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  متهيد:
جوهر العملية التسويقية، حيث أمجع أغلب الباحثون يف هذا اجملال أن إن املستهلك يعد        

ألنه  لذلك حظي هذا العلم ابهتمام كبري للنشاط التسويقي،املستهلك يعترب نقطة البداية ونقطة النهاية 
نظرا للتباين املوجود بني األفراد يف التفكري واالعتقادات والسلوك  ،بدرجة عالية من التعقيديتسم 

وجب على املؤسسة معرفة ما حييط لذا  واالجتاهات، واليت تتغري يف الشخص ذاته من وقت آلخر،
لتحقيق الرضا واإلشباع له،  ، وحماولة تلبية حاجاته ورغباتهوالوقوف على احملطات اليت تستوقفه ابملستهلك

                                                                                           ودفعه إىل اختاذ قرار الشراء.
وحىت تتمكن املؤسسة من الوصول إىل املستهلك واستمالة سلوكه، البد هلا من تصميم        

فيه، وهذا بفضل دراسة وحتليل سلوكه الشرائي ودوافعه الشرائية اليت حيركها  باسرتاتيجياهتا وفقا ملا يرغ
لصحيح خلصائص السلوك اإلنساين، ولبناء إسرتاتيجية تسويقية انجحة جيب على املؤسسة التفسري والفهم ا

                                               األسواق املستهدفة. يف   وسلوك هذا املستهلك
              وهذا من خالل:  ،  االستهالكي  جوانب هذا السلوكومن خالل هذا الفصل حاولنا معرفة 

 ؛مدخل إىل سلوك املستهلك -
 ؛أهداف و أمهية دراسة سلوك املستهلك  -
 خصائص سلوك املستهلك  و عالقته ابلعلوم األخرى . -
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 املبحث األول : مدخل إىل سلوك املستهلك 

لذلك تعترب دراسة هذا السلوك  يتصف حقل سلوك املستهلك ابلديناميكية والتغيري املستمر،      
                                           أهم العوامل املساعدة يف بناء إسرتاتيجية تسويقية سليمة وانجحة.

املستهلك أكثر سنتطرق يف هذا املبحث إىل كل من مفهوم سلوك املستهلك، ولإلملام بسلوك        
أمهية دراسة وأهداف سلوك املستهلك، وكذا خصائص وأبعاد سلوك املستهلك الشرائي وعالقته ابلعلوم 

 األخرى.
                                                                                              

 املطلب األول: مفهوم سلوك املستهلك
   .ذا العلم وكيفية تطوره عرب الزمننشأة ه إبراز قبل تطرقنا إىل تعريف سلوك املستهلك سنحاول         
  :نشأة وتطور علم سلوك املستهلك .أوال
مبا أنه  اترخيية،تعترب دراسة سلوك املستهلك علما جديدا نسبيا للبحث، ومل يكن له جذور أو أصول       

من   نشأ يف الوالايت املتحدة األمريكية خالل السنوات اليت تبعت احلرب العاملية الثانية، لذا فقد أصبح
املستهلك  م يف فهم تصرفات وأفعالعلى الباحثني االعتماد على إطار نظري كمرجع يساعده   واجبال

على كل العوامل الشخصية  ي، وكذلك يف التعرفاالستهالك من مراحل اختاذ القرار الشرائي  يف كل مرحلة
املؤثرة يف سلوك املستهلك، وتدفعه إىل اختاذ تصرف معني، وقد مثلت املفاهيم العلمية  النفسية والبيئيةأو 

املأخوذة من بعض العلوم املرجع األساسي، إال أهنا ال تكفي لوحدها على تفسري سلوك املستهلك وإمنا 
                                                                                                                               1اخلاصة. على خرباهتم وأحكامهم االعتماد كذلكالتسويق  يتطلب من رجال

أصبحت مهمة رجال التسويق تتمثل يف فهم وحصر كل املفاهيم والنظرايت اليت هلا عالقة منه و         
بسلوك املستهلك وربطها ببعضها البعض، للوصول إىل تصميم منوذج علمي خاص مبعاجلة كل مشكل 
تسويقي على حدة، وقد شهد البحث العلمي يف هذا اجملال يف ذلك الوقت ظهور الكتاب األول لسلوك 

"سلوك املستهلك" سنة  "، وبعده كتابم بعنوان "عمليات القرار االستهالكي1966يف سنة هلك املست
ذلك ظهور كتاب بعنوان  ى" وتلKollot"  and " Blackwellم من أتليف كل من "1968

 Howard"and  "Sheth."2م من أتليف "1969"نظرية سلوك املشرتي" يف سنة 
تطور هذا احلقل أو العلم فهي كثرية، فقد الحظ علماء التسويق ومنذ  األسباب اليت أدت إىلأما        

ة اليت اقرتحها علماء فرتة طويلة أن البعض من ممارساهتم العملية ال تتفق مع الكثري من املفاهيم االقتصادي

                                                           
  1 محمد إبراهيم عبيدات، سلوك المستهلك "مدخل إستراتيجي"، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ط4، 2004، ص 18 . 

  2 عنابي بن عيسى، سلوك المستهلك "تأثير العوامل النفسية"، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003، ص 13 .
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 إىل أن شرائح حيث بدأ الباحثني التسويقيني دراسة السلوك الشرائي للمستهلك قصد التوصل، االقتصاد
املستهلكني ختتلف دميوغرافيا ونفسيا، فقام رجال التسويق ذوي التوجه السلوكي بتطوير إسرتاتيجيات جتزئة 

وهلم نفس احلاجات  السوق إىل مقاطعات تضم كل فئة معينة من املستهلكني يشرتكون يف األذواق،
تطوير حقل سلوك يف  وما زالت تساهم واألسباب اليت سامهت لرغبات، وهناك جمموعة من العواملا

                                                                املستهلك أمهها:
دفع التقدم التكنولوجي املنتجني إىل تقدمي العديد من اجملموعات السلعية قصر دورة حياة السلعة:  .1
، غري أن معظم املنتجات والقليل منها جديدة، أو يطرح ألول مرة البا ما تكون إما معدلة أو حمسنةاليت غو 

 القائم يف األسواق يواكبها الفشل يف املراحل األوىل من تقدميها، ويرجع هذا الفشل إىل التقصري املطروحة
أذواق املستهلكني مما يؤدي مع  يف دراسة حاجات ورغبات املستهلكني، وابلتايل طرح منتجات ال تتماشى

 1فشلها، وانتهاء حياهتا بشكل سريع؛إىل 
أدى االهتمام املتزايد بقضااي البيئة وتلوثها ومصادر النقص املتزايدة يف الطاقة الهتمامات البيئية:  .2

نتاج بعض املنتجات وطرق صانعي القرار إىل إدراك بعض اآلاثر السلبية إلقني و واملواد اخلام ابملنتجني واملسو 
من  ، ولقد كشفت األحباث اليت مت إجنازها حول سلوك املستهلك العديدالكيماويةكاملنظفات   توزيعها،

حول كل  وأحباث التجاوزات واملمارسات املضرة حبياته، مما أدى إىل االهتمام أكثر فأكثر إبجراء دراسات
                                        2ما يهم املستهلك وما يضره يف حياته احلالية واملستقبلية؛

إىل  : لقد أدى ظهور حركات محاية املستهلك يف العاملاالهتمام املتزايد حبركات محاية املستهلك .3
 اليت العوامل كافة  وجود حاجة ملحة لفهم كيف يتخذ املستهلكون قراراهتم الشرائية، ابإلضافة إىل حتديد

                                          3اختاذ قراراهتم هبدف تلبية حاجاهتم ومحايتهم؛ة يف ؤثر ت
: بدأت بعض األجهزة املركزية وخاصة الوزارات األكثر التصاقا مبصاحل احلكومية املركزيةاالهتمامات  .4

املستهلكني االهتمام أكثر ابملستهلك، نظرا لتفطنها لدوره الفعال يف تصريف املنتجات وارتفاع املخاطر 
 4الدولية؛املعايري  مع ح منتجات مقلدة أو غري متوافقةاليت هتدد حياته عن طريق طر 

: أدى تزايد عدد اخلدمات وتنوعها إىل حتول معظم دول العامل، وخاصة تزايد عدد اخلدمات وتنوعها .5
من املشاكل  الكثري املنتجات النامية منها إىل اقتصاد السوق، حيث أصبح من الواضح أن لدى مقدمي

الدراسات حول املستهلك ء مجلة من ا مبوضوعية، وذلك من خالل إجراالتعامل معهواألمور اليت جيب 
 5واليت تساهم يف حل هذه املشكلة؛

                                                           
  1 عنبر إبراهيم شالش، إدارة الترويج واالتصاالت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 112 .

  2 أيمن علي عمر، قراءات في سلوك المستهلك، الدار الجامعية، مصر، 2006، ص 21 .
  3  محمد إبراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص 21 .

  4  المرجع نفسه، ص 22 .
  5 كاسر نصر المنصور، سلوك المستهلك "مدخل لإلعالن"، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، 2006، ص 19 .
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األسواق  قتحامسات يف وقتنا احلاضر أمهية ا: تدرك معظم املؤساحلاجة املتزايدة لدخول أسواق أجنبية .6
املستهلكني املستهدفني يف هذه األسواق، وفشل معظم رفة اخلارجية إال أن ذلك ال يتحقق إال عن طريق مع

                                                                                                     املستهدفة. األسواق  املؤسسات يعود إىل إمهال دراسة سلوك املستهلك يف
  :تعريف سلوك املستهلك .اثنيا
سلوك املستهلك سلوكا إنسانيا خيضع للعديد من املؤثرات اليت تسعى املنظمات لفهمها  يعترب       

تقدمي  ه جيب" و " املستهلك " فإن وحتليلها، ومبا أن لفظ سلوك املستهلك يتكون من شقني ومها " سلوك
 جوانبمن  كل ما حييط به  جمموعة من التعاريف لكل منهما، هبدف تقريب مفهوم سلوك املستهلك و

  1إىل أذهاننا. وخصائص
لتايل فإنه يتأثر مبؤثرات ، وابنسايناإلسلوك ال هو أحد أنواع مما ال شك فيه أن سلوك املستهلك         

، ونظرا ألمهية حيث يوجد الكثري من املؤثرين وأن املؤثر الواحد يؤدي إىل أنواع متباينة من السلوك متعددة
من احملاوالت اليت قام هبا عدد كبري من الباحثني ملعرفة وتفسري سلوك  دراسة سلوك املستهلك فإن الكثري

  اولة إعطاء تعريفات هلذا السلوك،فقاموا مبح ،املستهلك
                                ومن أشهر هذه التعاريف ما يلي:      
والشراء للسلع  االختياراء يعرف سلوك املستهلك على أنه " عبارة عن نشاطات األفراد أثن      

 ات وسد حاجات املستهلك املطلوبة"، من أجل إشباع رغب  واخلدمات،
      باشرة لألفراد من أجل احلصول والتصرفات امل على أنه األفعال سلوك املستهلك "أجنل" ويعرف          
                                                                           1اخلدمة، ويتضمن اختاذ قرار الشراء".أو املنتج على 

السلوك املالحظ للمستهلك على أنه "ميثل النقطة النهائية  "Marten" مارتنكما  حدد "
الدوافع  اإلجراءات اليت تتم داخل املستهلك، وإن هذه اإلجراءات متثل االحتياجات واإلدراك، لسلسلة من

إىل  ابلضرورة ؤديتني املستهلك والبيئة احمليطة به "، حيث أن عملية التفاعل ما باخلء والذاكرة...والذكا
تكوين املخرجات واليت حددها وأمساها ابجلوانب وهي العادات، احلوافز، الصورة، املواقف والقرار ورد 
الفعل، واليت تلعب دورا مهما قد يكون كبريا أو قليال يف تكوين اجلانب الشعوري واجلانب اإلدراكي 

نفسية للفرد مثل االحتياجات، ابلنسبة للفرد، وأن العوامل العقالنية تكون حمددة من قبل العوامل ال
واليت تلعب دور كبري ومهم يف حتديد سلوك األفراد وحتديد سلوكهم  الدوافع، اإلدراك، الذكاء والذاكرة،

  2االستهالكي واختاذ قرار الشراء.

                                                           
  1  محمد إبراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص 24 .

  1  محمد صالح المؤذن، مبادئ التسويق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007، ص 235 .
، 2"،دار المناهج للنشر والتوزيع،األردن، طالرقابة إدارة التسويق "التحليل التخطيطمحمود جاسم الصميدعي، محمد رشاد،  

  20072،ص 116 .
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رة للحصول اليت يتبعها األفراد بصورة مباش أما " هاورد " جيد أن سلوك املستهلك ميثل التصرفات      
اليت تسبق هذه التصرفات وحتددها،  السلع واخلدمات االقتصادية واستعماهلا، مبا يف ذلك اإلجراءاتعلى 

من سلع  حيث أن سلوك الشراء لدى األفراد يتكرر وأن املشرتي لديه دورة لشراء املنتجات املختلفة
مليسرة فإهنا تتكرر أما ابلنسبة للسلع ا ، وأن هذه الدورة تكون طويلة ابلنسبة للسلع املعمرةوخدمات

أو ملنتجات أخرى،  ون لنفس املنتجابستمرار وتقع يف فرتات متقاربة، وأن هذا التكرار يف الشراء قد يك
د " وذلك يعتمد على مدى اإلشباع والرضا الذي حيققه من شراء واستهالك هذه املنتجات وبذلك جي

  3املستهلك واختاذ قرار الشراء. يف حتديد سلوكالسابقة هلا الدور األساسي  هاورد " أبن التعلم واخلربات
سلوك املستهلك "على أنه التصرفات واألفعال اليت يسلكها األفراد يف ختطيط  "Molina" جتدو 

وشراء املنتج ومن مث استهالكه " جند يف هذا التعريف أبن هنالك أتكيد على عملية التخطيط اليت يقوم هبا 
من أجل اختاذ قرار الشراء، وأن هذا التخطيط يستند على جانبني مهمني مها اخلربات السابقة     األفراد 

للفرد واليت تتعلق ابملنتج نفسه واملنتجات املنافسة والبديلة، ورد فعل املستهلك بعد االستهالك ومدى 
مستوى اإلشباع والرضا استعداد املستهلك لالستمرار بشراء املنتج أو عدم االستمرار، وذلك استنادا إىل 

بشكل  وحتليلها هو سعي املستهلك إىل مجع املعلوماتالذي حيصل عليه من املنتج، واجلانب اآلخر 
مستوى إشباع والرضا الالزم حلاجاته  شراء مناسب حيقق من خالله مستمر من أجل التوصل إىل قرار

 4ورغباته.
     اإلجراءات ميثل جمموعة للمستهلك الشرائي" فإنه جيد أبن السلوك  Ougust  "أما ابلنسبة إىل

قط عند اختاذ قرار الشراء، لذلك تكون تمرار، وإمنا يكون ابلتعبري عنها فابس امشاهدهت ال نستطيع اليت
بينما  ،وقد تكون طويلة ة ومتفاعلة ومتداخلةاإلجراءات اليت تسبق السلوك الظاهري والنهائي للفرد كثري 

 أن عملية اختاذ قرار الشراء هي اليتفرتة قصرية ومن مث ينتهي وخيتفي، أي يكون لفإنه  السلوك الظاهر
للبحث عن منتج  على السلوك واليت تكون نتيجة إلجراءات اختاذ القرار واليت تدفع الفرد التعرىف من متكننا

ا، وأن جمموع عليه أن خيتار من بينه ومن مث جيد نفسه أمام منتجات أو خدمات عديدة ما أو خدمة معينة
ما أو ماركة معينة يكون ديناميكية سلوك  التفاعالت ما بني عناصر إجراءات القرار املتعلقة بشراء منتج

ما فإنه يعرب عن سلوك الشراء وعند االستخدام فإنه  ء منتجما من أجل شرا تهلك، إن قيام الفرد بفعلاملس
 1يعرب عن السلوك االستهالكي.

                                                           
 . 6،ص2004، العدد السادس، جوان دور سلوك المستهلك في تحسين القرارات السوقيةبن يعقوب طاهر، مجلة العلوم االنسانية،  3

 4 أحمد علي سليمان، سلوك المستهلك، اإلدارة العامة للطباعة والنشر، السعودية،  2000، ص 20 .

 1 مروان رمضان وآخرون، التسويق، مركز الشرق األوسط الثقافي للطباعة والنشر، لبنان، 2009، ص 24 .
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قق من قبل سلوك املستهلك هو ذلك الفعل احمل أبن ميكننا االستنتاجومن خالل هذه التعاريف        
 واالجتماعيةاخلدمات، حيث تساهم عدد من العمليات الذهنية يف شراء واستهالك من املنتجات أو   الفرد

                                                                                 هذا الفعل . يف حتقيق 
 سلوك املستهلك دراسة املطلب الثاين : أهداف وأمهية

         ابلنسبة  إن القيام بدراسات وحبوث حول سلوك املستهلك له أهداف وحيظى أبمهية كبرية        
                   لكل األطراف اليت هلا صلة به، وهذا ما سنحاول إبرازه يف هذا املطلب .                 

  :أهداف دراسة سلوك املستهلك .أوال
ل رجو  واملؤسسة لدراسة سلوك املستهلك أهداف يستفيد منها كل من املستهلك، والباحث       

 2التسويق واملتمثلة فيما يلي:
على التساؤالت  اإلجابة قرارات شرائية، ومساعدته يفمتكني املستهلك من فهم ما يتخذه يوميا من . 1

موضوع الشراء اليت تشبع ملنتجات نواع املختلفة من ااملعتادة التالية: ماذا يشرتي؟ أي التعرف على األ
لى الشراء أو املؤثرات اليت حاجاته ورغباته، ملاذا يشرتي؟ أي التعرف على األهداف اليت من أجلها يقدم ع

كيف يشرتي؟ أي التعرف على العمليات واألنشطة اليت تنطوي عليها   و اخلدمات، حتثه على شراء السلع 
                                                             عملية الشراء؛

    ليت تؤثر على تصرفات املستهلكني، متكني الباحث من فهم العوامل أو املؤثرات الشخصية أو البيئية ا. 2
 نيالعامل تفاعللحيث يتحدد سلوك املستهلك الذي هو جزء من السلوك اإلنساين بصفة عامة نتيجة 

                                                                                       السابقي الذكر.
احلاليني واملرتقبني،  واملستهلكني التسويق من معرفة سلوك املشرتينمتكن دراسة سلوك املستهلك رجل . 3

مع رف بطريقة تتماشى والبحث عن الكيفية اليت تسمح له ابلتأقلم أو التأثري عليهم ومحلهم على التص
 أهداف املنظمة.  

 :أمهية دراسة سلوك املستهلك .اثنيا
، من أفراد ومجاعات كافة أطراف عملية التبادلإن دراسة سلوك املستهلك استحوذت على اهتمام         

           بدءا من املستهلك الفرد إىل األسرة كوحدة استهالكية إىل املنظمات الصناعية والتجارية ورجال التسويق 
                                           وحىت احلكومات، وميكن تبيان فوائد دراسة سلوك املستهلك لكل طرف كما يلي:

تفيد دراسة سلوك املستهلك الفرد من أمهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة للمستهلك الفرد:  .1
بكافة املعلومات اليت تشكل ذخرية أساسية نساعده يف اختاذ قرارات الشراء الناجحة، اليت  إمدادهخالل 

ذلك أن نتائج دراسة سلوك تشبع حاجاته وتتوافق مع إمكانياته الشرائية وميوله وأذواقه، يضاف إىل 
                                                           

  . 30، ص 2010، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طسلوك المستهلك "تأثير العوامل النفسية"، عنابي بن عيسى2
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ت اليت حتددها ولوايالتسهيالت يف حتديد احتياجاته ورغباته، وحسب األتقدم للمستهلك الفرد املستهلك 
 1املالية من جهة وظروفه البيئية احمليطة به من جهة أخرى؛ موارده

الشراء يف األسرة الفرد يتخذ قرار أمهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة لألسرة كوحدة استهالكية:  .2
 ، وعلى هؤالء تقع مسؤولية اختاذ القرار املناسبأوالويل ذو أمهية نسبية يف عضوية األسرة كاألب واألم

من  الذي يستفيد منه معظم أفراد األسرة، حيث قد يتمكن هؤالء املؤثرون على القرار الشرائي يف األسرةو 
أو الضعف ملختلف البدائل السلعية أو اخلدمية املتاحة، واختيار إجراء كافة التحليالت الالزمة لنقاط القوة 

سلوك  كما تفيد دراسات  سلعة أو اخلدمة اليت حتقق أقصى إشباع ممكن لألسرة،البديل أو العالمة من ال
 2؛لألسرة وأماكن  التسويق األكثر جاذبية املستهلك يف حتديد مواعيد الشراء األفضل

                    ابلنسبة  لدراسة سلوك املستهلك أمهية كبرية: املستهلك ابلنسبة للمؤسساتة سلوك أمهية دراس .3
 3:للمؤسسة حيث ال ميكنها االستغناء عن هذه الدراسة، ونلخص أمهيتها يف النقاط التالية

  نظمةاكتشاف الفرص التسويقية املناسبة: ففي ظل املنافسة القوية اليت تشهدها األسواق ميكن للم -
ويتم  بينها وبني احمليط،  من الفرص التسويقية املتاحة أمامها يف السوق، هبدف حتقيق التكيف ةداستفاال

                                                                       بواسطة حبوث التسويق؛هذا 
فيما  من املستهلكني الذين يتشاهبون موعات متميزةجمليهدف تقسيم السوق إىل جتزئته  تقسيم السوق: -

 لسوقل ها، ولكنهم خيتلفون من قطاع إىل آخر، وتعتمد املنظمة يف تقسيمعلى حدا بينهم داخل كل قطاع
                                                       مثل املعايري النفسية والسلوكية؛على عدة معايري 

 واستمرارية ملنتجات املنظمة: إن تقسيم السوق إىل قطاعات ال يضمن بقاءتصميم املوقع التنافسي  -
املنظمة يف السوق فحسب، بل ميكنها أن ختتار موقعا تنافسيا ملنتجاهتا، وعلى املنظمة أن تكون على دراية  

 تلجأ املنظمة إىل الرسائل اإلعالنية أو أي وسيلة أخرى إلخباركاملة بسلوك قطاعها املستهدف، وقد 
                                                                                            من غريهم؛ املستهلكني عن مدى متييز منتجاهتا بصفات معينة قادرة على إشباع حاجاهتم ورغباهتم أحسن

تقوم املنظمة  لضروري أنت املستهلكني: من ااالستجابة السريعة للتغريات اليت حتدث يف حاجات ورغبا -
بدراسة سلوك املستهلك الشرائي بصفة منتظمة، هبدف مسايرة التغريات اليت تطرأ على حاجات 

                                                                              املستهلكني؛
حاجات  تليب ظمة تقدمي املنتجات اليتتطوير وحتسني اخلدمات اليت تقدمها املنظمة لزابئنها: على املن -

ريب، من تركيب وتدبة هلا، مثل اخلدمات الفنية )ورغبات املستهلكني مع تطوير وحتسني اخلدمات املصاح

                                                           
  1 سلوى العوادلي، اإلعالن وسلوك المستهلك، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 2006، ص 17 .

  2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 15، المادة 2009، ص 9 .
  3 عنابي بن عيسى، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص ص  22 -24 . 
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(، وتوفري اخلدمات غري فنية ) مثل توفري النقل وتوصيل املشرتايت إىل املنازل وتوفري قطع الغيار والصيانة
                                                ائتمانية (.جماان، تقدمي تسهيالت 

 أمهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة لرجال التسويق: .4
 1تتمثل أمهية دراسة سلوك املستهلك ابلنسبة لرجل التسويق يف النقاط التالية:      

تساهم دراسة سلوك املستهلك يف وضع توقعات وافرتاضات أكثر دقة عن املتغريات والعوامل اليت هتم  -
    تسويقية مالئمة؛يف حتديد األماكن اليت متثل فرصا املؤسسة وتؤثر على نشاطها التسويقي، كما هتتم 

متجانسة مبا ميكن من رفع اختيار شرحية السوق املناسبة من خالل تقسيم املستهلكني إىل شرائح  -
                               مستوى كفاءة النشاط التسويقي للمؤسسة ويتالئم مع خصائص مستهلكيها؛

حتديد اجتاهات األسواق والتنبؤ حبجم النشاط، وحتديد احلصة التسويقية للمنتجات وحتديد األسواق  -
                                                                                              الرئيسية؛

    حتديد أنواع املستهلكني وطبيعة كل نوع منهم، ودوافعهم الشرائية وكيف وملاذا وأين وماذا يشرتون؟؛ -
 املسامهة يف حتديد طرق الرتويج املمكنة مبا يف ذلك الوسائل وإعداد احلمالت اإلعالنية والرتوجيية، ومتثل -

الشرحية السوقية من املستهلكني الطريق الوحيد لتحديد وسيلة اإلعالن املناسبة، وحتديد فعالية اإلسرتاتيجية 
                                                                                الرتوجيية؛

ال التسويق نتيجة دراسة متثل دراسات سلوك املستهلك الطريق إىل فتح جماالت جديدة أمام رج -
                         وحتديد الفرص اخلاصة بتقدمي منتجات جديدة؛حاجات املستهلكني غري املشبعة 

تعترب دراسة سلوك املستهلك األساس الذي تبىن عليه قياس أداء املنتجات، وحتديد شكل املنتجات  -
والعبوة، وما ميكن أن ترتكه من آاثر نفسية، وحتديد تشكيلة املنتجات ومتابعتها والعمل على استبعاد 

                                                                              اليت ال تصلح؛ املنتجات 
متكن دراسات سلوك املستهلك يف التغلغل بكفاءة يف السوق وفهم متغرياته وأسلوب تفاعلها وطريقة  -

التعامل معها، وحتسني أداء منافذ التوزيع، ونقاط البيع ابلتجزئة ابعتبارها احللقة األخرية يف االتصال 
                                              افذ املمكنة؛ابملستهلك، كما ميكن الوقوف على أفضل املن

  ؛املسامهة يف رسم السياسات البيعية وتقييم البدائل املتاحة واختيار وسائل وأساليب البيع اجلديدة -
 تعىن دراسة سلوك املستهلك ابلبيئة واحمليط، حيث ميكن دراسة كافة عوامل البيئة اخلارجية ودورها -

ميول املستهلك، حيث يؤثر الواقع السياسي على ميول املستهلك اجتاه بعض املنتجات، كما  يف احلساس
               وحاالت الرواج والكساد الدور الواضح على مستوايت إنفاق املستهلكني؛يلعب املناخ االقتصادي 

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة على القرار الشرائي للمستهلك النهائيتأثير تنشيط المبيعات ، زعراط سهام، قراش فهيمة 1

  . 68-67، ص ص 2011/2012الماستر في العلوم التجارية، تخصص تسويق وتجارة دولية ، جامعة البويرة، الجزائر، 
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إسرتاتيجية تسويقية العمل على إعداد اسرتاتيجيات عناصر املزيج التسويقي للمنتج هبدف تصميم  -
                                                 متكاملة تتفق وتتكامل مع اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة؛

على األداء  هااتيجية التسويقية، ومدى أتثري تساعد املؤسسات املعاصرة يف قياس األداء التسويقي لإلسرت  -
ة من جوانب النجاح ومسببات الفشل أو القصور عند تصميم العام لإلسرتاتيجية، وذلك هبدف االستفاد

                     وتنفيذ اإلسرتاتيجيات التسويقية العامة للمؤسسات يف السنوات القادمة.  
 وعالقته ابلعلوم األخرى سلوك املستهلك املطلب الثالث: خصائص 

العلم عتبار اب يتميز هبا عن غريه من العلوم،لسلوك املستهلك الشرائي جمموعة من اخلصائص اليت       
   احلديث نسبيا له عالقة مبجموعة من العلوم األخرى، سنتطرق إليها يف هذا املطلب.

