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 مقدمة

 :وبعد وصحبه، آله وعلى حممد بعده، نيب ال من على والسالم والصالة وحده، هلل احلمد

 

 القادرة املدربة الوطنية الكوادر لتأهيل واملهين التقين للتدريب العامة املؤسسة تسعى 

 نتيجة االهتمام هذا ويأتي العمل، سوق يف املتوفرة واملهنية والفنية التقنية الوظائف شغل على

 متكامل وطن إجياد حنو جمملها يف تصب اليت الوطن هذا قادة لدن من السديدة للتوجهات

 دفع يف قدمًا االستمرار أجل من واإلميان بالعلم املسلح شبابه قوة وعلى موارده على ذاتيًا يعتمد

 .صناعيًا املتقدمة الدول ملصاف تعاىل اهلل بعون لتصل التنموي؛ التقدم عجلة

 التجارب مع تتفق إجيابية خطوة املناهج وتطوير لتصميم العامة اإلدارة خطت وقد 

 سوق متطلبات حتاكي حديثة علمية أساليب وفق التدريبية، الربامج بناء يف املتقدمة الدولية

 املعايري إعداد مشروع يف اخلطوة هذه متثلت وقد متطلباته، لتليب ختصصاته بكافة العمل

 يف املعايري تعتمد إذ التدريبية، الربامج بناء يف األساسية الركيزة ميثل الذي الوطنية املهنية

 واملهين التقين للتدريب العامة واملؤسسة العمل سوق متثل ختصصية جلان تشكيل على بنائها

 هذه لتخرج العمل، سوق متطلبات تفرضه الذي العملي الواقع مع العلمية الرؤية تتوافق حبيث

 واقعية وأكثر العمل، بسوق التصاقًا أكثر تدرييب لربنامج متكاملة بنظرة النهاية يف اللجان

 .األساسية متطلباته حتقيق يف

 يف" تسويق" ختصص ملتدربي" سلوك املستهلك  " التدريبية احلقيبة هذه وتتناول 

 .التخصص هلذا الالزمة املهارات اكتساب كيفية تتناول حيوية موضوعات التقنية الكليات

 تأمل التدريبية احلقيبة هذه يديك بني تضع وهي املناهج وتطوير لتصميم العامة واإلدارة 

 بأسلوب الالزمة، الضرورية املهارات تأصيل يف مباشر بشكل تسهم أن وجل عز اهلل من

 هذه اكتساب عملية تدعم اليت واألشكال بالتطبيقات وباالستعانة التعقيد، من خيلو مبسط

 . املهارات

 جميب مسيع إنه ويرضاه؛ حيبه ملا منها واملستفيدين إعدادها على القائمني يوفق أن نسأل واهلل

 .الدعاء

 املناهج وتطوير لتصميم العامة اإلدارة
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 الفهـــرس

 رقم الصفحة املوضـــــوع

 1 مقدمة

 4 متهيد

 7 الوحدة األوىل )ماهية سلوك املستهلك(

 21 تعريف املستهلك 

 22 مفهوم سلوك املستهلك

 23 املستهلكأهمية دراسة سلوك 

 26 املفهوم التسويقي لسلوك املستهلك

 28 سلوك املستهلك و تكنولوجيا املعلومات

 20 الوحدة الثانية ) العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك النهائي(

 22 العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك النهائي

 23 العوامل البيئية اخلارجية

 30 العوامل الشخصية

 32 النفسيةالعوامل 

 66 الوحدة الثالثة )اختاذ القرارات الشرائية للمستهلك النهائي(

 47 اختاذ القرارات الشرائية للمستهلك النهائي

 47 العوامل اليت حتدد مدة اختاذ القرار الشرائي

 46 خطوات اختاذ القرار الشرائي

 87 أنواع القرارات الشرائية

 86 الرابعة )سلوك مشرتي املنشآت و العوامل املؤثرة فيه( ةالوحد

 62 تعريف سلوك مشرتي املنشآت

 63 م؟هو ماذا يشرتون ؟ و ما خصائص ؟ من مشرتو املنشآت

 68 العوامل املؤثرة يف سلوك مشرتي املنشآت
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 202 الوحدة اخلامسة )اختاذ القرارات الشرائية ملشرتي املنشآت(

 207 عملية الشراءاملشاركون يف 

 204 كيفية الشراء لدى املشرتي الصناعي

 208 خطوات اختاذ القرار الشرائي

 227 املواقف الشرائية لدى مشرتي املنشآت

 228 املراجع
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 متهيد

 

إن ما مييز سلوك املستهلك عن غريه من املواضيع التسويقية هو أنه و على مدار السنني املاضية 

تناوله من قبل الكثري من الباحثني و املتخصصني من خمتلف العلوم و على رأسها علم مت 

يعترب  النفس، علم االجتماع، علم االقتصاد و غريها من العلوم اإلدارية والسلوكية. كما أنه

 املاضي و احلالي و ذلك لكونه خالل العقدين و تغيريًا لتسويق جتديدًامن أكثر مواضيع ا

ه و استخدامه ئيعتمد على دراسة سلوكيات اإلنسان و تصرفاته أثناء شرا ًاحبت ًاإنساني ًاعلم

متجددة و متغرية  من املعلوم أن سلوك اإلنسان و تصرفاته كما أنه مات.للمنتجات و اخلد

م التطرق هلا خالل هذه املادة، اليت سيتن العوامل اخلارجية و الداخلية وم تتأثر مبجموعةو

بسلوك املستهلك و التعامل معه أصبح من أهم املهارات اليت جيب أن جتيدها  ؤالتنب فإن لذلكو

،  االتكنولوجيأن تنافس بكفاءة و فعالية عالية يف ظل عصر العوملة و  اليت تريدالشركات 

ؤثر األكرب على سلوك املنظمات يف ظل عصر أصبح العميل فيه هو سيد املوقف و امل و

ستمكن اىل العديد من اجلوانب اليت يتم التطرق ذه املادة سوف من خالل ه تصرفاتها.و

 املوضوع الشيق من خمتلف جوانبه. اذالدارس من اإلملام به

 

 وهي: مخس وحداتتتكون احلقيبة من 

 . ماهية سلوك املستهلك:  الوحدة األوىل 

 . العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك النهائي: الوحدة الثانية 

 . اختاذ القرارات الشرائية للمستهلك النهائي: الثالثةالوحدة  

 . العوامل املؤثرة على سلوك املشرتي الصناعي:  لرابعةاالوحدة  

 . اختاذ القرارات الشرائية للمشرتي الصناعي: الوحدة اخلامسة 

  

كل وحدة يف نهايتها نوعني من األسئلة خصص األول منها ملراجعة املعلومات تتضمن 

مبوضوع يف حني كرس النوع الثاني ملناقشة القضايا ذات العالقة  ،املتضمنة يف الوحدة

فاق التفكري اإلبداعي للمتدرب و املشاركة الفاعلة يف النشاط وغرضنا منها فتح آالوحدة،

 التدرييب داخل الفصل.
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لقد روعي يف إعداد احلقيبة حتقيق األهداف اإلجرائية الواردة يف دليل معايري املهارات 

، وحاولنا أن جنمع من خالل الشروح بني اجلانب النظري و اجلانب مسوقاملهنية الوطنية ملهنة 

 التطبيقي بعرض األمثلة من الواقع متوخني السهولة واإلجياز.



  
 سوق 221 

 سلوك املستهلك اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

- 4 - 

  سلوك املستهلكسلوك املستهلكماهية ماهية 
  املستهلكاملستهلكماهية سلوك ماهية سلوك 

 

  الوحدة األوىلالوحدة األوىل



 
 سوق 221 

 سلوك املستهلك اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

- 8 - 

 الوحدة األوىل

 سلوك املستهلك ماهية
 

           اهلدف العام 

 تهدف هذه الوحدة إىل إملام املتدرب بسلوك املستهلك.

 

 األهداف التفصيلية

 بيان املقصود باملستهلك 

 بيان املقصود بسلوك املستهلك 

  سلوك املستهلكأهمية دراسة استيعاب 

 املعلومات لوك املستهلك يف عصر تكنولوجياس  

 

 احملتوى                                                                                                          
 

  تعريف املستهلك 

 مفهوم سلوك املستهلك 

 أهمية دراسة سلوك املستهلك 

 املستهلك املفهوم التسويقي لسلوك 

 سلوك املستهلك و تكنولوجيا املعلومات  

 

 ساعات 6الوقت املتوقع للتدريب:  
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 منوذج تقويم املتدرب ملستوى أدائه

 يعبأ من قبل املتدرب وذلك بعد التدريب العملي أو أي نشاط يقوم به املتدرب

طة إكمال هذا ـــنفسك وقدراتك بواس موِّق ، ماهية سلوك املستهلكبعد االنتهاء من التدريب على 

أمـام مسـتوا األداء   (   ) المةـــــعنصر من العناصر املذكورة، وذلك بوضع عكل الذاتي بعد ويم التق

    الذي أتقنته، ويف حالة عدم قابلية املهمة للتطبيق ضع العالمة يف اخلانة اخلاصة بذلك.

 ماهية سلوك املستهلك    اسم النشاط التدرييب الذي مت التدرب عليه:

 العناصـــــر م

 (؟مستوى األداء )هل أتقنت األداء

غري قابل 

 للتطبيق
 كليًا جزئيًا ال

     معرفة املقصود باملستهلك    .2

     معرفة الفرق بني املستهلك النهائي و التنظيمي  .1

     املقدرة على احلديث عن سلوك املستهلك  .1

     و مفهومه التسويقي استيعاب أهمية سلوك املستهلك  .4

     معرفة أثر التكنولوجيا احلديثة على سلوك املستهلك  .5

6.       

7.       

8.       

جيـب أن تصـل النتيجــة جلميـع املفـردات )البنــود( املـذكورة إىل درجـة اإلتقــان الكلـي أو أنهـا غــري         

إعـادة التـدرب علـى هـذا النشـاط      " فيجـب  قابلة للتطبيق، ويف حالة وجود مفردة يف القائمة "ال" أو "جزئيًا

 مرة أخرا مبساعدة املدرب.
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 املستهلكسلـوك ماهية 

 

. كمـا أن  نقطـة البدايـة ألي نشـاط تسـويقي      ن املستهلك يعتـرب للمفهوم احلديث للتسويق فإ تبعًا

السـلوك   علـى  جناح منشـتت األعمـال الصـناعية والتجاريـة واخلدميـة يتطلـب منهـا التعـرف بدقـة         

لعمالئهــا احلــاليني واملــرتقبني حتــى تــتمكن مــن تصــميم وتطــوير منتجاتهــا وتســعريها  الشــرائي 

ــذي يشــبع حاجــات     ــى النحــو ال ــات هــؤالء العمــالء وحيقــق رضــاهم     وتوزيعهــا وتروجيهــا عل ورغب

  .   همويؤكد ويعزز والء

 وسنتعرض يف هذه الوحدة ملا يلي :  

 تعريف املستهلك -

 مفهوم سلوك املستهلك -

 سة سلوك املستهلكأهمية درا -

 املفهوم التسويقي لسلوك املستهلك -

 سلوك املستهلك و تكنولوجيا املعلومات  -

 

 : : تعريف املستهلك أواًل

ــاب التســويق بــني نــوعني مــن املســ      . وثانيهمــا تهلكني أوهلمــا املســتهلك النهــائي  يفــرق كت

 ."املستهلك التنظيمي"مشرتي املنظمات 

هو الذي يشرتي املنتجات من سلع  "Final Consumer/ End user"  ( املستهلك النهائي2)

 :. وذلــك مثــلنهائيــًا اســتخدام أســرته اســتخداماً  وخــدمات بهــدف اســتخدامه الشخصــي أو 

ــراء ــروع   ل أحـــدهم شـ ــد فـ ــن أحـ ــام مـ ــة طعـ ــد متـــ  مالبـــسأو  McDonaldsوجبـ ــن أحـ جر امـ

Debenhams ــة  أ ــة املنزليـ ــروع  و األدوات الكهربائيـ ــد فـ ــن أحـ ــى   Electroمـ ــال علـ أو اإلقبـ

ــالج   خـــدمات ــه أو العـ ــة أو الرتفيـ ــائي    الرياضـ ــتهالك النهـ ــراء بهـــدف االسـ ــتم الشـ ــث يـ . حيـ

و تسعى الكثري من املنظمات يف ظل املنافسة احلـادة و كثـرة البـدائل املوجـودة     للمنتجات. 

بإرضــاء املســتهلك بــل و تدليلــه لينتقــل مــن جمــرد كونــه    يــز نفســها يأمــام املســتهلك إىل مت

   للمنظمة. ًادائم (Customer) ىل كونه عمياًلإمستهلك 
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 Organizational Buyer " املستهلك التنظيمي" ( مشرتي املنظمات2) 

تقـوم بشـراء   الـيت  و  "نالتنظيميـو ن واملسـتهلك و اليت تعرف أيضًا باسم "ملنشتت وهي تلك ا 

ام السـلع أو  عـادة اسـتخد  إداء وظائفهـا أو  أمن سلع وخدمات بغرض متكينهـا مـن    املنتجات

املنشـــتت جمموعـــة كـــبرية مـــن املنشـــتت الصـــناعية والتجاريـــة   هوينـــدرج حتـــت هـــذ .بيعهـــا

فالشــــركات  .الـــربح  اىل فال تهــــدحلكوميـــة واملنشــــتت الـــيت   والزراعيـــة  و اخلدميــــة وا 

ام وقطـع الغيـار لعمليـات اإلنتـاج،     حتتاج إىل املواد اخل الصناعية مثل سابك و أرامكو مثاًل

ــا      و ــار و معــدات و آلي ــك أبق ــاج إىل متل ــل املراعــي حتت ــب    شــركة مث ــاج احللي ت مــن أجــل إنت

ات اخلريية و املعاهد التدريبية و اجلامعات حتتاج اىل معدات مكتبية يمعجلو ا ،مشتقاتهو

   اخل . .....و حواسب آلية و مكيفات و ذلك ملمارسة أنشطتها

 

 مترين :

 :نوعية العميل الذي ميكن أن نبيع إليه املنتجات التالية حدد

 مشرتي املنظمات املستهلك النهائي املنتجات

   مكيفات

   خضروات

   أقمشة خام

   طائرات

   مشروبات غازية

   مصاعد كهربائية

   مالبس أطفال

   أدوية
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 :سلوك املستهلـك  ثانيا : مفهوم

ــتهلك  ــلوك املسـ ــو  Consumer Behaviorسـ ــة األنشـــطة هـ ــلوكيات جمموعـ الـــيت  و السـ

 عند البحث أو الشراء أو االستخدام أو التقيـيم للسـلع واخلـدمات    و املنظمةأ ميارسها الفرد

 املتباينة واملتغرية. مواحتياجاته مرغباته من أجل إشباع ذلكو أو التخلص منها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

،  سـتهلك و املنظمـة  و من املعلـوم أن سـلوك املسـتهلك لـيس فقـط عمليـة تبـادل منـافع بـني امل         

يتخللها الكـثري مـن العوامـل الـيت      عملية متكررة و مستمرة و لكنه البائع و املشرتي بنيو

لــذا فإنــه مــن املهــم لرجــل التســويق   .يف احلســبان عنــد دراســة هــذا الســلوك  تؤخــذجيــب أن 

ومعرفـة كيـف يصـنع قراراتـه الشـرائية املتعلقـة بإنفـاق مـوارده          سـتهلك يف سـلوك امل  البحث

وذلـك مـن    شباع حاجاته باقتناء السلع واخلدمات املتاحة ، إلاحملدودة من مال ووقت وجهد 

مــاذا يشــرتي   و؟  Whoاملســتهلك  هــو مــنخــالل اإلجابــة عــن األســئلة اهلامــة الــيت حتــدد       

ومتــى  ؟ Howوكيــف يشــرتي املســتهلك  ؟Whyوملــاذا يشــرتي املســتهلك  ؟Whatاملســتهلك 

وذلك كما هو موضـح يف   ؟ Where، ومن أين يشرتي املستهلك  ؟Whenيشرتي املستهلك 

ن املسـتهلك هـو نتـاج    إواإلجابـة عـن هـذه األسـئلة لـيس بالشـيء السـهل إذ        ( 2الشكل رقـم ) 

ــن    ــة مــ ــة متداخلــ ــلوك    جمموعــ ــاء الســ ــريها علمــ ــار يف تفســ ــيت حــ ــل الــ ــاع  العوامــ واالجتمــ

 
دائم لرجال المستهلك النهائي .. هدف 

 التسويق
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علـى رجـل التسـويق دراسـة سـلوك      فو علـى الـرغم مـن ذلـك      االقتصاد. نثروبلوجيا ورجالواأل

اجتـاه  ، و كيفيـة إدراكـه لومـور و تعلمهـا و حتويلـها اىل      حاجاته ودوافعهو تتبع  ملستهلكا

 .وخدماتمن سلع له ه ميقديتم تبالقبول أو الرفض ملا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       األسئلة املهمة

 (2شكل رقم )  

 

 : أهمية دراسة سلوك املستهلك : ثالثًا

ميكن للمنشتت الصناعية والتجارية واخلدمية االستفادة من دراسة سلوك املستهلك  -أ

 يف اجملاالت التالية :

عـن املـتغريات    تسهم دراسة سلوك املستهلك يف  وضع توقعـات وافرتاضـات أكثـر دقـة     -2

كمــا تســهم يف حتديــد  وتــؤثر علــى نشــاطاتها التســويقية. والعوامــل الــيت تهــم املنشــأة

 .تسويقية مالئمة  متثل فرصًا األماكن اليت

سلوك 
 املستهلك 

 من هو؟

ملاذا 
 يشرتي

من أين 
 يشرتي 

مىت 
 يشرتي ؟

أين 
 جنده؟ 

ماذا 
 يشرتي؟
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 التخطيط املسبق ملواصفات اخلدمة أو السلعة املالئمة حلاجات ورغبات املستهلك. -2

للعميل من حيـث احلمـالت اإلعالنيـة     مةمالء األكثرحتديد عناصر املزيج التسويقي  -3

 .والرتوجيية والسياسات السعرية والتوزيع

اختيار شرحية السوق املناسبة من خالل تقسيم املستهلكني إىل شرائح متجانسة مبـا   -7

ميكن من رفع  مستوا كفاءة النشاط التسويقي للمنشأة  مبا يـتالءم مـع خصـائص    

 .عمالئها

ــيت تتعامــل يف منتجــات املنشــأة   م األســواإمكانيــة حتديــد حجــ   -7 ديــد حجــم  ، وحتق ال

 .  ةاألسواق احلاكمة والرئيس

 .حتديد اجتاهات السوق والتنبؤ حبجم النشاط .وحتديد احلصة السوقية للمنتجات  -6

حتديــد أنــواع العمــالء وطبيعــة كــل مــنهم ودوافعهــم الشــرائية ، وكيــف وملــاذا وأيــن      -4

 وماذا يشرتون ؟ 

وإعــداد الرســائل  اختيــاراملســاهمة يف حتديــد طــرق الرتويــج املمكنــة .مبــا يف ذلــك        -8

ــالا ــة . و  تحلمـ ــة والرتوجييـ ــة اإلعالنيـ ــد و معرفـ ــل حتديـ ــن    ميثـ ــوقية مـ ــرحية السـ الشـ

ــتهلكني ــوة األوىلاملسـ ــة     يف  اخلطـ ــد فاعليـ ــبة و حتديـ ــيلة اإلعـــالن املناسـ ــد وسـ حتديـ

 الرتوجيية . سرتاتيجيةاإل

أمـام رجـال التسـويق نتيجـة      عديدةدراسات سلوك املستهلك الطريق إىل جماالت  تفتح -6

قـــديم املنتجـــات دراســـة حاجـــات العمـــالء غـــري املشـــبعة وحتديـــد الفـــر  اخلاصـــة بت  

 اجلديدة .  

تعترب دراسـات سـلوك املسـتهلكني األسـاس الـذي يبنـى عليـه قيـاس أداء املنتجـات ..           -20

ومـا ميكـن أن ترتكـه مـن آثـار نفسـية. وحتديـد        وحتديد شـكل املنتجـات والعبـوة ،    

 تشكيلة املنتجات ومتابعتها .والعمل على إسقاط املنتجات اليت ال تصلح .  

وسـائل وأسـاليب البيـع     اختيـار املساهمة يف رسم السياسات البيعية وتقييم البـدائل و   -22

ــدة .  ــدميوجرايف  و هــذا اجلدي ــع ال ــد ا    يفيــد التوزي ــيم وحتدي ملنــاطق للســكان يف تقي

 البيعية .  البيعية و  حتديد احلصص

تعنى دراسة سلوك املستهلك بالبيئـة احمليطـة .. حيـث ميكـن  دراسـة كافـة عوامـل         -22

البيئة اخلارجية ودورها يف حركة املستهلك وميوله حيث يؤثر الواقـع السياسـي علـى    

الت الـرواج  .. كمـا يلعـب املنـاال االقتصـادي و حـا      ميول املستهلك جتاه بعـض املنتجـات  
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والكساد الدور الواضح يف صياغة مستوا الدخل ومستويات إنفاق املستهلك ألمواله 

 ومبا يؤثر على توزيع الدخل وشكل ومستويات اإلنفاق .   

حتــتم   الــيتمــن أهــم األســباب  األذواق والتفضــيالت تــأتي يفيــرا الــبعض أن التغــيري  -23

األذواق  يفن األسـواق املعاصـرة تتسـم بـالتغيري املسـتمر      دراسة سلوك املستهلك حيث إ

 فــإن كــذلك .والتفضــيالت نتيجــة الرتفــاع مســتوا التعلــيم واالقتصــاد للمســتهلكني  

سـاعد املسـتهلكني علـى     عـالم اإلبني خمتلف الدول مع تقـدم وسـائل    الثقايفاالنفتاح 

مـا أدا االهتمـام   ك الـدول األخـرا.  يف  التعرف على األمناط االسـتهالكية واألمنـاط  

 األجـــنيبالتعـــرف علـــى ســـلوك املســـتهلك يف  إىل رغبـــة املؤسســـات الـــدوليبالتســـويق 

 .الستغالل الفر  الدولية 

ية واخلدميــة والــيت تكــون أكثــر   حتديــد أولويــات االســتثمار للشــركات الصــناع    -27

 .   ونوعًا كمًا جيب إنتاجه من الناحية املالية وختطيط ما جدوا

يف املؤسســـات املختلفـــة االســـتفادة مـــن دراســـة ســـلوك  ســـؤولي التســـويق ميكـــن مل -ب

 : تياآلاملستهلك من خالل 

فة املعلومات والبيانـات الـيت مـن شـأنها مسـاعدة العميـل يف كيفيـة        التعرف على كا  -2

ــة االختيـــار  ــلع واخلـــدمات املطروحـ ــق  األمثـــل للسـ ــاتهموفـ الشـــرائية وميـــوهلم  إمكانـ

احملددة ضمن مواردهم املاليـة   األولوياتوأذواقهم  وحتديد حاجاتهم ورغباتهم حسب 

 والظروف البيئية احمليطة بهم كاألسرة والعادات وتقاليد اجملتمع .  

اليت تؤثر يف قرار املسـتهلك وتوجيههـا حنـو السـلع الـيت       واألهدافمعرفة أهم الدوافع  -2

 .نبيعها

، وكيفيـــة  تفكــريه املســتهلك ، وطريقــة    عوامــل الداخليــة وحتليــل شخصــية    فهــم ال  -3

 .أو تغيري انطباعاته حول منتجات املنشأةحتسني 

حتليــل خطــوات الشــراء الــيت يقــوم بهــا مــن أجــل التــأثري يف كــل مرحلــة جلــذب انتبــاه    -7

 املستهلك وتوجيه قراره لشراء منتجاتنا .

ء املســتهلكني وكســب دعمهــم لتعزيــز القــرار  املــؤثرين علــى قــرار شــرا  التعــرف علــى -7

 الشرائي  

 معرفة العوامل البيئية احمليطة باملشرتي ومراعاتها عند القيام بالعملية البيعية . -4

 جهودها الرتوجيية . توجيهحتديد املعلومات اليت حتتاجها إدارة التسويق يف  -8

 



 
 سوق 221 

 سلوك املستهلك اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

- 01 - 

 

 

 مثال تطبيقي : 

 ؟تستفيد من دراسات سلوك املستهلك نالسعودية أللخطوط اجلوية العربية كيف ميكن 

( الكشـف عـن حاجـات عمالئهــا أو أي تغـري يف تلـك احلاجـات ومــن ثـم ختطـيط اخلدمــة         2

الـــيت جيـــب تقـــدميها علـــى الطـــائرات مبـــا يرضـــي ويشـــبع حاجـــات ورغبـــات عمالئهـــا   

 وأذواقهم .  إمكاناتهماحلاليني وفق 

ــة الســعودية حتديــد عناصــر املــزيج اخلــدمي      2 ــة العربي ــر( تســتطيع اخلطــوط اجلوي  األكث

 لعمالئها .   مةمالء

( متكــني اخلطــوط اجلويــة العربيــة الســعودية مــن حتديــد أولويــات االســتثمار املرحبــة يف   3

توســيع خــدماتها وتوزيــع مواردهــا املاليــة علــى تلــك االســتثمارات مبــا يضــمن األربــاح           

 يت متكنها من االستمرار والبقاء .الكافية ال

 

 : املفهوم التسويقي لسلوك املستهلك : رابعًا

علـى   لقد بدأ االهتمـام بسـلوك املسـتهلك عنـدما أدرك املسـوقون أنهـم يسـتطيعون احلصـول        

أنـه   مبيعات أكثر وبسهولة أكرب عندما ينتجون تلك السلع واخلدمات اليت حـددوا مسـبقاً  

 تشـبع حاجـات ورغبـات غـري مشـبعة لـديهم بـدالً        ألنهـا ميكن شراؤها من قبل املستهلكني 

تاحـت دراسـات سـلوك املسـتهلك     املسـتهلكني بشـرائها ، وبالتـالي أ    إقنـاع سـلع ثـم    إنتاجمن 

 .جناحًا أكثرتسويقية  سرتاتيجيةإبناء  إلمكانية باإلضافةتسويقية جديدة  فرصًا

جنـد أنـه يبحـث عـن سـلعة ذات       حيـث  تصرفات املشرتي يف السـوق دعنا فقط للحظة نتأمل 

:  والســؤال الـذي يطــرح نفســه  الشــراء . ماركـة معينــة ويفاضـل بــني البــدائل ثـم يتخــذ قـرار    

ســلعة أو خــدمات علــى  كيـف قــام هــذا املشــرتي باختـاذ قــراره املتعلــق بتوزيــع مـوارده املاليــة   

؟  وكيــف سـتتم عمليــة الشـراء مــرة    مرغوبـة لديـه ؟  وكيــف يـتم اســتهالكه هلـذه السـلعة     

 ؟  وملاذا اختذ هذا القرار الشرائي ؟ أخرا

.  لوفــرادوســنقوم مــن خــالل املثــال التــالي بتحليــل عــدة جوانــب للقــرار وللســلوك الشــرائي    

 حد مساحيق الغسيل نتساءل عن :أعند شراء  فمثاًل

 أي ماركة سنشرتي ؟ -
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بـأن هـذه املاركـة أقـوا للتنظيـف مـن        لـدينا شـعور  ؟ هـل  ملاذا قررنا شراء هذه املاركة  -

 ؟ األخرا

 ! أم أكثر اثنتان أمكيف سيتم الشراء ؟  علبة واحدة  -

 ما مواعيد الشراء أو التسوق هلذا املسحوق ؟ حسب احلاجة ؟  أم مرة كل شهر؟   -

 ما حجم العبوة اليت مت شراؤها ؟  كبري، متوسط، صغري.   -

 ؟، ومن صاحب القرار يف الشراءهل الزوج ، أم الزوجة من الذي يقوم بالشراء ؟ -

ن اجلوانب الـيت  املنزلي فإ الستعماله آلي حاسبيريد جهاز  ذا افرتضنا أن شخصًاكذلك إ

 تهمنا هي :

 الستعماله املنزلي ؟ حاسبمن املستهلك الذي يشرتي جهاز  -

 اليت يبحث عنها يف اجلهاز ؟ واإلضافاتما املزايا  -

 الفوائد اليت يرجوها من شراء هذا اجلهاز ؟ما  -

هـذا اجلهـاز أو يظهـر    علـى   ؟ عنـدما حيـدت تطـور    اسـب سـيقوم باسـتبدال هـذا احل    متى -

 جديد ؟  جيل

 اخلصائص النفسية واملالية واالجتماعية هلذا املستهلك؟ ما -

هـذه  علـى   وباإلجابـة شخص يريد شـراء جهـاز جـوال ،    على  األسئلةوميكن أن نقيس نفس 

أو تعــديل  إلنتــاجنــزود مصــانع أجهــزة اجلــواالت مبعلومــات مهمــة   أنالتســاؤالت ميكــن لنــا 

 و غريها من األنشطة التسويقية املصاحبة. . تباعهاااملنتج ، والسياسة الرتوجيية اليت جيب 

 

 مستويات دراسة السلوك الشرائي : 

ها ئوهو الذي يقوم بالبحـث عـن سـلعة أو خدمـة مـا وشـرا       املستهلك النهائي مستوا - أواًل

 اخلا  أو االستخدام العائلي .   الستخدامه

وهو كافة املؤسسات اخلاصة أو العامة الـيت تبحـث    التنظيمي املستهلك مستوا - ثانيًا

اخلام عن ، وتشرتي معدات ومواد متكنها من تنفيذ أهدافها وهذا يشمل املواد 

وتسويق سلع جـاهزة للمسـتهلك النهـائي أو     إنتاججل من أ عةاملصنأو السلع نصف 

 ملستهلك صناعي آخر . 

دراسة سلوك املستهلك الشرائي ترتبط بالكيفية اليت يقوم بهـا   أنمن خالل ما تقدم جند  

والوقـت   املوارد املتاحة   ) املال   وإنفاقاملؤسسات باختاذ القرارات املتعلقة بتوزيع  أو األفراد

 ( على السلع أو اخلدمات املرغوبة واملقبولة .اجلهد و
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 : سلوك املستهلك و تكنولوجيا املعلومات:خامسًا

 

يف العقـدين املاضـيني كـان     جي الذي شهده العامل خصوصـاً ومن املعلوم أن التطور التكنول

لــه األثــر اجللــي علــى تغــيري عــادات و تقاليــد الكــثري مــن األمــم و الشــعوب كمــا أنــه ســاهم يف     

احلديثـة   قـد أثـرت التكنولوجيـا    و كسر حـواجز املكـان و الزمـان بـني أصـقاع األرض قاطبـة.      

 على سلوك املستهلك من وجهني رئيسني:

 

نرتنـت و قواعـد البيانـات و الـربامج احلاسـوبية      مكنت التقنيـة احلديثـة و علـى رأسـها اإل     -

املعـروف   Amazon بسرعة و دقة مل يسـبق هلـا مثيـل. فموقـع     من حتليل سلوك املستهلك 

   )com.amazon.www (و املتخصــص يف بيــع الكتــب و جتــار التجزئــة اإللكرتونيــة   

ــدوالرات علــى دراســ    ه ة ســلوك املســتهلك ملعرفــة حتركــاتهم علــى موقعــ   ينفــق ماليــني ال

ونوعية مشـرتياتهم و مـن ثـم يقـوم بتصـميم عـروض تسـويقية مناسـبة لكـل           اإللكرتوني

 .  ةمستهلك على حد

لـدا املسـتهلك بشـكل     الشـرائي ختـاذ القرار ااحلديثـة علـى مراحـل     اأثرت التكنولوجيـ  -

كــل مايريــد و ذلــك يف ملــح البصــر  ملحــوظ حيــث أمدتــه بكــم مهــول مــن املعلومــات عــن

ها و هو جـالس يف بيتـه، بـل    و مكنته من مقارنة البدائل و املفاضلة فيما بين بدقة هائلةو

. سـيتم التطـرق اىل   إمتـام العمليـة الشـرائية مـن دون أن يتحـرك مـن مكانـه        منمكنته و

   هلك.عن مراحل العملية الشرائية لدا املستحديثنا هذا املوضوع بتفصيل أكرب عند

 

 

 

http://www.amazon.com/
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 أسئلة املراجعة:

 ما الفرق بني املستهلك النهائي ومشرتي املنشتت ؟ -2

 سلوك املستهلك ؟   ما تعريف  -2

وضــح النــواحي الــيت ميكــن   .. ؟هــل هنــاك أهميــة خاصــة لدراســة ســلوك املســتهلك       -3

 مســـتواعلـــى  االســـتفادة منهـــا عنـــد دراســـة ســـلوك املســـتهلك ؟  ســـواء كـــان ذلـــك 

 املنشتت الصناعية واخلدمية ؟  أو على مستوا مندوبي املبيعات يف تلك املنشتت ؟

 احلديثة على سلوك املستهلك؟   كيف أثرت التكنولوجيا -7

 
 

 

 

 حلقة نقاش :

 

ــيهم األســئلة   بقًاحــول ســلع قــاموا بشــرائها ســا    يقــوم املــدرب مبناقشــة املتــدربني   ويطــرح عل

 :التالية

 ما الذي دعاك لشرائها ؟ -

 ما املاركة اليت اشرتيتها ؟ -

 كيف عرفت عن هذه املاركة ؟ -

 ملاذا فضلت هذه املاركة ؟  -

 ما اخلصائص املوجودة يف هذه املاركة واليت كنت تبحث عنها ؟ -

 كيف وصل إليك املسوقون ؟ -

 املاركة وملاذا ؟ هلذهمن الذين كان هلم األثر يف قرار اختيارك  -

 سم املاركة لك ؟ماذا يعين ا -

 مشرتكة للذين خيتارون هذه املاركة ؟ بوجود صفات شخصية واجتماعية هل تعتقد -

 السلعة بعد شرائها ؟ هلذهكيف كان تقييمك  -
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  العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك النهائيالعوامل املؤثرة على سلوك املستهلك النهائي

  

  الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
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 منوذج تقويم املتدرب ملستوى أدائه

 نشاط يقوم به املتدربيعبأ من قبل املتدرب وذلك بعد التدريب العملي أو أي 

نفســك وقــدراتك  موِّقــ ، علــى ســلوك املســتهلك النهــائي ةالعوامــل املــؤثربعــد االنتهــاء مــن التــدريب علــى 

(   ) المةــــــ عنصر من العناصـر املـذكورة، وذلـك بوضـع ع    كل الذاتي بعد ويم طة إكمال هذا التقـــبواس

    قابلية املهمة للتطبيق ضع العالمة يف اخلانة اخلاصة بذلك.أمام مستوا األداء الذي أتقنته، ويف حالة عدم 

 على سلوك املستهلك النهائي ةالعوامل املؤثر  اسم النشاط التدرييب الذي مت التدرب عليه:

 العناصـــــر م

 (؟مستوى األداء )هل أتقنت األداء

غري قابل 

 للتطبيق
 كليًا جزئيًا ال

     اإلملام بعوامل البيئة اخلارجية   2

ــى    1 ــأثري علـ ــة يف التـ ــة اخلارجيـ ــل البيئـ ــة عوامـ إدراك أهميـ

 سلوك املستهلك
    

     اإلملام بعوامل البيئة الشخصية 1

إدراك أهميـــة عوامـــل البيئـــة الشخصـــية يف التـــأثري علـــى  4

 سلوك املستهلك
    

     اإلملام بعوامل البيئة النفسية 5

إدراك أهمية عوامل البيئة النفسية يف التأثري على سـلوك   6

 املستهلك
    

      

      

جيب أن تصل النتيجـة جلميـع املفـردات )البنـود( املـذكورة إىل درجـة اإلتقـان الكلـي أو أنهـا غـري قابلـة            

النشـاط مـرة أخـرا     " فيجب إعادة التدرب على هـذا للتطبيق، ويف حالة وجود مفردة يف القائمة "ال" أو "جزئيًا

 مبساعدة املدرب.
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 الوحدة الثانية

 العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك النهائي
 

           اهلدف العام 

 تهدف هذه الوحدة إىل إملام املتدرب بالعوامل املؤثرة على سلوك املستهلك النهائي.

