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 املقدمة:
 

يعترب التسويق من احلقوق اهلامة يف إدارة األعمال ذلك أن بقاء واستمرارية املنظمة وقدرهتا على حتقيق أهدافها يرتبط 
ارتباطا وثيقا مبدى قدرهتا على تسويق منتجاهتا وخدماهتا وأفكارها، وهذا يتأتى مامل تكن إدارة املنظمة واعية ألمهية 

دئها ونظرايهتا وأساليبها لضمان حتقيق النجاح للمنظمة ككل. ومفهوم التسويق ودور هذه الوظيفة ومؤهلة لتطبيق مبا
من الناحية العلمية وظيفة إدارية تقوم لعدة وظائف هامة وخمتلفة لتحقيق أهداف حمددة للمؤسسة هذا ما حتم على 

  .كيفية التعامل مع واقعة املتغريرجال التسويق دراسة وحتليل معطياته ومن مث فهم ومعرفة  
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التسويق األول: ماهيةاملبحث   

التسويق األول: تعريفاملطلب    

 تعاريف التسويق متعددة وأشهر التعاريف:

HUTCHINSONمن  خالل طرح السؤال علم أم فن" أظهر -  

الوقت ال  بني أن التسويق أصبح علم مثل ابقي العلوم االجتماعية و االنسانية األخرى ويف نفسمن خالل دراسته 
ينكر أن التسويق فن من الناحية التطبيقية فهو  يعتمد على قدرات ومواهب ومهارات مديري التسويق العاملني يف 

 أثناء ممارستهم عمليا اذن هو نت التعامل مع العمالء وهو القدرة على التكيف مع الظروف البيئية.1

يتضمن أنشطة جتارية املتعلقة بتدفق السلع اخلدمات من املنتج اىل التسويق على أنه   CRAFER ويعرف  -  

الظروف املنافسة اليت تواجهها القرارات اخلاصة ابلسلعة ,سياسة التسعري ,سياسة  السوق, دراسةاملستهلك مثل حتليل 
والبيع تنمية السلعة وترويج املبيعات ,تنسيق األنشطة.التوزيع ,  

فهوم التسويقي هو توجيه تسيريي الذي حسب تكون املهمة األولية على أن امل  PH.KOTLER يعرف -  

 للمؤسسة أو املنظمة هو حتديد احلاجات و الرغبات والقيم للسوق املستهدف واالنسجام معه.

تعريف مجعية التسويق األمريكية :-  

عملية التبادل واليت  إلمتامالعملية اخلاصة بتخطيط وتنفيذ وتسعري وترويج وتوزيع األفكار أو السلع أو خلدمات الالزمة 
 تؤدي على اشباع حاجات األفراد وحتقيق أهداف املنظمات .

 مزااي هذا التعريف:

.يركز على أن أساس النشاط التسويقي هي عملية التبادل -  
 -يعرتف بوجود النشاط التسويقي.2

  20،ص 2006اثمر البكري التسويق أسس ومفاهيم معاصرة، داراليازوري، الطبعة العربية-1

.20ص. 2000أمحد شاكر العسكري, دراسة تسويقية متخصصة, جامعة الزيتونة, الطبعة األوىل,-2  
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I. -:مراحل تطور املفهوم التسويقي 
 - االنتاجي: املفهوممرحلة 

احلرب العاملية األوىل حيث متيزت هذه املرحلة ب:كان هذا التوجه أثناء   

الرتكيز على الطاقة االنتاجية.-  

الرتكيز على حجم االنتاج وتكاليفه.-  

كل ما ينتج يباع .-  

 مل يكن السوق سوقا للمنافسة.

 -: مرحلة املفهوم البيعي 

من املنتجات املؤسسة" توجه تسيريي بغرض أن املستهلك يشرتي لنفسه كميات كبريةتعرف حسب كوتلر أهنا   

 من خصائص هذه املؤسسة:

انتاج السلع حسب تصميم ادارة االنتاج.-  

االشهار...ظهور تقنيات بيعية مثل: الرتويج، املبيعات ،-  

التوازي بني اعراض والطلب.-  

ظهور دور جديد لرجل البيع.-  

 -: مرحلة املفهوم التسويقي 

وضع كوتلر أن جوهر هذا املفهوم هو أن املستهلك نقطة االرتكاز يف النشاط التسويقي من حيث دراسة حاجات 
ح وتعظيم رقم هذه احلاجيات وحتقيق هدف املؤسسة وهو الرب ال شباعو اخلدمات ورغبات املستهلكني واعداد السلع 

 األعمال1

.17,ص. 2003عبد السالم أبو قحف, أساسيات التسويق, الدار اجلامعية, االسكندرية,  -1  
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ب:ومتيزت يف هذه املرحلة    

 -.البحث عن رغبات الزبون مث االنتاج مث البيع 
 -. العرض أكرب من الطلب 

II.  للمجتمع.                                                                      ابلنسبة التسويقأمهية 

للتسويق دورا هاما يف حياة اجملتمع وهذه األمهية من الطبيعة الشمولية لوظائف التسويق اليت تتضمن مراحل توفري 
 السلع واخلدمات الكافية ابألخص فيها مرحلة الدراسة قبل االنتاج.

أخرى ميثل التسويق الفعال ميكنه أن حيرك عملية االقتصاد يف اجملتمع وذلك من خالل :ومن انحية   

 - للوصول هبم اىل درجة عالية من رفاهية االقتصاد فاملستهلك لديه حاجات رفع املستوى املعيشي لألفراد
 خمتلفة حياول اشباعها .

 -.خيلق عدد كبريا من الوظائف يعمل فيها الفرد 
 -ش التجارة الداخلية واخلارجية وبذلك يسهل حركة التبادل ويساعد على النمو االقتصادي.يعمل على انعا 
 -. يقوم بتعريف املستهلكني على املنتجات املتوفرة غي السوق 
 -.2ليعزز أمهية التسويق هو الرتابط بني أهدافه وأهداف خطط التنمية االقتصادية وغايتها 
 -:أمهية التسويق ابلنسبة للمنظمة 

 1-يؤدي النشاط التسويقي يف املنظمة اىل ارتفاع كفايتها االنتاجية وابلتايل استمرارها وبقائها يف السوق.1

ينظر التسويق على أنه حلقة وصل بني ادارة املنشاة واجملتمع الذي تعيش فيه اذ تزود ادارة التسويق االدارات املختلفة 
 يف املنشاة ابملعلومات والتزامات على حاجة اجملتمع اىل السلع و اخلدمات.2

 

 

. 20ص2004نعيم العبد عاشور ,مبادئ التسويق, الطبعة األوىل,-1  

.22,ص.2005ثتبت عبد الرمحان ادريس, حبوث التسويق, الدار اجلامعية, مصر, -2  
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III. -:تعريف املزيج التسويقي 

,التوزيع كما نعرفه  الرتويج السعر, املنتوج, يتمثل املزيج التسويقي يف مجع وربط الوظائف التسويقية األربع املتمثلة يف:
 أنه عبارة عن جمموعة من األدوات التسويقية اليت تستخدمها املنظمة للوصول اىل أهدافها يف األسواق املستهدفة.1

(1الشكل) املسار التسويقي.  

 

 

 

 

 

 

 

(4p ( اسرتاتيجية التسويق    

 

 

 

 

 

 

 

احتياجات  السوق
 املستهلك

 دراسة السوق

املسار 
 االنتاجي

 عرض املنتوج يف السوق
 السلعة السعر توزيع ترويج

احتياجات 
عرفة من امل

طرف 
 املؤسسة 



التسويق وعناصر املزيج التسويقي. ماهية الفصل األول:    

 

10 
 

عناصر املزيج التسويقي. املطلب الثاين:  

I. :تعريف املنتج 

احتياجاته وهذه املنافع تشمل املنافع املادية ,ويتضمن هذا  إلشباعهو جمموعة من املنافع اليت حتصل عليها املستهلك 
مميزة  العنصر جمموعة من القرارات املتعلقة بتحديد تشكيلية أو اخلدمات املقدمة ,تصميم الغالف وضع عالمة 

 ,اخلدمات املرافقة...اخل

 كما هناك عدة تعاريف منها:

 إلشباعه للسوق بغرض ااثرة االنتباه أو احليازة أو االستخدام يرى كوتلر أن املنتوج عبارة عن "أي شيء ميكن تقدمي-
 حاجة أو رغبة معينة.

وميكن اعطاء تعريف اخر مبفهومها احملدد على أهنا "جمموعة من الصفات املادية امللموسة اليت تكون جمتمعة شكال -
حيمل وصفا عاما أو امسا معروفا.معروفا ,فكل منتوج   

II. :تعريف السعر 

ري أبنه فن ترمجة السلعة يف وقت ما اىل قيمة نقدية ,والقيمة هنا مسألة مرنة يف شخصية ,فقد تكون يعرف التسع
القيمة حمددة وهي الثمن الذي يدفع يف مقابل احلصول على السلعة ,وقد تكون القيمة غري ملموسة مثل الشعور 

 ابلفخر عند امتالك سلعة معينة.

جيب أن يرضى عن السلعة ابعتباره عنصرا هاما يف املزيج التسويقي .ثالثة أطراف وهم: املستهلكون, رجال التسريق و 
 اجملتمع.1

 

 

. 15،ص.1998حممد فريد الصحن، التسويق، الدار اجلامعية للطبع والنشر، االسكندرية، مصر، -1  
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III. :تعريف التوزيع 

التسويقي اىل جانب كل من السعر ,املنتوج والرتويج وهو عبارة عن عملية ايصال  ان التوزيع عنصر من عناصر املزيج 
كل من السلع واخلدمات اىل املستهلك النهائي أو املشرتي الصناعي وذلك عن طريق هجومات من األفراد 

 واملؤسسات اليت يتم من خالهلا خلق املنافع الزمنية واملكانية واحليازية للسلع.

ه جمموعة من النشاطات احملققة من طرف املنتج لوجود أو غياب دوائر خمتصة ابتداء خلروج املنتوج "كما عرف على أن
 وانتظار تصريفه أين يستهلكه املستهلكون يف املكان والزمان املناسبني ابألحجام اليت تتوافق مع احتياجاهتم"

ن فيه املنتوج جاهز لالستعمال اىل املنتوج وميكن تعريفه أيضا :"على أنه جمموعة من األنشطة منذ الوقت الذي يكو 
 حىت يصل اىل أيدي املستهلك النهائي "

IV. :تعريف الرتويج 

"كلمة الرتويج مشتقة من الكلمة العربية )روج للشيء( أي عرف به وهذا يعين أن الرتويج هو االتصال ابآلخرين 
 وتعريفهم أبنواع السلع واخلدمات اليت حبوزة البائع"

ريف أن الرتويج يتضمن األسس التالية:يظهر هذا التع  

الرتويج هو أحد عناصر املزيج التسويقي الذي يعمل بشكل مباشر أو غري مباشر على اقناع املستهلكني املستهدفني -أ
 أبن ما يتم الرتويج اليه من السلع أو اخلدمات هو القدرة على اشباع حاجاهتم ورغباهتم وأذواقهم وفق امكانيتهم.

رتويج من عدد من العناصر الفرعية, متخصصة واهلادفة لتحقيق عملية االتصال ما بني ما يقدمه يتكون ال-ب
املنتجون من السلع أو اخلدمات وبني مستهلكيها يف األسواق املستهدفة يف االسرتاتيجية التسويقية العامة وذلك عن 

ا تطرح الشركات من سلع أو خدمات اىل طريق العمل على تعديل ومن مث تغيري ما لديهم من قناعات سلبية حنو م
قناعات أو أراء اجيابية وميكن أن نعرف الرتويج أبنه األسلوب الذي تتبعه املؤسسة لرتغيب املستهلك ابلسلعة ومن مث 

 شراءها.1

 

.6نفس املرجع السابق ص-1  
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 املبحث الثاين: إدارة جهد التسويق.

 املطلب األول: التحليل، التخطيط، التنفيذ.

حتلبل التسويق:-1     

وظيفة التسويق بتحليل كامل حلالة الشركة، جيب أن حتلل الشركة أسواقها، وبيئة تسوقها لتجد الفرص  تبدأ إدارة
وضعف الشركة ،وحتلل إجراءات التسويق احلالية  البيئية .وجيب أن حتلل نقاط قوى،اجلذابة، وتتجنب التهديدات 
أن تتابعها بصورة أفضل ,يقدم التسويق املدخالت لكل وظيفة من وظائف إدارة ميكن  ،واملمكنة لتحديد أي الفرص 

 التسويق األخرى.

ختطيط التسويق:-2  

من خالل التخطيط االسرتاتيجي، حتدد الشركة ما تريد أن تعمله مع كل وحدة أعمال. يشمل ختطيط التسويق حتديد 
أهدافها االسرتاتيجية الشاملة .وتلزم خطة تسويق تفصيلية لكل اسرتاتيجيات التسويق اليت ستساعد الشركة يف حتقيق 

 أعمال، أو منتج، أو عالمة جتارية .

تنفيذ التسويق:-3  

العملية اليت حتول خطط التسويق اىل إجراءات تسويق كي حتقق أهداف التسويق االسرتاتيجي، ويشمل التنفيذ 
وبينما يتناول ختطيط التسويق ماذا اخلطة يف العمل بكفاءة  إىل يوم ،من شهر إىل شهر اليت تضعاألنشطة من يوم 

 تكون أنشطة التسويق، وملاذا، فإن التنفيذ يتناول من، أين، ومىت، وكم.1

 

 

 2002فيليب كوتلر ، جاري ارتسرتونج ، أساسيات التسويق ،الكتاب األول، دار املريخ للنشر، القاهرة، -1
.130ص  
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راقبة، بيئة.املطلب الثاين: التنظيم، م  

تنظيم التسويق:-1    

والصيغة األكثر شيوعا لتنظيم التسويق  هي التنظيم الوظيفي  ميكن ترتيب أقسام التسويق احلديثة بعدد من الطرق.
مدير املبيعات، أو مدير إعالن، أو مدير أحباث التسويق ،أو مدير منتج -والذي يرأس فيها أحد املختصني الوظيفيني

 جديد ،أنشطة التسويق املختلفة.

مراقبة التسويق:-2  

التصحيحي لضمان حتقيق األهداف. اختاذ االجراء عملية قياس وتقومي نتائج اسرتاتيجيات التسويق، و   

بيئة التسويق:-3  

مقدرهتا على خدمة املستهلكني، مثل أقسام الشركة وتشمل بيئة تسويق الشركة قوي قريبة من الشركة تؤثر على  
 األخرى، وأعضاء القناة، واملوردين ،املنافسني، والعامة من الناس.1

 

 

 

 

 

 

 

 

.135صنفس املرجع السابق -1  
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املبحث الثالث: اسرتاتيجيات التسويق.   

املطلب األول: اسرتاتيجيات املنتوج والتسعري.       

  دورة حياة املنتوج:-1

ان غالبية السلع واملنتجات متر بدورة حياة معينة ليست خمتلفة كثريا عن حياة االنسان ,جيب على ادارة التسويق أن 
تدرك املرحلة اليت بلغتها السلعة من دورة حياهتا ابلنظر ألثر هذه املرحلة يف طبيعة املنافسة وحتديد الطلب ومضمون 

التسويق أن أتخذ بعني هبا. إلدارةلعالجية اليت ميكن  خطط وبرامج التسويق واألساليب الوقائية وا  

"...وتبدأ هذه الدورة  مبرحلة التمهيد لدخول السلعة ,مرحلة النمو ,ومرحلة النضج والتشبع ومن مث االحندار والتخلي 
 عن السلعة وهو مصري تنتهي اليه أغلب السلع عند تزاحم بسلعة بديلة وأعلى جودة وأقل تكلفة.

 مي السلعة )مرحلة االنطالقة(: مرحلة تقد 

وهي مرحلة اختبارية ترمي اىل قياس درجة تقبل السوق للسلعة بداللة موقف املستهلكني من النماذج املعروضة يف 
منطقة أو مناطق جغرافية وهي أشبه  مبرحلة استكشافية أو متهيدية تتميز خبطورهتا وارتفاع تكاليفها واخنفاض قي حجم 

 املبيعات.

املنتوج يف هذه املرحلة ابجلودة ويكون بكميات حمدودة يف السوق. يتميز-  

السعر يف هذه املرحلة عادة ما يكون أقل من سعر املنافسة قصد حتضري املستهلك القتناء املنتوج.-  

 :مرحلة النمو 

من املعروف أنه  وهي مرحلة قبول السوق لسلعة خالهلا يبدأ منحىن املبيعات ,ومنحىن األرابح ابلصعود مبعدل سريع و 
كلما جنحت السلعة زادت مبيعاهتا بشكل واضح مما يتولد عنها دخول املنافسني لسوق بسلع قريبة من السلع املبتكرة 

 واخرين بسلع بديلة أخرى.1

 

.132،دار اليازوري، عمان،ص 2006فاهيم معاصرة، الطبعة العربية اثمر البكري، التسويق أسس وم-1  
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الطلب على السلعة يف هذه املرحلة يصعب على الشركة أن توفر لألسواق العرض الكايف من السلع ان عملية زايدة -
ذات اجلودة العالية وهبذه يزيد االنتاج ابلنسبة للمنتج وعند املوزع مما يؤدي هبم اىل بذل جهد اضافية لدفع السلعة اىل 

 قنوات التوزيع.

سلعي جيب أن تتخذ فيه الكثري من القرارات املهمة اخلاصة جبودة سياسة املنتوج يف هذه املرحلة أو املزيج ال-
 السلعة وابلتحسينات فيها وخلق تصور ممتاز هلا.