 :سلوك املستهلك الشرائي خصائص .أوال
    ، غري أن مجيعها تتفق  موتصرفاهتاملستهلكني اختالف العلماء يف تفسري دوافع سلوك  من على الرغم     
 1اخلصائص واملميزات العامة للسلوك اإلنساين واليت من أمهها: على

إذ ال ميكن أن يكون هناك سلوك إن كل سلوك أو تصرف إنساين البد أن يكون وراءه دافع أو سبب . 1
     ،وغري معروفا تصرف إنساين من غري سبب أو دافع، وقد يكون السبب ظاهرا ومعروفا أو قد يكون ابطناأو 

تنشأ من أو   من فراغ اتيتراد ال حلقيقة راسخة مفادها أن األفعال والتصرفات اليت يقوم هبا األفويف هذا 
                                                                  بل من دافع وسبب؛   العدم 

احلاالت حمصلة لعدة سلوك املستهلك اندرا ما يكون نتيجة لدافع أو سبب واحد بل هو يف أغلب . 2
                                   دوافع وأسباب يتضافر بعضها مع بعض أو يتنافر مع البعض اآلخر؛

السلوك اإلنساين هو سلوك هادف، مبعىن أنه موجه لتحقيق هدفا أو أهداف معينة وابلتايل ال ميكن . 3
ولكي  ات غامضة وغري واضحة،تصور سلوك بدون هدف، وإن بدت بعض األهداف يف بعض األوق

يؤدي اهلدف دوره الفعال يف حتريك السلوك وتوجيهه الوجهة الصحيحة فإنه البد أن يكون جمزاي وميكن 
                                                                   حتقيقه جبهد مناسب ومعقول؛

منعزال وقائما بذاته بل يرتبط أبعمال وأحداث تكون سبقته السلوك الذي يقوم به األفراد ليس سلوكا . 4
                                                                                        أخرى قد تتبعه؛

السلوك اإلنساين سلوك متنوع والذي نعين به أن سلوك الفرد يظهر يف صورة متعددة ومتنوعة، لكي . 5
   ويتوافق مع املواقف  اليت تواجهه فهو يتغري ويتبدل حىت يصل إىل اهلدف املطلوب؛يتالئم 

                                                           
1 لسبط سعد، أثر الخدمة على اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم 

. 10-09، ص ص 2011/2012، الجزائر، 3التجارية، تخصص إدارة وتسويق الخدمات، جامعة الجزائر   
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د يدحت كثريا ما يؤدي الشعور دورا هاما يف حتديد السلوك، إذ يف الكثري من احلاالت ال يستطيع الفرد.  6
غالبا ما يرددها اليت  " هي اإلجابةأعرف اللك سلوكا معينا، لذا جند مجلة  "اليت أدت به أن يساألسباب 

                           املستهلك عند سؤاله عن األسباب والدوافع لسلوك أو تصرف معني؛
   السلوك اإلنساين هي عملية مستمرة ومتصلة، فليس هناك فواصل حتدد بدء كل سلوك وال حىت هنايته، . 7

      البعض ومتممة لبعضها البعض؛فكل سلوك جزء أو حلقة من سلسلة من حلقات متكاملة مع بعضها 
ذلك أن السلوك يتبدل ويتغري ويتعدل طبقا للظروف واملواقف سلوك املستهلك هو سلوك مرن يعين . 8

                                                                            املختلفة اليت يواجهها الفرد؛
    صرفات اليت أيتيها األفراد يف غالبية األحيان إن مل يكن يف مجيعها.صعوبة التنبؤ ابلسلوكيات والت. 9
 

 أبعاد سلوك املستهلك: .اثنيا
 1" ثالثة أبعاد هامة وأساسية لسلوك املستهلك وهي:حدد كل من "بيرت" و "أولصن

      يتصف سلوك املستهلك ابحلركة ويقصد هبذا أن املستهلكني واجملتمع ديناميكية سلوك املستهلك:  .1
 وهذا املفهوم له انعكاسات هامة يف دراسة سلوك املستهلك ككل يف تغيري مستمر على مدار الوقت،

 وتطوير اإلسرتاتيجية التسويقية،  
وجملموعات  واخلدمات السلعكون يف فرتات معينة أو لبعض يتعميم يف سلوك املستهلك عادة ما أن ال -

                                                                                            من األفراد؛ معينة 
أن الطبيعة الديناميكية لسلوك املستهلك تؤكد عدم إمكانية تطبيق نفس اإلسرتاتيجية التسويقية يف كل  -

كثري من املؤسسات فشلت األوقات أو لكل السلع واألسواق، ورغم وضوح املعاين السابقة، إال أن هناك  
وقد تنجح اإلسرتاتيجية  على احتياجات السوق من أجل تبين إسرتاتيجيات يف خمتلف األسواق، يف التعرف

سعر ات األمريكية يف بيع سيارات ذات من جانب وتفشل من جانب آخر، فقد جنحت صناعة السيار 
منخفض نسبيا حىت ظهرت يف األسواق السيارات الياابنية ذات اجلودة الفائقة، لذلك حاولت املؤسسة 

أيضا وعي املستهلكني خلطورة ومشاكل األمريكية جاهدة حتسني جودة السيارات اليت تقدمها إىل السوق، و 
على نسبة الكولسرتول يف طعامهم حاولت الكثري من املؤسسات الغذائية أن تتبىن إسرتاتيجية تسويقية 

يف املأكوالت، ويتضح من ذلك أن الطبيعة الديناميكية لسلوك املستهلك  أساس استبعاد املواد الدهنية
                        ا من التحدي للبقاء يف السوق؛جعلت تطوير اإلسرتاتيجية التسويقية نوع

                                                           
  1 لسبط سعد، مرجع سبق ذكره، ص ص 11-10 .
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يتضمن سلوك املستهلك التفاعل املستمر بني النواحي اإلدراكية  التفاعل يف سلوك املستهلك: .2
والنواحي الشعورية والسلوكية للمستهلك وأحداث البيئة اخلارجية، ومن أجل فهم املستهلك وحماولة تطوير 

              اإلسرتاتيجية التسويقية جيب على رجال التسويق أن يتعرف على ثالثة عناصر أساسية هي:
 ا يفكر املستهلك ) عنصر اإلدراك والتفكري (؟؛يف ماذ -
 مباذا يشعر املستهلك ) عنصر التأثري والشعور (؟؛ -
 ماذا يفعل املستهلك ) عنصر السلوك (؟. -

        ابإلضافة على التعرف على األحداث البيئية اليت تؤثر وتتأثر ابإلدراك والشعور وسلوك املستهلك؛
التبادل يف سلوك املستهلك: إن عملية التبادل بني خمتلف األفراد يف شىت جماالت احلياة جتعل تعريف  .3

سلوك املستهلك متناسبا مع التعريفات احلالية للتسويق، واحلقيقة أن دور التسويق هو خلق عملية التبادل 
                                 مع املستهلكني من خالل تكوين وتطبيق اإلسرتاتيجيات التسويقية.

 :عالقة سلوك املستهلك ابلعلوم األخرى .اثلثا
 االهتمامنظراي يرتبط حقل سلوك املستهلك ابلتوجه احلديث للتسويق، الذي جيعل املستهلك حمور       

األول والقلب احملرك ألي إسرتاتيجية تسويقية فعالة، بدأ االهتمام بدراسات سلوك املستهلك يف الستينات 
كانوا وراء   هنمأب الباحثون ليس هناك علما واحدا يدعي بسبب بروز املفهوم احلديث للتسويق، ابختصار

 ذ أو استعار وما يزال أيخذ تطور حقل سلوك املستهلك، ذلك أن سلوك املستهلك ومنذ نشأته األوىل أخ
 
 

                                                                                                من علوم إنسانية واجتماعية عديدة ميكن إيرادها على الشكل التايل: مفاهيمه ونظرايته 
يعترب االقتصاديون من األوائل الذين حاولوا إعداد نظرية لدراسة سلوك املستهلك، علم االقتصاد:  .1

من ضمن املبادئ اهلامة اليت اندى هبا رجال األعمال أن قرارات الشراء تعتمد على أساس حتليل    وكان 
 ستهلكسلوك املب اخلاصةن املفاهيم منطقي ورشيد من قبل املستهلك، ولقد قدم علم االقتصاد الكثري م

على مستوايت على سبيل املثال استخدم الباحثون السلوكيون مفاهيم الطلب والعرض للسلع وتـأثرياهتا 
األسعار من حيث صعودها أو هبوطها وحسب الفئات السلعية، وابلنظر للطبقة االجتماعية اليت ينتمي 

 مستوايت الدخل وكيفية توزيع إليها الفرد أو األسرة، كما اهتم الباحثون يف حقل سلوك املستهلك بقضااي
مواردهم املتاحة لتحقيق أقصى إشباع ممكن من السلع واخلدمات، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الكثري من 
 املفاهيم املتعلقة بسلوك املستهلك من وجهة نظر علماء االقتصاد كانت مرتكزة على مفهوم الرشد
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 سلعة  الفوائد عند شراء لتعظيم أو حتقيق أقصى االقتصادي اليت تفرض أن الفرد يتصرف بشكل عقالين
                                                                                         1أو خدمة ما؛

أتثري حوافز وحاجات ورغبات األفراد على سلوكهم الشرائي  علم النفسيتضمن  علم النفس: .2
ميكانيكية اإلدراك احلسي وكيفية تكوين االجتاهات لديه وتغيريها، كما هتتم واالستهالكي، ابإلضافة إىل 

وكيفية  نتجاتتها األفراد عن املبواسط أو النظرايت اليت يتعلم دراسات علم النفس بدراسة خمتلف النماذج
استعار  أما عمليا تكوين االجتاهات لديهم وإسرتاتيجيات التعديل املمكن إتباعها هبذا االجتاه أو ذاك،

حقل سلوك املستهلك وما يزال العديد من املفاهيم واألطر النظرية اليت توصل إليها علماء النفس، وذلك 
مكانية التنبؤ إل يف املاضي واحلاضر، ابإلضافة  هبدف استخدامها يف حتليل وتفسري األمناط السلوكية لألفراد

  1بيئية خمتلفة؛ عواملما حييط هبم من  وعلى ضوء  مستقبال، أبمناطهم السلوكية
ميكن القول أن علم االجتماع معين بدراسة درجة أتثري سلوك اجلماعات بعادات علم االجتماع:  .3

على سلوك  هاماعات ابإلضافة إىل أتثري وتقاليد وأعراف اجملتمع، كما أن علم االجتماع معين بسلوك اجل
تتشكل من خالهلا الطبقات االجتماعية يف جمتمع كما تتناول دراسات علم االجتماع الكيفية اليت أفرادها،

اجلماعات، أما فيما يتعلق هلذه الطبقات أو  ما، واحملددات الرئيسية للتصنيف الطبقي واحلركية االجتماعية
بسلوك املستهلك فدراسة األسرة كوحدة اجتماعية استهالكية والطبقات االجتماعية، وأتثريها على أمناط 

دراسة  واخلدمات ومن األمور املألوفة يف هذا احلقل، حيث ركز ويركز ابحثون علىاالستهالك من السلع 
على أمناط الشراء األطفال أو الطبقة أو دورة حياة األسرة ومفاهيم أخرى عديدة أتثري الزوج أو الزوجة أو 

 2للسلع واخلدمات، وحسب فئاهتا وأصنافها يف األسواق املستهدفة؛ واالستهالك
قادة   أفرادلفرد يف اجلماعة وكيف يؤثر بعض يهتم هذا العلم بدراسة سلوك ااالجتماعي: علم النفس  .4

الرأي واملبتكرين يف مجاعة أو جمتمع معني على تكوين اجتاهات اجلماعات واألفراد يف البيئات اليت يعيشون 
االستهالكية، الشرائية او  اطهم السلوكية أوما يهمهم من قضااي، وابلتايل إمكانية التنبؤ أبمن  هبا، وحنو 

إىل ذلك دراسة أتثري اجلماعات املرجعية واألسرة واجلريان واألصدقاء ..... إخل، على مواقف  ةضافابال
                                                                                                     3خدمية؛أو  سلعية ما هو مطروح من ماركات وأمناط السلوك الشرائي واالستهالكي لباقي أفراد اجملتمع حنو

بدراسة كيفية تطور اجملتمعات البشرية، وكيفية  إن علم اإلنسان االجتماعي يعىناألنثروبولوجي الثقايف:  .5
تلك املعتقدات والقيم  انتقال كيفية  إلضافة إىل حتديدتطور معتقداهتا األساسية من حيث قيمها وعاداهتا، اب

والعادات من اآلابء واألجداد إىل األبناء واليت تشكل فيما بعد عاداهتم وأمناطهم الشرائية السلوكية 

                                                           
  1 محمد إبراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص 28 .

 1 ماهر العجي، سلوك المستهلك، دار الرضا للنشر والتوزيع، األردن، 2000، ص 18 .

 2 إبراهيم الشريف، مبادئ التسويق والترويج، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، 2006، ص ص 146- 147 . 

 3 محمد إبراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص 29 . 
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واالستهالكية، كما يهتم هذا النوع من الدراسات ابلثقافات الفرعية والكيفية اليت يتم خالهلا تفاعل 
السلوك الشرائي  أمناط ذلك على لية، وأتثريأصحاب الثقافات النوعية مع معتنقي الثقافات األص

                                                                  4واالستهالكي لكل منها.
 

 املبحث الثاين: أساليب دراسة سلوك املستهلك الشرائي
تتميز دراسة سلوك املستهلك الشرائي بدرجة عالية من التعقيد، لكن هذا مل مينع الباحثني    

تفسر لنا سلوك املستهلك ج وأساليب من حماولة فهم وتفسري سلوك هذا املستهلك، فوضعوا مناذ   والعلماء 
ذا أنواع السلوك ويف هذا املبحث سنتطرق إىل كل من مناذج وأساليب دراسة سلوك املستهلك، وك الشرائي،

                                                      الشرائي للمستهلك.                               
 املفسرة لسلوك املستهلك الشرائي املطلب األول: النماذج

دراسة و ت على دراسة السلوك بشكل عام ولقد ظهرت الكثري من النظرايت والنماذج اليت ركز        
الشرائي بشكل خاص، وقبل هذا نوضح معىن منوذج، فالنموذج هو تقليد أو حماكاة لظاهرة  املستهلك

 هي اليت تفسر السلوك بينها  موضوع البحث، مبعىن أن عدد العناصر املكونة للظاهرة وطبيعة العالقات
 1املشاهد وتتنبأ أبشكاله احملتملة.

                      ومن أهم النماذج اليت فسرت سلوك املستهلك وكيفية اختاذ قرار الشراء نذكر:            
يعترب االقتصاديني أول من حاول تغيري ودراسة وحتليل سلوك املستهلك والعوامل النظرية االقتصادية:  أوال.

أساس دراسة سلوك تمدوا على العقالنية واعتربوها املؤثرة عليه ابتداء ب" آدم مسيث "، حيث أهنم اع
جل احلصول على من أ املستهلك، وجتد النظرية االقتصادية الكالسيكية أبن للفرد دخل حمدود يقوم إبنفاقه

إشباع  صعوبة يف جيدومتنوعة ودخله حمدود فإنه سوف  كثرية  ورغباته ومبا أن حاجات الفرد أكرب إشباع،
م برتتيب حاجاته حسب أمهيتها وبشكل تنازيل واضعا حاجاته األكثر أمهية مجيع حاجاته لذلك يقو 

ية أساس النظر  ابعتبار والضرورية يف أول السلم ومن مث ترتيب احلاجات األخرى األقل أمهية ابلتتابع،
إذ أن الفرد يف سلوكه يسعى إىل تعظيم منفعته من خالل اعتماد النقود   االقتصادية هي املنفعة احلدية

إىل "آدم مسيث"  اأساسل يرجع إن هذا التحلي معيار لقياس درجة الرغبة واإلشباع املتحقق من السلعة،ك
 2ومن أشهر مناذج هذه النظرية جند: م، ولقد حاول من بعده عدة ابحثني تطوير هذه النظرية،1771سنة 

  ذلك من خالل ويم املنتجات وفق هذا النموذج يقوم املستهلك بتقس : "  Lancasterمنوذج " .1
املنتجات ومن مث يقوم بتقدير مستوى هذه املنافع واخلدمات واخلدمات اليت سوف حيصل عليها من هذه 

                                                           
 4 محمد إبراهيم عبيدات، المرجع نفسه، ص 29 .

  1 حميد الطائي وآخرون، األسس العلمية للتسويق الحديث الشامل، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، 2006، ص 119 .
  2 محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص 22 .
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مبستوى اإلشباع والرضا الذي سوف حيصل عليه، ويعتمد يف ذلك على هذه املنافع ويعتربوهنا القاعدة 
تظر أن حيصل من خالل استخدامه السيارة األساسية الختاذ قرار الشراء، على سبيل املثال أن املستهلك ين

واملنافع على أنواع خمتلفة من اخلدمات مثل )السرعة، الراحة، األمان ...إخل( ويقوم بتقييم هذه اخلدمات 
عليها من هذه اخلدمات ومن مث يقوم بعملية املقارنة واملفاضلة على مستوى املنفعة املتحققة  اليت حيصل 

 3ذي حيققه املستهلك.ومستوى الرضا واإلشباع ال
ابلرغم من تقدمي هذا النموذج لتفسريات منطقية للسلوك الشرائي للمستهلك، إال أنه تلقى    

 من االنتقادات من بينها إمهاله للجوانب النفسية والسلوكية يف تفسري تصرفات املستهلكني، وتركيزه العديد
كما  كيفية التفضيل واإلشباع لدى املستهلك،  على فكرة الرشاد املنطقية، كما أن هذا النموذج مل يفسر

مواقف  وض حسابية ال أتخذ بعني االعتبارتعترب أفكار هذا النموذج غري مالئمة لكوهنا تقوم على فر 
 1وظروف املستهلك النفسية واالجتماعية.

 أكرب، ويسعى لتحقيق يفرتض هذا النموذج أن املستهلك عقالين ورشيد النموذج االقتصادي ملارشال: -
 حد وتقلل التكلفة ألدىنتعظم خدمة ما هي دوافع رشيدة حبتة ة، أي أن ما حيركه لشراء سلعة أو منفعة ممكن

 .ممكن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 3 محمد صالح المؤذن،، مرجع سبق ذكره، ص ص  241-240 .

من متطلبات نيل شهادة الماجستير، تخصص تسويق ، كلية مذكرة مقدمة ض سلوك المستهلك اتجاه المنتجات المقلدة،لسود راضية،  1

  . 47، ص 2008/2009العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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  وميكن إيضاح هذا النموذج من خالل الشكل التايل:
 "ملارشال": النموذج االقتصادي (01الشكل رقم )

 
ول، مؤسسة لورنس ، اجلزء األواإلسرتاتيجيات "التسويق " املفاهيم عصام الدين أبو علقة،  املصدر:
 . 110ص ،2002 األردن، الدولية،

وفق النظرايت والنماذج السلوكية فإن سلوك املستهلك ميثل اجلواب الذي يعطيه النماذج السلوكية:  .اثنيا
الداخلية  ابألنظمةالفرد نتيجة جملموعة من احلوافز، ولقد مت تطوير هذا املفهوم وتوسيعه استنادا إىل ارتباطه 

من جهة أخرى، آخذين  املختلفة للفرد إىل طبيعة التفاعل فيما بينهم من جهة وتفاعلهم مع البيئة احمليطة
 الشراء،  لقرار بعني االعتبار التكوين الذهين للمستهلك واحتمالية اختاذه

                                                                                     1ومن أهم هذه النماذج نذكر:     
لقد حاولت هذه النماذج إدخال عدد كبري من العوامل، وأن هذه العوامل وعددها النماذج الشاملة:  .1

النماذج  ريه على سلوك املستهلك، وأغلبخيتلف ابختالف النموذج الواحد من حيث أمهيتها ومدى أتث
بدراسة وحتليل املعلومات ويبحث عن احللول املناسبة من أجل اختاذ قرار أن املستهلك فرد يقوم  جتد 

                                                                    الشراء، ومن بني هذه النماذج نذكر:
 يتم متميز نظام  ميثل   ملستهلكاأن   النموذج هذا   يفرتض : "  Nicosia" 1966منوذج  -

عليه من خالل املخرجات، وأن اإلجراءات متثل عناصر تكوين السلوك وتظهر على شكل إجاابت  التعرف

                                                           
  1 محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص 26 .

سلع محددة 
 بأسعار محددة

تفضيالت 
المستهلك   
 محددة مسبقا

قوة شرائية 
 محددة

 هدف المستهلك تحقيق أقصى منفعة

شراء كميات من السلع المتاحة –السلوك االستهالكي   
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شكل خمطط، وميكن متثيل  ىلقد مثل تعريف سلوك  املستهلك علنتيجة املدخالت املتمثلة ابملنبهات، و 
 2على الشكل التايل:خطط مبالنموذج 

 Nicosia : خمطط منوذج(02الشكل رقم )

 
 . 28املصدر: حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره ،ص 

 
 ملنبهات اليت يتلقاها املستهلك من اإلجراءات كما يلي:وفق هذا النموذج تكون املخرجات متأثرة اب

خصائصها وخصائص منتجاهتا هبدف التأثري اجملال األول: تقوم املؤسسة بتوجيه الرسائل اليت تتضمن * 
                                                                 على ميول ومواقف املستهلكني؛

اجملال الثاين: يتكون من اخلصائص الشخصية للمستهلك السيما ميول ومواقف املستهلك وحبث وتقييم * 
                                                   املرسلة؛العالقات املتبادلة وطبيعة املعلومات 

 اجملال الثالث: حتويل وتوجيه الدوافع وجتسيدها من خالل اختاذ قرار الشراء؛* 
(، اليت تقوم املؤسسة اذ قرار الشراء )معلومات مرتدةاجملال الرابع: ميثل ردود فعل املستهلكني بعد اخت* 

ابلتعرف عليها وتقييمها من خالل املتابعة والبحث هبدف تعديل صياغة إسرتاجتياهتا ابلشكل الذي حيقق 
 أهدافها.     

                                                                                          

                                                           
  2 المرجع نفسه، ص 27 .
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 1 :ن سلوك املستهلك يستند على ثالث إجراءات هيوفق هذا النموذج فإ ": Engelمنوذج "  -
 املعرفة: إن معرفة وحتديد االحتياج يستند على إدراك املستهلك للمنبهات؛* 
 التعرف على املشكلة: وذلك من أجل حتقيق التوازن املطلوب من خالل إشباع االحتياجات؛* 
قادم ألن السلوك السابق سوف يؤثر بشكل  نتيجة الشراء: أن تقييم قرار الشراء سوف يقود إىل سلوك * 

فإنه   كبري على السلوك املستقبلي للفرد، فإذا حقق قرار الشراء الرضا واإلشباع املطلوب ابلنسبة للمستهلك
املعلومات حول البياانت و  ، أما إذا مل حيقق ذلك فإنه سيقوم ابلبحث عنسوف يقوم بتكرار الشراء

الكثري من املدخالت اليت ميثل املنبهات  جديد، يوجد " اجنل " أبن هناك املشكلة ومن مث اختاذ قرار شراء
 لنظام الفرد وتؤثر على االحتياج، هذا التأثري يكون بداية السلوك ومجيع املراحل اليت مير هبا الفرد قبل اختاذ

 2ذلك يف مرحلة تقييم احلاالت.     قرار الشراء تكون مواقفه، ويظهر 
 مشوال  النماذج السلوكية  أكثر  من  النموذج هذا   يعترب:  "Haward and Shethمنوذج" -

إن هذا النموذج يستند يف تفسري السلوك على  وعلى عدد كبري من العوامل واملتغريات املختلفة، الحتوائه 
من  ، ويف كثريتؤثر فيه التجارب السابقة للفرد وعلى البيئة احمليطة به وما يتعرض له من منبهات خارجية

ومدى الرضا  من سلع وخدمات ف طبيعة املنتجاتالشراء متكرر خيتلف ابختالاحلاالت يكون سلوك 
على  ابحلصولف املنتجات حيث أن املستهلك يقوم وأن املستهلك يرتب للشراء ملختل ،له ققاحمل

 3هبدف اختاذ قرار الشراء، والشكل التايل يبني لنا هذا النموذج:املعلومات وحتليلها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  1  محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، المرجع نفسه، ص29-28.

 2  محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص ص 29- 30 .
 3  حميد الطائي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 119 .
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    Howard and Shethج إجراءات سلوك املستهلك وفق منوذ  (:03الشكل رقم )

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

 .37،ص 2008 األردن،
 

من خالل هذا الشكل نالحظ أن هذا النموذج حيدد العوامل اليت تؤثر على إجراءات اختاذ القرار، 
                         وكذلك التعرف على األسلوب الذي يتبعه املستهلك يف البحث عن املعلومات ومجعها. 
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 ري السلوك تعترب جزئية وتتمثل يف:هنالك مناذج لتفس النماذج اجلزئية: .2
 اك العامل األساسي يف تكوين سلوكوفق هذا النموذج يعترب اإلدر النماذج إسناد السلوك إىل اإلدراك:  -

وإن اإلدراك ميثل جمموعة من اإلجراءات من خالهلا يقوم الفرد ابالختيار، واإلدراك ال يرتبط األفراد، 
ومن هذه  وابخلصائص الذاتية للفرد، بههذه املنبهات مع البيئة احمليطة  خبصائص املنبهات فقط وإمنا بعالقة

  1النماذج نذكر:
  االعتقادات للمستهلك فق هذا النموذج يفرتض أن تكون مواقف وو  ":Ronsenbergمنوذج "* 

، حيث ال يطلب من الفرد أن حيدد فيما إذا القيمة أو حتقق الرضا بشكل أساسي على اإلدراك يعتمد
من قبل   عنهاعربوية مهمة ومؤثرة على مستوى الرضا درجة القيمغري مهمة، ولكن يطلب هل أن و أ مهمة

 األفراد.                                                                                       
 النظريةأن مكوانت هذه  من نظرية السيطرة، حيث لقد طور هذا النموذج ":  Dulanyمنوذج " * 

                                                           .   واملوقف وأتثري اآلخرين يف القصد  تتمثل
 لقد طرح هذا النموذج على أساس أن للقصد أو النية دور أساسي ": Fishbeinمنوذج القصد ل" * 
                   .         تحديد السلوك، والسلوك الظاهر للمستهلك يقارب جدا أو ميثل تقريبا السلوكل

 بعض يف على الرغم من أن هذان النموذجان األخريان يركزان على القصد إال أهنما خيتلفان
 اجلوانب مثل عدد اخلصائص واختيار عدد من التغريات كأساس لنموذج كل منهما. 

هذا النموذج عبارة عن  فرضية قريبة  جدا من نظرية  :"Stochastiques" النموذج العرضي -
ليت تظهر على شكل منبهات تصبح ابلتدريج عوامل مشروطة التعلم، ووفقا هلذا النموذج جند أبن العناصر ا

أو املنبهات اليت  أن نظرية التعلم تشري أبن السلوك هو نتيجة لتأثري املعلوماتوحمددة للسلوك، حيث 
التجارب السابقة  نتيجة و التصرفات البيئة احمليطة به، حيث أن األفراد يكتسبون األفعال يتلقاها األفراد من

وبعد عدة سنوات قام  سابقة،يف السلوك نتيجة للتجارب ال التغيريات اليت حتدث على سلوكهم، اليت تؤثرو 
قابلة  احتماليةذو طبيعة  ور السلوك يكونأن ظه" بوضع فرضية فحواها "موستلرو "ابش ابحثان مها "

ستهلك وفقا لسالسل إن تغيري السلوك الظاهري للم "ماركوف" ابملرتبة األوىل، إىل سالسل للتفسري استنادا
ئية للماركة يف على أساس أن احتمال شراء ماركة من قبل املستهلك يرتبط حصرا بشرا "ماركوف" يكون

ون (، وأن ديناميكية السوق يف حلظة معينة تكالسلوك القادم يستند على التعلم أي أن) الفرتة السابقة 
  2املاركات. املستهلك عند اختيار سلوك يف حيدث الذي أوالتغري التحويل بشكل اتم حمددة مبعرفة احتمال

 

                                                           
  محمود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذكره، ص ص 42- 44 .1 

  . 45-44محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمن يوسف، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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 يف قرار الشراء( TRADE-OFF: )منوذج مناذج اإلسناد إىل التكوين النفسي للفرد -
واحلديثة واليت ركزت على دراسة إجراءات القرار ابلنسبة يعترب هذا النموذج من النماذج املهمة   

اذ قرار الشراء يستند يف للمشرتي، وأن هذا النموذج كباقي النماذج اليت درست املستهلك وإجراءات اخت
لدى       على التكوين النفسي للفرد، وذلك من خالل حماولة التعرف على اإلجراءات اليت تتم  األساس

وهذا  ختاذ قرار الشراء واختيار املنتج أو اخلدمة من بني البدائل األخرى املتاحة أمامه،ا املشرتي من أجل
القرار،  لرايضي يف دراسة السلوك وإجراءاتصلة ما بني علم النفس والتحليل االنموذج قام إبجياد جسر أو 

 1وبشكل عام يستند هذا النموذج على الفرضيات التالية:
النموذج على قرار الشراء يتكون من خالل إجراء عملية املفاضلة بني اخلصائص  دالة املنفعة: يستند هذا* 

  القوى اليت تلعبها اخلاصية، مستوى املنفعة على أساس الوزن أو ، وذلك من خالل مقارنة املوجودة يف املنتج
أساس اخلاصية وأن املنفعة ال أتخذ على  واليت أتخذ بنظر االعتبار يف تكوين التفضيل لدى متخذ القرار،

                                                                                      احملتمل احلصول عليها وذلك من خالل استخدام مستوايت خمتلفة للخاصية؛
نظام إن أغلب النماذج تفرتض أبن املنفعة للخاصية جيب أن تتبع  ام خطي:إن دالة املنفعة ال تتبع نظ* 

  مباشرة احلال نتيجة  ة هي بطبيعةخطي حسب مستوى هذه اخلاصية املوجودة يف املنتج، وأن هذه الفرضي
 يقوم بدراسة والذي" Fishbein" منوذج  التقييم مثل األمهية و الذي مينح ترجيح للمنفعة و للنموذج

أبن املنفعة ترتبط " جيد TRADE-OFF" منوذج وعلى العكس فإن إمجايل، اخلاصية بشكل تفحصو 
، ضمن هذه على حدا ليس ابخلاصة بشكل إمجايل وإمنا ترتبط بكل مستوى من مستوايت اخلاصية

                                               ال يتبع نظام خطي؛    أبن منحىن املنفعة  الشروط جند
    أن وفقا  يف القانون اإلضايف للمنفعة حيث نالقانون اإلضايف للمنفعة: إن الفرضية الرئيسية للنموذج تكم* 

هلذا النموذج املنفعة الكلية للمنتج ابلنسبة للمستهلك من املمكن أن حتدد مبجموعة املنافع املرتبطة 
 املنافع من ابلنسبة للمستهلك يستطيع أن حيدد جمموعة ه، حيث أنابخلصائص اليت ميتلكها املنتج

                                                   نتج؛هذا امل اخلصائص اليت حيتويها و 
 اليت حللتات االقتصادية القدمية أسس تعظيم املنفعة الكلية: أيخذ هذا النموذج يف حسابه الفرضي* 

                                                                                               إجراءات القرار للمستهلك من أجل اختيار منتج من بني املنتجات والذي حيقق له أعلى منفعة ممكنة.
يكون  إن املختصني يف هذا اجملال جيدون أبن سلوك املستهلكني نظرية إسناد السلوك إىل الدوافع: -

           الفرد، دوافع هذا االخري اضعف منفإذا كان ا الدوافع والكوابح ومه اال ،يتني للفردلصراع قوتني داخلنتيجة 

                                                           
 1 محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، المرجع نفسه، ص ص 52- 53 .
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مناسب مع احلدث،                                                                                  فإن ذلك سوف يولد موقف مالئم جتاه واحلدث ويؤدي ابلنتيجة إىل القيام بفعل
 2ولقد مثل ذلك كما يلي:

 : خمطط نظرية الدوافع(04كل رقم )الش                     

 
 . .67مرجع سبق ذكره،صحممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، املصدر:
من خالل هذا الشكل نالحظ أن قوة الكابح أقل من قوة الدافع مما يقود إىل تكوين موقف مالئم  

                                                                                اجتاه احلدث .
ولكن يف حالة كون الكوابح أقوى من الدوافع وذلك نتيجة ألسباب عديدة مثل الضغوط 
االقتصادية واالجتماعية وغريها فإن ذلك سوف يقود إىل تكوين موقف غري مالئم جتاه احلدث وابلنتيجة 

                                               يلي:سوف يؤدي إىل عدم القيام ابلفعل أو احلدث، ولقد مثل ذلك كما 
 خمطط نظرية الدوافع :(05الشكل رقم )                      

 
 .67ص، املرجع نفسهحممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  املصدر:

 
 
 

                                                           
 2 محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص ص 67- 68 .

