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دبلومة التسويق  الشامل

علم التسويق  .. الجزء األول 

ة االوىل المحاض 
ما هو علم التسويق

ة الثالثة  المحاض 
ما هو السوق

ة الرابعة المحاض 
مصطلحات  علم التسويق

ة الثانية المحاض 
األقسام الوظيفية لمجال 

التسويق 

ة الخامسة المحاض 
مصطلحات التسويق عبر محركات 

البحث 

ة السادسة المحاض 
مصطلحات التسويق عبر 
منصات التواصل االجتماع  
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عناض السوق▪

أنواع األسواق ▪
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  أو الرب  ح بمعزل عن رأس المال والتكاليف❖
 
.الرب  ح الصاف

  العم❖
 
  تضمن النمو الشي    ع ف

ات التنافسية، الت  .لتحقيق المب  

❖ 
ا
  المبيعات مثل

 
.النمو أي الزيادة ف

  وجه المتنافسي   ❖
 
درة عىل الصمود ف

ُ
.الق

.زيادة ثروة البائعي   ❖

  السوق❖
 
.القيادة ف

.(العائد عىل االستثمار)استثمار الموارد❖

  استخدام الموارد، عىل سبيل المثال❖
 
.(ةالتكلفة القليل)الكفاءة ف

معة❖   السوق)السُّ
 
هرة البائع ف

ُ
.(ش

ة السوقية❖ .الحصَّ

 االبتكار واإلبداع❖
ُ
، من حيث   الجانب التكنولوجر 

 
.القيادة ف

عوامل تنمية السوق
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مفهوم المنتج

ء مادى   
  مفهومه  انه هو كل شر

 
  األسواق . يقصد  بالمنتج ف

 
ى ف   , او له خصائص مادية يتم بيعيه  اىل المشب 

 
ء اال ان المنتج ف  

 مفهومه هو كل شر
.مادى ملموس  او غب  ملموس يتلقاه الفرد م خالل عمليات التبادل 

  فوائد او منافع وظيفية او اجتماعية ونفسية 
 
.بمعت  اخر ان المنتج عبارة عن حزمة من خصائص ملموسة وغب  ملموسة تنطوي ف

  تحقق اشباع معي   لحاجات ورغبات مستخدمة المنتج ، وتصنف المنتجات إىل سلع
.وخدمات هو مجموعة من المواصفات الت 

هذه جزء من وماذا عن االسم التجاري وماذا عن هل تعتبر " العبوة " من هذا التعريف قد عرفنا ما هو المنتج لكن ماذا عن الشكل الخارجر  للمنتج 
المنتج ام ال ؟

  الحقل ربما ال يجذب البعض منا ان يشب  
 
  تراها ف

وات الت  نها ي أو أن يأكل مالعبوة أو االسم التجاري يعتبر جوهر المنتج مثال عىل ذلك الخض 
كة   أو العبوات المسجل عليها اسم الشر

ُ
  عبواتها البالستيكية الشفافة مثل

 
  المحالت وقد زينت ف

 
  المحل ...بخالف عندما يراها ف

 
الخ عندما تراها ف

  الحقل ولهذا نقول أن العبوه أو االسم التجاري هو جوهر المنتج 
 
. "قد تنجذب إليها أكبر مما تراها ف
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اتها ؟ المنتجات االستهالكية ما ه  وما ه  ممب  
  مثل المواد الغذائية أو األدوات المكتبية أو أدوات التن

ى
ي  ها المستهلك النهان   يشب 

عرفنا عىل ما ظيف بعد أن تالمنتجات االستهالكية ه المنتجات الت 
.ه  المنتجات االستهالكية 

اتها ما يىل  
-: من ممب  

.ضخامة عدد العمالء -
-  

 
.االنتشار الجغراف

اء يكون بكميات محدودة - .الشر
اء االستهالك  -

.دوافع الشر
اتها ؟ المنتجات الصناعية ه  وما ه  ممب  

اءه   يتم شر
اتها ، المنتجات الصناعية ه  المنتجات الت  ها وبيعها إىل ا إلعادة تصنيعمثل هذه المنتجات ربما الكثب  ال يعرف ما ه  بالتاىل  ال يعرف ممب  

ون القط لتصنيع المالبس والمراتب    مثل مصانع الغزل والنسيج فهم يشب 
ى
ثب  من هذه االمثلةالخ من االستخدامات وهنا الك... المستهلك النهان
اتها ما يىل  

-: من ممب  
.ضخامة حجم الطلبية الواحدة -
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.الطلب عىل المنتجات مشتق من الطلب عىل المنتج االصىل  -
اء الصناع  يخضع لدوافع عقليه - .الشر
اء- اء الصناع  يتم عن طريق قرارات يشارك فيها أكبر من شخص وهو ما يطلق عليه مركز الشر الشر
.اسواق المنتجات محدودة وقاضة عىل مناطق معينة وعدد العمالء محدود -
  عمليات التسويق -