 :مرحلة النضوج والتشبع  
يف هذه املرحلة يصعب علينا يف بعض األحيان التميز بدقة كافية بني املرحلة النضج ومرحلة التشبع وهلذا 

اال أنه يالحظ يف هذه املرحلة أهنا تنقسم اىل ثالث مراحل اثنوية:فاهنما يندجمان يف مرحلة واحدة ,  
  :أي املبيعات تكون يف زايدة. مرحلة النضج الصاعد 
 - :أي أن املبيعات يف ثبات و استقرار.مرحلة النضج املستقر 
 - :أي نقل املبيعات عما كانت عليه.مرحلة النضج املنحدر 

املرحلة اال أن العرض سوق يزيد عن الطلب ومن مث تنخفض األرابح وتصبح وعلى الرغم من زايدة املبيعات يف هذه 
املنافسة السعرية أشد حدة مما يؤدي اىل املنتجني اجلدد اىل مغادرة السوق وأما املنتجون الباقون فيضطرون اىل بذل 

 جهدا تروجيي اضايف قصد البقاء والسياسات املطبقة تتميز ب:

 -ا ابجلودة العالية لضرب املنافسة.السياسة السلعية: تتميز هن 
 -. السياسة السعرية: تبدأ بعض الضغوطات لتخفيض أسعار السلعة معارضة ابألسعار األخرى 
 -.السياسة التوزيعية :االنتشار يف مجيع القطاعات السوقية مع البحث عن منافذ توزيعية اضافة لكثرة املنافسة 
 -املرحلتني السابقتني. السياسة الرتوجيية: تكون قليلة مقارنة مع 
 :مرحلة االحندار و التخلي عن السلعة 

تعترب هناية مرحلة التشبع مبثابة بداية هناية دورة حياة السلعة حيث تظهر سلع جديدة حتقق يف نظر املستهلك اشباعا 
 أكرب.

 

.135نفس املرجع السابق ص-  
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ألرابح تدرجييا ويظهر مدى خطورة االحتفاظ بكميات  ومن مييز هذه املرحلة اخنفاض حجم املبيعات مما يولد اخنفاض ا
 كبرية من املخزون السلعي ,ابإلضافة اىل توقف أغلب منتجات عن التعامل هبا.

 املنتهجة تكون ابلتقليل من خط املنتجات مما كان عليه يف السابق لفرتة حمدودة .السياسة السلعية: - 
 .تغطية التكاليف  اىل درجة تتمثل يف ختفيض األسعار السياسة السعرية: - 
بعد فقدان جتار التجزئة وجتار اجلملة واملوزعني أي رغبة يف التعامل هبذه السياسة يكون السياسة التوزيعية: - 

 من الضروري البحث عن منافذ توزيعية مرحية .
,فتكون عادة ما تكون منخفضة قصد حتقيق التوازن األدىن على األقل وان كانت السياسة الرتوجيية: - 

 1خاصة عن األسعار .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.326,ص.1984حممد سعيد عبد الفتاح, ادارة التسويق, -1  
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 منحىن دورة حياة السلعة. الشكل )2(

 

         مرحلة  مرحلة    التعريف   

    االحندار  و النضج  و  مرحلة النمو  أو التمهيد    البحث   و  

 التخلي  عن التشبع    لدخول   التطوير     

  السلعة السلعة    

نضج                 مستقر     متصاعد     

  منحدر 

 

 

 

 

 

 الزمن. يف اخنفاض وصلت اىل  مرتفعة ضعيفة منعدمة     املبيعات

  حدها 

 منعدمة منعدمة ضعيفة مرتفعة تكاليف  التكاليف
االستثمارمرتفعة       

   

 يف اخنفاض عالية عالية ضعيفة منعدمة املردودية
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االسرتاتيجيات املتعلقة ابملنتوج:-2  

 -:العالمة التجارية على أهنا جزء من مكوانت السلعة ,لقد  ينظر املستهلك اىل االسم, اسرتاتيجية املنتوج
 أصبح التميز مركز االهتمام عندما نعد املزيج التسويقي.

نبدأ أوال بتعريف التمييز على أنه استخدام األشياء واملكوانت واالشارات أو الرموز أو الرسوم أو مزجيا منها مجيعا     
    بقصد حتديد شخصية ونوعية السلعة أو اخلدمة اليت يقدمها منتج معني أو بيعها اتجر معني حىت يستطيع    

سة واالسم املميز هو أداة التمييز الذي ميكن النطق به أو التلفظ به املستهلك النهائي أن مييزها عن بقية السلع املناف
    ومن األمثلة على أمساء التجارية :مشروابت بيبسي أو كوكاكوال ,سجائر مالبورو .

أما عن العالمة التجارية فهي أداة من أدوات التمييز يستطيع هبا املستهلك التعرف على السلعة ولكن ال يتلفظ هبا  
األلوان املميزة أو حروف معينة . ,ويتضمن العالمة التجارية :الرموز ,الرسم, كاالسم   

 - يعترب التميز مصدرا هاما للمعلومات عند اختاذ قرار الشراء ابلنسبة للمستهلك املستهلك:  نظروجهات
احلرية  إبعطاءويعين التمييز جودة التمييز جودة أحسن ,ويعطي األمان ,ويساعد على االبتكار ,كما يسمح 

 يف االختيار.
 -:يفيد رجل التسويق من سياسة التمييز من وجهة الرقابة على السوق أي احلصول  وجهة نظر رجل التسويق

مليزة  ابإلضافةعلى نصيب أكرب من سوق السلعة ,واستقاللية يف تسيري املنتوجات ,وتقدمي السلع اجلديدة 
 الرتويج.

 - :اسم  -احلماية–متس سياسة التمييز ميادين ثالثة من اهتمامات اجملتمع: اجلودة وجهة نظر اجملتمع
 أن خيلق التمييز قيمة اقتصادية يف السلعة. الشركة, ميكن

 -:يعترب التغليف من أهم السياسات البيع وأكثرها أتثريا. اسرتاتيجية التغليف 

من السلع كونت يف ذهن املستهلك تصورا معينا امنا يرجع اىل غالف السلعة الذي جذب انتباه املستهلك  والكثري
ة واملثبتة على الغالف .لذلك ينظر  اىل الغالف على معينة عن السلعة املكتوب .والذي ساعد على توصيل معلومات
 أنه من اجلذبيات املهمة للمستهلك .

 

    341نفس املرجع السابق, ص.حممد سعيد عبد الفتاح, -1
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والتغليف الناجح هو الفاصل بني السلعة الناجحة والسلعة الفاشلة وميكن أن يعرب الغالف اجلديد عن جهود تسويقية 
االستهالكية اليومية وعند تغيري وتطوير الغالف بطريقة جزئية أو كلية فقد يعين هذا  جديدة واألمثلة من واقع السلع

د اىل األسواق.تقدمي  منتج جدي  

 وميكن أن نتكلم عن أثر سياسة التغليف من وجهات نظر ثالثة:

اد اليت هلا املعلومات املثبتة على الغالف ,االسراف يف الغالف الذي يؤدي اىل زايدة تكاليف السلعة وندرة بعض املو 
الية الطاقة أو احلد من األسواق يف اىل اشك ابإلضافةلعة كصفائح العلب اخلاصة ابملواد األولية ,قيمة بعد استعمال الس

 انتاج السلع تتطلب الكثري من الطاقة.
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الثاين: اسرتاتيجية الرتويج والتوزيع.املطلب  

أهداف الرتويج: -1       

ال شك أن الرتويج هو شكل من أشكال االتصال ابملستهلكني, ومن خالل الرتويج يتم ايصال املعلومات املناسبة 
واليت تدفعهم وتشجعهم على اختيار ما يناسبهم من السلع اليت يقومون بشرائها, لذلك ميكن أن حيقق الرتويج اليهم 

 ما يلي:

 - تعريف املستهلكني ابلسلعة أو اخلدمة ,خصوصا اذا كانت السلعة أو اخلدمة جديدة ,حيث يعمل الرتويج
   عها, أماكن احلصول عليها.على تعريفهم ابسم السلعة ,عالمتها التجارية ,خصائصها, مناف

 - تذكري املستهلكني ابلسلعة أو اخلدمة: وهذا يتم ابلنسبة للسلع القائمة واملوجودة يف السوق ,حيث حيتاج
املستهلك الذي يشرتي السلع أصال اىل تذكري بني فرتة وأخرى ,وكذلك أيضا املستهلكني ذوي املواقف 

,وابلتايل يعمل الرتويج على تعميق درجة الوالء حنو السلعة وقد مينعهم واآلراء االجيابية لدفعهم لشراء السلعة 
 من التحول اىل السلع املنافسة .

 -.تغيري اآلراء واالجتاهات السلبية للمستهلكني يف األسواق املستهدفة اىل أراء واجتاهات اجيابية 
 -يها السلعة أو اخلدمة مما يؤدي اىل اشباع اقناع املستهلكني املستهدفني واحملتملني ابلفوائد واملنافع اليت تؤد

 حاجاهتم و رغباهتم.

  عناصر املزيج الرتوجيي:-2

ميكن التنسيق بني املزيج الرتوجيي أي بني العناصر املختلفة داخل اطار اسرتاتيجية معينة ,ويتكون املزيج الرتوجيي من 
 العناصر اآلتية:

االعالن. -  

 _البيع الشخصي.

العامة. الدعاية والعالقات-  

ترويج املبيعات-  

 والشكل التايل يبني هذه العناصر:
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 املستهلك  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املنتج

عناصر الشبكة الرتوجيية(3شكل)    

 عالن:اإل-1

 لقد عرف املختصني يف هذا اجملال هو ما جاءت به مجعية التسويق األمريكية:

 "االعالن وسيلة غري شخصية لتقدمي األفكار أو السلع أو اخلدمات بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع"
 وطبقا هلذا التعريف فان االعالن يتميز عن غريه من عناصر املزيج الرتوجيي هبذه اخلصائص:1

 

.250ص,,1999بشري العمالق قحفان ,اسرتاتيجيات التسويق , -1  

 قوات االتصال

االعالن.-1  
البيع الشخصي.-2  
الدعاية والعالقات العامة.-3  
الرتويج بطرق خاصة كاملعارض.-4  

  االعالنيةالرسالة 
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أنه جهود غري شخصية حيث يتم االتصال بني املعلن ومجهور املستهلكني بطريقة غري مباشرة ابستخدام وسائل -1
واسطة خيتلف االعالن عن البيع الشخصي الذي يتم ب االعالن املختلفة كالصحف واجملالت والراديو والتلفزيون وبذلك

 مندويب البيع الذين يتصلون شخصيا ابجلمهور لبيع السلع السل واخلدمات.

ان االعالن يدفع عنه أجرا حمددا, وهذا ما مييز االعالن عن الدعاية اليت يدفع عنها .-2  

ان االعالن ال يقتصر على عرض وترويج السلعة فقط وامنا يشمل كل ذلك ترويج األفكار واخلدمات.-3  

ن يفصح فيه عن شخصية املعلن الذي يقوم بدفع مثن االعالن ويعترب هو مصدره, وبذلك خيتلف عن ان االعال-4
 الدعاية اليت ال حيدد فيها مصدره املعلومات يف الكثري من احلاالت.

عالن:أهداف اإل-1-2  

احملتملني ,وبشكل واضح ان اهلدف الرئيسي أو األساسي لإلعالن هو تغيري امليول واالجتاهات وسلوك املستهلكني 
فان االعالن كوسيلة يستخدم لتغيري سلوك املستهلكني لشراء سلعة مل يكونوا مقتنعني بشرائها لو مل يكن هناك اعالن 

 ,ويتم ذلك من خالل األساليب التالية:

توفري املعلومات والبياانت عن السلعة.-1  

وائد اليت تعود على املستهلك جراء شرائه واستخدامه للسلعة.العمل على تغيري الرغبات من خالل ابراز املزااي والف-2  

تغيري تفضيل املستهلكني للعالمات التجارية املختلفة, أي حتويل تفضيلهم من عالمة جتارية منافسة اىل العالمة -3
 التجارية اليت يعلن عنها.

عالن:أنواع اإل-1-3  

ت السلعة اىل نوعني:الغرض منه اعالم السوق وتنقسم اعالانعالن السلعة: إ-1  

يهدف اىل ااثرة املستهلك القتناء السلعة على املدى الطويل.عالن ذي األثر غري املباشر: اإل-  

ويهدف اىل خلق ميول اجتاه املشروع وبناء شهرة ومسعة طيبة له لدى املستهلكني أو املتعاملني عالن املشروع: إ-2
 معه.
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فروع:وميكن تقسيم اعالن املشروع اىل ثالثة   

وفيه حياول البائع أن جيذب املستهلكني عن طريق ااثرة دوافع التعامل لديهم ال دوافع الشراء.عالن التعامل: إ-  

يهدف اىل حث اجلمهور مثال على التربع, املسامهة يف الربامج االجتماعية اخلريية عالن اخلدمة العامة: إ-
 واالنتخاابت...

املستهلك النهائي, أو املستعمل الصناعي أو الوسيط ,أو أصحاب املهن.قد يكون االعالن موجها اىل اثنيا:   

ويهدف اىل زايدة املبيعات عن طريق ااثرة دوافع وعادات الشراء, أو دوافع التعامل عالن املستهلك النهائي: إ-1
 الرشيدة أو العاطفية.

السلعة يف أغراضه االنتاجية  ويهدف اىل حث املستعمل الصناعي على استخدامعالن املستعمل الصناعي: إ-2
 ,ابالعتماد على دوافع الشراء أو دوافع التعامل مع الرتكيز على الدوافع الرشيدة.

ويوجه اىل جتار التجزئة والوسطاء اآلخرين. ويهدف اىل حثهم على شراء السلعة بغرض اعادة عالن الوسيط: إ-3
ميكن حتقيقها عن طريق التعامل يف السلعة.بيعها .ويركز االعالن يف هذه احلالة على الرحبية اليت   

ويوجه ألصحاب املهن كاألطباء والصيادلة مثال ويهدف اىل حثهم على التوصية عالن ألصحاب املهن: اإل-4
 ابستعمال السلعة يف أغراض معينة.

قد يستخدم االعالن من حيث أثره على املستهلكني اىل اجملموعات الثالث اآلتية:اثلثا:   

االعالانت املطبوعة واملرئية اليت هلا صفة اخبارية أو اعالمية:جمموعة -1  

وليس الغرض منها أي ااثرة ,كما ال تسبب أي ضيق ,وهي تقوم فقط بعرض ووصف السلعة ,وتعتمد درجة جناحها 
 على مدى التغطية اليت تصل اليها والرتكيز أو التشبع الذي حتققه.

جمموعة االعالانت املطبوعة واملرئية اليت تسبب الضيق وامللل: يف هذه احلالة كلما اتسعت التغطية وكلما زادت -2
لعة املعلن عنها لكثرة ملل املستهلكني وضيقهم. درجة الرتكيز والتشبع كلما زادت احتماالت فشل تسويق الس  

فعاال من أول اتصال مع العميل احملتمل ,وليس هناك حاجة من الرتكيز أو االشباع ,فاإلعالن احلافز ميكن أن يكون 
 اىل تكراره ولكن ستكون هناك حاجة اىل أن يصل اىل كل مستهلك ,ومرة واحدة على األقل.
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ميكن تقسيم الوسائل االعالنية اىل جمموعتني رئيسيتني:عالنية: الوسائل اإل  

الوسائل املقروءة واملطبوعة: أوال:  

سائل االعالنية املقروءة واملطبوعة واليت ميكن استخدامها من قبل املعلن وسوف حنتار أربعة أنواع هناك العديد من الو 
 رئيسية هي:

-املوزع-حتتل الصحف كوسيلة اعالنية أمهية خاصة من بني مجيع املهتمني ابلنشاط االعالين )املنتجالصحف:-1
ن احلصول عليها من قبل املستهلكني بغض النظر املستهلك(حيث يهتم تداوهلا بشكل أوسع وميك-وكاالت االعالن
 عن امكانياهتم.

مزااي:-  

سلعة االنتشار والتداول والوصول اىل معظم أجزاء السوق.-أ  

امكانية تكرار االعالن عدة مرات خالل فرتة زمنية قصرية ,حيث أن معظم الصحف تصدر يوميا.-ب  

 عيوهبا:

ن.قصر عمر الصحيفة وابلتايل قصر عمر االعال-1  

كثرة عدد االعالانت يف الصحيفة يزيد من احتمال عدم مالحظة القراء لإلعالن.-2  

هي الوسائل اعالنية املطبوعة اليت حتظى جبمهور معني من القراء وخيتلف هؤالء القراء ابختالف نوع اجمللة اجملالت:-2
 وحمتوايهتا والفئة املوجهة اليها.

 مزااي:

بسبب وجود أنواع خمتلفة من اجملالت املتخصصة مثل اجملالت العامة والرايضية  فئات املستهلكنيتصل اىل أكثر -أ
 والزراعية واهلندسية وجمالت األطفال والسيدات...

تتميز اجملالت بطول عمرها النسيب حيث تبقى فرتة طويلة حبوزة القارئ مما يزيد من احتمال االطالع على ما -ب
 ينشر فيها من اعالانت.
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عيوهبا:-  

االعالن يف اجملالت مقارنة بتكلفة الصحف. فاع كلفةارت-  

ان كثرة االعالانت اليت تنشر يف اجمللة قد يؤدي اىل عدم انتباه القارئ لبعض منها.-  

عالن ابلربيد املباشر:اإل-3  

اختيار يعترب الربيد من الوسائل اليت تعمل على نقل الرسالة االعالمية املطبوعة مباشرة اىل املستهلك حيث ميكن 
 األفراد الذين يستلمون الرسالة االعالمية.

 مزااي:

يعترب من الوسائل اليت يسهل التحكم فيها والرقابة عليها حيث أن املعلن هو الذي خيتار الشخص املستهدف -أ
 ويقدر التوقيت املناسب.

مبثابة اعالن شخصي تتصف الوسيلة أبهنا مدخل شخصي لالتصال فمخالطة العميل وتوجيه الرسالة الية تكون -ب
 للعميل.

