
 الفصل الثانً

عناصر البٌئة 
المحٌطة وتؤثٌرها 

على الفرص والخاطر 
 التسوٌقٌة



 النظرٌة التسوٌقٌة الحدٌثة

فتاح النجاح ألي منشؤه ٌرتبط بدرجة اكٌدة م

بمدى تكٌف سٌاساتها مع المتغٌرات البٌئٌة 

 ,المحٌطة

اال اذا استطاعت ادارة التسوٌق  ال ٌتم التكٌف

 المتاحة المخاطرو  الفرصان تحلل 

هً المجال التسوٌقً الذي تتمتع فٌه  :الفرصة التسوٌقٌة •

  .منشؤه معٌنة بمٌزة تفضٌلٌة بالنسبة للمنشآت المنافسة لها



 النظرٌة التسوٌقٌة الحدٌثة



 مكونات النظام التسوٌقً
 :ٌتكون تحلٌل النظام التسوٌقً من ثالث مستوٌات رئٌسٌة

 
تحلٌل نظام التبادل 
ٌتم من خالل تحلٌل مكونات النظام الكلً فً المنشؤة وهو التعرف على  

 .و المنشآت التً ٌتم تداول السلع والخدمات فٌما بٌنها االشخاص
 

 :تتم عملٌة التبادل بٌن طرفٌن هما

 .من خالل طرف آخر ربحةشخص ٌبحث عن  :المسوق

 .شخص ٌبحث عن قبوله إلجراء عملٌة الشراء والبٌع :العمٌل المرتقب

 
 كٌف تتم عملٌة التبادل الفعلٌة فً النظام التسوٌقً؟

 
 
 
 

                                                           

 االتصاالت
 تقدٌم السلع والخدمات

 للسوق 
 المنشؤة معلومات تسوٌقٌة اعداد سلع و خدمات

 اٌرادات المبٌعات



تحلٌل بٌئة المنشؤة المباشرة 

  .هً مإسسات و أفراد مختلفة الذٌن ٌتعاملون مع المنشؤه بشكل مباشر و ٌإثرون فً أدائها

 المدخالت
 (الموردون)

 العملٌة التشغٌلٌة
 (سلع وخدمات تامة الصنع)

 مخرجات
 (الوسطاء و السوق)

هم الذٌن : الموردون

ٌقدمون للمنشؤة ما 

تحتاجة من المدخالت 

مواد خام، االت، )

للقٌام ... ( ووقود،

 .بعملٌة االنتاج





 (تحلٌل البٌئة الخارجٌة للنشاط)تحلٌل البٌئة التسوٌقٌة العامة  
 

هو التعرف على البٌئة اإلجتماعٌة و الثقافٌة و االقتصادٌة و التشرٌعٌة و القانونٌة العامة المحٌطة بالنشؤة 
 .والتً تؤثر فً نظم التبادل فً المجتمع, فضال عن المنافسة

 
 .هً مصدر رئٌسً لمجموعه من الفرص والمخاطر البٌئة الخارجٌة

 

 

 

 :المتغٌرات البٌئٌة التً تؤثر على النشاط التسوٌقً للمنشؤة

 (المساهمٌن، الدائنٌن، العاملٌن، الوسطاء، الموردٌن، العمالء) متغٌرات مباشرة •

  ,متغٌرات اقتصادٌة، متغٌرات تشرٌعٌة ، متغٌرات اجتماعٌة وثقافٌة) متغٌرات خارجٌة •

  (و المتغٌرات التكنولوجٌة، و متغٌرات المنافسة، متغٌرات طبٌعٌة              



 والثقافٌة اإلجتماعٌةالمتغٌرات: 

 
 للمنشؤة؟ التسوٌقةكٌف تؤثر البٌئة االجتماعٌة والثقافٌة  فً القرارات 

و  السرٌعهعلى الوجبات  االنفاقزٌادة  الى ادىمن  السٌدات  العمالهارتفاع معدالت  :مثال
 ..... السٌاحة والسفر 

 هً التغٌرات التً تطرأ على بنٌة المجتمع وتإثر  :للمجتمع الدٌموجرافٌةالخصائص
 .على اتجاهات أفراد هذا المجتمع

، الدٌانه، اإلجتماعٌةالحالة ، الجنس، الدخل، توزٌع العمر، حجم األسرة، الموقع) :مثال
 (الهجرة، التوزٌع السكانً، المستوى التعلٌمً

 
العالقات  وهً تراث المجتمع الذي ٌجعل للمجتمع نمط معٌن للحٌاة : الثقافة

 .االجتماعٌة
 (تقالٌد، عادات، قٌم) :مثال

 كٌف ٌتؤثر النشاط التسوٌقً بثقافة المجتمع؟

 