 
.يلعب البيع الشخص  الدور الرئيس  ف

تتوافر لدينا المالحظات التالية 
1مالحظة 

  مجموعات وه  
 
-: تصنف المنتجات الصناعية ف

الخ... المواد وتضم المواد الخام ، االجزاء ، مستلزمات االنتاج المساعدة 
.المعدات واآلالت 
ة  كيبات الصغب 

.الب 
.الخدمات الصناعية 
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ما ه  تصنيفات المنتجات من وجهة نظر اإلنتاج ؟
 وهما كالتاىل  

-: تصنف المنتجات من وجهة نظر اإلنتاج إىل مجموعتي  
.المنتجات النمطية –المجموعة االوىل · 
.المنتجات الخاصة –المجموعة الثانية · 

المنتجات النمطية–المجموعة االوىل 
 بمعت  انهاالسم أعتقد من 

ً
  محدود وتنتج مسبقا

يتم انتاجها ومن ثم واضح أنها منتجات نمطية أي متكررة ومتشابهة ويتم إنتاجها وفق جدول زمت 
 مثل السكر والشاي والملح والدقيق 

ً
  يتم العميل أو المستهلك األخب  طلبها دوما

الخ من المنتجات ...تخزينها لحي   بيعها وه  المنتجات الت 
 لجدول التور 

ً
  حياتنا اليومية ، كما يسىع المنتج إىل إبراز امكانية االعتماد كمورد لزيادة الكميات المطلوبة ووفقا

 
ق عليهيد المتفاألساسية ف

المنتجات الخاصة–المجموعة الثانية 
 وبالتاىل  ال يتم تخزينها حيث انه

ُ
 هذه المنتجات من اسمها واضح أنها منتجات خاصة ومواصفات معي   وال تنتج مسبقا

ً
  ا تنتج حسب الطلب أيضا

 
ف

  قد ذكرن
  المرونة والت 

 
  الموعد المحدد ، وتتنافس نظم االنتاج ف

 
  دروس ترتكز هذه الحالة عىل جودة المنتج والقدرة عىل التسليم ف

 
سابقة اها ف
  قد سبق التعاقد عليها ومن أمثلة ذلك خدمات العمليات الجراحية أو خدمات التجمي

ات ل أو حت  خدموه  القدرة عىل تلبية احتياجات العميل الت 
.تصنيع سيارات بمواصفات خاصة 
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2مالحظة 
  نقيض ، حيث انه يمكن للنظم عند تصميم منتج معي   أن تستهدف شر 

 
  طرف

 
يحة معينه من المنتجات النمطية والمنتجات الخاصة يقعان ف

.الجمهور العمالء 
ما ه  مراحل تطوير المنتجات ؟

.تطوير االفكار الخاصة بالمنتجات الجديدة -1
.التقديمات االوىل  لألفكار الخاصة بالمنتجات الجديدة -2
.التصميمات االوىل  للمنتج والتحليل الهندش  واالقتصادي للمنتج -3
.االختبارات الفنية والتسويقية -4
5-  

ى
وع النهان .اعداد المشر

.االنتاج االقتصادي -6
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بعد االنتهاء من هذه الخطوات يتم تقديم المنتج ويمر المنتج بعدة مراحل وه  
مراحل دورة حياة المنتج

االنطالق واإلقالع التقدم : المرحلة األوىل
ا عىل نشاطات الب     هذه المرحلة بالذات يكون اإلنفاق كبب 

 
وي    ج وذلك عىلإنها مرحلة مهمة جدا بل حيوية فيها تموت السلعة أو تحقق نجاحا وف

.  أمل تعظيم المبيعات
النمو والتطور: المرحلة الثانية

ا لدى ال   العطاء، وإذا ما وجدت السلعة إقباال كبب 
 
  التنام  وتبدأ ف

 
  المرحلة األوىل فإنها سوف تستمر ف

 
أو مستهلكي   إذا لم تمت السلعة ف

  أنفقت عىل السلعة خالل المراحل السابقة
د المضوفات الت  ة ويسب  وع سوف يحقق إرباح كبب  .  المستفيدين فان المشر

النضج: المرحلة الثالثة
  الم

 
  السوق وأصبحت معروفة ، وه  تعط  ربحا منتظما إىل حد ما، ألنها ف

 
  هذه المرحلة تكون السلعة قد احتلت مكانتها ف

 
ء، لكن رحلة األكبر عطا ف

ات مثل دخ  منتبها ومتيقظا ألي متغب 
  هذه المرحلة أن يبق 

 
وع ف   هذه المرحلة األكبر عطاء، لكن عىل المشر

 
وع ف و ول منافسي   جدد أعىل المشر

  هذه المرحلة أن تبدأ المبيعات بالتناقص
 
امة الجهود البيعة األمر الذي يتطلب إد. دخول سلعة تفوق بالنوعية والمواصفات األخرى وقد يحصل ف

