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 األول الفصل

 ) ) الخدمات تسویق( ( 

 الخدمات أو السلع من كل في التسویقي البرنامج صیاغة أسلوب یختلف ال 
 واالستمرار المستھدف السوق القطاع الختیار والتحلیل التحقق من البد فبدایة

 .  القطاع ذلك ورغبات حاجات إلشباع األمثل الترویجي المزیج استحداث في

:  بانھا الخدمات AMA للتسویق األمریكیة الجمعیة عرفت الخدمة تعاریف *
           المستخدم الى المنتج من مباشر تبادلھا یتم ملموسة غیر منتجات( ( 

 ) ) .  بسرعة تفنى تقریبا وھي نقلھا یتم وال)  المستھلك( 

 طرف أي یستطیع منفعة او نشاط أي: ( (  بانھا للخدمة كوتلر تعریف)  ب
                  مادیة غیر تكون أن الضروري من ثحی أخر لطرف تقدیمھا

 ) ) . شيء أي ملكیة عنھا ینتج وال)  ملموسة غیر( 

       ملموس غیر عمل اي: (  بأنھا)  عام تعریف(  الخدمة عرفت كما)  ج 
 المستعمل او المستھلك ورغبات حاجات تشبع بحیث)  مادي غیر( 

 ) الصناعي

  الخدمات خصائص ** 
 التالیة العوامل خالل من السلع عن الخدمات تمتاز

.                                           ) مادیة الغیر(  ملموسیةالال  -أ
 حواسة استخدام المشتري یستطیع ال أي ملموسة غیر بانھا الخدمات تتصف
 في وتوضیحھا شرحھا یصعب فأنھ ولھذا ھائشرا قبل ألدراكھا الخمسة

 من البد فأنھ ولھذا التجزئة محالت في عرضھا او التجاریة المعارض
 المنافع خالل من المستخدم مع لالتصال واالعالم الشخصي البیع استخدام

 . الخدمة استعمال جراء من علیھ تعود التي

 .الالملموسة۱
 مقدمھا من للفصل قابلة غیر. ۲
 الخدمة فناء صفة. ۳
 الخدمة تنمیط صعوبة. ٤
 الخدمة صناعة في المشتري اشتراك. ٥

 الجودة تقلب. ٦



 

۳ 
 

 ) التالزمیة(  مقدمھا من للفصل قابلة غیر - ب

 فادراك الخدمة أنفسھم ھم الخدمة یقدمون الذین األفراد أن المشتري ذھن في 
 غیر المشترین فان ولھذا نفسھا للخدمة ادراكھ تصبح لخدمةل لمقدم المستھلك

                         . شرائھا قبل الخدمة نوعیة على الحكم على قادرین

  ) یةئالفنا(  الخدمة فناء صفة - ج

 الخدمة اسعار فان ولھذا ، للخزن قابلة غیر الخدمة فان الفناء لخاصیة نظرا
    ذلك مثال موسمھا غیر في حاد بشكل وتھبط عالیة تكون الرواج فترة في
 فترة وفي السیاحة مواسم في اللیلیة للرحالت الطیران شركات خصومات( 

 )  الركود

  : الخدمة تنمیط صعوبة -د

 أو الخدمة لنفس البائعین بین من خدمة من یقدم ما تنمیط المستحیل من یعتبر
 یقدمھا التي الطبیة الخدمة: (  ذلك ومثال ، نفسة البائع خدمة تنمیط حتى

 )  التمریضیة والھیئة األطباء

 : الخدمة صناعة في يالمشتر اشتراك - ھـ

           ذلك مثال ، الخدمات وانتاج تسویق في رئیسي بدور المشتري یقوم 
 )  الحالقة عملیة وبعد وخالل قبل یتدخل انھ كیف الحالقة محل في الزبون( 

 : الجودة تقلب -و

 ذلك خصائص من أخرى خاصیة ھي المقدمة الجودة وتغیر الجودة تقلب 
 مجتمعة. السابقة األخرى وللعوامل الخدمة تنمیط بصعوبة

 

 



 

٤ 
 

 الخدمات بقطاع االھتمام ازدیاد أسباب *

 تحولت حیث الثانیة العلمیة الحرب بعد كبیر بشكل الخدمي القطاع ىنم 
 وبذلك الخدمي االقتصاد الى التصنیع اقتصاد من الدول اقتصادیات من الكثیر
 الحاسوب اختراع بفعل نشأت التي المعلومات عصر حركة إلى تحول

 ما الخدمات نمو في ساھمت التي األخرى العوامل ومن االتصاالت وتطور
 ( وزیادة االھتمام بقطاع الخدمات) -:  یلي

 السكان أعمار متوسط ازدیاد -۱

 الصحیة الرعایة مراكز زادت وبذلك الطبیة الخدمات إلى الحاجة زاد مما 
  السن كبار یحتاجھا التي و البدنیة اللیاقة ومراكز

 .      الفرد دخل ارتفاع أو العمل ضغط ازدیاد او الفراغ اوقات ازدیاد - ۲ 
 في الطفولة رعایة ومراكز الترفیھیة الخدمات على األنفاق معھ زاد مما

 قوة اصبحت وانھا المرأة عمل دائرة واتساع الزدیاد نظراً  المبكرة مراحلھا
 لكثیر األسرة طلب أستدعى مام دخالن الواحدة لألسرة واصبح مؤثرة عمل
  الدلفري مثل.  البیت خارج الخدمات من

 الخدمات بعض الى الحاجة یستدعي مما تقنیاً  المنتجات تعقید ازدیاد - ۳ 
 المستشفیات عدد ازداد السبب ولھذا كبیر بشكل الخدمي القطاع تعقید ازداد

