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 : مقدمة

املوادر   تعترب من  املستهلك  سلوك  ألاسة  هبا  االهتمام  التسويق  رجال  على  البد  اليت  املتغي مهضيع  هذا                ية 
) املستهلك ( يف املعادالت التسويقية، ومن أجل جناح أي منظمة مهما كانت سلعية أو خدمية البد هلا  

تتوافق مع    اجل معرفة حاجاته ورغباته حىت يتسىن هلا تقدمي منتجاتوحتليل سلوك املستهلك من   دراسة من 
خصائصه، ونظرا لتداخل علم سلوك املستهلك مع العديد من العلوم االجتماعية مثل علم االجتماع وعلم  

أن  النفس،   اليت ميكن  الداخلية  والنفسية  االجتماعية  املتغيات  التسويق من دراسة كل  أوجب على رجال 
 لقرار الشرائي للمستهلك النهائي.تغي يف ا 

تغيات كبية يف فلسفة التسويق من    أدت إىلعلى مستوى البيئة التسويقية    اليت حدثتتغيات  ال  كما أن
  ( األخي  هذا  طبيعة  لكن  املستهلكني،  مع  وطيدة  عالقات  وبناء  الربح  تعظيم  منظمة  حماولة كل  خالل 

رجال التسويق من إجراء دراسات كبية من اجل معرفة طبيعة    مما حتم علىاملستهلك ( معقد إىل حد كبي  
أن   وتصرفاته، كما  النشاط  املستهلك  لتخطيط  املعلومات  مجع  هو  املستهلكني  سلوك  معرفة  من  اهلدف 

التسويقي ودراسة األسواق وتصميم املنتجات وغيها انطالقا من أن املستهلك هو سيد السوق وانه على  
مي وابلتحديد  دائما،  اإلنتاج  حق  خطط  وضع  معرفة،  إىل  يؤدي  املستهلك  سلوك  قياس  أن  القول  كن 

قبول   مدى  من خالل  واخلدمات  السلع  استمرارية سوق  مدى  ومعرفة  املالية،  املوازانت  وحتديد  والتسويق 
السوق   دراسة  أساس  يصبح  املستهلك  أن  ذلك  الشركة  وعالمة  التجاري  االسم  مع  التعامل  املستهلك 

املنتجا احلاجات  وتصميم  البحث عن  فلسفة  الشركة على  التسويقي يف  النظام  ويعتمد  الشركة،  ت وشهرة 
التسويق   إدارة  لذلك جيب أن حتاول  التسويق  إشباعها عن طريق وظائف  السوق وحماولة  الغي مشبعة يف 
مزيج تسويقي معني   أو  تقدمي وظائف تسويقية  قبل  االستهالكي  السلوك  وفهم  املستهلك  قياس حاجات 

مىت يقوم    من هو املشرتي؟   فيدان دراسات املستهلك وحبوث التسويق يف اإلجابة على التساؤالت التالية:وت
احتياجاته؟  ابلشراء؟ يشرتي  وصنف؟  أين  يشرتي كمية  ابلشراء؟  ماذا  املستهلك  يقوم  يقوم    كيف  ملاذا 

 .ابلشراء واالستهالك؟

ا احملاور  بعض  إىل  التطرق  حناول  املطبوعة  هذه  سلوك  من خالل  وحتليل  دراسة  إىل  هتدف  اليت  ألساسية 
 املستهلك. 
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 نظرية لسلوك املستهلك مفاهيم  احملور األول:  

والدراسات  واألحباث  التسويقي  النشاط  وحمور  التسويقية  العملية  يف  األساسي  العنصر  املستهلك  يعد 
إن حتديد طبيعة املستهلك حتدد طبيعة السوق) سوق املستهلك الصناعي أو املستهلك النهائي(  التسويقية، ولذا ف

اإلنتاجية   النشاطات  البيئية    واالقتصاديةوطبيعة  تبين اخلطط  املؤسسة وعليها  التسويقية، هلذا   واالسرتاتيجيات يف 
عه وحاجاته اليت تشكل حمورسلوكه، من دراسة دواف  انطالقاتركز معظم الدراسات على دراسة املستهلك وسلوكه  

مع خمتلف املتغيات   تفاعالهتالذلك البد من الوقوف على احملددات احلقيقية لشخصية هذا املستهلك يف ضوء  
 املوجودة يف اجملتمع. 

 مفهوم سلوك املستهلك   –أوال  

فاهيم التالية الشك أن سلوك املستهلك هو أحد أنواع السلوك اإلنساين ولتوضيح ذلك نستعرض بعض امل
 اليت تبني أمهية دراسة سلوك املستهلك.  

 مفهوم السلوك ) قرار الشراء(.  -  1

 تعريف السلوك   -أ

يثي مفهوم السلوك جدال وخالفا عميقا بني الباحثني والكتاب وتتمثل نقاط اخلالف واجلدل حول ما إذا كان 
جلسمية واألنشطة العقلية والذهنية لإلنسان وعموما السلوك نشاطا خارجيا لإلنسان، أم أنه يشمل أيضا األنشطة ا

 ميكن اخلروج بتعريف السلوك كما يلي: 

السلوك هو االستجابة احلركية والفردية، أي أنه االستجابة الصادرة عن عضالت الكائن احلي أو عن الغدد  ➢
 املوجودة يف جسمه. 

رف أيضّّا علّّّى أنّّه تاموعّّة متتابعّّّة مّّن العمليّّات و التصّّّرف ➢ ات مّّن أجّّل القيّّّام بعمليّّة الشّّراء الفعلّّّي    يعّّف
 القيام بتقييم ما بعد الشراء.ت

يتمثل هذا يف حماوالته  ➢ نتيجة لعالقته بظروف معينة حيث  الكائن احلي  كما يعرف أبنه نشاط يصدر عن 
البقاء  له  يتحقق  وحىت  حياته  مقتضيات  مع  تتناسب  حىت  الظروف  هذه  من  التغيي  أو  للتعديل  املتكررة 

 االستمرار.و 
ا دافعّا أو معيقّا  أن سلوك الشراء يتعّرض جملموعّة مّن الضّغوط أو الكّوابح الّيت ميكّن أن تّؤدي دور   Guyيرى  ➢

    هي:ملسار السلوك و 
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 املنتج )احلاجة، صورة العالمة.هي كل العناصر اليت تدفع الزبون حنو و  احملفزات: -

 .نتج، سعر مرتفع صعوبة استعماله(نتج )خصائص امل: وهي العناصر اليت تبعد الزبون عن املاملعوقات -
، السلبية )معوقات(ؤثرات اإلجيابية )حمفزات( و يف كتابه على أنه ت نتيجة جملموعة من امل  Guy Audigierيعرففه   ➢

 .اخلارجيةو   تتولد هذه املؤثرات عن اموعة من املتغيات الداخلية و   حيث تتفوق فيه األوىل على الثاين،

 سر نصر املنصور أن السلوك شكلني ومها: يرى كا

 التأمل. و   هو غي ملموس مثل التفكيو   سلوك ضمي: مسترت  ✓

 سلوك ظاهر: حسي ملموس مثل تناول الطعام   ✓

التعاريف ميكن القول أبن السلوك اإلنساين ميثل كل استجابة لفظية أو حركية للمؤثرات الداخلية   ومن هذه
 رد واليت يسعى من خالله إىل حتقيق توازنه البيئي.  واخلارجية اليت يواجهها الف

 وعادة ما يتميز السلوك ابخلصائص التالية : 

انه نتيجة لشيء مسبب وال يظهر من فراغ، حيث انه ال بد أن يكون وراء كل سلوك سببا أو ابعثا على  •
 السلوك، وقد يرتبط السبب ابهلدف . 

اع حاجة معينة، فاإلنسان اليتصرف دون وجود هدف مهما  انه سلوك هادف : مبعىن انه يهدف إىل إشب •
لنا، ومهما كان تفسيان هلا البد أن حيتكم هذا  تبدو  اليت  أو االستجابة  السلوك  أمناط وأشكال  كانت 
عليه  يرتتب  الذي  الرئيسي   اهلدف  عام  وبشكل  ضمنيا  أو  ظاهرا  يكون  قد  معني  هدف  إىل  السلوك 

 لشخصيته .   السلوك هو حتقيق التوازن العام 

 انه سلوك متنوع: يظهر السلوك بصور متعددة حىت ميكنه التوافق مع املواقف اليت تواجهه .  •

انه سلوك مرن قابل للحفز والتعديل : السلوك يتعدل ويتبدل تبعا للظروف واملواقف املختلفة، علما ابن  •
والظروف البيئية احمليطة هبا، املرونة نسبية من شخص إىل آخر وذلك طبقا الختالف مقومات الشخصية  

ر ما يتأثر ابلعوامل واملؤثرات غي املقصودة اليت تتولد من حوله يف بيئته العامة، فيتأثر هبا ويعمل فالفرد بقد 
على تعديل استجاابته وسلوكياته وقناعاته وخرباته حوهلا، بقدر ما يتأثر ابلعوامل واملؤثرات املقصودة اليت 

 دوافع تعمل على تعديل أو تغيي سلوكياته واستجاابتهتستهدف إاثرة بواعث و 
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 ولدينا أمناط سلوك املستهلك:  -ب

عنها  : الرشيدالسلوك    - امتنع  أم  شراء  بعملية  املستهلك  قام  إجيابيا سواء كان  يكون  الذي  وهذا    ،هو 
، ويتم  مالئمة  ه وجتنبه منتجات أخرى غي ابقتناء وشراء منتجات حتقق رغباته وتتطابق منافعها مع خصائص

هذا بناءا على معلومات صحيحة واتمة ينتقيها املستهلك بدقة من بني املثيات املوجودة أمامه،وجند هذا  
 .السلوك غالبا عند املستهلك الصناعي الذي يتخذ قرارات موضوعية حسب حاجته

فيخلق    ،ت كافية: ينجم عن شراء واقتناء منتجات دون توافر معلوما(غري الرشيد)السلوك العشوائي    -
الذي   املستهلك  لدى  بكثرة  النوع  هذا  جند  املستهلك،  لدى  سلبية  وانطباعات  لتلبية  انعكاسات  ينتفع 

،أو نتيجة إغرائه أو أتثره إبعالن ما عن منتج معني، أو قصد جتريب منتج حمدد،  حاجاته يف أقرب وقت
 . اتم وغالبا ما يكون سبب هذا السلوك هو عدم إعداد دراسة دقيقة وفحص

 تعريف املستهلك   -  2

يعترب حتديد تعريف املستهلك ذا أمهية ابلغة من أجل دراسة سلوكه االستهالكي، نظرا خلضوع هذا األخي  
إىل اموعة من املؤشرات النفسية اخلارجية اليت حترك دوافعه ورغباته االستهالكية، فيمكن تقييم املستهلكني  

االستخدام   أو  االستهالك  لكل قسم من خصوصيات  حسب طبيعة  وما  أو صناعي  إىل مستهلك هنائي 
 استهالكية.

اخلدمة،   السلعة، ومقدم  منتج  إليه  الذي يسعى  اهلدف  ت  أنه:  املستهلك على  تعريف  وعليه ميكن 
 والذي تستقر عنده السلعة او يتلقى اخلدمة، أي هو حمط أنظار مجيع من يعمل يف اال التسويقت.

انه : يعرف املستهلك عل أو   ى  املنتج  الشخص الذي يشرتي ويستهلك واحد أو عدة سلع وخدمات من عند 
 .املوزع

الشخص الذي يشرتي ويستهلك واحد أو عدة سلع وخدمات من أن املستهلك هو  '  Claud demeure' يرى
 . عند املنتج

والذي   اخلدمة  مقدم  أو  السلعة  منتج  إليه  يسعى  الذي  اهلدف  هو  املستهك  أن  عمر'  أمين  عنده يرى'  تستقر 
 السلعة، او يلتقي اخلدمة، أي هو حمط انظار مجيع من يعمل يف اال التسويق. 
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 لقد مت استخدام لفظ املستهلك للتمييز بني نوعني أساسني من املستهلكني واملتمثلة يف: و  

 حيث ميكن تعريف املستهلك بصفة شخصية من خالل طرق خمتلفة وفيما يلي أحداها: األفراد:   ➢

تهلك الفردي هو الشخص الذي يقوم بشراء السلع واخلدمات لالستعمال الشخصي أو لالستهالك املس ✓
 العائلي أو لتستهلك من طرف فرد من العائلة أو لتقدميها كهدية لصديق. 

  ويسمى أيضا ابملستهلك النهائي وهو من يشرتي السلع واخلدمات بغرض اإلستخدام الشخصي هلا.     ✓
 ستهلكون الصناعيون أو التنظيميون: املنظمات أو امل ➢

أو          للربح أو ال هتدف للربح،  الوحدة املشرتية عبارة عن أي منظمة كانت هتدف  ويف هذه احلالة تكون 
من طرف عدد من األفراد املؤسسات    منظمة حكومية، أو منظمة دينية وتعليمية، حيث يتم اختاذ قرار الشراء يف

ور معني يف كل من عملييت اختاذ قرار الشراء وعملية الشراء نفسها، ويتمثل الدافع حبيث يكون لكل واحد منهم د
 األساسي للشراء ابلنسبة للمنظمات يف شراء سلع ومعدات هبدف تشغيلها إلنتاج سلع أو تقدمي خدمات أخرى. 

القانونية الناحية  من  القانون اجلاملستهلك  أن  اخلاصة ابملستهلك جند  التعاريف  أهم  زائري عرفه يف  : من 
رقم   التنفيذي  املرسوم  من  الثانية  يف    (90/39)املادة  وقمع    (30/10/1999)املؤرخ  اجلودة  برقابة  واملتعلق 

جا أو خدمة معينة لالستعمال الوسطي  تكل شخص يقتين بثمن أو ااان منتالغش على أن املستهلك هو:  
 ن يتكفل بهت.أو النهائي لسد حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوا

ن القانون مل يفرض شكال معينا لقيام العالقة االستهالكية بل جعلها تنشأ  أيتضح من هذا التعريف  
جملرد اقتناء املنتج أو اخلدمة املعروضة لالستهالك، وبذلك يكون املشرع اجلزائري وفر الوسائل واإلمكانيات  

نتج أو الصانع أو العارض للسلعة، وقد عمل  املادية لضمان حد معني من احلماية للمستهلك من تعسف امل
املنتجات واخلدمات املعروضة   التفتيش والرقابة على  القواعد عن طريق فرض نظام  على كفالة احرتام هذه 
الذي   اجلنائي  اجلزاء  عرض  قانوان، كما  املقررة  واملقاييس  للمواصفات  مطابقتها  من  للتحقق  لالستهالك 

 يرتتب عن خمالفتها.
 سلوك املستهلك.  تعريف  –  3

األفعال والتصرفات املباشرة لألفراد من أجل احلصول على املنتج أو ت  سلوك املستهلك على أنه    Engelلقد عرف  
 ت .اخلدمة ويتضمن إجراءات اختاذ قرار الشراء
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ومن مت  سلوك املستهلك على أنه التصرفات واألفعال اليت يسلكها األفراد يف ختطيط وشراء املنتج  Molinaويعرف 
 استهالكه.

' على انه تلك التصرفات اليت تنتج عن شخص ما نتيجة تعرضه ملنبه   حممد منصور أبو جليل و آخرونعرفه '  
 داخلي أو خارجي حيال ما هو معروض عليه و ذلك من اجل إشباع حاجاته . 

و اختاذ قرارات الشراء   ' على انه التصرف الفردي و اجلماعي الذي يرتبط بتخطيط   كاسر نصر املنصور '    ويرى 
 للسلع و اخلدمات و استهالكها. 

على انه ذلك التصرف الذي يربزه املستهلك يف البحث عن شراء أو استخدام يعرفه  '    ' حممد إبراهيم عبيدات  أما 
 السلع و اخلدمات و األفكار ،اليت يتوقع أهنا ستشبع رغباته أو حاجاته حسب إمكانياته الشرائية. 

السلع '  بد اجمليد الربواري 'نزار ع  يرىو  اليت تصدر عن األفراد، واملرتبطة بشراء واستعمال  التصرفات  أبنه اموعة 
 االقتصادية واخلدمات، ومبا يف ذلك عملية اختاذ القرارات اليت تسبق وحتدد هذه التصرفات. 

املستهلك هو ت    .Kotler  pيرى   الفرد  وزمالئه أن سلوك  يقوم من خالهلا  اليت  هذه   ، ابالستجابة حلاجةاآللية 
 (. اآللية تكون مرتبطة مبراحل أساسية ) اختاذ القرار ( ومراحل فعلية ) الشراء واالستهالك

السلع    إستعمال  إستخدام/  أو   / على  احلصول  يف  األفراد  وتصرفات  أفعال  أبنهت  املستهلك  سلوك  يعرف 
 اليت تسبق وتقرر تلك الفعالت واخلدمات بطريقة إقتصادية، مبا يف ذلك عملية إختاذ القرارات  

الشراء، واستخدام  تتضمن  اليت  األفراد  املستهلك أبنه تصرفات  املنياوي سلوك  الدكتورة عائشة مصطفى  وتعرف 
 السلع واخلدمات وتشمل أيضا القرارات اليت تسبق وحتدد هذه التصرفات. 

عل يقدم  اليت  والتصرفات  ابألنشطة  هتتم  املستهلك  سلوك  دراسة  أن  إبشباع ومبا  مباشرة  واملرتبطة  املستهلك  يها 
حاجاته ورغباته واليت حتكم ابلتايل على عملية االستهالك وعليه فمن هذا املنظور ميكن تعريف سلوك املستهلك 

اموعة التصرفات اليت تصدر عن األفراد، واملرتبطة بشراء واستعمال السلع االقتصادية واخلدمات، ومبا يف   ت   أبنه
  ." اذ القرارات اليت تسبق وحتدد هذه التصرفاتذلك عملية اخت

ت تلك التصرفات    :هو جانب من جوانب السلوك اإلنساين و هو عبارة عنوهناك من يرى أن سلوك املستهلك  
ذلك من اجل و خارجي حيال ما هو معروض عليه و اليت تنتج عن شخص ما نتيجة تعرضه إىل منبه داخلي أ 

رغباتهت. و  انه  كما إشباع حاجاته  على  و : يعرف  الشراء  و  البحث  املستهلك يف  يربزه  الذي  السلوك  ذلك  ت 
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يتوقع أهنا ستشبع رغباته أو حاجاته حسب اإلمكانيات الشرائية   أو األفكار اليت  أو اخلدمات  السلع  استخدام 
 املتاحة ت 

التعريفني جند   الفرد ابختاأمن خالل  يقوم هبا  اليت  يرتبط ابلكيفية  املستهلك  سلوك  بتوزيع و ن  املتعلقة  قراراته  ذ 
 إنفاق املوارد املتاحة لديه)املال، الوقت( للحصول على سلعة أو خدمة. 

هناك من الباحثني من يتبىن اعتبار سلوك املستهلك كنظام تتفاعل فيه اموعة من األنظمة الفرعية تتمثل بشكل 
إىل تفاعلها مع البيئة احمليطة ابلشكل الذي الدوافع، اإلدراك، الشخصية، التعلم واالجتاهات إضافة    :أساسي يف

 . يقود إىل تكوين الصورة، املوقف، القرار....اخل

 من خالل سردان التعاريف السابقة ميكن اخلروج جبملة من النقاط حول سلوك املستهلك:

األ • على  الضوء  يلقي  املستهلك  سلوك  واستخدام أن  على/  احلصول  هبدف  الفرد  يبذهلا  اليت  نشطة 
 ع واخلدمات اليت تشبع حاجاته. السل

ماذا يشرتي املستهلك؟ كذلك فإن جوهر دراسة سلوك املستهلك هو اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بّ:   •
 وملاذا يشرتي؟ وكيف يشرتي؟ ومىت يشرتي؟ ومن أين يشرتي؟ ومدى تكرار الشراء؟.

وإ • الشراء  يف  فقط  تنحصر  املستهلك ال  سلوك  وحتليل  دراسة  أن  التصرفات كما  إىل اموع  متتد  منا 
 واألفعال اليت حتيط به كالبحث عن املعلومات املتعلقة ابلسلعة، وحتليلها واملفاضلة بينها.

قد  • أنه  الشراء حيث  وأثناء  الشراء  قبل  ما  ما حيدث  التعرف على  يتطلب  املستهلك  فهم سلوك  إن 
 ع الذي حيققه عند استعماله هلا.يتوقف اختيار املستهلك للسلعة أو اخلدمة على مستوى اإلشبا 

 تتعلق دراسة املستهلك ابلتعرف على كيفية قيامه ابختاذ العديد من القرارات اليت تتفاوت يف أمهيتها •
 ويف درجة املخاطرة اليت تتضمنها

ة مّّن  فيهّّا و يتّّأثر هبّّا و عليّّه أن يتكيّّف مّّع هّّذه البيئّّة لّّذا تصّّدر عنّّه أنّّواع خمتلفّّ يعّّيش اإلنسّّان يف بيئّّة يّّؤثر
 األنشطة من اجل إشباع حاجاته و حتقيق أهدافه و هذا النشاط هو ما يسمى ابلسلوك.

ت سلسّّلة متعاقبّّة مّّن األفعّّال و ردود  األفعّّال الّّيت تصّّدر عّّن اإلنسّّان يف  : ميكّّن تعريّّف السّّلوك اإلنسّّاين أبنّّه
األفعّال واالسّتجاابت الّيت يعّرب هبّا  حماوالته املستمرة لتحقيق أهدافه و إشّباع رغباتّه املتطّورة و املتغية،كّذلك هّي  

اإلنسان عن قبوله أو رفضه حملّاوالت التّأثي املوجهّة إليّه مّن عناصّر البيئّة احمليطّة بّه سّواء كانّت عناصّر بشّرية أو  
 .ت مادية
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فالسلوك حسب هذا التعريف هو مجيع أنواع التصرفات اليت ميارسها اإلنسّان يف حياتّه لكّي يتكيّف مّع متطلبّات  
 احلياة.

ت تلّك التصّرفات الّيت تنّتج عّن     :أما سلوك املستهلك فهو جانب من جوانّب السّلوك اإلنسّاين و هّو عبّارة عّن
  شخص ما نتيجة تعرضّه إىل منبّه داخلّي أو خّارجي حيّال مّا هّو معّروض عليّه و ذلّك مّن اجّل إشّباع حاجاتّه  

حث   و الشراء و اسّتخدام السّلع أو  ت ذلك السلوك الذي يربزه املستهلك يف الب: كما يعرف على انه و رغباتهت.
 اخلدمات أو األفكار اليت يتوقع أهنا ستشبع رغباته أو حاجاته حسب اإلمكانيات الشرائية املتاحة ت.

ن سّّلوك املسّّتهلك يّّرتبط ابلكيفيّّة الّّيت يقّّوم هبّّا الفّّرد ابختّّاذ قراراتّّه املتعلقّّة بتوزيّّّع و  أمّّن خّّالل التعّّريفني جنّّد  
 )املال، الوقت( للحصول على سلعة أو خدمة. لديهإنفاق املوارد املتاحة 

هناك من الباحثني من يتبىن اعتبّار سّلوك املسّتهلك كنظّام تتفاعّل فيّه اموعّة مّن األنظمّة الفرعيّة تتمثّل بشّكل  
الّّدوافع، اإلدراك، الشخصّّية، الّّتعلم واالجتاهّّات إضّّافة إىل تفاعلهّّا مّّع البيئّّة احمليطّّة ابلشّّكل الّّذي    :أساسّّي يف
 ..... اخل تكوين الصورة، املوقف، القراريقود إىل

 :خمرجات سلوك املستهلك كنظاموفيما يلي شكل يوضح مدخالت و 

 سلوك املستهلك كنظام.  : 1 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 : من خالل الشكل أعاله جند أن لسلوك املستهلك كنظام خصائص تتمثل يف

 عوامل اجتماعية. -عوامل سياسية -عوامل اقتصادية -

 عوامل تقنية -عوامل دينية.  -
 

 

 

 االجتاهات-التعلم-الشخصية -الدوافع -اإلدراك 

 

 

 

 

 

القرار   -االعتقاد. املوقف -  .الصورة  

 السلوك  

 رد الفعل 

 مابعد السوك

 المخرجات  األنظمة الفرعية  عوامل البيئة الخارجية للنظام.المدخالت: 
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 يتألف سلوك املستهلك من اموعة من األنظمة الفرعية اليت تتفاعل فيما بينها. -

التعلم واالجتاهات(مع البيئّة اخلارجيّة احمليطّة    الشخصية،  افع،الدو   تتفاعل هذه املفردات املكونة للنظام )اإلدراك، -
 ابلفرد و تنعكس آاثر هذا التفاعل على تكوين السلوك.

 يسعى األفراد من خالل سلوكهم إىل حتقيق أهداف حمددة . -

 ختتلف هذه األنظمة عن بعضها البعض ابختالف األفراد و األهداف اليت يسعون إىل حتقيقها. -

سّلوكيات املسّّتهلك كغيهّا مّّن حقّول املعرفّّة كثّية و متعّّددة و ذلّك حسّّب رؤيّة كّّل ابحّث و أهدافّّه    إن أنّواع
   :أو كل مدرسة من املدارس اليت تناولته ابلدراسة،و فيما يلي أهم تقسيمات سلوك املستهلك

 : ينقسم سلوك املستهلك حسب شكل السلوك إىل: حسب شكل السلوك -

 صرفات و األفعال الظاهرة اليت ميكن مالحظتها من اخلارج كالشراء. هو الت : السلوك الظاهر  -ا

 يتمثل يف التفكي، التأمل، اإلدراك والتصور وغيه.   : السلوك الباطن -ب

 : تنقسم تصرفات املستهلكني حسب طبيعتها إىل : حسب طبيعة السلوك -

 الده من دون حاجة إىل تعلم.هو السلوك الذي غالبا ما يصاحب اإلنسان منذ مي  : السلوك الفطري   -أ

 هو السلوك الذي يتعلمه الفرد بوسائل التعلم أو التدريب املختلفة.  : السلوك املكتسب -ب

  و ينقسم إىل : حسب حداثة السلوك  -أ

 و هو السلوك الناتج عن حالة جديدة أو مستحدثة ابعتباره حيدث ألول مرة. : السلوك املستحدث -ب

 فيف ملا سبقه من تصرفات و أفعال. السلوك املعاد دون تغيي أو بتغيي ط هو : السلوك املكرر   -ج

 : ينقسم سلوك املستهلك وفق هذا املعيار إىل : حسب العدد  -

 هو السلوك الذي يتعلق ابلفرد يف حد ذاته.  : السلوك الفردي  -أ

فهو ميثل عالقة الفرد بغيه من األفراد    هو السلوك الذي خيص اموعة من األفراد و ليس فردا واحدا  : السلوك اجلماعي  -ب
 كأفراد اجلماعة اليت ينتمي هلا...اخل. 



    -تسيمسيلت  –املركز اجلامعي الونشريسي       سلوك املستهلك مدخل مطبوعة يف           د. حممودي أمحد   
  

13 

 

 

 

 

 نشأة علم سلوك املستهلك:   -  اثنيا

انه نشأ يف    أو أصول اترخيية، مبا  للبحث، ومل يكن له جذور  تعترب دراسة سلوك مستهلك علما جديدا نسبيا 
ال احلرب  اليت اتبعت  املتحدة خالل سنوات  االعتماد على الوالايت  الباحثني  أصبح على  فقد  لذا  الثانية،  عاملية 

إطار نظري كمرجع يساعدهم يف فهم التصرفات واألفعال اليت تصدر عن املستهلك يف كل مرحلة من مراحل اختاذ 
 القرار الشرائي أو االستهالكي، وكذلك يف التعرف على كل العوامل الشخصية أو النفسية والبيئة املؤثرة يف سلوك 

 املستهلك، وتدفعه إىل اختاذ تصرف معني. 

وقد مثلت املفاهيم العلمية املأخوذة من بعض العلوم، مثل )علم النفس الفردي و االجتماعي (، علم االجتماع ، 
الثقافية، علم االقتصاد، حيث مثلت هذه العلوم املرجع األساسي، إال أهنا ال تكفي لوحدها  علم األنرتوبولوجيا 

سل تفسي  أحكامهم على  و  خرباهتم  على  االعتماد كذلك  التسويق  رجال  من  يتطلب  قد  وإمنا  املستهلك،  وك 
 اخلاصة. 

املستهلك  بسلوك  عالقة  هلا  اليت  والنظرايت  املفاهيم  وحصر كل  فهم  يف  تتمثل  التسويق  رجال  مهمة  أصبحت 
 ي على حدا. وربطها يبعضها، هبدف الوصول إىل تصميم منوذج علمي خاص مبعاجلة كل مشكل تسويق 

  1966وقد شهد البحث العلمي يف هذا اجملال يف ذلك الوقت ظهور الكتاب األول يف سلوك املستهلك يف سنة    

من   1968ت، وبعده كتاب ت سلوك املستهلك ت يف سنة NICOSIAبعنوان ت عملية القرار االستهالكيت للمؤلف ت
 ت.  KOLLAT " AND " BLACK WELL ENGEL" أتليف كل من 

املهتمة ، كتاب تسلوك  العربية  املراجع  االهتمام هبذا احلقل، ومن بني  العرب مؤخرا يف  الباحثني  بدأ بعض  وقد 
 من أتليف الدكتور حليم الغدير و د.راشد الساعد.  1999املستهلك : مدخل متكامل ت يف سنة  
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اتيجيات التسويقية : منهج بيئي اجتماعي ت يف سنة كتابتسلوك املستهلك واإلسرت   1997وتلي يف ذلك يف عام  
ظهر كتاب ت سلوك املستهلك بني النظرية والتطبيق   2000من أتليف الدكتورة عايدة خنلة، و أخيا يف سنة    1998

 مع الرتكيز على سوق السعودية من أتليف الدكتور أمحد علي سليمان. 

 

 

 

 تهلك كنظام تسويقي متكامل نتيجة ألسباب كثية منها:لقد تطور سلوك املس  تطور علم سلوك املستهلك:   

دون -1 تقدميها  و  إنتاجها  يتم  اليت  تلك  و خاصة  السلع،  تسويق  الكبي يف  والفشل  السلعة  حياة  دورة  قصر 
حيث أن الكثي من السلع سواء كانت معدلة أو حمسنة مت تطويرها دون مراعاة   دراسات واقعية لسلوك املستهلك،

 واق املستهلكني و إمكاانهتم الشرائية،مما قلل فرص تسويقها. حلاجات و أذ

املخلفات -2 و  العبوات  و  الكيماوية  املنظفات  خاصة  بيئية،  أضرار  هلا  كان  املقدمة  السلع  من                        الكثي 
 ل السلع. و النفاايت و غيها، هلذا يتوجب القيام ابلدراسات حول سلوك املستهلك، و كلما يهمه يف اا

املنتجني       -3 على  ومؤثرة  كبية  ضغوط  متارس  أخذت  واليت  املستهلك  محاية  جلمعيات  الفعال                      الدور 
 و املسوقني هبدف إنتاج و تقدمي سلع أو خدمات ابلكميات و النوعيات و األسعار املناسبة.

اجرب  -4 والذي  ابملستهلكني،  للحكومات  املتزايد  دراسات االهتمام  على  الرتكيز  املعنية  الشركات  و  املسوقني 
 سلوك املستهلك ابلشكل الذي ينسجم مع التعليمات و القوانني احلكومية الصادرة.  

اهتمام املؤسسات غي الرحبية بدراسة سلوك املستهلك نتيجة تشابك العوامل البيئية حول تلك املؤسسات و -5
 الذي جيربها على دراسة سلوك املستهلك.   تطبيقها مفاهيم التسويق احلديث، األمر

العاملة بنجاح لدخول األسواق اخلارجية، األمر الذي دفع هبا إىل إجراء دراسات -6 املتزايدة للشركات  احلاجة 
دقيقة عن األسواق املستهدفة مبا يف ذلك املستهلكني فيها، حىت ال يكون الدخول ارد مغامرة فاشلة هلا وخاصة 

 األسواق.   اجلديدة منها يف



    -تسيمسيلت  –املركز اجلامعي الونشريسي       سلوك املستهلك مدخل مطبوعة يف           د. حممودي أمحد   
  

15 

 

 : دراستهأمهية وأهداف دراسة سلوك املستهلك وصعوابت    -اثلثا  
تنتج أمهية دراسة سلوك املستهلك من أهنا تشمل وتقيد كافة أطراف العملية التبادلية، بدءا من املستهلك  

احلكومات   والتجارية حىت  الصناعية  واملشروعات  املؤسسات  إىل  استهالكية(  )كوحدة  األسرة  إىل  نفسها، الفرد 
 وكل ذلك أدى إىل تطور وزايدة االهتمام بدراسة سلوك املستهلك.

