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المقدمة

إن املنافسة الشديدة اليت أصبحت متيز األسواق سواء املستوى احمللي أو الدويل تفرض على منظمات األعمال 

قيمة للزبائن بشكل أفضل من تبين فلسفة التوجه بالتسويق كفلسفة يف إدارة أعماهلا، واليت تتضمن تنمية أو تطوير 

، ووفقا هلذه الفلسفة ميكن ملنظمات األعمال حتقيق أهدافها من خالل تلبية وإشباع حاجات الزبائن املنافسني

،واجلماعات احمللية،املوظفني، واملوردين ، واملوزعني، واملسامهني:مثلقد تؤثر على أداء املنظمة،وأطراف أخرى 

.ات غري احلكومية،، واملنظمووسائل اإلعالم

رق إىل العروض واملنافع اليت يقدمها التسويق للمستهلكني طتعريف التسويق ويتالفصل األولسوف يتناولو 

.واملراحل اليت أدت إىل ظهور املفهوم احلديث للتسويق،املستهدفني

إعداد تبينيها للتخطيط االسرتاتيجي الذي يتضمن يتطلب فلسفة التسويقيف حتقيق مبادئ إن جناح املنظمة

إسرتاتيجية وظيفية مبا يف ذلك اخلطة وخطط ،لوحدات األعمالإسرتاتيجيةوخطط ،للمنظمةإسرتاتيجيةخطة 

.اإلسرتاتيجية لوظيفة التسويق، وهو ما سوف يتطرق إليه الفصل الثاين 

وهو ما سوف يتناوله الفصل ،مةنظمة التسويقية للئتحليل البيويبدأ إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية التسويقية ب

وهو ما ،يتطلب حتليل البيئة التسويقية احلصول على املعلومات اليت يوفرها نظام املعلومات التسويقيةو .الثالث

عرضه الفصل وهو ما ي،ويشمل حتليل البيئة التسويقية دراسة سلوك املستهلكني النهائيني. الرابعيتطرق إليه الفصل 

ويتضمن إعداد اخلطة . السادسوهو ما يعرضه الفصل ،وكذلك دراسة سلوك منظمات األعمال،اخلامس

املنظمات إىل وهي تقسيم أو جتزئة السوق الكلي للمستهلكني أو،التسويقية جمموعة من العمليات األساسية

من املستهدفلمنتج إىل القطاعلنية قطاع أو بعض القطاعات، مث حتديد املكانة الذهاختيارمث ،قطاعات

كما يتضمن إعداد اخلطة التسويقية اليت . السابعوهو ما سوف يتطرق إليه الفصل ،املستهلكني أو املنظمات

والذي يرتبط ارتباطا وثيقا باملكانة الذهنية ،جتسد توجه املنظمة بفلسفة التسويق ختطيط املنظمة للمزيج التسويقي

، واليت إسرتاتيجية املنتج:وهي،ويشمل ختطيط املزيج التسويقي إعداد أربع اسرتاتيجيات. 
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؛الثامنوهو ما يتطرق إليه الفصل ،

،، واليت تعين حتديدا للسعر الذي يكون الزبائن على استعداد لدفعه وحيقق أهداف املنظمةريسعتجية الوإسرتاتي

اليت تعين متكني الزبون من احلصول على املنتج وإسرتاتيجية التوزيع واإلمداد؛التاسعوهو ما يتناوله الفصل 

االتصال أووإسرتاتيجية الرتويج ؛العاشره الفصل وهو ما يتناول،بالطريقة املالئمة ويف املكان والزمن املالئمني

، واليت تعين نقل املعلومات عن املنتج للزبائن املستهدفني وحماولة إقناعهم للقيام باالستجابة املرغوبة من التسويقي

ويتطلب تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية التسويقية وضع اهليكل .احلادي عشروهو ما يتناوله الفصل ،قبل املنظمة

كما أن تنفيذ هذه اخلطة يتطلب الرقابة على نتائجها وحتديد مدى حتقيق . الوظيفي املالئم لتنفيذ هذه اخلطة

.األهداف املسطرة يف هذه اخلطة وهو ما سوف يتناوله الفصل الثاين عشر
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لتسويقماهية ا: الفصل األول

، ولذلك سوف فلسفة لألعمال من بني جمموعة من الفلسفات األخرى اليت تطبقها املنظماتن التسويق إ

مث نتطرق إىل خمتلف العروض التسويقية اليت تقدمها املنظمات نتطرق يف هذا الفصل إىل التعريف بالتسويق،

مث نسلط الضوء على املراحل ا التسويق،يقدمهللجماهري اليت تستهدفها، ونعرض كذلك خمتلف املنافع اليت 

.ظهور فلسفة التوجه بالتسويقعن متخضتاملختلفة اليت تضمنت فلسفات خمتلفة يف إدارة األعمال، واليت 

تعريف التسويق-1

توجد العديد من التعاريف ملفهوم التسويق، واليت ختتلف يف التعبري عن جوهره وجماالت تطبيقه، ونذكر منها 

:عاريف اآلتيةالت

التعريف ولكن هذا . 1""

هداف أ؛يعكس التوجه بالبيع

فهي ليستال ميكن تطبيقه على املنظمات غري التجارية، التعريفكما أن هذا . املؤسسة وهو هدف الربح

.ملالمؤسسات أعمال، وليس لديها منتجات لتبيعها، وليس هدفها ربح ا

مفهوم التسويق على هذه املنظمات جيب تغيري املصطلحات الضيقة مبصطلحات عامة وأوسع، ينطبقولكي 

األحزاب السياسية، :مثل،احتواء بعض املنظمات، وهو ما يسمح ب"منظمة"جيب استعمال " مؤسسة"فبدل 

جيب أن نتكلم عن اجلمهور " زبائن"وبدل . واإلدارية،واملنظمات احلكومية،واخلريية،واملنظمات االجتماعية

املواطنني، :وذلك حسب نوع املنظمة اليت متارس التسويق، مثل،املعين، وهو ما يسمح باحتواء أطراف أخرى

.املسامهني، ومجيع األطراف اليت هلا مصلحة لدى املنظمةو وظفني، املو والناخبني، 

1Lendrenie J., Lévy J., Lindon D., Mercator,7 Edi., Paris, Dalloz, 2003, p.10.
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وهو ما يسمح أيضا بتغطية السلوكيات ". ترقية السلوكيات"جيب استعمال " بيع املنتجات"وبدل استعمال 

جيب " الربح"بدل استعمال مصطلح ،وأخريا.

.، فقد تكون األهداف اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها غري مالية"أهداف"استعمال مصطلح 

التسويق هو جمموعة : "السابق كاآليتالتعريفوبعد تغيري املصطلحات الضيقة باملصطلحات الواسعة يصبح 

الئمة لدى اجلمهور الذي يهمها، واليت تؤدي إىل حتقيق أهدافها الوسائل اليت حتوزها املنظمة لرتقية السلوكيات امل

.1"اخلاصة

فرغم أن هذا التعريف يسمح بتطبيقه على املنظمات املختلفة واجلماهري املختلفة، إال أنه يركز على حتقيق 

.أهداف املنظمة دون الرتكيز أيضا على حتقيق حاجات ورغبات اجلمهور املستهدف

ترويج وتوزيع فكرة، منتج أو و وتسعريإعداديتضمن ختطيط وتنفيذ : "وآخرون على أنه" تلرفيليب كو "ويعرفه 

"2.

املنتج، التسعري، الرتويج (يشري هذا التعريف إىل أن التسويق يتضمن التخطيط السرتاتيجيات املزيج التسويقي 

4أو ما يطلق عليه ) والتوزيع p’s أي(Place, Promotion,Price,Product) كما أن التعريف يشري إىل ،

وهو ما يعكس املفهوم الواسع ،كرة أيضاأن موضوع التسويق قد ال يكون بالضرورة سلعة أو خدمة، فقد يكون ف

"التبادل"وهو مصطلح 

3:وحىت يتحقق التبادل التسويقي جيب توافر الشروط اآلتية

،أن يكون لديه أو منظمتني أو أكثر، وكل طرف جيبجيب أن ينخرط يف هذا التبادل شخصني أو أكثر

.الذايت الكلي ال توجد حاجة للتبادلاإلشباع، ففي حالة اإلشباعحاجات أو رغبات تتطلب 

1Ibid.,p.10
2Kotler Ph. , Dubois B., Manceau D., Marketing Management, 11 Edi., Paris, Pearson, 2003, p.12
3Etzel M.I., Walker B.I., Stanton W I., Marketing, 14 Edi., New York, McGraw- Hill, 2007, p.5
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اخنراط األطراف يف التبادل جيب أن يكون إراديا.

 ن ب أن يكو به يف عملية التبادل، وكل طرف جيكل طرف جيب أن يكون لديه شيء له قيمة ليساهم

.لديه اعتقاد أنه سيستفيد من عملية التبادل

 ن عرب طرف على الطرفني أن يتصال بعضهما ببعض، وميكن لالتصال أن يأخذ أشكاال خمتلفة، وقد يكو

.فة ومعلومة، ال ميكن أن يكون هناك تبادلثالث، ولكن من دون معر 

نشاط، وجمموعة من اهليئات : "فإن التسويق هو،)2007(وحسب تعريف اجلمعية األمريكية للتسويق سنة 

الزبائن، و تسليم، وتبادل عروض ذات قيمة للمستهلكني، و ترويج، و 

.1"و 

حىت يؤكد على أن موضوع التسويق ال يقتصر فقط على السلع" عروض"ورد يف هذا التعريف مصطلح 

كما ورد يف هذا التعريف مصطلح . وقد يشمل األفكار واألفراد واملنظمات واألماكن واملعلومات،واخلدمات

وهو يعين جمموعة املنافع الوظيفية واملنافع العاطفية ،وهو مصطلح مركزي يف املفهوم احلديث للتسويق،"القيمة"

وإمنا قد تشمل تكاليف الوقت ،ف املادية أو النقودوالنفسية للعرض، كما أن التكاليف قد ال تقتصر على التكالي

.

أي أن املنظمة جيب أن تسعى إىل تلبية حاجات أطراف عديدة، كما جيب أن ال تسعى لتلبية ،بشكل عام

حاجات طرف معني على حساب طرف أو أطراف أخرى، على سبيل املثال جيب أن ال تسعى املنظمة إىل تلبية 

ة حاجات حاجات الزبائن على حساب تلبية حاجات املسامهني، أو تلبية حاجات الزبائن على حساب تلبي

.

1Brunet I. , Colbert F., Desormeaux R., Gendreau R., Legoux R., Guellet J.F., Gestion du marketing, 5 Edi.,
Montréal, Chenelière Education, 2011,p.4



~ 6 ~

العروض والمنافع التسويقية-2

أو جمموعة من العروض للجمهور أو اجلماهري املستهدفة، كما يفرتض يف هذه ميكن للمنظمات أن تقدم عرضا 

.ع للجمهور املستهدفالعروض أن تقدم جمموعة من املناف

1:قد يشمل العرض الذي تقدمه املنظمة صنفا معّينا من األصناف اآلتية: العروض-2-1

تشمل السع منتجات متنوعة كاملنتجات الغذائية، األلبسة، الكتب، األثاث، منتجات التجميل :السلع

.والعطور، السيارات، أجهزة احلاسوب، اهلواتف، األلعاب

تشمل اخلدمات أنشطة متنوعة كالنقل، الصريفة، الفندقة، احلالقة، النوادي الرياضية، وكذلك :الخدمات

اأغلبية العروض سلعتتضمن و .اخلربة احملاسبية، الطب، احملاماة، االستشارات: مثل،العديد من املهن احلرة

.واحد سلع غذائية وخدماتيف املطعم على سبيل املثال، فإن الزبون يستهلك يف آن . وخدمات يف آن واحد

مثل كأس العامل لكرة القدم، واأللعاب األوملبية، املعارض ،يتم تسويق األحداث الكربى:األحداث

.والصالونات املهنية واألعمال الفنية

ديزين "وبيع جتارب، فزيارة متنزه وإبرازمن خالل إدارة سلع وخدمات متنوعة ميكن تنمية :التجارب

هي جتربة، حيث ميكن التنزه يف قارب للقراصنة، وميكن حماكاة رحلة يف سفينة (Disneyland)" الند

Star)فضائية حلرب النجوم  Wars).

كل النجوم يستعملون خدمات وكالة للعالقات العامة، والفنانون، واملوسيقيون، املديرون :األشخاص

".مسوقي املشاهري"العامون، واحملامون املشهورون يستعينون خبدمات 

1Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Marketing Management. 14 Edi., Paris, Pearson, 2012, p.6
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املقرات االجتماعية للمؤسسات و املصانع، و تتنافس املدن واجلهات والدول جلذب السائحني، :األماكن

وكاالت واليف التنمية، نيقتصادياالرباء اخلمثل،تلف املختّصون يف هذا النوع من التسويقوخي. واملقيمني اجلدد

.القات العامةوكاالت العو عالنية، اإلوكاالت واللية، احملمعيات واجلصارف، واملعقارية، ال

أسهم وسندات(أو منقول ) المبين أو(امللكية هي حق على شيء غري منقول :الممتلكات .(

ولذا فإن الوكاالت العقارية تنشط حلساب املالك ،املمتلكات تشرتى وتباع، وبالتايل حتتاج إىل جمهود تسويقي

.والزبائن

تسعى املنظمات للحصول على صورة قوية اجيابية يف عيون اجلمهور، ولذلك تقوم حبمالت :المنظمات

الواسع، واملستثمرين احملتملني، واملرشحني 

فبعض املؤسسات تقوم برعاية املعارض الفنية . احملتملني للتوظيف ومجيع األطراف اليت تساهم يف منوها

اب الكفاءات وتوظيفها؛ واجلامعاتباستمرار، وأخرى تقوم بإعالنات يف دليل املدارس الكربى الستقط

.واملتاحف واجلمعيات تقوم بإعداد

ما تقرتحه أو تفرضه الكتب واملدارس واجلامعات على القراء واآلباء والطلبةتتوافق املعلومة مع :المعلومة .

.وأخرى عن املوضة،وأخرى عن أجهزة اإلعالم اآليل،كما جند جمالت تبيع املعلومات عن السيارات

األفكار:

قد متارسه السلطات العمومية أو املنظمات اليت ال ، وهذا األخري

حفيز على فرز النفايات وهي تعىن بأسباب خمتلفة جدا، كحمالت التخطيط العائلي والت،

لغرض إعادة التدوير، وثين السائقني عن شرب الكحول قبل السياقة ، أو السياقة بسرعة فائقة، أو استعمال 

.اهلاتف أثناء السياقة، أو ثين األفراد عن التدخني
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المنافع التسويقية-2-2

املسّوق حيمل منفعة عالية أو أكثر من املنافع مييل اجلمهور املستهدف إىل التبادل إذا كان العرض الذي يقدمه 

1:اآلتية

وغالبا ما . فسةيف املنفعة الشكلية لديها خصائص جتعلها مميزة عن املناالعروض العالية: الشكليةةفعالمن

مكونات عالية اجلودة أو عن استعمال أو مقادير، أو ناجتة عن استعمال مواد أولية، تكون هذه الفروق

ويف العديد من أصناف املنتجات، فإن خطوط املنتجات ذات السعر العايل . إنتاج عالية الكفاءةعمليات 

.والسيارات الفاخرة أحسن مثال عن ذلك، ألن لديها خصائص أكثرتقدم منفعة شكلية أكرب

،ريدها الزبائنالعروض العالية يف املنفعة الزمنية هي تلك اليت تكون متاحة ومتوافرة عندما ي:الزمنيةالمنفعة 

فمتاجر البقالة واملطاعم وجتار التجزئة اآلخرين الذين ،مبعىن أن هذه العروض متوافرة اآلن وليس الحقا

والعديد من الزبائن مستعدون لدفع نقود أكثر مقابل . يفتحون على مدار الساعة يقدمون منفعة زمنية استثنائية

.ض متوافرة يف أكثر األوقات مالءمةعروض متوافرة يف إطار زمين أقصر أو مقابل عرو 

العروض العالية يف املنفعة املكانية هي العروض املتاحة يف املكان املرغوب من قبل الزبائن، :المنفعة المكانية

أو املكان الذي يراد أن يكون ) كتوصيل البيتزا إىل املنزل(مبعىن يف أي مكان يكون فيه الزبون يف تلك اللحظة 

واملتاجر .وتوصيل األشياء إىل املنازل). توصيل األزهار إىل مكان العمل(لك اللحظات فيه العرض يف ت

، وآالت البيع، والتجارة االلكرتونية هي أمثلة عن منفعة املكان )سا24/سا24اليت تقدم خدمة (املالئمة 

.واملكانية يف آن واحد هي قيمة بشكل استثنائي لدى الزبائنالزمنيةوالعروض العالية يف املنفعة . اجليد

العروض العالية يف منفعة احليازة و . منفعة احليازة تتعلق بتحويل امللكية من املسوق إىل الزبون:منفعة الحيازة

واملسوقون غالبا ما يربطون خدمات . ألن املسوق جيعلها أسهل للحصول أو االكتساب،هي أكثر إشباعا

على سبيل املثال، متاجر األثاث اليت متنح شروطا ائتمانية سهلة . بسلع ملموسة لزيادة منفعة احليازةفيةإضا
1Ferrell O.C. ,Hartline M.O., Marketing strategy: Text and cases, 6 Edi., USA, South-Western, Cengage
Learning, 2014, p.12.



~ 9 ~

كما أن املنتجات الغالية الثمن كاملنزل أو . ،وخدمة التوصيل للمنزل

.تبادلاملصنع اجلديد، تتطلب ترتيبات مالية مقبولة إلمتام عملية ال

. النفسية متنح خصائص جتريبية ونفسية إجيابية جيدها الزبائن مرضيةفعةنالعروض العالية يف امل: المنفعة النفسية

السائدفاجلو. تقع غالبا ضمن هذه الفئة،فاألحداث الرياضية على سبيل املثال

ألنه قد يفتقر إىل ،وقد مينح العرض منفعة نفسية استثنائية. املشجعون لوجودهم يف اللعبة متنحهم منافع نفسية

على سبيل املثال، عطلة يف الشاطئ أو اجلبال قد متنح . الصفات أو اخلصائص التجريبية والنفسية السلبية

".عامل ديزين"،بائنمنفعة نفسية أكثر لبعض الز 

تطور مفهوم التسويق-3

التوجه باملنتج، و التوجه باملبيعات باإلنتاج، 1:احلديث تبلور بعد املرور بأربع مراحل هيمبفهومهإن التسويق 

.والتوجه بالتسويق،التوجه باملبيعاتو 

(Product orientation)التوجه باإلنتاج 

 :

تركز على زيادة اإلنتاج؛- 

مراقبة وتقليص التكاليف؛- 

.املبيعاتحجم احلصول على الربح من خالل - 

إن حقبة التوجه باإلنتاج حدثت يف الواليات املتحدة األمريكية من منتصف القرن التاسع عشر حىت 

. ،األربعينيات

.وهذا يعين إنكارا حلق الزبون يف االختيار،)من خالل اإلنتاج الشامل ملنتجات منطية(الكفاءة العالية يف اإلنتاج 

1Lancaster G, Massingham L., Essentials of Marketing Management, New York, Routledge, 2001, p.4
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املوظفني و املالية، (ؤسسة، مع وظائف أخرى ثانوية هو النواة املركزية يف املاإلنتاجوخالل هذه املرحلة، كان قسم 

والفلسفة األساسية للشركات املتوجهة باإلنتاج أن الزبائن سوف يشرتون أي سلعة متاحة إذا كان ). واملبيعات

ولكن التوجه باإلنتاج يف جمال األعمال يكون مناسبا يف املناخ االقتصادي الذي يفيض يف الطلب . سعرها معقوال

.رضعن الع

(Product orientation)التوجه بالمنتج 

: إن مضمون هذه الفلسفة هو ما يلي

؛"تبيع نفسها"املنتجات العالية اجلودة - 

الشركات تركز على حتسني ومراقبة اجلودة؛- 

".باجلودةاملنتجات املتسمة "حتدث زيادة أكرب يف الربح من خالل زيادة املبيعات النامجة عن - 

مع تركيز هذه الفلسفة على اجلودة، فإن اهلندسة كانت هي املسيطرة يف الواليات املتحدة األمريكية ويف أوروبا 

يف اململكة املتحدة بشكل خاص، خالل هذه الفرتة، االجتاه و . الغربية خالل سنوات اخلمسينيات والستينات

منصبا على تصميم وهندسة أحسن املنتجات وأن املسيطر بني العديد من الشركات املصنعة هو أن االهتمام كان

وهذا االجتاه أو املوقف الذي كان أساس التوجه . الزبون سوف يشرتي املنتجات اليت متت هندستها بشكل أحسن

.

يف اململكة املتحدة، يف أواخر اخلمسينيات وبداية الستينات، بدأت صناعة الدراجات النارية اليت كانت مسيطرة 

وكانت الشركات املتحدية هي الشركات . يف املاضي خبسارة حصصها يف السوق احمللية ويف أسواق الصادرات

يف خسارة الشركات الربيطانية هو الرئيسوالسبب.(Suzuki)" سوزوكي"و (Honda)" هوندا"اليابانية مثل 

ويف الواقع، كانت الدرجات النارية اليابانية األوىل أقل من ناحية اجلودة . والتصميماملستوى من زاوية اهلندسة

، فإن الدرجات اليابانية كانت اقل األدىنولكن باملقابل، بسبب املواصفات . والتصميم
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. والتشغيلالشراء مثنا يف

خبصائص غري متوافرة يف الدرجات الربيطانية وهو أن تشغليها يف ال

وهي خصائص ،مثل سلة حلمل سلع التسوق،تساخ، وابتكارات أخرىحتمي الراكب من األحوال اجلوية واال

.الدراجة النارية الربيطانيةامصممو أمهلها 

فالتوليف بني مواصفات هندسية أدىن مع تقليص . ولكن من الناحية التسويقية فقد كان اليابانيون على حق

جات اجلديدة راسوف يتقبل الداملستهلكالتكاليف واألسعار، مع تصميم منتج صديق للمستهلك يعين أن 

ناة اوذلك يعود ببساطة إىل مع،ويف غضون سنوات قليلة تضررت صناعة الدراجات الربيطانية بشكل كبري. بسرعة

.الصانعني الربيطانيني من التوجه باملنتج

ولكن املثال السابق ال يعين إنكارا ألمهية التصميم اجليد واهلندسة اجليدة للمنتجات، اللذان يساندمها تأمني 

أيامنا هذه أكثر اهتماما ففي الواقع، ورغم كل شيء، فإن الزبائن يف. املراقبة على اجلودةوإجراءاتصارم للجودة 

املشكلة مع مقاربة التوجه باملنتج أنه ليس كل الزبائن يرغبون أو قادرون على حتمل أعباء اجلودة نولك. باجلودة

واألكثر أمهية أن هذا التوجه يؤدي إىل ما يسمى بقصر النظر التسويقي، وذلك بالرتكيز على هندسة . األحسن

.قية للزبائن واملنافع اليت يبحثون عنهااملنتج عوضا عن احلاجات احلقي

(Sales orientation)التوجه بالمبيعات 

:تقرتح ما يليهذه الفلسفة

تؤكد على تصفية املخزون؛- 

التنزيالت والرتويج العدوانيني؛- 

.الربح من خالل املبيعات السريعة واألحجام الكبرية- 

" هنري فورد"عندما أدخل 1913اإلنتاج الشامل يف الواليات املتحدة األمريكية يف سنة وبدأ 
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(Henry Ford) منوذج وهو " فورد"سيارة إنتاجنظاما جديدا على خط(T) وأصبح قادرا على تقليص سعر

وقد ظهرت تقنيات اإلنتاج الشامل يف الواليات املتحدة األمريكية على نطاق واسع أوال، مث . الوحدة بشكل معترب

.تبعتها الحقا أوروبا الغربية

يف أواخر العشرينيات من القرن العشرين وسنوات الثالثينيات شهدت الواليات املتحدة األمريكية عجزا يف

هذا االخنفاض يف الطلب . ويف أوربا الغربية، حدثت هذه الظاهرة بعد احلرب العاملية الثانية. الزبائن منه يف السلع

اإلعالنوأدى بالعديد من الشركات إىل تبين التوجه باملبيعات من خالل الرتكيز على ،املنافسةأدى إىل زيادة

.يخصوالبيع الش

الفلسفة األساسية تفرتض كانت وهنا،  . املستويات العالية للمخرجاتبتتعلقواملسألة األساسية لإلدارة كانت 

وباملقابل، حىت ولو كان الزبائن راغبني . على الشراءإرغامهمأن الزبائن بالطبيعة ال يرغبون بالشراء وهو ما يتطلب 

.يف الشراء فهناك الكثري من املوردين

لوضعية اليت كانت سائدة يف الواليات املتحدة األمريكية خالل سنوات الثالثينات من القرن العشرين هذه هي ا

اإلنتاجيةيف الطاقة 

ويف ،سنوات الثالثينات من القرن املاضيوالذي صاحبه االخنفاض يف الطلب الذي يعود إىل الركود االقتصادي يف

.والذي كان نامجا عن احلرب العاملية الثانية،

متت ممارسة أحسن تقنيات البيع يف الواليات املتحدة وأوروبا الغربية، والعدد األكرب منها  هذه الفرتاتوخالل

واليت ما تزال موجودة إىل يومنا  هذا يف هذه ،زيه وغري أخالقي، وهو ما ساهم يف تلويث صورة البائعكان غري ن

ولكن على الرغم من أن عددا قليال من الشركات ال زالت متارس التوجه باملبيعات، إال أن املستهلكني يف . الدول

.ستهلكنيذلك يعود بشكل واسع إىل حركات املهذه الدول حمميون اآلن بالقانون من تقنيات البيع املشبوهة، و 
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(Marketing orientation)التوجه بالتسويق 

ومن املهم تلبية . يف الشركات املتوجهة بالتسويق، فإن التخطيط واختاذ القرارات يرتكز على حاجات الزبون

ف مجيع املوظفني يف املنظمة، حاجات الزبون من خالل جمموعة من األنشطة املتناسقة مبا يف ذلك تصرفات ووظائ

بعبارات أخرى، التوجه التسويقي يتطلب من كل فرد يف املنظمة أن . 

وقد أدت املعرفة املتزايدة باحلاجة إىل . األفراد العاملني يف وظيفة التسويق فقطيكون متوجها باملستهلك وليس 

.حاجة الزبون إىل زيادة االهتمام بالتسويق الداخليإشباع

رائها عوضا عن تلك واملؤسسات املتوجهة بالتسويق هي اليت تنتج السلع واخلدمات اليت يرغب املستهلكون بش

وعندما  تنتقل املؤسسة من التوجه باملبيعات إىل التوجه بالتسويق، فإن ذلك ال يعين . اليت ترغب املؤسسة بإنتاجها

تغيري عنوان الوظيفة من مدير املبيعات إىل مدير التسويق، وإمنا يتطلب ذلك ثورة يف طريقة ممارسة املؤسسة 

ة البيع، ودراسة حديد حاجات الزبائن، مث تقوم بعملية اإلنتاج، وبعدها بعمليألنشطتها؛ أي أن املؤسسة تبدأ بت

وهناك من خيلط بني البيع والتسويق، ففي حني أن البيع يبدأ بعد عملية . سلوك املستهلكني بعد عملية البيع

ع يهتم حباجة البائع إىل اإلنتاج، فإن التسويق يبدأ قبل عملية اإلنتاج وميتد إىل ما بعد عملية البيع، كما أن البي

لة لتحقيق أهداف يحتويل منتجاته إىل نقود، يف حني أن التسويق يهتم بتلبية حاجات الزبائن ويعتربها وس

.املؤسسة

ويشدد التوجه التسويقي على أن جناح املؤسسة مرتبط بتطوير القيمة وتروجيها وتسليمها للزبائن املستهدفني بطريقة 

ويؤكد التوجه التسويقي أيضا على املسؤولية االجتماعية للمؤسسة، أي أن تعمل على . سنيأكثر فعالية من املناف

.
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التخطيط االستراتيجي للتسويق: الثانيالفصل 

يسريا، وذلك نظرا ايف إمتام عملية التبادل اليت تليب حاجات الزبائن وحتقق أهدافها مل يعد أمر املنظمةإن جناح 

، واليت تتسم على العموم بوجود منافسة شديدة، وعوامل بيئية أخرى املنظماتللبيئة اليت أصبحت تعمل فيها 

ظل هذه الظروف أصبح لزاما على تتغري باستمرار، حبيث أصبح التغري هو الثابت الوحيد يف هذه البيئة، ويف

بتحقيق للمنظمةأن تتبىن التخطيط االسرتاتيجي، الذي يأخذ بعني االعتبار هذه التغريات، ويسمح املنظمة

.أهدافها

.اإلسرتاتيجيةويف هذا الفصل سوف نتطرق إىل تعريف التخطيط االسرتاتيجي ومستويات إعداد اخلطط 

ومستوياتهتعريف التخطيط االستراتيجي-1

مجيع األنشطة اليت تؤدي إىل تطوير الرسالة التنظيمية الواضحة، : "ويعرف التخطيط االسرتاتيجي على أنه

1".واألهداف التنظيمية، واالسرتاتيجيات املالئمة لتحقيق أهداف املنظمة

ويوضح التعريف السابق أن املهام األساسية للتخطيط االسرتاتيجي هي تطوير رسالة املنظمة، وحتديد األهداف 

، كما يتضمن التخطيط اليت تصبوا إليها، وكذلك االسرتاتيجيات اليت سوف تتبعها لتحقيق هذه األهداف

.تنفيذهااالسرتاتيجي إعداد خطط عمل لتنفيذ االسرتاتيجيات ومتابعة ومراقبة

وتتم عملية التخطيط االسرتاتيجي على العموم على ثالثة مستويات، وتؤدي إىل إعداد ثالثة أنواع من اخلطط 

اخلطط اإلسرتاتيجية لوحدات األعمال، و اخلطة اإلسرتاتيجية للمنظمة، : وهي،اليت تتوافق مع هذه املستويات

.إلسرتاتيجية التسويقيةاخلطة اومن بينهاواخلطط اإلسرتاتيجية الوظيفية

1Peter  J. P. , Donnelly J .H. Jr., Marketing Management: Knowledge and Skills, 11 Edi., New York, Mc Grow Hill,
2013, p.7
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للمنظمةإعداد الخطة اإلستراتيجية-2

هي مثرة التخطيط االسرتاتيجي على مستوى املنظمة، وهي من مهام اإلدارة العليا اخلطة اإلسرتاتيجية للمنظمة

توزيع ، و اإلسرتاتيجيةاختيار وحدات أعماهلا ، و حتديد رسالة املنظمة1:وجملس اإلدارة، وهي تتضمن القرارات اآلتية

.حتديد فرص النمو، و املوارد بني خمتلف هذه الوحدات

تحديد رسالة المنظمة-2-1

رسالة املنظمة هي عبارة عن بيان حيدد سبب وجود املنظمة، وجيب أن تصاغ الرسالة بشكل يسمح للمنظمة 

غريت يف (Amazon.com)منظمةعلى سبيل املثال، فإن . باستغالل الفرص والتأقلم مع تطور األسواق

، لكي يتيح هلا ذلك بيع "أكرب متجر إلكرتوين يف العامل"إىل " أكرب مكتبة إلكرتونية يف العامل"بيان رسالتها من 

.منتجات أخرى غري الكتب

اليت هي القيمماو من هم زبائننا؟و هي مهنتنا؟ما:اآلتيةاألسئلةويتطلب حتديد رسالة املنظمة اإلجابة على 

كيف جيب أن تكون؟و كيف ستصبح مهنتنا؟و حنملها هلم؟

.إن رسالة املنظمة يتم تروجيها داخليا وخارجيا

ملوظفني وخارجيا لدى الزبائن واملسامهني واملؤسسات املالية واملوردين واملوزعني وا.حنو حتقيق األهداف املشرتكة

.املنظمةيف احملتملني واهليئات احلكومية وكل األطراف األخرى ذات املصلحة 

:ولكي تكون الرسالة مفيدة جيب أن جتمع اخلصائص اخلمس اآلتية

جيب أن تركز على أهداف حمددة.

 املنظمة بالشكل الذي يسمح بتوجيه املوظفني يف قرار بجيب أن تعرب عن السياسات والقيم اخلاصة.

1Kotler  Ph., Keller., Manceau D., Op. Cit., p.45-51
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القطاع الذي تنشط فيه : املنظمة، والذي يشملهجيب أن حتدد احلقل التنافسي الذي تتدخل في

هي لكها، وقطاعات الزبائن املستهدفني، ومامتها، والكفاءات واملهارات اليت تعرضواملنتجات اليت 

.ة اجلغرافية اليت تغطيهاحهي املساوما،العمليات اليت ت

 رؤية على املدى البعيد، فبيان الرسالة جيب أن يبقى وال يتغري إال يف احلالة الضرورةجيب أن تتضمن.

جيب أن يكون خمتصرا وسهل التذكر.

حديد وحدات األعمال اإلستراتيجيةت-2-2

السيارات : على سبيل املثال. غالبا ما حتدد املنظمات وحدات أعماهلا أو ميادين نشاطها عن طريق املنتجات

النسيج، ولكن جيب أن يعرب عن النشاط كعملية لتلبية حاجات الزبائن، ألن املنتجات والتكنولوجيات هي أو

" شركة برتول: "،هكذ.أشياء عابرة، يف حني أن احلاجات األساسية باقية

: "شركة متخصصة يف الطاقة"

". مؤسسة ملعاجلة املعلومات: "" صانع ألجهزة الكمبيوتر"

واملؤسسات الكربى غالبا ما تكون لديها العديد من وحدات األعمال املختلفة نسبيا، واليت تتبع اسرتاتيجيات 

(Strategic Business Units).شكل وحدات أعمال إسرتاتيجيةوهذه الوحدات تنظمها يف. خاصة

:

تتوافق مع وحدة أو جمموعة من وحدات األعمال املرتبطة بعضها ببعض، وميكن أن تكون موضوع )1

.ن وحدات أخرىعختطيط مستقل 

2(.

.ومكلف بالتخطيط والرقابة على العوامل اليت تؤثر على رحبيتها،لديها مسؤول حمدد بوضوح)3
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ويسمح حتديد وحدات األعمال اإلسرتاتيجية بالتمييز بني وحدات ميكن أن تكون لديها إسرتاتيجيتها ومواردها 

وأخرى حتمل مستقبال واعدا، وهذا ما 

.يتيح للمنظمات أن ختصص مواردها ختصيصا أمثال

على وحدات األعمال اإلستراتيجيةتخصيص الموارد-2-3

وتوجد العديد . بعد حتديد وحدات األعمال اإلسرتاتيجية، يتوجب على إدارة املنظمة أن تقرر ختصيص املوارد

افظ، واليت ميكن أن تساعد على اختاذ هذا النوع من القرارات، مثل مبصفوفات احملمن النماذج، واليت تدعى 

اليت تسمح بتصنيف كل وحدة أعمال إسرتاتيجية حسب جاذبية السوق وامليزة اليت (Mc kinsey)مصفوفة 

حبسب اليت تصنف الوحدات (BCG)ويوجد منوذج آخر وهو مصفوفة جمموعة بوسطن اإلسرتاتيجية . 

.احلصة السوقية النسبية ملنظمة ومعدل منو السوق

قرارات االستثمار يف وحدات األعمال اإلسرتاتيجية بناء على 

يف البورصة بوجود وحدة األعمال اإلسرتاتيجية أو من ملنظمةاعلى حتليل القيمة بالنسبة للمساهم، وعلى قيمة 

.

تقييم فرص النمو-2-4

وميكن . يتضمن تقييم فرص النمو تطوير أنشطة جديدة، أو حذف بعض األنشطة املوجودة أو تعديل حجمها

ويتعلق نظمةايل للمشاط احلنمو املكثف واملرتبطة بالنفرص ال: وهي،للمنظمة استغالل ثالثة أنواع من فرص النمو

، واليت املنظمة

.نظمةميكن متييزها عن فرص النمو بالتنويع الذي يتحقق خارج جمال النشاط احلايل للم
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النمو المكثف.أ

سوق املوضحة يف /تصنيفا خاصا السرتاتيجيات النمو من خالل مصفوفة منتج)Igor Ansoff(اقرتح 

.)1(الشكل 

(Ansoff)مصفوفة )1(الشكل 

منتجات حالية                    منتجات جديدة

أسواق حالية 

جديدةأسواق 

تطوير منتجات-3التوغل يف السوق-1

تنويع -4التوسيع يف السوق-2

Source : Kotler Ph. ,Keller K., Manceau D., Marketing Management, 14 Edi., Paris, Pearson, 2012, p.49.

.تطوير املنتجات، والتنويعو توسيع السوق، و التوغل يف السوق، : أربع اسرتاتيجيات للنمو)1(يظهر الشكل 

املنظمةيف هذه احلالة، تسعى :التوغل في السوق

 .

.وميكنها أيضا أن تسعى جلذب زبائن املنافسني، أو أيضا إقناع غري املستهلكني للمنتج بشرائه

املنظمةهذه احلالة، تطرح يف: توسيع السوق

خالل متديد أسواقها جهويا، وطنيا أو دوليا، وميكنها أيضا جذب قطاعات جديدة من خالل تطوير منتجات 

.معّدلة  أو باستعمال قنوات توزيع جديدة

يف هذه احلالة إىلملنظمةتسعى ا: تطوير المنتجات

.موجهة لألسواق املستهدفة احلالية
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التكامل اخللفي، والذي يتضمن سيطرة أحسن : ويتضمن ثالثة إمكانات، وهي: النمو بالتكامل.ب

. . على مورديها أو شرائهانظمةللم

.

.وإذا كانت اإلمكانات اليت يعرضها التكامل غري كافية دائما، عندئذ جيب التنويع

فرصة واعدة وجذابة جدا خارج وحدات األعمال لوتكون هذه اإلسرتاتيجية مالئمة :النمو بالتنويع.ج

. احلالية

.التنويع الرتكيزي، والتنويع األفقي، والتنويع التجميعي:جد ثالث أنواع من مقاربات التنويع هيو وت

أو وتتضمن الدخول يف نشاطات جديدة تسمح بوجود انسجامات تكنولوجية :التنويع التركيزي

.تسويقية، حىت وإن كانت تتوجه إىل قطاعات جديدة من الزبائن

الزبائن نفسهم، حاجات ويتضمن الدخول يف نشاطات جديدة قادرة على تلبية :التنويع األفقي

.املستوى التكنولوجيحىت ولو مل تكن هلم عالقة إطالقا باملهنة احلالية على 

ويتضمن الدخول يف أنشطة جديدة ليس هلا إال عالقة ضعيفة بالتكنولوجيا، :التنويع التجميعي

.املزيج أو الزبائن احلالينيأو 

تقليص أو التخلي عن أنشطة قديمة.د

هؤالء على ، بينما جيب أن يركزنظمةاألنشطة اليت ضعفت تستهلك الكثري من وقت وطاقة املسؤولني عن امل

.ولذلك جيب معرفة تقليص املوارد املخصصة هلا، وأحيانا، ترك هذه األنشطة. فرص النمو

إعداد الخطة اإلستراتيجية لوحدة األعمال-3

1:مراحل هيجمموعةإن إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية لوحدة األعمال يتضمن 

1Kotler Ph. , Keller K.., Manceau D., Op.cit.,pp.54-62
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رسالة وحدة األعمال-3-1

القطاع، و بعد حتديد رسالة املنظمة، جيب على كل وحدة أعمال أن حتدد رسالتها اخلاصة بداللة السوق، 

وحتدد رسالة وحدة األعمال اإلسرتاتيجية األهداف املتبعة بشكل أدق من . التكنولوجيا والتغطية اجلغرافيةو 

.األهداف العامة للمنظمة

الفرص والتهديداتو نقاط الضعف، و نقاط القوة، : (SWOT)تحليل -3-2

وهو اختصار لألحرف األوىل (SWOT)يتم حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية للمنظمة وفقا لنموذج 

(Opportunities)، الفرص (Weaknesses)، نقاط الضعف (Strengths)نقاط القوة : للكلمات

.(Threats)والتهديدات 

)والتهديداتالفرص (التحليل الخارجي .أ

إن حتديد رسالة وحدة األعمال سيساعد اإلدارة على حتديد طبيعة البيئة اليت جيب مالحظتها، حيث جيب 

القانونية واالجتماعية اليت هلا و السياسية، و التكنولوجية، و االقتصادية، و البيئة الدميوغرافية، (حتليل البيئة الكلية 

، مع حتديد كل الظواهر )قنوات التوزيع واملوردينو املنافسني، و الزبائن، (ئية والبيئة اجلز ) تأثري على وحدة األعمال

وجيب حتديد االجتاهات احلالية هلذه العوامل وحتديد الفرص والتهديدات اليت . القادرة على التأثري يف نشاطها

.حتملها للمنظمة

. التأثري بشكل إجيايب على نشاطها أو رحبيتهاوالفرصة بالنسبة للمنظمة تتوافق مع ظاهرة خارجية قادرة على 

واحتمال جناح املنظمة يف استغالهلا ) ضعيفة، عالية(درجة جاذبيتها : وميكن قياس الفرصة وفقا لبعدين مها

أما التهديد فهو مشكلة يطرحها اجتاه سليب أو اضطراب للبيئة، والذي يؤدي إىل تدهور يف ) ضعيف، عال(

درجة تأثريه : وميكن قياس التهديد أيضا وفقا لبعدين مها. االستجابة املالئمةوضعية املنظمة يف غياب

).ضعيف، عال(واحتمال حتققه ) ضعيفة، عالية(
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)نقاط القوة ونقاط الضعف(التحليل الداخلي .ب

كل وحدات األعمال جيب تقييمها دوريا بداللة نقاط القوة ونقاط الضعف، حيث يتم فحص الكفاءات 

يط أداء كل عامل من وتنق) املوارد البشريةو الية، واملنتاج، واإلتسويق، ال(الت أو امليادين املختلفة 

، ولكن هذه العوامل )مقياس ليكرت املكون من مخس درجات مثال(ربة عن كل جمال على مقياس العوامل املع

نهاية هو األداء املرجح هلذه العوامل، ختتلف يف درجة أمهيتها، أي جيب أن تكون هلا أوزان، وما يؤخذ به يف ال

.وهو ما يسمح يف األخري بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف وحدة األعمال

املالئم الحقا القيام بتشخيص حيدد النقاط من و .يكون يف الغالب شامال (SWOT)حتليل :التشخيص-3-3

لتحديد الرهانات الكربى املطروحة؛ أي هل نقاط القوة األساسية للتحليلني الداخلي واخلارجي، مث املواجهة بينهما 

نظمةستسمح للم

توفرها هذه البيئة؟الفرص اليت

صياغة األهداف-3-4

: هيالشائعةواألهداف . بعد إمتام املراحل السابقة، يكون الفريق املكلف بوحدة األعمال بصدد حتديد األهداف

بناء الصورة و تقليص املخاطر، و التوغل يف أسواق جديدة، و زيادة احلصة السوقية، و منو رقم األعمال، و الرحبية، 

.لتحقيق هدف واحدنظمةومن النادر أن تسعى امل. واالبتكار

:وحىت تكون األهداف مفيدة وميكن إدماجها يف نظام إدارة باألهداف، فإن هذه األهداف جيب أن تكون

على سبيل املثال، هدف زيادة الرحبية ميكن بلوغه من خالل زيادة األرباح أو بتقليص رأس املال :مرتبة

ورقم األعمال ينتج من ضرب حجم املبيعات يف . والربح نفسه ينتج عن رقم األعمال والتكاليف. املستثمر

.فإتباع هذا اإلجراء يسمح بالتحديد الدقيق لألهداف أكثر فأكثر. السعر
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ماغري كاف على اإلطالق، بين" زيادة رحبية املنتجات"فالتصريح بأنه جيب . إىل أقصى حد ممكن:كمية

.يعّد أكثر وضوحا" يف عامني%15تطوير رحبية املنتجات ب : "التحديد كاآليت

ولذلك فإن االختيار النهائي خميب لآلمالن حتديد هدف للرحبية الذي يستحيل بلوغه إ:واقعية ،

.نظمةأن يتم انطالقا من حتليل الفرص املتاحة يف السوق وللموارد الداخلية للملألهداف جيب 

جتد التوازن أنجيب نظمةأن تصل إىل احلالة املثلى جلميع األهداف، فكل منظمةال ميكن للم:متناسقة

هداف املالية األو ،تطوير أسواق جديدةأوالتوغل يف األسواق احلالية ، و بني اهلامش الوحدوي واحلصة السوقية

النمو وتقليص املخاطر، فكل هدف من هذه األهداف يستدعي و واألهداف اليت هلا طابع غري رحبي، 

.إسرتاتيجية تسويقية خمتلفة

صياغة اإلستراتيجية-3-5

وميكن للمسؤولني عن .إذا كانت األهداف حتدد نقطة الوصول، فإن اإلسرتاتيجيات حتدد املسار لبلوغها

.وبالتايل حتقيق أهداف املنظمة،األعمال تبين االسرتاتيجيات اآلتية لتحقيق أهداف هذه الوحداتوحدات 

(Porter)االستراتيجيات العامة لبورتر-أ

ثالث اسرتاتيجيات عامة كربى اليت تشكل نقطة انطالق جديدة (Michael Porter)حدد مايكل بورتر

:للتفكري االسرتاتيجي، وهي

 السيطرة بالتكاليفإستراتيجية:

اليت ختتار هذه نظمةوامل. عرض أسعار أدىن من أسعار املنافسني، وبالتايل احلصول على حصة سوقية أعلى

.اإلنتاج والتوزيع املاديو التموين، و 

بتطوير منتجات أحسن أداء من نظمةوتتضمن هذه اإلسرتاتيجية أن تقوم امل: ستراتيجية التمايزإ

وتتطلب هذه االسرتاتيجيات وجود كفاءات . أساس معايري هلا قيمة لدى جزء كبري من السوقمنافسيها على

.التصميم، ومراقبة اجلودة والتسويقو يف جمال البحث والتطوير، 
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إستراتيجية التركيز :

لتحديد احلاجات اخلاصة هلذه القطاعات، مث تقوم بتطبيق إسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف نظمةحيث تسعى امل

.أو التمايز يف إطار القطاع املستهدف

اليت تكون قادرة على نظمةتتبع اإلسرتاتيجية نفسها جمموعة إسرتاتيجية، واملاليت املنظماتوتشكل جمموعة 

.تطبيق هذه اإلسرتاتيجية بشكل أفضل هي اليت تتحصل على أحسن النتائج

التحالفات اإلستراتيجية-ب

مع حتالف ال ميكنها أن تصبح أو تبقى رائدة يف السوق دون تشكيل انظماتتدرك امل

:وقد تتجلى التحالفات اإلسرتاتيجية يف جمال التسويق يف أربعة أنواع. منظمات

رتاخيص إىل المن يف هذا اإلطار ميكن إجراء عدة ترتيبات، ابتداء:تحالفات المنتج أو الخدمة

.املنتجات اليت ميكن إطالقها بشكل مشرتك

أشكاال خمتلفة كاإلعالن الذي يذكر عالمة الشريك، أو حىت اإلعالن وقد تأخذ:تحالفات الترويج

املشرتك الذي يروج ملنتجات العالمتني، أو توزيع عينات جمانية مع منتجات الشريك، وأن يكون احلصول 

.على منتج ما مرتبط بشراء منتج الشريك

أخرىظمةننظمةميكن للم:تحالفات اإلمداد.

األسعار لبعضهمامنظمتانوذلك بأن ختفض :تحالفات التسعير.