 اللیاقة ومراكز التامین وشركات السیارات تأجیر ومراكز والفنادق الخاصة
 فرص األلف بتوفیر القطاع ھذا ساھم حیث الخ. . . .  والمطاعم البدنیة
 التبرید اجھزة خدمات مثل.  المختلفة العمل

 

 

 



 

٥ 
 

 الثاني الفصل                                   

 )) االلكتروني التسویق( (                             

  االلكتروني التسویق ھو ما *

 الحاسوب استخدام على یطبق عام مصطلح ھو : االلكتروني التسویق
 االتصاالت لتسویق السلع والخدمات وتكنولوجیا

 الوظائف بین الفاعل للربط المعلومات تكنولوجیا استخدام انھ: یعرف كما 
 والمشترون. البائعون یوفرھا التي

 المعلومات تبادل مثل التقنیات من العدید االلكتروني التسویق ویستخدم 
  االكترونی األموال تحویل اإللكتروني، البرید االلكترونیة

  االلكترونیة التجارة وسلبیات فوائد*

  الفوائد - ۱

 المتعلقة االستفسارات لدعم المعلومات من مزید على الحصول امكانیة -أ
 .                                           المستھلك لدى القرار صنع بعملیة

 خالل من شرائھا المراد األصناف على والعثور للتسویق مقارنة اجراء - ب 
  الشبكة تسھیالت

 .  والسعر واللون الشكل حیث من مباشرة المنتجات معاینة - ج

 .  علیھا الحصول یصعب التي المنتجات للمستھلك توفر - د

 . بیتھ داخل في والمستھلك الشراء امكانیة - ھـ

 منافذ خالل من متزایدة وزبائن جدیدة سوقیة وقطاعات اسواق استحداث -و 
 .جدیدة اسواق اختراق وامكانیة البیع



 

٦ 
 

  السلبیات -۲

  االلكتروني التسویق عملیات على المباشر واثرھا یةئالبی العوامل -أ
  الزبائن قبل من متابعتھ امكانیة عدم و السریع لوجيوالتكن التطور - ب
  والخصوصیة األمنیة السیاسات - ج
  واإلداریة القانونیة المسائل - د

      االنترنت شبكة تظھره لما الدول بعض تقبل ومدى االجتماعیة المسائل - ھـ
 **االلكتروني التسویق في العالقة نوع**

 أو ترسل التي والمعامالت الرسائل ومصداقیة المعلومات الى الوصول امكانیة نا 
 على تعرفن ذلك ولتوضیح األطراف بین العالقة نوع یحددھا ألخر طرف من ترد

 .  والزبون الشریك مع والعالقة المنظمة داخل العالقات

  المنظمة داخل العالقة - ۱

 عالقة على ایجابي أثر لھ المنظمات في العاملین بین وطیبة ایجابیة عالقة وجود ان
 المنظمة أقسام بین المعلومات تتدفق أن یجب لذلك ، الخارجي جمھورھا مع المنظمة

 .  فیھا األعمال سیر یضمن بشكل

  الشریك - ۲

 التعاون الى مباشر بشكل تدفعھم الشركاء بین والمصادقة القویة العالقة أن
 فیما بالتعاون التجار الشركاء یقوم ما وعادة المشتركة المصالح على والمحافظة

 الخ. . . .  والتسویق والتصمیم االنتاج مجاالت في بینھم

       اإلنترنت شبكة خالل من بعضھم مع التعاون الى الشركاء یلجأ ولذلك 

  الغریب عنصر -۳

 نحو جھودھما توجیھ في ویرغبان مشتركة مصالح بینھما طرفان ھنالك یكون قد
 عادة العالقة وھذه ملزمة غیر عالقة وفق بعضھم مع للتعامل أو معینة مھمة تحقیق

 . مسبقا ببعضھما الطرفین معرفة عدم نتیجة الكبیران والحذر العنایة یشوبھا ما

 



 

۷ 
 

  الزبون -٤

 بتأمین البائع یقوم حیث البائع مع الزبون یتعارض أن المستحیل من
 أیة والى ؟ المعلومات بھذه الزبون یثق ھل ولكن الزبون تھم التي المعلومات

  ؟ ال ام طموحھ تلبي المعلومات ھذه وھل ؟ درجة

 .                                                 االنترنت عصر في التسعیر *

            علیھ یطلق ما وھو اإلنترنت عصر في جدید أخر منحنى یأخذ التسعیر بدء
 تسویقیة قناة أضاف الذي االنترنت خالل من تطبیقاتھ یجد حیت)  المرن التسعیر( 

 المشتري تمكن وھائلة متطورة تطبیقات یوفر حیث والتسویق االعمال لعالم جدیدة
 عبر المتوفرة االسعار افضل عن البحث في تساعده برامج او تقنیات استخدام من

 أحدثت االنترنت عبر العلنیة والمزادات المناقصات فان لذلك اضافة ، اإلنترنت
 .                        .  التسعیر عالم في ثورة

  االنترنت عبر االعالن * 
   : كالتالي وھي التقلیدیة االعالنات عن الفریدة بخصائصھا االنترنت عبر االعالنات تتمیز

 تأخذ والتي الصغیرة االعالنیة باللوحة تكون ما أشبھ األنترنت عبر االعالنات - ۱ 
 یتضمن الذي  ) رنالب(  علیھ یطلق ما وھو اسفلھا او الشاشة أعلى في معینا شكال

 للموقع للدخول الرسوم او الصور على النقر الزبون من یطلب اذ صور او رسومات
                       المعلومات كافة على والحصول

 للموقع الدخول على الزبون حث في االعالنیة اللوحة في االقناعیة القوة ان ـ ۲ 
 بیةذالجا على تعتمد التي المحیطة القناة أو المنطق على االعتماد خالل من تعمل