 عيوبه:

ارتفاع التكاليف النسبية عن طريق ارسال كل رسالة اعالنية عن طريق الربيد.-  

يتطلب استخدام هذه الوسيلة توفر جهاز بريدي كفئ.-  

عالانت الطرق ووسائل النقل:      إ- 4 

على نطاق واسع ,ويف تطور هلذه  تعترب اعالانت الطرق من أقدم الوسائل املستخدمة يف االعالن ومازالت تستخدم 
الوسيلة مث استخدام وسائل النقل كأسلوب لإلعالن يف الوقت احلاضر ,ويتميز هذان األسلوابن ابخنفاض التكاليف 

من الفتات الطرق واالعالانت الضوئية ووسائط املواصالت النسبية لإلعالن ,وتضم هذه الوسيلة لنشر االعالانت كل 
املختلفة.   
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 اثنيا: الوسائل املسموعة واملرئية:

 تنقسم هذه الوسائل املسموعة واملرئية اىل ثالثة أنواع رئيسية:

عة تعترب االذاعة كوسيلة اعالمية من أقدم الوسائل املستخدمة جبانب الصحف ,وقد شهدت حمطات االذاذاعة:اإل-1
 تطورا كبريا يف نوعية الربامج املقدمة خصوصا عند ظهور التلفزيون كمنافس قوي لإلذاعة.

مزااي:-  

امكانية الوصول اىل أعداد كبرية على اختالف أنواعهم.-أ  

امكانية تكرار الرسالة االعالمية ملرات عديدة يف نفس اليوم.-ب  

يتميز االعالن االذاعي ابخنفاض تكلفته النسبية.-ج  

عيوهبا:-  

الرسالة االعالمية من اظهار السلعة للمستمع وامنا تقتصر على وصف السلعة. ال تتمكن-أ  

يصعب على املستمع اسرتجاع االعالن اذا ما رغب يف مزيد من املعلومات عنه.-ب  

التلفزيون:-2  

خرى ,فهو له كافة مميزات يعترب من أجنح الرسائل االعالمية رغم حداثة عهده اذا ما قورن ابلوسائل االعالمية األ
الوسائل االعالمية جمتمعة بطريقة تسمح للمعلق ابستخدام كافة املؤثرات من حيث االمكانيات الفنية الكبرية مثل 

 الصوت والصورة وحركة األلوان واملوسيقى.

 مزااي:

امكانية االختيار بني العديد من الربامج التلفزيونية .-  

يفية استخدام السلعة للمشاهد بكل سهولة.ميكن من خالل الصورة توضيح ك-  
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 عيوبه:

يتطلب اخراج االعالانت التلفزيونية قدرات ومواهب خاصة.-  

ارتفاع تكاليف االعالن الكلية.-  

البيع الشخصي:-2  

االعالن والبيع الشخصي يشكالن عنصران مهمان من عناصر املزيج الرتوجيي, وميكن لكل منهما العمل بشكل 
نوع معني من السلع, ولكن ميكن أن حيقق مبدأ التكامل فائدة أكرب.مستقل لرتويج   

 :تعريف البيع الشخصي 

يعرف أبنه النشاط الشخصي من األنشطة الرتوجيية الذي يتضمن اجراء مقابلة بني رجل البيع وبني املستهلك أو 
بشرائها.املشرتي الصناعي وجها لوجه بغرض تعريفه ابلسلعة أو اخلدمة وحماولة اقناعها   

يتميز البيع الشخصي إبمكانية التحكم بنوعية املعلومات اليت يتبادهلا رجل البيع من املستهلك النهائي واملشرتي 
 الصناعي وامكانية تعديلها عند ما يرى رجل البيع مبا يتناسب مع رد الفعل.2

 مزااي:

فساراته.امكانية توزيع العميل ابملعلومات الكافية عن السلعة والرد على است-  

ميكن معرفة العمالء الذين لديهم استعداد للشراء وتركيز اجلهود عليهم.-  

عن طريق املقابلة الشخصية يشعر العميل ابالهتمام ,وهنا يلعب العامل الشخصي دورا هاما يف اختاذ قرار الشراء.-  

 :عيوب البيع الشخصي 

قت ,ألن عملية البيع تستغرق وقتا طويال.القدرة احملدودة يف خدمة عدد كبري من العمالء يف نفس الو -  

زايدة تكاليف البيع الشخصي بسبب ارتفاع أجور وعموالت رجل البيع.-  

 -قد يكون هناك أتثري سليب من قبل بعض رجال البيع.
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العالقات العامة والدعاية-3  

 :الدعاية والنشر 

يف حماولة منظمة للتأثري يف الرأي ,وتغيري ال "تعين الدعاية نشر معلومات وفق اجتاه معني من جانب فرد أو مجاعة 
 اخباري"

 فالدعاية ختاطب الفرد واجلماعة بقصد توجيه األفكار والسلوك واتقاء الفعل املثري للشكل واحلصول على نتيجة معينة.

لزاما على وهكذا أصبحت الدعاية يف عصران هذا سالحا ابلغ اخلطورة ملاله من قدرات سياسية هائلة وابلتايل أصبح 
 الدول احلديثة أن تالحق أشكال وألوان الدعاية الضارة املوجهة اىل رعاايها لغرض رخصها ومواجهتها.

 :العالقات العامة 

ان التطور الذي رافق حياة البشر وما أوجده من توسع يف عالقتهم وما يتبع ذلك من خلق االتصاالت الفكرية واملادية 
أتلف ومواجهة االختالفات وتباين املوافق واآلراء.بينهم ,واحلاجة لوجود انسجام و  

 :ترويج املبيعات 

املقصود برتويج املبيعات هو القيام مبختلف األنشطة اليت تنشيط توزيع وبيع السلع واخلدمات ملشروع ما ,وهو نوع من 
قصري ويف حدود معينة املبيعات يف املدى الالبيع غري الشخصي ,فاهلدف األساسي من ترويج املبيعات هو زايدة حصة 

 ويف منطقة جغرافية حمددة.

 - :ينظر اليه بطريقة تتفق مع سلوكه وميكن تلخيص ادراك املستهلك ملوضوع السعر وجهة نظر املستهلك
 واملزااي اليت تعود عليه.

 -:جيب أن يعرف رجال التسويق العالقة بني طلب املستهلكني والسعر. قيمة ما يقدمه التسويق 
 -:لسعرية مقارنة مع السعر املرغوبة.أمهية املستهلكني ابلفروق ا قلتالوفرة 

 

.40نفس املرجع السابق،ص-  
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I. :أهداف التسعري    

فينما يهدف اىل أقصى أرابح ممكنة يف املدى القريب والبعيد  يهدف املشروع من سياسة السعر اىل أكثر من هدف,
احلكومة ,ومع املستهلكني.مع  يرغب أن يبقى على عالقة طيبة مع العاملني,  

وبينما يهدف املشروع اىل اقامة شهرة واسعة واسم جتاري يف السوق حياول أيضا أن يزيد من معدل النمو)حىت لو أدى 
ذلك اىل ختفيض الربح السريع(,وقد يغلب بعض هذه األهداف على بقية يف فرتة من الفرتات ولكن دائما ميثل قرارات 

 السعر توازان بني األهداف املختلفة وفيما يلي عرض موجز عن خمتلف أهداف التسعري:1

 -:افظة على ,وتركز الشركات على االبقاء واحمل يعترب هدف الربح أكرب مؤشر يف قرارات السعر هدف الربح
 هوامش الربح والعمل

على كل املشروعات تتمىن أن تعظم أرابحها وهذا ابلتأكيد هدف من أهداف املشروع تعظيم الربح: - 
ولكن يف  املدى البعيد واندرا ما يكون يف املد القصري أي عندما تريد املؤسسة سحب منتجاهتا من السوق,

غالب األحيان يف دورة حياة السلعة املرحلة املبكرة ال تنتهج أسلوب تعظيم األرابح ,بل حتاول تدعيم حصتها 
 من السوق واثبات اجلدارة والكفاءة.

تسعى الكثري من الشركات للوصول اىل نسبة كعينة للعائد على االستثمار ثمار: معدل العائد على االست- 
 وميكن أن يرشدان هذا املعدل للحكم عن نسبة التقدم خاصة يف حالة املنتجات اجلديدة.

ويستخدم عادة عند جتار اجلملة والتجزئة يف املدى القصري حيث يقوم هؤالء العائد على املبيعات: - 
 افة على املبيعات تسمح بتغطية التكاليف وحتقيق الربح املطلوب خالل العام.بتحديد نسبة اض

 على ختفيض النفقات واختيار السعر الذي ميكن من الربح. 

 

 

 

 

.246,ص,,1999الق, التسويق أساسيات ومبادئ,قحطان العبديل بشري الع-1  
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 :يف حاالت كثرية فان احلجم الكبري من املبيعات قد يساعد على تدعيم فكرة قبول  هدف حجم املبيعات
املستهلك ملنتجات املؤسسة وانتشارها يف السوق على الرغم نت أن ذلك ال يضمن ابلضرورة مستوى مرضيا 

 من األرابح ونلخص أهداف حجم املبيعات:
كمية الوحدات املباعة على حتقيق أقصى ايراد تعتمد عملية  زايدة  هدف زايدة كمية الوحدات املباعة: - 

من املبيعات من خالل أقصى حجم من املبيعات هذه الزايدة تؤدي اىل زايدة يف األرابح وزايدة يف معدل 
نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف الثابتة مما يؤدي اىل ختفيض اىل انقاص  ابإلضافةدوران املخزون 

 حتقيق أكرب ربح ممكن.التكاليف الكلية وابلتايل 
ونعين به هنا هو زايدة القيمة النقدية احملققة من خالل هدف زايدة القيمة النقدية للوحدات املباعة: - 

عملية البيع وابلتايل الرتكيز على زايدة السعر نتيجة خللق انطباع مميز للمنتوج وتوجيهه حنو شرحية سوقية 
 لى مقابل وحصوهلم عل املنتوج.حمددة تكون قادرة وراغبة من دفع أسعار أع

عندما يزداد احلجم الكلي للمبيعات ويدخل منافسون جدد اىل السوق حيب هدف زايدة احلصة السوقية: - 
 على املشروعات القائمة أن تراقب بعناية عل نسبة ما حتصل عليه من السوق قصد البقاء واالستمرار.

 - :حتقيق االستمرارية والبقاء لتحقيق النمو يف املستقبل يف العامة هو  ان من بني األهداف أهداف البقاء
 سبيل حتقيق ذلك حتصل على نسبة معينة من اخلسائر أو التعادل يف ايرادها أو نفقاهتا.

II. - :املشروع استخدامها عند  إلدارةهناك العديد من اسرتاتيجيات التسعري اليت ميكن اسرتاتيجيات التسعري
هداف اليت حتققها كل اسرتاتيجية يراعي عند اختيار اسرتاتيجيات التسعري اختيار تسعري السلع ,لكن نتيجة لأل

 1السياسة املثلى اليت ميكن عن طريقها حتقيق أهداف املشروع اخلاصة.

 

 

 

 363,ص,1997زكي خليل , التسويق يف املفهوم الشامل, -1
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مرتفعة للسلع قصد احلصول من تتمثل سياسة قشط السوق يف حتديد أسعار اسرتاتيجية قشط السوق: - 
ورائها على أقصى أرابح ممكنة يف املدى القصري .وغالبا ما تكون هذه السياسة مع بداية تقدمي السلع 

مبعىن اخر قد ترغب املنشأة يف املراحل األوىل من دورة حيات السلعة أن تفيد من . اجلديدة اىل السوق
 شيدة.ال تباع سياسة تروجيية ر  وابإلضافةاالنتاج واملبيعات حىت تتمكن من اختيار دراسة السلعة اجلديدة 

 وهذه الطريقة لن تدوم طويال.
ملرتفع على املدى الطويل حىت بعد متكن تتمثل هذه السياسة يف حتديد السعر ا اسرتاتيجية التفخيم:- 

وتكون هذه السياسة عندما تريد املؤسسة عدم مواجهة املنافسة وترك  املنافسني من الدخول اىل السوق,
خلدمة املستهلك الذي يستطيع اقتناء هذه السلع ذات  هبا, ابإلضافةانطباع عن جودة السلع العالية اخلاصة 

 السعر العايل.
تقتضي هذه السياسة بعرض السلعة أبسعار منخفضة حىت يغرق السوق ابلسلعة  تغلغل:اسرتاتيجية ال- 

 وهناك شروط تسمح بنجاح هذه السياسة :وضمان طلب املستهلكني عليها 
 عندما يكون الطلب على السلعة اجلديدة مران.- 
 اذا توقع رجل التسويق منافسة قوية وسريعة عقبة نزول سلعته اىل السوق.- 
 السوق ال يهتم كثريا ابلفروق يف خصائص السلعة ومواصفاهتا. اذا كان- 
تعتمد هذه السياسة على تطبيق أدىن سعر قصد زايدة توسع يف األسواق بقصد  اسرتاتيجية التوسع:- 

 القضاء نسبيا غلى املنافسني وكسب السوق قصد حتقيق األرابح على املدى الطويل .
منخفضة للسلعة مما يؤدي اىل  تتمثل هذه السياسة يف حتديد مستوى أسعار اسرتاتيجية تعطيل املنافسة: - 

منع املنافسني من انتاج هذه السلعة ويقوم املشروع ابختاذ مثل هذه السياسات يف حالة تقدمي السلع اجلديدة 
مرور وسياسة تعطيل املنافسة تكون من أجل وضع املشروع واخلطوات الالزمة لتجربة السلعة يف السوق مع 

 الوقت وقصد التخفيض من تكاليف االنتاج واحلفاظ على مركز املؤسسة من سوق السلعة.
على غرار اسرتاتيجية تعطيل املنافسة فهذه السياسة هتدف للقضاء على  اسرتاتيجية القضاء عل املنافسة:- 

اج فهذه الكيفية االنتال يكفي على تغطية تكاليف املنافسة هنائيا حبيث يتم حتديد مستوى أدىن من األسعار 
متلك املؤسسة يوق السلعة وحتتكر انتاجها مث اعادة رفع األسعار بعد مدة طويلة واكتساب خربة يف انتاجها 

عات ومركز املؤسسة من سوق للسلعة وابلتايل حتقيق أهداف املؤسسة املرجوة من أرابح وزايدة حجم املبي
 السلعة.
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أنواع التوزيع:-1  

 -:التوزيع الشامل 

مييل منتجو السلع واملواد األولية أن يتبعوا اسرتاتيجية التوزيع الشامل ألهنم يرغبون يف تعرض منتجاهتم اىل عدد كبري من 
وجتد املؤسسات هذه الطريقة ضرورية عندما يكون مثن السلعة منخفضا وعدد مرات الشراء متكررة املنافذ التوزيعية .

 واحتمال حتول املستهلك من عالمة اىل أخرى كبري.1

 -:التوزيع االنتقائي أو احملدود 

ميكن توضيح هذه السياسة أبهنا استخدام أكثر من وسيط وحيد وأقل من االستعانة جبميع الوسطاء املستعدين لعرض 
 السلعة.

مبعىن آخر خيتار املنتج عددا قليال من التجار يكونون مستعدين على العمل على حتقيق مبيعات ضخمة وتستخدم 
ح هذه السياسة وتسم هذه الطريقة يف توزيع عدد كبري من السلع االستهالكية خاصة سلع التسوق والسلع اخلاصة .

تتدعم العالقات معهم ويف نفس الوقت يضمن وابلتايل لرجل التسويق أن يركز يف تعامله على عدد حمدود من الوسطاء 
 التغطية املعقولة للسوق ,ومن الطبيعي أن تكلفة هذه السياسة يف التوزيع أقل من السياسة السابقة)التوزيع الشامل(.

 :التوزيع عن طريق الوكالء الوحيدين 

لعته يف منطقة معينة أو يف السوق معني ومعىن يعطي املنتج يف بعض احلاالت اىل أحد املوزعني توكيال وحيدا للتوزيع س
 ذلك أن املنتج لن يوزع سلعته عن طريق أخر داخل هذا السوق.

وتستخدم هذه السياسة يف توزيع السلع مثل :األجهزة املوسيقية ,األاثث ,الراديو ,التلفزيون ,الساعات ,األدوات 
 الرايضية...

.74,ص1991مطبعة اجلامعة الفرنسية, كتاب أصول التسويق ابفريقيا-1  

 

 

وظائف قنوات التوزيع: -4  
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سبق القبول أن قناة التوزيع معينة بتحريك السلع من املنتجني اىل املستهلكني ,ويتم ذلك من خالل أتدية جمموعة من 
 الوظائف املهمة التالية:

 هو عملية مجع املعلومات الضرورية للتخطيط وتسهيل التبادل.البحث: - 
 تطوير وبث برامج تروجيية حول السلع واخلدمات.الرتويج: - 
 البحث عن املشرتين املتوقعني واالتصال هبم.االتصال: - 
أي تشكيل السلعة أو اخلدمة بطريقة تناسب متطلبات املشرتي اليت تشمل نشاطات املالئمة )املوائمة( :- 

وجتزئة الكميات مبا يناسب حاجات التدريج ,والتصنيف ,التجميع, التعليق  عدة مثل: التصنيع ,
 املستهلكني.

حول شروط الصفقة كالسعر ونقل ملكية السلعة من البائع  وهو النشاط الذي يؤدي اىل اتفاقالتفاوض: - 
 اىل املشرتي.

 نقل وختزين السلع.التوزيع املادي:  
 احلصول على األموال من أجل متويل عمليات القناة .التمويل واالئتمان:  
ان أتدية الوظائف التوزيعية من شراء وختزين...ويتطلب بعض املخاطرة واجملازفة  اجملازفة وحتمل األخطار:  

 كالتكلف والسرقة واخلسارة يف البيع.

