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 املحاضرة األولى 

 مقرر مبادئ التسويق

 نظرة عامة على التسويق 
يعتبر التسويق من املفاهيم الحيوية في حياتنا املعاصرة فهو يوجد في كل نشاط اقتصادي من حولنا، ويمس كل  

واحد منا ومن الصعب تخيل حياتنا املعاصرة بدون تسويق، فالشخص عند تعرضه الى اقتناء سلعة معينة أو  

فأنه   التعليم،  أو   
ً
مثال كالسكن  معينة  لخدمات  حاجته  عن  يعلن  التسويقية  عندما  العملية  من  جزء  يكون 

بتسويق نفسه. لذا يمكن  وباملقابل عندما يتقدم لوظيفة معينة أي القيام بتقديم سيرة ذاتية عنه أي انه يقوم  

 ما نمارسها في حياتنا اليومية وفي املنظمات سواًء كانت في    القول أن العملية التسويقية
ً
هي عملية تبادلية كثيرا

 في املادة. جانب الزبون أو في 
ً
 الجانب التسويقي وهو ما سنتعرف عليه تدريجيا

 تعريف التسويق وفق املفهوم الحديث هو : 

   التعرف على حاجات ورغبات وميول وأذواق املستهلكين 

 

  والعمل على إنتاج ما يشبع هذه الحاجات من منتجات مادية وخدمية 

 

  للمستهلك املستهدف وتسعير املنتج بما يتناسب والقوة الشرائية 

 

  والترويج عن املنتج بما يتناسب وثقافة املستهلك املستهدف 

 

   ومن ثم إيصال املنتج ألبعد مستهلك يرغب بشرائها 

  وأخيرا دراسة ردود فعل املستهلك على ما قام بشرائه ملعرفة درجة رضاه عن املنتج املستخدم 
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 عملية التبادل التسويقي 

 ذو قيمة )املال( للحصول على ش يء ذو قيمة )منتج معين( واملنتج هو أي ش يء  تقوم هذه العملية على  
ً
تقديم شيئا

 يتبادله الزبائن بقيمة معينة ألنه يحقق اشباع لحاجة أو رغبة. ويصنف التسويقيون املنتجات الى ثالثة اصناف: 

 او السمع.   :  وهي منتجات مادية يدركها الزبائن باللمس او الرؤية أو التذوق  Goodsالسلع  -1

 : منتجات غير مادية تقدم منافع مالية أو قانونية، طبية أو ترفيهية للزبائن.  Servicesالخدمات  -2

: مفاهيم أو فلسفات أو تصورات معينة يمكن تبادلها في السوق تقدم منافع فكرية أو روحية  Ideasاألفكار   -3

 للزبائن. 

ن رئيسيتين هما: انتاج )السلع والخدمات واالفكار(  من جانب آخر تؤدي املنشآت على اختالف اهدافها وظيفتي 

ومن ثم تسويقها حيث ينطبق هذا الش يء على املؤسسات الكبيرة والصغيرة الربحية وغير الربحية، ومن هنا يمكن  

 القول بأن االنتاج والتسويق هما جوهر الحياة االقتصادية في أي مجتمع. 

فاإلنتاج هو العملية التي يتم من خاللها تحويل املواد من شكل آلخر مثل تحويل املواد األولية الى منتج تام الصنع  

وجاهز لالستهالك أو االستخدام في حين نجد أن التسويق هو الذي ُيعنى بجميع الحاجات والرغبات ضمن املوارد  

 وراء تحقيق أهدافه سواًء الربحية من
ً
ها أم غير الربحية. لذا يمكن تعريف التسويق حسب جمعية  املتاحة سعيا

التسويق االمريكية بأنه : عملية تخطيط وتنفيذ ملفهوم التسعير ، الترويج ، والتوزيع لألفكار والسلع والخدمات  

 إلستحداث التبادلية التي تشبع وتحقق اهداف االفراد واملنظمات.

