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 مفيؽم و تطؽر فمدفة التدؽيق:  السحاضرة األولى

 . مفيؽم التدؽيق: أوال

 تزسغ القيسة إلى العسالء مغ  التيمؤسدة كفق مجسػعة مغ اآللياتؿيعتبخ التدػيق كضيفة عسل ؿ      

 كلكغ أصبحت اإلنتاج،لع تعج مذكمة عالع اليـػ ىي  حيث ؛خالؿ الحاجات كالخغبات كمػاجية السشافدة

 . السدتيمظلمسؤسدة ك السشفعة بسا يزسغىحا السشتج تدػيق كيف يكػف في السذكمة 

إلى تيؽدور يعػد الفزل في أخح التدػيق عمى محسل مغ الججية كاألىسية : تعريف التدؽيق.1    

Theodore Levitt"لؽفيت
الحؼ يعتبخ أحج السشطخيغ األكائل في التدػيق، حيث أصبح ليحا الشذاط دكرا " 1

 .  1ىاما في التعخؼ عمى حاجات كرغبات الدػؽ 

 الحؼ يعشي الدػؽ، كىحا السرصمح مذتق " Marcatus" إف كمسة التدػيق مذتقة مغ السرصمح الالتيشي  

كفيسا يمي سػؼ نتصخؽ إلى مجسػعة مغ . 2التي تعشي الستجخ"  Mercari" بجكره مغ الكمسة الالتيشية

 :مختبة تاريخيا التعاريف

مجسػعة أنذصة األعساؿ التي تػجو اندياب الدمع  (: " 1960 )تعريف جسعية التدؽيق األمريكية - 

 .4" كالخجمات مغ السشتج إلى السدتيمظ أك السدتعسل

نطخة شاممة لكل عسميات السشطسة التي تتبشى فكخة إشباع حاجات  " Levitt"  (1960:)"تعريف لؽفيت - 

 .5"السدتيمظ عغ شخيق السشتج ك ليذ كأحج كضائف السؤسدة 

     يسكغ القػؿ أف فتخة الدتيشات اتدست بجخػؿ الخجمات ضسغ دائخة اىتسامات التدػيق، كمع نياية ىحا 

العقج أصبح التدػيق ييتع باألفكار كالقزايا كاألشخاص كسشتجات، كسا اتدع نصاقو ليذسل السشتجات غيخ 
 
 



 

الخبحية، ك يعتبخ ىحا االتجاه تحػال في الفكخ اإلدارؼ بذكل عاـ كالتدػيقي بذكل خاص، حيث أكؿ مغ نادػ 

 . كشخكائوPhilip Kotlerبو 

ىػ نذاط إنداني ييجؼ إلى إشباع الحاجات كالخغبات مغ خالؿ Kotler * ( 1979 ":)" تعريف كؽتمر- 

 . 6"عسمية التبادؿ 

ىػ فمدفة إدارية تقزي بأف يتع تػجيو نذاشات السشطسة نحػ تحقيق حاجات  " (:1995) كؽتمرتعخيف- 

 .  9"السدتيمكيغ كػسيمة أساسية لتحقيق أىجاؼ السشطسة ك ذلظ ضسغ نطاـ متكامل لألنذصة التدػيقية

 كالتدػيقي كالتي تخكد عمى ، اإلدارؼ ،كمع ضيػر السدؤكلية االجتساعية ك التي تعتبخ تحػال في الفكخيغ   

 كتحقيق أىجاؼ السشطسة تغيخ تعخيف ،االىتساـ بخفاىية السدتيمظ كالسجتسع في األجل القريخ ك الصػيل

. التدػيق ليكػف أكثخ شسػلية مغ التعاريف الدابقة

عمى أنو السيكانيـد االقترادؼ كاالجتساعي الحؼ مغ خاللو " فعخؼ التدػيق ضسغ السدؤكلية االجتساعية بأنو

 .10" لحلظ أساليب اإلنتاج كتبادؿ الدمعمدتعسميغ يذبع األفخاد كالجساعات رغباتيع كحاجاتيع 

البعج االجتساعي كبعج : مغ خالؿ التعاريف الدابقة ندتشتج أف ىشاؾ ثالثة أبعاد لمػضيفة التدػيقية ك ىي

 . كبعج السشطسة ك التي تزسغ لػضيفة التدػيق الذسػلية ك التكامل،العسالء

يعتسج عمى الجراسة العمسية  لتدػيقا حيث إف (السشتج كالسدتيمظ)تزع كال مغ فالعسمية التدػيقية      كعميو 
iكالستسثمة في االستسخارية كالشسػ كالخبح،  مغ خالؿ ،لخغبات السدتيمكيغ كيدسح لمسؤسدة بتحقيق أىجافيا 

 .إشباع كإرضاء حاجات كرغبات السدتيمكيغ بسجسػعة مغ السشافع السقجمة عغ شخيق السديج التدػيقي

 يعتبخ التدػيق نطاما متكامال، تتفاعل فيو جسمة مغ االنذصة لتحقيق ىجؼ :أىسية التدؽيق . 2   

  كتػزيع الدمع كالخجمات لمسدتيمكيغ الحالييغ كالسختقبيغ، كليحا يشطخ لمتدػيق ،التخصيط، التدعيخ، التخكيج



 

كعميو فاف أىسية . بأنو بسثابة كسيمة الخبط بيغ السؤسدة كبيغ السجتسع مغ خالؿ االسػاؽ التي تخجميا

: 11التدػيق تتجمى فيسا يمي

 السداىسة في تحجيج الصمب الستعمق بسجسػعة مغ السدتيمكيغ عمى سمعة اك خجمة ما؛- 

يداعج التدػيق في صياغة االستخاتيجيات ك البخامج  الالزمة لتػفيخ السشتجات تمبية الحاجات السحمية - 

 كالجكلية؛

خمق السشفعة الذكمية لمدمع عغ شخيق إبالغ إدارة اإلنتاج أك الترسيع بتمظ الخغبات كالحاجات السصمػبة - 

 مغ شخؼ السدتيمظ سػاء تعمق األمخ بالذكل أك الجػدة أك التغميف؛ 

 فالذيء البالغ االىسية ىػ كػف كجػد نذاط تدػيقي عمى مدتػػ ؛خمق العجيج مغ فخص التػضيف- 

السؤسددة يتصمب تػضيف عساؿ ذكؼ كفاءة عالية كتجريب متخرز كل في مجالو في عجة مجاالت مختمفة 

  ؛12قج ال يقترخ فقط عمى السياديغ الخاصة

اف كضيفة التدػيق تيتع اساساُ بتحميل كتخصيط كتشفيح رقابة االنذصة السختمفة لتخصيط السشتجات كالتدعيخ - 
ىجاؼ كل مغ االفخاد أكالتخكيج كالتػزيع لمدمع كالخجمات، بيجؼ تحقيق التبادؿ القادر عمى اشباع 1

   ؛13كالسشطسات، حيث يداعج التدػيق عمى االبتكار ك التججيج كزيادة رفاىية السجتسع

  : 14كحلظ التدػيق يداعج عمى تحقيق جسمة مغ السشافع كسا يمي

 تػفيخ الدمع كالخجمات لمسدتيمكيغ في االمكشة السالئسة ؛ :السشفعة السكانية -

  تػفيخ الدمع كالخجمات لمسدتيمكيغ في االكقات السشاسبة؛:السشفعة الزمانية -

 كالتي تتسثل في القيسة العاشفية كالشفدية التي يحذ بيا مدتيمكسا عشج حرػلو عمى :السشفعة الرمزية -

 سمعة تحقق لو االشباع ك الخضا؛ 
 
 



 

 تتسثل في حيازة الدمع مغ السشتج لمسدتيمظ؛ :السشفعة الحيازية -

. حيث اف تػفخ السعمػمات حػؿ السشتجات تجعميا ذات فائجة بالشدبة لمسدتيمظ: مشفعة السعمؽمات -

  :  ك التي يسكغ تمخيريا في الشقاط االتية:أىجاؼ التدؽيق.3  

  :15 تتسثل فيسا يمي:األىجاؼ الكسية. 3-1      

تحجد ىشا مجسػعة األىجاؼ البيعية التي تختمف حدب شبيعة مشتجات : األىجاؼ الستعمقة بحجع السبيعات- 

رقع السبيعات اإلجسالي : السؤسدة كاحتياجاتيا، كشبيعة نطاـ التػزيع، كشبيعة األسػاؽ السدتيجفة، كمشيا

. الستػقع كالسصمػب تحقيقو خالؿ فتخة معيشة، كرقع السبيعات السدتيجؼ لكل مشصقة جغخافية

يقرج بيا الفخؽ بيغ حجع معيغ مغ السبيعات كالتكاليف السشفق عمييا : األىجاؼ الستعمقة بحجع األرباح- 

. لتحقيق ىحا الحجع مغ السبيعات

يتسثل اليجؼ الكسي ىشا في مشاضمة السؤسدة لديادة عجد األفخاد الحيغ : األىجاؼ الستعمقة بالرػرة الحىشية- 

  .كصمتيع الرػرة الحىشية السحببة ليع

تحجد ىحه الحرة كيجؼ عمى مدتػػ الدػؽ الكمي أك : األىجاؼ الستعمقة بحرة السؤسدة مغ الدػؽ - 

. السدتيجؼ أك عمى مدتػػ كل سػؽ مغ األسػاؽ السدتيجفة أك عمى مدتػػ مشاشق معيػشة

 في حجكد إمكانياتيا كاالجتساعية تحقق السؤسدة األىجاؼ اإلندانية :االجتساعيةاألىجاؼ . 3-2      

 الشذاط التدػيقي عمى " لمتدػيق يجعػا إلى أف يعسل االجتساعيكحدب شبيعة نذاشيا كقجراتيا، كالسفيـػ 

إشباع حاجات السدتيمظ كتحقيق رضاه بسا ال يتعارض مع الرالح العاـ لمسجتسع ككل، أؼ األخح بسبجأ 

 .16"الرالح العاـ في اإلعتبار

  :17 في اآلتي لمتدػيقتحرخ األىجاؼ الشػعية  :(الؽصفية)األىجاؼ الشؽعية . 3-3      

 ؛إيجاد السدتيمظ الحؼ يخغب بذخاء كاقتشاء الدمعة أك الخجمة- 



 

 ؛إشباع حاجات كرغبات السدتيمظ مغ خالؿ دراسة سمػكو كالعػامل السؤثخة في عسمية اتخاذه لقخار الذخاء- 

السحافطة عمى السدتيمظ كإقشاعو بأف الدمعة أك الخجمة السقجمة ىي األفزل كاألقجر عمى إشباع حاجاتو - 

 ؛كرغباتو في ضػء ضخكفو كإمكانياتو

 .تحقيق القشاعة كالػالء لجػ السدتيمكيغ لمدمعة أك الخجمة كبشاء عالقة دائسة معيع- 

 في العسمية التدػيقية حيث األساسية نجج بأف السدتيمظ ىػ  الحمقة أىجاؼ مغ ذكخه كمغ خالؿ ما تع 

، (إلخ...البحث عشو كإيجاده، كدراسة حاجاتو كرغباتو كذكقو، كدخمو)تتسثل نقصة البجاية في العسل التدػيقي 

.    نقصة الشياية فتتسثل في الخضا ك الػالءأما

 : 18لكي تكػف عسمية التدػيق يجب تػفخعجد مغ العشاصخ كىي : العشاصر االساسية لمعسمية التدؽيقية. 4