.  الشخصية وغب  الشخصية
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اجع: المرحلة الرابعة اإلشباع ثم الب 
اجع فجأة أو قليال ، األسباب يمكن أن تكون متعددة وأبرزها التقدم التكنولوجر  الذي جعل ال خارج سلعة القديمةتبق  المبيعات أوال ثابتة ثم تب 

.التداول 
اجع : الخامسةالمرحلة  االنحدار / الب 

اجع والتدهور شيعا وذلك لعدة أسباب   هذه المرحلة بالب 
 
.تبدأ المبيعات ف
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مفهوم العمالء

  تنتجها 
ي السلع أو الخدمات الت  أو تقدمها هو فرد أو نشاط تجاري يشب 

كة ما   . شر
كات الت  تواجه جذب الزبائن هو الهدف الرئيس  لمعظم الشر

لسلع الجمهور وتهدف للرب  ح، ألن العميل هو الذي يخلق الطلب عىل ا

كات من خالل االعالنات أو خفض. والخدمات غالبا ما تتنافس الشر

.األسعار لجذب قاعدة عمالء أكبر من أي وقت مص  

مفهوم المنافسي   

المنافس هو أي مؤسسة أو شخص ينافس معك أو قد يتنافس

ىل  يتم بالطبع يصعب أحيانا دراسة كل المنافسي   وبالتا. معك

يح كب   عىل أهمهم من ناحية التنافس عىل نفس الشر
ة أو نفس الب 

.  رئيسيي   المنطقة الجغرافية وبالتاىل  ندرس عدد من المنافسي   ال

  د
 
كة تعمل ف ول أخرى هناك بعض المنافسي   المحتملي   مثل شر

  بل
 
  التوسع فقد تقرر أن تستثمر ف

 
البد من . دكولديها رغبة ف

.دراسة المنافسي   المحتملي   الرئيسيي   
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مفهوم تجزئة  السوق
  تنطوي عىل تقسيم السوق المستهدفة الواسعة إىل مجموعات فرعية من المست

اتيجية التسويق الت  هلكي   الذين لديهم تجزئة السوق ه  اسب 
كة للسلع والخدمات ذات الصلة .احتياجات وتطبيقات مشب 

 لمعايب  مثل العمر والجنس، أو عناض الت
ً
 عىل الخصائص المحددة للمنتج، يمكن تقسيم هذه المجموعات الفرعية وفقا

ً
ثل ميب   األخرى، ماعتمادا

ائح الخاصة للعمالء. الموقع أو الدخل .ويمكن بعد ذلك تصميم حمالت التسويق وتنفذ الستهداف هذه الشر
لماذا التجزئة؟

كات عىل فهم أفضل الحتياجات قاعدة العمالء المحددة ض التسويق يفب  . واحد من األسباب الرئيسية الستخدام تجزئة السوق هو لمساعدة الشر
.الشامل أن جميع العمالء متشابهي   وسوف يستجيبون لنفس اإلعالن

.لكن هذا غب  صحيح، حيث توجد مجموعات فرعية مختلفة من المستهلكي   كل مجموعة منها يجب استهدافها بإعالن خاص بها
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كة عىل تحديد التطبيقات األخرى لمنتجا   كثب  من األحيان، يتم تقسيم المستهلكي   وفقا لمعايب  محددة بوضوح لمساعدة الشر
 
  قد ال ف

تكون واضحة تها الت 
.من قبل

  السوق ب
 
، وتحسي   حصتها ف  

 
  نفس التصنيف الديموغراف

 
كة عىل أن تستهدف جمهور أكبر ف  ما تساعد الشر

ً
.ي   قاعدة محددةهذه السياسة غالبا

ة من الناس الذين يشكلون مجموعات فرعية خاصة لها لم تكن معروفة ساب  عىل تحديد مجموعات صغب 
ً
 يمكن أن تعمل تجزئة السوق أيضا

ً
، وأيضا

ً
زيادة قا

كة .تحسي   الكفاءة العامة للجهود التسويقية للشر
اتيجيات تجزئة السوق اسب 

  المجموعة خمسة معايب  
 
اء، من أجل أن تكون هناك تجزئة سوق جيدة، يجب أن يجتمع ف :وفقا للخبر

.يجب أن يكون من الممكن تحديدها وقياسها1.

  لتستحق كل هذا الجهد2.
ة بما يكق  .يجب أن تكون كبب 

.يجب أن يكون من السهل الوصول إليها3.

.يجب أن ال تتغب  بشعة4.

