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 الشكر والتقدير

 

 

الواحد األحد الذي أنعم علينا بنعمة العلم والعقل, وأمدنا بالعزمية حنمد ونشكر هللا 

 واإلرادة إلمتام هذا العمل,

أتوجه بالشكر اجلزيل لألستاذة الفاضلة ''قصاص زكية'' اليت أشرفت على هذا العمل, 

 رحابة صدرها, وصربها. وعلى نصائحها وتوجيهاهتا القيمة اليت أفادتين هبا, وعلى

 ل اإلحرتام والتقدير.فأكن هلا ك  
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 .هذا العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة األشكال

 الصفحة عنوانه رقم الشكل

 13 سلوك املستهلك كنظام. 01

 19 أمهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة للمؤسسات 02

 22 ألبراهام ماسلوهرم احلاجات  03

 23 العالقة بني الدوافع والسلوك 04

 24 ميثل عملية اإلدراك 05

 43 ميثل العوامل اليت تتوسط بني مرحليت تقييم البدائل واختاذ قرار الشراء 06

 51 ميثل مربع اجلودة 07

 54 اسة الرضا ( أهداف در 08

 68 سلوكيات العميل غري الراضي. 09

 74 السلوكيات النامجة عن الرضا أو عن عدم الرضا. 10

 75 اخلدمة. جودةخطوات حتقيق الرضا من خالل  11

 76 ميثل عالقة اجلودة املدركة بالرضا. 12

 88 .ميثل اهليكل التنظيمي العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية. 13

 92 ميثل اهليكل التنظيمي لوكالة البدر مبستغامن 14

 95 ميثل خمتلف فئات السن اليت تتعامل مع بنك البدر 15

 96 ميثل املستوى التعليمي لعمالء وكالة بدر مبستغامن 16



 

 

 96 عمالء البدرمهنة ميثل  17

 97 مدة امتالك احلساب البنكي. 18

 98 ميثل تقييم عمالء وكالة بدر مستغامن خلدمة فتح احلساب والسحب منه. 19

 98 العمالء للقيام بعملياهتم املصرفية.مدة انتظار  20

 99 رأي العمالء يف املكان املخصص لإلنتظار 21

 100 ميثل إجابات العمالء على كيفية رؤية الوكالة لعمالئها 22

 101 ميثل نتائج رأي العمالء يف سرعة اإلجراءات وفهم احتياجاهتم من طرف املوظفني 23

 102 أسلوب تعامل معهم وحسن استقباهلم ميثل رأي العمالء يف 24

 102 ميثل رأي العمالء يف مسعة وكالة بدر مبستغامن 25

 103 تقييم العمالء جلودة خدمات الوكالة. 26

 104 ميثل نسبة العمالء الذين ينصحون أصدقائهم بالتعامل مع الوكالة 27

 104 إجابات العمالء عن تقدمي الشكوى 28

 105 تقدمي الشكاوى لعمالء وكالة البدر ميثل عدد مرات 29

 106 تقييم إجابة الوكالة عن شكاوى العمالء 30

 106 ميثل تعبري العمالء عن رضاهم 31

 

 

 



 

 

 قائمة اجلداول

 

 الصفحة عنوانه رقم اجلدول

 16 عالقة سلوك املستهلك ببعض العلوم. 01

 35 الشرائي.يوضح خمتلف األطراف املشاركة يف عملية القرار  02

 38 ميثل مراحل اختاذ قرار الشراء 03

 48 .اخلدمات أبعاد جودة 04

 53 .العميل مستويات رضا 05

 Pitte. 57  و Woodsideميثل أنواع التوقعات حسب   06

 85 ميثل مبادىء بنك الفالحة والتنمية الريفية. 07

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املقدمة العامة

 

 يفرض والتطور التغري هذا املتسارعة، بالتطورات وكذا والديناميكية، الدائم بالتغري اليوم االقتصادي احمليط يتميز

 واحتياجات مغايرة، ونظرة جديد، بتوجه جديدا مستهلكا وخيلق معه، التعايش وحماولة مسايرته املؤسسة على

 جديدة أساليب ادإجي املؤسسة على لزاما جيعل مما إلشباعها، جديدة طرق أيضا تفرض االحتياجات هذه جديدة

 كان مهما املنتجات يتقبل ساذجا مستهلكا يعد مل الذي املستهلك ذلك عليه، والتأثري املستهلك إىل للوصول

 ملك " اآلن يسمى كما أصبح إمنا امليزانية، هو الوحيد قيده وعقالنيا رشيدا مستهلكا وال مصدرها، أو شكلها

 .تلبيتها ولكيفية الحتياجاته واألخري األول احملدد ألنه "الختياراته

 دقيق إشباع حتقيق إىل األخرى املؤسسة وظائف بقية من واملسندة املختلفة أنشطتها وعرب التسويق إدارة وهتتم

 ال املؤسسة جناح بأن القول أصبح حىت رضاه، حيقق ومبا تلك منتجاهتا وتطوير ,املستهلك ورغبات حلاجات

 يف األسباب لتحديد مضاعف بشكل العمل بل متطلبات من املستهلك حيتاجه ما اكتشاف حدود يف ينحصر

 التعبري يف يعتمده الذي وسلوكه للمستهلك الدقيقة الدراسة حقيقته يف يعين وهذا غريها، أو احلاجة تلك نشوء

 التسويقية العملية طريف على بالفائدة ستعود املستهلك سلوك دراسة بأن شك وال .خمتلفة ورغبات حاجات عن

 املستهلك ورغبات احتياجات دقيق بشكل ددحت أن ؤسسةامل ستطيعت حيث .أيضا ؤسسةوامل ذاته املستهلك ومها

 . ومنتجاهتا ؤسسةعلى امل رضا أكثر يكون أن باملقابل املستهلك يدفع ما وهذا وكفؤ فاعل بشكل هلا واالستجابة

 ةقائم املستهلك حنو صحيح بشكل ةوموجه ةخمطط دراسات هناك يكون عندما يتعزز رضاال هذا بأن شك وال

توفري كافة احتياجاته وفهمها بأسرع الطرق, ألنه يعد مفتاح جناح املؤسسة. لكن حتقيق رضا الزبون وحده  على

غري كاف, بل ال بد من قياسه للتعرف على درجته واملتغريات اليت تتحكم فيه إلجراء حتسينات مستمرة عليه 

  حاجات ورغبات العمالء.ملواكبة التطور احلاصل يف



 

 

 :التايل اجلوهري التساؤل يف صياغتها ميكن واليت بحثنال الرئيسية  شكاليةاإل معامل تتبلور األساس هذا وعلى

 كيف تساهم دراسة سلوك املستهلك يف حتديد رضا العميل ؟.

 وتنبثق عن اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية كمايلي: 

 .للشراء؟ تدفعه اليت عواملال ودراسة فهم يتم وكيف املستهلك سلوك أبعاد هي ما -

 كيف ميكن حتقيق رضا العميل؟ وماهي السلوكات النامجة عنه؟. -

 ماهي الدعامة األساسية اليت يستند عليها حتقيق الرضا؟. -

 هل حيظى العميل باالهتمام من قبل املؤسسات اجلزائرية؟ وإىل أي مدى يتم حتقيق رضاه؟. -

 الفرضيات:

ملعاجلة اإلشكالية املطروحة وقصد تسهيل اإلجابة على األسئلة املطروحة ارتأينا طرح الفرضيات التالية اليت تكون 

 منطلق لدراستنا:

 .اجلودة املدركة هلا تأثري على رضا العميل إجيابا أو سلبيا  -

 سلوك تكرار الشراء يعرب عن حالة الرضا. -

  عدم الرضا.التحول إىل املنافسني سلوك تعبريي عن  -

 دوافع اختيار املوضوع:

 : الدوافع املوضوعية -1

 الوزن العلمي للموضوع كونه توجه حديث الظهور . -



 

 

األمر الذي دفع  توفر كم هائل من البدائل املتاحة أمام العميل بسبب حدة املنافسة واالنفتاح على األسواق, -

 باملسوقني باإلهتمام بالعميل ووضعه يف حيز اإلهتمام .

 انتشار الوعي االستهالكي بني العمالء. -

 :الدوافع الذاتية -2

 رغبة الباحثة يف دراسة موضوع سلوك املستهلك والرضا كطموح ذايت . -
توجه الباحثة ملوضوع مل يتم دراسته مسبقا, إذ مت طرح مواضيع حول دراسة سلوك املستهلك والرضا لكن كل على  -

 حدى ومل يتم ربط بينهما.

 أهداف الدراسة:

عرض شامل ألهم املداخل الرئيسية يف دراسة سلوك املستهلك, وبشكل خاص أساليب اختاذ القرار الشرائي  -
 والعوامل املؤثرة عليه.

 حماولة إبراز األمهية اليت يكتسيها موضوع رضا العميل . -
 توضيح العالقة املوجودة بني سلوك ما بعد الشراء للعميل ورضاه. -
 يف احلفاظ على جناح املؤسسات واستمرارها.إبراز دور حتقيق رضا العميل  -
 املسامهة بإثراء املكتبة اجلامعية مبحتويات هذا العمل. -

 أمهية املوضوع: 

 مايلي:يستمد املوضوع قيد الدراسة أمهيته على جمموعة من اإلعتبارات مبينة ك

 أمهية دراسة سلوك املستهلك واحلاجة إىل االهتمام به. -
احلديث للمؤسسة باملستهلك, حيث أصبحت حترص أكثر على فهمه والتنبؤ بسلوكه من أجل تصميم  التوجه -

 احلاجات اليت يرغب فيها.
 يعترب حتقيق رضا العميل من النشاطات اليت حتظى بأمهية كبرية  نظرا ألمهية الدور الذي يلعبه يف تطوير املؤسسة. -

  منهج الدراسة املتبع:



 

 

تعريفه،......( هذا من )سلوك املستهلك: ب يف حماولة لالملام باجلانب النظري املتعلق  فيمت اتباع املنهج الوص
جهة و كذا التطرق اىل جودة اخلدمة و رضا العميل ، يف املقابل مت استخدام املنهج التجرييب باعداد استمارة 

 استبيان موجهة اىل عمالء بنك "بدر" وكالة مستغامن

 تقسيمات البحث:

دراسة املوضوع من خالل ثالث فصول, خصص كال من الفصل األول والثاين للجانب النظري, أما الفصل متت 
  الثالث متعلق باجلانب التطبيقي.

عموميات حول سلوك املستهلك, وذلك بالتطرق إىل ماهيته يف املبحث إذ مت التطرق يف الفصل األول إىل دراسة 
هم العوامل املؤثرة واحملددة له, إظافة إىل مناذج تقسريه. أما املبحث الثالث األول, ويف املبحث الثاين يتم تبيان أ

 فقد مت فيه دراسة طبيعة عملية قرار الئراء.

أما يف الفصل الثاين, متت دراسة الرضا وعالقته بسلوك املستهلك , إذ قمنا بتحديد مفاهيم حول جودة اخلدمات 
لمفاهيم املتعلقة بالرضا, و املبحث الثالث متت به تقدمي ألهم يف املبحث األول, وختصيص املبحث الثاين ل
 السلوكيات النامجة عن الرضا أو عدم الرضا.

التطرق يف املبحث والفصل الثالث واألخري, فكان خيص الدراسة التجريبية حلالة بنك الفالحة والتنمية الريفية, مت 
ين كان خيص دراسة سلوك عمالء بنك الفالحة والتنمية األول على تقدمي عام للبنك قيد لدراسة, واملبحث الثا

 الريفية يف كيفية التعبري عن رضاهم أو عدم الرضا.

  حدود الدراسة:

 مت وضع احملددات اليت تدور يف إطارها هذه الدراسة وذلك من حيث البعد املكاين والزماين واملوضوعي:

إىل مارس  2015هلذا املوضوع مدة ثالث أشهر )من جانفي متت فرتة الدراسة للعينة املختارة  البعد الزماين: -أ
2015.) 

بنك الفالحة والتنمية الريفية كعينة إلجراء من على مجع املعلومات  التطبيقيةاإلعتماد يف الدراسة  مت البعد املكاين: -ب
 .التجرييبالدراسة امليدانية وفق منهج 



 

 

خيص سلوك املستهلك ورضا العميل وطرق التعبري عنه, كما  اهذه الدراسة على كل م تطرقنا يفالبعد املوضوعي:  -ت
إذ اقتصرت فقط  ¸أن الدراسة امليدانية كانت حمدودة يف معرفة آراء وانطباعات العمالء حول اخلدمات املقدمة

أو على السلوكيات الصادرة منهم بعد عملية الشراء وكذا اجلودة املدركة من طرفهم دون التطرق إىل اجلودة املتوقعة 
 اثناء عملية الشراء. قبل و سلوكهم

 صعوبات الدراسة:

ال يتجرد أي عمل نقوم به من صعوبات وعوائق, من بني أهم الصعوبات اليت واجهتنا يف فرتة إجناز هذا البحث 
 هي: 

 .صعوبات متعلقة باعداد قادة نظرية حول املوضوع حمل الدراسة -
الرتبص على مستوى مصاحلهم, وهنا هذه التصرفات واملمارسات ال رفض العديد من املسؤولني إمضاء اتفاقية  -

 ختدم وال تشجع البحث العلمي يف شىت اجملاالت, وتبقى األسباب جمهولة.
 التحفظ من طرف مؤسسة الرتبص على امدادنا باملعلومات الالزمة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول



 

 

 املستهلك.سلوك عموميات حول  الفصل األول: 

 متهيد:

 أن جيب املستهلك رغبات و حاجات أن على ينص الذي و احلديث التسويق يف الزاوية حجر املستهلك يعترب

 أهدافها حتقيق و استمرارها و املؤسسة جناح أن و ، التسويقية االسرتاتيجيات تنفيذ و رسم يف البداية نقطة تكون

 بطريقة إشباعها و املستهلك رغبات و حاجات على التعرف على قدرهتا مبدى كبرية بدرجة يرتبط التنظيمية

 كبريتني، جمموعتني إىل تقسيمها ميكن اليت العوامل من مبجموعة املستهلك يتأثر و . املنافسني من أفضل

 احمليطة بالبيئة اليت تتعلق البيئية العوامل جمموعة و املستهلك، بشخصية تتعلق اليت و الذاتية  العوامل جمموعة

 .باملستهلك

 اليت أو اخلدمة السلعة حسب القرارات هذه ختتلف حيث ، الشرائية القرارات من العديد املستهلك يتخذ كما

 بدراسات املستهلكني من ممكن عدد أكرب كسب إىل تسعى اليت املؤسسات لذا تقوم حوهلا الشرائي قراره يتخذ

 كل يف اختيار املستهلك يف تؤثر اليت العوامل و الشراء قرار حمددات أهم حتديد حتاول أي سلوك املستهلك،

 الشرائي. القرار مراحل من مرحلة

وعلى أهم العوامل  ماهيته على خالل التعرف من املستهلك بسلوك املرتبطة املفاهيم إىل سنتطرق الفصل هذا يف و

 املستهلك. طرف من الشرائي القرار اختاذ كيفية إىل سنتطرقاملؤثرة عليه ويف األخري 

 

 

 

 



 

 

 املبحث األول:ماهية سلوك املستهلك.

 املطلب األول: تعاريف حول سلوك املستهلك.

ظهر مفهوم سلوك املستهلك بعد احلرب العاملية الثانية, حيث جلأ الباحثون إىل اإلطراء النظري حملاولة فهم األفعال 

الناجتة عن املستهلك خالل خمتلف مراحل الشراء, وكذا يف التعرف على العوامل املؤثرة عليه ودرجتها, واليت تدفع 

وحصر النظريات لتصميم منوذج علمي خاص يقوم مبعاجلة كل إىل سلوك ما. حيث قاموا بربط خمتلف اجلوانب, 

 1املشاكل التسويقية.

 نشأة وتطور سلوك املستهلك. أوال:

يعترب علماء االقتصاد هم أول من ناقش نظرية االستهالك منذ زمن بعيد يرجع إىل الكالسيك , واعتربوا دراسة 

ل نظريات االقتصاد اجلزئي,إال أن هذا االهتمام مل سلوك املستهلك أحد العناصر األساسية لفهم السوق من خال

يكن متعلقا أساسا بسلوك املستهلك ودوافعه بقدر ما كان متعلقا بالفعل االستهالكي يف حد ذاته, وليس على 

 2مستوى الفرد إمنا على املستوى الكلي )دراسة العرض والطلب وتوازن السوق(.

لكن أمام إحلاح رجال التسويق على فهم ودراسة كل املفاهيم املتعلقة بسلوك املستهلك من أجل تصميم منوذج 

علمي خاص مبعاجلة املشاكل التسويقية كل على حدا, شهدت ستينات القرن املاضي بداية لعهد آخر يف دراسة 

'' للمؤلف عمليات القرار االستهالكيسلوك املستهلك وظهر الكتاب األول يف سلوك املستهلك حتت عنوان '' 

(NICOSIA)  كما تزايد االهتمام هبذا اجملال بعد هذا الكتاب وهذا ما تفسره    1966.3وكان ذلك سنة

   '' John HOWARD'' ,و'' جون هوارد George KATONAكتابات وحبوث كل من '' جورج كاثونا

                                                           

 .13,ص2010ديوان املطبوعات اجلامعية, الطبعة الثانية,  اجلزائر,   1جسلوك املستهلك :عوامل التأثري النفسية,عنايب بن عيسى,  1 
2 MARC FILSER ,le comportement de consommateur , édition dalloz ,paris,2004 , p14 . 

 .13, ص2003, ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر, 2ج سلوك املستهلك: عوامل التأثري النفسية,عنايب بن عيسى,  3 



 

 

, حبيث كان هلم الفضل يف  ''SHETH,وكذلك '' شيت ''ENGEL & KOLLAT'' أجنل وكوالت  و 

 .1حتديد مالمح هذا العلم وذلك بعرضهم لنماذج علمية لتفسري سلوك املستهلك

 ثانيا: ضبط بعض املصطلحات.

 قبل التطرق إىل مفهوم سلوك املستهلك البد من اإلشارة إىل كل من مفهومي ''السلوك '' و ''املستهلك''.

 السلوك:  -1

ليتمكن من  لعلم النفس, وهو يعين نشاط اإلنسان يف تفاعله مع البيئة احمليطة بهالسلوك هو املوضوع األساسي 

التكيف معها, والسلوك يتضمن ما هو ظاهر وميكن مالحظته, وايضا ما هو كامن داخل الفرد وال ميكن 

 مالحظته مثل: التفكري, التخيل, التذكر.

غري املباشرة اليت يأتيها ويقوم هبا األفراد من أجل التكيف ويعرف السلوك بأنه ' مجيع األفعال والتصرفات املباشرة و 

 2مع متطلبات البيئة واحلياة احمليطة هبم'

وعلى صعيد آخر فريى الصميدعي ان مفهوم السلوك يثري جدال وخالفا عميقا بني الباحثني والكتاب وتتمثل 

أم أنه أيضا يشمل األنشطة اجلسمية نقاط اخلالف واجلدل حول ما إذا كان السلوك هو نشاط خارجي لإلنسان, 

 واألنشطة العقلية والذهنية لإلنسان.

ويعرف السلوك بوجه عام أنه االستجابة احلركية والفردية , أي أنه االستجابة الصادرة عن عضالت الكائن احلي, 
احلي نتيجة عن الكائن  أو عن الغدد املوجودة يف جسمه, ومن الباحثني من يعرف السلوك بأنه أي نشاط يصدر

لعالقته بظروف معينة ويتمثل هذا يف حماوالته املتكررة للتعديل أو التغيري من الظروف حىت تتناسب مع  مقتضيات 
 3حياته, وحىت يتحقق له البقاء.

                                                           

 .30, ص2000اإلدارة العامة للطباعة والنشر, اململكة العربية السعودية,  سلوك املستهلك,أمحد علي سليمان,  1 
 .24, ص1997, دار الثقافة للنشر والتوزيع,األردن, سلوك المستهلكمحمد صالح المؤذن,  2 
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ومن خالل ما سبق ميكن القول أن السلوك اإلنساين ميثل كل استجابة لفظية أو حركية للمؤثرات الداخلية 

 1واجهها الفرد واليت يسعى من خالله إىل حتقيق توازنه البيئي.واخلارجية اليت ي

 املستهلك: -2

يعترب املستهلك نقطة البداية والنهاية ملختلف األنشطة االنتاجية والتسويقية واألنشطة األخرى يف املنظمات, مما   

 أدى جلعل املختصني ينطلقون يف حماوالت لفهمه وحتديد دوافعه, واحتياجاته, واجتاهاته...اخل.

و مقدم اخلدمة والذي تستقر عنده السلعة أو إذ يعرف املستهلك بأنه: ' اهلدف الذي يسعى إليه منتج السلعة أ  

, ومن هذا نستنتج أن املستهلك هو منطلق وغاية 2يتلقى اخلدمة, أي هو حمطة أنظار من يعمل يف جمال التسويق'

 النشاط التسويقي يف املؤسسات, وهو أهم شخص يف أي ميدان عمل.

فريى أن املستهلك هو الشخص الذي يشرتي ويستهلك منتج أو العديد من  Claude DEMEUREأما 

 3املنتجات )أو اخلدمات( من قبل املنتجني أو املوزعني.

ويعرف أيضا على أنه: '' الشخص الذي يشرتي أو لديه القدرة على شراء السلع واخلدمات املعروضة للبيع هبدف 

, ويفهم من هذا التعريف أن كل شخص يعترب مستهلكا حبيث 4ة.''إشباع احلاجات والرغبات الشخصية أو العائلي

يتمثل الدافع األساسي له يف هذا هو إشباع حاجاته ورغباته حسب إمكانياته وقدراته الشرائية من جهة, وحسب 

 ما هو معروض من جهة أخرى.

 وميكن التمييز بني نوعني من املستهلكني ومها :

                                                           

 .17نفس املرجع السابق, ص 1 
 .15,ص2006الدار اجلامعية للنشر والتوزيع, مصر,  قراءة يف سلوك املستهلك,أمين علي عمر,  2 

3  Cleude DEMEUR,Marketing :Aide Mémoire,Edition  Dalloz, 5e édition,2005 ,p28. 

 .16, ص2003, ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر, عوامل التأثري البيئيةسلوك املستهلك:بن عيسى عنايب,  4 



 

 

وهو ذلك الفرد الذي يقوم بالبحث عن سلعة أو خدمة  ستهلك النهائي:املستهلك الفرد أو ما يسمى بامل -أ

 لشرائها و الستخدامها اخلاص او العائلي.

فهو كل شخص اعتباري يقوم بشراء السلع واخلدمات الستخدامها إما يف انتاج  املستهلك الصناعي:  -ب

 1ئفها.السلع وتقدمي اخلدمات, أو يف تيسري وتسهيل قيام املنشآت بأعماهلا ووظا

 سلوك املستهلك: -3

تعترب دراسة سلوك املستهلك علما جديدا نسبيا للبحث, ومل يكن له جذور أو أصول تارخيية مبا أنه نشأ يف 

الواليات املتحدة األمريكية خالل السنوات اليت تبعت احلرب العاملية الثانية, لذلك أصبح على الباحثني االعتماد 

يف فهم التصرفات واألفعال اليت تصدر عن املستهلك يف كل مرحلة من  على اإلطار النظري كمرجع يساعدهم

مراحل اختاذ قرار الشراء واالستهالك وكذلك التعرف على العوامل النفسية والبيئية املؤثرة على سلوك املستهلك , 

 2حىت تدفعه إىل اختاذ تصرف معني.

 : وقد قدمت لسلوك املستهلك العديد من التعاريف نذكر من بينها

تعرفه امليناوي عائشة مصطفى على أنه: ' جمموعة من التصرفات اليت تتضمن الشراء واستخدام السلع واخلدمات,  -

 3وتشمل أيضا القرارات اليت تسبق وحتدد هذه التصرفات'' 

احلصول ويعرف أيضا بأنه: '' مجيع األفعال والتصرفات املباشرة والغري مباشرة, اليت يقوم هبا املستهلكون يف سبيل  -

 4على سلعة أو خدمة يف مكان معني, ويف وقت حمدد.''
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سلوك املستهلك هو: '' األفعال والتصرفات املباشرة لألفراد من أجل احلصول على املنتج أو  ENGELحسب  -

 1اخلدمة, ويتضمن إجراءات اختاذ قرار الشراء''

لية التقييم واملفاضلة, واحلصول على السلع ويعرف كذلك بانه '' جمموعة األنشطة الذهنية والعضلية املرتبطة بعم -

 2واخلدمات واألفكار وكيفية استخدامها''

من خالل التعاريف السابقة جند أن سلوك املستهلك مرتبط بالكيفية اليت يقوم هبا الفرد باختاذ قراراته املتعلقة 

 بتوزيع وإنفاق موارده املتاحة لديه )مال,وقت( للحصول على سلعة أو خدمة.

