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 قال تعالى:

ورسوله , والمؤمنون وستردون الى علم الغيب  ))وق ل اعملوا فسيرى هللا عملكم  
 والشهدة فينبكم بما كنتم تعلمون ((

 العلي العظيم  هللاصدق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االهداء

 

 الى الدكتور عدي جاسم 

 شكرا وتقدير واتمنى لك حياة سعيدة ملية بالخير والمحبة انشاء هللا 

 

 امي الحبيبة 

من اعماق قلبي واتمنى لكي الصحة  اشكرك شيءفي كل  يمع  مادائكنتي  ال نكيشكر لكي  

 العافية دوماو 

 

 ابي العزيز

 ا تحترق من اجليوكائنة شموعالذي اثارة لي في طريق حياتي 

 

 وأصدقائي اخواني واخواتي واهلي 

 

 دائما تشجعوني على دراستي مكنت ال نكمشكرا لكم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 والتقديرالشكر 

 

السموات واالرض ممهد لي الطريق ومسهل لي ما اصبو الية القائل في الشكر هلل فاطر 

 محكم كتابة العزيز )ولئن شكرتم ألزيدنكم(

 اتقدم بالبحث بالشكر الجزيل الى اساتذتي وكل من شاركني 

كلية االدارة واالقتصاد قسم ادارة اعمال التي اتاحت الي الفرصة لنيل  اشكر جامعة مسيان

 .شهادة البكالوريوس 

واشكر الدكتور عدي جاسم الذي رعى البحث منذ ان كان فكرة الى ان صار واقعا ملموسا 

  االقتصاد و   و ولم يبخل بفكرة وجهد فكان خير معين والشكر موصول الى كلية االدارة

المكتبة المركزية والى كل من تعاون معي واسهم في تسهيل مهمتي وساعدني في اخراج 

ولم يسع المجال لذكرهم والحمد هلل و الشكر هلل من قبل ومن بعد واخر وطباعة هاذا البحث 

 . محمد )ص( المرسلين خير السالم على و دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين والصالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخالصة 

 

بعد ان تطرقنا الى مفهوم التسويق و االعالن نستطيع ان نقول بانة كالهما يلعب دورا فاعال 

 في تصريف المبيعات وجذب الزبائن بحيث توصلنا الى عالقة وطيدة

اذ ان العالن يقوم بترويج المبيعات  ويعمل على اقناع الزبون واقتناء الخدمة او الشراء  

لعالن والتسويق بانها تسير في خط موازي كما ان العالن يستطيع ان وتتميز العالقة بين ا

 ينشط السوق وعلية فان وثيق الصلة بالتسويق ووهوا احد أساليبه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه 

 

والذي   للترويج  المزيج  من  فاعل  عنصر  المبيعات  ترويج  تنشيط  في    يظهران  وفعال  واسع  نطاق  عل 

تجاريه   عمليات  تتسم  التي  المنضمات    والشموليةالبيه  تتسابق  وقت  المبيعات  في  معدل  اعلى  لتحقيق 

القوية وتتد بالمنافسة  اما  والقبول  الرضى  بأحسن حاالت  والمستفيد  المستهلك  الى  فق مستمر والوصول 

للسلع والخدمات كما ان فعالية االعالن تتحقق على نطاق واسع والكن تنشيط المبيعات وزياده مبيعاتها  

او تطلب عليه يحتم االستعانة بي وسائل اخره يظهر اثرها فورا وحال اإلعالن وطرها امام المستهلكين   

  عمالت  لتنشيط  سماح   من  يعطى  وما  تالعمليا  هذه  مثل  ترافق  التي  التكاليف   من  الرغم  على  الوسطاء  او

 بشكل   الترويجي  التسويقي  المزيج  وعناصر  وأهدافه  الترويج  مفهوم  كالمنا  البحث  هذا  في  وسنتناول  البيو

  حيث  الشركات  لتلك   الترويجي  المزيج  تكوين  على  المؤثرة  والعوامل  والشركات  المنشاة  جميه  في   عام

  زيادة  وبالتالي  والخدمات  السلو  من  كل  على  الطلب  فزيادة  الترويج  دور  المعلومات  هذه  من  تبرز

 انتاجها . دورة  في قصيرة اوقات فى عليها المبيعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ))الفصل االول(( 

 المنهجية البحث :  -1

 مشكلة البحث :    1.1

 

   لالعالنتدرك أهمية استخدام بحوث    ال تزال العديد من المنظمات المحلية ال 

 ودورها في زيادة المبيعات ، وزيادة المبيعات يتطلب مالئمة منتجات المنظمات  

 الحتياجات ورغبات المستهلكين الحالية والكامنة ودرئها على تلبية وشباع تلك  

 الحاجات والرغبات وتفوقها على منتجات المنافسين ومن هدا يمكن صياغة مشكلة  

 البعث فى السؤال الرئيس التالي :  

 في زيادة مبيعات المنظمة ومن هذا السؤال الرئيسي يمكن   لالعالنأثر بحوث   ما هو

 استنباط األسئلة األتية :  

 ؟   حجم المبيعاتيؤثر األعالن في زيادة  / 1

 ؟  في زيادة مبيعات المنظمة   لالعالن / هل تؤثر الخطوات العلمية 2

 

 اهمية البحث : 2 .1

 

 وهي :   لالعالنة العلمية والعملية لبحوث  نفسها إذ تتمثل أهميتها في األهمي همية البحث من أهمية أ

 

 اهمية المادة االعالنية المصورة في الحملة االعالنية أ/  

   معرفة اهمية تصوير في القطاع الغذائي  /2

 او خدماته   ومي طويل  لمنتجاتهالمنتج  ومساعدته  تحقيق االعالن ذو اثر ديم توجيه  \3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أهداف البحث :  3.1

 البحث  الى التعرف على االعالن واهدافه وانوعه ووسائله التعرف على  /1

 تقوم بها . إدارات و وكاالت وكذا المهام التي   التعرف على العملية اإلعالنية وكيفية تفعيلها من/ 2

 .  التعرف على الحمالت اإلعالنية وكيفية تفعيلها بما يضمن الوصول إلى استجابة العمالء/ 3

 .  /المستهدفين لتمكين المنظمة في األخيرمن رفع مستوى مبيعاتها 4

 

 فرضيات البحث :    4  .1

 إلعالن ودوره في ترويح لمبيعات المؤسسة، ال يد من طرح الفرضيات  التالية أفهم  بابما أن دراستنا تتعلق 

 الوصول بشكل جيد، وهي كالتالي؛  

اإلعالن هو وسيلة من وسائل البيع غير الشخصي، وشكل من أشكال العرض البيع ذات الطبيعة غير التحمية   -1

 اعية محددة  والترويح لألوكار والسلع والخدمات واذي يئم عن طريق جهة ر

 ل الدراسة ذات فاعلية جيدة.  جاإلعالنات المؤسسة س -2

 اإلعالنات الجيدة تساعد في ترويج المبيعات المؤسسة محل الدراسة وبالتالي نزيد في حجم مبيعاتها.   -3

 

 :  حدود البحث  5.  1

 يتحدث البحث بما يلي : 

