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ما هو المزيج التسويقي؟
ي يجب أن يتم االعتماد عليها لوضع أي خطة تسويقية ناجحة ألي منتج أو خدمة، هذه األعمدة متعارف عل

باسميها هو عبارة عن األعمدة األساسية الت 
(4Ps of Marketing)أو األرب  ع أعمدة للتسويق ،.

ي عملهم من1950هذا المصطلح ظهر للنور عام •
ن
ن عىل النجاح ف ن األمريكيي  قبل جمعية كمحاولة لوضع التعريفات والقواعد األساسية لمساعدة المسوقي 

.(American Marketing Association)التسويق األمريكية 

يه الناس، لهذا يجب أن تتم دراسة ه• ي السوق حت  يشت 
ن
ء ف ي

كة أو صاحب بزنس ينوي طرح أي شر بعة ذه العنارص األر هذه العنارص يجب أن تدركها أي شر
.بشكل جيد

انية الالزمة ل• ن ي سيعتمد عليها، والمت 
، وتحليل خطة التسويقفعند دراسة هذه العنارص األربعة، سيسهل عىل متخذ القرار تحديد القنوات التسويقية الت 

.النتائج ومراقبة السوق

:التالي من  4Psال وتتكون هذه العنارص األربعة أو 
ي يدفعوا المال مقابل الحصول عليها :(Product)المنتج1.

ي يتم عرضها عىل الناس، والت 
ي أو الخدمة الت 

.المنتج النهائ 

.تكلفة الخدمة أو المنتج بحيث تدل عىل قيمة المنتج الحقيقة ومدى منفعة الناس منه :(Price)السعر2.

.المكان الذي سيتم بيع المنتج أو الخدمة فيه حت  يحصل عليها من هو مهتم :(Place)المكان3.

وي    ج4. وي    ج لهذه السلعة أو الخدمة لمن هو مهتم بها :(Promotion)الت  .كيفية الت 
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بالخدماتالتسويقي الخاص المزيج 

كة ل• ي تؤثر عىل خطة التسويق الخاصة بأي شر
ائج لوصول إل أفضل النتبسبب تطور عملية التسويق نفسها، وحت  يتم تحليل كل العوامل والعنارص الت 

.الممكنة

نس الذي يعتمد عىل تقديم الخدمات للعمالء،• ن كات أو الت  ، هذه العنارص خاصة بالشر ي
ي المزي    ج التسويق 

ن
وليس مجرد بيعظهرت ثالث عنارص أخرى ف

.سلعة أو منتج ملموس

ي هو عبارة عن •
ي عملي7Ps Of Marketingال ومن هنا أصبح مفهوم المزي    ج التسويق 

ن
ة ، وهذا يعتت  المصطلح األشمل الذي يجمع كل العنارص المؤثرة ف

.التسويق بشكل كامل

:العنارص الثالثة اإلضافية هي وهذه 

.الدليل المادي الذي يثبت جودة الخدمة الُمقدمة :(Physical Evidence)الدليل المادي•

.األشخاص المسؤولون عن الخدمة المقدمة :(People)األشخاص•

ي يتم بها تقديم الخدمة، بداية من التعاقد مع العميل حت  تسليمه المطلوب :(Process)عملية تقديم الخدمة•
.العملية أو الطريقة الت 

ت ساب ي أي خطة تسويقية، وكما أشر
ن
ي اعتبارك قبل التفكت  ف

ن
ي عليك أن تضعها ف

ي الت 
 سوف سيتم تفست  وب  هذا تكتمل كل عنارص المزي    ج التسويق 

ً
 كل عنرص قا

.من العنارص السبعة بشكل كامل بعد قليل
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المزيج التسويقي ألي مسوقأهمية 
وعك أو خطتك التسويقية بالكامل، مهما كان• ي تقييم أحد عنارصه سيفشل مشر

ن
ي أنك إن أخفقت ف

ن
ي تكمن ف

ت جودة المنتج أو أهمية المزي    ج التسويق 
ء آخر ي

كتك أو أي شر .سمعة شر

ض اآلن أنك صاحب مصنع صغت  إلنتاج المالبس الجاهزة، دعنا ننظر إل السيناريوهات ا• ، لنفت  ي أوضح لك هذا األمر بمثال عمىلي
.لتاليةدعتن

ي تقدمها غت  جيدة، وال تناسب الجمهور المستهدف، ربما تستخدم موضة قديمة عىل الرغم أنك تستهدف الشباب•
.جودة المالبس الت 

