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 المقدمة العامة
 

 - 1 - 

 العامة المقدمة

 بني لالختيار ادلستهلكني أمام اجملال فتح شلا ،ادلؤسسات بني ادلنافسة واشتداد وحتريرىا األسواق انفتاح إىلأدت  مبظاىرىا ادلختلفة العودلة     
 .ادلقدمة السلع واخلدمات

 حيث التجزئة، جتارة قطاع مست تغريات عدة األخرية اآلونة يف التجارة وباألخص اجلزائري االقتصاد ىاشهد اليت التطورات ىذه ظلتف   
 الواسعة واألسواق الضيقة األسواق من كل وأصبحت ،الكربى ادلساحات يف دتثلت 1996 يف ملحوظ بشكل للتوزيع جديدة قنوات ظهرت
 .اجلزائري القطر واليات كامل عرب تتواجد الضخمة وكذلك

 كامل عرب لألسواق الشاملة البطاقة تظهر حيث .البالد ساد الذي لالستقرار نتيجة 2000 سنوات بداية مع بسرعة ومنوىا انتشارىا زاد وقد*
 سوق 45 و واسعة سوق 292 ضيقة، سوق 2375 وجود التجاري للسجل الوطين ادلعهد من ادلأخوذة 2007 لسنة الوطين الرتاب
 1.ضخمة

 كما  .Blankyو  Ardisالعديد من اجملمعات، من بينها رلمعي قبل من مستمر تزايد يف ىو بالدنا يف الكربى بادلساحات مافاالىتم*
 يف ضخمةال قاسو اال العديد من فتح إىل هتدف فهي  ،اجلزائر يف األوىل ادلرتبة حتتل أن Cevitalلــ   الواسع التوزيع فرع Numidisتطمح 

 .احمللية ادلنتجات يف الستثمار وتشجيعا الشغل مناصب وخلق ادلقبلة سنواتال خالل البالد أضلاء مجيع

حيث اتضح مفهوم جديد لدى ادلستهلك اجلزائري وىو اقتناء مجيع ادلنتجات من  .اجلزائري ادلستهلك شراء سلوك يف تطور بروز بدأ لكذل*
واصبح معظم ادلستهلكني او ادلتسوقني  ،قد لقي ىذا ادلفهوم اجلديد للتبضع أو التسوق رواجا كبريا، ولمكان واحد دون التنقل بني احملالت

 ا ادلوضوع.ىذاالخرى، شلا فتح لنا رلال دراسة  ن الذىاب اليها على حساب احملالتيفضلو  ادلساحات الذين بإمكاهنم الوصول اىل ىذه

 إشكالية الموضوع: -1

 نطرح االشكالية التالية :كره ذ و من خالل ما سبق 

 هذه المساحات التسويقية او التجارية على حساب المحالت الصغيرة التردد على او المستهلك الى  ما الذي يدفع بالزبون
 او المتخصصة؟

 وتتمثل يف: keppnerعند صياغتها على تقنيات فن عرض ادلنتجات لـ  اليت اعتمدت و الفرعية التساؤالت يف ظل

 ىل لتموقع ىذه ادلساحات ومكان عرض السلع داخلها، دور يف ذلك؟ -        

 اصلذاب الزبون ضلو ىذه ادلساحات، ىل يعين انو راض عن ما تقدمو من كميات؟ -    

                                                             
1www.CNRC.dz 
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 ىل للسعر دور يف اقبال ادلستهلكني على التسوق يف مثل ىذه ادلساحات؟ -    

 ىل ميكن القول ان طريقة العرض سبب يف جلب الزبائن؟ -    

 دلاذا يزيد اقبال الزبائن يف بعض الفرتات للتسوق يف مثل ىذه ادلساحات؟ -    

 فرضيات الدراسة: -2

 قدرهتم على التنقل اليها وذلك للموقع الذي تتمركز فيو. :الولىالفرضية ا 
 كميات.  ارتياحهم دلا تقدمو من  :الفرضية الثانية 
 ارتياحهم دلا تقدمو من اسعار. :الفرضية الثالثة 
 ذلا دور يف جلب الزبائن. ،طريقة عرص السلع وكيفية تصميم سلتلف اجنحة واروقة ىذه ادلساحات :الفرضية الرابعة 
 عرض سلع تتماشى مع ىذه الفرتات)االعياد، ادلناسبات...(. :الفرضية الخامسة 

 

 أهداف الدراسة: -3

 ادلتسارعةت االتطور  ظل يف تنافسية ميزة لتحقيق الركائز أىم أحدا باعتبارى ،تطبيق تقنيات فن عرض ادلنتجات أمهية على علمي دليل تقدمي -
 ساحات الكربى.ادل تشهدىا اليت

 وتقنياتو. مكوناتو ألىم شامل عرض منخالل وذلك السلع تصريف يف ادلنتجات عرض فن دور إبراز زلاولة -

 . اينو بمستغانمالسوق الضخم  يف ادلنتجات عرض طريقة يف اجلزائري ادلستهلك رأي معرفة -

 التوزيع. دلؤسسات فائدتو نظهر حيث االقتصادي اجلانب من ادلوضوع ىذا إىل التطرق -

 أسباب و دوافع اختيار موضوع البحث:وأهمية  -4

 .ادلوضوع ىذا يف والتعمق البحث إىل دفعنا، التوزيع قطاع مس والذي اليومية حياتنا يف نشاىده الذي التطور ىذا -

 األخرية. اآلونة يف لالنتباه ملفت بشكل اجلزائر يف الكربى ادلساحات وانتشار بظهور بإحلاح نفسو يطرح ادلوضوع أن -

 لغة العربية.بال ادلوضوع تناولت اليت وادليدانية النظرية والدراسات البحوث ندرة -

مثل  عليها تعتمد اليت التسويقية التقنيات اكتشاف على الدراسة ىذه تركز اليت، و جملتمعنا بالنسبة حديثة تقنية يعترب الذيموضوع الدراسة  -
 الكبرية. ىذه احملالت
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 . أنو يف صميم التخصص ادلدروسيل بالنسبة البحث أمهية -

 استغالذلا مستقبال. من اجل نتائجها من نيحثاالبو  ، واستفادة الطلبةالدراسة هذى مبثلامعة اجل مكتبة إثراء -

 صعوبة الدراسة:و حدود -5

مثل  عليها تعتمد اليت التسويقية التقنيات اكتشاف على الدراسة ىذه تركز اليت، و جملتمعنا بالنسبة حديثة تقنية يعترب الذيموضوع الدراسة  -
 الكبرية. ىذه احملالت

 تعتمد، كهذه دراسة يف الباحث عليها حيصل أن ميكن اليت البيانات ونوعية كمية أن ادلعروف فمن ونوعا، كما ادليدانية البيانات طبيعة  -
 .ادليدانية الدراسات يألف مل رلتمع يف خاصة ادلطلوبة البيانات حوزهتا يف تقع اليت ادلصادر واستجابة تعاون مدى على

مل تشمل الدراسة للعديد من احملالت الكربى نظرا لقلتها بنفس الوالية و اقتصارىا على والية واحدة نظرا لذيق الوقت و نقص   -
 .نتائجها بتعميم التسمح اجلغرافية حدودىا فإن ولذلك االمكانيات

معقد يصعب السيطرة عليو او حصره يف دراسة دراستنا تعتمد على السلوك االجتماعي ادلعروف بصعوبة تقديره، فسلوك الزبون سلوك  -
 واحدة.

 المنهج المتبع: -6

   .الوصفي ادلنهج على اعتمدنا ادلوضوع لطبيعة ونظرا ،اتالفرضي صحة واختبار اإلشكالية على واإلجابة البحث جبوانب اإلدلام بغرضو  

 منهجية الدراسة: -7

 فـن لتقنيـات ادليدانيـة الدراسـة مـنخالل ،الواقـع أرض علـى بإسـقاطها القيـام مث وحتليلهـا بادلوضوع ادلتعلقة النظرية ادلفاىيم سلتلف دراسة طريق عن

 .اينو بمستغانمالسوق الضخم  يف هبا قمنا اليت ادلنتجات عرض

اجلانيب ( فصول، حيث ميثل الفصل االول والثاين اجلانب النظري من البحث، بينما ميثل الفصل الثالث 03) إىل البحث بتقسيم قمنا لقد *
 يلي: كما يمقسالت التطبيقي من البحث، وجاء

 فن عرض ادلنتجات. وتقنيات عموميات األول: الفصل 
 الشرائية وقراراتو ادلستهلك سلوك أساسيات الثاني: الفصل. 
 االستبيان وحتليل ادليدانية الدراسة وتصميم ختطيط :ثالثال الفصل. 
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 الفصل االول

 و تقنياتعموميات 

 فن عرض المنتجات 
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 تمهيد

 اخلدمة ظهور ذلك صاحب الكربى، ادلساحات ظهور أدى اىل الواسع لتوزيعكاف وليد اخلدمة الذاتية، فا  ادلنتجات عرض فن
 ينبغي لذا نفسو. يبيع جادلنت وذبعل البيع نقطة داخل ادلنتجات لعرض ادلثلى الطريقة يف التفكري على ادلوزع ذبرب اليت الذاتية

 .وحديثة إبداعية تسيري تقنيات على االعتماد

ما االوؿ  فصلو اجلزىء االوؿ يف سنتناوؿ والذي أساليبو، و تقنياتو سلتلف دبعرفة ادلنتجات عرض فن دراسة أعلية تربز ىنا من
 يلي:

 .Le Merchandising تعريف فن عرض ادلنتجات 1-

 فن عرض ادلنتجات. تاريخ و نشأة 2-

 اىداؼ فن عرض ادلنتجات. 3-

 انواع فن عرض ادلنتجات. 4-

 .يف العملية التسويقية دور فن عرض ادلنتجات -5

 .العوامل ادلؤثرة يف ظهور فن عرض ادلنتجات -6
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 المنتجات عرض فن تعريف -1

 من العديد تقدًن مت فلقد احلديثة، التجارة تقنيات مع مستمر تطور يف رلاال كونو ودقيق زلدود تعريف يف حصره ؽلكن ال
 :منها التعاريف

 تسهيل هبدؼ زلًتفني قبل من مسرية التقنية، واألساليب الطرؽ من رلموعة ىو ادلنتجات عرض فنالتعريف االول:     
  بادلنتجات الزبائن التقاء

 البيع. نقطة داخل

 قبل من ادلطبقة والربغماتية بالتسويق ادلتعلقة والتقنيات الدراسات رلموع ىو ادلنتجات عرض فن»التعريف الثاني:      
 إرضاء وراء والسعي سلعها وجاذبية جاذبيتها ربسني طريق عن البيع نقطة أداء زيادة هبدؼ ،معا أو حدى وادلوزع على ادلنتج

 ىو ادلنتجات عرض ففن ادلستهلك،

 1«التجارية. الروح مع التسويقية الروح انصهار نتيجة 

 2«وبالسعر ادلناسب. ادلناسبة بالكمية ادلناسب الوقت ويف ادلناسب ادلكاف يف ادلناسب ادلنتج»التعريف الثالث:       

 .keppnerاألمريكي  قدمو انتشارا واألكثر العاـ التعريف ىذا يعترب

 المنتجات عرض فن نشأة -2

 Aristideيد  على Au bon marchéمثل  الكبرية احملالت وظهور ،1852يف  ضخمة ذبارية ثورة حدوث»
Boucicaut. 3«ومحلو. ادلنتج وبإمكانو مالمسة احملل داخل حرية بكل يتحرؾ ادلشًتي أصبح 

 وظهرت ثاف تطور حدث .فرنسا يف 1934األمريكية وضلو عاـ  ادلتحدة الواليات يف 1928 عاـ ضلو الوقت مرور مع
 الزبوف يأخذ وأصبح البائع دور أكثر تقلص ادلرحلة ىذه يف منتجاهتا، لبيع وحيد سعر على اليت اعتمدت الشعبية احملالت
 .بيده مشًتياتو

                                                             
1 Mosca.P, Initiation au merchandising, édition D'organisation, Paris, 1999, p11. 
2 Dioux.J, Le Guide du merchandising, édition D'organisation, Paris, 2003, p46. 
3 Wellhoff.A, Masson.J-E, Le Merchandising: bases, nouvelle technique, category management,5éme éditionDunod, 
Paris, 2003, p8. 
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 :حيث موسكا فليب تقسيم على باالعتماد ادلنتجات عرض فن تطور على أكثر التعرؼ سنحاوؿ

 .المنتجات عرض فن (: نشأة11الجدول )

 .البصري المنتجات عرض فن1970:إلى 1960 من المرحلةاألولى
 .ادلفتوحة اجلديدة احملالت عدد يف كبري ارتفاع - التجاري ادلنظر

 .االستهالكي اجملتمع عصر يف اآلف ضلن النمو، معدالت ارتفاع - القتصاديةا الوضعية
 ادلنتج بني العالقة
 وادلوزع

 .وىوامش أعماؿ رقم وادلوزع ادلنتج من كلل ػلقق حيث جيدة، ذبارية عالقة -

 .اخلط يف للسلع مكثف عرض - ادلنتجات عرض فن
 .تسويقها يريد اليت للسلع ادلوزع إبراز -
 .احملالت بفتح احملل شهرة اىتماـ -
 .أساسي ىدؼ ادلنتجات عرض فن اعتبار عدـ -
 .هبا اخلاص اخلط تسيري يف العالمات استثمار عدـ -

 .التسييري المنتجات عرض فن  1990:إلى 1970 من الثانية المرحلة
 .البطالة نسبة يف كبري ارتفاع و األزمات تعاقب - االقتصادية الوضعية
 ادلنتج بني العالقة
 وادلوزع

 احملل. شهرة بسبب بينهم نزاع ىناؾ -
 كتخفيضات شليزة ذبارية سياسات تطبيق خالؿ من النزاعات ىذه على بالتحريض ادلنتج يتهم -

  ....الواجهات، وتزيني العرض ألثاث ميزانية وزبصيص السنة، هناية
 .واذلوامش األعماؿ رقم اطلفاض -

 السوؽ. حصص للمخزوف، قاعدية نسب حسب يتم السلعية اجملموعة تسيري - ادلنتجات عرض فن
 ظلوذجي. خط إنشاء -
 ."احلرة السلع"1976 عاـكارفورمثل، للموزعني عالمات أوؿ إنشاء -
 :الثمانينات بداية ويف
 البصرية. القراءة ظهور -
 .التسيري مقاييس يف الدقيق بالتحكم تسمح معلوماتية أنظمة وضع -

 .المناسب المنتجات عرض هذا:فن يومنا إلى 1990 من الثالثة المرحلة
 .البطالة نسبة وارتفاع االستهالؾ نسبة اطلفاض مع اقتصادية أزمة - االقتصادية الوضعية
 ادلنتج بني العالقة
 وادلوزع

 وفن (trade-marketing) الًتويج رلاؿ يف شراكة لسياسة بداية نالحظ لكن نزاع عالقة -
 .ادلنتجات عرض
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 :ما يليمراعيا  ادلنتجات عرض فن يف طريقتو إىل ادلوزع سياسة بدمج ادلنتج يقـو - ادلنتجات عرض فن
 احملل. خصائص -
 الزبوف. سلوؾ -
 السلعية. اجملموعة ىيكل -
 :جديدة وتقنيات مفاىيم ظهور -

(Efficient Consumer Response) E-C-R. 
 .اجلغرايف التسويق -

 
Source: Mosca.P, Initiation au merchandising, édition D'organisation, Paris, 
1999, p1 .7  

 كبريا صلاحا لقي التجارة اجلديد من الشكل ىذا احلرة، اخلدمة وليد جاء ادلنتجات عرض فن أف نستنتج سبق دلا وتلخيصا
 رلموعيت أوؿ وأصبحت اليـو زلالهتم اشتهرت حيث، LeclercوFournierمثل  اجملاؿ ىذا رواد وعند ادلستهلكني عند

 الضخمة األسواؽ ظهرت . وىكذاWal-Mart1بعد  العامل أضلاء يف الثانية ادلرتبة كارفور ػلتل حبيث فرنسا، يف توزيع
 .واألقارب األىل اللتقاء أماكن ىذه األخرية وأصبحت

 المنتجات عرض فن عناصر أهداف -3

 ادلوزع، ادلنتج، ادلستهلك، يف وادلتمثلة أساسية عناصر ثالثة يشمل ادلنتجات فن عرض بأف صلد السابقة التعاريف خالؿ من
 :ذلك يوضح التايل والشكل

 

 

 

 

 

                                                             
1 Dioux.J, Op-cit, p .03  
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 .عناصر فن عرض المنتجات(: 11الشكل )

 

 

 

 

 

 

 .الطالبمن اعداد المصدر: 

 للمستهلك بالنسبة المنتجات عرض فن أهداف -1.3

 اجملموعة بني من االختيار على والقدرة ،فيها يرغب اليت ادلنتجات بسهولة إغلاد البيع نقطة إىل دخولو عند ادلستهلك يرغب
 األسعار. بأفضلها أحسن وشراء بادلنتجات ادلتعلقة الكافية ادلعلومات على احلصوؿ يف يرغب كما ادلعروضة، السلعية

 للمنتج بالنسبة المنتجات عرض فن أهداف -2.3

 عرض إتقاف خالؿ من منتجاتو بيع وتشجيع ،السلعية اجملموعة أداء تطوير إىل ادلنتجات عرض فن بفضل ادلنتج يطمح
 واحملافظة الزبائن من شلكن عدد أكرب اسًتجاع إىل يطمح كما بإحكاـ، للزبائن ادلعلومات وتقدًن اخلط على ادلنتجات

 .البيع نقطة يف ادلنتجات دوراف معدؿ رفع إىل يهدؼ ادلنتج بأف ىنا لنا يتبني صورتو. على أمامهم

 للموزع بالنسبة المنتجات عرض فن أهداف -3.3

 من شلكن عدد اكرب على واحلصوؿ ،ادلغرية ادلشًتيات على التشجيع طريق عن السلة حجم متوسط زيادة يف ادلوزع يرغب
 التموقع و احملل صورة وربسني ادلنتجات تغليف عملية ربسني يف ادلوزع يرغب كما وفائهم. ويكسب يضمن مث ومن الزبائن

 المستهلكين

 عرض فن تقنيات
 المنتجات

 الموزعين المنتجين
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 يف سهولة بكل يساىم ادلنتجات عرض فن يف احملل. أرباح زيادة إىل تؤدي سوؼ األىداؼ ىذه ربققت إذا ادلنافسني. بني
 25.1 %اىل % 2 0بنسبة البيع نقطة رحبية زيادة

 المنتجات عرض فن أنواع -4

 التسييري المنتجات عرض فن -1.4

 تسري كذلك بو ويقصد واذلامش. ادلاؿ رأس مساعلة السوقية، احلصة نتائجو  مؤشرات حسب البيع مساحة تقسيم ىو ىدفو
 رغبات إرضاء ويف البيع نقطة مردودية يف يساىم ىذا كل األسعار، ادلراجع، ادلكاف، سبوقع ادلنتج، السلعية، اجملموعة اخلط،

 الزبائن.

 التنظيمي المنتجات عرض فن -2.4

 يف للرفوؼ التوطني مكاف بتحديد يقـو حيث عنها، يبحث اليت ادلنتجات بسهولة إغلاد يف للمستهلك يسمح ما بكل يتعلق
 .اجلزئية والرفوؼ الرفوؼ مكاف إىل تشري والفتات أسهم وضع و ادلستهلك، حاجيات مع يتماشى احملل

 المغري المنتجات عرض فن -3.4

 البيع، مكاف داخل اإلشهار اإلرشاد، من فكل .الزبائن تغري حىت جيدة بطريقة والعالمات اخلطوط وتعرض تبني أف غلب»
 عرض ففن الزبوف. ذىن يف وجاذبيتها البيع نقطة صورة ترسخ اليت األشياء من تعترب وغريىا واألثاث ادلقدمة ادلعلومات
 جذاب، ديكور يف البيع نقطة وضع خالؿ من وذلك الشراء على الزبوف بتحريض ادلشًتيات زيادة ىدفو ادلغري ادلنتجات

 2«.لطيف جو وخلق ،مكيف أثاث

 المنتجات عرض فن دور -5

 بػ: ادلنتجات عرض فن يسمح

 الرؼ. يف اجليد عرضها طريق عن للبضاعة اجليد التصريف -

 .Etiquetageمنتجات العناوين لل ربسني -

                                                             
1 Demeure.C, Marketing, 4éme édition, Dalloz, Paris, 2003, p209. 
2 Simon.F-X, Sousa.M, Management et gestion d'un point de vente, Dunod, Paris, 2003, p54. 
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 ادلستهلكني. اتطلب مع السلعية اجملموعة تكييف -

 .وادلخزوف بادلردودية يتعلق فيما التسيري رشادة -

 عرض المنتجاتالعوامل المؤثرة في ظهور فن  -6

 بالمنتج المتعلقة العوامل -1.6

 الشروط ال ىذه ضمن توجيو. واألكثر قوة األكثر الشراء مراكز رلاهبة أماـ أنفسهم ادلنتجني وجد احلديثة التجارة تطور مع
 يف األخذ دوف باحلاسوب، تعد بالبضائع ادلخازف تزويد إعادة أصبحت كما باحملالت، مطلقا ادلرجعية ادليزانية قرار يوجد

 من والتحقق ادلنتجات عرض ومراقبة زيارهتا دوف احملالت ترؾ ادلنتج بإمكاف ىل األسباب، ذلذه .ادلخازف تطور االعتبار
 .العرض جودة

 عرض ضماف أحسن وإظلا ،البيع ليس ىدفو جديد جيل وىو Merchandisingإىل  التحوؿ ىنا البائع على اإذ
 .احملل أداء ربسني أجل من لرؼ رئيسا توجيو باختصار خط أحسن وترتيب للًتويج، مكاف أحسن وزبصيص للمنتجات

 بالمستهلك العوامل المتعلقة -2.6

 العائلة، ترتيبات )الرفوؼ، سلتلف فهم منخالؿ الشفرة حل ادلستهلك على ينبغي حيث كثرية، ربوالت جرت كذلك ىنا»
 وادلنتجات األولية واألسعار ادلوزع، وعالمات الوطنية والعالمات ادلنتجات بني باالختيار يقـو مث الصنف(  العائلةاجلزئية،

 فهرس كأنو اخلط قراءة على قادرا يكوف الرؼ أماـ ماوضع إذا حيث ،(linéaire)اخلط  ذلك يف ويساعده .اجلودة ذات
 1«.ربليل موجز مع

 تتمثل يف: الزبائن( انواع من 30ذلك، ظهور )كذلك من بني العوامل اليت ادت اىل  -

الشخص ادلسؤوؿ عن عملية الشراء لنفسو ولغريه، كعملية شرائو للعائلة، وذلك إلشباع سلتلف حاجاتو اخلاصة * المشتري: 
 وحاجات غريه.

 وذلك باتباع معايري عديدة. اء السلعشخص يشًتي إلشباع حاجاتو اخلاصة، يكوف اكثر حرص على انتقالمستهلك: * 

                                                             
1 Wellhoff.A, Masson.J-E, Op-cit, pp11-14. 
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ات التسوؽ، قد يعجب ببعض ادلنتج بيع، ليس ىدفو الرئيسي ىو الشراء واظلامتجوؿ داخل مركز الشخص  المتسوق:* 
 زلتمل. فيقـو بشرائها ولذلك فهو مشًت

كاف من بني العوامل ادلؤثرة يف ظهور فن عرض ادلنتجات، الف ىذا االخري كاف من بني   ظهور ىذه االنواع من الزبائن -
قد يدفع  ثال ظهور فن عرض ادلنتجات ادلغريفم ،ن الزبائن وتشجيعهم على عملية الشراءفو جلب اكرب عدد شلكن ماىدا

 بادلتسوؽ اىل عملية الشراء واليت مل تكن من بني اىدافو الرئيسية.

 بالموزع المتعلقة العوامل -3.6

 أصبح اآلف أما الفرؽ، من ويستفيد أعلى بسعر بيعها ويعيد معني بسعر ادلنتجات يشًتي كاف موزع التاجر يصبح أف قبل
 وبذلك .الشروط وبأفضل شلكن سعر وبأقل كاملة بتشكيلة الزبائن تصرؼ ربت ويضعها ادلنتجات يصنع وغللب ادلوزع

 .الشخصية ادلصاريف منها خاصة التكاليف يف حد أقصى لتحديد وسائل عن تبحث للبيع مصانع إىل احملالت ربولت

 1ما يلي: ىذا التحوؿ ؽلكن تلخيصو يف-

أعماذلا، واليت ؽلكن اف تكوف عمومية   بطبيعة من حيث احلجم، وادلستقلة الصغرية التجزئة زلالت تر ظهيف البداية 
نقص اخلربة والتجربة ألصحاب ىذه احملالت، والتهيئة السيئة للمحل، لكن  كمحالت البقالة، وادلتخصصة كالصيدليات.

 التجزئة البعض من مشاكل ىذه احملالت، ىذه احملالت اجلديدة سبثلت يف زلالتادت اىل ظهور زلالت اخرى قامت حبل 
 يف مساحتها الكبرية تكوف سلوب العمل، فمثال احملالتأاحلجم، واليت زبتلف عن سابقتها من حيث احلجم و  كبرية

 150مساحتها بني، وسبتاز بتنوع ادلنتجات واخلدمات، وكذلك زلالت السلسلة واليت تكوف 2ـ 5700ادلتوسط
 السلع، وكذلك احملالت رلموعة نفس يف موحدة وتتعامل إدارة ، واليت ىي عبارة عن رلموعة من احملالت ذلا2ـ2000و2ـ

 ادلتشاهبة. األصناؼ من واسعة تشكيلة السلع يضم من واحد خط يف اليت تتعامل ادلتخصصة

 البيع والعتاد، وكذلك ازدحاـ رجاؿ بسبب تعدد تكاليفال ارتفاعو و الزبائن،  ادلباشر بني ىذه احملالت االتصاؿ ضعف
ادلدف، ادى بذلك اىل ظهور زلالت اخرى قامت حبل البعض من مشاكل ىذه  يف تقع ما غالبا ألهنا السيارات امامها

 يقة ذاتالض واليت تشمل األسواؽ ،الكربى الذاتية او ادلساحات اخلدمة احملالت، ىذه احملالت اجلديدة سبثلت يف زلالت
 كاملة تشكيلة ، تعرض2ـ2500من  وأقل2ـ 400من أكرب بيع مساحة الواسعة ذات ، واألسواؽ2ـ 400تقدر بػ مساحة

 فكاف فرنسا ، ويف0903يف و.ـ.ا سنة  كاف ذلا ظهور أوؿ واسعة االستهالؾ، أخرى ومنتجات الغذائية ادلنتجات من
األقل،  على2 ـ 2500 مساحةبيع ذات الواسعة امتدادالألسواؽ الضخمة، واليت ظهرت . وكذلك األسواؽ1957يف

                                                             
 .ـ2337، السعوديةة العربية الثاين، دار ادلريخ للنشر، الرياض، ادلملك، اجلزء اساسيات التسويقفيليب كوتلر و جاري ارمسًتونج، :باالعتماد على الطالبمن اعداد  1
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 اإلقداـ قبل ادلعروضة السلع باإلضافة اىل ذلك تشمل على بعض اخلدمات كحضرية للسيارات، اإلشهار ادلكثف، معاينة
ادلنتجات  عرض فن التغليف، تطبيق أو تنافسية، التعليب والرائحة، أسعار وادلوسيقى الشراء، اإلضاءة على

Merchandising 0960.ظهورىا ألوؿ مرة كاف يف فرنسا سنة. 

ال يتناسب  السلع اليت من الكثرية نواعوكذلك األ تكلف كثريا، غالبا ىي وديكورات اتوتركي معدات ربتاج ىذه احملالت إىل
 سرقةالسلع سهولة مشكلة من الذاتية اخلدمة واجملوىرات...(، وكذلك تعاين زلالت العايل الطراز بيعها بالطريقة الذاتية )ذات

هبا، سوؼ يؤدي كل ىذا اىل ظهور زلالت اخرى مستقبال، سوؼ تقـو حبل البعض من مشاكل احملالت اليت  والعبث
 سبقتها، وتبقى العملية مستمرة ىكذا.