ك من الباحثني من يتبىن اعتبار سلوك املستهلك كنظام تتفاعل فيه جمموعة من األنظمة الفرعية تتمثل بشكل هنا

أساسي يف: الدوافع, اإلدراك, الشخصية, التعلم واالجتاهات إضافة إىل تفاعلها مع البيئة احمليطة بالشكل الذي 

 التايل يوضح سلوك املستهلك كنظام:والشكل  3يقود إىل تكوين الصورة , املوقف, القرار....اخل.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .116دار املناهج للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل, عمان ص إدارة التسويق, د رشاد يوسف,حممود جاسم الصميدعي,حمم 1 
 .261, ص 2001, مطابع اإلشعاع الفنية، الطبعة األوىل,, اإلسكندرية, التسويق: وجهة نظر معاصرةعبد السالم أبو قحف,  2 
 .127,ص2001ناهج للنشر والتوزيع, عمان,, دار املسلوك املستهلكحممود جاسم الصميدعي,ردينة يوسف عثمان,  3 



 

 

 (: سلوك املستهلك كنظام.I -1الشكل رقم)                         

 

 

 

 

 

 

 

املناهج للنشر والتوزيع, , دار سلوك املستهلكاملصدر: حممود جاسم الصميدعي,ردينة يوسف عثمان, 

 128ص2001عمان,

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

وهي تتمثل يف املثريات اخلارجية والداخلية اليت يستقبلها اإلنسان يف شكل معلومات عن طريق املدخالت:  -

 احلواس أي من خالل عملية الشعور.

شغيل املركزي للمعلومات من استقبال املعلومات وختزينها يف الذاكرة مث إخضاع وتتكون عملية التالعمليات:  -

املدخالت لعمليات متعددة من التفكري واإلدراك, مث اختاذ القرار يف كيفية إهناء التقلصات أو التوترات أو 

 االستمرار يف الرتدد وذلك حسب طبيعة التصرف أو االستجابة الناجتة.

 السلوك  

ظامالمدخالت: عوامل البيئة الخارجية للن  المخرجات األنظمة الفرعية  

 الصورة -اإلدراك                              -عوامل اقتصادية                                 -

 االعتقاد -الدوافع                               -سياسية                                  عوامل -

 الموقف -الشخصية                            -عوامل اجتماعية                                -

 القرار -           التعلم                      -عوامل دينية                                     -

 االتجاهات -عوامل تقنية                                    -

رد الفعل       ما بعد السلوك   



 

 

قبال املعلومات وختزينها ومتحيصها واختيار األسلوب املناسب لتناوهلا يف ظل القيم فبعد استاملخرجات :  -

 واملبادىء و األحكام ومعايري وأعراف وتقاليد اإلنسان يف اختاذ قرارات حمددة توضح طبيعة تصرفاته واستجاباته.

يث يتم التعبري عن استجابة الفرد أو املعلومات املرتدة, أو ما يسمى أيضا بالرقابة العكسية, حالتغذية العكسية:  -

للمدخالت واليت تتجسد فيها املخرجات )االستجابات( يف شكل أمناط سلوكية حيث تتيح الرقابة العكسية 

 تصحيح العمليات والتصرفات السلوكية للفرد.

 املطلب الثاين: أنواع سلوك املستهلك وعالقته بالعلوم األخرى.

 أنواع سلوك املستهلك:أوال: 

 :أن يصنف سلوك املستهلك وفقا ملا يلي  ميكن

 وفق هذا املعيار هناك نوعان من السلوك: 1حسب شكل السلوك: -1

 وهو كل التصرفات واألفعال الظاهرة واملرئية واليت ميكن مالحظتها من اخلارج مثل: الشراء.سلوك ظاهر:  -أ

مباشر, بل يستدل عليه وهو سلوك مسترت, الذي ال ميكن مشاهدته أو مالحظته بشكل سلوك باطن:   -ب

من خالل مالحظة األوجه املختلفة لسلوك وتصرفات املستهلك الظاهر كالتأمل, اإلدراك, التصور, 

 التخيل....اخل.

 وفق هذا املعيار هناك نوعان من السلوك: 2حسب حداثة السلوك: -2

 وهو السلوك الذي يقوم به املستهلك ألول مرة يف حياته.سلوك جديد:  -أ

هو السلوك الذي يقوم به املستهلك بصورة متكررة نتيجة ملا سبقه من تصرفات وأفعال و سلوك مكرر:   -ب

 متشاهبة من قبل.
                                                           

 .25, مرجع سبق ذكره, ص سلوك املستهلكحممد صاحل املؤذن,  1 
 .26نفس املرجع السابق,ص  2 



 

 

 تنقسم تصرفات املستهلكني حسب طبيعتها إىل : 1حسب طبيعة السلوك: -3

 هو السلوك الذي غالبا ما يصاحب اإلنسان منذ ميالده من دون حاجة إىل التعلم. السلوك الفطري: -أ

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

 وينقسم إىل: 2حسب العدد: -4

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

هو السلوك الذي خيص جمموعة من األفراد وليس فردا واحدا فهو ميثل عالقة الفرد السلوك اجلماعي:  -ب

 راد اجلماعة اليت ينتمي هلا.بغريه من األفراد كأف

 عالقة سلوك املستهلك بالعلوم األخرى.ثانيا : 

إن العلوم السلوكية مثل علم النفس, وعلم النفس االجتماعي وعلم دراسة اإلنسان تقدم اخللفية الالزمة لتفسري 

نوضح عالقة وفيما يلي  3سلوك املستهلك إىل جانب أن لعلم االقتصاد آثار واضحة على سلوك املستهلك.

 سلوك املستهلك بالعلوم األخرى.

أن أول من  أعطى مسامهة يف تفسري سلوك املستهلك هم االقتصاديون  سلوك املستهلك و علم اإلقتصاد: -أ

وذلك بعد أن ضبطوا النظرية اجلزئية للمستهلك اليت تعتمد على بعض الفرضيات وهي: أن املستهلك يتصرف 

أنه ميلك املعلومات الكافية عن السلع واخلدمات املوجودة واألسعار املعروضة, بعقل أي عقالنية املستهلك, كما 

. إذ يهتم علم 4وينفق هذا املستهلك دخله على السلع واخلدمات اليت حتقق له أقصى منفعة وإشباع ممكن

تاج اإلقتصاد مبسائل العرض والطلب, والدخل, ونظرية املستهلك أي بصفة عامة يهتم مبعاجلة مشاكل اإلن

                                                           
 , 235مرجع سبق ذكره,ص ص  مبادىء التسويق,حممد صاحل املؤذن.  1
 .236نفس املرجع السابق, ص    2 
 .243مرجع سبق ذكره, ص أساسيات التسويق ,عبد السالم أبو قحف,  3 
 .16, مرجع سبق ذكره,ص سلوك املستهلك :عوامل التأثري البيئةعنايب بن عيسى,  4 



 

 

واالستهالك والتوزيع والتبادل, والدخل, واالدخار, واالستثمار وبالتايل استخدام مفاهيم العرض والطلب وتأثريها 

 . 1على األسعار يكون لالقتصاد مسامهة يف إثراء حقل سلوك املستهلك

 نوضحها من خالل اجلدول التايل:عالقة سلوك املستهلك بالعلوم األخرى:   -ب

 (: عالقة سلوك املستهلك ببعض العلوم.I -1اجلدول رقم )

دار حامد للنشر والتوزيع,الطبعة االوىل, سلوك املستهلك: مدخل اإلعالن,املصدر: كاسر نصر املنصور,

 .17,ص2006

 املطلب الثالث: أسباب وأمهية دراسة سلوك املستهلك .

 سلوك املستهلك:أسباب دراسة أوال: 

 : 2أسباب االهتمام بدراسة سلوك املستهلك يف   JENKINSيوضح جانكيز 

                                                           

 .16حممد ابراهيم عبيدات, مرجع سابق ,ص  1 
 .20أمين علي عمر, مرجع سابق , ص 2 

 فروع العلوم ملستهلكالعالقة مع سلوك ا
تستخدم نتائج هذا العلم لتطوير مفاهيم تفسري وفهم األمناط السلوكية االستهالكية لألفراد وبالنسبة لقرارات الشراء املتعلقة 

 بالسلع واخلدمات املطروحة يف األسواق فنأخذ من هذا العمل الدوافع واحلوافز واإلدراك والتعلم واملوقف.
 

 علم النفس
 

إسقاط نتائج هذه الدراسات على حقل سلوك املستهلك, حيث تؤخذ األسرة كوحدة اجتماعية استهالكية أو تأثري  يتم
 أفرادها على سلوك بعضهم وتأثري اجملتمع على سلوك األفراد. 

 
 علم اإلجتماع

أثر األسرة واألصدقاء واجلماعات على سلوك  تساعد هذه الدراسات على التنبؤ بسلوك األفراد االستهالكي, وحتديد
 املستهلك.

 
 علم النفس اإلجتماعي

تشكل القيم والعادات األساسية لتكوين النمط االستهالكي لدى األفراد كما أن الثقافات الفرعية اليت تشكل حمور دراسة 
 ملستهلك.هذا العلم, واليت تتفاعل مع الثقافات األصلية تؤثر تأثريا مباشرا على سلوك ا

 
 األنرتبولوجيا الثقافية



 

 

حيث تتكون العملية االقتصادية من منتج يبدأ باستثمار أمواله هبدف الربح, طبيعة العملية االقتصادية:  -1

املنتج إال ببيع  ومستهلك يهدف للحصول على السلع واخلدمات اليت ينتجها هذا املنتج , ولن يتحقق هدف هذا

سلعته هلذا املستهلك, وبالتايل البد إذن من التعرف على ما حيتاجه هذا املستهلك وباستمرار لتلبية حاجاته 

 وحتقيق أهداف املنتج )الربح(.

حيث يعتمد املفهوم التسويقي اساسا على حتديد رغبات املستهلكني وإشباعها انتشار وتقبل املفهوم التسويقي:  -2

هو يبدأ بتحديد االحتياجات احلالية واملرتقبة للمستهلكني وحتديد الربامج التسويقية واملنتجات الالزمة وبالتايل ف

 إلشباع هذه احلاجات, فالتسويق يبدأ باملستهلك وينتهي إليه.

 :1أما عائشة مصطفى امليناوي فرتى أن من بني األسباب مايلي

املنتجني إىل تقدمي جمموعات سلعية معدلة أو حمسنة , والقليل دفع التقدم التكنولوجي بقصر دورة حياة السلعة:  -1

منها ما هو جديد, أو يطرح ألول مرة يف السوق وجناح هذه السلع يتوقف على مدى دقة الدراسات وحتديدها 

حلاجات وأذواق املستهلكني وإمكانياهتم  الشرائية وميكن أن يؤدي القصر الكبري يف دراسات سلوك املستهلك إىل 

 شل هذه املنتجات.ف

إن االهتمام املتزايد بقضايا البيئة وتلوثها والذي ظهر نتيجة لآلثار السلبية إلنتاج بعض االهتمامات البيئية:  -2

السلع وتوزيعها كاملواد الكيماوية ،أصبح يهدد حياة اإلنسان ويشكل خطرا على بيئته مما أدى إىل االهتمام بإجراء 

 عرفة اهتماماته احلالية واملستقبلية.دراسات وأحباث حول املستهلك مل

حتمل اخلدمة بعض اخلصائص مثل : عدم امللموسية, ال ميكن إنتاجها وختزينها منو جمال تسويق اخلدمات:  -3

مقدما....اخل, هذه اخلصائص تقتضي توفري معلومات دقيقة على املدركات احلسية للمستهلكني املستهدفني, 

                                                           

 .18عائشة مصطفى امليناوي, مرجع سابق , ص  1 



 

 

لقيام بدراسة إمكانيات الشراء لدى املستهلكني من أجل تصميم وتنفيذ واجتاهاهتم وأذواقهم.... وذلك ل

 اسرتاتيجيات تسويقية مناسبة لتلك املؤسسات .

 أمهية دراسة سلوك املستهلك .ثانيا: 

 أمهية دراسة سلوك املستهلك على املستوى اجلزئي: -1

  : 1بالنسبة للفرد -أ

التبصر يف فهم عملية شرائه واستهالكه للسلع واخلدمات وباخلصوص يف معرفة ماذا  تساعد املستهلك على -

 يشرتي؟, وملاذا حيصل عليه؟.

التعرف على كافة املعلومات والبيانات اليت تساعد املستهلكني على فهم واختيار املنتج األمثل وفق اإلمكانيات  -

 املادية واملوارد املالية املتاحة.

املؤثرات اليت تؤثر على سلوكه الشرائي واالستهالكي واليت جتعله يشرتي أو يستهلك سلعة أو إدراك العوامل او  -

 عالمة أو خدمة معينة.

 : 2بالنسبة للمؤسة  -ب

تساعد نتائج دراسات سلوك املستهلك يف ختطيط ما جيب إنتاجه )كما ونوعا(, هبدف إرضاء حاجات ورغبات  -

 املستهلكني وفق إمكانياهتم وأذواقهم.

 ديد عناصر املزيج التسويقي السلعي أو اخلدمي األكثر مالئمة.حت -

                                                           

 .21مرجع سبق ذكره,ص تاثري النفسية,سلوك املستهلك: عوامل العنايب بن عيسى,  1 
 .18حممد ابراهيم عبيدات, مرجع سبق ذكره, ص 2 



 

 

تفيد كافة اطراف العملية اإلنتاجية والتسويقية يف حتديد أولويات االستثمار املرحبة للمنتجني واملسوقني من جهة  -

مة الستمرارية العمل وأولويات اإلنفاق وتوزيع املوارد املالية املتاحة لدى هذه املشروعات مبا يضمن هلا األرباح الالز 

 والتوسعات املطلوبة يف ظل املتغريات البيئية املختلفة.

 والشكل التايل يوضح ما سبق

 (: أمهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة للمؤسساتI -2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 .65كاسر نصر املنصور,مرجع سبق ذكره , ص  املصدر:

 

 بالنسبة لرجل التسويق: -ج

 المستهلك

 دراسة سلوك المستهلك 

 تفسير السلوك التنبؤ بالمستهلك

 برامج التسويق

أهداف المؤسسات 

 التسويقية



 

 

تزود دراسات سلوك املستهلك رجل التسويق بالعديد من األبعاد والتوجهات املساعدة على بناء االسرتاتيجيات 

 : 1تتمثل فيما يليالتسويقية املناسبة, واليت 

حتديد أجزاء السوق الكلية وذلك باستخدام أسلوب وأساليب جتزئة السوق املعروفة, هبدف حتديد خصائص  -

 ومواصفات املستهلكني يف كل سوق فرعية.

على أذواق املستهلكني يف كل سوق فرعية, ومن مث حتديد امليزة أو املزايا التنافسية الواجب إتباعها يف  التعرف -

 العالمة من السلعة أو اخلدمة انطالقا من أذواق املستهلكني.

تقوم إدارة التسويق بتحديد نطاق عملها والذي يكون موجها حسب أذواق املستهلكني يف كل أو بعض األسواق  -

 مت تقسيمها, واختيار ما ميكن خدمته بفاعلية وحسب املفهوم احلديث للتسويق, أي إنتاج ما ميكن تسويقه.اليت 

التقييم املوقفي للخصائص الدميغرافية والنفسية للمستهلكني املستهدفني من جهة, ونتائج أنشطة وموارد  -

ضعف, ومن مث الفرص املتاحة املؤسسات السلعية واخلدمية من جهة أخرى, وذلك لتقدير نقاط القوة وال

والتحديات االسرتاتيجية اليت تواجهها املؤسسات يف تعاملها مع خمتلف عوامل البيئة التسويقية, مما يساعد على 

 وضع األهداف ممكنة التنفيذ وصياغة سياسات واسرتاتيجيات تسويقية فعالة.

 أمهية دراسة سلوك املستهلك على املستوى الكلي:  -2

املستهلك متكن من التخطيط  للتنمية االقتصادية من منظور حتديد أولويات اليت متثل حاجة  إن دراسة سلوك

اجتماعية ملحة, كما أن الدراسة الدقيقة لسلوك املستهلك تساعد على اختاذ التدابري  الالزمة لتوفري املوارد املالية 

اليت يوجه جزء من أرباحها إىل الضرورية لتمويل خطط التنمية االقتصادية من خالل مؤسسات اخلاصة و 

                                                           

 .66كاسر نصر منصور, مرجع سابق ، ص  1 



 

 

استثمارات اخرى وأيضا إذا متت هذه الدراسة بدقة على مستوى القطاعات االقتصادية فهذا ميكن من زيادة قدرة 

 .1االستخدام األمثل لكافة مواردها

 

 املبحث الثاين: العوامل املؤثرة واحملددة لسلوك املستهلك ومناذج تفسريه.

ستهلك باهتمام كبري جدا من طرف املختصني التسويقيني, وقد أصبحت يف الوقت لقد حظيت دراسة سلوك امل

احلاضر حتتل املكانة األوىل بالنسبة لعدة منظمات خاصة أو عامة, مما زاد الرتكيز أكثر فأكثر على دراسة خمتلف 

 املؤثرات اليت هلا الدور الفعال يف التأثري عليه.

 املطلب األول: العوامل الذاتية .

 كن إجياز العوامل الذاتية  يف العناصر التالية: احلاجات, الدوافع, اإلدراك, التعلم, والشخصية.مي 

 2تعرف على اهنا:'' حتمية طبيعة نابعة من احلياة االجتماعية للفرد''.احلاجات:  -1

عه وحتقيق يتضح أن االحتياج يتولد نتيجة احلرمان الذي يولد عدم االستقرار لدى األفراد والسعي حنو إشبا 

التوازن املطلوب, وميكن القول بان احلاجة هي الشعور بالنقص لشيء ما حيدث نتيجة عوامل اجتماعية تعمل 

 على خلقها لدى الفرد.

األمريكي احلاجات يف نظرية احلوافز اليت ميكن تطبيقها على كل فرد,  MASLOWوقد قدم أبراهام ماسلو 

 إذ يوضح سلم احلاجات اإلنسانية يف شكل هرم وهو موضح كما يلي:

                                                           

 .110,ص2004,عمان, 1,دار وائل للنشر, طاسرتاتيجية التسويق :املفاهيم,األسس,الوظائفنزار عبد اجمليد,أمحد فهمي الربنزجي,  1 
2 Denis LINDON, FRéDRéC  Jallat, le marketing :étude moyen d’action stratégique, 
édition Dunod ,5è édition, Paris,2005, p49 .  



 

 

 (: هرم احلاجات ألبراهام ماسلوI -3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

اجلامعية ,الدار الرتويج والعالقات العامة:مدخل االتصاالت التسويقيةاملصدر: شريف أمحد العاصي,

 .120,ص2006,مصر, 1للنشر,ط

وقد اهتم ماسلو بتسلسل احلاجات حسب أمهيتها من األسفل إىل األعلى, ويف رأيه أن األفراد يسعون إىل إشباع 

 احلاجات يف املستويات الدنيا قبل إشباعها يف املستويات العليا.

 الدوافع:  -2

شخص يف حالة حركة مستمرة إىل غاية تناقص يعرف الدافع على أنه حالة توتر جتعل ال  Serraf.Gحسب 

 1التوتر عنده.

ويعرف على أنه: '' القوة احملركة الكامنة يف األفراد اليت تدفعهم للسلوك باجتاه معني, وتتولد هذه القوة الدافعة 

حاالت نتيجة تالقي أو انسجام املنبهات اليت يتعرض هلا األفراد مع احلاجات الكامنة لديهم, واليت تؤدي إىل 

 1التوتر.''
                                                           
1 Lendrevie LINDON,markator, édition Dalloz, 7 éme  édition, Paris,2003,p143. 
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  :  2وهناك أنواع عديدة من الدوافع, وميكن تقسيمها إىل قسمني نعرضها فيما يلي

  :مها الدوافع من نوعني القسم هذا يضم :األول القسم

 .عقلي الشراء يعترب مسبق وختطيط دراسة بعد الشراء قرار اختاذ إذا ما حالة يف تظهر و :عقلية دوافع -

 .عاطفي دافع أنه فنقول مسبق ختطيط أو دراسة بدون الشراء قرار اختذ إذا ما حالة يف تظهر و :عاطفية دوافع -

 هي: الدوافع من أنواع ثالثة القسم هذا يضم :الثاين القسم

 .األخرى السلع دون معينة سلعة شراء حنو املستهلك تدفع اليت العوامل هي :أولية دوافع -

  .أخر دون معني جتاري اسم أو عالمة تفضيل حنو املستهلك تدفع اليت العوامل هي :انتقائية دوافع -

 .األخرى املتاجر دون معني متجر مع التعامل حنو املستهلك تدفع اليت العوامل هي :التعامل دوافع -

 والشكل املوايل ميثل عملية سري الدوافع:

 (: العالقة بني الدوافع والسلوكI -4الشكل رقم)

  

 

 .27صمرجع سبق ذكره,املصدر: حممد صاحل املؤذن, 

ينتج سلوك املستهلك عن الدوافع ) القوى الداخلية احملركة( وختتلف شدة أو قوة العوامل املؤثرة باختالف احلاجة 

واهلدف احملقق. وقد يكون السبب أو الدافع ظاهرا ومعروفا أو قد يكون غريذلك, فإذا حتقق اهلدف وأشبعت 

 , أما إن مل حتقق ذلك فإنه يكون لديه توتر.احلاجة كانت هناك حالة توازن للمستهلك
                                                                                                                                                                                     

 .76,ص 2001دار وائل للطباعة والنشر, الطبعة الثانية ،عمان, , سلوك املستهلك: مدخل اسرتاتيجي,عبيدات حممد إبراهيم,  1 
 .24,ص2004مركز اخلربات املهنية لإلدارة,مصر, حبوث التسويق ودراسة سلوك املستهلك,عبد الرمحان توفيق,  2 
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يعرف اإلدراك بأنه '' العملية اليت يقوم هبا الفرد باختيار وتنظيم وتفسري مدخالته من املعلومات لتحديد اإلدراك:  -3

 . 1الصورة الشاملة ملعامله احمليطة به''

 .2اإلدراك كوظيفة اليت من خالهلا يقدم الذهن األشياء ROBERTكما يعرف 

وميثل اإلدراك جمموع اإلجراءات اليت يقوم الفرد من خالهلا باالختيار والتنظيم, والتفسري ملا يتعرض له من 

 , وهذا كما هو ممثل يف الشكل املوايل:3معلومات لكي يقوم بتكوين صورة واضحة عن حميطه

 (: ميثل عملية اإلدراكI -5الشكل رقم )

 

 

 

 

 .137مرجع سابق, ص ,2001وسف ردينة عثمان,يحممود جاسم الصميدعي, املصدر: 

اجلهاز العصيب املركزي لإلنسان دورا رئيسيا يف عملية حتويل املعلومات من احلواس إىل املخ لكي ميكن  يلعب

 إدراكها.
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ويتأثر إدراك الفرد مبجموعة من العوامل املوضوعية وأخرى ذاتية, األوىل تتعلق خبصائص الشيء املدرك نفسه, 

ة أثناء اإلدراك, كذكائه وذاكرته وميوله واهتماماته وحالته والثانية تتعلق بالشخص املدرك وحالته النفسية والعقلي

املزاجية وتوقعاته, هلذا نالحظ أن هناك اختالف يف إدراك األفراد رغم تعرضهم لنفس املنبه أو لديهم نفس احلاجة 

 أو الدافع.

يكون هذا السلوك يعرف التعلم بأنه '' سلوك الفرد الناتج عن حمصلة خرباته وجتاربه اليت عاشها, و التعلم:  -4

    .1مكتسبا.''

إذن التعلم هو كافة اإلجراءات والعمليات املستمرة واملنتظمة واملقصودة وغري املقصودة, إلعطاء وإكساب األفراد 

املعرفة واملعلومات اليت حيتاجوهنا  عند شراء املنتجات إضافة لتعديل أفكارهم ومعتقداهتم ومواقفهم وأمناطهم 

 . 2السلوكية

 : 3املبادىء األساسية حلدوث التعلم هيومن 

تلعب الدوافع دور املنبه, وجيب أن يتوفر الدافع لدى املتعلم حىت يستطيع أن يتعلم ومن مهام رجل الدوافع:    -أ

 التسويق حتديد الدافع األساسي لسلوك الفرد اجتاه منتجات معينة .

وتكون لديه خاصية املعرفة, واإلحياءات فالبد من وجود معلومات لدى الفرد حىت يتعلم اإلحياءات:  -ب

 توجه الدافع من خالل قدراهتا على التناسب مع توقعاته.
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وهي رد فعل نتيجة الدافع أو املنبه الذي يتعرض له الفرد, واليت من املمكن أن تكون االستجابة:  -ت

هلك إجيابية ملنبهه املتمثل يف استجابة إجيابية )القبول( أو سلبية )الرفض(, ويأمل املسوق أن تكون استجابة املست

 عالمته, منتجاته, أسعاره, ورسائله الرتوجيية.

 أي تثبيت املعلومات اليت تعلمها الفرد يف ذهنه.التعزيز:  -ث

 

هي عامل من األحاسيس واملشاعر مركب من مفاهيم وقيم تراكمية عرب مراحل التطور, والشخصية الشخصية:  -5

عبارة عن صفات ثابتة نسبيا كما تعكس إختالفات فردية وذات بعد  تعطي هوية الفرد. ومن خصائصها أهنا

 .1إجتماعي

 :2وعموما فإننا منيز بني ستة أنواع من املستهلكني وفقا لعامل الشخصية وهم

 املستهلك العاطفي, املستهلك الرشيد, الودود, االنفعايل, اهلادىء, وأخريا املستهلك اخلجول.