.
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عداد الخطة اإلستراتيجية للتسويقإ-4

1:ما يلييتضمن إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للتسويق 

الوضعية الحاليةوتشخيصتحليل-4-1

كما أن نقطة البداية يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية على مستوى املنظمة أو على مستوى وحدات األعمال 

هي حتليل الوضعية احلالية، واليت أيضاللتسويقاإلسرتاتيجيةإن نقطة البداية يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية، ف

وبعد ذلك جيب . (SWOT )تتضمن حتديد الفرص والتهديدات، ونقاط القوة ونقاط الضعف وفقا لنموذج 

وحيدد كيفية استغالل الفرص ومواجهة أو جتنب ،على املنظمة إعداد التشخيص الذي يلخص حتليل الوضعية

.التهديدات باالستناد على نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف

التسويقيةصياغة األهداف -4-2

. إن األهداف التسويقية مشتقة عادة من أهداف وحدة األعمال، وهي بدورها مشتقة من أهداف املنظمة

واألهداف التسويقية كغريها من األهداف يف املستويات األعلى جيب أن تكون حمددة وقابلة للقياس، وحمددة زمنيا 

.وأن تكون واقعية

:وتعترب األهداف التسويقية مهمة لسببني

.حتقيقهنظمة

فيذ اخلطة بتقييم أدائها احلايل يف مرحلة التقييم والرقابة على تناملنظمة

. نظمة

1Kotler Ph., Dubois B., Manceau D., Op. Cit., pp.122-125
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التسويقيةاإلستراتيجيةإعداد -4-3

وحتديد املكانة ،واختيار القطاع أو القطاعات املستهدفة،إعداد اإلسرتاتيجية التسويقية تقسيم السوقتضمن ي

1.الذهنية

تجزئة السوق إلى قطاعات-4-3-1

هلا أحيانا باالستجابة جلميع هذه احلاجات وهو ما يستوجب عليها اللجوء إىل عملية جتزئة السوق إىل جمموعة 

املعايري اجلغرافية واملعايري االقتصادية واملعايري الثقافية من القطاعات بناء على معيار أو جمموعة من املعايري، مثل

.واالجتماعية واملعايري السيكوغرافية واملعايري السلوكية

وجيب أن تؤدي هذه العملية إىل استخراج قطاعات سوقية متجانسة داخليا ومتباينة خارجيا فيما يتعلق 

.ليها ويسمح هلا بتحقيق نتائج أفضل

استهداف القطاعات السوقية-4-3-2

بعد حتديد املنظمة للقطاعات السوقية، فإنه ميكنها اختاذ القرار بالتعامل مع قطاع أو أكثر من تلك القطاعات 

قطاع أو أكثر ويطلق على عملية تقييم القطاعات السوقية من حيث اجلاذبية واختيار. اليت يتكون منها السوق

قد تستهدف القطاعات ذات الرحبية احملتملة  األعلى أو ذات نظمةفامل. خلدمته بعملية استهداف السوق

ذات املوارد احملدودة قد تقرر خدمة القطاع واحد أو بعض نظمةعلى سبيل املثال، فإن امل. معدالت النمو املرتفع

ات، إال أن العائد أو الرحبية املتوقعة تعد مرتفعة ــتقيد املبيعورغم أن هذه اإلسرتاتيجية قد . القطاعات اخلاصة

ة ـــــــــة الفاخرة، أو عالمــــللسيارات الرياضي) Porche(ة ــــــا عالمـــــــــــــــــللغاي

102-100.صص،2005الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي، التسويق املعاصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية،ثابت عبد 1
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)Rolls-Royce( .مرتفعة نسبيا خدمة عدة قطاعات من الزبائن وهي وقد تقرر املنظمة اليت متتلك موارد

). (Procter & Gambleاملنتجة للمنتجات ذات االستهالك الواسع نظمةاإلسرتاتيجية املعتمدة من قبل امل

تحديد المكانة الذهنية-4-3-3

بعد أن تقرر املنظمة أي القطاعات جيب الرتكيز على خدمتها، فإنه جيب عليها أن حتدد املكانة أو الوضعية 

فحىت يكون للزبائن مربرا . اليت جيب أن تشغلها يف أذهان الزبائن يف تلك القطاعات باملقارنة مع املنتجات املنافسة

لشراء منتج املنظمة عوضا عن املنتجات املنافسة جي

.املنتجات املنافسة، مثل اجلودة واألمان والتصميم والتعمري واخلدمة

)التنفيذ(صياغة خطة العمل -4-4

املوازنة، : واليت ترتكز على ثالثة عناصر هي،التسويقية جيب ترمجتها إىل خطة عملاإلسرتاتيجيةبعد إعداد 

.واملزيج التسويقي، وإجراء توزيع املوازنة بني عناصر املزيج

)املزيج التسويقي و  Mix Marketing)عن جمموعة من األدوات التسويقية اليت تقوم املؤسسة مبزجها هو عبارة

األدوات ميكن جتميعها يف أربع جمموعات يطلق عليها وهذه .لتحقيق االستجابة املرغوبة يف أسواقها املستهدفة

"Four Ps :" أي إسرتاتيجية املنتج(Product Strategy) وإسرتاتيجية السعر(Price Strategy)

1.(Promotion Strategy)وإسرتاتيجية الرتويج (Place Strategy)وإسرتاتيجية املكان 

إلشباع حاجات ورغبات الزبائن يف أسواقها نظماتتعرضها املويقصد باملنتج السلع أو اخلدمات اليت 

أما السعر فيعكس القدر . اخل...منزلية واخلدمات املصرفية والفندقيةالكهرو السيارات واألجهزة : مثل،املستهدفة

من األموال اليت جيب على الزبون دفعه من أجل احلصول على املنتج أو االستفادة من اخلدمة، وفيما يتعلق 

باملكان، فإنه يشمل كافة األنشطة اليت تساعد على تدعيم إتاحة املنتج للزبائن املستهدفني، مثل منافذ البيع 

وأخريا، فإن عنصر الرتويج يتضمن  . اململوكة للمنتج والوكالء والتجار، باإلضافة إىل أنشطة النقل والتخزين وغريها

102.املرجع نفسه، ص1
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مام وإثارة الرغبة، وحث الزبون على شراء املنتج وحتقيق الرضا كافة األنشطة اليت تعمل على تنمية اإلدراك واالهت

اإلعالن، والبيع الشخصي، وتنشيط املبيعات : عنه، أو اليت تعمل بشكل عام على حتقيق االستجابة املرغوبة، مثل

.والعالقات العامة

أو الغالب مع نسبة من رقم األعمال، تتوافق يفلتنفيذ اخلطة التسويقية وقد تقوم املنظمة بإعداد موازنة إمجالية 

.أو بناء على األهداف اليت تريد املنظمة حتقيقها،بناء على موازنة املنافسني

وتتضمن خطة العمل أو التنفيذ حتديد ما الذي جيب عمله بالنسبة لكل متغري من متغريات املزيج التسويقي  

.لتنفيذ هذه املهام، وحتديد املسؤولني عن أداء هذه املهاموبأي وسيلة وبأي موازنة، وحتديد املواعيد الزمنية

التنفيذ والرقابة-4-5

أوال املنظمة وجيب على .رقابة على تنفيذ اخلطة التسويقيةتتضمن املرحلة النهائية تنظيم عمل قسم التسويق وال

ات املهام، ولكن يف املنظميف املنظمات الصغرية قد يكفي شخص واحد ألداءو . تصميم ووضع التنظيم املالئم

الذي يقوم بالتنسيق بني خمتلف مصاحل القسم ويدافع عن وجهة و ير للتسويق أو مدير جتاري، ديوجد مالكبرية

.نظر التسويق يف اجتماعات اإلدارة العامة

هما كان وهذا مويتوجب على مسؤول التسويق ليس فقط تنفيذ اخلطة التسويقية، وإمنا الرقابة على نتائجها،

الرقابة على اخلطة التسويقية السنوية، : من الرقابة وهي أنواعوميكن التمييز بني أربع .موقعه يف السلم الوظيفي

.اإلسرتاتيجيةوالرقابة اإلنتاجيةوالرقابة على الرحبية والرقابة على 

التخطيط االسرتاتيجي على مستوى وظيفة التسويق إىل إعداد خطط تسويقية مكتوبة، واليت وتؤدي عملية

وتعرف اخلطة التسويقية . تعترب كخارطة طريق لتنفيذ اإلسرتاتيجية التسويقية، وبالتايل حتقيق األهداف التسويقية

وثيقة مكتوبة تقدم خمطط عمل أو موجزا عن األنشطة التسويقية للمنظمة مبا يف ذلك التنفيذ وتقييم : "عل

.1"األنشطة التسويقية

1Ferrell O. C., Hartline M. D., Op. Cit., p.29
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.)1(وتتضمن اخلطة التسويقية احملتويات الواردة يف اجلدول 

محتوى الخطة التسويقية: )1(الجدول 

الّدورالجزء
الملخص اإلداري 
وجدول المحتويات

ويسمح لقادة املؤسسة بفهم احملاور الكربى . يشتمل امللخص التنفيذي على التوصيات األساسية
املنطق الضمين للقرارات وتفاصيل التوصيات . وجدول احملتويات يوضح مضمون اخلطة. للخطة

.الالحقة
السوق، املنافسة، املوزعني، البيئة الكلية، (يلخص املعطيات األساسية املرتبطة بالبيئة اخلارجية تحليل الوضعية

). املبيعات، احلصص السوقية، التكاليف، الرحبية، التصرفات املنجزة(والبيئة الداخلية ) املوردين
وتتجلى يف شكل حتليل للفرص والتهديدات اخلارجية، وكذلك نقاط القوة ونقاط ضعف املؤسسة 

).SWOTحتليل (
ويتضمن مواجهة اخلالصات األساسية لالتشخيص

.املؤسسة والفرص اليت جيب اغتنامها
.هذا اجلزء حيدد األهداف اليت تقرتح املؤسسة بلوغها بداللة املبيعات، احلصة السوقية والرحبيةاألهداف

اإلستراتيجية
التسويقية

لبلوغ األهداف، وخاصة القطاعات السوقية حيدد اخليارات األساسية اليت اختذت يف جمال التسويق 
وحيدد أيضا إسرتاتيجية العالمة التجارية والتسويق . للمنتجاتاملكانة الذهنية املستهدفة و 

.بالعالقات
بني بالنسبة لتنفيذ كل إسرتاتيجية من اسرتاتيجيات املزيج التسويقي ما الذي سيتم فعله حتديدا، تخطط التصرف

.وسيلة وأي موازنةمىت، من قبل من، بأي
جدول النتائج 

المتوقعة
. يبني التوقع الكمي للنتائج املتوقعة بداللة املبيعات واملوازنات، وهذا لكل شهر ولكل منتج

من خالل إعداد كمية املنتجات اليت جيب بيعها ) النقطة امليتة(ويتضمن حسابا لنقطة التعادل 
.لتحقيق الرحبية على االستثمارات املنجزة

وتستعمل عادة جمموعة من مؤشرات الفعالية جممعة يف لوحة . حيدد كيفية متابعة تنفيذ اخلطةأنظمة الرقابة
القيادة التسويقية، واليت تسمح بالتحديد السهل لالحنرافات بني النتائج والتوقعات، وحتديد 

شهر أو ثالثة أشهر يف وعادة، النتائج املتحصل عليها واملوازنات املنفقة يتم حتليلها كل . 
.

Source: Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Marketing Management, 14 Edi., Paris, Pearson, 2012, p.63.
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البيئة التسويقية: الفصل الثالث

. تعد املنظمة نظاما مفتوحا يؤثر ويتأثر 

عندما خمرجاته إجيابية، أي عندما يقدم منتجات تساهم يف حتسني وضعية اجلماهري املستهدفة والبيئة، ويؤثر سلبا

ويتأثر إجيابا .بيئةتكون خمرجاته سلبية، أي عندما ميارس أنشطة تؤدي إىل تدهور وضعية اجلمهور املستهدف وال

عندما يتلقى مدخالت نوعية من هذه البيئة وعندما تقدم له فرصا تسمح له بتحسني أدائه، ويتأثر سلبا عندما 

ولذلك جيب على املنظمة أن تتابع وتراقب ؛وجودهى

.والعمل على التكيف معها مبا يسمح باحملافظة على بقائها وحتسني أدائهاخمتلف التغريات املوجودة يف البيئة 

.

تعريف البيئة التسويقية-1

التسويق باملنظمة، كافة القوى واملؤثرات اخلارجية اليت ال ختضع لسيطرة إدارة : "

ولكن هذا . 1"

أن البيئة التسويقية تشمل فقط املتغريات اخلارجية، ولكنها يف الواقع تشمل أيضا املتغريات التعريف ينص على

جمموعة القوى اخلارجية احمليطة باملنظمة واملتغريات الداخلية، واليت هي : "اآليتالداخلية للمنظمة، ولذلك عرفت ك

ويؤكد 2".شباع حاجات ورغبات الزبائنعرب أنشطتها املختلفة إلتؤثر بشكل مشرتك على كفاءة اإلدارة التسويقية 

العوامل الداخلية للمنظمة هذا التعريف على أن البيئة التسويقية تتضمن العوامل اخلارجية، كما تتضمن أيضا 

.

هي مجيع املتغريات اخلارجية والداخلية اليت تؤثر على : "ميكن تقدمي التعريف التايل للبيئة التسويقية،وكتعريف أمشل

". وتليب حاجات اجلمهور املستهدف،لية التبادل اليت حتقق أهدافهاأداء املنظمة يف القيام بعم

116. ص،، مرجع سابقثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي1
.58.، ص2011، عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع،4.ثامر البكري، إدارة التسويق، ط2
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ويؤكد هذا التعريف مرة أخرى على أن البيئة التسويقية تشمل املتغريات اخلارجية، كما تشمل أيضا املتغريات 

هور 

. ال يشمل الزبائن فقط، وهو ما سوف نراه الحقا يف هذا الفصلالذياملستهدف 

البيئة الداخلية ميكن للمنظمة التحكم فيها، يف حني أن متغريات البيئة اخلارجية تغريات اإلشارة إىل أن موجتدر 

.ال ميكن التحكم فيها

ونقاط الضعف يف املنظمة، كما يهدف حتليل البيئة ويهدف حتليل البيئة الداخلية إىل حتديد نقاط القوة

اخلارجية للمنظمة إىل حتديد الفرص والتهديدات، والتفاعل بني هذه العناصر هو الذي حيدد أداء املنظمة، حيث 

أو معاجلة نقاط ضعفها الستعمال الفرص ومواجهة أو جتنب /

.التهديدات

حليل البيئة التسويقيةفوائد ت-2

1:يؤدي حتليل البيئة التسويقية إىل حتسني قدرات املنظمة يف التعامل مع التغري املستمر للبيئة، وذلك كاآليت

املنافسنيلصاحل.

 معاجلتها إذا مت التعرف عليها بشكل مسبقيعطي إشارة مبكرة عن املشكالت الوشيكة، واليت ميكن.

املنظمة باحلاجات والرغبات املتغرية لزبائنهاسيعمل على حتسي.

 يزود املنظمة بقاعدة من املعلومات النوعية واملوضوعية عن البيئة، واليت ميكن للمخطط االسرتاتيجي

.استعماهلا

حيسن من صورة املنظمة أمام مجهورها من خالل إظهارها عل.

البيئة الداخلية-3

.)2(قسام، وذلك كما يوضحه الشكل تتشكل البيئة الداخلية للمنظمة على العموم من جمموعة من األ

1Subhash C. J., Marketing Planning and Strategy, 6 Edi., New York, McGraw-hill, 2000, p.129
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عناصر البيئة الداخلية للمنظمة: )2(الشكل 

119.، ص2005التسويق املعاصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، بتصرف من ثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي، : املصدر

،يتضمن املفهوم التسويقي أن تفكر مجيع األقسام يف املنظمة يف الزبون

؛القيمة له وحتقيق رضاه

ويتكفل قسم املالية بإجياد واستعمال األموال الضرورية . 

وينشغل قسم املشرتيات . نتجات اجلديدة، ويركز قسم البحوث والتطوير على تصميم امللتجسيد اخلطة التسويقية

باحلصول على السلع واملواد، بينما يعد قسم اإلنتاج مسؤوال على تصنيع املنتجات مع احرتام معايري اجلودة اليت 

يتم حتديدها، ويتكفل قسم املوارد البشرية بتوظيف وتكوين وتأهيل املوارد البشرية اليت لديها استعداد لتقدمي القيمة 

1.عة للزبوناملتوق

ميكن تقييم نقاط القوة ونقاط الضعف يف البيئة الداخلية باستخدام جمموعة من املؤشرات يف كل جمال من و 

، حيث أنه ميكن قياس أداء كل مؤشر على مقياس  )، املوارد البشريةاإلنتاجالتسويق، املالية، (جماالت املنظمة

هلا الدرجة نفسها من األمهية، ولذلك جيب ضرب درجة ، ولكن هذه املؤشرات ليس)مثالمن مخس درجات(

1 Armsrong G., Kotler Ph., Principes de Marketing, 8 Edi., Paris, Pearson, 2007, p.59

املوارد التسويق
البشرية

الشراء
والتخزين

التمويل البحوث 
والتطوير

اإلنتاج

اإلدارة
العليا
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األداء يف درجة األمهية للحصول على النتيجة النهائية للمؤشر، وبناء على ذلك ميكن للمنظمة أن تعرف نقاط 

.

البيئة الخارجية-4

).عامة(وبيئة كلية ) خاصة(إىل بيئة جزئية ميكن تقسيم البيئة التسويقية اخلارجية للمنظمة 

)الخاصة(البيئة الجزئية - 4-1

)3(وهو ما يوضحه الشكل 1.ظمة فقطتشمل البيئة اجلزئية القوى اليت تؤثر بشكل مباشر على املن

قوى البيئة الجزئية: )3(الشكل 

Source : Adapted From Armsrong G., Kotler Ph., Principes de Marketing, 8 Edi., Paris, Pearson, 2007, p.59

الموردون-1- 4-1

لتسليم القيمة للزبون، فهم يزودون املنظمة باملوارد الضرورية اإلمجايلردون حلقة مهمة يف النظام يشكل املو 

. إلنتاج السلع واخلدمات

العمالية لديهم وكل األحداث اليت واإلضراباتيتوجب على املسّوقني مراقبة مدى توافر التموينات لدى املوردين، 

1 Armsrong G., Kotler Ph., Op.cit., pp.59.62

مجاعات املنظمة
الضغط املختلفة

املنافسون

الزبائن

وسطاء السوق

املوردون
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وجيب على املسّوق . ميكن أن تؤثر على املبيعات على املدى القصري وتضر برضا املستهلك على املدى الطويل

.قد تؤدي إىل تقليص حجم مبيعات املنظمةتموينات، ألن الزيادة يف تكاليفهاأيضا أن يراقب أسعار ال

دين، فلم تعد نظرة سلبية أو نظرة عداء، بل أصبحت تنظر إليهم كشركاء يف وقد تطورت نظرة املنظمات إىل املور 

.عملية تنمية وتسليم القيمة للزبون

وسطاء السوق-2- 4-1

:وهم،وسطاء السوق قد يكون هلم اتصال مباشر مع الزبائن أو يسمحون للمنظمة بالدخول يف اتصال معهم

ويشمل . نظمة على إجياد زبائن أو حتقيق مبيعات لدى هؤالءهم املوزعون الذين يساعدون امل:البائعون

.هذا الصنف جتار اجلملة وجتار التجزئة الذين يشرتون ويعيدون بيع املنتجات

وتعتمد . تساعد املنظمة على ختزين ونقل السلع من مكان إنتاجها إىل مكان بيعها:منظمات اإلمداد

لنقل، مع تقييم لالظروف األحسن للتخزين و :املنظمة على جمموعة من املعايري النتقاء هذه املنظمات ومنها

.السرعة ودرجة أمان اخلدمات املقرتحةو التسليم، و التكلفة، 

ي املنظمات املتخصصة يف حبوث التسويق، والوكاالت اإلعالنية وه: مقدمو الخدمات التسويقية

.األسواقواملكاتب االستشارية اليت تساعد املنظمة على استهداف 

وهي البنوك ومنظمات اإلقراض، وشركات التأمني، وكذلك كل املنظمات اليت تساهم :الوسطاء الماليون

.بشراء وبيع املنتجاتية أو حتمي املنظمة من املخاطر املرتبطةيف متوين الصفقات التجار 

فمن ؛ لموردين، يشكلون وسطاء السوق مكونا مهما يف النظام اإلمجايل لتسليم القيمةهو احلال بالنسبة لوكما 

أجل تنمية عالقات مرضية مع الزبائن، ال ميكن للمنظمة االكتفاء بتعظيم مؤشرات أدائها فقط، ولكن جيب 

.أ
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الزبائن-3- 4-1

:وهي،جيب على املنظمة أن تدرس بعناية مخسة أنواع من األسواق

اليت تشرتي سلعا ) أشخاص، عائالت ومن احملتمل منظمات(وجتمع الزبائن :أسواق االستهالك

.وخدمات لالستهالك الشخصي

 األسواق بين المنظمات(Busnissess-to-Business): وتتعلق بالسلع واخلدمات اليت تشرتى

.من قبل منظمات لتعديلها الحقا أو استعماهلا يف عملية تصنيع جديدة

يتشرت :أسواق إعادة البيع.

خدمات من قبل منظمات عمومية إلنتاج خدمات عمومية أو تعين شراء سلع و و :األسواق العمومية

.

إن الزبائن السابقني قد يتواجدون على مستوى السوق الوطين أو :األسواق الوطنية واألسواق الدولية

.على مستوى األسواق الدولية

.دراستها بعناية من قبل املنظمةولكل نوع من األسواق اليت سبق ذكرها خصائصه اخلاصة اليت تتطلب 

افسونالمن-4- 4-1

. للزبون من منافسيهاإشباعا

حتديد مكانة ذهنية فاملسوقون ليس عليهم فقط التكيف مع حاجات الزبائن للمستهدفني، ولكن يتوجب عليهم 

إسرتاتيجيتهاولكي حتدد . يف أذهان الزبائنإسرتاتيجيةعروض املنافسة، حىت يكسبوا ميزة مقارنة بالواضحة

فاملنظمات . نافسيهامبالتسويقية، يتوجب على كل منظمة أن تأخذ يف احلسبان حجمها وموقعها التنافسي مقارنة 
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اتيجيات ال ميكن للمنظمات ذات احلجم الكبري اليت حتتل موقعا مهيمنا يف قطاع نشاطها ميكن أن تستعمل اسرت 

.. األقل حجما أن تتبعها

وقد يؤدي التغري ،وقد ختتلف السرتاتيجيات اليت قد تتبناها املنظمة حبسب حجم منافسيها ودرجة تركيز القطاع

.اإلسرتاتيجيةإىل تطوير املنظمة يف البيئة اجلزئية التنافسية

جماعات الضغط المختلفة-5- 4-1

.وميكن أن منيز من بينها سبعة أنواع أساسية. للمنظمة أيضا مجاعات ضغط خمتلفةتتضمن البيئة التسويقية

وجيمع هذا الصنف البنوك، . يؤثرون على قدرة املنظمة على احلصول على األموال:الشركاء الماليون

.واملستثمرين واملسامهني

وتعطي رأيها و اجلرائد، :وسائل اإلعالم ،

.اخلدمةيف السلعة أو 

اليت اإلجراءاتالتشريعات أو اختاذ ، وميكنها أيضا إصدار الدولة قد تكون زبونا مهما للمنظمة: الّدولة

التغري يف التوجه السياسي للحكومة قد يؤثر على و . جع استهالك صنف املنتج، أو على العكس تثبيطهشت

.حتقيق أهداف مبيعات املنظمة

يات إن القرارات التسويقية للمنظمة قد تصبح حمل تساؤل وشك من قبل مجع: الجمعيات المواطنة

ويسمح قسم العالقات العامة . اخل... الدفاع عن حقوق املستهلك، اجلماعات البيئية، ممثلي األقليات

.باحملافظة على االتصال مع مجاعات املستهلكني واملواطنني هذه

اليت تكون املنظمة متواجدة فيهااألقاليمهذا الصنف جيمع اجلمعيات احمللية يف :الجمعيات المحلية.
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وتؤثر . لدى اجلمهور الواسعوأنشطتها: الواسعالجمهور

الصورة العامة للمنظمة يف الواقع على نتائجها، ألن الرأي العام يتكون من املستهلكني احلاليني أو احملتملني، 

.وأيضا من قادة الرأي الذين ميكنهم التأثري على الزبائن احلاليني واحملتملني

وتقوم . اإلطارات وجملس إدارة املنظمةو املوظفني، و جيمع هذا الصنف العمال، :أعضاء المنظمة

وعندما يقدر املوظفون . 

.ويسامهون يف جناح املنظمة،منظمتهم، فقد يكون هلم تأثري إجيايب على حميطهم

)العامة(البيئة الكلية - 4-2

غرافية، البيئة االقتصادية، و البيئة الدمي1:ريات أو القوى اليت تؤثر على مجيع املنظمات، وهيتشمل البيئة الكلية املتغ

.)4(الثقافية، وهو ما يوضحه الشكل االجتماعية و والبيئة ،البيئة الطبيعية، البيئة التكنولوجية، البيئة السياسية

قوى البيئة الكلية: )4(الشكل 

Source: Armestrong G., Kotler Ph., Principes de Marketing, 8 Edi., Paris, Pearson, 2007, p.63

1 Armsrong G., Kotler Ph., Op.cit., pp.63.71

البيئة الثقافيةالتسويق

البيئة 
السياسية 
والقانونية 

البيئة 
التكنولوجية البيئة الطبيعية 

البيئة 
االقتصادية

البيئة 
الدميوغرافية
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غرافيةو البيئة الديم-1- 4-2

. يهتم املسوقون عن كثب بالدميوغرافيا، ألن السكان هم منبع أسواقهم

وحجم ،ومستوى التعليم،والوظيفة،والنوع،والرتكيب العمري،واملوقع،والكثافة،السكان من حيث احلجم

.وغريها من اإلحصائيات ذات العالقة بالسكاناألسرة

إن عدد السكان يف العامل يزداد بشكل ملحوظ، وهذا يعين يف املرتبة األوىل زيادة احلاجات اإلنسانية اليت 

ومن ناحية أخرى، فإن تنوع السكان من حيث .فيةوهو ما يعين وجود فرص تسويقية إضا،تستوجب اإلشباع

تتمخض عنه العديد من الفرص ،والديانة،األسرةموحج،ومستوى التعليم،والوظيفة،والنوع،الدخل

.

البيئة االقتصادية-3- 4-2

أيضا، فمعدالت االستهالك مرتبطة باملداخيل، ومستوى االدخار نشاط املنظمةتؤثر البيئة االقتصادية على 

وجيب على املسوقني أن يتابعوا باهتمام شديد االجتاهات األساسية والعادات . واحلصول على القروض

.االستهالكية للمستهلكني على املستوى الوطين وكذلك الدويل

حيث تظهر أصناف جديدة من املنتجات أو أن زيادة املداخيل وقد يتطور هيكل النفقات مع مرور الزمن،

جند أن بعض ،تسمح للمستهلكني بتخصيص موازنة ألصناف أخرى من املنتجات، ففي الدول املتطورة مثال

أصنافا أخرى من أن ني حأصناف املنتجات مثل املنتجات الغذائية متيل إىل الركود كلما زاد مستوى الدخل، يف 

غرافية قد حتمل يف و وبالتايل فإن التطورات الدمي.مثل وسائل االتصال ووسائل التسلية تنمو باستمرار،املنتجات

.
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البيئة الطبيعية-4- 4-2

صبح من االهتمامات البالغة للسكان وخاصة يف الدول املتقدمة، ولذلك إن احملافظة على البيئة الطبيعية أ

ندرة : 

ت احلكومية واجلمعيات زيادة التلوث، ولكن أيضا الضغط املتزايد للدول واهليئاو تكلفة الطاقة، و املواد األولية، 

والعديد من املسوقني عوض معارضة هذا االجتاه، جندهم على العكس يسعون لتطوير .حول هذه املسائلالبيئية

وهذا ما يسمح هلم باحملافظة على نشاطهم على املدى الطويل، . حلول لتجنب الندرة املقبلة يف املوارد الطاقوية

وبعض املنظمات تذهب إىل تطوير . دى زبائنهم املهتمني بالبيئة

.عارضة عليهم منتجات أقل تلويثا للبيئة

وجند منظمات أخرى تقوم بتطوير أغلفة قابلة إلعادة التدوير أو قابلة للتلف بيولوجيا، وتشدد على مراقبة 

.الغازية وتسعى لزيادة مردودية الطاقات املستعملةاالنبعاث

البيئة التكنولوجية-5- 4-2

التقدم التكنولوجي قد يسمح غري أن . تعد البيئة التكنولوجية من أكثر العوامل تأثريا على عروض املنظمات

.الطاقة النوويةأوبإطالق منتجات مثرية للجدل، أو متنح مزايا وسلبيات معتربة، مثل السيارة، أو الطب اجليين 

تكنولوجي يعوض يف مغري أن كل تقد. التكنولوجيات اجلديدة أسواقا جديدة وفرصا جديدة للمنظماتثلومت

سابقا، فاآلالت الناسخة عوضت ورق الكربون، وآالت التصوير الرقمية عوضت الواقع تكنولوجيا كانت موجودة 

قطاعات الصناعية اليت حاربت وجتاهلت والنتيجة أن الالم، واحلاسوب عوض اآللة الكاتبة، آالت التصوير باألف
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التكنولوجية عن  ولذلك يتوجب على املسوقني مراقبة البيئة . تأو مل 

.من الفرص اجلديدة اليت تظهرواستفيديوأن تجنبيحىت ،كثب

القانونية-البيئة السياسية-6- 4-2

القانونية، حيث تقوم الدولة بإصدار القوانني والتشريعات اليت تؤطر -تتأثر املنظمات بقوة بالبيئة السياسية

.ي بشكل عامالنشاط االقتصاد

البعض، من خالل بعضهاويهدف اإلطار التشريعي الذي حتدده الدولة بالدرجة األوىل إىل محاية املنظمات من 

أيضا ضمان الدفاع عن عة، ولكنالسوق أو املنافسة غري املشرو مكافحة سوء استغالل وضعية اهليمنة على

حكومية خمتلفة بالتحقق من أن وتقوم منظمات. 

أن املنتجات املطروحة يف السوق حترتم بعض املعايري، وبأن خصائصها تتوافق مع املعلومات املقدمة أو حىت من 

ايل يتوجب على املسوقني متابعة التطورات يف القوانني والتشريعات وبالت. أسعارها ليست أقل من تكلفة التصنيع

القوانني األساسية اليت حتكم متابعة ويتوجب عليهم . 

ن ذلك ممالدويل، حيث ميكنهوأالوطين أو

.خالل االستعانة باملصلحة القانونية يف املنظمة

االجتماعية والثقافيةالبيئة -7- 4-2

تتكون البيئة االجتماعية والثقافية من املؤسسات والقوى األخرى اليت تؤثر يف القيم واإلدراكات والتفضيالت 

من هم؟ أين يتواجدون؟ كيف : وتنصب دراسة القوى االجتماعية والثقافية على الناس أنفسهم. وقيمهم األساسية



~ 40 ~

مثل قرارات الرتويج والتسعري وتصميم ،وتؤثر البيئة االجتماعية والثقافية يف القرارات التسويقية اخلاصة باملنظمة

وهو ما يستلزم على ،فإن املتغريات الثقافية واالجتماعية دائمة التغري،عالوة على ذلك. املنتجات ومنافذ التوزيع

إدارة التسويق مالحقة هذه التطورات وفهم

: ومن أبرز التغريات االجتماعية والثقافية املؤثرة على القرارات التسويقية هي. تسويقية كبرية غدا، والعكس صحيح

التعليم والتحرر يف التقاليد، 

1.وبروز حركات محاية املستهلك

136-135.مرجع سابق، ص صثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي،1
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نظام المعلومات التسويقية: الفصل الرابع

من أجل صياغة وتنفيذ اخلطط التسويقية املناسبة، فإنه يتوجب على مسؤول التسويق أن يفهم البيئة التسويقية 

ذلك يتطلب وسيلة ملتابعة هذه التغريات ومراقبتها للمنظمة، ومبا أن هذه األخرية متغرية وغري مستقرة، فإن 

.باستمرار، وهو ما يتسىن له من خالل االستعانة بنظام املعلومات التسويقية

.وسوف نتطرق يف هذا الفصل إىل مفهوم نظام املعلومات التسويقية وفوائده ومكوناته

مفهوم نظام المعلومات التسويقية-1

معلومات أحسن من منافسيها عن البيئة التسويقية ميكنها أن ختتار بشكل أحسن إن املنظمات اليت متتلك

. وتنمية أحسن العروض، وإعداد اخلطط التسويقية األكثر مالئمة لألسواق املستهدفة. األسواق اليت تتوجه إليها

أي ما يطلق عليه وعليه من الضروري وضع نظام لتنظيم ونشر التدفق املستمر للمعلومات إىل مسؤويل التسويق،

هيكل متداخل من األفراد واألجهزة واإلجراءات : "وقد عرف هذا األخري على أنه. بنظام املعلومات التسويقية

نظام جيمع : "تعريف مشابه عرف نظام املعلومات التسويقية على أنهويف1"جماالت حمددة يف ميدان التسويق

املعلومات املفيدة والضرورية واملالئمة ملسؤويل بعرض مجع وفرز وحتليل ونشر واإلجراءاتالتجهيزات و األفراد، 

"2.

:ويشري التعريفني السابقني إىل النقاط اآلتية

النظام هو توليفة من األفراد واألدوات واإلجراءات، أي أن عمل هذا النظام يتطلب جمموعة من - أ

األفراد املزودين باألدوات والتجهيزات الالزمة ملعاجلة وحتليل كميات كبرية من املعلومات الواردة من 

155.ثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص1
2Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op.cit., p.72
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ول على املعلومات البيئة التسويقية، باإلضافة إىل اإلجراءات اليت يتوجب اعتمادها يف كيفية احلص

.ومن مث تقدميها للطرق املستهدف،ومعاجلتها

عمليات النظام تتمثل يف مجع وفرز وحتليل ونشر املعلومات املفيدة والضرورية واملالئمة ملعاجلة - ب

.املشكالت أو الفرص التسويقية املتاحة للمنظمة

.اهلدف اجلوهري للنظام هو تقدمي هذه املعلومات ملساعدة مسؤويل الت- ج

كلفني بنظام املعلومات التسويقية وعلى األفراد امل. 

1:استجواب مسؤويل 

ما هي القرارات اليت تتخذها بانتظام؟- 1

ما هي املعلومات اليت حتتاجها الختاذ هذه القرارات؟- 2

ما هي املعلومات اليت متتلكها حاليا؟- 3

ما هي الدراسات اليت تطلبها غالبا؟- 4

مات اليت حتب امتالكها وال متتلكها حاليا؟ما هي املعلو - 5

ما هي املعلومات اليت ترغب يف استقباهلا كل يوم؟ كل أسبوع؟ كل شهر؟ كل سنة؟- 6

7 -

ما هي املواضيع احملددة اليت ترغب يف االطالع عليها دائما؟- 8

عطيات اليت ترغب أن تكون حبوزتك؟ما هي برامج حتليل امل- 9

حسب رأيك ما هي التحسينات األربع األساسية اليت ترغب يف إجرائها على نظام املعلومات التسويقية -10

احلايل؟
1 Ibid., p.74
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يةفوائد نظم المعلومات التسويق-2

1:حتقق نظم املعلومات التسويقية للمنظمات للفوائد اآلتية

 تساعد متخذي القرارات على دراسة البدائل املتاحة يف ضوء معلومات دقيقة وشاملة، وبالتايل اختاذ

. القرار بالبديل األفضل واألنسب

 تساعد املديرين القائمني بالتخطيط بإمدادهم بالبيانات يف الوقت املناسب إلعداد التخطيط االسرتاتيجي

.السليم

يات واألنشطة التسويقيةمتكن من دقة وسرعة إجناز العمل.

 متكن املختصني باملشرتيات واملخازن من حتديد الكمية االقتصادية ومعرفة حجم املخزون وتكاليف

.التخزين وتكاليف أوامر الشراء وأوضاع املوردين

ومعرفة أداء رجال البيع من املبيعات واألرباح،تساعد على معرفة نصيب كل زبون من كل منتج.

طيط املنتجات اجلديدةتساعد على خت.

وحتديد املكان األمثل ملراكز ،متكن من تطبيق طرق البحث العلمي، مثل حتديد مسارات رجال البيع

.التوزيع

متكن من تطبيق الطرق الكمية والرياضية يف التنبؤ.

تساعد على حتديد السعر املناسب الذي حيقق أهداف املنظمة ويتقبله املستهلك.

إعداد نظام فعال للمراجعة والرقابة التسويقيةأخريا، تساعد على.

156.ثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص1



~ 44 ~

مكونات نظام المعلومات التسويقية-3

نظام االستخبارات و ،نظام احملاسبة الداخلي1:وهي،يتكون نظام املعلومات التسويقية من أربعة أنظمة أساسية

.نظام التحليلو ،نظام حبوث التسويقو ، التسويقية

.نظام املعلومات التسويقية مبكوناته األساسية)5(ويوضح الشكل 

هيكل نظام المعلومات التسويقية: )5(الشكل 

Source: Lambin J-J., Chumpitaz R., de Moerloose Ch., Marketing Stratégique et Opérationnel: Du Marketing à
l’orientation marché, 6 Edi., Paris, Dunod, 2005,p.162

نظام المحاسبة الداخلي- 3-1

يشكل تسجيلها من قبل يتجلى نشاط منظمة األعمال يف جمموعة من األهداف والصفقات والعمليات اليت 

ويسمى هذا النوع من البيانات . نظام احملاسبة مصدرا ثريا وقيما للمعلومات، ولكن نادرا ما تستعمل كما هي

تسجل الكميات املنتجة، طلبيات السلع، اإلرساليات، " فاترد"بالبيانات الثانوية الداخلية، وهي تأخذ شكل 

وهذه البيانات على .اخل...، السلع العائدة، النفقات اإلعالنية)البائعني(الفواتري، التحصيالت، زيارات املندوبني 

1 Lambin J-J., Chumpitaz R., de Moerloose Ch., Marketing Stratégique et Opérationnel: Du Marketing à l’orientation
marché, 6 Edi., Paris, Dunod, 2005,p.162

نظام حبوث 
التسويق

نظام التسويق 
الداخلي

نظام 
االستخبارات 

التسويقية
نظام التحليل

مسؤول التسويقالبيئة التسويقية
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. العموم يتم معاجلتها وتلخيصها يف جداول الوضعية لفرتة معينة، واليت تنشر سواء بشكل دوري أو حسب الطلب

الفرتات، مثال، اجلدول الشهري للمبيعات حسب املنتجات،. هذه اجلداول معلومات قيمة ملتخذي القرارتقدم و 

1:وهذه البيانات قد تستعمل عليها التحاليل اآلتية. اخل...نوع الزبون، اإلقليم

 ؛)باحلجم وبالقيمة(مقارنة مبيعات الفرتة بالنسبة للسنة املاضية

ج؛التفكري يف تكوين تشكيلة املنتجات تبعا لتوزيع رقم األعمال حبسب املنت

؛ن الكبار واخلطر احملتمل الناتج عن ذلكحتليل درجة تركيز رقم األعمال على الزبائ

؛حتليل عمل قوة البيع من خالل مالحظة املبيعات حسب القطاع وتكرار الزيارات

اخل...حتليل التوغل التجاري يف كل إقليم بواسطة مؤشرات الدرة والرغبة الشرائية.

الحقا من قبل نظام التحليل منهااالستفادةوتشكل هذه البيانات الشهرية للمبيعات سالسل زمنية ميكن 

2:التسويقي بطرق خمتلفة، وذلك كاآليت

؛وحساب معدل النمو،مسيةو بتحليالت بيانية تسمح بتحديد الفرتات امل

 ؛تنبؤيةبصياغة تنبؤات قصرية األجل مبنية على مناذج

أو حتديد بتحليالت بيانية بني املبيعات وبعض العوامل املفسرة للمبيعات بغرض حتديد ارتباطات

؛مؤشرات بشكل مسبق

والغرض هو قياس تأثري هذه العوامل على املبيعات،بنماذج قياسية تفسريية اليت تستخدم عدة عوامل.

1Ibid.,p.163
2Ibid., p.163.
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االستخبارات التسويقيةنظام -3-2

إن املعلومات الداخلية اليت يقدمها نظام احملاسبة جيب تكملتها مبعلومات عن البيئة اخلارجية، وهو دور نظام 

جمموعة من : "ويعرف هذا األخري على أنه،(Marketing Intelligence System)االستخبارات التسويقية 

اإلجراءات واملوارد اليت يستخدمها املديرون للحصول على املعلومات اليومية ذات الصلة بالتطورات احلاصلة يف 

ويشري هذا التعريف إىل أن دور نظام االستخبارات التسويقية هو تزويد املديرين باملعلومات 1".البيئة التسويقية

تعلقة بالتطورات يف البيئة التسويقية، وهو ما جيعله خيتلف عن أنظمة أخرى اليت تزود متخذي القرار اليومية امل

أو مبعلومات عند حدوث مشكلة معينة تتطلب املعاجلة وإجياد احللول ) أسبوعية، شهرية، سنوية(مبعلومات دورية 

.هلا

وحتليل وتوزيع املعلومات املناسبة والالئقة العملية األخالقية املشروعة جلمع: "كما عرف أيضا على أنه

ويشري هذا التعريف إىل أن املعلومات اليت يقدمها نظم االستخبارات التسويقية .2"والصاحلة حول البيئة التسويقية

ئل غري ملتخذي القرار عن البيئة التسويقية اخلارجية هي نتاج عملية أخالقية ومشروعة، حيث أن استعمال الوسا

قد يعرض املنظمة إىل املتابعة القضائية، وبالتايل حيدث ضررا هلا سواء من الناحية املالية أو من ناحية وعة املشر 

.

قراءة الصحف : وهي،وقد جيمع املسؤولون عن نظام االستخبارات التسويقية املعلومات بكيفيات خمتلفة

املوزعني ومندويب املبيعات، وو املوردين، و الصحف املهنية واملؤلفات، ومن خالل اتصاهلم بالزبائن، و االقتصادية، 

العالمة التجارية، ) نوادي(املدونات وجتمعات و ومتابعة املبادالت على وسائل التواصل االجتماعي عرب االنرتنت، 

ومجيع الوسائل املستعملة اليت جيب أن تكون بالطبع أخالقية وشرعية  . ألخرىولقاء مسؤويل منظمات األعمال ا

.كما أشرنا سابقا

53.،ص2009، نظام االستخبارات التسويقية، عمان، دار صفاء، يبعالء فرحان طالب، حممد جبار الشمري، حسني اجلنا1
58.املرجع نفسه، ص2
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:1

وهو . املوزعني، وأحيانا املنافسنيو إن البائع يف اتصال مع الزبائن، :تكوين وتحفيز قوة البيع لنقل المعلومة

والرهان األساسي هو حتفيزه للبحث عن هذه املعلومة وخباصة نقلها . يف موقع جيد يسمح له جيمع املعلومات

ة للزبائن سهلة التعبئة، واالجتماعات مع قوة ر إىل املسؤولني األعلى منه رتبة، ولذلك جيب أن تكون تقارير الزيا

.ضا عددا كبريا من األفكار عن املشكالت اليت يواجهها الزبائن وكيفيات إجياد حلول هلاالبيع ميكن أن تولد أي

فالوسطاء :تشجيع الموزعين وتجار التجزئة والوسطاء على جمع وتحويل المعلومات التي بحوزتهم

هم يف الغالب يف اتصال عن كثب مع الزبائن واملنافسني أكثر من املنظمة، وبالتايل ميكنهم تقدمي

.معلومات مثينة

وهم أفراد موكلني من : اللجوء إلى الزبائن السريين

. جتربة الشراء

بشكل خاص يف منظمات األعمال اخلدمية اليت تعمل يف واللجوء إىل الزبائن السريني مألوف. والتعامل معهم

املطاعم، الفنادق، البنوك، واليت يعد جتانس جودة اخلدمة شيئا أساسيا بالنسبة هلا لكي : شكل شبكة، مثل

أيضا يف شائعاويعترب هذا األسلوب . 

).باهلاتف النقال، البيع عن بعد، التجارة االلكرتونية(تتم فيها العالقات التجارية عن بعد القطاعات اليت

ميكن للمنظمة مجع العديد من املعلومات من خالل شراء : االستناد على شبكتها الداخلية والخارجية

افسني، أو احلديث مع املشاركة يف الصالونات املهنية، من خالل فحص تقارير نشاط املنو منتجات املنافسني، 

.

باختيار عينة ممثلة للزبائن، أو من الزبائن : تشكيل مجموعة من الزبائن تستشيرهم المنظمة باستمرار

.الكبار، أو األكثر شراء للمنتجات اجلديدة، أو األكثر اهتماما باملنتج

1Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op.cit, p.76
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ميكن استعمال العديد من املعلومات اليت يكون مصدرها منظمات : استعمال التقارير الحكومية

.حكومية أو مهنية

توجد منظمات تقوم جبمع وحتليل املعلومات : شراء معلومات من منظمات متخصصة في المعلومات

ذا املصدر من املعلومات ويدخل ضمن ه. اليت تظهر يف وسائل اإلعالم واالنرتنت عن منظمة أو موضوع معني

العينات الدائمة من املستهلكني، والعينات الدائمة : ، وهي على نوعني(Panels)ما يسمى بالعينات الدائمة

).كل أسبوع، شهر أو ثالثي(من املوزعني، واليت تسمح للمنظمة باحلصول على معلومات بشكل دوري 

حصول على املعلومات عن لبشكل متزايد ليستعمل الزبائن االنرتنت: استعمال مواقع االنترنت

. اخل...املنتجات من مواقع املقارنة االفرتاضية، ومنتديات النقاش ومواقع التواصل االجتماعي، واملدونات

وبالنسبة للمنظمات اليت ترغب يف معرفة رأي الزبائن يف عروضها وعروض املنافسني، فإن االنرتنت تعترب وسيلة 

.ليلة التكلفةإعالم عامة وسريعة وق

نظام بحوث التسويق-3-3

إذا كان نظام االستخبارات التسويقية يوفر معلومات يومية عن البيئة التسويقية، فإن نظام حبوث التسويق يوفر 

.معلومات معمقة خبصوص مشكالت أو فرص تسويقية معينة

املنظمة وبيئتها التسويقية، فهو يشتمل على ذلك النشاط الذي يربط بني : "

حتديد وجتميع وحتليل وتفسري البيانات اليت تعاون اإلدارة لتفهم البيئة، ولتحديد وتفسري املشاكل والفرص، ولتنمية 

1".وتقييم القرارات التسويقية

37.، ص2002، الدار اجلامعية،اإلسكندريةثابت عبد الرمحن إدريس، حبوث التسويق، 1
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تسويقي وإبالغ نتائج هذا ختطيط، ومجع وحتليل املعطيات املتعلقة باختاذ القرار ال: "

1".التحليل لإلدارة

العملية اليت تولد وحتلل وتفسر املعلومة عن البيئة الستعماهلا يف اختاذ القرار : "

2".التسويقي

دارة تنمية وتفسري وترويج املعلومة املوجهة بالقرار الستعماهلا يف مجيع مراحل عملية إ: "

3".التسويق

:وتؤكد التعاريف السابقة على نقطتني أساسيتني مها

 مسؤولية حبوث التسويق عن تنمية املعلومة، واليت تتضمن حتديد املشكلة، مجع وحتليل املعطيات وتفسري

.النتائج وتقدمي املعلومة لإلدارة

وهي،التسويق الثالثةتؤدي حبوث التسويق دورا بتقدمي املعلومات يف مجيع مراحل عملية إدارة :

.التخطيط، التنفيذ، التقييم والرقابة

مجع و خطة البحث، و حتديد مشكلة البحث، :وتنطوي حبوث التسويق على مخس مراحل أساسية وهي

.)6(وهو ما يوضحه الشكل 4.حتليل املعطيات، وتقدمي النتائجو املعطيات يف امليدان، 

1Mc Daniel C. Jr., Marketing Research, 9 Edi., N.J., Wiley, 2013, p.4
2Peter J.P., Donnelly J. H. Jr., Op.Cit.,p.32
3Etzel M. J., Walker B. J., Stanton W. J., Op. Cit.,p.171
4Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., pp. 115-134
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التسويقيمراحل إنجاز البحث : )6(الشكل 

Source : Adapted From Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Marketing Management, 14 Edi. , Paris, Pearson, p.115

الفرصة/ تحديد مشكلة البحث-3-3-1

الدافع إلجراء البحوث التسويقية هو تقدمي املعلومات اليت تساعد مسؤول التسويق على اختاذ القرارات إن 

وبصفة عامة، فإن املشكلة تعرب عن خلل يف املوقف . التسويقية حلل مشكلة معينة أو االستفادة من فرصة تسويقية

فمثال، . تسويقي ميكن استغالله واالستفادة منه. العادي أو الطبيعي

اخنفاض نسبة اإلشغال لفندق ما كما هو متوقع، وعدم معرفة أسباب ذلك رمبا ميثل مشكلة تتطلب البحث 

كما أن زيادة شكاوى املسافرين على إحدى اخلطوط اجلوية وشعورهم بعدم الرضا عن اخلدمة ألسباب .والدراسة

واخنفاض احلصة ؛قد ميثل مشكلة أخرى تستحق البحث والدراسة،لة، وعدم دقة املواعيدخمتلفة، مثل سوء املعام

ويف . السوقية إلحدى املنظمات بسبب تزايد املنافسة أو ألسباب أخرى، قد ميثل مشكلة ثالثة حتتاج إىل دراسة

حتديد مشكلة البحث

خطة البحث

مجع املعطيات

حتليل املعطيات

تقدمي النتائج
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التسلية واالستجمام، ومن الوقت نفسه، فإن تزايد وقت فراغ املستهلك، قد ميثل فرصة ملنظمات األعمال يف جمال 

1.مث تتطلب الدراسة والبحث لتوفري املعلومات الالزمة الختاذ القرارات اخلاصة باستغالهلا واالستفادة منها

إن حتديد مشكلة البحث جيب أن يتم بعناية، حبيث ال يكون واسعا جدا وال ضيقا جدا، ألن تكلفة البحث 

.ينما قيمة البحث مرتبطة بنسبة املعلومات املفيدة حقامرتبطة باملعلومات اليت يتم مجعها، ب

وعلى العموم، ميكن للبحث التسويقي أن . فرصة البحث، فإنه يتوجب حتديد األهداف/ وبعد حتديد مشكلة

.سببيةو استكشافية، وصفية، 2:يستند إىل ثالثة أنواع من األهداف، وهي

. لية تساعد يف التحديد األحسن للمشكالت والفرضياتوتتضمن البحوث االستكشافية مجع معلومات أو 

 .