 قوة الدافع قوة الكابح

 موقف غير مالئم

 قوة الكابح

 موقف مالئم

لدافعاقوة   
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 سلوك املستهلك الشرائي املطلب الثاين: طرق وأساليب قياس
حىت يستطيع رجال التسويق والباحثني التعرف على دوافع املستهلكني للشراء، وكذا ميوهلم 

                            فهم يستخدمون جمموعة من الطرق اليت سنعرضها يف هذا املطلب.وسلوكهم الشرائي 
هبا املؤسسات،  من البحوث النوعية اليت تقوم تعترب املقابلة الشخصيةقابلة الشخصية املعمقة: امل .أوال

واليت تساعدهم يف اختاذ  هبدف مجع املعلومات املتعلقة بسلوك املستهلكني ودوافعهم الشرائية واالستهالكية
                                                                                         1املقابلة الشخصية املعمقة يف:قراراهتم التسويقية، وتستخدم النتائج املتوصل إليها من خالل 

 جتزئة سوق املستهلكني؛. 1
 تطوير منتوج قدمي؛إخراج منتوج جديد للسوق أو . 2
 تستخدم لتخطيط سياسة التوزيع؛. 3
 تستخدم يف ختطيط السياسات التسعريية ملنتجات املؤسسة؛. 4
تستخدم من أجل التعرف على مكانة منتجات املؤسسة لدى املستهلكني مقارنة مبنتجات املؤسسات . 5

                                                                                              املنافسة؛
 تستخدم يف التخطيط السياسات وصياغة اإلسرتاتيجيات الرتوجيية للمؤسسة.. 6

تعترب من األساليب املهمة يف مجع املعلومات املتعلقة بسلوك املستهلكني، : املقابلة اجلماعية املركزة .اثنيا
وهو  ابالعتماد على العديد من االراء املختلفة، املواضيع التسويقيةوتتميز بكوهنا تركز على اجلماعة يف إثراء 

 التقليل من الضغط على من املصداقية على ما يقال يف النقاش، كما تساهم هذه الطريقة يف ما يعطي نوع
ئج املقابالت املستجوب ابعتباره غري معين مباشرة وإمنا النقاش موجه للجماعة ككل، وتستخدم نتا

 2يف التخطيط لسياسات وصياغة اإلسرتاتيجيات الرتوجيية للمؤسسة من خالل: املركزةاجلماعية 
 مع مواقف وقناعات املستهلكني؛ اهاية يتوافق حمتو جعل املؤسسة تضع رسائل تروجي. 1
ي اليت تتوافق مع طبيعة السلع استنتاج عناصر املزيج الرتوجي ة،ل املقابالت اجلماعية املركز ن خالميكن م. 2
              اخلدمات املقدمة، وكذا طبيعة املستهلكني وخصوصياهتم؛أو 
نتائجها قية أكثر منها إىل اجملاملة، فعلى اعتبار أن اإلجاابت يف املقابلة اجلماعية املركزة متيل إىل املصدا. 3

                                                                           الهتا اإلعالنية.عليها يف مح تعترب مهمة ابلنسبة للمؤسسة يف معرفة جوانب القوة يف منتجاهتا ومن مث الرتكيز
ني كون من الصعب على األفراد املعين: تستخدم هذه الطريقة عادة عندما ياألساليب اإلسقاطية .اثلثا

عن  السلوكية الشرائية، كما يعربعرب عن دوافعهم تال  إلجاابتابلبحث اإلجابة بصورة مباشرة أو تقدميهم 
 شعوره بعد إحساسه أبنه طرف حمايد، 

                                                           
  1 مروان أسعد رمضان وآخرون، التسويق، مركز الشرق األوسط الثقافي للطباعة والنشر، لبنان، 2009، ص 38 .

  2 زاهر عبد الرحيم عاطف، مفاهيم تسويقية حديثة، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، 2009، ص 264 .
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 1اإلسقاطية تتمثل يف: من األساليب ويوجد نوعني رئيسيني     
أنواع  ةربعأل الكتابية عن األسئلة، وتنقسم: تستخدم يف اإلجابة الشفهية أو طرق اإلسقاط اللفظي .1

                                                                                                  هي:
طلب حيث تكني قائمة من الكلمات أو اجلمل، اختيار الكلمات املتالزمة: تتمثل يف إعطاء املستهل -

                                    صورة ذهنية عن الكلمة أو اجلملة؛بمن كل واحد منهم  إجابة فورية 
اختيار إكمال اجلمل الناقصة: تتمثل يف إعطاء املستهلك جمموعة من اجلمل الناقصة ويطلب منه  -

                                 إكماهلا مبجموعة من الكلمات اليت تتماشى وقناعاته وكذا تصوراته؛
رية: حيث يقوم الباحث يف هذه الطريقة بطلب من املستهلكني اختيار شخصية املنتج أو العالمة التجا -

كتابة البحث، مث يطلب من كل واحد   املعنيني إبعطاء ختيلهم عن العالمة التجارية للسلعة أو اخلدمة حمل
                                                         هذا التخيل أو التصور؛   قصة تروي 

      اختيار الصورة الذهنية النمطية: حيث يطلب من املستهلكني كل على حدة أن يعطوا رأيهم وتصورهم  -
                                                                                     يف موضوع معني.

صة للتعبري عن شعوره الداخلي يف إعطاء املستهلك الفر : تتمثل هذه الطرق طرق اإلسقاط التصويري .2
     ودوافعه االستهالكية من خالل الصور والرسوم، وتشمل طرق اإلسقاط التصويري على األنواع التالية:

الكرتونية: حيث يقدم الباحث هنا للمستهلك رسم كاريكاتوري حول موضوع تسويقي  اتار االختب -
                                                                                   معني ويطلب منه التعليق؛

اختبار االستنباطي الذايت: حيث يقوم الباحث إبعطاء جمموعة من الصور الضوئية للمستهلكني املعنيني  -
  خالل منيتصوره وما يعتقده و  منهم بكتابة قصة تروي ما الحظه ابلبحث ليفحصوها، مث يقوم كل واحد

                                                                                       الصورة؛
 اختبارات الرسم النفسية: يطلب من املستهلكني أن يقوم كل واحد منهم برسم ما يتصوره عن ماركة -
مبعرفة الصورة  االختباراتماركات معينة أو ظروف استخدامه هلذه املاركة، واهلدف من هذا النوع من أو 

الذهنية ملنتجات املؤسسة لدى املستهلكني، فإذا كانت جيدة يعمل على ترسيخها والعكس إذا كانت 
                                                                                        سيئة يقوم بتحسينها.

       ابع الرمسي يتم حتديدها وعة من األسئلة ذات الط: وهو عبارة عن قائمة تتضمن جمماالستبيان .رابعا
  2أو الدراسة. أسس علمية هبدف توفري معلومات وبياانت ختدم هدف البحثوصياغتها وترتيبها وفق 

 

                                                           
  . 52-50مروان أسعد رمضان وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص  1

 2 قدي عبد المجيد، أسس البحث العلمي في العلوم االقتصادية واإلدارية، دار األبحاث للترجمة والنشر، الجزائر، 2009، ص 106 .
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 3ويستخدم االستبيان لقياس سلوك املستهلك حيث من خالله ميكن للباحث التعرف على:
 مبنتجات املؤسسات املنافسة؛مستوى إدراكه ملنتجات املؤسسة مقارنة . 1
 الصورة الذهنية للمستهلك عن منتجات ومسعة املؤسسة؛. 2
 التعرف على اجلماعات املرجعية املؤثرة يف القرارات الشرائية؛. 3
 التعرف على األمناط االستهالكية للمستهلكني؛. 4
 التعرف على اخلصائص الشخصية اليت متيز املستهلكني.. 5

 أنواع السلوك الشرائي للمستهلكاملطلب الثالث: 
وتتمثل أنواع  السلوك، راجع إىل شكل وطبيعة وحداثة يتجزأ سلوك املستهلك إىل عدة أنواع، وهذا

 1:فيما يليسلوك املستهلك 
 : ينقسم سلوك املستهلك حسب شكله إىل:حسب شكل السلوك أوال.

: وهم يضم جمموعة التصرفات واألفعال الظاهرة اليت يقوم هبا املستهلك وميكن السلوك الظاهر .1
                                                      من اخلارج كالشراء مثال؛  مالحظتها 

: يتمثل يف السلوك الداخلي للمستهلك والذي ال ميكن مالحظته، ويتمثل يف التفكري السلوك الباطن .2
                                                         والتأمل واإلدراك والتصور وغريه؛

 : ينقسم السلوك حسب طبيعته إىل:حسب طبيعة السلوك .اثنيا
                                                                                         الذي غالبا ما يصاحب اإلنسان منذ ميالده دون احلاجة إىل التعلم؛: وهو السلوك السلوك الفطري .1
الذي  : هو السلوك الذي يتعلمه الفرد بوسائل التعلم املختلفة، أي هو السلوكالسلوك املكتسب .2

                         يكتسبه الفرد من خالل التجارب والدروس اليت متر عليه يف حياته؛
 : ينقسم السلوك حسب حداثته إىل:حسب حداثة السلوك .اثلثا

    مستحدثة ابعتباره حيدث ألول مرة أو يقوم  السلوك الناتج عن حالة جديدة أو : هوسلوك مستحدث .1
                                                                      به الفرد ألول مرة؛

                                                                                         هو السلوك املعاد دون تغيري أو بتغيري طفيف ملا سبق من تصرفات أو أفعال؛ :سلوك متكرر .2
 
 
 

                                                           
، ص 2009،الدار الجامعية، مصر، بحوث التسويق "مدخل تطبيقي لفعالية القرارات التسويقية"يد الصحن،مصطفى محمود ، محمد فر

 . 2253 
  . 236-235ص ص  ، مرجع سبق ذكره،محمد صالح المؤذن1
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 :الفصل  خالصة

أي  استعراضنا ألغلب جوانب سلوك املستهلك وقراره الشرائي تبني لنا أن جناح أو فضلمن خالل  
مؤسسة يعتمد على مدى معرفتها لرغبات وحاجات املستهلكني، وحماولة تلبيتها من خالل عرض منتجات 

ة يقتنع هبا املستهلك وتليب حاجاته ورغباته، لذا البد على املؤسسة أن تدرس سلوك املستهلك ومعرف
                    اليت تؤدي ابملستهلك إىل اختاذ قرار الشراء.  األسباب 

وأمام اتساع األسواق وبروز املنافسة لقي املستهلك نفسه حمل اهتمام كبري من الباحثني ورجال 
سر لنا سلوكه الشرائي، وملعرفة سلوك املستهلك عن قرب وضعوا التسويق، حيث حاولوا وضع لنا مناذج تف

أنواع املستهلكني وأنواع السلوك أدوات وأساليب لقياس سلوك املستهلك، وهذا هبدف إبراز ومعرفة 
                                                              اليت لديهم. الشرائي

املميزات، حيث أصبح اتئها و  اخلصائصد من املنتجات ختتلف يف ومير على املستهلك يوميا العدي
أمامها وغري متزن، فهو يسعى من خالل اختاذ قرار الشراء إىل حتقيق أعلى مستوى من الرضا وتذليل درجة 
املخاطرة اليت تتخلل عملية الشراء يف كل مرحلة من مراحل الشراء، فقراره الشرائي مرهون مبدى وقوفه على 

 العادية.                                                        ه اليت تقود إىل اختاذ قرار صائب ورشيد، فهو يتبىن شراء السلع اليت يراها تعيده إىل حالتاملعامل
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 متهيد: 

يف ظل التطورات اليت شهدها االقتصاد اجلزائري، وابألخص يف اآلونة األخرية عدة تغريات مست قطاع 
 0222التوزيع حيث رافقه ذلك ظهور املساحات الكربى اليت زاد منوها وانتشارها بسرعة مع بداية سنوات 

، لذا  تنشيط االستثمار يف قطاع التجارةنتيجة لالستقرار الذي ساد البالد وحترير التجارة اليت أدت إىل 
إىل  أنيت  وبعدها الداخلي هيكلها املركز االقتصادي و دراسة سنحاول يف هذا البحث  التعرف على هد

عام،  ب قرار الشراء أثناء التسوق بشكلإسقاط هذه املفاهيم على املستهلكني هبدف معرفة مدى أتثره 
، كونه ميكننا مجع املعلومات املركز التجاري' أنو' ذه الدراسة امليدانيةوهلذا مت اختيار االستبيان إلجراء ه

ستناول  من خالل هذا الفصل  املراد التوصل إليها، وأيضا يعطي لنا اإلجابة على اشكاليتنا املطروحة، 
 ما يلي:مايلي 

 نظرة عامة عن املركز التجاري' أنو' -
 السياسة التسويقية للمركز التجاري ' أنو' -
 منهجية االستبيان. -
 حتليل البياانت اليت حتصلنا علها من خالل الدراسة بشكل تفصيلي. -
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عموميات عن املركز التجاري أنو املبحث األول:  

هدا  من خالل سنحاول يف هذا البحث  التعرف على هدا املركز االقتصادي و دراسة جملتة الداخلية 
املبحث سنقوم إبلقاء نظرة عامة حول املركز التجاري ودلك ابلتطرق إىل تطوره التارخيي و تعريفه و أهدافه 

  و كدا التنظيم اهليكلي له .

  عن املؤسسة األم   اترخيية نبذةاملطلب األول :

:سيفيتال -1  

"  .السيد قبل من 1791 عام يف اجملموعة هده أتسست ،زائريةج خاصة شركة أول هي سيفيتال جمموعة
 حوهلا ال يزال زخم النمو موظف، مع 10522 ةهذه اجملموع وتشمل .جملس اإلدارة رئيس "سعد ربرابأ

 أقطاب النشاط.   5شركة و  42 :أهداف طموحة

 :األقطاب اخلمسة الناشطة جملموعة سفيتال  1-1

 )شروابتوامل الصلبةالسائلة و الدهون و  السكر( الصناعة الزراعية مثل خمتلف القطاعات موجودة يف سيفيتال
  (Samsung)االلكرتونيات, Hyundai, Fiat) (السيارات,

Le verre plat (MGF) ; et la distribution (uno) . 
 .سيفيتال املعادن(MFG),:األولية الصناعات قطب    ● 

 .اإلعالم وسائل وفواتري،  حمةاالس وأعمال ،اجلزائر هيونداي :ركاتاحمل وتصنيع خدمات قطب    ●

 cevico,baticompos,cevielec, spa roche Maghreb pca:بناءال قطب ●    
prinsa) cevico algérie             ( 

    .األجل املتوسطة سيفيتال, سيفيتال شركة,
 . , cojek , ceviagroالزراعية سيفيتال :األغذية الزراعية قطب    ●

 .numilog ,نوميديس: توزيعال قطب  ●    
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 نوميديس: -4

(، الذي يعين ابللغة العربية Tabaanصغرة وهي  املسواق األ من بدأت مع إنشاء اثننينوميديس 
ثنني متثل إلهجة اجلزائر  السعر املنخفض( هذه األمساء ابل( يعين swima الواضح بشكل طبيعي( و  

نقدم منتجات ذات جودة عالية أبسعار وحنن  ,حقا حاضرون حنن« (، واليت هيNumidisفلسفة  
  » منخفضة

( أرادت توسيع نطاق أعماهلا من خالل تطوير سلسلة من Numidis  ,مع احلفاظ على نفس الفلسفة
 uno city ،unoحتت الفتات  ةدق صغري اوفن  supertmarchéو hypérmarchéالتاحمل

hyper  uno relais. 

    :سيريا سوانيو  سيفيتال سيريا -3

 دارةاإلو  تطويرلل التسوق مراكز قطاع يف متخصصة وأهنا .ابخلدمات مزودة شركة هي سيفيتال سيريا
 و شخص مليون 36 عن قليال يزيد ماعلى جدب  السوق أو ،اجلزائر يف الشركة أعمال وتركز .والتأجري

 مع ،السريعة االقتصادية التنمية أيضا البالد شهدت .عاما 30 عن أعمارهم تقل الذين السكان من 95٪
 / 5m²) للتأجري القابلة املساحة من الفرد نصيبل نظرا ،القوية النمو إمكاانت مع التسوق مراكز قطاع

 (226m²/ 1000) من أو األورويب، االحتاد مع ابملقارنة نسبيا منخفضة نسبة وهي ،ةنسم (1000
 يف ٪3.6 قدره اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل لديه اجلزائر اقتصاد .الكلي االقتصاد حيث من ،نسمة

 . 0212 عام قبل سنوي  ٪3.5منو معدل إىل يصل أن املتوقعو  0212 عام

 : سيريا سيفيتال 3-1

 جمال بني للجمع والسماح cevitalو  sonae sierra  بني مشرتك شروعمل واحلنجرة األنف هو
 يةاجلزائر  للسوق متعمقة مراكز صناعةو  التسوق معرفة يف اخلربةو  الدراية

3-2sonae sierra  : 
sonae sierra حتقيقو  االبتكار اىل هتدف مهمتها، التسوق مراكز قطاع يف متخصصة دولية شركة هي 

 ،أملانيا ،وايطاليا واسبانيا الربتغال يف حاليا متواجدة الشركة هده وبدورها .التسوق مراكز قطاعل االزدهار
 sonae ان كما.تسوق مراكز 49 وهلا الربازيل،و  ،كولومبيا،اجلزائر ،املغرب،تركية ،رومانيا ،اليوانن

sierra قيد مشاريع ستةب تقوم حاليا الشركة أن كما ،للخدمات كمقدم كرواتيا يف أيضا ةموجود 
 و يدير . sonae sierra التنمية من خمتلفة مراحل يف جديدة مشاريع 4 و4/2 ذلك يف مبا ،اإلنشاء

 مربع مرت مليون 0.4 حنو من (SLB) للتأجري القابلة الكلية املساحة مع التسوق مراكز 85 تستأجر أو /
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 راكزمل زائر مليون 426 من أكثر الشركة ورحبت ،0210 عام يف املستأجرين من 0522 من أكثر مع
 .فيها التسوق

 :سيفيتال سيريا امللكية حمفظةأ -2-0
 جمموعه ما مع ،اجلزائر يف من املشاريع 4/2 واستئجار إدارة عن حاليا مسؤول سيريا سيفيتال     
 اإلمجايل. للتأجري القابلة منطقة ) SLB مربع مرت (92.222حوايل

 مستغامن ماركت هايرب أونو :مستغامن - أونو تسوق مركز -
 الدفلى عني ماركت هايرب أونو :الدفلى عني - أونو تسوق مركز -
 البويرة ماركت هايرب أونو :البويرة - أونو تسوق مركز -
 سطيف–  مول ابرك- 

  سيريا سيفيتال : خبري ب-2-0
 :أخصائي إىل   
 . تقرير عادلة+  املعرفة +املستحيل  = املمكن من

 ويتم التخصص من عالية درجة دو فريق منيتكون  واخلربة املعرفة بني جيمع معرض سيفيتال سيريا
 عالية خدمات تقدمي من ميكننا مما ،اىل ما هو أفضل للشركة طموحوال التحدايت واجهةمل استخدامها

 دارةاإلو  ،والتسويق ، والتنمية السوق حتليل :التالية اجملاالت تغطي واليت ،التسوق مراكز قطاع يف اجلودة
  .األصول وإدارة تأجريالو 

 اليت لمناطقل حمددة معرفة تطويرو  العملية هده مراحل مجيعأهنينا  خمتلفة، ظروف ويف ةسن 04 منذ
 .لعمالئنا متاحة اآلن أصبحت
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دورة  طوال خلق قيمة مضافة على يقوم ،الشريك القيم هو (Sierra Cevital) ،مع خربته الواسعة 

 .مركز للتسوق إدارة أو تجديدالو  توسيعالو  نشاءاإل سواء أكان ذلك يف، احلياة الكاملة

 :املفضل الشريك هو سيفيتال سيريا ج-2-0

 تسوق إنشاء مركزميع مراحل هنج متكامل جل :للخطر  احلد األدىن   -

جماالت  يف كافة متخصصة خربة بفضل العملية برمتها يف خلق قيمة مضافة : ربحلل احلد األقصى   -
 العمل

 خدمة اآلخرين اخلربة يف جمال توفري :توجيه الزابئن   -

 .هذا اجملال متخصص يف من فريق دويل املهارة واخلربة : التسوق يف مراكز أخصائي   -

 

 

 

 

 

مناطق جغرافية خمتلفة
ايطاليا,اسبانيا,الربتغال
,رومانيا,املانيا,اليوانن
اجلزائر    , املغرب,كرواتيا

.الربازيل,كولومبيا,

أنواع خمتلفة
خلق امللحقات
لتجديد املراكز

فةاحلاالت املختل
ق مشروع مركز تسو 

ضرية          يف املناطق احل
و خارج املناطق 
احلضرية، واجلزر

فةاألحجام املختل
إىل ²م12،222

²م102،222
(SLB)
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  Numidisةإدار  - 2

 

   :للمديرية العامة اهليكل التنظيمي(90الشكل رقم)

 
       

 

 

 

 

DG: Directeur General  

CP: Chef de projet  

A: Assistante 

DS: Directeur sécurité  

DM: Directeur Marchandise  

DD: Directeur Développement 

DSI&0: Directeur système d’information et organisation  

DM: Directeur marketing  

DE: Directeur exploitation  

DA&F: Directeur administration et finance  

DRH : Directeur ressource humain  

 

DG 

CP A 

DS
C DR

H 
DA&F DE DM DSI&

0oOo 
oO 

DD DM DS 
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DSC : Directeur Supply Chain  

 املصدر واثئق املؤسسة

 "إدارية وظيفة" :اجتاه كلل املنطقي األساس -2

 : املديرية العامة 2-1

 احملددة سابقا. وحتقيق األهداف تصميمل Numidis  وإسرتاتيجية مهمة ورؤية حتديد ●

 .حتفيزالصحي و  العمل مناخ من خاللهياكل جيد لل متاسك ضمان ●

 .اجملموعةمع قيم يف مجلة و  ثقافة مؤسسية خيلق ●

 . توقعات أصحاب املصلحة لتلبية موظفيها تصرفات تنسيق ●

 :سلعالدارة إ 2-4

 هو حمور العميل Numidis( من العميل احتياجات.أفضل  تتناسب مع البضائع اليتتنسيق اختيار و  ●
 .) االهتمام

 .الشراءشروط و   للمورديناحملفظة  األمثل ●

 سلسلة التوريدو  قسم التسويق مع اتصال يف الرتوجيية تنفيذ السياسات ●

 (والتشغيل قسم التسويق مع اتصاليف خمتلف   أنصاف أقطار على التجارية القيادة وألداء األعمال ●

 .والوطنية والدولية احمللية االتفاقياتمراقبة نشر و  ●

 .يف اجملموعة لتجار التجزئة اخلاصة تطوير العالمات التجارية مصادر السيطرة على ●

  : إدارة سلسلة التوريد 2-3

قدرتنا  تدعم املتميزة اليت قاعدة اإلمداد وتسري التطور اليت Numidis االسرتاتيجية العامة يل دعم ●
 على املدى الطويل التنافسية

 رضا العمالء تساهم يف النهائية اليت املواعيد االلتزامات يف  يلتقي ●

 الشاملة التكاليف اللوجستية ترشيد ●
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 اللوجستية التدفقات حتسني ●

 : مديرية التنمية 2-2

 األراضي اجلزائرية يف مجيع أحناءالسوبر ماركت و  هايرب ماركت أونو سالسل تطوير ●

 أشكال خمتلفة للمخازن تطويرتنسيق و تنفيذ و وتنظيم و  اإلشراف●

 من حيث التكلفة بتكرة وفعالةامل التجارية مفاهيم املشاريع و واقرتاح حتديد ●

 Numidis االحتياجات التنموية اليت تليب املواقع اإلسرتاتيجية حتديد املسامهة يف ●

 Numidis املشروعتحسني رحبية املوردين ل، وتقدمي تنظيم ●

 :معلومات والتنظيم مديرية نظام 2-5

 Numidis املعلومات الظروف التشغيلية ألنظمة يف وصيانةوتنفيذ  حتديد●

 اهلواتف(و أجهزة الكمبيوتر  قواعد البياانت، وحمطات العملوالشبكات و  اخلوادم :البنية التحتية -    

 الرسائل :أدوات -    

 سايروس لنظام التسري -    

بضائع  :من الفرق بناء على طلب جتارة مستودع موردي املكوانتو  املدخالت لعناصر البياانت اختيار ●
 املوثوقيةقواعد بياانت الضامن لل يكون .العملياتوالتسويق و 

 إجراءات ●

 .وتنفيذ صياغة -        
 االمتثال إلجراءات تدقيق -        
 ملراقب التسيري انتباه التقارير -       
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  :التسويق مديرية 2-6

 :للشركة ومرحبة العمالء توقعات مع شياامت البضائع عرضل تعريف ●

 تشكيلة -      
 السياسي السعر-       

 شرتايتامل مع ابلتنسيق الرتوجيية السياسة -       

 :لتكون اجلذابة والسلع املتطورة املفاهيم حتديد ●

 .توليد   -       

 الربح. وهامش زايدة اإليرادات -      

 والء للعمالءال -      

 :البيع عمالء مع التواصل نقطة كل قيمة زايدة ●

 ةمتوسط زايدة -      

 رضا العمالء زايدة مستوى  -      

 للعمالء فوائد حمددة تطوير -      

 حتسني كفاءة أعمال الرتويج . ●

 . تطوير الوعي ابلعالمة التجارية ●

 : التنفيذية اإلدارة 2-8

 .املخزون وجودة تسيري التشغيل ضبط فريق يضمن

 .البضائع توفر إىل مستمر بشكل تضمن أن جيب

 احلياة يف املبيعات زخم ضمان هو كما حتميا، أمرا يبقى التسويق حدده الذي النطاق ٪122 عقد
 .العمالء على تركز اليت اليومية،

 .االجتاه هذا يف تتحرك أن جيب عمل كل. العملية خدمة اهتمامات هي الزابئن
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والتجاري  والتقين تسيري البشري عن املثلى االستفادة طريق عن األرابح يف القوي النمو يضمن استغالل
 للمخزن.

 يعتمد ألنه. للشركة احملددة للقواعد االمتثال ضمان والتشغيل الفعالة واإلدارة املناسب التواصل خالل من
 والروح الفريق متاسك على

 شخص كل. املستقبل يف لفتحات االستعداد أيضا ولكن ابلفعل مفتوحة خمازن للحفاظ األعمال رجال
 .حاشيته قريب وبث الشركة قيم الرتداء لديه

 مستوايت أعلى لعمالئها تضمن أن جيب Numidis. التجارة هذه قلب يف هي والسالمة النظافة
 من األشخاص ومجيع املمتلكات أمن وخيضع. ترافقها اليت للمعايري االمتثال وكذلك منتجاهتا، يف اجلودة

 .عليها والسيطرة حنرتم اليت القواعد

  العناصر من العديد سوى ليست التجارية العمليات ومراقبة وتنفيذ إنشاء

 .صحيح والحظ قوة، يف هي املعايري أن ملخزن أساسية

 ابستمرار أنفسهم الستجواب يومي أساس على للعمالء االستماع كيفية معرفة هو اجليد التاجر بني
 اجليدة حمرتمة التجارية املمارسات أن من والتأكد

 : املالية و داريةاإل الشؤون دارةإ  2-0

  تعريف سياسة احملاسبة املالية لNUMIDIS 
 . اجرء حماسبة شاملة 
 . ضمان إدارة نقدية مثلى 
 . ضمان األمتثال ألخالقيات احملاسبة 
 . ضمان متابعة التقارير لكل نشاط وكدلك التقارير األدارية وإقرتاح إجراءات تصحيحية 
 . متابعة الواثئق احملاسبية والكتب التنضيمية على مدار السنة للتدقيق يف كل النشاطات 
  إدارة تراثNUMIDIS 
  املشاركة يف إاتحة الوسائل الالزمة لتطويرNUMIDIS 
 . ضمان إدارة امللفات القانونية والتأمينية 

 إدارة املوارد البشرية : 2-19

  إلحرتام اللوائح الداخلية واخلارجية .مساعدة اإلدارة العليا واملديرين 
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  املشاركة مع اإلدارة العليا لتطوير سياسة االتصاالت وكدلك املوظفني حسب األهداف اليت
 وضعتها املنضمة.

 .تدريب املوظفني 
 .إدارة نظام معلومات املوارد البشرية 
 ف األعمال ومتاشيها مع حتديد وإقرتاح لإلدارة العامة مبادئ إدارة املوارد البشرية ودعمها ألهدا

 سياسة املوارد البشرية للمجموعة.
  ضمان دعم إداري مؤهل جلميع موظفنيNUMIDIS. 
 .السيطرة وتوجيه النشاطات اإلجتماعية 
  مساعدة اإلدارة العليا ومجيع املديرين على مجيع جوانب املوارد البشرية : موازنة وإتقان

 اإلجراءات.
 .ضمان التوظيف 
 ديد إحتياجات النقل.وحت ,إدارة املهن 
  .ادارة اآلداء واملكافآت 

 

   تعريف ابملركز التجاري  و أهدافه  :يناملطلب الثا

 : تعريف -1

و معىن على أساس أن '' أونو '' هو رقم واحد ابللغة اإلسبانية  UNOمسيت املراكز التجارية بـ '' أونو '' 
 عام بثالث ألوان حية و اليت هي :تتميز املتاجر أونو بشكل  دلك أهنا رقم واحد وطنيا

 ميثل األرض  البين:     شاالنتعاميثل  األخضر: ميثل الفيتامني      الربتقايل:            
و هي أخر فكرة متطورة من طرف الشركة لتكون أكثر من جمرد مكان جتاري ، تكون مكان حياة أين 

 .ميكن لألفراد التسويق بكل متعة و سرور 
وزير التجارة السيد مصطفى بن ابدة والرئيس املدير العام جملمع سيفيتال  0210  جوان 00 مبستغامن يف

حبضور  . UNO Shopping Center السيد يسعد ربراب اثين مركز جتاري جهوي أونو
السلطات احمللية هلذه املدينة من بينها وايل والية مستغامن ، مت إفتتاح هذه البنية التحتية الواقعة بوادي 

سكان مستغامن و املناطق  استفادانطالق األشغال يف هذا املركز،   ثالث سنوات بعد .حدائق مستغامن
منجزا من طرف إميوبيس، ملحقة جممع سيفتال،   اجملاورة من  من مركز جتاري يتكيف مع احتياجاهتم.

