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STPاستراتيجية
نموذج تحليل السوق المستهدف 

Segmentation Targeting Positioning

Segmentation Targeting Positioning

تقسيم السوق  االستهداف التمركز 
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ن للنجاح في مجال األعمال التجارية، ال يجب بيع المنتجات أو الخدمات دو
ال يوجد منتج أو خدمة جاذبة لكل . تحديد الجمهور المستهدف أوالا 

مستهلك، لذلك يجب تحديد مجموعة ستقوم بشراء منتجك على األرجح،
.مباشرةا لتحظى بفرصة كبيرة للنجاحومن ثم تسِوق المنتج إليهم

ستكون حمالتك التسويقية عامة، وال  STPمن دون اعتمادك على نموذج
لى تحتوي حتى على قدر ضئيل من التخصيص، بالتالي لن تكون قادرة ع

.التحويل على مستوى تعتبره معظم الشركات فّعال

جات في ال يوجد الكثير من المنت. لتنمية عملك ، ليس عليك البيع للجميع
.عالم اإلنترنت التي تجذب كل شخص على وجه األرض

ت لذلك ، بدالا من إقناع نفسك بأن الجميع يمكن أن يكونوا عميلك ، فأن
ك بحاجة إلى توجيه تركيزك نحو إيجاد السوق المستهدف وبيع منتجات

إذا اكتشفت األشخاص الذين من المرجح أن يشتروا منك  .خدماتك هناك
.ووجهت جهود التسويق نحوهم ، فستكون عملية البيع سهلة

ل التسويق الرائع يجع. التسويق الجيد يجعل الشركة تبدو ذكية"
."العميل يشعر بالذكاء

اجة وحتى يمكنك تنفيذ هذا التسويق الرائع ال الجيد فقط، فأنت بح
وتوظيف األفكار . إلى استخدام منهجيات تساعدك في تنفيذ ذلك

اإلبداعية في إطار علمي وعملي، يساعدك في تحقيق األهداف 
STPمن أجل ذلك، يمكنك استخدام نموذج . التسويقية التي تريدها

.في التسويق

Segmentation Targeting Positioning
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؟STPما هو نموذج الـ

.مركزوهو اختصاٌر لـ التقسيم واالستهداف و الت  
.هو أمر لن يعود عليك بكثير من الفوائدالجميع يحّبون عملك، ويرغبون ِبمنتجكفي الحقيقة إّن العشوائية، واعتبار أّن 

سوق جديد، فيجعل جهودك التسويقية أكثر أو فرص ُيمّكنك هذا النموذج من توجيه جهودك، يساعدك على الكشف عن أسواق متخصصة، والكشف عن عمالء جدد
.كفاءة وفعالية من حيث التكلفة ألّنها مخصّصة

ر عن المفاهيم الثالثة STPيمكن تحديد السوق الخاص باستخدام نموذج تسويق بِّ واختيار مركز  [Targeting]واالستهداف [Segmentation]التقسيم: والذي يع 
ال تزال هناك عوامل . عند اتباع هذا النموذج يكون التسويق أكثر كفاءة وفعالية وستتمكن من اتخاذ خطوات كبيرة إلى األمام .[Positioning]مناسب في السوق

.أخرى تؤثر على نجاحك أو فشلك في السوق، ولكن هذه المفاهيم الثالثة تلعب دور كبير في الدخول في السوق الخاص بك بشكل صحيح

 :يشير االختصار إلى األجزاء الرئيسية التالية من المفهوم .للتسويق  STPإن اكتشاف عمالئك واستهدافهم هو المفهوم الذي يقف وراء نموذج

ا وفعالية إذا اتبعت نموذج  /من خالل تقسيم السوق المستهدفة ، واستهداف العمالء المناسبين ، ووضع منتجاتك .STPستكون تكتيكاتك التسويقية أكثر إثمارا
.خدماتك بشكل صحيح في السوق ، يمكنك تنمية عملك بمعدل أسرع
لكن المفاهيم الثالثة المذكورة أعاله مهمة إذا كنت تريد أن تكون جهودك التسويقية . بالطبع ، ستكون هناك عوامل أخرى ستؤثر على نجاح ونمو شركتك

