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  :ملدمت

ت ألي ماؾؿت ومدضصا هاما لىجاخها، َٓض جٓىم اإلااؾؿت    ٔ مً ؤهم الىقاثِ الاصاٍع حهض وقُُت الدؿٍى

غ جطمُما  ض جػو بصاعة البدث والخؿٍى بةهخاج ؾلهت مهُىت ب٘مُاث ٖبحرة وحىصة نالُت وؾهغ مىاؾب، ْو

ل الٙافي.....بلخ، ولً٘  غ ؤلاصاعة اإلاالُت الخمٍى ٗل هظه الجهىص لً جاحي زماعها بال حظابا للؿلهت وجَى

ٔ الُهاٛ للؿلو والخضماث التي جٓضمها اإلااؾؿت للؿّى اإلاؿتهضٍ، الظي ًمً٘ الىكغ بلُه  بالدؿٍى

ه وصاَهه للشغاء، ومً زم  ٔ صعاؾت ؾلٖى لؿُت جٓىم نلى بشبام خاحاث اإلاؿتهلٚ نً ؾٍغ ٖيشاؽ َو

ذ واإلاٙان اإلاىاؾبحن. وه٘ظا  جسؿُـ وجٓضًم اإلاىخجاث التي حشبو هظه الخاحاث بالؿهغ اإلاىاؾب في الْى

ُٓت ؤٖثر مجها َىُت ؤو بهخاحُت، مما َغع نلى اإلااؾؿت ؤن جضعؽ  ؤضبدذ اإلاشغوناث جىاحه مشٙلت حؿٍى

الؿّى وجدلل مهؿُاجه الجساط الٓغاع اإلاىاؾب مو ألازظ بهحن الانخباع خاحاث وعيباث اإلاؿتهل٘حن. ٗل 

اصة الا  ٓي نلى مؿخىي اإلاىكماث خت  جػمً جدُٓٔ هظه الهىامل ؤصث بلى  ٍػ هخمام باليشاؽ الدؿٍى

 .ؤهضاَها اإلاخهلٓت بالغبدُت وزضمت اإلاؿتهلٚ في آن واخض

هظه الىقُُت الهامت مً زالٛ نغع مجمىنت مً   ٛ هظه اإلاؿبىنت الخهٍغ ؤٖثر نلىؾىداٛو مً زال و

 :الُطٛى ٖما ًلي

: مدخل للدضويم  الفصل ألاٌو

 ملسيج الدضويلي الفصل الثاوي: ا

 الفصل الثالث: البيئت الدضويليت

  : هظام املعلوماث الدضويليترابعالفصل ال

 الفصل الخامط: بحور الدضويم

 : ججسئت الضوق شضادالفصل ال

 : صلون املضتهلًبعضاالفصل ال

 : حضويم الخدماثثامًالفصل ال

 : الدضويم الاصتراجيجيخاصعالفصل ال
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 أهداف امللياش:

ٔ بشٙل نامجهضٍ مً زالٛ هظا اإلآُاؽ بلى الخهٍغ نلى  واإلاباصت اإلاغجبؿت به وبُان مضي  مُهىم الدؿٍى

مُٓاؽ ًضزل في ضمُم الخسطظ  ؤوالؤهمُخه مً الىاخُخحن الهلمُت والهملُت باليؿبت للؿالب بانخباعه 

غ ألهه في الجهاًت مؿتهلٚ ٗىهه مماعؾت  ًماعؾها الؿالب في خُاجه الُىمُت صون ؤن ٌشهزاوي  مً حهت، و

ُٓت ، ٖما جهضٍ بلى بٖؿاب الؿالب اإلاهاعاث التي جم٘ىه مً مً حهت ؤزغي  ٌؿاهم في الهملُت الدؿٍى

ُٓت مخٙاملت حصخُظ الىغهُت الخالُت للؿّى وجدضًض الُغص اإلاخاخت مً زالٛ وغو زؿ ت حؿٍى

ُٓت ٖبدىر ا هالت للماؾؿت مهخمضا نلى مجمىنت مً ألاصواث الدؿٍى ٔ وججؼثت الؿّى وصعاؾت َو لدؿٍى

 .ؾلٕى اإلاؿتهلٚ

 الخلييم: تطريل

  ت الؿضاس يجهاً فيامخدان حؼجي  الٛمً ز املخاغغةنلى مؿخىي ًخم جُُٓم الؿالب. 

 اإلاىحهت نماٛألا نلى مؿخىي  والخُُٓم اإلاؿخمغالهغوع و  الٛ البدىرمً ز. 

 ت نلى مؿخىي اإلاو  الٛ الخػىع مً ز  ىحهت.اإلا ألانماٛغغاث و املخاشاٖع

 املىدضباث اللبليت:

الىقاثِ ألاؾاؾُت  جمُوالؿالب خت  ًخمً٘ مً صعاؾت هظا اإلآُاؽ البض نلُه ؤن ًٙىن ملما ب نلى

ٔ للماؾ ٗإخض ؤهم هظه الىقاثِ، ونالْتها بالىقاثِ ألازغي، وؤهمُت الدؿٍى  ٔ ٗا ألهمُت الدؿٍى ؿت ومضع

ابت نلى  ت، والْغ  الدؿُحر.في بنضاص اإلاىاػهاث الخٓضًٍغ
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 ٌ  الفصل ألاو

 مدخل للدضويم
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 جمهيد:

ؼ الغثِس ي الظي جضوع  ٓي هى اإلاٖغ ٔ صوعا هاما في هجاح مىكماث ألانماٛ، َاليشاؽ الدؿٍى ًلهب الدؿٍى

اصة نضصهم،  خىله حمُو ألاوشؿت ألازغي باإلااؾؿت، َهى اإلاؿاوٛ نً بًجاص الهمالء والاخخُاف بهم وٍػ

دضص مؿخٓبلها.والظي ًػمً   للماؾؿاث همىها ٍو

: مفهوم الدضويم  املبحث ألاٌو

ت، وهي جخإلِ مً مطؿلخحن وهما: "  " التي حهني الؿّى MARKETًغحو ؤضل هظه الٙلمت بلى الاهجلحًز

ظلٚ مً  Mercari" التي حهني صازل ؤو غمً، وهي ٖظلٚ ٗلمت مشخٓت مً "Ingو" " والتي حهني اإلاخجغ، ٖو

ٔ ٌهني: " جلٚ Mercatus" اإلاطؿلح الالجُني ، ومىه ًمً٘ الٓٛى ؤن مطؿلح الدؿٍى " والظي ٌهني الؿّى

".  ألانماٛ والىقاثِ التي جخم صازل ؤو غمً الؿّى

ٓي: ُاث التي ْضمذ لليشاؽ الدؿٍى  والجضٛو اإلاىالي ًلخظ ؤهم الخهٍغ

م ) ٔ الدؿلؿل الؼمني (:01الجضٛو ْع ٔ َو ُاث الدؿٍى  ؤهم حهٍغ

ٔ هى:                       الضىت  الدؿٍى

 Mazor                                                                             "زلٔ وحؿلُم مهِشت ؤَػل للمجخمو." 7947

مماعؾت ؤوشؿت ألانماٛ التي جىحه نملُت جضَٔ الؿلو والخضماث مً اإلاىخج بلى اإلاؿتهلٚ ؤو " 7961

 -(AMAالجمعيت الامريىيت للدضويم) -                                                                     "اإلاؿخسضم.

الهملُت التي جىحض في املجخمو، والتي بىاؾؿتها ًمً٘ الخيبا وإشبام هُٙل الؿلب نلى " 7965

و اإلاا ج وجباصٛ والخىَػ صي لهظه الؿلو الؿلو والخضماث الاْخطاصًت مً زالٛ جٓضًم، وجغٍو

                                             Marketing StaffOF the Ohio StateUniversity"والخضماث.

       

و الؿلو " 7977 ج وجىَػ هكام ٖلي لخٙامل ؤوشؿت ألانماٛ، اإلاطممت لخسؿُـ وحؿهحر وجغٍو

                                                        Stanton  "والخضماث اإلاشبهت لغيباث اإلاؿتهل٘حن الخالُحن.

  

ؤوشؿت جباصلُت شاملت جاصي بىاؾؿت ؤَغاص وجىكُماث بهضٍ بشبام الغيباث " 7977

                                                                                                                                 Aynez"الاوؿاهُت.

  

اليشاؽ الاوؿاوي الظي حهضٍ بلى بشبام الغيباث والخاحاث مً زالٛ نملُت " 7981
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                                                                                                                                     Kotler"الخباصٛ.

  

بلى اصي للمىخجاث والخضماث مً اإلاىخج الاحخمانُت التي جىحه الخضَٔ الاْخط الهملُت" 7987

ٓت جػمً الخؿابٔ بحن الهغع والؿلب وجاصي بلى جدُٓٔ ؤهضاٍ املجخمو.  "اإلاؿتهلٚ بؿٍغ

Mc Carthy 

و ألاَٙاع ؤو الؿلو ؤو الخضماث " 7985 ج وجىَػ الهملُت الخاضت بخسؿُـ وجىُُظ وحؿهحر وجغٍو

الالػمت إلجمام نملُاث الخباصٛ والتي جاصي بلى بشبام خاحاث ألاَغاصوجدُٓٔ ؤهضاٍ 

 -(AMAدضويم)الجمعيت الامريىيت لل -                                                                     "اإلااؾؿاث.

ٔمؿبىنت  خىاؽ مىلىص، اإلاطضع:  غة، ص2014/2015، مداغغاث في الدؿٍى  .3، حامهت البٍى

ٔ هظٖغ ماًلي: ِ الخضًثت للدؿٍى  ومً الخهاٍع

مجمىنت الجهىص والاوشؿت اإلاؿخمغة واإلاخٙاملت التي حؿهل وجطاخب اهخٓاٛ الؿلو  " :7الخعريف

والخضماث والاَٙاع مً مطاصع اهخاحها بلى مشترحها، وبما ًاصي بلى جدُٓٔ الاهضاٍ واإلاىاَو الاْخطاصًت 

ج اإلاخٙامل والاحخمانُت للمؿتهلٚ واإلاىخج واملجخمو. َهى طلٚ اليشاؽ الظي ًٓىم نلى جسؿُـ وجٓضًم اإلاٍؼ

و( الظي ٌشبو خاحاث وعيباث اإلاؿتهل٘حن ج، الخىَػ ، مداوال اإلاىاءمت )جسؿُـ اإلاىخجاث، ألاؾهاع، الترٍو

ضعاتها في قل الكغٍو البُئُت املخُؿت." ً وؤهضاٍ اإلااؾؿت ْو  بحن ؤهضاٍ هاالء اإلاشتًر

ه ٗىجلغ بإهه وشاؽ اْخطاصي 2الخعريف  وعيباث ألاَغاص واحخماعي مىحه إلشبام خاحاث : " نَغ

ً."مً زال والجماناث  ٛ جٓضًم وجباصٛ اإلاىخجاث طاث ُْمت مو آلازٍغ

ِ الؿابٓت، وؿخيخج ما  ًلي: مً زالٛ الخهاٍع

 .ٓي مً الخاحاث والغيباث التي جمثل هٓؿت البضاًت  ًىؿلٔ اليشاؽ الدؿٍى

 .حزة إلشبام الخاحاث والغيباث ٔ نلى َ٘غة الخباصٛ ٖٖغ  ًغج٘ؼ الدؿٍى

 هاجه الغيباث والخاحاث مً زالٛ جٓضًم مىخجاث نلى شٙل ؾلو ؤو زضماث ؤو ؤَٙاع. ًخم بشبام 

ُ٘ت في ًىلُى : 3الخعريف  ٔ ألامٍغ ُا  2173ؤضضعث حمهُت الدؿٍى ٔ وجم انخماصه مً حهٍغ خضًثا للدؿٍى

ٔ وهى "  كيمتالاوشؿت والهملُاث اإلاىغىنت إلًجاص  املجلـ الانلى للجمهُت خت  الان ٖخهٍغِ للدؿٍى

ٗاء واملجخمو ٖٙل، ومً زم الاجطاٛ بهم وجىضُلها لهم".  لٙل مً الهمالء والؼباثً والشغ
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 املبحث الثاوي: الخطور الخاريخي للدضويم

ٔ بالهضًض مً اإلاغاخل ًمً٘ بًجاػها َُما ًلي:  مغ الدؿٍى

 رللت الخوح  نإلهخايياملطلب ألاٌو : امل

اصة الؿلب نلحها مٓاعهت ب٘مُت   وهى ًٓىم نلى ؤؾاؽ بهخاج ؤٖبر ٖمُت مً الؿلو والخضماث، وطلٚ لٍؼ

الهغع، وجىحه اإلايشأث هدى ؤلاهخاج بشٙل ٖبحر، مو الهلم بهه ال جٙىن جسلى ميشإة مً ؤلاهخاج وؾاإلاا 

اصة ؤلاهخا اصة مؿخمغة، وطلٚ ألن ٍػ ٗان ؾهغ ؤلاهخاج في ٍػ  .ج جٓلل الخٙلُت بطىعة نامتٗاهذ هىإ مىخجاث 

 مرللت الخوح  البيعياملطلب الثاوي: 

ُّى الؿلب، ما ًاصي بلى اعجٙاػ   ض ٍو اصة ؤلاهخاج والخؿىع الخ٘ىىلىجي لها، وؤضبذ الهغع ًٍؼ وطلٚ بؿبب ٍػ

و  هها نلى مسخلِ مىاؾٔ الهالم، واؾخسضام شبٙاث الخىَػ اإلايشأث نلى بُو مىخجاتها مً زالٛ جىَػ

ج وؤلانالن اإلاخهضصة  .والانخماص نلى وؾاثل الترٍو

  مرللت الخوح  الدضويلي الحدًثاملطلب الثالث: 

ٓها، ما ًاصي بلى حًحراث اْخطاصًت  ٓىم هظا الخىحه نلى ؤؾاؽ ؤن بهخاج اإلاىخجاث التي ًمً٘ حؿٍى ٍو

و، والخطمُم للؿلهت الىاخضة، لظ اصة الخىَى لٚ جم احباع وج٘ىىلىحُت جازغ نلى عيباث اإلاؿتهل٘حن، وٍػ

ٔ وطلٚ خت  جخمً٘ مً الاؾخمغاع والىمى وجدُٓٔ  اإلايشأث نلى البدث نً جىحه حضًض في الدؿٍى

                 .ألاهضاٍ املخخلُت التي جاصي بلى عغا الؼباثً

، خُث الشًل الشايل للميشإة هى بحاحت املضتهلىينالاهخمام  الروائس ألاصاصيت للخوح  الدضويلي:

وهى  الدضويم املخيامل،جدُٓٔ خاحت اإلاؿتهلٚ وإال ؾُٙىن مطحرها هى الخؿاعة ال٘بحرة والُشل الخام.  

و ويحرها  غ والخىَػ ل والخؿٍى ٗاَت نىاضغ الىكام الضازلي في اإلايشإة اإلاخمثلت في ؤلاهخاج والخمٍى الترابـ بحن 

ل، خُث ؤن  جحليم الربحالاهخمام بالهمُل واإلاؿتهلٚ. مً الهىاضغ، وهى ما ًدٓٔ مبضؤ  في ألاحل الؿٍى

و ًٙىن بخلبُت خاحاث الؼباثً، وحؿعى اإلااؾؿاث الغبدُت بلى جدُٓٔ  وطلٚ  رضا املضتهلًؤعباح اإلاشاَع

 .خت  جخمً٘ مً جدُٓٔ ؤهضاَها
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 الخوح  هحو املفهوم الاحخماعياملطلب الرابع: 

خُث قهغث الاهخٓاصاث اإلاىحهت للماؾؿاث واإلايشأث املخخلُت لؿهحها الضاثم إلعغاء الهمُل صون مغاناة  

الخىاؾٔ بحن ؤوشؿتها، والهضٍ مً هظا الخىحه جدُٓٔ الخىاػن بحن ؤوشؿت اإلايشإة وإشبام خاحاث 

 اإلاؿتهل٘حن.

 املبحث الثالث: أهميت الدضويم

ٔ في ٗىهه ًٓضم م ض ؤجُٔ ال٘ثحر مً ال٘خاب ج٘مً ؤهمُت الدؿٍى جمىنت مً اإلاىاَو للهضًض مً ألاؾغاٍ ْو

ٔ ٌؿاهم ؤو ٌؿانض في:   واإلاماعؾحن ؤن الدؿٍى

  زلٔ اإلاىُهت الشٙلُت للؿلو اإلاىخجت، وطلٚ نً ؾٍغٔ ببالى بصاعة الاهخاج بغيباث اإلاؿتهل٘حن

ماث، وخت  في الشٙل ؤو الجىصة ؤو الاؾخسضا بشإن الؿلو اإلاؿلىبت ؾىاء مً خُثوآعائهم 

 ؤؾالُب وؾّغ الخًلُِ.

  ُٓت في هظه ألاؾىاّ، ؾىاء جم هظا يؼو ألاؾىاّ الضولُت مً زالٛ اٖدشاٍ الُغص الدؿٍى

باألؾلىب اإلاباشغ)اؾدثماع ؤحىبي مباشغ(، ؤو نً ؾٍغٔ ألاؾلىب  يحر اإلاباشغ)اؾدثماع يحر 

 مباشغ مً زالٛ الخطضًغ ؤو الترازُظ البُو ؤو الاهخاج(.

 في مىاحهت اإلاىاَؿت ؤو الخسُُِ مً خضتها مً زالٛ جدُٓٔ بهؼ اإلاؼاًا الخىاَؿُت التي  ٌؿهم

.  حؿمذ للماؾؿت بالخُّى نلى مىاَؿحها، وجػمً لىُؿها البٓاء والاؾخمغاع في الؿّى

ٔ ؤهمُت ٖبحرة للماؾؿت، وهظا مً زالٛ جدؿحن مغصوصًت وآصاء اإلااؾؿت لخطبذ ؤٖثر  ٖما ؤن للدؿٍى

ْضعة نلى جلبُت خاحاث ألاَغاص وجؿلهاتهم مً زالٛ جدؿحن حىصة ما جٓضمه اإلااؾؿت، َػال  جٓضما وؤٖثر

حر َغص  غ اإلاىخجاث لالهخٓاٛ الى مؿخىي بشبام ؤَػل مما ؾبٔ، ٖما ٌؿاهم في جَى نً ججضًض وجؿٍى

لم ًً٘ الخىقُِ في اإلااؾؿت، َبضوهه ال ًمً٘ اؾخمغاع الهاملحن في ْؿم الاهخاج في مماعؾت نملهم اطا 

ٓي ٌهض نامال اؾتراجُجُا في زلٔ اإلاىاَو  ج اإلاىخجاث، َاليشاؽ الدؿٍى و وجغٍو هىإ هكام للخىَػ

 الاْخطاصًت لؤلَغاص، وطو ؤهمُت بالًت في جدُٓٔ الخىمُت الاْخطاصًت.

 املبحث الرابع: أهداف الدضويم

ٔ بال ؤهه ٌؿعى بلى جدُٓٔ حملت ؤهضا ٍ مهُىت بطُت نامت في ؤي بالغيم مً حهضص وجىىم ؤهضاٍ الدؿٍى

 ماؾؿت مً اإلااؾؿاث، ومً بحن هظه ألاهضاٍ ما ًلي:
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 .حهكُم خطت اإلااؾؿت في الؿّى ؤو مً مبُهاث الطىانت 

 الهمالء  جدُٓٔ مؿخىي نلى مً عغا اإلاؿتهل٘حن ؤو. 

