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  :ملخص
 فـي بكثـرة تنشـط والتـي حـدیثا، بكثافة المنتشرة الهرمي التسویق تشركا حقیقة حول البحث في محاولة هي الدراسة هذه
  .االفتراضیة االجتماعي التواصل مواقع في االحتیالي نشاطها لطبیعة مناسب وسط وجود ظل
 األبعــاد كـل مراعــاة مـع التســویقیة الفلسـفة ونضـوج التســویقي الفكـر تطــور علـى الضـوء تســلیط سـیتم المســعى، هـذا مـن

 علـى للوقـوف الهرمـي التسـویق شـركات علـى ذلـك إسـقاط محاولة عن فضال والبیئة، والمجتمع والتجارة قللتسوی البناءة
  .التسویقیة فلسفتها على الحكم ثم ومن ومعرفته التسویقي مزیجها

  .التسعیر االلكترونیة، التجارة الترویجي، المزیج الهرمي، التسویق التسویقیة، الفلسفة :الكلمات المفتاحیة
  .jel :L11; L81 رموز

Abstract:  
This study is an attempt to research the reality of newly deployed pyramid marketing 

companies, which are heavily active in the presence of a suitable medium for the nature of 
fraudulent activity in virtual social networking sites. 

From this endeavor, the development of marketing thought and the maturity of marketing 
philosophy will be highlighted taking into account all the constructive dimensions of marketing, 
trade, society and the environment, as well as trying to bring down marketing companies to 
identify their marketing mix and knowledge and thus judge their marketing philosophy. 
Key words: Marketing philosophy, pyramid marketing, promotional mix, e-commerce, price. 
(JEL) Classification : L11; L81 
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  :مقدمة. 1
لقــد أضــحى التســویق علــم ممیــز واحتــل مكانــة كبیــرة فــي العملیــة االنتاجیــة البشــریة، حیــث اصــبح العلــم المخــتص 

شـباعها علــى أمثـل وحـال ممكــن، أي أنـه علــم ابـداعي فـي أصــله، ثـم  امتــد فـي مرافقتــه  باكتشـاف حجـات االفــراد وإ
سلسـلة مـن المراحـل، حتـى وصـول ذلـك المنـتج  للعملیة االنتاجیة بدءا من ابتكار الحاجة ثم انتاج ما یشبعها، عبـر

لمرحلـة االسـتهالك، ولـم ینتهـي دور التســویق عنـد اسـتهالك المنـتج بـل تعــداه الـى االهتمـام بانطبـاع المسـتهلك بعــد 
عملیة االستهالك، والحـرص علـى تحقـق الرضـاء مبـدئیا ثـم الوصـول لمرحلـة اسـعاد المسـتهلك، وبالتـالي فـال یمكـن 

ویق فــي ذلــك النشــاط االشــهاري لترغیــب المســتهلك فــي منــتج معــین، وحتــى وصــول التســویق اختصــار مفهــوم التســ
للنضـــوج عبـــر حتـــى هـــذا القـــدر فقـــد مـــر بعـــدة مراحـــل تكمیلیـــة مبنیـــة علـــى فلســـفة االرتقـــاء بجـــودة المنفعـــة للمنـــتج 

  .والمستهلك والمحیط القریب والبعید
ـــة مـــن  لكـــن فـــي وقتنـــا الـــراهن مـــع تـــوفر وانتشـــار االســـلوب الحـــدیث للتجـــارة عبـــر الطـــابع اإللكترونـــي، ظهـــرت ثل

الشـــركات تـــدعي انهـــا تتبنـــى التســـویق الهرمـــي، ومضـــمون هـــذا النـــوع انـــه یهـــتم فقـــط بـــالربح للمنـــتج دون مراعـــاة 
المستهلك بل، وتعدى ذلك الى ان هذا النوع مـن الشـركات ال یكـون فـي نیتهـا االسـتمراریة فـي العمـل بـل تعمـد الـى 

تلــج الــى التصــفیة لتظهــر باســم شــركة أخــرى وفــي نشــاط مختلــف وذلــك لتفــادي الصــدمة العكســیة الــربح الســریع ثــم 
للمســتهلك الــذي یكتشــف انــه تعــرض لعملیــة غــش مــن تلــك الشــركات، وبالتــالي وجــب الخــوض فــي هــذا الموضــوع 

 .إلماطة اللثام عن هذا النوع من النصب الذي تتبناه بعض الشركات النصابة
  :اإلشكالیة 1.1
  :سا على ما تقدم، یمكن طرح التساؤل الرئیس اآلتيتأسی

ما هي الفلسفة التسویقیة لشركات التسویق الهرمي ؟ وهل یمكـن تصـنیف التسـویق الهرمـي المزعـوم ضـمن  -
 أبعاد التسویق الحدیث؟

  :وحتى یتم تبسیط هذا اإلشكال، باإلمكان صیاغة أسئلة فرعیة نوجزها فیما یأتي 
  ؟ ة التسویقیةماذا یعني نضوج الفلسف -
  ؟ ما هو المزیج التسویقي -
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  ما هو البعد التسویقي الذي تراعیه شركات التسویق الهرمي ؟  -
  :الدراسةأهداف  1.2

وتبیـان العوامـل وبخاصــة األكثـر تـأثیرا منهـا علــى فلسـفة الشـركة التسـویقیة، مــع  تهـدف هـذه الدراسـة إلــى إبـراز
آلیــة تطــور ونضــوج الفلســفة التســویقیة ومــن جــراء فهــم تلــك  التركیــز علــى شــرح وتوضــیح المراحــل التــي مــرت بهــا

اآللیــة وفـــق منطــق ومنظـــور التســویق الحـــدیث، ســیتم إســـقاط المــزیج التســـویقي بــالمفهوم الحـــدیث علــى ظـــاهرة مـــا 
  . یسمى بشركات التسویق الهرمي

  :الدراسةأهمیة  3.2
ت التسـویق الهرمـي فــي تجنیـد النـاس الغــافلین إن هـذه الدراسـة، تسـتمد أهمیتهــا مـن األهمیـة التـي یلعبهــا دور شـركا

للتـــرویج لهـــم، حیـــث أنـــه ونظـــرا للـــدور المهـــم، الـــذي تلعبـــه مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي والبریـــد االلكترونـــي، یـــولى 
ولذلك تتجلـى الحاجـة إلـى الفهـم .  اهتمام بالغ باألسباب، التي تؤدي إلى إغراء الناس من شركات افتراضیة وهمیة

  .كات التسویق الهرميلنوع ونمط شر 
كما تكمن أهمیة الدراسة أیضا، في محاولة سد الفـراغ الـذي یعانیـه البحـث فـي هكـذا موضـوع مـن خـالل الدراسـات 

  .السابقة بالنسبة ألسالیب االحتیال والنصب الحدیثة في عالم التجارة االفتراضیة
   :الدراسةفرضیات  4.2

عنـه مـن أسـئلة فرعیــة سـالفة الـذكر، یمكــن بنـاء الفرضـیة الرئیســیة  بغیـة اإلجابـة علـى التســاؤل الـرئیس ومـا تمحــور
  :على النحو التالي