.لمساعدتك على فهمها بشكل أكبر ، دعنا نلقي نظرة على كل منها على حدة. فعالة داخل السوق
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:STPقيمة 
الهويةمجهولكبيرجمهوربأخذ

منأصغر،معينةشرائحإلىوتقسيمه
اتبمواصفالمتشابهينالُمستهلكين

.معّينة

لفةالمختمنتجاتكارتباطكيفّيةتحديد
المنتجلنفسالمختلفةالمكوناتأو
معرفةوبالتالي،شريحةكلمع

أكثروالمهتّمةاألهّم الشريحة
.بمنتجك

وضعكيفيةفهميسهلوعندها
،الرسائلوإيصالمنتجاتك/ منتجك
وترسيخ،شريحةكلانتباهلحيازة
.أذهانهمفيرسالتك

Segmentation Targeting Positioning
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الخطوة األولى 
التجزئة

تقسيم السوق الى شرائح 
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STPالخطوات الرئيسية المّتبعة في نهج

(Segmentation)التجزئة أو التقسيم-الخطوة األولى

التسويقي في التجزئة، حيث أن الهدف الرئيسي هنا يكمن في إنشاء فئات أو شرائح محتملة ومتعّددة من  STPتتمّثل الخطوة األولى في نهج
ا إلى معايير محّددة، حيث أن عملية تجزئة الجمهور المستهدف تندرج ضمن أربعة أنواع رئيسية هي  :الزبائن استنادا

يشمل هذا النوع تقسيم الزبائن المحتملين بحسب الدولة أو المنطقة أو  :(Geographic Segmentation)التجزئة بحسب المنطقة الجغرافية 1.
.الوالية أو القطاع أو غيرها

يشمل هذا النوع تقسيم الزبائن المحتملين بحسب العمر أو الجنس أو المستوى  :(Demographic Segmentation)التجزئة الديموغرافية2.
.التعليمي أو الوظيفة أو المهنة أو غيرها

يشمل هذا النوع تقسيم الجمهور المستهدف بحسب طريقة تفاعلهم مع  :(Behavioral Segmentation)التجزئة بحسب النهج السلوكي 3.
ها الشركة، وهذا يشمل نوع المنتجات التي يشتريها الزبون أو الخدمات التي يختارها ومدى تكراره لعملية الشراء واألشياء التي يبحث عن

.ويرغب في شرائها وغيرها

ا إلى الصفات أو الخصائص  :(Psychographic Segmentation)التجزئة السيكوغرافية4. يشمل هذا النوع تقسيم الجمهور المستهدف استنادا
.رالمحتملة للزبون مثل نمط حياته المعيشي والهوايات المفّضلة لديه واألنشطة المختلفة التي يمارسها وآراءه وأفكاره وغيرها الكثي
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:فمثال

نة تقوم بتقسيم المستهلكين حسب الخصائص الشخصية مثل العمر والجنس والحالة االجتماعية والعرق والتعليم والمه-ديموغرافي •
.وما إلى ذلك

ا • .بحسب البلد أو المنطقة أو المدينة أو المقاطعة ، إلخ-جغرافيا
من بين أقوى المصادر التي تشكل هذه العوامل . شخصيتهم وقيمهم ونمط حياتهم ومواقفهم واهتماماتهم وآرائهم-سيكوجرافيك •

.األسرة والمنطقة والتعليم والمجتمع
كيف يستخدمون المنتجات؟ هل هم مخلصون ألي منتج؟ ما الفوائد التي يبحث عنها األشخاص من هذه المنتجات؟-السلوكية •

ا تغيير أن. على سبيل المثال ، لديك شركة تبيع السيارات المستعملة واع إذا قمت بتقسيم عمالئك إلى المزيد من الشرائح ، يمكنك أيضا
جزء يمكن أن يكون ال. يمكن أن يكون جزء واحد من األزواج الذين يبحثون عن شاحنة عائلية صغيرة. المركبات التي ستبيعها لعمالء مختلفين