املستهلك  -  1 سلوك  بدراسة  االهتمام  )  :  أسباب  سلوك JEN KINSيوضح  بدراسة  االهتمام  أسباب   )
 املستهلك يف اجملاالت التالية: 

( يبدأ ابستثمار أمواله هبدف حيث تتكون العلمية االقتصادية من منتج )ابئع طبيعة العملية االقتصادية:  (أ
ببيع  إال  املنتج  هذا  هدف  يتحقق  وال  ينتجها،  اليت  واخلدمات  السلع  على  للحصول  يهدف  ومستهلك  الربح، 
سلعته إىل املستهلك، وابلتايل البد إذن من التعرف على ما حيتاجه هذا املستهلك وابستمرار لتلبية رغباته والبيع له 

 وحتقيق أرابح نتيجة لذلك. 

حيث يعتمد أساسا على حتديد رغبات املستهلكني واشباعها، وابلتايل   انتشار وتقبل املفهوم التسويقي: ( ب
فهو يبدأ بتحديد االحتياجات احلالية واملرتقبة للمستهلكني، وحتديد الربامج التسويقية واملنتجات الالزمة إلشباع 

 هذه احلاجات. 

املنتجات:   (ج فشل  معدل  للتارتفاع  املستهلكني نتيجة  جذب  على  املنافسة  واشتداد  السريع  الفين  طور 
ارد  وليست  اشباعات  من  تؤديه  ما  أهنا  على  إليها  والنظر  واخلدمات  للسلع  املستهلكني  نظرة  وتغي  اجلدد 

 مواصفات فنية، فإن هذا كله أدى إىل ارتفاع فشل مثل هذه املنتجات خاصة اجلديدة منها. 

زايدة عدد السكان، التحرك اجلغرايف للسكان، ارتفاع مستوى الدخل ة ومنها:  ئي عوامل أخرى تتعلق ابلب (د
املتاح للتصرف، زايدة وقت الفراغ، التطور التكنولوجي، ارتفاع مستوى التعليم، تغي بعض العادات االجتماعية، 

 زايدة االهتمام حبماية املستهلك.

املستهلك:  أ  -2 سلوك  دراسة  املستهمهية  دراسة  من استحوذت  األطراف  من  العديد  اهتمام  على  لك 
 املستهلكني، الباحثني الطلبة ورجال التسويق وتتمثل يف: 

للمستهلكني:   -أ املعلومات ابلنسبة  إمداده بكافة  املستهلك هذا األخي من خالل  تفيد دراسات سلوك 
الشرائية   القرارات  اختاذ  تساعده يف  اليت  األساسية  الذخية  اليت تشكل  تشبع حاجاته والسياسات  اليت  الناجحة 

وتتوافق مع إمكاانته الشرائية، وميوله وأذواقه وميوله من جهة وظروفه البيئية احمليطة )األسرة، اجملتمع ... اخل( من 
 جهة أخرى. 
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 ونذكر منها:ابلنسبة للمؤسسة:   -ب

 اليت متكن املؤسسة من استخدام موارد العوامل  البشرية واملالية تعترب دراسة سلوك املستهلك من أهم  ها 
 بصورة تضمن إرضاء املستهلك.

  متكن املؤسسة من حتديد مواصفات السلع واخلدمات اليت تقدمها له وحتديد السعر وشروط الدفع وتقدمي
 السلعة واخلدمة يف الوقت واملكان املناسب والكمية املناسبة. 

 فاق وتوزيع املوارد املالية املتاحة، مما يضمن تسمح لرجال األعمال والسياسيني من حتديد األولوايت كاإلن
 هلم األرابح الكافية اليت متكنهم من استمرارية العمل وتوسعه. 

  التعرف على املؤسسة على  السلعة، مما يساعد  استعمال  أثناء  يواجهها  اليت  املشاكل  توضيح  متكن من 
 هذه املشاكل وحماولة حلها يف املستقبل.

 ستهلك ذات أمهية ابلغة ابلنسبة للمؤسسات غي رحبية، حيث يستلزم عملها ضرورة تعترب دراسة سلوك امل
أتييد  على  للحصول  تسعى  مؤسسة  أي  فإن  وعموما  احتياجاهتا  لتخطيط  الدميغرافية  اخلصائص  وفهم  دراسة 

 ومساندة اجلماهي يلزمها دراسة سلوك هذه اجلماهي. 

التسويق  -ج لرجال  سلو ابلنسبة  دراسة  تساعد  االسرتاتيجيات :  تصميم  يف  التسويق  رجال  املستهلك  ك 
التسويقية اليت ال تتم بدون الوصول إىل الفهم الكامل لسلوك املستهلك والتعرف على أنواع السلوك االستهالكي 
والشرائي للمستهلكني، فرجل التسويق الذي يفهم سلوك مستهلكيه سيحقق أو يدعم مركز املؤسسة التنافسية يف 

 السوق.

: تفيد دراسة سلوك املستهلك الطلبة يف فهم العالقة بني العوامل البيئية والشخصية )النفسية( ابلنسبة للطلبة-د
اليت تؤدي اتمعة إىل التأثي يف سلوك الفرد وتدفعه اىل اختاذ تصرف معني، كما تسمح هلم بتفهم سلوك االنسان، 

 عام. حيث أن سلوك املستهلك هو جزء من السلوك االنساين ال 
 نذكر منها ما يلي :   أهداف دراسة سلوك املستهلك  -  3

  متكن املستهلك من فهم ما يتخذه يوميا من قرارات الشراء وتساعد على اإلجابة على األسئلة املعتادة
 التالية: ماذا يشرتي؟ ملاذا يشرتي؟ كيف يشرتي؟ 

 ؤثرات اخلارجية )البيئية( اليت تؤثر على متكن الباحث من فهم العوامل أو املؤثرات الشخصية والعوامل وامل
 تصرفات املستهلكني، حيث يتحدد سلوك املستهلك من خالل تفاعل هذه العوامل. 
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  متكن رجل التسويق من معرفة سلوك املشرتين احلاليني واملرتقبني والبحث عن البقية اليت تسمح له ابلتأقلم
 تتماشى وأهداف املؤسسة.   معهم أو التأثي عليهم ومحلهم على التصرف بطريقة

 مضامني وجماالت دراسة السلوك وصعوابهتا:   -4
 (: جماالت دراسة سلوك املستهلك )نطاقها وأساليبها  -أ

يتحقق جناح التسويق على إمكانية حتديد موقع املستهلك الذي مل يشبع حاجاته، فقد ال يشرتي السلعة 
اعا جزئيا فقط، وهذا يكون على استعداد اتم للتحول إىل لعدم توفرها يف السوق أو يشرتي سلعا حتقق له اشب

 سلعة جديدة يتحقق هبا اإلشباع الكلي. 

وتتمثل القطاعات االستهالكية غي املشبعة اجملال الرئيسي واألهداف التسويقية اليت جيب على مؤسسات السلع 
املؤسسات   التسويقية، وتوجه أكثر من  املستهلك االستهالكية أن توجه هلا كل طاقتها  لدراسة  التسويقية  حبوثها 

 وسلوكه وحتديد حاجاته الرئيسية غي املشبعة حملاولة اشباعها. 
نتيجة للطبيعة املعقدة لألسواق، فيجب وضع إطار عام للجوانب اليت جيب اإلملام هبا يف اال سلوك املستهلك 

 يقوم ابلشراء؟ما الذي حيتاجه السوق؟ ملاذا يتم الشراء؟ من الذي    واليت من أمهها: 

 طاق وأساليب دراسة سلوك املستهلك ن  -ب

بعد عملية  ما  نفسها، واىل  االنتاج  اليت تسبق عملية  املراحل  املستهلك إىل كل  ميتد نطاق حبوث دراسة سلوك 
احلديث  املفهوم  وحسب  أنه  ذلك  تقدميها،  أو  انتاجها  مت  اليت  اخلدمة  أو  السلعة  واستهالك  واستخدام  الشراء 

البد من حتديد احلاجات واألذواق واالمكاانت أوال،   ترمجة هذه احلاجات واألذواق واإلمكاانت إىل للتسويق  
 سلع وخدمات من قبل املستهلكني املستهدفني وصوال إىل حتديد درجة الرضا أو عدم الرضا.

فيذ تلك الدراسات أما األساليب فقد متتد لتشمل تصميم وتنفيذ تلك الدراسات اليت قد متتد لتشمل تصميم وتن
اليت قد تستخدم أساليب املالحظة، أو التجارب كاجملموعات املخربية واحللقية منها على حد سواء، ابإلضافة إىل 

 أساليب االستقصاء واليت قد تنفذ من خالل املقابالت الشخصية أو الربيد أو اهلاتف وهكذا.
 صعوابت وتعقيدات دراسة سلوك املستهلك:   -جـ  

 أمهية دراسة سلوك املستهلك إال أن هناك صعوابت كثية تواجهه نذكر منها: ابلرغم من  
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: املقصود هنا هو عدم القدرة على حتديد املطلوب دراسته حيث أن الدراسات لبعض عدم حتديد املطلوب   -
لك، فما صعوبة يف حتديد األهداف املطلوبة بدقة، فعلى سبيل املثال عندما ندرس وحنلل كلمة مسته  جتداألمور  

 هو املستهلك الذي متت دراسته وعلى أي وجهة متت هذه الدراسة. 

: وكذلك سلوكاته وتصرفاته قبل الشراء وأثناء الشراء وحىت صعوبة معرفة وتفسري ما جيول يف ذهن املستهلك  -
أن هناك   بعد الشراء، وصعوبة اجياد تفسيا واضحا هلذه التصرفات ألهنا انبعة أساسا من الالشعور، لذلك جند

الناتج عن العقل، وبذلك ال ميكن التنبؤ مبا  التفكي  به املستهلك والذي ينبع من  صعوبة للوصول إىل ما يفكر 
 جيول يف دماغ هذا املستهلك. 

للمستهلك  - الشرائية  األمناط  ومعرفة  حتليل  وهي صعوبة  نفسه  املستهلك  وخربة  ذكاء  على  تعتمد  واليت   :
قاييس ذاتية يتحكم فيها ذكاء وخربة املستهلك، لذلك يف معظم هذه األحيان تكون ابلدرجة األوىل تعتمد على م

 الدراسة هلذه اخلاصية صعبة نظرا لصعوبة احلصول على معلومات دقيقة. 

التفاعالت  - يتأثر هبا هذا سلوك املستهلك انتج عن جمموعة من  التفاعالت تكون داخلية وخارجية  : هذه 
وي األحيان،  بعض  يف  عليه السلوك  التأثي  يف  طويل  مدى  هلا  املؤثرات  هذه  من  أي  ملعرفة  صعوبة  هناك  كون 

 ألخذها بعني االعتبار يف دراسة هذا السلوك. 
: إن السلوك الشرائي يتأثر ابلعديد من العوامل أو املؤشرات املتداخلة، مما تعقد الظاهرة واختالف النظرايت  -

وقد حاولت خمتلف النظرايت تفسي سلوك املستهلك على أساس قد يؤدي إىل تفسيات خمتلفة لنفس الظاهرة،  
 علمي بعيدا عن االرجتال والتخمني. 

فمثال ترجع بداية االهتمام بسلوك املستهلك النهائي يعترب علم سلوك املستهلك من العلوم احلديثة نسبيا:    -
امل سلوك  يف  التفكي  يبدأ  مل  بينما  املاضي،  القرن  من  اخلمسينات  أواخر  منتصف إىل  يف  إال  الصناعي  ستهلك 

الستينات من نفس القرن، وهذا ما جيعل البعض يقول أن املعرفة املتحصل عليها حلد اآلن تكون غي كافية للقيام 
علم  مؤيدي كل  أن  من  الرغم  على  احلاالت،  يف كل  عليها  االعتماد  ميكن  هنائية  قواعد  وضع  أو  ابلتعميمات 

 س الصحيح لتفسي هذا املستهلك.يعتقدون أن نظرايهتم تقدم األسا

 املفاتيح الرئيسية يف سلوك املستهلك. -احملور الثاين 

ت أسلواب  wilkie ميكن أن نفهم سلوك املستهلك عن طريق دراسة املفاهيم املرتبطة هبذا السلوك، وقد اقرتح ت  
 ذه املفاتيح.لذلك، مسي ابملفاتيح الرئيسية يف فهم سلوك املستهلك، وفيما يلي وصف خمتصر هل
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 املفتاح األول: سلوك املستهلك هو سلوك دوافع وحوافز.

ينتج سلوك املستهلك عن دوافع وحواجز، ويقصد ابلدوافع تلك القوى احملركة الداخلية اليت تدفع املستهلك إىل 
إنتهاج سلوك معني بغرض حتقيق هدف ما، كما تعمل على ختفيض حالة التوتر الداخلي لدى هذا املستهلك كما 

 :الدوافع وختفيض حالة توتر لدى املستهلك. -2رقم  الشكل ل التايل :هو موضح يف الشك

 

 

 وأما احلوافز فهي عوامل خارجية، ونقصد هبا تلك املكافئات اليت يتوقعها املستهلك نتيجة القيام بعمل ما. 

الثاين:  نفسية:   املفتاح  أو  لعوامل شخصية  يتأثر  املستهلك  و   سلوك  الشرائي  السلوك  للفرد يتأثر  االستهالكي 
 مبحددات ذاتية ترجع إىل املستهلك نفسه، كالدوافع، اإلدراك، التعلم، الشخصية واالجتاهات.

التسوق والوقت    املالية والقدرة على  املوارد  للمستهلك مثل  املتاحة  املوارد  النفسية  العوامل  أن تشمل  كما ميكن 
النفسية ال ميكن فصلها عن العوامل البيئية، وجيب أن يراعى تفاعلها الدائم و التناويب   املتاح له، علما أبن العوامل 

 وميكن توضيح العالقة بني العوامل النفسية والعوامل البيئية يف الشكل أدانه: 

 :العوامل البيئية و النفسية املؤثرة على سلوك املستهلك 3رقم    الشكل

 العوامل النفسية  العوامل البيئية  

 

 

 

 

 

 الثقافة و الثقافة اجلزئية 
 الطبقات االجتماعية 
 اجلماعات املرجعية 

 العائلة 
 العوامل املوفقية 
 املؤثرات التوثيقية 

 الدوافع

 اإلدراك

 التعلم

 الشخصية  

 االجتاه

 املستهلك 

 إتباع احلاجة / ختفيض حالة التوتر 

 دوافع 

 إنتهاج سلوك معني 

 حاجة ، توتر داخلي 



    -تسيمسيلت  –املركز اجلامعي الونشريسي       سلوك املستهلك مدخل مطبوعة يف           د. حممودي أمحد   
  

20 

 

املثريات الشخصية-فنموذج  يتضمن  stimulus-organisms-response-SOR Model)  السلوك-مكوانت   )
تلك املؤثرات الصادرة عن البيئة الداخلية أي الذاتية للمستهلك واليت تلعب دورا أساسيا يف تكوين قرار الشراء 

ب املتعلقة  املثيات  تعرضه ألحد  وغيها،إن لديه حني  واإلعالن  الرتويج  وأساليب  والنوعية  والسعر  املنتج  من  كل 
عن كل  عبارة  وهي  الفرد  لشخصية  والنفسي  العضوي  التكوين  ذلك  عن  عبارة  هي  للمستهلك  الداخلية  البيئة 

 ميكن الدوافع احلسية إضافة إىل املعارف واخلربات الناجتة عن التعلم من جهة أخرى وهي ابلتايل تلك العناصر اليت 
 التأثي من خالهلا على سلوك املستهلك النهائي وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل: 

 

 

سلوك   –شخصية    -  : منوذج مثريات4  الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 . املفتاح الثالث: سلوك املستهلك هو عبارة عن خطوات متتالية

مير     رئيسية  مراحل  ثالث  إىل  تقسيمها  وميكن  متتالية،  خطوات  بعدة  نظراي  الشرائي  القرار  اختاذ  عملية  متر 
 تهلك يف كل منها خبطوة أو أكثر كما هو موضح يف الشكل ادانه: املس

 مراحل عملية اختاذ القرار  :  5رقم لشكل ا

 

 

لمزيج التسويقي عناصر ا      

السلعة -  

السعر-  

التغليف -  

S - الترويج  

االعالن-  

البيع الشخصي -  

 الخ..... -

 

مكونات الشخصية         

الدوافع والحاجات -   

المبادرة -   

التعلم -   

O - القناعات  

الشخصية -   

البيئة االجتماعية -   

 

التصرف والسلوك        

استخدام سلعة او  -   

خدمة                    

شراء منتج -   

R - طلب خدمة  

 STIMULUSاساليب االثارة  

التكوين العضوي والنفسي  

organisms 

 responseسلوك 

 

 مرحلة ما قبل الشراء 

 

 مرحلة القيام بعملية الشراء 

 

 مرحلة ما بعد الشراء 
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أي أن سلوك املستهلك املتكون من اموعة نشاطات، وهده األنشطة يف النهاية هي اليت تكون األساس يف القرار 
 الشرائي الذي يتخذه هذا املستهلك، وهذه األنشطة هي على النحو التايل: 

 * نشاط فكري يتمثل يف التفكي يف سلعة أو خدمة. 

 اإلعالانت اليت ميكن مشاهدهتا عرب وسائل اإلعالم عن خمتلف املنتجات.   * دراسة

 * مشاهدة اللوحات اإلعالنية سواء املوضوعة يف الشوارع أو على احلافالت أو على أسطح املنازل. 

 * مناقشة هذا األمر مع األصدقاء ويف بعض األحيان أخذ الشورى منهم أو من العائلة. 

 .* اختاذ قرارات الشراء

 * التقييم واملقارنة بني مواصفات هذه السلعة أو اخلدمة. 

 من خالل ما تقدم يتضح أن سلوك املستهلك عبارة عن اموعة أنشطة تتم من اجل اختاذ القرار النهائي.

 . املفتاح اخلامس: سلوك املستهلك خيتلف حسب الوقت والرتكيبة

في يتم  يتم الشراء ؟ مدة الشراء؟ والوقت الذي  الشراء خيتلف من خالل عدة عوامل، حيث أن هذه أي مىت  ه 
 العوامل ختتلف من فرتة إىل أخرى، كما أن مدة الشراء هي األخرى تتأثر هبذه العوامل. 

أما من حيث التعقيدات والرتكيبات فهي ما يتعلق بعدد خطوات شراء، أي املراحل اليت يتم فيها عملية الشراء   
 ن يف كل مرحلة من هذه املراحل، لذا فإن الوقت والرتكيبة يف الشراء أمران متالزماوكذلك اموعة األنشطة اليت تتم  

 سلوك املستهلك حيتوي على أدوار خمتلفة:   املفتاح السادس:

خيتلف سلوك املستهلك من فرد آلخر، وهذا يعتمد ابلدرجة األوىل على األدوار اليت يؤديها هذا املستهلك، واليت 
 اطا وثيقا بسلوكه، وهناك عدة أدوار ميكن أن تتمثل يف سلوك املستهلك هي: يف النهاية ترتبط ارتب

الشراء:1 فكرة  خلق  جيمع   (دور  الذي  هو  املستهلك  هذا  يكون  ورمبا  الشراء  فكرة  إجياد  خالل  من  ويتم 
 املعلومات خبصوص هذه الفكرة.
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ة اليت تؤثر على اآلخرين،   أو أن وهو انتج عن سلوك املستهلك إذ كان من اجملموعات املرجعي  (دور املؤثر:2
 يكون هو صاحب القرار ابلشراء، أو عندما يتم استشارته من قبل اآلخرين فإنه يلعب دور املؤثر.

 هو دور الذي يلعبه الشخص أو املستهلك من خالل كونه صاحب قرار الشراء.  (دور املقرر:3

املشرتي:4 أو خد   (دور  بسلعة  االقتناع  بعد  الدور  هذا  هذه يتم  بشراء  املستهلك  هذا  يقوم  سائدة، حيث  مة 
 السلعة أو استخدام هذه اخلدمة.

وهذا يتم بعد الشراء مباشرة، فإذا كانت هذه السلع ختص املشرتي فبطبيعة احلال يستعملها،   (دور املستخدم: 5
 وحىت إذا كانت السلعة املشرتات ختص اجلميع. 

 ة السوداءاحملور الثالث: معادلة سلوك املستهلك والعلب

 أوال: معادلة سلوك املستهلك 

 ميكن التميز بني نوعني أساسيني من معادلة سلوك املستهلك.

 املعادلة العامة لسلوك املستهلك -1

يّّنجم سّّلوك املسّّتهلك عّّن التّّأثيات الشخصّّية وعوامّّل احملّّيط الّّيت ميكّّن مجعهّّا يف املعادلّّة املختصّّرة التاليّّة والّّيت  
 :تدعى مبعادلة سلوك املستهلك

C=F(P,E) 

 حيث:

C .يعرب عن سلوك املستهلك 

P .هي التأثيات أو العوامل النفسية للفرد منها الدوافع واإلدراك والتعلم والشخصية واالجتاهات 

E   هّّي الضّّغوط الّّيت تباشّّر علّّى املسّّتهلك مّّن طّّرف قّّوى احملّّيط ومنهّّا الثقافّّة والطبقّّة االجتماعيّّة واجلماعّّات
 املرجعية والعائلة وغيها.



    -تسيمسيلت  –املركز اجلامعي الونشريسي       سلوك املستهلك مدخل مطبوعة يف           د. حممودي أمحد   
  

23 

 

تتّيح أدبيّات التسّويق عّددا كبّيا مّن الطرائّق يف اّال اختيّار بّدائل االسّتهالك إال    :معادلــة املوقــف ا  ــاي-2
أن أمهها طريقة املوقف اإلمجايل اليت تعتمد علّى الفكّرة القائلّة ابن املوقّف اإلمجّايل للمسّتهلك جتّاه املنّتج يسّاوي  

 ي:اموع مواقفه جتاه كل صفة من صفات ذلك املنتج أ

n 

Ab=  WiBib 

i=1 

 حيث: 

Ab.املوقف اإلمجايل للمستهلك جتاه املنتج : 

Wi:    وزن الصفةi  .يف نفس او ضمي املستهلك 

Bib:    تقييم الصفةi     يف املنتجb 

n :   عدد الصفات 

 العلبة السوداء  -اثنيا

إال للمستهلك ما هي  الشرائي  السلوك  أن دراسة  فهم هذا الواقع  فان  السوق،ولذا  اإلنساين يف  للسلوك  دراسة   
الشرائي  للسلوك  االجتماع،وفهم  وعلم  النفس  علم  ومها  املعرفة  فروع  من  االني  مع  يتعامل  وان  البد  السلوك 
للمستهلك هي حماولة متثل حتداي كبيا لرجل التسويق ألنه ميكن أن يرى األفراد وسلوكهم،ولكنه ال يستطيع أن 

الطريقة يرى ما   فان  أمامه،ولذا  يراها  اليت  األفراد والذي أدى إىل تصرفهم ابلطريقة  الذي يدور يف عقول هؤالء 
 الوحيدة املتاحة له هو قيامه ابستنباط تلك الدوافع واألسباب اليت أدت إىل تصرفهم ابلطريقة اليت يالحظها. 

هو    Black boxمنوذج الصندوق األسود  ونظرا لعدم مالحظة أسباب السلوك املرئي بشكل مباشر فان مصطلح  
مصطلح يشي إىل تلك العمليات العقلية اليت تدور يف عقول األفراد عندما يقوموا ابختاذ القرارات الشرائية املختلفة  
، فمثل هذا املصطلح يشي إىل تلك األسباب وراء اإلتيان ابلسلوك الشرائي امللحوظ واليت ال ميكننا مالحظتها 

ر،واملدخالت إىل هذه العملية متثل اموعة من املعلومات اليت يستخدمها متخذ القرار الشرائي،وقد بشكل مباش
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تتضمن هذه املدخالت معلومات أتيت من اإلعالانت اليت يشاهدها املستهلك،أو من رسالة بيعية يقدمها له رجل 
املع أفراد األسرة،أو حىت بعض  أو  أراء األصدقاء  املصادر البيع،أو من خالل بعض  املنشورة يف عدد من  لومات 

 املختلفة. 

يسمى النموذج املعتمد على هذا املفهوم بنموذج الصندوق األسود، يتضمن هذا النموذج اخلاص بدراسة سلوك 
املستهلك على امل املؤثرات يف هذا السلوك النفسية منها واالجتماعية والثقافية املرتبطة بسلوك املستهلك واليت 

بعني االعتبار لدى القيام ابلبحوث التسويقية املتعلقة مبعرفة الطلب على السلعة واخلدمة من حيث   جيب أن تؤخذ 
 النوع والكم.

 ولكي نفهم ما نقصده بتفسي السلوك الشرائي للمستهلك دعنا نضرب مثاال عمليا كما يلي:

الغازية   قامت بفتح حقيبتها    قبل دخول احدى الطلبات قاعة احملاضرات توجهت إىل كافيتياي بيع املشروابت 
وأخرجت منها نقودا   قامت بشراء عبوتني من البيبسي،   قامت بفتح احد العبوات وشربتها   وضعت الثانية 

 يف حقيبتها وتوجهت على عجل إىل قاعة احملاضرات.

ء عبوتني من البيبسي،أما يف هذا املثال جند أننا قد شاهدان احد مكوانت السلوك الشرائي لسارة وهو قيامها بشرا
اجلزء الغالب من سلوكها فهو غي ملحوظ،فنحن مثال ال نعرف ما إذا كانت قد اشرتت العبوة الثانية لكي تشرهبا  
وملاذا   البيبسي  عبوات  بشراء  قامت  ملاذا  نعرف  ال  أيضا  زميالهتا،وحنن  من  لواحدة  تعطيها  لكي  أو  بعد  فيما 

هل اشرتهتا ألهنا شعرت ابلعطش؟أو ألهنا حتب مشروب البيسي خاصة،أو اختارت البيبسي وليس عالمة أخرى؟ف
ألهنا رأت الكافيتياي وهي يف طريقها للمحاضرة؟وما أمهية السعر ابلنسبة لقرارها الشرائي؟أو ألهنا أرادت أن تقضي 

 بعض الوقت قبل دخوهلا احملاضرة؟. 

التساؤالت حول   العديد من  السلوك الشرائي للطالبة جييب عليه دراسة سلوك إن مثل هذه األسئلة وغيها من 
املستهلك، ويعرب الشكل املوايل عن مفهوم الصندوق األسود والذي نرغب يف إلقاء بعض الضوء عليه من خالل 

 دراسة السلوك الشرائي للمستهلك النهائي.

 منوذج الصندوق األسود الختاذ القرارات الشرائية  :6شكل رقم
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حتقيق أهداف املؤسسة يعتمد كثيا على الطريقة اليت يتصرف هبا املستهلكون جتاه ما تعرضه من ميكن القول أن  و 

سلع وخدمات وإذا تعرفت على هذا السلوك فإهنا ستستطيع أن تتكيف أو تؤثر عليه مبعىن انه عن طريق متغيات 
املبيعات،  املنتج،  السعر، تت  تنشيط  أن  للمؤسسة  سيتسىن  والتوزيع  ابألفراد  واإلعالن  اخلاصة  اخلصائص  مع  أقلم 
وهذا ما دفع ابلعديد من الباحثني يف التسويق إىل االهتمام بدراسة العالقة بني املنبه التسويقي واستجابة   وابحمليط.

املشرتي، ويبقى حتديد االستجابة الناجتة عن املؤثرات اليت خيضع هلا املستهلك ليس ابألمر اهلني، مما جعل بعض 
وك يطلقون تسمية)العلبة السوداء( على السلوك اإلنساين نتيجة صعوبة اإلطالع على أسراره الكثية، علماء السل

ومنه يعترب املستهلك كالعلبة السوداء اليت تستقبل املؤثرات وتصدر استجاابت معينة،مبعىن أن العقل البشري أصبح  
املثيات كم متثل  مدخالت  ابستقبال  يقوم  البياانت  لتشغيل  أو كوحدة  االستجاابت  متثل  خمرجات  له  أن  ا 

 الشكل التايل: وميكن أن يتضح النموذج أكثر إذا أضفنا هذه العناصر يف  التصرفات،  

 لعلبة السوداء مفصل لمنوذج  :  7الشكل رقم

 
 PETTIGREW D ,TURGEON N (MARKETING)2eme ed, Mc Graw   املصدر: 

Hill,1990,P.87 

 

 

 

                   

 

)مؤثرات(        سلوك          

 شرائي 

عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك            

   

الصندوق 

 االسود
 مدخالت

 

املتغيات األربعة للمزيج  
 التوزيع، السعر، التسويقي)املنتج،

 الرتويج 

 احمليط

 

 المستهلك 

الشراء -  

االمتناع عن الشراء-  

 

  البحث عن المعلومات-

 إضافية 

ات مخرج  

 



    -تسيمسيلت  –املركز اجلامعي الونشريسي       سلوك املستهلك مدخل مطبوعة يف           د. حممودي أمحد   
  

26 

 

ولو فرضنا أن املستهلك قام بشراء سلعة ما فالسؤال الواجب اإلجابة عنه هو:ماهي عناصر العلبة السوداء اليت 
انتج عن   ولدت السلوك املالحظ؟ مبكن أن تكون املؤثرات انجتة عن أحد أو بعض متغيات املزيج التسويقي أو 

 الثقافية.-أو االجتماعية  التكنولوجية،   السياسية،  احمليط أي العوامل االقتصادية، 

اخلارجية  البيئة  مصدرها  األوىل  املستهلك  سلوك  على  املؤثرات  من  اموعتني  يف  املؤثرات  هذه  تلخيص  وميكن 
 والثانية البيئة الداخلية وذلك حسب اجلدول التايل: 

 وذج الصندوق األسود (: مؤثرات من5اجلدول رقم)

 مؤثرات البيئة اخلارجية مؤثرات البيئة الداخلية  سلوك املستهلك

العادات  عملية القرار  
 االستهالكية

البيئة   مؤثرات 
 احمليطة 

املزيج  عناصر 
 التسويقي

عن  شراء  البحث 
 املعلومات 

 سياسة اإلنتاج  اقتصادية  عادات االستهالك

مكان  اختيار 
 الشراء 

اخليارات  
 وجودة امل

 سياسة التسعي  ثقافية احلاجات 

 سياسة التوزيع سياسية الصفات الشخصية قرار الشراء  اختيار زمن الشراء

الالحق  كمية الشراء الشعور 
 للشراء

 سياسة الرتويج  اجتماعية طبيعة احلياة اليومية 

سياسات التسويقية للمؤسسة من خالل مالحظة هذا اجلدول ميكن القول أبن هناك أتثي واضح لعوامل البيئة وال
 إال انه ال ميكن معرفة مدى هذا التأثي لكل من العوامل على قرار الشراء بشكل دقيق ومباشر.

 مراحل القرار الشرائي للمستهلك النهائي.    - الرابعاحملور 

الشرائي:    -أوال   القرار  املستهلكمفهوم  هبا  يقوم  اليت  التصرفات  من  اموعة  هو  الشرائي  إشباع   القرار  من 
 حاجاته ورغباته واليت تبدأ من مرحلة ما قبل الشراء وتنتهي مبرحلة ما بعد الشراء.
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 :املستهلك واختاذ القرار  -اثنيا  
جيب على املستهلك أن يتخذ الكثي من قرارات الشراء، رغم املعوقات اليت تقف أمامه، مثل النقص يف 

البدا املتوفرة، كثرة  العالمات  يف  أو  غىن األموال  ال  املشاكل  هذه  ولعالج  الوقت،  ضغط  االختيار،  عند  ئل 
 للمستهلك عن التخطيط لقرار الشراء حيث أن هذا األخي يفيده بطرق ثالث: 

 جيرب املستهلك أن يفكر بطريقة عقالنية   يضع األهداف املعقولة.  -

 يشجع املستهلك على أن يركز على بعض املشاكل الشرائية. -

 ك على اختاذ القرار ووضع أولوايت القرار. يساعد املستهل -

 وهناك اربعة أشكال مهمة للقرارات الشرائية جيب على املستهلكني اتباعها: 
   ؟ وهذا ينطوي على اختيار بني السلع والعالمات املعروفة، أسعارها، جودهتا، خدمتها ماذا تشرتي 

 كز الشراء، واحملالت التجارية.؟ حيث ختتلف اجلودة والسعر واخلدمة ابختالف مرا أين نشرتي 

 وهذا جتنبا لضغوطات أايم األسبوع وتوفي املخزون ملقابلة الزايدة يف الطلب. مىت نشرتي : 

 قابلة كيف نشرتي أو  األسعار حمدودة  للشراء، هل  املستهلك  إليها  ينتقل  اليت  املسافة  يتضمن  ؟ وهذا 
 للمساومة. 

 اء: قرارات الشر  اثلثا: العوامل املؤثرة يف
 ميكن تلخيص العوامل املؤثرة يف قرارات الشراء إىل اربعة عوامل هي: 

ختتلف القرارات الشرائية للمستهلكني وكذلك طبيعة املراحل اليت ميرون هبا أثناء هذه   طبيعة املستهلك:  .1
ى قدرهتم على العملية، وطول الفرتة الالزمة إلهناء كل مرحلة منها حبسب اخلصائص االجتماعية ومعتقداهتم ومد 

 التعلم وخرباهتم السابقة يف السوق والشراء.