منها  0م 99222املركز التجاري  استجابة للمقاييس العاملية، ميتد على مساحة إمجالية تقدر بـ 
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حمال ممتدة على   20مهيئا بـ  .0م  9.022مبساحة بيع تقارب   مغطاة، و اليت أنشئ 0م 17.095
،   مما مسح للزوار ابلقيام بتسوقهم يف هذا املركز يف مناخ لطيف يلقون خدمات ذات نوعية 0م  5.202

لسماح للزوار أبخذ وقتهم يف التسوق من طرف كافة طاقم العامل انطالقا من املدخل اىل داخل املبىن  مما ل
هتيئتها   موقف جماين لركن السيارات مت 1.114بكل اطمئنان يف جو هادء و مثايل . حيتوي املركز على  

هلذا الغرض. سيتمكنون، كذلك، من اجللوس على الطاولة يف أحد املطاعم  اضافة اىل مدينة صغرية لتسلية 
راحة الزابئن  كما حيتوي على مقهى و حمالت لالكل اخلفيف . األطفال و كدا مساحات خضراء خاصة ل

  
فرد يف  15222فرد يف األايم العادية و يصل إىل  0222يبلغ عدد األفراد املتوافدين يوميا ما يقرب 
مليار  2اىل  0مليون سنتيم يف اليوم العادي و تتجاوز  922املناسبات كما حيقق رقم أعمال يصل إىل 

 .ت األسبوع .سنتيم يف هنااي
 بشكل حتديدها يتم واليتألنو مستغامن واالسرتاتيجي  اجلغرايف املوقع نرى الصناعية لألقمار بعد هذه الصورة

 الفوتوغرايف. التصوير يف محراء دائرة قبل من جيد
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 :االسرتاتيجي اجلغرايف املوقع -4

"uno mostaganem "اجلغرايف املوقع جماورة، والايت عدة من زايرات يتلقى" التسوق مركز" أو 
ب سكاهنا الذي يقدر   وسهل لطيف التسوق من جيعل ،"والغرب الشرق" النفس والطريق للمدينة

 نسمة . 029510

 : أهداف املركز التجاري أنو -3

 : من األهداف اليت يسعى املركز التجاري لتحقيقها

 حتقيق الربح االستمرارية و التوسع -

 احلفاظ على املستهلكني احلاليني و استهداف مستهلكني جدد  -

 ءة املستخدمني و  حتسني املستوى و تنمية القدرات و تزويدهم ابملعارف اجلديدةرفع كفا -
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 تعزيز التعاون بني خمتلف االدارات  -

 املسامهة يف حتسني االقتصاد الوطين   -

 اكتساب حصة كبرية من السوق اجلزائري -

 ية حاجيات املستهلكني من خالل توفري املنتجات و تقدميها يف أحسن الضروف .تلب -

 اهليكل االداري و التنظيمي  للمركز  : املطلب الثالث

 اهليكل التنظيمي و اإلداري (12الشكل رقم  

 
 

 يسعى دائما اىل السري احلسن للمركز التجاري و دالك من خالل  ميثل أعلى هرم السلطة   : املدير: 

 زايدة رأس مال الشركة  -

 التسيري املايل و احملاسيب  -

 مراقبة املداخيل -

 السعي حنو حتقيق متطلبات و حاجات املركز التجاري  -
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 حيت تسهر على االطالع الدائم على خمتلف القوانني العنصر البشري  تمهت : مصلحة املوارد البشرية
 :املتعلقة ابلعمل وعمليية تسيريهم مثل قانون احلماية و األمن الداخلي  حيث تقوم 

 ترقية و حتفيز العمال  -

 تكوين العمال و حتفيزهم -

 مراقبة و رفع مستوى األداء. -

 ة اىل تصميم خمتلف الالفتات هتتم ابملظهر الداخلي للمركز حيث اضاف  : مصلحة الديكور 
 تقوم ابلتنسيق و االتصال بني خمتلف أقسام املركز التجاري   : مصلحة اإلعالم و االتصال 
 سواء كان بيع أو غريه و مراقبة  تاملخرجاو  تاملدخالتقوم مبراقبة خمتلف  : مصلحة مراقبة التسيري

 خمتلف الفواتري 
 و كدا خمتلف الشكاوي و الطلبات . تقوم ابستقبال املستهلكني :  مصلحة االستقبال 
 و خمتلف املعدات خمتلف األجهزة املوجودة ابملركز متل املصابيح   إبصالحتقوم  : مصلحة الصيانة

 الكهرابئية 

 أما ابلنسبة للقطبني الغدائي و الغري غدائي  ميثالن املنتجات املعروضة للبيع ابملركز التجاري .

 للمركز التجاري ' أنو ' ةالسياسة التسويقي  الثاين:املبحث 

حتقيقها كان و الزال مفروضا  إىليعمل فيه املركز التجاري و األهداف اليت يسعا  الذيطبيعة السوق  إن
 تقوم ابستعمال وسائل و عمليات توزيعية مناسبة و حسن الزج بني العناصر الرتوجيية .عليها أن 

 'أنو'املنتجات املعروضة يف املركز التجاري  :املطلب األول

 يف منتجات القطب الغذائي ومنتجات القطب الغري غدائي. يف املركز التجاريتتمثل املنتجات املعروضة 

 :منتجات القطب الغدائي  -1

تتمثل يف املنتجات القابلة لالستهالك وتعترب منتجات سريعة التلف لتميزها بصالحية حمدودة و تعرب عن 
 :املركز و تتمثل يف قطاعني مها  لمن مدا خي %92

 :واسعة االستهالك منتجات  1-1

 اخل .تتميز منتجات هدا القطاع ابالستهالك الكبري و اليومي مثل املشروابت بقالة خضر و فواكه .. 
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ويتطلب عة التلف تعترب منتجات وسيطية يالسر  وهي تلك املنتجات :منتجات ابردة حتويلية  1-0
 ساعة . 04حفظها يف يف ثالجات تشتغل مدار 

 :منتجات القطب الغري غدائي  -0

من مداخيل  %42تتميز منتجات هدا القطب رأس املال الكبري وهي منتجات غري قابلة للتلف تعرب عن 
 :التجاري و تتمثل يف ثالث قطاعات هي  املركز

 :اآلالت الكهرومنزلية  0-1

اضافة اىل أجهزة الكمبيوتر االت  آالت الغسيل الثالجات  :تتمثل يف مجيع املعدات اخلاصة ابملنازل مثل
 من مداخيل القطب الغري غدائي .% 52التصوير ألعاب فيديو و متثل 

  :األنسجة  0-0

من مداخيل القطب الغري   %02اىل  12و األحدية و األغطية واليت تعرب عن  تتمثل يف كافة األلبسة
 غدائي .

       :   BAZAR 3-2 

يتكون من جمموعة من املنتجات مثل ألعاب الرايضة  و مكتية أواين منزلية كتب جمالت  لوازم السيارات  
 من مداخيل القطب الغري الغدائي .  % 42اىل  22حوايل من و متثل 

 املنتجات املعروضة يف املركز التجاري أنو مستغامن بعض أسعار  :املطلب الثاين

ان عملية تسعري خمتلف السلع املوجودة ابملركز التجاري حتكمها جمموعة من املعايري و املتمتلة يف جودة 
 املنتج و هامش الربح و مقدار الضريبة املفروضة و فيما يلي بعض أسعار املنتجات .
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 لغذائياأسعار بعض منتجات القطب (11الشكل رقم )

 
 Unoاملصدر  واثئق املركز التجاري                                              

 أسعار بعض منتجات القطب الغري غدائي(14الشكل رقم)

 
 Unoاملصدر  واثئق املركز التجاري                                              
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 املزيج الرتوجيي للمركز التجاري أنو مستغامن   :املطلب الثالث 

هام و أساسي  يساهم يف رفع املبيعات و رفع نسبة األرابح و بدوره يسعى املركز   يعترب عنصر الرتويج
 ي اىل رفع احلصة السوقية له و دلك من خالل سياسة تروجيية فعالة .التجار 

 :يت يستخدمها املركز التجاري جند ومن بني عناصر املزيج الرتوجيي ال

 البيع الشخصي  :الفرع األول

يعتمد املركز التجاري على قوة بيعية كبرية للتواصل مع املستهلك حبيث يعترب كل موضف مشارك يف 
عملية البيع حبث يوجد بعض املتخصصني يف البيع خصوصا يف أروقة األجهزة الكهرومنزلية  و هؤالء 

عن خمتلف األشخاص مسؤولون على تقدمي شرح مفصل للمنتج و كيفية استعماله للمستهلك و االجابة 
 االستفسارات و أسئلة املستهلك 

 تنشيط املبيعات  :الفرع الثاين

وسيلة جد هامة جللب املستهلك و اقناعه بعملية الشراء يعتمد لزايدة معدل يعترب تنشيط املبيعات 
 :املبيعات ودلك ابالعتماد على وسائل عديدة 

 ختفيض أسعار املنتجات  -

 اعداد مسابقات لربح جوائز  -

 تقدمي عينة جمانية للتدوق و هدااي يف حالة الشراء -

 كااتلوكات خاصة جبميع أنواع املنتجات و خمتلف التخفيضات  السعر مدة الضمان .. اخل  -

 استخدام ممثلني للتعريف ابملنتجات و القيام بعملية الرتويج هلا القناع املستهلك بعملية الشراء -

 الفرع الثالث : العالقات العامة  

من خالل االحتفاظ ببعض البياانت اخلاصة عمل املركز التجاري على بناء جسر مع املستهلك ي
ابملستهلكني الدائمني و هدا الطالعهم على أي جديد و الدي ميكن من تعزيز قوة العالقة بني املركز و 

 املستهلك .
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 اإلعالن :الفرع الرابع

هدا األخري موجه بربانمج خاص  حبيث حيدد نوعية يعتمد املركز على االعالن بصفة كبرية حيث أن  
 احلمالت وكدا املنتجات اليت ميكن ادراجها يف احلملة .

 تتم صياغة الربانمج التجاري من االدارة العليا ليعمم يف مجيع املراكز التجارية اخلاصة ' أبنو '.

نتجات جديدة  و خمتلف وغالبا ما يكون اهلدف من االعالن ابالغ املستهلكني و اعالمهم بوجود م
التخفيضات ... اخل و دلك ابستخدام وسائل اعالنية  املثنتلة يف التلفزيون الراديو  اجلرائد األنرتنيت 

  دون املبالغة اي السلعة ودلك من خالل دكر مزا

 .الدراسة امليدانية: لثالثاملبحث ا

سنتطرق يف هذا املبحث إىل عرض منهجية االستبيان املتبعة وذلك بغية الوصول ملعرفة مدى أتثر 
 حبيث مت تقسيم املبحث إىل:ابملركز التجاري ألنو مستغامن  املستهلك بقرار الشراء، أثناء التسوق 

 عرض حتضري االستبيان. -
 اجناز االستبيان وخمتلف تقسماته. -

 .تكوين العينة املطلب األول: 

 تعد خطوة حتضري االستبيان من أهم اخلطوات الدراسية وتتمثل فيما يلي:

  :هي املفردات املختارة من جمتمع الدراسة والكفيلة يتوفر البياانت املطلوبة، فقد مت عينة الدراسة
اختيارهم بشكل عشوائي ونظرا حملدودية الوقت املخصص إلعداد الدراسة، وكذلك اإلمكانيات 

 املادية املتاحة للدراسة، فقد مت اختيار هذا األسلوب.
 - أخذان عينة  : مبا أن حجم جمتمع الدراسة ليس كبريا جدا، نظرا لتكلفة والوقت،حجم العينة

 مستهلك. 22عشوائية تتكون من 

: مبا أنه مت االعتماد على أسلوب العينات وجب علينا حتديد الطريقة اليت ميكن طريقة سحب العينة 
من خالهلا سحب العينة اليت يتم إجراء االستقصاء عليها، حيث مت اإلعتماد على الطريقة العشوائية وهذا 

 لكوهنا مالئمة ومقدرة على متثيل جمتمع الدراسة
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 :أمهية الدراسة 

هتدف الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا إىل معرفة سلوك املستهلك الشرائي من خالل تقدمي استبيان لعينة 
 املستهلكني.من 

 :لتحقيق اهلدف من الدراسة املذكورة سابقا واإلجابة على األسئلة الواردة يف  منهجية الدراسة
االستبيان تستخدم األسلوب الوصفي التحليلي للبياانت األولية ليت مجعت عن طريق توزيع االستبيان 

 املنجز على عينة من اجملتمع املدروس وهم املستهلكني النهائيني.
 قبل التطرق إىل حتديد العينة املختارة يتوجب حتديد وتعريف جمتمع الدراسة حبيث  الدراسة: جمتمع

يعرف هذا األخري على أنه مجيع املفردات اليت تتوفر فيها خصائص موضوع الدراسة، وهو أيضا 
يت يعرف على أنه مجيع املفردات اليت متثل ظاهرة موضوع البحث ونشرتك يف صفة معينة أو أكثر، وال

مطلوب مجع البياانت عنها فمجتمع الدراسة هو مجيع املستهلكني النهائيني و يشرتكون يف صفة 
 شراء السلع السوق.

   :حيتوي اإلستبيان على جمموعة من االسئلة املرتبطة واملكملة بعضها أنواع االسئلة املستعملة
املؤثرة على قرار شراء السلع أثناء عض وتدور حول خمتلف البياانت الشخصية والعوامل التسويقية بال

 التسوق، ولقد مت إعداد قائمة إستبيان بطريقة أكثر واقعية وعلمية.

 اإلستبيان وخمتلف تقسيماته:  حتضرياملطلب الثاين: 

لقد إستخدمنا يف موضوعنا، أداة إستبيان اليت نعتربها أكثر شيوعا وأمهية ومالئمة ملوضوع حبثنا، 
يف ظروف إجراء الدراسة، أو إختزال الوقت، حيث يرى البعض الباحثني أن سواء من حيث التحكم 

اإلستبيان أو اإلستمارة هي جمموعة من االسئلة اليت توجه إىل افراد العينة املدروسة من أجل احلصول على 
 البياانت واملعلومات املعينة.

رض مجع املعلومات وتعرف أيضا أهنا تقنية متبعة يستعملها الباحث لإلتصال ابملبحوث بغ
األساسية اليت تتعلق موضوع البحث أو جمموعة أسئلة هلا اتصال مباشر يف فرضيات الدراسة وعليه حيتوي 
االستبيان على جمموعة من األسئلة املتنوعة، بعضها مفتوحة وبعضها مغلقة والبعض اآلخر ميزج فيه نوعني 
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األسئلة مرتبطة فيما بينها ومكملة لبعضها البعض املفتوحة واملغلقة، وبعضها أسئلة الرتتيب حبيث هذه 
 وحناول من خالهلا إىل صول إىل مجع البياانت املراد التوصل إليها

ولقد حاولنا إعداد قائمة اإلستبيان بطريقة أكثر واقعية وعلمية ما أمكننا ذلك وقد تطلب إعداد 
 اخلطوات التالية: 

 حتديد احملاور الرئيسية لإلستبيان:  -1

أتثري العوامل التويقية على القرار الشرائي للسلع أثناء التوق ابلنسبة  األول: البياانت الشخصية:  احملور
حملور األول مت من خالله طرح أسئلة شخصية من أجل مجع املعلومات عن أفراد العينة املدروسة مثل: 

 .دخل الشهرياجلنس، العمر، املستوى التعليمي، الوضعية املهنية، احلالة االجتماعية، ال

ويقية عند سفالغرض منه هو معرفة مدى أتثري املستهلك النهائي مبختلف العوامل الت أما احملور الثاين:
 اختاذه قرار الشراء سلع التسوق.

حيث قمنا بصياغة األسئلة املتعلقة بكل حمور استنادا إىل ملعلومات الشروع يف صياغة االستبيان:  -4
جلانب لنظري لبحثنا ولقد مت إعداد جمموعة من االستبيان بغرض توزيعها العلمية املتحصل عليها من 

 00على أفراد العينة املدروسة يهدف شرح ماهو مبهم كما نشري إىل أن قائمة اإلستبيان حتتوي على
 سؤال مقسمني حسب احملوريني السابقني.

ن طلبة املاسرت ولقد مت األخذ وقبل طرح اإلستبيان على لعينة قمنا بعرضه ومناقشته مع بعض الزمالء م
بعني اإلعتبار املالحظات املبداة، ومت على اساسها إجراء التعديالت اللزمة كإعادة صياغة بعض العبارات 
وإعادة ترتيب بعض األسئلة أو حذف بعضها إذا تطلب األمر وهبذا مت إستخراج قائمة اإلستبيان يف 

 شكلها النهائي.

: من أجل معاجلةالبياانت اليت حتصلها عليها واخلاصة إبجاابت ةاألدوات اإلحصائية املستعمل -3
املستجريبني على األسئلة الواردة يف اإلستبيان، إستعملنا عدد من األدوات اإلحصائية واملتمثلة يف 

 التكرارات النسبية املؤية، املدرجات التكرارية والدوا ئر النسبية.  
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 حتليل اإلستبيان: :املطلب الثالث 

 احملور األول: البياانت الشخصية

سنقوم يف هذا املطلب بعرض النتائج املتحصل عليها من خالل أسئلة احملور األول واملتعلقة ابلبياانت 
 الشخصية ألفراد العينة املدروسة.

 اجلنس:-1

 : تقسيم أفراد العينة حسب اجلنس  21اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار  اجلنس
 %52.22 19 ذكر
 %49.99 14 أنثى

 %122 22 اجملموع
 ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان املصدر :من إعداد الطالب

 تضح لنا جليا أن نسبة اإلانث أقل منمن خالل النتائج املتحصل عليها يف السؤال األول عن اجلنس ي
، أي أن  52.22%،يف حني كانت نسبة الذكور  %49.99نسبة الذكور،حيث بلغت نسبة اإلانث 

 .م املبحوثني دكورمعظ

 العمر:-0

 :توزيع أفراد العينة حسب السن 20اجلدول رقم  

 %النسبة التكرار السن
   %9.99 0 سنة 17أقل من 

 %52.22 19 سنة 00إىل  17من 
 % 02 9 سنة 27إىل  07من 

 % 02 9 سنة 42أكثر من 
 %122 22 اجملموع

 ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان املصدر :من إعداد الطالب
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 يف هذا السؤال مت تقسيم الفئة العمرية إىل أربع فئات حيث كانت النتائج كما يلي :

  % 9.99سنة بنسبة    17الفئة أقل من -

 . %   52.22 سنة بنسبة 00إىل  17الفئة من -

 . % 02 سنة بنسبة 27إىل  07الفئة من -

 .% 02سنة بنسبة  42الفئة أكثر من -

 00إىل  17من خالل هذه النتائج ميكن أن نتوصل إىل أن الفئة العمرية األكثر نسبة هي فئة الشباب من 
 من العينة املدروسة.% 52.22بنسبة 

 املستوى التعليمي:-2

 : توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي  2اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار املستوى التعليمي
 %9.99 0 إبتدائي
 %12 2 متوسط
 %42 10 اثنوي

 %29.99 11 جامعي
 %9.99 0 آخر

 %122 22 اجملموع
 املصدر :مستخلص من نتائج اإلستبيان

ستوى تعليمي جيد، حيث سجلنا يوضح اجلدول أعاله أن غالبية أفراد العينة املدروسة ذات م
، ابإلضافة إىل تسجيلنا لنسبة  جامعيني %29.99، تليها نسبة من أفراد العينة مستوى اثنوي%42نسبة
 إيتدائي. %9.99من ذوي املستوى املتوسط، وتليها نسبة  12%

إىل طبيعة أفراد العينة الذين جلهم شباب، أما  سبب تسجيل أكرب نسبة للمستوى الثانويحيث يرجع 
 إخنفاض نسبة الطور اإلبتدائي يرجع لصعوبة فهم وإستيعاب اإلستبيان و احلساسية إجتاهه.
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 الوضعية املهنية: -4

 : توزيع أفراد العينة حسب الوضعية املهنية 4اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار الوضعية املهنية
  %22 7 طالب
  %52 15 موظف

 %9.99 0 دون عمل
 % 12 2 متقاعد

 %2.22 1 أعمال حرة
 %122 22 اجملموع

 ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب  

بنسبة  ،وتليها فئة الطالب %52نسبة ب دول أعاله يتضح لنا أن فئة العمال إستحوذت من خالل اجل
قد بلغت  أعمال حرةو  ، يف حني أن فئة البطالني %12، أما فئة املتقاعدين وصلت إىل  22%

 على التوايل . %2.22و 9.99%

 احلالة اإلجتماعية:-5

 : توزيع أفراد العينة حسب احلالة اإلجتماعية5اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار احلالة اإلجتماعية
 50% 15 أعزب
 33.34% 10 متزوج
 3.33% 1 أرمل
 13.33% 4 مطلق

 %122 22 اجملموع
 ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان  املصدر: من إعداد الطالب

من أفراد  50%ب األعزب استحوذت على أكرب نسبة  الشبامن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن فئة 
األرامل و فنسبها كانت املطلقني و من فئة املتزوجني ، أما فئة  % 22.24ملدروسة، تليها نسبة العينة ا

 على التوايل. %2.22و 12.22%
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 الدخل الشهري :-9

 : توزيع أفراد العينة حسب الدخل الشهري9اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار الدخل الشهري
 %02 9 دج10222أقل من

 %52.22 19 دج25222إىل  10222من
 %09.99 0 فما فوق دج25222من

 %122 22 اجملموع
 ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان املصدر : من إعداد الطالب 

اىل  دج 10222من أفراد العينة دخلهم من  %52.22من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة 
، أما فئة أقل  %09.99نسبة   25222يف حني بلغت الفئة أكثر من   و هي الفئة الغالبة 25222

 .%02فقد بلغت نسبتها دج  10222من  

ن معظم على أكرب نسبة إىل أ 25222اىل  دج10222 رجع سبب إستحواذ ذوي الدخل ما بنيو ي
و هذا ما يساعدان على عملية التحليل املرتبطة أساسا حبساسية املستهلك  أفراد العينة هم من املوضفني ، 

 إجتاه السعر.

 احملور الثاين : معامل التسوق

 هل تقوم بعملية التسوق؟ -1

 : نسبة القيام بعملية التسوق   9اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار اإلقرتاحات
 %49.99 14 غالبا

 %29.99 11 أحياان
 %12 2 اندرا
 %9.99 0 أبدا

 %122 22 اجملموع
 املصدر: من إعداد الطالب ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان
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نالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية أفراد العينة يقومون بعملية التسوق غالبا، وهذا ما ترتمجه نسب 
من أفراد العينة الذين يقومون ابلتسوق  %29.99من اإلجاابت ، يف حيت مت تسجيل نسبة  49.99%

من األفراد الذين اندرا ما يقومون بعملية التسوق ، لتبقى نسبة  %12أحياان ، ابإلضافة إىل نسبة  
 املمثلة لألفراد الذين ال يقومون بعملية التسوق أبدا . 9.99%

حتقيق مستوى اإلشباع املطلوب و منه نستنتج مدى أمهية القيام بعملية التسوق لدى األفراد من أجل 
 لديهم.

 ما هي أوقات تسوقك؟-0

 : أوقات التسوق  0اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار اإلقرتاحات
 %19.99 5 يوميا

 %02.22 9 أسبوعيا
 %02 9 شهراي

 %42 10 غري منتظمة
 %122 22 اجملموع

 ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب 

بصفة غري منتظمة حسب من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن معظم أفراد العينة يقومون بعملية التسوق 
، ابإلضافة  أسبوعيامنهم الذين يقومون بعملية التسوق  02.22،يف حني أن نسبة %42بنسبة احلاجة

ين يقومون الذمن األفراد  % 19.99، وتبقى نسبةشهراي الذين  يقومون هبذه العملية  %02إىل نسبة
 .بعملية التسوق يوميا 

لتضارب احلاجيات و ابلنسبة   ظامبغري انتو ترجع النسبة العالية لألفراد الذين يقومون بعملية التسوق 
نشغاهلم يف أايم األسبوع وانتظارهم هنايته من أجل القيام بعملية التسوق للدين يقومون بصفة أسبوعية إل

 .ل راحة دون القلق على الوقت بك
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 كيفية القيام بعملية التسوق:-2

 : ميثل كيفية القيام بعملية التسوق   7اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار اإلقرتاحات
 %02.22 9 مبفردك

 %52 15 مع أحد أفراد األسرة
 %12.22 4 مع صديق

 %9.99 0 مع زميل عمل
 %9.99 0 أخرى
 %122 22 اجملموع

 ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان اد الطالباملصدر:من إعد

 من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ النتائج التالية :

 .%02.22تفضيل قيام الفرد بعملية التسوق مبفرده  -

 .%52تفضيل قيام الفرد بعملية التسوق مع أحد أفراد األسرة -

 .%12.22تفضيل قيام الفرد بعملية التسوق مع صديق  -

 .9.99% أو شخص اخر بنسبة ص بعملية التسوق مع زميل عملتفضيل قيام الشخ -

و كان ترتيب الرفقة حسب النسب الغلبة   د عند قيامه بعملية التسوق و منه نستنتج أمهية الرفقة لدى الفر 
،ويرجع هذا إىل حب اإلستأانس من جهة ومن ، مث مع صديق  أحد أفراد األسرة تليها مبفردككما يلي : 

املشورة و اإلتفاق على الرأي من أجل ضمان إقتناء أفضل املنتجات أبفضل األسعار جهة أجرى طلب 
وهنا وجب على رجال التسويق اإلهتمام بكل األفراد احمليطني ابملستهلك و حماولة دراستهم وارضائهم 

 فتأثريهم كبري على قرار املستهلك.
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 : هل أتيت للمركز التجاري -4

 ميثل الوسائل املعتمدة عليها يف التنقل   : .12اجلدول رقم . 

 %النسبة التكرار وسائل النقل
 %12.22 4 على األقدام
 %52 15 سيارة خاصة
 %29.99 11 نقل مجاعي

 %122 22 اجملموع
 املصدر:من إعداد الطالب ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان

التسوق للمركز بسيارهتم اخلاصة و  من خالل اجلدول أعاله نالحظ نصف املستهلكني يقومون بعملية
أيتون ابلنقل  % 29.99و تليهم نسبة  %52دلك لكون أغلبية املستهلكني من الطبقة العاملة بنسبة 

اجلماعي و سيارات األجرة جتدر االشارة اىل زايدة املقبلني على املركز بعد فتح خط خاص ابلنقل اخلاص 
لزابئن ملا يقدمه من جودة اخلدمة مقابل بشركات النقل اخلاصة التابع للدولة تلقت ارتياح واسع من قبل ا

خاص ابلقادمني سريا على األقدام لقرب املسافة بينهم و بني املركز  %12.22ابخلواص .و تليه  نسبة 
 التجاري .

 :زايرتك كانت بسبب  -5

 ميثل سبب الزايرة   11اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار سبب الزايرة
 %02.22 05 الشراء

 %19.99 5 التجول
 %122 22 اجملموع

 املصدر:من إعداد الطالب ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان

رقم كبري جدا راجع  %02.22نالحظ من خالل معطيات اجلدول أن نسبة الزائرين بسبب الشراء بلغت 
وهدا ما  سنتطرق اليه يف الغتنام فرصة التواجد يف املركز و استغالل تنوع املنتجات و كدا جودة اخلدمات 

ويح راجع لكون الزايرة بسبب الرت   %19.99السؤال السابع أما الزائرين بسبب التجوال بلغت نسبة قليلة 
 عن النفس و تغيري اجلو .
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 :هل أنت من زابئن أنو  -9

 ميثل نسبة زابئن أنو   10اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار السؤال
 %72.22 00 نعم
 %9.99 0 ال

 %122 22 اجملموع
 املصدر:من إعداد الطالب ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان

  % 72.22نسبة كبرية من الزابئن احلاصلني على االستمارة أجابو بنعم بنسبة  نالحظ من خالل اجلدول
ودلك لكون االستمارة وزعت بيوم من أايم االسبوع لو كانت يف اايم هناية األسبوع أو اايم العطلة 

قالو أبهنم ليسو من زابئن أنو لكون الزايرة    % 9.99الختلفت املعطيات و مع دلك حصلنا على نسبة 
 كانت ألول مرة .

  :هل اختيارك للمركز كان بسبب  -9

 ميثل سبب اختيار املركز التجاري   12اجلدول رقم 

 %النسبة التكرار نوع االختيار
 %12 2 جودة املنتجات
 %12.22 4 جودة اخلدمات
 %99.99 02 تنوع املنتجات

 %122 22 اجملموع
 املصدر:من إعداد الطالب ابإلعتماد على نتائج اإلستبيان

من الزابئن قالو أبهنم اختارو املركز لتنوعه ابملنتجات توجه   % 99.99ول نسبة دنالحظ من خالل اجل
تلييه نسبة جديد و حبهم لتنوع اخليارات و تواجد أنواع خاصة املنتج الواحد جند فيه مجلة من األنواع 

ملا يوليه املركز ابألهتمام للزابئن و احلرص على وفائهم من شئنه   12.22%اخلاصة جبودة اخلدمات ب
 دة املنتجات املعروضة يف املركز اخلاصة جبو  12%و أخريا نسجل نسبة توطيد العالقة بينها 

 



دراسة حالة 'أنو' مستغانم   :ثالثال الفصل  

 

89 
 

 
 احملور الثالث أتتري خمتلف العوامل على القرار الشرائي للمستهلك 

 ضب قلق حزن فرح...إخل.تؤثر حالتك النفسية على قرار الشراء لديك غ-1
 : أتثري احلالة النفسية على قرار الشراء  14اجلدول رقم  
 %النسبة التكرار اإلقرتاحات

 16.67% 5 ال أوافق بشدة
 26.67% 0 ال أوافق

 13.33% 4 حمايد
  40% 10 أوافق
 3.33% 1 بشدة أوافق

 %122 22 اجملموع
 االستبيانعلى  نتائج  ابالعتماداملصدر: من إعداد الطالب 

نال حظ ان جل أفراد العينة يتفقون على أمهية احلالة النفسية  من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول
 3.33%و  موافق 40%منها %42.22للفرد يف حتديد القرار الشرائي حيث شكلت نسبة املوافقة

ال يوافقون  19.99%و اليت تنقسم بدورها إىل  40 %، يف حني كانت نسبة غري املوافقنيبشدة  موافق
 و هم احملايدون. 12.22 %ال يوافقون ، لتبقى نسبة %09.99بشدة و

و منه نستنتج األمهية الكبرية اليت تلعبها احلالة النفسية للفرد يف إختاذه للقرار الشراء لذى وجب على رجال 
التحكم فيها نسبيا جبعل األسباب اليت حتسن من التسويق دراسة هذه الظواهر النفسية بعناية وحماولة 

وضعية املستهلك النفسية واليت حتفزه على عملية الشراء لديه من خالل جعلها املتنفس الذي ينسى به 
 املستهلك خمتلف مشاكله ومهومه اليومية.

 .الشعور ابحلاجة الكبرية يؤدي اىل السرعة يف اختاذ قرار الشراء -0
 : أثر الشعور ابحلاجة على قرار الشراء  15اجلدول رقم  
 %النسبة التكرار اإلقرتاحات

 %9.99 0 ال أوافق بشدة
 %22 7 ال أوافق

 %02 9 حمايد
 %22.22 12 أوافق
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 %12 2 بشدة أوافق
 %122 22 اجملموع

 ابإلعتماد على  نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب

من خالل إستعراضنا للنتائج و اليت تدور حول  الشعور ابلنقص و مدى أتثريه على سرعة إختاذ القرار 
موافق،  22.22%موافق جدا و  12 %من أفراد العينة بنسبة %42.22الشرائي و املتمثلة يف موافقة 

 22%ون بشدة وال يوافق 9.99%املنقسمة بني  29.99%أما األفراد غري املوافقني فقد بلغت نسبتهم 
 من احملايدين . 02%ال يوافقون لتبقى نسبة 

و منه نستنتج انه كلما زادت شدة الشعور ابحلاجة كلما زات السرعة يف إختاذ القرار الشرائي للمستهلك 
من أجل إشباعها يف أقصر وقت ممكن و حتقيق اإلستقرارا و التوازن املطلوب لذا يتميز املستهلك بعدم 

حتقيق أكرب العوائد من خالل الصرب و هنا يظهر جليا دور رجل التسويق يف إغتنامه هلذه الفرصة من أجل 
 زايدة نسبة املبيعات.  

