھاتتكیف المنظمة في اداء انشطتھا المختلفة وفق المحددات البیئیة الخارجیة المتغیرة -2

مسبقا باحتمالیة التغییر في تلك العوامل لمواجھتھا عن طریق التنسیق ما بین سلوكھا الخارجي ومعلوماتھا التنبؤ-3

0المتمثلة بالمدخالت عن تلك العوامل المؤثرة علیھا

المنظمة والمعالجات التي التغذیة العكسیة كوسیلة للتنسیق والتكامل بین المعلومات التي تحصل علیھا اعتماد-4

.تفرزھا 

-:يالنظام التسویقمزایا 

0یعتبر بحد ذاتھ نظام موجھ لحل المشكالت التي تعتري النشاطات التسویقیة-1

0یُمكن االداري وبشكل سریع من فھم المشكالت المعقدة التي تحصل بالعملیة التسویقیة وبمتغیراتھا المتعددة-2

0النتائج المتحققة بشكل كميعن طریق النظام یمكن تقویم -3

- :النظام التسویقيعیوب او مشكالت

0لتطبیق مفھوم النظام یحتاج االمر الى وقت طویل واموال كثیرة-1

0ال توجد ھنالك طریقة قیاسیة یمكن اعتمادھا كأساس لتطبیق النظام-2

0صعوبة ھي ان النظام التسویقي یتعامل مع بیئة خارجیة معقدة ومتغیرةاألكثران المشكلة -3
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الفصل الرابع

Customer Behaviorسلوك المستھلك

؟زیادة االھتمام بدراستھإلىالتي دعت األسباببسلوك المستھلك وماھي مفھوم ما الما المقصود او-/:س

من اجل الحصول على السلع والخدمات واالستفادة منھا اإلفرادھو كل التصرفات التي یبدیھا -:سلوك المستھلك:/ج

-:األسباب.متضمنا عملیا اتخاذ القرارات التي تحدد تلك التصرفات

0انتشار وزیادة قبول المفھوم التسویقي كفلسفة للمنظمة-1

كھدف نھائي للمنظمات أي یجب ومحاولة اشباعھافالمفھوم التسویقي سیقوم على دراسة احتیاجات المستھلكین

ویترتب على اخذ ، المستھلك ولیس المنتجیننظرر الى السلعة واالستراتیجیات التسویقیة المختلفة من وجھة النظ

ا المفھوم ضرورة دراسة دوافع ورغبات المستھلكین وتصرفاتھم ومبرراتھا والمؤثرات التي یمكن استخدامھا بھذ

0لزیادة قبولھ للسلعة ما

0الجدیدةارتفاع معدالت فشل العدید من المنتجات-2

0ولرغباتھألسباب عدیدة اھمھا سوء التخطیط لالستراتیجیات التسویقیة ولعدم تفھم سلوك المستھلك ودوافعھ 

0د عملیة اتخاذ قرارات الشراءتعقی-3

اسبابھ فعملیة اتخاذ قرارات الشراء لم تعد مختصرة ، اطرافھ،التوقیت ،أي ضرورة البحث عن كیفیة القیام بالشراء 

والمؤثرین ، بفكرة الشراء) مثل المبادرین(على دراسة متخذ قرارات الشراء بل لألطراف المؤثرة على اتخاذ القرار 

0مشترینوال
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الفصل الرابع

Customer Behaviorسلوك المستھلك

؟زیادة االھتمام بدراستھإلىالتي دعت األسباببسلوك المستھلك وماھي مفھوم ما الما المقصود او-/:س

من اجل الحصول على السلع والخدمات واالستفادة منھا اإلفرادھو كل التصرفات التي یبدیھا -:سلوك المستھلك:/ج

-:األسباب.متضمنا عملیا اتخاذ القرارات التي تحدد تلك التصرفات

0انتشار وزیادة قبول المفھوم التسویقي كفلسفة للمنظمة-1

كھدف نھائي للمنظمات أي یجب ومحاولة اشباعھافالمفھوم التسویقي سیقوم على دراسة احتیاجات المستھلكین

ویترتب على اخذ ، المستھلك ولیس المنتجیننظرر الى السلعة واالستراتیجیات التسویقیة المختلفة من وجھة النظ

ا المفھوم ضرورة دراسة دوافع ورغبات المستھلكین وتصرفاتھم ومبرراتھا والمؤثرات التي یمكن استخدامھا بھذ

0لزیادة قبولھ للسلعة ما

0الجدیدةارتفاع معدالت فشل العدید من المنتجات-2

0ولرغباتھألسباب عدیدة اھمھا سوء التخطیط لالستراتیجیات التسویقیة ولعدم تفھم سلوك المستھلك ودوافعھ 

0د عملیة اتخاذ قرارات الشراءتعقی-3

اسبابھ فعملیة اتخاذ قرارات الشراء لم تعد مختصرة ، اطرافھ،التوقیت ،أي ضرورة البحث عن كیفیة القیام بالشراء 

والمؤثرین ، بفكرة الشراء) مثل المبادرین(على دراسة متخذ قرارات الشراء بل لألطراف المؤثرة على اتخاذ القرار 

0مشترینوال
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الفصل الرابع

Customer Behaviorسلوك المستھلك

؟زیادة االھتمام بدراستھإلىالتي دعت األسباببسلوك المستھلك وماھي مفھوم ما الما المقصود او-/:س

من اجل الحصول على السلع والخدمات واالستفادة منھا اإلفرادھو كل التصرفات التي یبدیھا -:سلوك المستھلك:/ج

-:األسباب.متضمنا عملیا اتخاذ القرارات التي تحدد تلك التصرفات

0انتشار وزیادة قبول المفھوم التسویقي كفلسفة للمنظمة-1

كھدف نھائي للمنظمات أي یجب ومحاولة اشباعھافالمفھوم التسویقي سیقوم على دراسة احتیاجات المستھلكین

ویترتب على اخذ ، المستھلك ولیس المنتجیننظرر الى السلعة واالستراتیجیات التسویقیة المختلفة من وجھة النظ

ا المفھوم ضرورة دراسة دوافع ورغبات المستھلكین وتصرفاتھم ومبرراتھا والمؤثرات التي یمكن استخدامھا بھذ

0لزیادة قبولھ للسلعة ما

0الجدیدةارتفاع معدالت فشل العدید من المنتجات-2

0ولرغباتھألسباب عدیدة اھمھا سوء التخطیط لالستراتیجیات التسویقیة ولعدم تفھم سلوك المستھلك ودوافعھ 

0د عملیة اتخاذ قرارات الشراءتعقی-3

اسبابھ فعملیة اتخاذ قرارات الشراء لم تعد مختصرة ، اطرافھ،التوقیت ،أي ضرورة البحث عن كیفیة القیام بالشراء 

والمؤثرین ، بفكرة الشراء) مثل المبادرین(على دراسة متخذ قرارات الشراء بل لألطراف المؤثرة على اتخاذ القرار 

0مشترینوال
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0متغیرات البیئة سواء على المنظمات او االفرادتأثیرتعاظم -4

القرارات تأثیر، وزیادة وعي المستھلكین وتنظیم انفسھم في جماعات، ومن ھذه المتغیرات حركات حمایة المستھلك

0الخ000التحركات السكانیة، الحكومیة

؟بالرسم والتعلیقمعززا اجابتك ؟ كیف یمكن استكشاف سلوك المستھلك-/:س

/ج

والتي یوضحھا نموذج االستجابة نقطة البدء لفھم سلوك المشتري ھو في تحدید مؤشرات االستجابة المتحققةان

التي تؤثر على المستھلك والتي والذي یعبر عن المثیرات التسویقیة وغیر التسویقیة0في النموذج اعاله ) المنبھ(للمثیر

ینجم عنھا استجابات محددة تتمثل بعملیة الشراء عبر تحدید مراحلھا وما ینجم من قرارات عنھا تتعلق بالمنتج والعالمة 

0التجاریة والتوقیت والكمیة المراد شرائھا

بالصندوق (ولكي تنجح المنظمة في خطتھا التسویقیة علیھا ان تتعرف بشكل اكثر دقة على المستھلك والذي یشبھ مجازا 

رغم التقدم العلمي في قلیلاذ الزالت ادارات التسویق ال تعرف عن سلوك المستھلك وما في داخلھ اال ما ھو )االسود

تشبیھ ھنا یوضح بان ما في داخل االنسان غیر معروف وما ینتج من سلوك فان المجال العلوم الطبیعیة االجتماعیة وعلیھ

0منھا ثقافیة او اجتماعیة او شخصیة اوسلوكیةة عوامل مختلفةدشرائي قد ال یتكرر باستمرار ال نھ ینتج من تأثیر لع

؟ ماھي العوامل المؤثرة في سلوك المستھلك-/:س

0العوامل الثقافیة-1

وھي تلعب دورا مھما ومؤثرا في قرارات المشتري  ،الثقافیة ذات اثر واسع وعمیق على سلوك المستھلكتعد العوامل 

-:وكما تتضح في التالي

تعتبر الثقافة عامل حاسم واساس في اقرار الفرد لحاجاتھ ورغباتھ ال نھا تنبع اصال من القیم والمعتقدات -:0الثقافة-أ

0ائلتھ او المحیطین بھوالدالالت التي اقتبسھا الفرد من ع

التي بدورھا تتفرع الى ثقافات بھا الثقافة المشتقة من ثقافة اعم او اكبر منھاویقصد -:0الثقافة الفرعیة الخاصة-ب

0اصغر وھذه الخصوصیة في الثقافة الفرعیة تعطي سمات التماثل والتطابق الشخصي واالجتماعي العضائھا
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یكون من الطبیعي جدا ان تحتوي المجتمعات االنسانیة في داخلھا طبقات اجتماعیة -:0االجتماعیة)الشریحة(الطبقة-ت

التجانس النسبي لألقسام او االجزاء في المجتمع والمرتبة بشل ھرمي ویشترك «متفاوتة ویمكن تعریفھا على انھا 

»اعضائھا بقیم واھتمامات مشتركة وبسلوك متشابھ

0العوامل االجتماعیة-2

-:اھبھا المستھلك تنعكس على سلوكھ وتعاملھ منیتأثرھناك عوامل اجتماعیة مختلفة 

یقصد بھا تلك الجماعات التي تمتلك تأثیر مباشر او غیر مباشر على اتجاھات االفراد او -:الجماعات المرجعیة-أ

0ت العضویةفالجماعات التي یكون لھا تأثیر مباشر على االفراد یمكن تسمیتھم بالجماعا0سلوكھم

وھذا یعني بان الفرد ، تعتبر العائلة ھي المجموعة االولى التي یتصل بھا الفرد وبشكل مستمر أیضا- :العائلة-ب

0سیؤثر وسیتأثر بالعائلة المحیطة بھ وفي قرارات الشراءالمتخذة

او في ، فقد یكون عضوا في اسرة،  یشترك الفرد وخالل فترة حیاتھ بالعدید من الجماعات-:االدوار والمكانة-ت

اندیة ومنظمات وبالتالي فان موقع الفرد یتحدد بالدور والمكانة التي یمثلھا في ھذه المجموعة

0العوامل الشخصیة-3

-:یتأثر قرار المشتري بعوامل وخصائص شخصیة مختلفة متمثلة باالتي

یشتري الفرد خالل حیاتھ العدید من السلع والخدمات والتي تختلف تبعا الى المرحلة العمریة التي -:0العمر-أ

0فئةفعلى المسوق ان یتعامل بأسلوب مختلف مع كل0یعیشھا وما یعتقده مناسبا لھ

مرحلة المراھقة حتى الخامسة عشر  –رة   مرحلة الطفولة حتى العاش–- :وتنحصر الفئات باألعمار االتیة

مرحلة الشیخوخة–مرحلة الكبار حتى الستین     –مرحلة الشباب حتى الثالثین            –

یتأثر االشخاص بالمناصب التي یحتلونھا في سلم عملھم وینعكس ذلك على السلع -:0)الوظیفة(المنصب-ب

0مع وظائفھموالخدمات التي یحتاجونھا ومدى توافقھا 

ولكنھم قد یختلفون في ، االفراد یمكن ان یشتركوا في ذات الثقافة والطبقة االجتماعیة والوظیفة-:0نمط الحیاة-ت

ونمط الحیاة الفردي یمكن ارجاعھ الى معیشة الفرد في العالم المحیط بھ واالنشطة التي یقوم بھا 0انماط حیاتھم

0واھتماماتھ
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الفراد ووضع المعیار التقییمي للفرد على اساس التصرف الذي یقوم بھ في وھي التمییز بین ا-:0الشخصیة-ث

فاصبحت الشخصیة احدى اھم مؤشرات في تقییم السلوك للفرد 0معالجة الحدث الذي یكون امامھ او التفاعل معھ

0ومدى حسن التصرف من عدمھ

0العوامل النفسیة-4

-:عوامل نفسیة رئیسیة ھيبأربعةتتأثرخیارات االفراد في الشراء 

فالتحفیز ھو شىء خارجي یؤثر على سلوك «0یمتلك الفرد العدید من الحاجات وفي اوقات مختلفة- :0التحفیز-أ

فقد یستطیع الفرد من اشباع حاجاتھ كلیا او جزئیا تبعا لقدرتھ على تحیق »الفرد باتجاه بلوغ االھداف المقصودة

ات عن التحفیز البشري وسلوك المستھلك ومنھا نظریة سلم ماسلو  والتي وقد طور علماء النفس نظری0االشباع

تكون على شكل ھرم یكون في قاعدة الھرم الحاجات الطبیعیة وصعودا الى حاجات االمان وصعودا الى 

الحاجات االجتماعیة وثم التمیز والتقدیر وفي قمة الھرم حاجة تحقیق الذات

الصورة ھا الفرد باختیار وتنظیم وتفسیر مدخالتھ عن المعلومات لتحدیدھو العملیة التي یقوم ب-:0االدراك-ب

0الشاملة لعالمھ المحیط بھ

التغیرات الحاصلة في سلوك الفرد والناجمة من خالل تراكم «فالتعلم ھو 0عندما یعمل الفرد فانھ یتعلم -:0التعلم-ت

یة خالل فترة حیاتھ الیومیة ویكتسب من كل حالة أي ان الفرد یتعامل مع البیئة التسویق» الخبرات السابقة لدیھ

0خبرة معینة

اما الموقف او االتجاه ھو التقییم 0المعتقد ھو توصیف لفكرة یحملھا فرد عن شيء ما-:0المعتقدات واالتجاه-ث

