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 المقياس :االتصال والتسويق -

 ماستر اتصال وعالقات عامة -

 

 المزيج التسويقي -

 

 P4المزيج التسويقي الكالسيكي  -1

 P7المزيج التسويقي التوسعي  -2

 

 نشأة المزيج التسويقي

 

، وقد للتسويق  بوضع مبادئ "Jerome McCarthy جيروم مكارثي "قام خبير التسويق

منذ ذلك الحين تُستخدم في جميع أنحاء العالم، باإلضافة إلى تدريسها في األخيرة أصبحت هذه 

غيرها من التنظيمي والعالقات العامة و لواالتصا، التجارة وإدارة األعمالك تخصصات عديدة

 الحقول المعرفية التي تلتقي في عالقات ترابطية .

من أربعة عناصر تسويقية: مكّونة  وضعها  جيروم مكارثي  التي المزيج التسويقي منظومة

 4P(Product,Price,Place ,Promotion))المنتَج، السعر، التوزيع، الترويج(، 

ل وكل واحٍد من هذه العناصر يشكّ  ،جية التسويقية، وزيادة فاعليّتهامة لتطوير االستراتيالمصمّ 

ونتائج المبيعات وآراء  مؤسسةمحوراً يمكن التركيز عليه وتعديله حسب الخطة التسويقية لل

إن الغرض ، المستَخِدمين، فمدراء التسويق لهم أن يتحّكموا في هذه العناصر بزيادة تركيز إحداها

من التسويق هو جعل العميل المحتمل على دراية ووعي بوجود المنتج في األسواق وبمزاياه 

في تغيير مستوى التركيز في  المعلن عنها، حتى وإن لم يقم بعد بشراء المنتج وتجربته، وبالتالي

السعر، أو زيادة التوزيع، أو تحسين  خفيضاإلعالنات على أحد عناصر المزيج التسويقي، كت

مزايا المنتج وتطويره، كل تلك اآلليات ستساهم في جذب المستهلكين وتنبيههم لمزايا جديدة قد ال 

ر من عناصر المزيج التسويقي، تتوفر في منتجات المنافسين، لذلك فإن عملية التركيز على عنص

ً عند التخطيط إلنتاج المنتج، وتعاد عند مراجعة مبيعات  وإعطائه أولويةً عن سواه، تتم مسبقا

 . المنتج وآراء المستهِلكين عنه

ً وسياسات تضعها  المزيج التسويقي هو عبارةٌ عن مجموعة من العمليات التي تتضمن خططا

، ألّن كل عنصر من إرضاء أكبر عدد من المستهلكين اإلدارة التسويقية وتطبقها، بهدف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A
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عناصر المزيج التسويقي يؤثر في اآلخر، وعناصر المزيج التسويقي المتعارف عليها أربعة 

وفي بعض الدراسات الحديثة  ،والترويج، المنتج، والسعر، والمكان أو التوزيع عناصر هي:

 هنالك ثالثة عناصر جديدة تّم إضافتها. 

 شرح العناصر بالتفصيل 

 عناصر المزيج التسويقي : 

 المنتج)Product(  :لجهات المنتجة ، أو الخدمات التي تقدمها اهو عبارة عن السلع

ً ملموساً، مثل: السلعة تمثل  الشركات ، المصانع،الوكاالت...إلخ (،،)المؤسسات منتجا

، أّما الخدمة فتمثل المنتج غير إلخ المواد الغذائية واألجهزة الكهرومنزلية و االلكترونية ...

، واالتصاالت، باإلضافة إلى ذلك نجد أّن السلعة سياحية كالفندقة خدمة الالالملموس، مثل: 

تنقسم إلى قسمين، فهنالك سلع استهالكية يتّم إنتاجها وبيعها مباشرةً للمستهلك، وهنالك سلع 

ات يجب أن تكون بالدرجة األولى إن السلع والخدم، يتّم بيعها من خالل قنوات التوزيع

مقنِعةً للجمهور، وبمعنًى آخر ينبغي أن تلبي رغبتهم وتسد حاجتهم، من ناحية المزايا 

والفاعلية فيها، لذلك يجب اختيار نوع ومواصفات المنتج بعناية، فقد يكمن نجاح المنتج هنا، 

التعبئة، والجودة، ومما يندرج ضمن نطاق دراسة المنتج، مراعاة التنوع، والتصميم، و

والمميزات التنافسية التي ينفرد بها المنتج، فمع تزايد تعقيدات األسواق وإمكانية معرفة 

 تج.انتقادات الجمهور للمن

 :ومن أجل تطوير المنتج المالئم، يجب عليك اإلجابة على األسئلة التالية

 