 يعكس الذوق جانب من جوانب الشخصية لالفراد -2

 : إنعكاس الشخصية على ذوق املستهلك 19اجلدول رقم   
 %النسبة التكرار اإلقرتاحات

 %2.22 1 ال أوافق بشدة
 %19.99 5 ال أوافق

 %19.99 5 حمايد
 %42.22 12 أوافق
 %02 9 بشدة أوافق

 %122 22 اجملموع
 ابإلعتماد على  نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب

يوافقون على أن الذوق ميثل جانب من جوانب  ألفرادمن خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ أن أغلبية ا
أوافق بشدة ،يف حني أن  %02اوافق و % ى42.22و اليت تتوزع عل %92.22الشخصية بنسبة 

و  %2.22موافق بشدة غري و  %19.99موافق غري موزعة على % 02الغري املوافقني بلغت  نسبة
 .%19.99تبقى نسبة احملايدين 

 ستنتج أن هناك انعكاس لشخصية الفرد يف حاسة الدوق لديه  .و منه ن
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 ءيعترب املستوى التعليمي عامل رئيسي يف اختاذ قرار الشرا -4
 : إمكانية أتثري املستوى التعليمي على قرار الشراء   19دول رقم اجل

 %النسبة التكرار اإلقرتاحات
 %12 2 ال أوافق بشدة

 %12.22 4 ال أوافق
 %02 9 حمايد
 %09.99 0 أوافق
 %22 7 بشدة أوافق

 %122 22 اجملموع
 ابإلعتماد على  نتائج اإلستبياناملصدر: من إعداد الطالب 

من خالل نتائج الدراسة نالحظ أن النسبة الكبري من األفراد يوافقون على أمهية املستوى التعليمي يف      
  % 09.99و أوافق بشدة% 22و اليت تنقسم إىل  %59.99إختاذ قراراهتم الشرائية أثناء التسوق بنسبة 

 %12.22حيث جند  %02.22أوافق ، يف حني جند أن نسبة األفراد الذين ال يوافقون على هذا هي 
 من األفراد احملايدين.% 02ال يوافقون بشدة و تبقى نسبة % 12ال يوافقون و 

ومنه نستنتج أنه للمستوى التعليمي أمهية ابلغة لدى املستهلكني يف إختيارهم لقراراهتم الشرائية ابعتباره يؤثر 
املالحظ تغريها حنو الرشادة يف  بشكل مباشر على تكوين خرباهتم وأشكال سلوكهم وتصرفاهتم اليت من

 غالب األحيان كلما كان املستوى التعليمي أعلى.  

 خيضع قرار الشراء للثقافة السائدة يف اجملتمع -5

 : الدور الذي تلعبه ثقافة اجملتمع يف قرار الشراء 10اجلدول رقم   
 %النسبة التكرار اإلقرتاحات

 %12.22 4 ال أوافق بشدة
 %02.22 9 ال أوافق

 %09.99 0 حمايد
 %22.22 12 أوافق
 %2.22 1 بشدة أوافق

 %122 22 اجملموع
 ابإلعتماد على  نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب
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لكل من كجموعة املوافقني  29.22تساوي يف النسب ب  من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ     
 .حمايدين% 09.99فقط لتبقى نسبة و الغري 

 
 تعترب االسرة عامل اساسي يف اختاذك لقرار الشراء -9

 : الدور الذي تلعبة األسر يف القرارات الشرائية 17اجلدول رقم   
 %النسبة التكرار اإلقرتاحات

 %12.22 4 ال أوافق بشدة
 %19.99 5 ال أوافق

 %19.99 5 حمايد
 %49.99 14 أوافق
 %9.99 0 بشدة أوافق

 %122 22 اجملموع
 ابإلعتماد على  نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب

من األفراد يوافقون على فرضية أن  %52.24من خالل النتائج املتحصل عليها وجدان أن نسبة      
يوافقون ، يف حني  %49.99يوافقون بشدة و  %9.99لألسرة دور كبري يف إختاذ القرار الشرائي بنسبة 

ال أوافق بشدة مع  %12.22ال أوافق و % 19.99ال يوافقون على هذا بنسبة % 22جند أن نسبة 
 حمايدين.% 19.99تبقي نسبة 

و هذا راجع إىل كون أن األسرة تلعب دورا رئيسيا يف سلوك أفرادها الشرائي واإلستهالكي ألهنا تقوم 
اركة يف إختاذ القرارات بتحديد القيم واملواقف الرئيسية للمستهلك بشكل أساسي، ابإلضافة إىل املش

 الشرائية املختلفة.  
 
 ميكن االستعانة ابالصدقاء يف اقتناءك لبعض املنتجات اثناء القيام بعملية التسوق -9

 : اإلستعانة ابألصدقاء يف القيام بعملية التسوق  02اجلدول رقم   
 %النسبة التكرار اإلقرتاحات

 %2.22 21 ال أوافق بشدة
 %02 9 ال أوافق

 %12.22 4 حمايد
 %49.99 14 أوافق
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 %19.99 5 بشدة أوافق
 %122 22 اجملموع

 ابإلعتماد على  نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب
النتائج اليت توصلنا إليها نالحظ أن النسبة الغالبة توافق على اإلستعانة ابألصدقاء بنسبة  لمن خال
ال  %02.22يف حني جند أن نسبة  %49.99و موافق ب % 19.99بني موافق بشدة % 92.24

 أيضا. %12.22يوافقون على ذلك أما نسبة احملايدين فهي 
يرجع هذا إىل إحتياج الفرد إىل اآلخرين من أجل اإلستشارة وتبادل اآلراء و الرفقة خاصة مع أشخاص 

 هائي.يضع فيهم ثقته الكاملة و يتخذ من آراءهم مرجعا من أجل إختاذ رأيه الن
 

 العروض الرتوجيية املعلنة حتفز قرار الشراء   -0
 : أتثري العروض الرتوجيية على قرار الشراء   01اجلدول رقم  

 %النسبة التكرار اإلقرتاحات
 %2.22 1 ال أوافق بشدة

 %12.22 4 ال أوافق
 %22 7 حمايد
 %52 15 أوافق
 %2.22 1 بشدة أوافق

 %122 22 اجملموع
 إعداد الطالب ابإلعتماد على  نتائج اإلستبيان املصدر: من

 
مكون من % 52.22وافقني قد وصلت إىل من خالل النتائج املتحصل نالحظ أن نسبة امل

 % 19.99، يف حني جند نسبة غري املوافقني وصلت إىل بشدة  موافقني% 2.22موافقني 52%
 من احملايدين.% 22ال يوافقون، لتبقى نسبة % 12.22ال يوافقون بشدة و % 2.22مكونة من 

منه و حسب النتائج نستنتج أنه للعروض الرتوجيية الدور الكبري و الفعال يف حتفيز القارارت الشرائية 
للمستهلك، كوهنا متثل فرص واجبة اإلغتنام ابلنسبة هلم، لذا يعكف رجال التسويق على دراسة سلوك 

ؤثرة فيهم من أجل بناء العروض الرتوجيية الفعالة اليت تلعب على الوتر املستهلكني و خمتلف العوامل امل
 احلساس لكل مستهلك.
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عرض وترتيب املنتجات وتنسيقها يف احملالت التجارية حسب تدرج االلوان واالشكال يؤثر يف قرارك  -7
 الشرائي

 : أتثري عرض املنتجات  يف احملالت التجارية على القرار الشرائي للمستهلك  00اجلدول رقم 
 %النسبة التكرار اإلقرتاحات

 %2.22 1 ال أوافق بشدة
 %19.99 5 ال أوافق

 %09.99 0 حمايد
 %42 10 أوافق
 %12.22 4 بشدة أوافق

 %122 22 اجملموع
 ابإلعتماد على  نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب

 
موافقون على أن عرض املنتجات يف احملالت  %52.22من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن نسبة     

ال % 02أوافق ،يف حني جند نسبة  42%وافق بشدة وأ % 12.22يساهم يف القرار الشرائي ب 
من  %09.99ال يوافقون بشدة و تبقى نسبة % 2.22ال يوافقون  %19.99يوافقون على ذلك ب 

 احملايدين .
و منه نستنتج وجود تقارب نسيب يف اآلراء حول املوضوع لكن هذا ال ينفي أتثري عرض املنتجات على     

القرار الشرائي للمستهلك، لذا حيرص خمتلف رجال التسويق على التعمق و الفحص يف خمتلف العلوم الفنية 
التدرج اللوين، من أجل إستعمال ذلك يف عرضهم للمنتجات بطريقة قادرة على جذب  اخلاصة ابلديكور و

 إنتباه املستهلك حنو املنتج.
 

 تعترب املهنة استاذ طبيب... والدخل املرتبط هبا عامالن اساسيان يف اختيارك للمنتجات اليت تقتنيها -10
 : أتثري املهنة والدخل على قرار الشراء  02اجلدول رقم  

 %النسبة التكرار إلقرتاحاتا
 %9.99 0 ال أوافق بشدة

 %19.99 5 ال أوافق
 %02 9 حمايد
 %29.99 11 أوافق
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 %02 9 بشدة أوافق
 %122 22 اجملموع

 ابإلعتماد على  نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب
 

من خالل إستعراضنا للنتائج نالحظ أن نسبة املوافقني على التأثري الكبري للمهنة والدخل املرتبط هبا      
موافقني ، يف حني جند غري املوافقني قد بلغت  %29.99موافقني بشدة % 02ب %59.99قد بلغت 
 ال يوافق بشدة. 9.99اليوافق و  19.99بنسبة  % 02.24نسبتهم 

طبيعة املهنة و الدخل املرتبط هبا تؤثر بدرجة كبرية على القرار الشرائي ، حيث يتغري هذا و منه نستنتج أن 
األخري بتغري املستوى الوظيفي لألفراد و املتعلق أساسا ابلدخل من أدىن الوظائف إىل أعالها و األكرب 

ديد من البدائل بغض دخال فكلما زاد املستوى الوظيفي كلما كان القرار الشرائي أكثر سهوله لتوفر الع
 النظر عن السعر املرتفع للمنتجات.

 
 تعترب اجلودة من اهم العناصر اليت تعتمد عليها يف بناء قرارك الشرائي -11

 : أتثري عامل اجلودة على القرار الشرائي للمستهلك   04اجلدول رقم 
 %النسبة التكرار اإلقرتاحات

 %2.22 1 ال أوافق بشدة
 %9.99 0 ال أوافق

 %12.22 4 حمايد
 %42 10 أوافق
 %29.99 11 بشدة أوافق

 %122 22 اجملموع
 ابإلعتماد على  نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب

 
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن السبة الغالبة توافق أن عامل اجلودة يعترب من أهم املؤثرات على      

يوافقون، يف حني  %42يوافقون بشدة و  %29.99ف  %99.99القرار الشرائي للمستهلك بنسبة 
 12.22ال يوافقون بشدة لتبقى نسبة  %2.22منهم ال يوافقون % 9.99ال يوافقون  %12جند نسبة 

 حمايدون.%
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و ميكن إستنتاج األمهية الكبرية للجودة يف حتديد القرار الشرائي حيث  يبحث املستهلك دائما عن 
و اليت متكن املستهلك من إشباع حاجاته و تلبية رغباته من جهة ومن جهة أخرى املنتجات ذات اجلودة 

حتافظ على سالمته ابحلفاظ على صحته و حتسينها من خالل إستهالكه هلذا املنتج ابعتبار أن اجلودة ميزة 
 تساهم يف زايدة احلصص السوقية للمؤسسات.

 
 لشراءالسعر من اكرب العوامل اليت يبىن عليها قرار ا -12

 : أتثري السعر على القرار الشرائي   05اجلدول رقم  
 %النسبة التكرار اإلقرتاحات

 %9.99 0 ال أوافق بشدة
 %19.99 5 ال أوافق

 %2.22 1 حمايد
 %29.99 11 أوافق
 %29.99 11 بشدة أوافق

 %122 22 اجملموع
 ابإلعتماد على  نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب

 
موزعة كالتايل  %92.24من خالل مالحظتنا للجدول أعاله نالحظ أن نسبة أفراد العينة املوافقون     

غري موافقني موزعني   %02.24موافقون، يف حني جند نسبة % 29.99موافقون بشدة % 29.99
 . %2.22ال يوافقون، لتبقى نسبة احملايدين واملتمثلة يف % 19.99ال يوافقون بشدة % 9.99كالتايل 

و هذا راجع لكون أن السعر يعترب عنصر فعال ومؤثر يف كسب املستهلكني وابلتايل إختاذ قراراهتم الشرائية 
،هو من اهم املميزات اليت تدفع املستهلك لشراء سلعة دون أخرى ، فكلما قل السعر زادت الكمية 

املستهلكني ألن هناك فئة ترى أنه كلما املشرتاة  من هذه السلعة والعكس صحيح و هذا ابلنسبة لفئة من 
 إخنفض السعر فهذا دليل على رداءة املنتج .
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 يعترب التغليف هو الدافع الرئيسي يف اختاذ قرار الشراء    -13

 : أتثر تغليف املنتجات على قرار الشراء    09اجلدول رقم 
 %النسبة التكرار اإلقرتاحات

 %2 2 ال أوافق بشدة
 %09.99 0 أوافقال 

 %09.99 0 حمايد
 %42.22 12 أوافق
 %2.22 1 بشدة أوافق

 %122 22 اجملموع
 ابإلعتماد على  نتائج اإلستبيان املصدر: من إعداد الطالب

ميكن توضيح من خالل اجلدول أعاله أن نسبة املوافقني على أتثري تغليف املنتجات يف حتديد مدى      
موافقني، يف حني جند نسبة % 42.22موافقني بشدة % 2.22موزعة كالتايل % 49.99جودهتا هي 

ال يوافقون بشدة، لتبقى نسبة % 2ال يوافقون % 09.99غري املوافقني حيث جند نسبة % 09.99
 من احملايدين.% 09.99

ي يقوم ومنه ميكن إستنتاج أن التغليف مؤثر تسويقي و أداة بيعية حيث ميثل رجل البيع الصامت الذ    
جبذب املستهلكني بتبيان األسم التجاري للمنتج و مركباته وخصائصه وطريقة إستعماله وغريها من البياانت 
اليت حيملها، بطريقة جذابة من أجل اإلستحواذ على إنتباه املستهلك من أول وهلة حيث يعترب  التغليف 

الواجهة اليت يطلع عن طريقها املستهلك  عامل إسرتاتيجي فعال يكمل خمتلف العوامل التسويقية كونه ميثل
 على املؤسسة ككل.
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 : الفصل خالصة
دراسة مؤسسة أنو تعريفها اهليكل التنضيمي أهدافه  من خالل دراستنا للجانب التطبيقي املتمثل يف      

إىل ثالثة حماور،  قمنا بعمل إستبيان  قسمناه و خمتلف السياسات التسويقية املعتمدة عليها بعدها قمنا 
تعلق احملور األول ابلبياانت الشخصية للعينة املدروسة، واحملور الثاين إهتم معامل التسوق، أما ابلنسبة 
للمحور الثالث خصصناه لدراسة خمتلف العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك الشرائي وتوصلنا إىل النتائج 

 التالية:
 ور األول:أهم النتائج املتوصل إليها يف احمل -1
 ؛%52.22وذلك بنسبة  غلب الفئة املدروسة هم دكورأ -
 ؛%52.22وذلك بنسبة  سنة  00سنة اىل  17غلب الفئة املدروسة هم من أ -
 ؛%42.22غلب الفئة املدروسة هم من ذوي املستوى اجلامعي وذلك بنسبة أ -
 ؛%52وذلك بنسبة  املوضفنيغلب الفئة املدروسة هم أ -
 ؛%52غلب الفئة املدروسة هم من العزاب وذلك بنسبة أ -
وذلك بنسبة  25222اىل  دج10222غلب الفئة املدروسة هم من ذوي الدخل أقل من أ -

52.22%. 
 
 أما النتائج املتوصل إليها ابلنسبة للمحور الثاين: -0
 ؛%49.99بنسبة  يف الغالب  أكرب نسبة من أفراد العينة يقومون بعملية التسوق -
 ؛%42بنسبة  بصفة غري منتضمةأكرب نسبة من أفراد العينة يقومون بعملية التسوق  -
 .%52بنسبة  أحد أفراد العائلةأكرب نسبة من أفراد العينة يقومون بعملية التسوق مع  -
 .%52أكرب نسبة من أفراد العينة أيتون للمركز للمركز التجاري بسيارة خاصة بنسبة  -
 %02.22أفراد العينة كانت زايرهتم بسبب الشراء بنسبة أكرب نسبة من  -
 %72.22أكرب نسبة من أفراد العينة من زابئن أنو بنسبة  -
 %99.99أكرب نسبة من أفراد العينة اختارو املركز بسبب تنوع املنتجات بنسبة  -
 
 أهم النتائج املتوصل إليها يف احملور الثالث: -2
 ؛%42.22لنفسية و يظهر ذلك ابلنسبة الكبرية ألفراد العينة و املتمثلة بنسبة يتأثر قرار الشراء ابحلالة ا -
 .%42.22أغلبية أفراد العينة يقولون أبن الشعور ابحلاجة أيثر يف قرار الشراء بنسبة  -
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 .%92.22أغليبية أفراد العينة يعكس دوقهم جانب الشخصية لديهم  بنسبة -
  %59.99املستوى التعليمي أيثر يف قرار الشراء بنسبة أغلبية أفراد العينة يقولون أبن -
 هناك تساوي يف نسبة املوافقني و الغري املوافقني اخلاص بسؤال أتثري ابلثقافة السائدة . -
  %52.24مبحيط األسرة يف اختاد قرار الشراء بنسبة  نأغلبية أفراد العينة قالو أبهنم يتأثرو -
عانة ابألصدقاء و يظهر ذلك ابلنسبة الكبرية ألفراد العينة و املتمثلة يتأثر قرار الشراء بنسبة االست -

 %92.24بنسبة
 %52.22معظم أفراد العينة املدروسة يتفقون على الدور املهم الذي تلعبه العروض الرتوجيية بنسبة  -
 52.22%معظم أفراد العينة املدروسة يتفقون على الدور املهم الذي يلعبه ترتيب املنتجات بنسبة  -
معظم أفراد العينة املدروسة يتفقون على الدور املهم الذي تلعبه احلالة اإلجتماعية مثل املهنة و الدخل  -

 %59.99املرتبط هبا يف إقتناء املنتجات بنسبة 
جل أفراد العينة يتأثرون ابملزيج التسويقي كإعتبار اجلودة من أهم العناصر املعتمد عليها يف إختاذ القرار  -

 ؛%99.99الشرائي بنسبة 
بنسبة   يف اختاد قرار الشراء معظم أفراد العينة املدروسة يتفقون على الدور املهم الذي يلعبه السعر -

92.24% 
بنسبة يف اختاد قرار الشراء   ة يتفقون على الدور املهم الذي يلعبه التغليفمعظم أفراد العينة املدروس -

49.99% . 
 
 

 هذه أهم النتائج اليت توصلنا إليها، وسنتطرق إىل عرض ابقي النتائج يف اخلامتة العامة.      
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 متهيد: 
هو مطروح من  يتعرض املستهلك إيل مجلة من العوامل اليت تؤثر يف تصرفاته و توجه سلوكه حنو ما      
وابلتايل معرفة هده العوامل تساعد رجل التسويق يف تصميم و حتليل و تقييم و تطوير  ، خدماتو سلع 

     تكون قادرة علي استقطاب املستهلك و إاثرة انتباهه و اهتمامه و رغبته ،برامج تسويقية أكثر فاعلية 
    ية للتعرف عليهابدراسة مشرتايت املستهلكني الفعل لك يقوم املسوقنيذل ،وتكرار الشراء و دفعه للشراء

األسباب الكامنة وراء  ىإال أن التعرف عل   ،من خالل معرفة أماكن و كميات الشراء و حتديد املشرتايت
االعتقادات و السلوك يف التفكري و  ملوجود بني األفرادالسلوك الشرائي ليس ابآلمر السهل نضرا لالختالف ا
وقت آلخر لتعرض املستهلك للكثري من املنبهات و االجتاهات اليت تتغري يف الشخص الواحد من 

ستهلك مثل العوامل ا وجود منبهات أخرى موجودة يف بيئة املذاملزيج الرتوجيي و كمثل عناصر  ،التسويقية
 .املوقفية والنفسيةاالجتماعية و 

ك من عليه سنحاول تسليط الضوء علي خمتلف املؤثرات اليت قد تؤثر يف السلوك الشرائي للمستهل     
 : ما يلي   خالل دراسة 

 ؛سلوك املستهلك الشرائيل لضابطةالعوامل الداخلية ا-
 ؛ سلوك املستهلك الشرائيل لضابطةاالعوامل اخلارجية -
 .سلوك املستهلك الشرائيل لضابطةا العوامل التسويقية-
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 يسلوك املستهلك الشرائل الضابطةاملبحث األول: العوامل الداخلية 

يتأثر املستهلك ابلعديد من املؤثرات الداخلية املرتبطة بذاته، واليت تلعب دورا مهما يف حتديد  
التصرفات النهائية للمستهلك اجتاه أخذه لقرار شراء املنتجات )سلع وخدمات(، ومن خالل هذا املبحث 

 ره الشرائي.سنتطرق إىل كل من العوامل النفسية والعوامل الشخصية املؤثرة يف املستهلك وقرا
 

 على سلوك املستهلك وقراره الشرائي  املطلب األول: أتثري الدافع واإلدراك
إن املكوانت النفسية للفرد هي نفسها ولكن االختالف يكون يف طبيعة احلاجات واإلدراك  

 والدوافع وغريها من هذه املكوانت وبشكل عام ميكن إجياز هذه املكوانت كالتايل: 
  الدوافع: -الأو 

واليت تدفعهم للسلوك ابجتاه معني، وتتولد ميكن تعريف الدوافع أبهنا القوى الكامنة يف األفراد،          
د مع احلاجات الكامنة لديهم هذه القوى الدافعة نتيجة تالقي أو انسجام املنبهات اليت يتعرض هلا األفرا

إىل إشباع  كل األنشطة املمكنة اهلادفة  إتباعتؤدي هبم إىل حاالت من التوتر تدفعهم إىل حماولة  ابلتايلو 
 1حاجات ورغبات األفراد اليت تتطلب إشباعا معينا.

س الدوافع مما يؤدي إىل مع العلم أنه قد يكون لألفراد نفس احلاجات، لكن ليس لديهم نف 
 القرار الشرائي، والشكل التايل ميثل منوذج لعملية الدوافع: اختالف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
: Pearson .Education. France, 2003,p64. Jean Claud Andreani et autre, le marketeur, Paris 1  
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 منوذج عملية الدوافع (:60رقم )الشكل 

، 6002، 1، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، طسلوك املستهلككاسر نصر املنصور،   املصدر:   
 . 62ص 

 1التسويق إىل عدة تقسيمات تتمثل يف: لدوافع حسب الباحثني يف جمالاوتنقسم  
  الدوافع األولية: -

حاجاته األساسية سواء كانت مادية أو نفسية، وهنا يقرر املستهلك هي رغبة املستهلك يف إشباع          
 شراء منتجات معينة دون النظر إىل نوعها أو ماركتها؛

  الدوافع الثانوية: -
هي القوى اليت حترك الفرد ابجتاه إشباع حاجات حتقق األمان، احلاجات االجتماعية إخل، وعادة          

 اثبتة للدوافع األولية ما تكون هذه الدوافع يف مرحلة
 وهناك من يقسمها إىل تقسيمات أخرى، وتتمثل هذه التقسيمات يف: 

 الدوافع العاطفية:  -
هي قرارات الشراء اليت تكون للعاطفة أثر كبري يف تقريرها، مثل شراء املنتج جملرد احملاكاة أو جملرد          

دراسة أو راء يكون عفواي أو بدون تفكري أو فإن قرار الشانبهاره للمظهر اخلارجي أو لون أو احلجم، لذلك 
 جمرد التقليد وحب الظهور؛

 
 

                                                             
 . 701محمد إبراهيم عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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  الدوافع العقالنية: -
وهي القوى اليت تدفع الفرد إىل شراء املنتجات بشكل عقالين ومدروس، والقيام ابملفاضلة بني          

 .شباع املطلوبالبدائل على أساس موضوعي وتفكري منطقي بشكل حيقق له الرضا واإل
 
  اإلدراك: -اثنيا

يلعب اإلدراك الدور األساسي يف استقبال املعلومات وتنقيتها وتنظيمها وتفسريها واختيار املناسب          
منها، هبدف خلق صورة شاملة للعامل احمليط ابلفرد، وهناك من يعرف أبن اإلدراك هو عملية تلقي وتنظيم 

  1البيعية عن طريق احلواس اخلمس.ت وأتويل املعلومات واملغراي
فاألفراد يتلقون أعداد كبرية من املنبهات يف البيئية احمليطة هبم، حيث أن عملية االستقبال ختتلف  

من جمموعة من  ابختالف األفراد واألهداف اليت يسعون إىل حتقيقها، فإذا مت عرض رسالة إعالمية تتكون
الشخصيات، الكلمات، وغري ذلك فنجد أن هناك اختالف يف مستوى املنبهات كاملوسيقى، األلوان، 

تلقي واستالم الفرد ب نبه، فعملية اإلدراك تبدأاإلدراك لدى األفراد على الرغم من تعرضهم لنفس امل
 حواسه اخلمس، كما هو موضح يف الشكل التايل:عن طريق  للمنبهات

 عملية اإلدراك (:60الشكل رقم )

دار ،سلوك املستهلك "مدخل كمي حتليلي" املصدر: حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  
 .131ص، 3،6006املناهج للنشر والتوزيع،األردن،ط

شراء فرغم أن لألفراد كم هائل من املنبهات يوميا، إال أنه عندما يرغب أحد املستهلكني اختاذ قرار  
منتج ما فإنه سوف يقوم جبمع املعلومات الكافية عن هذا املنتج ويقوم بتحليلها وترتيبها وتصنيفها مث 

 اختيار املناسب منها.

                                                             
 .731محمود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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 2تتمثل خصائص اإلدراك األساسية فيما يلي:         
اإلدراك هو إحدى خصائص الشخصية اإلنسانية وعملية من عملياهتا وحمدد من حمددات السلوك  -
 فردي؛ال
اليت حتيط  إن اإلدراك يشمل على ما هو أكثر من اإلحساس واإلحساس هو جزء من اإلدراك، فاملثريات -

 بنا كثريا وال هتم كافة الناس بنفس الدرجة؛
مث تفسري و من اإلدراك عملية مركبة تبدأ ابحلواس ومتر ابلتحليل واملقارنة والرجوع للخربات السابقة،  -

 املدركات ضمن مدركات الفرد؛املنبه، مث تنظم 
 اإلدراك هو حبد ذاته االنتقاء وهذا يعين أننا: -

 * ال حنس بكل ما يدور حولنا؛
 * أن ما ندركه ليس ابلضرورة مطبقا للواقع؛

 * إن كل فرد منا يدرك نفس املوضوع بطريقة خمتلفة كما يدركه اآلخر ويتصرف حسب ذلك.
للمنتجات والظواهر املختلفة يف طريقة االنتقاء يف تناول عملية إدراك الناس  ومما سبق نستنتج ان       

جل يف ذاكرته إال ما ينتقيه يس ميكن أن ولكنه ال ة،ذلك ألن اإلدراك مير خبربات يومي، والبياانت املعلومات
 .هلا عناوين أو أطر مرجعية بينما يهمل اجلوانب األخرى من اخلرباتاليت  علومات املمن 

تنظيم تلك املعلومات، ومن مث ملية اإلدراك مرحلة، وهي مرحلة فنجد تلقي املعلومات تدخل ع 
إىل التأثري على  تفسريها وإعطاءها املعىن وفقا للمخزون املعريف اليت حتتفظ به الذاكرة، ويلجأ املسوقون

 وبسيطة ة ليست سهلةعملية اإلدراك بشكل يتفق مع الصورة اليت يريدون إيصاهلا للمستهلك، وهي عملي
 .وتصادف عدة مشاكل من بينها أن اإلدراك عملية شخصية يصعب التعرف على آلياهتا

 
 الشرائياملطلب الثاين: أتثري احلاجات والعوامل الشخصية على سلوك املستهلك وقراره 

الشرائي، لذلك االحتياج أحد أهم العوامل النفسية اليت تلعب دورا كبريا يف حتديد السلوك ميثل  
يسعى هؤالء األفراد إىل إشباع حاجاهتم وحتقيق االستقرار والتوازن املطلوب، ابإلضافة إىل الشخصية اليت 
تعترب تنظيم ديناميكي داخل الفرد لتلك العوامل النفسية، وميكن التطرق إليها بشكل عام من خالل هذا 

 املطلب
  احلاجات: -أوال

أهنا عبارة عن شعور ابلنقص أو العوز لشيء معني، وهذا النقص يدفع الفرد تعرف احلاجات على        
 1ألن يسلك مسلكا حياول من خالله سد هذا النقص أو إشباع احلاجة.

                                                             
 .731كاسر ناصر منصور، مرجع سبق ذكره، ص  2 

 .787، ص 1000، الدار الجامعية، مصر، )مدخل بناء المهارات( السلوك التنظيميماهر أحمد،  1 
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يتضح من خالل هذا التعريف أن احلاجة تنشأ من احلرمان الذي يدفع ابلفرد إىل إشباعه، ومتثل  
ا مهما يف حتديد السلوك الشرائي، وقد تكون هذه احلاجات احلاجة أحد العوامل النفسية اليت تلعب دور 

فطرية مثل الطعام أو الشراب وامللبس، أو قد تكون مكتسبة انجتة عن اختالطه ابألسرة وخمتلف عوامل 
 2البيئة احمليطة به.