  أن تكون متجاوبة5.
.وينبىع 
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  ذلك الطبقة االجتماعية، ونمط الحياة، والمص
 
  تؤدي إىل تجزئة السوق ه  تلك السلوكية، بما ف

ات المحتملة األقوى الت  .الحبعض المتغب 
اتي   أكبر من فئة واحدة، ولكن واضىع  اسب 

 
  معظم الحاالت، سوف يكون هناك ما ال يقل عن عدد قليل من المستهلكي   الذين يقعون ف

 
 ما جية التسو ف

ا
يق عادة

.يسمحون بهذه الظاهرة
اتيجيات التسويق المعدلة  ما يؤدي إىل تجزئة إضافية ويتطلب اسب 

ً
  المعايب  بي   المستهلكي   غالبا

 
  الواقع، فإن التداخل ف

 
.ف

  عدة مجموعات 
 
  تستهدف الناس الذين يقعون ف

قد –الذين يحصلون عىل دخل مرتفع، عىل سبيل المثال 30مثل النساء فوق سن –خطة التسويق الت 
  تركز عىل سمة محدودة واحدة فقط

 من تلك الت 
ً
.يكون أكبر نجاحا

فوائد أخرى
كة عىل تحديد سبل تعزيز والء العمالء الح   تطوير مناهج جديدة للتسويق، ويمكن أن تساعد تجزئة السوق الشر

 
.اليي   باإلضافة إىل دورها ف

  تش
  كثب  من األحيان بتشغيل االستطالعات الت 

 
كة ف ء عىل جع العمال كجزء من عملية تحديد مجموعات معينة داخل قاعدة أكبر من العمالء، ستقوم الشر

كة اح طرق لتحسي   المنتجات أو خدمات الشر
.اقب 

ورة المنتج األساش     ال تؤثر بالض 
ات التجميلية المماثلة الت  ها من التغيب    التعبئة والتغليف أو غب 

 
ات ف   بعض األحيان تعمل ، ولكنوهذا قد يؤدي إىل تغيب 

 
ف

 بالنسبة لل
ً
اف باحتياجاتهم أمر هام جدا   المظهر عىل إرسال رسالة واضحة للمستهلكي   مفادها أن االعب 

 
ات بسيطة ف   بضعة تغيب 

ً
كة تماما كأهمية تحقيق شر

.المبيعات



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

كة يساعد عىل تقوية العالقة مع المستهلك عىل المدى الطويل .هذه التعامل الجيد من الشر
 فوائد للمستهلك

ً
.تجزئة السوق ليست فقط مفيدة للمصنع أو تاجر التجزئة، ولكن لها أيضا

كة عىل تلك المجموعة، أو تجد أن هذ ة عىل المنتجات مع تركب   الشر   قطاع معي   من السوق عىل العروض الممب  
 
ه المنتجات فقد يحصل الناس ف

.متوفرة عىل نطاق أوسع
  تكوين أو التعبئة وا

 
ات ف   أن هؤالء الناس الحصول عىل تغيب 

، فإنه يمكن أن يعت  كة آلراء المستهلكي     تلتر  عندما تستجيب الشر
احتياجات لتغليف الت 

.المستخدم بشكل أفضل
عيوب تجزئة السوق

 من البحث الذي يتعي   القيام به لتحديد . واحدة من أكبر عيوب تقنية التسويق هذه هو النفقات
ً
ا  كبب 

ً
 ما يحتاج قدرا

ً
هذه المجموعات الفرعية غالبا

 طويال والكثب  من المال
ً
كة بشكل صحيح، وهذا يستغرق وقتا   ه  األكبر أهمية بالنسبة للشر

رعية رئيسية، تحتاج وبمجرد تحديد مجموعات ف. الت 
إذا لم يتم تجزئة . تاجوباإلضافة إىل ذلك، تغيب  مظهر المنتج يضيف إىل تكاليف اإلن. الرسائل التسويقية المختلفة عادة ما تكون وضعت لكل منها

.السوق عىل نحو فعال، سيتم إهدار كل هذه األموال
كة أن تكون مربحة   تم تحديدها ضيقة للغاية، فإنه قد يكون من الصعب عىل الشر

جات يمكن أن تعمل تسويق المنت. عندما تكون قطاعات السوق الت 
كة أن تفقد عمالئه ت أذواق المجموعة المستهدفة أو ظهر منافس أقوى يدخل هذا المجال، يمكن للشر ا بشعة إذا لبعض الصناعات، ولكن إذا تغب 

.كانت تركز عىل هذا الجزء فقط من السوق
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ى
ان :  مراحل عملية القرار  الشر

  وه  التعرف عىل المشكلة، البحث عن
ى
ان هنالك خمسة مراحل يمر فيها المستهلك عند اتخاذ القرار الشر

اء   وسلوك ما بعد الشر
ى
ان ح هذه المراحل ال بد من األخذ بعي   . المعلومات، تقييم البدائل، قرار الشر وقبل شر

:االعتبار األمور التالية
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: Problem Recognition: التعرف عىل المشكلة: أوال 

يمكن التعرف عىل المشكلة

.الحاجة عندما يشعر المستهلك بالفرق بي   الحالة الفعلية والحالة المرغوبة

عىل سبيل المثال، الفرد الذي ال يمتلك سيارة يشعر بالفرق بي   الحالة الفعلية 

( استخدام وسائط النقل العامة والحالة المرغوبة 

ويمكن التعرف عىل المشكلة الحاجة. وهذا يدفعه إىل التعرف عىل المشكلة) سيارة امتالك 

د، الحر  الخ أو من خالل...من خالل منبهات داخلية الشعور بالجوع، العطش، الخوف، البر

