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 التشكرات
نشكر هللا ونحمده حمدا كثيرا ومباركا على هذه النعمة الطيبة  

  والبصيرة.العلم    والنافعة,

  إلىنتقدم بالشكر الجزيل و الثناء الخالص والتقدير الخاص    أنيشرف ا  
 كل من مد لنا يد المساعدة وساهم معنا في تذليل ما وجهتننا من  

عبد   السيد بوطغان محمد"المشرف    األستاذصعوبات ونخص بالذكر  
 القيمة.  وإرشاداتهبتوجيهاته  الذي لم يبخل علينا    "الرزاق

ننسى موظفي شركة رونو    أندون    األصدق اءوكل    واألق ارب  األهل
 بمستغانم على حسن االستقبال .



 داءــــــــــــــــــــــاإله
 

  إتمام هذا العمل المتواضع وأتمنى  الحمد هلل كثيرا الذي قدرنا علي
اعز من املك    إلىنكون قد وفقنا في ذلك واهديه    أنمن هلل عزوجل  

والداي العزيزين    األخالقمن ربياني على مكارم    إلىفي هذا الوجود ,  
 هللا في عمرهما وحفظهما من كل سوء .  أطال

 "السيد بوطغان محمد عبد الرزاق"المشرف على المذكرة    األستاذ  إلى

 هذا العمل و قـاسموني التعب.  إتماموالى جميع من ساعدوني في  

و الزمالء بكلية    األصدقـاءو المقربين لدي و    أخواتيو    إخوتي  إلى
  العلوم االقتصادية .
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 أ
 

 عامة مقدمة

لكن يف ضل  ,خالل فرتات النمو االقتصادي كان الشغل اجلوهري للمؤسسات هو تطوير نشاطاهتا فحسب 

خاصة مرحلة النضج اليت عرفتها التحوالت االقتصادية اليت صحبتها االضطراابت اجلديدة واسرتاتيجيات هامة 

 واليت بلغت املنافسة أشدها. األسواق

 صعوبة استقطاب الزابئن اجلدد واحرتام املنافسة كان البد على املؤسسات احلفاظ على حصتها السوقية,  وإمام

هن ذيدور يف  ة ملعرفة ماي كب  جمهوداتل ذتزال تب ال إذا ما أدى بشركات لالهتمام ابملستهلك بصفة خاصة ذوه

عملية  أثناءاليت تقف وراء سلوكا ته وتصرفاته  األسبابا معرفة ذوكي يدفعه الختاذ القرار الشرائي , ذاملشرتى وال

 الشراء.

يرى  أن ؤسسةوهي انه على امل أساسيةفكرة  إىليستند  الذياملفهوم احلديث لتسويق و  إىلوقد توصل البحثني 

أصبح إبمكان دراسة سلوك املستهلك بشكل أكثر عمقا  , آي ا فقطوليس من وجهة نظره بعني املستهلك

ا البحث دراسة سلوك املستهلك و دوافع ذا املوضوع واهلدف من وراء هذوقع اختياري على ه ذالوتفصيال, 

 ا السلوك .ذنماذج اليت تفسر هالا دراسة ذقراراته شرائية القتناء سيارة من نوع رونو, وك

دف هباملؤسسة  هباجمموعة من األنشطة اليت تقوم  ا األخيذميثل ه  إذالتسويقي  سلوك املستهلك يتأثر ابملزيج إن

لك من خالل ذحاجاهتم, و  إشباعحتقيق الربح و  بتايلشراء منتجاهتا  إىلو دفعه  األفرادعلى سلوك التأثي 

 .انجحة استخدام سياسات تسويقية

 اإلشكاليةطرح  إىلاملزااي الناجتة عن دراسة سلوك املستهلك و دوافع القرار الشرائية تقودان  وإدراكمعرفة  إن

 هي الضوابط اليت حتكم سلوك املستهلك اجلزائري عند اختاذ قرار شراء ؟ ما : التالية
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 ب
 

 :منوذجها فيما يلي فرعية  أسئلة الرئيسيل عن السؤا تتفرعو
  ا نعين ابلسلوك املستهلك؟ذما (1

 هي خصائصه؟ ما (2

 اليت تفسر سلوك املستهلك؟ النماذجهي  ما (3

 هي مواقف املستهلك يف عملية الشراء؟ ما (4

  (5 : الفرضيات
 هذا البحث على الفرضيات التالية: يعتمد    

 ابلغة يف حتديد قرار الشراء. أمهيةسلوك املستهلك  لدراسة (1
يف السوق   أقدمياهتا وسبب العالمة املستهلك اجلزائري يفضل اقتناء سيارة من نوع رونو ب (2

 اجلزائري .
 املستهلك اجلزائري جبملة من املؤشرات االقتصادية واجتماعية عند اقتنائه لسيارة رونو. يتأثر (3
 التسليم. وأجالبعد البيع  املستهلك اجلزائري يفضل سيارة رونو جلودة اخلدمات ما (4

 
ودوافع القرارات الشرائية ومن خالل الدراسة امليدانية يف شركة ة سلوك املستهلك من خالل دراستنا موضوع دراس

 فصول. ثالث إىلتطرقنا  رونو

لوك املستهلك وهو حيتوي على ماهية سعموميات خاصة بدراسة سلوك املستهلك  األولحيث تناولنا يف الفصل 

عن حاجات  األضواء ي حولنا من خالله كشفذاملستهلك يف عملية الشراء وال موقفومناذج تفسي سلوكه و 

 املستهلكني ودوافعهم.

نبني من اثر املزيج التسويقي على سلوك املستهلك فاشتملت دراستنا حول  إنحولنا من خالله  ينالفصل الثا

 ي.قرار املشرت  اختاذعلى  أتثيه, الرتويج, التوزيع وكيفية املنتج, السلعة

  مستغامن )دراسة حالة(.الفصل الثالث تضمن دراسة ميدانية يف مؤسسة رونو 
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  البحث: األهداف

الشراء قرار  اختاذ أساليب و بشكل خاصالمستهلك  دراسة سلوكفي  الرئيسية املداخلألهم  شاملعرض 1-
 ذلك.راء و تكونوالدوافع التي 

 فيه . تؤثرللمستهلك وأهم المتغيرات التي  الشرائيطبيعة القرار  إبراز  -2
املتبعة يف دراسة علم الظواهر الوجودية يف تفسي  أساليباستخدام بعض  إمكانيةتوضيح  إىليهدف البحث  -3

 سلوك املستهلك.
  .للمستهلك الشرائيةعلى القرارات  أتثركيف و   سعرهالمنتج و جودة املوجودة بني العالقةطبيعة  إبراز -4 

 البحث:أمهية 
علم الظواهر  وأساليببعض املفاهيم  إدخالاحملاوالت اجلديدة يف  إحدىهذا البحث يف كونه  أمهيةتكمن  -1

 املستهلك.الوجودية يف دراسة سلوك 
المستهلك  سلوك بدراسةالمتعلق ل في هذا المجا الباحثنيإلى المكتبة لمساعدة  مرجع جديد إضافة حماولة -2

 .ابللغة العربية
في  يلعبهالدور الذي  ألمهية نظرا، املؤسسات ابلتسويقل قبمن  ألخيةا اآلونةفي  خاصةو املتزايد هتماماال -3

 .املؤسسة
على  اعتماداالمستهلك  منإلى الميدان والتقرب ل على النزو أساساتعتمد التطبيقية التي  الدراسة طابع -4

 اإلحصائية. األدوات منالشخصية وغيرها  و املقابالت االستبياانت
  هذه الدراسة: حدود

  :و الزماين املكاينالبعد  من حيثوذلك  الدراسةفي إطارها هذه  تدورالمحددات التي  وضعمت 
  .2112ماي  5إىل غاية   2112افريل 5امتدت فرتة الدراسة التطبيقية من الزماين: البعد  -أ

كعينة في الجزائر بيع السيارات  سوقفي  تنشطالتي رونو مستغامن  مؤسسة إختيار مت: ينالبعد المكا -ب
 إلجراء الدراسة امليدانية وفق منهج الدراسة.

 الدراسات السابقة:

لقد اعتمدان يف اطالعنا إىل جمموعة من الدراسات طرحت موضوع دراسة سلوك املستهلك اجلزائري ودوافع قرارته 
 الشرائية أمهها: 

كانت بعنوان اثر السياسات التسعيية على سلوك الدراسة اليت قام هبا بن تفات عبد احلق واليت   -1
 رسالة ماجستي ختصص تسويق،جامعة البليدة. 2112املستهلك ,
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 د
 

الدراسة اليت قام هبا بالل النطور بعنوان دوافع الشراء لدى املستهلك اجلزائري يف حتديد سياسة االتصال   -2
 صص تسويق بباتنة .،مذكرة خترج ماسرت يف العلوم التجارية  خت 2112التسويقي ،

الدراسة اليت قامت هبا بن ايمينة كمال اليت كانت بعنوان اتثي التعبئة والتغلي على سلوك الشرائي ملستهلك  -3
 ، مذكرة نيل املاسرت ختصص تسويق دويل بتلمسان.11اجلزائري، 

  :املوضوع أسباب اختيار
  :يليما هذا الموضوع  اختبارالتي دفعتنا إلى  األسبابأهم  من

 ابللغةقلتها  خاصة مع بهالمتعلقة  احلديثة ابلدراساتإلى االهتمام  احلاجةالمستهلك و دراسة سلوكأهمية  1.
 .العربية

 جلأ بسلوك خاص منعلى فهمه والتنبؤ  أكثر حيث أصبحت حترص، التوجه احلديث للمؤسسة ابملستهلك. 2
 فيها. تصميم احلاجات اليت يرغب

 ابلدراسة. جدير املوضوع شيق و -3
 حداثة املوضوع ومتاشيه مع ختصصنا.-4

 :البحث هيكل
دوافع ، المستهلك األساسية حول املفاهيم خمتلفل األول الفص يتناول حيثل، فصو ثالثةإلى  قسم البحث

إىل اثر عناصر املزيج التسويقي الثاني ل الفص يتطرقو، املؤسسةوأهمية دراسة هذا السلوك في الشراء قرار  اختاذ
 على سلوك املستهلك , 

 رونو مستغامن. مبؤسسة حالةالثالث لدراسة ل الفص يتعرضو
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 متهيد:

  زاد االهتمام يف اآلونة األخرية بدراسة سلوك املستهلك نتيجة ارتباطه ابملفهوم التسويقي الذي ينص
على أن املهمة األساسية للمؤسسات هي حتديد حاجات ورغبات املستهلكني املستهدفني والعمل بعد ذلك 
على تكييف أوضاعها لتقدمي املستوى املطلوب من اإلشباع هلذه احلاجات بكفاءة و فاعلية أعلى من تلك 

 اليت يقرتحها املنافسون.
اإلنتاجية و التسويقية و األنشطة األخرى  لف األنشطةو ابلتايل أصبح ميثل نقطة البداية و النهاية ملخت

املختصني ينطلقون يف حتديد هذه االسرتاتيجيات من دراسة سلوك املستهلك  مما أدى إىل، يف املنظمات
وحماولة التعرف على حاجاته و رغباته و حماولة تلبيتها هبدف حتقيق الرضا واإلشباع له و دفعه إىل اختاذ قرار 

مرتبط يف الوقت احلاضر مبدى قدرهتا على تلبية هذه الرغبات و  جناح هذه املنظمات يكون الشراء و أن
 الرضا للمستهلك. احلاجات وحتقيق

 املباحث التالية: إىلابلقرارات الشرائية للمستهلك من خالل التطرق  اإلحاطةيف هذا الفصل سنحاول 
 .أمهية و فوائد دراسة سلوك املستهلك: األولاملبحث 

 .سلوك املستهلك عند الشراء:املبحث الثاين 
 .مناذج اإلسناد السلوك إىل اإلدراكاملبحث الثالث:

 .مواقف املستهلك يف عملية الشراء:املبحث الرابع
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 أمهية و فوائد دراسة سلوك املستهلك.ل:األو المبحث
التفكري االقتصادي من فكرة  لقد أصبح املستهلك حمض اهتمام من طرف املؤسسة وذلك منذ تغري وجهة 

االهتمام ابإلنتاج إىل االهتمام ابملستهلك، ومراعاة حاجاته، فهو يعترب عامل من عوامل اإلنتاج املساهم  يف 
التنمية االقتصادية خاصة يف التسويق اخلدمي، فاملستهلك يقوم بدور املشارك يف هذا األخري إضافة إىل 

من وجهة نظر املستهلك من حيث اجتاهاته و سلوكياته، و عليه فإن اخلصائص األخرى اليت يرتتب عليها 
 تقييم اخلدمات خيتلف عنه ابلنسبة للسلع  امللموسة.

 تعريف سلوك املستهلك و أنواعه.:األول املطلب
 .قبل التعرف على سلوك املستهلك البد علينا أن نتعرف على كل من معىن السلوك مث املستهلك على انفراد.

 السلوك:تعريف -1
وردت  وهلذا فقدم، اـع كلـبش اإلنسايندراسة السلوك  جزء ال يتجزأ من املستهلك سلوك سةدرا تعترب

 : يلي ما منها، السلوك هلذا تعار يف عدة
 " يف حماوالته املستمرة لتحقيق  اإلنساناليت تصدر عن  األفعالو ردود  األفعالسلسلة متابعة من

و االستجاابت اليت يعرب هبا  األفعالرغباته املتطورة و املتغرية , كذلك هي  إشباعو  أهدافه
من عناصر البيئة احمليطة به سوءا كانت  إليهاملوجهة  التأثريرفضه حملاوالت  أوعن قبوله  اإلنسان

 1."مادية أوعناصر بشرية 

  " خارجي يواجهه ذلك التصرف الذي يربزه شخص ما نتيجة تعرضه إما إىل منبه داخلي أو
 .2"الفرد , والذي يسعى من خالله على حتقيق توازنه البيئي أو إشباع حاجاته و رغباته

إن لفظ مستهلك يكون عادة للتمييز بني نوعني أساسني من املستهلكني الذين تعريف املستهلك: 2-
 يتعاملون مع املؤسسة و مها : املستهلك الفردي و املستهلك الصناعي.

 ردي:املستهلك الف 
إشباعها لرغبات و يتوقف جناح املؤسسات على مدى  يعد املستهلك حجر الزاوية يف التسويق احلديث
 املستهلكني , ويكمن تعريف املستهلك على انه:

الشخص الذي يقوم بشراء السلع و اخلدمات من السوق هبدف إشباع حاجاته مباشرة أو لالستهالك " 

                                                           
 . 55ص، 1979، القاهرة: مصر مكتبة، التنظيمي السلوك،  السليمي علي1

 65ص، 1989،عمان، للنشروالتوزيع لدارالمستقب، سلوكي لالتسويق:مدخ مبادئ،  عبيدات محمد2
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 .1"العائلي

 :املستهلك الصناعي 
إن املستهلك الصناعي هو الذي يقوم بعملية الشراء و دافعه األساسي هو شراء سلع و معدات هبدف 
استخدامها إلنتاج سلع, أو تقدمي خدمات أخرى , حبيث إن قرار الشراء يكون هنا إبشراك كل القرار يف 

ربح أو ميكن كذلك إن املؤسسة على اعتبار إن املستهلك الصناعي عبارة عن وحدة تنظيمية هتدف لتحقيق ال
 .2تكون حكومية أو دينية أو تعليمية 

 تعريف سلوك املستهلك:
 :3أدى االهتمام بدراسة سلوك املستهلك إىل ظهور عدة تعار يف , من بينها

 أواستخدام السلع  أوسلوك املستهلك هو ذلك التصرف الذي يربزه املستهلك يف البحث عن شراء "
اليت يتوقع أهنا ستشبع رغباته أو حاجاته و ذلك حسب اإلمكاانت الشرائية  اتاخلرب  األفكار أواخلدمات 

 ".املتاحة

 .4مجيع األفعال و التصرفات املباشرة اليت أيتوهنا األفراد للحصول على سلعة أو خدمة معينة ""

اآللية اليت يقوم بواسطتها الفرد ابالستجابة حلاجاته , هذه اآللية تكون مرتبطة مبراحل أساسية و مراحل "
 ."5فعلية 

"ويقصد به جمموعة األنشطة الذهنية و العضلية املرتبطة بعملية تقدمي و املفاضلة و احلصول على السلع 
 ."6أو اخلدمات و استخدامها 

 يف أن نوجز فحواها يف ما يلي :وميكننا من خالل هذه التعار 
  قرار الشراء. إلجراءاتعملة الشراء هي نتيجة هنائية 
  املعلومات. إىلحيتاج الفرد الختاذ قرار الشراء 
  الفكرة اليت يود شراءها مث يقوم بتحليلها وانتقاء  أواخلدمة  أويقوم الفرد جبمع املعلومات حول املنتج

  على املخاطرة و عدم التأكد .املالئم منها و من مث يقوم ابختاذ قرار الشراء املبين
                                                           

 .96ص ، 2006، عمان، للنشروالتوزيع دارالحامد، 1ط ، اإلعالن لالمستهلك:مدخ سلوك، .كاسرنصرالمنصور1

 .16ص،2003،الجزائر، الجزائرية المطبوعات ديوان، 1ج،التأثيرالبيئية لالمستهلك:عوام سلوك، بنعيسى عنابي2

 عنابي13ص، 2001، عمان، والنشر للطباعة لوائ دار، استراتيجي لالمستهلك: مدخ سلوك، عبيدات ابراهيم محمد3

 74ض، 2000، عمان: األردن، للنشروالتوزيع دارالشروق، استراتيجي لالتسويق:مدخ، العسكري شاكر أحمد4

5MARC FILSER, le comportement du consommateur, édit DALLOZ, paris,1994, P11. 
 161.ص ،  2001، القاهرة، الفنية االشعاع ومطبعة مكتبة، نظرمعاصرة وجهة التسويق، أبوقحف عبدالسالم6
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  املشرتي خيتار املنتج أو اخلدمة أو الفكرة اليت يود شراءها من بني خمتلف البدائل املتاحة لديه و اليت
 و موارد من مال و جهد ووقت.  تشبع رغباته يف حدود إمكانياته

  للسلوك  إناملفتوحة واليت تتفاعل و اليت تتفاعل مع عوامل البيئة اخلارجية , حيث  األنظمةنظام من
ور التقين و غريها , و التط األنظمةيف البيئة اخلارجية و ذلك من خالل تطويره هلا و القوانني و  أتثري

 1ش فيها .ابلبيئة اليت يعي اإلنسان و كذلك يتأثر
 بعدما متكنا من طرح هذه التعاريف توصلنا إىل تعريف أكثر مشوال واملتمثل فيما يلي: 

"سلوك املستهلك هو جمموعة من األنشطة والتصرفات اليت يقوم هبا املستهلك أثناء حبثه على ما حيتاج 
السلع واخلدمات إليه من السلع واخلدمات، هبدف إشباع حاجاته ورغباته، وذلك بعد تقييم هذه 

واالختيار بينها مث احلصول عليها واستعماهلا مث التخلص منها"، يف هذا التعريف الشامل جند بيان ملراحل 
 التخلص. -االستعمال -الشراء واملتمثلة يف الشراء

 املتمثلة يف املداخالتالفرعية املوجودة داخل املستهلك مع  األنظمة( يوضح كيف يتم تفاعل 1والشكل رقم )
البيئة اخلارجية هلذا النظام لكي تنتج املخرجات املتمثلة يف إعطاء صورة و موافق و اختاذ قرارات اجتاه عوامل 

 السلع واخلدمات و ابلتايل تكوين السلوك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Michael solomon et E lisabeth Tissier – desbordes et benoit Heilbrunn ,comportement du consommateur 
,6 e edition,pearon,paris, 2005 ,page 307 
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 .1سلوك املستهلك كنظام1):)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .882: ص، 8002، األردن، نشروالتوزيعلل  دارالمناهج، المستهلك سلوك،عثمان يوسف وردينة، الصميدعي جاسم :محمودالمصدر1

 رد الفعل
بعد السلوك ما  

 

 لبيئةا ملاوعت: خالدلما
جيةرلخاا  

 مةظألنا
عيةرلفا  

تجارلمخا  

 اقتصادية لعوام -
 سياسية لعوام -
 اجتماعية لعوام -
 دينية لعوام -
 ثقافية لعوام -
 تقنية لعوام -

 إلدراكا -
 الدوافع -
 الذاكرة -
 التعلم -
 تجاهاتإلا -

 الصورة -
 عتقادإلا -
 الموقف -
 القرار -
 الشخصية -

 السلوك
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 سلوك املستهلك. أنواع: املطلب الثاين
 1مايليهناك أربعة أنواع لسلوك الشراء لدى املستهلك ميكن إمجاهلا في       
 :complexe buyingbehvoiurسلوك الشراء املركب (1

يكون هذا السلوك عند سلوك الشراء للمستهلك يف مواقف تتسم ابلشمول القوي للمستهلك يف الشراء،      
 املعنوية للعالمات التجارية. االختالفاتوإدراك 
 : dissonance-reduingbuyingسلوك الشراء قليل التنافر (2

هو سلوك املستهلك يف املواقف اليت تتسم بشمول مرتفع لكن مع قلة يف االختالفات املدركة بني العالمات 
 التجارية املختلفة.

 :habitualbuyingdehaviourسلوك الشراء طبقا للعادة (3
هو سلوك شراء يف املواقف اليت تتسم بشمول منخفض للمستهلك وقلة من االختالفات املعنوية املدركة      

 للعالمات التجارية.
 :variety-seekingbuyingbelaviourسلوك الشراء الساعي للتنوع (4

مدركة  هو سلوك شراء املستهلك يف املواقف اليت تتسم بشمول منخفض للمستهلك لكن مع اختالفات     
 .2لتجاريةمعنوية للعالماات

 3: أنواع السلوك الشرائي(2)رقم  الشكل
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 880،ص8002، دار املريخ، لسعودية،1تعريب سرور علي إبراهيم سرور،جسياسات التسويق، أرمسرتنج، فليب كوتلر،جاري1

 .131ص -131، ص1111الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ، التسويق،إمساعيل السيد2

 .222, جاري ارمسرتنج , نفس املرجع , ص  فليب كوتلر3
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 . املستهلك  سلوك دارسة أمهية :لثطلب الثاامل
األنشطة التسويقية يف املنظمة واليت استحوذت علي اهتمام العديد  أهمإن دارسة و حتليل سلوك املستهلك من 

أصبح يفرض علي املؤسسة لتمُيز يف  حىتتشمل وتفيد أطراف العملية التبادلية  ألهنامن الباحثني وذلك 
منتجاهتا سواء من حيث جودهتا أو سعرها أو طريقة اإلعالن عنها أو توزيعها و ذلك مبا يتوافق مع املستهلك 

و هذا ال أييت ، و هذا لضمان دوام اقتنائه  مما يضمن للمؤسسة البقاء يف ساحة املنافسة، و إمكانياته املالية
دراسة سلوك  أمهيةنبني  إنولذلك ميكن  يرتكز على دراسة سلوك املستهلكقي إال من خالل نشاط تسوي
 و ذلك كمايلي : أطرافاملستهلك لكل طرف من 

 :1أمهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة للمستهلك -1
تساعد دراسة سلوك املستهلك املستهلك يف حد ذاته وذلك بتمكينه من إدراك العوامل او املؤثرات اليت تؤثر 

سلوكه الشرائي و االستهالكي واليت جتعله يشرتي ويستهلك سلعة او خدمة ,أي متكنه من التمعن يف  على
 فهم عملية شرائه واستهالكه للسلع واخلدمات , وذلك مبعرفته ماذا يشرتي ؟ وكيف حيصل عليها؟

 بوضع تسمح عًا(زمون منتجًا أو كا اء)سوق ملسوِّاقبل من ملستهلكا كسلو سةدرا ن  فإ، لكذ ىلإ باإلضافة
 ذختاا واخلدمات ولسلع ا عن لبحثالوقت يف ا و جلهدا من لكثريا ملستهلكا على توفر تسويقية تسياسا

 زم لذلك.لالا لملاا عليه توفر قد كما, ملتعلقةا اءلشرا اراتقر
 :أمهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة للمؤسسات الصناعية و التجارية  -2

, والتقدم امللحوظ يف مستوى التعليم ,  األذواقاملعيشة ,  أمناطيف ظل التغريات املتسارعة اليت حدثت يف 
اهتمام املؤسسات الصناعية و التجارية بشكل عام و رجال التسويق بشكل  أصبح التكنولوجيوكذلك التقدم 

 عن املستهلكني  اإلحصائياتاملعلومات و البياانت و  إىلخاص بدراسة سلوك املستهلك و ذلك حلاجتهم 
سلوكهم الشرائي , كما تستفيد هذه املؤسسات و القائمون عليها من دراسة سلوك املستهلك من  و عن

 2نواحي عديدة ميكن إن نوضحها يف مايلي:
 يرضي  تفيد نتائج دراسة سلوك املستهلك يف عملية التخطيط ملا جيب إنتاجه كما و نوعا و مبا -

 و يشبع حاجت املستهلكني مع التمكن من مراعاة إمكاانهتم و أذواقهم و دوافعهم.
تساعد نتائج دراسة سلوك املستهلك يف اختيار عناصر املزيج التسويقي املالئمة , كذلك يف اكتشاف  -

                                                           
 .21ص، سابق مرجع، 2ج، عيسى بن عنابي1

 .64ص ، سابق مرجع، المنصور نصر كاسر2
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 .الفرص التسويقية املتاحة 
يف التجسيد ,  األولويةذات  الدراسات لسلوك املستهلك تفيد املؤسسات يف اختيار االستثمارات -

الكافية و االستمرار يف  األرابحاالتفاق و توزيع املوارد املالية مبا يضمن هلا  أولوايتوكذلك جتسيد 
 النمو و التوسيع.

ابلغة عند املؤسسات  أمهيةومن خالل الشكل املوايل ميكن توضيح كيف يكون لدراسة سلوك املستهلك 
 الصناعية و التجارية.

 
 

 دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة للمؤسسات. أمهية(: 3الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

، زيعدار احلامد للنشر والتو ، 1ط، اإلعالنمدخل : سلوك املستهلك،كاسر نصر املنصور: املصدر
 .56ص، 2002،عمان

 
 

 المستهلك

 دراسة سلوك المستهلك

 تفسير السلوك التنبؤ بالسلوك

 برامج التسويق

اهداف  المؤسسسات 
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 سلوك املستهلك عند الشراء.:املبحث الثاين
تتفاوت يف أمهيتها و يف درجة  دراسة املستهلك ابلتعرف على كيفية قيامه ابختاذ العديد من القرارات اليت تتعلق

ويف نفس الوقت جند رجل  نتيجة عملية اختاذ قراراملستهلك يكون  املخاطر اليت تتضمنها و كل تصرف يتخذه
وهذا ليس ،التسويق يسعى جاهدا لتوفري البيئة النفسية و املادية املناسبة الختاذ القرار الشرائي من قبل املستهلك

 تلك القرارات الشرائية و اخلصائص اليت تتم وفقها أنواععلى  أكثرلزاما علينا التعرف  أصبحاهلني , لذا  ابألمر
 العوامل املؤثرة يف قرار الشراء.لك كذوهذه العملية ,

 اء.لشرا اراتقر اعنوأ: األولاملطلب 
لى نوع املشرتي و إىل أمهية قرار الشراء عخمتلفة من قرارات الشراء، وهذا االختالف يرجع أساس  هنالك أنواع

 :1كاآليتو آاثره املستقبلية، وتقع أغلب املواقف الشرائية يف ثالث جمموعات هي  
 اءلشرا اراتقر اعنوأ(:01) قمر ولجد

        

 
 جةدر

  ةلمخاطرا
 ةـــــــــرتفعـم

 
 ةــــــنخفضـم

  
     فالختالا 
       تاـلعالما بين 

 
بني  مهم فختالا دجوو

  العالمات 
 معقد اءشر ارقر

 
عن  لباحثا اءلشرا ارقر

   التنويع والتغري 
        

 
 بين ضعيف فختالا دجوو
 تلعالماا

 تيين(ولرد )املعتاا اءلشرا ارقر  للتنافر ملقللا اءلشرا ارقر 
  

        
Source: Philip Kotleret al.،Marketing Management ،11èmeédition، (Paris :Pearson 
Education، 2004)، P224. 

