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 :املقدمـــــــة
ككل، وعلى هذا األساس اجتهت معظم  يف النشاط التسويقي حجر الزاوية املستهلك النهائي يُعترب
على عاتقها حتديد  اّليت تتبىن املفهوم التسويقي إىل االهتمام هبذا املستهلك، حيث أخذت احلديثة املؤسسات

 حاجاته ورغباته كقاعدة هامة لبناء معظم إسرتاتيجياهتا التسويقية.
هذا الشأن ميكن القول أّن معرفة املؤسسة مباهية تصرفات وأمناط تفكري املستهلكني، ومّّت ؟ وأين ؟  ويف

ية فهم سلوك هذا تتطلب من البدا وكيف ؟ وملاذا يشرتي املستهلك أو يطلب سلعة/ خدمة ما ؟ كّلها أمور
 املستهلك.

إّن حتقيق املؤسسة ألهدافها يعتمد كثرياً على الطريقة اّليت يتصرف هبا املستهلكون اجتاه ما تعرضه من سلع 
وخدمات. وإذا تعرفت على هذا السلوك، فإّّنا تتكّيف معه أو تؤثر عليه؛ مبعىن أنّه عن طريق متغريات املزيج 

 تأقلم مع اخلصائص اخلاصة ابألفراد وابحمليط.التسويقي سيتسىن للمؤسسة أن ت

 ابلدراسة الفصول التالية:املستهلك، فيتناول ه املطبوعة حماضرات يف مقياس سلوك ناقش هذت
 ؛الفصل األّول: ماهية سلوك املستهلك 

 ؛الفصل الثاين: املستهلك وأدوار الشراء 
 ؛الفصل الثالث: أنواع القرارات الشرائية 

  :؛املؤثرة على قرار الشراء نفسيةالعوامل الالفصل الرابع 
  الفصل اخلامس: العوامل البيئية املؤثرة على

 ؛قرار الشراء
 مراحللللل عمليللللة  السللللادس: الفصللللل

  ئي.الشرا قراراختاذ ال
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 :ّولالفصل األ

 ماهية سلوك املستهلك 

 املستهلكون اجتاه ما تعرضه من سلعيتصرف هبا اّليت على الطريقة  كثرياً  ألهدافها يعتمد املؤسسة حتقيق إنّ 
أو تؤثر عليه؛ مبعىن أنّه عن طريق متغرّيات املزيج  معه تتكّيف فإّّنا السلوك، هذا على تعرفت وإذا وخدمات.

 التسويقي سيتسىن للمؤسسة أن تتأقلم مع اخلصائص اخلاصة ابألفراد وابحمليط.
  عريف السلوك اإلنساين:عريف السلوك اإلنساين:تت  --11..11

  

وتصدر عنه أنواع خمتلفة من األنشطة  هبا، ويتأثر فيها يؤثر معّينة بيئة يف اإلنسان يعيش
فيما يقوم به من أعمال وتفكري ومهارات من أجل إشباع حاجاته وحتقيق أهدافه؛  تظهر

   .1وهذا النشاط يف جمموعه هو ما يسمى بل "السلوك"
احلركية واجلسمية   نشاط كاالستجاابتتعريف السلوك اإلنساين أبنّه: "كل ما يصدر عن الفرد من  وميكن

 أو اتصال احتكاك النشاط نتيجة هذا وحيدث شعوري(. ال أو )شعوري االنفعايل النشاط أو االجتماعية أو العقلية أو
 .2الفرد ببيئته اخلارجية"

غري تصدر عن الفرد سواًء كانت مدركة أو اّليت ميكن تعريفه أبنّه: "جمموعة من التصرفات اهلادفة  كما
 . 3مدركة"

 املستمرة حماوالته يف اإلنسان عن تصدراّليت  األفعال، وردود األفعال من متعاقبة "سلسلة أبنّه: كذلك ويعّرف
يُعرب هبا اإلنسان عن قبوله اّليت وإشباع رغباته املتطورة واملتغرّية، وهي كذلك األفعال واالستجاابت  أهدافه لتحقيق

. وبعبارة 4املوجهة إليه من عناصر البيئة احمليطة به، سواًء كانت عناصر بشرية أم مادية"رفضه حملاوالت التأثري  أو
ميكن مالحظتها، سواًء ابألدوات القياسية أو بدوّنا، مثل: حركات الفرد اّليت نشاط الفرد  أخرى، هو: "كل أوجه

 .5دراته ...إخل"وإمياءاته وطريقة استخدامه للغة وتفاعالته وختّيالته ودوافعه وإدراكه وق
اّليت يواجهها الفرد، و اّليت أنّه: "كل استجابة لفظية أو حركية للمؤثرات الداخلية واخلارجية  على أيضاً  ويعّرف

 .6يسعى من خالهلا إىل حتقيق توازنه البيئي"
 ضوء التعاريف السابقة، ميكن أن نستنتج ما يلي: على

  الفرد من نشاط؛إّن السلوك اإلنساين يتمثل يف كل ما يصدر من 
 هذا النشاط يكون ابستجابة لفظية أو حركية أو عقلية ...إخل؛ 
 هذه االستجابة تكون نتيجة مؤثرات داخلية وخارجية؛ 
 تفسريات األفراد هلذه املؤثرات تكون متباينة؛ 
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 كل سلوك أو تصرف إنساين البد أن يكون من ورائه دافع أو سبب؛ 
 أنّه موجه لتحقيق هدف أو أهداف معّينة؛إن السلوك اإلنساين سلوك هادف، مبعىن  
 كثرياً ما يؤدي الالشعور دوراً هاماً يف حتديد سلوك اإلنسان، إذ يف الكثري من احلاالت ال يستطيع الفرد أن 

 أدت به إىل أن يسلك سلوكاً معّيناً؛اّليت حيدد األسباب 
 كل سلوك وال حّّت ّنايته، فكل سلوك   عملية مستمرة ومتصلة، فال توجد فواصل حتدد بدء اإلنساين السلوك

 جزء أو حلقة من سلسلة من حلقات متكاملة مع بعضها البعض ومتممة لبعضها البعض؛
 يواجهها اّليت اإلنساين سلوك مرن، ويعين ذلك أّن السلوك يتعدل طبقًا للظروف واملواقف املختلفة  السلوك

 الفرد.

  ::تعريف سلوك املستهلكتعريف سلوك املستهلك  --11..22
دراسة سلوك املستهلك جزء ال يتجزأ من دراسة السلوك اإلنساين بشكل عام، وهلذا فقد وردت عّدة  تُعترب

 تعاريف هلذا السلوك، نذكر منها ما يلي: 
 اّليت  اللواألفع رفاتلالتص عن ارةلللعب لكللاملسته وكللل"سل

ن مّث لللج، وملللراء املنت  لللط وشلللراد يف ختطيلللاألف هالللللليسلك
 .7استهالكه"

  ّالّليت راءات لة ملن اإلجللة لسلسلللطة النهائيللل النقللميثل هل"إن
ل لراءات متثلللللللذه اإلجلللللللوأّن هلللللل لك،لل املستهلللللللم داخلللللللتتلللللل

  .8االحتياجات، اإلدراك، الدوافع، الذكاء والذاكرة"
 ات لع واخلدملالسلول على لرة للحصلورة مباشلراد بصلها األفليتبعاّليت ات لل التصرفلوك املستهلك مُيثل"سل

 .9تسبق هذه التصرفات وحتددها"اّليت االقتصادية واستعماهلا، مبا يف ذلك اإلجراءات 
  يربزه املستهلك يف البحث عن/ وشراء أو استخدام السلع واخلدمات واألفكاراّلذي "هو ذلك التصرف  

 .10لشرائية املتاحة"يتوقع أّّنا ستشبع رغباته أو حاجاته، وحسب اإلمكاانت ااّليت أو اخلربات 
 االستخدام أو التقييم للسلع واخلدمات  أو الشراء أو للبحث سلوكه يف املستهلك يتبعهاّلذي  النمط ذلك "هو

 .11يتوقع منها أن تشبع حاجاته ورغباته"اّليت واألفكار 
 احلصول على منت ج معنّي، يقوم هبا األفراد يف سبيل اّليت مجيع األفعال والتصرفات املباشرة وغري املباشرة  "هو

 .12من مكان معنّي، ويف وقت حمدد، ...إخل، بغض النظر عّما إذا كانت هذه التصرفات ظاهرة أم مسترتة"
 تقييم واملفاضلة واحلصول على السلع واخلدمات  بعملية املرتبطة والعضلية الذهنية "هو جمموعة األنشطة

 .13واستخدامها"
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 على ضوء التعاريف السابقة، ميكن استنباط ما يلي: 
  ّسلوك املستهلك ال ينحصر فقط يف الشراء، وإمّنا ميتد إىل جمموع التصرفات واألفعال احمليطة به؛ إن 
 يقوم اّليت  املباشرة وغري املباشرة والتصرفات األفعال خالل من تتم املستهلك سلوك على التعّرف عملية

 ل إشباع حاجاته ورغباته؛هبا املستهلك من أج
 تتعلق دراسة سلوك املستهلك ابلتعّرف على كيفية قيامه ابختاذ العديد من القرارات؛ 
 يعترب الشراء الفعلي جزء فقط من عملية اختاذ القرار الشرائي؛ 
 املوارد  قراراته املتعلقة بتوزيع وإنفاق يقوم هبا فرد ما ابختاذاّليت ابلكيفية  ترتبط املستهلك سلوك دراسة

 املتاحة لديه )من مال، وقت وجهد( على سلع أو خدمات مرغوبة لديه؛
  ّالداخلية )النفسية( والعوامل اخلارجية )البيئية(. العوامل تفاعالت عن انجتاً  يكون املستهلك سلوك إن 

  ::مهية دراسة سلوك املستهلكمهية دراسة سلوك املستهلكأأ  --11..33
 الفرد املستهلك من بدءاً  أطراف العملية التبادليةدراسة سلوك املستهلك من أّّنا تشمل وتفيد كافة  أمهية تنبع

إىل املؤسسات واملشروعات الصناعية والتجارية، وكذا اجملتمع. وميكن إظهار املزااي  - كوحدة استهالك -األسرة  إىل
 حتققها دراسة سلوك املستهلك لكل طرف من هذه األطراف كما يلي:اّليت 

 :-األفراد واألسر -ابلنسبة للمستهلكني مهية دراسة سلوك املستهلك أ  --11..33..11
اّليت والبياانت  تفيد دراسة سلوك املستهلك األفراد واألسر يف التعّرف على/ أو التعّرض إىل كافة املعلومات

تساعدهم يف االختيار األمثل للسلع واخلدمات املطروحة، ووفق إمكانياهتم الشرائية وميوهلم وأذواقهم. يضاف إىل 
اّليت تفيدهم يف حتديد حاجاهتم ورغباهتم وحسب األولوايت  الدراسات السلوكية واالستهالكية نتائجذلك، أّن 

 .- البيئة وعادات وتقاليد اجملتمع ...إخل -حتددها مواردهم املالية والظروف البيئية احمليطة 
، حيث قد يتمّكن تربز األمهية الكبرية لدراسة سلوك املستهلك على مستوى األسرة اآلخر، اجلانب على

إجراء كافة التحاليل الاّلزمة لنقاط القوة أو الضعف ملختلف البدائل  من األسرة يف الشرائي القرار على املؤثرون
حتقق أقصى إشباع ممكن لألسرة. كما تفيد يف حتديد اّليت واخلدماتية املتاحة واختيار البديل أو العالمة  السلعية

 .14لألسرة وحسب الطبقة االجتماعية للمشرتي املستهلك أو املستخدم مواعيد وأماكن التسّوق األفضل
إىل ذلك، فإّن دراسة سلوك املستهلك من قبل املسوِّق )سواًء كان منتِّجاً أو موزعاً( تسمح بوضع  ابإلضافة

واختاذ قرارات  واخلدمات السلع عن البحث يف والوقت اجلهد من الكثري املستهلك على توفر تسويقية سياسات
 الشراء املتعلقة هبا؛ كما قد توفر عليه املال الالزم لذلك. 

 للمؤسسات: مهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبةأ  --11..33..22
التسويق للوصول إىل حتليل حاجات املستهلك غري  سلوك املستهلك املدخل الناجح لعملية دراسة تُعدّ 

من املهم على رجل التسويق القيام بدراسة عادات املستهلك الشرائية من خالل  وبناًء على ذلك، فإنّ  املشّبعة.
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؟ كيف يشرتي  ؟ من أين يشرتي املستهلك املنت ج ؟ مّّت يتم الشراء يشرتياّلذي  من اآلتية: األسئلة على اإلجابة
؟  هو الدافع للشراء( ما ) املستهلك يشرتي ملاذا األصعب: السؤال وصواًل إىل ؟ النوعية( الكمية/ ألجل/ أم )نقداً 

يقوم هبا فرد ما ابختاذ قراراته يف توزيع اّليت فإّن دراسة سلوك املستهلك تكتسب أمهيتها من دراسة الكيفية  لذا
الوقت، اجلهد( ملنتجات تبدأ من شراء طفل عمره سنوات معدودة لقطعة حلوى،  املال، ) لديه املتاحة املوارد وإنفاق

 املوقفي شراء رجل أعمال ملنظومة حاسوب متطورة. كما أّن األمهية تتضح من خالل عملية التحليلإىل  ومتتد
وحتديد خصائص املستهلكني وحاجاهتم ورغباهتم، وما هي املعايري  ؟ مّث وصف وملاذا ؟ من يشرتي للمستهلكني:

هي الطريق لفهم املستهلك، وفهم ألّن دراسة سلوك املستهلك  ؟ الشراء لقرارات اختاذهم حتكماّليت  املهّمة
هو مفتاح النجاح يف السوق، ذلك أّن سلوك املستهلك يُعترب القلب احملرك أليّة إسرتاتيجية تسويقية  املستهلك

فاهلدف من حتليل سلوك املستهلك هو التنبؤ به من قبل أن حيدث، وابلتايل تستطيع  ملنت ج ما يف خمتلف البيئات.
 .15املؤسسة أن تؤثر عليه

 :16وعليه، فإّن دراسة سلوك املستهلك تساعد مسؤويل املؤسسات يف نواحي عديدة، نذكر منها ما يلي
 اكتشاف الفرص التسويقية املناسبة: -1

 األسواق، ميكن للمؤسسة أن تستفيد من الفرص التسويقية املتاحة أمامها تشهدهااّليت  القوية املنافسة ظل يف
 بينها وبني احمليط، وهذا ال يتم إالّ من خالل دراسة سلوك املستهلك.يف السوق هبدف حتقيق التكّيف 

 املفهوم التسويقي: -2
 أو قطاعات متمّيزة من املستهلكني اّلذين يتشاهبون فيما بينهم جمموعات إىل جتزئته إىل السوق تقسيم يهدف

قطاع، ولكّنهم خيتلفون من قطاع إىل آخر. وميكن للمؤسسة أن ختتار واحدًا أو أكثر من هذه  داخل كل
 القطاعات لتكون سوقها املستهدف. 

 تصميم املوقع التنافسي ملنتجات املؤسسة: -3
ال يضمن بقاء املؤسسة يف السوق، وإمّنا جيب عليها أن ختتار موقعاً تنافسياً  قطاعاتتقسيم السوق إىل  إنّ 
 نتجاهتا، ولن يتأّتى هلا ذلك إالّ ابلفهم الكامل والدقيق لسلوك قطاعها املستهدف.مل

 حتدث يف حاجات ورغبات املستهلكني:اّليت االستجابة السريعة للتغّّيات  -4
 بصفة منتظمة هبدف مسايرة واالستهالكي الشرائي املستهلك سلوك بدراسة املؤسسة تقوم الّضروري أن من

املالئمة وتعديلها  التسويقية اإلسرتاتيجية وتطوير إعداد من ميكنها ممّا ورغباته. حاجاته على تطرأاّليت  التغرّيات
 : مبا يتناسب مع التغرّيات يف حاجات املستهلكني ورغباهتم، ويشتمل ذلك النشاطات اآلتية

  تشبع احلاجات والرغبات املتغرّية والناشئة لألفراد؛اّليت تطوير املنتجات اجلديدة 
  تتناسب مع قّيم املستهلكني وأساليب معيشتهم؛ اّليت إعداد الرسائل اإلعالنية والرتوجيية 
  حتديد قنوات التوزيع املناسبة إليصال منتجات املؤسسة إىل السوق املستهدفة يف الزمان واملكان

 املناسبني؛
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 يتمّيز به من خصائص املستهلك مبستوى جودة املنت ج، وما  تصور مع يتناسب مبا املنتجات تسعري
 ابملقارنة مع بقية املنتجات.

 تقدمها املؤسسة لعمالئها:اّليت تطوير وحتسني اخلدمات  -5
 مؤسسة كل حتاول إذ املؤسسات، تصممهااّليت  التسويقية ابلسياسات املستهلك سلوك يتأثر أن الطبيعي من

كل  املنافسة. ولتحقيق ذلك، فإنّ عدد ممكن من املستهلكني إليها دون غريها من املؤسسات  أكرب جذب
تشبع حاجات ورغبات املستهلكني مع تطوير وحتسني اخلدمات اّليت تقدمي املنتجات  إىل تسعى مؤسسة

 املصاحبة هلا.
 التأثّي يف االجتاهات النفسية للمستهلكني: -6

يول النفسية للمستهلكني اجتاهها واجتاه منتجاهتا  على الضروري من
ُ
بصورة منتظمة لتتمكن املؤسسة دراسة امل

 ومن مث التأثري فيها. ،من تفهمها
 تفهم أدوار أعضاء األسرة يف اختاذ القرار: -7

يلعبها كل فرد من أفراد األسرة الواحدة عند اّليت تساعد دراسة سلوك املستهلك يف فهم األدوار املختلفة 
 اختاذ قرار شراء السلع واخلدمات.

 رد جبماعات عديدة:التعّرف على أثر تفاعل واحتكاك الف -8
واجلماعات املرجعية، ويظهر هذا التأثري يف القرارات صدقاء واأل األسرة :مثل عديدة، جبماعات الفرد يتأثر

يتخذها املستهلك. وميكن للمؤسسة أن تقوم بتصميم سياساهتا التسويقية وفقًا هلذه اّليت الشرائية اليومية 
 التأثريات.  

 السائدة يف اجملتمع:مراعاة العادات والتقاليد  -9
على القّيم اجلوهرية والعادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع، ومن مث  التعّرف يف املستهلك سلوك دراسة تساعد

 معرفة اإلسرتاتيجية املالئمة لكل جمتمع مبا يتالءم مع عاداته وقيمه.

 مهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة للمجتمع:أ  --11..33..33
املستهلك إىل زايدة قدرة الدولة على االستغالل األمثل لكافة مواردها املتاحة لديها، دراسة سلوك  تؤدي

اخلاصة بتوفري املوارد املالية الالزمة خلطط التنمية  يف ضوء نتائج دراسة هذا السلوك تقوم بعض املنظمات حيث
ن الدولة من حتديد األولوايت ومن انحية أخرى، فإّن دراسة سلوك املستهلك مُتكّ  هذا من انحية؛ االقتصادية،

يساعدها على زايدة كفاءة وفاعلية التخطيط اّلذي متثل أمامها حاجات اجتماعية ملحة، األمر اّليت  املختلفة
 . 17للتنمية االقتصادية
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  ::تطور املفهوم التسويقي وسلوك املستهلكتطور املفهوم التسويقي وسلوك املستهلك  --11..44
التسويقي؛ هذا التطور ميكن إبرازه من  واخلدمات قد تطور مع تطور املفهوم السلع اجتاه املستهلك سلوك إنّ 

 خالل التوجهات التالية:

 توجه اإلنتاجي:ال  --11..44..11
مّرت ابلثورة الصناعية تعمل يف ظل التوجه الفكري اإلنتاجي، اّليت م، كانت املؤسسات  1920عام  حّّت 

تتصف عملية إنتاجها اّليت على تلك املنتجات  هلذا التوجه الفكري فإّن املؤسسة تقصر إنتاجها وتوزيعها ووفقاً 
أبكرب درجة من الكفاءة. ومثل هذه الفلسفة الفكرية قامت على أساس الفرض االقتصادي الشهري القائل أبّن: 
"العرض خيلق الطلب اخلاص به"، ويعين ذلك أّن على املؤسسة أن تركز جهودها يف عملية اإلنتاج، حيث أّن هذا 

 يف السوق؛ فليس هناك ما يدعو إدارة املؤسسة إىل أن تتعّرف أو حّّت أن اإلنتاج يكفي وحده خللق الطلب عليه
تضرب للتدليل على هذه الفلسفة الفكرية اّليت تفكر يف تفضيل رغبات املستهلكني يف السوق. ومن أشهر األمثلة 

 للمستهلك أن"، أنّه: "ميكن Tفورد" صاحب "شركة فورد للسيارات" عن منوذج سيارته الشهري " ما قاله "هنري
"، ويعود سبب هذه املقولة إىل حقيقة أساسية، !هو اللون األسود  اللون هذا أنّ  طاملا فيه يرغب لون أي على حيصل

كان يرغب اّلذي  أّن الطلب على هذا النموذج يف ذلك الوقت كان عاليًا للغاية، حبيث أّن جتاهل املستهلك  وهي
وكانت الوظيفة التسويقية  .18مل يكن مؤثرًا على مبيعات الشركة احلصول على لون آخر غري اللون األسود يف

مع اعتقاد أّن املستهلك سوف يقوم ابستهالك مجيع  األساسية هو بيع ما مت إنتاجه دون دراسة سلوك املستهلك
أية فإّن سلوك املستهلك يف هذه املرحلة كان سلوكًا ساكنًا أو متحركًا ابجتاه واحد دون  وعليه، املنتجات.

 . 19اختيارات، ألنّه حّّت هذه اللحظة مل يكن هناك جمال للمفاضلة
 وتزداد أمهية هذا التوجه يف احلاالت التالية: 

 ما يعرف  الطلب على السلعة عن املعروض منها، كما هو احلال يف معظم دول العامل الثالث، وهو زايدة
احلصول على السلعة أكثر من اهتمامهم حيث تنحصر اهتمامات املستهلكني يف  سوق البائعني، حبالة

 خبصائصها وقدرهتا على حتقيق اإلشباع املطلوب؛
 اإلدارة العليا منصبًا على العمل على ختفيض التكلفة  اهتمام ويكون مرتفعة، اإلنتاج تكاليف تكون عندما

 من خالل زايدة اإلنتاجية؛
 .غياب املنافسة كلية أو وجودها بشكل حمدود للغاية 

 اخلبز هناك رغيف نوعية عن النظر فبصرف الفلسفة اإلنتاجية؛ أمثلة أوضح مصر يف االقتصادي "اخلبز"ولعل 
طلب عايل عليه، نظراً ألّن املعروض منه أقل من الطلب عليه. فأي خمبزة تستطيع تصريف أي كمية تقوم إبنتاجها 

 بغض النظر عن نوعية رغيف اخلبز.
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 البيعي: التوجه  --11..44..22
اإلنتاج حبجم كبري أصبحت املؤسسات قادرة على إنتاج كميات  وإمكانية التكنولوجي التطور استمرار مع

على السلعة يف السوق. وكنتيجة لذلك حتّولت بعض املؤسسات يف تفكريها من الفلسفة اإلنتاجية  الطلب تفوق
 إىل الفلسفة البيعية، وذلك ابستخدام ما يسمى بل "املفهوم البيعي".

أّن املستهلكني لن يشرتوا القدر الكايف من السلع  هو عبارة عن تفكري إداري يقوم على واملفهوم البيعي
ودفع املستهلكني لشرائها.  السوق يف السلع لوضع الوسائل من سلسلة خالل من هبم يتصل مل ما واخلدمات

عن التوّسع يف اإلنتاج النمطي للسلع نتجت اّليت التوزيع  جمهودات مضاعفة إىل احلالة هذه يف فظهرت احلاجة
 .20بسبب استخدام اآللة يف نظام املصنع وزايدة املنافسة

 :21ويقوم هذا التوجه أو املفهوم على جمموعة من االفرتاضات الضمنية، منها
 البيع بعملية الشراء إاّل إذا مّت دفعه وتكثيف اجلهود الرتوجيية حوله من خالل  يقوم لن بطبيعته أّن املستهلك

 االندفاعي واملكثف إلقناعه بشراء السلعة؛
  ّالناجتة عن الشراء السابق، وعادة ال يقوم بنقلها لآلخرين، وقد  السيئة اخلربات ينسى ما عادة املستهلك أن

 يقوم إبعادة الشراء لنفس السلعة؛
  ّمبيعات إىل املستهلكني  االهتمام قد يكون بتحقيق فإنّ  متّ  ومن السوق، يف متاحة كثرية بيعية فرص هناك أن

  دون االهتمام ابالحتفاظ بوالئهم إلعادة الشراء.

تتبىن فلسفة املفهوم البيعي تعتمد بصفة أساسية على الرتويج، وخاصة يف ظل اّليت  املؤسسات أنّ  ويالحظ
املؤسسات إىل  تسعى املوقف هذا ظل ففي عليه. الطلب على العرض بزايدة يتمّيزاّلذي  املشرتين سوق ظروف

السوق مستخدمة اإلعالن املكثف وأساليب الضغط يف البيع، وقد أدى هذا إىل االعتقاد أبّن  يف منتجاهتا فرض
 التسويق ما هو إالّ اإلعالن أو البيع الضاغط.

طاملا أصبح العرض أكرب من الطلب فإّن مشكل ندرة املنتجات أصبح غري مطروح،  أنّه القول ميكن وعليه،
ابلبحث عن طرق البيع املالئمة ّوق ملستهلك يبحث عن اجلودة وبدائل أكثر من املنتجات. لذلك قام املسوبدأ ا

إقناعه بشراء ما يعرضه دون املنتجات املنافسة، ومن هنا بدأ االهتمام فعاًل بسلوك  هبدف املستهلك إىل والوصول
 املستهلك. 

 حنو التسويق: التوجه  --11..44..33
العشرين، بعد أن أدركت املؤسسات أّن قدراهتا على  التسويق يف أواخر األربعينيات من القرنبدأ التوجه حنو 

 واإلعالن ال يعين ابلضرورة بيعها بسهولة طاملا الشخصي البيع تقنيات ابستعمال وتوزيعها جودة ذات منتجات إنتاج
 يبقى رضا املستهلك اثنوايً. وميكن تقسيم هذا التوجه إىل مفهومني متتاليني، ومها:  
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 املفهوم التسويقي: -1
البّد وأن تركز وتوجه  - ذلك أنشطة اإلنتاج مبا يف - هذا املفهوم أّن كل أنشطة املؤسسة أصحاب يرى

 وأّن حتقيق الربح يف األجل الطويل ال يتحقق إالّ من خالل إشباع املؤسسة هلذه احلاجات.  حباجات املستهلك،
 ومن هنا ميكن القول أبّن للمفهوم التسويقي ثالث ركائز أساسية، وهي: 

 التوجه حباجات املستهلك ورغباته قبل اإلنتاج وبعده؛ 
 تكامل جهود املؤسسة وأنشطتها خلدمة هذه احلاجات والرغبات؛ 
 لن يتحقق إالّ من خالل إشباع املؤسسة هلذه احلاجات والرغبات.اّلذي و  الطويل، األجل يف الربح حتقيق 

م،  1952قدمت للعامل هذا املفهوم يف عام اّليت " من أوائل الشركات General Electricولقد كانت شركة "
تقوم إبنتاج سلع يكرر املستهلك القيام اّليت طبقت هذا املفهوم تلك الشركات اّليت من أوائل الشركات  وقد كان

من قبل  وقد تتمثل االستجابة للمفهوم التسويقي ".General Mills & Kellogg'sبعملية شرائها، مثل: شركة "
اجلديدة أو يف صور تعديل لبعض املنتجات احلالية بشكل جيعلها تتماشى  املنتجات لبعض تقدمي صورة يف الشركات

تقدمها الشركة وسيلة لتطبيق املفهوم اّليت احتياجات ورغبات املستهلك. وقد تكون اخلدمة اجلّيدة بصورة أكرب مع 
من  بتوفري خطوط تليفونية جمانية للعمالء يستطيعون "Microsoftشركة " التسويقي. فعلى سبيل املثال، قامت

 شاكلهم مع املنت ج أو تقدمي بعض األفكارأو للتعبري عن م خالهلا االتصال ابلشركة يف أي وقت ليقدموا اقرتاحاهتم
احتياجاهتم بشكل أفضل، ويف الكثري من احلاالت يعود فشل الشركات إىل عدم تطبيقها للمفهوم  تشبعاّليت 

 قد واجهت اخنفاضاً كبرياً يف مبيعاهتا أو أرابحها األمريكية السيارات شركات أنّ  جند املثال، سبيل فعلى .22التسويقي
السبعينات، وذلك لعدم قدرهتا على االستجابة مثل الشركات الياابنية للتغيري يف حاجات املستهلك خالل فرتة 

 إىل سيارات أصغر حجماً أو أكثر اقتصاداً يف استهالك الوقود.
أتخذ ابملفهوم التسويقي عادة ما يكون هلا نظرة أكثر مشواًل واتساعاً لعامل األعمال. ومثل اّليت إّن املؤسسات 

متكنها من التأقلم السريع مع حاجات ورغبات املستهلك املتغرّي بشكل دائم. وعادة اّليت  النظرة املتسعة هي هذه
ما يتم تطبيق املفهوم التسويقي بواسطة املؤسسات عندما تواجهها منافسة قوية وشرسة يف األسواق. فعندما يرّكز 

ي حيصل على السوق يكون لزامًا على املؤسسة املنافس على إشباع حاجات ورغبات املستهلك بشكل أفضل لك
 أن تقوم بنفس الشيء إذا أرادت االستمرار يف السوق. 

  اّلذي"، Theodore Levittالبيعي والتسويقي( إىل " بني املفهومني السابقني ) للفرق التطّرق يف الفضل ويرجع
بينهما  املوجودة االختالفات فيه أهمقدم  م، 1960" يف ربيع عام Marketing Myopia" مقااًل بعنوان: كتب

 حاجات البائع، بينما يرّكز املفهوم التسويقي على حاجات املستهلك. ويهتم ابلقول: "إّن املفهوم البيعي يرّكز على
إىل نقود، بينما يهتم املفهوم التسويقي إبشباع رغبات املستهلك بواسطة السلعة،  البائع سلعة بتحويل البيعي املفهوم

األنشطة املتعلقة بتصميمه وتوزيعه وأخريًا استهالكه". ويوضح اجلدول املوايل الفرق بني املفهومني  إىل ابإلضافة
 )البيعي والتسويقي(:
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 فرق بني املفهوم البيعي واملفهوم التسويقيال: (01)جدول رقم 
املعيار                                             

 املفهوم
 املفهوم التسويقي البيعياملفهوم 

 مكان البيع( السوق ) مكان اإلنتاج( املصنع ) نقطة البداية

 الرتكيز
علللى إنتللاج سلللعة، وهللذه األخللرية البللّد أن  يركللز

عللللى جلللودة معّينلللة دون النظلللر حلاجلللات  حتتلللوي
 ورغبات املستهلكني

الرتكيللز األساسللي علللى حتديللد حاجللات  ينصللب
وذللللللك حسلللللب وأذواق املسلللللتهلكني،  ورغبلللللات

 إمكانياهتم الشرائية
 إنتاج ما ميكن تسويقه هي بيع ما مت إنتاجه الفرضية
 التسويق املتكامل التوزيع )البيع( والرتويج الوسيلة

حتقيقهللا عللن طريللق بيللع أكللرب كميللة ممكنللة  ميكللن الرحبية
 من املنت ج

ميكلللللن حتقيقهللللللا مللللللن خلللللالل إشللللللباع حاجللللللات 
 املستهلك(املستهلكني آلجال طويلة )إرضاء 

 ختطيط طويل األجل ختطيط قصري األجل نوع التخطيط
 )بتصرف(:  ابالعتماد على املصدر:

-  Philip Kotler et al., Marketing Management, 11ème édition, (Paris : Pearson Education, 2004), P 228. 

-  Theodore Levitt, “Marketing Myopia”, Harvard Business Review, July- August 1960, PP. 45-56. 

املفهوم التسويقي لدى املؤسسات زايدة االهتمام بدراسة وفهم السلوك الشرائي  على انتشار ترتب وقد
 إىل الوصول ميكن االعتناء حباجات املستهلك وإشباع رغباته، حيث وهذا ما يفرض على املؤسسة للمستهلك.

 ذلك من خالل حبوث التسويق.
 االجتماعي للتسويق:املفهوم  -2

وازدايد قابلية العديد من املؤسسات لتبّنيه  - بصفة خاصة يف اخلارج -من انتشار املفهوم التسويقي  ابلرغم
تّدعي تطبيق هذا املفهوم تتعرض اآلن للعديد من اّليت املؤسسات  هذه إاّل أنّ  لنشاطها، كفلسفة  وتطبيقه

تّدعي تطبيق هذا املفهوم. والسؤال اّليت مارسة السلبية للمؤسسات االنتقادات. وتنحصر هذه االنتقادات يف امل
يطرح يف هذا الصدد هو: "هل فعاًل هتتم هذه املؤسسات إبشباع حاجات ورغبات املستهلك ؟"، فهناك اّلذي 

" Beef Burgerتؤّكد عكس ذلك، فبعض املؤسسات على سبيل املثال تقوم بتقدمي سلعة "اّليت العديد من األدلة 
تقلل من قيمتها الغذائية؛ وكذلك اّليت ويف املكان املناسب، ولكّنها حتتوي العديد من الّدهنيات  املناسب، ابلسعر

إبشباع يف األجل القصري، ولكّنها تؤدي إىل أخطار جسيمة يف األجل الطويل. إىل  متد املستهلك فإّن السجائر
 يؤدي إىل خلق حاجاتاّلذي لتطلعات والطموح، األمر فإّن نظم التسويق تساهم يف زايدة مستوى ا ذلك، جانب

 ذلك من استنزاف املوارد النادرة بصورة كبرية. يتطلبه ما إىل ابإلضافة اجملتمع، أفراد لدى زائفة أو حقيقية غري ورغبات
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املمارسات السلبية للمفهوم التسويقي ليست هي السبب،  أنّ  بقوهلم ذلك من أبعد إىل الكّتاب بعض ويذهب
 للمؤسسة. فقد تشبع املؤسسة االجتماعية املسؤولية مع متاماً  يتعارض أصبح ألنّه ذاته املفهوم يف يكمن السبب ولكن

تعمل اّلذي للمفهوم التسويقي(، ومع ذلك فإّّنا ال تفي مبسؤولياهتا اجتاه اجملتمع  )طبقاً  املستهلك ورغبات حاجات
تنادي بتعديل املفهوم التسويقي ليتالءم مع حاجات اجملتمع  العديد من الكتاابت احلديثة فيه، وهلذا ظهرت

ممّا حيتم على اجلميع ضرورة العمل من أجل احلفاظ على املوارد  .23واملسؤولية االجتماعية للمؤسسة اجتاه اجملتمع
الختاذ االقتصادية من الضياع والسعي إىل احلفاظ على بيئة غري ملوثة. فاملفهوم االجتماعي للتسويق هو مدخل 

يؤدي إىل تكامل كل أنشطة املؤسسة إلشباع حاجات اجملتمع ككل. فمثل هذا املدخل يسعى إىل حتقيق  القرارات
التطبيقات  وأهم .24ككل اجملتمع وحاجات املستهلك حاجات بني التوازن خلق طريق عن الطويل األجل يف األهداف

تسعى جاهدة لتحقيق مصاحل هذا األخري اّليت وأتسيس مجعيات محاية املستهلك،  ظهور التوجه هلذا الفعلية
 والدفاع عنها.

  وعليه، يقوم املفهوم االجتماعي للتسويق على ثالثة عناصر أساسية، هي:
 الرتكيز على احتياجات اجملتمع بداًل من الرتكيز على احتياجات املستهلك؛ 

 النظلللام بللدالً ملللن الرتكيللز عللللى التكامللل بلللني  علللى التكاملللل بللني مجيلللع مفللردات الرتكيللز
 وظائف املؤسسة؛

 ملللن الرتكيلللز فقلللط عللللى  عللللى حتقيلللق أهلللداف البشلللرية واجملتملللع بلللدالً  الرتكيلللز
 هدف الربح.
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 :ينالفصل الثا

 املستهلك وأدوار الشراء

 األساس اجتهت معظم املؤسسات احلديثة هذا وعلى ككل، التسويقي النشاط يف الزاوية حجر املستهلك يُعترب
كقاعدة   إىل االهتمام هبذا املستهلك، حيث أخذت على عاتقها حتديد حاجاته ورغباته التسويقي املفهوم تتبىناّليت 

 هامة لبناء معظم إسرتاتيجياهتا التسويقية.
؟  ؟ وأين ويف هذا الشأن ميكن القول أّن معرفة املؤسسة مباهية تصرفات وأمناط تفكري املستهلكني، ومّّت 

؟ كّلها أمور تتطلب من البداية فهم سلوك هذا  ؟ وملاذا يشرتي املستهلك أو يطلب سلعة/ خدمة ما وكيف
 لشرائي.املستهلك وقراره ا

  ::فهوم املستهلكفهوم املستهلكمم  --22..11
وهي تعين االعتياد على شيء.  "،Customكلمة "  مشتقة من أصل( Customer)"مستهلك"  إّن كلمة

يعرفها قاموس "أكسفورد الربيطاين" على أّّنا: "جعل الشيء يسري بطريقة اعتيادية، واملمارسة  "Customوكلمة "
 .1بطريقة معتادة"

 لوصلللف نلللوعني خمتلفلللني ملللن املسلللتهلكني، أّوهلملللا: املسلللتهلك الفلللرد، واثنيهملللا:وتسلللتخدم كلملللة "مسلللتهلك" 
 املشرتي أو املستعمل الصناعي.

 يقوم بشراء سلع وخدمات الستعماله اخلاصاّلذي الفرد أو املستهلك النهائي هو: "الشخص  فاملستهلك
الشخص  ومبعىن آخر، هو: "ذلك .2األسرة أو فرد من األسرة أو بغرض تقدميها كهدية لصديق" الستعمال أو

املنت ج الستهالكه النهائي، بقصد إشباع حاجة حقيقية أو مصطنعة )بفعل  يتلقىاّلذي الطبيعي أو االعتباري 
وهو هبذا املعىن يشبع حاجات ورغبات غري جتارية؛ ويكوِّن املستهلكون النهائيون لسلعة معّينة  .3الدعاية( لديه"

 .4سوق االستهالك هلذه السلعة
 العامة واخلاصة، حيث تقوم هذه املؤسسات املؤسسات كافة "يضم فهو: الصناعي، املشرتي أو املستهلك أّما
. 5متّكنها من تنفيذ أهدافها املقررة يف خططها أو إسرتاتيجياهتا"اّليت  املعّدات أو واملواد السلع وشراء ابلبحث
يقوم بشراء سلع ذات طابع خاص، تستخدم يف واحد من ثالثة اّلذي و  مجاعة، أو فرد عن "عبارة أبنّه: أيضا ويعّرف

وهو  هي: إّما التصنيع أو االستعمال أو إعادة البيع؛ وهذا عادة إّما مؤسسة أو مصنع أو شركة جتارية، وظائف،
 يعّرفكما   .6كبرية وبطرق شراء معّقدة ومتر بعّدة مراحل، وهو إّما أن يكون حكوميًا أو مدنياً"  بكميات يشرتي

 تشرتي السلع واخلدمات بغرض استخدامها يف العمليات اإلنتاجية أو إعادة بيعهااّليت "كافة املؤسسات  أنّه: على
 .7أو أتجريها، وذلك بغرض حتقيق الربح"
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 وعليه، وبصفة عامة ميكن أن منّيز بني أنواع املستهلكني كما يلي:
 يف جمموعهم وميثلون اخلاصة، حاجاهتم حتقيق وإشباعوهم اّلذين يقومون ابلشراء بغرض  واألسر: األفراد -1

 اجملتمع االستهالكي، حبيث أّّنم يعتربون املستهلكني احلقيقيني، وحنن هنا أمام التسويق االستهالكي؛
 هو إعادة هنا الشراء تقوم إبنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات، ويكون دافعاّليت  الوحدات وهي املنظمات: -2

 أمام التسويق للمنظمات، وميكننا التمييز يف هذه احلالة بني ثالثة أنواع من املشرتين:اإلنتاج، ونكون 
 الربح؛ بغرض حتقيق وخدمات جديدة وبيعها سلع وهدفه الرئيسي هو إنتاج املشرتي الصناعي: -أ

 يشرتي بغرض إعادة البيع مع حتقيق الربح؛اّلذي هو  املشرتي الوسيط: -ب
ال تشرتي بغرض الربح، وإمنا اّليت يف املؤسسات  أساساً  وتتمثل املؤسسات احلكومية وغّيها:  -ج

 بغرض حتقيق املنفعة العامة.
 نالك فوارق جوهرية متّيز التسويق االستهالكي عن التسويق املنظمايت، هذهوما ينبغي التنويه له، هو أن ه

 : االختالفات تتمثل يف
 تشرتيها األسر واألفراد )فاألوىل سلع صناعيةاّليت تشرتيها املنظمات ختتلف عن تلك اّليت  األصناف 

 أكثر تعقيداً(؛
 تقوم به املنظمات مشتق من طلب األفراد، كون طلب املنظمات على السلع الصناعية، اّلذي  الطلب

 مصدره طلب األفراد على السلع النهائية.
 ستهلك يعترب أمرًا إلزاميًا وحتميةأدركت غالبية املؤسسات يف الوقت احلاضر أّن االمتثال ملا يريده امل لقد

وما حيقق ذلك هو التقّرب منه أكثر وبناء وتنمية عالقة قّيمة متبادلة معه، وهو ما يفرض  عليها مصريها، يتوقف
والتكّهن بتوقعاته وآماله والسعي لتحقيقها له كما يرجو ويريد؛ وهذا يقتضي على املؤسسة  فأكثر، أكثر عليه تعرفها

وظائفها حنو املستهلك وإرضائه، حيث أّن كل وظيفة أو قسم مسؤول على ذلك بدرجة معّينة ومهمة توجيه كافة 
 حمددة، تساعد املؤسسة يف النجاح يف توجهها حنو املستهلك.

