
 اإلدارة والتسيير الرياضي 1ماسترالمستوى: 

 الثاني: سداسيال

 دراسة السوق مقياس: محاضرات 

 لسوق ا إلى المحاضرة األولى: مدخل الحصة األولى:

 مفاهيم حول السوق: -1

بأنه الحيز أو المكان الذي يلتقي فيه بائعو السلع أو الخدمات مع مشتريها  يعرف السوق  -أ

في المكان نفسه أو عبر وسائل االتصال، وهذا الحيز يمكن أن يكون سواء أكان هذا اللقاء 

 . حيا أو مدينة أو إقليما وقد يشمل العالم بأسره

وتتحدد  الطلب ترى النظرية الكالسيكية بأن السوق مكان نظري حيث يتقابل العرض مع -ب

 األسعار في ضوء العالقة بينهما.

السوق هو مكان لالجتماع، حيث تلتقي عروض الباعة مع طلبات الزبائن أين يتحدد  -ج

 .سعر معين لبضاعة معينة

السوق هو وسيلة للمقارنة بين العرض والطلب لتحقيق تبادل الخدمات والسلع أو رأس  -د

يث يشير العرض إلى كمية السلع والخدمات التي الباعة هم على استعداد لبيعها المال، ح

بسعر معين، ويشير الطلب لكمية من السلع والخدمات أو رأس المال التي يستطيع المشترون 

 وهم على استعداد لشرائها بسعر معين، وفقا لدخلهم وكذا ميوالتهم.

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34


ة عن قة التي تحدث فيها العمليات التجاريو المنطبأّنه المساحة أ عرف السوق أيضاي -ك

 ار في مكان واحد.يق وجود اجتماع بين الناس والتجطر 

ب إليه السلع من أجل ابتياعها بين التعريفات األخرى للسوق أنه المكان الذي تجل منو  -ل

 وبيعها.

ارتبط ظهور مفهوم السوق مع تطور النشاطات االقتصادية  وق:تطور مفهوم الس -2

اع اتجة عن تقسيم األعمال، فاعتمد اإلنسان على اإلنتاج من أجل إشبت التجارة النوعمليا

رور الوقت ازدادت القدرات البشرية ر، ومع محاجاته ضمن وحدة العائلة والمجتمع المصغ

قايضة بين قتصاد ساهم في اكتشاف مفهوم المى إلى ظهور فائض في االمما أد ة،اإلنتاجي

 مة.ل في المراحل المتقدبل استخدام الماالسلع ق

ت التجارية المعتمدة على الشراء باداللقد ساهم ظهور الفكر التجاري في زيادة عمليات الت

ة في النظام االقتصادي، وصار اإلنتاج ل األسواق إلى قاعدة أساسيوالبيع، مما أدى إلى تحو 

بل الحصول على قاطبيعة الرغبات الخاصة بالمستهلكين، واألسعار التي تقدم ميعتمد على 

ر في األسواق ساهم في وصولها إلى حالتها المعروفة في هذا المنتجات، ونتج عن ذلك تطو 

 الوقت.

ختلف أنحاء مإذ اعتمدوا في تجارتهم على الترحال بين  ،ةتميز العرب بوجود أسواقهم الخاص

ي ساهم في ، والذل استفادتهم من الموقع الجغرافي الخاص في الوطن العربيالعالم، من خال



ة القادمة من أغلب أراضي العالم، ومنها بالد نطقة تلتقي فيها القوافل التجاريتحويله إلى م

 فارس والروم.

أما في وقتنا الحالي فأصبح التحدث عن اقتصاد السوق لوصف األنظمة االقتصادية حيث 

 األسعار والكميات المنتجة ترتبط أساسا بالعرض والطلب وليس بالتخطيط.

 لمحاضرة األولى: مدخل إلى السوق تابع ل :ثانيةة الالحص

 ة، ومنها:ص اإلداريوق بمجموعة من الخصائيتميز الس ة:خصائص السوق اإلداري -3

ة األنشطة في السوق من أجل إذ من المهم أن يتم توجيه كاف االهتمام بتوجه العمالء: -أ

المحافظة على  رغباتهم، معوذلك عن طريق االهتمام باحتياجاتهم و  ،تحقيق رضا العمالء

 حيح.وضع األعمال الخاصة بالتجارة على الطريق الص

على صياغة برنامج لمواكبة  ساعدوهي من الوسائل التي ت تعزيز بحوث التسويق: -ب

بداع واالبتكار من أجل توفير المنتجات من خالل االستعانة باإل ،وق التطورات في الس

 طابقة لطلبات العمالء.الم

ة، والذي يعتمد طة بالهدف العام للشركات التجاريرتبوهو الوسيلة الم طيط للتسويق:التخ -ج

الل الزبائن والُمستهِلكين، بناء على هذا الهدف يتُم على ضرورة الحصول على األرباح من خ

أجل تأسيس فلسفة للتعامل مع ة بالتسويق والتخطيط من توجيه السياسات الخاص

 ستهِلكين.الم

 سواق:أنواع األ -4



 وتشمل السلع التي يتم التفريق بينها حسب طبيعتها كالتالي: سوق السلع والخدمات: -أ

 سوق الخضر والفواكه واللحوم.مثل سوق السلع االستهالكية: * 

 .سوق السلع التجهيزية: مثل السوق الفالحية والصناعية )اآلالت والمعدات( *

 .األوليةسوق السلع الوسيطية: مثل سوق النفط والمواد *

هو مكان التقاء عارضي قوة العمل )األفراد الراغبين في العمل( مع  سوق العمل: -ب

مكتب تشغيل  ،طالبي خدمة العمل )المؤسسات واإلدارات( مثل: الوكالة الوطنية للتشغيل

 الشباب.