 سبيز أف عليها ذلك ولبلوغ .أرباحها تعظيم أجل من احملتملني الزبائن من شلكن عدد أكرب جذب إىل البيع نقاط تطمح -
 عدد اكرب جذب من احملالت تتمكن فحىت الداخلية، التهيئة ،ادلساحة السلعية، كاجملموعة عناصر بعدة ادلنافسني عن نفسها
 معتمدة بيعها، لنقطة موقع ستكوف اليت ادلنطقة بدراسة تقـو أف السابقة العناصر يف النظر قبل أوال عليها ،الزبائن من شلكن

او تقنيات فن عرض من دراسة سلتلف عناصر  ذلكلتتمكن بعد  السكاين، التوزيع ىو ومهم أساسي عامل على ذلك يف
، ستكوف موضوع اليت ؽلكن اف سبيزىا عن منافسيها، سلتلف تقنيات فن عرض ادلنتجاتو  كيبنرادلنتجات اليت تكلم عنها 

  الفصل، حيث سنتطرؽ اىل:  اجلزىء الثاين من ىذادراستنا يف 

 ؛ادلنتج ادلناسب -0

 ؛ادلكاف ادلناسب -2

 ؛الكمية ادلناسبة -0

 ؛السعر ادلناسب -4

 الوقت ادلناسب. -5
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  المناسب جالمنت -1

 طريق عن ذلك ويتم .والعدد باجلودة ادلنتجات أفضل اختيار ينبغي حبيث ،السلعية اجملموعة مفهـو ادلناسب ادلنتج يقابل»
 وعالمات جهوية، وطنية، عالمات بني وتقسيمها من العالمات عدد واختيار ادلستهلكني حاجيات حسب السوؽ ربليل

 1«.احملل وسياسة البيع نقطة وحجم الزبائن، منطقة،  (référence)ذلك ادلراجع يف مراعيا ادلوزعني،

 السلعية المجموعة تعريف -1ـ  1

 احملل يف للبيع ستعرض اليت ومراجع سلع عالمات، ادلوردين، من رلموعة بني من اختيار ىي» بػ السلعية اجملموعة تعرؼ -
 2«.بيع( وكمساحة زللي كمنافس زبائن، كمنطقة زلل، )كشهرة ادلعين

 نقطة مساحة إىل السلع اختيار ويعود الزبائن، على احملل يعرضها أو يقدمها اليت السلعية العناصر مجلة ىي» أيضا وتعرؼ -
 3«.احملل زبصص عدـ أو وزبصص احملل غاية البيع،

 السلعية المجموعة أهداف -2ـ  1

 الزبائن طلبات و حاجيات ػلدد أف صاحبو على ،احملل فتح قبل الزبائن: وتطلعات احتياجات تقابل -1ـ  2ـ  1   
 بالزبائن تتعلق اليت والكيفية الكمية ادلعلومات على ذلك يف باالعتماد ،إرضاء أكرب لو ربقق اليت ادلنتجات من احملتملني
 .احملتملني

 اذلدؼ يؤخذ مل إذا اذلدؼ ىذا يف النظر ؽلكن ال» مردودية: ذات السلعية المجموعة تكون أن يجب -2ـ  2ـ  1   
 يف تساىم السلع من رلموعة باقًتاح معا، يتماشياف اذلدفني ىاذين جعل دائما ػلاوؿ احملل فصاحب ،االعتبار بعني السابق
 النظر إعادة كذلك إعلاؿ دوف ،ادلنافسة وادلنتجات ادلخزوف دوراف معدؿ معتربة، وذلك دبراقبة أرباح ػلقق األعماؿ رقم جعل
 اجملموعة دبردودية عالقة لديها اليت ادلعايري سلتلف من التحقق وزلاولة للميداف واخلروج الزبائن ونوع احملل سياسة يف دائما

 4«ة.السلعي

 السلعية تكوين المجموعة -3ـ  1

                                                             
1 Dioux.J, Op-cit, p46. 
2 Fady.A et autres, Le Merchandising: questions applications et études de cas, Vuibert, Paris, 2002, p22. 

، دار ،حالة تطبيقات ودراسة :التوزيع أنظمة إدارةرجم،  نصيب 3   .109ص ،2006عنابة،  العلـو
4 Volle.P, Etudes de recherche sur la distribution, Économie, Paris, 2000, p29. 
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اف تكوف تشكيلة ادلنتج للمحل شليزة لتاجر التجزئة مع اتفاقها مع توقعات ادلشًتين. واحدى االسًتاتيجيات ىي  غلب»
تقدًن سلع ذبارية ليست موجودة عند ادلنافسني، مثل العالمات التجارية اخلاصة، او العالمات التجارية الوطنية اليت ػلصل 

 1«.اف ؽليز تاجر التجزئة نفسو بتقدؽلو تشكيلة منتجات مرتفعة االستهداؼ عليها تاجر التجزئة بصورة مانعة، كما ؽلكن

 بإعطاء أوال سنقـو لذلك عالمة، كل دبكانة كل زلل يتعلق يف ادلراجع اختيار حيث السلعية اجملموعة عند تكوين -
 2حيث:  Moutonوذلك كما عرفها  ادلنتجات أو العالمات دلختلف ادلميزات ادلختلفة أو التعاريف

 السلع من النوع ىذا ،عالية جودة وصورة كبرية شهرة ذات وطنية عالمة األحياف أغلب يف ىي: الرائدة * المنتجات  
 .عنو لإلشهار معروؼ

 يضاىي غالبا ما بغالؼ ذبهز ،جودة أحسن لديها: (Marque De Distributeur)المحل  منتجات*   
 وجودىا كعدـ مزايا لديها و ،منخفضة بأسعار تتميز وىي معتربة ىوامش ربقق ذلك على عالوة الرائدة، وؽلاثل العالمات

 األسعار. حلرب زبضع ال كما ،ادلنافسني لدى

 األمر تعلق إذا مرتفعة وأحيانا متوسطة جودة صورة لديها اجلهوية، العالمات يف الغالب يف تتمثل المكملة: المنتجات*   
 .متوازنة ىوامش بتطبيق وذلك للتشكيلة ميزة بإضافة يسمح اتادلنتج من النوع ىذا خاص، دبنتج

 ضعيفة شهرة لديو التشكيلة، وسط إىل األسفل من سبوقع لديو ادلنتج ىذا للمحل بالنسبة خاصة: عالمة ذات منتجات*   
 .العالمة بوجود ادلستهلك طمأنة ىو وىدفو

 يف األولية األسعار بالفعل سبثل ادلنتجات ىذه ،االقتصادية أو اجلنسية بادلنتجات كذلك تدعىاألول:  السعر منتجات*   
 طابع ذات عديدة أسواؽ يف أعلية أكثر استهالؾ تقابل كما منخفض، ىامش ذات السوؽ، يف وكذلك السلعية اجملموعة

 .ائيذغ غري أو ائيذغ

 المناسب المكان -2

 فاختيار النوعية ؼلص فيما أما أدائو، حسب ؽلنح الكمية عن ربدثنا فإذا لو، ادلناسب ادلكاف مرجع كل منح بذلك ويقصد»
 شراء أو تفكري عن شراء كاف ما إذا الشراء بنوعية مرتبط ادلكاف ،(Linéaire développé)متطور  خط منتج لكل
 1«.منخفضة أسعار موزع، عالمة الوطنية، العالمة بني طلتار للعالمة بالنسبة كذلك ربريض، عن

                                                             
 .756سابق، ص مرجعفيليب كوتلر و جاري ارمسًتونج،   1

2 Mouton.D, Paris.G, Pratique du merchandising: Espace de vente, offre produit communication sur le lieu de 
vente, Dunod, Paris, 2004, p105. 
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 للمنتجات الجيد العرض -1ـ  2

 عند فمثال التجربة، أساس على وليس زلكمة عرضو طريقة وتكوف بيعو، يتم حىت فيها يعرض مساحة إىل ادلنتج ػلتاج -
 من النوع ذلذا يصلح الذي ادلستوى وىو الرفوؼ أسفل يف الكبري احلجم وذات الثقيلة نضع األدراج على السلعة وضع
 .السلع

 البيع مساحة تعريف -2ـ  2

 ومكاف للبيع ادلقًتحة السلع وعرض مشًتياهتم إسباـ أجل من ،الزبائن حلركة الشاملة وغري الشاملة الفسحة مساحة ىي»
 2«للبيع. السلع لعرض ادلوظفني حركة تشمل كما تسديدىا،

 البيع مساحة ترتيب أهداف -1ـ  2ـ  2   

 حيث البيع، مساحة عن ناذبة تقنية قيود واحًتاـ ذبارية أىداؼ ،عنصرين بني التوفيق ىو الرفوؼ توطني يكوف ما غالبا* 
 3:يف Moutonحسب  األىداؼ تتمثل

 .الرفوؼ من شلكن عدد أكرب على الًتدد ضلو ادلستهلكني جبلب وذلك ،الزبائن سري ربسني -

 ادلغرية. ادلشًتيات وإثارة ادلنتجات بعض بتجميع ادلستهلكني مشًتيات تسهيل -

 .الرفوؼ لتموين السلع نقل أدىن حد إىل زبفيض -

 4:يف فتتمثل Fady et Seretحسب  التقنية القيود أما* 

يدعى  األثاث الذي اذباه وطوؿ كذلك ادلخرج، وصناديق ادلدخل توطني من جزء يف تتحكم اليت البيع مساحة شكل -
Gondole. 

 السريع. ادلخزوف ودوراف الثقيلة ادلنتجات مكاف على تؤثر اليت ادلستودعات سلتلف تواجد مكاف -

                                                                                                                                                                                                                
1 Dioux.J, Op-cit, p46. 
2 Le Dispositif de régulation des implantations commerciales (CDEC, CNEC), Copyright mai 2003, p2, voir le site 
web: http://www.urbicom.fr/pdf/implantation.pdf,(10/11/2008). 
3 Mouton.D, Paris.G, Op-cit, p5 .6  
4 Fady.A, Seret.M, Le Merchandising: Technique moderne du commerce de detail, 5ème édition, Vuibert, Paris, 2000, 
p .87  
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 ادلعنية الرفوؼ أما .احملل مؤخرة يف عموما توضع ،واحللويات وادلخبزة كادلقصبة التحضري وسلابر الباردة الغرؼ مكاف -
 .منها باجلوار فتوضع

 يضع أو الصندوؽ من بالقرب ادلرتفع السعر وذات احلجم خفيفة السلع غالب التجار يضع السرقة، من احلد أجل من -
 عليها. مراقبني

 :حيث الرفوؼ ترتيب يف ادلستهلك بسلوؾ ادلتعلقة ادلعايري باالعتبار األخذ ينبغي سبق ما إىل إضافة* 

 الزبائن. سري تسهل حىت ادلمرات سلتلف على الصابوف، القهوة، الزيت، كادلشروبات، الواسع االستهالؾ ذات السلع توزع -

 وسط يف توضع والفستق كالبسكويت قصد، غري عن شرائها يكوف واليت مكملة منتجات توضع ادلنتجات ىذه جبانب -
 .واحلساء الزيت وسط البهارات و العجائن، وسط يف توضع الطماطم وصلصة الشهية، فاربة ادلشروبات

 الرفوف لتموضع األساسية القواعد -3ـ  2

 1يف: Fady et Seret* تتمثل سلتلف ىذه التقنيات حسب 

 شلرات االعتبار يف األخذ مع ادلنتجات، من شلكن عدد أكرب على الزبائن مرور دبحاولة احملل من مربع مًت كل استغالؿ -
 الرفوؼ. ومكاف وعرضها طوذلا السري

 اليت ادلنتجات كل رلاور مكاف يف صلد كأف الزبائن، مشًتيات تسهيل أجل من منطقي ترتيب حسب الرفوؼ توطني -
 احلاجة. نفس تقابل

 داخل الزبوف توتر من واحلد ،البضائع نقل من لتخفيض ادلستودعات من بالقرب الدوراف وسريعة الثقيلة ادلنتجات وضع -
 احملل.

 ادلدخل. صندوؽ أماـ ازدحاـ ىناؾ يكوف ال حىت احملل صندوؽ عن بعيدة الرفوؼ وضع -

 .الذكر السابقة التقنية القيود االعتبار يف أخذ -

 ىي اليت ساخنة منطقة على يشمل» احملل أف كذلك االعتبار يف األخذ ادلوزع على ينبغي ،القواعد ىذه إىل باإلضافة* 
 1«.البيع نقطة مدخل عن بعيدة تكوف ما غالبا باردة ومنطقة الزبائن، من شلكن عدد أكرب عليها يًتدد احلاؿ بطبيعة

                                                             
1 Fady.A, Seret.M, Op-cit, p87. 
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 ىذه جلعل للزبائن العفوي التدفق على تعديالت إدخاؿ كيفية حوؿ ادلسريين انشغاؿ فكاف ،الباردة للمناطق بالنسبة أما* 
  Moutonحسب  للمحل العاـ التنظيم إىل توصلوا حيث ،ادلستهلك شراء سلوؾ بتتبع وذلك حركة أكثر ادلناطق

 2كالتايل:

 ادلغرية. ادلنتجات خصوصا فيها ذبمع الساخنة ادلنطقة -

 الضرورية. ادلنتجات خصوصا فيها ذبمع ادلنطقة الباردة -

 التذكر. منتجات فيها ذبمع الوسطى ادلنطقة أما -

 :البيع حيث لنشاط بالنسبة جيدة نتائج الطريقة ذلذه كانت ولقد، التجار من كبري عدد قبل من مطبقة الطريقة ىذه •

 الزبائن. تدفق بزيادة حركة أكثر الباردة ادلناطق جعل -

 البيع. نقطة مردودية ربسني وبالتايل فيو، ادلتواجدة ادلكاف بفضل ادلغرية ادلنتجات مبيعات تعظيم -

 .ادلنتجات من لعدد الكبرية والرؤية الكبرية احلركة بفضل السلة متوسط زيادة -

 ترتيب مساحة البيع. (:12الشكل )

 

https://www.google.dz/imghp?hl=fr&tab=wi من اعداد الطالب باالعتماد على:   : المصدر  

                                                                                                                                                                                                                
1 Mouton.D, Paris.G, Op-cit, p53. 
2 Mouton.D, Paris.G, Op-cit, pp55-54. 

ZONE FROIDE 

ZONE CHAUDE 
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 العرض أثاث على المنتجات ترتيب -4ـ  2

 :بينها من عديدة بطرؽ الزبوف على السلع تقًتح العرض: اثاث -1ـ  4ـ  2  

 البقالة تستعمل بالنسبة دلنتجات ما وغالبا األخرى، تلو الواحدة ادلنتجات عليها ترتب (Tablette)صفيحة  على -
 والسوائل.

 صفائح. هبا ادلعدف من سلة يف ترتيب بال اجلافيل مياهو  ادلعلبة األمساؾ خاصة ادلنتجات بعض توضع- 

 يف وجد غالبات ادلنتجات، فيها تعرض تحاويا ىناؾ ،ادلنتجات إمساؾ وسهولة الشحن تكاليف يف تخفيضال أجل من -
 الضخمة. األسواؽ

 لديها الصغرية األشياء من وغريىا للعطور بالنسبة أما، مثال كالقمصاف بقضيب ادلوصولة بالعالقة ادلالبس تعرض كما -
 .هبا خاص أثاث

 ادلنتجات. لعرض طرؽ اخرى ىناؾ السابقة العرض طرؽ إىل باإلضافة •

 .العرض اشكال أثاث (:13الشكل )

 

 

 

 

https://www.google.dz/imghp?hl=fr&tab=wi من اعداد الطالب باالعتماد على:  : المصدر  

 الرف على المنتجات ترتيب  -2ـ  4ـ  2

 :ذلك يوضح التايل والشكل ،العمودي والعرض األفقي العرض بني الرؼ على للسلع العاـ التنظيم باختيار نقـو -
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 .االفقي والعمودي العرض (:14الشكل )

 

 

 

 

https://www.google.dz/imghp?hl=fr&tab=wi من اعداد الطالب باالعتماد على:  : المصدر  

 بعينيو للنظر يتوقف فادلستهلك العرض، ىذا هبا يتميز اليت للمزايا ادلنتجات لعرض ادلفضلة الطريقة العمودي العرض يعترب -
 احلاؿ ىو كما أخر منتج إىل ادلرور مث واحد، منتج على نظره وتركيز ادلنتجات اكتشاؼ أجل من األثاث أسفل إىل أعلى من
 إىل للعودة رلرب غري الزبوف يكوف بذلك و األخري، الصنف إىل يصل حىت التونة مث السردين إىل ينظر فهو السابق، الشكل يف

 رؤية من انتهائو بعد خراال الصنف لرؤية للوراء العودة إىل مضطر فالزبوف ،األفقي العرض يف احلاؿ ىو ما عكس الوراء
 .اخلط طوؿ على ادلوضوع األوؿ الصنف

 العرض مستويات -5ـ  2

حسب  ىي مبنية على اسس علميةواليت  ،مستويات (34) أربع بني التمييز ؽلكننا الرؼ على ادلنتجات عرض عند
Delerm 1:وتتمثل يف 

 عادة ادلستوى ىذا ويستعمل األثاث، ارتفاع حسب وىذا ذلك يتعدى وقد م 1.70 يكوف (:القبعة) التذكير مستوى   
 .ذالنفا عند الرؼ سبوين إلعادة أماف كمخزوف

كبرية، ال شهرةال ذات اجلديدة ادلنتجات ادلستوى هبذا توضع م 1.70 إىل م 1.10 بني يكوف العينين: مستوى   
 .كبرية بيع بنسبة ادلستوى ىذا يتميز الكبرية، ادلردودية ذات ادلنتجات و ادلشهورة، العالمات

 توضع كما وادلكملة، الضرورية ادلنتجات الفائدة، ذات ادلنتجات يضم م 1.10 إىل م 0.6 بني يكوف اليدين: مستوى   
 .ادلوزع عالمة بو

                                                             
1 Delerm.S, et autres, Les Bases du marketing, 4éme éditions, Paris, Vuibert, 2004, p56. 



فن عرض المنتجات وتقنياتعموميات                                         الفصل االول                                

 

 - 21 - 

 يتميز ادلنخفضة، األسعار ذات وادلنتجات الثقيلة ادلنتجات بو توضع م 0.6 إىل م 0.2 بني يكوف القدمين: مستوى   
 .ضعيفة بيع بنسبة

 لعرض الفين اجلانب يؤكد ما وىذا ،الطوؿ متوسط حسب وذلك أخرى إىل دولة من زبتلف ادلقاييس ىذه لكن -
 .ادلنتجات

 .العرض مستويات (:15الشكل )

 

https://www.google.dz/imghp?hl=fr&tab=wi من اعداد الطالب باالعتماد على:  : المصدر  

 المناسبة الكمية -3

 من كبري عدد توفري عليو يتوجب حيث األساسية للموزع، الوظيفة وىي للمخزوف، اجليد التسيري يف زبتصر ادلناسبة الكمية»
 1«.ضائعة مبيعات أو رلمدة أمواؿ أي فائض سلزوف ىناؾ يكوف ال حىت ،نقصاف أو زيادة دوف ادلراجع

 السلعية المجموعة أبعاد -1ـ  3

 2يف: Moscaتتمثل ابعاد اجملموعة السلعية حسب  -

 السلع عائالت بعدد العرض ىنا ويقاس ادلستجابة، ادلستهلك حاجيات عدد السلعية اجملموعة عرض ػلدد :العرض     
 .البيع مساحة يف للبيع ادلعروضة

                                                             
1 Dioux.J, Op-cit, p46. 
2 Mosca.P, Op-cit, p54. 
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 ويسمح السلع، من عائلة كل ضمن احملل طرؼ من ادلعروضة ادلراجع عدد إىل السلعية اجملموعة عمق يشري :العمق     
 .واسع اختيار مع لكن احلاجة من واحد نوع بإرضاء العمق

 .البيع نقطة طرؼ من ادلقًتحة األصناؼ دلختلف والتكامل التجانس درجة ىو :االنسجام     

ا تسهل عملية التعبئة:       تتضمن التعبئة عملية تطوير و تصميم الوعاء اخلاص بالسلعة، حيث سبثل العبوة جزء حيوي ألهنه
 تداوؿ واستعماؿ السلعة.

 

 .السلعية المجموعة أبعاد (:16الشكل )

 

 

 

 

Source: Fady.A, Seret.M, Le Merchandising: Technique moderne du 
commerce de detail, 5ème édition, Vuibert, Paris, 2000, p52. 

 شكل يف ادلنتجات عرض دبثابة فهي وعمقها، بعرضها تتميز السلعية اجملموعة بأف يتبني الشكل خالؿ ومن سبق شلا -
 حجم ادلنتجات عرض عند نراعي كما،  ادلشًتى وادلنتج ادلستهلك بني االتصاؿ سهولة سبيل يف ادلوزع طرؼ من مشهد

 يدعم و الزبائن نفوس يف الكثرة أثر السلع تكديس عند فيحدث الزبائن، جلذب كاؼ يكوف حبيث ادلعروض ادلخزوف
 .جذابة بيع بأسعار اإلحساس
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 .السلعية المجموعة أبعاد مميزات (:17الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

Source  : Blintzowsky.G, Le Merchandising opérationnel, édition Maxima, 
Paris, 2005, p21. 

 المناسب السعر -4

 ربليل طريق عن سعرية سياسة بتنفيذ وذلك احمللي، للسوؽ مطابقة تكوف األسعار من مستوى العرض لنا ػلقق أف غلب»
 ادلناسب السعر ػلدد األسعار. كما يف منطقي ترابط ادلنتجات، مع اذلامش مالئمة للعائلة، اذلامش معدؿ تعيني ادلنافسة،

 1«.احمللية وادلنافسة (منخفضة متوسطة، عالية، تشكيلة) احملل شهرة سبوقع حسب أيضا

غلب اف تتفق سياسة سعر تاجر التجزئة مع سوؽ اذلدؼ، وموقعو فيو، وتشكيلة ادلنتجات واخلدمات وادلنافسة. فيود كل »
يادات اعلى يف السعر، وػلققوا حجما اكرب، اال اف االثنني نادرا ما يعمال معا. فيبحث معظم ذبار ز ذبار التجزئة اف ػلملوا 

ر على حجم اقل )معظم احملالت ادلتخصصة(، او زيادات سعر اقل مع احجاـ اكرب التجزئة اما عن زيادات اعلى يف السع
  2«.()ذبار السلع الغزيرة، وزلالت اخلصومات

 
                                                             

1 Dioux.J, Op-cit, p46. 
 .759سابق، ص مرجعفيليب كوتلر و جاري ارمسًتونج،   2
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 للسعر انواع عديدة من بينها:  :أنواع األسعار -1.4

السعر او عدة أصفار، أما  3إف السعر السليم ىو الذي ينتهي ب السعر السليم والسعر السحري:  -1.1.4    
 ".300da" بدؿ "299daالسحري ىو السعر الذي يبني اطلفاض قليل على السعر السليم مثل "

ادلنتجات اليت يرفض  ىإف السعر ادلنخفض ىو الذي يكوف علالسعر المنخفض و السعر المرتفع:  -2.1.4    
 السعر فيها مرتفعا و غري مسموح. ادلنتجات اذلامة و يكوف ىادلستهلكوف اقتناءىا، أما السعر ادلرتفع الذي يكوف عل

 وىو السعر ادلفروض من طرؼ البائع.السعر المفروض:  -3.1.4    

 الترويج -2ـ  4

االعالف، البيع الشخصي، ترويج ادلبيعات، العالقات العامة،  -يستخدـ ذبار التجزئة اي من، او كل، ادوات الًتويج  -
للوصوؿ اىل العمالء. فيعلنوا يف الصحف االخبارية، واجملالت، والراديو، والتلفاز، وعلى االنًتنت. وؽلكن  -التسويق ادلباشر

االخبارية، والربيد ادلباشر. وػلتاج البيع الشخصي اىل تدريب واعي ألفراد  اف يدعم االعالف دبداخالت من الصحف
يشمل ترويج ادلبيعات »ادلبيعات يف كيفية الًتحيب بالعمالء، وتلبية احتياجاهتم، والتعامل مع شكواىم. وؽلكن اف 

لعالقات العامة مثل ادلؤسبرات توضيحات داخل احملل، وعروض، ومسابقات، وزيارات ادلشاىري للمحل. ودائما تتاح انشطة ا
واالحاديث الصحفية، وافتتاحات احملالت، واالحداث اخلاصة، واخلطابات االخبارية، واجملالت، وانشطة اخلدمة العامة 
لتجار التجزئة. كما شيد معظم ذبار التجزئة مواقع ويب تقدـ للعمالء معلومات، ومسات اخرى، وعادة تبيع السلع التجارية 

 1«مباشرة.

 البيع نقطة داخل الترويج -1.2.4

 ادلنتج، أو العالمة سبوقع إىل تشري صورة يف إشهارية محالت شكل على يكوف فهو البيع مساحة يف اإلشهار عن ربدثنا إذا
 الًتويج وسائل ومن، امتالكها ادلستهلك يرغب اليت القيمة للعالمة سبنح فهي اإلعالـ، وسائل إلشهاريةا احلمالت هبذه تقـو

 2:يليا م Moutonحسب 

                                                             
 .763سابق، ص مرجعفيليب كوتلر و جاري ارمسًتونج،   1

2 Mouton.D, Paris.G, Op-cit ,p193. 
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 الزبوف، على رلانا تعود خدمة أو منتج يف ادلكافأة تتمثل حيث الزبائن، مشًتيات زيادة إىل هتدؼ: مكافأة مع البيع      
 جديد، منتج أو ادلنتج نفس من كعينة مكافأة ادلنتج، زلتوى يف زيادة شكل على مكافأة منها ،ادلكافأة من أنواع عدة وىناؾ
 .جديد كاستعماؿ منتج عبوة يف تتمثل مكافأة

 إىل باإلضافة والفطنة، ادلالحظة على تعتمد حيث ادلسابقات يف تتمثل و الزبائن، مقابلة ىو ىدؼ لديها :األلعاب      
 .اليانصيب ألعاب

 احلق تعطي زبفيض قسيمة يف وتتمثل ادلستهلك، مشًتيات يف الزيادة ىو منها اذلدؼ األسعار: في تخفيض      
 3 كبيع السعر من لتخفيضل أخرى أشكاؿ وىناؾ احملل، داخل الشراء أثناء إليها ادلشار بالقيمة السعر يف بالتخفيض

 . بنفقاتو اخلاص ادلبلغ أو جزء ادلستهلك اسًتجاع زلددة، لفًتة خاص عرض سعر وحدتني، بسعر ادلنتج من وحدات

 :حيث معني منتج بإطالؽ وتتعلق :والتجريبالتذوق  ،العينة      

 .جديد منتج ذبريب أجل من رلانا يوزع ادلنتج من صغري حجم سبثل العينة:     •  

 .ادلنتج جودة على للتعليق عرض يف يتمثل :التذوق     •  

وبادلثل تقدـ زلالت  ،ذبربة معاطف ادلطر ربت دش ػلاكي ادلطر للمستهلكني، ؽلكن  REIففي زلل»  التجريب:     •  
يستطيع ادلشًتوف احملتملوف آلالت غسيل ادلالبس حيث االف مفهـو "جرب قبل الشراء"،   My Tag    ماي تاج

وذبفيفها اف غلربوا الغسيل، او يستطيع ادلستهلكوف اف ؼلبزوا قليال من الكعكات اوال، وؽلكن اف يستمعوا اىل الة غسيل 
 1«.االطباؽ لريوا اذا كانت ىادئة فعال اـ ال

 ،الشراء على الزبوف وربريض زلالهتا على الًتدد زيادة هبدؼ الًتويج على تعتمد احملالت أغلب أف إىل نشري األخري يف -
 ادلناسب ادلكاف ربديد» بينها من أشياء عدة االعتبار يف االخذ ينبغي ذلك ولبلوغ الشهرة، وكسب ادلبيعات يف زيادة وبالتايل

 الوصوؿ أجل من ادلثالية الًتوغلية الوسائل اختيار ينبغي كما النفس، علم تقنيات ذلك يتطلب حيث ادلختار، الًتويج لنوع
 إىل باإلضافة ادلستهلك، عن الناذبة وأثارىا خصائصها ربليل و األشخاص تذوؽ الالفتات، العرض، كجهاز لألىداؼ

 2«.ادلنافسني لدى ادلطبقة الًتويج طرؽ على التعرؼ زلاولة

 
                                                             

 .757سابق، ص مرجعفيليب كوتلر و جاري ارمسًتونج،   1
2 Da Vinci.L, Module: Marketing et Merchandising Vitivinicole, Juin 2007, p2, Voir le site web: 
http://www.leovitex.com/formations/ressources/fr/Form_AgentTec_ES/FormAgentTec_ModMarketing.pdf, (21/11/2008). 
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 الخدمات المقدمة -3.4

يزداد ربويل ذبار التجزئة حملالهتم اىل مسارح تنقل العمالء اىل بيئات تسوؽ مثرية، وغري عادية. فعلى سبيل ادلثاؿ،  -
جوا ػلوؿ تسوؽ الكتب اىل تسلية. فوجدت اف للمستهلكني، يكوف  Barnes & Nobel تستخدـ زلالت بارنز ونوبل

زدحاـ ادلشاعر ادلزدىرة، لرؤية ما اجلديد واالستمتاع بالتزلق ادلسرحي التسوؽ نشاطا اجتماعيا فيقوموا بو صحبة اخرين يف ا
للعرض، وتعريض انفسهم لشيء شلتع او غري متوقع. لذلك، صممت زلالت بارنز و نوبل مكتبة خشبية تقليدية لينة االلواف  

املة وعروض راقية إلرضاء كافية إلدخاؿ البهجة على زليب الكتب ورسومات ومعماريات حديثة مصقولة كافية، ومشاىد ش
 ادلعجبني دبسرح االستهالؾ. ولكل فرد مكاف واسع حيث ؽلكن اللقاء مع اناس اخرين والشعور بالتواجد يف ادلنزؿ.