 

 األهداف التفصيلية

 

 املؤثرة على سلوك املستهلك اخلارجية ملام بالعوامل البيئيةاإل 

 ملام بالعوامل الشخصية املؤثرة على سلوك املستهلك اإل 

 ملام بالعوامل النفسية املؤثرة على سلوك املستهلكاإل 

 

 

 احملتوى 

                                                                                       تشتمل هذه الوحدة على ما يلي:             
 

  وهي االجتماعية والثقافية والطبيعية والتكنولوجية اخلارجيةالعوامل البيئية :

 .واالقتصادية

  العوامل الشخصية: و هي العمر، دورة احلياة، الوظيفة، احلالة املادية، منط

 احلياة، املستوا التعليمي.

  واالجتاهاتدراك والتعلم احلاجات والدوافع واإلالعوامل النفسية : وهي. 

 

 ساعة 21الوقت املتوقع للتدريب:  
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 العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك النهائي

 

تعريف املستهلك وبيـان املقصـود بسـلوك املسـتهلك وأهميـة دراسـته        تناولنا يف الوحدة األوىل

جملموعـة العوامـل املـؤثرة علـى سـلوك املسـتهلك أثنـاء العمليـة          الوحدة.... وسنتعرض يف هذه 

ثالثــة أنــواع  ىلإوتقســم هــذه العوامــل  .الشـرائية و الــيت تســاهم يف تشــكيل منطــه الشــرائي 

 : ةرئيس

 

 وتشمل : اخلارجية : العوامل البيئية أواًل

ــة       ــة الطبيعيـ ــتغريات البيئـ ــة ومـ ــتغريات الثقافيـ ــتغريات االجتماعيـــة واملـ ــتغريات البيئـــة  املـ ومـ

 واملتغريات االقتصادية و املتغريات السياسية و غريها. تكنولوجيةال

 

 : العوامل الشخصية و تشمل: ثانيًا

 العمر، دورة احلياة، الوظيفة، احلالة املادية، منط احلياة، املستوا التعليمي. 

 

 العوامل النفسية وتشمل : : ثالثًا

 احلاجات والدوافع واإلدراك والتعلم واالجتاهات .  

 

   : اخلارجية العوامل البيئية :أواًل 

رحية معينـة  ثر يف شؤال ت حتيط باملستهلك و ة اليتيو هي عبارة عن العوامل و املؤثرات البيئ

ــا تـــ    ــع و لكنهـ ــن اجملتمـ ــل ؤمـ ــع ككـ ــل     ثر يف اجملتمـ ــادية، العوامـ ــل االقتصـ ــل: العوامـ مثـ

نولوجيــة و غريهــا. فهــذه  ، العوامــل السياســية، العوامــل التك ثقافيــةالطبيعيــة، العوامــل ال 

ثر على اجملتمع ككل. مثال توضيحي: لو أن دولة ما مرت بأزمة اقتصادية فـإن  ؤالعوامل ت

، فبــدل أن غريالســلوكيات االســتهالكية للســواد األعظــم مــن أفــراد تلــك الدولــة ســوف تــت  

ريـال وذلـك    700بقيمـة   سـاعة ريال قد يتجهون اىل شراء  2000بقيمة  ساعةيشرتي بعضهم 

بالسـلب أو   لـى نشـاط الكـثري مـن املنظمـات سـواء      مما ال شك فيه سيكون له أثر كـبري ع 

. و يف أغلــب األحيــان ال متلــك املنظمــات املقــدرة علــى الــتحكم يف هــذه العوامــل     اإلجيــابب
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اسـتغالهلا  تسـويقية جيـب   ن تضعها يف احلسبان ألنها قد تشكل هلـا فرصـة   ولكنها جيب أ

  جيب جتنبه.   ًاأو خطر

 

 ًاو جتدر اإلشارة اىل أن سلوك املستهلك جتاه املنظمـة و منتااتهـا قـد  ثـل فرصـة تسـويقية أو خطـر       

الـذي   اجملال التسويقي على أنها Opportunityالفرصة التسويقية    كننا تعريف. و ًاتسويقي

ــزة تفضــيلية     ــة مبي ــه مؤسســة معين ــع في ــع هــذه   بالنســبة للمؤسســات املنافســة هلــا .   تتمت وتنب

مــن  تعمــل فيهــا املنشــأة  الــيتالبيئــة  يف الفرصــة مــن التعــرف علــى الفــر  املختلفــة املتاحــة 

 يمــا تــأت   وغالبــاً  . الســلع واخلــدمات املعروضــة حاليــاً    خــالل وجــود احتياجــات ال تشــبعها   

 تقــدممبقتضــاها  ،الفرصــة التســويقية نتيجــة حصــول املنشــأة علــى مزايــا تنافســية خاصــة     

 الســوق يف  املنشــأة قيمــة مضــافة للعمــالء بشــكل يزيــد أو خيتلــف عــن مــا يقدمــه املنافســون

يقدمـه املنافسـون    مثال ذلك أن تقوم املنشأة بتقـديم جمموعـة مـن املنـافع الـيت تزيـد عـن مـا        

 و لكن مبزايا إضافية كتقديم السلعة بسعر أقل.م نفس املنافع كالضمان أو تقوم بتقدي

حتــد مــن حتقيــق األهــداف التســويقية    الــيتالعقبــات  هــي Threats واملخــا ر التســويقية  

ما تنتج عن عوامـل   غالبًا يللمؤسسة ، وه التسويقياملستقبلية أو التقليل من حركة النمو 

 يفللمؤسســـة ( ، أو عوامـــل مرتبطـــة بقـــوة املنافســـني  الـــداخليضــعف هيكليـــة )التنظـــيم  

 وبالتــاليقـد يــؤدا بالتبعيـة إىل ا فـاض معــدالت الـزواج ،      االقتصــاديالسـوق . فـالركود   

يؤثر بالسالب على مؤسسات بيع األثات ومتطلبات الزواج ، كما أن حـدوت زلـزال ميكـن    

الـنمط   . اخل . وعلـى نفـس  أن يؤثر على حركة السـياحة واهتمامـات النـاس االسـتهالكية .    

ميكــن أن يزيــد مــن احتمــال تعامــل العمــالء مــع مصــادر توريــد     التكنولــوجيفــإن التقــدم 

 أخرا ، أو حترك املستهلك الستخدام سلع بديلة أو خمتلفة .

 

 ومن أهم األمور الضرورية الواجب دراستها يف هذا الشأن ما يلي : 

 :املتغريات االجتماعية (2) 
رأي العميـل و شخصـيته و أفكـاره     تسـاهم يف تشـكيل  و هي جمموعة املـتغريات و الـيت    

ــى ســـلوكياته الشـــرائية.        و ــلوكياته العامـــة و يـــنعكس ذلـــك كلـــه علـ وتـــؤثر البيئـــة   سـ

ــة   ــات       يفاالجتماعيـ ــياغة سياسـ ــرارات صـ ــل قـ ــأة مثـ ــة باملنشـ ــويقية اخلاصـ ــرارات التسـ القـ

حجـم  املنتجات أو السعر أو منافذ التوزيـع وكـذا الرتويـج . ومـن أمثلـة ذلـك تـأثري الـتغري يف         
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األطفـال مـن لعـب وأغذيـة ومالبـس      طلبـات  علـى إنتـاج مت   كوتأثري ذلـ وعدد األوالد ، األسرة 

النسبة العاملـة مـن السـيدات املتزوجـات علـى خـدمات       وأدوات صحية . وكذلك تأثري زيادة 

وتنوع اخلدمات املرتبطة بذلك ، وكذا زيـادة أيـام الراحـة األسـبوعية      لمنازلاملباشر لالبيع 

 يفكمـا أدا اخـتالف دور املـرأة     املطاعم وحمالت الرتفيه املختلفة .اإلقبال على يف وتأثريه 

عمــل املــرأة  يفمتثــل  والــذيط اســتهالك األســر أمنــا يفاجملتمــع إىل الكــثري مــن املــتغريات  

القـرارات الشـرائية لوسـرة بشـكل      يفوحصوهلا على دخل معني ميكن إنفاقه ، وتدخلها 

أشياء كانت ختص الرجل وحـده . كمـا أدا عمـل املـرأة إىل زيـادة اإلنفـاق علـى         يفمباشر 

ــات الســريعة والســفر والســياحة     ــي شــرح مــوجز هلــذه املــ    .الوجب ــا يل ــة و فيم تغريات و كيفي

 تأثريها على سلوكياتنا كمستهلكني:

: هــي الفئـات الســكانية املكونـة للمجتمـع و املتشــابهة مـن حيــث     االجتماعيـة الطبقـات   -أ 

اهتماماتها و رغباتها، و قيمها، و سلوكياتها. و كـل فـرد مـن اجملتمـع البـد أن ينتمـي       

 Social) االجتمـــاعيمعينـــة و منهـــا يتحـــدد مســـتواه و مركـــزه  اجتماعيـــةاىل طبقـــة 

Class)التسويق أهمية دراسة خصائص هذه الطبقـات   وأن يعي مسؤول . و من املهم جدًا

و رغباتهم. و يقسم علمـاء   احتياجاتهمإلعداد الربامج التسويقية اليت تتناسب مع و ذلك 

 ىل ما يلي:إ االجتماعيةالطبقات  االجتماع

ا عليا، طبقـة عليـا وسـطى، طبقـة عليـا      طبقة علي إىلالطبقة العليا و تنقسم بدورها  -

 دنيا

طبقــة وســطى عليــا، طبقــة وســطى وســطى،  إىلالطبقــة الوســطى و تنقســم بــدورها  -

 طبقة وسطى دنيا

الطبقة الدنيا و تنقسم بدورها اىل: طبقة دنيا عليا، طبقة دنيـا وسـطى، طبقـة دنيـا      -

 دنيا

 

 :طبيقت

 يختار:سل التالية ئمن الطبقة العليا أراد شراء سيارة فأي البدا لنفرض أن شخصًا 

 تويوتا كوروال -

 تويوتا كامري -

 فرياري إنزو -
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: و هــي اجلماعــات الــيت قــد ينتمــي إليهــا    (Reference Group)اجلماعــات املرجعيــة    -ب 

. على سـبيل املثـال   و هلا تأثري كبري يف تشكيل أرائه و سلوكياتهالشخص أو ال ينتمي 

مجاعة مثل مجاعة أصدقاء البيئة هلا تأثري كبري علـى أطيـاف كـثرية يف اجملتمـع رغـم      

أن هذه األطياف قد ال تنتمـي بشـكل رمسـي هلـذه اجلماعـة. و مـن املعـروف أن اإلعـالم         

خاصـة قـد مكنـت الكـثري مـن اجلماعـات        االجتماعيـة عامـة و الشـبكات    االجتماعي

ىل شرائح ضخمة من اجملتمـع، كمـا   إبسرعة و سهولة و الوصول  راالنتشااملرجعية من 

مكنت الكثري من األفراد من متابعة نشاط اجلماعات املرجعية الـيت توافـق    أنها أيضًا

ة علـى سـلوك املسـتهلك    ميوهلم و قيمهم بكل سهولة. و يكمن تأثري اجلماعات املرجعي

ىل مجاعـة أصـدقاء البيئـة    إينتمي   تصرها باملثال التالي: لو أن شخصًا من عدة أوجه.

منتج أحد الشركات ملا يسـببه مـن تـدمري     استخدامالتحذير من بو قامت تلك اجلماعة 

ت هـذه الشـركة   منتجـا  مبقاطعـة  ذلـك الشـخص  يقـوم  و إتالف للبيئة فإنه يف الغالب أن 

يف عصـر اإلعـالم    مما قد يكبد خسائر ضـخمة للشـركة و يف فـرتة قياسـية خصوصـاً     

 و اللذان سهال نشر املعلومة و سرعة وصوهلا. االجتماعيةو الشبكات  اعياالجتم

 

ــرأي   -ج  ــادي    (Opinion Leaders) : االســتهالكيقــادة ال ن يف وو هــم األشــخا  القي

مثـال لـذلك    علـى اآلخـرين   ريـأثتـ اجملتمع ملا ميلكونه مـن مهـارات و معـارف و قـدارت لل    

صـاحب املدونــة املشـهورة يعتــرب    Seth Godinاملسـوق اإللكرتونـي األمريكــي الشـهري    

آالف النـاس و يتـأثرون مبـا يقولـه ويوصـي بـه مـن منتجـات          هأحد أهم قادة الرأي و يتابع

 أو خدمات.

 

األسرة: و ميكن تعريفها بأنهـا جمموعـة األشـخا  الـذين تـربطهم عالقـة قربـى و دم.         -د 

ــل األب و أبنا ــمث ــك   ئ ــه و غــري ذل . و األســرة بشــكل عــام   ه و األم و بناتهــا و األال و أخوات

 ىل نوعني رئيسني و هما:  إتنقسم 

 

و اجلــد و اجلـدة و العــم و العمــة  األسـرة املمتــدة: و تتكـون مــن األب و األم و األخـوة     -

 غريهم و الذين يعيشون حتت سقف واحد أو يف حي واحد.و

 النواة: و تتكون من األب و األم و األخوة و يعيشون حتت سقف واحد.األسرة  -
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كانت نواة أو ممتدة تـأثري كـبري علـى السـلوك الشـرائي       شك أن لوسرة سواءال و مما

 اختيـاره ثرون يف فـإن زوجتـه و أوالده قـد يـؤ     رة مـثالً أراد شراء سيا للمستهلك. فلو أن أبًا

 لنوع السيارة و لونها و ماركتها.

 

ومنــط احليــاة واحلــس   الســكانعلــى  تطــرأ الــيتوتتضــمن القــوا االجتماعيــة  املــتغريات         

و  الدميوغرافيــةاخلصــائص  ع. و تتضـمن أيضــاً اجملتمــ يفلوفــراد ، ودور املــرأة  االجتمـاعي 

 تطرأ علـى بنيـة اجملتمـع وتـؤثر علـى اجتاهـات أفـراده ، مثـل         اليتالتغريات  اليت تعرف بأنها

 /لوفـراد   الوظيفيوالتوزيع / املدن  واملناطق غري احلضرية إىلن الريف مواهلجرة  /املوقع 

/ واحلالـة االجتماعيـة   / والنـوع  / والـدخل   السـكان تبعـًا للعمـر /   وتوزيـع  / وحجم األسـرة  

خلصـائص  اوكثافتـه ، وتعتـرب دراسـة     السـكاني والتوزيـع   / التعليمـي واملستوا  /والديانة 

 اجملتمــع ، ومــدا تــأثريه علــى نــوع يفحتــدد أشــكال الــتغري  الــيتالدميوغرافيــة مــن األمــور 

مـن السـلع   أنـواع معينـة   اإلقبـال علـى    يفن زيادة الدخل ميكـن أن تـؤثر   إالطلب ، إذ وحجم 

إىل مزيــد مــن اإلقبــال علــى اخلــدمات الثقافيــة   يــؤدي زيــادة التعلــيم كمــا أن واخلــدمات ، 

ــتغريات    ــك امل ــؤثر تل ــات      يفوالصــحية ، وت الكــثري مــن أســواق الســلع االســتهالكية كاألث

  . والكساء والغذاء .. اخل

 

 

   :تطبيق

حــدد أهــم الظــواهر االجتماعيــة الــيت تغــريت يف اجملتمــع الســعودي خــالل الــثالت ســنوات        

  قراراتهم وسلوكهم الشرائي ؟على  األخرية .. وما عالقتها باملستهلكني ؟ وأثرها

 

  : ( املتغريات الثقافية1) 

ســلوكيات املتداولــة يف أي قتمــع الثقافــة هــي عبــارة عــن قموعــة القــيم و املعتقــدات و العــادات و ال 

جيعـل   الـذي تـرات اجملتمـع املـوروت     الثقافـة   أيضـا  تعـين  واليت متيزه عن غريه من اجملتمعـات. و

ــع منطـــ  ــ ًاللمجتمـ ــة ، و   يف ًامعينـ ــات االجتماعيـ ــاة والعالقـ ــس احليـ ــدا يعكـ ــدرتهم يفمـ  قـ

 حيــدد الــذيإىل حــد كــبري بهــذا الــرتات   التســويقي يتــأثر  النشــاط  و .التكيــف مــع البيئــة 

احليــاة املســتقبلية ، كمــا يــنعكس  يففــراد ، وآمــاهلم العالقــات اإلنســانية بــني األشــكل 
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على نوعية السلع واخلدمات املستهلكة وكمياتها وزمان اسـتهالكها ، ويهـتم رجـل     أيضًا

التسويق بهذا الرتات وحتليله عنـد تقسـيمه للسـوق إىل فئـات ميكـن التعامـل معهـا ، وعنـد         

 . الفئاتتلك  يفجة النمو املستقبلية معاجلته لدر

 

 تطبيق:

 ماذا جيب أن تعرف كرجل بيع عند التعامل مع ثقافة اجملتمع السعودي  ؟

 

  متغريات البيئة الطبيعية :( 1) 

بعناصر البيئـة الطبيعيـة مـن خـالل عمليـة تبادليـة        وثيقًا ارتباطًا اإلنسانييرتبط اجملتمع     

ترتكــز  االتبادليــة االســتهالكية بأنهــ  للمــواد اإلنتاجيــة أو االســتهالكية . وتتميــز العالقــة 

على جانبني ، اجلانب األول منهما يظهر اإلنسان ككائن يرتبط بعناصر البيئـة الطبيعيـة   

مـن   الثانيأما اجلانب   الئمة الستمراره .ومتده البيئة الطبيعية بسائر العناصر والظروف امل

داخــل مجاعــة معينــة هــدفها  اجتمــاعيالعالقــة التبادليــة ، فيظهــر فيهــا اإلنســان ككــائن 

 حتقيق أقصى إشباع ممكن الحتياجاته عن طريق العملية اإلنتاجية .

أصـبحت دراسـة البيئـة ضـرورة لرجـال التسـويق إذ        االجتمـاعي وفى ظـل مفهـوم التسـويق     

نضــوب مــوارد اجملتمــع ، أو زيــادة الضوضــاء أو التلــوت، وأال    يفال تســهم منتجــاتهم جيــب أ

ولية تلــوت البيئــة مــن خــالل تــوفري   ؤمســ يفمشــاركة املســتهلك يف  يتســابق رجــال التســويق 

تصــبح  وبالتــاليإمكانيــات جديــدة للــرتف والراحــة علــى حســاب مــوارد اجملتمــع الطبيعيــة، 

اليـة والبيئيـة وإرضـاء    حتقيق التوازن بني التضـحيات امل مشكلة رجل التسويق أن يعمل على 

   .مستهلكيه 

 

 متغريات البيئة التكنولوجية :( 4)

الكثري فـ  بشـكل جلـي.   وتطبيقاتـه  علـى سـلوك املسـتهلكني     التكنولـوجي أثر التقدم   

 ممارســةأدت إىل الـيت   تطبيـق أســاليب التكنولوجيـا   تـبين و  يفأخــذت  مـن املنظمـات اليـوم   

واإلنرتنــت إىل ثــورة يف  اســباحلاملســتهلكني لعــادات شــرائية جديــدة . فقــد أدا اســتخدام  

ــع اإلنفــاق وطــرق الشــراء     ــة يف طــرق   ، وأثــرت عــامل االســتهالك وتوزي الشــبكة العنكبوتي

ــة الشــرائية بشــكل عــام.       ــدا املســتهلك و يف مراحــل العملي كمــا أدا اســتخدام   الشــراء ل

 .  إىل تقليل استخدام الورق  لكرتونيو الربيد اإل األقرا  املربجمة
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توجهـات وسـلوك املسـتهلكني وكـان هلـا       يفأثـرت   الـيت وقد تعددت صور التكنولوجيا  

فى مقدمتها بطاقات االئتمان وإمكانية الشراء عرب وتدعيم األنشطة التسويقية  يفالفضل 

ضـخمة يف تبـادل    بعـاداً أ Internetنرتنت وقد أضافت شبكة اإل . بالتلفازالقارات ،  والبيع 

املعلومــات التســويقية علــى نطــاق واســع ، وعقــد الصــفقات مباليــني الــدوالرات وخاصــة مــع  

ضـاء  اجلهود اليت جتعل هذه الشـبكة آمنـة ، حيـث تعقـد الصـفقات مـن خـالل شـبكة الف        

 املعلوماتية ، وذلك من خالل تقنيات أمنية حديثة و متطورة. 

 

ل العمليـة الشـرائية لـدا    اإلنرتنت اليـوم أثـر و بشـكل كـبري علـى مراحـ       استخدامكما أن 

املســتهلك حيــث أصــبح املســتهلك يعتمــد علــى الشــبكة العنكبوتيــة يف عمليــة البحــث عــن   

معلومات عن كل من هذه البدائل و عملية تقيـيم هـذه    ملية البحث عنالبدائل املناسبة و ع

ية و اليت سـيتم التطـرق هلـا بالتفصـيل مـن خـالل       ئل و غريها من مراحل العملية الشرائاالبد

اإلعـالم  نت الرقمي : لقد نقل اإلنرتنـت و الفصل القادم. و كما يقول أحد خرباء عامل اإلنرت

ىل إ the customer is king العميل من كونـه ملكـاً   االجتماعيةو الشبكات  االجتماعي

ال نسـتطيع   ، وthe customer is king Kongكونـه غـوريال متوحشـة ال يعجبهـا العجـب      

فمما ال شك فيـه أن العميـل يف كـثري مـن األحيـان أصـبح هـو سـيد          يد هذا الرأي،إال أن نؤ

 املوقف.

 

               قتصادية :املتغريات اال( 5)

يتبعهــا اجملتمــع لتقســيم املــوارد النــادرة علــى أفــراد  الــيتهــو الطريقــة  االقتصــاديالنظــام  

 يفاجملتمع وفقًا لرغبات كل منهم ، ويسـتخدم مـدير التسـويق دراسـاته للبيئـة االقتصـادية       

التنبؤ حبجم ونوعية املبيعات املستقبلة ، ومن أهـم العوامـل االقتصـادية واجبـة الدراسـة مـن       

، ومسـتويات الـدخول ،    القـومي الـدخل   حتليـل  القـومي جانب رجال التسويق علـى املسـتوا   

، والتضـخم ،   القـومي العـام ، وأمنـاط االسـتثمار     واإلنفاقوالبطالة ،  التوظيفومستويات 

 الدولـة  يفومستويات األسعار، ومستويات االئتمان وأسعاره ، والسياسة النقدية والضريبية 

عــن متابعــة األحــدات االقتصــادية اليوميــة وتقييمهــا مــن وجهــة نظــر نشــاط        ، هــذا فضــالً 

 .  متارسه املنشأة الذياألعمال 
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 : العوامل الشخصية:ثانيًا

شرحية معينة مـن اجملتمـع و لـيس     ىعل تؤثر الفردية اليت و املتغريات هي عبارة عن العوامل 

التســويق  يو علــى مســؤول . الشــرائيةقــراراتهم علــى  تــؤثر علــى اجملتمــع ككــل و بالتــالي 

ــق فــر  تســويقية           ــا يف خل ــدون شــك ميكــن االســتفادة منه ــه و ب ــتغريات ألن ــه هلــذه ال التنب

 للمنظمة و بالتالي زيادة أرباحها. و سنتحدت يف السطور القادمة عن أهم هذه العوامل:

 

 العمــر و دورة احليــاة: تــتغري ســلوكيات و تصــرفات النــاس بنــاء علــى أعمــارهم و   -2

عينـة  ملنتج أو خدمـة م  استخدامهمفيها. كما أن يت يعيشون على املرحلة احلياتية ال

 أن شـاباً  افرتضناقد يتغري بناء على عمرهم و مرحلتهم احلياتية. و لتوضيح ذلك لو 

يف العشرين مـن عمـره أراد شـراء سـيارة فإنـه يف الغالـب سـيحر  أن تكـون هـذه          

الســيارة رياضــية الشــكل و قويــة احملــرك و مــع تقــدم عمــر هــذا الشــاب و بلوغــه       

الــثالثني مــن عمــره قــد يرغــب يف تغــيري ســيارته الرياضــية و يف الغالــب لــن حيــر    

و دخـل   معينـاً  بلـ  عمـراً  سـيارة ذات مواصـفات رياضـية و ذلـك ألنـه قـد        اقتنـاء على 

 مرحلة عمرية معينة ساهمت يف تغيري ذوقه و تفضيالته و سلوكياته الشرائية.

 

الوظيفــة: للوظيفــة الــيت يشــغلها الشــخص دور كــبري يف التــأثري علــى ســلوكياته   -2

عـــن  متامـــًا درســـة لـــه رغبـــات يشـــبعها بطـــرق خمتلفـــة. فمعلـــم يف املاالســـتهالكية

ة أو طبيب يف إحدا املستشفيات. فمعلـم املدرسـة   مهندس يف شركة هندسية عاملي

أمـا املهنـدس فقـد يفضـل األكـل يف       قد يفضل األكـل يف املطـاعم الشـعبية،    مثاًل

مطــاعم الوجبــات الســريعة، و قــد يفضــل الطبيــب األكــل يف املطــاعم الفارهــة. و     

ينطبق ذلك على الكـثري مـن املسـائل األخـرا مثـل نوعيـة الـربامج التلفزيونيـة الـيت          

حيب أن يشاهدها كل منهم أو نوعية اجملالت اليت حيـب أن يقرأهـا كـل مـنهم و     

 غري ذلك.

 احلالة املادية: مما ال شـك فيـه أن احلالـة املاديـة و مسـتوا الـدخل بالنسـبة للفـرد         -3

 7000. فالشخص الـذي راتبـه   يف تشكيل عاداتنا االستهالكية واضحًا يلعب دورًا

ــة         ــه فقــد يكتفــي برحل ــه عــن نفســه و عائلت ريــال يف الشــهر إذا قــرر الســفر للرتفي

ىل جــدة أو الطــائف أو أبهــا، بينمــا الشــخص الــذي   إســياحية داخــل ربــوع اململكــة  

يقرر قضـاء إجازتـه خـارج اململكـة يف بـاريس      يف الشهر قد  20000ىل إيصل راتبه 
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ثري مـن الشـركات تعـي أهميـة الوضـع      مما الشـك أن الكـ   يورك أو هاواي. وأو نيو

 احتياجـاتهم املادي لعمالئهـا و ذلـك مـن أجـل إنتـاج منتجـات و تقـديم خـدمات تلـيب          

 مكانياتهم املادية.م مع إءمبا يتال

 

 العوامل النفسية :  :ثالثًا

على سلوك سبق أن أوضحنا يف بداية هذه الوحدة ) الثانية ( بعض العوامل البيئية املؤثرة 

. قتصاديةاملستهلك واليت متثلت يف العوامل االجتماعية والثقافية والطبيعية والتكنولوجية واال

ىل أهم العوامل الشخصية و املتمثلة يف العمر و دورة احلياة، الوظيفة، إكما أننا تطرقنا 

راد داخلية سيكولوجية تؤثر على سلوك األف إال أن هناك عوامل أخرا احلالة املادية.

باختصار لكل منها وهي احلاجات والدوافع واإلدراك والتعلم  وقراراتهم الشرائية وسنتعرض

 واالجتاهات.

 
  ”Motives “الدوافع -2

 

ــيت      ــى األســباب ال ــا أن نتعــرف عل ــا هن ــى    يهمن ــدفع املســتهلك لشــراء املنتجــات حت ميكــن  ت

علـى أنهـا    الـدوافع ا ، و ميكـن تعريـف   للمسوق متابعتها والتحقق منها والعمل على إشباعه

ــة يف اإلنســان و الــيت    ــرب مــن احملركــات   إيســعى احلاجــات الكامن  ىل إشــباعها و الــيت تعت

 ،مـن الكتـاب يف تعريـف الـدافع      . وقد اختلف كـثري الرئيسة لسلوك اإلنسان بشكل عام

معينــة وذلــك   طرقــًا العمليــات الــيت توجــه اإلنســان ليســلك  )  فقــال أحــدهم أن الــدافع هــو : 

فتنشـط هـذه احلاجـة حمدثـة حالـة       شـباعها يرغب املسـتهلك يف إ  ةتظهر حاجحيدت عندما 

القــول بنــاء علــى   نــاميكنو مــن التــوتر تقــود املســتهلك ليقــوم بفعــل يقلــل مــن ذلــك التــوتر(.    

سـلوك معـني ، أي    اتبـاع حنـو   األفـراد أن الدوافع هي القوا الكامنة اليت حتـرك  :   ماسبق

 وهــذه ...   أن يتصــرف بطريقــة مــا   إىلو رغبــة أو شــيء معــني يــؤدي باإلنســان   أنهــا حاجــة أ

حاجـة معينـة ، وحتـى     بإشـباع القوة الدافعة تتأتى من حالة من القلق نتيجة عدم قيام الفـرد  

السـلع واخلـدمات    واسـتهالك ميكن لوفراد إشباع هذه احلاجات فإنهم يسعون إىل اقتنـاء  

اإلشـباع واألعمـال الـيت     بعمليـة الـيت يضـعها األفـراد للقيـام     اليت تشبعها ، ولكن األهـداف  

ومــن شــأن عمليــة ،  والــتعلميقومــون بهــا ختتلــف مــن شــخص آلخــر وفًقــا ألمنــاط الــتفكري   
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الفشــل يف عــدم إشــباع  يــؤدياإلشــباع أن تقلــل مــن حجــم القلــق الــذي حيــيط باإلنســان فقــد 

 الذي يتبعه . السلوكمنط  احلاجة إىل آثار سلبية يف زيادة معدالت القلق واختالف

قد يكون شـراء سـلعة    حمددة أهداف الفرد لتحقيق ه سلوكيتوج تؤدي إىلو هذه الدوافع 

أو خدمة، أو تقديم شكوا أو املضي يف حبث واسع للوصول إىل املعلومـات . واحلالـة الـيت    

تنـتج  ، لـذا فالـدوافع    التـوتر  حيـاول فيـه ختفيـف هـذا      إىل سـلوك  هيكون عليها الفرد تقود

ــال ذلــك أن يكــون الشــخص مريضــاً    عــادة بســبب حاجــات مل تتحقــق   ــه يف هــذه  ، و مث فإن

. ويعتـــرب بعـــض الكتـــاب أن  ألخـــذ الـــدواء أو زيـــارة الطبيـــب افـــع ة ســـيكون لديـــه داحلالـــ

احلاجات تنتج بسبب التعارض بني احلالة اليت يكون الفرد عليها يف احلقيقة واحلالة الـيت  

 .لوصول إليهايف ا يرغب

وهناك فرق بني الدافع واملثري ، فالدافع هو املثري الفسيولوجي الـذي حيـدت حـني يشـعر         

ر حيفز نشاط الفرد وميكن أن يقاس من خالل بعض املقـاييس مثـل   ـملثيواالفرد باحلاجة، 

وتعتــرب الــدوافع  وحجــم االســتهالك عنــد األفــراد .  /وضــغط الــدم  /معــدل ضــربات القلــب  

 اط معينة من السلوك.الوصل بني حاجات وسلوك املستهلك وهي السبب وراء أمنهمزة 

 

 ؟..   كيف يتصرف املستهلك

 ماسلو ودوافع السلوك اإلنسانـي:

 

نقطـة البدايـة يف حتليـل سـلوك املسـتهلك ، فلكـل إنسـان حاجاتـه األساسـية           الدوافع تعترب

نظريتـه   يف » فرويـد  «ألن يسلك سـلوًكا معيناـا سـعياا وراء إشـباعها . ويؤكـد       تدفعهاليت 

دافع ، وقـد يكـون هـذا     وراءهعن دوافع السلوك ، أن كل سلوك لإلنسان البد أن يكون 

إليـه ويـرتبط هـذا     يهـدف وبذلك فإن لكل سلوك غـرض  ، ا ــاا ، أو ال شعوريــاالدافع شعوري

. ولقد تباينـت   أخراقد سبقته وتتبعه أحدات وعمليات  السلوك بأحدات أو عمليات تكون

هـذا اخلصـو  ،    يفوجهات نظر الكتاب يف تقسيم الدوافع، ويف أبسط النماذج املقدمـة  

يف أن حاجات اإلنسان متعددة متنوعـة وختضـع    ، Maslow »ماسلو  إبراهام «ما أوضحه 

احلاجات الفسـيولوجية   أن » ماسلو «واعترب   .لرقي اإلنسان وفًقالنموذج هرمي ، وترتقي 

، وبعد إشباع هذه احلاجـات يبـدأ اإلنسـان     اإلنسانيةقاعدة اهلرم باعتبارها أقوا احلاجات 

ــات ذات    ــباع حاجـ ــرك إلشـ ــتوايف التحـ ــى  مسـ ــن    ،أعلـ ــات األمـ ــمل حاجـ ــب    /تشـ  /واحلـ
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ني ، وذلــك يــتم توضــيحه مــن خــالل الشــكل التــالي الــذي يــب وحتقيــق الــذات    /واالحــرتام 

شـكل  مدرج ماسلو لرتتيب احلاجات البشـرية ويـبني تسلسـل احلاجـات يف شـكل هرمـي .       