 السفيـػ األساسي، كالسحخؾ الفعمي  لمعسمية التدػيقية فإلنداف لجيو العجيج مغ كىي: الحاجات. 4-1      

الحاجات يدعى إلى إشباعيا، كتعخؼ الحاجة بأنيا  الذعػر بشقز ما ذك قيسة ك مشفعة لجػ السدتيمظ أك 

الصعاـ  ) األساسيةشعػر بالحخماف كتذسل الحاجات شيء ما يدعى الفخد إلى إشباعو كميا أك جدئيا،  أك ىػ 

 (.التعبيخ عغ الحات ) كحاجات شخرية  (لحبا كاالنتساء) كحاجات اجتساعية  (كاألمغكالسمبذ 

ك ىي درجة متقجمة مغ الحاجات، كتسثل الػسائل التي يمجأ الييا الفخد الشباع : الرغبات. 4-2        

حاجاتو فسثال ضيػر حاجة الجػع تتبعيا ضيػر الخغبة في تشاكؿ الصعاـ، ك تتاثخ بذكل كبيخ بثقافة االفخاد 

 كتذكل بثقافة الحاجة يدتخجـ لمتعبيخ عغ الحؼ الذكل ك كخالصة يسكغ القػؿ أف الخغبة ىي كشخرياتيع، 

 .الفخد كصفاتو الذخرية

كػف ؼلكسيات التي با ، حٌث ٌمكن التعبٌر عنههو تدعٌم الرغبات بالقوة الشرائٌة: الطمب. 4-3

السدتيمكػف مدتعجيغ كقادريغ عمى شخائيا مغ الدمعة خالؿ مجة زمشية معيشة عشج مختمف األثساف السحتسمة 

 ،كيسثل الصمب الصخؼ األكؿ في الدػؽ، حيث يقػـ السدتيمظ بصمب كشخاء الدمع كالخجمات السختمفة. لمدعمة



 

كيقـػ السدتيمظ بػضع ججكؿ شمب خاص بو يػضح الكسيات التي سيقـػ السدتيمظ بذخائيا مقابل كل سعخ 

 كالقجرة عمى كاإلرادةالخغبة يعبخ عغ  الصمب فاف، كعميو 19 كيدسى ىحا بججكؿ الصمب،محتسل ليحه الدمعة

 كالخجمة، كسا،  الدمعة في السدتيمظيجب أف يخغب    يتػاجج الصمبلكيلحا، . الخجماتشخاء إحجػ الدمع أك 

 السػارد السدتيمظأف تتػفخ لجػ الخجمة، كيجب أف يكػف لمسدتيمظ القجرة عمى اتخحا القخار شخاء الدمعة أك 

 .السشتجاتلذخاء 

 بسا أف ىشاؾ حاجات ك رغبة في الذخاء، كالقػة الذخائية فال بج مغ كجػد :السشتجات. 4-4 

 . السشتجات الالزمة لتحقيق عسمية الصمب

كتسثل كحجه القياس التدػيقيو، فيعتبخ التبادؿ جػىخ العسمية التدػيقية   :التبادل والسعامالت. 4-5        

كىػ الصخيق الصبيعية لإلشباع الحاجات كالخغبات ك يتع التبادؿ عغ شخيق تقجيع السؤسدة لدمعة أك خجمة أك 

فكخة معيشة مقابل الحرػؿ عمى شيء ذك قيسة مثل الشقػد، أما السعامالت فيي الػحجة األساسية إلتساـ 

  .العسمية التبادلية، كىي القيسة التي يحرل شخفي التبادؿ

 احتٌاجاتهم  فً عن مجموعه العمالء الحالٌٌن والمرتقبٌن الذٌن ٌشتركون عبارة :األسؽاؽ. 4-6

  . حاجاتهمإشباع من ٌمكنهم الذيمنتج لل

 التطؽر التاريخي لمتدؽيق تطىر و َشأة  :ثانيا

إلى أف أكؿ ضيػر لمتدػيق يعػد إلى القخف الدابع عذخ، كفي حػالي " داركخ"نقال عغ " كػتمخ" يذيخ 

 .اليابانية بإقامة أكؿ محل تجارؼ في شػكيػ" ميديػؼ " قامت عائمة 1650سشة 



 

 كبجاية مغ ىحا التاريخ بجأ بخكز ما يدسى بدياسات ترسيع السشتجات كتشسية السػارد الالزمة لإلنتاج، 

ال تدأؿ، اشتخ مشا كإذا لع : كضيػر إعالنات غخضيا يكسغ في محاكلة جحب السدتيمظ عمى سبيل السثاؿ

 .تخض بسا نقجمو يسكشظ استخداد نقػدؾ

أيزا بأف الغخب لع يعخؼ شيئا عغ التدػيق إال في مشترف القخف التاسع عذخ " ردارؾ" كسا يخػ 

أكؿ مغ أشار إلى التدػيق بأنو القمب الشابس " سيخكمج ماكػرسيظ"العالسية، كيعتبخ " ىارفيدتخ"عمى يج شخكة 

يعػد تصبيقو كالعسل بو عمى مدتػػ الحاجات بجاية مغ جامعة " التدػيق"لمسشطسة، كسا أف اصصالح 

قاـ بتجريذ أساليب " بتمخ"، كسا أف " تدػيق السشتجات"في أكائل القخف العذخيغ باسع مقياس " بشدمفانيا"

 ".كيدكشدػف " في جامعة 1910التدػيق في عاـ 

في أكائل " بحػث التدػيق"ك" قدع التدػيق" أما فيسا يخز مشطسات األعساؿ فقج ضيخ أكؿ مفيـػ 

 كذلظ تحت اسع 1911في عاـ " بحػث التدػيق"بإنذاء " Curtisكيرتس "القخف العذخيغ حيث قامت شخكة 

 شخعت السشطسات الرشاعية كالتجارية في إدراؾ أىسية التدػيق 1917، كبجاية مغ عاـ "البحث التجارؼ "

 .بسياديشو الستعجدة

لقج اىتع رجاؿ األعساؿ كاإلداريػف في البجاية بػضيفة اإلنتاج باعتبارىا الػضيفة الحيػية التي تزسغ  

 محققة بحلظ ، كػنيا تدسح بتحػيل السػاد األكلية إلى مشتجات سخعاف ما تستريا األسػاؽ،لمسؤسدة بقاءىا

أرباحا شائمة ألرباب األعساؿ؛ غيخ أف االىتساـ بػضيفة اإلنتاج عمى مدتػػ السؤسدة كػضيفة ذات أكلػية 

أيغ تحػلت ، 1929 االقترادية العالسية األزمة لو نتائج سمبية تجدجت في الػاقع مع فدكف بقية الػضائف كا

أنطار اإلدارييغ كالسديخيغ نحػ االىتساـ بػضيفة البيع نتيجة لتكجس مشتجات السؤسدة كعجـ قجرتيا عمى 

 كبانتذار األفكار العمسية كتصػر السفاىيع اإلدارية ،ترخيف سمعيا في ضل انخفاض الصمب كانكساش األسػاؽ



 

 لع يعج الذغل الذاغل ألصحاب السؤسدات كيفية اإلنتاج أك ترخيف السشتجات كإنسا كيفية ،كأساليب التدييخ

 .إرضاء رغبات السدتيمكيغ كتمبية احتياجاتيع

 ككيفية تبمػره في مفيػمو السعاصخ إلى ،تقديع التصػر التاريخي لمتدػيق  بشاءا عمى ما تقجـ، يسكغ 

 : مخاحل أساسيةخسدة

 اىتع أرباب األعساؿ في د كلق، ضيخ ىحا السفيػـ بطيػر الذخكات الرشاعية :اإلنتاجاالىتسام بمرحمة  .1

 ليحا الدبب لع تجج السؤسدات صعػبة في بيع اىحه السخحمة باإلنتاج الػفيخ نطخا التداع حجع الصمب، كنطخ

كلع تيتع بفكخة القخب مغ األسػاؽ كالبحث عشيا بقجر ما اىتست بالقخب مغ مرادر السػاد األكلية  تشتجو، ما

 ؛24كالصاقة

 اإلدارييغ عليحا الغخض نجج أف السشطػر التدػيقي لع يحع بأؼ أىسية خالؿ ىحه السخحمة، القتشا 

 ،الرشاعييغ أف السذكل الحؼ كانت تتخبط فيو السشطسة الرشاعية ىػ كيفية اإلنتاج بكسيات كبيخة كبأقل تكمفة

 كىكحا نجج أف اىتساـ السديخيغ ،ف مذكل التدػيق غيخ مصخكحإ كبالتالي ؼ،عمى اعتبار أف الصمب كاف مختفعا

مو مغ خالؿ إخزاعو لسبادغ ؼكأرباب األعساؿ آنحاؾ كاف مشربا عمى السحيط الجاخمي لمسؤسدة ككيفية تشع

ىحه األخيخة التي اعتبخت كشطاـ مغمق يتستع باستقاللو عغ  عسمية تكػف ليا نتائج إيجابية بالشدبة لمسؤسدة،

 .السحيط الخارجي ميسميغ بحلظ دكر السحيط في حياة السؤسدة

 يفتخض ىحا السفيـػ أف السدتيمظ يفزل السشتجات التي تقجـ أفزل :السفيؽم الدمعي  مرحمة . 2 

جػدة أك أداء يعشي التخكيد عمى جػدة مشتجات السؤسدة ك ىحا التػجو يقػـ عمى أساس التخكيد عمى الدمعة 

الدمعة الجيجة )كىشاؾ شعارات مصخكحة ىي ، أكثخ مغ التخكيد عمى حاجات السدتيمظ ك محاكلة إشباعيا

فيحا ما يجفع السجيخ القياـ بجيج أكبخ مغ أجل تحديغ نػعية السشتجات باستسخار ؛ (تبيع نفديا دكف تدػيق



 

كيكػف ذلظ بالتخكيد عمى الترسيع، التغميف العخض مغ خالؿ قشػات التػزيع لجحب انتباه السدتيمظ ك إضيار 

. الدمعة عمى أنيا ألفزل

أزمة ) 1929ضيخ ىحا السفيـػ بعج األزمة االقترادية  (:1950-1930) السرحمة البيعية .3       
 : 25مايمي بت تسيد،حيث(الكداد االقترادؼ نتيجة الخكػد االقترادؼ الحؼ أصاب العالع 

 .استفحاؿ ضاىخة البصالة كتقمز القجرة الذخائية لمسػاششيغ انخفاض السجاخل الػششية،   -
 .انخفاض حجع االستثسار تخاجع أسعار السشتجات الرشاعية،  -
 عمى أساس أف السدتيمكيغ إذا ما تخكػا ألنفديع فإنيع عادة لغ يذتخكا القجر البيعيكيقـػ السفيـػ  

 . تقـػ ببحؿ جيػد في مجاؿ البيع كاإلعالفأف كبالتالي عمى الذخكة ،الكافي مغ مشتجات الذخكة

 كيدسي  ،لقج بخز ىحا السفيـػ عقب نياية الحخب العالسية الثانية ( :1950بعج  )السرحمة التدؽيقية.4       
لقج ساعج عمى ضيػر ىحا السفيـػ الستكامل لمتدػيق كالحاجة ، كبعس السشطخيغ ىحه الفتخة بعرخ التدػيق