 
 



  متغٌرات البٌئة االقتصادٌة: 

 

 :العوامل االقتصادٌة التً ٌجب على رجال التسوٌق دراستها

السٌاسة ، مستوٌات االسعار، التضخم، االنفاق العام، مستوٌات العماله والبطالة، مستوٌات الدخول، تحلٌل الدخل القومً)

 (النقدٌة والضرٌبٌة فً المجتمع

ٌتؤثر حجم اعمال المنشآت على حاالت الرواج والكساد االقتصادي وتعتبر هذة الحاالت فرصآ تسوٌقة للكثٌر من  •

 .المنشآت

 الرواج االقتصادي              زٌادة االنتاج و زبادة االنشطة التروٌجٌة للمنشؤة•

الركود االقتصادي                الحاجة الى تقلٌل االنشطة التسوٌقٌة لمواجهة نقص الطلب ، والبحث عن فرص تسوٌقٌة •

  جدٌدة تتوائم مع هذة المرحلة

 (ازمة الطاقة)الركود االقتصادي  :مثال

 ادى الى قٌام شركات السٌارات بالتحول الى انتاج السٌارات الصغٌرة التً تستهلك اقل قدر من الطاقة

 



متغٌرات البٌئة الطبٌعٌة: 

تفرض الموارد الطبٌعٌة و البشرٌة وظروف البٌئة نوعاً من الفرص والمخاطر التسوٌقٌة. 

على المنشآت والرجال التسوٌق تحقٌق التوازن بٌن التضحٌات المالٌة والبٌئٌة وإرضا المستهلك. 

 :مثال

  :للتقلٌل من مشكلة التلوث ادىRecycled استخدام مواد معاد إنتاجها-

  .اتاحت لشركة جنرال إلٌكترٌك فرصة إنتاج اول سٌارة كهربائٌة *                     

شركات بٌبسً وكوكاكوال وبروستول و سكوٌب فرصة استخدام عبوات واوراق      *                     

  .ومعدات معاد تشغٌلها

 



متغٌرات المنافسة: 
 اومعظم المنشآت فً السوق بالمنافسة من منشآت تنتج سلعاً وخدمات مماثلة  تواجة

 .بدٌلة

 

 :عوامل المنافسة
 (.الوالء لشركة بٌبسً. )عالمتها التجارٌة اومدى والء المستهلك للمنشؤة  -١

مدى تحقٌقها القتصادٌات الحجم  والحالً التً تغطٌة المنشؤة  االعمالحجم  -٢
 (بندة، شركة سابك. )الكبٌر

 اسعارمدى استطاعة المنشآت القائمة على تحقٌق معدالت تكلفة تفاضلٌة فً  -٣
 .الماهرة العمالهالمواد الخام ، وتكنولوجٌا المستخدمة، 

 (، صٌدلٌة الدواءماكدونالدز. )مدى كفاءة منافذ التوزٌع للمنشآت القائمة -٤

 



 

أنواع  اربعةهناك ,رجال التسوٌق ٌختلف وفقاً لنوعٌة السوق من وجهة نظر المنافسة دورا
 :رئٌسٌة للسوق

وجود عدد كبٌر من الشركات المنتجة التً تنتج نفس السلع والخدمات : المنافسة الكاملة

 .نفس الظروف بهاتماما تتنافس فٌما بٌنها وتحٌط  المتشابه

 الشركة المنتجة اوالتركٌز على الوالء للماركة 

 و بٌبسً كوكوال :مثل

وجود عدد كبٌر من المنشآت فً السوق تقوم بإنتاج العدٌد من األشكال : المنافسة االحتكارٌة

 .مختلفة فً المواصفات ولكنها متنافسة

 و تمٌٌز عن السلع المنافسة البٌعٌةالتركٌز على المغرٌات 

 والمجالت الجراٌدسوق الجواالت، المطاعم، المالبس، سوق : مثل

 .وجود عدد قلٌل من المنتجٌن كل منهم ٌتمتع بكبر حجم إمكانٌاته: احتكار القلة

 .التركٌز على الوسائل التروٌجٌة، والوسائل الفنٌة وتكنولوجٌة لتطوٌر المنتجات

  (الكهربائٌة واالدواتمنتجو السٌارات : )مثل

 .قوة تنافسٌة أخرى اي امامهاتعمل منشؤه واحدة فً السوق وال تعمل : االحتكار الكامل

 .البانزٌن، محطات ارامكوشركة  :مثل