على  اسلو" حيث اعتمدت نظرية " ماسلو"ومن أشهر النماذج املعروفة منوذج "أبراهام م 
  1تاليتني:الفرضيتني ال

 حتفيز احلاجات غري املشبعة للمستهلك تؤثر على سلوكه وال حتفز احلاجات املشبعة للمستهلك؛ -
 ميكن ترتيب احلاجات حسب أمهيتها ابتداء من احلاجات الضرورية إىل حاجات حتقيق الذات. -

كما  أمهيتهاولقد رتب "ماسلو" احلاجات على شكل سلم مسي ابمسه ومت توزيع احلاجات حسب  
 يلي:

 هرم ماسلو للحاجات (:60الشكل رقم )

 
آليات تنشيط املبيعات وأتثريها على سلوك املستهلك النهائي دراجي حدة، مسعودي زهرية،  املصدر:
ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم التجارية، ختصص تسويق، كلية العلوم  تندرج ، مذكرةاجلزائري

 .، ص6012/ 6013ويرة، اجلزائر، االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الب
                                                             

 .21، ص 1000، مطبعة عصام، العراق، التسويق الحديثزكي المساعد،  2 

 .781ماهر أحمد، المرجع اعاله، ص  1 

يولوجيةيز احلاجات الف  

 احلاجة إىل األمان

 احلاجة إىل احلب واالنتماء

راحلاجة إىل االحرتام والتقدي  

اتاحلاجة إىل حتقيق الذ  المستوى الخامس 

 المستوى الربع

 المستوى الثالث

 المستوى الثاني

 المستوى األول
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 2من خالل الشكل نالحظ أن مت تقسيم احلاجات مت على كالتايل:
  احلاجات الفيزيولوجية: -

 وهي احلاجات املرتبطة مباشرة ببقاء الفرد على القيد احلياة )العطش، النوم، املأوى ....إخل(.       
  حاجات األمن: -

وتتعلق ابحلاجة إىل احلماية من خمتلف األخطار احملدقة ابألفراد، وهناك عدة منتجات تستجيب هلذا        
من احلاجات كأحزمة األمن، أجهزة اإلنذار ابخلطر وخدمات التأمني، وكذلك األمن النفسي       النوع 

 يف عمله وانتظام دخله ...إخل. واملعنوي كاستقرار الفرد 
  ية:احلاجات االجتماع -

 احلاجة إىل االنتماء، الصداقة، احلب ، العاطفة، القبول االجتماعي من قبل اآلخرين.       
  احلاجة إىل التقدير: -

وهي عندما يريد الفرد الوصول إىل وضعية متميزة يف اجملتمع تولد لديه احلاجة إىل التألق والتقدير       
 اخلارجي من قبل اآلخرين.سواء كان ذاتيا من قبل نفسه أو التقدير 

  احلاجة إىل حتقيق الذات: -
وهي قمة التطلعات اإلنسانية فيحاول الفرد بعد إشباع مجيع حاجاته السابقة، واستغالل كل         

 إمكانياته وطاقاته الشخصية ومواهبه كممارسة اهلواايت والرحالت السياحية ...إخل.
  العوامل الشخصية:  -اثنيا

 1تتمثل العوامل الشخصية املؤثرة يف سلوك املستهلك وعلى قراراه الشرائي فيما يلي:        
  العمر واجلنس: .1

من الطفولة إىل  م، اليت تنطلقملستهلكني ابختالف دورة حياهتة لدى اختتلف التصرفات الشرائي        
أن يتعامل مع كل فئة عمرية فالشيخوخة، وابختالف صنفهم اجلنسي ذكر أو أنثى، فعلى املسوق  الشباب

، حيث يتميز السلوك الشرائي لألطفال بعد الرشادة والوعي الشرائي أبسلوب خيتلف عن الفئة األخرى
 ؛واإلستهالكي على عكس فئة الكهول الذين يتميزون ابخلربة املكتسبة من خالل دورة حياهتم السابقة 

  الشخصية: .6 
جمموعة من السمات اليت متيز كل فرد، وختتلف من شخص آلخر تبعا تعرف الشخصية على أهنا        

ثر على السلوك الشرائي للفرد لعوامل وراثية داخلية أو خارجية، ويعتقد رجال التسويق أبن الشخصية تؤ 

                                                             
 .        783ماهر أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  2

 .701، ص 1001مصر،  ، الدار الجامعية،، التسويق المعاصرعالء الغرباوي وآخرون 1 
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 العالمات التجارية اليت خيتارها فعلى سبيل املثال أذواق األفراد يف اختيار مالبسهم واجملوهرات نوع السيارةو 
 2... إخل، تعكس جانبا من جوانب شخصيته؛

 لفرد والغرائز والرغبات والدوافع األهواء الفطرية البيولوجية املعطيات مجلة" اهنأ الشخصية تعريف ميكن      
  .   "التجربة بفضل املكتسبة االجتاهات ومجلة ما

 "الفرد حيملها اليت والعادات والتصرفات واملعتقدات، السمات، من والفريدة اخلاصة الرتكيبة" كذلك وهي
 يواجهها اليت املؤثرات موعجمل الدائمة السلوكية االستجاابت تلك تعكس الشخصية أن القول ميكن ومنه

 وإن اخل...اإلبداعية اهلادئة، االنفعالية، االندفاعية، مثل احلاالت من مجلة عرب الفرد شخصية وترتجم الفرد،
 من نتمكن أن البد فائدة ذا الشخصية عامل يكون وحىت بتصرفاته التنبؤ من متكننا الفرد شخصية معرفة
 .3الشخصيات من املختلفة األمناط وحتديد قياسه
  احلالة االقتصادية: .3

تتمثل احلالة االقتصادية يف الدخل القابل لإلنفاق، والذي يؤثر ببدوره على القرار الشرائي         
حيث قد مينح فرصا لإلستهالك دون التقيد ابألسعار يف حالة الدخل الكبري، قد ، للمستهلك النهائي

 ؛يساهم يف حد الرغبة الشرائية لألفراد يف حالة الدخل الضعيف
  الوضعية االجتماعية: .4

تتحدد الوضعية االجتماعية من خالل عدة عناصر منها العزوبية، الزواج، حجم األسرة، هذه         
       ، فكلما زاد عدد أفراد األسرة نقصت الرغبة الشرائية على السلوك الشرائي للمستهلك العناصر تؤثر

و العكس صحيح خاصة ابلنسبة لويل األسرة أو العائلة الذي تصبح لديه رشادة ووعي كبريين من أجل 
 خ األكرب يف إقتصاد املصاريف اليومية له وألفراد أسرته و قد يكون هذا الفرد هو األب أو األم أو األ

 .العادة
 املطلب الثالث: أتثري التعلم واالجتاهات واملواقف على سلوك املستهلك وقراره الشرائي

من خالل خربته  الكثري من املصادر املعتمدة يف املعلومات هلا أثر كبري يف تعلم املستهلك واليت تكون       
  قيم واملعتقدات واملواقف،املعريف احلاصل يف الاملرتاكمة يف عمليات الشراء، ابإلضافة إىل الرتاكم 

 1االجتاهات وبشكل عام ميكن إجياز كل من أتثري التعلم واالجتاهات واملواقف   واليت متثل 
 
 

                                                             
2 Jacques Lenrevie, Denis, Lindon, Mercator. Théorie et pratique du marketing : 5eme édition ; paris : 
dalloz.1997, p149. 

 .33لسود راضية، مرجع سبق ذكره،ص -3 

، ص 1001، 7قري للنشر، السعودية، طمكتبة الش اهيم العصرية والتطبيقات"، سلوك المستهلك "المف طلعت أسعد عبد الحميد، 1 

 .111،112ص 
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  التعلم: -أوال
والذي  لفردلدى ام النسيب يف طاقة السلوك املخزن على أنه التغري الذي يتصف ابلدوا التعلم يعرفو        

ت املكتسبة للمستهلكني وأيضا يعرف التعلم أبنه العملية اليت تقوم فيها اخلرباينتج عن اخلربة واملمارسة، 
، مستقبالاملستهلكني  إمكانية تغيري هذا السلوكح نسبيا يف السلوك، أو تلك اليت تؤدي إىل ضبتغيري وا

للفرد، وليس من التغريات الفسيولوجية املؤقتة الناجتة وينتج التعلم من التأثريات الناجتة عن اخلربة املكتسبة 
، ويؤثر هذا التعلم بشكل مباشر هلك التعلم ذاتيا ومن تلقاء نفسهعن النمو لدى األفراد، وقد ميارس املست

 على تكوين خرباته وأشكال سلوكه وتصرفاته.
لذاكرة، وال يتم أتثريها أن املعلومات واخلربات السابقة للفرد قد تكون خمزنة يف اويرى البعض  

بشكل فوري على سلوكه ألن الوقت الذي تكون هذه املعلومات مناسبة له رمبا مل حين بعد االستفادة منها، 
من خالل  فعلى سبيل املثال قد يكون املستهلك على قدر كبري من العلم من نوع معني من السيارات

لك ال ميتلك سيارة فإن األثر املرتتب على هذا مشاهدة اإلعالانت وغريها، ولكن إذا كان هذا املسته
 احلايل، ولكنه يظل خمتزان الختاذ القرارات الشرائية املستقبلية. لتعلم ال يؤثر على سلوكه ا

ويرى أصحاب نظرايت التعلم أن سلوك األفراد مكتسب ابلتعلم وأن التعلم حيصل من خالل  
أما إذا   ن عملية الشراء تصبح عادة استهالكية يصعب تغيريها،اخلربة والتجربة، فإذا كانت اخلربة إجيابية فإ

  كانت النتيجة سلبية فإن هذا سيؤدي إىل عدم تكرار الشراء أو انعدام الثقة. 
 :1التالية املبادئ تتوفر أن جيب التعلم عملية تتحقق حىت     
  :الدافع -

 رجل مهام أهم من هي املستهلك دوافع معرفة فإن ولذلك املنبه، دور والدوافع احلاجات تلعب       
 .حمددة ومنتجات سلع جتاه إنساين تصرف أو سلوك لكل األساسي الدافع حيدد أن جيب حيث التسويق،

  :اإلحياءات -
 رجل على وابلتايل توقعاته، مع التناسب على ةقدر ال خالل من الدوافع توجه اإلحياءات أن حيث      

 .املستهدفني املستهلكني دوافع مع املتناسب التسويقي املزيج بتصميم يقوم أن التسويق
  :االستجابة -

 .التعلم ميثل ما هو و ما ملؤثر استجابة يكون آخر بسلوك واستبداله ما لسلوك اإلنسان تغيري إن      
  :الرغبة مبدأ -

 .املستهدفة النتائج حتقيق يف اإلنسان رغبة مبدى التعلم سرعة تتحدد      
 

                                                             

 . 177ص ،  1997مصر ، العربية الثقافة دار ، اإلنساين السلوك :عمران متويل كامل  - 1 
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  :الوضوح مبدأ -
 .أكرب بسرعة التعلم من الفرد ميكن حىت واضحة املواقف تكون أن جيب      

  :الطاقة مبدأ -
 .أخر إىل فرد من وخمتلفة حمدودة تكون الطاقة هذه أن حيث التعلم، على فرد كل طاقة حتديد جيب     
  :الرتابط مبدأ -

 ما تعلم على قدرته تتوقف وابلتايل ومفاهيمه، اجتاهاته مع السابقة وجتاربه اإلنسان خربات ترتابط      
 .فعال تعلمه له سبق
 املواقف واالجتاهات:  -اثنيا
هبا ويتخذها الفرد عبارة عن األفكار واالعتقادات الثابتة اليت يؤمن  وهي " Attitudes"االجتاهات     

 يف البيئة احمليطة به. حولهبة ملا يتم امعيار لتقييم األمور وحتديد السلوك وطريقة االستج
عن  وميكن تعريفها أبهنا االستعداد املسبق أو امليول للتصرف على حنو معني، وهي عبارة 

املشاعر الداخلية واليت تنعكس عن تفضيالت املستهلك للسلعة أو املاركة أو عدم تفضيله هلا، اخلصائص أو 
 ومنتجات بشكل مرضي أو غري مرضي.واالجتاه هو اختاذ موقف معني للتجاوب مع حدث أو سلعة 

 مجاعة دورا كبريا يف قرار الشراء وخاصة يف حتديد البدائل املتاحة، وخيتلف وتلعب االجتاهات 
يف مدى تقبلهم للمعلومات املتاحة عن املنتجات املختلفة املقدمة من منشآت األعمال،  نياملستهلك

 2يتقبلها ابملرة.فبعضهم قد يتقبلها قبوال حسنا والبعض اآلخر ال 
عنها   أبهنا تعبري عن الرتاكم املعريف احلاصل يف القيم واملعتقدات واليت ينجم وتعرف االجتاهات

مستوى التعليم، ليتكون ابلتايل اجتاه أو اجتاهات لدى األفراد يعربون هبا عن السلوك الذي يتفاعلون به مع 
 1اآلخرين.
كل سليب أو إجيايب اجتاه موضوع )منتج، فكرة، يف حني أن املواقف متثل هتيئة الفرد بش 

 2خدمة....( وبشكل عام هناك ثالث مكوانت للمواقف وهي:
  السعة الشعورية: -1

تتكون من خالل التكامل ما بني اإلدراك والصورة اليت توضح لنا عواطف ومشاعر األفراد اجتاه       
 موضوع معني؛

 

                                                             
union,9eme,edition,1998,p25.–:marketing mangement, publique  Philip Kotler,Bernard Dubois, B 2  

 .718، ص 1008دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  التسويقية والترويج،االتصاالت ثامر البكري،  1 

 .711محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  2 
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  السعة املعرفية: -2
خالل أتثري الدوافع واالجتاه حنو القيام بفعل معني، وبذلك فإن هذه جتعل املواقف تقرتب وتتكون من      

 من السلوك الفعلي ولكنها ال حتل حمله؛
  السعة اإلدراكية: -3

متثل األحكام اليت تعكس املعرفة يف حمتوى عقلي من جهة، ومن جهة أخرى ويف نفس الوقت متثل      
 اه هذا احملتوى.احلالة اليت يكون فيها اجت

لقد سعي علماء النفس لبناء مناذج لالجتاهات من أجل فهم العالقة بني االجتاه والسلوك، ومن و       
بني هذه النماذج البنائية النموذج ثالثي األبعاد، النموذج ذو املكون الواحد لالجتاه، النموذج ذات 

 املكوانت املتعددة.
  النموذج ثالثي األبعاد: -

 3حسب هذا النموذج فإن االجتاه يتكون من ثالث مكوانت رئيسية وهي:      
  :"Cognitive component"املكون املعريف  *

وهو عبارة عن مفاهيم الشخص عن موضوع ما، فهذا املكون يعتمد على الطريقة اليت يدرك هبا الفرد       
على معتقدات ومعلومات املستهلك عن مثري معني أي نظرته الشخصية وتقييمه هلذا املثري، فهو يشتمل 

الشيء موضوع اإلجتاه بغض النظر عما إذا كانت هذه املعتقدات أو املعلومات صحيحة أم خاطئة، فمثال 
قد يعتقد املمستهلك أن السلعة مرتفعة الثمن تكون دائما مرتفعة اجلودة ومن مث يتأثر اإلجتاه حنو كافة 

ه إجتاهات إجيابية حنو كافة السلع مرتفعة الثمن وقد يكون هذا لدي املنتجات هبذه املعتقدات فتتكون
 اإلعتقاد صحيحا وقد يكون خاطئا متاما؛

 : " Affective component"املكون العاطفي  *
وهو عبارة عن مشاعر الفرد حنو شيء ما من حيث صفاته احلسنة أو السيئة ذلك أن العواطف       

ك ما هي إال عبارة عن التقييم العام له حنو املاركة أو الشيء موضوع واملشاعر اليت تكونت لدى املستهل
مثل: القطن الطبيعي ال يسبب احلساسية وعادة فإن هذه العواطف تنتج عن املكون األول إال وهو  االجتاه

 ؛املكون املعريف
 : "Conative component"املكون السلوكي*  

سلوكيا حنو شيء معني، ويهتم هذا املكون ابلرغبة  لالستجابةعن درجة استعداد الفرد وهو عبارة       
 .املوجودة لدى الفرد للقيام بفعل حمدد أو التصرف بطريقة معينة حنو الشيء الذي يبىن االجتاه حنوه

                                                             
 .111طلعت أسعد عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص  3 



المستهلك  لسلوك الضابطةالفصل الثاني: العوامل   

 

39 
 

يف  ويف جمال التسويق وسلوك املستهلك فإن املكون السلوكي يعترب مؤشرا قواي عن نية املستهلك     
هذه احلاالت يتم استخدام مقاييس حمددة الختبار إمكانية شراء سلعة أوخدمة وحماولة  ويف مثل الشراء،

 ؛التنبؤ إبمكانية سلوك الفرد يف هذا اإلجتاه أوذاك
 : موذج ذو املكون الواحد االجتاهالن -

االجتاهات تتكون من املكون املؤثر فقط،  هذه تقوم الفرضية األساسية هلذا النموذج على اعتبار أن      
 عن الدفع؛ راته على تزويدها مبعلومات وافيةوتنبع قيام هذا النموذج من قد

  النموذج ذات املكوانت املتعددة: -
"، وتوجد ثالث مناذج رئيسية لالجتاهات سنحاول  Fishienحسب رؤية العامل السلوكي "فشني       

 1إجيازها وهي كما يلي:
  منوذج االجتاه حنو شيء معني:* 

يقوم هذا النموذج على أساس أن هذا االجتاه أو املوقف ال يتشكل نتيجة عامل واحد، بل أييت       
نتيجة خصائص ومواصفات وعوامل موجودة يف هذا الشيء، فعندما يتشكل املستهلك موقف حنو 

جة ملا تتصف به هذه املنتجات من صفات عالمة يكون هذا االجتاه أو املوقف نتيمنتجات معينة أو حنو 
 وخصائص، وال يكون موقفه اجتاه هذه املنتجات إجيابيا أو سلبيا.

  منوذج املوقف حنو السلوك:* 
عاملني ...إخل، كانوا موظفي مبيعات أو مدراء أو   أي حنو سلوك الشيء ويف الغالب حنو األفراد سواء      

 فراد والذي يعترب إما سلوكا إجيابيا وقد يكون سلوكا سلبيا؛فيتشكل املوقف حصيلة لسلوك هؤالء األ
  * منوذج االجتاه أو املوقف حنو الفعل املسبب:

االجتاه مل أييت من فراغ إمنا جاء على حماولة بيان تشكيل املوقف أو أي التسبب أو الرتشيد والعمل       
 املعرفة، اخلربة، التأثري والتعلم.نتيجة تربيرات وأسباب وعوامل خمتلفة قد تكون نتيجة 

 
 سلوك املستهلك الشرائيل الضابطة العوامل اخلارجية املبحث الثاين: 

خارجية  عوامل أو قد تكونسلوك املستهلك انبع من متغريات وعوامل داخلية يف ذات الفرد، إن  
حميطة به تقوده ليتخذ سلوك شرائي معني، وتتعقد هذه املتغريات وتتداخل تبعا لطبيعة الفرد واخللفية 
الثقافية واالجتماعية والذاتية، فضال عن خصوصية السوق اليت يتعامل معها، ومتغرياهتا احمليطة ابلسلوك 

مؤثر يف قرار الشراء لدى املستهلك، وفيما االستهالكي املعتاد فيها وما تقدمه املؤسسة من مزيج تسويقي 
 يلي أهم العوامل اخلارجية املؤثرة يف سلوك املستهلك وقراره الشرائي.

                                                             
ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر، كلية العوم مذكرة  سلوك المستهلك واتخاذ قرار الشراء في المؤسسة االقتصادية،رابحي حكيمة،  1 

 .11، 13، ص ص  1071/ 1073االقتصادية وعلوم التسيير، البويرة، تخصص تسويق، 



المستهلك  لسلوك الضابطةالفصل الثاني: العوامل   

 

40 
 

 
 املطلب األول: أتثري العوامل الثقافية واالجتماعية على سلوك املستهلك وقراره الشرائي

وميكن التفصيل  ره الشرائي،للعوامل الثقافية واالجتماعية أتثري كبري على سلوك املستهلك وعلى قرا 
 أكثر من خالل هذا املطلب كالتايل:

  العوامل الثقافية: -أوال
والطبقة االجتماعية وهي  الثقافية على كل من الثقافة والثقافة الفرعية حتتوي العوامل واملتغريات        

 1كالتايل: 
  الثقافة: -1

وهي تتعلق  ورغبات املستهلكني، وأمناط سلوكهمتعترب الثقافة من احملددات الرئيسية حلاجات        
 ابنسجام الفرد مع الثقافة اليت ينتمي إليها.

وميكن تعريف الثقافة على أهنا جمموعة من املفاهيم اإلنسانية والقيم األساسية، ومناذج اإلدراك  
وايل تؤثر يف سلوك واالحتياجات واألمناط السلوكية اليت يكوهنا اجملتمع، ولكل جمتمع ثقافته اخلاصة به 

 األفراد االستهالكية فيه.
من جيل  املتولدة يف اجملتمع واليت تنتقلوتعرف أيضا على أهنا جمموعة معقدة من الرموز واحلقائق  

إىل جيل كأسس حمددة ومنظمة للسلوك اإلنساين، وقد تكون هذه الرموز غري ملموسة كالقيم ولغة 
 لشكل العمراين واألدوات املستخدمة واملنتجات املستهلكة.التخاطب، وقد تكون يف شكل ظاهر مثل ا

والثقافة تساعد اجملتمعات على حتويل ما تؤمن به من قيم إلىى الواقع ملموس بشكل أمناط سلوكية  
يف تصميم  اجتاه األشياء واملواقف ومن جيل آلخر، ويهتم رجال التسويق أبخذ الثقافة كمعيار مهم

 املختلفة. سرتاتيجيات التسويقيةاال
وعموما فإن الثقافات تتغري عرب الزمن، وأتخذ اجملتمعات ابجلديد وعادة ما يقوموا رجال التسويق  

 برصد التغريات احمليطة ابلثقافة ومالئمة املنتجات املقدمة واجلهود التسويقية املبذولة.
  الثقافة الفرعية: -6

يتمسك أفرادها بقيم ومعتقدات معينة مرتبطة هبا، أو فرعية معينة كل ثقافة تتضمن ثقافات جزئية       
وميكن تعريف الثقافة الفرعية على أهنا "جمموعة من األشخاص الذين يؤمن أفرادها بنظام حمدد من القيم 

 والذي يقوم على خرباهتم احلياتية العامة ومكانتهم يف اجملتمع".

                                                             
، مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس، تنشيط المبيعات وأثرها على سلوك المستهلك النهائينورين سارة، سعد ربيعة،  1 

 .31، ص 1071/ 1077القتصادية وعلوم التسيير، جامعة البويرة، الجزائر، تخصص تسويق، كلية العلوم ا
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على عوامل مثل اجلماعات الدينية )مسلم، وتعتمد النماذج السلوكية اليت متيز الثقافات الفرعية  
 مسيحي...إخل(، واجلماعات العرفية )الوسط، الشمال، اجلنوب، الغرب(.

لكل ثقافة جزئية من حيث معدالت وعلى رجال التسويق التعرف على خصائص األفراد  
 1استهالكهم ودخلهم وكيفية التأثري عليهم من خالل احلوافز التسويقية.

 :ثقافة من ثالثة مستوايت أساسية وهيتتكون الو      

  املستوى األول:

ويطلق عليها ابملستوى األدىن وهو يكون ما يعرف ابلثقافة املفسرة الصرحية واليت تتعلق ابلعوامل املرئية       
 مثل: اللغة، األكل، البناايت،.........اخل.

 املستوى الثاين: 

يتلخص يف املعايري والقيم، حيث املعايري متثل االجتاه املشرتك أو ما يعرف ابملستوى الوسطي والذي       
 جملموعة من األفراد اجتاه موقف معني، إما القيم متثل الكيفية أو سلوك الفرد اجتاه موقف معني.

  : املستوى الثالث 

 .اليت حتيط به  ويعرف ابملستوى األعلى، ميثل الكيفية اليت يتأقلم هبا الفرد أو اجلماعات ابلبيئة      

  الطبقة االجتماعية: -3
تعترب الطبقة االجتماعية تصنيف فرعي داخل اجملتمع الذي يتم حتديده من قبل أفراد اجملتمع، وميكن       

تعريف الطبقة االجتماعية على أهنا "التجانس النسيب لألقسام أو األجزاء يف اجملتمع واملرتبة بشكل هرمي 
حيث أن االنتماء إىل أحد هذه الطبقات  ك متشاهبة،واهتمامات مشرتكة وسلو ضائها بقيم ويشرتك أع

االجتماعية ال حيدد بعامل واحد، وليكن على سبيل املثال الدخل فقط، بل يكمن من خالل جمموعة من 
 العوامل مثل التعليم والوضع املادي وغريها من املواصفات".

منطقة السكن،  اعية جند الدخل، الثروة املوروثة،ومن احملددات املتعارف عليها للطبقة االجتم 
 واملستوى التعليمي.

                                                             
، مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص تسويق، كلية أثر تقديم خدمة جديدة على سلوك المستهلككرمية أمينة،  1 

 .21، ص 1073/1071العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البويرة، الجزائر، 
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ولقد أكدت الدراسات أن هناك عالقة وطيدة بني الطبقات االجتماعية واألمناط السلوكية املرتبطة  
 بكل منها، فأفراد الطبقة العليا مييلون إىل قراءة اجملاالت والصحف والتسوق يف األماكن اليت ختلو االزدحام

الطبقة الوسطى التسوق يف  أفرادالشديد، وغالبا ما يستثمرون أمواهلم يف األسهم والسندات، بينما يفضل 
أايم العطل واألعياد وتوفري جزء من دخلهم لشراء شقة أو قطعة أرض للبناء أو سيارة ...إخل، عكس أفراد 

 1الطبقة الدنيا الذين ينتظرون مواسم التنزيالت للقيام ابلشراء.
  العوامل االجتماعية: -نيااث

ومنها اجلماعات  ،ككل  على السلوك الشرائي لدى املستهلكتؤثر جمموعة من العوامل االجتماعية         
 2رة، األدوار واملكانة االجتماعية، وهي كالتايل:املرجعية، األس

 : اجلماعات املرجعية -1
اخلاصة هبا، واليت تكون مبثابة أداة مرجعية لألعضاء تنشأ يف اجملتمع مجاعات تطور معايري السلوك         

عة من األشخاص امجماعات املرجعية وهي عبارة عن أي الذين ينتمون إليها، وهذه اجلماعات مسيت ابجل
الذين يؤثرون بشكل مباشر أو غري مباشر على مواقف الشخص الواحد، فاجلماعات اليت يكون هلا أتثري 

واليت ينتمي إليها الفرد ويتفاعل معها بقوة، ويكون عضوا فيها، كما أن  تسمى جبماعات عضوية مباشر
أتثري اجلماعات املرجعية هو حقيقة ملموسة يف حياة أغلبية املستهلكني ويف خمتلف دول العامل، وتستخدم  
كإطار مرجعي لألفراد يف قراراهتم الشرائية، وتشكيل مواقفهم وسلوكهم وتشمل هذه اجلماعات على 

 ئلة، األصدقاء وزمالء العمل ...إخل.العا

كمرجع  مجاعة تستخدم كنقطة للمقارنة أو "أي شخص أو :وتعرف اجلماعات املرجعية على أهنا 
 للفرد يف تكوين قيمه واجتاهاته وسلوكه سواء كانت عامة أو خاصة".

قوية تكون   اتبعالقة اليت يرتبط هبا املستهلك "اجملموع :كما تعرف اجلماعات املرجعية على أهنا 
 كافية ألن تضع معايري حمددة للسلوك".

 .املرجعية ابجلماعات وتسمى اثنوية وأخرى أولية مجاعات بعدة اليومية حياته أثناء الفرد يتأثرو          
 ومواقف معتقدات على أتثري هلا يكون األفراد من مجاعات" :أهنا على املرجعية اجلماعات وتعرف         

 ." آخرين أفراد وقرارات وسلوك
 
 

                                                             
 .22، 21المرجع أعاله، ص ص  1 

 .10دراجي حدة، مسعودي زهيرة، مرجع سبق ذكره، ص  2 
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 :إىل تصنيفها وميكن         
  :أولية مجاعات -

 العمل، وزمالء، اجلريان األصدقاء، كالعائلة، املباشر االتصال صفة ألفرادها توفر اليت وهي         
 ؛للفرد واالستهالكية الشرائية القرارات على مباشر أتثري وألفرادها

  :اثنوية مجاعات -
 مثل لوجه، وجها، معه واالحتكاك التفاعل بدون الفرد يف التأثري علي اجلماعات هذه وتعمل         
 .السياسية واألحزاب املستهلك محاية مجعيات

رجال التسويق حتديد اجلماعات املرجعية للزابئن املستهدفني، ففي دراسة هذا إدارة و  إذا فعلى 
كبري على الفرد ابختياره للسلعة والعالمة، كما هو احلال يف اجملال وجد أن اجلماعات املرجعية هلا أتثري  

 السيارات، وعلى العالمة كاألاثث واملالبس ويف اختياره للسلعة كما هو احلال ابلنسبة للسجائر.
 األسرة:  -6

على سلوك املستهلك الشرائي ألهنا حتدد القيم واملواقف الرئيسية تعترب األسرة ذات أتثري ابرز          
للمستهلك بشكل أساسي، إضافة لعوامل أخرى مرتبطة ابألسرة وأتثري على منطها وسلوكها االستهالكي  

 كالعوامل الدميغرافية واالقتصادية والدينية وغريها.
 متكاملة كوحدة دورها أداء من تتمكن حىت وذلك أفرادها، على املختلفة وظائفها بتوزيع األسرة تمهت      

 .ومتناسقة تتساعد فيما بينها  ومرتابطة
 شراء عملية يف يشاركون الذين األشخاص تعيني على العمل التسويق رجل مهام بني من جند هلذا و     

 ويطلق املنتجات
 التأثري كذلك و األسرة أفراد من فرد كل به يقوم الذي الدور معرفة حماولة دفهت القرار صنع وحدة عليهم
 :ب يسمح الذي و الشراء قرار اختاذ عملية يف واحد لكل النسيب

 .البحوث يف استقصاؤهم الواجب األشخاص بدقة اختيار *
 .اإلعالمية الرسائل حمتوى حتديد*
 .مالئمة األكثر النشر وسائل اختيار *
 . الشراء قرار على قوي أتثري هلم الذين لألشخاص املنتجات تصميم تكييف*
 .التوزيع شبكة اختيار يف املساعدة *
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 :بينها من شراء عملية حالة يف ادوار عدة بني التمييز ميكنو       
 :الشراء إىل املبادرة صاحب -

 الشرائية العملية حيرك بذلك فهو معني منتوج إىل احلاجة وجود يكشف الذي األسرة عضو هو      
 احملرك دور ستلعب اآللية لغسالتها املستمر التوقف تتحمل ال أصبحت اليت الزوجة حالة مثال أبكملها

 . جديدة آلة غسالة شراء لعملية
 

 :املؤثر -
 الوصول يريد معني هدف حتقيق بغرض معينة وجهة الشراء قرار توجيه حياول الذي األسرة عضو هو      

 .العالمة اختيار أثناء خاصة كبريا أتثريا سيمارس وابلتايل إليه،
 :املقرر -

 الشراء عملية كل أو جلزء ابلنسبة النهائي التحديد إليه يرجع الذي األعضاء أو العضو ذلك هو      
 الشراء طريقة و العالمة نوع حيدد الذي هو كذلك و ال أم سيتم الشراء كان إذا ما يقرر الذي هو ،فاملقرر

 .والوقت املكان و
 :املشرتي -

 ابلشراء يقوم الذي الشخص بذلك فهو اختاذه سبق الذي الشراء قرار بتنفيذ يقوم الذي العضو هو      
 . االهتمام موضوع جللمنت الفعلي

 :املستعمل -
جزء من  أو واحد ادفر  املستعمل يكون قد و شرائه بعد جاملنت يستهلك أو يستعمل الذي العضو هو      

 .هاأفراد كل األسرة أو
 :الشراء قرار اختاذ يف واألطفال والزوجة الزوج دور  -

 :أخر إىل شخص من األفراد دور خيتلف      
 :الشراء قرار اختاذ عملية يف الزوج دور -

 .غريها و لنز امل ترميم سيارة، شراء منها نذكر حمدد ميدان يف الشراء قرار اختاذ يف ابرزا دورا للزوج      
 :الشراء قرار اختاذ يف الزوجة دور -
 يتعلق ما كل يف و أطفاهلا و زوجها مالبس و مبالبسها تتعلق اليت الشراء قرارات ابختاذ عادة الزوجة متهت

 .لنز امل بشؤون
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 :الشراء قرار اختاذ يف الطفل دور -
 بعض يف كبري أتثري ذو فيكون جاملنت نوعية حسب الشرائية القرارات بعض على الطفل أتثري خيتلف     

 أفراد مجيع طرف من املستخدمة ابملنتجات األمر يتعلق عندما بسيط أتثري ذو يكون ختصه اليت املنتجات
 .العائلة
 الزوجة أما اهلامة الشرائية القرارات كل اختاذ على املسؤول هو ابلتايل و لألسرة املعيل هو الزوج يعترب عموما
 . غريها و املالبس شراء و لنز امل أتثيث و الطعام كشراء الداخلية لنز امل بشؤون أكثر فتهتم

 
  واملكانة االجتماعية:األدوار  -3

             ن تعريف الدور يف هذه اجلماعات، وميك الفرد من وجهة نظر الدور الذي ميثله ميكن حتديد موقع        
التفاعالت والنشاطات اليت يتوقع أعضاء اجملموعة من الشخص أن يقوم هبا، وابلتايل فإن  على أنه "جمموعة

 1ملكانة اليت ميتلكها يف هذه اجملموعة".موقع هذا الشخص يتحدد ابلدور وا
كما أن التقييم العام الذي يعطيه اجملتمع لذلك الدور يسمى ابملكان اليت تعكس مدى االحرتام  
 الذي يتمتع به الشخص من قبل اجملتمع. والتقدير 

 
 الشرائيعلى سلوك املستهلك وقراره و االقتصادية لعوامل املوقفية اأتثري  املطلب الثاين:

تعرف الظروف أو العوامل املوقفية أبهنا "عوامل الزمان واملكان احمليطة ابملوقف الشرائي  
أو  واالستهالكي اليت تؤثر بصفة مؤقتة يف سلوك الفرد دون أن يكون هلا عالقة خبصائصه الشخصية

سلوك املستهلكني يف  بعناصر املزيج التسويقي للمؤسسة، ونظرا ألن الظروف املؤقتة عديدة ومتنوعة، فإن
 1ظل تلك الظروف قد يتخذ اجتاهات متشعبة، مما جيعل من الصعب التنبؤ هبا".

