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 يف اخلانة املناسبة.)×( يرجى وضع عالمة مالحظة:  

 وبعد...تحية طيّبة / 

نتشرف بوضع هذه القائمة االستقصائية بين أيديكم،  والّتي تدخل ضمن متطلبات التحضير لرسالة الماستر، 

فالرجاء التفضيل بالتعاون معنا في إجراء هذا البحث، والّدي يستهدف معرفة مدى تأثير أساليب تنشيط المبيعات 

 راركم الشرائي.المستخدمة من طرف متعامل الهاتف النقال "جازي" على ق

ونحيطكم علماً أّن كل ما تدلون به سيتم التعامل معه في إطار علمي وبشكل سري، وعليه نرجو من سيادتكم التكّرم 

 باإلجابة على هده القائمة من األسئلة، ونشكر لكم مسبقاً تعاونكم، وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير.
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 أوال: المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة

 هل أنت من متعاملي "جازي": (1

 نعم                        ال 

 كيف تعرفت على املتعامل "جازي"، هل عن طريق؟ (2
 اإلعالن يف وسائل اإلعالم -
 األسرة  -
 األصدقاء -
 أخرى، حددها................ -
 تنتمي إليها؟ما نوع اخلدمة اليت  (3
- Djezzy carte 
- Allo 
- Djezzy contrôle 
- Djezzy classique 
- Millenium  
 منذ مىت وأنت مشرتك يف هذه اخلدمة؟ (4
 أقل من ستة أشهر -
 من ستة إىل عام -
 من عام إىل ثالثة سنوات -
 أكثر من ثالثة سنوات -
 ما هو سبب اختيارك للمتعامل "جازي"؟ (5
 نسبة تغطية عالية -
 معقولةأسعار  -
 جودة اخلدمات املقدمة -
 أخرى، حددها -
 حّدد درجة تأثري العوامل التالية على اختيارك هلذا املتعامل؟ (6
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 درجة التأثير العوامل
 لم تؤثر إطالقا أثرت بشكل متوسط أثرت بقوة

    سعر االشتراك
    جودة التغطية

    نصيحة األهل واألصدقاء
    أسعار المكالمات المحلية
    أسعار المكالمات الدولية

    (Bonusالهدايا )

    اإلعالنات

    العروض الخاصة

    المكالمات المجانية
 

 من بني وسائل املبيعات التالية، ما هي الوسائل اليت يستخدمها املتعامل "جازي" حسب رأيك؟ (7
 تقدمي شرائح جمانية -
 ختفيض األسعار -
 منح رسائل قصرية جمانية  -
 رصيد إضايفتقدمي  -
 (Bonusاهلدايا) -
 مكاملات جمانية -
 هل من األشخاص الذين يتأثرون بوسائل تنشيط املبيعات )العروض الرتوجيية املغرية( عند اليت تقدمها "جازي"؟ (8

 نعم                                 أحيانا                     ال 

 ائي؟ ما هي الوسيلة األكثر تأثري على قرارك الشر   (9
 تقدمي شرائح جمانية -
 ختفيض األسعار -
 منح رسائل قصرية جمانية  -
 تقدمي رصيد إضايف -



 الدراسة الميدانية                                         الفصل الثالث                                                   
 

 (Bonusاهلدايا) -
 تقدمي مكاملات جمانية -
 أخرى، حددها........... -

 رتب حسب األمهية بالنسبة إليك وسائل تنشيط املبيعات اليت تستخدمها "جازي"؟ (11
 تقدمي شرائح جمانية -
 ختفيض األسعار -
 منح رسائل قصرية جمانية  -
 تقدمي رصيد إضايف -
 (Bonusاهلدايا) -
 تقدمي مكاملات جمانية -

 هل أنت راضي عن العروض الرتوجيية املقدمة من طرف "جازي"؟ (11

 راضي متاما راضي غري حمدد غري راضي غري راضي متاما
1 2 3 4 5 

 هل تفكر يف تغيري خطك احلايل؟ (12
 نعم                                 ال                      

 إذا كانت اإلجابة نعم، ملاذا؟ (13
      ................................................................................. 

 ما هو املتعامل الذي تريد اختياره، وملاذا؟ (14
................................................................................... 

 وإذا كانت اإلجابة ال، ملاذا؟ (15
................................................................................... 

 ما هي التحسينات اليت تنتظرها من متعاملك "جازي"؟ (16
................................................................................... 

................................................................................... 
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 ثانيا: البيانات الشخصية

 اجلنس:      ذكر                           أنثى  (1
 السن: (2

 سنة  31إىل  18سنة                                   من  18من أقل        

 سنة 61سنة                         أكثر من  61سنة إىل  31من        

 املستوى التعليمي: (3

 ثانوي  متوسط ابتدائي
 أخرى، حددها دراسات عليا  جامعي 

 

 الوضعية املهنية: (4

 متقاعد  طالب بدون عمل
 مهن حرّة موظف 

  
 أخرى، حددها

 الدخل الشهري: (5

 دج 31111إىل  15111من  دج 15111أقل من 
 دج 51111أكثر من   51111دج إىل  31111من 

 

 



 
 

 

 

 

 الخاتمة
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 :مقدمة

يعترب الرتويج نشاط تسويقي ال غىن عنه يف أسواق تتسم يف معظمها باملنافسة الشديدة ويعد تنشيط املبيعات عنصر من 
حتقيق االتصال باألطراف املستهدفة، والتأثري عليهم الستمالة سلوكهم  إىلعناصر املزيج الرتوجيي، واليت هتدف املؤسسة من خالله 

 الشرائي االجيايب.

مع تعاظم حاجات املستهلكني ورغباهتم، وتعقد عملية اختاذ القرار الشرائي، يف ظل الكم اهلائل من السلع واخلدمات و 
تقدمي منتجا متميزا يتناسب وأذواق ني فان عليها املطروحة يف السوق، وحىت تتمكن املؤسسات من تلبية احتياجات املستهلك

على عملية الشراء، هذا من خالل استخدامها  الهتمام والرغبة، وحثه على اإلقداماالنتباه وا إثارةوتطلعات املستهلكني من خالل 
 ستهل   النهائي. وسائل وتقنيات لتنشيط املبيعات، سعيا منها لتحقيق النجاح والفعالية يف جمال التأثري على سلوك امل

 يلي: وسنحاول من خالل هذا الفصل تناول ما

  مفاهيم عامة حول الترويج. 
 ماهية تنشيط المبيعات. 
  إستراتيجيتهاتقنيات تنشيط المبيعات و. 
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 المبحث األول:  مفاهيم عامة حول الترويج 

يعترب الرتويج من الوظائف التسويقية احليوية اليت حتقق االتصال الفعال بني املؤسسة والسوق املستهدف، وضمن هذا 
 إىليعترب الرتويج نشاط تسويقي متخصص، ينطوي على نظام لالتصال يتم من خالله انسياب املعلومات من املرسل السياق، 
املستهلكني واستمالة السلوك الشرائي لديهم.  إقناعئل الرتويج، وهذا من هدف قبل وذل  من خالل وسيلة أو أكثر من وسااملست

، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات، العالقات العامة اإلعالنويتألف الرتويج من عدة عناصر تسمى عناصر املزيج الرتوجيي، وهي: 
 والدعاية أو النشر.

 :إىلهذا من خالل التطرق ، و العامة للرتويجويف هذا املبحث سوف نتناول املفاهيم 

 .مفهوم الرتويج -
 .الرتويج كعملية اتصال -
 .عناصر املزيج الرتوجيي -
 ميزانية املزيج الرتوجيي. إعداداختيار و  -

 المطلب األول: مفهوم الترويج

خمتلف التعاريف اخلاصة  إىل"، ويتطرق هذا املطلب Marketing Mixيعد الرتويج أحد عناصر املزيج التسويقي "
 جانب الوظائف اليت يؤديها. إىل، أهدافهبه، وكذا أمهية النشاط الرتوجيي و 

 أوال: تعريف الترويج:

لقد متت معاجلة الرتويج من طرف جمموعة من اخلرباء التسويقيني، و كل واحد منهم وضع مفهوما من منطلق ممارسته  
 اليومية و خربته، ومن بينها مايلي:

 1"إقناعياجلهود التسويقي، وينطوي على عملية اتصال  إطار"نشاط يتم ضمن  "كوتلر" الرتويج على أنه:يعرف :عريف األولتال

الرغبة واالهتمام يف  إثارةو يعرف "ليفي" الرتويج بأنه:" جمموعة من الوسائل اليت ميكن استخدامها لتحري  و  التعريف الثاني:
 .2الشراء من خالل عملية اتصال تتم بني البائع والزبون"

                                                           
 .1،ص1996الدار اجلامعية، األردن، العلمية للترويج التجاري و اإلعالن،األصول ناجي معال:   1
 .169، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، مصر،ب ت، صالترويج) منهج تحليل مبسط(حممد الصرييف:   2
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و يعرف كذل  بأنه:" ذل  العنصر املتعدد األشكال و املتفاعل مع غريه من عناصر املزيج التسويقي، و اهلادف  التعريف الثالث:
حاجات و رغبات  إشباعأو أفكار تعمل على  حتقيق عملية االتصال النامجة عما تقدمه املؤسسات من سلع أو خدمات إىل

 .1"إمكاناهتماملستهلكني من أفراد أو مؤسسات  و وفق 

و يعرف أيضا بأنه:" عملية تعريف املستهل  باملنتج و خصائصه و وظائفه و مزاياه و كيفية استخدامه و أماكن  التعريف الرابع:
. يتضح لنا من هذه  التعاريف 2بشراء املنتج" إقناعهحماولة التأثري على املستهل  و حثه و  إىل باإلضافةوجوده بالسوق و أسعاره، 

 أن:

 ج عنصر من عناصر املزيج التسويقيتروي. 
  ستهلكني املستهدفني لشراء املنتجامل إقناع إىليهدف الرتويج. 
  املستهلكني يف األسواق املستهدفة.الرتويج هو عملية اتصال حتاول املؤسسات بواسطتها التأثري اجيابيا على 

و بناء على ما سبق، ميكن تقدمي تعريف شامل للرتويج على أنه:" جهود األنشطة التسويقية اليت يقوم هبا رجل التسويق أو مندويب 
جذاب حيقق أهداف  إقناعيبأسلوب  إليهمالبيع من اجل حث املستهلكني و تشجيعهم على تبين السلع أو اخلدمات املقدمة 

 حتقيقها من خالل أدوات الرتويج املختلفة ". إىلاملؤسسة اليت تسعى 

 يلي: نذكر ما و من أسباب تزايد أهمية النشاط الترويجي 

  ارتفاع مستوى تعليم اجلماهري؛ 
  اخلارج، مما يزيد من وعي املستهلكني وتقبلهم ألي نشاط تروجيي؛ إىلكثرة السفر 
  و تنوع السلع املطروحة يف السوق؛ اإلنتاجزيادة حجم 
  وسائل اتصال لنقل املعلومات بينهم؛ إجيادبعد املسافة بني املنتج واملستهل ، مما يتطلب 
 كثرة عدد املؤسسات املنافسة يف السوق؛ 
  سائل االتصاالت؛تقدم و 
  ة وأمهية؛ واتساع نشاطها واستخدامها على نطاق واسع، مما أعطى الرتويج قو  اإلعالمانتشار وسائل 
  اإلعالنهم غالبا الفئة املستهدفة يف مجيع و سائل تزايد عدد السكان يف املدن و. 