البحوث السببية إىل اختبار خمتلف الفرضيات، وحتديد العالقة بني سبب ونتيجة القرار، مثل معرفة هل يؤدي 

وغالبا ما يبدأ املديرون ببحث استكشايف قبل القيام . يف سعر املنتج إىل زيادة يف املبيعات%10التخفيض بنسبة 

.ببحث وصفي، مث يف النهاية ببحث سبيب

خطة البحث-3-3-2

بعد االنتهاء من املرحلة األوىل، جيب على املكلف بالبحث أن حيدد بدقة املعلومات الضرورية، وتنمية خطة 

تبني هذه اخلطة مصادر مجع املعلومات، واملقاربات املنهجية جلمعها، وأدوات مجعها، و . جلمع هذه املعلومات

.وخطة املعاينة، وطرق مجع املعلومات

مصادر المعلومات)أ

.املصادر الثانوية، واملصادر األولية:ميكن التمييز بني نوعني من مصادر املعلومات وهي

101- 100. ثابت عبد الرمحن إدريس، مرجع سابق، ص ص1
2Armestrong G., Kotler Ph., Op. cit., p.88
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المصادر الثانوية:

داخل املنظمة، أو يف وكاالت اإلعالن، ويف اجلمعيات املهنية أو يف املنشورات إجيادهااستعماهلا، وميكن 

غري ،يوفر الوقت واملالهعلى هذه املعطيات، فإناطالع املكلف بالبحثومن خالل . واملطبوعات الرمسية

.متهاءجيب أن يتحقق من دقتها ومالأنه 

المصادر األولية:

.املنافسني، وأي مصدر مالئم آخرو البائعني، و املوزعني، و املعلومات مباشرة من املستهلكني، 

مقاربات المنهجية لجمع المعلوماتال)ب

:، وهيمقاربات كربى فيما يتعلق جبمع املعلوماتتوجد ست 

ميكن استخدامها لدراسة تقنيات البيع أو حتركات الزبائن:المالحظة .

باملقابل، فإن املالحظة ال تقدم أي معلومات . وتفاعلهم مع البائعني،تنقلهم يف األجنحة واألقسام

تتعلق باحلاالت الذهنية، ودوافع الشراء أو صورة العالمات التجارية، إال إذا استجوبنا الزبائن بعد 

.

مفاهيم ووسائل األنثروبولوجيا واإلثنولوجيا، وهي مقاربة خاصة للمالحظة، مبنية على:اإلثنوغرافيا

وتتضمن انغماس ؛

واخلدمات، وحتديد البدائل املستعملة يف حاالت معينة، ودراسة حتليل خمططات السلوك اجتاه املنتجات

.وتفكيك خمططات القرار،معايري وقيم االستهالك
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.برصد كيفية استهالكهم أو مناقشة العالمات التجارية

 النوعيةالمقاربات

،تتضمن هذه املقاربات استجواب املستهلكني بعمق

وتفضل هذه املقاربات املعلومات الثرية اليت ميكن مجعها من خالل قضاء . لشراء املنتج أو العالمة التجارية

وهي ال تستهدف متثيل . ستهلكنيوقت طويل مع كل مستجوب، وتسعى الستجواب عدد قليل من امل

مستوحاة من وسائل ائقوهذه الطر . 

مستعملة يف علم النفس وعلم االجتماع، وهدفها فهم العامل النفسي لألفراد، وهي تستعمل غالبا 

.حضري الستقصاء على نطاق واسع الحقالستكشاف مشكلة غري معروفة كثريا أو معقدة، أو للت

.املقابلة اجلماعية واملقابلة املعمقة: وميكن التمييز بني طريقتني لالستقصاء النوعي، ومها

وتتضمن مجع ما بني ستة إىل عشرة أفراد ينتمون إىل القطاع املستهدف، :المقابلة الجماعية

. ملدة ساعتني إىل أربع ساعات، إلجراء مناقشة خبصوص منتج أو عالمة جتارية، أو أي وحدة جتارية أخرى

وغالبا ما . ويدير هذه املقابلة منشط متخصص، يشجع املشاركني، ويتأكد من تناول املواضيع املتوقعة

. ظ مسؤولو التسويق االجتماع من وراء زجاج يف قاعة مالصقةيالح

.ويف بعض احلاالت، قد تتم املقابلة اجلماعية يف االنرتنيت عرب منتدى للنقاش. حتليل معمق هلا الحقا

لتحديد الدوافع الواعية ،وتتضمن إجراء مقابلة وجها لوجه لفرتة طويلة: المقابلة المعمقة

.والالواعية للفرد

يها القائم باالستجواب املقابلة املعمقة غري املوجهة، واليت ال يتدخل ف: وتنقسم املقابلة املعمقة إىل نوعني

حمايدة، واملقابلة املعمقة املوجهة اليت حيوز فيها القائم باالستجواب على دليل مقابلة ويتبىن وضعيةإال قليال
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وتعد املقابلة النصف . حي

.موجهة األكثر استعماال يف التسويق

االستقصاء الواسع

الكمية األكثر رواجا، واملفيدة بشكل خاص يف البحوث عن السلوكيات، واملعارف واالجتاهات إن املقاربة

وعلى عكس املقاربات النوعية يف مجع املعلومات، فإن . لرضا تستند على االستبيان الفرديوالتفضيالت وا

يت تالحظ يف والنتائج ال. املستجوبني، مع تقليص الوقت الذي يستغرقه كل فرد يف معاجلة األسئلة املطروحة

وميكن دراسة نسبة املستجوبني يف كل نوع من . العينة تتم معاجلتها وتعميمها يف إطار جمال للثقة

اإلجابات، وإعداد املتوسطات واالحنرافات املعيارية، وميكن الربط بني اإلجابات املختلفة مبا يسمح باختبار 

. إلجاباتاالفرضيات وإعداد العناقيد من املستجوبني يف كل نوع من 

.

المعطيات السلوكية للزبائن

قواعد و مواقع الشراء يف االنرتنيت، و 

تسويق فهم الكثري من هذه املعطيات، وأن يالحظوا يف الغالب بأن وميكن ملسؤويل ال. بيانات الزبائن

مثال، أن املستهلكني ذوي . 

ون إىل العالمات التجارية للموزعني ؤ الدخل العايل ال يشرتون حتما العالمات املشهورة وغالبا ما يلج

وإمجاال، جيب تفضيل . ، على عكس ما يعلنونه يف الغالب(Hard discount)خلصم القويومتاجر ا

.املعطيات الواقعية والفعلية عن املعطيات املعلنة من قبل املستهلكني
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التجربة

وتتضمن التجربة تغيري العوامل . ،كمقاربة علمية

وتسمح السيطرة على البيئة بإلغاء الفرضيات املنافسة . املفسرة يف بيئة حمكمة السيطرة، ومالحظة اآلثار

تكوين البائعني، وهكذا ميكن املقارنة بني طريقتني بديلتني يف،اليت ميكنها تفسري التغريات الواقعة

.رتويج واحلمالت اإلعالنيةالواسرتاتيجيات األسعار، وعمليات 

أدوات جمع المعطيات) ج

االستبيان

.معدة سلفا يقوم املستجيب بتسجيل إجابته عليها

االستبيان وسيلة فعالة جلمع البيانات عندما يكون الباحث على معرفة دقيقة باملطلوب، وبكيفية ويعترب

1.وميكن توزيع االستبيانات شخصيا، أو بالربيد الكرتونيا. قياس املتغريات املطلوب دراستها

فإن ،ئلة املغلقةيف حالة األس. مغلقة أو مفتوحة: وقد تكون األسئلة الواردة يف االستبيان على نوعني

، أو إجابات )ال/نعم(املستجيب جيب أن جييب بأن خيتار بني اإلجابات املقرتحة، واليت قد تكون ثنائية 

، وتسمح األسئلة املغلقة مع سلم )املكون من مخس درجات مثال(متعددة أو إجابات على سلم ليكرت 

.لسلوكيات، مع تسهيل ترميزهاواالجتاهات وااآلراءلإلجابات بإدراج االختالف والتنوع يف 

وعلى . أما األسئلة املفتوحة، فإن املستجيب ميكنه أن جييب باستخدام كلماته ومصطلحاته اخلاصة

وهي مفيدة يف املرحلة ومات والتنوع الكبري يف اإلجابات، العموم، فإن األسئلة املفتوحة تولد الكثري من املعل

338.، ص2012ران، طرق البحث يف اإلدارة، ترمجة إمساعيل علي بسيوين، الرياض، دار املريخ، اسيكأوما1
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مر مبعرفة طيف السلوكيات أو االجتاهات عوضا عن تكرار االستكشافية للبحوث، عندما يتعلق األ

ظهورها، وعندما نرغب يف احلصول على تنوع كبري يف اآلراء أو معرفة الكلمات اليت يستخدمها 

. ولكن يف املقابل، فإن اإلجابات على األسئلة املفتوحة يصعب ويطول ترميزها وتفسريها. املستجيبون

وجيب . ون تبعا ألهداف الدراسة، ودقة اإلجابات املرغوبة، وقيود املوازناتواالختيار بني نوع األسئلة يك

جتنب اخلطأ الشائع املتعلق بطبيعة األسئلة املطروحة، بأن يتم مثال إدراج أسئلة ال يرغب املستجيب 

وجيب التحقق ". كم فيلما شاهدت يف السنة؟: "باإلجابة عليها، أو حىت ال يعرف اإلجابة عليها، مثل

.قدرة املستجيبني على إعطاء إجابات موثوقةمن

كما أن الكلمات املستعملة يف األسئلة جيب أن ختتار بعناية، حيث جيب على حمرر االستبيان أن 

وينصح دائما باالختبار . يسعى الستعمال مصطلحات بسيطة ومباشرة ومن دون غموض وال إحياءات

.ملستهدفنياملسبق لكل سؤال لدى عينة من املستجوبني ا

يف االستبيان املوزع بالربيد، وأقل من ذلك بكثري املائةوفيما يتعلق بطول االستبيان ينصح بأن ال يتجاوز 

.يف االستبيان باستعمال اهلاتف

واألسئلة ،وبالنسبة للرتتيب الذي جيب أن تطرح به األسئلة، فإن األسئلة األوىل جيب أن تثري االنتباه

.صعبة تطرح يف النصف الثاين من االستبيانالشخصية أو ال

قد حيدث ف، )اخل...اجلنس، السن، منطقة السكن(وينتهي االستبيان على العموم بأسئلة وصفية سهلة 

.الضرر إذا أدرجت هذه األسئلة مبكرا، وخباصة إذا كان انتباه املستجيب عاليا جدا
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األدوات النوعية

يف اكتشاف ) االستبيان مثال(تفادي نقائص التقنيات املباشرة جلمع املعلومات 

الدوافع العميقة للفرد، وشخصيته، وتصوراته، وقيمه، اجتاهاته، واسرتاتيجياته، ونواياه السلوكية ومعايري احلكم 

.اخل... والسرية

يا خبصوص منتج أو عالمة جتارية، واليت قد 

.تتعلق أحيانا بالالشعور

:هيومن بني التقنيات النوعية اليت تستعمل غالبا،

عالمة جتارية ويطلب من املستهلك ذكر مجيع الكلمات اليت تتبادر إىل ذهنه عند ذكر :تداعي الكلمات- 

وبعد ذكر الكلمات يطلب من املستجيب أن يصف، بال. معينة

مة مقارنة مع عالمات جتارية أخرى طابعها اإلجيايب، درجة خصوصية العالقة التجارية على مستوى هذه الكل

.يف الصنف نفسه من املنتج

شعوره أو إحساسه على شيء بإسقاط وتتضمن بأن يقوم املستجيب بوعي أو بدونه :سقاطيةاإلالتقنيات - 

مثال، قد نطلب من املستهلك املستجيب أن يقوم بإسقاط نفسه من خالل سرد تاريخ أو قصة فرد . معني

ومثل هذا اإلسقاط يسمح . ممثل يف رسم وهو يستهلك منتجا معينا، أو يف الفقاعات اليت جيب ملؤها

.لتحيزاتبتحليل صورة مستعمل املنتج من دون طرح السؤال مباشرة على املستجيب، وتفادي بعض ا

من التقنيات اإلسقاطية يرتكز على إسقاط املوضوع املعاجل يف البحث، وذلك بأن يطلب ويوجد نوع آخر 

لو كان املنتج أو العالمة التجارية : "من املستجيب بأن يتكلم عنه جمازيا، وذلك بأن نطرح السؤال اآليت عليه

".اخل ماذا سيكون؟... حيوانا، أو نباتا، أو كوكبا
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ويف التفسري، يقوم الباحث بالبحث عن النقاط املشرتكة بني عدة صور جمازية للشخص نفسه، مث يطلب 

.مث فيما بعد يسعى الباحث إىل حتديد نقاط التشابه بني املستجيبني،منه التعمق وتفسري التناقضات احملتملة

إدراكاته، مث نطلب منه أن وتتضمن إعداد رسم أو ملصق انطالقا من صور للمستجوب ليصف: التصوير- 

.وتستعمل هذه التقنيات بشكل واسع يف إطار البحوث االستكشافية واإلعالنية. يعلق عليها

.وإحدى املشاكل

املنتج أو العالمة : الشخصنة- 

.

يف كل مرة جييب فيها املستهلك لفهم " ملاذا؟"وهي أسئلة متالحقة مبنية على سؤال :األسئلة التدريجية- 

.دوافعه العميقة لشراء املنتج أو العالمة التجارية

وهي عديدة ومتنوعة، حيث توجد أجهزة تسمح بالتسجيل اآليل واملستمر للقنوات اليت :لتجهيزات التسجي- 

تسمح باملعرفة اآللية ملوقع األفراد (GPS)وأجهزة نظام املوقع العاملي . تشاهد يف أجهزة التلفاز يف البيوت

ويوجد جهاز يسمح . يومياهي اإلعالنات اليت تعرضوا هلااملشاركني يف البحث، وما

كالرسالة اإلعالنية مثال، من خالل قياس تعرق اجللد، كما يوجد فة العاطفية لالستجابة ملنبه ما  بتقييم الكثا

وجهاز آخر يسمح بعرض اإلعالنات والصور ؛جهاز يسمح بقياس النشاط الكهربائي للعضالت واألعصاب

وتوجد كامريات تسمح مبتابعة حركة عيون ؛ما تذكرهعد كل عرض يسأل املستجيب عببسرعات خمتلفة، و 

.املستهلكني واملدة اليت تستغرقها أمام كل مكوث يف جناح متجر أو إعالن أو مطوية تروجيية
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خطة المعاينة) د

من الذي جيب : تعد املعاينة مكونا أساسيا يف خطة البحث، واليت تتطلب اإلجابة على ثالثة أسئلة

فردا؟ كيف جيب اختيارهم؟استقصاءه؟ كم 

األهم، ألن اخلطأ على هذا املستوى سيكون كارثيا، القراراألول، والذي يتعلق مبجتمع البحث، هو القرار- 

.ويؤدي إىل احلصول على معلومات خاطئة تضلل متخذ القرار

العينة الواسعة تعطي ستقصاءات الواسعة، فإن بالنسبة لال. ه يتعلق حبجم العينةالقرار الثاين الذي جيب اختاذ- 

. على العموم نتائج أحسن

أما الطرق النوعية . ،نتيجة مرضية

.ارون لتنوع أطيافهمفتعتمد على عدد حمدود من املستجيبني الذين خيت

فالعينة العشوائية تسمح . طريقة املعاينة، وتتعلقالقرار الثالث مرتبط ب- 

بأن تكون حصتنا السوقية %95توجد حظوظ بنسبة : "باالستدالل من نوعوتسمح،حبساب جمال للثقة

العشوائية، ولكنها تعاين من مشكلة غري وجيد نوع آخر من العينات وهو العينة ".%28إىل 26بني 

.التحيز، وبالتايل ال ميكن تعميم نتائجها

ق جمع البياناتائطر ) و

باهلاتف، و االستقصاء الشخصي أو وجها لوجه، : وهي،توجد أربع خيارات لالتصال باألفراد املستجوبني

.وبالربيد،باإلنرتنتو 

وميكن للقائم باالستجواب طرح عدد كبري من . وهي الطريقة األكثر مرونة:الشخصيستقصاءاال

واملقابلة ميكن أن جتري يف . األسئلة وتكملة اإلجابات باملالحظات عن ردود الفعل غري الشفوية للمستجوب
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بالقرب من املتجر، وميكن أن جتري يف قاعة لتذوق املنتجات أو وأيف الشارع أو مكان العمل، أو البيت، 

الكمية، فإن الطريقة الشخصية هي املفضلة بالنسبة االستقصاءاتوباإلضافة إىل . دراسة ردود الفعل البصرية

وجيب . ولكن هذه الطريقة مكلفة وتتطلب كفاءة عالية من قبل القائم باالستجواب. للمقاربات النوعية

وعادة . على تعاون املستجوب، مث إدارة العالقة يف املقابلة اليت قد تدوم بضع دقائق أو عدة ساعاتاحلصول 

.ما تتم منح مكافأة نقدية أو يف شكل هدية للمستجوب مع شكره على تعاونه

لقائم باالستجواب بتحديد وتوضيح أسئلته يف حالة ما لويتميز بالسرعة، ويسمح : بالهاتفاالستقصاء

وهذه الطريقة سهلة التطبيق، ولكنها تتطلب استبيانا قصريا، وال يتضمن الكثري من األسئلة . سيء فهمهاإذا أ

ومن بني الصعوبات أيضا هي معدل االستجابة املنخفض بفعل عدم إمكانية الوصول إىل . الشخصية

. معاألشخاص الذين ال ميتلكون هاتفا ثابتا، وهو ما قد يضر بدرجة متثيل العينة للمجت

بالظهور، ولكنها تصطدم بصعوبات تقنية (SMS)وقد بدأت طريقة االستقصاء بالرسائل النصية القصرية 

.وضرورة استعمال أسئلة قليلة العدد وموجزة

والذي يعرف منوا كبريا، سواء بالنسبة للمنهجيات النوعية أو الكمية، ومن : عبر االنترنتاالستقصاء

النوع األول جند 

. للعالمات التجارية، واختبار املنتجات، وطلب األفكار املبدعة من مستعملي االنرتنت ومتابعة العروض

ت البحوث وبعض منظما،"تويرت"عرب موقع ةوميكن الطلب من متابعي منظمة معينة تقييم فكرة جديد

تستعمل االنرتنت إلنشاء جمتمع للعالمة التجارية لتحفيز ومالحظة النقاشات املتبادلة بني املشرتكني يف هذا 

وذلك بدعوة املستجوبني للتجول يف ،ومنظمات أخرى تستعمل العوامل االفرتاضية الختبار األغلفة،املوقع

.متاجر افرتاضية
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وميكنها ،حيث ميكن للمنظمة أن تضع استبيانا على موقعها اإللكرتوينواملقاربات الكمية هي األكثر قدما، 

وميكنها أيضا تكوين عينة دائمة من مستعملي ،رعاية موقع نقاشات وأن تدرج فيه بانتظام بعض األسئلة

.بانتظام عن أسئلتها مع تلقي اهلداياجييبون

يسمح باالتص: بالبريداالستقصاء

. القائمني باالستجوابببقوة 

.االستجابة على العموم ضعيف وفرتات اإلرسال تكون طويلة

جمع المعطيات-3-3-3

وهذه املرحلة على العموم هي األكثر كلفة واألكثر عرضة ،البحث، فإنه يتوجب مجع البياناتبعد حتديد خطة 

إىل املستجوب ىوقد حيدث حتيز يعز . . لألخطاء

يز قد يكون مصدره الباحث أو أن التحات مغلوطة، حىت يتخلص من الباحث،، الذي قد يعطي إجاب)املبحوث(

.أو جنسه أو سلوكه أو نربتهيولد بعض اإلجابات من واقع عيشه قد ،من دون أن يعرفالذي 

تحليل المعطيات-3-3-4

 .

التحليل يبدأ حبساب التكرارات، واملتوسطات واالحنرافات املعيارية، مث حتليل ويف االستقصاءات الكمية، فإن 

االحندار املتعدد، حتليل التباين، التحليل (العالقات بني املتغريات، قبل استعمال تقنيات حتليل املتغريات املتعددة 

واليت تسمح ،)التمييزي، التحليل العاملي، التحليل اهلرياركي، التحليل املشرتك، حتليل التش

وبالنسبة للبحوث النوعية، فإن املواد . بإظهار العالقات املعنوية بني متغريات عدة وعالقات السببية والعناقيد

برجميات للتحليل اآليل لىدراسة املعطيات النوعية عزوقد ترتك. 



~ 62 ~

ساعد على وصف اللغة اليت تستعملها الفئة تية، واليت تسهل عملية فهم املقارنة بني األحاديث و للمعطيات النص

.املستهدفة

تقديم النتائج-3-3-5

وجيب تفادي إغراق املستفيد من البحث . كتابة تقرير يقدم النتائج والتوصيات األساسيةاملرحلةتتضمن هذه

جيب أن يظهر له البحث بأن النتائج . بطوفان من األرقام والتحاليل اإلحصائية املفقدة، ولكن على العكس

أن ترتجم إىل توصيات تقلص من حالة الاليقني فيما يتعلق بالقرارات اليت سوف يتخذها، أي أن التحاليل جيب 

.بالقرارات اليت جيب اختاذها

نظام التحليل-3-4

يعد هذا النظام املسؤول عن حتويل املعطيات اخلام اليت جتمع من خالل األنظمة الثالثة املكلفة جبمع املعطيات 

ومات، وذلك من نظام حبوث التسويق إىل معلو نظام االستخبارات التسويقية، و نظام احملاسبة الداخلي، : وهي

خالل معاجلة املعطيات بأساليب حتليل املعطيات النوعية والكمية، بعدها تقدم هذه املعلومات إىل مسؤول 

.التسويق لتساعده يف اختاذ القرارات التسويقية املختلفة
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السلوك الشرائي للمستهلكين: الفصل الخامس

وتعد .جيب على املنظمة متابعتها ودراستها هم املستهلكنيإن من أهم عناصر البيئة اخلاصة أو اجلزئية اليت 

هي العوامل اليت تؤثر عليهم خالل خمتلف مراحل هذه العملية، أي عملية 

.ختاذ القرار الشرائيا

وتعد دراسة سلوك املستهلكني ترمجة لفلسفة التسويق احلديثة، واليت ترى بأن حتقيق املنظمة ألهدافها، ال يتم 

كما أن دراسة . إال من خالل حتديد حاجات ورغبات املستهلكني واإلجابة عليها بشكل أفضل من املنافسني

املالئم الذي يؤدي ) املنتج، السعر، التوزيع، الرتويج(ة املزيج التسويقي كن املنظمة من تنميمتسلوك املستهلكني 

.إىل حتقيق االستجابات املرغوبة اليت تسعى املنظمة إليها، واليت تسمح هلا بتحقيق أهدافها املنشودة

تعريف سلوك المستهلك-1

ثناء عمليات االختيار والشراء للسلع : "عرف سلوك املستهلك على أنه

."1

التصرفات اليت تنتج عن شخص ما نتيجة تعرضه إىل منبه داخلي أو خارجي حيال ما : "وعرف أيضا على أنه

2".هو معروض عليه، وذلك من أجل إشباع رغباته وسد حاجاته

السلع واخلدمات واألفكار، اليت يعتقدون سلوك املستهلكني اخلاص بالبحث عن : "عرف أيضا على أنهكما 

3".هاوتقييمها،واستخدامئها،وشرا

.24.، ص2013دار احلامد، حممد منصور أبو جليل، إيهاب كمال هيكل، إبراهيم سعد عقل، خالد عطا اهللا الطراونة، سلوك املستهلك واختاذ القرارات الشرائية، عمان، 1
3.،ص2012محد الغدير، رشاد الساعد، سلوك املستهلك، عمان، دار زهران، 2
173.، ص2006، الدار اجلامعية، اإلسكندريةرية والتطبيق، النظ: شريف أمحد شريف العاصي، التسويق3
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السلع أو اخلدمات أو األفكار أو ربزه املستهلك يف البحث عن يذلك السلوك الذي : "وعرف كذلك على أنه

1".هاواستخدامئهاوشرااخلربات ال

:وتشري التعاريف السابقة إىل النقاط اآلتية خبصوص سلوك املستهلك

األفراد.

 البحث واالختيار وشراء واستخدام وتقييم املنتجاتهذه األنشطة والتصرفات تشمل.

السلع، اخلدمات األفكار والتجارب، أي أن سلوك املستهلك يتعلق باملنتجات : هذه املنتجات تشمل

.مبفهومها الواسع وليس فقط السلع واخلدمات

 أو منبه ) مالشعور باجلوع أو العطش أو النو (أن هذه األنشطة والتصرفات هي استجابة ملنبه داخلي

).رؤية اإلعالن خبصوص سلعة أو خدمة أو فكرة أو جتربة(خارجي 

: "وهناك تعريف آخر لسلوك املستهلك ومفاده أن سلوك املستهلك هو

2".هاوالتخلص منهااستهالكالسلع واخلدمات و 

السلع واخلدمات اليت يتوقعون املستهلكون عند البحث عن شراءالسلوك الذي يظهره : "ويف تعريف مشابه أيضا

3".هاوالتخلص منهاتقييمو ، ااستعماهلو ، 

اخيتلف التعريفان السابقان عن التعاريف الس

ض ع، حيث أن بهاوتقييما،أو استعماهلها،، واستهالكئهاشرااملنتجات، و بدراسة األنشطة املرتبطة بالبحث عن 

املستهلكني قد يكون لديهم اهتمام بشراء تلك املنتجات اليت يسهل التخلص منها أو من أغلفتها بالشكل الذي 

عن غريها سمح باحملافظة على البيئة وعدم تلويثها، وبالتايل يكون للمستهلك تفضيل للمنتجات من هذا النوعي

.من املنتجات اليت ال تتوافر فيها هذه امليزة

24.حممد منصور أبو جليل، إيهاب كمال هيكل، إبراهيم سعد عقل، خالد عطا اهللا الطراونة، مرجع سابق، ص1
2 Blackwell R.D., Miniard P. W., Engel J. F. , Consumer Behaviour, 2006, Cengage Learning, New Delhi, 2006,
p.18
3Schiffman L-G., Kanuk L. L., Hansen H., Consumer Behaviour, 2 Edi., England, Pearson, 2012, p.2
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عملية القرار الشرائي للمستهلك-2

.)7(س مراحل، وذلك ما يوضحه الشكل تنطوي عملية القرار الشرائي للمستهلك على مخ

عملية القرار الشرائي للمستهلك: )7(الشكل 

Source :Adapted From Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Marketing Management, 14 Edi., Paris, Pearson, 2012,

p.199

، مث ينتقل إىل البحث عن )احلاجة(بأن عملية القرار الشرائي تبدأ بشعور املستهلك املشكلة ( ) يبني الشكل 

قرار الشراء، وتقييم ما مث املعلومة أو البدائل اليت حتل هذه املشكلة أو تشبع هذه احلاجة، مث تقييم هذه البدائل، 

راحل اخلمس، وذلك بأن يدرس سلوكيات االستهالك وقد يذهب املسوق إىل أبعد من هذه امل. بعد الشراء

.واستعمال املنتج، وكذلك التخلص من املنتج بعد استعماله

الشعور باملشكلة

البحث عن املعلومة

البدائلتقييم 

قرار الشراء

تقييم ما بعد الشراء
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ولكن على الرغم من أن عملية الشراء املشار إليها سابقا تصف األنشطة املمكنة اليت قد حتدث عند اختاذ 

بالتتابع دائما، فقد يقفزون على بعض املراحل عند القرارات الشرائية، إال أن املستهلكني ال يتبعون هذه املراحل 

الفواكه أو احلليب، أو جريدة، أو على سبيل املثال، شراء منتجات مثل علبة سجائر، . قيامهم بعملية الشراء

مثل شراء سيارة أو منزل تكون ،واخلضر ال يتضمن حبثا مطوال أو أنشطة تقييم، يف حني أن املشرتيات املعقدة

كما أن املستهلكني الذين لديهم والء ملنتج أو عالمة . ا تتضمن كل مرحلة من مراحل عملية الشراء،طويلة

) احلاجة(جتارية ينتقلون من مرحلة الشعور باملشكلة 

ألنشطة الشرائية قد تكون متالزمة، فقد خيتار كما أن بعض ا). البحث عن املعلومة وتقييم البدائل(على مرحليت 

.املستهلك املنتج والبائع يف الوقت نفسه، كما أن اختيار البائع قد يسبق أحيانا اختيار املنتج

1.من مراحل عملية الشراء للمستهلكوسوف نتطرق بالتفصيل إىل كل مرحلة 

)الحاجة(الشعور بالمشكلة - 2-1

وهذا حيدث عندما يدرك املستهلك بأن . املستهلك بأن لديه حاجة غري مشبعةتبدأ عملية الشراء عندما يشعر 

.هناك تباينا بني مستوى الرضا احلايل ومستوى الرضا املرغوب

مثل . أو بفعل منبهات خارجية. وقد يشعر املستهلك باحلاجة بفعل منبهات داخلية، مثل اجلوع والعطش واإلعياء

وميكن للمنبهات اخلارجية أن تثري . البائعني أو احلديث مع األصدقاء والعائلةاإلعالن، نافذة متجر، التفاعل مع

.)Pizza Hut(استجابات داخلية، مثل الشعور باجلوع عند مشاهدة اإلعالن عن

1Ferrell O. C., Hartline M. D., Op. Cit., pp.119-122.
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البحث عن المعلومة- 2-2

وهو ما املستهلكني ليكونوا مهتمني باملنتج،زحيفبشكل جيد، فإنه قد التسويقياملثريعندما يطبق املنبه أو 

يف ). Active(أو إجيابية ) Passive(قد تكون سلبية عن معلومة إضافية، وهذه الرغبة يف البحثيقودهم إىل 

حالة البحث السليب عن املعلومة، فإن املستهلك يصبح أكثر انتباها واستقباال للمعلومة، مثل املالحظة واالنتباه 

وينخرط املستهلك يف البحث . ت السيارات إذا كان للمستهلك رغبة يف عالمة جتارية حمددة للسياراتإىل إعالنا

قصد إىل احلصول على معلومات إضافية، من خالل تصفح االنرتنت جيايب عن املعلومة عندما يسعى عناإل

مثل املصادر الداخلية،تلفةاملعلومة من مصادر خمقد تأيت و . وسؤال األصدقاء، أو زيارة صاالت عرض السيارات

. يبحث عنه املستهلكونالذيوهي النوع األول من املعلومات ،تتضمن التجارب الشخصية والذكرياتاليت

العائلة، أو أو وميكن للمعلومة أيضا أن تأيت من مصادر شخصية، واليت تتضمن الكلمات املنطوقة من األصدقاء، 

. الزمالء

شاشات اإلعالن وملصقاته و األغلفة، و مواقع االنرتنت، و و اإلعالن، :املصادر اخلارجيةتتضمن و

إال أن ثقة املستهلكني ،وعلى الرغم من أن املصادر اخلارجية هي األكثر من ناحية العدد يف الغالب. والبائعني

.قل مقارنة باملصادر الداخلية والشخصيةأفيها 

تقييم البدائل- 2-3

منتج أو يف البديلة يف جمموعة االعتبار، فإن املستهلك يعرب عن رغبته ت أو العالماتمن خالل تقييم املنتجا

ويبين املستهلكون هذا التقييم على العديد من املعايري املختلفة، واليت تتوافق عادة مع عدد . عالمة جتارية حمددة

.من صفات املنتج

فعند شراء سيارة . 

الصورة، السمعة، املوثوقية، (اليت تتضمن صفات العالمة خيار حمتمل ميثل حزمة من الصفات مثال، فإن كل 

األسلوب، (صفات مجالية ، و )الوقودنوافذ قوية، نقل آيل للسرعة، االقتصاد يف(خصائص املنتج و ، )األمان
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ولكل مستهلك رأي خمتلف فيما يتعلق بأمهية هذه الصفات، فبعضهم يضع األمان يف . والسعر) الرحابة، اللون

وهناك جمموعة من االعتبارات اليت جيب على املسوق أن يراعيها خالل . املرتبة األوىل، وآخرون يضعون السعر

وهلذا السبب، ،هي أن تكون منتجات املنظمة ضمن جمموعة االعتبار للبدائل احملتملة،اأوهلا وأمهه.مرحلة التقييم

وثانيا، من املهم أن يتخذ املسوقون . جيب أن يذكر املسوقون املستهلكني باملنظمة وعروضها من املنتجات

املنتج، ففهم العالقة بني 

وأخريا، غالبا ما . حاجات الزبائن وصفات املنتج يعد أمرا مهما يف جتزئة السوق وقرارات االستهداف التسويقي

جيب على املسوقني تصميم الربامج التسويقية اليت تغري يف أولوية معايري االختيار أو تغيري يف آراء املستهلكني 

.خبصوص صورة املنتج

لشراءقرار ا- 2-4

غري . جتارية معينةبعد تقييم املستهلك لكل بديل يف جمموعة االعتبار تتشكل لديه النية لشراء منتج أو عالمة 

فاملستهلك قد يكون لديه نية قوية لشراء سيارة جديدة، . أن نية الشراء وفعل الشراء احلقيقي مفهومان متمايزان

فاملستهلك قد يوجل الشراء لظروف غري متوقعة، مثل . احلدوثولكن عوامل عديدة قد متنع الشراء احلايل من 

وقد ال يتمكن ،وقد يغضب املستهلك من البائع أو مدير املبيعات ويلغي عملية الشراء،املرض أو فقدان الوظيفة

وغالبا . أو ببساطة قد يغري املشرتي رأيه يف شراء املنتج،ية الشراء من البنكلاملشرتي من احلصول على التمويل لعم

ما يتمكن املسوقون من تقليص أو القضاء على هذه املشكالت من خالل ختفيض خطر الشراء بواسطة منح 

.تسهيل مرحلة الشراء إىل أقصى حد ممكن و الضمانات، 

بالنسبة للمسوقني خالل مرحلة الشراء هي وعلى افرتاض عدم تدخل العوامل احملتملة، فإن املسائل األساسية

. الوفرة ومنفعة احليازة أو التملك

واهلدف هو وضع املنتج يف متناول املستهلك ،واملفتاح هلذه املسألة هو األرحيية. املنظمات األخرى اليت توفر املنتج
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ولزيادة منفعة احليازة، ميكن للمسوق أن .)سهولة حيازة املنتج(وهذه املهمة مرتبطة مبنفعة احليازة ،ينما كانأ

.مثل األجهزة واألثاث،يعرض التمويل والتسليم وتركيب املنتجات

تقييم ما بعد الشراء- 2-5

لوصل بني عملية الشراء وتطوير يف سياق جذب الزبائن واحملافظة عليهم، فإن تقييم ما بعد الشراء هو صلة ا

وجيب على املسوقني أن يتابعوا عن كثب استجابات الزبائن خالل هذه املرحلة . عالقات طويلة األمد مع الزبائن

:ويف مرحلة ما بعد الشراء قد يشعر الزبائن مبا يلي. ملراقبة أداء املنتج وقدرته على االستجابة لتوقعات الزبائن

أداء املنتج يفوق بكثري توقعات الزبائن:السرور.

أداء املنتج يتوافق مع توقعات الزبائن:الرضا.

أداء املنتج يقل عن توقعات الزبائن:االستياء.

بون غري متأكد من أداء املنتج مقارنة بتوقعاتهز ال:التنافر المعرفي.

للمستهلكالعوامل المؤثرة على القرار الشرائي-3

عوامل و عوامل ثقافية، :واليت ميكن تصنيفها إىل،شراء املستهلك للمنتجات مبجموعة من العوامليتأثر قرار 

.عوامل تسويقية، وعوامل موقفيةو عوامل شخصية، وعوامل نفسية، و اجتماعية، و 

العوامل الثقافية- 3-1

.تأثريا عميقا على سلوكياته الشرائيةمتارس الثقافة والثقافة الفرعية والطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد 
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الثقافة-1- 3-1

ملعايري، والقيم والتقاليد اليت يكتسبها الفرد بصفته عضوا يف او املعتقدات، و جمموعة املعارف، : "الثقافة هي

."1

العائلة، ووسائل اإلعالم وتؤدي . 

2.واملدرسة واملؤسسات الدينية دورا كبريا يف نقل القيم، واإلدراكات والتفضيالت والسلوكيات إىل األفراد

الثقافات الفرعية-2- 3-1

ففي الواليات املتحدة جند جمموعات . يوجد ضمن كل جمتمع جمموعات ثقافية فرعية مبنية على خلفية مشرتكة

ويستمرون يف محل القيم . سم اخللفيات اجلغرافية أو الوطنية أو الالتينية أو الدينية نفسهامن الناس تتقا

اليت تشرتيها، وقد ختتلف جمموعات الثقافات الفرعية يف املنتجات . 3واالجتاهات واألمناط السلوكية اليت متيزهم

4.تقرؤهارتي منها، واألسعار اليت تدفعها ووسائل اإلعالم اليتواملتاجر اليت تش

الطبقة االجتماعية-3- 3-1

جمموعات متجانسة ودائما نسبيا، مرتبة بالنسبة إىل بعضها بعضا، ويتقاسم : "الطبقات االجتماعية هي

.5"نفسهاأعضائها نظام القيم نفسه، ومنط احلياة نفسه، واالهتمامات والسلوكيات

كن قياسها بواسطة متغريات ميو . وتعد الطبقة االجتماعية مؤشرا مركبا يعكس الطبقية 

وعلى العموم، ميكن التمييز بني . اخل...مستوى التعليمو منطقة السكن، و املمتلكات، و الدخل، و املهنة، : عدة هي

ويف بعض . الطبقة املتوسطة، والطبقة الدنياو الطبقة العليا، : وهي،ثالثة مستويات من الطبقات االجتماعية

1Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., p.182
2Brunet J., Colbert F., Desormeau R., Gendreau R., Legoux R., Quellet J-F., Op. Cit., p.90
3Ibid., p.120
4 Lancaster G., Massingham. L., Op. Cit., p.48

5Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., p.183
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وخيتلف توزيع األفراد يف الطبقات ). عليا، دنيا(

. من جمتمع إىل آخر

ومييل األفراد الذين ينتمون إىل الطبقة االجتماعية نفسها إىل إظهار سلوكيات متجانسة نسبيا فيما يتعلق 

السيارة ووسائل و األثاث، و األلبسة، : ستوى العديد من األصناف، مثلباختيارهم للعالمات واملنتجات على م

وعليه، قد جند أن بعض املنظمات تتوجه إىل الطبقة املتوسطة، وأخرى إىل الطبقة الدنيا، وأخرى إىل . التسلية

.الطبقة العليا

العوامل االجتماعية- 3-2

لى السلوكيات الشرائية، وهو يتعلق بالعالقات بني يؤدي هذا النوع الثاين من العوامل دورا مهما يف التأثري ع

.األفراد

الجماعات-1- 3-2

: وميكن تقسيم هذه اجلماعات إىل. تؤثر اجلماعات اليت ينتمي إليها الفرد على اجتاهات وسلوكياته الشرائية

1.مجاعات االنتماء واجلماعات املرجعية

وهي اجلماعات اليت يقيم فيها الفرد عالقات مباشرة مع اآلخرين، وهي تنقسم :جماعات االنتماء

.اجلماعات األولية، واجلماعات الثانوية: بدورها إىل نوعني

العائلة، : وهي اليت يكون للفرد فيها اتصاالت منتظمة مع األفراد اآلخرين، مثل:الجماعات األولية

.زمالء العملو األصدقاء، واجلريان،و 

اجلمعيات والنوادي الرياضية: واليت تكون فيها االتصاالت متباعدة، مثل:جماعات الثانويةال.

بعضهم بعضا بالضرورة، ولكنهم ميارسون تأثريا متبادال دا األفراهواليت ال يعرف في:الجماعات المرجعية

.املنتمون حلزب سياسيو التزجل، أتباع رياضاتو ادي الرياضية، و املعجبني بالن: فيما بينهم، مثل

1Ibid., p.185
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العائلة-2- 3-2

من بني مجيع اجلماعات تعد العائلة اجلماعة األكثر تأثري على أراء الفرد وسلوكياته الشرائية، فالفرد منذ طفولته 

على ويرتبط تأثري أعضاء العائلة. يتأثر بوالديه وإخوته وأخواته، وعندما يؤسس عائلة فإنه يتأثر بزوجه وأوالده

1.ونوع املنتج املرغوب،القرارات الشرائية بالدور الذي يلعبونه

بينما بعض القرارات الشرائية األخرى .. العطل، املسكن، السيارة: فبعض القرارات الشرائية تكون مشرتكة، مثل

،االستهالكية الواسعةيكون فيها القرار األساسي ألحد الزوجني، فاملرأة هي يف الغالب املقررة بالنسبة للمنتجات 

..)ألبسة األطفالو املنظفات، و األغذية، (مثل 

على سبيل . عائلة مبراحل خمتلفة مع مرور السنوات، وهو ما يؤثر على السلوكيات الشرائية لألفرادومتر كل

ه ومع قدوم طفل تتغري هذ. األثاث ووسائل التسليةو املثال، تركز حاجات األزواج الشباب على املسكن، 

. فاظات، وأغذية لألطفال وشراء خدمة للعناية باألطفالواحلألعاب، و احلاجات لتتحول إىل شراء أثاث لألطفال، 

واالشرتاك يف النوادي والفرق ،وألعاب أخرى،ويف مرحلة الحقة يصبح األطفال حباجة إىل أدوات مدرسية

يف رحالت أو تغيري األثاث وإجراء عمليات جتديد ميكن للزوجني الذهاب ،وعندما يغادر األوالد املنزل. الرياضية

2.يف املنزل، ويصبحون حباجة أيضا إىل األدوية والعناية الطبية مع تقدمهم يف العمر

العوامل الشخصية- 3-3

املهنة والوضعية االقتصادية و أيضا خبصائصه الشخصية، وخاصة السن، للمستتهلكتتأثر القرارات الشرائية

.وشخصيته،وأسلوب حياته،وقيمة الشخصية

السن-1- 3-3

كبري عن املنتجات واخلدمات اليت يستهلكها الفرد، فمع مرور الزمن يغري الفرد يف املنتجات ليؤثر السن بشك

فمثال جند أن املراهقني هم األكثر استهالكا لألفالم ... الغذائية اليت يستهلكها واأللبسة ووسائل التسلية

1Brunet J., Colbert F., Desormeaux R., Gendreau R., Legoux R., Ouellet J.F., Op.cit., p.94
2Ibid., p.95
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علقة بالعناية الطبية، تني أن كبار السن يشرتون املنتجات املحيف . واملوسيقى واملشروبات الغازية والوجبات السريعة

1.ولكنهم اقل شراء للمنتجات املتعلقة بأثاث املنزل أو املالبس

المهنة والوضعية االقتصادية-2- 3-3

تعد املهنة اليت يزاوهلا الفرد مصدر العديد من املشرتيات، فعامل البناء مثال حباجة إىل ألبسة وأحذية متينة 

ويتوجب على مسؤول . مالئمة للبيئة اليت يعمل فيها، والكثري من اإلطارات يلبسون البدالت املالئمة لوظيفتهم

وحتدد الوضعية االقتصادية أيضا . هتمامها مبنتجاته وخدماتهالتسويق أن يقوم بتحديد الفئات املهنية اليت تعرب عن ا

، وممتلكاته، وقدرته على االستدانة )دوريتهو انتظامه، و مستواه، (ما يشرتيه املستهلكون، وهي مرتبطة بالدخل 

2.واجتاهه حنو االدخار واالقرتاض

الشخصية والصورة الذاتية-3-3-3

منط من السمات اليت تؤثر : ". ائيةلكل فرد شخصية يعرب عنها يف سلوكياته الشر 

.3"على االستجابات السلوكية لألفراد

االجتماعية، و االستقاللية، و الثقة يف النفس، : الشخصية على العموم يف شكل صفات أو مسات، مثلوتتجلى 

.امليل لإلبداعو االندفاعية، و ضوع، امليل للخو امليل للسيطرة، و االنطواء، و االنبساط، و القابلية للتكليف، و 

وتعد مسات الشخصية مفيدة يف حتليل السلوكيات الشرائية لألفراد، فقد اكتشف بائعو القهوة بأن املستهلكني 

برتتيب متاجرها يف شكل مساحات )Starbucks(وبناء عليه قامت . الكبار للقهوة هم يف الغالب اجتماعيون

4.االسرتخاء واملناقشة حول كوب من القهوةممتعة ليتمكن زبائنها من 

.

1Hollensen S., Marketing Management, 2 Edi., England, Pearson, 2010, p.119
2Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit. p.190
3Etzel M.J., Walker B.J., Stanton W.J. Op. Cit., p.104
4Armstrong G., Kotler Ph., OP. Cit., p.126
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املمثل الذايت للشخصية، وهي تتوافق مع صورة الفرد عن نفسه والكيفية اليت : "

1"يرونه عليهايرى بأن اآلخرين

د أن يكون ييعرب عن صورة الفرد عن نفسه، والصورة املثالية اليت ير ، ألنهومفهوم الصورة الذاتية مفهوم ثالثي

وينطبق هذا املفهوم على املنتجات اليت تستهلك علنيا أو أمام . عليها، والكيفية اليت يرى أن اآلخرين يرونه عليها

لفهمو . وتعكسها، أي أن األفراد هم ما ميلكونهدفإن املمتلكات حتدد هوية األفراووفقا هلذا املفهوم،.اجلمهور

2.سلوك املستهلك، جيب على املسوق أن يفهم العالقة بني صورة املستهلك عن نفسه وما ميلكه

القيم-3-3-4
على سبيل املثال، قد يعتقد .3"املعتقدات دائمة بأن سلوكا معينا أو نتيجة مرغوبان أو جّيدان: "القيم هي

.لديه احرتاما للذات، وأن يكون حراو أن تكون العائلة آمنة، و الفرد بأنه من اجليد أن يكون بصحة جيدة، 

وهلذا، فإن . تعد مبثابة معايري توجه السلوك يف مجيع احلاالت واألوقات

حتدد إىل أي مدى يقوم بفرز وإعادة تدوير أو شراء املنتجات ،على العموم،البيئة

. املصنعة من مواد أعيد تدويرها

يف وضعية معينة يتأثر يف الفرديبديهوالسلوك الذي . وتشكل القيم وأمهيتها النسبية نظام القيم. صعوبة يف وصفها

. الغالب بدرجة أمهية قيمة معينة مقارنة بقيم أخرى

4.العائلة أو اخلروج ملمارسة الرياضة حيدده األمهية النسبة املمنوحة للعائلة مقابل الصحة

1Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit. p.190
2Armestrong G., Kotler Ph., Op. Cit., p.127
3Hoyer W.D., MacInnis D.I., Consumer Behaviour, 4 Edi., U.S.A., Houghton Mifflin, 2007, p.361
4Ibid., p.361
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نمط الحياة-3-3-5

ولكن ليس ،قد يكون هناك شخصان 

وبالنتيجة، من . فقد يكون لديهما أنشطة واهتمامات وآراء خمتلفة. 