 (2رقم )

ــتوا ــن األول واملسـ ــات       مـ ــلة باحلاجـ ــيولوجية املتصـ ــالنواحي الفسـ ــل بـ ــات يتصـ ــذه احلاجـ هـ

ــل املســكن وامللــبس واجلــنس     للحيــاةاألساســية  ــب ماســلو   اخل …)مث  ( ومــا يوضــحه ترتي

 سيفكر يف ذلك وال شيء آخر يهمه ، فـإذا مـا   فإنهللحاجات هو أنه إذا كان الفرد جائعاا 

 يه سيتوقف عن كونه الدافع الـرئيس اجلوع لد إشباعمت إشباع حاجة اجلوع لديه فإن دافع 

 .هو اإلحساس باألمنو العمل ، يفله يف هذه احلالة ويبدأ دافع آخر 

ما أحس األفراد بعـدم األمـان فـإنهم     فإذا اني للحاجات ،الث ميثل املستوا اإلحساس باألمن

أجهـزة اإلنـذار ضـد     نال يشـرتو  وهـم .  مـثالً بأشياء أخـرا كـاملركز االجتمـاعي     نال يهتمو

يشـرتونها لتـوفر لـديهم    ولكـنهم  االجتماعيـة   املكانـة لصو  املنازل من أجل إشباع دوافـع  

وهلـذا فإنـه لـيس مـن احلكمـة تسـويق هـذه السـلعة علـى أنهـا           من والطمأنينـة ،  الشعور بـاأل 

 .   من املكانة االجتماعية نوعااحتقق 

يف مرحلـة   مهمـة جـداً   حاجة الفرد إىل االنتماء وهـذه احلاجـة  هو  للحاجات الثالث واملستوا

وعلـى هـذا جيـب     و أبيـه ولـو عـاملوه بسـوء.     بأّمـه  الطفولة خاصة حيث جتـد الطفـل مرتبطـاً   

وبــني األفــراد أو اجلماعــات  التسـويقية بــني بــراجمهم الــربط التســويق أال يهملـوا  علـى رجــال  

 .تقليدهماليت يتقبل اجلمهور املستهلك سلوكهم وحياول 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 (2شكل رقم )لو للحاجاتسهرم ما
 

 الذاتإىل حتقيق  احلاجة

Self- Actualization 

احلاجة إىل حتقيق املكانة االجتماعية  

 Egoوتقدير اآلخرين 

 Social ياالجتماعاالنتماء إىل  احلاجة

 Safetyلومن احلاجة

 Physiological جيةلوفسيوحاجات 

 احلاجة للطعام ، والشراب ، واجلنس ، واملأوا
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وكســب أمــا املســتوا الرابــع مــن احلاجــات فهــو احلاجــة إىل حتقيــق املكانــة االجتماعيــة     

ــتهم ،   ــول      احــرتام اآلخــرين وثق ــد يق ــبعض ق ــرغم مــن أن ال ــى ال ــق  إوعل ن احلاجــة إىل حتقي

يف الواقـع هـو أن    درجة كبرية من األهمية إال أن ما حيـدت  علىاملكانة االجتماعية ليست 

ــيولوجيةاحلاجـــات  إشـــباع ــق    الفسـ ــة يتبعـــه بالضـــرورة الرغبـــة يف حتقيـ ــة واالنتمائيـ واألمنيـ

كـدافع اجتمـاعي قـوي يف شـراء العديـد       بل تظهر املكانة االجتماعية االجتماعيةاملكانة 

تذكر ذلـك مباشـرة إال أن    ، وعلى الرغم من أن الربامج التسويقية ال واخلدماتمن السلع 

ــة       يركــزأغلبهــا  ــة االجتماعي ــة . وحمــددات املكان ــة االجتماعي ــى عوامــل حتقــق املكان عل

ألخــرا ومــن ســوق آلخــر . وعلــى هــذا فــإن رجــل التســويق جيــب أن يبــذل    ثقافــةختتلــف مــن 

علـى مؤشـرات املركـز االجتمـاعي بالنسـبة جلمهـور معـني أو         يتعـرف قصارا جهـده لكـي   

مـن العالمـات التجاريـة غاليـة الـثمن حيـث        و يتضـح ذلـك يف إعالنـات الكـثري     لسوق معينة.

الـــيت ميكـــن أن حيصـــل عليهـــا   ةاالجتماعيـــتركـــز يف رســـالتها اإلعالنيـــة علـــى املكانـــة  

 خلدماتهم.  استخدامهمملنتجهم أو  بشرائهالشخص 

حاجة الفرد إىل حتقيق آمالـه   ويعين للحاجات هو حتقيق الذات األخريو اخلامس واملستوا 

يصـلون يف الغالـب    وعلـى الـرغم مـن أن معظـم النـاس ال       جناز والتقدموأحالمه والشعور باإل

 ذلـك حتقيق الذات إال أن معظمهم يف الواقـع يعتقـدون أو يقنعـون أنفسـهم بـأنهم حققـوا        إىل

   . حاجات ماسلو وبعض املنتجات املستخدمة يف إشباعها (2رقم ) الشكليوضح و

 حاجات ماسلو وبعض املنتاات املستخدمة قي إشباعها               

 املنتجات املستخدمة يف إشباعها نوع احلاجات

 املنتجات الغذائية،املشروبات،املالبس األساسية، الدواء الفسيولوجية احلاجات -2

احلاجـــــــة إىل الســـــــالمة  -2

 واألمان

ــه  ــأمني بأنواعـ ــائق    -التـ ــة برقـ ــيارات املدعمـ ــارات السـ إطـ

ــابات    ــازل مــــن الســــرقة، حســ ــة املنــ الصــــلب،أجهزة  ايــ

 االدخار

ــرات   احلاجات االجتماعية -3 ــس اخلاصة،مستحضـــــ ــية  املالبـــــ ــة الشخصـــــ العنايـــــ

 والتجميل،النوادي االجتماعية والرياضية

ــة   -7 ــة إىل املكانـــــ احلاجـــــ

 االجتماعية وتقدير اآلخرين

املنتجـــــات الفـــــاخرة كـــــالفراء واجملـــــوهرات والســـــيارات 

 واألثات والتحف املنزلية واملالبس الفاخرة والطعام الفاخر  

 اتاهلواي –التعليم العالي احلاجـــــــــة إىل حتقيـــــــــق  -7
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 الذات

 

احلاجات ملاسلو من أهم النظريـات املسـتخدمة يف اجملـال التسـويقي، باعتبـار       نظرية وتعترب

 جمموعة من العوامل اهلامة يف مقدمتها : أظهرتأنها 

 سلوك الشراء بدوافع معينة مرتبطة حباجات اإلنسان . ارتباط* 

التـــوازن  ختلــق حاجــات اإلنســـان وتوازنهــا علـــى أســاس أن الــدوافع الفســـيولوجية      تــدرج * 

 البيولوجي وباقي الدوافع ختلق التوازن النفسي واالجتماعي لدا الفرد.

 واختالفها . احلاجاتاألفراد يف وسائل وأساليب إشباع حاجاتهم نظراا لتعدد  اختالف* 

 

لو هــو أنــه لــيس بالضــرورة أن يتــدرج الشــخص يف  ســمــن أهــم اإلنتقــادات املوجهــة لنظريــة ما

. فقد يسعى شخص إلشباع حاجـات حتقيـق الـذات قبـل أن يشـبع      احتياجاتهإشباع رغباته و 

حاجاته الفسيولوجية. على سبيل املثـال: نـرا أنـه يف كـثري مـن األحيـان يقـوم جمموعـة مـن          

السـجناء باإلضــراب اجلمــاعي عــن األكــل و السـبب يف ذلــك أن رغبــتهم يف إشــباع حاجــات   

 .لطعام مثاًلحتقيق الذات أقوا و أكثر أهمية لديهم من احلاجة اىل ا

 

 

 ؟ أنواع الدوافع ما

ختتلف الدوافع من شخص آلخر ومن سـلعة ألخـرا وهنـاك العديـد مـن التقسـيمات لـدوافع        

إىل  لتصـرفات املسـتهلك   تبعـاً  يقسم الكثري من كتاب التسويق دوافع الشراءف ،املستهلك 

 .عقلية وعاطفية إىلدوافع التعامل ، ومن ناحية أخرا  وية ئأولية وانتقا

 

 

 :ودوافع التعامل االنتقائيةالدوافع األولية والدوافع : أواًل

 

هي رغبة املسـتهلك يف إشـباع حاجاتـه األساسـية سـواء كانـت ماديـة أو         ولية :األدوافع ال 

نفسية، ويف هذا يقرر املستهلك شراء سلعة معينة دون النظر إىل نوعها أو ماركتهـا ، مثـل   

ل أو حاجتـــه للـــدفء أو حاجتـــه لومـــان ، ويســـعى رجـــا حاجـــة املســـتهلك ألن يأكـــل حلمـــًا
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على السلعة من خالل اإلعالن عن نوع السـلعة بغـض النظـر     يالتسويق إىل إثارة الطلب األول

إعالنات الشاي اهلندي  / وإعالنات السياحة يف بلد مثل السـعودية ومصـر   عن الصنف مثل 

ده / وكـذا اإلعالنـات اخلاصـة    واإلعالنات اخلاصة بشـراء احلليـب وفوائـ    ودبي وتركيا /

 .باستخدام املنتجات الوطنية   

ويقصد بها رغبة املستهلك يف اقتناء صنف معني من سلعة معينة دون  نتقائية :االدوافع ال 

  واحلجــم/ األصــناف األخــرا ، وقــد يــرتبط الصــنف مبزايــا إنتاجيــة معينــة مثــل الشــهرة  

يف مرحلة تالية للدوافع األولية ، أي توجـه  والسعر . وعادة تكون هذه الدوافع /  والنوع 

اجلهود التسويقية يف هذه احلالة إىل من تتـوافر لـديهم دوافـع أوليـة لشـراء سـلعة معينـة،        

 وتركز العملية التسويقية على عملية انتقاء صنف معني دون غريه .

 

علــى ن أمــر اإلشــباع عجيــب ومعقــد إىل حــد كــبري ، فــال يقــف األمــر  إ  دوافـــع التعامـــل: 

اختيــار املســتهلك لســلعة أو خدمــة معينــة بــني بــدائل متعــددة بــل عليــه أن حيــدد جمموعــة   

أخرا من البدائل اإلضافية املتعددة ، فهو قد أجاب على ماذا يشـرتي ؟ ولكـن عليـه أن    

 جييب على أسئلة أين؟ ومتى ؟ وكيف؟ ومن ؟ واليت حتمل مئات البدائل املتعددة .

، تصدر دوافع التعامـل  ؟ أين يشرتي  من - على سبيل املثال -وعندما يتساءل املستهلك 

عــن إشــباع أمثــل . فهــو يــود أن يشــعر بالراحــة يف التعامــل مــع   ًاحبثــ قائمــة طويلــةشــكل يف 

  املوقــع مــةمالء، ويفاضــل املســتهلك عــادة بــني الشخصــية همتجــر معــني ، وأن يعكــس قيمــ

الباعة وقابليتهم ومظهر املتجر ونوعية اخلدمات املقدمة و التشكيلة وسرعة أداء اخلدمة و

                    . اخل .…األسعار  ومستوااالجتماعية 

 

 : الدوافع العقلية والدوافع العا فية: ثانيًا

 

ــ  ويقصــد بهــذه الــدوافع قيــام املســتهلك بدراســة دقيقــة لومــور املتعلقــة      عقليــة :الدوافع ال

فحـص  ياإلقدام الفعلي على الشراء، ويزن املنـافع الـيت حتققهـا و   بالسلعة أو اخلدمة قبل 

 جتعلـها قـادرة علـى إشـباع حاجاتـه       مدا ما تتمتع بـه مـن جـودة ومـا تتصـف بـه مـن مزايـا        

ملزايــا اويقــوم رجــال التســويق يف هــذا الصــدد بإثــارة العديــد مــن املغريــات البيعيــة وبيــان     
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كـز املشــرتي علـى الســعر ، ومـدا تــوافر    واملنـافع بطريقـة مقنعــة . فعنـد شــراء سـيارة ير    

   .اخل..لغيار واخلدمة والصيانة واملتانةقطع ا

 

هــي قــرارات الشــراء الــيت تكــون للعاطفــة أثــر كــبري يف تقريرهــا ،  عا فيــة :الدوافع الــ 

مثل شراء السلع جملرد احملاكاة أو حب الظهور ، وتلعب معتقدات املستهلك وشخصـيته  

رة ميكـن أن  يف اختـاذ القـرار اخلـا  بالشـراء . فمشـرتي السـيا      ومثله وقيمه دوراا هاماـا  

فــإن الســلع  ًامــوعمو …أو اللــون اجلــذاب  /أو املظهــر العــام  /يشــرتيها لفخامــة الشــكل

شــرائها لشــكل مطلــق عقلــي أو عــاطفي، ولكنــه عــادة مــا        واخلــدمات ال ختضــع يف  

تـأثري كـل منهمـا مـن مسـتهلك آلخـر       ختتلـف نسـبة   ،وبني العاطفة والعقل ًا يكون مزجي

 .ومن سلعة ألخرا 

 

 السلبيـة:الدوافع الدوافـع اإلجيابية و: ثالثًا

 

هو سبب يف تصرف يؤدي إىل إشباع ينجم عنه نوع مـن السـعادة مثـل :     إن الدافع اإلجيابي 

أو الفوز يف مسابقة أو حدوت أشياء تشبع وتسـر العميـل نتيجـة    توقع احلصول على هدية 

ولون عن التسويق إىل خماطبـة  ؤويلجأ املس . م املنتجات موضع العمل التسويقي الستخدا

يف احلفلـة والشـعور    الدوافع اإلجيابية اليت تتناسب مـع منتجـاتهم ، مثـل املظهـر املناسـب     

 بالسعادة .  

 

أما الدوافع السلبية فهي سبب للتصرف لتجنب القلق أو األمل أو التوتر النفسـي ، ويلجـأ    

ــاة.  /  العطـــر   /ســـوقون إىل خماطبـــة اخلـــوف مثـــل : مـــزيالت العـــرق   امل تأمينـــات احليـ

يتم املزج بني كل من الدوافع اإلجيابيـة والسـلبية . مثـل الكرميـات الـيت تعطـي        ًاوأحيان

 .وتزيل رائحة العرق / ملمساا ناعماا للبشرة 

 

 العلنيـة والدوافع الكامنة : الدوافع: رابعًا
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وهــي الــيت يكــون فيهــا الفــرد مــدرًكا ملــاذا يســلك ذلــك الســلوك . أي  علنيــة :الدوافـــع ال 

 يكون املستهلك على علم بتأثري الدوافع على قرارات الشراء .

وهي اليت اليعرف فيها املسـتهلك ملـاذا سـلك هـذا السـلوك . أي أن هـذه        : الكامنةوافع الد 

ــاه   ــتوا االنتبـ ــتهلك  (sub-conscious level) الـــدوافع تعمـــل حتـــت مسـ ــعر املسـ وال يشـ

 بتأثريها على قرارات الشراء.

ــالة     ــة الـــدوافع املســـوقني علـــى وضـــع السياســـات التســـويقية و توجيـــه الرسـ وتســـاعد دراسـ

 . يــدة الــيت تشــبع رغبــات واحتياجــات املســتهلك داإلعالنيــة للمســتهلك و تصــميم الســلعة اجل 

شــطة البيعيــة ويف اختيــار  وكــذلك ميكــن االســتفادة مــن دراســة الــدوافع يف ختطــيط األن   

 . التوزيع قنوات

وتعمل منشأة األعمال على تثبيت املفاهيم املتعلقة بسمعتها يف ذهن املستهلك ، كمـا تعمـل   

علــى إبــراز مــا تقدمــه مــن خــدمات للمســتهلكني وإبــراز املغريــات البيعيــة الــيت تتميــز بهــا       

ومتــى تكــرر الــدافع حنــو .. اخل...والتســعري .  ةاملنشــأة دون املنشــتت األخــرا مثــل التشــكيل

يسـلك  املسـتهلك   إنالشراء وتكرر قيام املستهلك واستجابته لدوافعه على نفس النمط ، فـ 

عــادة الشــراء  «نفــس الطريــق يف عمليــة الشــراء دون تفكــري مســبق ، وعنــد ذلــك تتكــون  

Buying Habit «     وتقــوا هــذه العــادة وترتكــز وتتحــول إىل عمليــة والء لنــوع معــني مــن ،

لسلع أو اخلدمات أو التعامل مع حمل معني دون غريه . ومـن العـادات الشـرائية التعـود علـى      ا

أو الشاي( وقد تكون عادة الشراء  انمعجون األسنشراء سلعة معينة )مثل نوعية معينة من 

مرتبطة بوقت معني مثـل الشـراء األسـبوعي، أو الشـهري ، كمـا قـد تـرتبط العـادة مبتجـر          

مــن املتـاجر مثــل )متــاجر الســوبر ماركـت( ، أو شــراء كميــة معينــة يف   معـني أو نــوع معــني  

 املرة الواحدة .

 

ة هـي  شركات العاملية املرموقـة و الناجحـ  اإلشارة يف نهاية حديثنا عن الدوافع أن ال جتدرو 

ىل إبل و تسـعى   ع مستهلكيها بأنواعها املختلفة.تلك الشركات اليت تسعى إىل حتليل دواف

جــات و تهــا الشــخص و إشــباعها مــن خــالل تــوفري من  الكامنــة الــيت ال يعلم فعع رفــة الــدوامع

و املتخصصــة يف   (APPLE)ســبيل املثــال شــركة أبــل العامليــة  خــدمات تفــي بــذلك. فعلــى

 ,IPOD, IPADمثـل   نيـة متـارس ذلـك برباعـة تامـة. فمنتجـات      جمـال الصـناعات اإللكرتو  

IPHONE   علــى بــال عمالئهــا علــى األقــل   قــد كانــت يف يــوم مــن األيــام منتجــات ال ختطــر
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. و لكنها مما الشـك فيـه أنهـا كانـت عبـارة عـن حاجـات كامنـة قامـت الشـركة           ظاهريًا

 مما ساعدها على حتقيق النجاح املهول الذي نراه اليوم. باكتشافها

 

 : الصفات , واملنافع , والدوافع

ــفات     ــاهيم الصـ ــارب مفـ ــافع    Featuresتتضـ يف  Motives، والـــدوافع   Benefits، واملنـ

رجـال التسـويق حلصـر الصـفات      يسـعى مفهوم الكثري من املتعاملني مـع املسـتهلك وبالتـالي    

منــافع حتــى ميكــن اســتخدامها بشــكل مباشــر يف إثــارة   اخلاصــة باملنتجــات وحتويلــها إىل

   دوافع املستهلك

 هناك فـرق ؟ هل.  الصفات واملنافع ، والدوافعاجلدول التالي يوضح الفروقات بني 

 الدوافـع املنافـع الصفـات

هي الصفات اليت يتمتع بها 

ماذا حيمل املنتج من  «املنتج 

املواصفات ،  »صفات 

 احملتويات ، األداء

اليت حيصل  هي املكافأة

ه منتج ئعليها العميل من شرا

ماذا يريد «صفات معينة  يذ

األداء  –الطعم  »العميل

 -توفري النقود –املميز 

 الصحة –سعادة األوالد 

 اإلشباعحتقيق 

ملاذا يريد العميل هذه  «

التخلص من  »املنتجات 

الوضع  أومشكلة 

 االحرتام أواالجتماعي املميز 

  ةوسهل آلة ذات أداء قوي

 االستخدام

 لمحتذات 

 لتحكم عن بعدتعمل با

تعطي ملن  قليلة األعطال 

 الراحةيقتنيها 

 جتنب املشاكل

 االجتماعيالقبول 

 طعم أطيب لوطفال منتج به نسبة سكر عالية

يسبب ال  طاقة أكثر

 خماطر لوسنان

 ووالدلعناية اجتماعية 

 جتنب املشاكل

  حالة عملية :

 :   دوافع تفضيل السائح السعودي للسياحة داخل اململكة وخارجها

علـى   التعـرف قام الدكتور ياسـر عبـد احلميـد اخلطيـب بإعـداد حبـث ميـداني اسـتهدف           

ــد   دوافــع  ــى  الســائح الســعودي، وقــد مت الوقــوف   االســياحة داخــل اململكــة وخارجهــا ل عل

 دوافعه من خالل تردده على وكاالت السفر والسياحة مبدينة جدة .  
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 النحو املوضح يف اجلدول التالي :على  وقد كانت أهم النتائج

 السياحة اخلارجية السياحة الداخلية الدوافع

 ترتيب % تكرار ترتيب % تكرار

التغــيري واكتســاب معــارف  

 جديدة 
237 3668 20 270 6864 7 

اال فــاض النســيب ألســعار  

 تذاكر السفر 
277 6463 7 88 2762 22 

 7 6766 270 8 7263 277 املناظر الطبيعية اجلميلة 

ــيب  اال ــاض النســــــــــ  فــــــــــ

ــكن   ــاليف الســـــــــ لتكـــــــــ

 عاشة واإل

234 3466 6 207 7663 8 

 22 2062 43 3 4667 286 سهولة اللغة 

 تتعدد األنشـطة واالختيـارا  

 وتنوعها 
84 2366 23 272 6663 3 

 4 6263 223 4 7866 244 توفر اجلو املعتدل 

 27 2264 76 2 8368 307 مة العادات والتقاليد مالء

ــياحية   ــدمات السـ ــوفر اخلـ تـ

 املالئمة 
206 30 22 238 6767 6 

 2 4766 247 22 27 62 فر  التسوق أكرب 

 2 4768 246 27 2363 87 وسائل الرتفيه أفضل 

 6 7766 266 6 7762 264 حسن التعامل والضيافة 

ــي   ــاح النفســـــــــــــ االرتيـــــــــــــ

 واخلصوصية 
206 7467 7 272 7264 20 

 23 2364 70 2 8463 328 توفر األمان 
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 ويالحظ من اجلدول ما يلي :

  

 ن أهم دوافع تفضيل املوا ن السعودي للسياحة الداخلية ما يلي : إأواًل : 

 توفر األمان  - 

 مة العادات والتقاليد .  ءمال- 

 سهولة اللغة .  - 

 اال فاض النسيب ألسعار تذاكر السفر .  - 

   .االرتياح النفسي واخلصوصية- 

   .حسن التعامل والضيافة- 

 ع حيــث تــأتي وســائل الرتفيــه يف أدنــى  األهميــة النســبية لبــاقي الــدواف   وترتاجــع تــدرجيياً 

 تلك الدوافع.قائمة 

  

 ثانيًا : إن أهم دوافع تفضيل املوا ن السعودي للسياحة اخلارجية ما يلي :  

 وسائل الرتفيه أفضل .  - 

 فر  التسوق أكرب .  - 

 تعدد األنشطة واالختيارات وتنوعها .  - 

 التغيري واكتساب معارف جديدة .  - 

 املناظر الطبيعية اجلميلة . - 

 توفر اخلدمات السياحية املالئمة .  - 

 توفر اجلو املعتدل .  - 

 اال فاض النسيب لتكاليف السكن واإلعاشة .  - 

مة العادات والتقاليـد يف  سبية لباقي الدوافع حيث تأتي مالءاألهمية الن وترتاجع تدرجييًا

 مة تلك الدوافع .  قائ ىأدن

 

 واملطلوب :

حتليل أبعاد هذه الدراسة وفقًا ملا درست عن الدوافع ، وحتديد سـبل االسـتفادة منهـا مـن     

 .قبل اجلهات املعنية يف تعزيز ودعم السياحة داخل اململكة 



 
 سوق 221 

 سلوك املستهلك اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

- 11 - 

   : أسئلة

 عرف الدوافع ؟ ووضح هل هناك فرق بني الدافع واحلاجة ؟  -2

علـى   أثر هذه احلاجـات  ماسلو لرتتيب احلاجات البشرية مبينًاوضح ما يتضمنه مدرج  -2

   سلوك املستهلك الشرائي .

   .مع شرح موجز لكل منها  ؟ما أنواع الدوافع  -3

 :إجابتك باألمثلة  قارن بني الدوافع التالية مدعمًا -7

 
 
 
 

 الدوافع االنتقائية الدوافع األولية

 الدوافع العاطفية الدوافع العقلية

 الدوافع السلبية جيابيةالدوافع اإل

 الكامنةالدوافع  الدوافع العلنيـة

 
 

 حدد بالتفصيل دوافع الشراء للمنتجات اآلتية: -7

 

 دوافع الشراء املنتجات

  املياه الغازية

  عطور شرقية

  جهاز حاسب آلي

  سيارة فخمة

  غسالة صحون

  زيت حمرك للسيارات

  شــاي

  شامبو للشعر

  كريم للبشرة
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 االجتاهات –التعلم  -اإلدراك 

 
 االرتباط  بسلوك املستهلك """" 

صـا   ل جتاهـاً املسـتهلك وتتبـع خطواتـه حتـى يكـون ا     يهدف هذا اجلزء إىل متابعة ودراسة 

ــ مــن اإلدراك الســليم ومــروراً  بــدءًا املنشــأة ــتعلم ووصــوالً مبرحل ــة تكــوين اال  ة ال جتــاه ملرحل

 : النحو التالي على وسنتعرض لكل منها

 
 
 
 
 
 
 

 

  (Perception) اإلدراك: أوالًًً

 

 "" إذا مل يدركك عميلك فقدت الطريق "" 

واملغريـات  ،   املعلومـات  وتأويـل   واسـتيعاب   ،وتنظـيم   ،عمليـة تلقـي    «يعرف اإلدراك بأنه 

ويتوقـف جنـاح السياسـات التسـويقية وتأثريهـا علـى        .. »البيعية عن طريق احلواس اخلمس 

مــدا وشــكل إدراك املســتهلك لتلــك السياســات ، فقــد يــدرك املســتهلك ختفــيض ســـعر          

ال يقبــل عليــه ، وقــد يفســر     املنشــأة فــ   راكــد لــدا الســلعة علــى أنــه تصــرف يف خمــزون     

أن  وبـالطبع فــإن علـى رجــل البيــع    املسـتهلك ارتفــاع السـعر كشــيء مـرتبط بارتفــاع اجلــودة   

 وخدماتـه ومـا حيـيط بهـا مـن      همن جانـب املسـتهلك لسـلع    تكامل اإلدراك امللتحقيق يسعى 

 منتجـات  عن نوع من اسم أو عبوة أو حجم .. أو جودة .. فإذا أعلن رجل البيع صورة ذهنية أو

األطفـال والشـباب   قد يدركـه   »حتى تصبح متعايف   ... صايفالشرب لنب ا «األلبان قائاًل 

ويرددونه كنوع من الدعاية اخلفيفة ، وقد يعتربه بعض أنواع املستهلكني نـوع مـن السـجع    

 الرخيص .
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أن اإلدراك يـرتبط بكـل سياسـاته التسـويقية رغـم أنـه يـتم عـن         مشكلة  رجل البيعيواجه و

، وأمـاكن توزيعـه    ،  ولونه، وطعمه ، حجم املنتج  طريق اجلهود الرتوجيية املتعددة ، فإن

وسياســته الســعرية.. حتــى شــكل ووســيلة   ،، وشــكل عبوتــه  وعالمتــه، وامســه التجــاري 

تــرتبط بــإدراك    ةكــل هــذه األمــور منفــردة أو جمتمعــ     .. اإلعــالن ، ومظهــر رجــل البيــع ..   

اخلطـوط اجلويـة   فقيام   .املستهلكني اإلجيابي أو السليب جتاه ما نقدمه من سلع وخدمات

بتقديم خدمات رائعة  وشراء طـائرات حديثـة ومزايـا يف احلجـز والتوقيـت       العربية السعودية

أ واحد مثل تقـديم وجبـة طعـام سـيئة أو تـأخر      ..إخل ال يغفر ذلك كله إدراك املستهلك خلط

  يف موعد رحلة.

الـواردة  عادة ما يتلقى املعلومات  هنإباخلربات السابقة للعميل ، حيث  ويرتبط اإلدراك       

إليه عن السلع واخلدمات واملنشتت ، ثم يقارنها مع خمزون املعلومات واالنطباعـات والقـيم   

عمليـــة يف  ًارئيســـ و تلعـــب احلـــواس اخلمـــس دورًا .تـــوافرة يف ذاكرتـــه ليقبـــل أو يـــرفض امل

اليت يتعـرض هلـا الشـخص يف يومـه      حيث تعترب البوابة الرئيسة الستقبال املؤثرات ،اإلدراك

لــيت او  (Sensory Stimuli)املؤثرات احلسـية  بــو جيــب أن منيـز هنــا بـني مــا يعـرف     ليلتـه. و

ــية      ــتقبالت احلسـ ــم، امللمـــس و بـــني املسـ ــوتيات، الـــروائح، الطعـ ــات، الصـ تتمثـــل يف املرئيـ

(Sensory Receptors)      و اليت تتمثل يف العني، األذن، األنـف، الفـم، و اجللـد. فالشـخص

ؤثرات يف يومـه فعنـدما ميـر شـخص مانـب خمبـز و يشـتم رائحـة         منا يتعرض للعديد من املـ 

 .ًاحسي و األنف يعترب مستقباًل ًاحسي ًااخلبز فإن هذه الرائحة تعترب مؤثر

 

ولكنــه أحــد عناصــر  ،  عــن طريــق النظــر هــو أســاس اإلدراك وال يعتــرب اإلدراك الــذي يــتم  

ر باملغريـات البيعيـة خيتلـف وفًقـا     ن ارتباط إحـدا احلـواس بشـكل مباشـ    إإذ اإلدراك فقط 

يف  واس فالـذاكرة تلعـب الـدور الـرئيس    ومهما تعاظم دور احل. ج واملوقف الشرائيلنوع املنت
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وبأقل قدر من املعلومات ومبا يسـمى   لذا فإن اإلدراك قد حيدت بسرعة  .التقييم واالختيار 

   . ثابتة لديه يف شكل مفاهيم باالنطباع ولكنه قد يبقى مع العميل مدا احلياة

 

 كيف يدرك املستهلك املعلومات اخلاصة باملنتاات؟

،  واالنتبــاه ،  مراحــل هــي التعــرض  أربــععلــى  عمليــة إدراك املســتهلك للمعلومــات شــتمل ت 

مناسـب   حـافز  ملسـتهلك إىل ومن خالهلا يتم تعريض ا . واحلفظ يف الذاكرة والتعلم والفهم 

ــه ورغباتــه   ــدها حلاجات وعلــى الفــور يقًظــا ومتنبهاــا هلــذه الرســالة      املســتهلك سيصــبح  وعن

ــتهلك يقـــوم           ــالة فـــإن املسـ ــد الـــتفكري يف الرسـ ــل فـــوري . وبعـ ــتخدمها يف بنـــاء رد فعـ ويسـ

 .  واختاذ قرار الشراء باستخدام املعلومات يف تقييم األصناف

 

    ؟ كيف يدرك املستهلك حاجته ويربطها باملعلومات املتاحة

 

 :مراحل العملية اإلدراكية  

وجـود اختيـار يف    حتقيق نوع من التوازن النفسي الذي يأتي مـن  يسعى املستهلك عادة إىل   

كــل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة اإلدراكيــة الــيت تــتلخص يف أربــع خطــوات وهــي التعــرض   

Exposure ، واالنتبــاهAttentionالــتعلم وفهــم األمــور   القــدرة علــى  ، وComprehension 

، شـكل  لكل مرحلة من هذه املراحل وفيما يلي عرض .Retentionيف الذاكرة  احلفظو

 :( 3رقم )

 املؤثرات احلسية       املستقبالت احلسية

 العني      املرئيات                

 األذن            الصوتيات

 األنف الروائح                  

 الفم الطعم                     

 اجللد امللمس                

 مراحل عملية اإلدراك

 (3شكل رقم )

 

 الحفظ التعلم و الفهم االنتباه التعرض
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بـالظهور أمـام املسـتهلك و الـذي      مـؤثر و حيدت التعرض عندما يقوم  :(Exposure) التعرض 

يقـــوم باســـتقباله بأحـــد احلـــواس اخلمـــس. و يالحـــظ أن املســـتهلك قـــد يركـــز علـــى أحـــد   

أن  جنـد فمـثاًل   املؤثرات املاثلة أمامه بينما جنده يغفـل الـبعض اآلخـر بقصـد أو بغـري قصـد.       

