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 المفردة األسبوع

 شمولية لمفهوم التسويق نظرة األول

 الترويج -التوزيع  -السعر –المنتج –مفهوم المزيج التسويقي وعناصره  الثاني 

 البيئة الخارجية  –البيئة الداخلية  –التسويقية  البيئة الثالث 

أنواع  -العوامل المؤثرة على قرار الشراء –الشراء  قرارات –سلوك المستهلك  الرابع

 ودوافع الشراء -خطوات اتخاذ القرار –قرارات الشراء 

أسس  –اختيار الهدف السوقي  –أنواع األسواق  –مفهوم السوق  -تقسيم السوق الخامس والسادس

 التنبؤ بالمبيعات  –تقسيم السوق 

دورة حياة  –تصنيفات المنتجات  –مزيج المنتج  –المقصود بالمنتج  –المنتج  السابع والثامن 

 المكانة الذهنية للمنتجات  –خطوات ابتكار السلعة  –المنتجات 

تبين  –معايير التغليف الفاعل  –مفهوم التعبئة والتغليف  – التعبئة والتغليف التاسع 

 التميز  –المنتجات 

أنواع القنوات  –مفهوم القنوات التوزيعية  – التوزيع والقنوات التوزيعية العاشر والحادي عشر 

 –في القناة التوزيعية  الموثرةالعوامل   -أنشطة القنوات التوزيعية  –التوزيعية 
 التكامل العمودي واألفقي

 المفردات



تصنيف  –أنشطة المنشآت التسويقية  –التسويقية  مفهوم المنشآت –تجار الجملة  الثاني عشر 

 تجار الجملة 

 تجارة المفرد بدون –المتاجر الضخمة  –طبيعة وأهمية تجارة المفرد  –تجار المفرد  الثالث عشر 

 السمات الجديدة في تجارة المفرد  -مخازن

الرابع عشر والخامس 

 عشر 

مناولة  – الخزينالسيطرة على  -النقل  –وأنشطة التوزيع المادي   -التوزيع المادي 

 إجراءات الطلب  –المواد 

 -إشكال تنشيط المبيعات  –طبيعة واستخدام مفهوم تنشيط المبيعات  –تنشيط المبيعات  السادس عشر 

 النشر

 السابع عشر والثامن

 عشر 

 إدارة قوى البيع  -إجراءات البيع الشخصي   –المفهوم –البيع الشخصي 

 العوامل المؤثرة على قرارات التسعير  –أهداف التسعير  – التسعير   التاسع عشر

الخدمات الظروف ( إشكال) مفهوم الخدمات وأهميتها خصائص  – تسويق الخدمات العشرون 

 المزيج التسويقي للخدمة –المقترن بصناعة الخدمة 

الحادي والثاني 

 والعشرون 

مكونات  –أسباب تطوير السلعة الجديدة  –الجديدة  أسباب فشل السلعة -تطوير السلع 

 العمر اإلنتاجي للسلعة  –السلعة 



الخدمات  ( إشكال ) خصائص  -وأهميتها  مفهوم الخدمة –تسويق الخدمات  الثالث والعشرون 

 لتسويقي للخدمات  المزيج –الظروف المقترنة بصناعة الخدمات 

 الرابع والخامس

 والعشرون 

 –تطوير السلعة الجديدة  أسباب –أسباب فشل السلعة الجديدة  –تطوير السلع 
 العمر اإلنتاجي للسلعة  -مكونات السلعة  

إجراءات  –التسويقية  إستراتيجية التسويق والرقابة عليها متطلبات اإلستراتيجية السادس والعشرون 

 التسويقية  الستراتيجيةتقويم أداء  - اإلستراتيجية التسويقية 

أهداف المنظمات غير الربحية  –المفهوم  –التسويق في المنظمات الغير ربحية  السابع والعشرون 

 المنظمات الغير ربحية   ستراتيجية /

 –خصائص التسويق المباشر -معنى التسويق المباشر  – التسويق المباشر الثامن والعشرون 
 وسائل االتصال

 مفهوم أخالقيات التسويق  –االعتبارات االجتماعية واألخالقية للتسويق  التاسع والعشرون 

 حقوق المستهلك  –الحركة االستهالكية  –المسؤولية االجتماعية  الثالثون 



 االسبوع االول

 (لطلبةنظرة شمولية لمفهوم التسويق  )وحدة نمطية 

 العراق  \وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

 العراق  \هيئة التعليم التقني 

 المعهد التقني كوت 
 قسم تقنيات ادارة المواد 

 



 النظرة الشاملة 

 تقنيات قسم الثانية المرحلة طلبة : المستهدفة الفئة -أ

   كوت التقني معهد في المواد ادارة

 من التسويق مفهوم  ان : وموضوعاتها الوحدة مبررات -ب

 لتحقيق المستهلكين ورغبات حاجات تخاطب التي  الحديثة المفاهيم
 ووظائفه وانشطته التسويق ماهو الطالب ويفهم . المنظمات اهداف
 هذه صممت لذلك البيعي والمفهوم التسويق مفهوم بين ويفرق

 .النمطية الوحدة



   االفكار المركزية –ج 

 نظرة شمولية : اوال    

 تعريف التسويق : ثانيا    

 وظائف التسويق واالنشطة: ثالثا    

 الفرق بين مفهوم التسويق والمفهوم البيعي : رابعا  

 موقع ادارة التسويق في هيكل المنظمة : خامسا 



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

في 

الوحدة 

 النمطية

اختبار 

 بعدي

راجع 

   المدرب 



بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان يكون الطالب قادر : اهداف الوحدة  -د

 :على ان 

   التسويق مفهوم يعرف -1

   والوظائف االنشطة يحدد -2

   البيعي والمفهوم التسويق مفهوم بين يفرق-3

  . المنظمة هيكل في التسويق ادارة موقع يحدد -4



 االختبار القبلي 

 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 : يخاطب الفاعل التسويق -1

   للمستهلكين والرغبات الحاجات -ب    للمستهلكين االقتصادية العواملأ-

   المنافسين اتجاهات -د                            الفرد دخل -ج

 

 :و ( التوزيع) المكان , التسعير, المنتجات مراقبة التسويق وظائف اهم من -2

   النقل -ب                                الترويج -أ  

   المناولة -د                               التغليف -ج  

 : على التسويق يركز -3

 االجل قصيرة االهداف -ب                              السياسات -أ  

   االجل طويلة االهداف -د              االجل متوسطة االهداف -ج  

 

 ب

 أ

 د



 :الجل نجاح نشاط الترويج في ادارة التسويق  يجب -4
 اختيار طرق التسعير  -اختيار المنتجات الجيدة      ب -أ

 اختيار منافذ التوزيع المناسبة -اختيار وسائط الترويج المناسبة  د -جـ 
  
 

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحيحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطية الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالية الخطوة الى فانتقل ذلك





 نظرة شمولية لمفهوم التسويق
 Introductionالمقدمة    

 من ذلك وتأشر , جدا بعيدة زمنية فترة ومنذ التسويق اهمية بارز بشكل اتضح

 المراحل ولمختلف , المجتمع ولعموم لالفراد اليومية  الحياة في تأثيره خالل

 ارتباطا التسويقي النشاط في الحاصل والتطور النمو عملية فارتبطت , والعصور

 . فيه تطرأ التي المختلفة والتغيرات المجتمع في الحاصلة التطورات مع وثيقا

 في اوربا شهدتها التي الصناعية الثورة اعقاب في والمهم الواضح التطور وكان

   الواسع االنتاج عمليات في كبير بشكل االلة ودخول عشر الثامن القرن نهاية
Mass production واالفراد السوق على انعكست جديدة تغيرات افرزت والتي  

 وعالقات وتفاعالت بصيغ ولكن , الحاضر وقتنا الى اثاره لتحدد فيه المتعاملين

 العاملة المختلفة المنظمات على كان سواء , الوقت بذات وخطيرة ومتطورة جديدة
 . معها المتعاملين الزبائن او السوق في
 



القيام بأنشطة االعمال المختلفة الحداث تدفق مباشر للسلع والخدمات من المنتج الى ) 

 ( المستهلك أو المستعمل
 :ومن تعاريف التسويق هي

هي مجموعة من االنشطة المتكاملة التي توجه من خاللها تدفق السلع والخدمات من  -
 .  المنتج الى المستهلك او المستخدم النهائي 

هو اداء المنشاة للفعاليات الالزمة من تسعير وترويج وتوزيع المنتوجات سلع  -

وخدمات تبعا لحاجات وطلبات المستهلك االخير او المشتري الصناعي الحالية او 
 المتوقعة

هي العملية التي تنطوي على تخطيط وتنفيذ المفاهيم أو التصورات الخاصة باألفكار  -

والسلع والخدمات وتسعيرها وترويجها وتوزيعها لخلق عمليات تبادل قادرة على 
 تحقيق أهداف األفراد والمؤسسات

وهوايضا الجهد المبذول لتلبية رغبات الناس من خالل انسياب البضائع والخدمات من 
 .المنتج الى المستهلك وتحقيق اهداف المنظمة 

 

Marketing definition



والتسويق يشمل العديد من االنشطة التي تساعد على ايجاد وانتقال ما نرغب في تسويقه ومن تلك 

 :النشاطات 



 :االختبار الذاتي االول 

 عرف التسويق  -

 المزيج استراتيجيات باسناد المستهلك الى المنتج من والخدمات السلع انسياب عملية

   المنظمة اهداف وتحقيق والرغبات الحاجات الشباع التسويقي



تقويم احتياجات 

 المستهلك

تكامل الجهود 

 التسويقية

اشباع حاجات 

 المستهلك

تحقيق اهداف 

 المنظمة



 دراسة البيئة وبحوث السوق  -1

 دراسة سلوك المستهلك  -2

 تصميم وتشكيل المنتجات   -3

 التسعير    -4

 توزيع  -5 

 الترويج  -6

 المسوؤلية االجتماعية -7

 الوظائف االدراية -8 

 



 المفهوم البيعي مفهوم التسويق

المستهلك كحجر زاوية ألية  على  التركيز

 استراتيجية تسويقية للمؤسسة 

 يهتم بالمستهلكين كافراد وليس كجماعات 

اهداف طويلة االجل 

العملية التسويقية عملية ذات اتجاهين 

 اهتمام االدارة بتفعيل وظيفة التخطيط ووضع معاير

مستخلصة من االهداف لمقارنة الخطط الموضوعة 

 .باالداء الفعلي 

 التفهم التام لرغبات واحتياجات المستهلكين. 

 باحثة بعمق عن المعلومات ثم التكييف المستمر

 (بحوث التسويق) تجاه البيئة من خالل    

 يسود مفهوم التسويق في ظل الوفرة وحدة المنافسة

 بين المنظمات

 التركيز على المبيعات 

 االهتمام بالمستهلكين كمجموعة 

التركيز على االهداف القصيرة االجل 

 عملية ذات اتجاه واحد 

 عدم اهتمام االدارة بالتخطيط ومقارنة  الخطط

 باالداء الفعلي من خالل وظيفة الرقابة

 تفهم ضيق لرغبات واحتياجات المستهلك. 

 االنتاج من ثم البيع بدون تقويم احتياجات

 المستهلكين

 النظرة المتوجهة نحو داخل المنظمة ليست

 مبالية لوتيرة التغير البيئي

 يسود مفهوم البيع في ظل الندرة وانعدام

 .المنافسة 



 , االساسية المنظمة انشطة احد باعتباره التسويق اهمية تظهر

 المدخالت على منها (تستورد) تحصل البيئة على مفتوحة منظومة هي المنظمة وان 

 ادارة دور ياتي  النهائي بشكلها المنتجات اي  , المخرجات  (تصدرلها) وتعطيها

             الزبائن  الى والخدمات السلع من المنظمة منتوجات بيع تتضمن التي التسويق

 والعمل واحتياجاتهم رغباتهم على التعرف بعد وذلك ( وسيطة ومنشأت مستهلكين من )

 مؤشرات من واالستفادة. المناسبين والمكان الزمان وفي والنوع الكم في اشباعها على

 , التفاعل ذلك لزيادة المنظمة وتوجيه البيئة التغيرات تفسر التي العكسية التغذية

 . المنظمة اهداف من كم اكبر على للحصول

موقع ادارة التسويق في الهيكل التنظيمي للمنظمة 



يعمل المدارء في مختلف مستويات الهيكل التنظيمي في مجموعة متنوعة ومتكاملة 

 :من االنشطة االساسية  للمنظمة التي تأخذ شكل اربع ادارات هي 

 
  ادارة العمليات 

ادارة التسويق 

 ادارة الموارد البشرية 

 االدارة المالية 

 :الى جانب االدارات االربع االساسية هناك ادارات مساعدة ومساندة تتضمن  

   ادارة البحث والتطوير 

ادارة القانوية 

 ادارة المكتبية 

  االدارة الخدمات المساعدة 

 
 وحسب احتياجات المنظمة وفلسفة ادارتها 





لممم يعممد التسممويق ذلممك النشمماط الممذي يتضمممن انسممياب السمملع والخممدمات مممن مراكممز 

بل اصبح يمثل مختلمف الجهمود التمي تسمتهدف , االنتاج الى مواقع االستهالك حسب

وترجممة الرغبات واحتياجات المستهلك االخير او المشتري الصمناعي التعرف على 

هذه االحتياجات والرغبات الى منتوجات او خدمات قادرة على اشباع الحاجمات ممن 

لذلك لم يعد التسويق تابعما لوظيفمة االنتماج بمل . حيث الكم والنوع والزمان والمكان 

اصبح سابقا عليه باعتبار ان الهدف النهائي الية منشاة هو انتاج السلع والخمدمات 

ممما يعنمي , ( الصمناعية ) التي تودي الى اشباع الحاجات االستهالكية او الوسميطة 

 .انه البد للنشاة من التعرف عليها وتحديدها بشكل واضح 

 



 -:االختبار الذاتي  الثاني 

 :اكمل الفراغات التالية بما يناسبها 

 تكامل الجهود  -2تقويم احتياجات المستهلك  -1مراحل النشاط التسويقي هو  -1 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      -3التسويقية  

 
 .يسود مفهوم التسويق في ظل الوفرة وـــــــــــــــــــــــــــــ -2

 

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فأليك ذلك االختبار 



 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 :التسويق هو القيام بانشطة االعمال المختلفة الحداث تدفق مباشر للسلع والخدمات من  -1

 من المنتج الى المستهلك    -المورد الى المنتج      ب  -أ    
 من المورد الى المستهلك  -من المنتج الى المورد   د -ج     