فــي ظــل تــوفر وســط خصــب للتــرویج ألنشــطة وهمیــة عبــر االنترانــت فــي مواقــع التواصــل االجتمــاعي، ظهــرت  -
تفكـر فــي العدیـد مـن الشـركات التــي تحـاول الكسـب دون تقـدیم قیمــة مضـافة لالقتصـاد وللمجتمـع وللمســتهلك، فقـط 

  . ولعل من ضمن هذه الشركات ما تعرف اصطالحا بشركات التسویق الهرمي. تعظیم أرباحها في وقت قیاسي
  : ولتبسیط هذه الفرضیة الرئیسة، باإلمكان صیاغة وبناء فرضیات جزئیة، یمكن عرضها كاآلتي

  . ركة والمجتمع والبیئةالفكر التسویقي وصل إلى قمة الرقي بالتفكیر في الجانب النفعي للعمیل والش -
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التســویق أصــبح یتــوفر علــى نظــام متكامــل مــن خــالل المــزیج التســویقي الــذي یرافــق المنــتج منــذ ابتكــار الفكــرة  -
 . وحتى بعد استهالك المنتج

  .شركات التسویق الهرمي ال تملك أي أساس من األسس والمبادئ العلمیة التسویق الحدیث -
 : الدراسة هیكلمنهج و  5.2

ول إلى تحقیق تلك األهـداف، فقـد أعتمـد الباحثـان فـي إعـداد هـذه الدراسـة علـى األسـلوب الوصـفي التحلیلـي، للوص
الفلسـفة التسـویقیة لشـركات التسـویق الهرمـي المزعـوم فـي ظـل نضـوج "المتعلقـة بــ  ألجل دراسة الظـاهرة العلمیـة

اءات البحـث العلمـي، فیمـا یتعلـق بعـرض حیـث تـم تبنـي إجـر  ".الفكر التسویقي وتكامل المـزیج التسـویقي الحـدیث
. الـى مـا تیسـر مـن مراجــع وبحـوث ومواقـع الـواب كمصـادر ثانویــة الظـاهرة محـل البحـث وتفسـیرها وفهمهـا، اســتنادا

وقد تم تدعیم الموضوع نظریـا بدراسـة حالـة شـركات التسـویق الهرمـي لفهـم مفاصـل مـزیج التسـویق فـي ظـل نضـوج 
  .األبعاد  الفكر التسویقي ومراعاته مجمل

  تطور الفلسفة التسویقیة ونضوج الفكر التسویقي  .2
ارتقى الفكـر التسـویقي مـرورا بعـدة محطـات، حتـى وصـل إلـى مـا وصـل إلیـه الیـوم مـن نضـوج وذلـك بتغیـر وتطـور 
الفلســفة التســـویقیة مـــن مرحلـــة إلـــى مرحلـــة وذلـــك اســـتجابة للتطـــورات الحاصـــلة فـــي شـــتى نـــواحي الحیـــاة وفـــي هـــذا 

  .یتم الوقف عند أهم المحطات التي تدرجت فیها الفلسفة التسویقیة، مساهمة في نضوج الفكر التسویقيالمحور س
  مفهوم التسویق  1.2

تغیـر مفهــوم التسـویق عبــر عـدة مراحــل وذلـك نــابع مــن تغیـر أنشــطة ووظـائف المنظمــة ذاتهـا، وزادت أهمیتــه شــیئا 
یلـي یـتم اإلشـارة إلـى أهـم مفـاهیم التسـویق مـن زوایـا مختلفـة  فشي مع زیادة المنافسة ووجود فوائض اإلنتـاج، وفیمـا

براز أهمیته   . وإ
  تعریف التسویق 1.1.2

تــدرجت مفــاهیم التســویق بدایــة مــن النظــرة الســطحیة وصــوال إلــى عمــق وأصــالة مفهــوم التســویق كعلــم وفــن فــي آن 
  .واحد، وفیما یلي التعرض ألهم تعریفاته
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یتم في هذا التعریـف التركیـز علـى أهـداف العمیـل والمؤسسـة حیـث  :ء والشركةالتعریف المرتبط بأهداف العمال .أ
یســتند مفهــوم التســویق أساســا علــى أن الشــركات تحــدد رغبــات العمــالء واحتیاجــاتهم، ثــم تقــوم بتصــمیم المنتجــات "

  .1"قتوالخدمات التي تلبي تلك الرغبات واالحتیاجات، بحیث أنها تقوم بتلبیة أهداف الشركة في نفس الو 
ضمن هذا التعریف، نجد أن الشـركة تهـتم بأهـداف العمیـل مـوازاة مـع أهـداف الشـركة، وبالتـالي تراعـي بعـد األربـاح 

  .ضمن الخطة التسویقیة مع الحفاظ على الوصول للعمیل لتحیق حاجاته
أن  ینطــوي مفهـــوم التســویق مـــن منظــور زاویـــة حجــات المســـتهلك علـــى :التعریــف المـــرتبط بحاجـــات العمـــالء .ب

عملیــة التعــرف علــى احتیاجــات العمــالء، والعمــل علــى تلبیــة تلــك االحتیاجــات ثــم جنــي الفائــدة مــن : "التســویق هــو
  .2"خالل هذه العملیة، واألضالع الرئیسیة لهذه العملیة هم العمالء والشركة والمنتج

ات العمـالء، وبالتـالي تضمن هذا التعریف، الوصـول إلـى أهـداف المنظمـة أو الشـركة مـن خـالل التركیـز علـى حجـ
  .األرباح تكون كنتیجة حتمیة ال ینبغي التفكیر فیها والتركیز علیها

یتضــمن مفهــوم التســویق مــن حیــث األنشــطة التــي یمســها التســویق علــى  :التعریــف المــرتبط بأنشــطة التســویق .ج
ها التــي تمــس العمیــل بهــدف التحلیــل والتخطــیط والتنظــیم ومراقبــة مــوارد الشــركة، وسیاســاتها وأنشــطت" أنــه آلیــة ســیر

  . 3"تلبیة حاجات ورغبات مجموعة مختارة من العمالء بربح مناسب من خالل التسویق الشامل
والمالحــظ فــي هــذا التعریــف، أنــه وصــف التســویق بأنــه عمــل متناســق بــین أنشــطة ووظــائف المؤسســة لبلــوغ رضــا 

  .املة للتسویقوبالتالي فانه ركز على اإلجراءات المتك العمیل وتحقیق الربح،
  أهمیة التسویق 2.2 

تكمن أهمیة التسـویق لكـل شـركة فـي عـدة عناصـر بدایـة ببدایـة نشـاطها، وحصـولها علـى موقـع فـي السـوق، ومحـا 
  :4فضتها نمو على االستمرار والتوسع وفیما یلي أهم العناصر التي تكمن فیها أهمیة التسویق

 اكتشاف رغبات الزبائن. 
 موجودة في السوقالتعرف على المنتجات ال. 
 معرفة حصة المشروع في السوق من الحصة التسویقیة العامة. 
 مكانیة فتح أسواق جدیدة   .التسویق یهدف إلى معرفة السوق وإ



 وتكامل التسویقي الفكر نضوج ظل في المزعوم الهرمي التسویق لشركات التسویقیة الفلسفة
 الحدیث التسویقي المزیج

 جمال. أ/  غياط شريف. د.أ
 مساعدية

 

6  

JFBE 8 

 من خالل التسویق یتم التعرف على مستوى إرضاء الزبائن عن السلع والخدمات. 
 ر أو الجــودة أو التغلیــف أو الخــدمات التســویق یســاعد صــاحب المشــروع علــى اتخــاذ القــرارات المهمــة فــي الســع

  .من خالل جمع المعلومات عن السوق
 التسویق یساعد على تخطیط اإلنتاج.  
 التسویق یحقق التدفقات النقدیة المستمرة. 