هذه القرارات الشرائية تتعلق بشراء املستهلك  حل املشكالت املعقدة )القرارات الشرائية املعقدة( : .1
ملنتجات ترتبط بشكل كبري ابلتغريات عن ذاته و بصورته الذهنية اليت يرغب يف عكسها على اآلخرين، هذه 

                                                           
 48.-47، ص ص، 2000، السعودية العربية المملكة، والنشر للطباعة العامة اإلدارة، المستهلك سلوك، سليمان على أحمد1
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املنتجات تشمل خاصة السلع املعمرة ألن أسعارها مرتفعة و عملية شرائها اندر التكرار، لذلك املستهلك 
يبذل جهدا ووقت كبريا يف كل مرحلة من مراحل هذا القرار الشرائي فهو يسعى للحصول على كافة املعلومات 

 اليت تفيده يف اختاذه بشكل صائب، معتمدا خاصة على الدوافع الرشيدة. 
يلجأ املستهلك إىل أسلوب احلل احملدود يف معظم . حل املشكالت احملدودة )القرارات الشرائية احملدودة( : 2

ملما  ال يكون املواقف الشرائية اليت مير هبا فعادة ما يكون املستهلك ملما بفئة املنتج اليت يتعامل معها و لكنه
ن القرارات يتعلق خاصة بشراء السلع املسرية، لذلك جند أن بكافة البدائل املتاحة يف هذه الفئة، فهذا النوع م

املستهلك حيتاج لقدر أقل من اجلهد و املال وكذا املعلومات الختاذ هذه القرارات مقارنة مع القرارات املعقدة، 
فز فهنا درجة املخاطرة احمليطة ابلشراء منخفضة، فعلى رجل التسويق أن يقوم ببعض األنشطة الرتوجيية اليت حت

 على الشراء االندفاعي و ختلق صورة ذهنية جيدة عن املنتج املروج له لدى املستهلك. 
هذا النوع بعد من أبسط القرارات الشرائية فهو االستجابة الروتيين )القرارات الشرائية الروتينية( :  . سلوك3

ر و بسعر حمدود، مثل : يكون بصورة أتوماتيكية أو روتينية فهو خيص املنتجات اليت تشرتى بشكل متكر 
احلليب، حيث أن شراء ال حيتاج إىل جهد كبري وال إىل معلومات و ال حىت إىل تفكري كبري يف عملية التقييم 
واملفاضلة بني خمتلف البدائل املعروضة يف السوق، بل يكون قرار تلقائيا ومربجما. فتكون مهمة رجل التسويق 

المة عن طريق اإلعالانت البسيطة ويفضل نشرها خاصة يف التلفزة، كما هنا هو تذكري املستهلك ابستمرار ابلع
 ميكنه استخدام وسائل تنشيط املبيعات هبدف تنمية عدد مستعملي العالمة و تشجيع شرائها.

 .قرار الشراء الختاذاخلصائص احملددة  : الثاين طلبامل
واليت  لألفرادتلك اخلصائص املهمة ابلنسبة  أهنا عليmyers and alpert   لقد عرفت هذه اخلصائص من قبل
خاصية لكي تكون حمددة الختاذ  قرار الشراء جيب  أياملطروحة وان  البدائليستطيعون من خالهلا متييز وتقييم 

 : هي أساسيةجوانب  3تستويف  أن
 1امليزة والسيمة: 

مرة  ألول( ولقد استخدم crutefield and krech)إن هذا املصطلح استخدم من قبل املختصني يف علم النفس
اجتاه  األفراد( حيث نستطيع من خال هذا املصطلح معرفة مواقف fishbeinيف جمال التسويق من طرف العامل )

خصائص  املنتوج واخلصائص اليت حتدد الشراء مما وضع اختاذ قرار الشراء يف مركز دراسات واهتمامات 
 األفراد.اجل معرفة موقف  ناملختصني يف التسويقوذلك م

                                                           
 188,ص8001,عمان المناهج دار, المستهلك سلوك,يوسف عثمان ردينة,الصميدعي جاسم محمود1
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 التمييز : 
التمييز هو األساس الذي جيعل معتقدات األفراد ال تظهر بشكل  أن( على crutefield and krech)لقد حدد 

 متماثل يف حق اإلدراك.
 (myers and acpert) : األمهية

التجارية أو يف تقسيم والرتتيب عندما تكون اخلاصية مهمة فسوف يكون هلا اثر معرب يف قرار اختيار العالمة 
 املنتجات املتنافسة.
 العوامل املؤثرة يف القرار الشرائي للمستهلكاملطلب الثالث: 

أدت التطورات اليت أفرزها احمليط اخلارجي، والتغريات اليت تطرأ يف سلوك األفراد املستهلكني، إىل تعدد      
واختالف العوامل املؤثرة يف القرار الشرائي، األمر الذي صعب على رجال التسويق دراسة هذا السلوك، مما 

من حيث جودهتا أو  سوءانويع ومتييز منتجاهتا جعل املؤسسة تسعى إىل التأقلم مع هذه التغريات والعوامل بت
أسعارها أو من خالل اإلعالن وتنويع طرق التوزيع، وهذا مبا يتوافق مع إمكانيات املؤسسة و ابلشكل الذي 

 يناسب املستهلك.
 العوامل الداخلية املؤثرة يف قرار الشراء. -1

واحلاجة اليت تضغط بدرجة كافية لتوجيه الفرد حنو  ،تتمثل يف جمموعة العوامل النفسية اليت تتعلق بتحفيز الفرد
 سلوك معني لتلبية رغباته وحاجاته.

 واملفاهيم التالية توضح العناصر املكونة للعامل النفسي وهي:  
 (:الدوافع) الدافعية 
"هي القوى احملركة اليت تتمثل يف الرغبات واحلاجات اليت يريد الفرد إشباعها أو يريد جتنبها والبعد عنها"،      

فالدوافع عبارة عن قوى كامنة وخفية، تؤدي ابلفرد إىل سلوك معني إما ابإلجياب أو ابلسلب، وتقسم الدوافع 
 إىل: 

 دوافع فطرية ودوافع مكتسبة. -              
 دوافع فيزيولوجية ودوافع نفسية اجتماعية. -              

 .(.1)ودوافع التعاملدوافع أولية، دوافع انتقائية  -  
 1اإلدراك: 

                                                           
 .300ص، 8002، لسعودية،دار املريخ، 1تعريب سرور علي إبراهيم سرور،ج، سياسات التسويقأرمسرتنج، فليب كوتلر،جاري1
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ينضموهنا ويفسروهنا لتكوين  يرى فليب كوتلر أن اإلدراك هو"العملية اليت خيتار هبا الناس املعلومات و    
اإلدراك هو "الطريقة أو املراحل اليت من خالهلا يقوم الفرد ابختيار ،و جاء يف مفهوم آخر أن للعامل صورة

 وتنظيم و ترمجة عناصر املعلومة اخلارجية لتشكيل صورة منطقية ومرتبة ومتجانسة عن العامل الذي حييط هبا".
و فرضنا أن من خالل التعريفني يتضح لنا أن إدراك الفرد لألشياء اليت حتيط به خيتلف ابختالف العامل، فل    

العامل هو السعر فإذا كان مرتفع فإن ترمجة املعلومة لشخص مدرك ختتلف من شخص آلخر، فهناك من يرى 
أن ارتفاع السعر يدل على جودة املنتج، وهناك من يرى ذلك على أنه فرصة غري ساحنة القتناء املنتج هبذا 

 السعر إال إذا اخنفض السعر إىل مستوى أدىن.
 تغريات يف سلوك الفرد الناجتة عن التجربة":" هو الالتعلم 
وضح هذا املفهوم أن سلوك الفرد يتميز ابلتغري املستمر نتيجة لتعدد و استمرار جتاربه ما دام على قيد      

فالتجارب اليت يتعرض هلا من ، ابلتايل تغري الفرد نفسه،احلياة و يف احتكاك مع الضر وف احمليطة املتغرية 
أو بشكل ،بشكل تلقائي غري متعمد ، تظهر يف تصرفاته، تغري يف خرباته و مكاسبه الشخصيةشأهنا أن حتدث 

إذن مفهوم التعلم يبىن على ، و هذا من خالل مجع املعلومات من املنتجات املقدمة، عري تلقائي متعمد
 و التجربة . ،مفهومني أساسني مها التغري يف السلوك 

  : الذاكرة 
عامل الذاكرة من خالل أن الذاكرة متكن الفرد من اسرتجاع املعلومات اليت  يظهر األثر الذي يرتكه

إذن فهي متكن الفرد من ختزين ، اكتسبها وموجودة لديه من قبل حول املنتجات مىت دعت احلاجة إليها
فتختلف املعلومات يف ، الشم (، اللمس، الذوق، السمع، ابستخدام احلواس اخلمس ) البصر، املعلومات

هنا يظهر دور املؤسسة ابلتذكري ، كرة ابختالف موعد اسرتجاعها أي يف املدى )الطويل/ املتوسط/القصري(الذا 
 .1بشكل مستمر أو دوري

 العوامل اخلارجية املؤثرة يف قرار الشراء -2
وتشمل هذه العوامل املؤثرات البيئية اخلارجية اليت تؤثر يف املستهلك وهي تشمل املؤثرات احلضارية      

 والثقافية واملؤثرات االجتماعية واملؤثرات املوقفية واملؤثرات التسويقية.
 العوامل الثقافية واحلضارية: -1

 قبل إبراز هذا العامل نتعرض للمفاهيم التالية:
                                                           

 .303ص، 8002، دار املريخ، لسعودية،1جتعريب سرور علي إبراهيم سرور،، سياسات التسويقأرمسرتنج، فليب كوتلر،جاري1
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هي "جمموعة القيم و االدراكات والرغبات والسلوكيات األساسية اليت يتعلمها العضو واجملتمع  تعريف الثقافة:
 من األسرة واملؤسسات األخرى".

: هي "جمموعة من الناس يشرتكون يف نظم وقيم مبنية على جتارب احلياة ومواقفها تعريف الثقافة الفرعية
 املشرتكة".

ا األثر الذي ترتكه كل من الثقافة واحلضارة على سلوك الفرد، حيث أن من خالل املفهومني السابقني يتضح لن
 لكل جمتمع ثقافة وحضارة خاصة به متثل هويته، فتعطي طابع استهالكي خاص هبذا اجملتمع أيخذ 

يف أحيان كثرية صفة اإللزام فال ميكن للفرد أن حييد عن هذه الثقافة اليت تظهر يف الدين والعادات والتقاليد، 
ثل منع شرب اخلمر يف اجملتمعات اإلسالمية، مما جيرب مندويب البيع على جتنب هذه اجملتمعات ملمارسة م

 نشاطاهتم. 
 العوامل االجتماعية:  -2

لقد اهتم رواد النظرية االجتماعية هبذا املفهوم حبيث أبرزوا مدى أتثر املستهلك ابجلماعات املرجعية وأفراد      
ألن أتثريهم يكون أكيد وواضح جدا، نظرا خلربهتم وتوفر املعلومات لديهم عن  األسرة، خاصة قادة الرأي

 املنتجات املختلفة، فهم يقومون بتوجيه السلوك الشرائي لألفراد.
ومبا أننا ذكران األفراد الذين يؤثرون على السلوك الشرائي للمستهلك فال بد من عرض مفهوم هذه      

 ، 1العناصر فيما يلي
: "تتكون من فردين أو أكثر حيدث بينهم نوع من أنواع التبادل أو التفاعل لتحقيق أهداف املرجعيةاجلماعات 

 فردية أو مشرتكة". 
 ومنيز بني نوعني من اجلماعات املرجعية وهذا حسب معيارين مها:

 2: وجند فيها:معيار العضوية داخل اجلماعة -أ
 مال مثال.: هي اليت تبىن وفق تنظيم كالعاجلماعات الرمسية - 

 : هي اليت ال تبىن على أساس تنظيم كفرق العمل.اجلماعات غري الرمسية -
 وجند فيه:        معيار أمهية أعضاء اجلماعة: -ب

 : اليت هلا التأثري األكرب واليت تؤخذ آراءها بعني االعتبار. اجلماعات األساسية -     

                                                           
 .813, ص  8003, دار الوفاء لدنيا , مصر ,  , مقدمة في التسويقمحمد حافظ الحجازي 1

 .310ص ,8002، لسعودية،دار املريخ، 1تعريب سرور علي إبراهيم سرور،ج، سياسات التسويقأرمسرتنج، فليب كوتلر،جاري2
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 يف القرار الشرائي.هي اليت هلا درجة أتثري أقل  اجلماعات الثانوية: -
 :األسرة 

هلا أتثري كبري جدا على الفرد املستهلك فهي تعمل على ترك انطباع معني لدى افرد األسرة الواحدة فيما خيص 
طريقة االستهالك وذلك بتوفري املعلومات املناسبة لألسرة حول املنتجات املختلفة حسب عاداهتا و قناعاهتا 

 .1اخلاصة يف حياهتا اليومية
 هم األشخاص أو شخص من اجملموعة املرجعية له أتثري على اآلخرين، بسبب مهاراته قادة الرأي" :

 اخلاصة، أو معرفته، أو شخصيته، أو مسات أخرى يتمتع هبا يف إقناع اآلخرين آبرائه".  
 2:العوامل الشخصية -3

خصية فكوتلر يرى أهنا قبل إبراز أثر عامل الشخصية على سلوك املستهلك نتطرق أوال إىل مفهوم الش 
 السمات النفسية الفردية اليت تقود إىل اتساق نسيب واستجابة مستمرة لبيئة الفرد اخلاصة به.

وتتمثل عوامل الشخصية يف السن، اجلنس، دورة احلياة... اليت من شأهنا التأثري على السلوك الشرائي      
للفرد فالعوامل الشخصية السابقة الذكر يظهر أتثريها من خالل خصائص املنتجات املقتناة، فالطلب 

 خيتلف من فئة عمرية ألخرى، ومن جنس آلخر.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .300صمرجع سابق، أرمسرتنج، كوتلر،جاريفليب  1

 .182, ص  1111, دار زهران للنشر , االأردن , مدخل متكامل  –سلوك المستهلك حمد الغدير, رشاد الساعد , 2
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 .اإلدراك إىلالسلوك  اإلسنادمناذج  : الثالث بحثامل
لقد اهتمت إدارة املنظمات بوجه عام وإدارة التسويق بوجه خاص بدراسة دوافع املستهلكني بغرض 
الوقوف على القوى الكامنة اليت حترك سلوكهم حنو الشراء أو االمتناع عن الشراء. واهلدف من هذه الدراسة 

 ستهلكني حنو الشراء.هو استخدام نتائجها يف إاثرة دوافع امل
ولقد ازداد االهتمام بدراسة سلوك املستهلك يف الفرتة األخرية بدرجة كبرية حيث برزت العديد من النماذج 

 .اولت دراسة وتفسري سلوك املستهلكالسلوكية واألساليب الكمية اليت ح
ملستهلك انطلقت يف بداية ومن جمال دراسة املستهلك ميكن القول أن أول النماذج اليت حاولت دراسة سلوك ا

 الستينات حيث قدمت العديد من النماذج اليت حاولت تفسري سلوك املستهلك ومن ابرز تلك النماذج هي:
 . (nicosia) منوذج نيكوسيا:األولاملطلب 

متثل عناصر  اإلجراءات إنو  ،املستهلك ميثل نظام يتم التعرف عليه من خالل املخرجات إنيرى نيكوسيا 
 نتيجة للمدخالت املتمثلة يف املنبهات. إجاابتتكوين سلوك و تظهر على شكل 

فان  ،الختاذ موقف معني وليس نتيجة الختاذ القرار كإجراءيعترب   إنسلوك املستهلك ميكن  إنكما يرى 
لية حتويل تتبع عممن خالل تكوين مواقفه وحتريك دوافعه و ذلك من خالل  اختاذ القرار متر إجراءات

 .1سلوك إىل اإلجراءات
 .2للفرد والسلوك الشرائي التفصيالتعلى  اإلعالنيةبتحليل اثر الرسالة  أساساويقوم هذا النموذج 
 جزاء هي:أ أربعةيتكون املخطط من 

 . موافقتهصادر املعلومات الرسائل اليت يتلقاها املستهلك من املؤسسة و اليت تؤثر على م -
 تقييمها .البحث عن البدائل و  -
 الختاذ قرار الشراء و اليت تتكون نتيجة للخربات السابقة . أالحقةو العمليات  األفعال -

 
 
 
 

                                                           
  943: ص، 2002، ردنألهج، المنادار ا، لتسويقا تساسياق، ألعالا سبشيرعباو لصميدعيا جاسم دمحمو1

2Marc Filser. Le comportement du consommateur, Dalloz, France, 1994, p:24.
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 Nicosiaمنوذج:(4)رقملالشك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La source : Bernard Dubois, comprendre le consommateur, 2eme éditions, Dalloz,France, 
1994, p:295. 

وفق هذا النموذج فانه يظهر إن املخرجات تكون متأثرة ابحلوافز اليت يتلقاها من املشروع و يكون التعرض هلذه 
 احملفزات و اإلجراءات على النحو التايل :

اجملال  إىلو اليت تتضمن خصائص املشروع و منتجاته  األولاجملال  إطاريقوم املشروع بتوجيه الرسائل يف  -
 على مواقف املستهلكني. التأثريهبدف الثاين 

و  موافقتهيركز هذا على ميول و  األخصاجملال الثاين: يتكون من اخلصائص الشخصية للمستهلك و على  -
 حبث و تقييم العالقات املتبادلة و طبيعة املعلومات املرسلة.

الشراء و من مث  إجراءاتيتم حتويل و توجيه الدوافع و اليت نستطيع من خالهلا فهم  أناجملال الثالث: بعد  -

 اتجاهات المستهلكين إلىمن مصدر الرسالة  األولالحقل 

 

 خصائص المؤسسة

 االتجاهات

 

كخصائص المستهل الرسالة تعرض  

 سلوك

 الشراء

 

    الحقل الثالث

  فعل الشراء

 الحقل الرابع

 التغذية العكسية

 التجربة
 الحقل الثاني

 البحث عملية 

جوتقييم النموذ  

 البحث

و التقييم   

 قرار الشراء

 الدوافع

 

 االستهالك و التخزين
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 التعرف على سلوك املستهلك. إىلاختاذ القرار وصوال 
( و اليت تقوم املنظمات املرتدةفعل املستهلكني بعد اختاذ قرار الشراء )املعلومات  ردوداجملال الرابع: ميثل  - 

 صياغة. إعادةابلتعرف عليها و تقييمها من خالهلا املتابعة و البحث هبدف 
 .أهدافهاو التسويقية وفقا هلذه املعلومات و ابلشكل الذي ميكن من حتقيق  اإلنتاجيةاسرتاتيجياهتا 

 ((Engelمنوذج إجنيلاملطلب الثاين:
مرة  ألوليعترب هذا النموذج على عكس النموذج السابق اول منوذج عام لدراسة سلوك املستهلك , فقد نشر 

 1. 1978سنة  األخري, يظهر يف شكله 1974مت تعديله سنة , 1968يف سنة
  2التالية: اإلجراءات إىلوفق هذا النموذج فان سلوك املستهلك يستند 

 املستهلك للمنبهات. إدراك إىلاملعرفة و حتديد االحتياج يستند  أناملعرفة:  -
 التعرف على : وذلك من اجل حتقيق التوازن املطلوب من خالل إشباع االحتياجات. - 

نتيجة الشراء : إن تقييم قرار الشراء سوف يقود إىل سلوك قادم الن السلوك السابق يؤثر على السلوك  -
حقق قرار الشراء الرضا و اإلشباع فانه سوف يكون ابلتكرار,إما إذا مل حيقق ذلك املستقبلي للمستهلك فإذا 

 فانه سوف يقوم ابلبحث عن املعلومات حول املشكلة و من مث اختاذ قرار جيد .
 .ANGELو الشكل املوايل يوضح منوذج الشراء ألجنل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .811ص ،8003،لجزائرا،الجامعية المطبوعات ديوان،(2)ج،المستهلك سلوك،عنابي عيسى1

 
 .331ص  ،الصميدعي وبشير عباس العالق، مرجع سابق ذكره جاسم دمحمو2
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 .1منوذج الشراء ألجنل(:00) الشكل رقم
 

  

                                                           
1La source : Marc Filser, Op-cit, p : 28. 

 االنتباه

 التعرض

 الفهم

 التقبل

 االحتفاظ

 البحث الخارجي

 البحث 

 الداخلى

 المثيرات الذاكرة

راءالتقييم بعد الش  

 الشراء

 تقييم 

 المعلومات

 والبدائل

 

 البحث عن المعلومات

ةالتعرف على الرسال  

 الثروات 

 الدوافع 

 المعلومات 

 .المكتسبة 

 نمط الحياة 

 الخصائص االجتماعية 

 مميزات الشخصية

 الثقافة

 الطبقة االجتماعية

 تاثيرالشخصية

 عوامل المحيط
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 إدراككبرية للمدخالت و اليت يتم استقطاهبا عن طريق احلواس ة اليت تؤثر على   أمهيةهناك  إنمن الشكل جند 
 إمااملستهلك وهي  إمامهناك ثالث خيارات  إنالفرد ملا حييط به و على مدى تعرفه على املشكلة , كما 

حول املشكلة من وضع احللول و من مث  إضافيةاالستمرار ابلبحث عن املعلومات  أوالتوقف ,  أوالقبول , 
القيام ابختاذ قرار الشراء , وبعد اختاذ قرار و  أوالقبول , التوقف ,  إماتقييم هذه احللول و بعدها يتوجب عليه 

البحث عن  إىلالعودة من جديد  أواالستمرار ابختاذ نفس القرار ,  إمااستخدامه للمنتج فانه سوف يقرر 
 املعلومة و التحليل و التقييم هبدف اختاذ قرار شراء جديد.

 .منوذج هوارد وشيت املطلب الثالث:
يف دراسة تغري سلوك املستهلك و كيفية اختاذه لقرار شراء  األساسيث اعترب من املتغريات املختلفة , ح

 1التجارب السابقة للمستهلك و على البيئة احمليطة به. إىلاملنتجات , كما يستند 
 األخريةاختاذ القرار الشرائي حيث تتكون هذه  إجراءاتحتديد العوامل اليت تؤثر على  إىليهدف هذا النموذج 

 :   من ثالث عناصر هي 
 جمموعة الدوافع. -
 .االحتماالت املتعددة للشراء -
 .االختيار املتعددةوسائل اختاذ القرار اليت تنفق مع الدوافع و االحتماالت  -

 : حتديد البدائل املطروحة لعالمة ما وفق هذا هي النموذج يكون وفق ثالث حاالت أن كما
 . املستهلك قد ال تكون من نفس نوع املنتج أمامالبدائل املطروحة  إن - 

العالمات اليت متثل البدائل تتكون بشكل عام من العالمات اليت يتذكرها و يعرفها املستهلك و اليت  إن-
 .تشكل عدد قليل ابملقارنة بعدد العالمات املوجودة يف السوق

يقوم ابالختيار  إناليت من املمكن  رستهلكون متثل احتماالت االختياعدد العالمات اليت يتذكرها امل إن-
 .عدة عالمات من بينها و ذلك حسب حاجاته أوعالمة 

 :2هي  أساسيةعناصر  أربعةالنموذج من ويتكون هذا 
 ن البيئة االجتماعية و التسويقية.متثل املنبهات اليت يستلمها الفرد م: املدخالت -1
 تنقسم إىل نوعني مها::املتغريات -2
املتغريات اليت ترتبط ابلتعلم و هي الدوافع , العالمات اليت متثل اجملموعة األوىل و اليت تستحضر يف ذهن •  

                                                           
 .831ص ،، 8008 ن،عما،لثقافة،دارالتسويقا دئمبا، ذنلمؤا حصال محمد1
 .33-83ص،، ذكره سبق مرجع،يوسف نعثما ينةورد لصميدعيا جاسم دمحمو2



 الفصل األول: عموميات خاصة بدراسة سلوك المستهلك.
 

21 
 

 .املستهلك
  املنع و مستوى الرضا بعد شراء العالمة. أوعوامل الكبح 
 :   يقوم املختصون برتتيب املخرجات على النحو التايل: املخرجات-3
 إدراك و متييز املعلومات و أن املخرجات تعتمد على درجة تقبل و استقبال مستواه مرتبط مبدى :االنتباه

 . هذه األخرية من قبل املستهلك
 يرتبط مبجموع املعلومات اليت ميتلكها عن العالمة املعروضة و الذي ميثل اإلدراك , الذي من : الفهم

 .مستهلك ألخر
 احلكم الذي يعطى من قبل املستهلك حول العالمة و على مدى قدرهتا على  أي:املوقف جتاه العالمة

 و دوافعه. إرضاءو  إشباع
  عن الشراء أيضا إمناالقصد من الشراء يتضمن ليس فقط هتيئة املستهلك جتاه العالمة و  إن:القصد 
 الكوابح اليت أدت إىل عدم اختاذ قرار الشراء. و حتديد 
  :عوامل الكبح اليت من ملشرتي أخذا بعني االعتبار مجيع التعبري الظاهري لتهيئة اويتمثل سلوك الشراء

 املمكن أن تقود عدم اختاذ قرار الشراء.
و رضا املستهلك و تفهم جلودة املنتج فانه سوف يكون هلا  إشباعكانت متثل   إذااملعلومات الرتدة:-4

 اتثري كبري على تكوين اجتاهات و مواقف املنتج املستهلك .
 : والشكل املوايل يوضح مكوانت النموذج
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 سلوك الشراء حسب منوذج هوارد وشيت.:(02)الشكل رقم
 

 
 

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

La source : Marc Filser،Op-cit، p : 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهمية 

 الشراء

 المتغيرات

ةالشخصي  

ضغوط 

 الوقت

مالتنظي  الحالة 

 المالية

 البحث عن

 المعلومات

 عوامل المنبع او

 الكبح

 الميول

وسائط اتخاذ  الدوافع

 القرار
العالمات التي 

 يتذكرها

حساسية 

 المعلومات

االنحراف والميل 

 االدراكي

 االشباع

 سلوك

 الشراء

هاالنتبا  

 القصد

 المواقف

 الفهم

 ج ب ا العالمات

 السمات

 الجودة
 السعر
 التوفر
 الخدمة

 الرموز

 الجودة 

 السعر

 التوفر

 الخدمة

 
 البيئة االجتماعية
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 مواقف املستهلك يف عملية الشراء.املبحث الرابع: 
ابلغربية , واترة أخرى تبدوا عادية. وهذا بتصرفات توصف  أحياانسلوك الفرد متغري ابستمرار ,فهو يقوم  إن

التغري حري املتهمون بدراسات السلوك اإلنساين و اأثر اهتمام الباحثني ملعرفة األسباب و الدوافع املسؤولة عن 
قصد رصد طبيعة هذا الطلب من ،حيث تواجه املؤسسة قدرا من ميزانيتها يف دراسة سلوك املستهلك  ،ذلك

وذلك بوضع منتجات خدمية متاحة ويف حدود إمكانياهتم وقدراهتم ،خالل معرفة نوع حاجاته ورغباته 
ليت ال تكون بشكل مع تفعيل الدوافع الالزمة اليت تؤدي ابملستهلك القيام بعملية الشراء و ا،الشرائية 
وإمنا ضمن خطوات متتابعة قصد تقليص أو عدم تورط املستهلك يف خماطر القرار الشرائي خاصة وان ،عشوائي

 املنتج هو عبارة عن خدمة.
 احلاجات و أنواعها.  مفهوماملطلب األول: 

 1تعريف احلاجات -1
والدهتم، و إن كان البعض منها مل احلاجات جبميع أنواعها و أشكاهلا موجودة لدى كافة بين البشر منذ 

يكن واضحا بشكل جلي للكثريين و على مر العصور و األزمنة، األمر الذي دفع البعض من هؤالء إىل 
االعتقاد أبن احلاجات اإلنسانية ليست واحدة جلميع األفراد، بل هي خمتلفة و متباينة، لكننا نقول أن هذا 

ثال هي ليست من احلاجات العصر احلديث، كما أن يعتقد البعض االعتقاد غري صحيح فاحلاجة إىل احلب م
بل هي حاجة من احلاجات اإلنسان منذ القدمي الزمان، فهي موجودة لدى الفرد منذ والدته لكن الشيء 
املختلف بينما هو احلال عليه اآلن وبينما كان عليه يف املاضي القريب أو البعيد و بينما سيكون عليه األمر يف 

 قبل هو يف أمهية هذه احلاجة من انحية و أسلوب إشباعها و تلبية متطلباهتا من انحية أخرى.املست
إذن من هذا نتأكد من حقيقة هامة أال و هي أن احلاجات تولد مع والدة اإلنسان و هذه هي صفة التشابه 

 أمور كثرية مثل: و التماثل الرئيسية اليت جتمع بني مجيع األفراد و أبناء بين أدم، و بغض النظر عن
 الفرتة الزمنية اليت يعيش خالهلا الفرد. -

 املنطقة اجلغرافية اليت يعيش فيها الفرد
 مقدار الدخل الذي يكتسبه الفرد. -
 عز و جل بذات احلاجات فال اختالف و ال تباين بني شخص و أخر هبذا الشأن، خلقهم هللا أن