ي ه•
ن
ي تقدمها، أو أرخص من الالزم حت  تكسب رضا العمالء، وف

أنت تخش ذه الحالة تكلفة المالبس الخاصة بك مرتفعة للغاية مقارنة بالسوق والقيمة الت 
 
ً
.المال أيضا

ي الذي تعتمد ع•
وئن ء وليس عىل المستوى المطلوب، أو طريقة شحن المنتجات أو المتجر اإللكت  ليه يوفر تجربةالمكان الذي تعرض فيه منتجاتك شي

.سيئة للعمالء

وي    ج الخاصة بك غت  فعالة، فربما تعتمد عىل إعالنات التلفاز ولكنها غت  موجهة، أو ربما تعتمد عىل مواد •
يدة وال تناسب غت  جإعالنية طريقة الت 
.جمهورك

، أعتقد أنك أدركت اآلن أهمي• ي
.ارصة هذه العنإن نظرت إل كل هذه السيناريوهات ستجد أنها تمثل فشل واحدة من العنارص األربعة للمزي    ج التسويق 
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4PScعناصر المزيج التسويقي 
(Product)المنتج

تب عىل• .نتج نفسه المالمنتج هو العنرص األساشي واألهم الذي يتم بناء أي خطة تسويقية عليه، فالسعر ومكان بيع المنتج و الخطة الدعائية كل هذا يت 

ي بدورها ستحدد مك•
 من األسئلة والت 

ً
ي تريد تقديمها إل السوق، ثم تسأل نفسك عددا

ي المنتج أو الخدمة الت 
ن
 ف
ً
وقيمة المنتج الخاص بك انة لهذا عليك أن تفكر مليا

ي السوق
ن
.ف

ي 
ي المزي    ج التسويق 

ن
أهم خصائص المنتج ف

، وأهم هذه األسئلة هي التالي •
ً
، هذه الخصائص هي عبارة عن إجابات مجموعة من األسئلة الهامة جدا

ً
ت سابقا :كما أشر

؟• ن وري لهم، أو سيحل لهم مشكلة أو يساعدهم عىل تحقيق هدف معي  ي العمالء، هل هذا المنتج بالفعل رصن
ن
 ف
ً
هل فكرت جيدا

ة؟• ي السوق بكتر
ن
هل المنتج الخاص بك متاح ف

 من عدة منتجات؟•
ً
 أو جزءا

ً
 مثال

ً
كة أخرى تقدم نفس المنتج مجانا هل هناك شر

؟• ي السوق؟ هل هناك منتج يقدم خصائص أكتر
ن
ي يوفرها المنتج الخاص بك؟ هل هي مختلفة عما هو موجود ف

ما هي الخصائص الت 

ة؟• كيف سيستخدم المستهلك المنتج الخاص بك؟ هل هو سهل االستخدام أم يتطلب خت 

اند عملية تغليف المنتج • الخاصة به، كيف تفكر فيها؟والت 

ك؟• ي الناس منك ال من غت  ؟ لماذا يشت  ن ما الذي يجعلك مختلف عن المنافسي 

هل سيكون هناك ضمان عىل المنتج الذي تقدمه أو الخدمة؟ هل سيكون هناك خدمة إعادة استبدال؟•

؟(صيانة–خدمة العمالء )هل تحتاج أن تقدم خدمة ما بعد البيع •

، و تقديمه
ً
ن به بالطريقة للمهاإلجابة عن هذه األسئلة عبارة عن دراسة كاملة للمنتج الخاص بك، وكيف تنظر إليه من كل الجوانب حت  تستطيع تقييمه جيدا تمي 

.المناسبة
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Productالمنتج 
ن ينقسم المنتج ال  مرحلتي 

• CORE جوهر المنتج

• ACTUAL ي الشكل  –التجميىلي جزء 
النهائ 

ورة الحاجة منتج يقوم ( شامبو للشعر ) الحاجة لوسيلة لمنتج • ي بالرصن
كذلك؟اليسالشعر فقط ، بغسل  ال تعتن

Core Productالمنتج األساشي = شامبو الشعر الحاجة •

ي = لشامبو شعر الحاجة •
ةضد –ضد التساقط –من السلفات خالشامبو )المنتج النهائ   Actual Productالقشر