 
:      ادارة التسويق باحثة بعمق عن المعلومات ومن ثم التكييف المستمر تجاه البيئة من خالل  -2

 ادارة العمليات  -بحوث التسويق     ب -أ
 السياسات والبرامج  -ادارة االفراد        د -ج    
     

 ب

 أ



لم يعد التسويق ذلك النشاط الذي يتضمن انسياب السلع والخدمات من المنتج الى  -3

المستهلك فحسب بل اصبح يمثل جميع الجهود المبذولة التي تستهدف التعرف على 

الحاجات والرغبات للمستهلكين والقدرة على اشباع هذه الحاجات والرغبات من حيث 

 :  الكم والنوع و 

 المظهر    -الصورة المثلى      ب -أ  
 الترتيب  -الزمان والمكان      د -ج
 

اتفق الكتاب والباحثون في التسويق ان المزيج التسويقي  يتكون من اربعة عناصرهي   -4

 :  السعر  و ,المكان , المنتج 

 التوريد    -التعبئة      ب -أ   

 الترويج  -التغليف    د -ج   

 ج

 د



عممان ,اثمراء للنشمر والتوزيمع , التسمويق اسمو ومفماهيم معاصمرة, ثمامر ,البكري -1
 2006,االردن ,
الطبعة ,مبادئ االدارة مع التركيز على ادارة االعمال ,خليل محمد حسن , الشماع  -2

 2007,االردن , عمان,دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة,الخامسة 
اساسميات ,سمرور علمي ابمراهيم سمرور ,تعريمب ,جماري ,فليب وارمسترونج,كوتلر -3

 2009,المملكة العربية السعودية , الرياض , دار المريخ للنشر ,التسويق 





 االسبوع الثاني 

وحدة نمطية للمزيج التسويقي وعناصره لطلبة المرحلة 

 الثانية 

 العراق  \وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

 العراق  \هيئة التعليم التقني 

 المعهد النقني  كوت

 قسم تقنيات ادارة المواد 

 



 النظرة الشاملة 

 تقنيات قسم الثانية المرحلة طلبة : المستهدفة الفئة -أ

  التقني التعليم هيئة في الكوت معهد - المواد ادارة

 عبارة التسويقي المزيج مفهوم ان : وموضعاتها الوحدة مبررات -ب

 من مجموعة ايضا وهو فيها التحكم يمكن التي المتغيرات من مجموعة عن

 بهدف االدارة  وتعتمدها ( سياسات من عنها يتفرغ وما) االستراتيجيات

 ويفهم . الصناعي المشتري او االخير المستهلك وحاجات رغبات اشباع

 والترويج والمكان والسعر المنتج وعناصره التسويق ماهوالمزيج الطالب

 .النمطية الوحدة هذه صممت لذلك



   االفكار المركزية –ج 

 تعريف المزيج التسويقي : اوال    

 تحديد عناصر المزيج التسويقي االربعة: ثانيا    
عناصر المزيج : ثالثا       ,الترويج ,( السوق )المكان ,السعر    

 المنتج



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

في 

الوحدة 

 النمطية

اختبار 

 بعدي

راجع 

   المدرب 



 :بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة  -د
 
 
 

 المنتج االربعة عناصره وتحدد التسويقي المزيج مفهوم تعرف -1

 . (السوق) والمكان والسعر

 

 



 االختبار القبلي 

 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 : من استخلصت التي االستراتيجيات من مجموعة هو الفاعل التسويق المزيج -1

 التسويق وظائف -ب   التسويق مفاهيمأ-

   المنظمة انشطة -د        المدير وظائف -ج

 

 : عليها المتفق التسويقي المزيج عناصر من -2

  المنتج , السعر, التغليف, النقل -ب      الترويج,المكان, السعر, المنتج -أ  

 الشكل, المنتج, التعبئة, التوزيع -د  الشحن, الترويج, التغليف , المناولة -ج  

 

 : من مزيج هو المنتج -3

 والمالية االقتصادية الخصائص -ب   المعروفة وغير المعروفة الخصائصأ-

    المتوفرة وغير المتوفرة -د    الملموسة وغير الملموسة الخصائص -ج

 

 ب

 أ

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحيحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطية الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالية الخطوة الى فانتقل ذلك



وهممذا المممزيج عبممارة عممن , هممو إطممار يسمماعد علممى بنمماء وتشممكيل طريممق ومممنهج كممل سمموق 

والتممي تعممرض علممى المسممتهلك وتممؤثر , مجموعممة مممن المتغيممرات التممي يمكممن الممتحكم فيهمما 

 ..ويعتبممممر هممممذا المممممزيج أعمممممدة التسممممويق المهمممممة الممممذي يعتمممممد عليهمممما المسمممموق..عليممممه

 

عنصمممر لهمممذا الممممزيج ولكمممن بعمممد التصمممنيف والتحديمممد اتفمممق غالبيمممة  16ذكمممر مايزيمممد عمممن 

 ..أساتذةاإلدارةوالتسمممممممممممممممممممممممممممممممممويق علمممممممممممممممممممممممممممممممممى ممممممممممممممممممممممممممممممممممزيج معمممممممممممممممممممممممممممممممممين

 
 4ps   وتسمى  ويتكون هذا المزيج من أربعة عناصر  

 المزيج التسويقي
 
 



 :فعاليات التسويق 
 

 يتكون نشاط  التسويق من مجموعة مترابطة من الفعاليات يطلق عليها اسم

 

 ( :  Marketing Mix( )المزيج التسويقي )  
 

وتعتمممدها  ( وممما يتفممره عنهمما مممن سياسممات )الممذي هممو مجموعممة مممن االسممتراتيجيات 

 االدارة بهدف اشباع رغبات وحاجات المستهلك االخير او المشتري الصناعي 

 الترويج ,   السوق   , التسعير     ,  المنتوج                  

 

 

 





 :االختبار الذاتي االول  

 عدد عناصر المزيج التسويقي  -

   الترويج -4    المكان -3   السعر -2   المنتج -1



 المنتج
قد يكون شيء ما أو خدمة أو سملعة أو نشماط أو شمخص أو مكمان أو قمرار أو مرسموم 

فمالمنتج المذي نحصمل عليمه أو المذي يمتم شمراؤه ممن قبمل   أو قانون أو منظمة أو فكرة

 الناو ليو ذلك الشيء المادي الذي نحصل عليه بقدر 

لذا على رجل التسويق إن ال ينظر إلى المنتج على انمه   ماهوثمن الشباع  رغبة معينة

الن النماو تبحمث عمن   مجموعة ممن الصمفات الماديمة النمه اذا فعمل ذلمك يكمون مخطم 

لمذا فمان رجمال التسمويق ال يقمدمون سملعة أو خدممة بقمدر   منفعة واشباع لحاجة معينة

المنافع الخاصمة بتلمك السملع أو الخمدمات الن قيممة المنتجمات تتحمدد وفقما لمنافعهما لمذا 
 .يجب تخطيط المنتجات بشكل جيد قبل انتاجها وطرحها في السوق

 

وتعرف السلعة بأنها ذلك المزيج من المكونات المادية والغير المادية والتي يشمتريها 
  المستهلك جميعا وفي آن واحد وذلك لهدف إشباع حاجة من حاجاته المتعددة 



 (السعر  (التسعير

 
هو عملية موازنة المنافع التي يحصل عليها المشتري أو المستهلك بالقيم النقدية التي 

 يدفعها وهي عملية ترتبط باعتبارات اقتصادية وسلوكية متعددة وكثيرة 

 
 
 السعر هو الذي يحدد الربح•

 
 
 السعر هو سالح لكسب حصص في السوق•

 
 
 السعر هو وسيلة للتاثير على جودة المنتج•
 



 المكان  السوق
 

 ببساطة هي مكان تواجد البائع والمشتري والمنتج والمستهلك 
 

أي مكممان تبممادل والتقمماء المشممتري بالبممائع أو البممائع بالمشممتري أي إن السمموق هممو 

المكممان الممذي يممتم عممن طريقممه بيممع المنممتج وعرضممه فالسمموق هممو عنصممر اساسممي فممي 

 :التسويق والسوق 

 
 
 مكان تواجد المنتج  -
 مكان تواجد المستهلك -
 مكان تواجد المشتري -
 مكان تواجد المنافسون -
 مكان عرض السلعة والطلب عليها وتسعيرها  -
  
 



 الترويج
 الترويج من هذا المنطلق ما هو اال الواجهة التى تهدف المؤسسة من خاللها 

 .ما لديها من سلع أو خدمات الى المستهلكين المستهدفين 
 

للقيام بالشراء ونجد أن الترويج يتغلب على مشكلة جهل المستهلك بالمعلومات الالزمة 

بتقديم المعلومات عن الشركة ، السلعة ، العالممة التجاريمة ، األسمعار ، وفمرة السملعة ، 

كممما يتغلممب التممرويج علممى تراخممى المسممتهلك فممى الشممراء باغرائممه . اسممتخدمات السمملعة

وخلق حالة نفسية معينة يتقبمل المسمتهلك بمقتضماها مما يقمدم اليمه وبمعنمى آخمر إغمراء 

 .المسمممممممممممتهلك أن يتصمممممممممممرف بطريقمممممممممممة معينمممممممممممة يرضمممممممممممى عنهممممممممممما البمممممممممممائع 
  

 



 :اكمل الفراغات التالية بما يناسبها 

 (  السوق )المكان  -2المنتج   -1عناصر المزيج  ا التسويقي هو  -1 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــ  - 4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      -3التسويقية  

 
يعتبر المزيج هو اعمدة التسويق المهمة الذي يعتمد عليها المسوق ذكر ما يزيد عن  -2

عنصر لهذا المزيج ولكن اتفق غالبية اساتذة الدارة  والتسويق على ان يكون  16

 .المزيج من ــــــــــــــــــــــــــــ يسمى ـــــــــــــــــــــــــ

 

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فأليك ذلك االختبار 



 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 :تعرف السلعة بأنهاذلك المزيج من المكونات المادية وغير المادية وذلك يقتنيها المستهلك -1

 لكسب االرباح   -الشباع حاجة ورغباته    ب  -أ    
 لتنمية السوق   -لتحقيق االهداف        د -ج     

 
 حصص السوق  ,الربح  -الحاجة  والرغبة ب -أ:     السعر هو الذي يحدد  -2

 كمية االنتاج  -عالقة المستهلك بالمنتج د -ج    
     

 أ

 ب



 :تصنف المنتجات الى سلع وافكار و  -3

 مواد مساعدة     -مواد اولية     ب -أ  
 مواد اساسية   -خدمات        د -ج    

 
 :  المزيج التروجي يتكون من  -4

 التعبئة  والتغليف والمناولة والخزن      -أ   

 التوريد والشراء والعمليات    -ب   

 التخطيط واتخاذ القرار والتنظيم والرقابة   -ج   

 البيع الشخصي ,تنشيط المبيعات ,االعالن والدعاية والعالقات العامة  -د   

 ج

 د



عممان ,اثمراء للنشمر والتوزيمع , التسمويق اسمو ومفماهيم معاصمرة, ثمامر ,البكري -1
 2006,االردن ,
الطبعة ,مبادئ االدارة مع التركيز على ادارة االعمال ,خليل محمد حسن , الشماع  -2

 2007,االردن , عمان,دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة,الخامسة 
اساسميات ,سمرور علمي ابمراهيم سمرور ,تعريمب ,جماري ,فليب وارمسترونج,كوتلر -3

 2009,المملكة العربية السعودية , الرياض , دار المريخ للنشر ,التسويق 





 االسبوع الثالث  

 وحدة نمطية للبيئة التسويقية لطلبة المرحلة الثانية 

 العراق  \وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

 العراق  \هيئة التعليم التقني 

 المعهد التقني كوت

 قسم تقنيات ادارة المواد 

 



 النظرة الشاملة 

 تقنيات قسم الثانية المرحلة طلبة : المستهدفة الفئة -أ

 التعليم هيئة في كوت التقني المعهد في المواد ادارة

  التقني

 , الممثلون هي  البيئة مفهوم ان : وموضعاتها الوحدة مبررات -ب

 بناء على التسويق ادارة مقدرة على تؤثر التي التسويق خارج الواقعة والقوى

 ماهي الطالب ويفهم . عليهم والحفاظ المستهدفين العمالء مع ناجحة عالقات

 صممت لذلك ( والجزئية الكلية) والخارجية الداخلية التسويقية البيئة مكونات

 .النمطية الوحدة هذه



 االفكار المركزية  –ج 
 
 

 تعريف البيئة التسويقية : اوال    

 تحديد مكونات البيئة الداخلية : ثانيا    

 تحديد مكونات البيئة الخارجية:ثالثا    

 

 

 

 

   



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

في 

الوحدة 

 النمطية

اختبار 

 بعدي

راجع 

   المدرب 



 :بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة 
 
 

   التسويقية البيئة تعرف -1

 والخارجية الداخلية البيئة مكونات تحدد-2

  



 االختبار القبلي 

 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 : الى تنقسم التسويقية البيئة -1

  وخارجية داخلية -ب   وكبيرة صغيرة بيئةأ-

   مؤثرة وغير مؤثرة -د         ومفتوحة منغلقة -ج

 

 : هي الجزئية البيئة -2

    للمنظمة الداخلية المكونات من -أ  

   التسويقي المزيج عناصر احدى هي -ب 

                                             العامة الخارجية البيئة مكونات من هي -ج 

   المنظمة من القريبة الخارجية البيئة مكونات من هي -د

 

 ب

 د



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحيحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطية الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالية الخطوة الى فانتقل ذلك



 Marketing environmentالبيئة التسويقية  

 مجموعة على تحتوي , ومعقدة متحركة بيئة ظل في بعامة االعمال منظمات تعمل

 العليا االدارة تتخذها التي القرارات مجمل في بالغ اثر لها يكون التي المتغيرات من

 , اعمالها في االخرى الجوانب أو التسويقي بالجانب عالقة له كان ما سواء .للمنظمة

 ابرز من المنظمة على البيئي التأثير عد فقد وعليه. مباشرة غير او مباشرة بصورة و

 المستقبلي عملها الفاق االستراتيجي التخطيط بعملية للقيام دراستها الواجب المتغيرات
 بيئة التسويقوقد عرف كوتلر   

  :هي 
والقوى الواقعة خارج التسويق التي تؤثر على مقدرة ادارة التسويق , الممثلون   

 .على بناء عالقات ناجحة مع العمالء المستهدفين والحفاظ عليهم
 



 :وتتكون البيئة التسويقية من 
  Interna environment: البيئة الداخلية 

  
 External environment: البيئة الخارجية 

  
 :وتقسم البيئة الخارجية  الى نوعيين

  
     microenvironmentالبيئة  الجزئية 

  
 macro environmentالبيئة الكلية    



 البيئة الخارجية

 البيئة الجزئية المحيطة بالمنظمة القريبة منها

 