 .ّالىضٛى بلى مجمىنت مً اإلاؼاًا الخىاَؿُت جمحز اإلااؾؿت نً مىاَؿحها في ألاؾىا 

 غ اإلاىخجاث الخالُت.مىخجاث حضًضة وجؿٍى جٓضًم 

  ، الخيبا بغيباث وخاحاث اإلاؿتهل٘حن، والُٓام باألوشؿت الالػمت لخدُٓٔ وإشبام هظه الخاحاث

ٗاهذ مغجبؿت بؿلهت مهُىت ؤو زضمت مهُىت.  ؾىاء 

  ٌهخبر مهىضؾا مهمخه ٔ م مهحن مً الاعباح الىاحمت نً نملُت البُو، َغحل الدؿٍى جدُٓٔ ْع

 ؾُت جىلُض اإلاٙاؾب وألاعباح مً اإلابُهاث بهضٍ البٓاء والىمى.ألاؾا

ٔ بلى جدؿحن مؿخىي اإلاهِشت، والظي له نالْت مباشغة ب٘مُت وهىنُت  باإلغاَت بلى طلٚ حهضٍ الدؿٍى

، وبدالت البِئت املخُؿت بط ؤن زلٔ الُٓم ال ًسلى مً بلخاّ الػغع  بالبِئت، اإلاىخجاث اإلاهغوغت في الؿّى

ٗاَت الاحغاءاث لخُاصي هظه ألاغغاع.ونلى مؿاو  ٔ اجساط   ٛ الدؿٍى
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  الفصل الثاوي

 املسيج الدضويلي
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 جمهيد:

ٔ باجساط ْغاعاجه جٓو في ؤعبو مجمىناث عثِؿُت وهي:           بن     ُٓت التي ًٓىم بها مضًغ الدؿٍى ألاوشؿت الدؿٍى

 " و، خُث ؤن ٗل مجمىنت مجها جبضؤ بدٍغ ج والخىَػ "، لظا ؤؾلٔ نلحها حؿمُت            Pاإلاىخج، الؿهغ، الترٍو

 "Les 4 P’s.ٓي ج الدؿٍى  "، ؤو ما ٌهٍغ باإلاٍؼ

ٓي نلى ؤهه :" مجمىم ألاصواث اإلاخاخت للماؾؿت، والتي حؿخهملها لبلىى ؤهضاَها في   ج الدؿٍى ٌهٍغ اإلاٍؼ

 ؤؾىاْها اإلاؿتهضَت."

ٌ املبحث ألا    Productاملىخج : و

شله في الؿّى ؤو في جلبُت عيباث وخاحاث اإلاؿتهل٘حن لً    ُٓت، َو ٌهخبر اإلاىخج ْلب الاؾتراجُجُت الدؿٍى

ٓي، َهى حجغ ألاؾاؽ الظي جضوع خىله حمُو ألاوشؿت  آزغٌهىغه ؤي حهض  ج الدؿٍى مً نىاضغ اإلاٍؼ

ُٓت.   الدؿٍى

: حعريف املىخج  املطلب ألاٌو

نلى ؤهه :" مجمىنت مً الطُاث اإلالمىؾت ويحر اإلالمىؾت بما في طلٚ اإلاىخج "  Stanton & Futrell" نٍغ  

ظلٚ  زضماث ما بهض البُو التي ًخم جٓضًمها للمشتري الهبىة، والشٙل، واللىن، والؿهغ، والؿمهت، ٖو

و ٖهغع ٌؿخسضم في بشبام خاحاجه."  اإلاخْى

غي ٗل مً  ىن مهغوغا في الؿّى "نلى ؤهه : " ًؿلٔ اؾم مىخج نلى ٗل ما Kotler & Duboisًٙ  "  ٍو

 و خاحت مهُىت."لخلبُت عيبت ؤ

ِ الؿابٓت  وؿخيخج ؤن اإلاىخج هى مجمىنت مً مً    الطُاث التي ًٓضمها اإلاىخج، ؾىاء اإلااصًت الخهاٍع

واإلاخمثلت في الؿلو، ؤو يحر اإلااصًت  واإلاخمثلت في الخضماث، والتي جٓضم مىاَو إلشبام خاحاث وعيباث 

 اإلاؿتهلٚ.
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 املىخج مضخوياثاملطلب الثاوي: 

اث ؤؾاؾُت، ًمً٘ جىغُدها بالشٙل اإلاىالي:  ألي ؾلهت زالر مؿخٍى

 

 

 

 Priceاملبحث الثاوي: الدضعير  

ٌهخبر الدؿهحر ؤخض ؤهم الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت التي جازغ نلى هجاح اإلاىكمت ، ألهه ٌؿخسض ٖهىطغ َهاٛ  

ومازغ لجظب مؿتهل٘حن حضص للماؾؿت باليؿبت ألهىام مهُىت مً الؿلو، ٖما ؤهه ٌهخبر نامال مدضصا 

 إلاغصوصًت اإلااؾؿت.

: حعريف الضعر املطلب  ألاٌو

ًمً٘ حهٍغِ الؿهغ نلى ؤهه : " الُٓمت الىٓضًت ؤو الهُيُت  التي ًضَهها اإلاشتري هكحر خطىله نلى   

 الؿلهت ؤو الخضمت." 

ت التي ًخدملها الُغص في ؾبُل الخطٛى نلى الؿلهت  ٖما ٌهٍغ نلى ؤهه : " مٓضاع الخطخُت اإلااصًت واإلاهىٍى

 ؤو الخضمت."
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ن الؿهغ هى مٓضاع هٓضي )ؤو مهىىي( ًضَهه اإلاؿتهلٚ هكحر خطىله نلى مىاَو مىخج  مً ومىه وؿخيخج ؤ

 حغاء نملُت مباصلت.

 املطلب الثاوي: طرق الدضعير

 ًمً٘ ؤن همحز بحن زالر ؾّغ للدؿهحر:

ٓخان، هما: الدضعير على أصاش الخيلفت: -أوال ىحض ؾٍغ  ٍو

 الخالُت:: وجكهغ بالهالْت طريلت الخياليف اليليت -1

  الؿهغ = الخٙالُِ الٙلُت + هامش الغبذ

خُث ؤن الخٙالُِ الٙلُت جمثل مجمىم الخٙالُِ التي ًخدملها اإلاىخج إلهخاج ؾلهت مهُىت، الثابخت مجها 

ت مً الخٙالُِ ؤو  واإلاخًحرة. ؤما هامش الغبذ، َُخػمً الهاثض اإلاىاؾب واإلاهٓٛى والظي ًخدضص ٖيؿبت مئٍى

 هحن نلى الاؾدثماع.ٖيؿبت جدٓٔ ناثض م

هٓؿت الخهاصٛ التي ًدؿاوي َحها الاًغاص ال٘لي مو  طريلت عخبت املردودًت أو هلطت الخعادٌ:  -2

مً٘ خؿاب هٓؿت الخهاصٛ باؾخسضام اإلاهاصلت الخالُت:  الخٙالُِ الٙلُت. ٍو

3-  

هلطت الخعادٌ =             
الثابتة التكاليف 

  سعر بيع الوحدة   التكلفة المتغيرة للوحدة 
 

 الدضعير على أصاش املىافضت: -زاهيا

اإلاؿخسضمت في جدضًض الؿهغ، ول٘ىه ًخؿلب مخابهت ما ًٓىم به ٌهخبر هظا ألاؾلىب مً ؤؾهل ألاؾالُب 

ٍى نلى ؤؾهاعهم.  اإلاىاَؿىن والْى

 

 

 الدضعير على أصاش الطلب املحخمل: -زالثا

نلى اإلاىخج ال نلى جٙالُُه، َةطا ػاص الؿلب اعجُو ًغج٘ؼ الدؿهحر في قل هظا ألاؾلىب نلى مؿخىي الؿلب 

 الؿهغ واله٘ـ صخُذ.
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 الدضعير على أصاش الليمت املدرهت: -رابعا

الاَتراع ألاؾاس ي لهظا ألاؾلىب هى ؤن مُاغلت اإلاؿتهلٚ للبضاثل اإلاخاخت ًٙىن نلى ؤؾاؽ بصعاٖه  بن

و اإلاؿتهلٚ الخطٛى  للُٓمت اإلآضمت بلُه مً اإلاىخج، والتي ًٓطض بها: " الُّغ بحن مجمىنت اإلاىاَو التي ًخْى

 نلحها مً الؿلهت ؤو الخضمت اإلآضمت بلُه وجٙلُتها الٙلُت."

 Placeلثالث : الخوزيع املبحث ا

ٓي ألي مىخج، خُث ؤهه ًمض اإلاؿتهلٚ بةشباناث  ج الدؿٍى و مً الهىاضغ ألاؾاؾُت في اإلاٍؼ  ٌهض الخىَػ

ذ اإلاىاؾبحن.  هدُجت لخطىله نلى اإلاىخج في اإلاٙان والْى

: حعريف الخوزيع  املطلب ألاٌو

و نلى ؤهه :"  ٔ نملُت بًطاٛ اإلاىخجاث بلى اإلاؿتهلٚ الجهٌهٍغ الخىَػ اجي ؤو اإلاشتري الطىاعي، وطلٚ نً ؾٍغ

ت للؿلو." ٓها زلٔ اإلاىاَو الؼماهُت واإلاٙاهُت والخُاٍػ  مجمىنت ألاَغاص واإلااؾؿاث التي ًخم نً ؾٍغ

و ٌ اليشاؽ الظي ٌؿانض نلى اوؿُاب الؿلو والخضماث مً اإلاىخج بلى :"  هٍغ ؤًػا نلى ؤههَالخىَػ

هالُت،  واإلاؿتهلٚ ؤو اإلاؿخهمل بُ٘اءة َو ذ اإلاالثمحن مً زالٛ ْىىاث الخىَػ  ."وبال٘مُت والىىنُت والْى

و هى وشاؽ مخسطظ هضَه ألاؾاس ي بًطاٛ اإلاىخجاث مً اإلاىخج ؤو اإلاىعص  وبالخالي ًمً٘ الٓٛى ؤن الخىَػ

ذ واإلاٙان اإلاىاؾبحن، جلبُت لغيباث وخاحاث  بلى اإلاؿتهلٚ ؤو اإلاؿخهمل، وهظا بال٘مُت والىىنُت وفي الْى

 .الؼباثً

 صياصاث الخوزيعاملطلب الثاوي: 

و يحر اإلاباشغ، وهظا ٖما ًلي: و اإلاباشغ ؤو ؾُاؾت الخىَػ خم طلٚ مً زالٛ انخماص ؾُاؾت الخىَػ  ٍو

 صياصت الخوزيع املباشر:  -أوال

ووهني به ُْام اإلااؾؿت ببُو مىخجاتها مباشغة بلى اإلاؿتهلٚ الجهاجي ؤو اإلاؿخسضم الطىاعي صون الاؾخهاهت 

هُت نلى  عي اإلاهخمض في هظه الخالت ٌهخبر مً ؤْطغ اإلاىاَظ الخىَػ بالىؾؿاء، وبظلٚ َةن اإلاىُظ الخىَػ

 ؤلاؾالّ.
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 صياصت الخوزيع غير املباشر: -زاهيا

قهغث ؤهمُت اؾخسضام الىؾؿاء في جطٍغِ مىخجاث اإلااؾؿاث هدُجت الحؿام ألاؾىاّ التي ًسضمها 

مو اإلاؿتهلٚ. ولهظا َةن مً زالٛ اجطالهم اإلاباشغ ؿُت هظه ألاؾىاّ اإلاىخجىن بما ال ًم٘جهم مهها مً حً

و يحر اإلاباشغ ٌهني الاؾخهاهت بالىؾؿاء ٖدلٓت وضل بحن اإلاىخج واإلاؿتهلٚ، خُث ًؼصاص ؾٛى هظه  الخىَػ

 ألازحرة ٗلما اػصاص ؾٛى الخلٓاث الىؾُؿُت بُجهما.

 Promotionاملبحث الثالث: الترويج 

ُٓتبن ألاوشؿت  و لها. بل جخهضاها بلى  الدؿٍى ِ بةنضاص اإلاىخجاث، حؿهحرها وازخُاع همـ الخىَػ ال جخْى

هلىماث اإلاخهلٓت باإلاىخجاث، وهظا مً زالٛ ببالى وإْىام اإلاؿتهل٘حن الخالُحن واملخخملحن، وإمضاصهم باإلا

ج.  نملُت الترٍو

: حعريف الترويج  املطلب ألاٌو

ج بإهه : " ُهم باإلاىخج، وخثهم نلى الخطٛى نلُه، وبالخالي الا ًمً٘ حهٍغِ الترٍو ً وحهٍغ جطاٛ باآلزٍغ

اصة اإلابُهاث وجدُٓٔ ألاعباح للماؾؿت مً زالٛ وؾاثل الاجطاٛ."  جيشُـ الؿلب وٍػ

ض اإلاؿتهلٚ بمهلىماث نً مؼاًا اإلاىخج بهضٍ  ٖما ٌهٍغ ؤًػا نلى ؤهه :" مجمىنت اليشاؾاث اإلاخهلٓت بتزٍو

 بخماًؼه نً مىخجاث اإلاىاَؿحن وصَهه بلى الشغاء." بزاعة اهخمامه وإْىانه

ج   ُٓت اإلاخهلٓت بةمضاص اإلاؿتهلٚ ومما جٓضم ًمً٘ الٓٛى ؤن الترٍو هى مجمىنت مً الجهىص الدؿٍى

باإلاهلىماث نً اإلااؾؿت واإلاؼاًا الخاضت بمىخجاتها، وإزاعة اهخمامه بها وإْىانها باْخىائها ألجها حشبو 

 اإلاىاَؿحن وخثه نلى الاؾخمغاع في شغائها.خاحاجه ؤٖثر مً مىخجاث 

 املسيج الترويجيعىاصر املطلب الثاوي: 

ج وهى  جي مً نضة نىاضغ ٌؿعى ٗل مجها بلى اإلاؿاهمت في جدُٓٔ الهضٍ الهام للترٍو ج الترٍو ًخإلِ اإلاٍؼ

 بنالم وإْىام اإلاؿتهلٚ لخدُٓٔ نملُت الخباصٛ وهظه الهىاضغ هي:

 نإلعالن: -أوال

يحر شخص ي ًخم جىُُظها بىاؾؿت حهت مهلىمت مٓابل ؤحغ مضَىم بهضٍ الخإزحر نلى  نملُت اجطاٛ وهى 

ىن، ؤلاطانت...بلخ.ؾلٕى اإلاؿتهلٚ  . ومً ؤمثلتها : ؤلانالن في الصخِ، الخلٍُؼ
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  البيع الشخص ي: -زاهيا

 ِ وإْىام اإلاؿتهل٘حن نباعة نً مجمىنت مً زؿىاث اإلآابلت الصخطُت واإلآابلت اإلاباشغة الهاصَت لخهٍغ

لشغاء الؿلهت ؤو الخضمت بىاؾؿت عحاٛ بُو مخسططحن في الهمل البُعي. ؤي هى اجطاٛ شخص ي بحن 

 الباجو واإلاشتري في مداولت إلجمام نملُت الخباصٛ. 

 جيشيط املبيعاث: -زالثا

جُت التي تهضٍ بلى بزاعة ؾلب اإلاؿتهلٚ مً هاخُت وجدؿحن آلاص ٓي مجمىنت مً ألاوشؿت الترٍو اء الدؿٍى

 الهضاًا، الهُىاث املجاهُت، البُو بالخٓؿُـ، الخسُُػاث...بلخ. مً هاخُت ؤزغي. ومً ؤمثلتها: اإلاؿابٓاث،

 العالكاث العامت: -رابعا

ؤمثلتها:  هي حهىص مسؿؿت ومغؾىمت ًٓطض مجها بْامت الخُاهم اإلاؿخمغ بحن اإلااؾؿت وحماهحرها. ومً

ت، الغناًت، مجلت اإلااؾؿت، اإلااجمغاث الصخُُت، الخُ٘ل  غ ؾىٍى وشغاث في وؾاثل ؤلانالم، هضواث وجٓاٍع

 باألخضار، وحباث ألانماٛ....بلخ.

 اليشر والدعاًت: -اخامض

وطلٚ مً زالٛ وشغ ؤزباع ومهلىماث نً اإلااؾؿت ومىخجاتها وؾُاؾاتها وجىؾهاتها في وؾاثل الانالم  

 ُت ) الصخِ، املجالث، ؤلاطانت...(، وهظا صون ؤن جخدمل اإلااؾؿت ؤي هُٓاث.املخخل

 الدضويم املباشر: -صادصا

ٔ جُانلي حؿخسضم َُه مجمىنت مً الىؾاثل يحر الخٓلُضًت مً ؤحل الخطٛى نلى اؾخجابت  هى حؿٍى

خمحز بًُاب وؾُـ بحن اإلااؾؿت والؼبىن. ومً ض، نبر  بإْل حهض ممً٘، ٍو ؤمثلتها: البُو وحها لىحه، بالبًر

 الُاٖـ، ال٘تروهُا، الغؾاثل الطىجُت، ال٘خالىحاث، الهاجِ....بلخ.
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 الفصل الثالث 

 البيئت الدضويليت
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 جمهيد:

ُٓت جدُـ بها وجازغ َحها بشٙل مباشغ إلاا لها مً نىامل مازغة ،  جىحض اإلاىكمت بشٙل نام غمً بِئت حؿٍى

جها  وخت  حؿخؿُو اإلاىكمت املخاَكت نلى هجاخها ووغهها الجُض في الؿّى ًجب نلحها ان جُِ٘ مٍؼ

ٓي مو الاججاهاث والخؿىعاث البُئُت املخخلُت، خُث ان ؾبُهت الخًُحر ونضم الخإٖض، والخيبا  الدؿٍى

ض جٙىن هظه اإلاخًحراث مُاحئت ونىُ ُت ال ًمً٘ الخيبا لهىامل البِئت جازغ وبهمٔ نلى اوشؿت اإلاىكمت ْو

ٔ لظلٚ َةن .بها ُٓت ؤي نىضما جخهامل اإلااؾؿت مو   الدؿٍى خإزغ بٙل زؿىة جدضر في البِئت الدؿٍى ًازغ ٍو

جاحغ ججؼثت وفي مجاٛ اوؾو نىضما جٓغع الٓؿاناث الطىانُت الخهامل مو الخٙىمت بشإن مىغىم ما. 