اء وإضافة تجميىليقدم بفكر انيفضل اما ؟هل يمكن تقديم المنتج بهدفه  األساشي • ات  لزيادة عملية الشر ن ممت 
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Priceالسعر 
(Price)السعر

، ألنه المحرك الرئيسي لعملية الرب  ح، و الكل يعلم أن الهدف من كل هذه التحليال • ي
ي المزي    ج التسويق 

ن
ات هو تحقيق أقىص قدر الدراست و هذا العنرص له مكانة خاصة للغاية ف

.ممكن من المال، أليس كذلك 

ي يعتمد عليها أي مهتم أو عميل، لذا البد من تحليل كل الزوايا •
.لمنتجاصة بتكلفة االخوألن تحديد السعر المناسب ألي منتج أو خدمة واحد من أهم العوامل الت 

ي المزي    ج •
ن
ي خصائص عنرص السعر ف

.التسويق 

ي تجعلك تعرف خصائص عملية تسعت  أي منتج•
ي أن نسأل أنفسنا مجموعة من األسئلة، و أهم األسئلة الت 

ن
:تالي كالهي وكالعادة، تتضح األمور عندما نبدأ ف

ي عىل أساسها تستطيع أن تحدد أقىص وأقل سعر لكي تبيع به؟•
ما هي أقىص وأقل تكلفة للمنتج الخاص بك، والت 

ي اعتبارك وأنت تحسب تكلفة المنتج؟•
ن
هل قمت بمراجعة عملية اإلنتاج ورسوم التشغيل، وكل المصاريف لكي تضعها ف

، يوفر الكثت  من الوقت والجهد؟ كلما كانت القي•
ً
ي يقدمها منتجك للمستهلك، فهل المنتج الخاص بك يعيش طويال

.مرتفعة كلما زاد الثمنمةما هي القيمة الحقيقة الت 

ي اختيار المنتجات •
ن
ي تستهدفها من الناس تعمد بشكل كبت  عىل السعر ف

يحة الت  ؟(األمهات–مثل الطبقة المتوسطة )هل الشر

؟ هل لو قمت بالعكس سيؤثر ذلك عىل نسبة المبيعات أم ال؟• هل إن قمت بعمل تخفيض أو خصم بنسبة قليلة ستحقق مبيعات أكتر

ما هو السعر الذي يبيع به المنافسون؟ •

ها من األمور، ألن ذلك سيجعلك تحدد • وي    ج لمنتجاتهم؟ أم يروجون للجودة وشعة التوصيل وغت  ي خططهم للت 
ن
ي يكهل يعتمد المنافسون عىل السعر ف

ن
ف تنافسهم ف

.السوق بالسعر المناسب

ي السوق، وذلك دون أن •
 لمنتجك ف 

ً
ي خطتك التتخلبعد إجابتك عل هذه األسئلة ستجد نفسك تضع سعر مناسب تماما

سويقية بحيث تحقق بأي عنرص ف 
استثماركأعل عائد عل 
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(Place)المكان

ي هو عبارة عن آلية حصول عمالئك عىل منتجك أو خدمتك، وكلما كانت هذه العملية بسيطة وسهلة وال تستهذا •
 كالعنرص من المزي    ج التسويق 

ً
لما كان غرق وقتا

.أفضل

ي •
ي المزي    ج التسويق 

ن
خصائص عنرص المكان ف

ي أي خطة تسويق عليك أن تجيب عىل األسئلة التالية•
ن
 أهمية المكان ف

ً
:لكي تفهم جيدا

ن للحصول عىل المنتج أو الخدمة الخاصة بك؟• هل يحتاج عمالئك إل الذهاب إل مكان معي 

 هل المكان أو الموقع الذي تعتمد عليه مناسب لمنتجك؟ •
ً
ته مناسفمثال ب وسيجلب لك لو أنت تنوي أن تفتح محل تجاري، هل تعتقد أن المكان الذي اخت 

؟زبائن كافية

ن لعرض)هل تعتمد عىل قنوات لتوزي    ع منتجاتك • ة والموزعي  ، وتحتاج إل االعتماد عىل المحالت الصغت  منتجاتك ربما أنت صاحب مصنع أو محل كبت 

؟(للناس

ي منك للحصول عىل بيانات معينة عن منتجاتك • ؟ هل يحتاج أي شخص أن يشت  ن ؟(ياناتب–صور –كتالوجات )هل تحتاج أن ترسل عينات للمهتمي 