 كاف ليا األثخ الكبيخ عمى ، كعػامل كمتغيخات معيشة،السمحة إليو ما تسيدت بو تمظ الفتخة مغ خرائز
كعمى اإلشار االجتساعي كالدمػكي أك الشسط االستيالكي لألفخاد كعمى السػقف كسا كنػعا، الشذاط اإلنتاجي 

كىي الفتخة التي تسيدت بالتعاكف بيغ أمخيكا كأكربا بإعادة بشاء ما حصستو  ،مؤسداتالتشافدي كالتدػيقي بيغ اؿ
 كبعجد محىل كخالؿ فتخة ،الحخب؛ فأقيست السرانع كالسذخكعات الزخسة عمى أحجث الصخؽ كالػسائل

تجمت كضيفة التدػيق عمى مدتػػ السؤسدة في ، حيث 26جيدة، كسخ ذلظ االكتذافات العمسية السحققة ك
ميسة التػجيو كالخقابة عمى جسيع كضائف السؤسدة األخخػ مغ مذتخيات السػاد إلى اإلنتاج إلى اإلعالف إلى 

التي اعتبخ  ىيؼ، ك فييا السفيـػ التدػيقي بذكمو الحقيقجمىكتعتبخ  ىحه السخحمة ىي السخحمة التي ت، البيع
 . لجػ السؤسدةا رئيديا كالخبح ىجؼ،فييا السدتيمظ سيج الدػؽ 

ىػ ذلظ السفيـػ السختبط بتخصيط االجتساعي إف مفيـػ التدػيق  : ؽيسؽتالسفيؽم االجتساعي لل.5      
ككحلظ الدعي إلى تحقيق  ق نذاط السؤسدة لتحقيق ىجؼ إشباع احتياجات كرغبات السدتيمظ الشيائي،ؼجتػك

األرباح الستػازنة مع مخاعاة مرالح السدتيمظ كالسدتػيات االجتساعية لمسؤسدة تجاه السجتسع أكالسحيط الحؼ 
 :27السفيـػ التدػيقي االجتساعي يقـػ أساسا عمى ثالثة عشاصخ أساسية تتجمى فيسا يمي ، حيث اف تشذط فيو

  ؛(غاياتيا )السؤسدة مغ حيث أرباحيا كآفاقيا 



 

 تحقيق كإشباع رغبات كحاجيات السدتيمظ؛ 

 السجتسع كاىتساماتو. 

 إذ يقػـ ىحا السفيـػ عمى فكخة أساسيا إيجاد نػع مغ التػافق كاالندجاـ بيغ السدؤكلية االجتساعية 
لمسذخكعات كبيغ ما يخمي إليو السفيـػ الحجيث لمتدػيق كىػ إشباع حاجات كرغبات السدتيمكيغ، حيث 

ييجؼ الجكر االجتساعي لمتدػيق إلى ضخكرة العشاية بتػفيخ الحياة األفزل لمسدتيمظ مغ خالؿ تقجيع الدمع 
 .كالخجمات السشاسبة كالحفاظ عمى البيئة مغ التمػث
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 البيئة و اإلدارة التدؽيقية: السحاضرة الثانية 

 .البيئة التدؽيقية: أوال

       إن من المهام األساسٌة لمدٌر التسوٌق فً المؤسسة فهم البٌئة التسوٌقٌة، وتحلٌلها، والتكٌف        

معها، فرسم اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة ٌتطلب التوفٌق بٌن متطلبات البٌئة وقدرات المؤسسة، وفهم مدى تأثٌر 

عوامل البٌئة التسوٌقٌة، فً اختٌار اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة المناسبة، وٌتفاوت تأثٌر، وأهمٌة هذه العناصر من 

 .مؤسسة إلى أخرى

لقج اختمف الكّتاب كالباحثيغ حػؿ تعخيف محجد لمبيئة، كذلظ يعػد إلى شجة التعقج،  :تعريف البيئة. 1
كالتجاخل في مكػناتيا كسا أف محاكلة إعصاء تعخيف محجد لمبيئة، إّنسا يعكذ كجية نطخ الذخز الحؼ يقػـ 

:   بالجراسة كفقًا لمطخكؼ السحيصة بيا كاألىجاؼ التي يدعى لتحقيقيا، كمغ بيغ ىحه التعاريف نجج

البيئة ىي اإلشار العاـ الحؼ تتحخؾ فيو السؤسدة، كتتعامل معو لتحقيق أىجافيا، كتذسل كل مغ تتعامل  - 
 :كتشقدع الى  . 1معو السؤسدة مغ مػرديغ كزبائغ كمشافديغ

 
كتتكػف البيئة الكمية مغ البيئة التكشػلػجية، البيئة االقترادية، كالبيئة الجيسػغخافية :  البيئة الكمية:أوال       

: كاالجتساعية، كالبيئة الدياسية كالقانػنية، كالبيئة الصبيعية
 
 

ما ىي االختخاعات التكشػلػجية األساسية في االتراالت ؟ ككيف ستؤثخ :  ك تعمق بػػ :البيئة التكشؽلؽجية- 
عمى السؤسدة؟ كما ىػ الجكر الحؼ يسكغ أف تمعبو السؤسدة في ىحه السجاالت؟ كيجب عمى السؤسدة 

 .االىتساـ بالتغيخات كالتحجيات التكشػلػجية، مغ أجل اإلحاشة بستصمبات التدػيق
كىي تسثل الحالة االقترادية، التي يػجج عمييا السجتسع، كتذسل التغيخات االقترادية : البيئة االقترادية- 

 .السحمية أك الجكلية
 حيث تختمف البيئة االجتساعية مغ بمج آلخخ، كعمى السؤسدة أف تأخح ىحه :البيئة الجيسغرافية واالجتساعية- 

. التغيخات بعيغ االعتبار



 

  كتتسثل في شبيعة الشطاـ الدياسي في الجكلة، أما القانػنية فتتسثل في القػانيغ :البيئة الدياسية والقانؽنية- 
. السػجػدة كالتي تشطع الحياة االقترادية

كىي تسثل تػفخ العػامل الصبيعية، مثل السػاد األكلية، كالصاقة، كالقػانيغ السعجة لحساية  :البيئة الطبيعية- 
 .البيئة

  كىي البيئة األكثخ التراقا بالسؤسدة، كتتكػف مغ السشافدة، كجسعية حساية :البيئة الجزئية.2        
 .السدتيمظ، كالسػرديغ، كالػسصاء

  تعبخ السشافدة عغ ذلظ الرخاع الحؼ يحجث بيغ السشتجيغ لمدمع، كالخجمات في ميجاف نذاط :السشافدة- 
 .معيغ، مغ أجل الحرػؿ عمى أرباح أكثخ، أك تػسيع حرتيع الدػقية

 كىي جسعيات يؤسديا السدتيمكػف، لمجفاع عغ حقػقيع، كحساية أنفديع مغ :جسعيات حساية السدتيمغ- 
 .تعدف السشتجيغ

ىع األشخاص الحيغ يقػمػف بجمب السػاد األكلية، كما تحتاجو السؤسدة لزساف سيخكرتيا : السؽردون - 
. اإلنتاجية

 ىع السؤسدات التي تتعامل معيا السؤسدة، مغ أجل تخكيجيا كبيعيا، أك تػزيعيا لدمعيا عمى :الؽسطاء- 
 .السدتيمظ، كيسكغ أف نزع إلييا السؤسدات السالية التي تسػؿ السؤسدة بسا تحتاجو مغ قخكض

تعتبخ البيئة التدػيقية أحج مػارد السؤسدة األساسية لتدكيجىا  :تعريف البيئة التدؽيقية وأىسيتيا
بالسعمػمات، لرياغة اإلستخاتيجية التدػيقية، فمحلظ يسكغ القػؿ أف تحميل البيئة التدػيقية تكتدي أىسية 

 .قرػػ، نطخًا لسا تػفخه ليا مغ مػارد معمػماتية، فسا السقرػد بالبيئة التدػيقية كما ىي أىسيتيا؟
: 6تػجج بعس التعاريف التي يسكغ أف نػردىا لمبيئة التدػيقية: تعريف البيئة التدؽيقية. 3-1      
البيئة التدػيقية مجسػعة مغ الستغيخات الخارجية، التي تؤثخ عمى كفاءة اإلدارة التدػيقية، كتدتػجب   - 

 نالحع أف ىحا التعخيف يخكد عمى البيئة الخارجية ،القياـ باألنذصة، كالفعاليات إلشباع رغبات السدتيمكيغ
. فيي رؤية لعالقة السؤسدة بالعػامل الخارجية

 تتسيد البيئة التدػيقية بالعجيج مغ الخرائز مشيا التعقج، كعجـ :خرائص البيئة التدؽيقية. 3-3   
:  10التأكج، كاإلعتسادية، كالعجائية، كالتشػع، حيث سػؼ نػردىا كسا يمي 

 مغ مسيدات البيئة التدػيقية أنيا مخكبة، كمتجاخمة بحيث يرعب الفرل بيغ األجداء السكػنة ليا :التعقج- 
. فسشيا ما ىػ مؤثخ مباشخ كالبيئة التشافدية، أك غيخ مباشخ كالسؤثخات الستعمقة بالستغيخات الػششية كالجكلية



 

 دراسة البيئة؛ إاّل أف الحالة التي الخئيدية فييسكغ اعتبار خاصية عجـ التأكج مغ الستغيخات : عجم التأكج- 
تحجيج احتسالية كقػع الحجث الفتقاره إلى السعمػمات عغ العػامل، كالستغيخات  يرعب فييا عمى متخح القخار

.  البيئية السحتسمة في ضخكؼ الصمب كالعخض، أك كمييسا
مغ صفات البيئة العجائية قمة السػارد كعجـ قبػؿ العسالء لسخخجات السؤسدة، حيث تذتج : العجائية- 

السشافدة بيغ السذتغميغ في ىحه الرشاعة، عكذ البيئة اليادئة حيث تكػف البيئة غشية بالسػارد، كيديل 
. الحرػؿ عمييا، كسا تقل السشافدة بيغ أشخاؼ الرشاعة

تذيخ االعتسادية إلى أف اشتخاؾ السؤسدات في السػارد الشادرة، يتختب عشو عالقة االعتساد : االعتسادية- 
.  الستبادؿ

. يذيخ تشػع العػامل البيئية إلى كجػد تفزيالت كمصالب متسايدة لكثيخ مغ العسالء: التشؽع- 
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 استراتيجية السشتج: السحاضرة الثالثة

مكانة جػىخية في العسمية التدػيقية لحا يعسل رجاؿ التدػيق عمى ترسيع سياسة ذك لسشتج   يعتبخ ا

كتحتػؼ سياسة  لمسشتجات تزسغ اكتفاء السدتيمظ أك مخكنة أكبخ لمسؤسدة في التدعيخ كالتخكيج كالتػزيع،

أنػاعو كمفيـػ دكرة حياتو كسا سشبيغ أىع األنذصة الستعمقة بو مغ  ،قـمفيػ, السشتج عمى جػانب عجة أىسيا

نجاح أك إكسشعالج أيزا فكخة التخصيط لمسشتج الججيج كسا سشبيغ أسباب أك عػامل   تخميد كضساف كتغميف

 .  ىحه الفكخةفذل

 في نطاـ التدػيق التقميجؼ كانت السؤسدة تفخض شخكشا عمى السشتج خاصة بيا؛ لكغ : تعريف السشتج 1