وكما ذكر احد منفذي بارنز و نوبل: جزء الشعور الطيب من احملل، وادلساعلة يف جودة احلياة علا جزءا كبريا من »
 1«النجاح.

 Mall of America ؿ اذلائل اكثر للمحالت اىل مسارح ذلك اخلاص بادلركز التجاري االمريكيوقد يكوف التحو »
 53زلل متخصص، و 523فيكوف ادلركز التجاري احملتوي على اكثر من .  Minneapolisالقريب من مينيوبوليس
 Camp يبمليوف زائر كل سنة. فتحت سقف واحد، توجد مدينة مالىي كامب سنو  42مطعم متغريا غلذب 

Snoopy  من اللعب اجلذابة اليت ؽلكن ركوهبا، ومزجلة صناعية للتزجل على  25ىكتارات، واليت تتسم بعدد  37من
اجلليد، وحوض امساؾ حية، ومغامرات ربت ادلاء تتسم دبئات من السالالت البحرية وعرض للدالفني، وملعب جولف 

دبلعب   Oshman Super sports USA لرياضات الفائقةمصغر من طابقني. ويتسم احد احملالت، وىو اومشاف ل
 2«قدـ( ػلاكي التزجل على اجلليد. 53كرة سلة، وساحة مالكمة، وملعب بيسبوؿ، و ميل )

 البيع نقطة في السائد الجو -1.3.4

فيو اما صعبة فلكل زلل زبطيط داخلي طبيعي غلعل احلركة »ويكوف جو احملل عنصرا اخر يف ترسانة منتج تاجر التجزئة.  -
"احساس"، فيكوف احد احملالت مزدمحا، واخر انيقا، وثالث مًتفا، ورابع كئيب. وغلب اف ؼلطط احملل   او سهلة. ولكل زلل

 3«.جوا يناسب السوؽ ادلستهدؼ، وػلمس العمالء على الشراء

                                                             
 .758سابق، ص مرجعفيليب كوتلر و جاري ارمسًتونج،   1
 نفس ادلرجع السابق.  2
 .757سابق، ص مرجعفيليب كوتلر و جاري ارمسًتونج،   3
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 ويرجع ت.ادلبيعا زيادة يف يساىم فهو ،البيع مساحة هتيئة عند إعلالو ؽلكن ال مهم عامل احملل يف السائد اجلو كما يعترب»
 خلق يف تساىم اليت العوامل ومن .الشراء عملية أثناء احملل داخل الزبوف هبما يشعر اللذاف والرضا الراحة إىل ذلك يف السبب

 1«:ما يلي مبتهج جو

 ىادئة، فاخرة،) حسنا انطباعا الفواكو و اخلضر مثل الطازجة خاصة ادلنتجات على الضوء تسليط يوحي قد :اإلضاءة      
 (.باردة

 يف إال الشراء يف ػلبذ فال ادلرتفع للصوت بالنسبة أما الشراء، يف راحة معقوؿ صوت استعماؿ عن ينتج :الموسيقى      
 ميالد. كعيد حدث ىناؾ كاف إذا ما حالة

 مصداقية لصورتو أجل إعطاء من بسيط ديكور صلد زلل اخلصم يفضل حيث ،بالتموقع اختياره يتعلق :الديكور      
 احملل. شهرة من العالية التشكيلة ضمن يتموقع ألنو ادلسالة هبذه جدا يعتين لكارفور بالنسبة والعكس راألسعا خبفض ادلتعلقة

 و كالقرفة بالتوابل اخلاصة الروائح فبعض ،مهم دور الرائحة تلعب حيث احلواس بكل مرتبط ىو الهوائي: المحيط      
 احملل داخل ادلكوث وقت يف وزيادة اسًتخاء جو خللق تستخدـ ما كثريا ،الزىور أو والتفاح كالليموف والفواكو..... األرز

 القلق. وزبفيض

 2«آلية. بأبواب احملل ومدخل حبارس مرفوقة واسعة سيارات كحضرية» الخارجية: التهيئة      

 المناسب الوقت -5

 لتطور اجليدة ادلعرفة خالؿ من ذلك يكوف العرض، مع ادلستهلك طلب مطابقة يتطلب شلا بادلومسية تتميز ادلنتجات أغلب»
 3«.ماي شهر يف وادلثلجات نوفمرب شهر يف صلدىا ادلظلة فمثال ادلخزوف، ذنفا نتجنب حىت مومسيتو وتطور السوؽ

يعترب عنصر الوقت ادلناسب من اىم العناصر اليت ذبذب الزبوف للتسوؽ يف ادلساحات الكربى، فهنا يقصد بالوقت  -
ادلناسب مدى سبيز ادلساحات الكربى يف بعض االوقات من السنة بتوفري منتجات يف غري موامسها االصلية، وكذلك زيادة  

راعاة ادلناسبات حيث توفري ادلنتجات اخلاصة هبذه ادلناسبات امر ؽليز كميات ادلنتجات عند حلوؿ مومسها، باالضافة اىل م
احملل عن منافسيو، كذلك يندرج ضمن الوقت ادلناسب االوقات اليت يقـو فيها احملل بتغيري اماكن ادلنتجات على سلتلف 

                                                             
1 Gestion des ventes et distribution des produits, SEANCE 6, IESEG – 3ème année – Marketing Management –  
Séance5, Voir le site web: http://www.ieseg.fr/mkt401/docs/pdf/6.pdf (13/11/2008). 
2 Demeure.C, Op-cit, p215. 
3 Dioux.J, Op-cit, p46. 
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تلف اوقات السنة اوادلناسبات مناطق ورفوؼ احملل، وتندرج ضمنها كذلك اخلدمات اليت يقدمها احملل بصفة استثنائية يف سل
 ادلختلفة.

 :التايل اجلدوؿ يفلكيبنر(  5R)  سابقا جاء ما تلخيص ونستطيع -

 اسس فن عرض المنتجات المناسبة. (:12الجدول )

 المشتركة الصلة األسس
 ادلناسب ادلنتج

 ادلناسب ادلكاف

 ادلناسب الوقت

 ادلناسبة الكمية

 ادلناسب السعر

 .زلكمة سلعية رلموعة

 .للخط جيد تسيري

 .الطلب مع العرض توافق ادلومسية،

 .ادلخزوف تسيري

 .اذلوامش ادلنافسة، التسعرية،

 من اعداد الطالب.المصدر: 

 

 

 خالصة 

 نقطة منتجات تصريف يف كبريا دورا ويلعب احلرة، اخلدمة وليد جاء ادلنتجات عرض فن أف نستنتج سبق ما  خالؿ من
وجب أوال دراسة منطقة الزبائن  ذلك ولتحقيق، البيع نقطة داخل ادلنتج إغلاد ادلستهلك على يسهل رحبيتها.كما وزيادة البيع

اليت تسمح جبذب أكرب عدد شلكن من الزبائن عن طريق معرفة سلتلف معايريىا و ربديد مساحتها. فمن خالؿ ادلعرفة اجليدة 
 دلنطقة الزبائن بإمكاف صاحب احملل تكوين أفضل رلموعة سلعية اليت تليب حاجيات الزبائن وربقق أعظم األرباح.
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ة الزبائن وتكوين اجملموعة السلعية ينبغي االىتماـ دبساحة البيع وهتيئتها بأفضل طريقة، حيث ترتب منطق من خالؿ -
الرفوؼ ترتيبا جيدا جبعل الزبائن ؽلروف على اكرب عدد شلكن من ادلنتجات، معتمدين يف ذلك على سلتصني يف ىذا اجملاؿ،  

 .كما ينبغي مراقبة وإعادة تقييم اخلط باستمرار

فن عرض ادلنتجات ىو دائم التطور، ومثري االىتماـ وسر صلاح احملل يكمن يف إرضاء الزبائن من خالؿ التميز الذي  أخرياو  •
يسمح دبواجهة ادلنافسة. وسنحاوؿ التعرؼ يف الفصل ادلوايل على سلتلف تقنيات فن عرض ادلنتجات ادلطبقة فعال يف 

 مساحاتنا الكربى.

 



الشرائية وقراراته المستهلك سلوك أساسيات                                                                الثاني الفصل  
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 التسويقية للعملية األساسي احملور يعترب ادلستهلك سلوؾ فإف للتسويق، احلديث للمفهوـ تبعا

 ادلكانة ديثل كما لو، ادلقدـ ادلنتوج فشل أو صلاح على احلكم خاللو من ديكن الذي ادلعيار ىو ادلستهلك أف حيث

 ادلستهلك هبذا االىتماـ فإف بالتارل و .بو تنتهي و التسويقية األنشطة كافة بو تبدأ اليت األساسية الركيزة و األوذل

 .مؤسسة أي نشاط زلور يكوف أف جيب

 لذلك تطرقنا للمستهلك من خالؿ :       

 .سلوؾ ادلستهلك ماىية .1

 .ادلستهلك سلوؾ مفهوـ .2

 .ادلستهلك سلوؾ دراسة أىداؼ و أمهية .3

 .ادلستهلك سلوؾ يف ادلؤثرة العوامل .4

 .و احلاجات أمناط ادلستهلكني .5
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 السلوك ماهية  -1

 .ادلستهلك و السلوؾ من كل مفهوـ إذل اإلشارة من البد ادلستهلك سلوؾ مفهوـ إذل التطرؽ قبل

 : السلوك –أ 

 اجلدؿ و اخلالؼ نقاط تتمثل و الّكتاب، و الباحثني، بني عميقا خالفا و ، جدال السلوؾ مفهوـ يثري

 العقلية واألنشطة اجلسمية األنشطة أيضا يشمل أنو أـ لإلنساف خارجيا نشاطا ىو السلوؾ كاف إذا ما حوؿ

 أبعاده لو زلضا خالفا ليس اخلالؼ ىذا أف و السلوؾ نطاؽ حوؿ أيضا يرتكز اخلالؼ أف كما .لإلنساف والذىنية

 خارجية دلؤشرات استجابة أنو و زلض خارجي نشاط ىو السلوؾ بأف القائلني أف حيث ادلتشعبة، و ادلتعددة العلمية

 القائلوف يسعى بينما اخلارجية البيئة يف التأثري خالؿ من السلوؾ ىذا تعديل إمكانية إذل النهاية يف يهدفوف خالصة

 .الفرد عليها يسيطر ال داخلية دبؤثرات الرتباطو التعديل ىذا زلدودية على التأكيد إذل للسلوؾ ادلختلفة بالطبيعة

 حيث حولو يدور ما تفسري على الفرد أو اإلنساف قدرة على يؤثر اإلدراكية بادلستويات التباين إف

 كبرية ومتباينة اختالفات إذل يؤدي شلا السابقة، خرباتو و النفسية و العقلية اإلنساف قدرة على التفسريات ىذه تعتمد

 تعود التفسريات ادلتباينة ىذه أف (URBON & STAR 1995)من  كل أثبت لقد التفسريات، و ىذه يف

 . سلتلفا األفراد لدى احلسي اإلدراؾ جيعل الذي األمر اإلنساف، ذلا يتعرض اليت ادلكتسبة و الوراثية االختالفات إذل

 لو يتيح بالتارل و تأثريه فاعلية من يزيد شلا للتعديل بقابليتو يتميز اإلنساين السلوؾ فإف ذلك مع

  .1زليطو مع ربدث اليت التغريات صبيع مع التكيف

 عن الصادرة االستجابة أنو أي : الفردية و احلركية االستجابة أنو عاـ بوجو السلوؾ يعرؼ و

 يصدرنشاط  أي بأنو السلوؾ يعرؼ من الباحثني من و .جسمو يف ادلوجودة الغدة عن أو احلي، الكائن عضالت

 أو للتعديل ادلتكررة زلاوالتو يف ىذا يتمثل و .معينة بظروؼ لعالقتو نتيجة احلي الكائن عن

                                                           
 16 ص عّبْ، 2006 اٌتوصٍع، و ٌٍٕشش إٌّبھج داس اٌّغتھٍه، عٍون ٍوعف، عثّبْ سدٍٕت.- اٌصَّذعٌ جبعُ ِحّود  1
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 .حياتو مقتضيات مع تتناسب حىت الظروؼ ىذه من للتغيري

 أو لفظية استجابة كل ديثل اإلنساين السلوؾ بأف نستنتج أف ديكن السابقة التعريفات خالؿ من و

 .البيئي توازنو ربقيق إذل يسعى الذي و الفرد يواجهها اليت اخلارجية و الداخلية للمؤثرات حركية

 : المستهلك -ب 

 واخلدمات  السلع و حيتاجها، سلعة أو خدمة على احلصوؿ إذل يبادر من كل بأنو ادلستهلك البعض عرؼ

  1الوسيط. أو النهائي االستهالؾ أو لالستعماؿ سواء نوعيتها يف زبتلف

 2:  ادلستهلكني من سلتلفني نوعني إذل يشري ادلستهلك فمصطلح

 األفراد؛  

  الصناعيوف ادلستهلكوف أو ادلنظمات (، ... احلكومة )ادلؤسسات،  اجملموعات.  

 : األفراد - 1-ب

 : منها سلتلفة بطريقة و شخصية بصفة ادلستهلك تعريف ديكن

 الشخصي لالستعماؿ واخلدمات السلع بشراء يقوـ الذي الشخص ىو الفردي "ادلستهلك  :األول التعريف

 طرؼ من أو لتستهلك عائلة( لكل الشوكوالطا شراء ) العائلي لالستهالؾ أو ( للمرأة بالنسبة الوجو صابوف )شراء

 3." لصديق كهدية لتقدديها أو ( للطفل مالبس شراء ) العائلة من فرد

 ذلا، الشخصي االستخداـ بغرض السلع يشًتي أو يقتين من ىو النهائي "ادلستهلك  :الثاني التعريف

 4. "ذلا الشخصي االستخداـ غري آخر استخداـ يف إدخاذلا أو تصنيعها يعيد ال أي

 الدافع يتمثل حبيث مستهلكا يعترب شخص أف كل نقوؿ أف نستطيع السابقني، التعريفني من و

                                                           
 189 ص ، 2006 جواْ اٌشابع، اٌعذد ِحىّت، دوسٍت عٍَّت ِجٍت إفشٍمَب، شّبي إلتصبدٍبث ِجٍت  1

2 P. paul van vracem - Matine Janssens_umflat-, comportement du consommateur (facteur d'influence 

externe: famille, groupes, culture. Économie et entreprise) edition Deboeck-wesmael.s.a,1994;p13. 
3
  1 ص ،، 2003 اٌجضائش، اٌجبِعَت، اٌّطبوعبث دٍواْ األوي، اٌجضء ،(اٌبَئَت اٌتأثَش عواًِه )اٌّغتھ نعٍو عَغي، بٓ عٕببٌ  

 1 ص.. 2006 االعىٕذسٍت اٌجبِعت، اٌذاس اٌّغتھٍه، عٍون فٌ لشاءاث ، عّش عٌٍ أٍّٓ  4
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 ديكن االستهالؾ طريقة أف كما العائلية، أو الشخصية رغباتو و حاجات إشباع ىو لو بالنسبة األساسي

 .آلخر شخص من زبتلف أف

 :الصناعيون المستهلكون أو المنظمات - 2 –ب 

  أو أخرى منطقة يف تصنيعها مت اليت الصناعية األجزاء أحد أو السلعة استخداـ يعيد من فهو"

 1.  "الربح حيقق و بيعو يتم آخر منتوج على للحصوؿ أخرى أجزاء

  للربح هتدؼ ال أو للربح هتدؼ كانت منظمة أي عن عبارة ادلشًتية الوحدة تكوف احلالة ىذه يف

 عدد طرؼ من ادلنظمات ىذه يف الشراء قرار ازباذ يتم و .تعليمية و دينية منظمة أو حكومية، أومنظمة

 و .نفسها الشراء عملية و شراء قرار ازباذ عملية من كل يف معني دور منهم واحد لكل يكوف حبيث األفراد من

 إلنتاج تشغيلها هبدؼ معدات و سلع شراء يف للمنظمات بالنسبة للشراء األساسي الدافع يتمثل

 2.أخرى خدمات تقدًن أو سلع

 3ادلشًتين: من أنواع ثالثة بني احلالة ىذه يف التمييز ديكننا و

 الربح؛  ربقيق بغرض بيعها و جديدة خدمات و سلع إنتاج ىو الرئيسي ىدفو و :الصناعي المشتري 

 الربح؛ ربقيق مع البيع إعادة بغرض يشًتي الذي ىو :الوسيط المشتري  

 بغرض وإمنا الربح بغرض تشًتي ال اليت ادلؤسسات يف أساسا تتمثل و وغيرها: الحكومية المؤسسات 

 .ادلنفعة ربقيق

  Customer Behavior :المستهلك سلوك مفهوم -2

                                                           
 15 ص..روشٖ عبك ِشجع اٌّغتھٍه، عٍون فٌ لشاءاث ، عّش عٌٍ أٍّٓ  1
2
 1 ص روشٖ، عبك ِشجع األوي، اٌجضء ،(اٌبَئَت اٌتأثَش عواًِه )اٌّغتھٍ عٍون عَغي، بٓ عٕببٌ  

 . 76، ص 8002-8002 ببتٕت، جبِعت ِبجغتَش، ِزوشة اٌّغتھٍه، عٍون عٍي اإلعالْ تأثَش ِذى إوشاَ، ِشعوػ  3
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 و البشري بالسلوؾ ادلرتبطة ادلعلومات سلتلف على اإلطالع من البد ادلستهلك، بسلوؾ جيدة دراية على نكوف حىت

 وسياسية، واجتماعية، اقتصادية، تكوف قد مصادرىا معلومات من متكامال ىيكال رلملها يف تشكل واليت اإلنساين

 :عن عبارة أنو على ادلستهلك سلوؾ تعريف ديكن ادلنطلق ىذا ومن وأخالقية، وإيديولوجية،

 و بو، احمليطة واحلياة البيئة متطلبات مع يتكيف أف أجل من ذلك و حياتو يف اإلنساف ديارسها اليت التصرفات كل "

 1 مستًتة  ". تصرفات أو ظاىرة تصرفات :ىي التصرفات ىذه كانت إذا عما النظر بغض

 أو اخلدمات أو السلع استخداـ أو شراء عن البحث يف ادلستهلك يربزه الذي التصرؼ ذلك " أنو أو          

 الشرائية اإلمكانيات حسب و حاجاهتا أو حاجاتو أو رغباهتا أو رغباتو ستشبع أهنا يتوقع اليت اخلربات أو األفكار

 2ادلتاحة". 

 و اخلدمة أو ادلنتوج . على احلصوؿ من لألفراد ادلباشرة التصرفات و األفعاؿ أنو على" ادلستهلك سلوؾ يعرؼ كما          

 3. "الشراء قرار ازباذ يتضمن

 واألفكار واخلدمات السلع على احلصوؿ سبيل يف األفراد يبذذلا اليت األنشطة كافة ادلستهلك سلوؾ دبصطلح يقصد كما   

 4ذاهتا".  الشراء عملية يف وتؤثر الشراء قرار تسبق اليت األنشطة من فيو دبا واستخدامها

 حاجات سد و رغبات إشباع أجل من اخلدمات و للسلع الشراء و االختيار أثناء األفراد نشاطات عن عبارة" أيضا فهو

  5ادلطلوبة". ادلستهلك

 أجل من األقل السعر و العالية اجلودة ذات ادلنتوجات وشراء الختيار األفراد هبا يقوـ اليت األنشطة صبيع عن عبارة أنو أي       

 6حاجاهتم. سد و رغباهتم إشباع

                                                           
1
 24 ص- 1997 -عّبْ ، اٌتوصٍع و ٌٍٕشش اٌثمبفت داس ِىتبت اٌّغتھٍه، عٍون ، اٌّؤرْ صبٌح ِحّذ  

2
َُ ِحّذ     28 ص ، 2004 اٌشابعت، اٌطبعت عّبْ، اٌتوصٍع، و ٌٍٕشش وائً داس ،(اعتشاتَجٌ ِذخً ٌّغتھٍه )ا عٍون عبَذاث، إبشاھ

 جواْ اٌغبدط، اٌعذد بغىشة، خَضش ِحّذ جبِعت اٌتغوٍمَت، اٌمشاساث تحغَٓ ٌف اٌّغتھٍه عٍون دوس االٔغبَٔت، اٌعٍوَ ِجٍت اٌطبھش، ٍعموة بٓ  3

8002 . 
4
 Dictionnaire sciences économiques et sociales –HACHET-2002 

 03 ص ، 1996 عّبْ، ، صھشاْ داس ، (ِتىبًِ ِذخً) اٌّغتھٍه عٍون اٌغبعذ، سشبد -اٌغذٍش حّذ  5
6
َُ ٍوعف -اٌفضً اٌحغَٓ عبذ ِؤٍذ   ، 8002داس اٌوساق ٌٍٕشش واٌتوصٍع، عّبْ  ،(اٌّغتھٍه إٌي اٌّغتھٍه ِٓ) اٌشبٍِت اٌجودة إداسة اٌطبئٌ، حج

 . 222ص
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 الصناعي ادلشًتي كاف وإف سواء حد على الصناعي وادلشًتي النهائي ادلستهلك من كل على التعريف ىذا وينطبق       

 . فيها يعمل اليت بادلنظمة اخلاصة اإلضافية ادلؤثرات لبعض يتعرض

 ومن ، هبا ويتأثر فيها يؤثر الثقافية ومعتقداتو عاداتو لو معني رلتمع يف الفرد ويعيش معينة أسرة يف الفرد ينشأ ناحية فمن       

 التكوين على تعتمد احملصلة تكوف النهائي التحليل ويف ، سلوكو وبالتارل الفرد واذباىات وحاجات دوافع زبتلف أخرى ناحية

 . للبيئة اخلارجية والعوامل للفرد النفسي

 :ىو ادلستهلك سلوؾ أف إذل خنلص أف ديكن إذف

 أف يتوقع اليت واألفكار واخلدمات للسلع التقييم أو االستخداـ أو الشراء أو للبحث سلوكو يف ادلستهلك يتبعو الذي النمط 

 ورغباتو؛ حاجاتو تشبع

 تلك وتعقب تسبق واالجتماعية اليت العقلية والعمليات واخلدمات السلع واستخداـ شراء يف الفرد بو يقوـ الذي الفعل 

 1.األفعاؿ

 أدت اليوـ لكن و .اإلنتاج مواقع من قرهبم بسبب ادلشًتين على التعرؼ يف صعوبة ىناؾ تكن دل ادلاضي، يف

 :2ىي و ادلستهلك، بسلوؾ االىتماـ زيادة و تطوير إذل األسباب و العوامل بعض

 فيها؛ حيويا عامال ادلستهلك يعترب حيث االقتصادية، العملية طبيعة .1

 التسويق؛ يف الًتكيز نقطتا حاجاتو و ادلستهلك أف اعتبار و التسويقي، ادلفهوـ تقبل و انتشار  .2

 بدقة؛ للمؤسسات التابعة ادلستهلكني سلوؾ فهم عدـ نتيجة اجلديدة السلع من الكثري فشل معدؿ ارتفاع .3

 النمو :منها و األحياف، أغلب يف السوؽ يف بقاءىا ربدد و ادلؤسسات على تؤثر اليت احمليط عوامل .4

 على سواء حبماية البيئة تنادي جديدة أفكار ظهور الفراغ، أوقات زيادة التعلم، مستوى ارتفاع الدديوغرايف،

 غريىا؛ و الشرائية ادلستهلك عادات تغري أو الفردي، أو احلكومي ادلستوى

                                                           
1
  www.iste.co.uk/index.php?p=a&ACTION=View&id=151 - 11k «consulté le 20/02/2016» 

 20 ص روشٖ، عبك ِشجع األوي، اٌجضء ،(اٌبَئَت اٌتأثَش عواًِه )اٌّغتھ عٍون عَغي، بٓ عٕببٌ  2
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 اهنيارالفكر إذل باإلضافة اخلارجية، األسواؽ لدخوؿ الشركات ألغلب ادلتزايدة احلاجة ذلك على زيادة .5

  1الشرقية. أوروبا دوؿ و األورويب االرباد يف الشيوعي

 من التسويق ببحوث القياـ التسويق رجل على الضروري من بات العوامل و األسباب لتلك نتيجة و

 .ادلستهلك سلوؾ على أكثر التعرؼ أجل

 المستهلك سلوك دراسة أهداف و أهمية - 3

 2المستهلك:  سلوك دراسة أهمية -1- 3

 ادلستهلك من بدءا التبادلية العملية أطراؼ كافة وتفيد تشمل أهنا حيث كبرية، أمهية ادلستهلك سلوؾ دراسة تكتسي

 .نفسها احلكومات إذل حىت والتجارية الصناعية ادلشروعات و ادلؤسسات إذل -االستهالؾ كوحدة– األسرة إذل الفرد

 و ادلعلومات كافة إذل التعرض أو التعرؼ يف األسر و األفراد ادلستهلك سلوؾ دراسات تفيد ادلثاؿ، سبيل على

 يضاؼ .أذواقهم و ميوذلم و الشرائية إمكاناهتم وفق ادلطروحة للمنتوجات األمثل االختيار يف تساعدىم اليت البيانات

 اليت األولويات حسب و رغباهتم و حاجاهتم ربديد يف تفيدىم واالستهالكية السلوكية الدراسات نتائج أف ذلك إذل

 ادلالية مواردىم ربددىا

 اخل(....اجملتمع تقاليد و عادات و )األسرة احمليطة البيئية والظروؼ

 يتمكن قد األسرة، حيث  مستوى على ادلستهلك سلوؾ لدراسات الكبرية والفائدة األمهية تربز اآلخر، اجلانب على

 أو ادلتاحة البدائل الضعف دلختلف أو القوة لنقاط الالزمة التحليالت كافة إجراء من الشرائي القرار على ادلؤثروف

 لألسرة. شلكن إشباع أقصى ربقق اليت ادلنتوجات من ادلاركة

 و مرغوبية األكثر التسويق أماكن و لألسرة األفضل التسويق مواعيد ربديد يف ادلستهلك سلوؾ دراسات تفيد كما

 .ادلستخدـ( أو )ادلستهلك للمشًتي االجتماعية الطبقة حسب
                                                           

1
َُ ِحّذ    .82-82ص روشٖ، عبك ،ِشجع(اعتشاتَجٌ ِذخًه )اٌّغتھ عٍون عبَذاث، إبشاھ

َُ ِحّذ  2 شجع،(اعتشاتَجٌ ِذخًه )اٌّغتھ عٍون عبَذاث، إبشاھ  .22-26ص  ،ٔفظ اٌّ
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 ما زبطيط عند ادلستهلك سلوؾ دراسات لنتائج إداراهتا تبين يف كبرية أمهية فلها التجارية، و الصناعية ادلؤسسات أما

 .أذواقهم و إمكاناهتم وفق احلاليني ادلستهلكني رغبات و حاجات يشبع و يرضي دبا و نوعا( و )كما إنتاجو جيب

 يساعدىا اخلاصة أو العامة ادلؤسسات تلك قبل من واالستهالكية السلوكية الدراسات مفهوـ تبين أف ذلك، إذل يضاؼ

 يف والتسويقية اإلنتاجية العملية أطراؼ كافة ادلستهلك سلوؾ دراسات تفيد كما .التسويقي ادلزيج عناصر ربديد يف

 تلك لدى ادلتاحة ادلالية ادلواد توزيع و اإلنفاؽ أولويات و ناحية، من وادلسوقني للمنتجني ادلرحبة االستثمار أولويات ربديد

 العمل استمرارية من سبكنها اليت الكافية األرباح ذلا يضمن دبا أخرى، ناحية من والتسويقية اإلنتاجية ادلشروعات

 .ادلختلفة البيئية ادلتغريات ظل يف ادلطلوبة والتوسعات

 :المستهلك سلوك دراسة أهداف -3-2

  1دبا يلي: التسويق رجل و الباحث و ادلستهلك من كل هبا يهتم اليت و أىدافًا، ادلستهلك سلوؾ لدراسة إف

 ادلعتادة على األسئلة اإلجابة معرفة على تساعده و شرائية، قرارات من يوميا يتخذه ما فهم من ادلستهلك سبمكن -

 :التالية

 رغباتو؛ و حاجاتو تشبع أف ديكن اليت ادلنتوجات من ادلختلفة األنواع على التعرؼ أي يشًتي؟ ماذا -أ

 على اليت ربثو أو ادلؤثرات الشراء على ْيقدـ ادلستهلك أجلها من اليت األىداؼ على التعرؼ أي يشًتي؟ دلاذا -ب

 ادلنتوج؛ ىذا شراء

 .الشراء عملية عليها تنطوي اليت األنشطة و العمليات على يتعرؼ أي يشًتي؟ كيف  -ج

 تصرفات على تؤثر اليت اخلارجية ادلؤثرات أو العوامل و الشخصية ادلؤثرات أو العوامل فهم من الباحث سبكن -    

 .عامة بصفة اإلنساين السلوؾ من جزء ىو الذي ادلستهلك سلوؾ حيدد حيث ادلستهلكني،

 عن والبحث ادلرتقبني و احلاليني ادلشًتين سلوؾ معرفة من التسويق رجل ادلستهلك سلوؾ دراسة سبكن و -    

 و .ادلؤسسة وأىداؼ تتماشى بطريقة التصرؼ على ضبلهم و عليهم التأثري أو معهم بالتأقلم لو تسمح اليت الكيفية
                                                           

 . 82-82ص روشٖ، عبك ِشجع األوي، اٌجضء ،(اٌبَئَت اٌتأثَش عواًِ) اٌّغتھٍه عٍون عَغي، بٓ عٕببٌ  1
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 على للتأثري ادلناسبة التسويقية االسًتاتيجيات وضع بالتارل و الالزمة التسويقية بالبحوث ذلك يف ادلؤسسة تستعني

 الشرائي. سلوكو و ادلستهلك

 مت اليت ادلنتوجات استهالؾ و الشراء تكرار الشراء، مكاف على التعرؼ من ادلستهلك سلوؾ دراسة سبكن كما  -       

 1االستهالؾ.  نوع االستهالؾ، فرص و حلظات البالد، خارج أو داخل سواء ادلنتوج توزيع شراؤىا،

 2: منها نذكر أسباب لعدة معقدة ادلستهلك سلوؾ فهم عملية تبقى و

 تفسريات إذل  يؤدي قد شلا ادلتداخلة ادلؤثرات أو العوامل من بالعديد يتأثر الشرائي السلوؾ إف :الظاىرة تعقد 

 .الظاىرة لنفس سلتلفة

 والتخمني االرذباؿ عن بعيدا علمي أساس على ادلستهلك سلوؾ تفسري حاولت اليت النظريات اختالؼ. 