.ثم لديك رجال أعمال بجيوب أكبر يريدون سيارة سيدان فاخرة مجهزة بالكامل. اآلخر من الشباب الذين يريدون سيارة رياضية
.هذه األجزاء ، على الرغم من تشابهها في النطاق ، تختلف في عناصرها البناءة ولها مستوى مختلف من الجاذبية لكل هدف

أفضل قطاعات السوق تستوفي المعايير  .عندما تقوم بتقسيم عمالئك المستهدفين بعقالنية ، فسوف تكتشف فرص مبيعات أكثر وأفضل
:التالية

.أفضل المجموعات المستهدفة متشابهة داخل الشرائح ومتنوعة عبر المجموعات-هوية المجموعة •
.يجب أن تتفاعل الشرائح بشكل مشابه مع تكتيك تسويق معين-السلوك المنهجي •
.الجدوى والتكلفة للوصول إلى جزء ما باإلضافة إلى استقراره بمرور الوقت حسب ظروف السوق-إمكانية الكفاءة •



الثانيةالخطوة
العمالءأفضلاستهداف

Targeting
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(Targeting)تحديد الفئة المستهدفة أو االستهداف: الخطوة الثانية

في استهداف الجمهور المحتمل من الزبائن، حيث أن الهدف الرئيسي هنا يتمّثل في إعادة النظر  STPتتمّثل الخطوة الثانية في نهج
مطلوبة، بالفئات أو الشرائح المختارة في الخطوة السابقة وتحديد الفئة الُمحتملة أو الُمتوّقع من خاللها تحقيق األهداف التسويقية ال

والتي قد تتراوح ما بين أهداف كبيرة ومهّمة مثل تحقيق نسب مبيعات عالية أو أهداف صغيرة وبسيطة مثل دفع الجمهور المستهدف
.لالشتراك بخدمة اإلعالنات التسويقية عبر عناوين البريد اإللكتروني

 :وُيمكن تحديد الفئة المستهدفة من خالل ثالثة عوامل مهّمة هي
.ينبغي النظر في مدى كبر الجمهور المستهدف ومدى احتمالّية نمّوه وازدياده في المستقبل: الحجم1.
ا ورغبة في إنفاق المال على المنتجات أو الخدمات المقّدمة، وُيمكن عندئذ تحدي: الربحّية2. د ينبغي النظر في الفئة األكثر استعدادا

.قيمة الزبائن في الفئات المحتملة المختارة والمقارنة بينهم
ظر ينبغي النظر في مدى سهولة أو صعوبة الوصول إلى كل فئة من الفئات المختارة من الجماهير، كما ينبغي الن: إمكانية الوصول3.

 .، فكّلما زادت قيمة النفقات، انخفضت نسبة الربحية(Customer Acquisition Costs)في نفقات اكتساب الزبائن
.
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:الشريحة المستهدفة

ينبغي أن تكون حذراا في تحديد  .هي الشريحة األهّم التي يجب عليك أن ترّكز أغلب جهودك، وتولي اهتمامك، لجذبهم وإرضائهم

:بعض األسئلة حول كل شريحةلذا عليك أن تطرح. القطاعات التي تستحق االستهداف في التسويق الخاص بك

ا كافية إذا تم تحويل الجزء؟هل تتكون هذه الشريحة من عدد كاٍف من العمالء المحتملين• لتبرير االستهداف؟ هل ستحقق أرباحا

هل تختلف بشكل ملموس عن الشرائح األخرى؟•

والمبيعات؟هل يمكن الوصول إليها من قبل جميع أعضاء التسويق•

هل شركتك مجهزة وقادرة على خدمة الشريحة؟ هل توجد أي حواجز مادية أو قانونية، أو اجتماعية أو تكنولوجية يمكن أن تمنع •

ذلك؟

كما أّن استهداف واحد في كل مرة ُسيساعدك على وضع تسويق . يتطلب األمر الكثير من العمل الستهداف شريحة من جمهورك بنجاح