و األمان، لكن كيفية إشباع هذه احلاجات و  االحرتامفاجلميع جيوعون و يعطشون و يبحثون عن احلب و 
                                                           

 .33, ص 8001محمد صالح المؤذن, مكتوبة دار الثقافة للنشر ,عمان ,1
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تلبية متطلباهتا هو األمر الذي خيتلف بني شخص و أخر، و رمبا لدى الشخص نفسه ابختالف األوقات و 
العصور، فاحلاجة إىل اجلوع موجودة لدى اإلنسان منذ األزل و مل يطرأ عليها أي تغيري أو تعديل منذ ذلك 

ذا و الذي سوف لن حيصل كذلك يف املستقبل، لكن الشيء الذي اختلف اآلن عما  الوقت و حىت يومنا ه
 كان عليه األمر سابقا هو يف كيفية إشباع هذه احلاجة و األسلوب املتبع يف ذلك و الذي ميكن أن يكون:

 برغيف اخلبز كله أو من خالل وجبة طعام دمسة يف أحد املطاعم الفاخرة.
 احلاجات  أنواع -2

وطريقة تلبية متطلباته هي اليت فيما بني  إشباعها أسلوبمما تقدم يظهر ابن احلاجة هي واحدة لكن 
 : قسمني إىللذلك ميكن تقسيم احلاجات ، األشخاص

 .مكتسبة حاجات–حاجت فطرية.    -
، اللباس، اهلواء، املاء، هي تلك احلاجات النفسية اليت حتتوي على احلاجة للطعم :احلاجات الفطرية -ا

وجتدر ، هذه احلاجات إشباعمن  أدىنبدون حد  اإلنسانيةعموما  ال تستقيم احلياة ، اجلنس، املأوى
 .األساسيةمن هذه احلاجات  األدىنيف الدول ال يشعون احلد  األفراد أغلبية إن إىلهنا  اإلشارة

، هي اليت تتعلمها خالل رحلة احلياة وقد تشمل احلاجة لالحرتام و التقدير :احلاجات املكتسبة-ب
كما إن احلاجة املكتسبة غالبا ما تكون نفسية حيث تنبع عن حالة ،  حب السيطرة والتعلم، واهليبة

 الشخص النفسية و عالقته ابآلخرين .
 املضامني التسويقية هلرم احلاجات

ملستهلك تطوير قوائم شاملة ومطورة للحاجات والدوافع حاول بعض املفكرين لدراسة سلوك ا
لكل نوع من احلاجات لتغطية  متفاوتمهيات أ إعطاء إىلبرجال التسويق  أدىالذي  األمر، اإلنسانية

 املزيج التسويقي وخاصة الرتويج و التطوير وجتزئة السوق  اسرتاجتيات
 :هرم احلاجات

ماسلو حبيث تتضمن هذه النظرية وجود مخس  ابر هامإن أول من تطرق إىل نظرية تسلسل احلاجات 
حيث تقرتح هذه النظرية مقرتح  األعلى إىل سفلاألمن  أمهيتهامستوايت من احلاجات تتسلسل حسب 

الدنيا قبل إشباع احلاجات املوجودة يف  مستوايتاحلاجات من  إشباع أواليسعون  األفراد أنمفاده 
 يف هرم احلاجات . أواملستوايت العليا 
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 احلاجات الفسيولوجية . :أوال
تها حاجات مثلأاليت متكنه من البقاء ومن  األساسية اإلنسانمستوى اهلرم ابعتبارها حاجات  أدىنأتيت يف 
وذلك ابرتباطها  لإلنسانضرورية  أبهناوتعترب هذه احلاجة ، الشرب واجلنس و املأوى األكل إىل اإلنسان

حىت و لو كان  اإلشباعال تستقر بدون  ذلك  اإلنسانيةطاملا احلياة ، الشديد ببقائه على قيد احلياة
 .  1مبستوايته الدنيا

 .األمن إىلاحلاجة  :اثنيا
واالطمئنان  األمنوحتقيق حاجة  إشباع إىلمن احلاجات تصبح احلاجة  األولاملستوى  إشباعيتم  إنبعد 

 القوة الدافعة وراء سلوك الفرد .
 احلاجات االجتماعية.:اثلثا

التقبل من طرف اجملتمع و االنتماء  إىلوهي املستوى الثالث من هرم احلاجات ملاسلو وتشمل احلاجات 
حث عن فيبدأ ابلب األمن إىليقول ماسلو انه عندما يتم إشباع اإلنسان حاجات فسيولوجية وحاجاته 

 .االنتماء واحلب إىلحاجاته 
 .تقدمي االحرتام:ربعا

فمثال تشري ، واالجتماعية يصبح هذا املستوي من احلاجات األساسية اإلنسانيةاحلاجات  إشباععندما يتم 
النجاح الذي حققه حيث حيتاج  أو احرتام الفرد لذاته من خالل النظر لالجنازات أن إىلبعض الدراسات 

الذات فتتمثل يف  إثبات إىلاحلاجة  أما، به اآلخرينتكوين صورة اجيابية عن نفسه واعرتاف  إىل اإلنسان
 ي.دما أوحتقيق مكانة اجتماعية بسبب اجناز علمي 

 .أتكيد الذات:خامسا
رضا الذايت و القناعة ابالجنازات و , هي حبث الفرد عن الماسلواملرحلة اخلامسة من احلاجات يف مدرج 

 2ابدأ. املكاسب اليت حققها , وهذه درجة بعيدة املنال حيث أن اإلنسان ال يشبع  
 .ابرهام ماسلووفيما يلي الشكل التايل يوضح احلاجات اخلمسة اليت جاءها 

                                                           
1  Jacques  (denis)  ‘’merkator pratique etthèorie du marketing’’5 émé  édition 1997 dalloz p153 

 .31: ,ص 1111امين ضر عامي , بيئة سلوك التسويق , دار النهضة العربية ,القاهرة , 2

  



 الفصل األول: عموميات خاصة بدراسة سلوك المستهلك.
 

26 
 

 هرم تدرج احلاجات ملاسلو.07  :الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 2001، االسكندرية، الدار اجلامعية اجلديدة ، السلوك يف املؤسسات، راوية حسن: املصدر
 116ص:

 
 أمهية نظرية ماسلو تسويقيا:

 إىلعدم التوازن لدى الفرد و هذا ما يؤدي  أواحلاجات غري املشبعة ختلق حالة من التوتر  أنكما ذكران 
 معينة . أهداف إلجياددوافع داخل الفرد و هذه الدوافع ينتج عنها حبث الفرد عن سلوك  إاثرة

جندها تساعد رجل التسويق على اكتشاف  فإننا اإلنسانيةيف نظرية ماسلو للحاجات  أتملنا إذا و
اخلدمات اليت تشبع تلك  أويقدم السلع  أناحلاجات اليت يريدها املستهلك , و ابكتشافه هلا يستطيع 

 اإلعالنيةنظرية ماسلو تستخدم يف تقسيم السوق و كذلك تساعد يف توجيه الرسائل  أناحلاجات , كما 
 1بطريقة فعالة.

 
 
 

                                                           
 .106ص، 2006، عمان، للنشروالتوزيع الحامد دار، 1ط ، اإلعالنلالمستهلك:مدخ سلوك، المنصور نضركاسر 1

  
  
  

 
  

 

 تنظیمیة مثلةأ  عامة مثلةأ
           

 زإلنجاا

 تحاجا
 دلفرا بها ىيتحد ظیفةو اتلذا تأكید

 

 الجتماعيا لمركزا

 تحاجا

 لتقديروا امالحترا

 
 

 لوظیفيا رلمساا
 

        
 

 قةالصدوا ءالنتمادة، القیاوا افإلشرا

    
 

  

 ءالنتماالىإ لحاجةا

 لعملا تجماعا ءصدقاأ  
 

  

      
 

           
 

   

 ألمنا لىإ لحاجةا

 تلمعاشا اخطط   
 

         لوظیفةا في ارالستمرا
 

            

 ألساسياألجروا لمرتبا

 

    لفیزيولوجیةا تلحاجاا     لعملا في ارالستقرا
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 تعريف وقياس دوافع الشراء.: املطلب الثاين
للمستهلك،حيث أنه ال يوجد سلوك شرائي من  إن دوافع الشراء هي من املبادئ األساسية للسلوك الشرائي

 دون دوافع، لذى وجدت الدوافع اهتماما ابلغا من طرف الباحثني مكن من استخالص تعريف للدوافع.
يف إشباع حاجاته األساسية سواء كانت مادية أو  حيث تعرف على أهنا: "رغبة املستهلك:تعريف الدوافع

نفسية"، وهنا جند أن املستهلك يقرر شراء سلعة معينة دون النظر إىل نوعها أو عالمتها،وهناك أمثلة عدة تبني 
ذلك مثل حاجة املستهلك للعالج أبفضل الطرق، حيث يسعى املعلنون هنا إىل إاثرة الطلب األول على 

 ل اإلعالن على نوع اخلدمة املقدمة.اخلدمة الصحية من خال
هلذا جند أن االهتمام اجلديد لدى رجال التسويق هو كيفية استثارة وتوجيه هذه الدوافع إىل وجهة معينة  

 .1مناسبة للمؤسسة ويف نفس الوقت حتقق أهداف املستهلك
 أنواع دوافع الشراء

 هناك عدة أنواع لدوافع الشراء نذكر منها:     
 الفيزيولوجية والدوافع النفسية واالجتماعية:الدوافع  -1

ويقصد هبا كل الدوافع اليت تتعلق جبسم اإلنسان اخلاصة بوظائفه األساسية واليت هتدف أساسا إىل      
حب  -ابلرضاالشرب، والدوافع اليت تشبع حاجاته النفسية كالشعور  -احملافظة على حياته، مثل األكل

 اجته لكسب وتعزيز مكانته يف اجملتمع.التملك، والدوافع املتعلقة حب
 الدوافع األولية واالنتقائية ودوافع التعامل: -2

 2وهي تلك الدوافع اليت تدعوا املستهلك لشراء سلعة أو خدمة معينة بغض النظر إىل صنفها أو عالمتها     
 وميكن أيضا تقسيم الدوافع إىل:      

 أوال:حسب طبيعتها:
 وتقسم إىل:    

تغيريها، مثل: اجلوع،  هي الدوافع اليت تولد مع الفرد حيث من الصعوبة التحكم فيها أو فطرية:دوافع  -أ
 ..إخل.. العطش

                                                           
 . 11-13,ص ص  8002شهادة ماجستير في العلوم االقتصادية ,تخصص تسويق, غير منشورة, جامعة البليدة, الجزائر, 1

 .11ص -10، ص8003دار الشروق، عمان ، ،التسويق مدخل استراتيجي، أحمد شاكر العسكري2
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وهي مناذج السلوك املكتسب، وإذا وصلت إىل درجة كبرية من التكرار أصبحت  دوافع مكتسبة: -ب
 عادة، والعادة تلعب دورا أساسيا كدافع من دوافع السلوك.

 :راحل تصرف املستهلكاثنيا: دوافع حسب م
 وتقسم إىل:

: هي اليت تعطي خطوة من تصرفات املستهلك حيث حيدد أنواع السلع واخلدمات دوافع شراء أولية -أ
 اليت يعطيها األولوية يف إشباع حاجاته يف حدود قدرته الشرائية.

 دوافع شراء انتقائية: -ب
هي اليت تدفع املستهلك إىل تفضيل ماركة أو عالمة من السلع واخلدمات اليت من شأهنا أن حتقق له      

 حاجاته ورغباته خاصة يف حالة املنافسة.
 دوافع شراء التعامل:  -ت

 حيث يقوم املستهلك هنا على تفضيل سلع وخدمات املتجر الذي يتعامل معه دون التاجر األخرى.    
 الشراء حسب سلوك املستهلكاثلثا: دوافع 

تكون إذا بين قرار الشراء على أساس من التحليل و الدراسة جلميع العوامل املرتبطة  دوافع شراء عقالنية: -أ
بشراء السلعة أو اخلدمة، أي أن قرار الشراء جاء بعد التفكري املنطقي للمستهلك وذلك مبقارنة البدائل 

 رار الشراء.املختلفة، ودراسة العوامل املؤثرة يف ق
وهي الدوافع اليت ينجر عنها اختاذ القرار الشرائي استنادا إىل العاطفة بدون التفكري  دوافع الشراء العاطفية:

 .1والتحليل املنطقي،مثل احملاكاة أو التقليد
 : قياس الدوافع

لقياس الدوافع , و منها النوعية , كما ميكن استخدام  األساليبيستخدم الباحثون العديد من التقنيات و 
 دقة و موضوعية . أكثرالقياس حىت ميكن احلصول على نتائج  أساليبمن تقنية و كال النوعني من  أكثر
عدم الشراء تعترب عملية صعبة جدا,  أواملشرتي يقدم على الشراء  جتعلاحلقيقية اليت  األسبابمعرفة  أنكما 
تدخل عوامل كثرية تؤثر على سلوك الفرد. وجند حبوث الدافعية تعمل على كشف الدوافع  إىلذلك  ويرجع

 على السؤال التايل : اإلجابةو موافقتهم الشرائية , و ذلك من خالل حماولة  األفرادالكامنة يف نفوس 
ة بني املستهلك هذا النوع من البحوث تدرس العالقة املوجود أنملاذا يسلك املستهلك سلوكا معينا؟ , حيث 

                                                           
 .108ص -18ص، 8003دار الشروق، عمان ، ،التسويق مدخل استراتيجي،أحمد شاكر العسكري1
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و السلعة او الدوافع اليت حتث املستهلك على اختاذ قرارات الشراء و من بني تلك التقنيات املوجودة يف دراسة 
 الدوافع جند ما يلي :

 املقابالت الشخصية املعمقة:1
العينة , و ذلك ملناقشة  أفرادمقابالت شخصية مطولة مع خمتلف  إبجراءترتكز هذه الطريقة على منشط يقوم 

اخلاص و حبرية كاملة , مث حياول ذلك املنشط  أبسلوبهالستقصى منه يف موضوع تسويقي معني مع تركه يعرب 
املستقصى منه من هذا النوع من املوضوع و مجع البياانت اليت يبحث عنها بصفة عامة ,  رأياستخالص 

 .1دقيقة و الساعة و النصف   30مدة هذه املقابلة بنيويرتاوح 

 :املقابالت اجلماعية املركزة2-
, أي  أفرادعشرة  إىلتقوم هذه الطريقة على املقابلة اجلماعية املركزة , وتتكون اجلماعة الواحدة من مثانية 

ن حيث يشرتط فيهم درجة عالية م األفرادتتمثل هنا أي تتمثل هنا املقابلة يف تنظيم اجتماع مع عدد معني من 
اجلماعة من تفعيل  أفراداملرتبطة هبدف البحث حىت يتمكن مجيع  مبجموعة من اخلصائصالتجانس ة يتمتعون 

وتتوقف هذه بطبيعة .2منشط ابلوسيط إشرافالنقاش و املشاركة لكل واحد منهم , كل هذا يكون حتت 
 . للمشاركة كنير املشا األشخاصاملوضوع قيد الدراسة و مدى استعداد  أمهيةاحلال على 

 : سقاطيةاألساليب اإل–3
بصورة مباشرة  األسئلةعن  اإلجابةاالسقاطية يف دراسة الدوافع عندما تصبح عملية  األساليبتستخدم 

منها الثقة , احلياء , ا وان الشخص املستقصى منه  أسبابمن طرف املستهلكني غري جمدية , و ذلك لعدة 
 إجاابتعلى  التأثري أوجيهل حقيقة اجتاهاته و دوافعه حنو الشيء , وتتم التقنية دون تدخل الباحث 

عليه ببعض  التأثريشعوره ودوافعه و ذلك بعد  إبسقاطيدري  أناملستهلكني , حيث املستهلك يقوم دون 
مبحاولة املستهلك لتفسري تلك املؤثرات تتم عملية استقراء و دراسة دوافعه و  املؤشرات الغري الواضحة ,

 .3اجتاهاته ويستخدم الباحثون يف دراسة الدوافع عن طريق األساليب االسقاطية العديد من التقنيات 
 
 

                                                           
1CHIROUZE Yves, le Marketing : de l’étude de marche au lancement d’un nouveau produit, 

Alger1987, P 29. 

 .110ص، سابق مرجع، نصرالمنصوركاسر 2

3CHIROUZE Yves,, Alger : OPU 1987, pp 32-35 
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 : مراحل عملية الشراءلثاملطلب الثا
قرار  -تقومي البدائل -البحث عن املعلومات -عملية الشراء تتكون من مخسة مراحل هي: إدراك احلاجة 

سلوك ما بعد الشراء،حيث أن عملية الشراء تبدأ قبل الشراء الفعلي وتستمر طويال بعده وهلذا يكون  -الشراء
 النهائي للمستهلك)قرار الشراء(.تركيز املسوقني أكري على عملية الشراء كلها بدل الرتكيز على القرار 

 :Need recognitionإدراك احلاجة -1
وهي املرحلة األوىل من عملية قرار الشراء، واليت يدرك فيها املستهلك مشكلة أو حاجة معينة، فاملستهلك      

عند شعوره ابحلاجة فإنه سوف يبحث عن السلعة أو اخلدمة اليت تشبع هذه احلاجة، مبعىن أن كل قرار شراء 
اخلدمات ليست أهداف حبد ذاهتا، بل هي البد أن يبدأ بوجود حاجة معينة لدى الفرد، وطاملا أن السلع و 

وسائل لتحقيق غاايت الفرد من إشباع حلاجاته املتنوعة، ومن هنا كان البد على املسوقني معرفة هذه 
 احلاجات، اليت تعترب أول مراحل عملية الشراء.

      Information searchجتميع البياانت)البحث عن البياانت( -2
ه حاجة معينة فإنه يبدأ ابلبحث عن وسائل إشباعها، وذلك من خالل قيامه عندما يتأكد املستهلك أن لدي

 بتجميع معلومات عن السلع واخلدمات املوجودة يف األسواق واليت ميكن هلا أن تسد حاجته.
وميكن مجع املعلومات من مصادر خمتلفة وعديدة منها: اإلعالانت، األصدقاء، مستخدمي اخلدمة، البحث 

 الشخصي...
بق ميكن استخالص مفهوم مرحلة جتميع البياانت على أهنا: مرحلة من مراحل عملية قرار الشراء، واليت مما س

يبحث فيها املستهلك عن املزيد من املعلومات عن السلع واخلدمات اليت ميكنها أن تليب له حاجاته املتنوعة،  
 .1كما ميكن أن يزيد وينشط يف البحث عن املعلومات يف هذه املرحلة

 : Alternative Evaluationقييم البدائلت -3
يف هذه املرحلة يقوم املستهلك ابستخدام املعلومات اليت مجعها يف املرحلة السابقة وذلك بتقييم السلع 

 واخلدمات املتاحة يف جمموعات االختيار.

                                                           
1Philip kotler et allK merketing mangement K،person ، éducation ،12eme edition، 
paris ،،،8001 p224-p226 
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هذه أي أن املستهلك بعد أن يقوم بتجميع البياانت عن اخلدمة، بدائلها، أسعارها...يبدأ تقييم 
املعلومات، ووضع املعايري اليت من على أساسها سوف يتخذ قرار الشراء، لذلك على املستهلك أن يقوم 

 ب:
 ترتيب املعلومات اليت مت مجعها. -
 وضع معايري لالختيار. -
 حتديد البدائل املختلفة. -

 :Purchase decisionقرار الشراء  -4
أو خدمة حمددة، ويتم بعد تقييم املعلومات اليت هو القرار النهائي للمستهلك ابحلصول على سلعة 

 مجعت، واختيار البديل املناسب من بني البدائل املتاحة وفق املعايري املوضوعة مسبقا.
 : Post purchasebehaviorالسلوك ما بعد الشراء  -6

لى رضاه أو عدم هي املرحلة من عملية قرار الشراء اليت يتخذ فيها املستهلك إجراء بعد الشراء بناءا ع     
 رضائه.

 أي هل كان قرار الشراء صحيحا أو ال؟
وقد تنسحب عملية ما بعد الشراء على القرارات الالحقة، فإذا حققت السلعة اهلدف املقصود من      

شرائها فقد تتكرر عملية الشراء، وإذا كان العكس فإن املستهلك يعيد النظر يف قرار الشراء الالحق ابختياره 
 .1سلعة أخرى أو عالمة جتارية اثنية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Philip kotler et all K merketing mangement K،person ، éducation ،12eme edition، paris8001،،،p224-p226 
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 ملراحل قرار الشراء.املوضح  00رقم : الشكل 
 

 
 :املصدر

Philip kotler et allK merketing mangementK،person ، éducation ،12eme edition، 
paris ،،،2225 p26  .  
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 : خامتة الفصل
السوق و ذلك كون املستهلك  خالل ما سبق نستنتج أن املستهلك هو الركيزة األساسية اليت يقوم عليها من

تطرقنا إليها يف هذه الدراسة معرفة سلوك املستهلك ,  أحد أطراف عملية البيع و الشراء و من النقاط اليت
 .أمهيته ...إخل , أنواعه دوافعه

 عجزت عن  أهنا إال على الرغم من سعة وتعدد النظرايت واملناهج اليت تفسر سلوك املستهلك الشرائيو 
 اجات رجال التسويق والباحثنيالكامل حل اإلشباعتقدمي تفسري شامل ودقيق هلذا السلوك مبا حيقق 

 تقدم الدعم الكبري لتحقيق هذا الغرض. أنالدراسات امليدانية يف هذا اجلانب ميكن  وان
ج املختلفة لبناء النماذ  أوالتجارب السابقة للباحثني ميكن اعتماد منهج التكامل مابني النظرايت  إىل استنادا
 إىلسعت  امشل لسلوك املستهلك الشرائي وهو ما أو أفضلمنوذج قد تكون قادرة على تقدمي تفسري  أونظرية 

 .حتقيقه هذه الدراسة
متكنها من دراسة سلوك املستهلك و اإلملام بكل  و هذه النقاط تؤدي بنا إىل جناح أي مؤسسة و تطورها يعود

 املستهلك ال تنحصر ابلفائدة على املؤسسة فقط و إمنا تعود ابلفائدة على سلوكما خيصه و كما أن دراسة 
 .املستهلك حبد ذاته
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 متهيد:
 :رئيسية وهيجمموعات  أربعاليت يقوم فيها رجل التسويق ابختاذ قراراته تقع يف  األنشطة إن

 " pحبرف "  تبدأكل جمموعة منهم   إنحيث  املنتج،السعر،التوزيع،الرتويج،
 ،يعرف ابملزيج التسويقي  ما أو"  4p،sعليها تسمية " أطلقلذا 

و تعترب  إليهااليت مت التطرق  األخرىويؤثر العوامل التسويقية على سلوك املستهلك نفسها نفس العوامل 
 أساسايستطيع املستهلك التحكم فيها , وهي نتاج البيئة احمليطة به , و تتمثل  من العوامل اخلارجية اليت ال

اجيايب  أتثريهذه العوامل يف عناصر املزيج التسويقي و اليت يتم ختطيطها من قبل رجال التسويق هبدف حتقيق 
 من املستهلك جتاه املنتجات .
من خالل ى القرارات الشرائية للمستهلك ,عناصر املزيج التسويقي عل أتثري إىلسنتطرق يف هذا املبحث 

 , التوزيع. كل من املنتج ,السعر, الرتويج  أتثري
ويف هذا الفصل سنتطرق إىل حتديد اثر املزيج التسويقي يف قرارات الشراء للمستهلك يف مباحث 

 .اثر املنتوج يف اختاذ قرار الشراء:التالية:املبحث األول 
 .: اثر السعر يف اختاذ قرار الشراءاملبحث الثاين 
 .اثر الرتويج يف اختاذ قرار الشراء : املبحث الثالث
 اثر التوزيع على سلوك املستهلك. : املبحث الرابع
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 يف اختاذ قرار الشراء. املنتوجاثر : املبحث األول
يف العملية التسويقية و لكي تكون هده العملية أكثر   تتبوأ السلعة و اخلدمة يف أي منظمة مكانة جوهرية 

و يواجه املسؤولون   فاعلية فالبد من وجود منتج جيد ميكن االعتماد عليه و الثقة فيه من قبل املستهلك
لتسويق العديد من القرارات و التحدايت مع رجال ا  )اإلدارة العليا ، البحوث و تطوير اإلنتاج(الرئيسيون 

 املتنوعة يف جمال صياغة وتصميم سياسة املنتجات و هدف اجلميع هو حتقيق التوافق بني املنتجات 
منظمة يف املنافسة يتوقف على مدى فاعليتها قي حتقيق هذا  و احتياجات املستهلك حيث أن جناح أي

فاملنتج الناجح قد يكون قادرا على خلق درجة أعلى من احلماس بني رجال البيع و هو أمر حيوي ،اهلدف
   كما انه يوفر للمنظمة مرونة اكرب و استقالال يف التسعري و الرتويج والتوزيع. ،للمنظمة 

 .: مفهوم املنتجاملطلب األول
املزيج التسويقي األخرى تعتمد بشكل  يعترب املنتج من أهم عناصر املزيج التسويقي خاصة وأن عناصر

 1أساسي على وجود سلعة معينة لتتجه جممل النشاطات لتسويقها وميكن تعريفها: 
 وغري ملموسة ميكن عرضها يف السوق جلذب   على أهنا شيء حيمل خصائص وصفات ملموسة

 1ميةورغبات إنسانية وقد تكون مادية أو خد  االنتباه وميكن هلذا الشيء تلبية حاجات
  وتعرف السلعة أبهنا ذلك املزيج من املكوانت املادية والغري املادية واليت يشرتيها املستهلك مجيعا

 .2ويف آن واحد وذلك هلدف إشباع حاجة من حاجاته املتعددة وتلبية متطلباته
 ( ويرى كوتلرkotler املنتج على انه أي شيء ميكن تقدميه للسوق بغرض االستهالك أو )

حلاجة معينة أو رغبة معينة وهو بدلك يشمل على األشياء   آو احليازة أو اإلشباع االستخدام
هي    مفرد املنتج  واألفكار وان،واألشخاص واألماكن واملنظمات   املادية واخلدمات غري املادية

 3واللون والطعم وغريها ،السعر واملظهر املادي ،مثل احلجم   وحدة مميزة مبجموعة من اخلصائص
شرتي وفقا هلذه التعاريف ال يشرتي املنتج صخصائص مادية فحس  وإاما يشرتي االنطباع عنه أياا فامل

الذي يتجسد يف الصورة اليت يتخيلها عن هذا املنتج من جراء مشاهدته له ومساعه عنه كاالسم التجاري 
 ..اخل (..املميز )الشهرة أو خدمات ما بعد البيع

                                                           
 941,ص 9111محمد صالح المؤدن,مبادئ التسويق,مكتبة دار الثقافة للنشر,عمان, 1
 .91,ص 0222احمد شاكر العسكري,دراسات تسويقية متخصصة, دار زهران,عمان, 2
 91مرجع سابق,ص احمد شاكر العسكري, 3
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 1ج:واميز ثالث مستوايت للمنت
 املنتج األساسي )املركزي (:-1

 ويعين املزااي األساسية اليت يبحث عنها املشرتي واليت تسمح إبشباع حاجاته .
املنتج امللموس: هو الذي يتكون من املالمح واألبعاد املادية امللموسة واليت تسهل عملية املبادلة للمنتج -2

 2.األساسي
الصيانة  ،الامان، الرتكي ، خلدمات اليت ترافق املنتج التوزيع املنتج مبفهوم واسع )املتنامي(: هو مجيع ا-3
. 