                                                          .                            .والمشاعر
 التصمیم حیث من االھتمام درجات أعلى االنترنت عبر االعالن یتطلب - ۳

                                   .                                .والنص والحركة والصوت الصورة واالخراج
 عدد وجود من للتأكد وذلك ھعلی االعالن وضع في المواقع افضل عن البحث -٤

 المواقع ھذا مثل الى الزوار من كبیر

 



 

۸ 
 

 ) )  المنتوج( (   الفصل الثالث                     

  المنتوج ھو ما*
 والمنافع الخصائص من حزمة فھو تبادلیة لعملیة كنتیجة علیھ نحصل شيء اي ھو المنتوج

 أو ملموساً  اما المنتوج ویكون التبادلیة العملیة لطرفي رغبات او حاجات إلشباع تقدم التي
 )  األفكار الخدمة، السلعة،(.  ھي عناصر ثالثة من ویتكون ملموس غیر

 غیرھا و الغذائیة والمنتجات السیارة في الحال ھو كما)  ملموس(  مادي كیان ھو السلعة:

 البشریة الجھود تطبیق نتیجة یحصل)  ملموس غیر(  مادي غیر كیان ھو الخدمة:
 والحالقة الطبیة االستشارة مثل المواد أو لألفراد والفنیة

 المحفزات تمنح فھي األخرى القضایا ، الصور ، الفلسفات ، المفاھیم ھي : األفكار 
 استخدام عدم دعوات في كما یةئالبی الظروف لتعدیل أو المشاكل حل في المساعدة النفسیة
  السیارة قیادة أثناء النقال الھاتف

 *  المنتجات تصنیف *

 .                                         : ھي رئیسیین قسمین الىحسب عمرھا   السلع التسویقیون یصنف
 )  معمرة غیر سلع ، معمرة سلع( 

  المعمرة السلع - ۱

 تعسر األقل على طویلة زمنیة فترة خالل تستھلك أو تستخدم التي السلع تلك ھي
 .  والسیارات البناء ومواد واالثاث الكھربائیة المنزلیة األجھزة مثل سنوات ثالث

  المعمرة غیر السلع -۲

 عدة أو واحد استخدام بعد او قصیرة زمنیة فترة خالل تستخدم التي السلع تلك وھي
 یمكن كما السیارات ووقود ماركت السوبر محالت في الموجودة المواد ومثالھا استخدامات

  الصناعیة والمنتجات االستھالكیة المنتجات مثل ھائشرا من الغرض حسب المنتجات تصنیف

.                                                                                                        االستھالكیة المنتجات - ۱
 الغذائیة المواد مثل عائلیة حاجات أو شخصیة حاجات إلشباع ىتشتر التي المنتجات ھي

 

 



 

۹ 
 

 // الصناعیة المنتجات - ۲

 إلعادة او االنتاجیة العملیات في استخدامھا بغرض تشترى التي المنتجات يھ و
.  الخ. .  ، اإلسمنت ، الحدید ، الخشب مثل)  األعمال منتجات(  ایضاً  وتسمى بیعھا

  الوقت بنفس صناعیاً  ومنتجاً  استھالكیة منتجاً  باعتباره المنتج شراء یصادف قد:  مالحظة

 شراء تم واذا استھالكي علیھ فیطلق والبیئي الشخصي لالستخدام شراءه تم اذا الكھربائي المكوى / مثال
 منتج علیھ یطلق فعندئذ والتنظیف للغسیل محل في الستخدامھ التجاریة العالمة بنفس المكوى نفس

 . صناعي
  المنتوج أسم * 

 لتمییز بینھما خلیط أي أو رمزاً  أو تصمیماً  او مصطلحاً  او معیناً  اسماً  التسویقیون یطلق
  التالي الى المنتوج اسم عناصر تقسیم ویمكن غیره عن المنتوج

 الكلمات أو األحرف فیھا بما لفظیاً  عنھ التعبیر یمكن االسم من جزء وھو : العالمة اسم - أ
 )6001) او نوكیا (( 405مثل بیجو . األرقام أو
 تصمیم في ھو كما لفظیاً  عنھ التعبیر یمكن ال العالمة اسم من جزء وھو : العالمة ماركة - ب 

 . الطیران شركات معظم و المرسیدس بإشارة الحال ھو كما الرموز او الشعارات
 
   

 ولھ خاللھ من نشاطھا االعمال منظمات تزاول الذي االسم وھو : التجاري االسم.  ج
  . التجارة وزارة لدى ومسجل قانونیة حمایة

 
 . الدنماركیة الكویتیة األلبان شركة او العراقیة الجویة الخطوط شركة/  مثال 

 الوحید لالستخدام المختصة الجھات لدى قانونیة المسجلة العالمة وھي : التجاریة العالمة.  د 
 قبل من المسبق األذن بدون طرف أي قبل من یجوز ال الخط طریقة بنفس مثالً  العراقیة كلمة فاستخدام

  الفضائیة العراقیة قناة
 * التغلیف*

 خاللھ من المنتوج یعرض محتوى او اطار أي بأنھ للمنتوج التغلیف عنصر یشیر:  التغلیف
 للمنظمة مكلفاً  التغلیف ویعتبر كما والمنتوج المستھلك بین اتصال اول یمثل التغلیف و للبیع

 یحقق انھ اال العالیة كلفتھ من وبالرغم التسویق استراتیجیة من ھاماً  جزاً  یشكل انھ الى اضافة
 . يئھانال المستھلك و الجملة وتاجر المصنع من لكل عدة منافع

  

 
 



 

۱۰ 
 

 ) ) التسویق بحوث مفھوم( (  الرابع الفصل             

 الكبیرة أھمیتھا على للداللة ، المعاملة ھو الدین أن وسلم علیھ هللا صلى النبي اعتبر 
 واتخاذ التخطیط من تتكون اإلداریة العملیة أو اإلدارة أن المعلوم ومن ، الدین في