 يطة .املطلب الثاين : العوامل احمل

إن دراسة وحتليل سلوك املستهلك النهائي يتطلب منا فهم العوامل الذاتية واحمليطية على حد سواء, ملا هلما من 

تأثري فعال على تكوين أفكاره وتوجيه سلوكه والتأثري عليه. وفيما يلي أهم العوامل احمليطية املؤثرة على سلوك 

 املستهلك:

 الثقافة:  -1
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موعة من القيم واألفكار والفلسفات واإلجتاهات والرموز الرتاكمية, واملتطورة مع األمة تعرف الثقافة على أهنا جم

 .1واليت حتدد أمناط سلوك أفرادها

فالثقافة هي كل األفكار اليت حتيط بالفرد, كالعادات والتقاليد واألعراف, طريقة احلياة وغريها, وهي من صنع 

وطبيعة البيئة واليت متثل نظام مفتوح يؤثر ويتأثر هبا الفرد أصبحت  اإلنسان ونظرا لطبيعة اإلنسان االجتماعية

 . 2الثقافة تشكل عامال مؤثرا على السلوك االستهالكي

 : 3وتتكون الثقافة من عنصرين مها -

ويتعلق باألشياء امللموسة احمليطة بالفرد, واليت ميكن مشاهدهتا ملسها واستخدامها يف العنصر املادي اخلارجي:  -أ

 ة اليومية.احليا

 ويتعلق باألفكار ووجهات النظر اليت يشرتك فيها معظم أفراد اجملتمع. العنصر الداخلي الذهين:  -ب

 الطبقات االجتماعية:  -2

الطبقات االجتماعية بأهنا:'' التجانس النسيب ألجزاء اجملتمع واملرتبة بشكل هرمي, ويشرتك أعضائها يف  تعرف

 4القيم واالهتمامات وهلا سلوك متشابه.''

وتعرف أيضا على أهنا:'' تلك اجملموعة املتجانسة نسبيا يف املعتقدات وأمناط املعيشة واالهتمامات ولديها أمناط 

 5''سلوكية متقاربة.

                                                           

 .180كاسر نصر املنصور, مرجع سابق, ص  1 
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إن الطبقة االجتماعية ذات تأثري على عدد من مظاهر السلوك كنوعية املالبس اليت يرتديها الفرد وتأثيت منزله, 

 1وكيفية قضاء أوقات الفراغ وماذا يتسوق؟ وأين؟...اخل.

 اجلماعات املرجعية:  -3

املستهلك وتتمثل  سلوك على كبري تأثري ذات مرجعية مجاعة متثل أن ميكن اليت اجملموعات من خمتلفة أنواع هناك 

 : 2يف

 األسرة:

 تفرض كوهنا األسرة أمهية وتكمن.لوائها حتت املنضمني األفراد أمناط على تأثريا األساسية اجلماعات أكثر وتعترب  

 متشاهبة نسبيا سلوكية مواقف تكوين إىل يؤدي قد الذي األمر البعض، بعضهم مع االتصال تكرارية أفرادها على

 .هلا احلياتية األمناط مع تتفق أفرادها لدى

 : األصدقاء -

 كل ما أن ذلك رمسية سلطات أي فعليا لديها وليس منظمة، غري تكون ما عادة ألهنا رمسية غري مجاعة عمليا وهم

 ومشاعر أصدقائهم مواقف على النسيب التأثري هدفها معنوية سلطة عن عبارة مرجعية كجماعة األصدقاء ميلكه

 .واخلدمات السلع من بالعديد واملرتبطة املعيشية األمور و القضايا خمتلف حنو

 الرمسية : االجتماعية اجلماعات -

 خمتلفة وتؤدي وظائف ختدم إهنا حيث تأثريا، أكثر الرمسية االجتماعية اجلماعات فإن األصدقاء مجاعات وبعكس

 صداقات تكوين مثل بعض األهداف لتحقيق رمسية اجتماعية مجاعة إىل ينضم عادة فالفرد ، هلا املنضمني لألفراد

 .بعضها قد يكتسبون واليت احلياتية باألمور ومعرفة شهرة أكثر أشخاص مقابلة أو جديدة
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 :العمل مجاعات -

 أسبوع، وبناء كل هلم املتاح الوقت نصف .وغريها وظائفهم يف أو العمل يف األفراد ميضيه الذي الوقت يتجاوز قد

 يف معظم البعض بعضهم مع التفاعل دائمة وظائف يف العاملني األفراد أمام كبرية فرصة هناك أن يبدو عليه

 .واملعيشية احلياتية األمور

 احلركات االستهالكية:  -4

ينصب جوهر احلركات االستهالكية حول خدمة املستهلك وذلك من خالل توعيته وتنبيهه للممارسات والظواهر 

 : 1سسات ومسؤولية احلركات االستهالكية تتمثل فيما يليالالأخالقية اليت تبيدها بعض املؤ 

  :وذلك بتقدمي املعلومات الكافية اليت حيتاجها املستهلك واملتعلقة بأمنه, وصحته, ومصاحله, إعالم املستهلك

وإبالغه بالتشريعات القانونية الصادرة لصاحله من خالل منشوراهتا, ودراساهتا املوضوعية اليت تنري املستهلك 

 وتوجهه حنو االختيار الصحيح.

  :من خالل املدارس واجلامعات وتوفري الوسائل التكوينية اليت من شأهنا تطوير احلس تكوين املستهلك وتوعيته

 النقدي لدى املستهلك.

  :وذلك مبعرفة كل القوانني والنصوص التشريعية اخلاصة حبماية املستهلك.محاية املستهلك 

  سلوك املستهلك.املطلب الثالث: مناذج تفسري

 األمر .خمتلفة زوايا من االستهالكي السلوك تفسري حاولت اليت النماذج من العديد هناك

 السلوك هذا بتحديد متغريات مسحت للدراسات مرجعي كإطار أصبحت علمية عديدة مناذج بظهور مسح الذي

   :1يلي ما النماذج هذه أهم بني من وجند االستهالكي،

                                                           

 .151, ص2006دار حامد للنشر والتوزيع, عمان,  التسويق: مفاهيم معاصرة,نظام موسى سويدان, شفيق ابراهيم حداد,  1 



 

 

  تعود جذوره إىل كتابات "آدم مسيث" يف كتابه " ثروة االمم " و"جريمي بينثامن " يف كتابه االقتصاديالنموذج :

, املنتج, السلعة" اللذان جاءا مببدأ عام حاوال فيه تفسري السلوك الفردي واجلماعي استنادا إىل املنفعة املستهلك"

ى دوما إىل تعظيم منفعة ذاتية وتقليل التضحية من الذاتية، مفاده أن الفرد سواء كان منتجا أو مستهلكا يسع

قبله، أي الشراء بأقل سعر والبيع بأفضله، وتسمى باملنفعة احلدية، ومل يناد " آدم مسيث " هبا بشكل مباشر, لكنه 

 ركز على املنفعة الكلية، وبوقت متزامن ظهر مفهوم املنفعة احلدية من قبل " ألفريد مارشال" و"وليام هريفونس"،

 حيث ظهر النموذج االقتصادي املعروف بنموذج "مارشال".

  :وأصله جتارب العامل " بافلوف " الذي كان يقوم بتجربته املشهورة، قرع اجلرس يف كل مرة يريد منوذج بافلوف

فيها إطعام الكلب مث يقدم له الطعام، فكان الكلب يقوم بسلسلة من احلركات، وكان كل مرة حيصل على نفس 

 حىت عندما اكتفى بقرع اجلرس دون تقدمي الطعام، وعرفت هذه التجربة باملثري واالستجابة. النتائج

ومن هذا املنطلق حاول علماء آخرين تطوير هذا األسلوب التعليمي لتطبيقه على السلوك اإلنساين، ويتكون من 

 أربعة عناصر رئيسية:

بالنواحي األساسية اليت حيتاجها اإلنسان مثل:  احلاجة أو الدافع:  تنقسم إىل قسمني: دافع أويل يتعلق -

اخل،ودافع مكتسب يتعلق بالنواحي البيئية حيث يتم اكتساهبا من البيئة، مثل: الرتاث، …األكل،الشرب،

 اخل.…األسرة،

اخلاصية أو اإلجياد: ترتبط مبنتج معني، وهذا املنتج هو نفس احملفز لسلوك املستهلك كي يقوم بالشراء إلشباع  -

 حلاجة.ا

 االستجابة أو السلوك: وهنا يتم بعملية شراء املنتج فعليا. -
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التعزيز: عند شراء املستهلك لسلع أو خدمة يفرتض أن ترقى إىل مستوى توقعاته، ويفرض أن حتقق له ما يريده  -

ذات السلعة أو من وراء هذا الشراء، وبالتايل يصبح تعزيزا إجيابيا ينشأ عنه قيام املستهلك بالشراء مرة أخرى ل

 لديه. الوفاء اخلدمة حيث خيلق

  منوذج  فيبلنيVEBLEN: 

املستهلك كمخلوق اجتماعي وأورد هو منوذج اجتماعي نفسي، يركز على هذين اجلانبني، حيث نظر إىل 

 مصطلح احليوان االجتماعي الذي مسي به املستهلك.

وحسبه، يواجه  املخلوق االجتماعي عدة أشكال من الضغوطات من ثقافته العامة ومن مجاعات االتصال حيث 

تتعدد رغباته وسلوكه بانتمائه إىل اجلماعة املرجعية وتطلعاته املستقبلية، و قد نُظر إىل الفرد مبعزل عن اآلخرين، أي 

 أن اختالف سلوك األفراد على أساس ما يتطلعون إليه.  

ولدعم فكرته حصر سلوك املستهلك بالقياس على أمثاله حول الطبقة املرتفة، فرأى أن معظم سلوك هذه الطبقة 

مدفوع بعوامل داخلية كالتفاخر، الشهرة...اخل، وأوضح أن العوامل الذاتية التفاخرية توجه السلوك الشرائي ألفراد 

 هذه الطبقة.

   :اإلنساين على املدخل النفسي، واعتمد على الناحية اجلنسية لتربير يعتمد يف تفسري السلوك منوذج فرويد

السلوك منذ والدة الطفل مرورا مبختلف مراحل منوه، ورغم أحادية النظر يف هذا النموذج إال انه أكثر تفسريا 

 لسلوك املستهلك يف هذا اجلانب من السلوك .

  منوذج هوبزHOBBS ث درس وفسر سلوك املستهلك الصناعي، : خيالف عن بقية النماذج السابقة، حي

 وكثري من الباحثني يف دراستهم لسلوك املستهلك وصفوه مبا يلي:



 

 

  املؤسسية:  تشمل اإلجراءات، اإلدارة، التعليمات...،اليت حتكم السلوك سواء قام أي فرد هبذا السلوك، لكن

 نفرتض أن تكون نتيجة واحدة ألهنم حتكمهم نفس اإلجراءات. 

 عقالنية:  حيث يوصف سلوك املستهلك الصناعي أنه رشيدا وعقالنيا، وال يتأثر كثريا بالنواحي العاطفية الرشد وال

 أو الشخصية.

جاء تفسري  " هوبز" جامعا بني سلوك الفرد الذايت )املؤسسي( والسلوك الراشد، فالذين يقومون بأعمال 

التنظيمية، ولديهم أمور ذاتية كالنجاح، ويتميز هذا املستهلك الصناعي هم موظفون، إضافة إىل التزامهم بالبيئة 

  النموذج عن سابقيه مبيزة التوجه.

 شيت  -منوذج هواردHOWARD-SETH /H-S 

املستهلك، ويعتمد على نظرية يعترب أول منوذج متكامل يستخدم كنموذج تعليمي لتفسري ووصف سلوك  

اليت يريدها عند توافر العالمات البديلة، ويبني لنا هذا النموذج املؤثر واالستجابة يف جمال اختيار العالمة التجارية 

 ثالث متغريات رئيسة هي:

تتألف من أمهية ورمزية العالمة، وتتأثر بالعوامل البيئة واالجتماعية، خاصة ما يتم  . املدخالت التحفيزية:1

 تعلمه من األسرة واجلماعات املرجعية.

املستهلك السيطرة عليها يف املدى القصري تتألف من العوامل اليت ال يستطيع  . املتغريات او العوامل اخلارجية:2

بينما يكتسب القدرة على ذلك يف املدى الطويل،وتشمل أمهية الشراء، التنظيم، التوقيت,الطبقة 

 االجتماعية,..اخل(

ويتعلق الرتكيب االفرتاضي هلذا هي عوامل ناجتة عن التغريات الداخلية واخلارجية،  . العوامل التابعة )الالحقة(:3

 النموذج واملساعد يف تكوين املخرجات بعنصرين هامني مها: اإلدراك والتعلم .



 

 

 املبحث الثالث: طبيعة عملية اختاذ القرار الشرائي للمستهلك.

اختاذ بعد كل املؤثرات اليت يتعرض هلا املستهلك, تأيت املرحلة الفعلية من مراحل السلوك الشرائي وهي عملية 

القرار الشرائي والقيام به. فاملستهلك يقوم يوميا باختاذ قرارات إلشباع حاجاته اليت تتم بصورة عقالنية ووفقا 

لعملية منطقية متر بعدة مراحل, هلذا كان لزاما على رجل التسويق التعرف على أنواع تلك القرارات واملراحل اليت 

 متر هبا.

 األول: مفهوم القرار الشرائي. املطلب

يعرف القرار الشرائي على أنه: '' عملية اختيار البديل األفضل من جمموعة البدائل املتاحة من السلع واخلدمات, 

 . 1والذي يوفر أقصى درجة ممكنة من اإلشباع لدى املستهلك وبأقل التكاليف.''

هبا املشرتي يف حالة القيام باالختبارات حول أي من ويعرف أيضا على انه:'' اخلطوات أو املراحل اليت مير 

 2املنتجات اليت يفضل شراءها.''

من خالل التعريفني السابقني نستنتج أن القرار الشرائي هو تلك النتيجة اليت يصل إليها املستهلك بعد حماولته 

احللول, تقييم البدائل, اختيار إشباع حاجة معينة, أي سلسلة من اخلطوات اليت تتضمن حتديد املشكلة, طرح 

 . 3البديل املالئم, تنفيذ قرار االختيار وأخريا تقييم نتيجة القرار املتخذ

 :4وجند أيضا أن عملية اختاذ القرار الشرائي قد تتناول مواضيع خمتلفة أمهها

                                                           
1 Philip KOTLER , Bernard DUBOIS, Marketing management, édition Person éducation, 

11è édition , Paris, 2004,p227. 
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ع حلاجاته وحتقيق قرارت تتعلق بتخصيص املوارد املتاحة لديه بني عدة أوجه لإلنفاق مبا يضمن له أكرب إشبا  -

 املنافع اجلدية من كل وحدة نقدية ينفقها.

 قرارت تتعلق بشراء عالمة جتارية حمددة ووالئه لعالمة جتارية دون غريها من عالمات أخرى منافسة. -

 قرارت تتعلق بشراء منتجات مفضلة لديه عن دوهنا من السلع املشاهبة من عالمات أخرى. -

 جتارية معينة دون غريها حتتوي على نفس السلع واخلدمات.قرارات تتعلق بشرائه من حمالت  -

كما جتدر اإلشارة إىل أن القرار الشرائي للمستهلك قد يكون نتيجة لتفاعل قرارات أطراف عديدة تلعب عدة 

 أدوار ميكن تلخيصها يف األدوار التالية:

 (: يوضح خمتلف األطراف املشاركة يف عملية القرار الشرائي.I -2اجلدول رقم )

,مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ختصص القرار الشرائي للمستهلكتأثري تنشيط املبيعات على زعراط سهام, املصدر: 

 صياغة خاصة., 94-93ص,2012-2011تسويق,جامعة أكلي حمند البويرة,اجلزائر 

 

 

 

 األطراف املتفاعلة دورها
 املبادر مقرتح الفكرة لشراء منتج ما أو عالمة حمددة, وسط عائلته أو أصدقائه أو داخل حميط عمله. وهو

يتميز هذا النوع من األفراد بقدرهتم على التأثري وذلك المتالكهم املعلومات واحلجة والقدرة على اإلقناع, ويرى 
 اآلخرين صواب فكرته.

 املؤثر

 املشرتي ختاذه لقراره وليس بالضرورة أن يقوم هو باستهالكها.الشخص الذي يقوم بالشراء بعد ا
 املستهلك أي مستهلك أو مستخدم السلعة, وهو الذي يقوم باالستهالك النهائي للسلعة.



 

 

 املطلب الثاين : أنواع القرار الشرائي.

 تتمثل أنواع القرار الشرائي فيمايلي: 

 : 1املعقد أو املركب الشراء قرار -1

 املعلومات لديهم تتوفر ال منتوج اختيار مشكلة يواجهون عندما ذلك و معقد شراء قرار اختاذ األفراد يواجه

 أمهيته املنتوج و سعر ارتفاع إىل ذلك عائدا يكون قد أخرى، ناحية من املتخذ القرار أمهية و ناحية من عنه الكافية

 للمستهلك.

 مؤثرة تكون سوف نتائجه فإن صائب قرار اختاذ عدم حالة يف خاصة و جمازفة عملية تعترب القرار اختاذ عملية إن

 معرفة عدم أن حيث هبا موثوق معلومات القرار على هذا استناد عدم حالة يف متخذيه على سليب بشكل

 يف اخلربة و التجربة النعدام الصحيح و املناسب القرار اختاذ مشكلة عدم يواجهون ستجعلهم للمنتوج املستهلكني

 مواقف ال و ال معتقدات و معلومات ال و ال تعلم و سابقة جتارب توجد ال حيث هذا املنتوج، استخدام و شراء

 غريهم هبدف و األصدقاء ، األسرة أفراد مع التشاور و اآلراء أخذ حالة أمام أنفسهم املستهلكون لذلك جيد ،

 واحد لكل .مجاعي الشراء يكون قرار أن أي فردي بشكل ليس و اجلميع رأي إىل مستند قرار اختاذ إىل التوصل

 مشرتكني اجلميع جيعل الذي بالشكل ، االستشارة و النصح تقدمي معلومات ، إعطاء و ، الفكرة طرح مثل ما دور

 . الشراء اختاذ قرار عملية يف ما بدرجة

 و متكررة غري تكون الشراء عملية ألن معمرة سلع شراء حالة يف الغالب يف يتخذ القرارات من النوع هذا إن

 املرأة ، السيارة اختيار ا عند السرعة ، احملرك قوة حتديد يف األساسي الدور للرجل بأن جند حيث ، مرتفعة أسعارها

 قرار اختاذ يف دورا فرد لكل أن جند هكذا ، السيارة شكل املوديل، عن يبحثون األوالد اللون، و السعر عن تبحث

                                                           

-2011, 3مذكرة خترج لنيل شهادة ماجيسرت ختصص تسويق, جامعة اجلزائرأثر سعر اخلدمة على قرار الشراء لدى املستهلك, لسبط سعد,  1 
 .20, ص2012



 

 

عن املعلومات  البحث و اجلهد من الكثري يتطلب اجلماعية الشرائية القرارات من النوع هذا إن. املركب شراء

 القرارات هذه أن مثل خاصة و القرارات من النوع هذا مثل اختاذ يف املستهلكني تساعد اليت و الكافية و الالزمة

 . احلالة يف هذه كبريا و مهما دورا الرشيدة للدوافع فإن لذلك باستمرار تكرارها يتم ال

 :التنافر قليل شراء قرار -2

 منتج غايل شراء عملية يف كبرية بدرجة و مشرتكني األفراد يكون عندما حيدث للتنافر املقلل الشرائي السلوك إن

 على مل يستند و سريعا يكون الشرائية القرارات من النوع هذا إن .كبرية جمازفة على ينطوي و متكرر غري و الثمن

 فإنه بالتايل التجارية و العالمات بني ما الفروقات متييز عدم كذا و كبري جهد فيه يبذل ال و كافية معلومات

 بعض يكتشفون املشرتون و يالحظ عندما التنافر من حالة الشراء عملية يعقب و .التنافر أنواع من نوع سبب

 و .اختيارهم عليه مل يقع الذي املنتج يف اجليدة املزايا عن يسمعون أو شراؤه، مت الذي و املختار املنتج يف العيوب

 بعد ما املشرتين االتصال مع على يعتمدوا أن التسويق جمال يف املختصني على فإن التنافر هذا تقليل اجل من

 العالمة بالرضا خبصوص الشعور على املشرتي يساعد الذي الدعم و املعلومات تقدمي هبدف ذلك و البيع

 .1التنافر من التخلص حماولة و املختارة التجارية

 : 2)الروتيين( املعتاد الشراء قرار -3

 اختيارها و ال يتطلب ، ومناسبة منخفضة أسعار ذات خدمات أو سلع شراء حالة يف عادة حيصل الشراء قرار إن

 قد و ، الشراء من النوع هذا يف دورا كبريا تلعب الشرائية العادات أن و ، عليها احلصول أجل من كبري جهد بذل

 متخذ من يتطلب ال القرار هذا ألن ، معينة جتارية اإلخالص لعالمة عدم بسبب املعتاد الشرائي القرار يكون ال

 وقوع مبجرد الشراء قرار يقع قد إمنا و شرائها هبدف املعقدة من اإلجراءات بسلسلة يقوم و يبحث أن القرار

هبدف  املتاجر أحد إىل املستهلكني أحد دخل فإذا ، هلا باحلاجة الشعور عند و للمتجر عند دخوله النظرعليه

                                                           

 .115مرجع سابق, ص سلوك املستهلك,حممود جاسم الصميدعي, ردينة عثمان يوسف,  1 
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 يشعر و فإنه يتذكر الكربيت علبة على نظره وقع املتجر إىل دخوله عند لكن و فقط، أسنان معجون شراء

 ضمن تكن مل أخرى منتوجات قام بشراء قد بأنه جيد املتجر من خيرج عندما و ، بشرائه فيقوم املنتوج هلذا باحلاجة

 شرائها على تعوده و هلا معرفته إىل يعود للعالمة إن اختياره و ، املتجر دخول قبل املثارة حاجته و تفكريه إطار

 . القرار هذا مثل اختاذ يف دورا كبريا هنا يلعب التعلم أن حيث

 

 املطلب الثالث: مراحل عملية القرار الشرائي.

 مير القرار الشرائي بثالث مراحل أساسية وهي مبينة يف اجلدول املوايل:

 (: ميثل مراحل اختاذ قرار الشراءI -3اجلدول رقم )

 املراحل اخلطوات

 األهداف والشعور باملشكلة )احلاجة( -1

 البحث عن املعلومة حول املشكلة. -2

 تقييم البدائل املتاحة. -3

 اختيار البديل األفضل. -4

 مرحلة ما قبل الشراء

 مرحلة الشراء اختاذ قرار الشراء الفعلي  -5

 مرحلة ما بعد الشراء تقييم النتائج أثناء االستهالك وبعده, مقارنة النتائج مع مستوى الرضا واإلشباع. -6

 .77املصدر: كاسر نصر املنصور,مرجع سبق ذكره,ص

 



 

 

 مرحلة ماقبل الشراء:  -1

هبا املستهلك وصوال إىل قرار الشراء,  تسبق هذه املرحلة عملية الشراء, وتتناول عدة خطوات متسلسلة يقوم

 وسنتطرق ملختلف هذه املراحل كما يلي:

األهداف والشعور باملشكلة: خلف كل حاجة أهداف وهذه األهداف تتحقق عندما تشبع احلاجات وهلذا فإن   

هداف اليت الفرد يشعر دائما  بأهدافه مث حاجاته, وفيما خيص الشعور باحلاجة فهي تلك النقطة بعد حتديد األ

تبدأ هبا عملية اختاذ القرار الشرائي للمستهلك, وتكون عندما يدرك بوجود حاجة غري مشبعة لديه, وشعور 

املستهلك باحلاجة يتوقف على مدى الفرق أو اخللل لديه بني حالته العادية املشبعة واحلالة اليت هو عليها, أي أن 

احلالة احلالية للمستهلك واحلالة املرغوبة, وكلما تزايد حجم  مصدر الشعور باحلاجة هو التغريات اليت حتصل يف

 1احلاجة كلما قرب موعد الشراء أكثر

 اليت املشكلة أو املشبعة غري حاجته املستهلك يدرك البحث عن املعلومات: بعدما 

 من املعلومات للحصول على املستهلك يسعى حيث املعلومات، مجع وهي بعدها اليت املرحلة إىل ينتقل يواجهها

من حالة التوتر لديه, ويتم هذا من عدة  التخفيف وحملاولة تواجهه اليت االستهالكية للمشكلة حل إجياد أجل

 : 2مصادر أمهها

 يستعملها حيث ذاكرته؛ يف وتكمن املستهلك له يلجأ من أول وهي :الداخلية املصادر-أ

 الشراء حالة يف مالئمة أكثر وتكون املاضي، يف مسبًقا احلاجة هذه أشبع قد كان إذا

 .املتكرر أو الروتيين

 تساعده اليت املعلومات على احلصول بغية املستهلك يلجأ قد :الشخصية املصادر -ب

                                                           

 .30ئشة مصطفى املينياوي, مرجع سابق, ص عا 1 
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 األسرة أفراد أحد أو والزمالء األصدقاء :مثل األفراد، بعض الستشارة مشكلته حل يف

 .واملصداقية بالثقة لديه ويتمتَّعون مباشرة عالقة هبم تربطه ممن

 مشكلته حلول بشأن املعلومات على احلصول للمستهلك ميكن :التسويقية املصادر -ج

 أن والواقع .ذلك وما شابه املنتجات أغلفة البيع، رجال اإلعالنات، :تضم واليت املختلفة التسويقية املصادر من

 غري أهنا إال ويسر، بسهولة هلا الوصول ميكن املصادر هذه

 .املصداقية مضمونة

 عن اإلعالن وتتضمن وسائل واملستهلكني، التسويق رجال عن املستقلة املصادر وهي :العامة املصادر -د

 محاية مجعية :مثل مستقلة أو حكومية قبل منظمات من واليت تقام وإنرتنيت، عامة وصحف   جمالت   من املنتجات

 اجلهد بعض لبذل حتتاج ولكنها املستهلك، عند كبرية وثقة   املصادر مبصداقية   هذه وتتمتَّع .وغريها املستهلك

 .إليها للوصول

 سوف اليت وحصر البدائل حتديد من مساعدة متك ِّنه وسائل للمستهلك بالنسبة السابقة متث ِّل املصادر هذه كل إن

 .حاجاته إشباع على تساعده

املختلفة تأيت اخلطوة الثالثة من مرحلة  تقييم البدائل املتاحة: بعد احلصول على املعلومات الكافية من املصادر 

 : 1ماقبل الشراء أال وهي تقييم البدائل املتاحة وتتم وفق اخلطوات التالية

 التقييم معايري حتديد :اخلطوة األوىل -

يتم هنا حتديد املعايري اليت على أساسها يتم اختيار البديل من البدائل املتاحة لديه أي اخلصائص اليت حتدد قرار 

راء, حيث جند هذه املعايري ختتلف من سلعة ألخرى مثال معايري التقييم للسيارات هي : السرعة, الراحة, الش

 السالمة,السعر,...اخل.
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 املعايري أمهية حتديد : اخلطوة الثانية -

هنا يقوم املستهلك بتحديد أمهية كل معيار, فبالرغم من أن السعر أساسي ملعظم املستهلكني إال أن أصحاب 

 خل املرتفع يعتربونه عنصر ثانوي.الد

 للمستهلك السلعة قيمة حتديد : الثالثة اخلطوة -

خالل هذه اخلطوة يتم الرتكيز على قيمة املنتوج لكل مستهلك, حيث جند أن لكل مستهلك وجهة نظر خمتلفة 

 عن املنتوج رغم وجود البعض من املستهلكني هلم نفس معايري التقييم .