 ماذا يريد المستهلك من هذا المنتج أو هذه الخدمة؟ 

  باستخدامه؟كيف سيقوم 

 أين سيقوم باستخدامه؟ 

 ما هي المزايا التي يجب أن تتوفر في المنتج حتى يلبي احتياجات المستهلك؟ 

 هل هناك أي مزايا ضرورية لم تنتبه إليها؟ 

 هل تقوم بإنتاج مزايا ال يحتاجها المستهلك؟ 

 ما هو اسم المنتج؟ 

 هل هو جذاب؟ 

 ما هي األحجام واأللوان المتاحة؟ 

 كيف يختلف منتجك عن منتجات المنافسين؟ 

 ؟ كيف يبدو شكل المنتج 

 

https://www.roowaad.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82/


 

3 

 السعر)Price( : ل عليها، هو مقدار ما يدفعه الزبون مقابل السلعة، أو الخدمة التي يحص

، حيث تعتبر عمليةً دقيقة، كما أنّها تعتمد على العديد بالتسعير القيمةوتسمى عملية تحديد 

من العوامل، مثل: سعر المواد الخام، والمنافسة، وقيمة المنتج نفسه، ومن ضمن الطرق 

التسعير على أساس كّل من  قيمة ات عادة في التسعير أنّها تضع تتبعها الشركالتي 

عند الحديث عن تسعير المنتجات، يجب أاّل نغفل عن أن قرار  التكلفة، وسعر السوق

الشراء عند المستخدم، سيُبنى على أساس السعر الذي سيدفعه للحصول على المنتج أو 

سيلبيها له المنتج، ويلي ذلك األخذ بعين االعتبار قيمة الخدمة مقابل القيمة والفائدة التي 

منتجات المنافسين، وتكاليف التوزيع، والخصومات الموسمية، وكذلك غاية المنتج، فقد 

يكون سعره منخفضاً لتحقيق أكبر انتشار، وقد يكون مرتفع الثمن ليضفي عليه شيئاً من 

 . الرفاهية لمستخدمه

 

 :ثالث استراتيجيات رئيسية للتسعير وهيتجدر اإلشارة إلى وجود 

 

 استراتيجية اختراق السوق 

 استراتيجية كشط السعر 

 استراتيجية التسعير المحايد 

 

 :و فيما يلي أهم األسئلة التي يجب أن تسألها عند تحديد سعر المنتج

 كم بلغت تكلفة إنتاج هذا المنتج؟ 

 ما هي القيمة الملموسة للمنتج لدى المستهلكين؟ 

 هل تعتقد أن خفض السعر قليالً سوف يزيد حصتك في السوق؟ 

 هل يستطيع المنتج بسعره الحالي أن ينافس أسعار المنتجات المنافسة؟ 

 

  المكان أو التوزيع)Place( : المكان الذي يتّم فيه بيع المنتج والقنوات التي يتّم من  هوو

خاللها توزيع المنتج وإيصاله إلى المستهلك النهائي، ومن المهم معرفة كيفية توزيع 

ر اإلشارة وتجد المنتج بالطريقة المثلى، حيث يضمن سدّ احتياجات السوق من المنتج،

تيار المتاجر المراد عرض المنتج فيها ليست كل األماكن مناسبة لكل المنتجات، فاخ بأنه 

يعتمد على المناطق التي يستهدفها المسوقون ويختارونها وهذا األمر هو أمر مهم، 

ً بكمية اإلنتاج المخصصة لذلك،  لتوزيع المنتج على المتاجر فيها، وهو مرتبط أيضا

ق ، عن طريهو فهم طبيعة الجمهور المستهدففالعامل األساسي في تحديد المكان 

التغذية الراجعة من المستهلكين، وكذلك اإلحصائيات التي تقدمها المواقع لعدد المهتمين، 
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لمكان يتوّسع ليشمل أماكن والمشترين، والُمعجبين بالُمنتج أو الخدمة، فمفهوم اختيار ا

ع االنترنت، وكذلك في الصحف، والشوارع، وعلى مواق شهار عن السلع والخدمات اإل

المنتج في المعارض، والمحالت، التجارية  وضعفي المتاجر، ومكان  عرضأساليب ال

، و نجد في الوقت الراهن ومع ازدياد اإلقبال على استخدام األنترنت   المختلفة

 العملية استحداث في التجارة االلكترونية طورت والمنصات المختلفة ما يعرف ب

لمنتجات، حيث تعرض أصبح من السهل تخطي هذه الخطوة في العديد من ابحيث 

المواقع اإللكترونية منتجاتها عالمياً، كما يمكن لجميع الناس الحصول على ما يريدون 

قع ا)مثل موشراءه من المواقع اإللكترونية بمجرد طلبها

…..WISHJUMIA/ALIEXPRESS/ . 