 إشباع رغبات املستهلك والسعي اجلاد إلرضائه، سبب قوي للتمّيز والتفّوق، فقد أصبح هذا املستهلك إنّ 
هم  ": "املستهلكونDon- Jonesاهتمامات وأولوايت املؤسسة. وما يؤّكد ذلك، قول " ضمن جداً  مهماً  مركزاً  حيتل

 مصممي منتجات املؤسسة، عكس ما يعتقده الكثريون أبّّنم قد صمموا منتجات رائعة، إذ أّن املستهلك أفضل
رئيس  يف هذا الصدد، يقولو  .8مل يوافق على هذه التصميمات، فإّن ذلك االعتقاد لن يؤدي إىل أية نتيجة" إذا

جملس إدارة إحدى املؤسسات السياحية العاملية: "إّن العديد من زابئننا يعربون عن درجة والئهم لنا، ليس فقط من 
 وإمّنا أيضاً من خالل ترغيب زابئننا احملتملني ابلتعامل خالل إصرارهم على التعامل معنا، واالستفادة من خدماتنا،

أفضل وسائل الرتويج ابلنسبة لنا كمؤسسة رائدة هي هؤالء الزابئن املوالون اّلذين يعّول عليهم   ، حيث أنّ معنا أيضاً 
 .9كثرياً يف جناحنا ومنوان وازدهار أعمالنا"
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 :10املستهلك هو أبنّ " IBM Austinجاء يف بطاقة أحد العاملني بشركة " ولقد
 شخص يف أي ميدان عمل؛ أهم 
  علينا؛حنن نعتمد عليه، وهو يعتمد 
 إنّه ال يعطل أعمالنا، إنّه هدف أعمالنا؛ 
 هو جزء من عملنا، فهو ليس غريباً؛ 
 إنّه إنسان له مشاعر وأحاسيس وعواطف مثلنا؛ 
 شخص أييت إلينا له حاجات ورغبات، ومهمتنا هي إشباع هذه احلاجات والرغبات؛ 
  املعاملة؛يستحق أي خدمة تقدم له، ويستحق مّنا االحرتام والتقدير وحسن 
 شراين احلياة ابلنسبة ألي عمل، وبدون املستهلك سنغلق أبوابنا وخنرج من ميدان العمل. هو 

 يف هذا اخلصوص، ما يلي: "Young"ويذكر 
 رضا املستهلك هو السبب يف وجودان مبيدان العمل؛ حتقيق 
 هو أصل من أصول املؤسسة؛ املستهلك 
  ،ولكن املؤسسة تؤدي هذا العمل من أجله؛املستهلك ال يعيق املؤسسة عن أداء عملها 
 .بدون مستهلك ال يوجد عمل 

العملية التسويقية تبدأ من املستهلك وتنتهي ابملستهلك، وذلك  أنّ  إىل اعتبار" Philip Kotler" ذهب ولقد
 هذا األساس، جيب على املؤسسة أن تدرك ما يلي: ؛ وعلى11أنّه ميثل جوهر العملية التسويقية على أساس

 يف املؤسسة،   أصل أهم حيث يُعد ليس هلا قيمة بدون وجود املستهلك، املؤسسة أصول مجيع
 إسرتاتيجياهتا وتقييم أدائها يعتمد على رضا هذا األخري؛ كما أّن رسم

 املهمة األساسية للمؤسسة هي خلق واكتشاف املستهلك، واحملافظة عليه بكسب والئه؛ 
 أداء إدارة املؤسسة؛ الرضا احلقيقي للمستهلك يتأثر جبودة 
 األجل معهم، والعمل  طويلة متبادلة منفعة عالقة إقامة مثة ومن وإرضائهم، املستهلكني جذب

 توطيدها واحملافظة عليها، أمر البد منه. على
ذوي الوالء  االلتزام ابلنقاط سابقة الذكر، مينح املؤسسة إمكانية تكوين قاعدة عريضة من املستهلكني إنّ 
 .*ن الرضا مبا تقدمه هلم من منتجات، وابلتايل االستفادة من مردوديتهم على املللدى البعيداملتوّلد ع

أصبحت ترتكز على املستهلك، وينشأ هذا النموذج من اّليت ، منوذجاً جديداً هلرم اإلدارة "Kotler"لقد قدم 
 عملية بسيطة هي قلب هرم اإلدارة التقليدي، كما يوضحه الشكل املوايل: 
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 ع املستهلك ضمن هرم اإلدارة: موق(01)الشكل رقم 
 

                        
 

                     
       
        

                            
                    

 
 

Source: Philip Kotler et  al., Marketing Management, 13ème édition, (Paris : Pearson Education, 

2009), P 164. 

 االهتمام ابلتسويق جيب ابألسواق، يهتماّلذي  اخلارجي التسويق جانب إىل أنّه أعاله، الشكل خالل من يتبنّي 
على تنمية وتطوير املورد البشري يف املؤسسة لتفعيل مسامهته يف خدمة املستهلك، ومنه  ينّصباّلذي  الداخلي

 ثقافتها وتنظيمها الداخلي.فالتوجه ابملستهلك فكرة جيب على املؤسسة تبينها يف 
وليس املدير يف أعلى اهلرم، وهو اآلن يشكل مركز القرار وليس مركز  املستهلك أصبح احلديث، اإلدارة هرم يف

بعده موظفو اخلط األمامي يف املستوى الثاين لعالقتهم املباشرة به خاصة يف  العائد فقط ابلنسبة للمؤسسة، أييت
املستوى الثالث جند موظفي التأطري أو اهلياكل، ويقصد هبم مسؤويل املكاتب، رئيس يف  جمال تسويق اخلدمات؛

 يعترب خالصةاّلذي صاحبة القرار  وهي العليا، اإلدارة جند الرابع املستوى ويف وأخرياً، املسؤولني. من وغريهم اخلدمات
 أّن كل املؤسسة يف خدمة املستهلك.ملختلف املستوايت. إضافة إىل ذلك، فوجود الزابئن على جانيب اهلرم يعين 

نالحظ أنّه، وحسب الشكل "أ" )هرم اإلدارة التقليدي( كان املستهلك آخر اهتمامات املؤسسة، فهو  كما
أّما  تقبل ملا تراه هي أنّه األفضل له،سمستوايهتا، حيث كانت تفرتض أنّه مستقبل لقراراهتا ومنتجاهتا؛ م آخر يف

اإلدارة احلديث(، فقد أصبح عرضها يتوّقف على ما يقدمه هو من طلبات، واحلرص على يف الشكل "ب" )هرم 
تلبية كل رغباته، بل واستباقها إىل ما يفوق تطلعاته، وهذا ما يستوجب عليها التعّرف وبدقة على زابئنها وحتديد 

يسعى من خالل مثة جعل كل موظف  ومن وتوصيلها بكل حرص إىل كافة مستوايت املؤسسة، احتياجاهتم،
تعترب هامة وذات اّليت وظيفته ويف حدود مسؤوليته إىل املشاركة الفّعالة يف حتقيق هذه الغاية، ابلرتكيز على األشياء 

قيمة ابلنسبة للمستهلك، وذلك تفادايً لتبديد األوقات واجلهود على االهتمامات املشتتة واملقاصد املتباعدة، ولعل 
 :12ركيز توجهها حنو املستهلك، ما يليأهم ما يساعد املؤسسة يف ت

 هرم اإلدارة احلديث -ب هرم اإلدارة التقليدي  -أ

 

 اإلدارة العليا 

 اإلطارات

 املوظفون

 الزابئن )املستهلكون(

 

 اإلدارة العليا  
 

 املؤطرون

 املوظفون )موظفو اخلط األمامي(
 الزابئن )املستهلكون(
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 إىل معرفة مفهوم دقيق ملا جيب أن تفعله من أجل الوصول إىل ميزة تنافسية حمورها املستهلك،  السعي
االنقياد وراء كل مصدر ميكنه حتقيق املزيد من الدخل. فعلى هذه املؤسسات جتنب أي نشاط  بداًل من

وذلك ابستهداف على وجه الدقة جمموعات من املستهلكني  رفع أسهمها لدى العمالء، إىل يؤدي ال
جيب اّليت يف مقدرهتا على خدمتهم أبفضل صورة، وحتديد نوعية العمل الواجب القيام به واألعمال  تثق

 احلذر منها يف سبيل إرضاء هؤالء املستهلكني؛
 قوم جبمع معلومات ت املؤسسة صوت املستهلكني مسموعًا دائمًا وواضحًا لديها، ذلك أبن جتعل أن

 تستخدمها فعاًل يف تشكيل أساليبها اخلاصة ابملعاجلة وحتديد حترص على أن تكون دقيقة، مث هبم متعلقة
 األولوايت، وبذلك يصبح صوت املستهلك أداة أساسية لنمو املؤسسة؛

 تغرّيت، إذ حلت روح الفريق يف العمل داخل املؤسسة، ذلك أّن النظرة يف عامل األعمال اليوم قد  تنمية
النظرة الرأسية، مبعىن أّن اجتاه العمل داخل املؤسسة جيب أن يكون حنو اآلفاق بداًل  األفقية بدل النظرة

          النظر إىل األعلى؛ مبعىن التعاضد األفقي بني خمتلف الوحدات بغض النظر عن القيادة الرأسية من
 منتجاهتا املؤسسات الساعية لتحقيق مكانة عاملية حنو جعل اهتمام ينصب فاليوم اجلامدة، البريوقراطية أو

وثيق داخل كل وحدة  ميكن حتقيقه دون وجود تعاون ال ما وهو املستهلك، واستخدامات ملتطلبات ملبية
 جلأت إىل تطبيقاّليت هذه الوحدة والوحدات األخرى، وبرز هذا التغيري يف املؤسسات  وبني وحداهتا، من

 من النظام التقليدي التسلسلي اإلداري، وذلك على مستوى اهليكل التنظيمي أبكمله، نظام الفرق بدالً 
من وراء ذلك إىل إاتحة الفرصة أمام أكرب عدد ممكن من األدمغة للتفكري، بداًل من احتكار عدد  هادفة

 قليل من املدراء هلذا التفكري، واهلدف هو حتقيق أفضل خدمة للمستهلكني؛
 ؤّكد على ضرورة احلصول على محاس املستهلك، والرتكيز على ربط عالقة قوية معه، جتد املؤسسة وت أن

استمراريتها لدرجة يصبح فيها التخمني فيما ميكن أن حيتاج إليه واالرتقاء ملستوى إاثرة  يضمن بشكل
متبادلة يروقه ويسعده. مبعىن آخر، احلاجة إىل بناء عالقة ذات منفعة اّلذي ابألسلوب  ومعاملته إعجابه،

بني املؤسسة واملستهلك، مرتمجة يف والء قوي من طرف املستهلك، يقابله إصغاء مستمر ومتيقظ هلذا 
 .13املستهلك من جانب املؤسسة

 ويظهر الشكل املوايل مرتبة املستهلك ضمن التوجه احلديث للتسويق:
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 رتبة املستهلك ضمن التوجه احلديث للتسويق: م(02)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 

، )اإلسكندرية: الدار الياابنيةكيف تسيطر على األسواق ؟ تعّلم من التجربة   عبد السالم أبو قحف، املصدر:
 .236 (، ص2003اجلامعية، 

  ::أدوار الشراءأدوار الشراء  --22..22
يشرتكون يف عملية الشراء؛ فقد اّلذي يسعى إليها رجل التسويق، هو حتديد األشخاص اّليت أهم األمور  من

 شراء السجائر اخلاصةبعض السلع واخلدمات، إذ أّن الرجال عادة ما ينفردون يف اختاذ قرار  يف سهلة اإلجابة تكون
هبم، بينما جند أّن النساء يتخذون قرار شراء األواين املنزلية مبفردهم. غري أنّه يف بعض السلع األخرى كشراء سيارة 

منزل يف الريف، فإّن وحدة صنع قرار الشراء تتكّون من الزوج والزوجة واألطفال األكرب سنًا )تشرتك األسرة  أو
ميارسه كل عضو من اّلذي وهلذا جيب على رجل التسويق أن حيدد األدوار والتأثري النسيب  جمتمعة يف قرار شرائها(،

 املنت ج واهلدف السوقي خلططه التسويقية. تسمح ابلتحديد الدقيق خلصائص بطريقة الشراء، قرار على األسرة أعضاء
 :14رائي، هيأدوار ميكن أن يقوم هبا الفرد يف قراره الش (05)وميكن أن منّيز بني مخسة 

 بادر: امل  --22..22..11
يقللرتح أو يطللرح فكللرة شللراء املنللت ج الّللذي الشللخص  وهللو

ادرة لصاحب املبل يكون أن ابلضرورة ليس أنّه هذا معىن مرة. ألّول
ة لك للسلعللراء هلو نفسله املشلرتي أو أن يكلون املستهلللالشل إىل
  ه وأصلللدقا هلج ألهلللللراح هلللذا املنت للللوم ابقتللللاخلدملللة، ولكنّللله يقللل أو

  ينتمي إليه ...إخل.اّلذي أو احمليط 
 ؤثر:امل  --22..22..22
 املعلومات المتالكه النهائي للشراء، وذلك القرار على مباشرة غري أو مباشرة بطريقة يؤثر شخص كل  وهو

  صائبة، وتؤثر عليهم وتدفعهم إىل اختاذ اآلخرون جيدها نظر واحلجة والقدرة على اإلقناع وعلى إبداء أو طرح وجهة

 يف أي وقت ومكانمتاحة 

إنتاج سلع وخدمات 
  منطية حبجم كبري

املستهلك أسري 
 ورهينة

 متاحة فقط لساعات وأماكن حمدودة
 

إنتاج سلع وخدمات طبقا 
 للطللب واملواصفات

 حر وملك املستهلك
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 قرار الشراء.

 قرر أو متخذ القرار: امل  --22..22..33
؟  املنت ج، فهو يقوم بتحديد ما إذا كان الشراء ضرورايً أم ال شراء قرار ّنائية بصفة حيدداّلذي الشخص  وهو

وهذا لكونه ميلك القدرة والسلطة على اختاذ  ؟ ...إخل. ؟ وبكم يشرتي ؟ ومن أين ؟ ومّت ؟ وكيف وماذا يشرتي
 القرار. 

 شرتي أو منفذ عملية الشراء:امل  --22..22..44
 يقوم بعملية املبادلة أو مبعىن آخر، يقوم ابلشراء أبمت معىن الكلمة، فقد يكون مثاًل أياّلذي الشخص  وهو

كل األسرة. ويعمل البائعون على جذب هذه  قبل من عليها املتفق القرارات بتنفيذ يقوماّلذي  األسرة أفراد من فرد
            هلم قرار خاص ابختيار حمل الشراء يكون األحيان غالب يف أّّنم ابعتبار والتذكارية، الرتوجيية ابهلدااي الفئة

 أو التصّرف يف كيفية تنفيذ قرار الشراء.

  : : ستعملامل  --22..22..55
ليس لديه القدرة على اختاذ قرار اّلذي يستهلك أو يستعمل السلعة؛ وهو ذلك الفرد اّلذي الشخص  وهو

معّينة وحتت ظروف حمددة وخاصة، حيث أّن ما يتصف به هو استهالك السلعة فقط )مثل:  يف حاالتالشراء 
يقوم اّلذي وليس له أي رد فعل أو أي رأي يف قرار الشراء. لكن وبشكل عام، فإّن الشخص  الرضع(، األطفال

والضغط يف بعض اجلوانب  سلعةابستهالك أو استخدام السلعة يكون له رأي يف االختيار ويف توجيه الطلب حنو ال
اختاذ قرار الشراء )مثل: طلب األوالد من الوالدين شراء املالبس، مستلزمات الدراسة ...إخل(،  عن على املسؤول

 حيث أّّنم يشكلون عامل ضغط قوي يف توجيه القرار. 
 ما ميكن مالحظته خبصوص األدوار السابقة، أّن:

 هو  يقوم الفرد الواحد أبكثر من دور، حيث ميكن أن يكون الزوجبني هذه األدوار، فقد  تداخل هناك
 املبادر واملؤثر واملشرتي، وقد يكون هناك فرد مستقل لكل دور من هذه األدوار؛

 أدواراً هامة ابلنسبة لرجل التسويق. أّما املنفذون، فإّن دورهم يكون تعترب واملستعملون واملقررون املؤثرون 
 الشراء ما مل يكونوا مشرتكني يف دور آخر؛ قاصراً على تنفيذ قرار

 تقسيمًا يف هذه األدوار ابلنسبة للشراء العائلي، فالزوجة تلعب دورًا هامًا يف اختاذ قرار الشراء  هناك
ابلنسبة ألنواع معّينة من السلع )مواد التنظيف، األغذية، مالبس لألطفال، أدوات املطبخ، السجاد 

واإلصالح،  يف اختاذ القرار ابلنسبة ألنواع أخرى )قرارات الصيانة هاماً  دوراً  الزوج يلعب بينما ...إخل(،
منتجات التأمني ...إخل(، ويلعب األطفال دوراً اثلثاً يف اختاذ قرار  املالية، واملؤسسات البنوك مع التعامل

 شراء أنواع أخرى )اللعب واحللوى مثاًل(. 
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 :ثالثالفصل ال

 ئيةقرارات الشراالأنواع 

؟ وملاذا يشرتي املستهلك ؟ وكيف  ؟ وأين معرفة املؤسسة مباهية تصرفات وأمناط تفكري املستهلكني، ومّّت  نّ إ
 أو يطلب سلعة/ خدمة ما ؟ كّلها أمور تتطلب من البداية فهم سلوك هذا املستهلك وقراره الشرائي.

، 1تتبع عند شراء منت ج معنّي"اّليت تعريف القرار الشرائي لدى املستهلك النهائي أبنّه: "جمموع اخلطوات  وميكن
وتفيد دراسة هذه اخلطوات املسّوق للتنبؤ بكيفية استجابة املستهلكني وردود أفعاهلم حنو مزيج تسويقي معنّي، هذا 

 يفيد يف تعديل املزيج التسويقي للحصول على االستجاابت املرغوبة من املستهلك.اّلذي التنبؤ 
 شراء، فمثاًل هناك اختالف يف اختاذ قرارإّن عملية اختاذ قرار الشراء لدى املستهلك ختتلف ابختالف نوع ال

حتدد اّليت شراء جريدة وحذاء وحاسوب شخصي وشراء منزل مثاًل. إذ ميكن أن تكون قيمة هذه املنتجات هي 
 مدى تعقيدات اختاذ قرار شرائها.

 :ميكن تصنيفها وفقاً للمعايري التاليةاّليت وميكن التمييز بني عّدة أمناط من القرارات الشرائية 

  ى أساا مدى تعقد املوقف الشرائي: ى أساا مدى تعقد املوقف الشرائي: علعل  --33..11
 ميكن التمييز بني القرارات الشرائية التالية:

 قرار الشراء املعّقد:  --1.33..11.1

األفراد اختاذ قرار شراء معّقد وذلك عندما يواجهون مشكلة اختيار منت ج ال تتوفر لديهم املعلومات  يواجه
من انحية أخرى، وقد يكون ذلك يف حالة شراء منتجات غالية الثمن عنه من انحية، وأمهية القرار املتخذ  الكافية

 . وعادة ما يطلق2عند شراء منتجات غري متكررة الشراء، لذلك فهي أكثر القرارات صعوبة وتعقيداً  أو املألوفة وغري
ُتشرت ى يف هذا اّليت يف هذه احلالة اسم "موقف الشراء ذو السيطرة الفكرية العالية"، وتسمى املنتجات  الشراء على

بنفس االسم "منتجات ذات سيطرة فكرية عالية"، وتُعد مثل هذه املنتجات جد هامة ابلنسبة للمستهلك  املوقف
، املنازلمثل:  ،3يرغب يف عكسها على اآلخريناّليت وبصورته النهائية  ذاته عن ابلتعبري كبري بشكل وترتبط النهائي،

 ...إخل. السيارات
يف حالة عدم اختاذ القرار الصائب، حيث أّن نتائجه سوف  وخاصة جمازفة، عملية تعترب القرار اختاذ عملية إنّ 

األفراد  القرار على معلومات موثوق هبا، فعدم معرفة هذا استناد عدم حالة يف متخذيه على سليب بشكل مؤثرة تكون
واستخدام  النعدام التجربة واخلربة يف شراء ستجعلهم يواجهون مشكلة يف اختاذ القرار املناسب والصحيح للمنت ج

متر هبا عملية اّليت املستهلك النهائي وقتاً وجهداً كبريين يف كل مرحلة من املراحل  ويبذل يصرف لذلك .4هذا املنت ج
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متكنه من حتديد جمموعة بدائل أكرب، وتساعده اّليت هذه املنتجات، وذلك للحصول على كافة املعلومات  شراء
 على حتديد جمموعة املعايري اهلامة للقيام بعملية تقييم هذه البدائل حبذر شديد.  

جّيدًا على حاجات املستهلك خاصة إذا كان قدر معرفته منخفضاً،  يتعرف على رجل التسويق أن وجيب
موقع عالمته مقارنة ابلبدائل األخرى من خالل  حة، وحتديدفيحاول أن يوفر له كافة معلومات عن البدائل املتا

االتصاالت التسويقية بصفة عامة، واإلعالانت التعليمية بصفة خاصة، إىل جانب االعتماد على قوى بيعية فّعالة 
 ومؤهلة.

 احملدود: قرار الشراء  --1.33..22.1

 فهو يتخذ هذا القرار ابلنسبة املستهلك، هبامير اّليت  الشرائية املواقف أغلب يف األسلوب هذا إىل اللجوء يتم
ُتشرتى حلل مشكالت معّقدة، اّليت تكون درجة املخاطرة فيها منخفضة ابملقارنة مع املنتجات اّليت لشراء املنتجات 

ولكّنه يتعامل معها، اّليت ...إخل. ويكون املستهلك عادة يف هذه احلالة ُملِّّماً بفئة املنتج  واألحذية األلبسة شراء مثل
 ال يكون ملّمًا بكافة البدائل املتاحة من العالمات التجارية يف هذه لفئة، لذلك يسعى إىل احلصول على قدر قد

 من املعلومات مقارنة مبقدار املعلومات الالزمة الختاذ القرار الشرائي املعّقد، والكثري من هذه املعلومات عادة أقل
 تقييم مرحلة اختاذ قرار الشراء، ومير مباشرة إىل عملية خيتصر فهويتم احلصول عليها يف مكان الشراء نفسه.  ما

 طوياًل. وقتاً  الاّليت الشرائية، و  البدائل
 التسويقية املناسبة يف هذا األسلوب، هي توفري معلومات طاملا البحث عن املعلومات ال يعترب واإلسرتاتيجية

 .5جإجيابية حنو املنت   الشراء وخلق اجتاهات التحفيز على دور الرتوجيية لألنشطة يكون وهنا للمستهلك، ابلنسبة مهما

 الروتيين )املعتاد(:  قرار الشراء  --1.33..33.1

تكون أسعارها منخفضة، مثل املواد اّليت يتخذه املستهلك النهائي لشراء املنتجات اّلذي القرار الشرائي  وهو
الكربيت ...إخل. ويعد هذا القرار أبسط أنواع القرارات الشرائية، حيث ال يبذل املستهلك النهائي وعلب  الغذائية

يصرف وقتًا طوياًل لشرائها، وكذلك ال حيتاج إىل قدر كبري من املعلومات لتقييم البدائل املتاحة  جهدًا كبرياً، وال
 نوع من التفكري اإلرادي الواعي على اإلطالق، وعادةالعمليات الشرائية ال يوجد أي  هذه مثل ففي أمامه لشرائها.

ما يطلق على هذا النوع من املواقف الشرائية اسم "املواقف الشرائية ذات السيطرة الفكرية املنخفضة"، واملنتجات 
ت ج املنتجات ذات السيطرة الفكرية املنخفضة"، وتعين هذه املواقف أن أمهية اختيار املن" ُتشرتى فيها تسمىاّليت 

 للفرد تعد حمدودة للغاية، وأّن البدائل مجيعها تبدو متشاهبة.
يواجهها املستهلك على أسس اعتيادية، وتقع معظم مشرتايت البقالة اّليت الشراء الروتيين هي تلك  فمشكلة

 برياً يفهذه الفئة، حيث يتم شراء عالمات جتارية معّينة بشكل متكرر عادة، وتلعب العادات الشرائية دوراً ك ضمن
هذا النوع من قرارات الشراء، فقد ال يكون بسبب الوالء لعالمة جتارية معّينة ألن هذا القرار ال يتطلب من متخذ 

ويقارن ويقوم بسلسلة من اإلجراءات املعّقدة هبدف شرائها، وإمّنا يقع قرار الشراء مبجرد وقوع  يبحث أن القرار
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ور ابحلاجة إليها، وال يبذل جهد كبري بسبب كون هذه املنتجات ميسرة دخوله للمتجر وعند الشع عند عليها النظر
 . 6وسهلة املنال، وذات أسعار منخفضة نسبياً مقارنة أبسعار السلع األخرى

مهمة رجل التسويق يف هذه احلالة يف العمل على توفري العالمة ابستمرار، وكذلك بسعر معقول حّّت  وتتمثل
شراء العالمات املنافسة، كما ميكن أن يستخدم وسائل تنشيط املبيعات هبدف تنمية يتحّول املستهلك إىل  ال

عدد املستعملني للعالمة، وتشجيع شرائها واستعماهلا بكميات كبرية. أّما إذا استخدم اإلعالن، فيجب أن يكون 
 .7 من الصحفبسيطاً ومساعداً يف تذكري املستهلك ابستمرار ابلعالمة، ويفضل نشره يف التلفزيون بدالً 

ة، احملدودة واملعّقدة( من خالل اجلدول لر )الروتينيلة الذكلة السالفلرارات الشرائيلرق بني القلح الفلتوضي نلوميك
 التايل:

 قارنة بني القرارات الشرائية الروتينية، احملدودة واملعّقدة: م(02)جدول رقم 
 قرارات الشراء املعّقدة احملدودة لشراءا قرارات قرارات الشراء الروتينية البيان

 :منت ج ابهظ الثمن منت ج منخفض الثمن منت ج منخفض الثمن الثمن 
 :منخفض جداً  متوسط عايل جداً  ضغط الوقت 
 :قليل جداً  متوسط كثري جداً  تكرار الشراء 
 :قوية متوسطة ضعيفة املشاركة يف قرار الشراء 
 :عالية جداً  متوسطة منخفضة جداً  مقدار املخاطرة املدركة 
 كبري جداً  متوسط قليل جداً  املعلومات: عن البحث مقدار 
 :قليلة جداً  كثرية كثرية جداً  وفرة البدائل الشرائية 

 :منت ج وعالمة جتارية  العلم ابملنَتج والعالمة
 معروفني

منت ج وعالمة جتارية 
 معروفني نوعاً ما

منت ج وعالمة جتارية 
 جمهولني

  قليلة جداً  متوسطة كبرية جداً  السابقة:مقدار اخلربة 

 :بذل جهد قليل جداً يف  اجلهد املبذول
 التفكري والبحث

بذل جهد قليل يف 
 التفكري والبحث

بذل جهد كبري يف 
 التفكري والبحث

 ابالعتماد على:املصدر: 
 .103 ، ص1(، ج2003، )اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، عوامل التأثري البيئية املستهلك: سلوك عيسى، بن عناي -
 .49ص (،1998 مشس، عني مكتبة )القاهرة: ،2ط ،واإلسرتاتيجيات املفاهيم املستهلك: سلوك املنياوي، مصطفى عائشة -

ميكننا أن نستخلص أّن أهم املعايري املستخدمة للتمييز بني األنواع الثالث للقرارات  ذكره، تقدم ما خالل من
 يتخذها املستهلك النهائي، هي: اّليت الشرائية 

 مقدار الوقت املخصص لعملية الشراء؛ 
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 تكرار عملية الشراء؛ 
 القيمة املالية املدفوعة؛ 
 مقدار املخاطرة املدركة؛ 
  الشراء؛اخلربة السابقة يف جمال 
 مقدار املعلومات املطلوبة؛ 
 .شخصية املستهلك وقدرته على اختاذ القرار 

 شراء املنتجات اجلديدة: قرار   --1.33..44.1
لدى املستهلك  سابقة خربة وجود عدم بشرط السوق إىل تقدميه يتم شيء "أي أبنّه: اجلديد املنت ج تعريف ميكن

جديدًا أي تغيري يطرأ على سلعة حالية سواًء كان هذا يف شكل يعترب منتجًا  املؤسسة عن هذا املنت ج. كما أو
 .8إضافة استخدامات جديدة أو تغيري منط التعبئة والتغليف أو تغيري العالمة التجارية"

خالل هذا التعريف يتضح أّن تعريف املنت ج اجلديد وجهة نظر كل من املستهلك واملؤسسة، فبالنسبة  من
اجلديد يعين كل منت ج مل يسبق له شراءه، وعليه ميكن أن نعترب أن مفهوم اجلّدة يف املنت ج  للمستهلك فإّن املنت ج

 اجلديد املستهلك. أّما من وجهة نظر املؤسسة، فإّن األمر خيتلف، فاملنت ج لدى السابقة اخلربة وغياب التغيري يتضّمن
 :9يعين حالة من احلاالت التالية

 يشبع حاجات مل يعمل على اّلذي ليًا على السوق، و ك  جديد منت جمبتكر، وهو  منت ج
من قبل، والناتج عن إبداع تكنولوجي. ومن األمثلة على ذلك، أّول إنتاج منت ج  إشباعها

 جلهاز التلفزيون واهلاتف والغسالة والثالجة، وغريها؛ 
 متاماً عنتعديالت جذرية، حبيث تكون املنت ج الناتج خمتلفة  عليها أجريت حالية منتجات 

األبيض واألسود إىل امللّون، وتطوير الغسالة  كتطوير التلفزيون املوجودة أصاًل، املنتجات
 تقوم بغسل املالبس وجتفيفها معاً؛ اّليت تغسل املالبس فقط إىل الغسالة األوتوماتيكية اّليت 

 كل   أجريت عليها تعديالت جزئية، فمثاًل يف صناعة السيارات تظهر يف حالية منتجات
 سنة مناذج ختتلف جزئياً عن مناذج السنة السابقة هلا؛

 عليها تعديالت بسيطة،  أدخلت لكن السوق، يف موجودة منتجات وهي املقّلدة، املنتجات
 حبيث ظهرت بعالمة جتارية جديدة، لون جديد، أو غالف جديد ...إخل.

ألي اسرتاتيجيات إدارية للمؤسسة أصبحت عملية تطوير املنتجات اجلديدة من املكّوانت األساسية  لقد
املدى الطويل، وأساساً لضمان منوها وبقاءها يف بيئة األعمال. وعليه،  يفلنجاحها  األساس حجر ومتثل املعاصرة،

اّليت ختدمها، و اّليت تربر أمهية قيام املؤسسات بتقدمي املنتجات اجلديدة يف األسواق اّليت هناك العديد من األسباب 
 :10يلي من ضمنها ما
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  ّخطوط املنتجات، ومن مث فإّن مفهوم  من وإقصاءها بتدهورها وتنتهي بتقدميها تبدأ حياة دورة سلعة لكل أن
 من وقت آلخر، متقادمة تصبح ختطيط املنتجات، حيث أّن منتجات املؤسسة على يؤثر السلعة حياة دورة

 منها؛ أن تقوم إبحالل منتجات جديدة بدالً على هذه األخرية  وجب وابلتايل املؤسسة، رحبية على يؤثر ممّا
  حتقيق رحبية عالية ويتحقق ذلك من خالل إىل تسعى فاملؤسسات للرحبية، أساسي حمدد اجلديدة السلعة تُعترب 

 املستهلك للسلعة ويداوم على شرا ها؛ والء يتحقق مث ومن مستهلكيها، احتياجات تشبع منتجات تقدمي
  اّليت وتستمر يف األسواق  حتقيق أهداف النمو للمؤسسة، فلكي تنمو املؤسسةتسهم السلع اجلديدة يف

 من وقت آلخر، وأن تكون فلسفة القائمني على إدارهتا؛ جديدة منتجات بتقدمي تقوم أن عليها جيب ختدمها

 منها يعايناّليت عن طريق إتباع إسرتاتيجية اإلبداع والتطوير يسمح حبل املشاكل  وتطويرها الفرص اكتشاف 
الشرائية مبا يتفق مع إمكانياهتم  أذواقهم وإشباع احتياجاهتم سد إىل يؤدي ممّا واحملتملون، احلاليون املستهلكون

 املالية؛ 
 ضرورة اللحاق املؤسسات على حيتم واخلدمية السلعية اجملاالت خمتلف يف املستمر التكنولوجي التطور أنّ  كما 

 هذا اجملال أو ذاك، لذلك فإّن إتباع االسرتاتيجيات والسياسات اهلادفة يف وإبداعات تطورات من جيري مبا
أو معّدلة يُعترب من األمور الطبيعية واألكيدة على استمرارية  جديدة منتجات إىل حتويلها جيري أفكار البتكار

 التفكري الصحيح يف اإلدارات اخلاصة ابملؤسسات املعنية؛ 
 ختدمه املؤسسات اّلذي اجلديدة من اختيارات املستهلك، ففي السنوات األخرية حتّول السوق  السلع تزيد

تناسب وتقابل اّليت حيث تزداد فيه املنافسة، ومن مث حرية املستهلك يف اختيار السلع  مشرتين، سوق إىل
ات املستهلك حّّت تقابل احتياجاّليت وميكن للمؤسسات االستفادة من ذلك بتقدمي املنتجات  احتياجاته،

 تضمن حصة أكرب من السوق؛
 املوارد وزايدة التدخالت احلكومية حلماية املستهلك تضع قيدًا جديدًا على املؤسسات لتطوير  نقص

 إىل حماولة فالعامل أصبح اليوم يعاين من نقص املعروض من املواد األّولية، ممّا دفع املؤسسات منتجاهتا.
 أخرى متاحة من املوارد. ومن انحية أخرى، فإّن الضغوط املختلفة بدائل على تعتمد جديدة منتجات ابتكار
والبيئة وضعت قيودًا على املؤسسات إلعادة تصميم منتجاهتا، وابتكار منتجات جديدة  املستهلك حلماية

 تليب حاجات ورغبات املستهلك، وتقلل من نسب التلوث وحتقق يف نفس الوقت رفاهية اجملتمع.
مل يسبق هلم أن قاموا بشرائها، اّليت هي املنتجلات  - كما ذكران  -املنتجات اجلديدة ابلنسبة للمستهلكني  إنّ 

 لديهم معلومات عن منتجات متقاربة أو بديلة، ومبا تكون قد األحيان بعض ويف عنها، معلومات وال توجد لديهم
أن يقوموا  التسويق جمال يف املختصني على وجب السوق، إىل مرة ألّول تُقدم منتجات هي اجلديدة املنتجات أنّ 

تعترب من العوامل اّليت تقدمي املنتجات اجلديدة، و  أهداف حتقيق من يتمّكنوا لكي وذلك التسويقية، األنشطة بتكثيف
 :11تساعد املؤسسة على النمو واالستمرار يف السوق والصمود يف وجه املنافسة، وذلك من خاللاّليت املهمة و 
 استخدام الوسائل الرتوجيية املناسبة هبدف إخبار وإعالم املستهلكني بنزول املنت ج اجلديد إىل السوق؛ 
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 استخدام سياسة سعرية مناسبة؛ 
 إتباع إسرتاتيجية تنمية سوق هذا املنت ج؛ 
 لعادات ميكن احلصول عليها منه، وذلك هبدف التمّكن من تغيري ااّليت املنت ج واملنافع  خصائص على التأكيد

 االستهالكية للمستهلكني وتوجيههم حنو املنت ج اجلديد؛
 .اختيار نقاط توزيعية مناسبة وذات شهرة لعرض املنت ج اجلديد فيها 

ميثل  التبين هذا اجلديدة، منتجاهتا تبين إىل املستهلكني دفع إىل التسويقية اجلهود خالل من املؤسسات هتدف
من التعّلم األّول للمنت ج اجلديد إىل التبين النهائي، وذلك من خالل قرار يتخذه ذهنية من خالهلا مير الفرد  عملية
للمنت ج اجلديد، ولكن املستهلك عندما يدرك وجود املنت ج اجلديد يف السوق يبقى يفتقر  مستخدماً  يصبح كي الفرد

ى لديه حالة من عدم التأّكد تبقذلك املعلومات عن ذلك املنت ج، لذلك يسعى إىل مجع املعلومات عنه، ورغم  إىل
يقوم هبا من شراء هذا املنت ج، لذلك يقوم بتجربته بكميات قليلة إذا كان من السلع امليسرة هبدف اّليت التجربة  من

تقييمه، مث يقرر فيما إذا سوف يستمر بشراء هذا املنت ج. أّما ابلنسبة إىل السلع املعّمرة فإّن درجة املخاطرة تزداد، 
 املؤسسات مبنح الضماانت واخلدمات ما بعد البيع هبدف زرع الثقة لدى املستهلكني ابملنت ج اجلديد. لذلك تقوم

الغالب مير املستهلك خبمس خطوات متسلسلة وصواًل إىل قرار قبول أو رفض املنت ج اجلديد، وتتضّمن  يف
 ةلمساعهم أو معرفتهم ابملنت ج اجلديد حّّت حلظحدثت يف مواقف األفراد من حلظة اّليت  التعديالت كافة التبين مراحل

ة والنفسية؛ للم الدميوغرافيلق خصائصهلاين وفلدة تتبلات اجلديلراد للمنتجلات األفلأن استجاب روفلن املعلوم ه.لل ملتبنيه
 .12قد ال يستجيبون على اإلطالق وآخرون متأخرة، استجابتهم تكون قد وآخرون مبكراً، يستجيب بعضهم أن ذلك

 وميكن توضيح مراحل عملية التبين من خالل الشكل التايل:

 مراحل عملية تبين املنتجات اجلديدة :(03)الشكل رقم 
 

 

 
 

"املخاطر املدركة وانعكاساهتا يف درجة تبين الزبون لتكنولوجيا التسوق عرب عبد الرضا علي، شفيق إبراهيم حداد،  املصدر: علي
)دراسة ميدانية يف البيئة األردنية خلدمة التسّوق عرب االنرتنت("، متاح على:  معدل متغرّي  الدميوغرافية اخلصائص االنرتنت:

]www.raheems.info/ima/43.doc[:6 ، ص10/02/2015 ، اتريخ اإلطالع. 

 :13، أّن عملية تبين املنتجات اجلديدة متر عرب مخس مراحل، هيالسابقمن الشكل  يتضح

 مرحلة االنتباه
Attention 

Stage 

 مرحلة التقييم
Evaluation 

Stage 

 مرحلة التبين
Adoption 

Stage 

 مرحلة التجربة
Trial 

 Stage 

 مرحلة االهتمام
Interest  

Stage 
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 وجيب أن املستهدف، املستهلك إدراك يف حّيز اجلديد املنت ج يدخل أن جيباالنتباه أو اإلدراك:  مرحلة -1
 املسّوق يف هذه وحيتاج حياته، ومنط حاجاته ورغباته مع يتوافق أبنّه يستدل املنت ج لكيهذا  عن كفاية  يعلم

 اإلعالانت على وسائل ابالعتماد إّما انتباه العمالء، جذب أجل من االتصال عملية تكثيف إىل املرحلة
 كليهما؛ أو الشخصي أو ابالتصال التجارية

ابملنت ج موضوع  االهتمام من نوع بتطوير املستهدفون املستهلكون يبدأ حيث اإلدراك: أو االهتمام مرحلة -2
 أن يتطلب من املسّوق إىل املنت ج اجلديد، وهذا ما مينحها أن ميكناّليت  املزااي عن البحث خالل من املنبه
عليه،  احلصولوكيفية  ومزااي املنت ج، تربز منافعاّليت املستهلك، و  إليها حيتاج أن املتوّقع املعلومات كافة  يقدم
 غريه؛ عن مييزه وما

 إجيابيات وسلبيات بتحليل لديهم جتميعها متاّليت  املعلومات ابالعتماد على املستهلكون يقومالتقييم: مرحلة -3
 نتيجة أو لتجربة املنت ج اجلديد، يدفعهم قد اّلذي األمر مرضية، التحليل نتيجة تكون وقد اجلديد(، )املنت ج املنبه
 ملساعدة املعلومات واألدلة والرباهني كافة تقدمي إىل املسّوق رفضه. وعليه، حيتاج إىل يؤدي ممّامرضية،  غري

 الشخصي املباشر؛ على االتصال االعتماد وإىل واملتنافسة، للبدائل املتاحة تقييمه عند املتوقع العميل
 يشرتي املنت ج، فقد مرضية، هذه التجربةكانت  اجلديد، إذا املنت ج جتربة إىل املستهلكون يلجأ التجربة: مرحلة -4

 أخرى مداخل املسّوق إىل حيتاج جمانية منه عّينة تقدمي أو إمكانية جتربة املنت ج لعدم حاالت أخرى يف أنّه إالّ 
 ابآلخرين؛ االستشهاد أو تقدمي الضماانت إىل يلجأ املستهلك، كأن إلقناع

 مرضية يقرر النتائج كانت فإذا التقييم، نتائج على عدم تبنيه اجلديد أو املنت ج تبين يعتمد التبين: مرحلة -5
حمدود أو جزئي، كما كان يف املراحل السابقة،  بشكل وليس ومنتظم، عملي بشكل املنت ج استخدام املستهلك

 النتائج غري مرضية. لذلك كانت إذا وعادة من عاداته الشرائية، والعكس صحيح جزء من خرباته ويصبح
 وسائل خالل إتباع من الشراء، وذلك عملية بعد لدى العميل ما القرار الشرائي اختاذ تعزيز إىل املسّوق حيتاج

 العميل. توجهات مع تتفق خمتلفة إسرتاتيجية
 :14التنويه له، أّن هناك عوامل عديدة تؤثر على قرار شراء املنت ج اجلديد، منها وما ينبغي

 ورضا بشكل أكرب منفعة له حيقق اجلديد فإذا أدرك املستهلك أبّن املنت ج حيققها للمستهلك:اّليت  املنفعة 
 شرائه؛ قرار ابختاذ يقوم سوف فإنّه املوجودة املنتجات مستوى من
 يقومون  سوف فإّّنم املستهلكني واملمارسات وخربات القيم مع يتالءم املنت ج كان فإذا املنَتج: مالئمة

 بشرائه؛
 واالستفادة استخدامه يف مشكلة املستهلك يواجه وال االستخدام سهل املنت ج كان فإذا االستخدام: سهولة 

 منه فإنّه سوف يقوم بشرائه وتبنيه بشكل أسهل وأسرع من ذلك األعقد واألصعب فهماً واستعمااًل؛ 
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 منتجات جديدة ميكن استخدامها على نطاق هناك التقسيم والتطبيق على نطاق حمدود: إمكانية 
ال ميكن تنفيذها بنفس الشاكلة، اّليت تبنيها أسرع من تلك  ومقارنة نتائجها مبا سبقها، ويكونحمدود، 

  فتبين الفرد لسماد كيماوي جديد أو صنف جديد من البذور أسرع ممّا هو يف تبين آلة حصاد جديدة؛
 كان املنت ج  إذا حيث احلاالت، هذه مثل دورًا يف املؤسسة وصورة مسعة تلعب الثقة: وانعدام اجملازفة

 االطمئنان من بنوع املستهلكني يشعر ذلك فإنّ  يف السوق بصورة جّيدة تتمّتع مؤسسة قبل من مقدم
 املنت ج؛ هذا لشراء والتقدم اجملازفة خيشون جيعلهم ال ممّا والثقة،

 :هذا لشراء  للمجازفة مستعدين غري املستهلكني جيعل فإّن ذلك مرتفعة األسعار كانت فإذا األسعار
الفتقادهم للمعلومات الكافية عنه ولعدم إمكانية تقييمه، وابلتايل فإّن عملية تبنيه تكون  املنت ج، وذلك

 أبطأ قياساً لغريه األقل سعراً؛ 
 ففي هذه احلالة سيالقي الفرد واجملتمع:  لدى القائمة واألفكار اخلربات مع اجلديد للمنَتج العام التوافق

 املنت ج املقّدم جناحاً أكثر وانتشاراً أوسع. 

