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 تفريغ اللقاءات احلية ملقرر
 مبادئ التسويق

 (344 دار)
 

 النسور  علي الفتاح عبد إياد. دأستاذ املقرر: 

 تخصص املحاسبة – الخامساملستوى 

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 
 

 

 

 

 

 - تفريغ -

 تغريد زبيدي

 سعيدصادق 

 -تنسيق  -

 صادق سعيد

 -املصادر  -

 هـ1437/1438لعام الدراس ي لالفصل الثاني ب اللقاءات الحية

 هـ1437 كتاب مفاهيم التسويق الحديث للدكتور إياد النسور 
  بذل من حقوق  إزالة عدا التفريغ، في تشاء ما تعديل يمكنك"

 
 هـ "1438 جمادى األولىتم التحديث في  |  إعداده في جهدا
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 اللقاء احلي األول
 :نقاط ذكرها الدكتور حول املقرر *

 .%88نسبة النجاح في هذا املقرر بالترم املاض ي  -

 ستكون هناك لقاءات للمراجعة )حيث توجد أشياء سيتم تحديدها وأخرى سيتم حذفها(. -

عن مذكرة و التي لن يتم اإلطالع عليها اللقاءات )املحاضرات( الحية هي املرجع الوحيد )أي أنها تكفيك عن الحلقات املرئية املسجلة  -

 (.فقط املخصصة ملتابعة الدكتور خالل اللقاءات الحية الدكتور 

 في كل فصل دراس ي(. ال توجد ملخصات أو تفريغات معتمدة لدى الدكتور، ألن املقرر متحرك في كل فصل -
 
 )أي أن دروسه تختلف قليال

 .أو أكثركلمة  20 إلى يصل عددهاهناك مصطلحات باللغة اإلنجليزية، يجب حفظها،  -

 :التسويقأو معىن مفهوم * 

 .لشاملانريد املفهوم هناك خلط في تعريف التسويق، ونحن ال نتعامل مع املفاهيم الضيقة )البيع واإلعالن والتسوق ونحوها(، بل 

 وأالسلع و أوخلق التصور وتسعير وترويج وتوزيع األفكار وتنفيذ هو عبارة عن عملية تخطيط  املفهوم الواسع والشامل للتسويق: -

 .وتحقق أهداف املنظمات حاجات األفرادإلتمام عملية التبادل التي تشبع الخدمات 

من مفاهيم جزئية، كربط التسويق بالتسوق أو اإلعالن أو إيصال املنَتج  هو كل ما يندرج تحت هذا املفهوم املفهوم الضيق للتسويق: -

م إلى املستهلك أو الحصول على رضا العمالء.  للعمل أو تسليم السلع للمستهلك املستهدف أو البحث عن جودة الخدمة أو املنَتج املقدَّ

 * بدايات التسويق )بدايات الكتابات العلمية واألكادميية والبحثية(: 
 التسويق الحديث. م، هذا بداية ظهور 1947عام 

ت كتابة تعريف التسويق من قبل اجلمعية األمريكية للتسويق ثالث مرات:
َ
 * أعِيد

 م.1947أ( 

 م.1967ب( 

 م.1985ج(

 اآلن يوجد انترنت فظهر التسويق اإللكتروني.
 
 وكل تعريف يتناسب مع املرحلة الزمنية التي يمر بها التسويق، فمثال

 املفهوم احلديث للتسويق:* 
ك إلى لأن التسويق يبدأ قبل اإلنتاج ويستمر مع اإلنتاج إلى ما بعد اإلنتاج ثم يعود إلى ما قبل اإلنتاج مرة أخرى )أي أن التسويق من املسته

 املستهلك(.

ته ملنِتج ينتج حسب حاجاته ورغبامعظم النظريات واملفاهيم الضيقة والجزئية قالت أن التسويق يبدأ بعد اإلنتاج، أي أن ا مالحظة:

 ومصلحته وما تيسر، ثم يذهب إلى السوق لترويج وتصريف فائض هذا املنتج، وهذا املنتج ال يتناسب مع حاجات ورغبات األفراد.