  تطور الفكر التسویقي  3.2
ر تطــورت الفلســفة التســویقیة بتــدرج عبــر عــدة مراحــل إلــى أن وصــلت إلــى النضــوج، وذلــك مــن خــالل الرقــي بــالفك

التسویقي، والوصول به إلى النظرة الشمولیة للعملیة التسویقیة من جمیع النواحي، وفي اآلتـي یـتم التطـرق إلـى أهـم 
  .محطته
  المفهوم اإلنتاجي 1.3.2

یعتبــر مفهــوم اإلنتــاجي للتســویق أقــدم  محطــة وأولهــا فــي ظهــور الفكــر التســویقي وقــد كانــت ظــروف ذلــك الوقــت 
یقي ضـیق ویـرى فقـط فـي ظـروف اإلنتـاج، وذلـك تماشـیا مـع ظـرف أن كـل مـا ینـتج مساهمة في جعل الفكـر التسـو 

یبـــاع الن فـــي الســـابق كانـــت المجتمعـــات تعـــاني المحدودیـــة فـــي اإلنتـــاج وزیـــادة فـــي الطلـــب، بصـــیغة أخـــرى كـــان 
التســویق یعــالج مشــكلة العــرض، وبالتــالي ركــز علــى نشــاط اإلنتــاج، وبحــث فــي ســبل زیــادة اإلنتــاج، دون مراعــاة 

  جوانب أخرى 
  المفهوم السلعي 2.3.2

تطــور توجــه الفكــر التســویق مرحلــة بعــدما كــان فقــط یهــتم بكمیــة اإلنتــاج فــي مرحلــة المفهــوم اإلنتــاجي، لكــي یأخــذ 
إطــار أوســـع نوعــا مـــاء، وذلـــك بــالتركیز علـــى جـــودة المنــتج ذاتـــه وفـــي خصــائص المنـــتج، وذلـــك تماشــیا مـــع تقـــدم 

  .جب من المنتجین الرفع من جودة المنتجاتوتطور الظروف المعیشیة التي تستو 
  :واهم مرتكزات المفهوم السلعي تتمثل فیما یلي

 عدم وجود بیئة تنافسیة.  
 معالجة مشكلة العرض وال وجود لمشكلة طلب. 
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 فلسفة المنتوج یبیع نفسه.  
  مراعاة أرباح الشركة دون مراعاة المقدرة المادیة للمستهلك في التسعیر.  
 المدى ألهداف الشركة رؤیة ضیقة وقصیرة. 

  المفهوم البیعي 3.3.2
یعتبـر المفهـوم البیعـي آخـر مراحـل تطـور الفلسـفة التســویقیة فـي ظـل التسـویق القـدیم، وتعتبـر مرحلـة ونافـذة حقیقیــة 
للنظـــر إلـــى مفهـــوم التســـویق الحـــدیث، بحیـــث اشـــتملت هـــذه المرحلـــة علـــى العناصـــر التـــي ســـبقتها فـــي المفهـــومین 

وهمــا التركیــز علــى زیــادة اإلنتــاج بأقــل تكلفــة، وتحســین جــودة وخصــائص المنــتج، إضــافة إلــى  اإلنتــاجي والســلعي،
معالجــة ســبل زیــادة المبیعــات، وذلــك اســتجابة للتطــورات الحاصــلة فــي الســوق، وتعــدد المنافســین، وبــذلك أضــحت 

ل الجـــذري فـــي وبالتـــالي بـــدأ یتجلـــى التحـــو . اكبـــر مشـــكلة عنـــد المنتجـــین هـــي البیـــع والحصـــول علـــى حصـــة ســـوقیة
المبــادالت التجاریـــة مــن مشـــكلة العــرض إلـــى مشــكلة التطلـــب، وهــو تحـــول مفصــلي فـــي االقتصــاد ككـــل، ومـــدخل 

  .وفیما یلي أهم المرتكزات التي یقوم علیها المفهوم البیعي .حقیقي للفلسفة التسویقیة الحدیثة
 العمل على زیادة اإلنتاج. 
 العمل على زیادة األرباح.  
 لیفالضغط على التكا.  
 دخول المنافسة.  
 عدم التركیز على المستهلك في اتخاذ قرارات الشركة.  
 التحول من مشكلة العرض إلى مشكلة الطلب.  

  المفهوم التسویقي 4.3.2
على عكـس المفـاهیم السـابقة للفكـر التسـویقي، تبلـورت الفلسـفة التسـویقیة فـي هـذا المسـتوى فـي نمـوذج جدیـد للفكـر 

شـباع حاجـات العمـالء، وذلـك مـن  التسویقي، والـذي یركـز علـى تحقیـق اكبـر قـدر مـن العوائـد واألربـاح للمنظمـة، وإ
خــالل تكامــل أنشــطة المنظمــة ككــل وانســجامها فــي جمیــع مراحــل اإلنتــاج وحتــى البیــع، وقــد تجلــى هــذا التوجــه مــن 

ــــة فــــي الســــوق والمســــتهلك، تســــتوجب  ــــى مرتكــــزات أساســــیة لتحیقــــي األهــــداف والمتمثل وضــــع "خــــالل التركیــــز عل



 وتكامل التسویقي الفكر نضوج ظل في المزعوم الهرمي التسویق لشركات التسویقیة الفلسفة
 الحدیث التسویقي المزیج

 جمال. أ/  غياط شريف. د.أ
 مساعدية

 

8  

JFBE 8 

إســــــتراتیجیة التســــــویق الختیــــــار األســــــواق المســــــتهدفة وتحدیــــــد المواقــــــع اإلســــــتراتیجیة لألعمــــــال وخاصــــــة المــــــوارد 
، وكـــذا اســـتحداث قســـم جدیـــد یعنـــى بالتســـویق فـــي المنظمـــة، وقـــد اهـــتم المفهـــوم التســـویقي بـــثالث 5"اإلســـتراتیجیة

  :توجهات أساسیة كاآلتي
ذا الجانــب وهـو السـوق، علــى موقـع المنظمـة أو الشــركة فـي الســوق یهـتم التســویق فـي هـ: التركیـز علــى السـوق. أ

الذي یحتوي على عدد كبیر من المنافسین، ویستقطب عدد كبیر من العمالء، وبالتالي التفكیـر فـي قسـط المنظمـة 
مــن هــذا الســوق، مــن خــالل اختیــار الحصــة الســوقیة المالئمــة للمنظمــة واســتهدافها والمحافظــة علیهــا والزیــادة فــي 