: يتأثر القرار الشرائي اخلاص بسلعة ما بصورة مباشرة خبصائص تلك السلعة طبيعة السلعة وخصائصها .2
 من حيث اجلودة والسعر واخلدمات امللحقة هبا ومنافعها الوظيفية واالجتماعية والنفسية للمستهلك.

: إذا جنح املنتج يف تكوين مسعة ممتازة للعالمة التجارية يف السوق، واملنتجني وخصائصهما طبيعة البائعني .3
واعتاد على بيع منتجاته عن طريق متاجر ذات مسعة طيبة ورجال بيع مدربني، فإن ذلك سيؤدي إىل زايدة ثقة 

 املستهلك يف تلك املنتجات وينمي والءه هلا ويشجعه على شرائها. 
: تؤثر العوامل احمليطة ابملوقف الشرائي أحياان يف عملية اختاذ قرار الشراء، وتشمل ف الشرائيطبيعة املوق .4

 تلك العوامل الوقت للشراء والظروف املالية واالجتماعية املرتبطة مبكان الشراء.
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 :رابعا: اختاذ القرار الشرائي يف األسرة
اهتماما كبيا من قبل القرار اشرائي  التسويق خاصة داخل األسرة، حيث يظهر   يثي موضوع اختاذ  رجال 

 أتثي كل من الزوج والزوجة واألطفال عرب خمتلف مراحل القرار الشرائي.
: من املعروف أن الزوج والزوجة مها اللذان يشكالن العمود الفقري دور الزوج والزوجة يف اختاذ القرار .1

من املنطقي أن يكون ألحدمها أتثي أكرب يف اختاذ خمتلف   لألسرة )كوحدة اجتماعية استهالكية(، وبناء عليه فإنه
القرارات اليت هتم األسرة، حيث أن من املمكن أن يكون التأثي األكرب فيها للزوج ابعتباره املمول الرئيسي لألسرة،  

قية امليسرة،  كما أن الزوجة حبكم دورها التقليدي يف األسرة فقد يكون هلا أتثيها يف اختاذ بعض القرارات التسوي
 كما قد يكون أتثيها متساوي نسبيا يف بعض احلاالت. 

: حياول األطفال الصغار ويف كل اجملتمعات التأثي على قرارات شراء  أتثري األطفال على القرار الشرائي .2
ملية السلع واخلدمات يف األسرة اليت يعيشون فيها، ذلك أهنم يكتسبون العديد من املهارات االتصالية خالل ع 

 التطبيع أو التنشئة االجتماعية اليت يتعرضون هلا من والديهم وغيهم، منذ األايم األوىل من والدهتم.

 خامسا: مميزات عملية اختاذ القرار الشرائي: 
 ميكن استخالص بعض الصفات العامة اليت متيز عملية اختاذ القرار الشرائي، ومنها:

ئما كما تبدو، ذلك أن املشرتي املفرتض ميكنه االنسحاب إن عملية قرار الشراء ليست حتمية دا .1
البدائل   تكن  مل  أو  للشراء،  احلاجة  قوة  مثال  لديه  تضاءلت  لو  فيما  وذلك  الفعلي،  الشراء  تسبق  مرحلة  أي  يف 

 املتاحة مرضية لديه، فتتوقف عندها عملية الشراء بشكل غي متوقع. 

ي ملراحل الشراء، لكن لو اقتنع العميل بتحقيق حاجة إن عملية الشراء تتم غالبا ابلنمط التقليد  .2
فإن بعض املراحل قد تتخطى، فال يتم لديه متييز البدائل وتقييمها، كما ال يلزم أن تستغرق مراحل عملية الشراء 
القدر نفسه من الوقت، وذلك تبعا لقيمة السلعة املراد شراؤها، وضرورة ذلك، فقد توجد احلاجة لشراء سلعة غي 

 يمة، لكن عملية تقييم البدائل قد تستغرق وقتا طويال. ق

وأخيا، أن بعض مراحل عملية قرار الشراء قد تنجز بشكل متعمد يف حاالت شرائية معينة، لكنها قد تتم بشكل 
 ال إرادي يف حاالت أخرى. 

 ميكن توضيح مراحل القرار الشرائي من خالل الشكل التايل.   :  مرحل القرار الشرائي -سادسا 

  

 

 مرحلة ماقبل الشراء 

 حتديد املشكلة 

  ع املعلومات 

 تقييم البدائل

 إختيار البديل األمثل 
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 : من إعداد الباحث املصدر
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 الشراء.عملية اختاذ القرار الشرائي يف مرحلة ما قبل    -أوال

إن بداية عملية اختاذ القرار الشرائي للمستهلك تكون عندما يدرك (الشعور ابحلاجة أو املشكلة االستهالكية: 1
أو يشعر بوجود حاجة غي مشبعة لديه، وعندما تصل هذه احلاجة إىل احلد الذي يولد لديه دافع للبحث عن 

املستهلك يتوقف على مدى الفرق أو اخللل بني   حل مناسب أو طريقة مناسبة يشبع هبا تلك احلاجة، و شعور
 حالته العادية املشبعة و احلالة اليت هو عليها،ونوضح ذلك كما يلي : 

يسعى املستهلك لإلبقاء على حالة التوازن يف الطاقة لديه، التغريات اليت حتدث يف احلالة احلالية للمستهلك: -أ
لديه شعور ابحلاجة والدافع إلشباعها وتتمثل هذه التغيات يف وعند حدوث تغيات جوهرية لديه يف طاقته يتولد  

 ما يلي: 

 نفاذ املخزون من السلع لدى املستهلك . -

تناقص الدخل أو فقدان بعض مصادر الدخل لدى املستهلك يشعره ابلقلق من املستقبل يدفعه إىل التقليل من -
 السلع واخلدمات خاصة الكمالية منها. 

احلالة :  ب(التغريات يف  للمستهلك  ،وتتغي املرغوبة  ينقص  واترة  دخله  يزداد  فتارة  الفرد ابستمرار  يتغي وضع 
األذواق واملوضة واألمناط االستهالكية .األمر الذي يولد شعورا ما لدى املستهلك بضرورة إشباع تلك احلاجات 

 اجلديدة ،واهم التغيات اليت حتدث : 

 وضاعه املهنية أو احلياتية.نشوء حاجات جديدة للفرد انجتة عن تغي أ -

 تغيات انجتة عن االبتكارات السلعية تولد حاجات لدى الفرد مثل اهلاتف النقال حاليا و تطوراته.-

املعلومات:2 عن  البحث  يريد حلها (  لذا  يتعرف على مشكلته،  االستهالكية  املستهلك حباجته  لشعور  نتيجة 
 رين رئيسني مها: .فيبحث عن املعلومات الالزمة للحل، وهناك مصد

الذاتية: الداخلية للمعلومات أو  السابقة عن مثل تلك املشكلة أو أ( املصادر  واملتمثلة خبالصة خرباته وجتاربه 
احلاجة ونوع السلع و اخلدمات اليت ميكنان تشبعها، ويستعرض جتربته يف اختاذ القرار وعملية البيع و  الشراء اليت 

أو احلاالت السابقة املشاهبة هلا، ابإلضافة فان ذاكرة املستهلك تعد مصدرا مهما   أجراها سابقا يف مثل هذه احلالة



    -تسيمسيلت  –املركز اجلامعي الونشريسي       سلوك املستهلك مدخل مطبوعة يف           د. حممودي أمحد   
  

31 

 

ابعتبارها خمزان للمعلومات اليت سجلها من أصدقاء هو أقاربه ومطالعاته أو حصل عليها من مندويب   للمعلومات،
 البيع أو من خالل اإلعالانت الظرفية أو التليفزيونية أو الصحفية.

 وتتمثل يف املعلومات اليت حيصل عليها املستهلك من بيئته اخلارجية هي نوعان : رجية : ب( املصادر اخلا

 وتتمثل يف املصادر العامة اليت تقوم بنشر املعلومات حول السلع و اخلدمات وهي : مصادر رمسية : -

مت* مصادر جتارية : التجارية عن طريق وسائل  األعمال  املعلومات كمؤسسات  بنشر  تقوم  اليت  عددة مثل وهي 
 اإلعالانت ،مندويب البيع ...اخل . 

 تنشر معلومات دورية لتزويد املستهلكني ابملعلومات املتعلقة ببعض السلع واخلدمات.            * مصادر حكومية خمتصة:

وتشمل اجلمعيات العلمية وهيئات محاية املستهلك غي اهلادفة للربح وإمنا احملافظة على الصحة * مصادر مستقلة:
 العامة والبيئة وخدمة للعلم واإلنسانية. 

رمسية: - غري  مصداقية مصادر  هلم  هؤالء  وكل  األصدقاء،  األقارب،  العائلة،  أفراد  املصادر،  هذه  وينطوي حتت 
 عالية يف نوعية املعلومات وأثرها على القرار الشرائي.

البدائل:3 تقييم  السل  (  من  املتاحة  البدائل  تقييم  يتم  املرحلة  هذه  ابلسوق،وذلك ويف  املتوفرة  اخلدمات  و  ع 
واجلودة يف شراء  السعر  فمثال  له،  هو حاسم ابلنسبة  ما  ومنها  مهم  منها ما هو  متعددة  معايي  ابالعتماد على 

 حذاء تكون مهمة،لكن الراحة يف السي تكون معايي حامسة يف الشراء ابملقارنة مع السعر و اجلودة . 

 و املعاير اهلامة جيب مالحظة االعتبارات اآلتية :   وللتفريق بني املعايي احلامسة

 كلما كانت احلاجة إىل املنتج ماسة كلما قلت جهود التقييم .-

 كلما زادت أمهية املنتج ابلنسبة للمستهلك كحالة شراء منزل أو سيارة كان اهود التقييم أكرب.   -

 عها كان اهود التقييم أكرب. كلما زادت درجة املخاطرة املدركة يف عملية الشراء بكل أنوا  -

 كلما كانت البدائل املتاحة أمام املستهلك معقدة ازدادت الفرتة الزمنية لعملية التقييم .   -
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* أما من الناحية العملية فان املسوقني يقومون بعرض تشكيلة كاملة من العالمات التجارية يكون املستهلك على 
للوصول إىل العالمة التجارية املفضلة له ،مير املستهلك بثالث مراحل دراية ابلبعض وعدم دراية ابلبعض األخر ،و 

 تنطوي حتت عملية التقييم : 

 مرحلة تصنيف عناصر التشكيلة )اموعة معروفة للمستهلك ، اموعة غي معروفة للمستهلك (. -

ها غي مفيد، اموعة مرحلة تصنيف عناصر اجملموعة املعروفة للمستهلك )اموعة غي فعالة للمستهلك وشراؤ   -
 مرفوضة يف عملية الشراء، اموعة حيوية وهي اليت تؤخذ يف عني االعتبار (. 

مرحلة الرتكيز على اجملموعة احليوية وتضم )اموعة مستبعدة ال تليب حاجات املستهلك، اموعة خمتارة تليب   -  
 رغباته ومتثل العالمة التجارية املختارة (. 

وهنا البد للمستهلك من اعتماد أساليب حمددة من اجل عملية اختيار ديل األفضل:( اختيار املستهلك للب 4
 البديل األفضل، وهناك مخس اموعات من أساليب االختيار وهي: 

للشراء: الكبري  االهتمام  حالة  يف  األساليب  التعويضيأ(  األسلوب  إىل  يستند  إما  احلالة  هذه  أسلوب   يف  أو 
 أدانه:   االختيار املرحلي كما يف الشكل

 األساليب املعتمدة يف الشراء.  -  8رقم  الشكل  

 

 

 

 

 

 . 82ص 2006، الطبعة األوىل، دار حامد للنشر، عمان، األردن، كاسر نصر املنصور، سلوك املستهلك مدخل لإلعالن  املصدر: 

 

 األساليب املعتمدة يف الشراء

: يركز املستهلك على الصفات  األسلوب التعويضي
املمتازة، ويتجاهل الصفات غي املقبولة يف السلع  
خلدمات اليت يرغب يف شراءها، ويلجا إىل هذا  
األسلوب عندما ال حيقق املنتج كافة اخلصائص  

 تفوقة، كأن يريد احلصول على اجلودة و السعر معا. امل

 

: وتتم عملية االختيار على  األسلوب املرحلي
مرحلتني، أي يعتمد األسلوب الشمويل )مجيع  
اخلصائص (   ينتقل إىل األسلوب التعويضي، 

 وذلك هبدف ختفيض عدد البدائل. 
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 هي   و( األساليب يف حالة االهتمام القليل للشراء:ب

وهنا أيخذ املستهلك جبميع اخلواص املتعلقة ابملنتج أو اخلدمة )اجليدة لشمولية )غري التعويضية (:األساليب ا  -
 و الرديئة(،   يسرتشد بثالث قواعد مشولية لالختيار وهي موضحة يف الشكل التايل: 

 : األساليب الشمولية. 9رقم    الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 . 83ص  2006مد للنشر، عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، دار حاسلوك املستهلك مدخل لإلعالن كاسر نصر املنصور،   املصدر:
يقارن بني أسلوب احلذف:    - له ،وبعد ذلك  أمهيتها  اخلدنة حبسب  أو  السلعة  املستهلك برتتيب خواص  يبدأ 

مجيع البدائل من حيث أكثر اخلواص أمهية ،  يقوم حبذف البدائل اليت ال تتمتع ابحلد األدىن من اخلاصية األكثر 
 ريج حىت خيتار البديل األمثل . أمهية له ،  ينزل ابلتد

التكرار:   - املرتبطة ابلعالمة   أسلوب  السلبية  اخلواص  االجيابية وعدد  اخلواص  بعدد   املستهلك ابالهتمام  يقوم 
التجارية ، أو يعدد املزااي اليت تتفوق فيها سلعة على أخرى .إذ يعمل رجال التسويق على زايدة املزااي يف السعة 

السلعة مبنح هدااي ااني مزااي  بزايدة  الشعور  املستهلك  السلعة ،مما خيلق لدى  الشراء من نفس  تكرار  ة يف حالة 
 ابملقارنة مع السلع األخرى . 

 

حيدد املستهلك   القاعدة االقرتانية: 
ن خواص  حد أدىن لكل خاصية م

السلع و اخلدمات ويستبعد كل  
العالمات اليت ال تتوفر فيها هذه  

اخلواص،   عليه أن خيتار أول سلعة  
تتوفر فيها مجيع احلدود الدنيا لكل  

 خاصية. 

 

حيدد املستهلك   القاعدة اخليارية:
حدا أدين لكل خاصية مرغوبة يف  
السلعة أو اخلدمة على حدا ،على  

بديل الذي تتوفر فيه احلد أن يقبل ال
 األدىن ألي خاصية مبفردها .  

 

يقوم املستهلك  القاعدة املعجمية: 
برتتيب خصائص السلعة أو اخلدمة  
اليت يريد شرائها ترتيبا تنازليا طبقا  

ألمهيتها له ،  يقارن البدائل املتاحة  
من حيث اخلاصية األكثر أمهية له  

توى من  وخيتار تتميز أبعلى مس 
 اخلاصية.  

 

 األساليب الشمولية 
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 وتتعدد األساليب املستخدمة فيه، وجند ما يلي: ج( أساليب االختيار التجرييب:

ية أبنه درجة االجيابية يف املوافق الشرائية و يعرف الوالء للعالمة التجار   * الشراء يف ظل الوالء للعالمة التجارية:   
النفسية للزبون أو العميل حنو تلك العالمة دون غريها من العالمات ،ومدى التزامه بشرائها يف كل مرة حيتاج إليها 

 مستقبال دون االستعاضة عنها بعالمة أخرى. 

العالمة لوظائفها يف إشباع حاجاته يف املاضي   و درجة الوالء ترتبط ارتباطا وثيقا بدرجة الرضا عند الزبون عن أداء
 ،ابإلضافة إىل الصورة الذهنية اليت تتكون لديه عن جودة العالمة. 

خيتار املستهلك البديل الذي يشعر حنوه بشعور اجيايب وقوي ،ويقارن بني   * الشراء طبقا للشعور االجيايب العام:
لبديل الذي يستحوذ على إعجابه .يستخدم هذا األسلوب البدائل من حيث شعوره الكلي حنوها فقط،و خيتار ا

 غالبا يف حالة السلع امليسرة )املتكررة الشراء(،ذات السعر املنخفض. 

ويعرف على انه الشراء العفوي غي املخطط له مسبقا، ويتم بشكل آين وابللحظة نتيجة   * الشراء االندفاعي: 
 ائل تنشيط املبيعات املختلفة ويتميز مبا يلي: لرباعة البائع أو أساليب العرض أو السعر أو وس

 وجود رغبة مفاجئة وتلقائية لدى املستهلك .  -        

 الشعور ابحلاجة امللحة نتيجة لعدم التوازن.   -        

 تسود االعتبارات العاطفية يف احملاكمة و تقييم البدائل .   -        

 الشراء لدى املستهلك .جتاهل النتائج املرتتبة على اختاذ قرار   -        

 لقد أشارت الدراسات يف هذا اجملال إىل ما يلي: د( أساليب االختيار بني أنواع املنتجات البديلة:

* بعض األفراد مييلون إىل استخدام خواص جتريبية للمقارنة بني البدائل مثل ضرورة احلاجة إىل السلعة وتصميمها    
 ة فيها . وذوقها العام وتكلفتها ودرجة اإلبتكاري

جتاه     العامة  النفسية  اجتاهاهتم  على  يقوم  الذي  الشامل  العلمي  األسلوب  استخدام  إىل  مييلون  األفراد  بعض   *
 السلع املختلفة . 
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: التجارية  احملالت  بني  االختيار  أساليب  عملية ه(  يف  األساليب  أو  املعايي  من  عددا  املستهلكون  يستخدم 
، التجارية  احملالت  بني  املتجر االختيار  الشراء،ونوع  اخلدمة موضوع  أو  السلعة  نوع  املعايي ختتلف حبسب  وهذه 

 وخصائص املستهلك، وهي :   نفسه،

 * املوقع اجلغرايف للمحل التجاري، إضافة إىل التصميم الداخلي له. 

 * التشكيلة السلعية املعروضة يف احملل ومستوى األسعار فيه.  

 * األنشطة الرتوجيية فيه.   

 رة املهنية اليت يقوم هبا العاملون. * املقد   

 * نوع اخلدمات اليت يقدمها احملل.  

 و بناءا على هذه املعايي يقوم املستهلك بتقييم احملالت املقبولة وغي املقبولة. 

 عملية اختاذ القرار الشرائي يف مرحلة الشراء.  -اثنيا

اسرتاتيجيات حمددة للقرار كانوا قد استخدموها لعدة واملستهلكون يعتمدون على    تتوج هذه املرحلة إبمتام الشراء ،
مثل إسرتاتيجية العالمة اليت تتمتع خبصم خاص وقت الشراء، وتؤثر كثيا قبل،  احتفظوا هبا يف الذاكرة،   مرات من

 لك، العوامل املوقفية على طبيعة عملية اختاذ القرار يف مرحلة الشراء وبصورة متفاوتة،مثل ضيق الوقت لدى املسته
 قلة املعلومات املتاحة حول السلع و اخلدمات موضوع الشراء.

 وتتوزع هذه العملية إىل ثالثة أقسام وهي: عملية اختاذ القرار الشرائي يف مرحلة ما بعد الشراء:    -اثلثا

 يشرتي املستهلك السلعة أو اخلدمة األفضل حسب رأيه سواء كانت  ( تقييم املنتج أثناء االستهالك و بعده:1
يقوم  سوف  ذلك  ،وبعد  حاجاته  إشباع  على  تعمل  املشرتاة  اخلدمة  أو  جتاري،والسلعة  حمل  أو  جتارية  عالمة 
املستهلك بتقييم أداء اخلدمات ويقارهنا بتوقعاته عن أدائها ،وتكون عملية التقييم إما كما هو متوقع أو أفضل أو 

لسلعة بعد الشراء ،وابلتايل إما والء أو موقف سليب اقل .وهبذه احلالة يكون املستهلك إما راض أو غي راض عن ا
 اجتاهها . 
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يعمل املستهلك إىل ختفيض حدة الصراع النفسي الذي يقع فيه بعد الشراء،    ( الصراع النفسي بعد الشراء:2
 وهو حالة عدم التوازن النفسي الناتج عن تضارب املعلومات لديه بعد اختاذ قرار الشراء. 

 الصراع بوسائل عديدة منها :   فيلجأ إىل ختفيف ذلك

 *إقناع نفسه أبنه اختذ القرار الشرائي الصحيح، جتاهل املعلومات اجلديدة لديه متاما. 

 *تفسي املعلومات بطريقة انتقائية قائال مثال:كل السلع فيها بعض العيوب. 

 لغرض نفسه. *ختفيض مستوى توقعاته عن السلعة قائال :ابلرغم منها ليست األفضل إال أهنا تؤدي ا

 *البحث عن اإلعالانت األخرى اليت تدعم اختياره . 

 *ذكر أمساء املستهلكني الذين اشرتوا نفس العالمة ويشعروا ابلراحة والرضا، إلقناع نفسه. 

التخلص من املنتج: 3 تتمثل يف استعمال السلعة       أو   (  إن اخلطوة األخية يف عملية اختاذ قرار الشراء، 
 ص من عيوهبا أو ما تبقى من منها بعد االستهالك. وهذه اخلطوة يف أشكال متعددة منها: والتخلاخلدمة،  

 *إلقاء السلعة أو العبوة أو ما تبقى منها بعد االستهالك يف صندوق القمامة. 
 *اإلبقاء عليه وختزينه، واستعماله يف ااالت أخرى أو بيعه كخردة أو سلعة مستعملة. 

 *إهداؤه لآلخرين . 
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 . طرق التخلص من املنتج : 10الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 . 90املصدر: كاسر نصر املنصور، ص

  

 االحتفاظ ابملنتج                          

 املنتج
 

 التخلص منه هنائيا                            
 

 التخلص منه مؤقتا 
 

استخدامه يف غرضه  
 األصلي              

 أتجيه                                 إلقائه يف القمامة

 إقراضه إهداؤه للغي  استخدامه يف غرضه اجلديد 

 مبادلته مبنتج آخر  ختزينه

 بيعه 

بيعه مباشرة  
 للمستهلك 

 بيعه للوسطاء  بيعه من خالل الوسطاء 
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 أنواع القرارات الشرائية واملوقف الشرائي. -سابعا 

 :أنواع القرارات الشرائية-1

املواقّف الشّرائية املختلفّة، فسّلوك املسّتهلك الشّرائي عنّد    بطبيعة احلال يستجيب املستهلك بشكل خمتلّف ألنّواع
القيام بشراء سيارة مثال خيتلف عن سلوكه عنّد قيامّه بشّراء قطعّة مّن الصّابون أو زجاجّة عطّر،وميكن التمييّز بّني  
راء  القرارات الشرائية وذلك حسب اجلهد املبّذول الختّاذ كّل منها،فهنّاك القّرارات الروتينيّة حيّث تكّون عمليّة الشّ

متكّّررة بكثافّّة لسّّلع تكّّون أسّّعارها منخفضّّة نسّّبيا،أو قّّرارات حتتّّاج إىل شّّيء مّّن اجلهّّد كمّّا هّّو احلّّال عنّّدما  
يكّّون املسّّتهلك يريّّد شّّراء ماركّّة معينّّة ويف املناسّّبات حيّّث حيتّّاج املسّّتهلك إىل مجيّّع املعلومّّات الضّّرورية،كما  

ّّال لّّّّّدى شّّّّّراء ال ّّد كبّّّّّي كمّّّّّا هّّّّّو احلّّ ّّد قّّّّّرارات حتتّّّّّاج إىل جهّّ ّّة وذات املاركّّّّّات اجلديّّّّّدة والغّّّّّي  جنّّ سّّّّّلع الثمينّّ
معروفّّّة.واغلب املواقّّّف الشّّّرائية تقّّّع يف ثّّّالث اموعّّّات والّّّيت يّّّتم التمييّّّز فيمّّّا بينهّّّا بنّّّوع القّّّرار الّّّذي يتخّّّذه  

 املستهلك حلل مشكلته.

ّّديد  القـــرارات الشـــرائية املعقـــدة)حل املشــــكالت املعقـــدة(:-أ ّّتهلك شّ ّّون املسّ ّّدما يكّ ّّدا عنّ ّّراء معقّ ّّون الشّ يكّ
اإلهتمّّام ابملنّّتج و أيخّّذ بعّّني اإلعتبّّار اإلختالفّّات املوجّّودة بّّني املاركّّات، ودرجّّة إهتمامّّه تكّّون حسّّب مقّّدار  

ابلنسّّبة لّّبعض املنتجّّات مثّّل السّّيارات،  السّّعر املّّدفوع و اخلطّّر املّّدرك وعلّّى حسّّب خصائصّّه البسّّيكولوجية،  
ل القّرار الشّرائي وااللتّزام هّي حالّة مّن حّاالت  واملنازل يقضي املستهلك وقتا وجهدا كبيا يف كل مرحلّة مّن مراحّ

املسّّّتهلك خيتلّّّف ابخّّّتالف درجّّّة وطبيعّّّة مصّّّلحته يف املنّّّتج، وابخّّّتالف نّّّوع املسّّّتهلكني واملنتجّّّات ومواقّّّف  
أي بدرجّّة    الشّراء، وتتّأثر درجّة االلتّزام أيضّا أبمهيّة املنّتج ابلنسّّبة للمسّتهلك وبدرجّة املخّاطرة الّيت ميثلهّا شّراؤه،

لشخصية للمشرتي يف املنتج أي أمهيته ابلنسبة إليه وابلعالمة التقوميية اليت يعطيها املستهلك للمنّتج والّيت  املصلحة ا
ّّلبية الختيّّّار السّّّي    ّّتهلك لذاتّّّه وبقيمّّّة التمتّّّع هلّّّذا النّّّوع مّّّن املنتجّّّات ،وتتعلّّّق ابلنتّّّائج السّ تّّّرتبط بصّّّور املسّ

 وابلتقدير الشخصي الحتمال اخلطأ.
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 ضح إجراءات اختاذ القرار ذي االلتزام الكبيوالشكل التايل يو 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                       

 إجراءات موازنة                         إجراءات قرار                      

التعّرف علّى احلاجّة هّي مرحلّّة يشّعر فيهّا املسّتهلك بوجّّود حاجّة أو مشّكلة جيّب حلهّّا وهّو حّل يعتمّد علّّى  
ن خّّالل إاثرة  حتليّّل دقيّّق حلاجّّات املسّّتهلك واسّّتثمارها مّّن قبّّل قّّوى البيّّع وتوجيههّّا ابجتّّاه منتجّّات الشّّركة مّّ

 الرغبة لدى املستهلك يف املنتج عن طريق املكاسب اليت يقدمها ابملقارنة مع املنتجات املنافسة.

أمّّا املرحلّّة التاليّّة فهّّي مرحلّّة البحّّث عّّن املعلومّّات مّّن خمّّزون الّّذاكرة أو مّّن مصّّادر أخّّرى خارجيّّة عّّن الفّّرد،  
إلعّّالم، ويّّتم يف هّّذه املرحلّّة انتقّّاء معّّايي التقيّّيم  كاألصّّدقاء واألسّّرة والصّّحف وقّّوى البيّّع والشّّركات ووسّّائل ا

ّّة املسّّّّّّتدعاة   ّّاء وتكّّّّّون اجملموعّّّ ّّات االنتقّّّ ّّدخل يف عمليّّّ ّّيت ميكّّّّّّن أن تّّّ ّّة املوجّّّّّودة والّّّ ّّات التجاريّّّ وجّّّّّرد العالمّّّ
 للمستهلك.

  يتبع مرحلة تقييم املعلومات وإعداد املوقف مرحلة البحث عن املعلومات حيث يقّوم املسّتهلك فيهّا بتكّوين موقفّه
جتّاه كّل العالمّات التجاريّة اعتمّادا علّّى حتسسّه وإدراكّه ملختلّف ميّزات هّّذه العالمّات واألمهيّة الّيت متثلهّا هّّذه  

 امليزات ابلنسبة إليه.

ال تنتهي قرارات املستهلك بشّراء املنّتج، ألن املسّتهلك قّد يسّتخدم هّذا املنّتج وقّد يهّتم أحيّاان إبجّراءات الّدفع  
 دما يقرر القيام مبشرتايت إضافية أو يقرر استخدام خربته السابقة.عندما يستدين األموال أو عن

تنبيه  

 الحاجات 

1 

إعداد  

قواعد  

 القرار

2 

تقييم  

إمكانية 

 الشراء 

3 

 النوايا 

4 

 تقييم 

 استخدام 

 االستهالك 

اء المحل انتق-  

الشراء -  

5 

تشتت  

 إدراكي

إعادة تقييم  

 بعد البيع 

6 
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أمّّا التقيّّيم الالحّّق أو تقيّّيم بعّّد الشّّراء فهّّو احّّد األنشّّطة الّّيت يقّّوم هبّّا املسّّتهلك ويتضّّمن علّّى وجّّه اخلصّّوص  
طبيعّي أن يّدعم  الرضا أو عدمه وينجم عادة عن املقارنة بني ما كان ينتظّره مّن املنّتج والكفّاءة احلقيقيّة لّه، ومّن ال

الرضّّا املسّّتهلك يف نشّّاطاته وسّّلوكه الالحّّق ويدفعّّه لالسّّتمرار بشّّراء نفّّس املنّّتج، إمّّا يف احلّّاالت األخّّرى فّّان  
 املستهلك سيغي تقييمه للمنتج أو العالمة ويسلك سلوكا سلبيا جتاهها.

تقييمّّه للمنّّتج مّّن خّّالل    يّّؤدي عّّدم الرضّّا إىل تشّّتت املسّّتهلك وهّّي حالّّة غّّي مرحيّّة تقّّود املسّّتهلك إىل تغيّّي
إعّادة تقييمّّه لّّبعض ميزاتّه، او تقّّوده للبحّّث عّن املعلومّّات الّّيت تسّاعده يف اختيّّاره، وجتنّّب املعلومّات الّّيت تزيّّد  

 من تشتته أو إىل تغيي موقفه جتاه املنتج حبيث يتوافق مع سلوكه.

حّّّىت مّّن قبّّّل ابملّّّرة فانّّّه يسّّّعى دائمّّّا  فنظّّرا ألن املسّّّتهلك مل يقّّّم بشّّّراء مثّّّل هّّذه املنتجّّّات منّّّذ فّّّرتة طويلّّّة أو  
للحصّّّول علّّّى كافّّّة املعلومّّّات الّّّيت متكنّّّه مّّّن حتديّّّد اموعّّّة بّّّدائل اكّّّرب، وتسّّّاعده أيضّّّا علّّّى حتديّّّد اموعّّّة  
املعايي اهلامة للقيام بعملية تقييم هذه البدائل، والقيام هبذا التقييم حبذر شديد حىت يقّوم ابختّاذ القّرار، ويطلّق علّى  

احلالة اسم موقّف الشّراء ذو السّيطرة الفكريّة العاليّة، وعّادة مّا يسّمى املنّتج الّذي يشّرتى يف هّذا   الشراء يف هذه
املوقف ينفس االسم؛ منتجّات ذات سّيطرة فكريّة عاليّة، ومثّل هّذه املنتجّات تعّد هامّة جّدا للمسّتهلك وتّرتبط  

 خرين.بشكل كبي ابلتعبي عن ذاته، وبصورته الذهنية اليت يرغب يف عكسها على اآل

يف الكثّّّّي مّّّّن املواقّّّّف الشّّّّرائية الّّّّيت متثّّّّل حّّّّل    القــــرارت الشــــرائية احملــــدودة)حل املشــــكالت احملــــدودة(:  -ب
ملشّّكالت شّّرائية مثّّل القيّّام بشّّراء خّّالط أو مالبّّس فّّان املسّّتهلك عّّادة مّّا يكّّون ملّّم بفئّّة املنّّتج الّّيت يتعامّّل  

ه الفئّّة ونتيجّّة لّّذلك فهّّو يسّّعى للحصّّول علّّى قّّدر  معهّّا ولكنّّه قّّد ال يكّّون ملمّّا بكافّّة البّّدائل املتاحّّة يف هّّذ 
اقل من املعلومات مقارنة حبل املشكالت املعقدة والكثي من هّذه املعلومّات عّادة مّا يّتم احلصّول عليهّا يف مكّان  
الشّّراء ذاتّّه، خّّذ مثّّاال قيّّام الفّّرد بشّّراء حّّذاء جديّّد يف هّّذه احلالّّة قّّد يكّّون هنّّاك عّّدد كبّّي مّّن البّّدائل الّّيت  

ملسّّتهلك يف عمليّّة تقيّّيم البّّدائل الّّيت قّّد أيخّّذها املسّّتهلك يف احلسّّبان كمّّا أن هنّّاك عّّددا مّّن املعّّايي  أيخّّذها ا
اليت ميكنه استخدامها يف تقييم ومقارنّة هّذه البّدائل مثّل اللّون والطّراز والسّعر واسّم العالمّة، ويف هّذه احلالّة فّان  

دائل ولكنهّا اقّل مّن تلّك اجلهّود الّيت يبّذهلا يف احلالّة  بعض اجلهود قد تبذل من قبل املستهلك يف عملية تقييم البّ
السّّابقة وهّّي حالّّة حّّل املشّّكالت املعقّّدة، والوقّّت الّّذي يسّّتغرقه الفّّرد يف اختّّاذه للقّّرار والقيّّام ابلشّّراء الفعلّّي  
عّادة مّا يكّون اقصّر مّن ذلّك الوقّت الّذي يسّتغرقه يف اختّاذ القّرار والشّراء يف حالّة حّل املشّكالت املعقّّدة وان  
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ظّّل الوقّّت طّّويال نسّّبيا،فقرار الشّّراء حلّّذاء قّّد يسّّتغرق يف بعّّض احلّّاالت يومّّا أو يّّومني علّّى األكثّّر قبّّل قيّّام  
 الفرد ابلشراء الفعلي.

