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مفهوم السوق والتسويق

يقصددوق,املنتجاتمنمجموعةأومامنتجعلىوالطلبالعرضفيهيلتقيالذياملكانبأنهmarketالسوق يعرف

 بالسوق 
 
 مكانا

 
بهيقصددوقالرياضمدينةفيالفيصليةبرجسوق أو,جدةبمدينةشريفبابسوق مثل,معينا

الجملةوق سمثلاملوزعينمنمعيننوعبهيقصدوقد,األقمشةسوق أوالجاهزةاملالبسسوق مثلمعينةمنتجات

لديهمأي)قدرةو رغبةلديهمالذينواملرتقبينالحاليينالعمالءبالسوق يقصدفإنهآخرجانبوعلى.التجزئةسوق أو

.معين(فترة)زمنيإطاروخاللمعينةجغرافيةمنطقةفيمعينمنتجشراءعلى(أموال



التسويق 
marketing

:للتسويقاألمريكيةالجهةتعريف➢

نتجاملمنوالخدماتالسلعانسيابيوجهالذياألعمالنشاطهوالتسويق
.املستخدماواملستهلكالى

:kotlerتعريف➢

املتعلقةالفرعيةاألنشطةمنمجموعةعلىيشتملمتكاملنظامهو
الحالينللمستهلكينوالخدماتالسلعوترويجوتوزيعوتسعيربتخطيط
.واملرتقبين



الحاجات والرغبات والطلبات

.demandsوالطلباتwantsوالرغباتneedsبالحاجاتيعرفبمايبدأبأنهالقول يجبالتسويقعنالحديثعند
needs))الحاجات•

الترفيهمثلةاألساسيغيراملتطلباتتشملكما,واملسكنوامللبسوالشرابالطعاممثلاألساسيةاإلنسانيةاملتطلباتهي
.والراحةواالستجمام

(wants)الرغبات•
تناول طريقنعالحاجةهذهبإشباعويقوم(حاجة)الطعامالىيحتاجفاملستهلك,الحاجاتاشباعيتمطريقهاعنالتيالوسائلهي

.(رغبة)اللحماوالدجاجاوالسمك
demands))الطلبات•

purchasingللمستهلكاملاليةالشرائيةوالقدرةالرغبةناتجأنهاأيالرغبة؛هذهتلبيةعلىوالقدرةالرغبةناتجهي powerوهذه
.فيهاملنتجاتبطرحتقومالذيالسوق تحديدعنداملختلفةاملنظماتتهمالتيهي(الطلبحجم)الطلبات

ااالثنينمنبدفالتكفيالوحدهاللمستهلك(املالية)الشرائيةالقدرةأووحدهاالرغبةأنأي .مع 



ماسلوهرم 

.الهواء، املاء، الطعام، املأوى، النوم، امللبس، التكاثر: الحاجات الفسيولوجية

.األمن الشخص ي، أمن الوظيفة، أمن املوارد، األمن الصحي، أمن املمتلكات: الحاجات األمنية

.الصداقة، األلفة الحميمية، الحياة األسرية، االنتماء، التواصل: الحاجات االجتماعية

..االحترام، التقدير الشخص ي، املكانة، اإلشادة، الشعور بالقوة والثقة، الحرية: الحاجة للتقدير