 اإلنتاج إدارة اإلدارة تلك كانت سواء.  والرقابة والتحفیز القیادة ، التنظیم ، القرارات
 أن إال الخ؛. . .  العاملین شؤون إدارة ، التسویق إدارة ، والمحاسبة المالیة إدارة ،

 مرادف القرار اتخاذ اعتبر ولقد القرار. اتخاذ ھو اإلداریة العملیة ھذه جوھر
 ومن اإلدارة. ھي القرارات واتخاذ القرارات، اتخاذ ھي اإلدارة أن أي لإلدارة؛

 ینجح ولكي ". حلول عدة بین من معین حل اختیار"  القرار: اتخاذ تعریفات ابسط
 دقة على أصال والمعتمدة المتخذة القرارات صحة على یتوقف ذلك فان ، عملھ في المدیر

 بصورة القرار لصنع األولیة المادة بكونھا المعلومات عدت لذلك.  علیھا المتحصل المعلومات
 التسویق إدارة تواجھھا التي المتغیرات وتعدد لحجم نظرا خاصة بصورة والتسویق ، عامة

 ماسة بحاجة فیكون ، المنظمة في األخرى باإلدارات قیاسا الخارجیة البیئة مع وتفاعلھا
 رجل حاجة من زادت ، المحیطة البیئة بھا اتسمت ، الكثیرة فالمتغیرات للمعلومات وكبیرة

 قرارات من یتخذه ما كل في وصحیحة عالیة جودة ذات المعلومات وجود حتمیة إلى التسویق
 وتوفیر لجمع ، وأنظمة بل ، وأدوات آلیات وجود تحتم ضرورة ھناك فان ، سبق مامو

 السوق فھم من لتمكنھ التسویقي النشاط عن المسئول للمدیر المناسب الوقت في المعلومات
 .  القرارات اتخاذ عملیة ولتسھیل ، وبیئتھ ومكوناتھ

 : التسویقیة المعلومات نظام*

 تلك توفر أن إذ ، جیدة معلومات من تستنتج بالضرورة الجیدة القرارات أن على التأكید سبق 
 السوق في یجري لما االستجابة و الرد على المؤسسة قدرة عالیة درجة إلى یحدد المعلومات

 اإلدارة أن كما ، األعمال دنیا في واستمرارھا ھائبقا دعم وبالتالي ، معھ تكیفھا و أحداث من
 اإلدارة تبني مدى على المستقبل ھذا إدارة تعتمد اذ مستقبلھا إدارة تعني مؤسسة ألیة الجیدة
  التسویقیة المعلومات كنظام فیھا للمعلومات فعال لنظام

  التسویقیة المعلومات نظام تعریف *

.                    : یلي ما أبرزھا ومن ، التسویقیة المعلومات لنظام التعریفات من مجموعة ھناك 
 مستمر بشكل البیانات لتوفیر والتسھیالت والمعدات األفراد مجموعة ھو"  : كریس تعریف.۱

 " القرارات اتخاذ عملیة في المنظمة إلیھا تحتاج والتي ، الخارجیة و الداخلیة البیئة عن
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 بتوفیر وذلك اإلداریة القرارات اتخاذ یدعم الذي النظام ذلك أنھ"  : روبنك و لو تعریف - ۲
 إلیھا الحاجة عند المطلوبة المعلومات

 التسویقیة المعلومات نظام *

 الخبیر األمریكي قدم عندما ، م ۱۹٦۰ عام إلى ترجع التسویقیة المعلومات اصل فكرة نظام 
والتي تتعلق في  ، الموضوع بھذا الخاصة فكرتھ"  William Robert"ولیام روبرت 

 ومعالجة جمع على ینصب ، دقیق لنظام األعمال منظمات واعتماد وجود بضرورة جوھرھا 
 الوقت و المناسب بالشكل القرار لعرضھا على متخذي ، متقدمة فنیة وأسالیب طرق عبر وتحلیلھا البیانات
  القرار لمتخذ الشخصیة المؤثرات عن وبعیدا ،التسویقي الصائب  القرار التخاذ المناسبة

 للشركة التسویقیة المعلومات نظام اعتماد منافع*

على العالم  المنظمة خاللھا من تطل التي النافذة بمثابة التسویقیة المعلومات یمكن تشبیھ نظام 
 :  تياآل في تنصب األعمال منظمات قبل من اعتماده من المتحققة المنافع نأف وعلیھ

 استراتیجیة التسویقیة واالستخبارات التسویق بحوث باستخدام وذلك-:. مراقبة السوق ۱ 
االستراتیجیات المتعلقة  لتطویر بالمعلومات التزوید خالل من وذلك -.تطویراالستراتیجیة:۲

 .  التسویقي المزیج بعناصر

 تقدیم واختبار ومالحظاتھ الزبون رأي استطالعات اجراء خالل فمن -:تراتیجیة.تنفیذ االس۳
 باألساس تشكل فھي ، الحالیة ورغباتھ المستقبلیة آرائھوالتعرف على ، السوق في المنتجات

 ، الزبون مع والعالقة المبیعات لتكون اكثر قوة وتأثیرا في ادارة  وقینسالم لقرارات ماعد
  المنظمة تعتمدھا التي التسویق الستراتیجیةفذلك كلھ یصب في التنفیذ السلیم  وبالتالي

االنشطة  بین ما التنسیق یحقق أن التسویقیة المعلومات لنظام فیمكن -: الوظیفي.التكامل ٤
 العالقة باألقسام ذات األخرى األنشطة ، آخر جانب من و.  من جانب الخاصة بقسم التسویق 