وتعرف إدارة التسويق بأنها فن وعلم اختيار األسواق املستهدفة والحصول والحفاظ على تنمية املستهلكين من  

الهيكل   في  األساسية  االدارات  ضمن  من  التسويق  ادارة  وتعتبر  للزبون.  متفوقة  قيمة  وتسليم  انشاء  خالل 

 التنظيمي للمنظمات املعاصرة .
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 ( هيكل تنظيمي افتراض ي 1-1شكل )

 العملية التبادلية

 ذا فائدة  
ً
إن العنصر الجوهري واألساس ي في تعريف التسويق هو التبادلية، والتي تعني أن يقدم شخص ما شيئا

 وهناك عدة شروط لتحقيق عملية تبادل ناجحة:  وقيمة.وقيمة بمقابل حصوله على ش يء آخر ذا فائدة 

 على األقل وجود طرفين أو فريقين. -1

 الطرف اآلخر. لكل طرف مصلحة ورغبة بما لدى  -2

 لدى كل طرف القدرة على التعامل واالتصال وتسليم ما لديه للطرف اآلخر.  -3

 الحق لدى كل طرف في رفض أو قبول ما يقدمه الطرف اآلخر.  -4

 من الشروط السابقة ال يحقق اكتمال العملية التبادلية.  أياإن غياب  -5

 

 

 

 االدارة العليا

دارةاإل  التسويق االنتاج الحسابات األفراد 
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 ( 2-1شكل )

 العملية التبادلية

 Needs & Wantsالحاجات والرغبات   

تعمل املؤسسات بإنتاج املنتجات )السلع والخدمات( ملقابلة حاجات ورغبات الزبائن، فالحاجة تمثل متطلبات  

تمني للحصول على   الرغبة فتمثل حالة  أما  املأوى.  او  املاء،   ، الغذاء  أساسية وضرورية الستمرار حياتنا مثل: 

الى اماكن سياحية جديدة...إن اهمية التمييز  سلعة أو خدمة تقدم رفاهية للزبون مثل استبدال سيارة، السفر  

بين الحاجات والرغبات هو ضرورة هامة للمؤسسات التي تنتج السلع والخدمات بحيث تكون قادرة على معرفة  

 فيما اذا كانت سلعها أو خدماتها هي حاجات أم رغبات.** وعليه ما هو دور املؤسسات؟ 

 املنفعة التي يؤديها التسويق

 املنفعة هي قدرة املنتج الكامنة في اشباع حاجات ورغبات املستفيد وقد طور التسويقيون عدة انواع من املنفعة:  

 

 حاجات ورغبات الزبون

ما يقدمه التسويق السلع، الخدمات، 

 األفكار، األفراد، األماكن
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: القيمة املستحدثة من تشكيل املواد األولية واالجزاء الى منتجات مثل تجميع   Form utilityاملنفعة الشكلية 

 ه الوظيفة يؤديها االنتاج + التسويق.  اجزاء السيارة املختلفة لتشكل سيارة يتم تسويقها وهذ

: القيمة التي تحققها املنتجات في الوقت الذي يحتاجه الزبائن مثل: آلة سحب   Time utility املنفعة الزمانية

 ( ساعة وهذه وظيفة يؤديها التسويق. 24، فتح محالت السوبر ماركت على مدار )ATMالنقود 

املكانية القيPlace Utility  املنفعة  توفير  :  مثل:  الزبائن  يحتاجه  الذي  املكان  في  املنتجات  تحققها  التي  مة 

 الصحف في الصندوق الخاص أمام بيوت الزبائن وهذه وظيفة يؤديها التسويق. 

أي عندما تشتري  Possession  الحيازةاملنفعة   للمنتجات والسيطرة عليها  الزبائن  لتملك  القيمة املكتسبة   :

قة التي تناسبك سواًء كما صممها املنتج أو قمت بإجراء تعديل عليها وهذه وظيفة  منتج معين وتتصرف به بالطري

 يؤديها التسويق. 

املعلوماتية ثنائي Information Utility  املنفعة  تدفق  فتح  خالل  من  للمنتجات  املضافة  القيمة  وهي   :

ع  املشترين  اخبار  عملية  انها  آخر  بمعنى  التسويق،  في  املشاركين  بين  وكيفية  للمعلومات  املنتجات  وجود  ن 

استخدامها وسعرها وحقائق اخرى. هذه املعلومات تنقل للمشترين من خالل ادوات كاإلعالن ومندوبي املبيعات  

 والتغليف.