ــروتي (:  -جـــ   ال أتخّّذ أغلبيّّة القّّرارات الشّّرائية املسّّار السّّابق  القــرارات الشــرائية الروتينية)ســلوك االســتجابة ال
املستهلك إجراءات سّبق لّه أن تعلمهّا، ممّا يّؤدي إىل تّدين كميّة املعلومّات املطلوبّة  ألنه يف القرارات العادية يكرر  

وكّّّّذلك احلّّّّوافز ومعّّّّايي التقيّّّّيم وكّّّّذلك تّّّّدين فّّّّرتة التفكّّّّي وزايدة احتمّّّّال الشّّّّراء، إذا مل حيّّّّدث مّّّّا يضّّّّع هّّّّذه  
دة املنتجّّّات أو  اإلجّّّراءات موضّّّع التسّّّاؤل كظهّّّور منافسّّّني جّّّدد أو عّّّدم وجّّّود العالمّّّة التجاريّّّة أو تّّّدين جّّّو 

تشّّتت إدراكّّي، فّّان هّّذه اإلجّّراءات ميكّّن أن تقّّود إىل نّّوع مّّن الشّّراء اآليل والتحريضّّي الّّذي يكّّون فيّّه القّّرار  
 حلظيا دون فرتة تفكي وخباصة يف املساحات الكربى.

 :تعتمد كل هذه املناقشات واألفكار يف مراجعها على نظرايت التعلم واليت ميكن عرضها على النحو التايل

( سّلبيا  stimulus-réponseاسّتجابة )-يكون الفرد حسب نظرية التعلم التقليدي القائمة علّى ثنائيّة منبّه •
وميكن مراقبة عملية تغيي سلوكه من خالل التالعب ابحملفزات اخلارجيّة، مّن خّالل الّتعلم تتحسّن عمليّة  

لّّرد واحملفّّز مّّن خّّالل التكّّرار والتعامّّل  انتقّّاء الّّرد املناسّّب علّّى حمفّّز مّّن احملفّّزات، وتتقّّوى العالقّّة بّّني ا
 مع احملفزات وردود األفعال واالستجاابت.

يكّّّون للفّّّرد حسّّّب نظريّّّة الّّّتعلم الّّّذايت هّّّدف يسّّّعى إىل بلوغّّّه كمّّّا يتصّّّرف وفّّّق أسّّّلوب أو سّّّلوك   •
فّّالفرد يكّّون يف الواقّّع فعّّاال ويغّّي سّّلوكه حسّّب النتيجّّة الّّيت حيصّّل   (essai-erreurالتجربّّة واخلطّّأ)

 ؛ سلبية كانت أم اجيابية.عليها
ال يتحدد سلوك الفرد حسب املدرسة االدراكية بقوى خارجيّة فحسّب وإمنّا بقّوى داخليّة تّؤثر يف تعلمّه   •

ّّة الفّّّّّرد اخلاصّّّّّة يف حلظّّّّّة االختيّّّّّار، لّّّّّو أخّّّّّذان مّّّّّثال فّّّّّرد   ّّار بيئّّّ ّّة اجلاريّّّّّة يف إطّّّ أي ابملعاجلّّّّّة االدراكيّّّ
غّّذاء، كّّان الفّّرد قّّد تعلّّم سّّلوك الطريق)ج(ألنّّه كّّان  وطّّريقني)ب( يقّّود إىل املّّاء وآخّّر)ج( يقّّود إىل ال

ّّز   ّّرو احملفّ ّّول منظّ ّّلكه؟ يقّ ّّق الّّّذي سيسّ ّّو الطريّ ّّا هّ ّّعر أالن ابلعطّّّش فمّ ّّه يشّ ّّا،إال انّ يشّّّعر ابجلّّّوع دائمّ
واالستجابة أن الفرد سيسلك الطريق)ج(حتت ضّغط العادة،إمّا أصّحاب نظريّة احلقّل النفسّي أو النظريّة  

 ك الطريق)ب( ألنه قد حتسس املخرج نفسه.االدراكية فيقولون أن الفرد سيسل
حيّّث    تعّّد قّّدرة الفّّرد علّّى حتسّّس نتّّائج عمّّل مّّن األعمّّال هّّي القاعّّدة أو األسّّاس لنظّّرايت اإلدراك،

 تسمح له التغيات اليت حتدث يف خربته أو بيئته ابختاذ قرار ذكي وابلتايل يتبع الطريق)ب(.

 لم:من انحية أخرى مييز الباحثني بني نوعني من التع
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( الّّذي يكتشّّف مّّن خاللّّه الفّّرد فجّّأة ودون جتربّّة أو  intuition spontanéeالّّتعلم ابحلّّدس اللحظّّي) •
 خطأ حل املشكلة املطروحة.

( والّّّيت يلجّّّأ فيهّّّا الفّّّرد إىل خرباتّّّه السّّّابقة ليسّّّتخدمها يف  associationnismeالّّّتعلم مّّّن خّّّالل الّّّربط) •
( متكامّل قابّل للتعمّيم وإعّداد تصّنيف  conceptuel)املوقف اجلديد وهذا ما يفرض تطوير نظّام تصّوري
 نفسي داخلي يسمح ابلتمييز بني الفرق والتشابه.

ّّويض   • ّّتعلم ابلتفّّّّ ّّو الّّّّ ّّويق هّّّّ ّّات يف التسّّّّ ّّن الدراسّّّّ ّّل مّّّّ ّّي بقسّّّّّّط قليّّّّ ّّتعلم حظّّّّ ّّر للّّّّ ّّوذج أخّّّّ هنّّّّّّاك منّّّّ
(apprentissage par délégation)فّرد يغّي  ، والذي يدرس أتثي منوذج ما على سلوك املسّتهلك أي أن ال

 من سلوكه بعد أن يكون قد راقب سلوك األفراد اآلخرين. 
أن القّّرار الشّّرائي لتلّّك املنتجّّات الّّيت تشّّرتى بشّّكل متكّّرر، وذات سّّعر حمّّدود مثّّل معجّّون األسّّنان والشّّامبو  

يتخّّذها  متثّّل نوعّّا مّّن السّّلوك الّّروتيين للمسّّتهلك وتعّّد هّّذه القّّرارات املرباّّة ابسّّط أنّّواع القّّرارت الشّّرائية الّّيت  
املسّّّّتهلك، ففّّّّي املنتجّّّّات الّّّّيت تقّّّّع يف هّّّّذا املوقّّّّف الشّّّّرائي فّّّّان املسّّّّتهلك ال يسّّّّعى إىل احلصّّّّول علّّّّى أيّّّّة  
معلومّّات، كمّّا انّّه ال يقّّوم بشّّكل رمسّّي بعمليّّة تقيّّيم للبّّدائل ولكّّن بّّدال مّّن ذلّّك يكّّون القّّرار تلقائيّّا ومرباّّا  

يف سّّيارته أثنّّاء القيّّادة وجيّّده علّّى عالمّّة فّّارغ فانّّه  فعلّّى سّّبيل املثّّال عنّّدما ينظّّر املسّّتهلك إىل مؤشّّر البنّّزين  
يّدرك وجّود مشّكلة يف هّّذه احلالّة فانّه يتوقّّف علّى الفّور عنّد اقّّرب حمطّة بنّزين يف الطريّّق بشّكل تلقّائي ويقّّوم  
مبّّلء اخلّّزان ابلوقّّود ففّّي مثّّل هّّذه العمليّّة الشّّرائية ال يوجّّد أي نّّوع مّّن التفكّّي اإلرادي الّّواعي علّّى اإلطّّالق  

  مّّّّا يطلّّّّق علّّّّى هّّّّذا النّّّّوع مّّّّن املواقّّّّف الشّّّّرائية اسّّّّم املواقّّّّف الشّّّّرائية ذات السّّّّيطرة الفكريّّّّة احملّّّّدودة،  وعّّّّادة
واملنتجات اليت تشرتى فيها اسّم املنتجّات ذات السّيطرة الفكريّة احملّدودة وتعّين هّذه املواقّف إن أمهيّة املنّتج للفّرد  

و أن املنّتج يشّرتى مبعّدل عّال ولّيس هنّاك مّا يّّدعو إىل  تعّد حمّدودة للغايّة وان البّدائل مجيعهّا تبّدو لّه متشّاهبة أ
كافّّة منتجّّات األطعمّّة واملشّّروابت واملناديّّل    التفكّّي فيّّه لفّّرتة طويلّّة يف كّّل مّّرة شّّراء ومّّن امثّّل هّّذه املنتجّّات،

 الورقية وأقالم الرصاص وغيها.

 ميكن أن منيز بني املواقف الشرائية التاليةاملواقف الشرائية:-2

الوفاء هّو سّلوك منحّرف غّي عشّوائي جيّري التعبّي عنّه مّن خّالل قّرار متعلّق  (:fidélitéالشراء )الوفاء يف -أ
بعالمّّة جتاريّّة أو أكثّّّر، والوفّّاء مبعّّّىن آخّّر هّّّو سّّلوك يّّنجم عّّّن إجّّراءات نفسّّّية تقّّود إىل نّّّوع مّّن التفضّّّيل أو  

 ء عدة أنواع:احملاابة لعالمة جتارية معينة، األمر الذي جيعله ردا سلوكيا منحرفا، وللوفا

 حيث يشرتي املستهلك عالمة واحدة فقط. الوفاء املثايل:-
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 حيث يشرتي املستهلك ابلتناوب أكثر من عالمة جتارية. الوفاء املقسم:-

 وميثل حالة املستهلك الذي ال يستقر على عالمة معينة.  الوفاء غي املستقر:-

 ميكن أمجاهلا على النحو األيت: تقاس درجة الوفاء اعتمادا على عدة اموعات من القياسات

 قياسات نسبة املشرتايت من عالمة جتارية معينة كالنسبة املئوية من املشرتايت من العالمة التجارية املشرتاة عادة.-

 القياسات املعدة انطالقا من سلسلة مشرتايت من بينها العالمات التجارية املدروسة.-

الّّّّيت تسّّّّتخدم منّّّّاذج عشّّّّوائية، مثّّّّل احتمّّّّال الشّّّّراء والّّّّزمن الوسّّّّطي  القياسّّّّات املبنيّّّّة علّّّّى احتمّّّّال الشّّّّراء و -
 الستخدام العالمة التجارية.

 القياسات املركبة واليت تستخدم مثال نسبة الشراء وتسلسل املشرتايت املنفذة.-

صّة  القياسات اخلاصة ببعض اجملاالت أو املخصصة للمقارنة، فشّركات البيّع ابملراسّلة مّثال تسّتخدم قياسّات خا-
 هبا انطالقا من ملفات الزابئن واعتمادا على تواتر الطلبات النقدية أو مسامهتها يف هامش الربح.

أتخذ دراسات الوفاء أمهية كبية يف اسرتاتيجيات التسويق ألن موازنة طرح منتج استهالكي ال تسّمح للشّركة ببلّوغ  
 ركة ببلوغ هذا احلد.عتبة أو حد معني ما مل يكن الزابئن أوفياء على حنو يسمح للش

عّادة مّا يكّون هنّاك نّوعني مّن التواصّل مّع  (:faible implicationااللتــزام الضــعيف يف الشــراء)-ب
املستهلك، نوع يكون عادة مرتافقا مع التزام قوي، وأخر يصاحب التزاما ضّعيفا، ال يّربط املسّتهلك فيّه بّني احملفّز  

الرسّّّالة يّّّرتك أاثرا يف ذاكّّّرة املسّّّتهلك وحيّّّرض تّّّدرجييا تغيّّّيات يف  أو الرسّّّالة الدعائيّّّة وبّّّني حياتّّّه، إال أن تكّّّرار  
شعوره وإدراكه، دون أن يشعر هبا بسبب التزامه الضعيف، ودون أن يكون لديه ما يدافع به عّن نفسّه،ففي الشّراء  

س لّّديهن التّّزام  يف احملّّالت الكبّّية مّّثال تّّرتدد رابت املنّّزل بّّني العالمّّات التجاريّّة الّّيت تعرفهّّا إىل حّّد ما،ألنّّه لّّي
قوي جتّاه منّتج، يف مثّل هّذه احلّاالت والّيت تغيّب فيهّا احلجّج الّيت تّدعم شّراء هّذا املنّتج أو ذاك أو يغيّب فيهّا  

 فان العالمة األكثر حظا يف البيع هي العالمة اليت تكون معرفة أكثر.  الدافع النفسي،
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عنّّدما يكّّون ضّّعيفا فّّان الّّردود االدراكيّّة تكّّون    إضّّافة إىل االلتّّزام علّّى تكّّوين املواقّّف فّّان لّّه نتّّائج أخّّرى ألنّّه
ضّّّعيفة وجهّّّود البحّّّث عّّّن املعلومّّّات ومعاجلتهّّّا قليلّّّة األمّّّر الّّّذي يّّّؤدى إىل عّّّدم التمييّّّز بّّّني فّّّروق العالمّّّات  

 التجارية واملنتجات 

شّراء    الشراء التحريضي مفهوم غي واضح، شبه لفرتة طويلة ابلشراء غي املخطّط أي انّه  الشراء التحريضي: -جـ 
عفّّوي وحلظّّي دون اهتمّّام ابلنتّّائج الّّيت قّّد جيرهّّا ويعكّّس اموعّّة مّّن امليّّول والسّّمات الفرديّّة كغيّّاب التخطّّيط  

 والتدبي وقلة الصرب والتفكي والرغبة بتجنب التعقيد و احلية وهو شراء حترضه البيئة احمليطة ابلفرد.

ن شّّراء حتريضّّيا صّّرفا يهّّدف إىل البحّّث عّّن  يطّّرح الشّّراء التحريضّّي عّّددا مّّن مشّّكالت القيّّاس ألنّّه قّّد يكّّو 
ّّبب   ّّد يكّّّون شّّّّراء مسّّّتذكرا بسّ ّّع وقّ ّّافز موجّّّود يف احملّّّّالت  ²التنويّ حاجّّّّة املسّّّتهلك للمنّّّتج أو شّّّراء حمرضّّّّا حبّ

 التجارية كالتغليف أو طريقة العرض وبشكل عام مييز الباحثون بني:

ملسّّتهلك ومّّن أنواعّّه الشّّراء التحريضّّي  الشّّراء التحريضّّي الصّّرف الّّذي ال عالقّّة لّّه مّّع عّّادات الشّّراء عنّّد ا-
ّّه والشّّّراء   ّّة لّ ّّد الدعايّ ّّه أو عنّ ّّام عينيّ ّّا يّّّراه أمّ ّّذكر املسّّّتهلك منتجّ ّّدما يتّ ّّدث عنّ ّّذي ميكّّّن أن حيّ ّّتذكر و الّ املسّ
التحريضّي املقّرتح والّذي جيّّري عنّدما يّتم الّّربط بّني املنّتج الّّذي يّرى للمّرة األوىل وحاجّّات موجّودة سّابقا لّّدى  

 املستهلك  

ريضي املخطط وهو الشراء الذي يتنبأ به املستهلكون ولكنهم ينتظرون فرصة ما للقيام بّه مّثال تنشّيط  الشراء التح-
 املبيعات و التنزيالت وهو حالة هامشية يف البيئة االروبية  

ميثّّل الشّّراء املكّّره نوعّّا مّّن أنّّواع سّّلوك الشّّراء غّّي املناسّّب ابلنسّّبة للفّّرد ألنّّه ال يشّّرتى    الشــراء املكــره:  -د  
 نتج لالستفادة من بعض مزاايه وإمنا ليحصل على نوع من املكافأة أو الرضا من عملية الشراء نفسها امل

يهدف الشراء املكره إىل جتنب توتر و قلق أو عدم راحة سببها وسواس الشراء والّذي يّتم ضّد اإلدارة الواعيّة للفّرد  
سّّيطرة الذاتيّّة والرغبّّة القويّّة ابملنّّتج الّّيت حتّّريض  وحتّّت أتثّّي احلاجّّة امللحّّة أو الشّّديدة لّّذلك فهّّو يقابّّل فقّّدان ال

 بفعل الرغبة يف الشراء.
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يعد هذا الشكل من أشكال الشراء الوجه املقابل للوفاء ألنّه حيّث علّى تغيّي  البحث عن التنويع يف الشراء: -هـ 
ة تّدفع حنّو هّذا التغيّي أو  املنتج أو العالمة التجاريّة حتّت أتثّي عوامّل عشّوائية غّي قابلّة للتفسّي أو عوامّل مباشّر 

 عوامل أخرى تكون سببا غي مباشر لتغيي الفرد للمنتج وشراء منتجات أخرى.

 نظرايت املوقف   -3

نظرية   أوما يدور يف عقلية املشرتي عبارة عن اموعة معقدة ومتشابكة من التأثيات وال يوجد منوذج    إن
رجل التسويق جيب   أن  إال صندوق مغلق    العقل البشري عبارة عن   أنواحدة شاملة لتوضيح هذه التأثيات حيث  

ما تقدمه النظرايت والنماذج العلمية اليت حاولت تفسي   ريق ملعرفة الدوافع اخلفية على ضوءيتلمس الط  أن عليه  
 سلوك املستهلك.

  فيما يلي:  أمهها  إىلميكن التطرق  

عى لتحقيق اكرب منفعة ممكنة أي يفرتض النموذج أن املستهلك رشيد ويساالقتصادي ملارشال:  دخل :نظرية املأوال
 طلب خدمة ما هي دوافع رشيدة حبتة تعظم الربح وتقلل التكلفة ألدىن حد.  أوما حيركه لشراء سلعة   أن

كما يفرتض النموذج االقتصادي أن اختيارات املستهلك اليت ختضع حلساابت رشيدة حتكمها عدة عوامل حسب 
 الشكل التايل: 

 قتصاديالنموذج اال  :الشكل  

 

سلم تفضيل المستهلك  

 محدد مسبقا 

سلع محدودة   قوة شرائية محددة

ددةبأسعار مح  

 هدف المستهلك تحقيق أقصى منفعة 

 السلوك الشرائي:شراء كميات من السلع المتاحة 
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وجود سلم تفضيل للمستهلك أي أن حاجاته والسلع أو اخلدمات اليت يتطلبها ختضع ألولوايت فهذه الفكرة تعين  
فان  وأيضا  احملدد  والسعر  احملدد  الوقت  عن  وفضال  املعروضة  السلع  من  وكمية حمددة  شرائية حمددة  قوة  ووجود 

 يف ظل هذه املعطيات. املستهلك يتخذ قرارته  

النفسية   إن اجلوانب  وإمهال  املستهلك  ممارسات  لواقع  مطابقتها  وعدم  االقتصادي  النموذج  يفرتضها  اليت  املثالية 
ميكن  إذ من أمهها املدخل السلوكي.  أخرىواالجتماعية واحلضارية هلذا املستهلك كانت سببا يف ظهور عدة مناذج  

االقتصادي القول   النموذج  السلوك يف للسل  أن  لتفسي  فاعليته كوسيلة  يتصف خبواص حتد من  االستهالكي  وك 
 :هيو   ،التحكم فيهو اال االستهالك ومن   التنبؤ به  

االقتصادية  - املتغيات  على  يركز  تفسيا انقصا حيث  النموذج  املتغيات   واألسعار  كالدخل يقدم  يتجاهل  بينما 
 السلوك البشري. النفسية واالجتماعية واحلضارية املؤثرة على  

 يفعله املستهلك الرشيد وليس ما يفعله املستهلك العادي.   أن يقدم النموذج تفسيا مثاليا يصف ما جيب  -

النموذج  - يغفل  القرارات   دوافع تدخل    إمكانيةكما  اختاذ  عملية  يف  وتوقاعته  وعواطفه  واجتاهاته  املستهلك 
 االستهالكية.

الذهنية والنفسية املؤثرة عليه ال تؤخذ يف النموذج االقتصادي والعمليات    غائب متاما يف  اإلنساين العنصر    أن أي  -
 االعتبار.

السلوكي   تاثنيا:نظراي املدخل  :املدخل  هذا  واالجتماعية   أنيفرتض  النفسية  العوامل  من  بعدد  يتأثر  املستهلك 
 ة. أتثره مبا تتضمنه عناصر املزيج التسويقي واجلهود التسويقية املبذول  إىل  ابإلضافة

املستهلك االختيار بني   أمام كان    فإذارشيد ويتمشى مع مصاحله الشخصية    اإلنسان  إنالنموذج    هذاويفرتض  
ويفرتض هذا النموذج   األقل  السعرسلعتني وكالمها حيقق درجة رضا واحدة فان املستهلك سيفضل السلعة ذات  

 العمليات السلوكية التالية ذات عالقة وثيقة ابلتسويق.   أن

 اخنفض سعر السلعة زاد الطلب عليه. كلما  -

 . األصليةكلما اخنفض سعر السلعة البديلة اخنفض الطلب على السلعة  -



    -تسيمسيلت  –املركز اجلامعي الونشريسي       سلوك املستهلك مدخل مطبوعة يف           د. حممودي أمحد   
  

47 

 

 كلما زاد الدخل احلقيقي للمستهلك زادت املبيعات من السلعة. -

 كلما زادت ميزانية الرتويج زادت املبيعات من السلعة. -

 وجند يف هذا املدخل النظرايت التالية: 

هذا   و ، ويدعوالتنظيم  األفرادبني    األهداف حياول هذا النموذج حل مشكلة التعارض يف  :ظيمي هلوبرالنموذج التن-
 يعد نوعني من االسرتاتيجيات التسويقية:  أن سلعا صناعية    تنتجالنموذج رجل التسويق خاصة يف الشركات اليت  

 األوىل تتمشى مع حاجات الشركة اليت تقوم ابلشراء. -

 الهتمامات الشخصية ملسئويل املشرتايت يف الشركة.الثانية تتمشى مع ا-

 جتاه اجلوانب الوظيفية بينما يوجه الثاين حنو احلاجات النفسية  األول ويوجه النوع  

املشرتي   الستمالة يركز على خصائص السلعة كاجلودة والسعر واخلدمة مع بذل حماولة    أنمثال حياول رجل البيع  
 .انيةإاثرة بعض الدوافع اإلنسعن طريق  

 أوالشراء    إىل نقطةنصل يف النهاية    إىل أن ويستند هذا النموذج على فكرة تتابع األفعال  :منوذج وينتز وايريش-
استجابة اجيابية   إمايرتتب عليها    كاإلعالن ملؤثر معني    مبدئية  ة يبدأ ابستجابرفض الشراء لسلعة معينة وهذا التتابع  

رفض الشراء يتوقف   أوالشراء    إىلحتول املستهلك من االستجابة    أن ويالحظ    أصلهارفض فكرة الشراء من    أو
 على كل من قوة املؤثر وغزارة الدافع ومدى تعلمه السابق. 

 النظرايت والنماذج املفسرة لسلوك املستهلك:  اخلامساحملور 

 : النظرايت املفسرة لسلوك املستهلك  -أوال  
فس املستهلك، أي أن تصل من أصعب األمور يف دراسة سلوك املستهلك هو أن تصل إىل ما حيدث يف ن 

عدة  تظهر  بدأت  هنا  ومن  أي ابحث،  إليه  يصل  أن  يستحيل  إذ  اإلنسان  عقل  داخل  تتم  اليت  القرارات  إىل 
هي  االقتصادية  وظروفه  املستهلك  رشادة  يف  ترى  اليت  االقتصادية  ابملدرسة  بدءا  السلوك  هلذا  مفسرة  نظرايت 

امل أن  غي  السلوك،  هذا  على  األساسية  املدرسة املؤثرات  تفسيات  تراع يف  مل  عوامل  عدة  بينت  السلوكية  درسة 
 االقتصادية، وذلك أن اإلنسان يتأثر أكثر ابلعوامل النفسية الداخلية عند قيامه بعملية الشراء واالستهالك.
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الداخلية واخلارجية واالقتصادي العوامل  ة وهذا الشكل يبني ما يدور يف ذهن اإلنسان من تفاعالت جملموعة من 
 والنفسية املؤثرة على استجابته وتفاعله أثناء االستهالك.

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   :النظرية االقتصادية لسلوك املستهلك 
آدم لقد حاول الفكر الكالسيكي أيضا يف معرض حماولته لوضع نظرية شاملة على املنشأة الفردية وكان ت 

لماء االقتصاد يف وضع األساس العام هلذه النظرية السلوكية ت يف طليعة من ساهم يف اموعة أخرى من عمسيث
 اليت قامت على مفهومني: 

 أن الفرد كائن اقتصادي رشيد.  ✓

 أنه دائما يتصرف بدافع من مصلحته الذاتية.   ✓

تقول النظرية الكالسيكية أن املستهلك غالبا ما يتخذ قرارات رشيدة، ولكن كيف حتكم على القرار أبنه 
حيث هذه   رشيد؟  ومن  للقرار،  املوضوعية  اخلصائص  أو  االعتبارات  إىل  استند  إذا  إال  ابلرشيد  القرار  يوصف 

وال  حمددة  مبقاييس  تقييمها  ميكن  خصائص  أهنا  أي  الصالبة،  االستعمال،  سهولة  احلجم،  السعر،  االعتبارات 
 ختضع للحكم الشخصي والتفضيل الشخصي. 

 : ماذا يدور يف ذهن املستهلك؟ 11الشكل رقم 

 

لك ــــاملسته  
 

 

 االجتاهــات الثقافيـــة

 الدوافـع 
 األسرة
الطبقـة 
 االجتماعية 
 أخــرى

 االستجابــة  -

 التبـــادل  -

 ال تبـــادل -

البحث عـن  -
 معلومات إضافية 

رات ــمؤث  تفاعــل 

، اجلودة، السعر،  االعالن
الغالف، وفرات 
 االستخدام 
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الت على  ابلقدرة  يتصرف  االقتصادي  وإذا كان والرجل  املستقبل،  إىل  اثقبة  بنظرة  أي  ابملستقبل  نبؤ 
االقتصادي مسلحا هبذه األسلحة املتمثلة ابملعلومات الكاملة والبصية النافذة، سيصل حتما إىل القرارات الرشيدة 

 بناءا على فرضني مها: 
 .يستطيع االقتصادي أن خيتار بني قرار وآخر حسب ما يتنبأ بنتائجه 

  القرار الذي يعطي أو يضاعف من النتيجة اليت ينبغي الوصول إليها.   خيتار غالبا 

 ويظهر ضمن النظرية االقتصادية اجتاهني يتعلقان مبدى املنفعة احملصل عليها هلذا املستهلك وهي:
: لقد كان االقتصاديون احلديون أول من اقرتح بذور اإلجابة على التساؤالت النظرية االقتصادية احلدية (أ

لنظرية   اليت منوذجا  أعدوا  حيث  املستهلك،  سلوك  نظريتهم حول  عرضوا  عندما  االستهالك  ظاهرة  حول  دارت 
الطلب ويقوم النموذج على مفهوم املنفعة، الذي يتعلق بتفضيالت املستهلك اخلاضعة إىل قواعد تربر عقلنة قراره 

االستعمال النموذج صعب  وهذا  األخرى،  السلع  وأسعار  دخله  يفرضها  على   اليت  مبين  ألنه  التسويق  اال  يف 
بتفسي كيفية تشكيل هذه  النموذج  السلعة ومنافسيها، وال يسمح هذا  الكاملة حول  العقلنة واملعلومات  فرضية 

 التفضيالت.

( للنظرية االقتصادية احلديثة يف سلوك LANCASTRE: يتمثل يف منوذج )النظرية االقتصادية احلديثة ( ب
يف احلسبان خصائص املستهلك وفيه يبىن مفهوم املنفعة على خصائص املنتج وليس على   املستهلك، والذي أيخذ 

على  زايدة  خصائصه  بعض  املنتج  إىل  ويضيف  املنفعة  تعظيم  على  النظرية  هذه  وتركز  منه،  املستهلكة  الكمية 
روضة، ويسمح هذا السعر، ويكون تعظيم املنفعة فيه حتت قيد الدخل، السعر،واخلصائص اليت لدى املنتجات املع

النموذج بتحديد احلصة السوقية التقديرية، هذه احلصة اليت تبىن على أساس النوعية، السعر، العالمات املنافسة 
 وتفضيالت املستهلكني. 

يرى   أنه كما  نستنتج  هنا  الرجل بنهام  األستاذومن  أن  املعروف  االقتصادي  بنهام  األستاذ  يعتقد  تإذ   ،
يتخذ ابستمرار الرجل   الرشيد ال  أن  يقول اآلخرون  بينما  أمل،  أقل  له  تعطيه أقصى منفعة وتسبب  اليت  القرارات 

 االقتصادي )الرشيد( يتخذ القرار الذي يعظم اشباعه أو حيقق اقصى منفعة وأحسن النتائجت.
   :النظرية السلوكية لسلوك املستهلك 

 ل إىل النظرية السلوكية احملددة لسلوك املستهلكني أو لدوافع الشراء وهي: مثة مداخل ثالث أساسية للوصو 
التجارب (أ من مدخل  الكثي  وأجريت  الفردية،  للحاجات  التجريبية  الدراسات  على  املدخل  هذا  ركز   :

 التجارب على اإلنسان وعلى احليوان كتجربة املثي واالستجابة.
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النفسية:   ( ب العيادة  بمدخل  مجعت  من فقد  اموعة  واستخدمت  االجتماعية،  القوى  وبني  السلوك  ني 
 املفاهيم استعارهتا من ميدان علم النفس، كالتذكر والنسيان، الالشعور، والتربير واالنطباعات .... اخل.

االجتماعي (ج النفس  علم  سلوك مدخل  إىل  وينظر  احمليط  اجملتمع  أي  به،  وحييط  الفرد  إىل  ينظر  فهو   :
 نه موجه إىل هدف معني، أو اموعة من األهداف. املستهلك على أ

رجل  يعتمد  لذلك  واألفراد،  املستهلك  لسلوك  فهمنا  إىل  الثالث  املداخل  هذه  من  مدخل  يساعدان كل  حيث 
 التسويق على بعض الفرص اليت جيدها قابلة للتطبيق حسب املوقف الذي يواجهه.

 النماذج املفسرة لسلوك املستهلك   –اثنيا 
 اجلزئية املفسرة لسلوك املستهلك: النماذج    
تعود جذوره إىل كتاب تادم مسيثت يف كتابه تثروة األممتو تجرميي بينثامنت يف كتابه   (النموذج االقتصادي: 1

)املستهلك، املنتج، السلعة(،اللذان جاءا مببدأ عام،حاوال فيه تفسي السلوك الفردي واجلماعي استنادا إىل املنفعة 
أن الفرد سواء كان منتجا آم مستهلكا يسعى إىل تعظيم منفعة ذاتية وتقليل التضحية من قبله، أي الذاتية، مفاده  

 الشراء أبقل سعر والبيع أبفضل سعر ،وتسمى ابملنفعة احلدية. 

وبوقت متزامن ظهر مفهوم املنفعة احلدية من قبل العامل تالفريد مارشالت وتوليام هيفوست ،حيث ظهر النموذج 
املعروف بنموذج تمارشالت ،وهناك علماء آخرون مثل تكارل مينجرت و تليون والراست حيث كتبا عن   االقتصادي

النظرية االقتصادية اليت ركزت على تعظيم املنفعة وتقليل التضحية، وحسب هذه النظرية فان املستهلك عاقل و 
 رشيد، لذا فإن هذا النموذج يعطي تفسيا منطقيا. 

 : انتقادات النموذج

يف     الكبية  أمهيتها  رغم  املستهلك  سلوك  على  املؤثرات  أهم  من  تعترب  اليت  النفسية  للجوانب  النموذج  *إمهال 
اخل(، كما إن هذا النموذج أمهل اجلوانب االجتماعية ……توجيه سلوكه مثل: )أتثي الدوافع ، اإلدراك ، التأثي  

العائلة واجل املستهلك مثل:) أتثي  املرجعية  واألصدقاء  وأتثيها على سلوك  لذا مل يكن من …ماعات  ..اخل(، 
 املمكن استعمال هذا النموذج يف اال الدراسات التسويقية. 
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ابإلضافة إىل اعتبار النموذج أن املستهلك يعتمد على التحليل االقتصادي يف اختاذ قراره الشرائي، وهذا ما قد  *    
:السيارات، اآلالت الكهرومنزلية، ولكن ليس من املنطق أن يقوم   يكون مناسبا للسلع املعمرة املرتفعة السعر مثل

 . اخل.…املستهلك ابلتحليل يف حالة السلع الرخيصة الثمن مثل : الطعام  

كما أن هذا النموذج يفرتض أن املستهلك على دراية بكل مزااي وخصائص السلع وذلك كون السوق شفاف *    
 ليست حتمية، إمنا قد يصعب على املستهلك احلصول على املعلومات.  واملعلومات تنتقل بكل سهولة، لكن هذه  

أو   *     منفعة  أقصى  بغرض حتقيق  األسواق  بني خمتلف  املستهلك  انتقال  يفرتض سهولة  النموذج  هذا  أن  كما 
 إشباع، لكنه أمهل صعوبة هذا التنقل وكذا تكلفته الوقتية واملادية.  