 

 

 

 

.80نفس املرجع السابق ص-  
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االدارة برسم هذه تعترب االسرتاتيجية التسويقية العامة ما هي يف الواقع اال الصورة النهائية للشركة يف السوق ,وتقوم 
 الصورة عند اعداد االسرتاتيجيات للعناصر اليت ميكن التحكم فيها )املنتوج ,السعر ,الرتويج ,التوزيع.(

فاختيار املزيج اسرتاتيجية تسويقية جيدة يف ظل التغريات اجلارية يعتمد أساسا على الرتابط الوثيق للسياسات التسويقية 
ج من القرارات املتعلقة ابملنتوج ,العرض ,الرتويثل الربانمج التسويقي املتكامل واملتكون املكونة للمزيج التسويقي الذي مي

,والتوزيع واليت تعترب اسرتاتيجيات فرعية تكون يف جمموعها االسرتاتيجية العامة للتسويق ويتم اعداد هذا الربانمج 
م فيها.يف ضوء جمموعة من املتغريات البيئية اليت ال ميكن التحك التسويقي  

من خالل هذا كله نستطيع القول أبن املزيج التسويقي ما هو اال سياسة ال غىن عنها ضمن سياسات االدارة 
آلخر التسويقية احلديثة وحيتل مكانة واسعة وجد حساسة ليس ابلنسبة للمؤسسة فقط بل يتعدى ذلك اىل اجلانب ا

حتقيق منفعة كلية ,زمانية ومكانية وحيازية .أال وهو املستهلك وذلك من خالل اشباع حاجاته ورغباته و   

فنقول أن الرتابط اجليد والوثيق بني السياسات األربعة خيلق بدوره ترابط آخر بني عنصرين هامني يف اجملتمع أال ومها 
د ذاته.املؤسسة واملستهلك ,فاملنتصر األخري هو اجملتمع أو مبعىن آخر احلالة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبل  
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 املقدمة العامة:

رى وكلنا نتعرض يعد التسويق من أقدم ما عرفه االنسان من ممارسات عملية وفكرية. فكلنا منارس التسويق بطريقة أو أبخ
 التسويق  ونمنا أقصد كلنا  أقصد بكلنا الطالب أو األستاذ املشمولني يف تعلم وتعليم مقررات يف للتسويق بطريقة أو أبخرى. وال

م وأخالقيتهم لنا يف كبشر. فمنذ اخلليفة وكل منا يسوق مؤهالته ومساته وأخالقه آلخرين  ويسوق اآلخرون مؤهالهتم ومساهت
لكثريين منا يعتقدوا أن ما وراء ما يسوقه البعض منا لغريه مما جعل اتعامالتنا اليومية. وبسبب وجود اخلري والشر فيمكن كل منه

سويق احلقيقي يلفظ مثل التسويق ليس نال أن التسويق ليس نال ترويج سلعا راكدة أو االحتيال إلمتام عملية بيع فحسب. نال الت
لبيئة وااللتزام مع احلفاظ على اهذه السلوكيات. فالتسويق احلقيقي يبحث عن بناء عالقات عميل دائمة ومرحبة وذلك 

تقنيات  ابألخالقيات الستمرار هذه العالقات يف ظل التنافسية الشرسة اليت يشهدها العامل أمجع والذي حولته  

ة اجلودة الشاملة. فتبين ثالثية احلاسب واالتصاالت نىل قرية كونية. ويتطابق التسويق احلقيقي هبذا املفهوم مع ما يعرف بثالثي
ه وتعديها من منتج اجلودة ة الشاملة على عدم االكتفاء برضاء العميل فقط ونمنا ندخال البهجة عليه عن طريق تلبية توقعاتاجلود

اذ القرارات والعمل يف أو خدمة اجلودة، واالهتمام ابلعاملني يف التنظيم الذين يقدمون اخلدمات للعمالء بل وتفويضهم يف اخت
م العامة ونرضاء العميل املربح الذي تسبب املبيعات له يف جودة عملهم بل وجودة حياهتفرق مع نشعارهم أبمهية خدمة 

يبين عالقات عميل  أصحاب األسهم أو مالك التنظيم بتحقيق معدالت اجلودة على استثماراهتم. فإذا كان التسويق احلقيقي
لتنظيم وابلتايل مصدر لعمالء املرحبني هم مصدر الدخل لدائمة ومرحبة فلن ميكنه عمل ذلك نال نذا شعر العاملون يف التنظيم ان ا

 األجور والرواتب هلم مما يؤمن الدخل الذي حيقق جودة العائد ملالك التنظيم.

ليومية لألفراد ولعموم اتضح بشكل ابرز أمهية التسويق ومنذ فرتة زمنية بعيدة جدا  وأتشر ذلك من خالل أتثريه يف احلياة ا
تباطا وثيقا مع التطورات ملراحل والعصور. فارتبطت عملية النمو والتطور احلاصل يف النشاط التسويقي ار اجملتمع  وملختلف ا

 قحقيق االكتفاء الذا ي من املككل احلاصلة يف اجملتمع والتغريات املختلفة اليت تطرأ فيه فبعد ان كان الفرد معتمدا على نفسه يف
عوبة الكبرية يف ان نرى ان األمر قد اختلف عليه يف مرحلة الحقة  بعد ان وجد الصوامللبس خالل املراحل األوىل حلياة االنس

 أفرزت عملية عملية االستمرار على ذلك فكانت والدات جديدة متثلت يف عملية االستقرار املكاين ونشوء اجلماعات اليت
اشباعها ذاتيا من جهة  من جهة  وعدم قدرته علىالتبادل السلعي ما بني األفراد كنتيجة طبيعة لزايدة حاجات األفراد وتنوعها 

قبها يف مرحلة الحقة من أخرى. فتكونت بذلك اللبنات األوىل لنشوء السوق واجياد صيغ معينة يف التعامل ما بني األفراد وما أع
 ظهور النقود لتكون أساس يف عملية التقييم للبضاعة املباعة بدال من اجراء عملية التبادل.

 



 ب
 

ا خيصها يف البقاء والنمو ويق دورا حيواي يف مسرية املنظمات كافة وصوال اىل قحقيق األهداف املوضوعة هلا سواء كان ميلعب التس
تمع وقد ازداد هذا الدور أمهية وقحقيق األرابح أو ما خيص اجملتمع يف تلبية حاجاته ورغبات أفراده وأن تكون املنظمة فاعلة يف اجمل

.ة كانعكاس طبيعيوأتثري يف اآلونة األخري   

ي الذي يشكل أهم قسم من مبا أن املؤسسات يف الوقت الراهن أصبحت تعترب أمهية ابلغة جلانب التسويق واملزيج التسويق
 أقسام اإلنتاج يف ظل العوملة االقتصادية هذا ما يقودان نىل طرح اإلشكالية الرئيسية:  

؟مزجة تسويقية أخرى ظهرت يف الوقت الراهنهل هناك أ  

هل هي سارية املفعول؟و   

 ومن اإلشكالية العامة ميكن طرح األسئلة الفرعية:

ماهي هذه األمزجة؟-1  

ماهي وظائف هذه األمزجة؟-2  

ماهي االسرتاتيجية املتخذة يف املؤسسة؟-3  

 الفرضيات:

رضا الزبون، عالقة الزبون، الشراكة، الرتكيبة.-  

أهم الوظائف يف املؤسسة. من يعترب املزيج التسويقي-  

راكة املالية والتكنولوجية، عقود التسويق، الشاالسرتاتيجية املتخذة يف املؤسسة هي اسرتاتيجية الشراكة )عقود التموين، -
.التسيري(  

  منهجية البحث:

ذه احلقائق والوصول نىل لإلجابة عن نشكالية البحث واثبات صحة الفرضيات اخرتان املنهج الوصفي التحليلي لتحليل ه
طبيقي استعملنا حول املوضوع احمللي درسنا هذا يف اجلانب النظري أما اجلانب الت واالقرتاحاتنيذاء بعض التوصيات 

عام.أسلوب  دراسة حالة ومثال ذلك مؤسسة تغذية األن  

 



 ج
 

 أدوات الدراسة:

 تتمثل هذه األدوات يف:

الواثئق واملراجع املكتبية.-  

  سويق.السيد محادي عالء الدين متخصص يف الت املقابلة اليت استعملت يف دراسة احلالة حيث أجريت مع-

 أمهية البحث:

هلذا املوضوع ومعاجلته واختياره راجع نىل أمهية ابلغة يكتسبها واملتمثلة يف: نن التطرق  

يصبح يف متناول اجلميع.مفهوم املزيج التسويقي وعناصره وعرضه بصفة مبسطة وسهلة لتكمن أمهية البحث يف قحليل -  

ة مناسبو.يجية تسويقيحماولة تزويد مؤسستنا ابألدوات واألفكار اليت تساعدها على نعداد واختيار اسرتات-  

 أهداف ودواعي اختيار املوضوع:

عدة أسباب نذكر منها: توجد     

نمكانية الوصول نىل نتائج ملموسة يف هذا املوضوع.-1  

واملزيج التسويقي يف قحقيق أهداف املؤسسة. أمهية التسويق-2  

اإلنتاج.قحقيق األهداف املسطرة من ببنها توسيع يف احلصة السوقية ومواصلة -3  

 خطة البحث:

له فصول:   يف خطة البحث ارأتينا أن نقسم هذا املوضوع نىل جانبني نظري وتطبيقي  وكل جانبفيما يتعلق   

ج التسويقي كان هذا يف يف الفصل األول سنستعرض مراحل تطور املفهوم التسويقي ومفهوم التسويق وأمهيته وعن املزي-
قحدثنا عن أدارة جهد التسويق. املبحث األول أما عن املبحث الثاين  

ث الثالث تطرقنا نىل اسرتاتيجيات التنظيم، املراقبة وبيئة التسويق، أما املبحتطرقنا نىل قحليل التسويق، التخطيط، التنفيذ، 
 التسويق.



 د
 

  

ملستهلك هذا يف أثر عناصر املزيج التسويقي على سلوك املستهلك ،مداخل دراسة سلوك اوالفصل الثاين سنستعرض 
بحث الثالث درسنا أثر املبحث األول أما يف املبحث الثاين قحدثنا عن أثر املنتج والسعر على سلوك املستهلك، أما يف امل

 الرتويج والتوزيع على سلوك املستهلك يف اختاذ قرار الشراء. 

ة األم وكذا الوحدة اليت على التطبيقي خصصنا له فصل لدراسة حالة وحدة تغذية األنعام مبستغامن ابلتعريف بشرك واجلانب 
  .ذا اجملالأساسها قمنا هبذه الدراسة  ملعرفة أنواع األمزجة املطبقة يف املؤسسة واالسرتاتيجيات املتخذة يف ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عناصر المزيج التسويقي على سلوك المستهلك. رالفصل الثالث: تأثي  

 

61 
 

 

 املقدمة.

 االقتصادياسة ألي بلد مرهون مبدى تطور إنتاجية مؤسساته، فبعد أن سلكت اجلزائر س االقتصاديإن التطور 
قتصاد السوق كوسيلة املوجه، أثبتت هذه السياسة فشلها، خاصة مع العجز الكبري يف خزينة الدولة، فتوجهت إىل ا

التابعة لوالية مستغامن  ملسايرة التطورات اجلديدة اليت يعرفها السوق، ومن بني هذه املؤسسات "مؤسسة تغذية األنعام"
وق داخليا وخارجيا وطين إذ يساهم بشكل كبري يف سد حاجيات السال االقتصادوالذي يلعب دورا كبريا وابرزا يف 

األمزجة التسويقية يف املؤسسة.وكمحاولة منا استفسران عن   

   هذه املؤسسة.واهلدف من هذا الفصل هو معرفة مدى تطبيق املزيج التسويقي واالسرتاتيجية التسويقية يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عناصر المزيج التسويقي على سلوك المستهلك. رالفصل الثالث: تأثي  

 

62 
 

)شركة األم(. غذية األنعاملت الديوان الوطيناملبحث األول: تقدمي   

نشأ اجملمع   ONAB   شعبة تربية الدواجن من جراء اعادة هيكلة املؤسسات العمومية اجلهوية اىل  1998عام  
 الصناعي 

وقد متت هذه اهليكلة , EPEONAB وكذا شعبة التغذية احليوانية    ORAVIE,ORAVIO,ORAC 

  العمومية. كماتها السلطة ملواجهة املنافسة احلادة املوجودة يف السوق بعد انفتاحها كليا يف اطار السياسة اجلديدة اليت انتهج

قوم فروعه املختصة ت ومندجما, حيثأن هذا اجملمع يقوم بكل النشاطات اخلاصة برتبية الدواجن مما جيعل منه جممعا متكامال 
 ابسترياد

مينات وسنتطرق يف هذا املبحث واجملرتات وكذا املواد املعدنية املعبأة ابلفيتااملواد األولية وبتموينها وانتاج أغذية األنعام والدواجن 
اىل مبيعات املتنوعة. ضإلاافةاباىل تقدمي شامل للمجمع الذي مت به تربصنا من تعريف به واهليكل التنظيمي اخلاص هبذا اجملمع   
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 :  UAB  األول: التعريف بوحدة تغذية األنعام مبستعامن  املطلب    املسماة ب  

يف فرتة االستعمار من قبل مجعية 1952أتسست عام  تعد وحدة تغذية األنعام واحدة من اثنان وثالثون وحدة عرب الوطن, 
ت مث قام الديوان الوطين بتحسيسها حت  ONAB   البحري, وتتكونوزارة املناجم والصيد حتت رعاية               فرنسية 

MACLA   اسم   املسماة  

مسري 23اطار 30يوجد 88عامل بوحدة بين ايحي,ومن بني هؤالء 19بوحدة مستغامن و69عامال منهم 88الوحدة على 
الالزمة  طن ابلساعة حتت توسيع جمال االنتاج وهذا بتحديد املعدات واآلالت10منفذ.وتتمثل القدرة االنتاجية ابلوحدة 35و

 منها 

متت هيكلة  1998مث يف سنة   silos 21  توصلت اىل احلصول على 1986اخلاصة بتخزين املواد األولية, ويف سنة   Les 
silos             

اخلاصة    وذلك لتقدمي كل الوسائل   واملعدات  EXTRAHORDINAI  بتأسيس مجعية ONAB   املؤسسة األم  

.GAO  ابلوحدة أو مؤسسة التابعة للمجمع حتت رعاية جممع تربية الدواجن للغرب  

تقسيم وحدات تغذية األنعام على مستوى الغرب حسب الوالايت املبينة يف اجلدول التايل:ويتم   

:توزيع وحدات تغذية األنعام ابلغرب حسب الوالايت3اجلدول رقم                                

 ووةن  وحدات تغذية األنعام ابلغرب                الوالايت                        
 وحدة مستغامن  مستغامن
 وحدة بين ابحي مستغامن
 وحدة واد تليالت وهران
 وحدة الرمشي تلمسان
 وحدة الرحوية تيارت
 وحدة بوقطاب البيض
 وحدة عبادلة بشار

 وحدة سيدي ابراهيم سيدي بلعباس
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واملتمثلة   SPA  أبفضلية اىل طرف هذه الوحدات الثمانية اليت سبق ذكرها يف اجلدول أعاله وتوجهوتصنع املادة األولية من  

 GAO-ORAVIO,وتعتمد قدرات انتاج األغذية املركبة  وهذا بتنوع احلاجيات الغذائية للحيواانت حسب صنفها وسنها  

الغذاء على شكل حبيبات  املربني, ويكونبات يوفر اجملمع صيغة من النوع اجليد مناسب ملتطل منها, لذاواملنتوج املراد استخراجه 
 وحيظى 

ا يف جمال التغذية احليوانية وله ابهتمام كبري يف خطة املدى املتوسط ألنه بشكل صيغة لألغذية املركبة للحيوان األكثر استعماال عاملي
التنفسية وكما تعد  ية من األمراضبشكل الدقيق ويكون هذا من حيث حتسني الشهية واهلضم والوقافوائد كثرية مقارنة ابلغذاء 

ألن معظم الوحدات  أحسن طريقة حتفظ هذه املواد وهذا لتحسني مستوى االستهالك ونوعية الغذاء مع ختفيض تكاليف املواد
 التابعة للمجمع متلك آالت لصنع هذه األغذية وزايدة تسويقها هبدف التعريف هبا وتعميم استعماهلا.

ISO 2007فيه مت متديد شهادة النوعية يف أفريل  2004عليه أفريل  احملصل 2000طبعة  9001-  وأتكيد لنظام تسيري  
 النوعية

التزمت وحدات  الصنع, حيثللشرق والغرب ملدة ثالث سنوات عرفاان ابلتحكم اجليد يف طرق    PREMIX ابلنسبة  
 للمؤسسات

 أغذية األنعام بدورها بشروع يف مسار النوعية.

TRADE ONABوثالث جممعات جهوية لرتبية الدواجن ومؤسسة صيانة وفرعني   روع منها واليوم تتكفل املؤسسة بتسيري ف
 مؤسسة

نعامل ومتلك قدرات انتاجية كبرية مما جيعلها حتتل الصدارة يف ميدان تربية الدواج 75000يبلغ عدد موظفيها   PREMIX 
 للمزج

شركات للمذابح كما تقوم  أما اجملمعات اجلهوية فهي تشرف على النشاط بواسطة شركاهتا املكلفة ابللحم والبيض اىل جانب ثالثة
(بتسيري  UAB مباشر لنشاط صنع األغذية املركبة)وحدات تغذية األنعام   

ضإلعطاء أمهية جوهرية ملنتجاته حبيث يشرتط مرورها بشبكة مراقبة النوعية    ONAB ألم أما من مراقبة النوعية فتسعى املؤسسة ا 
 جممع

دات االنتاج والواقعة يف على كافة املستوايت انطالقا من املواد األولية حىت املنتوج النهائي من طرف وحدة املخرب املستقل عن وح
 مقر فرع 
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من مهمة هذه  تعترب هذه الوحدة اخلاصة ابملخرب مركز أداء اخلدمات بوحدات اجملمع وكذا للخواص, وتك TRADE 
ONAB 

مهمة هذه الوحدة يف مراقبة: للخواص, وتكمنالوحدة اخلاصة ابملخرب مركز أداء اخلدمات بوحدات اجملمع وكذا   

املواد األولية االاافية املستوردة -  

األمزجة املسبقة-  

األغذية-  

وكذا القيام مبراقبة حتاليل املنتوجات اليت هي مواع احتجاج-  

.ONAB وأتهيل عمال خمابر ووحدات االنتاج لفروع اجملمعتكوين -  

 كما أن املؤسسة األم واعت خطة تعمل عليها هتدف اىل:

ني القدرات التقنية التنسيق الداخلي لكفاءات وخربات املتواجدة عرب كافة اجملاالت خاصة منها نوعية املنتجات وحتس-         
املنافسة.واالقتصادية لتمكني خلق ظروف متنح التقدم يف   

ربية دجاج اللحم والتموين يف االستثمار يف ميادين هامشية للفرع مثل البيع ابلتجزئة عرب شبكة من نقاط البيع وتنمية ت-        
 اطار عالقات الشراكة.