ما : بيتخ دراكخ "التدػيق السشصقي الحجيث تحػؿ نحػ فخض السدتيمظ شخكشو كنجج في ىحا الدياؽ ما قالو 

كلػ السؤسدة في إنتاجو ليذ باألىع؛ بل ما ىػ حاسع كقاشع ىػ ما يفكخ السدتيمظ في اقتشائو، ؤيفكخ مذ

 . 1ألنو مبجؤه الذخري لمقيسة التي ييجؼ إلييا مغ خالؿ ىحا السشتج 

مجسػعة الرفات السمسػسة كغيخىا بسا في ذلظ العبػة كالمػف " كمغ ىشا يسكغ تعخيف السشتج بأنو 

كالدعخ كسسعة، كمكانة كل مغ السؤسدة السشتجة، كالبائع، كخجمات السشتج كالبائع التي يقبميا السذتخؼ 

 .2" كعخض مدبع لمحاجة 

ىػ أؼ سمعة أك خجمة تشتج عمى نصاؽ كاسع مغ قبل شخكة أك مرشع بكسيات محجدة، ك مغ :   السشتج 

األمثمة عمى الخجمات نصاؽ الفشادؽ ك مغ األمثمة عمى الدمع أجيدة الحاسػب، في ىحا اإلشار فإف السشتج قج 

. 3يكػف في صػرة سمعة  أك خجمة  أك فكخة  أك أؼ تخكيبة تجسع بيشيع

  . العسالءاحتياجات إشباع قادر عمى شيء بأنو أؼ السشتجيسكغ أف يعخؼ ك عميو 

 إف السدتيمظ تتجاذبو األذكاؽ كالسيػؿ كالجػانب الخمدية أك القيسة الخمدية :السحتؽى الرمزي لمسشتج. 1-1   

كما يخيج اقتشاءه كمثاؿ ذلظ الديارة، إذ نجج كال يفزل نػعا معيشا ألنو يخمد لو شيء شخري، قج تخمد 



 

الحخية لجػ البعس كلمسغامخة لجػ البعس اآلخخ كتقميز السدافات كاحتػائيا ، كلكغ عمى ىحا ال يجب 

االعتقاد بأف السبجأ الخمدؼ لمسشتج مختبط فقط بسا ىػ مبتجع كغالي، كإنسا ىػ متعمق بشطخة السدتيمظ كفكختو 

الخاصة حػلو، كعمى ىحا نخمز إلى أف السشتج جسمة السشافع السادية مثل الخرائز السكػنة لمسشتج كالسشافع 

 كاستخجامو لمسشتج، أؼ  ىػ مديج مغ الرفات السادية قالديكػلػجية التي يحرل عمييا السدتيمظ باقتشاغ

 .الخ.... كغيخ السادية التي تذسل الغالؼ، الحكؽ، الذكل ك المػف، االسع ك الذيخة

سياسة اؿعمى عكذ ما يطغ البعس أحيانا عجـ السعخفة الرحيحة ب:  السشتجأىسية سياسة.  1-2

 :4التدػيقية فإنيا عسػما السكػف الخئيدي لإلستخاتيجية التدػيقية حيث تدتقي أىسيتيا مغ خالؿ سببيغ

 الحؼ ال يجج إقباال مغ أف  بسعشى ديئ األكؿ كىػ األكثخ صعػبة، كالستسثل في إيجاد أحدغ سػؽ لمسشتج الخ -

، ف اإلشيار، اإلعالت شخؼ السدتيمظ تقػؿ التجخبة بأنوُ إذا ما كاف  غيخ مخغػب فيو كردؼء فإف مجيػدا

 ؛كالبيع لغ تكػف مججية

ىػ أف الدياسة التدػيقية أحيانا تدتمـد استثسارات ثقيمة، كبالتالي فإف كجػد أخصاء سيؤدؼ بالزخكرة  الثاني  -

 صعػبة في الترحيح، فسثاؿ  عمى ذلظ إنتاج سيارة يتصمب سشػات مغ الجراسة كمكاتب  ك تكمفة أكثخإلى 

 .الجراسات كمشو السميارات مغ رؤكس األمػاؿ، حيشئح ال يجج السشتج إقباال فتكػف الخدارة غيخ معقػلة

  :5كيسكغ ترشيفيا كسا يمي: الدمعأنؽاع .  1-3   

 السباشخ كالشيائي كترل السدتيمظ ؿكىي السػجية لالستيالؾ أك االستعسا: الدمع االستيالكية. 1-3-1    

 :الشيائي عغ شخيق السػزعيغ كتشقدع بجكرىا

كيصمق عمييا أيزا سيمة السشاؿ أؼ ال تكمف مجيػدا أك بحثا لمحرػؿ عمييا ككثيخا ما : سمع السيدرةلا-    

 ؛ ( مثالالخبد)يتكخر شخاؤىا 



 

تكػف غالبا غالية الثسغ نطخا لجػدتيا كذكقيا فيي تكمف مجيػدا لمسدتيمظ لمحرػؿ عمييا : سمع التدؽؽ -  

 ؛(السالبذ)

 ... كىي تمظ الخاصة بفئة قميمة مغ السدتيمكيغ، قميل شخاؤىا كغالية مثل الديارات: الدمع الخاصة- 

أماكغ متشػعة أف لمسشتج كسا لإلنداف دكرة  كفييجة    الػاقع كالتجخبة أثبتا كلفتخات عج:دورة حياة السشتج. 2

  .حياة محجدة قج تقرخ كسا قج تصػؿ تبجأ بسخحمة االنصالؽ كتشتيي بالتجىػر ك اندحاب مغ الدػؽ 

ىي مخحمة إدخاؿ لمدػؽ ألكؿ مخة كىي التي تفيج الشتائج التجارية : مرحمة االنطالؽ أو التقجيػ. 2-1  

 .السدتقبمية كتتسيد بشسػ بصيء لمسبيعات تكمفة الػحجة غالية نطخا لسراريف البحث كالتصػيخ كاإلشيار

 الشاجحة ىحه السشتجات كالسشافدة تكاد تكػف مشعجمة كقج كاجيت معطع ،كبالتالي عجـ تحقيق أؼ أرباح

 عجـ دراية السدتيمظ كثقتو فيالياتف السحسػؿ حيث يخجع الدبب : الرعػبة في فتخات مختمفة كمثاؿ ذلظ

 . بالججيج

 كيقـػ  بإنتاج نػع كاحج مغ الدمع أك قكخالؿ ىحه الفتخة يتػقف دكر مدؤكؿ التدػيق عمى التعخيف ب 

عجد محجكد لعجـ كضػح قصاعات الدػؽ في ىحه السخحمة كسا تتسيد الفتخة أيزا بانخفاض عجد متاجخ 

لذخاء ؿكيقترخ السذخكع عمى تػجيو جيػده التدػيقية لمسدتيمظ األكثخ استعجادا  ،قالتجدئة التي تتعامل مع

تبع  إستخاتيجية الدعخ السشخفس تكتدتخجـ الذخكة اإلعالف التعخيفي بيجؼ تعخيف السدتيمظ بفػائجه،  كقج 

مع التخكيج السكثف لمسشتج كسياسة اختخاؽ الدػؽ كىحا لسػاجية السشافدة كمشعيا كسا قج تتبع السؤسدة سياسة 

 .                           6اإلعالف السكثف مع الدعخ السشخفس رغع الخدائخ مع أمل تعػيزيا في مخحمة الشسػ

   إنيا مخحمة تصػر جج ميسة، حيث تبجأ األرباح في التدايج لترل  أعمى درجة، ثع تبجأ:لة الشسؽ مرح2-2   

 لجخػؿ مشافديغ لدػؽ إنتاج تمظ الدمعة، مسا يجفع بالسؤسدة  نطخافي االنخفاض قخب نياية السخحمة كذلظ

 :7  كفي ىحه السخحمة تبجأ الذخكة بػ،سعاراألمشح تخفيزات في 



 

 ؛التحديشات عمى  أك إضافة خرائز ججيجة  إدخاؿ -

 ؛البحث عغ قصاعات ججيجة مغ سػؽ  لشسػ حجع الدػؽ الكمي -

 البحث عغ مشافح ججيجة لمتػزيع لتغصية أكبخ حجع مغ الدػؽ؛  -

ّتباع سياسة التخفيس لألسعار، كذلظ عمى مخاحل بيجؼ اجتحاب قصاعات مغ سػؽ الدمعة مع إ -

 ؛األخح بعيغ االعتبار القػة الذخائية لكل قصاع كبالتالي الديصخة عمى حجع كبيخ مغ سػؽ الدمع

 . اإلعالف التشافدي بجحب السدتيمظ كإقشاعو بسداياإلىتتحػؿ السؤسدة ىشا مغ اإلعالف التعخيفي  -

 أقرى درجة ثع تبجأ في إلى كىي مخحمة استسخار في الشسػ كالسبيعات لترل  :مرحمة الشزج.  2-3    

ليحا  السػزع كالتاجخ، كتشخفس األرباح لجػ كل مغ االنخفاض كفي ىحه السخحمة يطيخ اكبخ عجد لمسشافديغ

 مسا يعشي غياب سمعياانكساش الصمب عمى يحرل شخ السؤسدة لتخفيس األسعار، في حيغ ضالدبب ت

ؿ تعجيالت عمى سمعتو لسػاجية ادخإالدػؽ، أك يتعيغ عمى السشتج استبجاؿ األرباح تجريجيا، كفي ىحه الحالة 

 : 8السشافدة،كسا تتسيد ىحه السخحمة بالخرائز االتية

 زيادة عخض الدمعة عغ الصمب عمييا؛ -

  تخفيس األسعار كالتخمز مغ السخدكف الدائج؛إلى تؤدؼ السشافدة الحادة بيغ الذخكات  -

 ؛جيتخح اإلعالف شكال تشافديا،  كتدداد بالتالي تكاليف التخكؼ  -

 الدعي كراء كدب مديج مغ السػزعيغ بالتحفيد عمى التعامل معيا؛ -

كسا تدعى السؤسدة إلجخاء تغييخات أك تعجيالت في شخاز مشتجيا أك تعجيل عشرخ أك أكثخ مغ  -

 . عشاصخ التدػيقي



 

 مخحمة البحث عغ كىي  مخحمة التذبع بالعجيج مغ الذخكات إلى       كحلظ أدػ كصػؿ العجيج مغ األسػاؽ 

كلكغ نجج مغ يعتبخ التذبع مخحمة .ىشا اقترخنا عمى أربع مخاحل فقط .فخص لمشسػ داخل األسػاؽ الجكلية 

 . السشتجمغ مخاحل دكرة حياة 

  ىي مخحمة االندحاب كالدقػط لمسشتج، إذ تجب السبادرة في استثسار :(التجىؽر )مرحمة التذبع  2-4   

ج ججيج نطخا لالنخفاض الدخيع في السبيعات، كتجىػر األرباح الحؼ قج يكػف عمى مجػ زمشي شػيل أك تمغ

  :9قريخ نطخا لتصػيخ تكشػلػجيا ججيجة مثال اك مشتج ججيج بحيث 

 تبجأ بعس السؤسدات بتخؾ ميجاف إنتاج الدمعة؛ -

 تخفيس األشكاؿ السختمفة لمسشتج كاإلبقاء عمى اإلشكاؿ التي تداؿ إلى الباقي مغ السؤسدات يمجأ  -