والمنظمات علیھا في ھذه الحالة 0ایجابا او سلبا نحو فعل او فكرة او أي شيءیكونقدالثابت لدى الفرد والذي

0ان تصنع منتجاتھا بما یتفق مع اتجاھاتھم نحو السلع التي تتعامل بھا

؟ عدد مع الشرح نظریات سلوك المستھلك-/:س

0النظریة االقتصادیة-1

المستھلك وقد نادا بھا ادم سمث وجاء من بعده الفرید تعتبر اولى النظریات التي ظھرت والزالت في تفسیر سلوك 

حیث ان الفرد في سلوكھ یسعى الى تعظیم منفعتھ من )المنفعة الحدیة(مارشال وتقوم نظریة مارشال على اساس

وقد قامت ھذه النظریة على 0لرغبة واالشباع المتحققة مـــن السلعةاخالل اعتماد النقود كمعیار لقیاس درجة 

-:ضات االتیةاالفترا

0ان المستھلك یسعى دائما التعظیم منفعتھ واشباع حاجاتھ بدفعھ اقل ما یمكنھ من النقود)1

0لدیھ معلومات متكاملة من البدائل المتاحة من البضاعة التي یرغب بإشباع حاجتھ منھا)2
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0ان سلوكھ االستھالكي دائما رشید ومتعقل)3

0)السیكولوجیة( النظریات النفسیة-2

يالشرائفي سلوكھتأثیرمن في الفرد وما یخلقھلوجیةیووالفسالسیكولوجیةعلى اساس العناصر النظریاتتقوم ھذه 

-:وقد وضعت عدة نماذج في  توضیح ھذه النظریات ومنھا

یمكنھ التعلم من خالل اعتیاده ) الحیوان(تقوم ھذه النظریة على اساس ان الفرد او:النموذج التعلیمي لبافلوف-أ

والشركات التي تدخل حدیثا الى السوق ھي اكثر 0سلوك وعوامل معینة فتصبح بذلك عادة لھ یستمر علیھا

لمستھلكین لطرح حیث تقوم باعتماد طرح نماذج مجانیة ل، استفادة من ھذه النظریة عندما تجد منافسة شدیدة لھا

0فكرة مناسبة عن المنتج وتعویدھم على شراءه

وان ، تقوم نظریة فروید على اساس دراسة نفسیة الفرد وانعكاسات ذلك في سلوكھ0النموذج النفسي لفروید-ب

-:ھنالك ثالثة اجزاء لنفسیة االنسان ھي

0الالشعور او العقل الباطن-1

0الذات او االنا-2

0لظاھرالذات العلیا او الشعور ا-3

یرى فبلن ان االنسان اجتماعي بطبعھ یعیش ویعمل وفق قواعد سلوك عامة تحددھا 0النموذج االجتماعي لفبلن-ت

وان حاجاتھ ورغباتھ وسلوكھ تجاه ، ثم البیئات الخاصة والمجموعات التي یحتك بھا، لھ البیئة الثقافیة العامة

مثال على ذلك الطبقة المترفة التي تكون عاداتھا الشرائیة و0اشباعھا یتأثر بقیم ھذه الجماعات التي ینتمي الیھا

0لیس لمجرد الحاجات وانما لتحقیق المظھر

وضح مراحل عملیة الشراء لدى المستھلك مع الرسم؟ -/:س

0)الحاجة(ادراك المشكلة-1

وقد یتحقق 0عندما یدرك المشتري ان لدیھ مشكلة او حاجة یسعى الشباعھا، الخطوات في اتخاذ قرار الشراءتعد اولى

االدراك من خالل منبھ داخلي لدى االنسان كان یكون العطش او الجوع او البرد او غیرھا  لیشبعھا او منبھ خارجي 

0ذلك عبر وسائل الترویج المختلفةمحیط بھ بان تكون الحاجة مثارة بواسطة منبھ خارجي وقد یكون

0)البحث عن شكل الحاجة(البحث عن المعلومات-2
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فیبدا بالبحث عن 0لدى المستھلك تجاه المنتج الذي یرغب في الحصول علیھ الشباع حاجتھعندما تتحقق االثارة

فیقوم بتخزین 0لك اللحظةالمعلومات عن المنتج لكي یتخذ قرار الشراء وخاصة اذا كان المنتج غیر متوفر امامھ في ت

-:ویمكنھ من الحصول على ھذه المعلومات من المصادر االتیة، الملومات في ذھنھ

0المصادر الخبیرة-ث0المصادر العامة-ت0المصادر التجاریة-ب0المصادر الشخصیة-أ

00تقییم البدائل-3

لذا تعتبر 0ظھرت امام المستھلك العدید من البدائل للحاجات التي یسعى الشباعھانتیجة للتطور والمنافسة في االنتاج

عملیة تقییم البدائل من اھم المراحل في خطوات عملیة الشراء اذ على المستھلك ان یجري عملیة تقییم وفحص البدائل 

0اطرةقبل ان یتخذ قرار الشراء لكي ال یتعرض الى درجة عالیة من المخ، المتاحة امامھ

0قرار الشراء-4

ففي 0في عملیة الشراء یكون امام مفترق طریق في اتخاذ قرار الشراء من عدمھبعد ان اجتاز المستھلك المراحل الثالث

ویكون 0الحالة االولى فانھ وضع نصب عینیھ مجموعة الخیارات التي تحفزه للشراء واكثر العالمات تفضیال لدیھ

0تداخل في نیة الشراء واتخاذ القرار لدى المستھلكوالعوامل الموقفیة غیر المتوقعة التجاھات االخرین

0سلوك ما بعد الشراء-5

انما یجب ان یعرف المسوق بانھا 0عملیة البیعءاالعتقاد بان رجل التسویق تنتھي عالقتھ بالمستھلك بانتھاالخطأمن 

والخدمات ، فالنطباع االیجابي عن البضاعة والطریقة المعتمدة في البیع ، الوسیلة التي تدیم الصلة والعالقة مع المستھلك

0المقدمة ستساھم بال شك في استمرار عملیات الشراء ویكون المستھلك بمثابة زبون دائم

من مدى صحة سیتأكدتعني بان المستھلك بعد اتخاذه لقرار الشراء فانھ فأنھایة الشراء اما ما یخص التغذیة العكسیة لعمل

القرار الذي تم اتخاذه اذن التغذیة العكسیة انھا تعني في حقیقتھا تقویم لحقیقةحصل الخطأاو خطا قراره وفي ایة مرحلة

0الخطأوتحدید ماھي الخطوة التي حصل بعدمن قبل المستھلك
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تغذیة عكسیة

؟ ماھي دوافع الشراء عددھا مع الشرح-/:س

-:یمكن تحدید الدوافع التي تقود الفرد في سلوك عملیة الشراء باالتي

0یةدوافع الشراء االولیة واالنتقائ.1

-:وتقسم الى نوعین

وھي تلك الدوافع التي تقود المستھلك لشراء سلعة معینة وتفضیلھا على غیرھا في ضوء -:دوافع الشراء االولیة-أ

0تجارب سابقة وما اعتاد علیھ من تعامل مع تلك السلعة

ماركة معینة دون غیرھا من بین وھي الدوافع التي تقود المستھلك النتقاء عالمة او-:الشراء االنتقائیةدوافع-ب

0للمنتجات البدیلة او المشابھة للمنتج الي یرغب بھمجموعة من العالمات 

0دوافع الشراء العاطفیة والعقلیة.2

-:وتقسم الى نوعین

ویقصد بھا تلك الدوافع التي من شانھا ان تساعد المستھلك على شراء بضاعة معینة -:دوافع الشراء العاطفیة-أ

0یة الشراء او التفكیر بذلكوتكرار ذلك مستقبال دون النظر الى النتائج المتحققة من عمل

ویقصد بھا تلك الدوافع المدروسة التي تساعد المستھلك على اتخاذ قرار الشراء للبضاعة -:دوافع الشراء العقلیة-ب

0المحددة دون غیرھا وبعد ان یدرس التفاصیل التي تترتب على عملیة الشراء والفوائد المتحققة منھا

ادراك المشكلة

تقییم البدائل

قرقرارار الشراء

شعور ما بعد الشراء

البحث عن المعلوماتاالاللبحث عن المعلومات

تقیم البدائل

قرار الشرار

سلوك ما بعد الشراء
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0واالجتماعیة في الشراءدوافع الشراء النفسیة .3

وتعني اعتقاد بعض المستھلكین بان شرائھم لبضاعة معینة یتوقف على ما تقدمھ البضاعة لھم من مكانة اجتماعیة واشباع 

0نفسي

0دوافع المعاملة.4

ینحصر ھذا الدافع في كون المستھلك یعتاد على التعامل مع متجر معین دون سواه ویفضلھ على بقیة المتاجر االخرى

لذلك اصبح معتادا 0حیث ان المستھلك ال یحتاج الى جھد او وقت عند دخول المتجر في البحث او السؤال عن حاجتھ

0على التعامل معھ ویعتقد ان ھذا المتجر ھو االفضل من غیره

؟ المقارنة بین عادات الشراء لدى المستھلك والمنظماتأوجھماھي -/:س

الشراء لدى المستھلك)المتاجر(الشراء للمنظمات
االنتاج او إلعادة ألغراضشراء وخزن البضائع والخدمات یتم -1

بیعھا للمستھلك

االستھالك الشخصي او ألغراضالشراء للبضائع والخدمات -1

العائلي

المباشرالشراء لبضاع التامة الصنع والجاھزة لالستھالك -2الشراء ینصب على المواد االولیة والبضائع نصف المصنعة-2

الحاجة الى توصیف للبضاعة ومدى حداثتھا وتطورھا  -03الى بیانات تفصیلیة وتكنلوجیة عن المواد المشتراةالحاجة-3

0الشراء یتم بالغالب من قبل الشخص نفسھ -04قرار الشراء یتم من قبل فریق یمثل الشركة-4

مدى االشباع والرضا المتحقق لدى المستھلكعلىیتم التركیز-05والكلف المترتبة على الشراءیتم التركیز على القیمة -5

0حاجة الى فترة للتفاوضال-06الحاجة الى فترة للتفاوض-6

0عدد المتعاملین في السوق كبیر-07عدد المتعاملین في السوق قلیل-7

المنفذ التوزیعي في الشراء یكون طویل-08المنفذ التوزیعي في الشراء یكون قصیر في الغالب-8



كلیة الصفوة الجامعةالكورس االول/ المرحلة الثانیةالتسویقمادة إدارة 

21م سهاد برقي كامل  . م

الفصل الخامس

Marketing planningتخطیط العملیة التسویقیة

ما ھو تخطیط العملیة التسویقیة معززا اجابتك بالرسم ؟ / س

/ ج

. على توقع تلك االحداث والتجاوب معھا داخل استراتیجیة الشركة  

؟ .ما مفھوم واھمیة التخطیط التسویقي ومبادئھ او مؤشراتھ او ابعاده / س

:مفھوم التخطیط /ج
-:ان ھناك عدة مفاھیم او تعریفات للتخطیط وھي كثیرة ومختلفة ومن ابرزھا 

. انھ التقریر سلفا بما یجب عملھ وكیف یتم ومتى ومن الذي یقوم بھ .1
االھداف والسیاسات واالجراءات والقواعد مع تحدید وسائل بلوغھا واالستعدادات انھ یتضمن االختیار بین البدائل من .2

. كد والمخاطرة وفي اطار البیئة المحیطة ألحاالت وظروف الالت
. انھ في الواقع یشمل التنبؤ بما سیكون علیھ الوضع مستقبال واالستعداد لھذا المستقبل .3
انھ االختیار المرتبط بالحقائق ووضع الفرضیات المتعلقة بالمستقبل ضمن تكوین وتصور االنشطة المقترحة والتي .4

. یعتقد انھا ضروریة وتحقق النتائج المطلوبة 
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:اھمیة التخطیط
.تمكن االدارة من تحدید ما یراد انجازه .1
. یساعد التخطیط على التنبؤ بالمستقبل .2
. التخطیط ینظر الى االمام استنادا لنتائج االداء في الماضي والحاضر .3
. وما تسعى للوصول الیھ الحاضرالتخطیط یضع الجسور والعالقات ما بین الوضع الذي علیھ المنظمة في .4
. التخطیط یلعب دورا حیویا للمساعدة على تفادي االخطاء .5
.ضح للعاملین والمدیرین طبیعة العمل المراد انجازهالتخطیط المعد بشكل جید والخطة الموضوعة تو.6

خطوات مبادئ التخطیط
: اعداد التنبؤ الدقیق للطلب على المنتجات .1

. خطیط التسویقي تالتخطیط والتسویق فالتنبؤ ھو مصدر افتراضات الینأخصائیوذلك عن طریق 
: قبول الخطة .2

. حتى تكون الخطة ناجحة وفاعلة یجب ان تكون االدارة العلیا للشركة مقتنعة بھا 
: یجب ان تكون الخطة سلیمة .3

وتأییدوخیر وسیلة لضمان ذلك ھو ان تقوم ادارة التسویق باالحتفاظ بعقول متفتحة ومراجعة مستمرة الفتراضاتھا 
. كامل ثم یلي ذلك اعداد جدول بالسلبیات واالخطاء 

: جب ان یرتبط التخطیط مع المفاھیم واالسس االخرى للعمل االداري ی.4
مثل التنظیم السلیم وھذا یعني وجود ھیكل تنظیمي سلیم وفعال ویوفر تحدیدا للمسؤولیات واالختصاصات وتدفق 

. طارئ أليالمعلومات لالستجابة 
: قیاس السوق الكلیة ونصیب الشركة منھا بدقة .5

سوق تحدیدا دقیقا الن جمع البیانات عن المبیعات التاریخیة للشركة وعن السوق الكلیة وعن وھذا یعني تحدید ال
. مركز التنافسیة ھي اكثر المجاالت حرجا لعملیة التخطیط للنشاط التسویقي 

: امكانیة التخلي عن الخطة .6
0تلغي ذلك فأنھاوعملیة الن المشروع لیس كتابا منزال فالتخطیط مرن فاذا وجدت الشركة المبررات موضوعیة

: اھمیة وجود نظام للمتابعة وخطة تسویقیة مرنة .7
في عملیة ضروریة ومطلوبة ومرغوبة والذي یقوم بھا اقسام المحاسبة و بانتظام ھيامراجعة الخطة دوریا ان 