 النهائي ادلستهلك بسلوؾ االىتماـ بداية ترجع فمثال .نسبيا احلديثة العلوـ من ادلستهلك سلوؾ علم يعترب 

  التنظيمي ادلستهلك سلوؾ يف التفكري يبدأ دل بينما اخلمسينيات أواخر إذل

 غري تكوف قد اآلف حلد عليها ادلتحصل ادلعرفة أف يقوؿ البعض جيعل ما ىذا و .الستينات منتصف يف الصناعي( إال )أو

 علم كل مؤيدي أف من الرغمعلى  احلاالت كل يف عليها االعتماد ديكن هنائية قواعد وضع أو تعميمات لعمل كافية

 .السلوؾ ىذا لتفسري الصحيح األساس تقدـ نظرياهتم أف يعتقدوف

 المستهلك سلوك في المؤثرة العوامل  -4

 اليت العوامل على التعرؼ خالؿ من ذلك و الشرائي، سلوكو و بادلستهلك االىتماـ مؤسسة أي على الضروري من

 .فيها يلعبو الذي اذلاـ للدور نظرا عليو، تؤثر

 .نفسية عوامل ذاتية، عوامل اجتماعية، عوامل ثقافية، عوامل يف :العوامل ىذه تنحصر أف ديكن و

 :(88الشكل ) يف توضيحها ديكن كما
                                                           

1  LASARY, Le Marketing (c'est facile),achevé d'imprimer sur les presses de l'imprimerie ES-SALEM. 

Cheraga ,2001, p112 
  2 ص روشٖ، عبك ِشجع األوي، اٌجضء ،(اٌبَئَت اٌتأثَش عواًِ) اٌّغتھٍه عٍون عَغي، بٓ عٕببٌ  2
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 من اعداد الطالب. المصدر:

 الثقافية العوامل -4-1

 الثقافة من تتكوف واليت ادلستهلك، سلوؾ على عميق و واسع أثر ذلا اليت ادلؤثرة العوامل بني من الثقافية العوامل تعترب

 :ادلوارل ( 89 )الشكل يف توضيحها ديكن كما االجتماعية، الطبقة إذل إضافة اخلاصة أو الفرعية الثقافة و العامة

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالب. المصدر:

 المستهلك سلوك فً المؤثرة العوامل (: 08ل )الشك

 
 العوامل الثقافية 

Cultural  

 العوامل الذاتية  

Personal   

 العوامل االجتماعية

Social  

  

Cultural  

 العوامل النفسية  

Psychological  

المؤثرة في  العوامل

 المستهلك  سلوك

 المستهلك سلوك فً المؤثرة العوامل (: 00ل )الشك

 

 

 

 الثقافــــــة 

 الثقافة الفرعية 

 الطبقة االجتماعية 

 المشتري
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  General Cultureالعامة:  الثقافة - أ

 و وادلعتقدات القيم من أصال تنبع ألهنا رغباتو و حلاجاتو الفرد إقرار يف أساسا و حامسا عامال العامة الثقافة تعترب

 عرب اآلخرين مع للتعامل شخصيا معيارا بالتارل أصبحت و بو، احمليطني أو عائلتو من الفرد اقتبسها اليت الدالالت

 1اجملتمع. من فردا بصفتو معها يتفاعل اليت احلاالت تفسري

 الفرد يكتسبها اليت ادلختلفة والتقاليد والقيم والعادات والقانوف واألخالقيات والفنوف والعقائد ادلعرفة من مركب فهي

 والقيم ادلعتقدات من رلموعة أو .اجملتمع أعضاء يتبعو لسلوؾ منطا اعتبارىا ديكن بالتارل و رلتمع، يف عضوا باعتباره

 2كمستهلكني. سلوكهم توجو اليت و معني رلتمع أفرد يتعلمها اليت والعادات

  Sub Cultureالجزئية:  الثقافة - ب

 التعامل نوعية لو ربدد و للفرد توفر الثقافة من اجلزئية ىذه و جزئية، ثقافية مكونات من ذلا البد ثقافة كل      

 ،االيرلندية القومية مثال القومية، اجملموعات أو العرقية اجملموعات تأخذ الثقافة من اجلزئية ذلذه فمثال .االجتماعي

 و كاليفورنيا يف اجلنوب أقصى يف توجد اليت مثل العنصرية اجملموعة أخذ ديكن كذلك و .اخل...اإليطالية، البولندية،

 3سلوكو.  على مباشرة بصورة ستؤثر بالتارل و الفرد يعيشها اليت احلياة نوعية على ربتوي بالضرورة اليت

  Social Classاالجتماعية:  الطبقة - ت

 :أهنا على تعريفها ديكن و متفاوتة، اجتماعية طبقات داخلها يف اجملتمعات ربتوي أف جدا الطبيعي من يكوف

  "4.اإلقامة مكاف و ادلهنة، التدريب، الدخل، موضوع يف ادلتجانسة اجلماعات تلك"

                                                           
1
 8 ص ،2006األسدْ، عّبْ، اٌتوصٍع، و ٌٍٕشش اٌعٍَّت اٌَبصوسً داس ِعبصشة، ِفبھَُ و أعظ اٌتغوٍك، اٌبىشً، تبِش  

2
 11 ص روشٖ،، عبك ِشجع األوي، اٌجضء ،(اٌبَئَت اٌتأثَش عواًِ) اٌّغتھٍه عٍون عَغي، بٓ عٕببٌ  

 282، 8007  األوٌي، اٌطبعت عّبْ، إٌّبھج، داس ،(اٌشلببت-اٌتخطَط-اٌتحًٍَ)اٌتغوٍك إداسة اٌغبعذ، ٍوعف ِحّذ سشبد -اٌصَّذعٌ جبعُ ِحّود  3
4
، 8002واٌتوصٍع، بَشوث، اٌطبعت األوٌي،  إٌشش و ٌٍذساعبث اٌجبِعَت اٌّؤعغت اٌّششوع، خذِت فٌ أودٍجَھ،اٌتغوٍك غٌ ي تشجّت جواد، ٔبًَ  

 . 22ص
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 اىتمامات و بقيم أعضاؤىا يشًتؾ و ىرمي بشكل ادلرتبة و اجملتمع يف األجزاء أو لألقساـ النسيب التجانس" أو

 أخرى مؤشرات ىناؾ إمنا و فقط الدخل مستوى على ربدد ال االجتماعية الطبقة و ،"متشابو بسلوؾ و مشًتكة

 .اخل...اإلقامة مكاف و التعلم، كادلهنة،

 أفراد يستخدـ فقد .ادلتاجر مع التعامل سلوؾ و للمنتوجات، الشرائي السلوؾ تقيد االجتماعية الطبقات صلد كما

 ثالث صلد حيث دخال، األقل الطبقات يف غريىم يستخدمها ال منتوجات اجملتمع يف )األغنياء( العليا الطبقة

  1دنيا.  وسطى، عليا، طبقة :طبقات

 االجتماعية العوامل  -4-2     

 (18الشكل ) يف توضيحها  ديكن اليت و ادلستهلك، لدى الشرائي السلوؾ على االجتماعية العوامل من رلموعة تؤثر

 :ادلوارل

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالب. المصدر:

 

                                                           
 . 22ص روشٖ، عبك ِشجع ِعبصشة، ِفبھَُ و أعظ اٌتغوٍك، اٌبىشً، تبِش  1

 تجتمعيٌ اال العوامل(: 10ل )الشك

 

 

 

 الجماعات المرجعية 

Reference Group  

 الدور والمكانة 

Roles & Statues  

 العائلة

Family  

 العوامل الثقافية 

Cultural  
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  Reference Group: المرجعية الجماعات - أ

 الذين لألعضاء مرجعية  أداة دبثابة تكوف واليت هبا اخلاص السلوؾ معايري تطور صباعات اجملتمعات يف وتنشأ تولد    

 يؤثروف الذين األشخاص من رلموعة أي عن عبارة وىي ادلرجعية باجلماعات مسيت اجلماعات ىذه و .إليها ينتموف

 ذلا يكوف اليت فاجلماعات .وسلوكو ومواقفو قيمو وعلى الواحد الشخص مواقف على مباشر غري أو مباشر بشكل

 معها يتفاعل و الفرد ذلا ينتمي اليت و (Membership Group)  العضوية اجلماعات تسمى ادلباشر التأثري

 1قسمني:  إذل تنقسم و فيها عضوا يكوف و بقوة

    Primary Groupأولية:  جماعات -

 األولوية، اجلماعات ىذه وسبثل اجلرياف، األصدقاء، العائلة، مثل باستمرار الفرد معها يتفاعل اليت اجلماعات ىي     

 Informal Group  رمسية غري صباعات ىي و ادلباشر، االتصاؿ صباعات أيضا وتسمى

   Secondary Groupثانوية:  جماعات -          

 إقامة إذل الفرد دييل حيث االستمرار حيث من أقل التفاعلية العالقة و التعامل فيها يكوف اليت اجلماعات ىي

 Formal رمسية صباعات الثانوية اجلماعات سبثل و ادلهنية، اجلماعات النقابات، مثل رمسية شبو عالقات

Group . 

 الطموح صباعات تسميتها فيمكن األفراد، على مباشر غري تأثري ذلا صباعات ىناؾ أف كما

 Aspirational مشهورا شلثال يصبح أف يطمح كشخص األفراد، إليها ينتمي ال اجلماعات ىذه و.  

 فتسمى إليها باالنضماـ يرغب ال و سلوكها و قيمها لرفضو عنها االبتعاد الفرد حياوؿ اليت وصباعات

 . Dissociative Groupادلشبوىة  أو السلبية اجلماعات

  Familyالعائـلـــة )األسرة(:  - أ

                                                           
1
ٍب   َُ اٌببعط عبذ -عضاَ أحّذ صوش  اٌطبعت اٌطببعت،عّبْ، و اٌتوصٍع و ٌٍٕشش اٌّغَش داس اٌحذٍث، اٌتغوٍك أعظ اٌشَخ، ععَذ ِصطفي -حغؤت إبشاھ

 .222، ص 8002األوٌي ، 



أساسيات سلوك المستهلك وقراراته الشرائية                                                   لفصل الثاني               ا  
 

 
- 44 - 

 األفراد، سلوؾ ربكم اليت ادلواقف و ادلبادئ و القيم و األخالؽ على بنائي تأثري ذلا و اجملتمع، نواة ىي األسرة       

 أعرافا صارت اليت و األسرة مستوى على السائدة األساسية االستهالكية األمناط نفس يتبعوف األفراد من فالعديد

 1.أسرية أو عائلية

 تنعكس اليت  اخلصائص من دبجموعة مرحلة كل تتميز حياهتا، دورة خالؿ ادلداخل من بعدد سبر أهنا كما        

 ادلراحل من رلموعة مث واحد طفل ولديهم ادلتزوجني مث أوالد بدوف اجلدد ادلتزوجني كمرحلة األسرة استهالؾ منط على

 مرحلة من الشرائية القرارات زبتلف أف الطبيعي ومن السن يف تقدمو بعد وحيداً  يعيش بالشخص تنتهي اليت األخرى

 من العائلية الفئات ىذه رغبات و حاجات على التعرؼ ذلم يستلـز شلا التسويق رجاؿ يهم ىذا كل و 2.أخرى إذل

 .كفوء بشكل التسويقي عملهم إصلاح أجل

 : Roles and statusesالدور والمكانة  - ب

 و منظمات،أو    أندية يف أو أسرة، يف عضوا يكوف فقد اجلماعات، من بالعديد حياتو فًتة خالؿ الفرد يشًتؾ      

 اليت األنشطة يتضمن الدور و  .اجملموعات ىذه يف ديثلها اليت ادلكانة و بالدور يتحدد الفرد ىذا موقع فإف بالتارل

 .اجملموعة ضمن الدور ىذا يلعب ألف خاصة إمكانية من ذاتو يعتقده ما هبا، يقوـ أف الفرد من اجملموعة أعضاء يتوقع

 قبل من بو حظي الذي التقدير و االحًتاـ مدى تعكس معينة مكانة طياتو يف حيمل الفرد بو يقوـ دور كل و

 حيتل و دورا يلعب الشركة يف ادلبيعات مدير فإف عليو و .اجملموعة مصاحل يف تصب اليت باألعماؿ قيامو نظري اآلخرين

 يتحملها اليت ادلكانة و األدوار وتدرس هتتم أف التسويق إدارة فعلى بذلك و .للبائع بالنسبة عليو شلا أكرب مكانة

 .3خريناآل األفراد بقية على خالذلم من ينعكس أف ديكن الذي التأثري مقدار لقياس رلتمعاهتم يف األفراد

  Personal Factorsالشخصية  العوامل -4-3    

 :( ادلوارل11الشكل ) يف توضيحها ديكن اليت و سلتلفة، شخصية خبصائص ادلشًتي قرار يتأثر
                                                           

1
ش واٌتوصٍع، عّبْ، اٌطبعت األوٌي، ٌٍٕش اٌعٍَّت اٌَبصوسً داس ،(ِتىبًِ ِذخً-تطبَمبث و أعبعَبث)اٌتمٍَذً و االٌىتشؤٌ اٌتشوٍج اٌعالق، بشَش   

 . 222، ص8002
2
 http://www.4shared.com/document/_aSVrP2t/_____.html «consulté le 27/02/2016 » 

  28تعمر البكري، التسوٌق أسس ومفعهٌٌم مععصرة، ص  3
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 من اعداد الطالب. المصدر:

 العمرية للمرحلة تبعا زبتلف اليت و اخلدمات و السلع من العديد حياتو خالؿ الفرد يشًتي Age : العمر - أ

 األخرى الفئة عن خيتلف بأسلوب عمرية فئة كل مع يتعامل أف ادلسوؽ على و .لو مناسبا يعتقده ما و يعيشها اليت

 :1يلي ما إذل تقسيمها ديكن اليت

 شلا حجم األطفاؿ، يف النمو و السريعة باحلركية ادلرحلة ىذه سبتاز :العمر من العاشرة حتى الطفولة مرحلة -   

 واحد عمر يف يكوف ادلمكن أف من حيث ادلتقاربة، باألحجاـ و ادلناسبة بالكميات السوؽ متابعة ادلسوؽ من يتطلب

 .احلجم يف تفاوت لألطفاؿ

 و احلاجات وادلالبس من معينة بأنواع أفرادىا اىتمامات تكوف :عشر الخامس سن حتى المراهقة مرحلة -   

 شرائها. يف أوليائهم على للضغط ربفيزىم يف ادلؤثرة الوسيلة اختيار و ذلم إليصاذلا ادلسوؽ يسعى

                                                           
 28 – 28تعمر البكري، التسوٌق أسس ومفعهٌم مععصرة، ص   1

 (: العوامل الشخصية 11الشكل )

 

 المنصب )الوظيفة( العمـــر

 

 نمط الحيـــاة 
 

  الشخصيـــة

 العوامل

 الشخصية 
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 اآلخرين قبل اقتنائو زلاولة و جديد ىو ما دلتابعة الشباب بسعي سبتاز :الثالثين سن حتى الشباب مرحلة -   

 .معهم التصرؼ جييد أف ادلسوؽ على لذلك

 بعض يف العاطفة زبتفي كما الفرد، لدى نفسي استقرار حالة سبثل و :الستين سن حتى الكهول مرحلة -   

 الشرائية. قراراتو

 .التجديد يف الرغبة عدـ و االستقرار و بالثبات ادلرحلة ىذه تتميز :الشيخوخة مرحلة -    

 للسلع باختياره ذلك و الشرائي، سلوكو على الفرد وظيفة تؤثر:   Occupationالمنصب )الوظيفة(  - ب

 يف الوظيفة خصوصية تراعي أف عليها التسويق إدارة فإف عليو و وظيفتو، مع توافقها مدى و حيتاجها اليت واخلدمات 

 . ادلشًتين احتياجات مع يتوافق دبا منتوجاهتا

 الوظيفية، و  االجتماعية الطبقة و الثقافة ذات يف يشًتكوا أف لألفراد ديكن  : Life styleنمط الحياة  - ت

 بو، العادل احمليط يف الفرد معيشة إذل إرجاعو ديكن الفردي احلياة منط و .حياهتم أمناط يف خيتلفوف قد لكنهم و

 مع تفاعلو و ككل طبيعة الفرد يفسر أف ديكن ال احلياة فنمط آرائو، و اىتماماتو و هبا، يقوـ اليت ادلختلفة واألنشطة

 .اجملاميع ذلذه احلياة أمناط ادلنتوجات و بني القائمة العالقة يف يبحثوف ادلسوقني فإف عليو و بو، احمليطة البيئة

اإلحساسات  تلك أهنا على التسويقية النظرة من الشخصية تعريف ديكن:   Personalityالشخصية  - ث

  .ادلنتوجات ذباه السلوكية يف استجابات من عليها تنعكس ما و للفرد الداخلية

 :مها بعاملني يتأثر الفرد شخصية عن الناجم السلوؾ بأف القوؿ ديكن بذلك و

  حياتو خالؿ خربة من اكتسبو وما للفرد ادلميزة السمات. 

  ذباىو موقفاً  يتخذ أف عليو تفرض اليت و بو احمليطة اخلارجية ادلؤثرات. 

  Psychological Factorsالعوامل النفسية  -4-4    

 :( ادلوارل12الشكل ) يوضحها اليت و رئيسة، نفسية عوامل بأربعة للمستهلك الشرائي القرار يتأثر
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 من اعداد الطالب. المصدر:

  Motivation :الدوافـــــــع - أ

 إشباع ناحية  يوجو اإلنساف سلوؾ أف إذل النفس، علماء هبا قاـ اليت الدراسات عنها أسفرت اليت النتائج تشري       

 و احلاجات ىذه طبيعة على ذلك يعتمد و االذباه، نفس يف يتصرؼ فرد كل أف ىذا نعين وال .األساسية احلاجات

 يعتمد و .التسويق ميداف يف الدوافع دلوضوع التطبيقات من الكثري سنجد و .السائدة والظروؼ احمليط اجملتمع على

 موضوع يف البحث طرؽ تقدمت ولقد .واحدة دفعة احلاجات من الكثري إشباع يف قدرهتا على معينة سلعة صلاح

 موضوع أصبح بالتارل و .إشباعات من ربققو ما ضوء على معينة عالمة ضعف و قوة ربديد من فتمكنت الدوافع

 .1التسويقي للنشاط بالنسبة األمهية منتهى يف مكتسبة أو أساسية أكانت سواء الدوافع

  Perceptionاإلدراك:  - ب

 على يعتمد اإلدراؾ ىذا و بو، احمليطة األحداث هبا يدرؾ اليت الكيفية معرفة يف يبدأ الفرد لسلوؾ فهمنا إف      

 الشخص يستوعب ىذه احلواس، طريق عن و .الشم التذوؽ، اللمس، السمع، النظر، حواس ىي اليت اإلنساف حواس

                                                           
  28، ص8002ديعء مسعود ضمرة، إدارة التسوٌق، مكتب  المتجتمع العربً للنشر والتوزٌع، يمعن، الطبع  األولى،   1

 النفسية العوامل(: 11ل )الشك

 
 الدوافع 

المعتقدات  التعلم 

 واالتجاهات  

 اإلدراك  

 العوامل النفسية  
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 لفت على تتنافس اليت ادلثريات من ادلئات من مكونة بالفرد احمليطة البيئة أف حيث و األحداث، من حولو حيدث ما

 1انتباىو. جلب و ادلستهلك نظر

 Learningالتعلم/ االستيعاب  - ت

 لديو، السابقة اخلربات  تراكم خالؿ من الناصبة و الفرد سلوؾ يف احلاصلة التغريات أنو على التعلم تعريف ديكن     

 فإف بالتارل و معينة، خربة حالة كل من يكتسب و اليومية حياتو فًتة خالؿ التسويقية البيئة مع يتعامل الفرد أف أي

 أو اكتسبها اليت اخلربة أساس على مستقبال اجلديدة مواقفو حيدد كي تعلم أو معرفة تكسبو اخلربات ىذه تراكم

 .تعلمها

 مث ومن لبلوغو، يسعى الفرد لدى ىدؼ بوجود مرحلة سبثل التسويق مفهوـ يف التعلم فإف احلاؿ بطبيعة و          

 .الفرد لدى التعلم أو ادلعرؼ تعزيز و اذلدؼ ربقيق يف تكوف األخرية اخلطوة و اذلدؼ، ىذا لبلوغ استجابة تتحقق

 مواصفات من يسمعو أو يالحظو ما خالؿ من استجابة لو ستحقق بضاعة، شراء إذل يهدؼ عندما فادلستهلك

 رغب عندما مرة ألوؿ لديو ابتدأت اليت و البضاعة عن األفكار لديو تتعزز و الشراء عملية حيقق فهو بالتارل و عنها،

 :منها العوامل من عدد على يتوقف التعلم أف إذل اإلشارة من البد الوقت نفس ويف .كهدؼ تعترب كانت و بشرائها

 2.اخل...التقبل و االستعداد التعلم، يف الرغبة أو الدافع التعلم، طريقة اخلربة، الفرد، نضج درجة

  Belifs and Attitudeالمعتقدات والمواقف:  - ث

 اليت و ما عن شيء الفرد تصور بأهنا ادلعتقدات تعريف ديكن و الشرائي السلوؾ على اآلراء و ادلعتقدات تؤثر      

 األمهية خالؿ من السلع اذباه ادلستهلك موقف على تؤثر ادلعتقدات ىذه أف حيث معني، سلوؾ اختيار إذل تقوده

 سبثل أهنا كما .احلقيقية ادلعرفة على بناء ادلعتقدات ىذه تشكيل يتم و .ادلنتوجات ذلذه ادلختلفة للميزات ادلعطاة

 .للمنتوجات الذىنية الصورة

                                                           
طبع  أحمد شعكر العسكري، التسوٌق )مدخل استراتٌتجً للبٌئ  التسوٌقٌ  وسلوك المستهلكٌن والمزٌج التسوٌقً(، دار الشروق للنشر والتوزٌع، ال  1

 19-22، ص 8000األولى، يمعن 
 8 ص ذكره، سبق مرتجع مععصرة، مفعهٌم و أسس التسوٌق، البكري، تعمر  2
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 ىدؼ أو فكرة  ذباه الفرد ميوؿ و تقييمات و األحاسيس ىي و النظر وجهات عن عبارة فهي ادلواقف أما         

 ىي واضحة صورة اليت تعطي التصوير آلة أف جزائري شخص يعتقد قد ادلثاؿ سبيل فعلى .إجيابا أو سلبا تكوف اليت و

  . 1ادلواقف ىذه مع التصوير آلة تتالءـ أف البد بالتارل و الياباف، من مستوردة تكوف اليت

  كاألدياف، هبم حييط أف ديكن شيء كل حوؿ مواقف ديتلكوف األفراد صلد ذلك إذل باإلضافة

 يف اختالفاً  ىناؾ فنجد ادلعتقدات و الديانة على ركزنا لو كما .اخل...الثقافة الفن، ادلوسيقى، ادلالبس، السياسة،

 من يعترب مسلموف أكثره بلد يف اخلمر تسويق فإف ذلك على كمثاؿ األفراد، بني و اجملتمع داخل االستهالكية األمناط

 يتفق مع اذباىات األفراد. دبا منتوجاهتا تصنع أف ادلؤسسات على وجب احلالة ىذه يف و .احلمق

 الحاجات و أنماط المستهلكين -5

 2منط:  كل مع التعامل كيفية و ادلستهلكني أمناط بعض مقًتح التارل ( 03 )اجلدوؿ يوضح

 معهم التعامل كيفية و المختلفين المستهلكين أنماط بعض0 )3  :(الجدول

 كيفية التعامل معه  خصائص كل نمط  نمط المستهلك 
ادلسػػػػػػػػتهلك العقػػػػػػػػػالين  -1

 الرشيد 
 القػػػرارات ازبػػػاذ يف وعاقػػػل ىػػػادئ

 واخلػػػػدمات السػػػلع وسبييػػػز الشػػػرائية
 واألسعار

 و بعقالنيػة وسلاطبتػو معػو التحػدث
 غػري إظهػػار شليػزات أو خداعػو عػدـ

 الػيت اخلػدمات أو السػلع يف موجػودة
 .لو تعرض

 
 ادلندفع ادلستهلك -2

 غريىػػا أو الشػػرائية قراراتػػو كػػل يأخػػذ
 يقابلػو متجػر أوؿ مػن يشػًتي و بسػرعة

 .الشرائية قراراتو معظم على يندـ و

 الػيت و لػو سػلعة أفضػل عػرض زلاولػة
 احلصػوؿ يف السػػريعة رغبتػػو تشػبع
 تقبػل و إحراجػو عػدـ و السػلعة علػى
 زلاولػػة عنػػد لػػو السػػلع بعػض تغيػري

 .تغيريىا

                                                           
1
ٌع   ٌم البعسط يبد -يزام أحمد زكر  14 ص ذكره، سبق مرتجع الحدٌث، التسوٌق أسس الشٌخ، سعٌد مصطفى -حسون  إبراه

 2 ص روشٖ، عبك ِشجع اٌّغتھٍه، عٍون فٌ لشاءاث عّش، عٌٍ أٍّٓ  2
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 ادلًتدد ادلستهلك -3

 قػد و الػًتدد كثػري و بسػرعة يشػًتي ال

 يعػود مث إلبػداذلا يعػود مت السػلعة يشػًتي

 .شبنها اسًتداد أو لتغيريىا أخرى مرة

 طلباتػػو كثػػرة و تػردده علػى الصػرب

 إقناعػػػػو و للمشػػػًتيات وإرجاعػػػو

 .إرضائو زلاولة و السلع دبميزات

 

 ادلًتيث ادلستهلك -4

 

 الشػػػرائية قراراتػػػو معظػػػم يف يًتيػػػث

 إذل للوصػوؿ كثػرية بػدائل عػن ويبحػث

 .سعر و جودة أفضلها

 .سعرىا و جودهتا و بالسلعة إقناعو

 

 اجلاىل ادلستهلك -5

 أو إمكانيػات عػن شػيء أي يعلػم ال

 يشػػًتيها قػػد إمنػػا و السػػلعة شليػػزات

 ىػذه سبلػك يف ىوايتػو إلمتػاع أو للتعليػق

 .هبا للتفاخر السلعة

 ادلسػػتهلك ىػػذا مسػػتوى إذل النػػزوؿ

 عمليػػة إسبػاـ و معػػو التوافػق وزلاولػة

 .السلعة دبميزات إقناعو و البيع

 