 حضًضة وجلغي ازغي بِىما 
ً
دضر َغضا

ُ
الخًحراث البُئُت مؿخمغة، هظه الخًحراث ْض َالخًُحراث البُئُت ج

ض جاصي  ض جٙىن حظابت، ونلُه َةن البِئت ْض جاصي الى بغوػ ضىاناث حضًضة ْو جٙىن مدبؿت ، مغب٘ت، ْو

 .ايالّ ازغي واَالؾها ىال

ُٓىن باإلاسح البُئي والخدلُل  ُٓت بُانلُت ًيشًل الدؿٍى البُئي وإلاغاْبت ومخابهت الخًحراث في البِئت الدؿٍى

التي حهني  Environmental "Scanning َُؿلٔ نلى نملُت حمو اإلاهلىماث البُئُت املخخلُت "اإلاسح البُئي

الخطٛى نلى اإلاهلىماث مً الؼباثً ، مىضوبي اإلابُهاث، املجهؼون للمىاص ألاولُت ، اإلاىػنىن، اإلااؾؿاث 

غ التي جطضع نً وػ   .اعة الطىانت، الخسؿُـ،....الخالخٙىمُت، والاضضاعاث املخخلُت مثل الخٓاٍع

 ٖما ًؿلٔ نلى نملُت جدلُل البِىاث واإلاهلىماث اإلاخإجُت مً اإلاسح البُئي "بالخدلُل البُئي

"Environmental Analysis  للمخًحراث 
ً
ٓي ًٓىم بخدلُل هظه اإلاهلىماث ؾبٓا وبىاًء نلى طلٚ َةن الدؿٍى

 .التي جؿغؤ آلان وفي اإلاؿخٓبل

: ماه  يت البيئت الدضويليتاملبحث ألاٌو

ٗاهذ ؾبُهت نملها     
ً
ٗاث ومىكماث ألانماٛ ؤًا الهضًض مً اإلاخًحراث  –زالٛ صوعة خُاتها  -جىاحه شغ

 
ً
واملخضصاث التي جازغ َحها بشٙل ؤو بأزغ, ٖما ًمً٘ لخلٚ اإلاىكماث ؤن جازغ في البِئت املخُؿت بها , انخماصا

وجؿبُٔ الؿُاؾاث اإلاىاؾبت مما ٌهؼػ مً َغص بٓائها وهمىها نلى ْضعاتها في الخُِ٘ مو الكغٍو البُئُت 

وجؿىعها , وفي هظا الطضص ًظٖغ ٗىجلغ بإن مىكماث ألانماٛ الىاجخت هي التي جإزظ بهحن ؤلانخباع ما ًدُـ 

ذ ؤهمُت الهىامل البُئُت وغغوعة الخُِ٘ والاؾخجابت لخلٔ  بإنمالها في الضازل والخاعج , والتي ؤصٖع

ُٓتؤَػل الُغص   .الدؿٍى
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ُٓت وؾُاؾاتها وخت  وحىصها  يبغي ؤن حؿعى اإلاىكمت وباؾخمغاع بلى جدُٓٔ الٓبٛى الخام لبرامجها الدؿٍى ٍو

والؿُاؾُت والثٓاَُت الؾخسضام الؿُاؾاث  وجىؾهها, وجإزظ في نحن ؤلانخباع مجمل الهىامل ؤلاْخطاصًت

والاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت, والتي جدُذ لها بمٙاهُت زلٔ اإلاىكمت الجضًضة, ومىاحهت التهضًضاث اإلام٘ىت, 

ٗاألحهؼة الخٙىمُت والىٓاباث  ُٓت ألي مىكمت جخإلِ مً مجمىنت ْىي مىكمت  َالبِئت الدؿٍى

ت والطىانُت واإلاىكما ث اإلاىاَؿت ويحرها, وهظه الٓىي لها ؤهضاٍ بهػها مخىأَ والاجداصًاث الخجاٍع

ت في مىاعصها نلى هظه الٓىي َةن  وبهػها آلازغ ًدىاْؼ مو ؤهضاٍ اإلاىكمت , وبؿبب انخماص الشٖغ

ُٓت مً زالٛ صوعة خُاة اإلاىكمت. ِ نلى مؿخىي جُهم البِئت الدؿٍى  هجاخها ًخْى

: حعريف البيئت الدضويليت  املطلب ألاٌو

ُٓت، وؿخهغع َُما ًلي ؤهمها:لٓض حه ُاث الخاضت بالبِئت الدؿٍى  ضصث الخهٍغ

ها ل ُٓت  رجلهو ٓض نَغ نلى ؤجها "مجمىنت الٓىي واإلاخًحراث الخاعحُت التي جازغ نلى ُٖاءة ؤلاصاعة الدؿٍى

 وحؿخىحب الُٓام باألوشؿت والُهالُاث إلشبام عيباث اإلاؿتهل٘حن". 

ل ش يء ز اعج خضوص اإلاىكمت، ؤي ؤن اإلاىكمت هي حؼء مً ٗل، ونلحها ؤن حهٍغ ٖظلٚ بإجها: "ؤي ش يء ٗو

 جخُانل مو اإلاخًحراث املخُؿت بها".

ُٓت ٖظلٚ بإجها: "مجمىنت مً الُٓىص التي جدضص ؾلٕى اإلاىكمت والتي بضوعها جٓىم  وحهٍغ البِئت الدؿٍى

 بخدضًض ؾّغ الخطٍغ الالػمت لىجاخها وبٓائها".

ُٓت و هي ألاحي: "ًىكغ بلحها نلى ؤجها   شامال للبِئت الدؿٍى
ً
ُا م حهٍغ ض ؤوعص ألاؾخاط بً نمحرة نبض الٍ٘غ ْو

غ وجدُٓٔ  ٔ في جؿٍى مجمىنت الهىامل الضازلُت، والخاعحُت التي جازغ نلى ْضعة وإمٙاهاث بصاعة الدؿٍى

لحن، و خت  جىجح اإلاىكمت َهلحها ؤن نملُاث الخباصٛ هاجخت مو الهمالء ؤو اإلاؿخُُضًً الُهلُحن واملخخم

ٓي بما ًدىاؾب والخؿىعاث املخخلُت و اإلاخًحرة في بِئتها الخاعحُت ؤو الضازلُت".  جها الدؿٍى  جُِ٘ مٍؼ
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 املطلب الثاوي: خصائص البيئت الدضويليت

 :هظه زطاثظ البِئت الخاعحُت ًمً٘ ببغاػها في الىٓاؽ الخالُت

 :الخفرد والخميز -والأ

ٗاهذ هظه البِئت صازلُت ؤو زاعحُت، َاإلاخًحراث التي خُث  ؤن ٗل مىكمت بِئت ؤنماٛ زاضت بها ؾىاء 

جدضر نلى مؿخىي البِئت ًٙىن لها جإزحر وؿبي باليؿبت للمىكمت َمثال الهىامل الؿُاؾُت والاْخطاصًت 

بضعحت مسخلُت وازخالٍ والاحخمانُت ال ًٙىن لها هُـ الخإزحر باليؿبت لجمُو اإلاىكماث بل ؤن هىإ جإزحر 

 .ؾبُهت ووشاؽ اإلاىكماث

 :الؿبُهت اإلاخًحرة للبِئت ونضم زباتها -زاهيا

 .َالهىامل البُئُت جٓؿم بهضم الاؾخٓغاع والضًىامُُ٘ت واعجُام مهضٛ الخًحر في نىاملها ومٙىهاتها

 :ضهىبت الؿُؿغة ؤو الخد٘م في اإلاخًحراث البُئُت وزاضت الخاعحُت -زالثا

ٗالهىامل الؿُاؾُت والاْخطاصًت والاحخمانُت والخ٘ىىلىحُت بِىما خُث ال حؿ خؿُو اإلاىكمت الخإزحر َحها 

ظلٚ البِئت الضازلُت  .حؿخؿُو الخإزحر نلى بهؼ اإلاخًحراث ٖخلٚ التي جدضر في البِئت الخاضت ٖو

 :الخعلد -رابعا

ثحر بلى ازخالٍ وجىىم الهىامل واإلاٙىهاث التي جيشـ في بؾاعها اإلاىك مت وبغمج هظا الخهٓض بلى جىىم وحهضص ٍو

ت واإلاهلىماث  ت ؤلاصاٍع اإلاٙىهاث البُئُت ولٙي ًمً٘ للمىكمت مهها باجساط َةجها جدخاج بلى شغاٖت مً اإلاهَغ

 .اإلاخٓضمت

 :الخإزحر اإلاخباصٛ بحن مٙىهاث الهىامل البُئُت - خامضا

الهىامل الؿُاؾُت بالهىامل الاْخطاصًت  َالخضازل والتراٖب بحن هظه اإلاٙىهاث مىحىص وصاثم َمثال جخإزغ

 .والاحخمانُت وجازغ َحها لضعحت ؤهه ًطهب الُطل بحن صعحاث الخإزحر هظه اإلاخًحراث في بهػها البهؼ

 

 :عدم الخأهد -صادصا
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بن هٓظ اإلاهلىماث نً اإلاخًحراث البُئُت ٌشٙل نامال مً نىامل نضم الخإٖض ؤًً ًطهب َحها نلى مخسظ 

اصة بحمالُت حهغع اإلاىكمت للمشٙل والخٙالُِ الٓغاع جدضًض  ىم الخضر وهى ما ًاصي بلى ٍػ بحمالُت ْو

ىدطغ نضم الخإٖض في زالر حىاهب وهي  :الىاحمت نً الهمل في قغٍو بُئُت مهٓضة ؤو صًىامُُ٘ت ٍو

 .هٓظ اإلاهلىماث نً الهىامل البُئُت اإلاخهلٓت بمىغىم الٓغاع  - 

و جإزحر   -  .اإلاخًحراث البُئُت نلى مؿخٓبل اإلاىكمتنضم الٓضعة نلى جْى

 .اؾخدالت جدضًض صعحت بحمالُت الخضر  -

 :الاعخمادًت -صابعا

خُث ؤن هىإ نالْت انخماص مخباصٛ بحن اإلاىكماث هظه الهالْت الىاججت نً الاشترإ في اإلاىاعص الىاصعة 

ٗإؾاؽ للخمُحز بحن اإلاىكماث َاإلاىكماث الُهالت وهي جلٚ  اإلاىكماث التي حؿخؿُو ؤن جٓىم التي حهخبر 

ظلٚ مداولت  ً ٖو بخدطُل اإلاىاعص الىاصعة واؾخًاللها ألامغ الظي ً٘ؿبها الاؾخٓاللُت وججىبه بدبهُتها لآلزٍغ

ً ٌهخمضون نلحها وبالخالي َةن الانخماص خؿب حشحر بلى ؤهمُت مىعص ؤو بهىطغ ما باليؿبت  حهل آلازٍغ

ض املخخمل اصة للماؾؿت ونضم مطاصع الخىٍع لت الثاهُت حشحر بلى ٍػ اصة ألاولى ْو ت ومضي ضحروعتها َةن ٍػ

 .اإلاشاٗل اإلاغجبؿت باالنخماصًت واله٘ـ صخُذ

 :ظروف الضوق  -زامىا

حشحر هظه الخاضُت بلى هُٙل الؿّى الظي ٌهمل َُه قله إلااؾؿاث بن قغٍو الؿّى حه٘ـ صعحت 

 .الخهٓض والانخماص وجىىنها

 :العدائيت -جاصعا

ؿم البِئت في بهؼ ألاخُان بساضت الهضاثُت وجخمثل ؤهم مكاهغها في نضم الٓبٛى مً ؾٍغ الهمالء دج

للمىخجاث ؤو الخضماث التي جٓضمها اإلاىكمت ؤو نىضما جٙىن اإلاىاَؿت الؿاثضة مُُ٘ت ونلى ؤشضها ولِـ 

مؿخٓبل اإلاىكمت بمُهىم اإلاىاَؿت الٙاملت ٖما ؤن هظه الخاضُت ْض جٙىن لها ؤزغها بشٙل زؿحر نلى 

وطلٚ هكغا لؤلغغاع البالًت التي ْض ًلخٔ بها، لظلٚ هدظ ؤن هظه الخاضُت حهخبر خضر ًىاحهه مؿخسظي 

 .الٓغاعاث

 :الخىوع -عاشرا
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ظلٚ ٌشحر بلى جماًؼ اإلاىخجاث  ووهني وحضوص ْؿاناث نضًضة مً مىعصًً والهمالء واإلاؿخسضمحن ٖو

 .حؿخجُب لخُػُالث نضًضة وعيباث مخىىنتوالخضماث التي جٓضمها اإلاىكماث والتي 

 مداخل الخعامل مع البيئت الدضويليتاملطلب الثالث: 

ُٓت وهي ٓي مضزالن للخهامل والاؾخجابت مو البِئت الدؿٍى غ للدؿٍى  :ًخَى

وحهني الاؾخجابت للٓىي والهىامل البُئُت التي ال ًمً٘  Reactive Marketing : الخفاعل الدضويلي -7

 لظلٚ ؤي ؤن همـ َلؿُت الؿُؿغة 
ً
ٓي نلى غىء طلٚ بخهضًل زؿؿه وبغامجه جبها ٓىم الدؿٍى نلحها ٍو

ٓي هىا هى اهخكاع ما ًدضر في البِئت زم ًخطٍغ بهض طلٚ  .الدؿٍى

ُٓت هىا نلى اؾدباّ :    Proactive Marketing الاصدباق الدضويلي -2 ًٓىم همـ الُلؿُت الدؿٍى

 .ٍٓي ٌؿاهم في بخضار الخًحراث البُئُت لخالثم زؿؿهالخًحراث البُئُت ، بل ان الدؿى 

بؿبُهت الخاٛ ان ازخُاع اي مً الىمؿحن ٌهخمض بشٙل اؾاؽ نلى اهضاٍ اإلاىكمت والكغٍو التي جمغ بها 

 في قغٍو ازغي. تؾدباُْالا ي في قغٍو مهُىت وآلازغ ًسخاع َهىإ مً ًسخاع الىمـ الخُانل

 الدضويليتالبيئت مىوهاث املبحث الثاوي: 

ُٓت  ٖما ًلي:  ًمً٘ جٓؿُم  البِئت الدؿٍى

: البيئت الدضويليت الداخليت  املطلب ألاٌو

اصعة نلى الخد٘م َحها، هي نباعة نً نىامل وزُٓت الطلت باإلاىكمت ، وجٙىن في الًالب جدذ ؾُؿغتها ْو

 وإزػانها لؿُاؾاتها وبغامجها والتي مً ؤهمها:

ٓي الغباعي في خالت الؿلو اإلالمىؾت، عىاصر املسيج الدضويلي -7 ج الدؿٍى : ؤو ما ٌؿم  بهىاضغ اإلاٍؼ

والتي ًػاٍ بلحها زالزت نىاضغ هي نملُاث جٓضًم وجىضُل الخضمت، والبِئت اإلااصًت التي جٓضم 

ج  الخضمت مً زاللها، والهالْاث الخُانلُت بحن مؼوصي الخضمت واإلاىخُهحن بها.وهى ما ٌهٍغ باإلاٍؼ

 عي.الخضمي الؿبا

ُٓت والُىُت والخٓىُت التي جمخل٘ها اإلاىكمت.اإلا -2 ت والدؿٍى  هاعاث والُ٘اءاث ؤلاصاٍع

لُت. -3  مطاصع اإلاىكمت الخمٍى

 الخىكُم الضازلي للمىكمت. -4
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ومً اإلاالخل ؤن اإلاىكمت التي جٙىن ْاصعة نلى الخد٘م بهىامل البِئت الضازلُت، جٙىن ؤْضع وؤُٖإ مً يحرها 

 اإلاخًحراث الخاعحُت والخُِ٘ مهها، عيم ضهىبت الخد٘م بالٓىي الخاعحُت.مً اإلاىكماث نلى مىاحهت 

 املطلب الثاوي: البيئت الدضويليت الخارحيت

يبغي نل اإلاىكمت ؤن هي نباعة نً  نىامل ؤو ْىي ال حؿخؿُو اإلاىكمت الخد٘م بها ألجها مُغوغت نلحها، ٍو

جدُٓٔ ؤهضاَها اإلاغؾىمت. وبالغيم مً ٗىن  ْاصعة نلىجٙىن اإلاىكمت لً جٙىن مؿخهضة إلاىاحهتها وإال َ

الهىامل الخاعحُت بؿبُهتها ًطهب الؿُؿغة نلحها مً ْبل اإلاىكماث بمسخلِ ؤشٙالها، بال ؤن اإلاىكماث 

ت الهاثلت، جٙىن في الًالب ْاصعة نلى الخيبا بهظه الهىامل ؤمال  الاؾتراجُجُت طاث الامٙاهُاث اإلااصًت والبشٍغ

ا الؿلبُت، وؤًػا الاؾخُاصة مً هخاثجها ؤلاًجابُت. وبالخالي ما حهمىا بشٙل ؤٖبر  جلٚ في الخسُُِ مً آزاعه

ىنه والتي ًؿلٔ نلُه حؿمُت مىكماث  اإلاىكماث التي ججهل الخًحر لطالخها، ؤو التي جخيبإ بالخًحر ْبل ْو

ُما ًلي ؤ ُٓت هجىمُت. َو  بغػ الهىامل الخاعحُت :حؿٍى

الؿُاس ي بانخباعه مطؿلخا واؾها ٌشمل الخىكُماث واإلااؾؿاث ؤو الىكام  العوامل الضياصيت: -1

 التي جضًغ وجىكم شاون البلض.

هاث الخالُت واإلاؿخٓبلُت. العوامل اللاهوهيت: -2  واإلاخمثلت في الٓىاهحن والدشَغ

عاٍ، والخٓالُض واإلاهخٓضاث التي جىدشغ في املجخمو ‘الهىامل الثٓاَُت والاحخمانُت: مثل الُٓم واٛ -3

 ؾلٕى ألاَغاص. وجازغ في

افيت -4 ثاَخه، والخطاثظ الؿٙاهُت العوامل الدًمغر هه، ٖو ُبخه، وجىَػ : مثل حجم الؿٙان، وجٖغ

 مً خُث الهمغ والضزل ، اإلاؿخىي الخهلُمي، الىقُُت والُئت الاحخمانُت....بلخ.

ٍٓت وجخإلِ مً الهىامل التي جازغ نلى الٓضعة الشغاثُت للمؿتهلٚ ونلى ؾغ  العوامل الاكخصادًت: -5

و الضزل الٓىمي، ويحرها.  ؤلاهُاّ، مثل الضزل، الػغاثب، الاؾخٓغاع الاْخطاصي، جىَػ

هت، بما في طلٚ البدث حيتالعوامل الخىىولو  -6 : بمهن  الخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت الٓاثمت واإلاخْى

غ، واإلاخًحراث الهلمُت والابخٙاع و ؤلابضام.  والخؿٍى

خهلٓت بدُاة ؤلاوؿان نلى هظه ألاعع مثل الهىاء، وهي مجمىنت الهىامل اإلا العوامل الطبيعيت: -7

 اإلااء، الؿاْت ، اإلاىار، اإلاىاص ألاولُت ويحرها.

واإلاالخل ؤن الهىامل الخاعحُت ال جدمل حمُهها صعحت واخضة مً الطهىبت والخهُٓض، َهىإ نلى ؾبُل 

ض ح ؿخؿُو ؤًػا حًُحر ؤَٙاع اإلاثاٛ مىكماث صًىامُُ٘ت ْاصعة نلى حًُحر ألاوغام الخىاَؿُت لطالخها، ْو
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ؾُاؾاث وآلُاث مبخ٘غة ال حؿخجُب َٓـ لخاحاث ومهخٓضاث ومىاِْ وؾلٕى اإلاؿتهل٘حن، مً زالٛ 

 وعيباث اإلاؿتهل٘حن، وإهما جسلٔ لضحهم الؿلب ؤًػا مً زالٛ ابخٙاع الخاحاث والغيباث.

ُٓت بدُث جٓؿم بلى: مدخل زاويوججضع ؤلاشاعة بلى وحىص   إلاٙىهاث البِئت الدؿٍى

 : اإلاىكمت طاتها، اإلاىعصون، الىؾؿاء، الهمالء، اإلاىاَؿىن و الجمهىع الهام.عوامل البيئت الجسئيت -1

 : وهي هُـ الهىامل اإلاظٗىعة ؾابٓا ؤي نىامل البِئت الخاعحُت .عوامل البيئت اليليت  -2
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 الفصل الرابع

 املعلوماث الدضويليتهظام 
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 جمهيد:

الخٓلُضًت وهي في نمل ؤلاصاعة  (4M’s)لٓض ؤضبدذ اإلاهلىماث مطضعا زامؿا ًػاٍ بلى اإلاطاصع ألاعبهت 

، هكغا إلاا ججابهه مً مىاَؿت   Materials، واإلاىاص Men، الهماٛ Machines ، آلاالثMoneyالىٓىص 

. ولٙىن اإلاهلىماث اإلاطضع ألاؾاس ي الظي ًخم نلى ؤؾاؾه اجساط الٓغاعاث الاؾتراجُجُت  شضًضة في الؿّى

غ هكام للمهلىماث ًجهلها ْاصعة نلى  ُٓت، ؤضبذ مً الػغوعي نلى مىكماث ألانماٛ جؿٍى والدؿٍى

 ؤلاخاؾت بما جىاحهه مً مخًحراث بُئُت مسخلُت.