نع االنتاج.عصرنة مصاتطوير وحتسني منتجات التغذية احليوانية ال سيما األغذية احملببة ومنتجات جديدة أخرى وذلك ب-          

املقاييس الدولية مع ى وأخريا البحث عن الشراكة وهذه االسرتاتيجية ترمي يف األخري اىل جعل منتجات اجملمع يف مستو -        
ه.أسعار مطابقة للمعايري سارية كما هتدف اىل ترشيد اجيايب للجهد االقتصادي املتوفر لدى اجملمع وفروع  

تغذية األنعام.منتجات وحدة  املطلب الثاين:  

 لدى وحدة تغذية األنعام أصناف خمتلفة ملنتجاهتا وسنذكر منها ما يلي:

 .الغذاء املركب الكامل  التكميلي 
 املركزات املعدنية املزودة ابلفيتامينات واألزوت. 
 .مواد ممزوجة معدنية مزودة ابلفيتامينات 
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 .ااافيات غذائية 
 راخ,دجاج صغري(.عناصر انتاج خاصة برتبية الدواجن )البيض,ف 
 )منتوج هنائي ومنتجات للذبح والتحويل )دجاج جمهز للطبخ, دجاج مقسم,دجاج طازج ابلبخار,سلمي,بيض 

 املطلب الثالث: قدرات انتاج األغذية املركبة.
النوع اجليد تتنوع احلاجيات الغذائية للحيواانت حسب صنفها وسنها واملنتوج املراد استخراجه منها لذا يوفر اجملمع صيغة من 

 مناسب ملتطلبات املربني طريقة الصنع تقوم على املعلوماتية كليا مما يقلص التدخل البشري الذي كثريا ما حيدث أخطاء.
 :PREMIX CMVالطاقة االنتاجية لفرع 

حيث جناعة  صيغ األغذية املركبة حتتوي على مستحضرات ممزوجة ومواد معدنية غنية ابلفيتامينات اليت تلعب دورا حامسا من
 احليوانية تقدر امكانية االنتاج ونشاطات املزج كاآليت:األغذية 
 :طن يف اليوم.30مؤسسة برمييكس للشرق احلروش 
 :طن يف اليوم.30مؤسسة برمييكس للغرب واد تليالت 

 قدرة االنتاج يف تربية الدواجن:
 قدرة انتاج اجملمع يف ميدان تربية الدواجن يتمثل كاآليت:

 .فرع اللحم 
 وحدة. 175000000 بيض للحضن وانتاج اللحم 
                       فرخ. 113000000فراخ اللحوم: 

 دج 14000000:دجاج اللحم 
                               

 :فرع التبييض               
 بيضة. 40000000بيض للحضن والبيض 
 . 166650000فراخ اليوم للبيض  
   . 12300000دجاج صغري  
 بيضة. 40000000االستهالك  بيض 

 :فرع الدجاج والتحويل 
 طن. 65000اللحم األبيض  
 طن. 4000املواد احملولة  
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 املبحث الثاين: أنواع األمزجة التسويقية.
 متهيد:

احلوار على املزيج التسويقي مل  كان   SIGOSال التسويق الذي أحبه يف جمفيما خيص التكوين 
يكن مالحظ من قبل أشخاص لعدم معرفة استعماالته. ولكن على عدد مكوانته والسؤال املطروح: 

وعلى األكثر  p7و 5pساري يف الوقت الراهن؟ وعليه نتحدث على  4pهل املزيج التسويقي 
p8  وعليه قاموا جبولة حول العامل ملعرفةp10 هي أنواع هذه األمزجة ؟وما وهنا نطرح السؤال ما

 مدى صالحيتها؟ والشكل التايل يبني أنواع هذه األمزجة:

 

mix-marketing, shutter stock 

 

http://www.shutterstock.com/pic-113151796/stock-photo-business-plan-tree.html?src=pp-photo-206722363-R6mSiPgeB9DRlkLy9SNkeA-5
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 .p5إىل  p4املطلب األول: تطور املزيج التسويقي من 
وقام فيليب  اكتشاف األنظمة األربعة  1960يف سنة  كارتلي  قام مكتشف املزيج التسويقي مارك 

 كوتلر ابلتناسق بينهم تقوم هذه األمزجة على أساس إدارة التسويق 
تركيبات أي املزج بينهما بطريقة العرض  العرض املمنوح للمستهلكني يقوم على أساس تركيبة أو عدة

اجلماعية ،،كل هذه الرتكيبات قائمة على املكان املالئم يف السوق، هذه األمزجة )املنتوج ، السعر، 
 التوزيع، الرتويج(.

 أصبح من أهم أولوايت املؤسسة فيما خيص الوفاء ونظرة املنتوج. رضا الزبونومع تطور التسويق 
 إدارة كربى يف املؤسسة مع مجيع املصاحل.أصبحت  عالقة الزبون

P5 يفرض على األشخاص يف املعامالت مع املستهلك ويف هذا اجملال أصبح له أمهية كبرية يف :
املؤسسة مثال على ذلك خدمات ما بعد البيع للموردين وكذلك حمالت جتارية الكربى نتقابل مع 

 ة التجارية بشىت الطرق .األشخاص املعنيني يف جمال التسويق للتعريف ابلعالم
 . p10إىل  p7املطلب الثاين: تطور املزيج التسويقي من 

ميكن القول يف نفس الوقت أن املزيج التسويقي املعروف غري كايف ملعرفة العرض يف مؤسسة خدماتية 
املضاف إىل أربعة األوائل مضاف إليه راا  p7بواع شكل  1996وعليه قام عدة ابحثون يف 

 وعالقة الزبون.الزبون 
وهو الذي يشخص مستعملي اخلدمات وخيتلف عن املنتوج، هذه :(  processeسياق )-

 خمزنة فهي تستهلك يف الوقت نفسها.اخلدمة ليست 
هي اليت متيز تركيبة اخلدمات والدليل على عكس املنتوج لقدرة استعماله أو أخذ  البنية الظاهرية:-

ابلرتااي أو نتائج  االتفاقعينة منه فهذه اخلدمات غري امللموسة، فيلزم أخذ إثبااتت مادية مثل: 
 الراا. وكذلك نسبةقياسية 

 وتبادل املواقع: اكة بني املؤسسات لتقوية املنتوجالشر -
ابلتعامل والتنسيق مع شركات أخرى من أجل تطوير السياسات املنتهجة يف حتقيق  تقوم املؤسسات

مثل الشراكة بني  ني من أجل خلق منتوج واحداألهداف املسطرة من اجلانبني لتحسني منتوج
NOKIA  و  MICROSOFTذا املزيج الثامن من بني األمزجة، وكذلك ميكن تطبيق وه

 بينهم.اسرتاتيجية تبادل املواقع ما 
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 التسويق العالقايت:
( 30"التسويق عبارة عن عالقات وشبكات وتفاعل نظام أكثر تعقيدا للتصنيف حيتوي على ثالثني)

 عالقة، إما عالقات سوقية أو عالقات غري سوقية"
على أن تطبيق هذا املفهوم اجلديد حيتاج إىل منوذج جديد ضإلدارة التسويق كون مبادئ   Gronroosيشري

وقيم التسويق العالقايت ختتلف عن تلك اليت تعودت املؤسسة ممارستها يف التوجه الكالسيكي، بداية جيب 
دة، مث أخذ يف احلسبان التسويق العالقايت كمفهوم واسع وشامل يف املؤسسة إىل اعتباره نظرية حمد

االنتقال إىل التجربة العلمية وأخريا تطبيق هذه النظرية بصفة خاصة على مواقف تسويقية معينة، يؤكد 
Gummesson  .على أن التسويق العالقايت منوذجا تسويقيا جديدا 

وكذلك يتم دعم التسويق العالقايت من خالل عدة عوامل كالشبكات، التحالفات االسرتاتيجية وتطوير 
قاعدة بياانت الزابئن، وتتميز هذه املدرسة أيضا من خالل حقيقة أن النشاط التسويقي هو عملية وتنمية 
( خصائص أساسية فيما يتعلق 03موجهة إىل السوق، وهي بذلك تعتمد على ثالث) تسيريية

 ابالسرتاتيجية العالقاتية:
 اخلاصية األوىل: عملية التفاعل جوهر التسويق العالقايت.-    
 خلاصية الثانية: عملية احلوار تدعم تنمية وتعمق العالقات.ا-    
 الثالثة: القيمة من نواتج التسويق العالقايت.اخلاصية -    

 اخلاصية األوىل: عملية التفاعل جوهر التسويق العالقايت.-1
املستمر بني املؤسسات والزابئن يقوم على أساس أتدية كل طرف خلدمة )خدمات(الطرف إن التفاعل 

 اآلخر فالزابئن يتعراون ملشكالت واملؤسسات تقوم بتقدمي حلول هلم.
 اخلاصية الثانية: عملية احلوار تدعم تنمية وتعمق العالقات.-2

وفقا للفكر أساسية الجناز وإجناح العالقة،  بني الطرفني )املؤسسة والزبون( عمليةيعترب االتصال الدائم 
ولكن على النقيض التسويقي التقليدي)الكالسيكي( االتصال يف اجتاه واحد فقط من املؤسسة إىل الزبون 

من هذا كله ففي فكر املدرسة االسكندانفية يتم الرتكيز على االتصال يف االجتاهني، من املؤسسة إىل 
 الزبون ومن الزبون إىل املؤسسة، أي هناك اتصال وتواصل.

 : القيمة من نواتج التسويق العالقايت.صية الثالثةاخلا-3
خدمات ذات قيمة، وهذه القيمة جيب ادراكها من طرف /جيب على املؤسسات تنتج وتقدم منتوجات

الزبون( ومن وجهة نظر املدرسة -الزبون، وتوليد هذه القيمة، إمنا نتاج مسامهة كال الطرفني)املؤسسة
صاحبة للصفقات واملعامالت اليت تتم بني البائع واملشرتي، تعترب املساهم االسكندانفية فإن أداء اخلدمة امل

 األساسي يف تكوين القيمة املدركة للزبون.
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 Evert Gummesson &Christian Gronroo من أهم رواد هذه املدرسة: 
 :  swotحتليل-
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Nathalie Van Laethem le 30 septembre 2013  

http://www.marketing-strategie.fr/author/nvan-laethem/
http://static.marketing-strategie.fr/files/2012/10/photo-SWOT.jpg
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 :السوق فرص-

 اجياد حصص جديدة للزبون يف نطاق منو واجياد نظم جديدة يف طريقة اضإلنتاج.-    
 التهديدات:-

 وجود منافسني جدد داخل نطاق املؤسسة للتفاوض على السعر.-     
 نقاط الضعف:-

 انسحاب الزبون من السوق.-     
 التفاوض على السعر.-     

 نقاط القوة:- 
 . جودة املنتوج املعروف-     
 .نسبة دراسة السوق-     

 املطلب الثالث: أتثري األمزجة اجلديدة يف وحدة تغذية األنعام.
 األمزجة اجلديدة يف املؤسسة:تطبيق  -1

بعد الدراسة الشاملة اليت قمنا هبا داخل املؤسسة تطرقنا ملعرفة أنواع األمزجة التسويقية املطبقة اكتشفنا 
أن األمزجة املعمولة هبا هي األمزجة األربعة املعروفة "املنتوج، السعر، التوزيع، الرتويج" وعليه قامت 

وحتقيق أهدافها املسطرة وزايدة يف حصة سوقها من أجل السريورة والبقاء،  املؤسسة بتحسني منتجاهتا
 فهذا املزيج اجلديد املستعمل الشراكة بني املؤسسات وتبادل املواقع.

 تتمثل هذه الشراكة يف عقود التموين، عقود التسويق، التسيري.
 لناجح يف املؤسسة من بني العناصر:العنصر ا-2
قامت الوحدة ابلتناسق مع اجملمع بتحريك خلية التسويق اليت أصبحت العنصر األساسي يف املؤسسة   

وعليه عدد أكرب من الزابئن،  اوامتالكه السوق لتوسيع حصتهلخص بدراسات املعمقة والتحليلية   الذي 
عنصر الثامن الشراكة بني فإن العنصر  الناجح من بني األمزجة التسويقية املطبقة مها العناصر األربعة وال

 املؤسسات وتبادل املواقع.
 جديدة يف ملؤسسة: اسرتاتيجيةاقرتاح -3
تقوم املؤسسة بواع اسرتاتيجيات لتحقيق أهداف طويلة أو قصرية املدى لتجعلها قائمة على نشاطها   

وذلك لتلبية رغبات واحتياجات املستهلكني، فإن من أولوايت املؤسسة احلفاظ على قدر ممكن من الزابئن 
مل حيققه املنافس، لتوسيع مكانتها يف السوق فبواع مزيج تسويقي انجح تكون املؤسسة قد اجتازت ما 
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فعليه نقرتح سياسات لتطبيق أمزجة تسويقية جديدة ومنها سياسة الشراكة وتبادل املواقع اليت أصبحت 
 املؤسسة تعتمد عليه وبصفة دائمة لتوفري أكرب قدر ممكن من عقود التسويق الناجحة.

ديدة يف تطبيق مراقبة وكذلك من بني االقرتاحات اليت نضعها لضمان سريورة املؤسسة تقدمي سياسة ج
 S I M  systèmeتطوير احمليط التجاري ، وهو عامل املسمى بالتسويق الذي يشمل 

d’intelligence » marketing  «  :تشمل مراقبة التسويق على التشخيص التايل 
يقوم وفق مصاحل معنية يف املؤسسة ملعرفة نتائج املسطرة قسم التجارة لواع حتاليل تشخيص مؤقت: -

 واسرتاتيجية يف أقل وقت ممكن.
كون النتائج قيام جبميع املهام داخل املؤسسة تعند وجود عائق ومشاكل وعدم التشخيص لألزمة: -

  غري مراية.
 ومراقبة عند وجود فرص يف املؤسسة.حتليل تشخيص االسرتاتيجية املعلنة: -
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 اخلامتة:

التسويق واملزيج  تطرقنا لدراسة ميدانية يف مؤسسة تغذية األنعام والنظر يف حقيقة ومكانة وظيفة بعد
 التسويقي يف املؤسسة توصلنا إىل عدة مالحظات منها:

راسة السوق بصفة املؤسسة هتتم كثريا ابجلانب االنتاجية وتعطي اهتماما لسلوك املستهلك ود ما زلت-
 عامة.

حوث التسويقية.قلة االهتمام ابلب-  

قلة االهتمام ابلعوامل اخلارجية احمليطة ابملؤسسة.-  

، وللتحكم يف سة ومن هذا املنطلق ميكن القول أن التسويق واملزيج التسويقي أيخذ وجوده يف هذه املؤس
والبشرية . التسويق واملزيج التسويقي بكل سياساته يتطلب التشغيل األمثل للموارد املادية  
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 اخلامتة العامة:

يها على تصميم تعتمد املؤسسة عموما يف سبيل الوصول ضإلرااء املستهلكني ابألسواق اليت تنشط ف
لثقافية، االجتماعية، تناسب حاجاهتم ورغباهتم، مراعية كل االختالفات البيئية اوختطيط اسرتاتيجيات 

صيات األسواق بطريقة ىل حد كبري مع خصو السياسية، القانونية...إذ أن االسرتاتيجيات التسويقية مكيفة إ
ا جيب عليها أن تطور متميزة عن املنافسني وهذه ينطبق على كل املؤسسات االقتصادية وكي حتقق أهدافه

افسة جيب على وحتسن من وظائفها خاصة وظيفة التسويق اليت تعد من أهم الوظائف، ولكثرة حدة املن
تستجيب ملتطلبات زيج التسويقي مبا حيقق مكانة للمؤسسة و املؤسسات استعمال ما يعرف ابلتسويق وامل

يسية مث مراجعة الواع الزبون يف السوق املستهدف ابملزيج التسويقي له أمهية كبرية لواع األهداف الرئ
اول يعض املؤسسات وفعاليته يف تطوير وظيفة التسويق حتاحلايل واليت تعد أهم مرحلة ونظرا ألمهيته 

ويقي لكن بطريقة غري قه، ولكن مما الحظناه يف دراستنا أنه يوجد تطبيق للمزيج التساالقتصادية تطبي
 مباشرة.

طور هذه العناصر والشك أنه مع استقاللية املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ويف اطار اخلوصصة سوف تت
 وتعطى هلا أمهية كبرية مما كانت عليه.