 الثرثار ادلستهلك -6

 ال كثريا و فائدة بدوف الكالـ كثري

 .النهاية يف يشًتي

 لػػو اإلنصػػات زلاولػػة و التػاـ اذلػدوء

 الصػػػفقة تػػتم حػػػىت معػػو والتوافػػق

 .البيعية

 

 ادلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتهلك -7

 الصامت

 و واحػػدة كلمػػة سػػوى يػػتكلم ال

 صػػعب و بشػػوش غػػري و زلػػدودة

 .الشراء إلسباـ معو التعامل

 زلاولػة و لػو سػػلعة أفضػػل عػرض

 احلػوار معػو يتبػادؿ حػديث أي إجػراء

 .لو البيع إسباـ و لنجاح فيو

 

 البشوش ادلستهلك -8

 ضػػحوؾ و متفائػػل الوجػػو بشػػوش

 .ابتسامة و بتفاؤؿ السلعة يطلب

 سلتلػف عػػرض و ابتسػػامة مبادلتػو

  ووداعو إرضائو زلاولة و لو السلع

 لػػو الكاملػػة احلقػػائق إظهػار زلاولػة السػػػلعة شليػػزات حػػوؿ اجلػػداؿ كثػػري 
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 كثػريا و هبػا عيػوب أي إظهػار وحيػاوؿ اجملادؿ ادلستهلك -9

 .النهاية يف يشًتي ال

 تركػو مث دبميزاهتػا إقناعػو و السػلع عػن

 اإلحلػاح عػدـ و بنفسػو القػرار يأخػذ

 .عليو

 ادلسػػػػػػػتهلك -18
 .البسيط الطيب

 األدىن احلد يطلب و بسيط و طيب
 بسػػرعة ويشػًتي السػلعة مواصػفات مػن

 .ىدوء يف وينصرؼ

 عمػػل وزلاولػة لػو سػلع أفضػل عػرض
 .ذلك متاحاً  كاف إذا لو خصم

 ادلستهلك -11
 .ادلتشكك

 يقولو و يعرضو ما كل يف متشكك
 قػد و بنفسػو السػلع كػل يفػرز و البػائع

 .النهاية يف يشًتي ال

 العمػػل و السػلع أمػاـ تركػو
 السػػػلع بػػأف إقناعػػػو علػػى
 .جيدة

 
 .ادلتسوؽ ادلستهلك -12

 احملػػالت يف السػلع كػل أسػعار يعػرؼ
 حيػػاوؿ و التسػػوؽ كثػػري ألنػػو األخػرى

 ادلشػػًتين و للبػػائع ذلػػك يظهػػر أف
 .اآلخرين

 و حديثػو يف رلاراتػو زلاولػة
 يف مهاراتػػػو علػػػى اإلثنػػاء
 و لػو البيػع زلاولػة و الشػراء
 مسػػػتدًن كعميػػػل كسػػبو
 للسػلعة أخػرى ميػزات بعػرض
 .يعرفو ما خبالؼ

 ادلربر ادلستهلك -13
 النفعاالتو

 التربيػػر كثػري و يهػدأ مث االنفعػاؿ كثػري
 فيمػا ورد قػد خطػأ بػأي مواجهتػو عنػد
 .قالو

 صلػاح و إسبػػاـ علػػى الصػرب
 إحراجػػػو وعػػػدـ لػػػو البيػػع

 .يقولو فيما دبواجهتو
 ال الػيت السػلع عػن حػىت التسػاؤؿ كثػري .الفضورل ادلستهلك -14

 .شرائها يف يرغب
 لػو البيػع عمليػة إهنػاء زلاولػة
 .بسرعة

 لػو لػيس و شبينػة سػلعة اقتنػاء يف يرغػب .ادلتطلع ادلستهلك -15
 .شرائها على ادلادية القدرة

 ذلػا بديلػة سػلع عػرض زلاولػة
 الػيت السػلع تشػبو مواصػفات

 .يريدىا
 والصػداقة الػود مبادلتػو زلاولػة يشػػًتي ولكنػو بصػداقة ومتحػدث ودود اإلجيايب الصديق ادلستهلك -16
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 .  28-24ص  ذكره، سبق مرجع ادلستهلك، سلوؾ يف قراءات عمر، علي أدين :المصدر  

 الحاجات االنسانية   -

 1:(13) الشكل يف كما أمهيتها حسب احلاجات توزيع مث ، بامسو سلم شكل على احلاجات ماسلو رتب حيث -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Ulrike Mayrhofer, Marketing, 2 edition, bréal, France, 2006, p 54. 

 شػػػراء يف والتػػػأثري عليػػػو .البائع رأي يف يثق و
 .السلعة

 أي يظهر و سلعة أي عن راض   غري .ادلغرور ادلستهلك -17
 األحياف من كثري يف يشًتي وال هبا عيوب

 زلاولػة و وجهػو يف االبتسػامة
 لو البيع إسباـ

 الػػيت السػػلعة و دخلػػو جيػػدا يعػػرؼ .الواقي ادلستهلك -18
 .البيع عملية تتم كثريا و يريدىا

 عػػن كاملػػة احلقػػائق عػػرض
 .ادلتاحة السلع

  Maslow Needs Hierarchy( هرم ماسلو للحاجات  13الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:

Source: Ulrike Mayrhofer, Marketing, 2 edition, bréal, France, 2006, p 54. 

 

 

 الحعتج 

 إلى تحقٌق الذات 

الحعتج  إلى التقدٌر 
 واالحترام

 الحعتج  إلى االنتمعء والعضوٌ  

 الحعتج  إلى األمعن

 الحعتجعت الفسٌولوتجٌ 
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 العطش،  كاجلوع، احلياة قيد على الفرد ببقاء مباشرة ادلرتبطة احلاجات وىي :الفسيولوجية الحاجات 

  1.احلاجات ىذه اليت تشبع االستهالكية السلع على بسهولة التعرؼ وديكن ،...اجلنسية احلاجات النعاس،

 سلع عدة  وىناؾ باألفراد، احملدقة األخطار سلتلف من احلماية إذل باحلاجة يتعلق و :األمان إلى الحاجة 

 مدربة، حراسة اقتناء كالب باخلطر، اإلنذار أجهزة األمن، أحزمة منها احلاجات من النوع ذلذا تستجيب

 .طوارئ ألي لالستعداد االدخار الضمانات، الوقائي، الطب

 ادلنطقة يف  اجلماعات و األصدقاء و األسرة إذل االنتماء خالؿ من ذلك و :االنتماء و الحب إلى الحاجة 

 .احل واالستقرار من االنتماء ىذا لو يوفر شلا غريىا و عملو رلاؿ يف أو فيها يسكن اليت

 ضمن طيبة مكانة إجياد إذل يسعى فإنو االنتماء عملية الفرد ربقيق بعد :التقدير و االحترام إلى الحاجة 

 يعزز شلا لو وتقديرىم باحًتامهم  حيظى أف و أصدقائو بني و أسرتو يف و إليها ينتمي اليت اجلماعات ىذه

 .بنفسو ثقتو

 و وميولو  كفاءاتو و قدراتو و يتفق الذي للموقع الوصوؿ إذل الفرد يسعى :الذات تحقيق إلى الحاجة 

 .كفاءتو و قدراتو يظهر دبا ىوايتو و زبصصو فيو ديارس أف يستطيع الذي استعداده

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 45 ص ذكره، سبق مرتجع الثعنً، التجزء ،(النفسٌ  التأثٌر يواملك )المستهل سلوك يٌسى، بن ينعبً  1
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 :خالصة

 كوف ذلك و السوؽ،  عليها يقوـ اليت الركيزة ىو ادلستهلك أف نستنتج الفصل ىذا يف إليو تعرضنا ما خالؿ من

 سلوؾ معرفة ىي الفصل ىذا يف إليها تطرقنا اليت النقاط بني ومن .الشراء و البيع عملية أطراؼ أحد ادلستهلك

 ألف تطويرىا، و مؤسسة أي إصلاح إذل بنا تؤدي النقاط ىذه و .امناط ادلستهلكني و فيو ادلؤثرة العوامل و ادلستهلك،

 الشراء قرار الزباذ يدفعو الذي ما و عقلو و ذىنو يف يدور ما معرفة و بادلستهلك، االىتماـ ىو مؤسسة أي صلاح سر

 عن البحث و ادلرتقبني، ادلستهلكني و احلاليني للمستهلكني احلاصلة التغريات مراعاة مع عليو، يؤثر الذي من و

 سلتلف على باالعتماد ذلك و ادلنافسة، األخرى ادلؤسسات تراعي كما .الطرؽ بكافة و إلسعاده، الوسائل أفضل

 .، الكميات و ادلناسبات  الًتويج التوزيع، السعر، ادلنتوج، :يف ادلتمثلة العناصر
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 تمهيد

 الدول مع مقارنة ظهوره تأخر من بالرغم الواسع، التوزيع رلال يف سريعا تطورا 2000 سنوات خالل اجلزائر عرفت -
 .الكربى بادلدن خاصة الوطين الًتاب كامل عرب الكربى ادلساحات انتشار نشاىد حيث األجنبية،

مساحة واحدة  أخدنا وقد الكربى، دبساحاتنا ادلطبقة ادلنتجات عرض فن تقنيات على التعرف الفصل ىذا يف سنحاول -
 .ميدانية دراسة طريق عن مستغانم بوالية ادلتواجد -اينو  -تتمثل يف السوق الضخم 

 :ما يلي الفصل ىذا يف سنتناول -

 ادليدانية. الدراسة وتصميم زبطيط 1-

 النصف موجهة(. ت اخلاصة بادلقابلةادلعلوما -)التعريف باحملل  ادلعلومات ربليل 2-

 .العينة ألفراداالستبيان ادلوجو  ألسئلةالتحليل الوصفي  -3

 الفرضيات. مناقشة -4
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 الميدانية الدراسة وتصميم تخطيط  1-

 خطوة بأول نستهلو ،ادليدانية الدراسة يف وادلتمثل التطبيقي اجلانب إىل ننتقل الدراسة من النظري اجلانب من االنتهاء بعد -
 .هبا القيام لصعوبة نظرا اخلطوات أىم من تعترب اليت ادليدانية الدراسة ربضري وىي

 الدراسة وأىداف الظاىرة طبيعة -1.1

 اجلزائر شهدتو الذي االستقرار بينها من ذلك، على ادلساعدة الظروف من العديد الكربى ادلساحات ظهور بداية صاحب -
 السلع استرياد على القائم اخلارجية التجارة قطاع يف االستثمار تنشيط إىل أدى الذي التجارة وربرير  2000 عام من بداية

 وبشكل النمو ىذا ساعد وقد الغذائية. السلع من التجزئة ذبارة ظلو إىل ذلك أدى شلا السلع الغذائية، مقدمتها ويف ،الضرورية
 تقبل نتيجة كان ادلساحات ىذه انتشار فإن يبدو وكما الكربى، ادلدن يف خاصة الكربى ادلساحات انتشار على مباشر
ادلشًتين على التسوق يف مثل  مجهور من تقبل تنبع والتحليل للدراسة طلضعها سوف اليت ادلشكلة طبيعة لذا ادلشًتين. مجهور

للزبائن   كثيفسبب ىذا االقبال ال على ىذه ادلساحات واقبالو عليها وتركو دلختلف احملالت الصغرية او ادلتخصصة. وللتعرف
 :التالية التساؤالت بعض على باإلجابة كما ىو مالحظ يف مساحاتنا الكربى، سيكون

 ىل لتشكيلة ادلنتجات دور يف توجو ادلستهلك اىل ىذه ادلساحات؟  *   

 ىل لتموقع ىذه ادلساحات ومكان عرض السلع داخلها، دور يف ذلك؟  *   

 اصلذاب الزبون ضلو ىذه ادلساحات، ىل يعين انو راض عن ما تقدمو من كميات؟  *   

 لى التسوق يف مثل ىذه ادلساحات؟ىل للسعر دور يف اقبال ادلستهلكني ع  *   

 ىل ؽلكن القول ان طريقة العرض سبب يف جلب الزبائن؟  *   

 دلاذا يزيد اقبال الزبائن يف بعض الفًتات للتسوق يف مثل ىذه ادلساحات؟  *   

 ولكن التحليل، و الشمول من متساوية بدرجة االستفسارات ىذه كل على اإلجابة ادلقدور يف ليس أنو الطبيعي من -
 ترتيب وطريقة السلعية اجملموعة واختيار احملل دبوقع منها يتعلق ما اخلصوص وعلى اجلوانب أىم على الًتكيز سنحاول

 وبناءواليت قد تطرقنا اليها يف اجلانب النظري،  (5Rكيبنر )وسلتلف تقنيات فن عرض ادلنتجات اليت تكلم عنها  ادلنتجات،
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السوق  يف وباألخص اجلزائر يف ادلنتجات عرض فن واقع على التعرف ىو الدراسة ذلذه األساسي الغرض فإن ذلك عن
 .مستغانمادلتواجد بوالية  اينو الضخم

 .النشاط ىذا كفاءة رفع لغرض يكون أن غلب وما قائم ىو ما على الضوء نلقي سوف التحليل خالل فمن -

 الدراسة حدود -1.1

 اكتشاف على الدراسة ىذه تركز اليتو  ،جملتمعنا بالنسبة حديثة تقنية يعترب الذي ادلنتجات عرض لفن دراستنا خالل من -
 على أول بشكل البحث يعتمد ،التقنيات ىذه واقع على وللوقوف مثل ىذه احملالت، عليها تعتمد اليت التسويقية التقنيات
 أصحاب من ذبميعها أمكن اليت ادليدانية البيانات على ثاين وبشكل الدراسة، زلل زبائن من مجعها مت اليت ادليدانية البيانات

 :التالية لألسباب النتائج زلدودة تبقى الدراسة ىذه فإن لذا ،بمستغانمادلتواجد  اينوالدراسة  زلل ومدير

 دراسة يف الباحث عليها ػلصل أن ؽلكن اليت البيانات ونوعية كمية أن ادلعروف فمن ونوعا، كما ادليدانية البيانات طبيعة  -
 الدراسات يألف مل رلتمع يف خاصة ادلطلوبة البيانات حوزهتا يف تقع اليت ادلصادر واستجابة تعاون مدى على تعتمد ،كهذه

 بعض متحيزا يكون قد الذي مديره أو احملل صاحب على تعتمد عليها احلصول أمكن اليت فمثال البيانات قبل، من ادليدانية
 .حمللو الشيء

 والية على اقتصرت أهنا كما .زلدودة تبقى فهي شامل لعدد من احملالت مسح وليس زلل واحد على الدراسة تشمل  -
 .نتائجها بتعميم تسمح ال اجلغرافية حدودىا فإن ولذلك واحدة

 ومت فقط باحملل ادلتواجدين الزبائن على ذلك واقتصر ،زلدود عدد بل الدراسة زلل زبائن مجيع تأخذ مل الدراسة إن  -
 االستبيان. توزيع عند احلاضرين غري الزبائن استبعاد

 الدراسة منهجية -1.1

 طريق إعداد عن مجعت اليت األولية للبيانات الوصفي األسلوب نستخدم ،سابقا إليو ادلشار الدراسة من اذلدف لتحقيق -
بإجراء مقابلة نصف موجهة )شخصية( مع سلتلف قمنا  الدراسة واستكمال ولتدعيم الدراسة، زلل زبائن على وزع استبيان

 25اثناء تواجدنا باحملل، وذلك يف الفًتة ادلمتدة بني  الرؤساء دبحل الدراسة، وكذلك اعتمدنا على ادلالحظة الشخصية
 .2106افريل  17اىل غاية  2103مارس 
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 الدراسة وعينة مجتمع -1.1.1

السوق الضخم  الدراسة ىذه تستهدف حيث ،الكربى للمساحات ميداين استقصاء على أساسية بصفة الدراسة تعتمد -
 .مستغانم بوالية ادلباشر التوزيع قطاع يف ينشط الذي اينو

، وذلك لقربو وعدم وجود أي صعوبات للتنقل اليو، اما اينو بمستغانمويرجع السبب الرئيسي يف اختيار السوق الضخم  -
)اقرب  فيعود اىل وجود صعوبات يف التنقل اليها وذلك لبعد ادلسافة ،للمحالتعن سبب اننا مل نقم بإجراء مسح شامل 

 ادلتاحة ادلادية اإلمكانيات وكذا ادلذكرة إلعداد ادلخصص الوقت يوجد بوالية عني الدفلى( وكذلك زلدودية ضخم سوق
 .للدراسة

 بعض ظهور أن إىل ذلك يف السبب ويرجع ،اينو بمستغانم السوق الضخم اختيار مت فقد الكربى ادلساحات حلداثة ونظرا -
 ىذا جيد بالوالية، بشكل التجاري والذي ينشط القطاع باإلضافة اىل .الكربى ادلدن يف يربز ما عادة التسويقية األساليب

 السكان. عدد حيث من ادلدن أكرب من كوهنا عن فضال

 التوزيع حيث من أيضا بل ،السكاين التطور زاوية من فقط ليس حجمها كرب ىو مستغانماختيار والية  أساس فإن لذا -
 سبركز إىل باإلضافة ىذا الدولة، تنفذىا اليت ادلختلفة التنمية بربامج تأثرىا ومدى واحلضاري االجتماعي وادلستوى العمراين
 بالوالية. واخلدمات والصناعية التجارية األنشطة معظم

 746 947يتجاوز  كبريا عددا اليت تضم بالوالية القاطنني الدراسة زلل بزبائن اخلاص الدراسة جملتمع بالنسبة أما -
ادلادية  اإلمكانيات وكذا الوقت وزلدودية ،الدراسة زلل زبائن دبتوسط ادلتعلقة البيانات وعدم توفر اجملتمع لكرب ونظرا.1نسمة

 بادلصادفة االختيار باستعمال أسلوب عشوائية بطريقة اختيارىم مت فرد (65عددىا ) اجملتمع ىذا من عينة نأخذ ،والبشرية
 الدراسة. دبحل ادلتواجدين للزبائن

 البيانات لجمع المستخدمة األدوات -1.1.1

من  الدراسة، وباألخص يف جزئها االول وادلتمثل يف معرفة ما مدى تطبيق سلتلف تقنيات فن عرض ادلنتجات ىذه يف -
سلتلف عن طريق طرح رلموعة من االسئلة على  ،النصف موجهة )الشخصية(طرف زلل الدراسة، اعتمدنا على ادلقابلة 

                                                             
1 www.CNRC.dz 
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، وقد سبحور اثناء تواجدنا ىناك (، وكذلك اعتمدنا على ادلالحظة الشخصية02رقم ادللحق )أنظر الرؤساء دبحل الدراسة
 ادلوضوع حول:

 .وتكوينهم العمال عدد ادلساحة، العنوان، احملل، إنشاء تاريخ بينها من نذكر خصائصو كذا و باحملل التعريف -0

 " Zone de chalandise ".الزبائن  منطقة بدراسة والذي يتعلق احملل موقع اختيار مت أساس أي على التعرف -2

 من وغريىا التموين مصادر إىل باإلضافة اختيارىا، مت وكيف الدراسة زلالت فيها تتعامل اليت السلعية اجملموعة معرفة -3
 .السلعية باجملموعة ادلتعلقة األسئلة

 وطريقة ،ادلتاحة الرفوف وأنواع ،العرض مساحة بًتتيب تتعلق أسئلة خالل من ادلنتجات هبا ترتب اليت الطريقة معرفة -4
، ومدى توفر السلع يف معظم البيع نقطة إىل الزبون وجلب مبتهج جو خلق يف ادلستعملة واألدوات ترتيبها، االسعار ادلطبقة،

 السنة. اوقات

 تليب واليت السوق دراسة يف إليها اللجوء يتم ما عادة أدوات فقد استخدمنا ،الدراسة اما يف ما ؼلص اجلزء الثاين من ىذه -
 أفراد وىم الدراسة زلل ىذا االستبيان اىل زبائن (، وقد وجو00رقم ادللحق )أنظر االستبيان يف وادلتمثلة ادلوضوع طبيعة
 :إىل تقسيمو مت و العينة،

 .أسئلة 5 من تتكون: العينة أفراد عن خاصة معلومات -0

 اسئلة. 5اسئلة عامة حول اسباب اختيار زلل الدراسة: تتكون من  -2

 .أسئلة 3 من تتكون: الدراسة حملل العينة أفراد منها يأيت اليت الزبائن منطقة -3

 أسئلة. 5 من تتكون: الدراسة زلل هبا يتعامل اليت السلعية اجملموعة عن العينة أفراد رضا دلدى تفصيلي تقييم -4

 اسئلة. 4معرفة راي ادلستهلك يف طريقة العرض وتصميم االجنحة وادلرافق ادلتوفرة: تتكون من  -5

 اسئلة. 4معرفة راي ادلستهلك يف كميات وانواع ادلنتجات ادلتوفرة بادلركز: تتكون من  -6

 اسئلة. 3ادلطبقة وطرق الًتويج ادلعتمدة: تتكون من معرفة راي ادلستهلك يف االسعار  -7

 معرفة ما اذا كان ادلستهلك يتسوق بادلركز طوال السنة، وان كان كذلك فما ىو السبب: تتكون من سؤالني. -8
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 ة.اسئل 7ان وجدت: تتكون من  العينة أفراد يتلقاىا اليت والصعوبات عدة جوانب من الدراسة حملل العينة أفراد تقييم -9

 :وىي األسئلة من أنواع عدة االستبيان يتضمنو  -

 أسطر ترك خالل من معينة إجابة ربديد دون التعبري حرية منو للمستقصي تًتك اليت : وىيمفتوحة بإجابات أسئلة  *
 .االستبيان يف  -د  -السؤال  النوع ىذا ومثال .اإلجابة لكتابة

 وتتضمن عليو، يصدق ما منو ادلستقصي منها ؼلتار معينة إجابات فيها ربدد أسئلة وىي مغلقة8 إجابات ذات أسئلة  *
 :التالية األنواع

 .فقط واحدا خيارا منو ادلستقصي ؼلتار خيارين عن إجابتها تزيد ال اليت األسئلة وىي 8خيارين ذات إجابتها أسئلة  -   
 .نمن االستبيا 11السؤال رقم  صلده يف األسئلة ىذه ومثال

 يراه ما منو ادلستقصي ؼلتار خيارين عن تقل ال خيارات عدة من تتكون أسئلة وىي مختارة8 إجابات ذات أسئلة  -   
 .االستبيان من 17 رقم السؤال يف صلده األسئلة ىذه ومثال .رأيو على ينطبق

 دور ويكون ،احملتملة لسؤال اإلجابة سبثل العبارات من رلموعة عن عبارة وىي سلمية8 إجابات ذات أسئلة  -   
 .االستبيان من 12 رقم السؤال األسئلة، ومثال ىذه .مناسبة يراىا اليت للعبارة اإلشارة منو ادلستقصي

 أمامو ويًتك بينها فيما االختيار منو ادلستقصي وأمام ،إجابات عدة تقًتح أسئلة وىي8 مغلقة شبو إجابات ذات أسئلة  *
 حىت وىذا االستبيان يف الغالبة األسئلة من وىي ،ادلقًتحة اإلجابات بسلسلة موجودة غري أخرى إجابة فيو يقًتح خرا اختيار

 ادلمكنة اإلجابات بكافة اإلدلام وزلاولة منها واستفادتنا ،جهة من أخرى إجابات إعطاء يف احلرية منو ادلستقصي أمام نًتك
 .االستبيان من 12 رقم السؤال ،األسئلة ىذه عن ومثال .أخرى جهة من

 االستبيان اختبار -2.1

بطرحها على سلتلف الرؤساء دبحل الدراسة، وسبت مراجعة ىذه االسئلة  من اجل القياماعتمدنا على رلموعة من االسئلة  -
 وتصحيحها من طرف االستاذة ادلؤطرة.
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 على عرضها مت األسئلة قائمة إعداد فبعد مراحل، عدة على مر احلايل شكلو يف ؼلرج أن اما بالنسبة لالستبيان وقبل -
فيما ؼلص سهولة فهم االسئلة  وتصحيحها مراجعتها ومت ،التسويق ويف العلمية ادلنهجية يف ادلختصني األساتذة من رلموعة

 افراد 18 لـ عينة بأخذ باختبارىا قمنا بعدىا .اساتذة( 13ووضوحها بالنسبة للعينة، وكذا دراسة ىذه االسئلة للموضوع )
 شكلو يف أصبح حىت السابقة ادلالحظات عن بناء جديد من األسئلة قائمة صياغة إعادةب لقياس صدق االداة. مث قمنا

 .احلايل

 ،مت طرح رلموعة االسئلة على سلتلف الرؤساء دبحل الدراسة من خالل اجراء مقابلة نصف موجهة )الشخصية( ولقد -
 صعوبات واجهتنا ذلك من بالرغم لكن. صرػلة جابةاإل تكون أن منهم وطلبنا أعليتو و البحث من اذلدف مت شرح حيث

، اين واجهتنا كذلك على افراد العينة دبحل الدراسةللدراسة. كما مت توزيع االستبيان  العلمية األغراض يف التشكيك بينها من
اغلاد العدد الكايف لتقسيم صعوبات من بينها صعوبة مال االستبيان من طرف العديد من افراد العينة، وكذلك صعوبة 

فقط(، كذلك الوقت الالزم دلال االستبيان، حيث قسم االستبيان على مرحلتني  65االستبيان عليهم )عدد افراد العينة ىو 
 استبيان يف يوم اخر(. 20استبيان يف يومني، ومال  44)مال 

 ومعالجتها المعلومات تحليل -1

معاجلتو يدويا عن  مت مث للتحليل اإلحصائي، صالحيتو و صحتو من بالتأكد قمنا االستبيان مجع عملية من االنتهاء بعد -
 .الدراسة أسئلة على لإلجابة ادلعلومات ربليل مت من مث .طريق حساب النسب وادراجها يف جداول، وكذلك الدوائر النسبية

النصف موجهة )الشخصية( وما الحظناه بالمقابلة  تتعلق التي األولى المجموعة سئلةأل الوصفي التحليل -1.1
 اثناء تواجدنا بمحل الدراسة. شخصيا

 التعريف بالمحل -1.1.1

(، ىذه االخرية ىي فرع التوزيع 10)انظر ادللحق رقمنوميديس  دبستغاًل، ىو فرع من فروع –اينو  –السوق الضخم  -
، من 2102، مت فتحو يف جوان 2م6051تقدر بـ  مساحة بيع على (، يًتبع احملل10)انظر ادللحق رقملسيفيتال الواسع 

 عامل موزعة على سلتلف مصاحل ادلركز. 251بـ  ، ويقدر عدد العمال يف احملليسعد ربرابطرف مالك اجملمع السيد 
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 تحليل االسئلة التي تتمحور حول موضوع الدراسة. -1.1.1

 اجلدول التايل: وفقجاءت النتائج  8هامعدد عمال المحل حسب الم -أ 

 .عدد عمال المحل(8 21الجدول )

الوظي
 فة

رئيس  مدير
 قسم

 اخرين حارس امن زلاسب مسؤول سلزن مسؤول الصندوق رئيس الرف

 219 28 12 10 10 08 13 10 العدد

 من اعداد الطالب. المصدر8

 رئيس يف ملحوظ بشكل الوظائف وتًتكز .العمال من زلدودا عددا يوظف الدراسة زللمن خالل اجلدول نالحظ ان  -
الصندوق  مسؤول و القسم رئيس ادلخزن، كمسؤول األخرى الوظائف يف واضح بشكل وتنخفض الرف وحارس االمن،

 .الوظائف ىذه أعلية من بالرغم ،وزلاسب

وىذا حسب ادلسؤول عن احملل فان رئيس الرف مكون تكوين علمي دوري، معرفة اذا كان رئيس الرف ذا تكوين8  -ب
 ما ىو مالحظ من خالل اعطائو احلرية يف العديد من القرارات نتيجة لتكوينو باإلضافة اىل خربتو وذبربتو.