وطبقا هلذا التعريف ينظر إىل العوامل احمليطة ابملوقف الشرائي على أهنا تلعب دورا معتربا يف   
 ميكن توضيحهلك و فة مؤقتة يف سلوك املستتشكيل السلوك الشرائي واالستهالكي للمستهلكني، وتؤثر بص

 2ما يلي:ك هذه العوامل 
 البيئة املادية احمليطة بعملية الشراء:  -1

وتتضمن موقع املتجر والتصميم  الداخلي واخلارجي للمتجر من ديكور، ألوان، الروائح السائدة           
 رجال البيعاملذاعة داخله، وأسلوب معاملة يف احملل، طريقة التنسيق وعرض السلع، وحجم املوسيقى 

 ابلراحة أثناء التسوق داخل احملل التجاري؛  يشعر للزابئن، مما جيعل املشرتي

                                                             
 .777مرجع سبق ذكره، ص  مدى تأثير اإلعالن على سلوك المستهلك،مرعوش إكرام،  1 

 .112، ص 1000، معهد اإلدراة العامة، السعودية، ، سلوك المستهلك بين النظرية والتطبيقأحمد علي سليمان 1 

 .710، ص 1001الدار الجامعية، مصر،  اإلعالن ودوره في النشاط التسويقي،السيد إسماعيل،  2 
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 الظروف االجتماعية احمليطة بعملية الشراء:  -6
ويقصد هبا وجود أو غياب أشخاص آخرين أثناء قيام املستهلك ابلتسوق، مثال إذا قام املستهلك          
 الشرائي يستأثر هبم.مع أصدقائه فإن سلوكه    ابلتسوق 
ى وجود أفراد آخرين حول ومن أهم هذه الظروف التفاعل الشخصي بني املشرتي والبائع ومد 
عند الشراء وخصائصهم واألدوار املختلفة لكل منهم تعطي هذه الظروف عمقا للموقف  املستهلك

 اسية اخلاصة مبنتجاهتم.الشرائي، حيث أن معرفة املسوقني هلذه الظروف ميكنهم من تصميم املالمح األس
 
  املؤثرات الزمنية: -3

أتخذ هذه املؤثرات وحدات زمنية خمتلفة بداية من وقت حمدد يف اليوم إىل السنة حيث يصح لكل         
ذلك أتثري ملحوظ يف السلوك الشرائي لألفراد فمثال قيام الفرد ابلشراء عند الشعور ابجلوع سوف يؤثر هذا 

 املنتجات اليت سوف يشرتيهاأنواع على كمية و 
  طبيعة املهمة الشرائية: -2

تشري طبيعة املهمة الشرائية إىل أساليب ودوافع الشراء واألهداف اليت يسعى إليها املستهلك من         
 الشراء، وحتددها الظروف اليت تتم يف إطارها استخدام أو استهالك املنتجات.جراء عملية 

  الشراء:حالة املستهلك عند  -1
ويقصد هبا احلاالت اللحظية )النفسية( للمستهلك وقت الشراء أو االستعمال، وتشمل مزاج         

 املستهلك ومدى شعوره ابلسعادة أو اإلرهاق أو التعب...إخل.
 

 1العوامل االقتصادية قيد ال جيب أن ال يتجاوزه املستهلك وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:  تعترب 
 الدورة االقتصادية ومستوايت التضخم:  -1

لتضخم السائدة، ففي يتأثر القرار الشرائي للمستهلك النهائي ابلدورة االقتصادية ومستوايت ا         
االقتصادي يرتفع األجر احلقيقي للمستهلكني وتزداد مشرتايهتم، وعكس ما حيدث يف مرحلة  مرحلة الرواج

 وتتناقص القدرة الشرائية للمستهلكني وتقل املشرتايت.الكساد أين ترتفع معدالت التضخم 

  الدخل: -6
كما أنه  ول على كميات من السلع واخلدمات،ميثل الدخل القوة الشرائية اليت متكن من احلص         

الذي يتقاضاه املستهلك نتيجة القيام جبهد معني، وابلتايل فحجم الدخل والتغريات عبارة عن العائد 

                                                             
 .718السيد إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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و النقصان سوف تؤثر على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي، كما أن اجتاه املستهلك حنو ابلزايدة أ
 ومن مث االستثمار يؤثر كذلك على قراره الشرائي. االدخار

 2وتتمثل العالقة بني القرارات الشرائية للمستهلك النهائي والدخل يف اجلوانب التايل:         
 القدرة على حتمل املخاطرة:  -

ة أسرع، نظرا لقدرهتم على يتمتع ذوي الدخل املرتفع ابلقدرة على اختاذ القرارات الشرائية بطريق      
ذا كان اختيارهم بغري حمله، كما أهنم يفضلون املنتجات ذات العالمات إعلى البدائل بطريقة سهلة  احلصول

 املعروفة، واجلودة العالية لتفادي البحث عن الصيانة؛
  والتسوق:البحث  -

نظرا لالنشغال الدائم الذي يعيشه املستهلكون يف عصران هذا فإهنم ال جيدون الوقت الالزم للتسوق         
و الشراء والبحث عن املنتجات، فقد تطورت وسائل جديدة مثل شراء املنتجات ذات عالمة معروفة، أ

، أما إذا كان الدخل منخفض فإن دخل مرتفع فالعملية تتم بسرعة لمستهلكلابلكتالوجات، فإذا كان 
عمليات التسوق تستغرق وقتا، كما أن قرار الشراء يكون أصعب، لذا املستهلك مضطر للبحث وإجياد 

  وقت للتسوق.
  واملعرفة ابملنتجات:اخلربة  -

أصحاب املداخيل املرتفعة بشراء منتجات ذات جودة عالية، إال أهنم ال  املستهلكون عادة ما يقوم        
ميلكون اخلربة واملعرفة ابملنتجات، كوهنم ال يهتمون مبزاايها وكيفية استخدامها، وال ميلكون الوقت لالهتمام 

امه هبذه األمور، بينما يكون أصحاب املداخيل املتوسطة أكثر اهتماما ومعرفة ابملنتج، وطرق استخد
أن أصحاب املداخيل  والتعليمات املتعلقة به المتالكه كم أقل من املال وأكثر من الوقت، ومبعىن آخر

 املتوسطة لديهم خربة ومعرفة أكثر ابملنتجات.
  الطلب على اجلودة: -

بصفة عامة يبحث أصحاب املداخيل املرتفعة عن منتجات ذات جودة عالية من حيث األداء،        
 نينتمامل ، وإظهار الطبقة االجتماعية نياملستهلكمن  غريهم نل العام الذي يسمح بتمييزهم علشكوكذا ا

أصحاب املداخيل املتوسطة هتمهم اجلودة يف األداء وذلك مبا يناسب مع مستواهم  املستهلكون إليها، بينما
 املادي وال يشرتطون الرتفيه والتفاخر.

 
 
 

                                                             
، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، مصر، التسويق "مفاهيم، إستراتيجيات العلمية بين النظرية والتطبيق"عصام الدين أبو علقة،  2 

 .703، 701، ص ص 1001
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  السعر: -3
السلع من أهم املميزات اليت تدفع املستهلك لشراء سلعة دون األخرى، فكلما قل السعر تعترب أسعار       

ألن هناك فئة  زادت الكمية املشرتاة من هذه السلعة والعكس صحيح، وهذا ابلنسبة لفئة من املستهلكني
 1أخرى ترى أنه كلما اخنفض السعر فهذا دليل على رداءة املنتج.

 املهنة:  -2
 وابلتايل قراره الشرائي يف الوقت نفسه  علىاملستهلك هلا أتثري يشغلهاإن طبيعة املهنة أو الوظيفة اليت       

هلا متطلبات واجب االلتزام هبا، فمثال أساتذة اجلامعة، املدراء، العاملني، الوزراء، هلم سلوك  كل وظيفة 
الوظائف خاص يتعلق ابملظهر اخلارجي للتصرف )اللباس، األكل ...إخل(، على عكس ذوي الوظائف 

   الدنيا أو البسيطة والذين هلم أمناط سلوكية شرائية خاصة هبم. 
 
 على سلوك املستهلك الشرائي زي  التسويقي ري املالثالث: أتث طلبامل

من عناصر  تعترب عناصر املزيج التسويقي أحد العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك، فكل عنصر 
 املزيج يتم ختطيطه هبدف حتقيق أتثري إجيايب على سلوك املستهلك اجتاه منتجات املؤسسة.

املنتجات، طرق وأساليب التسعري، وسائل ومنافذ ويواجه رجل التسويق العديد من اخليارات يف  
 التوزيع وأساليب الرتويج املتبعة، من أجل التأثري على تصرفات املستهلك الشرائية.

 : أتثري املنت  على القرار الشرائي للمستهلكأوال 
ريه ميثل املنتج العنصر األساسي الذي ترتكز عليه األنشطة واجلهود التسويقية ومدى إمكانية توف 

يعرف على ألسعار املناسبة و ابجلودة املناسبة والكميات املطلوبة مع تقدميه يف املكان والزمان املالئمني، واب
 "كل ما يتم عرضه يف السوق لتلبية حاجة معينة، وميكن أن تكون سلع مادية، خدمة، أماكن وأفكار".انه 

املستهلك إلشباع حاجاته، وهذه املنافع ويعرف أيضا أبنه "جمموعة املنافع اليت حيصل عليها  
تشمل املنافع املادية مثل اخلصائص املكونة للسلعة واملنافع النفسية اليت حيصل عليها املستهلك نتيجة 

 اقتناءه للسلعة مثل املركز االجتماعي، التفاخر أو التسلية".
تهلك، حيث أن املستهلك وللمنتج دورا أساسيا يف التأثري على السلوك احلايل واملستقبلي للمس 

فإن املستهلك  يقوم بشراء املنتج الذي يتوقع أنه سيليب حاجاته ورغباته، فإذا حتقق اإلشباع والرضا املطلوب
 1سوف يكرر قرار شراء نفس املنتج وليس له أي استعداد الستبداله أو التنازل عنه.

 
 

                                                             
 .730السيد إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص  1 

 .132، ص 1071، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سلوك المستهلك المعاصرمنير نوري،  1 



المستهلك  لسلوك الضابطةالفصل الثاني: العوامل   

 

49 
 

 2وك املستهلك:وفيما يلي بعض اجلوانب اخلاصة ابملنتج واليت تؤثر على سل 
 هكونبلسلع امليسرة ل ائيشر القرار الخيتلف شراء السلع االستهالكية ابختالف أنواعها، حيث أن  -1

فة من ق فتمتاز أبهنا أكثر تكلفاضلة واملقارنة، أما سلع التسو القيام بعملية املوال يتطلب  يا عادةروتين
فقرار الشراء ال يتكرر يف فرتات متقاربة، وال يتم إال التفكري والبحث عن السلعة من  وابلتايلالسلع امليسرة 

بني التشكيالت املعروضة، أما السلع اخلاصة فهي السلع اليت تتميز مبواصفات وخصائص فريدة، ويبذل 
 املستهلك جهدا كبريا قبل أن يستقر رأيه على شراءها كالسيارات واجملوهرات.

كما يتأثر القرار الشرائي للمستهلك ابملرحلة اليت مير هبا املنتج ففي مرحلة التقدمي تكون املؤسسة   -6
، ومبا أن املنتج جديد فإن األفراد ال ميلكون واقتنائه بصدد التعريف ابملنتج وحماولة إقناع املستهلكني بتقبله

اخلوف من و  ابلرتدد ن قرارهم الشرائي يتميزمعلومات كافية عنه ومل يسبق هلم أن قاموا بتجريبه، لذلك فإ
خوض التجربة، ويف مرحلة النمو يكون املستهلك قد حتصل على معلومات كافية متكنه من تكوين صورة 

فإن  ، كما أنه يتخلص من الرتدد يف اختاذ قرار الشراء غري أنه نتيجة املنافسة الشديدةلمنتجلمالئمة شاملة و 
ابلتحول إىل منتجات جديدة، أما مرحلة التدهور فتتميز ابخنفاض مبيعات املستهلك يبدأ ابلتفكري 

عن  ته ورغباته، هلذا يلجأ إىل البحثاملؤسسة واملستهلك يشعر أبن املنتج غري قادر على إشباع حاجا
 منتجات أخرى؛

ملنتج من على استخدام ا هرا هاما يف جذب انتباه املستهلك ومساعدتكذلك تلعب التعبئة والتغليف دو   -3
من اختيار السلعة اليت يبحث عنها واليت مكن املستهلك تخالل تزويدهم ابملعلومات الالزمة، حىت ي

 عن طريق العبوة والغالف.يفضلها عن السلع املنافسة 
ثالث  عاة مرا عليها فان للمستهلك، أكرب وقيمة رضا حتقيق املنظمات أرادت إذا أنه Kotler ويري     

 :1هي مستوايت
 .األساسية املنافع مستوى -
 .املنتج يف امللموسة النواحي مستوى -
 .للمنتج املتزايدة القيمة مستوى -
  :األول املستوى -

 عن التسويق رجل يبحث أن البد ولذلك ،" ابلفعل؟ الفرد يشرتى ماذا" التايل التساؤل على جييب     
 ؛املنتج من عليها احلصول املطلوب املنافع

  :الثاين املستوى -
 ؛املادية النواحي وتشمل للمنتج، امللموسة األساسية املنافع ميثل     

                                                             
 .717، 710محمود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذكره، ص ص  2 

، مذكرة تندرج شركة أوراسكوم إتصاالت الجزائر جازيأثر العالقات العامة على سلوك المستهلك النهائي دراسة حالة وقنوني باية،  -1 

 .10، ص1008ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير،جامعة بومرداس، تخصص علوم تجارية، فرع اإلدارة التسويقية، سنة 
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  :الثالث املستوى -
 نظر يف املنتج قيمة زايدة يف اخلدمات هده وتساهم للمنتج، املصاحبة اإلضافية اخلدمات ميثل     

 .املشرتي
 املادية وغري املادية النواحي أي السابقة، الثالثة املستوايت يشمل أن بد ال املنتج تعريف فان وبذلك
 .ضيق مبفهوم إليه ينظر وال تعريفه يكتمل حىت للمنتج،

 
 : أتثري السعر على القرار الشرائي للمستهلكاثنيا 
 نظر وجهة من او االقتصادية النظر وجهة من سواء الباحثني قبل من كبري ابهتمام السعر حظي     

 .املسوقني
 كما "اخلدمات و السلع من الفرد عليها حيصل اليت للمنافع احملددة القيمة " :انه على السعر ويعرف     

 ".املشرتي أو ابلبائع يتعلق فيما لكليهما أو خلدمة أو لسلعة القيمة عن تعبري " :انه
 الذي السعر لتحديد البائع أو املشرتي اهب يستدل اليت القيمة مفهوم على السابقان التعريفان يتفق     

 خالل من املستهلك حاجات إشباع و للبائع الرحبية يف الطرفني هدف حتقيق و املبادلة عملية يسهل
يعترب السعر أحد أهم القرارات اإلسرتاتيجية اليت تؤثر على جناح املنظمة و  .املنتوج منافع على احلصول

ر املزيج التسويقي، كما أنه يعترب من أتثري مباشر على رحبية املؤسسة وعلى ابقي عناص واستمرارها، ملا له
 .حملافظة على املستهلكني احلالينيعنصر فعال ومؤثر يف كسب مستهلكني جدد وا

 حتصل عليها من يعرف السعر على أنه "القيمة اليت يدفعها املستهلك مقابل املنفعة اليتوكذلك  
 ورغباته".اخلدمات، واليت جتعله قادرا على إشباع حاجاته استدام السلع أو 

فاملنفعة متثل خاصية املنتج اليت جتعله قادر على إشباع احلاجات وحتقيق الرغبات، والقيمة هي  
املقياس الكمي ملساواة املنتج ابملنتجات األخرى واجلذابة يف عملية التبادل، وأن هذه القيمة مسألة مرنة قد 

ر ابلفخر والتباهي حني ميتلك الفرد لسلعة تكون ملموسة مثل النقود والسلع أو الغري ملموسة مثل الشعو 
 ما.

 هذا القدرة الشرائية للمستهلكني ألن لذلك فعلى رجال التسويق جتنب وضع األسعار اليت تفوق 
سيؤدي إىل عدم متكنهم من شراء السلعة، كما جيب جتنب وضع األسعار املنخفضة اليت تولد الشكوك 

السعر من أن  اءها، وذلك ابعتبارؤدي إىل عدم شر مما يلدى املستهلك حول جودة هذه السلع، 
اخلصائص السلبية للسلعة حيث أنه كلما زاد السعر السلعة كلما أدى إىل اخنفاض الطلب عليها، وكلما 
 اخنفض السعر أدى إىل زايدة الطلب ولكن كمية االرتقاء واالخنفاض جيب أن تكون ضمن احلدود املقبولة

إىل  ارتفاع السعر بشكل يفوق القدرات الشرائية للمستهلكني سوف يؤديمن قبل املستهلكني، حيث أن 
حتميل املنظمة تكاليف إضافية  إىل  عدم إمكانية شراء السلعة، وبطبيعة احلال سوف يؤدي تراكم السلعة
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 االخنفاضللمخزن وقد يؤدي إىل خسارة كبرية للمنظمة ابلشكل الذي ال نستطيع أن تتحمله، أما إذا كان 
 1لسعر فإن ذلك سوف يولد الشكوك لدى املستهلكني جبودة هذه السلعة مما يؤدي إىل عدم شراءها.يف ا

 حسب احلالت التالية: اهلام والفعال يف حتديد سلوك املستهلك رو مما سبق نستنتج أن للسعر الدو         
 إرتفاع السعر دليل على اجلودة مما حيفز قرار الشراء لدى املستهلك. -
إخنفاض السعر دليل على العروض الرتوجيية اليت تقوم هبا املؤسسة حيث تلقى إستحسان الزبون و تزيد  -

 من رغبته يف الشراء.
إرتفاع األسعار دليل على التضخم أي أن هذا اإلرتفاع ال سبب له و من هنا يعزف الزبون عن الشراء  -

 ك.إال يف حاالت الضرورة القصوى مثل السلع شائعة اإلستهال
إخنفاض األسعار دليل على نقص جودة املنتج مما يزرع الشك لدى الزبون يف مدى جودة املنتج حيث  -

 ال يضع الثقة الكاملة يف آدائه وهذا ما جيعله يبحث عن منتجات أخرى.  
 على القرار الشرائي للمستهلك : أثر املزي  الرتوجيي اثلثا 

قي والذي يهدف إلقناع املستهلكني املستهدفني وتعريفهم يعترب الرتويج أحد عناصر املزيج التسوي 
ابملنتج وحثهم للحصول عليه عن طريق وسائل االتصال، يف حني أن التوزيع ميثل وظيفة رئيسية للتسويق 
ابعتباره نشاط يتم من خالله إيصال السلع واخلدمات من املنتجني إىل املستهلكني النهائيني، ابالعتماد 

ملنشآت التوزيعية، وعليه ميكن توضيح أثر كل من عناصر املزيج الرتوجيي والتوزيع كما على جمموعة من ا
 1يلي:

 
  اإلعالن: -1

من  يعترب اإلعالن وسيلة اتصال مهمة ألنه حيقق للمنظمة الوصول إىل أكرب عدد ممكن         
حة، وكما عرفت اجلمعية ااملتاملستهلكني وإىل أبعد نقطة يستطيع الوصول إليها من خالل وسائل االتصال 

اإلعالن على أنه "الوسيلة غري الشخصية لتقدمي األفكار وترويج السلع  AMAاألمريكية للتسويق 
 واخلدمات بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع".

وابلتايل يعترب اإلعالن عملية اتصال إقناعي تنفذ من خالل وسيلة اتصال مجاهريية، تروج ملنتج  
أو  جتاه الذي تريده املؤسسة تعديلهتهدف إحداث ذهين بقصد حتقيق استجابة سلوكية يف االمعني وتس

تستهدف استمالة سلوك املستهلك النهائي يف االجتاه املرغوب فيه،  ريه، حيث تنطوي على حماولة إقناعتغي

                                                             
 . 117منير نوري، مرجع سبق ذكره، ص  1 

 .117نفس المرجع أعاله، ص  1 
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ظائف اليت يؤديها وهو شراء املنتج، وميكن التأثري على القرار الشرائي للمستهلك النهائي من خالل الو 
 2اإلعالن وهي:

وذلك بتعليمهم عادات صحية  ومستواهم يؤثر اإلعالن على منط سلوك املستهلكني ويزيد من ثقافتهم -
واستثمار تهم واجتماعية من خالل اقتنائهم سلعا أوخدمات معينة، مثل تعليمهم كيف حيافظون على صح

 والثقايف؛مدخراهتم، وكيف يرتفعون مبستواهم العلمي 
 يعمل على تعريف املستهلكني حقيقة حاجاهتم وإرشادهم إىل أنسب وأفضل طرق إلشباعها؛اإلعالن  -
ء كان ذلك مبا يتعلق من وظائف اإلعالن املهمة وظيفة تعريف املستهلك مبنتجات املؤسسة سوا -

يف  ساهم هذه الوظيفةأو أماكن توزيعها، وأسعار بيعها، وبذلك ت طرق وجماالت استعماهلاخبصائصها أو 
الذي ييسر  تعريف املستهلكني مبجموعات السلع واخلدمات املتاحة، وخصائص كل سلعة ومزاايها األمر

 عليهم احلصول على السلع اليت حيتاجوهنا أبسهل الطرق وأرخص األسعار؛
ويعتمد جناح اإلعالن يف التأثري على سلوك املستهلك بشكل أساسي على حمتوى الرسالة اإلعالنية  -

والوسيلة اإلعالنية املناسبة، واليت يتابعها املستهلكون ابستمرار، حيث أن اختيار الوسيلة اإلعالنية املناسبة 
متثل حلقة وصل بني  ابعتبارهاحملددة، الرسائل اإلعالنية وحتقيق األهداف ايلعب الدور األساسي يف جناح 

 1املرسل واملستلم.
  البيع الشخصي: -6

من عناصر االتصال الفعال واملؤثرة على سلوك املستهلك، وذلك من خالل االتصال  يعتربحيث      
املباشر ابملستهلكني، حيث يقوم رجال البيع بتزويد املستهلكني مباشرة بفوائد ومزااي السلع املعروضة عليهم 

استمالة  هاإقناعية هدفواليت تناسب رغباهتم وحاجاهتم، وكما ينطوي البيع الشخصي على عملية اتصال 
بني البائع واملشرتي يف حماولة إلمتام  السلوك الشرائي للمستهلك النهائي، فهو عبارة عن اتصال شخصي

 2لعملية التبادلية، وميكن التأثري من خالل:ا
 االتصال املباشر ابملستهلكني وابلتايل حثهم وإقناعهم على الشراء؛ -
 عدهم على اختاذ قرار الشراء؛تقدمي املعلومات والنصح للمستهلكني مما يسا -
 اإلجابة املباشرة على مجيع االستفسارات حول املنتج؛ -
 بناء عالقة وثيقة مع املستهلكني مما يساعدهم على اختاذ قرار الشراء؛ -
 حتسني صورة املؤسسة لدى األفراد؛ -
 التعامل مع خمتلف املشاكل مباشرة من يسرع عملية الشراء؛ -

                                                             
 .113الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،) ب س ن(، ص ، دار سلوك المستهلكمحمد الصيرفي،  2 
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 أفعال املستهلكني وحتديد أساابها.التعرف على ردود  -
  العالقات العامة: -3

عن املؤسسة واملنتج  تؤثر العالقات العامة على سلوك املستهلك من خالل مده مبختلف املعلومات      
مع املؤسسة وجتربة منتجها،  الذي تقدمه لزايدة معرفته هلما، كما تعمل على تغيري سلوكه وإقناعه ابلتعامل

 الصورة الذهنية عن املؤسسة لدى املستهلك.وحتسني 
التصال هبم اب املستهلكني، وذلك مجهورمع  وطيدة نشاط أيضا على بناء عالقاتويعمل هذا ال 

والتعرف على مشاكلهم ووجهات نظرهم، واكتساب رضاهم وثقتهم وأتكيدهم، أي أهنا متثل برانمج خمطط 
هم املتبادل بني ثقة اجلمهور ابملؤسسة وزايدة الف اء ودعممن السياسات ومناذج السلوك اليت هتدف إىل بن

أجل ضمان تكوين صورة قوية وصادقة واثبتة نسبيا تلجأ املؤسسة إىل تقنيات العالقات من و  الطرفني،
فة عن املؤسسة، جديدة يف أذهان الفئات املستهد انطباعاتالعامة كوسيلة اتصالية فعالة، هدفها تكوين 

بني الصورة املدركة والصورة املرغوبة، وذلك ابالستعانة بوسائل اتصال مباشرة وغري  وجودةامل وتضييق الفجوة
 3مباشرة، وتقوم بتوصيل األخبار الصادقة بعيدا عن التزييف.

كسب ننشطة اليت من خالهلا نستطيع أن وتتم بناء عالقات مع اجلمهور واملستهلكني وخمتلف األ 
وأيضا  وعرض األفالم واملعرض واحملفزات،من املستهلكني، وذلك عن طريق القيام ابلندوات     جمموعة 

بياانت صحفية ووسائل اتصالية أخرى، لذلك جند أبن العالقات العامة متثل عملية اتصال مباشرة مع 
جمموعة من املستهلكني هبدف كسبهم وجعلهم يشعرون وكأهنم جزء من املؤسسة، ويقومون مبختلف 
األنشطة هبدف إكساهبا الشهرة وكسب زابئن جدد هلا، وتعترب كل هذه اجلهود أساس نشاط العالقات 

 العامة، وذلك من أجل تكوين صورة جيدة عن املؤسسة يف أذهان اجلماهري ذات االختالفات املتباينة.
 ا التجاريةلتميز عالمته ملؤسسةعن العامة يف تكوين صورة ذهنية جيدة نجاح العالقات اوعليه ف 

لدى املستهلكني يتوقف على مدى فعالية مجيع اإلدارات داخل املؤسسة، كل يف ختصصه وليس على إدارة 
 العالقات العامة مبفردها. 

 الدعاية:  -2
هتدف الدعاية إىل إنعاش الطلب على السلعة أو اخلدمة عن طريق تقدمي األخبار يف وسيلة من         

وسائل النشر، وتعترب الدعاية نشاطا تروجييا يتخذ أشكاال عديدة فهي وسيلة غري شخصية وجمانية للرتويج 
على أتثري الدعاية  للسلع واخلدمات واألفكار، وتعترب أكثر تصديقا من العناصر األخرى، وابلتايل يكون

 1سلوك املستهلك أكثر وضوحا ويكون كبري.

                                                             
 .722محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  3 

 .311، ص 1002، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، أصول التسويقمعال ناجي، رائف توفيق،  1 
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وقد يؤثر الرتويج على قرار شراء املستهلك وسلوكه من خالل صور االتصال اإلقناعي، بغرض  
بني  االهتمام ابملنتج والرتغيب فيه أو التعرف أو التذكري بوجوده، كما يعمل على نشر الوعي والثقافة

 باههم واهتمامهم إىل املنتجات املروج هلا.املستهلكني وتوجيه انت
  تنشيط املبيعات: -1

يهدف هذا النشاط إىل زايدة مبيعات املؤسسة يف األجل القصري من خالل تنشيط وحث وإاثرة         
 2وحتريك املستهلك على اقتناء السلع احلالية أو جتربة السلع اجلديدة، وذلك ابستخدام عدة تقنيات.

اجلمعية األمريكية للتسويق تنشيط املبيعات "أبنه أسلوب يتكون من أنشطة تسويقية غري عرفت و  
 3البيع الشخصي، اإلعالن، الدعاية، واليت تستميل السلوك الشرائي للمستهلك".