 # عمليات يتضمنها املفهوم الحديث للتسويق:

 املستهدفة والذهاب للسوق ملعرفة املنَتج املرغوب.يبدأ قبل اإلنتاج، بوضع الخطة واألهداف والزبائن والفئات  . التخطيط:1

 خلق التصور وتنفيذه بخلق العالمة التجارية وخلق صورة ذهنية عن املنَتج للعمالء.  . التنفيذ:2

 كيف نضع السعر ونحدده؟ وملن موجه هذا السعر؟ وهل يراعي دخل األفراد؟ مثل حملة بنده قبل أيام. . التسعير:3

هناك من يقول أن الترويج هو اإلعالن وهذا خطأ ألن اإلعالن جزء من الترويج، فهناك ما يسمى باملزيج الترويجي  لترويج:. ا4

 والعالقات العامة والنشر التجاري، ورجال البيع أو البيع املباشر(. ،وتنشيط املبيعات ،هي: اإلعالن 4)وعناصر املزيج الترويجي 

فهل أستخدم التوزيع املباشر )كمندوبي املبيعات(؟ أم أستخدم إيصال املنَتج من مكان اإلنتاج إلى مكان اإلستهالك،  :. التوزيع5

(ك)التسويق وتجار التجزئة والجملة وكالء 
 
 .؟عبد اللطيف جميل وكيل تويوتا مثال
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 * نطاق التسويق:
 .واألكلهي املادية امللموسة كاألثاث والسيارة والعطر  . السلع:1

 والتدريس والتأمين.كالعناية الصحية والتجميل واإلصالح والتنظيف  . الخدمات:2

 هي املؤهالت العلمية والعملية. . الخبرات:3

 هي املهرجانات الفنية واملؤتمرات الدينية والعلمية والدورات الرياضية. . األحداث:4

 كاالنتخابات الرئاسية والبرملانية. . األشخاص:5

 كاألماكن السياحية والجامعات واملستشفيات. ماكن:. األ 6

 هي املمتلكات كالسيارات والعقارات واألسهم والسندات والنقود. . امللكيات:7

 .Pizza Hutومطاعم  Microsoftوشركة  Sonyو شركة  Dellكشركة  . املنظمات:8

 أو مكافحة املخدرات  . املعلومات:9
 
 والتدخين.كالتوعية الصحية عن األمراض مثال

 :التسويق نشاطات* 
، ألن نطاق التسويق غير محصور في األفكار والسلع والخدمات، 

 
 التسويق من نشاطاتفرغم أن مفهوم التسويق شامل إال أنه ما زال ناقصا

تسويق ي، افحة التدخين، تسويق صحي، تسويق مالكتسويق رياض ي، تسويق سياس ي كاالنتخابات، تسويق بيئي، تسويق اجتماعي كم)

 .(، تسويق خيري كالجمعيات واملؤسسات الحكوميةطبي، تسويق مصرفي، تسويق سياحي، تسويق تعليمي، تسويق فندقي

 اهلدف من التسويق:* 
 خلق عملية تبادل تحقق أهداف املنظمات )من خالل األرباح( وتشبع حاجات األفراد )من خالل تلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم(.

 :4P'S* عناصر املزيج التسويقي 
 .Product. املنتج 1

 .Price. السعر 2

 .Promotion. الترويج 3

 .Placeالتوزيع  4

 (.Physical Evidenceوالبيئة املادية  Processوالعملية  Peopleبإضافة ثالثة عناصر وهي )األفراد  7P'Sالبعض يسميها  مالحظة:

 :)أهداف التسويق( * األهداف التسويقية
 . تعظيم الربح، والوصول ألعلى نقطة ربح يعني تحقيق جميع األهداف الثانوية.1

 .لبقاء واالستمرار. ا2

 .والتوسع النمو. 3

 :التسويق من التخصصات املظلومة *
، وكثير من الشركات تتحفظ على التسويق وتمارسه بطريقة خاطئة، حتى أن بعض 

 
ألنه بحاجة إلى موارد مالية وإمكانات ضخمة جدا

 إدارة املبيعات.وتسميه الشركات ال تضع اسم التسويق في أقسامها 

 :تنشيط املبيعات يعني *
 تخفيض األسعار.