مصنع الزيوت  .   اجدين واي على المتوالحدود البشرية والمكانية : تم اجراء البحث على الزبان بصفه عش -1

 ميسان

غراء  االحدود الموضوعية : اختصر البحث العلمي  على دور االعالن وعالقة بترويج المبيعات وفي كسب و  -2

 ن . ئالزبا
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 الفصل الثاني

 النظريالجانب  -2

 المبحث االول اثر االعالن  1.2

لتغياار اراهاام او تاااريض ضااهور االعااالن ان االعااالن كااه وساايله لنقاال االفكااار والمعلومااات الااى الناااس بهاادف ا-1

اعااالن اقناااعي ضااهر علااى شااكل شااواهد التاريخيااة الااى ان اول النفسااة ح حيااث تشااير  سااانقاادم االنقااديم تعزيزهااا 

 ف قاارن ماان ماايالد الساايد المساايح هااذهشاامال افريقيااا قباال نصاا  ( فاايCyreneمسااكوكات فضااية فااي مدينااه )

المسااكوكات حملاات علااى وجهيهااا صااورال منقوشااة للنبااات عشاابي كااان شااائعال فااي جملااة ماان المااراض وكااان 

اقطاااع المدينااة كمااا الجااو البااابليون و النباتااات ماان  هااذاالمسااكوكات اقناااع الناااس باقتناااع  اصاادار الهاادف ماان

االشاااوريون الاااى االعاااالن المنقاااوى والمجسااام علاااى الطاااين والخشاااب والصاااخور لتااارويج افكاااار وسااالع بداياااة 

علااى اغلاااب  و الصااوروغياارهم . وفاااي اغلااب ساايطرت الرماااوز والفرسااان والعااالن عاان مكافئااات للمبااادعين 

 وساايله افضاال ان الحرفيااون دوجاا   حقااة ماان التاااريضحوفااي مراحاال ال الرسااائل االعالنيااة فااي العصااور الغااابرة 

 خواصاااهم اباااراز اجااال مااان عليهاااا الخاصاااة عهموتاااوقي رماااوزهم وضاااع فاااي تكمااال الحرفياااة صاااناعاتهم للتمياااز

 الااى باإلضااافة الممياازة العالمااات باارزت ثاام لالنوعيااةل الااى يشااير الرمااز نبااا بالشااراء الااراغبين واقناااع  الممياازة

 .هذا يومنا حتى االعالن جوهره ذاته بحد وهذا للسلعة المستهلك ءوال  خلق اجل من التوقيع

 صااحيفه اول صاادور نتيجااة وذلااك وتقنياتااه االعااالن فااي نااوعي تطااور حصاال السااابع عشاار القاارن بدايااة وفااي 

 والقبااول االقناااع  علااى قاادرتها ان اال  االعالنااات عااده نشاارت الصااحيفة هااذه ان صااحيح 1962 عااام فااي انجليزيااه

 الساالع مزايااا ابااراز فااي المفرطااة والمبالغااة االعااالن مصااداقيه عاادم مقدمااه فااي اسااباب لعااده كافيااه تكاان لاام

 االنجليااازي البرلماااان صاااحيفه فاااي 1650 عاااام ظهاار موثاااوق باااه االعاااالن اول ان اال  عنهاااا المعلناااة والخاادمات

 الحكومااة إسااطبالت ماان وقامساار حصااان 12 مصااير عاان يبلاا  او ثااريع لماان جزيااهم تمكافئااا حولااه ياادور وكااان

 نشاار ماان فقااط يااومين بعااد الحيوانااات هااذه علااى العثااور  تاام  حيااث  المنشااود  هاادف  االعااالن  هااذا  حقااق  وقد  البريطانية

 دخااال يمثاال البريطانيااة الصااحف فااي االعااالن اصاابح عشاار الثااامن القاارن وفااي المااذكور الصااحيفة فااي االعااالن

 فااي فعااال ساااهم قااد االعااالم انااه المعلنااة الشااركات اكتشااف ان بعااد خصوصااا الصااحف هااذا بال صااحا جدياادا

 . هموارباح مبيعات زياده

 في عدة مراحل نوقد مر ال عال

 الوسطى والقرون الغابرة العصور_1

 الطباعة ظهور مرحله_2

 الصناعية الثورة مرحله-3

 المختلفة االعالم ووسائل والمواصالت االتصال وسائل في تقدم مرحله_ 4

  االعالن تعريف 

 والخاادمات والساالع االفكااار لتقااديم شخصاايه غياار وساايله االعااالن ان بااالقول االعااالن اوميكااو زكيمااود يعاارف •

 ان كلتاار ليااب فااي يااذكر ماادفوع  اجاار مقاباال معلومااة جهااة بواسااطه بهااا واإلشااادة حضااورها وتأكيااد وترويجهااا

 التاااي والخاادمات بالسااالع الملتقيااين هااامعمالئ تعريااف علاااى المنتجااين يعااااون حيااث التعرياااف فاان هاااو االعااالن

 وهااو كااوتلر نظاار فااي االعااالنالمسااتهلكين فااي التعاارف علااى حاجاااتهم وكيفيااة اشااباعها.  يعاااون كمااا يعرضااونها

 الجمهااور علااى والمسااموعة االعالنيااة المرئيااة سااائلالر واذاعااه نشاار الااى تااؤدي التااي النشاااط نااواحي مختلااف

 او وافكااار والخاادمات للساالع الطيااب التقباال الااى سااياقه اجاال ماان او خاادماتشااراء الساالع او  علااى حااث بغاارض 

 معلنه عنها . تمنشئا او اشخاص 



 خلااق الااى والهااادف عمليااة و عمليااة اسااس علااى المخطااط النشاااط )) هااو االعااالن بااان اخاار مؤلااف ذكروياا 

 المناساابة النشاار وسااائل خااالل ماان وذلااك ماادفوع  اجاار مقاباال واشااباع  والفكاار الخدمااة او الساالعة علااى الطلااب

 فااي االيجااابي االثاار ثال حاادا فيااه والمااؤثرة بااه المتااأثرة والشااكلية الفنيااة الضااوابط كافااه مراعاااة شااريطة

 ((.مخاطبته المراد الجمهور

 وانواعها  المنتجات جوده على  االعالن اثر

  التالية بال سبا السوق في منها المعروضة االنواع  وزياده المنتجات جوده زياده على االعالن ساعدي

 عليااه التركيااز يااتم لمعنيااا شاايئا يتطلااب ممااا المنافسااة المنتجااات ماان غيااره عاان المنااتج لتمييااز عااالنال ا يسااعى-ا

 جااوده وارتفاااع  منتجاتهااا وتحسااين تطااوير الااى الاادائم المشااروعات سااعه الااى ادى ممااا التمييااز هااذا خلااق فااي

 .المنتجات هذه

 وزياااده طلااب وجااود لتوقيااع وذلااك الجدياادة المنتجااات بحااوث علااى االتفاااق تشااجيع علااى االعااالن يساااعد-ب

 يكااون عناادما المجااال هااذا فااي التفاااق اسااتعدادا اكثاار تكااون المشااروعات ان اذا االعااالن بواسااطه الطلااب هااذا