 .جمها قدر اإلمكانح
فـي جانـب المسـتهلك اهـتم التسـویق، بالبحـث فـي حاجـات العمـالء، ومحاولـة كشـفها، : التركیز على المسـتهلك. ب

شــباع رغبــاتهم، ویعــد هــذا الجانــب مــن الجوانــب الجوهریــة للفلســفة التســویقیة التــي بســطت الطریــق ومهدتــه للرقــي  وإ
الرفاهیــة، وتحســین ظــروف الحیــاة، والرقــي باألوضــاع المختلفــة بأســلوب إشــباع حجــات العمــالء التــي تفــرز زیــادة 

ضفاء رضاء لدى المجتمع ككل   .التي من شانها تبسیط وإ
تــم التركیـز فــي هـذا الجانــب علــى ضـرورة  تكامــل األنشـطة الداخلیــة للمنظمـة، مــن خــالل : التسـویق المتكامــل. ج

والذي یفرز بدوره تحقیـق أهـداف المنظمـة بتحقیـق اكبـر الجانب المالي واإلنتاجي، وكذا االهتمام بالجانب البشري، 
قـدر مـن العوائـد واألربـاح، مـوازاة  مــع تحقیـق اكبـر قـدر مـن اإلشـباع للعمــالء الحـالین وكـذا العمـل علـى اســتقطاب 
العمالء المرتقبین والمحتملین، وقد تطلب األمـر اإللحـاح علـى تحقیـق التكامـل بـین العناصـر الحدیثـة التـي أفرزتهـا 

  . فلسفة التسویقیة وهي المزیج التسویقي والمتمثلة في كل من المنتج والتسعیر والتوزیع والترویجال
  :تتمثل هذه العناصر في ما یمكن إجماله في اآلتي: عناصر فرعیة یقوم علیها التسویق الحدیث. د
 االهتمام ببحوث التسویق وایالئها أهمیة بالغة ألجل تحقیق األهداف. 
 ور المستهلك، لبلوغ المؤسسة أهدافها وضمان استمرارهاالتركیز على د. 
 التركیز على اتخاذ قرارات تراعي محیط المؤسسة القریب والبعید.  
 شباعها بمنتجات تزید من رضاء العمیل   .ابتكار وكشف حاجات جدیدة للعمیل، وإ
 اعتماد رویة طویلة المدى مع مراعاة األهداف القریبة.  
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   المفهوم االجتماعي 5.3.2
عنــد نضــج الفكــر التســویقي الحــدیث، والــذي ركــز علــى المنظمــة والســوق والعمیــل، ظهــر بعــد آخــر للتســویق، 
نتیجــة للتطــور فــي نمــط حیــاة المجتمعــات وترابطهــا أكثــر فــأكثر، لــذا ظهــرت الحاجــة إلــى إدخــال البعــد االجتمــاعي 

قوقیة الجماعات التـي تعمـل كضـاغط كمتغیر جدید یجب أن یراعیه التسویق، وذلك من خالل تعدد التنظیمات الح
باســـتخدام مفـــاهیم وتقنیـــات التســـویق لتحقیـــق "علـــى المنظمـــة مـــن اجـــل حمایـــة المســـتهلك، وكـــذا حمایـــة المجتمـــع، 

وقــد بنیــت فلســفة التســویق االجتمــاعي علــى ثــالث عوامــل . 6"أهــداف ســلوكیة محــددة مــن أجــل مصــلحة اجتماعیــة
  : أساسیة، باإلمكان ایجازها في ما یلي

بحیــث انــه لمــا یقتصــر فقــط التركیــز علــى تلبیــة حجــات العمیــل تكــون المنظمــة قــد  :مراعــاة حجــات المســتهلك. أ
حققت إرباحها المرجوة لكن، فـي ذات الوقـت قـد تكـون أهملـت جوانـب أخـرى، كمحـیط العمیـل، المتمثـل فـي األسـرة 

ثر بــإفرازات العملیــة اإلنتاجیــة مــن تلــوف والمجتمــع المحــیط بالعمیــل، إنتــاج المنظمــة والحیــز الجغرافــي الــذي قــد یتــأ
 .ونفایات

بحیث یجب مراعاة كل من لدیه قرابة وتواصل مع المنظمـة مـن بعیـد أو قریـب،  :مراعاة األطراف ذات العالقة. ب
والذي قد یتأثر بوجود المنظمة أصـال، مثـل المنافسـین، العمـالء المـرتقبین، عمـالء المنافسـین، المـوردین، جمعیـات 

  . لمستهلك المجتمع ككل، الحكومةحمایة ا
تمثـــل هـــذا العامـــل فـــي إلزامیـــة وجـــود التنســـیق بـــین الوظـــائف المختلفـــة داخـــل : مراعـــاة تكامـــل أجـــزاء النظـــام. ج

المنظمة، وتناسقها مع المزیج التسویقي المعد من طرف المنظمة، كمـا توسـع المفهـوم التكامـل لیشـمل التنسـیق مـع 
  .قرب من المنظمة في نفس المجال أو مجالت قریبةالمنظمات األخرى، التي تنشط ب

  : المفهوم البیئي 6.3.2
علــى مــدى العقــدین الماضــیین تعالــت اســواط تنــادي بمســؤولیة العمــل تجــاه البیئــة وظهــر مفهــوم جدیــد لمســایرة هــذا 

فــي  1975تــم طــرح مصــطلح التســویق األخضــر ألول مــرة فــي عــام "حیــث . الوضــع وقــد ســمي بالتســویق األخضــر
وقــد نــاقش المشــاركون فــي هــذه النــدوة . التــي نظمتهــا جمعیــة التســویق األمریكیــة" التســویق اإلیكولــوجي"وة حــول نــد
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وقـد اسـتوجب هـذا التوجـه مراعـاة البیئـة فـي المـدیین القریـب والبعیـد إثنـاء رسـم المـزیج ، 7"تأثیر التسویق على البیئـة
  .نقاوة الهواء، وعلى مراعاة الحیاة البریةالتسویقي، وذلك ألجل الحفاظ على الطبیعة والحیوانات و 

  المزیج التسویقي الواسع. 3
تطور مفهوم التسویق لیشتمل على عدة أنشطة، ویرافق المنـتج منـذ بدایـة التفكیـر فـي إنتاجـه وحتـى مرحلـة مـا بعـد 

ســیر  بیعــه فــي الســوق للعمیــل، وبالتــالي فقــد تــم تفصــیل وظــائف التســویق فــي مــزیج مــن الوظــائف تراعــي مراحــل
  .المنتج من بدیته قبل اإلنتاج وحتى وصوله إلى العمیل واستهالكه

  المزیج التسویقي  1.3
مجموعـة مــن األدوات التسـویقیة التـي تســتخدمها الشـركة مــن أجـل اســتمراریة : "یـدور مفهـوم المــزیج التسـویقي حــول

عة علـى أربعـة عناصــر تتمثـل فــي یشـتمل المــزیج التسـویقي للســل 8"تحقیـق أهـدافها التســویقیة فـي الســوق المسـتهدف
وأیضـا یضـم . المنتج ذاته جوهر السلعة، وكذا سعر المنتج، وطریقة وأسـلوب الوصـول إلـى العمـالء وتوزیـع المنـتج

  .  عنصر الترویج والوسائل المستخدمة لترغیب العمیل في طلب منتج الشركة
ور حوله عملیة اإلنتـاج، وهـو كـل المنـافع التـي یعد المنتج أول عناصر المزیج التسویقي، والذي تد: المنتج 1.1.3

  :یلقاها العمیل نظیر اقتنائه له، وفیما یلي أهم مكونات المنتج
 المنتج الجوهر ویتمثل في صلب المنتج الذي یحمل الخصائص التي تشبع الرغبات. 
  یأخــذ ألــوان متعــددة التغلیــف والعبــوة وهــي عبــارة المــادة أو الشــيء الــذي یقــدم فیــه المنــتج ویحــوي شــكل المنــتج و

 .ویصنع من مواد مختلفة حسب نوع المنتج
 العالمة التجاریة.  