هو المكان الذي يلتقي فيه عارضوا األوراق المالية مع  سوق المال )األوراق المالية(: -ج

 البيها وينقسم إلى:ط

 .سوق مالي: يتم فيه تداول األوراق المالية )السندات واألسهم( متوسطة وطويلة األجل *

سوق النقد: يتم فيه التداول لمدة قصيرة األجل مثل: القروض واألوراق التجارية وأسعار  *

 الصرف والعمالت.

 لمحاضرة األولى: مدخل إلى السوق تابع ل :ثالثةالحصة ال

 ومن أهمها: ،أشكال األسواق عددتت األسواق: كالأش -5

ار هو السوق الذي يطبق نظاما يحتوي على الكثير من التج نافسة الكاملة:سوق الم -أ

لذي يعتمد على وجود عدد ال وق اوالمستهلكين، ويعرف وفقا للنظرية الكالسيكية بأنه الس



صبح من ثرين على السوق يؤ هلكين، ومع وجود عدد كبير من الممن التجار والمست نهائي

 ائدة فيه.تغيير أسعار الخدمات والسلع الس المستحيل

إذ يعد مختلفا عن  ،منافسة هو السوق الذي ال يعتمد على وجود أي وق االحتكار:س -ب

ج ما، وفي دور االحتكار الكامل لخدمة معينة أو منت ه يعتمد علىألن ،نافسة الكاملةسوق الم

جات مهما كان ثمنها بسبب واق يكون المحتكر قادرا على توفير المنتا النوع من األسمثل هذ

بسبب محدودّية أو عدم  ،غياب الُمنافسة، ولكن ُيعاني سوق االحتكار من قّلة في اإليرادات

 رغبة العمالء في التعامل مع هذا الّسوق.

لّسوق االحتكار، ولكّنه  وق احتكارّي ُيقدم فكرًة ُمشابهةهو سّ  ّسوق احتكار القلة: -ج

إذ ال يقوم على احتكار خدمة أو سلعة ُمعّينة، بّل  ،يختلف عنه من حيث عدد الُمحتكرين

يعتمد على وجود أكثر من شركة أو تاجر يحتكرون تلك السلعة، وُيشّكلون الغالبّية في 

دين للسلعة، كما أّن القلة  ُتغّيب القدرة على تحكم الّسوق، سواًء أكانوا من الُمنِتجين أو الُمورِّ

بسبب وجود تنظيم ورقابة من الحكومة ُتساهم  ،الُمحتكرين في األسعار كالسوق االحتكاريّ 

 في تحديد أسعار الُمنتجات والخدمات ضمن الّسوق.

هو نوع من أنواع األسواق التي تجمع بين سوق الُمنافسة  ّسوق الُمنافسة االحتكارّية: -د

، ويحتوي سوق الُمنافسة االحتكارّية على مجموعة من المنافسين، الكاملة وّسوق االحتكار

ولكن كّل منافس يختلف عن اآلخرين من حيث الُممّيزات الخاّصة به، ولكّنهم يحتكرون أو 



يعملون في مجال واحد، مثل المنافسة االحتكارّية بين شركات اإلنتاج الفنّي من أجل احتكار 

 الفّنانين.

زئة الّسوق عملّية تهدف لتقسيم الّسوق إلى مجموعة من األجزاء تج تجزئة الّسوق: -6

من أجل سهولة تحديد احتياجاتها وخصائصها، وُتساهم هذه التجزئة في  ،والقطاعات

الوصول إلى تطابق مع التوّقعات الخاّصة في العمالء، عن طريق استهداف عدد من 

 الُمنشآت حتى ُتوّفر الُمنتجات الخاّصة في الّسوق.

 تعتمد تجزئة الّسوق على مجموعة من القطاعات، من أهّمها:و 

هي توزيع الشركات في بيئة العمل على ُأسس جغرافّية، وتعدُّ هذه  التجزئة الجغرافّية: -أ

ألّنها ُتساعد في تحديد قطاعات الّسوق على أساس المناخ واللغة  ،التجزئة ُمفيدة للّشركات

 والنمط المعيشّي.

هي تقسيم الّسوق إلى مجموعات على ُأسس ُمتغّيرة، مثل نسبة  وغرافّية:التجزئة الديم -ب

 الّدخل، والتعليم، والمهنة، والفئات العمرّية.