 

 المنظمة
 الموردون

 الزبائن

 المنافسون

 وسطاء التسويق

 الجمهور

 البيئة الديمغرافية

 البيئة الطبيعية

 البيئة االقتصادية

 البيئة السياسية

 البيئة الثقافية واالجتماعية البيئة التكنولوجية



 البيئة الداخلية : اوال 
والتي يمكن السيطرة عليها نسبيا قياسا بما هو عليه , هي المتغيرات الداخلية في المنظمة 

لكونها تمثل االنشطة واالعمال التي تقوم بها . بالنسبة للمتغيرات البيئية الخارجية 

وما يستوجب منها التخطيط المسبق لها وتنفيذها بالشكل الذي يقود الى تحقيق ,المنظمة 
 :وتقسم البيئة الداخلية لنوعين .المنظمة الهدافها 

 العناصر غير التسويقية 
هي مجموعة الوظائف التي تقوم بها الشركة اضافة الى وظيفة التسويق وكما سبق   

االشارة في الفصل االول بانه اليمكن ان تعمل ادارة التسويق بمعزل عن بقية االدارات 
 :والتي هي .االخرى في الشركة 

 ادارة العمليات -
 ادارة الموارد البشرية -
 االدارة المالية  -
 القانونية , البحث والتطوير  -
 موقع الشركة في السوق  -
 



 ( التسويقي المزيج ) التسويقية العناصر
  

         وهي للمنظمة التسويقي البرنامج في االربعة بالمتغيرات التوسيقي بالمزيج وتتمثل

 من نسبيا عليها السيطرة يمكن المتغيرات وهذه ( المكان , الترويج , السعر , المنتج )

 التسويقية البيئة مع المرتبطة الخاصة اهدافها وتحقيق النجاز المنظمة ادارة قبل

 عليه تركز الذي الرئيسي المحور المستهدف السوق او المستهلك يمثل والتي. الديناميكية

 مهم اساس يكون المستهدف السوق تحديد فان وعليه. للمنظمة التسويقية االنشطة كافة

 السوق ذلك حاجات اشباع نحو اساسا والمنصب التسويقي المزيج برنامج لصياغة

 متكاملة مجموعة ) انه على التسويقي المزيج تعريف ويمكن .بالمستهلكين عنه والمعبر

 الموجهة واالنشطة , البرامج , السياسات , التكتيك , التفصيلية الستراتيجيات من
 .( التسويقية اهدافها النجاز الشركة تمتلكها التي الموارد نحو بمجملها

 



 البيئة الخارجية
 

 :البيئة الجزئية : اوال 
 
 للعمليات مدخالت تمتلك ان دون الشركة تعمل ان يمكن ال :  Suppliers الموردون -

 نصف او االولية للمواد كان وسواء المجهزون فان وبالتالي الحقا بها تقوم التي

 البيئة في ومؤثرا اساسيا جزءا يعتبرون الخدمات وحتى الصنع التامة او المصنعة

 المحدد وعملها نشاطها تمارس ان للشركة امكن لما وجودهم ال لو اذ. للمنظمة الجزئية

 استمرار لضمان معهم االمد وبعيدة متينة عالقة بناء في يستوجب ما وهذا . مسبقا لها
  والمناسب الدقيق بالشكل انشطتها الستمرارية مستلزمات من المنظمة تحتاجه ما تدفق

  



 :Marketing Intermediariesوسطاء التسويق  -

تعتمد المنظمة في الغالب على الوسطاء في تنفيذ عملية ايصال منتجاتها او خدماتها عبر  

ويمكن تقسيم . الوسطاء سواء كانوا افراد او منظمات الى االسواق التي تتعامل معها 

الوسطاء الى نوعيين اساسين هماالحلقات الوسيطة من الباعة بين الشركة والسوق 

والذين يمكن تسميتهم بالوسطاء والمتمثلين بشكل خاص بتجار الجملة والتجزئة 

المنظمات الوسيطة التي تقدم التسهيالت وبما يخدم عملية التسويق برمتها (. المفرد)
 .الخ....والمتمثلة بخدمات النقل منظمات االقراض والتمويل المخازن 

وكلهما يكونان حلقة وسيطة بين الشركة والسوق من جانبهم والشركة والمجهزون من 

 جانب اخر وهما جزءا مما يصطلح عليه بقنوات التوزيع

الزبائن هم االفراد والمنظمات االخرى التي تحصل على  :Customersالزبائن  -

مخرجات المنظمة من السلع والخدمات مقابل تبادل اشياء اخرى تقدم اليها ويمكن ان 

يحصل التبادل اما مباشربين المنظمة والزبائن او من خالل منظمات اخرى وسيطة 

,  المنظمات الصناعية , المستهلكين النهائين ) وتتكون اشكال عمالء المنظمة من 
 (واالسواق العالمية , الحكومة , الوسطاء والتجار 

 



 وخدمات سلع تقدم التي المنشات هم المنافسون :Competitors المنافسون-

 عمل من اخرى مجاالت في المنافسة تحصل كما . المنشاة تقدمه لما مشابهة

 في يدخل ان ويمكن , المدخالت على الحصول في الغير مع منافستها مثل المنشاة

 منتوجات تظهر ان او , جدد منافسون المنشاة فيه تعمل الذي النشاط او القطاع

 ادارة تراعي ان يجب لذلك ,واالرباح المبيعات في يؤثر مما منافسة جديدة

 والبيع االنتاج تكلفة من تزيد ان يمكن التي  في التغيرات هذه المنشاة في التسويق

 .التجارية والعالمة للمنتجات الزبائن ووفاء التزام مدى وعلى

 
مجموعة لها ) كما عرفها كوتلر هي :  Publicالجمهور او العامة من الناو  -

او لها التأثير على , او محتمل بمقدرة التنظيم على تحقيق اهدافه , اهتمام فعلي 

 (تحقيق اهدافه



 :  ثانيا البيئة الكلية 

وهي كافة العناصر والمتغيرات التي يكون لها تأثير كبير على  

المنظمة وما يترتب على ذلك من محدودية في قدرات المنظمة 

لما تتسم به هذه المتغيرات من عدم القدرة في , على مواجهتها 

 .السيطرة عليها 



  اعراقهم , السكان اعمار الغالب في الديمغرافية العوامل تتضمن : الديمغرافية البيئة -1

 الدخل مستويات , الجنس , الثروة انخفاض او ارتفاع , اعدادهم في الجغرافي توزيعهم ,

 وارتباطا تأثيرا المتغيرات اكثر من المتغير هذا ويعد. الخ... السكان على وتوزيعه

 فان وعليه االسواق يكونون الذين االفراد على اساسا يرتكز النه التسويقي بالنشاط

 السكان في الحاصل النمو معرفة في اثر من له لما المتغير بهذا كثيرا يهتمون المسوقين

 اهم ومن الجغرافية مواقعهم الى تبعا لهم المختلفة الخصائص في الحاصلة والتغيرات

 في التغير -2 النمو واتجاهات السكان عدد -1  هي التسويقي نشاط في المؤثرة العوامل

 في االختالف -4 المتعلمين نسبة ارتفاع -3 العائلة وحجم للسكان العمري التوزيع

 . االستهالك



 بالمنظمة المحيطة المتغيرات اعقد من البيئي المتغير هذا يعد : االقتصادية البيئة -2

 هذا يرتبط. لها تهديد مقابل او مورادها في لالنتعاش فرصة من يمثله لما , لبقائها وتهديدا

 هو لما الطلب على التاثير في المستهلكين وقدرة لالفراد الدخل مستوى بدراسة المتغير

 حاجاتهم الشباع نقود من انفاقه من يستطيعون وما .السوق في وخدمات سلع من معروض

  الفائدة بمعدالت يتعلق فيما تتأشر العامل لهذا الرئيسية المفاتيح ولعل. الثانوية او االساسية

 ولعل . الخ.... الوطني الناتج اجمالي , للمستهلك النهائية السلع اسعار , البطالة معدالت ,

 دورة او االقتصادية بالدورة مايسمى هو العام البيئي المتغير هذا في تأثيرا االكثر الجانب
   : التالية االربع بالمراحل تتمثل والتي  Business Cycle االعمال

   (االزدهار) الرخاء  -1
 الركود -2
 الكساد  -3
 االنتعاش -4
 



 المسوق يحتاجها والتي االنتاج عمليات في الداخلة الطبيعية بالموارد تتمثل والتي : الطبيعية البيئة -3

 القسوة جراء من االخيرة الثالث العقود في العوامل هذه اهمية ازدات وقد. التسويق انشطة من الكثير في

 المخاطر عن فضال الماء او الهواء في كان سواء الحاصل البيئي والتلوث, الطبيعية الموارد استخدام في

 المخاطر ويضا االرضية بالكرة المحيط الفضاء في االوزون ثقبة حدوث جراء من والمحتملة الحاصلة

 اجتماعية حركات ظهرت لذلك . الخ ... المنجمد القطب في الجليد وذوبان الحراي الحتباس من االخرى

   هو التسويق في جديد مفهوم ظهر فقد وبالتالي . عليها والحفاظ البيئة حماية الى تدعوا واستهالكية
 المسؤولة والفعاليات االنشطة من واسع مدى يتضمن والذي  Green Marketing االخضر التسويق

 والتغليف التعبئة اساليب في والتغيير للسلع االنتاج عمليات تحويل عبر للبيئة صديقة منتجات تقديم عن

 فضال الطبيعية الموراد على للحفاظ المواد تدوير اعادة نحو التوجه الى االمر ويمتد , التوزيع وانشطة

 . صحية مخاطر من له يتعرض ان يمكن مما المستهلك حماية عن



 الجهة لكونها الحكومية بالبيئة ايضا تسميتها ويمكن : والقانونية السياسية البيئة -4

 منظماتها وعبر الدولة في السياسي التأثير تقود والتي , القانوني التشريع صاحبة

 للدخول دفعها مما اخر بعد يوما الدولة عاتق على الملقاة المهام ازدات وقد . المختلفة

 التدخل ذلك في الغالبة الصفة ان اال , الوقت نفس في ومشارك كمنظم االسواق الى

 هذه التنظيم وعملية. الحاالت معظم في مشاركا كونها من اكثر منظما كونها في تتمثل

 جانب من المنظمات عمل تنظم التي والتشريعات القوانين سن خالل من بوضوح تتسم

 اال لالفراد الحقوق تمنح كونها بالرغم . اخر جانب من لالفراد اليومية بالحياة واالهتمام
 . المنظمة اداء على ضاغط اطار بمثابة تعد الوقت بنفس انها

 



 على االثر ذلك وينعكس لالفراد اليومية الحياة على كبير اثر ذا المتغير هذا يعد : التكنولوجية البيئة -5
 : خالل من للمنظمات التسويقي االداء

  بعد عن التسويق فرصة له اتاحت بما المستهلك لحياة( واستخدامها التكنولوجيا ادخال ) اتمتة نحو االتجاه -أ
  . ( الالسلكية االتصاالت , االنترنت شبكات ).

 قد والذي, المستهلك مع التعامل اساليب على وانعكاسها التكنولوجيا مجال في الحاصل الكبير التطور -ب

 البيع مكائن في حاصل هو كما. عنه بدال االلة واحالل البائع عن االستغناء الى الحاالت بعض في يصل

 حرية له تتيح التي المصارف فروع في المستخدمة االلي الصرف مكائن او الغازية المشروبات لبيع االلي

 مبالغ على للحصول للمصرف ذهابه او , للسرقة والتعرض حملها مشاكل تحمل دون النقود على الحصول
 .ذلك اجل من مضاف وقت وتحمله

 . والتطوير البحث تجاه الصناعية المنظمات توليه ان الواجب االهتمام -ج
  حياته على خطيرة اثار من لها لما للمستهلك المقدمة المنتجات في والسالمة االمان شروط توفير ضرورة -د
   (البناء , السيارات صناعة , الغذاء مجال ).
  
 



 :اكمل الفراغات التالية بما يناسبها 

 :وتقسم البيئة الداخلية لنوعين  -1 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــ   -2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    -1    
 

 :المراحل االربعة للدورة االقتصادية هي  -2

 ـــــــــــــــــــــــــ  -2ـــــــــــــــــــــــــــ     -1      

 .ــــــــــــــــــــــ -4ــــــــــــــــــــــــــــــ -3      

 



 والتقاليد والعادات القييم من مجموعة بكونها المتغيرات هذه وتتمثل: الثقافية البيئة-6

 االداء على ينعكس المتغير وهذا , بينهم فيما االفراد خاللها من يتفاعل التي والطباع

 مع التعامل واسلوب صيغ تحديد خالل من وذلك كبير بشكل للمنظمات التسويقي

 معها والتعامل لهم ايصالها وكيفية المنتجات وعرض تقديم واساليب المستهلكين

 .المستهدف السوق في المتاحة القدرات مع انسجاما

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فأليك ذلك االختبار 



 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 :البية الخارجية تقسم الى  -1

 جزئية وكلية  -السالبة وموجبة       ب  -أ    
 ملموسة وغير ملموسة  -متغيرة وثابتة د -ج     

 
 :      المنافسون هم من مكونات ,الجمهور ,الوسطاء ,الزبائن ,الموردون  -2

 البيئة الكلية -البيئة الجزئية      ب -أ        
 البيئة الدخلية مكونات التسويقية  -د( مكونات غير تسويقية )البيئة الداخلية  -ج    
     

 ب

 أ



المؤثرات الطبيعية واالقتصادية والتكنولوجية والثقافية والسياسية والديمغرافية هي  -3

 :من مؤثرات البيئة 

 البيئة الكلية  -البيئة الجزئية              ب -أ  
 غير بيئية  -البيئة الداخلية            د -ج    

 
من المفاهيم التي تتضمن مدى واسع من    Green Marketingالتسويق االخضر  -4

 :االنشطة والفعاليات المسؤولة عن تقديم 

 المنتجات المؤثرة بالبيئة -أ   

 المنتجات الغير صديقة للبيئة -ب   

 المنتجات المعالجة للبيئة  -ج   

 الصديقة للبيئة  -د   

 ب

 د
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 االسبوع الرابع 

 وحدة نمطية لسلوك المستهلك لطلبة المرحلة الثانية 

 العراق  \وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

 العراق  \هيئة التعليم التقني 

 المعهد التقني كوت

 قسم تقنيات ادارة المواد 

 