 .  الخ. . . .  الموظفین وشئون والمالیة واإلنتاج العملیات كإدارة األخرى

 : التسویق بحوث تعریف*

وانتقل من  آخر وتسویقي إداري مصطلح كأي تطورا"  التسویق بحوث"  طلحلقد عرف مص
 .                                                                   أوسع مفھوم إلى مفھوم ضیق 

 وتسجیلتجمیع  في العلمیة الطریقة(  : بأنھ AMA للتسویق األمریكیة الجمعیة رفتھفقد ع
 الدقة من درجة بأعلى والخدماتالسلع  بتسویق المرتبطة المشاكل كافة عن البیانات وتحلیل

 منھا: السابق التعریف كبیر حد إلى تشابھ أخرى تعریفاتوتوجد ) .  والموضوعیة
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 والمعلومات البیانات جمع إلى الھادفة األنشطة كافة(  : بأنھا تعرف التسویق بحوث *
  النھائي التقریر وتقدیم األسالیب انسب باستخدام وتحلیلھا ، األساسیة مصادرھا ومن المطلوبة

 المسوق بین ما المعلومات یربط الذي النشاط من نوع ھي التسویق بحوث(  : كوتلر تعریف *
 القدرات وتحدید إلظھار تستخدم الحالة ھذه في والمعلومات العام والرأي والمستھلك ،

  التسویقیة النشاطات وتقییم وتحسین ولمعالجة ، التسویقیة والمشاكل

  التسویق بحوث خصائص *

 عدة على تنطوي أنھا نجد الواسع بالمفھوم التسویق لبحوث السابقة التعریفات خالل من
 كاآلتي: أبرزھا خصائص

 متتابعة( ومحددة مسبقة خطوات واعتماد ، للتخطیط ومستمرة نظامیة طریقة ھي - أ 
 إجراءات ربع تتم أن تستوجب منھا خطوة وكل ، التسویقي البحث عملیة في)  ومتسلسلة

          الالحقة للخطوة بعدھا االنتقال لیتم وموثوقة ومعمقة دقیقة

 یكون أال التسویق في العلمي البحث موضوعیة فتقتضي ، بالموضوعیة تتصف - ب   
 أي نحو تحیز وال.  مشكالت من یواجھھ ما إزاء مسبقا محددة لمواقف وموجھا مسیرا الباحث
 عن الحقیقة  عدهبی وبما ةثحوبالم المتغیرات أو البحث أطراف من طرف

 تجاه تتم التي األساسیة الخطوات مجتمعة تمثل والتي ، المعلومات وتقییم وتحلیل جمع۔  ت
  المنظمة في التسویقي القرار یعزز بما الستخدامھا المعلومات على الحصول عملیة

 تسویقیة فرصة في البحث أو تسویقیة مشكلة معالجة ھو التسویقي البحث من الھدف.  ث 
 .  القرار اتخاذ في مستقبلیة أو حالیة

 المبحوث الموضوع في المعنیة الجھات إلى معتمد و موثق وبشكل . المعلومات تقدیم.  ج 
 الجدید التعریف خالل ومن القرار اتخاذ عملیة في مھم كأساس العتمادھا ، المنظمة إدارة في

 التسویق بحوث دور توسیع في ساھم أنھ نجد التسویق لبحوث األمریكیة للجمعیة ذكره السابق
 األفكار وتقییم تنمیة في یشاركون بأنھم یشعرون الباحثین من العدید جعل مما ، كبیرة بدرجة

 للمعلومات وموردین البیانات مجمعین مجرد لیسوا وأنھم ، التسویقیة الخطط وتقییم التسویقیة
 القرارات اتخاذ عملیة في ومؤثرة كبیرة بدرجة یشتركون أیضا ھم بل ،
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 ) ) التسویقیة البینة( (  الخامس الفصل

 عملیاتھا لمدخالت األساسي المورد یعتبر المنظمة فیھ تعمل الذي المجتمع إن 
 و المال ورأس ، واألرض ، العاملة واألیدي الخام فالمورد الرئیسیة وأنشطتھا

 فیھ توجد أو ، فیھ نعیش الذي المجتمع نواتج إال ھي ما اإلنتاجیة العوامل من غیرھا
 أو ھدف تحقیق تستھدف تكاملیة و تبادلیة بعالقات یرتبطان أنھما أي المنظمة
 ضروري شرط ھو منھا طرف أي بقاء او وجود أن كما ، األھداف من مجموعة

  . اآلخر وجود أو لبقاء

  البیئة: تعریف *

 ىوالقو األشخاص مجموعة ھي التسویقیة البیئة : lertKo كوتلر تعریف •
 تسویق خدمات ودعم تطویر على یؤثرون والذین ، الشركة حدود خارج تنشط

 .  الزبائن مع المتبادلة المنفعة ذات العالقات
 ةئالبی من الجزء ذلك في بالمنظمة الخاص العمل بیئة " : دل"  dill تعریف:  •

 وتتكون بالمنظمة الخاصة األھداف وتحقیق وضع عملیة مئتال التي اإلداریة
 المنظمات ، العاملون ، الموردون ، العمالء:  مجموعات خمسة من البیئة ھذه

  وغیرھا العمال واتحادات الحكومة والتأثیر الضغط جماعات ، المنافسة

 التعامل حسن المنشأة على و البینة في ھامین عنصرین ھناك فإن ذلك، وعلى
 ) .  التھدیدات(  البینیة والمخاطر البیئیة الفرص وھما معھا

 في للمساعدة للمنشأة المتاحة اإلمكانیات عن عبارة وھي : یةئالبی رصفال.  أ
 أو الجھود مع یتناسب معین جذب مجال عن عبارة:  ھي أو أھدافھا تحقیق

 تفاضلیة بمزایا فیھا التمتع المنظمة تستطیع التي التسویقیة األنشطة و التصرفات
 :  الشركات لھذه الفرص:  السیارات انتاج شركات:  مثال ، تنافسیة أو