 : املستوايت الثالثة للمنتج 90رقم  3الشكل

 
 
 
 
 
 

                                                           

;p9 7;199 ;dunod 2édition berlro,marketing international,-c pasco 1 
 .012,ص  9111إسماعيل السيد ,التسويق , الدار الجامعية, اإلسكندرية,2
 .041-040, ص 9111فريد صحن, التسويق, الدار الجامعية, اإلسكندرية, 3

http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/buss_agric/montaj.html#_ftnref4#_ftnref4
http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/buss_agric/montaj.html#_ftnref4#_ftnref4
http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/buss_agric/montaj.html#_ftnref4#_ftnref4
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 .التصنيفات املختلفة للسلع واخلدمات :املطلب الثاين
إن املنتجات اليت تقوم معظم املؤسسات بتقدميها تنحصر إما يف السلع املادية أو اخلدمات الغري ملموسة 

 :1ويف هذا الصدد تنقسم هذه املنتجات إىل تقسيمات خمتلفة كالتايل
 السلع االستهالكية. -1

إن السلع االستهالكية هي تلك السلع امللموسة واليت يقوم املستهلك بشرائها بغرض االستهالك النهائي 
 واليت بدورها. ميكن تقسيمها وفق معيارين أساسني :

 .سلع غري معمرة ( ،طول فرتة االستخدام )سلع معمرة -
 السلع الغري معمرة:

يشرتيهما املستهلك عادة الستخدام واحد وعدة استخدامات حمدودة مثل املشروابت الغازية املواد 
 الغذائية...اخل 

 السلع املعمرة:
 الثالجات...اخل ،كالسيارات   زمنية طويلة  فهي تلك السلع اليت يشرتيها املستهلك الستهالكها عرب فرتات

 (سلع خاصة التسوق،سلع  ،حس  اجلهد املبذول يف عملية الشراء ) سلع ميسرة -*
 ووفق هذا املعيار ميكن تقسيم السلع االستهالكية إىل عدة أنواع: 

 2سلع مسرية: -1-1
هي السلع اليت تشرتى على فرتات دورية متقاربة دون احلاجة إىل إجراء مقارانت بني األمساء التجارية 

وال تتطل  اجلهد املنفق يف عملية   حيث أن تلك الفروق حمدودة وبسيطة ،ييم للفروق بينها املعروضة أو تق
 املقارنة والتقييم.
إذا مل جيد املستهلك مشروب) البيبسي كوال ( فانه يتجه مباشرة لشراء )كوكا كوال( دون   فعلى سبيل املثال

وهناك بعض السلع امليسرة اليت   أخرى أن يكلف نفسه عناء البحث عن مشروب البيبسي كوال يف متاجر
 تشرتى على سبيل العادة مثل معجون األسنان والصابون.. اخل.

                                                           
 .904يان حرب , المرجع السابق , صهاني ب 1
 .041, مرجع سابق , ص فريد صحن2
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املتاجر ألن املستهلك ليس له   لذلك على رجل التسويق أن يوفر هذه السلع يف أكرب عدد ممكن من
إلعالن عادة ما يكون هامش الربح للوحدة الواحدة منخفض و يستخدم او عنها.استعداد للبحث 

 واإلشهار بكثافة لتسويقها.
 سلع التسوق:  -1-2 

يتم شراء هذه السلع بعدما يقوم املستهلك بدراسة و حبث و مقارنة السلع املعروضة من حيث مناسبتها 
 اخل....و األاثث  ،وجودهتا و تصميماهتا و سعرها . و من األمثلة على هذه : املالبس 

كلما كانت السلعة غالية الثمن كان هناك اهتمام ابخلصائص املميزة للسلعة كلما كان املستهلك على و  
 استعداد للبحث عن السلع املعروضة يف املتاجر املختلفة . 

حيث يشري جتانس السلع إىل  ،و ميكن تقسيم سلع التسويق إىل سلع متجانسة و سلع غري متجانسة 
 حيث اجلودة و لكن يكون االختالف يف السعر .تشابه السلع املعروضة من 

أما السلع الغري متجانسة فتشري إىل اختالف اخلصائص والوظائف اليت تؤديها السلعة و اليت تكون ذات 
و إجراء املقارانت أساسي للوصول إىل  ،أمهية نسبية أكرب للمستهلك عن السعر . لذلك فان البحث

 السلعة اليت تشبع احتياجات املستهلك .
    1 اخلاصة: السلع -1-3

و ذات اسم جتاري معروف . مما جيعل املشرتي يصر  ،وهي اليت تتامن السلع ذات اخلصائص املتميزة 
ا حلني توافره معينة،لفرتة  على اسم جتاري معني و مستعدا لبذل اجلهد يف سبيل احلصول عليها و االنتظار

األجهزة الكهرابئية و اإللكرتونية  السيارات،و مثال على ذلك بعض أنواع  إذا مل تكون موجودة يف األسواق
 .اخل...

و يالحظ أن أغل  السلع اخلاصة تكون غالية الثمن . و تتميز هذه السلع ابالعتماد على عدد قليل من 
 التوزيع.املتاجر و وكالء 

ه السلع ال يعرف عنها املستهلك الكثري و تتامن و هذالسلع اليت ال يبحث عنها املستهلك :-1-4
يتطل  تسويق  ..اخل و.هده السلع املنتجات املبتكرة كاألجهزة الكهرابئية ابلليزر أو املوسوعات العلمية

 االهتمام لدى املستهلك.  هده السلع جهود كثرية خللق اإلدراك و

                                                           
 .041,  044,مرجع سابق, ص فريد صحن1
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 الصناعية: السلع-2
 ميكن تقسيم هذه السلع إىل عدة أنواع منها :

 اخل( …يف إنتاج سلعة ما )القطن احلديد  هي مواد تدخل جزئيا أو كليا اخلام:املواد -2-1
هي كذلك تدخل جزئيا أو كليا يف إنتاج سلعة ما ولكن على عكس واألجزاء:املواد املصنعة  -2-2

   اإللكرتونية ( ، اجللود، واألجزاءالعمليات اإلنتاجية )كالغزلاملواد اخلام يكون قد دخل عليها بعض 
الصنع ولكن تستعمل لتسهيل   وهي اليت ال تدخل يف إنتاج السلعة التامة التشغيل: مهمات -2-3

 اخل(.…الزيوت  ،عمليات اإلنتاج ) الوقود
طبيعي أهنا ال تدخل يف وهي التجهيزات واآلالت الرئيسية يف املصنع ومن ال اآللية:التجهيزات  -2-4

 طويلة .  إنتاج السلعة ولكن تساعد على إنتاجها وعادة تستهلك هده السلعة على فرتات زمنية
وهي تتشابه مع التجهيزات يف أهنا ال تدخل يف إنتاج السلعة النهائية ولكن  املساعدة: األجهزة-2-5

 واحلاسبة.اآلالت الكاتبة  كاجلرارات و   تستهلك على فرتات زمنية اقل
 اخلدمات: -3

تتميز هذه السلع بشكل أساسي أبهنا سلع غري ملموسة بل هي عبارة عن نشاط يتولد عنه منفعة إلشباع 
 اخل(…  النشاطات املصرفية والسياحية وشركات التأمني   ذلك:حاجة ومن األمثلة على 

 .1وأهم اخلصائص التسويقية للخد مات
 . عدم إمكانية تغليفها أو نقل هذه السلع لكوهنا غري ملموسة - 
 .عدم القدرة على ختزينها -
 .عدم وجود امط تقدمي اخلدمات بنفس مستوى وجودها يف السلعة املادية -
 مثال.أمرا مومسيا كحركة الطريان والسياحة   غالبا ما يكون استخدام هذه السلع واالستفادة منها -
 
 
 
 

                                                           
 .904هاني بيان حرب , المرجع السابق , ص1
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 1التصنيفات املختلفة للسلع(: 19)الشكل  رقم 

 
 2املنتج:دورة حياة الثالث: املطلب

متر اغل  املنتجات مبراحل دورة احلياة وهي املراحل اخلمسة املتعاقبة اليت متر هبا منذ فرتة ظهورها وحتديد  
 .أفال.تلك املراحل ميكن من وضع خطط تسويقية 

 يوضح دورة احلياة هذه وفيما أييت أهم هذه املراحل (11)الشكل رقم 
 حيث يتأثر قرار شراء املستهلك يف هذه املرحلة بعدة عوامل منها :مرحلة تقدمي املنتج:  -3-1
 مقاومة بعض املشرتين إلحالل املنتج اجلديد حمل املنتج القدمي . -
 قلة املنافسني يف السوق. -
 ارتفاع التكاليف.ارتفاع سعر املنتج نتيجة  -
 مقاومة توزيع املنتج اجلديد. -
 كثافة احلمالت اإلعالنية.  -

                                                           
1c paso-berlro . op cit. . p 93. 

بوخاوة إسماعيل و بن يعقوب الطاهر , إستراتيجية التأهيل التسويقي والتوزيعي في المؤسسات االقتصادية ,  2
 944-941, ص 0222, سطيف 29مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير , العدد
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 مرحلة النمو: -3-2
هي املرحلة اليت يتصف هبا املنتج ابلقبول من جان  السوق ويتأثر قرار شراء املستهلك يف هده املرحلة 

 اجتاه األسعار حنو االخنفاض. ،جبملة عوامل منها : زايدة عدد املنافسني 
 1مرحلة النضج: -3-3

وان املنافسة الشديدة  ،خالل هده املرحلة تتزايد مبيعات السلعة ولكن مبعدالت اقل من املعدالت السابقة 
يف هده املرحلة تؤدي إىل ختفيض األسعار وتزداد نفقات التسويق ويتأثر قرار شراء املستهلك يف هذه 

 املرحلة فيما يلي:
 .إجراء تعديالت علي املنتجات  -
 اخنفاض عدد املنافسني وابلتايل بقاء املؤسسات الكبرية اليت تتصف مبزااي تنافسية.  -
 مرحلة التشبع : 3-4
مبنتج آخر وتتأثر قرارات الشراء يف   يف هده املرحلة تقل املبيعات وابلتايل البد من التفكري يف إحالل املنتج 

   مبا يلي :  هذه املرحلة
 التوزيع .حدوث تغريات يف منافذ  -
 زايدة معدل استبدال سلعة بسلعة جديدة.  -
 مرحلة االخنفاض: -3-5

 تنخفض املبيعات خالل هده املرحلة نتيجة التقدم التكنولوجي والتغري يف احتياجات ورغبات املستهلكني.
املعروضة  أن االسم والعالمة التجارية يساعدان املستهلك على معرفة السلعة اليت حيتاج إليها من بني السلع

 لكي يتمكن من التفرقة ما هو مالئم إلشباع حاجاته وما هو غري مالئم .
 
 
 
 
 

                                                           
 .941, مرجع سابق , ص بوخاوة إسماعيل و بن يعقوب الطاهر1
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 1(: دورة حياة املنتج11شكل رقم )

 
 

 : اثر السعر يف اختاذ قرار الشراء.لثاينا املبحث
يعترب السعر و القرارات املتعلقة به من أصع  القرارات اليت تواجه رجال التسويق ألهنا جي  أن أتخذ بعني   

االعتبار املستهلك من جهة ، كما جي  أن حتقق من جهة أخرى أهداف املؤسسة ابلتكامل مع ابقي عناصر 
 السعر سواء الداخلية أو اخلارجية. املزيج التسويقي يف ظل القيود املتمثلة يف كل العوامل املؤثرة على

 : مفهوم التسعري.األولاملطلب 
 حظي السعر ابهتمام كبري من قبل الباحثني سواء من جهة النظر االقتصادية أو من جهة نظر املسويقني .

 .هي قاعدة ضبط أقساط الواج  دفعها : TARIFICATIONالتسعري   *
 .2يدفعها املشرتي للحصول على السلع و اخلدمات ويعرفه كوتلر : أبنه يعرب عن القيمة اليت*
ويعرفه أسال: أنه انعكاس و جتسيد الشيء ابلنسبة للمستهلك ويعرب عنه بقيمة بغض النظر عن املنفعة   *

 .3املقدمة

                                                           
 .944, مرجع سابق , ص هربوخاوة إسماعيل و بن يعقوب الطا1

.11 edition. Pearson education .  Marketing managementKotler .Dubois .delphine .2

France.. 2004. P 503 
 .011،ص  2003الحامد،عمان،األردن، معاصرة،دار مفاهيم التسويق.حداد إبراهيم ،شفيق سويدان موسى نظام 3
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بينما يعرف عبد السالم أبو قحف السعر على أنه : مقدار التاحية املادية و املعنوية اليت يتحملها الفرد يف  *
 .1ل احلصول على السلعة أو اخلدمةسبي

و من التعاريف السابقة نستخلص  أن التسعري هو الطريقة اليت يقوم عليها السعر أي الطريقة املستخدمة 
 من أجل الوصول إىل السعر النهائي .

 : العوامل املؤثرة يف السعري.  الثايناملطلب 
ة معقدة و صعبة فليس من السهل أن تاع املؤسسة تعد عملية التسعري وضع سعر البيع أو اخلدمةـ عملي    

 سعرا قادرا على حتقيق أهدافها و قادرا على املنافسة ألسعار السلع و اخلدمات 
األخرى و مقبوال لدى املستهلكني . و يرجع هذا أتثري مجلة من العوامل يف حتديد السعر و اليت جي  أن 
أتخذها املؤسسة بعني االعتبار لتحقق أهدافها ، و هذه العوامل ميكن تقسيمها إىل نوعني : العوامل الداخلية 

 و العوامل اخلارجية 
 أوال : العوامل الداخلية 

لداخلية يف  العوامل البيئية اليت هلا عالقة مباشرة ابملؤسسة نفسها و تقع حتت سيطرة اإلدارة تتمثل العوامل ا
 إىل حد ما ، كما تعترب مصدرا لنقاط القوة و الاعف ابلنسبة للمؤسسة ، نذكر مايلي 

 ـ التكاليف : 
ة و هي مبثابة األرضية الصلبة تعد التكاليف من العوامل الداخلية املهمة يف حتديد سعر بيع السلعة أو اخلدم   

للسعر ، فاملؤسسة من أهم أهدافها هو حتقيق ربح معني يسمح هلا ابلبقاء و االستمرار يف نشاطها ، بل هو 
اهلدف اجلوهري من أتسيسها و لذلك و لتحقيق هدف الربح البد من تغطية التكاليف أي حتديد و يامن 

 ظروف معينة كاشتداد املنافسة مثال ، تاطر املؤسسة ببيع هلا هامش ربح حىت و إن كان هناك حاالت و يف
سلعها أو خدمتها بسعر أقل من التكلفة أي البيع صخسارة ملدة معينة . لكن يف األمد الطويل ال ميكن 

 :2للمؤسسة أن تتبع هذه السياسة ـ و التكاليف اليت تتحملها املؤسسة متنوعة ميكن تقسيمها إىل ما يلي
 
 

                                                           
 .121ص  0220، دار الجامعية الجديدة ، مصر  تطبيقيالتسويق مدخل عبد السالم أبو قحف ، 1

édition France, 1997 ,  ème5 Théorie et pratique du marketing .Lendrevie et Lindon , 2

p. 294 
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 التكاليف املتغرية و التكاليف الثابتة  :  -1
ميكن تقسني التكاليف حس  مدى ارتباطها مبستوايت اإلنتاج و تغرياهتا إىل تكاليف متغرية و تكاليف اثبتة 
، فالتكاليف الثابتة ال تربط بكميات السلع أو اخلدمات املنتجة يف شكل عالقة طردية أم عكسية بل هي 

حىت و لو مل تقم إبنتاج أي وحدة من السلعة أو اخلدمة و من أمثلتها : تكاليف تكاليف تتحملها املؤسسة 
اإلجيار ، مصاريف احملاسبة ..... اخل ، أما التكاليف املتغرية فهي عكس التكاليف الثابتة ترتبط مبستوايت 

 اإلنتاج و اليت ميكن تقسيمها إىل : 
أجر اثبت زائد  (جزءا اثبتا كمصاريف بعض  العمال  ـ تكاليف نصف متغرية ، و اليت تتامن جزءا متغريا و

 . )حتفيزات متغرية 
ـ تكاليف متناسبة ، كتكلفة البااعة املشرتاة و الرسم على رقم األعمال ، اليت ترتفع أو تنخفض حس  

 تغريات اإلنتاج .
يف األمد الطويل تصبح كل إن هذه التفرقة بني التكاليف الثابتة و املتغرية هلا معىن يف األمد القصري حيث و 

 التكاليف متغرية .
سلعة أو خدمة  (ميكن التفرقة بني التكاليف يف حتديد سعر بيع املنتوج  _التكاليف املباشرة غري املباشرة : 2
و على سبيل املثال : تكلفة  )سلعة أو خدمة (نستطيع  املباشرة اليت تدخل مباشرة يف حساب هذا املنتوج  )

 تدخل مباشرة يف صنع املنتوج . املواد األولية
و التكاليف غري املباشرة هي تكاليف تدخل يف إنتاج عدة منتوجات ، على سبيل املثال : تكاليف خدمات 

 .1البحث و التطوير
 _التكاليف املتوسطة و التكاليف احلدية : 3

ة عن قسمة التكاليف التكلفة املتوسطة هي مقدار ما تتحمله الوحدة من التكاليف الكلية ، أي هي عبار 
 الكلية على الوحدات املنتجة .

أما التكلفة احلدية تعرف أبهنا التكلفة اإلضافية اليت تنتج من إنتاج وحدة واحدة إضافية و هذه األخرية 
 تستعمل بكثرة يف التحليل االقتصادي و اليت ال يعتربها املسريون ذات فائدة تطبيقية .

                                                           
 .21، ص  0220، األردن ، مكتبة الراتب العلمية ،  مدخل التسويقعلي الجياشي السعيد ،  1
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غرية متثل التكاليف الكلية اليت تتحملها املؤسسة لقاء إنتاج و تسويق سلعها أو إن التكاليف الثابتة و املت   
و ابملقابل فإن املستهلك قد  )مثل : تكلفة املواد األولية  (خدماهتا و تشمل هذه التكاليف تكاليف اإلنتاج 

داخل هذه  يبحث للحصول على اخلدمات يف منطقة جغرافية معينة أو يف وقت معني ، إن درجة املنافسة
 احملددات ستؤثر على األسعار اليت تتقاضاها مؤسسات اخلدمات 

  اثنيا : العوامل اخلارجية 
 و تتمثل يف :

 طبيعة السوق و حجم الطلب : -1
حتدد التكاليف عادة احلد األدىن لألسعار يف حني ياع غالبا حجم الطل  احلد األعلى هلا لذا وقبل حتديد 

يف خمتلف أشكال السوق وفقا ملا  اإلنتاجالسعر جي  أن تعي املؤسسات العالقة بني السعر و الطل  و حجم 
 :1يلي

 التسعري يف ظل أشكال السوق املختلفة )املنافسة( :-أ
 سياسات التسعري ابختالف شكل السوق املتعامل معه،و اميز بني أربعة أشكال للسوق وهي :ختتلف 

 : سوق املنافسة الكاملة 
يتميز هذا السوق بوجود عدد كبري من املشرتين و البائعني فيه و عدم القدرة على التحكم ابألسعار إذ  

 و املعرفة الكاملة أبنواعها  تجاتيعتمد ذلك كليا على حجم الطل  و العرض يف السوق لتجانس املن
 و أسعارها.

 : من خصائص هذا السوق :سوق املنافسة االحتكارية 
 .وجود عدد كبري من املشرتين و البائعني 
 .التعامل مع منتجات غري متجانسة 
 .االهتمام ابملنافسة غري السعرية 

طريق إضافة مزااي تنافسية أما فيما خيص التسعري يف إطار هذا السوق ، فيتم التحكم يف السعر عن 
 للمنتجات اميزها عن غريها من املنتجات املنافسة .

 

                                                           
 .911،ص.0229.مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح،مصر،وفن البيعإدارة المبيعات توفيق، حنين أحمد1
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 : سوق احتكار القلة 
يتميز هذا السوق بوجود عدد قليل من البائعني يسيطرون عليه، االهتمام ابملنافسة السعرية و وجود عوائق 

 للدخول إليه.
أما عن سياسة التسعري، فتحدد من قبل البائعني و أحياان ابالتفاق فيما بينهم. ويصاح  عملية التسعري 
حذر شديد جدا حيث إذا حاول أحدهم رفع السعر تُرك ليخسر حصته السوقية أما إذا حاول ختفيض 

 سعره فالكل جمرب على انتهاج ذلك أياا.  
 : من خصائصه :سوق االحتكار الكامل 
 ابئع واحد يف السوق. وجود 
 . عدم وجود بديل للمنتجات املباعة 

 .1ويتميز السعر إبمكانية التحكم فيه شرط عدم جتاوز احلد األعلى احملدد من قبل األجهزة احلكومية
 قناعة املستهلكني ابلسعر و القيمة :-ب

يقي احلديث حيث له الدور يعترب املستهلك الغاية و الوسيلة يف حتقيق أهداف املؤسسة وفقا للمفهوم التسو 
 احلاسم يف عملية التسعري الذي ال ميكن إمهاله فهو الذي يقرر الشراء أو االمتناع ابلسعر احملدد.

 .2لذا على متخذ القرار التسعريي تفهم سلوك املشرتي وفقا لعدد من األركان من بينها
لفعل إزاء حركة سعر املنتوج لألعلى أو درجة حساسية املستهلك للسعر : خيتلف املستهلكون يف درجة ردة ا -

 األدىن.
الصورة الذهنية للمنتوج عند املستهلك: تؤثر الصورة الذهنية للمنتوج يف مدى قبول املستهلك للسعر فكلما   -

 كانت إجيابية كلما كان هذا األخري مستعدا لدفع أسعار أعلى مقابل احلصول على املنتوج والعكس.
اإلدراك للسعر واملنافع املتوقعة : يقوم املستهلك غالبا إبدراك املنافع املتوقعة وإدراك السعر والربط درجة الربط أو  -

 بينهما للوصول إىل مستوى القيمة املاافة اليت حيصل عليها مث يقرر الشراء من عدمه.
 
 

                                                           
 .911, ص 0229.مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح،مصر،إدارة المبيعات وفن البيع, توفيق حنين أحمد1
 .12. 44،ص .ص.  ، األردن ، مكتبة الراتب العلمية مدخل التسويق علي الجياشي السعيد ،2
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 حتليل العالقة بني السعر و الطلب :-جـ
قع حيث يزداد حجم الطل  ابخنفاض األسعار  و العكس هناك عالقة واضحة بني السعر و الطل  املتو 

صحيح و يستثىن من هذه القاعدة السلع اخلاصة )التفاخرية( حيث جند أن الطل  يزداد مع زايدة 
األسعار،كذلك احلال ابلنسبة للسلع الرديئة لالعتقاد جبودهتا املتدنية لذا يقل الطل  عليها رغم اخنفاض 

 سعرها.
 1املنافسون : -2
عترب املنافسون و ردود أفعاهلم من املؤثرات األساسية أياا على قرار التسعري، فكلما زادت املنافسة كلما ي

شكل ذلك ضغطا على املؤسسة حملاولتها مسايرة األسعار اجلارية بينما ضعف املنافسة مينحها فرصة يف حتديد 
 اخلدمة.السعر املناس  ملنتوجها وفقا لعوامل أخرى ذات عالقة ابلسوق و 

 2العوامل االقتصادية:  -3
تتأثر قرارات التسعري ابحلالة االقتصادية السائدة يف بلد سواء كانت داعمة و إجيابية أو سلبية  نتيجة لعدم 

 االنتعاش االقتصادي مما جيعل القرارات التسعريية تتأثر ابلكثري من العوامل من بينها :
ابرتفاع األسعار و عليه يكون على املسوقني تكثيف اجلهود يف مير السوق يف حاالت التاخم :التضخم -أ

 دعم مراكزهم السوقية.
مير االقتصاد هبذه احلالة مما يستوج  على املؤسسات التدخل يف ختفيض األسعار من أجل :االنكماش -ب

 زايدة الطل  يف و احملافظة على اإلنتاج أبحجام مقبولة.
ت الكساد و التاخم فاملؤسسة قد تواجه ارتفاع األسعار نتيجة قد تتوافق حاالالتضخمي: الكساد -جـ

التاخم و نقص الطل  يف آن واحد لذا عليها أن حتاول ختفيض تكاليفها و ختطيط هامش الربح و محاية 
 أسعارها من االندفاع إىل األعلى للمحافظة على الطل .

بعض عناصر اإلنتاج كاملواد األولية مما يدفع تواجه املؤسسة أحياان حالة عجز يف توفري العجز و القصور :-د
أسعارها لألعلى. لذا على املؤسسة أن حتاول التحكم يف تكاليفها الكلية و إقصاء من خطوطها املنتجات 

 الاعيفة )من حيث الطل (واإلبقاء على املنتجات الارورية من وجهة نظر املستهلك.

                                                           
 .12,نفس المرجع , ص السعيدعلي الجياشي 1
 .12,نفس المرجع , ص علي الجياشي السعيد2
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 االعتبارات األخالقية : -4
القرارات التسعريية لبعض السلع اجلان  األخالقي و املتمثل يف تطبيق املسؤولية االجتماعية يراعى يف اختاذ 

 .1للتسويق و اليت أتخذ يف االعتبار حاجات اجملتمع و مدى مسامهتها يف حتقيق الرفاهية له
لى بعض أسعار أبقل التكاليف السيما يف السلع الارورية إضافة إىل القيود القانونية اليت تفرضها الدولة ع

 املنتوجات. 
 
 .سياسات واالسرتاتيجيات التسعريية: املطلب الثالث 

 :2اسرتاتيجيات تسعري املنتجات اجلديدة -1
تزداد أمهية التسعري بصفة خاصة عند قيام الشركة بتسعري منتجاهتا ألول مرة و يعتمد تسعري املنتجات اجلديدة 

 السلعة مبتكرة كلما زادت مرونة الشركة يف تسعري منتجاهتا .على درجة اجلدة أو احلداثة ، فكلما كانت 
 و عادة تبىن معظم الشركات فلسفة تسعري منتجاهتا اجلديدة على اإلسرتاتيجيات التالية :

 التسعري على أساس إغراق السوق : " السعر الكاشط "  -أ/
ىل السوق من أجل كشط العوائد أوال حيث تقوم الشركة بوضع أسعار عالية ملنتجاهتا اجلديدة اليت تقدمها إ

أبول لتغطية التكاليف ، و هنا فإن املنتج حيتوي على خصائص فريدة غري موجودة يف املنتجات األخرى 
املنافسة ، و بعد أن تبدأ املبيعات ابالخنفاض تقوم الشركة بتخفيض السعر ، و تنجح اإلسرتاتيجية يف الظروف 

 التالية :
 ه الذهنية تدعم السعر العايل .جودة املنتج و صورت -
 وجود عدد كايف من املستهلكني يريدون هذا املنتج هبذا السعر . -
 املنافسون غري قادرون على دخول السوق بسهولة . -

 التسعري على أساس اخرتاق السوق ) السعر الكاسح ( -ب/
تقوم بعض الشركات بوضع سعر منخفض من أجل اخرتاق ) اكتساح السوق ( بشكل سريع و عميق ، أي 
 من أجل جذب عدد أكرب من املستهلكني بسرعة و كس  حصة سوقية كبرية ، و هنا تستفيد الشركة من 
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ي السعر فورات احلجم الكبري لإلنتاج و الذي يؤدي إىل ختفيض التكاليف للوحدة الواحدة ، حيث يؤدو 
املنخفض إىل زايدة احلصة السوقية و حجم املبيعات األمر الذي يتطل  زايدة حجم اإلنتاج ملواجهة الطل  ، 
 و ابلتايل تنخفض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة ألن التكاليف الثابتة تتوزع على عدد أكرب من الوحدات ، 

 ظروف لنجاح هذه اإلسرتاتيجية و هي :و ابلتايل ميكن للشركة أن تاع أسعار منخفاة و هنالك 
 جي  أن يكون السوق حساس للسعر ، حبيث يؤدي السعر املنخفض إىل زايدة الكميات املباعة . -
 جي  أن تنخفض تكاليف التوزيع و اإلنتاج نتيجة لزايدة حجم املبيعات . -
 جي  أن يساعد السعر املنخفض يف بقاء املنافسني خارج السوق . -
 1عري حسب اخلصائص اإلضافية :التس -2/

معظم الشركات تقدم سلع أو خدمات إضافية مع املنتج الرئيسي ، فمشرتي السيارة ، قد يطل  فتحة يف 
السقف ، مرآة جانبية كهرابئية ... إخل ، إن تسعري هذه اإلضافات ميثل مشكلة ، فعلى الشركة أن تقرر ما 

الذي ميكن أن يقدم كإضافة دون أن يتامنه سعر السيارة ،  الذي يتامنه السعر من هذه اإلضافات ، و ما
 و تقوم الشركات بوضع سعر منخفض للمنتج و أسعار عالية لإلضافات حىت حتقق األرابح .