: ماهيت هظام املعلوماث الدضويليتاملب  حث ألاٌو

ٓي واخض ًخىأَ مو ٗل اإلاىكماث لهظا وحب نلى ٗل مىكمت  ال ًىحض بؿبُهت الخاٛ هكام مهلىماث حؿٍى

ٓي ًخىأَ مو اخخُاحها للمهلىماث الخاضت بها وبإَػل الؿّغ اإلام٘ىت .  بوشاء هكام مهلىماث حؿٍى

 :  هظام املعلوماث الدضويليت حعريفاملطلب ألاٌو

ٓي  ُاث الخاضت بىكام اإلاهلىماث الدؿٍى   ها:وؿخهغع َُما ًلي ؤهملٓض حهضصث الخهٍغ

ُٓت اإلاُُضة  ٓي نلى ؤهه: "طلٚ الىكام اإلاؿخمغ في جٓضًم اإلاهلىماث الدؿٍى نٍغ هكام اإلاهلىماث الدؿٍى

 إلاخسظي الٓغاع."

ٔ واهخكام غ اإلاهلىماث طاث الطلت نٍغ بإهه: " طلٚ الىكام اإلاطمم لخىلُض ووش اٖم بةصاعة الدؿٍى

 جضَٓها."

ً هُ٘لي مهٓض مً ألاَغاص واإلاهضاث وؤلاحغاءاث التي ًيخج نجها جضَٔ في  ُه بإهه:" جٍٙى وؤًػا جم حهٍغ

اإلاهلىماث اإلاهمت والتي ًمً٘ الخطٛى نلحها مً اإلاطاصع الضازلُت والخاعحُت للمشغوم والتي حؿخسضم 

ٔ."ؤؾاؾا الجساط الٓ  غاعاث في مىاْو اإلاؿاولُت املخخلُت غمً بصاعة الدؿٍى

 أهميت هظام املعلوماث الدضويليتاملطلب الثاوي: 

 ،ٔ ؤضبدذ هكم اإلاهلىماث في الؿىىاث ألازحرة مً ؤهم ألاصواث التي ٌهخمض نلحها الٓاثمىن نلى الدؿٍى

ٔ للمؿانضة نلى ؾغنت اجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت ومىاحهت اإلاش٘الث  وهي آصاة َهالت في مجاٛ الدؿٍى

ُٓت في: ُٓت املخخلُت بدُث ج٘مً ؤهمُت هكم اإلاهلىماث الدؿٍى  الدؿٍى

ُٓت -1  اإلاؿانضة في اجساط الٓغاعاث الدؿٍى
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ٗاَت ؾُاؾاث اإلايشإة مو بهػها لخدلُلها بشٙل مخٙامل. -2  جغبـ 

ٓي هدى ؤي مىخج ؤو نمُل.حؿانض نلى اؾخسغاج  -3  بُاهاث جُطُلُت وبالخالي ؾهىلت اجساط ْغاع حؿٍى

 املبحث الثاوي: مىوهاث هظام املعلوماث الدضويليت

غ لخبؿُـ ؤوشؿت  ٔ حمو البُاهاث ومهالجتها وجدلُلها وإنضاص الخٓاٍع ًضمج هكام مهلىماث الدؿٍى

ٔ باؾخسضام الخٓىُ ٔ ألاعبهتاث ؤو اإلاٙىهاث ألاؾاؾُت الدؿٍى ، حهمل هظه اإلاٙىهاث في بؾاع ْغاعاث الدؿٍى

 :والخىاضل وهي

 :هظام إعداد الخلارير الداخليت -7

ًخم حسجُل البُاهاث اإلاخاخت في سجالث ألانماٛ الضازلُت اإلاخاخت في صَاجغ الخؿاباث املخخلُت نً 

ٔ اإلابُهاث والخضَٓاث الىٓضًت واإلآبىغاث واإلابالٌ اإلاؿخدٓت الضَو واملخؼون  والبدث ومىقُي الدؿٍى

ت في اجساط الٓغاع  .والخٙلُت وجدلُلها ومغاْبتها ومٓاعهتها وإباليها بلى ؤلاصاعاث طاث الطلت اإلاشاٖع

 : هظام بحور الدضويم -2

ٔ اإلاخطىعة ، ًخم طلٚ بمؿانضة  ٓي هى ؤصاة مخٓضمت جضعؽ ْػُت ؤو مشٙلت الدؿٍى هكام البدث الدؿٍى

ت  التي جم حمهها وجٓضًمها في شٙل حضٛو ، الؾخسالص اؾخيخاحاث طاث مًؼي ، البُاهاث ألاولُت ؤو الثاهٍى

ٔ مخهضصة ٓترح َغص حؿٍى غ لطاوعي الٓغاع الخلٛى اإلام٘ىت ٍو  .ٖما ًَى

 :هظام الاصخخباراث الدضويليت -3

ُٓت بجمو وجدلُل وإبٓاء اإلاىكمت نلى نلم بالخدضًثاث الُىمُت  .ًٓىم هكام الاؾخسباعاث الدؿٍى

ل اخخُاحاث جخػمً هظه  ٔ الخاعحُت ، والاججاهاث الخضًثت ، والخؿىعاث ، وجدٍى الخدضًثاث بِئت الدؿٍى

الهمالء ، والخٓضم الخ٘ىىلىجي ، واؾتراجُجُت اإلاىاَـ وقغٍو الؿّى وهظا ًاصي بلى الاؾخهضاص للخدضًاث 

 .الٓاصمت والخسؿُـ لُغص الهمل اإلاؿخٓبلُت

 :هظام دعم اللرار الدضويلي -4
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ٓيفي هكام صن اغُت واْخطاصًت مسخلُت مثل الاهدضاع ، والبرمجت  ،م الٓغاع الدؿٍى ًخم اؾخسضام ؤصواث ٍع

الخؿُت ، والخدؿحن ، وؤلاخطاءاث ، وجدلُل الؿالؾل الؼمىُت ، وما بلى طلٚ ، إلاهالجت البُاهاث الخام 

ُٓت مُُضة لضنم اجساط الٓغاع ؤوشؿت لها للخطٛى نلى مهلىماث حؿٍى  .وجدلُلها وجدٍى
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 الفصل الخامط

 بحور الدضويم
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 جمهيد:

حز نلى ؤلاهخاج  جُا في اهخماماث وجىحهاث بصاعة اإلااؾؿاث مً التٖر ىاث جم الخدٛى جضٍع مىظ مؿلو الهشٍغ

ٔ هي آلاصاة ٔ اإلاىخجاث. َٙاهذ بدىر الدؿٍى حز نلى حؿٍى التي ًمً٘ بىاؾؿتها الخطٛى نلى ما  بلى التٖر

ُٓت.  ًلؼم اإلااؾؿت مً مهلىماث حؿانضها في نملُت اجساط الٓغاعاث الدؿٍى

: ماهيت بحور الدضويل  يتاملبحث ألاٌو

ُٓت  لٓض بغػث خاحت اإلاىكماث بلى وقُُت ؤو وؾُلت جٙىن ْاصعة مً زاللها نلى صعاؾت ألاوشؿت الدؿٍى

التي ْض جىاحهها حغاء ؤصائها لخلٚ ألاوشؿت، َكهغث وقُُت بدىر  املخخلُت، وإًجاص خلٛى للمشاٗل

ت  ٔ ٗىقُُت مؿخٓلت جٓىم بةحغاء البدىر التي تهضٍ الٖدشاٍ وصعاؾت الؿّى واإلاؿتهلٚ، ومهَغ الدؿٍى

خدبو نملُت البُو لخدضًض عصوص ؤَهاٛ اإلاؿتهل٘حن نً مىخجاث اإلاىكمت مً مخؿلباجه وخاحاجه وعيباجه ، ٍو

 واْتراخاتهم بشإجها، ومضي اؾخمغاعهم في شغائها مؿخٓبال مً نضمه.خُث عغاهم، 

: حعريف بحور الدضويم  املطلب ألاٌو

ٔ ٖما ًلي: ِ لبدىر الدؿٍى  ًمً٘ بنؿاء مجمىنت مً الخهاٍع

غ لٙل ألاخضار اإلاخهلٓت  خابت جٍٓغ ٔ بإجها:" بدىر تهخم بخجمُو وحسجُل وجدلُل ٖو حهٍغ بدىر الدؿٍى

ت ؤلاخطاء والاخخماالث وحؿخهمل بىٓل وبُو  اإلاىخجاث مً اإلاىخج بلى اإلاؿتهلٚ وهي نمىما حهخمض نلى هكٍغ

ٓت الهلمُت."  صاثما الؿٍغ

ذ بإجها: " مجمىنت مً ألاصواث والخٓىُاث التي حؿمذ بالبدث نً مهؿُاث ٖمُت وهىنُت لؿّى  ٖما نَغ

ٓي اإلامهُىت وجدلُلها   خهلٔ بمىخج خالي ؤو مؿخٓبلي."لًغع اإلاؿانضة في اجساط الٓغاع الدؿٍى

ض نٍغ  ٓت الىكمُت واإلاىغىنُت اإلاهخمضة في الخدٓٔ Malhotro 1993ْو ٔ نلى ؤجها: " الؿٍغ بدىر الدؿٍى

مً اإلاهلىماث وجدلُلها وجٓضًمها إلاؿانضة اإلاضًغ في اجساط الٓغاع واإلاغجبؿت بمهالجت مشٙلت ؤو البدث قي 

ُٓت."  َغضت حؿٍى

ٗان:  ٔ جخٙىن مً ؤعبهت ؤع ُاث الؿابٓت ؤن بدىر الدؿٍى  ًخطح مً الخهٍغ

لها بلى مسغحاث ) اإلاهلىماث(.ىظميتال  : نباعة نً جُانل إلاضزالث )البُاهاث( التي ًخم مهالجتها وجدٍى
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: ٌهني بإن ال ًٙىن الباخث مىداػا نىض حمو البُاهاث خت  ًػمً اإلاطضاُْت في الىخاثج املوضوعيت

 بلحها. اإلاخىضل

ٔ لًغع جٓضًمها إلاخسظ الٓغاع.املعلوماث  : وهى الهضٍ الغثِس ي الظي حؿعى بلُه بدىر الدؿٍى

ُٓت مهُىت ؤو اجخاذ اللرار ٓي، بدُث ًخهلٔ بدل مشٙلت حؿٍى : وهى اإلاغخلت ألازحرة في البدث الدؿٍى

ُٓت.  اؾخًالٛ َغضت حؿٍى

 بحور الدضويم فوائداملطلب الثاوي: 

 ٔ  جُُض مخسظ الٓغاع وحؿانضهم في الجىاهب الخالُت:بن بدىر الدؿٍى

ؼ جىاَس ي للمىكمت. -1 ُٓت بما ًدٓٔ عغا اإلاؿتهل٘حن وبلىى مٖغ  ضُايت اؾتراجُجُت حؿٍى

 جم٘حن اإلاضًغ مً َهم هماطج وؤؾالُب الشغاء اإلاهخمضة مً ؾٍغ اإلاؿتهل٘حن. -2

مٙاهت مخٓضمت في  عضض ٗل الخًحراث الخاضلت في ؾلٕى اإلاؿتهلٚ خت  حؿانض اإلاىكمت في ؤزظ -3

.  الؿّى

 املبحث الثاوي: مجاالث وخطواث البحث الدضويلي

: مجاالث بحور الدضويم  املطلب ألاٌو

ٔ جخػمً الهضًض مً البدىر الجؼثُت، والتي ًسخظ ٗل واخض مجها بيشاؽ ؤو هضٍ  بن بدىر الدؿٍى

 للمىكمتمدضص، وال ٌهني هظا اهُطالها نً بهػها البهؼ، ل٘جها ججخمو وجخُانل لخضمت الهضٍ ألاؾاس ي 

ٗاآلحي: هىام الغثِؿُت التيونمىما ًمً٘ جدضًض ألا   ٔ  جخػمجها ؤوشؿت بدىر الدؿٍى

في الؿّى لظا تهخم اإلااؾؿاث بالُٓام : بما ؤن اإلاؿتهلٚ هى الهىطغ ألاؾاس ي الضوق  بحور -1

ُت خؿب ؤؾـ  ببدىر نً هظا اإلاؿتهلٚ مً زالٛ صعاؾت الؿّى وجٓؿُمه بلى ْؿاناث ؾْى

 مسخلُت مً بُجها ألاؾـ الجًغاَُت، الضًمًغاَُت، الؿُٙىلىحُت...الخ.

ٓي َهى ٌهض اإلاطضع ألاؾاس ي إلشبام  بحور املىخج: -2 ج الدؿٍى ٌهخبر اإلاىخج ؤهم نىاضغ اإلاٍؼ

، هظا ما ؤصي باإلااؾؿاث اإلاهاضغة بلى الؿعي بٙل حهىصها بلى الُٓام خاحاث وعيباث اإلاؿتهلٚ

ببدىر زاضت بمىخجاتها وهظا ؾهُا إلًجاص ؤَػل الىؾاثل والخٓىُاث لخدؿحن مؿخىي حىصة 

 م عيباث اإلاؿتهلٚ وإعغاثه.هظه اإلاىخجاث بًُت بشبا
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مثل الؿهغ مً بن مُهىم الؿهغ ٌه٘ـ ُْمت اإلاىخج زالٛ َترة ػمىُت مهُىت بحور الدضعير: -3 ، ٍو

وحهت هكغ اإلاؿتهل٘حن الُٓمت التي ْام الباجو بخدضًضها زمىا إلاىخجاجه اإلآضمت وما ًخػمىه مً 

ىر مسخلُت بًُت الىضٛى بلى َىاثض ومىاَو، لهظا َةن جدضًض الؿهغ ًدخاج ؤًػا بلى بحغاء بد

حن اإلااؾؿت واإلاؿتهلٚ.  ؤوؿب ؾهغ للؿَغ

ُٓت باإلااؾؿت، خُث حؿاهم هظه  بحور الخوزيع: -4 و مً ؤهم الىقاثِ الدؿٍى حهخبر وقُُت الخىَػ

ذ  حر حهض وْو الىقُُت في نملُت اإلاباصلت التي جخم بحن اإلااؾؿت واإلاؿتهل٘حن، خُث جٓىم بخَى

و ًدخاج بلى  هاالء اإلاؿتهل٘حن في خطىلهم نلى اإلاىخجاث التي ًغيبىجها. مً هظا اإلاىؿلٔ َةن الخىَػ

 بحغاء بدىر مسخلُت جداٛو خل اإلاش٘الث الخاضت به.

ج بال ؤجها جبٓى ألاصاة الُهالت التي  بحور الترويج: -5 بالغيم مً الخٙالُِ اإلاغجُهت لبدىر الترٍو

ض ٗل ألاؾغاٍ باإلاهلىماث نً اإلا ج حؿخسضمها اإلااؾؿاث لتزٍو اؾؿت ومىخجاتها، َبدىر الترٍو

ج، وجمـ الهضًض مً  الجىاهب مثل بدىر ؤلانالن التي حؿعى  جبدث في الىؾُلت اإلاىاؾبت للترٍو

بلى جطمُم الغؾالت ؤلانالهُت ألاٖثر جإزحرا نلى اإلاؿتهلٚ. ٖم ؤن جىىم وؾاثل الاجطاٛ اإلاخاخت في 

ذ الغاهً اإلآغوءة واإلاغثُت واإلاؿمىنت وألاهتره ِذ ًجهل مً نملُت ازخُاع الىؾُلت ؤلانالهُت الْى

ذ اإلاىاؾب لئلنالن في هظه الىؾاثل.  ؤمغا ضهبا خُث ٌؿخلؼم طلٚ بدىر لضعاؾت وازخُاع الْى

 املطلب الثاوي: خطواث البحث الدضويلي

ً بالؿّى بما  ضعاث اإلاشتًر ٓي هى مداولت نلمُت مىكمت الٖدشاٍ عيباث ْو بن بحغاء البدث الدؿٍى

ًمً٘ مً زلٔ اإلاىاػهت بحن امٙاهُاث اإلاىكمت والاججاهاث الؿاثضة في الؿّى وناصة ما جٙىن هدُجت البدث 

ٓي بقهاع بُاهاث لئلصاعة حؿاهم في جسؿُـ ؾُاؾت اإلاىكمت املخخلُت ؾىاءا اإلاخهلٓت بالبِئت  الدؿٍى

ُٓت املخخلُت غمً اإلاىكمت( ؤو َُما ًخهلٔ ببِئتها الخاعحُت واإلاخمثلت  الضازلُت )ألاوشؿت الدؿٍى

ُما ًلي الخؿىاث الخمؿت للبدث  ت الؿّى َو باإلاؿتهلٚ مً خُث عيباجه وخاحاجه والٓىي الُانلت في خٖغ

ٓي:  الدؿٍى

 جدضًض اإلاشٙلت ) الُغضت( وؤهضاٍ البدث.-1

 ؤؾئلت البدث -ٍغ زؿت البدث: ؿى ج-2

 البدث َغغُاث  -                                       
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 جدضًض هىم البدث -                                     

 جدضًض هىم البُاهاث و مطاصعها -                                    

 ُىت الضعاؾتجدضًض مجخمو ون -                                   

 جدضًض ؤؾلىب حمو البُاهاث )اإلاالخكت، الخجغبت، الاؾخٓطاء( -                                  

 جدضًض ؤؾلىب جدلُل البُاهاث-                                 

 حمو البُاهاث و جدلُلها.-3

 الىخاثج و الخىضُاث.-4

غ الجهاجي للبدث-5  .ٖخابت الخٍٓغ

 : أهواع وجلضيماث بحور الدضويملثاملبحث الثا

ٔ خؿب زالر ػواًا:  ًمً٘ جٓؿُم بدىر الدؿٍى

: جلضيم على أصاش الخعمم في الدراصت  املطلب ألاٌو

ٗاث، خُث ؾيخدطل بحور الدضويم الىميت:  -7 هي ٗل الضعاؾاث التي حؿمذ بُٓاؽ آلاعاء والؿلى

مُت  نلى ُْاؽ للكاهغة اإلاضعوؾت وطلٚ بهض جدلُل الىخاثج الْغ

جخػمً البدىر الُُُ٘ت حمو وجدلُل وجُؿحر البُاهاث التي ال بحور الدضويم الىيفيت:  -2

 وؿخؿُو جُؿحرها ٖمُا.

 املطلب الثاوي: جلضيم على أصاش الهدف:

اإلاشٙلت التي جىاحه اإلااؾؿت ؤو لًغع  نلى ؾبُهت تهضٍ بلى الخهٍغالبحور الاصخطالعيت:  -7

 جىغُذ ؤبهاص هظه اإلاشٙلت.