الرغبة في التميز واألفضلية: الحاجات الذاتية



أهمية التسويق

للمجتمعللمستهلكينللمنظمات

وير املساهمة في تخطيط وتط• 
.املنتج

عير وضع استراتيجيات التس• 

.والتوزيع والترويج

القيام بدراسات وبحوث • 
.التسويق

املنافع الزمنية•  

املنافع املكانية•  

منافع امللكية • 

اإلدراكية/املنافع الشكلية•  

تطوير مستوى املعيشة•  

عالج مشكلة البطالة•  

تدعيم التخصص• 



ماهي مراحل تطور التسويق؟



مراحل تطور التسويق

COLUMN 1الفلسفة

 يشتريه النا-
َ
سصنع منتج جيدا

ربح في كل وحدة نسبة معينة-

الناس تبحث عن الجودة-

تكالبائع املتميز يحل كل مشكال-

ليك ال تنظر الى ما يطلبون ولكن ع-

بيع ما ينتج

البحث عما يريد املستهلك قبل-

ان تضع سلعتك

تقديم قيمة تبني العالقات-

الطويلة مع العمالء

الهدف

إنتاج اكبر قدر 

ممكن

كلما زاد حجم 

املبيعات زاد الربح

الربح من خالل 

إشباع املستهلك

الربح من خالل 

العالقات طويلة األجل

الوسيلة

صنع منتجات ذات 

جودة عالية

جهود بيعيه 

وإعالنية مكثفة

املزيج التسويقي 

املتكامل

تحقيق قيمة مدركة 

للعمالء

التركيز على

اإلنتاج

املنتجات الحالية 

الحاجات الحقيقة 

للمستهلك

بناء عالقة متوازية

مع كافة األطراف

املرحلة

جالتوجيه باملنت

تالتوجيه باملبيعا

قالتوجيه بالتسوي

التوجيه بالعالقات



:املستهلكرغباتو حاجاتمناالنطالقمبدأ➢
.احالنجلهيرادتسويقنشاطأيفيالبدايةنقطةهياملستهلكينرغباتوحاجاتأنيعني

:االداريةالعمليةو التسويقيالنشاطبيناالرتباطمبدأ➢
والتنظيمالتخطيطوظائفتشملالتيوالتسويقعلىالحديثةاالداريةاملفاهيمتطبيقضرورة

عليهاتطبقاملنشأةوظائفمنأساسيةوظيفةهوالتسويقأناعتبارعلىوذلكوالرقابةوالتوجيه

.االداريةاملبادئواملفاهيمكافة

:التسويقيةالوظيفةاستمراريةمبدأ➢
املستهلكباترغوحاجاتبدراسةوباستمرارتقومبلمعينةنقطةعندتتوقفالالتسويقيةالوظيفة

مادامالتوزيعوجالترويوالتسعيربمراجعةدائماتقومواملنتجاتتصميموبتخطيطباستمرارتفيو

.يتغيرويتطور االنسانيالذوق دامماويتوقفالبرمتهاالنسانيالنشاط

املفهوم الحديث للتسويق

يرتكز املفهوم 

الحديث للتسويق 

على عدة مبادئ



املفهوم االجتماعي للتسويق

صناعمععاون والت.التسويقيةواألساليبالتقنياتباستخدامسلوكتغييرإلىتهدفأفكارتسويقعمليةهو•
مجتمعيتغييرإلحداثتهدفبرامجخاللمنواملهتمينواملتخصصينالقرار

يقوممنحةملصلوليسعامبشكلواملجتمعاملستهدفالجمهور ملصلحةاالجتماعيالسلوكعلىالتأثيرهو•
.بالتسويق



املزيج التسويقي

املنتـج
product

التسعير

price

التوزيع

place

الترويج

promotion



الوظائف التسويقية

:تبادليةوظائف➢

شباعإل مناسبةبكمياتمتوفرةاملنتجاتأنمنالتأكد:الشراء▪

.الزبائنحاجات

.ائنالزباحتياجاتاملنتجاتلتوافقالترويجاستخدام:البيع▪



الوظائف التسويقية

:املاديالتوزيعوظائف➢

روميسمناسبموقعلىإإنتاجهانقطةمناملنتجاتنقل:النقل▪

.للمشتري 

.لبيعهاإليهاالحاجةحينالىاملنتجاتخزن :التخزين▪



الوظائف التسويقية

:التسهيليةالوظائف➢

,  النوعيةالتأكد من أن املنتج سوف يحافظ على مستوى من: والترويجالتنميط ▪

.خرى من حيث الوزن وبعض املتغيرات األ : وكذا الرقابة على مستويات الكمية

.تسهيالت البيع اآلجل للوكالء أو املستهلكين: التمويل▪

تهلك تحمل املخاطر من درجة عدم التأكد املصاحبة لشراء املس: تحمل املخاطر▪

.لوالناتجة عن أحداث وتسويق املنتجات التي يمكن شراؤها في املستقب

نوات التوزيع جميع املعلومات عن املستهلكين واملنافسين وق: التسويقمعلومات ▪

.الستخدمها في صناعة القرار التسويقي



انتهت املحاضرة األولى