منبهات خارجية ا رئحة الطعام تثب  حاجة الجوع، رؤية إعالن عن سيارة يثب  الحاجة إىل امتالك سيارة

.الخ...
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ً
: Information Search: البحث عن المعلومات: ثانيا

  تساعد
ي يقوم بالبحث عن معلومات حول المنتجات الت  بعد التعرف عىل المشكلة أو الحاجة، فإن المشب 

  حل المشكلة أو إشباع الحاجة
 
المثال السابق قد(فالشخص الذي تعرف عىل حاجته المتالك سيارة . ف

وهنالك عدة مصادر للحصول عىل المعلومات. يبحث عن المعلومات المتعلقة بأنواع مختلفة من السيارات

ان، المعارف اإلعالن، رجال البيع،(مصادر تجارية ) منها مصادر شخصية العائلة، األصدقاء، الجب 

  بدأ بها، سهولة الحصول عىل
البحث الذي يقوم به المستهلك عىل قوة الدافع لديه، كمية المعلومات الت 

  يحصل عليها من خالل المعلومات اإلضافية والرضا أو اإلشباع الذي يحققه من خالل البحث
، الفائدة الت  .معلومات كبر
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ً
: Evaluation of Alternatives: تقييم البدائل: ثالثا

 ما يسم معيار التقييم + النسبية التخاذ قرار  جودة 
ا
ي عاد ة سعر يستخدم المشب 

evaluation criteria والذي قد يتكون من خصائص

ي ة لهذا المشب  اء   سيارة. موضوعية وغب  موضوعية تمثل أهمية كبب  عىل سبيل المثال، قد يهتم الفرد بشر

، قطع غيار وصيانة متوفرة بتكلفة منخفضة ي أخر قد ال يهتم بهذه الخصائص. اقتصادية، حجم عائىل  مشب 

ي درجات أهمية مختلفة لكل خاصية من هذه. ويركز عىل لون السيارة وشكلها الخارجر    يعط  المشب 
ً
أيضا

ها وباستخدام معيار التقييم يستطيع. الخصائص، حيث يمكن أن تأخذ بعض الخصائص أهمية أكبر من غب 

ي ترتيب الماركات البديلة لالختيار من يبنها .المشب 

ويسم هذا النموذج بنموذج القيمة المتوقعة الختيار). أ(وبالتاىل  نتوقع أن هذا المستهلك سيفضل السيارة 

.المستهلك



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

اء : رابعا : Purchase Decision: قرار الشر
اء  للمستهلك   مرحلة التقييم يصنف المستهلك الماركات وتتشكل لديه النية للش ا رء، وسوف يكون قرار الشر

 
ف

اء   الماركة األفضل من بي   الماركات البديلة، ولكن هنالك عاملي   يمكن أن يوضحان اء هو شر بي   النية للشر
اء  وهما :وقرار الشر

: Attitudes of Others: مواقف اآلخرين. أ
اء   سيارة  ض أن أحد أف ا رد عائلة المستهلك الذي يسىع إىل شر شعرت بأن عليه أن) ولنقل أنها الزوجة(افب 

 سوف تقل
ً
اء   سيارة أغىل ثمنا   شر

 
، وبالتاىل  فإن فرص هذا المستهلك ف

ً
اء   السيارة األرخص ثمنا .يقوم بشر

اء  لهذا المستهلك عىل قوة مواقف اآلخرين تجاه قراره ويعتمد مقدار تأثب  مواقف اآلخرين عىل قرار الشر
  وعىل دوافعه لالستجابة لرغبات ذلك الشخص

ى
ان .الشر

: Unexpected Situational Factors: العوامل الموقفية غب  المتوقعة. ب
اء   بالعوامل الموقفية  اء   عىل أساس/ غب  المتوقعة،) الظرفية(حيث تتأثر النية للشر فالمستهلك يشكل النية للشر

عدة عوامل مثل دخل األشة المتوقع، السعر المتوقع، المنافع المتوقعة من المنتج، توفر الماركة، المحل،
اء   فإن ظهور مثل هذه العوامل الموقفية غب  المتوقعة. الخ...الضمانات  وعندما يكون المستهلك جاهز للشر

اء ،. قد يؤدي إىل تغيب  النية لشر اء   فعىل 
 عن شر

ً
اء   ال تنتج دائما ولذلك فإن التفضيالت أو حت  النية للشر

  
ى
ان ات ذات مصداقية للسلوك الشر .فه  ال تمثل مؤشر
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ً
اء: خامسا : Post purchase Behavior: سلوك ما بعد الشر

اء ء، فإنه يقوم بتقييم المنتج للتأكد من أن األداء الفعىل  للمنتج يساوي األداء المتوقع
.بعد قيام المستهلك بالشر