  

                                                           
 .205، ص 2009، دار صفاء للنشر و التوزيع، األردن، 1ط أسس التسويق المعاصر، رحبي مصطفى عليان: 1
 .9، ص2003مركز القاهرة للتعليم املفتوح، مصر،  اإلعالن و الترويج،عيد هناء عبد احلميد: س  2
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 ثانيا: أهمية الترويج

بعد التطور الكبري يف حجم وعدد املؤسسات، ودخول وتعدد أنواع املنتجات يف خمتلف القطاعات السوقية، بات من الضروري 
أمهية  إبرازالقيام مبختلف األنشطة التسويقية والرتوجيية اليت تسهل عملية االتصال بني كل من املنتج واملستهل ، وعليه ميكن 

 : 1اليةالنشاط الرتوجيي يف النقاط الت

 املشرتي رغم بعد املسافة؛ التفاهم بني البائع و املسامهة يف حتقيق االتصال و  -
املستهلكني مع الوسطاء  إىل باإلضافةتنوع و زيادة عدد األفراد الذين يتصل هبم املنتج، حيث أن املنتج عليه أن يتصل  -

كان السوق للسلع االستهالكية أو السلع   إذاما التجاريني مثل تاجر اجلملة وتاجر لتجزئة وكذل  خيتلف شكل االتصال في
 الصناعية؛

اشتداد حالة املنافسة يف السوق بني املنتجني، مما يتطلب القيام مبختلف اجلهود التسويقية لغرض كسب أكرب حصة  -
 املستهدفة؛سوقية، و تثبيت األقدام يف السوق 

بالسلع  املتعلقةباملعلومات والبيانات  إمدادهمعي املستهلكني من خالل م الرتويج يف احلفاظ على مستوى و يساه -
 واخلدمات، وكل ما هو ذو فائدة هلم؛

مستوى عال من املبيعات، وهذا سيؤثر يف النهاية  إىلالوصول  إىلالتسويقية من خالل النشاط الرتوجيي ترمي  اإلدارة إن -
ض األسعار من خالل توزيع التكلفة الثابتة على أكرب عدد من على ختفيض تكلفة الوحدة الواحدة، وبالتايل ختفي

 الوحدات املنتجة؛
ان حجم امليزانية أو املبالغ املخصصة لتغطية النشاط الرتوجيي من اكرب امليزانيات يف النشاط التسويقي حيث أهنا تأيت يف  -

 ط احليوي يف جمال النشاط  التسويقي؛و من هنا يربز االهتمام هبذا النشا اإلنتاجاملرتبة الثانية بعد ميزانية 
أثبت الواقع العملي أن النشاط الرتوجيي يؤثر بشكل مباشر على قرار الشراء لدى املستهل  النهائي، حيث يظهر ذل   -

شرائه للسلع  إىل باإلضافةأحد األسواق فانه يشرتي سلعة أخرى  إىليف بعض األحيان عندما يدخل هذا األخري 
 يجة تأثريات اجلهود الرتوجيية.املخطط  شراءها نت

من زيادة حجم املبيعات، و  إىلمن خالل هذه النقاط املربزة ألمهية النشاط الرتوجيي، ميكن أن نقول بأن هذا النشاط يؤدي 
 .اإليراداتزيادة  إىلمث زيادة احلصة السوقية، وهذا بدوره يؤدي 

  

                                                           
 .247، ض 1999دار زهران للنشر و التوزيع، األردن،  استراتيجيات التسويق،بشري العالق:  1
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 هداف الترويجثالثا: أ

املوزع واملستهل ، هذا يعين أنه ملتعاملة يف السوق، بني املنتج و االتصال بني خمتلف األطراف ايعد الرتويج شكل من أشكال 
جل تشجيعهم و أاملستهلكني من  إىلمن خالل األنشطة  املختلفة للرتويج يتم تدفق املعلومات املناسبة والالزمة حىت تصل 

اختاذ القرار الشرائي ومن مث تكراره، لذل  ميكن حيقق الرتويج مجلة من األهداف. لكن توجد جمموعة من الشروط اليت  إىلدفعهم 
 1يلي: هداف جيدة، و أهم هذه الشروط ماجيب أن تتوفر يف أهداف الرتويج حىت تعد هذه األ

 قطاع سوقي حمدد؛ إىلأن يكون اهلدف موجها   -
 عن املطلوب حتقيقه من النشاط الرتوجيي؛اهلدف جبمل حمددة  أن يعرب -
 أن يتم التعبري عن اهلدف بصورة كمية مثل نسبة مئوية؛ -
 أن يتم حتديد النطاق الزمين الذي سيتم فيه اجناز اهلدف بدقة؛ -
 أن توضع األهداف يف مستوى ميكن للمؤسسة أن حتققها؛ -
أن تتكامل هذه األهداف مع األهداف اخلاصة بعناصر املزيج التسويقي األخرى كاملنتج والتسعري والتوزيع، وبالتايل جيب  -

 2، وتتمثل هذه األهداف فيمايلي:األهدافأن تكون أهداف النشاط الرتوجيي متكاملة مع بقية 
  يث تعمل األنشطة الرتوجيية على كان جديدا، ح  إذاتعريف الزبائن باملنتج سلعة كان أو خدمة، خصوصا

 عليها وهكذا، تعريفهم باسم السلعة، العالمة التجارية، املميزات و اخلصائص، املنافع وأماكن احلصول
  تذكري الزبائن بالسلعة أو اخلدمة، هذا بالنسبة للسلع واخلدمات املوجودة أصال يف السوق حيث حيتاج هذا

 اآلراءن حني آلخر، وكذل  احلال بالنسبة للمستهلكني ذوي املواقف و تذكريه هبا وخبصائصها م إىلاملستهل  
 االجيابية لدفعهم لتكرار شراء املنتجات وبالتايل يعمل الرتويج على تعميق درجة الوالء حنو منتجات املؤسسة،

  إزاءاجيابية أراء واجتاهات  إىلواملواقف واالجتاهات السلبية للمستهلكني يف األسواق املستهدفة  اآلراءتغيري 
 منتجات املؤسسة،

 املستهلكني املستهدفني واحملتملني بالفوائد واملنافع اليت تؤديها أو حتتوي عليها السلعة أو اخلدمة، مما  إقناع
 حاجاهتم ورغباهتم. إشباع إىليؤدي 

  

                                                           
 .66املكتب العريب احلديث، مصر،ب ت، ص اإلعالن،إمساعيل حممد السيد:  1
 .247مرجع سبق ذكره،ص اتجيات التسويق،استر بشري العالق:   2
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 رابعا: وظائف الترويج

 يلي: وظائف الرتويج من وجهيت نظر املستهل  ورجل التسويق وهذا كما إىلميكن التطرق  

 :هناك جمموعة من املزايا حيصل عليها املستهل  من الرتويج ميكن حصرها يف األيت: من وجهة نظر المستهلك 
 :تذكري املستهلكني و اى مشاعرهم و يقوم رجل التسويق ب إىلهتدف أنشطة الرتويج للوصول  الترويج يخلق الرغبة

 ؛إليهاملستهلكني مبا يرغبون فيه و ما حيتاجون 
 :و إشباعتقدم الوسائل الرتوجيية املعلومات للمستهلكني عن السلعة اجلديدة، و ما تقدمه من الترويج يعلم المستهلك ،

 تعريفهم بأسعارهم و أحجامها و الضمانات اليت تقدم مع السلعة،
  :حياة كرمية، مبعىن أخر يعتقد  إىليبىن الرتويج على أمال املستهلكني و تطلعاهتم   الترويج يحقق تطلعات المستهلك

املستهلكون أهنم يشرتون مثل هذه التوقعات عندما يقومون بشراء السلعة املروج هلا، مثال: عندما يشرتي املستهل  سيارة 
 من عالمة معينة فهي تعرب عن سهولة احلركة، السرعة... اخل. صغريه

 حياول رجل التسويق أن يشارك مع غريه بفكرة معينة ويشجع املستهل  أن يتصرف بطريقة  رجل التسويق: نظرهة من وج
 معينة. ويوضح الشكل التايل أثار الرتويج على منحىن الطلب:

 ( : أثار الترويج على منحنى الطلب01الشكل رقم)

 

، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، التجاري )أسس ونظريات( اإلعالنبشري عباس العالق و علي حممد ربايعة: الرتويج و المصدر: 
 .15،ص2007األردن 
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. مبعىن أخر، يقوم املنتج 2ط إىل 1اليمني من ط إىلاهلدف الرئيسي من النشاط الرتوجيي هو أن يتحرك منحىن الطلب  إن
على املبيعات كما لو كانت قبل  و يبقىبالرتويج لكي يبقى على السعر، و حياول أن يزيد من املبيعات )الطلب أو يرفع السعر 

 رفع السعر(.

 الطرق التالية: بإحدىيعتمد على الرتويج لكي يؤثر يف الطلب 

لكي تقوم املؤسسة بالرتويج بقصد أو حتفيز املستهلكني، أو  ها:حجم كبير من المحافظة علىزيادة المبيعات أو  -1
 تنشيط املبيعات و غريها؛

 إنقاذاملؤسسة يف حماولة  إليهايعترب الرتويج من أهم الوسائل اليت تلجأ  التغلب على مشكلة انخفاض المبيعات: -2
 منتج معني من االحندار؛

و هنا يعتمد على الرتويج بشىت الطرق لتقدمي املنتجات اجلديدة و تعريف باملزايا اجلديدة اليت  تقديم سلعة جديدة: -3
 .1تقدمها، و بالتايل تظهر الفرصة أمام رجال التسويق للرتويج للسلع و اخلدمات اجلديدة

 المطلب الثاني: الترويج كعملية اتصال 

عملية االتصال بشكل عام، حيث سنتناول تعريف  التطرق إىليعد الرتويج أهم أشكال االتصال يف التسويق، و عليه البد من 
 منوذج االتصال التسويقي. إىل إضافةاالتصال 

 أوال: تعريف االتصال

 .2و تعين مشرتك "،COMMUNICON تشتق كلمة اتصال من األصل الالتيين  " 

"عملية من خالهلا نقل األفكار واملعلومات واملعاين بني الناس وهو نوع من التفاعل الذي  أنه:يعرف االتصال على و 
 .3يستخدم فيه رموز تقليدية خاصة كمنبهات هلا الطرف املستقبل"

ويعرف كذل  على أنه : " عملية تبادل بني اثنني أو أكثر، باستعمال أحد أشكال التفاهم لنقل معلومات رمسية أو غري 
 .4املستقبل" إىلية من املصدر رمس

                                                           
 .13-12املرجع السابق، ص  1
 .20، ص2007الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر و التوزيع، مصر،  االتصال الفعال للعالقات العامة،حممد منري حجاب: 2
 .14مرجع سبق ذكره، صاستراتيجيات التسويق، بشري العالق،  3
4  Blandin Sekiou, gestion des ressources humaines,  B.Des Haris, Cannada,1993,p23 
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من خالل هذه التعريفات، نستنتج أن االتصال هو نقل وتبادل املعلومات واألفكار واالجتاهات من طرف آلخر من 
 ديناميكية مستمرة.خالل عملية 

املؤسسة  إىلاجلمهور ومن اجلمهور  إىل: "تدفق وانسياب املعلومات من املؤسسة ا االتصال التسويقي فهو عبارة عنأم
 .1عن طريق خمتلف الوسائل االتصالية التسويقية"

ويعترب الرتويج األداة الرئيسية لالتصاالت التسويقية داخل املؤسسة، ويرى الكثري من الكتاب والباحثني أن االتصاالت 
سة املنتج تتضمن عناصر التسويقية تتكون من كافة عناصر املزيج التسويقي، ألن كل عنصر منه يؤدي مهمة اتصالية معينة، فسيا

اتصالية تتمثل يف املعلومات اليت يتضمنها الغالف، العالمة ...اخل، واليت من خالهلا يتمكن املستهل  من التعرف على املنتج و 
ا الرتويج املستهل ، أم إىلاملنتج  إليصالمكوناته، كما يعرب السعر عن قيمة املنتج و جودته، أما التوزيع فهو الوسيلة املعتمد عليها 

فله معىن اتصايل أقوى من باقي عناصر املزيج التسويقي، فهو يعترب األداة األساسية اليت جيب على املؤسسات استخدامها يف 
 حتقيق عملية االتصال بالبيئة اخلارجية.

 االتصال التسويقي نموذجثانيا: 

 تفسريهم لسريورة عملية االتصال، وميكن إطارهناك العديد من النماذج اليت مت اقرتاحها من قبل العديد من الباحثني يف 
من هو صاحب الرسالة؟  2على األسئلة التالية: اإلجابة إىليهدف  منوذجالتعبري عن عملية االتصال يف جمال التسويق يف شكل 

يلة املالئمة لنقل الرسالة؟ ومن هو املستهدف باالتصال؟ وما هو التأثري الذي ميكن أن ترتكه الوسوماذا يريد أن يقول ؟ وما هي 
 الرسالة يف نفوس املستقبلني؟

التفاهم بني األطراف  إىلتبادل احلقائق و ذل  بتقدمي املعلومات اليت تؤدي  إىلغو بذل  يتضح أن االتصال الفعال يسعى 
النشاط التسويقي، لذل  يتكون منوذج االتصال التسويقي من عدة عناصر أساسية، كما هو و هو أحد أهم أهداف .3املتصلة

 موضح يف الشكل التايل:

  

                                                           
 .28سعيد هناء عبد احلميدة مرجع سبق ذكره، ص 1
 .355، ص2008، دار امليسرة لللنشر، األردن،1، طمبادئ التسويق )بين النظرية و  التطبيق( زكرياء عزام و آخرون: 2
.479، ص 2002مكتبات مؤسسة األهرام، مصر، (، 21ف تواجه تحديات القرن التسويق الفعال ) كيطلعت أسعد عبد احلميد،   3  
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 ( : نموذج االتصال التسويقي02الشكل رقم)

 
Source : Philip Kotler et Bernand Debois : Marketing Management, 7

eme
 édition pzbli union, 

paris, 2000, p552. 