 النظرة الشاملة 

 تقنيات قسم الثانية المرحلة طلبة : المستهدفة الفئة -أ

 التعليم هيئة في كوت التقني المعهد في المواد ادارة

  التقني

 هي  المستهلك سلوك مفهوم ان : وموضعاتها الوحدة مبررات -ب

 استخدام او لشراء االفراد قبل من المتحقق والفعل بالقرار المتعلقة العمليات

 الشراء قرار على المؤثرة والعوامل الشراء قرارات الطالب ويفهم .المنتجات

 صممت لذلك الشراء ودوافع القرار اتخاذ وخطوات الشراء قرارات وانواع

 .النمطية الوحدة هذه



 االفكار المركزية  –ج 

 تعريف المستهلك : اوال    

 تحديد قرارات الشراء والعوامل المؤثرة عليها : ثانيا    

 تبويب انواع قرارات الشراء :ثالثا    

 تحديد  خطوات اتخاذ القرار :  رابعا   

 توضيح دوافع الشراء  : خامسا  



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

في 

الوحدة 

 النمطية

اختبار 

 بعدي

راجع 

   المدرب 



 :بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة  -د

 والعوامل الشراء قرارات وتحديد المستهلك سلوك على تعرف -1

 القرار اتخاذ خطوات وتحديد انواعها على والتعرف عليها المؤثرة

 الشراء دوافع وتوضيح



 االختبار القبلي 

 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 رغبات معرفة ضرورة اهتمامها نصب وضعت التسويقية المنظمات ان -1

 : تحقيق باتجاه يستخدمها التي بالمنتجات واقتراحاته وارائه المستهلكين

   له اشباع افضل -ب االهدافأ-

   االجتماعية المنفعة -د المادية المكاسب -ج

 

 : هي الشراء قرار اتخاذ خطوات اولى -2

   البدائل تقييم -أ  

   المعلومات عن البحث -ب 

  الحاجة او المشكلة تحديد -ج 

  الشراء قرار -د

 

 ب

 د



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحيحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطية الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالية الخطوة الى فانتقل ذلك



 التسويق ادارة تراعيها التي المهمة االمور من ان: Consumer المستهلك

 , والنفسية المادية لحاجاته اشباع من عنه ينتج وما االنسان سلوك هو بها وتهتم

 نعرف ان هنا المناسب من ويكون . جديدة سلوكيات من بالتالي يكتسبه وما

 حاجاته اشباع بهدف يشتريها او البضاعة يقتني الذي الشخص ذلك ) المستهلك

 ( عائلته الفراد او النفسية او المادية

 سلوك المستهلك 

 جوهري بشكل التسويقي النشاط يهدف :Consumer Behaviors المستهلك سلوك

 بل اعتباطا يتحقق ال االمر وهذا , المستهلك ورغبات حاجات وارضاء مقابلة الى

 المستهلك بسلوك ويقصد. وواضح دقيق بشكل المستهلك سلوك وفهم دراسة يتطلب

 استخدام او لشراء االفراد قبل من المتحقق والفعل بالقرار المتعلقة العمليات هي))

 (( المنتجات



 وذلك التسويقية المثيرات ببعض التسويقية المنظمات تقوم : الشراء قرار

 مثيرات معها ولتتفاعل , الشراء قرار اتخاذ على واالقدام المستهلك لتحفيز

 . بالمنظمة المحيطة العامة البيئية متغيرات عن تعبر تسويقية غير اخرى

 في يجتاز ان بعد الشراء اقرار في المشتري قبل من استجابة عنها ولينجم

 خطتها في المنظمة تنجح ولكي . الشراء في المتسلسلة الخطوات قراره

 يشبه والذي المستهلك على دقة اكثر بشكل تتعرف ان عليها التسويقية
 عن تعرف ال التسويق ادارات زالت ال اذ . Box Black  االسود الصندوق

 مجال في العلمي التقدم رغم قليل هو ما اال داخله في وما المستهلك سلوك

 داخل في بان يوضح هنا التشبيه فان وعليه . االجتماعية الطبيعية العلوم

 النه باستمرار يتكرر ال قد شرائي سلوك من ينتج وما معروف غير االنسان

 مختلفة عوامل لعدة تاثير من ينتج



مثيرات 

 تسويقية 

 المنتج 

 السعر 

 المكان 

 الترويج 

 مثيرات اخرى 

 اقتصادية

 تكنولوجية

 اجتماعية

 ثقافية

 الخ..طبيعية  

 المشتري كصندوق اسود

 

 خصائص                   عمليات 

 المشتري                   قرارات 

 المشتري                             

 استجابة المشتري 

 اختيار المنتج 

 اختيار العالمة

 اختيار البائع

 توقيت الشراء

 كيفية الشراء 

 نموذج قرار الشراء للمستهلك
 



 العوامل المؤثرة على قرارالشراء للمستهلك 

 وعميق واسع اثر ذات الثقافية العوامل تعد : factors Culture الثقافية العوامل :اوال

 : يلي وكما  المستهلك سلوك على
 لحاجاته الفرد اقرار في واساس حاسم عامل الثقافة تعتبر :  Culture الثقافة -1

 او عائلنه من الفرد اقتبسها التي والدالالت والمعتقدات القييم اصال تتبع النها ورغباته

 التي والتفضيالت والمعتقدات القييم تلك ))اانه على الثاقفة تعريف ويمكن . به المحيطين

 الى جيل من ذلك ومناقلة يريده الذي العمل النجاز ومساعدة ميل الفرد لدى تحقق

 . ((اخر
 ثقافة من المشتقة الثقافة بها ويقصد  : -Culture Sub ( الخاصة) الفرعية الثقافة -2

   . اصغر ثقافات الى تتفرع بدورها والتي , منها واكبر اعم
 او لالقسام النسبي التجانس)) : Social class االجتماعية (الشريحة) الطبقة -3

 مشتركة واهتمامات بقيم اعضائها ويشترك هرمي بشكل والمرتبة المجتمع في االجزراء
   (( متشابه وبسلوك

 



هناك عوامل اجتماعية  :Social factorsالعوامل االجتماعية : ثانيا 

 :  مختلفة يتاثر بها المستهلك تنعكس على سلوكه منها 
  Reference Groups  الجماعات المرجعية -1
 
 Familyالعائلة  -2

 

 

 االدوار والمكانة  -3

 



يتأثر قرار  :Personal Factorsالعوامل الشخصية :ثالثا 

المشتري في الشراء بعوامل وخصائص مختلفة تتمثل بالتالي 

: 
 العمر ودورة الحياة  -1

 الحالة االقتصادية  -2
  Live styleنمط الحياة  -3
  Personalityالشخصية  -4
 



 تتاثر الشراء في االفراد خيارت :Factors Psychological  النفسية العوامل رابعا

 : هي رئيسية نفسية عوامل بأربعة

 وتحديدها االفراد لدى الحوافز تصنيف االحيان من كثير في الصعب من: التحفيز -1

 المتعلقة النظريات النفس علماء طور وقد , بينهم فيما االفراد الختالف تبعا تختلف النها

 عرفت التي ماسلو ابارهام نظرية ابرزها من وكان المستهلك وسلوك البشري بالتحفيز
   للحاجات ماسلو بسلم

  
 الدراكا -2 

 التعلم -3

   المعتقدات واالتجاهات -4



 تحقيق الذات

 

 التميز والتقدير

 االحترام المركز االجتماعي  

 الحاجات االجتماعية 

 االنتماء للجماعة القبول من قبلها  

 حاجات االمان 

 (الحماية,االمن الشخصي ,االستقرار العائلي )

 الحاجات الطبيعية

 (  االكل والشرب)



يمكن التميز بين  عدة انماط من القرارات التي تعتمد بشكل : انواع قرارات الشراء 
 :خاص على درجة مشاركة او تدخل المستهلك 

 

   قرارات التدخل او االنشغال في الشراء -1

  قرارات الشراء الروتينية -2

 قرار الوفاء والوالء لعالمة تجارية ما -3

 القرار المحرض او المثار -4

 قرارالشراء المكره او القسري  -5

 :قرار الشراء المتنوع بعدة عوامل منها -6
 عوامل الصدفة او عوامل غير قابلة للتفسير  - 
 عوامل مباشرة او قابلة لتفسير تغيير السلوك نحو سلعة ما  -
العوامل المشتقة والتي تشكل سببا غير مباشر لتغيير العالمة تضم وجود حاجات متعددة ومختلفة  -

 .بحسب اولويتها 
 



 :اكمل الفراغات التالية بما يناسبها 

 :العوامل الثقافية تقسم الى  -1 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــ   -2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    -1    
 

 :العوامل االجتماعية يتأثر بها سلوك المستهلك منها  -2

 ـــــــــــــــــــــــــ  -2ـــــــــــــــــــــــــــ     -1      

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــ -3      

 



 خطوات اتخاذ قرار الشراء  
The stages of the buying Decision process 

 

 يعود االختالف ذلك ولعل الخرى حالة من المستهلك لدى الشراء عملية مراحل تختلف

 ان فمثال تكرارها ومدى المستهلك قبل من المشترى الشيء او المادية اهمية الى باالساس

 او اثاث شراء لقرار بالنسبة تماما تختلف عصير قنينة او السكائر لعلبة الشراء قرار

 خطوات لتحديد القرار اتخاذ تسبق مراحل عدة من مرحلة هو الشراء قرار ان. سيارة
 : لي كما وهي المستهلك لدى الشراء

 



 : Problem Recognition( بالحاجة الشعور ) المشكلة ادراك -1
 حاجة او مشكلة لديه ان المشتري يدرك عندما الشراء قرار اتخاذ في الخطوات اولى تعد

 الجوع العطش يكون االولى الحلة ففي حالتين خالل من االدراك ويتحقق الشباعها يسعى

  االشباع عملية عبر تجاوزها في ويرغب يتحسسها للفرد الداخلية الحاجة اي الخ.. البرد

   الترويج وسائل عبر يكون وقد الخارجي المنبه بواسطة مثارة تكون الثانية الحالة اما.

 االسعار او مالبس عرض طريقة جراء المتحققة االثارة خالل من لديه الحافز فيتحرك,

 الشراء لغرض ذلك او المحل هذا الى للدخول يدفعه ما وهذا بالجودة المقترنة المخفضة
. 
 



 :Information researchالبحث عن المعلومات  -2
ويسعى الى جمع المعلومات عنها والبحث عن  يقوم المستهلك بخزن الحاجة في ذاكرته

في الوقت المناسب ويمكنه ان يحصل على هذه المعلومات من المصادر التالية  بدائل المنتج 
: 

 (االصدقاء,العائلة )المصادر الشخصية 
 (.البيانات المثبتة على العبوة,المعارض ,التجار,رجال البيع ,االعالن )المصادر التجارية 

 .(المنظمات الحكومية ,جمعيات حماية المستهلك ,وسائل االعالم )المصادر العامة  -ج
 



   :Alternatives Evaluation البدائل تقييم -3
 ان المستهلك على اذ الشراء عملية خطوات في مراحل اهم من البدائل تقييم عملية تعتبر

 ال لكي , الشراء قرار يتخذ ان قبل, امامه المتاحه للبدائل وفحص تقييم عملية يجري

  خاطئ الشراء في متخذ القرار يكون عندما المخاطرة من عالية درجة الى يتعرض

 بهدف وذلك, معينة لبضاعة شراءه عند معرض من اكثر بين ينتقل فالمشتري لذلك.

 في جانبه من خسارة اي هناك تكون ال ولكي نظره وجهة من االفضل البديل اختيار

  هي البديل اختباره في المستهلك على تؤثر التي العناصر اهم ولعل. الشراء عملية

 خالل من البديل عن يمتلكها التي المعلومات حجم , والوقت الدفوع المبلغ في الكلفة)

 كان اذا فيما سيتحملها التي المخاطرة حجم , االخرين من سمعه ما او سابقة تجربة

 . خاطئ هو البديل ذلك الختيار النتخذ القرار



 :Purchase Decision قرارالشراء -4
 في طريق مفترق امام يكون الشراء عملية في الثالث المراحل المستهلك اجتاز ان بعد

 مجموعة اعينه نصب وضع قد فانه الحالة هذه وفي . عدمه من الشراء لقرار اتخاذه

  , المنتج لشراء يقدم ومنه لديه تفضيال العالمات والكثر الشراء الى تحفزه التي الخيارات

 يطلب ان يمكن فانه االكتروني التسويق مقومات وتمتلك ناضجة االسواق كانت ما اذ او

 لقيمة والدفع بيع في المتخصصة للشركات االلكترونية المواقع طريق عن يحتاجه ما
 . البنك خالل من البضاعة

 



 : Post purchase behavior الشراء مابعد سلوك -5
 يمكن وما البيع بعدعملية الحاصلة التغيرات مالحضة على جدا حريص التسويق رجل

 قادر يكون كي استخدامها بعد البضاعة عن ومالحظات اراء من المستهلك يقدمه ان

 اما. المستهلك بها يرغب ال التي الجوانب او النقص حاالت تالفي نحو افضل وبشكل

 القرار اتخاذه بعد المستهلك بان تعني فانها الشراء لعملية المرتدة بالتغذية يتعلق فيما

 يكون قد اذ. الخطا حصل مرحلة اي وفي القرار خطأ او صحة مدى من سيتأكد فانه

 او, امامه المتاحة للبدائل تقيمه او, المعلومات مصادر في او, المشكلة تحديد في الخطأ
 . الشراء لقرار اتخاذه اثناء المستهلك على مورست التي التأثيرية القوة في

  
 

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فأليك ذلك االختبار 



 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 :ادراك المشكلة و البحث عن المعلومات وتقييم البدائل وقرار الشراء هي  -1

 خطوات اتخاذ قرار الشراء  -انواع القرارات الشراء       ب  -أ    
 مفردات سلوك المستهلك  -العوامل الؤثرة على قرار الشراء د -ج     

 
 :      اول خطوة لهرم ماسلو للحاجات هي   -2

 تحقيق الذات-الحاجات الطبيعية المأكل والمشرب ب -أ        
 حاجات االجتماعية واالنتماء  -حاجاجت االمان د -ج    
     

 ب

 أ



  
 والتوزيع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسويق ادارة , ثامر, البكري -1
 .2011, االردن,عمان,
 



 االسبوع الخامس  والسادس 

 وحدة نمطية لدراسة السوق لطلبة المرحلة الثانية 

 العراق  \وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

 العراق  \هيئة التعليم التقني 

 الرصافة  \معهد االدراة 
 قسم تقنيات ادارة المواد 

 