 الوقود استخدام في واقتصادیة الحجم صغیرة سیارة انتاج 
 كھربائیة سیارات إنتاج أو تصمیم  
  عمالقة شاحنات وتصنیع تنمیة أو إنتاج 
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 في تقف التي والموانع القیود عن عبارة وھي : التھدیدات/  البیئیة المخاطر - ب
 من للمنشاة المانعة و المعرقلة العناصر إذن فھي.  ألھدافھا المنشاة تحقیق وجھ

 یواجھ مقبول غیر أو مرض غیر تحد عن عبارة:  ھي أو ، اھدافھا تحقیق إنجاز
 المنظمة مبیعات تقلص عنھ ینتج مما العمل بیئة في اضطرابا علیھ ویترتب المنظمة

.  إلخ.  أعمالھا رقم تراجع أو السوق من منتجاتھا أحد خروج وا اإلفالس أو
 الحروب أو الفیضانات أو العسكریة كاالنقالبات بھا التنبؤ یصعب قد البیئیة والتھدیدات

 : ھي أنواع ثالثة إلى االستقرار درجة حیث من ةئالبی تصنیف یمكن : ةئالبی تصنیف * 

 السوق ىقو أو االقتصادیة القوى تكون حیث : المستقرة البیئة - ا 
 مستقرة والتقالید والعادات والثقافة التكنولوجیا و والقوانین )والطلب العرض(

  تماما

 قد التي بالتغیرات التنبؤ كبیرة بدرجة یمكن حیث : التطور بطیئة البینة -ب
  التكنولوجي التقدم مستوى أو الطلب أو بالعرض یتعلق فیما سواء فیھا تحدث

 جوھریة كانت سواء بالتغیرات التنبؤ یصعب حیث : المضطربة البیئة - ج
 أو الطاقة في یحدث الذي المفاجئ التغیر مثل تحدث قد أو ذلك خالف أو

  غیرھا و القوانین

  SWOT:  تحلیل *

)  سوات(  تحلیل او الرباعي بالنموذج یسمى البیئي التحلیل في المستخدم والنموذج
SWOT analysis من األولى لألحرف اختصار عن عبارة ھو والذي  : 

  Strengths          القوة نقاط -
  Weaknesses   الضعف نقاط -
        Opportunities الفرص -
 Threats             التھدیدات -
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 ، قائمتین في والخارجي الداخلي التقییم نتائج تجمیع النموذج ھذا یتطلب
 الخارجیة البیئة تقییم نتائج واألخرى الداخلیة البیئة تقییم نتائج إحداھا

  من البد الخارجیة البیئة تقییم عملیة في : والتھدیدات الفرص تحلیل 
 : التالیة الخطوات باتباع وذلك والتھدیدات الفرص تحلیل

 الفرص عناصر من عنصر كل تأثیر وتحدید ، قائمة شكل في والتھدیدات الفرص وضع - 
 الوسط یؤخذ مث التأثیر مدى تعكس معینة قیمة بإعطاء ذلك ویتم ، المؤسسة على والتھدیدات

 .  عنصر كل تأثیر بمدى والخاصة المختلفة لالقتراحات أخر حسابي وسط أي او الحسابي

 النھایة وفي)  التھدیدات او الفرص(  ظھور إمكانیة أي ، عنصر كل حدوث إحتمال تحدید -
 لتحدید بالمؤسسة المحیطة العناصر من عنصر كل ظھور احتمال في التأثیر مدى ضرب
  عنصر كل اھمیة

  والضعف القوة نقاط وتحلیل إكتشاف : والضعف القوة نقاط وتحلیل إكتشاف 
 المعلومات جمع بعد الداخلیة والضعف القوة نقاط وتحلیل إكتشاف یتم.  الداخلیة للبیئة

 بیاناتھم إتجاه یحددوا أن المؤسسة إدارة على القائمون یستطیع ، الداخلي باألداء الخاصة
  خالل من بالمستقبل التنبؤ یمكن والحاضر الماضي أساس على

 المنافسین. بأداء المؤسسة أداء مقارنة -

 . المرسومة باألھداف الداخلي األداء ربط -

 :  یلي ما تحقیق ھو االستراتیجي التحلیل من الھدف أن سابقا تبین كما 

 الفرص من اإلستفادة تعظیم - القوة نقاط تعظیم

 التھدیدات مواجھة - الضعف نقاط إصالح 
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 ) ) الدولي التسویق( (  السادس الفصل                     

 مقدمة  
 ، االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة التحدیات من سلسلة األخیرة العشریة خالل العالم شھد
 ، اإلقتصادیة التكتالت بظھور وخاصة ، الجدیدة العالمیة االقتصادیة األوضاع ظل في

. .  العالمیة للمنظمات الجدیدة ارواألد ، الجنسیات المتعددة الشركات انتشار ، الدولیة المنافسة
 السریع التطور في أساسیاً  تمثلت سریعة تكنولوجیة ثورة الفترة ھذه في ظھرت كما.  إلخ. 
 التسویق بضرورة باالھتمام أدى ھذا كل ، المعلومات ، المواصالت ، االتصاالت عالم في

 منھا سعیاً  التسویقیة المعلومات إلى الحاجة و ، خاصة بصفة الدولي التسویق و ، عامة بصفة
  الدولیة أسواق غزو في

 الدولي التسویق تعریف  
 كاتوریا عرف  . )Cateora ( بأنھ الدولي التسویق  )التي التجاریة األنشطة أداء 

 أكثر في المستخدمین أو المستھلكین إلى وخدماتھا الشركة سلع تدفق على تساعد
 .) .  واحدة دولة من
  األمریكیة التسویق جمعیة وأضافت AMA النشاط ذلك( الدولي للتسویق تعریف 