األفضل: بعد قيام املستهلك من تقييم البدائل املختلفة املتاحة أمامه فإنه يقوم باختيار البديل اختيار البديل  

 األفضل واملناسب إلشباع حاجاته ورغباته .

 مرحلة الشراء:  -2

املنتوج  اختيار بالتايل و شرائه قرار الختاذ مستعدا يكون لديه املتاحة البدائل تقييم من املستهلك ينتهي أن بعد

 التسديد و كيفية ،الكمية، البيع كنقاط العوامل من جمموعة قراره اختاذه أثناء االعتبار بعني يأخذ و يناسبه الذي

 .غريها

 التأثريات هذه من بني و املتخذ القرار نوعية على الشراء عملية أثناء املستهلك فيه يتواجد الذي احمليط يؤثر

 :1نذكر

 ففي فصل اخل...باأليام, بالعطل فيه يتواجد الذي بالشهر بالفصل, شرائه أثناء املستهلك يتأثر : اجلوية العوامل -

 .هكذا و الصيف فصل ختص مالبس يشرتي ال و الفصل خاصة هبذا مالبس بشراء املستهلك يقوم مثال الشتاء

 :االستعمال شروط  -

                                                           
1 Gilles MARION ,Anti manuel de marketing,4 éme édition, Paris,2006,pp 161 -164 . 



 

 

 سبيل املثال فعلى املستهلك قرار على التأثري يف كبريا دورا تلعب حيث املنتوج فيها يستعمل اليت الظروف  و تعين

 وسيلة اليت ستحدد هي السفر هذا نوعية للعمل أو شخصي لغرض سفر كان سوءا ما مكان إىل ما شخص سفر

 .اإلقامة نوعية كذا و النقل

 :(les facteurs sensoriel)للمحل  البيئية العوامل -

 يف نفسية تؤثر غريها و األلوان اإلضاءة، نوعية فالديكور، الفرد سلوك على املنتوج فيه يتواجد الذي احمليط يؤثر

 أن العوامل الدراسات و األحباث أظهرت ،حيث املريح و املالئم اجلو له خيلق و املستهلك جيلب فهو املستهلك

 .الشراء قرار توجيه يف كبري بشكل تساهم لكوهنا كبرية أمهية ذات للمحل البيئية

 :(L’environnement humain)اإلنسانية  العوامل -

 هل يكون التسوق عملية أثناء الفرد فيها يكون اليت احلالة تلك هو اإلنساين باحمليط يعرف ما أو اإلنسانية العوامل

 . يتخذ الذي سوف القرار نوعية يف كبري تأثري ذات الصحبة فنوعية أصدقائه أو بأهله مصحوب يكون أو لوحده

 : (L’état initial :)األولية  احلالة  -

 سلبية. أو اجيابية بطريقة إما القرار نوعية على ستؤثر اليت و الشراء عملية بداية يف للمستهلك النفسية احلالة هي

 وهذا ما سنوضحه يف الشكل املوايل:

 

 

 

 (: ميثل العوامل اليت تتوسط بني مرحليت تقييم البدائل واختاذ قرار الشراءI -6الشكل رقم: )

 
 

ائل تقييم البد

 المتاحة
العوامل الظرفية 

 غير المتوقعة

اتجاهات اآلخرين 

 المؤثرين

 

تركيز 

 الشراء

 

 قرار الشراء

 



 

 

 

 

cit,p219.-opMarketing management, :Kotler et Dubois,  Source 

 

  مرحلة ما بعد الشراء: -3

 من املستهلك رضا حيث من الشراء بعد ما شعور لتشمل متتد لكن و الشرائي، بالقرار الشراء عملية تنتهي ال

 اختيار حيسن مل ألنه الرضا بعدم املستهلك شعر فإذا هدفه حتقيق و حاجاته إلشباع املنتوج مالئمة مدى و عدمه

 إذا بالعكس و شراءه على يقبل ال و مستقبال حنوه سليب اجتاه يشكل أن شأنه من احتياجاته يالءم الذي املنتوج

 يتناسب املنتوج أداء أن و .أمامه معروض منتوج أحسن اختار بأنه املستهلك شعر

 و مستقبال الشراء يف ويستخدم املستهلك ذاكرة يف خيزن اإلجيايب اإلحساس هذا فإن حاجاته أشبع و توقعاته مع

 .1الرضا مستوى إىل املستهلك يصل بذلك و أصدقائه و عائلته على للتأثري ذلك ميتد

 الشراء، سلوك وفهم ملعرفة ضروريء الشرا لقرار اختاذه فبل املستهلك هبا مير اليت اخلطوات خمتلف معرفة عموما

  استهالكية. مشكلة حل ألجل املستهلك يتبعها معني، قرار لسريورة نتيجة يكون فالشراء

 

 

 خالصة الفصل األول

 

                                                           

 .37عائشة مصطفى املنياوي, مرجع سابق, ص 1  



 

 

أدكت املؤسسات باختالف أحجامها ونشاطاهتا األمهية الكبرية يف دراسة سلوك املستهلك الذي يعترب ذلك ذلك 

التصرف الذي يربزه املستهلك يف البحث عن شراء أو استخدام السلع أو اخلدمات أو األفكار اليت يتوقع أهنا 

سسة اليت تأخذ بعني اإلعتبار حاجات ورغبات ستشبع رغباته وحاجاته وحسب اإلمكانات الشرائية املتاحة. فاملؤ 

املستهلك وتعمل على إرضائها تصبح أكثر تأهيال يف حتقيق ما تصبوا إليه, ويف اإلستجابة ملتطلبات السوق الذي 

 تنشط فيه. 

وحىت تتمكن املؤسسة من فهم متطلبات املستهلك البد أن تأخذ بعني اإلعتبار خمتلف العوامل املؤثرة يف سلوكه, 

فهو يتأثر بعوامل نفسية وأخرى اجتماعية, ثقافية...اخل, ألن سلوك املستهلك يف الشراء ال تتبع عن حالة عفوية 

 وآنية الختاذ القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعالقته بسلوك املستهلك الفصل الثاين: رضا العميل

 متهيد

 

 

ثاينالفصل ال  



 

 

يعترب العميل من أهم أصول املنظمة, هذه الفكرة تبلورت عن التطور الكبري احلاصل يف الفكر التسويقي عرب 

خمتلف مراحله, الذي خصص مكانا حموريا ملفهوم رضا العميل الذي يساعد على رسم سياسات املنظمة, وتقييم 

لدور الذي تلعبه يف أداء اخلدمة وتقدميها, وما ادائها, كما أن العميل أصبح أكثر إدراكا واهتماما باجلودة نظرا ل

هلا من تأثري على كسب رضاه . وبالتايل أصبحت أهم مهمة للمنظمة هي السعي إىل العمل حنو حتسني جودة 

 منتجاهتا وبالتايل زيادة درجة الرضا لدى عمالئها للمحافظة على بقائها يف السوق وبالتايل زيادة أرباحها.

ومن مث التطرق إىل مداخل الرضا وأهم  اخلدمة هذا الفصل إىل: ماهية جودة سنتطرق يف وبناءا على ما سبق

, ويف األخري نربط العالقة بني الرضا واجلودة املدركة ف العميل يف حاالت الرضا أو عدمهالسلوكات املتبعة من طر 

 من طرف العميل,

 

 

 

 

 

 

 جودة اخلدمة.املبحث األول : مفاهيم حول 

 أمريكا مشال يف ذلك بعد انتشر مث ،م 20 القرن بداية يف وذلك اليابان يف مرة ألول وحتسينها اجلودة مفهوم ظهر

 اإلدارة القدمي مفهوم بتطوير قام إداري هنج يف جتسد حيث العصر موضوع أصبح أن إىل ,الغربية أوروبا ودول



 

 

 جلزء من واألوروبية األمريكية املؤسسات خسائر املفهوم هذا انتشار على ساعد ومما .العمالء رضا لكسب

 خالله إىل من تعرب كجسر اجلودة اختذت اليت اليابانية املؤسسات لصاحل واحمللية العاملية األسواق يف حصصها

 األوىل ملسألة اهتماماهتا تويل كانت األمريكية وخاصة األخرى العاملية املؤسسات أن حني يف ,العاملية األسواق

 .1األول العميل هاجس السعر أن اعتبار على والتكلفة اإلنتاجية بني العالقة

 وأبعادها. اخلدمات  جودة مفهوماملطلب األول: 

 تعريف اجلودة. -1

و اليت تعين طبيعة الشخص، طبيعة الشئ أو درجة  « Quality»" إن  كلمة اجلودة مشتقة من الكلمة الالتينية  

 2الدقة و اإلتقان."

تفادي اخلسارة اليت يسببها املنتج للمجتمع بعد إرساهلا للمستعمل, ويتضمن ذلك : '' هي Taguchiتعريف  

الناجتة عن الفشل يف تلبية خصائص األداء والتأثريات اجلانبية النامجة عن املنتج كالتلوث والضجيج,  اخلسائر

 3وغريها.

االستفادة منها, كما أهنا العنصر كما تعرف على أهنا :'' جوهر استخدام العقل يف تفصيل عوامل االنتاج وتعظيم  

الذي يأيت بعد استخدام العقل وما يأيت قبل وخالل وبعد العملية اإلنتاجية, وعليه فاجلودة هي القدرة على الوفاء 

 ''.4باملتطلبات وإشباع الرغبات من خالل تصنيع سلعة أو تقدمي خدمة تفي باحتياجات ومتطلبات املستهلك

 :اخلدمات أبعاد جودة -2

 ميكن إجياز أبعاد اجلودة يف اجلدول املوايل:

                                                           

 .24, ص2005,,عمان , 1ط دار الثقافة للنشر والتوزيع, , 9000ISOإدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات قاسم نايف علوان,  1 
 .16، ص2002التوزيع، عمان، دار صفاء للنشر و  اجلودة يف املنطومات احلديثة، الشبلي،الدرادكة مأمون، طارق 2 
 .20,ص 2010،عمان، 1ط والتوزيع، للنشر صفاء دار املصرفية، اخلدمات يف الشاملة اجلودة إدارةالوادي وآخرون ، حسني حممود 3 
  197ص , 2003,عمان، ,1ط  ،والتوزيع للنشر صفاء دار الرائدة اإلدارةالصرييف, الفتاح عبد حممد 4 



 

 

 .اخلدمات (: أبعاد جودةII -1جلدول رقم)ا

 الشرح البعد

 ميثل خصائص املنتج األساسية, مثل وضوح األلوان يف الصور أو السرعة بالنسبة للماكنة. األداء

 املنتج الثانوية, ومتثل الصفات املضافة إىل املنتج كجهاز التحكم عن بعد واألمان يف االستعمال. خصائص املظهر

 اإلنتاج حسب املواصفات املطلوبة أو املعايري الصناعية. املطابقة

 مدى ثبات األداء مبرور الوقت, أو مبعىن آخر متوسط الوقت الذي يتعطل فيه املنتج عن العمل. االعتمادية

 العمر التشغيلي املتوقع, حيث أن لكل منتج أو آلة عمر تشغيلي حمدد بشكل مسبق. الصالحية

 حل املشكالت واالهتمام بالشكاوي باإلضافة إىل مدى سهولة التصحيح. اخلدمة املقدمة

 مدى جتاوب البائع مع العميل مثل اللطف واللباقة يف الرتحيب والتعامل معه. االستجابة

 إحساس اإلنسان باخلصائص املفضلة لديه . اجلمالية

األردن,  ،2ط والتوزيع، للنشر وائل دار ،وتطبيقات مفاهيم الشاملة اجلودة إدارة جودة، أمحد حمفوظاملصدر: 

 .-صياغة شخصية- 24,ص2006

 حتقيقها. وأهدافاخلدمة جودة أمهية املطلب الثاين: 

 اخلدمات. أمهية جودة -1

ى بالنسبة للمؤسسات أو املستهلكني إذ تعترب اجلودة أحد العوامل اليت حتدد حجم الطلب علللجودة أمهية كبرية 

 :1ما يليفيمنتجات املؤسسة وتكمن األمهية 

                                                           

  58,ص 2008،عمان,1 ،ط التوزيع و للنشر الوراق ،داراجلامعي التعليم يف الشاملة اجلودة إدارةآخرون، و الطائي حجيم يوسف 1 



 

 

 السمعة إىل املنظمة يضيف فهذا منتجا، تنتج هبا اليت اجلودة مستوى من املنظمة شهرة تستمد :نظمةامل شهرة 

 اإلساءةوبالتايل باجلودة  الكايف االهتمام إعطاء يف اإلدارة فشل على ويرتتب ملنتجاهتا، الواسع واالنتشار احلسنة

 .زبائنها من كبري لعدد فقداهنا و املنظمة إىل مسعة

 أو للسلعة التصميم اخلاطئ نتيجة تتحملها قد اليت القانونية باملسؤولية املنظمة أن هتتم جيب :القانونية املسؤولية  

 املنتج عن املسئول التوزيع و سلعة يف شخص كل استجواب تطلب عادة فاحملاكم املاهر، غري العامل إجناز نتيجة

 املنتج استخدام حيصل نتيجة أدى كل عن القانونية للمسائلة ليخضع العامة الصحة يف إضرارا سبب الذي التالف

. 

 واشرتاكا يف االتصاالت حتسينا وحتقق اجلماعي العمل على أكرب اقدر  تفرز اجلودة إدارة إن :التنظيمية الفاعلية 

 . دوران العمل معدل تقليل وبالتايل واملوظفني اإلدارة بني العالقة وحتسني املشاكل حل يف العاملني جلميع اكرب

 يف التكاليف والتوفري السوقية احلصة زيادة إىل تقود أن ميكن اجلودة حتسني إن :السوقية واحلصة التكاليف  

 ما )خدمات تكاليف اخلدمة وتقليل املعينة الوحدات تقليل يعين لتطابق حتسني أن مث األرباح حجم زيادة وبالتايل

 ومن املستهلكني، من أكرب عدد جذب إىل يؤدي سوف هلا املستمر لتحسنياو  اجليدة، اجلودة حتقيق البيع(أي بعد

 رحبية.ال زيادة مث ومن التكاليف ختفيض إىل يؤدي وكذلك السوقية، احلصة زيادة مث

 يف كبرية درجة املنتجات إىل تبادل وتوقيت كيفية يف ستؤثر واالقتصادية السياسية التغريات إن :العاملية املنافسة  

 واجملتمع املؤسسة من تسعى كل إذ متميزة أمهية اجلودة تكتسب والعوملة، املعلومات عصر ويف تنافسي، دويل سوق

 العاملية األسواق يف عام والتوغل بشكل االقتصاد وحتسني العاملية املنافسة حتقيق من التمكن حتقيقها هبدف إىل

 .1الضرر بأرباحها إحلاق إىل ذلك أدى املؤسسة منتجات يف اجلودة مستوى اخنفض فكلما

                                                           

 .97,صبق اسالرجع املقاسم نايف علوان,  1 



 

 

 محاية املستهلك يف تساهم حمددة قياسية مواصفات ووضع املؤسسة أنشطة يف اجلودة تطبق :املستهلك محاية -و

 إىل ذلك منخفض يؤدي اجلودة مستوى يكون عندما املؤسسة منتجات يف الزبون ثقة وتعزيز التجاري الغش من

 يتوقعها اليت بالوظيفة بالقيام املنتوج فشل هو املستهلك رضا وعدم املؤسسة ملنتجات الشراء عن املستهلك إحجام

 .1منه املستهلك

 :2اخلدمة  جودةأهداف حتسني  -2

 .أكرب بفعالية العمالء ترضي جديدة وخدمات املنتجات وتطوير األخطاء تصحيحيف  تنحصر ما غالبا وهي

 :هي فئات 05 إىل اجلودة أهداف تصنيف ميكن ومنه

 .واجملتمع والبيئة األسواق ويتضمن للمؤسسة، اخلارجي األداء أهدف 

 .واملنافسة العمالء حاجات وتناول اخلدمة أو للمنتوج األداء أهداف 

 .للضبط وقابليتها وفعاليتها العمليات مقدرة وتتناول العمليات أهداف 

 .العمل وحميط للتغريات استجابتها ومدى وفعاليتها املؤسسة مقدرة وتتناول الداخلي األداء أهداف 

 .العاملني وتطوير والتحفيز والقدرات املهارات وتتناول للعاملني األداء أهداف 

 

 

 دورة حياة جودة اخلدمة.املطلب الثالث : 

 

 

                                                           

 .97نفس املرجع السابق,ص 1 
 .103,ص 2000دمشق,سوريا, ، 1,ط املعاصر,,دار الفكر  اجلودة إدارة أنظمة لتطيق علمي دليل، إلياس السلطي،سهيل مأمون 2 

 المؤسسة

 قياس جودة الخدمة قياس رضا العميل

2ةمطلوبالجودة ال 1الجودة المتوقعة   

 العميل

 (:ميثل مربع اجلودةII -1الشكل رقم )

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1اخلدمة جودة لدورة مراحل أربع وجود يتضح الشكل خالل من

 : األوىل املرحلة

 نقاط عدم معرفة العمالء, توقعات معرفة عنتبحث  التسوقية, الدراسات بفضل املؤسسة تبحث املرحلة هذه يف

 ....اخل البحوث الشكاوى, خالل العمالء,من رضا

  : الثانية املرحلة

 واملتعلقة متوقع خدماهتا بتحديد تقوم الضرورية, والتقنيات البشرية واملوارد منافسيها,  بدراسة املؤسسة تقوم بعدما

 .املرغوبة باجلودة

 : الثالثة املرحلة

 تصنع مث تقدمي اخلدمة عند حترتم أن جيب اليت واملواصفات املعايري بتحديد املؤسسة تقوم املرغوبة اجلودة حتديد بعد

 اخلدمة)اجلودة احملققة(. جودة على باحلصول هلا تسمح اليت العملية

                                                           

, 2007, 2006, جامعة حممد بوضياف املسيلة,(مذكرة ماجستري ختصص تسويق)جودة اخلدمات وأثرها على رضا العمالء, بوعنان نورالدين,  1 
 .119ص 



 

 

 : الرابعة املرحلة

 مبراقبة الذي يسمح هو العميل رضا تسمى)اجلودة املدركة(, فقياس واليت اجلودة حول اخلاصة نظرته عميل لكل

 ملعرفة مصدر الدراسة وتعترب هذه . وإدراكه توقعاته بني باملقارنة وذلك العميل طرف من املدركة اجلودة أهداف

 وذلك لتحسني جودة اخلدمة.  للعمالء اجلديدة التوقعات

 

 . العميل املبحث الثاين: أساسيات حول رضا

إن استطاعت املؤسسة فهم حالة الرضا لدى الزبون وحمدداته , أصبحت مستعدة لتحسني أداء مهامها مقارنة 

على مؤسسة تتجه بتوقعها, ألن فهم أسباب وعوامل الرضا لديه ومربرات عدم الرضا أصبحت حتمية مفروضة 

 إلرضائهم باستمرار.حنو زبائنها وتسعى 

 املطلب األول: مفهوم رضا العميل وأهداف دراسته .

 تعريف الرضا. -1

' الرضا بأنه: '' الشعور أو اإلنطباع اإلجيايب أو السليب املدرك من طرف الزبون والذي 'Philip kotler''يعرف  -

 .1بتوقعاته''ينتج عند مقارنته ألداء املنتج الفعلي 

'' أنه :'' احلالة العقلية لإلنسان اليت يشعر هبا عندما حيصل على مكافئة مقابل Sheth'' و ''Hawardيعرفه '' -

 2التضحية بالنقود واجلهد.''

 ."3عليها الفرد حيصل اليت واخلصائص الصفات من جملموعة والفعلي املثايل املزيج بني الفرق "ويعرف أيضا بأنه  -

                                                           
1 Philip KOTLER et autre, Marketing management, pearson education, 13éme édition, 

France,2009, p169 . 

 .120بق, صاسالرجع املعائشة مصطفى املنياوي,  2 
 .351ص  بق,اسالرجع ملا العجارمة، تيسري 3 



 

 

سابقة نستنتج أن الرضا يعرب عن حالة نفسية تأيت بعد عملية الشراء ناجتة من مقارنة الزبون المن خالل التعاريف 

 ألداء املنتج الفعلي بتوقعاته.

 وبذلك ميكن متييز ثالث مستويات هي موضحة يف اجلدول التايل: 

 .العميل (: مستويات رضاII -2جدول رقم)

 العميلموقف  نسبة اجلودة احلالة

 العميل غري راضي . الالجودة األداء > التوقعات

 العميل راض. اجلودة األداء = التوقعات

 العميل راضي جدا. اجلودة العالية األداء < التوقعات

 émepearson education, 13 Marketing management,et autre,  KOTLER hilipP:  Source

édition, France,2009, p,169 synthèse 

 

 : 1التالية األنواع إىل الرضا تصنيف ميكن و

 عليها كاألسعار، حيصل اليت الكلية للمنافع الزبون به يقوم الذي املوضوعي التقييم هو: النظام عن الرضا .1

 .اخلدمة عن الذهنية الصورة اجلودة،

 . التسهيالت املقدمة مثل املؤسسة مع التعامل يف الزبون عليه حيصل ما إىل يشري :املؤسسة عن الرضا .2

 املخرجات جلميع الزبون به يقوم الذي املوضوعي التقييم إىل يشري: اخلدمة عن الرضا .3

 . اخلدمة آداء مع السابقة توقعاته بني يقارن مبعىن اخلدمة إستخدام عند واخلربات

                                                                                                                                                                                     

 
  78ص ، 2005، اجلديدة مصر دراسات، و حبوث اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة ،بالعالقات التسويق شفيق، مىن1  .



 

 

 أهداف دراسة الرضا . -2

اسة الرضا. ( أهداف درII -2الشكل رقم: )

 
Source : Laurent HERMEL,op-cit, p13, synthèse. 

 

 : 1كما يوجد أهداف أخرى نذكر منها

 

 وإحتمال  سريعا سيكون إليها بالعودة قراره فإن املؤسسة قبل من إليه املقدمة اخلدمة عن راضيا الزبون كان إذا 

 . منخفضا يبقى األخرى املؤسسة إىل توجهه

                                                           

 .24, ص2009,دار الوراق للنشر والتوزيع ,عمان, عالقات الزبونإدارة يوسف سلطان الطائي,هاشم فوزي ألعبادي , 1 

الهدف 
: الخارجي

يسمح بقياس الجودة
المستقبلية من طرف

العميل

التنبؤ بالحاجات 
ء أو المستقبلية للعمال

ينللمقارنة مع المنافس

مة تحسين صورة المنظ
من جهة بإظهار 

االهتمام برأي العميل

الهدف 
: الداخلي

تحسيس األفراد 
العاملين بمدى أهمية 

.طلبات العمالء

حرص العمال على 
بذل اقصى جهد 
.إلرضاء الزبون

حث العمال على 
تمر االنتباه الدائم والمس
لحجات العمالء



 

 

 خدماهتا تطوير إىل املؤسسة يقود مما إليه املقدمة اخلدمة خيص فيما للمؤسسة عكسية تغذية الزبون رضا ميثل 

 .املقدمة

 املنطوقة الكلمة طريق عن اإلتصال خاصة لآلخرين سيتحدث فإنه املؤسسة أداء عن راض الزبون كان إذا 

bouche à oreille  جدد زبائن يولد ما املوجبة،وهذا. 