 منطقة الزبائنوالمتعلقة بتحليل اسئلة الفرضية االولى  -ج

 القرارات أىم من احملل يعترب موقع اختيار أن الواضح من8 سكانية منطقة وأقرب المحل بين تفصل التي المسافة *    
 زبائن منطقة ادلدروس للمحل كان إذا ما معرفة السؤال ىو ىذا من واذلدف ادلشروع، حياة يف عليها يعتمد اليت ادلصريية
ث قامت باختيار ىذا حي Sierra Centalوألعلية ادلوقع نسبت ىذه الدراسة اىل شركة سلتصة يف ذلك تدعى  .معتربة

احملالت  من ادلنطقة خلو كذلكو  ،اخلاصة وادللكية السكانية الكثافة معيار ادلوقع اىليعود السبب يف اختيار ىذا ادلوقع، و 
وعند السؤال عن ادلسافة اليت تربط  ية.احل واخلدمات سكانيةال ناطقادل من قربول للموقع اختيارىاك أخرى أسبابادلنافسة و 

 او اقل من ذلك.كلم   12كانت االجابة باهنا تبعد حوايل  ،احملل بأقرب منطقة سكانية

 .الزبائن من كثافة بأكثر ربظى اليت األولية ادلنطقة ضمن من يعدون وزبائنها ،زبائن منطقةالدراسة  حملل بأن ذلك ويفسر -

 المنتج المناسبوالمتعلقة بتحليل اسئلة الفرضية الثانية  -د
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السلعية كان على اساس طلبات ادلستهلكني بالنسبة للتشكيلة الواسعة من ادلنتجات، فان اسس اختيار ىذه اجملموعة  -
 بالدرجة االوىل، يلي ذلك مراعاة سرعة دوران ادلخزون، واخريا خربة رؤساء الرفوف.

 البيع نقطة مردودية ربسني يف تتمثل السلعية اجملموعة فأىداف .النظري اجلانب يف جاء ما مع النتائج ىذه وتتماشى -
 واحد. ن آ يف الزبائن احتياجات وتلبية

 يف واألجنبية احمللية ادلنتجات يعتمد على الدراسة زلل فان ،اما بالنسبة للمنتجات ادلتعامل فيها اذا كانت زللية ام اجنبية -
 فتأيت آلخر، منتج من نسبتها فتختلف ادلنتجات لباقي بالنسبة أما التجميل واأللبسة، ومواد التنظيف ومواد الغذائية ادلواد

 السلع مع مقارنة نوعيتها تفوق وكذلك جودهتا على يدل شلا احمللية السلع نوعية حيث من األوىل ادلرتبة يف والفواكو اخلضر
 ويرجع ،فيما ؼلص االجهزة االلكًتونية األجنبية السلع نوعية يف الدراسة زلل تعامل فاق كما أخرى، مواد تليها األجنبية،

 احمللي. اإلنتاج نقص إىل ذلك يف السبب

 يتمكن حىت ادلستهلكني اختيارات تعدد إىل ويرجع ذلك ،واألجنبية احمللية ادلنتجات يف يتعامل الدراسة زلل أن نستنتج -
 .أذواقهم ادلختلفة زبائنو مجيع إرضاء من بسيط بقدر ولو

 قد اليت ادلزايا إىل ذلك سبب يعود وقد ،موردين عدة على زللو سبوين يف يعتمد الدراسة زلل فان ،ومن ناحية التموين -
 التسويقية النشاطات بعض يف مباشره بطريقة ومساعلتهم ،خصومات على كاحلصول ادلوردين قبل من منها يستفيد

 من شلكن قدر أكرب إرضاء هبدف ادلنتجات يف أكثر التنويع زلاولة ادلزايا ىذه إىل يضاف ،الرفوف وترتيب واألثاث كاإلشهار
 احملل. زبائن

 المكان المناسبوالمتعلقة بتحليل اسئلة الفرضية الثالثة  -ه

بالنسبة لًتتيب مساحة البيع، فمن خالل اجابات سلتلف ادلسؤولني دبحل الدراسة، وما الحظناه شخصيا، فان احملل يوفر  -
فتجذب  ريق الرئيسيلع ادلهمة مقابلة للطللزبون فضاء ؽلكنو ان غلد فيو مجيع السلع بتسلسل منطقي غري معقد، فتوضع الس

 (.15)انظر ادللحق رقم او يف نفس اجلناح ع ادلكملة ذلا فتكون يف نفس الرفالزبون، مث السل

ويركز عليو وذلك دلا لو من اعلية،  ،(Tete de Gondoleعند ترتيب مساحة البيع، يؤخذ بعني االعتبار راس الرف ) -
)انظر ادللحق  فتوضع بو السلع ذات االسعار ادلغرية والسلع اليت عليها طلب كبري، وكذلك السلع اليت هبا زبفيضات

 (.17رقم
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واخرى باردة )هبا ادلنتجات  كذلك يؤخذ بعني االعتبار ان احملل ػلتوي على منطقة ساخنة )هبا ادلنتجات ادلغرية( -
الضرورية(، مع العلم ان مدخل احملل يكون من جهة ادلنطقة الساخنة ذلك إلرغام الزبائن على ادلرور عليها اثناء توجههم اىل 

 ادلنطقة )ادلنتجات ادلغرية(.هبذه وذلك بغية اغرائهم بادلنتجات ادلوجودة  ،ادلنطقة الباردة

لكن مع  ،ري اماكن السلع وحىت اماكن الرفوف وحىت االجنحةيف كل من ادلنطقتني سبنح حرية كبرية لرئيس الرف يف تغي -
 مراعاة حدود كل منطقة.

فانو يؤدي اىل زيادة ادلبيعات بشكل كبري وتفادي  ،ىذا التغيري اذا كان بالشكل الصحيح دون التأثري على ذاكرة الزبون -
 و اىم عنصر غلذب الزبون. شعور الزبون بالروتني وادللل، وبالنسبة الىم شيء يتغري ىو راس الرف ألن

مثال العاصمة )بمركزية يف بعض القرارات ربدد من طرف ادلركز الرئيسي  ان ىناك رؤساء الرفوف، االرغم احلرية ادلعطاة ل -
 تشكيلة ادلنتجات(.

 سبب ويرجع ة.والزجاجي وادلعدنية احلائطية الرفوف على يعتمد فانو ،اما بالنسبة ألنواع الرفوف ادلتاحة يف زلل الدراسة -
 (.14)انظر ادللحق رقم أثاث كل تكاليف إىل إضافة ،عرضها طريقة يف ربتاجو وما ادلنتجات طبيعة إىل ذلك

اما بالنسبة لطريقة ترتيب ادلنتجات على الرفوف اذا كانت مرتبة ترتيبا عموديا ام افقيا، فان زلل الدراسة يعتمد على  -
ىذا الًتتيب كان نتيجة لدراسة تصرفات ادلستهلكني، باإلضافة اىل معرفة ادلسؤولني عن عملية الًتتيب العمودي بصفة كلية، 

)انظر ادللحق  الًتتيب دبحل الدراسة دبا ؽلتاز بو الًتتيب العمودي من شليزات واليت قد تطرقنا اليها يف اجلانب النظري
 (.12رقم

فان زلل الدراسة يقوم بًتتيبها على سلتلف مستويات  ،الرفوف ال ؽلكن ان ننسى انو عند عملية ترتيب ادلنتجات على -
واليت يعتمد عليها  ،العرض )التذكري، العينني، اليدين، القدمني( وباتباع االسس العلمية اليت قد تطرقنا اليها يف اجلانب النظري

 رئيس الرف ادلكون تكوين علمي دوري، باإلضافة اىل خربتو وذبربتو يف ادليدان حيث:

 .ذالنفا عند الرف سبوين إلعادة أمان كمخزون يستعملو احملل عادة مستوى التذكير8

فتضع السلع ذات السعر ادلرتفع، والسلع ذات الوزن  الكبرية، ادلردودية ذات ادلستوى ادلنتجات هبذا توضع مستوى العينين8
 كبرية. بيع بنسبة ادلستوى ىذا اخلفيف، ويتميز

 توضع بو ادلنتجات االقل سعرا.  كما وادلكملة، الضرورية ادلنتجات الفائدة، ذات ادلنتجات يضم مستوى اليدين8
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ادلنخفضة  األسعار ذات وتوضع بو كذلك ادلنتجات الثقيلة )نسبة بيعها ضعيفة(، ادلنتجات بو توضع مستوى القدمين8
 بيعها كبرية(. )نسبة

اماكن اسًتاتيجية بالنسبة للعالمات يف زلل الدراسة، فقد تقبل ادلسؤول وعن استفسارنا عن مدى تقبل احملل فكرة كراء  -
مكان لعرض  خصصت حيث .دبحل الدراسة ما الحظناه عن ذلك ىذه الفكرة وقال انو باإلمكان حصول ذلك، وىذا

 .السيارات )ىذا كان سابقا(، اما حاليا فهي ذبهز اماكن قصد كرائها مستقبال لعالمات اخرى

 الكمية المناسبةوالمتعلقة ب رابعةسئلة الفرضية التحليل ا -و

حسب رئيس الرف فان ىذا يعود اىل حجم ادلنتجات، ففيما ؼلص ادلنتجات ذات احلجم الصغري يكفي رف  العرض8 *    
قصري لتوفري عرض اكرب للمنتجات )ىذا مالحظ يف ادلنتجات االستهالكية(، اما ادلنتجات ذات احلجم الكبري فهي حباجة 

 اىل رفوف طويلة لعرض اكرب للمنتجات )االجهزة الكهرو منزلية(.

تناسب الكمية ادلعروضة من ادلنتجات سرعة دوران ىذه ادلنتجات، فمثال يف السلع ذات االستهالك الواسع  العمق8 *    
وذلك راجع لإلقبال الكبري عليها )وخاصة يف العطل االسبوعية(، عكس السلع االخرى اليت صلد  .صلدىا متوفرة بشكل كبري

لشكل ادلناسب، فمثال يف االجهزة االلكًتونية )احلواسيب احملمولة( صلد الزبون الًتدد عليها قليل، فتكون بذلك متوفرة با
 ؼلتار احلاسوب بادلعايري اليت يريدىا، وغللب لو احلاسوب من ادلخزن ادلخصص لذلك.

 تكامل بني السلع ، أي ىناكطلعات وحاجيات الزبائن ادلختلفةحيث تليب ت ،تشكيالت ادلنتجات مدروسة التجانس8 *    
 (.19)انظر ادللحق رقم .وانسجامها وتناسقها

 السعر المناسبوالمتعلقة ب خامسةتحليل اسئلة الفرضية ال -ي

ينظر اصحاب زلل الدراسة بأن أسعار السلع ادلطبقة دبحلهم تتساوى مع أسعار نفس السلع يف احملالت األخرى، وىذا  -
إضافة ىامش معقول. باإلضافة اىل ذلك فان اصحاب زلل الدراسة يرون  قد يرجع لظروف ادلنافسة يف ادلقام األول مث زلاولة 

)منتجات  كذلك أن األسعار ادلطبقة يف  زللهم أقل من مستوى أسعار احملالت األخرى خاصة فيما ؼلص سلع ادلوزع
 (.سيفيتال

مثال ذلك نالحظ  ،ادلنخفض، ادلرتفعسليم، السحري، بالنسبة لنوعية االسعار ادلطبقة دبحل الدراسة، فهناك السعر الو  -
 (.16)انظر ادللحق رقم سابقا يف نفس اجلناح تطبيق كل أنواع االسعار ادلذكورة
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حيث  ،وجلب الزبون واليت تعترب من الوسائل ادلهمة جدا ،اما بالنسبة للوسائل ادلستخدمة خللق جو مبتهج داخل احملل -
عد إلنفاق جزء من وقتو داخل احملل. كما لديها تأثري على ادلستهلك يف يشعر ادلستهلك من خالذلا بالراحة ويكون مست

يرجع ذلك إىل إدراك زلل الدراسة ألعلية و  ،اختيار نقطة البيع، فان زلل الدراسة يعتمد على التزيني واالنارة وادلوسيقى
 تدعيمها للمبيعات.طية الضوضاء ادلوجودة يف احملل و ادلوسيقى يف تغ

وىذا  (،18)انظر ادللحق رقمفانو يعتمد على التخفيض يف االسعار  ،لوسائل الًتويج ادلطبقة يف زلل الدراسةاما بالنسبة  -
( وىناك زبفيض اخر يف االسعار، ػلدث يف حالة تكدس بعض السلع يف ادلخازن، او يف T.G)مالحظ يف راس الرف 

اخرى كتوزيع العينات وتقدمي اذلدايا، والبيع مع مكافاة باإلضافة اىل وسائل  .حالة اقًتاب انتهاء الصالحية لبعض السلع
 .ة اضافية من نفس ادلنتج ادلشًتى()تقدمي عين

اما بالنسبة لنوعية اخلدمات ادلقدمة للزبائن، فان زلل الدراسة يقدم خدمات متنوعة تتمثل يف: وجود نقاط عديدة  -
، العرض الواضح للسلع، وجود شلرات واسعة، زلل مفتوح طيلة (13، انظر ادللحق رقمنقطة ربصيل 36لتحصيل ادلشًتيات )

ايام االسبوع، ساعات عمل طويلة صباحا ومساء، توصيل الطلبيات اىل ادلنازل )السلع الكهرو منزلية(، ارشاد ادلشًتي داخل 
 احملل، االمن والتعويضات. 

 الفترة المناسبةوالمتعلقة بتحليل اسئلة الفرضية السادسة  -ز

يقوم بتغيري ادلنتجات ادلعروضة يف  كذلك الكميات، و ل بعرض منتجات جديدة او الزيادة يفاحملبعض االوقات يقوم يف  -
ادلمر الرئيسي شهريا، فيقوم مثال بعرض مواد التجميل والسلع اخلاصة بالنساء يف شهر مارس )يعود ذلك لالحتفال بعيد 

وتعرض االدوات ادلدرسية يف شهر الدخول ادلدرسي من كل سنة، وتعرض السلع (، 01، انظر ادللحق رقمادلرأة يف ىذا الشهر
 ص.اصة بشهر رمضان يف شهرىا ادلخصاخل

كما يزيد   ،كما يتغري ادلمر الرئيسي يف بعض االيام كاألعياد وادلناسبات )عرض ادلفرقعات وااللعاب لألطفال يف االعياد( -
 لب الكبري عليها )ادلشروبات وادلرطبات يف فصل الصيف(.عرض اكرب للمنتجات يف موامسها لتغطية الط

 .سئلة المجموعة الثانية التي تتعلق باالستبيان الموجو لزبائن محل الدراسة )افراد العينة(ال الوصفي التحليل -1

 تحليل االسئلة التي تحتوي على المعلومات التي تخص افراد العينة. -1.1

 :ما يلي وجدنا فرد 65 من الدراسة عينة تتكون8 المستجوب جنس  *
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 العينة. أفراد جنس(8 22الجدول )

 النسبة )%( التكرار الجنس
 %41 26 ذكر
 %61 39 انثى

 من اعداد الطالب. المصدر8

 ، بينما البقية ىم عبارةوىي النسبة الغالبة يف الًتدد على ادلركزمن خالل اجلدول نالحظ ان اغلبية افراد العينة ىم االناث، 
 عن ذكور.

 :إىل االستبيان يف ادلدرجة العمرية الفئات حسب الدراسة عينة أفراد أعمار تتوزعالمستجوب8  عمر  *

 الدراسة. عينة أفراد أعمار تركيبة(8 23الجدول )

 النسبة )%( التكرار المستجوب عمر
 %7.7 15 سنة 21 أقل من

 %46.05 31 سنة 34 إىل 21 من
 %29.23 09 سنة 51 اىل 35 من

 %06.92 00 سنة 51 أكثر من

 من اعداد الطالب. المصدر8

 أكثر لديها اليت الفئة أهنا إىل ذلك ويرجع ،سنة 50 و 20 بني ًتاوحت اليت ىي فئة أكرب ولكن احملل على تًتدد الفئات كل
 .الشراء مسؤولية

 :ىي رلموعات أربع إىل االجتماعية احلالة حسب الدراسة عينة أفراد يتوزع8 للمستجوب االجتماعية الحالة  *

 الدراسة. عينة ألفراد االجتماعية الحالة(8 24الجدول )

 النسبة )%( التكرار لمستجوبل الحالة االجتماعية
 %56.92 37 متزوج
 %43.18 28 اعزب
 %11 11 مطلق
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 %11 11 ارمل

 .الطالبمن اعداد  المصدر8

حصة، وىذا ما يدل على أهنا الفئة األكرب اليت تًتدد على ىذه  أكرب ؽلثلون ادلتزوجني بعد ربليل النتائج وجدنا ان األفراد
 العزاب. فئةليها تويعود السبب يف ذلك إىل ما تتحملو ىذه الفئة من مسؤولية العائلة،  .احملالت

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءت8 أطفال للمستجوب كان إذا ما  *

 األطفال لدى كل فرد من افراد عينة الدراسة.(8 عدد 25الجدول )

 النسبة )%( التكرار عدد االطفال
11 36 55.38% 
10 12 3.18% 
12 17 01.77% 
13 17 01.77% 
14 14 6.05% 
15 14 6.05% 
16 13 4.60% 
17 12 3.18% 

 من اعداد الطالب. المصدر8

 ما وىذا ،أطفال % من النسبة االمجالية لديهم44.60أي بنسبة  العينة أفراد شخصا من 29بعد ربليل النتائج وجدنا ان 
كما ؼلتلف عدد االطفال من شخص آلخر حيث أطفال،   لديها واليت ادلتزوجة الفئة على تقع الشراء مسؤولية أن أكثر يؤكد

 النوع ىذا على تًتدد فئة أكثر أن يؤكد ما وىذاان النسبة الغالبة ىي اليت لديها عدد قليل من االطفال )طفلني او ثالثة(، 
اما البقية فهم عبارة عن اشخاص  الرفاىية. من مستوى تعيش واليت األطفال من قليل عدد لديها اليت ىي احملالت من

شخص أي بنسبة  28عزاب ) %(، وكذلك اشخاص02.30اشخاص أي بنسبة  18متزوجون ليس لديهم اوالد )
43.18.)% 

 :التايل النحو على الدخل مستوى حسب الدراسة عينة تتوزع8 المستجوب دخل  *
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 العينة. أفراد دخل مستوى(8 26الجدول )

 النسبة )%( التكرار الدخل
 %02.3 18 دج 08111 أقل من

 %29.23 09 دج 36111 دج إىل 08111 من
 %31.77 21 دج 54111 دج إىل 36111 من

 %05.38 01 دج 54111 أكثر من
 %02.3 18 عدم االجابة

 من اعداد الطالب. المصدر8

 من نسبة أكرب انأي  دج،54111دج اىل 08111بني  مداخيلهم افراد العينة تًتاوح اغلبيةبعد ربليل النتائج وجدنا ان 
اوالد وزوجات ال عبارة عن ىم مل يقوموا باإلجابة على السؤال،  الذينشخاص عن االاما ، مرتفع دخل لديها العينة أفراد

 ىي احملل على تًتدد اليت العينة أفراد من األكرب النسبة أن  يتبني سبق ما خالل من ابائهم او ازواجهم.علمون مداخيل ي
 .مرتفع ودخل األطفال من قليل عدد ولديها ادلتزوجة الفئة

 تحليل االسئلة التي تتمحور حول موضوع الدراسة. -1.1

 جاءت النتائج وفق اجلدول التايل: االوقات8* اماكن التسوق التي يتردد عليها افراد العينة في اغلب 

 (8 اغلب اماكن تسوق افراد عينة الدراسة.27الجدول )

 النسبة )%( التكرار اماكن التسوق
 %78.46 50 بقال

 %06.92 00 سوبريات
 %4.60 13 سوبر ماركت

 %11 11 اخرى

 من اعداد الطالب. المصدر8
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 بقــــال
سوبيرات  %78.46

16.92% 

سوبر ماركت 
4.61% 

  00اخرى %

 عينة الدراسة.اغلب اماكن تسوق افراد (8 12الشكل )

 

 

 

 .الطالبمن اعداد  المصدر8                       

نالحظ ان اغلبية افراد العينة كانت تتسوق عند البقال والذي ىو بطبيعة احلال يرتاد عليو معظم السكان يف كل ادلناطق، 
على السوبر ماركت، ويرجع السبب تليها نسبة قليلة ترتاد على السوبريات، كما نالحظ عدد قليل جدا من الذين يرتادون 

 اىل ندرة ىذه ادلراكز يف ادلنطقة.

 جاءت النتائج وفق اجلدول التايل: * اسباب زيارة المحل8

 (8 اسباب زيارة افراد العينة لمحل الدراسة.12الجدول )

 النسبة )%( التكرار سبب الزيارة
 %96.92 63 الشراء
 %3.17 12 التجول

واشًت من باألسعار وادلنتجات اكن على علم 
 جهة اخرى

11 11% 

 .الطالبمن اعداد  المصدر8

من خالل اجلدول نالحظ ان اغلبية افراد العينة تأيت حملل الدراسة من اجل القيام بعملية الشراء، اما البقية وىي نسبة قليلة 
 جدا جاءت للمحل من اجل التجول )شخصان قدما للمحل ألول مرة(.

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءت8 للشراءالزبون * االمر الذي يدفع 
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 (8 االمر الذي يدفع افراد العينة للشراء من محل الدراسة.11الجدول )

 22 21 21 21 سبب الشراء
 %3.17 %05.38 %27.69 %53.84 احلاجة

 %08.46 %49.23 %05.38 %06.92 االشهار والًتويج
 %73.84 %05.38 %6.05 %4.60 التذوق

 %4.60 %21 %51.76 %24.60 التخفيضات ادلطبقة

 من اعداد الطالب. المصدر8

 وجمعها وترتيبها نجد8 1الى  2بعد ضرب االجابات في المعامالت من  -

التخفيضات  الحاجة سبب الشراء
 المطبقة

 التذوق االشهار والترويج

 040.49 231.74 295.33 332.26 المجموع

 من اعداد الطالب. المصدر8

تايت احلاجة يف ادلرتبة االوىل، وذلك امر منطقي الهنا تعترب الدافع الرئيسي للشراء، وكذلك التخفيضات، االشهار والًتويج 
تعترب من العناصر ادلغرية للزبون ذبذبو للتسوق وىذا امر يفضلو اغلبية الناس، ليبقى التذوق يف ادلرتبة االخرية لعدم توفره بكثرة 

 داخل احملل ويف منتجات حصرية.

 جاءت النتائج وفق اجلدول التايل: * عدد مرات زيارة محل الدراسة8

 (8 عدد مرات زيارة افراد العينة لمحل الدراسة.11الجدول )

 النسبة )%( التكرار اوقات زيارة المحل
 %11 11 يوم كل

 %06.92 00 مرة يف األسبوع
 %21 03 وعـعدة مرات يف األسب
 %03.84 19 مرة يف الشهر
 %11 11 يف ادلناسبات



تخطيط وتصميم الدراسة الميدانية                                                                          ثالثالفصل ال  

 

 - 73 - 

مرة في األسبوع   %00كل يوم 
16,92% 

عدة مرات في األسبـوع 
20% 

مرة في الشهر   
 0%0في المناسبات    13,84%

عند الحاجة 
%38,46 

 وفقا للفترات الترويجية
 % 7.69  

% 3,07عدم االجابة   

ــــعند احلاج ــ ــ  %38.46 25 ةــ
 %7.69 15 وفقا للفًتات الًتوغلية

 %3.17 12 عدم االجابة

 .الطالبمن اعداد  المصدر8

 عدد مرات زيارة افراد العينة لمحل الدراسة.(8 13الشكل )

 

 

 

 

 من اعداد الطالب. المصدر8

أن زيارة أفراد العينة للمحل تكون عند احلاجة يف ادلرتبة األوىل، متبوعة بعدة مرات يف األسبوع من خالل الشكل نالحظ 
يوم )ال احد(،  كلوتأيت يف ادلرتبة األخرية   ،و تليها وفقا للفًتات الًتوغلية، تأيت بعدىا مرة يف األسبوع ومرة يف الشهر

وكذلك يف عينة ليس لديهم الوقت الكايف للقيام بالتسوق كل يوم بسبب مسؤولية العمل، والسبب قد يرجع إىل أن أفراد ال
اما عن ادلناسبات، وذلك لعدم القيام باالستبيان يف مناسبة ما لذلك مل نصادف أي شخص من الذين يأتون يف ادلناسبات، 

جولون يف زلل الدراسة وقد جاؤوا اىل زلل شخصني مل يقوما باإلجابة على ىذا السؤال، ذلك راجع الهنم متوىم البقية 
 الدراسة ألول مرة.

 جاءت النتائج يف اجلدول كالتايل: * مبررات اختيار المحل8

 (8 مبررات اختيار افراد العينة لمحل الدراسة.11الجدول )

 النسبة )%( التكرار مبررات االختيار
ــــات ــ ــ  %33.84 22 جودة ادلنتجـــ

 %35.38 23 أسعـار مغرية
ــة ـــ ــ ـــ  %20.53 04 جودة اخلدمـ
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 %75.38 49 تنوع ادلنتجات
 %53.84 35 ادلركز قـريب

ــــوج ــ ــ  %71.77 46 بإمكاننا دلس ادلنتـــ
 %67.69 44 بإمكاننا ادلقارنة بني ادلنتجات ادلعروضة

 %47.69 30 بإمكاننا ادلقارنة بني األسعار
 %61 39 ادلنتجــاتبإمكاننا التعـــرف على مكونات 

 %9.23 16 أخرى

 من اعداد الطالب. المصدر8

 يف ادلهمة األسباب منوالتعرف على مكوناهتا، وامكانية دلسها وادلقارنة بينها  ادلنتجات تنوع بأن خالل اجلدول نالحظ من
وطريقة  ادلنتجات من واسعة تشكيلة يف احملالت ىذه لتعامل ذلك يف السبب ويرجع .العينة أفراد طرف من احملل اختيار

 ومن واخلدمة، ادلنتجات وجودة مغرية بأسعار متبوعة احملل قربامكانية ادلقارنة بني االسعار و  الثاين ادلقام يف ويأيت عرضها،
حب االستطالع والتجول )اجابة شخصني قدما للتجول ألول مرة( وكذلك  العينة أفراد طرف من كذلك ادلذكورة األسباب

 .ادلغري ادلنتجات عرض إىل واالستقبال إضافة ادلعاملة حسن

 .منطقة الزبائنوالمتعلقة بتحليل اسئلة الفرضية االولى  -1.1

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءت * ما مدى تأثير موقع محل الدراسة في جذب الزبائن8

 موقع محل الدراسة على افراد العينة. تأثير(8 مدى 12الجدول )

 (%النسبة ) التكرار الدرجة
 %4.60 13 غري مهم

 %03.84 19 قليل االعلية
 %49.23 32 مهم

 %32.3 20 مهم جدا

 من اعداد الطالب. المصدر8

 



تخطيط وتصميم الدراسة الميدانية                                                                          ثالثالفصل ال  

 

 - 75 - 

غير مهم 
4.61% 

 قليل االىمية
 مهـــــــــــــــــــــــم 13.84%

49.23% 

 مهم جدا
32.3% 

 مدى تاثير موقع محل الدراسة على افراد العينة.(8 14الشكل )

 

 

 

 

 من اعداد الطالب. المصدر8                   

رون ان ادلوقع الذي يوجد بو زلل الدراسة لو اثر كبري يف اقدامهم ينالحظ ان اغلبية زبائن زلل الدراسة  شكلمن خالل ال
وىذا ما يدل على أن ذلذا ادلركز منطقة زبائن ويتواجد دبناطق سكانية، اما النسبة القليلة اليت ترى بان ال  .على التسوق فيو

كون من الفئة اليت تأيت من اجل التجول او الفئة اليت تأيت يف وقت احلاجة اعلية للموقع يف اقدامهم على التسوق، فهي ت
 السنة االخرى. فقط دون اوقات

 جاءت األجوبة وفق اجلدول التايل: * وسيلة الذىاب لمحل الدراسة8

 (8 وسيلة النقل المستعملة من طرف افراد العينة للوصول الى محل الدراسة.13الجدول )

 (%النسبة ) التكرار وسيلة النقل
 %52.30 34 سريا على االقدام

 %38.46 25 سيارة خاصة
 %9.23 16 نقل مجاعي

 من اعداد الطالب. المصدر8

 لقرب ذلك يف السبب يرجع و ،األقدام على سريا للمحالت تأيت العينة أفراد نصف من أكثر أن لنا يتنب لدو اجل خالل من
 للوصول اجلماعي النقل تستخدم ادلتبقية والنسبة ،بالسيارة للمحالت فتأيت %38.46 نسبة أما واحملل، ادلنزل بني ادلسافة
 .للمحل

 :التايل اجلدول حسب السؤال ىذا على األجوبة جاءت 8عليو يتردد الذي والمحل المستجوب منزل بين المسافة  *
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 كثيرة التنوع
56.92% 

 متوسطة التنوع
33.84% 

 قليلة التنوع
9.23% 

 (8 المسافة بين منازل افراد العينة ومحل الدراسة.14الجدول )

 (%النسبة ) التكرار المسافة
 %33.84 22 دقائق 15اقل من 

 %31.77 21 دقائق 01اىل  15من 
 %20.54 04 دقيقة 05اىل  01من 

 %03.84 19 دقيقة 05اكثر من 

            .                                                                                                                            الطالبمن اعداد  المصدر8

شلا يدل أن ذلذا ادلركز منطقة  ،دقائق للوصول للمركز 01ل يظهر أن أكثر من نصف أفراد العينة يستغرقون اقل من دو من اجل
نتائج ادلقابلة نصف ادلوجهة فيما يتعلق بأقرب منطقة سكانية واختيار ادلوقع  اكدتووىذا ما  .يتواجد دبناطق سكانيةزبائن و 

 على أساس الكثافة السكانية.