اإلعالنــات الــيت ختــص ســياراتهم ،  بمشــرتي الســيارات اجلديــدة لــديهم اهتمامــات كــبرية  

لشــراء  نيـة إطالقـاً   ممـن لـيس لديـه    كمـا أن مـن يبحـث عـن سـيارة يكـون أكثـر إدراكـاً        

ــوا  ن األطفــاســيارة . وجنــد أ  ــات احلل ــديهم اهتمامــات بإعالن واملقرمشــات وغريهــا مــن    ل ل

   اللعب والتنزه.... اخل .

  

الذي  يوليذا اليميذح  اذد المذ  را  هو عبارة عن مدى التركيز و: Attention))االنتبـاه  

طريــق حــر  املســتهلك علــى االنتبــاه لإلعالنــات  عــن ذلــك ينــتج وأ نذذاا اليمةيذذد اكدراكيذذد  

ــا      لي ال يهــتم املتضــمنة ملعلومــات تهمــه وتســاعده يف شــراء الصــنف املقبــول ، كمــا أنــه بالت

ال عــدد مــن . فمــثاًل عنــد ســؤ وتلــك الــيت ختــص األصــناف املرفوضــة  باإلعالنــات املعارضــة 

وحتديــد اخلصــائص اجليــدة والســيئة يف كــل     ةديــهاملســتهلكني عــن أحــد األصــناف ك  

 ةديـــهن إجابـــاتهم علـــى الصـــفات اإلجيابيـــة للصـــنف املختـــار ك وصـــنف ركـــز املســـتهلك

 تضــعها املنظمــات يف  نو مــن العوامــل الــيت جيــب أ    والصــفات الســيئة للصــنف املرفــوض .   

 وإعالناتها  هي: ااحلسبان من أجل جذب انتباه املستهلك أثناء تصميمها ملنتجاته

حجم اإلعالن مقارنة باملنافس: كلمـا زاد حجـم اإلعـالن أدا ذلـك جلـذب انتبـاه        -2

 املستهلك.

 األلوان: استخدام ألوان مميزة تساهم يف جذب انتباه املستهلك بشكل كبري. -2

نهــا يف موقــع ت احلــر  علــى أن يكــون إعالاملوقــع املناســب: جيــب علــى املنظمــا -3

يته بكل سهولة، كذلك بالنسبة ملنتجاتها. و ألهمية ذلـك  ميكن املستهلك من رؤ

نـاء علـى املوقـع.    عرض السلع داخل السوبرماركت يتم تسعريها بيالحظ أن أرفف 

 املستهلك تكون غالية الثمن مقارنة باألخرا. ان على مرأفاألرفف اليت تكو

إلبــداع يف تصــميم عبــوات  املنظمــات علــى ا جيــب أن حتــر  التجديــد:اإلبــداع و  -7

كما جيـب عليهـا اإلبـداع يف تصـميم  التهـا       جتديدها بشكل مستمرمنجاتها و

لـة إعالنيـة لطـرح    اإلعالنية. فمثال قامت شركة موبايلي يف السعودية بتصـميم   

الفكــرة الــيت اســـتخدمتها هــي عــدم إخبــار املســتهلك بـــاملنتج و       أحــد منتجاتهــا و  
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االكتفاء بعـد تنـازلي لتـاريد صـدور املنـتج ممـا جعـل الكـثري مـن املسـتهلكني يف           

 حالة انتباه و ترقب عاليني. 

 

املتناقضــة و املــؤثرات  تفســري املعلومــات ذلــك  شــمل ويComprehension): ) الــتعلم والفهــم

ــيت يتعــرض هلــا املســتهلك    واملواقــف واالجتاهــات   املعتقــداتحبيــث تتوافــق وتنســجم مــع   ال

% مـن غـري املـدخنني يؤمنـون بوجـود      80 أكثـر مـن    أوضح أحد األحبات أنوقد  .بهاخلاصة 

% فقط من املدخنني يؤمنـون  72يف حني أن نسبة  ،مثبتة بني التدخني وسرطان الرئة عالقة 

  بوجود هذه العالقة .

 

السؤال األساسـي الـذي سـيتبادر للـذهن هـو مـا الشـيء        إن  (:Retention) يف الذاكرة احلفظ 

ســرعان مــا الــذي حيفــظ يف الــذاكرة ليــؤثر يف الســلوك املســتقبلي ؟ جنــد أن املســتهلكني 

 يـتم االحتفـاظ باملعلومـات الـيت    حيـث  معنـى وأيهـا عـديم املعنـى .      واإلعالنات أيها ذيصنفون 

وبالتـالي   واملواقـف املوجـودة يف الـذاكرة.    مـع االجتاهـات  تتناسب مع القرار أو الـيت تتوافـق   

 تزيد أهمية اإلعالن وفقا ملدا قدرته على البقاء يف ذاكرة العميل .

 

 العوامل احملفزة اليت تؤثر على اإلدراك

يتم صنع نسـبة  عاليـة    (Marketing Communications)يف عامل االتصاالت التسويقية    

العوامـل احملفـزة الـيت    من أمور اإلدراك  .. وقد أوضـحت الدراسـات اإلعالنيـة  أنـه مـن أهـم       

  ما يلي: Stimulus Factor affecting Perception  التسويقياإلدراك تؤثر على 

 

ــة احمليطــة 2) ــتج مــن    مي :(   البيئ ــل املســتهلكون حنــو تفهــم املن ــتج   ي ــة عــرض املن .. خــالل بيئ

 ،مـن جانـب املسـتهلك    فوجود ألوان رخيصة يف تصميم العبوة يضـعها يف مركـز أقـل سـعراً    

ثر علــــى مــــدا قبوهلــــا مــــن  ووضــــع املنــــتج يف متــــاجر ذات مســــتوا معــــني ميكــــن أن يــــؤ  

قيام أحد البنوك بتقديم جوائز مـن السـيارات الشـعبية رخيصـة الـثمن جعـل        و .املستهلكني

بينما قـام بنـك آخـر بـاإلعالن عـن       ،جانب صغار املدخرينمن  االدخارياإلقبال على الوعاء 

فكان اإلقبال أكثر من جانـب الطبقـات    غالية الثمن مبسابقة مشلت سياراتنفس الوعاء 

 األعلى.  
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 : املتكاملة يةالتسويق( االتصاالت 1)

أحد أهم عناصـر املـزيج التسـويقي و كانـت تعـرف       املتكاملة يةالتسويقاالتصاالت تيتبر  

. و املتكاملـة  فيما مضى باملزيج الرتوجيي أما اليوم أصـبحت تعـرف باالتصـاالت التسـويقية    

من أهم األدوات املستخدمة يف عملية االتصال التسويقي اإلعالن، تنشيط املبيعـات، رجـال   

ة. و هـذه األدوات أصـبحت تسـتخدم    البيع، اإلنرتنت، العالقـات العامـة، الدعايـة، و الرعايـ    

ليس فقط من أجـل تـرويج منتجـات و خـدمات املنظمـة و لكـن مـن أجـل بنـاء عالقـة طويلـة            

عـرب كلمـات أو    صـورة حيـة للمنـتج     و تقدم االتصاالت التسويقية األمد مع عمالء املنظمة. 

 / ونـوع  لسـعر ا/ والعبـوة / و  أخرا مرتبطـة بـاملنتج   ويقدم التسويق مغريات رموز أو صور ، 

/ ووسيلة التوزيع اليت تسـهل علـى املسـتهلك التعـرف علـى املنتجـات والقيـام بشـرائها.          املتجر

ورغـم  مـا يعتـربه الكـثري      .الشخص الـذي يقـوم بعمليـة البيـع      وقد يكون التأثري من خالل 

وف فـإن املنـافع املرتبطـة بـاملنتج وظـر      ، هـو احلـافز األول   ومواصـفاته املنتج من الكتاب أن 

 .املوقف الشرائي من املؤثرات اخلاصة اليت تدعم املغريات التسويقية 

 

يقـوم  عندما  ًاأحيانوتعترب وسائل تنشيط املبيعات من األمور احلافزة يف عامل التسويق ..  ف 

للمسـتهلكني جمـال    نمنـتج معـني يف السـوق ألول مـرة فـإنهم يرتكـو      أحد املنـتجني بتقـديم   

يقـوم   عد ذلـك مبثابـة جتربـة مباشـرة للمنـتج     ويعرضهم لعينات جمانية ، تالتجربة عن طريق 

 .التورط يف أية خماطر قبل عرض املنتج يف السوق بها املستهلك بدون

. راك املسـتهلك من األمور املؤثرة على إد Structural Factors ويعترب شكل وهيكل املنتج

  ويف مقدمتها :

قـاس فريـد فـإن إدراكـه قـد خيتلـف.       مبظهر املنتج يف السوق كةما  : Sizeاملقاس  -7

ــب العمــالء،   اإلعــالن كلمــا زاد احتمــال    كلمــا كــرب مقــاس  و. إدراكــه مــن جان

 . ويرتبط بالصورة الذهنية للعميل بشكل أكرب

ة األوىل أو الصفحيكون يف  هناك وعي أكرب باإلعالن حينما : Position املكان -6

وبعــد مقدمــة أو نهايــة الفقــرة اإلعالنيــة التليفزيونيــة .   . أو يفاألخــرية مــن اجلريــدة  

 )األمين (إضـافة لـذلك فـإن النصـف األعلـى      –ذلك فإن الوضع يكون له تأثري أقل 

مــن الصــفحة املطبوعــة جيــذب االنتبــاه أكثــر مــن النصــف األســفل          (األيســر) أو
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املنتج مـن   يف إدراك فعااًل منافذ التوزيع دورًا. وعلى مستوا املكان تلعب للصفحة 

 جانب املستهلكني .  

. كمـا  بوة يف الصورة الذهنية إلدراكها قد خيتلف تأثري ألوان الع : Colorاللون  -4

 ن اإلعالنات امللونة جتذب االنتباه أكثر من اإلعالنات اليت باألبيض واألسود .أ

يولد االهتمام وجيذب االنتبـاه ، فصـور    التباين ن إ : Contrast التباين واالختالف -8

ووجـود منتجـات أو ألـوان     خلفية بيضاء قد جتذب االنتبـاه ،  املنتج اليت تكون على

كمـا أن العبـوات واألحجـام     .عال مـن التبـاين  جيـذب االنتبـاه      أو أفكار على قدر

 .  من التباين راقيًا منتج متثل نوعًاواألمساء اليت تظهر الشخصية املميزة لل

فاإلبـداع   االنتبـاه   جـذب طـرق   أهـم   يعتـرب اإلبـداع مـن    : Novelty الفكرة املبتكرة  -6

 .حيمل بذور التجديد واخليال 

 

تؤثر العوامل احلسية أيضاا علـى الطـرق الـيت يـتم       : ((Sensor Factorsامللموسة العوامل ( 1)

في إحدا الدراسات متت إضـافة نـوعني اثـنني مـن الرائحـة ملناديـل وجـه        فبها إدراك املنتج، 

اعتـرب  ورقية وقد أدرك املستهلكون أحد هذه املناديل على أنـه جيـد وغـالي السـعر يف حـني      

لالستخدام يف املطـبد . وأيضاـا يـؤثر ملمـس بعـض املنتجـات علـى إدراك         ًااآلخر مناسب علنوا

ــا     املســتهلك هلــا ، فاملســتهلكون حيكمــو   ــى جــودة الســجاد واملالبــس واألقمشــة دائما ن عل

مسنـت  ولـون اإل   مبلمسها ، وامللمس الناعم يعترب ميزة مفضـلة يف معظـم املنتجـات الورقيـة .    

الشـــراء مـــن جانـــب املقـــاول  علـــى كـــان حمفـــزًا –رغـــم أنـــه أمـــر فـــين حمـــض  –اليابـــاني 

. مسنـت  ير ألـوان اإل سعودية ذلـك وتعيـد تطـو   مسنت ال. قبل أن تتدارك شركات اإلالسعودي

كمـا اكتشـفت إحـدا الدراسـات      رغم أن ذلك ليست له أية قيمة على جودة عملية البناء. 

 لسعر أو القيمة الغذائية .لأن للون اخلبز أهمية يف حتديد إدراك املستهلك 

 

    :Marketing Discrimination Stimulus ملنتااتك املغريات التسويقية اليت تبين التميز

مـن األسـئلة األساسـية يف جمـال     . و مل تتميز لن ندرك منتجاتك  ، هكذا يقول العميل إذا 

هـل يسـتطيع املسـتهلك التمييـز      «تأثري التسويق علـى مفـاهيم املسـتهلك هـو السـؤال القائـل       

 علـى  املسـتهلك يتعـرف  هـل   «  »اجلهـود الرتوجييـة ؟   علـى   يف املنتجات معتمـداً بني الفروق 

ــني األصــناف يف الطعــم     ــرق ب ــد يكــون   .»الشــكل والتغليــف؟  والســعر  و امللمــس والف وق
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أو مـن خـالل     شـراء هـذا املنـتج دون غـريه ،    إىل حاكمة تدعو العمالء التميز يف وجود ميزة

يعتمــد . و:  العبــوة أو اإلعــالن ، أو غــريه مثــلناصــر قويــة يف املــزيج التســويقي ، اســتخدام ع

 إبـــراز   يف توضـــيح اختالفـــات املنـــتج عـــن طريـــق     االتصـــاالت التســـويقية  علـــى   وناملســـوق

ــاول املســـوق.  املميـــزة للمنتجـــات اخلصـــائص والصـــفات  ن صـــنع منـــتج بصـــورة تقنـــع  ووحيـ

هـو املعيـار احلـاكم للتفرقـة      املستهلك بأنه أفضـل مـن بـاقي املنتجـات حيـث يكـون التميـز        

 .  بني األصناف

 

 

  

 

رغم مـن أن اخلطـأ غـري مسـموح يف  العمليـة التسـويقية ككـل ،        نه بالإوألهمية اإلدراك ف

 دعـم عمليـة اإلدراك  جيـب  فإن اخلطأ يف هذه املرحلة يقتـل كـل اجلهـود الالحقـة .. ولـذلك      

 لدا املستهلك.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   :  (Learning & Memory)و الذاكرة التعلم: ثانيًا

 

 التعلم: -20

ــتغري الثابــت و    ــى أنــه ال الــدائم يف الســلوك و الــذي حيــدت نتيجــة    ميكــن تعريــف الــتعلم عل

تقــوم فيهــا اخلــربات املكتســبة    الــيتالعمليــة  و بالتــالي هــو عبــارة عــن   خلــربات الشــخص،

حـدات إمكانيـة مسـتقبلية    إ تلـك الـيت تـؤدي إىل    السـلوك أو  يف تغيري واضح نسـبياً للعمالء ب

 السلوك.تغيري هذا  يف
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بتفســري عمليــة الــتعلم و مــن أبــرز هــذه   اهتمــتو مــن املعلــوم أن هنــاك العديــد مــن املــدارس الــيت  

املدارس: املدرسة السلوكية، املدرسـة اإلدراكيـة، و مدرسـة الـتعلم باملالحظـة. و ألهميـة كـل        

 من هذه املدارس سوف يتم التطرق لكل مدرسة منها بشكل موجز:

هذه املدرسة على أن عملية  تؤكدو  :(Behavior learning theories)املدرسة السلوكية 

لــى جممــوع العوامــل اخلارجيــة الــيت حتــيط باإلنســان. و ينــدرج    عالــتعلم ليســت إال ردة فعــل  

حتت هذه املدرسة مدارس فرعية و منهجيات فكـر خمتلفـة لـن نتطـرق هلـا لضـيق املسـاحة        

 هنا.  

: تركــز هــذه النظريــة علــى عمليــات   (Cognitive school theory)املدرســة اإلدراكيــة 

املعلومات الـيت  ب باالكتفاءالتفكري الداخلي للشخص و تعترب أن الشخص بطبيعته ال يقوم 

 تأتيه من حميطه اخلارجي و لكنه يقوم بتحليلها و التأمل فيها و من ثم تتم عملية التعلم.

الـبعض أن  : يـرا   (Observational learning theory)مدرسة التعلم باملالحظـة   -22

للنظريـة السـابقة و الـيت حتـدثنا عنهـا ملـا فيهـا مـن          امتـداداً  إالهذه النظريـة ليسـت   

ــتعلم. و       اســتخدام ــم ال للعقــل البشــري يف عمليــة حتليــل املــؤثرات اخلارجيــة و مــن ث

ة تتميز بـأن املتلقـي فيهـا ال يعتمـد علـى التلقـي يف       لكن يف احلقيقة أن هذه املدرس

و مـن   و حتليلـها  لكنه يقوم مبالحظات تصرفات اآلخريناحلصول على املعلومة و 

 خالل ذلك تتم عملية التعلم.  

 

ولـيس   للفـرد  اخلـربة املكتسـبة  عن ينتج من التأثريات الناجتة و من املهم أن نعلم أن التعلم   

. وقــد ميــارس املســتهلك  لــدا األفــراد مــن الــتغريات الفســيولوجية املؤقتــة الناجتــة عــن النمــو

ن خرباتــه . و يــؤثر هــذا الــتعلم  بشــكل مباشــر علــى تكــوي   ومــن تلقــاء نفســه   ذاتيــًا الــتعلم

ة الــيت يــؤثر  ناصــر الرئيســ أو قــد يتعــرض جملموعــة مــن الع   وأشــكال ســلوكه وتصــرفاته. 

 .استيعابها على تعلمه

 

 الـــتعلم بالتسلســــل الفكـــري هـــو أحــــد أمنـــاط الـــتعلم الــــيت جتعلنـــا نالحــــظ أن       يعتـــرب  و 

 هــــينهايــــة القائمــــة  يفبدايــــة القائمــــة واملوضــــوعات املوجــــودة  يف  املوضــــوعات املوجــــودة

     :وهذا ما يوضحه الشكل التالي اسرتجاعًا سرعواأل املوضوعات األكثر تعلمًا
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      3 
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املوقع 

 يف
 2   تعلمها  اليت جيب  القائمة   

6 7 7 3 2 2  

        

 عملية التعلمعلى  أثر موقع املعلومة يف سلسلة العرض 

 (7شكل رقم )                           

 

منتصــف القائمــة يــتم تعلمهــا   يفوعلــى العكــس مــن ذلــك  فــإن املوضــوعات املوجــودة    ...

عنــد دراســة ســلوك املشــرتين يف متــاجر  فديثــة  احل اتدراســذلــك ال بســرعة أقــل وقــد أثبتــت 

وجتعلـه يسـرع بعمليـة     أن هناك بالفعـل نقطـة تصـيب املسـتهلك بامللـل     وجد السوبر ماركت  

يف تكـرار عمليـة    يف ترتيب عرض املنتجات و أيضًا قد يكون  مفيدًاوهذا األمر ،  الشراء

 .اإلعالنات األخرا املذاعة وكذلك موقع اإلعالن بني  ،اإلعالنعرض 

 

أن حنـدد جمموعـة مـن     لـتعلم باالرتبـاط الـذي ميكـن مبوجبـه     ا ومن أشـكال الـتعلم أيضـاً    

 جـات لبنـاء عمليـة الـتعلم بـالربط .     العبارات اإلعالنية ونربطها مبجموعـة مـن ماركـات املنت   

اســم وماركــة الســلعة ومــن   الــذي يســتهدف تــذكر الفــرد للعبــارة اإلعالنيــة مبجــرد ذكــر  

 ذلك ما يلي :على  األمثلة
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ــة االتصــاالت  التســويقية          ــاءة عملي ــى كف ــاره البالغــة عل ــه آث  وهــذا األمــر مــن املؤكــد أن ل

وفــى مناســبات عديــدة تســعى     Integrated Marketing Communication املتكاملــة

تنتجــه واهلـــدف هــو أن يـــتم    الـــذيىل خلـــق ارتبــاط بـــني مفهــوم معـــني واملنــتج    إالشــركات  

 تنتجه ، ولذلك فـإن  الذيحينما يذكر اسم الصنف  بسرعة اسرتجاع املفهوم من الذاكرة

افيـة مـن الـذاكرة حينمـا     ريد أن يتم اسرتجاع كلمة الصحة والعي( عافية  زيت) منتج مثل 

 ين يـتم اســرتجاع مجلـة تســاو  عى ألوبــنفس الطريقـة فــإن شـركة تويوتـا تســ    . يـذكر امسـه  

علــى الــتعلم  أجريــت الــيتســتنتج مــن نتــائج الدراســات نو .حينمــا يــذكر امسهــا وزنهــا ذهبــًا

 رة بشـكل سـريع جيـب أن تتـوافر    كهذه الف سبيل أن يتم التعلم من خالل يفنه أباالرتباط 

 الشروط التالية : كل من كلمات املؤثر واالستجابةيف 

 من السهل نطقها.  أن تكون  

   .سهلة التذكر و أن تكون مألوفة للشخص 

 للمتلقي .أن تكون ذات معنى  

 . مرتبطة باستخدامات املنتجأن تكون  

 .مرئية لربط كلمات املؤثر واالستجابة معًا أن تتولد صور 

 ة يف عدد احلروف .ليلأن تكون ق 

 
 

 الذاكرة: -22

 اإلعالنيالعبارة أو اهلتاف  ماركة السلعة

 بصحة وعافية عافية

 اعدل مزاجك ربيع اكسربيس شاي       

 ًاتساوا وزنها ذهب    تويوتا 

 حصن أمان للماليني   مصر للتأمني

 الناجح العصريقهوة الشباب                       هنسكافي

 هي األصل  كوكاكوال

 متعة التسوق  جرير 

 الثقة مرسيدس
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تشمل الذاكرة عملية احلصول على املعلومات و ختزينها و احملافظة عليها حتـى تسـتدعي    

بأن عملية الـذاكرة تتكـون   . و من التعريف السابق ميكننا القول استخدامهاىل إاحلاجة 

 مراحل رئيسة موضحة يف الشكل التالي: من أربع

 
   

 

       
 مراحل عملية الذاكرة 

 (7شكل رقم )    

 و فيما يلي شرح موجز لكل مرحلة من هذه املراحل:

 

: و يف هذه املرحلة يقوم (External inputs)املرحلة األوىل: مرحلة احلصول على املعلومات 

الشخص باحلصول على املعلومات من املصادر اخلارجية احمليطة به و ذلك من خالل احلواس 

ملئات من املؤثرات اخلارجية اليت ال يلتفت هلا و ذلك بسبب  و ألن الفرد يتعرض اليوماخلمس. 

املسوقني العمل  اجب علىفإن الو،ستقبال املعلومات من حولناااملقدرة احملدودة على الرتكيز و 

نتباه العميل و جعله يستقبل املعلومات اعلى تصميم  الت إعالنية مميزة ميكنها جذب 

 املناسبة عن الشركة و منتجاتها.

: و هي املرحلة اليت يقوم فيها (Encoding)املرحلة الثانية: مرحلة إدخال املعلومات يف الذاكرة 

حفظها. و ذاكرة و يبدأ يف عملية تصنفيها ولدخول يف الاملستهلك بالسماح لبعض املعلومات ا

املعلومات اليت فأن يقوم املستهلك حبفظ هذه املعلومات لفرتات طويلة.  لكن هذا ال يعين أبدًا

سوف تظل يف الذاكرة هي املعلومات اليت قد جيد هلا عقل اإلنسان عالقة بأشياء حمفوظة 

العالمات التجارية اليت حتفظ بسهولة يف ذهن  فمن املالحظ أن الكثري من لديه. سابقًا

  Toyotaمن  Land cruiserسيارة  املستهلك تكون ذات صلة بصفات و وظائف املنتج. فمثاًل

ظائف هذه ن االسم له عالقة مباشرة بصفات وميكن حفظها يف الذاكرة بكل سهولة أل

 املناطق الوعرة. املركبة و اليت تكمن يف مقدرتها على التحمل و الوصول اىل

وهنا جيب أن نفرق بني نوعني  :(Storage)املرحلة الثالثة: مرحلة ختزين املعلومات يف الذاكرة 

 من الذاكرة:

 المدخالت
 الخارجية

فك الشفرة و إدخال 
 الذاكرةالمعلومات في 

تخزين و حفظ 
 المعلومات في الذاكرة

المعلومات  استعادة
 عند الحاجة



 
 سوق 221 

 سلوك املستهلك اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

- 11 - 

كننا كبشر مي: و هو النظام الذي  (Long Term Memory)الذاكرة طويلة األجل  -

ة األجل ختزين املعلومات لفرتات طويلة. و لكي تنتقل املعلومات من الذاكرة قصري من

و حماولة ربط  كثريًا و تكرارًا ىل الذاكرة طويلة األجل فإن ذلك يتطلب جهدًاإ

يف الذاكرة طويلة األجل. و املسوقون يعون أهمية ذلك  املعلومة بأشياء موجودة مسبقًا

 استخدامد يف ذاكرة املستهلك طويلة األجل، فتجدهم حياولون وجوال و حياولون دائمًا

 Pringelesشعارات ملنجاتهم يسهل تكرارها و حفظها. مثال ذلك ما قامت به شركة 

لرقاقات البطاطس فكلنا يعرف بل حيفظ شعار املنتج و الذي يقول ملا تفك  

 ماحتسك. 

: و هي النظام الذي ميكننا كبشر (Short Term Memory)الذاكرة قصرية األجل  -

 و نظام حمدود من حيث املساحة التخزينية.من ختزين املعلومات لفرتات قصرية و ه

مثال ذلك لو أعطاك شخص رقم هاتفه و مل جتد طريقة لتدوينه فإنك ستقوم حبفظه و

أن جتد وسيلة لتدوينه ثم ستقوم مبسحه  يف ذاكرتك قصرية األجل لفرتة حمدودة إىل

 من ذاكرتك.

 

 :(Retrieval)املعلومات من الذاكرة  اسرتجاعاملرحلة الرابعة: مرحلة  

املعلومات من الذاكرة طويلة األجل. و على الرغم أن  اسرتجاعو هي املرحلة اليت يتم فيها 

املعلومات اليت يتم حفظها يف الذاكرة طويلة األجل تظل هناك بشكل دائم إال أن ذلك ال يعين 

مل اليت وعة من العوامسرتجاعها. و هناك جمايف أي حال من األحوال أن املستهلك سيقوم ب

 املعلومات املخزنة يف الذاكرة و أهمها: اسرتجاعتؤثر يف املقدرة على 

 .العوامل الفسيولوجية مثل العمر-2

 .عوامل ظرفية مثل البيئة أو احلالة اليت يتلقي فيها العميل الرسالة اإلعالنية-2
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 (Attitudes) االجتاهات: ثالثًا

 

ــاً  مــن أكثــر املو  االجتاهــاتتــرب موضــوع  يع و دراســة مــن   اضــيع الــيت مت إشــباعها حبث

و لتسـهيل األمـر   فإن هناك العديد من التعريفات هلا.. الكثري من املتخصصني و لذلك

، أو سـلباً  هي عبارة عـن رأي و شـعور الشـخص، إجيابـاً     االجتاهاتنا القول أن نميك

شـخص،  خـربات ال جتاه أمر معني. و هذا الرأي نشأ نتيجة جمموعة من العوامـل منهـا   

 فكاره، نشأته، و غري ذلك.معتقداته، أ

 

بــأن األخــرية ال تتصــف باجلانــب االنفعــالي   Beliefsوتتميــز االجتاهــات عــن املعتقــدات  

 أو حقيقة حنو موضوع معني . ألنها تتضمن فكرة أو رأيًا نظرًا

االسـتعداد املسـبق أو امليـول للتصـرف علـى حنـو       "تعريف االجتاهـات بأنهـا    وميكن أيضًا

اخلصــائص أو املشـاعر الداخليــة والــيت تـنعكس علــى تفضــيالت    وهــي عبـارة عــن )  "معـني 

ه هلـــا( . واالجتـــاه هـــو اختـــاذ موقـــف معـــني ـــــيلــاملســـتهلك للســـلعة أو املاركـــة أو عـــدم تفض

 . أو غــري مــرٍض ل مــرٍضللتجــاوب مــع حــدت أو ســلعة أو جمموعــة أحــدات ومنتجــات بشــك 

يف قرار الشراء وخاصة يف حتديـد البـدائل املتاحـة، وخيتلـف      كبريًا وتلعب االجتاهات دورًا

املستهلكون يف مدا تقبلهم للمعلومـات املتاحـة عـن املنتجـات املختلفـة املقدمـة مـن منشـتت         

ــد   ــهم قـ ــال فبعضـ ــها األعمـ ــواًليتقبلـ ــنًا قبـ ــاملرة ، إذ    حسـ ــها بـ ــر ال يتقبلـ ــبعض اآلخـ ن إ، والـ

لســيارات الكــبرية فقــط يكــون يف موقــف   املســتهلك الــذي لديــه اجتاهــات إجيابيــة حنــو ا   

 .  املعارض عندما يطلب إليه الرأي يف شراء سيارة صغرية

وقــد أثبتــت الدراســات الــيت أجريــت يف هــذا الشــأن أن هنــاك عالقــة مباشــرة بــني اجتاهــات  

زاد اإلقبـال عليهـا    ًانه كلما كـان امليـل للسـلعة إجيابيـ    إاألفراد واستخداماتهم للسلعة ، إذ 

 ملشـرتين، كمـا أن امليـل السـليب للمسـتهلكني جتـاه السـلعة واخلدمـة يـنعكس         من جانب ا

على مبيعاتها يف السوق وقد يـؤثر يف وجـود مقاومـة لوجودهـا يف السـوق . هـذا وترجـع         سلبًا

أهمية دراسة االجتاهات إىل الدور الذي تلعبـه يف مرحلـة مـا قبـل الشـراء ، إذ يسـعى رجـال        

ــق االجتــاه اإلجيــ    ــزيج    التســويق إىل خل مــن الوســائل  مناســب ابي جتــاه الســلعة باســتخدام م

 الرتوجيية .
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 االجتاهات  :خصائص 

أي أن املعلومات اليت حيصل عليها الفرد من خرباته املباشـرة   ( االجتاهات هي أمر مكتسب :2) 

عــن املنتجــات أو األفكــار ، أو خرباتــه غــري املباشــرة املســتقاة مــن تفاعلــه مــع اجملتمــع     

األصدقاء عـن جتـربتهم يف التعامـل     يةذباتسهم يف تشكيل هذه االجتاهات فجاحمليط 

 جتاهها .   ًاأو سلبي ًاإجيابي ًانوع معني من األطعمة يبين اجتاه مع

)مثـل أغذيـة احلميـة ( ،     ًاوقـد يكـون هـذا الشـيء عامـ      : ددمـ  يء( االجتاهات تكون عن ش1)

و حتـى  أو خدمـة معينـة أ   هـا عينبسـلعة   حنـو مثـل االجتـاه    ًاوقد يكون هـذا الشـيء خاصـ   

 . نها)مثل اخلطوط اجلوية العربية السعودية(يعشركة ب

 أوتكــون إجيابيــة   فإمــا أن (lntensity), وهلــا قــوة   direction) (( االجتاهــات هلــا مســار  1)

االجتاهــات هلــا قــوة فقــد  فــإن ال تكــون حمايــدة ، وكــذلك  واالجتاهــات غالبــًاســلبية 

أهمية كـربا  ذا األمر هل، و ةوقد تكرهه أو تكرهه بشد ةوقد حتبه بشد ًاحتب شيئ

 للمشتغلني بالتسويق.

وطاملـا أنهـا تكونـت وطالـت مـدتها فإنـه يصـعب         االجتاهات تتصـف بالثبـات , والتعمـيم ,   ( 4)

مـن حيـب شـراء بعـض األصـناف      ن إإحدا صفات االجتاه حيـث   هوتغيريها ، والتعميم 

 ه قد ينظر إىل املتجر ككل نظرة إجيابية.من إحدا املتاجر ، فإن

نـه  إمـن جانـب املسـتهلك ، إذ     هاشـراء  هذاكد يؤن أيعين وجود اجتاه طيب عن السلعة  وال

تغــيري عــادة ومــن الصــعب  .وامــل أخــرا مثــل القــدرة علــى الــدفع مــن الضــروري تــوافر ع

ــن تغــيري اجتاهــات         إ، بــل االجتــاه ــد يكــون أســهل بكــثري م  النــاسن تغــيري الســلعة ق

   . كبري مكلف إىل حد أمر ن تغيري االجتاه إ، إذ حنوها

      

 

 مكونات االجتاهات :  

لقد سعى علماء النفس لبناء مناذج لالجتاهات من أجل فهم العالقـة بـني االجتـاه والسـلوك       

 Tri Component Attitude Model ومـن هـذه النمـاذج البنائيـة : النمـوذج ثالثـي األبعــاد      

ة وهــذا مــا اتفــق عليــه  نــات رئيســهــذا النمــوذج أن االجتــاه يتكــون مــن ثالثــة مكو   ومــؤدا
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العديـد مـن العلمـاء ولـذلك سـنتعرض هلـذا النمـوذج بشـيء مـن التفصـيل والتوضـيح ، وهـذه             

 املكونات األساسية لالجتاه هي :

 

 Cognitive Componentاملكون املعريف .  -2

 Affective Componentاملكون العاطفي .  -2

 Conative Componentاملكون السلوكي .  -3

ــك اولتوضــيح ذ ــات االجتــاه        ل ــة ملكون ــذي يوضــح النظــرة التقليدي ــالي وال نظــر الشــكل الت

 .  ةالثالث

 االجتاه  

 

 

                     

 (التصرف)     (           الشعور)                 (املعرفة)

 

 تالنظرة التقليدية ملكونات االجتاه الثال

 (6شكل رقم )

 

عالقتهـا متوازنـة ومنسـجمة مـع بعضـها الـبعض  وتـدعم         ةويالحظ أن هذه املكونات الثالثـ 

 كل منها األخرا ومجيعها تشكل االجتاهات حنو الشيء أو الفكرة .  