الزبائن   أو إعداد  لتكوين  الضرورية  االنشطة  التسويق تتضمن جملة من  بناًء على ذلك فإن مسؤولية مديري 

 ألنشطة تتضمن:  الذين ترغب املنظمة بهم، وهذه ا

 تحديد حاجات الزبائن  •

 تصميم املنتجات ملقابلة تلك االحتياجات  •

 ايصال معلومات عن تلك املنتجات للزبائن املحتملين  •

 التأكد من ضمان توفر املنتجات في األوقات واألماكن املناسبة ملقابلة احتياجات الزبائن  •



  

6 
 

 قدرة الزبائن لشرائها التكاليف ، املنافسة وم بحيث:وضع اسعار لتلك املنتجات  •

 وضع نظام للمتابعة للتأكد من إرضاء الزبائن بعد الشراء •

 

 

 

 يبدأ من حيث ينتهي*** كما هو مبين في الشكل أدناه  إن التسويقويمكن القول  

 

 

 

 

 تغذية راجعة                                                        

 (              3-1شكل )  

 

 األبعاد التاريخية للتسويق 

 وهي:مر مفهوم التسويق بأربع مراحل رئيسة عبر التاريخ 

 :  The Production Orientation مرحلة التوجه االنتاجي -أ 

اواخر   الصناعية  الثورة  بداية  منذ  االوروبية  والدول  املتحدة  الواليات  في  الشركات  توجه معظم  كان 

 حيث ركز املنتجون على النوعية ، ثم قاموا بعد   1925القرن الثامن عشر وحتى عام  
ً
 انتاجيا

ً
توجها

دراسة حاجات 

 مخرجات عمليات مدخالت ورغبات الزبائن
دراسة ردود فعل 

 الزبائن
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يبيع نفسه وكان  ذلك في البحث عن مشترين لتلك املنتجات، وكانت فلسفته في ذلك أن املنتج الجيد  

رائد هذا التوجه فردريك تايلر صاحب كتاب اساسيات اإلدارة العلمية واتسمت هذه املرحلة بما يعرف  

اسواق البائع في العديد من الصناعات ويعني ذلك أن الطلب على املنتجات يفوق العرض، وأن املنتجين  

 ركزوا فقط على املنتجات ألن الطلب عليها مؤكد. 

 

 The Selling orientation البيعي مرحلة التوجه -ب

، 1950وبداية    1925اتسمت اساليب االنتاج في هذه املرحلة بالتعقيد وازدياد املخرجات ما بين عام  

 
ً
ولهذا زاد املنتجون من تركيزهم على رجال البيع في البحث عن زبائن ملخرجاتهم، وفي هذه املرحلة ايضا

دد زبائنها املحتملين، فالشركات ذات التوجه البيعي تفترض  حاولت الشركات التوفيق بين مخرجاتها وع

"مندوبي  الشخص ي  البيع  مهمة  تظهر  وهنا  لهم  الضرورية  غير  املنتجات  يقاومون  سوف  الزبائن  أن 

 املبيعات" وكذلك االعالن تكمن في اقناع الزبائن بشراء تلك املنتجات.

 The Marketing orientation  مرحلة التوجه التسويقي -ج   

العظيم عام   الكساد  في سنة  نتيجة ما حدث  املرحلة  األفراد وقل    1930كانت هذه  انخفاض مدخوالت  حيث 

 اكبر لألسواق من  
ً
 لذلك ظهر دور كبير للتسويق، إذ خصص مديرو التسويق جهدا

ً
الطلب على املنتجات وتبعا

ابتدأت هذه املرحلة عام  منتجاتهم، حيث  باستحداث    1950  اجل تصريف  املؤسسات فيها  وما بعدها وقامت 

من   وكان  التسويقي  املفهوم  وتطبيق  الزبائن  ورغبات  لحاجات  اهتمامها  من  وزادت  للتسويق،  وإدارات  أقسام 

 نتيجة ذلك زيادة املعروض عن الطلب أو ما يعرف بأسواق املشترين.

 The Social Marketing Orientation مرحلة التوجه االجتماعي للتسويق -د

وتعني أن املنظمة يجب أن تقرر حاجات ورغبات واهتمامات السوق املستهدف والعمل على تقديم الرضا املرغوب  

يراعى فيها تحسين سعادة ورفاهية املستهلك واملجتمع ككل.   املنافسين بطريقة  اكثر كفاءة وفاعلية من  ليكون 
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لسفة إدارة التسويق إذ يهتم بالقضايا املعاصرة مثل حماية  ويعتبر املفهوم االجتماعي للتسويق هو األحدث في ف

املجتمع وتسعى  البيئة واملحافظة على حق االنسان من خالل ما يقدم من منتجات وأن املنظمة هي عضو في 

 لتقديم ما يفيده ولها مسؤولية معينة اتجاه املجتمع باملشاركة باألنشطة املختلفة ذات الصفة غير البيعية. 