 لك يتمتع حبساسية خاصة اجتاه فروق األسعار والبدائل * فحسب هذا النموذج دائما فان املسته

: خيتلف عن بقية النماذج السابقة ، حيث درس وفسر السلوك املستهلك الصناعي،   HOBBS   (منوذج هوبز2
 وكثي من الباحثني يف دراستهم لسلوك املستهلك وصفوه مبا يلي:

اليت حتكم السلوك سواء قام أي فرد هبذا السلوك،   تشمل اإلجراءات، اإلدارة، التعليمات وغيها،  * املؤسسية: 
 لكن نفرتض أن تكون النتيجة واحدة ألهنم حتكمهم نفس اإلجراءات.

والعقالنية: الرشد  ابلنواحي   *  يتأثر كثيا  وال  عقالنيا،  أو  أنه رشيدا  الصناعي  املستهلك  يوصف سلوك  حيث 
سلوك الفرد الذايت املؤسسي والسلوك الراشد، فالذين   جامعا بني   "هوبز" العاطفية أو الشخصية، وقد جاء تفسي

يقومون أبعمال املستهلك الصناعي هم موظفون، إضافة إىل التزامهم ابلبيئة التنظيمية، ولديهم أمور ذاتية كالنجاح 
 ويتميز هذا النموذج عن سابقيه وخروجه عنهما مبيزة التوجه. 

 ( النموذج االقتصادي االجتماعي. 3

وأصله جتارب العامل تابفلوفت الذي كان يقوم بتجربته املشهورة قرع اجلرس يف كل مرة يريد   لوف : أ( منوذج ابف
فيها إطعام الكلب   يقدم له الطعام، فكان الكلب يقوم بسلسلة من احلركات، وكان كل مرة حيصل على نفس 

التجربة الطعام، عرفت هذه  تقدمي  دون  اجلرس  بقرع  إكتفى  عندما  هذا     اإلستجابة،و   ابملثي  النتائج، حىت  ومن 
 املنطلق حاول علماء آخرين تطوير هذا األسلوب التعليمي لتطبيقه على السلوك اإلنساين. 
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هو منوذج إجتماعي نفسي يركز على هاذين اجلانبني، حيث نظر إىل املستهلك    :"Veblenب( منوذج فيبلني" 
مس الذي  اإلجتماعي  احليوان  مصطلح  وأورد  إجتماعي  املخلوق كمخلوق  يواجه  وحسبه  املستهلك،  به  ي 

اإلجتماعي عدة أشكال من الضغوطات، من ثقافاته العامة ومن مجاعات اإلتصال، حيث تتعدد رغباته وسلوكه 
ابنتمائه إىل اجلماعة املرجعية وتطلعاته املستقبلية، ولدعم فكرته حصر سلوك املستهلك ابلقياس على أمثاله حول 

أ  فرأى  املرتفة،  أن الطبقة  وأوضح  الشهرة...اخل،  داخلية كالتفاخر،  بعوامل  مدفوع  الطبقة  هذه  سلوك  معظم  ن 
العوامل الذاتية التفاخرية توجه السلوك الشرائي ألفراد هذه الطبقة، إال أن هناك أسباب تبني أن هذا املدخل مبالغ 

وامل اجملتمع،  أفراد  سلوك  تعكس  مرجعية  طبقة  ليست  املرتفة  فالطبقة  نسبيا،  بسلوكها  فيه  يتصرفون  ال  ستهلكني 
 ككل، بل إن سلوك كثي من أفراد هذه الطبقة مييل إىل احلد من االستهالك وليست املبالغة فيه. 

النموذج هو     انعدام أتثي Vebelin  فيبلني يعترب رواد هذا  النموذج أساسا على إلغاء فرضية  ، ويعتمد هذا 
 ير ثالث تصورات مهمة ميكن تقدميها فيما يلي: احمليط على سلوك املستهلك، كما عمل على تطو 

(: كما تسمى أيضا نظرية االستهالك التفاخري، وتتمثل أساسا يف أن    l'effet vebelin* أثر فيبلني )      
الفرد، وذلك بغرض حتقيق هدف واحد، هو  يتبعه مباشرة ارتفاع يف حجم مشرتايت  السعر  كل ارتفاع يف 

 تفع.إعالم اآلخرين إن السعر ار 

( حبيث أن الفرد   la mode*  أما األثر الثاين فهو اثر التدرب، ويقوم أساسا على دراسة ظواهر املوضة )      
 حباجة إىل للتشبه ابآلخرين وذلك بغرض مطابقة سلوكه مع أعضاء حميطه . 

املنتجات اليت : هنا الفرد يبحث عن إشباع احلاجة إىل التميز و ذلك من خالل استهالك  Snobismeأثر*      
 تطلق حديثا يف السوق، هذا األثر يسمح لنا مبالحظة وقع العالمات الرفيعة على السلوك الشرائي للفرد.

ورغم ما قد يؤخذ على هذا النموذج كاعتماده على الطبقة املرتفة اليت تسعى إىل التفاخر واليت ال تعترب طبقة 
ون للحد من االستهالك وزايدة االستثمار وليس العكس، مرجعية لكل الناس، كما أن أفراد هذه الطبقة يسع

إال انه ساهم مسامهة مهمة يف خلق آفاق جديدة لدراسة سلوك املستهلك، وقد ظهرت تطبيقاته التسويقية 
 أساسا يف اجملاالت. 

اسب * الثقافة كأحد املؤثرات على املستهلك، حيث يسعى للتوافق مع طبقته وذلك ابلسعي لتلبية حاجيات تتن
 وطبقته وهو ما ذكره فيبلني من خالل دراسة الطبقة املرتفة 

ما  وعادة  الفرد،  إليها  ينتمي  اليت  االجتماعية  الطبقة  فاحلاجات ختتلف ابختالف  االجتماعية،  الطبقات   *
 يرتبط تقسيم الطبقات ابلقدرة املادية لكل اموعة. 
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اعترب   املرجعية:  اجلماعات   *veblin    املرتفة الطبقة  قرارهم  أن  حتديد  يف  األفراد  إليها  يلجا  اليت  الطبقة  هي 
 الشرائي. 

منطلقا و أساسا هلا، حبيث انه أول منوذج اعترب احمليط   veblinومن خالل ما سبقت اإلشارة إليه كان منوذج  
 مبختلف عناصره من أهم املؤثرات على سلوك املستهلك. 

 النماذج الشاملة املفسرة لسلوك املستهلك:   -اثنيا

تسميته  :   LFDنموذج  -  1 املصطلحات  إستمد  التعلم،    Learn, feel, doاألنغلوكسونية من  تعين  اليت  و 
اإلحساس، الفعل، كان اإلعتماد و ملدة طويلة على هذا النموذج كان يعرض السلوكيات: أخذ كل ماهو جديد 

 من اإلشهار، تشكيل صورة عنه أو موقف وإذا وجد أنه مطابق للحاجة يشرتي. 

ا النموذج سهل وفعال لكنه انقص ألنه مع الوقت و التغيات اإلجتمتعية أصبح اإلهتمام أبنه حىت و لو كانت هذ 
 هذه الثالثية صحيحة فإهنا ستكون بتدابي و تنظيمات جديدة. 

 .  fld, dfl, fdl, dlfهناك مناذج أخرى مثل:    lfdابإلظافة إىل الرتكيبة  

أو جتاوز املستهلك حيس حباجته    fldيف حالة   اجملموعة  اإلنظمام إىل  يرغب يف  إىل إكتساب منتج جديد ألنه 
نقص تكنولوجي، يستعلم عن أفضل امليزات طالبا راي احمليطني به، وبعد اإلستعالم يقوم بشراء املنتج، لكن كل 

 هذا مت جتاوزه نتيجة التطورات اليت عرفها اال اإلتصاالت من ظهور اهلواتف النقالة واإلنرتنيت.

أمام   Dflالرتكيبة فعله  لتربير  حجة  عن  يبحث  معني    إلغراء  وإبندفاع  يستسلم  الذي  املستهلك  قصة  تروي 
حميطه، كأن يقوم شخص معني بشراء منتج ما نتيجة إعجابه به لكن بعد جتربته وجد أنه غي مالئم له، فيحاول 

 إجياد حجة لتربير تصرفه أمام حميطه.

املستهلك الذي يقرر تلبية حاجاته يف وقت تعلم قصي، يشرتي إبندفاع وحيصل على يذكر يف حالة     Fdlالرتكيبه
إشباع مضاعف، مثال من يريد تغيي حاسوبه، ومهما كانت النوعية اليت نصح إبقتنائها فإنه يف زقت من األوقات 

عشرات األجهزة   جيد نفسه مضطرا إلتباع نصيحة أحج ما، حيث الميكنه جتريب اجلهاز ملدة شهر ومقارنته مع
 قبل إختاذ القرار. 
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نكون يف وضعية شراء مندفع و الدي ما أن جتاوز مرحلة الدفع حىت يشعر ابلرضا أو خبيبة أمل،    Dlfيف حالة  
هذه احلالة ومع مرور الوقت تؤدي ابملستهلك أن يسلك سلوك املستشار، وهذا أبن حيل رأيه حمل آراء احملرتفني يف 

 أذهان احمليطني به. 

  و اليت تعترب أضل طريقة حملاولة فهم السلوك اإلنساين يف اإلستهالك.    Lfd األخي فإن طريقه يف

وهو أجد كبار الزعماء يف   Francexo Nicosiaعلى يد    1966سنة  : ظهر   NICOSIAنيكوسيا    منوذج  -2
لة نوعا ما، ويقوم هذا ميدان سلوك املستهلك ، ويعترب هذا النموذج قاعداي  بين أساسا على مبادئ عامة سه

أثر التفضيالت والسلوك الشرائي للفرد، لذا ال ميكن اعتبار هذا   النموذج أساسا بتحليل  الرسالة اإلعالنية على 
الصحيح، ابملعىن  املستهلك  سلوك  لتفسي  منوذجا  و  النموذج  اإلجتاهات  من  عدد  النموذج  هذا  تضمن  ولقد 

ويعترب   العملية اإلستهالكية معتمدا يف ذلك على العديد من الراسات،  األفكار ذات الداللة احلديثة يف الدراسة
 : هذا النموذج من أبسط النماذج الشاملة املفسرة للسلوك الشرائي  ويرتكز هذا النموذج على العناصر التالية  

املاحلقل االول:   الصادرة من  الرسالة االعالنية  فرعيني االول عبارة عن خمرجات  ؤسسة عن ويتألف من حقلني 
املنتج، حيث يستقبلها املستهلك   يقوم مبقارتنها مع خصائصه والذي ميثل احلقل الفرعي الثاين الذي ميثل عملية 

 إندماج االعالن مع خصائص النفسية للمستهلك. 

الثاين:    املنتج احلقل  البحث عن  بعملية  املستهلك  فيقوم  الثاين  احلقل  ( مدخالت  االجتاه   ( االول  احلقل   ميثل 
 وتقييمه ابلنسبة للبدائل املتاحة وهذا بدوره يصبح مدخال للحقل الثالث. 

 بعد البحث عن املنتج وتقييم خصائصه يؤدي إىل: احلقل الثالث:  

 .إستخدام وختزين املنتج 
  .زايدة منتجات املؤسسة وزايدة الطلب عليها 
 ختزين وإكتساب خربات لدى ذاكرة املستهلك عن خمتلف املنتجات   . 

الرابع:   حتسني احلقل  يف  املؤسسة  تفيد  اليت  العكسية  التغذية  عملية  حتدث  للمنتج  املستهلك  شراء  نتيجة 
   قراراهتا املستقبلية.
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هاورد شيت    -3 لتفسي   :(Howard-seth/h-s)منوذج  تعليمي  يستخدم كنموذج  متكامل  منوذج  أول  يعترب 
الستجابة يف اال إختيار العالمة التجارية اليت يريدها عند ووصف سلوك املستهلك، ويعتمد على نظرية املؤثر وا

 توافر العالمات البديلة، ويبني لنا هذا النموذج ثالث متغيات رئيسية هي : 

تتألف من أمهية ورمزية العالمة، وتتأثر ابلعوامل البيئية واالجتماعية، خاصة ما يتم تعلمه   : أ( املدخالت التحفيزية
 ت املرجعية.من األسرة واجلماعا

اخلارجية: العوامل  أو  املتغريات  املدى   ب(  يف  عليها  السيطرة  املستهلك  يستطيع  ال  اليت  العوامل  من  تتألف 
الطبقة  التوقيت،  التنظيم،  الشراء،  أمهية  وتشمل  الطويل،  املدى  يف  ذلك  على  القدرة  يكتسب  بينما  القصي، 

 اإلجتماعية ...اخل.

 هي عوامل انجتة عن التغيات الداخلية واخلارجية.   ج( العوامل التابعة )الالحقة(:

وحسب هذا النموذج فإن مراحل إستجابة لدى املستهلك تكون كما هو مبني يف   : (AIETA)منوذج إييتا    -4
 الشكل أدانه، وهو على النحو التايل : 

 AIETAمنوذج  12رقم    الشكل

 

  

ا النموذج اال املؤثرات النفسية، اإلجتماعية والثقافية، مرتبطة بسلوك يتضمن هذ   منوذج )موديل( األسود:   -5
املستهلك واليت جيب أن تؤخذ بعني اإلعتبار عند القيام ابلبحوث التسويقية املتعلقة حبجم الطلب على السلعة أو 

 خدمة من حيث النوع أو الكم ، والشكل أدانه يوضح منوذج الصندوق األسود. 

 وذج الصندوق األسود : من13رقم  الشكل  

 القبول التجربة التقييم  االهتمام  االدراك



    -تسيمسيلت  –املركز اجلامعي الونشريسي       سلوك املستهلك مدخل مطبوعة يف           د. حممودي أمحد   
  

56 

 

 
 

العوامل  اموعة  املدخالت  متثل  حيث  وخمرجات،  مدخالت  من  السوداء  العلبة  أو  األسود  الصندوق  يتشكل 
 اخلارجية املؤثرة على سلوك املستهلك مثل ختفيض األسعار، أما املخرجات فتمثل اموع القرارات اليت يتخذها. 

النم    :AIDAمنوذج  -6 هذا  أو ينب  االختيار   مرحلة  من  تتكون  املستهلك  لدى  االستجابة  مراحل  أن  وذج 
مرحلة  وأخيا  اخلدمة،  أو  السلعة  على  احلصول  يف  الرغبة  أو  القرارات  اختاذ  مرحلة  االهتمام،  مرحلة  اإلدراك، 

      التصرف أو تنفيذ القرار، وهذا حسب الشكل أدانه:

 للحوار البيعي   AIDA:منوذج 14رقم  الشكل  

  

 مكوانت الشخصية 

 الدوافع -
 التعلم -
 االجتاهات -

 امليول  -

 

 الثقافة  -
 الطبقة االجتماعية  -
 مجاعات مرجعية  -

 األسرة -

 

 مثي 

 حاجة

 احلاجة إىل معلومات 

 تقييم الظروف 

 قرار الشراء 

 خلفيات قرار الشراء 
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التدرجيية:     -7 النموذج من مرحلة اإلدراكأو االنتبا  منوذج االستجابة  ه، تتكون مرحلة االستجابة حسب هذا 
البدائل، مرحلة االقتناع   التفضيل أو االختيار بني  املنتج، مرحلة اإلعجاب، مرحلة  مرحلة تعرف املستهلك على 

 ابملنتج املختار،   أخيا مرحلة الشراء، حسب الشكل أدانه: 

 : منوذج االستجابة التدرجيية 15رقم  الشكل  

 

 

 

 

 

 االنتباه

البيع  مندوب املرتقب  املشرتي   

 حاجة  منفعة شخصية 

 مصلحة االهتمام 

 الرغبة 

 التصرف 

احلوار  
 البيعي

 شراء  اقتناع  تفضيل اعجاب املعرفة  االدراك 
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 : مناذج مدرج االستجاابت ملؤثرات االتصاالت التسويقية  اثلثا:

يف حماولة جادة لتفسي سلوك املستهلك واستعداده ومراحل استجابته ملؤثرات االتصاالت التسويقية، قدم بعض 
النم من  عددا  إىل العلماء  طريقه  وهو يف  هبا  مير  مراحل خمتلفة  عند  املستهلك،  تفسر سلوك  اليت  السلوكية  اذج 

 الشراء أو التعامل مع متجر معني.

بتحديد  وذلك  التسويقية  االتصاالت  وسياسات  أهداف  وضع  عند  التسويق،  رجال  تعاون  النماذج  وهذه 
 االستجابة املستهدفة عند كل مرحلة مير هبا املستهلك. 

 مناذج مدرج االستجاابت ملؤثرات االتصاالت التسويقية 

 املرحلة 

Stage 

 1منوذج 

AIDA 

 2منوذج 

lavinge and 
steiner 

 3منوذج 

 التبين

adoption 

 4منوذج 

Dagmar 

 5منوذج 

H&S 

النموذج   من  مقتبس 
 الشامل

 

 املعرفة 

cognitive 

 

 

 

 

 االنتباه 

Attention 

 

 

 اك اإلدر 

Awareness 

 املعرفة 

knowledge 

 

 

 

 اإلدراك 

Awareness 

 

 عدم اإلدراك 

Unawareness 

 اإلدراك 

 االنتباه 

Attention 

 

 التأثي 

Affective 

 

 االهتمام 

Interest 

 

 اإلعجاب 

Liking 

 التفضيل 

Preference 

 

 االهتمام 

Interest 

 فهم 

comprehension 

فهم 
 

com
prehension

 

 االجتاه  االقتناع  التقييم  االقتناع  الرغبة  
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 السلوك 

Behavior 

Desire 

 

 

 التصرف)الشراء( 

Action 

Conviction 

 

 

 الشراء 

Purchase 

Evaluation 

 التجربة 

Trial 

 

 التبين

Adoption 

Conviction 

 

 التصرف)الشراء( 

Action 

Attitude 

 االنتباه 

Attention 

 الشراء 

Purchase 

 E.K.strong 

1925 

L&r 1961 E.M.rogers 

1961 

R.H colley 

1961 

H&S 

1969 

 

 

    théorie de l’attributionنظرية ا سناد  -خامسا

وتفرتض انه ميكن معرفة موقف الفرد من مراقبة تصرفه،إذا ضحك فانه يكون سعيدا وإذا بكى فانه يكون 
والفيزايئي ح االجتماعي  واملوقف  الفرد  تصرفات  إايها  تعطينا  اليت  للمعلومات  فعاال  استخداما  يتطلب  زينا،وهذا 

 الذي متت فيه تلك التصرفات والظروف اليت أحاطت به. 

لديه واخلرب  املثالية  والصورة  الذاتية  الفرد  العوامل كالثقافة واألسرة وصورة  بعدد من  الفردي  املوقف  تكوين  ة يتأثر 
الفردية له وكذلك املعلومات اليت حيصل عليها ابإلشاعات ووسائل اإلعالم والناصحني وقادة الرأي العام،أي أن 
الفرد  فتتعلق حبوافز  املوقف  تكوين  إجراءات  فيها،أما  يعيش  اليت  ابلبيئة  احتكاكه  من خالل  موقفه  يكون  الفرد 

سبة ملنتج تكون لدى الفرد أيضا موقفا اجيابيا أو سلبيا وحاجاته الشخصية،إن الذكرايت السعيدة أو السيئة ابلن
 جتاه ذلك املنتج،أما املوقف جتاه عدة خيارات فيعتمد على تقييم املعلومات اليت يتلقاها الفرد وحيفظها يف ذاكرته. 

واليت   الفرد  موقف  لتفسي  املقارابت  من  نوعني  الباحثون  قدم  هبأن  ميكن  وقد  يسرتشد  اليت  النماذج  ا تقسم 
 املستهلك عند اختاذ القرار الشرائي إىل نوعني مها: النماذج التعويضية والنماذج غي التعويضية.
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 . سلوك املستهلك يف املؤثرة  الداخلية واخلارجية : العوامل السادساحملور 

العوامل أو  الباحثون يف حقل سلوك املستهلك احلصول على إجاابت لعدد من األسئلة، من خالل فهم  حياول 
املستخدم الفرد أو العائلي أو قراراته املتعلقة ابختاذ قراره الشرائي هبذا االجتاه املؤثرات اليت على سلوك املستهلك أو 

 أو ذاك.

أو مستوايهتم، مواقفهم، ة أهنم مجيعا مستهلكون مهما اختلفت   و من املعروف أن العامل املشرتك بني البشر كاف
أو   نستهلك  أننا مجيعا  إىل  الشرائية. إضافة  قدراهتم  أو  اجتاهاهتم،  الطعام، أو  أو دوري  متكرر  نستخدم بشكل 

 املساكن، السيارات، وسائل االتصال، والتعليم...اخل 

و كأفراد اسر أو مجاعات تعودان أن نلعب أدوارا مهمة )سلبية أم اجيابية( يف االقتصاد العائلي،             أو 
نتخذه  اليت  القرارات  أو  األنشطة  ذلك  إىل  ،يضاف  العاملي  حىت  ،أو  و الوطين  الصناعي  بسلوكنا  املرتبطة  و  ا 

 الشرائي و االستهالكي توثر على الطلب والعرض للسلع و اخلدمات . 

 العوامل الداخلية املؤثرة يف سلوك املستهلك 

هناك اموعة من العوامل اهلامة الداخلية تؤثر على املستهلكني يف طريقة إشباعهم لرغباهتم وحاجاهتم ،وختتلف من 
 لي سنحاول التطرق إىل هذه العوامل ملعرفة ماهيتها.فرد ألخر، وفيما ي

 الدوافع  -أوال

الدوافع :1 القوة   ( مفهوم  للسلوك ابجتاه معني، وتتولد هذه  تدفعهم  األفراد واليت  الكامنة يف  احملركة  القوة  هي 
واليت تؤدي هبم إىل   الدافعية نتيجة تالقي أو انسجام املنبهات اليت تتعرض هلا األفراد مع احلاجات الكامنة لديهم،

 حاالت التوتر،تدفعهم إىل حماولة إتباع كل األنشطة املمكنة اهلادفة إىل إشباع حاجاهتم . 

* الدوافع هي من العوامل الداخلية املؤثرة على سلوكنا االستهالكي، إذ أن شعوران أبي إختالل بدين      أو 
الت هذا  يزول  ولن  التوتر،  من  احلالة  إىل  يدفعنا  هذا عاطفي  ومعاجلة  رغباتنا  وتلبية  حاجاتنا  إشباع  إىل حني  وتر 

 اإلختالف. 

 وختتلف الدوافع من فرد ألخر و لدينا:  ( أنواع الدوافع : 2
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 وهي املبنية على احلاجات الفسيولوجية لإلنسان مثل :الطعام والشراب ...اخل.أ( الدوافع األولية:

 اختالطه ابلبيئية احمليطية للمستهلك.   وهي الدوافع املبنية نتيجة  ب(الدوافع الثانوية :

 وهي قرارات الشراء املرتكزة على أتثي العاطفة.   ج(الدوافع العاطفية:

 : وأييت القرار فيها بعد دراسة دقيقة لألمور اخلاصة هلذه السلعة أو اخلدمة. د(الدوافع العقلية

ق على اختيار سلعة أو خدمة معينة بني إن مسألة احلاجة وإشباعها موضوع معقد إذ ال يتو   ه(دوافع التعامل: 
 البدائل املتنوعة، بل على املستهلك أن حيدد اموعة أخرى من البدائل اإلضافية.

 احلاجات.   –اثنيا  

اهتم علماء النفس منذ فرتة طويلة بدراسة احلاجات ومدى أتثيها يف السلوك اإلنساين وقد   ( مفهوم احلاجات:1
وكتاابهتم   داخلية جتعل خمرجات أوردوا يف حبوثهم  حالة  أهنا  على  احلاجات  وتعرف  للحاجات،  تعريفات خمتلفة 

معنية تبدو أكثر جاذبية، فاحلاجات غي املشبعة حتدث توترا للفرد مما يدفعه حنو البحث عن أهداف معينة يؤدي 
 حتقيقها إىل ختفيض مستوى هذا التوتر.

احلاجات2 أنواع  األمه(  متفاوتة  حاجات  عدة  للفرد  وكلما :  منها،  نظره  يف  أمهية  األكثر  إشباع  إىل  يسعى  ية 
أشبعت حاجة معينة تطلع الفرد إىل إشباع حاجته أخرى، وقد استطاعت ماسلوت تصميم هرم متدرج للحاجات 

 .اإلنسانية  

 و يف ما يلي شرح خمتصر هلذه احلاجات: 

 احلياة كالطعام ، األكل، النوم...اخل. هي املرتبطة مباشرة ببقاء الفرد على قيد  أ( احلاجات الفيزيولوجية :

 تتعلق ابحلاجة إىل احلماية من خمتلف األخطار احملدقة ابألفراد.ب( حاجات األمن:

اإلنسان حيتاج أن يقبل ويرغب من طرف العائلة اليت تنتمي إليها أو اموعة أو اجملتمع ج( احلاجات االجتماعية:
 الذي يعيش بينه أو يتعامل معه.
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وهي عندما يريد الفرد الوصول إىل وضعية متميزة يف اجملتمع، تولد لديه احلاجة إىل التألق   إىل التقدير:د( احلاجة  
 والتقدي. 

الذات  حتقيق  إىل  احلاجة  السابقة ه(  حاجاته  مجيع  إشباع  بعد  الفرد  فيحاول  اإلنسانية  املتطلبات  قمة  وهي   :
 استغالل كل إمكانياته وطاقته الشخصية. 

 اك ا در   -اثلثا  

يعرف اإلدراك أبنه تلك العملية اليت يقوم الفرد بفضلها ابختيار وتنظيم وتفسي ما حيصل   ( مفهوم ا دراك: 1
 عليه من معلومات لتكوين صورة واضحة عن األشياء احمليطة به.

 عملية االدراك: 17رقم    الشكل

 

 

 إن عملية اإلدراك أتخذ عدة أشكال وهي:  ( أشكال ا دراك:2

دة والبعيدة إىل هو عملية فهمنا للعامل بشكل ارد من خالل احملاكاة والتحليالت العقلية اجملر   أ( ا دراك اجملرد:
 حد ما عن األحداث و الوقائع املباشرة للحياة ،كاكتشاف اجلاذبية أو النسبية أو غيها. 

يعرف على أنه عملية فهم األحداث والوقائع احلياتيه يف عاملاان، من خالل عناصر اإلدراك   ب( ا دراك احلسي :
 ع حقيقة. احلسي ) السمع ، البصر،الذوق ...( ويكون موضوع أحداث ووقائ 

التسويقي: احلسي  ا دراك  لدى   ج(  املختلفة  احلواس  إستخدام  من خالل  واألحداث  للعامل  فهمنا  عملية  هو 
اإلنسان والذي يتبعها حماكمات وحتليالت عقلية، وهذا النوع من اإلدراك هو موضوع دراسات وأحباث مستمرة يف 

 تهلك(.اال التسويق، يف فهم حقيقة السلوك اإلنساين )سلوك املس

 يبىن موضوع اإلدراك احلسي على اموعة من العناصر هي:   ( عناصر ا دراك احلسي:3

واس  احلاختيار  املثيات 
لمثي ل  

م وتفسي  يإدراك تنظ
 املثيات 

 السلوك اإلستجايب 
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هي امل املثيات اليت يتلقاها الشخص من البيئة احمليطة اليت حتدثها املنبهات اخلارجية أ(املدخالت أو املثريات:  
ل احلسية كاحلواس لدى الشخص ت لدى الفرد موضوع عملية اإلدراك، ويتم استقبال من خالل وسائل اإلستقبا

 العني، األذن، األنف، الفم،اجللدت، وأتخذ املثيات واملنبهات التسويقية األشكال التالية: 

املدخلة تكون حسية على   املنبهات احلسية :  - املنبهات  أو بعضها، وهذه  وهي وحدات ومدخالت احلواس 
 سلعة أو اخلدمة موضوع التسويق.شكل ماركة سلعية أو خدمية أو أي مفهوم أو فكرة عن ال

 وهي كل األعضاء اإلنسانية اليت بواسطتها يستقبل اإلنسان املدخالت.  املستقبالت احلسية:  -

وهي االستجابة املباشرة والفورية للمستقبالت احلسية ملنبه بسيط   الشعور أو ا حساس ابملنبه أو املثريات:  -
 وتلقي للمعلومات اليت أتيت بشكل مرئي أو مسموع. اإلعالانت، واإلحساس هو قناة توصيل   مثل:

 وتتألف من عمليتني ومها: ب( وحدات املعاجلة أو العمليات:

معني:  - منبه  مع  التكييف  أو  االختياري  ا دراك  تسجيل   عملية  أو  تسجيله  ويتم  إحساسه  يتم  أن  بعد 
 للفرد أيضا يف جهازه العصيب دورا هاما.   املعلومات املتعلقة ابملنبه يف هذه املرحلة، تلعب القدرات احلواسية

ويف اال التسويف يدرك املستهلكون املنبهات اليت يتعرضون هلا بشكل اختباري ومتوافق مع أهدافهم وحاجاهتم 
 ودوافعهم وخرباهتم وامل اخلصائص الدميغرافية والنفسية واليت يتميزون هبا. 

وهي عملية تفسي املعلومات وإعطائها معىن   راكي للمنبهات: عملية تنظيم املدركات احلسية أو التنظيم ا د  -
اليت  اليومية  املنبهات  لكثرة  وذلك  جدا،  ضرورية  احلسية  املدركات  تنظيم  الفعلية،و  املعلومات  هذه  داللة  حيدد 

 يتعرض هلا املستهلكون. 

كية وهي الناتج النهائي وهي خالصة عملية اإلدراك احلسي للمنبهات، وتتمثل يف االستجابة السلو ج( املخرجات:
 للعمليات اإلدراكية، فعلى أساس ما أدرك تتحدد ردود الفعل و اليت أتخذ: 

 إما صورة سلوك ظاهر ت تصرفات ظاهرةت ،أو صورة سلوك مسترت غي ظاهر. 

 العوامل املؤثرة يف ا دراك:   -4

 إىل الظروف.فقد تكون راجعة إىل الشيء نفسه، عوامل ترجع إىل املستهلك، وعوامل ترجع 
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 العوامل املؤثرة يف ا دراك واليت ترجع إىل الشيء نفسه: 

 حداثة الشيء.  التناقض،  تكرار الشيء،  لون الشيء،  حجم الشيء،-

 العوامل اليت ترجع إىل املستهلك:   

 احلالة املزاجية.  شخصية املستهلك،  مستوى الدخل، احلاجات و الدوافع،-

الظروف احمل اليت ترجع إىل  احمليطية   يطة: العوامل  الظروف  ترجع إىل  اليت  العوامل  ببعض  املستهلك  إدراك  يتأثر 
ابملوقف االستهالكي، مثل إدراك املستهلك للسعر يربط ابلعرض و الطلب على السلعة كما  أن إدراك املستهلك 

  للسعر يتأثر ببعض املفاهيم السائدة يف األسواق مثل توقعه احلصول على خصم أو ختفيض يف السعر.

 االجتاهات:  -رابعا

متثل االجتاهات نظاما متطورة للمعتقدات وامليول السلوكية واليت تنمو يف املستهلك ابستمرار   :تعريف االجتاه  -1
منوه وتطوره، واالجتاهات دائما تكون جتاه شيء حمدد أو موضوع معني، كما تتمثل االجتاهات تفاعال وتشابكا 

جتاه هو عبارة عن وجهة نظر يكوهنا املستهلك يف حماولته التأقلم مع البيئة احمليطة  بني العناصر البيئية ملختلفة، فاإل
 به.

 خصائص االجتاهات:   -2

أي أن اجتاهات الفرد مكتسبة من البيئة اخلارجية، سواء األسرية االجتاهات مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية :  -أ
ترجع إىل عوامل وراث العمل، وال  بيئة  أو  املدرسية  فور حصوله على معلومات أو  االجتاه  قد يغي هذا  ية، ولكن 

 إضافية من وسائل النشر املختلفة أو بعد سؤال أفراد اجلماعة املرجعية اليت ينتمي إليها . 