(. و إليهيتضح من الشكل أن منوذج االتصال ينكون من العناصر األربعة التالية: املرسل، الرسالة، الوسيلة، املستقبل) املرسل 
 هذه العناصر ميكن التفصيل فيها كاآليت:

اجلمهور املستهدف أو مستقبل الرسالة، حيث حيظى هذا األخري بأمهية بالغة لدى رجال التسويق،  :إليهالمرسل  .1
أنه عند دراسة  إىل اإلشارةومكان عرضها، وجتدر باعتباره ميثل األساس يف حتديد موضوع الرسالة، طريقة وتوقيت 

 هبدفكذل  املنافسني، منتجاهتا و سسة و اجلمهور املستهدف، ينبغي الرتكيز على خصائصه وصورته الذهنية عن املؤ 
 .1وتغري أو تدعم الصورة الذهنية العالقة يف ذهن اجلمهور عن املؤسسة إليهمع خصائص املرسل  تتالءمتصميم رسالة 

بعد حتديد اجلمهور املستهدف يتم حتديد واختيار وسائل االتصال املالئمة و اليت تنقسم حسب درجة التأثري  الوسيلة:  .2
 نوعني رئيسيني مها: إىل

وتتضمن كافة الوسائل اليت تسمح باالتصال الشخصي واملباشر مع اجلمهور املستهدف من خالل الوسائل الشخصية:  -
وحتقيق االتصال  إمتام، ومن بني األشخاص املسامهون يف 2صال باهلاتف أو الرسائل الربيديةوجها لوجه أو االت املقابلة

 التسويقي جند رجال البيع والعالقات العامة، ممثلي املؤسسة وقادة الرأي؛
 الصحف، منها إليهالرسالة بدون اتصال شخصي مع املرسل  بنقلهي مجيع الوسائل اليت تقوم و  الوسائل غير شخصية: -

ه الوسائل على أهداف االتصال، خصائص والسينما...اخل ويتوقف استخدام هذ االنرتنتواجملالت، الراديو، التلفاز، 
 .1املؤسسة املالية إمكانياتضمنها االتصال، مدى الوقت املتاح و فوق ذل  اجلمهور املستهدف طبيعة الفكرة اليت يت

                                                           
.325، ص1999، الدار اجلامعية  للنشر و التوزيع، مصر 1ط التسويق،حممد فريد الصحن:  1  

2 Philip Kotler et Bernand Debois, op-cit, p563 
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اليت تعرب عن األفكار اليت يريد رجل  اإلشاراتو هي جمموعة الكلمات او الرموز أو الصور أو األرقام أو  الرسالة: .3
 .2مجهوره إىلالتسويق أن يقدمها 

وحىت يتمكن من جذب انتباه املستهلكني  وتعترب الرسالة أكثر مكونات العملية االتصالية تأثريا على اجلماهري املستهدفة،
 االنتباه واالهتمام. كما جيب أن يراعى عند بطريقة فعالة، البد للمرسل أو املسوق أن يبدأ أو ينهي رسالته االتصالية بشكل يثري

 يلي: تصميم الرسالة ما

   حمتوى الرسالة و كيفية تقدميه؛ -
اخلوف حلث املستهل  على األخذ بسلوك معني أو التميز والتفاخر يف  كإحياءاتاليت سيتم استخدامها   اإلحياءات -

 الرسالة االتصالية؛
 عدد املرات اليت ستتكرر فيها الرسالة؛ -
حجم الرسالة اليت سيتم نقلها عرب وسائل االتصال كاختيار حجم العنوان والنص والصورة و األلوان اليت تتبع الرسالة  -

 املنشورة يف الصحف واجملالت...اخل؛
 .االتصالحتديد وقت عرض الرسالة يف خمتلف وسائل  -
التأثري عليه من خالل اختياره للرسالة  وحياول إليهاملرسل  إىلاملعلومات  بإرسالوهو من يقوم  المرسل) المصدر(: .4

 يف رجال البيع ممثلي املؤسسة وقادة الرأي...اخل. االتصال، وتتمثل مصادر 3والوسيلة املناسبتني

، وجتدر إخباريا أو تذكاريا أو إقناعاأو  إرشادياوبطبيعة احلال ختتلف أهداف املرسل من موقف آلخر، فقد يكون هدفه تعليميا أو 
هبا، من خالل االحرتام  إقناعهمأن مصداقية املصدر هلا األثر البالغ يف مدى قبول الرسالة من قبل املستقبلني و  إىل اإلشارةبنا 

العناصر األربعة السابقة هناك عناصر أخرى، تتمثل يف: ترميز الرسالة حل الرموز،  إىل إضافةوالثقة اليت يتمتع هبا املصدر. و 
 لومات املرتدة ) التغذية العكسية(.الضجيج، االستجابة واملع

املعىن املقصود من الرسالة، وجيب أن تكون  إليصالالكلمات أو الصور أو األلوان  إمارموز للرسالة،  إعطاءيعين ترميز الرسالة: 
 هذه الرموز مفهومة لتسهيل تفسريها من طرف املستقبل؛

 ف الذي يقوم حبل الرموز وتفكيكها؛يتم استقبال الرسالة من طرف اجلمهور املستهد حل الرموز:

 ، حيث يأمل املرسل أن تكون هذه الردود اجيابية؛إليهوتتمثل يف ردود فعل املرسل  االستجابة:

                                                                                                                                                                                     
.326مرجع سبق ذكره، ص  التسويق، حممد فريد الصحن،  1  
.479مرجع سبق ذكره، ص  (،21التسويق الفعال) كيف تواجه تحديات القرن عد عبد احلميد،طلعت أس  2  
.72الدار اجلامعية، مصر، ب ت، ص اإلعالن،حممد فريد الصحن،   3  
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مثال رجال البيع و املقابالت...اخل، فيقوم املرسل املرسل باستعمال  إىل إليههي املعلومات املرتدة من املرسل  التغذية العكسية:
 التعديالت املناسبة. إجراءها من أجل رسالة اجلديدة و تفسري رموز هذه الحبل 

يفهم الرسالة بطريقة خمتلفة عما خطط  إليهو هي عوامل غري خمطط هلا و اليت من شأهنا أن جتعل املستقبل أو املرسل  الضجيج:
 .1هلا

 المطلب الثالث: عناصر المزيج الترويجي

املسامهة يف حتقيق اهلدف العام للرتويج وهو التأثري على املستهل ، ويف  إىليتألف املزيج الرتوجيي من عدة أشكال يسعى كل منها 
مصطلح االتصاالت التسويقية املتكاملة للتعبري عن حالة الرتابط واالنسجام اليت ينبغي أن تسود بني  إطالقاآلونة األخرية مت 
ي نفسها وبينها وبني عناصر املزيج التسويقي. وتتمثل أهم مكونات املزيج الرتوجيي يف الناصر التالية اليت عناصر املزيج الرتوجي

 يوضحها الشكل التايل:

 ي(: عناصر المزيج الترويج03الشكل رقم)

 
اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، المصدر: بشير العالق: الترويج االلكتروني و التقليدي ) األساسيات و تطبيقات(، الطبعة األولى، دار 

 .41، ص 2009األردن، 

 :بإجيازو سنحاول فيمايلي شرح هذه العناصر 
                                                           

.349، ص 2003دار احلامد للنشر و التوزيع، األردن،التسويق )مفاهيم معاصرة(، نظام موسى سويدان، شفيق إبراهيم حداد:  1  
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 اإلعالن أوال:

مل يكن العنصر األهم عند ختطيط هذا املزيج وبناء اسرتاتيجياته،  أنمن العناصر األساسية يف املزيج الرتوجيي،  اإلعالنيعترب 
 وهي كاآليت: اإلعالنمن وسائل الرتويج األكثر تأثريا على مجهور املؤسسة. وسنتناول فيمايلي بعض اجلوانب اليت متس  اإلعالنف

  ميكن القول أن التعريف األكثر اتفاقا بني املختصني يف اجملال التسويقي هو الذي أوردته مجعية  : اإلعالنتعريف
بكونه:" وسائل غري شخصية لتقدمي األفكار أو السلع أو  اإلعالنعرفت "، حيث AMAالتسويق األمريكية "

الرئيسية للمزيج  يف هذا املعىن أحد العناصر اإلعالن. وعليه يعد 1اخلدمات بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع"
 :2خصائص هي  4يتميز عن غريه من أوجه النشاط األخرى بـ  اإلعالنالرتوجيي وطبقا هلذا التعريف فان 

اجلمهور عرب وسائل اتصال غري شخصية سواء كانت مكتوبة  إىليصل  اإلعالنمعىن ذل  بأن  غير شخصية:جهود  -
عن  اإلعالنأو مسموعة أو مرئية، أي يتم استخدام وسيلة وليس عن طريق االتصال الشخصي املباشر، وبذل  خيتلف 

 البيع الشخصي؛
 إمناعلى عرض السلع واخلدمات و تروجيها فقط و  ال يقتصر اإلعالنأي أن تقديم السلع أو الخدمات أ األفكار:  -

 يشمل أيضا ترويج األفكار؛
ن يتم من قبل جهة معروفة سواء كانت اجلهة املعلنة) املؤسسة اليت متتل  املنتج( اإلعالن هو أمن شروط  جهة معلومة: -

زام، و خيتلف بذل  عن الدعاية اليت ال ، ألن هذا الشرط مرتبط باملصداقية و االلتاإلعالنأو الوكالة املتخصصة يف 
 حيدد فيها مصدر املعلومات يف كثري من احلاالت؛

بعد أن يتم دفع  إالعرب وسائل االتصال غري الشخصية املختلفة  اإلعالنال يتم عرض أو نشر  مقابل أجر مدفوع:  -
عن الدعاية اليت  اإلعالن، و هذا ما مييز اإلعالنعن  املسئولةاملنفذ من اجلهة  اإلعالينمبالغ مالية لقاء ذل  النشاط 

 نكون بدون مقابل.

املستلم مبا جاء يف الرسالة و يؤكد خرباء التسويق املهنيون  إقناعهو ليس توصيل املعلومات بل  لإلعالنن اهلدف األمسى إ
و هي   اإلعالينو هذه التساؤالت يتوجب أن تشمل مكونات املزيج  لالعبانضرورة طرح التساؤالت اليت تعد مفاتيح النجاح 

 كالتايل:

مؤسسة  إىلهل املؤسسة ذاهتا؟ أم تقوم بتفويض املهمة  باإلعالنو نقصد به معرفة من الذي يقوم  : who: من المعلن؟1س
 متخصصة؛ إعالنية

 و نقصد به من هو اجلمهور املستهدف : To whom: لمن أعلن:2س
                                                           

198، ص2007دار زهران للنشر و التوزيع، األردن،  ترويج الخدمات السياحية، صفاء أبو عزالة:  1  
.199-198، ص 2008، دار احلامد للنشر، االردن، 2، طالتصاالت التسويقية و الترويجثامر البكري: 2  
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عنها، مث مما هي  اإلعالناليت تريد املؤسسة  اإلشاراتو نقصد به السلع واخلدمات واألفكار و  : whatأعلن  : ماذا3س
 األهداف البيعية احلالية واملستقبلية اليت تريد املؤسسة حتقيقها،

تذكريي  اإلعالنوهل اهلدف من  باإلعالنأي ما هي األسباب و الدوافع اليت تؤدي باملؤسسة للقيام  : why: لماذا أعلن4س
 املستهل  باخلصائص و املنافع اجلديدة؛ إعالمأم 

 ،لإلعالنونقصد به ما هو املكان املناسب  : where: أين أعلن 5س

 .1لإلعالنونقصد به الزمان املناسب  : when: متى أعلن 6س

  أنواع عديدة يف ضوء جمموعة من املعايري واخلصائص وفيمايلي  إىل اإلعالنيف حقيقة األمر ميكن أن نقسم  :اإلعالنأنواع
 :إىلحتقيقها  إىلحسب الوظيفة اليت تسعى  اإلعالنأنواع  إىلسنتطرق 

 أخبار املستهلكني مبنافع وفوائد السلع اجلديدة أو السلع املعروفة  إىليهدف هذا النوع  أو التعليمي:  اإلخباري اإلعالن
مات جديدة، كما يقوم بتعريف املستهل  خبصائص السلعة وطرق وجماالت استعماهلا، فوائد اليت استحدث هلا استخدا

 السلعة أو اخلدمة املعلن عنها واملزايا اليت تنفرد هبا مقارنة مع املنتجات املنافسة؛
 املستهلكني باألماكن اليت تباع فيها السلعة، وتوفري املعلومات اليت تيسر  إرشاد إىليهدف هذه النوع  :اإلرشادي اإلعالن

 على املستهلكني احلصول على الشيء املعلن بأقل جهد ووقت ونفقة؛
 ويتعلق بالسلع واخلدمات املعروفة لدى املستهل ، ويستخدم هذا النوع لتذكري املستهلكني احلاليني  :ألتذكيري اإلعالن

 2منتجات منافسة إىلحىت ال يتحولوا املؤسسة  مبنتجات
 أمامها سلع جديدة منافسة، أو سلع معروفة يف  ظهرتويتعلق بالسلع ذات املركز القوي يف السوق، و  التنافسي: اإلعالن

 3السوق وظهرت أمامها سلع لتحل مكاهنا

  

                                                           
.49، ص 2009األردن، ، دار صفاء للنشر، 1ط ادارة الترويج و االتصاالت التسويقية، علي فالح الزعيب:   1  
.94-93، مرجع سبق ذكره، ص االعالنحممد فريد الصحن،   2  
.50علي فالح الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص   3  
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 ثانيا: البيع الشخصي

 .1بالشراء" إقناعهيعرف البيع الشخصي على أنه: " عملية اتصال مباشر باملستهل  لتعريفه باملنتج و 

اخلدمة من خالل االتصال الشخصي أو بشراء السلعة  إقناعهأو  إغرائهاملستهل  و  بإمدادويعرف أيضا على أنه: " العملية املتعلقة 
 .2األفراد املكلفني بالبيع ودراسة الطلب وحماولة التأثري عليه اجيابيا"يف موقف تباديل، وتتشكل قوة البيع من جمموع 

بشراء منتجات املؤسسة، بواسطة قوة  إقناعهمو  إخبارهموبذل  البيع الشخصي هو اتصال شخصي باملستهلكني املرتقبني، هبدف 
ع القيام مبهمة بصورة اجيابية جيب أن ، ويطلق عليهم اسم رجال البيع و حىت يستطيع رجل البيألبيعيبيع متخصصة يف العمل 

 بكفاءة، وتتمثل فيمايلي: ألبيعييتمتع ببعض املواصفات اليت متكنه من مزاولة النشاط 

  املعرفة التامة بالسلعة أو اخلدمة من جهة خصائصها وطبيعتها، وذل  حىت يستطيع رجل البيع أن جييب عن استفسارات
 املستهل ؛