فإذا كان األداء الفعىل  للمنتج مساو أو. وتكون نتيجة هذه المرحلة إما الشعور بالرضا أو الشعور بعدم الرضا
  هذه الحالة قد يتخذ المستهلك بعض. أكبر من مستوى التوقعات، فإن المستهلك يشعر بال رضا

 
وف

:التضفات منها
اء   المنتج مرة ثانية .إعادة شر

.الحديث بشكل إيجانر  عن المنتج لآلخرين
.إعطاء انتباه أقل لماركات المنافسي   واعالناتهم

كة اء  المنتجات األخرى من نفس الشر .شر
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أما إذا كان األداء الفعىل  للمنتج أقل من مستوى التوقعات، فإن المستهلك يشعر بخيبة أمل وبالتاىل  عدم
  هذه الحالة قد يتخذ المستهلك بعض التضفات منها. الرضا

 
:وف

كة ة من الشر .البحث عن التعويض مباشر
.للحصول عىل التعويضإجراءات قانونية اتخاذ 

.التذمر لوكاالت تجارية أو حكومية أو خاصة
اء  .المنتج أو مقاطعة البائعالتوقف عن شر

.أو البائع/ تحذير األصدقاء من المنتج و
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العوامل المؤثرة عىل سلوك المستهلك

: Cultural Factors: العوامل الثقافية: أوال 

.وتتضمن الثقافة، الفرعية والطبقة االجتماعية

: Culture: الثقافة. 1

  سلوك ورغبات الفرد
 
ي يتم تعلمه بشكل واسع،. تمثل الثقافة السبب األساش  األكبر ف فالسلوك البشر

  مجتمع معي   يتعلم قيم أساسية، رغبات وسلوك من العائلة والمنظمات
 
فالطفل الذي ينمو ف

  تؤثر عىل اختياره للمنتجات والماركات...األخرى الهامة مثل المدرسة، النادي، األصدقاء، 
عىل. الخ والت 

ة للمعدات الرياضية،   نحو االهتمام بالصحة واللياقة أدى إىل إيجاد صناعة كبب 
 
سبيل المثال، التحول الثقاف

.األلبسة، األغذية الطبيعية وخدمات اللياقة والصحة
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: Subculture: الثقافة الفرعية. 2
كون كل ثقافة تحتوي عىل ثقافات الفرعية أو مجموعات من    مجموعة من القيم والخصائصاالفراد يشب 

 
ف

كة ويمكن التميب   بي   أربعة أنواع من الثقافات الفرعية وه  . المعتمدة عىل ظروف وتجارب الحياة المشب 
كس والشيشان(الجماعات القومية  ها(الجماعات الدينية ) مثل الشر الجماعات) مثل اإلسالم، المسيحية وغب 

ها(العرقية  .مثل الوسط، الشمال، الجنوب(الجماعات الجغرافية ) مثل السود، البيض، وغب 
: Social Class: الطبقة االجتماعية. 3

 ومقسمة ومرتبة
ً
كل مجتمع يمكن تقسيمه طبقات اجتماعية، والطبقات االجتماعية تكون متجانسة نسبيا

ك أعضاء كل طبقة بقيم، اهتمامات وسلوكيات متشابهة ، ويشب 
ً
وقد قسم علماء االجتماع الطبقات. هرميا

 الوسط 
 
 العليا، أعىل الوسط، الوسط، أدن

 
الطبقة(االجتماعية إىل سبع طبقات وه  أعىل العليا، أدن

 الدنيا)العاملة
 
والطبقة االجتماعية ال تحدد من خالل عامل واحد فقط مثل الدخل، بل. ، أعىل الدنيا وأدن

ات أخرى وة ومتغب 
وي  هتم. أنها تقاس من خالل مجموعة من العوامل مثل الوظيفة، الدخل، التعليم، البر

  ذلك
 
  طبقة معينة يميلون إىل السلوك بطريقة متشابهة بما ف

 
المسوقون بالطبقة االجتماعية ألن األف ا رد ف

  
ى
ان .السلوك الشر
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ً
: Social Factors: العوامل االجتماعية: ثانيا

:وتتضمن الجماعات المرجعية، العائلة، المكانة واألدوار االجتماعية
: Reference Groups: الجماعات المرجعية. 1

  تمتلك تأثب  مباشر 
 لوجه تتكون الجماعات المرجعية للفرد من الجماعات الت 

ً
أو تأثب  غب  مباشر وجها

  تؤثر عىل الفرد بشكل مباشر تسم جماعات العضوية. عىل سلوكه ومواقفه
الجماعات الت 

membership groups   ينتم  إليها الفرد ويتفاعل معها أي يكون عضو فيها،وه  
الجماعات الت 

  يتعامل معها الفرد ه   ) primary groups( والجماعات األولية . جماعات أولية أو جماعات ثانويةتكون وجماعات العضوية إما أن 
الجماعات الت 