. الشركات 
: المراجعة السنویة للخطة .8

ان أي خطة مداھا الزمني اكثر من سنة ھي في خطورة وعلى االدارة ان تراجعھا سنویا للوقوف على سلبیاتھا 
. یجابیاتھا ونقاط القوة والضعف وأ
: مالئمة الخطة التسویقیة للواقع .9

-: بعض الكتاب یمیزون بین 
بھا والتكھن فیھا وتعتمد على البیانات التاریخیة ھو الذي یناسب البیئة التي یمكن التنبؤ : باألھدافالتخطیط –
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البیئة وعندھا سیتعرف المخطط بظروفوھو مناسب حیث یصبح من الصعب التنبؤ :التخطیط الموجھ –
. التسویقي المجال الذي ستعمل بھ الشركة بسھولة 

ما ھي انواع الخطط التسویقیة ؟ :   س

:للتخطیط التسویقي نوعان من الخطط ھما /ج
:خطة التسویق االستراتیجي : 1

وھي تلك الخطة التي تغطي ثالث سنوات او اكثر ویوثق فیھا ادراك المدیر لموقع المنظمة في السوق مقارنة بوضع 
. تائج المتوقعة خالل تنفیذ الخطة وبعدھا لإلنجاز والمیزانیة والنوالمصادر المطلوبة ،المنافسین 

ــــــ الخ 000المؤثرات المستقبلیة،القدرات المتوافرة ،اسباب العمل،ـــــ ان الخطة االستراتیجیة تستند على المھمة
. النظرة العامة للسوق وعن مكوناتھ واتجاھات اللسوق 

. ــــــ تحلیل وتمییز نقاط القوة والضعف ، فرص العمل ، التھدیدات 
. خالصة لما سوف یكون علیھ المستقبل ضمن رؤیا واضحة ضــــــ عر

:كتیكیةخطة الت: 2
. ھي خطة مجدولة بشكل تفصیلي مع تحدید تكالیف التنفیذ والمتطلبات وال تتجاوز مدتھا سنة واحدة 

عملیات التخطیط االستراتیجي للتسویق معززا اجابتك بالرسم ؟ماھي : س 
/ج
یتطلب تحلیل الحالة التسویقیة الحالیة التحقق من منتجات المنظمة والخدمات التي : تحلیل الوضع التسویقي الحالي : 1

. تقدمھا والعالقة بالسوق الحالي ومدى نجاح وظیفة وتحقیق االھداف البیعیة وفرص تسویق منتجات او خدمات المنظمة 
تسعى المنظمة لكسبھم كزبائن دائمین ان السوق المستھدف یمثل مجموعة من االفراد الذین : تحدید السوق المستھدف . 2

0لمنتجاتھا او خدماتھا 
حصتھا في السوق تتراجع مقارنة عنولكن المعلوماتجیدةقد تحقق المنظمة مبیعات: تحدید االھداف التسویقیة : 3

من تحدید لذى تعمل على التعرف بشكل دقیق على طبیعة السوق المستھدف بشكل ادق لكي تتمكن ،بالمنظمات المنافسة
:ان من اھم االھداف التسویقیة ھي.االھداف التسویقیة بشكل جید 

الترویج للصورة االیجابیة _اختراق اسواق جدیدة _زیادة في الحصة السوقیة_معدل النمو _ حجم الزیادة بالمبیعات _
0الترویج للمسؤولیة االجتماعیة_للمنظمة 

ان االھداف التسویقیة تؤثر بشكل مباشر على تحدید عناصر المزیج التسویقي فاذا :تحدید عناصر المزیج التسویقي : 4
اما اذا كانت )استراتیجیة السوق الكلیة (المزیج التسویقي ھي استراتیجیةكانت المنظمة تستھدف السوق الكلي ستكون 

. )التنوعاستراتیجیة (المنظمة تتبع تجزئة السوق فان استراتیجیة المزیج التسویقي ستكون 
یتم تحدید خطة العمل وعناصر المزیج التسویقي بما ینسجم :تطویر خطة العمل لتطبیق عناصر المزیج التسویقي: 5

. وطبیعة االھداف التي وضعت الخطة المناسبة لھا 
یتم بتوفیر وھذا. متطلباتھ حسبالشروع في تنفیذ االنشطة التسویقیة المختلفة كال :تنفیذ الحمالت التسویقیة : 6

. للبدا بالتنفیذ الفعلي على ارض الواقع ئتھاالمستلزمات المادیة والبشریة وتھی
-:یتم تحدید نوعیة الرقابة ووضع معاییر االنجاز بشكل عام وقد تكون :الرقابة وتقییم المعاییر : 7

0نسبة زیادة المبیعات والحصة السوقیة ، االرباح العامة :معاییر كمیة
. فاعلیة االداء ،االلتزام بالخطة لكل نشاط ،كفاءة االداء : معاییر النوعیة 

0ان عملیة السیطرة والتنسیق تتم من خالل متابعة كیفیة تنفیذ االنشطة:تحدید اداة الرقابة وتقییم االجراءات. 8
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ما ھي فوائد التخطیط االستراتیجي للتسویق ؟ / س 
/ ج

. یشجع وینمي الفكر المنظم واالبداعي في كافة الشؤون المتعلقة بالنشاط التسویقي في كل مراحلھ .1
. یحقق درجة عالیة من تنسیق الجھود والفعالیات المختلفة نحو تحقیق االھداف .2
. خلق الموائمة بین موارد المنظمة وامكاناتھا المادیة والبشریة وبین البیئة المحیطة بھا .3
المنظمة نحو االھداف والسیاسات المختلفة لضمان التنفیذ وفقا لما مرسوم لھ على توجیھ كافة جھودیساعد.4
. یضمن التحدید الواضح والدقیق لما یراد تنفیذه من اھداف وسیاسات .5
. تحقیق االستخدام االمثل لإلمكانیات المتاحة للمنظمة .6
. الطارئة یجعل المنظمة اكثر استعدادا للتغییرات المفاجئة و.7
. یساعد على وضع معاییر االداء الالزمة للرقابة على التنفیذ .8
. یساعد على تحدید االطار الزمني الالزم لتنفیذ البرامج والسیاسات.9

ما ھي الصعوبات التي تعترض تجزئة السوق ؟ / س 
/ ج

. المنظمات في التخطیط والرقابة إلدارةالتداخل الواسع من المھام التسویقیة االخرى .1
. وبرامج المنظمة ألھدافحقیقیة وواضحة ةاستراتیجیتقسیم السوق یعتمد على رسم .2
یستوجب منھا االعتماد على البیانات والمعلومات االحصائیة الدقیقة قیام المنظمات بمھمة تقسیم السوق .3

. والشاملة عن االسواق
0بالعنصر االھم في السوق وھو المستھلكترتبط عملیة تقسیم السوق .4
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لرجال السوق ؟ ما معنى السوق وما ھي الشروط الواجب توافرھا في السوق وفقاً / س 
-: السوق حسب وجھة نظر وتعریف االقتصادیون / ج

البضاعة او ھو ذلك الموقع الذي تتفاعل فیھ قوى العرض والطلب لتحدید سعر البضاعة او الخدمة ونقل ملكیة (( 
))االستفادة من الخدمة 

-:اما حسب وجھة نظر وتعریف رجال التسویق 
بانھ ذلك الموقع الذي یشبع فیھ االفراد حاجاتھم وبما یمتلكون من نقود وقادرین على دفعھا لقاء حصولھم على ((

))البضائع والخدمات 

: والشروط الواجب توافرھا في السوق وفقا لرجال السوق ھي 
ب ان تقابل حاجات ورغبات المستھلكین بسلع وخدمات تقدم لھم یج.1
. ان تكون ھنالك قدرة على تحقیق عملیة الشراء .2
. ان تكون لدى المشتري الرغبة في استخدام القوة الشرائیة .3
. ان یمتلك الصالحیة وتوفر االھلیة لشراء السلع .4

ما ھي الفكرة التي یستند الیھا مفھوم تجزئة السوق وما ھي الفوائد المتحققة من ھذه العملیة ؟ / س 
. ان مفھوم تجزئة السوق اساسا من مفھوم نظریة النظام 

جعل السوق على شكل قطاعات تسویقیة متجانسة لبیع السلع  والخدمات وكل : (( فتجزئة السوق تعني وبكل بساطة 
)) ائص وصفات معینة تختلف عن االخرى منھا ذي خص

: والفوائد المتحققة من تجزئة السوق ھي 
. االستجابة الى توجھات المستھلك في اشباع حاجاتھ *
. تسھیل مھمة المستھلك في الحصول على حاجاتھ *
البحث تجزئة السوق الكلي الى اسواق فرعیة لیتمكن المستھلك من الحصول على حاجاتھ دون العناء في* 

؟ او بإیجازھناك مجموعة من الخطوات التي یمكن اعتمادھا في عملیة تجزئة السوق ما ھذه الخطوات وضحھا / س 

عددھا واشرح واحدة منھا ؟ 

: المستھدفة المناسبة ةاالستراتیجیتحدید .1
0اھداف المنظمةالمستھدف باتجاه تحقیق مناسبة الختیار السوق ةوتعني استخدام استراتیجی

ما ھي اھم االستراتیجیات المستھدفة للتعامل مع السوق ؟ وضحھا یأتي السؤال االتيفي الخطوة االولىوھنا
تفصیال معززا اجابتك بالرسم ؟

:الثالث للتعامل مع السوق تاالستراتیجیافیما یلي 
عندما تقوم الشركة بتصمیم مزیج تسویقي واحد للدخول ویقصد بھا ) :المتجانسة (غیر المتمایزة ةاستراتیجی–أ 

وھذه االستراتیجیة تفترض بان كافة المستھلكون في ھذه السوق على نمط واحد من . الى السوق عبر منتج معین 
.اختالفات فیما بینھم االحتیاجات وال توجد

: التركیز ةاستراتیجی-ب
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ق المستھدف تستوجب تجزئة السوق الى قطاعات مناسبة تتوافق مع تستخدم عندما تكون ھنالك اختالفات في السو
.المنتج و المزیج التسویقي الموجھ لذلك القطاع 

وق ویتمثل بقیام المنظمة باعتماد مزیج تسویقي موجھ لكل جزء من الس) : المتجانسغیر(التمایز ةاستراتیجی-ت
.المستھدف 

: ة في التجزئة دتحدید المتغیرات المعتم-2
وتعد اساس مھم في عملیة التجزئة . تتمثل ھذه الخطوة بتحدید المتغیرات التي یتم على ضوئھا القیام بعملیة تجزئة السوق 

:، وعلى ضوئھا یتم تحدید المقیاس والمعاییر التي تتم على اساسھا عملیة التجزئة وتقسم الى اربع مجامیع 
تجزئة السوق مع الرسم ؟ دالمتغیرات المعتمدة عنماھي االسس او:/السؤال االتيیأتيالثانیة في الخطوةوھنا

:المتغیرات الجغرافیة 
وھي مجموعة المتغیرات ذات الصلة بالمنطقة الجغرافیة والتي یمكن ان تمیز ببعض الخصائص عن المناطق في 

: بعض االحیان وتمثل باالتي 
یكون للمنطقة الجغرافیة اثر كبیر في خلق تفاوت في العادات والتقالید التي یمكن تبنیھا او :المنطقة الجغرافیة .1

ادراكھا من منطقة الى اخرى فمثال الطبیعة الجغرافیة الشمالیة في العراق تختلف كثیرا عما ھو علیھ بالنسبة 
. للمنطقة الجنوبیة من حیث العادات والرغبات للمستھلكین 
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ویقصد بھا اتساع المدینة جغرافیا وانعكاس ذلك على تنوع وتعدد االسواق والحاجیات في تلك :حجم المدینة .2
المدینة كما ان االمر ینعكس ایضا على عدد السكان في المنطقة حیث تكون العالقة طردیة بین حجم المدینة 

. وعدد السكان 
راسة التطورات الحاصلة والمحتملة في اعداد ھذا المؤشر یساعد المسوق الى حد كبیر في د:الكثافة السكانیة .3

. السكان باتجاه تلبیة حاجاتھم بالوقت المناسب الكمیة المالئمة ، سواء كان انیا او في المستقبل 
یلعب المناخ دورا كبیرا في تحدید احتیاجات تلك االسواق التي تقع في مثل ھذه المناطق اذ ان :المناخ .4

. تلف كلیا عن احتیاجات المناطق الباردة احتیاجات المناطق الحارة تخ
:المتغیرات الدیموغرافیة -ت

:وتتمثل مجموعة ذه المتغیرات باالتي 
.معینبأسلوبوتعني بذلك انھ على المسوق ان یجزئ السوق حسب فئات العمر ویتم التعامل مع كل فئة -:العمر. 1

: وابرز تقسیمات الفئات العمریة ھي 
0تمتاز بالحركة السریعة والنمو بالحجم/ حتى العاشرة من العمر مرحلة االطفال -
0معینة من الحاجات والمالبس بأنواعتھتم / مرحلة المراھقة حتى الخامسة عشرة من العمر -
0متابعة ما ھو جدید ومحاولة اقتنائھ قبل االخرین / مرحلة الشباب حتى الثالثین من العمر -
0یمتاز باستقرار نفسي وتكون جمیع قراراتھ الشرائیة في درجة من التعقل/ مرحلة الكبار حتى سن الستین -
0تمتاز ھذه المرحلة بالثبات واالستقرار وعدم الرغبة بالتجدید / من ذلك ألكثرمرحلة الشیوخ -

یستفید المسوق من ھذه المسالة الى حد كبیر في التمیز للعوامل النفسیة التي تحرك او تدفع الرجل في عملیة : الجنس .2
وان 0عروف عنھا انھا اكثر عاطفیة من الرجل في قرارات الشراء مالمرأةحیث ان ،للمرأةالشراء كما ھو علیھ بالنسبة 

للمرأةحیث ان الرجل ترك الكثیر من جوانب الشراء ،لسابق كان ھذا االمر قد تغیر كثیرا في الوقت الحاضر عن ا
. ووصلت حتى الى حاجاتھ الشخصیة 

افرادھا  فالعائلة الصغیرة تكون احتیاجاتھا في لعائلة تتحدد بشكل اساسي من خالل عدد ان احتیاجات ا:حجم العائلة . 3
. كبیر في تحدید كمیة البضائع المطلوبة في السوق عائلة لھا اثر ت المتعلقة بحجم الالغالب اقل من العائلة الكبیرة لذى فالبیانا