 ل.مستقبال قصيره فتره في االتفاق هذا تغطيه امكانيه من التأكد من بعضا هناك

 عاان الناااتج الطلااب زياااده الن وذلااك السااوق فااي المعروضااة المنتجااات انااواع  زياااده الااى االعااالن يااؤدي-ج
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 لألهااداف وواضااح دقيااق تحديااد خااالل ماان اال  فاااعال يكااون ان يمكاان ال  االعااالن ان ذكااره ساابق ممااا يتضااح

 لإلعااالن المنسااوب المهااام وماان التسااويق اسااتراتيجية ماان تنبثااق ينبغااي االهااداف هااذه اسااتخدام ماان األنشااودة

 فااي يحاادث ان التسااويق ماادير علااى ان الساالعة تاارويج هااو هاادف بانااه التسااويق ماادير قااول مااثال يمكاان فااال

 ماان واحاادة انااه الشخصااي البيااع اهااداف ماان تحدياادا اكثاار تكااون ان ينبغااي االعااالن يعملااه ان ينبغااي مااا الضاابط

 المسااتهلكين واحتياجااات يتناسااب بمااا الساالع ويقاادم يعاارض  ان يسااتطيع رجاال انااه الشخصااي البيااع مزايااا اباارز

الااراغبين بالشااراء .لكاان االعااالن هااو عمليااة اتصااال محااددة . فهااو ينبغااي ان يكااون وساايلة تااأثير فاعلااة لاايس 

 المستهلكين بالماليين لألالف ماوان واحد لمستهلك واحد ح

 :االتي  لإلعالن  عليها  المتعارف  االهداف ابرز ومن 
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 هااذا مثاال تحقيااق فااي المقارنااة االعااالن ويسااهل اخاارى الااى ساالعه او اخاارى الااى تجاريااه عالمااه ماان بااالتحول

 المنافسة االصناف على الصنف بها يتمتع فريده مزايا على التركيز خالل من وذلك الهدف

 السااالع اساااتعمال علاااى المساااتهلكين اغاااراء تحااااول االعالناااات بعاااض  ان حياااث السااالع اساااتعمال زيااااده -12

 ثااالث االساانان معجااون اسااتعمال ذلااك ومثااال ومثاال منهااا الكلااي االسااتهالك كميااه زياااده الااى يااؤدي بشااكل
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 ماادار علااى بالساالع والتفكياار الطلااب اثاااره االعالنااات ماان كثياار تحاااول ذلااك علااى والتغلااب طبيعيااة اسااتخدام

 السنه

  



 

 

 اإلعالنية  الحملة  لتخطيطا 3.2

 االعالنااات ماان سلسااله عاان عباااره انهااا علااى اإلعالنيااة الحملااة يعاارف ماان هناااكاالعالنيااة  الحملااة تعريااف

 تنشاار او تثباات او تظهاار والتااي ترافقهااا او تحملهااا التااي الرسااالة حيااث ماان والتطااابق التشااابه بخاصاايه تتمتااع

 محدد زمني مدى وعلى اكثر او االعالم وسائل من اعالنيه وسيله فيه

 فالحماال والبااث للنشاار الجاااهزة االعالنااات علااى يركااز هال ناا  مااا نوعااا فااي اإلعالنيااة للحملااة التعريااف هااذا لكاان

 فااان وعليااه الااذكر سااابق التعريااف تضاامنه ممااا بكثياار اكثاار وفعاليااات نشاااطات علااى تنطااوي اإلعالنيااة

 :كاالتي يكون ان يمكن وشموليه ااتساع اكثرتعريفال 

 ماان يمكاان بمااا واالتصااال بالتسااويق المتعلقااة والظااروف لمواقاافل تحلياال علااى تنطااوي اإلعالنيااة الحملااة ان

 فااي ووضااعها حاالعالنااات ماان سلسااله تصااميم خااالل ماان التنفيااذ ممكاان حفاعلااه اسااتراتيجية قاارارات اتخاااذ

 .المختلفة االعالم وسائل

 اإلعالنية  الحملة  لتخطيط  األساسية  الخطوات

 اإلعالنية الفرصة تقييم -1

 السوق تحليل-2

 االعالن اهداف تحديد-3

 االعالن ميزانيه وضع-4

 االستراتيجية تطوير -5

 االعالم وسيله اختيار اكتب -ا

 اإلعالنية الرسائل تكوين -ب

 االخرى والتسويق الترويج وانظمه االعالن بين تنسيق-6

 االعالن نتائج تقييم -7

 اإلعالنية الوسائل  انواع

 ةالمقروئي الوسائل -اوال 

 الصحف-1

 هاااي االسااابوع  ونصاااف واألساابوعية اليومياااة والمتخصصاااة العاماااة والمسااائية الصاااباحية الصاااحف وتشااتمل

 معينااه وممياازات خصااائص  صااحيفه لكاال توجااد حيااث االنتشااار الواسااعة االعااالن والمسااائل الصااحف تبااروتع

 اليوميااة فالصااحف مشااتركه خصااائص  منهااا مجموعااه بكاال مختلفااون قااراءه ولااديها االخاارى عاان تختلااف

 التااي الماليااة الصااحف وكااذلك واالقتصاااديين االعمااال رجااال ماان قااراءه لهااا مااثال االقتصااادية واألساابوعية

 صااحف الااى االنتشااار حيااث ماان الصااحف تقساايم ويمكاان وهكااذا الماليااة بالقضااايا المعنااي القااراءة تسااتهدف

 وجااود علااى عااالوة اهليااه اخاارى حكوميااة هناااك الملكيااة حيااث ماان او محليااه او واقليميااه ودوليااه وطنيااه

ت ازدادبااذات  ةمرالمنصاا  العاشاارة الساانوات وفااي واجتماعيااه وسياساايه دينيااه مؤسسااات تصاادرها الصااحف

 االعضاااء الااى موجهااه كاناات انااه وهااي المهنيااة والجمعيااات النقابااات تصاادرها التااي المهنيااة اعااداد الصااحف 

  اكبر اجتماعيه شرائح  تستهدف صارت اال نه



 المجالت - 2

 المباشر البريد - 3

 الخارجية الطرق واعالنات النقل وسائط في االعالن- 4

 المرئية الوسائل-ثانيا 

  التلفزيون -1

  السينما  -2
 االنترنت -3

 بجانااب المسااتخدمة الوسااائل اقاادم ماان اعالنيااه وساايله تعتباار التااي اإلذاعااة وهاايالمسااموعة : الوسااائل  -4

 وانمااا المقدمااة الباارامج نوعيااة فقااط لاايس كبياارا تطااورا اإلذاعااة محطااات شاااهدت وقااد والمجااالت الصااحف

 /.)والطويلااة والمتوسااطة القصاايرة الموجااات علااى تبااث محطااات تجااد اليااوم والتغطيااة البااث نوعيااه يقااال

FM )جميااع فااي بوضااوح برامجهااا تلااتقط التلفزيونيااة الفضااائيات فااي كمااا دوليااه محطااات توجااد كمااا 

 .العالم انحاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الترويج 4.2

  الترويج عرفت 

 تاارويج كلمااه ان اذا ترويجااا وروجتااه نفقااه روجااا او راج او روج تعنااي العربيااة باللغااة مصااطلح التاارويج كلمااه