واستعماهلا ويتضمن ذلك شراء منتجات وعالمات جتارية خمتلفة،املرجح أمنها سيبديان منطني سلوكيني خمتلفني

واألمناط الواسعة من األنشطة واالهتمامات واآلراء والسلوكيات اليت تنتج عنها . بطرق خمتلفة وألهداف خمتلفة

. تسمى بأمناط احلياة

العوامل النفسية- 3-4

متثل العوامل النفسية جمموعة من األنشطة اليت حتدث يف ذهن املستهلك ما بني تعرضه للمنبه التسويقي واختاذه 

1.الذاكرةو االجتاهات، و التعلم، و ، اإلدراكو الدوافع، : هذه العوامل يفتتمثلللقرار الشرائي، و 

الدوافع-3-4-1

ذلك يتوجب على املسوقني السعي ملعرفة األسباب اليت حتفز املستهلك لشراء لتعد الدوافع أساس االستهالك، و 

الالتوازن بني الوضعية احلالية اليت يوجد فيها املستهلك أصلها حالة من يف والدوافع هي . منتج أو خدمة معينة

وكلما كانت حالة الالتوازن قوية، زاد الدافع لدى املستهلك . وبني الوضعية اليت يرغب يف بلوغها أو الوصول إليها

غبة يف سد وهذه احلالة من الالتوازن أو الرغبة الداخلية بالتصرف تقود املستهلك إىل الر . للخروج من هذه الوضعية

.هذه احلاجة

، )1970(بإعداد نظرية احلاجات (Abraham Maslow)" أبراهام ماسلو"وقد قام النفساين األمريكي 

من احلاجات تتجلى يف تراتبيةوبالنسبة إليه، يوجد لدى كل كائن بشري . واليت تعد مهمة جدا يف عامل التسويق

1Brunet J., Colbert F., Desormeaux R., Gendreau L. Legoux R. Ouellet J.F., Op. Cit., pp. 83-88
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طبقات أو مستويات من احلاجات، حيث أن احلاجات ويتشكل هذا اهلرم من مخسة) 8شكل ال(شكل هرم 

.األساسية موجودة يف أسفل اهلرم، يف حني أن احلاجات املعقدة موجودة يف اجلزء العلوي منه

لماسلونظرية الحاجات : )8(الشكل 

احلاجة الفيزيولوجية

Source: Brunet J., Colbert F., Desormeaux R., Gendreau R., Legoux R., Ouellet J.F., Gestion du marketing, 5 Edi.,

Québèc, Canada, Chenelière Education, 2011, p.85

احلاجات األساسية ليتمكن من سد احلاجات املوجودة يف أعلى ، جيب أن يقوم الفرد بسد "ماسلو"وحسب 

:هي" ماسلو"واملستويات اخلمسة اليت ميكن للفرد أن يشبعها وفق .اهلرم

، واليت تسمح ببقائه حيا ويف صحة ...اللباسو النوم، و الشراب، و الطعام، : الحاجات الفيزيولوجية-

.جيدة

راحةاحلماية، والو االستقرار، :الحاجة لألمن-

للحاجةالا

الفیزیولوجیة

احلاجة لالنتماء

احلاجة للتقدير

احلاجة
لتحقيق الذات

احلاجة لألمن
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العاطفة، احلب والصداقة:الحاجة لالنتماء-

أن يكون له صورة إجيابية عن الذات، أن يتمتع بالفخامة واملكانة والتقدير:الحاجة للتقدير-

.كتنمية قدراته، وإجناز ما ميكنه فعله وحتقيقه:الحاجة لتحقيق الذات-

خدمته وأن يعرف أين تقع هذه احلاجة يف سلم وجيب على املسوق أن يعرف نوع احلاجة اليت يلبيها منتجه أو 

املنتجات الغذائية ميكنهم تلبية حاجات املستوى لشركات الصانعة للدواء، أو منتجواحلاجات على سبيل املثال، ا

والنوادي .األول، يف حني أن شركات التأمني واملؤسسات املالية تركز على استيعاب حاجات املستوى الثاين

بينما اجلامعات، وصانعوا األلبسة عالية اجلودة أو صانعوا . ف إشباع حاجات املستوى الثالثالرياضية تستهد

ويف األخري ميكن لوكاالت األسفار والنوادي األدبية أو . السيارات الفاخرة ميكنهم تلبية حاجات املستوى الرابع

.اخلامساملنظمات غري اهلادفة للربح أن تعطي الفرصة للفرد ليليب حاجات املستوى

دراكإلا-3-4-2

وهو العملية اليت بواسطتها خيتار . كيفية استقبال الفرد للرسائل وتفسريها؛ وهو يرتبط بعامل احلواساإلدراكيعين 

وميكن لشخصني تعرضا لإلعالن نفسه، والغالف نفسه، . الفرد وينظم ويفسر املعلومات اآلتية من العامل اخلارجي

ويعود ، والسعر نفسه والبائع نفسه أن يدركا املنتج بشكل خمتلف

.

يف احلسبان إذا كانوا يرغبون يف جذب انتباه القطاعات اإلدراكوجيب على املسوقني أن يأخذوا عملية 

إىل ذلك، حىت وباإلضافة.

ولو أبدى املستهلكون املستهدفون اهتماما هلذه الرسائل، فقد ميكن أال يفسروها على النحو الذي يرغب فيه 

.املرسل
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التعلم-3-4-3

والظاهرة نفسها حتدث يف . يف حالة تعلم خالل حياته، ويتعدل سلوكه بعد مروره ببعض التجارباإلنسانإن 

فحسب التجربة اليت. جمال التسويق

.

االتجاهات-3-4-4

ويف . ألشياءاالجتاهات هي استعدادات متعلمة لالستجابة بشكل إجيايب أو سليب حنو شيء أو صنف من ا

تالتسويق من املهم معرفة اجتاهات املستهلكني حنو املنتجات، واألكثر أمهية فهم الكيفية اليت 

.وكيف ميكن تعديلها، رغم أنه من الصعب تعديل االجتاه

ويشتمل البعد املعريف املعتقدات .يةعنزو حبسب الباحثني، يتكون االجتاه من األبعاد املعرفية والعاطفية والو 

والبعد ،ويتعلق البعد العاطفي باإلحساس الذي يشعر به حنو املنتج،واملعارف اليت ميلكها املستهلك عن املنتج

.النزوعي يتمثل يف النية السلوكية حنو املنتج

الذاكرة-3-4-5

" بروكرت وغامبل"عمال، مثل وتقوم منظمات األ1.الذاكرة هي القدرة عن حفظ املعلومة لفرتة من الزمن

(Procter & Gamble) بإنفاق

هي و ،التجارية

.عوضا عن منتجات املنافسني

1 Wright R., Consumer Behaviour, U.K., Thomson Learning, 2006, p.191
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 .

ثانية أو أقل 30فاملعلومات من البيئة تعاجل أوال بواسطة الذاكرة قصرية األجل، واليت تفقد أغلبها يف غضون 

ن بعض هذه املعلومات، حتول إىل الذاكرة ولك.بواسطة معلومات وافدة حديثاإزاحتهابسبب عدم االنتباه أو 

ويف الذاكرة طويلة األجل، ميكن لكم واسع من املعلومات أن حيفظ 1.

.لسنوات

العوامل التسويقية- 3-5

مبادالت مرحبة، تصمم االسرتاتيجيات التسويقية غالبا للتأثري على اختاذ القرار الشرائي للمستهلكني وحتقيق 

2.ميكنه التأثري على املستهلكني بطرق خمتلفة) املنتج، السعر، الرتويج، التوزيع(وكل عنصر يف املزيج التسويقي 

تأثيرات المنتج-3-5-1

ميكن أن تؤثر ،والتعقيد،، ودرجة احلداثةواجلودة،اسم العالمة:واليت تتضمن،العديد من صفات منتج املنظمة

مالحظة على ميكنها أن تؤثر ،املنتجنيومعلومات تبي،واملظاهر املادية للمنتج، والغالف. كعلى سلوك املستهل

وأحد الواجبات األساسية للمسوقني هو متييز منتجهم عن املنتجات . املستهلكني للمنتج وتفحصه وشرائه

.أن املنتج يستحق الشراءباملنافسة، وتنمية إدراك لدى املستهلكني 

تأثيرات السعر-3-5-2

وإذا كان كذلك، ما هو العرض التنافسي .رت يؤثر سعر املنتجات على ما إذا كان املستهلكون سوف يش

جتذب ، ةاملدرك)Wal-Mart(" وول مارت"مثل ،بعض املتاجر.الذي سوف خيتارونه؟

1Hollenson S., Op. Cit., p. 118
2Peter J. P., Donnelly J. H. Jr., Op. Cit., pp. 48-49
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شرائها،، فإن األسعار قد ال تعيق املنتجاتوبالنسبة لبعض . العديد من املستهلكني بناء على هذا الواقع فقط

.عالية اجلودةا 

الترويجاتتأثير -3-5-3

ومااملنتج، املستهلكون بشأنقد تؤثر اإلعالنات، وعمليات ترويج أو تنشيط املبيعات والدعاية على ما يعتقده

.

ويصدون جزء كبريا منها، فإنه من املهم ،ومبا أن املستهلكني سيتقبلون العديد من املعلومات من املسوقني

ة بشأنسقمتنارسائل حتويبالنسبة للمسوقني أن يصمموا اإلعالنات اليت

ويلعب الرتويج دورا حامسا يف تقدمي . ملستهدفونيستعملها املستهلكون اأنيف وسائل اإلعالم اليت من املرجح 

.وأين ميكنهم شرائها، ويف تنمية إدراكات وصور إجيابية عن املنتج واملنظمة،معلومات للمستهلكني عن املنتجات

يعتأثيرات التوز -3-5-4

املنتجات املتاحة ،أوال: املسوق لتوزيع املنتجات ميكنها التأثري على املستهلكني بطرق خمتلفةإسرتاتيجيةإن 

وعندما يكون الناس يف إطار البحث . لشرائها يف متاجر خمتلفة تزيد من حظوظ إجيادها وشرائها من املستهلكني

 .

،ويف الواقع. املنتجات اليت تباع يف متاجر حص،ثانيا

هي من خالل بيعها يف ،

نمي يت ميكن أن عرض املنتجات بطرائق البيع خارج املتاجر، مثل اإلنرتنت والكتالوجا،ثالثا. منافذ فاخرة

.وحصرية ومهمة خصيصا لقطاعات سوقية حمددةمبتكرةإدراكات لدى املستهلكني بأن املنتجات 
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العوامل الموقفية- 3-6

وميكن التمييز بني مخس 1.العوامل املوقفية هي قوى مؤقتة مرتبطة بالبيئة الشرائية الفورية واليت تؤثر على السلوك

2:جمموعات من املؤثرات املوقفية على السلوكيات الشرائية، وهي

والتصميم ،اجلوو اإلضاءة، و العطور، و األصوات، و الديكور، و وتشمل املوقع اجلغرايف، :المالمح المادية- 

.املرئي للسلع واملواد األخرى

والتفاعالت  ،حلاضرين، وخصائصهم وأدوارهم الظاهرةوتتضمن األفراد اآلخرين ا:االجتماعيةالمالمح- 

.بني األفراد

والوقت املتاح على ،واألحداث املاضية،واملوسم،واألسبوع،واليوم،ويتضمن تأثري الساعة: الوقت- 

.القرارات الشرائية احلالية للمستهلك

على سبيل املثال، . املهمة قد تعكس اختالفا يف األدوار اليت يتوقعها الفرد:مالمح مهمة الوضعية- 

الشخص الذي يتسوق لشراء جهاز كهدية زفاف أو هدية لصديق يكون يف وضعية خمتلفة عندما يتسوق 

.لشراء جهاز لالستعمال الشخصي

أو الظروف ) العدوانية واإلثارةو االنزعاج، و القلق احلاد، : مثل(مل املزاج اللحظي وتش:الظروف الحالية- 

).التعب واملرضو السيولة يف اليد، : مثل(اللحظية 

1Etzel M. I., Walker B. I., Stanton W. I., Op. Cit., p.106
2Peter I. P., Donnelly I. H. Jr., Op. Cit., p.51
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السلوك الشرائي للمنظمات: الفصل السادس

.النهائيني

أيضا دراسة يتوجب عليها فإنهلدى املستهلكني النهائيني، على املنظمات دراسة عملية الشراء يتوجبوكما 

.

، أنـــــــواع أســـــــواق املنظمـــــــات، و تعريـــــــف الســـــــلوك الشـــــــرائي للمنظمـــــــات:ويف هـــــــذا الفصـــــــل ســـــــوف نتطـــــــرق إىل

عمليــــــــــــة القــــــــــــرار الشــــــــــــرائي للمنظمــــــــــــات، و أنــــــــــــواع الوضــــــــــــعيات الشــــــــــــرائية، و خصــــــــــــائص أســــــــــــواق املنظمــــــــــــاتو 

.العوامل املؤثرة يف السلوك الشرائي للمنظمات، و اتللمنظم

تعريف السلوك الشرائي للمنظمات-1

، يتوجب على املسوقني دراسة )Business to Business(أو (B2B)يف إطار التسويق بني املنظمات 

أو إعادة ،السلوك الشرائي للمنظمات اليت تشرتي سلعا وخدمات الستعماهلا يف إنتاج سلع وخدمات أخرى

1.،بيعها

 ":

2."وتقيم، وأخريا، ختتار العالمات التجارية واملوردين،وتكتشف،السلع واخلدمات

1 Armstrong G., Kotler Ph., Op. Cit., p.137
2Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., p. 218
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تأنواع أسواق المنظما-2

أو إلنتاج سلعا ،سوق املنظمات من جمموع املنظمات اليت تشرتي سلعا وخدمات إلعادة بيعهايتكون 

ميكن التمييز بني األسواق اآلتية ،وبناء عليه. وخدمات أخرى لبيعها ملنظمات أخرى أو إىل املستهلكني النهائيني

1:من املنظمات، وهي

وهذه األسواق تشرتي مواد أولية إل:األسواق التجارية-

الفضائية، الصناعات : مثل،وتتضمن األسواق التجارية العديد من الصناعات. 

.إخل...االتصاالتو النقل، و اإلنشاءات، و املنجمية، و الزراعية، و 

وتتضمن هذه األسواق قنوات الوسطاء مثل جتار اجلملة وجتار التجزئة الذين يشرتون :أسواق الوسطاء-

.السلع النهائية من أسواق املنتجني ويعيدون بيعها بربح

واملقاطعات والدوائر والبلديات، اليت تشرتي تاحملافظا:وتتضمن األسواق احلكومية:األسواق الحكومية-

. طيفا واسعا من السلع النهائية الذي ميتد من الطائرات إىل شاحنات اإلطفاء إىل التجهيزات املكتبية

التعليم، و الصحة، : ولكن أغلب املشرتيات احلكومية تكون من أجل اخلدمات املقدمة للمواطنني، مثل

.يح الطرقات ومعاجلة املياه ومياه الصرف الصحيصيانة وتصلو واإلطفاء والشرطة، 

:األسواق المؤسسية-

. املدارس واملستشفياتو املؤسسات الدينية، واملنظمات اخلريية، :مثل

.

خصائص أسواق المنظمات-3

1:تتميز أسواق املنظمات عن أسواق املستهلكني مبجموعة من اخلصائص اخلاصة، وهي

1Ferrell O. C., Hartline. M. D., Op. Cit., p.126
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إن عدد املنظمات املشرتية أقل بكثري من :لمشترين بحجم مشتريات أكثر أهميةعدد قليل من ا-

وبعض الزبائن قد ميثلون يف الغالب ،وخيتلف حجم الطلبيات بشكل معترب من زبون إىل آخر. املستهلكني

ففي بعض أصناف املنتجات، مثل حمركات الطائرات، فإن بعض املشرتين . جزءا مهما من مبيعات املنظمة

.الكبار ميثلون جممل املبيعات

. مبا أن املوردين والزبائن للصنف نفسه من املنتجات غالبا ما يكون عددهم قليل:عالقات تجارية ضيقة-

قد تكون هناك شراكة شبكة حتالف بني ،وأحيانا. قات اليت جتمعهم تكون منتظمة وكثيفةفإن العال

وأحيانا قد جند املنظمات ختتار موردين هم أيضا زبائنها، مثل صانع الورق الذي يشرتي . املوردين وزبائنهم

.ي بدورها الورق بكميات كبرية منهاليت تشرت و ،منتجات منظمة

تتم من قبل متخصصني، يتبعون إجراءات (B2B)املشرتيات من منظمة إىل منظمة :المشترون خبراء-

وتؤدي قوة البيع دورا أساسيا بتقدمي املعلومات التقنية املفصلة عن املنتجات .ومعايري حمددة وواضحة

.ومزاياها التنافسية

ففي حالة . نظميعلى العموم، يتدخل العديد من األشخاص يف قرار الشراء امل:تعدد المتدخلين-

وحدة صنع (املشرتيات املعقدة، فإن القرارات تتخذ من قبل جلنة من اخلرباء ومسؤولني على مستوى عال 

Decisionالقرار  Making Unit ( ومن أجل زيادة احلظوظ للحصول على صفقة، جيب حتديد مجيع

.املتدخلني، وكذلك دورهم يف عملية القرار ومعايري االختبار لديهم

بالنظر إىل أن العديد من األفراد يشاركون يف قرار الشراء، فإن من :يرتكز على العديد من الزياراتبيع-

وعلى العموم جيب القيام حبوايل أربع إىل مخس زيارات . النادر بأن تكفي زيارة واحدة إلمتام عملية البيع

.ة البيع إىل العديد من السنواتوبالنسبة للمشاريع الصناعية الكربى، قد متتد دور . 

1Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., pp. 219-222
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وكل تطور نوعي أو كمي . إن طلب املنظمات مشتق دائما من طلب االستهالك النهائي:الطلب مشتق-

ولذلك يتوجب على املنظمات يف إطار . يف الطلب  النهائي سيكون له انعكاس على طلب املنظمات

)B2B (ىت تستبق الطلب املوجه إليها يف املستقبلح،أن تتابع التطورات يف الطلب املوجه إىل زبائنها،

.وتكون أكثر تنافسية من منافسيها

فصانع األحذية ال . ن الطلب اإلمجايل للمنظمات ال يتأثر كثريا بالتطور يف األسعارإ:الطلب غير مرن-

على يشرتي الكثري من اجللد إن اخنفض سعره، وال أقل كثريا عندما يرتفع سعره، فالطلب غري مرن، خاصة

ويكون الطلب أقل مرونة أيضا عندما تدخل السلعة . اإلنتاجالقصري، بسبب قيود مرتبطة جبهاز املدى

.جبزء ضعيف يف املنتج املصنعةاملشرتا

فالزيادة يف السوق النهائي . مييل طلب املنظمات إىل التقلب أكثر من طلب املستهلكني:الطلب متقلب-

مثال، ميكن أن تؤدي بفعل آثار التخزين إىل زيادة يف طلب املنظمات قد تصل إىل %10بنسبة 

.خالل الفرتة الالحقة200%

يف العديد من احلاالت، يتوجه الزبون مباشرة إىل املنتج عوض املرور بوسيط، وخاصة :الشراء المباشر-

.الثمنةعندما يتعلق األمر مبنتجات معقدة تقنيا وباهض

ومثل هذا الرتكيز . يف أغلب الدول، جند أن بعض اجلهات جتمع أغلبية املنظمات:جغرافيالتركيز ال-

اجلغرايف يؤدي إىل ختفيض مصاريف البيع، ولكنه يتطلب متابعة إعادة االنتشار اجلهوي لبعض الصناعات 

.بعناية
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للمنظماتأنواع الوضعيات الشرائية-4

وميكن التمييز بني ثالث . مرتبطة بوضعية الشراء اليت تواجهها املنظمةإن القرارات املتخذة يف عملية الشراء 

1:وضعيات شرائية هي

يف هذه الوضعية تشرتي املنظمة املنتج ألول مرة، وهذا يعين نقص اخلربة يف التعامل :الشراء الجديد-أ

ون عالية، وهو ما يؤدي مع املوردين واستعمال املنتج، كما أن تكلفة املنتج واملخاطر املرتبطة به قد تك

باملنظمة املشرتية إىل االعتماد على منط حل املشكالت املوسع، أي االخنراط يف البحث املوسع عن 

ويطرح الشراء اجلديد حتديات للموردين، حيث يلزمهم فهم . املعلومات والتقييم قبل اختاذ القرار النهائي

.معايري الشراء والدوافع لدى املنظمة املشرتية وفه

يف هذه الوضعية، املنظمة قامت بشراء املنتج من قبل، وبناء على جتربة :إعادة الشراء المعدلة-ب

للمنتج املوجود أو املورد املوجود، وبالتايل احلاجة إلعادة تقييم سيئالوقد حيدث هذا بفعل األداء . املمكنة

ومبا أن املنظمة املشرتية مرت بعملية اختاذ القرار سابقا، فقد تعمل بنمط حل املشكالت احملدود، . البدائل

دوافع ومبا أن املوردين املوجودين يعرفون ال. ألنه قد تكون لديها معايري حمددة جيدا يف هذه الوضعية

 .

وذلك بعرض منتج ،قد متثل إعادة الشراء املعدلة فرصة هلم للحصول على صفقة،وبالنسبة للموردين اجلدد

.بنوعية أحسن أو خبدمات أحسن

:مثل،ي وضعية الشراء الروتيين، فقد ينفذ لدى املنظمة بعض التمويناتوه:إعادة الشراء البسيطة-ج

األقالم، وأدوات القرطاسية األخرى، وبالتايل ترغب يف تعويضها بواسطة طلبيات و خراطيش احلرب، و الورق، 

1 Evans M., Jamal A., Foxall G., Consumer Behaviour, 2 Edi., England, Wiley,2009, p.467
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ويف هذا النوع من احلاالت تكون للمنظمة على األرجح مجيع املعلومات اليت حتتاجها للقيام . جديدة

بالطلبية، وبالتايل من املرجح جدا أن تعمل بنمط حل املشكالت الروتيين مع حاجة حمدودة ملعلومات 

ومع ظهور تكنولوجيا جديدة، فإن أغب الطلبيات املتكررة ميكن . جديدة عن كل من املنتج واملوردين

ات املوردة، مثل ــــــــــة واملنظمـيات املشرت ـــــــــــــمعاجلتها جيدا بواسطة أنظمة تفاعل تكنولوجية بني املنظم

، وهذا يعين )EDI(أو )Data Interchange Electronic(ات ـــــــــــام التبادل اإللكرتوين للمعلومــــــــــــــنظ

ما إن تصبح مستويات املخزن أقل من مستوى معني، فإن إعادة الطلب تتم آليا إىل املورد نفسه، وبكمية 

إعادة تقييم مورديها، ولكنه يتم على بوهذا ال يعين أن املنظمات ال تقوم . بشريتدخل حمددة مسبقا دون 

جماالت زمنية خمتلفة، فمثال بعد سنة، قد ترغب املنظمة إلعادة تقييم مجيع مورديها حىت أولئك املوردين 

.على أساس روتيين

عملية القرار الشرائي للمنظمات-5

ولكن يف حالة إعادة الشراء مع . بع مراحل أساسيةسشرائي للمنظمات يف العادة، تتضمن عملية القرار ال

فإن ،مثال يف حالة الشراء البسيط. تعديل أو الشراء املماثل أو البسيط، فإن بعض املراحل ختتصر أو حتذف

على مرحليت البحث عن قفزتاملنظمة املشرتية يكون لديها مورد مفضل أو قائمة مرتبة للموردين، وبالتايل سوف

1:وفيما يلي سوف نعرض هذه املراحل السبع. املوردين وتلقي االقرتاحات أو العروض

)الحاجة(الشعور بالمشكلة - 5-1

واإلقرار . أحد يف املنظمة بوجود مشكلة أو حاجة تتطلب شراء منتج أو خدمةيشعرتبدأ العملية عندما 

على املستوى الداخلي، فإن املنظمة ميكنها، مثال، أن تقرر . ةباملشكلة قد ينجم عن عوامل داخلية أو خارجي

طرح منتج جديد وحتتاج لتجهيزات جديدة، أو أن آلة تعطلت وحتتاج املنظمة لتعويضها، أو أن بعض املواد يتبني 

1Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., pp-232-236
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على املستوى اخلارجي، قد تأيت فكرة الشراء عند زيارة املكلفني بالشراء لصالون معني، أو رؤيتهم و . ة والسعراجلود

ومهمة املورد هي تسهيل بل . إلعالن أو استعماهلم ملندوب البيع ملورد الذي يعرض عليهم خصائص منتج جديد

.احةباملشكلة عرب الوسائل التسويقية املختلفة املتالشعورحتفيز 

وصف خصائص المنتج ومواصفاته-5-2

وبالنسبة . حتديد خصائص املنتج املطلوب) املنظمة املشرتية(فإنه يتوجب على املشرتي ،بعد اإلقرار باملشكلة

أما يف حالة منتج معقد، فإن املشرتي يأخذ .للمنتجات النمطية فإن ذلك ال يطرح أي مشكلة على اإلطالق

السعر، و ، )املوثوقية(...) املهندسني، املستعملني، (رأي العديد من األشخاص 

عند حترير ديد املواصفات التقنية املنشودةويتوجب الحقا حت. فرتات التسليم أو مجيع الصفات املرتبطة باملنتجو 

ميكن للمورد أن يتدخل يف هذه املرحلة مبساعدة املشرتي على حتديد حاجاته وتقييم األمهية اليت مينحها و . املناقصة

ويتضاعف احتمال ربح املورد للصفقة عندما يشارك ولو بشكل غري مباشر يف حتديد . للخصائص املختلفة للمنتج

.دفرت الشروطإعدادمواصفات املنتج، ويتدخل مسبقا عند 

تماد على حتليل القيمة للمنتج كطريقة إلعداد مواصفات املنتج، وهي تقنية لتقليص التكاليف، وميكن االع

.واليت تتضمن الفحص الدقيق جلميع املكونات اليت ميكن تعديلها أو تنميطها أو صناعتها بتكاليف أقل

البحث عن الموردين-5-3

، االنرتنيتيسعى املشرتي لتحديد املوردين األكثر مالئمة من خالل االطالع على األدلة املهنية أو صفحات 

ويف هذه احلالة، فإن هدف املورد هو أن يدرج يف .أو التوجه إىل الصالونات املهنية،أو االتصال مبنظمات أخرى

تجارية للمورد دورا حامسا يف هذه املرحلة، كما يتوجب قائمة املوردين لدى املنظمة، وتلعب شهرة وصورة العالمة ال
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وبعد االتصال مبختلف املوردين املمكنني، يقوم املشرتي بإعداد قائمة . عليه أيضا فهم توقعات الزبون بدقة

.باملوردين املؤهلني

استقبال وتحليل العروض-5-4

ويدعو . إقصاؤهميف هذه املرحلة، فإن املوردين الصغار جدا أو الذين ال يقدمون الضمانات الضرورية يتم 

وبعد حتليل العروض، ميكن للمشرتي دعوة املوردين احملتملني . تقدمي عروضهململشرتي املوردين املختارين مسبقاا

وأن يقدمها من ،رف كيفية إعداد عروض دقيقةومن املهم بالنسبة للمورد أن يع. لتقدمي عروضهم يف املنظمة

وهلذا، يتوجب على مسؤويل التسويق لدى املورد فهم معايري الشراء لدى املنظمة . منظور تسويقي وليس تقنيا فقط

وميكنهم البناء على تقييم األداء التقين . وحتليل إىل أي مدى يثمن الزبون املواصفات املختلفة للعرض،املشرتية

م مقارنة باملنافسني، 

وجيب تطبيق هذه التقنيات على األفراد الرئيسيني يف وحدة . القيمة اليت مينحها الزبون لكل صفة من صفات املنتج

ية النسبية ملعايري االختيار املختلفة وتقييم دف حتديد األمهأو مركز الشراء يف املنظمة، )DMU(صنع القرار 

.العرض على مستوى هذه املعايري

املعايري، فإن العرض جيب أن يوضح املزايا باملقارنة مع املنتجات املنافسة على مستوى األبعاد حتديدوبعد 

وميكن أيضا االستناد على املعطيات املتعلقة بالزبائن احلاليني الذين يشهدون على . يف نظر الزبونأمهيةاألكثر 

.األداء اليت حتصلوا عليها بفضل العرض املقرتحاالقتصاديات أو االرتفاع يف مؤشرات

اختيار الموردين-5-5

حيث ميكنهم إعداد ،صل لكل عرضيف املنظمة بالتحليل املف) مركز الشراء(يقوم أعضاء وحدة صنع القرار 

.قائمة باملعايري، وتقييم أمهيتها، مث حتليل أداء كل عرض
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فبالنسبة للشراء . النسبية للصفات املختلفة تبعا للوضعية الشرائية اليت تواجهها املنظمةاألمهيةتتغريبالطبع، 

ا مسعة املورد، وبالنسبة للمنتجات اليت الروتيين، فإن احرتام اآلجال والسعر يأتيان على أساس القائمة وتتبعهم

أمهية هي املساعدة التقنية، األكثرحتمل تعديل يف أمناط العمل الداخلي، مثل آلة النسخ، فإن الصفات الثالث 

بالنسبة للمنتجات اليت تتداخل مع سياسة ،وأخريا.املنتج) موثوقية(واعتمادية ،القدرة على التكيف لدى املورد

.وكذلك مرونة املورد تعد معايري حامسة،واخلدمة،اعتمادية املنتجو نظام اإلعالم اآليل، فإن السمعة، املنظمة، مثل

إجراء الطلبية-5-6

الكميات، و بطلبية من املورد الذي اختارته حمددة التفاصيل التقنية النهائية، ظمة املشرتيةنتقوم امليف هذه املرحلة 

وبالنسبة للتجهيزات الثقيلة، مثل الشاحنات واآلالت، يلجأ املشرتي عادة إىل . اخل...اآلجال، الضماناتو 

حيازة املنتجات األكثر حداثة، واالستفادة و (Leasing)أسلوب البيع باإلجيار 

وبالنسبة للصيانة والتصليح واملنتجات اجلارية، فإن املشرتين يستعملون .من خدمة أحسن وختفيف الضرائب

وميزة هذا النظام بالنسبة . بشكل متزايد عقودا دائمة يلتزم املورد مبوجبها باإلجابة باستمرار على حاجات الزبون

النظام أيضا وينتج عن هذا . للمشرتي هي تقليص املخزونات، وبالنسبة للبائع هي ضمان تيار من الطلبيات

عالقة والء متبادلة وجيعل املهمة صعبة على املنظمات اليت ترغب أن تصبح موردا هلذا الزبون، إال إذا كان هذا 

.اجلودة أو اخلدمات املقدمةو األخري غري راض على األسعار، 

متابعة وتقييم النتائج-5-7

االتصال بزبائنه وقياس : وهي،وء إىل عدة طرائقوميكنه اللج،يف هذه املرحلة، يقوم املشرتي بتقييم أداء املورد

رضاهم، أو تنقيط املورد على قائمة من املعايري املعدة مسبقا، أو حساب التكلفة املرتبطة باخلدمة وتقييم التكلفة 

.وتبعا هلذه التقييمات، تقرر املنظمة متابعة، تعديل أو توقيف عالقتها مع املورد. اإلمجالية للشراء
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ؤثرة في السلوك الشرائي للمنظماتلمالعوامل ا-6

واليت يتوجب على املنظمات املوردة رصدها ،ي

.عوامل تفاعلية بني األفراد، وعوامل فرديةو عوامل تنظيمية، و عوامل بيئية، : وهي،ومتابعتها

العوامل البيئية-أ

االجتاهات االقتصادية يف السوق، :الشرائي للمنظمات بتشكيلة من العوامل البيئية، مثليتأثر السلوك 

كما و . الثقافية واالستقرار السياسي والبيئة واملسائل االجتماعية و التغريات التكنولوجية، و ظروف التوريد، و 

ى السلع االستهالكية، وبالتايل أشرنا سابقا، فإن طلب املنظمات للمنتجات يتأثر كثريا بالتغريات يف الطلب عل

ومستويات ،معدالت الفوائدو الدخل املتاح، و معدل النمو االقتصادي، ( التغري يف الظروف االقتصادية 

قد تكون هلا آثار معنوية على ماذا تشرتي املنظمات؟ وما هي الكمية اليت تشرتيها، وما هي األسعار ) البطالة

إىل بعض الظروف اليت ال هاألحيان فإن التموين باملوارد األولية يصبح مقيدا، وقد يكون ذلك مردض عيف ب

ة طلبية غري متوقعة من مورد للمورد، وهو ما قد يؤدي إىل إثار اإلنتاجييف اجلهاز إضرابمثل ،ميكن جتنبها

.بديل

ألنه يتوجب على املنظمات إعادة ،ر أيضاوالتقدم التكنولوجي  ومعدل التغري التكنولوجي قد يكون له أث

النظر يف حمفظة املنتجات باستمرار، وبالتايل ما هو مشهور من املنتجات اليوم قد يصبح متقادما يف املستقبل، 

اإلنتاجيإىل أن املنظمات املشرتية متيل إىل استعمال آخر وأحدث التكنولوجيات اليت جتعل جهازها باإلضافة
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التشريعات حلماية ( لك جيب على املنظمات املشرتية العمل حتت بعض القيود القانونية أكثر فعالية، وكذ

1.، واليت تؤثر على طبيعة املنتجات اليت تشرتيها)البيئة

العوامل التنظيمية-ب

السياسات و مثل أهداف وغايات املنظمة، ،عوامل تنظيميةبيتأثر السلوك الشرائي للمنظمات أيضا 

مثال، يف بعض املنظمات مركز الشراء قد يكون . حجم وتكوين مركز الشراء وهيكلة املنظمةو املوارد، و الشرائية، 

مركزيا، وهو ما يعين أن عددا قليال من املشاركني لديهم تأثري معنوي على عملية قرار الشراء بغض النظر عن 

ة املشرتية هي عصرية أو بريوقراطية، إىل ذلك، إىل أي مدى املنظمباإلضافة.عدد املشاركني يف مركز الشراء

ألن التوجه العام ،

على سبيل املثال، . وفلسفة األعمال قد حتدد االجتاه أو املوقف حنو الشراء والتعامل مع املنظمات األخرى

سفة أعمال تقوم على إنشاء عالقات طويلة األمد مع مورديها واحملافظة عليها، بعض املنظمات لديها فل

والثقافة .ولكن على تنمية القيمة اليت قد تكون مفيدة للطرفني،وبالتايل فإن التأثري ال يكون على السعر فقط

أن بعض املنظمات إىلباإلضافةالتنظيمية قد يؤثر على احلالة الذهنية ملختلف املشاركني يف مركز الشراء، 

ن يف مثل هذا السياق يركزون أكثر على التفاوض على و لديها قسم مركزي للمشرتيات واملشرتون الذين يعمل

باملقابل، يف منظمات أخرى، . أقل األسعار وتنميط املنتجات حبيث ميكن استعماهلا يف مجيع أرجاء املنظمة

واملشرتون ،شرة عرب املنظمة يف مواقع خمتلفةحملية منتتكون وظيفة املشرتيات المركزية بوجود مكاتب شراء

وكذلك املوارد . اـــــة ومديريهـــــــــات الوحدات احملليــــــالذين يعملون يف مثل هذا السياق يولون اهتماما أكرب حلاج

1Evans M., Djamal A. , Foxall G., Op. cit, p.471
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الشراء قد تتنوع يف املتاحة ملركز ) وطبيعة ونوع التكنولوجيا اليت تستعمل،واملعلومة املتاحة،مستوى اخلربة( 

1.منظمات خمتلفة، وهذا ما يؤثر على السلوك الشرائي للمنظمات

ية بين األفرادالعوامل التفاعل-ج

يصعب تقييم ،ويف الغالب.وهو التأثري الذي ميارسه املشاركون يف مركز الشراء على بعضهم بعضا

جدا، فالعديد من األفراد قد يشغلون الدور ألن دور كل واحد قد يكون ضبابيا،ديناميكيات اجلماعة هذه

إىل أن الوضعية اهلرياركية اليت حيتلها املشارك باإلضافةنفسه والفرد نفسه قد يشغل أدوارا متنوعة يف آن واحد، 

فالفرد الذي يقدره اآلخرون ولديه معارف خاصة أو الذي يقيم عالقة ،توافق حتما مع تأثريهتيف املنظمة ال 

احلسبان هذه ويتوجب على املسوقني أن يأخذوا يف. خاصة مع مشاركني آخرين ميكنه أن يؤدي دورا مهما

2.ية بني األفرادلالعالقات التفاع

العوامل الفردية-د

إدراك و شارك يف عملية اختاذ القرار الشرائي لديه أهدافعوامل فردية، فكل مبيتأثر املشرتون يف املنظمة 

وهذه العوامل الفردية ترتبط خبصائص شخصية خمتلفة، مثل السن، الدخل، مستوى . وتفصيالت خاصة به

إىل أن أسلوب الشراء خيتلف من مشرتي إىل باإلضافة. التعليم، اهلوية املهنية الشخصية واالجتاه حنو املخاطرة

يفاوضون بشكل حدسي من حيلل بعمق العروض املختلفة قبل اختيار مورد، بينما آخرون آخر فبعضهم 

3. خالل اللعب على التنافس بني البائعني من أجل احلصول على أحسن عرض

1Ibid., p.472
2Armstrong G., Kotler Ph., Op. Cit , p.142
3Ibid., p.143
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اختيار القطاعات المستهدفة والمكانة الذهنيةو تقسيم السوق، : الفصل السابع

فاملقاربة األوىل تتضمن التوجه إىل مجيع .املنظمة يف التعامل مع الزبائنتوجد ثالث مقاربات خمتلفة قد تعتمدها 

ة توفر ــــــ، ومع أن هذه املقارب)املنتج، السعر، التوزيع، الرتويج( الزبائن يف السوق املستهدف بربنامج تسويقي موحد 

ة ــــــواملقارب.ا لدى الزبائنـــــــــة قد تؤدي إىل وجود عدم رضـــــــا يف النهايـــــــــــــــــــــــالكثري من التكاليف على املنظم

ه إىل كل زبون على حدة، أي ما يسمى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، وهي يف الطرف النقيض للمقاربة األوىل، تتضمن التوجــــــالثاني

 )Marketing one to one( بون، فهي تعترب أن لكل زبون حاجات خاصة ختتلف ، أي من املنظمة إىل الز

عن بقية الزبائن، وبالتايل فإن كل زبون يتطلب معاملة منفردة، أي أن هناك برنامج تسويقي خاص بكل زبون، 

واملقاربة الثالثة، وهي ومقاربة وسطية . 

قاربتني السابقتني، ومفادها أنه ميكن تقسيم الزبائن يف السوق الواحد إىل جمموعات متجانسة اخلصائص بني امل

.داخليا ومتباينة خارجيا أي مع بقية القطاعات، وعليه فإن كل قطاع يتطلب برناجما تسويقيا خاصا به

تار الوجه إىل قطاع معني، أو عدد مث خت،وبعد تقسيم السوق إىل قطاعات تقوم املنظمة بتقييم هذه القطاعات

.خدمة القطاع بشكل أفضل من بقية املنافسني

أذهان الزبائن، وبعد اختيار القطاعات السوقية املستهدفة يتوجب على املنظمة أن حتدد مكانة للمنتج يف 

.وهي اليت تربر شراء منتج املنظمة عوضا عن شراء منتج املنافسني

ة، معايري تقسيم السوق الفعال، وتعريف تقسيم السوق، وتعريف السوق: يف هذا الفصل إىلسوف نتطرق و 

واسرتاتيجيات استهداف ، وتقييم قطاعات السوق، أسس جتزئة أسواق املنظمات، أسس جتزئة أسواق املستهلكنيو 

.القطاعات السوقية، واملكانة الذهنية
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تعريف السوق-1

يتكون من األفراد أو املنظمات الذين لديهم حاجات إلشباعها، واملال إلنفاقه : "يعرف السوق على أنه

1".واإلرادة إلنفاقه

نشوء وجود األسواق، وهو ما من خالل التعريف السابق يتضح أن حاجات األفراد واملنظمات هي أساس 

يتسق مع فلسفة التسويق احلديثة اليت تنص على أن سبب وجود املنظمات هو تلبية احلاجات، أي أن املنظمات 

ولكن وجود احلاجات ال يعين بالضرورة . 

توافر األموال الضرورية لتلبية هذه احلاجة، فقد جند أن العديد من األفراد وجود السوق، فاحلاجة جيب أن تقرتن ب

،لديهم حاجات ولكنهم ال يشكلون سوقا بالنسبة للمنظمة

كافيا لوجود كما أن وجود احلاجة ووجود املال قد ال يكون  . وحتقيق أهداف املنظمة من خالل عملية التبادل

سوق، وذلك ألن توافر املال يشرتط أيضا وجود إرادة إلنفاق هذا املال لتلبية هذه احلاجة، فبعض األفراد قد 

ولكن ال توجد لديهم اإلرادة لشراء منتج املنظمة، وهو ما يتطلب منها تقدمي لبعض ،يكون لديهم احلاجة واملال

،ا

.التخفيضات املؤقتة يف األسعار

تعريف تقسيم السوق-2

عملية تقسيم السوق الكلي ملنتج أو صنف منتج إىل قطاعات أو جمموعات : "يعرف تقسيم السوق على أنه

2".متجانسة نسبيا

1Etzel M. J., Walker B. I., Stanton W. I., Op. Cit., p.5
2Ferrell O. C., Harline M. D., Op. Cit., p.129
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أن عملية تقسيم السوق تؤدي إىل استخراج قطاعات من الزبائن متجانسني ومن خالل التعريف السابق يتبني 

نسبيا من حيث احلاجات والرغبات والتفضيالت واألهواء واألذواق، ولكن هذه القطاعات ختتلف عن بعضها 

.البعض

ةمعايير تقسيم السوق الفعال-3

1:تتوافر فيها الشروط التاليةلكي تكون املعايري املستخدمة يف تقسيم السوق فعالة، جيب أن 

إن املعيار أو املعايري املستخدمة لتقسيم السوق جيب أن تؤدي إىل سهولة :التحديد/ القابلية للقياس .أ

).ما هو اتساع كل قطاع؟(والقابلية للقياس ) هوية يف القطاع(التحديد 

املعيار أو املعايري املستخدمة جيب أن تؤدي يف احلالة املثلى إىل أن يكون املسوقون :القابلية للوصول.ب

.

املعيار أو املعايري املستخدمة جيب أن تؤدي يف احلالة املثلى إىل استخراج قطاعات واسعة :االعتبارية.ج

.ستحق خدمتها كأسواق مستهدفة متميزةبشكل كاف جيعلها ت

املعيار أو املعايري املستخدمة جيب أن تؤدي إىل استخراج قطاعات لديها حاجات وتفضيالت :المعنوية.د

.وتظهر تغيريات واضحة يف السلوك السوقي واالستجابة للمجهودات التسويقية،خمتلفة

أسس تجزئة أسواق المستهلكين-4

للمسوقني جتزئة السوق بناء على األساس أو ميكن) B2C(يف إطار التسويق من املنظمات إىل الزبون أو 

:األسس التالية

1Lancaster G., Massingham L., Op. Cit., p.80
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التجزئة الجغرافية-4-1

وخلفية هذه املقاربة أن األفراد الذين يعيشون يف املنطقة ،يف التجزئة اجلغرافية يقسم السوق على أساس املوقع

وهذه احلاجات والرغبات ختتلف عن حاجات ورغبات أفراد يعيشون ،نفسها يتقامسون حا

على سبيل املثال، بعض املنتجات الغذائية تباع بشكل أحسن يف جهة معينة من جهات . يف مناطق أخرى

.أخرى

جغرافية بالنسبة إجياد فروقفمن السهل نسبيا . نيناجحة للعديد من املسوقإسرتاتيجيةوتعد التجزئة اجلغرافية 

كما أن القطاعات السوقية اجلغرافية يسهل الوصول إليها عرب وسائل اإلعالم احمللية، مبا يف ،للعديد من املنتجات

1.اإلذاعة، واإلصدارات اجلهوية للمجالتو التلفزيون، و ذلك الصحف اليومية، 

غرافيةو التجزئة الديم-4-2

غرافية، مثل السن، واجلنس، واحلالة العائلية، الدخل، والوظيفة، واملستوى التعليمي و تستعمل اخلصائص الدمي

غرافية يف حتديد األسواق املستهدفة، يف حني أن اخلصائص و وتساعد اخلصائص الدمي،غالبا يف التجزئة التسويقية

واملعلومات . تالنفسية واالجتماعية، الثقافية تساعد يف وصف كيف يشعر ويفكر أعضاء هذه القطاعا

غرافية و واخلصائص الدمي. غرافية يف الغالب هي األسهل يف احلصول واألقل تكلفة لتحديد القطاع املستهدفو الدمي

غرافية واالجتماعية ا تكون مدرجة يف الدراسات السيكو هي

.دراسات

واجلنس، وتوزيع الدخل عن فرص ميكن ،مثل السن،غرافيةو وقد تكشف التغريات اجلارية يف اخلصائص الدمي

2.ملنظمات األعمال استغالهلا

1 Schiffman L. G., Kanuk L. L, Hansen H., Op. Cit, p.43
2 Ibid., p.44
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التجزئة االجتماعية الثقافية-4-3

م األسواق على سبيل املثال، تقس.تستخدم املتغريات االجتماعية الثقافية أيضا يف التجزئة التسويقية

الثقافة والثقافات و الطبقة االجتماعية، و االستهالكية بنجاح إىل قطاعات على أساس املرحلة يف دورة احلياة، 

1.الفرعية

رة الحياة العائليةدو -4-3-1

التجزئة على أساس دورة احلياة العائلية مبنية على أساس فرضية مؤداها أن العديد من العائالت متر عرب مراحل 

، فاألزواج لعائلة إىل منتجات وخدمات خمتلفةويف كل مرحلة حتتاج ا. والتالشي،والنمو،التكوين:مت

الشباب مثال، حيتاجون إىل األثاث األساسي لشقتهم األوىل، واألزواج الذين لديهم أطفال صغار حيتاجون إىل 

متثل قطاعا مهما احلياة وكل مرحلة يف دورة . اخل...آالت الغسيل واألدوات املدرسيةو احلفاظات، و أغذية األطفال، 

مثال، صناعة اخلدمات املالية تقسم املستهلكني بداللة مراحل دورة احلياة العائلية، ألنه وجد .للعديد من املسوقني

.أن احلاجات املالية متيل إىل التغري كلما تقدموا عرب خمتلف مراحل احلياة

الطبقة االجتماعية-4-3-2

عادة مبؤشر يتكون من متغريات تقاس و .ميكن أن تستعمل الطبقة االجتماعية كأساس للتجزئة التسويقية

ويتضمن مفهوم الطبقة االجتماعية هرياركية يكون فيها . والدخل،والوظيفة،غرافية عدة، مثل مستوى التعليمو دمي

من املكانة، بينما األعضاء يف طبقات لألشخاص الذين ينتمون إىل الطبقة االجتماعية نفسها الدرجة نفسها

وقد أظهرت الدراسات أن املستهلكني يف طبقات اجتماعية خمتلفة خيتلفون . أخرى هلم إما مكانة أعلى أو أدىن

فالعديد من البنوك الرئيسية وشركات االستثمار مثال، تعرض . تفضيالت املنتج والعادات الشرائيةو بداللة القيم، 

1 Ibid., p.49
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فبعض شركات .)خدمات بنكية للطبقات العليا(مستويات اخلدمة ألفراد من طبقات خمتلفة أنواعا خمتلفة من 

وعلى . الثريةاالستثمار حتاول استقطاب زبائن الطبقة العليا من خالل عرض خيارات تتوافق مع مكانتهم 

.رايل الذي يستهدف طبقة اجتماعية أدىن جيب أن يتحدث عن حسابات االدخاالعكس، الربنامج امل

الثقافة والثقافات الفرعية-4-3-3

بعض املسوقني وجدوا أنه من املفيد جتزئة أسواقهم على أساس املوروث الثقايف، ألن األفراد من الثقافة نفسها 

ويؤكد املسوقون الذين يستعملون التجزئة الثقافية على القيم . مييلون إىل تقاسم القيم واملعتقدات والعادات نفسها

وتعد التجزئة الثقافية ناجحة بشكل خاص يف التسويق . اخلاصة واملنتشرة على نطاق واسع بني املستهلكنيالثقافية

.الدويل، ولكن من املهم بالنسبة للمسوق أن يفهم بشكل كامل معتقدات البلد املستهدف وقيمه وعاداته

القيم و لبا ببعض التجارب، موحدة غا) ثقافات فرعية(وضمن الثقافة األوسع، توجد جمموعات متميزة 

وهذا التجميع قد يكون مبنيا على خصائص دميوغرافية . واملعتقدات اليت تصنع منها قطاعات سوقية حقيقية

وقد أظهرت دراسات عن االختالفات يف الثقافات الفرعية أن املستهلكني أكثر ميال ). الدين، العرق(خاصة 

.

التجزئة السيكوغرافية-4-4

. و تستخدم اخلصائص الدمي

غرافية مرتبطة بالسلوك و أي أن اخلصائص الدمي،للسلوكاو ولكن اخلصائص الدمي

.كنها ال تفسرهول

غرافية يف مسعى لكي يفهموا بشكل أحسن ملاذا يقوم و ويذهب املسوقون عادة إىل أبعد من اخلصائص الدمي

وبذلك ينخرطون يف ما يسمى بالتجزئة السيكوغرافية، واليت تتضمن فحص الصفات . املستهلكون بسلوك معني
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أبعاد الشخصية، : ا يرتبط مبجهود التجزئة التسويقيةوغالبا م. املرتبطة بكيفية تفكري الفرد وشعوره وسلوكه

1.، وقيم املستهلك)Life style(احلياة خصائص منط و 

الشخصية-4-4-1

ويبدو أن هذه الصفات تصلح كأساس . توصف شخصية الفرد غالبا بداللة الصفات اليت تؤثر على السلوك

يشرتون بشكل خمتلف عن املستهلكني احلذرين، وتظهر التجارب بأن األشخاص املندفعون. لتجزئة األسواق

ولكن خصائص الشخصية . واملنطوون ال يشرتون األشياء نفسها أو بالطريقة نفسها كما األشخاص االجتماعيون

،أوال. تطرح مشكالت حتد من منفعتها يف جتزئة السوق العملية

مثال، كيف. املستحيل قياسها

ليس هناك وسيلة إعالنية تقدم الوصول الوحيد لنوع حمدد من الشخصية، فالقنوات التلفزيونية ثانيا،. عدائيون

التايل فإن واحدا وب. تصل على حد سواء إىل املنطوين واالنبساطيني، وللعدائيني واخلجولني على حد سواء أيضا

ولكن على الرغم من ذلك جند أن املنظمات . 