اذا ان الفرد وبما یمتلكھ من نقود یستطیع ، یعتبر الدخل عامل حاسم ومھم في تحدید القوة الشرائیة للفرد:الدخل. 4
0اشباع حاجاتھ االساسیة واالنتقال الى الحاجات االخرى التي تكون اھمیتھا اقل

للمعتقدات الدینیة اثر كبیر ومھم في تسویق وقبول العدید من البضائع التي تتعامل بھا المنظمات التسویقیة  : الدیانة . 5
بأشیاءوھذا االمر واضح في تعدد االدیان بالعالم  وكل حسب طقوسھ ومعتقداتھ التي قد تحرم بعض االشیاء وتسمح 

0اخرى 
ذه ھومعرفة ایصال البضاعة التي ال تتعارض مع التقالید والمعتقدات حیث ان لذى على المسوق ان یتعامل بحذر * 
.  طة من النقاط االساسیة والمھمة قالن

: المتغیرات النفسیة -ج
:  وھذه المتغیرات تتمثل باالتي 

ن المنطقة االخرى وعلیھ یستطیع عتتعدد الھوایات بتعدد النشاطات التي تمارس في تلك المنطقة :الھوایة .1
المسوق ان یسوق بضائعھ على اساس رواج الھوایات المعتمدة في تلك المنطقة ومثال ذلك في االلبسة الریاضة 

تنعكس الحالة الصحیة بشكل كبیر على الجانب النفسي للفرد ، فان كان مریضا او غیر سلیم :الحالة الصحیة .2
. یر راغب في تحدید عملیات الشراء والتسوق صحیا سیكون في اغلب االحوال غ
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في العیش لألفرادیقصد بھا ان الحیاة التي یعیشھا االفراد تكون بصورة جذابة ومریحة وبما یتاح :نمط الحیاة .3
لذا على المنظمة ان تكیف منتجاتھا وانشطتھا مع رغبات . بشكل سھل ویسیر في تفاعلھم مع الحیاة الیومیة 

. لھا عیش تحت ضالوتوجھات الفرد الذي ی

وھي مجموعة العوامل ذات االثر الداخلي للمستھلك والتي تنعكس على سلوكھ الشرائي :التغیرات السلوكیة / د
.السوق وتعاملھ مع 

: ومن ابرز ھذه المتغیرات 
یكتفي البعض من االفراد بشراء الكمیة التي یحتاجونھا فعال من البضاعة ولكن البعض االخر ال :حجم الشراء .1

فالمسوق یستفاد من . او التقادم او غیرھایكتفي بذلك ، بل یكثر منھا الشي الكثیر وقد تتلف نتیجة عدم االستعمال
. ھذه المسالة في تحدید الكمیة المباعة ومستوى الطلب علیھا 

یستفاد المسوق من خالل التعرف على مستوى الذكاء ، من تسویق بعض السلع التي تتالئم مع :مستوى الذكاء .2
0رالكومبیوتقدرتھم الفكریة ومثال ذلك استخدام 

ء المستھلك للعالمة التجاریة التي تحملھا السلعة التي اعتاد التعامل معھا او یعني بھا درجة وال:الوالء للعالمة .3
. فیسعى للبحث عنھا في اكثر من موقع تسویقي . شرائھا 

منافع او فوائد أي صائص التي یرى المستھلك من خاللھا تحقیق ایراد لھ وھي مجموعة الخ:منافع المتوقعة ال.4
. اقتصادیة او نوعیة نكان تكو. خاصة من جراء شرائھ لھذه السلعة 

:تطویر محفظة تجزئة السوق . 3
ألوجھمع توضیح ،مع االسواق المستھدفة من عملیة التجزئة نللزبائن المحتملیالتشابھونعني بھا توصیف لحالة 

االسواق أليوھذه الخطوة تمثل تشخیصا لحالة المنظمة ومعرفتھا 0االختالف بین االفراد والمنظمات في تلك االسواق 
. التي تمثل لھا القوة النسبیة التي تمیزھا عن غیرھا من المنظمات او الضعف والتھدید لھا 

: تقییم السوق المستھدف المناسب . 4
-:وتتمثل في الحاجة الى المزید من المعلومات حول السوق المستھدف والتي تتمثل في االتي 

: تقریر البیعات -أ
اذ یمكن تطویر وقیاس البیعات المتوقعة بطرق متعددة سواء كانت على اساس مستوى المنتج ، المنطقة الجغرافیة ، 

. ال الصناعة التي تعمل بھا الوقت ، والمنافسة على مستوى شركات محددة او في مج
:تقریر الكلف-ب

حیث تعتبر التكالیف التي تتحملھا المنظمة من جراء عملیة تجزئة السوق والتعامل مع ذلك السوق عبر المزیج التسویقي 
. ذا اثر كبیر في اختیار ذلك السوق من عدمھ 0لمعتمد والبرنامج التسویقي المقرا

. اختیار االسوق المستھدفة . 5
وتعتبر الخطوة االخیرة والمھمة في حدید السوق المستھدف الذي تدخل الیھ المنظمة عبر منتج محدد او عدد من 

. المنتجات والذي یكون موجھ الى جزء من السوق او اكثر من ذلك 

0وفیما یلي توضیح لمتضمنات االختیارات الخمسة لسوق المستھدف
-:التركیز على جزء من السوق -أ
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التي قامت بالتركیز على سوق السیارات )فولكس واكن(تقوم الشركة باختیار جزء محدد من السوق كما في مثال شركة 
ان ھذا االختیار ال یخلو من مشكالت 0الصغیرة حیث استطاعت ان تحصد مكانة وقوة كبیرة في ذلك الجزء من السوق

. كبیرة
- :تخصصي اختیار-ب

ولكل جزء مستوى معین من الجاذبیة في التوجیھ الیھ والفرص المتاحة ،تقوم الشركة باختیار عدد من االجزاء في السوق
. ومیزة ھذا االختیار ھو توزیع حدة المخاطرة مع امكانیة المناورة والتحرك 0بھ 

-:تخصص في المنتج-ج
والذي یباع في المكتبات بالمكروسكوفي اجزاء مختلفة من السوق مثال ذلك أي تركیز الشركة على منتج واحد یتم بیعھ 

. الخ ......... ریة والمختبرات الطبیة االجامعیة والحكومیة والتج

- :تخصص السوق -د
كما،ویتم التركیز على خدمة احتیاجات مجموعة من المستھلكین فقط أي اختیار سوق محدد وقدیم تشكیلة من المنتجات 

. بس االطفال الفي م

-:تغطیة السوق بالكامل -ھـ 
وھذا المنھج ال ،أي تقوم الشركة ھنا بمحاولة خدمة جمیع الزبائن وعلى اختالف مجامیعھم بالمنتجات التي یحتاجونھا 

سوق (IBMیمكن اعتماده اقرار من قبل الشركات الكبیرة التي یمكنھا اعتماد التغطیة الشاملة للسوق ومثال ذلك شركة 
. وببسي كوال ) الحاسبات

))المنتجات االستھالكیة والصناعیة والخدمات((
انواع السلع

الخدماتانتاجیة استھالكیة
)غیر ملموسة()ملموسة مادیة()ملموسة(

المفھوم
)میسرة(سھلة المنال

التسوقاالنواع
خاصة

غیر مستھدفة

العامةالخصائص

حدد بوضوح مفھوم السلع االستھالكیة مع بیان انواعھا وخصائصھا او حدد مفھوم السلع االستھالكیة مع بیان / س 
الخصائص العامة لھا مع ذكر بعض االمثلة ان وجدت لكل واحدة؟

السلع التي یقوم المشتري او المستھلك النھائي بشرائھا الشباع حاجاتھ او رغباتھ تلك ((مفھوم السلع االستھالكیة تعني/ج
0غیر معمرةومن الممكن ان تكون معمرة او)) الشخصیة او اسرتھ

- :وتتصف باالتي
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0عةاثمانھا في الغالب تكون غیر مرتف.1
0باعتھا منتشرون بشكل واسع وكبیر.2
0للسلع غیر المعمرةتكرار صفقات الشراء وبشكل دوري وخصوصا .3
0قرار الشراء المتخذ من قبل المشتري غالبا یكون عاطفیا.4
0كمیة البضاعة المشتراة قلیلة نسبیا في المرة الواحدة.5
0قابلة للتلف والتقادم بشكل سریع.6

:وانواع السلع االستھالكیة ھي
السلع المیسرة/1

جھدا كبیرا في لبالسلع السھلة المنال أي ان المستھلك ال یبذویمكن تسمیتھا أیضا
السكائر (الحصول علیھا ألنھا متیسرة ومتوفرة بشكل كبیر ومن االمثلة علیھا ھي

)الخضروات والفاكھة، الخبز، الصحف،المشروبات الغازیة ،
25صوصفاتھا موجودة ضمن مخطط المقارنة

سلع السوق/2
المقارنات من حیث السعر والنوعیة معا بین عدد من ھي تلك السلع التي یشتریھا المستھلك بعد اجراء سلسلة من 

لذا یتطلب منھ البحث عنھا الختیار االفضل ومن االمثلة بمواصفات متماثلة عال تتمتأي ان ھذه البضاعة 0المتاجر
0)الخ000المفروشات،العطور،االدوات المنزلیة،االحذیة ،المالبس (0علیھا

25صوصفاتھا موجودة ضمن مخطط المقارنة

السلع الخاصة/3
وقد تأخذ المقارنة جھدا واضحا عند شراء 0ھي تلك البضائع التي یبذل المشتري جھدا كبیرا في سبیل الحصول علیھا

البدالت ،الساعات الثمینة ،التلفزیون،الثالجات(ومن االمثلة علیھا0ھذه االنواع من البضائع لتأثیرھا على مستوى دخلھ
)الخ000الفاخرة

25صموجودة ضمن مخطط المقارنةوصفاتھا 

وماھي انواعھا او تقسیماتھا واشرحھا بشكل ؟)الصناعیة(ما المقصود بالسلع االنتاجیة/ س 

تلك البضائع المحددة خصائصھا وبما یتفق مع االستخدام المسبق (عرفت جمعیة التسوق االمریكیة البضائع الصناعیة بانھ
)اكثر مما ھو علیھ في استخدامھا لغرض االستھالك النھائي او إلعادة بیعھا مرة ثانیة، الصناعیةفي االعمال والنشاطات

0
:وتقسم السلع الصناعیة الى االتي

0المواد االولیة/1
0وھي المواد التي تدخل في العملیة االنتاجیة والصناعیة بشكل قد یغیر كلیا الصورة التي كانت علیھا

:نوعین ھيوالمواد االولیة على
0مثل المعادنالمواد االولیة التي یمكن مشاھدتھا بشكل طبیعي*
مثل القطن0ة التي تكون نتیجة االنتاج الزراعيالمواد االولی*

0قطع ومواد االنتاج المصنوعة/2
مثل 0نھائیةویقصد بھا تلك االنواع من البضائع والقطع التي تمر بعملیات انتاجیة مختلفة ولتدخل في صناعة بضاعة 

0بطاریة واطارات السیارة
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0التركیبات/3
مثل ابراج ابار 0وھي التجھیزات او المعدات الضخمة التي تستخدم في العملیات االنتاجیة للمشاریع الكبیرة والضخمة

0النفط
0االجھزة والمعدات الصغیرة/4

في المنظمة ویمكن استخدامھا في مجاالت وھي معدات صغیرة وغالبا ما تكون نمطیة تسھل العمل االداري والتسویقي
0ولیست ذا كلف كبیرة مثل العدد الیدویة وحاسبات النقودمختلفة

0تجھیزات التشغیل/5
كجزء من المنتج او في العملیة االنتاجیة بل تعتبر عنصر مساعد في عملیة االنتاج وتكون لال تدخھي تلك المواد التي 

0في الغالب اسعارھا منخفضة وعمرھا قصیر مثل الزیوت والشحوم

0خدمات االعمال/6
ل وھي المنتجات غیر الملموسة والتي تكون بحاجة الیھا العدید من المنظمات بھدف انجاز عمالھ بشكل نھائي مث

0ابحاث السوق، االستثمارات القانونیة

؟وضح ذلك معززا اجابتك باألمثلة ھل یمكن للسلع المادیة االستھالكیة واالنتاجیة ان تشترك في نفس الوقت/ س 
الواقعیة ؟

- :التالیةان بعض السلع من الممكن ان تشترك في كونھا سلع استھالكیة وبنفس الوقت تكون سلع انتاجیة وكما في االمثلة 

 استخدام السیارة ألغراض النقل الشخصي تعتبر بھذه الحالة للمستھلك النھائي ولكن عند استخدامھا لغرض
0االجرة فأنھا للمستعمل الصناعي

 عندما یتم استھالك الماء من قبل افراد االسرة للطھي او االستحمام یعتبر بضاعة للمستھلك النھائي ولكن عندما
0لثلج اصبح مادة اولیة لغرض التصنیعیستخدم في معمل ا

مطعم یعتبر السكر والشاي عند استخدامھ في البیت یعتبر مادة استھالكیة ولكن عند استخدامھما من قبل صاحب
0انتاجي

عند استخدامھ في معامل االلبسة یكون الصوف المستخدم من قبل ربة البیت في الحیاكة یعتبر مادة استھالكیة اما
0انتاجیةمادة 

یغلب الدافع العاطفي في عملیات الشراء للبضائع االستھالكیة بینما یغلب الدافع : (( ناقش العبارة االتیة / س 
)) العقالني في شراء البضائع االنتاجیة 

المستھلك یسعى في السلع االستھالكیة یكون غالبا الدافع لدى المستھلك في عملیة الشراء ھو العامل العاطفي أي ان / ج
0الشباع حاجات نفسیة في داخلھ بشكل اساس دون النظر الى التقییم العلمي الدقیق لعملیة الشراء

یكون عقالنیا ولعل العامل االساس الذي یحكم الدافع ) االنتاجیة(بینما یكون الدافع في عملیة شراء البضائع الصناعیة 
اخذا بنظر االعتبار وبنفس الوقت ،المنفعة او الربح للمشروع الصناعيالعقالني في شراء البضائع الصناعیة ھو تعظیم

0مسالة السعر والكمیة والخدمة المطلوبة 

؟ بإیجازمن العادات التي یمكن مالحظتھا في سوق السلع الصناعیة ما ھذه العادات؟ تكلم عنھا ھنالك عدد/س