یعــد التســعیر مقابــل مــادي الــذي یقــوم العمیــل بدفعــه الحصــول علــى المنفعــة المقدمــة مــن الشــركة : التســعیر 2.1.3
ــلعة، ویكـــون یســـاوي القیمـــة المدركـــة مـــن طـــرف العمیـــل لهـــذا المنـــتج، فـــي ظـــل م ســـتوى ســـواء كانـــت خدمـــة أو سـ

األسـعار فــي الســوق، والتـي تتحــدد بــدورها مــن خـالل تكلفــة إنتــاج هـذا المنــتج مــن قبــل الشـركة مضــاف لهــا هــامش 
  .الربح، الذي یتحدد بدوره بعامل المنافسة

 :ویتم التسعیر، بناءا على مراعاة أحد أبعاد التالیة أو كلها
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 ویتم مراعاة تكالیف الشركة؛  :التسعیر على أساس التكلفة. أ
 یتم مراعاة قیمة المنتج لدى العمیل؛ :التسعیر على أساس القیمة المدركة. ب
 یتم مراعاة أسعار المنافسین، والتماشي مع األسعار السائدة؛ :التسعیر على أساس المنافسة. ج

یتمثـــل التــرویج فـــي مــزیج مــن الوســـائل والســبل التـــي تســلكها المنظمـــة للتواصــل مـــع جمیــع قـــوى  :التــرویج 3.1.3
لب التي یوفرها السوق، بغیة التعریف بالمنتج الذي تقدم المنظمـة، وتوضـیح منافعـه، ألجـل التـأثیر فـي السـلوك الط

قناعهم باقتناء منتوج المنظمة   :ویرتكز المزیج الترویجي على عدة وسائل من أهمها .الشرائي لقوى الطلب، وإ
یــف بــالمنتوج وخصائصـــه ویكــون مــدفوع اآلجـــر، ویتمثــل بــدوره فـــي اعتمــاد وســیلة غیـــر مباشــرة للتعر  :اإلعــالن. أ

 .وتقدمه جهات خاصة
اعتمـاد الوسـائط المكتوبـة للتعریـف بـالمنتج، ویتمثـل فـي المناشـیر والمجـالت التـي یكـون اإلقبـال علیهـا  :النشر. ب

 .ویعد النشر أكثر موثوقیة من اإلعالن. واسع من قبل قوى الطلب
الشخصـــي بــالعمالء وقـــوى الطلـــب وشـــرح خصـــائص المنـــتج بغـــرض وهـــو القیـــام باالتصـــال  :البیـــع الشخصـــي. ج

 . ترغیبهم في اقتناء المنتج مباشرة من رجل البیع
وهـي تقنیــة التــأثیر فـي ســلوك المســتهلك مــن خـالل الســعر، ویكــون فـي مواســم محــددة ولــیس  :تنشــیط المبیعــات. د

 .على طول مدة تقدیم المنتج للسوق
سـعادهم، لخلـق  :العالقات العامـة. ه وهـي محاولـة التـرویج للمنـتج، وذلـك مـن خـالل كسـب والء بعـض العمـالء وإ

  .صورة جیدة على منتج المنظمة في السوق ككل من جراء اعتراف العمالء بجودة الخدمات المقدمة
اإلنتـاج  یتضمن التوزیع جمیع القنـوات والوسـائط والوسـائل التـي یسـلك عبرهـا المنـتج طریقـه مـن مكـان :التوزیع. و

ویعمـــل التوزیـــع علـــى تـــوفیر عـــدة منـــافع للعمیـــل لجعلـــه یمیـــل إلـــى منـــتج . إلـــى لحظـــة اســـتالمه مـــن طـــرف العمیـــل
المنظمة مثل المنفعـة المكانیـة، والتـي تـوفر الجهـد والمـال للعمیـل باختیـار المكـان األنسـب للعمیـل السـتالم منتوجـه 

  :بدوره على مجموعة من البدائل أهمها ویرتكز التوزیع. وفي الزمن المناسب وبالشكل المثالي
. وهـو محاولـة الوصـول بـالمنتج إلـى اكبـر عـدد ممكـن مـن المسـتهلكین، عبـر نقـاط بیـع كثیفـة :التوزیع الشامل - 

 .ویعتمد عادة في المنتجات المیسرة
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لتوزیــع یتمثــل فــي اعتمـاد مجموعــة محـددة مــن الوســطاء الـذین یتمتعــون بخصـائص معینــة  :التوزیـع االنتقــائي - 
 .منتوج المنظمة، حسب التواجد الجغرافي للحصة السوقیة للمنظمة

ویعبـــر عنـــه فـــي اعتمـــاد منفـــذ وحیــد لتوزیـــع المنـــتج فـــي الســـوق، ویخـــص عـــادة المنتجـــات : التوزیـــع االحتكـــاري -
 .المعمرة التي ال یكون اإلقبال علیها دوري

  )المزیج التسویقي للخدمة(المزیج التسویقي الواسع  2.3
، زیـادة )المنـتج، السـعر، التـرویج، التوزیـع(وي المـزیج التسـویقي الواسـع نفـس عناصـر المـزیج التسـویقي العـادي یحت

  .البیئة المادیة، الناس، والعملیات: على ثالثة عناصر إضافیة تتمثل في
  .سلعیستخدم المزیج التسویقي الواسع في الخدمات، على خالف المزیج التسویقي العادي، الذي یستخدم لل

تتمثـــل البیئـــة المادیـــة فـــي جمیـــع العناصـــر الملموســـة التـــي یراهـــا ویـــدركها متلقـــي الخدمـــة : البیئـــة المادیـــة 1.2.3
نــارة  بحواســه الخمــس، مثــل البنــاء والهیكــل الــذي تقــدم فیــه الخدمــة، األدوات المســتخدمة فــي تقــدیم الخدمــة، ألــوان وإ

  .وتهویة المكان الذي تقدم فیه الخدمة
یعد األشخاص هم جمیع الناس المتواجدین بمكـان تقـدیم الخدمـة ،أثنـاء وقـت تلقـي الخدمـة مـن : صاألشخا 2.2.3