  ؛يف العمل اإلخالصاحلماس و 
 احليوية و النشاط يف ممارسة األعمال البيعية؛ 
  و زيادة اعتمامه باملنتج؛ إقناعه إىلالثقة بالنفس، حبيث تعطي رجل البيع القدرة على خماطبة الزبون املنتظر للوصول 
  املقابلة  إدارةمهارات االتصال املمتازة، حيث جيب أن تتوفر عند رجل البيع الناجح من حيث املظهر وأسلوب احلديث و

 .3البيعية...اخل
  :تتمثل خطوات البيع الشخصي فيمايلي: خطوات القيام بعملية البيع الشخصي 
، وتكون بالبحث عن املستهلكني وهي اخلطوة اليت تبدأ هبا عملية البيع الشخصي البحث عن المستهلكين المحتملين: .1

 إعالناتاحلاليني واحملتملني، وذل  من مصادر عدة منها سجالت البيع باملؤسسة قواعد البيانات على احلاسب اآليل، 
اجلرائد ودليل اهلاتف وغريها من املصادر، وبعد ذل  جيب على مندويب البيع أن يكوِّنوا قوائم باملستهلكني احملتملني، واليت 

م السوق املستهدف، وبعد ذل  يتم تقييم كل مستهل  حمتمل من حيث رغبته يف الشراء وقدرته املادية وبناء على تالئ
 هذا التقومي يتم ترتيب املستهلكني احملتملني؛

هنا يقوم رجل البيع بتجميع و حتليل البيانات واالحتياجات من السلع لكل مستهل  وذل  من  للمقابلة:  اإلعداد .2
 ؛بشرائها إقناعهمجتهيز وتوفري السلع وعرضها للمستهلكني و 

                                                           
 219، دار وائل للنشر، األردن، ب ت، ص 1ط استراتيجية التسويق) المفاهم، األسس، الوظائف(، نزار عبد اجمليد الربوازي و أمحد حممود فهمي الربجني،  1
.105، ص 0 200جمموعة النيل العريب،  أسرار الترويج في عصر العولمة،حمسن فتحي عبد الصبور:   2  
 .48علي فالح الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص   3
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هي قيام رجل البيع بإجراء حوار مباشر مع املستهلكني احملتملني، وهي أول خطوة يف عملية البيع الشخصي،  المقابلة :  .3
توثيق العالقة مع املستهل  احملتمل واحملافظة عليها و حماولة تكوين انطباع جيد عن املؤسسة ومنتجاهتا ألن حيث يتم 

 االنطباع األول يدوم؛
يتم عرض السلعة على املستهل ، ويراعي هنا جذب انتباه املستهل  املرتقب وحتفيز رغباته يف الشراء    عرض السلعة: .4

رجل البيع أن يستمع وينتبه لألسئلة والتعليقات  نتج وأثناء العرض جيب علىمن خالل عملية  تقدمي عرض للم
 واملالحظات اليت يبديها املستهل ؛

قد يثري املستهل  بعض االعرتاضات على السلع، و هنا جيب على مندوب البيع أن يكون  الرد على االعتراضات: .5
 مستعدا للرد على استفسارات واعرتاضات املستهل ؛

قرار هنائي من قبل  الزبون خاص بإمتام  إىلوهنا تكون النتيجة النهائية للعملية البيعية، أي كيفية الوصول   يع:الب إنهاء .6
 العملية البيعية؛

على السلع   الرضيعملية البيع من أجل التعرف على درجة  إهناءحيث يقوم رجال البيع مبتابعة املستهلكني بعد  المتابعة: .7
املعروضة، معرفة رد الفعل اجتاه هذه السلع عند االستعمال  الفعلي هلا، معرفة الرغبة يف تكرار الشراء من عدمه، ومعرفة 

 .1وجدت يف املستقبل مع مستهل  أخر إن االحنرافاتاحتياجات املستهلكني املستقبلية وهذا من أجل تصحيح 
   :البيع الشخصي بالعديد من املزايا منها:يتميز  مزايا و عيوب البيع الشخصي 
 ؛استفساراتهإمكانية تزويد املستهل  باملعلومات الكافية والرد على  -
 ميكن مالحظة رد فعل املستهل  مباشرة والتكيف حسب ذل ؛ -
 ى املستهلكني احلاليني، ومن مث اجلهود الضائعة؛الرتكيز عل -
ملستهل  يقوم بشراء املنتج مباشرة و إقناعه وجها لوجه، ودفعه يتميز البيع الشخصي عن اإلعالن بقدرته على جعل ا -

 لشراء السلعة؛
 .2اختاذ قرار الشراء إىلبه، مما يدفع البعض  باالهتمامعن طريق املقابلة الشخصية مع املستهل ، يشعر هذا األخري  -
 منها: باإلعالنو من جهة أخرى، يتميز البيع الشخصي مبجموعة من العيوب مقارنة  -

  أجور و عموالت رجل البيع؛ الرتفاعارتفاع تكاليف البيع الشخصي لكل شخص نظرا 
  اإلعالن ؛عدم القدرة على تكرار الرسالة بعكس 
 احلصول على الكفاءات البيعية املرتفعة؛ صعوبة 
  ترتكز جهود البيع الشخصي على فئة حمددة و صغرية  من اجلمهور املستهدف، بعكس اإلعالن الذي يتميز

 .1اجلغرايف نتشارباال

                                                           
78، ص 1999، دار وائل للنشر، األردن، 1طادارة المبيعات و البيع الشخصي، حممود عبيدات، هاين الضمور:   1  
.364، ص 2005، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن، 1ط التسويق،  مبادئ حممود رضوان العمر:  2  
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 ثالثا: العالقات العامة

دائم باجلماهري، بناء على  اتصالإن العالقات العامة عنصر فعال يف املزيج الرتوجيي، حيث يساعد  اإلدارة العليا حىت تكون على  
 الدور الذي تلعبه العالقات العامة يف حياة املؤسسة املختلفة.

  :تعريف العالقات العامة  
 التعاريف املقدمة لتوضيح هذا املفهوم تعدد خلفية اخلرباء الذين وضعوها و فيمايلي أهم هذه التعاريف:لقد تعددت 

أو احتاد أو هيئة أو مهنة أو حكومة أو أية منشأة تعرفها مجعية العالقات العامة األمريكية بأهنا: "نشاط أي صناعة  
فئة اجلمهور كالعمالء واملوظفني أو املسامهني، والعمل على تكييف أخرى يف بناء و تدعيم عالقات سلمية منتجة بينها وبني 

 . 2املؤسسة حسب الظروف البيئية احمليطة و شرح املؤسسة للمجتمع "
أما التعريف الرمسي "ملعهد العالقات العامة الربيطانية" فهو:" العالقات العامة هي اجلهود اإلدارية املرسومة و املستمرة اليت هتدف 

 . 3إقامة وتدعيم التفاهم املتبادل بني املنظمة ومجهورها " إىل
خارجيا  وأ ها سواء داخليامجاهري مة و م املتبادل بني املنظحتقيق الرضا والتفاه إىلوتعرف أيضا:"دل  النشاط املخطط الذي يهدف 

 .5مببدأ املسؤولية االجتماعية األخذها على ذتنفيالل سياسات وبرامج تستند يف ،من خ4"
 

ومجهورها  املؤسسة  وظائف املؤسسة املخطط هلا اليت تستهدف توطيد وحتسني العالقة بني  إحدىفالعالقات العامة تعترب 
اخلارجي والداخلي أيضا،كما أهنا تساعد يف حتسني الصورة الذهنية للمؤسسة واملنتجات اليت تقدمها لدى أطراف التعامل 

 اخلارجي.

 :ومن التعاريف السابقة نستنتج 

  حتقيق التفاهم بني املؤسسة و مجاهريها املختلفة؛ إىلالعالقات العامة وظيفة إدارية مستمرة وخمططة هتدف 
 تدعيم الصورة احلسنة الطيبة للمؤسسة يف أذهان اجلماهري املختلفة؛ساهم العالقات العامة يف تكوين و ت 
  اجلماهري ؛ميكن للعالقات العامة أن تطبق يف خمتلف املؤسسات مع خمتلف 
   الرأي العام و التأكد من توافقه و سياسة املؤسسة .تقوم العالقات العامة بقياس 

  
                                                                                                                                                                                     

.240،ص 1997مؤسسة طيبة للنشر،مصر،تسويق مقدم) الترويج(،أبو علفة عصام الدين أمني،   1  
.36بشري العالق، علي حممد ربايعة، مرجع سبق ذكره، ص  2  

 .21، ص 1988التوزيع، األردن،دار امليسرة للنشر و العالقات العامة،مجيل أمحد خضور،  3
 
.20،ص 2003الدار اجلامعية، مصر،العالقات العامة) المبادئ و التطبيقات(،  حممد فريد الصخن،   4  
املسؤولية  االجتماعية هي االلتزام باالجراءات و االفعال اليت حتقق مبجملها رفاهية اجملتمع كهدف أساسي   5 
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 وظائف العالقات العامة: 

 :1ت العامة التسويقية أن تساهم يف أداء املهام التاليةحسب "كوتلر" فإنه ميكن للعالقا

o مساعدة انطالق املنتجات اجلديدة ؛ 
o  الذهنية لسلعة متر مبرحلة النضج؛املساعدة يف بناء الصورة 
o التأثري على مجهور حمدد) مستهدف(؛ 
o الدفاع عن السلع اليت تواجه مشاكل تسويقية؛ 
o بناء صورة ذهنية جيدة عن املؤسسة و اليت تنعكس بشكل جيد على منتجاهتا؛ 

 :2ومن وظائف العالقات العمة األخرى نذكر مايلي 

o ومع املؤسسات اليت تعمل يف نفس جمال عمل املؤسسة أو  ،االتصالوسائل  إقامة العالقات اجليدة و املستمرة مع
 تتعامل مع املؤسسة؛

o  إخبارها برد فعلهم حول هذه سسة،فيما خيص السياسات املوجهة و والنصائح لإلدارة العليا للمؤ  االستشاراتتقدمي
 السياسات؛

o ،للجمهور وإبالغه بالتعديالت اليت تطرح عليها؛وشرح سياسة املؤسسة  تعريف اجلمهور باملؤسسة ومنتجاهتا 
o مد املؤسسة بكافة القوات اليت حتدث يف الرأي العام؛ 
o التسجيلية ؛ األفالمالندوات واملؤمترات، وإعداد  عقد 
o  املؤسسة؛ أعضاءاملسامهة يف إقامة عالقات جيدة مع العاملني و 
o  الوفود والزوار وترتيب إقامتهم؛ استقبالتنظيم و 
o  ؛اخل... االجتماعية، والقيام مبختلف األنشطة الرياضية و اإلقليميةتنفيذ املعارض احمللية و جتهيز و 
o حبث شكاوي العاملني للمؤسسة واملتعاملني معها وحماولة إزالة أسباهبا؛ 
o   ،فة املعلومات الصحيحة عن املؤسسةوذل  مبده بكا مساعدة اجلمهور على تكوين رأيه. 

  

                                                           
45املرجع السابق، ص   1  
 .60-59،ص 2007دارالفجر للنشر، مصر،  العالقات العامة في المؤسسات الحديثة،  حجاب، حممد منري .2
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 النشرالدعاية أو رابعا: 

للمزيج  األساسيةتعترب الدعاية أو النشر مبثابة األداة األساسية يف جمال العالقات العامة، كما تعترب أيضا احد املكونات  
 الرتوجيي ؛

 :مثل الصحف  اإلعالممعلومة خاصة باملنظمة ، تظهر يف وسائل أو يعرف النشر على أنه:"رسالة تعريف النشر،
 . 1أخبار عن املؤسسة أو السلع اليت تنتهجها دون أن تتحمل املؤسسة أي نفقات " اجملالت يف شكل خرب أو عدةو 

اجلوهري هو  االختالفالتسويقي، و  االتصاللنفس وسائل  الستخدامه األحيانيف كثري من   اإلعالنالدعاية يشبه  أووالنشر 
املؤسسة أو عالمته  اسميف توقيع اجلهة اليت تقوم بنشرها سواء كان ذل   ليحملأن النشر ال يتم دفع مقابل نشره، و 

 .التجارية

 :خصائص النشر 

 للنشر خصائص متيزه عن باقي أشكال الرتويج األخرى،تتمثل يف :

يف نفس  املؤسسةجمانية العملية االتصالية، أي أن املؤسسة ال تتحمل أي نفقات، وميكن من نشر معلومات كثرية عن  -
 قت .الو 

 بدرجة كبرية؛الثقة يف األخبار و املعلومات املنشورة  يعطيالصدق  -
 حيل مشاكل العداء أو املقاومة  من قبل املستهل  من قبل املستهل   حنو اإلعالم؛  -
 حتكم املؤسسة يف النشر أو الدعاية مقارنة بباقي عناصر املزيج الرتوجيي ؛ واخنفاض درجة سيطرة أ -
 .2اخلرب و نشرهضمان السرعة يف إعداد  -

  

                                                           
.534مكتب و مطبعة االشباع، ب ت ، ص  التسويق) وجهة نظر معاصرة(، أبو قحف عبد السالم،   1  

.514املرجع السابق، ص 2  
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   المطلب الرابع:اختيار و إعداد ميزانية المزيج الترويجي 