-:عادات سوق السلع الصناعیة ھي/ ج
-: طول فترة التفاوض . 1
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-: الى ما یلي باألساستمتاز فترة التفاوض بھدف عقد صفقة الشراء بطولھا نسبیا ولعل ذلك یعود 
-كفاءتھمن والتأكدالوقت المالئم الختیار المنتج - حجم المشتریات تكون غالبا كبیرة -اختالف وجھات النظر-

. طول الفترة بین الطلب ووصول المنتج 

-:تكرار صفقة الشراء . 2
ھناك عدة نماذج من المنظمات تعمل في السوق الصناعي وتختلف كل واحدة عن االخرى في تكرار صفقة الشراء 
فالمنظمات الكبیرة تشتري المواد لمرة واحدة لتغطي عدة سنوات دون الحاجة للتكرار بینما المنظمات االقل منھا تشتري 

. بشكل شھري لسنة واحدة او عدة اشھر بینما المنظمات الصغیرة تشتري

-:حجم الطلب . 3
ما تكون صفقات الشراء للبضائع الصناعیة كبیرة الحجم ولذلك فان البائع ال یفرط أي جھد یمكن ان یبذلھ في سبیل غالبا

.كبیرة نظرا لضخامتھا بأرباحھستعود علیألنھاتحقیق الصفقة 

- :الشراء المباشر . 4
-:التالیة لألسبابان السلع الصناعیة یفضل شرائھا من قبل مصادر انتاجھا وذلك یعود 

تركز المشترین في مناطق جغرافیة معینة -یحتاج المشتري الى معلومات من المنتج بشكل دقیق-كبر حجم الصفقة -
. قلة عدد المشترین -لیمكن المنتج باالتصال بھم بشكل مباشر

-:الجماعي في الشراء التأثیر. 5
الجماعي في الشراء تكون في التأثیروخاصة 0تكون عملیة الشراء للبضائع الصناعیة في الغالب بشكل جماعي

. المنظمات وللصفقات الكبیر اكثر وضوحا عما علیھ في المنظمات الصغیرة والمتوسطة 

-:االعتماد على البیانات في عملیة الشراء والبیع . 6
تكون البیانات المثبتة في الكتب المقدمة من قبل البائع بمثابة الوسیلة االولى والمناسبة للتعرف على نوعیة وخصائص 

. الى المشترین الصناعیین باستمرار ومدھم بالمعلومات الجدیدة في حالة التطویر إلیصالھاالمنتج لذى یحرص البائع 

-: الخدمات المطلوبة للبضاعة . 7
الخدمات التي یمكن الحصول علیھا من البائع من اھم الشروط التي تدفع المشتري في تحقیق صفقة الشراء ومن تعتبر

: ابرزھا ھي 
- تدریب العاملین على الصیانة والتصلیح-تدریب العاملین على اسلوب تشغیلھ-التعرف الدقیق لتفاصیل المنتج-

0التعھد بتزوید المشتري بالخبرات  بالمستقبل 

ما ھي اوجھ المقارنة بین عادات الشراء للسلع الصناعیة والسلع االستھالكیة ؟ / س
السلع االستھالكیةالسلع الصناعیة

اثمانھا في الغالب مرتفعة .1
باعتھا یكونون على نطاق محدود .2
.عقالني قرار الشراء یتخذ من قبل المشتري بدافع .3
.طول فترة التفاوض .4
.یتم شرائھا بشكل مباشر من مصادر انتاجھا .5
.تتم عملیة الشراء بشكل جماعي .6
یتطلب تقدیم العدید من الخدمات قبل واثناء وبعد عملیة .7

.الشراء 
. كمیة البضاعة وحجمھا في ابرام الصفقة كبیرة .8

اثمانھا في الغالب غیر مرتفعة.1
باعتھا منتشرون بشكل واسع وكبیر .2
قرار الشراء یتخذ من قبل المشتري بدافع عاطفي .3
قصر فترة التفاوض .4
یتم شرائھا عبر وسطاء .5
تم عملیة الشراء انفرادي .6
.ال یتطلب فیھا تقدیم خدمات ما بعد الشراء .7
قلیلة نسبیا في المرة المشتراتكمیة البضاعة .8

. الواحدة 
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ما ھي المقارنة بین السلع المیسرة وسلع التسوق والسلع الخاصة ؟ / س 
السلع الخاصةسلع التسوقالسلع المیسرة

اثمانھا زھیدة جدا .1
باعتھا منتشرون بشكل كبیر جدا .2

من وألكثرتكرار عملیة الشراء .3
مرة في الیوم الواحد 

ال تحتاج عملیة الشراء الى تفكیر .4
معمق الن ثمنھا منخفض 

ھامش الربح قلیل في الوحدة .5
الواحدة 

الحملة االعالنیة للبضاعة وتكالیفھا .6
یتحملھا المنتج 

یمكن استخدام اكثر من منفذ .7
للمستھلك إلیصالھاتوزیعي 

) الوسطاء(وخاصة باعة المفرد 

اثمانھا مرتفعة نسبیا .1
با ما یكونون مجتمعین في باعتا غال.2

مناطق معینة ومتاجرھم متقاربة 
المستھلك یجري اكثر من عملیة .3

مقارنة بین المتاجر للوقوف على 
افضل مواصفات واسعار للبضاعة 

المشترات
تحتاج الى تفكیر نسبیا عن عملیة .4

الشراء 
ھامش الربح للوحدة الواحدة یكون .5

مناسبا وجیدا 
ھا البائع الحملة االعالنیة یتحمل.6

یمكن استخدام اكثر من منفذ .7
الى المستھلك إلیصالھاتوزیعي 

االخیر 

اسعارھا مرتفعة في الغالب .1
باعتھا منفردین في مناطق بیعیة .2

معینة 
ال تتكرر عملیة الشراء اال بفترات .3

زمنیة متباعدة 

تحتاج الى تفكیر معمق وجمع .4
معلومات الن ثمنھا مرتفع 

ھامش الربح في الوحدة الواحدة .5
عالي نسبیا 

غالبا یتفق البائع والمنتج على صمیم .6
وتنفیذ الحملة االعالنیة 

تستخدم اقصر الطرق في المنافذ .7
التوزیعیة 

الفصل السادس

productionجـــــــــالمنت
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عناصر المزیج التسویقي فیما بینھا ؟وضح بالشكل والتعلیق عالقة / س

/ج
السعر

الترویج                                             المنتج

التوزیع

ت
 ،

ن

 ،

.كل المستجدات 

استراتیجیة المنتج بأنھا قلب العملیة التسویقیة ؟/ او علل : ش ناق/ س 

/ ج 
بمعنى ، والن العالقة بین المنظمة واالسواق تتم من خالل المنتجات التي تقدمھا المنظمة ، المستھلكین  أي 

بمعنى ،  أي 

.البد منھا اذا ما ارادت المنظمات البقاء في سوق االعمال 

تمتع بھا ؟ھي أھم الصفات أو الخصائص التي یما المقصود بالمنتج وما/ س
.ھمیتھ ؟ معززاً أجابتك بالرسم وما ھي أ
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وھو خلیط من الخصائص الملموسة وغیر الملموسة((-:المنتج /ج
.))تمیز المنتج عن غیره وما یقدمھ البائع من خدمات والتي بمجملھا تخلق اإلشباع والرضا لدى المشتري

:-)).

)) .التبادل
.))انھ حزمة من الصفات الممیزة والتي تتضمن الجانب المادي وغیر المادي((-:أو بتعریف أخر

فكرة -3خدمة    -2سلعة   -1: ویتكون المنتج من ثالثة أشكال ھي 
-:فالمنتج عندما یكون شیئا مادیا

.الساعة ، في التلفزیون 

.الزراعیة والفواكھ تالتصنیعیة مثل المنتجا
-:اما في حالة كون المنتج غیر مادي 

-
.مشاھدة فیلم سینمائي المختلفة او االستماع الى حفل موسیقي او

اما شكلھ الثاني الغیر مادي فقد یكون فكرة كما ھو الح
.الدراسیة وھذه المنتجات غیر الملموسة یعتبرھا البائع منتج 

الجودة
الخصائص المادیة

عیخدمات ما بعد الب

شھرة البائعالسعر
المنتج

العالمة
اللون

الضمانةالعبوة
التصمیم

/-:اھمیة المنتج 
.یعتبر حلقة وصل رئیسیة بین البائع والمشتري -1
2-

االرباح 
.لدى الفرد یساھم في خلق حالة تطور اجتماعي-3
.مواكبة حاجات االنسان المستجدة ویشبعھا -4

ما المقصود بالمنتج الجدید ؟ وما ھي اشكالھ ؟/ س
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ھو سلعة او خدمة ظھرت في االسواق من خالل التطویر والدراسة المستمرة للسوق والتي نتجت -:المنتج الجدید 
ع

.المشتري او اجري علیھا تعدیل جذري او تم ادخالھا الى السوق بعالمة تجاریة جدیدة 
:ویأخذ المنتج الجدید االشكال التالیة 

-:)المبتكر ( المنتج المخترع -1
.او مكتشف ألول مرة مخترع 

-) :المحسن(المنتج المطور -2
.حاجات المشتري 

-:المنتج المعدل -3
.الجدیدة لدى المشتري 

4-:-
.نظراً للزبائن عنھ التخلص من التقلید او تغییر وجھةتكون من بینھا

/ س
.بمنتج جدید 

/ج
.لة في خطوط االنتاج ثمار الطاقات المتاحة وغیر المستغاست-1
ااتاحة الفرصة امام تجار الجملة الذي تخصصو-2

.من خالل الدخول بمنتج جدید ومطور 
.المنتج الجدید سیضیف قوة جدیدة للمنظمة في السوق -3
.للمدى البعید تخطیط المنظمة لغرض تحقیق االرباح -4
.اكتشاف مواد اولیة جدیدة او تركیبة اقل كلفة او أفضل اداء -5
0السریعة التي یمكن ان تجعل المنتجات في السوق غیر مربحةةالتغیرات التكنلوجی-6

وضح بالشكل و التعلیق مراحل او خطوات عملیة تطویر المنتج الجدید ؟/س
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او خطوات عملیة تطویر المنتج الجدید ؟وضح بالشكل فقط مراحل/ 2س

64
االفكار

35
30
25
20
15
10

5الزمن                                                                                        
54321

-:تولید وغربلة االفكار -1

. االسواق والتي یتم الدخول الیھا 
تت. 

.المقارنة بین االھداف الموضوعة والموارد المتاحة وترتیبھا حسب درجة االھمیة 
-:ار الفكرة اختب-2

.في السوق للوقوف على آرائھم حیال المنتج الجدید 
-:المنتج تطویر-3

0
. تصمیم المنتج ومدى قبولھ في السوق 

.والمالئمة والجودة 
-:اختبار السوق -4

.بعملیة الشراء ااساساً حول أي من الزبائن المحتملین یمكن ان یقومو

-:االتجار–5
وھي المرحلة االخیرة في 

.ورصد الموازنة المالیة الكافیة لتغطیة نشاط ادخال المنتج الى السوق وتنفیذ برنامج المزیج التسویقي 
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بالشكل والتعلیق دورة حیاة المنتج ؟ وما ھي الخصائص او الصفات الخاصة بدورة حیاة وضح او ناقش/ س 
المنتج معززاً اجابتك بالرسم ؟ج ؟ او حدد بوضوح مراحل دورة حیاةالمنت

انھا وصف للخطوات التي یكون بھا المنتج عبر مبیعاتھ/دورة حیاة المنتج
رض والتھدوصف للف

.في كل مرحلة من مراحل حیاة المنتج 

المراحل
الخصائص

التدھورالنضجالنموالتقدیم

تبدأ باالنخفاضتبلغ ذروتھاارتفاع سریعمنخفضةالمبیعات
منخفضةمنخفضةمعتدلةمرتفعة لكل مستھلكالكلف

االنخفاض حاداعلى ارتفاعتبدأ باالرتفاع)خسارة ( سالبة االرباح
)قلیلین ( بطیئین غالبیة متوسطةاختیار مبكرمتجددینالمستھلكون
انخفاض اعدادھمثبات اعدادھماعدادھم تنموقلیلة جداً المنافسون

النضج

المبیعات                                النمو                 التقدیمالتدھور

االرباح والخسائر

الزمن

أو تقوم دورة حیاة المنتج على عدة افتراضات ما ھي ؟المنتج ؟ما ھي االفتراضات االساسیة في دورة حیاة / س

أو اذكر اھم االفتراضات او االسس التي یستند علیھا دورة حیاة المنتج ؟

/ج
.ان للسلعة حیاة محددة قد تكون طویلة او قصیرة  -1
.السرعة التي یتحرك بھا المنتج عبر مراحل حیاة االربع تختلف من منتج ألخر -2
.تغیرات اخرى مدراسة طبیعة المنتج والسلوك التنافسي القائم في السوق واي -3
.قد ینتھي في أي مرحلة ر المنتج عبر جمیع مراحل حیاتھ اذان یمطال یشتر-4
.ھ ھالمبیعات واالرباح تختلف تبعا الختالف مراحل دورة حیاة المنتج وما یواج-5
.الخ تختلف باختالف االسواق .....متطلبات المنتج من ترویج وتسعیر وتوزیع -6
ن-7

.مرحلة الحقة 
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.یختلف التعامل مع عناصر المزیج التسویقي للمنتج لتوجھات المستھلك واالسواق -8
؟المنتجحیاةدورةاستراتیجیاتماھي/ س

-:التقدیممرحلةتاستراتیجیا/ أوال
-:السریعالقشطاستراتیجیة-أ

اعتبارهمرتفعبسعراالسواقفيھوعرضالمنتجتقدیمعلى یةاالستراتیجھذهتركز منتجب
اماالنذلكوفمكثترویجي خصائص. تم لمنتجب خاللومنوا

مستوىوكذلكوالتطویرالبحثتكالیفلتبریرربحاقصىالىالوصولالمنظمةتحاولیةاالستراتیجھذه
0نافسةمالمعداوانالممیزةوسماتھالعالیةجودة

-:البطيءالقشطسترتجیھ/ ب
حصوبمرتفعبسعرالسوقالىالمنتجتقدیمعلىاستراتیجیةتركز خاللعنمنخفضم
نظمةتسعىللمنتجالحاليالسعر لم قصىا احدةلوحدةلاجماليربحا لو منةتجنالممنا
0الجھودعلىوالتكالیفاالنفاقوانخفاضفسةاالمنوانعداملھالفریدةالمزایا