 :تجدر اإلشارة إلى وجود العديد من استراتيجيات التوزيع والتي تشمل

 التوزيع المكثف 

 التوزيع الحصري 

 التوزيع االنتقائي 

 منح حق االمتياز 

 

 :وإليك فيما يلي بعض األسئلة التي يجب أن تطرحها عند تطوير استراتيجية التوزيع

 أين يبحث المستهلكون عن منتجاتك أو خدماتك؟ 

 أو ما  لمراكز التجاريةما نوع المتاجر التي يتردد المستهلكون المحتملون عليها؟ هل يرتادون ا

أم متاجر البقالة الصغيرة أم محالت السوبر ماركت أم   يعرف بالفضاءات الواسعة للتسّوق،

 يتسوقون عبر اإلنترنت؟

 كيف تدخل إلى قنوات التوزيع المختلفة؟ 

 كيف تختلف استراتيجية التوزيع الخاصة بك عن المنافسين؟ 

 هل تحتاج إلى قوة بيع كبيرة؟ 

  تجارية؟هل أنت بحاجة إلقامة معارض 

 هل تحتاج إلى البيع عبر متجر الكتروني؟ 

 

 الترويج)Promotion(  : والزبون المنتجبين  هو عبارة عن جميع أشكال االتصال ،

العالقات العامة، واإلعالنات، وترويج المبيعات، والبريد المباشر  اإلشهار،  مثل:

والعديد من أساليب الترويج واالتصال بالزبائن، باإلضافة إلى ذلك نالحظ أّن الترويج 

، حيث يؤثر بشكٍل كبير على لفت (Pakaging)يدخل ضمن تحديد شكل المنتج وحجمه

عنصر هام من عناصر التسويق، إذ من هو و انتباه الزبائن وكمية استهالكهم للمنتج

 . شأنه تعزيز سمعة الشركة وزيادة مبيعاتها
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هو الوسيلة  مركز التسويق، الهدف األساسي من الترويج هو إقناع المستهلك بأّن المنتج

مع  مؤسسةة التي تقدّمها الالمثلى إلشباع رغباته، وتعريف المستهلكين بالخدمات الجديد

 يهفقة المستهلك علكل هذا يدفع إلى تعميق موا منتوج ،ير المعلومات المطلوبة عن التوف

 .شراءه و

 :نشاء استراتيجية ترويج فعالة يجب أن تجيب على األسئلة التاليةإل

 

 كيف يمكنك إرسال الرسائل التسويقية إلى الزبائن المحتملين؟ 

 ما هو الوقت األمثل للترويج لمنتجك؟ 

 ت التلفزيونية إمكانية الوصول إلى جمهورك وزبائنك المحتملين؟شهاراهل تمنحك اإل 

 هل استخدام وسائل التواصل االجتماعي أفضل للترويج لمنتجك؟ 

 ما هي استراتيجيات الترويج التي يتبعها المنافسون؟ 

  

 إن استراتيجيات الترويج وقنواته تعتمد على ميزانيتك، والرسالة التي ترغب بإيصالها، والسوق

 .المستهدف الذي قمت بتحديده كما أسلفنا في الخطوات السابقة

 : عناصر المزيج الترويجي
 

في الوقت الراهن لألنشطة الصناعية واالقتصادية وحتى  شهارال غنى عن اإل شهار :اإل 

الخيرية، وذلك لضمان االستمرار في العمل والحصول على الدعم والتمويل الالزم 

حدى ركائز صناعة التسويق في العالم، وهو يشتمل شهار إعملية اإللترويج لالستمرار ا

على جميع أنشطة وأشكال التواصل مع الزبائن، سواًء كانوا مستهلكين أو مستفيدين من 

، الخدمات، وذلك بطرق اإلعالنات والعالقات العاّمة والتسويق الخفي، ويتدخل الترويج 

سبب التكنولوجيا الحديثة وتأثيراتها على ي متطّوراً للغاية بشهاروأصبح العمل اإل

قديم واتّخذ أشكاالً بدائيةً تطّورت حتى  إلشهارمية، ومع ذلك فإّن االمجتمع واألنشطة اليو

 وصلت للنماذج الحالية. 
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ويتم خالله إجراء مقابلة بغرض البيع بين كٍلّ من رجل المبيعات : البيع الشخصي 

صي إقناع المستهلك بأهميّة يحاول مندوب البيع الشخوالمستهلك، وخالل تلك المقابلة 

 . أواستخدامه وضرورة شرائه منتوجال

تهدف عملية تنشيط المبيعات كأحد عناصر المزيج الترويجي إلى  : تنشيط المبيعات

زيادة الكمية المباعة من السلع أو الخدمات بتشجيع كٍلّ من الموّزعين والمستهلكين على 

زيادة حركة السلعة، ويُمكن أن يتم ذلك بتوفير عروض الخصومات والحوافز، األمر 

 الذي يدفع كاّلً من البائع المباشر والمستهلك النهائي إلى اإلقبال على السلعة. 