 امليزانية العامة للمزيج على الرتتيب. إعداداملزيج الرتوجيي و  اختياريتناول هذا املطلب العوامل املؤثرة على  

 أوال:العوامل المؤثرة على اختيار المزيج الترويجي

املزيج الرتوجيي، الذي يريد أن  اختيارعند  االعتبارتوجد العديد من العوامل اليت يتوجب على املسوق أخذها بعني  
،سلعا كانت أو خدمات ،مع العلم أن املسوق ال يعتمد على يف تعريف املستهل  مبا تقدمه املؤسسة من منتجات  يستخدمها

مد على عنصرين أو أكثر، و لكنه خيصص أو يعطي أمهية كبرية لعنصر واحد أكثر عنصر واحد من عناصر املزيج الرتوجيي، بل يعت
 من اليت خيصصها لبقية العناصر األخرى حتدده جمموعة من العوامل أمهها :

التسويقية عامال من عوامل حتديد نوعية املزيج الرتوجيي  اإلدارةتعد طبيعة السلعة املراد الرتويج هلا من طرف  طبيعة السلعة: (1
 باستعمالمتتاز إسرتاجتية خمتلفة،فالسلع االستهالكية  إىلالسع الصناعية و  االستهالكيةاملناسب، حبيث حتتاج كل من السلع 

 إىلداخل السوق وال حتتاج أن هذه السلع منتشرة بكثرة  إىلكعنصر من العناصر االتصالية غري الشخصية، وهذا راجع   اإلعالن
شرح خصائصها وكيفية استعماهلا بطريقة شخصية ومباشرة. أما السلع الصناعية فتمتاز باستعمال البيع الشخصي كعنصر رئيسي 

 من عناصر املزيج الرتوجيي، وهذا راجع لألسباب التالية:

 بيع؛إقناع شخصي من طرف رجال ال إىلإن قرار شراء هذا النوع من السلع حيتاج  -
معلومات فنية دقيقة، تتطلب من رجال البيع عرض للمنافع املختلفة للسلعة، قد يلزم  إىلإن السلع الصناعية حتتاج  -

 جتربتها وتشغيلها؛
يتميز سوق السلع الصناعية بأنه مركز، وقلة عدد املشرتين الصناعيني فيه، لذل  فمن األفضل استخدام البيع  -

 الشخصي؛
، ولكن بشكل كبري بالقناع باإلعالنمتخذي القرار يف حالة السلع الصناعية من املشرتين احملرتفني والذين قلما يتأثرون  -

 .1وتوفري املعلومات الضرورية الختاذ قرار الشراء

 السلع الصناعيةاألدوات الرتوجيية بالنسبة لكل من السلع االستهالكية و  الستخدامو الشكل التايل يوضح األمهية النسبية 

  

                                                           
.270، ص 1994الدار اجلامعية، مصر،  مبادئ التسويق، حممد فريد الصحن،  1  
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 (: األهمية النسبية الستخدام األدوات الترويجية بالنسبة لكل من السلع االستهالكية و الصناعية04الشكل رقم)

 

 .271محمد فريد الصحن، مبادئ التسويق، نفس المرجع، ص المصدر: 

متثل دورة حياة السلعة يف تل  املراحل املختلفة اليت متر من خالهلا السلعة يف دور حياهتا، بداية من مرحلة ( دور حياة السلعة: 2
مرحلة مرحلة التدهور، ومن مث فإن لكل مرحلة أدوات تروجيية خاصة هبا، ففي  إىلالتقدمي، مث مرحلة النمو، مث مرحلة النضج 

املسوق على جذب أكرب  لذا يعمليتعرف على كافة اخلصائص وامليزات اليت متتاز هبا هذه السلعة  أن إىلحيتاج املستهل  التقديم 
عدد ممكن للمستهلكني ويكون ذل  عن طريق تقدمي املعلومات الالزمة والكاملة واملتعلقة مبا تقدمه هذه املؤسسات من مؤسسة 

تنشيط املبيعات لتشجيع  استعمال إىل باإلضافةهذا نصر، ع كأفضل اإلعالنمن السلعة، وبالتايل فإن املسوق يركز على 
فإن ما مييزها دخول املؤسسات املنافسة مرحلة النمو يف  املتمثلةو  ويف املرحلة الثانية، السلعة اجلديدة. لتجربةاملستهلكني اجلدد 

فكرة الرتكيز على  إىلاملزيج الرتوجيي اجلديدة هلذا القطاع السوقي، وهذا ما يفرض على املسوف االنتقال من فكرة الرتكيز على 
بشراء هذه السلع اليت تطرحها املؤسسة  إلقناعهمتعميد رضا املستهلكني احلاليني عن السلعة، بواسطة العالقات العامة، يف حماولة 
إخبارهم مبحتوى املستهلكني وليس تعريفهم و  إلقناعيف هذا القطاع السوقي، هذا يعين أنه يف هذه املرحلة يكون هدف الرتويج 

ما مييزها شدة املنافسة  أهمفإن مرحلة النضج،من مراحل دورة حياة السلعة واملتمثلة يف  الثالثةأما يف املرحلة  مكونات السلع.
متنوعا وهذا ما يتطلب مزجيا تروجي متعددا و  بوجود عدد كبري من املؤسسات اليت تنتج نفس السلع و بنفس اخلصائص واملميزات،

البيع الشخصي لتنشيط املبيعات، هذا بالنسبة  التذكريي، اإلعالنقناعات لتعميق والء املستهلكني عن طريق  إحداثيف 
للمؤسسات اليت تسوق السلع االستهالكية، أما املؤسسات اليت تسوق السلع الصناعية فإهنا تستخدم أساليب تروجيية مغايرة فهي 

زيادة حجم املنافسة و شدهتا. و أما  إىل، كما أن ميزانية الرتويج يف هذه املرحلة تكون مرتفعة وذل  راجع اإلعالنتركز كثريا على 
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، فان أهم ما مييزها اخنفاض املبيعات وهذا ما يرتتب عنه اخنفاض كبري يف حجم امليزانية الرتوجيية وبالتايل فإن مرحلة التدهوريف 
بعث هذه  إعادةحني اختاذ القرار بإهناء أو  إىلمن أجل التخلي عن املخزون السلعي  املسوق يفضل استخدام تنشيط املبيعات

( يوضح مدى فعالية املزيج الرتوجيي 05) . والشكل رقم 1السوق بتطويرها أو جتديدها أو اخلروج من السوق إىلالسلعة من جديد 
 خالل دورة حياة املنتوج.

  اختيار املزيج الرتوجيي املناسب، و ذل  من عدة زوايا:يعد السوق عنصرا مؤثرا يف ( طبيعة السوق:3

 :يقصد بالنطاق اجلغرايف للسوق مدى اتساعه وانتشاره داخل منطقة جغرافية معينة، ففي  النطاق الجغرافي للسوق
حىت يف تعريف الزبائن مبا تقدمه املؤسسة من منتجات وذل   اإلعالنحالة اتساع السوق وانتشاره يعتمد املسوق على 

يتعرف أكرب عدد ممكن منهم، أما يف حالة ضيق ومتركز السوق فإن املسوق يعتمد على البيع الشخصي، ألن عدد نقاط 
 البيع قليل جدا، من مث فإن عدد املستهلكني قليل كذل .

 :كان املسوق يريد أن   إذاقسمني، مستهل  هنائي ومشرتي صناعي و  إىلميكن أن نقسم املستهلكني  نوع المستهلك
كان املسوق يريد أن يصل   إذاأما  اإلعالنالنوع األول، فإن أفضل عنصر من عناصر املزيج الرتوجيي يتمثل يف  إىليصل 
 النوع الثاين فأنه يفضل البيع الشخصي. إىل
 :أعدادهم قليل فإن كان   فإذايقصد برتكز السوق عدد املستهلكني الذين سيقبلون على شراء السلع  درجة تركز السوق

كان عددهم كبريا ومتزايدا   إذااملسوق يفضل استعمال البيع الشخصي كأفضل عنصر من عناصر املزيج الرتوجيي، وأما 
 . 2لتعريفهم بالسلع اإلعالنفإن املسوق يفضل 

  

                                                           
.345، ص 1999دار املستقبل األردن،  مبادئ التسويق) مدخل سلوكي(، حممد ابراهيم عبيدات،  1  
272مرجع سبق ذكره، ص  مبادئ التسويق، حممد فريد الصحن،  2  
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 (: فعالية المزيج الترويجي خالل دورة حياة المنتوج05الشكل رقم )

 

المصدر: فريد كورتل، دورة االتصال التسويقي في المؤسسات االقتصادية وأساليب تطويره أطروحة دكتوراه غير منشورة،  
 .120،ص2005وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، االقتصاديكلية العلوم 

 إىلفقد تلجأ املؤسسات  يتأثر اختيار املزيج الرتوجيي بطبيعة املنافسة السائدة يف السوق (طبيعة المنافسة السائدة:4
بونات و و كذل  استخدام وسائل تروجيية أخرى كاملسابقات واأللعاب وكيف ظل املنافسة الشديدة،  اإلعالناستخدام 

 اخلصم...اخل.
كلما كانت تل  املوارد املتاحة حمددة كلما كانت هناك صعوبة يف اختيار أو استخدام   ( الموارد المتاحة للترويج :5

 .1معظم وسائل الرتويج نظرا الرتفاع تكاليفها
 يوضح الشكل املوايل كل من إسرتاجتية الدفع واجلذب . الجذب:(إستراتيجية الدفع و 6

  

                                                           
.347-345زكرياء عزام و أخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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 الدفع و الجذب إستراتجية(:6الشكل رقم)

 
 .305،األردن،ص2008،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،1البكري،استراتيجيات التسويق، طالمصدر :ثامر 

فع هامش ر تاجر اجلملة بشراء منتجاته بواسطة طرق عدة منها  إقناعحياول املنتج  اإلسرتاتيجيةيف ظل هذه  الدفع: إستراتجية
ختص كيفية استعمال السلعة، مستخدما يف ذل  جهود تقدمي خصومات وخدمات معينة مع توضيحات الربح للوحدة املباعة، و 

البيع الشخصي للتأثري عليه وإقناعه، كما يقوم تاجر اجلملة بالتأثري على املستهل  وإقناعه بالشراء. وتناسب إسرتاتيجية الدفع 
 احلاالت التالية:

  إبراز خصائصها؛ إىلة واليت حتتاج املنتجات ذات األسعار واجلودة املرتفع 
 املنتجات اليت حتقق هامش ربح مرتفع؛ 
 .صغر حجم ميزانية الرتويج 

تستخدم هذه اإلسرتاتيجية من طرف املنتج للتأثري على الطلب يف األسواق من خالل اإلعالن الواسع  إستراتيجية الجذب: 
تاجر التجزئة الذي  إىلاحلصول على السلعة من املستهل  ت النطاق وأدوات تنشيط املبيعات، ويرتتب على ذل  وجود طلبا

 :1يطلبها من تاجر اجلملة والذي بدوره حيصل عليها من املنتج. وتستخدم إسرتاتيجية اجلذب عموما يف احلاالت التالية

 عند توفر موارد مالية؛ 
  واملنتجني؛عندما يكون السوق منتشرا جغرافيا، ويتضمن عدد كبري من املستهلكني 
  مثن الوحدة. باخنفاض، وتتميز استهالكيةعندما تكون السلعة 

                                                           
.50مرجع سبق ذكره، ص  تسويق مقدم )الترويج(، أبو علفة عصام الدين أمني،   1  
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الدفع أكثر مالئمة بالنسبة للسلع الصناعية  إسرتاتيجية، بينما تكون االستهالكيةو بذل  فإن إسرتاتيجية اجلذب تناسب السلع 
اجلذب يف  استعمال إىليزها، و تلجأ املؤسسة املشرتي الصناعي مبدى جودهتا و مت إلقناعخمصصات مالية حمدودة  إىلاليت حتتاج 

 حالة ختصيص ميزانية تروجيية عالية جدا.