 لتقييم كفاءهتا مؤشرات تقدمي على املؤسسة يساعد إذ اخلدمة، جلودة املقياس أهم يعد الزبون رضا أن عن فضال 

 : خالل من األفضل حنو وحتسينها

 رضاه يف تؤثر اليت تلك وإلغاء هبا املعمول السياسات تقدمي -

 تغذية تعد اليت آرائه ظل يف وطموحاته الزبون رغبات خلدمة وتسخريها التنظيمية املوارد لتخطيط دليال يعد -

 .عكسية

 .مستقبال التدريبية الربامج إىل حاجاهتم ومدى املؤسسة يف العاملني آداء مستوى عن الكشف -

 . لدى العميلاملطلب الثاين: حمددات الرضا أو عدم الرضا

 تتمثل حمددات الرضا أو عدم الرضا فيما يلي :

  التوقعات: -1

 أحداث خاصة بظهور وهي الزبون يشكلها إحتماالت إال هي ما التوقعات أن على عامة بصفة اإلتفاق ميكن

 من خمتلفة أنواع إىل إستخدام يلجؤون قد الزبائن أن الدراسات أوضحت وقد إجيابية أو سلبية كانت سواء معينة

 للتوقع األساسية اجلوانب لذلك تتحدد مقدما ما خدمة أداء مستوى عن معني رأي بتكوين قيامهم التوقعات عند

 :1املنتج فيما يلي يكو نه الزبون عنالذي 

                                                           
 .128سابق، ص الرجع املاوي مصطفى، يعائشة املن  -1



 

 

 :توقعات عن خصائص املنتج )اجلودة املتوقعة(  -1-1

تتعلق اجلودة مبجموع اخلصائص اليت ميلكها املنتج يف حد ذاته واليت يرى الزبون أهنا ضرورية ومناسبة و ميكن أن  

حتقق له جمموعة من املنافع بعد استعمال املنتج ، بالنسبة للسلع املعمرة ميكن أن تتلخص جودهتا يف اخلصائص 

 :1اآلتية

 .سهولة استعمال املنتج 

 لفرتة طويلة. القدرة على األداء 

 .االقتصادية يف التشغيل 

 اخلدمات املرافقة. 

 .مدى توفر قطع الغيار يف حالة املنتجات اإللكرتونية أو امليكانيكية أو إمكانية صيانتها 

 توقعات عن املنافع أو التكاليف االجتماعية: -1-2

، وما ميكن 2تتعلق املنافع االجتماعية اليت ميكن للزبون حتصيلها من اقتنائه للمنتج، بصورة املنتج أو صورة العالمة 

أن مينحه للزبون من اثر اجيايب اجتماعي، مبعىن ردة فعل اآلخرين جتاه الزبون نتيجة اقتنائه هلذا املنتج سواء كان 

 . باالستحسان أو الرفض

 تكاليف املنتج:توقعات عن -1-3

يكو ن الزبون جمموعة من التوقعات يف مقابل املنافع، هي توقعات عن التكاليف أو السعر الذي جيد نفسه ملزما  

بدفعه مقابل احلصول على املنتج مبجموع املنافع، واملقصود بالسعر ليس املبلغ فقط بل يتضمن إضافة إىل السعر 

                                                           
 .64، ص 2002"، الدار اجلامعية للطبع و النشر، اإلسكندرية، إدارة التسويقفريد الصحن، " حممد1

2P. KOTLER , B.DUBOIS,Marketing management,11ème edition, op cit, p 67. 



 

 

مجع املعلومات عن و صول على املنتج مبا يف ذلك عملية التسوق كل جهد مادي أو معنوي يبذله يف سبيل احل

 املنتج وخمتلف اآلثار املعنوية والنفسية اليت يتحم لها.

 :مبينة يف اجلدول املوايل التوقع إىل ثالثة أنواع هي Pitte وWoodside  وقد صنف كل من

 .Pitte  و Woodside(: ميثل أنواع التوقعات حسب  II -3اجلدول رقم )

 مرتكزاته نوع التوقع
 
 توقع تنبؤيال

يتعلق باملعتقدات عن مستوى أداء معني و يقاس بقوة االعتقاد، ميثل التوقع التنبؤي عملية 
 عقلية تركز على مستويات اخلصائص اليت يتوقع وجودها يف املنتج أو العالمة

 
 التوقع املعياري

هذا التوقع على مستويات مثالية حول ما جيب أن يكون عليـه أداء منتـج أو عالمة، يتم  يرتكز
 إعدادها انطالقا من دراسات وأحباث نظرية قياسية.

 
 التوقع املقارن

يقوم الزبـون بتكويـن توقع عن املنتج أو العالمة على أساس املقارنة مبنتجات أو عالمات يتوقع 
 أهنا يف نفس املستوى.

 ,صياغة شخصية.126ص ،بق اسالرجع املعائشة مصطفى املنياوي,املصدر: 

ما جيدر اإلشارة إليه هو أن الزبون يكو ن توقعات على أساس اخلربة باملنتج و اليت تنشأ من استعماله السابق 

،إضافة إىل املعلومات اليت حيصل عليها من الوعود  "الكلمة املنطوقة"للمنتج أو من خالل االتصال باآلخرين 

 .اليت تقدمها املؤسسة من خالل الوسائل الرتوجيية 

 عليه ميكن اإلعتماد مبسطا مقياسا كونه من بالرضا اخلاصة الدراسات يف اآلداء أمهية تظهر  األداء الفعلي: -2

 من اخلدمة، ألداء اجلوانب املختلفة يف نظرهم وجهة عن الزبائن سؤال خالل من ببساطة وذلك الرضا، عن للتعبري



 

 

 بإستخدام الزبون يقوم حيث وبني التوقعات، بينه للمقارنة معيارا كونه يف الفعلي األداء أمهية تكمن أخرى ناحية

 .1املطابقة عدم تقييم عليه يتم ا وبناء عليه حصل الذي اإلشباع مدى وإدراك معينة خدمة

 : املطابقة أو عدم املطابقة -3

متثل املطابقة عملية إجياد الفرق بني مستوى التوقعات )األداء املتوقع( ومستوى األداء الفعلي الذي حصل عليه 

الزبون بعد عملية الشراء للمنتج, وتعرف املطابقة على أهنا درجة احنراف أداء املنتج أو اخلدمة عن املستوى املتوقع 

 .2الذي يظهر قبل عملية الشراء

 (: ميثل مطابقة األداء والتوقع.II -3الشكل رقم )

  

 

 

 

", Editions " Mesurer et développer la satisfaction clients, AYR aniel: D Source

d'organisation, Paris,2000,p17 

 اإلحنراف مها :من خالل الشكل السابق نالحظ حالتني من 

                                                           

 ,111, ص2011-2010, 3,جامعة اجلزائرختصص تسويق اجستريم رسالة أمهية جودة اخلدمة الصحية يف حتقيق رضا الزبون,واله عائشة, 1 
 .121بق, صاسالرجع املعائشة مصطفى امليناوي,  2 

 األداء

t2 

t1 

 

 

 الزبون توقعات

 الزمن



 

 

ويقصد به أن األداء الفعلي أكرب من التوقعات اليت كوهنا الزبون قبل عملية الشراء وهذا  اإلحنراف املوجب: 3-1

, وتعترب هذه احلالة اهلدف الذي تسعى إليه املؤسسة لتحقيقه من خالل حتسني أدائها  t1ما يظهر يف النقطة 

 املستمر.

, وهي حالة غري t2يظهر يف النقطة  األداء الفعلي أقل من األداء املتوقع وهذا ماأي اإلحنراف السليب:  3-2

 مرغوب فيها عند املؤسسة.

 املطلب الثالث: أساليب قياس رضا العمالء

 :علقة بقياس رضا الزبون وتتمثل يفلكي تقوم املنظمة بتحليل رضا زبائنها, فإهنا تستخدم العديد من األساليب املت

 الدقيقة.القياسات  -

 القياسات التقريبية واليت تنقسم إىل البحوث الكيفية والبحوث الكمية. -

 

 القياسات الدقيقة:  -1

 : 1إن القياسات الدقيقة متعددة ميكن ذكر البعض منها

احلصة السوقية: إن مقياس احلصة السوقية مرتبط مبقدار األعمال املنجزة مع زبائنها وتنوعها بالنسبة لكل عميل,  -أ

بعدم الرضا كما قد يرتفع يف احلالة اليت يكون فيها  العميلهذا املقدار ميكن أن يتقلص يف حالة شعور حيث أن 

 راض عما تقدمه املنظمة له. وعليه ميكن قياس احلصة السوقية من خالل:

 .عدد العمالء 

                                                           
1 Robert S.KAPLAN, David P.NORTON, Le tableau de bord prospectif, éditions 

d’organisation ,Paris, 1998,p83. 



 

 

 .رقم األعمال 

 .كمية املشرتيات 

طريقة للحفاظ  أحسن يف تعاملهم مع املؤسسة, و عمالء: ونعين هبا استمرار ال عمالءمعدل االحتفاظ بال -ب

الدقيق على  عميلاحلاليني, ويعتمد قياس رضا أو عدم رضا ال عمالءعلى منو احلصة السوقية هي االحتفاظ بال

سواء كانوا مؤسسات صناعية, موزعني, بائعو اجلملة.....اخل, وميكن قياس معدل االحتفاظ  عمالءدرجة حتديد ال

ل معدالت منو مقدار النشاط املنجز مع الزبائن احلاليني, كما قد يكون هذا القياس بصفة نسبية من خال عمالءبال

 أو مطلقة وهي تعرب عن الزبائن الذين احتفظت املنظمة بعالقات دائمة معهم.

عدد املنتجات املستهلكة من قبل الزبون: إذا كان الزبون يقتين أكثر من منتج للمنظمة يف ظل سوق غري  -ج

احتكارية فهذا خري دليل على أنه راض عن املنظمة ومنتجاهتا, وهذا يعين أنه كلما كان متوسط تكرار الشراء 

 مرتفع دل على ارتفاع مستويات الرضا والعكس صحيح.

 وأخرى كمية. وتتكون من حبوث كيفيةالقياسات التقريبية:  -2
 فية: البحوث الك -أ

ولقد ظهرت عدة شعارات تؤكد هذا مثل: "العميل أوال"، "العميل إن العميل أصبح ميثل نقطة ارتكاز املنظمة 
 دوما على حق"؛ "وضع العميل يف مركز املنظمة".

يف هذا اإلطار القياسات الدقيقة ال تعرب حقيقة عن شعور العميل بالرضا أو عدم الرضا ألهنا ال تأخذ بعني 
ت التقريبية فهي تعتمد على انطباعات العمالء من االعتبار توقعاته وهي تنجز بعيدا عن العمالء، أما القياسا

 :1خالل االستماع هلم وهي تتمثل يف

 تسيري شكاوى العمالءأوال: 

                                                           
1 KOTLER et DUBOIS, Marketing Management, 9éme édition, public union éditons, 

Paris,1997,p68. 



 

 

تعرف الشكوى بأهنا: ''جمموعة األفعال املختلفة اليت حيدث البعض منها أو كلها نتيجة لعدم الرضا الذي  

عدة إجراءات ميكن أن تتخذ على سبيل سلوك  يشعر به العميل بعد عملية الشراء, مع وجود إجراء واحد أو

  ''1الشكوى لدى العميل.

إن الشكاوى هي أداة للتصعيد التلقائي لصوت العميل، كما أهنا أداة فعالة لالستماع احلقـيقي يف امليدان حيث 

يكتب   تسمح بتشجيع التعبري عن عدم رضا العمالء على جزء أو كل اجلـودة املدركـة ألنه فـي حالة رضاه ال

 لتهنئة املنظمة على اجلودة اجليدة للمنتج أو اخلدمة ويعتربها حالة عادية.

تعترب الشكوى أحد الوسائل اليت ال ميكن إمهاهلا فهي مل تعد وسيلة إزعاج وإمنا هدية أو منجم ذهب  

فاظ به وهذا من بالنسبة للمنظمة فالعميل الذي يشتكي يبقى دوما عميال إذا استطاعت املنظمة إرضائه و االحت

 خالل معاجلة شكواه بشكل صحيح.

إذا كان هدف املنظمة هو الرضا من أجل الوالء أو على األقل من أجل جتنب املؤثرات الـسلبية لعميل  

 أن حتدد بدقة من هم العــمالء غري الراضــني، و ما هي املبادئ الدافعة لعدم الرضا. ( عليهاالكلمة املنطوقةمفقود )

 :2من أجل معرفة العمالء غري الراضني هناك طريقتان متكاملتان

 : القيام بقياس رضا العميلالطريقة األوىل

إن هذه الطريقة جيدة لكن هبا عيب يتمثل يف أنه مهما كان عدد البحوث فإن هذا القياس يكون متعلق  

 استخدام قياس خاص ومستمر.جيب  حياة العميل وهلذادورة يكون مدى بفرتة معينة ويف املقابل الرضا 

 : إحصاء االحتجاجات والشكاوىالطريقة الثانية

                                                           
1  Paul  OHAN, op-cit, p131. 
2 Daniel RAY,op-cit,p 50. 



 

 

حتليل الشكاوى له عدة منافع منها استهداف العمالء غري الراضني وكذا إحصاء دوافع عدم الرضا. إن هذه 

 الطريقة هي األحسن لكن يواجهها مشكل يتمثل يف أن القليل من العمالء يقومون باالحتجاج والشكوى.

فادي هذه العقبة على املنظمة أن تشجع العميل على تقدمي اقرتاحات وانتقادات حول منتجاهتا وخدماهتا وهذا لت

من خالل وضع صندوق لالقرتاحات أو سجل للشكاوى أو استعمال رقم أخضر للهاتف أو وضع قائمة 

 استقصاء.

 حبوث حول العمالء املفقودينثانيا: 

 إن التقدم يف جمال الرضا وضبط العمالء يستوجب فهم ظاهرتني متكاملتني: 

ما هي دوافع الرضا األكثر حسما واملرتبطة باملنتجات املعروضة ؟ بعبارة أخرى ملاذا نفضل منظمة على منظمة  -

 أخرى ؟

 ملاذا ينقطع بعض العمالء عن التعامل مع املنظمة ؟ -

من خالل اسم حبوث العميل املفقود نستنتج أن هذا النوع من البحوث يهتم بالنقطة الثانيـــة و هي حتليل 

العمالء املفقودين عن طريق حتليل أسباب توقفهم عن التعامل مع املنظمة وحماولة إزالة هذه األسباب و العمل 

لتعامــل مع املنظمة وهذا من أجل معرفة هذا على حتقيق رضاهم من خالل االتصال بالعمالء الذين حتولوا عن ا

 التغيري ومراقبة أسباب االمتناع عن اقتناء منتجات املنظمــة و حماولة تقليل معدالت فقداهنم.  

 .العميل اخلفيثالثا: 



 

 

"العميل اخلفي" هي تقنية أخرى يستعان هبا يف قياس رضا العميل. مبا أن إدراك العميـــل و منه إرضاؤه  

دمات ، فبحوث العميل اخلفي تعمل على مطابقة الشروط املثلى اليت ترضي العميل اخلجبودة املنتجات أو  مرتبط

 .1مع تلك املتوفرة أي أن الغرض منها ليس معرفة رضا وعدم رضا العميل بصفة مباشرة

الء عن املنتجات يف هذه احلالة تتفق املنظمة مع أحد األشخاص ليلعب دور العميل وحيصل على ردود أفعال العم

أو اخلدمات املقدمة ويكتب تقارير بذلك ترفع إىل إدارة التسويق اعتمادا على أن العمالء قد ال يرغبون صراحة يف 

 تقدمي الشكاوى واإلجابة بصراحة على قائمة االستقصاء.

 :البحوث االستطالعية رابعا: 

بالبحث الكيفي, فاملؤسسة اليت ترغب يف قياس رضا يعترب هذا النوع من البحوث الكيفية متهيدا ضروريا للقيام 

زبائنها جيب أن حتدد أوال ماذا ستقيس, وهذا ما يتم التعرف عليه من خالل القيام بدراسة استطالعية وبالتايل 

 .2التحديد الدقيق ملشكلة البحث و الفروض وعناصر الدراسة

 البحوث الكمية:-ب

 كافية إلعطاء قياس دقيق عن رضا العميـل حيث هناك نسبة كبرية تعد صناديق االقرتاحات وسجل الشكاوى غري

من العمالء غري الراضني ال يفضلون التعبري عن عدم رضاهم وال حىت تقدمي احتجاجات وهذا راجع لعدة 

 اعتبارات مت ذكرها يف الفصل الثاين فهم يكتفون بتغيري العالمــة دون أن تعلم املنظمة سبب هذا التحول. و عليه

على املنظمة استعمال طرق قياس كمية واليت تتجســد يف استخدام حبوث الرضا من خالل االستقصاء ملعرفة مدى 

رضا العميل عن جودة املنتج أو اخلدمة املقدمة من طرف املنظمة باإلضافة إىل معرفة نية العميل يف إعادة شراء 

                                                           
1 LOURENT Hermel, op-cit, p13. 

 .138, ص2005الدار اجلامعية للنشر, اإلسكندرية,  حبوث التسويق,ثابت عبد الرمحان إدريس, 2



 

 

ة اليت يقدمها العمالء احلاليني للعمالء املرتقبني، عالقة منتج من نفس العالمة ومعرفة النظرة االجيابية أو السلبي

 الرضا بتقدمي الشكاوى ... إخل.

مباشرة أي بلفظ العميل عن املكانة اليت يعطيها لكل  بطريقة  إن حتديد أمهية أبعاد الرضا يتم سواء 

خاصية أو بطريقة غري مباشرة و هذا حبساب املكانة اليت يعطيها العميل لكل خاصية أو استنتاجـها من خالل 

 عمليات حسابية.

 املبحث الثالث: السلوكيات النامجة عن الرضا أو عدم الرضا.

يات مرتبطة بكل حالة على حدة و اليت جيب على املنظمة أن تكون ينتج عن حالة الرضا أو عدم الرضا، سلوك

 على دراية هبا لكي تتصرف وفق املوقف.

ن سلوك الرضا أو عدم الرضا يظهر من خالل املرحلة ما بعد الشراء و اليت تشمل استخدام املنتج، إهناء أل

 وقوع الرضا أو عدم الرضا. استخدامه و هو أساس تقييم استهالك املنتج أو احلصول على اخلدمـة أي

 السلوكات النامجة عن الرضا.املطلب األول: 

 سلوك تكرار الشراء. -1

 1خيتلف سلوك تكرار الشراء عن سلوك الوالء بالرغم من أن البعض يعرف سلوك الوالء على أنه تكرار الشراء.

 أكدت الرضا، فلقد على املرتتبة الشراء بعد ما سلوكيات أهم من الشراء تكرار سلوك أن على الباحثون أمجع وقد
 والعودة املقدمة اخلدمة على وجود عالقة ارتباط بني الرضا عن Woodside et al (1989) دراسة نتائج

 الشراء يعد تكرار على الرضا إىل أن تأثري Cronin et Taylor (1992)توصل  كما ، أخرى مرة للشراء
 .2الشراء تكرار على اخلدمة جودة تأثري من أقوى

                                                           
1 Paul  OHNA, The total customer management, édition d’organisation, paris,2001,p19. 
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 سلوك التحدث بكالم إجيايب.  -2

يعد سلوك التحدث بكالم إجيايب عن املنتج من أهم السلوكيات اإلجيابية النامجة عن الرضا, إذ يقوم الزبون بتخزين 

 الشعور واإلنطباع اإلجيايب الناتج عن جتربته االستهالكية يف ذاكرته لينقلها إىل األفراد الذين من حوله.

 من غريها باملقارنة مع وإقناعا، تأثريا أكثر تعترب أهنا حيث الرمسي غري اتصال يف كبريا دورا  الكلمة املنطوقة وتلعب

 سيبديها اليت وراء اإلستجابة من فورية مكاسب حتقيق يف يرغب ال قد املرسل ألن ذلك اإلتصال وسائل

 تروجيية وسيلة تعترب فهي التسويقلرجال  كبرية فائدة ذات تكون قد الكلمة املنطوقة اإلجيابية أن كما .مستقبال

 .1االهتمام موضوع السلعية للعالمات وسريعة فعالة

إذن فهذا السلوك ميثل وسيلة اتصال جمانية ذات فعالية ملا تتميز به من مصداقية, كوهنا ناجتة عن جتربة نتج عنها 

معلن للمؤسسة ومنتجاهتا , ويعترب  صورة إجيابية تنقل من الفم إىل األذن مباشرة. وعليه فالعميل الراضي هو خري

تأثريه أقوى من القيام باإلعالن يف الوسائل اإلعالنية حيث أن هناك دراسة أوضحت أن العميل الراضي ينقل 

انطباعه اإلجيايب إىل حنو ثالثة أفراد على األقل يف حني أن الزبون غري الراضي ينقل استياءه إىل ما يقل عن عشرة 

 2أشخاص.

 : 3ها لتفعيل رضا الزبون ألجلهودجد املؤسسة نفسها ملزمة لبذل كل احلالة جتيف هذه 
  زيادة الدعم الذي يقدمه اتصال الزبون اإلجيايب ملصداقية العالمة أو املؤسسة, وبالتايل حتقيق جزء من احلملة

 اإلشهارية خارج امليزانية.
 ملعلومات أو الصورة اليت تكونت نتيجة لإلتصال جتنب املصاريف الرتوجيية اإلضافية املوجهة إلعادة تصحيح ا

 السليب للزبون غري الراضي, إذ يعترب جد صعب ألن الفرد بطبيعته أقل استعداد لتغيري األفكار املرسخة يف ذاكرته.
 سلوك الوالء. -3

                                                           

 .106نفس املرجع السابق, ص 1 
2  Michel MACHAULT, Conquérir de clients, édition foucher, Paris, 2000,p14. 
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إعادة التعامل  يعد سلوك الوالء أحد السلوكيات املرتتبة على الرضا, وهو يتميز بأنه التزام عميق بتكرار الشراء أو

 على الدوام مع املنتج املفضل يف املستقبل .

إذ يعرف بأنه متسك الزبون ورغبته يف شراء عالمة معينة, واالحتفاظ هبا واحلرص على طلبها دون غريها من 

 .1املنتجات الشبيهة أو البديلة

 : 2نإن الزبون الراضي يكون لديه االستعداد للوالء للعالمة أو املؤسسة انطالقا م

 .الرضا حالة من االرتياح النفسي اجتاه منتج معني أو عالمة مت اختيارها عن إرادة 

  الداخلي ينتج من سعي الزبون الدائم لتربير اختياره ودعمه باملعلومات حىت ال حيس عن التناسق  حبثهو الرضا

ب فيه, لذا يسعى الزبون دائما املرغو  حالة من التوتر غريو باخلطأ والندم على االختيار و هو ما يولد تناقض 

 إلقناع نفسه بان اختياره صائب.

  حالة إعادة الرضا الناجتة عن إجابة املؤسسة ودراستها لشكوى الزبون تكون أعلى مستوى من حالة الرضا األولية

 اليت كان حيتمل حصوهلا.

" .A.B.C.D.E.Fتكرار الشراء والوالء حيث افرتض وجود العالمات " " بتبيان الفرق بنيBrownقام "

  3لنفس املنتج وقام العميل بشراء املنتج ست مرات متتالية فإن والء العميل يطلق عليه:

 .والء مثالــي AAA AAA 

 .والء مقســم ABA BAB 

                                                           

 .102, ص2004الدار اجلامعية, مصر,  التسويق,عبد السالم أبو قحف,  1 
 .122عائشة مصطفى املنياوي, املرجع السابق, ص 2 
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 .والء غري مستقر AAA BBB 

 .والء مفقــود ABC DEF 

  1بـ: يتميز العميل صاحب الوالء

 يلتزم أكثر بتكرار الشراء من املنظمة املعتادة عليها إذا ما قارناه بالعميل اجلديد. -

 أقل حساسية اجتاه ارتفاع أسعار املنتج فهو مستعد لدفع أكثر للحصول على املنتج. -

يتحدث عن املنظمة بشكل إجيايب مما يؤدي إىل ختفيض تكاليف اجلهود التسويقية والوسائل االقناعية  -

 جلذب عمالء جدد.

بفضل العميل الويف ميكن للمنظمة ختفيض تكاليفها وهذا من خالل التعاون املستمر بني العميل واملنظمة  -

الذي ينتج عنه معرفة عادات واحتياجات العميل مما يسمح للمنظمة بتدنيه التكاليف الداخلية نتيجة اإلنتاج 

 بصفر عيب ملا يريده العميل.

 

 لوكات النامجة عن عدم الرضا.الساملطلب الثاين: 

على املؤسسة اليت تريد النجاح والتميز أال تكتفي بعمالئها املقتنعني والراضني عن سلعها وإمنا ينبغي عليها البحث 

راضني وهذا حىت تستطيع اكتشاف النقائص اليت تعاين منها وتقوم مبعاجلتها لتستطيع جلب غري العن العمالء 

 أكرب عدد من العمالء.