لتسويق واملزيج تعد من املؤسسات اليت تويل أمهية ابلغة لومن أمثلة هذه مؤسسة تغذية األنعام واليت 
وحتقيق رقم أعمال جيد وأخريا  التسويقي فهي أتخذ بعني االعتبار رغبات املستهلك إبرااء وتوفري متطلباته

سسة االقتصادية:هناك جمموعة من التوصيات اليت ميكن أن تعراها لتطوير املزيج التسويقي يف املؤ   

ملسؤول بتخصيص رفة وظيفة التسويق وعناصره التسويقية وتطبيقها من خالل قيام االعمل على مع-1
التسويق واملزيج التسويقي.املوارد واالمكانيات لتطوير   

استعمال جات و معرفة حاجيات املستهلك ومبا يتأثر لسد حاجات السوق من خالل تطوير املنت-2
لتطوير االنتاج.التكنولوجيا احلديثة   
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عليه والوقوف على  لقد حظت دراسة السلوك االنساين أبمهية كبري منذ قدمي الزمان وذلك ألمهيته .وحماولة التعرف
تختفاف هذ  العوامل حي  العوامل اليت تؤثر عليه ,وذلك ألن سلوك األفراد يتأثر بعوامل عديدة يتفاوت أتثريها اب

والتقاليد  التختفاف الدول واملناطق واألجناس والعادات هنالك اتختفاف واضح يف سلوك األفراد وذلك نتيجة 
 والقوانني واألعراف واحلضارات وغريها من العوامل .

عليه حظت  ومبا أن سلوك املستهلك ميثل أحد جوانب أو وجه من أوجه هذا السلوك فان دراسة وحماولة التعرف
ر تشكل نقطة مهمة قد أصبحت يف الوقت احلاضوالسلوكية ولابهتمام كبري جدا ومن خمتلف املدارس االقتصادية 

ي والذي أدى اىل زايدة وحتتل املكانة األوىل ابلنسبة للمنظمات وذلك نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجوأساسية 
عطي تخدمات أعداد املنتجات املطروحة يف السوق وتنوعها ,وجود منتجات بديلة هلا ممكن أن حتل حملها وت

عله ميثل احملور اربة ,اشتداد املنافسة وتطور وتنوع أذواق املستهلكني ابلشكل  الذي جومنافع مشاهبة أو مق
شطة نهاية ملختلف األنقطة البداية والاالسرتاتيجيات التسويقية وابلتايل أصبح ميثل ناألساسي واملهم لكافة 

حتديد هذ   ينطلقون يفوالتسويقية واألنشطة األتخرى يف املنظمات ,مما أدى جلعل املختصني االنتاجية 
بيتها هبدف حتقيق الرضا االسرتاتيجيات من دراسة سلوك املستهلك وحماولة التعرف على حاجاته ورغباته وحماولة تل
اضر مبدى قدرهتا على واالشباع له ودفعه اىل اختاذ قرار الشراء وأن جناح هذ  املنظمات يكون مرتبط يف الوقت احل

وحتقيق الرضا للمستهلك. تلبية هذ  احلاجات والرغبات  
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سلوك املستهلك. األول: مداخلاملبحث   

سلوك املستهلك. األول: مفهوماملطلب   

املفهوم العام للسلوك:-1  

اىل امكانية تعديل  نه نشاط تخارجي حمض وأنه استجابة املؤشرات تخارجية تخالصة يهدفون يف النهايةيعرف على أ
لفة للسلوك اىل التأكيد على البيئة اخلارجية بينما يسعى القائلون ابلطبيعة املختهذا السلوك من تخفال التأثري يف 

 حمدودية هذا التعديل الرتباطه مبؤثرات داتخلية ال سيطرة للفرد عليها.

تيح له التكيف مع مجيع التغريات مع ذلك فان االنساين بتميز بقابليته للتعديل مما يزيد من فاعلية أتثري  وابلتايل ي
  حتد  يف حميطه.اليت

فات الكائن احلي ويعرف السلوك بوجه عام أنه االستجابة احلركية والفردية :أي أنه االستجابة الصادرة عن عض
ئن احلي نتيجة ,أو عن الغدد املوجودة يف جسمه .ومن الباحثني من يعرف السلوك أبنه أي نشاط يصدر عن الكا

ظروف حىت تتناسب مع هذا يف حماولته املتكررة للتعديل أو التغيري من هذ  ال معينة ويتمثللعفاقته بظروف 
 مقتضيات حياته وحىت يتحقق له البقاء .1

-2                                                                                      تعريف املستهلك:   

خص الذي يقتين البضاعة للعملية التسويقية, ونقول أبنه ذلك الش هو الفرد الذي يسعى لتحقيق حاجياته واحملرك
ة اليت يتم شرائها أو يشرتي هبدف اشباع حاجاته املادية أو النفسية أو ألفراد عائلته  أي أن البضاعة أو اخلدم

 تستهلك ورمبا أن يشرتي بعد فرتة بضاعة أتخرى أيضا هكذا.

مفهوم سلوك املستهلك:-3  

سيط بل أنه عملية ان دراسة سلوك املستهلك هي عملية معقدة ألن فهم دافع املستهلكني ليس ابألمر السهل والب
يد من صعوبة معرفة صعبة ومعقدة بسبب أن الكثري من األفراد ال يرغبون يف التصريح عن دوافعهم ,وهذا ما يز 

نتجا ما أو عدم شرائه.اليت حتركهم عند شراء م هو عدم معرفة بعد املستهلكني حبقيقة الدوافعدوافع املستهلك   

 

  .50،ص1997حممد صاحل املؤذن، سلوك املستهلك، مكتبة الثقافة، عمان، -1
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نت  ومن على أنه التصرفات واألفعال اليت يسلكها األفراد يف التخطيط وشراء املسلوك املستهلك   Molina   وجتد

ألفراد من أجل اختاذ قرار استهفاكه جتد من هذا التعريف أبن هنالك أتكيد على عملية التخطيط اليت يقوم هبا ا مث
علق ابملنت  نفسه واملنتجاتالشراء وأن هذا التخطيط يستند على جانبني مهمني مها اخلربات السابقة للفرد واليت تت  

شراء املنت  أو عدم ك ومدى استعداد املستهلك لفاستمرار باملنافسة والبديلة ورد فعل املستهلك بعد االستهفا  

ر هو سعي االستمرار وذلك استنادا اىل مستوى االشباع والرضا الذي حيصل عليه من املنت  واجلانب اآلتخ
فاله مستوى مناسب حيقق من تخ مستمر من أجل التوصل اىل قرار شراء  اىل مجع املعلومات وبشكلاملستهلك  

والرضا الفازم حلاجاته ورغباته.االشباع   

الشراء ميثل جمموعة من االجراءات وال يستطيع مشاهدته فانه جيد أبن سلوك املستهلك   Ougust أما ابلنسبة 

 ابستمرار وامنا يكون التعبري عنه اختاذ قرار الشراء .

لة وقد تكون طويلة ومتداتخلذلك تكون االجراءات اليت تسبق السلوك الظاهري والنهائي للفرد كثرية ومتفاعلة 
ذ قرار الشراء هي اليت ومن بينما السلوك الظاهر فانه يكون لفرتة قصرية ومن مث ينتهي وخيتفي, أي أن عملية اختا

ع الفرد للبح  عن منت  اختاذ القرار واليت يدف إلجراءاتتخفاهلا نستطيع التعرف على السلوك واليت تكون نتيجة 
د نفسه أمام منتجات أو تخدمات عديدة عليه أن خيتار من بينها.أو تخدمة معينة ومن مث جيما   

يستفاد  د يستفاد أو الوقاملشرتي هو الذي يقوم ابختاذ قرار الشراء وتنفيذ  وقد يستهلك أو ال يستهلك املنت  
 من اخلدمة.

مناذج دراسة سلوك املستهلك:-4  

دراسة سلوك  لقد عرف السلوك الظاهري على أنه نتيجة لسلسلة من االجراءات الداتخلية لدى األفراد وأن مناذج
ولقد ظهرت الكثري  املستهلك جتد أبن لكل اجراء تخصوصية معينة يف الدور الذي تلعبه يف تكوين هذا السلوك

شكل تخاص ى دراسة سلوك املستهلك بمن النظرايت والنماذج اليت ركزت على دراسة السلوك بشكل عام وعل
جتماعية وغريها من ,ولقد حظي سلوك املستهلك ابهتمام املختصني يف جمال العلوم االقتصادية والنفسية واال

اليت ينتمي هلا ة العلوم وكل منهم حاول تفسري  وصياغة النظرايت والنماذج حسب هذ  العلوم واملدارس املختلف
اء وهنالك من جيد أبن واختاذ قرار الشر  تكوين السلوك العقفانية واعتربها األساس يففهنالك من ركز على الدوافع 

دراسة السلوك ميكن  للتعلم الدور األساسي يف تكوين السلوك لذلك جند أبن النظرايت واملدارس اليت ركزت على  
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ملؤثرة عليه بشكل كلي وامل امكوانته والعتقسيمها اىل نوعني النوع األول يقوم بتحليل ودراسة السلوك وتفسري  
ظرايت ام تنقسم النالتحليل جزئي وبشكل عوالنوع الثاين يركز على دراسة وحتليل عامل أو عاملني ويذلك يكون 

 والنماذج اليت درست السلوك اىل مايلي:

النظرية االقتصادية واليت تستند على عقفانية املستهلك.-  

لة االحتياج اليت تتأثر حتويل االجراءات استنادا اىل االاثرة األولية )حافز(وداالنماذج السلوكية واليت تستند على -
 بطبيعة احلافز.

النماذج العرضية واليت تستند على نظرية التعلم يف دراسة السلوك.-  

 :النظرية االقتصادية 

املؤثرة عليه ابتداء  امليعترب االقتصاديون أول من حاول تغيري ودراسة وحتليل سلوك املستهلك الوقوف على العو 
د النظرية من آدم مسي  حي  أنه اعتمد على العقفانية واعتربها األساس يف دراسة سلوك املستهلك, وجن

اع وذلك بدالة املنفعة اشبدتخل حمدود يقوم ابتفاقه من أجل احلصول على أكرب االقتصادية الكفاسيكية أبن للفرد 
اشباع مجيع  رية ومتنوعة وأن دتخله حمدود فانه سوف لن يتمكن منكثواألسعار السائدة ومبا أن حاجات الفرد  

ية والضرورية يف أول حاجاته لذلك يقوم برتتيب حاجاته حسب أمهيتها وبشكل تنازيل واضعا حاجاته األكثر أمه
هذا  لم التنازيل انالسلم أي يف املرتبة األوىل ومن ترتيب احلاجات األتخرى األقل أمهية ابلتنابع على هذا الس

  األساس أو األصول.التحليل يرجع يف

 منوذج Lancaster   :                  

ف حيصل عليها من اليت سو وفق هذا النموذج يقوم املستهلك بتقسيم املنتجات وذلك من تخفال املنافع اخلدمات 
ويعتمد حيصل عليه  الذي سوفهذ  املنتجات ومن مث يقوم بتقدير مستوى هذ  املنافع مبستوى االشباع والرضا 

 يف ذلك على هذ  املنافع ويعتربوها القاعدة األساسية الختاذ قرار الشراء.1

 

 

.88،ص 2006اثمر البكري التسويق أسس ومفاهيم معاصرة، داراليازوري، الطبعة العربية -1  
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 يكولوجيةالنماذج الس:    

يجة جملموعة من احلوافز وفق النظرايت والنماذج السلوكية فان سلوك املستهلك ميثل اجلواب الذي يعطيه الفرد نت
فيما فرد اىل طبيعة التفاعل ولقد مت تطوير هذا املفهوم وتوسيعه استنادا اىل ارتباطه ابألنظمة الداتخلية املختلفة لل

ذهين للمستهلك جهة أتخرى أتخذين بنظر االعتبار التكوين البينهم من جهة وتفاعلهم مع البيئة احمليطة من 
لوك املستهلك.واحتمالية اختاذ لقرار الشراء, وأن هذ  النماذج تقوم على تخاصيتني أساسيتني يف تفسري س  

يف  اخلارجيةثر  ابلضغوط املستهلك يتكون نتيجة لتكامل وتفاعل الرتكيبات النفسية للفرد وكذلك أتان سلوك -
 البيئة الثقافية واالجتماعية اليت حتيط به.

ألولية واليت تؤثر على تستند على عدد من الفرضيات اليت تتعلق أو ترتبط ابلتأثري اخلاص بكل االجراءات ا-
 العناصر واالجراءات األتخرى.

مايلي:  م هذ  النظرايت والنماذج السيكولوجيةوبشكل عام ميكن تقسي  

النماذج الشاملة.-  

النماذج اجلزئية.-  

 -:النماذج الشاملة 

ي  لقد حاولت هذ  النماذج ادتخال عدد كبري من العوامل وعددها خيتلف ابتختفاف النموذج الواحد من ح
د يقوم بدراسة وحتليل أمهيتها ومدى أتثري  على سلوك املستهلك ولكن أغلب هذ  النماذج جتد أبن املستهلك فر 

1966ومن هذ  النماذج تعرض منوذج  اختاذ قرار الشراءاسبة من أجل املعلومات ويبح  عن احللول املن ومنوذج    

 .Engel  1968ومنوذج  nicosia 

 
 

 .89نفس املرجع السابق ص-
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o منوذج Nicosia 1966 : 

جراءات ثمثل جيد هذا النموذج أبن املستهلك يشمل نظام متميز يتم التعرف عليه من تخفال املخرجات وأن اال
لوك املستهلك ميكن عناصر تكوين السلوك وتظهر على شكل اجاابت نتيجة للمدتخفات املتمثلة ابلنبهات وأن س

ن تخفال تكوين مواقفه معني وليس نتيجة الختاذ قرار فان اجراءات اختاذ القرار ثمر م قفمو الختاذ  كإجراءأن يعترب  
 سلوك ولقد مثل وحتريك دوافعه وهتيئة الفرد جتا  موضوع ما وذلك من تخفال تتبع عملية حتول االجراءات اىل

 تكوين سلوك املستهلك على شكل خمطط مكون من أربع أجزاء هي:

ل اليت يتلقاها املستهلك من املنظمة واليت تؤثر على مواقفه.مصادر املعلومات الرسائ-  

البح  عن البدائل وتقييمها.-  

قرار )فعل( الشراء ويكون نتيجة اىل التحول احلاصل يف الدوافع.-  

 املاركة واليت حصل عليها األفعال والعمليات الفاحقة الختاذ قرار الشراء واليت تكون نتيجة للخربات السابقة اجتا -
 من تخفال عملية االستخدام.

 وميكن ثمثيل خمطط هذا النموذج مبا يلي:
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 اجملال األول  اجملال الثاين

  

البح  عن 
العفاقات 
املتبادلة 
   وتقييمها

  
 

 

ربةوجتتعلم تخربة   

 اجملال الثال 

  

 

 

  

   

 هيكل املعلومات

 تخصائص املشروع

التعرف على الرسالة 
 )احملفزات(

تخصائص 
 املستهلك

 االستهفاك 

 التخزين

 اجراءات الشراء

  

 املعلومات املرتدة

 اجملال الرابع سلوك الشراء اختاذ القرار
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o منوذجEngel  :       

ثفاثة اجراءات هي:وفق هذا النموذج فان سلوك املستهلك  يستند على   

يستند على ادراك املستهلك للمنبهات.املعرفة ان معرفة وحتديد االحتياج -  

التعرف على املشكلة: وذلك من أجل حتقيق التوازن املطلوب  من تخفال اشباع االحتياجات.-  

ر بشكل كبري على نتيجة الشراء :أن تقييم قرار الشراء سوف يقود اىل سلوك قادم ألن السلوك السابق سوف يؤث
 السلوك املستقبلي للفرد.

لعوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك.ا املطلب الثاين:  

     

 

 

 

 

 

 

 
 العو امل املؤثرة يف سلوك املستهلك 1

 

 

. 250، ص 2002، أساسيات التسويق، الكتاب األول، دار املريخ للنشر، القاهرة، أرمسرتوذجفيليب كوتلر ،جاري -1
  

 الثقافة العامة

  الثقافة اخلاصة

 الطبقة االجتماعية 

 اجلماعة املرجعية 

 العائلة 

 املكانة

ألدوار ا  

 العمر 

 الوظيفة

 الظروف االقتصادية

 امناط احلياة الشخصية 

 الدوافع 

 االدراك

 املعتقدات 
 املشرتي

 الثقافة

 االجتماعية

 الشخصية

 النفسية 
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العوامل الثقافية:-1  

ثقافة املشرتي والثقافة  العوامل الثقافية ذات أثر واسع وعميق على سلوك املستهلك، ويتأثر ذلك عندما تلعب تعد
يف قرار الشراء وكما يتضح يف التايل:الفرعية والشرحية االجتماعية دورا مهما ومؤثرا   

 :الثقافة 
ألهنا تتبع أصفا من القيم واملعتقدات تعترب الثقافة عامل حاسم واساس يف اقرار الفرد حلاجاته ورغباته 

 والدالالت اليت اقتبسها الفرد من عائلته أو احمليطني به.
 :)الثقافة الفرعية )اخلاصة 

وهذ   من ثقافة اعم أو أكرب منها، اليت بدورها تتفرع إىل ثقافات أصغر.يقصد هبا الثقافة املشتقة 
 الشخصي واالجتماعي ألعضائها.التطابق اخلصوصية يف الثقافة الفرعية تعطي مسات التماثل و 

 :الطبقة )الشرحية( االجتماعية 
والطبقة  يكون من الطبيعي جدا أن حتتوي اجملتمعات االنسانية يف داتخلها طبقات اجتماعية متفاوتة،

االجتماعية ال حتدد على مستوى الدتخل فقط، بل هناك مؤشرات أتخرى معتمدة كاملهنة ،التعلم، مكان 
 اإلقامة...اخل 

 العوامل االجتماعية:-2
 هناك عوامل اجتماعية خمتلفة يتأثر هبا املستهلك تنعكس على سلوكه وتعامله ومنها:

 :اجلماعات املرجعية 
 هبا تلك اجلماعات اليت ثمتلك أتثري مباشر أو غري مباشر على اجتاهات األفراد أو سلوكهم. يقصد

 :العائلة 
اليت يتصل هبا الفرد وبشكل مستمر أيضا، وهذا يعين أبن الفرد سيأثر ىل و تعترب هي اجملموعة األ

 ويتأثر ابلعائلة احمليطة به ويف قرارات الشراء املتخذة.
 