حر اإلاهلىماث الىضُُت والخدلُلُت البحور الوصفيت:  -2 ٌؿخسضم هظا الىىم مً البدىر لًغع جَى

 تهضٍ لئلحابت نً ألاؾئلت التي جبضؤ بــ  مً؟ ماطا؟ مت ؟ ؤًً؟ ُِٖ؟ الٙاَُت إلاشٙلت ما. وناصة ما

ٌؿخسضم هظا الىىم مً البدىر نىضما ًٙىن هىإ غغوعة للخدٓٔ مما بطا  البحور الضببيت: -3

 ان مخًحر ما حؿبب في جدضًض ُْم مخًحراث ؤزغي ؤم ال.ٗ 
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 املطلب الثالث: جلضيم على أصاش مصادر حمع البياهاث

ت التي جخمحز بٙىجها مىحىصة مً ْبل  البحور املىخبيت: -7 حهخمض ؤؾاؾا نلى حمو البُاهاث الثاهٍى

غة في سجالث اإلااؾؿت(، ؤو ب ٗاهذ بُاهاث صازلُت )مخَى ُاهاث زاعحُت الُٓام بالبدىر ؾىاء 

غ وبدىر ؾابٓت...(  )زاضت باإلاؿتهل٘حن، اإلاىاَؿحن، ؤحهؼة عؾمُت، بخطاثُاث، جٓاٍع

حهخمض ؤؾاؾا نلى حمو البُاهاث ألاولُت التي ًخم حمهها ألٛو مغة مً اإلاُضان  البحور امليداهيت: -2

 ؤي مً مطاصعها ألاولُت.
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 جمهيد:

بن الؿبب الغثِس ي لىجاح الهضًض مً اإلااؾؿاث هى ؤجها اؾخؿانذ جدضًض اخخُاحاث وعيباث اإلاؿتهل٘حن 

املخخلُحن في الؿّى الظي جخىاحض َُه، هاالء اإلاؿتهل٘حن طوي الخاحاث والغيباث املخخلُت، والخطاثظ 

ُت.اإلاخباًىت، وطلٚ مً زالٛ جٓضًم ؾلو وزضماث مىاؾبت لهم ، وهظا ما حهن    به نملُت الخجؼثت الؿْى

: ماهيت ججسئت الضوق   املبحث ألاٌو

 :  ججسئت الضوق  مفهوماملطلب ألاٌو

ؤو جٓؿُم الؿّى بلى طلٚ اليشاؽ الظي ًٓؿم الؿّى ال٘لي بلى مجمىنت مً ٌشحر مُهىم ججؼثت الؿّى 

هُئت ألاْؿام الُغنُت، خُث ًدمل ٗل ْؿم زطاثظ وضُاث مهُىت، وجٙىن هظه ألاْؿام نلى 

ؿلٔ نلى هظه  ت، ٍو ْؿاناث ومجمىناث مً اإلاؿتهل٘حن ؤو الؼباثً ؤو الهمالء جدمل ٗل مجها ضُاث مشتٖر

ُت بدُث حؿعى اإلاىكماث مً زالٛ هظا اليشاؽ بلى جدضًض خاحاث  املجمىناث اؾم الٓؿاناث الؿْى

ج الُئاث املخخلُت، واجبام الؿّغ الُُ٘لت بخلبُت هظه الخاحاث في ٗل ْؿام ؾىقي م حر اإلاٍؼ ً زالٛ جَى

ٓي الِ٘ء الظي ًىاؾب ٗل مجها.  الدؿٍى

جؼثت الؿّى نلى ؤجها :" الهملُت التي ًخم مً زاللها جٓؿُم الؿّى ال٘لي بلى نضة مجامُو ؤو حهٍغ جبدُث 

و الجًغافي ؤو الُىاثض اإلاضعحت  ْؿاناث مخجاوؿت، انخماصا نلى الهىامل الؿٙاهُت والىُؿُت واإلاْى

 للمىخج."

ؤًػا نلى ؤجها:" نباعة نً جٓؿُم الؿّى طاث الؿبُهت يحر اإلاخجاوؿت بلى وخضاث اؾتهالُٖت لها  وحهٍغ

ت ْاصعة نلى شغح مسخلِ ؾلٕى الجماناث اإلاخجاوؿت."  ضُاث مشتٖر

وبطُت نامت َةن ججؼثت الؿّى هي جلٚ الهملُت اإلاخهلٓت بخٓؿُم الؿّى بلى ؤحؼاء ضًحرة ْطض حؿهُل 

 بُاهاث ؤٖثر صْت مً ؤحل بمٙاهُت زضمتها نلى ؤخؿً وحه.صعاؾتها والخطٛى نلى 

 املطلب الثاوي: أهداف ججسئت الضوق 

 تهضٍ اإلاىكمت مً زالٛ نملُت الخجؼثت بلى جدُٓٔ ماًلي:

ُٓت -1  جسُُؼ الخٙالُِ الدؿٍى

 ججمُو اإلاؿتهل٘حن اإلادشابهحن في مجمىنت واخضة. -2
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جُت ألاٖثر َهالُت ل -3  لشغاثذ املخخلُت.جدضًض ألاؾالُب والىؾاثل الترٍو

 حصخُظ ؤحؼاء الؿّى طاث الغبدُت ألاَػل. -4

ُٓت. -5 ُت وؾُاؾاتها الاهخاحُت والدؿٍى  الخهٍغ نلى ؾبُهت اإلاىاَؿت في الٓؿاناث الؿْى

ُٓت اإلاىاؾبت لٙل ْؿام. -6  ضُايت الؿُاؾاث والخؿـ الدؿٍى

 املطلب الثالث: أهميت ججسئت الضوق 

 الخالُت:ؿّى في الىٓاؽ ج٘مً ؤهمُت ججؼثت ال

 جدضًض الازخالَاث الُغصًت في الخطاثظ لٙل ْؿام ؾىقي. -1

 جدُٓٔ ؤنلى صعحت بشبام مم٘ىت لخاحاث وعيباث اإلاؿتهل٘حن صازل ٗل ْؿام. -2

ُٔ بحن عيباتهم. -3 حز نلى صعاؾت مجمىنت ضًحرة مً ألاَغاص وبالخالي امٙاهُت الخَى  التٖر

ٓي مىاؾب لخاحاث وعيباث  -4 ج حؿٍى  اإلاؿتهل٘حن في ٗل ْؿام.جطمُم ؤَػل مٍؼ

ُٓت اإلاخاخت وجدضًض الٓؿام الؿىقي اإلاؿتهضٍ. -5  الخهٍغ نلى الُغص الدؿٍى

 املبحث الثاوي: شروط وخطواث ججسئت الضوق 

: شروط الخجسئت الفعالت للضوق   املطلب ألاٌو

ُت َهالت وهاجخت، َةن هىإ مجمىنت مً اإلاخؿلباث ألاؾاؾُت ًجب نلى  للخىضل بلى ججؼثت ؾْى

ٗالخالي:اإلاا   ؾؿت ؤزظها بهحن الانخباع وهي 

ابلت للُٓاؽ مً خُث : إمياهيت اللياش -1 ُت ؾهلت الخهٍغ ْو ًجب ؤن جٙىن الٓؿاناث الؿْى

ٔ جدضًض اإلاؿتهل٘حن املخخملحن لٙل ْؿام  زطاثطها ؤلاخطاثُت خت  ٌؿهل نلى مؿاولي الدؿٍى

 نلى خضا.

بدُث ٌؿمذ للماؾؿت جدُٓٔ ؤهضاَها  : هظا ٌهني ؤن ًٙىن حجم الؿّى ٖبحراألاهميت والربحيت -2

 الغبدُت.

3-  ٌ ُت إمياهيت الىفوذ والوصو : ؤي ْضعة اإلااؾؿت نلى الىضٛى الُهلي بلى الٓؿاناث الؿْى

ُٓت.  املخخاعة بُهالُت نالُت مً زالٛ حهىصها الدؿٍى

ُت  الخباًً والاخخالف: -4 ًجب ؤن ًٙىن هىإ َىاّع وازخالَاث واضخت بحن الٓؿاناث الؿْى

 ة، خت  جخمً٘ اإلااؾؿت مً ازخُاع الٓؿام الظي حؿخؿُو جلبُت خاحاجه وعيباجه.اإلاخهضص
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 وهي الضعحت التي ًمً٘ بها جطمُم بغامج َهالت لجظب ؤَغاص الٓؿام. الىجاعت والفعاليت: -5

 إحراء ججسئت الضوق  مراللاملطلب الثاوي: 

  ًجب ؤجبام الخؿىاث الخالُت:نىض الشغوم في الخجؼثت 

 املرللت ألاولى : جحدًد اصط حشىيل اللطاعاث الضوكيت 

جبضؤ ججؼثت الؿّى نىضما جبدث اإلاىكمت نً ْىانض مدضصة والتي مً زاللها ًخم جدضًض ألاؾىاّ، هظه 

ً والتي حؿمذ بخطيُِ وجدلُل ؤنمٔ ، والُ٘غة  ألاؾـ هي واخضة ؤو ؤٖثر مً الخطاثظ الٙامىت للمشتًر

ج هىا لٓؿاناث جػمً ػباثً ٌ ٓي " مخًحراث اإلاٍؼ ؿخجُبىن بشٙل مدشابه إلاخًحراث الٓغاع الدؿٍى

ٓي " ، َالؼباثً الظًً هم مً ْؿاناث مسخلُت ٌؿخجُبىن بطىعة مسخلُت .  الدؿٍى

 املرللت الثاهيت : جطوير أوضح ليل كطاع 

ٔ بهملُت َهم ؤٖثر لؼباثً هظا الٓؿام ، و  ألاهمُت لهظا نىضما ًخم جدضًض ْؿام مدضص ، ًٓىم مضًغ الدؿٍى

الُهم : هى مداولت مؿابٓت اخخُاحاث الؼباثً بشٙل صُْٔ مو ما جٓضمه اإلاىكمت مً مىخجاث ، َ٘ما ؤهه 

مً ألاهمُت جدضًض الخطاثظ اإلادشابهت َةهه مً ألاهمُت جدضًض الازخالَاث في هُـ الٓؿام اإلاؿتهضٍ ، 

ت ؤهماؽ مؿخىي الخُاة ، اإلاىاِْ ا ت ، هظه الطىعة عبما جٙىن مهَغ ججاه اإلاىخج، جُػُل الهالماث الخجاٍع

 ؤلخ .…. وناصاث اؾخسضام اإلاىخج 

 املرللت الثالثت : الخيبؤ بالضوق اليامً

ُت = اإلابُهاث الٙامىت× الؿّى الٙامً   الخطت الؿْى

هظه الخؿىة هي التي جٓغع الاؾخمغاع ؤو نضم الاؾخمغاع في مخابهت الخجؼثت وصعاؾتها والؿبب في طلٚ ٌهىص 

ٗان الٓؿام وزضمخه جبرع الاؾخمغاع في بل هت في ٗل ْؿام مضعوؽ جٓغع َُما بطا  ى ؤن اإلابُهاث اإلاخْى

 الخدلُل .

ت  ُ٘حن للمشغوب  Coca Colaمثاٛ مبُهاث شٖغ  ، ألاإلاان  3.5: ٌؿاوي مهضٛ جىاٛو ألامٍغ
ً
نلبت ؤؾبىنُا

شغب الُغوؿُىن َٓـ هطِ نلبت ، مهن  طل  ، َو
ً
ٚ ؤن الؿّى ألاوعوبي َُه ٌشغبىن نلبخحن ؤؾبىنُا

ت .  َغضت ٖبحرة للشٖغ
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 املرللت الرابعت : الخيبؤ بالحصت الضوكيت

بهضما جٙىن اإلاىكمت ْض ْغعث اإلابُهاث في الؿّى اإلاؿتهضٍ ، َةهه باإلمٙان بهضها الخٓضًغ والخيبا 

ٗاث اإلاىاَؿت ، وفي هظه ألازىاء  ُت ، وهىا ًجب مالخكت ْىة وجإزحر الشغ غ بالخطت الؿْى  ًجب جؿٍى
ً
ؤًػا

ُت .  زؿت اؾتراجُجُت صُْٓت لخضمت الٓؿام ؤو الٓؿاناث الؿْى

 املرللت الخامضت : اخخيار كطاع صوقي محدد 

مً زالٛ اإلاهلىماث التي جم الخطٛى نلحها في اإلاغاخل الؿابٓت ، ومً زالٛ نملُت الخدلُل لهظه 

ٗاهذ زضمت هظه اإلاهلىماث ، ونملُاث الخيبا الؿابٓت ، هظه الهملُاث جاهل  غ َُما بطا  ؤلاصاعة لخٍٓغ

و مً  ُٓت بهض اخدؿاب الخٙالُِ ، والغبذ ، والهاثض نلى الاؾدثماع اإلاخْى الٓؿاناث جدٓٔ ألاهضاٍ الدؿٍى

 ٗل ْؿام ؾىقي مؿتهضٍ .

 املبحث الثالث: أصط ججسئت الضوق 

بلى ْؿاناث ؤضًغ، مً  والؿّغ التي ًمً٘ نلى ؤؾاؾها ججؼثت الؿّى ؤلاحماليًىحض الهضًض مً ألاؾـ 

ٓا لها ماًلي:  ؤهم هظه ألاؾـ التي جخم الخجؼثت َو

: الخلضيم على ألاصاش الجغرافي  املطلب ألاٌو

و  هخمض نلى جٓؿُم الؿّى بلى وخضاث حًغاَُت مسخلُت نلى ؤؾاؽ اإلاْى ٌهخبر مً ؤْضم الؿّغ َو

ت:  الجًغافي وزطاثطه، والخضوص الؿاؾُت وؤلاصاٍع

و الجًغافي  -1 وزطاثطه: ًإزظ باالنخباع الؿٓـ واإلاىار ، الخػاَعـ، اإلاؿؿداث اإلااثُت، اإلاْى

 .اإلاىاعص ألاولُت، الهُاٗل الٓانضًت، ال٘ثاَت الؿٙاهُت......الخ

و  -2 الخضوص الؿٙاهُت: ًإزظ باالنخباع ألاْالُم والخ٘خالث الضولُت، الخضوص الؿُاؾُت لٙل صولت، مْى

هاث االضٛو  ...الخ.)ْغبها ؤو بهضها(، الدشَغ  ملخخلُت للضٛو

ت) شماٛ/  -3 ت: وجٓو هظه الخضوص صازل الضولت الىاخضة وجمحز بحن ألاْالُم الجهٍى الخضوص ؤلاصاٍع

...الخ(، خضوص الىالًاث، اإلاضن، مىاؾٔ ضىانُت ؤو ػعانُت....الخ.  حىىب،يغب/شّغ
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 املطلب الثاوي: الخلضيم على ألاصاش الدًمغرافي

ت للؿٙان، ٖما ًخمحز هظا ٌهخمض هظا ألاؾاؽ نلى جٓؿُم  ٔ الخطاثظ الخٍُى الؿّى بلى مجمىناث َو

 الخٓؿُم بؿهىلت جىُُظه وجؿبُٓه اليؿبُت، وهظا عاحو لؿبُهت مخًحراجه، هظٖغ بهػها َُما ًلي:

ت(.الجيط -1  : خُث ٌشٙل نامل مهم له نالْت مباشغة ببهؼ اإلاىخجاث )عحالُت، وؿٍى

ا في ازخُاع اإلاىخجاث اإلاىاؾبت.: بن ازخالٍ الضزل والٓضعة الشغاثالدخل -2  ُت ٌشٙل َاْع

ت مىخجاث جدىاؾب مههاالعمر -3  .: خُث ؤن لٙل َئت نمٍغ

و الخعليم -4 : ًازغ اإلاؿخىي الخهلُمي بشٙل مباشغ نلى ازخُاع اإلاىخجاث مً خُث الجىصة، َىخْى

وعا مهما مؿتهل٘حن مخؿلبحن ؤٖثر ٗلما اعجُو اإلاؿخىي الخهلُمي، ٖما ؤن اإلاؿخىي الخهلُمي ًلهب ص

 في ازخُاع هىم اإلاىخجاث مً خُث الخهُٓض الخ٘ىىلىجي.

 وهىإ مخًحراث ؤزغي مثل: اإلاهىت: حجم ألاؾغة، الضًاهت واإلاهخٓضاث، اللًت والثٓاَت...الخ.

 املطلب الثالث: الخلضيم على ألاصاش الضيىولويي والىفس ي

:ٔ هخمض هظا ألاؾاؽ نلى جٓؿُم الؿّى بلى مجمىناث مسخلُت َو  َو

اإلاؿتهل٘حن في خاالث ٖثحرة مثل الؿُاعاث، : لها جإزحر ٖبحر نلى جُػُالث الطبلت الاحخماعيت -1

، ُه...الخ. ولظا َهي جازظ بهحن الانخباع نىض جطمُم اإلاىخجاث  الؿُاخت اإلاالبـ، ؤزار اإلاجٛز والتَر

 لخىححهها بلى ؾبٓت مهُىت.

ُُُت ضٍغ الى همط الحياة -2 ٓت الهِش ٖو خهلٔ ألامغ بؿٍغ ْذ واإلااٛ، بمهن  ُُُٖت حهامل : ٍو

ٓت الاؾتهالٕ ويحرها مً  الصخظ مو بُئخه مً خُث آلاعاء، الُٓم واإلاىاِْ، الاهخماماث وؾٍغ

 الهىامل التي جازغ نلى ْغاع الشغاء.

ت ، الاؾخٓاللُت،  ،طُت نىض ألاَغاص مثل: الاحخمانُتوهٓطض مٓىماث الصخ الشخصيت: -3 اإلاشاٖع

جىحه لبهؼ الصخطُاث صون ؤزغي مثل ...الخ. َ٘ثحر مً اإلاىخجاث الاهضَام، الٓلٔ والاهخماء

 الؿُاعاث، الؿاثغاث، اإلاالبـ....الخ.

خم نلى ؤؾاؽ ؾلٕى اإلاؿتهلٚ وججاوبه.الخلضيم على أصاش الضلون املخوكع -4  : ٍو
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: وهي اإلاىاَو الني ًبدث نجها اإلاؿتهلٚ خُث ٌهخمض هظا ألاؾاؽ نلى الفوائد واملىافع املخوكعت -5

اَتراع ؤن اإلاؿتهلٚ ٌشتري اإلاىخج للخطٛى نلى مىُهت مهُىت، َُخم جٓؿُمهم بلى مجمىناث 

 تهخم ٗل واخضة بمىُهت مهُىت مخهلٓت بساضُت مهُىت باإلاىخج.

ٓؿم الؿّى نلى هظا ألاؾاؽ بلى ؤعبو مجمىناث هي: مؿخسضمحن صاثمحن، طبيعت املضخخدم -6 : ٍو

 ر مؿخسضمحن.مؿخسضمحن مدخملحن، مؿخسضمحن ؾابٓحن، ويح

 : خؿب ججاوب اإلاؿخسضمحن ًٓؿمىن بلى: مؿخسضم ٖثُِ/مخىؾـ/غهُِ.معدٌ الاصخخدام -7

خم الخٓؿُم خؿب صعحت الىالء بلى:  الوالء: -8 والء شضًض، والء مخىؾـ)والء إلاىخجحن ؤو زالزت(، ٍو

 والء مخًحر)طوي ألاطواّ اإلاخًحرة(، والء زابذ )نضم الىالء ألي مىخج(.