قد يقع االجتاه بني طرفني متعاكسني دائما، أحدمها موجب واآلخر سالب، االجتاهات هلا مسار وهلا قوة:    -ب
 قد حيب الشخص شيئا أوقد حيبه بشدة وقد يكرهه أو يكرهه بشدة. وكذلك اإلجتاه له قوة ف

والتعميم:  -ج ابلثبات  تتصف  ففي االجتاهات  بسهولة  تتغي  ال  ولكنها  اثبتة،  أبهنا  املستهلك  إجتاهات  تتسم 
 غياب أسباب التغيي يبقى اجتاه املستهلك كما هو.
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لفرد ميال لالستجابة بشكل معني إزاء مثيات معينة متثل إجتاهات ااالجتاهات ترتبط مبثريات ومواقف معينة:  -د
يف السوق، فيمكن مثال أن يكون لدينا اجتاه إجيايب أو مفضل جنو منوذج من السيارات ولكن يف نفس الوقت ال 

 نفضل شراءه ألسباب ال تتعلق ابملنتج نفسه وإمنا قد تتعلق بوضعيتها املالية. 

 

 الفرد من خالل القيام بعدة وظائف أمهها ما يلي :   ختدم االجتاهات   وظائف ا جتاهات:  -3

 تعترب من األدوات اليت تساعد املستهلك على التأقلم والتكيف مع البيئة احمليطة به.وظيفة التعديل:

يواجه الفرد الكثي من املواقف والضغوطات من احمليط الذي يعيش فيه، واليت تتعارض وظيفة الدفاع عن الذات:
 ه الشخصية فيحاول الفرد أن يتخذ موقفا معينا وفقا الجتاهاته. أحياان مع مصاحل 

القيم: التعبري عن  نوع وظيفة  املستهلك بشراء  يقوم  فعندما  قيمته،  تتفق مع  اليت  تبين االجتاهات  الفرد إىل  مييل 
 معني من املنتجات، فإنه يف احلقيقة يعرب عن جزء من القيم اليت يؤمن هبا ويدافع عنها. 

املع املختلفة رفة:  وظيفة  املوضوعات  حول  واملعرفية  واإلدراكية  واالنفعالية  الدفاعية  العمليات  االجتاهات  تنظم 
املوجودة يف اجملال الذي يعيش فيه الفرد، و حىت ميكن للمستهلك أن حيكم على سلعة معينة وتكوين اجتاهات 

 خاصة به فعليه على أن جيمع املعلومات الضرورية لذلك. 

 هناك عناصر أساسية لكل اجتاه وهي:   األساسية لالجتاه:املكوانت    -  4

 وهو يتعلق ابملعارف واملعتقدات واآلراء اليت يتبناها الفرد اجتاه أشياء ومواضيع معينة.  املكون ا دراكي:   -أ

وهو يعرب عن ردود األفعال العاطفية وشعور الفرد وأحاسيسه حنو الشيء موضوع االجتاه   املكون العاطفي:  -ب
 و شيء ت أو منبهت معني سواء اجتاه إجيايب تأو تفضيليت أو سليب ت غي تفضيليت. حن

وهو يعرب عن امليل أو التصرف الذي يقوم به الفرد حنو الشيء موضوع االجتاه، وميل هذا   املكون السلوكي:  -ج
 املكون السلوك الفعلي، ويقيس نية التصرف أو نية املستهلك للشراء.
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 : مثال عن العناصر الثالثة املكونة لالجتاه.18الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املدرسة العليا للتجارة ذات مسعة  
طيبة و هلا مستقبل جيد و تقع  

 وسط املدينة 

أان أفضل املدرسة العليا للتجارة 
 على مجيع املعاهد و اجلامعات 

أان أحب العلوم التجارية و أحب  
 أن ادرس يف العاصمة 

رة  سأكتب املدرسة العليا للتجا
كأول رغبة عندما أقدم أوراقي  

 ملكتب التسجيالت

 املكون اإلدراكي 

 املكون العاطفي 

 املكون السلوكي

الرغبة يف اختيار العلوم التجارية 
اليت تلتحق هبا ملواصلة دراستك 
 للحصول على شهادة الليسانس 
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 :   التعلم    -خامسا

التعلم:   -1 أبنه  مفهوم  التعلم  من   يعرف  املكتسبة  اخلربة  عن  ينتج  الذي  الدائم  السلوك  يف  الدائم  التغيي  ت 
التجارب السابقة اليت مت تدعيمها بصورة أو أبخرى.أو هو أيضا تراكم املعرفة عن طريق اخلربات املكتسبة بتكرار  

 التجربة وغي ذلك، مبا يؤثر على السلوك اجتاه التغيي . 

كز التعلم على اموعة من املبادئ تعرف أيضا بعناصر أو متغيات التعلم وهي  يرت  املبادئ األساسية للتعلم:  -2
 كالتايل: 

تشكل الدوافع نقطة االنطالق حلدوث التعلم وذلك ألن احلاجات تلعب دور   :« Motivation »الدوافع    -أ
ن أجل أن حيدد املنبه تسويقيا، فإن كشف دوافع املستهلك هي أهم املهمات اليت جيب أن تقوم هبا املسوق م

 الدافع األساسي وراء كل سلوك شرائي أو استهالكي للمستهلك.

تقوم اإلحياءات بدور املوجه الستمالة األفراد للتعلم، وقد تتمثل ابملاركة السلعة أو   : « Cues »ا حياءات    -ب
 اخلدمة من خالل السعر، اإلعالانت، العرض وغيها من األمور اليت تساعد الفرد. 

وهي الكيفية اليت يكون عليها الفرد، لرد فعل حنو دافع معني أو منبه معني، أي   :«Réponse »تجابة  ا س  -ج
 هي النشاط أو السلوك الذي يقوم به الفرد يف عقاب حدوث املنبه.

وهو العملية اليت مبقتضاها حتقق نتائج حدوث االستجابة، ويزيد التعزيز أو   :  Reinforcement » التعزيز  -د
 عيم من احتمال حدوث استجابة معينة يف املستقبل، كنتيجة االحياء أو منبه معني. التد 

 نظرايت التعلم:   -3

هناك   التسويقية،  النظر  وجهة  من  ولكن  النفس،  علماء  طرف  من  للتعلم  عليها  متفق  واحدة  نظرية  يوجد  ال 
 طية و الثانية نظرايت التعلم املعرفية.اموعتني من نظرايت التعلم األكثر انتشارا، تدعى األوىل ابلنظرايت الرتاب
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 نظرايت التعلم.   :20الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

ترتكز هذه النظرايت على العالقة أو الروابط الناشئة عن املثي أو املنبه و اإلستجابة هلذا   النظرايت الرتابطية:  -أ
سليب لسلوك الفرد، وهناك نوعان من النظرايت املثي، كما تويل اهتماما ابلغا لكل من دور التدعيم اإلجيايب أو ال

 الرتابطية. 

بتقدمي قطعة حلم )مثي غي * نظرية املثري واالستجابة: الروسي تابفلوفت،حيث قام  العامل  أول من جاء هبا هو 
الكلب إىل  بدون جرس)مثي حيادي(  بقرع شرطي(  قام  أخرى  اإلستجابة(، ويف خطوة  لعابه )عدم  يسل  فلم   ،

ا قدم اللحم إىل الكلب )مثي غي شرطي( فسال لعابه )إستجابة غي شرطية(، ومبرور الوقت الحظ اجلرس كلم
الباحث أنه نشأ يف احليوان الرتابط بني رنني اجلرس وبني الطعام، حبيث يقرع اجلرس مبفرده، أي بدون تقدمي اللحم 

 ) مثي شرطي( و إذ بلعاب الكلب يسيل. 

لنظرية الوسيلة ت أو كما يعرف ابلتعلم الشرطي اإلجرائيت إبسم عامل السلوك األمريكي تقرتن االنظرية الوسيلة :*  
« SKINNER(B.F) »   قام هذا العامل بوضع فأر جائع يف صندوق صغي ذو غطاء زجاجي، ويوجد يف داخله

فعندما يضغ الصندوق  القضيب آبلة توضع خارج  الوعاء، ويربط  املعدن جبوار  الفأر وعاء صغي وقضيب من  ط 
على القضيب تدور اآللة فيهبط الطعام تقطعة اللحمتإىل الوعاء الصغي فيقوم بتناوله ت فيحصل هنا على مكافئة 

 نظرايت التعلم 

 النظرايت الرتابطية  نظرايت املعرفة 

تقنية 
 اهليكلة 

نظرية التعلم  
 االعتباطي

  م نظرية التعل
 ابالشارات 

النظرية  
 الوسيلية 

نظرايت املثي  
 و االستجابة 

نظرية  
التعلم  
 الكامن 
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تضاءلت  وابلتايل  ذلك،  عن  الفأر  توقف  الطعام  نزول  دون  القضيب  على  الضغط  تكرار  وعند  ثوابت،  أو 
 لعقاب. استجابته، و ابلتايل السلوك يتوقف بشكل كبي على الثواب و ا

إذا كانت النظرايت الرتابطية تصف عملية التعلم على أساس كوهنا إستجابة ملنبه   نظرايت التعلم املعرفية:  -ب
خارجي، إال أهنا ال تفسر كيف يقوم الفرد إبعداد وتطوير مفاهيم بعدما يتعلمها، وعلى هذا األساس يرى الكثي 

األوفر من سلوك القسط  أن  النفسانيني  احملللني  يتم حتت أتثي   من  التعلم  فإن  وعليه  ما،  موجه هلدف  اإلنسان 
 اإلدراك واملعرفة واخلربة،و ميكن تلخيص أمهها يف النظرايت التالية:

هو التعلم الذي أييت بصورة مفاجئة أي غي مقصودة، وهناك جزء كبي من التعلم الكامن يتم    * التعلم الكامن: 
 م االستهالكية من آابئهم وحيافظون عليها عند كربهم.داخل العائلة، فاألطفال يتعلمون عاداهت

تنص هذه النظرية أن الفرد قد يتبىن سلوكا ال ميكن التنبؤ به عند وجود منبه، على عكس   * التعلم اب شارات: 
 نظرايت املثي واالستجابة اليت ميكن أن تنبأ فيها ابستجابة الفرد ملثي ما. 

ا النظرية  أو  االعتباطي  التعلم  للتعلم:*  ابلعوامل   لعامة  فقط  حيدد  ال  السلوك  أن  يف  النظرية  هذه  وتتلخص 
 اخلارجية، ولكن بقوى داخلية ذات طبيعة شخصية. 

اهليكلة: اليت *تقنية  املراحل  من  اموعة  إىل  مثال  منتج  شراء  معقد كعملية  سلوك  جتزئة  يف  التقنية  هذه  تتمثل 
 يتعلمها الفرد وفقا لرتتيب منطقي. 

 شخصية: ال  -  سادسا

تعريف الشخصية أبهنا تلك الصفات واخلصائص النفسية الداخلية اليت حتدد و تعكس    : تعريف الشخصية  -1
 كيفية تصرف الفرد وسلوكه حنو كافة املنبهات الداخلية أو اخلارجية البيئية اليت تتعرض هلا بشكل دوري أو منتظم.

وامل املؤثرة يف شخصية الفرد وسلوكه يف اجملال التسويقي،  ومن اجلانب التسويقي من املهم جدا حتديد العناصر والع
كي يتم وضع خطط اإلنتاج والتسويق اليت تتالءم وسلوك ومتطلبات الشخصية موضوع اإلنتاج والتسويق وبرانمج 

 الدعاية والرتويج. 
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 تتميز الشخصية ابخلصائص األساسية التالية :   خصائص الشخصية:-2

 مثل القيم و الصفات الوراثية املكتسبة.فات الداخلية العضوية املتكاملة  الشخصية اموعة من الص   -أ

تعكس الشخصية االختالفات بني األفراد، و ذلك ألن الصفات الداخلية متثل اموعة من العناصر الفريدة   -ب
 لشخصية ما ختتلف مع خصائص  شخصية أخرى حبيث ال ميكن إجياد شخصني متشاهبني.

بتة نسبيا، أي أن بعض الصفات قد تتغي  بفعل عوامل نفسية و ثقافية و بيئية تؤثر صفات الشخصية اث  -ج
 عليه، و ذلك الن الشخصية  من العوامل اليت تشكل سلوك املستهلك.

البيئة   -د مع  تتكيف  و  االجتماعي  التفاعل  من خالل  تتطور  و  نسيب،تتكون  اجتماعي  بعد  ذات  الشخصية 
ا من سلوك الشخصية ال يعرف إال من خالل مواقف أو مثيات مبنية على عوامل مبختلف عواملها،هلذا فان كثي 

 اجتماعية  خمتلفة و هي موضوع  دراسات رجال التسويق. 

من املهم جدا تسويقيا دراسة خصائص ومميزات املستهلكني املتوقعني وشخصياهتم و   نظرايت الشخصية:   -3
 اليت تفسر جانب من جوانب الشخصية، ولدينا: 

السمات:  -أ أن نظرية  ها  ومفاد  الشخصية،  وخصائص  مواصفات  لقياس  استخداما  األكثر  النظرية  هذه  تعد 
للفرد، وعليها تبىن  الشخصية اإلنسانية تتكون من عدد من السمات اليت تصف استعدادات واستجاابت عامة 

 الدراسات التسويقية لتحديد خصائص شخصية املستهلك. 

 ىن هده النظرية على أساس أن األشخاص لديهم مفهومني عن النفس مها: تبنظرية املفهوم الذايت:  -ب

 املفهوم الذايت عن النفس و الذي يرتبط مبا يعتقدونه حول أنفسهم .    -

 املفهوم املثايل عن النفس و ما جيب أن يكونوا عليه األشخاص.     -

تفرتض هذه النظرية أن اجلانب الشعوري من . Freudian theoryنظرية التحليل النفسي أو نظرية فرويد    -ج
وخصائصهم  األفراد  سلوك  على  األساسي  واملؤثر  احملرك  هو  واجلينية،  البيولوجية  احلاجات  مثل  الشخصية 
الشخصية.  لقد طور هذه النظرية فرويد، وتتضمن مجع املعلومات والبياانت عن األفراد منذ مراحل الطفولة وما 
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،أو يتعرضو  متداخلة  أنظمة  ثالثة  من  تتكون  الشخص  شخصية  أن  فرويد  يرى  وحوادث،و  أزمات  من  إليه  ن 
 التايل:   وذلك كما هو موضح يف اجلدول   .  Id superego egoعناصر أو أجزاء أو مكوانت 

 Id superego egoمكوانت   :  21اجلدول رقم

املكونة   العناصر  أو  األنظمة 
 للشخصية 

 اخلصائص 

(واليت ترمز إىل احلاجات البدائية أو احلاجات الفسيولوجية مثل العطش ،  Idو)اهل ( Id)اهلو 
اجلوع ... اخل، وبناءا على ذالك فإن األفراد يسعون اىل تلبية تلك احلاجات دون  

 االهتمام بطرق إشباعها. 
الذات وهو ضمي الشخص ودرجة حتكمه بكل ما تؤثر به من منبهات داخلية   ( egoاألان)

وتكون هذه الذات مبثابة مراقب داخلي يهدف اىل احداث حالة من  وخارجية،  
التوازن بني حماوالت األفراد إلشباع حاجاهتم البيولوجية البدائية والقيم االجتماعية  
املقبولة وهي ليست مورثة وتعمل حسب مبدأ الواقعية وهي وسيطة بني متطلبات  

   اهلو واألان العليا، فهي الوكيل التنفيذي للشخصية 
العليا   األان 

supérego 
 األان العليا وتعرب عن االنطباعات والقناعات الداخلية عن أخالقيات اجملتمع. 

وقيمه،   اجملتمع  يرضي  مبا  حاجاهتم  إلشباع  املرحلة  هذه  يف  يسعون  واألفراد 
سلوك   معايي  العليا  األان  وتوفر  اهلو  نوازع  حياول كبت  الذي  الضمي  وتتضمن 

 األفراد. 
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 امل اخلارجية املؤثرة يف سلوك املستهلك. العو 

مما الشك فيه أن البيئة اليت نعيش فيها تؤثر على سلوكنا االستهالكي، و تؤثر على األفراد الذين يعيشون معنا 
فيها،وابلتايل فهو يتأثر و يؤثر يف هؤالء األفراد، كون اإلنسان خملوق اجتماعي يعيش يف أسرة و اتمع له عاداته 

 ه، وكل هذه املتغيات تؤثر يف سلوك املستهلك و توجه تصرفاته. و تقاليد

 الثقافة .   -أوال

 ( مفهومها: 1

تعريف- املنصور':    حسب  نصر  و 'كاسر  األساسية  القانونية  والتشريعات  والفنون  املعتقدات  و  املعارف  هي 
املادية اليت يكتسبه القيم  القيم األخالقية و  التقاليد و األعراف و  أفراد اجملتمع من خالل عمليات العادات و  ا 

 التطبيع االجتماعي.وتتكون من عنصرين أساسني مها: 

 ويشمل القيم و األفكار والعادات و التقاليد واملعتقدات الدينية .  أ( العنصر املعنوي:

املادي:   العنصر  واجلسور ب(  السيارات  و  التليفزيوانت  و  اجملتمع كاحلواسيب  ألفراد  املادي  النتاج   ويشمل 
 ومن خالل ما سبق نستخلص ما يلي :  ،والطرقات و السدود ...اخل

الرموز الرتاكمية، واملتطورة مع تطور األمة. و اليت * الثقافة هي اموعة القيم واألفكار والفلسفات واالجتاهات و 
 األخرى. حتدد األمناط السلوكية لألفراد ومتيزهم عن ابقي أفراد األمم  

 ( خصائص الثقافة: 2

 اع احلاجات والرغبات اإلنسانية العليا ابستمرار مبقومات الثقافة القائمة. إشب  أ(

 إمكانية تعلم الثقافة من عائلته أو أصدقائه أو مدرسته...اخل. ب(

 كما قدم علماء السلوك واالجتماع ثالثة أشكال لتعلم الثقافة وهي: 

 امل مع مسائل احلياة اليومية.حيث يتعلم الصغار من الكبار كيفية التعرف والتع التعلم الرمسي:-
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حيث يتعلم الصغار عن طريق التقليد لتصرفات اآلخرين من األفراد احمليطني ببيئتهم) التعلم    التعلم غري الرمسي:-
 ابحملاكاة(. 

حيث يتعلم الصغار عن طريق املؤسسات الرتبوية مثل املدرسة: ويف مرحلة متقدمة   التعلم التق  واألكادميي:   -
 ة ويف مرحلة متقدمة أخرى من مكان العمل وغيه من اجلامع

 مشاركة األفراد يف تطوير ووضع الثقافة جملتمعهم وخباصة رواد الثقافة منهم.  ج (

 ديناميكية الثقافة: مبعىن حدوث أي تطور أو تبدل يف عواملها وعناصرها يؤدي إىل تغيها.   د(

 ارثها األجيال من املؤسسات االجتماعية املتنوعة. توارث الثقافة أي تعد الثقافة من األمور اليت يتو   ه(

 يوجد نوعني من الثقافة:   ( أنواع الثقافة: 3

العامة: األمة،    أ(الثقافة  ألبناء  العامة  السلوك  أمناط  حتدد  اليت  وهي  العامة،  ابلثقافة  اجملتمع  أفراد  معظم  يتزود 
 وهرها القران الكرمي، السنة والقيم اإلسالمية السامية. كالثقافة العربية اليت متيز أمناط أبناء األمة العربية واليت ج

الفرعية: الثقافة األصلية كاألقليات ب(الثقافة  القيم واألفكار اليت حتدد منط سلوك األقليات داخل  هي اموعة 
تشكل خصائص  وتقاليدها حىت  عاداهتا  متميزة يف  تكون  أن  األخية جيب  هذه  ومثل  العريب  الوطن  العربية يف 

 ة هلا. حمدد

 األسرة. -اثنيا  

 ( مفهومها: 1

تعريف  - وآخرون"حسب  جليل  أبو  منصور  األفراد  "حممد  من  عدد  من  تتألف  اجتماعية  وحدة  هي  :األسرة 
تربطهم عالقات أسرية خمتلفة )الدم آو الزواج( يعيشون يف منزل معروف حمدد يتفاعلون مع بعضهم البعض إلشباع 

 حاجاهتم املشرتكة والشخصية.

هي وحدة اجتماعية تتكون من شخصني أو أكثر، يكون بني أفرادها "حممد إبراهيم عبيدات ": عريف  حسب ت-
 عالقة شرعية كالزواج مع إمكانية كفالة هذه األسرة ألفراد آخرين كأبناء وبنات يسكنون يف بيت واحد. 
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ربطهم عالقات شرعية * من خالل هذين التعريفني نستخلص أن األسرة هي وحدة اجتماعية تتكون من أفراد ت 
 وقانونية يعيشون يف بيت واحد متفاعلني مع بعضهم البعض إلشباع خمتلف حاجاهتم. 

 ومن أبرز الوحدات األسرية ما يلي: ( أنواع األسرة: 2

وتتكون من زوج و زوجة مع إمكانية وجود طفل آو أكثر، وهذا النوع هو من األنواع أ( األسرة النووية )النواة(:
مي و  اليت الشائعة.  واألسرة  التوجيه.  أسرة  وتسمى  فيها،  ولد  اليت  األسرة  ومها  نوويتني  حياته أبسرتني  الفرد يف  ر 

 يشكلها وتسمى آسرة التكوين. 

وهي األسرة النووية إضافة إىل األجداد واألعمام واألخوال وأبنائهم وبناهتم وهي األسرة العربية ب( األسرة املمتدة:
 .التقليدية

 وهي الزوج و الزوجة من دون وجود أطفال ألسباب اختيارية أو إجبارية.بة:  ج(األسرة السائ

 ( وظائف األسرة:3

 وتتمثل يف تقدمي الطعام، الشراب، امللبس، املسكن، الرعاية والتعليم...اخل. أ( الوظائف االقتصادية:

 عب الشخصية و النفسية.وتتمثل يف تقدمي املساعدة لتجاوز األزمات، ومواجهة املصا  ب( الوظائف العاطفية:

النهج احليايت لألسرة: تتفق مع   ج( توفري  اليت  ويتضمن توفي اموعة من األنشطة و االهتمامات و اهلواايت 
 قدراهتا املالية و أهدافها.

األسرة: ألفراد  االجتماعي  التطبيع  العادات   د(  و  واألعراف  القيم  األطفال  إكساب  الوظيفة  هذه  وتتضمن 
 رتبطة مبعتقدات اجملتمع الدينية من جهة، و نظرة اجملتمع الذي ينتمي إليه من جهة أخرى. االجتماعية امل

 وتتخذ املراحل التالية :  ( دورة حياة األسرة و سلوك املستهلك:4

وهي مرحلة ما قبل الزواج،واليت يؤسس فيها الفرد للزواج عن طريق شراء مستلزماته اخلاصة   أ( مرحلة العزوبية: 
 مثال كإجيار البيوت أو شرائها ،و أيضا شراء األاثث...اخل. لمرحلة القادمة، والتهيئة ل
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للزواج:  املبكرة  املرحلة  األول،   ب(  الطفل  حىت  املرحلة  هذه  األسري   تستمر  الوضع  مع  تكيف  مرحلة  وهي 
 اجلديد ومواجهة احلياة بكامل مسؤولياهتا. 

 الطفل األول، وتعترب هناية العهد الذهيب للزواج. وأتيت بعد ظهور  ج( مرحلة األبوة)املبكرة، املتأخرة(:

وتبدأ برتك األطفال ملنزل والديهم، وتكوين أسر جديدة، وتسمى هذه املرحلة ابلعش   د( مرحلة ما بعد األبوة:
 اخلايل. 

 وتبدأ بوفاة أحد الوالدين، وتكيف الطرف اآلخر مع ظروف احلياة اجليدة.   ه( مرحلة االحنالل: 

 الطبقة االجتماعية واجلماعات املرجعية .   املطلب الثاين : 

 الطبقة االجتماعية.   -أوال

 ( مفهومها: 1

تعريف    - ': حسب  املنصور  و   'كاسر نصر  العادات  قاسم مشرتك من  األشخاص جيمعهم  هي اموعة من 
قاربة، وهي جزء التقاليد والقيم و املفاهيم واالهتمامات و األمناط املعيشية، وهذه اجملموعة متارس أمناط سلوكية مت

 من الطبقات االجتماعية املكونة للمجتمع. 

:متثل اموعة عريضة من الناس املتشاهبني نسبيا يف عوامل كالدخل ، حممد إبراهيم عبيدات"حسب تعريف ت  -
نوع الوظيفة ،املستوى التعليمي، ومنطقة السكن ونوعه ،ابإلضافة إىل قيم و لنماط سلوكية واستهالكية متيز كل 

 على أخرى.  األفرادعة من  امو 

* من خالل التعريفني السابقة نستخلص أهنا اموعة من األشخاص جتمعهم قواسم مشرتكة كالدخل و املستوى 
 التعليمي و ظروف املعيشة ...اخل،و يتبعون أمناط معينة يف حياهتم السلوكية و االستهالكية. 

 وتتمثل فيما يلي: ( حمددات الطبقة االجتماعية:  2

 وهو مؤشر قوي للطبقة االجتماعية)ما ذا تعمل (.   هنة:( املأ

 التميز يف اال العمل )الطبيب فالن األفضل(.   ( االجناز الشخصي :ب
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 حيث يتفاعل األفراد مع أفراد يشاركوهنم نفس املعتقدات و السلوك و القيم.  ( التفاعل والعالقات: ج

 السكن ومكانه(. وهنا ليس القيمة و إمنا النوعية )نوع  ( املمتلكات:د

 مبعىن القيم و املفاهيم املشرتكة ،وتربية األطفال وطريقة اختاذ القرارات.( التوجهات القيمية:  ه

مدى وعي األفراد و انتمائهم للطبقة ،واألشخاص الذين يكون لديهم وعي طبقي يكونوا من   ( الوعي الطبقي: و
 الطبقة العليا. 

 ( قياس الطبقة االجتماعية: 3

أو الشهرة، إال أن هذه الطريقة حمدودة الفائدة من الناحية التسويقية ،ألهنا ال تساعد رجال التسويق يف السمعة  أ(
 تطوير االسرتاتيجيات التسويقية املناسبة.

 طرق العالقات االجتماعية، وتبىن هذه الطريقة على مساءلة الناس عن عالقاهتم احلميمية مع اآلخرين.  ب(

 سؤال الناس مباشرة عن انتماءاهتم الطبقية حسب تقديرهم ألنفسهم.الطرق الذاتية، وهو    ج(

الطرق املوضوعية وتبىن هذه الطريقة على اختيار العناصر الفاعلة يف التحديد الطبقي، وذلك من خالل السؤال   د(
 عن نوع العمل، مكان السكن، حجم الدخل، املستوى التعليمي، واملهنة ...اخل. 

االج4 الطبقات  أنواع  الوسطى،و تماعية:(  الطبقة  العليا،  الطبقة  االجتماعية وهي:  للطبقات  أنواع  ثالثة  يوجد 
 الطبقة الدنيا، وكل طبقة تنقسم إىل ثالث مستوايت و هي كاآليت : 

 أ( الطبقة العليا: 

 وتسمى هذه   من اموع األسر،  ٪1ال تتعدى نسبة هذه الطبقة يف اجملموعات الغربية    أعلى الطبقة العليا:  -  
الطبقة ابلصفوة،ولدى أغلبية هذه اجملموعات ثروات موروثة كبية ،تزيد ابستمرار نتيجة االستثمار.و يتميز أفرادها  
ابلنشاط يف ااالت املال، الصناعة ،والتجارة، أما األصالء منهم يف هذه الطبقة فيقومون بواجباهتم حنو اجملتمع 

 ويظهرون غالبا مبظاهر الئقة.   ،الذي يعيشون فيه،كما أهنم متحفظون يف مالبسهم
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وتتكون من أصحاب املهن و رجال األعمال الذين حققوا مكانة يف اجتماعية عالية،   وسط الطبقة العليا :   -  
من خالل تكوين ثروات اكتسبوها نتيجة عملهم الشاق ،أي أهنم ميثلون املال اجلديد،ومن مالحمهم أهنم ميتلكون 

 من اموع األسر. ٪ 2البس غالية الثمن ومتثل نسبتهم  بيوات كبية وسيارات حديثة وم 

من اموع األسر ،وأفرادها حيملون درجات   ٪   2و قد تصل نسبة أعضاء هذه الطبقة إىل  أدين الطبقة العليا:-
علمية عالية )الدكتوراه وغيها(،لدى أفراد هذه الطبقة درجة معقولة من الطموح واملغامرة احملسوبة، ،ومن اجلدد 

 ليس لديهم خربات كبية متكنهم بعد من االنتقال من مستوى طبقي آلخر. الذين  

 ب( الطبقة الوسطى: 

الوسطى:   -    الطبقة  حوايل    أعلى  إىل  أفرادها  نسبة  تصل  األسر،  ٪ 8قد  اموع  املهنيني   من  من  وتتكون 
حيث خيصص   جناز،وتوجه أعضاء هذه الطبقة مهين، يسعى إىل اال  الناجحني ورجال األعمال من النوع املتوسط،

 العديد منهم جانبا من وقته وموارده للحصول على املزيد من التعليم والتدريب. 

من األسر يف الدول النامية،يعمل أفراد هذه الطبقة   ٪ 20وقد تصل نسبتهم إىل حوايل  وسط الطبقة الوسطى:  -
احتياجات أسرهم ذات   تدر عليهم دخوال شهرية تكاد ال تغطي  أعمال متوسطة  الكبية،كما مييل يف  األعداد 

 أفرادها إىل احرتام معايي اجملتمع األساسية، من قيم وعادات.

الطبقة الوسطى : - النامية ،يعمل أفرادها غالبا يف   ٪ 22وتصل نسبتهم إىل    أدىن  الدول  من اموع األسر يف 
حيث يبلغ عدد أفراد    سرهم،ال تدر عليهم عمليا موارد كافية أل  أعمال متواضعة ،ويف القطاعني العام و اخلاص،

 أسرهم إىل أكثر من مثانية أفراد،األمر الذي جيعل من الصعوبة إجياد منط معيشي مريح. 

 ج( الطبقة الدنيا:

الدنيا:  -     النامية ،وتتكون بشكل رئيسي من ٪ 15نسبتهم حوايل    أعلى الطبقة  الدول  من اموع األسر يف 
قة أو روتينية مملة ، مييل أفرادها إىل الشراء املتكرر واليومي حسب ما عمال يقومون أبعمال بدنية شاقة وغي خال

 يتوفر لديهم من موارد مالية متاحة. 

النامية، وأفرادها من العمال غي   ٪   10ونسبهم حوايل    وسط الطبقة الدنيا:  -     من اموع األسر يف الدول 
 لتعليمية املتدنيةاملهرة، يعملون يف املزارع واملصانع، ومن ذوي املستوايت ا
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من اموع األسر، ويشعر أفرادها ابليأس و الغضب بسبب مكانتهم   ٪   20نسبتهم حوايل  أدىن الطبقة الدنيا:  -
 االقتصادية اليت تصل إىل حد الفقر، ويعيش أفرادها على املعوانت و املساعدات احلكومية. 

 اجلامعات املرجعية :   -اثنيا

 ( مفهومها: 1

تعريف  - عحسب  ":"زاهر  عاطف  الرحيم  األفراد  بد  ومتد  واملهنية  االجتماعية  اجلماعات  من  تتكون  اليت  هي 
 خبصائص الشخصية وتؤثر عليهم يف أرائهم ومعتقداهتم وطموحاهتم. 

* من التعريفني السابقني نستخلص أن اجلماعات املرجعية هي اموعة من األفراد يرجع إليها املستهلك عندما    
 لشراء حىت تساعده يف ذلك. يريد القيام بعملية ا

 ( تصنيف اجلماعات املرجعية: 2

 يتوزع أفراد اجملتمع الواحد يف مجاعات خمتلفة وفق عدة معايي كما يلي: 

 أ( تصنيف اجلماعات املرجعية وفق معيار وظيفة األعضاء. 

 وهو معيار معتمد بشكل كبي يف تصنيف اجلماعات حسب العمل أو املهنة اليت ميتهينوهنا . 

 واملعيار هنا هو استمرارية االتصال ولدينا:   ( تصنيف اجلماعات املرجعية وفق معيار تفاعل األعضاء:ب

وجها   وهي مجاعات تنشا بني أعضائها عالقات محيمية و قوية نتيجة للتعامل معا،   *  اعات أساسية)األولية(: 
 واجليان و زمالء العمل.كاالتصال مع أفراد األسرة    لوجه بصورة متكررة، و رأي اجملموعة مهم،

وهي مجاعات تنشأ بني أعضائها عالقات رمسية و غي شخصية )أعضاء النقاابت واجلمعيات( *  اعات اثنوية :    
 ،فإذا كان االتصال منطقيا ورأيها غي مهم ،فإهنا تصبح مجاعة اثنوية. 

 ج( تصنيف اجلماعات املرجعية وفق معيار التنظيم. 

