
 03/11/3310                     -باتنة–جامعة الداج لخضر 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية والتسيير

 

 مسابقة االلتحاق بالدكتوراه

 تخصص اإلستراتيجية، التسويق واالتصال

 

 امتحان في مقياس التسويق األساسي

 

 

 

 السؤال األول:

 سة التوزيعيةالسيالتدديد فماهي المعايير التي يلجأ إليها بين قنوات التوزيع،  االختياريمكن للمنتج 

 المناسبة؟

 

 :السؤال الثاني

 أذكر أهم نماذج االتصال التسويقي موضدا المكونات األساسية لها.

 

  السؤال الثالث:

من المالدظ أن نسبة كبيرة من داالت فشل المنتجات الجديدة أو عدم تدقيقها النتائج المرجوة تعود في 

، كيف يمكن المفاضلة بين سياستي السعر المرتفع والسعر جانب كبير منها إلى أخطاء التسعير

 المنخفض؟

 

 

 

 

 مالحظة: المطلوب اإلجابة باختصار وفي نقاط محددة.

 

 لجنة االمتدان

 



 03/11/3310                     -باتنة–جامعة الداج لخضر 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية والتسيير
 

 مسابقة االلتحاق بالدكتوراه
 تخصص اإلستراتيجية، التسويق واالتصال

 
 اإلجابة النموذجية المتحان مقياس التسويق األساسي

 
 

 السؤال األول:
 يمكن للمنتج االختيار بين قنوات التوزيع، فماهي المعايير التي يلجأ إليها لتدديد السياسة التوزيعية المناسبة؟

 

 نقاط( 6) الجواب األول:

يقوم المسئولون بالبدث عن أفضل قناة توزيعية مناسبة ومالئمة وفيما يلي بعض العوامل التي يتبعها المنتج الختيار 
  لتوزيع منتجاته:الطريق المناسب 

 )نوع السوق، عدد العمالء المدتملين، التركيز الجغرافي، دجم السوق( االعتبارات الخاصة بالسوق -
  )سعر الوددة، الدجم والوزن، طبيعة السلعة(   بالسلعةاالعتبارات الخاصة  -
 الخدمة التسويقية المقدمة، توفر الوسيط المرغوب فيه() االعتبارات الخاصة بالوسطاء -
  )القدرة اإلدارية القدرة المالية( العتبارات الخاصة بالمؤسسةا -
 )عوامل اقتصادية، خصائص المنافسة، التشريعات والسياسات الدكومية( االعتبارات الخاصة بالبيئة -
 

 :السؤال الثاني
 أذكر أهم نماذج االتصال التسويقي موضدا المكونات األساسية لها.

 

 نقاط( 6) الجواب الثاني:

 االتصال التسويقي والمكونات األساسية لها: نماذج

 AIDAنموذج 

 
 

 نموذج التسلسل في التأثير

 
 
 

 نموذج التعود على اإلبداع

 
 

 نموذج االتصال

 
  السؤال الثالث:



من المالدظ أن نسبة كبيرة من داالت فشل المنتجات الجديدة أو عدم تدقيقها النتائج المرجوة تعود في جانب كبير منها 
 ، كيف يمكن المفاضلة بين سياستي السعر المرتفع والسعر المنخفض؟إلى أخطاء التسعير

 

 نقاط( 8) الجواب الثالث:

 المفاضلة بين قرارين هما: يمكن للمنظمة
  .ويتم، بموجب هذه السياسة، طرح السلعة بأعلى سعر ممكن سياسة السعر المرتفع أو سياسة قشط السوق: .1

 إن استخدام هذه الطريقة يوفر مجموعة من المزايا أهمها: 
  .توفير سيولة نقدية سريعة -
 تغطية التكاليف في أسرع وقت ممكن وإمكانية تخفيض السعر في المستقبل في دالة انخفاض الطلب.  -

 :وعلى الرغم من وجود هذه المزايا إال أن هذه السياسة لها عيوبها وتتمثل في
 .المنافسين لدخول السوقع العديد من يتشج -

 :شرطا هاما وهوتطبيق هذه السياسة ويتطلب 
هةام  ربةخ خةالل فتةرة زمنيةة مقابلة السعر المرتفع بجودة عاليةة ووجةود طلةب كةاف لتغطيةة التكةاليف وتدقيةق  -

  قصيرة.
 
  

ممكن وبمسةتو  السياسة طرح السلعة بأدنى سعر  وتعني هذه :النفاذ إلى السوقسياسة السعر المنخفض أو سياسة  .2
 . ع المنافسة لكسب أكبر دصة سوقية ممكنة وتدقيق دجم كبير في المبيعاتـأقل من مستو  أسعار السل

 :ومن مزايا استخدام هذه السياسة
  عدم تشجيع المنافسين لدخول السوق باعتبارها سوق غير مربدة. -

 عيوبها: ومن 
يمكةةن تبنةةي هةةذه السياسةةة فةةي دالةةة ارتفةةاع التكةةاليف ألسةةباب ال يمكةةن الةةتدكم فيهةةا )مثةةل المةةواد األوليةةة، اليةةد  ال  -

 العاملة...(.
 
 :شرطا هاما وهوتطبيق هذه السياسة ويتطلب 

 .تلبية ادتياجات السوق من هذه السلع بشكل مستمر ودائمبالمنظمة تقوم  أن -
 الطلب المرن.تطبق هذه السياسة على السلع ذات  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة االمتدان

 

 