  ى أساا وحدة اختاذ القرار:ى أساا وحدة اختاذ القرار:علعل  --33..22
 :15التمييز بني نوعني من القرارات حسب هذا املعيار، مها ميكن

 القرار الشرائي الفردي:   --33..22..11
 أي يقوم الفرد لوحده ابختاذ قرار الشراء لسلعة معّينة.

 اجلماعي:  الشرائي القرار  --33..22..22
العائلة واألصدقاء، : يف االشرتاك فيها، مثلمن األطراف الشرائية يتدخل عدد كبري  القرارات من النوع هذا يف

 ...إخل، وعادة ما ميتاز ابلتعقيد.

  الوالء:الوالء:ى أساا ى أساا علعل  --33..33
 :16حسب هذا املعيار ميكن التمييز بني األنواع التالية من القرارات الشرائية، هي

 والء واإلخالص يف الشراء: ال  --33..33..11
 يقوم هبا متخذ القرار خالل الزمن، وختص عالمة أو عّدة لة(منجرفة )معدّ  الوالء على أنّه استجابة يعرف

إجراء نفسي ملتخذ القرار. فهو يصبح على  ابالعتماد وهذا املوجودة، التجارية العالمات إمجايل بني من عالمات
 عالمة معّينة بذاهتا )أو عّدة عالمات( عند اإلحساس ابحلاجة.مربجماً بشكل اتم لشراء 

 ميكن تصنيف إجراءات الوالء يف ثالث جمموعات:
  إجراءات تتعّلق بعوامل سلوك الشراء السابق، وهي ما تتوافق مع مناذج النظرية السلوكية؛ 
  ؛تفسر استعدادات الفرد حنو عالمة مااّليت إجراءات تتعّلق بعوامل االجتاهات 
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  تستخدم جمموعة عوامل اإلجراءات السابقة )السلوك واالجتاهات معاً(.اّليت اإلجراءات املركبة 
تولد تفضيالت حمددة ملنت ج ما، ويتم ترمجة ذلك بسلوك  يالحظ أّن الوالء ينجم عن معايري نفسية هلذا

 حقيقي للفرد لتكرار الشراء من عالمة أو من حمل ما، والرغبة يف احملافظة على هذه العالقة ما أمكن. 
يلعبه هذا العامل يف اسرتاتيجيات التسويق ابلنسبة ملعظم السلع اّلذي أمهية دراسة الوالء يف الدور  تتجلى

االستهالكية، فهو يسمح بتحقيق مردودية حقيقية للمؤسسة. لذا جيب على رجل التسويق االهتمام بعامل الوالء 
 للعالمات واملنتجات وقناة التوزيع ...إخل.

 قرار الشراء احملرض أو املثار:   --33..33..22

النامجة عن الشراء، فهو يعكس ابلنتائج  الشراء احملرض أبنّه شراء تلقائي غري خمطط له، وبدون اهتمام يعترب
وعدم الصرب، وجتنب التعقيد، وتكون انمجة عن حمرض  امليوالت الفردية، مثل غياب التخطيط والتفكري، من العديد

 من البيئة اخلارجية للمستهلك. هلذا فإّن الشراء احملرض ميكن أن ميثل ما يلي:
 ة؛شراء التذكر ملوضوع منسي، ويكون الفرد حباجة إىل السلع 
 الشراء احملرض أبحد مثريات املتجر: جذب غالف السلعة، الرتويج ...إخل؛ 
 بسلعة معّينة بدون حتديد  ينجم عن التفكري املسبقاّلذي احملرض املخطط له بشكل مسبق، و  الشراء

 للعالمة التجارية، مثل: شراء جهاز هاتف نقال، آلة حاسبة، حقيبة يد ...إخل.

 كره أو القسري: قرار الشراء امل  --33..33..33

عادي وإفراط يف السلوك االستهالكي املتكرر، ويُعرّب عن مشكلة ابلنسبة  عبارة عن منوذج شراء غري وهو
قد ال يشرتي فقط للحصول على منفعة من السلعة، ولكن أيضًا من  للفرد املدفوع الستهالك، فاملشرتي املكره

لقسري يتم عادة للتخلص من توتر أو قلق ما، فهو يتم إذن أجل احلصول مع مكافأة من عملية الشراء. فالشراء ا
 بدون إرادة رشيدة للمستهلك، وحتت حاجة عاجلة، مثل شراء بعض أنواع اليانصيب.

 باحث عن التنويع والتغيّي:قرار الشراء ال  --33..33..44
  إىل ظهور منتجاتأدى اّلذي يف عوامل البيئة احمليطة والتطور النفسي والتكنولوجي  احلاصل للتطّور نتيجة

أصبحت غري قادرة على تلبية حاجات ورغبات  منتجات جديدة وحذف منتجات قدمية وتقدمي ومتنّوعة، كثرية
إىل إحداث تغرّي مستمر وعدم ثبات يف أعداد وأنواع  أدى هذا منها، كل املطلوب الرضا مستوى وحتقيق املستهلكني

سلوك املستهلك وقاده إىل البحث والتقصي والتنويع يف االختيار  يف وتغرّي  تطّور أحدث ما وهذا املطروحة، املنتجات
 هبدف حتقيق إشباع أفضل )وهذا ما يتعارض مع مبدأ الوالء يف الشراء لعالمة جتارية معّينة(. 

 تعود أهم أسباب هذا التنويع إىل:و 
 السوق، لذلك فإّّنم  يف املعروضة التجارية العالمات بني واضحة اختالفات لوجود املستهلكني إدراك

 مييلون إىل التحّول واالنتقال إىل عالمات جتارية أخرى؛
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 عدم  ليس بسبب التحّول وهذا جديد، شيء جتريب يف له، ورغبته املألوفة العالمات من والضجر امللل
 فقط؛ التنويع أجل من وإمّنا الرضا

  ّاجلماعات أي من أو هلا ينتمياّليت  اجملموعة تقليد إىل املستهلك سعي إىل يعود قد والتغيري التنويع إن 
 إليها؛ ينتمياّليت  املرجعية

 يضطر املستهلك إىل التحّول إىل عالمات جتارية أخرى لعدم توفر العالمة املعتادة؛ قد 
 يف األسعار املتجر أو لوجود اختالف يف املنتجات عرض تتعّلق أبسلوب ألسباب والتنويع التغيري أييت قد 

 من رجال البيع، وغريها من العوامل األخرى.بتأثر  أو
  تكون عليها؛ فإذااّليت اإلسرتاتيجية التسويقية املالئمة للمؤسسة، جند أّّنا ختتلف حسب احلالة  وخبصوص

 كانت: 
 على  السوق، فيجب عليها أن تقوي علادات الشلراء، وذلك من خالل االعتماد يف القائد هي املؤسسة

تذكريي  ابلتوريد املنتظم للسلعة، إبرازها على رفوف املتاجر، والقيام إبعالن القيام اإلحلالل، إستلراتيجية
 متكرر؛

 عليها أن تشجع التنويع والتغيري يف الشراء  فيجب، السوق إذا كانت هي الالحق أو التابع يف أّما
ّينات من خالل خصومات األسعار، منح هدااي، تقدمي الع على العروض اخلاصة، وذلك ابالعتماد

 اجملانية، واإلعالن املتكرر الدافع إىل تغيري عادات الشراء. 

  ::مستهلك أو مستخدم السلعةمستهلك أو مستخدم السلعةى أساا ى أساا علعل  --33..44
 :17ميكن التمييز بني نوعني من القرارات حسب هذا املعيار، مها

 قرار الشرائي االستهالكي )العائلي(: ال  --33..44..11
 استهالكية، وابلتايل فإّن اختاذ هذا النوع من القرارات يتممن هذا القرار هو إشباع حاجات ورغبات  اهلدف

  من خالل العالقات األسرية، ويتأثر بعوامل نفسية وبيئية وموقفية.
 الصناعي: القرار الشرائي   --33..44..22

 اإلداري حتقيق الربح، وابلتايل فإّن اختاذ هذا النوع من القرارات يتم يف إطار التنظيم هو القرار هذا من اهلدف
 ة عوامل، منها نوع الصناعة، حجم املشروع، طبيعة السلعة املشرتاة ...إخل.للمؤسسة، ويتأثر بعدّ 

 اجلدول التايل خصائص كل من القرار الشرائي االستهالكي )اخلاص ابملستهلك النهائي( والقرار ويوضح
 نهما: الشرائي الصناعي )اخلاص ابملستخدم الصناعي(، وأهم الفروق املوجودة بي
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 مقارنة بني خصائص القرار الشرائي االستهالكي والقرار الشرائي الصناعي: (03)جدول رقم 

 العناصر األساسية
 خصائص القرار الشرائي

 الصناعي االستهالكي
وع ـــــــــــــــــموض .1

 وكـــــــــــــــالسل
السلللللللللع واخلللللللللدمات السللللللللتهالكه الشخصللللللللي           شللللللللراء

 إشباع حاجة وحتقيق منفعة.أو العائلي هبدف 
شللراء السلللع واخلللدمات )كمللواد( لعملياتلله اإلنتاجيللة 

 هبدف اإلنتاج اجلديد وحتقيق األرابح.

رار ـــــــــــــــــــــــالق .2
 رفـــــــــوالتص

الشللللراء يف غالللللب األحيللللان سللللريع، ويُبللللىن علللللى  قللللرار
قليللللللة ملللللن مصلللللادر خمتلفلللللة، وتلللللؤثر عليللللله  معلوملللللات

 النفسية والعاطفية.العوامل 

قللللللرار الشللللللراء بطلللللليء، ويُبللللللىن علللللللى ختطلللللليط مسللللللبق 
ودراسلات مطّوللة ومعلومللات دقيقلة، والسللوك يكللون 

 اقتصادايً، ويقوم على أسس فنية. 

  ةـــاومـــــاملس .3
 راءــــيف الش

اّليت يتم الشراء عادة بدون مساومة ابستثناء احلاالت 
يكللون فيهللا موضللوع عمليللة الشللراء سلللع          أو 
خللدمات ذات قيمللة عاليلللة وأسللعارها مرتفعللة وحتتلللاج 

 معلومات كبرية، مثل: شراء السلع املعّمرة. 

يهتم املستهلك الصناعي جلداً ابلتسلهيالت التجاريلة  
كاخلصللم التجللاري واالئتمللان وابخلدمللة مللا بعللد البيللع 

شللللراء بعللللد إجللللراء وابألسللللعار املنافسللللة، لللللذلك يللللتم ال
 عمليات املساومة على السعر واخلدمة. 

ادر ــــــــــــــــــمص .4
 راءـــــــــــــــــــالش

تكلللون متعلللددة، حيلللث يلللتم الشلللراء يف كلللل ملللرة ملللن 
مصللادر خمتلفللة وحسللب الظللروف، وعمليللات الشللراء 
تكللللون كثللللرية، خاصللللة السلللللع ذات التسللللويق الواسللللع  

 واجملالت ...اخل.كاخلضر والفواكه والصحف 

عمليات الشراء كثرية، لكن ميكن أن يتم من  تكرار
املصادر، وذلك هبدف بناء عالقات جّيدة مع  نفس

على تسهيالت جتارية من قبلهم  وللحصول املوردين،
 أو ألّن املشرتايت حمصورة عند عدد من املوردين.

اّليت  اجلهات .5
 يف دـــــــــــتساع

 داد القرارـــإع

بنلللاءاً عللللى خربتللله ومعلوماتللله الشخصلللية، كملللا يتلللأثر 
 ابلعادات والتقاليد واجلماعة املرجعية. 

يف قلللرار الشلللراء علللدد كبلللري ملللن األشلللخاص،  يشلللارك
ما يتم ذلك بتشكيل جلان هلذه الغاية، وذللك  وغالباً 

 . تعّقد القرار الشرائيبسبب 
 ة.يشرتي بكميات كبري  يشرتي بكميات حمدودة. الشراء ةـكمي .6
 طلبه على املنتجات طلب مشتق. طلبه على املنتجات طلب مباشر. وع الطلبـــــن .7
 يتعامل مع عدد حمدود من املنتجات. يتعامل مع عدد ال ّنائي من املنتجات. سلعال ددــــع .8
 حتكمه إجراءات وقواعد للشراء. ال حتكمه قواعد وإجراءات للشراء. الشراء قواعد .9

ر ــــــــــــــــــالسع  .10
ة مع ــابملقارن
 ةـــــــــــــــــــاخلدم

السعر هو األهم ألّن موارده حملدودة، وابلتلايل قدراتله 
الشرائية حمدودة، وهذه املوارد تنفق ملرة واحدة وهتمل 

 اخلدمة الالحقة بعملية البيع يف الغالب.

لتأكيد على اخلدمة أكثر من السلعة، وعلى  يتم
ابلرغم من أّن  املشرتاة، السلعة وجودة التسليم مواعيد

 موارده غري حمدودة نسبياً والسعر يؤثر على التكلفة.

 رــــــــــــــالسعـ  .11

للحاجات الفردية، فإّن السعر ال يلعب دوراً ابلنسبة 
حامساً، لكن ابلنسبة للحاجات الكمالية فإّن السلعر 
مهلللم جلللداً ألّن ملللوارده حملللدودة. وعمليلللاً تلللزداد أمهيلللة 

 السعر كّلما ارتقينا بسلم احلاجات. 

يلعللللب السللللعر دوراً حامسللللاً يف حتديللللد تكلفللللة السلللللع 
افسللللللي يف واخلللللللدمات املنتجللللللة، وابلتللللللايل سللللللعرها التن

السلللوق، هللللذا يلجلللأ املسلللتهلك الصلللناعي إىل سياسلللة 
 التسويق املبنية على السعر األقل.

 ابالعتماد على:  املصدر:
 .99-98ص (، ص2006، )عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع، 1، طسلوك املستهلك: مدخل اإلعالننصر املنصور،  كاسر  -
 .419، ص2(، ج1998، )اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة، أساسيات التسويق عبد السالم أبو قحف، -
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تؤثر على سلوك املستهلك الشرائي وكيفية اختاذه اّليت ناك العديد من العوامل أّن ه وه إليه، االشارة ينبغي وما
 :18ميكن حصر هذه العوامل فيما يلي "Philip Kotler" قرار الشراء، وحسب األستاذ

 املؤثرات اخلارجية: -1
 وتتضمن املؤثرات:

 املنت ج، السعر، الرتويج، التوزيع؛ التسويقية: -أ
 ، سياسية، ثقافية.تكنولوجية(، الدخل املتاح، السعر، شروط الدفع ...إخلقتصادية )ا ة:ـــــــالبيئي -ب

 خصائص املستهلك: -2
 وتتضمن ما يلي:

 الثقافية الكلية، الثقافة الفرعية، الطبقة االجتماعية؛ العوامل الثقافية: -أ
 اجلماعات املرجعية، األسرة، األدوار واملكانة؛ العوامل االجتماعية: -ب
العمر ودورة احلياة، األحوال االقتصادية )الدخل(، املهنة، منط املعيشة، الشخصية  العوامل الشخصية: -ج

 واملفهوم الذايت؛
 اإلدراك، التعّلم، االجتاهات واملعتقدات؛ الدوافع، العوامل النفسية:  -د
 .العوامل املوقفية غّي املتوقعة -ه

 :إىلالعوامل من صنف هذه ناك كما أّن ه
 ؛لشخصيةدوافع، اإلدراك، التعّلم، االجتاهات وااجات، الاحل ن:وتتضمّ  :عوامل داخلية -1
األسرة، الطبقة االجتماعية، اجلماعات املرجعية، الثقافة، العوامل التسويقية  تضم:اّليت و  :عوامل خارجية -2

 والعوامل املوقفية.     
 هذه العوامل:املوايل  للخص الشكيو 

 العوامل املؤثرة على قرار شراء املستهلك: (04)ل رقم الشك

 
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  )القاهرة: والعشرين، احلادي القرن يف التسويق إسرتاتيجيات حسن، العزيز عبد أمني املصدر:

 .127 (، ص2001

 :ـــةـــــالثـقافيـ
 الثقافة األصلية 
 الثقافة الفرعية 
 البناء 
 االجتماعية الطبقة 

 :االجتماعيـة
  االنتماء إىل

 جمموعات
 األسرة 
  األدوار 

 :الشـخصـيـة
 العمر 
 منط احلياة 
 املرحلة  
 املهنة 

 االقتصادية الظروف  

 :النفسيــــــــة
 الدوافع 
 اإلدراك 
 االجتاهات 
 التعّلم 

 املستهلك
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  ::ثالثثالثالفصل الالفصل الهوامش هوامش 
 .75(، ص2006، )جدة: خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، 2، طالتسويق رعد عبد الكرمي حبيب، هند انصر الشدوخي، - 1
 .67(، ص2000التوزيع، و  امد للنشراحلدار ، )عمان: 1ط ،املفهوم احلديث إلدارة التسويق أي سعيد الديوه جي، - 2

3 - Eric Vernette, L’essentiel du Marketing, 2ème édition, (Paris : Éditions d'Organisations, 2001), P 102. 

 .115صمرجع سبق ذكره،  حممود جاسم الصميدعي، ردينة يوسف عثمان، - 4
 .98 -97ص صمرجع سبق ذكره، ، سلوك املستهلك: عوامل التأثري البيئية عيسى، بن عناي - 5
 .118مرجع سبق ذكره، ص حممود جاسم الصميدعي، ردينة يوسف عثمان، - 6
 .101مرجع سبق ذكره، ص، عوامل التأثري البيئيةسلوك املستهلك:  عناي بن عيسى، - 7
 .409(، ص2001الفنية،  اإلشعاع ومطبعة مكتبة )اإلسكندرية: ،معاصرة نظر وجهة التسويق: قحف، أبو السالمعبد  - 8
 .193ص(، 2000، )عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، أسس التسويقحممد أمني السيد علي،  - 9
 أنظر: - 01

 .28(، ص2000، )عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، تطوير املنتجات اجلديدة إبراهيم عبيدات،حممد  -
 .280-279ص (، ص1993، )اإلسكندرية: الدار اجلامعية مبادئ التسويق، حممد فريد الصحن -

 .121مرجع سبق ذكره، ص حممود جاسم الصميدعي، ردينة يوسف عثمان، - 11
 عرب التسوق "املخاطر املدركة وانعكاساهتا يف درجة تبين الزبون لتكنولوجياعلي عبد الرضا علي، شفيق إبراهيم حداد،  - 21

متغرّي معدل )دراسة ميدانية يف البيئة األردنية خلدمة التسّوق عرب االنرتنت("، متاح على:  اخلصائص الدميوغرافية االنرتنت:
]www.raheems.info/ima/43.doc[،  :6، ص10/02/2014اتريخ اإلطالع. 
 الذاتية: تكنولوجيا اخلدمة لتكنولوجيا األردين املستهلك تبين على املؤثرة "العوامل هاين حامد الضمور، علي العلوان، - 31

 .  413، ص2008، 2 ، ع35 ، مجاإلدارية العلوم جملة دراسات،اآليل"،  الصراف
 أنظر: - 41

 .122مرجع سبق ذكره، ص يوسف عثمان، حممود جاسم الصميدعي، ردينة -
اجلزائر: رسالة ماجستري غري منشورة، ) ،أثر السعر على قرار الشراء: دراسة حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال عامر، ملياء - 51

 .23(، ص2006 -2005 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، السنة اجلامعية:جامعة اجلزائر/  
 أنظر: - 61

 .175 -174ص (، ص2005، )عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 2، طمبادئ التسويق احملمود العمر،رضوان  -
 .120 -119ص مرجع سبق ذكره، ص حممود جاسم الصميدعي، ردينة يوسف عثمان، -

- Philip Kotler et al., Marketing Management, 11ème édition, OP.cit, P 225.  
 .130-129ص صمرجع سبق ذكره،  عبد العزيز حسن، أمني - 71
 أنظر: - 81

 .54مرجع سبق ذكره، ص الطاهر بن يعقوب، -
)الرايض: دار املريخ للنشر ، 1، طسرور علي إبراهيم سرور، ترمجة: أساسيات التسويق ،جاري ارمسرتونجو كوتلر   فيليب -

 .322 (، ص2007والتوزيع، 

http://maktaba.lagh-univ.dz/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=15317
http://maktaba.lagh-univ.dz/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=15317
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 :الفصل الرابع

 املؤثرة على قرار الشراء داخليةالعوامل ال

تعربِّّ اّليت املؤثرة على سلوك املستهلك وعلى قراره الشرائي، و النفسية تلك املتغرّيات  يف الداخلية العوامل تتمثل
 فرد، غري أّن طبيعة مكوانهتا ختتلف من فرد آلخر.عن خمتلف العناصر املكونة واملوجودة عند كل 

تتمثل يف احلاجات، الدوافع، اّليت املؤثرة على قرار شراء املستهلك، و  الداخلية العوامللفصل ا هذا تناولي
 اإلدراك، التعّلم، االجتاهات والشخصية. 

  ::اجاتاجاتاحلاحل  --44..11
احلديث، وهو مفتاح لبناء املؤسسة وحتقيق التعّرف على احلاجات اإلنسانية هو أساس مفهوم التسويق  إنّ 

يتطلب من املؤسسة بدل اجلهد للتعّرف على حاجات  وهذا تنافسية. تسويقية بيئة يف جيعلهااّليت و  الرحبية،
بل جيعل املستهلك أكثر إدراكًا حلاجاته، ويعرف رجل  احلاجة، خيلق ال التسويق فرجل املشبعة، املستهلك غري

 أساس قدرته على التعّرف على حاجات املستهلك وحماولة إشباعها.التسويق الناجح على 
. كما تعربِّّ احلاجة 1يشعر به الفرد من شيء ما ضروري له"اّلذي تعريف احلاجة على أّّنا: "النقص  وميكن

. 2بة"تشكل حالة عدم التوازن ما بني حالة الفرد الفعلية واحلالة املرغو اّليت "االفتقار إىل شيء مفيد، وهي  عن:
 .3وتعّرف أيضاً على أّّنا: "النقص واحلرمان النفسي من شيء ما ذا قيمة ومنفعة للمستهلك النهائي"

يف حالة اّليت والنقص لدى الفرد، و  ابحلرمان الشعور حاالت من حالة "كل أّّنا: على احلاجات كذلك وتعّرف
 .4وعدم الراحة"عدم إشباعهلا وتلبيتها تثيلر لديه نوعلللاً من الضيق والتوتلر 

 يتضح من التعاريف السابقة أّن:
 حاجات الفرد قليلة العدد، يف حني أّن رغباته يف إشباع هذه احلاجات وتلبية متطلباهتا ال حدود هلا؛ 
 ظهور السابقة، اخلربة أمهها: مناّليت و  العوامل، من للعديد نتيجة وذلك مستمر، تغرّي  يف احلاجات 

 حتدث لألفراد، وتفاعلهم مع اآلخرين؛اّليت منتجات جديدة يف األسواق، استجابة للمتغرّيات البيئية 
  احلاجات ال ميكن إشباعها كلياً ودفعة واحدة؛ 
 أمهية منها؛ أكثر تتوقف، فكّلما أشبع الفرد حاجة معّينة يتطلع إىل إشباع حاجة ال حلاجاته الفرد إشباع 
 حترك السلوك. اّليت  احلاجة غري املشبعة هي 

 :5وما جتدر اإلشارة إليه، هو أنّه ميكن التمييز بني نوعني أساسيني من احلاجات، مها
ال يستطيع اإلنسان أن يبقى على قيد احلياة اّليت وهي احلاجات  األساسية: أو الضرورية احلاجات -1

 ...إخل، ومعظم هذه احلاجات تتعّلقاحلاجة إىل الطعام، املاء، اهلواء، اللباس  يف وتتمثل إشباعها، دون
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 ابلنواحي الفسيولوجية، وهي متثل حاجات أّولية؛
قيد  على يظل أن وهي متثل انتج ما يتعلمه الفرد من البيئة احمليطة به، وميكن له احلاجات املكتسبة: -2

 احلاجاتلآلخرين واحلاجة لالحرتام والثقة ابلنفس؛ ومعظم هذه  احلاجة وتشمل إشباعها، بدون احلياة
 تتعلق ابلنواحي النفسية، وتعترب حاجات اثنوية.

اّليت انلت اهتماماً كبرياً هي "نظرية إبراهام ماسلو"، و اّليت أهم نظرايت علماء النفس حول احلاجات، و  ومن
 متفاوتةوافرتض أّن للفرد عّدة حاجات  الشراء. ورغبة معنّي  زمن يف احلاجة دوافع بني العالقة حتديد خالهلا من حاول

حيث األمهية، وهكذا ميكن ترتيبها على شكل هرمي، يف قاعدته أقوى احلاجات اإلنسانية األساسية؛ يسعى  من
الفرد إىل إشباع احلاجة األكثر أمهية يف نظره، وكّلما أشبعت حاجة معّينة، تطلع الفرد إىل إشباع حاجة أكثر أمهية 

 اإلنسانية،  كما هو موّضح يف الشكل املوايل:منها. وقد متّكن من تصميم هرم متدرج للحاجات 

 : هرم احلاجات لـ "ماسلو"(05)الشكل رقم 

 
36.  : Dalloz, 1994), P édition, (Paris ème, 2Comprendre le consommateurSource: Bernard Dubois,  

 :6"ماسلو"وفيما يلي شرح هلذه احلاجات املختلفة، وذلك وفقاً ألمهيتها وترتيبها حسب 
وتعترب حاجات فطرية. إّن إشباع  لإلنسان، واألساسية الضرورية احلاجات متثل وهي :احلاجات الفسيولوجية -1

احلاجات يعترب من األمور الفطرية األساسية من أجل استمرار وبقاء الفرد على قيد احلياة، وتكون هذه  هذه
الشراب، امللبس والنوم. فأّول ما يفكر فيه الفرد هو عامة جلميع األفراد، مثل احلاجة إىل الطعام،  احلاجات

إشباع هذه احلاجات، وبعد أن حيقق اإلشباع الالزم يقوم ابالنتقال إىل إشباع احلاجات األخرى حسب 
 األمهية؛

 يعتمد حتقيق هذه احلاجات على مقدار اإلشباع املتحقق من احلاجات :احلاجة إىل األمـــــــــــان واالستقـــــرار -2
اّليت فهو يسعى إىل العيش بسالم وإىل احلماية من احلوادث، وجتنب األضرار  للفرد، مهمة وهي الفسيولوجية،

تلحق به وأبسرته، وهي تُعترب كذلك من احلاجات األساسية والضرورية، حيث أّن شعور الفرد  أن ميكن
يؤثر على أدائه يف العمل وعلى روح هلذه احلاجة سيؤدي إىل اضطرابه فكراًي ونفسياً، ممّا  بعدم حتقيقه

 اإلبداع لديه الالزمة لتطور جمتمعه بشكل سليم؛
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 يف أن يكون حمبوابً  إّن اإلنسان اجتماعي بطبعه، يرغب :(احلاجة إىل احلب واالنتمــاء)احلاجات االجتمـــــاعية  -3
اّليت من اآلخرين ومقبواًل من قبل مجاعته من خالل االنتماء إىل األسرة واألصدقاء واجلماعات يف املنطقة 

 يقطن فيها أو يف جمال عمله وغريها، حيث يوفر له هذا االنتماء احلب واالستقرار؛
مكانة طّيبة ضمن هذه  بعد أن حيقق الفرد االنتماء، يسعى إىل إجياد :ـرــــرام والتقديــــاحلاجة إىل االحت -4

ينتمي إليها يف أسرته وبني أصدقائه، وأن حيظى ابالحرتام والتقدير من طرفهم، ممّا يعزز ثقته اّليت  اجلماعات
 بنفسه، وحيِّسه ابألمان؛

وميوله واستعداده  وكفاءاته وقدراته يتناسباّلذي يسعى الفرد إىل الوصول للموقع  :الذات حتقيق إىل احلاجة -5
 يستطيع أن ميارس فيه ختصصه وهوايته مبا يُظهر قدراته وكفاءته.اّلذي 
لل "ماسلو" أداة مفيدة لفهم سلوك املستهلك وقابليته لتبين املنتجات، وهذا ما يساعد  احلاجات منوذج ويعترب

لتحقيق الرضا يف غالبًا ما تقدم يف السوق اّليت بناء اإلسرتاتيجية املناسبة، وخاصة ابلنسبة ملنتجات املستهلك  يف
خمتلفة للحاجات داخل اهلرم، فيشرتي الفرد الطعام واملالبس إلرضاء حاجاته الفسيولوجية، ويشرتي  مستوايت

إلرضاء حاجاته األمنية، ويسجل يف إحدى النوادي أو اجلمعيات الرايضية أو الثقافية إلشباع  التأمني بوليصة
 مثل اجملوهرات والسيارات الفخمة فتشرتى لتحقيق احلاجات الذاتية.حاجاته االجتماعية، أّما املنتجات الفاخرة، 

تقدم إطارًا مفيدًا وشاماًل لرجال التسويق من أجل تطوير  من العرض السابق، أّن "نظرية ماسلو" ويتضح
 ا يلي:الربامج الرتوجيية مبا يتناسب مع املنتجات املختلفة. وميكن لرجل التسويق أن يتبىن هذا النموذج لتحقيق م

 تشبع هذه اّليت املنتجات  تقدمي من ذلك بعد وميكنه املستهلك، يريدها اّليت احلاجات اكتشاف
 احلاجات، وابلتايل التقليل من حّدة التوتر لديه؛

  استخدامها كأساس لتقسيم السوق، وابلتايل إعداد وتوجيه الربامج التسويقية املناسبة، خاصة إذا علمنا
 أن يشبع الكثري من احلاجات دفعة واحدة؛أّن منت جاً ما ميكن 

 .ميكن عن طريق هذا النموذج حتقيق مكانة للمنت ج يف السوق 
ملن أمهيلة "نظريلة ماسللو" لفهلم تلدرج قلوة اللدوافع عنلد األفلراد، إالّ أّّنلا ال ختلُل ملن بعلض االنتقلادات،  ابلرغم

 :7نذكر منها ما يلي
 إاّل أننا نالحظ أّن هناك تداخاًل يف إشباع احلاجات لدى النظرية ترتيبًا وتدرجًا للحاجات،  تفرتض

 األفراد، حبيث يتم إشباع أكثر من حاجة يف نفس الوقت، كما أّن األفراد خيتلفون يف ترتيب حاجاهتم؛
 ر قد مزيد من إشباع حلاجة معّينة ابلرغم من إشباعها ابلفعل، وهذا خالف ملا  على األشخاص بعض ُيصِّّ

 نّه لالنتقال إىل إشباع حاجات أعلى يكفي إشباع احلاجات يف املستوى األدىن؛تفرتضه النظرية أب
 حتدد النظرية نسبة اإلشباع املطلوبة لالنتقال إىل احلاجة األعلى منها مباشرة، فقد يرى البعض أنّه  مل

لالنتقال إىل حاجات األمان، بينما يرى البعض اآلخر  %50الفسيولوجية بدرجة  احلاجات إشباع يكفي
 أّن هذه النسبة غري كافية.
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  ::دوافعدوافعالال  --44..22
أّّنلا: "عواملل داخليلة للدى  عللى تعلّرف . كملا8ميكن تعريف الدوافع على أّّنا: القلوة احملركلة ألداء فعلل معلنّي"

اع لللللللديه اإلشبلق لللللحيقلللالّلللذي و للى النحللللن عللللمعيّلللوك لاج سللللله إىل انتهللللؤدي بلللله، وتللللن تصرفاتللللق بيلللله وتنسللللتوجللل ردلالفللل
 .9املطلوب"

إىل الفعل، وقد تكون نفسية أو اجتماعية، شعورية أو ال شعورية،  تدفعنااّليت أيضًا أبّّنا: "احلوافز  وتعّرف
مكتسبة، وكمستهلكني ما يثريان إلشباع الرغبات واحلاجات ليس دافع واحد بل جمموعة من  أو أساسية

. وبعبارة أخرى، هي: "طاقة كامنة داخل الفرد تدفعه ليسلك سلوكاً معّيناً من أجل هدف معنّي، وهذه 01وافع"الد
 .11نتج حالة من التوتر نتيجة لظهور حاجات غري مشّبعة"الطاقة تُ 

 يستنتج من التعاريف السابقة اخلصائص التالية للدوافع:
 وحتدد قوته؛منشئة للسلوك، ولكّنها توجهه  ليست الدوافع 
  تقود السلوك انحية احلوافز املشبعة؛اّليت تولد الدوافع، و اّليت احلاجات هي 
 يتعّرض هلا األفراد مع احلاجات الكامنة لديهم، اّليت املنبهات  تالقي نتيجة الدافعة أو احملركة القوة تتوّلد

كافة احملاوالت اهلادفة إىل بغرض تدفعهم إىل إجراء  اّليت تؤدي إىل حاالت من التوتر والقلق، و اّليت و 
 إشباع هذه احلاجات؛

  الللدوافع ال ميكللن مالحظتهللا مباشللرة، وإمّنللا ميكللن االسللتدالل علللى وجودهللا مبالحظللة السلللوك الظللاهر
للفرد، فهي عبلارة علن هيكلل متلداخل يعلرف عللى أسلاس اشلرتاكات سلابقة وسللوك الحلق ميكلن ملن 

 خالله االستدالل على نوعية الدوافع.
 ويوضح الشكل املوايل منوذج لعملية الدوافع:

 وذج لعملية الدوافعمن: (06)الشكل رقم 
 

 

 
 

 
 
 
 

 .107 (، ص2006والتوزيع، امد للنشر احل، )عمان: دار 1، طاملستهلك: مدخل اإلعالنسلوك املصدر: كاسر نصر املنصور، 

إدراكية عملية  
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 حافز
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هي إاّل حاجات تولد توتر، وهذا يؤدي إىل دفع الفرد إىل سلوك  ما الدوافع أنّ  أعاله، الشكل من يتضح
أو القيام بتصرف معنّي بغرض إشباع حاجاته والتقليل من التوتر. ومن مث فعلى رجل التسويق أن يقوموا  معنّي 

 توصل املستهلك إىل اختاذ قرار شراء معنّي.اّليت بدراسة وتفهم الدوافع 

 حمددات الدوافع:   --44..22..11
 :21إّن أهم حمددات الدوافع ميكن إجيازها فيما يلي

 حيرك السلوك، وابلتايل فإّن حالة عدم التوازن اّلذي أّن الدوافع هي احملرك  ابعتبار السلوك: حتفيز وتنشيط
 واحلاجة إىل شيء ما تدفعه إىل تبين سلوٍك معنّيٍ؛

 :توجه سلوك الفرد أو املستهلك ابجتاه غرض أو هدف معنّي وحمدد، على سبيل  الدوافع إنّ  توجيه السلوك
إلشباع حاجته  الطعام عن ابلتفتيش السلوك يوجه الدافع هذا فإنّ  وابلتايل له، دفعاً  يكون للطعام احلاجة املثال

  منه؛          
 :الدوافع هتيأ السلوك ابجتاه فعل ما يسلكه الفرد إذا ما توفرت الظروف املالئمة لذلك؛ أي أنّ  هتيأ السلوك 
 :يتالءم مع هذه الدوافع؛   اّلذي أي أّن الدوافع حترك السلوك ابالجتاه  حمرك السلوك 
 :أي أّن الدوافع تساعد على تثبيت وتدعيم سلوك الفرد.  تدعيم السلوك 

 صنيف الدوافع: ت  --44..22..22
للسلوك، فمعرفة الدوافع  األساسي احملرك ابعتبارها الرتويج يف الدوافع مفهوم من االستفادة التسويق لرجل ميكن

رسالته الرتوجيية هبدف توجيه سلوكياهتم، وهذا  يف رجل التسويق من الرتكيز عليها مُتكِّن للشراء املستهلكني حتّفزاّليت 
 :31ميكن إبراز أمهها فيما يلياّليت ال يتحقق إالّ من اإلملام بتصنيفات الدوافع، و 

 الدوافع األّولية والدوافع الثانوية:   -1
حاجاته الفسيولوجية، كاحلاجة للطعام والشراب حترك الفرد ابجتاه إشباع اّليت تلك القوى  األّولية الدوافع متثل

حترك الفلرد ابجتلاه إشبلاع حاجات حتقيلق األمان، احلاجات اّليت ، فهي القلوى الدوافـع الثانويـة...إخل. أّما  واللباس
واحملبة،  االجتماعيلة، احلاجة إىل االحرتام وحاجات حتقيق الذات كشراء سيللارة فاخللرة، احلاجة إىل الصدقات والود

 حجز قاعة حلفلة ما، شراء عطر ممّيز، ...إخل. 
 والدوافع العقالنية:   الدوافع العاطفية -2

قيام املستهلك ابلشراء ألسباب ترتبط ابلنواحي الشكلية أو املظهرية املوجودة ابلسلعة،  العاطفية الدوافع تعين
وقد ترتبط تلك األسباب ابملركز االجتماعي للفرد أو بدواعي التفاخر والتباهي والتمّيز على اآلخرين. مبعىن آخر، 

اء )دون تقييم موضوعي(، يف حني قد يكون فيها حظ املنطق ضئياًل عند إمتام عملية الشر اّليت هي تلك الدوافع 
البشرية املعروفة كبرياً؛ وهذه الغرائز، مثل: اخلوف، حب التمّيز، التفاخر، تقليد بعض اجلماعات  الغرائز حظ يكون

 املرجعية، التسلية. 
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ل لة قبلة ابلسلعلاملتعّلقل لع العواملة مجيلام املستهلك بدراسلعن قي أو الرشيــدةة ـــع العقالنيـالدوافتعربِّّ  البينم
أي القيام ابملفاضلة بني البدائل على أساس موضوعي، وتفكري منطقي بشكل حيقق له الرضا واإلشباع  شرائها،

يف ضوء احتياجاته هلا، ودخله املتاح للتصرف وإمكانية السلعة يف مقابلة احتياجاته، ومن أمثلتها:  وذلك املطلوب،
وفر قطع الغيار، الكفاءة، درجة االعتماد، طول مدة االستعمال، اجلودة، وفرات املتانة، سهولة االستخدام، ت
 االستخدام، األمان، ...إخل. 

 الدوافع االنتقائية، دوافع التمّلك والتعامل:   -3
تدفع الفرد إىل شراء عالمة جتارية معّينة دون أخرى، ويتطّلب ذلك اّليت القوى  تلك االنتقائية الدوافعلب يقصد

النواحي. فإذا أراد شراء سيارة، فإنّه يفاضل بني  من العديد حيث من واملعروفة املختلفة العالمات بني مقارانت إجراء
السيارات املعروضة من حيث اجلودة، األسعار، الشهلرة، خدمات ما بعد البيع، مدى توفر قطلع الغيار، اللون  أنواع

يرغب اّلذي ملية االختيار أو االنتقاء تكون على أساس الصنف وغريها، لذلك تعترب هذه الدوافع عقالنية، وأّن ع
 وقد يكون هذا الصنف مرتبط خبصائص معّينة. بشرائه،

 لديهم يف حتديد السلوك، وذلك ألّن مجيع األفراد وبشكل طبيعي أساسّياً  دوراً  تلعب فهي ،التمّلك دوافع أّما
ابختالف الفئات العمرية، اجلنس، الدخل، املهنة،  الدوافع هذهواحلصول على املنتجات، وختتلف  التمّلك يف الرغبة

 يتناسب وطبيعة الفرد.اّلذي واملستوى الثقايف، ...إخل. وتلعب هذه العوامل دوراً مهماً يف امتالك املنت ج 
من  تؤدي ابملستهلك إىل تفضيل املستهلك التعامل والشراءاّليت متثل تلك الدوافع  دوافع التعاملحني أّن  يف

سوف خيتارها، ينتقل تلقائيًا إىل مرحلة اّليت معنّي دون املتاجر األخرى، فبعد أن يقرر املستهلك العالمة  متجر
 يتعامل معه أو يفضل التعامل معه؛ وهواّلذي املتجر أو السوق  الفرد فيختار املنت ج، هذا على حصوله مصدر حتديد

على أساس عّدة اعتبارات، أمهها: موقع املتجر وتنظيمه، األسعار لبدل جهد أكرب يف سبيل الوصول إليه  مستعد
سرعة أداء اخلدمة، تعدد العالمات التجارية املتوفرة يف املتجر، طريقة التعامل، تسهيالت الدفع، شخصية  املناسبة،

 صاحب احملل وعالقته ابملستهلكني، ثقة املستهلك ابملتجر، ...إخل.  
 ة والدوافع النزوية:  الدوافع املكتسبة، الغريزي -4

 لدى الفرد من خالل انتماءه إىل األسرة، اجملموعة، األصدقاء، النادي، ...إخل، وهي املكتسبة الدوافع تتوَّلد

قبل  من وحترك لدى الفرد مند الوالدة، ، فتكونالدوافع الغريزيةغري الفسيولوجية. بينما  احلاجات قبل من حترك
 احلاجات الفسيولوجية.

تقع حتت أتثري اّليت فتلعب الدور األساسي يف اختاذ القرارات السريعة وغري املدروسة، و  ،الدوافع النزوية أّما
 نفسي معنّي، وعند زوال هذا التأثري فإّن الفرد يعود ملراجعة قراره، وقد جيد أبّن هذا القرار كان غري صائب.