 والخاادمات بالساالع الناااس وتعريااف باااألخرين االتصااال ماان بااد ال  الشاايء هااذا ينفااق وحتااى  الشااي تنفيااق تعنااي

 بيااع تسااهيل وفااي للمعلومااات منافااذ اقامااه فااي الباااع  جهااود بااين التنساايق بانااه التاارويج ويعاارف البااائع يمتلكهااا التااي

 وهااو التسااويقي الماازيج عناصاار احااد هااو التاارويج فااان اساالفنا وكمااا معينااه فكااره قبااول فااي او والخدمااة الساالعة

 بينماااا ترويجهاااا يساااهل  التساااعير القااارارات بعاااض  فماااثال والتوزياااع الساااعر بالسااالعة المتعلقاااة باااالقرارات يتاااأثر

 لها الترويج بعد حتى المستهلكون يتقبلها ال  قد اخرى سياسات

 :(2004)نزار عبد المجيد البرواني ح احمد فهمي البرزوخي ح

 الترويجي النشاط اهميه تزايد اسباب

 .الجماهير  التعليم مستوى ارتفاع  -1

 .ترويجي نشاط ألي وتقبله المواطنين  الوعي من  يزيد مما  الخارج  الى السفر  كثره  -2

 .السوق في  المطروحة السلع متنوعو  االنتاج  حجم زياده  -3

 .بينهم المعلومات لقلن اتصال وسائل  ايجاد يتطلب مما والمستهلك المنتج بين المسافة بعد  -4

 .السوق في المنافسة  الشركات  عدد كثرت  -5

 العمالء  كسب  زياده الى يدفعهم مما والتجارة جينالمنت بين  المنافسة عناصر  ووجود المواصالت وسائل تقدم  -6

 .واهميه قوى ترويج  اعطى مما واسع نطاق  على واستخدامها ونشاطاتها  االعالن وسائل  انتشار   -7 

 االعالن وسائل جميع  في المستهدفة الفئه واغلبها المدن في  السكان  عدد  تزايد-8

 

 اهداف الترويج:

الجدياادة  ذا هاادف مهاام خاصااه عنااد تقااديم الساالعوهاا  :المسااتهلك الحااالي والمرتقااب بالمعلومااات عاان الساالعامااداد _ 1

 يتضمن خلق المعرفة لدى المستهلكين عن هذه السلعة ويشجعه على تجربته. هال ن

وخاصااه عناادما تكااون هناااك ساالع منافسااه اخاارى حيااث يااتم توضاايح المزايااا التااي : هتمااام بالساالعة اثاااره اال _ 2

 تتمتع بها السلع ليستطيع المستهلك مقارنه ذلك معه غير عن السلع المنافسة.

يسااتخدم التاارويج لتكااوين شااعور ايجااابي نحااو الساالع والخدمااة :فصاايل لاادى المسااتهلك _ تغيياار االتجاااه وخلااق الت3

 التعريف بها يتمكن المستهلك من المقارنة بين البدائل المختلفة من السلع .

الغايااة النهائيااة لتاارويج هااي جعاال المسااتهلك يتخااذ قاارار لشااراء واالسااتمرار  _ اتخاااذ قاارار الشااراء تعتباار:4

 او حث اصدقائه على شراء ويحتبوا الرجال بأهمية كبرى لتحقيق ذلك الهدف.بالشراء بكميات اكبر 

 قنوات االتصال

 االعالم -1

 البيع الشخصي  -2

 ترويج المبيعات -4

وتاارويج  تالمميعاااترويجيااة اخاارى اال وهااي تاارويج  ألداة معااززينن والبيااع الشخصااي الغالبااا مااا يكااون العاا 

المبيعااات وهااي عبااارة عاان محفاازات قصااير االجاال هاادفها شااراء وبيااع منااتج او خدمااة واذا كااان كاال ماان 



 التااي تااؤدي الااى  الشااراء الفااوري .  بالمنااتج فنااه تاارويج المبيعااات يقاادم األسااباالشخصااي و والبيااعاالعااالن 

 وتتمثل اهداف ترويج المبيعات 

 ح اسواق جديدة استقطاب وجذب المشترين جدد  تسهيل عملية فت -1

 الصمود بوجه المنافسة  -2

 زيادة المبيعات للمنتجات الراكدة  -3

 الترغيب في تكرر الشراء  -4

 المحافظة على العمالء -5

 دفع وتحفيز العمالء االتخاذ فرار الشراء من خالل تجربة منتج جديد -6

 (260: ص 2004ح )محمود جاسم محمد آل صميعدعي 

نااا مهنيااا عاان طريااق االسااتعمال ابعاادها عاان المعنااى اللغااوي للكلمااة نفسااها الدعايااة والنشاار: اكتساابت الدعايااة مع -4

فالكلمااة نفسااها تاادل علااى النشاار وبعضااهم يعتبرهااا ماارادف الكلمااة لإلعااالن او تاارويج الاابعض اخاار يطلقهااا علااى 

نشاار االخبااار السياسااية علااى الجمهااور بقصااد التااأثير عليااه بينمااا يااذهب خبااراء االعااالم الااى اصااالح الدعايااة يجااب 

ان يطلااق فقااط علااى الجهااود التااي تبااذل التغيياار معتقاادات الناااس واتجاههااا وآرائهاام التااي يساايطر فيهااا الاادعاء علااى 

وسااائل النشاار المختلفااة وتتخااذ الدعايااة اشااكاال عديااده فقااط تكااون علااى شااكل خباار قصااير كاا براز تحسااينات علااى 

 ا او عند السور باإلضافة للمقالةسلعه معينه او بصوره مقاله مطوله او صوره فوتوغرافيه يتبعها شرح له

 الفرق بين الدعاية واالعالن

الدعايااة الااى تعريااف الجمهااور بحاادث معااين دون ان تقنعااه بينمااا االعااالن يهاادف الااى ايصااال المعلومااات عاان  1

 السلعة واغنى عن المستهلك بشرائها

 تنشر او تداع الدعاية مره واحده انما يتكرر االعالم عده مرات 2

 الدعاية المجانية بينما االعالن مقابل اجر مدفوع  3

 غالبا ال تهتف الدعاء الى تحقيق غايه اقتصاديه بعكس االعالن 4

 الدعاية ليس لها فئه معينه من الجمهور بينما االعالن يوجه الى جمهور معين 5

 باإلمكان تغيير موضوع الرسالة االعالني اما الدعاية فال يمكن ذلك 6

 العامة العالقات -5

االعااالم: االعااالم هااو عمليااه تفاااهم تقااوم علااى تنظاايم التفاعاال بااين الناااس وتجاااوبهم وتعاااطفهم فااي ا راء فيهااا  -6

بياانهم وهااو فااي هااذه الحالااة ظاااهره طورتهااا الحضااارة الحديثااة وجعلتهااا خطيااره ودعوتهااا ب مكانااات عظيمااه 

سااواء واذا كاناات كلمااه االعااالم مشااتقه  حولتهااا الااى قااوى ال يسااتغنى عنهااا لاادى الشااعوب والحكومااات علااى حااد