ي السوق؟ هل هناك عيوب يمكنك أن تستغلها لصالحك؟•
ن
ما الذي يفعله منافسوك ف

نت؟ أم أنك بحاجة إل • ؟اإلتصالهل يمكنك أن تجعل عملية بيع خدماتك أو منتجك أو حت  جزء منها يتم عت  اإلنت  المباشر

و • ي عملية الت 
ن
.نتجاتكي    ج لخدماتك وموب  هذه الطريقة تكون قد تمكنت من تحديد المكان الذي ستعرض فيه منتجاتك بأفضل طريقة، بحيث تستغل هذا األمر ف
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Promotionالترويج
وي    ج (Promotion)الت 

، فهو الذي يجعل العمالء يتعرفون عىل ما تقدمه، وكلما قدمت للناس منتجاتك بأسلوب يناسبهم وي•
ً
وي    ج ألي منتج أو خدمة أمر هام جدا باتهم، كلما حققت ب لغتهم ورغناسالت 

.نتائج أفضل

ي •
ن
 وأن هذه الخطة ستكون ثمرة المجهود المبذول ف

ً
وي    ج، خصوصا ي ال يمكن أن تخلو من تحديد خطة واضحة للت 

ي عنارص ابالهذا فإن دراسة المزي    ج التسويق 
 
ي ف

.لمزي    ج التسويق 

ي هذه المرحلة ُسيضيع كل المج•
ن
 المبذول سابهود ألن النقاط القوية المتعلقة بالسعر أو الثمن أو المكان ستعتمد عليها أي خطة تروي    ج، وبالتالي أي خطأ ف

ً
.قا

ي 
ي المزي    ج التسويق 

ن
وي    ج ف خصائص عنرص الت 

وي    ج بشكل دقيق؟• ي الت 
ن
ن حت  تستغلها ف ي يتمتع بها منتجك مقارنة بالمنافسي 

هل حددت نقاط القوة الت 

وي    ج • ي الت 
ن
ي تناسبهم ف

ن )هل قمت بفهم جمهورك الذي تستهدفه، وعرفت اللغة الت  ء غت  مخاطبة الشباب والمراهقي  ي
؟(مخاطبة األمهات لتبيع لهم شر

ي البداية؟•
ن
وي    ج ف انية الخاصة بالت  ن هل حددت المت 

ي التسويق •
ن
ي يجب أن تعتمد عليها ف

ات والمنشورات–التسويق عن طريق الراديو –التسويق عن طريق إعالنات التلفاز )ما هي أفضل القنوات الت  التسويق عت  مواقع التواصل –البوست 

كات والمؤسسات–التسويق عت  المؤثرين –االجتماعي  ؟(التسويق من خالل العالقات العامة مع الشر

ي ستقّيم بها النتائج؟•
هل حددت الطريقة المناسبة الت 

؟(الظروف الجوية–المناسبات القومية –فصول السنة –األعياد )هل يتأثر السوق بتوقيت الموسم •

ي التسويق•
ن
ي يعتمدون عليها ف

ي حمالتهم الدعائية؟ ما هي الزوايا الت 
ن
ي السوق ف

ن
؟ماذا يفعل منافسوك ف
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Physical Evidenceالدليل المالي 
(Physical Evidence)الماديالدليل 

، وربما تكون قد مررت • ي أوضح لك ما هو المقصود بمثال عمىلي
 لبعض الناس، ولكن دعتن

ً
ي ربما ال يكون واضحا

 بنفبه هذا العنرص من المزي    ج التسويق 
ً
.سك سابقا

:مثال 

ي المكان ال يرتدون زي متخيل •
ن
ء، أو ربما من يعملون ف .بناسنفسك اآلن تدخل مطعم أنت وأشتك، وعندما تنظر إل المكان تجده غت  مرتب والديكور شي

ي •
ن
ي هذا المكان، هل تنصح أصدقائك بالذهاب إليه؟ هل تستطيع أن تثق ف

ن
الطعام بعد عيب دةجو أو ربما منظر الطعام ليس مناسب، أو هناك رائحة كري  هة، هل ستأكل ف

ي ذكرتها لك؟
واحد فقط من العيوب السابقة الت 

ي هذه الحالة ستشعر 
ن
 المكان نظيف وشكل تقديم الطعام ممتاز، ف

ً
، وأيضا ي

 
ت  وستقبل عىل األكل قة أكبثهذا عىل عكس مطعم أنيق، العمال مناظرهم ومالبسهم وأسلوب  هم راف