تعللددة واملتغللرّية، والقيللام بكشللف أهللم الللدوافع يتطلّللب مللن رجللل التسللويق فهللم حاجللات املسللتهلك امل ميللدانياً،
ملللن خالهللللا حتلللدث االسلللتجاابت الّللليت وذللللك بغلللرض تصلللميم االسلللرتاتيجيات التسلللويقية الفّعاللللة، و  لسللللوكه، احملركلللة

 السلوكية املرغوبة.
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  ::دراكدراكاإلاإل  --44..33
يتلقى عن طريق اّلذي ...إخل(، و يعطيها الفرد ملنبه معنّي )رسائل، عالمات اّليت يعّرف اإلدراك أبنّه: "الرتمجة 

 . 14احلواس اخلمس"
يقوم هبا الفرد يف اختيار وتنظيم وتفسري مدخالته من املعلومات اّليت كما يُعّرف اإلدراك على أنّه: "العملية 

سريها . ويعّرف أيضًا أبنّه: "ميثل عملية استقبال املؤثرات اخلارجية وتف51الصورة الشاملة لعامله احمليط به" لتحديد
 .61لرتمجتها إىل سلوك"

أيضًا أبنّه: "اإلحساس ابلشيء املدرك مّث إعطائه معناه أو مغزاه أو داللته أو معرفة وظيفته، ولذلك  ويعّرف
 . 17فهو عملية من العمليات العقلية العليا، كالتفكري والتذكر والتعّلم والتحليل والتصور واالستدالل"

 ما يلي: من خالل هذه التعاريف يتضح لنا
 ابعتبار أّن اعتقادات الشخص وأفكاره وانطباعاته  آلخر، شخص من ما لشيء ابلنسبة اإلدراك خيتلف

 تنبع من خلفيته وخرباته املاضية مع الشيء ذاته؛
 يكون لبعض األشخاص انطباعات غري واضحة  فقد وتعقيده، وضوحه درجة حيث من اإلدراك خيتلف

 أكثر وضوحا لشيء آخر. لشيء معنّي، وتكون هلم انطباعات
ميكن متثيل العملية اإلدراكية من منظور نظامي من مدخالت، تتمثل يف استقبال وما جتدر اإلشارة إليه، أنّه 

يرغبها شخصياً اّليت املستهلك للمؤثرات اخلارجية، حيث يقوم مبعاجلتها وحتليلها وتفسريها حسب الطريقة  وانتقاء
 شيء يؤثر فيه، وهذا األخري ميثل خمرجات حتدد سلوك هذا املستهلك. حتدد كلاّليت يف تكوين الصورة 

 ميكن توضيح عملية اإلدراك من خالل الشكل التايل:عليه، و 

 عملية اإلدراك: (07)الشكل رقم 

 
 .86 ص ،2ج (،2003 اجلامعية، املطبوعات ديوان اجلزائر: ) ،النفسية التأثري عوامل املستهلك: سلوك عيسى، بن عناي املصدر:

 راحل اإلدراك:م  --44..33..11

 :18ة خطوات، وذلك على النحو التايلعملية اإلدراك بعدّ  متر
 اإلحساا ابملثّيات احمليطة:  -1

يتعرض الفرد ملثريات عديدة من حوله فإنّه يستخدم واحدة أو أكثر من حواسه اخلمس، مثل: البصر  فحني
واللمس والسمع والشم والتذوق. ويلعب اجلهاز العصيب املركزي لإلنسان دورًا رئيسيًا يف عملية حتويل املعلومات 

اختيار احلواس 
 للمثيلللر

 

إدراك، تنظيم،  املثيللرات
 وتفسري املثريات

السلوك 
 )االستجابة(
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إدراكها. وميكن أن تنقطع هذه العملية يف حالة ما إذا مل يكن املستهلك مهتماً من احلواس إىل املخ لكي يستطيع 
 ابملعلومة.

 االنتباه: -2
املثريات بشكل ال ّنائي من حولنا، فالشخص الذائع البصر قد تكون عينه مفتوحة )لكّنه ال يرى  تتوافر

 ينبهها لكي تستقبل هذه املثريات.شيئاً(، فإذا أراد الفرد أن يتلقى ما حوله من مثريات فهو يوجه حواسه و 
 االختيار:  -3

ال نلتقط كل ما هو حولنا من مثريات، وإمّنا نوجه حواسنا اللتقاط جزء حمدود منها،  القول أبننا ميكن هنا
 هتمنا، وهكذا ندرك فقط ما يهمنا من مثريات.اّليت وعادة ما نقوم ابختيار تلك املثريات 

 التنظيم: -4
   الفرد بوضع املثريات يف وحدات مستقلة ابرزة، سواًء كان ذلك على سبيل التشابهبذلك أن يقوم  يقصد

 أو التقارب أو التكامل لكي تقدم معىن حمدداً.
 التفسّي: -5

قيام الفرد ابختيار املثريات وتنظيمها يقوم بتأويل هذه املدركات إىل معاين، فنحن نسمع أصوااتً ونعطيها  بعد
أشياء فنعرفها، ونشم أشياًء أخرى فنستدل عليها، وذلك ابالعتماد على خربتنا الشخصية. أيدينا على  ومتر معاين،

ومن الضروري على رجل التسويق يف هذه املرحلة أن يتأّكد من أّن هذه املثريات متت بطريقة مناسبة، ووجهت 
 للمستهلك املناسب، وُحّللت ابلشكل املناسب من قبل هذا املستهلك.

 السلوك: -6
املثريات حوله وإعطائها مدلوالت وتفسريات، تساعد على توجيه سلوكه يف اجتاه  ملعاين الفرد شافاكت إنّ 

فالشخص العابس رمبا يريد أن تسري عنه، والشخص املبتسم قد يرغب يف أن تشاركه اللحظة السعيدة،  معنّي،
 والشخص املتعب قد يرجوا أن هتيئ له قدراً من الراحة. 

 املؤثرة يف اإلدراك:عوامل ال  --44..33..22

جزئيًا على السلوك اإلنساين، إاّل أّن أتثريه هام، وابلتايل التعّرف على  من أّن اإلدراك يؤثر أتثرياً  ابلرغم
املؤثرة يف تكوينه يساعد رجل التسويق على معرفة السلوك الشرائي للمستهلك يف املستقبل والتحّكم أكثر  العوامل

تؤثر يف عملية اإلدراك، وفيما يلي عرض خمتصر لتلك اجملموعات اّليت وعات العوامل جمم من عدد وهناك إدراكه. يف
 :19من العوامل

 جمموعة العوامل املتعلقة ابملثّي: -1
تؤثر على مقدرة الفرد على إدراك ذلك املثري؛ وتتوّقف زايدة احتمال إدراك الفرد اّليت جمموعة العوامل  وهي

 ما يلي:للمثري على بعض العوامل، أمهها 
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إىل مالحظة املثريات غري املألوفة حلواسه، فالصوت املرتفع مثاًل بني األصوات اخلافتة  الفرد مييل :شدة املثّي -أ
وكذلك الضوء الساطع مثاًل بني األضواء الباهتة يساعد على زايدة قدرة الفرد  املستمع؛ ذهن يف متمّيزاً  يبقى

أحياانً بتغيري شدة الصوت أثناء بث الرسائل اإلعالنية هبدف لفت اإلدراكية له. وتقوم احملطات التلفزيونية 
              انتباه املشاهدين؛

يتأثر إدراك الفرد بضخامة وكرب حجم املثري، فمثاًل جند أّن رجال الصحافة يربزون احلوادث  :م املثّيحج  -ب
والعكس صحيح. ويستطيع اإلعالن أن يلعب  وبسهولة، بسرعة إدراكها يتم حّّت  متمّيزة كبرية بعناوين اهلامة
هامًا يف عملية اإلدراك عند إبرازه للخصائص املمّيزة للسلعة كجودة وسعر العالمة، وذلك إبعطائها  دوراً 

 حجماً كبرياً مقارنة ببقية األجزاء األخرى لنفس اإلعالن حّّت تشد انتباه املستهلكني إليهما؛
فت انتباه وإدراك الفرد أكثر بكثري من املثري الثابت؛ وهلذا نرى أّن رجال حركة املثري تل إنّ  :حركة املثّي  -ج

املستهلكني.  انتباه جذب هبدف اإلعالانت يف املتحركة والرسوم الواضحة األضواء أحياانً  يستخدمون التسويق
 فالعاصمة لندن يف الليل تعترب مثااًل عن اإلعالانت املتحركة؛

تكرار املثري عّدة مرات خالل فرتة زمنية حمددة. فمثاًل، يؤدي تكرار نشر نفس ويُقصد به  :تكرار املثّي -د
 إىل استحواذ انتباه املستهلكني أكثر ممّا لو مّت نشره مرة واحدة فقط؛ اإلعالن

يظهر فيه؛ فمن املنطقي أنّه كّلما كانت هناك اختالفات واضحة اّلذي املثري واحمليط  بني الفرق وهو :التباين  -ه
يدخل ألّول مرة إىل مقهى تشد اّلذي بني املثري والبيئة احمليطة كان ذلك مدعاة جلذب االنتباه، فالشخص 

الصاخبة، ويظهر رد الفعل هذا نتيجة التباين بني املثري ) وهو الضجيج( وهدوء البيئة  املوسيقى انتباهه
 اعتاد عليها.اّليت يطة احمل

كّونه هذا األخري مع خمتلف املثريات حّّت يضمن اّلذي  أتقلم املستهلك  مستوى حيدد أن التسويق رجل وعلى
ومن مّث حتقيق إدراكه هلا. وقد يصبح املثري ملفتاً لالنتباه إذا ابتعد عن مستوى التأقلم سواًء ابلسلب  انتباهه، جذب

 أو ابإلجياب.
حول فعالية الرسائل اإلعالنية  دراسة نتائج أظهرت وقد التباين، خللق األلوان أحياانً  التسويق رجال ويستعمل

تباع أبسعار منخفضة يف حمالت التجزئة لواًن للرسالة ابألسود اّليت الصحف، أنّه لو أضيف للسلع  ابأللوان يف
 .%41واألبيض ألدى ذلك إىل زايدة املبيعات حبوايل 

اّلذي لنني مؤخرًا ابستعمال اللغات األجنبية يف رسائلهم اإلعالنية كوسيلة خللق التباين بدأ بعض املع وقد
يسمح هلم جبذب انتباه املستهلك، حيث بّينت الدراسات التجريبية حول هذا املوضوع، أّن استعمال لغة أجنبية 

  ليب على االجتاهات، التعّرفيف إعالن حملي تساعد على زايدة حقيقية يف لفت النظر بدون أن يكون هلا أثر س
 أو إعادة التفكري.
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 جمموعة العوامل املتعلقة ابلفرد: -2
حيملها الفرد، حيث ختتلف هذه اخلصائص من فرد آلخر، اّليت وتتضّمن جمموعة اخلصائص أو الصفات 

العوامل وحتدد هذه العوامل مدى استيعاب وإدراك الفرد لكل ما يدور من حوله من مثريات خارجية. وأهم هذه 
 ما يلي:

حيث تؤثر الدوافع املوجودة لدى الفرد يف عملية اإلدراك، فاملستهلك أكثر مياًل إلدراك وتفهم ما  :الدوافع -أ
ينقصه يف حياته من تلك احلاجات املشبعة لديه؛ ومن مّث فعلى رجل التسويق أن يقوم بدراسة دوافع 

تباهه. وتؤثر احلاجات غري املشّبعة يف دوافع الشراء وحاجات املستهلك إذا أراد أن يعرف ما يلفت ان
يواجهها يف حياته اليومية. فعلى سبيل املثال، يكون اّليت الفرد، وابلتايل حتدد ما يدركه من بني املثريات 

 اإلعالن عن سلعة غذائية أكثر فعالية إذا بث قبل تناول العشاء بقليل ممّا لو بث بعده مباشرة؛
 ،إىل مدى قدرة الفرد على االستجابة بطريقة معّينة ملثري حمدد من حوله الذهنية الةاحل تشري :احلالة الذهنية -ب

دوراً أساسياً فيما يدركه الفرد. فمثاًل، ميكن لألم اجلالسة يف غرفة صاخبة أن يشد انتباهها بكاء  يلعب فهو
 طفلها أكثر من غريها من األشخاص املوجودين معها يف نفس الغرفة؛

تدور حوله. اّليت تساعد اخلربات واملعارف املكتسبة الفرد على توسيع إمكاانته يف إدراك املثريات  :اخلربة  -ج
بشراء سلعة معّينة وحققت له اإلشباع املطلوب، فإّن هذه اخلربة اإلجيابية ستساعده  قاماّلذي  فالشخص

 ؛يف تكرار شراء نفس السلعة مستقبالً 
اّليت يقصد ابلدور االجتماعي لفرد ما تلك اجملموعة من األنشطة والتصرفات  :واملكانة االجتماعية الدور -د

يتوقع األفراد احمليطون به القيام هبا. فكل واحد منا يقوم أو يتبىن أدوارًا خمتلفة يف مناسبات متنوعة؛ فأي 
تاذاً، ...إخل. وكل منا قد يكون يف البيت أخاً أو أابً، ويف املؤسسة موظفاً، ويف اجلامعة طالباً أو أس شخص

يؤثر أتثرياً خاصاً على اإلدراك. فمثاًل، قد يفضل الطالب الشعر الطويل، ولكّنه عندما  األدوار هذه من دور
 يتخرج من اجلامعة ويباشر عمله كمدير يف مؤسسة سيغرّي إدراكه حنو الشعر الطويل.

فإدراكات الفرد للمثريات  .هي عامل آخر يؤثر على األدوار، وابلتايل على اإلدراك االجتماعيةواملكانة 
املنزل، فما يراه البعض  وأتثيث اللباس اختيار يف بوضوح ذلك ويظهر االجتماعية، للمكانة وفقاً  ختتلف

 ؛مجيالً وحديثاً قد يدركه البعض اآلخر متقادماً وسوقياً 
يقصد ابلذكاء قدرة الفكر على حل املشاكل اجلديدة؛ فهو ال يكون إالّ عندما  :)الذكاء( الذهنية القدرات  -ه

صعوابت يتوّجب على الفرد التغّلب عليها دون اللجوء إىل العادات املكتسبة. فالشخص الذكي  توجد
يكون أقدر على التكّيف مع الوضعيات اجلديدة، وابلتايل أقدر على امتالك قدرات إدراكية أكثر من 

 األقل ذكاًء. الشخص 
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 جمموعة العوامل املتعلقة ابلبيئة االجتماعية: -3
تؤثر العوامل االجتماعية كاألسرة واجلماعات املرجعية يف سلوك املستهلك، وابلتايل يف جذب انتباهه إىل 

وهبا تتكّون اجتاهاته يرتىب فيها الفرد، وفيها اّليت تعترب الوحدة االجتماعية األوىل اّليت  األسرة وتؤثر به. احمليطة املثريات
للمثريات اخلارجية. وإضافة إىل ذلك، تؤثر اجلماعات  الفرد إدراك درجة يف كثرياً  وسلوكه، شخصيته وتتشكل ودوافعه

املرجعية كاألصدقاء والزمالء يف العمل، وما إىل ذلك يف أداء الفرد ومعتقداته وطموحاته، وتلعب دورًا هامًا يف 
 ينتمي إليها.اّليت تتماشى مع إدراك اجلماعة املرجعية اّليت ابلطريقة  األشياء إدراك الفرد اولحي وعليه، إدراكاته. حتديد

  ::تعّلمتعّلمالال  --44..44
كما يعّرف  .20احلاصلة لسلوك الفرد نتيجة جتاربه السابقة" التعديالت "تلك أنّه: على التعّلم تعريف ميكن

سلوك الفرد نتيجة املران واخلربات السابقة والتكرار، وليس كونه حتدث يف اّليت أبنّه: "عبارة عن التغرّيات املرتاكمة 
 .21انعكاساً للعوامل الوراثية أو عوامل مؤقتة مير هبا اإلنسان"

املكتسبة بتكرار التجربة وغري ذلك مبا يؤثر على السلوك  اخلربات طريق عن املعرفة "تراكم أبنّه: كذلك ويعّرف
وك للاط السلللل أو تغيري يف أمنليتم بواسطتها تعدياّليت راءات لة اإلجلرى: "كافلة أخار ل. أي بعب22التغيري" اهللللاجت

 . 23احلالية"
واملهارات العلمية من خالل التدريب  املعرفة يف التحسن لتحقيق واجلسماين العقلي النشاط "ذلك أيضاً: ويعين

 .24ومهارات جديدة"والتمّرن مبا حيقق تعديل خربات سابقة أو اكتساب خربات ومعارف 
وجهلة النظلر التسويقيلة، ميكلن تعريلف التعّلم أبنّه: "كافلة اإلجراءات والعمليلات املستملرة واملنتظملة،  ومن

حيتاجوّنا عند شراء ما هو مطروح من اّليت وغري املقصودة، إلعطاء أو إكساب األفراد املعرفة واملعلومات  املقصودة
مات. ابإلضافة إىل تعديل أفكارهم، معتقداهتم، مواقفهم وأمناطهم السلوكية حنو هذا مفاهيم، سلع أو خد أفكار،

 .25الشيء أو ذاك"
أن نستنتج أّن التعّلم يتم من خالل مراحل أو عمليات، وأنّه يتصف ابالستمرار  ميكن السابقة، التعاريف من

خالل التفكري واملالحظة واخلربة املباشرة وغري  أنّه قد يكون مقصودًا أو عرضياً، وأنّه قد حيدث من والتغرّي، كما
النمو والنضج أو احلاالت  أو الغريزية االستجاابت سببهااّليت  السلوكية التغرّيات اعتبار ميكن وال املباشرة،

 الفسيولوجية املؤقتة، مثل اجلوع والعطش على أّّنا تعّلم. 

 خصائص التعّلم:  --44..44..11
 : 26أهم خصائص التعّلم ما يلي من
 ال يكون ابلضرورة أن يكون ابجتاه اّلذي التعّلم تغيريًا يف السلوك )أاّيً كان اجتاه هذا التغيري(، و  يتضّمن

قد يعتقد البعض، فاالجتاه اآلخر للسلوك ال يزال احتمااًل قائماً. مبعىن آخر، أّن الفرد قد  حتسينه كما
 العادات احلسنة والعادات السيئة على حٍد سواء؛   يتعّلم
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 دائمة نسبياً حّّت ميكن اعتبار ذلك تعّلماً، وابلتايل فسوف يستبعد  حالة السلوك يف التغيري يكون أن البد
حتدث يف سلوك الفرد نتيجة مروره مبواقف مؤقتة، مثل: القلق اّليت من هذا املصطلح مجيع التغرّيات 

 ح؛ واإلجهاد واالنشرا 
 الرغم من أّن التعّلم عملية فردية، إاّل أنّه ال ميكن إنكار ما للجماعة من دور يف ذلك، أاّيً كانت  على

 حقيقته ) تسهيل عملية التعّلم أو تعقيدها(؛ 
  إّن التعّلم عامل ذا أتثري كبري يف تذكر الفرد ملواقف وأحداث معّينة أو نسيانه هلا. وعليه، ميكن القول أّن

  )أو النسيان( أصبح يتوّقف على درجة التعّلم وقوته، إذ أنّه كّلما كان التعّلم عايل املستوى كّلما التذكر
 كان الفرد أكثر مياًل إىل تذكر األحداث واملواقف، والعكس صحيح؛

 عملية ال ميكن مالحظتها مباشرة، وإمّنا يستدل عليها ابآلاثر الناجتة يف السلوك البشري؛  التعّلم 
 يولد فيها اإلنسان وال تنتهي إالّ بعد موته.اّليت عملية مستمرة تبدأ منذ اللحظات األوىل  التعّلم 

 املبادئ األساسية للتعّلم:  --44..44..22
 : 27لكي حيدث التعّلم البد من توفر املبادئ التالية

املنبه، وهلذا تشكل الدوافع نقطة االنطالق حلدوث التعّلم، حيث تلعب احلاجات واألهداف دور  :الدوافع -1
جيب أن يقوم هبا رجل التسويق من أجل حتديد الدافع اّليت دوافع املستهلك هي من أهم املهام  فإّن كشف

 األساسي وراء كل سلوك شرائي أو استهالكي من قبل املستهلك حنو العالمات من السلع واخلدمات؛
إلحياءات قادرة على توجيه دوافع املستهلك بدور املوّجه للدوافع، وحّّت تكون ا اإلحياءات تقوم :اإلحياءات -2

ع لع دوافلاسب مليتناّلذي ي لالتسويق لجز املزيلللق بتعزيلال التسويلذا يقوم رجلاته، للع توقعلب ملتتناس أن بلجي
 املستهلكني املستهدفني؛

  إّن التعّلم يتضّمن تغيري اإلنسان لسلوك ما واستبداله بسلوك آخر استجابة ملؤثر ما؛ :االستجابة -3
 يسعى إليها؛اّليت تتحدد سرعة التعّلم مبدى رغبة اإلنسان يف حتقيق النتائج  :مبدأ الرغبة -4
يف  وسرعتهاألشياء واملواقف والعالقات بينها واضحة، كّلما كانت قدرة اإلنسان  كّلما كانت  :مبدأ الوضوح -5

 التعّلم أكرب؛
 لكل إنسان طاقة حمدودة على التعّلم؛ :مبدأ الطاقة -6
مفاهيمه واجتاهاته، وابلتايل تتوّقف قدرته على التعّلم اجلديد  مع وجتاربه اإلنسان خربات ترتابط :مبدأ الرتابط -7

 على ما سبق تعّلمه فعاًل. 
 نظرايت التعّلم السلوكية:   --44..44..33

التعّلم السلوكية، هي: نظرية التعّلم الكالسيكي املشروط، نظرية اإلشراط اإلجرائي، ونظرية  نظرايت أشهر إنّ 
 التعّلم الذهين. 
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  نظرية التعّلم الكالسيكي املشروط:نظرية التعّلم الكالسيكي املشروط:  --11
قام بعّدة جتارب )أنظر الشكل اّلذي  "،Ivan Pavlov ايفان ابفلوفهذه النظرية ابسم العامل الروسي " تقرتن

أّن الكائن احلي يستجيب استجابة شرطية للمؤثر )صوت اجلرس( حينما يرتبط ذلك  استنتج منها ((08)رقم 
يصبح مثرياً لالستجابة  وحده املؤثر فإنّ  مرات عّدة ذلك تكرار وبعد اجلرس(، صوت مساع حني الطعام )تقدمي مبكافأة

 .28حيث يسيل لعاب الكلب مبجرد دق اجلرس دون ارتباط ذلك بتقدمي الطعام( )

 طوات جتربة ابفلوف: خ(08)الشكل رقم 
 سيالن اللعاب  تقدمي اللحم للكلب              

 استجابة غري شرطية(       )مؤثر غري شرطي(           :     اخلطوة األوىل( 
 عدم سيالن اللعاب     )قبل التدريب(         قرع اجلرس                        

 )مؤثر حيادي(                  )عدم االستجابة(                                 
 

  قرع اجلرس  
 سيالن اللعاب )استجابة غري شرطية(       وتقدمي اللحم                :      اخلطوة الثانية 

 )أثناء التدريب(     )مؤثر غري شرطي(                                      
                                                                       

   بدون قرع اجلرس
 سيالن اللعاب )استجابة شرطية(        تقدمي اللحم                 :    اخلطوة الثالثة 

 )مؤثر شرطي(   )بعد التدريب(                
                             

 .122 ص ،2ج (،2003 اجلامعية، املطبوعات ديوان اجلزائر: ) ،النفسية التأثري عوامل املستهلك: سلوك عيسى، بن عناي املصدر:

التعّلم بوجود مؤثر واستجابة معّينة هلذا املؤثر، وال ينتج التعّلم إاّل إذا حدث ترابط بني   عملية ارتبطت مثّ  ومن
 :29النهائية ابخلطوات التاليةكل من املؤثر واالستجابة إلحداث النتيجة 

 هناك حاجات غريزية للفرد تتطلب االستجابة، مثل اجلوع والتعب واخلوف والعطش؛   -أ
إّن املؤثر ابحلاجة، فإذا كانت هناك مثة حاجة لألكل مثاًل، فإّن املؤثر قد يكون اإلعالن عن مأكوالت   -ب

 شهية؛ 
 االستجابة، وهو ما يفعله الفرد كرد فعل للمؤثر؛ -ج
 طريق تقوية العالقة بني املؤثر واالستجابة وتكرار املؤثر ميكن التوصل إىل عملية التعّلم. عن -د

وهناك بعض العوامل املؤثرة على التعّلم، منها التكرار ودوافع الفرد ووجود بيئة صاحلة للتعّلم وتعريض الفرد 
عالنية )مؤثر( إىل حدوث االستجابة املطلوبة هلا يف الرسالة اإل التكرار فمثاًل يؤدي هلا؛ يستجيب حّّت  معّينة ملؤثرات
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سواًء كانت  مر هبا )اّليت معّينة أو قبول فكرة معّينة(. ومن مثّ يستمد الفرد قراراته من التجارب السابقة  سلعة )شراء
 .30نتجت عن عملية التعّلماّليت أم سيئة(، و جّيدة 

اّلذي تعميم املنبه يف عّدة جماالت كتوسيع اخلط السلعي، و املهتمون بنظرية التعّلم الشرطي أنّه ميكن  ويرى
ميكن تطبيقه عن طريق إضافة عالمات جديدة مرتبطة ابخلط السلعي احلايل نفسه، وذلك كمحاولة لتعميم األثر 

 اإلجيايب احملقق لعالمات جّيدة على عالمات أخرى تنتجها املؤسسة األم نفسها.    
  نظرية اإلشراط اإلجزائي:نظرية اإلشراط اإلجزائي:  --22

هذه النظرية أّن أغلب األفراد حيدث تعّلمهم يف بيئة يتم السيطرة عليها، ويتم فيها مكافئة األفراد  ت عترب
السلوك الصحيح، وميكن تعريف هذه النظرية أبّّنا ذلك السلوك الناتج عن توقع احلصول على مردود  الختيارهم

تؤدي إىل خمرجات سلوكية سلبية، ومن انحية أخرى، اّليت أو ثواب نتيجة القيام بعمل ما أو جتنب األمور  معنّي 
 .13تقرتح أبّن املستهلك يتعّلم من التجربة واخلطأ

عام، تواجه هذه النظرية عددًا من االنتقادات، من أمهها أّن هناك قدرًا كبريًا من التعّلم قد أيخذ  وبشكل
أم سلبياً، كما يّدعي بعض املهتمني بنظرية التعّلم يف غياب التعزيز املباشر، سواًء كان ذلك التعزيز إجيابيًا  مكانه

أبّن األطفال يتعّلمون حسب هذه النظرية ألّّنم يستطيعون أن حيصلوا على الثواب، لذلك فقد يقومون  اإلجزائي
تؤدي إىل ذلك الثواب. وما جتدر اإلشارة إليه هنا، هو أّن األطفال والكبار قد يتعّلمون اّليت بتقليد التصرفات 

 شياء كثرية تشكل لديهم مواقف حنو اإلشباع، ولكّنها قد ال تنعكس على سلوكياهتم.  أ

  ::جتاهاتجتاهاتاالاال  --44..55
" Allportم. ويعرِّف " 1910و 1909يف علم النفس االجتماعي منذ سنيت " االجتاهات"لقد ظهر مصطلح 

مرت ابإلنسان، اّليت االجتاه أبنّه: "حالة من االستعداد العقلي والعصيب نشأت خالل التجارب واخلربات السابقة 
 .32هلا عالقة به"اّليت املوضوعات واملواقف  وهو يؤثر أتثرياً ديناميكياً على استجاابت الفرد إزاء مجيع

، وهي مشتقة من الكلمة الالتينية، ومعناها موقف عقلي (Attitude)"االجتاه" ابللغة االجنليزية  وتعين كلمة
، والفكرة العامة تستند إىل اجلزء املركزي أو األساسي (Physical position)أو حالة نفسية أو موقع مادي 

 تعريف االجتاه يف . ولقد ورد33يرغب الفرد يف املشاركة هبااّليت إمّنا هو نوع من األنشطة أو األفعال  لالجتاهات،
" أبنّه: "استعداد أو نزعة دائمة للتصرف بطريقة اثبتة حنو جمموعة معّينة من English & English" قاموس

 .34األشياء"
ًا يف أذهان األفراد ابلنسبة ملوضوعات للًا أو ال شعوريللة شعوريلة املرتسبلور الذهنيلذلك أبنّه: "الصلك  ّرفلللويع

 معنّي  شيء حنو الشخص ميول يعكساّلذي  الداخلي الشعور عن التعبري "ذلك أنّه: على يعّرف كما  .35معّينة"
 .36أو عالمة جتارية أو حمل ...إخل(، كأن يكون ميول إجيايب أو سليب" )منت ج
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اّليت ويعّرف أيضًا أبنّه: "دالة يف معتقدات الفرد، ومدى قوهتا اجتاه شيء معنّي، والقيمة أو األمهية النسبية 
 . 37ملعتقداته )أو لواحدة منها( اجتاه هذا الشيء"يعطيها الفرد 

ويف تعريف آخر: "االجتاه يفسر لنا التوجه السليب أو اإلجيايب للمستهلك ابلنسبة لشيء ما، وهو االستعداد 
 .38لتقييم منت ج أو عالمة بطريقة أخرى )تقييم سليب أو اجيايب("

 نستنتج أّن االجتاه أو املوقف هو - وجهات النظر تقاربت من حيثاّليت و  -من خالل التعاريف السابقة، 
  يعكس قرار هذا األخري حول األشياء، كسلعة مثاًل أو خدمة أو منبه،اّلذي و  للفرد، الداخلي الشعور عن تعبري

 كأن يكون شعور مفضل أو غري مفضل، مهم أو غري مهم ...إخل.

 خصائص االجتاهات:  --44..55..11

 : 39خصائصها البنائية كاآليتميكن النظر لالجتاهات من خالل 
 ،أو  حيصل عليها الفرد من خرباته املباشرة من املنتجاتاّليت أي أّن املعلومات  االجتاهات هي أمر مكتسب 

من تفاعله مع اجملتمع احمليط تسهم يف تشكيل هذه االجتاهات،  املستقاة املباشرة غري خرباته أو األفكار،
 فحديث األصدقاء عن جتربتهم يف التعامل يف نوع معنّي من األطعمة يبين اجتاهاً إجيابياً أو سلبياً اجتاهها؛  

 ،مثل أغذية احلمية، وقد يكون خاصاً، مثل  يكون هذا الشيء عاماً،  وقد االجتاهات تكون عن شيء معنّي
 الجتاه عن سلعة بعينها، وجيب أن يكون الشيء حمدداً متاماً؛ ا
 إّما أن تكون إجيابية وقد تكون سلبية، وال تكون عادة  مبعىن أّن االجتاهات مسار وهلا قوة، هلا االجتاهات

 حمايدة، وكذلك االجتاهات هلا قوة، فقد حتب شيئاً وقد حتبه بشدة، كما قد تكرهه أو تكرهه بشدة؛
  ولكن ليس ابلضرورة أن يكون االجتاه مرادفاً للسلوك؛ االجتاهات هي أساا السلوك،إّن 
 ابلنسبة للميول؛ االجتاهات تعكس تفضيل أو عدم تفضيل 
 ميكن أن يدفع سلوك املستهلكني إجيابيًا حنو شراء السلعة أو اخلدمة، أو سلبًا بعد  حافزا   يعترب لالجتاه امليل

 عر واالنفعاالت؛شرائها، وهي مرتبطة ابملشا
 ،وطاملا أّّنا تكّونت وطالت مدهتا، فإنّه يصعب تغيريها، والتعميم هي  االجتاهات تتصف ابلثبات والتعميم

 بعض األصناف من إحدى املتاجر، فإنّه ينظر إىل املتجر ككل شراء حيب من حيث االجتاه، صفات إحدى
 نظرة إجيابية؛

 ومتتاز بدرجة عالية من الثقة؛ ،االجتاهات سهلة التذكر 
 من حيث التوجه، الدرجة والعمق؛ االجتاهات ختتلف فيما بينها 
 للتغيري ودرجته على طبيعة االجتاه من القابلية وتعتمد احمليطة، البيئية العوامل بسبب ،للتغيّي االجتاهات قابلية 

 حيث األمهية، الفرد واملوقف.
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جانب املستهلك، إذ أنّه من الضروري توافر  السلعة أن يؤكد هذا شرائها منوجود اجتاه طّيب عن  يعين وال
مثل القدرة على الدفع، ومن الصعب عادة تغيري االجتاه، بل أّن تغيري السلعة قد يكون أسهل بكثري  عوامل أخرى،

 من تغيري اجتاهات املستهلكني، إذ أن تغيري االجتاه مكلف إىل حد كبري.

 :االجتاهاتمهية أ  --44..55..22
تزيد أمهية دراسة االجتاهات كّلما دعت احلاجة إىل حتليل سلوك املستهلك وفهمه، وتظهر هذه األمهية من 

 :04خالل ما يلي
 واجلهل ابملنت ج  تؤثر االجتاهات يف سلوك املستهلك، وعلى األخص يف جماالت معّينة، وأمهها الرتدد والشك

 املستهلكني وتغيري ميوهلم لسلع وخدمات مؤسسة ما؛حّّت ميكن تنمية سلوك جديد هلؤالء 
  ّيقدمها رجل التسويق، فتشكيلة السلعة، اّليت ن االجتاهات املستهلك من التأقلم مع املؤثرات اإلجيابية متك

 وتعدد األنواع، وأحياانً ارتفاع السعر يؤدي إىل جذب فئة معّينة من املستهلكني؛
 باع حاجاته والتخفيف من حّدة توتره وإحساسه أبنّه قد يكون أقل منإىل ميل املستهلك إلش االجتاه يؤدي 

تفوق السلع األخرى يف اّليت لذا فإّن رجل التسويق خيلق االنطباع أبّن سلعته هلا من املغرايت البيعية  غريه،
 تضمن للمستهلك التمّيز عن اآلخرين؛اّليت السوق، و 

 أنفسهم، وابلتايل فإّن ضغط بعض املنتجات على متّيزها حيتاج االجتاهات قيم األفراد وصورهتم عن  تعكس
أن ترتبط املنتجات ابلطبقات املستهلكة هلا، مبا حتمله من قيم وسلوك ومعتقدات، وكذا أسلوب احلياة، 

 مثل االرتباط بني اسم املتجر، واحلي السكين، وتشكيلة املنتجات؛
 حول اقتناء السلع واخلدمات املتاحة من خالل التعريف  االجتاهات املستهلكني على تنظيم التفكري تساعد

 ختلق االجتاه اإلجيايب املطلوب حنو تلك املنتجات؛اّليت واإلقناع العقلي للعناصر واملغرايت البيعية 
  االجتاهات النفسية للمستهلكني ميكن قياسها وتعديلها أو مالئمتها إذا لزم األمر، ذلك حّّت تتم عملية

 ك بضرورة إمتام عملية البيع له وشراء للسلعة كهدف مطلوب.إقناع املستهل
وما جتدر اإلشارة إليه، أنّه ميكن استخدام االجتاهات النفسية يف إعداد اإلسرتاتيجيات التسويقية للمؤسسة، 

 وذلك ملا هلا من أمهية يف:
 املنفعة، والتأثري على املستهلكني معّينة يف املنت ج، ممّا حيقق وظيفة  مبنافع املهتمة السوق قطاعات حتديد

 وإقناعهم بشراء عالمة املؤسسة؛
  تتفق مع االجتاهات النفسية الناشئة لدى املستهلكني؛اّليت تطوير وإنتاج املنتجات اجلديدة 
 .إعداد اإلسرتاتيجية الرتوجيية املالئمة وتقييمها طبقاً لالجتاهات النفسية للمستهلكني 
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   عوامل املؤثرة على تشكيل االجتاهات: ال  --44..55..33
تتكّون االجتاهات نتيجًة حملاولة الفرد إشباع حاجاته املختلفة، وذلك يف حدود املعلومات املتوفرة لديه، ممّا 

ينتمي إليها هذا الفرد، إذ تُؤثر على تشكيلها عّدة عوامل، اّليت جيعل االجتاهات تعكس معتقدات وقّيم اجلماعة 
 :14ليمنها، ما ي

  : : ((DDiirreecctt  aanndd  PPaasstt  EExxppeerriieennccee))التجربة املباشرة واخلربة السابقة التجربة املباشرة واخلربة السابقة   --11
تتكّون من خالهلا اجتاهات املستهلكني احملتملني حنو عالمات اّليت تعترب التجربة املباشرة الوسيلة األساسية 

للمستهلكني ملا يطرح يف األسواق أمهية كبرية للتجربة املباشرة  يعطون السلع أو اخلدمات. كما أّن رجال التسويق
عند ختطيط خمتلف اإلسرتاتيجيات الرتوجيية، ذلك أّّنم )أي رجال التسويق( يسعون إىل حتفيز  خدمات أو سلع من

املستهلكني لتجربة العالمات اجلديدة من السلع عن طريق تقدمي عّينات جمانية منها، وذلك هبدف تقييمها.  ودفع
أجراه اّلذي و  -أو استخدامه  املباشرة للسلعة، ومن مّث التقييم املوضوعي ملا مت استهالكهما أظهرت التجربة  فإذا

أّّنا جّيدة أو مرضية، فإنّه من احملتمل أن يكّونوا حنوها اجتاهات إجيابية،  - حول أداء العالمة السلعية املستهلكون
 أو استخدامها لفرتات طويلة. الكهاقد يؤدي إىل شرائها يف املرات القادمة، وتبين استهاّلذي األمر 
  ::((PPeerrssoonnaall    IInnfflluueennccee))التأثّي الشخصي التأثّي الشخصي   --22

حنوهم من اجملتمع،  ابجلماعات املرجعية كاألسرة واألصدقاء واجلريان وزمالء العمل أو األفراد احتكاك يؤدي
يرغبون فيه من عالمات حنو ما يهمهم أو ما  تكوين اجتاهات مبدئية تؤثر على تصرفاهتم احلالية أو املستقبلية إىل

ينشأ اّلذي تسود يف جمتمع ما هلا أتثري كبري على تكوين االجتاهات، فالفرد اّليت كما أّن الثقافة  سلعية أو خدمية.
 يف جمتمع ما، يتبىن يف الغالب نفس االجتاهات.

  ::((EExxppoossuurree  TToo  MMaassss  MMeeddiiaa))التعرض لوسائل اإلعالم العامة التعرض لوسائل اإلعالم العامة   --33
وسائل اإلعالم العامة )كالتلفزيون، الراديو، الصحف، اجملالت واالنرتنت(  يؤدي التعّرض املستمر ملختلف

قد تصل إىل تكوين اجتاهات اّليت من قبل األفراد إىل إحداث قناعات حمددة لديهم حول خمتلف األمور احلياتية، و 
ما يعترب اخلطوة األّوىل اثبتة نسبيًا حوهلا، ذلك أّّنا تكوِّن مشاعر ومعتقدات لدى األفراد حول ما يهمهم، وهذا 

 واألساسية يف تكوين اجتاهاهتم املبدئية، وقد يتبعها تكوين أمناط سلوكية حنو ما يرغبون فيه من سلع أو خدمات. 
  ::((TThhee  PPeerrssoonnaalliittyy  FFaaccttoorrss))عوامل الشخصية عوامل الشخصية   --44

معتقدات ومشاعر  على وقوايً  مباشراً  أتثرياً  تؤثر للشخصية الداخلية واملواصفات اخلصائص أنّ  من املعروف
 االنعزالية غالباً ما يعربون النزعة ذوي األفراد املثال، سبيل على هتمهم.اّليت  احلياتية القضااي خمتلف حنو األفراد ومواقف

ابجتاهات سلبية حنو قضااي حمددة، كاملالهي أو بعض املسلسالت أو األفالم التلفزيونية أو السلع  انعزاهلم عن
 نظرائهم من األفراد ذوي الشخصيات املعتدلة. اجلديدة ابملقارنة مع
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  :سباب تغيّي االجتاهاتأ  --44..55..44
اجتاهات املستهلكني ابستمرار، وحّّت لو كانت اجتاهاهتم اثبتة نوعًا ما يف املدى القصري فإّّنا البد أن  تتغرّي 

 :42تتغرّي يف األجل الطويل لسبب من األسباب التالية
  : : ((CCoonnfflliicctt  ooff  AAttttiittuuddeess))التعارض يف االجتاهات التعارض يف االجتاهات   --11

حيمل املستهلكون العديد من االجتاهات، ويالحظ أّن االجتاهات مهما بلغ عددها فإّّنا من املستحيل أن 
 تكون اثبتة متاماً، وعندما تكون هناك اجتاهات متعارضة لدى املستهلك فإنّه سيسعى للتوفيق بينها.