 والتوزیع والتسعیر المنتج وتطویر تخطیط عناصر على یركز الذي األعمال من
 تلبي التي) وخدمات سلع(  المنتجات من النھائي المستھلك وخدمة والترویج

 .  واحدة دولة من أكثر في واحتیاجاتھ طلباتھ
 الدولي والتسویق المحلي التسویق بین واالختالف الشبھ أوجھ  
(  وھي كبیر حدل ومتطابقة متشابھة الدولي والتسویق للتسویق األساسیة والعناصر المبادي إن

 نا. ) .  التسویقیة المشاكل لحل العام المنھج التقلیدیة التسویق وسائل - السلعة حیاة دورة
 الجوانب في بینھما التشابھ من الرغم على الدولي والتسویق حليمال التسویق بین االختالف
 التسویقیة الخطط فیھ تجري الذي المحیطة ةئالبی في یختلف أنھ إال للتسویق المیكانیكیة
 أن من الرغم ىعلو واالھتمام واألسلوب المدخل في اختالفا یفرض المحیط فاختالف

 ولكن وتشریعیة قانونیة ةئبی في تنفذ الخارجي أو المحلي السوق في التسویقیة النشاطات
)  الخارجیة التجارة تحكم وقوانین تشریعات لوجود( الخارجیة عن المحلیة السوق تختلف
 العوامل ھي و والدولي المحلي التسویق بین اختالفا تشكل ىأخر بیئیة عوامل وھناك

 ) . المنافسة و التكنولوجیا والثقافیة االجتماعیة العوامل - االقتصادیة

 



 

۱۷ 
 

 الدولیة لألسواق الدخول ابعاد 
 : التالیة الدولیة االسواق الدولیة حسب اشكال الدخول لألسواق فيبالعمل  الشركة التزام وھو درجة  

 الخارجیة لألسواق الدخول أشكال ابسط من التصدیر ویعد : Exporting التصدیر - ۱
 یكون فقد ، الشركة نشاط مستوى وحسب االخرى البدائل مع مقارنة مخاطر نسبة اقل لتضمنھ
 . ایجابیا او سلبیا نشاطا التصدیر

 من الخارجیة الشركات تدخل وفیھ : Foreign Licensing األجنبي الترخیص - ۲ 
 منتجاتھا تسویق أو وتسویق انتاج اجل من أجنبیة تسویقیة مؤسسات مع اتفاقیات إبرام طریق

  لھ المرخص و المرخص بین األرباح نسبة وتقسم الخارج في
 الدولي التوسع في التزاما أكثر وھو : Joint Venture المشترك اإلستثمار - ۳

 توزیعیة أنظمة بناء أو وبناء بإنتاج اإلستثمار على أكثر أو شركتین بین تعاون وھو
  الخارجیة لألسواق للوصول

 ىعل بالسیطرة الشركة رغبة ھو و : Direct Investment المباشر االستثمار ـ٤
  بالخارج للشركة إنتاجیة فروع بإنشاء وذلك الخارج في وتسویقھا منتوجاتھا إنتاج

 الدولي التسویق سلوك نظریات 
 التبادل أسباب النظریة ھذه وتفسر -: الدولیة للتجارة الكالسیكیة النظریات:  أوال 

 تقوم وفیھا.  المتبادلة للدولة االقتصادیة المزایا في االختالفات أساس على الدولي التجاري
 ىأخر دول في إنتاجھا من رخصا وأكثر أفضل بصورة تنتجھا التي السلع بتصدیر الدولة

 المحلیة السوق في إنتاجھا تكلفة من اقل بتكلفة علیھا الحصول یمكن التي السلع وتستورد
 : وأھمھا والسعر التكالیف والمیزات الفروق شرح في تقلیدیة نظریات عدة وھناك

 جمیع لھم تتوفر أن یجب الدولة ھذه في المنتجین أن أي -: المطلقة الفائدة مبدأ - أ 
  سلعا ینتجوا أن لیستطیعوا)  العمال - المال رأس - األرض (والمقومات اإلمكانیات

  إنتاجھ ىأخر دولة في المنتجون یستطیع مما أكثر

 یكون أن الضروري من فلیس النظریة ھذه وحسب : النسبیة النفقات نظریة - ب
 . أخرى دولة ىعل مطلق تفوق ما لدولة



 

۱۸ 
 

 كافیة بدقة تفسر لم النسبیة النفقات نظریة أن : اإلنتاج عوامل نسب نظریھ -ب 
 والجھد المھارة أنواع في"  اختالفا تعكس أنھا ضمنا واعتبرت ألخر بلد من النفقات اختالف

 اسباب فسرت حیث الطبیعیة العوامل مثل خاصة ذاتیة عوامل نتیجة أو للتخصص نتیجة
 : ھما أساسیین بعاملین اإلنتاجیة اختالف

 . اإلنتاج عوامل وفرة أر ندرة درجة اختالف -أ 
 من مختلفة مزج نسب إلى إنتاجھا في السلع بعض احتیاج على یتوقف ، فني عامل  -ب 

  " اإلنتاج دالة"  اإلنتاج عوامل
 تفسیر في السابقة النظریات فشلت : الدولیة التجارة في المنتج حیاة دورة نظریة ثالثا:
 الشركات عدد وزیادة التكنولوجي التقدم سرعة بسبب الدول بین التجاري التبادل قیام أسباب
 حیاتیة بمراحل تمر الشركات سلع من العدید فان:  السلعة حیاة دورة نظریة في أما  الكبیرة
 االنحدار ثم النضوج ثم النمو ثم الظھور( مراحل بعدة وضعھا یمكن التي العملیة ھذه وخالل