-:)االختراق( السریعالتغلغلةاستراتیجی/ ج
لسوقفيوطرحھالمنتجتقدیمعلىتركز وذلكمكثصحوبممنخفضبسعرا
حیثللسعرالحساسةاالسواقفيةاالستراتیجیھذهتتیحممكنھسوقیةحصھاكبرتحقیق

0واسعنطاقعلىبھ المخصصةالترویجیةالجھودوكثافةسعرهانخفاضبحكمالجدیدالمنتجشراءعلى

-:البطيءالتغلغلةاستراتیجی/ د
لمنتجاساسعلىتقوم لسوقفيروعا فضةمنخفضبسعرا نخ االسعارم و
لشراءتكرارعلىوتشجیعھللمنتجالمستھلكطلبایضاتستمیلخفضةالمن تؤديا

0المنتجلكلذبیعھامنالمنظمةتحققھاالتياالرباحزیادةالىالمنخفضة

-:النمومرحلةتاستراتیجیا/ ثانیا
-:لمنتجلامداداتتوفیرةاستراتیجی/ أ

لسلعةمواصفاتوضافةللمنتججودةمستوىتحسینعلىالمنظمةتركز نظمة تعملكمال لم علىا
0لھوفریدةممیزةخصائصاضافةخاللمنالمنتج

-: استراتیجیة الوصول الى قطاعات استھالكیة جدیدة/ب
0السوقیةالحصةوزیادةالسوقفيللتغلغلذلككنامانالمنخفضالسعراستخداممن خالل 

-: اإلعالمیةاالستراتیجیةتحویل/ ج
ناعاتكبناءالسلوكذات مناق( الق

. )السلعةاوةبالخدمالمستھلكتعریف
-:مكشفتوزیعنظامبناءةاستراتیجی/ د

0بشكل كبیرالسوقیةالحصةزیادةوبالتاليالسوقفيواسعنطاقعلىالمنتجتوافرلضمان
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؟النضوجمرحلةاستراتیجیات-:ثالثا
-:السوقتعدیلاستراتیجیة-أ

-:التالیةالجوانبعلىتاالستراتیجیاھذهفيالشركةتركیز
.الحالیینالمستھلكینقبلمنالمنتجاستعمالزیادةعلىالعمل-1
لعمل-2 فياعادةفياوقطاعاتالىا

. جدیدةفي اطرةترویجیومحاولةالسوقفيالمنتج
0عریفيتالاالعالنخاللمنالمستھلكلدىللمنتجتفضیالتبناء-3
0المنتجداخلاخرىسوقیةقطاعاتوالى االقلیمیةالحدودخارججدیدةاسواقالىالمنتجتوجیھ-4

-:المنتجتعدیلاستراتیجیة/ ب
فيعلیھاالشركةتركزالتيالجوانبابرزومنعلیھتغیراتاحداثاوتكیفھالمنتجبتعدیلالمقصود

-:تاالستراتیجیامنالنوع
.االمكانیاتتحسیناوتعمیرهفترةطولحیثمنادائھتحسینبھدفالمنتججودة-1
0والمالئمةكاألماناضافیةمنافعاوللمنتججدیدةخصائصاضافة-2
0المستھلكمنقبولھوفرضالمنتججاذبیةلزیادةالمودیلتطویر-3

-:االنحدارمرحلةاستراتیجیات-:رابعا
.الضعیفةالسلعیةواالصنافالفئاتمنالتخلص-أ

لسوقفيالحركةبطیئةالسلعیةاالصنافاوالفئاتبعضاسعارتقلیص- ب نسبةا بال
. للسعرالعالیةالحساسیةذاتالسوقیةالقطاعاتلبعض

؟السلعیةللفئاتبالنسبةجدامحدودعددعلىواقتصادھاالسلعةتوزیعمنافذتقلیص- ت
لحدالىالترویججھودتقلیص- ث لمقبولاالدنىا لخروجا لسوقمنا االمرتطلباذاا

0خسارةتجنبا لتكبیدوذلك

ما ھي اسباب فشل بعض المنتجات في مرحلة التقدم ؟/ س

.زیادة درجة التعقید في مكونات وتركیبة المنتج -1
.لة المعلومات الممیزة التي یتمتع بھا المنتج ق-2
0رتفاع في الكلفا-3
0الذین تتأثر قراراتھم الشرائیة باألخرینزیادة عدد المستھلكین -4
.القصور في التنبؤ الدقیق بمعدالت البیع المتوقعة -5

؟ماھي االستراتیجیات التي تعتمدھا منظمات االعمال من اجل اطالة المرحلة النموذج ألقصى حد ممكن/ س

0تطویر في النوعیة المنتج إلزاحة المنتجات المنافسة -1
0من المنتج ومحققة مزیج سلعي كبیرادخال تشكیلیة جدیدة-2
0الدخول الى اجزاء جدید من السوق -3
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0الدخول بأسعار مخفضة لمواجھة حساسیة المشتري تجاه المنتجات المنافسة -4

ماھي االستراتیجیات التي تتبعھا منظمات االعمال في مرحلة انحدار المنتج / س

زیادة استثماراتھا في محال ذلك المنتج الذي تتعامل بھ لمواجھة المنافسة -1
المحافظة على مستوى االستثمارات الحالیة المنظمة -2
.اختیار المستوى محدد ومقیاس من االستثمار في ذلك المنتج -3

.ماھي االسباب المؤدیة الى فشل المنتجات الجدیدة في االسواق / س

0المتوقع في السوق على السلعةالخطأ في تقدیر الطلب-1
0التوقیت غیر المناسب في ادخال المنتج الى السوق-2
0المنافسة الحاده التي یتعرض لھا المنتج من قبل السلع البدیلة او المنافسة -3
0وجود عیب في عملیة االنتاج تؤثر في سالمة وجودة المنتج -4
0صال السلعة في الوقت والشكل المناسبعدم قدرة وكفایة المنفذ التوزیعیة ورجال البیع في ای-5
0ارتفاع التكالیف عما ھو مخطط-6
0ضعف الحملة الترویجیة-7

ا بینھا سواء على مستوى الھدف یقا فیممجموعة من المنتجات التي ترتبط ارتباطا وث-:خط المنتجات 
مستوى التسعیر بنفس االسالیب التسویقي او على مستوى المنافذ التوزیع اي یتم توزیعھا بنفس المنافذ او على 

0اي ھناك تشابھ في العناصر المزیج التسویقي المصاحبة لتقدیمھا

0جمیع المنتجات التي تقوم المنظمة بإنتاجھا وتسویقھا خالل فترة زمنیة معینة-:لسلعيمزیج ا

- :ابعاد او خصائص المزیج المنتجات

فیعض . المنتجات التي تمتلكھا المنظمة ویقصد بھ عدد خطوط - ) :االتساع ( نطاق المزیج -1
المنظمات یقتصر انتاجھا على خط منتجات واحد مثل صابون غسیل المالبس بینما تقوم منظمات اخرى 

. الصحون ، صابون غسیل الوجھ ، الشامبوغسیلصابون فة خطوط انتاجیة اخرى مثل بإضا

اي یعني التنوع  في ، في كل خط انتاجي ویشیر الى عدد الوحدات المنتجة- :العمق او عمق المزیج -2
االحجام وااللوان والنماذج التي یقدمھا داخل كل خط انتاجي مثال معجون االسنان كرست للشركة المانیة 

.فتكون اما حمایة من التسوس او تبییض االسنان 

ویقصد بھ مدى االرتباط الوثیق بخطوط المنتجات في االستخدام -) :االتساق ( ارتباط المزیج -3
النھائي او المتطلبات االنتاج او قنوات التوزیع او البعض الطرائق كما یمكن تحدید درجة  االرتباط و 

وفي المثال السابق قد ) ضعیفة ( او منخفضة  ) قویة ( االتساق بین خطوط المنتجات قد تكون عالیة  
رتباط قویة بین المنتجات التي تقدمھا المنظمة وسبب ذلك االن تسویقھا یتم على اساس تكون درجة اال
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باعث الشراء اي واحد یتم توزیعھا من خالل منافذ توزیع متشابھة كما ان انتاجھا یتطلب خبرات 
.متشابھة أیضا 

؟) المنتجات(ماھي استراتیجیات المزیج السلعي 

- :تحدید وضع المنتج )-1
نتَج وتمییز بطریقھ مرضیة عن المنتجات  نتِج من خالل لفت انتباه للمُ تحتاج اإلدارة التسویقیة الى تحدید وضع المُ
المشابھة او متماثلة لتحقیق عوائد على ھذا المنتج ومن المھم وضع احتیاجات السوق المستھدف في نظر االعتبار 

وفي ما یلي عرض موعھ عریضة ومتنوعھ من االستراتیجیات اذ یمكن اختیار استراتیجیة واحد لمنتج معین من مج
-:استراتیجیات تحدید الوضع 

0تحدید وضع المنتج نسبة الى المنافسین -أ
0تحدید وضع المنتج وفقا لتصنیف المنتج وسماتھ -ب

0تحدید وضع المنتج حسب السعر والجودة-ج

-:استراتیجیة توسیع مزیج المنتجات ) -2
طریق زیادة العمق داخل خط انتاجي معین او عدد من الخطوط التي تقدمھا الشركة مثال تقوم الشركة یتم تحقیقھا عن 

بإضافة عنصر مشابھ لخط انتاجي قائم او حالي نفس العالمة التجاریة یعد ھذا العنصر امتداد لخط االنتاج ویتمثل السبب 
من قطاعات السوق عن طریق تقدیم نطاق اوسع من الرئیس امتداد خط االنتاج في ان الشركة ترغب في جذب المزید

االختیارات للمنتج الواحد الذي یمكن ان یكون الخط الجدید مرتبط او غیر مرتبط بالمنتجات الحالیة وربما یحمل العالمة 
.التجاریة الخاصة بالشركة او بأسم جدید 

-:تعدیل المنتجات القائمة او الحالیة ) -3
یطلق على مصطلح تحسین المنتج القائم ویعتبر اكثر تحقیقا لألرباح واقل اشتمال على المخاطرة من تطویر المنتج جدید 
وھذا یظھر بوضوح في السلع االستھالكیة قد ال یتم تغیر المنتج نفسھ بل یتم تعدیل شكل السلعة لتجنب الخسائر 

والمخاطر 

- :تقلیص مزیج المنتجات ) -4
ذ ھذه االستراتیجیة عن طریق استبعاد خط انتاج بكاملھ او عن طریق تبسیط التصنیف داخل الخط الواحد ویمكن یتم تنفی

ان تنتج ھذه االستراتیجیة منتجات منخفضة االرباح او غیر مربحة والھدف من ھذه االستراتیجیة ھي الحصول على 
.ارباح اكثر 

- :التعلیم والعالمة التجاریة 
ل الكفیلة بتعریف المستھلك على المنتجات المختلفة واسماء في خلق السبة علیم من الوسائل الھامة والفاعلوعلیھ یعد الت

0المنظمات القائمة بإنتاجھا وتوزیعھا وفق الطبیعة مما تتسم كل من ھذا الوسائل من جانب المستھلك

والتصامیم ماء او الحروف والصوراالساوبانھ استخدام الكلمات((یمكن تعریف العالمة- :مفھوم التعلیم 
))تمیز سلع احدى المنظمات عن غیرھا المنافسة االخرىا لتموالرموز او خلیط منھ

-:فوائد التعلیم 
0مثابة تعكس صورة المنتج او الموزع في اذھان المستھلكین بة التجاریةالعالمتعد -1
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0ي العالمة للسلعة او المنتج بالثقة العالیة وحالة االطمئنان لدى الزبون من سالمة وجودة تلك السلعة توح-2
0تسھل عملیة الحمالت اإلعالنیة عن السلع -3
0حمایة السلعة من التقلید ووسیلھ لتمییز السلع المختلفة -4
0في عملیات الشحن والتفریغخاصةارجیة ة دورا ھاما او رئیسیا في عملیات التجارة الداخلیة والخالعالمتلعب -5

ھي الصفة القانونیة التي یتمتع بھا صاحبھا او حاملھا في كیفیة استخدامھا والتي تمنع ((- :العالمة التجاریة 
))0االخرین من استخدامھا سواء كان ذلك لجزء من العالمة او كاملھا 

؟ ماھي اھم الشروط الواجب توفرھا في العالمة التجاریة/ س

/ج

- :من الناحیة القانونیة )ا(

یجب ان ال تكون مشابھة لعالمھ تجاریھ اخرى سبق استعمالھا او تسجیلھا من قبل منتجات اخرى وذلك منعا -1
0لحصول اللبس او الخلط لدى المستھلك من تلك المنتجات 

0ینبغي ان تكون مشروعھ قانونیا بمعنى ان ال تكون مخالفھ للنظام العام واآلداب -2
. یجب ان ال یحدث خلط مع معاني او رموز او كلمات متعارف علیھا مثل الھالل االحمر -3

-:سویقیة التمن الناحیة) ب(

0في الھیئة جمیلھ في الشكل جذابةان تكون العالقة-1

0التذكر وموجزةوسلةواضحھ وممیزه -2

0ةالعالممعبره عن معنى معین یرتبط بنشاط صاحبھا سواء كان منتج او موزع او بالسلعة التي تصمم لھا -3

0عما یستخدمھ المنافسون وخاصةمتمیزه عن غیرھا بالعالمات بشكل واضح جدا -4

0في االعالن بسیطھ في تصمیمھا وال تحتوي على اشكال دقیقھ ومعقده إلمكانیة استخدامھا-5

ماھي اشكال العالمة التجاریة عددھا مع الشرح؟/ س 

/ج

-:العالمة الفردیة-1
وھي عالمة التي تضعھا الشركة على المنتج وبما یمیزھا عن بقیة المنتجات االخرى التي تنتجھا الشركة (( 

النباتیة مثال ومن ابرز عیوب كما في شركة الزیوت )) والھدف من ذلك ھو تمییزه عن بقیة المنتجات االخرى
0ھذا االسلوب الكلف  الكبیرة في مجال الترویج واالعالن

-:العالمة العائلیة-2
وھي ان تطلق الشركة اسم واحد لكافة منتجاتھا أي ان جمیع انواع المنتجات للشركة تكون تحت اسم واحد 