 .المنتج المناسبوالمتعلقة بتحليل اسئلة الفرضية الثانية  -2.1

 جاءت النتائج وفق اجلدول التايل: 8الدراسة محل معرفة راي الزبون في مختلف انواع المنتجات التي يعرضها 

 (8 راي افراد العينة في منتجات محل الدراسة.15الجدول )

 (%النسبة ) التكرار التنوع
 %56.92 37 كثرية التنوع

 %33.84 22 متوسطة التنوع
 %9.23 16 قليلة التنوع

 من اعداد الطالب. المصدر8

 منتجات محل الدراسة.راي افراد العينة في (8 15الشكل )
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يرون ان زلل الدراسة يعرض انواع عديدة من  %56.92من خالل الشكل نالحظ ان اغلبية افراد العينة أي حوايل 
 الذين يرون ان ادلنتجات ادلعروضة متوسطة التنوع، اما البقية فريون اهنا قليلة التنوع. %33.84ادلنتجات، تليها نسبة 

 ادلنتجات من رلموعة حصر مت لاحمل يف ادلوجودة ادلنتجات من العديد بني من 8الدراسة محل من المشتراة المنتجات  *
 ؽلكن احملل. ىذا من شراؤىا ؽلكن أخرى منتجات لذكر للمستجوب اجملال ترك ذلك ومع الكربى، بادلساحات توجد اليت

 :التايلك اإلجابات توضيح

 2العينة من محل الدراسة.(8 المنتجات التي يشتريها افراد 16الجدول )

 (%النسبة ) التكرار المنتجات
 %86.05 56 مواد غذائية
 %80.53 53 مشروبات

 %76.92 51 مواد التنظيف
 %71.77 46 حليب ومشتقاتو
 %32.3 20 مواد التجميل
 %02.3 18 خضر وفواكو

 %03.84 19 اواين
 %01.77 17 حلوم
 %9.23 16 امساك

 %7.69 15 مواد اخرى
 %3.17 12 عدم االجابة

 من اعداد الطالب. المصدر8

 نسبة فأكرب طبيعيا، ذلك ويعترب التنظيف وادلشروبات ومواد الغذائية ادلواد إىل تعود نسبة أكرب أن يظهر دولاجل خالل من
 للمنتجات بالنسبة أما التنظيف )مالحظة شخصية(، مواد ومشروبات و غذائية مواد كانت الدراسة يف زلل منتجات
 الشراء العينة أفراد يفضل ادلنتجات ىذه يف سلتصة زلالت لوجود ذلك يف السبب ويرجع ،النسب أقل تأخذ فهي األخرى

اما عن الشخصني اللذان مل يقوما باإلجابة على ىذا السؤال، ذلك راجع الهنم متجولون يف زلل الدراسة وقد مباشرة،  منها
 جاؤوا اىل زلل الدراسة ألول مرة. 

                                                             
 .إجابة من أكثر ربديد ؽلكن ألنو 100% من أكثر اجملموع يفوق أن ؽلكن  2
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 :التايل اجلدول وفقاحمللية واالجنبية  ادلنتجات بني العينة أفراد اختيار جاء 8الدراسة محل من المشتراة المنتجات نوعية  *

 (8 نوعية المنتجات التي يشتريها افراد العينة من محل الدراسة.17)الجدول 

 (%النسبة ) التكرار المنتجات
 %7.7 15 زللية
 % 11 11 اجنبية

 %89.23 58 االثنان معا
 %3.17 12 عدم االجابة

 من اعداد الطالب. المصدر8

 .احمللية ادلنتجات ىي شراء ادلنتجات أكثر ولكن واالجنبيةادلنتجات احمللية  يشًتون العينة أفراد بأن يظهر لدو اجل خالل من
 مرتفعة فهم يرون ان ىذه االخرية ،واألجنبية احمللية ادلنتجات بني األسعار مستوى إىل ذلك يف السبب العينة أفراد ويرجع
اما عن البقية وىم شخصني كيماوية،  مواد من ربتويو دلا األجنبية ادلنتجات طبيعة إىل كذلك احمللية، ادلنتجات عن ما نوعا

 مل يقوما باإلجابة على ىذا السؤال، ذلك راجع الهنم متجولون يف زلل الدراسة وقد جاؤوا اىل زلل الدراسة ألول مرة. 

 جاءت النتائج وفق اجلدول التايل: 8الدراسة محل معرفة العالمة التي يركز عليها الزبون في  *

 يركز عليها افراد العينة في محل الدراسة.(8 العالمة التي 12الجدول )

 (%النسبة ) التكرار العالمة
 %01.77 17 عالمة ادلنتج
 %11 11 عالمة ادلوزع
 %86.05 56 االثنان معا
 %3.17 12 عدم االجابة

 من اعداد الطالب. المصدر8

حيث  ،بني عالمة ادلنتج وعالمة ادلوزعل نالحظ ان اغلب افراد العينة عند عملية الشراء فهم ال يفرقون دو من خالل اجل
تظهر النتائج باهنم يقتنون ما ػلتاجونو، وردبا يعود السبب يف اختيار العالمتني اىل ان كل عالمة سبتاز خبصائص ذبذب الزبون 
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 متقنة جدا
52.3% 

متقنة 
32.3% 

  15.38عادية 
% 

لى ىذا السؤال، اما عن الشخصني اللذان مل يقوما باإلجابة عضلو اقتنائها، اما البقية فتقوم بالًتكيز على عالمة ادلنتج فقط، 
 ل ألول مرة. احملذلك الهنم جاؤوا اىل 

افراد العينة ان كل ادلنتجات ادلذكورة يف االستبيان ادلوجو اليهم كل  يرى :الدراسة محالت في متوفرة غيرال المنتجات  *
 ،يف زلل الدراسةاذا كانت منتجات اخرى مل تذكر يف االستبيان وىي غري موجودة  ىي موجودة دبحل الدراسة، اما عن ما

حل الدراسة كادلنتجات دب توجدمن افراد العينة تقول بان ىناك بعض ادلنتجات اليت ال  %44.60فهناك نسبة تقدر بـ 
ال يعتقدون بان ىنالك منتجات غري متوفرة هم ف %55.38اي نسبة اما عن البقية الصيدالنية ومواد الزينة كباقات الورد، 

 ا يعود اهنم مل تأيت يف اذىاهنم فكرة شراء ادلواد الصيدالنية من قبل.يف زلل الدراسة، والسبب ردب

 .المكان المناسبوالمتعلقة بتحليل اسئلة الفرضية الثالثة  -3.1

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءتطريقة عرض المنتجات بمحل الدراسة8   *

 بمحل الدراسة.(8 راي افراد العينة في طريقة عرض المنتجات 11الجدول )

 (%النسبة ) التكرار طريقة العرض
 %52.3 34 متقنة جدا

 %32.3 20 متقنة
 %05.38 01 عادية

 .الطالبمن اعداد  المصدر8

 راي افراد العينة في طريقة عرض المنتجات بمحل الدراسة.(8 16الشكل )

 

 

 

 .الطالبمن اعداد  المصدر8
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العينة يرون ان طريقة عرض ادلنتجات ذو درجة عالية من االتقان، ويعود السبب افراد اغلبية نالحظ ان  شكلمن خالل ال
ردبا اىل التصميم اجليد للمركز او اهنا النسبة اليت كانت تتسوق غالبا عند البقال حيث ظهر ذلا الفرق الشاسع بني البقال 

ويعود السبب ردبا اىل ان ىذه النسبة   ،س بوالذين يرون ان طريقة العرض متقنة اتقانا ال با %32.3وادلركز، تليها نسبة 
الذين  %05.38كانت تتسوق غالبا يف السوبريات حيث ظهر ذلا الفرق القليل بني السوبريات وزلل الدراسة، تليها نسبة 

ا اي وردبا يرجع ذلك اىل اهنا الفئة اليت كانت تتسوق غالبا يف السوبرماركت حيث مل يظهر ذل ،يرون ان طريقة العرض عادية
 فرق يف طريقة العرض بني السوبرماركت وزلل الدراسة.

 األجوبة جاءت تصميم مختلف اجنحة محل الدراسة ىل يساعد في التردد على اكبر عدد ممكن من الرفوف8  *
 :كالتايل

 .تصميم مختلف اجنحة محل الدراسة(8 معرفة راي افراد العينة في 11الجدول )

 (%النسبة ) التكرار االقتراح
 %011 65 نعم
 %11 11 ال

 من اعداد الطالب. المصدر8

يساعدىم على الًتدد  ،ل نالحظ ان كل افراد العينة يرون ان تصميم سلتلف اجنحة ورفوف زلل الدراسةدو من خالل اجل
ويساعدىم كذلك على االحاطة  ،ويساعدىم يف عملية اقتنائهم للمنتجات ،على كل االجنحة والرفوف بكل راحة وسهولة

 ومعرفة كل ما ػلتويو زلل الدراسة. 

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءتاحتواء محل الدراسة على مرافق للتسلية والتنزه والترفيو عن النفس8   *

 (8 معرفة راي افراد العينة في ما اذا كان المحل يحتوي على مرافق للتسلية والتنزه.11الجدول )

 (%النسبة ) التكرار االقتراح
 %011 65 نعم
 %11 11 ال

.                                                                                                                الطالبمن اعداد  المصدر8
 مرافق للًتفيو والتسلية والتنزه.ل نالحظ ان كل افراد العينة يرون ان احملل يتوفر على دو من خالل اجل
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 السؤال ىذا على األجوبة جاءتمختلف مرافق للتسلية والتنزه والترفيو عن النفس الموجودة بمحل الدراسة8   *
 :كالتايل

 (8 مختلف مرافق التسلية والتنزه التي يرى افراد العينة بانها موجودة بمحل الدراسة.12الجدول )

 (%النسبة ) التكرار المرافق
 %86 56 مقهى
 %011 65 مطعم

 %011 65 حديقة العاب
 %11 11 قاعة سينما

 %81 52 اخرى

 .الطالبمن اعداد  المصدر8

ل نالحظ ان كل افراد العينة يدركون بان زلل الدراسة ػلتوي على العديد من مرافق التسلية والًتفيو عن دو من خالل اجل
 فقط القليل مل ينتبهوا للمقهى. ،النفس

 .الكمية المناسبةوالمتعلقة ب رابعةتحليل اسئلة الفرضية ال -4.1

 السؤال ىذا على األجوبة جاءتيوجد بها انقطاع بمحل الدراسة8  معرفة ما اذا كانت الكميات المعروضة ال  *
 :كالتايل

 بها انقطاع. (8 معرفة راي افراد العينة في ما اذا كانت الكميات المعروضة بالمحل اليوجد13الجدول )

 (%النسبة ) التكرار االقتراح
 %96.92 63 نعم
 %11 11 ال

 %3.17 12 عدم االجابة

 من اعداد الطالب. المصدر8
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من خالل ما سبق نالحظ ان اغلبية افراد العينة يقولون بان الكميات ادلعروضة كافية دائما لتغطية الطلب، اما عن البقية 
وىم شخصني مل يقوما باإلجابة على ىذا السؤال، ذلك راجع الهنم متجولون يف زلل الدراسة وقد جاؤوا اىل زلل الدراسة 

 ألول مرة. 

دبا ان اغلبية افراد العينة يرون بان الكميات في العرض بمحل الدراسة8  يوجد بها انقطاع معرفة مختلف السلع التي  *
ادلعروضة كافية دائما لتغطية الطلب، اي ال يوجد اي نوع من السلع ادلعروضة ال يتوفر يف بعض االحيان )ال يوجد انقطاع 

 .(من االستبيان 0-21على ىذا السؤال )السؤال افراد العينة يف تزويد الرفوف بالسلع(، ىذا ما يفسر عدم اجابة 

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءت8 توفير محل الدراسة لعالمات بأشكال واحجام مختلفة لنفس المنتج  *

 (8 معرفة راي افراد العينة في مدى توفير المحل لعالمات باشكال واحجام مختلفة.14الجدول )

 (%النسبة ) التكرار االقتراح
 %96.92 63 نعم
 %11 11 ال

 %3.17 12 عدم االجابة

 من اعداد الطالب. المصدر8

من خالل ما سبق نالحظ ان اغلبية افراد العينة يرون بان زلل الدراسة يوفر ادلنتجات دبختلف االشكال واالحجام، اما عن 
البقية وىم شخصني مل يقوما االجابة على ىذا السؤال، وذلك راجع الهنم متجولون يف زلل الدراسة وقد جاؤوا اىل زلل 

 الدراسة ألول مرة. 

دبا ان اغلبية افراد العينة يرون بان زلل الدراسة يوفر 8 ع بمحل الدراسة التي ال تحتوي على ذلكمعرفة مختلف السل  *
من  0-20على ىذا السؤال )السؤال افراد العينة ادلنتجات دبختلف االشكال واالحجام، ىذا ما يفسر عدم اجابة 

 .(االستبيان

 .المناسبالسعر والمتعلقة ب خامسةتحليل اسئلة الفرضية ال -5.1

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءت االسعار المطبقة بمحل الدراسة8  *
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 %7.69مرتفعة كثيرا 

 %35.38موازية  %40مرتفعة 

 %13.84منخفضة 
 %3.07عدم االجابة %00منخفضة جدا 

 (8 راي افراد العينة في االسعار المطبقة بمحل الدراسة.15الجدول )

 (%النسبة ) التكرار الدرجة
 %7.69 15 مرتفعة كثريا

 %41 26 مرتفعة
 %35.38 23 موازية

 %03.84 19 منخفضة
 %11 11 منخفضة جدا
 %3.17 12 عدم االجابة

 من اعداد الطالب. المصدر8

 راي افراد العينة في االسعار المطبقة بمحل الدراسة.(8 17الشكل )

 

 

 

 

 من اعداد الطالب. المصدر8      

من خالل الشكل نالحظ ان اغلبية افراد العينة يرون ان االسعار ادلطبقة دبحل الدراسة مرتفعة مقارنة بأسعار احملالت 
الذين يرون ان االسعار موازية ومتساوية مع اسعار احملالت االخرى، تليها نسبة %35.38االخرى، تليها نسبة 

من افراد العينة يرون ان االسعار مرتفعة  %7.69خرى، اما نسبة الذين يرون اهنا منخفضة مقارنة باحملالت اال03.84%
كثريا مقارنة بأسعار احملالت االخرى، بينما ال يوجد اي شخص يرى اهنا منخفضة جدا، اما عن البقية وىم شخصني مل 

 سة ألول مرة. يقوما باإلجابة على ىذا السؤال، ذلك راجع الهنم متجولون يف زلل الدراسة وقد جاؤوا اىل زلل الدرا

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءت * طريقة الترويج المطبقة بمحل الدراسة8
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 (8 راي افراد العينة في طريقة الترويج المطبقة بمحل الدراسة.16الجدول )

 (%النسبة ) التكرار طريقة الترويج
 %96.92 63 التخفيض يف االسعـار

 %46.05 31 تقدمي عينــــات
 %11 11 التذوق

 %11 11 االلعاب وادلسابقات
 %49.23 32 التجريب قبل الشراء

 %41 26 البيع مع مكافاة
 %21 03 اذلدايــا
 %11 11 اخرى

 من اعداد الطالب. المصدر8

يرون ان طريقة الًتويج ادلستعملة يف احملل ىي التخفيض  %96.92من خالل اجلدول نالحظ ان اغلبية افراد العينة بنسبة 
يف االسعار، وىذا ما ىو موجود بالفعل يف احملل، حيث يستعمل رئيس الرف ىذا التخفيض يف راس الرف وىو النقطة اليت 

ب قبل الشراء، يرون ان طريقة الًتويج ادلطبقة تتمثل يف التجري %49.23ذبذب مجيع الزبائن وؽلكن مشاىدهتا. تليها نسبة 
 %46.05 اغلبية ىذه النسبة ىم اناث، فهذه الطريقة مطبقة بالفعل يف مواد التجميل اخلاصة باإلناث، يلي ذلك نسبة

يرون ان من الطرق ادلستعملة ىي تقدمي عينات، وىو مطبق يف بعض السلع )تقدمي عينات اضافية من ادلنتج ادلشًتى(، يليها 
يرون ان من الطرق ادلستعملة ىي  %21طرق ادلستعملة ىي البيع مع مكافاة، تليها نسبة شلن يرون ان من ال %41نسبة 
 .ال يروهنا مطبقة البسيطة، اما بالنسبة لأللعاب وادلسابقات او أي طريقة اخرى  اذلدايا من وغريىا شوكوالتة كقطعاذلدايا  

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءت * ما مدى تأثير الالفتات واالشهار على زبائن محل الدراسة8

 (8 مدى تاثير الالفتات واالشهار على افراد العينة في محل الدراسة.17الجدول )

 (%النسبة ) التكرار االقتراح
 %58.46 38 نعم
 %40.53 27 ال

 من اعداد الطالب. المصدر8
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الالفتات واالشهار، فمنهم من كان متجوال يف احملل ل نالحظ ان اغلبية افراد العينة تؤثر عليهم سلتلف دو من خالل اجل
والالفتات اثرت عليو فقام بعملية الشراء، ومنهم من كان قادما ألجل شراء بعض االغراض ادلعينة وقامت الالفتات بالتأثري 

 باي شيء. ومل تتأثر عليو فقام بشراء اغراض اخرى، اما النسبة ادلتبقية فهي اليت اتت من اجل شراء حاجات ضرورية

 .الفترة المناسبةوالمتعلقة بتحليل اسئلة الفرضية السادسة  -6.1

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءتىل يتسوق الزبون في جميع اوقات السنة بمحل الدراسة8   *

 (8 معرفة ما اذا كان افراد العينة يتسوقون بالمحل طوال اوقات السنة.12الجدول )

 (%النسبة ) التكرار االقتراح
 %89.23 58 نعم
 %01.77 17 ال

 من اعداد الطالب. المصدر8

وذلك راجع اىل قربو من  .نالحظ ان اغلبية الزبائن يًتددون على زلل الدراسة طيلة اوقات السنة شكلمن خالل ال
ردبا  ،مساكنهم وكذلك دلا يوفره من منتجات و ما يقدمو من خدمات، اما النسبة ادلتبقية واليت ال تًتدد يف مجيع اوقات السنة

 يعود السبب اىل االسعار ادلطبقة واليت ردبا مل تلقى استحسان منهم او ردبا لبعد زلل الدراسة من مقر سكناىم.

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءتالسنة التي يتسوق فيها الزبون في محل الدراسة8  مختلف اوقات  *

 (8 مختلف االوقات التي يتسوق فيها افراد العينة بمحل الدراسة.11الجدول )

 (%النسبة ) التكرار االوقات
 %55.38 36 ادلواسم

 %67.69 44 شهر رمضان
 %76.92 51 اعياد الفطر واالضحى

 %35.38 23 السنة راس
 %44.60 29 الدخول ادلدرسي
 %63.17 40 مناسبات اخرى

 .الطالبمن اعداد  المصدر8
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دبا فيها ادلواسم واالعياد وغريىا  ،من خالل ما سبق نالحظ ان اغلبية الزبائن يًتددون على زلل الدراسة طيلة اوقات السنة
 قتها مع ىذه االوقات وادلناسبات.وذلك راجع اىل ما يوفره زلل الدراسة من منتجات يتناسب و  .من ادلناسبات

 .االسئلة العامةتحليل  -7.1

 :التايل اجلدول وفق السؤال ىذا على األجوبة جاءت وقد 8الزبون إليها يحتاج التي بالسلع الدراسة محل اىتمام مدى  *

 مدى اىتمام محل الدراسة بالسلع التي يحتاجونها.(8 راي افراد العينة في 11الجدول )

 (%النسبة ) التكرار المعيار
 %33.84 22 يهتم هبا دائما
 %29.23 09 يهتم هبا أحيانا

 %24.60 06 ال أدري
 %6.05 14 ال يهتم هبا

 %3.17 12 ال يهتم هبا دائما
 %3.17 12 عدم االجابة

 من اعداد الطالب. المصدر8

 يتوافق ما وىذا ،الزبائن إليها اليت ػلتاج بالسلع يهتم الدراسة زلل بأن ترى العينة أفراد أغلبية أن لنا يتبني اجلدول خالل من
 طلبات أساس على السلعية للمجموعة اختياره جاء الدراسة زلل ان حيث ،ادلقابلة نصف ادلوجهة نتائج مع تقريبا

 يكون االىتمام بأن ترى%29.23نسبة  أما .دائمة بصفة ىو االىتمام بأن ترى%33.84نسبة  ولكن ادلستهلكني،
 إليها ػلتاج اليت بالسلع هتمي ال الدراسة زلل بأن ترى فهي ادلتبقية النسبة أما .رأي لديها ليس %24.60حني  يف ،أحيانا
 .الزبائن

 يبني التايل واجلدول ،لاحمل العينة أفراد يقيم أساسها على اليت ادلعايري من رلموعة السؤال يضم8 الدراسة محل تقييم  *
 :إليها ادلتوصل النتائج
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 (8 تقييم افراد العينة لمحل الدراسة.11الجدول )

 عدم االجابة ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد جيد جدا المعايير
 %11 %4.60 %4.60 %31.76 %43.17 %06.92 االستقبال
 %11 %0.53 %7.69 %41 %40.53 %9.23 الديكور
 %11 %0.53 %7.69 %35.38 %43.17 %02.3 اإلضاءة
 %11 %3.17 %6.05 %6.05 %72.3 %02.3 ادلوسيقى

 %11 %11 %4.60 %06.92 %21 %58.46 ترتيب ومكان ادلنتجات
 %3.17 %0.53 %06.92 %41 %31.77 %7.69 اخلدمات ادلقدمة
 %3.17 %11 %11 %01.77 %24.60 %60.53 الدفع وقت انتظار أمام صندوق

 %3.17 %11 %0.53 %9.23 %43.17 %43.17 ساعات فتح وغلق احملل

 .الطالبمن اعداد  المصدر8

 دون ادخال عدم االجابة وجمعها وترتيبها نجد8 1الى  3بعد ضرب االجابات في المعامالت من  -

وقت االنتظار  المعيار
أمام صندوق 

 الدفع

 ترتيب
ومكان 
 المنتجات

ساعات فتح 
وغلق 
 المحل

الخدمات  الديكور اإلضاءة االستقبال الموسيقى
 المقدمة

 306.9 349.08 356.83 362.99 384.52 408.38 432.28 438.4 المجموع

 من اعداد الطالب. المصدر8

 ومكان ترتيب يليها صندوق(، 36)األوىل ادلرتبة يف يأيت وقت االنتظار أمام صندوق الدفع أن إىل ونينظر  العينة أفراد
 وانب. تبقى اجلاجلانب هبذا الدراسة زلل اىتمام إىل ذلك يف السبب ويرجع ،احملل وغلق فتح يليها ساعات ،ادلنتجات

 ذات نسب مقبولة جدا واستحسنتها العينة. اخلدمات ادلقدمةو  الديكور، اإلضاءة، االستقبال ،ادلوسيقىك خرىاأل

 :كالتايل السؤال ىذا على األجوبة جاءت الدراسة8 لمحل زيارتهم عند العينة أفراد يتلقاىا التي الصعوبات  *
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 .الدراسة لمحل زيارتهم عند العينة أفراد يتلقاىا التي الصعوبات(8 12الجدول )

 (%النسبة ) التكرار المعيار
 %11 11 نعم
 %011 65 ال

.                                                                                                                الطالبمن اعداد  المصدر8
 م عليو.ترددى عند دبحل الدراسة أي نوع من الصعوبات جههمتوا العينة ال أفراد كل أن لنا يتبني اجلدول خالل من

أي نوع من الصعوبات عند دبا ان كل افراد العينة يرون باهنم ال يواجهون 8 معرفة مختلف الصعوبات التي يواجهونها  *
 (.من االستبيان 0-25على ىذا السؤال )السؤال افراد العينة ىذا ما يفسر عدم اجابة  زيارهتم للمحل،

 :كالتايل األجوبة جاءت معرفة راي الزبون في ما اذا كانت االسواق الضخمة ستحل محل البقال مستقبال ام ال8 *

 .في ما اذا كانت االسواق الضخمة ستحل محل البقال مستقبال فراد العينةراي ا(8 13الجدول )

ـــارة ــــ ــــ  (%النسبة ) التكرار العبــــ
 %7.69 15 مستحيل
 %43.17 28 ليس سباما
 %36.92 24 ال اعلم
 %02.3 18 شلكن
 %11 11 مؤكد

 .الطالبمن اعداد  المصدر8
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مستحيل 
07.69% 

 ليس تماما
43.07 % 

 ال اعلم
36.92 % 

ممكن 
12.3% 

 %00مؤكد
 .في ما اذا كانت االسواق الضخمة ستحل محل البقال مستقبال فراد العينةراي ا(8 12الشكل )

 

 

 

 من اعداد الطالب. المصدر8

ان اغلبية افراد العينة ال يرون ان االسواق الضخمة ستحل زلل البقال بصفة كلية، وىي الفئة اليت مل يعجبها زلل الدراسة و 
مرتفعة عن اسعار احملالت االخرى، تليها نسبة اقل من الذين ليس لديهم راي يف ما ؼلص اليت رات بان االسعار ادلطبقة 

ذلك، وىي الفئة اليت رات بان االسعار موازية ألسعار احملالت االخرى، و مل تستطع التكهن بذلك، تليها نسبة اقل من 
ن اسعار احملالت االخرى، لذلك رات الذين يرون امكانية حصول ذلك، وىي الفئة اليت رات بان االسعار منخفضة ع

امكانية حدوث ذلك، تليها نسبة اقل من الذين يرون ان حصول ذلك مستحيل، وىي الفئة اليت رات بان االسعار مرتفعة  
 كثريا عن اسعار احملالت االخرى، واخريا ال يوجد احد يرى بان حدوث ذلك امر مؤكد.

 ىذا على األجوبة جاءتحو البقال في حالة ما لم يشتري من عنده8 * معرفة ما اذا كانت تنتاب الزبون الشفقة ن
 :كالتايل السؤال

 (8 معرفة ما اذا كانت تنتاب افراد العينة الشفقة نحو البقال في حالة ما لم يشتروا من عنده.14الجدول )

 (%النسبة ) التكرار المعيار
 %89.23 58 نعم
 %01.77 17 ال

 من اعداد الطالب. المصدر8

نالحظ ان اغلبية افراد العينة ينتاهبم الشعور بالشفقة ضلو البقال يف حالة ما مل يشًتوا من عنده، وردبا يعود السبب اىل 
العالقة اليت تربط اي شخص بالبقال الذي تعود الشراء من عنده، واليت يفتقدوهنا يف السوق الضخم، اما البقية فهم 

دون عليو وكذلك اشخاص كثريي الًتحال، لذلك ال ؽلكن ان تكون لديهم اي اشخاص ليس لديهم بقال وحيد ومعني يرتا
 عالقات مع البقال وال ينتاهبم اي شعور ضلوه.
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 ىذا على األجوبة جاءت * معرفة الممارسات التي كان الزبون يتعامل بها مع البقال والتي يفتقدىا في السوق الضخم8
 :كالتايل السؤال

 محل الدراسة.ها في ونبها مع البقال والتي يفتقد ونيتعامل فراد العينةالتي كان االممارسات (8 15الجدول )

ـــارة ــــ ــــ  (%النسبة ) التكرار العبــــ
 %81 52 العالقة الشخصية مع البقال

 %51.77 33 البيع بالدين
 %9.23 16 ادلساومة يف االسعار

 من اعداد الطالب. المصدر8

العينة يفتقدون يف زلل الدراسة اىل العالقة الشخصية اليت كانت تربط كل زبون بالبقال الذي كان نالحظ ان اغلبية افراد 
يشًتي من عنده، تليها نسبة  اقل من الذين يفتقدون اىل عملية البيع بالدين، اما النسبة ادلتبقية والقليلة جدا ترى باهنا 

 افتقدت اىل عنصر ادلساومة يف االسعار.