.تصمم رسائل إعالنية تستدعي صفات الشخصية

نمط الحياة-4-4-2

مز إليها أو ما ير ) Activities, Interests, Opinions(تعكس 

)AIO ( .وما هي معتقداته ،وبالنسبة للمسوق، فإن منط حياة الفرد ميثل كيفية إنفاق الفرد ملاله ووقته

وهو مفهوم واسع يتجاوز ما يعتربه البعض . االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والبيئيةبشأن القضايا

.خصائص الشخصية

1Etzel M. J., Walker B. J., Stanton W. J., Op. Cit., pp.148-150
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دون شك على املنتجات اليت يشرتيها املستهلكون وما هي العالمات التجارية اليت منط احلياة منيؤثر و 

 ..

ها  كما هو 

مثال، من الصعب قياس حجم قطاعات منط احلياة يف . احلال بالنسبة للتجزئة على أساس صفات الشخصية

واملشكلة األخرى أن قطاعا معينا من منط احلياة قد ال ميكن الوصول إليه بتكلفة معقولة من خالل . جمتمع بدقة

.توزيع أو برنامج الرتويج العادينظام ال

القيم-4-4-3

وقد توصل باحثون يف مركز حبوث . ميكن أيضا استخدام القيم اليت يطمح إليها األفراد كأساس لتجزئة السوق

وهذه القيم التسع تدعى . إىل حتديد تسع قيم أساسية مرتبطة بالسلوك الشرائي"ميتشغن"االستقصاء يف جامعة 

:وهي) Liste of Values(أي  ) LOV(بقائمة القيم

حس االنتماء- املرح واملتعة يف احلياة- احرتام الذات- 

حس اإلجناز- العالقات الدافئة- األمن- 

أن تكون حمرتما- إشباع الذات- اإلثارة- 

مرغوبة، ولكن أمهيتها النسبية ختتلف بني وعلى الرغم من أن كل واحد قد ينظر إىل هذه القيم مجيعا على 

ون أمهية بالغة لقيم املرح لو سبيل املثال، املستهلكون الذين يعلى .املستهلكني، وأمهيتها النسبية تؤثر على السلوك

املستهلكون بينما . ركوب الدراجة اهلوائية والتنزه على األقدامو الرقص، و واملتعة هم أكثر ميال لالستمتاع بالتزجل، 

وهلذا قد تكون القوة النسبية . الذين لديهم قيمة عالية للعالقات الدافئة مييلون إىل منح اهلدايا دون سبب حمدد

.للقيمة أساسا لتجزئة السوق
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التجزئة السلوكية-4-5

نتج للتمييز بني ،تعد التجزئة السلوكية املقاربة األقوى

وهذا التمييز يرتبط ارتباطا وثيقا باألسباب اليت تدفع املستهلكني إىل شراء واستعمال املنتجات، . قطاعات السوق

1.وبالتايل فإن التجزئة السلوكية هي األقرب ارتباطا حباجات املستهلكني

ال أو املنافع املرغوبة من قبل وميكن إجراء التجزئة السلوكية على أساس االستعمال أو وضعية االستعم

2.املستهلكني

التجزئة المرتبطة باالستعمال-4-5-1

من أشكال التجزئة املشهورة للغاية والفعالة تلك اليت تصنف املستهلكني بداللة خصائص استعمال املنتج أو 

ومتيز التجزئة على . للعالمةودرجة الوالء،ومستوى املعرفة،اخلدمة أو العالمة التجارية، مثل مستوى االستعمال

ملنتج أو خدمة أو الصغارواملستعملني املتوسطني واملستعملني الكبارأساس معدل االستعمال بني املستعملني 

وهلذا 3.من حجم املبيعات%40من الزبائن ميثلون %15مثال، وجد أن ففيما يتعلق بالقهوة،عالمة حمددة

أموال معتربة إنفاقالكبارالسبب جند أن املسوقني يفضلون استهداف املستعملني 

.الصغارأكثر حماولني جذب املستعملني 

مبدعون و هم أكثر نشاطا اجتماعيا، )Soupe(للحساء الكباراملستهلكني أنوقد وجدت بعض الدراسات 

وغري املستهلكني، وهم أيضا أقل ميال لقراءة جمالت الصغارأقل عنادا من املستهلكني ظرفاء، و و متفائلون، و 

.

1Ferrell O. C., Hartline M. D., Op., Cit., p.136
2Schiffman L. G., Kanuk L. L., Hansen H., Op. Cit., pp. 50-53
3Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., p.257
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واملتوسطني ويستهدفون الصغارولكن قد جند أن مسوقني آخرين يرصدون الفراغات يف تغطية سوق املستعملني 

.هذه القطاعات مع حتقيق رحبية

وباإلضافة إىل جتزئة املستهلكني بداللة معدل االستعمال، فإنه ميكن جتزئتهم بداللة الوضعية املعرفية، أي معرفة 

لومات وحاجة املستهلك على العموم ملع،املستهلك للمنتج، ومستوى االهتمام باملنتج، واالستعداد لشراء املنتج

.متعلقة باملنتج

فاملسوقون حياولون غالبا حتديد خصائص املستهلكني . وأحيانا يستعمل الوالء للعالمة التجارية كأساس للتجزئة

وبعض املسوقني يستهدفون املستهلكون الذين ال يبدون أي والء لعالمة جتارية معينة .

على اعتقاد بأن هؤالء األشخاص ميثلون سوقا واعدا أكرب من املستهلكني الذين يبدون والء ) املغريون للعالمة(

.للعالمات التجارية

مة التجارية من خالل منح منافع خاصة ويقوم املسوقون بشكل متزايد بتحفيز ومكافأة الوالء للعال

سبيل املثال، بعض العالمات متنح املزايا للمستعملني ىعل. واملتكررين للعالمة التجاريةللمستهلكني الثابتني 

،من خالل برامج العالقاتالكبار 

.من خالهلا تسهيالت وخد

لتجزئة على أساس وضعية االستعمالا-4-5-2

وهلذا السبب . يعرتف املسوقون بأن املناسبة أو الوضعية غالبا ما حتدد ما سيشرتيه املستهلكون وما يستهلكونه

ت خمتلفة فإن املستهلك نفسه قد فتحت ظروف ويف وضعيا. يركزون على التجزئة على أساس وضعية االستعمال

الشراء أو االستهالك قد تتضمن فيما إذا كان وبعض الوضعيات اليت تؤثر على خيارات . خمتلفةيقوم خبيارات 
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استعمال الربيد العادي أو (إذا ما كان هناك وقت كاف و ، )الذهاب إىل السينما(اليوم هو يوم عمل أو يوم عطلة 

اختيار مطعم تقليدو ) السريع

).مكافأة الفرد لنفسه(لنفسه 

مونفبائع الزهور وصناعات احللوى تروج. 

كرمز وصناعة األملاس تروج خلوامت األملاس  ،)د احلبعيد األم، رأس السنة امليالدية، عي(يف مناسبات معينة 

.

المرغوبةتجزئة المنفعة-4-5-3

 .

النفس و الصحة اجليدة، و محاية البيانات، و األمن املايل، : ومن األمثلة عن املنافع املستخدمة بشكل واسع هي

.املنعش وراحة البال

واحلالة التقليدية لتجزئة . وضعية عالمات متنوعة ضمن فئة املنتج نفسهاوميكن استعمال جتزئة املنفعة لتحديد

فحة 

الساعني إىل محاية أنفسهم من (تستهدف املستهلكني الواعني بالوقاية (Dettol)" ديتول"عالمة الصابون 

.االنتعاش واالقتصادو العطر، و عوضا عن املستهلكني الباحثني عن اجلمال، ) اجلراثيم والعدوى
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أسس تجزئة أسواق المنظمات-5

. املستهلكني، فإن التجزئة تبقى مهمةحىت ولو كان عدد املشرتين يف سوق املنظمات قليل نسبيا مقارنة بسوق 

،والسبب بسيط جدا

.

1.الصفقةنوع الزبون، وشروط و وميكن تقسيم سوق املنظمات على أساس موقع الزبون، 

موقع الزبون-5-1

فمثال، جند أن . وبعض الصناعات تكون مركزة جغرافيا. جتزأ أسواق املنظمات عادة على أساس جغرايف

املنظمات اجلديدة ختتار و ،املنظمات اليت تعاجل املوارد الطبيعية تتموقع بالقرب من املورد لتقليل تكاليف الشحن

.التموقع قرب الصناعات الرائدة أو

نوع الزبون-5-2

.و معايري الشراءأهيكلية املنظمة،ميكن تقسيم املنظمات على أساس الصناعة أو احلجم، أو

. متنوعة قد ترغب يف جتزئة سوقها على أساس الصناعةاتكل منظمة تبيع لزبائن من صناع: الصناعة- 

على سبيل املثال، املنظمة اليت تبيع حمركات كهربائية صغرية سيكون هلا سوق حمتمل واسع يف العديد من 

الصناعات املختلفة، وسيكون من األحسن بالنسبة هلذه املنظمة جتزئة السوق احملتملة حسب نوع الزبون 

.ة متاما على حاجات املنظمات يف قطاع معنيومن مث تتخصص لإلجاب

حجم املبيعات، عدد املوظفني، عدد : ميكن تقدير حجم زبون املنظمة باستعمال عوامل، مثل:الحجم- 

والعديد من املنظمات البائعة تقسم سوقها احملتملة إىل كبرية . التسهيالت اإلنتاجية، وعدد مكاتب البيع

1Etzel M. I., Walker B. I., Stanton W. I., Op. Cit., pp.152-154.
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فصلة للوصول إىل كل قطاع، حيث ميكن االتصال بزبائن احلسابات وصغرية، وتستعمل قنوات توزيع من

الكبرية عن طريق قوة البيع، ولكن للوصول إىل احلسابات الصغرية ميكن استعمال الوسطاء أو االعتماد 

.على اإلنرتنت أو البيع باهلاتف

ى قسم املشرتيات فيها فبعضها تعتمد بقوة عل،تتبىن املنظمات مقاربات شرائية خمتلفة:هيكلية المنظمة- 

والبيع ملثل هذه املنظمات .ملراقبة تدفق املعلومات، وتقليص عدد البدائل احملتملة، وقيادة املفاوضات

دعم ممتازة إذا  أدواتويتطلب أيضا . يتطلب جمهودا بيعيا شخصيا قويا موجه خصيصا ملنفذي الشراء

.كان املنتج يفوق اخلربة التقنية ملديري الشراء

. فراد الذين سيتأثرون مباشرة بالشراءلألشراء الأكرب يف عملية إدماجاوختتار منظمات مشرتية أخرى 

وعقد اجتماعات على مدى فرتة . وهذه املنظمات 

ظمات احلكومية خاصة وتعرف املن. طويلة من الزمن، والشروع يف الكثري من االتصاالت الداخلية

والبيع ملثل هذه املنظمات يتطلب . بالقرارات الشرائية الطويلة، واليت قد تستغرق عامني أو ثالث أعوام

.العديد من االتصاالت املتنوعة، وغالبا ما يتطلب اخنراط العديد من األفراد من منظمة البائعة

. والتسليم يف الوقت احملدداألسعار املنخفضة و مجيع املشرتين يريدون النوعية اجليدة، : معايير الشراء- 

. عض املعايري األخرىبضمن السوق تكون هناك جمموعات يهمها معيار من املعايري السابقة، أو ولكن

مليار دوالر من 90تشرتي مبا يفوق ) General Motors(يف سوق السيارات جند أن جنرال موتورز 

،للموردين) GM(وعند اختيار . املكونات واآلالت والتجهيزات كل سنة

.إضافة إىل معايري أخرى،القدرات التقنية، ومعدالت العيوب وجدول مواعيد التسليم



~ 107 ~

شروط الصفقة-5-3

. ظروف الصفقة قد تكون أيضا أساسا لتجزئة السوق

.إجراءات الشراءو معدل االستعمال، و التسويقية للتعامل مع وضعيات شرائية خمتلفة، 

ية اليت يواجهها ميكن للمنظمة البائعة أو املوردة أن جتزأ السوق بناء على الوضعية الشرائ:وضعية الشراء- 

.واليت تتطلب تطوير برامج تسويقية خمتلفة للوصول إليها،حتصل على ثالثة قطاعات سوقية

، مستعملني كبارمستعملني  ميكن تقسيم الزبائن يف السوق كما أشرنا سابقا إىل:معدل االستعمال- 

األكثر جاذبية بسبب حجم الكبارويعد املستعملون . وغري املستعملنيصغارمتوسطني، ومستعملني 

وجدت ، الكباروكبديل ملالحقة املستعملني . 

.الصغارى املستعملني بعض املنظمات أنه من املربح جتنب املنافسة بالرتكيز عل

وأخرى تشرتي بعد إجراء ،بعض املنظمات تشرتي بالسعر املعلن، وأخرى تفاوض:إجراء الشراء- 

فاملنظمات احلكومية تشرتي غالبا على أساس املناقصة، حيث أن املوردين يشاركون . مناقصة على السعر

، فإن املنظمة األظرفوعندما تفتح .ما تريد املنظمة شراءهل يف مناقصة كإجابة على الوصف املفصل لك

وتعد . احلكومية مقيدة حبكم القانون أن تقبل العرض األقل سعرا إال إذا كان العرض غري مالئم بوضوح

وهذا ما يستدعي من املنظمة . املعرفة اجليدة بالصناعة مهمة حىت يتمكن التنبؤ بدقة بعروض املنافسني

.ية كقطاع متميزاملوردة أن تتعامل مع املنظمات احلكوم
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تقييم القطاعات السوقية-6

وتتضمن . م الحقا جاذبية القطاعات السوقية املستخرجةيليت تقوم بتجزئة سوقها جيب أن تقمجيع املنظمات ا

وترتبط جاذبية القطاع . جاذبية القطاع، وأهداف وموارد املنظمة:عملية التقييم أخذ عاملني يف احلسبان، ومها

. حبجمه ومنوه ورحبيته ومستوى املخاطرة فيه، وكذلك حضور املنافسني الذي حيدد إمكانية نفاذ املنظمة إىل القطاع

ق مع ،

.1

استراتيجيات استهداف السوق-7

) األفراد أو املنظمات(إن القطاع السوقي احملدد 

الرتكيز على إسرتاتيجيةو جتميع السوق، إسرتاتيجية2:املستهدف، واالسرتاتيجيات البديلة الستهداف السوق هي

.استهداف قطاعات متعددةوإسرتاتيجيةقطاع واحد، 

التجميعإستراتيجية-7-1

- السوق غري املتمايزإسرتاتيجيةالسوق الشامل أو بإسرتاتيجيةوتعرف أيضا -جتميع السوق إسرتاتيجيةتبىن ب

. فإن املنظمة تتعامل مع السوق اإلمجايل كقطاع واحد

كن للمسوقني تنمية مزيج تسويقي واحد ميولذلك . هدف املنظمةاإلمجايلويف هذه احلالة يكون السوق . للمنتج

وتصمم ،مله، أي أن املنظمة تعرض منتجا واحدا هلذه الكتلة من الزبائنللوصول إىل أغلب الزبائن يف السوق بأك

.،هيكال واحدا للسعر

1 Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., p. 265
2 Etzel M. I., Walker B. I., Stanton W. I., Op. Cit., pp. 154-156
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وختلص يف ،التجميع بعد أن تفحص املنظمة السوق يف مسعى الكتشاف قطاعاتإسرتاتيجيةوعلى العموم ختتار 

 .

غري متمايز مثل امللح والسكر، ففي عيون اقد تكون مالئمة للمنظمات اليت تسوق منتجاإلسرتاتيجيةوهذه 

العديد من الناس السكر هو سكر بغض النظر عن ا

هاوتوزيعاملنتجات إنتاجفهي متكن املنظمة من ،جتميع السوق هي تدنية التكلفةإسرتاتيجيةوقوة . حد كبري

طويلة بتكاليف وحدوية إنتاجفإنتاج وتسويق منتج واحد للسوق الكلي يعين عمليات ؛بكفاءة عاليةهاوتروجي

التخزين والنقل أكثر كون يو . تكاليف اجلرد عندما ال يكون هناك أنواع وأحجام متنوعة من املنتجتقل و . أقل

تكاليف الرتويج عندما توجه الرسالة نفسها إىل مجيع تقل و . فعالية عندما يذهب منتج واحد إىل سوق واحد

.الزبائن

القطاع الوحيدإستراتيجية-7-2

اإلمجايلاختيار قطاع واحد ضمن السوق ) الرتكيزإسرتاتيجيةوتدعى أيضا (القطاع الوحيد إسرتاتيجيةتتضمن 

وختتار املنظمة هذه . وتقوم املنظمة بتنمية مزيج تسويقي واحد للوصول إىل هذا القطاع الوحيد. كسوق مستهدف

.لتجنب املنافسة املباشرة مع املنافسني يف السوق األوسعاإلسرتاتيجية

فالسيارة . دما دخل صناع السيارات ألول مرة إىل سوق الواليات املتحدة، قاموا باستهداف قطاع وحيدفعن

كانت موجهة لسوق السيارات الصغرية واملنخفضة ) Volkswagen Beetle" (بيتلفولسفاغن"األصلية 

واليوم، جند أن أغلب . استهدفت قطاع ذوي الدخول العالية) Mercedes Benz" (بانزمارسيدس"السعر، و

مثال، وجند القليلون ) Volkswagen(القطاعات املتعددة وهي حالة إسرتاتيجيةمسوقي السيارات انتقلوا إىل 

.الرتكيز على قطاعها الوحيد األصليتستمر يف) Ferrari(وفرياري ) Rolls-Royce(فقط، مثل رولزرويس 
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القطاع الوحيد املنظمة من التوغل بعمق يف السوق واكتساب السمعة كمتخصص أو خبري سرتاتيجيةإومتكن 

.يف هذا السوق احملدود

ما بقي القطاع الوحيد سوقا صغريا، فإن لكد حمددة، و القطاع الوحيد مبوار إسرتاتيجيةوميكن للمنظمة الشروع يف 

أظهر السوق الصغري إشارات منو معترب، ميكن للمنظمات الكبرية أن ولكن، إذا . املنافسون الكبار مييلون لرتكه

.تقفز إليه

املنظمة تضع كل بيضها يف سلة واحدة، وإذا تدهور أنالقطاع الوحيد هو إسرتاتيجيةومن خماطر وحمدودية 

م القوي والسمعة يف وأيضا، املنظمة ذات االس. السوق احملتمل هلذا القطاع الوحيد، فإن املنظمة قد تعاين كثريا

.قطاع واحد قد جتد صعوبة يف التوسع إىل قطاع آخر

القطاعات المتعددةإستراتيجية-7-3

القطاعات املتعددة حتدد املنظمة جمموعتني أو ثالث جمموعات خمتلفة من الزبائن احملتملني  إسرتاتيجيةيف ظل 

على سبيل . تفرقة للوصول إىل كل قطاع مستهدفوتقوم املنظمة بتنمية أمزجة تسويقية م. كأسواق مستهدفة

.، ولكل نوع برنامج تسويقي)األسبريين(تعرض تسعة أنواع من ) Bayer(املثال، 

. القطاعات املتعددة، فإن املنظمة سوف تقوم بتنمية نسخ خمتلفة من املنتج القاعدي لكل قطاعإسرتاتيجيةويف 

القطاعات املتعددة من دون أي تغيري يف املنتج، ولكن بواسطة قنوات توزيع إسرتاتيجيةولكن قد يتم القيام بتنفيذ 

توسيع للمياه املعدنية ) Evian(حتاولعلى سبيل املثال،. منفصلة أو رسالة تروجيية منفصلة حسب كل قطاع

جمموعات أخرى، سوقها إىل أبعد من الرياضيني والزبائن املوجهني بالرشاقة واللياقة البدنية بإعالنات موجهة إىل

القطاعات املتعددة عادة حجم مبيعات أكرب من إسرتاتيجيةوينتج عن . يدين للطبيعةؤ تتضمن النساء احلوامل وامل
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واملنظمات اليت لديها طاقة . للمنظمات اليت تواجه طلبا مومسياأيضاوقد تكون مفيدة . القطاع الوحيدإسرتاتيجية

.إنتاجية فائضة قد تسعى إىل قطاعات سوقية إضافية المتصاص هذه الطاقة

عيوب أيضا مرتبطة بتكاليف اإلسرتاتيجيةالقطاعات املتعددة منافع للمنظمة، ولكن هلذه إسرتاتيجيةوتقدم 

. من حيث إنتاج وتسويق املنتجاتباهظا، التسويق لقطاعات متعددة قد يكون ففي املقام األول. تغطية السوق

التطورات احلاصلة يف التكنولوجيا، فإنه من الواضح أن إنتاج كميات كبرية من منوذج واحد ولو واحد فحىت مع 

قات التسويق بطرق القطاعات املتعددة من نفإسرتاتيجيةوتزيد . أقل تكلفة من إنتاج مناذج وألوان وأحجام متنوعة

وتكاليف اإلعالن ترتفع بسبب أن  ،فالتكاليف اإلمجالية للجرد ترتفع بسبب عمليات اجلرد لكل منوذج،متعددة

،كل قطاع من السوق يتطلب إعالنا خمتلفا

وأخريا، النفقات اإلدارية العامة متيل إىل االرتفاع عندما يتوجب على .هذه املنتجات متوافرة للقطاعات املختلفة

.اإلدارة ختطيط وتنفيذ برامج تسويقية خمتلفة

)Positioning(المكانة الذهنية -8

بعد حتديد القطاعات السوقية احملتملة واختيار واحد منها أو أكثر يتوجب على املسوق حتديد املكانة الذهنية 

وميكن للمنظمة استعمال . وهي حتديد موقع إجيايب للمنتج يف أذهان الزبائن مقارنة باملنتجات املنافسةللمنتج، 

أوال، ميكن حتديد املكانة الذهنية للمنتج بالرتكيز على تفوقه على املنتجات . اسرتاتيجيات خمتلفة للمكانة الذهنية

، أو )Hyundai(مثال، ميكن حتديد مكانة. املنافسة بناء على صفة أو أكثر

ثانيا، . من السيارات األخرى) Lexus(، أو األكثر فخامة )Toyota(األعلى جودة ، أو)Volvo(األكثر أمانا 

الذهنية تهمكان) Compbell(مثال، حساء . ميكن حتديد مكانة ذهنية للمنتج على أساس االستعمال أو التطبيق

ثالثا، ميكن . ولكن أيضا لالستعمال كمرق أو كمكون يف أغلب األطباق،حمددة ليس فقط على أنه عنصر غذاء

Johnson's(مثال، مبيعات غسول الشعر . حتديد مكانة ذهنية للمنتج بداللة نوع حمدد من مستعملي املنتج
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Baby Shampoo (نة الذهنية للمنتج ليس فقط لألطفال ولكن زادت بنسبة كبرية بعد أن حددت املنظمة املكا

رابعا، ميكن حتديد مكانة ذهنية للمنتج نسبة إىل . حيتاجون لغسل شعرهم بشكل متكررنأيضا للراشدين الذي

وأخريا، . كزيت استحمام عوضا على أنه صابونمكانتهحددت ) Caress Soap(مثال، صابون . صنف املنتج

(McDonald's)، و(Pepsi)و(Coke)مثال، . مباشرة ضد منافسني حمددينميكن حتديد مكانة ذهنية للمنتج

واملثال .كالمها حيدد مكانته الذهنية ضد اآلخر بناء على معايري متنوعة، مثل الذوق(Burger King)و 

األحسن (Seven-Up)التقليدي للنوع األخري من املكانة الذهنية هو 

1.(Cola)ذوقا من املشروب الغازي املهيمن 

)Positioning map( ،وهي وصف بصري إلدراك الزبائن للمنتجات، أو العالمات إلدراك الزبائن للمنتجات ،

واليت يتم بناؤها من خالل استقصاء الزبائن عن صفات املنتج املختلفة ،العالمات التجارية والنماذج املتنافسةأو 

.وتطوير أبعاد ورسومات بيانية تبني املوقع النسيب للمنافسني

عينة عن خريطة املكانة الذهنية للسيارات، واليت توفر للمسوقني طريقة لتقييم فيما إذا  )9(يقدم الشكل و 

على سبيل املثال، إذا أرادت كل من . كانت املكانة الذهنية حمددة بشكل مالئم يف أذهان الزبائن أم ال

(Chrysler)أو)Buick(ةــمللعاليقيقة لدى الزبائن كمنافس حـــا الذهنيهدد مكانتــأن حت)Lexus(، فإنه

اجلديدة، وبعد تطبيق االسرتاتيجيات. لكي تتحرك مكانتها الذهنية إىل األعلىإسرتاتيجيتهايتعني عليها تغيري 

ميكن تنمية خريطة ذهنية جديدة لكي ترى العالمة هل تتحرك إىل املوقع املرغوب أو ال، وبعد فرتة من الزمن قد 

األذواق واحلاجات، أو أن ب نقص االنتباه، أو نقصان جاذبيتها للسوق بسبب تغيريتتآكل املكانة الذهنية بسب

.املكانة الذهنية استوىل عليها منافس آخر

1 Peter J. P., Donnelly J. H. Jr., Op. Cit., pp. 79-81
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.المكانة الذهنية للسياراتةخريط:)9(الشكل 

Source: Peter J. P., Donnelly J. H . Jr., Marketing Management, 11 Edi., New York, McGraw Hill, 2013, p.81

ولذلك يتوجب مراقبة املكانة الذهنية بانتظام وتعديلها أحيانا، وهو ما يسمى بإعادة حتديد املكانة الذهنية 

(Repositioning) على سبيل املثال، عندما اكتشفت(P&G) بأن الزيت له مدلول سليب لدى النساء

وحولت ) Oil of Olay(لعالمتها الشابات عند تقييم منتجات التجميل، قامت بإعادة حتديد املكانة الذهنية 

أن املكانة الذهنية جيب أن ترتجم يف مجيع عناصر املزيج وتنبغي اإلشارة أخريا، إىل. Olay(1(امسها إىل 

.املنظمة احلصول على املكانة الذهنية املرغوبةتإذا أراد)والتوزيع،الرتويجو السعر، و املنتج، (التسويقي 

1Etzel M. J., Walker B. J., Stanton W. J., Op. Cit. p. 159

تقليديةرياضية
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المنتجراتيجيةإست: الفصل الثامن

تسويقية أن تنجح، إال إذا كان إسرتاتيجيةفال ميكن ألي ،يعد املنتج أهم عنصر يف عناصر املزيج التسويقي

املنافسة، فمهما كانت 

إذا مل تكن مدعمة مبنتج يتوافق مع ،التسويقية، وبالتايل حتقيق أهداف املنظمةاإلسرتاتيجيةغري كافية لنجاح 

.توقعات املستهلكني املستهدفني

، والتعليم، ودورة حياة املنتج ، والتبينيالتغليفو ،املنتجاتمزيج و ،جتعريف املنت:ويف هذا الفصل سنتطرق إىل

.وتطوير املنتجات اجلديدة

تعريف المنتج-1

أو كل ما ميكن عرضه يف السوق، ويليب حاجة فيه، فاملنتج قد يكون سلعة ملموسة، ": يعرف املنتج على أنه

أنه يتكون من توليفة من هذه أو فكرة، أومنظمة، أوشخص، أومكان، أوحدث، أوجتربة، أوخدمة، 

املوسع واحلديث للتسويق، والذي ال يقتصر فقط على مع التعريفالتعريفهذايتفق و )1(".العناصر املختلفة

اخلدمات وهي املنتجات غري امللموسة، وإمنا يشمل أنواعا أخرى من أو تسويق السلع وهي املنتجات امللموسة، 

وحىت األمم تتنافس جلذب السياح، ؛ملدن، واملقاطعات واألقاليم، واجلهاتا:مثل، األماكن:)2(املنتجات، وهي 

، نيوالرياضي، نيرجال السياسة والفنان:، مثلاألشخاصو ؛ مقرات منظمات األعمال واملقيمني اجلددو املصانع، و 

املنظمات و ومنظمات األعمال ؛ األفكار؛ وكذلك ولكن أيضا األطباء، واحملامون أو املهندسون املعماريون 

.

(1) Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., p.374.
(2) Armstrong G., Kotler Ph., Op. Cit., pp. 188-189.
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المنتجاتمزيج -2

هو جمموع املنتجات اليت يعرضها بائع ) Product Assortement(أو ) Product Mix(مزيج املنتجات 

.)1(للبيعمعني 

ويتصف مزيج منتجات املنظمة ) Product Lines(ويتكون مزيج املنتجات من العديد من خطوط اإلنتاج 

.)Consistency(واالتساق ،)Depth(، والعمق )Lenght(، والطول )Width(العرض : بأربعة أبعاد هي

.هذه املفاهيم)2(اجلدول يوضحو 

Procter(خط اإلنتاج لمنتجات عرض مزيج المنتجات وطول: )2(الجدول  & Gamble(

عرض مزيج المنتجات

طول 
خط 

اإلنتاج

معجون املنظفات
األسنان

املنتجات الورقيةاحلفاظاتالصابون

Ivory Snow
(1930)
Dreft (1933)
Tide (1946)
Cheer (1950)
Dash (1945)
Bold (1965)
Gain (1966)
Era (1972)

Gleem
(1952)
Crest
(1955)

Ivory (1879)
Camay (1926)
Zest (1952)
Safeguard
(1963)
Oil of Olay
(1993)

Pampers
(1969)
Luvs (1976)

Charmin
(1928)
Puffs (1960)
Bounty
(1965)

Source: Kotler Ph., Keller K., Marketing Management, 14 Edi., New jersey, Pearson, 2012, p.337

عرض مزيج )2(ويبني اجلدول . ويعين عدد خطوط اإلنتاج اليت متلكها املنظمة:عرض مزيج المنتجات

.)تنتج العديد من اخلطوط اإلضافيةG&Pويف الواقع، (املنتجات من مخسة خطوط 

طول املزيج هو)2(ويف اجلدول . ويعين العدد اإلمجايل للمنتجات يف املزيج:طول مزيج المنتجات

20.

(1) Kotler Ph., Keller K, Marketing Management, 14 Edi., New Jersey, Pearson , 2012, p.336



~ 116 ~

على عدد ) 20هنا (وميكننا أن نتحدث عن متوسط طول اخلط يف املزيج، وذلك بقسمة الطول اإلمجايل 

.)4(، واحلاصل هو متوسط طول اخلط يساوي )5هنا (اخلطوط 

فإذا كان ،عين عدد األنواع املعروضة لكل منتج يف اخلطيو :عمق المزيج)Tide ( يأيت بعطرين

)Mountain Spring & Regular ( وتركيبتني)Liquid & Pouder( فسوف يكون له عمق ،)8( ،

، وذلك حبساب )P & G(وميكن حساب متوسط عمق مزيج منتجات . ألن هناك مثانية أنواع متمايزة منه

.متوسط عدد األنواع ضمن جمموعات املنتجات أو العالمات

وهو يصف مدى قرب االرتباط بني خطوط اإلنتاج املختلفة من ناحية :اتساق مزيج المنتجات

) P&G(فخطوط منتجات . قنوات التوزيع، أو بطرائق أخرىأو متطلبات اإلنتاج، أو االستعمال النهائي، 

ولكنها أقل اتساقا من حيث ،

.يت تؤديها للمشرتيالوظائف ال

فيمكنها إضافة خطوط . لمنظمة بتوسيع أعماهلا بأربعة طرائقلوتسمح أبعاد مزيج املنتجات األربعة 

أيضا إضافة األنواع لكل هاوميكن،وميكنها زيادة طول كل خط منتج،جديدة، أي زيادة عرض مزيج املنتجات

.أن تتبىن سياسة مزيج من االتساق بني خطوط اإلنتاجوأخريا، ميكن للمنظمة .

)Packaging(التغليف -3

وهذه األغلفة ميكن أن تتكون من احلاوي الرئيس . يعين التغليف األغلفة املختلفة املوجهة الستقبال املنتج

علبة (عندما نستعمل املنتج ى، ولكن أيضا الغالف الفوقي الذي يرم)األنبوبة اليت حتوي معجون األسنان(

هوحتديداملنتجا غالف النقل، الذي يسمح بتخزينوقد يتضمن أيض) الكرتون اليت حتوي أنبوبة معجون األسنان

واملعلومات البيانية اليت ترافق أو تكون مطبوعة على ). الكرتون الذي حيوي ست دزينات من األنابيب(هوإرسال

.الغالف تشكل جزء منه أيضا
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غري أنه يف السنوات . وعزل املنتج،ونقل، وحفظ،وتتعلق حبماية: والوظائف األوىل للغالف هي وظائف تقنية

فزيادة كثافة املنافسة وازدحام األجنحة يف . عوامل عديدة التغليف إىل أداة تسويقية أساسيةحولت األخرية، 

. ب االنتباه، وصف املنتج وإطالق الشراءجذ: وهي،املتاجر أدت باألغلفة إىل أن تضمن مهام جديدة بيعية

.املنتجوميكن للتغليف أيضا أن يكون مصدرا للتمايز وجاذبية 

احلرة، فإن الغالف يكون اخلدمةبيئة بيع تعمل بأسلوب ملنتج،ففي ويؤدي التغليف دورا أساسيا يف ترويج ا

.املصدر الوحيد للمعلومة عن املنتج

وباملقابل، فإن الغالف املصمم بشكل سيئ قد . أكيدة على املنافسنيميزةإن الغالف املبتكر قد مينح املنظمة 

.يثري حنق املستهلكني وخسارة املبيعات للمنظمة

وفيما يتعلق بالقرارات املرتبطة بالتغليف، جيب على املنظمة أيضا أن تأخذ يف احلسبان احلساسية املتزايدة 

كني حنو املشاكل البيئية، ولذلك جند أن العديد من املنظمات تكيفت مع ذلك، وقامت بتقليص حجم للمستهل

)1(.أغلفتها واختيار املواد اليت حترتم البيئة

املثلى، سهيل استعماهلا أو ختزينها لدى الزبون، ويف احلالة وتإن الغالف جيب أن يضمن محاية السلع املادية، 

"من األعلى إىل أسفلباالكاتش"منتج على سبيل املثال، .تلبية بعض األهداف

)Katchup Top Dawn ( الذي تؤكد فيه)Heinz (الفريد فنظام فتحه،على سهولة االستعمال) من

عرض ميزة يعرتف يكما أنه ،يسمح فعال باستعماله من دون خماطر االتساخ أو التبذير) األسفل

، عوضت العلب املربعة النمطية بعلب مقولبة اليت تأخذ )Nike(ولدى . وهي إمكان إعادة تدوير هذا الغالف

ومن العناصر األساسية للغالف أيضا . وكذلك مصاريف النقل،متاما شكل األحذية، وتسمح بتقليص الغالف

.معينةهي األلوان واليت حتمل غالبا خصائص رمزية 

(1) Armstrong G., Kotler Ph., Op. Cit.,pp.194
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وتتحقق االختبارات .،وبعد إعداد مشروع الغالف

واالختبارات البصرية تسمح بالتحقق من أن ،متاما يف ظروف استعمال خمتلفةاملنتج التقنية من أن الغالف حيمي 

، مبعرفة إذا ما كان املوزعون جيدونه جذابا وسهل املناولةواختبارات التوزيع ،النص قابل للقراءة واأللوان متناسقة

الذهنية املرغوبة وبأن لمكانةلواالختبارات لدى املستهلكني بالتحقق من أن اإلدراكات املرتبطة بالغالف مطابقة 

أنظمة تعقب العيون بتحديد إىل أي مدى يالحظ وينظر املستهلكون إىل الغالفتسمح و،ردود فعلهم إجيابية

)1(.أمام جناح مملوء باملنتجات

)Labeling(التبيين -4

ميكن للتبيني أن يأخذ أشكاال خمتلفة، من البطاقة الالصقة املثبتة على املنتج إىل الرسومات البيانية املعقدة 

أيضا ميكن وظائف عديدة ففي أبسط جتلياته حيدد املنتج أو العالمة ولكنه نيويؤدي التبي.املطبوعة على الغالف

وما هي االحتياطات اليت ؟كيف جيب استعماله؟ما هي مكوناته؟مىت؟أين؟أن يصف املنتج؛ أي من صنعه

وهناك العديد من .بطاقة البيانات أن تستعمل لرتويج املنتج وتعزيز مكانته الذهنيةلوأخريا، ميكن . ؟اختاذهاجيب 

وجوب  : ومن بينها،ى األغلفة والقواعد اليت جيب احرتامهاالتشريعات املتعلقة باملعلومات اليت جيب ذكرها عل

.وغري مضللة للمستهلكونزيهةالبيانات باللغة احمللية، وجيب أن تقدم معلومات موضوعية كتابة بطاقة

:وفيما يتعلق باملنتجات الغذائية فإن املالحظات أو البيانات الضرورية اليت جيب ذكرها هي

بيعة الدقيقة للمنتج؛تسمية املنتج، مبعىن الط-

التكوين، ويعين قائمة املقادير مرتبة حسب أمهيتها؛-

؛»:يستهلك إىل غاية«أو » :يفضل استهالكه قبل«تاريخ الصالحية، والذي يرافق عبارة -

اسم وعنوان املسؤول عن املنتج؛-

(1) Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., p.397
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؛)من قام بالتغليف(حتديد املغلف -

الكمية الصافية أو الوزن الصايف؛-

التصنيع، يف حالة استدعاء املنتج؛رقم حصة -

منط أو طريقة االستعماالت، واحتياطات االستعمال إذا كان ضروريا؛-

ويف حاالت أخرى، قد جيب ذكر بيانات أخرى مثل نسبة الكحول، باإلضافة إىل السعر الذي جيب أن يكون 

. )1(معلنا بوضوح

%40من املساحة األمامية للعلبة، و%30بتخصيص وداخل االحتاد األورويب، مثال، صانعوا السجائر مقيدون 

)2(.من املساحة اخللفية للرسائل الوقائية

وبطاقة البيانات ليست إعالمية فقط، فمن وظائفها أيضا جذب انتباه الزبون، ووصف املزايا الناجتة عن خصائص 

)3(.املنتج، ومتييزه عن املنتجات املنافسة، وتعزيز صورة العالمة

)Branding(التعليم -5

رمز أو أي أو رسم، أو مصطلح، أو اسم، :" العالمة التجارية هيالتعليم اختيار عالمة جتارية للمنتج ، و ويعين 

خاصية أخرى تستعمل لتحديد سلع وخدمات بائع أو جمموعة من البائعني متيزها عن سلع وخدمات بائعني 

غري متمايزة إىل درجة أن العالمة التجارية وحدها ميكنها أن ففي بعض احلاالت، قد تكون املنتجات4."آخرين

.متيز بعضها عن بعض

(1) Armstrong G., Kotler Ph., Op. Cit.,pp.196
(2) Burk Wood M., Le Nagard-Assayag E, Marketing Planning: Stratégie, Mise en œuvre et Contrôle, Paris, Pearson,
2005, p.142
(3) Ibid., p.142
4Brunet I., Colbert F., Desormeaux R., Gendreau R., Legoux R., Ouellet J. F., Op. Cit., p. 157
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، واخلدمات )Colgate(التجارية أن تغطي وحدات متنوعة للغاية ابتداء من السلع امللموسة وميكن للعالمة 

McDonalds)( ،تاجر وامل)Carrefour, Auchan( ومزيج من السلع واخلدمات  ،)Virgin هي عالمة

الصليب (مجعيات أو منظمات و ، )إخل... منتجات تأمينية، و شركة طريان، و متاجر، و موسيقية، ألدواتجتارية 

1).ائر الطبيعية مثالعصعالمات ال(، ووحدات جغرافية )بال حدود، أطباءUnicefاألمحر، 

مكونات العالمة التجارية-5-1

2:اآلتيةالتجارية من العناصر تتكون العالمة 

مثال: اسم )Findus(

رمز) :Logo ( بالنسبة للعالمة)Findus (وهو نص أبيض يف علم أمحر حماط خبط أبيض.

األمحر واألبيض يف حالة :ألوان)Findus(

 حلسن احلظ توجد (مثال ):الشعار(التوقيعFindus(

مثل شخصية)Mr PropreأوPépito(

اختيار اسم العالمة التجارية-5-2

اختيار اسم العالمة التجارية ميكن أن يسهم بشكل واسع يف جناحها وجناح املنتجات اليت ستباع حتت هذه إن

وهو يبدأ من الفحص الدقيق للمنتج أو ،ويعد إجياد االسم املثايل للعالمة التجارية مهمة صعبة.العالمة التجارية

وفيما بعد، جيب أن يستجيب اختيار . ت التسويقية املقرتحةاملنتجات ومزاياها، والسوق املستهدف، واالسرتاتيجيا

1Heibrum B., La marque, Algérie,ITCIS, 2013, p.14
2Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., p 290



~ 121 ~

وعلى العموم، من املرغوب أن ميتلك اسم العالمة التجارية . اسم العالمة التجارية لبعض األهداف والقيود

1:الصفات اآلتية

,Conforama: مثال. يذكر املزايا اليت مينحها استعمال املنتج أو املنتجاتجيب أن -  TailleFine.

OMO: جيب أن يكون سهل النطق، والتعرف والتذكر، وهلذا يفضل اختيار األمساء القصرية، مثل- 

جيب أن يكون مميزا، حيث يوجد غالبا منط من األمساء، والذي يؤدي يف حالة التمادي إىل حدوث - 

واليت لقيت رواجا كبريا يف سنوات ، "oo"غموض يف أذهان املستهلكني، وهي حالة األمساء اليت تنتهي حبريف 

,Kangoo..)(:األلفني، مثل Kelkoo, Wanadoo, Tatoo, Kandoo.

اسم العالمة ) France Télécom Mobile(فعندما تبنت : أن يكون قابال للتوسع أو التمدد- 

)Orange( النقال، وهذا مسح هلا بتوسيع أنشطتها يف آن واحد خارج فرنسا وخارج نشاط اهلاتف.

مليون دوالر لتغيري امسها 100جيب أن ال يرتبط بدالالت ومعاين سلبية يف لغات أخرى، فقبل أن تنفق - 

العديد من األمساء األخرى يف أكثر من ) Standard Oil of New Jersy(، فقد اختربت )Exxon(إىل 

.سوقا أجنبيا150لغة وعلى مستوى أكثر من 54

الذي يكون عادة يف هيئات محاية امللكية فالتسجيل. نونيا، مبا يسمح تسجيلهجيب أن يكون متاحا قا- 

الفكرية، قد يكون مستحيال يف حالة ما إذا كان االسم يؤدي إىل وجود خلط مع عالمات جتارية موجودة، أو 

.إذا كان االسم عاما جدا

استراتيجيات العالمة التجارية-5-3

إسرتاتيجية العالمة 2:وهي،بني ثالثة اسرتاتيجيات أساسية للعالمة التجاريةميكن للمنظمات أن ختتار ما 

.سرتاجتية العالمة املظلية، وإسرتاتيجية العالمة املزدوجةإمنتج، و 

1Armstrong G., Kotler Ph., Op. Cit., p.204
2 Lendrevie J., Lévy J., Lindon D., Mercator, Op. Cit., pp.780-783



~ 122 ~

إستراتيجية العالمة منتج-1- 5-3

والعالمة منتج هي يف .سرتاتيجية بأن لكل منتج مكانة ذهنية وعالمة جتارية خاصة بهوتتضمن هذه اإل

حتت اسم العالمة الغالب عالمة تشكيلة أو مزيج من املنتجات، حيث يكون املنتج بأنواع وأشكال خمتلفة 

.(Procter & Gamble)يجية العالمة منتج هي تواملثال النموذجي للمنظمة اليت تتبىن إسرتاالتجارية نفسه، 

إستراتيجية العالمة المظلية-2- 5-3

على عكس العالمة منتج، اخلاصة بكل منتج أو تشكيلة منتج، فإن العالمة املظلية توقع على العديد من 

اليت تسوق حتت العالمة التجارية نفسها (Honda)واملثال على ذلك . أصناف املنتجات املختلفة جدا

.إخل...سيارات، ودرجات نارية، وآالت لقص العشب، وحمركات، ومولدات كهربائية

يف بعض احلاالت جند أن العالمة املظلية تغطي جمالت أنشطة خمتلفة جدا، ونتكلم عندئذ عن العالمة و 

(Hyundai)وتطبق العالمات التجارية الكربى اليابانية والكورية غالبا هذه اإلسرتاتيجية، مثل . التجميعية

سيارات، األجهزة الكرتونية اليت تغطي منتجات خمتلفة يف قطاعات متنوعة جدا مثل ال(Mitsubishi)و

ويف جمال املنتجـــــــات الفاخرة فان العالمــــات عالمــــــــات .إخل...املنزلية والصناعية، الطريان، احملركات، والبنوك

.(Cristian Dior, Chanel)مثل ،ــايعـــــــات مبدعيه

المزدوجةإستراتيجية العالمة-3- 5-3

العالم األم هي يف الغالب عالمة مظلية . وتتكون من عالمتني، عالمة تسمى العالمة األم والعالمة البنت

Kit)وأمثلة ذلك هي ،والعالمة البنت هي العالمة منتج(Danone)أو (Nestlé)مثل ،أو عالمة منظمية

Kat) للعالمة(Nestlé)و(Activia) للعالمة(Danone).
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دورة حياة المنتج-7

والذي يوضحه ،(S)وتأخذ شكل حرف ،التاريخ التجاري للمنتج عنتعربلكل منتج دورة حياة، واليتإن 

.)10(الشكل 

دورة حياة المنتج: )10(الشكل 

Source: Kotler Ph , Keller K , Manceau D , Marketing Management, 14 Edi., Paris, Pearson, 2012, p. 353

1. النضج والتدهورو النمو، و التقدمي، : ميكن حتديد أربع أطوار أو مراحل هي)10(على الشكل 

شف منحىن للمنتج يف السوق، ويكالتدرجيي وهي فرتة منو ضعيف تتوافق مع التقدمي: مرحلة التقديم-

وخالل هذه املرحلة .األرباح عن أرباح سلبية يف هذه املرحلة بسبب النفقات املعتربة اليت متت إلطالق املنتج

ختتار عدد أن املنظمةأي انتقائي،، والتوزيع يكون مييل إىل االرتفاعيكون املنتج يف شكله القاعدي والسعر 

املشرتين أي حتقيق شهرة للمنتج لدى ،بعناية، ويهدف اإلعالن إىل التعريف باملنتجالوسطاء قليل من 

.املستهدفني إىل جتريب املنتجشرتين

1Kotler Ph , Keller K , Manceau D , Op. Cit., p. 353

املبيعات

المبيعات 
واألرباح

التقدمي النمو النضج التدهور

الربح

الزمن



~ 124 ~

املرحلة وخالل هذه .زيادة جوهرية يف األرباحو تتسم بالتوغل السريع للمنتج يف السوق : مرحلة النمو-

، وختفيض السعر تدرجييا للوصول إىل تعمل املنظمة على توسيع تشكيلة املنتج واخلدمات بفعل املنافسة 

، وتتوسع املنظمة يف التوزيع بسبب زيادة الطلب على املنتج، وهدف اإلعالن ملشرتينقطاعات جديدة من ا

عمليات تنشيط املبيعات تكون و ،ت املنافسةملنتج املنظمة عن املنتجااملشرتينيف هذه املرحلة تنمية تفضيل 

.حمدودة

تسجل تباطؤ يف النمو، بفعل أن املنتج وصل إىل العديد من املشرتين احملتملني، وتبلغ : مرحلة النضج-

يف هذه .لدعم املنتج يف وجه املنافسنيبسبب النفقات التسويقيةاألرباح حدها األقصى، مث تبدأ باالخنفاض

املرحلة حتاول املنظمة التنويع يف العالمات والنماذج وذلك بفعل املنافسة، وختفض السعر لتحسني تنافسيتها، 

وتتوسع أكثر يف توزيع املنتج، كما أن اإلعالن يهدف يف هذه املرحلة لتمييز منتج املنظمة عن املنتجات 

.ء املستهلكني لعالمة املنظمة

ة حبذف العالمات والنماذج موبناء عليه، تقوم املنظ.وتتصف باخنفاض املبيعات واألرباح: مرحلة التدهور-

عمليات تنشيط املبيعات  تنخفض اإلنفاق على اإلعالن يكون منخفض، و ، كما أن مقبولةحيققون مبيعات 

.كذلك

تطوير المنتجات الجديدة-7

التغري يف أدوات املستهلكني، (إن مواجهة التهديدات واستغالل الفرص اليت حتملها التغريات يف البيئة التسويقية 

ض على املنظمة ضرورة تطوير منتجات جديدة يفر ...) طرح املنافس ملنتج جديدو التغري يف التكنولوجيا، و 

)1(:وميكن تصنيف املنتجات اجلديدة إىل ثالثة أنواع. باستمرار

(1) Etzel M. J., Walker B .J., Stanton W. J., Op. Cit., p.217
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ومن املنتجات اليت متثل ابتكارا ملحوظا خالل القرن العشرين هي اآللة :المنتجات المبتكرة حقا

واملنتج اجلديد الذي يدخل ضمن هذا الصنف هو املنتج .والكمبيوتر) Photocopy machine(الناسخة 

.الذي يليب حاجة حقيقية اليت مل تلب يف الوقت الذي يتم فيه تقدمي املنتج

والوظيفة، واألكثر أمهية ،بداللة الشكل:المنتجات البديلة والمختلفة معنويا عن المنتجات الحالية

فالعدسات الالصقة اليت ميكن التخلص منها بعد االستعمال، والكامريات الرقمية وبعض . املنافع املمنوحة

.املشرتون

ولكنها ليست جديدة على السوقوهي املنتجات اجلديدة على منظمة معينة:المنتجات المقلدة ، .