  .طرف العمیل، وقد یكونون موظفي المنظمة، أو عمالء آخرین، أو مجرد نس متواجدین في المكان
وهــو العمیــل اإلجــراءات التــي تقــدم مــن خاللهــا الخدمــة مــن طــرف مقــدم الخدمــة، للطــرف الثــاني : العملیــات 3.2.3

 .وقد تكون إجراءات خاصة بتقدیم جوهر الخدمة أو إجراءات ثانویة من شانها المساعدة في تسهیل تقدیم الخدمة
  الفلسفة التسویقیة عند شركات التسویق الهرمي. 4

لكــل شــركة أو نمــط مــن الشــركات خلفیــة وقاعــدة تســویقیة یــتم اعتمادهــا كفلســفة تســویقیة تــنم عــن الفكــر التســویقي 
  .لشركة، وبالتالي سیتم في هذا المحور الوقوف على الفلسفة التسویقیة لشركات التسویق الهرميل

  مفهوم شركات التسویق الهرمي  1.4
شــركات التســویق الهرمــي شــركات تقــوم ببیــع منتجــات محــددة، وال تعــد شــركات مصــنعة، وبالتــالي فهــي عبــارة تعــد 

جر أنها، تستخدم أسلوب حدیث أطلق علیـه إسـم للتسـویق الهرمـي، عن تاجر یبیع سلعة، لكن الممیز فیها عن التا
حیـث تقـوم  بتسـخیر العمیـل نفسـه فـي التـرویج لمنتجاتهـا، مقابـل قسـط مـن المـال محسـوب بنسـبة مئویـة مـن أصــل 
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، وكـــل عمیــــل جدیــــد یقـــوم بــــالترویج بـــدوره للحصــــول علــــى عمـــالء آخــــرین، ألجـــل كســــب قســــط 9"المنتـــوج المبــــاع
التــي اقتناهــا عمالئــه الجــدد، وتعمــل وفــق نظــام التنــاظر، بحیــث انــه كــل عمیــل یجــب أن مخصــص مــن مبیعــات 

یحصل علـى جنـاحین مـن العمـالء متنـاظرین بالتسـاوي لكـي یأخـذ قسـطه مـن األربـاح، ویعتبـر المـروجین لمنتجـات 
ات عبــر مواقــع ، ویــتم التــرویج لهــذه الشــرك"الشــركة ممثلــین مســتقلین لهــا، فهــم لــیس بــالموظفین فــي الشــركة نفســها

االنترنت، واالسـتثمار أكثـر فـي مواقـع التواصـل االجتمـاعي، ویعـد العمیـل ممثـل الشـركة فـي منطقتـه وبالتـالي فهـي 
رباحهــا مـن خـالل كسـب اكبــر أال تملـك مقـر رسـمي، وال تملــك مقـر معـروف، إنمـا تعمــل بصـفة افتراضـیة، وتجنـي 

  . عدد من العمالء المقبلین على المنتج الذي تبیعه
  المزیج التسویقي لشركات التسویق الهرمي  1.1.4

بمــا أن تســمیة التســویق الهرمــي، تــوحي بأنهــا شــركات تســتخدم أصــول التســویق فــي تعامالتهــا وأنشــطتها  لــذا ســیتم 
  : التطرق إلى محتوى المزیج التسویقي المعتمد من طرف شركات التسویق الهرمي، وذلك حسب ما یلي

ال یوجـد منـتج أو خدمـة  تنتجـه وتقدمـه شـركات التسـویق الهرمـي یحمـل : یق الهرمـيالمنتج عند شركات التسو  .أ
اسـم عالمتهـا التجاریـة وال تقـوم أساسـا بعملیـة اإلنتــاج، وبالتـالي فـإن العنصـر األول مـن المـزیج التسـویقي ال تتــوفر 

نما تستخدم منتج ال یعود لها، وال یحمل اسم عالمتها   .التجاریة علیه شركات التسویق الهرمي، وإ
تقـــوم شـــركات التســـویق الهرمـــي بتســـعیر ال یخضـــع لكـــل مبـــادئ : التســـعیر عنـــد شـــركات التســـویق الهرمـــي .ب

التسعیر في التسویق الحدیث، بحیث ال تراعـي ال مبـدأ التكلفـة، وال مبـدأ القیمـة المدركـة للعمیـل، وال مبـدأ المنافسـة 
نما تعتمد على مبدأ االستثمار في الع مالء الذین یغریهم طمع الربح، ویتغیـر مفهـوم القیمـة المدركـة في التسعیر، وإ

بالنسبة للمنتج إلى القیمة المدركة للفوائـد الموعـود بهـا مـن خـالل التـرویج، بحیـث یصـبح جـوهر السـلعة أو الخدمـة 
هـــو قســـط الـــربح مقابـــل كســـب عمـــالء جـــدد، وقـــد اعتمـــدت هـــذا األســـلوب بعـــدما جـــاءت دراســـات قـــام بهـــا بـــاحثین 

مــن كلفــة المنــتج الــذي یقــوم المســتهلك بشــرائه عبــر المنافــذ التقلیدیــة یــذهب إلــى %  80أن "، توصــلوا إلــى وعلمــاء
، وبالتــالي قامــت شـــركات 10"فقــط مــن هـــذه القیمــة%  20سلســلة المســوقین، وأن المصــنّع یخــتص بمـــا یعــادل مــن 

مباشـــرة مـــن  % 80ي یقـــدر التســـویق الهرمـــي باختصـــار هـــذه السلســـة لمحاولـــة أخـــذ هـــذا الهـــامش مـــن الـــربح والـــذ
ضافة إلى ذلك فأن مبلـغ المنـتج المحـدد مـن طـرف الشـركة  العمیل، دون عناء المرور بمراحل التسویق الحدیث، وإ
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السـتخدامه كوسـیلة لبنــاء هـرم األربـاح، یكــون مبـالغ فـي ســعره، وقـد یصـل إلــى خمسـة أضـعاف مــن سـعره الحقیقــي 
هیكــل تسـعیر شـركات التسـویق الهرمــي ال یخضـع لمبـادئ الســوق فـي السـوق، عنـد بعــض الشـركات، وبالتـالي فـان 

  .وال یخضع لطرق التسعیر في التسویق الحدیث والمتعارف علیه
تقــوم سیاســة التــرویج لــدى شــركات التســویق الهرمــي علــى اعتمادهــا : التــرویج عنــد شــركات التســویق الهرمــي. ج

بیـر مـن األشـخاص ومـن مختلـف الفئـات العمریـة، بشكل كامل على مواقع التواصل االجتماعي التـي تجمـع عـدد ك
وذوي مستویات متفاوتة في اإلدراك والوعي والثقافـة، وبالتـالي فهـي تـروج فـي سـوق یحمـل جمیـع أوصـاف العمـالء 

  المحتملین في العالم؛
ث وبالتالي اقتناص أي فرصة ممكنة لكسب الزبائن المجذوبین وراء التشـبث بأمـل الكسـب السـریع بـدون جهـد، بحیـ