 ثانيا: إعداد ميزانية الترويج

إن تقدير حجم ميزانية الرتويج يعتمد أساسا على ميزانية الكلية للمؤسسة وحجمها، فكل مؤسسة ينبغي عليها أن حتدد حجم 
أفضل عنصر من عناصر املزيج الرتوجيي،  اختياربالزبائن املستهدفني، و  االتصالرها من أجل معني للميزانية الرتوجيية اليت ستستثم

أهداف النشاط  إىلومتثل ميزانية الرتويج املبالغ املخصصة لإلنفاق على طرق ووسائل الرتويج املختارة من طرف املؤسسة للوصول 
 ن الطرق منها:العديد م باستخدامالتسويقي، وميكن حتديد ميزانية الرتويج 

وفقا هلذه الطريقة، ميكن حتديد ميزانية الرتويج على أساس نسبة مئوية من املبيعات العام نسبة مئوية من المبيعات:  -
وأسهلها يف  االستخداماملاضي أو نسبة من املبيعات املقدرة للعام القادم، ورغم أن هذه الطريقة أكثر الطرق شيوعا يف 

خنفضت املبيعات ا إذا االتصالأمهها رفض فكرة ختفيض تكاليف  استعماهلاالتطبيق، إال أهنا تواجه بعض املشاكل يف 
 املبيعات من أجل رفعها؛ اخنفاضألن تكاليف الرتويج جيب أن ترتفع يف حالة 

ديد ميزانية الرتويج للمؤسسة باملقارنة أسلوب حت إتباع إىلتؤدي املنافسة الشديدة يف األسواق  على أساس المنافسة: -
يف املؤسسات املنافسة، حىت تكون على مستوى متكافئ معها، إال أن هذه الطريقة تفرتض أن  متطلعمع ما هو 

املنافسون يعرفون جيدا ما يفعلون، ويتصرفون برشد، وأن أهدافهم وأوضاعهم واملشاكل اليت يواجهوهنا متشاهبة و هذا 
 ي حتقيقه يف الواقع العملي؛ليس من الضرور 

تعترب هذه الطريقة أفضل الطرق على اإلطالق، حيث تقوم بتخصيص ميزانية للرتويج على قدر  طريقة األهداف: -
مبالغ  استخداممن الناحية املالية، إال أن  األماناألموال املتاحة لديها، وبالرغم من أن هذه الطريقة حتقق قدرا من 

 .1الرتويج استخدامأجله  منحمدودة قد ال يفي باهلدف املراد 

 حتديد ميزانية الرتويج من بينها مايلي: اعتبار لتتحكمأن هناك  إىلونود أن نشري 

 بالسلعة القدمية؛ االحتفاظتتطلب السلعة اجلديدة مستوى إنفاقي أعلى من درجة حداثة السلعة:  -
بزيادة نفقات الرتويج مقارنة بالسلع الصناعية و كلما كانت السلعة تتميز خبصائص  االستهالكيةتتميز السلع  نوع السلعة: -

راته بني السلع املعروضة، ومن مث اإلنفاق اختياجهود تروجيية ملساعدة املستهل  يف حتديد  إىلاحلاجة  ازدادتفريدة، كلما 
 املطلوب على الرتويج؛

                                                           
.494مرجع سبق ذكره، ص  التسويق ) من وجهة نظر معاصرة(، أبو قحف عبد السالم،  1  
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، هبدف تغطية املناطق لالتصالاملبالغ املخصصة  ازدادتالسوق املستهدف، كلما  كلما اتسعت رقعة  السوق: أتساعدرجة  -
 األسواق. إىلالسلعة ووصوهلا  انتشارواملتباعدة جغرافيا لضمان  املختلفة

نفقات  ازدادت، االتصالاملبيعات لزيادة  استجابة احتمال ازدادملا كان السوق يف حالة منو، اط درجة تشبع السوق: -
أي زيادة يف اإلنفاق على الرتويج قد ال يقابلها زيادة بنفس الرتويج، والعكس صحيح، لكن يف حالة تشبع السوق فإن 

 .1املستوى

 التسويقي تنفق يف اجملاالت التالية: االتصالو على العموم، فإن املخصصات املالية اليت تعتمد يف عملية 

 البالغة اليت تكون العملية الرتوجيية  األمهيةذات  األموريها الرسائل الرتوجيية، وهذا من شراء الفضاءات االشهارية اليت تعرض ف
 باعتباره الوسيلة االتصالية تنقل الرسالة للجمهور املستهدف؛

  املصاريف التقنية اليت تضم مصاريف استحداث قاعدة بيانات خاصة بسياسات الرتويج عند املنافسني، كما تضم تكاليف
 املشاهري وقادة الرأي يف العملية الرتوجيية؛ استخدام

  2ومكاتب الدراسات اليت يعتمد عليها يف العملية الرتوجيية اإلعالنمصاريف وكاالت. 

 المبحث الثاني: ماهية تنشيط المبيعات 

  إىلويف تعامله مع املفردات اليومية اليت حتيط به، وطاملا كانت املؤسسة تسعى  اإلنسانطاملا كانت هناك حالة تطور يف حياة  
كسب املستهل  وزيادة والءه ملا تقدمه من سلع وخدمات وهي ساعية ألن تبقى وتستمر يف أنشطتها احلالية واملخطط هلا 

ساعد املستهل  على حتقيق التواصل إذن تسعى البتكار كل ما هو جديد من أساليب وطرق حتفيزية تشجع وت مستقبال، فهي
معها وتوطيد العالقة معه، ومن هنا كان لتنشيط املبيعات دور وأمهية ضمن مزيج الرتوجيي لتحقيق ذل  التواصل والتأثري السريع يف 

القائمة يف السوق، األطراف املستهدفة، وما يزيد من أمهية هذا النشاط هو كونه متجدد ومتنوع ومتوافق مع حالة املنافسة الرتوجيية 
و ميزانية  األخرىالرتوجيية  باألنشطةوسوف نتناول يف هذا املبحث مفهوم تنشيط املبيعات، أهدافها، عالقة تنشيط املبيعات 

 تنشيط املبيعات.

 : مفهوم تنشيط المبيعاتاألولالمطلب 

والبيع الشخصي والعالقات العامة والدعاية أو النشر،  اإلعالنجانب  إىليعد تنشيط املبيعات عنصر من عناصر املزيج الرتوجيي  
عنهما، حيث أنه يف  أمهيةوالبيع الشخصي حيتالن الصدارة يف املزيج الرتوجيي، فان تنشيط املبيعات ال يقل  اإلعالنكان   فإذا

ا هلا من دور يف التأثري على املختلفة تطورا ملحوظا يف االستخدام، مل بأشكاهلاشهدت عملية تنشيط املبيعات  األخريةالسنوات 
 القرار الشرائي للمستهل  وزيادة فعالية احلمالت الرتوجيية اجلاري تنفيذها من قبل املؤسسة.

                                                           
.265مرجع سبق ذكره، ص  االعالن،حممد فريد الصحن،  1  

.267-166املرجع السابق، ص   2  
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 المبيعات : العوامل المساعدة على ظهور تنشيطأوال

ل املؤسسات املختلفة تنشيط املبيعات و شيوع استخدامها من قب أمهيةالعوامل و الظروف اليت سامهت يف منو  أهم إبرازميكن  
 :1فيمايلي

شطة التنشيط، ففي وجه هذا أنهو ما يفسر تعدد  األخريةن االشتداد اليت عرفته املنافسة يف اآلونة إحدة المنافسة:  (1
تضع تقنيات الدفاع والرد للحفاظ على موقعها وسط خمتلف العالمات التجارية،  أنالتسابق كان من الالزم على املؤسسات 

باعتمادها على وسائل ذات قدرة غري تل   الكالسيكية. فمعطيات االقتصاد احلديث تفرض حتما رؤية جديدة للصراع 
 هجومية ودفاعية يف وقتنا هذا؛ األكثرين متثل تنشيط املبيعات السالح أالتجاري 

بعث منتج جديد للسوق يف ضوء حدة املنافسة يفرض على املؤسسة التفكري يف كيفية تعديله و  أن ادخال منتج جديد:  (2
ظهور تقنيات التنشيط املتعددة لتجريب  إىل أدىهو ما ما هو جديد و تكييفه مع التطور املتسارع يستوجب التعريف بكل 

 املنتوج والكوبونات...اخل؛
االرتفاع املستمر  أناثبت  األمريكيةحسب دراسات قامت هبا مؤسسات يف الواليات املتحدة  :شهارلإلالتكلفة المرتفعة  (3

يفسر االمتياز العايل لتنشيط املبيعات. فاملؤسسة اليت يف حاجة لدعم دائم ملنتجاهتا ال ميكنها االستثمار  اإلشهارلنفقات 
يف تناسب مباشر مع النتائج  األقلاقتصادية وتكون على  أكثرفهي حتبذ وسائل مرنة و  عنها اإلشهارسنويا مببالغ معتربة يف 

 املرتقبة؛
خلق تقنيات متعددة لتنشيط املبيعات، ذل   إىل أدىاحلديثة للتوزيع  اإلشكال اتساع إن التوزيع الحديثة: أشكالتوسع  (4

جديدة للضغط على املستهلكني كعملية التنشيط يف  أشكالليت تستوجب ائعني خاصة يف احملالت الكربى، وايف غياب الب
 مكان البيع؛

فسابقا كان يؤثر يف ارتفاع النفقات املوجهة لتنشيط املبيعات، إذيعترب هذا العامل مهم،  المستهلكين: أذواقمرونة  (5
انعدام رغبته  إىل أدىاح هلا، مما اليت يقتنيها حمتفظا بوفائه للسلع واعتياده واالرتياملستهل  نادرا ما يغري العالمات التجارية  

املستهل  مراودا من كل اجلهات ومدفوعا بقوة لتغيري العالمة املقتناة، وهذا التساع  أصبحيف التغيري. أما يف وقتنا هذا، 
، وكذا تطور اإلشهارريق املستهل  احلصة على املعلومات بسهولة عن ط بإمكان أصبحذل  تشكيلة املنتجات باستمرار، ك

 ؛أذواقهمو رفع مستوى أ ذي سهل يف تقدمي املنتجات للجمهورقل الالن
حيث ساهم التطور التكنولوجي يف تفعيل األدوات املستخدمة يف تنشيط املبيعات، كما هو عليه مثال التطور التكنولوجي:  (6

 يف التعامل مع الكوبونات...اخل.

 .القتنائهاهذه التغريات جترب املؤسسة على وضع تقنيات تنشيط تزيد من فعالية التعريف باملنتجات تدفع املستهل  

                                                           
.397، ص 2005معية، مصر، ، الدار اجلا1ط التسويق المعاصر،  ثابت عبد الرمحان ادريس، مجال الدين املرسي،   1  



 الفصل األول                                                                             أساسيات حول تنشيط المبيعات
 

 
34 

 ثانيا: تعريف تنشيط المبيعات

 هذه التعارف: ألهمدت التعاريف اخلاصة بعملية تنشيط املبيعات، وفيمايلي سنتطرق لقد تعد

  األمريكيةتعريف اجلمعية (للتسويقAMA تنشيط املبيعات )إثارةاليت تعمل على جمموعة التقنيات الغري اشهارية و : "بأهنا 
 1و روتينية"أاملتعلقة بالتنشيط ظرفية وغري دائمة  األنشطةن أاملستهلكني، ودفعهم لشراء السلع واخلدمات املعروضة عليهم، و 

 "وذل   وجهة لدفع وتشجيع الطلب على املدى القصري،جمموعة من التقنيات امل :شيط املبيعات على أهنافيعرف تن أما كولرت
 2معني أو خدمة من طرف املستهلكني أو الوسطاء التجاريني. ملتوجوبواسطة زيادة حجم الشراء 

  وتعرف أيضا بأهنا: جمموعة من التقنيات اليت حتفز النمو السريع واملؤقت للمبيعات من خالل ختصيص ميزانية استثنائية
 .3نياملستهلكللموزعني أو 

من خالل هذه التعاريف ميكن القول أن تنشيط املبيعات هي جمموعة األنشطة الرتوجيية خبالف اإلعالن،البيع 
وتتكون  واليت تستهدف إثارة الطلب من ناحية وحتسني األداء التسويقي  من ناحية أخرى، الشخصي،العالقات العامة والنشر،

األدوات والتقنيات املوجهة لتحفيز الطلب يف األجل القصري واملصممة حلث املستهلكني  تنشيط املبيعات من جمموعة متنوعة من
حتقيق قيمة مضافة ،كان ذل   إىلوتسعى املؤسسة من استخدام تنشيط املبيعات  على الشراء وحتفيز املوزعني ورجال البيع،

 املنتجة. للمستهل  النهائي أو املوزعني أو املوزعني أو رجال البيع لدى املؤسسة

 المطلب الثاني:أهداف تنشيط المبيعات

يعترب تنشيط املبيعات نشاط تكتيكي ضمن أدوات الرتويج املستخدمة من قبل إدارة التسويق،  ويف تنفيذ اسرتاتيجياهتا، 
 وذل  لكون املؤسسة تستخدم هذا األسلوب لتحقيق قيمة مضافة للسلعة أو اخلدمة املقدمة للمستهل .

واليت تعد جزء من املزيج  ،عات تستمد ساسا من أهداف الرتويجاملوايل أن أهداف تنشيط  املبي ويوضح الشكل 
التسويقي املرتبط أساسا باإلسرتاتيجية التسويقية اليت مت صياغتها ورمسها من إدارة املؤسسة، وعليه ميكن القول هنا بأن إدارة 

يف جمال تنشيط املبيعات وذل  من خالل االتصال املباشر ق ذكرمها و جي الدفع والسحب السبالتسويق ميكنها استخدام اسرتاتي
 باملستهل  لتحفيزه على الشراء أو باعتماد التعامل مع الوسطاء لتحفيزهم ومنه وتفعيل الطلب على الشراء .

                                                           
.324فريد كورتل، سبق ذكره، ص  1  

.326فريد كورتل، مرجع سبق ذكره، ص   2  
3 Philip kotler et Bernand Dubois, op-cit, p603 
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 .232ص ،2009 ،الترويج، مرجع سبق ذكرهاالتصاالت التسويقية و  ،ثامر البكري المصدر:

 عملية تنشيط املبيعات فيما يلي: إليهاوميكن بصفة عامة و توضيح األهداف اليت تسعى 

الرفع من مبيعات املؤسسة باستخدام طرق خمتلفة و ذل   إىلحيث هتدف عملية تنشيط املبيعات  (أهداف متعلقة بالمبيعات:1
 لتحقيق:

o .زيادة حجم املبيعات يف األجل القصري 
o  السوق.مواجهة املنافسة يف 
o  منافذ توزيع جديدة. إىلالدخول 
o 1زيادة احلصة السوقية للمؤسسة يف األجل القصري. 