 النظرة الشاملة 

 تقنيات قسم الثانية المرحلة طلبة : المستهدفة الفئة -أ

 التعليم هيئة في الرصافة االدراة معهد في المواد ادارة

  التقني

 ذلك بأنها ذلك هو السوق مفهوم ان : وموضعاتها الوحدة مبررات -ب

 على وقادرين نقود من يمتلكون وبما حاجاتهم االفراد فيه يشبع الذي الموقع

 وانواع السوق الطالب ويفهم . والخدمات البضائع على حصولهم لقاء دفعها

 .النمطية الوحدة هذه صممت لذلك االسواق



 االفكار المركزية  –ج 

 تعريف السوق  : اوال    

 مفهوم تقسيم السوق : ثانيا    

 تحديد انواع االسواق :ثالثا    

 

 

 

 



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

في 

الوحدة 

 النمطية

اختبار 

 بعدي

راجع 

   المدرب 



 :بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة  -د
 
 

 انواع وتحديد السوق تقسيم واساس السوق مفهوم على تعرف -1

 االسواق



 االختبار القبلي 

 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

  مكان هو السوق ان -1

 

  فقط البائع -ب  المنتجات وجودأ-

 والمنتجات والمشتري البائع -د   فقط المشتري -ج

 

 : انه على السوق االقتصادين يعرف -2

  المنفعة تحديد خالله من يتم الذي الموقع ذلك موهو -أ  

   للبائع االرباح تحقيق  خاله من يتم الذي الموقع ذلك -ب 

 المنتج سعر لتحديد والطلب العرض قوى فيه تتفاعل الذي الموقع ذلك -ج 

 

 

 ب

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحيحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطية الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالية الخطوة الى فانتقل ذلك



تعني كلمة السوق في كثير من  االحيان مفهوما عاما تختلف بأختالف االشخاص الذين 

يتبادلون هذه الكلمة والهدف المستخدم في ذلك الحديث اذ غالبا ما يستخدم الفرد جملة 

ومن الممكن ان يفهم الشخص المقابل المعنى الذي ذهب اليه ..تعني ذهابه الى السوق 

والتي يمكن ان تعطي فهما  مشتركا لكلمة السوق ومن  مؤشرات ,االول بكلمة السوق 

 :السوق 

   Marketالسوق 

 (  االقمشة المالبس –كتب قرطاسية ( )البضاعة ) -1

 مساحة جغرافية او حيز الذي يشغله السوق : المنطقة الجغرافية-2
 (يكون المتعاملين من ابناء تلك المنطقة ) سوق لجزء من المدينة  •
 (النحاس,التمور,التبوغ ,سوق القطن )سوق على مستوى القطر  •
 (الذهب ,سوق النفط العالمي )سوق على المستوى العالمي  •
 (سوق الغزل, المزادات العلنية )ارتباطها بعامل الزمن : الزمن •

 (كبير مثل تجارة الجملة او صغير سوق المفرد )حجم الصفقة اي حجم السوق  •



 بعض ايراد يمكن انها اال السوق معنى تحديد في العمومية  من بالرغم: السوق مفهوم

 النظر وجهات تختلف كانت وان السوق لكلمة ودقيق واضح مفهوم تعطي التي التعاريف

 السوق معنى الى منها النظر يتم التي الزاوية الختالف نظرا المفهوم ذلك تحديد في

 لتحديد والطلب العرض قوى فيه تتفاعل الذي الموقع ذلك)) السوق يعرفون فاالقتصاديون.

 بضاعته يعرض الذي البائع مابين اي الطلب مع العرض قوى تفاعل اي (( المنتج سعر

 ذلك بأنها السوق فيعرفون التسويق رجال اما. عليها الحصول في يرغب الذي والمشتري

 لقاء دفعها على وقادرين نقود من يمتلكون وبما حاجاتهم االفراد فيه يشبع الذي الموقع
 :هي السوق في وجودها يستوجب الشروط بعض هنالك. والخدمات البضائع على حصولهم

 
وان لم يتحقق ذلك .يجب ان تقابل حاجات ورغبات المستهلكين بسلغ وخدمات تقدم لهم  -1

 .التقابل والتوافق فان ذلك اليعني وجود للسوق 
 .وجود قوة شرائية لالفراد المستهلكين  -2
 .ان تكون لدى المشتري الرغبة في استخدام القوة الشرائية  -3
ان يمتلك المشتري الصالحية وتوفر االهلية لشراء السلع فهنالك على سبيل المثال سلع  -4

 .دون بلوغه سنا معين من العمر ,ال يحق للمستهلك ان يشتريها او اماكن معينة يرتادها 
 



 :القوى العاملة في السوق هم 

حيث يمكن التمييز بينهم من خالل ,يجب التمييز بين المشتري والمستهلك :  المشتري -1
 :التالي 
صاحب الفكرة والذي يؤثر على عملية الشراء 

 متخذ قرار الشراء 

 من يدفع الثمن 

 من يقوم بعملية الشراء من البائع 

 مستعمل او مستهلك السلعة 

 ويعني المنشأت التي تقدم السلع والخدمات : لبائع ا -2

اي انطالقا من  المادة االولية الى غاية شراء المخرجات من قبل المشتري  عناصر السلسلة -3

 هوالشخص الذي يقوم بأيصال المنتجات الى المستهلك او المستخدم الصناعي : الموزع-4

منظمات حماية ,المؤسسات الحكومية ,النقابات ) العناصر االخرى المؤثرة في عمل السوق -5

المنظمات العالمية مثل سوق ,المنظمات المالية مثل البنوك وشركات التأمين ,المستهلكين 
 الخ ( ...االوربية المشتركة ومنظمة التجارة العالمية

 
 

 
 

 
 

 
  
 



 :االختبار الذاتي االول 

 عرف السوق -

 وقادرين نقود من يمتلكون وبما حاجاتهم االفراد فيه يشبع الذي الموقع ذلك بأنها

 والخدمات البضائع على حصولهم لقاء دفعها على



 انواع  االسواق

فأن السوق يمكن ان ,الستكمال الصورة فيما يتعلق بتجزئة السوق 

يقسم الى انواع مختلفة وكل واحد منها لها خصوصيتها في التعامل 
 :واالطراف الذين يتعاملون في تلك االسواق وهذه االسواق هي 

 



االسواق  التسويق
 الدولية 

اسواق اعادة 
 البيع 

اسواق 
 االعمال 

اسواق 
 المستهلك 

االسواق 
 الحكومية 

اسواق 
 المؤسسات 



 : Consumer marketاسواق المستهلك -1
او , وتتضمن المشترين من االفراد والذين يكون هدفهم هو اشباع حاجاتهم الشخصية 

االنتفاع من السلع والخدمات التي يشترونها دون ان يكون هدفهم الربح من خالل اعادة 

المنتجات ,الخدمات الشخصية ,المالبس ,وكما هو مثال في اسواق الغذاء . البيعها 
 .الخ...المنزلية 

  
 :   Business marketsاسواق االعمال -2

وهي االسواق التي تشتري السلع والخدمات لغرض استخدامها في مجال االنتاج لمنتجات 
 (التسهيالت)أو الستخدامها ألغراض عامة في عمل المنظمة ,اخرى 

  
 :Reseller Marketsاسواق اعادة البيع  -3

تلك االسواق التي تقوم بشراء البضاعة أو الخدمة العادة بيعها مرة اخرى بهدف تحقيق 

 .ويمكن تسمية هذه السوق بسوق منظمات االعمال الى منظمات االعمال ,الربح 



 : Institutional Marketsاسواق المؤسسات -4
هي تلك االسواق التي تأخذ أشكال مختلفة ويمكن ان نجدها في الجامعات والمدارس      

والتي تقدم لمشتريها منتجات ذات عناية ,دور التمريض والرعاية الصحية ,المستشفيات ,
 خاصة 

  
وهي االسواق التي تعود للدولة وتتعامل بها مع اطراف مختلفة ويكون : أسواق حكومية  -5

غرضها هو شراء سلع وخدمات الستخدامها في تقديم خدمات عامة الى المجتمع أو مناقلة 
 .السلع وتقديمها لمن يحتاجها 

  
 : International Markets   االسواق الدولية  -6

وهي تلك االسواق التي تكون خارج الحدود االقليمية للسوق ويمكن أن تتضمن جميع ما    

وهذه االسواق لها خصوصية في التعامل وتحكمها متغيرات .سبق ذكره من أنواع للسوق 

 كثيرة يصعب السيطرة عليها في الغالب



 استخدام  خالل من ذلك و  السوقي الهدف بتحديد ونعني  : السوقي الهدف اختيار

 تحقيق بأتجاه السوقي الهدف او المستهدف السوق الختيار المناسبة االستراتيجيات
 . السوق تلك وخصائص المتاحة مواردها مع يتفق وبما المنظمة اهداف

 

السوق 
 المستهدف 

المزيج 
 التسويقي 

 المنظمة 



 Undifferentiated Strategy(المتجانسة )استراتيجية غير متمايزة  -1

 
                                 Concentrated Strategyاستراتيجة التركيز -2

 

 
  Differentiated Strategy( غير المتجانسة )استراتيجية المتمايزة -3



 -: اسو تقسيم السوق 

 استراتيجية تخطيط من جزء بمثابة وهي التسويق في التقدم مجاالت احد السوق تقسيم يمثل

 مجموعات بين التمييز اساس على بل فقط المنتوجات بين بالتمييز يبدأ وال التسويق

 : كاالتي المنظمات اسواق لتقسيم المستخدمة االسس اهم ايجاز ويمكن المستهلكين



 المتغيرات الجغرافية 

 المنطقة  •

 حجم المدينة•

 الكثافة•

  المناخ •

 

المتغيرات 
 الديمغرافية 

 العمر•

 الحالة االجتماعية •

 الجنو•

 المهنة•

 حجم االسرة •

 الديانة •

 الدخل •

 الطبقة االجتماعية  •

 المتغيرات السلوكية

 حجم الشراء•

 المنافع المتوقعة•

 الوالء للعالمة•

 الذكاء  •

المتغيرات 
السايكولوجية 
 النفسية  

 نمط حياة•

 الدوافع•

 الشخصية•

 الهواية •

 الحالة الصحية •

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فأليك ذلك االختبار 



 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 :من المتغيرات الديمغرافية التي يتم على اساسسها تقسيم االسواق هي  -1
 -كثافة السكان                       ب -أ      الجنس , العمر  

 الوالء للعالمة التجارية  -المناخ والطبيعة                د -ج     
 

السوق يمكن ان يقسم الى انواع مختلفة وكل واحد منها لها خصوصيتها في التعامل  -2

 :    واالطراف الذين يتعاملون في تلك االسواق من بين اهم تلك االسواق 

 اسواق العمل  -اسواق الحكومية     ب -أ       
 اسواق المال  -اسواق الجملة         د -ج    
     

 ب

 أ



  
  
اثراء للنشر والتوزيع , الطبعة الرابعة ,ادارة التسويق , ثامر ,البكري  -
 .2011,االردن ,عمان,
عمان ,اثراء للنشر والتوزيع , التسويق اسو ومفاهيم معاصرة, ثامر ,البكري -
 .2006,االردن ,
الوظائف –االسو –استراتيجيات التسويق المفاهيم ,نزار عبدالمجيد ,البرواري  -

 .2004,دار االوائل للنشر ,الطبعة االولى ,
  
 



 االسبوع السابع  و الثامن 

 وحدة نمطية لدراسة المنتج لطلبة المرحلة الثانية 

 العراق  \وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

 العراق  \هيئة التعليم التقني 

 

 قسم تقنيات ادارة المواد 

 



 النظرة الشاملة 

 تقنيات قسم الثانية المرحلة طلبة : المستهدفة الفئة -أ

 التعليم هيئة في الرصافة االدراة معهد في المواد ادارة

  التقني

 المزيج عناصر اهم احد الطالب يتعرف : الوحدة مبررات -ب

 وتصنيف المنتج مزيج الطالب  ويعرف .المنتج وهو التسويقي

 خطوات على التعرف وكذلك المنتج حياة دورة وماهي المنتجات

 الوحدة هذه صممت لذلك, للمنتجات الذهنية والمكانة السلعة ابتكار

 .النمطية



   االفكار المركزية –ج 

 ما المقصود بالمنتج: اوال    

 مزيج المنتج : ثانيا    

 تصنيف المنتجات : ثالثا    

 توضيح دورة حياة المنتج : رابعا  

 التعرف على خطوات ابتكار السلعة :خامسا 



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

في 

الوحدة 

 النمطية

اختبار 

 بعدي



 :بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة  -د

   المنتج يعرف -1

   المنتج مزيج عناصر يحدد -2

   الصناعية والسلع االستهالكية السلع بين يفرق-3

  . حياته ودورة المنتج ابتكار خطوات يحدد -4



 االختبار القبلي 

 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 : الى المنتجات من السلع تصنف -1

 وصناعية استهالكية -ب                   وتكنولجية اقتصاديةأ-

   مادية  وغير مادية -د        الثمن ومرتفعة الثمن رخيصة -ج

 

 : مراحل احد  هي النمو  مرحلة -2

    السلعة ابتكار -ب                   المنتج حياة دورة -أ  

   للمنتج الذهنية المكانة -د                    المنتج مزيج -ج  

 :هي المنتج ابعاد او  االساسية الخصائص اهم من -3

   وعناصره المنتج جوهر -ب                   والتنسيق الون -أ  

 الطول و والعمق  التناسق و االتساع -د     المناسب والسعر والجودة النوع -ج  

 

 ب

 أ

 د



 :ان المكانة الذهنية للمنتجات هي -4
 اختيار المنتجات الجيدة أ-

 مجموعة الخصائص الغير مرغوبة ب-
جموعة الخصائص التي يراها المستهلك في المنتج من حيث الجودة و السعر  -جـ 

 والحجم والوقت المالئمم والمكان

 اختيار المنتجات التي تتالئم مع سلوكيات المستهلك ورغباته واسرته  -د 
 
  
 

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحيحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطية الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالية الخطوة الى فانتقل ذلك



 المنتج
Product 



 Product المنتج
  

 وأن بها تعمل التي السوق الى ما شيء تقدم ان هو منظمة اي عمل جوهر

 وهذا السوق في والمتعاملين المشترين قبل من الوقت بذات مقبوال يكون

 التخطيط الى المنظمة ادارة تسعى (فكرة, خدمة, سلعة) المنتج هو الشيء

 من والقبول بالرضا يحظى لكي تقديمه وأسلوب تصميمه كيفية في له المسبق
 . السوق في وسطاء أو مشترين معه المتعاملين قبل