 تمقى إقباال كشمبا عمييا؛

مبيعات تتخاجع تجريجيا لحا يجب أف يكػف متبػعا اؿبالخغع مغ كػف أسعار البيع ضعيفة إال أف  -

 مغ أجل تخفيس تكاليف التخكيج؛بتخفيس في األنذصة اإلشيارية 

 التخمي عغ بعس نقاط البيع ضعيفة السخدكدية، كاالىتساـ بترخيف السخدكف الباقي؛ -

 .تخاجع السشافدة لتػجييا  نحػ استثسارات ججيجة -

 .كيالحع أف الفتخات الدمشية لجكرة حياة السشتج قج تصػؿ كقج تقرخ ككحا مسيدات كأىجاؼ التدػيق

 ىشاؾ عجة أنذصة متعمقة بالسشتج مغ حيث السطيخ كالسخبخ كمدتػيات :األنذطة الستعمقة بالسشتج.3
 :  11قجرات الشذاط اإلنتاجي نحكخ مشيا مايمي

 السختبصة فيسا بيشيا كالتي تديخ السشتجات مجسػعة انقرج تذكيمة السشتجات : السشتجاتتذكيمة . 3-1  
 السشتجاتأؼ أنيا مجسػع خصػط ، نفذ الدبائغ أك التي تباع في نفذ نقاط البيعؿبشفذ الصخيقة السقجمة  

 .  نفذ الدبائغ كتقع عمى نفذ خط األسعارؿتقجـ  كالتي التي ليا نفذ مشافح التػزيع 



 

كقج تعخؼ التذكيمة عمى أساس نفذ  خط التكشػلػجيا السدتخجمة في نفذ الرشاعة أك في نفذ  
 .الدػؽ أك في قصاع مغ الدػؽ 

كتتخكب التذكيمة مغ الدمع أك الخجمات التي تجخل في نفذ خط اإلنتاج ك ىي تتكػف مغ األبعاد  
 :اآلتية

 السشتجات؛ خصػط د كىػ عج:االتداع -
 جاـ في كل خط انتاج؛ألحكىي تذكيمة األلػاف كا :العسق  -

ة مثل اشتخاكيا في قشاة تػزيع معيشة ؾكىشا نعشي نقاط االرتباط بيغ الدمع  مغ شخؼ الذخ :االرتباط  -
 .الخ ...ىاأك في استخجاـ نفذ آلة التغميف لجسيع

 ىػ اسع أك كمسة أك عبارة أك عالمة أك رمد أك دمج أك مدج لكل العشاصخ الدابقة بحيث :التسييز .3-2
 :تسييد  باآلتي حرػؿ اؿتعصي تعخيفا مسيدا لمدمعة أك الخجمة السقجمة مغ شخؼ البائع ، كيسكغ

 كىػ كمسة أك حخؼ أك مجسػعة كمسات أك حخكؼ التي يسكغ نصقيا لتسييد :االسػ التجاري  .3-2-1
عغ غيخىا مغ الدمع كالخجمات التي تقـػ ( لػكذ ،صابػف )،(سيارة  ركنػ،)الدمعة اك الخجمة مثل 

 السؤسدة بإنتاجيا؛
 أك تسييد بالشطخاؿكىي رمد، ترسيع أك شكل أك لػف مسيد أك صػر لمتجليل  :السسيزةالعالمة  .3-2-2 

 :ات الخاصة بالسؤسدة عغ مشتجات أخخػ مثل السشتجالشصق ،حيث تيجؼ العالمة السسيدة  تسييد جسيع
؛ المة الصيخ في الخصػط الجػيةع
 شاؼ سيالف،)الجكركي :كىي العالمة السسيدة لذخرية تجارية مثل  :الذخرية التجارية  .3-2-3

. (السأكػالت الجاىدة )ركنالج ماكجكنالج   (يدتػرد مغ سيالف 

كىي إما أف تكػف اسسا أك عالمة ليا حساية قانػنية تسشح لراحب  (الساركة التجارية )العالمة التجارية ك

العالمة ،عشجما تدتعسل فإنيا تربح عالمة تجارية مدجمة كيقترخ استعساليا عمى مشتج معيغ أك مػزع 

  ال يسكغ بحيثمعيغ، فيحا اصصالح قانػني يدسح لمبائع أف يحرل عمى حقػؽ خاصة السع أك عالمة

    .لسشافديغ استخجاـ نفذ العالمة التجاريةؿ



 

 عبػة   أك إف أغمب السػاد ذات االستيالؾ الػاسع ال تباع  عمى حالتيا دكف كاؽ أك غالؼ:التغميف .3-3

إال أف ىحا األخيخ يختمف في مفيػمو مع الغالؼ، فالعبػة  ىػ ما يحتظ بالسادة  كبصخيقة مباشخة أك الغالؼ 

 .ا أك ثالثا ثانيافقج يكػف ىػ الػاقي في حيغ قج يكػف ثانػيا أؼ غالؼ

 ىػ مجسػعة الػسائل السادية التي تحسي السشتج نفدو ،كتباع معو لتدييل :تغميفتعريف ال .3-3-1     
حسايتو، نقمو، رصو، تقجيسو، تعخيفو كاستعسالو مغ شخؼ السدتيمظ كمغ ىحا ندتشتج ثالث مدتػيات مغ 

 :12التغميف
عمبة : مثاؿ . مباشخة بياكىػ غالؼ أك كعاء كل كحجة استيالكية مغ  الحؼ يحتظ: التغميف االبتجائي -

 كيذ حميب؛.سكخ 
كالحؼ يحػؼ األكعية الدابقة أؼ عجة كحجات استيالكية مغ أجل الحرػؿ عمى : التغميف الثانػؼ  -

 عبػات مغ الساء السعجني؛6الغالؼ الحؼ يحػؼ : مثاؿ. كحجة بيعية

ىػ الحؼ يدسح باحتػاء الػحجات الثانػية في غالؼ أكبخ كبالتالي تدييل عسمية نقل : التغميف الثالثي -

ـ ثاؿ الصخد أك .كىي عبارة عغ شخكد كبيخة الحجع الصخكد مغ السرانع نقاط التػزيع أك البيع،

 .عمبة سكخ كبيخة مغمفة تغميفا ثانػيا 25الغالؼ الحؼ يحػؼ كل 

 الغالؼ دكريغ أساسييغ، كىسا دكر الحساية حيث يرسع مغ مػاد مشاسبة لكل مشتج كدكر اإلشيار حػؼ ؼ 

ات تخزع لغالفيغ  السشتجككثيخا ما نجج مغمعيشة كمشاسبة، حيث يرسع كفق شكل كحجع معيغ كألػاف 

ية تغميف جيج  يكػف ميسا رؤففي قصاع الدمع األكثخ استيالكا، أحجىسا كاؽ كالثاني لإلشيار كالتخكيج، 

 :كتكسغ ىحه األىسية في سببيغ

  تصػيخ كتعسيع البيع الخجماتي الحخ خاصة في األسػاؽ الكبيخة كالستػسصة ،حيث يجب أف يذج

 الغالؼ انتباه الدبػف كإعجابو ،فيذبع رغبتو كذكقو في الذخاء كىكحا يبيع  نفدو في ىجكء؛

 كمسيدا ليا أماـ مشتجات أخخػ السشتجاتيبقى الغالؼ معخفا لمساركة أك العالمة الخاصة ب . 

 



 

 استراتيجية التدعيػر: السحاضرة الرابعة 

 يعج التدعيخ أحج السكػنات السسيدة لمسديج التدػيقي فمعسمية التدعيخ دكر فعاؿ في رفع حجع الصمب  

إذ يؤثخ ىحا األخيخ برفة مباشخة عمى نجاح السؤسدة، كقج يعتبخ اتخاذ قخار التدعيخ ذك أىسية قرػػ في 

زيادة ربحية السؤسدة، ككحا جحب السدتيمكيغ الججد لمسؤسدة كسػؼ نبيغ مغ خالؿ ىحا السبحث مفاىيع 

 . حػؿ التدعيخ ك شخؽ التدعيخ

لقج تعػد اإلنداف مشح القجيع عمى الحرػؿ عمى ما يحتاجو إلشباع حاجاتو :  مفيؽم و أىجاؼ الدعػػر. 1

كرغباتو بجفع مقابل، فقج كاف يقػـ بالسقايزة أؼ يحجد قيسة الدمعة بدمعة أخخػ، كيتع التبادؿ عمى أساس 

ذلظ، ثع تصػرت ىحه العسمية إلى أف أصبحت قيسة الدمعة تحجد بسبمغ نقجؼ يصمق عميو مرصمح الدعخ كلقج 

 :14تعجدت التعاريف في ىحا السزسػف كالتي سشحكخ مشيا مايمي

مبمغ مغ الساؿ يجفع لقاء الحرػؿ عمى سمعة أك خجمة كسا أنو مجسػع القيع التي : يعخؼ كػتمخ الدعخ بأنو

 . 15يتبادليا السدتيمكػف لمحرػؿ عمى فػائج الدمع كالخجمات

قيسة مالية كاجبة الجفع مغ اجل الحرػؿ عمى سمع كخجمات، كالتي تمبي :  كمشو يسكغ أف يعخؼ الدعخ بأنو

 .حاجيات كرغبات السدتيمكيغ الستػاججيغ في مشصقة معيشة

 : يسكغ تمخيريا فيسا يمي:أىجاؼ التدعير .1

 : 16يسكغ تحجيج ثالثة أىجاؼ رئيدية لمتدعيخ كالستسثمة فيسا يمي

لقج أصبحت السؤسدات تعسل عمى التقميز مغ الشفقات دكف التخفيس مغ الدعخ : ىجؼ الربح.2-1  

 :كىحا بيجؼ الحرػؿ عمى أكبخ ىامر ربح مسكغ كتتختب تحت ىحا اليجؼ عجة أىجاؼ أىسيا

إف السؤسدة تدعى  لتحقيق أقرى قجر مغ السبيعات لتعطيع الخبح، إال أنو يعتبخ مغ : تععيػ األرباح -  

الرعب التخصيط لمحرػؿ عمى أقرخ ربح في السجػ البعيج نطخا لمعػائق التي يسكغ أف تتمقاىا 



 

السؤسدة، كسا يجب عمى السؤسدة أف تختار الدعخ الحؼ يسكشيا مغ الحرػؿ عمى اقرى حجع مغ 

السبيعات في السجػ القريخ، ألنو سيعيقيا في الحرػؿ عمى عجد كبيخ مغ العسالء لحا عمييا إتباع 

 خصػات معقػلة لمػصػؿ  إليو؛ 

قج تحجد بعس السؤسدات الكبيخة عشج تحجيج أسعار مشتجاتيا كفق ندبة : معجل العائج عمى االستثسار- 

 .العائج عمى االستثسار إال أنو يعارض البعس ىحه الصخيقة كيفزل استعسالو كسؤشخ لحداب الدعخ فقط

إف ما تدعى إليو السؤسدة عادة ليذ تحقيق أقرى ربح كإنسا تدعى  إلى  ندبة : معجل أرباح معقؽلة- 