 الشكل التايل يوضح سلوكيات عدم الرضا:و 

 سلوكيات العميل غري الراضي. (:II -4الشكل رقم )
                                                           

 .60نفس المرجع السابق,ص 1 

ةـابدم اإلجــع إجـــابة  

اــدم الرضــع  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Richard LADWIN  , "Le comportment du consommateur et de 

l'acheteur", edition économica, Paris, 2ème edition, 2003,p392 

 ومن بني ردود األفعال النامجة عن حدوث عدم الرضا مايلي:

I- :حالة اإلجابة 

 التحول عن التعامل مع املنظمة إىل املنافسني. -1



 

 

يعد حتول العميل رد فعل سلوكي ناتج عن حدوث عدم الرضا عن املنتج أو اخلدمة مما ينتج عنه حاالت هروب 

وهذا عن طريق القضاء عن كل  %100أي الرضا بنسبة العمالء, لذا جيب على املنظمة الوصول إىل صفر عيب 

 :1األسباب واليت نذكر منها

 اخلارجي. بالعميل األمامية الواجهة حيتلون الذين الداخليني العمالء إهتمام إظهار عدم 

 العميل. ملتطلبات لالستجابة طويل وقت استغراق 

 املطلوبة. اخلدمة أو املنتج توفر عدم 

 أعلى. سعر مع املنافسني مستوى مع متقارب اجلودة مستوى 

 يتميز  اليت اجلودة و املنظمة وعدت هبا اليت املنتج جودة بني فجوة جند كأن بوعودها الوفاء على املنظمة قدرة عدم

 فعال. املنتج هبا

 ترضيهم. بطريقة العمالء شكاوى مع التعامل على القدرة عدم 

 املنظمة مسعة على يؤثر مما اخلدمة أو املنتج تقييم مع مشكالت ظهور . 

 املنتج. تقدمي أثناء تقع اليت األخطاء حول مستمر بشكل عتذاراتا تقدمي 

 اخلارجيني. العمالء رضا على سلبا سينعكس مما الداخليني العمالء رضا عدم 

 اجلودة حساب على بالسعر املنافسة هو املنظمة هدف يكون حيث دائما املقدمة اخلدمة أو املنتج جودة اخنفاض. 

 الشكاوي. -2

يوجد عالقة وثيقة بني عدم الرضا للعمالء وميلهم لتقدمي الشكاوى للمنظمة حيث أن هذه األخرية غالبا ما تظهر 

 بشكل متزامن مع فشل املنظمة يف حتقيق ما يرغب فيه العميل.

 : 1وتأخذ شكوى العمالء ثالث أشكال رئيسية وهي
                                                           

 .111بق, صاسالرجع املمزيان عبد القادر,  1 



 

 

رضية للعميل باملنتج بصورة مباشرة وال يرتبط بعالقاهتا امل الشكوى العامة: وهي الشكاوي املرتبطة خبربة غري -أ

 االجتماعية. مثل: تقدمي شكاوى إلدارة املنظمة حلل مشاكل العميل.

الشكاوى اخلاصة: وهي الشكاوى املرتبطة باخلربة غري املرضية للعميل باملنتج بصورة غري مباشرة, وترتبط  -ب

 بعالقاته االجتماعية.

الشكاوى املوجهة إىل جهات أخرى: وهي الشكاوى املرتبطة باخلربة غري املرضية للمنتج  بصورة غري مباشرة, وال   -ج

ترتبط بعالقاته االجتماعية مثل: اختاذ إجراءات قانونية للحصول على تعويض من املنظمة أو إرسال خطاب إىل 

 جريدة حملية لوصف اخلربة السيئة باملنتج.

ا العميل عن استجابة املنظمة لشكواه, وذلك بأنه كلما كانت استجابة املنظمة لشكوى العميل ويؤثر مستوى رض

 سريعة كلما ارتفع رضاه وتكونت اجتاهات إجيابية حنو املنظمة واملنتج الذي تقدمه, والعكس صحيح.

ني حصوهلا بعيد إن املنظمة يف املاضي كانت حتاول تفادي حصول شكاوي مع العمالء وكانت تعاجل املشاكل ح

أما املنظمة احلديثة فقد أدركت إزدياد أمهية شكاوي  عن اإلدارة العليا، وكانت بالنسبة هلا تعترب مصدر إزعاج.

العمالء، وتبني هلا بأن تلك الشكاوي وسيلة فعالة لتحقيق احتياجات العمالء ومساع آرائهم وتعليقاهتم املختلفة 

صة وبالتايل أصبحت املنظمة تنفق الكثري من املال واجلهد لتشجيع العمالء فيما يتعلق باملنتج، واخلدمات اخلا

 للتعبري لكل الوسائل املمكنة عن شكواهم وتعليقاهتم املختلفة.

  أن تقدمي الشكاوي من قبل العمالء غري الراضني له نتائج إجيابية بالنسبة للمنظمة تتمثل يف : 

                                                                                                                                                                                     
1 Daniel RAY, op-cit , p51. 



 

 

  :إن احتجاج العميل غري الراضي ميثل فرصة للمنظمة لتصحيح األخطاء، حتديد العيوب اليت ميكن إعادة الرضا

إجيادها يف املنتجات كما تعترب الشكاوي أحد مصادر املعلومات عن رضا العميل والسلوك التصحيحي، وهبذا 

 ميكن من خالل الشكاوي أن تؤثر املنظمة على العميل غري الراضي من خـــالل 

 تماع إليه ليصبح أحسن حمامي للمنظمة.االس

 :إن العميل صاحب الوالء هو ذلك العميل الذي يكون: الوالء 

 عموما راضا جدا عن املنظمة. -

 مستعدا كليا الكتساب منتج املنظمة. -

 مستعدا كليا إلعادة لشراء منتج املنظمة -

االت اليت جيب حتسينها وهذا وعليه فشكواه متكن املنظمة من التعرف على جوانب القصور يف أدائها واجمل

 بغرض احملافظة على والئه.

  :إن عدم الرضا يتطلب توسيع جمال وشدة يقظة املنظمة، فقي ظل وضعية السوق احلالية اليت تتميز بكرب التنويع

العرض عن الطلب ولتتغلب املنظمة على منافسيها عليها بالتنويع يف منتجاهتا، وهذا ملنع تسرب عمالئها غري 

 راضني إىل املنافسني، ويتم هذا باالنطالق من الشكاوي.ال

  :إن العميل غري الراضي يفقد املنظمة أمواال بسبب:مصدر لالقتصاد 

الوقت الضروري إلعادة إرضاء العميل والذي يشمل: وقت التحصل على الشكوى، الوقت الالزم ملعاجلة  -

 الشكوى، والوسائل املستعملة هلذه املعاجلة...اخل.

 فقدان العميل وتكلفة استبداله. -

 نقص األرباح. -



 

 

 تقهقر صورة املنظمة. -

وعليه ال ميكن اعتبار معاجلة الشكاوي تكلفة وإمنا هي اقتصاد يف التكلفة وهي مصدر للمرودية ولتحقيق 

ومن  هذه النتائج اإلجيابية على املنظمة أن تشجع عمالئها غري الراضني عن منتجاهتا على التقدم باشكاوي إليها

 ناحية أخرى جيب عليها أن تستجيب هلذه الشكاوي بالشكل الذي يتوقعه العميل.

 الكلمة املنطوقة السلبية. -3

 وأزمات إىل مشاكل تؤدي سلبية تكون وقد  األفراد بني احلوار عند اجملتمع وسط يف تكون املنقولة الفم كلمة إن

 الرمسي غري االتصال يعتمدون على قد املستهلكني من الكثري أن ذلك إىل يضاف بسهولة التحكم فيها ميكن ال

 وال ملموسة غري استخدامها املراد كون اخلدمات إىل ذلك يعود ورمبا باخلدمات املرتبطة الشرائية قراراهتم وضع عند

  .1ختزينها أو مقدما إنتاجها أو فصلها ميكن

لآلخرين، كذلك هو احلال بالنسبة للزبون غري من البديهي أن كل فرد منزعج يعرب عن استيائه وانزعاجه ومن 

الراضي سوف يعرب عن جتربته الفاشـلة ألفراد العائلة و كل احمليطني به، و يرى بعض الباحثني أن زبون غري راضي  

ينقل جتربته و يعرب عن استيائه إىل ما ال يقل عن عشر أفراد من احمليطني به وهذا يتسبب يف فقدان املؤسسة لزبائن 

   .2تملني بسبب تأث رهم هبذه التجربة الفاشلةحم

II- :حالة عدم اإلجابة 

رغم اآلثار السلبية واملتفاوتة اليت ميكن أن ختل ِّفها إجابات عدم الرضا على املؤسسة إال أهنا متنحها فرصة للتدخل 

إبداء أي إجابة يشعِّر وتدارك اخللل الذي أدى إىل عدم الرضا، لكن املشكل الكبري يظهر عندما يتمنع الزبون عن 

 هبا املؤسسة عن عدم رضاه، هنا املؤسسة معرضة خلسارة قيمة هذا الزبون ال حمال.

                                                           

 .114مزيان عبد القادر, مرجع سبق ذكره,ص  1 
2 Daniel RAY,op-cit,p10. 



 

 

السبب الرئيسي الذي يقود الزبون لالمتناع عن التعبري متعلقة بِّكون السعي إلبداء اإلجابة عن عدم الرضا اكرب 

ذا فتكاليف املعامالت بإمكاهنا  أن تفسر بشكل  تكلفة من األرباح اليت يـمكن أن حيققها من إجابة املؤسسة، هب

كبري غياب اإلجابة عن عدم الرضـا، فالعالقة اليت تربط الزبون بالبائع  ميكن أن تكون على أساس اتفاقية مربمة يف 

هذه الظروف الزبون غري الراضي يتساءل عن الفرص اليت حيصل عليها من تقدمي شكوى، هو ليس متأكد بأن 

 ( ستقبل وتدرس مقارنة بالتكاليف اليت يتحملها إلبداء الشكوى.طلبه )شكواه

يف إطار سعي املؤسسة واهتمامها بإظهار سلوك أو إجابة عدم الرضا تقدم مصلحة خدمة الزبائن اقرتاح يتضمن 

ا حتملها لكل أعباء تقدمي الشكوى، وكذا مع وعود باستبدال املنتج أو تعويضه إن أمكن خاصة إذا كان عدم الرض

 ناتج عن اخنفاض مستوى اجلودة ، إضافة إىل تسهيل والتقليل من تعقيدات إجراءات تقدمي الشكوى.

فأوىل االنشغاالت يف معاجلة حالة عدم الرضا  مرتبطة جبعل اإلجابة عدم الرضا ظاهرة، فمن املنطقي جدا أن 

إلجراءات املناسبة ، فهي مسؤولة عن ظهور اإلجابة ميكن املؤسسة من حتليلها و فهم أسباب عدم الرضا واختاذ ا

 تقدمي تعهد جبودة اخلدمة وتشجيع الزبون على إظهار إجابة عدم الرضا ، يف هذه النقطة بالذات تظهر مؤسسة

Virgin Airwag   كأحسن مثال على مؤسسة تعمل جاهدا إلظهار سلوكات عدم الرضا لدى زبائنها

ت( على منت الطائرة ويف املطار وكذا إعداد رسائل وتقارير تتضمن وانتقاداهتم إذ قامت بتوزيع استمارات )قسيما

تعليق أخذته  18000 تعليقات املسافرين وانتقاداهتم ، وقد مكنت هذه التقنية من استقبال ما ال يقل عن 

 .1الشركة بعني االعتبار يف حتسني خدماهتا املقدمة

 سلوكيات النامجة عن الرضا أو عدمه. والشكل التايل يلخص كافة

 

                                                           
1Oliver NETTER, Nigel HILL,"Satisfaction client", édition ESKA, Paris, 2000, p 310. 



 

 

 السلوكيات النامجة عن الرضا أو عن عدم الرضا. (:II -5الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 ,صياغة شخصية.134مصطفى املنياوي, مرجع سبق ذكره,صاملصدر: عائشة 

 

 

 الثالث: عالقة الرضا باجلودة املدركة. املطلب

كأساس للتفرقة بني اجلودة املدركة والرضا نالحظ توجه قوي حنو توحيد مفهوم الرضا الذي يفهم على انه نتيجة 

خربة استهالكية جزئية، وتبقى اإلشكالية يف تعريف اجلودة املدركة فأول مفهوم يرى أن اجلودة املدركة هي التقييم 

ورة مستقلة عن التجربة االستهالكية: و ينبثق من مناذج املوقـف التـي هتدف إىل ربط عالقـة بني الذي يتم بص

  1تقييم خصائص العـرض وقياس قوة املوقف اجتاه املنتـج أو العالمة

                                                           
1Richard LADWIN,op-cit ,p 378. 

 حالة الرضا

راءالتقييم ماقبل الش عاتمقارنة األداء بالتوق  عة الشراء مع تكوين جممو  
 من التوقعات

ي بعد تقييم األداء الفعل
 اإلستهالك

البحث عن بدائل 
 أخرى

 عدم الرضا

 سلوك تكرار الشراء

 سلوك الوالء

ابيةالكلمة املنطوقة اإلجي بيةالكلمة املنطوقة السل   

 التحول إىل املنافسني

 الشكاوى



 

 

 . ودةاجلخطوات حتقيق الرضا من خالل  -1

 هناك جمموعة لديه، املؤسسة مكانة وتعزيز رضاه لتحقيق للزبون املقدمة اخلدمة يف اجلودة ضمان ميكن حىت

 التايل: النحو على وهي تتبعها يتم اليت اخلطوات

 اخلدمة. جودة(: خطوات حتقيق الرضا من خالل II -6الشكل رقم)

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 .223-217،ص ص  2002،األردن، ، 1ط  ،التوزيع و للنشر املسرية ،دارالعمالء خدمة و الشاملة اجلودة إدارة، محود كاضم املصدر: خضري

 

 فعالية ومبهارة و بكفاءة الزبائن خدمة يف جودة بتقدمي حقا ستسمح إعتمدت إذا السابقة األربعة اخلطوات إن

 متيزها خالل من زبائن جدد وإجتذاب احلالني زبائنها مع عالقتها يف اإلستمرار و التعامل من املؤسسة متكن عالية

 زبائنها. مع التعامل يف باجلودة

 أما فيما خيص العالقة فهي موضحة كما يلي:

 وإثارة االنتباه جذب

 بالزبائن اإلهتمام

 و الزبون لدى الرغبة خلق

 حاجاته تحديد

 

 معالجة و الزبون إقناع

 لديه اإلعتراضات

 استمرارية على التأكيد

 المؤسسة مع الزبائن تعامل

 اإلستعداد المعنوي والمادي: من خالل المواقف اإليجابية عند مالقاة الزبون

 الحرص على تقديم الخدمة بمواصفات دقيقة.

 التميز بالمهارات التسويقية والبيعية من خالل العرض السليم واالستماع الجيد 

 التركيز على نواحي القصور وكيفية معالجتها.

 تقديم خدمات قادرة على استقطاب قناعة الزبون .

 فن الرد على اعتراضات الزبائن باتباع مبدأ '' الزبون دائما على حق''

 الزبائن ومالحظاتهم واإلعتذار لهم .االهتمام بشكاوى 

 إشعارهم بأهمية الشكوى المقدمة من طرفهم.



 

 

 ميثل عالقة اجلودة املدركة بالرضا.(: II-6الشكل رقم)

 

 

 

 

 

Source: Richard LADWIN, OP-CIT, P 379 

 

خصائص العرض وقوة املوقف الذي يكو نه الزبون جتاه املنتـج أو العالمة و ينشأ املستوى األول من تقييم 

فهو اجلودة املدركة بعديا تكون مرتبطة  الثاين  يكون مستقل  متاما عن اخلربات السابقة للزبون، أما املستوى

 بتجربة استهالك املنتج أو العالمة لكنها ال تعين الرضا .

ة والرضا يبقى غري كايف لفصل املفهومني، فاخلربة أو التجربة االستهالكية إال أن هذا االختالف بني اجلود 

تعترب مصدر رد فعل عاطفي ليس مرتبط فقط باملنفعة أو أداء العرض، أيضا الفعل العاطفي للمتعة واإلثارة وهو ما 

ة ميكن أن تأثر يف رضا يساهم بشـــدة يف إظهار الرضا،  ومن ناحية أخرى هناك متغريات مستقلة عن اجلودة املدرك

الزبون، ومثال ذلك هو وجود مسافرين غري حمرتمني أوحاد ي الطبع يف حمطة للنقل سيشكل مصدر إزعاج يقود إىل 

 حالة عدم الرضا لدى الزبائن من دون أن يكون هناك تأثري على اجلودة املدركة.

جملـال للمؤسسة حتـى لتصحيحها أو تعويضها فهناك أعراض ميكن مالحظتها ومراقبتها، ومتغريات أخرى ال متنح ا 

،هذا ما يقودنا إىل التفكري بأن تقييم اجلودة ليس بالضرورة مرتبطا بالرضا،فيمكن ان يتأثر هذا األخري حبدث 

 عارض أو خاص ناتج عن عوامل ظرفية.

 المستوى األول 

 المستوى الثاني 

 الخبرة االستطالعية

 جودة مدركة بعدية

 خصائص العرض

 قوة الموقف

 جودة مدركة أوليا

 الرضــا



 

 

لرغباته  إشباعها مدى الزبون و قبل من 1املدركة اخلدمة جودة مستوى على يستند الرضا وبالتايل نستنتج أن

 توقعات خالل مقارنة من يتحدد املتحقق الرضا درجة أن مبعىن الرضا، درجة ستحدد اإلشباع درجة وأن وحاجاته،

 إىل سيؤدي الناتج الفعلي تفوق فإن وبذلك ، للخدمة إستعماله عند عليه حصل الذي الفعلي الناتج الزبون مع

 صحيح. والعكس اخلدمة عن عال رضا مستوى
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 خالصة الفصل الثاني

 

 

أدركت المؤسسة أن سبب وجودها هو إرضاء العميل وليس اإلنتاج, وبالتالي تقديم حلول 

كان الرضا يعبر عن حالة إشباع مادي ونفسي لدى  لمشاكل العمالء بدل المنتجات. وإن

 العميل فهو ناتج عن مقارنة توقعاته باألداء الفعلي الذي قدمته المؤسسة.

جودة  يعتبر الرضا لدى العمالء من أهم المعايير التي تمكن المؤسسة من التأكد منكما  

عمالئها للمحافظة  ,  لذلك تسعى إلى العمل على زيادة درجة الرضا لدىسلعها وخدماتها

 على بقائها في السوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لثالثالفصل ا  



 

 

 الفصل الثالث: دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية.

 متهيد

من بني البنوك التجارية املوجودة يف الساحة االقتصادية اجلزائرية، بنك الفالحة و التنمية الريفية، الذي يعترب من 

بني البنوك اليت تسعى دائما لتحسني أدائها للمحافظة على حصتها يف السوق املصريف احمللي، يف مواجهة مجلة من 

التحديات املختلفة الداخلية واخلارجية، وقد أصبح شريك متميز لعدة متعاملني اقتصاديني باخلصوص املؤسسات 

مراره وهذا ما يتطلب إدارة جيدة و أهداف حمددة يف االقتصادية، وهذا ما يدفعه إىل احملافظة على بقاءه و است

لكي يكون البنك قادر على مواجهة  قطاع متثل فيه املنافسة والقوانني اخلصائص األساسية، ويف هذا اإلطار و

ك الرئيس للعمليات املصرفية. و تفعيلهم كوهنم احملر االهتمام أكثر بعمالئه  التحديات و املستجدات فإن عليه

 التجارية اليت هتتم بالعميل وتسعى لتلبية مجيع احتياجاته, هي اليت ستكسب رضاه عن خدماهتا املقدمة.فالبنوك 

ولتدعيم الفصلني النظريني السابقني، سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل حالة تطبيقية من خالل بنك الفالحة 

وك زبائنها لكسب رضاهم وذلك من دراسة سلوالتنمية الريفية كمؤسسة  مالية تسعى لتحسني أدائها من خالل 

املبحث الثاين إداراته يف املبحث األول, أما يف  وأدواره ووظائفه وخمتلفخالل التطرق على نظرة شاملة عن البنك 

يف املبحث الثالث  عن كيفية كسب البنك لرضا زبائنها من خالل فسنقدم حملة عن وكالة مستغامن، مث نتطرق 

 دراسة سلوكهم.

 

 

 



 

 

 األول: تقدمي عام لبنك الفالحة و التنمية الريفية املبحث

بنك الفالحة والتنمية الريفية واحد من اكرب البنوك الوطنية، الذي نتيجة خلربته و تنافسيته استطاع أن يفرض 

مستواه يف بيئة تنافسية لبنوك خاصة وطنية و أجنبية، وذلك بتبين تنظيم جديد، وحتويل أساليب العمل اخلاصة به 

ذا ما يضيف قيمة أعلى ملوارده البشرية واملادية، باإلضافة إىل نظام اإلدارة، كذلك تكييف اسرتاجتيات اإلدارة وه

 مع احلقائق اجلديدة االقتصادية.

 املطلب األول: نشأت البنك وتطوره.

 أوال: نشأت البنك .

ليت يرتكز عليها اقتصاد اجلزائر، توافق مع إن تزايد األمهية اإلسرتاجتية لقطاع الفالحة، واعتباره من بني األقطاب ا

ركود لإلنتاج الفالحي و تراجع كتلة القروض املمنوحة له، باإلضافة إىل الدور احملدود الذي لعبه بنك الوطين 

لتفعيل املوارد يف اجتاه قطاع الفالحة، هذا ما دفع الدولة اجلزائرية إىل إنشاء بنك قادر على تأمني BNAاجلزائري

 Bank de L'acriculture etويل حقيقي لقطاع الفالحة، إنه بنك الفالحة والتنمية الريفية قروض ومت

Développement Rural. 

مارس  13املؤرخ يف82/106بنك الفالحة والتنمية الريفية هو مؤسسة مالية وطنية تأسست مبوجب املرسوم رقم

، برأمسال يقدر 1982مارس  16يف  11الذي صدر يف اجلريدة الرمسية رقم  1982

 170وكالة من بينها  286,ويقع مقره الرئيسي يف العاصمة. ويتفرع هذا األخري إىل  33.000.000.000ب

 فرعا جهويا. 31مت التنازل عنها من طرف البنك الوطين اجلزائري يف ذلك الوقت, ويبلغ عدد فروعه   وكالة

 



 

 

 ثانيا:  مراحل تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 مر بنك الفالحة والتنمية الريفية يف مسرية نشاطه بثالثة مراحل ميكن تقسيمها كالتايل:

 :1990-1982املرحلة ما بني  -1

كان هدف بنك الفالحة والتنمية الريفية خالل الثماين سنوات األوىل من إنشائه هو فرض وجوده ضمن         

ذات الصبغة الريفية، حيث إكتسب خالل هذه الفرتة مسعة  العامل الريفي بفتح العديد من الوكاالت يف املناطق

وكفاءة عاملية يف ميدان متويل القطاع الزراعي ، قطاع الصناعة الغذائية والصناعة امليكانيكية الفالحية، هذا 

التخصص يف جمال التمويل فرضته آلية اإلقتصاد املخطط الذي إقتضى ختصص كل بنك يف متويل قطاعات 

 حمددة.

وخالل هذه املرحلة مل يكن دور بنك الفالحة والتنمية الريفية فعاال وذلك ألن أغلب املشاريع اليت كان        

 ميوهلا كانت ذات الطابع العمومي حيث كان حتصيل القروض املمنوحة صعبا وأحيانا كثرية مستحيال.

 :1999 -1991املرحلة مابني  -2

لى هناية ختصص كل بنك يف نشاط معني، توسع نشاط بنك الذي ينص ع 90/10مبوجب صدور قانون        

الفالحة والتنمية الريفية ليشمل جماالت أخرى من النشاط اإلقتصادي خاصة قطاع املؤسسات اإلقتصادية 

 دون اإلستغناء عن القطاع الفالحي الذي تربطه معه عالقات مميزة. PME/PMIاملتوسطة والصغرية 

فكانت هذه املرحلة أهم مرحلة متيزت بإدخال تكنولوجيا إعالم آيل متطورة هتدف إىل أما يف اجملال التقين       

 :1تسهيل تداول العمليات البنكية وتعميمها عرب خمتلف وكاالت البنك ، هذه املرحلة شهدت ما يلي

                                                           
1 Badr info n°02 , mars 2002 , p p :2-4. 



 

 

 لتسهيل معاجلة وتنفيذ عمليات التجارة اخلارجية ) الدولية (.swift  1تطبيق نظام  :1991

مع فروعه املختلفة للقيام بالعمليات البنكية ) تسيري القروض، logiciel sybu )2  (ضع برجمياتو  :1992

تسيري عمليات الصندوق، تسيري املودعات، الفحص عن بعد حلسابات الزبائن(، إىل جانب تعميم إستخدام 

ستندية واليت أصبحت معاجلتها اإلعالم اآليل يف كل عمليات التجارة اخلارجية، خاصة يف جمال فتح اإلعتمادات امل

 ساعة، كما مت إدخال خمطط احلسابات اجلديد على مستوى كل الوكاالت. 24يف يومنا هذا ال تتجاوز أكثر من 

 إهناء عملية إدخال اإلعالم اآليل يف مجيع العمليات البنكية على مستوى شبكات البنك. :1993

 سديد والسحب بدر.بدء العمل مبنتج جديد يتمثل يف بطاقة الت :1994

(، فحص وإجناز العمليات املصرفية عن بعد   télétraitementإدخال عملية الفحص السلكي )  :1996

 ويف الوقت احلقيقي.

 CIB  (Carte Inter Bancaire.) بدء العمل ببطاقة السحب مابني البنوك :1998

 :2006-2000املرحلة مابني  -3

متيزت هذه املرحلة بوجوب التدخل الفعلي والفعال للبنوك العمومية لبعث نشاط جديد فيما يتعلق        
مبجاالت اإلستثمارات املرحبة وجعل نشاطاهتا ومستوى مردوديتها يساير قواعد إقتصاد السوق، ويف هذا الصدد 

املؤسسات اإلقتصادية الصغرية         رفع بنك الفالحة والتنمية الريفية إىل حد كبري من القروض لفائدة 
( ويف شىت جماالت النشاط  micro entreprise( ، وكذا املؤسسات املصغرة ) PME/PMIواملتوسطة) 

 اإلقتصادي إضافة إىل رفعه ملستوى مساعداته للقطاع الفالحي وفروعه املختلفة.