 
 

 .253السابق صنفس املرجع -
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 العوامل الشخصية:-3
 :العمر 

تخفال حياته العديد من السلع واخلدمات واليت ختتلف تبعا إىل املرحلة العمرية اليت يشرتي الفرد 
يعيشها وما يعتقد  مناسبا له. وعلى املسوق أن يتعامل مع كل فئة عمرية أبسلوب خيتلف عن 

 (الشيخوتخة لكبار،الفئة األتخرى)الطفولة، املراهقة، الشباب، ا
 :)املنصب)الوظيفة 

يتأثر األشخاص ابملناصب اليت حيتلوهنا يف سلم عملهم وينعكس ذلك على السلع واخلدمات اليت 
 حيتاجوهنا ومدى توافقها مع وظائفهم.

 :منط احلياة 
ميكن أن يشرتكوا يف ذات الثقافة والطبقة االجتماعية والوظيفية ولكنهم خيتلفون يف أمناط  األفراد

 حياهتم.
 :الشخصية 

تعترب الشخصية من وجهة النظرة التسويقية على أهنا تلك االحساسات الداتخلية للفرد وما تنعكس 
 عليها ابلتايل من استجاابت يف السلوكية جتا  البضائع أو اخلدمات.

 عوامل النفسية:ال-4
 أبربعة عوامل نفسية رئيسية وهي:تخيارات األفراد يف الشراء تتأثر    

 :التحفيز 
ويف أوقات خمتلفة، ويكون من الصعب يف كثري من األحيان ميتلك الفرد العديد من احلاجات 

أبرز ومن  األفراد فيما بينهم. التختفافتصنيف احلوافز لدى األفراد وحتديدها ألهنا ختتلف تبعا 
النظرايت املتعلقة ابلتحفيز البشري نظرية ماسلو واليت عرفت بسلم ماسلو للحاجات كما يتضح يف 

 :3الشكل
 

 

.85،ص 2006اثمر البكري التسويق أسس ومفاهيم معاصرة، داراليازوري، الطبعة العربية، -1  
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 سلم ماسلو للحاجات

f, kotler -1997 p 185 

 :اإلدراك 
يكون مستعدا ألداء فعل معني، ويتأثر هذا األداء والتصرف ابلطريقة اليت مت حتفيز  الشخص احملفز

الفرد فيها وادراكه للحالة اليت يسعى إليها. فاإلدراك اذن هو العملية اليت يقوم هبا الفرد يف اتختيار 
 وتنظيم وتفسري مدتخفاته عن املعلومات لتحديد الصورة الشاملة.

 :التعلم 
التسويقي تتمثل مرحلة بوجود هدف لدى الفرد يسعى لبلوغه، ومن مث تتحقق يف املفهوم  التعلم

استجابة لبلوغ ذلك اهلدف، واخلطوة األتخرية تكون يف حتقيق اهلدف وتعزيز املعرفة أو التعلم لدى 
 الفرد.

 :املعتقدات واالجتاهات 
شأهنا أن تؤثر ابلتايل على العمل والتعلم يكتسب الفرد معتقدات ومواقف ،وهذ  من من تخفال 

 سلوكهم يف الشراء.

 

 

 

 الحاجات الطبيعية

 حاجات األمان

االجتماعيةالحاجات   

 التمييز والتقدير

اتتحقيق الذ  
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املنتج والتسعري على سلوك املستهلك. الثاين: أثراملبحث   

 املطلب األول: أثر املنتج.

    مستوايت املنتج:-1

 جيد Kotler املنظمات أن حتقق رضا وقيمة أكرب للزبون فان ذلك يكون من تخفال حتقيق  أبنه اذا أرادت 

واليت ثمثل هرم قيمة املنت  للزبون وأن هذ  املستوايت هي: مستوايت للمنت   

الفائدة اجلوهرية اليت يشرتيها الزبون.-  

حتويل هذ  الفائدة اىل منت  أساسي.-  

ذا املنت  ويتفقون عليها حتضري منت  حيتوي على جمموعة اخلصائص اليت يتوقع أن حيصل عليها املشرتون من ه-
 عند الشراء.

تقدمي منت  يلي حاجات ورغبات الزابئن اىل أبعد مما يتوقعون.يقوم املسوق ب-  

ج ودور أفعال املشرتين:و دورة حياة املنت-2  

تدهور وتخفال هذ  املراحل تتمثل دورة حياة ابملراحل اليت مير هبا منذ فرتة التقدمي ال السوق وحلني انتهاء مرحلة ال
تايل:شراء املنتجات وعلى النحو الاذ قرار تظهر ردود أفعال وسلوكيات خمتلفة لألفراد اجتا  اخت  

مرحلة التقدمي:-2-1  

فان ما أن قاموا بتجربته  مبا أن املنت  يف هذ  املرحلة جديدة ال توجد لدى األفراد املعلومات الكافية عنه ومل يسبق
 يشعرون به اجتا  هذا املنت  سيكون على النحو التايل:

لعدم امتفاك صورة واضحة عن املنت  . الرتدد يف تخوض التجربة واخلوف منها-  
 -الشك وعدم التأكد من امكانية اختاذ قرار الشراء.1

 

انس يف العلوم بلحاج عبد القادر، أوالد قادة حبيب، دراسة سلوك املستهلك، مذكرة خترج لنيل شهادة ليس-1
.50،ص2003_2002التجارية،مستغامن،  
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على ما هو جديد.الرغبة يف التجربة هبدف االطفاع والتعرف -  

مجع املعلومات السؤال ,أتخذ اآلراء.-  

حماولة تكوين صورة أولية عن املنت  اجلديد.-  

خيتار أو ال خيتار ابنتظار احلصول على معلومات كافية.-  

تعزيز وتدعيم صورة املنت  اجلديد.-  

اختاذ قرار شراء املنت  اجلديد من قبل اعداد حمدودة.-  

مرحلة النمو:-2-2  

ه املستهلك يكون على هذ  املرحلة يكون الطلب ارتفع على املنت  واملستهلك تعرف عليه ولكن ما يشعر ب يف
 النحو التايل:

احلصول على املعلومات الكافية.-  

تكوين صورة مفائمة للمنت  اجلديد.-  

التخلص من الرتدد يف اختاذ قرار الشراء.-  

تقليل الشك يف مدى صحة اختاذ القرار .-  

يق التوازن النفسي الذي يستطيع من تخفاله اختاذ قرار الشراء.حتق-  

اختاذ القرار.-  

مرحلة النضوج:-2-3  

:وأن ردود فعل املستهلك كما يلي ببطيءثمتاز هذ  املرحلة ابستمرار املبيعات ابالرتفاع   

لقد تعرف املستهلك على املنت  بشكل جيد.-  

االستمرار يف اختاذ قرار الشراء.-  
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ول بتجربة جديدة حماولة الصمود أمام ضغوط احلمفات الرتوجيية للسلع املنافسة هبدف عدم ايدال املنت  والدتخ-
 لكونه حقق االشباع املطلوب من املنت  املعتاد.

التدهور:-2-4  

ق اته وال يستطيع حتقيعندما يشعر املستهلك فان املنت  الذي يشرتيه أصبح غري قادر على اشباع حاجاته ورغب
 الرضا املطلوبة منه فان ردود الفعل ستكون على النحو التايل:

الرغبة يف التنويع .-  

جديدة.البح  عن منتجات -  

حتول يف السلوك الشرائي بشكل اجيايب جتا  املنتجات اجلديدة واملنافسة.-  

االمتناع والتوقف عن شراء املنت  املعتاد.-  

شراء املنتجات اجلديدة.-  

لتغليف على اختاذ قرار الشراء:أثر التعبئة وا-3  

ات اعطاء املعلوم التسويق دور أساسي يف إلدارةثمثل هذ  العملية آتخر نشاط انتاجي ميارس على املنت  ويكون 
 واملفاحظة الفازمة قبل تنفيذ .

مفهوم التعبئة والتغليف:-3-1  

ذ  العبوة أي شكل مصنوع من مادة ما هبدف وضع كمية حمددة من املادة فيه وأن أشكال وأحجام ه ثمثل
ابتختفاف السلع اليت سوف حتتفظ فيها.العبوات ونوع املواد املستخدمة فيها ختتلف   

ء من الغفاف ميثل ما موجود فوق العبوة من ورق ,ألوان ,كلمات ,رموز, حروف ,وقد يكون هذا الغفاف جز 
 العلبة ال ميكن فصله.

 

.56نفس املرجع السابق ص-  

 



.أثر عناصر املزيج التسويقي على سلوك املستهلك  :الفصل الثاين    

 

49 
 

أهداف التعبئة والتغليف:-3-2  

 ميكن اجياز األهداف مبا يلي:

 - جذب انتبا  املستهلكني للمنت .

 -   مساعد املستهلكني على استخدام للمنت .

 -اعطاء املعلومات الفازمة للمستهلكني على الغفاف مثل املكوانت ,اتريخ النفاذ...اخل.

 -كسب زابئن جدد.

 -احملافظة على تخصائص املنت  حلني اتريخ النفاذ.

 -محاية السلعة من التلف والكسر أثناء عملية النقل واملناولة.

 -تسهيل عملية التخزين.

 - مد جسور الثقة ما بني املستهلك والسلعة واملنت  يعترب وسيلة اتصال مهمة.

ملستهلك:التعبئة والتعليف عنصر أساسي يف ارشاد ا- 3 3-  

ت مجيع السلع ان ازدايد أمداد وأنواع السلع املطروحة يف املتاجر جيعل من الصعب جدا التعرف عليها فاذا كان
ل البيع نوع السلعة موضوع يف نفس النوع من العلبة وال يوجد أي اسم أو رمز أو تعليمات توضع للمستهلك ولرج

وف ال يتعامل مع س شراء أي من هذ  السلع وأن رجل البيع كذلكوحمتوايهتا فان املستهلك سوف لن يقدم على 
د يف العلبة مسحوق عملية التعرف عليها وثميزها غري ممكنة فقد يرغب شخص يف شراء حليب جي هذ  السلع ألن

لسلع من أجل غسيل ألن مجيع ما معروض أمامه ميثل نفس الشيء وال يوجد اتختفاف واضح ابملظهر اخلارجي ل
عبئة والتغليف فيه املستهلك ويتخذ قرار الشراء من هذا جند أبن املستهلك ومن تخفال عملية التد أن يسرتش

قوم بشراء السلع وذلك ملا يتمكن من اتختيار السلع اليت يبح  عنها واليت يفضلها على السلع املنافسة حي  أنه ي
كني ابلبح  عن السلع ذلك يهتم املستهلحيتويه من قيم رمزية وتعريفية اضافة اىل املضامني املادية للسلعة ك

ار الشراء املستند على  هلا شهرة ويستطيع التعرف عليها واتختيارها هفال عرضها ابملتاجر وأن قر املعروفة واليت
النظر اىل السلعة  يتعرض فيه داتخل املتجر عندالشهرة واجلودة ابن اختاذ  يكون نتيجة جلذب االنتبا  الذي 

حضار الصورة الذهنية املفائمة هلذ  السلعة.والتعرف عليها واست  
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 -:التمييز 

عا بقصد يقصد ابلتمييز هو استخدام األمساء أو الكلمات أو االرشادات أو الرموز أو الرسوم أو مزجيا منها مجي
 ستهلك النهائي أن مييزهامنت  معني أو بيعها اتجر ما حىت يستطيع املحتديد شخصية ونوعية السلع اليت يقدمها 

 عن بقية السلع املنافسة هلا.

  عند احلدي  ومن االسم املميز: هو أداة التمييز للسلعة والذي ميكن النطق به أو التلفظ به وتداوله وترديد-
م يعترب من أمثلة ذلك: صابون لوكس, سجائر سومر ,ثفاجة عشتار ,سيارة مارسيد س,وغريها .ان اتختيار االس

مدى تقبل املستهلك له. القرارات املهمة له من أثر على  

ن دون أن يتلفظ هبا أو العفامة التجارية تعترب أداة من أدوات التمييز يستطيع املستهلك التعرف عليها ولكن م-
 يتداوهلا أثناء احلدي  ولكنها ثمكن املستهلك وتكون على شكل حروف ,رموز ,رسوم وغريها.

العالمة الواحدة:-1  

اىل االعتماد على  ميع منتجاهتا هبدف ثميزها عن املنتجات املنافسة وكذلكتستخدم املنظمات عفامة واحدة جل
رفوا عليها سوف تكون شهرهتا يف السوق ألن املنظمة ترى أبن املستهلكني الذين سبق وأن جربوا أتخذ سلعها وتع

كلة قد تواجهها مش لديهم الثقة ابلسلع األتخرى للمنظمة ويكون املردود اجيايب على مجيع منتجاهتا ولكن هنالك
معينة فان فشل  املنظمة وذلك عندما ال تفاقي أحد سلعها رواج يف السوق لعدم اقبال املستهلكني وذلك ألسباب

 هذ  السلعة سوف يعكس نتائ  سلبية على السلع األتخرى لنفس املنظمة.

عالمات خمتلفة:-2  

ل املستهلكني لصنف هتدف املنظمات من هذا النشاط اىل عدم انعكاس اآلاثر السلبية اليت تكون نتيجة لعدم تقب
نتجاهتا وقد يكون ملأو أكثر من منتجاهتا على األصناف األتخرى لذلك يقوم املنت  ابعطاء عفامات مميزة خمتلفة 

ن العوامل , حي  لسائدة أذواق املستهلكني وغريها مهذا التمييز حسب جودة السلعة أو على العادات والتقاليد ا
شكل كبري على اتختيار أن اتختفاف أذواق املستهلكني وعاداهتم الشراء العوامل اليت تؤثر على ااثرة انتباههم تؤثر ب

 عفامات جتارية خمتلفة.

متيز املنتج واختاذ قرار الشراء:-  

اجياز  مبا يلي: ستهلك وعلى اختاذ قرار الشراء ميكنيلعب ثميز املنت  دور مهم يف التأثري على سلوك امل  

سهولة تعرف املستهلك على املنت .-      
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من أجل احلصول على جودة أحسن.-      

تتولد ثقة لدى املستهلك ابملنتجات املميزة.-      

حاجات نفسية. املستهلك لشرائها وذلك هبدف حتقيق التفاتخر والرضا حي  أن العفامات املشهورة  دفع-      

 العوامل املؤثرة على حتديد األسعار:-4

األساسي من هذ   هناك الكثري من العوامل اليت تؤثر على قرارات حتديد األسعار واملستهلكون ميثلون احملور
 العوامل وميكن اجياز هذ  العوامل مبا يلي:

مقدار الطلب:-4-1  

ض الطلب عليها على سلعة ما يتناسب عكسيا مع السعر حي  أنه كلما ارتفع السعر كلما اخنفن مقدار الطلب أ
غذائية فان نسبة ولكن هذ  الزايدة واالخنفاض ختتلف ابتختفاف السلع فاذا كانت السلع ضرورية مثل املواد ال

تغناء عنها أما كانية االسالتأثري بعدم استقرار األسعار سوف تكون قليلة وذلك حلاجة املستهلك هلا وعدم ام
قرار السياسة السعرية.ابلنسبة اىل السلع الكمالية وشبه كمالية فان الطلب عليها يتأثر كثريا بسبب عدم است  

املنافسة:-4-2  

 على قرار الشراء على كسب أكرب عدد ممكن من الزابئن ومبا أن السعر عنصر مهم يف التأثري تتنافس املنظمات
ة للمنظمات املنافسة تنافسية واىل عدم جتاهل السياسات السعرياىل استخدام سياسة سعرية فان كل منها تسعى 

خدام سياسة تحماولة كسب زابئن جدد من تخفال اسلكي تتمكن من الصمود يف السوق واحملافظة على زابئنها و 
 سعرية مناسبة.

األنظمة والقوانني:-4-3  

تكون حلماية   احلكومية يف بلد ما وان هذ  األنظمة والقواننيتتأثر السياسات السعرية ابألنظمة والقوانني 
 املستهلك وللمحافظة على مستوى مقبول من األسعار وهي بذلك تعمل على زايدة القدرة الشر ائية للمشرتين .1

 

.179،ص 2007الطبعة األوىل، دار املناه  للنشر، حممود جاسم الصميدعي، سلوك املستهلك،-1  
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االقتصادية: الدورة-4-4   

فاذا كان السوق واحد  تؤثر الدورة االقتصادية اليت مير هبا السوق على قرارات التسعري وعلى دتخل األفراد يف آن
عار وزايدة الطلب مير ابنتعاش اقتصادي فان ذلك سوف يؤدي اىل زايدة دتخل الفرد وزايدة دتخل الفرد وزايدة األس

سعار منخفضة.لب يكون فيه ضعيف مما يدفع املنظمات اىل استخدام أأما اذا كان السوق مير ابنكماش فان الط  

القدرة الشرائية:-4-5  

ات ألهنا تدرك جيدا على للمنظمتلعب القدرة الشرائية للمستهلكني دورا مهما يف التأثري على السياسات السعرية 
لديه قرار شراء ما مل تكن  غم من توفر احلاجة والرغبة وتوفري املنتجات اجليدة اال أن املستهلك ال يستطيع اختاذالر 

 القدرة الشرائية لذلك.
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والتوزيع على سلوك املستهلك يف اختاذ قرار الشراء: أثر الرتويج الثالثاملبحث   

.أثر الرتويج  املطلب األول:  

الصعبة وذلك اتساع احلاضر من املهام األساسية و  وقتالاالتصال ابملشرتين من قبل املنظمات يف تعترب عملية 
ي ينعكس بشكل مباشر الرقعة اجلغرافية واألسواق وتنوع املنتجات والتطور احلاصل يف عوامل البيئة احمليطة والذ

التصال املباشر والغري على تطوير وتغيري السلوك الشرائي لألفراد ذلك تعمل املنظمات جاهدة اىل حتقيق عملية ا
ألفراد من أجل احلصول ر من تخفال استخدام عناصر املزي  الرتوجيي واليت تعترب املصدر األساسي ابلنسبة لمباش

 على املعلومات اليت يعتمدون عليها يف اختاذ قرار الشراء.