 فهوم التسويق ليشمل املؤسسات غير الربحية اتساع م

تاب في بداية الستينات الى أن التسويق يجب أن يهتم بقضايا ومواضيع اكثر من املجال ذي  
ُ
اقترح العديد من الك

     Levyو      Philip Kotlerالتوجه الربحي، وكان من رواد هذا التوجه  
ً
حيث بينا ضرورة أن يتضمن التسويق مفهوما

بحيث يضم القطاعات غير الربحية في املجتمع. واملؤسسات غير الربحية تشمل مؤسسات النفع  اشمل وأوسع  

العام كالوزارات والنقابات املهنية والجمعيات الخيرية املحلية والدولية كهيئة األمم املتحدة ، ومنظمات املجتمع  

مثل تسويق األفراد، تسويق املكان،   املدني...الخ وقد توسع املفهوم التسويقي الحديث ليتعدى تسويق املنتجات

 تسويق األفكار، وتسويق املنظمة ويبين الجدول في أدناه انواع التسويق غير الربحي 

 

 مثال  الوصف  النوع 

املصممة   Person Marketingتسويق الفرد  التسويقية  الجهود  تلك 

االهتمام  على  للحصول  للسعي 

 واالنتباه لشخص معين 

الحمالت   الطالبية  مرشحو 

ومكاتب   والرئاسية  والنيابية 

 التوظيف 

املصممة   Place Marketingتسويق املكان  التسويقية  الجهود  تلك 

محددة  ملنطقة  الزوار  لجذب 

وتحسين صورة الجماهير بالنسبة  

 ملدينة أو دولة 

 دعوات زيارة األماكن السياحية 
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الجهود   Idea Marketingتسويق الفكرة  املصممة  تلك  التسويقية 

موضوع   أو  قضية  لتسويق 

 اجتماعي لقطاع سوقي مختار 

اجراء  األمية،  محو  برنامج 

املستهلك   سلوك  عن  استبيان 

 داخل شريحة معينة 

املنظمة     Organizationتسويق 

Marketing 

ملنظمات  التسويقية  الجهود  تلك 

منظمات   : مشتركة  مصالح  ذات 

خدمية تسعى للتأثير على اآلخرين  

 لقبول اهدافها. 

رعاية    ، املتحدة  االمم  هيئة 

 الطفولة، منظمة حقوق االنسان

 (1-1جدول)

 انواع التسويق غير الربحي

في  الربحية عنها  في املؤسسات غير  التسويق  تميز  أن نستنتج خاصيتين  أعاله يمكن  من خالل قراءتنا للجدول 

 التسويق في املؤسسات الربحية وهي: 

حيال   -1 القرار  اتخاذ  يعقد  مما  متعددة  قطاعات  الى  خدماتها  بتسويق  الربحية  غير  املؤسسات  تقوم 

 السوق املستهدف. 

أو   -2 الزبون  نجده  إن  بينما  الربحية  غير  املؤسسة  مستقبل  على  اقل  سيطرة  لديه  الخدمة  مستخدم 

 يتحكم في املؤسسة الهادفة للربح.

 عناصر استراتيجية التسويق 

 معرفة ما هي االستراتيجية حيث ُعرفت "بأنها  
ً
قبل الشروع في تحديد عناصر استراتيجية التسويق يجب اوال

لتحقيق هدف   الجهود  وتعديل  بيئة تخطيط  في  غاية محددة  لتحقيق  للموارد  األمد  والتزام طويل  محدد 

تنافسية". وتشتق استراتيجية التسويق كما االستراتيجيات األخرى من االستراتيجية الكلية للمنشأة وتتناغم  

)تحليل وتدقيق العوامل الداخلية للكشف عن    Situational Analysisمعها باالعتماد على تحليل املوقف  
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القوة والضعف في الوحدات الوظيفية للشركة، وتحليل وتدقيق عوامل البيئة الخارجية بمكوناتها  مواطن  

السوقية   الفرص  لتحديد  التكنولوجيا  املنافسة،  الحكومة،    Market Opportunityاملستهلكون، 

 التي تحيط بالشركة.   Threats والتهديدات  

يق بأنها: اساس لوضع خطة التسويق وتمثل العنصر  بناء على ما تقدم فيمكن تعريف استراتيجيات التسو 

التكاملي الستراتيجية الشركة التي تستند على تحديد الزبائن الحاليين وكيفية جذب زبائن جدد والتعرف  

 على املنافسين في األسواق من اجل تحقيق اهدافها. 

 على ذلك تتكون استراتيجية التسويق من العناصر التالية:
ً
 وتأسيسا

   The Target Marketملستهدف   السوق ا -1

 Marketing Mixعناصر املزيج التسويقي  -2

 Marketing Environmentالبيئة التسويقية   -3

 

استراتيجية   - منتجها من خالل  الشركة  لهم  توجه  الذين  األفراد  من  مجموعة  :هو  املستهدف  السوق 

 مصممة إلرضاء واشباع حاجات محددة لديهم. 