 ضع بل, اللحم تحب النك ستيك بقطعة السنارة ترمي ال يقول مثل وهناك

 بان القول الى يقودنا التشبيه اختالف مع المثال هذا. تحبها السمكة الن دودة

 او المنتج على ان اذ. والمشتري المنتج بين ما الوصل صلة هو المنتج

 او ينتج ان عليه بل, يحبها النه تسويقها او البضائع بانتاج اليقوم ان المسوق
 . المشترين وهم االخر الطرف عليه يقبل بما يسوق

 



 المنتج



 :المقصود بالمنتج 
  

 :عرف الباحثين وعلماء التسويق على ان المنتج  هو 
 .أي شي مادي أو غير مادي يمكن الحصول عليه من خالل عملية التبادل  -
وهذا يعني ان .حزمة من الصفات المميزة والتي تتضمن الجانب المادي وغير المادي  -

 (شيء غير مادي) أو خدمة أو فكرة( شيءمادي )المنتج قد يكون سلعة 
يمكن , أو االستهالك,أو االستخدام ,أو االستحواذ ,اي شيء يمكن تقديمه للسوق لالنتباه  -

 .أو يحقق رغبة ,أن يلبي حاجة 
المقدمة   intangibleوغير ملموسة   Tangibleخليط من الخصائص الملموسة  -

 .للمستهلك الشباع حاجاته ورغباته 
 .  مجموع المنافع االساسية المقدمة للمستهلك الشباع حاجاته ورغباته  -
 



 :انسجاما مع ما تم ذكره فأنه يمكن تعريف المنتج على انه

 

 

 

خليط من الخصائص الملموسة وغير الملموسة والمتضمنه تشكيله من الصفات التي تميز ))

المنتج عن غيره وما يقدمه البائع من خدمات والتي بمجملها تخلق االشباع والرضا لدى 

 ((المشتري 
 
  
 



 منفعة من عليه يحصل وما الفرد شراءه يريد عما تعبير هو : core benefit المنفعة جوهر

 أو المشكلة معالجة أو تالفي على المنتج بقدرة تتمثل والتي. المقصود المنتج شراء جراء

 الهواء لمكيف الفرد شراء في مثال هو كما. غيره دون المنتج هذا القتناء قادته التي الحاجة

 ديكور من جزء ليكون المكيف لشراء ليس, الصيف فصل في الحر شدة مواجهة في الستخدامه
 . الصالة
 من يعبر أن يمكن والذي المنتج في الرئيسي الشيء هو : Actual Product الفعلي المنتج

  المنتج تحفظ التي العبوة, يحملها التي التجارية والعالمة االسم, الجودة مستوى عن خالله

 في الحاجة مع المتوافق التصميم, المنتجات من غيره عن بها يتمايز التي الرئيسية المميزات,
 . المنتج شراء
 المنافع عن وليعبر ماسبق يجمع الذي ذلك هو : Augment Product المضاف المنتج

  البيع بعد لما المقدمة بالخدمات تتمثل قد والتي. المنتج يقدمها التي المضافة والخدمات

 النصب خدمات, المشترى للمنتج واالستالم الدفع عمليات في المناسبة والشروط التسهيالت,

 الحتماالت مستقبلية ضمانات من المستري عليه يحصل أن يمكن وما. والتشغيل والتركيب
 . المشترى المنتج استخدام جراء من تحصل قد والتي الضرر أو التلف أو العطل

 



 جو هر المنتج 



وهو  عبارة عن كافة المنتوجات التي تقدمها المنظمة لغرض البيع :  مزيج المنتوجات

ويمثل كل التشكيلة االنتاجية المختلفة التي تقدمها المنظمة للمستفيد وهو ايضا جميع 

المنتوجات التي تقوم منظمة ما بأنتاجها وتسويقها ويمكن النظر الى مزيج المنتوجات 

 :من خالل خصائص اساسية أو ابعاد وهي 

 في المختلفة المنتوجات خطوط عدد ويعني : (االتساع)النطاق -1

 االسواق في كبيرة مزايا تحقيق الى يؤدي ان شأنه من وان, المنظمة
  الكبيرتين وشهرتها سمعتها نتيجة للمنظمة الحالية

 من خط كل في  المنظمة تقدمها التي المنتوجات عدد ويعني : العمق-2

 من ممكن عدد أكبر تعامل على الحصول شأنه ومن, المنتوجات خطوط

 . واالذواق واالحتياجات الرغبات في يختلفون الذين المستهلكين
 



ارتباط مزيج المنتوجات اي مدى الترابط بين مختلف منتوجات الخطوط : التناسق  -3

االعالن ,التوزيع ,متطلبات االنتاج ,االستخدام : االنتاجية في المنظمة من حيث 

 .وتستهدف من خالله كسب سمعة عالية في مجال معين من مجاالت االنتاج .الخ...,
 

 اي عدد النتوجات المختلفة لكل خط انتاجي ( أي طول مزيج المنتوجات: )الطول  -4
 

وفي ضوء الخصائص االساسية االربعة لمزيج المنتوج حيث توظف هذه الخصائص 

البقاء ,االربعة لتخطيط استراتيجية التسويق وتحديد موقف المنتوجات ( أواالبعاد)

فالبيئة التسويقية في مستمر واذا لم تتكيف منتوجات المنظمة ,استبعاد وحذف ,التعديل ,

مع تقلبات البيئة فان مصيرها الى االخفاق واالستجابة قد تكون بتغير او تعديل المنتوج 
 .نفسه او تغير باقي عناصر المزيج االخرى

 



: 
تقدم المنظمات من خالل ادارة التسويق منتجات 

تقسم الى سلع مادية وخدمات غير ملموسة  وافكار 

 :ويمكن تقسيم المنتجات الى 
 

 تصنيفات المنتجات



 نعني والتي النهائي بالمستهلك الخاصة السلع اي : االستهالكية السلع: اوال

 الشباع بشرائها النهائي المستهلك او المشتري يقوم التي السلع تلك بها

 السلع هذه تكون ان الممكن ومن, اسرته أو الشخصية ورغباته حاجاته

 التلفزيون مثل طويلة لفترة بها االنتفاع ممكن التي السلع تلك هي اي) معمرة

 فترة في استهالكها يتم التي تلك مثل معمرة غير أو( االثاث     , الثالجة,

 االستهالكية السلع وتتصف ( المالبس, المشروبات, الطعام) مثل جدا قصيرة
 : باالتي

 



 . الصناعية البضائع عليه هو بما قياسا مرتفعة غير تكون بالغالب اثمانها-1
 .وكبير واسع بشكل منتشرين باعتها -2
 . المعمرة غير للسلع وخصوصا دوري وبشكل الشراء صفقات تكرار -3
 هو مما اكثر عاطفية بصفة يكون الغالب في المشتري قبل من المتخذ الشراء قرار -4

 . عقالني
 . الواحدة المرة في نسبيا قليلة المشتراة البضاعة كمية -5
 . سريع بشكل والتقادم للتلف قابلة -6

 :ويمكن تصنيف السلع االستهالكية الى 



 ان اي المنال السهلة السلع تسميتها ويمكن: Convenience goods الميسرة لسلعا -1

 كبير بشكل ومتاحة متيسرة النها. عليها الحصول في كبيرا جهدا يبذل ال المستهلك

 السلع هذه وتتصف الخ..( الخبز, الصحف, السكائر, الغازية المشروبات) مثل وواضح

 من الكثر الشراء عملية تتكرر, كبير بشكل منتشرين باعتها , جدا زهيدة اسعارها)بكون

 منخفض الثمن الن, الشراء عند معمق تفكير الى التحتاج, الواحد باليوم احيانا مرة

 الواحدة الوحدة في قليل ربحها هامش, المشتري دخل على كبير تأثير لها وليس
 (. البائع يتحملها وال المنتج يتحملها االعالنية الحملة, ثمنها النخفاض

 



 اجراء بعد المستهلك يشتريها التي السلع تلك وهي: Shopping goods التسوق سلع

 هذه ان اي, المتاجر من عدد بين معا والنوعية السعر حيث من المقارنات من سلسلة

 االفضل اختيار لغرض عنها البحث منه يتطلب مما متماثلة بمواصفات تتمتع ال البضاعة

 االدوات, االحذية, المالبس) ذلك على مثال المماثلة المتاجر في المعروض بين ما
 : التالية بالمواصفات السلع هذه وتمتاز الخ, المفروشات,العطور, المنزلية

 



 .اثمانها مرتفعة نسبيا قياسا لما هو عليه بالنسبة للسلع الميسرة  -1
 باعتها مجتمعين في مناطق معينة ومتاجرهم متقاربة وهم قليلون نسبيا -2
فأن المستهلك يجري اكثر من عملية مقارنة ما بين ,تأسيسا على الفقرتين اعاله  -3

المتاجر للوقوف على افضل مواصفات وأسعار للبضاعة المشتراة ولهذا السبب تكون 

المتاجر متقاربة لتقليل الجهد على المشتري في التنقل بنفس الوقت التاحة الفرصة أمامه 
 .للمقارنة والشراء فيما بعد 

تحتاج الى تفكير أطول نسبيا عند عملية الشراء الن اثمانها غالبا ماتؤثر على دخل -4
 .المستهلك 

هامش الربح فيها للوحدة الواحدة يكون مناسبا وجيد وهو اكثر مما عليه بالنسبة للسلع -5
 .الميسرة 

 .يمكن استخدام أكثر من منفذ توزيعي اليصال السلع الى المستهلك االخير -6
عمليات شراء هذه البضائع قد التتكرر بشكل مستمر وربما تتباعد بين فترات زمنية  -7

 .تطول أو تقتصر نسبيا 
 



 كبيرا جهدا المشتري يبذل التي البضائع تلك وهي: Specialty goods الخاصة السلع

 من االنواع هذه شراء عند واضحا جهدا المقارنة تـأخذ وقد, عليها الحصول سبيل في

 ,الثالجات: هي السلع هذه على االمثلة ومن. دخله مستوى على لتأثيرها البضائع

 السلع هذه وتمتاز الخ... السيارات, الفاخرة البدالت, الثمينة الساعات, التلفزيون

 : التالية بالمواصفات



 .أسعارها في الغالب مرتفعة  -
 .اي انهم قليلون نسبيا وحتى بالمقارنة مع باعة سلع التسوق,باعتها منفردين في مناطق بيعية معينة  -
الن البضاعة تحتاج الى مواصفات مناسبة للبائع ( المتجر)يبذل المنتج جهدا واضحا في اختيار الباعة  -

 .وقدرة على انجاح السلعة في السوق 
 .قد تكون طويلة جدا وتتجاوز السنوات .ال تتكرر عملية الشراء اال بفترات زمنية متباعدة  -
 .هامش الربح في الوحدة الواحدة عالي نسبيا ولصالح البائع  -
غالبا مايتفق البائع والمنتج على تصميم وتنفيذ الحملة االعالنية وما يترتب عليها من  تكاليف يتحملها  -

 .بنسبة معينة لكل واحد منهم 
 .تستخدم أقصر الطرق في المنافذ التوزيعية لمثل هذه البضائع  -
 



 Americanقد عرفت جمعية التسويق االمريكية :Industrial goods السلع الصناعية
Marketing Association   بأنها تلك البضائع المحددة خصائصها وبما يتفق مع

اكثر مما هو عليه في استخدامها ,االستخدام المسبق في االعمال والنشاطات الصناعية 

وكما يتضح من التعريف بان .لغرض االستهالك النهائي أو العادة بيعها مرة ثانية 

الغرض من االستخدام والمواصفات التي تحتويها البضاعة تحدد في كونها بضاعة 
 .صناعية 

وهنالك بعض السلع تشترك في كونها استهالكية وبنفس الوقت تكون سلع انتاجية وكما هو 
 :في االمثلة التالية 

 





ولكن عند ,استخدام السيارة الغراض النقل الشخصي تعتبر بهذه الحالة استهالكية  -
 .استخدامها لغرض االجرة فانها تعتبر للمستهلك الصناعي لكونها تنتج خدمة لقاء اجر

-عندما يتم استهالك الماء من قبل افراد االسرة الغراض الشرب والطهي واالستحمام  -

ولكن عند استخدام الماء في معمل النتاج الثلج يعتبر بهذه .تعتبر بضاعة للمستهلك النهائي 
 .الحالة مادة اولية لغرض التصنيع وانتاج شيء اخر 

الصوف المتسخدم من قبل ربة البيت لحياكة المالبس يعتبر مادة استهالكية ولكن عند  -

 استخدامها من قبل معمل النتاج المالبس الصوفية تعتبر مادة انتاجية

اذن فان الغرض أو الهدف فيما بعد استخدام المادة يحدد الى درجة اكبر في تصنيف تلك 
 .البضاعة في كونها استهالكية أو انتاجية 

 :وتقسم السلع الصناعية الى االتي          



هي المواد التي تدخل في العملية :  Raw Materialsالمواد االولية -1

 .بشكل قد يغير كليا الصورة التي كانت عليها,االنتاجية او الصناعية 
  
 



ويقصد بها تلك :fabricating materials &partsقطع ومواد االنتاج المصنوعة  -2

االنواع من البضائع التي تمر بعمليات انتاجية مختلفة ولتدخل في صناعة بضاعة نهائية 

الراديو للسيارة والتي تكون اجزاء تامة الصنع تدخل في ,االطارات ,البطارية )اخرى 
 ( .اتمام صنع السيارة 

 



تجهيزات أو المعدات الضخمة التي تستخدم في وهي :Installationsالتركيبات  -3

االبراج المستخدمة في عمليات البناء .)العمليات االنتاجية للمشاريع الكبيرة والضخمة 

 ..(ابراج النفط الخ ,الطرق ,



معدات االطفاء حاسبات ,العدد اليدوية والميكانيكية :)االجهزة والمعدات الصغيرة  -4
 .(النقود في المتاجر الخ 

 



تلك المواد التي تدخل كجزءمن المنتج او : operating suppliesتجهيزات التشغيل  -5

الزيوت والشحوم التي تستخدم في صيانة المعدات والتركيبات وتقليل ),العملية االنتاجية 

 شدة االحتكاك والتأكل



وهي منتجات غير ملموسة : Business servicesخدمات االعمال  -6

خدمات ,المعلومات التكنولوجية ,ابحاث السوق ,والتي تكون بحاجة 

 الخ...االستقبال



 :االختبار الذاتي االول 

 عرف المنتج   -

 المقدمة  intangible ملموسة وغير  Tangible الملموسة الخصائص من خليط

 .ورغباته حاجاته الشباع للمستهلك



كما سبق القول بان االتفاق الحاصل بين الباحثون الى كون مراحل دورة حياة النتج هي 
 :اربعة والتي تتمثل تفاصيل متضمنات كل مرحلة باالتي

 : Introduction stageمرحلةالتقديم  -1

هي المرحلة االولى من دورة حياة المنتج وتمثل والدة المنتج وخروجه من المصنع 

وهذا يعني بأن المستهلك اليعلم شيء عن المنتج الجديد الول . ودخوله الى السوق

وماهية الخصائص والمزايا التي يتمتع بها بالمقارنة مع سلع سابقة أو حالية مما ,وهلة

يعني بان المنظمة ملزمة بتعريف المستهلك بكل تلك التفاصيل فضال عن محاولة اقناعه 

 والتأثير به لتحقيق عملية الشراء

 

 

 
 
 

 دورة حياة المنتج 

 



 : Growth stage النمو مرحلة -2
 المنتج حياة من التالية وهي المرحلة هذه على يضفي التقديم مرحلة في المنتج نجاح  

 المنتج وبنفس ايضا السوق الى للدخول يسعون الذين المنافسين من المزيد

 المبيعات في واالرتفاع الطلب في الزيادة مؤشرات تتضح ان بعد وخصوصا

 االنتاج تكاليف في واضح انخفاض ويقابلها الربح هامش زيادة على لتنعكس

 بالمقارنة عليه هو مما أقل حتما ولكونها, التسويق كلف في نسبي استقرار يصاحبها

 االستراتيجي تخطيطها في كبير بخطأ تقع المنظمات بعض ولكن. التقديم مرحلة مع

 وتنظر المنتج حياة دورة واستيعاب فهم عينها نصب تضع ال عندما المرحلة هذه في

 أبعد ماهو الى تنظر أن دون ارباح من عنها ينجم وما المرتفعة المبيعات مستوى الى

  فشيئا شيئا بالتقلص التسويقية الفرص ولتبدأ السوق في المنافسة بروز وهو. ذلك من

  ماحصل تغير ويصعب مضى قد الوقت يكون الخطأ هذا المنظمة تعي عندما ولكن.

