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  تساعد المنتج عىل بيعه بشكل افضل
ة االنتشار المستمرة ه  الت  Xاإلعالنات كثب 

✔️  كلما كان المنتج أفضل، كلما قلت أموالك المدفوعة 
 
اإلعالنف



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثالثة  ما هو السوق  .. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

كات الحصة السوقية للشر
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كة ما عرف عىل أنها النسبة المئوية الناتجة عن إجماىل  مبيعات صناعة معينة تابعة لشر
ُ
حصول عىل فكرة عامة يستخدم مقياس الحصة السوقية لل. ت

  السوق فإنه
 
كة تمتلك أكبر حصة سوقية ف   نفس السوق، فإذا كانت الشر

 
كة وقوتها بي   منافسيها ف كة عن حجم مبيعات الشر ا تعد بمثابة الشر

كة يمكن أن يتم تقسيمها إىل فئات متعددة لتوض. األساسية والقوية داخل هذا السوق يح المكانة والجدير بالذكر أن الحصة السوقية ألي شر

كة بشكل أكبر دقة، كأن تكون هذه الفئات مناطق جغرافية، أو فئة أسعار، أو نوع منتجات وخدمات معينة وما إىل .ذلكالتنافسية للشر

ات زمنية قد تكون سنوية أو رب  ع سنوية، إذ يتم احتسابها عن طريق تجميع إجماىل  
 ما يتم حساب الحصة السوقية خالل فب 

ً
كةوعادة مبيعات الشر

ة ة محددة، ومن ثم تقسيمها عىل إجماىل  مبيعات السوق خالل نفس تلك الفب 
كة فعىل سبيل المث. لمنتج أو خدمة معينة خالل فب  ال إذا قامت شر

ة حواىل  20أجهزة كهربائية ببيع بما يقارب من 
مليون ثالجة، فإن الحصة 100مليون ثالجة، وكان إجماىل  قيمة مبيعات السوق خالل نفس الفب 

كة تساوي .0.2= 100÷ 20: السوقية لهذه الشر

أهمية الحصة السوقية
  أرباحها وكل ما يتعلق باق•

 
كة مدى نموها وقيمة صاف كات عىل زيادة إيراداتها من خالل توفب  رؤى جديدة توضح للشر .تصاديات الحجمتساعد الشر

كة عىل التفكب  ملًيا من أجل زيادة نمو حصتها السوقية بشكل أشع من منافسها• .تساعد الشر
  تساعدها عىل توسيع نطاق عملياتها وتحسي   مستوى أرباحها•

كة أبرز الطرق الت  .تقدم للشر
كة عىل زيادة أصناف منتجاتها وخدماتها من أجل الوصول إىل أكبر قدر ممكن من العمالء، مما يؤدي ذلك إىل زيادة أرباحها• .تساعد الشر
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كات عىل زيادة حصتها السوقية ساعد الشر
ُ
  ت
أبرز الطرق الت 

كة أن تلجأ إىل اتباع أساليب تكنولوجية جديدة لتقوم بصناعة منتجات وخدمات تتسم باإلبداع واالبتكار، لتست• ق طيع من خاللها التفو يمكن للشر
  السوق

 
.عىل منافسيها ف

يد من رغبة المستهل• ة، فإن ذلك سب   كة بتقديم منتجات وخدمات فريدة من نوعها للعمالء وبأسعار وعروض ممب   اء عندما تقوم الشر كي   عىل شر
كة من إقامة عالقة ودية مع عمالئها وستضمن إخ كات المنافسة بتصنيعها بعد، وستتمكن الشر   لم تقم الشر

الصهم ووالئهم لها تلك المنتجات الت 
كة ومنتجاتها وتجارب  هم اإل  يجابية أثناءورضاهم عن كل ما تقدمه لهم، وبالتاىل  سيقوم هؤالء العمالء بإخبار ذوي  هم وأصدقائهم حول تلك الشر

، وسيمكنها من الحصول عىل إيرادات مضاعفة دون أن تبذل أي ج هد أو نفقات تعاملهم معها، مما يؤدي إىل زيادة حصتها السوقية بي   المنافسي  
  التسويق

 
.إضافية ف

كة أن تزيد من حصتها السوقية عن طريق استعانتها بموظفي   موهوبي   لديهم المهارات واألساليب الالزمة لجذب أ • كبر حصة من العمالءيمكن للشر
  المقابل أن تقدم رواتب ومزايا وظيفية خاصة لهؤالء الموظ