أن يكون مدير التسويق قد حدد السوق املستهدف، توجه الشركة جميع    عناصر املزيج التسويقي : بعد -

انشطتها إلشباع حاجات ذلك القطاع املستهدف بشكل مربح من خالل اربع استراتيجيات رئيسية هي:  

استراتيجية املنتج، استراتيجية السعر، استراتيجية الترويج، استراتيجية التوزيع. هذه العناصر تشكل  

ما بينها  )  فيما  التسويقي  باملزيج  يصلح    4Ps)يعرف  والذي  التقليدي  التسويقي  باملزيج  عرفت  والتي 

التسويق ثالثة عناصر اخرى  التحديد. وقد اضاف علماء  للمؤسسات الصناعية والربحية على وجه 

)الناس   وهي:  الخدمات  وقطاع  الخدمية  املنتجات  مع  لتتالئم  التسويقي  للمزيج  (،  Peopleلضمها 

( أي أن املزيج Process(، )عملية تقديم الخدمة  Physical Evidenceادي أو البيئة املادية  )الدليل امل

 (.و فيما يلي شرح موجز عن كل عنصر: 7Psالتسويقي الخدمي اصبح يتكون من سبعة عناصر )
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: تتضمن هذه االستراتيجية تحديد نوع املنتجات التي ستقوم  Product Strategyاستراتيجية املنتج   -1

تصميم  الش  ، الزبائن  بخدمة  الخاصة  القرارات  تشمل  فهي  املستهدف  للسوق  بتقديمها  ركة 

 الغالف، العالمات واألسماء التجارية، دورة حياة املنتج.

والتي  Price Strategy استراتيجية السعر   -2 القرار  اتخاذ  في  صعوبة  املجاالت  اكثر  من  وهي   :

تعرف بأنها عنصر في اتخاذ القرار التسويقي تتعامل بطرق وضع اسعار مربحة ومعقولة للمنتج و 

 والتي تتعامل بطرق وضع قيمة تبادلية بحيث تكون مربحة للشركة ومعقولة للمستهلك. 

: تهدف استراتيجية التوزيع الى ضمان أن املنتجات   Distribution Strategyاستراتيجية التوزيع    -3

واألوقات املناسبة فهي تتضمن : النقل،  سوف تكون متوفرة حين الحاجة اليها بالكميات واألماكن 

 التخزين، الرقابة على املخزون، تنفيذ الطلبيات.

: الترويج هو حلقة اتصاالت ما بين البائعين واملشترين، Promotion Strategyاستراتيجية الترويج    -4

ايصال وتستخدم املنظمات العديد من الوسائل إليصال رسائلهم الترويجية حول املنتج ويمكن  

تنشيط  وأدوات  االعالنات  خالل  مباشر  غير  أو  املبيعات  مندوبي  خالل  من  مباشرة  الرسائل 

 املبيعات. 

 أما عناصر املزيج التسويقي ذات الصلة بالخدمات فهي: 

 في مؤسسات الخدمة،    Peopleالناس    -5
ً
 أو تشغيليا

ً
 انتاجيا

ً
: وهم جميع األفراد الذين يؤدون دورا

 خدمة أو أدائها باإلضافة الى دورهم في بيع الخدمة. فهم يقومون بإنجاز ال

املادي    -6 وكذلك Physical Evidenceالدليل  الديكور،  اللون،  األثاث،   : املادية  البيئة  ويتضمن   :

 السلع التي تسهل عملية تقديم الخدمة ) مثل السيارات التي تستخدمها شركة لتأجير السيارات(. 

الخدمة   -7 تقديم  ان    Processعملية  حاسمة :  تعد  الخدمة  تقديم  خاللها  من  يتم  التي  الكيفية 

بالنسبة ملؤسسات الخدمة مثل االجراءات والسياسات املتبعة من قبل مؤسسة تقديم الخدمة  

 لضمان تقديم الخدمة الى املستفيدين بأفضل ما يمكن. 

 أخطاء شائعة عن التسويق: 
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 التسويق هو البيع؟ 

 اشمل والبيع مهمة صغيرة من مهام التسويق وفق الشكل االتي: الجواب ال الن التسويق نشاط 

 

 

 نهاية املحاضرة

 مدرس املقرر دكتورة ريزان نصور                                                          

 

 

 

 

 

 

 