فالشخص يطل  وجبة الغذاء مع نوع من الشراب ، و يقوم املطعم بوضع سعر منخفض لتغطية التكاليف اليت 
ثل الربح احملقق ، ما يفسر الاغط الذي يتعرض له املستهلك يف املطعم يتحملها و سعر عايل للشراب ، مي

 لطل  بعض الشراب .
 التسعري على أساس بيع سلعتني معا : 3/-

بعض املنتجات تتطل  استخدام سلعة أو خدمة إضافية معها ، على سبيل املثال ، منتجي كامريات كوداك 
حية أخرى يقومون برفع أسعار أفالم كوداك اليت تستخدم يقومون بتسعري الكامريات بسعر منخفض ، و من ان

 مع الكامريا ، و إذا مل يقوموا ببيع األفالم فإهنم ياعون أسعار عالية للكامريات لتحقيق نفس األرابح .
 التسعري على أساس اخلصومات :  4/-

راء كميات أكرب ، أو تقوم أغل  الشركات بوضع أسعارها من أجل تشجيع املستهلكني على الدفع مباشرة ش
 :من اخلصوماتشراء املنتجات يف غري موامسها ، و هناك عدة أنواع 

 اخلصم النقدي .-أ
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 خصم الكمية .-ب
 اخلصم الوظيفي . -جـ
 اخلصم املومسي . -د
 املسموحات . -هـ 
 و هو اخلصم املمنوح للمشرتي إذا قام بدفع قيمة الفاتورة خالل مدة زمنية حمدودة ،  اخلصم النقدي : -أ/

 1و هذا اخلصم يزيد من سيولة البائع و جينبه الديون املعدومة و تكاليف حتصيلها .
و هو اخلصم املمنوح للمشرتي إذا قام بشراء كمية كبرية من املنتج و هذا اخلصم يؤدي  خصم الكمية : -ب/
تقليل نفقات البيع ، التخزين و النقل ، كما يدفع املشرتي إىل شراء مجيع الكميات من مزود واحد بدال  إىل

 من التعامل مع عدة مصادر .
يسمى أياا اخلصم التجاري ، و هو اخلصم املقدم من املنتج إىل الوسطاء لقاء قيامهم  اخلصم الوظيفي : -جـ/

 حفظ السجالت ...إخل .ببعض الوظائف مثل النقل ، التخزين ، 
و هو اخلصم املقدم إىل املشرتي إذا قام بشراء املنتج يف غري مومسه ) شراء املالبس  اخلصم املومسي : -د/

 الشتوية يف فصل الصيف(، و هذا اخلصم ميكن املنتج من االستمرار يف عملية اإلنتاج خالل مجيع أايم السنة .
هو نوع آخر من التخفيض يف السعر، مثل إعطاء التاجر بعض اخلصومات وذلك لقيامه  املسموحات : -هـ /

ابملشاركة يف اإلعالن عن املنتج، و يسمى يف هذه احلالة املسموحات الرتوجيية، وهناك ما يسمى ابملسموحات 
 ملنتج القدمي .التجارية، حيث يتم إعطاء املشرتي خصما على السعر عندما يقوم بشراء منتج جديد و يعيد ا

 التسعري التمييزي : 5/-
حيث تقوم الشركة ببيع السلعة أو اخلدمة بسعرين أو أكثر و هذا االختالف ليس له عالقة ابلتكلفة ، و أيخذ 

 التسعري التمييزي عدة أشكال منها :

وأعلى التسعري على أساس تقسيم املستهلكني: مثال رسوم دخول املسارح تكون أقل يف حالة املواطنني  •
 لألجان  ... وهكذا، فكل جمموعة مستهلكني تعطي سعر خمتلف 
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التسعري على أساس شكل املنتج ، حيث تعطى عدة أشكال من املنتج أسعار خمتلفة اعتمادا على إدراك  •
املستهلك لكل شكل ، و االختالف يف السعر ليس له عالقة ابلتكلفة على سبيل املثال ، تعبئة نفس 

 ن العطر يف زجاجات خمتلفة من حيث التصميم و إعطائها أسعار خمتلفة .النوع و الكمية م

التسعري على أساس املواقع : حيث يعطى كل موقع سعر خمتلف على الرغم من أن تكلفة التقدمي يف كل  •
موقع متساوية ، على سبيل املثال ، سعر التذكرة يف الصفوف األوىل )األمامية ( خيتلف عن سعر التذكرة 

 الصفوف اخللفية .يف 
 1التسعري النفسي : 6/-

يقوم بعض املنتجون بوضع أسعار ملنتجاهتم مستغلني االعتقاد السائد لدى املستهلكني و هو أن السعر العايل 
يعين جودة عالية ، فقد أشارت بعض الدراسات إىل أن السلع ذات األسعار العالية يتم إدراكها على أهنا 

 جودة عالية .
دينار،  2،99عض جتار التجزئة بوضع أسعار ذات أرقام انقصة يف النهاية ، فقد ياع التاجر سعر كما يقوم ب

 حيث يتم إدراك هذا السعر من قبل املستهلكني على أنه دينارين و ليس ثالثة داننري.
 التسعري الرتوجيي : 7/-

 أيخذ التسعري الرتوجيي عدة أشكال :

عض املاركات جلذب العمالء إىل احملل على أمل أن يقوموا تقوم بعض احملالت بوضع سعر منخفض لب -
 بشراء منتجات أخرى ابألسعار العادية .

ختفيض األسعار يف مواسم معينة كأن يتم ختفيض أسعار املالبس الشتوية يف بداية فصل الصيف )  -
 تنزيالت ( جلذب املزيد من العمالء .

 ملنتج خالل فرتة زمنية حمدودة إعادة جزء من النقود للمستهلكني الذين يشرتون ا -

 قيام املنتجون ابلبيع ابلتقسيط، تقدمي ضماانت طويلة األجل، أو الصيانة اجملانية  -

 قيام البائع بتقدمي خصومات مباشرة من السعر لزايدة املبيعات و تقليل املخزون . -
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و استبداله  أخريا استخدام ما يسمى ابخلصم النفسي و هو وضع سعر ومهي على املنتج مث شطبه -
 دينار ( . 183دينار أصبح  333بسعر آخر ) 

 التسعري اجلغرايف :  8/-
وهذه اإلسرتاتيجية تشري إىل الطرق اليت تتبعها الشركة يف تسعري منتجاهتا يف املناطق املختلفة من الدولة ، 

لتغطية تكاليف  حيث تقرر الشركة هل ستاع أسعار عالية للمستهلكني القاطنني يف مناطق جغرافية بعيدة
النقل و املخاطرة ؟ أم أهنا ستاع سعرا موحدا جلميع املستهلكني بغض النظر عن أماكن تواجدهم و ابلتايل 

 تتحمل تكاليف النقل و املخاطرة.
 اثر الرتويج يف اختاذ قرار الشراء. : املبحث الثالث
جان  كل ذلك ضمان  إىل أياايكفي حتديد املنتوج و وضع السعر و ضمان التوزيع , بل جي   ال

, هذه املعلومة تتعلق بباقي جان  كل ذلك تدفق املعلومة من املؤسسة حنو زابئنها إىل أيااالتوزيع , بل جي  
السياسات حيث متس التعريف ابملنتوج , بسعره و أبماكن تواجده , عليه فسياسة الرتويج حتتل أمهية كربى 

 ابملؤسسة. ابعتبارها الوسيلة اليت تامن ربط الزبون
 .أهدافهمفهوم الرتويج و :األول املطلب
خالهلا مفكرو التسويق رسم املعامل و اخلصائص الرئيسية اليت متيز النشاط من  استطاععديدة  حموالتهناك 

 الرتوجيي عن غريه من األنشطة التسويقية األخرى.
 :مفهوم الرتويج1-3

الرتويج أبنه " اجلهد املبذول من جان  البائع إلقناع املشرتي املرتق  بقبول  kermanفقد عرف
 ".1معلومات معينة عن سلعة أو خدمة و حفظها يف ذهنه بشكل ميكنه من اسرتجاعها 

إذا فعملية الرتويج تنطوي على إبراز خصائص السلعة أو اخلدمة املروج هلا ) كاسم العالمة و اجلودة و 
إقناع املشرتي املرتق  هبذه اخلصائص لشراء هذه السلعة أو اخلدمة و يستلزم ذلك تدفق السعر...( مث 

 املعلومات من البائع إىل املشرتي املرتق  بشكل مباشر أو مباشر.
على القرار الشرائي  التأثريو  اإلقناعو  ابألخبارويعرف الرتويج على انه " الوظيفة املتعلقة 
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 .1للمستهلك"
هو " ذلك العنصر املتعدد األشكال و املتفاعل مع غريه من عناصر املزيج التسويقي و  كما أن الرتويج

اهلادف إىل حتقيق عملية االتصال النامجة مما تقدمه املؤسسات من سلع أو خدمات أو أفكار تعمل على 
 .2إشباع حاجات و رغبات اجلمهور من أفراد أو مؤسسات و وفق إمكاانهتم وتوقعاهتم"

الرتويج هو قبل كل شيء عنصر من عناصر املزيج التسويقي القائم على نظام متكامل  عليه فانو 
للتأثري على األفراد و استمالة سلوكهم آراءها ما يروج له , وذلك دون اخلروج عن اإلسرتاتيجية التسويقية 

 للمؤسسة.
 : أهداف الرتويج– 2

 السوق ابملعلومات , متيز املنتوج , إبراز أمهية  تشمل تزويد أنالرتويج كثرية و متنوعة , ميكن  أهداف
 و قيمة و منفعة املنتوج للمستهلك, العمل على تغيري االجتاهات و اآلراء و األاماط السلوكية السلبية 

و غريها . و مهما اختلفت هذه األهداف إال انه ميكن تصنيفها حس  طبيعتها إىل :  أهداف تعريفية 
 .3ية و أهداف سلوكية)إعالمية( , أهداف شعور 

 األهداف التعريفية: -أ
تتعلق األهداف التعريفية بتحويل معلومة لزايدة املعرفة بوجود منتوج جديد أو عالمة جديدة و بسعر 

رسالتها يف الذاكرة , و إدخاهلا إىل حقل معرفة  إىلاملنتوج أو نشاط ما خيص ترقية املبيعات . فاملؤسسة هتدف 
 اجلمهور املستهدف .

األهداف التعريفية كثرية التواتر و التكرار داخل اسرتاتيجيات االتصال لتطوير شهرة املنتجات , إن 
 التجارية و الرتوجيية احملققة من طرف املؤسسة. ماهري ابألنشطةاخلدمات و العالمات , كذا إلعالم خمتلف اجل

 األهداف الشعورية : -ب
و املشرتي , و تتمثل يف حتسني صورة املؤسسة  تكون األهداف الشعورية موجهة إىل إقناع املستهلك
 أو املنتوج أو اخلدمة أو العالمة , متييز املنتوج أو اخلدمة.
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 فاهلدف هو حتبي  مجهور االتصال يف العالمة , املنتوج , اخلدمة أو املؤسسة.
 :األهداف السلوكية-ج

آو على السلوك  التأثري أنالتحقيق , ابلرغم من  أوصعبة املنال  أحياانالسلوكية  األهدافوتعترب 
الرتويج يف الشكل  أهدافمستهلكني تلخيص  إبدخالجوهراي لرفع مبيعات املؤسسة سواء  أساساعترب تغيريه ي
 التايل :

 
 : أهداف الرتويج.12شكل رقم

 األول: الشهرة اهلدف
ومعناه اإلعالم )التعريف( ابملنتوج وصخصائصه ابلعالمة، 
بطاقات -ابملؤسسة، أو أي نشاط آخر كرتقية املبيعات مثال: 

 التعبئة "موبيليس" موجودة يف كل نقاط البيع.
 الصورةاهلدف الثاين: 

ومعناه بناء أو تطوير صورة إجيابية للعالمة، للمنتوج وذلك 
 إبحداث أثر على مستوى املواقف واألحاسيس.

 مثال: جنمة حنبها وحن  اللي حيبها.
 اهلدف الثالث: التصرف

ملنتوج ودفعة اىل التصرف كتجري  ومعناه جذب املستهلك حنو ا
 املنتوج.

 مثال: جربه وستتبناه.
 :من اعداد الطلبة ابالعتماد على:املصدر

Audigier. Guy، Decaudin. J.M، Communication et publicité، Dunod، 2éme édition، Paris، 
1993، p7. 
 
 
 
 
 
 

 المجال المعرفي

 اإلعالم العرف

 معرفة                      

 

 معرفة
 المجال الشعوري

 التحب                

 موقف                 

 المجال السلوكي
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 .وظائف الرتويج: املطلب الثاين
 الوظائف التسويقية احليوية اليت حتقق االتصال بني املؤسسة و نشاطها و منتجاهتا  يعترب الرتويج من

 و بني السوق املستهدف , هذا فاال عن دور الرتويج يف التعريف مبنتجات املؤسسة و ااثرة الطل 
 عليها و الرتغي  و اإلقناع و احلث على شرائها. 
الفعالة يف حتقيق التفاعل مع البيئة و مواجهة املنافسة . وميكن  األسالي اليوم من  أصبحالرتويج  إن
 1وظائف الرتويج من و جهتني. النظر و

 من وجهة نظر املستهلك. -3-2-1
 :حيصل املستهلك على املزااي مباشر من الرتويج , ميكن أن نذكر منها

ويقوم بتذكري املستهلكني الرتويج خيلق الرغبة : حيث يهدف إىل الوصول للمستهلكني و ملشاعرهم ,  -
 مبا يرغبون فيه و ما حيتاجون إليه.

املستهلكني عن املنتجات اجلديدة و تعرف  إىلالرتويج يعلم املستهلك : تقدم الرسائل الرتوجيية املعلومات  -
 . األخرىو الاماانت املرافقة هلا و غريها من املعلومات  أحجامهاو  أبسعارهااملستهلكني بقيمتها و 

الرتويج حيقق تطلعات املستهلك: يبين الرتويج على آمال الناس و تطلعاهتم على حياة كرمية مبعىن آخر  -
 يعتقد الناس على أهنم يشرتون هذه التوقعات عندما يشرتون املنتوج.

يف املصنع حنن نصنع مواد لتجميل و يف حمالت العطور revlonمؤسس عالمة  charles revson ويقول
 ."2حلماحنن نبيع 

 من جهة نظر رجل التسويق.2-2-3-
يشارك مع غريه بفكرة معينة و يشجع املستهلك على التصرف بطريقة  أنحياول رجل التسويق 

 هذا التصرف يرتجم يف السلوك مما ينعكس على الطل  مباشرة .معينة ,
,  آخر"س'" مبعىن  إىلاليمني من "س"  إىليتحرك منحى الطل   أنالوظيفة الرئيسية للنشاط الرتوجيي هي  إن

رفع السعر و  أوالرتويج للمحافظة على السعر و ابملقابل الرفع من مستوى املبيعات )الطل ( ,  إىليتم اللجوء 

                                                           
، عمان ، دار البازوري العلمية، الطبعة األولى، الترويج واإلعالن،  علي محمد ربابعة، بشير عباس  العالق 1

 .14ص ، 1998
2 Lendrevie .J, Lindon. D, Mercator : Théorie et pratique du marketing, 5 éme édition, 
édition Dalloz, Paris, 1997 ,p 14. 
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 احملافظة على مستوى املبيعات كما لو كانت قبل رفع السعر .
 .1الطرق التالية إبحدىويؤثر الرتويج يف الطل  

 فإهنااحملافظة على احلجم الكبري منها: لكي حتقق املؤسسة حجما كبريا من املبيعات  أوزايدة املبيعات  -
 و غريها. اإلشهارتعتمد على رجال البيع , املوزعني , حتفيز املستهلكني , تنشيط املبيعات و 

اولة حماملؤسسات يف  إليهاالوسائل اليت تلجا  أهمالتغل  على مشكلة اخنفاض املبيعات : حيث يعترب من  -
 احلد من اهلبوط الذي تعرفه مبيعات املنتوج ,كاالعتماد على اإلشهار يف إجياد استعماالت بديلة له.

تقدمي سلعة جديدة : حبيث يعتمد على الرتويج بشىت الطرق لتقدمي السلعة اجلديدة يف السوق و التعريف هبا و 
 ابملزااي اجلديدة اليت تقدمها.

 أتثري املزيج التسويقي على سلوك املستهلك. : املطلب الثالث
اليت تتفاعل مع بعاها  -مثل املزيج التسويقي–يتكون املزيج التسويقي من جمموعة من املتغريات

 لتحقيق أهداف املؤسسة.
 .و املزيج الرتوجيي هو جزء من املزيج التسويقي للمؤسسة , فهو ال خيرج أبدا عن إطار التسويق

 :اإلعالن
 :( اإلعالن على انه philip cotlerالعامل املختص يف التسويق فلي  كوتلر )يعرف 

 :اإلعالن تعريف-1
مظهر اتصال غري شخصي , لغرض ترويج  أي" انهاإلعالن على Philip Kotler))فلي  كوتلريعرف 

"شكل أبنهالتسويقية  األمريكيةو تعرفه اجلمعية " 2خدمات ,صادر عن معلوم , على نفقته أوسلع  أو أفكار
كما "  3بواسطة معلن حمدد و معروف  األجراخلدمات بطريقة شخصية و مدفوعة  أوسلع  أو األفكارتقدمي 

سلع , خدمات , ذلك بواسطة  أو أفكارلغرض ترويج أي  األجرميكن تعريفه على انه " أي شكل مدفوع 
امللصقات ,و لوحات داع معروف و حمدد و ذلك ابستخدام بعض الوسائل مثل اجملالت , الصحف و 

 "4و التلفزيون.  اإلذاعةباشر و , و الربيد امل اإلعالن

                                                           
 .15ص ، مرجع سابق، الترويج واإلعالن، علي محمد ربابعة، قبشير عباس العال 1

2 P. Kotler , marketing management, 7éme édition, publi-union : paris, 1993, p616 
 64.ص، 1998، الشركة العربية للنشر والتوزيع: القاهرة ،اإلعالن، ء عبد الحليم سعيدهناء3
 355.ص ، 1999، اإلسكندرية، الدار الجامعية، التسويق، السيدل إسماعي 4
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 اإلعالنيةبتقدمي و نشر الرسائل النشاط املتعلقة  أوجهعبارة عن  اإلعالن أنعلى العموم ميكن القول 
تكوين من اجل  أوكالمها على مجهور املستهلكني حلثهم على شراء منتجات معينة ,   أواملسموعة  أواملرئية 
 .معينة لديهم عن املنتج  أفكار

 :ميكن استخالص امللحة املتكاملة عنه يف جمموعة من العناصر هي لإلعالنسبق من تعاريف  وبناء على ما
 وسيلة اتصال غري شخصية تتميز مبخاطبتهم لعدد كبري من املستهلكني  اإلعالن. 
  نظري اجر مدفوع اإلعالنيتم . 
  يف توصيل املعلومة متخصصةعرب وسيلة  اإلعالنيتم . 
  عن  أوخدمة  أوابختالف السلع و اخلدمات املعلن عنها , وفد يكون عن فكرة  اإلعالنخيتلف

 . املؤسسة
  .عالين إالمعلومة و تتاح صفة املعلن من خالل النص  جهةعن  اإلعالنيصدر 

 كما يكون اإلعالن أكثر خاصية مشولية  اإلعالنجلميع الناس , و ابلتاي تكون يف  إعالنيةة تصمم رسال,
 . وضوحا من الوسائل االتصالية األخرى

مراقبة الرسالة اإلعالنية , كما ال يكون  عالم املختلفة اليت تعمل بدورها علىاإلرب الوسائل يبث اإلعالن ع
 .تعديل أو تغري يف الرسالة اإلعالنية 

 : و وظائف اإلعالن أهداف-
 :أهداف اإلعالن -أ

يسعى اإلعالن بصفة عامة إىل حتقيق أهداف حمددة و اليت جي  أن تكون واضحة متاما قبل البدء يف أي 
 : 1نظام إعالين , و على هذا فان لإلعالن أهداف عديدة تكون على النحو التايل 

  التعريف ابملنتوج اجلديد أو املزااي و خصائص املنتج املوجود . 
  املستهلكني احلالني و احملتملنييعمل على تنشيط املبيعات بني  . 
  يهدف اإلعالن إىل تدعيم والء املستهلك للمؤسسة , مبعىن آخر يعمل على جعل املستهلك يفال منتج

 . املؤسسة املعلنة  عن منتجات املؤسسات املنافسة
  املستهلكني ابلشراء إقناعمساندة و دعم جمهودات رجل البيع الشخصي و تسهيل مهتم يف . 

                                                           
 402.-401ص ص ، 2006، دار النهضة العربية:القاهرة، التسويق:المبادئ والقرارات األساسية، السيد ناجي 1
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 ورة أو انطباع ذهين متميز لدى املستهلكني عن املنتج أو املؤسسة , مما يكس  ثقة الرأي العام يف خلق ص
 . املؤسسة و منتجاهتا

و تعترب األهداف السالفة الذكر أهداف متكاملة يسعى اإلعالن إىل حتقيقها , و تساهم كلها جمتمعة يف 
 .سوق , و هو اهلدف األساسي لإلعالنزايدة مبيعات املؤسسة و حتسني مركزها التنافسي يف ال

 :وظائف اإلعالن -ب
 :1يتفق معظم الباحثني إن لإلعالن وظائف حمددة منها ما يلي

تهلك عن  السلعة و منافعها و مميزاهتا , و العمل على جذب انتباهه و إاثرة رغبته يف تزويد املس -
 .شراءها

تفايله لعالمة معينة حنو السلع املعلن عنها إقناع املستهلك بشراء السلعة املعلن عنها , و حتويل  -
 . , و ذلك إببراز املنافع اليت ميكن أن حيققها املستهلك نتيجة اختبار لتلك السلع

 . إرشاد املستهلك إىل املكان الذي يشرتي منه السلع -
 .خلق و تطوير الرغبة لدى املستهلك حنو السلعة أو اخلدمة املعلن عنها

 :أنواع اإلعالن
 2تقسيم اإلعالن إىل العديد من األنواع حيث يتم تبويبها وفقا ملعايري خمتلفة كاأليتميكن 

على أساس النطاق اجلغرايف : فقد يغطي اإلعالن منطقة جغرافية حمددة أو بلدة معينة , و يكون إما إعالان -أ
إعالان حمليا و هو حيدد حمليا و هو حيدد منطقة جغرافية معينة و ذلك عن طريق نشر اإلعالن يف السينما أو 

منطقة  جغرافية معينة و ذلك عن طريق نشر اإلعالن يف السينما أو لوحات الطرق , أو يكون أهليا وذلك 
على مستوي الدولة ككل وهنا يكون اإلعالن عرب وسائل اإلعالم الوطنية , أو يكون دوليا و هو الذي يغطي 

 .أكثر من دولة واحدة 
 بياانت خاصة تقدميإلى  يهدف إعالمي إعالن ويكوناإلعالن:  منالهدف  أساسعلى  -ب
أو ، استعماهلا وطرق  خصائصهاو ابلسلعةالمستهلك  تعريفإلى  تعليمي و يهدف  إعالنأو ، للمستهلك

وهناك التنافسي الذي ، وبعض املعلومات األخرىعنها  املعلنفيه السلع  إرشادي يؤدي إىل التعريف الذي تباع
                                                           

مديرية الكتب والمطبوعات ،تحليلي كميل التسويق وإدارة المبيعات: مدخ، محمد الناشد 1
 492.ص،1979،الجامعية

 402.-401ص ص ، 1994، دار النهضة العربية: القاهرة، رة التسويقإدا، صادق بازرعة 2
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كما يوجد اإلعالن ألتذكريي يعمل على ،  المنافسة مقارنة ابلسلعالسلع  ز خصائص و منافعيهدف إىل إبرا
 .تذكري املستهلك ابلسلعة أو املؤسسة بعد ينقطع اإلنتاج ملدة معينة 

 رشيدا . أوعقليا  أوعاطفيا  اإلعالنو مميزاته : فقد يكون  اإلعالننوعية  أساسعلى -ج
 على أساس املعلن : و قد يكون املنتج أو املوزع , و قد يستخدم كل منها وكالة إعالنية متخصصة. -د
 عنوإعالن  إعالن عن السلع والخدمات فنجد، عنه املعلنالشيء  حس اإلعالن  و ميكن تصنيف -ه

 .املؤسسات
 :اإلعالنمتابعة و تقييم نتائج  -5

 اختباراتهناك  لذلكأهدافه.  حتقيقاإلعالن على  بغرض التأكد من قدرة اإلعالن  ملتابعةهناك أهمية 
وجاذبيته إليه  املرسلاهتمام  درجةل على األق بصورة مبدئيةفترة اإلعالن لمعرفة ولو  جتري يف بداية أولية 
، يةاإلعالنالحملة  إطالق تكون بعد فرتة طويلة نسبيا مناإلعالن  كما توجد أياا مرحلة لتقيم نتائج.  إليها
 املرسل إليهم منإلى  وصولهو تنفيذهل قب يتمأو قياس فاعلية اإلعالن  اإلعالنيةالحمالت جند تقييم لذلك 

 جي  حتديدولذلك ، اإلعالن ألهدافه درجة حتقيق الفاعلية قياس  املستهلكني أو بعد تنفيذه ,ويقصد بقياس
 األهداف المحددة لإلعالن.  لذلك في ظ يتمالبدء فيه وأن ل قب التقييم جيداالقياس أو  منالهدف 

 .البعدية القبلية و اإلعالنيةالحمالت  يوضح املراحل(9)ل والشك
 جماالت تقييم اإلعالن.(:13) الشكل رقم

 
 التقييم

 
 النتيجة  اليهلمرسل ا  ةلقناا  االعالنيةالرسالة ا  لمرسلا

         
 

 417.ص، السيد انجي,مرجع سابق املصدر:
حيث ، لإلعالن االتصاليةالعملية  مراحلل لك يتم التقييمأن قياس الفاعلية ول الشك ونالحظ من خالل 

التنفيذ  بعد كذلكالتنفيذ و خاللوالقناة و اإلعالنية الرسالة مستوىالتنفيذ وذلك على ل هذا النشاط قب جند
 التنفيذ. بعدإليهم والنتيجة  مستوى املرسلوذلك على 
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الحملة ل قب يتمالذي  االختبار املسبق  حيث جند،متعددة  اييسمقطرق و فققياس الفاعلية و يتمو
 بتقييموذلك  اإلعالنيةلتصميم الحملة  املصاح والتقييم ، امليزانيةو الوسائلاألهداف ومبراجعة وذلك  اإلعالنية
فيه  يتم الذيوهو  الالحق االختبارو، اإلعالنية الوسائل اختيارلألهداف ودقة  حتقيقهاو الرسائل إخراج جودة
 .1األهداف حتقق مدىقياس 

التقييم  طريقة أسئلة حيث جند، متعددة  أخرى و زواايطرق  من خاللقياس فاعلية اإلعالن  يتم أيااو
 و املستهلكني.الخبراء  عدد من عرض اإلعالن على  تتم بواسطة التي 

 استجواب طريق عن املستهلكنيعلى  الدراسة امليدانية بواسطةأو ، اإلعالنية في هذه الحملة  رأيهملمعرفة 
حس  وهي قياس الفاعلية  خمتلفة أخرى طريقة كما توجد أياا،  اإلعالن مقروئيةوقياس درجة  معينةعينة 
 .2اإلعالينالنفاق  حجمالمبيعات و تطور بني العالقة بدراسةالمبيعات المحققة وذلك  حجم

II–قوة البيع(: البيع الشخصي( 
 لتنظيمللتخطيط وا احتياجاو تكلفة أكثرها و التسويقي عناصر املزيج أهممن البيع الشخصي  يعترب

في  املؤسسات تستخدمهاالتي  األنشطةأهم  احدالبيع  بقوة ما يعرفالبيع الشخصي أو  يعترب. واملتابعةو
إلى  وهذا للوصول، سوق املستهلكني الصناعيني  أويف سوق املستهلكني النهائيني  مع الزابئن سواء عالقاهتا
 صورة بل يعكس، فحس المبيعات  زايدةإلى  يؤديأن البيع الشخصي ال  كون،  من األداء  أفالمستوى 

 .جمتمعنافي  اجيابية عن هذه املؤسسات
 :)قوة البيع( تعريف البيع الشخصي

 ختتلف عن أهناحيث ، اتصال ابلنسبة للمؤسسة  وسيلة عنفإن البيع الشخصي عبارة  اإلشارة كما سبقت
 أكثرو سنقوم بتوضيح ، الزابئنالبيع و رجال املباشر بنيل على التفاع يف اعتمادها األخرىالرتوجيية  األشكال
 .اخلاصة به  تقدمي بعض التعاريف من خالل االتصايللمفهوم هذا العنصر  ملفهوم هذا 

الزبون حنو دفع  دفهبأو فكرة  خدمةلسلعة أو  الشفهيالشخصي أو  التقدمي" انهالبيع الشخصي على  يعرف
 املوكلني لالتصايل للوحدة التجارية التابعني أشخاصجمموعة " أبنه أياا يعرف كما،  3هبا  قتناعاالأو الشراء 