ماان شاايء فهااي تعنااي تزويااد الجماااهير اكباار قاادر ممكاان ماان المعلومااات الموضااوعية الصااحيحة والواضااحة 

 وبقدر ما تكون هاتان الصفتان متوفرة متوفرتين بقدر ما يكون االعالم سليما وقويا

 وسائل االعالم الشفهية -1

 الخطبة 1

 الندوات 2

 م المكتوبةوسائل االعال -2

 الكتاب 1

 الرسائل 2

 الصحافة 3

  (215-9:  2010القح و أ . علي محمد ربابعة ح )د. بشير عباس الع

 



 

 

 

 استراتيجية  5.2

 جماعااة  تسااتهدف التااي المنظمااة قباال ماان المبذولااة للجهااود التنساايق ماان حالااة بتشااكيل التاارويج اسااتراتيجية تُعنااى

. بتحقيقهاااااا المنظماااااة ترغاااااب التاااااي التساااااويق اساااااتراتيجية ألهاااااداف وفقاااااا المساااااتهلكين مااااان معيناااااة

 ( 224: 2008البرواري،والبرزنجي،)

 الترويج    تابرز استراتيجيا 

  الدفع  استراتيجية -1

 باادورهم  والااذين الوسااطاء، عباار التاارويج بمهااام المنظمااة قيااام فكاارة علااى تقااوم ترويجيااة اسااتراتيجية هااي 

 حلقااات عباار  يااتم للمنظمااة الترويجااي النشاااط أن أي المنظمااة ماان لطلبهااا حاجاااتهم لتحديااد بالمسااتهلكين يتصاالون

 ودفعهاام الجملااة  تجااار باتجاااه(الض...،إعالن، شخصااي بيع)الترويجيااة الوسااائل علااى المنظمااة تركااز إذ. الوسااطاء

 المسااتهلكين إلااى  البيعااي جهاادهم بتوجيااه يقومااون الااذين التجزئااة تجااار صااوب الترويجيااة حمالتهاام توجيااه إلااى

 المنتجاااة  المنظماااة اشاااتراك يعناااي والااادفع التوزيعياااة، المنافاااذ فاااي للعااااملين كحاااوافز خصاااومات ،وتمااانح

 .  للمستهلك تصل حتى التوزيع قنوات خالل بقوة المنتجات دفع في  والموزعون

  لطبيعااة أن كمااا التسااويقي، االتصااال حلقااات بااين الااوالء تعميااق هااو االسااتراتيجية هااذه اسااتخدام أسااباب وماان

 عااناالسااتراتيجية  هااذه اسااتخدام فااي تحكاام وخصوصاايته المنااتج تعباار التااي الضاايقة الجغرافيااة الحاادود عاان ،فضااالا 

 .التسويقي وحجمها شكلها كان ،مهما المنظمة بها تتعامل التي األبعاد

 :- االستراتيجية هذه يوضح( 7) والشكل 

  

 ترويجية  جهود                        ترويجية جهود              ترويجية جهود 

 المستهلكون               تاجر التجزئة                      تاجر الجملة                 المنتج                          

 طلب                                   طلب                         طلب

  

   الدفع ( استراتيجية  7)   شكل                                                

Source:Etzel,Michael. J ,Walker, Bruce. J & Stanton,William J,Marketing,14ed,McGraw-Hill,Irwin,2007,p:484)  ) . 

 . والمستهلكين المنتجة المنظمة بين  مباشرة  غير  اتصال استراتيجية هي الدفع  استراتيجية نا  سبق مما نستنتج 

  السحب ) الجذب (  ةاستخراجي – 2

 عبااار تهدفالمسااا  الجمهااور ماااع المباشاار واالتصاااال بااالترويج المنظماااة تقااوم وفيهاااا ترويجيااة اساااتراتيجية هااي

 تاااجر  ماان يطلبهااا باادوره والااذي التجزئااة تاااجر ماان تااج منااال يطلااب باادوره ،والااذي المختلفااة التاارويج وسااائل

 وتعميااق المسااتهلك  لاادى الطلااب خلااق أساااس علااى تقااوم االسااتراتيجية فهااذه. المنتجااة المنظمااة إلااى وصااوالا  الجملااة

 يكااون أن يتطلااب وهااذا. بهااا  االتصااال يمكنااه بيعيااة نقطااة أقاارب ماان شاارائي ساالوك اتخاااذ علااى لحثااه معااه العالقااة

 هااذه وتسااتخدم للسااوق، المقدمااة  الجدياادة للمنتجااات والساايما آخاار ترويجااي نشاااط أي أو مكثااف إعااالن هنالااك

 دوران سااارعة عااان ،فضاااالا  الواحااادة  الربحاااي الهاااامى ذات االساااتهالكية للمنتجاااات الغالاااب فاااي االساااتراتيجية

 الشااائعة والخاادمات المختلفااة التسااوق ومنتجااات  للوحاادة القلياال المنااال سااهلة االسااتهالكية المنتجااات ،مثاال المنااتج

 :- االستراتيجية هذه يوضح(  8) والشكل. االستخدام

     



 

 

 

 

 

                   

 طلب                                       طلب                                                                            

 المنتج                             تاجر الجملة و التجزئة                    المستهلكون                                                            

 ( الض....المبيعات، ،ترويج إعالن) للمنتج تسويقية نشاطات                                                             

  

 .  السحب ( استراتيجية 8)   شكل                                                                         

 نستنتج مما سبق أن استراتيجية السحب هي استراتيجية اتصال مباشرة بين المنظمة المنتجة  والمستهلكين.

 Kotler,Philip & Armstrong,Gary, Marketing An Introduction, 10. ed,2011, p: 412)  )   

 استراتيجية الضغط-3

  الحقيقياااة بالمناااافع المساااتهلكين تعرياااف خاااالل مااان اإلقنااااع  فاااي المكثاااف األسااالوب المنظماااة بموجبهاااا تعتماااد

 مكااان  كاال فااي المسااتهلك محاصاارة فكاارة ماان ينطلااق االسااتراتيجية هااذه تطبيااق فااي األساااس أ ن و. لمنتجاتهااا

 هاااذه ومااان اإلعالنياااة الوساااائل أغلاااب مساااتخدمة طويلاااة ولمااادة مساااتمر بشاااكل ترويجياااة ورساااائل بعباااارات

 عملياااة إن(. كبياااراا  مبلغااااا  غاااداا  تااادفع أن ،بااادل قليااال ا ن ادفاااع) ،(األوان فاااوات قبااال....ا ن اشاااتري)العبارات

 أن نساااتخلص   انطباعااااا  المساااتهلك لااادى تولاااد قاااد العباااارات هاااذه . منهاااا الباااد ضااارورية عملياااة هاااي الشاااراء

 بااأقرب األرباااح علااى  والحصااول المنااتج بيااع الاارئيس هاادفها األمااد قصاايرة اسااتراتيجية الضااغط اسااتراتيجية

 . وقت

   اإليحاء  استراتيجية -4

 لاادفع األمااد  طوياال الحااوار لغااة ،واعتماااد جهااة ماان الحقااائق علااى القائم(السااهل)المبسط اإلقناااع  أساالوب تعتمااد 

 .الترويج في  اللينة باالستراتيجية وتسمى. أخرى جهة من تامة بقناعة الشراء قرار باتخاذ المستهلكين

 أن الدراسااة وتاارى للمسااتهلك سااتتحقق التااي المنااافع علااى التركيااز يااتم ولكاان ا ماارة اللهجااة فيهااا تسااتخدم وال  

 األمااد طويلااة عالقااات وبناااء  المسااتهلكين كسااب الاارئيس هاادفها األمااد طويلااة اسااتراتيجية اإليحاااء اسااتراتيجية

 . األرباح تحقيق وبالتالي معهم

  -: هي أخرى استراتيجيات يضيف من هناك فان أعاله استراتيجيات من ورد ما عن فضالا 

 (228 -225 : 2008ح   البرزنجي و البرواري ، .)