  : : ((EExxppeerriieennccee  TTrraauummaattiicc))  التجربة املؤملةالتجربة املؤملة  --22
مير املستهلك بتجربة مؤملة وقاسية فإنّه يكون له اجتاهًا سريعًا نتيجة التجربة. وصياغة االجتاهات ال  عندما

تتكّون نتيجة اّليت بصورة سريعة دوماً، ولكن العملية تعتمد على مدى تكرار املوقف؛ كما أّن االجتاهات  تكون
 تتكّون على مهل.اّليت مؤملة ال تكون اثبتة، مثل تلك االجتاهات  لتجربة

  : : ((CChhaannggee  iinn  tthhee  PPrroodduucctt))  التغيّي يف السلعةالتغيّي يف السلعة  --33
إذا تغرّيت السلعة نفسها فإّن اجتاهات املستهلك حنوها حتماً سوف تتأثر، ولذلك فهي تعترب أبسط طريقة 

ا ...إخل، وقد جلعل األفراد يغرّيون اجتاهاهتم. والتغيري يف السلعة يكون بتغيري منافعها أو وظيفتها أو استخداماهت
يقتصر ذلك فقط على العبوة أو تغيري يف اخلدمات املقدمة للمستهلك أو التغيري يف األسعار. والتعديل أو التغيري 
بشكل عام، يؤدي إىل خلق اجتاهات جديدة متاماً ابلنسبة للمستهلكني، وليس أدل من ذلك عندما قامت "ألبان 

 إىل زايدة غري مسبوقة يف حجم احلصة السوقية، بشكل مل يكن يف احلسبان. ممّا أدى منتجاهتا، عبوة بتغيري الصايف"
  : : ((PPeerrcceeppttuuaall  CChhaannggee))تغيّي اإلدراك تغيّي اإلدراك   --44

إدراك املستهلكني ومالحظاهتم اجلديدة عن السلعة إىل حصول تغيري يف اجتاهاهتم عنها حّّت لو كان  يؤدي
ة قد تعدِّل اجتاهات املستهلك ألّّنا غرّيت يف إدراكه عن أو املتجر كما مها مل يتغرّياً، فاملعلومات اجلديد املنت ج

خصائص السلعة أو موقع املتجر. فالتغيري يف السعر أو مكّوانت السلعة جتعل املستهلك يعيد التفكري يف السلعة، 
يريات يف إدراك لللدوث تغللالن إىل حللج واإلعللل الرتويلليري يف وسائلًا يؤدي التغلة، وأيضله عن السلعلليري مفهوملأو تغ

وارتباطه بعملية اهلضم. واخلاصية املمّيزة يف تغيري اإلدراك  أكتيفيا" "ايغورت لل املستهلك إدراك مثل وذلك املستهلك،
أّّنا قد تؤدي إىل تغيري يف اجتاه املستهلك حّّت لو مل يكن هناك شيء جديد قد حصل للسلعة، فاملهم هو جعل 

 تغرّيت، وابلتايل يغرّي اجتاهاته حنوها فيما بعد.املستهلك يعتقد أّن السلعة 
  : : ((SSttrreennggtthh  ooff  AAttttiittuuddee))قوة االجتاه قوة االجتاه   --55

 االجتاهات الضعيفة تكون أكثر قابلية للتغيري من االجتاهات القوية، فاجتاهات املستهلك الضعيفة تكون إّما
أّن األشخاص اّلذين لديهم موجبة أو سالبة، أّما االجتاهات األضعف فهي عبارة عن شعور حمايد. ويالحظ 

قوية تتغرّي اجتاهاهتم تغرّيًا بسيطًا جدًا إذا تلقوا معلومات جديدة، أّما األشخاص اّلذين لديهم اجتاهات  اجتاهات
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فإّن اجتاهاهتم تتغرّي تغرّياً كبرياً. ولكن هذا ال يعين أّن االجتاهات القوية ال ميكن تغيريها، بل إّن التكرار قد  ضعيفة
 عليها، املهم هو إعطاء سبب قوي للتغيري.يؤثر 
  : : ((SSttoorree  ooff  AAttttiittuuddee))كمية املعلومات املختزنة كمية املعلومات املختزنة   --66

املعلومات دورًا هامًا يف تغيري االجتاهات، فاملستهلكون اّلذين لديهم كمية حمدودة من املعلومات عن  تلعب
اّلذين لديهم معلومات وفرية. وكذلك  املؤسسة املنتِّجة يكونون أكثر قابلية لتغيري اجتاهاهتم من أولئك السلعة أو

ابلنسبة للمعلومات املتعارضة، حيث أّّنا تعترب سببًا كافيًا حلدوث تغيري يف اجتاهات املستهلكني اّلذين لديهم 
 معلومات أكثر من أولئك اّلذين لديهم معلومات أقل.

  العالمة وإعطاء املستهلكني جرعاتتؤثر على تفضيالت اّليت املسّوقون القيام ابحلمالت اإلعالنية  ويستطيع
 يواجهوّنا من قبل املستهلكني قليلي املعلومات.اّليت من املعلومات عن السلعة حّّت ميكن ختطي الصعوابت  كبرية

زايدة اخلربات احلياتية والثقافية لدى املستهلك أو تعرضه ملؤثر شخصي قوي كاملدرسني والدعاة،  أنّ  كما
جتاه يف حتقيق منفعة له، وتوجه الرأي العام جلهة خمالفة له، يضطره إىل تغيري رأيه ووسائل اإلعالم، وفشل اال

 وقناعاته، فيغرّي اجتاهه مبا يتوافق مع جمتمعه، أو االنتقال من بيئة إىل أخرى فيتأثر حبضارات البيئة اجلديدة.

  الشخصية:الشخصية:  --44..66
 إىل كون الشخصية تعكس اختالفات األفراد رجال التسويق بدراسة شخصية املستهلك إمّنا يرجع اهتمام إنّ 

يتمتعون هبا. اّليت أّن األفراد خيتلفون يف درجة استجابتهم ملؤثرات متشاهبة تبعاً ملمّيزات الشخصية  مبعىن السلوك، يف
جيعل هؤالء األفراد خيتلفون يف ردود أفعاهلم ودرجة اّلذي مفهوم الشخصية يستعمل لتحديد السبب  فإنّ  وعليه،

 . 43استجابتهم لنفس املؤثرات
 وكمحاولة لفهم الشخصية ميكن استعراض بعض التعاريف اخلاصة هبا، وذلك على النحو التايل:

 حتللللدد مللللدى اسللللتعداده للتفاعللللل الّلللليت يتميّللللز هبللللا الفللللرد، و الّلللليت هللللي عبللللارة عللللن جمموعللللة السللللمات  "الشخصللللية
 .44والسلوك"

 مناط السلوكية والتغرّيات الداخلية للفرد من جهة، واملثريات تشمل جمموع التفاعالت بني تلك األ "الشخصية
فهي: "تنظيم فريد مرّكب من جمموعتني من العوامل، هي العوامل الوراثية  وابلتايل .45أخرى" جهة من اخلارجية

 .46تظهر فعاليته يف سلوك اإلنسان"اّلذي والعوامل املكتسبة من البيئة، و 
 حيدد توافقه مع اّلذي الدائم إىل حد ما لطباع الفرد ومزاجه وعقله وبنية جسمه، و ذلك التنظيم الثبات  "هي

 .47بيئته بشكل ممّيز"
 حتدد وتعكس كيفية تصرف الفرد، اّليت الصفات واخلصائص النفسية الداخلية الوراثية واملكتسبة  تلك "هي

 .48وسلوكه حنو كافة املؤثرات البيئية أو املواقف اجلديدة"
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 تقوده إىل استجاابت اثبتة وطويلة األمد نسبياً اّليت هي جمموعة اخلصائص النفسية املمّيزة للفرد، و  "الشخصية 
ويُعربِّّ عنها ابلثقة، الرغبة يف السيطرة، الرغبة يف االستقاللية، التكّيف، احلياة االجتماعية،  احمليطة به، للبيئة

 .49املخاطرة، ...إخل"
 ميكن إبراز اخلصائص األساسية للشخصية كما يلي:على ضوء التعاريف السابقة، 

 الشخصية نظام متكامل من اخلصائص؛ 
 الشخصية عبارة عن جمموعة من الصفات الداخلية، مثل: القيم والصفات الوراثية واملكتسبة؛ 
 احمليطة به، وتعترب نتيجة للتفاعل االجتماعي بني األفراد؛ البيئة مع الفرد لتفاعل نتيجة هي الشخصية 
 تكوِّن اّليت ختتلف من فرد آلخر، ومتتاز بظاهرة التمييز، إذ أّن الصفات الداخلية و  الشخصية

األفراد ال ميكن أن تؤدي إىل إجياد شخصيتني متشاهبتني بشكل كامل، بل أّّنا تؤدي  شخصيات
 إىل إجياد شخصيات متمايزة نسبياً؛  

  ّملستهلك النهائي يف حياته اليومية، ممّا يشكل مير هبا ااّليت بناء الشخصية يكون نتيجة اخلربة  إن
 ذلك املستوى من االرتباط بني التجربة والسلوك، وهذا بطريقة منتظمة؛

 تتمّيز الشخصية ابلثبات النسيب، ومعىن ذلك، أنّه ليس من السهل تغيري شخصية املستهلك؛ 
 ردود أفعاله واستعداده تنظم مسات وخصائص الفرد، وتلعب دورًا أساسّيًا يف تصرفاته و  الشخصية

 للقيام ابلفعل يف املواقف املختلفة.
نستنتج أّن الشخصية تُعربِّّ عن مسات املستهلك النهائي ومتّيزه عن اآلخرين،  اخلصائص السابقة، خالل فمن

شخصيتهم، وهم: املستهلك  أسلاس ل التسويق واإلعالن على وضع تصنيف للمستهلكني علىاما ساعد رج وهذا
املستهلك الودود، املستهلك االنفعايل، املستهلك اهلادئ، املستهلك اخلجول، ...إخل.  الرشيد، املستهلك العاطفي،

علن يف توجيه  ففهم
ُ
شخصيات املستهلكني النهائيني يستدعي جتميع معلومات دقيقة عنهم ما ُيسّهل مهمة امل

تظهر من خالل الرسائل اّليت صية العالمة نشاطاته اإلعالنية من خالل حتقيق نوع من املقاربة الشخصية بني شخ
تتضّمن شخصًا أو أشخاصًا هلم انطباعات وتصرفات ُتظهر الطابع النفسي هلم يف القطاع السوقي اّليت اإلعالنية 
من اختيار التمّوقع املناسب للشيء املعلن عنه، حيث أّن جناح هذه املقاربة يستدعي  املعلن ميّكن ممّا ،50املستهدف

 أنسب وأفضل الوسائل اإلعالنية لذلك.      استعمال

  ددات الشخصية:حم  --44..66..11

 :   51تتأثر الشخصية ابحملددات التالية
 وتشمل: الوراثة، املخ، اخلصائص الطبيعية ومعدل النضج؛ احملددات البيولوجية، -1
 ؛احملددات الثقافية واحلضارية -2
املنزلية،  البيئة وتشمل: عملية التطويع االجتماعي، عملية التقّمص، األسرة واجملتمع الصغّي، حمددات -3

 ترتيب الفرد يف األسرة، وأتثري األفراد اآلخرين.
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 ظرايت الشخصية:ن  --44..66..22

 هناك عّدة نظرايت تناولت دراسة الشخصية، ومن أمهها ما يلي:  
 نظرية تطّور الشخصية لـ "فرويد": -1

ال يستطيع إشباعها اّليت "فرويد" أّن الطفل يدخل إىل العامل مدفوعًا مبجموعة من احلاجات الغريزية  يرى
 يشبعون حاجاته، ولكّنه مع تقدم السن ابلفرد، فإّن عمله يصبح أكثر اآلخرين جيعل أن حياول فإنّه وابلتايل بنفسه،
 خيزن فيه الرغبات سواًء الطبيعية أو املكتسبة.اّلذي ملكان أكثر فأكثر، ويبقى الالشعور هو ا نفسيته وتتعّقد تعقيداً،

أّن هذه  حييط به، إالّ اّلذي أّن شعور الفرد وغرائزه هي حتت رقابة شديدة من قبل عقله أتثراً ابجملتمع  "فرويد" ويرى
ا اجملتمع أو حّّت الغرائز ال ميكن وضعها حتت الرقابة لفرتة طويلة من الزمن، فقد يتصرف الفرد بتصرفات ال يقبله

أن  نفسه، حيث ال يقوى عقله على االحتفاظ ابلتوازن بني قوى الغرائز وبني قوى الشعور ابلذات، وعليه ال ميكن
 نفسه.  طريق الشخص عن ميكن إخضاعها للمالحظة ال الدوافع أنّ  حيث معّقد، غري أو بسيطاً  اإلنسان سلوك يكون

 : 52ميكن إجيازها فيما يلياّليت مراحل تطور شخصية الفرد، و هذه النظرية تسلط الضوء على  إنّ 
وترّكز على املرحلة األوىل منذ والدته كطفل رضيع حّّت ّناية السنتني من عمره، حيث  :املرحلة الفموية -أ

فإّن الطفل يف هذه املرحلة  وبذلك وغريها. وغضبه وفرحه ورغباته حاجاته عن للتعبري فمه على الطفل يعتمد
 يعتمد على اآلخرين يف كل شيء؛ 

عند بلوغ الطفل سنتني من عمره يبدأ ابلتعّلم من والديه الذهاب إىل احلمام، كذلك  :املرحلة الشرجية  -ب
  يبدأ ابالعتماد بشكل بسيط على نفسه يف األمور البسيطة؛

ابلتعّرف على أعضاء جسمه املختلفة ) يديه، رجليه، عينيه، يبدأ الطفل  املرحلة هذه يف :العضوية املرحلة  -ج
 ...إخل( واستخدامات كل عضو؛

تتسم هذه املرحلة وفق اعتقاد "فرويد" ابلسكون واالستقرار واهلدوء، وابلتايل فإّن الطفل  :املرحلة الساكنة -د
وفقاً ملستوى إدراكه احملدود.  ال ميكن له فهمهااّليت مييل إىل كبت الكثري من املنبهات واملؤشرات اخلارجية 

 سنوات؛  9و 6ويف هذه املرحلة يكون عمر الطفل يرتاوح مابني 
حنو اجلنس  يبدأ فيها الفرد ابلتعّرف على غرائزه اجلنسية، ويبدأ ابمليلاّليت وهي املرحلة  :املرحلة اجلنسية  -ه

سنة( من املراحل  20 -10من  املرحلة )والعالقة معه. وتعترب هذه  اآلخر، وحماولة إجياد نوع من التقرب
 اخلطرية واملهّمة يف تكوين شخصية الفرد ورسم مالحمها األساسية.

 التحليل النفسي التجديدية: نظرية -2
اّليت هذه النظرية على أساس أّن الشخصية تتكّون على أساس احلاجات البيولوجية واحلاجات اجلنسية، و  تُبىن

يف نظر "فرويد" احملرك األساسي لسلوك الفرد. وحسب حتليله فإّن شخصية الفرد تتأّلف من ثالثة أنظمة  تعترب
 متداخلة، هي: 
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 " األانId": وهي متثل احلاجات األساسية للفرد، كاحلاجات األّولية والفسيولوجية والغرائز األّولية؛ 
 " األان األعلىSuper Ego":  االنطباعات والقناعات الداخلية لدى الفرد، وهي تتأّلف من جممل

 جيب أن تتوافق مع قّيم وتقاليد اجملتمع؛اّليت و 
 " الذاتEgo":  حيكم تصرفات هذا الفرد.اّلذي وهي متثل الضمري 

، حيث (The Neo-Freudian)للعديد من االنتقادات من قبل تالميذ "فرويد"  تعرضت هذه النظرية لقد
"فرويد" وتركيزه على جانب واحد من جوانب الفرد وهو اجلانب النفسي، قد ال يفيد كثريًا يف أّن حتليل  وجدوا
الشخصية ومعرفتها، لكّنه ميكن أن يكون أساسًا لدراسات أخرى، ومن هنا قاموا إبجراء بعض التعديالت  حتليل

 :53على هذه النظرية. ومن هؤالء التالميذ
على النواحي أو العالقات االجتماعية، إىل جانب  رّكزذي الّ : (Hary Solyfan )هاري سوليفان  -أ

 النواحي النفسية، حيث اعترب النواحي االجتماعية املؤشر الرئيسي واألساسي لتكوين الشخصية؛
رّكز على ما يعرف بنمط احلياة كأسلوب من أساليب دراسة اّلذي : (Alfred Adler)ألفرد أدلر   -ب

جهود الفرد املستهلك ملعاجلة الشعور ابلنقص وحماولة حتقيق الشخصية، وبشكل خاص رّكز على 
 السيادة والتقدم؛

األفراد إىل ثالث فئات، وذلك تبعاً  اقرتحت تصنيفاّليت  :(Karen Horney)هورين  كارين  -ج
 االستجابة للتفاعل مع اآلخرين. وهذه الفئات هي: خلصائصهم يف

 )يتمّيز أفراد هذه الفئة ابلتحرك اإلجيايب والتقّرب حنو  :الفئة اإلجيابية )املتكّيفة أو املتوافقة
أن ميدحوا ويشكروا من قبل اآلخرين، وأن يكونوا  أي ألنفسهم، الثناء حيبون أفراد وهم اآلخرين،
من مواجهتهم ابلرفض أو عدم القبول. فالشخص املتكّيف أو املتوافق قد  ويستا ون مرغوبني،

 يكون سهل االنقياد حنو اآلخرين؛
 )يتمّيز أفراد هذه الفئة ابالبتعاد عن اآلخرين وجتنبهم، وهم :الفئة السلبية )االنطوائية أو املنعزلة 

والتحرر من أيّة قيّلود أو التزاملات اجتماعيلة، ونلادراً ما يشاركون  مييللون إىل االستقالليلة والعزللة،
 يف املناسبات االجتماعية؛

 هذه الفئة ابحلركة ضد اآلخرين، ويف الغالب يسعون إىل التمّيز عن يتمّيز أفراد  :الفئة العدوانية
والتقدير من قبلهم، وعادة ما يكون فرد هذه الفئة عدواين اجتاه اآلراء واألحداث،  اآلخرين

 وليس عدوانياً من الناحية اجلسدية.     
 السمات: نظرية  -3

مواصفات وخصائص الشخصية، وهي تقوم على هذه النظرية من أكثر النظرايت استخدامًا لقياس  تعترب
أّن الشخصية مكّونة من جمموعة مسات أو خصائص، وأّن دراستها يفرتض أن تبىن على أساس النواحي  أساس
اتبعت يف النظرايت السابقة. ولقد مت تطوير اّليت والتطبيقية، وليس على أساس النواحي النوعية أو النظرية  الكمية
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لقياس مسات أو صفات الشخصية، وكل مقياس يتأّلف من جمموعة من األسئلة أو العناصر من املقاييس  جمموعة
املصممة لقياس مسة أو صفة واحدة من صفات الشخصية. وحسب ما ميكن أن حيصل عليه الفرد من درجات 

 . 54على هذا املقياس، فإنّه ميكن أن يتم تصنيفه وحتديد شخصيته على أساس هذه الدرجات
  املقاييس مصممة لقياس العناصر املكوِّنة للشخصية املسّيطرة؛فبعض    
 وبعضها مصممة لقياس العناصر املكوِّنة للشخصية االجتماعية؛      
 وبعض املقاييس مصممة لقياس العناصر املكوِّنة للشخصية الراضية املتساحمة؛     
  املكوِّنة ألكثر من شخصية أو ألكثر ميكن أن تقيس العناصر اّليت وبعضها األخرى متعددة األغراض، و

    من صفة من صفات الشخصية.
مسة ( 15)حاولت قياس اّليت " من االختبارات  EDWARDSإدواردويعترب مقياس التفضيل الشخصي لل "

يشبع اّليت ويعتقد هذا األخري أّن املالحظة املنتظمة للطريقة  ".Murrayمنسوبة إىل نظرية الدوافع لل " أساسية،
 : اإلجناز، درجة55يف حاجاته متكننا من احلصول على توضيح جّيد للشخصية. وتتمثل هذه السمات هبا الشخص
الرتتيب، حب الظهور، االستقاللية، االنتماء، درجة التحليل، درجة االعتماد، تقدير الذات، تقدمي  اإلذعان،

ومن  .املوقف مع اجلنس اآلخر، االندفاع والعدوانيةاملساعدة، درجة تقبل التغيري، القدرة على التحّمل أو الثبات، 
 املالحظ أّن كل فرد يقع على كل واحدة من مسات الشخصية هذه بدرجات متفاوتة.   

 نظرية الصورة الذاتية: -4
يكّوّنا هو عن نفسه. هذه الفكرة اّليت هذه النظرية أّن الشخص يتصّرف وفقًا للصورة أو الفكرة  تفرتض

يقدمها املنت ج للمستهلك، فإّن هذا اّليت رد انطالقاً من االحتكاك مع حميطه. فعالوة عن املنافع داخل كل ف تتطّور
سيعطيها لنفسه ابمتالكه هذا املنت ج، وميكن أن يستخدم الفرد عّدة وسائل للتعبري عن اّليت حساس للصورة  األخري

 "التصور الذهين والنفسي وعليه، فإّن الصورة الذاتية هي:منها: املالبس، السيارة، هتيئة املنزل.  االجتماعية، وضعيته
 - األساتذة، أفراد األسرة الواحدة، األصدقاء، ...إخل -يتخّيل أّن اآلخرين اّليت يكّونه الفرد عن نفسه أو اّلذي 

 . 56يكونوّنا عنه"
 وميكن أن منّيز بني مكّوانت الصورة الذاتية كما يلي: 

 ما هو عليه فعالً  وهي الصورة املوضوعية للشخص ) :الصورة الذاتية احلقيقية -أ
  يف الواقع(؛

 ما  ول إليها )لللللللللللللللرد للوصللح الفليطماّليت ورة للوهي الص :الصورة الذاتية املثالية  -ب
  يرغب أن يكون عليه(؛

  يراها اآلخرون عن الشخص.اّليت وهي  :الصورة الذاتية التصورية  -ج
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 :سامالفصل اخل

 املؤثرة على قرار الشراءبيئية عوامل الال

( اخلارجية)البيئية  قرار شراء املستهلك النهائي يتأثر ابلعديد من العوامل فإنّ  ،نفسيةال العوامل إىل ابإلضافة
 هاماً ومتفاعاًل يف حتديد تصرفاته النهائية اجتاه السلوك االستهالكي للسلع واخلدمات.تلعب دوراً اّليت 

تتضّمن: األسرة، الطبقة االجتماعية، اجلماعات املرجعية، الثقافة، العوامل اّليت تناول هذه العوامل، و  وسيتم
 .     لفصلالتسويقية والعوامل املوقفية بشيء من التفصيل من خالل هذا ا

  ::سرةسرةاألاأل  --11..55
سلوك املستهلك، ابعتبارها اجلماعة املرجعية واملؤثرة األوىل على سلوكه، كما  دراسة يف هامة مكانة لألسرة

تقوم بشراء عدد كبري من السلع واخلدمات. ابإلضافة إىل ذلك، تعترب األسرة اّليت  الطبيعية االستهالكية الوحدة أّّنا
فيها الطفل أمناط احلياة،  يتعّلماّليت  األوىل االجتماعية املدرسة مبثابة تعدّ  ألّّنا االجتماعية، التنشئة عوامل أهم من

تغرس يف نفوس األفراد اّليت تعمل هبا اجلماعة. وبعبارة أخرى، هي اّليت من خالهلا العادات والتقاليد  ويكتسب
يتماشى اّلذي إكساهبم السلوك االجتماعي هبا يف اجملتمع، وتعمل على  يعملوناّليت  واألخالقية الدينية القيم مبادئ
"هي املسؤولة األوىل على تربية الطفل وتعليمه االتصال ابلعادات وجعله قادرًا على  فاألسرة: وعليه، القيم. وتلك

 .1العيش يف حميطه"
اّلذين يعيشون "خلية مكّونة من أب وأم وأطفال، وقد متتد إىل السلف واخللف  أبّّنا: األسرة تعّرف وتقليدايً،

 .2حتت نفس السقف"
كذلك أبّّنا: "وحدة اجتماعية صغرية تتكّون من الزوج والزوجة وأوالدمها غري املتزوجني، وأحياانً   وتعّرف

 .3املتزوجني؛ هذه األسرة هلا وظائف حمددة ترتبط ابجملتمع ومؤسساته االجتماعية املختلفة"
أّّنا البيئة  كما اإلنسانية، اجملتمعات تطور بعيد حد إىل سايرت اّليت االجتماعية املؤسسات أوىل هي واألسرة

تؤهله للنضوج االجتماعي، بداية من املراحل اّليت تشكل شخصية وسلوك الفرد، بتزويده ابلثقافة االجتماعية، اّليت 
 ابلرتبية والتنشئة مبا تتضّمنه منيشكل حياة الفرد، وتقوم اّلذي مبثابة الوعاء الثقايف األّول  بذلك فهي لنموه، األوىل

فالطفل يكتسب من أفراد  .4وأمناط ثقافية واجتاهات سلوكية، وممارسات اجتماعية يتعّرض هلا منذ مولده عالقات
تنعكس بدورها على اّليت تكّون لديه جمموعة من القيم اّليت الكثري من اخلربات والعادات واألمناط السلوكية  أسرته

 لى سلوكه يف شّت مراحله العمرية.طريقة تفكريه وع
حتدد أمناطهم االستهالكية حنو ما اّليت يتشارك أفراد األسرة يف الكثري من الروابط القيمية والسلوكية  عملياً،

 يف بيت منتجات. يضاف إىل ذلك، أّن األسرة أحياانً يشار إليها على أّّنا كل األفراد اّلذين يسكنون من حيتاجونه
 ويتفاعلون مع بعضهم إلشباع حاجاهتم املشرتكة والشخصية.وحمدد،  معروف
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 أنواع األسر:  --55..11..11
 :5ميكن أن تسود يف اجملتمعات املختلفة أربعة أنواع من األسر، وهي

األسرة ميكن أن متثل الزوجني يف بداية حياهتما وقبل إجناب  وهذه األسرة املكّونة من الزوجني فقط: -1
 يكرب أوالدمها ويستقلون عنهما؛األطفال، أو الزوجني عندما 

تتكّون من زوج وزوجة مع إمكانية وجود طفل أو أكثر من يعيشون معاً. اّليت وهي األسرة  النووية:األسرة  -2
 وهذا النوع من األسر هو الشكل الشائع اآلن يف خمتلف اجملتمعات؛ 

 األعمام أو األخوال على األقل، ويعيشونأو  األجداد أحد إليها مضافاً  النووية األسرة وهي املمتدة: األسرة -3
هو أّن هذا النوع من األسر بدأ يتالشى من انحية العدد واألمهية يف  هنا، ذكره جيدر وما واحد. مسكن يف

 الدول العربية؛
األب أو األم وطفلل واحد على األقلل.  ملن تتكلّوناّليت  األسلرة وهي األسرة املكّونة من أحد الوالدين: -4

وزايدة املواليد من خارج  واالنفصال الطالق حاالت زايدة بسبب النوع هذا من األسر أعداد تزايدت وقلد
 نطاق الزواج الشرعي، وهذا جنده أكثر شيوعاً يف اجملتمعات الغربية.

بني األسرة األصلية واألسرة احلالية، ويكون   ميّيز لألسرة، آخر تصنيف هناك التصنيف، هذا جانب إىل لكن
 :6يليكما 
يرتىب فيها الفرد، اّليت تتكّون هذه األسرة من آابء وأمهات، إخوة وأخوات، وهي األسرة  األسرة األصلية: -1

 ومنها يكتسب العديد من القيم واالجتاهات الفكرية حنو الدين، السياسة، االستهالك ...إخل؛
تتكّون هذه األسرة من الزوج، الزوجة واألوالد، وهي األسرة الشائعة يف معظم اجملتمعات،  األسرة احلالية:  -2

 يكوَّّنا الفرد من خالل الزواج واإلجناب، ومتارس هذه األسرة أتثرياً عميقاً على اجتاهات الفرد.
 ختاذ القرار الشرائي يف األسرة:ا  --55..11..22
اهتمامًا كبريًا من قبل رجال التسويق، ذلك أّن فهم طريقة اختاذ  موضوع اختاذ القرار الشرائي يف األسرة يثري

يف األسرة يساعد رجال التسويق يف فهم املؤثرين الرئيسيني يف قرارات شراء املنتجات فيها، ابإلضافة  الشرائي القرار
 إىل أتثري كل من الزوج أو الزوجة أو األطفال عرب خمتلف مراحل القرار الشرائي.

 رة يف قرار الشراء:أدوار األس -1
من خالل توزيع واضح نسبيًا لألدوار واملهام فيها. وبصفه عامة، ميكن  - كخلية اجتماعية  -األسرة  تعمل

 إيراد أدوار األسرة على النحو التايل: 
من  وهم األفراد اّلذين تتوفر لديهم اخلربة والرغبة يف سلعة معّينة؛ وقد يكونون فردًا أو أكثر :املعلومات جامعو -أ

 األسرة معنيني جبمع املعلومات املتعلقة هبذه السلعة؛
يتم استعراضها، وغالبًا هم األكثر حصواًل على اّليت  البدائل تقييم على املؤثرين األشخاص وهم :املؤثرون  -ب

 املعلومات؛ 
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وهم األشخاص اّلذين يستطيعون اختاذ القرار النهائي ابلشراء من عدمه، ونوع السلعة             :متخذو القرار  -ج
يتم شرا ها، وقد يكون القرار فردايً أو مجاعياً، وهذا حسب مستوى مشاركة أعضاء األسرة اّليت أو اخلدمة 
 يف القرار؛

عة أو خدمة معّينة، وغالبًا ما يكونون من وهم أعضاء األسرة اّلذين يقومون بعملية الشراء لسل :املشرتين -د
 األفراد البالغني؛

وهم أعضاء األسرة اّلذين يقومون بتهيئة السلعة لتكون جاهزة لالستهالك    أو  :احملّضرون أو اجملّهزون  -ه
 االستخدام من قبل بقية األعضاء؛

 وهم أعضاء األسرة اّلذين يقومون ابستهالك أو استخدام السلعة أو اخلدمة؛ :املستخدمون -و
 وهم األعضاء اّلذين يقومون خبدمة إصالح وصيانة السلعة حّّت تستمر يف العطاء؛ :الصائنون -ز

 وهم األعضاء اّلذين يعملون على التخلص من السلعة بعد انتهاء صالحيتها. :املتلفون  -ح
هو أّن هذه األدوار ختتلف من أسرة ألخرى ابختالف عدد األفراد ابألسرة وطبيعة اإلشارة إليه،  وما جتدر

بني هؤالء األفراد، إىل جانب نوع السلعة املراد شرا ها. ففي بعض احلاالت قد ميارس أحد أعضاء األسرة  العالقة
 ار ...إخل.أكثر من دور من هذه األدوار، ويف حاالت أخرى قد ال يكون هناك حاجة لبعض هذه األدو 

 دور الزوج والزوجة يف اختاذ القرار الشرائي: -2
املعروف أّن الزوج والزوجة مها الّلذان يشكالن العمود الفقري لألسرة )كوحدة اجتماعية واستهالكية(.  من

الشرائية يعتربان الوحدة األساسية يف اختاذ القرارات داخلها، وخيتلف دور الزوجني يف اختاذ القرارات  عليه، وبناءً 
حبسب مراحل القرار الشرائي، وابختالف السلع املراد شرا ها، كون املمّول الرئيسي لعملية الشراء الزوج أو الزوجة 
أو كالمها، اخللفية العرقية والثقافية واملستوى التعليمي لكال الزوجني، عدد أفراد األسرة، ابإلضافة إىل احلالة 

الداينة وغريها من العوامل. وبشكل عام، فإنّه ميكن إيراد أشكال التأثري املتبادل الزوج أو الزوجة،  من لكل الوظيفية
 : 7لكال الزوجني على اختاذ القرارات اعتماداً على ما يلي

أي مقدار ما يتوفر لكل من الزوجني من معلومات عن السلعة املراد شرا ها، وممّا الشك فيه أّن  :اخلربة -أ
 يكون له التأثري األكرب يف القرار املتخذ؛ اّلذي الطرف األكثر معرفة وخربة هو 

ملستهلك حيث تشري أدبيات سلوك ا السلعة، طبيعة من أو واخلربة املعرفة من اكتساهبا ميكناّليت و  :الشرعية  -ب
 إىل أنّه ميكن تقسيم أدوار الزوجني حسب الشرعية إىل ما يلي:

 مثل: قرارات الصيانة واإلصالح، والتعامل مع البنوك ؛ فيها األوىل الكلمة للزوج يكون اّليت القرارات
 واملؤسسات املالية؛

 األغذية، التنظيف، مواد بشراء املتعلقة القرارات مثل: ؛فيها األوىل الكلمة للزوجة يكون اّليت القرارات 
 لألطفال؛ مالبس



 مولود    حواس  د.                                                                                                                                                       محاضرات في مقياس سلوك المستهلك                                        

64 

 يتخذ فيها أحد الزوجني قراره منفرداً أو مستقاًل عن اآلخر، اّليت وهي القرارات  ؛القرارات املستقلة
 ومن أمثلتها: األدوات املنزلية الكهرابئية، لوازم احلديقة ...إخل؛

 الزوجني، ومن أمثلتها القرارات املتعلقة يشرتك يف اختاذها كال اّليت القرارات  وهي املشرتكة؛ القرارات
 بشراء املسكن، األاثث، القيام ابلرحالت ...إخل.

وتعتمد على اإلقناع واستخدام أساليب التفاوض واحلجة للوصول إىل القرار النهائي، وتعترب  :املساومة  -ج
 الطرق األكثر قدرة على املساومة هي الطرق األكثر توجيهاً للقرار؛

                 أسللللوب ملللرن يسلللتخدم لتشلللجيع أحلللد الطلللرفني لقبلللول قلللرار الطلللرف اآلخلللر مقابلللل احلصلللول وهلللي :املكافـــأة -د
               ترضللللية غالبللللاً مللللا تكللللون عاطفيللللة أو وعللللداً أبن يللللرتك للطللللرف اآلخللللر حريللللة اختللللاذ القللللرار لسلللللعة أخللللرى  علللللى

 مستقباًل.
أعاله فيما خيص التأثري املتبادل لكال الزوجني على اختلاذ ذكرت اّليت إليه هنا، أّن األشكال  اإلشارة جتدر وما
  ذكرت ليست اثبتة وصاحلة جلميع األسر، ويف خمتلف اجملتمعلات، ويفاّليت األمثلة  أنّ  الوحيدة، كما ليست القرارات

ضعة لسيطرة الزوج كانلت تُعتبلر خااّليت  كلافة األوقلات. فقلد دّلت بعلض الدراسلات على أّن بعلض أنلواع املنتجلات 
 أو الزوجة مل تعد كذلك، وأّن االستقاللية يف اختاذ القرارات واالشرتاك هبا قد أصبح األكثر شيوعاً.

 دور املرأة يف اختاذ القرار الشرائي: -3
دخول املرأة يف اجملتمع العريب جمال العمل قد أثر إىل حد كبري يف النواحي التسويقية، إذ أّن انتشار هذه  إنّ 

أدى إىل زايدة دخل األسرة، كما زاد الطلب على الكثري من السلع، مثل: املالبس وأدوات التجميل  الظاهرة
 واألغذية املعّلبة، واألجهزة الكهرابئية، مثل: الغساالت وماكينات العجن والطبخ ...إخل.

وضع حتت اّلذي  للمرأة، و التسويق مراقبة التقّدم املستمر يف املستوى االجتماعي والثقايف مسؤويل على وجيب
فهي اليوم تقوم  تصرفها شطراً أكرب من الدخل، حيث تقوم إبنفاقه على خمتلف السلع واخلدمات اّلالزمة لألسرة.

بشراء املالبس جلميع أفراد األسرة، وأّن رأيها هو املطاع عادة يف شراء املواد الغذائية واألاثث ومستلزمات املنزل، 
ضاً، وحّّت يف السلع اّليت يقوم الرجل بشرائها بنفسه، كثرياً ما جند أّن للزوجة رأاًي يف تقرير هذا ورمبا ثياب الزوج أي

 الشراء واختيار الصنف املناسب.
جيب أن نالحلظ الدور املتلزايد للملرأة يف قلرار الشلراء، هلذا اللدور اّلذي جيلب أن يثيلر اهتملام رجلل  كملا  

أن جتتذب السلع واخلدمات نظر املرأة وتنال إعجاهبا، كما جيب أن أتخذ جمهودات حبيث يعمل على  التسويق،
التسويق يف االعتبار نزعات املرأة وميوهلا ودوافع شرائها للسلع املختلفة، حبيث يهيئ مكان البيع واخلدمات 

 . 8والتسهيالت املوجودة فيه لتالءم رغبتها وتناسب ذوقها
 شرائي:أتثّي األطفال على القرار ال -4

أتثري األطفال على بعض قرارات األسرة الشرائية شيء ال ميكن جتاهله، فاألطفال معنيون ابالستهالك يف  إنّ 
مبّكر كبقية أعضاء األسرة. ويرجع سبب اهتمام الباحثني بدور األطفال يف الشراء إىل أّّنم ميثلون قطاعات  وقت
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تتطور مع أعمارهللم. اّليت تشبع حاجاهتم ورغباهتم، و اّليت سوقية هاملللللللللة، حبيث ميكن خدمتهم بتقدمي املنتجات 
وابإلضافة إىل ذلك، زاد اهتمام الباحثني هبذه الفئة من السوق نظرًا ملا متارسه من أتثري على قرار شراء األسرة، 

نع القرار الوحيد، حبيث اكتسب استقاللية كبرية يف الشراء، وأصبح فقد أصبح الطفل يف كثري من األحيان هو صا
 .9مسموعاً أكثر فأكثر من طرف والديه

الوالدان يلعبان دورًا ابرزًا يف التأثري على السلوك الشرائي ألوالدهم، فإنّه من الناحية األخرى يؤثر  فإذا كان
تؤخذ داخل األسرة، وبطبيعة احلال تتوّقف درجة أتثري اّليت أتثريًا ملحوظًا يف العديد من القرارات الشرائية  األوالد
على فئة املنت ج ذاته موضوع القرار، فاألوالد داخل األسرة يكون لديهم أتثري واضح يف القرارات الشرائية  األوالد
 سهم، مثل: املالبس، احللوى، واأللعاب ...إخل، ولكن أتثريهمسوف يستخدموّنا أبنفاّليت بتلك املنتجات  اخلاصة

 يكون منعدماً تقريباً يف حالة شراء بنزين للسيارات أو حالة شراء منظفات صناعية ...إخل.
أّن أتثري األسرة على السلوك الشرائي لألوالد ال ينتهي بزواجهم وخروجهم من منزل الوالدين، بل قد  والواقع

 ذلك لفرتة طويلة.   يستمر معهم بعد
سنة، فيما خيص أتثريهم على القرار  12اجلدول املوايل نتائج دراسة أجريت عن أطفال أقل من  ويوضح

 :الشرائي

 ثّي األطفال على قرار الشراءأت: (04)جدول رقم 

 سلعة خاصة ابلطفل سلعة خاصة ابألسرة سلعة خاصة ابألولياء
 السلعـــــة                

 الطفـلسن  
 واتـــــــسن 6ل من ــــأق أتثري ضعيف أتثري معدوم أتثري معدوم
      [ واتــــــــــــــسن 8 - 6 [ أتثري غري مسيطر أتثري ضعيف أتثري ضعيف

      [ واتــــــــسن 10 - 8 [ أتثري مسيطر لبعض السلع أتثري بدون سلطة قرار أتثري على بعض السلع
      [ ــــــــــــــةسن 12 - 10 [ أتثري مسيطر أتثري بدون سلطة قرار السلعأتثري على بعض 

 . 247 ، ص1(، ج2003اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية،  ، )سلوك املستهلك: عوامل التأثري البيئيةاملصدر: عناي بن عيسى، 

يف أي جمتمع، كما أّن هذه النسبة نسبة كبرية  يشكلون سنة( 18 -12اإلشارة هنا، أّن املراهقني ) وجتدر
سوقًا كبرية للعديد من املنتجات الرايضية واألغذية السريعة واملالبس والعطور وأدوات  من الشباب تشكل الكبرية

إذ أّن األطفال يف هذه املرحلة العمرية ختتلف اهتماماهتم عن املرحلة العمرية السابقة، وقراراهتم الشرائية  التجميل.
استقاللية، كما يتوّقع أن يكون لبعض األطفال يف هذه املرحلة دخاًل ماليًا مستقاًل، سواء كان ذلك  أكثر تصبح

أو من العمل خارج املنزل. ابإلضافة إىل ذلك، فإّن أتثريهم يف القرارات األسرية يزداد، فقد وجد أّن  آابئهم من
 ى املنتجات السابق ذكرها، حيث أّّنم قد يؤثرون علىلطلبة الكليات واجلامعات أتثرياً على القرارات األسرية يتعد

 القرارات املتعلقة بشراء السيارة والتلفزيون، ورمبا املنزل وغريها من املنتجات املعّمرة.
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 حجم األسرة والدخل: -5
 تُنفق أكثر على الطعام الكبرية سرفاألُ  واضحة. عالقة وهي االستهالك، وحجم األسرة حجم بني عالقة هناك

 معظم أفراد األسرة )مِّن البالغني( اخنراطدخلها كبرياً بفضل  ما كان إذا خصوصاً  األخرى، احلياة وضرورايت وامللبس
لعدد من الباحثني من جنوب شرق آسيا )ماليزاي  ،1995أجريت سنة يف ميدان العمل. فقد أكَّدت دراسة 

 :01شخصاً على اآليت 12و 6أسرة يرتاوح عدد أفرادها مابني  750مشلت عّينة مؤلّفة من  وأندونيسيا وسنغافورة(
 إّن الدخل يزداد ابزدايد عدد أفراد األسرة العاملني؛ 
 إّن اإلنفاق يزداد حّّت لو كان رب األسرة لوحده يعمل أو مبساندة زوجته أو أحد أبنائه؛ 
  ّب الدخل املتوّسطبنسبة تفوق ما ينفقه أصحا حمدودي الدخل ينفقون على الغذاء وامللبس إن 

 أو العايل، وأّن هذا اإلنفاق يكون كبرياً كّلما اتسع حجم األسرة الواحدة؛
 حجم األسرة العاملة، ازداد حجم اإلنفاق على السلع غري األساسية )الكمالية  كّلما كرب  إنّه

 أي أّن نسبة الدخل املتاح لألسرة الكبرية ذات الدخل اجلّيد )أصحاب الدخول واملنزلية(،
 يكون كبرياً، وخيّصص لشّت أنواع السلع واخلدمات. املرتفعة واملتوّسطة(

تؤثر على قرار الشراء، ذلك أّن قرار الشراء يتطلب اّليت فدخل األسرة يُعترب من العوامل الشخصية املهمة 
  واجتماعية وتسويقيةوجود الرغبة يف الشراء والقدرة على الشراء، ويتأثر عامل الرغبة يف الشراء مبؤثرات شخصية 

حيدد القدرة الشرائية للفرد. اّلذي بشكل أساس ابلدخل  حمكوم فهو الشراء، يف الرغبة عامل أّما اإلعالنية. كالرسائل
 "،Ernest Engleال زالت نتائجها معتمدة إىل يومنا هذا دراسة األملاين "اّليت ومن الدراسات القدمية واملشهورة، و 

 :11ما يليحيث توصل فيها إىل  لالستهالك"،أجنل واّليت تُعرف بقانون "
 زايدة دخل األسرة إىل زايدة اإلنفاق على الغذاء، ولكن بنسبة أقل من نسبة الزايدة يف تؤدي        

 الدخل؛
 املنزلية، ولكن بنسب اثبتة )مساوية واألعمال السكن على اإلنفاق زايدة إىل األسرة دخل زايدة تؤدي 

 احلاصلة يف الدخل(؛لنسبة الزايدة 
 األخرى، مثل: النقل والرتفيه والثقافة واخلدمات  البنود على اإلنفاق زايدة إىل األسرة دخل زايدة تؤدي

  الصحية، ولكن بنسبة أكرب من نسبة الزايدة احلاصلة يف الدخل. 