 
كة ف كة، وعىل الشر   السوق وإقناعهم باقتناء منتجات وخدمات الشر

 
في   حت  تضمنف

  العمل معها وعدم ذهابهم للعمل مع المنافسي   
 
.بقائهم ف

  أحداث مهمة عىل ال•
 
اتيجيات عديدة لزيادة حصتها السوقية كأن تقوم بعرض عالمتها التجارية ف كة أن تلجأ السب    أو يمكن للشر

مستوى الوطت 
  أماكن متعددة وبطرق جذابة للعمالء، أو أن تقوم بعرض منتجاتها وخدماتها للجمهور عبر وسائل اإل 

 
، وأن تنشر إعالناتها ف تلفة، عالم المخالدوىل 

ي مب   هذه المنتجات وما ه  أبرز سماتها وفوائدها للمشب 
ُ
ح مخترص عن أبرز ما ي .وخالل مدة العرض تقوم بشر
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لخصوصالمستهلك هو كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات إلشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا ا
:يوجد نوعي   للمستهلك 

  (أ
ى
المستهلك النهان

اء سلع و خدمات الستعماله الخاص أو العائىل  : .يمكن تعريفه بأنه شخص يقوم بشر
:المستهلك الصناع  (ب

  سلع و خدمات أخرى ومن أجل استخ(المؤسسات)يعرف بأنه الشخص االعتباري 
 
ون السلع والخدمات بهدف استخدامها ف   أداء الذين يشب 

 
دامها ف

أنشطة أخرى
أهمية خصائص المستهلك

.تحديد خصائص المستهلك يمكنك من تحديد الفئة المستهدفة من كل منتج لديك أو حملة•
.تحديد خصائص المستهلك يمكنك من فرز كل إعالن بناًء عىل الفئة المستهدفة منه مما يعود عليك بعائد أكبر •
.هنالك عالقة طردية بي   دقة خصائص المستهلك وكمية البيانات الموجودة لديك•
هداف، تعكس الخصائص الدقيقة شخصيات المستهلكي   لديك بما فيها من هوايات، وجهات مفضلة، أشياء محببة أو مكروهة، مخاوف، أ•

  التقسيمات األساسية
 
  ال تجدها ف

ها من البيانات الت  .طموحات وغب 
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كات ومسؤوىل  الت
ا كل من األفراد ورجال األعمال ومديري الشر ً   تهم كثب 

إدارة سويق وطالب تعتبر دراسة سلوك المستهلك من الموضوعات الحيوية الت 
.  األعمال والمستهلكي   عامة

اء حت     السوق من وقت دخولهم السوق وبدء قرار الشر
 
اء سلوك المستهلك هو نشاط الرصد الذي يتم إجراؤه لدراسة سلوك المستهلكي   ف  يتم الشر

  
ى
.النهان

أهمية دراسة سلوك المستهلك لرجال االعمال

  
 
كات، تكون الفائدة ف : بالنسبة لرجال األعمال ومديري الشر

.اكتشاف الفرص التسويقية المواتية
.تجزئة السوق واختيار القطاعات المربحة

  حاجات وخصائص المستهلكي   
 
ات ف .االستجابة الشيعة للتغب 

كة لعمالئها   تقدمها الشر
.تطوير وتحسي   الخدمات الت 

  االتجاهات النفسية للمستهلكي   
 
.التأثب  ف

اتيجيات التسويقية   المجتمع عند إعداد االسب 
 
.مراعاة التقاليد والقيم السائدة ف

  
ى
ان   القرار الشر

 
ائية المؤثرة ف .التعرف عىل العوامل الشر
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أهمية دراسة سلوك المستهلك لمسؤوىل  التسويق

  األذواق واألنماط المعيشية لألفراد و 
 
ات ف   عىل مسؤوىل  التسويق تجميع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتغب 

خدام هذه العائالت واستينبغ 
اتيجيات التسويقية المناسبة    وضع االسب 

 
ات ف التغب 

أهمية دراسة سلوك المستهلك لطالب إدارة األعمال

ود بالعلم والمعرفة وإجادة مناهج وطرق البحث الحديثة و  التسلح عىل طالب إدارة األعمال دراسة سلوك المستهلكي   وخصائصهم وحاجاتهم والب  
  المستقبل