 

ــريف  -2 ــون املع ــاهيم الشــخص عــن        : (Cognitive Component) املك ــارة عــن مف وهــو عب

موضوع ما ، مثل ) الغالي مثنه فيه ( فهذا املكون يعتمد على الطريقة الـيت يـدرك بهـا    

هلـذا املـثري . فهـو يشـتمل علـى معتقـدات        هأي نظرته الشخصية وتقييم ًامعين ًاالفرد مثري

ــت هــذه          ومعلومــات املســتهلك عــن الشــيء موضــوع االجتــاه بغــض النظــر عمــا إذا كان

قـــد يعتقـــد املســـتهلك أن الســـلعة  املعتقــدات أو املعلومـــات صـــحيحة أم خاطئـــة ، فمــثالً  

مرتفعة اجلـودة ومـن ثـم يتـأثر االجتـاه حنـو كافـة املنتجـات          مرتفعة الثمن تكون دائمًا

مرتفعـة الـثمن وقـد    جيابيـة حنـو كافـة السـلع     املعتقدات فتتكون لديه اجتاهـات إ  بهذه

 . متامًا د يكون خاطئًاوق يكون هذا االعتقاد صحيحًا

 السةوك   التأ ير     راكاكد
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ســرتاتيجية إت االجتــاه الــيت تســتخدم يف تطــوير ويعتــرب هــذا املكــون مــن أهــم  مكونــا 

فــإذا اســتطاع رجــال التســويق تغــيري معتقــدات املســتهلك فــإنهم بــذلك قــد           ،التســويق 

امتلكوا الفرصة لتغيري التقييم والفعل واالجتاه والسلوك الالحق . أي عن طريـق تغـيري   

 هذا املكون ميكن تغيري املكونات األخرا .  

ء ما شيوهو عبارة عن مشاعر الفرد حنو    (Affective Component) : املكون العا في -2

ذلــك أن العواطــف واملشــاعر الــيت تكونــت لــدا  ، مـن حيــث صــفاته احلســنة أو الســيئة 

املستهلك ما هي إال عبارة عن التقييم العام له حنو املاركة أو الشيء موضوع االجتـاه ،  

ــل : ) القطــن الطبي  ــتج عــن    وعــادة فــإ عــي ال يســبب احلساســية (.  مث ن هــذه العواطــف تن

 .املكون األول ) املعريف ( 

ــلوكي .   -3 ــون الس ــارة عــن درجــة اســتعداد الفــرد         (Conative Component):املك وهــو عب

حنو شيء معـني. ويهـتم هـذا املكـون بالرغبـة املوجـودة لـدا الفـرد          لالستجابة سلوكيًا

 للقيام بفعل حمدد أو التصرف بطريقة معينة حنو الشيء الذي يبين االجتاه حنوه .

عـن نيـة    قويـاً  ن املكـون السـلوكي يعتـرب مؤشـراً    لك فـإ ملستهويف جمال التسويق وسلوك ا   

املستهلك يف الشراء ويف مثل هذه احلاالت يتم استخدام مقاييس حمـددة الختبـار إمكانيـة    

ــة التنبــؤ بإمكانيــة ســلوك الفــرد يف هــذا االجتــاه أو ذاك .        شــراء ســلعة أو خدمــة أو حماول

يف العشـــرين ســـنة األخـــرية قـــد غـــريوا وجتـــدر املالحظـــة أن البـــاحثني يف ســـلوك املســـتهلك 

نظرتهم السابقة لالجتاه إىل نظرة حديثـة أكثـر بسـاطة حيـث الحظـوا أن إدراك النـاس ملـا        

حــوهلم يــؤثر يف تقيــيمهم وبالتــالي يــؤثر يف تصــرفاتهم وهــذه النظــرة احلديثــة يركــز فيهــا      

وهـــذا  . اه أكثـــر مـــن املكـــونني اآلخـــرينالبــاحثون علـــى أهميـــة املكـــون التـــأثريي لالجتــ  

ف وتعريـف  الرتكيـز ال يقلـل مـن أهميـة املكـونني اآلخـرين ولكنهمـا ال يـدخالن يف توصـي         

 نظر الشكل التالي والذي يوضح النظرة احلديثة لالجتاه.    االجتاه ، ولتوضيح ذلك ا
 

 االجتاه                                                       

 

 

 

 (التصرف)نية    ) االجتاه(                           تقدات(املع)                

 (4شكل رقم )  احلديثة لالجتاهاتالنظرة 

 السلوك   الشعور    راكاإلد
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وعند ما نتتبع األسهم املوضحة يف الشكل جند أن الشعور ) االجتاه ( يبنى على املعتقـدات  

ــى كليهمــا االجتــاه      ــاً بينمــا الســلوك يعتمــد عل ــدما     واملعتقــدات مع ــا عن ــه إىل أنن ــا ننب . وهن

نتحدت عن االجتاه فإننا بالطبع نقصد بذلك املكون العاطفي من تفضـيل أو عـدم تفضـيل    

 سلع / أو متاجر / أو ماركات معينــة.  

 

 : مصادر التأثري على االجتاهات      

 

يلجأ رجال التسويق  (Direct and Past Experience): التاربة املباشرة واخلربة السابقة  – أ

وإذا حتقـق الرضـا    .إىل دفع املسـتهلك للتجربـة بغـرض تكـوين االجتـاه املؤيـد للمنتجـات        

حنــو املاركــة ألنهــا  عــن املاركــة فــإن املســتهلكني حتماــا ســيكونون اجتاهــات تفضــيل  

سـية  تعتـرب التجربـة املباشـرة للسـلعة هـي الوسـيلة األسا      حيـث   شباع املطلوب.حتقق هلم اإل

وعنـد ختطـيط    . هـات حنـو ماركـات السـلع أو اخلـدمات     اليت تتكون من خالهلـا االجتا 

سرتاتيجيات الرتوجيية جيب على املسـوقني أن يسـعوا إىل حتفيـز املسـتهلكني لتجربـة      اإل

أو تقــديم عينــات   / املاركــات اجلديــدة عــن طريــق ختفــيض الســعر ولــو مبقــدار ضــئيل    

اركـات جيـد أو   وإذا مـا أظهـرت التجربـة أن أداء امل    أو تقـديم كوبونـات .  / جمانية منها 

فمــن احملتمــل أن يشــكلوا اجتاهــات إجيابيــة حنوهــا األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل        مــرٍض

 شرائها يف املرات القادمة .

ــي  – ب ــأثري الشخصـ ــات      (:Personal influence)   التـ ــرد باجلماعـ ــاك الفـ ــؤدي احتكـ يـ

ــريان    ــدقاء واجلـ ــة واألصـ ــة كالعائلـ ــل املرجعيـ ــالء العمـ ــأثري   وزمـ ــيات ذات التـ والشخصـ

إىل تكـوين اجتاهـات مبدئيـة تـؤثر علـى تصـرفاته احلاليـة أو املقبلـة          االجتماعي القوي

أو  األفـراد  حنـو حنو ما يهمه من ماركات للسلع . فيميل إىل تكوين اجتاهات إجيابيـة  

اآلخـرين أو   وحنـ  ىل تكـوين اجتاهـات سـلبية   إأو املعتقدات املماثلـة ملعتقداتـه و   األشياء 

 جتاه املعتقدات غري املطابقة الجتاهاته .

 

كما يستقي الفرد خمتلف املعلومات :  (Exposure to Media)التأثر بوسائل اإلعالن    – ج

فزيون والراديـــو يتـــأثر مشـــاعره ومعتقداتـــه مبختلـــف وســـائل اإلعـــالن العامـــة )كـــالتلت
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أو تــتغري  أو تتعــدل  ( كخطــوة أوىل ، ومــن ثــم تتكــون واإلنرتنــت والصــحف واجملــالت

ــة قــد تلحقهــا أو        ــه حنــو األشــياء والســلع واملفــاهيم أو اخلــدمات كخطــوة ثاني اجتاهات

 ما تكونت حنوه االجتاهات .يتوافق مع يتبعها سلوك شرائي 

 

 االجتاهات :تغيري 

 

 : أسباب تغيري االجتاهات

حتى لو كانـت اجتاهـاتهم ثابتـة نوعاـا مـا يف املـدا       ، تتغري اجتاهات املستهلكني باستمرار 

 لسبب من األسباب اآلتية : األجل الطويل تتغري يفإنها البد وأن فالقصري 

 

حيمـل املسـتهلكون العديـد مـن     :  (Conflict of Attitudes)  التعـارض يف االجتاهـات   -1

مــن املســتحيل أن تكــون  االجتاهــات ويالحــظ أن االجتاهــات مهمــا بلــ  عــددها فإنهــا 

فإنهـا سـتكون   وعنـدما تكـون هنـاك اجتاهـات متعارضـة لـدا املسـتهلك         ًاثابتة متام

 . االجتاهات الثابتة اليت ال يوجد بينها تنافر أو تعارض نأكثر عرضة للتغيري م

 

عندما مير املستهلك بتجربة مؤملة وقاسـية   Traumatic) :(Experience  التاربة املؤملة -1

جتاهـات ال تكـون بصـورة    صـياغة اال و نتيجة هلذه التجربة. سريعًا يكون اجتاهًافإنه 

ولكـن العمليــة تعتمـد علــى مـدا تكــرار املوقـف . كمــا أن االجتاهــات      ًاسـريعة دومــ 

الـيت تتكــون نتيجــة لتجربــة مؤملـة ال تكــون ثابتــة مثــل تلـك االجتاهــات الــيت تتكــون    

 على مهل .

فــإن اجتاهــات  ســهنف املنــتح إذا تغــري (Change in the Product): املنــتجالتغــيري يف -1

تعتـرب أبسـط طريقـة جلعـل      فـالتغيري يف املنـتج  حتماا سوف تتأثر ولذلك  املستهلك حنوه

/  أو وظيفتـه /  أو   بتغـيري منافعـه  يكون  املنتجاألفراد يغريون اجتاهاتهم .والتغيري يف 

املقدمــة   اتالتغــيري يف اخلــدم أو  . وقــد يقتصــر ذلــك فقــط علــى العبــوة     اســتخداماته

   التغيري يف األسعار. أوللمستهلك 
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ــيري اإلدراك -4 ــتهلكني ومل  (Perceptual Change) : تغـ ــؤدي إدراك املسـ ــاتهم وحيـ ظـ

أو  املنــتجحتــى لــو كــان  عنهــا اجلديــدة عــن الســلعة إىل حصــول تغــيري يف اجتاهــاتهم   

تعــدل اجتاهــات املســتهلك ألنهــا فاملعلومــات اجلديــدة قــد املتجــر كمــا همــا مل يــتغريا 

التغيري يف الســعر أو يف فــ غــريت يف إدراكــه عــن خصــائص الســلعة أو موقــع املتجــر .   

 .مكونات السلعة جتعل املستهلك يعيد التفكري يف السلعة 

 

االجتاهـات الضـعيفة تكــون أكثـر قابليــة    :  (Strength of Attitude)  قـوة االجتـاه   -5

القويــة . ويالحــظ أن األشــخا  الــذين لــديهم اجتاهــات قويــة   للتغــيري مــن االجتاهــات 

تتغري اجتاهاتهم تغيرياا بسيًطا جداا إذا تلقوا معلومات جديدة ، أمـا األشـخا  الـذين    

لديهم اجتاهـات ضـعيفة فـإن اجتاهـاتهم تـتغري تغـرياا كـبرياا . ولكـن هـذا ال يعـين أن           

د يـؤثر عليهـا، املهـم هـو إعطـاء      االجتاهات القوية ال ميكن تغيريها بل إن التكرار ق

 سبب قوي للتغيري .

تلعـب املعلومـات دوراا هاماـا يف تغـيري     :  (Store of Attitude) زنـة تكميـة املعلومـات املخ   -6

الذين لـديهم كميـة حمـدودة مـن املعلومـات عـن السـلعة أو         نوفاملستهلك ت.اهااالجت

اجتاهـاتهم مـن هـؤالء الـذين لـديهم      عن الشركة املنتجة يكونون أكثر قابلية لتغيري 

 معلومات وفرية .

ويســتطيع املســوقون القيــام بــاحلمالت اإلعالنيــة الــيت تــؤثر علــى تفضــيالت املاركــة    

وإعطاء املستهلكني جرعات كـبرية مـن املعلومـات عـن السـلعة حتـى ميكـن ختطـي         

 املعلومات . قليليالصعوبات اليت يواجهونها من قبل املستهلكني 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 سوق 221 

 سلوك املستهلك اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

- 11 - 

 أساليب تغيري االجتاهات :

وإن كـان مـن    تتسم اجتاهات املستهلكني بصفة عامـة بالثبـات النسـيب يف األجـل القصـري.     

بــأمرين أوهلمــا ويتعلــق تغــيري االجتاهــات  .الصــعب تغــيري االجتــاه فهــو لــيس بــاألمر املســتحيل

 االجتاه .حركة تغيري  وثانيهما تغيري قوة االجتاه 

 

 
من التركيز على منفعة معينة 
 خالل تنشيط المبيعات

 

ولكنـه جمـرد أمـر    ، البعض ملحوظة سلبية على أحد املنتجات يقد يبد تغيري قوة االجتاه :

ورمبــا  ،وقــد يصــر الــبعض اآلخــر علــى اخلــروج مــن القاعــة جملــرد وجــود املنــتج فيهــا  عــابر .

ا املنشـأة  تقـوم بهـ   ختتلف السبل الـيت وبالتالي ، ق باملنتج ومكوناتهيهاجم بشدة كل مايتعل

 هة تلك املواقف من املستهلك .  لتدارك هذا األمر ومواج

 

تغـــيري االجتاهـــات الســـلبية إىل إىل هـــذا التغـــيري طـــرق ميكـــن أن يت االجتـــاه : حركـــةتغـــيري 

تغــيري االجتاهــات اإلجيابيــة حنــو املنتجــات إىل اجتاهــات ســلبية .وقــد    أو اجتاهــات إجيابيــة 

يتطلــب األمــر العمــل يف االجتــاهني يف نفــس الوقــت فمــثاًل : قــد يتطلــب األمــر مــن املســوقني  

لرتويج منتجاتهم أن يقوموا بتغيري اجتاهات املستهلكني حنو منتجاتهم من اجتاهات سـلبية  

ــإنهم  قـــد يســـعون إىل تغـــيري اجتاهـــات املســـتهلكني حنـــو    إىل إجيابيـــة ويف نفـــس الوقـــت فـ

وهذا التغيري ال يتم على مرحلة واحدة بـل   .املنتجات املنافسة من اجتاهات إجيابية إىل سلبية

/ يتطلب ذلك التدرج يف هذا التغيري حيث يـتم علـى مـرحلتني .يـتم يف األوىل حتييـد االجتـاه       

 عاكس .جتاه املويتم يف الثانية تغيري االجتاه يف اال
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 وسائل تغيري حركة وقوة االجتاه :

  تغيري اجتاهات املستهلكني من خالل : تسعى املنشتت إىل

 

ت املسـتهلكني  حبيث حتقق املزيـد مـن اإلشـباع لرغبـا     حتسني املواصفات احلالية للسلعة  -2

ــه      جيابيــة حنوهــا . وتنمــي اجتاهــاتهم اإل  ــام ب ــك مــا ق ــدما حســن   Clearو مثــال ذل عن

مواصفات الشامبو اخلا  مبكافحـة القشـرة و قـام برتويـج ذلـك بطريقـة فاعلـة مـن         

 خالل اإلعالم و رجال البيع داخل اجملمعات التجارية.

 

أكثـر   سـرتاتيجية اإلتعترب هذه  زيادة نسبة االعتقاد يف املاركة واخلصائص األساسية فيها : -1

تغــيري معتقــدات املســتهلك  علــى  املســوقون عنــد املســوقني. ويعمــل  واســتخدامًا شــيوعًا

مثـال  تفضـيل أكثـر للسـلعة . و    اهاته حنو السـلعة وهـذا سـيؤدي إىل   وبالتالي تغيري اجت

 االعتقـاد مـن أجـل ترسـيد و زيـادة      Head and Shoulderذلك احلملة اليت قامت بهـا  

 هو األفضل يف مكافحة القشرة. Head and shoulderبأن شامبو 

التقيـيم  مباشـرة بـدون الرجـوع      حياول املسوقون التأثري يف التقييم العام للماركة :تغيري  -1

قـد تتضـمن تكـوين حالـة مزاجيـة إجيابيـة        سـرتاتيجية اإلخصائص املنتج  . وهـذه   اىل

مــع اســتخدامه للســلعة وذلــك مــن خــالل االرتبــاط باملاركــة .فــإذا      رتبطللمســتهلك تــ

ــه     كــان املســتهلك يتوقــع ارتبــاط اســتعماله    ــه يف اإلشــباع  فإن للســلعة بتحقيــق توقعات

 خصائصها.   تقييم جيد للسلعة دون الرجوع إىل سيكون لديه

: تتضـمن هـذه   تكثيف اجلهود الرتوجيية واإلعالنية إلبـراز أهميـة خصـائص معينـة يف السـلعة       -4

مــن املاركــات   اهلامــة للماركــة والــيت جتعلــها أقــوا  اختيــار اخلاصــية   ســرتاتيجيةاإل

األخــرا املنافســة. ومــن أجــل تغــيري االجتــاه يقــوم املســوقون بإحــدات تغــيري يف األهميــة   

كيفيــــة إدراك علــــى  الــــيت مينحهــــا املســــتهلكون للخصــــائص املختلفــــة واالعتمــــاد 

املســـتهلك للماركـــة لـــذلك فمـــن املتوقـــع زيـــادة أو ختفـــيض أهميـــة اخلصـــائص الـــيت 

يعطـــي أهميـــة خلاصـــية التعامـــل مـــع   نيادســـولـــها املاركـــة. فمـــثال " معجـــون سن حتم

 األسنان احلساسة ." 
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ر متعـة وتشـويقًا للمسـوقني ،    أكث سرتاتيجيةاإلتعترب هذه  إضافة مزايا جديدة للسلعة : -5 

ــث إ إذا  ســرتاتيجيةاإلخلــق منــافع جديــدة للمنتجــات  ، وهــذه      نهــا تتضــمن دومــاً  حي

وجــود زيــادة حقيقيــة يف األربــاح ،  وهــذا بــالطبع يكــون مــن   جنحــت فإنهــا تــؤدي إىل

خالل تقدميها الستعماالت جديـدة للسـلعة احلاليـة مثـل " إعطـاء قـوة ثالثيـة للمبيـد /         

 إضافة خاصية إزالة قشرة الشعر للشامبو .

 

فـإذا وجــد املسـوقون أن هنــاك خاصــية يف    تقليـل أهميــة الصـفات أو اخلصــائص الضــعيفة :   -6

اخلصائص يف السـلع األخـرا املنافسـة فـإن      علها يف مستوا أقل من مستوالعة جتالس

عليهم يف هذه احلالة أن يوضحوا للمستهلكني بأن هـذه اخلاصـية ليسـت ذات أهميـة     

كمــا يعتقــدون .وعلــى ســبيل املثــال : يف حالــة الســلع  املرتفعــة الســعر كــاجملوهرات     

الجتماعيــة والتفــوق والــدخول يكــون الرتويــج هلــا مــن خــالل التأكيــد علــى املكانــة ا 

  سعار اليت تبدو مرتفعة للمستهلك .جملتمع الصفوة . أو تربير األ

 

تيجية اسـرت اسـتخدمت هـذه اإل   إبراز مواصفات السلعة اليت تفوق مواصفات السلع املنافسـة:  -7

من قبـل رجـال البيـع يف متـاجر التجزئـة فعنـدما يطلـب املسـتهلك النصـيحة مـن            قدميًا

ــائع ، ف ــة      البـ ــات معينـ ــة ملاركـ ــائص اإلجيابيـ ــفات أو اخلصـ ــه الصـ ــذكر لـ ــد يـ ــه قـ إنـ

ال يفضـــلها ممـــا يـــؤثر ســـلبًا علـــى   ، واخلصـــائص الســـلبية ملاركـــات أخـــرا يفضـــلها

 اجتاهات املستهلكني حنو املاركات األخرية  .
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 حالة عملية :

 شركة  ريان السماء الزرقاء                                

التسويق اجلديد لشركة الطريان الزرقاء تقرير حبـوت التسـويق والـذي يصـف     تسلم نائب مدير 

لشركة ولقـد روجعـت النتـائج    االختالفات يف سلوك واجتاهات املسافرين الدائمني على طريان ا

ة التسويق يف السنوات التالية هلذه الشـركة.  سرتاتيجيإواليت انعكست على تصميم ة ، الرئيس

 بأنها كانت هامة هي ما يلي :والنتائج اليت نعتقد 

 .) بل يركبون درجة أقل ( ملسافرين ال يركبون الدرجة األوىل% من ا47أن ما يزيد عن  -2

 % قد سافر ست مرات أو أكثر يف خالل العام املاضي .22أن حوالي  -2

% مـــنهم إنـــات . 20% مـــنهم ذكـــور ، 80ســـنة ،  77أن متوســـط أعمـــار املســـافرين يبلـــ   -3

 . سنويًا هجني 6000لكل منهم يبل  ومتوسط دخل األسرة 

ــد املقارنــة أو املفاضــلة بــني شــركات           -7 ــر االعتبــارات أهميــة لــدا املســافرين عن أن أكث

 الطريان هي : 

 % من املسافرين.47الفحص اجليد للطائرة قبل اإلقالع ) األمان ( ، وأشار إىل ذلك  

 املسافرين.% من 42السرعة والعناية بأمتعة وحقائب الركاب وأشار إىل ذلك  

 % من املسافرين .40خربة الشركة املاضية يف جمال الطريان وأشار لذلك  

 % من املسافرين.  68احملافظة على مواعيد الطريان ) اإلقالع واهلبوط ( وأشار لذلك  

 % من املسافرين .60الثقة يف برنامج الرحلة ، وأشار لذلك  

مـن شـركات الطـريان هـي الـيت       دًاجـ  قلـيالً  ًاومعظم االستجابات تقرر أن بعـض أو عـدد   -7

 حتر  على إرضاء املسافرين يف ضوء االعتبارات السابقة .  

% بواســـطة 27% مـــن املســـافرين خيتـــارون شـــركة الطـــريان بأنفســـهم ، و 66ن حـــوالي أ -6

% بواسطة مكاتـب السـفريات  ) أو السماسـرة (. حتـى     22وكالء شركات الطريان ، و

أهميـة يف اختيـار املسـافرين     أيضـاً  نالطـريان هلـ  أن السكرتريات العامالت يف شركات 

 % .  6لشركة طريان معينة وتبل  أهميتهن 

% 27ون بانتظـام جريـدة األهـرام ، و   أ( مـن املسـافرين يقـر    % تقريبـاً 77أقل من النصـف )   -4

 ون جملة صباح اخلري .  أ% يقر22ون جملة آخر ساعة، وأيقر
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معظـــم املســـافرين يبحثـــون عـــن معلومـــات أكثـــر مـــن خـــالل اإلعالنـــات عـــن شـــركات   -8

الطريان، وعـن فوائـد السـفر  وعـن تسـهيالت نقـل أمتعـة السـفر ، وعـن شـحن األمتعـة،            

 واقرتاحات اختيار املقعد ، وجودة الطعام والشراب....اخل  

        

 واملطلوب ما يلي :    

املسـتهلك الـيت كــان يـود نائـب مـدير التســويق أن       مـا املعلومـات األخـرا املتعلقــة بسـلوك     -6

 تكون متوافرة لديه ؟ 

كيــف تكونــت اجتاهــات املســافرين يف شــركة الطــريان ؟ ومــا أهميــة هــذه االجتاهــات  -20

 بالنسبة للشركة ؟ 

 ماذا تفيد هذه النتائج بالنسبة  لربامج التسويق بالشركة ؟  -22

 
 

 
 

 أسئلة 

 

 (  ما اإلدراك ؟ وكيف يكون أول سلم اإلشباع ؟   2) 

     .( حدد مراحل العملية اإلدراكية بالتفصيل ..ووضح مدا اختالفها من مستهلك آلخر  2) 

 .( حدد بالتفصيل  العوامل احملفزة اليت تؤثر على اإلدراك   3) 

ــاً      ل( يــؤثر شــك  7)  ــتم ذلــك معطي بعــض  وهيكــل املنــتج علــى إدراك العميــل .. وضــح كيــف ي

دورهـا يف جـذب   مـا  اإلدراك ؟ ووسائل  تـدعيم عمليـة   األمثلة من املنتجات احمليطة بك ..ما 

 ؟العمالء 

( مـا الــتعلم ؟  ومـا أهــم أنـواع الــتعلم ؟ وكيــف ميكـن للمســوقني االسـتفادة منهــا يف تــرويج       7) 

  ؟منتجاتهم 

ــا االجتاهــات ؟  (  6)  ــيري      ؟ ومــا أهــم خصائصــها  م ــا ؟ وكيــف ميكــن للمنشــتت تغ ومكوناته

  ؟اجتاهات املستهلكني لصاحلهم 
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جمموعة من اخلصائص الـيت جتعـل رجـال التسـويق يعطونهـا أهميـة خاصـة ..         (  لالجتاهات 4) 

   .. املستهلك ىتأثري االجتاهات عل  .. حمددًا بالتفصيلناقش هذه العبارة 

توجد عالقة خاصة  بني اجتاهات املستهلك وسلوكه .. كيـف ميكـن تطبيـق ذلـك علـى      (   8) 

 ؟    اجلمهور ألنواع املياه الغازية اجتاهات

ــى      (   6)  ــؤثر علـ ــالي تـ ــات وبالتـ ــوين االجتاهـ ــادر الـــيت تســـاعد يف تكـ ــن املصـ ــد مـ هنـــاك العديـ

وناقشــها اجتاهاتنــا حنــو مــا حيــيط بنــا مــن ســلع وأشــخا  وأحــدات.. حــدد تلــك املصــادر    

   .بالتفصيل

تتسم اجتاهات املسـتهلكني بصـفة عامـة بالثبـات النسـيب يف األجـل القصـري. وإن كـان         (   20) 

االجتاهــات للتغــيري فهــو لــيس بــاألمر املســتحيل و تتوقــف قابليــة  االجتــاهمــن الصــعب تغــيري 

ــاقش هــذه العوامــل بالتفصــيل موضــحاً    علــى عــدة عوامــل  ــة    .. ن العوامــل الــيت حتــدد قابلي

   ؟ وأساليب تغيري االجتاهات ؟ االجتاهات للتغيري
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 النهائيالنهائي اختاذ القرارات الشرائية للمستهلكاختاذ القرارات الشرائية للمستهلك

  

  الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة
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 منوذج تقويم املتدرب ملستوى أدائه

 يعبأ من قبل املتدرب وذلك بعد التدريب العملي أو أي نشاط يقوم به املتدرب

نفســك وقــدراتك  م، قــوِّ اختــاذ القــرارات الشــرائية للمســتهلك النهــائي بعــد االنتهــاء مــن التــدريب علــى  

(   ) المةــــــ عنصر من العناصـر املـذكورة، وذلـك بوضـع ع    كل الذاتي بعد ويم طة إكمال هذا التقـــبواس

    العالمة يف اخلانة اخلاصة بذلك.أمام مستوا األداء الذي أتقنته، ويف حالة عدم قابلية املهمة للتطبيق ضع 

 اختاذ القرارات الشرائية للمستهلك النهائياسم النشاط التدرييب الذي مت التدرب عليه:  

 العناصـــــر م

 (؟ مستوى األداء )هل أتقنت األداء

غري قابل 

 للتطبيق
 كليًا جزئيًا ال

     معرفة خطوات القرار الشرائي 1

خطــــوة و كيفيــــة التعامــــل معهــــا  معرفــــة أهميــــة كــــل  1

 كمسوق
    

     معرفة أنواع القرارات الشرائية 1

4      

5      

6      

7      

8      

جيب أن تصل النتيجـة جلميـع املفـردات )البنـود( املـذكورة إىل درجـة اإلتقـان الكلـي أو أنهـا غـري قابلـة            

" فيجب إعادة التدرب على هـذا النشـاط مـرة أخـرا     "جزئيًاللتطبيق، ويف حالة وجود مفردة يف القائمة "ال" أو 

 مبساعدة املدرب.
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 الوحدة الثالثة

 اختاذ القرارات الشرائية للمستهلك النهائي
 

           اهلدف العام 

 مير بها القرار الشرائي للمستهلك يتباخلطوات واملراحل ال الطالبتهدف هذه الوحدة إىل إملام 

 النهائي.

 

 األهداف التفصيلية

 توضيح خطوات اختاذ املستهلك للقرار الشرائي 

  بيان أنواع القرارات الشرائية للمستهلك ، وكيفية تعامل املسوقني مع تلك

 القرارات

 

 احملتوى                                                                                                          

 تشتمل هذه الوحدة على ما يلي:
 

 خطوات اختاذ القرار الشرائي 

 أنواع القرارات الشرائية 

  (Extended Problem Solving)   القرار الشرائي املعقد-                   

  (Habitual Decision Making)القرار الشرائي البسيط والروتيين-                   

 

   ساعات 6الوقت املتوقع للتدريب:  
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  اختاذ القرارات الشرائية للمستهلك النهائي

 

سنتناول يف هذه الوحدة بالشرح والتحليل اخلطوات واملراحـل املختلفـة الـيت ميـر بهـا القـرار       

ــلوكه         ــتهلك وسـ ــرائية للمسـ ــرارات الشـ ــواع القـ ــان أنـ ــع بيـ ــائي مـ ــتهلك النهـ ــرائي للمسـ الشـ

املسوقني القيام بها يف مواجهة تلـك  على  ، وتوضيح املهام اليت يتعني وتصرفاته يف كل نوع

 القرارات .

ــدما يقــوم       ــة جيــب أن نوضــح أن املســتهلك عن ــرار الشــراء   ويف البداي ــه  الفعلــيباختــاذ ق فإن

ــا   كـــون املخـــاطرة مـــن يوتـــأت. ولكنهـــا خمـــاطر حمســـوبة  ،طر يتحمـــل العديـــد مـــن املخـ

عرفــة بكــل جزئيــة مــن الســلع  املســتهلك عــادة ال تكــون لديــه اخلــربة الفنيــة الكافيــة أو امل 

أن السلع املعروفة قد ال يكون هلا نفس معدل اإلشـباع ، وهنـاك    كما ومكوناتها ةاملشرتا

املاليــة النامجــة مــن اخلــوف علــى اجلســم والصــحة العامــة ، وكــذلك املخــاطرة      املخــاطرة 

مـن   يـدفع فيهـا مبلغـاً    والـيت مـن أن اختيـاره للسـلع واخلـدمات      يشـرت والنامجة عن ختوف امل

كــان يتوقعهــا مــن قبــل ، وعنــدما يقــرر    الــيتحلجــم املنــافع  املــال ، قــد ال يكــون مســاوياً 

ومسعتـه إذا مـا اختـار     االجتمـاعي ات فإنه قد خيـاطر بوضـعه   املستهلك شراء السلع واخلدم

 سلعة أو خدمة ال تقرها التقاليد واألعراف السائدة .

ميكــن للمســتهلك أن يتبعهــا  الــيتلرجــل البيــع  أن يتعــرف علــى الكيفيــة  الضــروريمــن و  

ميكــن أن تــتم حتــى  الــيتيقــوم بشــراء الســلعة أو اخلدمــة ، ومــا اخلطــوات األساســية  حــني

ــتج ؟      ــى هــذا     يصــل املســتهلك إىل قــراره اخلــا  بشــراء أو اســتخدام املن ــة عل ــرب اإلجاب وتعت

 . تواجه املنشأة اليتالسؤال من أعقد األمور 

 

كما أنه ال ميكن إغفال الدور الكبري الـذي تلعبـه الشـبكة العنكبوتيـة اليـوم و حبلتهـا       

يف التـأثري علـى كـل     اجتماعيـة و شـبكات   اجتمـاعي ختلفة من إعـالم  اجلديدة و أدواتها امل

مرحلة من مراحل القرار الشرائي لدا املستهلك. و سـوف يـتم التطـرق هلـذا الـدور و التغـيري       

 الذي أحدثته يف كيفية إمتام العملية الشرائية خالل هذا الفصل.