.أفضل لكل شريحة ُمحددة بشكل أفضل



الثالثةالخطوة
زالتمرك

السوقفيالمنتجمكانةخلق

Positioning
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(Positioning)خلق مكانة المنتج في السوق :الخطوة الثالثة
وة تتمّثل الخطوة األخيرة في هذا النهج التسويقي في تحديد مكانة المنتج في السوق، حيث يكمن الهدف الرئيسي من هذه الخط

.في تمييز المنتج أو الخدمة التي تقّدمها الشركة عن المنتجات والخدمات المقّدمة من الجهات المنافسة األخرى

 :وهناك ثالثة عوامل مختلفة تساعد الشركة في اكتساب خاصية أو ميزة تنافسّية تمّيزها عن غيرها من المنافسين

يكمن الهدف من ذلك في تعزيز الصورة الذاتية للزبون وانتمائه وثقته بنفسه،  :(Symbolic Positioning)تحديد المكانة الرمزية1.
قة فعلى سبيل المثال، إذا اشترى الزبون سيارة فاخرة، فإّنها تخدم نفس وظيفة السيارات األخرى، لكّنها في الوقت ذاته تعزز ث

.الزبون بنفسه وصورته أمام اآلخرين

.يكمن الهدف من ذلك في حل مشاكل الزبون وتزويده بمنافع حقيقية :(Functional Positioning)تحديد المكانة الوظيفية2.

يكمن الهدف من ذلك في التركيز على االتصال العاطفي بين العميل  :(Experiential Positioning)تحديد المكانة التجريبية3.
.والعالمة التجارية الخاصة بالشركة

خدمتك أمام الشريحة / هنا ، تحتاج إلى معرفة كيف ستضع منتجك  .هي تحديد المواقع  STPالمرحلة األخيرة من عملية تسويق
رض تحتاج إلى التركيز على قنوات التسويق الخاصة بك ، وكذلك على ع. المستهدفة التي اخترتها في المرحلتين السابقتين

.المنتج
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التسويقي STPفوائد نهج

من التسويقي على تحديد المكانة الصحيحة والدقيقة للمنتج في السوق وتقديمه للفئة أو الشريحة المناسبة STPيرّكز نهج•

.الجمهور بالطريقة التي تروق لهم، وبهذا ُتصبح عملية التسويق مخّصصة وموّجهة وهادفة

ا لمتطّلبات العمالء ورغباتهم وتفضيالتهم• ا وفهما .ُتصبح الرسائل التسويقية أكثر تعاطفا

ا، وهذا بدوره ُيكسب الشركة عوائد أعلى، لكونها ال ُتنفق أموال  (Marketing Mix)المزيج التسويقيُيصبح • الُمستخدم أكثر وضوحا

.موازنتها على قنوات تسويقية غير نافعة أو غير فّعالة

تغذية ُتصبح آلية إجراء البحوث التسويقية وعملية ابتكار المنتج وتطويره أكثر فعالية، وذلك ألن الشركة تحصل على النصائح وال•

.الراجعة الدقيقة من الجمهور المستهدف خالل مراحل تطوير المنتج

https://www.meemapps.com/term/four-ps-of-marketing
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نموذج ألى مشروع يقدم خدمة او منتجكاالتطبيق العملي  يستخدم 

PositioningTargeting Segmentation 
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شريحة واحدة، ومنتج واحد

منتجاتوعدة، واحدةشريحة

مختلفةعدة شرائح، منتجات 

Total Market
S1 S2 S3 S4
P1 P2 P3 P4

Total Market
S1 S2 S3 S4
P1 P2 P3 P4

Total Market
S1 S2 S3 S4
P1 P2 P3 P4

SEGMENTATION

TYPES
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SEGMENTATION

TYPES

عدة شرائح، ومنتج واحد

عديدةشرائح عديدة، ومنتجات 

SEGMENTATION

TYPES

Total Market
S1 S2 S3 S4
P1 P2 P3 P4

Total Market
S1 S2 S3 S4
P1 P2 P3 P4
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