.تقع ضمن هذه الفئة) Cereals(وعادة، النماذج من السيارات والنسخ اجلديدة من حبوب الفطور 

ومع أن تطوير املنتجات اجلديدة ميثل ضرورة بالنسبة للمنظمة، إال أنه ميثل حتد كبري هلا أيضا، فقد أظهرت 

جات اجلديدة اليت تطرح سنويا يف السوق تفشل وترتاوح هذه النسبة ما لبعض الدراسات أن نسبة كبرية من املنت

.%90إىل 80بني 

إن فشل املنتج يف السوق، قد يعرض املنظمة خلسائر كبرية، ناجتة عن التكاليف اليت حتملتها لتطوير وتقدمي 

وير املنتجات اجلديدة، واليت تتكون وللتقليل من خماطر الفشل تنصح املنظمات بإتباع عملية تط. املنتج إىل السوق

)1(:من جمموعة املراحل اآلتية

األفكارالبحث عن-7-1

. إن تنمية املنتجات اجلديدة يبدأ بالبحث عن أفكار للمنتجات اجلديدة

.عدد ممكن من األفكار قبل التمكن من حتديد بعض منها والتعمق فيها

(1) Armstrong G., Kotler Ph., Op. Cit., pp.227-236
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أو املنظمة نفسها، (العرض : ومها،حتديد نوعني رئيسني من مصادر األفكار عن املنتجات اجلديدةوميكن 

).الزبائن(والطلب ) املوردونأو املوزعون، أو املنافسون، 

تنقية األفكار-7-2

بينما ،

فتكاليف تنمية املنتجات ،وأوىل هذه املراحل ترتكز على عملية التنقية. 

اجلديدة تزداد بقوة أثناء املراحل الالحقة، وبالتايل فإن من مصلحة املنظمة أن ال حتتفظ إال باألفكار اليت ميكن أن 

.تتمخض عن منتجات مرحبة

وتتم التنقية على مرحلتني، . والعديد من املنظمات تضع نظاما رمسيا لتقييم وتنقية األفكار اجلديدة للمنتجات

مث يتم ،قانونية أو أخالقيةأو يف املرحلة األوىل يتم إقصاء األفكار اليت يكون من املستحيل تنفيذها بأسباب تقنية، 

األهداف واملوارد والكفاءات التقنية ( ى أساس عدد من املعايرييف املرحلة الثانية تقييم األفكار املتبقية عل

).والتسويقية املنظمة

إعداد واختبار المفهوم-7-3

واملفهوم هو وصف للفكرة من زاوية .إن األفكار اليت تتجاوز عملية التنقية جيب ترمجتها إىل مفاهيم منتجات

ملاذا، وكيف يستعمل املنتج؟ من، مىت، : تسويقية باإلجابة على األسئلة اآلتية

فوي أو كتايب، وصف ش:وميكن تقدمي املفهوم يف أشكال خمتلفة. بعد إعداد املفهوم يأيت طور اختبار املفهومو 

وكلما كان التقدمي ملموسا، كانت النتائج أكثر موثوقية، بشرط أن يكون املنتج املستقبلي .أو رسم أوتصميم

:قد يسودان عند اختبار املفهومنوهناك منطقا. املختربقريب فعال من املفهوم 
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يف إطار منطق حتسني املفهوم، من املفضل اللجوء إىل دراسة نوعية، تسمح جبمع آراء املستهلكني، وترتك هلم 

.هذا االختبار وفقا ملنهجية املقابالت اجلماعيةءميكن إجراو. واقرتاح حتسيناتحبريةاإلجابةإمكانية 

األمر بالنسبة للمنظمة بتقدير ما إذا كان املفهوم جذاب كفاية يف عيون يتعلق ر منطق التقييم، يف إطاو 

مستهلك، وهذا 200وعليه، تفضل املنظمة اختبارا كميا للمفهوم لدى عينة تتكون من حوايل . املستهلكني

.يره الحقااملفاهيم املختلفة، لتقرير املفهوم الذي سوف يتم تطو أداءيسمح أيضا مبقارنة 

ظروف ، و طابعه املميز،و مصداقيته، و وضوح املفهوم:وتتعلق األسئلة املطروحة على املستهلكني حتديدا مبا يلي

. قيمة الشراء، و اصة مقارنة بالسعر املقرتحخبو قيمته املدركة،، و تكرارات الشراء املتوقعة، و االستعمال

التسويقيةاإلستراتيجيةإعداد -7-4

التسويقية املالئمة للتقدمي، واليت سوف اإلسرتاتيجيةبعد املصادقة على املفهوم، فإن املرحلة التالية هي حتديد 

.يتم متحيصها وتدقيقها على طول املراحل الالحقة

واملكانة الذهنية اليت تتمخض ) ، واحلجماملواصفات(أوال حيدد اهلدف . وتتضمن هذه املرحلة ثالثة مكونات

م وبرقم األعمال، واحلصة السوقية والرحبية للسنتني أو ثالثة جرة عن املفهوم، وكذلك أهداف املبيعات باحلمباش

عن ) تنبؤات(وأخريا، يتم إجراء توقعات . مث حيدد املزيج التسويقي واملوازنة التسويقية للسنة األوىل. سنوات األوىل

1.ة خالل السنوات الالحقةاملوازنات واالسرتاتيجيات التسويقيو تطور األهداف، 

1 Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., p.673
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التحليل االقتصادي- 7-5

ت املنظمة يكون حنو التحليل االقتصادي، وإذا كاناجتاهالتسويقية، فإن اإلسرتاتيجيةما إن خيتار املفهوم وحيدد 

.ميكنها املتابعة يف تنمية املنتجاألرقام مطابقة ألهداف املنظمة

وبعد إعداد توقعات املبيعات، ميكن تقييم التكاليف واألرباح املتوقعة، وذلك جبمع تكاليف التسويق، 

مث تستعمل املنظمة جمموع هذه املعطيات لتحليل الفائدة املالية ، احملاسبة واخلزينةو االستغالل، و البحث والتطوير، و 

.ملشروع املنتج اجلديد

إعداد واختبار المنتج- 7-6

، )جمسم(خمطط بياين، أو تصميم أو حىت هذه املرحلة، فإن املنتج ال يوجد غالبا إال يف شكل وصف مكتوب، 

، فإنه يتم االنتقال عندئذ نجاحفإذا جتاوز املفهوم مرحلة التحليل االقتصادي ب). Prototype(أو منوذج ابتدائي 

والتطوير أو مكتب الدراسات جتسيد املفهوم يف منتج إىل مرحلة إعداد املنتج، واليت تعين بالنسبة لقسم البحث 

.مادي

.اختبارات التسويقيةو اختبارات تقنية، :ومها،وختضع املنتجات إىل نوعني من االختبارات الرئيسة

اختبار السوق- 7-7

والذي يسمح . السوقاختبار إذا اجتاز املنتج بنجاح االختبارات التقنية والتسويقية، فإنه ينبغي الحقا إجراء 

و بأمثلة بعض عناصر املزيج التسويقي، مثل السعر، 

واملنظمات اليت تقرر إجراء اختبارات السوق لديها العديد من التقنيات املتاحة، ابتداء من .ختطيط أحسن لإلنتاج

.ختبارات السوق احلقيقية يف بيئة حقيقيةاختبارات السوق باحملاكاة إىل ا
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التقديم-7-8

جيب التخطيط و . 

وهذا التاريخ جيب أن حيدد وفقا. جيب على املنظمة أوال أن ختتار تاريخ التقدمي، حيث ألنشطة التقدمي بعناية

وجيب أيضا أن يأخذ يف احلسبان عمليات التقدمي املنافسة . ملومسية السوق، من أجل االستفادة من ذروة املبيعات

وأخريا، من . املتوقعة، حىت ال جتد املنظمة نفسها يف منافسة مباشرة، وتسعى جاهدة ألن تصل هي األوىل للسوق

جيب أيضا حتديد و .تعبئة املوزعني وقوة البيع بفعالية

وفيما يتعلق .وى العامليتأين جيب إطالق املنتج ـ على مستوى حملي، على مستوى السوق الوطين أو على املس

وهذا قد يسمح للزبائن بالتخطيط. اإلعالن املسبق للتقدميإسرتاتيجيةباألنشطة الرتوجيية، ميكن للمنظمة أن ختتار 

للشراء يف حالة املنتجات املعمرة مثل السيارة، وقد خيلق حالة من االنتظار، ويساهم يف زيادة الكلمة املنطوقة بني 

. املستهلكني، وبالتايل يؤدي إىل زيادة املبيعات بوترية أسرع

وفيما يتعلق بالتوزيع جيب على املنظمة أن تقدم املنتج .ملوعد احملددمصداقية املنظمة إذا مل حيدث التقدمي يف ا

.داخليا ومربراته التسويقية لقوة البيع واملوزعني
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ريسعتالإستراتيجية: الفصل التاسع

ففي األسواق االستهالكية على اخلصوص يعد . ، مهما سواء بالنسبة للزبائن أو املنظماتايعد السعر متغري 

وبالنسبة . وأحيانا يكون أهم معيار،

للمنظمات يعد السعر متغريا مهما بني متغريات املزيج التسويقي، ألنه من أهم العناصر اليت حتدد جناح أو فشل 

كبري ملا هلا من أثرريسعتالسرتاتيجيةإلملنظمة أن تويل عناية بالغة ولذلك يتوجب على ا. املنظمة يف حتقيق أهدافها

.القصري والبعيدينيعلى أداء املنظمة على املد

.وتكييف وتعديل األسعار،ومراحل حتديد السعروأمهيته،ويف هذا الفصل سوف نتناول تعريف السعر

تعريف السعر وأهميته-1

.هو مبلغ املال الذي يدفعه له املشرتي مقابل احلصول على السلعة أو اخلدمةمن وجهة نظر البائع، السعر 

ومن وجهة نظر املشرتي، وهو .وحتقيق ربح) مصاريفها(ومن وجهة نظر املنظمة، هو الوسيلة لتغطية تكاليفها 

أجل احلصول أكثر ما يهمنا يف التسويق، فإن السعر هو ما يتخلى عنه الزبون أو ما هو مسعد للتضحية به من 

ثفالسعر هو املبلغ املدفوع وكذلك الوقت والتكاليف النفسية املست. على جمموعة من املنافع

)1(.على املنتج

،هذا التعريف يف آن واحد البعد املوضوعي للسعر، مبعىن املبلغ الذي جيب دفعه، وأبعاد غري نقديةيتضمن و 

.وكذلك التكاليف النفسيةه،واستهالكاملنتجعنمثل الوقت الذي يستثمره يف البحث

وباملفهوم الواسع، ميثل .إذن، فالسعر باملفهوم الضيق، يعين مبلغ املال املطلوب مقابل تبادل السلعة أو اخلدمة

.رتبطة حبيازة أو استعمال السلعة أو اخلدمة

(1) Brunet J., Colbert F., Desormeaux R., Gendeau R., Legoux R., Ouellet J-F., Op. Cit., p.218
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وهذه التضحيات هي اليت تفسر ... ، والقيام مبخاطرة أعلى)النقل، البحث(وهذه التضحيات قد تشمل الوقت 

)1(.التباين يف األسعار اليت توجد يف سوق معني

زايدة، فإن السعر رغم كل شيء وإذا كانت هناك عوامل غري تسعريية، مثل العالمة التجارية اكتسبت أمهية مت

.يبقى من أحد العناصر املهمة واألساسية اليت حتدد احلصة السوقية ورحبية املنظمة

)2(:ألنه ميتلك خصائص خاصة جدا، وهي؛وحيتل السعر مكانة خاصة يف املزيج التسويقي

.بينما املتغريات األخرى متثل تكاليف،هو املتغري الوحيد يف املزيج التسويقي الذي قد حيمل عائد- 

فعلى عكس خصائص املنتج أو قنوات التوزيع، فإن األسعار ،وهو أكثر متغريات املزيج التسويقي مرونة- 

.ميكن تعديلها بسرعة كبرية

تسيءيشكل يف الوقت نفسه املشكلة رقم واحد للعديد من مسؤويل التسويق والعديد من املنظمات - 

السعر املبين على التكاليف وليس على القيمة املدركة من قبل الزبون يشكل جزء من فاختيار،التعامل معه

.األخطاء األكثر شيوعا

تحديد السعر-2

عندما تكون املنظمة بصدد تقدمي منتج جديد، أو الدخول إىل سوق جغرايف جديد أو قناة توزيع جديدة أو 

.حتديد السعر

)3(.)11(تحديد السعر مكونة من ستة مراحل، مبينة يف الشكللوآخرون مقاربة ) Kotler(ويقرتح 

(1) Armstrong G., Kotler Ph., Op. Cit., p.552
(2) Ibid., p.253
(3) Kotler Ph., Keller K., Manceau P., Op. Cit., pp.442-453
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لتحديد السعرالمختلفةالمراحل : )11(الشكل 

Source: Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Marketing Management, 14 Edi., Paris, Pearson, 2012,

p.442

تحديد الهدف: المرحلة األولى- 2-1

وإذا حدد القطاع املستهدف .مجيع املنظمات جيب أن توضح أوال اهلدف الذي تسعى لبلوغه عرب التسعري

السعر أن إلسرتاتيجيةوميكن . واملكانة الذهنية بوضوح، فإن املزيج التسويقي وبالتايل السعر يتمخض عنه منطقيا

.ختدم مخسة أنواع من األهداف

البقاء.أ

وتكون هوامش الربح عندئذ بالكاد تكفي الستمرار . السعر لتصريف إنتاجها وتغطية التكاليف املتغرية

.وجودها

تعظيم الربح.ب

ويف هذه احلالة تستعمل املنظمة دالة الطلب، اليت . من قبل املنظماتاوهو أحد أهداف التسعري األكثر تبني

وحيسب عندئذ . تربط بني السعر والكميات املباعة، ودالة التكلفة اليت حتدد التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية

عب تقدير دوال وهو ناتج طرح التكاليف اإلمجالية من رقم األعمال، ويف الواقع، يص،السعر الذي يعظم الربح

.التكاليف والطلب

حتديد 
األهداف

تقدير تقييم الطلب
اختيار طريقة حتليل املنافسةالتكاليف

حتديد السعرالتسعري
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تعظيم الحصة السوقية.ج

نظرا ألن احلجم الكبري خيفض التكاليف بفضل اقتصاديات احلجم، وبالتايل يزيد يف األرباح، فيمكن حتديد 

مثل ،وهو جوهر سعر التوغل أو االخرتاق، الذي تطبقه العديد من العالمات. سعر منخفض لتحفيز املبيعات

)Acer (و)Moulinex .( هذه املقاربة، وهيلنجاحوالعديد من الشروط جيب أن جتتمع:

؛جيب أن يكون السوق حساسا للسعر.1

؛تكاليف إنتاج وتوزيع الوحدة جيب أن تنخفض بقوة عندما يزداد احلجم.2

.السعر املنخفض جيب أن يثبط دخول املنافسة، أو حيافظ على وضعيتها يف السوق.3

الكشط.د

،تتبىن يف الغالب سعر الكشطومهمارتح ابتكارا جوهريا املنظمات اليت تق

مث تقوم الحقا بتخفيض السعر تدرجييا لتوسيع السوق احملتمل ،لقطاع السوق الذي يقدر املنتج بقوةجهمع التو 

.البتكارها ومواجهة وصول املنافسني

:سعر الكشط يف الوضعيات اآلتيةرويرب 

؛شعور عدد مهم من املشرتين حباجة حقيقية للمنتج- 

؛تكاليف التصنيع- 

؛ال يؤدي السعر املرتفع إىل جذب املنافسني إىل السوق- 

.أن مينح السعر للمنتج صورة اجلودة العالية- 
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الصورة.ه

على سبيل املثال، السعر املرتفع مينح .تبعض املنظمات حتدد السعر تبعا للصورة اليت 

& Bang(صورة اجلودة العالية، ومتثل  Olufsen (و)BMW (أمثلة عن هذه املقاربة.

أهداف أخرى.و

.

تقييم الطلب: المرحلة الثانية-2-2

انطالقابعد حتديد اهلدف، جيب تقييم الطلب على املنتج، فالسعر له تأثري على مستوى الطلب، الذي حيلل 

غري أن . أقل، كان الطلب على املنتج أعلىأي أن كلما كان السعر: واملنحىن قد يكون مبيل سليب. من منحنيات

.العالقة قد تنعكس يف حالة املنتجات الفاخرة

الحساسية السعرية.أ

على العموم، الزبائن أكثر . لب يتضمن أوال حتديد ما الذي يؤثر على احلساسية للسعرطإن تقدير منحىن ال

وهم أقل حساسية للسعر يف . متكررحساسية لسعر املنتجات اليت تكلف غاليا أو تلك اليت تشرتي بشكل 

:الوضعيات اآلتية

؛املنتج يعرض مزايا خاصة يقدرها الزبائن-

ديلة؛ال يعرف الزبائن بشكل جيد املنتجات الب-

؛يصعب عليهم مقارنة جودة املنتج جبودة املنتجات األخرى املوجودة يف السوق-
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؛-

؛جزء ضعيفا من دخل املشرتيميثل ) املصروف(النفقة -

؛)شراء ملحقات السيارة مثال(النفقة ضعيفة مقارنة بالتكلفة اإلمجالية لالكتساب -

؛طرف آخرمعاقتسام النفقة -

؛املنتج يستعمل مع عتاد مت شراؤه سابقا-

؛إدراك املنتج على أنه عايل اجلودة وفاخر-

اإلمجالية للمنتج، اليت تتضمن تكاليف أخرى سعر الشراء ال ميثل إال نسبة ضعيفة من تكلفة احليازة-

.للتشغيل والصيانة خالل فرتة حياة املنتج

طرق تقدير منحنى الطلب.ب

:من بينهاتوجد طرق عديدة تسمح بقياس العالقة بني السعر واحلجم

.وتتضمن سؤال املستهلكني هل سيشرتون املنتج أوال تبعا ملستويات الطلب املوافقة:االستقصاءات-

ولكن ال ،وتتميز مبوثوقية النتائج:تحليل اإلحصائي لألسعار املاضية والكميات املباعة خالل فرتة زمنيةال-

.ميكن تطبيقها على املنتجات اجلديدة

مرونة الطلب بالنسبة للسعر.ج

ويف احلالة . نقول عندئذ بأن الطلب غري مرن للسعر،عندما يرتجم فرق كبري يف السعر بتغري صغري يف الطلب

.العكسية، نقول بأن الطلب مرن جدا

:ويعرب عن املرونة السعرية كاآليت
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=المرونة السعرية 

.بالقيمة املطلقة هذا يعين تغري الطلب بالنسبة نفسها اليت ) 1(عندما تساوي املرونة -

.بالقيمة املطلقة تعين تغري يف الطلب بنسبة أكرب من نسبة التغري يف السعر) 1(املرونة السعرية أكرب من -

.بالقيمة املطلقة تعرب عن تغري يف الطلب بنسبة أقل من نسبة التغري يف السعر) 1(املرونة السعرية أقل من -

تقدير التكاليف-2-3

ومجيع املنظمات ترغب . بينما الطلب حيدد غالبا السعر األعلى، فإن التكاليف حتدد السعر األدىن املسموح به

و يف حتديد السعر الذي يغطي تكاليف اإلنتاج، 

.

أنواع التكاليف.أ

التكاليف الثابتة واليت ال تتغري مع حجم النشاط، فمهما  : وهي،أنواع خمتلفة من التكاليفميكن التمييز بني 

والتكاليف املتغرية، باملقابل، .األجورو األعباء، و كان رقم األعمال، فإن املنظمة جيب عليها دفع اإلجيارات، 

ثابتة والتكاليف املتغرية املبذولة عند والتكاليف اإلمجالية تتوافق مع جمموع التكاليف ال. تتطور مع حجم اإلنتاج

. والتكلفة املتوسطة حتسب بتقسيم التكاليف اإلمجالية على عدد الوحدات املنتجة. مستوى معني لإلنتاج

.وسعر البيع جيب أن يغطي على األقل التكلفة املتوسطة ملستوى اإلنتاج

لتغري يف الطلبا%
لتغري يف السعرا%
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التكلفة تكون مرتفعة عندما يكون حجم ، أي أن )U(ويظهر تطور التكلفة املتوسطة غالبا يف شكل منحىن 

اإلنتاج يقل كثريا عن الطاقة اإلنتاجية، مث ينخفض، قبل أن يزداد من جديد عند أحجام أكرب بسبب 

.مشكالت مرتبطة باإلنتاج الفائض

المتراكم ومنحنى الخبرةاإلنتاج.ب

حسن ف التموين تنخفض، وتتمكل

.والنتيجة أن التكلفة املتوسطة للوحدة تنخفض... إدارة املخزون

احلجم تصبح مربرة، فالسعر املنخفض يولد طلب قويا إسرتاتيجيةوعندما يكون ميل منحى اخلربة قوي، فإن 

فالسعر ،املخاطرولكن البناء على تأثري اخلربة ال خيلو من ،ويقود إىل ختفيضات جديدة يف التكاليف

وميكنه أيضا أن حيث املنظمة على . املنخفض ميكن أن يؤدي إىل تدهور صورة املنتج أو يثري ردة فعل املنافسني

فقد يقوم منافس باالستثمار يف تكنولوجيا ،استغالل تكنولوجيا جتاوزها الزمن هلدف بسيط هو زيادة احلجم

.وبالتايل يكون يف وضعيته أقوى،جديدة تسمح بتقليص التكاليف

Target(التكاليف المحددة مسبقا كهدف .ج Costing(

اجلديدة تبعا . ، واملهندسني ومصاحل املشرتياتمصممنيلل

وعليه، يتم فحص . 

. بكيفية تسمح ببلوغ هدف التكلفة) املبيعاتو التسويق، و التصنيع، و التصميم، (مجيع مصادر التكلفة 
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تحليل أسعار وعروض المنافسين: المرحلة الرابعة-2-4

كتكملة لألسعار املقرتحة عقب حتليل الطلب والتكاليف، فإن األسعار املمارسة من قبل املنافسني تشكل قطبا 

يف نقاط البيع، حتليل أسعار ىتقارير األسعار اليت جتر : وملعرفتها توجد العديد من الطرائق، وهي. مرجعيا ثالثا

واالستقصاءا،)على اإلنرتنيت أو الكتالوجات(املنافسني 

.السعر لكل منافس/اجلودة

، فانه يتعني على املنظمة تقدير فإذا كان املنتج املقرتح يتضمن عناصر اختالف إجيابية مقارنة باملنتجات املنافسة

ق إذا كانت املنتجات واملنهجية العكسية هي اليت تطب.قيمتها بالنسبة للزبائن وإضافتها إىل السعر الذي ستطبقه

.املنافسة تعرض صفات إضافية

اختيار طريقة للتسعير: المرحلة الخامسة-2-5

وحتدد .بعد معرفة منحنيات الطلب والتكلفة وكذلك أسعار املنافسني، تكون املنظمة بصدد اختيار سعرها

. والقيمة املدركة حتدد احلد األعلى،واملنافسة واملنتجات البديلة تعترب كقطب مرجعي،التكاليف السعر األدىن

:وميكن التمييز بني ستة مقاربات للتسعري، وهي. وتركز طرائق التسعري املختلفة على هذا العامل أو ذاك

:الهامش+التكلفة.أ

.وهي الطريقة األكثر بساطة وتتضمن حتديد السعر انطالقا من معدل هامش مطبق على تكلفة املنتج

)معدل الهامش-1/(الوحدةتكلفة = أي أن السعر

وهي تفقد معناها إذا مل . ،و تعد هذه الطريقة حمل نقاش

أوال، ألن املنظمة تبسط حتديد : ملاذا. ولكنها تبقى سارية يف الواقع العملي. هو متوقعتتوافق املبيعات مع ما
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باإلضافة . السعر كثريا من خالل تأسيسه على التكلفة الوحدوية، وبالتايل ليس عليها تعديل أسعارها باستمرار

. إىل أنه عندما تتبىن مجيع منظمات القطاع هذه املقاربة، متيل أسعارها إىل أن تكون متقاربة واملنافسة أقل كثافة

.، بالنسبة للزبون أو املورداجتماعياقبوال وأخريا، حتديد السعر تبعا للهامش على التكلفة أكثر

:معدل الربحية المرغوب. ب

وهي مقاربة أخرى تتضمن حتديد السعر الذي يسمح باحلصول على معدل رحبية معني، مع األخذ  يف 

. احلسبان حجم مبيعات متوقع

+تكلفة الوحدة = السعر المستهدف 

و لكن حتديد السعر تبعا ملعدل الرحبية املرغوبة ميثل صعوبة كربى، حيث يتم استخدام تقدير املبيعات حلساب 

.السعر، بينما السعر هو حتديدا أحد العوامل اليت حتدد حجم املبيعات

القيمة المدركة. جـ

وهذه األخرية . من القيمة املدركة للمنتج من قبل الزبونانطالقاتقوم املنظمات أكثر فأكثر بتحديد سعرها 

الضمانات، و قناة التوزيع، و رأس مال العالمة التجارية، و األداء املدرك، :مثل،مرتبطة بالعديد من العناصر

يتوافق يما بعد السعر الذي مث حتدد ف،وتسعى املنظمات إىل تقدير القيمة املدركة... بعد البيعخدمات ماو 

.معها

)االستثمار× معدل الربحية المرغوب(
المبيعات بالحجم



~ 140 ~

السعر المنخفض في جميع األيام. د

. اقرتاحبعض املنظمات ختتار 

وترتكز هذه املقاربة على برامج كاملة إلعادة هندسة النشاط وأجهزة التموين، والتصنيع والتوزيع، بكيفية توافق 

).Ikea(وهي حالة . واجلودة اجليدةاملنخفضةبني التكلفة

ولكنها ثابتة ،اخنفاضاعن عمليات تنشيط املبيعات لكي ختتار أسعارا أقل االمتناعومنظمات أخرى تقرر 

أنعلى فكرة ) Every Day Low Price(ويرتكز مفهوم السعر املنخفض يف مجيع األيام . خالل السنة

ففي . تعدد عمليات تنشيط املبيعات يولد خسارة يف ثقة املستهلكني، كما أن عمليات تنشيط املبيعات مكلفة

Hard(مواجهة صعود متاجر اخلصم القوي  Discount ( والوزن املتزايد للسعر كمعيار شراء، من األفضل

.ة وواضحة للزبائن،إذن ختفيض اهلوامش جلذب زبائن جدد

سعر السوق. هـ

أقل أو أو فاملنظمة تقرر البيع بسعر أعلى. أوال املنافسةاالعتبار وهي طريقة يف حتديد السعر اليت تأخذ يف 

عندما يكون من الصعب قياس التكاليف، فإن املنظمة تعترب بأن سعر و . لسعر منافسها األساسيمساو

وقد ترى املنظمات أن تبين ،مح باحلصول على رحبية مرضيةسواليت ت،للقطاعالسوق يرتجم احلكمة اجلماعية 

.القطاعانسجامسعر مشرتك حيافظ على 

المزادات. و

وهي تطبق على االنرتنيت،حتديد السعر عن طريق إجراء املزادات يصبح مألوف أكثر فأكثر، وخباصة على 

:واملزادات أنواع، وهي. مجيع أنواع املنتجات
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وتضم بائع والعديد من املشرتين، وهي تطبق على األشياء القدمية، ):الصاعدة(المزادات التقليدية -

.على هذا املبدأ)eBay(ويعمل موقع . والسلع غري املنقولة، واألنعام والتجهيزات املستعملة

بني بائع وميكن أن جتمع. وتستند على ختفيض تدرجيي يف السعر:المزادات النازلة أو المعكوسة- 

البائع يعلن عن سعر مرتفع للمنتج، مث خيفضه تدرجييا إىل أن يعلن مشرتي رغبته يف : وعدة مشرتين

وقد جتمع املزادات النازلة أيضا . أي أول مشرتي يقدم نفسه يفوز بالصفقة. 

ول على شيء والبائعون احملتملون فاملشرتي يعلن عن رغبته يف احلص: بني مشرتي واحد وعدة بائعني

يدخلون يف منافسة بينهم، فكل واحد منهم خيتار أن خيفض سعره أوال تبعا لألسعار املتالحقة اليت يقرتحها 

.البائعون اآلخرون 

وتستعمل خباصة من قبل الدولة، واجلماعات احمللية، : إجراءات طلبات تقديم العروض أو المناقصات- 

والبائع الذي حيصل على العقد هو الذي . واملنظمات العمومي

إذ جيب عليه ،وعلى عكس إجراءات سابقة، فإن البائع ال يشارك إال مرة واحدة. قدم العرض األقل سعرا

.أن جيري حتكيما بني توقعاته لعروض املنافسني وتكاليفه اخلاصة

تحديد السعر النهائي: المرحلة السادسة6-2-

ويف هذه املرحلة يتعلق األمر بأمثلة السعر النهائي . إن هدف املراحل السابقة هو تقليص طيف األسعار املقبولة

:اليت تأخذ يف احلسبان العوامل التاليةاملقرتح للسوق

تأثير متغيرات المزيج التسويقي األخرى.أ

.شبكات التوزيع وجمهود اإلعالنو السعر الذي خيتار يف النهاية جيب أن يأخذ يف احلسبان العالمة التجارية، 
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السياسة العامة للتسعير.ب

السعر النهائي جيب أن حيرتم اخلطوط اإلرشادية للسياسة العامة املعتادة للمنظمة فيما يتعلق بالتسعري، واليت 

.لذي جيب أن يكون حمل فاتورة مستقلةحتدد ما الذي يدخل يف السعر، وا

الخطر بين المنظمة والزبون/ تقاسم الربح.ج

من أجل رفع حتفظات املشرتين حنو خطر عدم احلصول على القيمة املتوقعة من املنتج، بعض املنظمات تقرتح 

."ستعوضوأن راضستكو "عروض 

اآلخرونالمتدخلون .د

هل ستقبل قوة البيع أن تبيع املنتج بالسعر و اختارته املنظمة؟كيف سيستقبل املوزعون والتجار السعر الذي

واملوردين؟ فيجب أن تأخذ املنظمة يف احلسبان رأي هؤالء من أجل ما هي ردود فعل املنافسنيو املقرتح؟

.حتديد أسعارها

تكييف التسعير-3

يعكس التغريات اجلغرافية يف الطلب عادة ال حتدد املنظمة سعرا منفردا، وإمنا تقوم بتنمية هيكل تسعري 

وسوف نتطرق فيما يلي إىل . والتكاليف، والفروق بني قطاعات السوق، واخلدمات اخلاصة وعوامل أخرى

التخفيضات يف السعر، والسعر الرتوجيي، والسعر و التسعري اجلغرايف، : وهي،اسرتاتيجيات عديدة لتكييف السعر

)1(.يزييالتم

(1)Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., pp. 455-458
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الجغرافيالتسعير - 3-1

وميكن للمنظمة . بلدان أو جهات خمتلفة من العاملجيب على املنظمة أن تقرر هل تبيع بالسعر نفسه أوال يف

). خطر تعزيز الواردات املوازية ( أن تتبىن السعر نفسه يف كل مكان، أو حتدد السعر تبعا لظروف السوق احمللية 

.تكاليف النقل مثالأو تعديل سعرها مع التكاليف احمللية بإدراج 

التخفيضات2-3-

حجم كبري من أو يات مثل الدفع نقدا، ضعحىت تأخذ يف احلسبان و العديد من املنظمات تعدل سعر البيع

:هيومن األنواع األساسية للتخفيضات السعرية. إخل...املشرتيات، أو شراء خارج املوسم

وهذه الصيغة شائعة جدا . ختفيض يف السعر للمشرتي الذي يدفع نقداووه):Discount(الخصم -

.واليت تسمح بإدارة أحسن للخزينة والديون املشبوهة،يف املشرتيات الصناعية

.لذي يشرتون بكميات كبريةلوهي ختفيض يف السعر ):Quantity Discount(خصم الكمية -

Trade(ضا باخلصم التجاري ويسمى أي):Functional Discount(الخصم الوظيفي -

Discount( ،مثل النقل ،والذي مينحه املنتج ألعضاء وقناة التوزيع إذا كانوا سوف يقومون ببعض الوظائف

.والتخزين

وهو ختفيض يف السعر ألولئك الذين يشرتون السلعة ):Seasonal Discount(الخصم الموسمي -

ركات الطريان تعرض ختفيضات مومسية يف فرتات تباطؤ فالفنادق واملنتجات وش،أو اخلدمة خارج املوسم

.بيعاتامل

األسعار الترويجية3-3-

:وتأخذ األسعار الرتوجيية أشكاال متعددة. ميكن للمنظمات أن ختفض سعرها مؤقتا لتحفيز املشرتيات
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لشراء منتجات أخرى املتاجر الكبرية تقرتح ختفيضات على العالمات الكربى، يف حماولة لدفع الزبائن -

.بأسعار عادية

.قدم املنتجون عروضا خاصة موجهة لرتويج منتج جديد أو رفع مبيعات املنتجات احلاليةي-

واليت تكون موجهة لبعض الزبائن احلاملني لبطاقة ،ميكن للمنتجني واملوزعني أن خيفضوا األسعار مؤقتا-

.املتجر

ويف بعض األحيان، يقدم العرض يف شكل دفع . السياراتوالذي ميارسه موزعو ومنتجو ،-

."أشهر6اشرتي اآلن، وادفع يف غضون ": مؤجل

التميز باألسعار-3-4

:ة األخرى لتعديل األسعار تكمن يف تبين أسعار خمتلفة لقطاعات سوقية خمتلفة من السوققالطري

قاعات . عندما ال يدفع الزبائن السعر نفسه للحصول على سلعة أو خدمة معينة:التمييز بين الزبائن-

.السينما مثال تقرتح أسعارا خمفضة لألطفال

عندما يقوم املنتج ببيع نسخ معدلة بشكل طفيف من املنتج نفسه تباع بأسعار :التمييز بين المنتجات-

.صغرية أو عبوات معدنيةعبوات زجاجيةأو خمتلفة يف شكل عبوات بالستيكية كبرية، 

.ويتخذ عرض املنتج نفسه حتت أمساء وبأسعار خمتلفة:الصورةبتمييز ال-

ويتضمن بأن يدفع الزبون سعرا خمتلفا حبسب شراء املنتج من املقهى أو :التمييز حسب شبكة التوزيع-

).مشروب كوكاكوال مثال(اآليلاملتجر أو املوزع 

فاألسعار اليت تطبقها املسارح ختتلف . ئق التسعري األكثر رواجاوهو من طرا:التمييز حسب المكان-

.حسب موقع املقعد
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وأحيانا األيام، و وتتوافق مع احلاالت اليت يتغري فيها الطلب تبعا للفصول، :التمييز تبعا للوقت-

بسعر يباعاملنتج بسعر منخفض يف األوقات اليت يكون فيها تدفق الزبائن ضعيفا ويباع مثال يباع . الساعات

.عايل يف األوقات اليت يزيد فيها الطلب

المبادرات بتعديل األسعار واالستجابات للتعديل فيها-4

أو كاستجابة األسعارللمنظمة العديد من احلاالت واملناسبات اليت تعدل فيها 

)1(.للمنافسة

المبادرة بتخفيض السعر- 4-1

من العوامل اليت تدفع املنظمة إىل ختفيض أسعارها ومن بينها الفائض يف الطاقة اإلنتاجية أو هنالك العديد 

يف هذا النوع من احلاالت، للمنظمة إمكانية القيام .االخنفاض يف احلصة السوقية اليت تعزى إىل اشتداد املنافسة

ه التخفيضات املطبقة يف قطاع يعاين غري أن هذ. 

من الفائض يف الطاقة قد تؤدي إىل زيادة احتمال نشوب حرب األسعار، اليت حياول فيها كل منافس أن يفعل 

والرغبة أيضا يف االستفادة من اخنفاض أسعارها وترمجتها قد تدفع بعض املنظمات .املستحيل ليحافظ على وجوده

.ل احلصول على اقتصاديات احلجممسوقية واسعة، بتخفيض أسعارها مع أالراغبة يف احلصول على حصة

المبادرة برفع السعر-4-2

والظرف األساسي الذي .إن الزيادة يف السعر عندما تكون مقبولة من السوق تشكل وسيلة مهمة لزيادة الرحبية

واليت تعكسها املنظمة على السعر من أجل جتنب االخنفاض يف ،ع باملنظمة إىل رفع السعر هو ارتفاع التكاليفد ير 

(1)Armstrong G., Kotler Ph., Op. Cit., pp. 276-279
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فعندما ال ميكن للمنظمة أن ،الفائض يف الطلبيوالوضعية الثانية اليت تؤدي باملنظمة إىل رفع السعر ه.الرحبية

.تليب طلبات مجيع زبائنها، ميكنها أن ترفع أسعارها أو تعمل بنظام احلصص 

وميكن . على املنظمة تربير االرتفاع يف األسعار للزبائن، حىت ال تولد استياء لديهمويف بعض احلاالت يتوجب 

، أو بالتفكري يف سعر )سعر الوقود بالنسبة لشركات الطريان مثال(تربير الزيادة يف السعر بارتفاع أسعار املواد األولية 

.صرف املنتجات املستوردة أو بالتضخم

ادة يف السعر أقل وضوحا، مثال، يف السلع االستهالكية تستعمل املنظمات تقنية وميكن للمنظمة أن جتعل الزي

.على سعر الشراء، ولكن مع تقليص حجم املنتج وهو ما يعين زيادة السعر بالليرت أو الكيلواحملافظةتتضمن 

ص فرتة أو وميكن للمنظمة أيضا استعمال مكونات أو مقادير أقل سعرا، أو ختفيض بعض اخلصائص، وتقلي

مدى اخلدمات املرتبطة ببيع املنتج، أو جعل الزبون يدفع بشكل مستقل العناصر اليت كانت تشكل جزء من 

.العرض التجاري

االستجابة للتغيرات في أسعار المنافسين-4-3

عندما يقرر أحد املنافسني أن يغري السعر، فكيف تستجيب املنظمة؟

وقد ختمن أيضا بأن . أن حتافظ على السعر احلايل وكذلك هامش الربحميكن للمنظمة أن تقرر ببساطة

وأخريا، قد تقرر . حصتها السوقية لن تنخفض كثريا، أو أن ختفيضها للسعر قد جيعلها ختسر الكثري من األموال

وإذا . ملنافسآثارأكثر عن معلوماتبأنه جيب االنتظار قبل التصرف، واحلصول على

.يربح مبيعات بسرعة، يصعب اسرتجاعها الحقاأنانتظرت املنظمة طويال، فإن املنافس يوشك على

وإذا قـــــــررت املنظمـــــــة أنـــــــه ميكـــــــن وجيـــــــب تطبيـــــــق إجـــــــراءات فعليـــــــة، ميكنهـــــــا أن تقـــــــوم بأربعـــــــة أنـــــــواع مـــــــن ردود 

وأد حساســــــية ســـــعرية قويــــــة، إذا كانــــــت تـــــرى وجـــــو ض ســــــعرها ليتســـــاوى مـــــع ســــــعر املنـــــافسأوال، ختفـــــي. الفعـــــل
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ـــــــافس ـــــــؤدي . حصـــــــتها الســـــــوقية تنهـــــــار لصـــــــاحل املن تقلـــــــيص إىل غـــــــري أن التخفـــــــيض يف الســـــــعر ي

وبعـــــض املنظمـــــات حتـــــاول احلفـــــاظ علـــــى هوامشـــــها بتخفـــــيض اجلـــــودة واخلـــــدمات . األربـــــاح علـــــى املـــــدى القصـــــري

إىل آجــــــالســــــوف يــــــؤدي عــــــاجال أم ولكــــــن هــــــذا النــــــوع مــــــن املواقــــــف. يف الوقــــــت نفســــــهواالتصــــــال التســــــويقي

.ومن األفضل ختفيض السعر مع احلفاظ على اجلودة. اإلضرار بوضعيتها

و ميكن للمنظمة أيضا احملافظة على السعر وأن تسعى باملقابل إىل زيادة قيمة العرض الذي تقدمه كما يراها 

العليا ملنتجها مقارنة بقيمة املنتج املنافس األقل وميكنها خباصة حتسني االتصال، مع التأكيد على القيمة . الزبون

ومن دون شك أن احملافظة على السعر واالكتفاء واالستثمار يف حتسني القيمة املدركة يكلفها أقل من . سعرا

.

. متها يف السوق األعلىدراج عال

ارتفاع السعر يضمن و . زيادة اجلودة على القيمة املسلمة للزبون، واليت بدورها تربر سعرا أكثر ارتفاعاتنعكس و 

.هوامش ربح أكرب

وأخريا، متتلك املنظمة خيارا رابعا وهو تقدمي عالمة جتارية بسعر منخفض، مبعىن إضافة منتج أقل سعرا يف خط 

فإذا كان قطاع السوق الذي توشك املنظمة أن تفقده . و إنشاء عالمة جتارية مستقلة قليلة التكلفة

.حساسا للسعر وال يستجيب ملربر اجلودة األحسن، فمن الضروري تبين هذا اخليار
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التوزيع واإلمدادإستراتيجية: الفصل العاشر

لإلدارة التسويق هو تسليم القيمة للزبائن املستهدفني، وذلك عن إن دور التوزيع واإلمداد وفقا للمفهوم احلديث 

تعريف قناة التوزيع، وأنواع قنوات :هذا الفصل إىليف تطرق نوسوف .طريق قنوات مباشرة أو قنوات غري مباشرة

قنوات التوزيع، التوزيع، وأنواع الوسطاء، وتصميم قناة التوزيع، وإدارة قناة التوزيع، والعوامل املؤثرة على اختيار 

.ة اإلمداديسرتاتيجإوالقرارات املتعلقة ب

تعريف قناة التوزيع-1

جمموعة من األفراد واملنظمات املنخرطني يف حتويل ملكية املنتج إىل املستهلك النهائي أو تتضمن قناة التوزيع

وتشمل قناة التوزيع دائما املنتج واملستهلك، إضافة إىل أي وسيط، مثل جتار اجلملة . املستعمل الصناعي

1.والتجزئة

وهم . املنتجات، واليت يقومون بإعادة بيعهابعض الوسطاء، مثل جتار اجلملة وجتار التجزئة، يقومون بشراء 

فهم يتوقعون الطلب على املنتجات، وبناء عليه يقومون بطلبية على هذه املنتجات لدى : يؤدون وظائف مهمة

كما يقدمون معلومات ،يسمح حبدوث االنقطاعاتالويقومون بإدارة املخزونات بالشكل الذي ،املنتجني

كما ،وميكنهم جتزئتها أو جتميعها إلعطائها الشكل املرغوب من قبل املستهلكني،ونصائح عن السلع واخلدمات

كما جيمعون عروضا ،يضعون يف املكان نفسه عروضا متنافسة مبا يسمح للمشرتين باملقارنة واالختيار األحسن

قناة التوزيعوهناك فاعلون آخرون يف. اخل...متكاملة تسمح للزبائن بإجراء مشرتيات عديدة من املكان نفسه

ج، ولكنهم ال ينقبون عن الزبائن وميضون عقودا باسم املنتوامللحقون التجاريون املندوبون، و السماسرة، :وهم

وأخريا، شركات النقل، وشركات التأمني، وشركات التخزين، والبنوك . ويسمون الوكالءيلتزمون بشكل شخصي، 

2.اوض التجاري، وهي اهليئات أو املنظمات الداعمةتسهل عملية التوزيع دون أن تشارك يف التفاليت 

1Etzel M. J., Walker B. J., Stanton W. J., OP. Cit., p.380
2Kotler Ph., Keller K., Manceau D., OP. Cit., pp.470-471.
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أنواع قنوات التوزيع-2

والقنوات . كلما كانت قناة التوزيع طويلة، تضمنت عددا أكرب من الوسطاء الذين يفصلون املنتج عن زبائنه

زبائنه، وهو األكثر قصرا هي القنوات املباشرة، اليت ال تتضمن أي وسيط وتسمح للمنح بالتعامل مباشرة مع 

وعندما تكون املنظمة قادرة ،االختيار األمثل عندما ترغب املنظمة يف الرقابة القصوى على العالقات مع الزبائن

باملقابل، إذا كانت األسواق والقطاعات غري حمددة بشكل جيد أو إذا كانت . على ضمان مجيع وظائف التوزيع

الضرورية، فإن استعمال القناة املباشرة قد يكون يف أحسن احلاالت املنظمة ال متتلك املوارد الكافية أو املعارف

1.غري كفء، ويف أسوأ احلاالت غري فعال

.أنواع قنوات التوزيع)12(كلالشيوضح و 

أنواع قنوات التوزيع: )12(الشكل 

Source: Adapted From Helfer J. P., Orsoni J., Marketing, Paris, Vuibert, 2011, p.103

1 Burk Wood M., Le Nagard-Assaysag E., Op. Cit., pp.162-166.

ال (القناة املباشرة 
)وسيط

مشرتيمنتج

القناة القصرية 
)وسيط واحد(

مشرتيتاجر جتزئةمنتج

القناة الطويلة 
) وسيطني(

تاجر منتج
مجلة

مشرتيتاجر جتزئة

القناة الطويلة جدا 
) ن وسيط(

مشرتيتاجر جتزئةتاجر مجلةمسسارمنتج
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القنوات المباشرة والقنوات القصيرة -2-1

أو (B-To-B)إىل منظمة إن قناة بدون وسطاء ميكن أن تعطي نتائج جيدة، يف إطار التسويق من منظمة 

. األسواق املعنيةأو، وهذا مهما كانت املنتجات، والزبائن، واألسعار (B-TO-C)التسويق من منظمة إىل زبون 

، إحدى كربى منظمات صناعة التعدين العاملية، تستعمل قنوات (Nippon Steal)فمنظمة األعمال اليابانية 

مباشرة لتبيع صفائح احلديد إىل احملرتفني يف البناء، وصناع السيارات، وإىل املنظمات األخرى اليابانية واألوروبية 

ما يسمح هلا فاملنظمة تعرف كيف حتدد املشرتكني احملتملني، وحتديد مىت وكيف يريدون الشراء، وهو . واألمريكية

B to C)وبعض منظمات .  فشركة .تستغل أيضا بطريقة فعالة هذا النوع من القنوات(

ة ـــــــا على االنرتنت، وهو خيار متليه اعتبارات اقتصاديـــــــــــــمثال، تبيع احلجم األهم من تذاكره(Ryanair)الطريان 

وهو مبين أيضا على الفهم اجليد ) ية للطلبيات تقلص بشكل معترب تكاليف التوزيعاملعاجلة املباشرة وااللكرتون( 

.. لسلوك الزبائن املستهدفني حنو االنرتنت

، وقناة )الصناعيني على العمومالزبائن(وتستعمل املنظمات أحيانا قناة توزيع مباشرة بالنسبة لبعض القطاعات 

وهذا ما يسمح هلا بالرقابة الوثيقة على ). املستهلكني(توزيع غري مباشرة مبستوى واحد بالنسبة لقطاعات أخرى 

اتـــــــــــات، وترتك مسؤولية العمليـــــــا كبرية من املبيعــــــــات أحجامــــــــ، اليت متثل يف أغلب األوق(B to B)صفقات 

(B to C)فصناع السيارات، خباصة، يستعملون قناة توزيع مباشرة . ، األكثر عددا واألقل أمهية، إىل الوسطاء

األسعار وتسليم و 

.للخواص بواسطة الوكالء
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القنوات الطويلة -2-2

يف القناة الطويلة، كاليت حتتوي على مستويني أو ثالثة مستويات، فإن املنتجات، قبل أن تصل إىل الزبون 

ومثل هذا التنظيم يسمح للوسطاء . النهائي، متر بوسطاء متتابعني، قد يكونوا وكالء، وجتار مجلة وجتار جتزئة

وعندما ال متلك املنظمة إال موارد قليلة ،القيمة عندما تستهدف املنظمة أسواقا عديدة أو مشتتة جغرافيابإضافة 

،وعندما يعرب الزبائن عن حاجات خاصة،أو أن معرفتها حمدودة بالزبائن

.حمرتفوسيط تدخلعندما تتطلب 

أنواع الوسطاء-3

1:التمييز بني ثالثة أنواع أساسية من الوسطاءميكن 

وهي منظمات :تجار الجملة(B to B) اليت متون نفسها من املنتجني، وتقوم بفرز وختزين املنتجات

املشرتاة، وتقسمها إىل حصص صغرية أكثر سهولة يف اإلدارة، وتقوم بإعادة بيعها على أعضاء آخرين يف قناة 

وبعض جتار اجلملة يقومون بإضافة القيمة من خالل . أو إىل الزبائن الصناعيني) جتار التجزئة مثال(التوزيع 

.خمزون الزبون مثال أو إدارة إعادة التموين اآللية للزبونحتمل بعض املسؤوليات مثل الرقابة على مستوى

وهي منظمات :تجار التجزئة(B to C) بإعادة بيع متون نفسها من املنتجني أو جتار اجلملة لكي تقوم

ويقوم جتار التجزئة بإضافة القيمة من خالل السماح للزبائن بالوصول إىل منتجات . هذه املنتجات إىل الزبائن

).الفوترة والدفع(متنوعة، وإدارة املعامالت مع الزبائن النهائيني 

 ،يصلون بني املنتجني واملستهلكني ) وكاالت األسفار أو الـتأمني، مثال(السماسرة والوكالءو المندوبون

وهؤالء الوسطاء يضيفون القيمة . عموما) املسوقة(أو املنظمات الزبونة، ولكنهم ال يشرتون املنتجات املباعة 

.من خالل معرفتهم للسوق، وحاجات الزبائن واملنتجات املعروضة
1 Burk Wood M., Le Nagard-Assayag E., Op. Cit., pp.161-162.
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تصميم قناة التوزيع-4

1:حيث جيب بالتتابع، ع نظام للتوزيع مراحل عديدةيتضمن وض

دراسة حاجات الزبائن؛

حتديد األهداف املتبعة؛

حتديد حلول التوزيع املتاحة، ومث تقييمها.