                                                           
ومقرها يف بلجيكا ، تديريها اجلمعية الدولية لالتصاالت املالية اهلاتفية بني البنوك  1973نظام سويفت عبارة عن شبكة لالتصاالت أنشئت يف عام  1

 كس والتلغراف .....واليت تستخدم وسائل لالتصاالت احلديثة لتبادل الرسائل بني البنوك بدال من الرسائل التقليدية مثل التل
 Système bancaire universel) تربط الوكاالت البنكية باملديرية العامة.) BADRشبكة معلوماتية خاصة ببنك  2



 

 

من أجل اإلستجابة لتطلعات زبائنه ، وضع بصدد مسايرة التحوالت اإلقتصادية واإلجتماعية العميقة و        

بنك البدر برنامج مخاسي فعلي يرتكز خاصة على عصرنة البنك وحتسني اخلدمات وكذلك إحداث تطهري يف 

 ميدان احملاسبة ويف امليدان املايل ، ومن أهم النتائج اليت حققها مايلي:

 وية للبنك ملطابقة القيم الدولية.القيام بفحص دقيق لنقاط القوة والضعف وإجناز خمطط تس : 2000

التطهري احلسايب واملايل، والعمل على ختفيف اإلجراءات اإلدارية والتقنية املتعلقة مبلفات القروض، مع  : 2001

 les service( مع اخلدمات املشخصة) la banque assiseحتقيق مشروع البنك اجلالس ) 

personnalisés لة عمريوش والشراقة(، وكذا إدخال خمطط جديد يف ( ببعض الوكاالت الرائدة )وكا

 احلسابات على مستوى احملاسبة املركزية.

 تعميم مفهوم بنك اجللوس واخلدمات املشخصة على مستوى مجيع وكاالت البنك. : 2002

( وهو نظام تغطية األرصدة عن طريق الفحص السلكي دون اللجوء إىل  SYRATإدخال نظام ) : 2003

 .1ي للقيم مما يسمح بتقليص فرتات تغطية الصكوك واألوراق التجاريةالنقل املاد

تأسيس نادي الصحافة مببادرة مديرية اإلتصال تشجيعا ملبدأ التداول احلر للمعلومات البنكية وكذا تعريف  -

 .2الزبائن مبختلف خدمات البنك

( les guichets automatiques des billetsتعميم إستخدام الشبابيك اآللية لألوراق النقدية )  -

خاصة يف  SATIMاملرتبطة ببطاقات الدفع اليت تشرف عليه شركة النقد اآليل والعالقات التلقائية بني البنوك 

 املناطق اليت تتميز بكثافة سكانية كبرية.

                                                           

  1 A.sahi , conseil economique et social, Badr info n°36-37, decembre 2003,Alger,p :15.   

 .Badr info n°33, mars –avril 2003, Alger, p:17 نادي الصحافة لبنك الفالحة و التنمية الريفية 2   



 

 

،ويف  télé des chèquesو  télécompensationمت إدخال كل من املقاصة اإللكرتونية : 2006

وذلك من أجل حتقيق األمان والثقة والشفافية   télé des virementsسبتمرب مت إدخال نظام جديد يعرف بـ

 يف التعامالت من جهة، وحماربة الغش واإلختالسات من جهة أخرى.

 ومن أهم املبادىء العامة اليت يعتمد اليت يعتمد عليها البنك موضحة يف اجلدول التايل:

 (: ميثل مبادىء بنك الفالحة والتنمية الريفية.III -1اجلدول رقم )

 شرحها املبادئ

 حيرص البنك على توفري املعاملة احلسنة القائمة على االحرتام املتبادل . حسن املعاملة

 إذ يرمي لتوفري املعلومات الدقيقة والصحيحة واآلنية للزبون. الشفافية

 يضمن لعمالئه كافة حقوقهم . الضمان

 حيتفظ البنك دائما بسيولة نقدية متكنه من ختطي كل العواقب اليت قد تعرتضه. خطر السيولة مواجهة

 وهذا ماخيلق لدى العميل نوع من اإلطمئنان إلبقاء وادائعه عند البنك. الثقة

من خالل إبقاء نسبة معينة من املوال هبدف تغطية حسابات املتعاملني , كما يقوم  تسيري اخلزينة

 لفائض من املوال إىل البنك املركزي من باب احلفاظ على األموال.بإرسال ا

 وثائق مقدمة من طرف البنك, صياغة شخصية, :صدرامل

 

 

 



 

 

 املطلب الثاين:   أهداف ومهام بنك الفالحة والتنمية الريفية

من أجل التأقلم مع املناخ اإلقتصادي الذي يتميز حاليا بالتغريات اجلذرية، جلأ بنك الفالحة                  

والتنمية الريفية كغريه من البنوك العمومية األخرى إىل القيام بأعمال ونشاطات متنوعة للوصول إىل إسرتاتيجية 

قة املتعاملني اإلقتصاديني واألفراد العمالء على حد سواء تتمثل يف جعله مؤسسة مصرفية كبرية حتضى بإحرتام وث

 هبدف تدعيم مكانته ضمن الوسط املصريف.

 أوال:  أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 من أهم األهداف الرئيسية املسطرة من طرف إدارة البنك ما يلي:

 تنويع وتوسيع جماالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية شاملة. -1

  العالقات مع العمالء.حتسني -2

 حتسني نوعية اخلدمات. -3

 احلصول على أكرب حصة من السوق. -4

 تطوير العمل املصريف قصد حتقيق مردودية أكرب. -5

وبغية حتقيق تلك األهداف إستعان البنك بتنظيمات وهياكل داخلية ووسائل تقنية حديثة بلجوئه إىل        

زة اإلعالم اآليل ، كما بذل القائمون على البنك جمهودات كبرية لتأهيل موارده صيانة وترميم ممتلكاته وتطوير أجه

وذلك بتوفري مصاحل  إىل التقرب أكثر من العمالء البشرية وترقية اإلتصال داخل وخارج البنك، كما سعى البنك

 بفضل قيامه بـ: تتكفل مبطالبهم ، والتعرف على حاجاهتم ورغباهتم ، وكان البنك يسعى لتحقيق هذه األهداف

 رفع حجم املوارد بأقل تكلفة ممكنة وأعلى عائد عن طريق القروض املنتجة واملتنوعة وإحرتام القوانني. -أ



 

 

 توسيع نشاطات البنك فيما خيص حجم التعامالت. -ب

 التسيري الصارم خلزينة البنك سواءا بالدينار أو بالعملة الصعبة. -ج

 ية الريفية ثانيا:  مهام بنك الفالحة والتنم

متاشيا مع القوانني والقواعد سارية املفعول يف جمال النشاط املصريف، فإن بنك الفالحة والتنمية الريفية        

 مكلف بالقيام باملهام التالية:

تنفيذ مجيع العمليات املصرفية واإلعتمادات املالية على إختالف أشكاهلا طبقا للقوانني والتنظيمات اجلاري  -1

 هبا. العمل

 إنشاء خدمات مصرفية جديدة مع تطوير اخلدمات القائمة. -2

 تطوير شبكته ومعامالته النقدية بإستحداث بطاقة القرض. -3

 تنمية موارد وإستخدامات البنك عن طريق ترقية عملييت اإلدخار واإلستثمار. -4

 صغرية واملتوسطة.تقسيم السوق املصرفية والتقرب أكثر من ذوي املهن احلرة واملؤسسات ال -5

 اإلستفادة من التطورات العاملية فيما خيص التقنيات املرتبطة بالنشاط املصريف. -6

ومن أجل إعطاء منتجات وخدمات مصرفية جديدة للمدخرين يف إطار سياسة القروض ذات املردودية،        

قام البنك بتطوير قدرات حتليل املخاطر وإعادة تنظيم القرض، كما حدد ضمانات متصلة حبجم القروض وهو 

 ات ضريبية.يطبق معدالت فائدة تتماشى وتكلفة املوارد ، مع حماولة احلصول على إمتياز 

 



 

 

 املطلب الثالث: اهليكل التنظيمي للبنك 

 لبنك الفالحة والتنمية الريفية. (: ميثل اهليكل التنظيمي العامIII -1الشكل رقم )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق مقدمة من طرف بنك الفالحة و التنمية الريفية.املصدر:         

ق مديرية دراسات األسوا
 و املنتجات

طات مديرية متويل النشا
 الفالحية

 مديرية متويل املؤسسات
و املتوسطة الصغرية  

 مديرية احملاسبة

العامة   

 مديرية اإلعالم اآليل

 شبكة االستغالل

 مديرية وسائل االتصال

 و صيانة اإلعالم اآليل

 مديرية

 اخلزينة

 مديرية إعادة تثمني

 املوارد البشرية
عامةمديرية الوسائل ال  

 مديرية تنظيم الدراسات

النزاعات القانونية و  

 مديرية التقدير

 و مراقبة التسيري

  مديرية العالقات

 الدولية

 مديرية املراقبة

اإلحصائياتو   

امعالدير املرئيس ال  

 أمانة سر املديرية

 اإلدارة و الوسائل

 مديرية املستخدمني

 القسم

 الدويل

 مديرية العمليات

رجالتقنية مع اخلا  

 املوارد، 

 القروض و التحصيل

بة و اإلعالم اآليل، احملاس
 اخلزينة

 مديرية اإلعالم اآليل 

 املركزي

سات مديرية متويل املؤس
 الكبرية

 جلنة و جملس إدارة

 قسم اإلتصال أعضاء اجمللس

يةمديرية املراجعة الداخل  

 املفتشية العامة

مديرية املتابعة و 
 التحصيل



 

 

 هياكل التسيري لبنك الفالحة و التنمية الريفية تتكون من املديرية العامة ، مدارة من طرف:

حمددة من النظام األساسي للبنك،  الرئيس املدير العام، الذي له أكرب سلطة يف البنك، صالحياته -

 وجلنة اإلدارة،له سلطة على جمموع هياكل و أفراد البنك.

 ثالثة مديرين عاميني مساعدين، كل واحد مسئول يف حدود سلطاته. -

 رئيس فرعي، مسئول عن العمليات البنكية الدولية.-

 املديرين العامني املساعدين والرؤساء الفرعني هلم عالقات متسلسلة:

 *مباشرة مع مدراءه املركزيني، ومع املدراء الفرعيني والوكاالت.      

 *غري مباشرة مع كل شبكات االستغالل والتسيري للبنك.      

 مخسة عشر مدير مركزي موزعني إىل مخسة لكل مديرية مساعدة، يوجد حتت إدارهتم مدراء فرعيني، -

يرين الفرعيني، ورؤساء القطاعات، وعالقة وظيفية مع باقي املديريات املديرين املركزيني هلم عالقات مباشرة مع املد

 املركزية والفرعية يف امليدان الذي يتخصص فيه.

ينشط ويسري املديرين الفرعيني الرئيسني اهلياكل املركزية املوجودة حتت سلطته، وكل واحد يرأس على مستوى إدارته 

اء املركزيني و اجملموعات الوظيفية، هذه اللجنة هلا مهمة تنسيق العامة جلنة تنسيق، اليت تكون من طرف املدر 

وتوفيق بني املهمات، هدفها إعطاء أفضل مرد ودية على خمتلف مستويات هياكل البنك،  يرأس املسئول الفرعي  

كذلك جلنة تنسيق مسئولة عن كل العمليات البنكية الدولية، ومساعدة عمليات التجارة اخلارجية، يعمل على 

 خلق عالقات و شركات مع املؤسسات األجنبية يف إطار التنمية الوطنية.

 جند يف هياكل التسيري هياكل استغالل تتمثل يف :



 

 

 وكاالت مركزية.-

 وكاالت.-

 املكاتب الدائمة واملكاتب الدورية.-

 الفروع. -

بنك الفالحة والتنمية الريفية يقدم منتجات متنوعة تسمح جبذب و  من أجل حتسني و استغالل املوارد املالية ،

 إشباع أقصى عدد ممكن من الزبائن، تتمثل هذه املنتجات يف: 

دفرت التوفري للبنك، يرتكز على الودائع اليت تعطي ميزة املتاحات النقدية الدائمة، على كل مستوى الرتاب -1 -

ة، تدفع آليا من أجل تقوميها و رمسلتها و كذلك إمكانية متابعة حركة الوطين، مع فائدة حمسوبة يف هناية كل فرت 

 .%6احلساب هلذا الدفرت، نسبته ثابتة تقدر ب 

سنة عن طريق ممثليهم القانونيني، الوديعة األولية الدنيا 19دفرت التوفري األصغر، هو مفتوح للشباب األقل من -2 -

 دينار جزائري؛ 500هي 

 *املدفوعات ميكن أن تكون عن طريق إيداعات عينية، أو اإليداعات اآللية املنتظمة؛            

 وهي ثابتة؛ %6.25* نسبة الفائدة لدفرت التوفري األصغر حمدد ب            

مليون دينار جزائري، إذا كان هلذا الدفرت مخسة سنوات 2* إمكانية االستفادة من سلفية بنكية تصل  

 يه.أقدم

اإليداعات املعنوية، هو حساب إيداع غري مادي، موجه إىل األشخاص الفيزيائيني أو املعنويني،  -3

 يفتح حصريا يف شكل معني.



 

 

بطاقة الصندوق، هو توظيف مأجور موجه إىل األشخاص املعنويني أو الفيزيائيني، ويستطيع أن  -4

 يكون بشكل معني حلامليها أو جملهول.

البنوك لبنك الفالحة والتنمية الريفية، هي بطاقة سحب نقدي على مستوى املوزعات  بطاقة ما بني  -5

اآللية املوجودة على مستوى الشبكة النقدية ما بني البنوك على مستوى الرتاب الوطين، بشرط سقف نقدي 

 ساعة.24ساعة على24مسموح به، من خالله ميكن احلصول على النقود يف كل األوقات، 

كلة البنك يف السنوات األخرية أدى إىل وضع وسائل جديدة و فعالة، ميكن االعتماد عليها، وهذا ما إن إعادة هي

 جيعل املراقبة نوعية وعملية.

 

 ء بنك الفالحة والتنمية الريفية يف كيفية التعبري عن رضاهم أو عدمه.عمال سلوكدراسة  املبحث الثاين:

 . تقدمي الوكالة قيد الدراسة  :املطلب األول

للتقرب أكثر من الزبائن، قام البنك بفتح عدة وكاالت على مستوى الرتاب الوطين، وهذا جلذبه واحلفاظ عليه، 

على مستوى كل واحدة منها يتم طرح عدد معني من اخلدمات اليت تشبع احتياجاته، وبذلك أصبح للبنك حلول 

عن األمان والراحة، لإلجابة على هذه  ملشاكل األفراد باخلصوص و املؤسسات على العموم، الذين يبحثون

االحتياجات،  يعرض البنك خدمات فهناك من األفراد من يبحث عن أماكن لوضع أمواهلم املدخرة، خيتارون من 

بني أشكال التوظيف املوضوعة أمامهم، وهناك البعض على العكس، هم حباجة إىل أموال ، لتحقيق و إجناز 

البنك قروض، أي إمكانية رصد رؤوس أموال اليت جيب أن تسدد يف آجال متوافقة   مشاريعهم، بالنسبة هلؤالء مينح

 و مالئمة، اهليكلة اليت ميكن أن حتقق ذلك و هلا عالقة مباشرة مع الزبون عي الوكالة.



 

 

( االستغالل للبنك، هي قادرة بفضل هياكل polyvalenteالوكالة متثل اخللية األساسية متعددة تكافؤ)

و معاجلتها الفعالة من إشباع الزبون ، مهما كانت طبيعتها وقطاع نشاطها، تستغل كل الوسائل املتوفرة استقباهلا 

 لديها جلذب الزبائن و ذلك بعرض خدمات ومنتجات بنكية هم حباجة إليها يف حياهتم الشخصية و العملية.

كالة ، ومن أجل أن تعمل يف شروط جيدة، من أجل تأدية مهامها املتغرية و الشاملة و تنفيذ خمتلف عملياهتا، الو  

 .من التنظيمات اهليكلية الفعالة جيب أن تتبىن نوع

 وجند يف خمتلف وكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية اهليكل التنظيمي اآليت: 

 (: ميثل اهليكل التنظيمي لوكالة البدر مبستغامنIII-2الشكل رقم)

 

 املصدر: صياغة شخصية

 اليت الصالحيات حسب الوكالة تسيري يف السلطة كامل ميتلك حيث للوكالة، العملي املسري يعترب :الوكالة مدير -
 .الداخلي القانون له خيوهلا

 و ، السيولة عمليات يف أساسا املتمثلة خلصوصيته نظرا ، بنكية وكالة أي رئة الصندوق يعتربمصلحة الصندوق:  -
 و البنكية احملفظة مع املباشر و املستمر و الدائم بالتنسيق يعمل و ، البنك عناصر أهم أحد الصندوق يعترب

 النظام يف هبا يقوم اليت اإليداع و السحب لعمليات احملاسيب التسجيل فيه يتم " الشباك " األخري هذا. الشباك
 .البنكي

المدير

مصلحة العمليات 
األجنبية

مصلحة المراقبة 
والشؤون اإلجتماعية 

مصلحة القروض

مصلحة القروض 
التجارية

مصلحة 
اإلحصائيات

مصلحة القروض 
الفالحية

مصلحة الصندوق

الحافظة التحويالت



 

 

 : كالتايل العمليات تتم و العمليات رموز على اعتمادا

 زبون حساب من أو نفسها الوكالة يف حساب على حساب من املالية األرصدة انتقال هو التحويلالتحويالت:  -أ
 على اعتمادا العملية هذه تتم و ، البنوك أنواع خمتلف أو النوع نفس من أخرى وكالة يف آخر زبون حساب إىل

 ''.Liaison Siège الوكالة وصلة'' تسمى بنكية عملية وثيقة
 الوكالة تتحمل عندما أو ، متضى و الزبون طرف من متال وثيقة هو و حتويل بأمر الزبون من بطلب التحويل يتم

 . السيولة يف عجزا أو فائضا
 النقد " النقدية السيولة متس ال اليت بالعمليات تعىن و ، الوكالة مصاحل أهم البنكية احملفظة تعترباحلافظة:  -ب

 بني ما عمليات " اخلارجية منها و " الوكالة زبائن ختص عمليات " الداخلية منها رمسية بوثائق تشتغل و"امللموس
 .". البنوك

 مصلحة هتتم و ، كانت وكالة ألي البنكي النشاط يف جوهرية مصلحة القرض مصلحة :مصلحة القروض -
 عدة على تركز حيث ، معاجلتها و القروض بطلبات اخلاصة امللفات أنواع كل بدراسةمستغامن  وكالة يف القرض

 و التغطية أجل من القرض منح بعد حىت امللفات مبتابعة تقوم و ، باملردودية يعين ما خاصة ، منها نقاط
 سواء ، البنكية اإلحصاءات جداول إعداد يف املشاركةباإلضافة إىل . العجز و التسديد عدم حلاالت التحصيل

 السلطات لتدرج األمثل و احلسن االستغالل أجل من هذا و ، بالوكالة اخلاصة السنوية أو الثالثية أو الشهرية منها
 . للوكالة البنكي اهلرم داخل

 يقوم و ةحماسبي منها أكثر إدارية كوهنا على نشاطها طبيعة متيل حيث :مصلحة املراقبة والشؤون اإلجتماعية -
 ، اخلاصة املسائل من غريها و النزاعات و احلقوق و القضائية الشؤون يف متخصصة إدارية جلنةصلحة امل على

  : يلي ما إمتام على القضائية اخللية تسهر حبيث
 من خالية كوهنا و إداريا املقدمة امللفات صحة و الوثائق سالمة من التأكد و ، البنكية احلسابات فتح  
 مستقبال مشاكل يف معا البنك و الزبون توقع اليت اإلدارية األخطاء . 
 البنك ختص اليت النزاعات و القضايا على السهر . 
 بغية بصرامة البنكي القانون تطبيق على العمل و ، مشاكل فيها اليت البنكية احلسابات ملفات متابعة 
 جتميد احلسابات أحقية املشاكل هذه ثبوت حالة يف اخللية متتلك الصدد هذا يف و ، املشاكل أنواع كل جتنب ، 

 . حلها لغاية مؤقتا إيقافها و
 البنكي التحصيل بعمليات القيام .  
 البنكية الوكالة مصاحل خمتلف مع التنسيق. 

 



 

 

 .و حتليل البيانات منهجية الدراسةاملطلب الثاين: 

 مراحل إعداد اإلستبيان  -

املشكلة: يعترب حتديد املشكلة والقيام بتعريفها أهم وأول خطوة وهي أساس البحث امليداين, واإلشكالية  حتديد -1

اليت سنحاول دراستها من خالل االستقصاء تتمثل يف حتديد أمهية دراسة سلوك املستهلك يف حتقيق رضا زبائن 

 بنك الفالحة والتنمية الريفية.

 اسة يف: أهداف الدراسة: تتمثل أهداف الدر  -2

 قياس رضا أفراد العينة عن أداء البنك. -

 رؤية مدى فهم املوظفني للعمالء من خالل سلوكياهتم. -

 قياس رضا أفراد العينة عن اخلدمات املدركة. -

إىل الزبائن املالكني حلساب يف البنك, وقد مت أخذ عينة مكونة من  لدراسة: مت توجيه دليل االستبيانجمتمع ا -3

 جملتمع وهي عينة غري احتمالية.مفردة من هذا ا 150

 : إىل فقرتني إعداد دليل االستبيان: مت تقسيم دليل االستبيان -4

 واألقدمية. باجلنس, العمر, املستوى التعليمي, يضم معلومات متعلقة ء األول : عبارة عن اسئلة شخصيةاجلز  -

الزبائن عن اخلدمات املقدمة من طرف اجلزء الثاين: وهي أسئلة ذات أجوبة حمددة اهلدف منها معرفة مدى رضا  -

 البنك, والسلوكات املتبعة من طرفهم للتعبري عن الرضا أو عن عدمه.

 

 

 املوجه إىل زبائن البنك حتليل اإلستبيان -



 

 

استمارة , ويعترب حجم  80تعبئتها من طرف عمالء البنك , اسرتجعت منها فقط بعد مجع االستمارات اليت مت 

 قوم فيما يلي بعرض النتائج وحتليلها.هذه العينة مقبوال, ون

 اجلزء األول: خاص بالبيانات الشخصية:

 السن: -1

 (: ميثل خمتلف فئات السن اليت تتعامل مع بنك البدرIII-3الشكل رقم)

 
 املصدر: اعتمادا على نتائج االستبيان

سنة( 40-31ترتاوح أعمارهم بني ), جند أن الفئة اليت تتعامل أكثر مع الوكالة هي الفئة اليت الشكلبناءا على 
سنة( كانت بنسبة 30-19, أما فئة من ) %30سنة( بنسبة 50-41مث تليها فئة من ) %40فهي متثل نسبة 

 .%10سنة فهي األقل تعامال مع البنك بنسبة  50بينما فئة كبار السن األكثر من  ¸ 20%

سنة( وهذا لتعدد نشاطات البنك فيما 50-31ي من )أن الفئة العمرية األكثر تعامال مع الوكالة ه ميكن استنتاج
 خيص متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة وكذا أن معظم عمالئها فالحني او أساتذة يف خمتلف املستويات.

 املستوى التعليمي:  -2
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40%

30%
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سنة40-31من 

سنة50-41من

سنة50أكثر من 



 

 

 (::ميثل املستوى التعليمي لعمالء وكالة بدر مبستغامنIII-4الشكل رقم)

 
 االستبياناملصدر: اعتمادا على نتائج   

أعاله نالحظ أن املستوى التعليمي الذي غلب على أفراد العينة اإلحصائية هو املستوى  شكلمن خالل ال
 %27بنسبة  تفكان باقي املستويات أما  %28مث يليه الثانوي بنسبة  %45اجلامعي بنسبة 

 املهنة: -3

 عمالء البدرمهنة (: ميثل III-5الشكل رقم)

 

 نتائج اإلستبياناملصدر: اعتمادا على 
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كانت نسبة من يعملون أعمال   %35أما  %50إن أغلب زبائن البدر املأخوذين من العينة هم موظفني بنسبة 

 .%15حرة, والباقني مستثمرين بنسبة 

 اجلزء الثاين: عرض نتائج األسئلة العامة.

 : منذ مىت وأنت متلك حساب لدى وكالة بدر مبستغامن؟.1س

 يف الشكل التايل:ميكن متثيل النتائج 

 مدة امتالك احلساب البنكي. (:III-6الشكل رقم)

 

 املصدر: صياغة شخصية.

من العمالء يتعاملون مع الوكالة منذ مدة تفوق السنتني, ويدل هذا على طول مدة  %74توضح النتائج أن 

املتبقية من زبائن العينة تقل مدة تعاملهم عن  %26يعطي تقييم جيد للوكالة يف حني أن الباقني  التعامل وهو ما

 سنتني , إذن فالوكالة مطالبة باحملافظة عليهم.

 : قيم خدمة فتح احلساب والسحب منه ؟. 2س
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 (: ميثل تقييم عمالء وكالة بدر مستغامن خلدمة فتح احلساب والسحب منه.III-7الشكل رقم)

 املصدر: من نتائج اإلستبيان.