دور املستهلكني يف حتديد حمتوى الرسالة:-1  

ال الفعال هبم حي  أن اىل حتقيق االتصهتدف املنظمات من تخفال الرسائل اليت تبعثها اىل مجهور املستهلكني 
 على املستهلكني ما مل املستهلكني يتلقون الرسائل من قبل جهات عديدة ولكن هذ  الرسائل ال تستطيع التأثري

عنه املستهلك . تكون معدة وفق قاعدة من املعلومات ابلشكل الذي جيعلها تؤثر وبشكل أساسي على ما يبح   

ني وذلك من تخفال ورد سابقا تقوم املنظمة بتحديد الرسائل املرسلة اىل املستهلك بعد أن يتم التعرف على ما
و يف املخطط القادم.الرتكيز وبشكل أساسي على اخلصائص اليت يبح  عنها ويرغب يف احلصول عليها وكما ه  

: 4الشكل  خمطط عملية االتصال.  

 
 
 

 ارسال الرسالة

 
 

.187نفس املرجع السابق ص-  
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 دراسات
حبوث-  

مسوحات-  
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حتديد-  

 
 
 

 حمتوى الرسالة
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وم بدراسته وحتليلها بعد أن يتم ارسال الرسالة فان املستهلك سوف يستقبلها عن طريق حواسه حي  أنه يق
ادراكه.وانتقاء املعلومات اليت تتفق وحاجاته وميوله واليت تقع ضمن مستوى   

سن كمية تقوم املنظمات ابلتعرف على مدى جناح هذ  الرسالة وتقييمها وذلك من تخفال مفاحظة مدى حت
وقع املنظمة وقد املبيعات ابلزايدة أو النقصان ألن يف بعض األحيان يكون مردود الرسائل على عكس ما تت

 عليهم وقد يكون ذلك عائد يف التأثرييتها دفع املستهلكني اىل االبتعاد عن املنت  يف حالة فشلها وعدم امكان
ابلرسائل  حملتوى الرسالة ,وسيلة االرسال ,وقت االرسال ,أو قد يكون بسبب عدم كفاءة الرسالة مقارنة
دف التعرف املرسلة من املنظمات املنافسة .كذلك تقوم املنظمات ابجراء املسوحات والدراسات امليدانية هب

فانية يف التأثري على جهود املستهلكني.على مدى جناح الرسالة االع  

دور املنظمة يف حتديد حمتوى الرسالة:-2  

ح  عنها ويرغب تقوم املنظمات ابجراء االستقصاءات واملسوحات هبدف التعرف على اخلصائص اليت يب
 احلصول عليها يف املنت  الذي سوف يعلن.

أتثري عناصر املزيج الرتوجيي على سلوك املستهلك:-3   

ملنظمة وتنوعت أنشطتها هتتم مجيع املنظمات ابالتصال ابملستهلكني والتأثري على سلوكهم وكلما كرب حجم ا
تتمكن من لكي  تكون يف حاجة كبرية اىل االعتماد على أكثر من عنصر من عناصر املزي  الرتوجيي فإهنا

يف االتصال جهد  ته وأساليبهاالتصال أبكرب عدد ممكن من املستهلكني حي  أن لكل نشاط عناصر  ومقوما
هتم حي  هنالك مستهلكني يف حتقيق االتصال املطلوب والتأثري على املستهلكني ألهنم خيتلفون يف توجها

قسم آتخر عن طريق يرغبون ابالتصال املباشر مع املنت  وهنالك من يرغب ابالتصال عن طريق رجال البيع و 
 الربيد وغريها من وسائل االتصال.

ن:االعال-3-1  

هلكني واىل ابعد يعترب االعفان وسيلة اتصال مهمة ألنه حيقق املنظمة الوصول اىل أكرب عدد ممكن من املست
ة غري شخصية املتاحة حي  أن االعفان ميثل وسيل نقطة يستطيع الوصول اليها من تخفال وسائل االتصال

 لتقدمي وتروي  السلع واخلدمات واألفكار بواسطة جهد معلوم ومقابل أجر مدفوع.
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 عالن:أهداف اإل 
 اعفان وأتخبار املستهلكني بنزول منت  جديد للسوق.-
 دعم تقدمي منت  جديد.-
 هبم عن طريق رجال البيع. حتقيق عملية االتصال ابملستهلكني الذين يصعب االتصال-
 ح  واقناع األفراد على الشراء.-
 الفرصة للمنافسة لكسبهم.االحتفاظ ابلزابئن وعدم اعطاء -
 نشر الوعي الثقايف بني اجلماهري اللذين حيتمل أن يستفيدوا من املنت .-

جماالت االتصال:-  
ن تخفاله تستطيع حتقيق االتصال الذي مأساسي على الرسائل والوسائل االعفانية هبدف يعتمد االعفان بشكل 

 املنظمة حتقيق أهدافها وبشكل عام لفاتصال أربع جماالت أساسية تتمثل مبا يلي:
علومات.املقصود ابحلملة االعفانية وذلك من تخفال تزويدهم ابمل  تعريف األفراد ابملنت  املعرفة:-  
افع اليت سوف ي يتمكنون من فهمها وادراك املنجيب أن تكون املعلومات يف مستوى ادراك األفراد لكالفهم: -

 حيصلون عليها من املنت  املعلن عنه.
ني لدى مستلمي جيب أن تكون املعلومات املرسلة قادرة على زرع الثقة وتخلق اليقاليقني: -

نت .املفائمة هلذا امل الرسالة أبن املنت  املعلن عنه ميتلك اخلصائص اليت حيثون عنها هبدف تخلق االستجابة  
 

جيب أن ختلق الرسالة استجابة مفائمة جتا  املنت  املعين لدى مستلميها هبدف دفعهم اىل اختاذ قرار االستجابة: -
 الشراء.
 :الوسائل االعالنية 

العفانية والوسيلة يعتمد جناح االعفان يف التأثري على سلوك املستهلكني شكل أساسي على حمتوى الرايلة ا
ة املناسبة يلعب الدور كني ابستمرار حي  أن اتختيار الوسيلة االعفانيواليت يتابعها املستهلاالعفانية املناسبة 

بني املرسل واملستلم  األساسي يف جناح الرسائل االعفانية وحتقيق األهداف احملددة حي  أهنا ثمثل حلقة الوصل ما
يهدف حتديد على:أن حتديد هذ  الوسيلة يعتمد بشكل أساسي على اجراء املسوحات الفازمة   

شاهدهتم للتلفاز ويف آفاق ب  الرسالة االعفانية يف التلفاز وذلك ألن املستهلكني خيتلفون أبوقات م-
 نوعية الربام  اليت يتابعوها.

دفني ابلوسيلة اتختيار الصحيفة املناسبة وهل هي الصحيفة األكثر اطفاعا واهتماما من قبل املسته-
 االعفانية.
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بية يف اجملفات نشر الرسائل االعفانية يف اجملفات املتخصصة حي  أنه يتم نشر االعفان عن امللتزمات الط-
عدات الطبية.والنشرات الطبية الن األطباء يهتمون مبتابعة هذ  اجملفات هبدف التعرف على األجهزة وامل  

البيع الشخصي:-3-2  
ارسة األنشطة ي  أن رجال البيع يقومون مبميعترب البيع الشخصي من عناصر االتصال الفعالة ح

 االعفانية على املستهلكني بشكل مباشر وذلك من تخفال:
 .االجابة على مجيع االستفسارات 
 .حثهم واقناعهم على الشراء 
 .كسب زابئن دائمني 
 .االتصال املباشر ابملشرتين 
 .التعرف على ردود أفعال املشرتين على اختاذ قرار الشراء 
 املعلومات والنصح للمشرتين. تقدمي 
 .تقدمي تخدمات ما بعد البيع 
 .حتقيق عملية التبادل 

ان البيع الشخصي حيقق عملية االتصال مع أعداد حمدودة من املشرتين وممارسة األنشطة االعفانية اضافة اىل 
 حتقيق املنفعة احليازة.

املشرتين احملتملني من أجل القيام بعملية  أكثر منان البيع الشخصي ميثل اتصال يتم وجها لوجه مع واحد أو 
 البيع.

 تنشيط املبيعات:-3
ميثل تنشيط املبيعات جمموعة متنوعة من األدوات احملفزة معظمها قصرية األمد وهي مصممة لتحفيز شراء أسرع 

 للمنتجات أو اخلدمات من املستهلكني والتجار.
للشراء وذلك من تخفال تقدميها اضافة اىل قيمة السلعة  من هذا التعريف جند أبن تنشيط املبيعات بعرض حوافز

لذلك فان تنشيط املبيعات ميثل كل شيء مادي أو معنوي مضاف اىل قيمة املنت  والذي يقود اىل حتفيز األفراد 
, العروض اخلاصة, الضماانت ,  هي: الكربوانتاىل حتفيز األفراد اىل اختاذ قرار شراء وان أدوات هذا النشاط 

 تخصومات األسعار, اهلدااي اجملانية, العينات, املسابقات, أوراق اليانصيب.
 أثر تنشيط املبيعات على سلوك املستهلك:-3-1

 ميكن اجياز هذ  األهداف مبا يلي:
 .العينة اجملانية حتفز اتختيار املستهلك وتدفعه الختاذ قرار الشراء 
 ية لدى املستهلكني.تغري العادات الشرائ 
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 .ح  املستهلكني احلاليني اىل زايدة الطلب على السلعة 
 . العروض اخلاصة تدفع األفراد اىل اختاذ قرار الشراء 
الثاين: أثر التوزيع على سلوك املستهلكني.املطلب   

حي  وجود احلاجة والرغبة  يلعب التوزيع دور كبري يف التأثري على سلوك املستهلكني وعلى اختاذ قرار الشراء
مجيع املنظمات  يف الشراء والقدرة املالية على الشراء ولكن عدم امكانية شراء املنت  املطلوب لذلك تسعى

صال هبم لكي تتمكن ول يدهم وحتقيق االتاىل بلوغ املستهلكني وجعل املنت  يف متنامن تخفال هذا النشاط 
 هذ  املنظمات عن االستمرار والرد على الطلب يف السوق.

 .أهداف التوزيع 
قيق املنفعة هتدف األنشطة التوزيعية بشكل عام اىل ايصال السلع اىل مناطق وقوع الطلب من أجل حت

ستهلكني مللية االتصال ابعية هم الذين حيققون عماملكانية والزمانية واحليازية ومبا أن العاملني يف النقاط التوزي
 فانه يتوجب عليهم أن يتعرفوا على :

صول عليها.املنت  أو املاركة اليت يبح  عنها املستهلكني ويرغبون يف احل-  
  تخصائصهم العوامل املؤثرة عليهم.                املستهلكني املستند يف-
                                                   الطلب املتوقع للمنت .-
                                            زمان ومكان تقدمي املنتجات.-
        ا.السلع املنافسة السوق, تخصائصها, أسباهبا تفضيل املستهلك هل-
                            فهم طبيعة املستهلكني وحتديد احتياجاهتم.  -
                                      ردود أفعال املستهلكني جتا  املنت .-

فع املعلومات وابستمرار عن ان للعاملني يف النقاط التوزيعية الدور الكبري يف جناح سياسة املنظمة حي  أهنم يقومون بر 
ن املعلومات اليت حيصلون يبحثون عنها, السلع املنافسة وغريها ماملستهلكني حاجاهتم , تفضيلهم , اخلصائص اليت 

 عليها وذلك من تخفال التعامل املباشر مع املستهلكني.
 :مواصفات العاملني يف النقاط التوزيعية 

رار الشراء وكما يلي:ان املواصفات العاملني يف النقاط التوزيعية الدور الكبري يف ح  واقناع األفراد على اختاذ ق-  
على األفراد وجذب تأثري قوة الشخصية والثقة ابلنفس اذا كان رجل البيع ميتلك هذ  الصفة فانه سوف يستطيع ال-

 اىل شراء املنتجات.
اء.الدبلوماسية ثمكن رجل البيع من التحاور واالقناع حلني ايصال املستهلك اىل اختاذ قرار الشر -  
راد ابلشكل يقودهم اىل اختاذ االجابة على مجيع األسئلة اليت يطرحها األفمعرفة ابلسلعة اليت يبيعها جيعله قادر على -

 قرار الشراء.
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اذ القرار ابلشكل الذي الثقة جبودة السلعة ثمنحه القدر الكايف من السيطرة والقدرة على اقناع األفراد وحثهم على اخت-
منهم.جيعلهم يشعرون بتميز هذ  السلعة عن السلع األتخرى وأن قرار الشراء   

املظهر احلسن لرجل البيع يلعب دور مهم يف جذب املستهلكني .-  
 .اختيار املنافذ التوزيعية 

الرقعة اجلغرافية , التطور  عي وعلى استثمارها مثل طبيعة السلعة ,هنالك عوامل عديدة تؤثر على اتختيار املنفذ التوزي
ل ولكن مجيع هذ  يعة املستهلكني وغريها من العوامالتكنولوجي وتطور وسائل االتصال , رغبة االدارة العليا وطب

عة يف متناول املستهلكني خيتفون العوامل تؤتخذ بنظر االعتبار هبدف اتختيار املنافذ التوزيعية اليت تستطيع أن جتعل السل
اخل. يشرتوهنا ...ية اليت من حي  التوزيع اجلغرايف , القدرة الشرائية , الفئات العمرية ,اجلنس , العامل الثقايف , الكم

تقسم سلع هلم ويشكل عام ال إبيصاليقود اىل اتختيار منافذ توزيعية تتناسب وتخصائص املستهلكني املستهدفني  مما
 من حي  االنتشار والعدد املنافذ التوزيعية اىل قنوات توزيع السلع االستهفاكية واليت تستهدف فيها املستهلكني

ايل:ها وميكن أن أتتخذ هذ  املنافذ طريق االتصال على النحو التواحلجم واعداد السلع اليت تتعامل ي  
تمكن املستهلكني من االتصال املباشر ابملستهلكني وذلك عن طريق التوزيع الغري مباشر والذي يتم من تخفاله ي-1

 االتصال مباشرة ابملنت  وذلك من تخفال النقاط التوزيعية التابعة له.
منت              مستهلك -  
الوسطاء العتماد على االتصال الغري مباشر ابملستهلك وذلك عن طريق التوزيع العري مباشر والذي يتم من تخفال ا-2

 واملوزعني.
اتجر جتزئة           مستهلك            منت  -  
منت            اتجر مجلة            اتجر جتزئة           مستهلك.-  
اتجر مجلة           اتجر جتزئة          مستهلك.          منت            وكيل  -  
منت           وسيط          اتجر جتزئة           مستهلك.-  
منت           وسيط           اتجر مجلة          اتجر جتزئة             مستهلك.-  

تكون: فإهناأما ابلنسبة اىل قنوات توزيع السلع االنتاجية   
اتصال مباشر:-  

الية توزع بشكل مباشر ان السلع ذات الثمن املرتفع, احلجم الضخم, الوزن الثقيل, األجهزة الدقيقة وذات التقنيات الع
 من املنت  اىل املشرتي الصناعي.

اتصال عري مباشر:-  
 ويكون عن طريق :

منت             موزع صناعي               مشرتي صناعي.-  
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نت            وكيل             مشرتي صناعي.م-  
منت           وكيل              مشرتي صناعي.-  
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ائه واقرتاحاته فيما إن املنظمات التسويقية والصناعية وضعت نصب اهتمامها ضرورة معرفة رغبات املستهلك وآر 
مات التسويقية تخصوصا عند هذا أفضل إشباع له، ومل تكتفي املنظيتعلق ابلبضائع اليت يستخدمها ابجتا  حتقيق 

كه .تها لنفسية املستهلك وسلو بل ذهب البعض منها أبعد من ذلك عندما تناولت يف دراس احلد   
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 اإلهداء
 بسم هللا الرمحن الرحيم

هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا وصلى على نبينا حممد آله وصحبه وسلم. أما بعد. احلمد هلل الذي  

إىل من قال فيهما هللا عز وجل "وال تقل هلما أف أهدي مثرة جهدي وشقاء عمري إىل أعز ما أملك يف الوجود 
قوال كرميا واخفض هلما جناح الذل والرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا" وال تنهرمها وقل هلما  

 إىل من يؤنسين منظرهم ويطربين تأللؤهم أخوايت وإخويت أطال هللا يف عمرهم.

 اىل أغلى وأعز الناس، شريك حيايت زوجي الغايل عمار.

 إىل أم زوجي أطال هللا يف عمرها.

كأهنا أايم تعلمت منهم الصرب واحلب والوفاء صديقايت "هوارية، زهرة، حياة، فوزية".إىل من تقامست معهم سنني    

وإىل كل قسم العلوم التجارية ختصص تسويق.                         

  

 

 

 

 

 

 



 كلمة شكر
إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد على إجناز هذه العمل ونتقدم ابلشكر  واالمتناننتوجه جزيل الشكر 

وخنص ابلذكر األستاذ املؤطر خمالدي حيي الذي مل يبخل علي بتوجيهاته إىل الوالدين الكرميني أطال هللا يف عمرمها 
 ونصائحه اليت كانت عوان يل يف امتام هذه البحث.

م اليت مدت لنا العون يف امتام اجلانب التطبيقي وخنص ابلذكر السيد محادي وإىل كل عمال مؤسسة تغذية األنعا
 عالء الدين.

 

 

         وشكرا

 