تنظيمي و   *  اعات رمسية:     هلا هيكل  فيها، وهي مجاعات  األعضاء  التنظيم وحتديد دور  تعين درجة  الرمسية 
 واضح وحمدد، كمنظمات األعمال و الشركات. 
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وهي مجاعات هلا هيكل تنظيمي مرن وغي حمدد العالقة بني األعضاء، غي منظمة وليس   *  اعات غرب رمسية: 
 زمالء العمل وخارج العمل. هلا أهداف واضحة متاما، مثل زمالء الدراسة، 

 وهي:د( تصنيف اجلماعات املرجعية وفق معيار العضوية فيها:

 عضوية رمسية هلا شروطها وكرت و بطاقة اشرتاك مثال:اندي رايضي.*  اعات ذات عضوية:

 يكون الفرد فيها ملتزما بسلوك تلك اجلماعة لكنه غي ملتحق هبا .   *  اعات ذات رمزية:   

 :   وتنقسم إىل عات املرجعية وفق معيار التأثري يف األعضاء:  ه( تصنيف اجلما

 وهلا أتثي اجيايب يف نفوس األفراد بسبب األنشطة اليت متارسها.*  اعات ذات أتثري اجيايب: 

 مجاعة الكحوليني، املدخنني، واملتطرفني فكراي.   *  اعات ذات أتثري سليب:   

 جلماعات املرجعية أيضا إىل: وميكن تصنيف ا  ( أنواع اجلماعات املرجعية: 3

 وهي مجاعات يكون للفرد فيها عضوية أو اتصال مباشر ن ويكون هلا أتثي اجيايب. أ(  اعة االتصال:

 وهي اجلماعة اليت يسعى إىل أن يكون عضوا هبا، وهلا أتثي اجيايب عليه.  ب(  اعة الطموح: 

ا أو اتصال مباشر، لكنه ال يتفق مع قيم أعضاء :وهي اجلماعات اليت يكون للفرد عضوية هبج(  اعة التنصل
 هذه اجلماعة وسلوكا هتم. 

 وهي اجلماعة اليت ال يوجد للفرد هبا حق العضوية، وال يتفق مع قيمها و اجتاهاهتا.   د(  اعة التجنب:
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 : اجلماعات املرجعية للمستهلك 22الشكل رقم

 

 

 

 
 

 

 

 

املصدر:محيد الغدير و رشاد الساعد، سلوك املستهلك"مدخل متكامل"،الطبعة االوىل، دار زهران للنشر و 
 .198،ص    2006االردن،التوزيع، عمان،  

 املزيج التسويقي.   :اثلثا

املزيج التسويقي هو اموعة األنشطة و الفعاليات املؤسسية املتخصصة اليت يتم من خالهلا ضمان انسياب يعترب  
السلع و اخلدمات إىل أماكن شرائها، مبا حيقق أقصى قيم للمشرتين والربح املطلوب.ويتكون هذا املزيج الذي مسي 

 ملنتج، السعر، الرتويج، والتوزيع(. )ا 4PSب  

 املنتج.   -أوال

التسويقي،       و  املزيج  التسويقية، وهو أحد أهم مكوانت  العملية  املنتج عنصرا أساسيا من عناصر  يشكل 
 يهدف إىل إشباع حاجات و رغبات املستهلكني. 

ةـــــــالثقاف  

ة ــالطبقة االجتماعي  

اءــــاألصدق  

 

 

 

 

 

 

 

 

رد ـــالف  
 اجلماعات املرجعية

 األسرة 
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عليها املستهلك من خالل عملية ويعرب مفهوم املنتج أنه سلعة أو فكرة أو خدمة، ميكن أن حيصل    :تعريفه (  1
املبادلة بينه وبني البائع مبقابل عيين أو نقدي، وأن مستوى اإلشباع الذي حيققه املنتج يف مضمونه السلعي ميثل يف 

 بعدين مها: 

املادي: البعد  املنظمات، كالشكل،   أ(  تقدمه  الذي  املنتج  يف  امللموسة  الشكلية  و  املوضوعية  العناصر  وميثل 
 احلجم، الصيانة، الكفالة، وطريقة االستعمال و غيها.   التصميم،

وهو املنتج عن الدوافع النفسية أو االجتماعية غي امللموسة اليت يبحث عنها املستهلك يف ب( البعد الرمزي:  
 املنتج الذي تقدمه املنظمات. وهناك ثالث مستوايت للمنتج والشكل أدانه يوضح ذلك : 

 مستوايت املنتج.  23  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 .307املصدر: حممد منصور أبو جليل و آخرون،ص  

 ولدينا:   ( مستوايت املنتج:2

 وهو عبارة عن املنفعة اجلوهرية و املزااي األساسية اليت يبحث عنها املشرتي.  ملنتج اجلوهر:( اأ

وهو عبارة عن املنتج الفعلي الذي يتم عرضه ابلسوق، ويتكون من السمات واإلبعاد املادية   ( املنتج امللموس: ب
 امللموسة اليت تسهل عملية املبادلة للمنتج األساسي. 

ملنتج  ا
 املدعم 

                                                                                     
املنتج  
 املدعم 

 

املنتج  
 اجلوهر

املنتج  
 امللموس 

 

 الرتتيب

 

 التوزيع                                                                    الصيانة

 

 

 الضمان

 

 

 

 السمات                          

 والنمط   تميزال                          املاركة واجلودة

 

 املنفعة اجلوهرية 

 املزااي االساسية 
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وهو عبارة عن املنتج الفعلي زائد كافة العناصر امللموسة وغي امللموسة املرافقة له.مبعىن آخر   ( املنتج املدعم: ج
 مجيع اخلدمات اليت ترافق املنتج من توزيع، تركيب، صيانة، وضمان. 

 السعر.   -اثنيا

 يدفعها املشرتي هو اثين عنصر من عناصر املزيج التسويقي، وهو ميثل القيمة النقدية أو العينية اليت   ( مفهومه: 1
و يتضمن التكلفة عر)قيمة املنتج الواحد عند بيعهوهنا جيب التفريق بني السنظي حصوله على السلعة أو اخلدمة،  

و نسبة ربح معينة( والتكلفة )القيمة اإلمجالية للمصاريف سواء الثابتة أو املتغية (.لذا فإن السعر ينظر إليه وفقا 
 نافسة واألهداف اليت تسعى إليها املنظمات. للتكلفة وأسعار املنتجات امل

 لذا فان إسرتاتيجية التسعي جيب أن أتخذ بعني االعتبار عددا من األمور أمهها: 

 تغطية كافة التكاليف اليت تدخل يف اإلنتاج،*احملافظة على كمية و نوعية اإلنتاج مع ثبات مستوايته.    

 يعرب السعر عن جودة املنتج وشهرته، وكذا املنظمة املنتجة   أن يكون السعر جذااب وحمفزا للمستهلكني، أن 

 ومن الطرق اليت ميكن إتباعها يف حتديد السعر ما يلي:  -( اسرتاتيجيات التسعري:2

* التسعي على أساس التكلفة، التسعي على أساس الطلب، التسعي على أساس املنافسة، التسعي على أساس 
 املستهلك.

 التوزيع: -اثلثا

متوفرا    مفهومه: (  1 املنتج  جلعل  معا  تعمل  املتبادل،  االعتماد  ذات  املؤسسات  و  اجلهات  من  اموعة  هو 
و  املتميز   املنتج  أن جودة  التسويقي، حيث  املزيج  داخل  هامة  مكانة  التوزيع  وحيتل  املستهلك.  أو  للمستعمل 

 .كان و الزمان املناسبنياملبتكر والذي يباع بسعر مناسب، ال يعين شيئا ما مل يكن متوفرا يف امل

مبا أن التوزيع يعمل على جعل املنتج متوفرا وممكنا يف الوقت واملكان الذي يطلبه املستهلك   ( أنواع التوزيع:2
 ،فان ذلك يتطلب استخدام قنوات توزيع ، ولدينا : 

 أي بدون وجود وسطاء.من املنتج إىل املستهلك مباشرة.   * التوزيع املباشر:
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 أي بوجود وسطاء بني الطرفني ، وقد يؤثر هذا النوع من التوزيع على سعر املنتج.   املباشر:   * التوزيع غري

 الرتويج.  -رابعا

يعد الرتويج شكال من أشكال االتصاالت التسويقية املباشرة وغرب املباشرة ، واليت تتضمن أنشطة يتم   ( مفهومه: 1
املنتج، وذلك إلاثرة اهتماماهتم وإقناعهم بقدرته على إشباع من خالهلا تقدمي املعلومات إىل املستهلكني عن مزااي  

 حاجاهتم و رغباهتم. 

يساعد الرتويج يف حل مشكلة جهل و عدم معرفة املستهلك ابملنتج، وخيلق لديه حالة نفسية معينة، جتعله يقبل 
 على شراء املنتج.لذا فانه عند وضع اخلطة الرتوجيية جيب مراعاة النقاط التالية: 

 وضع قائمة بطرق الرتويج املختلفة واملستخدمة للخطة.  *    

 * وضع سعر تقرييب للميزانية املستخدمة يف الرتويج لفرتة زمنية معينة.     

 * وضع تصور لكيفية دعم الطرق الرتوجيية لألهداف التسويقية.    

 ( عناصر املزيج الرتوجيي: 2

فوع األجر، يستخدم إلعالم اجلمهور املستهدف هو شكل من أشكال االتصال غي الشخصي مد أ( ا عالن: 
الالفتات،  و  امللصقات  التلفزيون،  و  اإلذاعة  اجملالت،  و  الصحف  له،ويستخدم  الرتويج  يتم  مبا  وإقناعه  وتذكيه 
اإلعالانت املتحركة، الربيد املباشر، اإلعالن يف نقاط الشراء، اإلعالانت عرب االنرتنيت، و اإلعالانت عرب الربيد 

 كرتوين. االل

وهو عملية إتصال شخصي وتقدمي شفوي،أو هو حوار مباشر أو حمادثة تتم بني البائع و   ب( البيع الشخصي:
 املشرتي أو أكثر، هبدف إقناعه لشراء املنتج الذي يروج له وإمتام عملية البيع. 

املتبادل، و اليت تبذهلا   هي اجلهود و األنشطة املخطط هلا، هبدف حتقيق الرضا و التفاهم   ج( العالقات العامة: 
املنظمات إلقامة العالقات و استمرار االتصاالت بينها وبني زابئنها و مورديها الذين يتعاملون معها، والعمل على  

 كسب رضاهم. وهي أيضا تشمل العالقة مع محلة األسهم والعاملني ابملنظمة. 
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العمالء وحت د( تنشيط املبيعات: اهتمام  املنتجات ،و تظم  هي برامج مصممة لزايدة  فيزهم من أجل زايدة شراء 
 كافة األساليب الرتوجيية اهلادفة إىل استمالة اجلمهور من خالل إضافة قيمة أو حافز لعملية البيع.

 : والء املستهلك.السابع احملور 

مع املنتجات، لذا   يف ممارساته القادمة  فعاال    الدراسات أن اخلربة املؤثرة للمستهلك ابملنتجات متثل دورا    دُ ك  تُّؤ  
التسويق كل احلرص على اإلحتفاظ ابلعميل من خالل متابعته بعد الشراء ودراسة سلوكه لضمان   صُ ر  حي ح  رجال 

ويعد مفهوم الرضا من املفاهيم اليت أاثرت إهتمام الكثي   عن املمارسات اخلاطئة،  استمرارية التعامل واالبتعاد كليا  
إدا املهتمني بشؤون  الباحثني  قائم من  مت  يُّزف ه ا  العامل أن سبب  املنظمات يف  العديد من  التسويق، وذلك إلدراك  رة 

أساس إحرتام املستهلك والعمل على إرضائه وذلك إنطالقا  من امهية املنافسة كمحدد أساسي ملركز أي منظمة يف 
بتقدمي املنتجات واخلدمات السوق، ومن   جتعله أكثرة قدرة من املنافسني على إرضاء املستهلك من خالل قيامه  

اليت حتقق رغبات املستهلك واإليفاء مبتطلباته وتوقعاته من املرة األوىل، إذ أعتربت فكرة إشباع رغبات املستهلك 
املتعددة  املنظمات  وانتشار  تقين  تطور  من  الراهنة  التحدايت  ظل  يف  منظمة  ألي  والتفوق  النجاح  سر  هي 

يف أذواق وحاجات املستهلكني، بوصفهم الفرصة السوقية يف مقابل التقنية اجلنسيات وما نتج عنها من تغيات  
اجلديدة اليت أتيت هبا املنظمات األجنبية املتنافسة فيما بينها من أجل جذب أكرب قدر من املستهلكني واحملافظة 

ختلفة اليت يكون لذا سوف نتطرق من خالل هذا املبحث إىل اإلحتماالت امل  عليهم وصوال  إىل رضاهم ووالئهم.  
حتقق  وعدم  حتقق  والنماذج  حنوه،  اإلجتاه  وتكوين  املنتج  إستعمال  تضمن  واليت  الشراء  بعد  املستهلك  عليها 

 التوقعات ودورها يف تفسي سلوك املستهلك أي الرضا وعدم الرضا . 

 مفهوم رضا املستهلك. -أوال

املؤس اليت هتتم هبا  االوليات  املستهلك أحد  الدؤوب إلجياد وسائل يُّع دُّ ر ض ا  اخلدمية وذلك يف سعيها  سات 
تفي حباجاته ورغباته، ألن الرضا سوف يؤدي إىل نتائج إجيابية تكون دافعا  للتسوق مرة أخرى، غي أن هذه النظرة 
املؤسسات  بني  التنافس  يعد  مل  لذلك  اخلدمة،  نفس  على  أخرى  مرة  العودة  يعين  ال  املستهلك  فإرضاء  تغيت 

فق ليكونوا وسيلة دعاية اانية حمصورا   ثقتهم  بناء عالقات محيمية معهم وكسب  وإمنا على كيفية  الرضا  ط على 
 .  للمؤسسة

 من خالل مراجعتنا جملموعة من املصادر العلمية املتخصصة مبوضوع رضا املستهلك الحظنايف الرضا:  تعر-1

 وأحباث )الرضاء( استخدمت مصطلح األحباث فبعض )رضى( الفعل  ملصدر  املتباينة األشكال  من عدد وجود

قد  األشكال هذه إن" الصدد يف هذا )فرسوين( ويقول )الحر ض ى(،   استخدم واثلث )الحر ض ا(   استخدمت أخرى 
 بينها، فرق وجود تبني األلفاظ  هذه بصدد املعتمدة املعاجم مراجعة خالل وتفريق، ومن متحيص دون  استخدمت
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 السابق العرض خالل املرغوب، ومن وبلوغ والقبول القناعة من حالة فهي ى()الحر ض   أما السخط، ضد  فالرضاء

 سلعة أو خدمة سواء  كان  معني موقف وجداين حنو شعور هو احلالية دراستنا يف املستخدم )ر ض ا( الفعل ان  يتضح

املستهلك ولك   .للفرد املتعددة للحاجات إشباع من حتقق ما ضوء ويف تعريفات لرضا  له وهناك عدة  ل ابحث 
مدخل معني يعرف به رضا املستهلك فالبعض يعرفه من زاوية تلبية احلاجات والرغبات، والبعض اآلخر من مدخل 

 اإلدراك، والبعض اآلخر من مدخل مقارنة التوقعات واملدركات
Kotler  الرضا هو الناتج ع  يرى أن  أو اإلستعمال  اخلربة اإلستهالكية  املستهلك ابملنظمة إىل  توقعاته ت حكم  ن 
 للمنتج واألداء املدركت ابلنسبة  
 . ت احلالة النفسية الناجتة عن عمليات تقييم خمتلفةت  ladwin .Rويرى  
طلعت سعد عبد احلميد وآخرون تأن رضا او عدم رضا املستهلك بصفة عامة على انه انتج هام للمقارنة ويرى  

ا ابخلصائص  املتوقعة  اخلصائص  ملستوايت  للمستهلك  التطابق الشخصية  مدى  لبيان  وذلك  ملدركةللمنتج، 
 واإلختالف بيهما. 

يعرب  Oliverأما   املستهلك  رضا  املستهلك   أن  تصاحب  اليت  السرور  ومشاعر  اإلجيابية  الوجدانية  املشاعر  عن 
 وخالل حيازة املنتج وإستخدامه، وما يرتتب عن مدى تطابق األداء املدرك للمنتج مع التوقعات املسبقة عنه. 

خال أن  ومن  القول  ميكن  التعاريف  هذه  شراء  ل  بعد  املدرك  واألداء  الشراء  قبل  التوقعات  يف                   اخلدمة،دالة 
 ويتحقق الرضا وعدم الرضا من خالل املعادالت التالية  رضا العميل = ) التوقعات، األداء (.

 التوقعات<  اإلدراكات = عدم الرضا 

 رضا عايل التوقعات> اإلدراكات= الشعور ابل

 التوقعات = اإلدراكات = العميل راضي 

 حمددات الرضا. -2

 التوقعات .   2-1

التوقعات  -أ ويتوقع مفهوم وطبيعة  لدى كل عميل  تتكون  اليت  االعتقادات  تلك  املستهلك  بتوقعات  يقصد   :
على للحكم  يستخدمها كمعيار  واليت  املعنية،  اخلدمة  جانب  من  له  املقدمة  اخلدمة  يف  األداء   حتقيقها  مستوى 

الفعلي للخدمة املقدمة، فاملستهلك هو احلكم النهائي واحلقيقي على جودة اخلدمة، وعادة ما يقوم بتقييم جودة 
 اخلدمة  مبقارنة توقعاته حنو اخلدمة املرغوبة إبدراكاته ملستوى أدائها الفعلي. 
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هلك حنو اخلدمة تنطوي على مستويني و تشي الدراسات احلديثة املتخصصة يف جودة اخلدمات أن توقعات املست
لتوقعات املستهلك حنو اخلدمة ماذا ،  املستوى املرغوب، املستوى الكايفمها:   حيث يعكس املستوى املرغوب 

يريد، أو ماذا أيمل يف احلصول عليه عند شراء اخلدمة، بينما يعكس املستوى الكايف لتوقعات املستهلك مستوى 
م املستهلك  يكون  الذي  املستهلك منطقة اخلدمة  لتوقعات  املستويني  بني هذين  وتقع  أدىن،  لقبوله كحد  ستعدا 

موضح يف  هو  وذلك كما  للمستهلكني،  ابلنسبة  للخدمة  املرضي  ابألداء  اخلاص  املدى  عن  تعرب  اليت  التسامح 
 :الشكل املوايل

 : مستوايت توقعات العميل 22رقم الشكل  

ملرغوب مستوى اخلدمة ا  

 منطقة التسامح 

 مستوى اخلدمة الكايف 

 

 

 ثالث أنواع من التوقعات:   petts, woodsideلقد عرض  درجات توقع العمالء:  

 معتقدات العميل عن خصائص و صفات اليت يتوقع وجودها يف املنتج   يوضح : و هو  التوقع التنبئي

 ن يكون عليها أداء املنتج.: يركز على املستوايت املثالية اليت جيب أ ير ياالتوقع املع

: ميثل املعتقدات العميل حول أداء منتج أو عالمة معينة ابملقارنة مبنتجات أو عالمات أخرى، يعترب التوقع املقارن
ينتج  وهنا  اإلستخدام،  بعد  أييت  التقييمي  الفعل  رد  عنه  ينتج  ألنه  الرضا  حمددات  األنسب  هو  املعياري  التوقع 

 إحساسا سلبيا ) عدم الرضا( . إحساسا إجابيا )رضا( و  
 

 : درجات توقع العمالء23  لشكلا

 
 

 

 

: تساهم بعض املصادر يف تنمية توقعات املستهلكني حنو اخلدمات املقدمة من جانب مصادر التوقعات  -ب  
 املؤسسات املختلفة: 

 التوقع التنبئي 
 التوقع املعياري

 التوقع املقارن 
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 االحتياجات اخلاصة ابلعميل.  •
 االتصاالت الشخصية بني العمالء .  •
 الرتويج املختلفة   االتصاالت التسويقية ابلعمالء من خالل أساليب •
 اخلربة السابقة.  •

هو متوقع   : هناك العديد من التوقعات اليت يستخدمها املستهلك يف عملية املقارنة بني ماأنواع التوقعات  -ج
 وبني اإلدراك للمنتج وتتمثل هذه األنواع يف : 

يكون عليه املنتج وذلك إذا ما توفرت التوقعات امليثالية: وتشي إىل اخلصائص املثالية يف املنتج، أوما ميكن أن    -أ
 له الظروف املثالية. 

 التوقعات املطلوبة: وتشي إىل اخلصائص الواجب توفرها يف املنتج من وجهة نظر العميل.  -ب

 املستوى املتوقع يف األداء: وهو يشي إىل اخلصائص اليت يتصور املستهلك أهنا تتوافر فعال عند شراء املنتج.  -ج

األد  -د أن احلد  أي  املنتج،  املستهلك جتاه  قبل  قبوله من  توقع ممكن  أقل  إىل  التوقعات: وتشي  املقبول من  ىن 
 املستهلك ال يقبل أن يكون أداء املنتج أقل من هذا املستوى. 

 : األداء الفعلي . 2-2

اخل إىل  اإلضافة  املنتج  إستعمال  عند  املستهلك  يدركه  الذي  األداء  مستوى  يف  الفعلي  األداء  صائص يشمل 
الفعلية له، ميكن اإلعتماد على مقاييس األداء الفعلي للتعبي عن رضا أو عدم رضا وهذا من خالل سؤال العميل 
عن رأيه يف اجلوانب املختلفة املتعلقة ابملنتج اإلضافة إىل أنه معيار يستخدم ملقارنة املستهلك األداء املدرك للمنتج 

تكون النتيجة درجة معينة من عدم املطابقة اإلجيابية والسلبية اإلضافة إىل من حيث أبعاده مع توقعاته عن املنتج و 
وتظهر الدراسات احلديثة أمهية هذا املعيار كونه مقياسا مبسطا وميكن اإلعتماد عليه عمليا للتعبي   حالة املطابقة، 

 إلدراك.وهناك اموعة من املنافع املدركة ومدى تكاف  وسالمة عملية ا   عن الرضا/عدم الرضا، 

: يقوم املستهلك بتقييم املنتج من خالل حتديد املنافع املرتبطة به وبعد ذلك حيكم على هذه املنافع املدركة  -أ
 ويتم بناء ذلك بناءا على مستوى تقييم األداء الفعلي للمنتج  .   املنافع عن طريق قياسها 

اليت حيصل عليها اآلخرون مقارنة ابملنافع اليت   : كثي من املستهلكون حيللون مقدار املنافع ا دراك املتكافئ  -ب
 حصلوا عليها مقابل ما ينفقون عليها من موارد، وذلك ملعرفة إىل أي مدى يكون التكافؤ يف هذه العملية

 لقد صنف الباحثني األداء إىل ثالثة أنواع .   أنواع األداء:  
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صل عليه املستهلك مقابل تضحياته من اجلهد ميثل مستوى األداء الذي ينبغي ان حي  : األداء العادل للمنتج  -
 والتكلفة سواءا مادية أو الغي املادية . 

 : ويفسر أنه األداء األمثل ألداء املنتج والذي أيمل املستهلك احلصول عليه بصورة مثالية. األمثل للمنتج  األداء  -

ستهلك، وهو معيار شائع اإلستخدام  : يعترب األداء األكثر إحتماال ألن حيصل عليه املاألداء املتوقع للمنتج  -
 كمعيار ملقارنة يف حبوث الرضا/ عدم الرضا. 

 : املطابقة أو عدم املطابقة 2-3

تنتج املطابقة عندما يتساوى األداء الفعلي)اإلشباع الذي حيصل عليه العميل( مع نظيه املتوقع أم عدم املطابقة 
 املستوى املتوقع الذي سبق عملية شراء اخلدمة. فيمكن تعريفها أبهنا درجة إحنراف أداء اخلدمة عن  

التوقعات وتكون سالبة أي غي  الفعلي عن  األداء  يتفوق  عندما  فيها  و هي أحياان تكون موجبة  أي مرغوب 
مرغوبة فيها عندما ينخفض مستوى األداء عن التوقعات، وميكن القول انه ينتج عن هذه املطابقة/عدم املطابقة 

 عدم التحقق ا جيايب للتوقعات .   -عدم التحقق السليب للتوقعات   -حتقق التوقعات :  ثالثة إحتماالت هي

 مفهوم والء املستهلك. –اثنيا 

عملية  تعد  حيث  األخرى  العناصر  ابقي  مع  والتكامل  منظمة  أي  لنجاح  األساسي  الركن  املستهلك  والء  يعد 
اخلا التغيات  بسبب  املعقدة  القضااي  من  ابملستهلك  ويستخدم بسصة  اإلحتفاظ  املستهلك،  وسلوك  يكولوجية 

دون سواها  منظمة حمددة  منتجات  لشراء  املستهلك  تفضيل  إىل  لإلشارة  قدميا   لقدو   الوالء  الوالء  مفهوم  إرتبط 
الربانمج  لنجاح  األساسي  املفتاح  أنه  إذ  اليوم  إقتصاد  يف  امهية  أكثر  ويبدو  ريتشالد،  فريدريك  الشهي  ابلعامل 

اليت تركز للحصول على املستهلك واحلفاظ عليه، إذ ان التفوق يف واحدة منها ال يعين التغلب   التسويقي للمنظمة
، كما   %25ميكن أن يزيد من أرابح املنظمة بنسبة    %5  على النقص يف األخرى، فاإلحتفاظ ابملستهلك بنسبة

، إذ أشارت الدراسات أن أصبحت هتتم بسلم الوالء وذلك من أجل إيصال املشرتي إىل درجة الوالء واالخالص
وهلذا على   عمالء فقط،    3عميل، يف حني أن العميل الراضي يبلغ    11من العمالء الغي الراضني يبلغون    90%

املنظمات أن تستطلع آراء زابئنها فيما يتعلق برباناها التسويقي وما ينبغي أن تكون عليه منتوجاهتا من تصاميم 
 مة أسعارها وكيفية الرتويج عنها او توزيعها بطرق حديثة وإبداعية.جديدة أو حتسينات مستمرة ومالئ
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 مفهوم رضا املستهلك:  -1

املستهلك رضا  املستهلك  تعريف  لرضا  تعريفات  عدة  وهناك  رضا :  به  يعرف  معني  مدخل  وله  ابحث  ولكل 
عرفه من زاوية تلبية احلاجات والرغبات، والبعض اآلخر من مدخل اإلدراك، والبعض اآلخر املستهلك فالبعض ي

 من مدخل مقارنة التوقعات واملدركات، وهلذا ميكن عرض بعض هذه التعاريف من خالل اجلدول املوايل: 

 تعريف الرضا  الكاتب 

Reed&Hall1997  املنتجات اليت تليب إحتياجاته ورغباتهت تدرجة إدراك املستهلك مدى فاعلية املنظمة يف تقدمي 

John1997   للخدمة اخلدمة عند جتهيزه  مقدم  قبل  من  التجهيز  فاعلية  واليت متثل  املستهلك،  اإلدراك لدى  درجة 
 واليت تليب إحتياجات املستهلك ورغباته عند إستخدامه للخدمة املطلوبةت 

طلعت سعد عبد احلميد  
 وآخرون 

امل رضا  عدم  او  رضا  للمستهلك  تأن  الشخصية  للمقارنة  هام  انتج  انه  على  عامة  بصفة  ستهلك 
 . ملستوايت اخلصائص املتوقعة ابخلصائص املدركةللمنتج، وذلك لبيان مدى التطابق واإلختالف بيهما

Oliver   أن رضا املستهلك يعربعن املشاعر الوجدانية اإلجيابية ومشاعر السرور اليت تصاحب املستهلك وخالل
 نتج وإستخدامه، وما يرتتب عن مدى تطابق األداء املدرك للمنتج مع التوقعات املسبقة عنه حيازة امل

Haward &sheth  احلالة العقلية لإلنسان اليت يشعر هبا عندما حيصل على مكافئة أثواب مقابل التضحية ابلنقود واجلهد  
1 

Kotler   ابلنسبة توقعاته  عن  الناتج  اإلستعمال  أو  اإلستهالكية  اخلربة  إىل  املستهلك ابملنظمة  للمنتج  ت حكم 
 2واألداء املدركت  

ladwin .R     3ت احلالة النفسية الناجتة عن عمليات تقييم خمتلفةت. 

Claire Gauzente   أعلى درجة من القناعة يدركها الزبون خبصوص اخلدمة معينة اليت تشبع احلاجات املعلنة و الضمنية مما
املنظمة و منتجاهتا و فعالياهتا و حتني صورهتا لديه من خالل مقارنة توقعاته أو   ينعكس على تقبل هذه

 4خرباته الشخصية مع خدمات 

 

   عائشة مصطفى املناوي،  سلوك املستهلك، مكتبة عني مشس، القاهرة،  1998،ص222.  1 
2 P .kotler & b.dubois.op –citp 68. 
3 R ichard Ladwin, "Le Comportement de Consommateur et de l'acheteur", Edition Economica, Paris, 2 ème 

Edition, 2003, p 377. 
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   من إعداد الطالب: املصدر

نستخلص  التعريف  هذا  املستهل  من خالل  رضا  بني أن  الدائمة  الرتابطية  العالقة  لتوثيق  األساسي  احملور  هو  ك 
منه  لتوقعاته وحاجاته وهتدف  مطابق  هو  إليه  املقدم  املنتج  لديه أبن  القناعة  لتحقيق  وذلك  واملنظمة  املستهلك 

 واملنظمة(. املنظمة إىل بناء عالقات مستقبلية طويلة األمد مبنية على أساس تبادل املنفعة بني الطرفني ) املستهلك  

ان املستهلك يقوم بتقييم أداء املنتج او القيمة املدركة ومقارنتها ابلقيمة املتوقعة واليت مت على اساسها إختيار كما  
البدائل، فيصدر احلكم ابإلجياب أو السلب على نتيجة التقييم هذه األخية اليت تولد  املنتج أو العالمة من بني 

 : املوايل ابلرضا أو عدم الرضا كما هو موضح يف الشكل  لدى املستهلك شعور معني سواءا

 تفسري الرضا  11-2لشكل   ا

 

 

 

واحلكم عن الرضا انتج عن املقارنة بني توقعات املستهلك خبصوص جودة اخلدمة املشرتاة وأداة جودة اخلدمة   -
بة، الثقة والتوكيد، التقمص   واإلعتناق، الفعلية اليت يقيمها املستهلك بواسطة األبعاد التالية: اإلعتمادية، اإلستجا

امللموسية. فإذا ما كان عائد اخلدمة الذي مت احلصول عليها أقل من النتائج املتوقعة فإن ذلك يعطي شعور وثقة 
 سلبيني، يف حني إذا ما كان األثر إجيابيا وأكثر من النتائج املتوقعة فإن ذلك يؤدي العكس ويعطي شعورا إجيابيا. 

خال   أن  ومن  القول  ميكن  التعاريف  هذه  شراء  ل  بعد  املدرك  واألداء  الشراء  قبل  التوقعات  يف              اخلدمة، دالة 
 ويتحقق الرضا وعدم الرضا من خالل املعادالت التالية  رضا العميل = ) التوقعات، األداء (.

 التوقعات<  اإلدراكات = عدم الرضا  

 ايل  التوقعات> اإلدراكات= الشعور ابلرضا ع

 التوقعات = اإلدراكات = العميل راضي  

 
4 J.Lendrevie, D .lindon, MERCATOR, Edition dalloz, paris, 8eme Edition, 2006, p 885. 

 حكم تقييمي 

 نتيجة سلبية  

 شعور بالرضا  عدم الرضا 

 نتيجة إيجابية 

 من إعداد الطالب
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 الشكل يتولد الشعور االجيايب جتاه املنتج أو العالمة على مرحلتني متكاملتني موضحة يف ضا:منشأ حالة الر   اثنياً:
: صنع القرار والتقييم ما بعد الشراء.12-2الشكل                                   املوايل:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 .69،ص2006جستي جبامعة اجلزائر،حامت جنود ، تفعيل رضا الزبون كمدخل لبناء والئه، مذكرة مااملصدر : 

يتضح أن أصل التوقعات اليت يكوهنا الزبون عن املنتج أو العالمة تكون نتيجة تقييمه للبدائل قبل اختاذ قرار الشراء 
اعتمادا على خرباته السابقة أو املعلومات اليت حيصل عليها من خمتلف املصادر، وبعد الشراء واستهالك املنتج يقوم 

ون مبقّارنة ما حيمّّله من توقعات خبصوص كفاءة املنتج وقدرته على تلبية حاجاته،  مع األداء الفعلي الذي هذا الزب
أدركه من عملية االستهالك فتكون النتيجة اجيابية وتقود إىل الرضا أو سلبية ينتج عنها عدم الرضا وتوجه الزبون 

 5للبحث عن بدائل أخرى. 