 لخلضيم على أصط مخعددةاملطلب الرابع: ا

ج مً ألاؾـ الؿابٓت، وهى ألاٖثر مالءمت واؾخسضاما.  خُث ًمً٘ اؾخسضام مٍؼ

 املبحث الرابع: اصتراجيجيت الضوق املضتهدف

ٓت حؿمذ بخدضًض وازخُاع  ُت، ًسػو ٗل مجها بلى صعاؾت صُْٓت بؿٍغ بهض جدضًض الٓؿاناث الؿْى

ُت املخخاعة  الٓؿاناث اإلاىاؾبت الؾتهضاَها، نمىما هىإ زالر اؾتراجُجُاث للخهامل مو الٓؿاناث الؿْى

 وهي:

: اصتراجيجيت حضويليت مولدة:  املطلب ألاٌو

جخجاهل هظه الاؾتراجُجُت َ٘غة ازخالٍ خاحاث اإلاؿتهل٘حن وجخهامل مو الؿّى ٗله ٗىخضة واخضة وهضٍ 

غج٘ؼ اإلاُهىم ألاؾاس ي لهظه الاؾتراجُجُت ؤن خاحاث اإلاؿتهل٘ح ن مدشابهت وهمؿُت، خُث ؤن مىخج واخض، ٍو

ٓي واخض.واخض  ج حؿٍى  ٌؿخؿُو ؤن ًسضم حمُو اإلاؿتهل٘حن بمٍؼ

 املطلب الثاوي: اصتراجيجيت حضويم غير مولدة

غج٘ؼ  ٓي مسخلِ لٙل ْؿام، ٍو ج حؿٍى حهخمض نلى َ٘غة جٓؿُم الؿّى بلى ْؿاناث وجٓضًم مىخج ومٍؼ

ً خاحاث ألاَغاص ، خُث ؤن جٓضًم مىخجاث مسخلُت لٙل اإلاُهىم ألاؾاس ي لهظه الاؾتراجُجُت نلى  جباً

 ْؿام ؾُػمً مبُهاث ؤنلى.
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 املطلب الثالث: اصتراجيجت حضويم مرهس

تهضٍ هظه الاؾتراجُجُت بلى زضمت ْؿام واخض، َهي حهخمض نلى َ٘غة جٓؿُم الؿّى بلى ْؿاناث، ل٘جها 

ؼ نلى زضمت ْؿام واخض جىحه بلُه ٗل املجهىصاث.  جٖغ
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 جمهيد:

ُٓت، خُث ؤهه ًمثل حجغ  ٔ اإلاؿتهلٚ في اإلاٙاهت ألاولى في الهملُت الدؿٍى ًػو اإلاُهىم الخضًث للدؿٍى

ُٓت وجيخهي بلُه، بال ؤن صعاؾت ؾلٕى اإلاؿتهلٚ حهخبر  ٗاَت ألاوشؿت والبرامج الدؿٍى ألاؾاؽ الظي جبضؤ به 

ذ، لظلٚ جداٛو اإلاىكماث نلى ازخالٍ ؤهىانها َهم م ت في هُـ الْى ً اإلاهام الطهبت واإلاهٓضة والخٍُى

ت الضواَو وألاؾباب التي جاصي به بلى شغاء ؾلٕى اإلاؿتهلٚ  ٍى نلى الهىامل التي جازغ نلُه، ومهَغ والْى

ؼ الغي ٔ حهٍؼ بت لضي اإلاؿتهلٚ في ج٘غاعه ؾلهت صون ألازغي. مً زالٛ هظه الهملُت حؿخؿُو بصاعاث الدؿٍى

 الؿلٕى اإلاغيىب واإلاخمثل في اجساط ْغاع الشغاء.

: دراصت صلون املضتهلً  املبحث ألاٌو

بن ؾلٕى اإلاؿتهلٚ ما هى بال ؤخض ؤوحه الؿلٕى ؤلاوؿاوي، وبالخالي َةهه ًخإزغ بمجمىنت مً اإلاازغاث 

ـــــاملخخلُت جاصي به بلى ؾلٕى مهحن صون يحره  ؤو  ــ ُـ ــمخب ثـــــاؾلٖى ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ن َهم واْو اإلاؿتهل٘حن اًىت. لظلٚ َةــ

ُاته و لِـ باألمغ الؿهل والبؿُـ، بل بهه نملُت ضهبت ومهٓضة ألن ال٘ثحر مجهم ال ًغيبىن في  مؾلٖى

ىن خُٓٓت صواَههم التي  ذ نً صواَههم، وألانٓض مً طلٚ ٗىن ْؿما ٖبحرا مً اإلاؿتهل٘حن ال ٌهَغ الخطٍغ

هم نىض شغاء مىخج ما ؤو نضم شغاثه.  جدٖغ

: حعريف صلون املضتهلً  املطلب ألاٌو

ُاث التي جىاولذ ؾلٕى اإلاؿتهلٚؾىداٛو بًج  ٖما ًلي: اػ ؤهم الخهٍغ

ـــــٛى نلى مىخج  Engelنٍغ  ــ ــ ـ ــ ــ اث اإلابـاشغة لؤلَغاص مً ؤحل الخطـ ـــــاٛ والخطَغ ــ ؾلٕى اإلاؿتهلٚ بإهه: " ألاَهــ

خػمً بحغاءاث اجساط ْغاع الشغاء."  ) ؾلهت ؤو زضمت( ٍو

ذ  اث وألاَهاٛ التي ٌؿل٘ها ألاَغاص مً جسؿُـ وشغاء ؾلٕى اإلاؿتهلٚ نلى ؤهه: "  Molinaونَغ الخطَغ

 اإلاىخج ومً زم اؾتهالٖه."

اث التي ًدبهها ألاَغاص بطىعة مباشغة  Howardؤما  َةهه ًجض بإن ؾلٕى اإلاؿتهلٚ ًمثل: " الخطَغ

ا ث للخطٛى نلى الؿلو والخضماث الاْخطاصًت واؾخهمالها بما في طلٚ ؤلاحغاءاث التي حؿبٔ هظه الخطَغ

 وجدضصها."
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بإن ؾلٕى اإلاؿتهلٚ ًمثل: " مجمىنت مً ؤلاحغاءاث التي ال ًمً٘ مشاهضتها باؾخمغاع  Augustٖما ًغي 

 وإهما ًٙىن الخهبحر نجها نىض اجساط ْغاع الشغاء."

ُاث الؿابٓت وؿخيخج ؤن ؾلٕى اإلاؿتهلٚ ما هى بال جطٍغ ًٓىم به الُغص لشغاء مىخج مهحن،  مً الخهٍغ

هاججا نً جُانالث مجمىنت مً الهىامل الضازلُت )الىُؿُت(، والهىامل الخاعحُت بدُث ًٙىن 

 )الاحخمانُت، الاْخطاصًت، الثٓاَُت....الخ(.

 أهميت دارصت صلون املضتهلًاملطلب الثاوي: 

جهم مً بنضاص  
ّ
م٘

ُ
ٔ، َهي ج حهخبر صعاؾت ؾلٕى اإلاؿتهلٚ مً ألامىع التي حهخم بها الهاملىن في مجاٛ الدؿٍى

ُٓت، وجطمُم بناله غ الؿلهت ؤو حًُحرها ابغامجهم الدؿٍى تهم الىاجخت واإلاىاَؿت، ٖما وجضَههم بلى جؿٍى

 نلى الؿبٓاث الاحخمانُت لخدىاؾب مو عيباث وخاحاث اإلاؿتهلٚ، وجدضًض ألاؾهاع اإلاىاؾبت للمى
ً
خج بىاءا

ُٓت مسخلُت ًٙىن هضَها الخإزحر في الؼبىن وجدُحزه نلى  غ اؾتراجُجُاث حؿٍى للمؿتهلٚ، وجضَههم بلى جؿٍى

هم ؾلٕى اإلاؿتهلٚ بدُث ًخمً٘ الٓاثمىن نلى الهملُاث الدؿى  ُٓت مً الاخخُاف ٍشغاء اإلاىخج، َو

 بالؼبىن في بِئت الخىاَـ.

 أهواع صلون املضتهلًاملطلب الثالث: 

اتهم بازخالٍ ألاَغاص طاتهم و ألاهضاٍ التي ٌؿهىن بلى جدُٓٓها, و  ُاث ألاَغاص و جطَغ جسخلِ ؤهىام ؾلٖى

ت ٗل باخث و ؤهضاَه ؤو ٗل مضعؾت مً مضاعؽ الؿلٕى ؤلاوؿاوي و ؤهضاَها. و َُما ًلي  نلى خؿب عٍئ

 :ؤهم هظه الخٓؿُماث

 :و هىا ًىٓؿم ؾلٕى اإلاؿتهلٚ بلى لضب شيل الضلون: 1-

اث و ألاَهاٛ الكاهغة و التي ًمً٘ مالخكتها مً الخاعج )الىىم،  صلون ظاهر: -أ و هى الخطَغ

 .(..ألاٗل،الشغاء

 ال ًمً٘ مشاهضجه ؤو مالخكخه بشٙل مباشغ، بل الاؾخضالٛ نلُه مً زالٛ مالخكت صلون باطً: -ب

اث ألاَغ   ..(..ع حر، الخإمل، ؤلاصعإ، الخطى اص الكاهغة)الخُ٘ألاوحه املخخلُت لؿلٕى و جطَغ
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اث اإلاؿتهل٘حن خؿب ؾبُهتها بلىلضب طبيعت الضلون 2-  :: جىٓؿم جطَغ

 و هى ؾلٕى الظي يالبا ما ًطاخب ؤلاوؿان مىظ مُالصه و مً صون الخاحت بلى حهلم ؤو :فطري  صلون -أ

 ..(.جضعب )بٙاء الؿُل

باث املخخلُت مثل  مىدضب:  صلون -ب و هى الؿلٕى الظي ًخهلمه الُغص بىاؾؿت الخهلم ؤو الخضٍع

 (....)الٓغاءة و ال٘خابت، الؿباخت، ُْاصة الؿُاعاث

 :: ًىٓؿم ؾلٕى اإلاؿتهلٚ خؿب هظا اإلاهُاع بلىلضب العدد 3-

ؾاناث هى الؿلٕى الظي ًخهلٔ بالُغص في خض طاجه و ما ًخهغع له مً مىاِْ زالٛ  صلون فردي: -أ

 .خُاجه الُىمُت املخخلُت

هى الؿلٕى الظي ًسظ مجمىنت مً ألاَغاص و لِـ َغصا واخضا، َهى بطن ًمثل  صلون حماعي: -ب

، الجامهت، ٗإَغاص الجمانت التي ًيخمي لها في اإلاجٛز  ......نالْت الُغص بًحره مً ألاَغاص، 

ٗاهذ صعحت و ال شٚ ؤن الهالْت في هظا الىىم مً الؿلٕى هي نالْت جباصٛ  مً خُث الخإزحر و ألازغ و بن 

 .جإزحر الجمانت في الُغص هي في الهاصة ؤْىي ب٘ثحر مً جإزحر الُغص في الجمانت

 :بمىحب هظا اإلاهُاع ْض ًٙىن ؾلٕى الُغص لضب لدازت الضلون: 4-

 .هى الؿلٕى الىاجج نً خالت حضًضة ؤو مؿخدضزت بانخباعه ًدضر ألٛو مغة صلون حدًد: -أ

هى الؿلٕى اإلاهخاص صون حًُحر ؤو بخًُحر ؾُُِ ؤي بطىعة ؾبٔ ألاضل ؤو مٓاعبت إلاا  لون مىرر:ص  -ب

اث و ؤَهاٛ   .ؾبٓه مً جطَغ
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 املبحث الثاوي : العوامل املؤزرة على صلون املضتهلً

ت  ُّ ، وهظه الهىامل جٓؿم بلى نىامل صازل غ نلى هظا الؿلٕى
ّ
وؤزغي هىإ الهضًض مً الهىامل التي جاز

ت ُّ ٖما ًلي: زاعح  

: ال  عوامل الخارحّيتاملطلب ألاٌو

 جٓؿم هظه الهىامل بلى ْؿمحن وهي:  

  عوامل عامت: -1

ت بحن ألاَغاص في مجخمو مهحن   :الثلافت - ؤ ظلٚ اإلاهاعاث اإلاشتٖر وجػّم الُىىن، والهاصاث، والُٓم، ٖو

هخمض  وهظه الهاصاث جسخلِ مً مجخمو آلزغ، وبالخالي الثٓاَت جمثل همـ للؿلٕى الاؾتهالٗي، َو

ٔ نلى هظا الهامل بطىعة ٖبحرة، ٖما ؤّن ؤّي جإزحر في الهىامل  ٔ بسؿت الدؿٍى عحاٛ الدؿٍى

ٔ. الثٓ ت الدؿٍى ُّ ت ًٓابله حًُحر في نمل ُّ  اَ

ٙىن الخٓؿُم مبني نلى اإلاهىت،  :الطبلاث الاحخماعيت - ب خُث ًّٓؿم الشهب بلى نّضة ؤْؿام، ٍو

 وألاؾغة، والضزل، ٖما ؤّن صعحت الخهلُم واإلاهىت حهّبران نً مٙاهت الُغص. 

 عوامل مباشرة:  -2

غ الثٓاَت الؿاثضة في ألاؾغة بطىعة ٖ  :ألاصرة - ؤ
ّ
ُم وؤهماؽ ألاَغاص في جاز جاهاث ْو

ّ
بحرة نلى اج

 ما ًدبو ألاَغاص ؤؾلىب طوحهم في الشغاء. 
ً
 الشغاء، ًَالبا

ومُهىم الشغاء لضي الُغص ًسخلِ بىاًء نلى الُئت الاحخمانُت التي ًٓاعن بها  :عاث املرحعيتماالج - ب

 ؤَغاص هظه 
ً
ضون الُئت التي الُغص هُؿه، والجمانت التي ًىكغ بلحها الُغص، ًَالبا

ّ
الجمانت ًٓل

نت التي مً اإلاُغوع ؤن ًيخمي بلحها ألاَغاص، َهىضما ًدبو الُغص حمانت مهُىت ماًيخمىن بلحها، والج

ُاتها.  ًخدخم نلُه اجبام ؾلٖى

اث، ؤي هٓل اإلاهلىماث نً  :كادة الرأي  - ث ُّ ٔ الطىج ج للؿلهت ؤو الخضمت نً ؾٍغ وهظا ٌهني الترٍو

ىخج للمؿتهلٚ ؤو مً اإلاؿتهلٚ إلاؿتهلٚ آزغ مً زالٛ وؾُلت اجطالُت، الخضماث والؿلو مً اإلا

وججضع ؤلاشاعة بلى غغوعة اهخٓاٛ هظه اإلاهلىماث بضعحت نالُت مً اإلاطضاُْت والضْت، وطلٚ 

ىم في صاثغة زضام اإلاؿتهلٚ، ومً ألامثلت نلى ْاصة الغؤي في الؿلو ألاؾباء الظًً  لخجّىب الْى

ت واإلاهّض   اث الؿبُت.ٌؿّىْىن ألاصٍو
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 العوامل الداخلّيت املطلب الثاوي:

افع -7 ت جمّحز بحن الُغص وآلزغ، وبىاًء نلى هظه الضواَو ًخّم جدضًض : الدو ُّ هي نباعة نً ؤمىع صازل

ىت، ٖما ؤّجها جبّحن صعحت الزخالٍ في شغاء الؿلو بحن ألاَغاص.  ُّ جىحهاث الُغص لشغاء ؾلهت ؤو زضمت مه

وهى نباعة نً الاهؿباناث الظهىُت بحن ؤلاَغاص وطلٚ نىضما ًٓىم بخُؿحر وجىكُم مازغاث  :نإلدران -2

 مهُىت، ٖما ؤّن ؤلاصعإ هى ؤخض ؤؾباب الخُ٘حر. 

هني الخطٛى نلى اإلاهلىماث والخبراث وطلٚ مً زالٛ اإلاغوع في الهضًض مً اإلاىاِْ،  :الخعليم-3 َو

 ما ٌشتري الخضماث والؿلو
ً
 مً زبرجه َحها.  َاإلوؿان يالبا

ت. باإلغاَت بلى  ُّ  الهىامل والانخباعاث الصخط

 املبحث الثالث: كرار الشراء

 الهضٍ الظي حؿعى اإلاىكمت بلى جدُٓٓه مً زالٛ صعاؾت ؾلٕى اإلاؿتهلٚ.ًمثل ْغاع الشغاء 

ٌ املطلب ألا    ائير مرالل اجخاذ اللرار الش: و

اإلاهام الطهبت واإلاهٓضة التي جىاحه بصاعة اإلاىكمت وإصاعة  حهض نملُت اجساط نملُت اجساط الٓغاع الشغاجي مً

ٔ بشٙل زاص ٗىجها جخم نبر الهضًض مً اإلاغاخل والتي هلخطها َُما ًلي:  الدؿٍى

 (:الحاحت) تالشعور باملشيل -7

جبضؤ نملُت اجساط الٓغاع بالخهٍغ نلى اإلاشٙلت. و جكهغ اإلاشٙلت بطا وحض هىإ َّغ بحن الخالت الخالُت و 

لخالت اإلاغيىبت َِشهغ اإلاؿتهلٚ بداحت مهُىت ًغيب في بشبانها و في هظه اإلاغخلت ًخإزغ اإلاؿتهلٚ ا

ٔ صوع في ازخُاع هظه الخاحاث بلى خحز الىحىص مً  باإلاازغاث الضازلُت و الخاعحُت و ًلهب عحل الدؿٍى

هه للمازغاث التي ًخهغع لها اإلاؿتهلٚ و ًخم طلٚ باؾخسضام  الجهىص وألاوشؿت زالٛ جإزحره و جؿَى

جُت  ....(ا)إلنالن، جيشُـ اإلابُهاث، ؾّغ الهغع في مخاحغ الخجؼثت الترٍو

 :البحث عً املعلوماث-2

 بهض ؤن ًخهٍغ اإلاؿتهلٚ نلى خاحخه ًٓىم بجمو ؤو البدث نً اإلاهلىماث مً ؤحل جدضًض الؿلو

 مً اإلاطاصع املخخلُت.والخضماث التي جدىاؾب مو خاحاجه و عيباجه 
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غ هظه اإلاطاصع  - اإلاطاصع الصخطُت: و حشمل الهاثلت، ألاضضْاء، الجحران، و ألاْاعب. و يالبا ما جَى

 .للمؿتهلٚ ٖما مً اإلاهلىماث الهامت. لثٓت اإلاؿتهلٚ َحها

ت: و حشمل ؤلانالهاث، عحاٛ البُو، و اإلاىػنحن باإلغاَت بلى ؾّغ الهغع - و الدؿهحر و  اإلاطاصع الخجاٍع

 .خت للمؿتهلٚ و بضون ؤي مجهىصاث للبدثهظه اإلاطاصع مخا

اإلاهلىماث هامت  اإلاطاصع الهامت: و حشمل املجالث و الجغاثض و اإلآاالث و اليشغاث الخٙىمُت و حهخبر هظه -

للمؿتهلٚ هكغا ألن مطاصعها حهخبر مطضاُْت و طاث وحهت خُُٓٓت بل و حهبر يالبا نً عؤي مىغىعي 

 .بهُضا نً ؤي جدحز ؤو جؿٍغ

ً و اإلا - بُت: جمثل هظه اإلاطاصع اؾخسضاماث اإلاىخىج و ازخُاعه بىاؾؿت اإلاؿتهلٚ ؤو آلازٍغ طاصع الخجٍغ

 جسخلِ هظه اإلاطاصع مً خُث ألاهمُت و الخإزحر بازخالٍ ؾبُهت اإلاىخىج و زطاثظ اإلاؿتهلٚ. و بطُت

ت و ؤٖثرها ضضْا و َهالُت هي   .اإلاطاصع الصخطُتنامت َةن ؤٖثر اإلاطاصع اهدشاعا هي اإلاطاصع الخجاٍع

و حهخمض هظه اإلاغخلت نلى مضي ُْام اإلاؿتهلٚ بجمو اإلاهلىماث الٙاملت والصخُدت نً  جلييم البدائل: 3-

 البضاثل املخخلُت التي ًمً٘ الازخُاع مً بُجها. 