ان وزمالء العائلة، األصدقاء، باستمرار مثل  العمل،والجب 
فه   ) secondary groups( أما الجماعات الثانوية . وتمثل الجماعات األولية جماعات غب  رسمية

  ال يكون فيها التعامل بشكل مستمر مثل الجماعات الدينية، المهنية، الجمعيات واالتحادات
الجماعات الت 

ها، وتمثل الجماعات الثانوية جماعات رسمية .  وغب 
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: Family: األشة. 2
ي، فمن خالل الوالدين يستطيع الفرد أن يكتأفراد األشة يمكن أن يؤثر  سببشكل قوي عىل سلوك المشب 

قةالعديد من التوجيهات المتعلقة بالعديد من األمور الدينية، السياسية واالقتصادية، كذلك األمور المتعل
ها .باألحاسيس الشخصية وعواطف الحب والحنان وغب 

: Roles and Status: األدوار والمكانة االجتماعية. 3
  ينتم  إليها 

 للجماعة الت 
ً
  من المتوقع أن يؤديها الفرد طبقا

لفرد دوريلعب ا(الدور يتكون من النشاطات الت 
كة    الشر

 
  بيته، المدير ف

 
  طياته مكانة تعكس). الخ...االبن مع والديه، الزوج ف

 
كما أن كل دور يحمل ف

رئيس مجلس اإلدارة مكانة أعىل(االحت ا رم أو التقدير أو االعتبار الذي يتمتع به الشخص من قبل المجتمع 
 ويقوم ) وهكذا... من مدير التسويق، ومدير التسويق يحتل مكانة أعىل من رئيس قسم اإلعالن 

ا
األفراد عادة

  المجتمع، فالمدير قد 
 
  يمارسونها ويحتلونها ف

  تعبر عن األدوار والمكانة الت 
يركبباختيار المنتجات الت 
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كب   الخارج، أما الموظف فب 
 
  إجازته ف

 سيارة غالية الثمن ويرتدي مالبس ذات جودة عالية ويقص 
ا
مثل

  رحاالت جماعية داخلية
 
.سيارة رخيصة ويرتدي مالبس منخفضة الجودة ويذهب ف

 
ً
: Personal Factors: العوامل الشخصية: ثالثا

  يشغلها، الحالة االقتصادية،
  يمر فيها أثناء دورة حياته، الوظيفة الت 

ي، المرحلة الت  وتتضمن عمر المشب 
.نمط الحياة والشخصية

: Age and Life Cycle Stage: العمر ومرحلة دورة الحياة. 1
  فئات عمريه مختلفة أثناء حياته 

 
كذلك يمر). الشباب، الرجولة، الشيخوخةالمراهقة ، الطفولة، (يمر الفرد ف
  
 
العزوبية، الزواج بدون أطفال، إنجاب األطفال، نمو ونضوج(أثناء دورة حياة األشة، مراحل عديد الفرد ف

  كل مرحلة وفئة عمريه من هذه ). األطفال، زواج األوالد، ثم يعود الزوجان وحيدان
 
المراحل والفئاتوف

 هنالك سلوك 
ى
ان  ما يختار المسوقون مجموعات معينة ضمن فئة. مختلف عن الم ا رحل األخرىشر

ً
وغاليا

.عمريه أو دورة حياة محددة كأسواق مستهدفة
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

: Occupation: الوظيفة. 2
ي مالبس عمل، أحذية عمل،  يشب 

ا
، فالعامل مثل

ً
  يحتلها أيضا

تتأثر أنماط االستهالك للفرد بالوظيفة الت 
  أندية وقد

 
ي مالبس ثمينة، يستخدم وسيلة نقل جوية، يكون عضو ف كة فيشب  أغذية معلبة، أما مدير الشر

ع  يمتلك قارب 
  يكون لها اهتمام واضح بمنتجاتهم. شر

ويحاول المسوقون تحديد الجماعات الوظيفية الت 
.وخدماتهم

: Economic Situation: الحالة االقتصادية. 3
ولذلك فإن. يتأثر اختيار الفرد بالحالة االقتصادية، والحالة االقتصادية للفرد تتكون من الدخل القابل لإلنفاق

اء   سلعة ما سيقوم    شر
 
ائها إذا  الفرد الذي يرغب ف ويقوم مسوقوا السلع. كان لديه دخل قابل لإلنفاقبشر
الدخل الشخص  للمستهلكي   حت  تبق  المنتجات مالئمة لألسواقبمراقبة مستويات الحساسة للدخل 

.المستهدفة
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

: Lifestyle: نمط الحياة. 4

  يقوم بها الفرد مع بيئته، فهو يحاول إعطاء لمحة أو
يصف نمط الحياة أو يصور جميع التفاعالت الت 

صورة شاملة لطريقة وجودة الفرد وتفاعله مع العالم من حوله من خالل نشاطاته، اهتماماته، وآرائه 