 .الترويج نفقات استراتيجية •

 .اإلعالن وسائل اختيار استراتيجية •

 .اإلعالن محتوى استراتيجية •

 .الشخصي البيع استراتيجية •

 .البيع قوى وتحفيز إدارة استراتيجية •

 



 

 

 

 

  ( وكاالتي: 15) الجدول في كما الترويج استراتيجية في المنتج حياة دورة مراحل اثر توضيح ويمكن

  الترويج استراتيجيات في  المنتج حياة دورة  مراحل ( اثر 15)   جدول

 

 الترويج  استراتيجيات الحياة  دورة مراحل

 شخصي   تعريفي،بيع إعالن:  المنتج على  أولي طلب إيجاد  التقديم 

 النمو 
 . المبيعات  من ممكن قدر أكبر  تحقيق

 

 النضج
 مستوى  على للمحافظة الترويجي   المزيج عناصر بين التوازن  تحقيق
 . المبيعات من معين
 

 التدهور
 وتنشيط  الشخصي  البيع جهود  على  والتركيز الترويج تكاليف   تخفيض 
 .  اإلعالن  من بدالا  المبيعات

 

 

  المفاهيم - التسويق فهمي،استراتيجيات محمد المجيد،والبرزنجي،احمد عبد البرواري،نزار -: المصدر

 .224:  ،ص 2008عمان،األردن، للنشر، وائل الثانية،،دار الطبعة الوظائف،/األسس/

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المبحث الثاني  

 

 مقدمه في اداره المبيعات 1.3

ان انتااااج السااالع والخااادمات هاااو المشاااكلة الرئيساااية للمشاااروعات التجارياااة فاااي اوائااال القااارن الحاااالي وكاااان 

المسااتهلكين محاادودة امااا فااي الوقاات المشااترون يتسااابقون وراء المتقااين للحصااول علااى منتجاااتهم وكاناات طالبااات 

يس وانااه زياااده االنتاااج وتكااد الحاضاار فقااد زاد عاادد المنتجااين الااذين ينتجااون الساالع المتماثلااة والساالع البديلااة

سااوق المشااتري لااذلك اصاابحت  الحالااةالبضااائع دعااي الااى التنااافس للحصااول علااى العمااالء ويطلااق علااى هااذه 

والتحااول الااى االنتاااج الكبياار الااذي  الفنيااة الناحيااةللمشااروعات وخاصااه بعااد تقاادم  الرئيسااية المشااكلةعمليااه هااي 

تعاادد طلبااات المسااتهلكين وتنوعهااا وينطبااق هااذا الوصااف  المشااكلةيلاازم معااه تصااريف المنتجااات وزياااده فااي هااذه 

االهتمااام  ترجااع اساااس لعاادم الداخليااة التجااارةتجااد ان عاادد ماان مشاااكل  فأنناااامااا فااي بالدنااا  المتقدمااةعلااى الاادول 

بعمليااه البيااع فااال يجااوز انتاااج ساالع ال يرغااب فيهااا المسااتهلك واال تااراكم وترساالها علااى حساااب ساالع اخاارى رائااد 

علااى االسااتيراد توقااف علااى  الدولااةقاادره  هال ناا ومشااكله التوزيااع تظهاار اضاااءه فااي ميااادين الصااادرات للخااارج 

الاادولي مفتااوح امااام جميااع المنتجااين وهنااا  ليساات سااهله الن السااوق العمليااةمقاادار مااا تصاادره ماان انتاجااه وهااذه 

قويااه بااين الاادول وعلااى ذلااك  المنافسااةقويااه بااين الاادول وعلااى ذلااك امااام جميااع المنتجااين وهنااا نجااد  المنافسااةنجااد 

فلمساااله تحتاااج الااى اسااتخدام االساالوب العلمااي فااي هااذه المجااال سااواء فااي اداره االنتاااج او فااي مجااال البيااع وعلااى 

دم العلاام االداري مبيعااات داري للمبيعااات وظهااور عاادد ماان المنظمااات التااي تهااتم بالتقاا ضااوء ذلااك تاام ظهااور علاام ا

الشخصااي هااو نشاااط البيااع  يقصااد بااالبيع الشخصااي واالعااالن الساالع والخاادمات وهمااا البيااع لبيااعوهناااك طريقتااان 

لوب ويلعااب المبيعااات تااتم بهااذا االساا  غالبيااةوالااذي يااتم بواسااطه رجااال البيااع وهااو موضااوع ماااده اداره المبيعااات 

الفنيااة  الطبيعااةالرئيسااي فااي تسااويق الساالع والخاادمات خاصااه فااي حالااه الساالع ذات  الشخصااي الاادور البيااع 

 .المعقدة

 

 

 وظيفه التسويق  وظيفه البيع 

والخدمة  السلعةالتركيز على   التركيز على احتياجات المستهلك  

اوال ثم يتم    السلعة  ب نتاج الشركةتقوم 
 التفكير في كيفيه البيع مع تحقيق الربح 

يتم تحديد احتياجات المستهلك اوال ثم  
تحديد كيفيه ترجمه ذلك على شكل سلعه  

 تحقق ارباح 

على اساس   الشركةاعتماد اوجه نشاطات 
الخاصة هاظروف  

على اساس   الشركةاحتمال اوجه نشاطات 
 ظروف السوق 

الشركة التركيز على احتياجات   التركيز على احتياجات السوق  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبيعاتوظيفه مدير   

 

 بيع وتوزيعهم على المناطق البيعية التخطيط الستخدام رجال ال-1

 اإلنتاجية ومقارنتها مع السياسات البيعية وتحليل البيانات  دراسة -2

 . المبيعات مع االدارات االخرى   هال دارتنسيق  -3

 ب. وبسعر مناس عاليةجوده  ذات  بناء عالقه جيده ما بين اداره المبيعات والمستهلكين عن طريق طرح سلع  -4

 . بناء عالقه جيده مع الوسطاء لتسهيل امور البيع  -5

 .للمبيعات العامة   الميزانيةتنظيم النفقات وضبطها وتجهيز   -6

 باألمور البيعية المتعلقة المشكالت  اصدار القرارات وحل -7

 تأهيلهم. االشراف على تدريب رجال البيع و   -8

 دور مدير المبيعات 

 . في تحديد اهداف بيعه بعيد المدى مع رؤساء االدارات االخرى المبادأة ياخذ  -1

 . لتقليل تكاليف التوزيع وتحقيق اهداف البيع  في اعداد تفاصيل البرامج البيعية يساعد-2