 .أرباح معقػلة التي تسكشيا مغ تغصية التكاليف

 : يسكغ إدراج عجة أىجاؼ تحت ىجؼ حجع السبيعات كىي كسا يمي:  ىجؼ حجػ السبيعات.2-2  

 إف إتباع السؤسدة لصخيقة الحرػؿ عمى أكبخ إيخاد :الؽصؽل بإيرادات السبيعات  أقرى ما يسكؼ -

مبيعات بديادة السبيعات قج ال يؤدؼ بيا  زيادة األرباح حتسا كقج يكػف ناتجا ىحا عغ إغفاليا  أف 

 زيادة السبيعات ستؤدؼ  زيادة اإلنتاج مسا يجخىا  لتذغيل أكبخ عجد مغ العساؿ؛ 

 قج يكػف ىجؼ السؤسدة في ىحه الحالة :وصؽل نريب السؤسدة مؼ الدؽؽ  إلى أقرى ما يسكؼ -

زيادة حرتيا في الدػؽ كالػصػؿ إلى أقرى حج، كلتحقيق ذلظ تقػـ السؤسدة بسخاقبة حرتو كقج 

 يسكشيا  تخفيس أسعارىا، كفي بعس األحياف تتحسل الخدارة مقابل أكبخ نريب؛ 

 تقـػ السؤسدة في بعس األحياف بتخفيس أسعار سمعيا :الؽصؽل بعجد العسالء أقرى ما يسكؼ -

أمال في زيادة عجد العسالء كزيادة حرتيا في الدػؽ كسا يسكشيا المجػء إلى ذلظ بيجؼ قبػليا مغ 

  قج تتعخض السؤسدة أثشاء تدعيخىا لمسشتج الججيج  بعس : التدعير في ظل السشافدةتاستراتجيا. 5

الرعػبات، خاصة إذا كانت لو بجائل في الدػؽ  إال أنيا  تكػف أكثخ سيػلة إذا كاف  مسيد كليذ 

 لو بجائل 



 

 : 19كلتدعيخ ىحه السشتجات تشتيج السؤسدة االستخاتيجيات اآلتية 

تقػـ السؤسدة بإتباع إستخاتيجية كذط الدػؽ أثشاء بعث السشتج الججيج  : إستراتيجية كذط الدؽؽ . 5-1      

الدػؽ، حيث تغتشع الفخصة لتدعيخ مشتجاتيا بأسعار مختفعة كتػجيييا نحػ فئة السدتيمكيغ التي تقبل بجفع 

 قصاعا كبيخا مغ الدػؽ، كبعج أف ؿأؼ سعخ مقابل الحرػؿ عمى ىحه الدمعة، إال أف ىحه الصبقة قج ال تسث

تكدب السؤسدة صػرة في ذىغ السدتيمظ تقـػ بتخفيس أسعارىا خذية دخػؿ السشافديغ بأسعار أقل كسا أنيا 

 :تتػجو  فئة أخخػ مغ السدتيمكيغ،   كمغ أىع العػامل التي تداعج عمى نجاح ىحه اإلستخاتيجية ما يمي

 قمة مخكنة الصمب؛ -
 سػؽ مقدسة إلى قصاعات حدب الجخل؛ -

 .جيل السدتيمكيغ لتكمفة اإلنتاج كالتدػيق -

 قج تسكغ ىحه اإلستخاتيجية مغ الحرػؿ عمى أكبخ حرة :(التغمغل )إستراتيجية التسكؼ مؼ الدؽؽ .5-2   
 مغ الدػؽ، كذلظ بتعخيف السؤسدة لسشتجاتيا في األسػاؽ، ككحا فتح أسػاؽ ججيجة لع يتع اقتحاميا؛ 

عػاشف السدتيمظ كإضيارىا لجػ الدبائغ لمذخاء  تعتسج عمى استخجاـ: إستراتجية  الدعر الشفدي. 5-3
كيتع غالبا استخجاميا لجػ محالت التجدئة كاستخجاـ سعخ كدخؼ أك سعخ اعتيادؼ أؼ الدعخ السعتسج 

 لجػ الدبػف؛
 تعتسج ىحه االستخاتيجية عمى تسجيج مجسػعة مغ :إستراتجية الدعر حدب مجسؽعات الزبائؼ. 5-4    

األسعار التي تتػافق مع مجسػعات مختمفة مغ الدبائغ التي تسيد كل مشيا السسيدات خاصة، كال تشجح ىحه 

 اإلستخاتجية إال إذا كاف التدػيق الكمي قابل لمتجدئة كعجـ التحػؿ مغ جدء آلخخ؛

  تعتسج عمى شخح السشتجات بأسعار مختمفة، كذلظ حدب اختالؼ :إستراتجية الدعر الجغرافي. 5-5   

 التي يتػاجج فييا الدبائغ، إضافة عمى ذلظ يأخح بعيغ االعتبار مكاف تدميع البزاعة كلكل ةالسشاشق الجغخافي

 كضع حالة سعخية خاصة؛

  



 

 استراتيجية التؽزيع: السحاضرة الخامدة 

 يعتبخ التػزيع احج الػضائف الخئيدية لمتدػيق، كيخػ بعس السختريغ أف التػزيع يسثل نرف 

التدػيق، فالقخارات الستعمقة بالتػزيع عمى مدتػػ السؤسدة ليا تأثيخ قػؼ عمى مختمف عشاصخ السديج 

 .التدػيقي األخخػ 

    :ىشاؾ عجة تعاريف لػضيفة التػزيع نجرج البعس مشيا:  مفيؽم التؽزيع. 1

 مجسػعة األنذصة التي تتع مشح الػقت الحؼ تجخل فيو الدمعة بذكميا :أنو   Duboi و kotlerيعخفو الباحثاف 

 . 21االستعسالي السخدف التجارؼ أك السحػؿ األخيخ حتى الػقت الحؼ يدتمسيا السدتيمظ

مجسػع الشذاشات  بجاية مغ ضيػر ككقت إتساـ السشتج كصػال إلى حيازتو :"     ك يعخؼ التػزيع أيزا بأنو 

 .22"مغ شخؼ السدتيمظ الشيائي

 :23كيسكغ أف نػضحيا كسا يمي: أىسية التؽزيع وأىجافو.2

 إف التػزيع يداىع عغ شخيق الػضائف التي يقػـ بيا في تدييل ترخيف السشتجات :أىسية التؽزيع .2-1
 :نحػ أماكغ االستيالؾ كذلظ في الطخكؼ السالئسة

الحؼ يخيجه كيخغب كالحؼ مغ خالؿ التػزيع يتع كضع السشتج تحت ترخؼ السدتيمظ في السكاف كالدماف  -
 فيو؛

 ؛(..التخديغ كالشقل )ساعجه عمى تدػيقو مباشخة ؼالتػزيع يزيف كل الخجمات الزخكرية لمسشتج كالحؼ  -

 تكػف  مغ اجل أف  كسيات صغيخة الحجعإلىتقديع األحجاـ الكبيخة مغ السشتجات التي يػزعيا السشتج   -
 في متشاكؿ السدتيمظ؛

 غاية األماكغ البعيجة التي يقصشيا السدتيمظ كتتجمى أىسية التػزيع مغ خالؿ األدكار إلىتحػيل السشتجات  -

 ؛  كل مغ السشتج كالسدتيمظىا بقػـاإليجابية التي ؼ

 يسثل عسمية الزمة الستسخار العسمية اإلنتاجية، ك يؤثخ في القخارات األخخػ لمتدػيق؛ -



 

، إذ يزع  السشتجات تحت ترخؼ السدتيمظ أيشسا كاف كفي أؼ كقت التي ىػ بحاجة الييا إف التػزيع  -
 .عو بعيجا عغ السذاكل اإلنتاجية  كيقخبو بالسشتج فقطضؼ

 . قشؽات التؽزيع. 3
أنيا مجسػعة مغ السشطسات الستعاكنة مع بعزيا  عخفت قشػات التػزيع عمى: مفيؽم قشاة التؽزيع. 3-1     

 البعس كالتي يقع عمى عاتقيا إتاحة أك تػفيخ الدمعة أك الخجمة لالستخجاـ الرشاعي؛
مجسػعة الحخكات الستعمقة بتدػيق السشتجات ك الخجمات، ك التي تتدع باستعساؿ " كسا يسكغ تعخيفيا بأنيا 

 .24"(البيع لمسحالت التجارية، البيع بالسخاسمة  )شخيقة بيع خاصة 
كالشسػذج الستعارؼ عميو لقشاة التػزيع أنيا تحػؼ السشتج كالعسيل الشيائي لمدمعة أك الخجمة، كسا أنيا قج تحػؼ 

كالحقيقة أف أىع عشرخ داخل  (ككالء –تجار التجدئة –تجار الجسمة ) الػسصاء السعخكفيغ فأيزا عجد ـ
 .القشاة ىػ آخخ شخز أك مؤسدة تقـػ بالذخاء ألف كجػد ىحا العسيل يكسل العسمية التبادلية 

تتسثل في خمق العجيج مغ السشافع الفخدية إلنجاح عسمية التبادؿ كتحقيق : أىسية القشاة التؽزيعية .3-2     
 :أىجاؼ السشتجيغ العسالء كمغ بيشيا

 كىي القيسة التي يجركيا السدتيمظ في الدمعة أك الخجمة عشجما تأخح شكال أك كضعا :السشفعة الذكمية -

  مادة أخخػ ىي الدمعة  إلىمعيشا فالسؤسدة السشتجة تغيخ مغ شكل السػاد األكلية الجاخمة في اإلنتاج

التي تتكػف مغ عجة أنػاع مغ السػاد األكلية، ككحلظ فإف الػسصاء يزيفػف مشفعة شكمية لمدمعة عغ 

 شخيق تجدئتيا كبيعيا في عبػات صغيخة تمبي رغبات العسالء؛

 كيقرج بيا القيسة التي يجركيا السدتيمظ في الدمعة أك الخجمة نتيجة تػفخىا في الػقت :السشفعة الزمانية -
السالئع فتجار التجدئة يداىسػف في إضافة ىحه السشفعة مقابل تخديشيع لمدمعة  حيغ يحتاجيا السذتخؼ 

 رغع أف التخديغ مكمف نقجيا؛
 كيقرج بيا القيسة التي يجركيا السدتيمظ في الدمعة أك الخجمة نتيجة تػفخىا في :السشفعة السكانية  -

 الئع كالػسصاء يحخصػف عمى تػفيخ الدمع في أماكغ قخيبة مغ السذتخؼ؛ـالسكاف اؿ
 كيقرج بيا القيسة التي يتحرل عمييا السدتيمظ مغ خالؿ امتالكو لمدمعة كحخية :مشفعة التسكؼ والحيازة -

 .استخجاميا كالػسصاء يديمػف السمكية مغ عزػ آلخخ في القشاة



 

يقرج بقشاة التػزيع أية مشطسة سػاء كانت شخرا أك مؤسدة تأخح عمى : مدتؽيات قشاة التؽزيع . 3-3  
عاتقيا مدؤكلية بيع الدمعة أك اكتداب ممكيتيا خالؿ مخكرىا بقشاة التػزيع،  كمغ خالؿ ىحا التعخيف ندتشتج    

 مغ أشخاؼ التػزيع، كبرفة عامة ىشاؾ أربع قشػات  جدء أف كل مغ السشتج كالسدتيمظ لمدمعة يؤلف بحج ذاتو
 :25مغ قشػات التػزيع السختمفة كىي 