 
، ة دائمـاً ال يتحـرك بـنفس الصـور    الشـرائي اإلشـارة إىل أن القـرار    الضـروري  كما أنه مـن   

الـيت حتــدد مســاره ، وحتــدد املـدة الزمنيــة املطلوبــة الختــاذه .    بـل أن هنــاك بعــض احملــددات 

يتخــذ بهــا   الــيتالفرديــة بــني املســتهلكني خيتلــف الوقــت والطريقــة    اخــتالف الفــروق   فمــع
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ثــم طبيعــة  ، ي، حيــث تتفاعــل أربعــة عوامــل أوهلــا طبيعــة املشــرت  الشــرائياملســتهلك قــراره 

ــلعة  ــرتاالسـ ــائص املم  ةاملشـ ــها ، وخصـ ــتج ، وخصائصـ ــائع ، نـ ــف   أو البـ ــة املوقـ ــذا طبيعـ وكـ

   شرح هلذه العوامل . يليودرجة احلاجة . وفيما  الشرائي

 

 اختاذ القرار الشرائي :حتدد مدة  اليتالعوامل 

اختـاذ  يف  مـن األمـور ذات التـأثري    يممـا الشـك فيـه أن طبيعـة املشـرت      : ياملشـرت طبيعة  -2

جملموعـة   وتتبـاين طبـائع املشـرتين وفقـاً    . خلـا  بشـراء سـلعة أو خدمـة معينـة      ا القرار

ــايري املتعلقــــة بالشخصــــية    ــؤثرات الثقافيــــة  ، والبيئــــة االجتماعيــــة  ، مــــن املعــ  ،واملــ

 الـيت مستوا الثقافة ، والطبقة االجتماعيـة   واليت تتمثل يف، اجملتمع  يفواالقتصادية 

ومدا قدرته علـى   ،، وتطلعاته ، ووظيفته ودخلهإليها ، ومعتقداته الشخصية  ينتمي

   . التعلم

ــلعة وخصائصـــها  -2 تـــؤثر خصـــائص الســـلعة بشـــكل مباشـــر علـــى قـــرار    : طبيعـــة السـ

يؤديهـا املنـتج ، ويسـعى املنتجـون إىل      اليتجلودتها وسعرها واخلدمات  ًااملستهلك وفق

تعظــيم االنتفــاع مــن الســلعة بإضــافة مزايــا جديــدة هلــا تتناســب مــع حاجــات ورغبــات      

 املستهلكني .

 وخاصـة برجـال البيـع    كـثري مـن األحيـان    يف ييتأثر املشرت : ةالباع طبيعة وخصائص -3

   . التعريف بالسلع ومواصفاتها ومزاياهاحاالت يف 

املوقـف   يفتـؤثر   الـيت هناك العديد مـن الظـروف    : الشرائيطبيعة وخصائص املوقف  -7

 ، فـى مقـدمتها مـدا ضـغط الوقـت     و  يتصرف البائع واملشرت بالتاليوحتدد  الشرائي

ن ضــغط الوقــت ميكــن أن  إ حيــثاخلدمــة ،  حباجــة املســتهلك للســلعة أو وارتباطــه 

لكافية ويقلـل فـرتة البحـث عـن البـدائل ،      ا ن املعلوماتعغيبة  يفالقرار  اختاذ جيعل

مثـل شـراء هديـة ألحـد األقـارب قبـل        يؤثر على نوعية القرار اخلا  بالشـراء  وبالتالي

 السفر يف اليوم التالي .
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 املستهلك اخطوات القرار الشرائي لد

 : ملستهلكاالشرائي لدى اختاذ القرار  : خطوات أواًل

وتتتـابع هـذه املراحـل    مير املستهلكون مبراحل متتابعة عند شراء أي منتج من املنتجات ،   

 حيث تبدأ مبـرحـلة  : 

اختيـار   –تقيـيم البـدائل املتاحـة     –مجع املعلومـات   –ما قبل الشراء )التعرف على املشكلة 

 البديل األمثل( 

 الشراء  )القيام بعملية الشراء  الفعلي (   ثم مرحلة 

(. وسـوف  مـن املنـتج  الـتخلص  -مرحلة  ما بعد الشراء  )التقيـيم بعـد عمليـة الشـراء     وأخريًا 

   نتناول هذه املراحل بالشرح .

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مراحل القرار الشرائي لدا املستهلك                                

 (8شكل )                                                

 
 
 
 

 : (Problem Recognition)  أو الشعور باحلاجة املشكلةعلى  التعرف  -2

 التقييم بعد عملية الشراء

 باحلاجة  التعرف على املشكلة والشعور

 مجع املعلومات

 تقييم البدائل املتاحة

ء اختيار البديل األمثل
را

ش
ال
ل 

قب
ا 
 م

ت
يا

مل
ع

 

 القيام بعملية الشراء الفعلي 

ء
را

ش
ال

 
ء 

را
ش

ال
د 

بع
ا 
م

 

 التخلص من املنتج
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يتعرف املستهلك على املشكلة إما عند الشعور باحلاجة  أو عند حدوت اخـتالف بـني   

)الـيت حيلـم    ةبـ احلالة املرغووبني  الية( اليت متثل اإلشباع احلالي)احل احلالة الواقعية

إحدا الوسـائل املسـتخدمة بالدرجـة األوىل    هي تعترب السلع واخلدمات و  بتحقيقها ( .

تـؤثر البيئـة احمليطـة    كمـا    .إشباع الرغبات الكامنة لدا املسـتهلكني املـرتقبني   يف

  لبعـث مفهـوم الشـعور باحلاجـة لديـه      يتـؤد  الـيت توضـيح وبيـان الفرصـة    يف  باإلنسان

Recognition of Unsatisfied Needs     رغـم حداثـة مـا     –، كـأن يشـعر اإلنسـان

، فيكــون ذلــك  يأحــدت ممــا يرتــدمــن املالبــس أخــرا  أشــكالبوجــود  - يرتديــه

ــدة . وتســعى اجلهــود      لديــه يفللــدوافع والرغبــات   مبثابــة حمــرك  شــراء مالبــس جدي

ــارة        يفالتســويقية  ــى احلاجــات غــري املشــبعة ، وكــذا إث ــة إىل التعــرف عل هــذه املرحل

خلـق الرغبـة القتنـاء     عد علـى الرغبات الكامنة بتحريك الغرائز واالنفعـاالت مبـا يسـا   

يشــعر بــه املســتهلك مــن  الــذيفقــد يوضــح إعــالن املنشــأة مــدا األمــان   . ســلعة معينــة 

اقتنائــه لوثيقــة تــأمني ، ليشــعر اإلنســان حباجتــه إىل هــذا األمــان املفقــود بعــدم وجــود   

 وثيقة تأمني له وألوالده.

ــتهالك            ــا االسـ ــني مزايـ ــرق بـ ــد الفـ ــة إىل حتديـ ــذه املرحلـ ــع  يف هـ ــال البيـ ــعى رجـ ويسـ

حبـــوت  حتـــاولو .  مـــن جانـــب املســـتهلك احلالـــة املرغوبـــة للمنتجـــات احلاليـــة  وبـــني 

مشاكل املستهلكني عن طريق حتليـل العوامـل الـيت تـؤدي إىل     ديد حتعادة التسويق 

وكلما كانت الفجـوة واضـحة بـني    غوبة .احلالة املرو الوضع احلالي زيادة الفجوة بني

علـى التصـرف    قـدرة  أكثـر   صبح من السـهل معرفتهـا ، وجتعـل املسـتهلك    ي احلالتني 

عند املستهلك ألنها حتدد بشـكل   املرغوبةولكن من املهم لرجال البيع  رصد احلالة 

إىل  املسـتهلك   يـل مي حيـث  ، تقبلية وما يشـبعها مـن سـلع وخـدمات    واضح أحالمه املس

الطبقـة  ، أو  والبيئة االجتماعية احمليطة هوظروف هعلى طموح هاأثرالتأثر بعوامل هلا 

ــة ــه يف    . كــل هــذه األمــور مي  االجتماعي ــري رغبت ــل الشــخص يغ  املنتجــاتكــن أن جتع

أو مجاعـة   مـا ) مثـل نـاد     ةنضم شخص معـني إىل منظمـ  اعلى سبيل املثال لو  . ةاملطلوب

ــي ســـكين   ــى حـ ــل أو حتـ ــمعـــني(  عمـ ــغإفـ ــون الضـ ــة   ا يواجههـــيتط الـ ــل البيئـ ــن قبـ مـ

تتفـق   احلسـي الرتـداء مالبـس مناسـبة     هغـري مـن إدراكـ   تكـن أن  مياالجتماعية حوله 

 أن ختـرج الطالـب يفـرض عليـه متطلبـات جديـدة تتفـق مـع        مـا  مع وضعه اجلديـد ، ك 

 وتظهــر احلاجــة إىل أشــياءاحلالــة املرغوبــة لديــه ،  مكانتــه االجتماعيــة اجلديــدة أي
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مثل البدل األنيقة واألحذية واحلقائب اجللدية الفـاخرة الـيت تعتـرب غـري مناسـبة       معينة

عوامل أخـرا تـؤثر يف احلالـة املرغوبـة     عدة  وهناك  باملرة يف حميط الكلية من قبل .

حتــدت بســبب التقــدم يف العمــر أو حــدوت تغــيري يف احلالــة املاديــة  مثــل الــتغريات الــيت 

ــة أو  القـــرارات ال نإكـــذلك فـــ ، شـــخصلل ســـابقة للشـــخص تـــؤثر يف احلالـــة املطلوبـ

يتكـون لديـه جمموعـة     فإنـه على سبيل املثال لو اشـرتا شـخص مـا منـزاًل     فاملرغوبة ، 

 ســتلزمات العنايــة باحلديقــة وم الســتائر و كاملــة مــن الرغبــات اجلديــدة مثــل األثــات  

 وغريها.

وبني طريقـة   املنتجاتتربط بني  تروجيية نشطة  الت بعمل التسويق ولو ؤمس يقومو

خــدمات تســتخدم مــن قبــل  وأســلع  أن منتجــاتهم مــن تطــورة وحماولــة إظهــارامليــاة احل

حالـــة جديـــدة  وذلـــك خللـــق .وذوي جاذبيـــة ومكانـــة يف اجملتمـــعن يأشـــخا  مشـــهور

 املستهلك . لدا مرغوبة أو مطلوبة

 

 

 :  (Information Search) مجع املعلومات   -1

بالبحث عن املعلومات املتاحـة وحتديـد كافـة البـدائل الـيت       يهتم املرحلةهذه املستهلك يف   

بعـد أن يتعــرف املسـتهلك علــى املشـكلة حبجــم    حتقـق لـه اإلشــباع املتكامـل ، وذلــك    

يف مرحلة البحث عن املعلومات من املصادر الشخصـية مثـل العائلـة    كاف جيعله يبدأ 

املراحل من أهم املراحـل لـدا رجـال البيـع      هذه عترب وت .واألصدقاء وزمالء العمل .. اخل

لـذا فـإن املنشـتت عـادة       ،يبحث عنك العميل ويتعرف على منتجاتكفي هذه املرحلة ف

إىل االلتقـاء بـه مـن خـالل تنظـيم جمموعـة مـن  ـالت الرتويـج الـيت جتعـل            ما تسـارع  

   .البديل األفضل من وجهة نظر املستهلكني منتجاتها متثل دائمًا

ــأ  عنـــدما ال يرضـــيهم كـــم   البحـــث عـــن معلومـــات إضـــافية  إىل املســـتهلكونوقـــد يلجـ

القـرار املناسـب ، وفـى مثـل      الختـاذ ونوعيـة املعلومـات املتاحـة هلـم     املعلومات احلالي ، 

 مـن مصـادر أخـرا    هذه احلـاالت فـإنهم يقومـون ببحـث نشـيط عـن معلومـات إضـافية        

ويـزداد   مثل الراديو والتلفزيـون واجملـالت املتخصصـة واإلعـالن والكتالوجـات .. اخل      

 :عندما يكون املستهلك احتمال حدوت هذا البحث عن املعلومات 

 لديه شعور بأن البدائل املختلفة من األصناف غري مناسبة . 
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 لديه بيانات غري كافية تتعلق باألصناف املعنية . 

ــى معلومــات مــن     ــه       حيصــل عل ــارض مــع خربت األصــدقاء أو مــن مصــادر اإلعــالم تتع

 وجتاربه املاضية ومعلوماته احلالية .

التــيقن مــن علــى وشــك أن يقــرر اختيــار أحــد األصــناف املعنيــة ويــود أن حيصــل علــى   

 توقعاته حول أداء هذا الصنف .  

ــيلة          ــل والوسـ ــتهلك بـ ــوفريه للمسـ ــالزم تـ ــات الـ ــم املعلومـ ــا أن حجـ ــره هنـ ــدر ذكـ ــا  جيـ وممـ

املســتخدمة لعــرض هــذه املعلومــات يتفــاوت حســب الســلعة فكلمــا زادت الدرجــة يف      

مـات دقيقـة حـول    تعقيـد السـلع مـن حيـث خصائصـها ، كلمـا زادت احلاجـة إىل معلو       

ــتج .  وقــد نســتخدم لــذلك وســائل تتــيح اجملــال إليصــال مثــل هــذه       كــل مواصــفة للمن

ذلــك إىل اســتخدام شــبكة    يبــات ، ورجــال البيــع وقــد يتعــدا    املعلومــات مثــل الكت 

 نرتنت للباحثني عن املعلومات .اإل

الــيت تقــع علينــا كمســوقني هــي معرفــة اهلــدف مــن املعلومــة الــيت نريــد تقــدميها      ن املهمــةإ

املسـتهلك عـن وجـود السـلعة      إخبـار للمستهلك ، ففي بعض األحيان قد تكـون جمـرد   

رســالة أكثــر  أخــرا إىلالســلعة ، وقـد حنتــاج يف أحيــان  وبنـاء إدراك لديــة حــول هــذه  

 .وتأثريًا إقناعًا

 

ــل يلجــأ إىل        جتــو ممــا  ــوم أصــبح العمي ــه يف عصــرنا الي ــة أن ــه يف هــذه املرحل در اإلشــارة إلي

ــة  ــتج أو       الشــبكة العنكبوتي ــى كــل املعلومــات الــيت يريــدها عــن أي من للحصــول عل

خدمة. بل إن اإلنرتنت اليوم أصبح يشـكل أحـد املصـادر األوليـة يف مجـع املعلومـات و       

ذلــك لســهولة العمليــة و ســرعتها و قلــة اجلهــد املبــذول يف ذلــك. قــد يــرا الــبعض ذلــك   

مهم بـل إن الشـركات    به و لكنه أمر االهتمامو ال جيب على الشركات  عاديًا أمرًا

كانت خاطئة أو صـحيحة   اليت تهمل ما يقال عنها داخل الشبكة من معلومات سواءا

ىل هــذا العصــر و ستســقط مــع مــرور  إهــي شــركات ال تنتمــي ،بــدون التفاعــل معهــا 

، و الشركات الناجحة تعـي  ابه االستهانةاملعلومة قوة يف يد العميل ال جيب  إن األيام.

 ىل متابعة كل ما يقال عنها و تسعى أيضـاً إتسعى هذه الشركات  ذلك و لذلك دائمًا

 بأول عن منتجاتها و خدماتها.  أواًلىل إمداد العميل باملعلومات إ
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ملــا يــدور  واعيــًا يف اإلنرتنــت صــنعت عمــياًل املعلومــاتكمــا أنــه جيــب اإلشــارة اىل أن وفــرة  

حوله و هذا مما ال شك فيه جيرب الشركات على تدريب رجال البيع لديها وتزويـدهم  

بأفضــل  استفســاراتهباملعلومــات املناســبة للتفاعــل مــع املســتهلك و اإلجابــة عــن مجيــع   

 الطرق.

 

 :  (Evaluation of Alternatives)تقييــم البدائــل املتاحة  -1

ل املعلومــات وبعــد انتهائهــا يلجــأ املســتهلكون إىل تقيــيم البــدائمرحلــة البحــث عــن خــالل    

ن املستهلك يقارن بني املاركات املختلفة اليت يعتقد أنهـا  إيف هذه املرحلة فواملختلفة . 

عنـــد مقارنـــة هـــذه وقـــادرة علـــى حـــل املشـــكلة الـــيت بـــدأ بهـــا عمليـــة اختـــاذ القـــرار.  

و الـيت  واقـف  وامل فكـار  واأل اتعتقـد جمموعـة مـن امل  ن املستهلك يكـون  إاملاركات ف

ن التحـدي احلقيقـي   والواقع فـإ  . هذه املاركاتتوجهه لشراء رغبات معينة  ترتجم إىل

التجاريـة   ماركتـه  ن مييـز تتقارب املزايا بني كـل املاركـات أ  أمام املسوق هنا عندما 

 بأحد الطرق التالية :  عن منافساتها وذلك قد يكون

ستهلك وبالتالي إعادة تصميم السلعة حبيـث حتمـل مزايـا    مراقبة التغيري يف حاجات امل .2

 تشبع هذه احلاجات املتغرية . 

جــذب انتبــاه املســتهلك أكثــر إىل اســم املاركــة ، بــل حماولــة تغــيري االجتاهــات الــيت    .2

كـــات حيملـــها املســـتهلك عـــن ماركـــة معينـــة ، فقـــد يعتقـــد املســـتهلك خطـــأ أن املار

 .األخرا أكثر جودة من ماركتنا

تكون هنالك مزايا جيـدة يف املنـتج لكـن ال يعرفهـا املسـتهلك ، وبالتـالي تكـون        قد  .3

 مهمة املسوق إقناع املستهلك بتلك املزايا غري املوجودة يف املاركات  املنافسة .

 

الـدور الـذي   إغفـال  و احلامسـة بالنسـبة ألي منظمـة     و ال ميكن يف هذه املرحلة اهلامـة جـداً  

هيل عمليـــة عـــرض البـــدائل و تقييمهـــا بكـــل ســـهولة و أصـــبح يلعبـــه اإلنرتنـــت يف تســـ

مــن الشــاي. لــذلك جيــب علــى املنظمــات أن    املســتهلك جــالس يف بيتــه حيتســي كوبــاً  

تكون واعية لكل حتركات منافسيها و تتفاعل معها بسـرعة لتكـون هـي األفضـل     

ن ننســى مــا حصــل يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف    و ال يســعنا أيف نظــر العميــل.  

تــذاكر متخصصــة يف بيــع   إلكرتونيــة مواقــع ايــة األلفيــة الثانيــة عنــدما مت إنشــاء  بد
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و املفاضـلة بينهـا و هـو     لية مقارنة البدائل املتاحة أمامهمالطريان سهلت على العميل ع

ادة النظـر يف  إعـ علـى  جالس يف بيته. كـل ذلـك أجـرب الكـثري مـن شـركات الطـريان        

 .من أجل الفوز بالعميل أسعار التذاكر لديهم

 

 

   : (Selecting Among Alternatives) مرحلة اختيار البديل األمثل  -4     

يزيد إحلاح احلاجـة علـى الشـخص فإنـه يسـعى إىل إشـباع       يف كثري من األحيان عندما       

قـرار  مثلـه مثـل أي   هذا  يف، وقرار الشراء هذه احلاجة ، وإنهاء هذه الرغبة باإلشباع 

آخر باعتباره اختيار بني البدائل املتاحة ، واملفاضلة بني منافعهـا وتكلفتهـا ، ولـذلك    

ــة          ــرارات اجلزئيـ ــن القـ ــة مـ ــاج جمموعـ ــه نتـ ــب، ألنـ ــف اجلوانـ ــد خمتلـ ــرار معقـ ــو قـ فهـ

املتشابكة لشـراء سـلعة معينـة ومـن صـنف معـني ومـن مكـان معـني وفـى وقـت معـني             

ــة. فــإذا    وبســعر معــني مســتخدماً  ــاح لــدا املســتهلك    طريقــة دفــع معين ــ  املت كــان املبل

قمـيص   –بدلة  –يكفيه لشراء قطعة واحدة من املالبس فعليه أن يفاضل بني )حذاء 

إىل البدلــة ، فــإن عليــه أن حيــدد نــوع     احتياجــًا اخل( وإذا توصــل إىل أنــه أكثــر    …

 القماش واللون ، ومكان الشراء ، وموعد الشراء ، وهـل تشـرتا جـاهزة أو تفصـيالً    

. وممــا ال شــك فيــه أن اجلهــود التســويقية متــد    اخل …، وبكــم ميكــن أن يشــرتيها  

حتســن مــن صـــورة هــذا القــرار وجتعـــل     مـــن املعلومــات  املســتهلك مبجموعــة كافيــة    

عن قراره باقتناء سلعة معينة . هذا وخيتلف اختاذ قرار الشراء داخـل   املستهلك راضيًا

قــة االجتماعيــة ، ومكــان وجــود األســرة للطب األســرة الواحــدة ، وخيتلــف أيضــًا وفقــًا

 وحجمها .

 (من قرار الشراء جزء رئيس)اختيار املتجر   -

مكـان الشـراء    يفللتأكد من أن املسـتهلك   اجلهودبعض  بذل ينبغييتم الشراء  لكي      

ــم ، وفــى   املناســب يف ــار املتجــر أهــم هــذه    هــذا اخلصــو  يكــون   الوقــت املالئ اختي

 ألنحد ذاته يتطلب عمليـة اختـاذ قـرار ،     يفوفى احلقيقة فإن اختيار املتجر  . األشياء

 مـن بدلة أو فستان قد يكون أكثـر أهميـة    ثوب أو  حالة شراء يفقرار اختيار املتجر 

الــيت قــد يتخــذ قــرار شــرائها   لبقالــةمثــل مــواد ا ،شــراء الســلع االســتهالكية امليســرة 

 نفـس الوقـت   يف  حتـدت  القـرار والشـراء غالبـاً    يتأن عملـي كمـا   . املتجـر  داخـل  أحيانًا
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أحــد حمــالت السـوبر ماركــت قـد يتــذكر احلاجــة إىل   يف  فاملسـتهلك حينمــا يكـون  

ومـن األرجـح أن ال     مبجـرد أن يلمـح ذلـك علـى األرفـف      أو كرتون بيبسي  بقول معلبة

لوصـــناف ، حيـــث يقـــوم مبعاينـــة صـــنفني أو ثالثـــة أصـــناف  يوالء قـــويكـــون لديـــه 

ال يكـون  قـد  ثـم يتخـذ القـرار، واإلعالنـات      منهـا   واسم كل صنف هاأسعار ومعرفة

 أن عملية اختاذ القرار تتم بالكامل داخل املتجر .كما هلا إال قدر ضئيل من التأثري 

 

 

 

 :  (Buying)مرحلة القيام بالشراء الفعلي  -5

مبجـرد   ألنـه اختاذ القرار من جانـب املسـتهلك   حالة  يفأسهل جزء وأيسره  تعترب هذه املرحلة

رتـب  يوصـل إليهـا و   الـيت بتحديـد اخليـارات   فإنـه يقـوم   قرر شراء أحد األصناف ، يأن 

 ع قيمـة السـلعة أو اخلدمـة املشـرتاة    دفـ إال  ال يـتعني عليـه  فإنه وبالتالي ،الالزم التمويل 

علـى جانـب كـبري مـن األهميـة      يصـبح   الفعلـي  الشـراء  قرار وبالطبع فإن ، واستالمها

علـى درجـة أكـرب مـن     أيضـًا  نه ميثـل إيـرادًا ، ولكنـه    إحيث التسويق  ملديريالنسبية 

ســرتاتيجيات التســويق املســتقبلية حــول مــا إبإعــداد األهميــة مــن وجهــة النظــر املتعلقــة 

 :يلي

 للشراء ؟املستهلكني  دفعت اليتاملؤثرات  نوعية 

 بعد الشراء ؟ اوالرضوهل سوف يتحقق لديهم اإلشباع  

 

و عمليــة الشــراء الفعلــي تعتــرب مــن أكثــر املراحــل أهميــة ألنهــا تعتمــد يف املقــام األول علــى     

 عاملني رئيسني يف إجناحها و هما رجل البيع املؤهل و املوقع اإللكرتوني املتميز.

 

الشــرائية رجــل البيــع املؤهــل:  وجــود العميــل يف املتجــر لشــراء املنــتج ال يعــين أن العمليــة   -

، فقــد يغــري العميــل قــراره الشــرائي بســبب تصــرف مل يعجبــه قــام بــه رجــل بيــع  انتهــت

يف تأهيــل رجــال البيــع و إعــدادهم و تــدريبهم  االهتمــامداخــل املتجــر. لــذلك ال بــد مــن 

 متام البيع.  العملية الشرائية إلعلى كيفية التعامل مع العميل و إغالق 
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البيـع مـن خـالل اإلنرتنـت      كانـت الشـركة تقـوم بعمليـة    املوقع اإللكرتوني املتميـز: إن   -

و مجيـل   االسـتخدام بتصميم موقعها اإللكرتوني لتجعلـه سـهل    االهتماما هيفيجب عل

ألسـئلة   االسـتجابة الشكل. كما أنه جيب أن يكـون لـديها آليـة متميـزة و سـريعة يف      

 ه.  االعميل و شكاو

 Post Purchase-Evaluation)ن السـلعة   و الـتخلص مـ   مرحلة التقيـيم بعـد عمليـة الشـراء      -6

and Disposal) :     

          

لـة مـا بعـد الشـراء يف عمليـة      ن املستهلك ينتقل إىل مرحإبعد شراء أي سلعة أو خدمة ف

 وفيهــا أيضــًا الســلعة املكونــات األساســية هلــذه املرحلــة اســتخدام  ومــن .القــرار اختــاذ

حيـث تتكـون لديـه حالـة      جتـاه املنـتج بعـد الشـراء     ًافكرة أو موقفـ  يكون املستهلك 

بعـد   من الرضا أو عدم الرضا نتيجة مقارنـة املسـتهلك بـني مـا يتوقعـه ومـا جيـده فعـالً        

عمليـــة ختلـــص  الشـــراء أي بـــني األداء الفعلـــي  واألداء املتوقـــع للســـلعة وهنـــاك أيضـــاً  

  تي :  حلة يف اآلعمال يف هذه املردور منشتت األيتمثل  و .املستهلكني من السلعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيفية اسـتخدام املسـتهلكني للسـلعة يسـاعد املنشـتت علـى تطـوير السـلع         على  التعرف .2

 وجعلها أكثر قدرة على تلبية حاجات املستهلكني ورغباتهم .  
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إن معرفــة كيفيــة ختلــص املســتهلك مــن الســلعة ســواء كــان ذلــك بإتالفهــا أو رميهــا أو      .2

ــؤثر   ــا يـ ــا أو بيعهـ ــرك تأجريهـ ــار الشـ ــى اختيـ ــميم    ةعلـ ــل يف تصـ ــلوب األمثـ ــة لوسـ املنتجـ

 منتجاتها وحتديد شكل وحجم عبواتها ونوعيتها .

قياس رضا املستهلكني ألن شعور املستهلك باالستياء وعدم الرضا له عواقب سيئة مثـل    .3

 عدم إعادة الشراء للماركة أو السلعة .

ــارب      - ــأثري ســلبياً   نقــل كلمــة ســيئة عــن الشــركة إىل األصــدقاء أو األق ــالي الت يف  وبالت

و غريهـا مـن وسـائل التواصـل      االجتماعيـة و بوجـود الشـبكات    املستهلكني املـرتقبني . 

ــى التعــبري عــن رأيــه بكــل ســهولة و ســرعة لــيس      اإللكرتونــي أصــبح العميــل قــادراً   عل

 ه و أقربائه فقط بل للعامل بأسره.ئألصدقا

 ملنافسني .قد يتسبب عدم الرضا إىل حتول املستهلك إىل ا -

مــن الشــركة أو الشــكوا للجهــات املعنيــة يف الدولــة ، وهنــا     ًاطلــب املســتهلك تعويضــ  -

 يتعني على املنشتت إجراء ما يلي : 

    املسـتهلك مـن خـالل رفـع األداء الفعلـي للسـلعة مبـا         حتقيق أعلى درجـات الرضـا لـدا

يفوق توقعات املستهلك ، كأن نقدم كفالة صيانة ملدة عـامني مـع قطـع الغيـار ، أو     

قد يكون هنالـك إضـافات علـى السـيارة مل يكـن املسـتهلك يتوقعهـا ، أو قـد نقـدم          

 . لرفع األداء الفعلي يف املطعم إىل جانب الطبق الرئيسجمانية  أطباقًا

       جيب على املسوق عدم املبالغة يف مواصفات السـلعة خـالل رسـائله اإلعالنيـة املوجهـة

ــالي قــد يشــجع    للمســتهلك ألنــه بــذلك ) أي باملبالغــة ( يــبين ختــيالً    يفــوق األداء وبالت

 العميل على الشراء ألول مرة ولكنه سيخسر هذا العميل .  

         توجيه رسائل إعالنية تعزز القرار الـذي اختـذه املسـتهلك وطمأنتـه مـن خـالل املتابعـة

تفـوق خصـائص   من موظفي البيـع بـأن مواصـفات وخصـائص املاركـة الـيت اشـرتاها        

 . ومواصفات املاركات األخرا

 

 

 : أنواع القرارات الشرائية : ثانيًا

خيتلف باختالف السلعة املـراد   " إن أسلوب اختاذ املستهلك لقراراته الشرائية " منط شرائه 

 شراؤها وميكن هنا أن منيز بني نوعني من القرارات الشرائية :
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  :  (Extended Problem Solving)أ( القرار الشرائي املعقد

( حباجـة جلمـع معلومـات كـثرية عـن السـلعة ، ولديـه         عندما يكون املستهلك ) مهتمًا      

افع الـــيت تعكســها املزايـــا  مــن حيـــث املنــ   ف املاركـــات التجاريــة املتنافســـة. إدراك بــاختال 

نـه    هـذا الـنمط مـن الشـراء هـو أ     ن الغالب على إيلية ، أو اإلضافات يف كل ماركة فالتفض

 وب وخصائص كل ماركة.  أي يقوم على مقارنة منطقية لعي عاطفي) عقلي ( أكثر من 

 

 

 :  خطوات الشراء

تطــوير أفكــار حــول خمتلــف املاركــات مــن خــالل اإلعالنــات والوســائل املطبوعــة ،      -2

 وأخذ رأي احمليطني .

 على ذلك يبين شعوره بتفضيل ماركة معينة. بناءا -2

يتخذ قرار الشراء بعد فحص دقيق لكل املعلومات حـول خصـائص وصـفات املاركـة      -3

   -وهذه احلالة تنطبق على املنتجات ذات اخلصائص التالية :

 ( أسعارها مرتفعة.2

 ( مرات الشراء قليلة جدا .2

 ( ذات خطورة مادية عالية عند اختاذ قرار الشراء .3

 .ارنتها بوضوح مع مواصفات سلع أخراميكن مق( السلع الصناعية ، أو السلع اليت 7

 مثال :

املزايــا املتــوفرة يف  فشخصــي فإنــه قــد ال يعــر  حاســبعنــدما يقــرر املســتهلك شــراء جهــاز   

ن هنـاك اخـتالف بـني املاركـات التجاريـة      فإنه حباجة جلمع املعلومات حيـث إ  اجلهاز لذلك

 اليت حتملها األجهزة .

 

 عندما يكون القرار الشرائي للمستهلك معقد :املسوق أن يفعل على  ماذا جيب

جيب على املسوق فهم الطريقة اليت جيمـع فيهـا املسـتهلك املعلومـات ويقيمهـا ومـن ثـم         -2

نقوم بتطوير خطة يتم من خالهلا تعريـف املسـتهلك اصـائص السـلعة ، وأهميـة هـذه       

 .  عالية للسلعةلتجارية باخلصائص الاخلصائص ، وجذب االنتباه إىل ارتباط املاركة ا



 
 سوق 221 

 سلوك املستهلك اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

- 77 - 

ــة ، ويســتخدم وســيلة اتصــال         -2 ــه التجاري ــز خصــائص عالمت ــى املســوق أن ميي جيــب عل

 مطبوعة " مثل النشرات " لوصف فوائد ماركته التجارية بدقة .  

حفز مندوبي البيـع علـى زيـادة معلومـاتهم  للتـأثري علـى قـرار املسـتهلك يف اختيـار           .2

 املاركة من بني املاركات املنافسة .  

د موقع للشركة حيتوي على معلومات تفصيلية عن منتجها ميكـن تصـفحه   وجو .2

 بكل سهولة.

 

 

 

 :  (Habitual Decision Making)  ب( القرار الشرائي الروتيين

عـن األخـرا والبـدائل     هنا ال يوجد حبث كبري عن معلومات وال توجد ماركة متميزة جدًا

 ما تكون متجانسة .     غالبًا

للبحـــث الكـــبري عـــن  ًان املســـتهلك ال جيـــد مـــربرإعــــند شـــراء مـــادة امللـــح فـــ مثـــال  :

فــرق كــبري بــني الشــركات املنتجــة هلــذه املــادة ولــذلك جنــده   داملعلومــات كمــا أنــه ال يوجــ

 يذهب إىل السوبر ماركت ويأخذ أي ماركة موجودة .

 صفات السلعة :

 رخيصة ومتجانسة .   -2

 يتم شراؤها بشكل متكرر . -2

ن املسـتهلك ال يبحـث عـن املعلومـات بشـكل كثيـف ، وال       إيف مثل هذا النمط الشـرائي فـ   

ن املسـتهلك حيصـل علـى املعلومـات مـن      يم خلصائص كـل ماركـة جتاريـة ، بـل إ    يوجد تقي

 بتقييم اختياره .   اإلعالنات التلفزيونية ، والوسائل املطبوعة . وبعد الشراء قد ال يقوم أيضًا

 

 ؟  ًااملسوق أن يفعل عند ما يكون القرار الشرائي للمستهلك روتينيماذا جيب على 

 

ن أفضل طريقـة هـي اسـتخدام األسـعار والعـروض وتـرويج املبيعـات        إ( يف مثل هذه السلع ف2

 الشراء .على  حلفز املستهلك

 ( الرتكيز على اإلعالنات التلفزيونية أكثر من الوسائل املطبوعة .  2
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 -بشرائها وذلك من خالل الوسائل التالية :( جعل املستهلك معين 3

 ربط املاركة التجارية بأمور تهم املستهلك . -أ

ــال : ــط     مثـ ــا علـــى ربـ ــنان يف إعالناتهـ ــة ملعـــاجني األسـ ــز الشـــركات املنتجـ تركـ

 املاركة أو السلعة بأمر يهم املستهلك وهو منع التسوس ، والتهابات األسنان .  