 . في المدى الطويل المنشاة  وسياسات االسعار مع اعتبار ربحية يقرر السياسات البيعية -3

 . يتفق واحتياجات اداره المبيعات ل السلعي  والمخزونة  اإلنتاجيةالتشاور مع مدير االنتاج فيما يتعلق بالنواحي  -4

. ويعمل على اعداد وتدريب رجال البيع اإلدارية للبيعيةجميع المستويات    يقود -5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تكتيكيات في االسواق 2.3

 

 باألهااادافاو جزئياااه وهاااي التاااي نعبااار عنهاااا  الباااد مااان وجاااود اهاااداف مرحلياااة االساااتراتيجيةاالهاااداف  لبلاااو  

هااذه يااث يحاادد وقاات االنجاااز الااى مراحاال بح الخطااةوالتااي يعتباار منهااا غايااه لعماال تفصاايلي وفقااا لتقساايم  التكتيكيااة

الهاادف الجزئااي فااي حاادود تحقيااق الهاادف االسااتراتيجي فااي موعااده  زنجاااال        االهااداف يتفااق مااع الاازمن الااالزم

 التكتيكيااةاالهااداف  فأنهاااكااالربح مااثال  للمنشاااةولااذلك نسااتطيع القااول بانااه اذا لاام تحقااق الهاادف االسااتراتيجي 

علااى طريااق الهاادف الرئيسااي وعلااى ساابيل المثااال يقساام  ت واالنتاااج وغيرهااا هااي اهااداف فرعيااةكوظيفااه المبيعااا

ا للقسااام م هااذا الهاادف وفقاا لكاال منطقااه هاادف اللااي تحقيقااه ثاام يقساا  فيخصااص  ت وفقااا للمناااطق البيعيااةالمبيعااا دفهاا 

كاال قساام هاادف خاااص بااه كمااا انااه الهاادف للقساام الواحااد يجااس ل كااونالتااي تتكااون منهااا اداره المبيعااات في الساالعية

بح لكاال عااام بحيث لكاال ساالعه هاادف ولكاال رجاال ماان الرجااال صااغير هاادف يسااعى لتحقيقااه وحيااث لااو اسااتمر ليصاا 

 ه.كان تخصصه وموقعه هدفا مسؤوال عن المنشاة أيافي 

 التخصصات ضمن اداره البيع 

التااي يااتم بهااا تنظاايم جهاااز البيااع داخليااا ويرجااع هااذا االخااتالف  الكيفيااةتختلااف المشااروعات فااي بينهااا ماان حيااث 

 الى اختالف العوامل التي تحكم تنظيم اعمال هذه العوامل هي

 المؤسسةحجم  -1

 سلعتها المؤسسةالتي توزع في فيها  الجغرافية الرقعةاتساع  -2

 المؤسسةالتي تبيعها  السلعةنوع  طبيعة -3

 السياسات البيعية للمؤسسة -4

 للمؤسسة ةالماليالمركز  -5

التااي تختااار ماان بينهااا المشاااع المشااروعات  يااةوبشااكل عااام يمكاان التميااز بااين عاادد ماان الطاارق واالساااليب التنظيم

 :هيعند اعداد التنظيم الداخلي للجهاز هذه الطرق واالساليب 

  التنظيم الجغرافياوال 

 التنظيم على اساس المنتجات ثانيا

وخصوصااا اذا كاناات هااذه الساالع تتميااز  المختلفااةهااذا االساالوب المؤسسااات التااي تبيااع عااده انااواع ماان الساالع  عتباا ي

 ضااارورةبصااافات فنياااه معقاااده وتحتااااج الاااى ناااوع متخصاااص مااان المهاااارات لبيعهاااا ويبااارز هاااذا االخاااتالف 

 تخصيص مدير مستقل لكل سلعه او مجموعه سلعيه يتحمل المسؤول الكامل عن بيعها

 المزايا

 من التخصص في االداء وتقسيم العمل االستفادة -1

 االهتمام الكامل بكل نوع من السلع -2

 لكل سلعه او خدمه بالنسبةالتنسيق بين العمليات التي تؤدي  -3

 العيوب

 المختلفةالتنسيق بين االقسام  صعوبة -1

 يحمل المشروع اعباء اضافيه لزياده رجال البيع بزياده المرتبات واالجور لهم -2

 .واحده جغرافيةاالزدواج والتكرار في الجهود خاصه عند مزاوله رجال البيع نشاطاتهم في منطقه  -3

 التنظيم على اساس العمالء لثالثا

العمااالء الااذين يشااترون ساالع او ساالع  طبيعااةمااع  التنظيميااةتااتم علااى اساااس السااوق بحيااث تتمشااى الوحاادات 

علااى كاال مبيعااات لكاال نااوع ماان العمااالء وعلااى ماادى تركيااز االمااالء  الطريقااةالمشااروع ويتوقااف اسااتعمال هااذه 

تقساايم  الطريقااةلهااؤالء العمااال كمااا تشاامل هااذه  ده وعلااى ماادى تعقااد المشاااكل البيعيااةواحاا  الجغرافيااةفااي منطقااه 

واخاار  الجملااةلتجاااره  المباشاار  وقساام ثاااني للبيااع يخصااص قساام طريقااه التوزيااع بحيااثاعمااال البيااع طبقااا ل

 للتجزئة وهكذا.



 التنظيم المركب:  رابعا

 

 تدريب رجال البيع  3.3

المبيعاااات فاااي المشاااروعات عااااتق ادارة علاااى  الملقااااة  يمثااال تااادريب رجاااال البياااع واحاااده مااان اهااام الواجباااات

رجااال البيااع علااى اداء  ةرن نتااائج تمثاال اساسااا فااي زياااده مقاادويرجااع ذلااك الااى مااا يحققااه التاادريب ماا  المختلفااة

 ء وحتااى وقاات قريااب لاام يكاان التاادريب يحظااىدرجااه ممكنااه ماان الكفااا بااأكبرواجباتااه البيااع وتحقيااق الهاادف منهااا 

 ناالثنااامااا اسااتقر فااي ذلااك فااي جانااب منااه الااى حوبرجااع  ماان االهتمااام الااذي اصاابح يحظااى بهااذا االن    الدرجةبنفس  

كاال ماان وظيفااه ورجاال البيااع ماان هااذه المفاااهيم ان البيااع فااي طبيعتااه ومااا  طبيعااةماان مفاااهيم حااول  ولفتااره طويلااة

هااو اال فاان ماان الفنااون كمااا ان رجاال يولااد وال يخلااق وماان ثاام الخباار فيمااا يباادو هااي الساابيل الوحيااد نحااوه صااقل 

 .المواهب وتنميتها 

فااي  اماال الهامااة كأحااد العو ال يمكاان ان تعااد بااديال عاان التاادريب فأنهااا الخباارةوعلااى الاارغم ماان اهميااه تااوافر 

فكمااا  فااي اعمالااه حتااى علااى الاارغم ماان قااد يثااار حااول تاادريب ماان اعتراضاااتحمساااعده رجااال البيااع علااى النجاااح 