  ىي أقرخ قشػات التػزيع حيث يقـػ السشتج :(السباشرة )قشاة التؽزيع ذات السدتؽييؼ . 3-3-1       
 كىي مغ أقجـ ، السدتيمظ مباشخة أؼ بجكف تجخل الػسصاء في إتساـ الرفقة إلىببيع بزاعتو (السؤسدة )

الصخؽ في التػزيع، كقج شاع استخجاميا في الػقت الخاىغ نتيجة تمبيتيا لحاجات السدتيمكيغ الحيغ ال يججكف 
متعة في التدػؽ أك ليذ لجييع الػقت الكافي لقزاء حاجاتيع، كمغ األساليب السعخكفة في التػزيع السباشخ 

ىي الصػاؼ بسشازؿ السدتيمكيغ ، كمحالت التجدئة السسمػكة مغ قبل السؤسدة السشتجة أك البيع بػاسصة البخيج 
 . أك الياتف

 في ىحا الشػع مغ التػزيع يطيخ كسيصا كاحجا  مغ  :قشاة التؽزيع ذات الثالث مدتؽيات. 3-3-2    
 فشجج في سػؽ الدمع االستيالكية ىحا الػسيط يتسثل في تاجخ التجدئة كسا، الػسصاء بيغ السشتج كالسدتيمظ

 أما في سػؽ الدمع الرشاعية فيتسثل في السػزع الرشاعي أك بػكيل ، األقداـ كاألسػاؽ السخكديةؼتجخ
 .العسػلة كػكيل البيع كككيل السشتج الحؼ يصمق عميو أحيانا مسثل السشتج أك الدسدار

 .متاجخ األقداـ ىي متاجخ كبيخة الحجع تقجـ مجسػعة متشػعة مغ الدمع مقدسة عمى شكل أقداـ 
 :قشاة بالشدبة لمدمع االستيالكية ؿشكل ا

  السدتيمظ       السشتج               تاجخ التجدئة      
 شكل القشاة في الدمع الرشاعية 

  السدتيمظ      ككيل              السشتج          
 يصمق رجاؿ التدػيق عمى ىحه القشاة اسع قشاة التػزيع  :قشاة التؽزيع ذات السدتؽيات األربع. 3-3-3     

التقميجية كذلظ لكثخة شيػع استخجاميا في تػزيع السشتجات، كىحه القشاة تحتػؼ عمى نػعيغ مغ الػسصاء، يسثل 
كل مشيسا بحج ذاتو مدتػػ كاحج فتاجخ الجسمة كالتجدئة يبخزاف عادة في ىحه القشاة التػزيع الدمع االستيالكية 
في حيغ أف ككيل العسػلة كالسػزع الرشاعي  يبخزاف بيغ السشتج كالسذتخؼ الرشاعي لتػزيع الدمع الرشاعية 



 

كتدتخجـ ىحه القشاة في حاالت مثل صغخ حجع السبيعات مغ الػكيل  السذتخؼ الرشاعي، لحلظ يتع البيع عغ 
 .صشاعياؿمػزع اؿشخيق 

  :شكل القشاة بالشدبة لدمع استيالكية
 السشتج         تاجخ الجسمة               تاجخ التجدئة                  السدتيمظ 

 شكل القشاة بالشدبة لمدمع الرشاعية 
 السشتج           ككيل         مػزع صشاعي         السدتيمظ 

 الرشاعية كالحؼ يقابل تاجخ الجسمة في سػؽ  الدمعىػ ذلظ الػسيط الحؼ يتعامل بتػزيع: السػزع الرشاعي
 الدمع االستيالكية 

 إف اختيار قشاة التػزيع يعتبخ قخارا ىاما لمسؤسدة ألنو يفخض عمييا :مقاييس اختيار قشؽات التؽزيع. 3-4  
لشدبة بايجب اختيار القشاة التي تعصي  استسارات تخبصيا بالسجػ الصػيل نػعا ما لمقياـ باختيار مالئع ؛ ك

الدػؽ أعمى قيسة عمى مدتػػ الرػرة الحدشة لمسؤسدة، التغصية الجغخافية،  الخجمة، الدعخ، مشصقة كالسشتج 
 :26قبل اتخاذ القخارات الخاصة باختيار قشػات التػزيع السشاسبة يجب مخاعاة العػامل اآلتية الدبػف ، حيث أنو 

 األمخ يتعمق بسعخفة الدػؽ ألنو إذا كانت الدػؽ كاسعة فاف ذلظ يتصمب :االعتبارات الخاصة بالدؽؽ  -
كجػد كسصاء كاعتبار نػع الدمعة، التخكيد الجغخافي لمدػؽ، ك معخفة حجع الصمب، كالعادات الذخائية 

 لمسدتيمكيغ؛
 ك ذلظ بسعخفة قيسة الػحجة مغ الدمعة، فكمسا ارتفعت قيسة الػحجة مغ :االعتبارات الخاصة بالدمعة -

الدمعة كمسا قرخت القشػات التػزيعية كاخح بعيغ االعتبار كزف حجع الدمعة، كنػع الدمعة إذا ما كانت 
 تتعخض لمتمف؛

 تتسيد السؤسدات الكبيخة بقجرتيا عمى اختيار قشػات التػزيع السشاسبة :االعتبارات الخاصة بالسؤسدة -
كاالتراؿ بسغ تخغب مغ الػسصاء، ك حدب إمكانياتيا السادية كالبذخية كالدسعة الحدشة، ك الخبخة 

 .التدػيقية كالقجرة اإلدارية

 

 

 



 

 .الترويجاستراتيجية : السحاضرة الدادسة

  يعتبخ التخكيج مغ أىع العشاصخ السكػنة لمسديج التدػيقي إذ أنو بجكف سياسة تخكيجية فعالة، فانو  

الػصػؿ السدتيمظ كإقشاعو كإعصائو فكخة حدشة عغ مشتج  يف بالسشتجات كرليذ باستصاعة السؤسدة التع

كبالتالي تحقيق أكبخ قجر مسكغ مغ السبيعات، كليحا الدبب يعتبخ بعس األشخاؼ الخائجة في مجاؿ  السؤسدة،

 .التدػيق بأف التخكيج يعتبخ بسثابة القمب الشابس في أؼ عسمية تدػيقية

:  كيسكغ أف ندتعخضيسا كاآلتي: و أىسية الترويجمفيؽم . 1

 :27لقج تعجدت التعاريف الستعمقة بالتخكيج ك التي مشيا ما يمي :تعريف الترويج .1-1  

السدتيجفيغ،  يسثل التخكيج جسيع الشذاشات التي تسارسيا السؤسدة مغ أجل االتراؿ بالسدتيمكيغ  -

. شخاء السشتج كيذسل اإلعالف، البيع الذخري، تشذيط السبيعات، العالقات العامةب  إقشاعيعكمحاكلة

 بأنو ىػ خمق الػعي كإثارة االىتساـ، خمق الخغبة كحث السدتيمظ عمى شمب الدمعة، كحلظكيعخفو   -

.  كيدعى التخكيج عسػما لتجعيع صػرة السؤسدة كمشتجاتيا في األسػاؽ الجكليةُ 

 إضيار السؤسدة أك أحج مشتجاتيا برػرة  إلىعبارة عغ عسمية اتراؿ مبخمجة كىادفة تخمي: كىػ أيزا  -

. 28مقشعة لجػ مختمف األشخاؼ التي يجخؼ التعامل معيا عبخ مختمف مخاحل العسمية التدػيقية

السدايا الخاصة ب تعخيف التخكيج بأنو مجسػعة الجيػد التدػيقية الستعمقة بإمجاد السدتيمظ إلىكنخمز  

عغ غيخىا بإشباع حاجاتو كذلظ (تفػقيا )كإقشاعو بسقجرتيا ، بالدمعة أك الخجمة أك الفكخة، كإثارة اىتسامو بيا

 . اتخاذ قخار الذخاء ثع االستسخار باستعساليا مدتقبال إلىبيجؼ دفعو

 إلى  لمتخكيج أىسية بالغة كقج يتخح صػرا مختمفة كقج يختمف حجسو مغ بخنامج :أىسية الترويج  .1-1

 : أىسيتو في الحاالت اآلتيةفخخ،إال أنو مػجػد كتكعآ



 

بيشيع كمسا كانت ىشاؾ ضخكرة القياـ بعسمية  كمسا زاد كتعجد البائعػف كزادت السشافدة :تعجد البائعيغ -

اإلقشاع؛ 

ىي   في ىحه الحالة يكػف التخكيد عمى نقل السعمػمات فقط ألف الدمع السشافدة:تجانذ الدمع السشتجة   - 

 بجائل كاممة، أما بالشدبة لمبائع فيسكغ لمتخكيج أف يمعب دكره في إقشاع السدتيمكيغ بسسيدات سمعة عغ غيخىا؛

األكلى مغ دكرة حياتو فيمـد خمق دراية كافية بو، ثع في   كاف السشتج في السخحمةإذا : حياة السشتج- 

مخحمة الشزج تدتمـد إتباع نذاط تخكيجي مكثف حيث تدداد السشافدة، أما في مخحمة التجىػر فال 

 . لتخكيج  أساسا أك يكػف التخكيج بيجؼ التخمز مغ السخدكف ؿتدتجعي الحالة 

  تػجج عجة كجيات نطخ بخرػص الجكر البارز الحؼ يؤديو التخكيج في عالقتو :دور وأىجاؼ الترويج . 2

 :29باإلستخاتيجية التدػيقية، كمغ بيغ ىحه السياـ الخئيدية 

الرامت  يعج التخكيج أحج استخاتيجيات االتراؿ، فالتخكيج عمى الخغع مغ أنو يسثل أحج أشكاؿ االتراؿ- 

بيغ البائع كالسذتخؼ الحالي أك السحتسل، فيػ مغ خالؿ السعمػمات التي يقجميا يداعج عمى خمق االنتباه 

 كإثارة االىتساـ ككحلظ تجعيع الدمػؾ الذخائي؛

ما ىػ ججيج، كمدتحجث مغ الدمع بفالتخكيج يقجـ السعمػمات كيخبخ السدتيمظ :  كالتذجيع كالتحكيخاإلخبار-  

 لمتخكيج برفة عامة يشصػؼ عمى ثالثة مػاقف تجعل مشو ضخكرة اإلخبارؼ كالخجمات كخرائريا، كإف الجكر 

 :ما يميفيخترخ تممحة 

؛ (دكرة حياتيا )عشجما تكػف الدمعة في أكؿ مخاحميا - 

 عشجما يتع تصػيخ أك تغييخ الذكل كالمػف أك االستخجامات؛- 

 رغبة السؤسدة في تصػيخ الدػؽ مغ خالؿ بيع نفذ الدمعة في قصاع سػؽ ججيج؛             - 

 :يسكغ تمخيز أىجاؼ التخكيج في الشقاط اآلتيةك  



 

 ؛التعخيف بعالمة السؤسدة كتشسية قبػليا في الدػؽ  -

الكافية حػؿ  في بعس األحياف ال تكػف لجػ السدتيمظ السعمػمات: إرشاد الدػؽ الستيالؾ الدمعة -

 خاصة الدمع الججيجة؛ استخجامات الدمعة

ما يصمق عميو اسع إرشاد الدػؽ   يقع عمى عاتق التخكيج إرشاد السدتيمكيغ بسختمف استخجاماتيا كىػ   حيث