                                                           
 419.، 418ص ص ، نفس المرجع السابق، السيد ناجي 1
 ص، 2001، منشورات جامعة قسنطينة، مبادئ التسويق، ناجي بن حسين، كورتلفريد   2
 .11ص، 2002، عمان، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الترويج واإلعالن التجاري، علي ربابعة، بشير العالق 3
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 أنواعاحد :" كما يليالبيع الشخصي  ميكن تعريف كذلك، .1لالمشتري الحالي والمحتم معالشخصي 
، شخصيا ل( )الحالي أو المحتم ابلعميلالبيع  رجلالمبيعات أو  مندوبفيها  يلقىالعمليات البيعية التي 

 يتم احلصول بعدهامث ، بيعي بينهما  نتيجة حوار يتمو، مباشرأو غير  بشكل مباشرذلك اللقاء  كان   سوءا
 .2الحوار بذلكاقتناعه  هو يليب حاجاته نتيجة منتج يناس على ل العمي

 تقدميعرض و عنالبيع الشخصي عبارة  االستنتاج ابنالتعاريف ميكن القراءة الجيدة لهذه  و من خالل
أن قدرة  كما نستنتج،  والمشتري بني البائع وسيلة اتصالعبارة عن  انهإلى ابإلضافة ، اخلدمات السلع و
مبا قناعته  نتيجةهذا المنتج  شراءعلى  جتعله يقدم، الزبون المنتج إلى  منافعو موصفات نقلالبيع في  رجل

 .تشبع حاجاتهيتميز به منافع 
اتصال بني : البيع الشخصي أداة كما يليللبيع الشخصي  تعريفإعطاء  ميكن ضوء التعاريف السابقةوعلى 
الزبون إقناع  من اجلوالبيع ل االتصا الذين ميثلون مهمة جمموعة من األشخاصوالمتمثلة في  الزبونالمنتج و
 .ملؤسسةأهداف ا حتقيقو ابلشراء 

 الشخصي:. عملية البيع 2
 :3فيما يليإليها  نتطرق، خطوات متتابعةعدة  من خاللالبيع الشخصي  يتم القيام بنشاطات

 :العمالء البحث عن تقييم: اخلطوة األوىل -
من وذلك  احملتملنيو احلالينيالعمالء  عن تكون ابلبحثعملية البيع الشخصي و تبدأ هباالتي  اخلطوةوهي 
أهميتهم  حس  ترتيبهمول عمي كل تقييم يتمو، و إعالانت الصحفاملنظمة  سجالت منهاعدة  مصادرة
 .هلم حمدودة البيع  احتماالت الذين تكونالعمالء  حذف يتمالنسبية و

 :اإلعداد و التجهيز: اخلطوة الثانية -
 توفريو لتجهيزوذلك ل، عميل السلع لك من عن االحتياجاتالبيانات حتليل و بتجميعالبيع  يقوم رجلوهنا 
 .ناعها بشرائهاقإ للعمالء و عرضهاالسلع و

 :االتصال ابلعميل: اخلطوة الثالثة -
                                                           

1CHIROUZ Yves, Op. Cit. P 123. 
 .911ص، 2003،عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع،1ط،إدارة وتنمية األنشطة والقوى البيعية، صبحي العتيبي 2
، للنشرل وائدرا ، 1ط، إدارة المبيعات والبيع الشخصي، شفيق حداد، هاني الضمور، محمد عبيدات 3

 78.ص ، 1999،األردن
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 .جيدة معه عالقات ل ع احملافظةول العمي معهادف  اتصال يتم بناءهذه العملية  خاللو
 : عرض السلعة:اخلطوة الرابعة -

زايدة على ل والعم، املرتق  المستهلك  انتباه جذبهنا  يراعيعرض السلعة على المستهلك ويتم 
 .شراءهارغبته في  تنمية و اهتمامه ابلسلعة

 :التغلب على االعرتاضات: اخلطوة اخلامسة -
أو  التعامل مع استفساراتالبيع  مندوبعلى  جي وهنا ، على السلع االعرتاضات بعضالمستهلك  قد يثري 
 المعروض. الزبون عن الشيء أسئلةأو  اعرتاضات

 1:البيع إهناء: اخلطوة السادسة -
 إبمتام الزبون اخلاصل قب من هنائيإلى قرار ل الوصو كيفيةللعملية البيعية أي  النهائيةالنتيجة  تكونوهنا 

 العملية البيعية.
 املتابعة.: اخلطوة السابعة -

على السلع  الرضاالتعرف على درجة  مناجلعملية البيع  إهناءبعد العمالء  مبتابعة البيع حيث يقوم رجل 
 من الشراء تكرارالرغبة في  معرفةو، الفعلي لها االستعمالهذه السلع عند  اجتاهل رد الفع معرفةو، عروضةملا

 .مع زبون آخرل في المستقب وجدتإن  االحنرافاتوهذا لتصحيح ، عدمه
 .الشخصيعملية البيع  مراحل أكثر يوضحالتالي ل والشك

 .2: مراحل عملية البيع الشخصي 14الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  24, 21,نفس المرجع ,ص شفيق حداد، هاني الضمور، محمد عبيدات1
 379.ص، مرجع سابق، مجال الدين حممد مرسى،عبدالرمحان ادريس اثبت2

 البحث عن وتقييم

 العمالء المرتقبين
 االتصال بالعميل اإلعداد والتجهيز

 عرض السلعة
التغلب على 

 النتيجة إنهاء البيع االعتراضات
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 1أهمية البيع الشخصي: -3
 رجللذا فإن ، احملتملنيأو  شخصي مع الزابئن احلاليني اتصالفإن البيع الشخصي عملية  اإلشارةكما سبقت 

، االستهالك مراكزإلى  اإلنتاج من مراكز انتقاهلاالسلع في  ألغل لتوزيع ا سلسلةفي  الرئيسيةالبيع هو الحلقة 
 بواسطة. ومنتجاهتا توزيعفي  الذين تستخدمهمالبيع عند حتسني اختيار رجال أهدافها  و حتقيق املؤسسة

أن للبيع  ما يوحيوهذا ، مسطرة أهدافها  بلوغ املؤسسة تستطيعالبيع  لرجلل والمؤه املكثفالنشاط 
تباديل  اتصالأن البيع الشخصي  حيث، األهداف حتقيق تلكفي  املؤسسة مزااي مهمة تساعدالشخصي 
البيع  أساسإلى أن  ابإلضافة، المقدم له املنتوج عن أسئلةاستفسارات و  يطرحلكي  الفرصة لزبون يعطي

 ابلتايلو املؤسسة من منتجات موقفه بتغري بصورة تدفعه حتياجاتها تلبيةول ناع العميإق كيفيةالشخصي هو 
في  استخداما األكثرو  الرئيسية األنشطةمن البيع الشخصي  يعترب على تلك املزااي بناءاوء. قرار الشرا اختاذه
 التسويقي. االتصالعملية 

 :الشخصيالبيع  أهداف4-
، التسويقي مزيج االتصايلوطبيعة  إسرتاتيجية التسويق كل منأهداف البيع الشخصي على تتوقف 

 .وأخرى نوعية كميةأهداف  حيث جندللبيع الشخصي  ختصيصها ميكناألهداف التي  نوعني من وهناك 
 األهداف الكمية: -أ

 :2فيما يلياألهداف الكمية  تتمثل
 المبيعات.  االحتفاظ مبستوى معني من 
 والحفاظ عليها.  حصة سوقيةالسوق أو  نصي  منعلى ل الحصو 
 البيع الشخصي.  حدود معينة من تكلفةعلى  اإلبقاء 
 كالربح   الكميةأهدافها  للمؤسسة بتحقيق بصورة تسمح األسعار والمبيعات  مبستوى  االحتفاظ

 . مثال
 األهداف النوعية: -ب
 .3: للبيع الشخصي هي ختصيصها ميكناألهداف النوعية التي  قائمةأما 

                                                           
 994ص، مرجع سابق، ناجي بن حسين، كورتلفريد  1

 .991ص، مرجع سابق، ناجي بن حسين، كورتلفريد  2
 61.ص ، مرجع سابق، علي محمد ربابعة، بشير العالق 3
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  عن الزابئنإلى البحث  ابإلضافة، وتلقي طلباهتم  ابالتصال هبمالحاليون وذلك  خدمة الزابئن 
 الجدد. 

 املؤسسةإلى إدارة  لاروريةا املعلومات جتميعإلى  ابإلضافة، والنصح ابملشورةالموزع  إمداد . 
  املوزعني  لدى الذين يعملونالبيع  تدري  رجالالمساعدة في. 

 :العوامل املؤثرة يف البيع الشخصي5-
مرد لامان  حمكمةدقيقة و بطريقة تسريأن  جي لذا ، اتصال جد مكلفة وسيلةإن البيع الشخصي 

 .من موارد مالية حتتاجه وديتها مقارنة مبا
طرف  كوسيلة اتصالية منعلى البيع الشخصي  عتماداالفي  تؤثرالتي ل العوام جمموعة من وهناك 
 .1هي العواملوهذه ، املؤسسة
إتباع هذا  فانه يسهل لقلي لزابئنعدد ا حيث انه كلما كان: عدد الزابئن املستهدفني و درجة تركيزهم -

عند أكثر  يكون مناس البيع الشخصي  كما إن أسلوب.  كل منهم  معالشخصي  األسلوب ابالتصال
 السلع الصناعية.  يف حالة التسويق و خاصة يف منطقة جغرافية واحدة من الزابئنعدد  تركز

في  أما، تصريفها في أساسيالبيع دور  كبرية يكون لرجل  طالبيات حالة وجودفي : الطالبية حجم -
 . يف بيعهاالبيع  رجالعلى  عتماداال صغرية يقل طالبيات حالة وجود

م البيع استخداإلى  ألمرالزم  الزابئن كلمارغبات  اختلفتفكلما : عدم التجانس يف رغبات الزابئن -
 . حمققفي السلع  جتدهأن  ابن كل ما تريدهفئة  كلوذلك لمحاولة إقناع ، يف الرتويجالشخصي 

أن للبيع  جندللمنتج  الزبون مشاهدةالمنتج و فعندما يراد جتربة : يف حالة املنتجات اجلديدة و املعقدة -
طرح السلع  حالةفي  خاصةالتسويقي وعناصر االتصال  بنيل في التفاي حصة األسدالشخصي 

 الجديدة والمعقدة في السوق. 
من  تردد كبري حيث يكونالسلع الغالية الثمن  حالةفي  يكون أكثروهذا : تردد الزبون -

 هذه الصفقات. إلمتام مثلالبيع  رجال جهد كبري من يتطل  بذلعند الشراء ولذلك  لزبونا
 :العامةالعالقات 

 لتطرقانستطيع ال  انه حيث، التسويقي االتصال مزيجفي ل عنصر فعا العامةإن العالقات 

                                                           
 83.ص، 1998، عمان: األردن، دار الصفاء للنشر، التسويق من المنتج إلى المستهلك، طارق الحاج وآخرون 1
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 يف األنشطة أهم من األخريةفي السنوات  أصبحالذي ، التسويقية دون هذا العنصر المهم لالتصاالت
 الداخلفي  ابجلماهري دائم اتصالوعلى ، مستمر علمعلى  تكون حىتاإلدارة العليا  يساعد كونه،  املؤسسة

سوف المختلفة  املؤسسات حياةفي  العامة العالقات تلعبهعلى هذا الدور المهم الذي  بناءاوالخارج. و
 .تكونهالتي  األساسيةعلى النقاط  ابلوقوفهذا العنصر نتناول 

 :العامةالعالقات  تعريف1-
أو  الباحثنيطرف  منذلك  كان  سواءو، العامة للعالقات  قدمتالتي  التعاريف منهناك الكثير 
 :نذكر ما يلي التعاريفأهم هذه  منو، لعالقات العامةابالهيئات المهتمة 

طريقها  عن، دائمةو متخصصةإدارة  تقوم هبا"وظيفة  أبهناالعامة للعالقات  األمريكيةالجمعية  تعرفها
 أما.1معهله عالقة  كل منوالتحكم في عاطفة ل الحصو خاصأو  عمومي تنظيملمؤسسة أو أي  ميكن
ل والتشاور الفعا التخطيطية"الجهود  أهناعلى  العامةالعالقات  يعرف العامة الربيطاينالعالقات  معهد 
يعرفها )s)FrankJefkinجيفكينس فرانك كما جند"  2مجهورهاالمنظمة و ملشرتك بنيا الفهم توضحو إلسناد
 مع مجهورهاوفي عالقتها ملؤسسة ا خارجأو  داخل كانء  سو  تلالتصاالالتخطيط ل أشكا كافة"أهناعلى 
 "3بينهما . مشرتكفهم ل من خال هو اجناز يتطل  معنيأو هدف  موضوع حولالعام 

استخدامها  ميكنوالتي  التسويقية االتصاالت أساسي ضمن نشاطوظيفة أو  تعد العامةإذا العالقات 
معها  تتعاملالمختلفة التي  طرافاأل االتصال مع حتقيقفي  مهمةأداة  لكوهنا املؤسسة خارجو داخلفي 

 استخالص العامة ميكنللعالقات قدمت التي  التعاريف السابقةعلى  بناءا. وزابئن أو ل عما املؤسسة
 التالية: املظامني
 .مؤسسةالتنظيمي ألي ل الهيك مهم ضمنإداري  جزءالعالقات العامة عبارة عن  -
التخطيط والتشاور وليس على  أساسعلى  تقومأن  جي ل الدور الفعا العامةللعالقات  يكونلكي  -

 على الصدفة.  القائمالعفوي ول العم أساس
 بني االتصاالتفي  تبادلو مشرتك فهم حتقيقأن هدفها هو  حيث، اجتاهنيذو  العامة نشاطالعالقات  -

 العام. مجهورهاو املؤسسة
                                                           

1 CHIROUZ Yves, Op. Cit. P 153. date de consulta 20/09/08 . www.book.google.com 
2 Lancaster and Reynolds, communication 

 284.ص ، مرجع سابق، ثامر البكري 3

http://www.book.google.com/
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 :العامةأهمية العالقات  2-
 حيث جند املؤسسات، نشاطاهتا نوع كل املؤسسات ابختالففي  كبريةأهمية  العامةللعالقات 

 و تعزيز ماطرة لتوطيد تتعاون معهاالتي  املؤسساتو مورديها  معالعالقات  منالصناعية التي لها العديد 
مستهلكني  كانوا  سوءاإليها  مجهورهاوالء  زايدةو الرحبيةأهدافها  حتقيق اجل من، هي عليهمما  أكثرالعالقات 
 السياساتفي  العامة العالقات  تلعبهالدور المهم الذي  ما بني وهذا ، ا معه تتعامل مؤسساتأو هنائيني 
 .1املؤسساتلهذه  االتصالية

في  أيااالتطرق لدوره  البد منالصناعية  املؤسساتفي  االتصايلدور وأهمية هذا العنصر  ذكروعلى 
، األحيانيف اغل   النهائيني املستهلكني مع لتعامل املباشر اأساسعلى  ابعتبارها تقومالخدمية  املؤسسات
التي البدائل  العديد من توجد حيث انه، ألسواقافي  الشرسةالنشاط المنافسة  منهذا النوع  وكذلك ميثل
 هذا ما جيعل،2بسهولة أخرىمؤسسات  تعاملهم مع تغريإلى املؤسسات تلجا هذه مع مثل  جتعل املتعاملني
 االسرتاتيجياتعالية عند إعداد  مكانةأهمية و األخرى االتصالية العناصر من كغريها  العامةللعالقات 
 .االتصالية
فإن  مشرتكة مصاحللتحقيق  أتييدهوالجمهور  كس  رضاعلى  تقوم العامةأن العالقات  مباو 
 منو  3لها أتييدهاوالشع   رضاعلى  تقوم األخريةأن هذه  كونإليها  ماسة حباجة أياا احلكومية املؤسسات
 احلكومية املؤسساتهذه  نشاطاتفي  االتصايلهذا العنصر  يلعبهالدور المهم الذي  الطرح يتاحهذا  خالل

 للربح.الغير هادفة 
العناصر على غرار  املؤسسةفي  ابلغةأهمية  العامةأن للعالقات  استنتاج سبق ميكن ابلتمعن فيماو

 مع تعاملها خاللحتقيق الربح من إلى  هتدفلتي ا املؤسساتفي  سواءأهميتها  حيث تربر، األخرىاالتصالية 
 ملواصلةلها  شعوهبا أتييدعلى  تقومالتي  حلكوميةا املؤسساتأو في ، خدمية  كانتأم  مجاهريها  صناعية

 .سلطتهافي إقرار  مسريهتا

                                                           
 240.ص ، مرجع سابق، ردينة يوسف عثمان، محمود جاسم الصميدعي 1
، 2000، سوريا، دار الرضا للنشر، العلمي لإلستراتيجيات والخطط التسويقيةل التسويق:الدلي، حسين علي 2

 268.ص
 241.ص ، مرجع سابق، ردينة يوسف عثمان، سم الصميدعيمحمود جا 3
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 :1العامةالعالقات  أهداف -3
إلى  تسعىلها أهداف  تكونأن  البد املؤسسة حياةفي  مهمله دور  نشاط العامةأن العالقات  ابعتبار 

 :األهداف التالية حتقيقالعالقات العامة إلى  من خالل املؤسسة تسعىو، حتقيقها
عالقتها  تقوم هباو تعزيز مكانةالتي  ألنشطة او  املؤسسةلمنتجات  دراكاإ أكثراألفراد أو الجمهور  جعل -

 . التجارية
 . هباالمجتمع و األطراف المحيطة لدى  رسم صورة اجيابية للمؤسسة -
 اجلان  الرتوجيي تفعيلاإلعالن المختلفة لكونها المصدر المهم في  وسائل مع قويةو متينةعالقة  بناء -

 . العامةللعالقات 
لذا فكلما ، أخرىوسائل اتصال  تكلفة منل أق العامةأن العالقات  كوناالقتصاد في النفقات وذلك  -

 .2العامةالقات الع استخدام وسائلازداد  كلماقليلة  كانت ميزانية االتصال
 :3الوسائل املستخدمة يف العالقات العامة-4

في  تنحصرولكنها ، لعامةفي العالقات ا ستخدامهاا ميكنالتي  االتصال وسائل كبري منهناك عدد 
، املرئية الوسائل، المطبوعة الوسائل، الشخصية االتصاالتهي:  رئيسية ثالث جمموعاتفي  اغل  األحيان

 يعرض و فيما يلي. األخرىاألطراف  واحدة من وسائل متعددة و متنوعة لالتصال بدورها تتامنوالتي 
 .لهذه النشاطات موجز

 الشخصية: االتصاالت -أ
في  اثر كبريذات  العامة كوهناالمستخدمة في العالقات املباشرة و كذلك من ابرز الوسائل  من الوسائلوهي 
لما االستجابة  مستوىأو ل قياس رد الفع خالهلا ميكناجتاهني ذات  كوهنا وسيلة  عنفاال ، االتصالعملية 
 .توجهات أفكار و من عرضه يتم
 :الوسائل املطبوعة -ب

طريق  عنإلى الجمهور  رسالتها توصيلفي  العامةالعالقات  خدمهاتستالتي  تلكالمطبوعة هي الوسائل 
الدورايت ، املكتوبةالصحافة ، املباشرالربيد :منها في ذلك و تستعملالتي  األشكال ابلعديد منوذلك  الكتابة

                                                           
 241.ص ، مرجع سابق، ثامر البكري 1
 .14ص، مرجع سابق، ناجي بن حسينل، كورتلفريد  2
 294.-293ص ، مرجع سابق، ثامر البكري  3
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 الكتيبات المطبوعة...إلخ.، 
 :الوسائل املرئية -ج

التعرف  يتمالبصر لكي حاسة فيها على  يعتمدو، العامةفي العالقات  جمموعة من الوسائل تستخدموهي 
 :الوسائلهذه  إبراز ميكنو، واضح دقيق و بشكلوهذا  االتصاليةهذه العملية  منعلى الشيء المقصود 

 المعارض....إلخ.، والسينما التلفزيون، األفالم، الفوتوغرافيةالصور 
، معها املتعملني وابملؤسسة الجماهير المحيطة  أنواع العامة حنو كافةالعالقات  توجد نفس أنشطةوال 

 التالي:ل الجدو ما يوضحهوهذا ، الجمهور المستهدف ابختالفهذه األنشطة  حيث ختتلف
 .على الجمهور المستهدف العامةالعالقات  كيفية توزيع األنشطة(:92)رقمل الجدو

 
 إليه املوجهة العامةالعالقات  أنشطة الجمهور المستهدف

 تنظيم أبواب مفتوحة.–دعوهتم يف املناسبات–تنظيم امللتقيات - السلطات العمومية
 " " " قادة الرأي في المجتمع

 اإلعالم تصريح لوسائل–الدراسةأايم –التقدير السنوي - والمساهمين البورصة

 امللتقياتالمعارض و تنظيم -أبواب مفتوحة–جريدة املؤسسة - املوردين

 حفالت خاصةالمشاركة في -ملتقيات دراسية -جريدة املؤسسة - المنافسين

 في المناسبات الخاصة دعوهتم–بطاقة تقنية -جريدة املؤسسة - املوزعني

 المنتجات أو الخدمات عليهم عرض-املؤسسة زايرات - المستهلكين

 االنشطة السابقة بكلالقيام  ميكن اإلعالم وسائل
Source :Jean-Marc Décaudin، la communication marketing:concept technique et 
stratégie،economica، Paris، 1996، P 125. 
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 اثر التوزيع على سلوك املستهلك. : املبحث الرابع
هي أحد عناصر املزيج التسويقي املهمة، نظرا ملا حتتله من أتثري على مجيع العناصر األخرى  سياسة التوزيع

بدءا ابملنتج الذي يؤثر و يتأثر هبذه السياسة إىل سياسة الرتويج املعتمة اليت تساعد على توسيع اإلسرتاتيجية 
تغريات السوق و املنافسة خارجيا، التوزيعية للمؤسسة، إضافة إىل سياسة التسعري اليت جي  أن حتدد وفقا مل

 وموارد و إمكانيات املؤسسة و تكاليف اإلنتاج داخليا.
 : تعريف التوزيع و وظائفه. األولاملطلب 

 1تعريف التوزيع -1
التوزيع هو عبارة عن جمموعات األفراد أو املؤسسات اليت يتم عن طريقها نقل السلع و اخلدمات من      

هلك األخري، وهي اليت يتم عن طريقها خلق املنافع الزمنية و املكانية و منفعة احليازة، مصادر إنتاجها إىل املست
أو هي الطريق الذي تسلكه السلعة من املنتج إىل املستهلك النهائي أو املستعمل الصناعي من خالل جمموعة 

تعريفني نالحظ وجود من األجهزة املتخصصة اليت إما أن تكون اتبعة للمنتج أو مستقلة. من خالل هذين ال
أفراد أو مؤسسات يتولون عملية انتقال السلع و اخلدمات إىل املستهلكني أال وهم الوسطاء و هذه احلالة هي 
األكثر انتشارا يف الوقت احلاضر حيث أصبح اآلن من النادر أن يقوم املنتج بنقل و إيصال منتجاته إىل 

 يقوم به سينتهي عند اتجر التجزئة و ليس عند املستهلك. املستهلك و إن قام بشيء من هذا القبيل فإن ما
 2وظائف التوزيع -2
 بشكل عام تؤدي منافذ التوزيع عددا من الوظائف ميكن إيرادها على النحو التايل:  

 إيصال السلع و املاركات املختلفة للمستهلكني املستهدفني يف الوقت و املكان املناسبني. .1
 املعلومات و البياانت عن كيفية استخدام و صيانة السلع من التلف.تزويد املستهلكني بكافة  .2
 ختزين السلع و املواد اخلام و املواد نصف املصنعة حلني احلاجة إليها.  .3
 أتمني نقل السلع أو املاركات املختلفة منها ابلوسائل املختلفة. .4
ملرتبطة ابلشحن والتأمني كما تقوم منافذ التوزيع بوظائف أخرى متخصصة مثل التسهيالت املالية ا .5

 على البااعة املنقولة من مراكز إنتاجها إىل أماكن استهالكها.
                                                           

 –م،عمان 0222الطباعةخالد الراوي و د. حمود السند، "مبادئ التسويق الحديث"، دار المسيرة للنشر و التوزيع و 1
 .040، ص -األردن

 911د. محمد إبراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 1العوامل املؤثرة يف اختيار السياسة التوزيعية: املطلب الثاين

بغض النظر عن األسلوب الذي ختتاره املؤسسة، على اإلدارة فهم و حتليل خمتلف العوامل اليت تؤثر على 
لتوزيع املناسبة، هلذا على املؤسسة حتليل و تقييم خمتلف البدائل املتاحة الختيار األفال قرارات إسرتاتيجية ا

 منها لكن اختيار املؤسسة ألي من تلك البدائل يتأثر بعدد من العوامل منها:
خاصة و أن جيب أن يكون اختيار املؤسسة إلسرتاتيجية التوزيع مرتبطا خبصائص السوق املستهدفة:  -أ

هو احللقة اليت تربط بني مسوقي السلعة و مستهلكيها. يااف إىل ذلك أنه ال ميكن أساسا  منفذ التوزيع
 اختاذ قرار هنائي بشأن السوق املستهدفة قبل تطوير إسرتاتيجية التوزيع املناسبة.

ن، يؤدي منفذ التوزيع عددا كبريا من الوظائف مثل الشراء و البيع، النقل، التمويل، التخزيوظيفة املنفذ:  
اإلعالن، و الرتويج البيعي، التسعري، و الصيانة،...اخل، وذلك هبدف إيصال السلعة أو املاركة من البائع إىل 
املشرتي النهائي. هذا ابإلضافة إىل حتديد عدد ونوعية الوظائف اليت حيتاجها رجال التسويق، ومن مث حتديد 

يل أتثريا كبريا على قرار إسرتاتيجية التوزيع الواج  األطراف املسؤولة عن تنفيذ تلك الوظائف مما يؤثر ابلتا
 اختاذها.

يتيح توفر اإلمكاانت املالية الكافية للمؤسسة استخدام إسرتاتيجية التوزيع األكثر  االعتبارات املالية: -ب
مالئمة، لكن جي  تقدير تكلفة إسرتاتيجية التوزيع اليت سيتم استخدامها و مقارنة ذلك مع اإليرادات أو 

 املنافع املتوقعة من وراء تطبيقها.
قرارات إسرتاتيجية التوزيع املناسبة، مثل رغبة  هناك أياا عوامل أخرى قد تؤثر علىاعتبارات أخرى:  -ت

اإلدارة إبجياد مرونة معينة يف تصميم منافذ التوزيع املراد إتباعها مع درجة الرقابة املرغوبة الواج  ممارستها 
 على األعااء املشاركني يف خمتلف منافذ التوزيع.

املؤسسة، يف حني أن املوزعني معنيون هم إن ما مت عرضه يف هذا اجملال أييت من وجهة نظر اإلدارة أو 
أياا إبسرتاتيجيات التوزيع املتبعة، ولذلك نقول أن كل مستوى أو منفذ له من التأثري ما يناسبه و يوافق قدراته 

 التفاوضية وفقا لنوع السلعة و فلسفة نظام التوزيع العام.
 
 

                                                           
 .911د. ممد إبراهيم عبيدات ، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 قنوات التوزيع :املطلب الثالث
 1التوزيع املباشر-1

املنتج بتوزيع منتجاته دون االعتماد على منشآت التوزيع املتاحة يف األسواق وهذا يعين قيام املنتج هو قيام 
 ابالتصال ابملستهلكني النهائيني أو املشرتين الصناعيني مباشرة وحماولة بيع املنتج هلم.

 و هناك بعض األسباب اليت تربر استخدام سياسة التوزيع املباشرة و هي:
ول على الربح دون مشاركة الوسطاء و ابلتايل يستطيع أياا أن خيفض أسعاره قليال حيث ضمان احلص -أ

 سيوفر بعض هوامش الربح اليت كان حيصل عليها الوسطاء.
 رغبة املنتج يف الرقابة على السوق و رقابة اجلهود البيعية لامان فاعليتها. -ب
 عدم تعاون الوسطاء يف توزيع منتجات الشركة. -ج
 ولة التخلص من املخزون و البحث عن األسواق اجلديدة.حما -د
احلصول على املعلومات املتعلقة ابلسوق و التغريات فيه و أاماط سلوك املستهلك و معرفة ردود فعل  -ه

 املستهلك من املنتج بصورة سريعة.
التوزيع غري املباشر حىت  مع طريقة ولكن ابلرغم من املزااي املرتبطة هبذه الطريق إال أنه من الشائع استخدامها

ميكن االستفادة من مزااي كل ن الطريقتني. و يالحظ أنه لفرتة طويلة ارتبط مفهوم التوزيع املباشر ابخلدمات 
حيث تتميز ببعض اخلصائص اليت جتعل التوزيع املباشر أقصر وأنس  الطرق للحصول على املنتج.فحصول 

ات الصحية، البنوك، احلالقة، خدمة السيارات، تتطل  اتصال املستهلك على العديد من اخلدمات مثل اخلدم
مباشر بني املنتج) مقدم اخلدمة( و املستهلك) مستقبل اخلدمة(، وابلرغم من ذلك فقد قامت العديد من 

 الشركات اخلدماتية ابستخدام الوسطاء يف توزيع خدماهتا لامان توسيع رقعة السوق الذي خيدمه.
ا أبن سياسة التوسيع املباشر أصبحت يف الوقت احلاضر حمدودة االنتشار وذلك من املناس  أن نذكر هن

بسب  أن دور الوسطاء يف عملية التوزيع قد فرض نفسه، ومن خالل العديد من الوظائف و الفوائد اليت 
غري يقدموهنا لكل من املنتج و املستهلك على حد سواء. إذا األسلوب اآلخر يف عملية التوزيع هو التوزيع 

 املباشر.
 