 الحتماالت عرضة أقل يكون الخطر هذا عينه نصب يضع الذي االداري فأن وعليه,

 . المشكالت هذه

 



 :  Maturity stage النضج مرحلة -3
 في تكون المنتجات معظم وأن ,المنتج حياة دورة مراحل بين من االطول المرحلة هي

 المختلفة المنظمات في التسويق ادارات أغلب بأن يعني هذا.دورتها من النضج مرحلة

 تحديات من طياتها في تحمله ما رغم, فيها للدخول بجد وتسعى.المرحلة هذه مع تتعامل

 المنافسة السلع من العديد ألن.ذروتها الى تصل قوية منافسة تشهد اذ المنظمة ألدارة كبيرة

 البعض بعضهم مع االندماج سياسة أيضا المرحلة هذه وتشهد .السوق الى طرحت قد

 .السوق في جديدة قوة تكوين لغرض

 تبدأ النضج مرحلة في االرباح أن هي, هنا التسويق إدارة تعيها أن يجب التي المهمة النقطة

 معها وتتعامل المنظمة تتقبلها أن يجب الحقيقة وهذه .المبيعات ارتفاع رغم باالنخفاض

 وأن .النمو بمرحلة قياسا المرحلة هذه ضمن السوق في المنتج يشهدها التي المنافسة بسبب

 تستمر أن اليمكنها النمو مرحلة في كانت التي المرتفعة االرباح بأن أيضا اإلدارة تعي

 السوق في المنتج بقاء كيفية في جديا وتفكر الحالة هذه مع تتعايش ان عليها لذلك,طويال

 حالة في الموجبة الجوانب استثمار من وتتمكن .ناجحة تكون أن شريطة ممكنة فترة الطول

 في العالية النمطية جراء أقل بكلفة وتقديمه المنتج بتطوير واالهتمام بالعناية وذلك,المنافسة

 التكاليف في تخفيض من أيضا ذلك ومايصاحب ,وتراكمها الخبرة منحني وارتفاع االنتاج

 بخاصه الترويجي وبجانبها عامة التسويقية

 



 : Decline stage االنحدار مرحلة-4
 خروج الى نهايتها في تؤول والتي االنحدار هي المنتج حياة لدورة االخيرة المرحلة

 اخرى مرة السوق بها تدخل جديدة سلع النتاج المنظمة وتحول السوق من المنتج

 واضح وارتفاع, المبيعات مستوى في الشديد باالنخفاض المرحلة  هذه مالمح وتبدأ,

 مستوى الى تصل قد والتي المتحققة النهائية االيرادات مستوى في تنعكس التكاليف في

 ذلك يمثل الذي المنتج خالل من السوق مغادرة المنظمة على يستوجب مما, الخسارة

 ارباح من تحصده بما قياسا السلعة فيانتاج تستمر قد ذلك من الرغم على, التواجد

 ولعل. للمجتمع انسانية أو اجتماعية منفعة من تقدمه ما مقابل, خسارة حتى أو محدودة

 الى تعود المنتج حياة لمرحلة النهائية النتيجة هذه وراء الكامنة االسباب احد من

 تقاس اصبحت حتى جديدة سلع ابتكار على والمنعكسة الجديدة التكنولوجية التغيرات

 كان فأذا, التكنولوجي التغير بدرجة المبيعات منحنى انحدار وشدة المرحلة هذه طول

 المرحلة هذه وفي. اقل المنحى انحدار وشدة نسبيا اطول ستكون المرحلة فان بطيء

 المطلوب مستوى تحقيق في اسهامه ومدى المنتج ووضع حالة المنظمة ادارة تدرس

 من (غلقه) شطبه فسيتم ذلك يكن لم فأذا, المنظمة اهداف تحقيق ثم ومن المبيعات من

 . جديد من المنتج وتأهيل تطوير اعادة أو االنتاجية خطوطها

 





 :االختبار الذاتي الثاني 

 ماهي مراحل دورة حياة المنتج  -

   االنحدار مرحلة -4  النضج مرحلة -3  النمو مرحلة -2  التقديم مرحلة -1



 خطوات ابتكار السلعة 

 : باالتي المنتج تطوير خطوات تتمثل
 منتجات لتقديم الشركة تطرحها التي  االفكار توليد: Idea generation االفكار توليد-1

 الى تخضع فأنها وبالتالي, لتحقيقها تسعى استراتيجية أهداف بمثابة السوق الى جديدة

 ومن. السوق في المنتج النجاح السعي في الجوانب مختلف الى وتقييم معمقة دراسات

  منها االفضل وأختيار تقييمها لغرض تدرس التي االفكار من العديد تقدم فأنها ذلك أجل

 تكون ان يمكن بل فقط الشركة داخل من االفكار هذه مصادر تنحصر ال الغالب وفي.

 في العاملون, التسويقية االبحاث مراكز, المستهلكين, الوسطاء مثل أخرى مصادر هنالك

 .الخ... المنافسون, الجامعات, التوزيع حلقات

 



 المقدمة االفكار تقييم بعملية تتمثل Idea screening: االفكار غربلة-2

 لدى المتاحة والقدرات االمكانات ضوء وعلى جديد منتج تكون الن

 توزيعية منافذ, مالية موارد, بيعية قوة, مكائن, عاملة قوى من المنظمة

 لكل تقديرية أوزان بأعطاء االفكار تقييم ويتم. الخ.. نقل وتسهيالت أبنية,

 متدرج بشكل ترتيبها ويتم المعتمدة التقييم متغيرات ضوء على فكرة

 غير االفكار تلك واستبعاد بالقبول تحظى أن يمكن التي االفكار الختيار

 . المكلفة أو التطبيق الممكنة
 Business analysis: (  لالفكاراقتصاديا التقييم) االفكار تحليل-3

 أن يمكن الفكرة هذه كانت اذا فيما واقرار تحليل على الخطوة هذه تنصب

 مالي تحليل بأجراء يوصون المدراء فان لذلك, نستمر ال او نستمربها

 أرباح من متوقع وما السوق في القائمة المنافسة حجم وتقدير دقيق

 . الفكرة تنفيذ في االستمرار قرار اتخاذ على االقدام قبل محتملة

 



 الى فكرة من المنتج نقل مرحلة وهي: product development المنتج تطوير-4

 والعمليات الفكرة النجاز الالزمة االعمال حجم تقدير خالل من االبتدائي التنفيذ حيز

 . كلف من عليها يترتب وما المطلوبة االنتاجية

 
 على المنصبة االختبار عمليات مجمل وهي: Product testing المنتج اختبار-5

 يمكن والتي الخ...الجودة, المالئمة, االمان, باالداء المتمثلة خصائصه حيث من المنتج

 اختبارات أيضا ويعقبها. مسبقا المحددة المواصفات مع توافقها من للتأكد مختبريا قياسها

 المنظمة بها تعمل التي التسويقية والبيئة المستهدف السوق اختيار خالل من التسويق

 . للسوق المقدم الجديد المنتج خصوصية مع ينسجم وبما

 
 تتم والتي المنتج تطوير في االخيرة الخطوة وهي: commercialization االتجار-6

 التسويقي البرنامج واعداد المنتج على والتسويقية االنتاجية االختبار عمليات استنفاذ بعد

 اليصال ووسطاء موزعين من المستهدفة االطراف مع التجارية االتفاقات واجراء

 . ابتداءا له خطط ما وفق وعلى المستهلكين الى المنتج



 : للمنتجات الذهنية المكانة

 من المنتج في المستهلك يراها التي الخصائص جموعة) وهي

 المناسب والمكان المالئمم والوقت والحجم السعر و الجودة حيث

 االشباع له يحقق الذي المنتج  هذا خالل من له يقدمها التي

 تحسين على عملها التسويق ادارات تكثف لذلك, وحاجاته لرغباته

 تنعكس التي التسويقية جهودها تكامل خالل من منتجاتها صورة

 بها يتأثر التي العوامل وتحديد التوزيع قنوات, التغليف, سعر على

 االعالن,  المنتجات وتطوير االسواق وتقسيم المستهلك سلوك

 لدى للمنتج المناسبة الذهنية الصورة ترسيخ اجل من المتميز

   المستهلكين اذهان

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فأليك ذلك االختبار 



 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 :اهم ما  تتصف به السلع االستهالكية  -1

 اثمانها غير مرتفعة وباعتها منتشرين بشكل واسع   -صعبة المنال          ب  -أ    
 هماش الربح للوحدة الواحدة عالي  -باعتها متوفرين في مناطق مخصصة د -ج     

 
 :    افضل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج هي  -2

 مرحلة النمو  -مرحلة النضج  ب -أ  
 مرحلة االنحدار  -مرحلة التقديم د -ج    
     

 ب

 ب



 :  اول  خطوة من خطوات اتكار السلعة هي  -3

 تولد االفكار     -غربلة االفكار ب -أ  
 االتجار   -اختبار المنتج د -ج
 

اتفق الكتاب والباحثون في التسويق ان السلع االستهالكية تقسم الى سلع ميسرة وسلع  -4

 :تسوق وكذلك  

 

 ااجهزة ومعدات     -تركيبات       ب -أ   

 سلع خاصة   -مواد اولية    د -ج   

 ب

 د
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 االسبوع التاسع 

وحدة نمطية نظرة شمولية لمفهوم التعبئة والتغليف  لطلبة 

 المرحلة الثانية 

 العراق  \وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

 العراق  \هيئة التعليم التقني 

 المعهد التقني الكوت 
 قسم تقنيات ادارة المواد 

 



 النظرة الشاملة 

 تقنيات قسم الثانية المرحلة طلبة : المستهدفة الفئة -أ

 التعليم هيئة في الرصافة االدراة معهد في المواد ادارة

  التقني

 والتغليف التعبئة مفهوم على الطالب يتعرف : الوحدة مبررات -ب

 والتمييز التبين مفهوم ماهو ويحدد التعبئة  اهداف وكذلك المنتجات

 .النمطية الوحدة هذه صممت لذلك



   االفكار المركزية –ج 

 نظرة شمولية  لمفهوم التعبئة والتغليف: اوال    

 اهداف التعبئة والتغليف: ثانيا    

 مفهوم التبيين ووظائفه: ثالثا    
 التعرف على مضمون التمييز واهدافه: رابعا  

 



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

في 

الوحدة 

 النمطية

اختبار 

 بعدي

راجع 

   المدرب 



بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان يكون الطالب قادر : اهداف الوحدة  -د

 :على ان 

   والتغليف التعبئة مفهوم يعرف -1

 والتلغيف التعبئة اهداف يحدد -2

   التبيين والمفهوم التمييز مفهوم بين يفرق-3

.  



 االختبار القبلي 

 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 احد وتعتبر الحديث التسويق نشاطات في  الحيوية االنشطة من والتغليف التعبئة -1

 :بعملية االساسية االركان

  التسعير -ب                       السوق بحوثأ-

  الترويج -د                     المستهلك سلوك -ج

 

 : هي والتغليف التعبئة اهداف اهم من -2

   االضافي الربح تحقيق -ب      الخارجية الظروف من للسلع  الحماية تحقيق -أ  

   المناولة -د      المستهلك الى المنتج من السلع انسيابية تفعيل -ج  

 : التمييز مفهوم -3

 والرئيسية الفرعية االهداف بين تمييز -ب         بينها فيما المنظمة سلع بين التمييز -أ  

   المنظمة انشطة بين التمييز -د   المنافسة والسلع المنظمة سلع بين التمييز -ج  

 

 د

 أ

 ج



 :من اهم وظائف التبيين هي -4
 اختيار طرق التسعير  -اختيار المنتجات الجيدة      ب -أ

 اهداف المنظمةبيان  -تدوين المعلومات واالرشادات الخاصة بالمنتج د -جـ 
   
  
 

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحيحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطية الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالية الخطوة الى فانتقل ذلك



 التعبئة والتغليف

 

Packaging 



 مفهوم التعبئة والتغليف

 البعض يرى اذ. وظيفة من اكثر مع تشترك التي المهام من والتغليف التعبئة عملية تعتبر

 من البضاعة حماية على تنصب لكونها المادي التوزيع نشاط من جزء بأنها الباحثين من

 . والضرر التلف احتماالت

 في كبير اثر ذا الغالف لكون الترويجي النشاط من بأنها االخر البعض ويرى

 وبيانات معلومات من الغالف على مايدون خالل ومن الشراء بعملية للقيام تحفيزالمستهلك

 مكمل جزء بأنها التغليف الى ينظر كما الشراء قرار اتخاذ في االسراع عملية من تسهل

 العبوة بوجود المنتج وجود ويتكامل المنتج تصميم مع تصمم عبوة الن االنتاج عملية من

 متعددة الطراف التغليف اهمية تتضح االنتاج عمليات من جزء تصبح فبالتالي والغالف

   . التسويقية العملية في

 بسبب اما وذلك متزايدا نشاطا االخيرة السنوات في وتغليفها السلع تعبئة شهدت وقد

 الى باالضافة التجزئة متاجر في العاملين أجور ارتفاع بسب أو, لها المادية الخصائص

 البيع في القديمة الطريقة مع تتعارض أصبحت أمور هذه كل. للمستهلكين الوقت اهمية

 . واللف والوزن التقطيع في المتمثلة

 



 المناقلة اثناء والتلف للضرر تعرضها احتماالت من للسلع الحماية تحقيق-1

 . الخزن أو

 

 المخازن داخل الجرد وسهولة والتفريغ الشحن اثناء مناولتها سهولة-2

 . العمل انجاز في والسرعة

 

 

 قرار اتخاذ في والسرعة المقارنة عملية المستهلك على الغالف يسهل-3

 . الشراء

 



 من انتهاء بعد أخرى واستخدامات الغراض العبوة من كثيرة احيان في المستهلك استفادة-4

 . استعمالها

 

 البضاعة من المحتويات سالمة على ايجابي انطباع يعطي وسالمته الغالف وجود-5

 . المباعة

 . االطفال ولعب الكمالية السلع وبخاصة والعرض الترويج ألغراض الغالف استخدام-6

 



 :االختبار الذاتي االول 

 حدد هدفين من اهداف التعبئة والتغليف  -

 الخزن أو المناقلة اثناء والتلف للضرر تعرضها احتماالت من للسلع الحماية تحقيق-1

. 