والھدف من ذلك تخفیف ) فلبس وغیرھا، شركات سوني( ویكثر استخدام ھذا االسلوب في الشركات الكبرى مثل
التكالیف في الترویج والتمتع بمیزة معرفة الجمھور لھذا االسم ومن عیوبھ الخطرة ھو انھ اذا اصاب الفشل 

0الحد المنتجات فقد ینسحب سلبا على بقیة المنتجات
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-:العالمة المشتركة-3
ن استخدام العالمة المشتركة وھي حاصل جمعھا لتجاوز المشاكل والعیوب في الطریقتین السابقتین فانھ باإلمكا

النجاح للمنتجات التي رویج واالستفادة من فرصلغرض تحقیق خاصیتین اساسیتین ھما تخفیض تكالیف الت
)تویوتا(تتعامل بھا الشركة وتسھیل دخول المنتجات الجدیدة الى السوق ومثال ذلك شركة 

ما المقصود بالتعبئة والتغلیف وماھي فوائده او اھمیتھ؟ / س

0سلعةالسلعة التي تتضمن انتاج غالف اوعبوة اومجموعة من االنشطة تعمل ضمن تخطیط او تصمیم -:التعبئة والتغلیف

0تحقیق الحمایة للسلع من احتماالت تعرضھا للضرر والتلف-1
0وسھولة الجردسھولة مناولتھا اثناء الشحن والتفریغ-2
یسھل الغالف على المستھلك عملیة المقارنة والسرعة في اتخاذ قرار الشراء-3
0استفادة المستھلك  في احیان كثیرة من العبوة-4
0وجود الغالف وسالمتھ یعطي انطباع ایجابي عن سالمة المحتویات من البضاعة-5
0استخدام الغالف ألغراض الترویج والعرض-6
0یانات واالرشادات الخاصة بالمنتجتدوین المعلومات والب-7

ماھي اھم مشاكل او عیوب االغلفة؟

0الحاجة الى رؤوس اموال كبیرة-1
00تحمل المنظمة اعباء انتاجیة جدیدة متمثلة بعناصر االنتاج كالمواد االولیة والید العاملة والمكائن واالالت-2

0الخ
0)الجودة(نیة والنوعیة مشاكل متعلقة بتصمیم االغلفة ومواصفاتھا من ناحیتین الف-3
تتحملھا المنظمة فال بد من دراسة ما تحققھ تلك االغلفة من اثار على حجم )كلف(بما انھا ذات اثار كلفویة - 4

0المبیعات واالرباح المتوقعة
ما ھي اھم االعتبارات او العوامل االساسیة الواجب مراعاتھا عند تصمیم االغلفة؟ / س

0طبیعة المادة-1
0حجم العبوة-2
0شكل العبوة-3
0الھدف من التغلیف-4
0الرسوم واالشكال وااللوان-5
0مراعات السوق ومتطلباتھ-6
0كلفة الغالف والتعبة-7
0سھولة فتح وغلق االغلفة عند االستعمال-8
0متطلبات العالمة-9
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الفصل السابع

ج ـــــــــــــــــــــرویــالت

ما ھو الترویج وماھي االستراتیجیات التي تعتمدھا المنظمة في عملیة االتصال والترویج لمنتجاتھا الى الجمھور / س
المستھدف اشرحھا معززا اجابتك بالرسم ؟ 

ھو عملیة اتصال متعددة االشكال ھادفة الى تحقیق التدفق الفعال للسلطة عن طریقھا مباشرة او من -:الترویج / ج
. خالل المنافذ التسویقیة المعتمدة الى االسواق المقصودة 

. انھ المعلومات المتواصلة بین البائع والمشتري بھدف التأثیر في االتجاھات والسلوك -:تعریف ثاني للترویج 

-:تیجیات ھي االسترا
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-:استراتیجیة الدفع -1
االتصاالت على فكرة قیام الشركة بمھام الترویج عبر الوسطاء والذین الدفع في حیث تقوم استراتیجیة

بدورھم یتصلون بالمستھلكین لتحدید حاجاتھم وطلبھا من المصنعون اي ان النشاط الترویجي للشركة یتم 
. عبر حلقات الوسطاء 

-:حب استراتیجیة الس-2
فأنھا تمثل قیام الشركة بالترویج واالتصال المباشر مع الجمھور المستھدف عبر وسائل الترویج المختلفة 
والذي بدوره یطلب من الوسطاء الحاجات التي یریدھا بعد ما تم التعرف علیھا عبر األنشطة التسویقیة التي 

0قام بھا المصنعون لتقدیمھا الى الجمھور
)1(نشاطات تسویقیة

)استراتیجیة الدفع(طلبطلب

)2(

)استراتیجیة السحب(طلبطلب

وضحھا معززا اجابتك بالرسم ؟) االتصال (ماھي عناصر عملیھ الترویج / س

وسیلة

اي طرف في المنظمة قادره على االرسال معلومة الى االخرین وال تتم عملیة االرسال دون -:المرسل -1
. وجود ھدف من وراء عملیة االتصال 

تحدید فھم مشترك عند لالمعاني المحددة في عملیة االتصال والتي تستخدموھي مجموعھ -:الترمیز -2
0او كتابةلغةایصال الرسالة واستالمھا وتكون

. وھي مضمون ومحتوى عملیة االتصال الن بعدم وجودھا ال وجود لعملیة االتصال اصال - :الرسالة-3
او تخدامھا في انجاز عملیة االتصال سواء كانت داخل المنظمةھي االشكال المختلفة التي یتم اس-:الوسیلة -4

0او جماعیةخارجھا فردیة

المستخدم االخیر

المستخدم االخیر

الوسطاء

الوسطاء

المصنعون

المصنعون

المرسال ترمیز رسالة تفسیر المستلم

التغذیة العكسیةاالستجابة

الضوضاء
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رسالھ وھو التوافق بین الرموز التي یتم ارسالھا مع قدرة المستلم على التفسیر لھا كإرسال-:التفسیر -5
0ال یستطیع المستلم فھمھا بلغة اجنبیة

0لة عبر حواسھ الخمسة ومعرفة مضمون الرسالة ھي قدرة الفرد على ادراك الرسا-:المستلم -6
0وھي تمثل قبول او رفض الرسالة ویتوقف ھذا االمر على حاجة المستلم وقیمتھ والتقالید وغیرھا - :االستجابة -7

وھي تعبر عن مقدار الفھم الصریح للرسالة من عدمھ وتأشیر مستوى ومقدار رد -:التغذیة العكسیة -8
0الفعل المتحقق لدى المستلم عند اعادة اتصالھ مع المرسل او عدمھ 

وھي مجموعھ من المؤثرات المختلفة والتي قد تكون مقصودة او غیر مقصودة والتي من - :الضوضاء-9
.المراحل الثمان السابقة شأنھا تؤثر على عملیة االتصال عبر كل 

ماھي اھمیة الترویج واھدافھ ؟ / س

-:األھمیة –اوال 

0تقلیص ازدیاد المسافة والبعد الجغرافي بین البائع والمشتري-1
0المنتجتنوع وزیادة عدد االفراد الذین یتصل بھم -2
0اتساع حدود السوق الجغرافي الذي یتعامل معھا المنتج -3
0المستھلك لقراره الشرائي لھ اثر كبیر في اتخاذ-4
0ده للترویج من اكثر التخصیصات الموجودة في العمل التسویقي ما یتم رص-5

-:االھداف - ثانیا

0امداد الجمھور الحالي والمرتقب بكل ما ھو جدید ومفید لھم -1
0مواجھة المنافسة القائمة في السوق والسعي للحصول على حصھ سوقیھ افضل -2
0صلة في ادراك المستھلكین عن المنتجات المقدمة لھم تصحیح االخطاء الحا-3
0التذكیر المستمر بالمنتج وعدم نسیانھ من قبل الجمھور-4
0تعلیم واخبار المستھلكین بكیفیة استخدام المنتج -5
0بناء صورة موجبھ عن الشركة ومنتجاتھا لدى المستھلكون -6
. توثیق العالقة واالتصال مع الوسطاء وتحفیز الطلب لدیھم-7

بالمزیج الترویجي وماھي عناصر وضحھا ؟ما المقصود/ س 

ھو عدد من العناصر والذي یھدف كل عنصر منھا التأثیر في المستھلك لتحضیر في تحقیق عملیة -:مزیج الترویجي 
0الشراء

-:عناصر مزیج الترویجي ھي 

-:االعالن -1
0غیر شخصیة لتقدیم وترویج البضائع والخدمات او االفكار بواسطة جھة معلومة ومقابل اجر مدفوع الوسیلة الوھو 
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- :البیع الشخصي -2
البائع والمشتري وبشكل مباشره بھدف تشجیعیة او معاونة في تحقیق عملیة نما بیوھي عملیة االتصال الحاصلة ((

))الشراء للبضاعة او الخدمة
-:أو التعریف التالي 

تقب نحو شرائھا او االقتناع بھا الشفھي للسلعة او الخدمة او الفكرة بھدف دفع المستھلك المرو التقدیم الشخصي وھ
:-ترویج المبیعات-3

))البیع الشخصيوضمن عملیة االعالن لال تدخوھي كافة االسالیب غیر المعتادة في عملیة الترویج والتي ((
-:أو التعریف التالي 

من االدوات المحفزة والتي صممت لیكون تأثیرھا سریع ھي تلك االشیاء المتنوعة والتي تحتوي على مجموعة (( 
))التاجر شراء السلع والخدمات من قبل المستھلك اولغرض االسراع في تحقیق عملیة د وقصیر االم

- :العالقات العامة -4
))ھي اي مجموعة حالیة او محتملة ذات نفع او تعارض مع القدرة الشركة في انجاز اھدافھا ((

0ومعنى ھذا ان تقوم العالقات العامة بتصمیم برامج لخلق صورة موجبة عن اعمال الشركة ومنتجاتھا
-:النشر -5

ومنتجاتھا یعد النشر من االدوات الرئیسیة المستخدمة بواسطة العالقات العامة والھدف منھ نشر المعلومات عن المنظمة 
ویتم ذلك من خالل استمالة وجذب محرر او مذیع او . الذھنیة عنھا في ذلك دون مقابل بھدف تحسین الصورةوسیاساتھا

او داخل الصحیفة عن المنظمة لذلك فان النشر یجب ان . في مقال معین مقدم برامج لعمل تحقیق صحفي او نشر اخبار 
0یعمل على استمالة ھذا الطرف لكي ینشر ھذا االخبار وان تكون لھا اھمیة وجاذبیة لدى الرأي العام

في االعالن للمزیج الترویجي ؟ الرئیسیةماھي االركان / س

ومعنى ذلك ان االعالن یصل الى جمھور عن طریق وسائل غیر شخصیة سواء كانت -:وسیلة غیر شخصیة -1
0مسموعة مكتوبة او مشاھدة او

في جانب معین من المنتجات بل یشمل السلع رال ینحصاي ان االعالن -:تقدیم البضائع والخدمات واالفكار -2
0فكارالفي اختالف اشكالھا وحتى االخدمات والمادیة 

اي تتم من قبل جھة معروفة سواء كانت صاحبة المنتج او الوكالة المتخصصة في االعالن -:ت جھة المعلوما-3
.مبالغ لقاء ذلك ئل التصال الغیر شخصیة بعد ان یتم دفع یتم عرض االعالن عبر الوسا-:مقابل اجر -4

ماھي القرارات التي تتأخذھا المنظمة في الصیاغة برنامجھا االعالني ؟/ س

في صیاغة البرنامج االعالني ؟) M S5(اوماھي 

.تسعى المنظمة لتحقیقھا من خالل برنامجھا االعالني التيوھي الغایات -:االھداف -1
- :وتنحصر في االتي 
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.وھي تتعلق في السوق عن المنتجات الجدیدة واالستخدام لھا -:اھداف لغرض االختیار -أ
لتحول الى العالمة للعالمة المنتج وتشجیعھ وتفضیل المستھلك ألقناعوتسعى -:االھداف لغرض االقناع -ب

0التي تطرحھا الشركةالجدیدة 

لھذا تھحاجباحتمالوھو اعالم المشتري بمكان موقع شراء المنتج وتذكیره -:اھداف لغرض التذكیر -ت
.بان ھذا المنتج ھو االفضل واالنسب لھ مستقبال وجعل الفكرة راسخة في ذھن المشتريالمنتج

.ھي مجموعة المبالغ التي یتم رصدھا الى النشاط االعالني ویسمى بمیزانیة االعالن -:النقود -2
متوافقة التأثیر بھم وان تكون الرسالة ایصالھ المنظمة الى الجمھور وخلقالذي تسعى الىالمضمونوھي -:الرسالة -3

.المنتج واختالفھ عن غیره من المنتجات البدیلة او المتشابھة مع التطویر الحاصل في 
0ایصال الرسالة االعالنیة الى الجمھور المستھدفھایتم من خالللوھي اختیار الوسیلة االعالنیة المناسبة -:الوسیلة -4
من خاللھا على فاعلیةدل یستالتياي انھ تعني قیاس فاعلیة االعالن والذي یعتمد على عدد من المؤشرات -:القیاس -5

طویر ونسبة نمو المبیعات او مقدار المبالغ التي انفقت على في البیع والتالذي تخلفھالتأثیراالعالن وھي حجم 
.االعالنیة او امكانیة قیاس ردود افعال الجمھور على النشاط االعالني المتحقق ملة الح

ماھي العوامل المؤثرة في المزیج الترویجي ؟ / س

-:السوق المستھدف -1
وھذا معھطبیعیة السوق الذي تتعامل باتھا بشكل كبیر في اتخاذ قرارعن النشاط الترویجيالمسؤولةتأثر االدارة 

-:فيالتأثیر ینحصر
.المنظمة معتتعاملالتيتتضمنھا االسواق التيالجغرافیةاي المساحة -:المدى الجغرافي السوق -أ 
.الخصاص التي یمتازون بھا وأیضااي عدد االفراد المتعاملین في السوق -:كثافة السوق -ب
.ویعني خصائص المشتري الذي یتم التعامل معھ -:خصائص المشتري -ج

-:طبیعة المنتج -2
من ھدف السواء كان ذلك من حیث الخصائص التي تمیزھا او كیة عن البضائع االنتاجیة كثیرة تختلف البضائع االستھال

واالھمیة النسبیة . كل منھا ھذا الموضوع ھو االختالف في االسلوب الترویجي المعتمد لفيمما یھان اال ، استخدامھا 
.نشاط لكل 