  ::طبقة االجتماعيةطبقة االجتماعيةالال  --22..55
لديها نسبيًا نفس القيم واالهتمامات اّليت الطبقة االجتماعية أبّّنا: "تلك اجملموعة من األفراد  تعريف ميكن

 .21قد متارس أمناطاً سلوكية واستهالكية متشاهبة إىل حد كبري"اّليت واألمناط املعيشية، و 
يشرتك األفراد واألسر يف قيم املتآلف، ويف هذه األقسام  التكوين ذات اجملتمع "أقسام أبّّنا: تعريفها ميكن كما

 .31متشاهبة وأساليب حياة متماثلة واهتمامات مشرتكة، وسلوكيات حمددة"
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" الطبقات االجتماعية أبّّنا: "جمموعات متجانسة ومستمرة نسبياً، وهي مرتبة فيما .Kotler et al" ويعرف
 .14والسلوك"بينها، ويشرتك أعضائها يف نفس القيم، منط املعيشة، االهتمام 

آخر، يرى أّن الطبقة االجتماعية هي عبارة عن: "التقسيم االجتماعي املتدرج للمجتمع إىل  تعريف وهناك
 . 15جمموعات ممّيزة ومتجانسة ابلنسبة لالجتاهات والقيم وطرائق املعيشة"

 جمتمع ما إىل جمموعاتالتعاريف السابقة، يتضح أّن الطبقات االجتماعية ما هي إالّ حماولة لرتتيب أفراد  من
األفراد، تتمّيز كل منها مبكانة اجتماعية معّينة، وتشرتك يف السلوك واآلراء والقيم واالجتاهات ومنط  من متجانسة
 املعيشة.

 حيث جتد يف كل جمتمع أفراداً معينني يشغلون مراكز غاية يف القوة اجتماعي، تدرج وفق أفراده يقسم فاجملتمع
اإلشارة يف هذا اجملال، إىل أّن الطبقة االجتماعية هي نتاج جمموعة من املتغرّيات املتعلقة ابملهنة،  وجتدر واملكانة.

الدخل، الثروة، مستوى التعليم، السلطة والقيم. ومبا أّن أفراد نفس الطبقة االجتماعية مييلون إىل سلوك ممّيز من 
اط بيع مشرتكة ...إخل، لذا يتطلب من رجل التسويلق تفضيالهتم املتشاهبة للسلع واخلدمات والتسّوق يف نق حيث

يفهلم العالقلة بني الطبقلة االجتماعيلة وسللوك الفلرد كمستهللك، واالستفلادة منلها يف ختطيلط الرباملج التسويقية  أن
 املناسبة، وحتديد سوقه املستهدف.

 صائص الطبقة االجتماعية: خ  --55..22..11
 :16اهتمام رجل التسويق ما يلي جتلباّليت من اخلصائص األساسية 

 أو أقل ينظر أفراد طبقة اجتماعية معّينة إىل ابقي أفراد اجملتمع على أّّنم أعلى االجتماعية متدرجة: الطبقة  
مساوون هلم يف املكانة االجتماعية، وذلك ألّن كل عالقة اجتماعية حيدد هلا موقع يف ذهن األفراد على  أو

قة اجتماعية أخرى، فالطبقات االجتماعية ترتب يف هرم متدرج، يبدأ من الطبقة من طب أّّنا أعلى أو أدىن
ويُعترب هذا التدرج مهم جداً يف التسويق، فيمكن للمستهلكني  الوسطى، ابلطبقة مروراً  العليا الطبقة إىل الدنيا

العليا، وميكن هلم كذلك جتنب ينتمون إليها أو الطبقة اّليت تُفض ل من قبل الطبقة اّليت السلع  بعض يشرتوا أن
 شراء سلع أخرى ألّّنا تستعمل من قبل طبقة اجتماعية أدىن؛

 األشخاص املنتمني إىل نفس الطبقة مييلون إىل التشابه يف  إذ أنّ  سلوكات متجانسة: تُنتج االجتماعية الطبقة
اللغة، نفس طريقة اللباس، نفس القيم، نفس األنشطة(، وهذا عكس األشخاص املنتمني إىل  )نفس السلوك

 طبقات اجتماعية خمتلفة، ويؤدي هذا التشابه إىل شراء سلع متشاهبة أو الرتدد على نفس املتاجر؛ 
 ّينة إىل تكوينإذ مييل أفراد طبقة اجتماعية مع بني خمتلف اجملموعات: االجتماعية حتد من االتصاالت الطبقة 

 ينتمون إليها، فنجد مثاًل أّن أفراد الطبقة االجتماعية الواحدة مييلون يف معظماّليت عالقات مع أفراد الطبقة 

إىل السكن يف مناطق سكنية واحدة، وتكوين وحدة فكرية عامة جتمع بينهم. وغالبًا ما حتدد  األحوال
تصال ابألفراد اآلخرين من طبقة خمتلفة حمدودة جداً، فتكون فرص اال االجتماعية سلوك األفراد، الطبقة
 أن نالحظ كذلك أّن حاالت الزواج مع أفراد طبقة اجتماعية أخرى تكون عادة قليلة واندرة؛ وميكن
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 تعترب الطبقات االجتماعية  إذ :ميكن للطبقات االجتماعية أن تستعمل كمعيار لتقسيم السوق إىل قطاعات
ابلنسبة للعديد من السلع واخلدمات، وميكن لرجل التسويق تصميم منتجات  السوقلتقسيم  طبيعياً  أساساً 

 معّينة، واختيار قنوات التوزيع وتصميم رسائل إعالنية وفقاً حلاجات واهتمامات طبقة اجتماعية معّينة؛
 اد علىلالعتمميكن أن حندد انتماء فرد لطبقة اجتماعية معّينة اب ال إذ اجلوانب: متعددة االجتماعية الطبقة 

 يقتصر حتديدها على املهنة أو املستوى التعليمي أو الدخل فقط، واحد فقط، فالطبقة االجتماعية ال متغرّي 
والدخل والثورة ومستوى التأثري على اآلخرين عند حتديد  كاملهنة املتغرّيات، من مزيج إىل اللجوء يفضل بل

 الطبقة االجتماعية؛
  األفراد بعض يُغريَّ  أن فيمكن ابألخرى، متصلة وحدة االجتماعية الطبقة أنّ  إذ ديناميكية:الطبقة االجتماعية 

 االجتماعية بشكل تنازيل أو تصاعدي، فهي ليست اثبتة وإمّنا تتغرّي مبرور الوقت؛ طبقتهم
 اّليتإذ تعترب الطبقات االجتماعية من اجلماعات املرجعية، مبعىن اجلماعات  إطار مرجعي: االجتماعية الطبقة 

اّليت  وكثريًا ما مييل هذا الفرد إىل حماكاة السلوك الشرائي للجماعة مرجعياً، إطاراً  أو منوذجاً  الفرد يتخذها
 ينتمي إليها ملا يعتقده أنّه السلوك األنسب واملقبول من اجلماعة.

 قسيم الطبقات االجتماعية: ت  --55..22..22
 :17مّت تقسيم الطبقات االجتماعية يف الوطن العريب إىل ثالث طبقات، هي

 الطبقة العليا: -1
يف الدول الرأمسالية والتقليدية،  ويتكّون أفرادها من الفئة احلاكمة العدد الكلي للسكان، من %1 من أكثر وتضم

أّّنم القادة واملوجهون للنشاطات االقتصادية واالجتماعية جانب  هذه الطبقة أغنياء ابلوراثة، إىل وأفراد
وتقسم هذه الطبقة بدورها إىل ثالث طبقات فرعية، هي: أعلى الطبقة، وسط  بلداّنم، يف والسياسية

 .الطبقة، وأدىن الطبقة
 الطبقة الوسطى: -2

الطبقة الوسطى. وأدىن  إىل ثالث طبقات فرعية، هي: أعلى الوسطى، وسط الوسطى مقسمة بدورها وهي
 مرتفعة، بدخول تضم مدراء الشركات واملؤسسات العامة واخلاصة، ويتمّيز أفردها الطبقة الوسطى فأعلى
 الوسطى، الطبقة إىل شراء السلع غالية الثمن، ابإلضافة إىل أّّنم يتمّتعون بثقافة عالية. أّما وسط ومييلون
الصغرية، وبعض أفراد هذه  التجارية املهن أصحاب وبعض األقسام ور ساء الوسطى اإلدارة من فيتكّون
 الوطين. ومستوايت دخوهلم مساوية ملتوسط الدخل الفردي على املستوى جامعية شهادات لديهم الطبقة

املصانع أو الشركات، ويتمّيز أفراد  يف العمال من املكّونة العاملة الطبقة فهم الوسطى، الطبقة أدىن وأّما
 .قوي ابلقيم االجتماعية والدينية املوروثةالطبقة ابلتزام  هذه

 الطبقة الدنيا: -3
وظائف ذات قيمة اجتماعية متدنية، وهذه الطبقة هي بدورها تنقسم إىل طبقات  يشغلون اّلذين األفراد وتشمل

 فرعية، هي: أعلى الطبقة الدنيا، وسط الطبقة الدنيا، وأدىن الطبقة الدنيا.
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 إىل الطبقة الوسطى، أّما البلدان أغلب األفراد يف البلدان املتقدمة ينتمونأبّن  "J. V. Petrof" دأكّ  ولقد
 واحلرمان، وينتمون عموماً إىل الطبقات الدنيا، بينما الطبقات الوسطى فهي الفقر يف يعيشون سكاّنا فأغلب النامية

 .18صغرية نسبياً مقارنة ابلبلدان املتقدمة
ت االجتماعية تتواجد يف كل اجملتمعات اإلنسانية تقريباً، لكن خيتلف جتدر اإلشارة إليه، هو أّن الطبقا وما

أفراد كل طبقة من جمتمع آلخر، فقد يكون االرتباط بني أفراد الطبقة قوايً، حبيث ال يستطيع الفرد االنتقال  ارتباط
طيع الفرد االنتقال طبقة إىل أخرى كما هو احلال يف اهلند، وقد تكون حمددات هذا االرتباط مرنة، حبيث يست من
اّليت أخرى إذا توافرت فيه شروط معّينة. وخيتلف السلوك االستهالكي ابختالف الطبقة االجتماعية  طبقة إىل من

تتالءم مع طبقته من حيث السعر والنوعية والعالمة، كما أنّه اّليت إليها الفرد، فهو خيتار السلع واخلدمات  ينتمي
تتالءم مع مستواه، وحّّت وسائل الرتفيه. بعبارة أخرى، فإّن كل طبقة اجتماعية تفرض اّليت أماكن التسّوق  خيتار

 خرباء التسويق بدراسة الطبقات االجتماعية ملعرفة مبدى أتثريها على سلوك يهتم لذا هبا، خاصة استهالكية شروطاً 
 الفرد وحتكمها يف عاداته االستهالكية.

 الثالثة االجتماعية للطبقات وفقاً  املستهلكني جملموعات اقياإلنف السلوك على الدراسات إحدى وحسب
هناك اختالفات أساسية بني سلوك الطبقات املتوسطة والدنيا. واجلدول املوايل يوضح  أنّ  اتضح الذكر، السالفة

 أهم هذه االختالفات: 

 خصائص ومواقف الطبقات االجتماعية املتوسطة والدنيا: (05)جدول رقم 
 الطبقة الدنيا املتوسطةالطبقة 

 تتطلع إىل املاضي واحلاضر .1 تتطلع إىل املستقبل .1
 تعيش وتفكر يف حدود زمنية ضّيقة .2 نظرهتا متسعة زمنياً  .2
 مندجمة يف احلياة غري احلضرية .3 مندجمة يف احلياة احلضرية .3
 غري رشيدة عادة .4 ترّكز على املنطق والرتوي .4
 وضيقة عما جيري يف العاملتصوراهتا غامضة  .5 هتتم مبا جيري يف العامل .5
 ذات أفق ضّيق .6 ذات أفق واسع .6
 ال هتتم بعملية االختيار .7 هتتم جداً بعملية االختيار .7
 ترّكز على األمان أكثر .8 لديها القدرة على املغامرة واملخاطرة .8
 حمدودة يف تفكريها .9 جتريدية يف تفكريها .9

 األسرة كوحدة أساسيةتلتف حول   .10 هتتم وتتفاعل مع األحداث الوطنية والقومية .10
، أثر سلوك املستهلك اجلزائري على السياسات التسويقية واملركز التنافسي للشركات املنتجة للثالجات عيسى، بن عناي املصدر:

 . 179(، ص 2006 -2005اجلزائر: املدرسة العليا للتجارة، السنة اجلامعية:  رسالة دكتوراه غري منشورة، )

املتعلددة يف اللدول املتقدملة أبّن هنلاك عالقلة مباشلرة بلني الطبقلة االجتماعيلة واألمنلاط الدراسلات  كما أّكلدت
 واجلدول املوايل يوضح ذلك:  السلوكية االستهالكية.
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 بعض جوانب السلوك الشرائي للطبقات االجتماعية العليا والدنيا: (06)جدول رقم 
 الطبقة الدنيا الطبقة العليا املعيار

 جدول أعمال متأخر كل يوم  الوقتأسلوب استغالل 
 األفق الزمين أطول 

 جدول أعمال مبكر كل يوم 
 األفق الزمين أقصر 

 منتجات بسيطة وملموسة  منتجات جتريدية معّقدة غري ملموسة  املستوى التجريدي

 النزعة العدوانية حمدودة  صيغ التعبّي العاطفي
 يعرّب عن عواطفه بسهولة 

 النزعة العدوانية واضحة 
 يتحاشى التعبري عن عواطفه 

 يشعر مبخاطرة أقل  درجة املخاطرة املدركة
 يعترب اخلسارة جتربة يتعّلم منها 

 يشعر أّن العامل مليء ابملخاطر 
 يلوم اآلخرين يف حالة اخلسارة 

 دور الزوجة أكرب  التفاعل األسري
  ًأطفال انضجون مبكرا 

 دور الزوجة أقل 
 أطفال مطيعون 

اجملتمع االشرتاك يف أنشطة 
 احمللي

  ًغالباً ما يكون نشيطا 
 يطمح إىل مركز اجتماعي أعلى 

 تنقصه القدرة والكفاءة 
 حيافظ على وضعه احلايل 

 يرمز املسكن ملكانته االجتماعية  مسكن األسرة
 املظهر اخلارجي للمسكن مهم 

 قريب من العمل ومراكز التسّوق 
 املسكن من الداخل مهم 

 منسق مع بعضهأاثث ذو ذوق   أتثيث املسكن
 أجهزة منزلية يعتمد عليها 

 أاثث معمِّّر 
 أجهزة موفّرة للجهد اليدوي 

 مالبس متفقة مع املوضة  املالبس واملظهر العام
 اخلدمات ترف وإسراف 

 مالبس عملية 
 اخلدمات أساسية 

 يرتك األمر للخرباء   اهتمام شخصي   العناية ابلصحة واجلسم

 يهتم ابجلودة  العادات الغذائية
 اإلبداع يف الطبخ 

 يهتم ابلكمية 
 الروتينية يف الطبخ 

 االشرتاك فيه بنشاط  االستجمام والرتفيه
 استخدام املنتجات التقنية 

 حضور املبارايت الرايضية 
 استخدام أجهزة التدريب القوية 

 يهدف إىل اإلجناز الكبري  توجيهات العمل
 يرتبط أجره ابألداء يف العمل 

 حياته يسعى إىل حتقيق األمن يف 
 يرتبط أجره بوقت العمل 

 يستثمر أمواله ابنتظام  التوجيهات املالية
 االئتمان وسيلة للراحة 

 يّدخر من أجل الشراء 
 االئتمان وسيلة للشراء 

 يهتم ابلربامج الغنية ابملعلومات  التعرض لوسائل اإلعالم
 حيرص على متابعة األحداث 

 يهتم ابلربامج الرتفيهية فقط 
  األلعاب والتسليةيرّكز على 

 الشراء املخطط  عادات التسّوق والشراء
 احلكم على املنتجات طبقاً ملزاايها 

 الشراء االندفاعي 
 الوالء لعالمات معّينة 

 .153 ص ،1ج (،2003 اجلامعية، اجلزائر: ديوان املطبوعات ، )سلوك املستهلك: عوامل التأثري البيئية عيسى، بن عناي املصدر:
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  ::ماعات املرجعيةماعات املرجعيةاجلاجل  --55..33
هلا دور ابرز يف التأثري على سلوك املستهلك. اّليت املرجعية املؤثّر الثالث من املؤثرات اخلارجية  اجلماعات متثل

اّليت يتخذها الفرد منوذجًا تتمثل فيه القيم واالجتاهات والسلوك اّليت تعريفها على أّّنا: "تلك اجلماعات  وميكن
 .19تالئمه"

وك لام على سللر هلاص ذوي أتثيلة من األشخلأو جمموع صلا: "شخلأبّنّ  "Bearden & Etzel" هالويعرّف
من األفراد اّلذين يشرتكون يف معتقدات وأمناط سلوكية معّينة يكون  كما تُعّرف أيضاً أبّّنا: "جمموعة  .02الشخص"

 .12هلا أتثري على أفراد آخرين من انحية املواقف والقرارات االستهالكية"
يرجع إليها الفرد يف تقييم اّليت علماء النفس االجتماعي اجلماعات املرجعية على أّّنا: "اجلماعة  بينما يعّرف

ويقصد هبا أيضاً:  .22يربط نفسه هبا أو أيمل يف أن يرتبط هبا نفسياً"اّليت  اجلماعة وهي االجتماعي، سلوكه
 . 23لتقييم والطموح والسلوك لدى الفرد"حالية أو ختيلية تؤثر سلباً أو إجياابً على ا "جمموعة

. 24تعّرف اجلماعة املرجعية أبّّنا: "أية مجاعة ينتمي إليها الفرد وتكون ذات أتثري على قراراته وتصرفاته" كما
 ةلفرديداف لق أهلل لتحقيلادل أو التفاعلواع التبلوع من أنلم نلدث بينهلر حيللن أو أكثلللا: "شخصيلللذلك أبّنّ للك  رفللوتع

 .25أو مشرتكة"
 على ضوء التعاريف السابقة، ميكن أن نستشف ما يلي:

 اجلماعة املرجعية حتتوي على أكثر من شخص واحد؛ 
 هي فرد أو جمموعة من األفراد تستعمل كمرشد للسلوك يف مواقف خمتلفة؛ 
 تساعد اجلماعات املرجعية الفرد يف تكوين اجتاهاته حنو خمتلف املوضوعات واألشياء؛ 
  يتطللع الفلرد إىل اإلقتلداء هبلا وبتصلرفاهتا ابعتبارهلا اإلطلار املرجعلي األساسلي الختلاذ اّليت هي اجملموعات

 قراراته الشرائية؛
 تقدمها، وحاجتهم للتعبري عناّليت إميان املستهلكني ابملعلومات  نتيجة املرجعية اجلماعات أتثري أييت 

 دور الوسيلة التعبريية؛قيمهم اخلاصة، حيث تلعب اجلماعة املرجعية 
 مباشرًا حّّت يتخذها مرجعًا لسلوكه، بل قد  اجملموعة تلك أبفراد الفرد احتكاك يكون أن يشرتط ال

 حيدث ذلك دون اتصال مباشر.

 صائص اجلماعات املرجعية:خ  --55..33..11
 :26تتمّيز اجلماعات املرجعية مبجموعة من اخلصائص، أبرزها ما يلي

 حتديد منزلة الفرد داخل اجلماعة:  -1
حيققها الفرد داخل اجلماعة أو داخل اجملتمع، وما يرتتب عنها من اّليت منزلة الفرد أبّّنا املكانة  تعريف ميكن

من االحرتام والتقدير الّلذين يكّنهما الّناس للفرد،  وواجبات، وعادة ما يصاحب هذه املكانة قدر حقوق
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عريف ملنزلة الفرد هو تعريف شائع االستعمال، فإّن هناك تعريفات أخرى حتدد من أّن هذا الت وابلرغم
 مكانة الفرد بني الّناس حسب سنه أو جنسه أو أي خاصية أخرى حتددها اجلماعة ويقبلها أعضا ها.

 وضع معايّي سلوكية ألعضائها: -2
اجلماعة لنفسها، وتتوقع من أعضائها االلتزام تضعها اّليت معايري اجلماعة جمموعة القواعد السلوكية والقيم  تعين

وختتلف هذه القواعد حبسب تنظيم اجلماعة، ففي اجلماعات الرمسية غالبًا ما تكون هذه املعايري  هبا،
 وقواعد حمددة تستهدف توجيه سلوك أعضاء اجلماعة بطريقة واضحة. أّما يف حالة لوائح صورة يف مكتوبة

 املعايري غري مكتوبة، ولكّنها ملزمة أدبياً، ويتعّلمها األعضاء اجلدد ابملمارسة فتكون الرمسية، غري اجلماعات
 ومن خالل التعامل مع األعضاء القدامى.

 حتديد الدور املنوط ابلفرد: -3
يتمتع هبا الفرد، ويتأثر الدور ابلقيم واالجتاهات اّليت اصطالح الدور إىل أمناط السلوك املرتبطة ابملنزلة  يشري

حيتل منزلة معّينة، وحيدد اهليكل االجتماعي للمجتمع اّلذي حيدده اجملتمع للفرد اّلذي والسلوك  فواملواق
حد ما طبيعة السلوك املرتبط بكل دور، وابلتايل حيدد السلوك املتوّقع من الفرد عندما يقوم بكل دور،  إىل

لنداء الواجب، كما يتوّقع من القاضي أن فمثاًل يتوّقع اجملتمع من الطبيب أن يكون حنواًن ر وفًا ملبيًا 
 يكون عاداًل غري متأثر بعواطفه الشخصية يف حكمه.

 املسامهة يف التطبيع االجتماعي ألعضائها:  -4
اجلماعات يف عملية التهيئة االجتماعية ألعضائها من خالل التفاعل والتعامل املستمر، فمثاًل عندما  تساهم

كثري من العادات والتقاليد اجلامعية من أقرانه، ويشتمل ذلك كيفية كتابة ابجلامعة يتعّلم ال الطالب يلتحق
وكيفية احلصول على الكتب اجلامعية وطريقة التعامل مع العاملني ابجلامعة، ونوع األنشطة  احملاضرات،

يف اجلامعة، وما شابه ذلك؛ كذلك عندما يلتحق الفرد ابلعمل يف إحدى الشركات يبدأ يف  هبا املسموح
يصبح عضوًا فيها حبكم وظيفته اجلديدة، اّليت أمناط السلوك التنظيمي من أعضاء اجلماعة الرمسية  عّلمت

 يف حياته. يتعرض لهاّلذي  االجتماعي التطبيع يف كبري بدور وتساهم الفرد، يقابلها مجاعة أّول األسرة وتعترب
 متتع اجلماعات ابلنفوذ على أعضائها: -5

على األفراد وتؤثر يف سلوكاهتم، وختتلف مصادر هذا النفوذ تبعاً للظروف احمليطة هبذه اجلماعات نفوذها  متارس
 اجلماعات، حيث ميكن تصنيف هذه املصادر إىل مخسة أنواع من النفوذ:

 مكافأة اجلماعة لسلوك الفرد املتفق مع معايريها )قوة منح املكافآت(؛ 
 توجيه السلوك الفردي(؛ قوة ) ال يتفق مع معايريهااّلذي للفرد على عدم إتباع السلوك  اجلماعة إرغام 
 مزاولة اجلماعة لنفوذها الشرعي على أعضائها )القوة الشرعية للجماعة(؛ 
 ممارسة اجلماعة لنفوذها بناءاً على ما يتوفر ألعضائها من خربة خاصة )قوة اخلربة(؛ 
 .)ممارسة اجلماعة لنفوذها املعنوي )قوة االنتماء 
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 اجلماعات املرجعية: تصنيف  --55..33..22
 هناك عّدة تصنيفات للجماعات املرجعية، أمهها ما يلي:

 من حيث شكل اللقاء:  -1
 تصنيف اجلماعات املرجعية إىل: ميكن

تسمح اّليت تتكّون من عدد قليل من األفراد، و اّليت تلك اجلماعات  وهي :اجلماعات املباشرة أو األّولية -أ
 ، ويتمّيز االتصال بني هؤالء األعضاء بصفة التكرار واالستملرار،27أعضائهابقيام عالقات شخصية بني 

       ومن أمثلة هذه اجلماعات: األسرة، األصدقاء، اجلريان وزمالء العمل؛ .28ويكون مباشراً وقوايًّ 
الّلذي بكثلرة علدد أعضلائها، األملر  تتميّلزالّليت تللك اجلماعلات  وهلي :غـّي املباشـرة أو الثانويـة اجلماعـات -ب

 العالقات بني هؤالء األعضاء عالقات غري شخصية، واللقلاءات بيلنهم لقلاءات غلري مباشلرة، وابلتلايل جعل
أتثللري هللذه اجلماعللات علللى سلللوكيات  بقلللة تفاعللل األعضللاء ببعضللهم الللبعض، ومللن مثّ ضللعف تتميّللز فهللي

يف مجاعلللات النقللللاابت  ظلللهنالح ملللا وهلللذا األّوليلللة، بتلللأثري اجلماعلللات مقارنلللة الشلللرائية أعضلللائها وتصلللرفات
 واألحزاب مثاًل.

 من حيث التأسيس والتكوين: -2
 ميكن تصنيف اجلماعات املرجعية إىل: 

يتكّون هذا النوع من اجلماعات بشكل رمسي وظاهر، ويتحدد دور كل عضو طبقاً  :اجلماعات الرمسية -أ
النوع من اجلماعات يتم مبقتضى قرار وعليه، فإّن إنشاء هذا  .29الفرد يف التنظيم يشغلهااّليت الوظيفة  لنوع
 سلطة رمسية بغرض حتقيق هدف معنّي؛   من

يسعى لالنضمام اّلذي هذه اجلماعات بصفة اختيارية، أي أّن الفرد هو  تتكّون :الرمسية غّي اجلماعات -ب
ألعضاء ميكنه االنسحاب منها بشكل اختياري، وغالبًا ما تتشابه القيم االجتماعية  كما إبرادته، إليها

تنظيمات ال حتدد وجودها القوانني واألنظمة والتعليمات،  إذن، فهي املشرتكة. أهدافهم هلم وتكون اجلماعة
؛ إالّ أّن هذا ال يعين عدم وجود أتثري هلذه اجلماعات على أفرادها، حيث  تنظيمي   هيكل   هلا وليس مكتوب 

يشري إىل أّن هناك قّيودًا على األفراد من التنظيمات غري الرمسية قد ال تقل يف أمهيتها عن أتثري  أّن الواقع
 اجلماعات الرمسية.  

 من حيث شكل االرتباط: -3
 :30ميكن تصنيف اجلماعات املرجعية إىل

وهنا يكون االرتباط  .املقربني واألصدقاء الرايضية والفرق العمل ومجاعة األسرة مثل :خاصة مرجعية مجاعات -أ
 قواّيً ومتبادالً بني مجيع أفراد وأعضاء اجلماعة املرجعية؛  

االنتماء  يتمىن لكّنه الفرد، إليها ينتمي الاّليت و  وهي اجملموعات ذات التأثري العام، :مرجعية عامة مجاعات -ب
 وهنا يكون ارتباط الفرد ابجلماعة املرجعية من طرف واحد.   والسياسية. والرايضية الفنية األوساط مثل إليها،
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 من حيث احلجم: -4
يعتمد على عدد األعضاء يف اجملموعة ميكن أن اّلذي التفريق بني اجلماعات املرجعية الكبرية والصغرية، و  إنّ 

 عة الكبرية قدمعياراً لتصنيف اجلماعات. وحتديد احلد األعلى للجماعة الصغرية أو احلد األدىن للجما يكون
يكون هو العنصر املهم يف هذا اجملال، ولكن مدى قدرة الفرد على معرفة بقية األعضاء يف اجلماعة ميكن  ال
 املرجعية الكبرية والصغرية؛ ففي اجلماعات بني للتمييز يستخدماّلذي الناحية العملية هو العنصر  من يكون أن

  قد ال يتمّكن الفرد من معرفة كل أعضاء اجلماعة، وقد ال يدرك أدوار ونشاط اجلماعات املرجعية الكبّية
د، لل جيّ لض بشكلم البعلون بعضهلراد يعرفلإّن األفلف رةـة الصغيـات املرجعيـاجلماعا يف لأمّ  م.لد منهلواح للك

 .13ويدركون دور كل منهم
 االهتمام ابجلماعات من أكثر يكون ال قد املستهلك وسلوك التسويق جمال يف املرجعية ابجلماعات االهتمام إنّ 

الصغرية، وذلك لسببني رئيسيني؛ أّوهلما أّن اجلماعات الكبرية غالباً ما تتألف من مجاعات الصغرية، ممّا يعين 
دراسة سلوك اجلماعات الصغرية ميكن أن يؤدي يف النهاية إىل حتليل سلوك اجلماعات الكبرية، واثنيهما  أنّ 
اجلماعات الصغرية على أعضائها ميكن أن يكون أكثر من أتثري اجلماعة الكبرية، نظرًا لسهولة  أتثري أنّ 

 االتصال واستمراريته بني أعضاء اجملموعة الصغرية.
 من حيث االنتماء:  -5

  ميكن تصنيف اجلماعات املرجعية من حيث االنتماء إليها، إىل:
ينتمي إليها الفرد ويتفاعل معها، أي يكون عضوًا فيها. فهذه اّليت اجلماعات  وهي :العضوية اجلماعات -أ

 صفة التشكيل الرمسي، وقد تكون صغرية كجمعيات األحياء الصغرية أو كبرية احلجم كنقابة هلا اجلماعات
 ؛23األطباء، ...إخل

ملعايري حمددة، مثل: يرتبط هبا األفراد بصورة تلقائية وفقًا اّليت وهي تلك اجلماعات  :اجلماعات التلقائية -ب
اجلنس، اجلنسية أو الدخل؛ وغالباً ال يرتبط أعضاء هذه اجلماعات التلقائية أبية  االجتماعية، احلالة السن،
وتنبع أمهية هذا النوع من اجلماعات املرجعية من أتثريها الفّعال على التوقعات  شخصية. عالقات أو روابط

يشرتيها اّليت ات تؤثر وبصورة واضحة على أنواع السلع أو اخلدمات التوقّع تلك ألنّ  ألعضائها، االجتماعية
 هؤالء األعضاء؛

 يتبىن اجتاهات وقيم وسلوكات فهو إليها، االنضمام يف الفرد أيملاّليت  اجلماعات وهي :اجلماعات الرمزية -ج
الفنانني، الرايضيني ال ميكنه أن يكون عضواً فيها يف يوم من األايم؛ ومثال ذلك: مجاعات  ولكن اجلماعة،

 ؛33واألبطال، ...إخل
يرفض الفرد قيمها وسلوكها، وحياول االبتعاد عن االنضمام اّليت وهي اجلماعات  :اجلماعات السلبية  -د

 النفسي هبا كنتيجة منطقية ارتباطه لفك واملدروسة املتعّمدة اخلطوات بعض اختاذ طريق عن وذلك لعضويتها،
 لرفضه قيمها وسلوكها.  
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 حيث التأثّي على األفراد:من  -6
 :34تصنف اجلماعات حبسب أتثريها على األفراد إىل نوعني، مها

ترتك أثرًا طّيبًا يف نفوس األفراد، ممّا جيذهبم إليها، اّليت اجلماعات  وهي :اجلماعات ذات التأثّي اإلجياي -أ
 واملصلحني؛مثل: مجاعات العلماء والباحثني وأساتذة اجلامعة وأوائل الطالب واألطباء 

 ترتك أثراً سيئًا يف نفوس األفراد، ممّا جيعلهم ينفروناّليت اجلماعات  وهي :السليب التأثّي ذات اجلماعات -ب
عن االنضمام لعضويتها، وذلك عن طريق اختاذ بعض اخلطوات املتعّمدة واملدروسة  االبتعاد وحياولون منها،
قيمها وسلوكها، مثل: مجاعات الفاشلني واجملرمني وجتار هبا كنتيجة منطقية لرفضهم  النفسي ارتباطهم لفك

 املخدرات.

 اجلماعات املرجعية املؤثرة على املستهلك:  --55..33..33
 تؤثر على املستهلك الفرد على النحو التايل:اّليت ميكن إيراد أهم اجلماعات املرجعية 

 األسرة:  -1
السلوك الشرائي واالستهالكي للفرد. وترجع أمهية األسرة أتثرياً على  األكثر اخلارجية املتغرّيات من األسرة تعترب

 إىل سببني، مها:
 فهي تؤثر يف تكوين قيمه واجتاهاته وأمناطه الشرائية؛ ترىب فيها املستهلك، وابلتايلاّليت اخللية األوىل  أّّنا 
 .أّّنا وحدة شرائية واستهالكية على حد سواء 

 األصدقاء: -2
ّّنا عادة ما تكون غري منظمة، وليس لديها أي سلطة رمسية على أعضائها، عمليًا مجاعة غري رمسية أل وهم

ما لديها هو عبارة عن سلطة معنوية، هدفها التأثري النسيب على مواقف ومشاعر أعضائها حنو خمتلف األمور  وكل
قد اّليت ابلسلع واخلدمات. وتعترب آراء وتفضيالت األصدقاء مؤشرات هامة يف حتديد العالمات السلعية  املرتبطة

خيتارها املستهلك املستهدف، واعرتافاً هبذا التأثري فإّن مسوقي السلع واخلدمات يعرضون إعالانهتم التلفزيونية غالباً 
ية، يكوَّن فيه جمموعة من املستهلكني املستهدفني هلذه من خالل جّو اجتماعي طابعه الصداقة واأللفة االجتماع

 العالمة من السلعة أو تلك.
املستهلكللون للحصلول على معلوملات كافيلة ودقيقلة علن العالملات السلعيلة أو اخلدميلة من أقلرب  ويسعى

 األصدقاء إليهم، واّلذين يتشاهبون معهم نسبياً يف نظرهتم لألمور واألشياء. 
 ات االجتماعية الرمسية:اجلماع -3

 خمتلفة األصدقاء فإّن اجلماعات االجتماعية الرمسية أكثر أتثرياً، حيث أّّنا تؤدي وظائف مجاعات بعكس
  جديدة لألفراد املنضمني هلا، فالفرد عادة ينضم إىل مجاعة رمسية لتحقيق بعض األهداف، مثل تكوين صداقات

 .35ل ذلك النوادي الرايضية والثقافية ...إخلأو مقابلة أشخاص أكثر شهرة ومعرفة، ومثا
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تؤثر العضوية يف هذا النوع من اجلماعات على سلوك املستهلك من نواٍح عّدة. على سبيل  عامة، وبصفة
ميل  كبري  للحوار مع بعضهم البعض، وبشكل غري رمسي حول خمتلف  قد يكون لدى هذه اجلماعات املثال،

ابإلضافة إىل إمكانية قيام بعضهم ابلتقليد الشرائي ألعضاء آخرين يف اجلماعة  من السلع أو اخلدمات، العالمات
 من قبيل اإلعجاب هبم.

 مجاعات التسّوق: -4
األحيان ال يذهب املستهلك للتسّوق مبفرده، وإمّنا يذهب بصحبة شخص أو أكثر، وهذا لشراء  من يف كثري

أوقات الفراغ. وقد تكون هذه اجلماعات مكّونة من أفراد األسرة حّّت لقضاء  أو األاثث أو املالبس أو الغذائية املواد
األصدقاء أو زمالء احلي، ويفضل األفراد التسّوق مع األشخاص اّلذين يراتحون ملصاحبتهم أو اّلذين يثقون هبم  أو

اآلخرين ميكن أن يقصدون شرائها. إّن التسّوق مع اّليت وحكمتهم، خاصة فيما يتعلق ابلسلع واخلدمات  ومبعرفتهم
متعة، كما يؤدي إىل تقليل املخاطرة االجتماعية للسلع املراد شرا ها،  أكثر أحياانً  واملمّلة الضرورية العملية هذه جيعل

 .36يسعى له املستهلكاّلذي وخاصة عند اخلشية من أن ال تالقي كل أو بعض هذه السلع القبول االجتماعي 
 زمالء العمل: -5

كبريًا نسبيًا من اليوم يف أماكن العمل، ومثل هذا التواجد يف مكان واحد ولفرتة زمنية   األفراد وقتاً  يقضي
أن يؤدي إىل نشوء بعض العالقات بني هؤالء األفراد، ومن بني هذه العالقات التأثري املتبادل لألفراد  طويلة ميكن

 سلوكهم االستهالكي. على
 حركة محاية املستهلك: -6

املهملة األساسيلة حلركلات محايلة املستهللك ترتكلز يف اختلاذ حاللة من التلوازن بني حقلوق  أنّ  القلول ميكلن
والبائعني، وبسبب أتثري هذه احلركات على املستهلكني، فإنّه يتوجب على املؤسسات أن أتخذ بعني  املستهلكني

تتوافق واحتياجات اّليت ملطلوبة، و االعتبار هذه احلركات، وذلك عن طريق التنسيق معها يف إجياد املواصفات ا
 املستهلك.

 قادة الرأي:  -7
على غريهم، ويرجع ذلك إىل معرفتهم ملوضوع  التأثري على متمّيزة بقدرة اجلماعات يف املستهلكني بعض يتمتع

اّلذي الشرحية من املستهلكني مصطلح "قادة الرأي"، ويعّرف قائد الرأي أبنّه: "الفرد  هذه على يطلق ودقيق، خاص
وميثل قادة الرأي  .37حالة تقدمي منتجات جديدة" يف خاصة اإلعالم، ووسائل اإلمجايل السوق بني كوسيط يستعمل

ميزات خاصة يف اجملتمع، ويتمّتعون بقدرة فائقة للتأثري يف اآلخرين، حبيث حيتلون مكانة خاصة يف ذهن  ذوي أفراداً 
األعلى، لذا يسعى لتقليدهم بطريقة أو أبخرى يف عادهتم الشرائية،  ويف كثري من األحيان يعتربون مثله املستهلك،

عليهم رجال التسويق إلجراء إعالانت خاصة مبنتجاهتم، وهذه اإلعالانت ستدفع املستهلكني حتماً  يستند وقد
به ابقتناء نفس  يقوم فنان أو رايضي مشهور ابقتناء أو استخدام منت ج معنّي، سيقوم املعجبون فعندما املنت ج، القتناء
يعتربه رجال التسويق قائد رأي، اّلذي وجودته، وإمّنا أتثرًا بذلك الشخص  ليس استنادًا على نوعيته ولكن املنت ج،
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بدراسات خاصة، بغرض معرفة والتحّكم يف كيفية أتثريه على املستهلكني، فإذا استطاع رجل التسويق  لذا خيصونه
 املستهدف فهذا سيسهل له تسويق منتجه يف السوق. حتديد من هم قادة الرأي يف مجهوره

ليس لدى اّليت أصبح يشمل اجلماعات غري املباشرة، اّلذي مفهوم اجلماعات املرجعية إىل احلد  تطور فقد لذا
معها اتصال مباشر كنجوم اجملتمع ) جنوم السينما والتلفزيون والسياسة وأبطال الرايضة، ...إخل(. كما أّّنا  األفراد

 ينتمي إليها األفراد، الثقافة، ...إخل.اّليت امتدت لتشمل أيضاً: الطبقة االجتماعية 

  ::الثقافةالثقافة  --55..44
متّيزهم عن اجملموعات األخرى؛ فهي اّليت و  األفراد، من جملموعة ابلنسبة احلياة "طريقة أبّّنا: الثقافة تعريف ميكن

وقوانينه وتقاليده وقيمه وأيّة قدرات وعادات أخرى  اإلمجالية ملعارف الفرد ومعتقداته وفنه، وأخالقياته، احلصيلة
 .38يكتسبها اإلنسان كعضو يف اجملتمع"

التدرب على هتذيب السلوك االجتماعي أبّّنا: "أسلوب للرتبية والتطّور والتعّلم و  "قاموس وبسرت" وعرّفها
 . 39وردود أفعال أعضاء اجملتمع"

حتدد أمناطاً اّليت أبّّنا: "جمموعة الضوابط، املعتقدات والعادات املكتسبة من البيئة االجتماعية، و  كما تعّرف
 .40سلوكية مشرتكة لكل أفراد اجملتمع"

تكللون الّلليت كللذلك أبّّنللا: "عبللارة عللن جمموعللة مللن القلليم واالجتاهللات واالعتقللادات واألفكللار والرمللوز   وتعللّرف
. وبعبارة أخرى، الثقافة هي: "تشكيلة مرّكبة من املعرفلة والعقائلد والفنلون 41مبثابة وسائل مقبولة ألفراد مجاعة معّينة"

يكتسلبها الفلرد ابعتبلاره عضلواً يف جمتملع ملا، وابلتلايل الّليت فلة واألخالقيات والقانون والعلادات والقليم والتقاليلد املختل
 .42ميكن اعتبارها منطاً للسلوك يتبعه أعضاء اجملتمع الواحد"
 من التعاريف السابقة، ميكن أن نستشف ما يلي:

  معنّي؛تعترب الثقافة سلوكاً مكتسباً، أي أّن الفرد ال يرثها وإمّنا يتعّلمها عن طريق العيش يف جمتمع 
  ينقل من جيل إىل آخر عن طريق التعّلم والتلقني؛اّلذي الثقافة هي الرتاث االجتماعي 
 الثقافة متّيز اجملتمعات عن بعضها البعض، إذ أّن لكل جمتمع ثقافة خاصة به؛ 
 يتم االشرتاك يف الثقافة من خالل املؤسسات االجتماعية، مثل: األسرة، املؤسسات الدينية، ...إخل؛ 
 فة تنظم اجملتمع، حيث حتدد سلوك األفراد، وهي حتظى ابلقبول العام؛الثقا 
  ّأتثريها يف حياة األفراد أييت بشكل طبيعي وأوتوماتيكي؛ الثقافة غري ملموسة، إذ أن 
 .الثقافة ميكن تغيريها أو تطويرها طبقاً للظروف والتغرّيات، فهي حصيلة االبتكار االجتماعي 

تشبع  الاّليت قافة تتمّيز خباصية إشباع احلاجات والرغبات اإلنسانية، فالثقافة فإّن الث جانب ما ذكر، إىل
والرغبلات اإلنسانيلة غالبلًا ما تنتهلي وتتالشلى، ومبلا أّن بعلض عناصلر الثقافلة متغيّلرة وقابللة للتعديلل مع  احلاجلات

ملا جيلري ملن تعديلالت وتغييلرات يف البيئلة الثقافيلة لتقديلم سلع  التسويقيلة متابعلة فلإّن على املؤسسلات الزملن،
 وخدمات تتماشى مع القيم السائدة.   
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 أنواع الثقافة:  --55..44..11
وصلللف الرتكيبلللة الثقافيلللة ألي أّمللة أبّّنلللا مؤلفلللة ملللن عنصلللرين أساسلليني، بينهملللا عالقلللة متبادللللة أبشلللكال  ميكللن

 ودرجات خمتلفة ابستمرار، ومها:
 الثقافة العامة أو الكلية:  -1

حتدد أمناط السلوك العام اّليت يشرتك فيها معظم أفراد اجملتمع بغض النظر عن اختالفاهتم الفرعية، فهي اّليت و 
 جوهرها القرآناّليت متّيز أمناط سلوك أبناء األمة العربية اإلسالمية، و اّليت األمة، كالثقافة العربية اإلسالمية  ألبناء
أقليات قومية أو دينية أو فكرية فإّن ثقافة اجملتمع  متّيز فرعية ثقافات وجود حالة ويف السامية، اإلسالمية لقيموا الكرمي

 . 43هي ثقافة األكثرية
 الثقافة الفرعية:  -2

اجملتمع هلا خصائص  نفس ضمن جمموعات ظهور احتمال بسبب صعوبة أكثر الثقافات معرفة أصبحت لقد
 السلوك، رغم أّّنا تنتمي إىل نفس الثقافة. هذه الثقافات الفرعية قد تظهر بسبب النعرة القومية يف اختالفات تظهر

اجلغرافية. وميكن النظر إليها على أّّنا: "اجملموعات الثقافية املميِّّزة واملوجودة كشرحية ممّيزة ضملن  املنطقة أو الدين أو
 ى، هلي: "جمموعلات صغيلرة هللا مساتلها املشرتكلة اخلاصلة وتصرفاهتا. وبعبلارة أخلر 44تعقيلداً" أكبلر وأكثلر جمملوعة
 مبنية على خرباهتم احلياتية العامة معّينة قّيم يف يشرتكون اّلذين األفراد "جمموعة هي: الفرعية الثقافة أنّ  أي .45املمّيزة"

 .46ومكانتهم يف اجملتمع"
 األصلية، كاألقليات الثقافة داخل األقليات سلوك منط حتدداّليت  واألفكار القيم جمموعة الفرعية الثقافة وتشمل

 هذه األقليات جيب أن تكون ممّيزة يف عاداهتا وتقاليدها حّّت تشكل خصائص حمددة ومثل العريب، الوطن يف العرقية
والقيم املوروثة واملكتسبة، األقلية. فاجلنوب يف اجلزائر خيتلف عن مشاله يف جمموعة كبرية من العادات والتقاليد  هلذه

بل أّن املدينة عمومًا هلا عاداهتا املختلفة عن القرية. ويُعد هذا األمر غاية يف األمهية عند جتزئة األسواق والتعامل 
 مع شرائح حمددة داخل اجملتمع، وهنا فإّن التعميم بشأن الثقافات املوجودة قد يؤدي إىل نتائج عكسية متاماً.