 :التسويق يقود االقتصاد *
 شركة بنده مع تخفيضاتها األخيرة ربما حلت مشاكل عام كامل بعد أن قامت فالشركة تقود 

 
االقتصاد والتسويق يقود الشركة، فمثال

 بتسويق التخفيضات )التسويق يقود املنظمات(.
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 * وظائف التسويق:
 أ( قبل اإلنتاج.

 يرغبها.لع التي والتعرف إلى حاجات املستهلك والسودراسته الذهاب إلى السوق يكون ب

 اإلنتاج. ب( عند أو خالل

 .(وقدرته الشرائية ثم تحديد سعر يغطي التكاليف ويستقطب املشترين)الذهاب إلى السوق ومعرفة املستهلك  التسعير. 1

 .(بتوصيلها إلى املشتري إذا كان بعيد غير مباشربإقامة معارض إذا كان املشتري قريب، و )مباشر  التوزيع .2

 .)اإلعالن في التلفزيون أو الراديو أو الطرق أو أين؟ حيث يتم اختيار الوسيلة اإلعالنية املناسبة( الترويج .3

 .(وكيف يتم التخزين؟ ؟بحري بالسفينةبالطائرة أم جوي بالباص أم بري ) النقل. 4

 ج( بعد اإلنتاج.

 معنا؟شكاوي؟ هل املستهلك سيستمر ؟ وما هي الهل املستهلك راض ي؟ ما هي انطباعاته

 هناك مقولة )أنا ال أبحث عن رضا العميل، ولكن أبحث عن سعادة العميل( فالسعادة أبعد وأشمل من الرضا.
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 الثانياللقاء احلي 
 ؟* ملاذا تفشل املؤسسات يف السوق

تي كانت مثل شركة نوكيا ال (،املوجودة في السوق إدراك املتغيرات في  وهو عبارة عن ضعف في الشركة) قصر النظر التسويقيبسبب 

رت تخرج من السوق.
ّ
 أجهزتها الرقم واحد، ثم لعدم فهمها للسوق فك

 ) ماذا نستفيد من هذا املفهوم
 
 ؟قصر النظر التسويقي( أي

 .(تلك الحاجات منتجات تتناسب معحاجات األفراد وإنتاج )باستغالل  استغالل الفرص. 1

 .)مثل شركة نوكيا لم تطور نفسها وتركت سامسونج وآبل يتطوران( تأتي من املنافسين وتطورهمالتهديدات التي . 2

 البنوك تعاني من قصر نظر تسويقي:الشركات و *
 بنك إنماء دخل السوق وحصل على حصة كبيرة من ببعمل تسويق وال تقوم ألنها ال تقوم 

 
استغالل الفرص املوجودة في السوق، مثال

 قامت بتطوير منتجات تتناسب مع رغبات األفراد بعكس البنوك التقليدية التي لم تطور منتجاتها(.السوق ألنها 

 :تبط بالقطاع التي تعمل به الشركةقصر النظر التسويقي مر *
 للشركةالبد  لذلك فشلت،ف وهو الجوال قصر النظر التسويقي في شركة نوكيا جعلها تحصر نشاط الشركة في منتج واحد فقطحيث أّن 

 .أجهزة منزلية وغيرها(شركة سامسونج جواالت و و ، ن يكون لديها تنوع في املجال التسويقي )كشركات النقل بر وبحر وجوأ

 :د والء من قبل العميلجيو ال سواق التناسسيةيف األ *
 رضا العميل بل عن سعادة العميل. نبحث عن لذلك هنا ال ،لى حيث تكون مصلحتهإن العميل يذهب أل 

 أهمية التسويق: *
 . توفير فرص العمل.1

 .(كالصرافات اآلليةأي مكان وزمان )أي إمكانية الحصول على املنَتج في  أو زمانية مكانية سواء   . املنافع التي يوفرها،2