 

 في والسرعة المخازن داخل الجرد وسهولة والتفريغ الشحن اثناء مناولتها سهولة-2

 . العمل انجاز



 أوقات غير في السلع استهالك على والتغليف التعبئة سياسة تساعد-7

 يسورا استهالكها جعلت مثال الفواكهه فتعبئة, السنة مدار وعلى انتاجها

 .العام طوال

 

 

 

 . بالمنتج الخاصة واالرشادات والبيانات المعلومات تدوين-8

 خالل من نجاحه يتكامل الشركة به تتعامل الذي المنتج ان القول خالصة

 البيانات, العبوة, تجارية عالمة كانت سواء, له المكملة مستلزمات توفير

 واحدة وحدة هي والتي بالتغليف تتمثل والتي الخ.. العبوة على المثبته

 التسويقي المزيج عناصر احد يكون الذي المنتج بمزيج متمثلة



 تبيين المنتجات

 معلومات على ويشتمل المنتج تغليف عملية اجزاء احد هو

 السلعة تحتوي التي المادة أو الخارجي  الغالف على مطبوعة

 (. الخ... الكيس, العلبة, الكرتونة, الصندوق)  الغالف أوداخل

 كما بالسلعة ملصقة أو مرفقة ورقة يكون ان للتبين ويمكن,

 او العبوة من جزءا تمثل اشكاال أو رسوما يكون ان يمكن

 . المنتج به يحفظ الذي الغالف



 وظائف التبيين 

 :تدوين المعلومات والبيانات والرشادات الخاصة بالمنتج والمتعلقة بالتالي 

 سعر المنتج -

 تاريخ االنتاج وانتهاء الصالحية-

 مكونات المنتج وتركيبه -

 طريقة االستخدام-

 طريقة الحفظ -

 التحذيرات الواجبة عند االستخدام-

 اسم الشركة  المنتجة وعنوانها وطريقة االتصال -

 البلد المصنع للمنتج -

 .تفاصيل اخرى يرغب المنتج بتوصليها الى المستهلك او المستخدم -

 



 :االختبار الذاتي الثاني

 (التعريف )عرف  مفهوم التبيين -

  الغالف على مطبوعة معلومات على ويشتمل المنتج تغليف عملية اجزاء احد هو

 العلبة, الكرتونة, الصندوق)  الغالف أوداخل السلعة تحتوي التي المادة أو الخارجي

 ان يمكن كما بالسلعة ملصقة أو مرفقة ورقة يكون ان للتبين ويمكن, (. الخ... الكيس,

 . المنتج به يحفظ الذي الغالف او العبوة من جزءا تمثل اشكاال أو رسوما يكون



 التمييز







 اهداف التمييز



 :اكمل الفراغات التالية بما يناسبها 

 :يستخدم التمييز عدد من المصطلحات اهمها -1 
 .ـــــــــــــــــــــــــــ  -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     و

 
 .وـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فأليك ذلك االختبار 

 :االختبار الذاتي الثالث 



 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 :  يتالف االسم التجاري  من  -1

 من كلمات او حروف او ارقام   -رسومات واشكال ب  -أ    
 وثائق غير رسمية  -وثائق رسمية د -ج     

 
استفادة المستهلك في احيان كثيرة من العبوة الغراض واستخدامات أخرى بعد انتهاء  -4 -2

 .من استعمالها هي  احدى اهداف 

 التبيين -التمييز ب -أ      
 التعبئة والتغليف  -التسويق             د -ج    
     

 ب

 د



  والتوزيع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسويق ادارة , ثامر, البكري-1
 .2011, االردن,عمان,
  عمان, والتوزيع للنشر اثراء ,معاصرة ومفاهيم اسو التسويق , ثامر,البكري-2
 .2006, االردن,
  االردن, عمان, والتوزيع للنشر الثقافة دار, التسويق مبادئ, صالح محمد, المؤذن-3
,2008 
 علي سرور, تعريب , التسويق اساسيات, , جاري,وارمسترونج فليب,كوتلر -4

 2009, السعودية العربية المملكة , الرياض , للنشر المريخ دار ,سرور ابراهيم



 االسبوع العاشر والحادي عشر 

وحدة نمطية نظرة شمولية لمفهوم التوزيع لطلبة المرحلة 

 الثانية 

 العراق  \وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

 العراق  \هيئة التعليم التقني 

  
 قسم تقنيات ادارة المواد 

 



 النظرة الشاملة 

 تقنيات قسم الثانية المرحلة طلبة : المستهدفة الفئة -أ

 التعليم هيئة في كوت التقني المعهد في المواد ادارة

  التقني

 والكيفية التوزيع مفهوم على الطالب يتعرف : الوحدة مبررات -ب

 .التوزيعية القناة مفهوم ويحدد المنتجات توزيع خاللها من يتم التي

 التكامل وماهو التوزيعية القنوات وانشطته انواع الطالب  ويعرف

 .النمطية الوحدة هذه صممت لذلك, والعمودي االفقي



   االفكار المركزية –ج 

 تعريف التوزيع : اوال    

 انواع القنوات التوزيعية : ثانيا    

 انشطة القنوات التوزيعية : ثالثا    

 تحديد العوامل المؤثرة في القناة التوزيعية : رابعا  

 التعرف على مفهوم التكامل العمودي واالفقي : خامسا 



النظرة 

 الشاملة
 االهداف 

 ال

 االنشطة 

والبدائل 

في 

الوحدة 

 النمطية

اختبار 

 بعدي

راجع 

   المدرب 



بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان يكون  الطالب قادر : اهداف الوحدة  -د

 :على ان 

   التوزيع يعرف -1

   التوزيع ووظائف انشطة يحدد -2

 االفقي التكامل والمفهوم العمودي التكامل مفهوم بين يفرق-3

  . التوزيعية القناة في المؤثرة العوامل يحدد -4



 االختبار القبلي 

 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 : االندماج هي هو  العمودي التكامل -1

  اخر مفرد وتاجر مفرد تاجر بين -ب اخر جملة وتاجر جملة تاجر بينأ-

 المفرد وتاجر الجملة وتاجر الوكيل بين -د     اخر ووكيل وكيل بين -ج

 

 :التوزيع المنفذ -2

                                المستهلكين الى السلع نقل سلسلة من نقطة اخر في عادة يقع الذي التوزيع هيكل وهو -أ  

   الى المصنعين من المنتجات  بشحن التجار الوسطاء سلسلة تتابع وهو -ب

   المناولة -د                               التغليف -ج  

 : التوزيعية القنوات انشطة اهم من -3

 االنتاج تخطيط  -ب                               التسعير -أ  

  البشرية الموارد تطوير -د            المعلومات وجمع البحث -ج  

 

 د

 أ

 ج



 اجابة نسبة على حصلت فاذا, الصحيحة االجابات بمراجعتك اجابتك سالمة من تحقق

 من اقل على حصلت اذا اما , النمطية الوحدة لهذه بحاجة لست فأنت %75 من اكثر

 : التالية الخطوة الى فانتقل ذلك



 مفهوم القناة التوزيعية 



 تعرف القناة التوزيعية 

 

 

بأنها  مجموع المنظمات التي تضمن ايصال السلع والخدمات الى 

 .المستهلك 

 بتتابع تتعلق القناة ان هو التوزيع ونفذ التوزيع قناة بين والفرق

 من المنتجات بشحن يقومون الذين التجار الوسطاء سلسة

 يقع الذي توزيع هيكل هو المنفذ  بينما المستهلكين الى المصنعيين

   المستهلكين الى السلع نقل سلسلة في نقطة اخر في عادة



 :االختبار الذاتي االول

 عرف  القناة التوزيعية  -

 المستهلك الى والخدمات السلع ايصال تضمن التي المنظمات مجموع  بأنها



 :يمكن التميز بين نوعين رئيسين لقنوات التوزيع هما 

  
 قنوات توزيع السلع االستهالكية  -1
 

 قنوات توزيع السلع الصناعية  -2



 :االختبار الذاتي الثاني

 حدد انواع القنوات التوزيعية  -

 

   االستهالكية السلع توزيع قنوات -1

 

  الصناعية السلع توزيع قنوات -2



 :قنوات توزيع السلع االستهالكية 

 

 

 

 : تأخذ قناة  توزيع السلع االستهالكية احد االنماط التالية 

 

 

 من المنتج الى المستهلكأ-

 من المنتج الى تاجر المفرد ب-

 من المنتج الى تاجر الجملة فتاجر المفرد واخيرا المستهلك ت-

من المنتج الى الوكيل البائع فتاجر الجملة ثم تاجر المفرد ث-

 واخيرا المستهلك 



 :قنوات توزيع السلع الصناعية 
 
 
 

يمكن تمييز قنوات بديلة مختلفة لتوزيع السلع الصناعية نلخصها فيما 

 :يأتي 

 

 من المنتج الى المشتري الصناعي  -1

 من المنتج الى الموزع الصناعي ثم المشتري الصناعي -2

 من المنتج الى وكيل المنتج فالمشتري الصناعي  -3

 من المنتج الى وكيل المنتج فالموزع الصناعي ثم المشتري الصناعي   -4



 استراتيجية قنوات التوزيع 

 هناك اكثر من استراتيجية لتوزيع السلع وايصالها  الى المستهلك او 
 : المشتري الصناعي وهي 

 

 استراتيجية التوزيع الشامل -1

 استراتيجية التوزيع االنتقائي  -2

 استراتيجية التوزيع الوحيد  -3

 



ان قناة التوزيع معنية بأيصال السلع من المنتجين الى المستهلكين ويتم من خالل 

 :تأدية مجموعة من الوظائف المهمة التالية 

 جمع المعلومات الضرورية للتخطيط وتسهيل التبادل , البحث  -1
 ,الترويج  -2 تطوير وبث برامج ترويجية   .حول السلع والخدمات 

 البحث عن المشترين المتوقعين والتصال بهم ,االتصال -3

اي تشكيل السلعة او الخدمة بطريقة تناسب ( المواءمة )المالئمة  -4

متطلبات المشتري التي تشمل نشاطات عدة كالتصنيع والتدريج والتصنيف 

 .والتجميع والتغليف وتجزئة الكميات بما يناسب حاجات المستهلكين 

 التفاوض -5

 نقل وتخزين السلع ,التوزيع المادي -6

 التمويل واالئتمان  -7

 المجازفة وتحمل المخاطرة    -8

 انشطة القنوات التوزيعية 



 العوامل المؤثرة في القناة التوزيعية 

 اعتبارت المتعلقة  بالسوق -1

وتتمثل بتلك الظروف المرتبطة بذلك السوق الذي تتعامل معه المنظمة 
 وعليه فان تحليل السوق الختيار المنفذ التوزيعي , التسويقية او االنتاجية 

 :  المالئم يتم من خالل التعرف على 
 

 تحديد السوق اذا كان استهالكي او صناعي  -أ 

 تقدير عدد المشترين  -ب

 درجة الكثافة  او التركيز الجغرافي للمشترين  -جـ

 حجم الطلب  -د



 اعتبارات تتعلق بالمنتج  -2

 

وهنالك مجموعة من االعتبارت التي  لها تأثير في  اختيار المنفذ 

 :التوزيعي ومنها 

 قيمة البضاعة  -أ 

 درجة سرعة تعرض البضاعة للتلف  -ب

 الخصائص الفنية التي تمتاز البضاعة بها  -جـ



 اعتبارت تتعلق بالشركة  -3

 

 :منها 

 االمكانات المالية أ-

 الخبرة والكفاءة االدارية  -ب

 مدى التمكن والقدرة في االشراف والرقابة  -جـ



 :  اعتبارات تتعلق بالوسطاء  -4

 

 مدى الخدمات التي يمكن تقديمهاأ-

العالقة ودرجة االستجابة من قبل الوسيط والسرعة المطلوبة ب-

 في ايصال الخدمة 

عدد الوسطاء الموجودين في السوق والوقت المتاح لهم في ت-

 تنفيذ الخطة التوزيعية للمنظمة 

مدى تمتع الوسطاء  بالقوة البيعية في السوق وتأثريهم في ث-

 . حركة السوق 

 









 اذا كنت على استعداد الجراء االختبار البعدي فأليك ذلك االختبار 



 :ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي  -

 :من اهم العوامل المؤثرة المتعلقة بالقنوات التوزيعية -1

 اعتبارت متعلقة بالمستهلك   -اعتبارات متعلقة بالمنافس ب  -أ    
 اعتبارات متعلقة بالسوق  -اعتبارت متعلقة بالموردين د -ج     

 
 :    التكامل االفقي هو اندماج بين منشات االعمال التي هي  -2

 غير  مشابه لها  بالنشاط  -مشابه لها بنفس نوع النشاط      ب -أ  
 لها  مصادر توريد مختلفة  -لها  اسواق مختلفة د -ج    
     

 د

 أ



  والتوزيع للنشر اثراء , الرابعة الطبعة, التسويق ادارة , ثامر, البكري-1
 .2011, االردن,عمان,
   , التسويق ادارة , سوسن ,      -2