 
.  بالمعلومات واألساليب العلمية الالزمة لنجاحهم كمسؤولي   ومخططي   ف

أهمية دراسة سلوك المستهلك لعموم المستهلكي   

  التعرف عىل الدوافع واألسب
 
ائية واالستهالكية وف   تفهم قراراتهم الشر

 
هذه اب الكامنة خلف إن دراسة سلوك المستهلك عامة تساعد المستهلكي   ف

  اختيارهم لسلعة معينة وعالمة تجارية دون أخرى،
 
هم ف   تؤثر عىل تفكب 

الدراسة كما تفش القرارات، كما تساعد هذه الدراسة عىل تفهم العوامل الت 
ائية وتعديل سلوكهم اال  ات وبذلك يستطيع المستهلكون تحسي   قراراتهم الشر   ضوء هذه التأثب 

 
  أسباب سلوكهم ونتائجه ف

ى
ان .  ستهالي  والشر
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ا اخب 

عرف السلوك بوجه عام عىل أنه طريقة تعامل وترصف الكائنات الحية مع الظروف البيئية من خالل نشاط يكون
ُ
أو الهدف منه تعديلسلوك المستهلك ي

، فأي سلوك أو تتغيب  لهذه الظروف، بحيث تصبح مالئمة لها ولمتطلباتها ك  تستطيع العيش والبقاء، وينطبق هذا المفهوم عىل اإلنسان أي
ً
رصف يقوم ضا

  حالته النفسية
 
ر ف

ّ
  تؤث

  حياته، والت 
 
  يتعرض لها ف

ف ح. به ما هو إال ردود أفعال للضغوطات الت  سب نوعه، فالمستهلك الفرد هو أّما المستهلك فُيعرَّ

، ويشتمل ع اء سلع يحتاجها الستخداماته الشخصية أو األشية، وهناك نوع آخر وهو المستهلك الصناع  ىل جميع ذلك الشخص الذي يقوم بشر

  تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية
 
ائها لتستخدمها ف   تبحث عن المنتجات، وتقوم بشر

المنظمات الخاصة منها والعامة والت 
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اء، وخصائص   اتخاذه قرار الشر
 
  تؤثر ف

 للمؤثرات الخارجية الت 
ً
  سلوك المستهلك وفقا

 
ف فليب كوتلر العوامل المؤثرة ف

ّ
  يتمتع المستهلك ذاته اصن

لت 
 هذين الشقي   هما المكونان األساسيان لهما

َّ
ائية، ستجد أن .بها، حيث أنك لو تأملت العملية الشر

المؤثرات الخارجية
 
ً
العوامل التسويقية: أول

المنتج
اء من األساس اء، فبدونه ال يوجد مستهلك أو سوق شر .وهو العنرص األساس  الذي يتمحور حوله عملية الشر

  تؤثر عىل ال
 ما كان نوعه فهناك بعض الجوانب المتعلقة به والت 

ً
لك وسلوكه مستهوالمنتج قد يكون عبارة عن أشياء مادية، خدمات، أفكار، أماكن، وأيا

:تجاه اتخاذ القرار ومنها
 قبل : طبيعة المنتج

ً
  ال يفكر المستهلك طويال

ءاها هل هو من السلع االستهالكية الدائمة الت  اب ال: ؟ مثلشر يومية المعتادة، أم من أصناف الطعام والشر
ائها مثل   البحث وجمع المعلومات قبل اتخاذ قرار شر

 
 ف
ً
 طويال

ً
  يستغرق وقتا

.الثقيلة والسياراتاألجهزة الكهربائية والمعدات: السلع المعّمرة والت 
  طور ال: دورة المنتج•

 
دد وخائف من تجربته فهو ال يملك معلومات كافية عنه بعد، أم ف نمو واالزدياد، أم هل هو منتج جديد؟ مما يجعل المستهلك مب 

  مرحلة االنهيار
 
.وصل لمرحلة النضج، أم ف

  يتم تغليفه بها، هل ه  جذابة تجذب المستهلك لها؟ هل يوفر التغليف المعلومات الالزمة حول ا: تغليف المنتج•
  تهم الطريقة الت 

لمنتج والت 
ها؟ المستهلك أو يبحث عنها مثل تاري    خ االنتاج والتعبئة والمكونات وغب 
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السعر