أن تكون هذه األقلية كبرية نسبيًا وهلا خصائص ممّيزة، وميكن على أساسها جتزئة السوق جيب  تسويقياً،
 للمسّوق.  اقتصاديٍ  سوقٍ  وتشكيل

 معايّي حتديد الثقافة الفرعية:  --55..44..22
 يلي: تُوضع كأساس لتحديد الثقافة الفرعية، أمهها مااّليت يوجد عدد كبري من املعايري 

 اجلنسيات: -1
 يف أشخاص كثريون من جنسيات خمتلفة، وابلرغم من انتمائهم إىل هذا البلد ومشاركتهمبلد  يف كل يوجد

 هبم، فهم يفضلون دائماً الرجوع اخلاصة الثقافية املفاهيم ببعض يتمّيزون ولكّنهم عام، بشكل وثقافته وتقاليده عاداته
 إىل عاداهتم االستهالكية األصلية.
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 الدايانت: -2
جيوز  األفراد. فعلى سبيل املثال، ال يعتنقهااّليت  للداينة تبعاً  الواحد اجملتمع داخل االستهالك منط خيتلف

وتعكس  هذا، اخلنزير، كما ال جيوز للهندوس تناول حلوم األبقار. حلم أكل أو الكحولية املشروابت تناول للمسلمني
طول اليوم منذ آذان الفجر ويفطرون بعد أوقااتً متباينة لتناول الطعام، فاملسلمون يصومون  أيضاً  املختلفة الدايانت

كل أنواع  عن االمتناع املغرب، أّما النصارى فإّّنم يصومون يف فرتات معّينة من السنة، ولكن صومهم ليس آذان
ولكّنهم ميتنعون عن تناول األطعمة غري النباتية طوال فرتة الصوم. وهي أمور هامة ينبغي  الليل، أو النهار يف الطعام

 التسويق أن ال يتجاهلها. رجل على
 العوامل اجلغرافية واإلقليمية: -3

تساهم يف تشكيل الثقافات الفرعية، فغالباً ما توجد اّليت الوحيدة  العوامل هي ليست والدايانت اجلنسيات إنّ 
نفس البلد الواحد تبعاً للموقع اجلغرايف واعتماداً على العوامل الطبيعية، فقد يوجد يف  البلد داخل االختالفات بعض

 مثل إنّ  وسهلية. وصحراوية وساحلية جبلية ومناطق معتدلة، ذات طبيعة مناخية ابردة ومناطق حارة ومناطق مناطق
 يتمّيز هبا سكان كل إقليم أو منطقة.اّليت  والقيم العادات بعض يف اختالفات إىل تؤدي قد اجلغرافية االختالفات هذه
 العوامل العرقية:  -4

ففي دولة كالوالايت املتحدة األمريكية جند  اجملتمع، ألفراد اخلارجي واملظهر البشرة لون يف املؤثرة العوامل وهي
 اإلفريقي(، والشرقيني )األصل والسود ميكن تقسيم اجملتمع إىل عّدة جمموعات عرقية، كالبيض )األصل األوريب(، أنّه

واهلنود احلمر )السكان األصلني(، وقد وجد الباحثون خمتلفة،  جنسيات أو ايابنية أو صينية أصول من املنحدرين
أّن هناك اختالفًا يف حاجات هذه اجملموعات العرقية ابلنسبة لبعض أنواع السلع، وإّن هذا االختالف  واملسّوقون

 وجدت عرقية، فمثالً  جمموعة كل حاجات مع التسويقي املزيج يتناسب حبيث السوق، لتجزئة أساساً  يصلح أن ميكن
أّن األمريكان السود )الزنوج( يتمّيزون بتفضيلهم للعالمات املشهورة من السلع، وأّن لديهم والًء  الدراسات بعض

 ال حتمل عالمات جتارية.اّليت أكثر لبعض أنواع العالمات، وال يفضلون شراء العالمات اخلاصة أو السلع 
 الفئة العمرية:  -5

 عاداهتم ثقافة فرعية، إذ خيتلف الشباب والبالغون واملسنون يفأّّنا  على عمرية فئة كل إىل النظر ميكن
 والعصرية احلديثة فإّّنم يقبلون األفكار لذا الشيوخ، من واملخاطرة ابملغامرة شغفاً  أكثر مثالً  فالشباب االستهالكية،

 على االهتمام ابلفئاتوليدة آخر االخرتاعات. هلذا فقد عمل املسّوقون  أو احلديثة للسلع استجابة أكثر وهم أكثر،
 العمرية، الفئات هذه بني اختالفات العمرية كعامل من العوامل املستخدمة يف تقسيم السوق نظرًا ملا وجدوه من

خالهلا اختيار املعلنني اّلذين ميكن أن  من ميكناّليت االهتمام يف استخدام الرموز اإلعالنية، و  هذا انعكس وقد
العمرية املستهدفة، كما متّثل ذلك يف اختيارهلم لألللوان والتصاميلم األكثلر توافقلًا ملع أكثر جاذبية للفئة  يكونوا

 .   47الفئلات العمريلة املختلفلة، واألكثلر قلدرة على إثلارة اهتمام الفئة املعنية ابإلعالن متطلبات
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  عوامل التسويقية:عوامل التسويقية:الال  --55..55
من خالل  وذلك للمستهلك، الشرائي القرار على تؤثر أن ميكناّليت  البيئية العوامل من التسويقية العوامل تعترب

 : 48عناصر املزيج التسويقي األربعة. وفيما يلي شرح خمتصر هلذه العوامل
 نَتج:امل  --55..55..11

 خصائص املنت ج يف عملية اختاذ قرار الشراء، ومن مجلة هذه اخلصائص )درجة التعقيد، اجلودة ...إخل(، تؤثر
املعّقدة حتتاج إىل قرار شراء معّقد، وبعض املنتجني يقدمون منتجات بسيطة مألوفة لدى  احلديثة فاملنتجات
يتجّنب البحث املكثف عن املعلومات. كما أّن املظهر املادي للسلعة يؤثر يف عملية اختاذ قرار اّلذي  املستهلك

ه، كما أّن التبيني يؤثر يف إدراك املستهلك فالغالف جيذب املستهلك وجيعله يضع املنت ج يف دائرة اهتمام الشراء،
 ملنافع املنت ج، وقد جيعله خيتاره.

 تسعّي:ال  --55..55..22

فعندما يبحث املستهلك عن السعر املنخفض،  املستهلك، لدى التسعري يف السلوك الشرائي إسرتاتيجية تؤثر
 السعر يكون مهماً جّداً، بل قد يكون أحديقوم ابختاذ قرار شراء روتيين، فإّن  وعندما اخلصومات، على احلصول أو

يقّيمها املستهلك. وتؤثر القيمة املدركة للمنت ج وصورته الذهنية يف مدى قبول املستهلك اّليت خصائص املنت ج  أهم
 للسعر، فكّلما كانت إجيابية كّلما كان هذا األخري مستعداً لدفع سعراً أعلى مقابل احلصول عليه.

الدراسات أبّن  اجلودة من وجهة نظر فئة من املستهلكني، فقد بّينت بعض على مؤشراً  رالسع ارتفاع يعد كما
 هناك عالقة إجيابية بني السعر واجلودة.

 ويج: الرت   --55..55..33

 يرسلها املسّوق تذكراّليت مرحلة من مراحل اختاذ القرار الشرائي، فالرسالة  الرتويج يف كل إسرتاتيجية تؤثر
 مشكلة، وأّن املنت ج سوف يساعده على حل هذه املشكلة، وأنّه سوف حيصل على قيمة أعلىأبّن لديه  املستهلك

 نتيجة شرائه هلذا املنت ج.
 وزيع:الت  --55..55..44

التوزيع دوراً هامًا يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك، فبالنسبة للشراء الروتيين مثاًل، تعد إاتحة  يلعب
ضروراًي يف هذا الشأن، كما أّن تنوّع قناة التوزيع يؤثر يف عملية إدراك املنت ج، فعندما يُعر ض السلع وتوفريها أمرًا 

 املنت ج يف أحد احملالت الكبرية، يكون له مكانة أفضل من عرضه على األرصفة أو يف احملالت الصغرية.
  ::وقفيةوقفيةالعوامل املالعوامل امل  --66..55

رائلي لوك الشللرة يف السلللاملؤثلبيئيلة ا للي من العوامللواالستهالكلرائلي للف الشلابملوق ةلاحمليطل روفلالظل تعترب
أتثر بصفة مؤقتة اّليت تعّرف أبّّنا: "عوامل الزمان واملكان احمليطة ابملوقف الشرائي واالستهالكي  وهي للمستهلك،

للمؤسسة، ونظرًا ألّن أو بعناصر املزيج التسويقي  سلوك الفرد دون أن يكون هلا عالقة خبصائصه الشخصية يف
عديدة ومتنّوعة، فإّن سلوك األفراد يف ظل تلك الظروف قد يتخذ اجتاهات متشعبة، ممّا جيعل من  املوقفية الظروف

 .49الصعب التنبؤ هبا"
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ينظر إىل العوامل املوقفية على أّّنا تلعب دوراً معترباً يف تشكيل السلوك الشرائي واالستهالكي  وطبقاً لذلك،
قرار الشراء دون أن يكون هلا عالقة بسمات الفرد املشرتي وال خبصائص العالمة  اختاذ يف مؤقتة بصفة وتؤثر د،لألفرا

املنت ج موضوع الشراء، ومثل هذه العوامل قد تؤثر يف موقف االتصاالت أو موقف الشراء أو موقف االستخدام  أو
 :50هي مخس فئات،للمنت ج املشرتى، وميكن جتميع هذه العوامل املوقفية يف 

 احمليطة بعملية الشراء:  بيئة املاديةال  --55..66..11
الشلراء، مدى ضخاملة وحدات بنائه، الديكور والرتتيب الداخلي،  مبتجلر اخلاص اجلغرافلي املوقلع وتشملل:

 والرائحة داخللر ية املنتجات املعروضة داخل املتجر، الصوت واإلضاءة ودرجة احلرارة  إمكانية ومدى العرض طريقة
تظهلر يف املتجر تؤثر اّليت العواملل املاديلة ، ودرجة احلرارة وغريها من ةواأللوان، والرائح اإلضاءة، ولعل ...إخل. املتجلر

ولقد أظهرت  منه. شرتاةيقضيه املستهلك داخل هذا املتجر، كما تؤثر أيضًا يف الكمية املي ذالّ  كمية الوقتيف  
نتائج إحدى الدراسات أّن تلك املطاعم اّليت تذيع يف داخلها موسيقى هادئة حتقق هامشًا للربح أعلى بكثري من 
تلك املطاعم اّليت تذيع بداخلها موسيقى سريعة وصاخبة؛ فاملوسيقى اهلادئة تشجع املستهلك على البقاء لفرتة 

 كه ملزيد من املنتجات أثناء جلوسه.أطول داخل املطعم، األمر اّلذي يعين استهال 

 ظروف االجتماعية احمليطة بعملية الشراء:ال  --55..66..22
يعطي عمقًا للموقف الشرائي، ومن أمثلة هذه الظروف اّلذي مثل هذه الظروف االجتماعية هو  وجود إنّ 

واألدوار املختلفة هلم، يقوم ابلشراء، وخصائصهم الدميوغرافية والنفسية اّلذي أفراد آخرين حول املستهلك  وجود
 ؛املباشر بني الفرد املشرتي ورجل البيع أو مع األفراد اآلخرين املوجودين أثناء قيامه ابلشراء الشخصي والتفاعل

مبفرده، سيكون سلوكه خمتلفًا عما لو قام  ابلتسّوق يقوم أو منت جاً  يستخدم أو إعالانً  يشاهداّلذي  فاملستهلك
ولقد أثبتت الدراسات أّن مشاهدة الفرد لربامج التلفزيون ختتلف يف حالة وجود  ن معه.حضور أفراد آخري يف بذلك

بعض األفراد اآلخرين معه مقارنة مبشاهدته لنفس الربامج وحده. كما أظهرت بعض الدراسات األخرى، أّن سلوك 
ه. وبطبيعة احلال فإّن معرفة التسّوق ملنتجات مثل اللحوم يتأثر بوجود بعض األفراد اآلخرين مع املستهلك من عدم

يساعدهم يف تصميم املالمح االجتماعية اّليت سيتم فيها الشراء أو استخدام املنت ج من قبل رجال التسويق  الظروف
  اخلاصة مبنتجاهتم.

 ؤثرات الزمنية:امل  --55..66..33
يف  وأتيت الشراء، قرار متخذ سلوك ابلتايل الشرائي، وحتدد املوقف يف تؤثراّليت  الظروف من العديد هناك

  وميكن أن يشار إىل الزمن املشرتي. قبل من اخلدمة أو السلعة إىل ابحلاجة وارتباطه الوقت ضغط مدى مقدمتها
املسّوق أيخذ بعني االعتبار كافة  ابملاضي أو املستقبل، ومثل هذه النظرة إىل عامل الوقت جتعل يتعّلق كشيء

أوقات معّينة، فشراء الفرد سوف خيتلف متاماً بني قيامه ابلتسّوق يف نفس  يف أتيتاّليت و  املؤثرة يف الشراء، األحداث
جائع عن شرائه بعد تناوله لوجبة دمسة، واملستهلك قد ال يشرتي نفس املنتجات يف حالة وجود ضغط  وهو احملل

 وقت حمدود لدى املستهلك فوجود ء،الشرا قبل لديه الكايف الوقت توافر حالة يف يشرتيهااّليت  مثل تلك عليه للوقت
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اختيارها النهائي.  بدورها تؤثر يف اّليت التقليل من عملية البحث عن املعلومات، و  إىل يؤدي قد واالختيار للتفكري
؛ فالسيدات العامالت الالئي ال يتوافر هلن يشرتيهااّليت نوع املنتجات كما أّن توافر الوقت لدى الفرد قد يؤثر يف 

الوقت الكايف إلعداد الطعام قد يقمن بشراء األطباق اجلاهزة أو احملفوظة أو سهلة وسريعة التحضري بداًل من شراء 
  اخلضار واملنتجات الطازجة، ومن هنا وجب على رجال التسويق عدم إغفال هذا اجلانب والقطاع السوقي.

يف " Mercadonaو "" أCarrefour"مثل  الكبرية، البيع متاجر على طبقتاّليت  راساتالد بعض دلت ولقد
 أّن املستهلك يعين عالمة جتارية، هذا 3000 فيها دقيقلة، يرى 45 إىل 30 ملن يف املتجلر يقضلي املستهللك أنّ  أوراب،
 أسلوب عرض املنت ج يف يستخدم وابلتايلالواحدة،  الدقيقة يف خمتلفة عالمة جتارية 60 إىل 50 ما بني يرى أن ميكن

 .داخل املتجر للفرد الشرائي املوقف على للتأثري كأساس املتجر

 غرض من الشراء: ال  --55..66..44

على معلومات تتعّلق  متطلبات الفرد أو نيته يف االختيار أو التسّوق أو احلصول الشراء من الغرض يتضّمن
امليداين يبنّيُ أنّه يوجد مستهلكون يذهبون للتسّوق وليس يف أذهاّنم شراء عام أو شراء حمدد، فاإلطالع  بشراء
 سوف يقومون بشرائه؛ يطلق على مثل هذهشيئاً مغرايً حيتاجون إليه فإّّنم عندئذ ولكن إذا كان هناك  حمدد، شيء
ات أو منتج جشراء منت  بغية تسّوق قيام املستهلك ابل فهو احملدد"، الشراء أو "التسّوق أّما العام". "التسّوق اسم احلالة
 يف ذهنه. حمددة

يؤثر الغرض كما يف الغرض من الشراء،  يؤثر ن من الفرد و الدور اّلذي يتوقعه اآلخر وابإلضافة إىل ذلك، فإّن 
للوفاء ابلدور  - ملنت ج معنّي لتقدميه كهديةالفرد اختيار ف. من منتجاتراد شرائه طبيعة ما ي يف بدوره الشراء من

ينظر إليها اّليت املنت ج لالستخدام الشخصي، فاخلصائص واملالمح هذا  عن شراء خيتلف – آلخريناملتوقع من قبل ا
وتشري الدراسات اّليت أجريت يف هذا اجملال أّن التأثري يف املنت ج  املستهلك سوف ختتلف ابختالف هذين املوقفني.

املشرتى ال أييت فقط من كون أّن املنت ج سيعطى كهدية من عدمه، ولكن أيضًا بنوع املوقف االجتماعي اّلذي 
هدية عيد امليالد  يتطلب اهلدية، فاملناسبة اخلاصة ابهلدية قد تؤثر يف نوع املنت ج املشرتى، فمثاًل البد وأن ختتلف

عن اهلدية املقدمة يف عيد الزواج، فقد أظهرت الدراسات أّن هدية عيد امليالد البد وأن تكون شيئاً مبهجاً، بينما 
 هدية عيد الزواج البد وأن تكون شيئاً هادفاً وانفعاً.

 الة املسبقة للفرد قبل الشراء:احل  --55..66..55
)مثل: السعادة، اإلثلارة، القللق، واخلوف ...إخل( أو تلك  للفلرد قبل الشلراءاحلاللة املزاجيلة املؤقتلة  وتشملل

 .أو املرض ...إخل( اإلجهاد لديه عند الشراء أو نقدية سيولة وجود )مثل: الفرد فيها يوجد قداّليت  املؤقتة الظروف
يوجد عليها اّليت وضاع املؤقتة تشري دائمًا إىل بعض األ احلاالت ال متثل أي صفات دائمة يف الفرد، ولكنها فتلك
شيء  بشراء قيامه طريق عن الشعور هذا من اخلروج حياول قد ابإلحباط املصاب الفرد فمثاًل، ابلشراء. قيامه عند

مثل هذه احلاالت تكون عملية التسّوق مدفوعة ليس ابملنافع املستمدة من االستهالك للمنت ج  جديد لنفسه، ففي
 املشرتى، ولكن من املنافع املستمدة من وراء عملية الشراء ذاهتا.    



 مولود    حواس  د.                                                                                                                                                       محاضرات في مقياس سلوك المستهلك                                        

83 

  س:س:امامالفصل اخلالفصل اخلهوامش هوامش 
، رسالة ماجستري غري منشورة، )اجلزائر: التنشئة االجتماعية وأثرها يف السلوك واملمارسات االجتماعية للفتيات نصّية عقاب، - 

 .11(، ص1995 -1994جامعة اجلزائر/ معهد علم االجتماع، السنة اجلامعية: 
2 - Abdelmajid Amine, Le comportement du consommateur face aux variables d'action marketing, 
(Paris : Management & Société Éditions, 1999), P 21. 

 .228(، ص1995: منشورات اجلامعة املفتوحة، ليبيا، )مبادئ علم االجتماع علي احلوات، - 3
  .164(، ص1982، )اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، حماضرات يف علم النفس االجتماعي حمي الدين خمتار، - 4
 أنظر: - 5

املؤثرة على عملية اختاذ قرار الشراء للمنتجات املختلفة دراسة العوامل الشخصية واالجتماعية اهلادي حممد اخلصاونه،  عبد -
جامعة عمان العربية للدراسات العليا/ كلية الدراسات اإلدارية  ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، )عمان:يف األسر األردنية

 .32(، ص2006واملالية العليا، جويلية 
 .121(، ص2010هورية مصر العربية: الدار األكادميية للعلوم، ، )مج1، طإدارة احلياة يف ترشيد االستهالك أمحد إبراهيم، -

6 - Paul Van Vracom & Martine Janssens Anflat, OP.cit, P 13. 
 .220-219ص صمرجع سبق ذكره،  محد الغدير، رشاد الساعد، - 7
 .55ص(، 1990، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 1، طمن املنتِّج إىل املستهلك التسويقطارق احلاج وآخرون،  - 8
 .245 -244 ص مرجع سبق ذكره، ص، ةبيئيسلوك املستهلك: عوامل التأثري ال عناي بن عيسى، - 9
                (،1996اجلماهرييللة للنشللر والتوزيللع،  : الللدارليبيللا، )1، ط: مبللاد ه، إدارتلله وحبوثللهالتسللويق احلللديث بشــّي عبــاا العــالق، - 01

 .207-206ص ص
 أنظر: - 11

 .202ص(، 2003، )ليبيا: الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع، التسويق احلديث: مباد ه، إدارته وحبوثه بشّي عباا العالق، -
 .20مرجع سبق ذكره، صعبد اهلادي حممد اخلصاونه،  -

 .126مرجع سبق ذكره، ص حممد صاحل املؤذن، - 21
 ،لإلعالن: املتحدة )مجهورية مصر العربية ،؟ 21 القرن حتدايت تواجه كيف التسويق الفّعال: عبد احلميد،أسعد  طلعت – 31

 .122ص (،2002
14 - Philip Kotler et al., Marketing Management, 13ème édition, P 205. 

)القاهرة: مكتبة عني مشس،  ،اجتماعي سلوك املستهلك واإلسرتاتيجيات التسويقية: منهج بيئي خنلة رزق هللا، عايدة - 51
 .90(، ص1998

 .144مرجع سبق ذكره، ص ،ةبيئيسلوك املستهلك: عوامل التأثري ال، عناي بن عيسى - 61
                    (،2001، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 1، طمبادئ التسويق زايد حممد الشرمان، عبد الغفور عبد السالم، - 71

 .64-63ص ص
، أثر سلوك املستهلك اجلزائري على السياسات التسويقية واملركز التنافسي للشركات املنتجة للثالجات عناي بن عيسى، - 81

 .178(، ص 2006 -2005اجلزائر: املدرسة العليا للتجارة، السنة اجلامعية:  أطروحة دكتوراه غري منشورة، )
 .64ذكره، صمرجع سبق سعيد الديوه جي، أي  - 91

20 - William O. Bearden & Michael J. Etzel, “Reference Group Influence on Product and Brand 
Purchase Decisions”, Journal of Consumer Research, Vol. 9, N° 2, Sep., 1982, P 183. 

 .45(، ص2000، للنشر والتوزيع ، )عمان: دار صفاءمبادئ التسويق احلديث حممد الباشا وآخرون، - 12
 .92(، ص2003، )القاهرة: عامل الكتاب، 6، طعلم النفس االجتماعيحامد عبد السالم زهران،  - 22



 مولود    حواس  د.                                                                                                                                                       محاضرات في مقياس سلوك المستهلك                                        

84 

23 - Marie-Pierre Cazals-Ferré & Patricia Rossi, Eléments de Psychologie Sociale, (Paris : Armand 
Colin, 2002), P 80. 

 .132مرجع سبق ذكره، ص املؤذن،حممد صاحل  - 42
 .322، مرجع سبق ذكره، صسلوك املستهلك: مدخل إسرتاتيجي حممد إبراهيم عبيدات، - 52
 .257-256ص صمرجع سبق ذكره،  أمحد علي سليمان، - 62

27 - Richard Ladwein, Le comportement du consommateur et de l’acheteur, 1ère édition, (Paris : Éco-
nomica, 1999), P 110. 
28 - Christian Michon et al., OP.cit, P 76.  

 .153ص (،2002 اجلديدة، اجلامعة دار )اإلسكندرية: ،املنظمات يف الفّعال السلوك الباقي، عبد حممد الدين صالح - 92
 .140 -138ص مرجع سبق ذكره، ص حممد صاحل املؤذن، - 03
 .191-190ص صمرجع سبق ذكره،  الساعد،محد الغدير، رشاد  - 13
 .66مرجع سبق ذكره، ص زايد حممد الشرمان، عبد الغفور عبد السالم، - 23
 .191مرجع سبق ذكره، ص محد الغدير، رشاد الساعد، - 33

34 - Michael Solomon et al., OP.cit, P 347. 
 .326 -325ص مرجع سبق ذكره، ص، سلوك املستهلك: مدخل إسرتاتيجيحممد إبراهيم عبيدات،  - 53
 .194-193ص مرجع سبق ذكره، ص محد الغدير، رشاد الساعد، - 63

37 - Eric Vernette, OP.cit, P 80. 
(، 2003، )اإلسكندرية: املكتب العريب احلديث، 10، طالتسويق الدويل: نظم التصدير واالسترياد صديق حممد عفيفي، - 83

 .86ص
 .239، )القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، د.ت(، صالتسويق الدويل: يف ظل عوملة األسواقعادل املهدي،  - 93

38 - Catherine Viot, L’essentiel sur le Marketing, (Alger : Berti Éditions, 2006), P 25.  
شلللعبة العللللوم  - ترمجلللة: تيلللب تللوب خللللدمات التعريلللب والرتمجلللة ،أساسللليات التسللويق: مرشلللد األذكيلللاء الكاملللل ســـارة وايـــت، - 14

 .166(، ص2001، )القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع، 1االقتصادية واإلدارية، ط
42 - Marie-Pierre Cazals-Ferré & Patricia Rossi, OP.cit, P 50. 

 .56صمرجع سبق ذكره،  رشوان، احلميد عبد حسني - 34
 .175مرجع سبق ذكره، ص الغدير، رشاد الساعد،محد  - 44
 .58(، ص2002 ،عالتوزيدار وائل للنشر و ، )عمان: 1، طأصول التسويق: مدخل حتليلي انجي معال، رائف توفيق، - 54
 .164صمرجع سبق ذكره، فيليب كوتلر وآخرون،  - 64
 .179-178ص صمرجع سبق ذكره،  محد الغدير، رشاد الساعد، - 74
 أنظر: - 84

 .129 -127ص (، ص2004، )اإلسكندرية: الدار  اجلامعية، مبادئ التسويق حممد فريد الصحن، نبيلة عباا، -
 .275صمرجع سبق ذكره،  أمحد علي سليمان، - 94

 أنظر: - 50
 .147مرجع سبق ذكره، ص حممد أمني السيد علي، -
 السلع شراء تاقرار  حول ميدانية : دراسةاالستهالكي الشراء اختاذ قرار على املعلومات مصادر أثرمؤيد حاج صاحل،  -

 (،2008االقتصاد،  دمشق/ كلية السورية: جامعة العربية غري منشورة، )اجلمهورية رسالة ماجستري ،سورية يف الكهرابئية
  .84ص

 .189-185ص صمرجع سبق ذكره، إمساعيل حممد السيد، حممد فريد الصحن،  -



 مولود    حواس  د.                                                                                                                                                       محاضرات في مقياس سلوك المستهلك                                        

85 

 :داالفصل السا

 ئيالشرا قراراختاذ الراحل عملية م

 اهتم الباحثون واملمارسون بدراسة عملية اختاذ القرار الشرائي، وتوصلت الدراسات إىل أّن عملية الشراء لقد
 بعد الشراء. وميكن توضيح ما بسلوك وتنتهي وتقييمها، املعلومات ومجع ابحلاجة الشعور من تبدأ مراحل، بعّدة متر

 املوايل:هذه املراحل من خالل الشكل 

 راحل عملية اختاذ القرار الشرائيم: (09)الشكل رقم  

 
Source: Sylvie-Martin & Jean-Pierre Védrine, Marketing : Les concepts-clés, (Alger : Chihab Éditions, 1996), 

P 43.  

  ::شعور ابحلاجة أو ابملشكلةشعور ابحلاجة أو ابملشكلةالال  --66..11
 إشباعها، وهذا نتيجة أتثرهاختاذ القرار الشرائي بشعور املستهلك حلاجة معّينة قد يرغب يف  عملية تبدأ

اّليت حتدث يف احلالة الفعلية والتغرّيات اّليت ويظهر الشعور ابحلاجة من خالل التغرّيات  وخارجية، داخلية مبؤثرات
 :1يحتدث يف احلالة املرغوبة. وهذا كما يل

 حتدث يف احلالة الفعلية للمستهلك:اّليت تغّّيات ال  --66..11..11

حالة التوازن يف الطاقة لديه، وعندما حتدث تغرّيات جوهرية على حالة الطاقة  املستهلك لإلبقاء على يسعى
 لديه، يتولد لديه شعور ابحلاجات والدافع إلشباعها، وتتمثل التغرّيات يف احلالة احلالية عادة فيما يلي:

 ر، مثل: نفاذ إىل نقطة الصف يصل فيها املخزوناّليت من السلعة لدى املستهلك، وهي احلالة  املخزون نفاذ
درجة الشعور ابملشكلة على درجة  وتتوقف أو الوقود من السيارة يف حالة السفر. املواد الغذائية من املنزل

 نفاذ املخزون، فالشعور ابحلاجة يزداد كّلما اخنفض املخزون من السلعة؛

 الشعلور ابحلاجة

املعلومات عن البحث  

  البدائل متقيي

 قللرار الشللراء
 

 تقييم ما بعد الشراء
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 ر املستهلك مبدى املخزون من السلع إىل حالة غري مرضية ابلنسبة للمستهلك، ويف هذه احلالة يشع وصول
 أمهية إعادة املخزون من السلع إىل حالته الطبيعية خوفاً من الوقوع يف أزمة نفاذ املخزون؛

 يشعره ابلقلق من املستقبل، ويدفعه إىل تقليل  املستهلك لدى الدخل مصادر بعض فقدان أو الدخل تناقص
الضرورية، واللجوء إىل السلع الرخيصة، وخاصة السلع الكمالية أو غري  على السلع واخلدمات، اإلنفاق

 وجتنب شراء العالمات التجارية املشهورة.

 حتدث يف احلالة املرغوبة للمستهلك:اّليت تغّّيات ال  --66..11..22

وتتغرّي األذواق واملوضة واألمناط  فيزداد دخله اترة وينقص اترة أخرى، ابستمرار، املستهلك وضع يتغرّي 
يولد شعوراً ما لدى املستهلك اّلذي االستهالكية، وهذه التغرّيات تنعكس على حالة الفرد املرغوبة ابستمرار، األمر 

 حتدث يف احلالة املرغوبة هي:اّليت بضرورة إشباع تلك احلاجات اجلديدة. وأهم التغرّيات 
 ترزق مبولود جديد اّليت قبل، كما هو احلال يف األسرة  من موجودة نتك مل الفرد لدى جديدة حاجات نشوء

 ألّول مرة، فرتى نفسها مع حاجات ومتطلبات جديدة مل تكن موجودة من قبل؛
 التغرّي يف أوضاعه املهنية أو احلياتية، وهذه احلاجات متثل رغبة لدى  عن انجتة للفرد جديدة حاجات نشوء

 اجلديد كونه مثاًل طالباً أو موظفاً أو مديراً ...إخل؛الفرد يف التأقلم مع وضعه 
 توّلد حاجة لدى الفرد مل تكن معروفة من قبل، مثل اّليت الناجتة عن االبتكارات السلعية اجلديدة  التغرّيات

 احلاجة للهاتف النّقال حالياً أو احلاجة إىل شبكة االنرتنيت ...إخل؛
 مت إشباعها، مثل: شراء سيارة أّواًل، واحلاجة إىل اّليت حاجات إىل نشوء حاجات مهملة لل تؤدي تغرّيات

 ختصيص مبلغ شهرايً لوقودها وإصالحها.
حّيز الوجود  إىل احلاجات هذه إبراز يف يظهر املرحلة هذه يف التسويق ينبغي اإلشارة إليه، أّن دور رجل وما

ويتم ذلك ابستخدام اجلهود الرتوجيية من إعالن يتعرض هلا املستهلك، اّليت من خالل أتثريه وتطويعه للمؤثرات 
 وتغليف وتنشيط مبيعات ...إخل، إىل جانب طريقة العرض يف متاجر التجزئة.

  ::البحث عن املعلوماتالبحث عن املعلومات  --66..22
يتعّرف املستهلك عن احلاجة غري املشبعة لديه، يقوم ابلبحث عن املعلومات كخطوة اثنية من أجل  بعد أن
 ورغباته، وعادة ما يلجأ إىل نوعني رئيسيني من مصادر املعلومات، وهي:تتناسب مع حاجاته، اّليت حتديد السلع 

  :املصادر الداخلية  --66..22..11

 رمبا ختزن معلوماتاّليت أن يتوجه املستهلك إىل مصادر املعلومات اخلارجية يقوم بتنشيط وحتريك ذاكرته  قبل
 ابحلاجات املشاهبة. واملرتبطة السابقة، وجتاربه خرباته خالل من وذلك ابلشراء، القيام وابلتايل مشكلته، حل من متّكنه

وترتبط هذه املصادر ابملستهلك نفسه، ويكون البحث يف هذه احلالة داخلياً، وابلتايل، فهي تتمتع بثقة املستهلك 
 .2لسهولة وسرعة اللجوء إليها
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  ارجية:املصادر اخل  --66..22..22

فإّن املستهلك سيوقف البحث عند هذا احلد. بينما إذا كان غري مرض فإنّه  مرضياً، الداخلي البحث إذا كان
 : 3يلجأ للحصول على املعلومات من املصللادر اخلارجية، وتتمثل أهم هذه املصادر فيما يلي

 املستهلك النهائي مع أفراد أسرته أو أصدقائه أو جريانه ومعارفه، اتصاالت يف وتتمثل :املصادر الشخصية -1
، ويُعترب هذا املصدر يف غاية (Le Bouche à Oreille)وهذا ما يسمى بكلمة الفم أو الكلمة املنطوقة 

 األمهية جلمع املعلومات عن السلع، على الرغم من أّن بعضاً من هذه املعلومات قد تكون غري صحيحة؛
الوكالء واملوزعني، الكتالوجات، وتتمثل يف اإلعالانت، رجال البيع، املعارض التجارية،  :املصادر التجارية -2

وحياول رجال التسويق توفري املعلومات للمستهلكني بقدر ما أمكنهم  اإلنرتنت. السلعة وشبكة غالف
التجارية أهم املصادر نظراً العتماد املستهلك النهائي عليها يف احلصول بسهولة على  املصادر وتعترب ذلك،

 القدر األكرب من املعلومات؛
ببعض السلع  تنشر احلكومة معلومات دورية لتزويد املستهلك ابملعلومات املتعّلقة :مية خمتصةحكو  مصادر -3

 واخلدمات )استخدامها، أمهيتها، آاثرها على الصحة العامة، ...إخل(؛
 محاية املستهلك غري اهلادفة للربح، وإمّنا هدفها احملافظة وهيئات العلمية اجلمعيات وتشمل :مستقلة مصادر -4

والبيئة وخدمة العلم واإلنسانية، تقوم هذه اهليئات بنشر املعلومات هبدف التوعية  العامة الصحة على
 واحلماية والتعليم.

ة والصفات للة السلعللة والتأثري ابختالف طبيعللإليه، أّن هذه املصادر ختتلف من حيث األمهي اإلشارة ينبغي وما
املصادر استخدامًا هي املصادر التجارية، وأكثرها صدقًا وفعالية وبصفة عامة، فإّن أكثر  الشخصية للمستهلك.

إاّل أنّه ميكن لكل مصدر من مصادر املعلومات أن يلعب دورًا خمتلفًا يف قرار الشراء.  املصادر الشخصية. هي
ية بتقييم فالرسائل التجارية أو اإلعالنية تقوم بدور تعريفي وتعليمي قبل كل شيء، بينما تسمح احملاداثت الشخص

وأتكيد املعلومات. فعلى سبيل املثال، يعرف األطباء بوجود أدوية جديدة يف السوق من خالل املصادر  السلعة
 التجارية، لكّنهم يلجأون عادة إىل زمالئهم يف حالة الرغبة يف تقييم هذه األدوية.

كمية   - سواًء شعوراّيً أو ال شعورايًّ  - منذ بداية العملية الشرائية يقرر املستهلكوما جيدر االشارة إليه، أنّه 
وبناءًا على هذا، فإّن املوقف الشرائي ينقسم إىل  يشعر هبا.اّليت سيبذله يف إشباع احلاجة اّلذي والوقت  اجلهد

 :4نوعني، مها
 :(High Involvement)اخنراط عايل  موقف ذو مستوى اندماج/ -1

علن كلّم املعلوملات املتاحلة لديله، وال علن جودهتلا، األملر  غلري راضٍ  هعلادة أبنّل هذا املوقف يشعر املستهلك يف
يتطلّللب منلله بللذل مزيللد مللن الوقللت واجلهللد يف سللبيل مجللع وتقيلليم أكللرب كللّم مللن املعلومللات. وعللادة مللا يواجلله الّللذي 

 املستهلك هذا املوقف يف حالة املنتجات األعلى قيمة واألكثر خماطرة.
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 :(Low Involvement)نخفض اخنراط م موقف ذو مستوى اندماج/ -2
متجاهاًل املراحل  فوراً  الشراء مرحلة املستهلك من مرحلة الشعور ابحلاجة إىل املوقف الشرائي قد ينتقل هذا يف

 تقع بينهما، حيث يكون املستهلك راضياً سواًء عن كّم أو جودة املعلومات املتاحة لديه.اّليت 
 إذ أشار - فيما يتعّلق بدرجة اندماجهم يف نفس املوقف الشرائيفيما بينهم  األفراد اختالف من الرغم وعلى

درجة اندماج أو اخنراط عايل ابلنسبة للشخص ال يعد كذلك ابلنسبة  ذا موقفاً  اعتباره ميكن ما أنّ  إىل الباحثون
يف احلاالت  إاّل أنّه بصفة عامة ميكن القول أبّن درجة االندماج أو االخنراط يف املوقف الشرائي تتزايد - آلخر

 اآلتية:
 قرار الشراء السابق مل يكن صائباً ومل حيقق الرضا واإلشباع املطلوب؛ 
  حبوزته انقصة وال يستطيع االعتماد عليها؛اّليت املعلومات 
  ميتلكها غري موثوق هبا؛اّليت املعلومات 
 السلعة جديدة وتشرتى ألّول مرّة، وال توجد لديه معلومات سابقة عنها؛ 
 ية املنت ج؛ارتفاع أمه 
 ارتفاع درجة املخاطرة املرتبطة ابختاذ قرار خاطئ؛ 
 .تعدد املزااي اجلوهرية للمنت ج 

أمهية هذه املرحلة للقائم ابلتسويق، إذ متثل مرحلة أساسية ميكن من  إىل "Schmidt & Sprengويشري "
تساعده يف ذلك، وابلتايل فإّن فهم  اّليت خالهلا التأثري على املستهلك وقراره الشرائي من خالهلا تقدمي املعلومات 

 .5ككيفية حبث املستهلك عن املعلومات ميّكنه من تقدمي املعلومات املالئمة، وبشكل سهل للمستهل

  ::ألفضلألفضللبديل البديل اقييم البدائل واختيار اقييم البدائل واختيار اتت  --66..33
بتقييم وحتديد من حتديد البدائل املتاحة ومجع املعلومات الالزمة عنها، يقوم عندئذ  املستهلك ينتهي عندما

 تعكس املواصفات املرغوبة يف السلعة، وتعتمد هذه اخلطوة على مدىاّليت املعايري  بعض ابستعمال النسبية جاذبيتها
 وعلى ضوء ميكن االختيار من بينها.اّليت  قيام املستهلك جبمع املعلومات الكاملة والصحيحة عن البدائل املختلفة

 ذلك يقوم ابخلطوات التالية:

 :حتديد معايّي التقييم  --66..33..11
 يستخدمها يف تقييم البدائل املتوفرة أمامه، وليس من الضروري أن يقوماّليت املستهلك بتحديد املعايري  يبدأ

  بعملية التقييم يف كل مرة يقوم فيها ابلشراء، فقد نالحظ مثاًل أن احرتام مراحل اختاذ القرار الشرائي بكاملها تظهر
السلع امليسرة  أّما مثالً، وجهدًا كبريين كالسيارات وقتاً  النهائي املستهلك فيها يستثمراّليت  املعّمرة، السلع يف كثرياً 
 مراحل الشراء. اعتاد شراءها بصفة منتظمة فال يشرتط املرور بكلاّليت 
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ئي من قرار شرا الشخص وبطبيعة احلال، فإّن عملية التقييم ختتلف من شخص آلخر، وحّّت ابلنسبة لنفس
 :6وما ميكن مالحظته أنّه منت ج آلخر.ومن حالة ألخرى، ومن  آلخر،

 كّلما كانت احلاجة إىل السلعة ماسة، كّلما كان جمهود التقييم أقل؛ 
 مثل يف حالة  ازدادت أمهية املنت ج ابلنسبة للمستهلك كّلما كان جمهود التقييم ألكرب، كّلما

 شراء منزل أو سيارة؛
 املخاطرة املدركة يف عملية الشراء، سواًء كانت تلك املخاطرة املدركة ماليةزادت درجة  كّلما 

 أو نفسية أو اجتماعية أو بدنية ...إخل، كان جمهود التقييم أكرب؛
 .كّلما كانت البدائل متاحة أمام املستهلك معّقدة ازدادت الفرتة الزمنية الالزمة لعملية التقييم 

النهائي يف تقييم البدائل املتاحة: السعر، العالمة، اجلودة، خدمات  املستهلك ليهاع يُركزاّليت  املعايري أهم ومن
 :7ما بعد البيع ...إخل. فمثاًل ميكن أن تكون معايري التقييم اهلامة للمنتجات التالية كما يلي

 جهاز التسجيل: السعر، العالمة، الصوت، شكل اجلهاز، الضمان خصائص اجلهاز؛ 
 :القدرة على إلتقاء الصورة بكفاءة، احلجم، السعر؛ الصورة، صفاء جهاز الكامريا 
 .اإلقامة يف الفندق: املوقع، النظافة، اجلو العام، التكلفة 

 أمهية كل معيار:حتديد   --66..33..22
بتحديد أمهية كل معيار من هذه املعايري املختلفة، فمثالً  التقييم يقوم بعدها معايري املستهلك حيدد أن جردمب

مع  تكون من املعايري املهمة، لكن الراحة يف السري يعترب املعيار احلاسم للشراء مقارنة والسعر يف شراء حذاء اجلودة
السعر واجلودة. وهلذا من الضروري أن يقوم رجال التسويق إبجراء البحوث ذات الشأن للتفريق بني املعايري املهمة 

  .8ايقدموّناّليت سلع واخلدمات واملعايري احلامسة لدى املستهلك ابلنسبة لشراء ال

 قيمة السلعة لدى مستهلك:حتديد   --66..33..33
يستخدم اثنني من املستهلكني نفس املعايري  هذه اخلطوة على اإلدراك احلسي والقيمة للمستهلك، فقد ترّكز

 يعترب عامل هاممنهما له سلوك خيتلف على اآلخر. فقد حيدد االثنني أّن املذاق  لكل فإنّ  ذلك ومع األوزان، بنفس
األسنان، ولكن واحد منهما يرتب عالمة "كرست" يف املقام األّول، واآلخر يعتقد أن طعم  معجون بدائل تقييم يف

 .9"كرست" رديء، وابلتايل يكون ترتيبه األخري
تياره، العالمات والبدائل، البد على املستهلك النهائي أن يقوم بعملية التصفية لتسهيل عملية اخ لكثرة ونظراً 

 فيقوم برتتيب وتصنيف هذه العالمات والبدائل إىل األصناف التالية: 
ال جيد املستهلك يف شرائها أيّة منفعة، وقد اّليت التجارية  العالمات من وتتكّون :غّي الفّعالة اجملموعة -1

 تتصف مبزاايبسبب عدم توفر املعلومات الالزمة له عنها، أو لتصوره أّن عالماهتا التجارية  ذلك يكون
 اجملموعة من عملية االختيار؛ هذه يستبعد فإنّه لذلك األخرى، العالمات وخواص مزااي من أقل وخواص
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يستبعدها املستهلك من حسبانه اّليت التجارية  تضم هذه اجملموعة العالمات :اجملموعة املرفوضة -2
لتجربتها من قبل أو بسبب  نتيجة نفسه يف تركتهااّليت  السيئة اآلاثر بسبب إّما شراءها، ويرفض

 ؛10املقدمة من قبل اآلخرين النصائح
حاجيات ورغبات املستهلك،  تلبية على قادرة أّّنا تبدُ  الاّليت  العالمات تلك وهي :االنتظار يف عالمات -3

 لكّنه ال يقوم إبلغائها ورفضها بصفة ّنائية؛
املأخوذة يف االعتبار أو اجملموعة املستحضرة، تسمى هذه اجملموعة أيضًا ابجملموعة  :اجملموعة احليوية -4

 يتذكرها املستهلك وأيخذها يف اعتباره عند تقييم البدائلاّليت  التجارية العالمات من صغرياً  عدداً  وتضم
سيشرتيها، وغالباً ما ترتاوح بني عالمتني ومخس اّليت قرار الشراء، مث ينتقي منها العالمة التجارية  واختاذ

 عالمات. 
 وضح الشكل التايل طريقة معاجلة هذه البدائل املختلفة:وي

 يقة معاجلة املستهلك النهائي ملختلف البدائلطر : (10)الشكل رقم 

 
 ابالعتماد على:  املصدر:

- Marc Vandercammen, Marketing : L'essentiel pour comprendre, décider, agir, 

1ère édition, (Bruxelles : De Bœck, 2002), P 151. 

