
 التسويق:

التسويق هو أحد األنشطة الرئيسة واملهمة لكافة اهليئات سواء كانت رياضية أو غري رياضية , هو      

نشاط اقتصادي قديم ظهر بصورة سياسات تصميم وتنمية املنتجات واملوارد الالزمة لإلنتاج بصورة 

ية والتجارية يف بدأت فعالاًً الشركات الصناع 1917اعالنات ووسائل جذب وترويج املنتج , ويف عام 

ادراك أهمية التسويق بأشكاله املختلفة حيث ربطت النشاط التسويقي بنسب األرباح , وكلمة 

تسويق تأتي من كلمة سوق الذي يعين باملشرتين والبائعني وما يتم عرضه وطلبه من السلع 

سلع , , ويعترب التسويق نشاط مبدع لتحقيق أعلى نسب االرباح وأفضل مواصفات للوالبضائع 

 ويهدف التسويق أيضااًً إىل إشباع رغبات املستهلك عن طريق التبادل.

 :وتعين أن القوم  ااًًة التسويق لغةا مبعنى تسوق يتسوق تسوق تسوقمجاءت كل التسويق لغةا

 .باعوا واشرتوا

 ًًهو جمموعة من األنشطة اليت تتعلق بتدفق السلع واخلدمات من املنتج  :التسويق اصطالحاا

غباتهم وأذواقهم رتهلكني النهائيني بالشكل الذي يؤدي إىل إشباع حاجاتهم ومقابلة إىل املس

ويتناسب مع قوتهم الشرائية واستهالكهم ومبا يؤدي إىل حتقيق أهداف املنظومة 

االقتصادي  واالزدهارقق التقدم االجتماعي وحيبكفاءة وفاعلية ربح عالي  االقتصادية

للمجتمع

.

  

 نظام متفاعل ومتداخل من األنشطة التسويق بأنه (2002)حممود جاسم الصميدي  وقد عرف     

 املختلفة واملخططة واملعدة لغرض تسعري وترويج وتوزيع السلع واخلدمات للزبائن احلاليني

                                                                      واملرتقبني.                                                                                           

التسويق أنه تنفيذ أنشطة املشروع املختلفة اليت تهدف إىل توجيه  (2005)حممد الصرييف  وعرف        

                                                                        تدفق السلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك أو املستخدم.

بأن التسويق هو عملية ختطيط وتسعري وتوزيع األفكار  (2003)حممد صاحل حممد وكما عرف      

. واملنتجات واخلدمات بهدف احلصول على مقابل حيقق األهداف الفردية واملؤسسية  

 

                           



 العناصر األساسية ملفهوم التسويق:

إشباع حاجات ورغبات املستهلكني النهائيني أو املشرتين الصناعيني هو املوجه األول للنشاط  -1

 التسويقي املتكامل.

تنوع وتعدد الوظائف التسويقية وضرورة حتقيق التكامل بينها , اليت تتضمن ختطيط  -2

 .(التعبئة , التغليف , التمييز , التسعري , الرتويج والتوزيع)وتطوير املنتجات  

التسويق يساعد املنظمة على حتقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية من خالل حتقيق األرباح  -3

 املناسبة خالل األجل الطويل وبالتالي البقاء والنمو ورمبا الريادة يف األسواق.

املسؤولية االجتماعية للتسويق كعملية متكاملة , واألطراف الرئيسة اليت حيتوي عليها  -4

 واملنتجني وعملية التبادل واملزيج التسويقي والبيئة التسويقية. واليت تتمثل يف املشرتين

 أهمية التسويق:

تكمن أهمية التسويق يف تكريس املسؤولية االجتماعية واألخالقية للمؤسسة جتاه اجملتمع ,        

احملدد  كونهموالتأكيد على أهمية التخطيط والرقابة يف دراسة حاجات الزبائن وردود أفعاهلم 

 –)املنتج األساسي لربنامج التسويق , ومعرفة املتغريات األربعة للمزيج التسويقي املتمثلة يف 

وبشكل يعكس متحور املفهوم يف خمتلف أنشطة املؤسسة أو الشركة  الرتويج( –التوزيع  -التسعري 

نه تتم البداية ومستوياتها التنظيمية وحمورية أهمية الزبون )املستهلك( ضمن نظام التسويق فم

 .مفيما يتعلق بدراسة حاجاته ورغباته

 أسباب االهتمام بالتسويق:

 تدهور مبيعات املنظمات. -1

 اخنفاض معدالت النمو االقتصادي. -2

 الرغبة يف دخول أو استكشاف أسواق جديدة داخلية وخارجية. -3

 تغري أمناط وسلوكيات الشراء وحاجات املستهلكني. -4

 ها املختلفة.ارتفاع حّدة املنافسة بأنواع -5

 ارتفاع تكاليف بيع السلع واخلدمات. -6



 ظهور شركات متعددة اجلنسيات وغزوها األسواق العاملية. -7

 التقدم التكنولوجي احلاصل يف جمال التسويق. -8

 ظهور مجعيات محاية املستهلك. -9

 