اث  :كرار الشراء 4- ً مجمىنت مً الخُػُالث ؤو ألاولٍى بن نملُت جُُٓم البضاثل جٓىص اإلاؿتهلٚ بلى جٍٙى

مً بحن هظه البضاثل. و ْبل اجساط ْغاع الشغاء بهؼ الهىامل التي جخضزل و جخىؾـ بحن الىُت للشغاء و 

ت ؤو  اجساط الٓغاع الُهلي مثل اججاهاث و اهؿباناث اإلاؿتهلٚ هدى بهؼ ألاؾماء و الهالماث الخجاٍع

و ألاضضْاء باإلغاَت بلى  اإلاىخجحن لها. ْض ججهله ًُػل مىخج مهحن نلى يحره، ٖظلٚ آعاء ؤَغاص الهاثلت

الهىامل الاْخطاصًت و التي جخهلٔ بالضزل اإلاخاح للمؿتهلٚ و الؿهغ و حؿهُالث الضَو للخطٛى نلى 

 ...اإلاىخج

ٔ الخ٘غاع ؤلانالمي،بغامج  ٔ بالخإزحر في ؾلٕى اإلاؿتهلٚ الجساط ْغاع الشغاء نً ؾٍغ هىا ًٓىم عحل الدؿٍى

ب نماٛ البُو  .و جدُحزهم للخدضر نً اإلاىخج بشٙل بًجابي جيشُـ اإلابُهاث، و جضٍع

غ هُت الشغاء لضي اإلاؿتهلٚ ال حهني بالػغوعة بْضام اإلاؿتهلٚ نلى جىُُظ الٓغاعو   الجضًغ بالظٖغ ؤن جَى

ِ نلى بصعإ اإلاؿتهلٚ إلآضاع املخاؾغة التي جىؿىي نلحها نملُت الشغاء. َٙلما ػاص ْضع  الشغاجي َهظا ًخْى

لشغاء، صَو طلٚ باإلاؿتهلٚ بلى جإحُل ؤو حهضًل ْغاع الشغاء بلى ؤن ًٓىم بخجمُو املخاؾغة غمً نملُت ا

 .اإلاهلىماث الٙاَُت التي جؿمئىه و جٓلل مً شهىعه بالٓلٔ
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ال جيخهي نملُت الشغاء بالٓغاع الشغاجي، و لً٘ جمخض لدشمل شهىع ما بهض  :صلون ما بعد الشراء 5-

مضي مالثمت اإلاىخىج إلشبام خاحاجه و جدُٓٔ هضَه َةطا شهغ  اإلاؿتهلٚ مً نضمه و الشغاء مً خُث عغا

اإلاؿتهلٚ بهضم الغغا ألهه لم ًدؿً ازخُاع اإلاىخىج الظي ًالءم اخخُاحاجه مً شإهه ؤن ٌشٙل اججاه ؾلبي 

هدىه مؿخٓبال و ال ًٓبل نلى شغاءه و باله٘ـ بطا شهغ اإلاؿتهلٚ بإهه ازخاع ؤخؿً مىخىج مهغوع 

هاجه و ؤشبو خاحاجه َةن هظا ؤلاخؿاؽ ؤلاًجابي ًسؼن في طاٖغة ؤمامه. و ؤن ؤصاء  اإلاىخىج ًدىاؾب مو جْى

ؿخسضم في الشغاء مؿخٓبال و ًمخض طلٚ للخإزحر نلى ناثلخه و ؤضضْاثه و بظلٚ ًطل اإلاؿتهلٚ  اإلاؿتهلٚ َو

 بلى مؿخىي الغغا.
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 ثامًالفصل ال

 حضويم الخدماث
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 جمهيد:

   ٔ نلى جٓضًم مىخجاث مً ؾٍغ  اإلااؾؿاث بلى اإلاؿتهل٘حن بدُث جلبي خاحاتهم ٌهخمض مُهىم الدؿٍى

وعيباتهم، بال ؤن هظه اإلاىخجاث ْض جٙىن ملمىؾت مخمثلت في الؿلو، ؤو يحر ملمىؾت ممثلت في الخضماث 

اإلآضمت، التي ْض جٙىن مغجبؿت بؿلهت ماصًت مهُىت ٖسضماث ما بهض البُو للؿُاعاث مثال، ؤو جٙىن زضمت 

 دػت جماما، مثل زضماث الىٓل، الصخت ، الخهلُم،...بلخ. م

ٔ الؿلو، بانخباع ؤن للخضماث زطاثظ وؾّغ بهخاج وؾّغ  ٔ الخضماث ًسخلِ نً حؿٍى و هجض بإن حؿٍى

ٔ الؿلو اإلااصًت  جىضُل جسخلِ نً جلٚ اإلاهخمضة في حؿٍى

: ماهيت  الخدماث  املبحث ألاٌو

ذ الخضماث جؿىعا ملخىقا في الْى     ضم الاْخطاصي وحًحر ؤهماؽ الخُاةذ الخالي، وهظا عاحو بلى الخٓنَغ

ٔ الخضماث والظي  ٗان ؤٖثر ؾغنت في البلضان اإلاخٓضمت، مما حهل الباخثحن ٌهحرون اهخماما لدؿٍى

 .واإلاشاٗل اإلاخهلٓت به

: حعريف الخدمت  املطلب ألاٌو

ها  ؾٍغ آزغ، وجٙىن في ألاؾاؽ يحر  : " وشاؽ ؤو مىُهت ًٓضمها ؾٍغ بلى2004هوجلر وآرمضترووغ نَغ

ملمىؾت ؤو يحر مدؿىؾت، وال ًترجب نلحها ؤًت ملُ٘ت، َخٓضًم الخضمت ْض ًٙىن مغجبؿا بمىخج ماصي ؤو ال 

 ًٙىن."

ت بالخىاؽ، ْاثمت بدض طاتها،  2004َٓض نٍغ الخضمت ؾىت  لوفلونؤما  نلى ؤجها نباعة نً مىُهت مضٖع

، وال ًترجب نلحها ملُ٘ت وهي في الًالب يحر مدؿىؾت."بص ئ ماصي وجٙىن ْابلت لل ؤو مخإضلت  خضاٛو

ت للماؾؿت الخضمُت والتي حؿتهضٍ جٓضًم  وفي حهٍغِ آزغ للخضمت : الخضماث هي املخغحاث الػغوٍع

 مىاَو يحر مدؿىؾت ًخؿلو بلحها اإلاؿخُُضون." 

 املطلب الثاوي: خصائص الخدماث

ٖما ًلي:جخمحز الخضمت بسطاثظ مخمحزة نً الؿلهت وهي   

 بمهن  ؤهه لِـ للخضمت وحىص ماصي. الالملموصيت: -1
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ؤي وحىص نالْت بحن مٓضم الخضمت واإلاؿخُُض مجها، ًَالبا ما ًخؿلب ألامغ خػىع  الخالزميت: -2

 اإلاؿخُُض مً نىض جٓضًمها، َةهخاج واؾتهالٕ الخضمت جدضزان في آن واخض.

في جٓضًم الخضمت بؿبب الازخالٍ : جخمحز الخضماث بهضم الخجاوـ ؤو الخباًً عدم الخجاوط -3

 في ؤؾلىب ؤو ُٖاءة ؤو مهاعة مؼوصها، ومٙان وػمان جٓضًمها.

جخهغع الخضماث للؼواٛ بمجغص الاهتهاء مً جٓضًمها مً ْبل مٓضمى الخضماث  السواليت: -4

 والاؾخُاصة مجها مً ؾٍغ الهمالء ؤو اإلاؿخُُضًً.

 ممحزة للخضماث نلى ن٘ـ الؿلو اإلااصًت.بن نضم اهخٓاٛ اإلالُ٘ت ًمثل زاضُت  :عدم امللىيت -5

 املطلب الثالث: أبعاد الخدمت

 جخمثل ؤبهاص الخضمت َُما ًلي:

الجىهغ ٌشحر بلى الُاثضة ألاؾاؾُت التي ًغيب اإلاؿخُُض بالخطٛى نلحها مً  الخدمت الجوهر: -1

 الخضمت.

هي نباعة نً الخضماث الضانمت للجىهغ للخطٛى نلى زضمت مخٙاملت  الخدماث الخىميليت: -2

 وعاُْت.

ؼ الؼهغة  ض جم حشبُه ؤبهاص الخضمت بؼهغة ؤؾلٔ نلحها حؿمُت ػهغة الخضمت بدُث ٌشٙل الجىهغ مٖغ ْو

 والخضماث الخ٘مُلُت بخالث الؼهغة.

 املبحث الثاوي: ماهيت الدضويم الخدمي

:  حعريف الدضويم الخدمي املطلب ألاٌو

  ٔ ُ٘ت للدؿٍى ٔ الخضمي1960حهٍغ الجمهُت ألامٍغ ؤصاء ؤوشؿت ألانماٛ التي جسخظ  :" نلى ؤهه الدؿٍى

 باوؿُاب الؿلو والخضماث مً اإلاىخج بلى اإلاؿتهلٚ ؤو اإلاؿخسضم"

ه  هحر نلى ؤهه " هكام ٖلي لخٙامل ؤوشؿت ألانماٛ اإلاطممت لخسؿُـ وحؿ 1971ؾىت  صخاهخون ٖما نَغ

و الخضماث اإلاشبهت لغيباث اإلاؿتهل٘حن الخالُحن" ج وجىَػ  .وجغٍو
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 املطلب الثاوي: خصائص الدضويم الخدمي

ٔ الخضمي وهظا عاحو الزخالٍ الخطاثظ اإلامحزة لٙل زضمت ومً هظه  هىإ نضة زطاثظ للدؿٍى

 :الخطاثظ هجض

َُما بُجهم، ٖما ؤجها ججمو بحن الهىاضغ : وهي نالْت الؼبىن باإلااؾؿت، ونالْت الهمالء إهخاحيت الخدمت -أ

 .اإلااصًت والبشٍغت

: ًطهب في الىاْو جؿبُٔ ألاَٙاع الجضًضة في صعوبت جطبيم ألافيار الجدًدة في ميدان الخدماث -ب

الخضماث ألن طلٚ ًخؿلب جٙالُِ باهػت باإلغاَت بلى غغوعة حًحر ؾلٕى وطهىُاث اإلاؿخسضمحن  مُضان

 .مو الهمالء لٙي ًبٓى ؤلابضام وؾُلت إلاىاحهت اإلاىاَؿحن الظًً لهم نالْت مباشغة

للمؿخسضمحن في اؾخٓباٛ الؼباثً صوع ٖبحر وطلٚ في حىصة  :أهميت املضخخدمين في اصخلباٌ السبائً -ج

ً نماٛ اإلااؾؿت  ٔ الضازلي والظي حهخم بخٍٙى وهىنُت الخضمت اإلآضمت للهمالء، وهظا ٌهخمض نلى الدؿٍى

 .بإهمُت وإعغاء الهمُلوحهلهم ًدؿىن 

خهلٔ بطهىبت الالتزام بالىنىص نىضما وهلم ؤن لِـ في وؾهىا غمان هىنُت  :صعوبت الاجصاٌ -د ٍو

 .الخضمت في ؤًت لخكت

ٔ ؾغنت ألاصاء ؤو ازخُاع  :الخمييز بين خدماث املىافضين -و ًمً٘ للماؾؿت الخضمُت الخمُحز نً ؾٍغ

الهمالء لً٘ يالبا ما حشٙى اإلااؾؿت الخضمُت مً ضهىبت جمُحز  الهالمت التي حهؿي ضىعة مهُىت في جؿىع 

 .زضمتها نً زضماث اإلاىاَؿحن مما ًجهلها نغغت إلاشٙل الخٓلُض

 أهواع الدضويم الخدمي والعوامل املؤزرة في املبحث الثالث: 

:  أهواع الدضويم الخدمي املطلب ألاٌو

ٔ الخض  اث:مَُما ًلي بهؼ ؤهىام حؿٍى

 :الخدماث املصرفيتحضويم  -والأ

ٔ اإلاطغفي " بإهه بشبام  مً٘ حهٍغِ الدؿٍى ٔ اإلاطغفي مً الىقاثِ الهامت بالبىٕى الُىم، ٍو ٌهخبر الدؿٍى

ذ واإلاٙان، والدجم والىىم والخٙلُت  ُت في الْى ٔ جىضُل الخضماث اإلاطَغ خاحاث الهمالء نً ؾٍغ

ٔ ْبٛى وصاجو وإنؿاء الٓغوع والؿل ٓي اإلاىاؾبت نً ؾٍغ ِ وجدُٓٔ الاثخمان والاؾدثماع مً الدؿٍى
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ٓي َهاٛ "، ولٓض جؿىع مُهىم  ج حؿٍى ٓي مخٙامل ًغاعي ؤهضاٍ الهمالء والبىٚ في قل مٍؼ زالٛ هكام حؿٍى

ُٓت، ٖما حهخم خالُا بالهمُل اإلاطغفي عيبت في  ج والاجطاالث الدؿٍى ٔ اإلاطغفي بلى الاهخمام بالترٍو الدؿٍى

 .جدُٓٔ ؤهضاٍ البىٚ

 :ث الطيرانحضويم خدما -ب

ٗاث  حهخبر مً اإلاىغىناث الهامت حضا الُىم هكغا للخؿاثغ اإلاتراٖمت واإلاؿخمغة التي جىاحهها يالبُت شغ

الؿحران الهاإلاُت، َلٓض ػاصث هظه ألاهمُت بؿبب ْضعتها نلى الخًلب نلى الخؿاعة وجدُٓٔ ألاعباح هكغا 

بر حجم الاؾدثماعا ٗاث الؿحران ٖو ٔ الؿحراوي ٌهني  .ث بهالتزاًض هُٙل الخٙالُِ بشغ ٖما ؤن جدُٓٔ الدؿٍى

 .الاهخمام بالضْت والخضمت والجىصة والؿهغ، والثٓت وألامان والغاخت

 :حضويم الخدماث الصحيت -ج

حز نلى اإلاٍغؼ، لظلٚ ًجب  حز نلى الخضمت بلى التٖر ٔ الخضماث الصخُت مً التٖر جؿىع مُهىم حؿٍى

ٓت لخٓؿُم الؿى  ّ ملجمىناث خؿب اإلاغع، الؿً، الجيـ، اإلاهىت، الضزل جطيُِ اإلاغض   وازخُاع ؾٍغ

ُٓت املخُؿت للخهٍغ نلى ألامغاع وؤؾبابها  والخالت الاحخمانُت، وتهخم اإلاؿدشُُاث بخدلُل البِئت الدؿٍى

ج  وجٓىم ؤًػا بةنضاص صعاؾاث وبدىر نً اإلاغع والخضماث وؾّغ الخىضُل وبدىر الضواء، وتهخم بالترٍو

 .دشُىللخهٍغِ بسضماث اإلاؿ

 العوامل املؤزرة في الدضويم الخدمي املطلب الثاوي:

ٗاآلحي  ٔ الخضماث   :ًمً٘ جدضًض الهىامل اإلاازغة في حؿٍى

 :املهام ألاصاصيت التي جواح  جلدًم الخدماث -والأ

 :هكغا لتزاًض اإلاىاَؿت بحن اإلااؾؿاث الخضمُت جىاحه هظه ألازحرة زالر مهام ؤؾاؾُت

 ٓطض بها هىنُت الخضمت اإلآضمت، وهي جدضص عغا اإلاؿتهلٚ ؤو نضم عغاه، : إدارة حودة الخدمت ٍو

 :وهىإ نضة مخًحراث لها نالْت بىىنُت وحىصة الخضمت اإلآضمت بلى اإلاؿتهل٘حن وهي

 ُْٔالثٓت: ْضعة اإلااؾؿت نلى بهجاػ الخضمت التي ونضث بخٓضًمها للمؿتهلٚ بشٙل ص. 

  ضعة  .اإلاىقُحن في اإلااؾؿت نلى جٓضًم الخضمت اإلاىاؾبت لهمالاؾخجابت: وهي عيبت واؾخهضاص ْو
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  ضعتهم ومً طلٚ ػعم الثٓت بُجهم ت وخؿً الػُاَت للمىقُحن ْو الثٓت اإلاباصلت: وحهىص بلى اإلاهَغ

 وبحن مؿتهلٙي الخضمت

  حز الخضمت نلى ؤؾاؽ َغصي مً زالٛ خاحاث اإلاؿتهل٘حن، ونلُه الهىاًت: وحهىص بلى الغناًت وجٖغ

ُض ٌؿخيخج الىىنُت والجىصة اإلآضمت مً زالٛ ألاَغاص واإلاٙان واإلاهضاث وإصاعة َةن اإلاؿخُ

 ...الاجطاٛ

 :ى الخضماث يالبا مً ضهىبت جمُحز زضماتهم نً زضماث مىاَؿحهم  إدارة الخميز ٌشٙى مؿْى

ٗاث الخضماث ؤن جلجإ بلى زالر ؾّغ لخمحز بًطاٛ زضماتها بلى اإلاؿخسضمحن وهي: مً  مً٘ لشغ ٍو

ٔ ؤشخاص لهم الٓضعة نلى الاجطاٛ زالٛ  الىاؽ،مً زالٛ الؿبُهت، مً زالٛ الهمل نً ؾٍغ

 .بالهمالء بشٙل ًمحزهم نلى مىاَؿحهم

 :اصة بهخاحُتها، وبهظا الطضص َةن  إدارة نإلهخاحيت ٗاث الخضمت جدذ غًـ ٖبحر لٍؼ جٓو شغ

دؿحن بهخاحُت الخٙالُِ جتزاًض بؿبب الخطاثظ اإلامحزة للخضمت، وهىإ بهؼ ألاؾالُب لخ

 :الخضمت

 حهل مىُظي الخضماث ٌهملىن بجض ؤو مثابغة ؤٖثر. 

 اصة ٖمُت الخضمت مً زالٛ الخىاٛػ نً بهؼ الىىنُت  .ٍػ

 جطمُم زضمت طاث جإزحر ٖبحر. 