  .كيعج ىحا األخيخ اليجؼ األساسي في بخامج التدػيق

 لزساف كجػد سياسة تخكيجية محكسة كفعالة يجب عمى السؤسدة أف يكػف :  كيفية االترال بالسدتيمغ. 3

ليا اتراؿ فعاؿ مع عسالئيا، أك مع مغ تخيج أف تعصييع فكخة عغ مشتجاتيا أك خجماتيا،  كلكي يتع االتراؿ 

 اإلعالنات، ككحا متخررػف في مجاؿ فبالذكل الفعاؿ يجب عمى السشطسة استخجاـ ككاالت اإلعالف لتكػؼ 

التخكيج كتشذيط السبيعات، كتأىيل رجاؿ البيع عمى كيفية بشاء عالقات صجاقة شػيمة األجل مع الدبائغ  

 .كليذ السيع بالشدبة لمسؤسدة االتراؿ بالسدتيمكيغ إنسا السيع لسغ تقػؿ كماذا تقػؿ ؟

ككحلظ  ،مع السدتيمكيغ اآلخخيغ ك الجساىيخكتقػـ السؤسدة باالتراؿ مع الػسصاء يقػمػف باالتراؿ 
 .يقػـ السدتيمكيغ مغ خالؿ كمسة الفع السشقػلة باالتراؿ مع السدتيمكيغ اآلخخيغ، كالجساىيخ األخخػ 

 :حيث أف عسمية االتراؿ تتع كفقا لسا يمي
 ؛(السرجر )ىػ الصخؼ الحؼ يقػـ بإرساؿ الخسالة الصخؼ اآلخخ  :السرسل
 ىي العسمية التي يتع مغ خالليا كضع األفكار عمى شكل رمػز ذات معشى كدالالت؛ :الترميز
  ىي مجسػعة الخمػز التي أرسميا السخسل؛:الرسالة
  السدتقبل؛ إلىتتسثل ىحه األخيخة في قشػات االتراؿ كالتي تشقل فييا الخسالة مغ السخسل :الؽسيمة

  كىي العسمية التي يقـػ مغ خالليا السدتقبل بػضع معاني لمخمػز التي أرسمت؛:فغ الرمؽز
  ىػ الصخؼ الحؼ يدتمع الخسالة التي أرسمت مغ الصخؼ اآلخخ؛:السدتقبل
  كىي مجسػعة ردكد األفعاؿ التي يبجييا السدتمع بعج تعخضو لمخسالة؛ :االستجابة

 ىي جدء مغ استجابة السدتمع كالتي يتع إعادتيا مغ خالؿ االتراؿ  السخسل؛: دية العكديةغالت



 

 ىي عسميات تذػير أك إعاقة غيخ مخصصة تحجث أثشاء عسمية االتراؿ، تؤدؼ  إلى حرػؿ :شوي شالت
 .السدتقبل عمى رسالة مختمفة عغ التي بعثيا السخسل

  :تتسثل عشاصخ السديج التخكيجي فيسا يمي: عشاصر السزيج الترويجي.4
يعج البيع الذخري أحج كسائل االتراؿ كالتخكيج بذكل مباشخ، كيسكغ أف نتصخؽ : البيع الذخري. 4-1

 : 30إلى البيع الذخري كسا يمي
اتراؿ شخري بالعسالء السختقبيغ :  يعخؼ البيع الذخري بأنو :تعريف البيع الذخري. 4-1-1     

 . بيجؼ إخبارىع كإقشاعيع بذخاء مشتجات السشطسة
 كحلظ يسكغ تعخيفو عمى أنو عسمية حث ك إقشاع اآلخخيغ عمى أداء شيء معيغ ك انو عسمية اتراؿ شخري 

 .مع العسالء السختقبيغ
 :تتسثل ىحه السخاحل فيسا يمي: مراحل البيع الذخري. 4-1-2     

الحرػؿ عمى الدبائغ الستػقعيغ، السقابمة، معخفة رغبة العسيل، تقجيع الدمع ك شخؽ عخضيا، التغمب عمى -
 .االعتخاضات، إتساـ عسمية البيع

تخرز السؤسدات التدػيقية الحجيثة مبالغ ضخسة لإلنفاؽ عمى : أىسية البيع الذخري. 4-1-3    
الجيػد التي يبحليا السعشييغ بالبيع الذخري مقارنة مع ما يتع إنفاقو مع باقي عشاصخ السديج التدػيقي 

األخخػ، كىحا الف البيع الذخري يدكد إدارة التدػيق بسعمػمات ىامة عغ كيفية االتراؿ الشاجح بجساىيخ 
 .السدتيمكيغ في مختمف األسػاؽ السدتيجفة

 .يعج اإلعالف كسيمة غيخ شخرية كاسعة الشصاؽ لمتعخيف ك التخكيج عغ الدمع ك الخجمات: اإلعالن.4-2
يعخؼ اإلعالف بأنو كسيمة غيخ شخرية لتقجيع األفكار كالدمع كالخجمات : تعريف اإلعالن. 4-2-1   

كسا يعخؼ أيزا بأنو مجسػعة مغ األنذصة السختمفة التي  كتخكيجيا بػاسصة جية معمػمة مقابل أجخ مجفػع،
 نذخ أك إذاعة الخسائل اإلعالمية السخئية أك السدسػعة عمى الجسيػر بغخض حثو عمى شخاء سمع إلى تؤدؼ 

التقبل الصيب لألفكار أك األشخاص أك السشذآت السعمغ عشيا كيعتبخ ب الجسيػر إقشاعأك خجمات أك مغ أجل 
 .31اإلعالف كسجيػد تخكيجي يػجو أساسا  الجساعات كالجساىيخ 

ك ىػ   يعخؼ أيزا بأنوُ يتزسغ اإلعالف عغ السشتج في األسػاؽ األجشبية جسيع األنذصة التي يقـػ بيا 
 .32مرجر لذج انتباه السدتيمظ السدتيجؼ 



 

 تجديج السداىسة الفعمية في تحقيق  إلىأف اإلعالف عبارة عغ كسيمة تيجؼ  ك عميو يسكششا أف نخمز إلى
حث كإقشاع السدتيمظ الشيائي عمى الذخاء، كاقتشاء سمعة السؤسدة السعمغ عشيا ىػ بخنامج الخصة التدػيقية، ك

 .كيعتبخ أيزا كسيمة بيع غيخ شخرية
اإلعالف عجدا مغ األدكار تبجأ باإلخبار أك األعالـ كتشتيي بالتحكيخ ؤدؼ  ؼ:أدوار اإلعالن. 4-2-2    

 :اإلعالف في الحياة العسميةقـػ بيا  أىع األدكار التي ؼاآلتي(02 )كيػضح الذكل
 

 األدوار السختمفة لإلعالن : (02)الذكل

                                     

                                                    

 

 

 .506ص ، مرجع سابق، عبج الدالم أبؽ قحف :السرجر

تدتعسل ىحه األخيخة لتخقية كتخكيج صػرة العالمة لمسؤسدة، ىجفيا الحالي  :العالقات العامة و الجعاية. 4-3

 ذكفي حقيقة األمخ ليذ رفع حجع السبيعات، كنججىا أكثخ أىسية حيغ يتعمق األمخ بالسشتج الرشاعي 

 .(مشتجات كيسيائية )التكشػلػجيا العالية كحيغ يدتعسل اإلشيار كنطخا لػجػد عػائق 

تقـػ العالقات العامة بحػار مع جسيػر السؤسدة، ىحا األخيخ في الػاقع : الجسيؽر السدتيجؼ. 4-3-1   

كؿ ؤيسثل جسمة مغ األشخاص السػجػديغ عمى مدتػػ السؤسدة كالقادريغ عمى التأثيخ في ىحا الشذاط، كالسذ

عغ العالقات العامة يجب عميو إعجاد قػائع الجساىيخ السشطسة ،كيختبيع حدب كضيفتيع عمى مدتػػ السؤسدة 

 :33، كيتسثل الجسيػر السدتيجؼ فيسا يميألف مدتػياتيع في الحقيقة متفاكتة مغ درجة ألخخػ 

 . يقرج بيع الحيغ ليع صمة برفة مباشخة مع السشطسة :الجساىير العسمية . 4-3-1-1     

اإلخبار كالتعخيف 
كالتحكيخ 

  

مداعجة البيع 
الذخري  

 

كسيمة اتراؿ كاسعة 
االنتذار  

ىػ بجيل لمبيع الذخري في 
كثيخ مغ الحاالت  

 أدكار اإلعالف



 

 محاكلة الحفاظ عمييع ،ففي الحقيقة دكر الىالعسل عمى كدب ثقتيع أمخ ضخكرؼ ،باإلضافة :  الدبائغ -

  إقامة عالقات شيبة بيغ الدبػف كالسؤسدة؛ فيالعالقات العامة يتجمى

 أف إلىيجب عمى السشطسة أف تعسل عمى إقامة عالقات شيبة مع مػردييا، كتججر اإلشارة  :فكالسػرد -

 ؛استسخار الشذاط اإلنتاجي لمسؤسدة مخىػف بزساف التسػيغ ،مػاعيج التدميع

فالعساؿ   تعج تقخيبا ميسذة في العالقات العامة كلكشيا رئيدية في الشذاط االنتاجي،:فكالعساؿ كالسداىع -

يتجخمػف في نقاط اإلعالف الجاخمي ،أما فيسا يخز السداىسيغ فيجب جمبيع كالحفاظ عمييع كمغ 

الزخكرؼ إمجادىع بسعمػمات مػثػؽ فييا لتسكيشيع مغ تفيع السذخكعات االستثسارية لتسػيميا كخاصة 

 .إلدراؾ الػضعية السالية لمسؤسدة 

 : تتسثل في الجسيػر الػاسع ك تتسثل في:الجساىير األفقية . 4-3-1-2

 السدتػػ الحيغ لجييع سمصة التجخل في الشذاط االقترادؼ ميسة ججا؛ سػاء عمى : الدمصات العامة -

 ؛الػششي أك عمى الرعيج السحمي

الخ، كىع الحيغ ..كيتسثمػف في الرحفييغ، السعمسيغ، األساتحة، جسعيات السدتيمكيغ :  صشاع الخأؼ -

ييسػف السؤسدة كػنيع يسجكف الجسيػر الػاسع بالسعمػمات الالزمة كالعسل عمى كدب ثقتيع بقبػليع في 

 مذاركة السشطسة في سياستيا اإلعالنية؛

 أنو إذا كانت ميدانية العالقات العامة تدسح فسغ السدتحدغ دعػة البشػؾ   إلىتججر اإلشارة: البشػؾ -
 .ألنيا تعج قجرة تسػيمية ضخكرية في حالة السذاكل(..زيارات الػحجات )لحزػر التطاىخات الخسسية 

تعجد حدب الجسيػر، األىجاؼ اإلعالنية اإلستخاتيجية ت  الػسائل :وسائل التأثير العسمية. 4-3-2   
يجب عمى السؤسدة إعصاء أىسية بالغة ، كميدانية السؤسدة، كتتسثل في العالقات مع كسائل اإلعالـ

 . لمرحفييغ ،فيجب إمجادىع بكافة السعمػمات التي يصمبػنيا، ألنيع في حقيقة األمخ ىع صشاع الخأؼ
كل األنذصة التي تدتعسل اإلعالف لتحجيج حمقة :"يعخؼ التدػيق السباشخ بأنو : السباشر التدؽيق. 4-4
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