موجااه اساسااا الااى  فالتكااالياساسااا فااي ارتفاااع هااذه  ة علااىسيتضااح فيمااا بعااد ان هااذه االعتراضااات والمتمثلاا 

 .او نشاط وكضيفة التدريبوليست الى ح ةالتدريبيوالضعف في اداره وتنظيم العمليات  الكفايةنواحي عدم 

 لماذا تدريب رجال البيع

 .زياده مبيعات رجال البيع (1

التااي يقضاايها رجااال البيااع الااى الوصااول الااى المسااتوى العااادي المطلااوب ماان رجاال البيااع وباادون  الماادة تقصااير (2

 .التدريب قد ياس رجل البيع االمر الذي يتركه في نفس عقده تمنعه من الوصول الى المستوى العادي

فااي اختبااار  الشااركةالتقلياال معاادل تغيياار رجااال البيااع ممااا ينااتج عاان ماان ذلااك ماان تخفاايض التكاااليف التااي تنفقهااا  (3

 .وتعيين وتدريب رجال البيع

 .يفيد التدريب في تسهيل عمليه االشراف على رجال البيع وتقليل الحاجه اليه  (4

 يحاااول ال  هال ناا لاايس ماان شااك اي ان رجاال البيااع الماادرب علااى اساااليب العمليااات تكاارار تعاملااه العمااالء معااه   (5

 المناسبةاو االحجام غير  عينةالممعهم وال يحاول بيع السلع  اتباع اسالي الضغط البيعي

كمااا يحفااظ  المؤسسااةالتاادريب يقلاال ماان اخطاااء رجااال البيااع وبالتااالي يقاال ماان عاادد الصاافقات التااي تضاايء علااى   (6

 سمعتها ثم وسمعها في السوق المؤسسة

 التدريب يقلل من عدد الجاري البيع الذين تحتاج اليهم مؤسسه  (7

 التدريب  ممن يشمله

ال يختصاار التاادريب علااى رجااال البيااع المبتاادئين فحسااب باال يشاامل كااذلك تاادريب رجااال البيااع القاادماء منااذ  

 وكذلك مديري رؤساء اقسام البيع الخبرة

يب بدرجااه شااديده قبااال ان يسااتطيعوا القياااام ولاايس ماان شااايء ان رجااال البيااع المبتااادئين يحتاااجون الااى التااادر

لمااا يلقااي علاايهم امااا  اسااتجابةللتاادريب واكثاار  بالحاجااةبالواجبااات المسااند الاايهم وتاادريبهم سااهل النهاام اكثاار شااعورا 

علااى اختبااار  التدريبيااةوكثياار ماانهم يعارضااون حضااور الباارامج  صااعوبةبااه  فااأمر تاادريب رجااال البيااع القاادماء

ولكاان التغلااب علااى  المدرسااةبعضااهم تعارضااها علااى اعتبااار ان رجاال رجااوع بهاام الااى انهاام ليسااوا بحاجااه الاايهم و

 التدريب بشغل المناسب االداري العليا بقسم الى بأهمية مباصطناعهذلك 

هاام الااذين يشاارفون علااى تاادريب رجااال البيااع فااي معظاام االحيااان فااأوالل فهااو اهميااه كبيااره  امااا تاادريب الماادربين

عناادما يرياادون ياارون المااديرون  التدريبيااةل الباارامج القاادامى يكونااوا اكثاار اسااتجاب للتقباا وثانيااا ان رجااال البيااع 

 يحضرون وبرامج تدريبيه مثلهم

 

 

 

 المواضيع التي يعطيها التدريب



   السلعة  (1

 السوق  (2

 وتنظيمها  المؤسسةتاريض  (3

 للمؤسسة  البيعية السياسات   (4

 وظيفه رجال البيع واجباتها ومسؤولياتها  (5

 اساليب وفن البيع  (6

 االعالن وتنشيط البيع  (7

 

 (55-1:  2010علي محمد ربابعة ح فتحي ذياب ح )

 

 : التنبؤ بالمبيعات بعده طرق ومن ابرزه االتي 4.3

 طريقه استقصاء المشترين (1

 :السابقةالمبيعات  (2

 المتحققااةعلااى اساااس مبيعاتهااا  القادمااة للفتاارةفااي تقاادير مبيعاتهااا  المنظمااةماان قباال  الطريقااةتمااد هااذه تع (3

 المساااتقبليةتباااار تحلياال االتجاااه الحاصااال فااي التغياارات القريبااة السااابقة ماااع االخااذ بنظااره االع الفتاارة

باالعتمااااد علاااى  ياااتم المساااتقبليةبعبااااره اخااارى يمكااان القاااول باااان تقااادير المبيعاااات  المختلفاااةوبجانبهاااا 

والتغيااار فاااي سياسااااتها  المنظماااةالتغييااار الحاصااال فاااي حالاااه  الساااابقةبالمبيعاااات  المتعلقاااةالمعلوماااات 

 .القائمة والمنافسة

 طريقه دالفي (4

فااي التنبااؤ علااى اساااس استقصاااء اراء المشاارفين فااي اداره المبيعااات والخبااراء سااواء كااان  الطريقااةتقااوم هااذه 

التااي  والتكنولوجيااة االقتصاااديةرج بعااد ان يااتم تحديااد اباارز المااؤثرات او ماان خااا المنظمااةذلااك ماان داخاال 

 نوبشااكل الااذي يمكاا  ا راءنتااائج االستقصاااء توحااد  استحساااروبعااد  القادمااة الفتاارةيمكاان حصااولها خااالل 

 .المتوقعةمناسب في تقدير حجم المبيعات  يرااخراج 

 المتحركةطريقه المتوسطات  -1

 تنشيط عملية البيع 

هذه التنشيط هو عبارة عن معادلة مختصرة لتنظيم افكارك ويمكن تخطيط هذه التنظيم واالفكار المسبقة قبل مشاهدة  

التنظيم بشكل مثالي ودقيق عندما يكون عليك ان تظهر امام االخرين مظهرا   هذاالزبون و مقابلة او بمكانك استعمال 

 واضحا ال لباس في ومكونات هذا التنشيط هي : 

 عرض نقطة محددة.  -أ

 عرض ثالث اسباب لأليمان بصحة هذا النقطة )بتقديم براهين واضحة على ذلك  -ب
 تكرار هذا النقطة االساسية مرارا .  -ت

 افتتاحيات المبيعات الخاصة 

يمكن لكل شركة تقريبا استعمال افتتاحية المبيعات الخاصة االن توفر حماسا لألسعار .بطبع من ان يكون على االطباء 

ء االسنان والمحامين على اساس المبيعات الخاصة والكن يمكنني تصور امكان تقديم بعض المحترفين المبدعين واطبا

في عملية دفع خاصة يكون لهم تأثير حسم السعر ويكون ب مكانهم فعل ذألك دون تخفيض من مقدار مصداقيتهم امام  

 الزبون . 

 (55م:1999)آلن بيزح
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 المصادر االجنبية 

1-(Etzel, Michael. J ,Walker, Bruce. J & Stanton, William J,Marketing,14ed,McGraw-

Hill,Irwin,2007,p:484) 

 

2-( Kotler, Philip & Armstrong, Gary, Marketing An Introduction, 10. ed,2011, p: 412)   

 