شــخص قــد یكــون غریــب بالنســبة لــك محادثــة ودیــة معــك " یــتم تجنیــد العمــالء مــن خــالل دخــول فــي بــادئ األمــر 
ویسألك هل یعجبك عملك، هل ترید تكوین دخل إضافي، هل ترید أن تصـبح مسـتقال مادیـا، ویـتم ذلـك عـن طریـق 

لشـخص بـدعوتك إلـى إحـدى المقـابالت االنترنت كمواقع التواصـل االجتمـاعي أو البریـد االلكترونـي، ثـم یقـوم ذلـك ا
لیقــوم بشــرح طبیعــة العمــل ویؤكــد لــك أن الخبــرة غیــر ضــروریة كمــا یؤكــد انــه لــیس تســویق هرمــي أو شــبكي بســبب 

فــي هــذه المقــابالت یقــوم متحــدث تــم تدریبــه علــى الكــالم باســتعراض قصــص لكیفیــة الــربح وســهولة . ســمعته الســیئة
قصـص نجاحـات بعـض األشـخاص فـي هـذا العمـل ویـتم فـي نهایـة هـذه العمل وان الربح فیه مضمون وقد یعـرض 

  .11"المقابالت تجنید عن طریق بیع منتج لهم لیبیعوه لغیرهم 
وبالتالي فالترویج المستخدم من قبل شـركات التسـویق الهرمـي ال یحتـوي علـى عناصـر المـزیج التسـویقي، فـال تقـوم 

فـاز أو الملصـقات الورقیـة، وال تقـوم بالنشـر لحملتهـا الترویجیـة هذه الشركات باإلعالن في وسائل اإلعـالن مثـل التل
فـي الصـحف، وال تقـوم بـالبیع الشخصـي بحیـث تقـوم بالتبـادل االفتراضـي عبـر شـبكة االنترنـت، وال تسـتخدم تنشــیط 
مبیعــات، وبالتــالي یمكــن القــول أن تــرویج شــركات التســویق الهرمــي ال تتعامــل بــالمزیج الترویجــي المعمــول بــه فــي 

نما تستخدم ما یشبه النصب واالحتیال. المزیج التسویقي   .وإ
تعتمـد شـركات التسـویق الهرمـي علـى التجـارة االلكترونیـة فـي نشـاطها : التوزیع عنـد شـركات التسـویق الهرمـي. د

وبالتالي فالتوزیع یكون عبـر البریـد، وقـد تعمـدت اسـتخدام المنتجـات صـغیرة الحجـم فـي نشـاطها لكـي تسـهل عملیـة 
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رســـالها عبـــر البریـــد، وبالتـــالي یمكـــن الوصـــل إلـــى ابعـــد النقـــاط فـــي األرض، فقـــط تشـــترط أن یكـــون العمیـــل نقلهــ ا وإ
مشـترك معهـا عبـر شــبكة االنترنـت، وبالتـالي فــان التوزیـع الـذي تعتمـده هــذه الشـركات مـن شــأنه اإلبقـاء علـى ســریة 

ع متعـــارف علیــــه خاصـــة فــــي التجــــارة تواجـــد مقــــرات هـــذه الشــــركات الوهمیـــة، ولكــــن ومـــع ذلــــك فإنهــــا تعتمـــد توزیــــ
  .لكن مع غیاب ضمانات وصول المنتج إلى العمیل الذي قام بدفع مال مقابل ذلك المنتج. االلكترونیة

  الفلسفة التسویقیة المتبناة لدى شركات التسویق الهرمي 2.1.4
بـأي حـال مـن األحــوال  شـركات التسـویق الهرمـي كغیرهــا مـن الشـركات تنشـط فــي مجـال التجـارة، وبالتـالي ال یمكــن

أن ال تتبنــى أي فلســفة تســویقیة مــن بــین فلســفات التســویق المتوالیــة إلــى غایــة نضــوج الفلســفة التســویقیة ومراعاتهــا 
جمیــع األبعــاد المطلوبــة فــي التســویق البنــاء والنــافع والمبنــي علــى أســس علمیــة صــحیحة، لــذلك ســیتم إســقاط أبعــاد 

  :تطوریة على شركات التسویق الهرمي في اآلتيالفكر التسویقي عبر مختلف محطاته ال
شـركات التسـویق الهرمـي ال یعنیهـا البعـد البیئـي للتسـویق، : بعد التسویق البیئي لدى شركات التسـویق الهرمـي. أ

وال تهتم للتسویق األخضر، وذلك راجع أساسا إلـى كونهـا لیسـت شـركات منتجـة، وبالتـالي فهـي شـركات ذات طـابع 
ر، لكنهـا تعمـل فـي إطـار خـارج الضـمان القـانوني وال تملـك تصـاریح وتـراخیص فـي معظـم بلـدان التاجر أو السمسا

  .وبالتالي فهي ال تستخدم البعد البیئي للتسویق وال تملك فلسفة التسویق األخضر. العالم
 شـركات التسـویق الهرمـي تسـتثمر أصـال فـي مواقـع: بعد التسویق االجتمـاعي عنـد شـركات التسـویق الهرمـي. ب

التواصل االجتماعي لممارسة نشاطها وذلك لمالئمة الوسط لمثل نشاطها الغیر نزیـه، وبالتـالي فهـي تشـجع عمـالء 
ربمـا لـم یبلغـوا السـن القانونیـة لتحمــل المسـؤولیة قانونـا، وغیـر مكلفـین قانونـا، علــى تعلـم مثـل هـذه الممارسـات التــي 

عطاء قیمـة مضـافة للمجتمـع، فقـط یـتعلم منهـا العمـالء تعود الفرد على توقع عوائد وأرباح بدون تأدیة عمل م فید وإ
كیفیــة كســب أشــخاص عــن طریــق تنمیــق الكــالم، وبالتــالي انتشــار ظــاهرة النصــب فــي المجتمــع علــى ضــحایا غیــر 

وبالتـــالي شـــركات التســویق الهرمـــي ال تملــك بعـــد اجتمــاعي للتســـویق وال تتبنـــى .واعــین بتبعـــات مثــل هـــذه األنشــطة
  .االجتماعي بل تتبنى فلسفة ضد فلسفة التسویق االجتماعيفلسفة التسویق 
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شركات التسویق الهرمـي أصـال ال تملـك مـزیج تسـویقي : بعد التسویق المتكامل عند شركات التسویق الهرمي. ج
وال تقــوم بأنشــطة الشــركة التقلیدیــة، وال تمــارس أنشــطة شــركات الخــدمات، فالتــالي ال مجــال للحــدیث عــن التســویق 

  .عند شركات التسویق الهرمي المتكامل
  :البعد البیعي للتسویق عند شركات التسویق الهرمي. د

شركات التسویق الهرمـي ال تملـك  عالمـة تجاریـة وال تملـك منتـوج أصـلي لهـا وبالتـالي ال تملـك مشـكلة طلـب، 
ت التسـویق الهرمـي الن مشكلة الطلب یطرح عند الشركة ذات العالمة التجاریـة، وبالتـالي ال یمكـن القـول أن شـركا