                                                           
 .941م،ص 0222د. محمد فريد الصحن ود. إسماعيل محمد السيد، "التسويق"، جامعة اإلسكندرية  1
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 : طرق التوزيع املباشر للسلع االستهالكية و الصناعية15األشكال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .111محمد صالح المؤذن , مرجع سابق ذكره, صاملصدر :
 1التوزيع غري املباشر-2

عندما ال يتمكن املنتج من توزيع منتجاته بشكل مباشر على عمالئه أو عندما ال يناسبه فإنه عادة           
ما يلجأ إىل األسلوب البديل و يقصد به) التوزيع غري املباشر( مبعىن آخر يلجأ إىل استخدام الوسطاء ليكونوا 

 إما أن يقوموا بشراء السلعة و ميتلكوهنا  عبارة عن حلقة الوصل بينه و بني عمالئه. و هؤالء الوسطاء
و يدفعون مثنها للمنتج هبدف إعادة بيعها، و هنا تتمثل إيراداهتم ابلفرق بني سعر البيع و الشراء و هؤالء 
الوسطاء جتار اجلملة و التجزئة أما النوع الثاين من الوسطاء فهم الوكالء أبنواعهم) وكالء املنتج، وكالء البيع، 

شراء( و السماسرة. وهؤالء ال يقومون بشراء السلعة و امتالكها بل إن دورهم يقتصر على حتقيق وكالء ال
االتصال بني البائع و املشرتي و حيصلون على عمولة لقاء أتعاهبم و غالبا ما تكون على شكل نسبة مئوية من 

  يبني أنواع الوسطاء:قيمة الصفقة و يستحقوهنا مبجرد توقيع االتفاق بني الطرفني و املخطط التايل
 

                                                           
 .397محمد صالح المؤذن , مرجع سابق ذكره, ص1

 منتجو السلع اإلستهالكية         

 

 

 

 

 المستهلكون النهائيون

 المستهلكون النهائيون         

 منتجو السلع الصناعية

 

 

 

 

 

 المستعملون الصناعيون

 

 

 

 المستعملون الصناعيون       

 

 متاجر أو 

 معارض 

 يملكها 

 المنتجون

 

 طواف 

 رجال   

 البيع    

 

 

 البيع

 بالبريد  

 

 

 البيع

 اآللي  

 

 

 المعارض

 المتخصصة   

 

 

 مندوبي

 البيع      
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 أنواع الوسطاء(: 11الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .394املصدر: حممد املؤذن، مبادئ التسويق،ص             

 1أشكال منافذ التوزيع غري املباشر

إذا كان املنفذ التوزيعي املتمثل بـ ) املنتج إىل املستهلك( هو منفذ التوزيع املباشر فاملنفذ التوزيعي غري           
املباشر هو املنفذ الذي توجد فيه حلقات وسيطة بني الطرفني أو مع املستعمل الصناعي، حيث يزداد طول 

سطاء( بينهما و لذلك سيكون لدينا عدة أشكال من املنفذ التوزيعي كلما زاد عدد احللقات الوسيطة) الو 
 منافذ التوزيع غري املباشر و هي:

يف هذا املنفذ يوجد وسيط واحد بني املنتج واملستهلك وهو املنفذ التوزيعي ذو احللقة الوسيطة الواحدة:  -أ
ذا الوسيط إما وكيل بيع اتجر التجزئة و هذا ابلنسبة للسلع االستهالكية أما ابلنسبة للسلع الصناعية فيكون ه

 أو مسسار و يعترب هذا املنفذ من أقصر املنافذ التوزيعية غري املباشرة.

                                                           
 . 114محمد صالح المؤذن , مرجع سابق ذكره, ص 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .493المصدر: محمد المؤذن، مبادئ التسويق،ص             

 وسطاء تجار

 

 سماسرة وكالء تجار جملة تجار تجزئة
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يف هذا املنفذ يوجد بني املنتج و املستهلك األخري وسيطني ومها املنفذ التوزيعي ذو احللقتني الوسيطتني:  -ب
وم مبهمة الوسيط و كيل بيع املنتج و اتجر اتجر اجلملة و اتجر التجزئة أما بني املنتج و املشرتي الصناعي فيق

 اجلملة الصناعي.
هنا يقوم بدور الوسيط بني املنتج و املستهلك النهائي، املنفذ التوزيعي ذو احللقات الوسيطة الثالث:  -ج

أو املستعمل الصناعي ثالث وسطاء و هم السماسرة وجتار اجلملة و جتار التجزئة يف حالة السلع االستهالكية 
 ا يف حالة السلع الصناعية فقد يكون هؤالء الوسطاء هم وكالء بيع املنتج و اتجر اجلملة و اتجر التجزئة.،أم
قد حيدث أن يكون املنفذ التوزيعي أطول مما ذكرانه و ذلك من خالل وجود عدد من الوسطاء فقد يكون -د

املعاد تصديرها، فمثال التاجر املوجود يف بني املنتج و املستهلك أكثر من اتجر مجلة خاصة للسلع املستوردة و 
ديب يقوم ابسترياد بااعة من الياابن أو الصني بكميات كبرية بصفته اتجر مجلة و يقوم إبعادة تصديرها إىل 
اتجر مجلة آخر يف األردن أو العراق، و جتار اجلملة األخريين قد يقومون إبعادة بيع هذه البااعة إىل اتجر 

حملافظات أو املناطق البعيدة ضمن البلد الواحد و األخري بدوره يقوم ببيعها إىل اتجر مجلة آخر يف أحد ا
التجزئة و هبذا يكون لدينا ثالث جتار مجلة و اتجر جتزئة و أخريا املستهلك األخري. و الشكل التايل يبني لنا 

 1هذه املنافذ:
 .2:  أشكال منافذ التوزيع غري املباشر11الشكل رقم 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 .114د. محمد صالح المؤذن , مرجع سابق ذكره , ص  - 9
 .010المصدر : د . خالد الراوي و د . حمود السند , مبادئ التسويق , ص  2
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 خامتة الفصل:
توصلنا إىل أن املستهلك يؤثر هو كذلك على البيئة اليت يعيش فيها ا الفصل ذجوان  همن خالل استعراض 

 بصفة عامة, وعلى املؤسس بصفة خاصة من خالل قيام هذه األخرية إبعداد جمموعة  من السياسات

و اإلجراءات ختص أساسا عناصر املزيج التسويقي أخذان بعني االعتبار و ابلدرجة األوىل سلوك املستهلك و  
 تطلعاته.

حيث أن املزيج التسويقي عامل خارجي مؤثر جدا يف عملية اختاذ قرار الشراء من خالل أتثري كل من املنتج 
سرتاتيجية حمكمة هلذا املزيج لتحقيق أتثري اجيايب من والسعر والرتويج والتوزيع , لذا على رجل التسويق وضع إ

 املستهلك جتاه املنتجات.
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 متهيد:

اثر املزيج التسويقي  إىلاين عامة حول سلوك املستهلك و يف الفصل الثإىل مفاهيم  األولبعد تطرقنا يف الفصل 
ضوع، سنحاول يف هذا إىل الدراسات السابقة للمو  إبضافة و املعايري املتبعة يف ذلك مبادئو  سلوك املستهلكعلى 

الواقع العملي، و املقارنة بني نتائج الدراسات السابقة و نتائج على  مدى تطابق اجلانب النظري اختبارالفصل 
 . دراستنا

الدراسة و  هذا الفصل كل من جمتمع عينة خاللأكثر ابجلانب التطبيقي للدراسة ارأتينا أن نتناول من  إلملامو 
سيتم عرض و  بعة، كمااملت األدواتطريقة مجع و تلخيص املعطيات، و التعريف مبتغريات الدراسة و كذا الطريقة و 

 املتمثل يف: اإلشكاليةعن سؤال  لإلجابةو ذلك  مناقشة نتائج الدراسة

 ماهي الضوابط اليت حتكم سلوك املستهلك اجلزائري عند اختاذ قرار شراء ؟

 مبحثني مها : إىلهذا الفصل  ومت تقسيم

 تقدمي عام للمؤسسة. : األولاملبحث -1

 .و مناقشتها تقدمي النتائجاملبحث الثاين : حتليل و -2
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 : تقدمي عام للمؤسسة. األولاملبحث 

 إداري مزود مبختلف املصاحل و اإلداراتاملؤسسة عبارة عن جمموعة من اهلياكل املادية و البشرية ولكل منها حميط 
تكون مزودة مبجموعة من املوارد املالية ويعتمد جناحها على التسيري احلسن كما ان عامل  إنالعامة , كما جيب 

 يف خمتلف نشاطاهتا. االتصال يساهم بشكل كبري يف التسيري اجليد

 : حملة اترخيية عن مؤسسة رونو. األولاملطلب 

 1مؤسسة رونو. نشأة -1

الذي استهوته الصناعة وإنشاء  ينولويس ر  على يد مؤسسها السيد 1181 بدأت رينو مسريهتا الصناعية يف عام
سيارة، أنشأ رينو أول خط  252واليت زادت عن  تالسياراالصناعية، ومع تزايد الطلب على صناعة  اآلالت

 .رينو العمل املتسلسل ألول مرةوزادت اإلنتاجية يف كافة اجملاالت وبدأ لوي ,  1913إنتاج صناعي يف العام

والقنابل  اإلسعافبدأت رينو يف هذه املرحلة بتصنيع املعدات احلربية فأنتجت الشاحنات واملقطورات وسيارات 
اليت كان هلا األثر األكرب يف حسم االنتصار العسكري، وبذلك أصبح لوي رينو يف العام FT17والدابابت الشهرية

 .فرنساهو الصناعي األول يف  1818
الباصات وحمركات الطائرات وغريها من  بدأ لوي رينو يف هذه املرحلة بتطوير صناعة املركبات فأنتج الشاحنات و

إبنشاء أول خط ملصنع مدينة  1828ذات احملرك. وعمل على حتديت خطوط اإلنتاج الذي بدأ  اآلالت
االقتصادية واالهنيار االقتصادي الذي حصل  . وملواجهة األزمة1898مت اجنازه يف العام Billancourtبيالنكورت

عملت رينو على زايدة اإلنتاج وخفض التكاليف يف أجور العمال واخلدمات االجتماعية مما أدى  1828يف عام 
 .إىل اضطراابت يف صفوف العمال

ات أن املواجهة مع األملان هي خطأ اسرتاتيجي قامت به احلكومة الفرنسية، وشارك يف اجملهود لويس رينو اعترب
 احلربية. وبعد االحتالل األملاين خضع رينو للمتطلبات األملانية بتصنيع املعدات احلربية دون أن يدرك حقيقة احملتل

لوي رينو متعاون مع احملتل، لذلك سخرت شركته لصاحل الدولة إىل أن أتممت بعد  النازي. وبعد حترير فرنسا اعترب

                                                           
1https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%86
%D9%88 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1898
https://ar.wikipedia.org/wiki/1898
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_(%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_(%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_(%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_(%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9)
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وأعلنت ابسم املؤسسة القومية ملعامل   de Gaulleديغول ها اجلنرالبل احلكومة املؤقتة اليت كان يرأسقذلك من 
 .رينو

من املقاومة رئيساُ ملؤسسة رينو القومية، الذي عمل على تصنيع  Pierre Lefaucheuxمت تعيني املهندس بيري لوفشو
السيارات السياحية ذات األربع أحصنة إضافة للشاحنات والباصات اليت حققت جناحًا ابهرًا واعتربت السيارة 
الشعبية األوىل. بدأت شركة رينو يف هذا املرحلة بتحديث مصانعها وشراء املزيد من املصانع وبدأت تصدر 

 .صادرهتا األلف سيارة تجتاوز تجاهتا إىل خارج فرنساحيث من

اتبعت رينو تطورها وتوسعها لتؤكد أهنا الشركة األوىل يف فرنسا، وبدأت حماولة اخرتاق األسواق األمريكية ولكن 
. ةالالتينيدون جدوى. ومع ذلك اتبعت مسرية االنفتاح على السوق اخلارجية وخاصة يف إسبانيا والربتغال وأمريكا 

وبعد شراء عدة 1رينو و 4رينو ت اليت القت جناحًا كبرياُ. إضافة إىل موديالla Dauphine ومتيزت بسيارة الدوفني
 .معامل أصبحت شركة رينو املصنع الثاين للسيارات الشاحنة

 1855إن عملية التخطيط للتصدير اجتهت وفق منحيني األول بتطوير املؤسسة من قبل املهندس بيري يف عام 
إىل السوق اخلارجية. أما املنحى الثاين فكان التطور االقتصادي واملهين إبنتاج  %55وصلت نسبة الصادرات وقد 

، إضافة إىل املشاركة يف املسابقات العاملية 11والسيارات الفاخرة مثل رينو  5سيارات اقتصادية مثل سيارة رينو 
 .للسيارات وخاصة الرايل

رينو  مثل تالسيارايعة، ومع بداية الثمانينات ظهرت أنواع جديدة من اتبعت شركة رينو تطورها خبطى سر 
إال أن بعض ,Formule 1فورموال  كما دخلت ماركة رينو يف السباقات الرايضية مثل .l’Espaceواألسباس25

السياسات اخلاطئة يف تلك الفرتة من توسعات غري مدروسة الكلفة وتزايد عدد العمال أدى إىل خسائر كبرية 
 .للشركة

لتحقق  1811فيض كلفة اإلنتاج بتعديل موديالت السيارات لتعود شركة راحبة يف العام اعتمدت رينو على خت
رينو  و 18رينو  مليار. مما أدى ساعد الشركة على االنتعاش وإنتاج سيارات مالئمة للبيئة وخاصة 9.1أرابح بقيمة 

 .Clioكليو

وكان االندماج األول بني شركة رينو مالئمة لتطور السوق العاملية ظهرت فكرة االندماج بني الشركات الكربى 
. ولكن هذه االندماج مل يكلل ابلنجاح. ولكن التحول األكرب كان مع 1889يف العام Volvoوشركة فولفو

حيث أصبحت الشركة أكثر حرية،  1881إىل أن اكتمل فعليًا يف العام  1884ختصيص الشركة جزئيًا يف العام 
. اتبعت رينو تطورها برؤاي جديدة بظهور سيارة 1888يف العام Nissanنيسان واستطاعت االندماج مع شركة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7_1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_19&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88
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وموديالت  Vel Satisوفيل سانتيسAvantime  وأفانيت Lagunaاألوىل والثانية وسيارة الغوانMéganeميغان
 .من شهرة الشركة ومصداقيتها Formule 1جديدة أخرى. كما زادت النتائج الناجحة يف مسابقات الفورمال

من رأمسال شركة  %44مبلغ  2222حبيث جتاوزت يف العام Nissanعملية االندماج مع شركة نيسانتطورت 
وشركة  Samsung Motors) نيسان. وما زال هذا االندماج بتطور مستمر. ومع االندماج مع شركة )سامسونج

شاء جمموعة اقتصادية بدأت رينو تتجه حنو السوق العاملية خبطى متسارعة، وتتجه حنو اهلدف إبن Dacia داسيا
 .رينو سامسونج –داسيا  –عاملية بتوقعات بيع ألربعة ماليني سيارة حتت ماركات رينو 

 1تعريف مؤسسة رونو: -2

يقع املقر 1899فرباير  25إلنتاج السيارات وأنواع أخرى من العرابت، أتسست يف فرنسية هي جمموعة )رينو)
شكلت  1999 يف عام .كارلوس غصن حاليا ويرأسها ابريس الرئيسي للشركة يف ضاحية بولونبيلنكورت غرب

حيتل حاليا املركز الرابع يف سلم املنتجني للسيارات. من اجنح السيارات اليت صنعتها  نيسان موتورز شركةحتالفا مع 
 .رينو كليو رينو إىل اآلن هي

 2اجملموعة إسرتاتيجية -9
 : أولوايت جمموعة رينو

مليون إىل بليون  122مراقبة احتياجات رأس املال العامل ، مبا يف ذلك استمرار اخنفاض املخزوانت من  -
 .يورو

، مبا يف ذلك السيارات الكهرابئية  اإلسرتاتيجيةتركيز االستثمار وبرامج البحث والتطوير يف املشاريع  -
 واألداء البيئي للمحركات ،

ورة األجور وخفض تكاليف تكثيف لسياسة احلد من التكاليف الثابتة ، وخاصة عن طريق التحكم يف فات -
 .التشغيل 

اغتنام الفرص اجلديدة ، وخباصة عن طريق مزيد من التقارب يف  تعزيز التآزر التنفيذية مع نيسان من -
 .جمموعة من احملركات والعمل معا على السيارات الكهرابئية

 :رينو وعالماهتا التجارية -4
 داسيا -

أول سيارة الرومانية وحتديث  لرونو,%24.1و %18.1بنسبة  ، اشرتت رينو داسيا ، 1888يف عام 

                                                           
1https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%86
%D9%88 

 وثائق داخلية للمؤسسة. 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%BA%D8%B5%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%BA%D8%B5%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88
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البساطة واحلداثة وقوة ال مثيل هلا جمتمعة مع السعر / األداء غري منشآهتا. داسيا القيم هي 
 .على سيارة لوغان رمزية الكثري من جناحه يعتمد .منشورة

جديدة مع الربانمج العاملي لوغان ، دخلت اجملموعة اىل مرحلة جديدة. بدأت يف Sandero مع مركبة
هات  أورواب )حتت شارة رينو  ، وهذا يف 2221يف أمريكا اجلنوبية ومنتصف عام  2221أوائل عام 

 .2228اجلديدة تواصل التوسع يف أسواق جديدة يف عام  كشبا
سيارة يف  12122مت تسويق  2221يف سنة  إهنا و املعطيات حول داسيا اإلحصائياتو تشري بعض 

 اجلزائر.
 املطلب الثاين: 

I. .1اهليكل التنظيمي للمؤسسة 
 :اإلدارية الوظيفة -1

دورها  اإلدارةاملؤسسة و كل ما خيص ابملبيعات و كذا  إبدارةهتتم  األخريةمرنيسي , هذه السيدة م. املسؤول  عنها
 يكمن يف :

 اليت تنجز يف املؤسسة. لألعمالاجليد  للتسيريضمان التنسيق بني خمتلف العمال  -أ
للعمال الذين يقومون  اإلدارية اإلجراءاتهبا البائعون و كذا متابعة  قاممراقبة التسجيالت اليت  -ب

 عدد من النشاطات مثل : إبدماج
 التوظيف. -
 متابعة احلياة املهنية للموظفني . -
 العطل وكذا املهمات املوكلة هلم. -
 2الوظيفة املالية و احملاسبة: -2

النتائج و  إعطاءمهمته مالحظة و تسجيل العمل الذي يقام به و بعد ذلك حماسبني ,املصلحة مسؤول عنها 
 .اإلرابحذلك يتلقى فواتري احملاسبون وكذا مراقبة عائدات  إىل إضافةمراقبتها. 

يف القيمة ملؤسسة رونو ,ويعطى النتائج املستغلة لتبني حالتها الدقيقة , اهلدف من  تاالختالفاويف النهاية يتابع 
 يف التسليم . النظام لشروط العمل وكذلكن هناك احرتام كا  إذاحماسب مايل هو مراقبة  أومايل  مراقبوضع 

 العامل اخلاص هبا.  أواليت تقوم هبا املتلقي  الوصولعن طريق  احملاسبةاملراقبة تتم من طرف قسم 
 
 
 

                                                           
 وثائق داخلية للمؤسسة . 1
 وثائق داخل المؤسسة.2
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 1الوظيفة التجارية: -3
مرنيسي مسرية , هو يهم بتسويق و   اآلنسةمبساعدة سكرتريه  زعبدا لعزيهذا القسم مكلف به السيد م. شكور 

ة وكذا مع الزابئن على السعر النوعي تاملفاوضاالعالقات اجليدة مع الزابئن , مع الرتكيز على  إبقاءكذا 
 .......اخل  اإلكسسوارات

 الدفع وامللفات املطلوب مالها. إنشاءو 
 

 بعد البيع: خلدمة ماالوظيفة اخلاصة اب -4
حبل املشاكل مباشرة بعد البيع , مؤسسة "رونو" خلقت ورشاهتا اخلاصة و جمهزة مبعدات  الوظيفة خاصة هذه

 وكذلك تقنيني خاصني و مدربون على هذا النوع من العمل.متقدمة و متطورة 
 .ةالالزميف حالة حدوث عطل , هناك تقين يقوم بتشخيص نوع املشكل ويقوم على الفور بعملية التصليح 

 السكريتاراي:وظيفة  -5
بعملية احملاسبة و كذلك هتتم  أيضاوظيفة السكرترية يف مؤسسة "رونو" يعترب مهم جدا خاصة والدور الذي تقوم 

, فواتري التسليم , قطع السيارات و بياانت البنوك و كذا أوراق تالطالبياابملراسالت و تصنيف و ترتيب فواتري 
 الفاكس.

تلعب دور كبري من انحية استقبال املكاملات اهلاتفية الداخلية و اخلارجية و اخذ املواعيد و احملافظة  أيضاهي 
 عليها.

 يف النهاية , هي مكلفة مبراقبة و متابعة قوانني اخلاصة ابلعمالء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 وثائق داخلية للمؤسسة 1
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II. 1. التنظيم الداخلي للمؤسسة 

 .91/12/1888يف : : مت تبسيط هذا التنظيم تنظيم جمموعة رونو:  11الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملؤسسة رونو مسامهني نذكر منهم :خطط نالحظ أن من هذا امل

 .%44.9بنسبة  Nissanشركة نيسان  -
 .%22.1بنسبة VOLVOشركة فولفو  -

  . إضافة إىل شركات البناء و متويل و شركات أخرى جتارية .%122بنسبة   RCIو هناك بنك ممول 

                                                           
 وثائق من داخل المؤسسة. 1

Renault SA 

Nissan Dacia Renault c. s. a 

RCI Banque volvo Renault 

Samsung 

Motors  

Autre sociétés  

Industrielles,  

Commerciales, 

De refinancement et 

de trésorerie  
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 1: عدد عمال املؤسسة و توزيعهم حسب املصاحل. 33اجلدول رقم 
 

 الدائمنيعدد العمال  املصلحة
 21 اإلداري اهليكل
 21 و النظافة األمن

 12 اهليكل التجاري
 12 الصيانة
 21 املخزن

 24 عمال هياكل السيارات
 84 اجملموع

 
 :منهج الدراسة امليدانية.املطلب الثالث

املتبع من  األسلوب أوعلى الطريقة  التعرف لتحقيقها،وأمهها تسعى اليت واألهداف الدراسة طبيعة من انطالقا
 رونو مستغامن.مؤسسة  قرار الشراء وذلك يف  ألخذعلى املستهلك  لتأثريطرف املؤسسة 

الوصفي ابلدرجة األوىل لتحليل املعلومات اليت هلا عالقة ابملوضوع وتصنيفها وتلخيص نتائجها  املنهج اعتماد مت 
ة والصرامة العلمية ما أمكن، هذه مع حتري املوضوعي ،املعروفة من خالل إخضاعها ألدوات البحث العلمي
 الوصول بغرضترتبط ابملوضوع بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،  مجيعااملعلومات مت مجعها من مصادر خمتلفة لكنها 

دراسة احلالة قصد إسقاط الدراسة النظرية على واقع املؤسسة حمل  نهجممع ة،اإلشكالي لعناصر دقيقة معرفة إىل
 الدراسة ولتحليل البياانت واملعلومات احملصل عليها ومن مث حتديد النتائج املتوصل إليها.

أدوات البحث املستعملة يف مجع املعلومات  الدراسة وجب علينا حتديدؤسسة بعد اختياران ملنهج الدراسة وم
وضوع هي أسلوب املقابلة الشخصية املذا ارأتينا أن أفضل األدوات للوصول إىل النتائج حول والبياانت، وهل

 .و االستبيان واملالحظة

وهذا للحصول  املصلحة، موظفياعتمدان على أسلوب املقابلة الشخصية مع  :الشخصية ملقابلةا -1
على املعلومة مباشرة من أجل شرح األسئلة للوصول إىل إجاابت صحيحة وسليمة متكننا من 

 .سلوك املستهلك الدراسة مبوضوع املرتبطة املعلومات بعض على احلصول

                                                           
 وثائق من داخل المؤسسة. 1
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من خالل املقابالت اليت قمنا هبا مع بعض اإلطارات يف املصلحة تطرقنا إىل احمليط نتائج القابلة: -2
 1هلا و جاءت يف املقابلة  ما يلي :اخلارجي 

، أصبحت مؤسسة 2221سيارة سنة  12222من  ر: بعد بيع أكثمتوقع املؤسسة يف السوق -أ
Renault  الرائدة و األوىل يف السوق اجلزائري.حيث أصبحت كل منRenaultوDacia يف املرتبة

 من نسبة السوق كله .  32,990األوىل)
السيارات يف اجلزائر ختطو  ت، مبيعا2221يف السوق يف سنة  %2, 21و يف املرتبة الثانية ب          

 سيارة. 2222222للمرة          األوىل احلد ل 
حافظت و للمرة الثالثة على التوايل على املرتبة األوىل يف    Renaultت، مارك2221و يف سنة          

 سيارة بيعت. 242222السوق اجلزائري بنسبة 
تتضمن أو )لديها  نوعني من الزابئن، زابئن خاصون و هم  Renault Algérieعامة،شركةالزابئن:  -ب

نه)سيارات ذات أشخاص و أفراد طبيعيون يطلبون من املؤسسة احلصول على املنتوج اللذين يريدو 
 Renaultمميزات خاصة  و كذا زابئن  معنيون آخرون هم عامة الزابئن تتعامل معهم مؤسسة 

لتحقيق حجم هام من األعمال مثل املؤسسات و اإلدارات اليت تشرتي يف أغلب األحيان سيارات 
 جتارية.

ي إىل أهنا ال تستطيع تعترب األوىل يف السوق اجلزائر  Renaultعلى الرغم من أن شركة املنافسون:  -ج
اهلروب من املنافسة اليت أصبحت مع الوقت حادة.بطبيعة احلال كل شركة تعمل يف جمال بيع 

 .Renaultالسيارات متثل منافس لشركة 
 .TOYOTA-FORD-FIAT-CITROENونذكر جمموعة من هؤالء املنافسون: 

 مة االتصاالت:أنظ -د
  :اتصاالت داخلي انفع من أجل إيصال املعلومات بني القمة املؤسسة تتبىن النظام املستوى الداخلي

اإلسرتاجتية و املرؤوسني.والدليل على ذلك وجود يف كل مؤسسة تعليمات و مالحظات أو معلومات 
 موجهة إىل مجيع املوظفني يف املؤسسة.

  :من أجل إبقاء االتصال املتواصل مع الزابئن،على املستوى اخلارجيRenault  تعتمد على عدة وسائل
 مثل: اإلشهار الذي يلعب دور ابتدائي و مهم الذي ابلزبون إىل اإلعجاب ابملنتج و دفعة إىل شراءه.