 4وميكن إظهار أثر تنشيط املبيعات على سلوك املستهلك كما يلي: 
 تغري العادات الشرائية للمستهلك؛ -
 جملانية حتفز املستهلك وتدفعه الختاذ قرار الشراء؛العينة ا -
 حث املستهلكني احلاليني إىل زايرة الطلب على السلعة؛ -
 العروض اخلاصة تدفع األفراد إىل اختاذ قرار الشراء؛ -
هذه السلعة،  احلصول على سلعة إضافية من نفس النوع عند شراء كمية معينة تدفع املستهلك إىل شراء -

 املشرتي يشعر وكأنه حقق مكسب سلعة إضافية وكذلك بسعر أقل؛وذلك ألن 
 احلصول على سلعة أخرى ختتلف عن السلعة املشرتاة. -

الشرائية للمستهلك النهائي نستخلص مبا جاء يف هذه العناصر أن العوامل اليت تؤثر يف القرارات  
العناصر اليت متت مناقشته دوره ختتلف من حيث طبيعتها، ومن حيث درجة التأثري فلكل عنصر من 

 اخلاص يف تدعيم السلوك الشرائي للمستهلك النهائي يصعب التنبؤ بتصرفاته.
  1:التالية النقاط يف الرتويج أهداف و منه ميكن تلخيص     

 ذوى املستهلكني أولئك وخاصة آلخر وقت من اخلدمة أو ابلسلعة مهتفئا مبختلف املستهلكني تعريف -
 يصل أنه حيث ضروراي الرتوجيي اهلدف هذا حتقيق يعترب ، اخلدمة أو السلعة حول االجيابية واآلراء املواقف

 من املستهلكني مينع قد أنه إىل ابإلضافة معينة عالمة حنو للمستهلكني النسيب الوالء درجة تعميق إىل
 . املنافسني لعالمات التحول

                                                             
 .113محمد الصيرفي، مرحع سبق ذكره، ص  2 

 .711، ص 1000، 7"، دار اليازوري العلمية للنشر، األردن، طالترويج واإلعالن "مدخل متكامل بشير العالق، علي محمد بايعة،  3 

 .722محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  4 
 .192عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  حممود جاسم الصميدعي، ردينة -1 
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 واليت اخلدمة أو السلعة تؤديها اليت الفوائد أو ابملنافع واحملتملني املستهدفني املستهلكني إقناع حماولة -
 . مرضى بشكل مهتورغبا مهتحاجا إشباع إىل ستؤدى

 األهداف من احملتملني و احلالني للمستهلكني اخلدمة أو السلعة عن والبياانت املعلومات خمتلف تقدمي -
 . املناسبة الرتوجيية الوسائل وبواسطة املناسبة األوقات يف للرتويج الرئيسية

 إىل املستهدفة األسواق يف للمستهلكني السلبية السلوكية واألمناط واآلراء االجتاهات تغيري على العمل -
 . للتداول املطروحة اخلدمة أو السلعة حنو اجيابية سلوكية أمناط وآراء اجتاهات

 لشرائها دفعهم دفهت وذلك اخلدمة أو السلعة حول للمستهلكني االجيابية احلالية واآلراء املواقف تدعيم -
 . ابستمرار

 سلعتها إبعطاء املنافسة عن نفسها عزل على املنشأة مساعدة الرتويج لعملية املخططة األهداف ومن      
 سلعة حنو املستهلكني هلؤالء والء خلق طريق عن املستهلكني من معني ومجهور السوق يف خاص وضع

 . اهتبذا
 :أمهها الرتويج أهداف وضع عند اهتمراعا جيب الشروط من جمموعة يوجد و      

 أساس يكون أن على سليمة تسويقية ودراسات حبوث نتائج على بناء الرتويج أهداف حتدد أن ينبغي -
 ؛ اخل... املنافسة وظروف العمالء ورغبات حاجات البحوث هذة

  ؛األشخاص بتغري تتغري وال االستمرارية صفة هلا يكون حىت مكتوبة األهداف تكون أن جيب -
 ؛ككل املنشأة وأهداف التسويقي الربانمج أهداف مع متناسقة الرتوجيي الربانمج أهداف تكون أن -
 األهداف هذة يف النظر إعادة يتطلب وهذا للتنفيذ وقابلة واقعية عملية الرتويج أهداف تكون أن جيب -

 . دورية فرتات على
 . كميا للقياس قابلة الرتويج أهداف تكون أن -

    
 كأثر التوزيع على القرار الشرائي للمسته :رابعا 

يعترب التوزيع من العناصر اهلامة يف املزيج التسويقي ألي منتج، وابعتباره أيضا وظيفة رئيسية  
الصناعي، للتسويق، هتدف إىل إيصال السلع بعد االنتهاء من إنتاجها إىل املستهلك األخري واملشرتي 

وهناك من جيد التوزيع على أنه عبارة عن نشاطات إيصال السلع واخلدمات من املنتجني إىل املستهلكني 
يف األنشطة  ةشاركامل املنشآت التوزيعية  النهائيني، يف وقت ومكان احلاجة إليها ابالعتماد على جمموعة من

اإلنتاج إىل مراكز االستهالك، ومتثل أيضا  اليت تنطوي على حتريك السلع من مناطقو  املقامة التسويقية
 1النقطة التوزيعية حلقة وصل ما بني املنتج واملستهلك النهائي واملستخدم الصناعي.

                                                             

 .600حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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إىل  تخصص يف إيصال السلع واخلدمات من املنتجاملنشاط ال "نهأبالتوزيع  فيعر ميكن ت الذ 
لشراء جلميع بصفة منتظمة وسهلة اعل هذه السلع واخلدمات متوفرة جلاملستهلك، وهو يستهدف 

 2واملرتقبني". املستهلكني احلاليني
 أييت الذي احمليط هو التوزيع ":يلي كما التوزيع عرفت 1949 سنة الدولية التجارية الغرفة حسب        

 يشمل و ، النهائي املستهلك إىل املنتوج وصول غاية إىل التسويق حلظة من ابتداء   اإلنتاج عملية بعد
 أو املستعمل إىل اإليصال و االختيار عملية بتسهيل اخلدمات و السلع توفر تؤمن اليت القطاعات خمتلف

 3. "النهائي املستهلك
 من االنتهاء بعد السلع تدفق و انسياب عملية تعكس التوزيع وظيفة" :أبنه أيضا عرف حني يف        
 مسالك أو قنوات خالل من ذلك و النهائي املستهلك إىل املنتج من تسعريها و وتغليفها تعبئتها و إنتاجها
 4".متنوعة توزيعية

 يف يستخدم الذي النظام ذلك هو التوزيع" :كان املتحدة للوالايت القومي لسجملا تعريف أما        
 انسياب بعملية املرتبطة الفعالية و األنشطة كافة تفصيل و شرح دفهب ذلك و والتجارية الصناعية امليادين
 إىل األولية مصادرها من املواد حركة تتضمن اليت و النهائي للمستهلك وصوهلا حىت و املصنع من السلع

    املستودعات اختيار ، املخازن إدارة ، التعبئة ، املواد مناولة ، التخزين ، النقل يشمل و اإلنتاج خطوط
 5".ابلسوق التنبؤ و الطلب إجراءات و

ويلعب التوزيع دور كبري يف التأثري على سلوك املستهلكني وعلى اختاذ قرار الشراء، حيث وجود  
، ولكن عدم توفر املنتج وعدم استطاعة املنتجات شراءيف الشراء والقدرة املالية على احلاجة والرغبة 

املستهلك من احلصول عليه سوف يؤدي إىل عدم إمكانية شراء املنتج املطلوب، لذلك تسعى مجيع من 
صال هبم لكي تتمكن هذه يف متناوهلم، وحتقيق االتخالل هذا النشاط إىل بلوغ املستهلكني وجعل املنتج 

 لب يف السوق.لطل  ستجابة ن االستمرار واالماملؤسسات 
  6وميكن التفرقة بني نوعني من التوزيع مها:

 : التوزيع املباشر -1
 املباشر االتصال خالل من الوسطاء، على االعتماد دون املنتجات بتوزيع القيام به ويقصد     

 عديدة ألسباب التوزيع من النوع هذا ويتم للمنتج، التابعة التوزيعية النقاط طريق عن وهذا ابملستهلكني

                                                             

 .22دراجي حدة، سعودي زهرية، مرجع سبق ذكره، ص  2 

3 -Bernard et Coli , Vocabulaire économique , Edition de Seuil , Paris , 1991 , P63 

 .319ص ،  1980لبنان، بريوت، النشر، و للطباعة العربية النهضة دار ،املبيعات إدارة و التسويق مبادئ، راشد عادل أمحد 4 

 .522عبيدات، مركزه سبق ذكره، ص إبراهيم محمد 5 

 .199حممد فريد الصحن، مرجع سبق ذكره، ص  6 
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 )طرف املنتج من تفسري إىل حتتاج معقدة خصائص هلا التلف، سريعة (ذاته حد يف ابلسلعة يتعلق ما منها
 ) .والزابئن ابلسوق املتعلقة املعلومات خمتلف على احلصول الرقابة،(املنتجة ابملنظمة يتعلق ما ومنها

 الطرفني بني املباشر االتصال نتيجة واملستهلك املنتج بني الصلة توطيد املباشر التوزيع مزااي بني ومن     
 .املناسب املكان ويف ممكن وقت أقل ويف سليمة بصورة املستهلك إىل املنتجات وصول ضمان إىل  إضافة

 وميكن أن يتم بعدة طرق:      
 طواف رجال البيع؛ -
 البيع اآليل؛ -
 البيع ابلربيد؛ -
 متاجر التجزئة ميلكها املنتج ....إخل. -
  التوزيع غري املباشر: -6

بني املنتج واملستهلك، من أجل  ويقصد به القيام بتوزيع املنتجات ابالستعانة ابلوسطاء كحلقة وصل      
 تصريف منتجات املؤسسة وميكن التمييز بني أربعة أنواع من الوسطاء كما يلي:

  اتجر اجلملة: -
إىل وسطاء آخرين،  شراء املنتجات( يقوم ببيع السلع واخلدمات ةوهو وسيط جتاري )تنتقل له ملكي      

 يقومون بعملية شراء املنتجات بغرض إعادة بيعها أو استخدامها يف إنتاج سلع أخرى؛
 اتجر التجزئة:  -

وليس ألشخاص  هو وسيط جتاري يقوم ببيع السلع واخلدمات للمستهلك النهائي بصفة أساسية،      
  من أجل استخدامها يف إنتاج سلع أخرى أو إعادة بيعها. يريدون شراء السلع

  الوكالء: -
ميثلون طرف البائع ويقومون بعقد صفقات وبيع املنتج نيابة عن املشرتي مقابل عمولة، ويتمتع وكيل       

الرتوجيية البيع بصالحية حتديد السعر نيابة عن املنتج، وهذا مبوجب عقد إضافة إىل قيامهم إبعداد العملية 
 وحتديد شروط البيع؛

  السماسرة: -
احلق  ال ميلكونا، فهم ال ميلكون السلعة و لة بينهمويتمثل دورهم يف اجلمع بني البائع واملشرتي واملفاض      

 بعض األحيان قد يفوض البائع يف حتديد األسعار أو شروط البيع، حيث يتوىل ذلك البائع، غري أن يف
 ذلك، وهم يعملون مقابل عمولة حتسب من املبيعات. املشرتي السمسار يفأو 
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 :      الفصل  الصةخ

من خالل استعراضنا ألهم العوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك سواء كانت داخلية وتتضمن العوامل       
الشخصية، أو كانت عوامل خارجية وتسويقية، فقد استوعبنا أن سلوك املستهلك الشرائي أو  أو النفسية

 افر جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية.ظعملية اختاذه لقرار الشراء حتدد من خالل ت
حيث أن العوامل الداخلية واملرتبطة بذات املستهلك وبشخصيته هلا الدور الكبري يف حتديد سلوك  

إدراكه للمعلومات املستهلك الشرائي، اذ أن الدافع وراء عملية الشراء وحاجته اليت يرغب يف  إشباعها و 
لتشكل سلوك شرائي ميكن  أخرى مرتبطة به وداخلية كلها تتضافر اليت يتلقاها،وكذا شخصيته وعوامل

على املؤسسات ورجال التسويق التنبؤ أبفعاله املستقبلية، وبذلك يصعب وضع  مالحظته، ولكن يصعب
ني، وهذا راجع الختالف دوافع اسرتاتيجيات تسويقية ميكنها من التأثري اإلجيايب على كل املستهلك

 وإدراكات وحاجات وشخصيات املستهلكني.
كما استعرضنا من خالل هذا الفصل أهم العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف سلوك املستهلك الشرائي،  

حيث عرضنا كل من العوامل االجتماعية والعوامل املوقفية واالقتصادية والتسويقية اليت تؤثر على قرار الشراء 
 مستهلك، وخيتلف مدى أتثري أي عامل من العوامل سالفة الذكر على قرار املستهلك. لل
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 الذي أعاننا ابلعلم و زيننا ابحللم و اكرمنا ابلتقوى و أمجلنا ابلعافيةهلل  احلمد

 أهدي هذا العمل املتواضع :

و األخوات أصدقاء الدراسة السنة  األخوةالوالدين الكرميني حفضهما هللا و رعامها كل 
و  و أصدقاء العمل يف املركز التجاري أنو مبستغامن 6102دفعة تسويق الثانية ماسرت 

 و كل من يعرف عبد احلق من قريب أو بعيد. رفيق الدرب عبد احلق برزوق 

 

 إىل األساتذة الكرام

 إىل كل طالب علم

 

 

  أخوكم يف هللا عبد احلق برحوال                                                            



 
 

كما ينبغي جلالل وجهك و عظيم سلطانك خالق السموات و األرض و   لك هم احلمدالل
أمجعني املبعوث ابهلدى و دين صلى هللا وسلم على سيدان حممد خامت األنبياء و الرسل 

 . ق احل

 .محد هللا تعاىل و أشكره على أن يسر يل اجناز هذا العملأ

الذين أانروا لنا سبيل املعرفة  ألساتذيتجبزيل الشكر و العرفان و خالص الدعاء  أتقدم
إبذنه عز وجل و على رأسهم األستاذ املتواضع : حممد عبد الرزاق بوطغان الذي مل يبخل 

 . علينا ابلتوجيه وتقدمي املشورة يف كل كبرية و صغرية وتيسري كل عسري

 و املثابرة من قريب او بعيد أو ابلكلمة الطيبةإىل كل من بث يف نفسي حافزا للصرب 

 اىل كل عمال املركز التجاري أنو مبستغامن األخ بالل اتييب الدي كان السند يف الرتبص

كل الزابئن الدين مل يبخلو علينا ابلدقائق املعدودة اليت منحوان اايها ملأل االستمارات و  
 .كلمة طيبةكل من ساهم و لو ب

                                                               

 أخوكم يف هللا عبد احلق                                                                      
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من خالل الدراسة النظرية وامليدانية اليت قمنا هبا ابإلعتماد على خمتلف املتغريات املتعلقة بتحليل       
املوضوع متكنا من تكوين فكرة عنه، و منه إستنتجنا أنه حىت تستطيع املؤسسة مواجهة املنافسة الشرسة من 

وجب على موظفيها عامة ورجال التسويق خاصة العمل على تطوير نشاطات  ،طرف املؤسسات املنافسة
اليت متس ابألساس املستهلك، حيث أن هذا هذه املؤسسة والتماشي مع خمتلف التغريات والتطورات 

األخري يتميز ابملرونة والتغري املستمر يف حاجاته ورغباته حيث أصبح من السهل تغيري بعض آراءه بتوفر 
البدائل يف السوق، ولكن هناك بعض العوامل واخلصائص اليت ال ميكن تغيريها وهنا أييت دور  العديد من

رجال التسويق يف دراسة خمتلف العوامل، وحتليلها من أجل إجياد التوليفة املناسبة القادرة على التغلغل 
ن القرار الشرائي اإلجيايب من أجل إجناح العمليات البيعية و املتمثل يف ضما داخل املستهلك والتأثري عليه

، حيث أن التعامل مع العوامل املرتسخة لدى الفرد يتطلب الكثري من احلذر ألن كل مساس هبا قد للمنتج
   يؤدي إىل عواقب كارثية للمؤسسة من حيث اإلقبال على منتجاهتا وصورهتا ككل. 

مكانة حمرتمة يف سوق صة سوقية و ح إن حتديد اخلطط واإلسرتاتيجيات املختلفة القادرة على ضمان     
يعج بكل أنواع املنافسني وخاصة مع تفشي ظاهر التقليد يف املنتجات حيث أصبحت مجيع املنتجات 

متشاهبة مما إنعكس على دورة حياة املنتج واليت أصبحت تتميز ابلقصر الشديد أمر ضروري جدا وللقيام 
أسواق حمددة من أجل عدم الوقوع يف التناقضات  بذلك وجب معرفة املستهلك معرفة جيدة وتقسيمه إىل

ة سلوك املستهلك من كل النامجة عن خلط األسواق واملستهلكني ومن هنا تظهر األمهية الكبرية لدراس
ليس قبل إنتاج املنتج فقط بل جيب أن تكون الدراسة مرافقة للمستهلك يف كل أطوار حياته من نواحيه و 

 سة على حد سواء.أجل ضمان والءه للمنتج واملؤس

 :إختبار نتائج الفرضيات 

الفرضيات السابقة الذكر يف املقدمة و معرفة مدى صحتها و إختبار بعد إمتام هذه الدراسة ميكننا      
 ذلك كما يلي:
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لقد أثبتنا صحة الفرضية األوىل و املتمثل يف أن دراسة سلوك املستهلك هي دراسة تشمل خمتلف  -
العوامل احمليطة ابلفرد من جهة ومن جهة أخرى دراسة العوامل الداخلية اخلاصة به على غرار شخصيته 

 .اء املختلفة من خالل فهم نشاطات األفراد أثناء مراحل عملية الشر  وإجتاهاته

لنسبة للهدف من دراسة سلوك املستهلك  برهنا صحة الفرضية لكونه دخدم كال من املستهلك و اب  -
 الباحث و رجل التسويق و املؤسسة .

فيمكن القول أن الفرضية السابقة كانت انقصة نسبيا حيث  الضابطة لسلوك املستهلكابلنسبة للعوامل  -
ب تناسي العوامل التسويقية اليت تساهم بشكل كبري ذكرت العوامل الداخلية واخلارجية فقط و لكن ال جي

 يف بناء وإعادة إحياء احلاجات والرغبات املختلفة للفرد.  

ختتلف التصرفات الشرائية الرابعة اخلاصة ابلعوامل الشخصية و االجتماعية كون برهنا صحة النضرية  -
و ابلنسبة للعوامل االجتماعية ندكر  وابختالف صنفهم اجلنسي لدى املستهلكني ابختالف دورة حياهتم

 منها األسرة و خمتلف اجلماعات املرجعية و مدى أتتريها على القرار الشرائي للفرد ) من نتائج االستبيان  .

املتعلقة بنسبة أتثر املستهلك بكل من السعر اجلودة و الرتويج يتضح لنا من  ابلنسبة للفرضية األخرية  -
مت بعده ابلسعر مث بعامل  يتأتر ابلدرجة االوىل بعامل اجلودة  لكونهطأ فرضيتنا برهنا خخالل االستبيان 

 .  الرتويج ) من نتائج االستبيان (

 :نتائج الدراسة النظرية 

تكسب دراسة سلوك املستهلك القدرة على إنتاج منتجات مرغوبة تليب حاجات ورغبات املستهلك،  -
عن األفعال والتصرفات اليت يربزها شخص ما نتيجة دافع حيث يعرف سلوك املستهلك على أنه عبارة 

 خارجية حول أشياء ومواقف تشبع حاجاته ورغباته. داخلي حتركه منبهات داخلية أو

سلوك املستهلك وتتمثل يف الدوافع الشخصية،  ية كعوامل داخلية للتأثري علىتتدخل العوامل النفس -
 اإلدراك، التعلم، اإلجتاهات واملواقف.



                                                                                           خاتمة         

              
 

 ز
 

ال تكفي العوامل الداخلية لبناء القرار الشرائي للمستهلك بل تتعدى ذلك إىل العوامل اخلارجية واحمليطة  -
به، كون هذه األخرية هي من ساهم يف بناء العوامل الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى هي اليت تقوم 

 ا وتغيريها يف بعض األحيان.برتسيم هذه العوامل أي العوامل الداخلية، ابإلضافة إىل دورها يف تطويره

تعرب العوامل التسويقية عن نتائج خمتلف الدراسات اليت كانت منصبة على املستهلك وسلوكه الشرائي  -
حيث تقوم بتحفيز بعض املشاعر الكامنة فيه و اليت قد ال يالحظها أبدا إال بوجود حمفز تسويقي و هنا 

 ستغالهلا.تظهر مهارة املسوق يف إكتشاف هذه اجلوانب وإ

الدور الرئيسي لرجل التسويق هو صياغة املزيج التسويقي الكفيل بتعزيز القيمة املدركة اليت يرجو  -
 املستهلك احلصول عليها.

إن إكتشاف اخلصائص احملددة للقيمة املدركة هو مبثابة حتديد للمعايري اليت على أساسها يقوم املستهلك  -
 املنتجات. ابإلختيار بني البدائل املتاحة من

 :نتائج الدراسة التطبيقية 

البحث على  حاولنا إسقاط النتائج املتوصل إليها بعد حتليلنا حملاور موضوعنا من اجلانب النظري     
 النتائج التالية: مما أوصلنا إىلامليداين 

 متوسط.جيد، وجلهم طلبة ذوو دخل أغلب أفراد العينة املدروسة هم من فئة الشباب مبستوى تعليمي  -

مع تفضيل القيام بذلك مع رفقة ابألخص  ينة يقومون بعملية التسوق بصفة غري منتضمةأغلب أفراد الع -
 األصدقاء وأحد أفراد األسرة.

بناء قراراهتم  معظم أفراد العينة املدروسة يعون أمهية العوامل الداخلية واخلارجية وكذا العوامل التسويقية يف -
 الة النفسية و املستوى التعليمي والثقافة السائدة وكذا خمتلف الوسائل الرتوجيية.الشرائية اليومية كاحل

 التوصيات: 

 .وكه الشرائياإلهتمام أكثر ابملستهلك و سل -
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حماولة التخصص يف الدراسات القادمة حيث نفضل دراسة كل عامل من العوامل املؤثرة على سلوك  -
 املستهلك الشرائي  على حدى من أجل حتليله بطريقة شاملة تتطرق إىل  كل عناصره بطريقة مفصلة .  

تهلك من أجل أنمل أن أتخذ املؤسسات اجلزائرية بنهج املؤسسات الكربى يف جمال دراسة سلوك املس -
مواجهة املنافسة احملتملة خاصة مع إنضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة واليت ستفتح الباب للدخول إىل 

ابإلضافة إىل دخول منافسني أجنبيني جدد يتميزون ابخلربة والقدر على إخرتاق أي سوق أسواق جديدة 
  والتحكم فيه.

 كل الشروط الضرورية للسري احلسن لعملية التسوق .على املركز التجاري توفري الراحة و   -

 االكثار من املسابقات و اهلدااي اليت تكون شبه منعدمة طوال السنة . -

 بناء قاعدة بياانت للمستهلكني املداومني على املركز التجاري لتوطيد العالقة بينهما   -

جمموعة مستهلكني يقومون ابلسؤال عن مصري بطاقة االخالص و الوالء و استغراهبم من غياهبا عن  -
 مؤسسة حبجم أنو 

 .االكثار من التخفيضات و اعادة النظر يف السياسة السعرية للمركز  -
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لقد شهد العامل يف السنوات األخرية عدة تغريات جذرية اتصفت ابلتسارع، ولقد أثرت هذه  

التغريات على مجيع امليادين خاصة امليدان االقتصادي، وهذا نتيجة العوملة ما أفرزته من انفتاح األسواق 
وحتررها، وكذا تطور التكنولوجيا احلديثة يف االتصاالت ونظم املعلومات، كل هذا أدى إىل اشتداد حدة 

 املنافسة بني املؤسسات.
ويف غضون هذه التحوالت والتغريات اليت شهدها العامل وجدت املؤسسة نفسها تنشط يف بيئة  

املؤسسة زايدة حصتها السوقية، واحملافظة على   تتسم حبالة عدم التأكد ويشوهبا التغري املستمر، وإذا أرادت
وأتدية الرسالة اليت وجدت من أجلها ما عليها إىل استغالل الفرص املتاحة  كياهنا واستقرارها وبقائها

 إشباع  فلسفة حديثة تقوم أساسا علىاليت تقابلها، وهذا بتبين ها، ومواجهة التحدايت والتهديداتأمام
 احلالية واحملتملة. حاجات ورغبات املستهلكني

وهنا برزت أمهية النشاط التسويقي كمحدد ملستوى نشاط األداء الفعال يف املؤسسة، حيث أصبح  
ما مييز مؤسسة عن أخرى درجة تبين األفكار التسويقية من خالل اعتبار املستهلك نقطة البداية والنهاية 

ملستهلك عن طريق إنتاج منتجات تتماشى ألي نشاط تسويقي، وابلتايل البحث والعمل على إرضاء هذا ا
مع حاجاته ورغباته، ومن هنا برزت أمهية دراسة سلوك املستهلك وحماولة فهم كل العوامل املؤثرة فيه ويف 

يف هذه العوامل وتوجيهها ابلشكل الذي يتماشى مع أهداف  الشرائي، وابلتايل حماولة التحكمقراره 
 املؤسسة.
ا وتباينها وجد املستهلك نفسه يف حرج وحتت ضغط كبري الختيار املنتج وأمام تعدد السلع وتنوعه 

املعنوية اليت اإلشباع املطلوب، ويعظم مستوى الرضا لديه، ويقلص درجة املخاطرة املالية و الذي حيقق له 
فأصبحت عملية اختاذ قرار الشراء أكثر تعقيد وتشابك، ولقد سامهت الكثري من  ختص عملية الشراء،

ابحمليط الذي يعيش فيه يف تعقيد القرار العوامل والقوى الداخلية املرتبطة بذاته، وقوى خارجية متعلقة 
 الشرائي للمستهلك.

وامل كثرية داخلية ترتبط ومبا أن املستهلك اجلزائري كغريه من املستهلكني يف العامل، فهو يتأثر بع 
،  صفات حمددةبه، وخارجية ترتبط ابحمليط الذي يعيش به، ومبا أن اجملتمع الذي يعيش به يتصف مبوا

 .ماهية سلوك املستهلك و خمتلف العوامل الضابطة له رفة فسنحاول من خالل هذا البحث مع
 شكالية: اإل

 النحو التايل: وعلى ضوء ما سبق ذكره ميكن طرح إشكالية حبثنا على 
 ؟سلوك املستهلك يف املساحات الكربى  كيف يكون
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 ية:عسئلة الفر األ
 ويندرج حتت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 ؛؟يتمثل سلوك املستهلك الشرائي افيم -
 ؛؟ما هو اهلدف من دراسة سلوك املستهلك و فيما تكمن أمهيته  -
 ؟. الشرائي املستهلكخمتلف العوامل الضابطة لسلوك ما هي  -
على سلوك املستهلك و قراره الشرائي يف املساحات  االجتماعية  الشخصية وكيف تؤثر العوامل  -

  ؟الكربى  
 ؟الرتويج  ,اجلودة  ,سعر املنتج  بناءا على قرار الشراء يف املساحات الكربىيقوم املستهلك ابختاذ  -
 :الفرضيات 

 التالية:وملعاجلة هذا املوضوع نطرح الفرضيات 
هي دراسة تشمل كل ما يتعلق ابلفرد من نواحي نفسية داخلية و كل  املستهلك سلوك دراسة إن -

 .املؤثرات اخلارجية األخرى
اهلدف من دراسة سلوك املستهلك هو حماولة فهم شخصية املستهلكني و البحث عن التأثري  -

 عليهم لكسب والئهم .
 .اخلارجية للفردو  العوامل الداخليةقرار الشراء يف ل تتمثل العوامل الضابطة -
تؤثر العوامل الشخصية على سلوك املستهلك ابعتباره األمر أو الناهي عن بعض قرارات الشراء  -

تكون ذاتية مكيفا قرار شراءه وفق حميطه و األفراد الدين يتفاعلون معه و الطبقة اليت يرغب إىل 
 بلوغ صفوهتا .

أي قرارا شراء أييت بعده جودة املنتج و يتأثر بسياية الرتويج  يعترب السعر العامل األساسي الختاد -
 بدرجة أقل مقارنة مبا سبق  دكره .

 
 :تربز أمهية دراسة هذا املوضوع من خالل النقاط التالية: أمهية دراسة املوضوع 

 ؛يف املساحات الكربى عن املستهلك اجلزائري حماولة تقدمي دراسة -
و إعداد  نظرا ألمهيته الكبرية يف أي نشاط تسويقي سة سلوك املستهلك بدرااالهتمام املتزايد  -

 ؛االسرتاتيجيات التسويقية 
ضرورة معرفة أي العوامل أكثر أتثري على سلوك املستهلك واستخدامها يف صياغة السياسات  -

 التسويقية؛
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من خالل تقدمي استبيان لعينة من   االعتماد على الدراسة امليدانية ملعرفة سلوك املستهلك الشرائي -
 ؛مستهلكني جزائريني

 :لبحثنا حدود نوجزها كاآليت: حدود البحث 
 فاهيم وأمهية، من م وك املستهلك يف حبثنا اجلوانب اخلاصة بسل نالقد تناول احلدود املوضوعية: -

 وأتثري العوامل املؤثرة يف قراره الشرائي.
 املكتبات اعتمدت دراستنا النظرية على مجع املعلومات من املراجع املوجودة يف البعد املكاين: -

قمنا برتبص ابملركز التجاري 'أنو'  ، أما الدراسة امليدانية فقد 'جامعة مستغامن'وكذا اجلامعات  
 . املستهلكني على  عهدان على استبيان مت توزيااعتم وكدا

 . 5102/5106البيداغوجية سنة لل املوضوعذا هل إمتدت دراستنا البعد الزمين: -
 :تتمثل أهداف الدراسة يف: أهداف الدراسة 

 امليل الشخصي ملعاجلة املواضيع املتعلقة بدراسة سلوك املستهلك؛ -
 إبراز مدى أتثري العوامل املرتبطة ابملستهلك سواء داخلية أو خارجية يف اختاذ القرار الشرائي؛ -
 جديد حول موضوع العوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك الشرائي؛إثراء الرصيد املكتيب مبرجع  -
حماولة الوقوف على املعامل اليت تفسر لنا سلوك املستهلك اجلزائري وفهم أسباب العوامل املؤثرة فيه  -

 ويف قراره الشرائي؛
  :تتمثل األسباب اليت جعلتنا خنتار هذا املوضوع هي:أسباب اختيار املوضوع 

 ع مع ختصصنا الدراسي؛متاشي هذا املوضو  -
نقص الدراسات عن هذا املوضوع وإغفال الكثريين للدور الذي تلعبه هذه العوامل يف التأثري    -

 على القرار الشرائي للمستهلك؛ 
املستهلك الشرائي يعترب املستهلك نقطة االنطالق ألي عملية تسويقية، وتساعدان دراسة سلوك  -

 ابختاذ قرار الشراء؛وعلى أي أساس يقوم  يف فهم تصرفاته
 :اعتمدت هذه الدراسة على منهج وصفي حتليلي، وذلك ضمن  منهج البحث واألدوات املستعملة

طبيعة هذه املشكلة اليت تتطلب حتديدا واضحا ملتغريات هذه الدراسة، مث مجع املعلومات وحتليلها 
          واستخالص النتائج.

ابلدراسة من خالل االعتماد على املراجع والكتب العربية، وكذا  ومت االعتماد على البياانت املتعلقة    
بعض الرسائل اليت تعرضت جلوانب من هذا املوضوع سابقا، وكذا مت االستعانة ابلبياانت اليت مت مجعها من 

 خالل االستبيان املوجه لعينة من املستهلكني.
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 :النظري وفصل يف اجلانب يف اجلانب  لقد ارأتينا تقسيم هذه الدراسة إىل فصلني تقسيمات الدراسة
إىل  فتطرقنا يف املبحث األول ملدخل املستهلكحيث خصصنا الفصل األول لدراسة سلوك التطبيقي،

، أما هلك الشرائيسلوك املستهلك الشرائي، ويف املبحث الثاين تطرقنا أساليب دراسة سلوك املست
سلوك املستهلك الشرائي ومدى أتثريها على قرار الشراء الفصل الثاين فقد تطرقنا إىل العوامل املؤثرة يف 

الذي أيخذه وهذا من خالل إبراز العوامل الداخلية املؤثرة يف سلوك املستهلك الشرائي و العوامل 
اخلارجية املؤثرة يف سلوك املستهلك الشرائي وأخريا العوامل التسويقية املؤثرة يف سلوك املستهلك 

حتليل البياانت اليت مت  تقدمي نضرة عامة عن مؤسسة أنو و ري تطرقنا إىلالشرائي، ويف الفصل األخ
، فقمنا بتحليله واستخالص نتائج  أنو مستغامن  من خالل استبيان موجه لعينة من مستهلكيمجعها 

 الدراسة.