 حن إلهخاج الخضمت  .بنؿاء مدُؼاث للهمالء اإلاشاٖع

الجىصة هي الضزٛى بلى الؿّى بن  الاخخالفاث ألاصاصيت بين الجودة والخميز في جلدًم الخدماث: -زاهيا

 ً والخمحز في الخضمت هى زمً الىجاح، ٖما ج٘مً هظه الازخالَاث ألاؾاؾُت بحن الجىصة والخمحز في نىطٍغ

 :هما

 :جخمحز مُاجُذ الجىصة في جٓضًم الخضمت بمىحب اإلاىاضُاث واإلاهاًحر ؤما  مفاجيح الجودة والخميز

الخمحز َُساؾب عغا الهمالء مً زالٛ الخُانل مههم وحها لىحه، مو الخؿلو بلى الىؾاثل التي 

سلٔ هظا الشهىع لضي الهمالء مً  ججهل الهمُل ٌشهغ بالخطىضُت في خطىله نلى الخضمت، ٍو

 :زالٛ

 اث الؿُبت ؤز  .ىاء جٓضًم الخضمت التي ال ًٓلضها اإلاىاَؿىن الخطَغ

 حهضًل مؿخىي الخضمت باالؾخُاصة مً اإلااشغاث اإلاإزىطة مً عصوص َهل الهمُل. 
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 :جخُاوث الجىصة نً الخمحز في الخإزحر نلى ؤصاء  هيفيت جأزير الجودة والخميز على أداء املؤصضاث

 :في ؤعبهت مجاالث هي اإلااؾؿت

 اث اإلاخاخت الخٙالُِ: الجىصة حهخمض ن لى جسُُؼ الخٙالُِ مً زالٛ الخضُْٔ بحن ألاْو

هت لضي الهمالء، ؤما الخمحز َىاصعا ما ًٓلل الخٙالُِ ألهه  لضي الهاملحن والاخخُاحاث اإلاخْى

 .يالبا ما ٌشٙل جٙالُِ مػاَت

  ض الجىصة نلى الخاحت ألن جٙىن اإلااؾؿت ؤَػل مً مىاَؿحها في : جٖا الخماًؼ في الؿّى

ض نلى جماًؼ اإلااؾؿت مً زالٛ حهل اإلاؿخُُض مجاٛ الضْ ت واللُاْت... ، ؤما الخمحز َُٖا

 .ٌشهغ بإهه ًخهامل بسطىضُت مو اإلااؾؿت

  و مؿخىي الخضمت: ًجب نلى الهاملحن الخهلم نلى ؤصاء واحباتهم ب الهاملحن بَغ جضٍع

ما بإؾالُب مدضصة لػمان الىضٛى بلى مهاًحر ؤنلى للخضمت والتي جدضصها الجىصة ؤ

 .الخمحز ًجهل الهامل مؿاوٛ نً بعغاء الهمُل

  ًج م ض الجىصة نلى الترٍو الاهخمام بمالخكاث اإلاؿخُُض مً خُث بصزاٛ الخدؿِىاث: جٖا

زالٛ الٙلمت اإلاصجهت للخهامل، والخإُٖض نلى ؤن اإلاىقِ ٌهٍغ صْاثٔ نملهً وهاصعا ما 

ٗا ٗاَُا بطا   .ن ًيشض الخمحزًدٓٔ في بعغاء اإلاؿخُُض، يحر ؤن طلٚ لم ٌهض 
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 :جمـهيـد

ذ الغاهً، ؤضبذ الشًل  في قل الكغٍو الضًىامُُ٘ت واإلاخًحرة التي جىاحه مىكماث ألانماٛ في الْى

الشايل إلصاعة ؤًت مىكمت هى ُُُٖت الاؾخسضام الِ٘ء للمىاعص املخضوصة وبما ٌؿانض نلى البٓاء و 

ُـئت اإلاىكمـاث الضازلُت والخـاعحُت ،ومو الىمـى اإلاػؿغص في  الاؾخمغاع، ؤي بما ًيسجم مو الخًحراث في ب

ؤنضاص اإلاىكمـاث وؤحجامها، واعجُام خضة اإلاىاَؿت َُما بُجها، بغػث الخاحت لئلصاعة الاؾتراجُجُت التي 

ث الىاحب اجبانها مً زالٛ وغو حهمل نلى اٖدشاٍ املجهٛى في نمل اإلاىكمت، وحهمل نلى عؾم اإلاؿاعا

  .الاؾتراجُجُاث وجىُُظها

ؼ في صوعه الاؾتراجُجي نلى ؤهضاٍ  ٔ بانخباعه خلٓت الىضل بحن اإلاىكمت والبِئت الخاعحُت، َهى ًٖغ والدؿٍى

ُٓت الاؾتراجُجُت وجدُٓٓها، خُث ٌؿاهم في  الهمل في الؿّى خُث ٌهخبر وؾُلت بصعإ لؤلهضاٍ الدؿٍى

ت هٓاؽ ْىتها وا ، ٖما ؤهه ًمً٘ اإلاىكمت مً مهَغ ظا ٖشِ الُغص وجدلُل الؿّى ؼها، ٖو لهمل نلى حهٍؼ

هٓاؽ الػهِ إلاهالجتها وجدؿُجها، وهظا ما ٌؿانض اإلاىكمت نلى الخهٍغ نلى الاؾتراجُجُت اإلاىاؾبت التي 

ِ الاؾتراجُجي نلى مؿخىي اإلاىكمت، جخىحه الجهىص هدى جىلُض  ؾدىؿلٔ مجها، َبهض الاهتهاء مً جدلُل اإلاْى

ى مؿخىي اإلاىكمت زم ازخُاع ؤَػلها في غىء اإلاخًحراث مجمىنت مً البضاثل ؤلاؾتراجُجُت اإلام٘ىت نل

ٔ َ٘غا ونمال،   .الٓاثمت ـــٍى ــ ــُت نلى ضهُض الدؿــ ــ ـــــت لئلصاعة ؤلاؾتراجُجــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ٔ الاؾتراجُجي ٌهخبر مماعؾـ َالدؿٍى

لؿُت جخبىاها ؤلاصاعة الهلُا للمىكمت، مً ؤحل الىضٛى بلى ؤَػل البضاثل ؤلا  ؾتراجُجُت وجؿبُٓها خت  َو

 . لىمى والبٓاءجىاحه اإلاىاَؿت الشغؾت، وجدٓٔ ؤهضاٍ ا

: ماهيت الدضويم الاصتراجيجي  املبحث ألاٌو

ل خُث ٌهخبر وؾُلت  ٔ في صوعه الاؾتراجُجي نلى ؤهضاٍ الهمل في الؿّى  نلى اإلاضي الؿٍى ؼ الدؿٍى ًٖغ

غ بصعإ لخلٚ ألاهضاٍ وجدُٓٓها، وهظا الص يء مسخلِ جمام ُٓت التي جخهامل مو جؿٍى ا نً ؤلاصاعة الدؿٍى

 وجىُُظ وجىحُه البرامج لخدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاهىُت.

 :  حعريف الدضويم الاصتراجيجي املطلب الاٌو

 ٌ ؼ نلى الىؾاثل التي حؿخؿُو بىاؾؿتها  الخعريف الاو ٔ الاؾتراجُجي "هى اليشاؽ الظي ًٖغ :بن الدؿٍى

اإلاىكمت جمُحز هُؿها بشٙل َهاٛ نً مىاَؿحها و الاؾخُاصة مً هٓاؽ ْىتها اإلاخمحزة لخٓضًم ُْمت ؤَػل 

  ."للمؿتهلٚ
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حز نلى ازخُاع اإلاىخىحاث الصخُدت في ألاؾىاّ  الثاوي الخعريف ٔ الاؾتراجُجي هى التٖر :"الدؿٍى

  ."الصخُدت

لت ألاحل لخىمُت  الخعريف الثالثؤما  ٔ ؤلاؾتراجُجي نلى ؤهه " زؿت ؾٍى إلؾمانُل الؿُض َُهٍغ الدؿٍى

ٓي الظي ٌؿانض نلى جدُٓٔ ؤهضاٍ اإلاىكمت مً زالٛ بشبام خاحاث الؿّى ا ج الدؿٍى  . "إلاؿتهضٍاإلاٍؼ

 الدضويم الاصتراجيجي مثلث املطلب الثاوي:  

ٔ الاؾتراجُجي ًخٙىن مً زالزت نىامل جخُانل َُما بُجها وهي ) واإلاهبر نجها بالهالْت  (3c'sٖما ؤن الدؿٍى

 :الثالزُت في الشٙل الخالي

 (: مثلث الدضويم الاصتراجيجي2الشيل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

محمود حاصم  الصميدعي ، اصتراجيجياث الدضويم: مدخل همي و جحليلي"، دار الحامد املصدر: 

 733، ص 2114لليشر و الخوزيع ، عمان ، 

ت لخمُحز  اؾتراجُجُتبطن ًجب ؤن حهٍغ  ٔ بلًت هظه الهىاضغ الثالر الغثِؿُت ٖمهاصلت مً الشٖغ الدؿٍى

هُؿها بشٙل بًجابي نً مىاَؿحها ، باؾخسضام هٓاؽ ْىتها لخلبُت اخخُاحاث الؼبىن بشٙل ؤَػل في 

 .مدُـ بص يء مهحن

ٔ الٓغاعاث الثالزت (3c’sوانخماصا نلى هٓاؽ )    :الخالُت ؤلاؾتراجُجُت ًخؿلب حشُ٘ل بؾتراجُجُت الدؿٍى

 المستهلك

 المؤسسة

 المنافسة
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 (ؤي جدضًض الؿّى )زطاثظ حؼء مىه ؤو ؤٖثر ميان الخىافط: -

 (: ؤي وؾُلت الخىاَـ )مثل جٓضًغ مىخج حضًض لخلبُت خاحاث الؼبىن هيفيت الخىافط-

ّ وكذ الخىافط - ُذ الضزٛى في الؿى  .: ؤي بخْى

 مضخوياث الدضويم الاصتراجيجي :الثاملطلب الث

ٔ جدخل ؤهمُت ٖبحرة في  ٔ الاؾتراجُجي غمً اهخماماث اإلاىكمت ٖٙل لظا َةن وقُُت الدؿٍى ًضزل الدؿٍى

اث ؤلاؾتراجُجُت و نلى الىدى  اإلاىكمت ، ٖما ؤن الٓغاعاث الخاضت بها اؾتراجُجُا جخىػم بدؿب مؿخٍى

  :الخالي

،  :املضخوى ألاٌو : إصتراجيجيت املىظمت ُت الؿّى ٗالخدلُل الخىاَس ي، خٖغ  ٔ وجٙىن مضزالث الدؿٍى

ُٓت نلى مؿخىي اإلاىكمت  الخدىالث البُئُت، ...بلخ، ؤؾاؾا لطُايت  .ؤلاؾتراجُجُت الدؿٍى

ٔ املضخوى الثاوي : إصتراجيجيت ولداث ألاعماٌ ىطب اهخمام الدؿٍى ٔ ٍو : صنم بؾتراجُجُت الدؿٍى

 .لخدُٓٔ اإلاحزة الخىاَؿت للمىكمت الاؾتراجُجي نلى اإلاىخىحاث اإلآضمت

ٔ نلى جدلُل الُغص وظيفت الدضويم وئدارة املضخوى الثالث :إصتراجيجيت : ًىطب اهخمام بصاعة الدؿٍى

ٔ وإصاعة ألاوشؿت ويحرها  .وجسؿُـ بغامج الدؿٍى

ىطب الاهخمام هدى زؿـ نىاضغ  املضخوى الرابع :)اصتراججيت الشعب الخابعت إلدارة الدضويم(: ٍو

ٓي وجُغناتها وبغامج الهمل الُىمُت...بلخا ج الدؿٍى  .إلاٍؼ

 أهميت الدضويم الاصتراجيجي وأهداف املبحث الثاوي: 

 :  الدضويم الاصتراجيجي أهميتاملطلب ألاٌو

ٓي ؤلاؾتراجُجي الُهاٛ خطٛى اإلاىكمت نلى الهضًض مً اإلاؼاًا و   ًترجب نلى بنضاص الخسؿُـ الدؿٍى

  :الُىاثض جظٖغ ؤهمها في

مؿانضة اإلايشإة نلى الخهٍغ نلى البِئت التي حهمل َحها و ال٘شِ نً الُغص البضاًت اإلاخاخت ؤمامها، و    -

 .الُٓىص و التهضًضاث التي جازغ نلى نملها

 .جدُٓٔ الخىاػن بحن اإلايشإة و البِئت التي حهمل َحها - 
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ي اإلااض ي و الخاغغ و مؿانضة اإلايشإة نلى جدضًض و جدلُل زطاثظ الؿّى الظي حهمل َُه ف  -

 .اإلاؿخٓبل

ُٓت املخخمل خضوثها، مما  -  ٔ نلى الخيبا باإلاؿخٓبل و ال٘شِ نً اإلاش٘الث الدؿٍى مؿانضة عحاٛ الدؿٍى

 .ًدُذ الُغضت لالؾخهضاص إلاىاحهتها

ٔ نلى الخهٍغ نلى آلازاع اإلاؿخٓبلُت لٓغاعاتهم الخالُت  -  .مؿانضة عحاٛ الدؿٍى

 .دضًض و جدلُل مىاؾً الٓىة و الػهِ في اإلايشإة باإلآاعهت بمىاَؿحهامؿانضة ؤلاصاعة نلى ج   -

ُٓت و ازخُاع ؤؾؿها و جدضًض ؤهضاٍ ؤٖثر   - مؿانضة اإلايشإة نلى ُْاؽ و جدلُل و جُُٓم الُغص الدؿٍى

 .واْهُت

ٔ مً حهت، و بُجها و بحن ؤوشؿت و نملُاث  -  جدُٓٔ الخٙامل و الترابـ بحن ؤوشؿت و نملُاث الدؿٍى

 .اإلايشإة مً حهت ؤزغي 

غ وخضاث ألانماٛ ؾِئت ألاصاء  - ٔ و الخسلظ مً ؤو جؿٍى ابت نلى ؤوشؿت الدؿٍى  .حؿهُل مهمت الْغ

 الدضويم الاصتراجيجي أهدافاملطلب الثاوي: 

ٔ ؤلاؾتراجُجي تهضٍ بلى جدُٓٔ ألاهضاٍ آلاجُت  ٔ التي ًؿبٓها الدؿٍى   :بن بؾتراجُجُاث الدؿٍى

 الؿعي بلى جدُٓٔ ألاهضاٍ الهامت للمىكمت وألاهضاٍ الخاضت بىخضاث ألانماٛ ؤلاؾتراجُجُت.  

 ُٓت الجضًضة هم خاحاث اإلاؿتهل٘حن ؤو اٖدشاٍ الُغص الدؿٍى   .ؤلاؾهام في الخهٍغ نلى َو

  ُٓت لها بلى َغص حؿٍى ؤلاؾهام في جدضًض ماهُت الخاحاث طاث الؿبُهت الخاضت والتي ًمً٘ جدٍى

 .مغبدت

  الؿعي لخدُٓٔ الخىاػن بحن خاحاث الؿّى وبحن بمٙاهُاث اإلاىكمت ومً زم جدُٓٔ اإلاحزة

  .الخىاَؿُت للمىكمت
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 مخغيراث الدضويم الاصتراجيجي املبحث الثالث:

ٔ في قل مجمىنت مً اإلاخًحراث، صازل خضوص اإلاىكمت والبهؼ آلازغ زاعحها وجىٓؿم  ٌهمل مضًغ الدؿٍى

 :بلى

جمثل اإلاخًحراث التي ًمً٘ الخد٘م َحها بضعحت ٖبحرة، وجدضًض البضاثل الالػمت  داخليت:مخغيراث  -أوال

ٓي اإلاخمثلت في اإلاىخج، الؿهغ،  ج الدؿٍى ُٓت وجخمثل هظه اإلاخًحراث في نىاضغ اإلاٍؼ لخىُُظ الخؿت الدؿٍى

اجي ج، ألاَغاص، اإلاٙان، الهملُاث واملخُـ الٍُؼ  .الترٍو

ٔ، ونلُه ؤن  وهي مخغيراث خارحيت: -زاهيا مجمىنت مً اإلاخًحراث التي حهمل زاعج هؿاّ جد٘م عحل الدؿٍى

اجه واؾتراجُجُاجه خؿب اججاه هظه اإلاخًحراث، ومً بحن هظه اإلاخًحراث ُِ٘ جطَغ  :ًالثم ٍو

 :ٓي زلٔ الؿلب نلى ؾلهت ؤو زضمت مهُىت خُث ؤن خاحاث  الطلب ال ًمً٘ لليشاؽ الدؿٍى

ل الؿلب الٙامً بلى وعيباث اإلاؿتهل٘حن هي مطضع الؿ ٔ في مداولت جدٍى لب. وجمثل صوع الدؿٍى

ٔ جٓضًم مىخجاث حشبو خاحاث اإلاؿتهلٚ  .قاهغ، والؿلب املخخمل بلى ؾلب َهلي نً ؾٍغ

ٔ صعاؾت هظه الاججاهاث وحهضًل  وألن اججاهاث الؿلب في حًحر مؿخمغ ًجب نلى مضًغ الدؿٍى

غ والخدؿحن اإلاؿخمغ في حىصة اإلاىخجاثالاؾتراجُجُاث للخإْلم مو الؿلب الجضًض، مً زال   .ٛ الخؿٍى

 :وؤؾالُب وغهه  املىافضت ٔ هت ؤزغ ٖبحر في نمل مضًغ الدؿٍى بن للمىاَؿت الخالُت ؤو اإلاخْى

اث اإلاىاَؿحن جازغ نلى الىغو الخىاَس ي للمىكمت وجضَهها بلى  للخؿـ الاؾتراجُجُت، َخطَغ

 .حًُحر اؾتراجُجُاتها إلاىاحهت ألاوغام الجضًضة

 :جلهب اإلاغخلت التي جمغ بها الضولت مً عواج ؤو ٖؿاص اْخطاصي صوعا هاما في  الخغيراث الاكخصادًت

جدضًض اإلاؿاع الاؾتراجُجي ألي مىكمت. َال٘ؿاص الاْخطاصي ًػو ُْىص نلى ال٘ثحر مً الخؿـ 

ُٓت َخلجإ اإلاىكماث بلى جبني ؾُاؾت الخبؿُـ في اإلاىخجاث والاْخطاع ن لى زؿىؽ والبرامج الدؿٍى

مىخجاث مدضوصة وجدضًض ؤؾهاع جدىاؾب مو الٓىة الشغاثُت للمؿتهل٘حن بِىما في خالت الغواج 

جٙىن اإلاىكمت خغة في جدضًض ألاؾهاع وجٓضًم مىخجاث حضًضة ومىذ خىاَؼ ٖبحرة لغحاٛ البُو 

 .واإلاىػنحن

 :و اإلاخاخت وؾُاؾت الىؾؿاء والٓىة  هييل الخوزيع ًازغ هظا الهىطغ مً خُث ؤؾالُب الخىَػ

و في بنضاص الاؾتراجُجُاث في الجىاهب الخالُت ازغ هُٙل الخىَػ ، ٍو  :اليؿبُت لهُٙل الؿّى
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 و اإلاىاؾبت ومضي ْضعتها نلى جطٍغِ اإلاىخج  .جىاَغ ؤو نضم جىاَغ ميشأث الخىَػ

 خُث ْضعتهم نلى َغع ؾُؿغتهم وشغوؾهم نلى اإلاىخجحنالٓىة اليؿبُت للىؾؿاء في الؿّى م ً. 

 و  .الاججاهاث الخالُت واإلاؿخٓبلُت نلى ميشأث الخىَػ

 جُت  .ؾُاؾاث الىؾؿاء الؿاثضة َُما ًخهلٔ بهامش الغبذ وؾّغ ؤلانالن واإلاؿانضاث الترٍو

  والخجاعة في الضولت، نً الضوع الخٙىمي والٓىاهحن:  جلهب الخٙىماث صوعا هاما في جىكُم الاْخطاص

ؼصاص  ٔ عؾم الؿُاؾاث وإضضاع الٓىاهحن التي جػمً خماًت اإلاؿتهلٚ والاْخطاص الٓىمي، ٍو ؾٍغ

طلٚ الضوع زاضت في الضٛو الىامُت ْطض خماًت الاْخطاص الٓىمي وجدُٓٔ ؤهضاٍ الخىمُت، 

ٓي في َغع ُْىص الدؿهحر) خجلى الضوع الخٙىمي وجإزحره نلى اليشاؽ الدؿٍى الدؿهحر الجبري(  ٍو

ش الطالخُت  ...الخ، بغاَت بلى غغوعة ٖخابت البُاهاث الخاضت بخاٍع وعؾىم الاؾخحراص والجمإع

ٗالت الىخُضة في بهؼ الضٛو ويحرها  ُب، بغاَت بلى الٓىاهحن التي جىكم اجُاْاث الى والىػن والتٖر

غضا للبهؼ آلازغ  .مً الٓىاهحن التي جمثل ُْضا نلى بهؼ اإلاىكماث َو

 :الخإزحر نلحها،  الخياليف غير الدضويليت ٔ َهىإ بهؼ الخٙالُِ التي ال ٌؿخؿُو مضًغ الدؿٍى

ٗإؾهاع اإلاىاص ألاولُت التي ًٓضمها اإلاىعصون وجٙالُِ الهمالت اإلاغجبؿت بؿّى الهمل، جٙالُِ اإلاىاص 

ٔ في حؿهحر ا إلاىخجاث اإلاؿانضة ويحرها مً جٙالُِ ؤلاهخاج التي جازغ نلى ْضعة مضًغ الدؿٍى

  .وؾُاؾت الخىاَؼ وجٙالُِ ؤلانالن
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