فيما بعد هناك أيضا الفهرس من الصور على املنتوجات أو كتيبات على املنتج الذي يعرض كل املنتوجات 
 األنرتنيت اليت تعترب وسيلة جتارية قوية جدا. املوجودة يف املؤسسة،أشكاهلم و كذا سعرهم.يف النهاية

 www.renault.maتستعمل األنرتنيت لتسويق منتوجاهتا عن طريق موقعها اإللكرتوين  Renaultيف الواقع،
                                                           

 من خالل مقابالت  مع اطارات المؤسسة. 1
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ملا  استخدمنا يف هذا البحث املالحظة كوسيلة اثنية بغرض التأكد من فرضيات البحث : املالحظة -9
مقر املؤسسة والوكاالت التجارية التابعة  إىلوعلى اثر زايراته املتكررة ،البحث إثراءهلا من دور كبري يف 

 النتائج املرجوة من البحث. إىلهلا بعض املالحظات اليت استخدمت كبياانت تساعد يف الوصول 

  االستبيان: -4
ليجيب عليها إطارات ، حول موضوع البحث  واليت يدور حمورها املتنوعة حيتوي على جمموعة من األسئلة

 السابقة بواسطة أدوات عليها وكل املعلومات اليت مت احلصول، بعدها تستخدم هذه النتائجرونو,وعمال مؤسسة 
 .عن اإلشكالية املدروسة إىل اإلجابة يف الوصول

 

 حتليل و تقدمي النتائج و مناقشتها.:املبحث الثاين

مد دراستنا على االستبيان املوضوع وتعت إشكاليةعن  لإلجابةدراستنا كوهنا ستوصلنا  أهمتعترب هذه الدراسة  
 قمنا بتقدمي لزابئن مؤسسة رونو مستغامن  وقد مرة هذه الدراسة ابملراحل التالية    حيث 

 تكوين العينة واالستبيان.     : املطلب األول

 تكوين العينة. -1
 مواصفات العينة. 1-1

هي اليت  يف الدراسات الن صيغة املوضوع إتباعهااملراحل واخلطوات اليت ينبغي  أهمطريقة اختيار العينة من  إن
يدرس كل  أنال يستطيع  إذ املعاينة أسلوبتفرض على الباحث االعتماد على  فإذا الدراسة أدواتحتدد نوع 

و اليت يقصدهبا هي اليت خيتارها  على العينة القصدية اجملتمع بل جزء منه , وهلذا الغرض اعتمدان يف دراستنا إفراد
 ألنهعناصر العينة  وابلتايل فانه ينتقي أفضلدراسة بشكل  أوالبحث  أهدافيراها حتقق  ألنه الباحث عن قصد

 .لبحثهتقدمي املعلومات على مشكل  على ينقادر  أهنميعلم مسبقا 

 :يلي دون سواها هو مااختيار العينة  إىلبنا  أدتاليت  األسباب أهمو من 

 .وجود متغريات ضابطة ومراقبة تساعد على سحب العينة 
 .تتم بسرعة كبرية و سهلة يف نفي الوقت 
  كافية على طبيعة جمتمع البحث.  وأدلةمعلومات  إعطاءتتميز بقدرهتا على 
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 طريقة البحث. 1-2

 أفرادالدراسة على كل  إجراءيستحيل  األحيانالدراسة على العينة هو انه يف الكثري من  إجراءاهلدف من  أن
  إذانتائج ميكن تعميمها على جمتمع البحث , يصبح ذلك ممكن  إىلجملتمع, فيكون اختيار العينة هبدف التوصل ا

خصائص العينة متثل خصائص اجملتمع, من حيث اكرب عدد ممكن من املتغريات خاصة املتغريات اليت  كانت
 تؤثر يف الظاهرة حمل البحث وتفسري العينة. أنحيتمل 

اجملتمع متثيال  أفرادممثلة جلميع  األصليشرحية من اجملتمع تتضمن خصائص اجملتمع  أوجزء  أهناوتعرف على 
 مها أساسنيصحيحا, من هذا املنطق اتبعنا يف دراستنا عل املعاينة اليت تلتزم بشرطني 

  األصليحتديد اجملتمع. 
 ينة.حتديد حجم الع 

دراستنا هي دراسة سلوك املستهلك اجلزائري و دوافع قراراته الشرائية فان جمتمع البحث يتمثل زابئن مؤسسة  أنمبا 
املؤسسة وهذا حسب طبيعة املوضوع  إىلتوجهنا بصفة مقصودة  إذدستنا كانت يف والية مستغامن  أمارونو, 

 ملية االستفتاء.شخص مستجوب من ع 12على  مشلتو ومتاشيا مع صفة العينة 

 . تكوين االستبيان.2

 املستخدمة يف مجع البياانت. املناجية األدوات 1-2

ومالئمة ملوضوع حبثنا سواء من  وأمهية شيوعا األكثر األداةاالستمارة ونعتربها  أداةلقد استخدمنا يف موضوعنا 
 الوقت.اختزال  أوالدراسة  إجراءحيث مساعدتنا على التحكم يف الظروف 

 االستمارة. 2.2

بعد اختياران لعينة البحث كان البد علينا توزيع االستمارات للتمكن من احلصول على املعلومات الختيار الفرضية 
الباحثني  إىلاملفتوحة اليت توجه  أواملقننة املغلقة  األسئلةاالستمارة هي جمموعة من  إنحيث يرى بعض الباحثني 

تقنية يستعملها  أهنا أيضاوتعرف موقف معني  أواجتاه معني  أومعينة  من اجل احلصول على البياانت معلومات
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هلا اتصال  األسئلةجمموعة  آواملتعلقة مبوضوع البحث  األساسيةالباحث لالتصال ابلبحوث بغرض مجع املعلومات 
 مباشر يف فرضيات الدراسة.

جند الذي يساعد من حتقيق من الفرضيات املدعمة مبعطيات   اإلحصائيابستنتاج  أيضاكما تسمح االستمارة 
 كمية .

 إىلسؤال وكانت موقعة  18ب  األسئلةرعدد  مفتوحة وقد وأسئلةمغلقة  أسئلةوعليه وضعنا استمارة حتتوي على 
االستمارة , وهذه  األسئلةقدمت املالحظات حول  أينزابئن مؤسسة رونو حيث مت عرضها على الزابئن 

ن من  الوقوف على حىت نتمك بعني االعتبار وضع االستمارة اليت مت جتربتها على الزابئن أخذتات اليت املالحظ
معرفة الضوابط اليت حتكم سلوك املستهلك اهلدف الرئيسي لالستبيان   ها وكانالعيوب و التغريات احملتمل وقوع

 ولقد احتوت االستمارة على حمورين اجلزائري عند اختاذ قرار شراء

  .25متعلقة ابلشخصية وعددها ) أسئلة -
  .14وبياانت خاصة ابلفرضيات املقرتحة وعددها ) -

 حتليل وتقدمي نتائج الدراسة. الثاين: املطلب

 .تقدمي النتائج -1

فقط قابلة للتحليل الن  12 إىل 52املتعلقة ابلدراسة شرعنا يف التحليل فوجدان االستبياانت  واسرتدادبعد توزيع 
عدم  أو اإلجابةيف كيفية  أخطاءبسبب  اإلجاابتالباقية مل تكن قابلة للتحليل لكوهنا انقصة من حيث  22

 . لإلجابةمل تستخدم منطقيا  األخرمطلقا وهناك بعض االستبياانت مل تسرتجع و البعض   اإلجابة

 حتليل النتائج. -2

 : يلي بتحليلها عن جداول عادية يتبع منها تعليقا كماسؤاال قمنا  18تضمن االستبيان 
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 .السن العني حسب أفرادتوزيع :38رقم  دولاجل

 82من  أكثر 82اىل 32من  35 إىل 22من  25اقل من  البيان
 18 14 13 34 التكرار
 %24 %32 %23 %12 النسبة

مث %91سنة حيث قدرت النسبة ب  45 إىل 91من املالحظ أن اكرب نسبة من الزابئن كان سنهم يرتاوح بني 
سنة بنسبة  95اىل  21ويليها الزابئن الذين كان سنهم مابني  %21سنة ب  41يليها الذين سنهم أكثر من 

 .%11سنة بنسبة  25الذين سنهم اقل من  وأخريا,  22%

 اجلنس. العينة حسب أفرادتوزيع :35رقم  اجلدول

 االنثى الذكر  البيان
 21 22 التكرار
 %82 %54 النسبة

 %51ة قدرت بالفئة اليت تتعامل بكثرة مع املؤسسة رونو هي بنس أن إليها الحظنا من خالل النتائج املتوصل
 .%45تليها الذكور ب مث

 جلنسية.العينة حسب ا أفرادتوزيع :  32رقماجلدول

 جزائرية   البيان
 53 التكرار
 %133 النسبة

 .%122جل العينة كانت جنسيتها جزائرية بنسبة  أنالحظنا من خالل نتائج احملصل عليها من اجلدول 

 املستوى التعليمي.العينة حسب  أفرادتوزيع : 37رقم  جدول

 متوسط اثنوي جامعي البيان

 37 13 33 التكرار
 %18 %23 %22 النسبة
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من جامعيني أما النسب األخرى فكانت متقاربة %11ب تبني لنا من خالل نتائج اجلدول أن اكرب نسبة قدرت 
قدرت نسبة الثانوي  نوعا م فيما بينها و هذا دليل على أن املستهلك قيمة مدركة أي ثقة استهالكية

 .%14قدرت املتوسط 22%

 .الدخلالعينة حسب  أفرادتوزيع  :34رقم  جدول

  ألف 23إىل ما فوق  ألف 23 إىل 35مابني  آلف 35 إىل 14مابني  البيان

 18 28 12 التكرار
 %24 %84 %28 النسبة

دج  بنسبة  12222 إىل 95222معظم املستهلكني يرتاوح متوسط دخلهم ما بني  أن من خالل الدراسة وجدان
الذين يرتاوح دخلهم  وأخريا%21دج ب  12222تليها املستهلكني الذين يرتاوح متوسط ما فوق %41ب 

 .% 24دج ب  95222 إىل 11222ما بني 

 ماهي العالمة التجارية املفضلة لديك؟ (1

 العالمة املفضلة للمستهلك. املستهلك يف رأي:32جدول رقم

 كيا  سيرتووان فولسفاقن بيجو رونو البيان

 13 38 12 11 13 التكرار
 %23 %34 %22 %28 %22 النسبة

تليها عالمة فولسفاقن  %21النسبة ب  تاملستهلك يفضل عالمة رونو حيث قدر  إنمن خالل اجلدول يتضح 
 .%1سيرتووان بنسبة  أخرياو % 22مث عالمة كيا بنسبة  %22مث عالمة بيجو بنسبة  %24بنسبة 

 ماهي درجة والئك لسيارة رونو ؟  2

 للمؤسسة. هلكاملست والءنسبة :13جدول رقم

 ضعيفة متوسطة كبرية البيان

 13 28 12 التكرار
 %23 %84 %32 النسبة
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 , وتليها نسبة %41نسيبة والء املستهلك ملنتوج رونو كانت متوسطة قدرت ب  إننالحظ من خالل اجلدول 
 %22نسبة والء ضعيفة ب  األخري, وايف %92كبرية ب   والء

 ماهو سبب شرائك لسيارة من نوع رونو؟  9

 سبب اقتناء املنتوج. :11 جدول رقم

 اإلشهار األصدقاء العائلة شخصي البيان
 13 12 13 18 التكرار
 %23 %32 %23 %24 النسبة

مث تليها , %92بنسبة  األصدقاءتبني نتائج اجلدول ومن هذا التحليل ان السبب الرئيسي يف اختيار  املنتوج هم 
 .%22شهارية بنسبة العائلي و احلمالت اال التأثريالحظنا ابن  وأخريا, %21شخصية بنسبة  أسباب

 كيف ترى سعر السيارة؟  4

 سعر املنتجات. املستهلك يف  رأي:12 جدول رقم

 يف املتناول عادي  مرتفع البيان

 11 15 28 التكرار
 %22 %33 %84 النسبة

, مث تليها سعر عادي %41سعر مرتفع بنسبة  إىلكانت متيل   املستهلكني إجاابتمعظم  إنتوضح النتائج 
 .%22يف املتناول بنسبة  وأخريا, %92بنسبة 

 املعاملة مع مصاحل رونو عند اقتناء السيارة؟كيف كانت   5

 املصلحة.يف  عاملة املتقدير  : 13رقم  جدول

 سيئة عادية جيدة  البيان

 4 23 22 التكرار
 %12 %83 %88 النسبة
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, وتليها املعاملة %44املعاملة اجليدة بنسبة  إىلاملستهلكني كانت متيل  أراء أغلبية نتوضح نتائج اجلدول اب
 .%11املعاملة السيئة بنسبة  وأخريا, %42بنسبة  العادية

 مدة اقتناء السيارة ؟ خبصوص  1

 . السيارة املستهلك يف مدة اقتناء رأيمعرفة :18رقم جدول 

 سريعة عادية طويلة البيان

 38 13 33 التكرار
 %34 %22 %22 النسبة

, 99%القول ابن املدة كانت طويلة بنسبة  إىلاملستهلك توجه  أنمن خالل اجلدول والسؤال املطروح تبني لنا 
 .%21السريعة ب  األخري, ويف 21%وتليها مدة عادية بنسبة 

 ؟ تقومون بصيانة السيارة أين  1

 حتديد مكان الصيانة. :15رقم  جدول

 خارج املصلحة داخل املصلحة   البيان
 32 14 التكرار
 %28 %32 النسبة

, وتلبيتها املستهلكني %14معظم املستهلكني يقومون ابلصيانة خارج املصلحة بنسبة  أن إمجاالتوضح النتائج 
 .% 91الذين يقومون ابلصيانة داخل املصلحة بنسبة 

 كيف كانت اخلدمة ؟  1

 املستهلك يف اخلدمة املقدمة عند الصيانة. رأي:12جدول رقم

 سيئة متوسطة جيدة البيان

 33 18 33 التكرار
 %32 %24 %22 النسبة
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 اإلجاابتيث كانت معظم املستهلكني راضني عن اخلدمة داخل املصلحة حب إناتضح لنا من خالل اجلدول 
 .% 1السيئة ب  وأخريا,  %21بنسبة  املتوسطة أتيت, مث %11جيدة بنسبة 

 راضي عن منتوج رونو؟ أنتهل   8

 .املستهلك يف املنتوج رأي:17رقم  جدول

 ال نعم   البيان
 18 32 التكرار
 %24 %72 النسبة

 .%21بة سبن الرضاو عدم  % ,12بنعم بنسبة  أجابوااملستهلكني  أغلبية إىلكانت نتائج متيل 

 كيف ترى نوعية قطع الغيار اخلاص برونو؟  12

 رأي املستهلك يف نوعية قطع الغيار. :14رقم  جدول

 رديئة متوسطة جيدة البيان

 33 12 35 التكرار
 %32 %28 %73 النسبة

 , وتليها نوعية متوسطة  %12نوعية جيدة بنسبة  أهنا أجابتاملستهلكني  أغلبية إنتبني من خالل اجلدول 

 .%21نوعية رديئة ب  األخري, ويف % 24ب 

 خبصوص سعرها ؟  11

 .قطع الغيار سعارأحول املستهلك  رأي:12رقم  جدول

 غالية يف املتناول   البيان
 37 83 التكرار
 %18 %42 النسبة

و البقية كانت غالية  %11املستهلكني كانت يف املتناول بنسبة  إجاابتمعظم  أناتضح من خالل اجلدول 
 .%14الثمن بنسبة 
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 بغريها من العالمات؟ملاذا تفضل عالمة رونو مقارنة   12

 املستهلك يف اختيار املنتوج. رأي:23رقم  جدول

 5احتمال 8احتمال 3احتمال  2احتمال  1احتمال  البيان

 8 3 12 21 13 التكرار
 %4 %2 %28 %82 %23 النسبة

املستهلكني يفضلون عالمة رونو جلودهتا وسعر قطع غريها وسهولة احلصول عليها  أنخالل اجلدول تبني  من
, مث لثمنها الذي هو يف املتناول مقارنة ابلعالمات % 24قدمية ابملصلحة بنسبة , تليها ملعرفة %42بنسبة 
وعلى  أحجاملتنوع منتوجها جلميع  أخريا,  8%داخل املصلحة بنسبة نيالتام, مث لتوفر قطاع %2 0ب األخرى

 .%1حسب احتياجات ب 

 ماذا تقرتح لتطوير اخلدمة يف املصلحة ؟  19

 اقرتاحات املستهلكني.:21 رقم جدول

 5احتمال 8احتمال 3احتمال  2احتمال  1احتمال  البيان

 3 13 13 12 15 التكرار
 %2 %23 %23 %28 %33 النسبة

, مث حتسني املعاملة مع زابئن %92تقليص مدة احلصول على سيارة بنسبة  إىلاملستهلك مييل  آنهرت النتائج ظا
 أخر إىلمها حتسني اخلدمة ما بعد البيع وضع ختفيضات من حني يف نفس نسبة التكرار  إجابتني, وتليها 24%

 .%1حصول على سيارة رونو بنسبة حول حتسني نظام الدفع لل إجاابت أخري, و %22بنسبة 

 يف التسهيالت اليت تقوم هبا املؤسسة؟ رأيك ما 

التسهيالت اليت حصرت فقط يف منتوج  غري راضية على, % 12 أنمن خالل هذا السؤال وحتليله نالحظ 
ض على التسهيالت بسب القر  راضية أهناتقول  %92اجلزائري )مسبول  حبيث تقدم قرض استهالكي , والباقي 

 االستهالكي.
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 تتعامل مع املؤسسة؟ وأنتمنذ مىت 

من الزابئن يرتاوح متوسط التعامل مع املؤسسة ما بني  %12 أنمن خالل هذا السؤال املباشر نالحظ 
 سنوات. 1 إىل 2الباقية يرتاوح مابني  42%سنة , و 15اىل12
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 :الفصل خالصة

  الفصل للجانب التطبيقي من دراستنا، و كان اهلدف منه تطبيق ما مت التوصل له يفلقد خصص هذا 
  اجلانب النظري و اختبار مدى تطبيقه مع الواقع العملي و اختبار صحة فرضيات الدراسة ليت مت وضعها

 . و من جهة أخرى املقارنة ينب نتائج دراستنا و الدراسات السابقة

  و مجع البياانت،اليت أدواتللدراسة و املتمثلة يف كل من طريقة  ةلسياسيابوضع اجلوانب  الفبدأان أو 
  التوصل للمعطيات و تلخيصها و معاجلتها،و بعد هذه اخلطوة قمنا بعرض و حتليل و خالهلاميكن من 

  أهميف دراستنا، و من مث اختبار فرضيات الدراسة و ميكن تلخيص  إليهاتفسري النتائج اليت مت التوصل 
 : النتائج املتوصل هلا يف هذا الفصل كتايل

 . تماعية حتسن من أداء العاملني و حتد من الوقوع يف اخلطأاالجاملراجعة -

 .جتماعيةاالالتقارير  إعدادجتماعيني و دورهم يف االأمهية املدققني -

 يف السوق حبيث تسيطر على السوق اجلزائري منذ سنوات. الرائدةتعترب  ومؤسسة رون-

على قرار الشراء للمستهلك اجلزائري منها القرض االستهالكي يف املنتوج  لتأثرتستعمل مجيع املؤثرات اجملودة  -
 احمللي.
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 خامتة عامة:

البحث إىل دراسة سلوك املستهلك و أثرها على قرارات الشرائية للمستهلك والذي كان هذا  من خاللتطرقنا 
ماهي الضوابط اليت حتكم مستمدا من ظاهرة موجودة يف اجملتمع اجلزائري, وانطالقا من اإلشكالية املطروحة "

 سلوك املستهلك اجلزائري عند اختاذ قرار شراء ؟

يف إحدى مؤسساهتا اجملودة يف اجلزائر ويتعلق ذلك مبؤسسة رونو  ولقد ركزت دراستنا على عالمة امسها رونو
 مستغامن.

قمنا بتحليل املوضوع إىل جوانبه الرئيسية ابلتعرض يف البداية إىل مفاهيم عامة حول سلوك املستهلك ودوافع 
الختاذ قراره الشرائي كنماذج سلوك املستهلك اليت يركز عليها قراراته الشرائية , واهم احملددات اليت يركز عليها 

رجل التسويق , لذا يتعني على املؤسسة أن تنتج ما يسوق , وهنا األمهية البالغة لدراسة سلوك املستهلك من 
ميوالت املستهلكني احلالني  واجل تصميم املنتجات وتنويعها أو تقدمي اخلدمات وحتسينها وفق رغبات 

 ميزة تنافسية. واملتوقعني وابلتايل تستطيع املؤسسة أن تكتسب مع توظيف واستغالل عناصر املزيج التسويقي

فبعد حتليل مجيع جوانب سلوك املستهلك و دوافعه و إسرتاجتيته وصوال إىل حتديد أثره على قرار الشراء ,تطرقنا 
 ل من املنتج السعر و الرتويج والتوزيع.أيضا إىل اثر املزيج التسويقي على قرار الشراء وذلك على ك

 و أيضا ماهي أهم دالئل رضا املستهلك عليها.

بعد حتليل دراسة سلوك املستهلك اجلزائري ودوافع قراراته الشرائية استعنا بدراسة ميدانية على عينة من 
النتائج نستعرضها رونو , قمنا أوال بدراسة مؤسسة رونو مستغامن وتوصلنا إىل جمموعة من  مستهلكي منتوج

 بعد اختبار صحة الفرضيات اليت بنينا عليها البحث.

 نتائج الدراسة النظرية:

مير قرار الشراء عند املستهلك اجلزائري إبجراءات كثرية و معقدة نتيجة العوامل الكثرية واملختلفة اليت تؤثر على  -1
سلوك املستهلك و أساليب الختاذ قرار  الفرد, مما يصعب من مهمة رجل التسويق اليت تتمحور دائما على فهم

 الشراء.
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بدءا  لكافة أطراف العملية التبادلية ألهنا مفيدة أمهية كبرية ودوافع املستهلك اخلاصة بسلوك للدراسات -2
 و املسريين واملشرفني عليها.الصناعية و التجارية إىل املؤسسات نفس وصوال ابملستهلك

 .مع البيئة احمليطة به اليت أتثري و تتأثر املفتوحةمن األنظمة  يعد سلوك املستهلك -3

يوجه املزيج التسويقي أساسا للتأثري على قرار الشرائي للمستهلك النهائي , حيث ميارس عليه أتثريا مباشر  -4
وغري مباشر , من خالل مسامهة كل من السعر املعقول ,  رجل البيع الذكي, املنتج املتميز وأدوات تنشيط 

مسامهة فعالة يف إحداث القرار الشرائي املباشر ملنتجات املنظمة , على عكس اإلعالن , النشر و املبيعات , 
 عالقات العامة الذين ميارسون مسامهة اغلبها غري مباشرة يف اختاذ قرار الشرائي للمنتجات.

 نتائج الدراسة امليدانية:
وذلك كما مت  توضيحه يف الفصل الثالث من خالل لفرضية األوىل يف اجلزء التطبيقي , ولقد مت أتكيد ا
 تدوافع و قرارا , فتبني انه لدراسةيف مؤسسة رونو لبيع السيارات يف اجلزائر  أجريتالدراسة امليدانية اليت 

اليت أخذت كعينة عن  يف مؤسسة رونو التسويقية سياسات عن إعدادل دور اجيايب الشرائية لسلوك املستهلك
 .اجلزائريةاملؤسسة 

 :مت إىل جمموعة من النتائج هي أيضاومن خالل هذا اجلزء التطبيقي 
 

تتصدر السوق اجلزائري الذي يتميز بشدة املنافسة مع العمالء و  جعلها  ملؤسسة رونو التوجه التسويقي اجليد -1
 .العالمات األخرى

 عليه من خصائص يتم التعرف على ما جعلها تبين سياستها االتصالية اهتمام وتوجه ابملستهلك ملؤسسة رونو -2
ابإلضافة إىل العوامل األخرى الداخلية و اخلارجية اليت ، ودوافعه عند اختاذه لقرارات الشراء هذا املستهلك

 تدخل يف هذا اجملال.
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 مقرتحات:  
 : ةبناءا على النتائج اليت حتصلنا عليها من الدراسة امليداني

 ب -4  -3

 إن تكثف أكثرمن األنشطة االتصالية ملواكبة املؤسسات املنافسة هلا  ةعلى املؤسس-1
  -1 قيادة السوق.احتفاظها مبرتبة و 
على املؤسسة إن تزيد من اهتمامها ابلزبون ومعرفتها خلصائصه ودوافعه يف الشراء لكي تزيد من  -2

 حصتها السوقية وتزيد من تعزيز والء املستهلك.
ابإلضافة إىل دراسة سلوك املستهلك و دوافع املستهلك جيب على املؤسسة إن توظف املعلومات  -3

والبياانت اليت تبني طريقة إعداد سياسة االتصال التسويقي يف املؤسسات املنافسة , وهذا ملراقبة األنشطة 
  -2 .االتصالية هلذه املؤسسات وإحلاق مبستوايهتا.

الية ابستخدام كافة املعايري الالزمة لذلك من اجل الوصول إىل الفعالية تقييم نتائج احلمالت االتص-4
 املطلوبة من وراء هذه احلمالت وحتقيق األهداف املرجوة منها.

 :البحث آفاق
إنكلعملبحثيإالويعرتيهالنقصوالكمالللهتعاىل،وهلذافقدوفقنافيجوانبمن البحثكماأخفقنافيجوانبأخرى،و 

 :التطبيقيفيالربهانعلىإثباتونفيالفرضيتينوهلذاتقرتحاملوضوعينالتالينيقمنا يف اجلانب 

 .للمستهلك الشرائي القرار اختاذ على اخلدمة خدمات التأمني سعر أثر-
 .مؤثرات خدمات التأمني على سلوك املستهلك-
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 (.20الملحق رقم )

  يانـبـاست

  اخي الكريم , اختي الكريمة .
حول دراسة سلوك المستهلك " يقوم الباحث باعداد مذكرة ماستر

 على االسئلة لذا يرجى التكرم باالجابة"،  الجزائري ودوفعه قراراته الشرائية
كمساعدة  في الخانة التي تتفق مع رأيك  (x) التالية بتمعن و وضوح بوضع

علما ان اجاباتكم ستعمل بشكل وجماعي لغرض . منكم النجاح هذه الدراسة
شكرا لكم ، فقط وليس المطلوب منك ذكر اسمك او عنوانك البحث العلمي

 مسبقا لجهودكم المباكة وحسن تعاونكم.
 

عبدالحميد قسم العلوم التجارية بجامعة  _كلية االقتصادمختاري محمد عبدالقادر الطالب: 
 مستغانمببن باديس 

 : سئلة الديموغرافيةاال

  52الى  36من           52 إلى 52من        52اقل من     :السن  (1

 .الى ما فوق 52من  

 . أنثى                    .ذكر         :الجنس (5

   .أجنبية          .جزائرية        :الجنسية  (5

           متوسط        ثانوي           جامعي         المستوى التعليمي  (5

 دون المستوى.

   :الدخل  (2

  دج. 52111دج الى 10111من 

  دج. 21111دج الى  52111من 

  دج فما فوق. 21111من 
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 دراسة سلوك المستهلك الجزائري و دوافعه قراراته الشرائية. :االستبيان 

 ؟ماهي العالمة التجارية المفضلة لديك  (1

  كيا          سيتروان              بيجو           فولسفاقن        رونو    

 ؟ماهي درجة والئك لسيارة رونو (5

  ضعيفة           متوسطة                 كبيرة  

 ؟ماهو سبب شرائك لسيارة من نوع رونو (5

     اإلشهار        األصدقاء          العائلة            شخصي            

 ؟ كيف ترى سعر السيارة

 عادي             في المتناول           مرتفع              

 ؟ كيف كانت المعاملة مع مصالح رونو عند اقتناء السيارة (5

  عادية            سيئة            جيدة      

 ؟بخصوص مدة اقتناء السيارة  (2

  عادية            سريعةطويلة                           

 ؟ اين تقومون بصيانة السيارة (2

  لدى المصلحة                       خارج المصلحة      

 ؟كيف كانت الخدمة  (7

 جيدة             متوسطة             سيئة                

 ؟هل انت راضي عن منتج رونو 

  ال                    نعم              

 ؟كيف ترى نوعية قطع الغيار الخاص برونو  (0

 نوعية رديئة        نوعية جيدة            نوعية متوسطة                



 المالحق
 

  ؟بخصوص سعرها  (9

  غالية الثمن                   في المتناول            

 ؟ لماذا تفضل العالمة رونو مقارنة بغيرها من عالمات السيارات

 .األخرىالمات عثمنها في المتناول مقارنة بال  

 لجودتها وسعر قطع غيارها وسهولة الحصول عليها.   

 معرفة قديمة مع المصلحة .   

 على حسب االحتياجات.و األحجامتنوع منتجاتها لجميع   

 لتوفر قطاع التامين داخل المصلحة .  

 ؟ماذا تقترح لتطوير الخدمة في مصالح رونو (11

 تقليص مدة الحصول على سيارة.  

 تحسين المعاملة مع زبائن. 

 تحسين الخدمة ما بعد البيع.

 . آخر إلىوضع تخفيضات من حين  

 . تحسين نظام الدفع للحصول على السيارة

 في التسهيالت التي تقوم بها المؤسسة؟ رأيك ما (11

................................................................................. 

 تتعامل مع المؤسسة؟ أنتمنذ متى و  (15

................................................................................. 
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