 وظروف معينة .  ربط املاركة أو السلعة حباالت  -ب

تركز بعـض شـركات الشـاي علـى ربـط ماركتهـا بـبعض احلـاالت مثـل           مثال :

 التلفزيونية . لسات العائلية من خالل اإلعالناتالضيافة واجل

جبان من خـالل إعالناتهـا علـى الـربط بـني      تركز بعض شركات األ مثال آخر :

 ب األوالد إىلتنـــاول اجلبنـــة أو ذهـــا ماركاتهـــا التجاريـــة ، وفـــرتة الصـــباح حـــني  

 املدرسة .

( ربــط املاركــة أو الســلعة مــع بعــض املشــاعر القويــة لــدا املســتهلك حلمايــة صــورته أمــام   7

 الناس .  

تركز دعايات الصابون ، أو مبيض األسنان على املظهر اخلارجي للفرد  مثال  :

 أمام اآلخرين .

   ( إضافة بعض الصفات اليت متيز هذه السلعة عن السلع األخرا .  7

 إنتاج مبيد حشرات وله رائحة عطرة .   مثال :
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 أسئلة

 

  .شــراء دجاجــة أو شــراء ثالجــة عنــدبــني خطــوات قــرار الشــراء لــدا املســتهلك ال فــرق  -2

   .يف كل حالة املستهلك اخطوات القرار الشرائي لد ناقش هذه العبارة بالتفصيل حمددًا

 ما هي تلك املؤثرات ؟ .تتعدد املؤثرات اليت تدفع املستهلكني للشراء  -2

ن املسـتهلك ينتقـل إىل مرحلـة مـا بعـد الشـراء . والـيت        إبعد شراء أي سـلعة أو خدمـة فـ     -3

 يتم فيها استخدام املنتج وتكوين فكرة أو موقف جتاه املنتج ، ناقش هـذه العبـارة حمـدداً   

 .ودور املنشتت يف مواجهة تلك املواقف  تأثري ذلك على مواقف العميل الشرائية

 ما دور املسوقني يف املراحل املختلفة الختاذ املستهلك لقراراته الشرائية ؟ -7

ــة اختــاذ املســتهلك للقــرار املعقــد والقــرا      .2 ــروتيين، دعــم  مــا دور املســوقني يف حال ر ال

 .  إجابتك باألمثلة

ــه       .2 ــتهلك لقراراتـ ــاذ املسـ ــة الختـ ــل املختلفـ ــت يف املراحـ ــه اإلنرتنـ ــذي يلعبـ ــدور الـ ــا الـ مـ

 الشرائية ؟
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    سلوك مشرتي املنشتت والعوامل املؤثرة فيهسلوك مشرتي املنشتت والعوامل املؤثرة فيه

  الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
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 منوذج تقويم املتدرب ملستوى أدائه

 يعبأ من قبل املتدرب وذلك بعد التدريب العملي أو أي نشاط يقوم به املتدرب

نفســك وقــدراتك  م، قــوِّ العوامــل املــؤثرة فيــهســلوك مشــرتي املنشــتت و بعــد االنتهــاء مــن التــدريب علــى 

(   ) المةــــــ عنصر من العناصـر املـذكورة، وذلـك بوضـع ع    كل الذاتي بعد ويم طة إكمال هذا التقـــبواس

    أمام مستوا األداء الذي أتقنته، ويف حالة عدم قابلية املهمة للتطبيق ضع العالمة يف اخلانة اخلاصة بذلك.

 سلوك مشرتي املنشتت و العوامل املؤثرة فيه اسم النشاط التدرييب الذي مت التدرب عليه: 

 العناصـــــر م

 (؟ مستوى األداء )هل أتقنت األداء

غري قابل 

 للتطبيق
 كليًا جزئيًا ال

     من هو مشرتي املنشتت 1

     ما خصائص سوق مشرتي املنشتت 2

     و املستهلك النهائيالفرق بني مشرتي املنشتت  3

     العوامل املؤثرة يف سلوك مشرتي املنشتت 4

5      

6      

7      

8      

جيب أن تصل النتيجـة جلميـع املفـردات )البنـود( املـذكورة إىل درجـة اإلتقـان الكلـي أو أنهـا غـري قابلـة            

إعادة التدرب على هـذا النشـاط مـرة أخـرا     " فيجب للتطبيق، ويف حالة وجود مفردة يف القائمة "ال" أو "جزئيًا

 مبساعدة املدرب.
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 الوحدة الرابعة

 املنشآت والعوامل املؤثرة فيه سلوك مشرتي
 

           اهلدف العام 

املنشتت والتعرف على العوامل املؤثرة يف  سلوك مشرتيتهدف هذه الوحدة إىل إملام املتدرب ب

 هذا السلوك.

 

 األهداف التفصيلية

 املنشتت سلوك مشرتيبيان املقصود ب 

  املنشتت وأوجه اختالفها عن سوق املستهلك  مشرتيتوضيح خصائص سوق

 النهائي

  املنشتت سلوك مشرتيالتعرف على العوامل املؤثرة على 

 

           احملتوى                                                                                                

 تشتمل هذه الوحدة على ما يلي:
 

  املنشتت  سلوك مشرتيتعريف 

 من هم مشرتو املنشتت 

 ماذا تشرتي املنشتت 

 املنشتت خصائص سوق مشرتي 

  املنشتت سلوك مشرتيالعوامل املؤثرة على 

 

 ساعات 6الوقت املتوقع للتدريب:  
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 :سلوك مشرتي املنشآت والعوامل املؤثرة فيه 
 

تناولنا يف األجـزاء السـابقة العوامـل البيئيـة والنفسـية املـؤثرة علـى سـلوك املسـتهلك          سبق أن 

. القرار الشرائي للمستهلك النهـائي يف الوحدة الثالثة املراحل املختلفة اليت مير بها  اووضحن

األســئلة  لشــرائية ملشــرتي املنشــتت وجنيــب عــن  ولــذلك ســنتابع يف هــذه الوحــدة القــرارات ا  

قصود بسلوك مشرتي املنشتت ومن هم هؤالء املشرتون ؟ وما خصائصـهم وأوجـه   املتعلقة بامل

نتعرف على العوامل املؤثرة على سـلوكهم الشـرائي    اختالفهم عن املستهلك النهائي وأخريًا

:- 

  

 تعريف سلوك مشرتي املنشآت : -2

املنشـتت عنـد حتديـد     أو القـرارات الـيت يتخـذها مشـرتو    الـيت ميارسـها    األنشـطة فة اهي ك

التقيـيم للسـلع واخلـدمات     احلاجة أو عند البحث أو املفاضلة بني املـوردين أو االسـتخدام أو  

 بغرض حتقيق األهداف املتبادلة بني املنشأة وعمالئها .   املشرتاة

رغم أننا ال نعترب أن مشرتي املنشتت من طبقة املستهلكني . فـإن أعمـاهلم تـرتبط بشـكل     و

املستهلكني وحاجاتهم ومطالبهم . لذا فـإن نـبض املسـتهلك حيـدد بشـكل       مباشر حبركة

 تام حركة البيع والشراء بني املنشتت .

 

 :  "Organizational Buyers" مشرتو املنشآتمن هم  -1

 –لـيس بهـدف االسـتهالك     –هم املنشتت واألفراد الذين يقومون بشـراء السـلع واخلـدمات     

 :ميكن إمجاهلا فيما يلي من األهداف من أجل جمموعةولكن 

عة واملـواد  ع تامة الصنع أو السلع نصف املصـن ، مثل شراء السل اإنتاج سلع وخدمات أخر* 

ــاج ســلع وخــدمات أخــرا وشــراء اآلالت واملعــدات ملســاعدتها يف        اخلــام الســتخدامها يف إنت

آالت إلمتــام عمليــة شــركة املراعــي بشــراء معــدات و قيــام  مثــال ذلــك،  .اإلنتاجيــةالعمليــة 

 شاحنات لتوزيع منتجاتها. إنتاج احلليب و أيضًا

إعادة البيع  إما للمنشتت أو للمستهلك النهائي ، ويشمل ذلك كافة الوسطاء يف السـوق  * 

تاجر جتزئة ... اخل ( فمحال السوبر ماركـت تشـرتي جمموعـات مـن الـورق       –) تاجر مجلة 

 نها تشرتي السلع ذاتها لتعيد بيعها للعمالء . أ ياس لتغليف السلع للعمالء ، كماواألك
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قضــاء أعمــال األجهــزة احلكوميــة واملنشــتت الــيت ال تهــدف للــربح  والــيت تقــوم بأعبــاء      * 

ــة تســتخدم فيهــا جمموعــة مــن الســلع واخلــدمات ، حيــث تســتخدم شــركات األمــن          معين

رة ، كـل ذلـك   والصيانة والنظافة وشركات املقاوالت واحلرفيني وشركات النقـل والتجـا  

لتســهيل أداء تقــديم اخلــدمات الالزمــة للمــواطنني ويطلــق علــى تلــك األنشــطة التســوق بــني      

    Business to Business Marketing مؤسسات األعمال

 

 ماذا تشرتي املنشآت :   -1

ميكن تصنيف السلع الصناعية اليت تشرتيها عادة منشـتت األعمـال الصـناعية أو التجاريـة     

  :ما يلي  للربح إىل فاألجهزة احلكومية واملنشتت اليت ال تهد أو اخلدمية أو

 املباني والرتكيبات أو املعدات واآلالت الصغرية والكبرية ومستلزمات التشغيل . *

املــواد اخلــام واألجــزاء غــري تامــة الصــنع والســلع تامــة الصــنع مثــل )إطــارات الســيارات ،     *

 املنتج النهائي . سجالت ( واليت ميكن أن تدخل يف تكوينوامل

 الوقود ... اخل (والطاقة ) الكهرباء ،  *

التـــدريب ، والتمويـــل ، والنظافـــة ، والصـــيانة ، واخلـــدمات الصـــناعية مثـــل ) األمـــن ،  *

 االستشارات القانونية ... اخل (   و

  

 خصائص سوق مشرتي املنشآت :   -4

ن ســلع إتلــف طبيعــة التعامــل يف ســوق مشــرتي املنشــتت عــن ســوق املســتهلك النهــائي إذ       خت

جل االسـتخدامات الفرديـة أو اسـتعماالت القطـاع العـائلي      املستهلك النهائي تنتج وتوزع من أ

إلشــباع احلاجــات الشخصــية اليوميــة . وبــذلك فــإن إطــار ســوق الســلع االســتهالكية واســع   

تأثريًا أكيدًا علـى املـزيج التسـويقي املسـتخدم ، حيـث تتعـدد        ومتعدد األماكن ويؤثر ذلك

للطبقات االجتماعيـة ومسـتويات الـدخول ، أمـا منتجـو السـلع        املتاجر وتتنوع ، وتتميز وفقًا

حــل   املنــتج إىل يســعى أخــرا مــن املشــاكل ، حيــث     ًاالصــناعية فــإن املنــتج يواجــه أنواعــ    

مـن احتياجـات متباينـة. وقـد أظهـر ذلـك الطبيعـة        واملناجم واملزارع مبا هلا  مشاكل املصانع 

 :والذي يتميز مبا يلي ،اخلاصة املتميزة لسوق املشرتي الصناعي

أن طلب املنشأة ليس طلبًا مستقاًل بذاته ،  مبعنى  Derived Demand  ( الطلب املشتق1

مــد علــى طلــب ولكنــه يتبــع طلــب املســتهلك علــى الســلع واخلــدمات ، فمنــتج األخشــاب يعت  
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، بدورها على طلب املـوزعني لوثـات   ومصانع األثات اخلشيب تعتمدمصانع األثات اخلشيب 

   . طلب املستهلك األخريعلى  ولكن األخري يعتمد بالدرجة األوىل

، إذ تصـل سـلع االسـتهالك    ( حيتوي سوق املشرتي الصناعي على عدد أقل من املشـرتين  2

اآلالت إىل عـدد حمـدود مـن املشـرتين ، ويـؤدي ذلـك       بينمـا تبـاع   ،  إىل املاليني مـن املشـرتين  

مـا تكـون كـبرية يف سـوق املشـرتي       بالطبع إىل التـأثري يف حجـم صـفقة الشـراء الـيت غالبـاً      

 الصناعي  .

( قرار شراء سلع االستهالك يتم بواسطة املستهلك ذاتـه أو أفـراد أسـرته وباشـرتاك أقـل      3

أمــا الســلع اإلنتاجيــة فيخضــع قراراهــا      ،عــدد ممكــن مــن األفــراد يف القــرار الشــرائي    

الشرائي جملموعة من املعايري املعقدة . إذ تشرتك جوانب عديدة يف اختاذ القـرار الشـرائي ،   

فعلى سبيل املثـال لـو   وانتهاء بإدارة املشرتيات واملخازن .  دءًا من مهندسي التصميم واإلنتاجب

مشـاركة و موافقـة   فـذلك يتطلـب   أرادت إحدا اجلامعات احمللية شراء أجهزة حاسـب آلـي   

ــن اإلدارات   ــة مـ ــاذجمموعـ ــة، إدارة    الختـ ــرتيات، اإلدارة املاليـ ــل إدارة املشـ ــذا مثـ ــرار كهـ قـ

 املعنية. األخرا احلاسب اآللي، و اإلدارات

، وبغض النظر عن مصدرها  ( يشرتي املستهلك النهائي الكثري من السلع دون والء معني7

) وبـالطبع هنــاك بعــض السـلع الــيت قــد  يعـرف املســتهلك مصــدرها بشـكل واضــح ( وذلــك     

مثل اخلضروات والفواكه واجلنب وبعض مـواد البقالـة ، وميكـن شـراؤها مـن أي مصـدر       

ىل اختيـار  إ مقدمًا ة . أما مشرتي املنشتت فإنه يسعىومن أي تاجر جتزئة دون فروق جوهري

خلدمات ما بعد البيـع والصـيانة ، واسـتمرار     التوريد املناسب الذي يوفر له اطمئنانًامصدر 

التوريــد حيــث الكميــة كــبرية ، واملخــاطر أكــرب . ومعظــم هــذه الســلع كــاآلالت معقــدة    

الرتكيــب وحتتــاج إىل خــدمات الرتكيــب والضــمان والصــيانة واإلصــالح . وبالتــالي فــإن         

كثر تعقيدًا وحتتاج إىل عقود وحمادثات طويلـة مضـنية   شروط التعامل مع مصدر التوريد أ

قــد تــؤدي يف النهايــة إىل تعزيــز العالقــة والــوالء بــني املشــرتي الصــناعي ومصــدر التوريــد           

 املناسب .

ــا ســلفاً  7 ــرار الشــرائي       ( وكمــا ذكرن ــب دورًا كــبريًا يف الق ــة تلع ــدوافع العاطفي ــإن ال ف

، بينمـا السـلع اإلنتاجيـة ختضـع بشـكل كـبري للـرأي         للكثري من املنتجات االستهالكية

 اجلماعي والدوافع العقلية
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ــة  ــت وال    Rational Processاملنطقيـ ــد والوقـ ــة والعائـ ــايري التكلفـ ــتنادًا إىل معـ ــوفري اسـ تـ

ة .. إخل . وحجـم املبيعـات املسـتقبلي    واملخاطرة والعمر اإلنتـاجي والطاقـة اإلنتاجيـة واملخزنيـة    

لبيعي مـع رجـال الصـناعة ومشـرتي املنظمـات حيـدد سـابقة األعمـال         ث اوبالتالي فإن احلدي

وما ميكـن أن   املواصفات الفنية للسلع واخلدمات ،على  واخلربات بشكل واضح ويركز

يوفر استخدام السلع من خفض للتكاليف ومرونة يف التشغيل . هذا ما تركـز عليـه أيضـًا    

 أحبات التطوير يف الشركات املنتجة .  

،  طبيعــة الســلع االســتهالكية إىل أن الصــلة املباشــرة باملســتهلك صــعبة التحقــق    ( أدت 6

معظم سـلع املشـرتي الصـناعي جيـب أن يكـون هنـاك اتصـال مباشـر بـني البـائع            يف ولكن

ة وقلــــة عــــدد إىل خصوصــــية الســــلع الصــــناعي ين . ويرجــــع ذلــــك بالدرجــــة األوىلواملشــــرت

ومـا يتبـع البيـع مـن خـدمات خاصـة كالصـيانة        ، واحلاجة إىل الشرح والتحليـل ،  املتعاملني

ــًا قصــريًا         ــة تســلك يف الغالــب طريق ــع الســلع اإلنتاجي ــالي فــإن منافــذ توزي والضــمان ، وبالت

خاصـة بالنسـبة لـ الت واملـواد اخلـام ، وقطـع الغيـار . وبـذلك تقـل مشـاكل التوزيـع للسـلع             

املـوزع مثلمـا حيـدت     بنفـوذ  ذ اليقع املنـتج حتـت سـيطرة مـا يسـمى     الصناعية بشكل كبري إ

يف السلع االستهالكية اليت يبذل جهودًا مضنية يف توجيههـا يف السـوق لرحلتهـا للمسـتهلك     

 النهائي .

ن حيـث إ   Inelastic Demand ( الطلـب علـى السـلع واخلـدمات الصـناعية قليـل املرونـة       4

واملوديالت ، معظم هذه السلع واخلدمات ذات تكلفة موزعة بني عدد كبري من األصناف 

إذا ارتفـع سـعر أي منهـا أو ا فـض فإنـه ال يـؤثر        جزءًا 22000فالسيارة تتكون من حوالي 

للغاية مـن   يسريًا ن هذا اجلزء ال ميثل يف تكلفته إال جزءًاأثريًا مباشرًا على سعر البيع، ألت

ذا مـا  تكلفة السيارة اإلمجالية ، كـذلك فـإن ارتفـاع أسـعار تكلفـة املعـدات املسـتخدمة إ       

للغاية ، وهذا عكـس   وزع على عدد الوحدات املنتجة فإن تأثريه على السعر يكون ضعيفًا

 السلع االستهالكية اليت تتأثر بالطلب بشكل مباشر .  
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أي أن مســاحة   ( ســوق مشــرتي املنشــتت مركــزة بينمــا ســوق املســتهلك النهــائي مشــتتة   8

يـارات املتاحـة للمسـتهلك النهـائي، كمـا      االختيار املتاحة للمشرتي يف املنشتت أقـل مـن اخل  

 أن حاجة مشرتي املنشتت للمعلومات عن مواصـفات وطبيعـة السـلعة املشـرتاة كـبرية نسـبياً      

مقارنة باملستهلك النهائي الذي يهمه منـافع السـلعة أكثـر ممـا تهمـه مواصـفاتها واملالحـظ        

ة بينمـا أي خطـأ يف    أيضا أن خطأ املستهلك يف شراء سلعة ال تناسبه ليسـت مشـكلة كـبري   

تكلفة الشـراء أو مواصـفاته مـن جانـب مشـرتي املنشـتت قـد يكلـف املنشـأة الكـثري وقـد            

ول عــن الشــراء وظيفتــه . وبالتــالي فــإن احلاجــة للمعلومــات قبــل الشــراء أمــر    ؤيكلــف املســ

 حيوي وحيتاج إىل عمالة خبرية ومدربة .
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 الفرق بني املستهلك النهائي واملشرتي الصناعي

 
 املشرتي الصناعي    النهائي  املستهلك

   العوامل التسويقية  

 مشتق  الطلب   مباشر

     

 صغري  عدد العمالء   كبري جدًا

     

 كبري  حجم الصفقة  صغري

     

 مجاعي    الشراء  رارق  فردي

     

 أقوا   الوالء ملصدر التوريد  أضعف

     

 معقدة   الشراءعملية   ةبسيط

     

 عقلية   دوافع الشراء  عاطفية

     

 ةمباشر  السوق  منافذ  ةغري مباشر

     

 ةمنخفض   مرونة الطلب  قد تكون عالية

     

 مركز    تركز السوق  مشتت

     

 مطلوبة يف العادة  اخلدمة بعد البيع   ةقد تكون غري مطلوب
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 ما يلي : ملؤثرة يف سلوك مشرتي املنشآت إىلالعوامل ا كن تصنيف 

 ( العوامل املؤثرة يف السلوك الشرائي للمشرتي الصناعي : 2

تتــأثر الكيفيــة الــيت تــتم بهــا الشــراء لــدا املشــرتي الصــناعي مبجموعــة مــن املــؤثرات يف        

ودرجــة املنافســة، ونوعيــة    مقــدمتها مــدا تــوافر املعلومــات عــن الصــناعة الــيت يعمــل بهــا        

ن املـؤثرات  إ، لذا فاعن املعلومات عن املنشأة ذاته وخصائص السلع اليت يتعامل فيها فضاًل

هــذه  الداخليــة واخلارجيــة هلــا تــأثري كــبري علــى كيفيــة القيــام بالعمليــة الشــرائية وتنقســم  

 :ما يلي  العوامل إىل

 عوامل بيئية : - أ

الطلـب ، واملوقـف    ارج املنشأة والـيت تتمثـل يف مسـتوا   وهي العوامل النامجة عن مؤثرات خ 

 االقتصــادي العــام يف اجملتمــع ، وتكلفــة األمــوال الــيت ميكــن احلصــول عليهــا ، ومعــدل      

عــن درجــة املنافســة  الســرعة يف تغــريه وهــذا فضــاًل التكنولوجيــا اخلــا  بالصــناعة ومــدا

 ووجودها.   والعوامل السياسية والقانونية املؤثرة على استمرار املنشأة

 عوامل تنظيمية : - ب

بني وظيفة الشراء يف املنشأة وبني أهدافها وسياساتها واإلجـراءات   وتعين أن هناك ارتباطًا 

والنظم املتبعة فيها فالتأكيد على سياسة الشراء باألجل قد ال يتوافـق مـع منـتج ال يبيـع إال     

ملــوردة حتجــم عــن بالنقــد ، كمــا أن طــول إجــراءات بعــض الشــركات قــد جيعــل املنشــتت ا 

 التعامل معها . 

 
 

 ( العوامل املؤثرة يف توقيت الشراء لدى املشرتي الصناعي :                      1

يتــأثر توقيــت الشــراء لــدا املشــرتي الصــناعي مبجموعــة مــن العوامــل الفنيــة الــيت ترجــع         

ــات         ــذلك اإلمكانيـ ــراؤها ، وكـ ــتم شـ ــيت يـ ــناف الـ ــواع األصـ ــة وأنـ ــية لطبيعـ ــفة أساسـ بصـ

والتســهيالت املاديــة واملاليــة ، ويف مقدمــة العوامــل املــؤثرة يف توقيــت الشــراء لــدا املشــرتي    

  :الصناعي ما يلي 

، وماهيــة العالقــة بــني تكلفــة الشــراء  ات الشــراء والتخــزين اخلاصــة باملنشــأةسياســ -2

املنشــتت إىل الشــراء بكميــات اقتصــادية تأخــذ يف  ة التخــزين ، فعــادة تســعىوتكلفــ

احلســـبان إمكانيـــة املخـــازن املتاحـــة وتكلفـــة التخـــزين ، والتكلفـــة الـــيت تتحملـــها  

 املنشأة يف تكرار شراء األصناف .
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أهميــة الصــنف بالنســبة للمنشــأة ،   ، ومــدا خدام األصــناف يف املنشــأةمعــدالت اســت -2

 وهل يدخل مباشرة يف تكوين املنتج النهائي ، وما البدائل املتاحة أمام املنشأة ؟

، وهـل تعمـل املنشـأة بنظـام اإلنتـاج املسـتمر        الغرض من اسـتخدام األصـناف املشـرتاة    -3

ة من الطلبيات مواصفات ومواد خاصـة  ن لكل نوعيإوحتتاج األصناف باستمرار ؟ إذ 

 يتم شراؤها من السوق .

ــة -7 ــوافر األصــناف يف األســواق      يف اإلنتــاج والشــراء والتشــغيل    املومسي ــك بت ــة ذل وعالق

ومـن األصـناف املرتبطـة     .باألسعار املناسـبة ، ويـدخل يف ذلـك أحـوال الطلـب والعـرض      

ثـم  بكميات كـبرية يف موسـم توافرهـا     باملومسية املنتجات الزراعية اليت يتم شراؤها

 يتم ختزينها .

لى موارد املنشـأة ،  ع ن الشراء عادة ميثل عبئًاإإذ  قدرات املنشأة وإمكانياتها املادية -7

 املنشتت إىل ضمان تلبية االحتياجات يف حدود قـدرتها املاليـة ، ووفقـاً    وبالتالي تسعى

 ملدا االئتمان الذي مينحه املوردون .

 

 وامل املؤثرة على قرار الشراء يف السوق احلكومي: ( الع1

ة التشــريعية أكثــر مــن غريهــا ، تتــأثر قــرارات الشــراء يف الســوق احلكــومي بعوامــل البيئــ 

. ويف جمـال  أولويـة الشـراء للمنتجـات الوطنيـة      سبيل املثـال جنـد أن التشـريعات تعطـي     فعلى

تتعامـل معـه األجهـزة احلكوميـة     ن اخلطوط السعودية هي الناقـل الوحيـد الـذي    إاخلدمة ف

 ما مل تكن اخلطوط السعودية ال ختدم خط السفر املطلوب .

وتتميــز الســوق احلكوميــة يف وجــود جهــات حكوميــة مســتقلة تقــوم بعمليــة الرقابــة علــى      

صحة مسـار قـرارات الشـراء مثـل ديـوان املراقبـة العامـة ممـا يتطلـب وجـود إجـراءات إداريـة             

 ت متكررة تساعد يف توثيق صحة القرارات املتخذة يف الشراء .تستند على وثائق ومعامال
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 أسئلة

 

 ما املقصود بسلوك مشرتي املنشتت ؟  -2

 من هم مشرتو املنشتت ؟ ما نوعية السلع اليت يشرتونها ؟  -2

 جه االختالف بني سوق املستهلك النهائي وسوق مشرتي املنشتت ؟  ما أو  -3

 توقيت الشراء لدا املشرتي الصناعي ؟ما العوامل املؤثرة يف  -7
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 املنشتتاملنشتت اختاذ القرارات الشرائية ملشرتياختاذ القرارات الشرائية ملشرتي

  

  الوحدة اخلامسةالوحدة اخلامسة
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 منوذج تقويم املتدرب ملستوى أدائه

 يعبأ من قبل املتدرب وذلك بعد التدريب العملي أو أي نشاط يقوم به املتدرب

ــى     ــدريب عل ــاء مــن الت ــتت   بعــد االنته ــرائية ملشــرتي املنش ــرارات الش نفســك وقــدراتك   م، قــوِّ اختــاذ الق

(   ) المةــــــ عنصر من العناصـر املـذكورة، وذلـك بوضـع ع    كل الذاتي بعد ويم طة إكمال هذا التقـــبواس

    العالمة يف اخلانة اخلاصة بذلك.أمام مستوا األداء الذي أتقنته، ويف حالة عدم قابلية املهمة للتطبيق ضع 

 اختاذ القرارات الشرائية ملشرتي املنشتتاسم النشاط التدرييب الذي مت التدرب عليه:  

 العناصـــــر م

 (؟ مستوى األداء )هل أتقنت األداء

غري قابل 

 للتطبيق
 كليًا جزئيًا ال

      يف عملية اختاذ القرارنيمعرفة املشارك 2

     بكيفية الشراء لدا مشرتي املنشتتاإلملام  1

     خطوات العملية الشرائية لدا مشرتي املنشتت 1

     أنواع املواقف الشرائية لدا مشرتي املنشتت 4

5      

6      

7      

8      

قابلـة  جيب أن تصل النتيجـة جلميـع املفـردات )البنـود( املـذكورة إىل درجـة اإلتقـان الكلـي أو أنهـا غـري           

" فيجب إعادة التدرب على هـذا النشـاط مـرة أخـرا     للتطبيق، ويف حالة وجود مفردة يف القائمة "ال" أو "جزئيًا

 مبساعدة املدرب.

 

 

 

 



 
 سوق 221 

 سلوك املستهلك اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

- 202 - 

 الوحدة اخلامسة

 نشآتامل شرتياختاذ القرارات  الشرائية مل
 

           اهلدف العام 

تهدف هذه الوحدة إىل إملام املتدرب بالكيفية واخلطوات اليت يتم من خالهلا اختاذ القرارات الشرائية لدا 

 .نشتتامل مشرتي

 

 األهداف التفصيلية

  املنشتت مشرتيبيان املشاركني يف عملية الشراء لدا 

 توضيح الكيفية واخلطوات الي يتم اتباعها عند اختاذ القرار الشرائي 

 

 احملتوى                                                                                                          

 تشتمل هذه الوحدة على ما يلي:
 

 عملية الشراءيف  املشاركون 

  نشتتامل مشرتيكيفية الشراء لدا 

 نوعية القرارات الشرائية 

 خطوات اختاذ القرارات الشرائية 

  املنشتت مشرتياملواقف الشرائية لدا 

 

 ساعات 6الوقت املتوقع للتدريب:  
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 .  املنشآتاختاذ القرارات الشرائية ملشرتي 
 

مـع بيـان الكيفيـة الـيت      املنشتتنتعرف يف هذه الوحدة على املشاركني يف عملية الشراء لدا مشرتي  

الشراء موضـحني املراحـل واخلطـوات األساسـية الـيت متـر بهـا عمليـة اختـاذ القـرارات الشـرائية             يتم بها

لدا املشرتي الصناعي كما سـيتم اإلشـارة إىل املواقـف الشـرائية املختلفـة الـيت تفرضـها طبيعـة السـلع          

 املشرتاة واملعلومات املتوفرة عنها ودرجة تعقد القرار الشرائي اخلا  بها . 

 

 املشاركون يف عملية الشراء :  : أواًل

والنفسـية   بـني قدرتـه علـى دفـع الـثمن وحاجتـه املاديـة        قد ينفرد املستهلك النهائي بتقرير الشراء موائمـاً 

ويف بعض األحيان قد خيضع املستهلك للتـأثري مـن احملـيطني بـه أو ذوي العالقـة       إىل السلع أو اخلدمات 

وااصـة  ينفرد به أحد يف الغالبية العظمى من احلـاالت   عية المعه ، بينما جند قرار شراء السلع الصنا

إذا مل يكــن املشــرتي الصــناعي منشــأة فرديــة . فمــن أجــل حتقيــق الرقابــة الداخليــة علــى املشــرتيات ،    

تتكون يف العادة جلان ختتص بالشراء يشـرتك فيهـا عـدد مـن األشـخا  الفنـيني الـذين يقـررون شـراء          

 .قررةاملناسبة ويف حدود املخصصات املالية امل السلع املالئمة من املصادر

 

ل أن ، فإنه نظرًا لكرب حجم الصفقات وارتفاع قيمتها ، يرتدد املشرتي الصـناعي قبـ   ومن ناحية أخرا

. و كـثريًا  ويفحص الصفقة من مجيع جوانبهـا  قًادقي حتى يزن األمور وزنًا يصل إىل قرار نهائي بشأنها 

غريه ممن يتوسم فيهم اخلربة يف ذلك . عـالوة علـى هـذا فـإن هنـاك أجهـزة       ما يستشري املختص بالشراء 

ما هـو داخلـي    و اإلدارات متعددة يكون هلا نفوذ كبري يف تقرير األصناف الالزمة ، ومن هذه األجهزة

ة ، ومنها ما هو خارج عن نطاق املنشـأ  املنشأة كإدارات اإلنتاج والشراء والبيع واإلدارة املالية مثاًل لدا

العوامل البيئية املختلفة السابق اإلشارة إليها، نضـيف إىل ذلـك أنـه كـثريًا مـا حيـدت يف منشـتت         : مثل

األعمـال ، أن يكـون لـبعض صـغار العـاملني فيهـا أثـر يف تقريـر الشـراء ، ومـن أمثلـة هـؤالء : العـاملون              

أثري فيمــا يتخــذه مبكاتــب املــديرين ممــن حيظــون بثقــة رؤســائهم ، ويرتتــب علــى ذلــك أن يكــون هلــم تــ 

 هؤالء الرؤساء من قرارات .

ملعرفـة أولئـك الـذين هلـم      خاصـاً  وعلى هذا األساس ، ينبغي على رجل التسويق للمنشتت أن يبذل جهدًا

أثـر يف تقريــر الشـراء ، ثــم يركــز كـل جهــوده حنــوهم . ويتطلـب ذلــك قيــام رجـال التســويق يف املنشــأة      
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بـه صـانعو القـرارات الشـرائية يف املنشـتت املشـرتية وذلـك مـن         بدراسة مستفيضة بأهمية الدور الـذي يلع 

  :ة  الل اإلجابة على ثالت أسئلة رئيسخ

 ( من املشاركون يف قرار الشراء ؟2

 ( ما حجم التأثري الذي ميكن لكل مؤثر أن يلعبه يف صنع القرار الشرائي ؟2

ــأثري      3 ــة الشــراء ، ومــا ت ــى   ( مــا ميــول واجتاهــات كــل القــائمني بعملي تلــك االجتاهــات وامليــول عل

 قرارات املنشأة املشرتية ؟

 :  املنشتت الصناعية والتجارية إىلوعادة ينقسم املشاركون يف قرار الشراء يف       

: ويقصد به القسم أو الشخص الذي يقوم باستخدام السلعة املشـرتاة أو اخلدمـة ،    Users املستخدمون

ت السلعة وتركيبها . وذلك مثـل اختيـار املهندسـني يف املصـنع     وهلذه الفئة دور كبري يف حتديد مواصفا

 لنوعيــة اخلامــات الالزمــة للتشــغيل  ، ويــتعني علــى املســوقني هنــا التعــرف علــى املســتخدمني ملعرفــة أي   

كفـاءة املنـتج ، وتـدريبهم علـى طـرق اسـتخدام املنـتج ، ومراقبـة          احتياجات من شأنها أن ترفع مسـتوا 

 ين عالقـة جيـدة مـع املسـتخدمني ألنـه     أي خلل يف األداء ، أي أنه ال بـد مـن تكـو   طريقة االستخدام ملنع 

 . قد يكون هلم تأثري حاسم يف إعادة التعامل مع املورد مستقباًل

: املؤثرون هم األشـخا  أو املؤسسـات الـذين هلـم تـأثري مـن قريـب أو بعيـد علـى           Influencers املؤثرون

عــادة الــذين يســاعدون يف وضــع املواصــفات اخلاصــة بالســلعة      القــرار الشــرائي اخلــا  باملنشــأة وهــم   

املشرتاة ويف تقييم البدائل املتاحة أمام املنشأة لتوفري هذه املنتجات ، وتعتـرب أقسـام التصـميم واألقسـام     

اهلندســية يف املنشــأة أكثــر األقســام تــأثريًا يف هــذا الصــدد ويــتعني علــى املســوقني البحــث عــن هــؤالء       

هلــم حتــى  بــدأون باألفكــار ، وتقــديم منتجــاتهم ســاهمني يف وضــع املواصــفات أو الــذين ي املــؤثرين أو امل

ســبيل املثــال تســتهدف شــركات بــرامج التصــاميم باحلاســب     اإلدارة لشــرائها ، فعلــىعلــى  يقرتحوهــا

اآللي املهندسني يف شركات املقاوالت وتعرض عليهم برامج جديدة ومتطـورة حتـى يقرتحـوا شـراء مثـل      

التسـويق أو اإلدارة العامـة لتوضـيح     اإلنتـاج أو  يريملـد  ركات تقـدم عروضـاً  مج وكثري من الشهذه الربا

خصــائص ومواصــفات منتجاتهــا علــى شــكل عــروض فيهــا حلــول حديثــة ملشــاكل اإلنتــاج أو اإلدارة أو   

 اقرتاح حتسينات العمل من خالل مواصفات منتجاتها .  