 :إىل(أهداف متعلقة باملستهلكني:وهي كافة تقنيات تنشيط املبيعات املوجهة للمستهلكني واليت هتدف 2

o   حث املستهل  على جتربة السلع اجلديدة أو السلع اليت طرأت عليها تعديالت وذل  من خالل توزيع العينات اجملانية و
 الكوبونات والعروض وغريها،

o  منتجات املؤسسة ، إىلجذب مستهلكني جدد،و حتويل مستهلكي املؤسسات املنافسة 
o وزيادة اإلقبال عليها عن طريق الكوبونات أو اخلصومات املرتبطة تشجيع املستهلكني احلاليني على تكثيف استهالك السلعة ،

 باستخدام األحجام الكبرية أو الشراء املتكرر مثال ؛

                                                           
.330فريد كورتل، مرجع سبق ذكره، ص  .1  
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o تشجيع املستهل  على الشراء يف غري مواسم االستهالك؛ 
o كسب وفاء و ثقة املستهل ؛ 
o 1العمل على تفعيل و تعزيز اإلعالن و عناصر املزيج الرتوجيي األخرى؛ 

 مايلي : إىلواليت هتدف  ،ملبيعات املوجهة للموزعنيوهي كافة تقنيات تنشيط ا داف متعلقة بالموزعين:(أه3

o زيادة مستويات املخزون لدى املوزعني؛ 
o تنمية والء املوزعني لالسم التجاري للمنتوج؛ 
o تشجيع املوزعني على شراء املنتجات اجلديدة وبكميات كبرية؛ 
o  فرتة التصفية املومسية والتخلص من البضاعة الراكدة؛التشجيع على الشراء خالل 
o إضافة قوائم جديدة من منتجات املؤسسة لدى املوزعني؛ 
o الدخول يف عالقات ومنافذ جديدة مع املوزعني سواء كان ذل  يف السوق احلايل أو األسواق اجلديدة اليت تدخلها املؤسسة؛ 

ة على تفعيل دورة القوة البيعية العاملة لدى املؤسسة املنتجة لتنفيذ الربنامج وهي األهداف املنصب(أهداف متعلقة برجال البيع:4
 الرتوجيي، وهذه األهداف هي:

o تشجيع رجال البيع لتصريف أكرب كمية ممكنة من منتجات املؤسسة؛ 
o تنمية والء رجال البيع؛ 
o 2مساعدة رجال البيع لزيادة مبيعاهتم لالستفادة من نظام احلوافز املطبقة. 

 مطلب الثالث: عالقة تنشيط المبيعات باألنشطة األخرىال
 يتناول هذا املطلب عالقة تنشيط املبيعات باألنشطة الرتوجيية األخرى

 .عالقة تنشيط المبيعات باإلعالن1
نية تعترب تنشيط املبيعات من أهم الوسائل اليت تلجأ إليها املؤسسة للتعريف مبنتجاهتا وزيادة حجم مبيعاهتا يف فرتة زم 
وإن أحد الشروط األساسية لنجاح عملية تنشيط املبيعات هو االعتماد على اإلعالن ،سواء كان يف الصحف أو اجملالت  قصرية،

 هدايا، ختفيض السعر، ،ام بتنشيط املبيعات )جتريب جماينأو يف التلفزة أو أماكن البيع...اخل.ألنه يصعب على املؤسسة القي
 :3استعمال اإلعالن نظرا لألسباب التاليةدون  ومسابقات..اخل(؛

 اإلعالن هو الوسيلة اليت تلمس أكرب عدد ممكن من اجلمهور؛ 
 وذل  من أهم مزايا اإلعالن؛ ،تنشيط املبيعات خمتصرة وواضحة   جيب أن تكون رسالة 
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 ،الرتوجيي الذي يفي هبذا يج واإلعالن هو العنصر الوحيد من عناصر املز  جيب أن تعاد رسالة تنشيط املبيعات عدة مرات
 ؛الغرض

  جذب االنتباه؛عدة مرات  يف مكان البيع بقوة و  اعتماد تنشيط املبيعات على اإلعالن 
 ،الن غالبية املختصني أمجعوا أن عملية تنشيط املبيعات وحدها ال  ميكن مالحظة أن اإلعالن مكمل لعملية تنشيط املبيعات

 ضعف املنتجات وبذل  نفوز بعض املستهلكني؛  إىلتكفي لبناء صورة جيدة عن املنتجات الن املبالغة يف التنشيط رمبا يشري 
 ،لكنها ال تسمح بزيادة  ناجتة عن جذب مستهلكني جدد كما أن عملية تنشيط املبيعات تسمح بزيادة مؤقتة يف املبيعات،

 معدل الوفاء،ووحده اإلعالن الكفيل بتحسني الصورة و زيادة معدل الوفاء ألنه يؤثر على املدى الطويل

 ،  ة سابقة و مرافقة لعملية التنشيطإذن من أجل تنشيط مبيعات ناجحة جيب: محلة إعالني

يعات من أجل جذب أكرب عدد من املستهلكني اجلدد من أجل حتقيق وفاء املستهلكني اجلدد جيب:القيام بتنشيط املب 
 واالستعانة باإلعالن للمحافظة على أكرب قدر منهم.

 .العالقة بين تنشيط المبيعات ورجال البيع 2

حىت هناك نوع من تنشيط املبيعات موجه مباشرة  ،تنشيط املبيعاتو  )قوة البيع( هناك عالقة جد وطيدة بني رجال 
 :1،حيث أن هدا األخري يتكفل بـخصيصا لرجال البيع 

 إعالم املستهلكني يف نقاط البيع عن اإلجراءات وشروط عملية تنشيط املبيعات؛ 
 تشجيع املستهلكني و إقناعهم بتجريب املنتوج؛ 
 استقطاب وجذب املستهلكني املهتمني بعملية تنشيط املبيعات وجعلهم مستهلكني جدد للمؤسسة؛ 
 أخرى من نفس التشكيلة؛ دفع املستهلكني لشراء منتجات 
 .تنشيط نقطة البيع 

 فيما خيص املوزعني؛جيب أن يقوم رجال البيع لدى املؤسسة بـ:

 إقناع املستهلكني بالشراء أكثر وبكميات كبرية؛ 
 مضاعفة اجلهود لزيادة عدد طلبيات املوزعني؛ 
 إقناع املوزعني ب االهتمام مبنتجات املؤسسة وإبرازها أكثر يف نقاط البيع؛ 
 إقناع املوزعني ببيع منتج جديد للمؤسسة أو بيع منتجات أخرى من نفس التشكيلة؛ 
 .تشجيع املوزعني وكسب ثقتهم ووفائهم للمؤسسة ومنتجاهتا 

                                                           
.238فريد كورتل، مرجع سبق ذكره، ص   1  



 الفصل األول                                                                             أساسيات حول تنشيط المبيعات
 

 
38 

 كما ان تنشيط املبيعات تعود مبزايا كثرية على رجال البيع:

 ،استخالص كل طاقاته لتحقيق األهداف املوكلة إليه؛ إىلفهي تدفعه  عملية تنشيط املبيعات تعترب حتدي لرجل البيع 
 تشجيع وحتفيز رجال البيع وذل  بتقدمي اهلدايا ،العالوات منصب...اخل؛ 
 تسمح عملية تنشيط املبيعات خبلق وتوطيد عالقات التعاون واملودة والتالف بني رجال البيع واملستهلكني أو املوزعني؛ 
  سرعة  جيدة لرجال البيع حبيث تساعدهم على تنمية قدراهتم يف التحكم يف الوقت،تعترب عملية تنشيط املبيعات جتربة

 العمل حتت الضغط العايل للمؤسسة من جهة واملستهلكني من جهة أخرى  التأقلم مع املستهلكني،

 .العالقة بين تنشيط المبيعات والعالقات العامة 3

عالقات العامة يف إحدى ممارسات العالقات العامة حبيث أن تتجسد عالقة التكامل بني تنشيط املبيعات العامة وال 
أغلب املؤسسات تقوم اليوم بتنشيط منتجاهتا يف املعارض أو الصالون الذي تشارك فيه. وذل  نظرا ملسامهة املعارض والصالونات 

 وقد أثبتت إحدى الدراسات أن: وقت.يف زيادة فعالية تنشيط املبيعات عندما يقامان يف نفس ال

  من ميزانية تنشيط املبيعات أثناء الصالونات واملعارض  % 25إىل 22املؤسسات األملانية تنفق ما بني 
  من هذه امليزانية. %14 إىل 11أما املؤسسات األمريكية تنفق 

يف املعارض  وهذا أحسن دليل على الدور الفعال املنبثق من اقرتان تنشيط املبيعات العالقات العامة حيث أن اهلدف من املشاركة
 .1ليس فقط للتعريف باملؤسسة،و لزيادة نسبة املبيعات بفضل عمليات التنشيط
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 المطلب الرابع:إعداد ميزانية تنشيط المبيعات 

ن ميزانية تنشيط املبيعات ال حتدد منفصلة بل هي جزء من ميزانية الرتويج ويتحدد حجمها حسب عدة معايري وأسس إ
 : 1سنتطرق إليها فيما يلي

 الميزانية المعدة حسب األهداف: (1

فان املؤسسة تقوم حبساب إمجايل امليزانية  ،كان اهلدف هو إبراز عالمة جديدة  وفيها تعد امليزانية حسب األهداف املسطرة ،فإذا
 األجل.الطويلة   حتقق أهداف املؤسسة التسويقية  اإلسرتاجتية القصرية عن طريق حساب تكلفة وسائل التنشيط املستخدمة واليت

 الميزانية المعدة حسب رقم األعمال: (2

حيث تعتمد على رقم األعمال احملقق يف السنة املاضية ،هي  هي طريقة شائعة االستعمال يف حتديد حجم ميزانية تنشيط املبيعات،
بة مئوية من رقم طريقة عملية ومنطقية ألهنا على إمكانيات املؤسسة املالية،ادن ميكن حتديد ميزانية تنشيط املبيعات حسب نس

 األعمال احملقق.

 الطرق االختيارية: (3

ففعالية خمطط عملية تنشيط املبيعات ملنتج جديد ميكن أن ختترب يف إطار سوق اختباري وعمليا إذا قامت املؤسسة  
 باختبار تأثري تنشيط املبيعات فإهنا سوف ختصص ميزانية مكلفة.

  :إمجال هذه األسس يف النقاط التاليةميكننا  :أسس تحديد ميزانية تنشيط المبيعات

 مستوى مردودية املنتوج؛ -
 مستوى نشاط املنافسة؛ -
 املرحلة اليت مير هبا املنتوج )درجة تطور املنتوج(؛ -
 اإلسرتاجتية املتبعة من طرف املؤسسة؛ -
 حجم امليزانية املمكنة. -
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 تقنيات تنشيط المبيعات واستراتجياتها :المبحث الثالث

 إىلهذا إضافة  املبحث سنستعرض أهم تقنيات تنشيط املبيعات اليت تتبعها املؤسسة وأكثرها شيوعا،من خالل هدا  
وصوال للتقييم و قياس النتائج وإجراء  إبراز اإلسرتاجتية اليت تتبعها املؤسسة من خالل التخطيط للعملية  الرتقوية ومن مث التنفيذ،

 التعديالت الالزمة.

 تنشيط المبيعات  المطلب األول:

ب موجهة أساليو فهناك أساليب موجهة للمستهلكني  ،تلف باختالف اجلهة املوجهة إليهاهناك عدة أسباب لتنشيط املبيعات خت
 أخريا املوجهة لرجال البيع لدى املؤسسة املنتجة.للوسطاء و 

 التقنيات الموجهة للمستهلك النهائي أوال:

 ملستهل  على السلعة وتكثيف استخدامها وتتمثل أهم هده التقنيات يف زيادة طلب ا إىلوهتدف هذه التقنية  

 :1العينات المجانية .1

إذ يتمثل يف  تعترب العينات اجملانية من أكثر األسباب فعالية لتأثري وإقناع املستهل  باملنتج اجلديد ومبدؤها بسيط جدا:
يتم بالربيد أو عن طريق زيارة املنازل أو أثناء شراء سلع أخرى وهذا التوزيع  توزيع عينة من السلعة دون مقابل للمستهلكني،

 ،وبصفة عامة تقنية العينة اجملانية ختص املنتجات واسعة االستهالك وذات مردودية عالية،

 كما أن استعمال هذا  األسلوب من تنشيط املبيعات حيقق عددا من املزايا منها :

  املنتج يف جو اجيايب ويصور مباشرة دون حتمله ألي مقابل؛ميكن للمستهل  من جتربة املنتج من جتربة 
 املنتج الذي يستخدمه حاليا ؛ملقارنة بني املنتج بني اجلديد و ميكن للمستهل  من ا 
 تذكري املستهل  الذي حتول الستخدام منتج أخر منافس مبزايا استخدام منتج املؤسسة؛ 
 ها جلهد كبري وتكاليف كثرية؛يساعد يف الرتويج للمنتجات اليت حيتاج بيان مزايا 
 .جتريب املستهل  لعينة من املنتوج قد يثري فيه الفضول القتناء كمية أكرب 

 و يف املقابل عرفت تقنية العينات عيوبا متثلت يف:
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 ،ها السلع سريعة التلف والسلع اليت يصعب تقسيم السلع املرتفعة التكلفة، ال ميكن استخدامها للمنتجات املعروفة يف السوق
 ؛عينات صغرية إىل
 ،وكلفة التوزيع باملقارنة مع سعر الوحدة من املنتوج؛ ارتفاع كلفة تنفيذ العملية 
 .ال ميكن استخدامها يف املنتجات اليت ال تتمتع مبزايا حقيقية مقارنة باملنتجات املنافسة 

 الكوبونات: .2

من السعر األصلي  %20و  %5 قيمته بنيهي عبارة عن قسيمات وبطاقات تعطي حلاملها خصما معينا ترتواح  
ذل  و  كما ميكن استخدام هذا األسلوب بطريقة أخرى،داخل صحيفة أو جملة.   أو من خالل وضعها أو يف نقطة البيع، للسلعة،

 بتجميع عدد من الكوبونات اليت يتم احلصول عليها من داخل املنتج للحصول على وحدة جمانية من املنتج.