ترى أن خدمة فتح احلساب والسحب منه جيدة أما نسبة  %63الشكل السابق نستنتج أن النسبة األعلى  من

ترى أن خدمة فتح احلساب والسحب منه سيئة  %11حني البقية  يف %26العمالء اليت تراها مقبولة متمثلة يف 

 وحتتاج إىل تعديالت.

 املصرفية؟. : ماهي مدة انتظاركم داخل الوكالة ألداء عملياتكم3س

 مدة انتظار العمالء للقيام بعملياهتم املصرفية.  (:III-8الشكل رقم)

 

 املصدر: من نتائج اإلستبيان
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د( بنسبة 30د إىل 15من الشكل نستنتج أن مدة اإلنتظار يف الوكالة ألداء العمليات املصرفية جند أعلى فئة من )

كانت ملدة   %15د , ونسبة 45د و30ممن قالوا بأن مدة اإلنتظار ترتاوح مابني  %31, يف حني جند 48%

 د.45كانت ملدة انتظار األكثر من   %6د , وأدىن نسبة متثلت يف  15انتظار أقل من 

ظن يف ذهن العمالء, ويرجعون ذلك إىل احملسوبية لكن يف احلقيقة يرجع واالختالف يف مدة العمليات خيلق سوء 

جهل بعض العمالء للقواعد اليت يتم على أساسها التعامل يف البنك, فهو يرغب مبجرد وصوله إىل ذلك إىل 

 البنك ينهي عملياته املصرفية وال يقدر  اإلجراءات املتخذة قبل حتقيق طلبه.

 : ما رأيك يف املكان املخصص لإلنتظار على مستوى وكالة بدر مبستغامن؟.4س

 يف املكان املخصص لإلنتظار :رأي العمالء(III-9رقم) شكلال

 

 املصدر: صياغة شخصية

مسح لنا هذا السؤال مبعرفة مدى إحساس الزبون بالراحة يف أماكن اإلنتظار, فأغلبية الزبائن ترى بأن املكان 

, وهذا نتيجة اعتماد الوكالة على عناصر بيئية مرحية %88املخصص لإلنتظار ال يزعجهم وإمنا يرحيهم بنسبة 

ترى أنه  %12وجود ديكور وأثاث جذابني, باإلضافة إىل تنظيم أماكن اجللوس أما الباقني بنسبة وجذابة ك

 متوسط وهي نسبة ضعيفة مقارنة مبا سبق .
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 : هل جتد نفسك جمرد رقم حساب؟.5س 

 إذ مت توضيح اإلجابة على هذا السؤال من خالل الشكل املوايل:

 ميثل إجابات العمالء على كيفية رؤية الوكالة لعمالئها (:III-10الشكل رقم)

 

 املصدر : من إعداد الطالبة

من أفراد العينة ال جيدون أنفسهم جمرد رقم حساب من خالل تعامله مع الوكالة مما  %77 من النتائج نالحظ أن 

فلديهم شكوك حول نظرة موظفي  %16يدل على وجود اتصال شخصي بني املوظفني والعمالء أما نسبة  

 تشعر بأنه جمرد رقم حساب لدى الوكالة. %7الوكالة عنهم , فحني جند نسبة 

 

 فهم احتياجاتك من طرف املوظفني ؟: ما رأيك يف سرعة اإلجراءات و 6س
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 (::ميثل نتائج رأي العمالء يف سرعة اإلجراءات وفهم احتياجاهتم من طرف املوظفنيIII-11الشكل رقم)

 

 املصدر: صياغة  شخصية بناءا على نتائج اإلستبيان

   مسح لنا هذا السؤال مبعرفة رأي العمالء بالوكالة البنكية, فبناءا على اإلجابات تبني أن :

من العمالء أمجعوا أن سرعة اإلجراءات وفهم احتياجاهتم يف املستوى املطلوب )جيدة جدا وجيدة(,   75% -

ترى بأن سرعة اإلجراءات وفهم احتياجات  % 5أمجعت على أهنا مقبولة, يف حني جند نسبة %02تليها نسبة 

 العمالء سيئة.

سبب سرعة اإلجراءات وفهم املوظفني حلاجات العمالء راجع إىل أن املوظفني على دراية تامة  نستنتج انومنه 

 املقدمة حمددة وواضحة بشكل تام .وهذا لكون البنك مؤسسة خدماتية, أي أن اخلدمات  ,بسبب جميء العميل

 واإلستقبال؟. : ما رأيك يف أسلوب التعامل مع العمالء7س

 

 

 

 ميثل رأي العمالء يف أسلوب تعامل معهم وحسن استقباهلم (:III-12الشكل رقم)
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 املصدر: من نتائج اإلستبيان

أمجعت بأهنا جيدة وجيدة جدا,  %75من حيث أسلوب التعامل مع العمالء واإلستقبال جند أن األغلبيية بنسبة  -

 جتد بأن أسلوب التعامل واإلستقبال سيء . %11ترى بأهنا مقبولة, أما نسبة  %14مث تليها نسبة 

 : كيف تقيم مسعة الوكالة ؟.8س

 ميثل رأي العمالء يف مسعة وكالة بدر مبستغامن (:III-13الشكل رقم)

 

 اإلستبياناملصدر: صياغة شخصية باإلعتماد على نتائج 
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 %15ترى أن مسعة البنك جيدة هذا ما يعين مصداقية الوكالة و  %85من ناحية مسعة البنك, فنجد أن نسبة  

 ترى بأأهنا مقبولة .

 : ماهو تقييمكم جلودة اخلدمات املقدمة لكم؟.9س

 تقييم العمالء جلودة خدمات الوكالة. (:III-14الشكل رقم)

 

 املصدر: من نتائج اإلستبيان.

من العمالء أمجعو أن اجلودة عالية وكذلك  %50فيما خيص جودة اخلدمات املقدمة من طرف الوكالة جند أن 

النصف اآلخر رأى أهنا متوسطة, وبالتايل العمالء راضون على جودة اخلدمات املقدمة, وميكن إرجاع ذلك إىل 

 استخدام أحدث وسائل التكنولوجية اليت تسهل هلم العمليات.

 تنصح  أحد أصدقائك بالتعامل مع الوكالة اليت تتعامل  معها؟.: هل 10س
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 ميثل نسبة العمالء الذين ينصحون أصدقائهم بالتعامل مع الوكالة  (:III-15رقم) شكلال

 

 املصدر: نتائج اإلستبيان.

من العمالء جييبون بنعم, على أساس أن الوكالة اليت يتعاملون معها جدير  %87هناك نسبة كبرية واملقدرة ب 

بأن يصبح الفرد عميال لديها, من ذلك حسن تعامل املوظفني, سهولة اإلجراءات والسمعة اجليدة, ويف املقابل 

 , وهذا لعدم التدخل يف اختيارات اآلخرين من الزبائن جييبون ب ''ال'' %13جند نسبة 

 بق وأن قدمت شكوى؟ إذا كان نعم كم من مرة؟: هل س11س

 إجابات العمالء عن تقدمي الشكوى (:III-16الشكل رقم)

 

 املصدر: من إعداد الطالبة
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 والشكل التايل ميثل عدد مرات تقدمي الشكاوى.

 ميثل عدد مرات تقدمي الشكاوى لعمالء وكالة البدر (:III-17الشكل رقم)

 

 املصدر: من نتائج اإلستبيان

من أفراد العينة مل يقدموا أي شكوى, وهذا يدل على أن الوكالة تسعى جاهدة لعدم  %71نالحظ أن نسبة 

 من الذين قاموا بتقدمي شكاوى. %29وقوع خالفات بينها وبني عمالئها, يف حني جند نسبة 

دموا ق %61فقط ممن قالوا أهنم قدموا شكوى حيث جند  23فيما خيص عدد مرات تقدمي الشكاوى جند 

فقط كانت  %4حني جند  قدموا شكاوى من مرتني إىل مخس مرات يف %35احتجاج من مرة إىل مرتني و 

  أكثر من مخس مرات. لذا على الوكالة حماولة معرفة أسباب الشكاوى والعمل على تفادي حدوثها .

 : كيف كانت إجابة الوكالة على شكاويكم؟. 12س
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 تقييم إجابة الوكالة عن شكاوى العمالء (:III-18الشكل رقم)

 

بأهنم قدموا شكوى على أن إجابة الوكالة كانت إجيابية, حيث  القد اتفق مجيع العمالء املستقصني الذين قالو 

 لوحظ أن طريقة قبول ومعاجلة الشكاوى تأخذ بعني اإلعتبار وتسعى جاهدة حللها.

 

 طرف وكالة مستغامن؟.: هل أنت راض عن اخلدمات املقدمة لك من 13س

 ميثل تعبري العمالء عن رضاهم  (:III-19الشكل رقم)

 

 املصدر: من نتائج اإلستبيان
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فقد عربوا  %13من أفراد العينة راضون عن اخلدمات املقدمة هلم من طرف وكالة البدر, أما  %56نالحظ أن 

املؤسسة هي  أنحسب نظرها أي ترى أهنا ال تدري  %22عن مستوى رضاهم بأنه يف املتوسط, لكن جند نسبة 

 فهي غري راضية عن اخلدمات املقدمة. %9من تقيس رضاه وهو ال يستطيع, أما نسبة 

 

 .الدراسة نتائجعرض  الثالث: طلبامل

 :النتائج 

 من خالل حتليل نتائج اإلستبيان ودراسة الفروض توصلنا إىل مجلة من النتائج مبينة كما يلي:

وكالة بدر مستغامن بسمعة جيدة وثقة كبرية يف نظر عمالئها وهي عوامل سامهت يف جلب العمالء وحتقيق حتظى  -

 مستوى من الرضا لديهم.

يتمتع موظفوا وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية مبستغامن بسمعة طيبة, وعالقات جيدة مع العمالء من خالل  -

 م وكذا لباقتهم.استقباهلم اجليد هلم, وسرعة فهم احتياجاهت

الوكالة من إجراءات فتح احلساب , مما جيعلها عملية متاحة جلميع العمالء وذلك بتوفريها ألجهزة متطورة تسهل  -

 تكنولوجيا .

 تسهر الوكالة على معاجلة كل مشكل ميكن حدوثه بعد فتح احلساب ويف وقت وجيز. -

 يعكس اهتمام الوكالة بعمالئها والعمل على إرضائهم. أغلب أفراد العينة راضون عن اخلدمات املقدمة, وهو ما -

عملية الشراء له الدور  بعداملدركة على رأي العميل ونظرته للوكالة, ودراسة سلوكه الصادر تؤثر أبعاد اجلودة  -

 األكرب يف حتديد ما إ ذ كان راض أم ال.  



 

 

أو أفراد العائلة بالتعامل مع الوكالة, أو  يعرب العميل عن رضاه لوكالة البدر بعدة طرق من بينها: نصح األصدقاء -

 عدم رضاه عن طريق الشكاوى أو التعامل مع املنافسني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اخلامتة العامة

 

نظرا للظروف البيئية اليت تواجهها معظم املؤسسات, فإهنا أصبحت جمربة على اإلستجابة للمنافسة الشديدة 

تعد احلصة السوقية وتعظيم األرباح أهدافا رئيسية تصبوا املؤسسة إىل  بالبحث عن طرق تكسبها ميزة تنافسية, ومل

حتقيقها, بقدر ما تسعى إىل جذب عدد ممكن من العمالء واإلحتفاظ هبم, والذي يتحقق من خالل دراسة 

سلوك املستهلك وهذا حبكم أن املربر األساسي لوجودها هو إشباع حاجات العمالء والوصول إىل رضاهم, وهو 

 يتوقف عليه بقاؤها واستمرارها. ما

إن اإلهتمام بدراسة سلوك املستهلك يعين بقاء صلة املؤسسة مع عمالئها قصد التعرف على حاجاهتم ورغباهتم, 

والكيفية اليت تقابل هبا متطلباهتم, فلم تعد املؤسسة هتتم بالوصول إىل جودة عالية من منظورها بقدر اهتمامها 

عالية من وجهة نظر العميل ) اجلودة املدركة(, ومن مث تسعى دائما ملعرفة وقياس رضا بتقدمي منتجات ذات جودة 

العميل  وهذا باإلعتماد على عدة أساليب كمية وكيفية تساعدنا على معرفة درجته وحتسينه ,مع حتديد املتغريات 

  اليت هلا تأثري عليه.

م العميل وحتديد حاجاته بدقة واإلستجابة هلا واهلدف اجلوهري من دراسة سلوك املستهلك هو اإلهتمام بفه

بتقدمي منتجات ذات قيمة ألجل حتقيق رضاه وبالتايل دفعه على تكرار سلوك الشراء, ويكون حتقيقه من خالل 

 إجياد توازن متناسق ومتكامل بني مصاحل املؤسسة من جهة ومصاحل العمالء من جهة أخرى.

تحليل كافة التصرفات كبرية يف حتديد رضا العميل أو عدم رضاه, وذلك ب  وبالتايل لدراسة سلوك املستهلك مسامهة
باعتبارها رسالة مشفرة يتم قراءهتا عن طريقه. املنتهجة من طرفه  

 



 

 

 اثبات صحة الفرضيات أو خطئها:

ثري سليب إذ  تؤثر اجلودة املدركة على رضا العميل إجيابا إذ كانت قيمتها أكرب من قيمة اجلودة املتوقعة, ويكون هلا تأ -
 كانت املتوقعة أقل من املدركة.

بعملية تكرار الشراء فقط, بل يزيد عنها بسلوك الوالء وعن طريق الكلمة املنطوقة يكون ال التعبري عن حالة الرضا  -
 اإلجيابية.

للتعبري عن التحول إىل املنافسني, التقدم بالشكاوي والكلمة املنطوقة السلبية هي عبارة عن سلوكيات للعمالء  -
 عدم رضاهم.

 

 آفاق الدراسة:

نشري يف األخري إىل أن جمال البحث واسع وعميق وميكن دراسته من جوانب أخرى, لذا فإننا نقرتح بعض املواضيع 

 ذات الصلة مبوضوع البحث واليت ميكن أن تكون عناويننا لبحوث تسويقية كما يلي:

 الزبون.دراسة سلوك املستهلك كمدخل لتحقيق والء  -

 أثر الكلمة املنطوقة يف سلوك املستهلك على والء الزبون. -

 دور التسويق العالقايت يف كسب رضا الزبون وحتقيق والئه. -

 دور تكوين املورد البشري يف كسب رضا ووالء الزبون. -

 

 

 

 

 



 

 

  التوصيات :

واليت  التوصيات مبجموعة من بناءا على ما مت تسجيله من نقص على مستوى وكالة البدر مستغامن استطعنا اخلروج

 .عمالء املؤسسات:ميكن أن تساهم يف رفع نسبة الرضا 

 اإلهتمام أكثر باملورد البشري خاصة من ناحية التكوين, التدريب هبدف حتقيق رضا العمالء . -

جمهود يف إدخال املفهوم التسويقي لدى املؤسسات و اختيار املوظفني على حسب التخصص الذي يدرس  بذل -

ضرورة اإلهتمام بالتطبيق الفعلي واملتابعة سلوك العميل و واملفاهيم العامة لتحقيق الرضا لدى العمالء.و كذا 

كيف مع مجيع سلوكياهتم ألجل حتيق لألساليب والطرق التسويقية احلديثة, خاصة فيما يتعلق بالعمالء والت

 رضاهم.

 العمل على األخذ بنصائح العمالء وتشجيعهم على تقدمي املقرتحات, وتسجيل النقائص . -

 تطوير أساليب تقدمي اخلدمات حىت تكون سهلة ومبسطة وبعيدة عن التعقيد. -

بتقليل أوقات اإلنتظار والرد على العمل على توفري وسائل الراحة للتخفيف من قلق العمالء, واإلهتمام أكثر  -

 احتجاجاهتم يف أقصر مدة ممكنة, ألن ضياع عميل ميكن أن يتسبب يف ضياع عمالء آخرين.
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اإلستبيان: 01امللحق رقم   

 جامعة عبد احلميد بن باديس

 كلية العلوم التجارية واإلقتصادية وعلوم التسيري

 إىل زبائن بنك الفالحة والتنمية الريفية ''بدر'' الكرام:

, نرجو دراسة سلوك املستهلك كمدخل لتحقيق رضا العميل '' يف إطار حتضري مذكرة املاسرت حتت عنوان '' 

سيادتكم املوقرة املساعدة من خالل التكرم مبلء هذا اإلستبيان, كما نعلمكم أن هذه املعلومات ال تستعمل  من

 إال ألغراض البحث العلمي.

 وتقبلوا منا الشكر اجلزيل على حسن تعاونكم.

 

 أمام  اإلجابة املناسبة:)×( من فضلك ضع عالمة 

 خاص بالبيانات الشخصية اجلزء األول :

 السن: -1

  سنة 30سنة إىل  19من 

  سنة 40سنة إىل  31من 

  سنة 50سنة إىل  41من 

  سنة 50أكثر من 

 املستوى التعليمي: -2

 جامعي-ثانوي               -ابتدائي              -أمي                 -



 

 

 املهنة : -3

 مستثمر -أعمال حرة                         -موظف                     -

 األسئلة العامة.اجلزء الثاين: 

 : منذ مىت وأنت متلك حساب لدى وكالة بدر مبستغامن؟.1س

 أكثر من مخس سنوات من سنتني إىل مخس سنوات من سنة إىل سنتني أقل من سنة اخليارات

     اإلجابة

 : قيم خدمة فتح احلساب والسحب منه ؟. 2س

 5 4 3 2 1 اخليارات

      اإلجابة

 مدة انتظاركم داخل الوكالة ألداء عملياتكم املصرفية؟. : ماهي3س

 د 45أكثر من  د45د إىل 30من  د 30د إىل 15من  د15أقل من  اخليارات

     مدة انتظارك

 : ما رأيك يف املكان املخصص لإلنتظار على مستوى وكالة بدر مبستغامن؟.4س

 سيء متوسط جيد جيد جدا اخليارات

     رأيك

 : هل جتد نفسك جمرد رقم حساب؟.5س 

 إطالقا غري متأكد نوعا ما متأكد اخليارات

     اإلجابة



 

 

 : ما رأيك يف سرعة اإلجراءات وفهم احتياجاتك من طرف املوظفني ؟.6س

 سيئة متوسطة جيدة جيدة جدا اخليارات

     اإلجابة

 : ما رأيك يف أسلوب التعامل مع العمالء واإلستقبال؟.7س

 سيئ مقبول جيد جيدجدا اخليارات

     اإلجابة

 : كيف تقيم مسعة الوكالة ؟.8س

 سيئة مقبول جيدة جيدة جدا اخليارات

     اإلجابة

 : ماهو تقييمكم جلودة اخلدمات املقدمة لكم؟.9س

 رديئة متوسطة عالية اخليارات

    اإلجابة

 : هل تنصح  أحد أصدقائك بالتعامل مع الوكالة اليت تتعامل  معها؟. إن كانت إجابتك ال وضح ملا؟. 10س

 نعم                            ال       

السبب:..............................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 



 

 

 : هل سبق وأن قدمت شكوى؟ إذا كان نعم كم من مرة؟11س

 ال                           نعم             

 مرات 5أكثر من  مرة    05مرة إىل  03من  مرة        02من مرة إىل اخليارات

    اإلجابة

 

 : كيف كانت إجابة الوكالة على شكاويكم؟.12س

 مباالةال                                      سلبية                                        إجيابية 

 : هل أنت راض عن اخلدمات املقدمة لك من طرف وكالة مستغامن؟. 13س

 راض نوعا ما ال غري راض ال أدري

 ال أدري ال غري راض نوعا ما راض اخليارات

     اإلجابة

 

 

 

 

 نشكركم حلسن تفهمكم وتعاونكم

 


	 النموذج الاقتصادي: تعود جذوره إلى كتابات "آدم سميث" في كتابه " ثروة الامم " و"جيرمي بينثامن " في كتابه "المستهلك, المنتج, السلعة" اللذان جاءا بمبدأ عام حاولا فيه تفسير السلوك الفردي والجماعي استنادا إلى المنفعة الذاتية، مفاده أن الفرد سواء كان منتجا...
	 نموذج بافلوف: وأصله تجارب العالم " بافلوف " الذي كان يقوم بتجربته المشهورة، قرع الجرس في كل مرة يريد فيها إطعام الكلب ثم يقدم له الطعام، فكان الكلب يقوم بسلسلة من الحركات، وكان كل مرة يحصل على نفس النتائج حتى عندما اكتفى بقرع الجرس دون تقديم الطعام،...
	ومن هذا المنطلق حاول علماء آخرين تطوير هذا الأسلوب التعليمي لتطبيقه على السلوك الإنساني، ويتكون من أربعة عناصر رئيسية:
	- الحاجة أو الدافع:  تنقسم إلى قسمين: دافع أولي يتعلق بالنواحي الأساسية التي يحتاجها الإنسان مثل: الأكل،الشرب،…الخ،ودافع مكتسب يتعلق بالنواحي البيئية حيث يتم اكتسابها من البيئة، مثل: التراث، الأسرة،…الخ.
	- الخاصية أو الإيجاد: ترتبط بمنتج معين، وهذا المنتج هو نفس المحفز لسلوك المستهلك كي يقوم بالشراء لإشباع الحاجة.
	- الاستجابة أو السلوك: وهنا يتم بعملية شراء المنتج فعليا.
	- التعزيز: عند شراء المستهلك لسلع أو خدمة يفترض أن ترقى إلى مستوى توقعاته، ويفرض أن تحقق له ما يريده من وراء هذا الشراء، وبالتالي يصبح تعزيزا إيجابيا ينشأ عنه قيام المستهلك بالشراء مرة أخرى لذات السلعة أو الخدمة حيث يخلق الوفاء لديه.
	 نموذج  فيبلين VEBLEN:
	هو نموذج اجتماعي نفسي، يركز على هذين الجانبين، حيث نظر إلى المستهلك كمخلوق اجتماعي وأورد مصطلح الحيوان الاجتماعي الذي سمي به المستهلك.
	وحسبه، يواجه  المخلوق الاجتماعي عدة أشكال من الضغوطات من ثقافته العامة ومن جماعات الاتصال حيث تتعدد رغباته وسلوكه بانتمائه إلى الجماعة المرجعية وتطلعاته المستقبلية، و قد نُظر إلى الفرد بمعزل عن الآخرين، أي أن اختلاف سلوك الأفراد على أساس ما يتطلعون إل...
	ولدعم فكرته حصر سلوك المستهلك بالقياس على أمثاله حول الطبقة المترفة، فرأى أن معظم سلوك هذه الطبقة مدفوع بعوامل داخلية كالتفاخر، الشهرة...الخ، وأوضح أن العوامل الذاتية التفاخرية توجه السلوك الشرائي لأفراد هذه الطبقة.
	 نموذج فرويد:  يعتمد في تفسير السلوك الإنساني على المدخل النفسي، واعتمد على الناحية الجنسية لتبرير السلوك منذ ولادة الطفل مرورا بمختلف مراحل نموه، ورغم أحادية النظر في هذا النموذج إلا انه أكثر تفسيرا لسلوك المستهلك في هذا الجانب من السلوك .
	 نموذج هوبز HOBBS : يخالف عن بقية النماذج السابقة، حيث درس وفسر سلوك المستهلك الصناعي، وكثير من الباحثين في دراستهم لسلوك المستهلك وصفوه بما يلي:
	 المؤسسية:  تشمل الإجراءات، الإدارة، التعليمات...،التي تحكم السلوك سواء قام أي فرد بهذا السلوك، لكن نفترض أن تكون نتيجة واحدة لأنهم تحكمهم نفس الإجراءات.
	 الرشد والعقلانية:  حيث يوصف سلوك المستهلك الصناعي أنه رشيدا وعقلانيا، ولا يتأثر كثيرا بالنواحي العاطفية أو الشخصية.
	جاء تفسير  " هوبز" جامعا بين سلوك الفرد الذاتي (المؤسسي) والسلوك الراشد، فالذين يقومون بأعمال المستهلك الصناعي هم موظفون، إضافة إلى التزامهم بالبيئة التنظيمية، ولديهم أمور ذاتية كالنجاح، ويتميز هذا النموذج عن سابقيه بميزة التوجه.
	 نموذج هوارد- شيت HOWARD-SETH /H-S
	يعتبر أول نموذج متكامل يستخدم كنموذج تعليمي لتفسير ووصف سلوك المستهلك، ويعتمد على نظرية المؤثر والاستجابة في مجال اختيار العلامة التجارية التي يريدها عند توافر العلامات البديلة، ويبين لنا هذا النموذج ثلاث متغيرات رئيسة هي:
	1. المدخلات التحفيزية: تتألف من أهمية ورمزية العلامة، وتتأثر بالعوامل البيئة والاجتماعية، خاصة ما يتم تعلمه من الأسرة والجماعات المرجعية.
	2. المتغيرات او العوامل الخارجية: تتألف من العوامل التي لا يستطيع المستهلك السيطرة عليها في المدى القصير بينما يكتسب القدرة على ذلك في المدى الطويل،وتشمل أهمية الشراء، التنظيم، التوقيت,الطبقة الاجتماعية,..الخ)
	3. العوامل التابعة (اللاحقة): هي عوامل ناتجة عن التغيرات الداخلية والخارجية، ويتعلق التركيب الافتراضي لهذا النموذج والمساعد في تكوين المخرجات بعنصرين هامين هما: الإدراك والتعلم .