ةبشهية   ؟كبت 

ي نفس المستهلك، حت  ي•
ن
، هل يتم تقديم خدمتك بشكل مالئم، بشكل يبعث عىل الثقة ف ي

ي المزي    ج التسويق 
ن
ي هذا هو المقصود بالدليل المادي ف ن شت  .منك وهو مطمي 

ي فلو كنت تبيع عن طريق متجر •
ن
وئ ي جيد من حيث التصميم، هل كل المعلومات متاحة، هل عملية التسجيل أو البيع سإلكت 

ن
وئ هلة؟، هل المتجر اإللكت 

كة أو مصنع أو محل، عىل المنظر العام مناسب ي مواعيد منتظمة؟ هل تقدم لهم كل التسهيال . وإن كنت تعتمد عىل مقر لشر
ن
ت والمعلومات بدون هل تقابل عمالئك بحفاوة وف

أن يسألوا عنها؟

ي تقدمها للناس ذات قيمة عالية، وتحقق مبيعات ممتازة•
.كل هذه األمور تجعل خدمتك الت 
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Peopleاألشخاص 

(People)األشخاص

كتك، يمثلوك أنت ش• ي التعامل مع العمالء يمثلون شر
ن
، فإناألشخاص هم الواجهة الحقيقية ألي مقدم خدمة، الموظفون الذين تعتمد عليهم ف

ً
لم خصيا

ء ي
.يكونوا عىل المستوى ستخش كل شر

ي 
ي المزي    ج التسويق 

ن
خصائص عنرص األشخاص ف

ي •
ن
.يجب أن يتم تدريبهم بالشكل الكاف

ي تجعل من عملهم سهل، حت  يقوموا بعملهم عىل أكمل وجه•
.يجب أن يتم توفت  كل أساليب الراحة و األدوات الت 

 لألهداف المطلوبة منهم•
ً
.يجب أن يتم متابعتهم بشكل مستمر، وتحليل النتائج والمعامالت طبقا

كة الخاصة بك•  ألسلوب وثقافة الشر
ً
ي التعامل مع العمالء مناسب تماما

ن
.يجب أن تكون طبائعهم وأسلوب  هم ف

ي مختلف األقسام عملية شيعة وواضحة ولها ضوابط معينة•
ن
ن كل من يعملون ف .يجب أن تكون عملية التواصل بي 

ي أحسن 
ن
ي الخاص بتقديم الخدمات ف

حاالتهبهذه الطريقة سيكون أهم عنرص من عنارص المزي    ج التسويق 
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Processعملية تقديم الخدمة 
(Process)تقديم الخدمةعملية 

كات وبعضها• ن الشر ي السوق سواء بي 
ن
ي عالم تقديم الخدمات ف

ن
-B2B)ف Business to Business)كات والعمالء ن الشر – B2C)، أو بي  Business to 

Customer) األمر كله متوقف عىل مراحل تقديم الخدمة.

ي التعاون مع شر •
ن
ي تناسب كل عميل عىل حدة، وهذا يضمن أن يستمر هذا العميل ف

.كتك أو مصنعكبحيث يتم فهم رغبات العمالء وتقديم الخدمة الت 

ي •
ي المزي    ج التسويق 

ن
خصائص عنرص عملية تقديم الخدمة ف

ي اعتبارك األمور التالية
ن
:يجب أن تأخذ ف

الطلبات الفردية لكل عميل، وهل يمكن تلبيتها أم ال؟•

.خطوات عملية تقديم الخدمة، ومدى بساطتها أو تعقيدها•

كتك• ء يتم عن طريقك أنت وشر ي
ي الخدمة، هل يجب أن يقوم بعمل خطوات معينة بنفسه أم كل شر

ن تلق  .مسؤولية العميل حي 

ي التعامل مع العمالء •
ن
كة ف (رسوم إلغاء الخدمة–السعر –الحفاظ عىل البيانات )سياسات الشر

ء يتم داخل الكيان الخاص بك؟االعتماد هل يتم • ي
كات أو مؤسسات خارجية ضمن مراحل التعامل مع العميل، أم أن كل شر عىل شر

ب وأن تكون كل هذه األمور ستجعل من عملية تقديم الخدمة أمر واضح وبسيط بالنسبة لك وبالنسبة للعمالء، مما يساعدك عىل تحديد سعر مناس•
ي 
ن
 عن منافسيك ف

ً
السوقمختلفا
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