 .(زيادة اإلنتاج )من خالل . يخفض التكاليف3

 .. اكتشاف الفرص التسويقية4

 التسويقي.لب على مفهوم قصر النظر التغ. 5

 األجنبية.ساعدنا على التغلب على املنافسين، وخاصة الشركات ي. 6

 * تطور املفهوم التسويقي:
 لكن ليس بالشكل الحالي.كان معروف و  ؟وقبل هذا التاريخ هل كان التسويق معروف م1950رز املفهوم في عام ب

 * مراحل تطور املفهوم التسويقي:
 جد سواق فقيرةكانت األ  ،وروباأفي  أيام الثورة الصناعيةوهو األقدم منذ  ،م1900 – 1850فترة في  املفهوم االنتاجي:. 1

 
إشباع الحاجات ) ا

 اجات.نتاج لسد الحركزت على اإل هذه املرحلة إلى التسويق،  دون الحاجة السلع ينتجون ويتم استهالكاملنتجون ، ف(وليس الرغبات

صبح هناك فائض ت، وأفضل لوجود خيارااملستهلك يبحث عن األ فبدأ نتاج زاد اإل ، حيث م1950 – 1900فترة في  :فهوم البيعيامل. 2

  ، هذه املرحلةتصرف هذا اإلنتاج، واهتمت بالبيعلى وسائل إ لجأتوالشركات  ،إنتاج
 
 ركزت على اإلنتاج لسد الحاجات. أيضا

 .في املفهوم اإلنتاجي وأوائل املفهوم البيعي السابقتينكمرحلة وسيطة بين املرحلتين البعض يضيف )مفهوم املنتج(  مالحظة:

نتاج سلع تتماش ى مع هذه دراسة رغباتهم إل للى املستهلكين إصبحت الشركات تتجه أم، 2000 – 1950في فترة  :ملفهوم التسويقي. ا3

.س هذه املرحلة ركزت على اإلنتاج، نتاج يتوافق مع حاجات املستهلكصبح هناك ابتكار في اإل أالرغبات وزاد االهتمام بالتسويق و 
 
 والحقا

 
 ابقا
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أصبح  م2000بعد عام إلى تصحيح السلوكيات الخاطئة في املجتمع، حيث أنه يهدف م، و 2000بعد عام  ملفهوم االجتماعي للتسويق:. ا4

قرار قانون حتى أنه تم إ، تعيش فيه الذيتجاه املجتمع  بحت الشركات تشعر بمسؤوليةصأف هناك مفهوم يسمى املسؤولية االجتماعية

 عيقتطع مبالغ من أرباح الشركات وتوجه إلى املسؤولية  االجتماعية، هناك ما يسمى الريادة االجتماعية )مثل أن تكون هناك حفرة في الشار 

حت التسويق ا يندرج تومموقد تسبب مشكالت فيأتي أحدهم لتوجيه السير، فهذا من الريادة االجتماعية واملسئولية االجتماعية لألفراد(، 

 .االجتماعي )الحفاظ على البيئة وتنمية املجتمع وأخالقيات التسويق كصدق املعلومات(

 :والتسويق * الفرق بني البيع
 التسويق البيع وجه املقارنة

 البداية
 جمن املنتِ 

 حسب رغبته()أي أن املنِتج ينتج 

 كمن املستهلِ 

 تج(ثم ين املنِتج يتعرف على رغبة املستهلك)أي أن 

 التركيز

 اتجعلى املنتَ 

غير  ج)أي أن املنِتج ليس لديه وسيلة لتصريف املنتَ 

 (، سواء  كان مناسب للمستهلك أو الجاملنتَ 

 ورضاه املستهلك حاجاتعلى 

 الوسيلة
 البيع والترويج

 )بتصريف فائض املنتجات(

 التسويق املتكامل

 )أي أن جميع من في املؤسسة مسئول عن التسويق(

 الهدف
 زيادة حجم املبيعات من خاللالربح 

 )هدف ينتهي بالشراء(

املستهلك بإشباع  تحقيق رضاالربح من خالل 

 )هدف طويل األجل( حاجاته
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 الفهرس
 الصفحة املوضوع

 1 اللقاء الحي األول 

 4 اللقاء الحي الثاني

 6 الفهرس
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