  .تتبنى فلسفة البعد البیعي للتسویق
شـركات التسـویق الهرمـي ال تملـك مصـانع وال مخـابر : البعد السلعي للتسـویق عنـد شـركات التسـویق الهرمـي. و

وال مــزارع وال منــاجم وال ومعــدات تــأجیر و ال أدوات وســائل نقــل عــام، وبالتــالي ال یمكــن أن تتبنــى فلســفة التســویق 
  .التي تقوم على مبدأ الجودة في المنتوج المصنع باسم العالمة التجاریة السلعي،

رغـم قـدم فلسـفة بعـد المنـتج فـي التسـویق إال أن هـذه الفلسـفة هـي : بعد المنتج عنـد شـركات التسـویق الهرمـي. ه
ن نقــص فــي األخــرى ال تتــوفر علیهــا شــركات التســویق الهرمــي، وال تتبناهــا وال یهمهــا أصــال أي منــتج وال تعــاني مــ

نمــا تقــوم باختیــار منــتج متــوفر فــي الســوق لتقــوم باســتخدامه كوســیلة لجنــي األربــاح المضــاعفة عــن  منــتج معــین، وإ
  .طریق السمسرة الغیر عادلة

  الخاتمة. 5
أنـه هنـاك وجـود أحـد العلتـین أو أحـد الشـرین، " شركات التسویق الهرمـي" الالفت لالنتباه من تسمیة وطبیعة نشاط 

  .التسمیة أو في طبیعة نشاط الشركة بحیث أنه هناك سناریوین أما في أصل
إذا تم االخذ بأن المشكل في تسمیة الشركة معنى ذلك أن الشـركة حقـا ال تمـارس نـوع مـن التسـویق، وبالتـالي  :أوال

 ففلسـفة هــذا النشـاط مبنیــة علــى الخـداع وهــذا مــا یتعـارض مــع أصــل الفلسـفة التســویقیة الناضــجة فـي هــذا العصــر،
وذلــك عبــر تطورهــا علــى مراحــل كمــا تــم التعــرض لــه فیمــا ســلف، وبالتــالي یمكــن القــول فــي هــذه الحالــة أنــه یوجــد 
عیب في التسمیة فال یجوز ربط اسم التسویق مع فلسفة الغش والنصب، وبالتالي وجب علـى هـذه الشـركات تغییـر 

  .التسمیة وحذف التسویق من اسمها
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طبیعة النشـاط ولـیس فـي تسـمیة الشـركة، فبالتـالي وجـب علیهـا التخلـي عـن الحیـل أنه إذا كانت المشكلة في  :ثانیا
والــربح مـــن خـــالل خســـارة الغیـــر، واســتبدال ذلـــك بالســـعي وراء النفـــع للجمیـــع ســواء كـــانوا مـــالكي الشـــركة أو زبـــائن 

  .الشركة، وفي هذه الحالة یمكن االبقاء على التسمیة لكن مع تعدیل النشاط
الفكـر التسـویقي وصـل إلـى " تحلیل والشرح للموضوع، تم التوصل الى أن الفرضیة القائلة أن ومن ثم وعبر هذا ال

فرضــیة صــحیحة، وذلــك بعــد ســرد " قمــة الرقــي بــالتفكیر فــي الجانــب النفعــي للعمیــل والشــركة والمجتمــع والبیئــة
  .مجمیع المراحل التي تدرجت علیها فلسفة التسویق لوصولها الى ماهي علیه من توجه الیو 

التسویق أصبح یتـوفر علـى نظـام متكامـل مـن خـالل المـزیج التسـویقي الـذي یرافـق  -كذلك تم إختبار الفرضیة 
واثبــات صــحتها وذلــك عبــر التعــرض لمــا آل إلیــه علــم  -المنــتج منــذ ابتكــار الفكــرة وحتــى بعــد اســتهالك المنــتج 

شـــركات : األخیـــرة والتـــي مفادهـــا أن كمـــا تـــم التحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــیة. التســـویق فـــي القـــرن الواحـــد والعشـــرین
ـــادئ العلمیـــة للتســـویق الحـــدیث،  ـــك أي أســـاس مـــن األســـس والمب وذلـــك مـــن خـــالل التســـویق الهرمـــي ال تمل

الممارســات، التــي تمارســها تلــك الشــركات مــن نصــب واحتیــال وغــش واهتمامهــا بجانــب واحــد وهــي منفعــة الشــركة 
ط ال مـن بعیـد وال مـن قریـب بمبـادئ التسـویق الحـدیث، المتبلـور مقابل مضرة المسـتهلك، وهـذا مـا ال یوجـد لـه ارتبـا

  .من خالل نضوج الفلسفة التسویقیة ورقیها
  :تم التوصل من خالل هذه الدراسة الى أن: النتائج 1.5
 التسویق علم عالي راقي ومتمیز.  
 فلسفة التسویق ال تبنى على الخدع والنصب.  
  بالتسویق بل یهتم بالمنفعة الكلیة وذلك عبر أمثلیة مفهـوم المنفعـة الكلیـة التسویق ال یهتم بمنفعة الجهة المعنیة

 .الخ...سواء الشركة او العمیل او الوسیط او المجتمع او البیئة 
 التسویق مبنى على مزیج متكامل من االنشطة ولیس نشاط بحد ذاته. 
 فــي الســبیل االمثــل ال شــباع تلـــك  التســویق یهــتم بنفــع البشــریة وذلـــك عبــر اكتشــافه حاجــات االنســانیة والبحـــث

 .سمى علم توصل له البشر الذي همه اشباع حاجاته وتحقیق رغباتهأالحاجات وهذا 
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  :المقترحات 2.5
من خالل مـا تـم التعـرض لـه فـي هـذه الدراسـة، یمكـن تنبیـه السـلطات والهیئـات الرقابیـة وكـذا المسـتهلك مـن ظـاهرة 

  : دها وتتكاثر ضحایاها عبر التوصیات أو المقترحات التالیةشركات التسویق الهرمي، التي یتزاید وجو 
  وجب على مصالح وهیئـات مـنح تـراخیص االسـتثمار التحقـق مـن أنشـطة بعـض الشـركات التـي یشـوب نشـاطها

  .نوع من الغموض
  یجــب علــى مصــالح وهیئــات ومنظمــات حمایــة المســتهلك التحــري علــى شــركات التســویق الهرمــي ومنعهــا مــن

مجتمع الجاهل لطبیعة نشاطها، الذي ال یقدم قیمة مضـافة، ال للمسـتهلك خصوصـا، وال للبلـد علـى النصب على ال
  .وجه عام

  یجــب علـــى الســـلطات المخـــول لهـــا معاقبـــة كـــل مـــن یتجـــاوز فـــي حقـــوق المـــواطنین الســـعي وراء هـــذه الشـــركات
  .موكشف مقراتها إن كانت سریة والوصول إلى مؤسسیها إن كانت وهمیة واالقتصاص منه

  یجـب علـى المسـتهلك التفكیـر قبـل التـردد واإلقبـال علــى منتجـات تلـك الشـركات طمعـا فـي الـربح والمنفعـة، التــي
  .یتوهمها من خالل ترغیب الشركة له

 المراجع والمصادر. 6
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