دراسة حاجات الزبائن- 4-1

خيتار الزبائن اللجوء إىل بعض قنوات التوزيع تبعا للسعر، مزيج املنتجات، وسهولة الوصول إليها وألهداف 

والتجزئة التسويقية تطبق على شبكات التوزيع كما تطبق على ). اجتماعية، جتريبيةأواقتصادية، (خاصة لشرائهم 

أن الزبائن لديهم توقعات خمتلفة جتاه التوزيع كلما . املنتجات

: تقدموا يف عملية الشراء

.. تتسم بالعنايةاليت أو السريعة 

املشرتون الروتينيون الذي يشرتون بالكيفية نفسها ويف األماكن نفسها؛

 يقارنون بني قنوات التوزيع املختلفة قبل أن خيتاروا األقل سعرا؛الذين الباحثون عن الصفقات اجليدة

 جيمعون معلومات عن قنوات عديدة، ويستفيدون من النصائح املقدمة يف املتاجر، الذين املولعون بالتنوع

.

 جيمعون أيضا املعلومة عن مجيع القنوات، مث يشرتون من األقل سعرا مع الذين املشرتون املهتمون جدا

.عدة والدعم املقدم من القنوات األكثر شخصيةاالستفادة من املسا

1 Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., pp.478-485
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والفرد نفسه قد يكون لديه توقعات وسلوكيات خمتلفة حسب أصناف املنتجات، فقد يتوجه حنو املتاجر ألجل 

من أجل " الويب"وحنو ،)مثال منتجات التجميل(بعض املنتجات اليت يرغب يف احلصول على نصائح عنها 

من أجل (Hard discourt)وحنو متاجر اخلصم القوي) الرحالت واألسفارو األقراص،(املشرتيات املخططة 

.أو املنظفات) الزبادي(الياغورت 

: وتتعلق توقعات الزبائن على العموم خبمسة أبعاد

فكلما  . مبعىن حجم الكميات املرغوبة من قبل الزبون عند كل فرصة شراء:الحجم الوحدوي للشراء.أ

).اخل...التخزين، التجزئة(تقدمها القناة أوسع كان أقل، كانت اخلدمة اليت

.اليت تفصل بني الطلبية والتسليم، فالزبائن يبحثون عن السرعة أكثر فأكثر:المدة.ب

من العملي بالنسبة للزبون أن جيد ما يرغب به يف أماكن عديدة، وهو ما يتطلب شبكة توزيع :المكان.ج

.تتكون من نقاط بيع عديدة

وعلى العموم، يثمن الزبائن االختيار األوسع لكي . والذي يتوافق مع سعة مزيج منتجات املوزع:االختيار.د

.يتمكنوا من احلصول بدقة عن ما يبحثون عنه، ولكن االختيار الواسع جدا قد يؤدي أحيانا إىل آثار سلبية

.دمة من قبل املوزعاملق) قرض، تسليم، تركيب، تصليح(ةوتتضمن مجيع العناصر غري امللموس:الخدمة.ه

. بعض الزبائن يقبلون طواعية مستوى ضعيف من اخلدمة إذا كان ذلك يرتجم مبستويات منخفضة من السعرو 

.وكلما كانت اخلدمات املقدمة أكثر، زادت الوظائف املنتقلة إىل املوزع

تحديد األهداف والقيود-4-2

ويتعلق األمر بتنظيم املهام اليت جيب اجنازها . املرغوبةإن هدف منط التوزيع حيدد انطالقا من مستوى اخلدمة 

ويف الواقع، اختيار القنوات مرتبط ارتباطا وثيقا . وتقدمي اخلدمة بالنوعية املرغوبة،بطريقة تسمح بتدنية التكاليف

.بالزبائن املستهدفني وسياسة العالمة التجارية
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فاملنتجات القابلة للتلف تتطلب على العموم قناة قصرية، بسبب ،وأهداف قناة التوزيع تابعة خلصائص املنتج

واملنتجات كبرية احلجم، مثل مواد البناء أو السوائل، تتطلب قنوات ختفض من عدد مرات . سريعاإيصاهلاضرورة 

مندويب ة من قبلمثل سلع التجهيزات اخلاصة، تباع يف الغالب مباشر ) القاعدية(واملنتجات غري املعيارية . النقل

واملنتجات اليت تكون حباجة كثيفة إىل . بسبب صعوبة إجياد وسطاء لديهم الكفاءة التقية الضرورية)ممثلي املنظمة(

. خدمة ما بعد البيع تباع وتصان على العموم من قبل املنظمة، أو بواسطة قوة بيع املنظمة عوضا عن الوسطاء

والبيئة . خذها يف احلسبان، وخباصة خيارات املنافسنيوهناك عوامل أخرى أيضا تدخل على اخلط، وجيب أ

،االقتصادية مهمة أيضا

ة والتشريعات الساري. وبالتايل مييلون إىل تفضيل القنوات القصرية والعدول عن اخلدمات غري الضرورية،بأقل تكلفة

فعلى العموم، يسعى املشرع إىل منع تكوين نظام توزيع الذي تكون نتيجته تقليص . املفعول تؤدي دورا مهما

.املنافسة وتعزيز نشوء احتكارات

تحديد الخيارات الممكنة- 4-3

و فقوة البيع الداخلية تعرف وتفهم املنتجات واملعامالت أ. 

واالنرتنيت أقل تكلفة، ولكنها أقل فعالية يف حالة املنتجات . الصفقات املعقدة، ولكنها تشكل خيارا مكلفا

والبائعون . واملوزعون املستقلون حيفزون املبيعات، ولكنهم جيعلون املنظمة ختسر االتصال املباشر مع زبائنها. املعقدة

وكل خيار فيما . هود البيع املتعلق بالعالمة يكون أقل كثافةلعالمات عديدة يسمحون بقسمة التكاليف، ولكن جم

.طبيعة الوسطاء، عددهم، ومسؤوليات كل من املنِتج ووسطائه:يتعلق بالتوزيع يتضمن ثالثة عناصر، وهي

طبيعة الوسطاء-أ

فمثال، منظمة أعمال . 

بيع املنتج لصناع السيارات لرتكيبه : للسيارات ميكنها حتديد اخليارات اآلتية(GPS)اليت تصنع أجهزة مالحة 
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ر السيارات بواسطة قوة بيع داخلية أو موزعني بيعه لبائعي قطع غيا، أوبيعه للوكالءأو ،

ومن املهم يف . أو املرور عرب املوزعني العامني،بيعه بالكتالوغ، أوبيعه عن بعد وعلى اإلنرتنيت، أومستقلني

.معاينة أنظمة التوزيع التقليدية، ولكن أيضا تصور مقاربات جديدةهذه املرحلة 

عدد الوسطاء-ب

بغي استعماهلم عند كل مستوى توزيع هو دالة لدرجة تغطية السوق اليت تستهدفها عدد الوسطاء الذين ين

.احلصري، والتوزيع االنتقائيالتوزيع الكثيف، والتوزيع:وميكن تصور ثالثة أنواع من التغطية. املنظمة

اإلسرتاتيجية اليت وهي غالبا . ويتعلق باقرتاح املنتج يف أكرب عدد ممكن من نقاط البيع:التوزيع الكثيف

حاضرة يف (Coca-Cola)عالمة أن جند جارية ذات االستهالك الواسع، مثالتتبناها العالمات الت

(Metro)ماركت والبقاالت، وحمطات الوقود، واملوزعات اآللية يف قطار األنفاق السوبرماركت، ومتاجر اهلايرب 

.واملوزعات اآللية يف املنظمات، واملقاهي واملطاعم، اخل

بعض املنتجني على العكس يفضلون حتديد عدد نقاط البيع املرخص هلا بتوزيع عالمتها:التوزيع الحصري .

حيث يلتزم هؤالء بعدم بيع عالمات جتارية منافسة ،املنتج من موزعيه توقيع اتفاق بيع حصرييطلب أحيانا، 

ومن . احلصري مألوفة يف قطاعات مثل السيارات، ومنتجات التجميل واأللبسةيعز وجند اتفاقات التو . مباشرة

على رقابة أحسن حيافظ، و الوسطاء على بذل جمهود بيعي كبريخالل منح ميزة احلصرية، يأمل املنتج أن حيفز 

.ومينح صورة فاخرة ملنتجه تسمح بتحديد سعر عالٍ ،على الوسطاء

الكثيف والتوزيع احلصري، جند سلسلة من الصيغ الوسطية واليت ميكن جتميعها بني التوزيع: التوزيع االنتقائي

وهذا النمط من التوزيع تستعمله املنظمات املوجودة أصال، وكذلك املنظمات . حتت اسم التوزيع االنتقائي

تشتيت ومن خالل إجراء انتقائية يف التوزيع، فإن املنتج يتفادى . اجلديدة اليت تسعى إىل جذب الوسطاء

وميكنه إقامة عالقات عمل طيبة مع وسطائه ،جمهوده بني نقاط بيع عديدة، واليت يكون بعضها هامشيا
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احلصول على بوعلى العموم، يسمح التوزيع االنتقائي للمنتج . ويتوقع منهم جمهودا بيعيا أعلى من املتوسط

.توزيع الكثيفتغطية مرضية للسوق ورقابة جيدة على شبكته بتكلفة اقل من تكلفة ال

فمسؤوليات والتزامات كل طر -ج

والعناصر األساسية . عند إعداد نظام التوزيع، يتوجب على املنتج حتديد االلتزامات واملسؤوليات لكل طرف

:لسياسة العالقة التجارية هي كالتايل

واخلصومات على ، وكذلك احلسومات رمسيسعر الالاحملددة من قبل املنتج تتضمن :السياسة السعرية

.الكميات

وتغطي أساسا شروط الدفع والضمانات املمنوحة من املنتج فيما يتعلق مبعدل املنتجات :شروط البيع

وأغلب . وشروط الدفع هلا انعكاسات عميقة على تكاليف املنتج واملوزع. املعيبة أو التغيري الالحق يف السعر

معدل دوران أعلى كثريا من استحقاقات الدفع، من هذا الواقع، املتاجر ذات املساحات التجارية الكبرية لديها

.

واليت حتدد املنطقة اليت يغطيها املوزع تبعا للمناطق التجارية للموزعني احملليني اآلخرين :الحقوق اإلقليمية

يارات مثال، حيتاج إىل معرفة من هم وكالء التوزيع اآلخرين يف جهته، فهو فوكيل توزيع س. للعالمة التجارية

.يرغب يف االستفادة من مجيع املبيعات احملققة يف منطقته اجلغرافية

واليت يقدمها كل طرف جيب أن تكون موضع حتديد كامل، وخباصة عندما تكون :تقديم الخدمات

).ز واحلصريةاالمتيا(الروابط بني املنتج واملوزع وثيقة 

تقييم الخيارات المتاحة- 4-4

:لالختيار بني اخليارات املتاحة، يتوجب على املنتج أن يأخذ يف احلسبان املعايري الثالثة اآلتية
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التكاليف-أ

والقنوات األقل تكلفة . تكلفة متيزهوتصاحبهإن كل خيار يسمح باحلصول على مستوى مبيعات خمتلف 

ولكن الزبائن يف الغالب يثمنون . وهي تالئم املنتجات البسيطة،يف الغالب اتصال أقل مع الزبائنيصاحبها

.العالقات البينية الشخصية بالنسبة للمنتجات املعقدة

فإذا  ). املستهدفة(وتبدأ املرحلة األوىل من التحليل بتحديد رقم األعمال احملقق من قبل القنوات املتاحة 

ال تنشغل إال مبنتجات املنظمة، وهي أحسن إن قوة البيع الداخلية. حتدد رقم األعمال الذي حيققه كل خيار

ولكن . أكثر حتفيزا وأحسن أداء يف حالة ما إذا كان الزبون يفضل أن يتعامل مباشرة مع املنظمةو تكوينا، 

الوكالة ميكن أن تقرتح عددا أكرب من البائعني، والذين ميكنهم أن يكونوا أكثر ديناميكية إذا منحوا عمولة  

باإلضافة إىل أن الزبائن قد يثمنون التعامل . ت عديدة مع الزبائن ومعرفة جيدة بالسوقكافية، وتعرض اتصاال

وينبغي عندئذ األخذ يف احلسبان . وبعد تقييم املبيعات، جيب تقدير تكاليف النظامني. مع بائعني مستقلني

. التكاليف املباشرة، ولكن أيضا تكاليف الصفقة والتنسيق بني املنتج وموزعيه

ابة والمرونةالرق-ب

فالوكيل هو . إن اللجوء إىل وكيل جتاري يثري عدد من املشكالت تتعلق برقابة املنتج على توزيع منتجاته

. األكثر أمهية بالنسبة لهعرجل أعمال مستقل يسعى قبل كل شيء إىل تعظيم أرباحه ويركز جمهوداته على البائ

.وأحيانا، ال ميتلك الكفاءات التقنية الضرورية لبيع املنتج

فاملنتج الذي يلجأ إىل وكالة جيب أن . كل نوع من القنوات يتضمن التزاما على املدى الطويلإىل أنباإلضافة

املنتج املرتبط بالتزاماته طرائق بيع أخرى ، و تزداد أمهيته يوقع عقد لسنوات عديدة؛ وخالل هذه الفرتة، 
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، جيب أن تكون مزاياها جوهرية، سواء بداللة ثابتةوللتفكري يف قناة. السابقة، يستحيل عليه االستفادة منها

.التكلفة أو الرقابة

إدارة قناة التوزيع-5

إذ جيب عليها اختيار . ا

.وسطائها، وحتفيزهم، والرقابة على تطور أدائهم مع مرور الوقت

اختيار الوسطاء-5-1

فيقيس . عند اختيار وسطائه، فإنه يتوجب على املنتج حتديد اخلصائص اليت تسمح بالتمييز بني األحسن منهم

خربة كل واحد منهم، ويهتم باملنتجات األخرى اليت 

فإذا تعلق األمر بوكاالت جتارية، يقوم املنتج بتقييم عدد وطبيعة املنتجات األخرى، . على التعاون ويقيم مسعتهم

فإنه ويف حالة املنتج الذي يرغب يف االستفادة من التوزيع احلصري أو االنتقائي،. وكذلك حجم ونوعية قوة البيع

.يتوجب على املنتج أن يعاين زبائنه، وموقعه واحتمال منوه

تحفيز الوسطاء-5-2

تعاونان ملنح قيمة أكرب املوزع الفرنسي ي(Carrefour)و (Co-Cola)على سبيل املثال، . جتاري متضامن

حيث خيططان بشكل مشرتك األهداف واالسرتاتيجيات، ومستوى املخزونات ومحالت الرتويج وتنشيط ،للزبون

.املبيعات
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تقييم الوسطاء-5-3

جيب على املنتج أن يراقب باستمرار أداء الوسطاء، على أساس معايري مثل احلصص البيعية، واملستوى املتوسط 

للمخزونات، ومدد التسليم، والتكفل بالسلع املتدهورة أو املفقودة، والتعاون اإلعالين، واملشاركة يف برامج التكوين 

إذ جيب عليه حتديد ومكافأة الوسطاء األكثر استحقاقا، والذين يضيفون القيمة وأولئك . وتقدمي اخلدمات للزبائن

.كملجأ أخري تعويضهم

العوامل المؤثرة على اختيار قنوات التوزيع-6

: إن العوامل اليت يتوجب على املنظمة أخذها بعني االعتبار عندما تكون بصدد اختيار قنوات التوزيع هي

1.طبيعة السوق، وطبيعة املنتج، والوسيط، واملنظمة نفسها

اعتبارات السوق- 6-1

.السوق، وعدد الزبائن احملتملني، والرتكيز اجلغرايف للسوق، وحجم الطلبيةوتتمثل يف نوع 

ألن سلوك املستهلك النهائي خيتلف عن سلوك املستعمل الصناعي، فإن الوصول إليها يتم :نوع السوق-

فتجار التجزئة خيدمون املستهلك النهائي، وبالتايل فهم ليسوا يف قنوات توزيع . عرب قنوات توزيع خمتلفة

.املنتجات الصناعية

منظمات األعمال والصناعات(احملتملني املنتج الذي له عدد قليل من الزبائن : عدد الزبائن المحتملين (

وهي حالة  يبيع مباشرة إىل املستهلكني النهائيني أو املستعملني الصناعيني و البيع خاصته ميكن أن يستعمل قوة

(Boeing) وعلى العكس، املنتج الذي لديه العديد من الزبائن . اليت

تعتمد على العديد من الوسطاء، اليت (Reebok)وهي حالةعلى األرجح سطاء يستعمل و احملتملني 

1 Etzel M. J., Walker B. J., Stanton W. J., Op. Cit., pp.389-392
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واملنظمة اليت تستعمل . ىل املاليني من املستهلكني يف سوق األحذية الرياضيةإل و وخباصة جتار التجزئة، للوص

اليت تعتمد بالدرجة (Avon)ىل قوة بيع بشكل واسع على عكس منظمات أخرى مثل إوسطاء ال حتتاج 

.األوىل على البيع املباشر إىل املستهلك النهائي

عندما يكون الزبائن احملتملون للمنظمة مركزون يف مساحات جغرافية قليلة، :التركيز الجغرافي للسوق

زبائن وعندما يكون ال. وهذه الوضعية جندها يف صناعات النسيج واأللبسة. فإن البيع املباشر يعد مقاربة عملية

ن ذلك، ععوضا . مشتتون جغرافيا، فإن البيع املباشر يكون غري عملي بسبب التكاليف العالية للسفر

ويستعملون وسطاء يف األسواق اليت تتسم بالكثافة العالية للمستهلكني،املنتجون قد يقومون بإنشاء فروع بيع

.يف األسواق األقل تركيزا

كون ية أو احلجم اإلمجايل للمبيعات واسعا، فإن التوزيع املباشر عندما يكون حجم الطلبي:حجم الطلبية

،وباملقابل. املنتجات الغذائية يبيعون مباشرة لسالسل السوبرماركت الواسعة احلجماوهلذا منتجو ، اقتصاديا

هؤالء املنتجون أنفسهم يستخدمون جتار اجلملة للوصول إىل متاجر البقالة الصغرية اليت لديها طلبيات صغرية 

.جدا ال تربر البيع املباشر

:الثالثة اآلتيةالعوامل من بني العوامل املرتبطة باملنتج ميكن تسليط الضوء على :اعتبارات المنتج-6-2

مثال، ميكن . لواحدة من املنتج يؤثر على حجم األموال املتوافرة للتوزيعإن سعر الوحدة ا: قيمة الوحدة

ولكن ليس من املنطقي . للمنظمة أن تتحمل عبئ موظفها ببيع طابعة تكلف أكثر من عشرة آالف دوالر

) 3M(هلذا جند  . بالنسبة لبائع املنظمة أن يهاتف عائلة أو منظمة أعمال من أجل قلم يساوي دوالرين

بسبب أن التكلفة الوحدوية املنخفضة واحلجم الصغري (Online sales)البيع على االنرتنيت تتفادى

واملنتجات ذات القيمة الوحدوية املنخفضة عادة ما توزع . للكميات املطلوبة جيعل الصفقة غري مرحبة للمنظمة
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ألن الزبون يشرتي العديد من اإذا كان حجم الطلبية كبري ،باملقابلو . عرب مستوى أو أكثر من الوسطاء

.الوحدات من املنتج يف الوقت نفسه من املنظمة، فإن قناة التوزيع املباشرة قد تكون جمدية اقتصاديا

وسلع . بعض السلع، واليت تشمل املنتجات الزراعية، تتدهور حالتها املادية بسرعة:القابلية للتلف

وهلذا فإن املنتجات . خلدمات تتلف ألنه ال ميكن ختزينهاأخرى، مثل املالبس تتلف ولكن بفعل املوضة، وا

.القابلة للتلف تتطلب قنوات توزيع مباشرة أو قصرية جدا

املنتجات الصناعية عالية التقنية غالبا ما توزع مباشرة إىل املستعمل الصناعي، حيث إنه :الطبيعة التقنية

وجتار اجلملة ال يستطيعون عادة ،وبعد عملية البيعيتوجب على قوة بيع املنتج أن تقدم خدمات معتربة قبل 

.القيام بذلك

اعتبارات الوسيط- 6-3

.يتوجب على املنظمة اختيار الوسطاء الذين يلبون شروطها

كل منتج جيب عليه أن خيتار الوسطاء الذين يعرضون اخلدمات :الخدمات التي يقدمها الوسطاء- 

مثال، تسعى منظمات .اقتصاديالتسويقية اليت ال يستطيع املنتج تقدميها، أو ال يستطيع أداءها بشكل 

هذا النوع حيوز و . األعمال من دول أخرى للتوغل يف األسواق األمريكية عادة باستعمال املوزعني الصناعيني

.مثل تغطية السوق واالتصاالت البيعية وإمكانات التخزين،على الكفاءات املطلوبةمن الوسطاء

فقد جندهم يوزعون ،الوسطاء املفضلني من قبل املنتج قد ال يكونون متوافرين:توافر الوسطاء المرغوبين- 

فة، قد جتد وعندما تكون العالمة غري معرو . منتجات منافسة، وبالنتيجة، ال يرغبون يف إضافة خط آخر

.، إال إذا مت شراؤها من قبل عالمة معروفةصعوبة يف شق طريقها إىل رفوف املتاجر

أن االنضمامعندما ال يرغب الوسطاء يف : سياسات المنتجين والوسطاء- 

وبعض جتار التجزئة أو اجلملة، .سياسات املنتج غري مقبولة، فإن خيارات املنتج من قنوات التوزيع تصبح قليلة
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مثال، يقبلون بتوزيع خط املنتج فقط عند تلقي ضمانات من املنتج بأن ال يكون هناك وسطاء منافسون هلم يف 

.نفسهاإلقليم

اعتبارات المنظمة- 6-4

:

يف السيطرة على بعض املنتجني خيتارون قنوات مباشرة:الرغبة في السيطرة على القناة

وبالسيطرة على القناة، ميكن . حىت ولو كانت القناة املباشرة أكثر كلفة من القناة غري املباشرة

.أسعار التجزئة ملنتجاتهويطبقكافية،يضمن املخزونات أن تكون  و ، قوةللمنتج حتقيق ترويج أكثر 

بعض املنتجني يتخذون قرارات بشأن القنوات التوزيعية بناء على :الخدمات المقدمة من قبل البائع

مثال، العديد من سالسل جتارة التجزئة يف الواليات املتحدة ال . وظائف التوزيع املرغوبة من قبل الوسطاء

.من املنِتجاملنتج إال إذا سبقه إعالن كثيفيوزعون

التجربة التسويقية والقدرات اإلدارية للمنتج تؤثر على قراراته حول أي القنوات :القدرة على اإلدارة

.العديد من املنظمات إىل املهارات واخلربات يف مهمة التوزيع مقارنة بالوسطاءتفتقر و . التوزيعية يستعمل

منظمة األعمال اليت لديها املوارد املالية املالئمة ميكنها امتالك قوة بيع خاصة، ومنح :الموارد المالية

.واملنظمات الضعيفة ماليا تستخدم الوسطاء لتقدمي هذه اخلدمات،

اإلمداد-7

اإلمداد اجليدة، تسمح خبدمة أفضل للزبائن، أو حتقيق تقليص يف التكاليف، وميكنها حتسني إسرتاتيجيةإن 

مرحبة للغاية على أساس التقليص املستمر يف إمرباطوريةبىن (Wal-Mart)فاملوزع العاملي . تنافسية املنظمة بقوة

، فإن األهداف جيب أن تكون حمددة اإتباعهاليت تفكر املنظمة يف اإلسرتاتيجيةومهما كانت . مصاريف اإلمداد

فإذا كان األمر يتعلق بتوزيع أكرب عدد ممكن من املنتجات أو تسليمها بشكل . بوضوح وأن ال تتعارض مع بعضها
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وإذا كانت املنظمة تسعى إىل تقليص مصاريف اإلمداد بكيفية شاملة، فإن . أسرع، فإنه يتوقع زيادة يف التكاليف

لفرق بالتأكيد، ولكن مع تقليص املخزونات، فإن املنتجات تأخذ وقتا أطول للوصول أو الزبائن سوف يالحظون ا

وعليه، جيب إجياد نقطة التوازن بني حاجات الزبائن واألهداف املالية . تصبح غري متاحة على نطاق واسع

1.والتسويقية للمنظمة

القرارات املتعلقة مبستويات املخزون قبل وبعد أن حتدد أهداف اإلمداد، فإن حتقيقها يستند على سلسلة من 

2.اإلنتاج وبعده، والتخزين، والنقل، ومعاجلة الطلبيات

القرارات المتعلقة بالمخزون- 7-1

على املستوى . إن القرارات املتعلقة باملخزونات جيب أن تتخذ حىت قبل أن يتم إدخال أول منتج يف القناة

. لتصنيع الكميات املتوقعة–من املكونات واملواد -اخللفي لإلنتاج، يتعلق األمر بقياس مستوى املخزون املطلوب 

ورية لإلجابة على طلب الزبائن، مع األخذ يف احلسبان وعلى املستوى األمامي لإلنتاج، يتم تقييم املخزونات الضر 

فعندما تكون املخزونات ضعيفة، فإن الزبائن ال . قيود املوازنة، وطاقات اإلنتاج وإمكانات التخزين لدى املنظمة

يستطيعون إجياد املنتج املرغوب يف الزمان واملكان املرغوبني، وأعضاء القناة خيسرون املبيعات؛ وإذا كانت 

خزونات معتربة جدا، فإن جزء كبري من استثمار املنظمة يصبح جامدا، وبعض املنتجات قد تصبح متقادمة أو امل

.تتعرض للتلف

مثال جند أن هناك تعاونا بني . سب يف سلسلة القيمة ويف الوقت املناسباملخزون املالئم على املستوى املناحيازة

(Henkel) الصانع األملاين ملواد التجميل، و ،(Eroski) حيث يتبادالن "اسبانيا"، قائد التوزيع الغذائي يف ،

ويف بعض . يناتواستباق إدارة إعادة التمو ) أمثلة(

تشكل احلل األمثل، حيث تصل (Just in time)القطاعات، إعادة التموين يف الوقت املناسب فقط 

1Burk Wood M., Le Nagard-Assayag E., Op. Cit. p.167
2Ibid., pp.169-172
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فصانع . للمخزونات يف اللحظة اليت يستعد يف املنتج إلطالق اإلنتاج، أو عندما يكون الزبائن على وشك الشراء

، (Exel)ة جلزء من إدارة خمزوناته لدى منظمة اإلمداد قرر اللجوء إىل املقاولة الباطني(Maxtor)األقراص الصلبة 

ساعة إىل مصانع صناع أجهزة اإلعالن اآليل، املوجودة يف آسيا والواليات ) 48(اليت تلتزم بالتسليم يف غضون 

أيضا بأسلوب التموين يف الوقت املناسب عمليات تسليم املكونات حنو (Exel)وتدير . املتحدة األمريكية

(Volkswagen) أو إىل(Nokia) .وهو ما يسمح هلؤالء املنتجني باالحتفاظ مبستوى أدىن من املخزون.

القرارات المتعلقة بالتخزين- 7-2

أين ستحتفظ املنظمة باملواد الضرورية لإلنتاج، وختزن املنتجات النهائية يف : وتتضمن اإلجابة على األسئلة اآلتية

القرارات املتعلقة بالتخزين من اخليارات املتخذة تنبع الوسطاء أو الزبائن؟ كم من الوقت؟ و انتظار استقبال طلبيات 

إعادة التموين يف الوقت املناسب، فإنه بفإذا وعدت املنظمة زبونا صناعيا . واملتعلقة باملخزونات، ومتطلبات الزبائن

من املفضل االحتفاظ باملنتجات يف مستودع أو مركز توزيع يقع على 

.وقع أين يأيت الزبائن فعال لسحب املنتجاتاملكما جيب التحقق أيضا من مساحة التخزين املتوقعة يف . ما أمكن

وهل املنتج قابل للتلف أو هش؟ . 

يف ذروة الطلب، و ؟ وهل ميتلك خصائص مادية قد تؤثر على ختزينه؟ )أو على العكس صغرية(رية وهل أبعاده كب

.الطلب هل هو مستقر أو غري منتظم؟و هل حتتاج املنظمة بسرعة إىل خمزون معترب؟ 

القرارات المتعلقة بالنقل- 7-3

موازنةالنقل املتالئمة مع املنتج، و سواء قبل اإلنتاج أو بعده، فإن التخطيط لإلمداد يفرتض اختيار أمناط 

للمنتجات الثقيلة أو كبرية (، والسكة احلديدية )للتسليم من املنتج إىل الزبون(فالطريق : املنظمة وحاجات الزبائن

إذا كانت فرتات التسليم غري (، والباخرة )يف حالة القيود الزمنية، بشرط أن تسمح املوازنة بذلك(، والطائرة )احلجم

للسوائل ((Pipeline)، أو أيضا األنابيب )ولكن التكلفة على العكس على درجة عالية من األمهيةمهمة، 
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واملنتجات تنقل يف الغالب بأمناط نقل متتابعة وخمتلفة، وميكن بالتايل أن تنقل أوال بالشاحنات، مث ). والغازات

.وجهتها النهائيةبالقطار، والباخرة أو الطائرة مث يعاد نقلها بواسطة الطريق إىل 

القرارات المتعلقة بمعالجة وتنفيذ الطلبيات- 7-4

مبعاجلة وتنفيذ والقرارات املتعلقة . ما بني طلب الشراء والتسليم الفعلي للمنتجات) املستهلكون أو املنظمات(أقل 

:الطلبيات تتعلق باملهام اآلتية

التصديق على الطلبية؛

تأكيد الطلبية وتوافر املخزونات؛

اقتطاع املنتجات اليت سرتسل؛

تغليف املنتجات اليت سرتسل؛

تسجيل ومتابعة الطلبية املرسلة؛

حترير الفاتورة؛

إدارة املنتجات املعادة، واألخطاء واملنتجات املتضررة.

وتؤدي التكنولوجيا دورا مهما يف حتسني أداء املنظمة هلذه املهام، حيث تسمح التكنولوجيات املتقدمة 

ساعة وبدون 24املستعملة لدى بعض املنظمات املشهورة مبعاجلة وتنفيذ اآلالف من الطلبيات يف غضون 

.اإلمداد اليت تقدمها املنظمة
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)التسويقياالتصال(الترويج إستراتيجية: الفصل الحادي عشر

متكاملة، واليت تتضمن ) اتصال تسويقي(ترويجإسرتاتيجيةال ميكن ملنتج املنظمة أن ينجح من دون إعداد 

ومن . العالقات العامة، والبيعو التسويق املباشر، و تنشيط املبيعات، و االعتماد على مزيج تروجيي يشمل اإلعالن، 

خالل هذه اإلسرتاتيجية تسعى املنظمة إىل ترويج قيمة املنتج الذي قامت بتطويره إىل املستهلكني املستهدفني 

.بتبنيهوإقناعهم

تعريف االتصال التسويقي ودوره، وعملية االتصال التسويقي، وعملية تأثري :ويف هذا الفصل سوف نتطرق إىل

.االتصال املتكاملةإسرتاتيجيةوعملية إعداد ومزيج االتصال التسويقي،االتصال التسويقي،

تعريف االتصال التسويقي ودوره -1

الوسائل اليت تستخدمها املنظمة إلعالم الزبائن احلاليني واحملتملني وإقناعهم خبصوص ":االتصال التسويقي هو

واالتصال هو صوت املنظمة، الذي يسمح بإنشاء 1".العالمات التجارية، واملنتجات واخلدمات اليت تسوقها

أو أحداث، أو أماكن، أو ودوره هو أن يربط الزبائن ذهنيا العالمة التجارية مع أفراد، . اتصال وحوار مع الزبائن

ويسهم االتصال التسويقي يف رأمسال العالمة . أشياء وأحيانا عالمات جتارية أخرىوأعواطف، أو ، جتارب

فز أيضا املبيعات وقيمة املنظمة يف حيو . ء الشهرة، وتغذية صورة العالمة التجارية وتعزيز والء الزبائنالتجارية ببنا

.البورصة

أين ومىت يستعمل املنتج و يبني هلم كيف، وملاذا، : ومن وجهة نظر الزبائن، يؤدي االتصال وظائف عديدة هي

ويشجعهم على جتريب أو إعادة ،ا هي قيم املنظمةويبني من يصنع املنتج وم،ومن قبل أي نوع من األشخاص

.شراء املنتج

.اإلعالن، تنشيط املبيعات، التسويق املباشر، العالقات العامة، والبيع: وتشتمل وسائل االتصال التسويقي

1 Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., p.540
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عملية االتصال التسويقي-2

مستقبلني عدة، على أو عادة منظمة، ومستقبل ،يشكل االتصال التسويقي نشرا أو تبادال للمعلومة بني مرسل

تصال القاعدي املوضح يف وترتكز عملية االتصال التسويقي على منوذج اال. حاليني أو حمتملنيموم زبائنالع

ويقوم . وحسب هذا النموذج يقوم املرسل برتميز رسالة وإرساهلا إىل مستقبل مستعمال وسيلة إعالم. )13(الشكل 

2).التغذية العكسية من املرسل إليه إىل املرِسل(وز الرسالة وإرسال األثر الرجعي للمرِسل املستقبل بفك رم

عملية االتصال: )13(الشكل 

Source: Brunet J., Colbert F., Desormeaux R., Gendreau R., Legoux R., Ouellet J.F., Gestion du marketing, 5 Edi.,

Québèc, Canada, Chenelière Education, 2011, p.279

المرسل- 2-1

منظمة حكومية أو قائد رأي يريد أو أو مرسل االتصال هو عادة منظمة األعمال، 

وميكن للمرسل أن يلجأ إىل طرائق خمتلفة إليصال رسالته، حبسب وسيلة اإلعالم . إىل مستمعيهإرسال رسالة

. يف حاالت عديدة، يستخدم متحدثا أو ناطقا بامسه، أو جنما، أو شخصية مشهورة، ممثال أو مندوبا.املستعملة

.واختيار الشخص مهم جدا لضمان مصداقية الرسالة

2 Brunet J., Colbert F., Desormeaux R., Gendreau R., Legoux R., Ouellet J.F., pp.279-282

مستقِبلرسالةمرِسل
ترميز

قناة اتصال

التغذية العكسية

فك الرتميز

ضجيج
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ومبا أن النربة جيب . موظفيها لنقل رسالة إىل التلفزيون أو اإلذاعةو عاء مندوبيها أبعض املنظمات تفضل استد

فموظفو املنظمة ال ميتلكون دائما الكاريزما املطلوبة . فإنه يصعب أحيانا إجناز هذا التوكيل،أن تكون مالئمة

)ديون، مغّنون، اخلعداؤون، كومي(وتلجأ املنظمات أحيانا إىل املشاهري. إليصال الرسالة املرغوبة

وجيب أن تكون املنظمة واعية بأن أي احنراف يف سرية الناطق بامسها . 

.) املتحدث بامسها(

، ءعّداأو كوميدي، أو  صورة، أو شيء، فقد يكون: وميكن للمنظمة أن تستعمل وسائل خمتلفة لتسليم رسالتها

:هيواألسئلة األساسية اليت جيب على املرسل طرحها قبل اختي. موظف، اخلأو 

الوسيلة هل هي ذات مصداقية؟- 

هل تعكس صورة مالئمة لصورة املنظمة؟- 

 -

تكمل املنتج أو حتجبه؟الوسيلة هل - 

هل هي مقنعة؟الوسيلة- 

الترميز-2-2

وهو يتعلق بتحديد مضمون . الرتميز يتضمن استعمال عملية لرتمجة فكرة اليت تصبح رسالة يفهمها املستقبل

مثال، منظمات عديدة تستعمل احليوانات لرتميز بعض من . الرسالة، سواء كان كلمات، رموز أو صور

.تستخدم الفيل) منظمة تأمني((Alliance): خصائصها
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فمن الواضح أن هناك اختالف مثال، بني اللغة . والرتميز هو بعد االتصال األكثر حساسية يف السياق الدويل

واللغة املستعملة يف الواليات املتحدة، ولكن يف اللغة نفسها، ميكن مالحظة فروق عديدة يف " الكيباك"يف إقليم 

.مثال، تعين سراويل يف الواليات املتحدة، بينما تعين مالبس داخلية يف اجنلرتا(Pants)مة االجنليزية فالكل: الرموز

الرسالة-2-3

وهي متثل أيضا التوليف بني كلمات ورموز منقولة إىل . هو املعلومة املرسلة من قبل املرسل إىل املستقبل

فالرسالة جيب أن جتذب االنتباه، . التذكريو اإلقناع و خبار، اإل:واألهداف األكثر تكرار للرسالة هي. مستعملني

.(AIDA)ويتعلق األمر بنموذج معروف جدا واملسمى . وحتافظ على االهتمام، وختلق الرغبة وتقود إىل التصرف

قناة االتصال-2-4

وسائل النقل، واملهم وتوجد عدة أنواع من . مهما كانت الرسالة، جيب نقلها إىل املستقبل بواسطة وسيلة نقل

: وميكن تصنيف هذه الوسائل إىل صنفني أساسيني مها. هو اختيار تلك اليت ستكون أكثر فعالية لبلوغ املستقبل

وسائل اإلعالم املباشرة، اليت متيز االتصال من شخص إىل شخص، ووسائل اإلعالم غري املباشرة، اليت تتعلق 

االجتاه وبقدرته على تكييف ةل املباشر بتبادل املعلومات ثنائيويسمح االتصا). الكثيف(باالتصال الشامل 

وباملقابل، هو أحادي . واالتصال غري املباشر يسمح بالوصول إىل مجهور أكثر اتساعا. الرسالة مع املستقبل

.وال يسمح بتكييف الرسالة مع كل شخص،االجتاه، وأقل مرونة من االتصال املباشر
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المستقبل-2-5

واملستقبل ليس دائما مستقبال للرسالة اليت . املستقبل أو اهلدف، أو املرسل إليه الذي يرسل إليه املرسل الرسالة

، ال ميكنه أن يكون النتيجةيتلقى العديد من الرسائل كل يوم؛ وباو حمل إغراء دائما وهففي أيامنا هذه، . توجه إليه

.مستقبال جلميع هذه الرسائل

فك الرموز-2-6

ك رموز يويرغب املرسل تفك. فك الرتميز ميثل العملية اليت بواسطتها مينح املستقبل معىن للرموز اليت أرسلت إليه

الرسالة من قبل املرسل إليه بالكيفية املرغوبة؛ من أجل ذلك، جيب أن تستعمل معه  الكلمات املناسبة والرموز 

.املناسبة للوصول إىل القطاع املستهدف املناسب

التغذية العكسية-2-7

تغيري أو رفض شراء، أو وميكن أن ترتجم بشراء، . التغذية العكسية هي االستجابة اليت يبديها املستقبل للرسالة

اصة خبوجيب عليها ،واعية بوجود مجيع هذه االحتماالتنواملنظمة جيب أن تكو . وجود منتجبموقف أو معرفة 

بتكييف رسالته، ومبا أن التغذية العكسية تسمح للمرسل . ة هذه اإلستجاباتهلا مبعرفسائل اليت تسمح و تصور ال

ويف أيامنا هذه، من املهم . 

.وسائل التواصل االجتماعي هلذا الغرضةاستشار 

الضجيج-2-8

منوذج االتصال يبني بأن الرسائل ميكن عرقلتها بواسطة الضجيج، وهذا األخري هو كل ما ميكن  أن يتداخل 

حديث بني األصدقاء خالل مرور أو رسالة من منافس، : وتوجد مصادر عدة للضجيج وهي. مع االتصال الفعال
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وقد تكون نتيجة . ندوب بتقدمي البيع، اخلتدخل من املستقبل أثناء قيام املأو الرسالة اإلعالنية يف التلفزيون، 

.الضجيج فك رموز الرسالة بشكل خاطئ

عملية تأثير االتصال التسويقي-3

يوضح أربعة )14(والشكل . ت األفراد حلملة اتصالهناك العديد من النماذج اليت اقرتحت لوصف استجابا

.منها

كية لالستجابةنماذج المستويات الهيرار : )14(كل الش

نموذج المستويات

AIDA

نموذج هيراركية 

اآلثار

نموذج تبني 

االبتكارات

نموذج االتصال 

الوعياالنتباهالمعرفي

املعرفة

التعرضالوعي

االستقبال

االستجابة املعرفية

االهتمامالعاطفي

الرغبة

اجلاذبية

التفضيل 

االقتناع

االهتمام

التقييم

االجتاه

النية

التجربةالشراءالتصرفالسلوكي

التبين

السلوك

Source: Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Marketing Management, 14 Edi., Paris, Pearson, 2012, p.547
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عاطفية أو سلوكية بعد عملية االتصال؛ أو نفرتض بأن املشرتي مير مبراحل ذات طبيعة معرفية، هذه النماذج 

.العواطف والسلوكياتو بعبارة أخرى، استجابته تتوافق مع بناء املعارف، 

معرفة، "وهذا التتابع . وغالبا ما يتم اعتبار أن املرحلة املعرفية تسبق العاطفية، واليت بدورها تسبق السلوكية

كبرية يف الشراء، ويعترب أن هناك فروقامنخرط بقوة ) الزبون(يكون مالئم عندما يكون اهلدف " إحساس، تصرف

" املعرفة- التصرف- اإلحساس: "ويطبق تتابع آخر وهو. وهي مثال، حالة شراء السيارات. بني املنتجات املوجودة

-إحساس- تصرف"والتتابع . عندما يتعلق قرار الشراء بعوامل عاطفية، مثل ألعاب الفيديو أو منتجات األطفال

قوي، ولكن املنتجات قليلة االختالف ) االهتمام، االرتباط(من جهته، يطبق عندما يكون االخنراط " معرفة

يتوافق مع " إحساس- تصرف-معرفة"وأخريا، التتابع ). النقل اجلوي، القصص(ويصعب تقييمها قبل الشراء 

.)امللح، الطحني(منتجات يكون اخنراط املشرتي فيها ضعيف وهي قليلة االختالف 

ومن بني النماذج األربعة، ميكن التفصيل يف منوذج هرياركية اآلثار القابل للتطبيق على املنتجات قليلة 

1:وهي. العاطفية، مث السلوكيةو ، واليت تتوافق مع تتابع من املراحل املعرفية، )االرتباط(االختالف وقوية االخنراط 

باملنتج املعين، فإن املهمة األوىل هي بناء الشهرة جلعله إذا كان اجلمهور املستهدف ليس له وعي :الوعي-

.معروفا

الشهرة البسيطة ال تكفي، فأبعد من تذكر االسم من قبل املستهلكني، فيجب أن ميتلك هؤالء :المعرفة-

.معلومات عن خصائص العالمة أو املنتج

فيجب إذن بناء االجتاه . رهونهقد يعرف اجلمهور املنتج جيدا، ولكنهم ال يبالون به، بل يك:الجاذبية-

وهذا املرحلة، وكذلك الالحقة، تتوافق مع االستجابة العاطفية . األكثر اجيابية ما أمكن حنو العالمة أو املنتج

.لالتصال

1 Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op.cit., pp.546-547.
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وهذه املرة، التأكيد يكون على اخلصائص . قد حيب املنتج، ولكن ال يفضله) الزبون(اهلدف :التفضيل-

.والقياس املنتظم للتفضيل هو أحد املؤشرات األساسية لفعالية االتصال. فوقهااملميزة للعالمة ونقاط ت

التفضيل نفسه يبقى غري كاف ما مل يواكبه اقتناع قوي بالصفات النوعية للعالمة، والذي يرتجم :اإلقناع-

.بنية للشراء

وهدف . للشراء تتحول على األقل لدى جزء من الزبائن املستهدفني، إىل شراء فعليأخريا، النية: الشراء-

.االتصال هو تسهيل هذه املرحلة األخرية

إن حظوظ انتقال الزبائن من مرحلة إىل أخرى بعد عملية االتصال قد تكون ضعيفة، ولذلك جيب على 

رحلة وتركز على املراحل األكثر أمهية بالنظر إىل املنظمة أن تقوم بتصميم محلة تزيد من احتمال حدوث كل م

.وضعية العالمة وأهداف احلملة

مزيج االتصال التسويقي-4

1:وهي،توجد مثانية أمناط من االتصال اليت حتدد مزيج االتصال

ات يف وسائل اإلعالم ـــــوهو أي شكل مدفوع للتقدمي غري الشخصي لألفكار، والسلع واخلدم:اإلعالن- 

).واهلاتف النقالاالنرتنيت، التلفزيون، املعلقات، اإلذاعةالصحافة، ( 

كل حمفز على املدى القصري اهلادف إىل تشجيع الشراء أو جتريب السلعة أو اخلدمة، :تنشيط المبيعات- 

تنشيط املوزعني ، و )عينات جمانية، ختفيضات سعرية، حجم جماين، القسائم( ويشمل تنشيط املستهلكني 

).املسابقات(، وتنشيط قوة البيع )ختفيضات سعرية، كميات جمانية( 

مشروع رياضي، أو ثقايف أو أوكل شراكة مع وحدة تروج لعمل خريي، :الرعاية واالتصال الحدثي- 

.صحي أو حدث باسم العالمة التجارية أو منظمة األعمال

1 Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., pp.542-544.
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العالقات مع( كل برنامج هدفه حتسني صورة املنظمة لدى خمتلف املتحدثني معها :العالقات العامة- 

).إخل..الصحافة، اإلعالن التحريري، اإلعالن املؤسسايت، مجاعات الضغط،

العادي أو كل رسالة تنقل مباشرة إىل الزبائن احلاليني أو احملتملني عرب الربيد :التسويق المباشر- 

.أو الفاكس، واليت تسعى إىل استجابة أو رد فعلااللكرتوين، أو اهلاتف،

كل برنامج على االنرتنيت املوجه للزبائن احلاليني أو احملتملني والذي يهدف بشكل :التسويق التفاعلي- 

إعالنات يف حمرك حبث فظهور . الصورة أو حتفيز املبيعاتمباشر أو غري مباشر إىل زيادة الشهرة، وحتسني

.مثال يدخل يف هذه الفئةعنهاللكلمات املفتاحية املبحوثعلى االنرتنيت تبعا 

كل اتصال مبين على الكلمة املنطوقة الشفوية أو املكتوبة أو االلكرتونية الذي يروي :التسويق الفيروسي- 

.مزايا وجتارب الشراء أو استعمال السلعة أو اخلدمة

:البيع- 

.اإلجابة عن اعرتاضات أو عقد صفقة

،قبل املنظمةمتثل الكثري من اإلشارات املرسلة من 

.اإلمجايل أمثليا
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متكاملةالاالتصالإستراتيجيةإعداد -5

1: االتصال التسويقي املتكاملة جمموعة من املراحل هيإسرتاتيجيةتتضمن عملية إعداد 

تحديد الجمهور المستهدف باالتصال- 5-1

فقد يتعلق األمر باملشرتين . جيب على مسؤول التسويق أن يبدأ بتحديد اهلدف الذي يرغب يف التوجه إليه

فقد . عن اهلدف التسويقياالتصايلوخيتلف اهلدف ). الواصفني(احلاليني أو احملتملني، أو التجار أو الناصحني 

ن األطباء هم اهلدف االتصايل، يف حني أن يتوجه خمرب أدوية إىل األطباء لكي يصفوا الدواء ملرضاهم، أي أ

املعجبون بالسيارات، (وصانع سيارات ميكنه أن يتوجه إىل جزء من هدفه التسويقي . املرضى هم اهلدف التسويقي

وناشر كتب للشباب، قد يتوجه إىل اآلباء أو . على أمل أن يقلدهم الزبائن اآلخرون املستهدفون) الشباب، اخل

.يار هدف االتصال ميارس تأثريا عميقا على ما جيب قوله، كيف جيب قوله، أين ومىتفاخت. حنو األطفال

هـــــــل يتعلـــــــق األمـــــــر مبســـــــتعملني . ومـــــــن املفيـــــــد حتليـــــــل خصـــــــائص هـــــــدف االتصـــــــال بداللـــــــة االســـــــتعمال والـــــــوالء

ــــــد هــــــل هــــــو مــــــوالمــــــألوفني؟ واهلــــــدف أو مبســــــتعملني عرضــــــيني، أو جــــــدد لصــــــنف،  ــــــافس، أو للعالمــــــة، حتدي ملن

املنظمــــــة أيضـــــا إجــــــراء حتليــــــل الصــــــورة ملعرفــــــة مــــــا هــــــو إدراك اهلــــــدف جيــــــب علــــــى يغــــــري غالبــــــا العالمــــــة؟ وأو أنـــــه 

.اليوم للعالمة

أهداف االتصال-5-2

إذ جيب حتديد إذا ما كانت املنظمة . املرحلة التالية تتضمن حتديد االستجابة اليت تتوقعها املنظمة من اهلدف

:أي هل هو؛عاطفية أو سلوكيةأو ، تتوقع استجابة ذات طبيعة معرفية

إثارة الرغبة للسيارات (الرغبة لصنف املنتجات، وهو ما يالئم صنف جديد أو جيل جديد من املنتجات - 

؛)الكهربائية مثال

الشهرة للعالمة أو املنتج لفرضه يف أذهان الزبائن وجعله أكثر ألفة؛- 

1 Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. Cit., pp.548-562.
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تنمية عواطف إجيابية؛االجتاه حنو العالمة أو املنتج، بنشر معلومات أو - 

).ختفيضات يف السعر ألسبوع(من خالل محلة تنشيط مبيعات مثال النية للشراء، - 

الرسالة-5-3

وذلك بطرح ثالث . بعد حتديد اهلدف واالستجابة املرغوبة، جيب على مسؤول التسويق إعداد رسالة مالئمة

:أسئلة هي

)مضمون الرسالة(ماذا جيب قوله - 

)االسرتاتيجية اإلبداعية(كيف جيب قوله- 

).مصدر الرسالة(من جيب أن يقوله - 

مضمون الرسالة-أ

وقد يكون املضمون مرتبطا بأداء املنتج . وهو يتعلق مبا جيب قوله إلثارة االستجابة املرغوبة لدى املستقبل

.)اخل(أو العتبارات خارجية ) جودته، سعره(

اجتماعية أو أو عاطفية، أو وميكن للمستهلكني أن حيصلوا على مكافأة من املنتج واليت قد تكون عقالنية، 

أنواع إىل وهذا قد يؤدي . وهذه املكافآت ميكن احلصول عليها أثناء أو بعد االستهالك. مرتبطة بإدراك الذات

الغسيل جيعل األلبسة نظيفة يتوافق مع وعد عقالين مثال، الرسالة اليت تبني بأن مسحوق. خمتلفة من املضمون

.حيصل عليه بعد االستعمال واملشروب الذي يظهر إرواء العطش يتوافق مع وعد عاطفي حيدث أثناء التجربة

اإلستراتيجية اإلبداعية حول الرسالة-ب

الكيفية اليت عن االسرتاتيجيات اإلبداعية تعربو . بالكيفيةفعالية االتصال أيضاترتبط 

الرسالة املعلوماتية : وميكن التميز عموما بني نوعني من الرسائل. 