هي الّتوزيع الُمعَتمد على معرفة العمالء في طبيعة الُمنتجات وُطرق  التجزئة السلوكّية: -ج

 رتبطة بشكل موثوق مع الُمنتج.استخدامها، وُتساعد هذه الّتجزئة على تطبيق الُمتغّيرات المُ 

 لمحاضرة األولى: مدخل إلى السوق تابع ل :رابعةالحصة ال

 وظائف السوق: -7



 المتغيرة االقتصادية الظروف حول موضوعية معلومات السوق  يوفر وظيفة المعلومات: -أ

 :في المتمثلة

 عدد المنتجات المصنعة. •

 التشكيلة. •

 الجودة. •

للوكالء االقتصاديين بمشاركة نتائج أنشطتهم يسمح السوق  وظيفة الوسيط: -ب

االقتصادية. إذ يجعل السوق من الممكن تحديد مدى فاعلية المنفعة المتبادلة بين هذا أو 

 .ذاك من أنظمة العالقات بين المشاركين المعنيين في اإلنتاج االجتماعي

الوقت نفسه يقارن يحدد السوق القيمة المعادلة لتبادل المنتجات. في  وظيفة التسعير: -ج

السوق بين تكاليف العمالة الفردية إلنتاج السلع والمعيار االجتماعي، أي أنه يقارن بين 

التكاليف والنتائج، ويكشف عن قيمة البضاعة من خالل تحديد ليس فقط مقدار العمالة 

 .المنفقة، ولكن أيًضا مقدار المنفعة التي يجلبها المنتج إلى المجتمع

 .هناك توازن بين المنتج والمستهلك، بين البائع والمشتري  مية:وظيفة تنظي -د

يشجع السوق المصنعين على ابتكار منتجات جديدة، والسلع الالزمة  وظيفة التحفيز: -ذ

بأقل تكلفة وتحقيق ربح كاف، إذ يحفز التقدم العلمي والتكنولوجي على أساسها يزيد من 

تي لم تكن قادرة على حل مشاكل التحسين، كفاءة أداء االقتصاد بأكمله، فالشركات ال



واإلفالس والموت بسبب إتاحة مجال للمشاكل األكثر كفاءة. نتيجة لذلك ، فإن مستوى 

 استقرار االقتصاد ككل يتزايد تدريجيا.

 :مزايا وعيوب آلية السوق  -8

 :آلية السوق  مزايا -أ

 .تخصيص الموارد بكفاءة، التخفيف •

جود معلومات محدودة للغاية )في بعض األحيان تعتبر إمكانية العمل الناجح في و  •

 (.المعلومات حول مستوى السعر والتكاليف كافية

 .المرونة والقدرة العالية على التكيف مع الظروف المتغيرة، والتصحيح السريع للخلل •

االستخدام األمثل لإلنجازات )في محاولة لزيادة األرباح، يتحمل رواد األعمال  •

 (ل تطوير منتجات جديدة، وإدخال أحدث التقنيات في اإلنتاجالمخاطر من خال

تنظيم وتنسيق أنشطة األشخاص دون إكراه، أي حرية االختيار وإجراءات الكيانات  •

 .االقتصادية

 .القدرة على تلبية االحتياجات المتنوعة للناس، وتحسين جودة السلع والخدمات •

 :عيوب آلية السوق  -ب

 .لموارد غير القابلة للتكرارال تسهم في الحفاظ على ا •



خلق حوافز إلنتاج السلع والخدمات لالستخدام الجماعي )التعليم، الرعاية تال  •

 ، ...إلخ(.الصحية

ال يوفر وال يضمن الحق في العمل والدخل، وال يعيد توزيع الدخل لصالح غير  •

 .المضمونين

 .ال توفر البحوث األساسية في العلوم •

 .مستقرةال توفر تنمية اقتصادية  •

إذ ُيساهم  ،ولّسوق بشكل إيجابّي على اقتصاد الدُيؤّثر ال تأثير السوق على االقتصاد: -9

من أجل إعادة توجيه  ،في تعزيز تبادل الخدمات والسلع بين األفراد ُمقابل دفع المال

 االستثمار نحو القطاعات االقتصادّية التي تتمّيز بارتفاع في الطلب على الُمنتجات الخاّصة

بها، مّما ُيؤّدي إلى تحقيق الّتوازن بين العرض والطلب، ولكن قد تنتج عن االقتصاد الخاص 

ختالالت االجتماعّية واالقتصادّية، ومنها البطالة والفقر، وأيضًا في الّسوق مجموعة من اال

 ُيؤّدي فشل الّسوق أحيانًا إلى حدوث عيوب في ُمخرجات االقتصاد.

لدان ذات اقتصاد السوق، على عكس البلدان االشتراكية، أين يوجه البلدان الرأسمالية هي ب

تخطيط الجزء األكبر من قرارات اإلنتاج. عندما تكون هناك خطة وطنية في االقتصاد 

 الرأسمالي، فهذا ال يكون إال جزئيا أو ظاهريا.

ورا ه األخيرة ال تلعب دذاالقتصادات المخططة قد تترك بعض الدور إلى السوق غير أن ه

 رئيسيا في توجيه اإلنتاج والتسعير.



 