ضوالعمل، الهوايات، الرحالت، التسلية، ع(ويمكن قياس نمط الحياة من خالل مجموعة من األسئلة المتعلقة باألبعاد األساسية للنشاطات 

ل، الوظيفة، األزياء، الطعام، الوسائل اإلعالمية(، واالهتمامات )األندية، التسوق، الرياضة (العائلة، المب 
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

Personality: الشخصية. 5
  تقوده إىل استجابات

ة للفرد والت  يمكن تعريف الشخصية عىل أنها مجموعة من الخصائص النفسية الممب  
  يتعرض لها

ويمكن وصف الشخصية من خالل بعض السمات مثل الثقة بالنفس،. محددة للبيئة الت 
،  
السيطرة، االستقاللية، االختالف، الخاصية االجتماعية، إمكانية التأقلم أو التكيف، االستقرار العاطق 

ها من السمات ، اإلبداع وغب   
 
ويحاول المسوقون إيجاد عالقات تربط بي   أنواع معينة من. اإلنجاز، العدوان

كة أجهزة الكمبيوتر الشخصيات و االختيارات المتعلقة بالمنتج أو الماركة، عىل سبيل المثال، قد تكتشف شر
هذه النتائج. الشخصية أن العديد من مستهلكيها المستهدفي   لديهم ثقة عالية بالنفس، مسيطرين ومستقلي   

وي    ج السلعة   اإلعالن المستخدم لب 
 
كة إىل استخدام هذه السمات لتظهر ف .تقود الشر

Psychological Factors: العوامل النفسية: رابعا 
.وتتضمن الدوافع، اإلدراك، التعلم، والمعتقدات والمواقف

: Motivation: الدوافع. 1
: Perception: اإلد ا رك. 2
Learning: التعلم. 3
المعتقدات والمواقف. 4
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: Maslow’s Theory: نظرية ماسلو. ب
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

قصة نجاح
محمود العرنر  

ال رجل أعمال مضي، بدأ حياته من الصفر، وأصبح من أهم رجال األعم

  القارة السوداء، ولد بقرية أشمون، محافظة المنوفية، بعد وف
 
اة والده، ف

  محل لبيع األدوات المكتبي
 
  سن انتقل إىل القاهرة وعمل كبائع ف

 
ة وهو ف

ة، بدأ حياته العملية بإنشاء مصنع صغب  األحبار واأللو  و . انالعاشر

  مجال التجارة، نتيجة لتنقله بي   محل وآخ
 
ته ف ر، وكان قبل اكتسب خبر

ك مع أصدقائه لتأسيس محل، ثم انفضت التجارة، وع مل ذلك اشب 

  األدوات المدر 
 
سية، محل وهو وصديق له بمفرده، كان العرنر  يعمل ف

.  ولكنه واجه مشكلة ضف الحكومة لألدوات المدرسية بالمجان

  األجهزة الكهربائية، ثم قام بزيارة الياب
 
ان، وطالبهم فحول عمله إىل التجارة ف

كة  توشيبا ”بإنشاء مصنع لألجهزة الكهربائية بمض، ثم بعد ذلك أنشأ شر

  صناعة األجهزة عىل مست” العرنر  
 
كات ف   أصبحت من أهم الشر

وى الوطن والت 

ك السياش  بناء عىل طلب محافظ القاهرة وأصب. العرنر    دخل المعب 
ً
ح نائبا

 لتفضيله مجال التجارة و بمجلس الشعب
ً
شح مجددا الصناعة ، إال أنه لم يب 

.  واالبتعاد عن مجال السياسة

  
 
من ( قةوسام الشمس المشر )حصل الحاج محمود العرنر  عىل ارفع وسام يابان

اطور    اإلمبر
 
  مايو أكيهيتو اليابان

 
  دعم وتحسي   العالقات . 2009ف

 
لدوره ف

وفوم  االقتصادية المضية اليابانية وقد قام بتسليمه الوسام    هب 
 
ناكاسون

وفوم  中曽根弘文: باليابانية) ناكاسونه  هب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A
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مقولة ماركيتنج

اع أفكار جديدة، وليس قواعد جديدة دان هيث-. أنت تريد اختر

دان هيث
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دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانية   األقسام الوظيفية لمجال التسويق .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

كتاب ماركيتنج

التسويق للجميع-رءوف  شبايك 



.1985مضية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمضية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عىل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستب  إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الي   جروب جمة والبر
كة تسويق ومبيعات وخدمات الب  وع  الخاص بأنشاء شر وعي   جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مشر

ة .و مجتمع خدمات اىل قائمة مشاريىع  الخاصة الباشمركتب 

  سنواتطوال
 
ةكون   تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالبا

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلب  

.األعمالإدارةماجستب  
  ماشعان

  ساعدتت 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممب   شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكبر تأسيسهوحلم     تعليميةخب 
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممضف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىهالباشمركتب    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,البر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخبر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكبر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغب 
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