  سوف يدفعها المستهلك لقاء حصوله عىل منتجك
.وهو القيمة المالية الت 

اء   قرار عميلك للشر
 
  إعداد الخطة التسويقية، حيث أنه أحد العوامل القوية المؤثرة ف

 
ة ف .وللتسعب  أهمية كبب 

  عملية التسعب  عوامل مختلف، مثل
 
يحتك مالئمة القيمة للمنتج، ومدى جودته، وأسعار المنتجات المنافسة، والوضع: يجب أن تراع  ف المادي لشر

 
ً
 ويكونوا راضي   عنه تماما

ً
.المستهدفة، بالنهاية عليك أن تقدم منتج يرتاح له عمالئك نفسيا

الجودة

  حدوثها بعد حصولهم عىل منتجك
 
  يرغبون ف

  به مدى تحقيق منتجك لتوقعات عمالئك الت 
.ونعت 

 وقد تجد هنا صعوبة 
 
  يطمحون إلف

 إلمكاناتهم المادية، والجودة العالية الت 
ً
.يهاإيجاد التوازن بي   السعر المناسب لجمهورك تبعا

(!الغاىل  تمنه فيه)تذكر أن هناك عدد ال بأس به من الناس يتبنون المثل السائر بأن 
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التوزي    ع

 بينك وبي   عمالئك، أو غب  مباشر من خالل الوسطاء، بالتأكيد يؤثر عىل عمالئك من عدة نواح  أهمها
ً
ا  مباشر

ً
:سواء أكان توزيعا

اء من مكان بعيد، وبالطبع فإن خدم•  لن يتشجع لفكرة الشر
ً
  للمستهلك فهو غالبا

 
  الحب   المكان

 
ت تواجد المنتج وتوافره ف

ّ
هذه ات التوصيل قد حل

.المشكلة عىل نحٍو كبب  

اء م• ما يأتيها أحد للشر
ّ
، أم منطقة نائية قل   منطقة مكتظة بالمارة والمتسوقي  

 
.نهاالمكان ذاته الذي يتواجد فيه منتجك، هل هو ف

اء أو الصد عنها•   االنجذاب لعملية الشر
 
 ويؤثر عىل عميلك ف

ً
، مهم أيضا   حالة البيع الغب  مباشر

 
.مظهر مندوبيك ف

اء•   قرارهم للشر
 
 ف
ً
ا .المظهر العام لمتجرك ومدى الشعور بالراحة لعمالئك حال تواجدهم فيه، يؤثر كثب 
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وي    ج الب 

  تتخذها
  غاية األهمية، حيث يوفر لعمالئك احتكاك دائم بمنتجك عن طريق الوسائل الفعالة الت 

 
.وهو عامل ف

  اإلعالن والدعاية والبيع الشخص  وتقديم عينات مجانية للتجربة، والعالقات العامة، والعروض والتخف
 
ت يضات والمسابقاوتتمثل هذه الوسائل ف

  المناسبات المختلفة
 
  تقيمها ف

.الت 

اء   التأثب  عىل قرار عميلك للشر
 
.كل هذا بالتأكيد له دور كبب  ف

 
ً
العوامل البيئية: ثانيا

عوامل اقتصادية

  بعض األوقات: سواء أكانت عامة، مثل
 
  تطرأ عىل البالد ف

، أو األزمات االقتصادية الت 
ً
  سعر الدوالر مثال

 
.انخفاض ف

.أو خاصة بالمستهلك ذاته من مستوى دخله ومعيشته ونفقاته، ومستوى دخل أشته
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عوامل تكنولوجية
 بامتياز

ً
 رقميا

ً
!فالمستهلك اليوم أصبح أكبر ذكاًء، ويمكن أن نطلق عليه عميال

نت والوسائط التكنولوجية المختلفة عما يحتاج إليه من معلومات كافية، وتقييمات حول منت ءاهجك الذي يريد فهو يبحث من خالل شبكة االنب  شر
  اتخاذه هذا القرار من عدمه

 
 ف
ً
.مما يؤثر حتما
عوامل سياسية

ها عىل السوق، ويتأثر موقف ال   ينعكس تأثب 
  تتخذها الدول لمجتمعاتها، واألوضاع السياسية العالمية الت 