.والرسالة احملولة للمعلومة
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حها وهي مبنية على خصائص السلعة أو اخلدمة واملنافع اليت متن):اإلخبارية(الرسالة المعلوماتية - 

وهذا . الربهنة أو شهادات الزبائنأو وجند ضمن هذه الفئة اإلعالنات املركزة على حل املشكالت، . للزبائن

لرتويج املنتجات املثرية ةمفضلوهي النوع من املقاربات، يفرتض معاجلة عقالنية للمعلومة لدى الزبون، 

فيها أن الزبائن يقارنون العروض دواليت جنواليت تتصف ببعد عاطفي ضعيف، ) االرتباط، االهتمام(لالخنراط 

(B to B)وهي مألوفة أيضا يف قطاعات ).  مثل منتجات التوظيفات املالية(بالتفصيل قبل القيام باالختيار 

فهم يعرفون املنتجات وخصائصها وجيب أن ،ألن املشرتين الصناعيني هم غالبا حساسون للمربر العقالين

.يقوموا بتحليل خيارهم

وميكنها أن تبني من هم . وهي مبينة على عناصر غري مرتبطة باملنتج:الرسالة المحولة للمعلومة- 

والرسائل احملولة للمعلومة حتاول . األشخاص الذين يستعملون العالمة أو ما هي اخلربات والتجارب اليت تولدها

.خاصوهي غالبا ما تكون موجهة لألش. غالبا إثارة املشاعر اليت حتفز الشراء

وتفضل على العموم االتصاالت املولدة للمشاعر اإلجيابية، ألن اجتاه املستهلكني حنو اإلعالن يؤثر على 

ومن أجل جذب االنتباه وزيادة التذكر، ميكن استعمال الدعابة وسرد القصص، . اجتاههم حنو العالمة

و وضع شخصيات جذابة ، أ(Le bidendum Michelin, Mr Propre)واستعمال رموز العالمة مثل 

وعلى العكس، جند أن املقاربات السلبية . يف الواجهة مثل األطفال، واستعمال املوسيقى املشهورة والشعبية

ترويج التغذية (الشعور بالذنب أو اخلجل، وخباصة عندما يتعلق األمر بتطوير السلوكيات و تستدعي اخلوف، 

ام األمان يف السيارة، وإيقاف التدخني، وحماربة اإلدمان على السليمة واآلمنة حملاربة السمنة، واستعمال حز 

.)الكحول واملخدرات

مصدر الرسالة-ج

واملتحدث باسم العالمة الذي . العديد من محالت االتصال تلجأ إىل استعمال شخصية جمهولة أو مشهورة

هكذا، جند أن املخابر الصيدالنية . يتصف باملصداقية يعزز من فعالية الرسالة، وهو ما يسمى بأثر املصدر
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دخنني القدامى للشهادة على فعالية ومنظمات حماربة التبغ تستدعي امل،تستدعي األطباء لرتويج مزايا أدويتها

.،برناجمها يف اإلقالع عن التدخني

.الثقة والشعبيةو اخلربة، : ولكن ما هي العوامل اليت متنح املصداقية للمصدر؟ هي ثالثة عوامل

.أن ميتلكها الشخص للتحدث عن املنتجوهي مرتبطة بكفاءات الشخص اليت من املفرتض:الخبرة- 

ولذلك يثق األشخاص أكثر بصديق ،واليت متنح إىل املصدر عندما يدرك على أنه ليس له مصلحة:الثقة- 

.من ثقتهم بالبائع

.جلاذبية اليت ميارسها املصدر على اجلمهوربامرتبطةوهي :الشعبية- 

قنوات االتصال-5-4

األهداف والرسالة، فإنه جيب على مسؤول التسويق التفكري يف قنوات و بعد حتديد اجلمهور املستهدف، 

.قنوات شخصية وقنوات غري شخصية: وميكن تصنيف هذه القنوات إىل. االتصال اليت جيب استعماهلا

القنوات الشخصية-أ

وميكن أن ترتكز . تتضمن مجيع الوسائل اليت تسمح باالتصال الفردي واملباشر مع اجلمهورالقنوات الشخصية

.اهلاتفي أو االلكرتوينأو على التفاعل وجها لوجه، 

وميكن تقسيمها إىل . 

:ثالث جمموعات هي

التسويق املباشر والتسويق التفاعلي، واليت بواسطتها تتوجه و واليت تتشكل من البيع، :التجاريةالقنوات- 

.العالمة أو ممثليها مباشرة إىل املشرتي احملتمل

، والذين يتمتعون بقوة تأثري )الواصفون، املستشارون(واليت جتمع األشخاص املستقلني :قنوات الخبراء- 

.
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وهذه . عائلتهو أصدقائه، و واليت تتشكل بعالقات املشرتي، وخباصة زمالئه، :القنوات االجتماعية- 

Word of)واليت نصفها غالبا بالكلمة املنطوقة. القنوات متارس غالبا تأثريا معتربا يف جمال االستهالك

Mouth).

.املستقبل يعرف زميله أو صديقه جيداومقارنة باملصادر األخرى للمعلومة تتمتع مبصداقية أكثر ألن 

:وعلى العموم، يسيطر تأثري القنوات الشخصية يف حالتني

.وحيمل خماطرة أو عندما يكون عدد مرات شرائه قليلعندما يكون املنتج غايل الثمن- 

ل ، حيث ميي)السيارات واأللبسة(عندما يكتسب استعماله طابعا اجتماعيا أكثر منه خاصا ومينح املكانة - 

.املستهلك غالبا إىل اختيار العالمات املقبولة من اجلماعات االجتماعية اليت ينتمي إليها

القنوات غير الشخصية-ب

اإلعالن، تنشيط املبيعات، الرعاية : وتضم مجيع وسائل االتصال اليت تنقل الرسالة دون اتصال شخصي، وهي

.والعالقات العامة

تكامل قنوات االتصال-ج

على العموم أقل تأثريا من وسائل االتصال ) غري الشخصية(ولو كانت وسائل االتصال الكثيفة حىت 

فهناك من يرى بأن وسائل اإلعالم . الشخصية، فهي تبقى يف الغالب أحسن وسيلة لتحفيز التأثري الشخصي

حيصلون على معلومات تؤثر وسائل اإلعالم على قادة الرأي، الذين: تعدل االجتاهات والسلوكيات على مرحلتني

عرب الكلمة ) ارتباطا(أكثر من اآلخرين؛ مث هؤالء األشخاص ينقلون الرسالة إىل أشخاص آخرين أقل اخنراطا 

.املنطوقة والشبكات االجتماعية، موسعني بذلك حقل تأثري وسائل اإلعالم
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موازنة االتصال-5-5

وهناك أربع طرائق شائعة االستعمال لتحديد . ا يف االتصالعلى كل منظمة أن تقرر املبلغ اإلمجايل الستثماره

.موازنة االتصال

الطريقة المبنية على الموارد المتاحة-أ

العديد من املنظمات تقوم بإعداد موازنة االتصال تبعا للموارد اليت تقدر أنه ميكن ختصيصها، بعد مناقشة مع 

، وتكرارها كل ولكنها تثري مسألة العالقة بني جمهود االتصال والبيعوهذه الطريقة سهلة التطبيق،. املسؤولني املاليني

.يف النهايةمنويعيق كل خطة سنة 

النسبة المئوية من رقم األعمال-ب

من املنظمات حتدد موازنة االتصال انطالقا من رقم األعمال املتحصل عليه السنة املاضية، حسب نسبة العديد

أوال، فهي تغري من املوازنة تبعا لرقم األعمال، وهو ما يسمح . مارسة عدة مزاياوهلذه امل. مئوية معدة مسبقا

وأخريا، . األسعار واملبيعاتو ،بإرضاء اإلدارة املالية

وباملقابل، هلذه. تتجنب املزايدة على املنافسني الذين يطبقون نسبة مئوية مقاربة

،املبيعات سبب وليست نتيجة لالتصال

وهي ال تقدم أي معيار منطقي لتحديد النسبة املئوية، خارج اخليارات السابقة للمنظمة ،ميتد على سنوات عديدة

.ريا، ال تسهل إطالقا توزيع املوازنة بني املنتجات املختلفة للمنظمةوأخ. أو منافسيها

االصطفاف مع المنافسين-ج

فهي تستلهم : وهذه املقاربة تستند على مربرين. بعض املنظمات تفضل إعداد موازنة تبعا لنفقات منافسيها

أهدافها، و غري أن العالمات التجارية، . احلكمة اجلماعية للفرع، وتتفادى حرب املوازنات االتصالية مع املنافسني
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فمن املفيد معرفة استثمارات االتصال للمنافسني، . ايةختتلف ما جيعل املقارنة صعبة للغمواردهاو 

.ولكن هذا ال يكفي لتحديد موازنتها اخلاصة

الطرائق المبينة على األهداف والوسائل-د

، وحيدد الوسائل اليت تسمح ببلوغها االتصاليةوتفرتض هذه املقاربة بأن حيدد مسؤول التسويق بدقة أهدافه 

.واملبلغ املتحصل عليه هو الذي يشكل املوازنة،ئلويقيم تكاليف هذه الوسا

التحكيم المتعلق بموازنة االتصال- و

. يف النهاية، وزن النفقات االتصالية يف املزيج التسويقي يرتبط بنوع املنتج، ومرحلة دورة حياته وسهولة بيعه

وبعض . قم أعماهلا يف االتصالمن ر %50إىل 30فبعض العالمات يف صناعة منتجات التجميل تستثمر ما بني 

وتكون املوازنات أعلى أو أكثر ارتفاعا عندما يدعم التوزيع العالمة قليال، .%5املنظمات الصناعية ال تتجاوز 

وعندما تتغري اإلسرتاتيجية التسويقية بانتظام، وعندما يصعب بلوغ الزبائن، وعندما تكون قرارات الشراء معقدة، 

.واملنتجات متمايزة، والشراء متكرر والزبائن غري متجانسني

التسويقيتحديد مزيج االتصال -5-6

. جيب تقسيم املوازنة بني وسائل االتصال املختلفة

على قوة البيع بينما تفضل (Avon)مثال، يف جمال املنتجات التجميلية، تركز . االختيار، حىت داخل قطاع معني

Lancôme) (ن الوسائل األكثر فعالية لبلوغ األهداف املتبعةويف كل مرة ينبغي التساؤل ع. اإلعالن.

على سبيل املثال، عندما جترى محلة إعالنية . على العموم، تتكامل الوسائل املختلفة وتعزز بعضها بعض

وهذا التشابك ). املندوبني(لإلعالم حبملة تنشيط مبيعات، أو عندما حتضر عملية عالقات عامة لزيارة البائعني 

.الضروري إدارة الوسائل املختلفة لالتصال بكيفية متكاملة ضمن قسم التسويقجيعل من 
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خصوصيات الوسائل المختلفة لالتصال-5-6-1

:لكل وسيلة من وسائل االتصال الكربى خصائص معينة، وهي

مثل الصحافة (وبعض وسائل اإلعالم . يسمح اإلعالن بالوصول إىل مجهور مشتت جغرافيا: اإلعالن

. تتالءم مع املوازنات الصغرية، بينما وسائل أخرى، مثل التلفزيون، يتطلب استثمارات معتربة) املتخصصة

:ميكن ذكر اخلصائص اآلتيةورغم أن اإلعالن يتصف بتنوعه الكبري، إال أنه 

ووجود محلة إعالنية كبرية يكشف . يسمح للمنظمة بتكرار رسالتها ملرات عديدةاإلعالن: المفعولقوة -

.قوة معينة للعالمة التجارية

.تبعا لوسيلة اإلعالم املستعملة، ميكن لإلعالن تعبئة الصورة والصوت: ثراء استثنائي في التعبير-

.املنتج ميكن تقدميها يف االتصالختتار العالمة أي اجلوانب من العالمة أو : الرقابة-

فإن )العينات، املنح، املسابقات، قسائم التخفيض، اخل(بالرغم من عدم جتانسه :تنشيط المبيعات ،

:سم بثالث خصائصتتنشيط املبيعات ي

وميكن أن تقودهم إىل ،عمليات تنشيط املبيعات اهتمام الزبائن مباشرةتثري : قدرته على جذب االنتباه- 

.إىل العالمة التجاريةالتحول

.تنشيط املبيعات تتضمن دائما ميزة متنح قيمة للمشرتياتعملي:قوة التحفيز- 

.تثري استجابة فوريةاليت قوة التحفيز تتسم عمليات تنشيط املبيعات ب:تأثير قصيرة المدى- 

تتصف خبصائص حمددة، وهي:الرعاية:

.ميكن أن مينح صورة دقيقة ومالئمة للعالمة التجاريةاحلدث أو التجربة اليت ختتار جيدا :المالئمة-
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معاشة شخصيا من قبل الزبائن، فإن هذه األدوات تنمي : االنخراط-

.اخنراطا قويا

.والعالمةية روابط ضمنية بني خصائص احلدثال يتم مدح املنتج بصراحة، وإمنا يتم تنم: الطابع الضمني-

يوجد عدد قليل من املنظمات اليت متيل إىل استعمال العالقات العامة:العامةالعالقات ،

.دعما فعاال يف بعض الظروف، وخباصة عندما تريد املنظمة تصحيح بعض األفكار اخلاطئة عنها لدى الزبائن

:و 

فاملعلومات الصادرة عن الصحافيني تعطي مصداقية تفوق بكثري تلك اليت :من المصداقيةمستوى كبير- 

.يكون مصدرها اإلعالن

.والذين عادة ما يتجنبون البائعني واإلعالن:القدرة على الوصول إلى المشترين المحتملين- 

للتقدمي اجلذاب للمنتج أو مثل اإلعالن، فإن العالقات العامة تعرض إمكانات معتربة: قوة تعبيرية كبيرة- 

.املنظمة

الربيد، التسويق اهلاتفي، االنرتنيت، اخل(ورغم تركيزمها على وسائل خمتلفة :التسويق المباشر والتفاعلي( ،

:ميكن اإلشارة إىل اخلصائص للمشرتكة لوسائل التسويق املباشر والتسويق التفاعلي، وهي

تبعا للمعلومات اليت متتلكها للمنظمة عن خصائصه أغلب الرسائل تكّيف مع كل زبون:الشخصنة- 

.وعاداته الشرائية

.عملية التسويق املباشر ميكن حتضريها بسرعة كبرية:السرعة- 

.مضمون الرسالة ميكن تعديله مع استجابة الزبون:التفاعلية- 
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خصائصه هيوأبرز . ويأخذ أشكاال عديدة على االنرتنيت، وخارج هذه الوسيلة:التسويق الفيروسي:

: درجة تأثير قوية- 

.ارس تأثريا قويامتالرقمية 

.التسويق الفريوسي يرتكز على حوار شخصي يعكس اآلراء والتجارب الفردية:طابعه الشخصي- 

.ن حباجة إىل املعلومةهناك أوقات يكون فيها الزبائ:مته الزمنيةءمال- 

وأبرز . االقتناع والشراءو :البيع

:خصائصه هي

فكل طرف . فنشاط البيع يفرتض اتصاال مباشرا ومتبادال بني شخصني أو أكثر:التبادل بين األشخاص-

.ميكنه أن يرى عن قرب خصائص وحاجات الطرق اآلخر والتكيف معها بالنتيجة

البيع يسمح بإقامة أنواع من العالقات اإلنسانية، اليت ترتاوح بني االتصال :رؤية على المدى المتوسط-

.قة الشخصية العميقةالتجاري البسيط إىل الصدا

حبيث أن هذا األخري جيد ،باالجابةعلى عكس اإلعالن، فإنه نشاط البيع يلزم املشرتي:ضرورة اإلجابة-

.نفسه أمام البائع الذي خيصص وقتا يف حماولة إلقناعه

العوامل المؤثرة على اختيار مزيج االتصال-5-6-2

.اختيار مزيج االتصالبصفة عامة، توجد ثالثة عوامل تؤثر على 

يف . للمنظماتميكن مالحظة اختالف بني املنتجات املوجهة املستهلكني وتلك املوجهة :نوع الزبائن

B To)يف أنشطة و . ، أهم مراكز اإلنفاق هي غالبا اإلعالن وتنشيط املبيعات (B To C)إطار  B)

وعلى العموم، هذه املقاربة األخرية هي األكثر . باملقابل، فإن األولوية يف االتصال هي لقوة البيع
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. مكلفة وحتمل خماطر، وعندما يكون الزبائن مهّمون وبعدد قليلو استعماال كلما كانت املنتجات معقدة، 

أداء عدد كبري من غري أنه، حىت ولو كانت املنظمة تتوجه إىل منظمات، فإن اإلعالن قادر على

ميكن ذكره من كما ،التعريف بوجود املنتج بكيفية أكثر اقتصادية من زيارة مندوب البيع:وهيالوظائف

وتذكري الزبائن باألشكال املختلفة الستعمال ،

.

ختتلف فعالية وسائل االتصال حسب مراحل عملية الشراء: رغوبة لدى المشترياالستجابة الم .

وتتساوى قوة البيع مع اإلعالن يف . فاإلعالن والعالقات العامة أكثر فعالية من قوة البيع لتنمية الشهرة

. بينما يتأثر الشراء بقوة البيع وتنشيط املبيعات. ضمان الفهم، ولكنها تأيت يف الصدارة يف مرحلة اإلقناع

.تنشيط املبيعات مث قوة البيع، وكذلك بإعالن التذكريبإعادة الشراء بالدرجة األوىل وتتأثر 

إن الفعالية النسبية لوسائل االتصال ختتلف أيضا حسب املراحل املختلفة : المرحلة في دورة الحياة

.لدورة حياة املنتج

،ةيف  مرحلة التقدمي، اإلعالن والعالقات العامة يهيمنان على هذه املرحل-

أما تنشيط املبيعات فيستخدم فوق كل شيء يف تعزيز جتريب املنتج، بينما تسمح قوة البيع . باملنتج

.بضمان توزيع املنتج يف املتجر

يف مرحلة النمو، الكلمة املنطوقة تنمو وحتل تدرجييا حمل جمهودات املنظمة؛ أي أن التسويق الفريوسي -

.حيتل وزنا مهما

والرتكيز . يف مرحلة النضج، تتصف بكثافة النشاط الرتوجيي املوجه ضد املنافسني وتنويع استعمال املنتج-

.يكون موجه حنو الشبكة، عوضا عن اإلعالن املوجه للمستهلكني
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فموازنة العالقات العامة تنخفض إىل الصفر . أخريا، عندما يتدهور املنتج، فإن األنشطة الرتوجيية تنخفض-

وعمليات التنشيط القائمة . والبائعون ال يولون أمهية للمنتج مطلقا واإلعالن يكتفي بدور الصيانة،عمليا

.على األسعار هي الوحيدة اليت متارس باستمرار

قياس النتائج-5-7

مركز واالتصال يرى يف الغالب على أنه . إن إدارة املنظمة حباجة إىل معرفة تأثري ورحبية العمليات املنجزة

وبالتايل يتوجب على مسؤويل االتصال أن يقيموا آثاره بعناية، بكيفية تسمح بالتربير األحسن ،للنفقات

وتوجد لذلك طرائق عديدة، فيمكن اللجوء مثال، إىل .

يتعرضوا هلا ضوا لعملية اتصال والذين ملاختبارات السوق اليت تسمح مبقارنة عينات من املستهلكني الذين تعر 

وتقنيات أخرى تسعى لقياس العائد على االستثمار يف االتصال من خالل األخذ يف .

وهلذا يتم اللجوء إىل مؤشرات عديدة تتعلق بالشراء نفسه ما أمكن . احلسبان أثاره على املديني املتوسط والطويل

ينوي شراء املنتج أو ويتم مثال، حتليل قدرة االتصال على جعل املستهلك. وليس فقط بتطورات الصورة والشهرة

واملمارسة األكثر رواجا تتضمن القيام باالستقصاء لدى عينة من املستهلكني املستهدفني لتحديد إذا ما . العالمة

، وإذا فهموها، )درجة التذكر(، وإذا كانوا يتذكروها )اجلمهور املفيد ومستوى التكرار(تعرضوا للرسالة ولكم مرة 

، وما هو رأيهم )درجة القبول(، وإذا أحبوها )درجة النسب(عالمة وليس إىل منافس هلا 

داللة بوميكن أيضا معاينة التطورات يف السلوكيات الناجتة . فيها، وإذا ما قاموا بتعديل اجتاههم حنو العالمة واملنتج

.الشراء، واالستهالك والكلمة املنطوقة املنشورة

يق، ميكن حتليل النسبة املئوية للزبائن املستهدفني عند كل مرحلة من عملية الشراء، 

.مقارنة لوضعييت عالمتني جديدتني)15(واحتمال إعداد مقارنة قبل وبعد احلملة ويبني الشكل
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الوضعية المقارنة لعالمتين جديدتين:قياس آثار االتصال: )15(الشكل 

) أ(العالمة 

الرضا                التجريب           الشهرة             اإلمجايل

)ب(العالمة 

20%

الرضا               التجريب            الشهرة             اإلمجايل

Source:Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Marketing Management, 14 Edi., Paris, Pearson, 2012, p.562

فحملة االتصال  . كانوا راضني%20جربوها و %60؛ و)أ(يعرفون العالمة %80من بني إمجايل املستهلكني 

كانت فعالة يف بناء الشهرة والتجربة، ولكن يبدوا أن املنتج ال يستجيب لتوقعات الزبائن على العكس، فقط 

من الزبائن %80من بينهم جربوها، ولكنها أرضت %30وفقط ) ب(من املستهلكني يعرفون العالمة 40%

فلم تستطع تنمية الشهرة : ولكن االتصال باملقابل، كان فاشال. فاملنتج، هنا ال يطرح مشكلة. الذين جربوها

.الكافية، وال نسبة معتربة من التجريب

20%

80%
غري راضني

60%
جّربوها

40%
%80مل جيربوها

20%

100%
من السوق

100%
من السوق

40%

60% 70%
مل جيربوها

30%

جّربوها

غري راضني
80%
نو راض



~ 188 ~

سويق والرقابة التسويقيةتنظيم وظيفة الت: الفصل الثاني عشر

، وهلذا جند العديد من اهلياكل التنظيمية واليت إن تنفيذ اخلطة التسويقية يستدعي إعداد اهليكل التنظيمي املالئم

كما أن تنفيذ اخلطة التسويقية يستدعي . تتوافق مع هذه املنظمة أو تلك وهو ما سوف نتطرق أليه يف هذا الفصل

.استخدام أنواع خمتلفة أنظمة الرقابة وهو ما سوف نتطرق إليه أيضا يف هذا الفصلالرقابة على نتائجها ب

تنظيم وظيفة التسويق-1

تأخذ اهليكلة التنظيمية ألنشطة التسويق أشكاال خمتلفة فأقسام التسويق قد تكون منظمة على أساس وظيفي، 

1.أو املنتج، أو جغرايف، أو الزبون

وظيفيالتنظيم على أساس -1-1

أن املهام ثحي،التنظيم على أساس وظيفي، هو ذلك التنظيم املبين على الوظائف التسويقية األساسية

ويوضح . والتوزيع،املنتج، و املبيعاتو الرتويج، و حبوث التسويق، :مثل،

.تنظيما تسويقيا شائعا على أساس الوظيفة)16(الشكل 

تنظيم التسويق على أساس وظيفي: )16(الشكل 

Source :Hollensen S., Marketing Management, 2 Edi., England, Pearson, 2010, p.578

1Hollensen S., Op.cit., pp.577-579

نائب الرئيس للتسويق

مدير 
املبيعات

مدير 
الرتويج

مدير مدير املنتج
التوزيع

مدير 
اخلدمات 
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ملسؤوليات وتركيز ااملستوى العايل من التخصص الوظيفي، : 

ومييل التنظيم على أساس وظيفي أن يكون أكثر فعالية يف املنظمات الصغرية . الوظيفية، واإلدارة البسيطة نسبيا

.وأوسعويفقد بعضا من فعاليته كلما أصبحت املنظمة أكرب

التنظيم على أساس المنتج-1-2

يف التنظيم على أساس املنتج، جند أن العديد من الوظائف التسويقية منظمة على طول املنتج وخطوط العالمة 

صنف منتج أو عالمة جتارية غالبا لديه تنظيم تسويقي أو يف هذا الشكل من التنظيم، كل خط منتج، و . التجارية

.)17(الشكل التنظيمي موضح يف الشكل وهذا. خاص به

تنظيم التسويق على أساس المنتج: )17(الشكل 

Source: Hollensen S., Marketing Management, 2 Edi., England, Pearson, 2010, p.578

نائب الرئيس للتسويق

مدير املنتج 

مدير خط املنتج 
1

خط مدير
2املنتج

مدير خط املنتج 
3

مدير خط املنتج 
4

مدير خط املنتج 
5

مدير العالمة 
)أ(

مدير العالمة 
)ب(

مدير العالمة 
)ج(

مدير مدير التوزيعمدير الرتويجمدير املبيعات
اخلدمات 
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هذا النوع فإدارة جمموعة واسعة ومرتابطة من خطوط املنتجاتبالنسبة للتنظيمات التسويقية اليت جيب عليها و 

فالتنظيم يركز على التخصص باملنتج يعرض منافع معتربة حماوال تفصيل برامج . من التنظيم يتمّيز بالكفاءة والفعالية

.التسويقيلو . تسويقية حمددة لقطاعات املستهلكني املستهدفني

التنظيم على أساس جغرافي-1-3

فاهليكلة الدميوغرافية املختلفة كثريا للمجاالت السوقية والفروق الناجتة يف . على أساس جغرايف يصبح مالئما

ومتطلبات التعديل . حيانا تتطلب من املنظمة تكييف براجمها التسويقية من جهة إىل أخرىالسلوك الشرائي أ

والتنوع اجلغرايف هو حقيقة عملية جيب ،تصبح واضحة عند االنتقال من األسواق احمللية إىل األسواق الدولية

يني مدير تسويق وإنشاء والعديد من املنظمات اختارت مواجهة هذه احلقائق بتع. التكيف معها بكيفية معينة

.يبني هذا الشكل من اهليكلة التنظيمية للتسويق)18(والشكل . أساس اعتبارات جغرافيةتنظيم تسويقي على 

تنظيم التسويق على أساس جغرافي: )18(الشكل 

Source: Hollensen S., Marketing Management, 2 Edi., England, Pearson, 2010, p.578

نائب الرئيس التنفيذي  
للتسويق

نائب الرئيس للتسويق 
األسواق احمللية

نائب الرئيس للتسويق 
األسواق الدولية

مدير 
التسويق 

)I(اجلهة

مدير 
التسويق 

)II(اجلهة 

مدير 
التسويق 

)III(اجلهة 

مدير 
التسويق 

) أ(البلد 

مدير 
التسويق 

)ب(البلد 

مدير 
التسويق 

)ج(البلد 
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التنظيم على أساس الزبون -1-4

املنظمة على تنظم وبالتايل ،التنظيم على أساس الزبون يقّر بأن قطاعات زبائن خمتلفة لديها حاجات خمتلفة

. أساس الزبون الذي تتم خدمته

. واإلجابة على هذه احلاجاتالفروقلبعض قطاعات الزبائن، فإن املنظمة تكون قادرة أحسن على استيعاب هذه 

14علىالدولية قامت بتنظيم طواقم التسويق واملبيعات (IBM)على سبيل املثال 

ولعل الشكل األكثر شيوعا للتنظيم التسويقي على أساس الزبون يتضمن . صناعية، عوض تنظيمها بالبلدةجمموع

.قسم مكلف بالزبائن النهائيني وقسم مكلف بالزبائن الصناعينياملنظمة إىل قسمني هيكلة

التسويقيةالرقابة -2

.املوازنات اليت تستفيد منها

ـــــــة الـــــــيت : " ـــــــر أنشـــــــطتها مـــــــن خالهلـــــــا تقـــــــوم العملي املنظمـــــــة بتقيـــــــيم أث

.1"الت الضروريةالتسويقية وتقوم بالتغيريات والتعدي

الرقابة على اخلطة التسويقية السنوية، الرقابة على الرحبية، : مستويات من الرقابة هيبعةوميكن التمييز بني أر 

().وهو ما يوضحه اجلدول 2.الرقابة على اإلنتاجية والرقابة اإلسرتاتيجية

1Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op.cit., p.729
2Ibid., pp. 729-732
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األنواع المختلفة للرقابة التسويقية: )3(الجدول 

األدواتالهدفساسيةالمسؤولية األالرقابةمستوى 

الرقابــــــــــــة علــــــــــــى اخلطــــــــــــة .1
السنوية 

اإلدارة العامة،
. الوظائف الوظيفية

حتليل إىل أي مدى مت بلوغ 
األهداف وحتديد التصرفات 

.التصحيحية

احلصــــــــــة و ،حتليــــــــــل املبيعــــــــــات
.السوقية

ـــــــــــم  نســـــــــــب النفقـــــــــــات إىل رق
.األعمال

.التحليل املايل
.الزبائنبارومرت 

حتليل إىل أي مدى املنظمة .مراقب التسويقالرقابة على الرحبية.2
.تربح أو ختسر النقود

: حتليل الرحبية ب
املنتجـــــــــــــــــــــــــــــات، املنـــــــــــــــــــــــــــــاطق 
اجلغرافيـــــــــــــــــــــــــــة، قطاعـــــــــــــــــــــــــــات 
الســـــــــــوق، قنـــــــــــوات التوزيـــــــــــع، 

.أحجام الطلبيات
ـــــــــــــــــــون الرقابة على اإلنتاجية.3 املســـــــــــــــــــؤولون الوظيفي

.ومراقب التسويق
وحتســـــــــــني إنتاجيـــــــــــة تقيـــــــــــيم 

الوســــــــائل التجاريــــــــة وتـــــــــأثري 
.مستوى اإلنفاقات

اإلنتاجية، قوة البيع، : حتليل
اإلعالن، تنشيط املبيعات، 

.التوزيع
اإلدارة العامة،الرقابة اإلسرتاتيجية.4

.املدقق التسويقي
حتليــــــــــــــــــــــل إىل أي مــــــــــــــــــــــدى 
تســــــــــتغل املنظمــــــــــة الفــــــــــرص 
املرتبطــــــــة بالبيئــــــــة، وخباصـــــــــة 

ق، فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق باألســـــــــــوا
.واملنتجات والقنوات

حتليـــــــــــــــل فعاليـــــــــــــــة التســـــــــــــــويق 
.املراجعة التسويقية

حصــــــــــــــــــــــــــيلة املســــــــــــــــــــــــــؤوليات 
االجتماعيــــــــــــــــــة واألخالقيــــــــــــــــــة 

.لسلوكيات املنظمة
Source: Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Marketing Management, 14 Edi., Paris, Pearson, 2012, p.729

التسويقية السنويةالرقابة على الخطة -2-1

الرحبية واملعايري األخرى و الرقابة على اخلطة التسويقية حتدد يف ما إذا بلغت املنظمة األهداف بداللة املبيعات، 

فاإلدارة تبدأ بتحديد األهداف الشهرية أو الثالثية، : وهي تركز على اإلدارة باألهداف. احملددة يف اخلطة السنوية

.لوغها، وحتليل أسباب الفروق احملتملة وتقرير اإلجراءات التصحيحيةمت بماقبل حتديد إذا
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مراحل الرقابة التسويقية:)19(الشكل 

قياس األداء                 تشخيص األداء              التصرف التصحيحياألهداف                

Source: Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Marketing  Management, Paris, Pearson, 2012, p.729

و 

مؤشرات املبيعات، ومؤشرات الزبائن، ومؤشرات التوزيع ومؤشرات ( باستعمال مؤشرات عديدةاجلهات، 

).الرتويج

:يف الواقع العملي، ترتكز الرقابة على أربع أدوات للقياس، وهيو 

مع التمييز بني التطورات يف املبيعات ويف القيمة؛حتليل املبيعات،- 

ويعين النسبة املئوية للزبائن ) االخرتاق(معدل التوغل : حتليل احلصة السوقية، الذي مييز بني ثالثة مؤشرات هي- 

الذين يشرتون العالمة املعنية مرة واحدة على األقل خالل الفرتة املعنية؛ ومعدل التغذية الذي يقيس احلصة اليت 

يها املشرتون للعالمة؛ ومعدل تعديل السعر الذي يقيس مشرتيات الصنف اليت جير إمجايلمتثلها العالمة يف 

ومنظمة األعمال اليت تشهد اخنفاضا يف حصتها السوقية . نسبة سعر العالمة إىل السعر املتوسط للصنف

فيمكن أن تكون : بالقيمة ميكن أن تقيس هذه املؤشرات حىت ميكنها الفرز بني عدة أسباب ممكنة لالخنفاض

أو أن ؛ )اخنفاض يف التوغل(قد خسرت بعض الزبائن

؛)فارق يف السعر(السعر قد اخنفض مقارنة باملنافسة أو أن ؛ )اخنفاض يف معدل التغذية(

األهداف هي ما
املتبعة؟

هل مت بلوغ هذه 
األهداف؟

أي قرار يتخذ؟؟ملاذا
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 نسب النفقات مقارنة إىل رقم األعمال، مثال النفقات اإلعالنية، الرتوجيية أو دراسات السوق مقارنة إىل

ألعمال؛رقم ا

التحليل املايل الذي يقيم رحبية االستثمارات واألصول املعبأة.

الرقابة على الربحية-2-2

منطقة جغرافية، و من أجل تعميق التحليل املايل، فإنه يتوجب على املنظمة قياس الرحبية حسب كل منتج، 

وهذا يفرتض وضع حماسبة حتليلية دقيقة من أجل ختصيص التكاليف املنفقة على  . قطاع زبائن، وكل قناة توزيعو 

وحسب احلاالت، يتم ختصيص التكاليف املباشرة املرتبطة بالنشاط فقط أو يتم توزيع . كل نشاط وحتديد رحبيته

وهذا النوع من التحليل ). التكاليف الكاملةطريقة (كل التكاليف بني مجيع األنشطة حسب مفاتيح توزيع حمددة 

تقليصه أو احملافظة عليه، أو أو يسمح بتحديد الرحبية لكل مكون نشاط ويساعد يف اختاذ قرار بشأن تطويره، 

جيعل هذه املوارد أكثر إنتاجية ه، وتقليص املوارد املمنوحة له، البحث عن زيادة رحبيته من خالل زيادة أسعار بيع

.نظمة للحصول عليها بأقل التكاليفأو تسعى امل

الرقابة على األداء-2-3

إذا كشف حتليل الرحبية بأن املنظمة قليلة الرحبية على مستوى بعض املنتجات أو األسواق، فإن الرقابة على 

بعض و . تنشيط املبيعات أو التوزيعأو اإلعالن، أو األداء تبني إذا كان هناك طرائق أكثر فعالية إلدارة قوة البيع، 

أنشأت ، (Danone, Johnson and Johnson, Dupont, General Foods)مثل ،منظمات األعمال

ويعمل حتت . التسويق من أجل الرقابة على تطور النفقات التسويقية والنتائج املتحصل عليهامنصب مراقب 

وم مبتابعة إجناز التوقعات فيما يتعلق بالرحبية، ويقيم إنتاجية ويق. سلطة الرقابة اإلدارية ولكنه متخصص يف التسويق

.
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الرقابة اإلستراتيجية من خالل المراجعة التسويقية -2-4

 .

.يعرف باملراجعة التسويقيةليها القيام بتحليل أكثر مشولية التسويقية حباجة إىل حتسني، فإنه يتوجب ع

االسرتاتيجيات وأنشطة و األهداف، و فحص شامل، ونظامي، مستقل ومنتظم للبيئة،: "واملراجعة التسويقية هي

1".التسويقية

:ويتضمن هذا التعريف أربعة عناصر أساسية، هي

تشهد صعوبات، ألنه إذا  املراجعة التسويقية تشمل مجيع األنشطة، وليس فقط تلك اليت :نطاق التغطية

كانت هذه هي احلالة، فإن املسؤول ال يكون لديه رؤية شاملة، واليت تؤدي إىل جتاهل األسباب احلقيقية 

مثال، معدل دوران عايل لقوة البيع، قد ال يعود إىل اإلدارة السيئة للبائعني، ولكن قد يعود للرتويج .للقصور

واملراجعة الشاملة وحدها هي اليت تسمح بتحديد اجليوب احلقيقية لعدم . أو املنتجات غري املالئمة) االتصال(

.الفعالية

املراجعة التسويقية جيب أن تتضمن تتابعا منظما من عمليات التشخيص حول البيئة، ونظام : النظامية

وعمليات التشخيص جيب أن تتمخض عن إعداد برامج أعمال . التسويق الداخلي واألنشطة املختلفة

.تصحيحية على املديني القصري والطويل، والقادرة على حتسني مستوى األداء الكلي

املراجعة التسويقية جيب أن جترى من قبل مصلحة مستقلة عن قسم التسويق، حىت تكون : االستقاللية

معرفة وينصح أيضا باللجوء إىل مستشار خارجي، ميتلك خربة واسعة يف املراجعة و . لديها املوضوعية الالزمة

.جيدة بالقطاع

1Kotler Ph., Keller K., Manceau D., Op. cit., p.731
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وهي مصدر إثراء . جيب إجراء املراجعة التسويقية بانتظام وليس فقط يف حالة وجود أزمة: االنتظام

وتقوم املراجعة التسويقية بفحص . باملعلومات ألي منظمة سواء كانت يف وضعية صعبة أو يف حالة ازدهار

:العناصر الستة األساسية لتسويق املنظمة، وهي

السياسية، و التكنولوجية، و االيكولوجية، و االقتصادية، و االجتماعية الدميوغرافية، (ة التسويقية البيئ- 1

).اجلمهورو املوردون، و الوسطاء، و املنافسة، و الزبائن، و األسواق، و الثقافية، و القانونية، و 

؛)اإلسرتاتيجيةو األهداف، و الرسالة، (البيئة التسويقية - 2

؛)العالقة مع األقسام واملصاحل األخرىو فعاليته، و اهليكل التنظيمي للتسويق، (منط التنظيم - 3

؛)عملية االبتكارو نظام الرقابة، و نظام التخطيط، و نظام املعلومات، (ت األنظمة واإلجراءا- 4

؛)حتليل اإلنتاجيةو حتليل الرحبية، (اإلنتاجية - 5

تنشيط و اإلعالن، و قوة البيع، و التوزيع، و مستويات األسعار، و املنتجات، (الوظائف التسويقية - 6

).العالقات العامة والتسويق املباشرو الرعاية، و املبيعات، 

بشكل يسمح بتحديد األهداف ) املدقق(وتبدأ املراجعة التسويقية مبقابلة معمقة بني اإلدارة العامة واملراجع 

والحقا، يتم مجع . ملعلومة، وشكل التقرير وفرتات التدقيقمصادر او مستوى التفصيل، و املضمون، و بدقة، 

واألشخاص . 

ني املوزعني أو الشركاء اخلارجيو الزبائن، و املستجوبني ال ينحصرون فقط يف أفراد املنظمة، ولكنه قد يشمل املوردين، 

ويقوم املراجع الحقا بإعداد تقرير الذي يكون موضوع نقاش معمق مع األشخاص ). وكاالت اإلعالن مثال(

.
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الخاتمة

تلبية حاجات إىل تعترب أن حتقيق أهداف املنظمة يتم من خاللالتسويق هو فلسفة أعمال ووظيفة يف املنظمة 
ولكن جناح املنظمة يف حتقيق هذه الغايات يتطلب. أخرى هلا تأثري على أداء املنظمة ورغبات الزبائن وأطراف

تبنيها للتخطيط االسرتاتيجي الذي يتم على ثالثة مستويات وهي املنظمة ووحدة األعمال اإلسرتاتيجية والوظيفة، 
، مث اخلطط اإلسرتاتيجية على أي أن التخطيط االسرتاتيجي يعين إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية على مستوى املنظمة

.مستوى وحدات األعمال اإلسرتاتيجية، مث اخلطط اإلسرتاتيجية الوظيفية مبا يف ذلك اخلطة اإلسرتاتيجية التسويقية

تسويقية بتحليل البيئة التسويقية الداخلية واخلارجية باالعتماد على نظام اإلسرتاتيجية الإعداد خطة ويبدأ 
والذي يتكون من نظام احملاسبة الداخلي ونظام االستخبارات التسويقية ونظام حبوث ،املعلومات التسويقية

.التسويق

التسويقية تقسيم السوق املستهدفة سواء كانت استهالكية اإلسرتاتيجيةوتتضمن اخلطوة التالية يف إعداد اخلطة
كلي باكتشاف جمموعة من القطاعات، ويسمح تقسيم السوق ال. أو صناعية باالعتماد على جمموعة من املعايري

اليت قد تستهدف املنظمة خدمة قطاع منها فقط أو عدد قليل من القطاعات أو استهداف مجيع القطاعات 
واخلطوة التالية لالستهداف . املكتشفة وذلك من خالل تطوير مزيج خاص بكل قطاع مستهدف من السوق

صفة أو خاصية أو أكثر اختيارائن املستهدفني، واليت تتضمن تتضمن حتديد مكانة ذهنية للمنتج يف أذهان الزب
مربرا هلم لشراء منتج املنظمة وتعد،واليت تكون مهمة للزبائن املستهدفني،

.عوضا عن باقي املنتجات املنافسة

واليت ،وانطالقا من املكانة الذهنية احملددة تقوم املنظمة بالتخطيط ملختلف اسرتاتيجيات املزيج التسويقي
املزيج التسويقي جيب أن ترتجم املكانة الذهنية اسرتاجتياتاملنتج، والسعر، والتوزيع والرتويج، أي أمجيع : تتضمن
.احملددة

تشكيلته، يتوجب على املنظمة اختاذ قرارات تتعلق خبصائص املنتج و املنتج، فانهبإسرتاتيجيةفيما يتعلق و 
كما أن لكل منتج دورة حياة هلا خصائص معينة، ؛)التجاريةةالعالم(تتعلق بالتغليف والتبيني والتعليم وقرارات

اتة، كما أن بقاء إسرتاتيجيةوتتطلب من املنظمة تبين 
اليت جيب عة من املراحل و عملية تتضمن جممإتباعاملنظمة ومنوها مرتبط بتطويرها ملنتجات جديدة، واليت تتطلب 

.جتنبا لتطوير منتج يكون فاشال بعد طرحه يف السوقعلى املنظمة اتباعها
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حتديد : يتم من خالل عملية تتضمن جمموعة من املراحل هيإعدادهافإن ،إلسرتاتيجية التسعريوبالنسبة 
هاية ، ويف النيم الطلب، مث تقدير التكاليف، وحتليل املنافسة، وبعدها اختيار طريقة للتسعرييأهداف التسعري، وتق

.حتديد السعر

التوزيع إسرتاتيجيةفهي تتضمن جمموعة من القرارات، حيث تتضمن واإلمدادالتوزيع بإسرتاتيجيةوفيما يتعلق 
وبعده حتديد أهداف التوزيع والقيود املتعلقة دراسة حاجات الزبائن، :جموعة من املراحل، واليت تشملاملرور مب

مث حتديد اخليارات املمكنة من حيث عدد الوسطاء والذي حيدد كثافة التوزيع وكذلك حتديد مسؤوليات بالتوزيع، 
يم اخليارات املتاحة للمنظمة ويف النهاية حتديد القناة أو القنوات يالتوزيع، مث تقاملنظمة ومسؤوليات الوسطاء بشأن 

وتتضمن .والوسطاء األكثر فعالية يف توزيع املنتج والرقابة على أداء هؤالء الوسطاء فيما يتعلق بتوزيع املنتج
.جلة الطلبياتإسرتاتيجية اإلمداد اختاذ قرارات تتعلق مبستوى املخزون والتخزين والنقل ومعا

واليت ،جمموعة من املراحلإتباعأيضا من املنظمة إعدادها يتطلب فإن،االتصالإلسرتاتيجيةأما بالنسبة 
اجلمهور املستهدف باالتصال، مث حتديد أهداف االتصال، وبعدها حتديد الرسالة اليت تريد املنظمة حتديد : تشمل

ت االتصال اليت جيب استعماهلا لنقل الرسالة، وبعدها حتديد موازنة إيصاهلا للجمهور املستهدف، مث حتديد قنوا
.ويف األخري قياس نتائج االتصال،االتصال، مث حتديد مزيج االتصال التسويقي

ويتطلب تنفيذ اخلطة التسويقية وضع اهليكل التنظيمي املالئم لتنفيذ هذه اخلط والذي يكون مبين على أساس 
.أو جغرايف، أو الزبونوظيفي، أو املنتج، 

الرقابة على اخلطة : ويتطلب تنفيذ اخلطة التسويقية الرقابة عليها، وذلك من خالل أربع أنواع من الرقابة وهي
.التسويقية السنوية، والرقابة على الرحبية، والرقابة على األداء، والرقابة اإلسرتاتيجية
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