 الخارجیة للتجارة تفسیرھا في السلعة حیاة دورة على دراسات عدة اعتمدنا وقد) 
 النظریات من النقیض على النظریة ھذه -:التصدیري التسویق ملوك نظریات:  رابعا 

 النشاط في الشركة تعمل وكیف لماذا تفسر أن حاولت قد الخارجیة التجارة في الكالسیكیة
 نظریات زتورك ، الدولي التطور ومراحل النشاط لھذا اآللیة الطبیعة في وبخاصة التصدیري

 الشركة وقدرات التصدیر واستراتیجیات دوافع على أساسي بشكل التصدیریة التسویق سلوك
 . الخارجیة األسواق في العمل بیئة مع وتفاعلھا التصدیریة التسویقیة
 للدولة االقتصادیة والتركیبة السوق تطور :  

.  للدولة االقتصادي والتقدم التطور ىمد على األعمال انجاز یتم التي والوسائل األعمال تتأثر
  ىإل التصدیر أسواق حسب الدول وتقسم

               الغربیة الدول اكثر) . . . . .  المائیة الشمالیة أمریكا - الیابان(  متطورة دول - ۱
 األوسط والشرق العربیة الدول اكثر.) . .  الیمن - مصر األردن - العراق: (  یةمنا دول -۲
 . اسیا شرق دول) . . . .  كونغ ھونغ تایوان البرازیل(  متطورة نامیة دول - ۳
 
 :  مثل اقتصادیا للدول أخر تصنیف ھنالك أن كما 
 منعدم شبھ التكنولوجیا واستخدام ، اإلنتاجیة زیادة على تقدر ال دول وھي:  البدائیة الدول -۱
 التكنولوجیا باستخدام الدول ھذه تبدأ حیث:  لالنطالق الظروف بناء مرحلة في الدول - ۲

  االخرى النشاطات من غیرھا و والصحة والتعلیم التحتیة البنیة بتطویر وتبدأ
  ثابت. وتطور نمو وتحقق اقتصادیا نموا تحقق دول وھي االنطالق: مرحلة في الدول - ۳
  التكنولوجیا استخدام نحو الدول تتوسع حیث النضوج: نحو االتجاه مرحلة في دول -٤
 االستھالكیة والسلع الخدمات الستھالك تتجھ دول وھي كبیر: استھالك حجم ذوات الدول -٥

 المرتفع الدخل ذوي األفراد نسبة وتزداد للفرد الدخل ویزید
 



 

۱۹ 
 

 االقتصادیة التكتالت 

 تنادي جھات وھناك ، الدولیة االقتصادیة العالقات من جدیدا نمطا الحالي القرن یشھد 
 والذي االقتصادي التكامل ظاھرة ظھرت وقد والعوائق القیود من الدولیة التجارة بتحریر
 اقتصادیة وحدة یشكلوا بحیث أكثر أو دولتین بین ما تعاونیا اتفاق أو"  اتحادا انھ بھ یقصد
 الروابط توحید لغایة صممت ترتیبات انھ علي االقتصادي التكامل لخطط النظر ویمكن اكبر

 الخارجیة التجارة في السلبیة النتائج أثار لتخفیض تؤدي والتي سیاسیا دول عدة بین ما االقتصادیة

  االقتصادیة التكتالت أشكال

 : یلي كما ذلك في ترغب التي الدول بین االقتصادیة التكتالت من أشكال عدة ھناك

 جمیع وإلغاء إزالة على األعضاء الدول بعض تتفق وفیھ : الحرة التجارة مناطق.  ۱ 
 بحقھا دولة كل احتفاظ مع حدودھا داخل والخدمات السلع انتقال على و الجمركیة الحواجز
 الوالیات اتفاق متل االتفاق في األعضاء غیر الدول واردات على الجمركیة الرسوم بفرض
  الغیار وقطع السیارات تبادلي على الجمركیة الرسوم إللغاء ۱۹۸۸ عام وكندا المتحدة

 الرسوم إلغاء حیث من الحرة المناطق مع الشكل ھذا فقتوی : الجمركي االتحاد - ۲
 األعضاء الدول یلزم ولكن ، األعضاء الدول بین الواردات على الكمیة والقیود الجمركیة

 عن الجمركي االتحاد ویتمیز ، األعضاء غیر الدول على تفرض موحدة جمركیة تعرفھ بإتباع
 اخذ یجب اتفاقیات عقد عند و.  التصدیر إعادة مشكلة یواجھ ال بأنھ الحرة التجارة منطقة

  االتحاد دول من الموافقة
 الدول اقتصادیات تندمج وفیھ االقتصادي التكامل ونح متقدم شكل وھو -: العام السوق - ۳

 إلغاء یتم الجمركیة التعرفة وتوحید الجمركیة والحدود الرسوم إللغاء فباإلضافة أكثر األعضاء
 الكامل للتنسیق وإضافة األعضاء الدول بین األموال ورؤوس األشخاص تحركات على القیود

 المشتركة األوربیة السوق مثل األعضاء للدول والنقدیة والمالیة االقتصادیة السیاسات في
 . المشتركة العربیة والسوق

 القیود إزالة على األعضاء الدول بین التعاون یقتصر ال وفیھ : االقتصادي االتحاد -٤
 ذلك جانب ىإل أیضا ویشمل والاألم سرؤو وحركات التجاري التبادل على المفروضة
  العربیة االقتصادیة الوحدة اتفاق مثل.  األعضاء للدول والنقدیة المالیة السیاسات

 

 تحدد واحد وكأنھ دولتین أي اقتصاد تصبح وفیھ : الكامل االقتصادي االندماج.  ٥
 الوحدة مثل األعضاء لجمیع لقراراتھا ملزمة وتكون الدول تشكلھا واحدة علیا سلطة سیاساتھ

 . وسوریا مصر بین