 الفرضيات8 ناقشةم -1

 انطالقا من الدراسة ادليدانية والنتائج احملصل عليها ؽلكن احلكم على الفرضيات كااليت: -

بعد ربليل اسئلة كل من موقع احملل، وسيلة ذىاب افراد العينة للمحل، وكذلك  * مناقشة الفرضية االولى )منطقة الزبائن(8
ادلسافة والوقت الذي يستغرقونو للوصول للمحل. اتضح ان للمحل موقع ىام سبكن من خاللو جبذب اكرب عدد شلكن من 

 الزبائن، وبالتايل ؽلكن القول ان:

 

بعد النظر لالجوبة ادلتحصل عليها فيما ؼلص انواع ادلنتجات باحملل، ما  مناقشة الفرضية الثانية )احسن المنتجات(8* 
وبالتايل يشًتى منو، نوعية ادلنتجات والعالمة ادلشًتاة، تبني ان لتشكيلة ادلنتجات اليت يوفرىا احملل دور يف جلب الزبائن، 

 ؽلكن القول ان:

 

 قدرهتم على التنقل اليها وذلك للموقع الذي تتمركز فيو زلققة

لتوفرىا على مجيع احتياجاهتمتوجو ادلتسوقني اىل مثل ىذه ادلساحات بكثرة   زلققة 
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بناء على ردود افعال افراد العينة فيما ؼلص طريقة عرض ادلنتجات باحملل،  مناقشة الفرضية الثالثة )احسن االماكن(8* 
تصميم سلتلف االجنحة، وما ػلتويو احملل من مرافق. فان سلتلف ىذه النقاط كذلك لديها تأثري كبري يف اقبال العديد من 

 وبالتايل ؽلكن القول ان:الزبائن على احملل، 

 

تبني ان الكميات ادلعروضة باحملل دبختلف اشكاذلا واحجامها، ساعلت يف  مناقشة الفرضية الرابعة )احسن الكميات(8* 
 وبالتايل ؽلكن القول ان:ارضاء زبائن احملل، وذلك من خالل سلتلف انطباعاهتم، 

 

رغم ما يوفره احملل من طرق تروغلية كالتخفيضات يف االسعار، واخلدمات  الخامسة )احسن االسعار(8مناقشة الفرضية * 
ادلقدمة واليت استحسنتها اغلبية افراد العينة، اال ان تشكيلة االسعار ادلطبقة يف احملل كان للزبون راي سليب اذباىها، ىذا ما 

 دفعنا باحلكم على ان: 

 

لرؤية ما اذا كان تسوق الزبون باحملل مرتبطا بأوقات معينة او طوال اوقات  مناقشة الفرضية السادسة )احسن الفترات(8* 
ا يدفع بالقول السنة، وبالرجوع اىل انطباعات افراد عينة الدراسة، فان اغلبيتهم يتسوقون باحملل طوال اوقات السنة، ىذا م

 ان:

 

يتضح ان مجيع الفرضيات السابقة وادلتعلقة دبنطقة الزبائن، احسن الكميات، احسن ادلنتجات، احسن االماكن، احسن  -
 الفًتات، كلها زلققة، عدا فرضية احسن االسعار واليت مل تتحقق بالصورة الكلية.

، وبالتايل ؽلكن القول keppnerعرض ادلنتجات لـ  ىذه الفرضيات مجيعها تصب يف قالب واحد اال وىو تقنيات فن -
ان لتقنيات فن عرض ادلنتجات دور كبري يف جلب الزبائن، وىذا ما يعترب اجابة إلشكالية حبثنا واليت سبثلت يف ما ىو السبب 

 الذي يدفع بالزبون اىل التسوق يف ادلساحات الكربى وتركو دلختلف احملالت الصغرية او ادلتخصصة.

 

 طريقة عرص السلع وكيفية تصميم سلتلف اجنحة واروقة ىذه ادلساحات ذلا دور يف جلب الزبائن زلققة

 ارتياحهم دلا تقدمو من كميات زلققة

 ارتياحهم دلا تقدمو من اسعار غري زلققة

تتماشى مع ىذه الفًتات)االعياد، ادلناسبات...(عرض سلع   زلققة 
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 الفصل خالصة

دور كبري يف التأثري على ادلستهلك، سواء من حيث اقبالو او من  ادلنتجات عرض فنل بأن يظهر الفصل ىذا خالل من -
 حيث ازباده لقرار الشراء. فاالىتمام هبذا اجلانب من طرف احملالت ادلختصة يف التوزيع الكبري مهم جدا. 

بان ىذا االخري يهتم دبا ػلتاجو الزبون من ، مستغانم -اينو -الضخم  وقد تأكد اثناء دراستنا ذلذا ادلوضوع يف السوق -
سلع وعدد صناديق ربصيل ادلشًتيات اليت استحسنها الزبون، واىتم كذلك بًتتيب ادلنتجات وكذا ساعات فتح احملل، فكان 

وبشرية شلا قضى على الصعوبات رضى الزبون كبري اذباه ىذه العناصر، ونّسق احملل بني مجيع مكوناتو من امكانيات مادية 
 داخل احملل بشكل كلي.

مع ذلك يرى الزبون ان البقال سيبقى وجهة لو ولن تعوضو االسواق الضخمة، فهو مازال يًتدد عليو بشكل كبري،  -
اعية، عنها الزبون بسهولة ويراىا شلارسات اجتم ال يتخلىفالعالقة الشخصية، البيع بالدين، وادلساومة يف االسعار امور 

اىل التخفيضات، االشهار والًتويج واليت  باإلضافةواتضح كذلك ان حاجة الزبون للشراء اىم عنصر يدفعو بالتسوق باحملل، 
ذبذب الزبون وىذا امر طبيعي عند مجيع الزبائن لتفضيلهم ذلك، وكذلك من اكرب دوافع التسوق باحملل، تنوع منتجاتو 

 . اينو بمستغانماليت تعترب كذلك اغلابيات ربتسب للسوق الضخم وامكانية دلسها وادلقارنة بينها، و 

ورغم عدم اتقان تطبيق مجيع مقومات فن عرض ادلنتجات الذي يتطلب امكانات كبرية واشخاص ذوي كفاءة عالية، يف  -
يصل اليو بعد  احملل ادلدروس، رغم ادلام رؤساء االجنحة جبوانب فن عرض ادلنتجات بشكل كبري، اال ان تطبيقو كليا مل

 لكنو يف الطريق الصحيح لذلك. مستغانم -اينو -السوق الضخم 
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  عامة خاتمة

بعد القاء الضوء على تقنية جديدة دخلت التوزيع من الباب الواسع، لتصبح توجو جديد لو ابعاد ومعطيات خاصة بو،      
ذلك مل نستطع االدلام مبعطياهتا يف عملنا توضح ان تقنية عرض ادلنتجات وليدة العصر واحلاجة وىي يف بداياهتا، مع 

 ادلتواضع وىي يف توسع مستمر مع ازدياد ادلنافسة بني احملالت الكربى على جلب اكرب عدد ممكن من الزبائن.

 تبني ان:  ستهلكووجهنا الدراسة حنو ادل keppnerـ فمن خالل دراستنا ركزنا على تقنيات فن عرض ادلنتجات ل

دور ىام وكبري جدا يف جلب اكرب عدد ممكن من الزبائن، وقد ركزت  ع، السعر، الكمية، الوقت وادلنتجلكل من ادلوق -    
 عليو مجيع الدراسات اخلاصة يف ىذا اجملال.

اىتماما كبريا هباتو اجلوانب، و اصبح  مستغانم -اينو –فقد اوىل السوق الضخم  ،ويف الدراسة ادليدانية تاكد ذلك -    
 االحتكاك مبختلف الرؤساء مبحل الدراسة. ذلك جليا بعد

رغم  .وعلى الصعيد الشخصي فقد تعلمنا بعض مبادىء البحث العلمي فمنها الصرب، ادلثابرة، واالمانة العلمية -    
 على ادلضمون.  فاظحلاحماولة الفرنسية اىل العربية مع  الصعوبات خاصة يف ترمجة ادلعطيات من اللغة

 قي فقد استفدنا كثريا من خربة ومعرفة عمال واطارات اول مؤسسة خاصة جزائرية.ياما يف اجلانب التطب

 دتثلت النظري اجلانب ففي .التطبيقي أو النظري شقو يف سواء الصعوبات من العديد البحث ىذا إجناز واجوكما  -    
 ،يضافخاصتا يف الفصل االولحلداثتو وخاصة ادلراجع باللغة العربية  ادلوضوع ىذا تناولت اليت ادلراجع قلة يف أىم الصعوبات

 .العربية باللغة ادلصطلحات حتديد يف واحدة مرجعية لغياب الرتمجة صعوبة العراقيل ىذه إىل

مناسبة لتوزيع االستبيان عليهم، وثقافة اجملتمع اجلزائري  عينة حتديد يف صعوبة واجهتنا فقد التطبيقي اجلانب يف أما -    
ذه الدراسات )التهرب من االجابة(، وكذلك التشكيك يف االغراض العلمية للدراسة من طرف مسؤويل الذي مل يالف مثل ى

 حمل الدراسة.

وما ذلذا االخري من عوامل  ستهلكبصفة كبرية، خاصة انو يدرس ادليبقى ىذا اجملال من الدراسات مفتوح يف االخري        
عرض فن كتقنية يف تقنيات مثال   او التغليف االلوان فبإدخالتؤثر عليو،  وداخلية تطرقنا ذلا يف الفصل االول خارجية

 ادلنتجات ومدى تاثريىا على جلب الزبون واختاذ قرار الشراء، ميكن حتقيق ميزة من خالذلا دلختلف انواع ىذه احملالت.



 المالحق
 

 ﴾ المالحق ﴿

 1(: التعريف بالمؤسسة االم سيفيتال.01الملحق )

 مجمع سيفيتال: -

مالك ىذا اجملمع، يتكون اليوم من اكثر من  يسعد ربرابمن طرف السيد  1791اول مؤسسة خاصة جزائرية، تأسس سنة  سيفيتالرلمع 
 اقطاب رئيسية ىي: 15فرع مقسمة على  01متعاون، كما حيتوي اجملمع على  10511

 

 

 

 

 

 

 فرع التوزيع الواسع نوميديس: -

متعاون، مهمتها ىي  1511، تتكون اليوم من اكثر من 0112نوميديس فرع من سيفيتال، سلتصة يف التوزيع الواسع، مت تأسيسها عام 
 باجلزائر بفتح سلسلة من احملالت ذات اشكال سلتلفة تتمثل يف:تسهيل احلياة اليومية للعائالت من خالل تطوير التوزيع 

 سوق ضخم )متجر تموين كبير(            سع )متجر مركزي(         سوق وا    جاري                           فضاء ت              

 

 زلل تتوزع على سلتلف مناطق الوطن كما يلي: 11متتلك نوميديس  •

 االسواق الواسعة: -1

 

                                                             
 اينو بمستغانم.ادلصدر: السوق الضخم   1

 قطب التركيب قطب التوزيع قطب الغذائيات قطب الخدمات والمصنعات قطب الصناعات االولية

MFG 

Cevital Minerals 

 

 

 

HYUNDAI MOTORS 

Algérie          

SAMHA             
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 االقطاب الرئيسية

 -اينو سيتي–السوق الواسع 
 قاريدي )القبة(

                       2م2000مساحة البيع: 
                     2007جوان تاريخ الفتح: 
 90عدد العمال:
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 االسواق الضخمة: -2

 

 

 

 الفضاءات التجارية: -3

 

 

 

 

 1ترتيب المنتجات عموديا في الرفوف. (:02الملحق )
 

 

 

 

 

 

 

 2نقاط تحصيل المشتريات.(: 03الملحق )

 

 

 

 

 
                                                             

 اينو بمستغانم.ادلصدر: السوق الضخم   1
 نفس ادلصدر السابق.  2

باب  -اينو-السوق الضخم 
 الزوار

البويرة -اينو–السوق الضخم   

 

 -اينو–السوق الضخم 
 مستغانم

عين  -اينو–السوق الضخم 
 الدفلى

         2م5000مساحة البيع: 
       2010تاريخ الفتح: اوت 

 250عدد العمال:

        2م5900مساحة البيع: 
    2011تاريخ الفتح: سبتمبر 

 250عدد العمال:

       2م5122مساحة البيع: 
     2012افريل  تاريخ الفتح:
 240عدد العمال:

      2م6150مساحة البيع: 
      2012تاريخ الفتح: جوان 

 250عدد العمال:

 -اينو–فضاء تجاري 
 يلل

 -اينو–فضاء تجاري 
 عين ارنات

 -اينو–فضاء تجاري 
 سيدي زيتوني

 -اينو–فضاء تجاري 
 سيدي يعقوب

  2م230مساحة البيع: 

 2012افريل تاريخ الفتح: 

 الوالية: غليزان

    2م230مساحة البيع: 
 2012جويلية تاريخ الفتح: 

 الوالية: سطيف

  2م230مساحة البيع: 

 2012تاريخ الفتح: افريل 

 الوالية: سيدي بلعباس

    2م230مساحة البيع: 
 2012 نوفمبرتاريخ الفتح: 

 الوالية: برج بوعريريج

    2م230مساحة البيع: 
 2013فيفري تاريخ الفتح: 

 الوالية: عين الدفلى

 -اينو–فضاء تجاري 
 تيبركانين



 المالحق
 

 1العرض. مختلف اثاث(: 04الملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 .ترتيب مساحة البيع (:05الملحق )

 

 

 
 

 

 

 

 3مختلف انواع االسعار. (:06الملحق )
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 نفس ادلصدر السابق.  2
 نفس ادلصدر السابق.  3



 المالحق
 

 1راس الرف. (:07ملحق )لا

 

 

 
 

 2تخفيض في االسعار. (:08الملحق )

 

 

 

 

 3تشكيلة المنتجات. (:09الملحق )

 

 

 
 

 4منتجات في شهر مارس. (:10الملحق )
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 المالحق
 

ــبيان (:11الملحق ) ــــ ــــ  1.االستـ

اطلب مساعدتكم  " Merchandising" تقنيات فن عرض المنتجات أنا طالب جامعي بصدد إعداد مذكرة خترج حول
      "ماىي مختلف العوامل التي تجذبك للتسوق في ىذا السوق الضخم حول معرفة  باإلجابة على ىذه األسئلة واليت تتمحور

 علمي زلض وشكرا.وتأكدوا أن اذلدف "  -اينو -
 

 اسئلة شخصية )تتعلق بالمستجوب(
 |--|أنثى         /|           --ذكر |جنس المستجوب:        -ا

 |--سنة| 51من  أكثر  / |--|سنة 51اىل  45من   /| --سنة| 41إىل  01من  /|  --سنة| 01أقل من العمر:   -ب

 |--|أرمل     /|     --مطلق|    /|     --أعزب|    /|     --متزوج|الحالة االجتماعية:      -ج

 .............عددىم  ىو ، ماكان لديك اطفال إذا -د

 | --دج| 42111دج إىل  10111من          /|            --دج| 10111أقل من           :الدخل -ه

 |--دج | 51111من  أكثر                   /               |--|دج 51111دج إىل  42111من                                                                                                                 

 اسئلة حول الموضوع
 ـ اين تتسوق في غالب االحيان؟1

 أخرى حدد من فضلك ................     /|     --سوبر ماركت|    /|     --سوبريات  |    /|     --بقال |

 ـ زيارتك لهذا المركز كان بسبب:2

 |  --اكن على علم باألسعار وادلنتجات واشرت من جهة اخرى |     /|     --التجول |    /|      --الشراء |

 عك للشراء؟)يمكن اإلجابة على جميع المقترحات(ـ ما ىو االمر الذي يدف3

 |  --التخفيضات ادلطبقة|        /|        --التذوق|       /|       --االشهار والرتويج|      /|       --احلاجة|

 ـ تكون زيارتك لهذا المركز؟ )إجابة واحدة(4

 |               --مرة يف الشهر|   /  |--| عدة مرات يف األسبـوع   /|   --مرة يف األسبوع |  /|    --يوم |كل 

 |     --وفقا للفرتات الرتوجيية |   /|   --عند احلاجــــــــــة|  /   |--| يف ادلناسبات

 ـ ىل اختيارك لهذا المركز كان بسبب؟)يمكن اإلجابة على جميع المقترحات(5

        |   --ادلركز قـريب |  / | --ت|جاتنوع ادلنت / | --جودة اخلدمة | /|  --أسعـار مغرية|  /  | --جودة ادلنتجات|

                                                             
 .الطالبادلصدر: من اعداد   1
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                |--|بإمكاننا ادلقارنة بني األسعار  /|  --بإمكاننا ادلقارنة بني ادلنتجات ادلعروضـة |  /|  --بإمكاننا دلس ادلنتوج|
 .............أخرى حدد من فضلك   / |--| بإمكاننا التعـــــرف على مكونات ادلنتجات

 (الفرضية االولى )منطقة الزبائناسئلة  •

 ـ ىل للموقع الجغرافي للمركز اثر في اقدامك على التسوق؟6

 |--|مهم جدا         /          |--|مهم          /          |--|قليل االمهية         /          |--|غري مهم 

 ـ ىل تأتي لهذا المركز؟7

 |--| نقل مجاعي            /|              --سيارة خاصة |           /|            --سريا على األقدام |

 ـ المسافة بين المنزل وىذا المركز الذي تتردد عليو )إجابة واحدة(8

 دقيقة 15أكثر من  دقيقة 15 إىل 10 من دقائق 11اىل  5من  دقائق 5اقل من 

    

 المناسب( الفرضية الثانية )المنتجاسئلة  •

 ـ ما ىو رايك في انواع المنتجات التي يعرضها المركز؟9

 |--|قليلة التنوع             /                 |--|متوسطة التنوع           /              |--|التنوع كثرية

 المنتجات التي تشتريها من ىذا المركز؟ )يمكن اإلجابة على جميع المقترحات(ـ ماىي 10

|         --مــواد التجميل| /| --مواد التنظيف|  /|  --اللحـــوم| /| --احلليب ومشتقاتــو| / |  --خضر وفواكو|  / |--ادلشروبـــات|
 أخرى حدد من فضلك......  /|  --مـــواد غذائية|  /  |--|األمساك  /  |--| أوانـــــــــــــــــــــــــي

 ـ ىذه المنتجات التي تشتريها؟ 11

 |--|االثنان معا                /                |--|أجنبية فقط                 /|                --زللية فقط |

 ـ ماىي العالمة التي تركز عليها؟12

 |--|االثنان معا          /           |--|عالمة ادلوزع فقط         /           |--|عالمة ادلنتج فقط 

 ـ ماىي المنتجات التي ال تجدىا في ىذا المركز؟ )يمكن اإلجابة على جميع المقترحات(13

             |  --مواد التنظيف|  /|   --اللحـــوم|   /|  --احلليب ومشتقاتـــــــــو|  /  |--خضر وفواكو|  /  |--ادلشروبـــات|
 أخرى حدد من فضلك......  /|  --مـــواد غذائية|  /  |--|األمساك   /|   --األجهزة الكهرو منزلية|  /|   --مــواد التجميل|
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 المناسب( الفرضية الثالثة )المكاناسئلة  •

 ـ طريقة عرض المنتجات ىل ىي:14

 |--|عادية                    /                |--|متقنة                    /               |--|متقنة جدا

 ـ ىل تصميم مختلف اجنحة المركز تساعدك في التردد على اكبر عدد ممكن من الرفوف او المنتجات )تنظيم مساحة البيع(؟15

 |--ال |                    /|                    --نعم |

 المركز على مرافق للتسلية والتنزه والترفيو عن النفس؟ـ ىل يحتوي 16

 |--ال|                    /|                     --نعم|

 بنعم ما ىي؟ )يمكن االجابة على جميع االقتراحات( ـ اذا كانت اجابتك16-1

 اخرى حدد من فضلك.........  /  |--|قاعة سينما   /  |--|حديقة العاب  /   |--|مطعم   /   |--|مقهى 

 اسئلة الفرضية الرابعة )السعر المناسب( •

 ـ كيف ترى االسعار المطبقة مقارنة بأسعار المحالت االخرى؟17

 |--منخفضة جدا|    /      |--|منخفضة     /     |--|موازية      /     |--|مرتفعة    /|      --مرتفعة كثريا|

 المطبقة تتمثل في:ـ ىل طريقة الترويج 18

                  |--|االلعاب وادلسابقات   /|   --التذوق |   /|    --تقدمي عينــــات |   /   |--|التخفيض يف االسعـار
 اخرى حدد من فضلك........    /    |--|اذلدايــا   /|    --البيع مع مكافاة |   /|   --التجريب قبل الشراء  |

 داخل المركز، والالفتات التي تشير الى التخفيضات تؤثر على قرار الشراء لديك؟ـ ىل االشهار 19

 |--ال |                   /|                     --نعم |

 اسئلة الفرضية الخامسة )الكمية المناسبة( •

 ـ ىل الكميات المعروضة ال يوجد بها انقطاع؟20

 |  --ال|                    /|                   --نعم|

 ـ اذا كانت اجابتك ال، ما ىي السلع التي يوجد بها انقطاع؟)يمكن االجابة على جميع االقتراحات(20-1

         |     --مواد التنظيف|   /|   --اللحـــوم|   / | --احلليب ومشتقاتـــــــــو|   /|  --خضر وفواكو|  / | --ادلشروبـــات|
 أخرى حدد من فضلك......  /|  --مـــواد غذائية|  /  |--|األمساك  /|  --األجهزة الكهرو منزلية|  /|  --مــواد التجميل|
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 ـ ىل يوفر المركز عالمات مختلفة بأشكال واحجام مختلفة لنفس المنتج؟21

 |--ال|                  /|                    --نعم|

 بتك ال، ما ىي السلع التي ال تتوفر على ذلك؟)يمكن االجابة على جميع االقتراحات( ـ اذا كانت اجا21-1

             |    --مواد التنظيف|  /|   --اللحـــوم|  /|  --احلليب ومشتقاتـــــــــو|  /|  --خضر وفواكو| /|  --ادلشروبـــات|
 أخرى حدد من فضلك......   /|   --مـــواد غذائية|  /   |--|األمساك  /|   --األجهزة الكهرو منزلية|  /|  --مــواد التجميل|

 اسئلة الفرضية السادسة )الوقت المناسب( •

 ـ ىل تتسوق في جميع اوقات السنة بما فيها االعياد والمناسبات؟22

 |  --ال |                 /|                      --نعم |

 لماذا؟ )يمكن االجابة على جميع االقتراحات(ـ اذا كانت اجابتك بنعم 22-1

 |--اعياد الفطـــــــــــــــــــــــــــر واالضحى|       /|        --شـــــهر رمضان|     /|       --ادلومسيـــة|   الن ادلركز يهتم ويوفر ادلنتجات:

 اخرى حددىا من فضلك............. مناسبات         /|      --الدخول ادلدرسي|     /|       --راس السنة|

 االسئلة العامة
 ـ ما مدى اىتمام المركز بالسلع التي يحتاج إليها الزبائن؟ )إجابة واحدة(23

 |--|ال يهتم هبا دائما   /  |--| ال يهتم هبا   /|    --ال أدري|   /|    --يهتم هبا أحيانا|   /|    --يهتم هبا دائما|

 فيما يلي؟ ـ كيف تقيم المركز24

 ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد جيد جدا المعايير

      االستقبال

      الديكور

      اإلضاءة

      ادلوسيقى

      ترتيب ومكان ادلنتجات

      اخلدمات ادلقدمة

      أمام صندوق الدفع وقت االنتظار

      ساعات فتح وغلق احملل



 المالحق
 

 عند زيارتك لهذا المركز؟ـ ىل تتلقى اي نوع من الصعوبات 25

 |--| ال                    /|                        --نعم |

 ـ إذا كانت اإلجابة نعم ماىي ىذه الصعوبات؟)يمكن اإلجابة على جميع المقترحات(25-1

        |--|األسعار على ادلنتجاتعدم إظهار   / |--|غياب عربات حلمل ادلنتجـــــات  /|  --غياب النظافـة|  / |--|عدم وجود مكيف
 ....أخرى حدد من فضلك   /  |--انتظــار طويل أمام صندوق الدفع|  /  |--ارات|ــمكان لتوقف السيعدم وجود 

 ـ ىل تظن ان االسواق الضخمة ستحل محل البقال؟26

 |--|مؤكد       /       |--|شلكن       /        |--|ال اعلم      /      |--|ليس متاما       /       |--|مستحيل 

 ـ ىل ينتابك الشعور بالشفقة نحو البقال في حالة ما لم تشتر من عنده؟27

 |  --ال |                    /|                    --نعم |

 ـ ماىي الممارسات التي كنت تتعامل بها مع البقال والتي تفتقدىا االن؟28

                   |--|ادلساومة يف االسعار        /        |--|البيع بالدين         /          |--|بقالالعالقة الشخصية مع ال

 

 

 1المقابلة النصف موجهة.(: 12الملحق )

اطلب مساعدتكم  " Merchandising" تقنيات فن عرض المنتجات أنا طالب جامعي بصدد إعداد مذكرة خترج حول
"ماىي مختلف العوامل التي تقومون من خاللها بجذب الزبائن للتسوق في حول معرفة  باإلجابة على ىذه األسئلة واليت تتمحور

 وتأكدوا أن اذلدف علمي زلض وشكرا."  -اينو -ىذا السوق الضخم 

 

    :المحل اسم 1-

      :المحل إنشاء تاريخ -2

                     :العنوان -3

 :المحل مساحة -4

                                                             
 .الطالبادلصدر: من اعداد   1

 التعريف بالمحل

 - سعيد يوم -بيان االستا ىذ مأل في المشاركة على شكرا
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 اسئلة حول الموضوع

 كم يقدر عدد عمال المحل حسب كل من المهام التالية؟  -5

 اخرين حارس امن محاسب مسؤول مخزن مسؤول الصندوق رئيس الرف رئيس قسم مدير الوظيفة
         

 الرف؟ لرئيس تكوين إجراء تم ىل -6

 |--| ال                         /                      |--| نعم

 (الفرضية االولى )منطقة الزبائناسئلة  •

 (واحدة إجابة) ؟ سكانية منطقة وأقرب محلكم بين تفصل التي المسافة ماىي -7

 كلم  12اكثر من  كلم  12كلم اىل   11من  كلم  11كلم اىل   10من  كلم  10اقل من 
    

 (واحد طرف تسمية) طرف من ذلك كان فقد لدراسة إجرائكم حالة في -8

 ..فضلك من حدد أخرى  /|--| الســوق دراسات يف سلتصة ىيئة / |--| احملل صاحب  /|--| احمللب التسويقية بالنشاطات ادلكلف

 (المقترحات جميع على اإلجابة يمكن) خالل من الدراسة أنجزت فقد المحل طرف من كان إذا -9

                            |--| أشخاص مع مقابلة إجراء      /     |--|حكومة ىيئات إىل اللجوء     /     |--| استبيـــــــان إعداد
 .....................فضلك من حدد أخرى    /     |--| األصدقاء استشارة

 المناسب( الفرضية الثانية )المنتجاسئلة  •

 خالل؟ من تم األصناف لهذه اختياركم المنتجات من واسعة تشكيلة نجد المحل في -10

 ....................فضلك من حدد أخرى       /       |--|السلعة دوران سرعة     /         |--|ادلستهلكني طلبات

 ىذه المنتجات التي نجدىا في المحل، ىل ىي؟ -11

 |--|االثنان معا                  /                |--|اجنبية               /                |--|زللية

 إلى؟ تتوجو ىل لمنتجاتك التموين عملية عند -12

 |--|مؤسسات عدة                   /                |--| واحدة مؤسسة
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 المناسب( الفرضية الثالثة )المكاناسئلة  •

 قيامكم بتنظيم وتسيير مساحة البيع ىل تأخذون في عين االعتبار؟عند  -13

 ....................فضلك من حدد أخرى          /           |--|ادلنطقة الساخنة         /         |--|ادلنطقة الباردة

 (المقترحات جميع على اإلجابة يمكن) المحل؟ في المتاحة الرفوف أنواع ماىي -14

    |--|ةمعدنيــ              /                |--|خشبيـة              /              |--|حائطيـة

 ........فضلك من حدد أخرى           /                |--|متحركة              /               |--|زجاجية

 (االقتراحين على اإلجابة يمكن) وفق؟ يتم الرفوف ترتيب ىل -15

 |--| أفقي ترتيب                             /                           |--|عمودي ترتيب

 :نتيجة لـ كان الطريقة بهذه المنتجات ترتيب -16

 ....................فضلك من حدد أخرى    /     |--|خربة رؤساء الرفوف    /      |--|ادلستهلكني تصرفات دراسة
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 ملخص الدراسة
 

-ز-   

 ملخص الدراسة

 وتسهيل البيع لنقطة مردودية أفضل وحتقيق املنتجات تصريف يف وفعالة مهمة جد وسيلة املنتجات عرض فن يعترب      
 تتبىن أن واالستمرار والبقاء النمو تريد اليت الكربى املساحات على لذلك ونتيجة املستهلك، لدى الرغبة وخلق الشراء عملية

 .املنتجات عرض فن يف املتمثلة احلديثة البيع تقنيات

مبستغامن هبدف التعرف على فن عرض املنتجات وردود أفعال  -انو–هذا االطار مت تسليط الدراسة مؤسسة ويف       
تهلكني حيث بينت نتائج الدراسة أن زائريني و ذلك من خالل تصميم استبيان وتوزيعه على عينة من املساملستهلكني اجل

 عات املؤسسة.لفن عرض املنتجات أمهية كبرية يف التأثري على القرارات الشرائية للمستهلكني و احلفاظ على مستوى مبي

 

 