-:المرحلة في دورة الحیاة المنتج -3
وده في السوق وتبدا الى جھد ترویجي عالي لتثبیت وجالمنتجففي مرحلة التقدیم یحتاجاي حسب مرحلة المنتج

0یة بخفض النشاط حسب كل مرحلة المرحلة التال
-:التخصیصات المالیة المتاحة -4

.واستخدام العناصر الترویجیة ود للنشاط الترویجي ذو اثر كبیر ومھم في ممارسة تعتبر التخصیصات المالیة المرص
. عكس عندما تكون منخفضة فان مستوى النشاط سینحصر في حدود معینھ وضیفة وبال

المقارنة بین االعالن والبیع الشخصي ؟ أوجھماھي / س

البیع الشخصياالعالن

الرسالة

الوسیلة

االھدافالنقودالقیاس
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))          التسعیر((الفصل الثامن

0من نقود او اموال في سبیل الحصول على سلعة او خدمةھوھو لفظ عادة ما یطلق على مقدار ما یدفع-:ریسعتال
-:اھمیة التسعیر

0ان القرارات السعریة لھا تأثیر ھام ومباشر على بقیة عناصر المزیج التسویقي -1
0القرارات السعریة یجب ان تنسجم وتتالئم مع االھداف واالستراتیجیات المحدد مسبقا من قبل ادارة المنظمةان -2
0ان قرارات التسعیر لھا تأثیر مباشر على ربحیة المنظمة-3
0ان لكل سلعة او خدمة سعر معین-4

-:اھداف التسعیر

0البقاء والنمو والستقرار-1
0النقديتعظیم االرباح الحالیة والتدفق -2
0تعظیم العائد الحالي-3
0تعظیم نمو المبیعات او الحصة السوقیة-4
0قیادة نوعیة المنتجات-5
اھداف سعریة اخرى كما في المنظمات الغیر ھادفة للربح كالجامعات لغرض تغطیة جز من التكالیف-6

-:مصادر تحدید االسعار
-:ادارة المنظمة-1

االنتشار جغرافي الواسع ووصولھ الى عدد كبیر  من -1
0نالمستھلكی

0تكرار الرسالة االعالنیة لعدة مرات-2
كنھا منخفضة لدى المستھلك التكلفة االجمالیة ولمرتفعة -3

0منھملتوزیعھا على عدد كبیر

تساھم الرسالة االعالنیة  بصورة غیر مباشرة في تحقیق -4
0عملیة التبادل

سریع للمستھلك واالعالن للحصول على رد فعل فوري افتقار -5
0أثیر المتراكم للحمالت االعالمیةبالتىألنھ یعتمد على ما یسم

مرونة قلیلة وذلك الاي ،قناع المستھلكین صعوبة القدرة على ا-6
0تنویع و تغییر المؤثرات المستخدمةلعدم 

محدودیة انتشاره بما یتصل بھم اي مرتبطة بالبائع-1

عدم امكانیة التكرار االفي حاالت نادرة-2
اذا استخدمھ المستھلك بمفرده ألنھارتفاع الكلفة-3

ذات الكفاءة یةیتطلب عدد كبیر من القوى البیع
0والقدرة

0یساھم بشكل مباشر في تحقیق عملیة التبادل-4

فعل المستھلك الفوري والسریع معرفة رد -5
0وانطباعاتھ عن السلعة

یعتمد على القدرة یعد من اكثر العناصر مرونة ألنھ -6
ر المؤثرات المستخدمة یغیتوالبائع في تنویع

الجودة،السعر(
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جھة خارجیة سواء أيفي ھذه الحالة تقوم ادارة المنظمة وباستقاللیة تامة بتقدیر اسعار منتجاتھا بدون تدخل من 
، تكالیف متغیرة(كانت حكومیة او غیر حكومیة وھي تحدد اسعارھا اما باالعتماد على اجمالي التكالیف التي تتحملھا 

0ینة من اجمالي الكلفة للوحدة الواحدةمضاف الیھا ھامش الربح او بنسبة مع)تكالیف ثابتة
- :تفاعل قوة العرض والطلب-2

ادارة المنظمة وال الجھات الحكومیة في تحدید سعر المنتج بل یتوقف تحدید السعر على لوفي ھذه الحالة ال تتدخ
0تفاعل قوة العرض والطلب باالسواق

-:تحدید االسعار بواسطة الجھات الحكومیة-3
االسعار وعدم التالعب بھا ومنع االحتكار المنتجات من قبل المنتجین الموزعین تقوم الدولة من اجل المحافظة على

0بوضع الیة معینة لتحدید اسعار المنتجات

ما االستراتیجیات او االسالیب او المداخل المعتمدة في تحدید االسعار؟ / س

المدخل االول 

-:تسعیرة الى كلفة انتاج السلعة او الخدمة
كلف االنتاج لمختلف المنافسین متشابھة او متنامیة 

-:اما باقي المداخل الثالثة فھي تستند الى السوق وبأشكالھ المختلفة منھا 

المدخل الثاني 

وھنا تقوم المنظمة بتحدید -) :القاشطة ( التسعیرة المستخلصة 

الطویل وكثیرا ما یتبع ھذا المدخل او االسلوب قبل ظھور المنافسین بمستوى كبیر في االسواق 

المدخل الثالث 
-:التنافسیةالتسعیرة 

0السلعة

المدخل الرابع 
:-

مبیعات السوق وھذا مھد طریق علیھا سیاسة التمكین من  السوق مستوى الكلف والغرض منھا كسب حصة اكبر في 
والتي في ضوئھا تقوم بعض المنظمات بتحدید اسعار منخفضة  جدا لمنتجاتھا بھدف الوصول الى اكبر قدر ممكن من 

المستھلكین
0األخرى

- :العوامل المؤثرة في القرارات السعریة
-:االھداف التنظیمیة والتسویقیة-1
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0حیث یحدد مدراء التسویق االسعار للمنتجات التي یتعاملون بھا انسجاما مع اھداف المنظمة
-:اشكال االھداف السعریة-2

0تأخذ االھداف السعریة المطلوب تحقیقھا بعین االعتبار واالھتمام عند اقرار اسعار الشركة
-:الكلف-3

وھو من اكثر العوامل تأثیرا في قرارات السعر الن الكلفة تأثر باتجاه االرباح ومستوى االسعار وحسب المعادلة 
االرباح)+ التسویق+ االنتاج (التكالیف= السعر:التقلیدیة للسعر وھي

-:المتغیرات او العناصر االخرى في المزیج التسویقي-4
0تتأثر القرارات السعریة بالعناصر االخرى في المزیج التسویقي فبقدر تعلق االمر في المنتج

- :توقعات المشاركین في القناة التوزیعیة-5
بعین االعتبار التوقعات المحتملة من المشاركین في القناة یأخذعندما تتخذ القرارات السعریة فعلى المنتج ان 

)مفرد،جملة تجار،وسطاء(التسویقیة
-:استجابة وتصورات المستھلكین-6

عند وضع االسعار من قبل الشركة علیھا ان تسال عن تصورات المستھلكین عن ھذه االسعار وماھي درجة 
0االستجابة لھا

-:المنافسة-7
درجة المنافسة التي یكون بھا البائع في السوق وتختلف ھذه الدرجة حسب انفراده بالسوق او وجود منافسین 

-:القضایا التنظیمیة والقانونیة-8

وھي الشروط الموضوعة من قبل الدولة والمسندة قانونا وتكون الشركة ملزمة في اعتمادھا عند تعاملھا التجاري

- :اجمالي التكالیفاحتساب التسعیر حسب 
-:عن احدى المنظمات وكالتيتتوفرت لدیك البیانا/ مثال

دینار للوحدة الواحدة10000تكالیف انتاجیة -1
دینار2000تكالیف اداریة -2
من الكلف االنتاجیة% 25تكالیف تسویقیة -3

ھامش الربح تحدید سعر بیع الوحدة الواحدة بموجب طریقة اجمالي التكالیف اذا علمت ان / -:المطلوب
0من اجمالي التكالیف% 20) المقرر(المتحقق 

تكالیف تسویقیة+ تكالیف اداریة + تكالیف انتاجیة = التكالیف الكلیة
=10000+2000    +10000x25%
=14500

ھامش الربح+ التكالیف الكلیة = السعر
=14500+14500x20%
=17400
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-:احتساب التسعیر حسب نقطة التعادل

24000فكانت المبیعات المتحققة 2014توفرت لدیك البیانات التالیة عن شركة االنوار الصناعیة عن شھر اذار سنة / -:مثال
240000دینار االیرادات المتحققة للشركة 5دینار التكلفة المتغیرة للوحدة الواحدة 200000وحدة والتكالیف الكلیة 

-:المطلوب
احتساب نقطة التعادل بالوحدات وبالمبالغ
احتساب الربح المتحقق نھایة شھر اذار

احتساب الربح عند نقطة التعادل
الثابتة= نقطة التعادل بالوحدات /الحل تكالیفال

الواحدة للوحدة الكلفةالمتغیرة الواحدة– للوحدة البیع سعر
التكالیف المتغیرة+ التكالیف الثابتة = التكالیف الكلیة
5x24000+   س         =      200000

120000-200000=س     
 =80000

الیراداتا=سعر البیع للوحدة الواحدة 

لمباعةا عددالوحدات
 = =10

الثابتة= = نقطة التعادل بالوحدات  تكالیفال

الواحدة للوحدة الكلفةالمتغیرة الواحدة– للوحدة البیع سعر

وحدة16000= –= نقطة التعادل بالوحدات 

)بالطریقة التي بعدھانقطة التعادل بالمبالغ تحل بھذه الطریقة او(
سعر البیع للوحدة الواحدةxنقطة التعادل بالوحدات =نقطة التعادل بالمبالغ) اما(

  =16000x10
=160000

لثابتةا=نقطة التعادل بالمبالغ )او( التكالیف مجموع
متغیرةال التكالیف مجموع

یراداتاال

=   =. =. =160000

التكالیف الكلیة- االیرادات   =  الربح المتحقق لنھایة شھر اذار 
    =240000-200000

  =40000
التكالیف الكلیة=         االیرادات   

المتغیرةالتكالیف + التكالیف الثابتة = عدد الوحدات المباعة  xسعر البیع للوحدة الواحدة
X 1016000 =80000 +)16000x 5(

16000 0 =80000 +80000
16000 0 =16000 0

ایرادات وتكالیفعند نقطة التعادل0= 0 16000-0 16000=صافي الربح

1000

800

600

400نقطة التعادل

200ت ث
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10080604020الوحدات المباعةعدد

))          تسویق الخدمات(الفصل التاسع
التي ادت الى تطور الخدمات التسویقیة عالمیا؟ھي االسبابما/ س

ألحداث التنسیق والتوافق بعضھا مع 0زیادة التأثیر الحكومي على الشركات المنتجة والمسوقة للخدمة-1
0بعض

المؤسسات المھنیة البحتة في الترویج التشریعات القانونیة الحكومیة قد اجازت السماح للعدید من -2
0واالعالن

0تأثیر التكنلوجیا واالختراعات المتسارعة في اجھزة والمعدات المستخدمة وخدمات الكمبیوتر بخاصة-3
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0انتقال العدید من  المنظمات الخدمیة من اطارھا المحلي الى المجال الدولي-4
0افس بذات الوقت للمنظمات التسویقیةدخول المنتج في العدید من الحاالت كموزع للخدمة ومن-5
0الضغوط المالیة المنصبة على المنظمات العامة والغیر ھادفة للربح-6
0ازدیاد المناداة لالرتقاء بمستوى النوعیة بالخدمة-7
0التطور الحاصل في الزیادات الواضحة بمستوى الدخل ویعتبر السبب الرئیسي لزیادة الحاجة للخدمات-8

بالمزیج التسویقي واھمیتھ؟المقصود ما/ س
مجموعة من السیاسات والوسائل الممتزجة مع بعضھا لغرض اشباع حاجات ورغبات -:المزیج التسویقي

0جمھور المستھلكین وتتجلى او تظھر ھذه السیاسات والوسائل في تخطیط المنتج والسعر والترویج والتوزیع

ھا المفصل بل بشكلھا الشامل كأجزاء متفاعلة مع ان المزیج التسویقي یتكون من عناصر ال تؤخذ بشكل
.ps7أما المزیج التسویقي الخدمي فیسمى 4ps0بعضھا البعض االخر یطلق علیھا غلبا 

تظھر اھمیة المزیج التسویقي باعتباره معیارا یسعى الى ربط االھداف واالستراتیجیات والسیاسات -:االھمیة
وجعلھا تعمل بشكل مترابط ومتفاعل بعالقة وطیدة حیث یتم من خاللھ تحقیق الھدف 0وجمیع العناصر المكونة  لھا

0تسویق وضع سیاسة المزیج التسویقي بتحفظواستنادا لذلك ینبغي على ادارة ال0االساسي التي تسعى الیھ المنظمة

ما ھي االستراتیجیات التي یمكن استخدامھا لتقلیل اثر قمة عدم الملموسیة لخدمھ وجعلھا ملموسھ ؟و ماھي \س
-:األمثلة التطبیقیة حول ھذا الموضوع 

\ج
. خدمة او سلعھ 

،
0ملموسھ بدرجھ اكثر من الخدمات

-:االستراتیجیات 
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: ) (التوثیق -1

. المطعم او نوعیة االثاث في الفندق  
. ئد المتوقعة من الخدمةللتعبیر عن الخدمة لتسھیل وایصال الفوا

، الصقر تستخدم للتعبیر عن السرعة 
0بالمركز االول من حیث الطائرة االخرى من نفس المجال من حیث االعتماد علیھا وتصنیفھا 

-) :( التصور--2
تاج 

0على التغلب على الشكوك والمخاوف على سبیل المثال 
-:لتزام االرتباط او اال-3

اي بمعنى تحدث او االلتزام فیھ او االرتباط بین الزبون والعمیل ومقدم الخدمة سواء كان مقدم الخدمة انسان 
المصرفي وھذا یعني االلتزام مثل الطبیب و المحامي او كان مقدم الخدمة الة الصراف االلي او جھاز الھاتف 

.االقلیم لمنح الھویة 
4-:-

 ، ،
0واالثار

وضح شكال وتخطیطا تحلیل الوضع التسویقي الحالي ؟\س
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4بالملزمھ \ج