 

 

 

 

 

 حامت جنود، تفعيل رضا الزبون كمدخل لبناء والئه،  دراسة حالة زابئن مؤسسة جازي ،    مذكرة ماجستي جبامعة اجلزائر،2006،ص70. 5 

 نعم

 

 تقييم ما قبل الشراء اجيايب 

شراء مع تكوين جمموعة من  
 التوقعات

االستهالك بعد تقييم األداء الفعلي    

 مقارنة األداء ابلتوقع اجيابية 

 حالة الرضا 

 عدم الرضا  

 البحث عن بدائل أخرى 

 ال

 ال

 نعم
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 املطلب الثاين: النظرايت والنماذج املفسرة لرضا املستهلك 

النظرايت والنماذج أن رضا املستهلك حيدث عندما يشعر املستهلك أن األداء        املدرك للمنتج تعترب كل من 
 . بصورة أفضل مما حتققه املنتجات األخرى املنافسة بل احياان يفوق كل التوقعات السابقة للمستهلكه  يفي بتوقعات

 

 

 أوال: النماذج املفسرة لسلوك املستهلك 

خالل   إعتربت ان رضا املستهلك هو احملور األساسي لألنشطة التسويقية، من   إن التعريفات احلديثة للتسويق واليت
 هذا سوف نتطرق إىل النماذج الشاملة عن سلوك املستهلك واليت أعطت املزيد من اإلهتمام برضا املستهلك: 

:و هو أكثر النماذج شيوعا حيث قام'هاوارد' واتباعه إبختيار عدة أجزاء من هذا   منوذج' هوارد وشيس'  -1
، ولعل التنقيح 1969يحات لذلك النموذج عام  النموذج يف الواقع العملي، وقد ترتب على ذلك القيام بعدة تنق

ساسا رضا املستهلك على إعتبار أنه الفرض الرئيسي من الشراء، ألذلك النموذج قد عاجل    1974الذي مت عام  
وتبعا لذلك فإن املستهلك يف مرحلة الشراء يكون اإلجتاهات اليت تؤثر على قصده والذي قد يقوده إىل الشراء  

 6دوره على ثقة واإلجتاه كما يتضح من الشكل املوايل: والرضا الذي يؤثر ب

 
 

 73سلوك املستهلك،الطبعة السادسة،ص و  الفراغ، األدوار التسويقيةو  أمحد عرفة، مسية شبلي، التسويق 6 

 

 الثقة 

 الشراء  القصد  اإلتجاه 

 الرضا 

شيس و  الرضا يف منوذج هاوارد 14-2الشكل   

79املصدر: أمحد عرفة، مسية شبلي، التسويق والفراغ، األدوار التسويقية وسلوك املستهلك،مرجع سابق، ص   
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رضا املستهلك يكون دالة للخصائص املادية للمنتج أو اخلدمة والدوافع واإلدراك واجلهود ابإلظافة إىل ذلك، فإن  
املبذولة والطموحات من جانب املستهلك، انهيك عن إمكانية احلصول على البدائل املتاحة، كما أن الرضا يعترب 

 7طاته وإهتمامه يف الشراء.أيضا دالة للمنافع والفوائد واملكافئات اليت يبحث عنها املستهلك من خالل نشا

: يتحدد رضا املستهلك وفقا للنموذج اإلقتصادي على اساس فكرة الفائض، وفائض النموذج ا قتصادي  -2
املستهلك يتحدد ابلفرق املدرك بني السعر الذي يكون املستهلك مستعدا لدفعه من أجل احلصول على اخلدمة 

لالزمة إلشباع حاجاته ورغباته، والسعر الفعلي الذي حيدد قوى العرض والطلب، ويدفعه املستهلك ويزداد رضا ا
   8املستهلك وفقا هلذا النموذج إبزدايد مقدار الفائض. 

بني :يتحدد رضا املستهلك وفقا للنموذج املعريف ابلفرق املدرك     Cognitive  النموذج ا دراكي أو املعريف  -3  
ومن  للمستهلك،  الرضا  درجة  قلة  الفرق كلما  هذا  زاد  وكلما  له،  املدركة  واخلصائص  للمنتج  املتوقع  اخلصائص 

 اخلصائص املتوقعة   ئص املدركة للمنتج عن انحية اخرى تزداد درجة املستهلك من املنتج كلما زادت اخلصا

 وفقا هلذا النموذج ال يقوم الفرد بتقييم املنتجات على اساس الدوافع   :   Affective  النموذج الوجداين  -4  

العقلية بل على أساس بعض الدوافع العاطفية مثل الشعور ابلذات والطموح، وحتقيق مرز مرموق أو حب التفاخر 
املستهلك وفقا هلذا النموذج على أساس بعض املتغيات الشخصية السيكولوجية واليت تؤثر ...إخل، ويتحقق رضا  

 يف اإلجتاه انحية اخلدمات. 

يتم تفسي رضا املستهلك وفقا هلذا النموذج  :  Affective  Communication   النموذج ا تصاي الوجداين  -5
او اجلماعات اليت ينتمي إليها أو من خالل اإلتصاالت   كنتيجة لبعض الرسائل اليت يتقبلها املستهلك من األفراد

الرمسية مثل: اإلعالانت، رجال البيع ...إخل، حيث يؤثر يف توقعات املستهلك اليت تؤثر بدورها يف حتديد درجة 
زادت  وكلما  املستهلك،  رضا  درجة  تقل  عنه،  املدركة  اخلصائص  عن  املستهلك  توقعات  فإذا كانت  رضاه، 

    9كة للمنتج عن توقعات املستهلك املتاثرة ابإلتصاالت الوجدانية زادت درجة رضااملستهلك. اخلصائص املدر 

 اثنيا: النظرايت املفسرة لرضا املستهلك . 

 

 أمحد عرفة، مسية شبلي،  نفس املرجع ، ص   797
  8  طلعت سعد عبد احلميد  و آخرون ، سلوك املستهلك املفاهيم العصرية والتطبيقات، مكتبةالتقوى،عمان،    ص  113.

  9   طلعت سعد عبد احلميد  و آخرون،نفس املرجع  ص114.  
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ي بتوقعاته بصورة افضل مما عندما يشي املستهلك ان األداء املدرك للمنتج يف  ثالنظرية العامة لرضا املستهلك حتد 
حتققه املنتجات األخرى املنافسة بل أنه أحياان يفوق كل التوقعات السابقة للمستهلك وهناك نظريتني رئيسيتني  

 تناولة كل نظرية منهما تفسي رضا املستهلك من زاوية معينة.   

الرضا على :  نظرية الفجوة بني األداء والتوقعات  -1 النظرية إىل  انه انتج للعالقة بني أداء   تنظر هذه  إعتباره 
ل املدرك  األداء  إذا كان  انه  فرتى  واإلستخدام،  الشراء  على  السابقة  والتوقعات  توقعات لاملنتج،  مع  يتوافق  منتج 

املستهلك فإن املستهلك سيكون راضي عن هذا املنتج، وإذا كان يزيد عنها فإن املستهلك سيكون راضي بدرجة 
 املطلب السابق، أما إذا كان األداء اقل من التوقعات فإن املستهلك يكون غي راضي عن أكرب كما مت توضيحه يف 

رضا  /عدم  رضا  يزداد  إجيااب  او  سلبا  للمستهلك  امنتج/توقعاته  أداء  بني  الفجوة  زادت  ولذلك كلما  املنتج، 
لحالة العاطفية اليت تسيطر عليهم املستهلك، ومييل املستهلكني إىل املبالغة يف تقديراهتم ألداء املنتج وذلك تبعا ل

إما  بعد اإلستخدام واليت يرتتب عليها  احلصول عليه  الذي مت  بعد عملية اإلستخدام وإدراكهم ملستوى اإلشباع 
الرضا او الشعور    وهذا ما يشكل حكم املستهلك وتقديره، ولذا ينبغي على املنتج ان ال يعد املستهلك ابكثر 

يف احلقيقة حىت ال يفاجأ املستهلك مبستوى األداء الذي مل يكن يتوقعه، ومن   تتحول مما يستطيع أن يقدمه له  
مشاعره بدرجة أكرب يف غي صاحل املنتج نتيجة إلحساسه انه قد غرر به عن طريق وعود ومهية، ومييل 'كوتلر' على 

وى آداءه واليت سوف يبين عليها القول أبنه ينبغي على املنتج عندما خياطب املستهلك موضحا له املزااي ويف مست
 10املستهلك توقعاته،   يصدم عندما يكشف احلقيقة لذا جيب الوعد ابحلقيقة فقط. 

يرى أصحاب هذه النظرية أن كل عملية شراء من احملتمل أن تؤدي إىل عدم الراحة :  نظرية التنافر املعريف  -2
أن القول  نستطيع  الشراء،  بعد  من فيما  يتولد اموعة  فإنه  ابلفعل  ويقتنيها  منتجاتك  املستهلك  يشرتي  عندما  ه 

املعلومات واملعتقدات اليت مل تكن موجودة من قبل، خاصة إذا كان الشراء يتم ألول مرة، إذ يقوم املشرتي عادة 
شراء الذي إختذه، وقد بعد عملية الشراء بتقييم هذه العملية وما حققته من إشباع ملنافعه، ويؤكد ثقته يف قرار ال 

يتأثر املستهلك يف هذه املرحلة ابملفاهيم املتولدة لدى أسرته أو مستخدمي اخلدمة او السلعة، ولكن ابلرغم من 
إختيار املستهلك للخدمة قد مت بعد دراسة ومقارنة  بني البدائل املعروضة فإنه قد يكون لديه بعض الشك الذايت 

Cognitive dissonce   العميل بعد الشراء حىت ولو كان منتجا جيدا، وعادة ما   وتعين حالة تنتاب  القلق واليت 
حيدث ذلك عندما تتقارب البدائل املعروضة إىل حد كبي، أو عند شعور املستهلك بدفعه قيمة اكرب من الالزم، أو 

 
 . 511صنفس املرجع    10
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للمواصفات اليت   ان صنف املشرتي مل حيضى بدعم أو نصيحة اصدقاء املستهلك، وبعد الشراء يزيد الوزن النفسي
ال تكون واضحة عند الشراء، وتتزايد هذه احلالة كلما إرتفع سعر املنتجات وكلما كانت شخصية املشرتي هلا ميل 

إىل البحث عن أي طريقة تؤكد على قرار الشرائي ويرفض املعلومات اليت   املستهلكوعادة يسعى    ،طبيعي للشك
يت تؤكد هذا القرار وابلتايل فإن رجال التسويق عليهم التقليل من تشكك يف هذا القرار، ويبحث عن املعلومة ال

حاالت الشك من خالل الصدق وتقدمي املغرايت البيعية بشكل واضح ومركز على اجلوانب الظاهرة واحلقيقية يف 
 املنتجات قبل عملية الشراء، وقد أثبتت الدراسات أن أي جهود تؤكد على صحة القرار الشرائي يف شكل يضغط 
على املستهلك، ويؤدي آاثر عكسية مما تسبب زايدة حالة القلق لدى املستهلكني، ولكن العناية بشكل فردي  

 مبطالب املستهلك وخدمته بشكل أفضل ختلق اإلنطباع ابلثقة.

والرضا  -3 املدركة   اجلودة   ( العرض  أداء  تقييم  والرضا (:    نظرية  املدركة  اجلودة  بني  للتفريق  قوي  كأساس 
جزئية، فتبقى اإلشكالية يف  استهالكيةتوجه قوي حنو توحيد مفهوم الرضا الذي يفهم على انه نتيجة خربة نالحظ 

التجربة  عن  مستقلة  بصورة  يتم  الذي  التقييم  هي  املدركة  اجلودة  أن  يرى  األول  فاملفهوم  املدركة  اجلودة  تعريف 
إىل ربط عالقة بني تقييم خصائص العرض وقياس ) اإلجتاه ( اليت هتدف    ف اإلستهالكية، وينبثق من مناذج املوق

      11قوة املوقف اجتاه املنتج أو العالمة    وتعطى قوة الوقف ابلعالقة التالية : 

 

املدركة املبينة يف   اجلودة  و نتيجة هلا اإلختالف بني اجلودة املدركة والرضا ميكن أن منيز بني نوعني من مستويني من 
 : اجلودة املدركة والرضا 15-2الشكل                                        تايل: الشكل ال

 

 

 

 

 

Source: Richard Ladwin, OP-CIT, P 379 

 

  11 طلعت سعد عبد احلميد  و آخرون،مرجع سبق ذكره،    ص60،61  .
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العرض   تقييم خصائص  املستوى األول من  العالمة ويكون ينشأ  أو  املنتّج  الزبون جتاه  الذي يكوفنه  املوقف  وقوة 
بتجربة  مرتبطة  تكون  بعداي  املدركة  اجلودة  فهو  الثاين  املستوى  أما  للزبون،  السابقة  اخلربات  عن  متاما  مستقل  

 استهالك املنتج أو العالمة لكنها ال تعين الرضا . 

ي كايف لفصل املفهومني، فاخلربة أو التجربة االستهالكية تعترب إال أن هذا االختالف بني اجلودة والرضا يبقى غ 
 مصدر رد فعل عاطفي ليس مرتبط فقط ابملنفعة أو أداء العرض، أيضا الفعل العاطفي 

اجلودة  عن  مستقلة  متغيات  هناك  أخرى  انحية  ومن  الرضا،   إظهار  يف  بشّّّدة  يساهم  ما  وهو  واإلاثرة  للمتعة 
ر يف رضا الزبون، ومثال ذلك هو وجود مسافرين غي حمرتمني أوحادفي الطبع يف حمطة للنقل املدركة ميكن أن أتث

   سيشكل مصدر إزعاج يقود إىل حالة عدم الرضا لدى الزابئن من دون أن يكون هناك أتثي على اجلودة املدركة.

 تعريف والء املستهلك.   -2

Brown ت توقع شراء املستهلك لعالمة يف غالب األحيان إنطالقا  من خربة إجيابية سابقة  أن والء املستهلك هو 
من املستهلكني احملكوم عليهم   %30أن الوالء ال ينحصر فقط يف املعىن السلوكي حيث أن    Day  1969ويرى  

أبن لديهم والء ملؤسسة أو منتج ما يف احلقيقة غي ذلك، األمر الذي جعلنا نقسم الوالء إىل قسمني أو مفهومني 
 مفهوم يرتكز على اجانب السلوكي وآخر يرتكز على اجلانب املواقف.

ألطول فرتة ممكنة، وهو إلتزام عميق لدى ميكن القول أن الوالء هو االحتفاظ ابلزابئن    Oliver R  2001أما  
 الزبون بصورة مستمرة واثبتة مع مقدمي اخلدمات. 

 وهناك من يعرف والء املستهلك وفق اموعة من املقارابت ميكن تلخيصها يف املداخل التالية : 

بعّّدا سّّلوكيا  ي  يكتسّّ  املسّّتهلكعلّّى السّّلوك الشّّرائي، أي أن والء  هّّذه املقاربّّة    تقتصّّر:  مفهــوم الــوالء الســلوكي
يف    (Cunningham): ابلنسّّبة لكونينغّّام    املسّّتهلكأعطّّت املقاربّة السّّلوكية املفّّاهيم التاليّّة لّوالء  بصّفة أساسّّية،  

علّّّّى    Cunningham، إذ ركّّّّز    توالء الزبّّّّون عبّّّّارة عّّّّن سّّّّلوك اسّّّّتهالكي، يتمثّّّّل يف الشّّّّراء املتكّّّّرر.: ت 1956
احدة ال يفسر إهتمام املستهلك ابلعالمة للمنتج لّذلك البّد علّى  معدل تكرار الشراء للمستهلك ألن الشراء ملرة و 

 .ل العميل من أجل الشراء لعدة مراتاملنظمة أن حتث أو تستمي

اسّّتجابة حلّّدود الّّوالء السّّلوكي، ظهّّرت مقاربّّة املواقّّف يف مفهّّوم والء الزبّّون علّّى ضّّوء  :  مفهــوم الــوالء املــوقفي
ء الزبّّون ال ميكّّن أن يقتصّّر علّّى البعّّد السّّلوكي، و أن يفسّّر بواسّّطة  يّّرى هّّؤالء املفكّّرون أن والحبيّّث    املفكّّرين
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وك شرائي متكرر، وإمنا يفرتض الوالء وجّود اجتاهّات واسّتعدادات ومواقّف اجيابيّة للزبّون حنّو املنّتج أو العالمّة  لس
 التجارية ، أو املؤسسة.

وحمركّات والء الزبّون الّذي يّتلخص  على عكس الوالء السلوكي، ميكن منوذج االجتاهات من التعرف علّى حمفّزات  
والء  ، أي أن  الوالء هو التعبي عن تفضيل، اجتاه اجيايب، والتزام دائم للزبّون حنّو املنّتج أو اخلدمّة:  يف املفهوم التايل

العالمّة التجاريّة، أو املؤسسّة، وتتمثّل هّّذه    جيابيّة للّزابئن جتّاه املنّتج، أوون يتجلّى يف اجتاهّات واسّتعدادات إالزبّ
 .، التزام الزبون حنو املنتج، نية تكرار السلوك الشرائي تفضيالت الزبون جتاهات يف املؤشرات النفسية مثل: اال

من خالل املقاربتني السابقتني ميكن الوصول إىل تعريف شامل ملفهوم الوالء وذلك جبمع   مفهوم الوالء املركب: 
من أول الباحثني الذين   1969يف    (Day)ي  يعد دا  :  فكريناملقاربتني السابقتني وهذا ما إتفق عليه العديد من امل 

مزدوجا  بعدا  يكتسي  الوالء  أن  إىل  توصل  حبيث  الزبون،  والء  مفهوم  شرح  مركبة يف  مقاربة  وضع  فكرة  طرحوا 
 يشتمل على السلوك و املواقف.

ة إىل وحدة قرار، تقع هو استجابة سلوكية، غي عشوائية، تتكرر عرب الزمن، خاضع   بّ ت الوالء    لذا ميكن تعريف 
انطالقا   التجارية،  العالمات  من  اموعة  ضمن  أكثر  أو  جتارية  عالمة  القرار   نفسيةعملية   من  على  اختاذ  يف 

 ت    )التقييم، اختاذ القرار( .

: جاءت هذه املقاربة لتفسي الوالء من زاوية جديدة وهي التعاون مع العميّل علّى املّدى   مفهوم الوالء ابلعالقات
والء املسّّتهلك هّّو  مفهّّوم    أن   مقاربّّة العالقّّات  وتعتّّرب    ،  املؤسسّةالتجاريّّة أو    و العالمّّةطويّل بّّني الزبّّون واملنّّتج أال

العالقة ) النفسّية، السّلوكية( املسّتمرة الّيت تّربط املسّتهلك مّع املنظمّة علّى املّدى البعيّد بنيّة تكّرار الشّراء لّنفس  
 املنتج حىت يصبح املستهلك شريكا للمنظمة.

التجارية، وتفرق بني  العالمة  أو  للمنتج،  اختيارهم  اقتناع بصواب  األوفياء أبهنم على  الزابئن  املقاربة تصف  هذه 
ويف هذه احلالة، يرى هؤالء املفكرون أن مفهوم والء الزبون يطرح حينما تظهر الوالء احلقيقي، و الوالء اخلاط ،  

الع أو  املنتج،  تغيي  إىل  ابلزبون  تؤدي  قد  املنافسني عرض أسباب  اسرتاتيجيات   : مثل  للمؤسسة  التجارية،  المة 
املنتج، سيتم 1999يف    ( Lawrent)ولوران    (Dubois)توصل دوبوا  ،  خمتلف...   أنه يف توفر ظروف تغيي  ، إىل 

  احلصول على معلومات أكثر حول والء الزبون، عكس ما إذا مل تتوفر تلك الشروط

 .املستهلكقياس والء   - اثلثا

تطرق الباحثون يف قياس درجة الوالء يف عدة منّاهج، فمّنهم مّن إعتمّد علّى العالقّة بّني الرضّا والّوالء   لقد 
مّن خّالل صّورة تكّرار الشّراء، والّّبعض اآلخّر إعتمّد علّى املعلومّات عّّن حتّول العمّالء، وهنّاك دراسّات حديثّّة  
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بطني بعالقّّة خطيّّة مّّع الّّوالء، والّّبعض  تقّّيس الّّوالء مّّن خّّالل درجّّة إلتّّزام العميّّل وذلّّك أن الرضّّا واإللتّّزام مّّرت
 اآلخر إعتمد على النماذج اإلحصائية لقياس درجة الوالء، ومن بني هذه الطرق مايل:  

  Simple Probability Modelمنوذج ا حتمال البسيط    -1

فرتتّّني  يقّّوم هّّذا النمّّوذج علّّى إفّّرتاض تّّوفر اتمّّع مّّن املسّّتهلكني لّّديهم حسّّاابت معينّّة يف بنّّك معّّني، خّّالل  
  tB / tP( B-1 (، مستخدما  املعادلة التالية:  t)- , t1(زمنيتني متتاليتني  

 وبتعريف معطيات املعادلة السابقة تكون: 

tB  : هي إحتمال إحتفاظ العمالء حبساابهتم لدى البنك خالل الفرتة احلاليةt  . 

) 1-tB / tP( B :  الل الفّّرتة احلاليّّة  البنّّك خّّنفّّس  إحتمّّال إحتفّّاظ العمّّالء حبسّّاابهتم لّّدىt ،  مّّع شّّرط
ويكّّون الّّوالء عنّّدما يكّّون إحتمّّال إحتفّّاظ العمّّالء حبسّّاابهتم خّّالل     ،  t-1إحتفّاظهم حبسّّاابهتم للفّّرتة السّّابقة  

فقّط، وهّذا مّا توضّحه    tالفرتتني احلالية والسابقة أكرب من إحتمال إحتفاظ العمالء حبساابهتم خالل الفرتة احلالية  
 :  املعادلة التالية

(t)> P( B 1-tB / tP( B 

يفّّرتض هّّذا النمّّوذج إحتماليّّة ثبّّات سّّلوك الشّّراء مّّن عالمّّة جتاريّّة  :  Models Bernoulliمنــاذج برنــوي    -2
معينة، وهذه االحتمالية تتحّدد مّن معلومّات اختيّار العالمّات التجاريّة الكليّة، والّيت تكّون مسّتقلة عّن املّؤثرات  

 وصفات العميل.اخلارجية وعمليات الشراء القبلي 

للعالمّّّّات التجاريّّّّة األخّّّّرى، وأن عمليّّّّة الشّّّّراء مّّّّن العالمّّّّة   B، و Aابلعالمّّّّة التجاريّّّّة    برنــــويميثّّّّل منّّّّوذج  
، ويسّّمح منّّوذج برنّّويل بعكّّس   B.A  حتّّدد اإلختيّّار بّّني العالمتّّني التجّّاريتني » t «خّّالل فّّرتة زميّّة   Aالتجاريّّة  

عالمّّة جتاريّّة معينّّة، كعّّدد العالمّّات التجاريّّة املتّّوفرة يف السّّوق والّّيت    التغّّيات املتوقعّّة والغّّي املتوقعّّة للشّّراء مّّن
يتوقّّع هلّّا أن تزيّّد مّّن عّّدد العمّّالء مّّع بقّّاء    Aتقّّدم نفّّس اخلّّدمات، فّّإن إحتماليّّة الشّّراء مّّن العالمّّة التجاريّّة  

 العوامل األخرى اثبتة.

س يف اتمّّع الدراسّّة وهّّذا مّّا مشلّّه  قّّد أدخّّل تعّّديالن علّّى هّّذا النمّّوذج حيّّث أُخّّذ بعّّني اإلعتبّّار عّّدم التجّّان
 منوذج برنويل املركب واملتحرك

 املتحــرك   منــوذج برنــوي  Dynamic Model bernoull  :  يف هّّذا النمّّوذج ال يسّّمح إبخّّتالف
 إحتمالية الشراء من نفس العالمة التجارية بني أفراد العينة ولكنه يسمح إبختالف موقف الشراء من عميل آخر.
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  ي املركــب  منوذج برنوCompound Model bernoull     يسّمح هّذا النمّوذج بثبّات إحتماليّة شّراء :
كّّل عميّّل مّّن نفّّس العالمّّة التجاريّّة، ولكنّّه يسّّمح إبختالفهّّا جملتمّّع الدراسّّة حسّّب التوزيّّع اإلحتمّّايل احملّّدد  

 مسبقا ، مبعىن أن كل عميل يسمح أبن يكون لديه قيم اثبتة من اإلحتماالت.

ذج وتعديالته أن عملية الشّراء مّن عالمّة جتاريّة معينّة تبّدأ مّن مرحلّة الطلّب الصّفرية، مبعّىن أن  يفرتض هذا النمو 
 عملية الشراء السابقة ليس هلا أي أتثي على إحتمالية الشراء احلالية أو املستقبلية.  

قة وأتثيهّّا علّّى  هّّذا النمّّوذج بعّّني االعتبّّار التغذيّّة العكسّّية لعمليّّات الشّّراء السّّاب  أيخّّذ منــوذج مــاركوف:    -3
 A .B.Cالعمليات احلالية، لذلك مسي بنموذج الطلب االويل، ويفّرتض هّذا النمّوذج وجّود ثالثّة عالمّات جتاريّة )  

ّّة   ّّل لعالمّ ّّال والء العميّ ّّا يفّّّرتض ثبّّّات إحتمّ ّّاليتني، كمّ ( أو أكثّّّر لقيّّّاس والء العميّّّل خّّّالل فرتتّّّني زمنيتّّّني متتّ
ويّّتم الوصّّول إىل هّّذا الثبّّات بتحديّّد االحتمّّال الشّّرطي لإلنتقّّال مّّن    التجاريّّة معينّّة خّّالل الفّّرتات املسّّتقبلية،

عالمة ألخرى أو بشكل معاكس والء العمالء لنفس العالمّة التجاريّة خّالل فرتتّني زمنيتّني متتّاليتني ويكّون ذلّك  
 . = L[L1.L2.L3]من خالل معرفة مصفوفة الشراء من العالمة التجارية: 

ّّات  - ّّل توقعّ ّّفوفات متثّ ّّوين مصّ ّّة    تكّ ّّة التجاريّ ّّن العالمّ ّّتقبلية مّ ّّراء املسّ ّّة علّّّى    A.B.Cالشّ ّّات مبنيّ ّّذه التوقعّ وهّ
  دراسات مستفيضة للسوق، وتوقعات العمالء واملنافسني ...إخل، ومن   حل معادالت املصفوفة التالية:  

]a b c [ *  𝑎1 𝑏1 𝑐1
𝑎2 𝑏2 𝑐2
𝑎3 𝑏3 𝑐3

   =    ] a b  c  [ 

 املستقبلية مبصفوفة الشراء احلالية جند املعادالت التالية:  وبضرب مصفوفة توقعات الشراء
𝑎𝑎1 𝑏𝑎2 𝑐𝑎3 = 𝑎 
𝑎𝑏1 𝑏𝑏2 𝑐𝑏3 = 𝑏
𝑎𝑐1 𝑏𝑐2 𝑐𝑐3 = 𝑐

 

 a + b + c = 1  

وبتكّّرار هّّذه العمليّّة املسّّتمرة فإنّّه يّّتم الوصّّول إىل حالّّة مّّن الثبّّات    a,b,cيّّتم مّّن خالهلّّا إجيّّاد قّّيم  والّّيت  
 والء العمالء لعالمة جتارية معينة،  غي أن هذا النموذج وجهت له عدة انتقادات:  واليت يتم قياس درجة

 أن إختيار العالمة التجارية يتأثر ابلعديد من عمليات الشراء السابقة، إفرتاض الطلب االويل مقيد جدا . -

 إفرتاض الثات يف املصفوفة االنتقالية، وذلك أن الثبات هو توقع وليس قانوان . -

 فرتاض جتانس اتمع الدراسة، وهو أن العمالء هلم نفس االحتمال الشرطي، وهو إفرتاض غي اثبت. إ -
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أن إحتمالية شراء العميل من نفس العالمة التجارية يستدل عليّه فعليّا  مّن تكّرار الشّراء مّن نفّس العالمّة،   -
 وليس االفرتاضات يف املصفوفة االنتقالية.

 راء العمالء، إال بتصميم دراسة طويلة االجل ومكثفة.صعوبة احلصول على بياانت ش -

 مل يوضح كيفية معاجلة الشراء من عالمات جتارية متعددة أو شراء خدمات متعددة من نفس العالمة. -

 إختالف أوقات العمالء وقرارات شرائهم وإختيارهم للعالمة التجارية. -

ملوجهة له، فقّد مت إسّتخدام مصّفوفة إنتقاليّة غّي اثبتّة  وقد مت تعديل منوذج ماركوف للتغلب على االنتقادات ا
 للتغلب على إفرتاض الثبات .    

يّّنص هّّذا النمّّوذج علّّى أن إختيّّار العالمّّة التجاريّّة     Linear Learning Modelsمنــاذج الــتعلم اخلطــي    -4
اء السّابقة والالحقّة، فّإذا  يؤثر على السّلوك املسّتقبلي للشّراء، وأن هنّاك عالقّة خطيّة إرتباطيّة بّني إحتماليّة الشّر 

متثّل بقيّة العالمّات التجاريّة، فّإن إحتماليّة الشّراء خّالل الفّرتة يكّون ابملعادلّة   B متثّل عالمّة جتاريّة، و Aكانت  
  Pt =α+β+𝜆𝑝0التالية:  إحتمالية الشراء:  

 tخالل الفرتة   Aراء من العالمة التجارية شهي إحتمال ال:  Ptحيث أن:     

α :الرفض من الشراء العالمة التجارية  هي معامل B 
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 لوك املستهلكإمتحانات يف مقياس سج مناذ

 

 إمتحان السداس ي االخامس للسنة الثالثة تسويق 

د   90املدة :                 املقياس: سلوك املستهلك   

 

 ن 10: وتركيز على األسئلة التالية بدقة : اجبالسؤال األول 

 عين املعادلة الصحيحة من بين املعادالت املوالية مع شرح متغيراتها. ❖

 + املوقف رغبةاالعتقاد =  •

 املوقف = االعتقاد + الرغبة  •

 الرغبة= االعتقاد + املوقف •

 ) بعد تعريف كل عنصر على حدى (   الحاجة -القدرة   -الرغبةحدد العالقة بين:       ❖

 .مراحل القرار الشرائي ، أدوار العائلية للشراءحدد العالقة بين:   ❖

 ؟HOBBS هوبز نموذجوضح بإختصار  املبادئ التي يقف عليها  ❖

 . الظروف *القدرة  *السلوك = الدافعية  حلل املعادلة التالية :  ❖

 

الثاني الجديدة  :   السؤال  سيارتها  تسويق  سومبول  شركة  منك  املستهلكين   تقديمطلبت  حول  تسويقية     دراسة 

 ن   10  الجزائريين/ س: 

  دراسة سلوك هؤالء املستهلكين؟ على نفسك ألجل كرجل للتسويق ماهي األسئلة التي يجب أن تطرحها 

   ؟  لتسويق هذه السيارة  املستهلك الجزائري لدراسة سلوك  من النماذج الشاملة  ماهو النموذج األنسب

  علل؟

  وضف نموذجAIDA  من اجل تحقيق االستجابة للمستهلك الجزائري؟ بعد شرح النموذج؟ 

  العامل ماهو  املستهلك،  سلوك  على  تؤثر  التي  الخارجية  العوامل  من  العديد  الذي   يوجد  العوامل  أو 

 في تسويق هذه السيارة؟ تعتمد عليها 

 

 

 

 

 بالتـــــــــــــــــــــــــــوفيق
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 :  ةـــــــــــــــــــاخلامت

أجل   دراسة إن   من  وذلك  إقتصادية  مؤسسة  الضرورية ألي  األولوايت  من  أصبحت  املستهلك  سلوك 
معرفة تصرفاته جتاه منتجات املؤسسة، إبعتبار املستهلك هو نقطة البداية لنجاح املؤسسة وضمان إستمراريتها يف 

للمؤسسة، السو  االولية  االسرتاتيجيات  من  ذلك  ألن  املستهلك  والء  إىل كسب  املؤسسات  هذه  وهتدف   ق، 
منافسة   أسواق متتاز بدرجة   خاصة يف إطار  قات دائمة مع املستهلكني صار مؤشرا لتنافسية املؤسسة،تطوير عالف

تمام ابسرتاتيجية االهسات  صول على املستهلكني جد صعبا ومكلفا، وهو ما أوجب على املؤساحل  شديدة جتعل
 . الوالء

االمر الذي دفع املؤسسات اخلدمية إىل اللجوء لإلستثمار يف إسرتاتيجيات وبرامج الوالء  من أجل التأثي على 
يزيد من إحتمالية  املستهلك سوف  للمؤسسة كما أن حتقيق والء  الكلي  الزبون  املستهلك وضمه إىل رأس مال 

ابلتايل توسيع احلصة السوقية للمؤسسة، وحىت تتمكن املؤسسة من حتقيق والء جلب مستهلكني جدد للمؤسسة و 
قبل  من  يوجد صعوبة كبي  املؤسسة، كما  مع  العالقة  ومتديد  الرضا  إسرتاتيجية  على  تعتمد  أصبحت  املستهلك 

تتمتع هبا اليت  الوالء يف سوق اخلدمات ذلك للخصائص  لتطبيق إسرتاتيجيات وبرامج  ، وزايدة املؤسسة اخلدمية 
 درجة املنافسة. 
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