 ي أواالتصالالمزيج تعتمد عمليّة  يالترويجالمزيج عناصر ب المتغيرات المرتبطة أهم 

ويمثل المؤسسة  ،المرسلالعناصر األساسية، أولها  والمزيج الترويجي على عدد من

التي تنتج السلعة أو تتولى عملية توزيعها، سواًء كانت تلك السلعة ماديةً ذات منفعة 

 مستهلك أو بعبارة اتصالية الجمهور ؛ ويتمثل في الالمستقبلمباشرة أو خدمية، وثانيها 

لمنتجات والخدمات من المرسل، ومن أجله تّم تأسيس العملية النهائي الذي يتلقى ا

وهي عبارة عن الصفات والمزايا التي  الرسالةالتسويقية والترويجية في األساس، وثالثاً 

السلعة أو الخدمة، وتدفع المستهلك إلى اإلقبال عليها، وأخيراً وسيلة االتصال،  تتمتّع بها

التقليدية  المتاحة ، وتشمل كّل الوسائلوهي مهّمة للغاية في عمليّة إيصال المعلومات

 (Feed backالتغذية المرتدة )ووالتكنولوجية وأخيرا أهم عنصر أال وهو رجع الصدى أ

 .وهي قرار الشراء  

 

 

 النظرة الحديثة لعناصر المزيج التسويقي والتي تعرف بالمزيج التوّسعي 

، 4Pيرتبط بشكل أساسي بمبادئ التسويق التقليدي التسويقي كما أسلفنا سابقاً، فإن المزيج

، والتي تم 4Cنظريات التسويق الحديث ، باإلضافة 7Pومبادئ تسويق الخدمات 

 تطويرها في تسعينيات القرن الماضي

 

 العناصر المضافة للمزيج التسويقيأو بعبارة أخرى  عناصر المزيج التسويقي الحديثة: 

https://www.roowaad.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.roowaad.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a/
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نظراً للتطور المستمر في آليات وقواعد التسويق، تم إضافة عدد من العناصر  

، بما فيها العناصر في المجموع  عناصراألخرى على المزيج التسويقي لتشمل سبعة 

 األدلة المادية(–العملية -) األشخاص:األربعة الرئيسية، والعناصر المضافة هي

 

تج، مثل: موظف هم الذين يقدّمون الخدمة، أو يبيعون المن : )People(األشخاص -

يجب أن يتمتع هؤالء األشخاص بقدرة عالية على بحيث ، مؤسسةالمبيعات في ال

تقديم أفضل ما لديهم واحترام الزبائن وتوفير الراحة لهم، وهذا يعطي انطباعاً يؤثر 

على الزبائن وإمكانية زيادة مشترياتهم المستقبلية، لذلك من المهم أن يكون لديهم 

 . وإقناعهمأسلوب مناسب للتعامل مع الزبائن 

 

 العملية)Process( :  هي عبارة عن اإلشارات التي يراها الزبائن وتعطيهم فكرة

عن السلعة، أو الخدمة، مثل: مدى نظافة المطعم، أو طريقة تغليف السلعة، لذلك 

يجب التواصل مع الزبائن لمعرفة مدى رضاهم عن المنتج المقدم، أو الخدمة التي تّم 

 الحصول عليها. 

 

 يةاألدلة الماد )Evidence Physical( :  هي تلك األدوات التي تساعد على تقديم

بتطوير  مؤسسة لالخدمة، أو السلعة حيث تضمن الراحة للزبون، وكلما زاد اهتمام ا

البّد من وجود عن المنتوج ، إذ  إعطاء الزبون فكرة جيدة هذه األدوات زادت فرصة

 مؤسسةالمادي بموقع ال، ويرتبط الدليل أو السلعة  دليل مادي على تقديم الخدمة

تُعتبر  بحيثة في السوق، مؤسسدي هو الدليل على وجود الإن الدليل الما،ومنتجاتها 

على سبيل المثال، عندما تفكر بالوجبات ة ،تجارية من أمثلة األدلة الماديالعالمة ال

وعندما تفكر في  د " ،السريعة، فإن أول شيء يخطر في بالك هو "ماكدونال

" تتبادر إلى ذهنك ADIDAS" و"أديداسNIKEأسماًء مثل "نايك الرياضة، فإن

في السوق وذلك لكونها شركات رائدة في مؤسسات إنك تدرك وجود هذه ال .مباشرة

واألمثلة عن  ، وقد نجحت في بناء أدلة نفسية ومادية على وجودها في السوق هامجال

ليال ماديا و الزّي قّر المؤسسات د،كما يعتبر م ذلك كثيرة وفي مجاالت مختلفة

 .   الموّحد للموظفين و الموسيقى و األلوان المرتبطة بمنتوج معيّن أو مؤسسة معيّنة
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