شـروط  على  : وهم األفراد أو اإلدارات اليت هلا سلطة اختيار املوردين  والتعاقد معهم Buyers املشرتون

توافرهــــا يف الســــوق  ملــــدا ديــــد بعــــض مواصــــفات الســــلع وفقــــًاالتوريــــد ، ويســــاهم املشــــرتون يف حت

ــارات األخــرا املتعلقــة    ــب املشــرتون دورًا رئيســاً     ولالعتب ــالتنميط والتبســيط للســلع املشــرتاة ، ويلع يف  ب

اختيــار املــوردين والتفــاوض معهــم ، ويف العمليــات الكــبرية قــد  يشــرتك بعــض رجــال اإلدارة العليــا يف     
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ــراد / إدارات (            ــة ) أف ــارة هــذه الفئ ــا زي ــى املســوقني هن ــتعني عل ــات الشــراء وي املفاوضــات ضــمن اتفاقي

راء ، والوصـول  املعلومات املتعلقة بسياسات الشراء ، وحتديد دورهم يف قـرار الشـ  على  واحلصول منهم

بعروضـنا البيعيــة إىل املـؤثرين أو أصــحاب القــرار الشـرائي ، والتعــرف علــى توجـه الشــركة وسياســتها     

ــيت   ــرائية ، والـ ــة الشـ ــو العمليـ ــرا   حنـ ــركة إىل أخـ ــن شـ ــا مـ ــف مفهومهـ ــني     خيتلـ ــز بـ ــالي التمييـ ، وبالتـ

 لبيعي .  تقديم العرض ااالحتياجات املختلفة لعمالئنا وطريقة 

هــم األقســام أو األفــراد الــذين لــديهم الســلطة الفعليــة يف إصــدار   Deciders:  شــراء أصــحاب قــرار ال

ملـدا أهميـة املـواد للمنشـأة      القرار اخلا  بالشراء ويف اختيار املورد بشكل نهائي وخيتلف هؤالء وفقًا

 وقيمتها ، وملدا تفويض السلطات يف املنشأة املشرتية .

ــتت    ــل املنش ــة داخ ــؤثرون يف حركــة معلومــات       Gatekeepers:  صــمام احلرك ــذين ي ــراد ال وهــم األف

 واملشـرتيات ، وجهـاز السـكرتارية أ    الشراء داخل املنشتت املشرتية ، وقد يكون هـؤالء مـوظفي جهـاز   

بعض العاملني الفنيني الذين يتحكمون يف القبول ويعطيهم جهاز التسويق أهمية خاصة ، ومثـل هـؤالء   

ات وسـكرتارية مـدير اإلنتـاج واملشـرتي     وين األرفف يف متاجر السوبر ماركـت العمال الذين يقومون بتم

 ... اخل .
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 املشرتي الصناعي : :  كيفية الشراء لدى ثانيًا

ن املشـرتي  إختتلف املنافع اليت يبحث عنها املشـرتي الصـناعي عـن تلـك الـيت يبحـث عنهـا املسـتهلك  إذ         

  ثالثة دوافع رئيسة  : الصناعي يشرتي السلع واخلدمات انطالقًا من

 

 

 

 

 هدف الرحبية .-2

 تقليل تكاليف اإلنتاج إىل أقل حد ممكن . -2

 وليات االجتماعية والقانونية .ؤالقيام باملس-3

أكثــر مــن غريهــا ،  فقـد تقــوم إحــدا شـركات الصــلب بإضــافة بعــض املـواد الــيت حتقــق هلــا رحبـاً         

تخفيض تكلفـة أداء العمـل   ل بعمليات الرقابة واملتابعة للعملكرتوني للقيام لحاسب إبينما تقوم بشراء 

، ولكـــن ذلـــك ال مينـــع أن تقـــوم بعمـــل تنقيـــة للغـــازات املســـببة لتلـــوت اجلـــو ، ويف ذلـــك الشـــراء وفـــاء 

 لاللتزامات االجتماعية والقانونية .

يف السـوق ،  ة جـود  ادة ال يبحـث عـن أعلـى   وعندما يبحث املشرتي الصناعي عن اجلودة املناسبة فإنـه عـ  

اجلودة الذي يناسـب حاجـات ورغبـات املسـتهلكني ، ويتوافـق مـع العمليـات         ولكنه يبحث عن مستوا

طباعـة هـذا الكتـاب علـى ورق      فعلى سبيل املثـال   .الصناعية اليت يقوم بها ، ونوعية اآلالت املستخدمة

وســيلة ســليمة  مصــقول مــع اســتخدام األلــوان ، والشــك أن إخــراج الكتــاب علــى هــذا النحــو ســيكون   

 وجمدية للطالب ، ولكن عليهم أن يدفعوا أكثر بكثري يف النسخة الواحدة .  

ليـل  أو القيـام بتح  Value Analysisبتحليـل القيمـة    كات املشـرتية عـادة بـإجراء مـا يسـمى     وتقـوم الشـر  

مـن املـوردين اآلخـرين     من مورد معني واملنتجات املشرتاة بني املنتجات املشرتاة   Gap Analysis الفجوة

وذلـك بغـرض إعـادة تصـميمها أو تعديلـها أو       ة كافـة جزئيـات املـواد املسـتخدمة     وذلك مـن خـالل دراسـ   

ويــتم ذلــك عــن طريــق حتليــل وظيفــة كــل مــادة أو جــزء ومنفعتهــا   .وضــعها يف مواصــفات قياســية معينــة

ل إىل إدمــاج بعــض والعمــل علــى وضــع مواصــفات قياســية دقيقــة لكــل جــزء ، وقــد يصــل هــذا التحليــ     

األجــزاء أو تبســيطها أو إحــالل مــادة بديلــة أكثــر جــودة وأقــل ســعرًا حمــل مــادة أخــرا تســتخدم ) مثــل   

وعـادة يقـوم املشـرتي     دن يف صـناعة بعـض أجـزاء اآلالت (.    مـن املعـا   استخدام منتجـات البالسـتيك بـدالً   
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دة واألداء للمـواد اخلـام الـيت يـتم     باستقصاء آراء املوردين والتعرف على إمكانيتهم يف رفع كفاءة اجلو

 توريدها .
متتـد إىل حتليـل املـورد    تتبعهـا املنشـتت    الـيت  ( TQM) اجلودة الشاملة  إدارة هذا وجتدر اإلشارة إىل أن

 كميــة والوقــت ، وتعتــرب جمــاالً يف اجلــودة وال Dependabilityإمكانيــة االعتمــاد عليــه  وتقــدير مــدا

 لتطبيق اجلودة الشاملة . ًارئيس

ــًاو ــدا    عمومــ ــراء لــ ــة الشــ ــد كيفيــ ــإن حتديــ ــرف   فــ ــب التعــ ــناعي يتطلــ ــرتي الصــ ــى  املشــ ــرين :               علــ أمــ

 أوهلمـــــا : نوعية القرارات الشرائية اليت يتخذها املشرتي الصناعي. 

 مشرتي املنشـــأة . ت اختاذ القــــرار الشرائي لــداوثانيهما : خطـــوا

 وبالنسبة لنوعية القرارات الشرائية : 

جنــد أن القــرار الشــرائي يتطلــب حتديــد جمموعـــة معقــدة مــن الشــروط والصــفات فاملشــرتي يرغــب           

 يف شراء : 

 

 ( بكمية معينة3)  ( مبواصفات حمددة2) ( سلعة معينة2)  

 ( من مصدر توريد مناسب6)  ( مودة مناسبة7) ( بسعر مناسب7)  

 ( بشروط خدمة مناسبة6)  ( بشروط دفع مناسبة8) ( مبواعيد تسليم  مناسبة4)  

 

 فهي : آتمشرتي املنش ن خطوات اختاذ القرار الشرائي لدىأما ع

 

 السلعة أو اخلدمة :  حتديد احلاجة إىل -اخلطوة األوىل 

  :متعددة منهاويتم ذلك من إدارة املخازن أو األقسام املختلفة وقد تتحدد احلاجة ألسباب 

 نفاد املخزون نتيجة احلاجة املستمرة للمواد اخلام أو مدخالت عملية اإلنتاج كاملواد األولية . -أ

 قد يكون هنالك فرصة للحصول على أسعار أرخص .  -ب

ــال      -ج ــى  قــد تكــون احلاجــة لتطــوير وتســهيل العمــل ومث ــامج حماســيب  عل ــى  ذلــك شــراء برن عل

 لتبسيط عملية وإجراءات القيود ، واستخراج امليزانيات . اسباحل
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قـد ختطــط الشــركة إلنتــاج منــتج جديــد وبالتــالي حتتــاج ملعــدات جديــدة وقــد تظهــر احلاجــة    -د

نتيجــة منبــه خــارجي حيــث تقــوم بعــض الشــركات بعــرض مــا لــديها مــن منتجــات ومعــدات        

 عملية للمشرتي الصناعي . جديدة متثل حلواًل

ويعـرض عليـه برنـامج     ًاصـناعي  يًاقد يزور رجل بيع يف شـركة برجميـات مشـرت    -: ذلكعلى  مثااًل

جديد خا  بالتصاميم أو يف احملاسبة . أو قد يزور رجل املبيعات يف شـركة مـواد تنظيـف     حاسب

 أحد الفنادق ويعرض عليهم مادة جديدة أكثر فعالية لتلميع الرخام واألرضيات .

 البيع :املهمة املطلوبة من مندوب 

تطــوير ومتابعــة العمــل بنظــام مشــرتك مــع العميــل ملراقبــة املخــزون ، وســد احلاجــة عنــد كــل    -2

 نقطة إعادة طلب .

ذا قلـــت الفـــروق الفنيـــة يف املنـــتج املتـــاح بالســـوق وتقـــديم مراقبـــة أســـعار املنافســـني وخاصـــة إ -2

 اخلدمات االستشارية والرتوجيية .

ــاء ثقــة ومصــداقية عاليــة واعتما   -3 ــد العميــل للعمــل املشــرتك علــى تطــوير أي أفكــار      بن ــة عن دي

 جديدة .

ــى   -7 ــى شــكل حــل         توليــدالعمــل عل ــراز العــرض عل احلاجــات عنــد العميــل وذلــك مــن خــالل إب

 ملشكلة ال يشعر بها العميل مثل تسريع اإلنتاج وتوفري الطاقة .

 حتديد املواصفات الفنية والكميات :  -اخلطوة الثانية 

حجـم اإلنتـاج   علـى   مواد اليت يتم شراؤها بشكل روتيين فقد حتدد الكمية املطلوبـة بنـاء  بالنسبة لل    

 املبيعات اليت مت التنبؤ بها .   املتوقع لسد مستوا

ــد مــن استشــارة خــرباء وفنــيني ذوي           ــة أصــعب إذ الب ــتم مــرة واحــدة فتكــون العملي أمــا الشــراء الــذي ي

باستشــارة مكتــب هندســي   امهــا بإنشــاء مبنــى م الشــركات قبــل قياختصــا  وعلــى ســبيل املثــال تقــو 

 للتصميم يقوم بدوره بعملية حتديد املواصفات العامة للبناء واملواد املستعملة فيه .

 املهمة املطلوبة من مندوب البيع :

احلصـول علـى فهـم دقيــق للمواصـفات الفنيـة املطلوبـة يف املنــتج والشـروط الالزمـة للشـراء، وتقــديم أي          

 اقرتاحات ملواصفات بديلة تكون موجودة لديه .  

 

 البحث عن املوردين واملعلومات : -اخلطوة الثالثة 
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البحـث بـاختالف    إن عملية البحث عن املعلومات هي من أهم العناصر لتقليل حجم املخاطرة، وخيتلـف 

طبيعة الشراء ، فقد حتتفظ إدارة املشرتيات بقائمة أمساء للموردين وتقوم بتصنيفهم حسب املـواد الـيت   

 أو التجار الذين تتوفر لديهم هـذه  يقومون ببيعها ، وعند طلب أي مادة يتم حتديد جمموعة من املوردين

السـوق حيـث يـتم طـرح مناقصـات يف الصـحف        ن البحث يتم يفإاملادة . أما إذا كان الشراء ألول مرة ف

 اليومية أو االستعانة بالدليل الصناعي والتجاري ألمساء التجار .

والبحث عن بدائل املنـتج أو عـن املـوردين يكـون أكثـر كثافـة عنـدما تكـون املخـاطرة املدركـة مـن            

 الشراء عالية .

 املهمة املطلوبة من مندوب البيع :

 ألمساء املوجودة على قائمة التجار املتاحة عند قسم املشرتيات .سم شركته من اأن جيعل ا -2

 التواصل مع املستخدمني للمواد اليت يتم شراؤها . -2

 متابعة اإلعالنات يف الصحف عن طرح أي مناقصات هلا عالقة مبنتجاتك. -3

 استخدام وسائل الرتويج من خالل املواد الدعائية . -7

ســعار وذلــك مــن ات جديــدة ســيتم طرحهــا أو ختفــيض علــى األ إرســال معلومــات عــن أي منتجــ -7

 مييل .  خالل الفاكس أو اإل

 استقبال العروض من التجار :  -اخلطوة الرابعة 

   -:املوردين تقديم عرض يشمل ما يلي يف هذه املرحلة يطلب املشرتي الصناعي من التجار أو

 املواصفات الفنية للمواد -2

 األسعار -2

 املتاحةالكميات  -3

 أبلد املنش -7

 كفاالت الصيانة -7

 كفاالت حسن التنفيذ -6

 

 املهمة املطلوبة من مندوب البيع : 

 .( عند تقديم العرض يراعي الرتتيب يف عرض حمتويات العرض2

( قراءة املواصفات الفنية املطلوبة للمواد بتمعن واالستفسـار مـن الفنـيني ) عنـد املشـرتي ( عـن أي       2

ــة إذا لــزم األمــر و           معلومــة غــري   ــة ملكــان تركيــب اآلل ــام بزيــارة ميداني ــة ، والبــد مــن القي مفهوم
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، واإلشارة يف جزء آخر مـن العـرض ألي    ًابندملقدم يتوافق مع املواصفات بندًا التوضيح أن العرض ا

 .  ح أي مواصفات تكون أفضل يف العرضمواصفات فنية بديلة تكون أقل كلفة للعميل أو اقرتا

ــة مــن قبــل املشــرتي جيــداً   ( دراســة 3 ــى  والعمــل الكميــات املطلوب التنســيق مــع إدارة املشــرتيات  عل

 واملخازن يف الشركة للوفاء بسد حاجة العميل دون أي تأخري.  

 ( اإلشارة يف العرض املقدم منه إلي بلد املنشأ للماركة اليت يتعامل بها.7

اليت سـوف يـتم تقـدميها بعنايـة فيمـا يتعلـق بفـرتة الصـيانة اجملانيـة ومتـى تبـدأ             ت( ذكر الضمانا7

 فرتة الصيانة املدفوعة األجر .

( مــن أجــل حتديــد األســعار ضــرورة االســتمرار يف التواصــل مــع املعنــيني يف اإلدارة املاليــة وحســاب 6

 كل التكاليف املرافقة للعرض ومراقبة أسعار املنافسة .   

 اختيار املورد : -مسة اخلطوة اخلا

للسـلعة أو  بناء على املعايري واملواصفات احملـددة   املوردينيتم يف هذه املرحلة فحص العروض املقدمة من 

يتضمنها العرض ، ولعـل أفضـل األسـاليب املتبعـة هـو التقيـيم بالنقـاط وفيمـا          اخلدمة وأي معايري أخرا

  :يلي شرحه 

 

ليـك النمـوذج   لكـل مـن هـذه املعـايري وإ     املعـايري حسـب أهميتهـا ويعطـى وزن     ترتيـب يتم يف هذا األسلوب 

 الذي يتم بناءا عليه التقييم :  

 

 ج ب أ سم الشركةا

    مطابقة املواصفات الفنية

    األسعار

    اجلودة

    املاركة 

    مسعة الشركة

    كفاالت حسن التنفيذ

    مدة التنفيذ

    التنفيذ* املصداقية يف 

 على اخلربة السابقة يف التعامل مع نفس املورد. * بند املصداقية يف التنفيذ قد يكون مبنيًا                
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بعد حتديد أكثر املوردين كفاءة يتم استدعاؤهم من أجل التفـاوض علـى ختفـيض األسـعار أو حتديـد      

 فرتة الصيانة أو تقديم وقت التوريد.

 :من مندوب البيع املهمة املطلوبة

  التفاوضيف عملية  املرونة( 2

 بنقاط القوة املوجودة يف العرض البدأ( 2

 لرتك انطباع مبعرفتك الواسعة أمام املفاوض.   املواصفات الفنية جيدًا دراسة( 3

 سبب السعر مبوازنة السعر مع الفوائد املصاحبة لبيع املنتج .   تربير( 7

بــدائل علــى املشــرتي  عــرضعليهــا املشــرتي،  يفـاوض مكــن أن املكــل البــدائل الــيت مــن دراسـة  ( 7

 توافق السعر الذي يطلبه .

 االتفاق عليه مع املشرتي. ميكنأدنى سعر  دراسة( 6

 جتهيز أوامر الشراء : -اخلطوة السادسة 

بعــد أن يقــع االختيــار علــى أحــد املــوردين يــتم توثيــق االتفــاق علــى شــكل عقــد أو علــى شــكل كتــاب    

ملشرتي الصناعي للمورد يعلمـه بوقـت بـدء التنفيـذ أو الكميـات املطلوبـة يف كـل فـرتة أثنـاء          خطي من ا

 مدة العقد .

ــا أن أنظمــة احلاســب       ــه هن ــا جيــدر اإلشــارة إلي ــة املخــزون ، ومســتوا   وم ــاط  ســاعدت يف مراقب االحتي

الطلــب مــن واألمــان الواجــب توفرهــا ، وســاهمت يف التنســيق مــع إدارة الشــراء إلعالمهــا بوقــت جتديــد  

 املوردين وكميات الطلب .

 املهمة املطلوبة من مندوب البيع :

( القراءة الدقيقة حملتويات العقد ، وفحص الشروط اجلزائية ، ثم عرضها على إدارتـه ويفضـل   2

 استشارة قانوني اصو  العقد .

 ( التأكد من وضوح كل نقاط االتفاق وتوثيقها بدقة يف العرض.2

 رحلة التوريد وتقييم األداء :م -اخلطوة السابعة 

 ييم أداء املورد ، من حيـث التزامـه  تم مراقبة عملية التوريد ومتابعة التجار ، ورفع تقارير دورية لتقهنا ت

 باملواصفات أو وقت التوريد ودقة املواعيد يف التسليم .  

إبرامه مع املـوردين قـد يتضـمن بعـض الشـروط اجلزائيـة يف حالـة ختلـف املـورد عـن            يتم إن العقد الذي 

 الت املالية عند عدم االلتزام بالتوريد .فاقد يتم مصادرة الك شرط العقد فمثاًل
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ن مات املالية على املورد بل ميكـن أ إن األمر بالنسبة للمشرتي الصناعي ال يقف عند حد فرض الغرا   

ســتبعاده مــن قائمــة خيــارات الشــراء مــرة أخــرا وإحاللــه مبــورد آخــر عنــد مــا يكــون   ذلــك إىل ا ايتعــد

مـن حيـث    إذا أحسن املورد وكان تقييمه جيدًا قد ينعكس األمر إىل عالقة طويلة املداو تقييمه سيئًا

 مصداقيته وسلوكه يف دقة التوريد وتلبية طلبات املشرتي الصناعي على النحو املتفق عليه .

 طلوبة من مندوب البيع : املهمة امل

ن يؤدي إىل إضعاف درجة كفاءة املنـتج  ي املنتج والكشف عن أي خلل ممكن أالتواصل مع مستخدم

 أو تلفه وزعزعة الثقة يف املورد .   
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 مشرتي املنشآت : :  املواقف الشرائية لدى ثالثًا

  

 تعقد القرار الشرائي.   ملدا مواقف وفقًا الشرائية لدا املشرتين يف املنشتت إىل ثالثة احلاالتتنقسم 

 New Task Buying Situations املواقف الشرائية اجلديدة : -2

دخل يف قراره العديد مـن اجلهـات   ن الشراء ألول مرة ي، حيث إ املواقف الشرائية تعقيدًا وهو أكثر    

خـاطرة ، فشـراء طابعـات ليـزر أو     وتكون املعلومات املتوافرة فيه قليلة إىل حـد مـا وتـزداد فيـه درجـة امل     

أجهزة حاسب آلي مبواصفات جديدة حتتاج إىل دقة عالية يف كافـة خطـوات القـرار الشـرائي وبالتـالي      

 فإن املشرتي يقوم بأداء مجيع اخلطوات العملية الشرائية السابقة بالتفاصيل وبعمق أكرب .

 Straight Rebuy Situations املواقف الشرائية الروتينية املتكررة : -2

ها ، حيـث تقـل كميـة ونوعيـة املعلومـات      ؤوهي تنشأ عند القيام بإعادة الشـراء ملنتجـات سـبق شـرا        

اإلضــافية املطلوبــة ، ألن التجربــة الســابقة تؤكــد علــى مــدا الرضــا عــن جمموعــة معينــة مــن املــوردين    

          . وبالتالي ميكن تكرار الشراء منهم تلقائيًا

 Modified Rebuy Situationsاملواقف الشرائية املعدلة :  -3

وهي املواقف اليت تنشـأ عنـد إدخـال بعـض  التعـديالت علـى املنتجـات املشـرتاة ، وهلـذا حتتـاج املنشـأة              

بعـض املعلومــات اإلضــافية ، ولكــن ليسـت بــنفس دقــة التعقيــد املطلوبـة يف البــديل األول ، ومثــال ذلــك    

 اء تعديل يف خط إنتاجي قائم أو تغيري وكيل الشحن احلالي ... اخل .  قرارات الشركة بإجر
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 حالة عملية 

 كيف تسرتد حصتك التسويقية املفقودة

يف  إنها سنة احلياة .. فال يكتب ملنـتج معـني البقـاء إىل مـا ال نهايـة ، وال تشـفع لـك قوتـك ووجـودك           

 ةن إىل منتج آخر .. بل إنك تفقد أرباحك بسرعة .. ومما يزيد الطـني بلـ  والسوق عندما يتحول املستهلك

ــون ســهامهم           ــم يوجه ــك . فه ــدخول إىل شــرحية ســوقية مرحبــة بالنســبة ل ــتمكن منافســوك مــن ال أن ي

املسـتحيل .. وعليـك أن تقاتـل     ينتفـي عـامل التسـويق    يفمباشرة إىل قلب منشأتك ونقاط قوتها .. ولكـن  

 مرار .. ألنها ليست إشارة النهاية ..بضراوة من أجل االست

إنتــاج الكــثري مــن األدوات   يفتعمــل  والــيتالشــهرية   BLACK & DECKERشــركة  هــيوهــذه  

هـذا اجملـال ..    يف العـاملي حصـلت علـى مركـز مميـز علـى النطـاق        واليتالكهربائية للورش واملصانع ، 

مواجهـة   يفإحدا قطاعاتها السـوقية املرحبـة    يفاملبيعات  يفاستطاعت  أن تواجه النقص املتزايد  واليت

ــة      ــات الشــركات العاملي ــة      يفشــركة منافســة مــن كربي ــب الكهربائي ــاج املثاقي نفــس اجملــال وهــو إنت

  )الشـــنيور( .. وخاصـــة وأن ســـعر الشـــركة يزيـــد علـــى ضـــعف ســـعر املنافســـني . وقـــد اتبعـــت شـــركة    

BLACK & DECKER   سرتاتيجيات رئيسة :إمخسة 

تبـاع   والـيت ، ف مـن أجهـزة ) الشـنيور ( املتخصصـة    التسـويق ، أن بعـض األصـنا    أكدت حبـوت  -2

ــة لــدا املســتخدمني ، فــتم اختيــار عــدد مــن هــذه          للمقــاولني مــا زالــت حتظــى بصــورة ذهنيــة قوي

أذهــان  يفوتثبيتــه  التجــاريبغــرض دعــم االســم  الربتقــالياألصــناف وتغــيري لونهــا مــن األســود إىل  

واقيـات الـرأس   يف  له آثار نفسية عديدة خاصة وأنـه يسـتخدم   الربتقاليلون املتعاملني باعتبار أن ال

 املصانع وأماكن البناء . يفاملستخدمة 

مـن املتعـاملني ، فقـد قـام مهندسـو الشـركة بإلغـاء         تطوير املنتجات لتكـون أسـهل اسـتخداماً    -2

قطعة اإلغالق املتحركة وتغيريها بقطع مثبتـة تسـهل عمليـة االسـتخدام وجتعلـها أكثـر مرونـة ،        

 .ة نسبية هلذه املنتجات دون غريهاخاصة وأنها ميز

رحية كـــاماًل بالشـــ ارتباطـــًاواختيـــار املنافـــذ املرتبطـــة ،  سياســـة التوزيـــع يفإعـــادة النظـــر  -3

 السوقية املطلوبة .

% حيـث السـعر املرتفـع    20من أقرب املنافسني بنسبة تزيـد  ،  احملافظة على سعر أعلى دائمًا -7

   .Price Denotes Qualityيعنى اجلودة من وجهة نظر املتعاملني 
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قامت الشركة بتوزيع عـدد مـن املـراوح احلديثـة ، وقامـت بـدهانها       ،  وعلى مستوا الرتويج -7

لوصــناف املباعـــة ، وقــد مت توزيعهـــا علـــى    التجـــاري( وعليهـــا االســم  الربتقــالي اجلديـــد ) بــاللون 

 مكاتب املقاولني ، وحمالت بيع العدد واألدوات .

 

 : واملطلوب 

بيـان  مـع     Black & Deckerوحتديـد جوانـب االسـتفادة مـن جتربـة شـركة        مراجعـة هـذه احلالـة     

    .تلك التجربة على إحدا السلع الصناعية يف السوق السعودي تطبيق ةإمكاني

 .AMACOM, MARKETING NEWS, DEC, 1994. P. 4املصدر : 
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 متارين

 لتمرين األول :ا

 ضــخمًا جتاريــًا ن جممعــًايف شــركة املصــاعد احلديثــة ، أ علــم فــراس وهــو منــدوب التســويق واملبيعــات

سيكون حباجة لعمل أربعـة مصـاعد وأخـرب مـدير التسـويق واملبيعـات عـن هـذه املعلومـة وكلفـه مبهمـة            

تقديم العرض ، ذهب فـراس إىل موقـع الشـركة ومعـه طـاقم مـن املهندسـني وحصـلوا علـى املواصـفات           

اليت حددها املهندس االستشاري للمشروع وبعـد ذلـك قـرر فـراس كتابـة عـرض يرسـله للشـركة ، لـو          

مكــان فــراس مــاذا تفعــل للحصــول علــى هــذه الصــفقة ، إذا علمــت أنــك ســتواجه مفاوضــة بعــد   كنــت

 تقديم العرض  .

 التمرين الثاني : 

ن هنالك غرامة مالية مستحقة على شركته من قبل أتفاجأ سامي ) مندوب مبيعات شركة األغذية ( 

املواد ملدة أسبوع ، ما اخلطأ الـذي وقـع    اليت يتعامل معها ألنه تأخر يف توريد إحدا املستشفيات احدإ

 ؟فيه سامي 

 التمرين الثالث :

مؤسسـات املقـاوالت اإلنشـائية يف اجتمـاع مـع جمـدي ) منـدوب         جلس عبـد اهلل مـدير الشـراء يف إحـدا    

رافعــات ..( لعقــد صــفقة  ومبيعــات ( يف شــركة النخبــة لتــأجري وبيــع املعــدات املتحركــة  ) جرافــات ،    

 ات ، ورافعتني ، وكانت النقاط اليت أثارها عبد اهلل :استئجار مخس جراف

 مقارنة مع املنافسني . األسعار مرتفعة نسبيًا -أ

 الصيانة غري جيدة . -ب

 من املنافسني كانت أفضل .   املواصفات املقدمة -ال

 

 أسئلة

 

 من املشاركون يف قرار الشراء يف املنشتت الصناعية والتجارية ؟   -2

 املشرتي الصناعي ؟  ل اليت مير بها اختاذ القرار لـداما املراح -2

 ما املواقف الشرائيـــة اليت حتكم قــرارات مشرتي املنشتت ؟ -2
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 املــــراجع 

 أواًل : املراجع العربية 

 املؤلف اسم املرجع

 حسن أبو ركبة .2686إدارة التسويق ، جدة ، دار الشروق،

 حسن خري الدين ، عبيد عنان ، أ د عبد اهلل ، . 2686التسويق، القاهرة  مكتبة عني مشس ، 

التسويق يف املفهوم الشامل األردن ، عمان ، دار زهران 

 2664للنشر والتوزيع ، 
 زكي خليل املساعد

 طلعت أسعد عبد احلميد   2007التسويق الفعال ، القاهرة ، مؤسسة األهرام   

 2006،  سلوك املستهلك ، الرياض ، مكتبة الشقري
طلعت أسعد عبد احلميد ، ياسر اخلطيب ، طارق 

 خزندار

التسويق يف اململكة العربية السعودية ، دراسة حتليلية ، 

 2683الرياض ، معهد اإلدارة العامة ، 
 أبو نبعة زعبد العزي

تسويق املستقبل : النجاح احلقيقي ملنشتت األعمال ، اجلزء 

 2003األول ، بدون ناشر ، 
 العزيز على حسنعبد 

سلوك املستهلك ، مدخل سلوكي ، األردن ، دار املستقبل 

 2667للنشر والتوزيع ، 
 حممد عبيدات

 حممود صادق بازرعة 2666إدارة التسويق، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

 حممود فؤاد حممد 2663سلوك املستهلك ، جامعة القاهرة ، التعليم املفتوح  
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 أحباث ودوريات : 

 املؤلف اسم املرجع

سلوك شراء اخلدمات واملعايري اليت يستخدمها 

املستهلك يف تقييم األنواع املختلفة منها ، مع استخدام 

تصنيف جديد للخدمات ، دراسة تطبيقية مبحافظة 

الشرقية ، جامعة الزقازيق ، كلية التجارة ، جملة 

 23، العدد  22 ، اجمللد 22البحوت التجارية ، السنة 

 .2686 . 

 يشريف أ د العاص

التعليم على إدراك وقبول  اتأثري حمل اإلقامة ومستو

اإلعالنات التليفزيونية عن تنظيم األسرة ، دراسة 

كمية بالتطبيق على حمافظة الدقهلية ، جامعة 

كلية التجارة، اجمللة املصرية للدراسات  ،املنصورة

 2662،  3 ، العدد 26التجارية ، اجمللد 

 طلعت أسعد عبد احلميد

حتليل سلوك الشراء لدي السيدات السعوديات ، 

مركز البحوت ، ، الغرفة التجارية الصناعية مدة 

2662 

 طلعت أسعد عبد احلميد

مقياس تأثري استدعاء املنتج من السوق على السلوك 

الشرائي للمستهلك ، اجمللة العلمية لالقتصاد 

كلية التجارة ،  ، عني مشسوالتجارة ، جامعة 

 2664،  7العدد 

 عائشة مصطفي املنياوي

األسرة السعودية ، الدور والتغيري وأثرهما يف اختاذ 

 كلية ، القرارات ، جدة ، مركز البحوت والتنمية

 2682االقتصاد واإلدارة ، 

،  ةعبد اهلادي قريطم، حسن أبو ركب

 إبراهيم العيسوي

لة الكويت لعالمة التعاون قياس والء املستهلكني بدو

الشرائية ، دراسات اخلليج  مبقراراتهوعالقته 

 2660،  62، العدد  26السنة  ،  واجلزيرة العربية

 ةنعيم حافظ أبو مجع
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تقييم دور وكاالت السفر والسياحة يف دعم وتسويق 

السياحة الداخلية ، دراسة تطبيقية على حمافظة 

القاهرة : جملة  جدة باململكة العربية السعودية ،

   2000، فرباير  340املال والتجارة ، ملحق العدد 

73  :76 . 

 ياسر عبد احلميد اخلطيب
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