 مستهلك منها كثوه  القرارات الت 
ً
 سلبا

ً
ا ب 

 
ً
.أو إيجابا

  المبيعات ألسواق معينة كالعقارات، بينما يزيد وينشط: ومن أبرز األمثلة عىل ذلك
 
 ف
ً
ا  كبب 

ً
  أسواق أخرى مثل حدوث الثورات، فنالحظ تراجعا

 
ف

.المواد الغذائية والسلع التموينية
عوامل ثقافية

  توج
 
فراد يه سلوك األالثقافة العامة للدول والمجتمعات، والبيئات المختلفة، وكذلك الجماعات المحددة واألفراد، جميعها لها تأثب  قوي وواضح ف

اء .عند الشر
ب منه أكبر لتعرف ما ه   اء، فلتقب    الشر

 
 تؤثر عىل قراره ف

ً
  حتما

هوبعد أن عرفت العوامل البيئية المحيطة بعميلك والت    تمب  
ك  خصائصه الت 

 عن قرب
ً
.تستطيع فهمه جيدا
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قصة نجاح
سويرسنجيب 

  القارة السوداء، ولد بقرية أشمون، محافظة المنوفية، بعد وفاة و 
 
ه، انتقل الدرجل أعمال مرصي، بدأ حياته من الصفر، وأصبح من أهم رجال األعمال ف

ة، بدأ حياته العملية بإنشاء مصنع صغب  األحبار واألل   سن العاشر
 
  محل لبيع األدوات المكتبية وهو ف

 
  . وانإىل القاهرة وعمل كبائع ف

 
ته ف و اكتسب خبر

ك مع أصدقائه لتأسيس محل، ثم انفضت التجارة، وعمل محل وهو وص ، هديق له بمفردمجال التجارة، نتيجة لتنقله بي   محل وآخر، وكان قبل ذلك اشب 

، فهو أحد أفراد تلك التخرج    نجيب ساويرس من جامعة زيورخ قسم الهندسة المعمارية، ويعتبر هو واحد من أكبر رجال األعمال المرصيي  
عائلة الت 

  القطاعات والمجاالت المختلفة
 
 ف
ً
ة جدا كات كبب  .تمتلك مجموعات شر
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  قطاع السياحة، وتلك المجموعات تحمل 
 
 ف
ً
كة أوراسكومإسمومن أبرز تلك المجاالت كل من مجال االتصاالت و المقاوالت وأيضا .شر

ك حيث 8.5وقد تم تقدير ثروة عائلة ساويرس حسب مجلة فوربس بما يبلغ  وع العائلة المشب  وة عىل مشر ، وتعتمد جزء من البر
ً
اكةاإل مليار دوالر تقريبا شب 

كة  كات العمالقة لتصنيع األسمنتهولداربانكمع شر .السويشية وه  أكبر الشر

  مرص بنسبة 
 
كة أوراسكوم، وهو األمر الذي عمل عىل لسيطرة عىل سوق األسمنت ف اكة ه  واحدة من أعمال مجموعة شر %.15حيث كانت تلك الشر

.ومن الجدير بالذكر أن أعمال رجل األعمال نجيب ساويرس تتوزع عىل كل من المقاوالت واالتصاالت سواء داخل مرص او خارجها

كة أورا كة إىل قطاع االتصاالت عن طريق شر  يمتد اسم الشر
ً
كات المقاوالت المرصية، وأيضا ى شر كة أوراسكوم ه  واحدة من كبر لكوم سكوم تيوباتت شر

  الجزائروموبينيلالقابضة 
 
  العراق، والهاتف النقال ف

 
  مرص، وعراقنا ف

 
.ف

  
 
ونز ف كة بعض الفنادق منها فندق فورسب   كة أوراسكوم المرصية للفنادق، حيث تمتلك تلك الشر   قطاع السياحة عبر شر

 
 ف
ً
اإلضافة إىل القاهرة، هذا بوأيضا

  التلفزيونية
 
  ف

 
.امتداد األعمال إلنشاء قناة أون ن
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ة اصنع لنفسك واحدة .جوجل يحب العالمات التجارية الشهب 

نايلورديف 
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كتاب ماركيتنج

  –ستفي   ار .. العادات السبع للناس األكبر فعالية 
 
كوف



.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية 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 مشاريغ  الخاصة الباشمركتب 

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلب  

.األعمالإدارةماجستب  
  ماشعان

  ساعدتت 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممب   شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكبر تأسيسهوحلم     تعليميةخب 
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىهالباشمركتب    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,البر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

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