، السلللوق السلللعودية سللللوك املسلللتهلك بلللني النظريلللة والتطبيلللق/ ملللع الرتكيلللز عللللى أمحـــد علـــي ســـليمان، -
 .          54(، ص2000)الرايض: معهد اإلدارة العامة، 

سيتم الشراء منها، وطريقة الشراء ذاهتا، اّليت أّن عملية التقييم قد متتد إىل متاجر التجزئة  له، التنويه ينبغي ماو 
 قرار الشراء للعديد من السلع.سواًء الشراء النقدي أو ابلتقسيط، حيث تلعب هذه اجلوانب دوراً هاماً يف اختاذ 

 ويتمثل دور رجل التسويق يف هذه املرحلة فيما يلي:
 يرغب يف اّليت البياانت يف حتديد السلعة أو العالمة  هبا املستهلك يستعملاّليت  الكيفية على التعّرف

 شرائها؛

عالمات 
معروفة لدى 

العالمات  املستهلك
 املتوفرة

جمموعة 
 مرفوضة

 

جمموعة 
 حيوية

 

 يف جمموعة
 االنتظار

 

عالمات غري 
لدى معروفة 

 املستهلك

جمموعة غري 
 فّعالة

جمموعة 
مستبعد

 ة

جمموعة 
 خمتارة

العالمة 
 املختارة
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 وكذلك األمهية النسبية املعطاة تقييم البدائل املتاحة،  يف املستهلك عليها يرّكزاّليت  املعايري على التعّرف
 من طرفه لتلك املعايري هبدف إبرازها بشكل واضح من خالل املصادر التجارية؛

 يسوقها، ومدِّه بكل املعلومات املّمكنة عنها حّّت يصبح اّليت على تعريف املستهلك ابلعالمة  العمل
التقييم وإمكانية شرائها مستقباًل من جهة  فرصة ومنحه ،جهة من هبا االهتمام وابلتايل هبا، دراية على

 أخرى. 

 ختيار البديل األفضل: ا  --66..33..44

من أصعب املراحل يف عملية اختاذ  وهي املوالية، املرحلة أتيت املتاحة، البدائل وتقييم املعلومات مجع مرحليت بعد
يتوقف املستهلك عند اجملموعة احليوية هذه املرحلة،  ففي القرار الشرائي، أاّل وهي مرحلة اختيار البديل األفضل.

حيقق له رغبته ويشبع حاجاته، وهنا البد اّلذي ويبقي على البعض  ويستبعد بعض العالمات التجارية منها،
أسلوب حمدد من أجل عملية االختيار للبديل األفضل، وهناك مخس جمموعات من أساليب  اعتماد من للمستهلك

 : 11االختيار للبديل األفضل، وهي
 يف حالة االهتمام الكبّي ابلشراء:  -1

 هذه احلالة، يسرتشد املستهلك يف اختيار البديل أبحد األسلوبني املبّينني يف الشكل التايل: يف

 أساليب االختيار يف حاالت االهتمام الكبّي ابلشراء: (11)الشكل رقم 
 األساليب املعتمدة يف االختيار

 

 
   

 .82ص (،2006 والتوزيع، ، )عمان: دار احلامد للنشر1، طمدخل اإلعالن سلوك املستهلك: املنصور، نصر كاسر املصدر:

 املرحلياألسلوب   األسلوب التعويضي
على الصفات املمتازة،  األسلوب هذا يف املستهلك يرّكز

يرغب يف اّليت يف السلع  املقبولة غري الصفات ويتجاهل
 شرائها.

املسللتهلك هلللذا األسلللوب عنللدما ال حيقللق املنللت ج   يلجللأ
اخلصللائص املتفوقللة أو عنللدما يصللعب متييللز مجيللع  كافللة

السللللعر املتفوقللللة، كللللأن يريللللد احلصللللول علللللى  اخلصلللائص
 واجلودة معاً.

تللللللللتم عمليللللللللة االختيللللللللار علللللللللى مللللللللرحلتني، ويسللللللللتخدم  
املسللتهلك أسلللوبني مشللوليني ابلتتللايل أو يعتمللد أسلللوب 
مشويل مث ينتقل إىل األسلوب التعويضي، وذللك هبلدف 
ختفللليض علللدد ملللن البلللدائل يف املرحللللة األوىل مث الرتكيلللز 

 على الصفات املتوقعة يف املرحلة الثانية. 
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 يف حالة االهتمام القليل ابلشراء: -2
 ميكن للمستهلك يف هذه احلالة أن يعتمد على األساليب التالية:

 :األساليب الشمولية )غّي التعويضية( -أ
بعني االعتبار عند  ابملنت ج املتعلقة اخلواص مجيع أيخذ املستهلك ألنّ  ابلشمول األساليب من النوع هذا يوصف

 التقييم وال يرتك منها شيئاً، كما أّن اخلواص املمتازة للمنت ج ال تغين عن خواصه الرديئة أو املتدنية.
احلاالت، ميكن استعراضها يف قواعد مشولية يلجأ إليها املستهلك يف مثل هذه  ثالث هناك عامة، وبصفة

 الشكل التايل:

 قواعد األساليب الشمولية يف حاالت االهتمام القليل ابلشراء: (12)الشكل رقم 
 األساليب الشمولية )غّي التعويضية(

 

 
   

 .38ص (،2006 والتوزيع، ، )عمان: دار احلامد للنشر1، طمدخل اإلعالن سلوك املستهلك: املنصور، نصر كاسر املصدر:

 :أسلوب احلذف  -ب
حبسب أمهيتها له، وبعد ذلك يقارن بني مجيع البدائل من  اخلدمة أو السلعة خواص برتتيب املستهلك يبدأ

 ال تتمتع ابحلد األدىن من اخلاصية األكثراّليت البدائل  حبذف يقوم مث له، ابلنسبة أمهية اخلواص أكثر حيث
ال تتمتع اّليت من حيث األمهية، وحيذف البدائل  الثانية املرتبة حتتلاّليت  اخلاصية إىل ينتقل مث له، أمهية

 يقوم بشرائه.اّلذي ابحلد األدىن منها، وهكذا حّت يُبقي على بديل واحد، فيكون هو البديل 
 : أسلوب التكرار  -ج

أو بعدد  ابالهتمام بعدد اخلواص اإلجيابية وعدد اخلواص السلبية املرتبطة ابلعالمة التجارية، يقوم املستهلكون
أو عالمة جتارية أخرى. لذلك يعمل  أخرى سلعة عن جتارية عالمة أو سلعة فيها تتفّوقاّليت  اجلوانب

 القاعدة املعجمية  القاعدة اخليارية  القاعدة االقرتانية
حيلللللدد املسلللللتهلك حلللللداً أدىن لكلللللل 
خاصللللللللية مللللللللن خللللللللواص السلللللللللعة، 
ويسلتبعد كللل العالمللات واملنتجللات 

ال تتوفر فيها هذه اخلاصية، مث اّليت 
عليللللله أن خيتلللللار أّول سللللللعة تتلللللوافر 
فيهللللللا مجيللللللع احلللللللدود الللللللدنيا لكللللللل 

 خاصية.

حيلللللدد املسلللللتهلك حلللللداً أدىن لكلللللل 
خاصللللللللللللللية مرغوبللللللللللللللة يف السلللللللللللللللعة         

أو اخلدمللللة علللللى حللللدى، علللللى أن 
يتللوفّر فيلله احلللد الّللذي يقبللل البللديل 

 األدىن ألي خاصية مبفردها.

املستهلك برتتيب خصائص  يقوم
يريد شراءها ترتيباً اّليت  السلعة

تنازليًا طبقًا ألمهيتها له، مث يقارن 
حة من حيث اخلاصية البدائل املتا

األوىل األكثر أمهية له، وخيتار 
تتمّيز أبعلى مستوى اّليت السلعة 

من اخلصائص بصرف النظر عن 
   اخلواص األخرى.
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املزااي يف السلعة أو العالمة التجارية ابللجوء إىل منح هدااي جمانية للمستهلك  زايدة على رجال التسويق
شعور بزايدة مزااي السلعة أو اخلدمة تكرار الشراء من السلعة أو اخلدمة ذاهتا، ممّا خيلق لديه ال يف حالة

 ابملقارنة مع السلع واخلدمات األخرى.
 يف حالة االختيار التجرييب:  -3

 تتعدد األساليب املستخدمة يف هذه احلالة، ونالحظ منها ما يلي:
 : التجارية أو لبلد املنشأ الشراء يف ظل الوالء للعالمة -أ

اإلجيابية يف املواقف الشرائية والنفسية للمستهلك  درجة بلد املنشأ أبنّهملنتجات  أو التجارية للعالمة الوالء يعّرف
العالمة/ منتجات بلد املنشأ دون غريها، ومدى التزامه بشرائها يف كل مرة حيتاج إليها مستقباًل،  تلك حنو

 دون تبديلها بعالمة أخرى أو منتجات أخرى.
وثيقًا بدرجة رضا املستهلك عن أداء املنتجات لوظائفها ترتبط ارتباطًا  ملنتجات بلد معنّي  الوالء ودرجة

املستهلك  لدى تتشّكلاّليت  الذهنية ابلصورة الوالء درجة أتثر إىل ابإلضافة املاضي، يف حاجاته إشباع يف
جودة املنتجات. ومييل املستهلك شديد الوالء للعالمة/ منتجات بلد منشأ معنّي إىل أن يكون أكثر  عن
ن لّ أ معيلد منشلات بللدة/ منتجلة واحلار عالملأ إىل اختيلويلج اره،لق ابختيلا يتعلّ لره فيملمن غيه لبنفس ةلثق

 وبصفة متكررة لتخفيض خماطر عملية الشراء.
ملدراء التسويق، ألّن ذلك يرتبط ابحلفاظ على املستهلكني  اإلسرتاتيجية األهداف من يعد الوالء تكوين إنّ 

مقارنة تبنّي أّن تكلفة البحث عن عمالء جدد وجذهبم ملنتجات الشركة تبلغ من ويف دراسة  احلاليني،
 إىل ستة أضعاف تكلفة االحتفاظ ابلعمالء احلاليني.  أربعة

 : الشراء طبقا  للشعور اإلجياي العام  -ب
إجيايب وقوي، ويقارن بني البدائل من حيث شعوره  بشعور عامة بصفة حنوه يشعراّلذي  البديل املستهلك خيتار

 يستحوذ على إعجابه. اّلذي الكلي حنوها فقط، وخيتار البديل 
السلع املّيسرة ذات السعر املنخفض، واملتوافرة يف  يف حالة اختيار - غالباً  - هذا األسلوب وُيستخدم

 أغلب احملالت التجارية، وهي ال تشكل خماطرة للمستهلك يف حالة شرائها وال تستحوذ على اهتمامه. 
 : الشراء االندفاعي  -ج

يتم بشكل آين وابللحظة نتيجة براعة اّلذي و  مسبقاً، له املخطط غري العفوي الشراء أبنّه االندفاعي الشراء يعّرف
 البائع أو أساليب العرض أو السعر أو وسائل تنشيط املبيعات املختلفة. 

 يف حالة االختيار بني أنواع املنتجات غّي البديلة: -4
املتعلقة أبساليب االختيار بني أنواع املنتجات غري البديلة، أّن املستهلك ال يستخدم  الدراسات أشارت

 لشمولية يف عملية االختيار، ألّّنا تتطلب يف رأيه جمموعة من اخلواص املشرتكة يف هذه املنتجات، بينمااألساليب ا
 ال توجد بينها من اخلواص املشرتكة غري السعر. وقد الحظت هذه الدراسات، أّن:
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 مييلون إىل استخدام خواص جتريدية للمقارنة بني البدائل، مثل: ضرورة احلاجة إىل األفراد بعض 
 السلعة وتصميمها وذوقها العام وتكلفتها ودرجة االبتكارية فيها؛

 يقوم على اجتاهاهتم اّلذي األفراد مييلون إىل استخدام أسلوب التقييم العلمي الشامل،  بعض
 النفسية العامة اجتاه السلع املختلفة.

 يف حالة االختيار بني احملالت التجارية: -5
عملية االختيار بني احملالت التجارية، وهذه املعايري  يف املعايري واألساليباملستهلكون عددًا من  يستخدم

وتتمثل هذه املعايري  ختتلف حبسب نوع السلع واخلدمات موضع الشراء ونوع املتجر نفسه وخصائص املستهلك.
سعار املتداولة فيه، يف: املوقع اجلغرايف للمحل التجاري، تصميمه الداخلي، التشكيلة السلعية املعروضة، مستوى األ

 يقدمها احملل.اّليت يقوم هبا العاملون ونوع اخلدمة اّليت يقوم هبا، املقدرة املهنية اّليت األنشطة الرتوجيية 
يقوم بتقييم احملالت التجارية مبحالت مقبولة وحمالت غري مقبولة،  املستهلك فإنّ  املعايري، هذه على وبناءاً 

احملالت املقبولة ويتجنب دخول احملالت غري املقبولة، وبعد ذلك تصبح  على يرتدد سوف املستهلك فإنّ  وابلتايل
 عملية اختيار احملالت التجارية عملية روتينية ابلنسبة للمستهلك.

  ::قرار الشراءقرار الشراء  --66..44
جمموعة من التفضيالت أو األولوايت من بني هذه البدائل،  تكوين إىل املستهلك تقود البدائل تقييم عملية إنّ 

غريها يثق فيها املستهلك، فإنّه غالبًا ما تتوافر لديه نية  تتمتع أبفضلية علىاّليت وعادةإذا كان من بني البدائل 
 :12وبشكل عام تتوقف نية الشراء لدى املستهلك النهائي على جمموعة من العوامل، هي الشراء.

، السعر، شروط الدفع، التعامل واخلدمة - حالياً ومستقبالً  -وتتعّلق ابلدخل املتاح  اقتصادية:عوامل  -1
 ...إخل؛

إجيابيًا حنو  أو سلبياً  ابملستهلك احمليطة املرجعية اجلماعات واجتاهات آبراء وتتعّلق اجتماعية: عوامل -2
استجابة املستهلك أو أتثره آبراء يُفكر يف شرائه، ويتوقف أتثري هذه العوامل على مدى اّلذي الشيء 

 واجتاهات اآلخرين؛
الدول،  املؤسسات أو أو العالمات بعض حنو املستهلك واجتاهات ابنطباعات وتتعّلقعوامل نفسية:  -3

 جتعله يفضل سلعة معّينة على حساب سلع أخرى.اّليت و 
اآلخرين اجتاه قرار الشراء، وعلى مقدار أتثري اآلخرين على قرار الشراء للمستهلك على قوة مواقف  ويعتمد

 أو يؤجل جتعل املستهلك يعدلاّليت نية الشراء ببعض العوامل الظرفية  تتأثر كما اآلخرين. لرغبات لالستجابة دوافعه
مثل ظهور بعض البدائل أكثر جاذبية للشراء أو عدم احلصول على الدخل أو عدم توافر السلعة يف قرار الشراء، 

 ملرغوب فيهما، أو تصرف غري الئق لرجل البيع داخل املتجر ...إخل.املكان والزمان ا
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 الشراء ال تعربِّّ دائماً على العزم األكيد على الشراء؛ ويتوقف هذا على إدراك املستهلك ملقدار نية نّ إف وعليه،
نتيجة لعامل أو أكثر تنطوي عليها عملية الشراء. فقد يدرك املستهلك نوعاً من املخاطرة يف الشراء كاّليت املخاطرة 

 :13من العوامل التالية
 عدم التأّكد من اهلدف من الشراء؛ 
 من  سلعة، عالمة، حجم، ...إخل( على إشباع املستوى املقبول التأّكد من قدرة ما يتم شرا ه ) عدم

 الشراء؛
 اهلدف منه.املستهلك لنتائج سلبية حمتملة يف حالة قيامه ابلشراء، وفشل هذا الشراء يف حتقيق  إدراك 
" أحد عشر أسلوابً Roselius, 1971وضع " املستهلك عند قيامه بعملية الشراء، هبا يشعراّليت  ةاملخاطر  أمام

 :14من هذا الشعور، تتمثل فيما يلي للتقليل
 اختيار العالمة املزكاة من قبل اخلرباء واملختصني؛ 
  معّينة؛جتارية الوالء لعالمة 
  منت ج ذو صورة متمّيزة؛اختيار عالمة مشهورة أو 
 جتريب خاص للسلعة؛ 
 االعتماد على شهرة نقطة البيع؛ 
 االعتماد على العّينات اجملانية قبل الشراء؛ 
 ضمان السداد يف حالة عدم الرضا؛ 
 زايرة خمتلف نقاط البيع قبل الشراء؛ 
 شراء العالمة األغلى؛ 
 االعتماد على الكلمة املنطوقة؛ 
 قبل املختربات احلكومية. اختيار العالمة املزكاة من 

أظهرت أتثرياً اّليت إىل أّن بلد املنشأ كان ضمن جمموعة من احملددات  "Siu & Wong"من  كما يشري كل
أّن بلد املنشأ ذو " Kotler & Gertner". إىل جانب ذلك، يرى كل من 15على إدراك املستهلك ألمان السلعة

 .16يُكسب قيمة مضافة للسلعة (Country Equity)الصورة اإلجيابية 
يدركها املستهلك يف الشراء، وما هي اّليت املخاطرة  أو أنواع( ويظهر دور رجل التسويق يف معرفة نوع )

هي تفضيالته النسبية للطرق املختلفة. وميكن أن  يلجأ إليها لتخفيض هذه املخاطرة، ومااّليت أو الطرق  الوسائل
طريق االهتمام ببحوث التسويق ودراسة سلوك املستهلك، ممّا يساعده على  يتوصل رجل التسويق إىل ذلك عن

 تصميم إسرتاتيجية االتصال املناسبة الكفيلة بتخفيض درجة املخاطرة.
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أنّه عند اختاذ املستهلك لقرار الشراء تظهر بعض القرارات الفرعية املرتبطة بعملية  هو له، التنويه ينبغي وما
اّلذي ينوي الشراء منه، الوقت اّلذي سيقوم بعملية الشراء، املتجر اّلذي مثل: حتديد الكمية، الشخص  الشراء،

 ينوي الشراء فيه، طريقة الدفع ...إخل.

  ::ما بعد الشراءما بعد الشراءسلوك سلوك   --66..55
يتمثل يف اّلذي بعملية الشراء ال ينتهي مبجرد أخذ قرار الشراء، بل ميتد إىل سلوك ما بعد الشراء، و  القيام إنّ 

شرا ها يف توفري اإلشباع املتوقع،  متّ اّليت  السلعة جنحت فإذا املشرتى. للمنت ج ابلنسبة املستهلك رضا عدم أو رضا
جلأ إليها اّليت يف نفس مصادر املعلومات  يثق املستهلك ذلك سيقّوي درجة تفضيلها يف املستقبل، وجيعل فإنّ 

يف التقييم، وقد يصبح مستهلكاً وفياً للسلعة وللعالمة، وحّّت لنقطة البيع. سابقاً، كما أنّه سيستخدم نفس املعايري 
اجتاهه  سيخفض من أّما إذا فشلت السلعة يف إشباع حاجاته، وكان أداءها ال يتناسب مع توقعاته، فإّن املستهلك

معلومات، وسيطلب اختاذ قراره الشرائي، وسيبحث عن مصادر أخرى لل عملية يف النظر وسيعيد حنوها، اإلجيايب
بني تفضيالته. ويطلق على عدم الرضا الالحق للشراء  ّنائيًا من سيستبعده ورمّبا قراره، اختاذ قبل أكثر ضماانت

يعّرف على أنّه: عدم التوازن النفسي الناتج اّلذي ؛ و 17النفسي أو الصراع النفسي بعد الشراء" التوازن عدم "حالة
 .18متضاربة بعد اختاذه لقللرار الشللراء، ممّا يدفعه إىل حماولللة ختفيضه" تلقللي املشتللري ملعلومللات من

 : 19إّن رضا املستهلك على السلعة أو اخلدمة مير مبراحل خمتلفة، تتمثل فيما يلي
 ما مرحلة مير هبا أثناءاّليت إّن أّول بذور الرضا واإلقناع لدى املستهلك، هي تلك  من السلعة: التوّقع -1

 ؛هذه السلعة أو اخلدمةبناه عندما قرر شراء اّلذي ء، وذلك من خالل التّوقع قبل الشرا
تتم أثناء استهالك هذه السلعة، ومدى قيامها بتلبية الرغبات اّليت إّن األداء هو العملية  أداء السلعة: -2

 وسد احلاجات اخلاصة ابملستهلك؛
 قد تكون إجيابية أو سلبية؛اّليت فبعد فحص األداء، من املؤّكد أن تظهر النتيجة، و  املقارنة: -3
 وهي مرحلة ما بعد التقييم، وينُتج عنها ما يلي: الرضا أو عدم الرضا: -4

 األداء الفعلي يطابق التوقعات، وهذا ما يؤدي إىل الشعور ابلرضا؛ 
 املتوّقع من السلعة أو اخلدمة، وينُتج عنه ما يعرف بتعزيز إجيايب للتوقعات،  يفوق الفعلي األداء

 بدوره يؤدي إىل الرضا؛ذي الّ و 
 كان متوقعًا من املنت ج، وينُتج عنه ما يعرف بتعزيز سليب للتوقعات، ممّا  ممّا أقل الفعلي األداء

 يؤدي إىل عدم الرضا.
يُعرّب هبا املستهلك عن عدم رضاه، اّليت األخرية، ينبغي أن يدرك رجل التسويق الطرق املختلفة  احلالة مثل ويف

 حيدث لديه. وميكن توضيح هذه الطرق من خالل الشكل املوايل:اّلذي هبدف معاجلة أو تقليل الصراع النفسي 
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 الطرق املختلفة للتعبّي عن عدم الرضا: (13)الشكل رقم 

 
 . 94، ص1(، ج2003اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية،  ، )سلوك املستهلك: عوامل التأثري البيئيةاملصدر: عناي بن عيسى، 

من الشكل أعاله، أّن هناك بعض املستهلكني اّلذين يُعرّبون عن عدم رضاهم إبحدى طريقتني، تتمثل  يتبنّي 
أو رفع  إبجراء علين من خالل تقدمي شكوى أو احتجاج عن السلعة للجهة الرمسية املختصة القيام يف األوىل الطريقة

بصفة شخصية أو ابالستعانة إبحدى مجعيات محاية  إىل القضاء ضد املؤسسة املنتجة، سواًء كان ذلك األمر
، وهذا من خالل التخلص من السلعة بصفة ّنائية أّما الطريقة الثانية، فتتمثل يف القيام إبجراء غري علين املستهلك.

بيعها أو إهدائها مثاًل وعدم شرائها مرة أخرى أو إقناع األصدقاء واألقارب بفعل نفس  أو القمامة يف إبلقائها
 الشيء يف املستقبل.

التعويض أو التقليل من حجم اخلسارة  طلب إىل العادية احلاالت يف الشكوى خالل من املستهلك ويرمي
أو رد املال. أّما يف حاالت أخرى، فقد حياول املستهلك من خالل تقدميه  أصابته أو حّّت املطالبة ابالستبدالاّليت 

للشكوى إعطاء املؤسسة فرصة إلدراك سلبيات تعاملها مع املستهلك، فتكون بذلك قد خدمت التغذية املرتدة 
ن سلعها وخدماهتا، لذلك جيب أن تسرّي هذه الشكاوى بشكل جّيد عن طريق اإلدراك نشاط املؤسسة وع عن

اجلهد من أجل عالج أي قصور حيدث أو ميكن أن يظهر يف املستقبل،  وبذل املستهلكني، ملشاكل العميق والتفهم
 ستهلكإرضاء املحّّت عالقتها مع العمالء، هذا كله للوصول إىل  أو املؤسسة منتجات خيص فيما سواًء كان

، حيث أّن االستماع إىل املستهلك الغاضب، مث 20كادت أن تضيع من نفسيتهاّليت  اإلجيابية  قناعته وأتكيد
على تسوية أوضاعه وحل مشاكله، وسيلة فّعالة جلعله أفضل مدافع عن املؤسسة. وابلتايل فإّن  االهتمام به والعمل

فرصة للتحسني والتطوير، ويظهر  ومينحها خيدمها، مبا املؤسسة على دتعو  أن ميكن الراضني غري شكاوى املستهلكني
 هذا من خالل ما يلي:  

 :إىل ضرورة تدارك  جيلب انتباه املؤسسةاّلذي حيث أّن شكاوى املستهلك تُعترب الناقوس  إعادة الرضا
تصب اّليت و  األخطاء، واحلد من العيوب يف املنتجات، كما تعترب مصدراً للمعلومات، وتصحيح النقص

 تقدمي شكوى للمؤسسة

 رفع دعلوى قضائية

 مجعية املستهلكني إشعار

 التخلللص من العالملة

 كلمة منطوقة غري مواتية

 إجللراء علنلي

 إجلراء غري علين
 

 اختاذ إجللراء

 عدم اختاذ أي إجراء
 

 حالة عدم الرضا
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مرة أخرى، بشكل جيعله راضياً  املستهلك إىل لتعود املؤسسة، حنو املستهلك من تبدأ حيث اجتاهني، يف
 عن املؤسسة وما تقدمه؛

 :من أجل منع تسرب املستهلكني غري الراضني إىل املؤسسات املنافسة، فإنّه على املؤسسة  التنويع
طلب املستهلكني، سواًء كانوا عاديني أو غري راضني،  توسيع جمال نشاطها وتنويع تشكيلتها لتغطية

 بدل توجههم إىل منتجات مؤسسات أخرى منافسة؛
 :يكلف املؤسسة الكثري، خاصة إذا مل  حيث أّن املستهلك غري الراضِّ  مصدر لالقتصاد يف التكلفة

ضياع األموال يف غري جمدِّ، فمعاجلة الشكوى يف الوقت املناسب تعين تفادي  هو ما تصحيح إىل تسارع
 إعادة الرضا إىل مستهلك كان قد قرر العزوف عن التعامل مع املؤسسة بسبب تفاقم مشاكله معها؛

 :إليه وأخذ رأيه بعني االعتبار، مث حلت مشكالته،  مت االستماعاّلذي الشاكي  إّن املستهلك الوالء
ومستعدًا ملواصلة التعامل معها بشكل سينقلب انطباعه عن املؤسسة إىل األحسن، ويصبح ذا والء هلا 

 جدي.
 يف السابق على أّّنا هجوم شرس على كان ينظر إليهااّليت  وممّا سبق جند أّن الشكاوى ليست ابحلدة  وعليه،

ومنتجاهتا، بل ابلعكس فإّّنا وسيلة مهمة للمؤسسة تساعدها على التقييم احلقيقي ملا تقدمه، وذلك  املؤسسة
عية ومباشرة، وميكن االعتماد عليها يف التحسني املستمر لنشاطها، هذا من جهة، ومن جهة واق بصورة تلقائية،

فإّن الشكاوى تشجع املستهلك على التخلص من شحنة الغضب، واستبداهلا مبشاعر اجيابية إذا ما متت  أخرى
 فيها ما يسره. االستجابة هلا، وهو ما يدفعه إىل العودة إىل املؤسسة ومنتجاهتا على ثقة أبنّه سيجد

فقد أصبح للشكاوى دور مهم إلجناح عمل املؤسسة وتطويره، لذلك جند من املؤسسات من يشجع  إذن،
املستهلكني عليها وحيفزهم لإلدالء مبالحظاهتم وانتقاداهتم، فإحدى املؤسسات الياابنية تضع يف عبوات منتجاهتا 

، وعبارة أخرى تقول: "إّن شتائم 21ئة بدون شكوى"أن تتقبل املنتجات السيّ  الفضيلة من "ليس عبارة تقول:
 .22املستهلكني وشكاويهم موسيقى هادئة ... أحب املستهلك الشاكي ألنّه الطريق إىل جناحي"

 للمؤسسة دفع املستهلكني إىل الشكوى عن طريق: وميكن
 املستهلكني  الشكاوى، توفري خطوط جمانية، مراجعة استمارات إبعداد الشكوى، تقدمي عملية تسهيل

 شخصياً ملعرفة آرائهم ...إخل؛
 اّلذين سيتخذون خطوات أكيدة حللها، ومنع  إىل املسؤولني سيصل ونقده شكواه أبنّ  املستهلك إقناع

 حدوثها مرة أخرى.
وسائل  " يف إحدى املقاالت أربعDietvorsat, Berning & Jacobyكل من "  جهة أخرى، اقرتح من

 : إلقا ها يف القمامة أو اإلبقاء عليها وختزينها أو بيعها أو إهدا ها لآلخرين. 23للتخلص من السلعة، وهي
 ويتضّمن الشكل املوايل خمتلف طرق التخلص املمكنة من السلعة: 
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 تخّلص من السلعة بعد االستهالكطرق ال: (14)الشكل رقم 

 
 

Source: Philip Kotler et al., Marketing Management, 13ème édition, (Paris : Pearson Education, 

2009), P 229. 

رضا املستهلكني ملن خلالل بعلض اإلسلرتاتيجيات، أمههلا ملا  تلجأ بعض املؤسسات إىل التقليل من عدم وقد
 يلي:

  مّت شرا ه؛اّلذي التأّكد من ضمانة املنت ج 
 هتنئة املشرتين اجلدد؛ 
  تشرح الطريقة الصحيحة الستخدام السلعة، وإظهار الصفات املمّيزة هلا؛اّليت إرسال كتيبات االستعمال 
 إقناعي؛ أبسلوب البيع بعد ما خدمات على التأكيد 
 ولرجال  السلعة. استعمال كيفية املستهلك فهم أنّ  دللتأكّ  املباشر االتصال ابستخدام الشراء بعد املتابعة

وحماولة إقناعهم  املنت ج، حنو واجتاهاهتم انطباعاهتم ملعرفة املستهلكني مع االتصال متابعة يف مهم دور البيع
ات لراء التحسينلها يف إجلاد عليلم لالعتملم واقرتاحاهتلدمي انتقاداهتلهم على تقلوحث املنت ج ومزاايه، دارةلجب

 املمكنة للسلعة، ...إخل.
جتدر اإلشارة إليه، أّن املستهلكني الراضني يسامهون بدرجة كبرية يف تقدمي العديد من املنافع للمؤسسة؛  وما

  أقل حساسية لألسعار، ويتحدثون بشكل جّيد لآلخرين عن املؤسسة ومنتجاهتا، املستهلكون هؤالء يكون ما فعادة
لفرتة طويلة من الوقت. ويتباين شكل العالقة بني رضا املستهلك ووالئه بشكل كبري حيتفظوا بوالئهم  أّّنم كما

 .24بتباين الصناعات واملواقف التنافسية املختلفة
 يعترب عنصراً ضرورايً للعديد من مؤسسات األعمال الناجحة، إاّل أّن الرضا املستهلك رضا أنّ  من الرغم وعلى

ميثل اجلانب االجتاهي أو الداخلي فقط، اّلذي فعلى العكس من الرضا  ملستهلك.والء ا يعد كافياً لتحقيق ال وحده

 السلعلة

 مؤقتاً التخلص منها  التخلص منها ّنائياً  االحتفاظ هبا

 استخدامها

 اغرضه في

  األصــــلي

 استخدامها

 في غرض

  جـــديــــــد

 
اتخزينــــه  

 اإلقاؤه

في 

 القمامة

 
 ابيــعــه

 

 
اـهمبادلت  
 

 
اإهـداؤه  

 

 
 إقراضها

 

 
 اتأجيره

 

 
 ستخدامهاال

 

 

عادة إل

ابيعه  

 

 
 ابيعه

 للوسيط

 

 

بيعها من 

 خالل

 وسيط

 

 ابيعه
مباشرة 
لمستهلك 

 آخر
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؛ حيث أّن املستهلك ذو الوالء يكون له سلوك  شرائي  غري 25فإّن الوالء ميثل كاًل من اجلانبني االجتاهي والسلوكي
 عشوائي )متحّيز(.

 :26" الوالء إىل عّدة أنواع، هيKapfer & Laurent, 1992وقد صنف "
 هذه احلالة يكون املستهلك قد جرب أنواعاً خمتلفة من السلع، ويصبح وفياً لسلعة معّينة ألّنا يف يقيين: والء -1

 تليب حاجياته ورغباته بشكل جتعله يرضى عنها وأبداء أحسن من العالمات األخرى املوجودة يف السوق؛
 سلعًا خمتلفة، ويصبح وفيًا لسلعة معّينة ألّّنا املستهلك ربجيُ  احلالة، هذه يف متكامل: رضا طريق عن والء -2

 تليب مجيع حاجاته ورغباته، وال يظن أّن السلع األخرى هلا نفس مستوى األداء؛
السلع  حيث يكون املستهلك راضيًا عن سلعة وعالمة ما، وال يغامر يف جتربة والء بسبب خشية املخاطر: -3

 ييع املال، الوقت، اجلهد ...إخل(؛والعالمات األخرى خشية املخاطر )عدم الرضا، تض
يصبح املستهلك وفيًا لسلعة معّينة ابلعادة والروتني، وال يبحث عن أنواع والء عن طريق قصور ذايت )مجود(:  -4

  ميكن أن تليب حاجياته ورغباته أيضاً.اّليت أخرى من السلع 
مرتفع هلا، مث إقناع مجيع األفراد  جّيداً الغاية من كسب مستهلكني خملصني ذوي والء تدرك أن املؤسسة علىف

 فيها بذلك، من أجل السري احلسن لعملية حتقيق هذه الغاية.
فيما  االهتمام انصب فقد جدد، مستهلكني جذب من أهم به، واالحتفاظ املستهلك والء إىل فالوصول

 املستهلكني اّلذين وأنّ  كثرياً،يكلف   الزبون فقدان أنّ  اليوم يدرك اجلميع لكن حمتملني، مستهلكني جذب على مضى
، لذلك تستخدم املؤسسات 27األقارب واألصدقاء هم األشد والًء على املدى الطويل قبل من شخصياً  تزكيتهم يتم

 آخرين مستهلكني تشجيع على املوجودين املستهلكني لتحفيز - بكثرة منتشرة وهي - واهلدااي املكافآت برامج
ا ينجَّر عنه  حتقيقه، إىل غالبيتها تسعى للمؤسسة، اسرتاتيجياً  بعداً  املستهلك حيث يعد والء معها. للتعامل وهذا لِّم 

 :28من نتائج إجيابية بعّدة طرق، منها ما يلي
 ميزة تنافسية للمؤسسة يف ظل أسواق شديدة املنافسة تساعدها على جتاوز حتدايت املستهلك والء يعترب 

ظروف والئه  يف تقل للسعر املستهلك حساسية ألنّ  السعرية، احلروب إىل حٍد ما، وجتنب املنافسة
 للعالمة؛

 ميثل والء املستهلك أحد العوائق اهلامة لدخول املنافسني اجلدد؛ 
 حتقيق أرابح وعوائد مستقرة ومستمرة يف ظل ما يسمي بقاعدة العمالء املرحية؛ يف املستهلك والء يساعد 
 حلصة السوقية للمؤسسة والتنبؤ ابألرابح؛يعترب الوالء احملدد األساسي للتنبؤ اب 
 تشري االجتاهات املستقبلية لألعمال إىل أمهية االحتفاظ ابملستهلك واإلبقاء على والءه؛ 
 الوالء صورة ذهنية حسنة لدى املستهلك أبّن املؤسسة تقع يف موقع اخلبري واملستشار ابلنسبة  عن ينتج

 له يف جمال ختصصها؛
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 الرتويج والتعريف ابملؤسسة وجهود استقطاب املستهلكني  جمال يف خاصة التسويقية، التكاليف من التقليل
 اجلدد؛

  ّمن عمالءها فقط ميكن أن يؤدي إىل زايدة أرابحها مبعدالت  %5 بوالء االحتفاظ على املؤسسة قدرة إن
 ؛%35إىل  %25ترتاوح ما بني 

 قارنة بتكاليف اكتساب عمالء جدد؛اخنفاض التكاليف النسبية لالحتفاظ ابلعمالء ذوي الوالء م 
  "جتعل من املستهلك أحد عناصر الشبكة التسويقيةاّليت الوالء يساعد على حتقيق "كلمة الفم الطيبة 

 للمؤسسة، ونوع من الدعاية اجملانية للمؤسسة ومنتجاهتا؛
 يزيد الوالء من كمية املشرتايت وحجم اإلنفاق من قبل املستهلك على منتجات املؤسسة؛ 
 حيقق الوالء الثقة وااللتزام واملشاركة يف املعلومات بني املؤسسة والعمالء؛ 
 استطاعت بناء والء املستهلك أن توجه جهودها حنو قضااي أخرى أكثر أمهيةاّليت  للمؤسسة ميكن 

 ابلنسبة هلا.
 :29ومن انحية أخرى، حيقق الوالء للمستهلك

  اد على التعامل معها؛أعتاّليت الراحة والثقة يف التعامل مع اجلهة 
 يواليها؛اّليت معاملة خاصة من قبل املؤسسة  اكتساب 
 االستفادة من عّدة خصومات وامتيازات متنحها املؤسسة لعمالئها الدائمني؛ 
 االجتماعية أو املادية أو حّّت النفسية. التكاليف سواءً  أخرى، إىل مؤسسة من التحّول تكاليف من التقليل 

معنّي، هذا األخري  يتعدى الوالء لعالمة ما إىل الوالء حملل جتاري املستهلك والءوما ينبغي التنويه إليه، أّن 
واملستهلك شديد الوالء لعالمة ما مييل إىل  "ميل املستهلك الرتياد أحد املتاجر بصورة مستمرة". أبنّه: تعريفه ميكن

الوالء لعالمة معّينة،  من أحياانً أقوى يكون قد ما وإن كان الوالء حملل معنّي، جتاري حملل والء كبري ذا أيضاً  يكون أن
فقد يتسوق املستهلك يف أحد احملالت بصورة مستمرة ألّن احملل يعكس صورة ذهنية تتفق مع صورته الذهنية عن 

رة الذهنية للمحل حتسني مركزه االجتماعي، وتتكّون الصو  على وحريص وجمتهد طموح إنسان حيث كونه من نفسه،
 .30مستهلكالنفسية للاخلواص  لدى املستهلك جزئياً بسبب اخلواص املادية والوظيفية للمحل، وجزئياً بسبب
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