 تقنية له عدة مزايا أمهها ما يلي:وهذا النوع من ال

  ترغيب املستهل  يف شراء كمية أكرب من املنتج وزيادة استخدام السلعة إىلفهو يهدف 
 .محاية املستهلكني احلاليني للسلعة من أنشطة املؤسسات املنافسة 

 كما أن هلذه التقنية عيوب تتمثل يف:

 عدم تناسب هذه التقنية مع املنتجات بالسوق؛ 
  ضهم يستخدمها واألخر ال يستخدمها.فبع إمكانية تقدير عدد املستهلكني الذين يستخدمون الكوبونات ومىت؟،عدم 
 1عدم تناسبها مع السلع املعمرة اليت ال يتم شراءها بصورة متكررة. 

 :.تخفيض األسعار3

وال  روط حيث ال تبيع باخلسارة،وهذا باحرتام بعض الش ميكن للمؤسسة القيام هبذا النوع من الرتويج بتخفيض األسعار، 
حيث تقرتح املؤسسة سعرا  "،prix spécialكالسعر اخلاص " ،تأخذ ختفيضات األسعار عدة أشكالو  تكون األسعار حقيقية،

وعادة ما يستعمل السعر اخلاص من طرف املوزعني الذين يهتمون بإقامة قصرية. خاصا ملستهلكي منتجاهتا يف فرتة زمنية حمددة و 
 املنافسة على األسعار.

فهو نوع من أنواع األسعار اخلاصة إال أنه يف هذه احلالة يتم شطب السعر  ، "prix barréأما السعر املشطب "  
فتوضع صورة السيارة وأسفل الصورة  ومثال ذل  أسعار السيارات املعلن عنها يف اجلرائد، ويوضع مقابلة السعر اجلديد. القدمي،
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ويكون عموما السعر اجلديد منخفض عن  ،د الذي مت حتديده من طرف املؤسسةشطوبا وأمامه السعر اجلديجند سعر القدمي م
 السعر القدمي 

 كن إيضاحها يف اجلدول التايل:إن هلذه التقنية دواعي أو حاالت استعمال ملا هلا من مزايا وعيوب مي 

 

 

 االستعمال(: مزايا وعيوب تخفيض األسعار ودواعي 01الجدول رقم )

 العيوب المزايا حاالت االستعمال
من أجل  التقدمييف فرتة  -

جتريب املنتج وجلب 
 مستهلكني جدد؛

يف حالة ارتفاع املخزون  -
 السلعي لتحفيز الشراء 

 مواجهة املنافسة -
 

 ؛التطبيقسهولة  -
 سهولة حتديد تكلفة الرتويج؛ -
 التغلب على اخنفاض املبيعات وتنشيطها؛ -
 ألولتشجيع املستهل  على جتربة السلعة  -

 مرة، 
حث املستهل  احلايل على زيادة الكميات  -

املشرتاة من السلعة لتأكده بأنه يشرتي 
 بالسعر األفضل.

يقلل  األسلوبكثرة تكرار هذا  -
 من والء املستهل  للعالمة؛

اعتمدت  إذاخطر املنافسة  -
 ختفيضا أقل.

 

Source :Yves chirouze : le marketing le chois des moyens de l’action commercial tome .4em 

édition ,Chatard et associés éditeurs, paris,1991 ?p144.  

  



 الفصل األول                                                                             أساسيات حول تنشيط المبيعات
 

 
43 

 

 .المسابقات و سحب اليانصيب:4

فاملسابقة هي عبارة عن منافسة تتطلب حكمة وتألق املشاركني ودون تدخل  لقد أصبحت املسابقات واسعة االنتشار،
 .1الصدفة يف النتائج و هذا للحصول على جوائز نقدية أو عينية نتيجة شرائه منتج معني و اشرتاكه يف فعاليات املسابقة

 األسلوب و كذل  مزاياه و عيوبه. واجلدول التايل يوضح حاالت استعمال هذا

 (: مزايا وعيوب المسابقات ودواعي االستعمال02الجدول رقم )

 العيوب  المزايا  حاالت االستعمال 
صد رفع املبيعات، وضمان ق -

 والء الزبائن؛
مومسية  إىلمن أجل الوصول  -

 املنتج، وضمان رواج العالمة؛
من أجل ترقية محلة اشهارية عن  -

 طريق املسابقات.

ما روعي تنظيم  إذاالفعالية  -
 املسابقات؛

تعزيز الشعارات اليت تتبناها احلملة مما  -
من قبل  ااستيعاهبحيقق االستمرارية و 

 اجلمهور.

التحضري الطويل واملكلف: اختيار  -
املطروحة  األسئلةالتاريخ، املوضوع، نوع 

 ومدى صعوبتها،
 ميزانية مكلفة و معقدة؛ -
 .التنظيمصعوبة  -

 Source Yves chirouze op-cit, p148 

دون أي إلزام بالشراء،  فهي تقنية تشبه تشبه املسابقة، و ملنها تكون يف صورة تسلية،  و هي عملية جمانية  األلعاب أما
 دا فكريا كبريا من املشاركني، كما هو احلال يف أسلوب املسابقات.ال تتطلب جه أهناا كم

السحب الذي يبىن  إجراءن فيها بعد سحب اليانصيب فهي عملية تروجيية تكون على شكل ألعاب، حيث يعلن عن الفائزي أما
 .2على شراء منتج، ليحق هلم الدخول يف السحب أدلةتكون لديهم  أنعلى احلظ، و ال يطلب من األشخاص املشاركني 

 الهدايا الترويجية و التذكارية : .5

عمالئها بقصد تنمية معامالهتا معهم، وتكون اهلدية معروفة لدى  إىلاهلدايا الرتوجيية هي اهلدايا اليت تقدمها املؤسسة 
املؤسسة مبنح هدية لكل من يشرتي سلعة أو خدمة معينة ال يقل مثنها عن مبلغ معني، املستهل  قبل قيامه بالشراء، حيث تقوم 

 تروجيها. إىلمنتجاهتا اليت تسعى  إحدىأو تقدم اهلدية ملن يشرتي عدد معني من وحدات 
                                                           

.152بشري العالق، الرتويج االكرتوين و التقليدي، مرجع سبق ذكره، ص   1  
.122هناء عبد احلليم سعيد، مرجع سبق ذكره، ص   2  
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 .1املوزعة أومتباعدة، وميكن أن حتمل اهلدية اسم املؤسسة املنتجة  أوقاتبأس من تكرار ذل  يف ول

 وغريها من اهلدايا املتنوعة. األجندةواحلقائب و  األقالمأما اهلدايا التذكارية فعادة متنح لعمالء املؤسسة وحتمل امسها، مثال: 

 تجريب المنتج :  .6

استخدام أسلوب العينات اجملاين، حيث يوضع بني يدي املستهل  املنتج املراد  إمكانيةعند عدم ويلجأ هلذا األسلوب يف التنشيط 
 بيعه للتجريب.

 السوق، فهي تسمح بـ: إىلدخال منتج جديد إوهلذه التقنية نقاط قوة جتعلها مهمة وصعبة  االستغناء عنها،  خاصة يف حالة 

 من جودة املنتج، واختيار كامل ملزاياه؛ التأكد -
 .2غالبا ما يكون السماح للمستهل  بتجريب املنتج خالل فرتة زمنية معينة -

 : Les Vitrinesنوافذ العرض  .7

تعد نوافذ متاجر التجزئة من الوسائل اهلامة لرتويج املبيعات، حيث تعرض السلعة للمارين أمام تل  النوافذ بقصد حثهم على 
تجر لشرائها ولذل  جيب تصميمها بشكل جيد وأن تنسق بشكل فين، وجيري تغيريها بني فرتة وأخرى، وجيب عرض دخول امل

 .3سعر كل سلعة بشكل واضح

 :الخاص اإلعالن .8

وهي العناصر أو أشياء مفيدة مطبوع عليها اسم املعلن، شعاره، أو رسالته، واليت تعطى كهدايا للمستهلكني كالقمصان، أقالم 
 .4وأكواب القهوة ....... اخلاحلرب 

 : المعرضة التجارية .9

ويشرتك يف قيامة هده املعارض عدد من التجار واملنتجني، ودل  هبدف اطالع اجلمهور على السلع املعروضة، والتعرف على 
مزاياها وخصائصها، وكيفية استخدامها، وتساهم هده الطريقة يف خلق عالقة طيبة بني املعارضني واجلمهور عن طريق االتصال 

                                                           
.232، ص 2009، مطبعة النيل، مصر، 2اىل قلب و فكر العميل(، ط طلعت اسعد عبد احلميد، االتصاالت التسويقية املتكاملة) طريق مباشر  1  

.262فريد كورتل، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.121بشري العالق و حممد ربايعة، مرجع سبق ذكره، ص  3  

.875، ص 2009، دار للنشر، السعودية، 1فليب كوتلر، ترمجة سرور علي ابراهيم، اساسيات التسويق ج  4  
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تعلقة بالسلع املعروضة، وقد يعرض يف هده املعارض سلع تباع بأسعار أرخص من املعتاد أو قد بكافة املعلومات امل أعالمهاملباشر و 
 . 1تتعلق باتفاقيات للبيع مستقبال معامالت إجراءيكون هناك عرض للسلع فقط دون بيعها، وهنا يكون اهلدف عقد صفقات و 

 التنشيط بواسطة شخصيات مشهورة : .10

ات مشهورة عاملية يف ميادين خمتلفة )تلفزة سينما، رياضة ..... اخل (، وهدا يكون شخصيمبيعات باستعمال  تنشيطوهي  
أو باستعمال صورها على تغليف العالمة، وهدا النوع من التنشيط يؤثر بشكل كبري يف نفسية  إعالنبتقدميها هلده العالمة يف 

األشكال الرتقوية اليت تدمج فيه هده الشخصيات، يف  املستهلكني، وميكن املؤسسة من حتقيق أرباح متميزة الستثمارها ملختلف
 .2ميكن أن يسبب هناية العالمة أو يقضي عليها هنائيا  الذياملقابل هناك عيوب هلا تتمثل يف جناح هده الشخصيات أو عدمه و 

 ثانيا: التقنيات الموجهة للموزعين 

من منتجات املؤسسة أو قبول التعامل مع املنتجات اجلديدة  على تصريف كميات كبريةتشجيع املوزعني  إىلهتدف هذه التقنيات  
 املؤسسة ومن أمثلتها:

 التخفيضات: (1

. فاخلصومات 3حيث بقوم املنتجون بعمل ختفيضات أو خصومات للموزعني أو الوكالء يف مقابل طلبهم لكميات كبرية من املنتج
 يف الغالب تنحصر يف :

 طردي مع كمية الصفقة املشرتاة، وتستخدم هده الطريقة كدافع مادي لرتويج ي يتصاعد بشكل : والذالخصم في الكمية
 سلعة جديدة أو لتشجيع الوسطاء على الشراء بكميات كبرية من السلعة تزيد عن الكمية املعتاد شرائها.

  ما قام  أو إذاما للموزع،  جمانية من صنف إضافيةكمية   بإعطاء املنتج: حيث يقوم (التجاريالكميات المجانية )الخصم
 الوسيط بشراء كمية معينة من السلعة أو تشجيعا له الستمرار التعامل معه.

 يرتكز على العالقة العكسية بني زيادة مقدار اخلصم وتقليص فرتة التسديد من قبل املوزع لقيمة  الذي: و الخصم السعري
 أحد الشكلني: يأخذقد . و 4الصفقة املعقودة بينهما

 حتفيز بنسبة معينة من الشراء  -
 املشرتاةختفيض تدرجيي يتغري حسب الكمية  -

                                                           
.155بشري العالق، الرتويج االكرتوين و التقليدي، مرجع سبق ذكره، ص   1  

.263فريد كورت، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.247، ص 2006، جمموعة النيل العربية، مصر، 1شيماء السيد سامل، االتصاالت التسويقية املتكاملة، ط  3  
.242ثامري البكري، االتصاالت التسويقية و الرتويج، مرجع سبق ذكره، ص   4  
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 .ية تسلم أو على شكل كميات جمانيةعلى شكل مبالغ مال إماويف هناية املدة تقوم املؤسسة مبنح هده اخلصومات للموزعني، 

 

 

 : لممسوحاتا (2

ملنتجات  للمنتج مثل موافقة على القيام باإلعالن هبا وتعين تقدمي كمية معينة من األموال للموزع نظري خدمات ووظائف يقوم
 .1أو مبساحات أكرب على األرفف داخل املتجر جذابةاملؤسسة، عرض املنتجات بطريقة 

 ثالثا : التقنيات الموجهة لرجال البيع 

اجلديدة واملبادرة يف تقدمي  تنمية احلافز لدى قوى البيع التابعة للمنتج، وتشجيعهم على دخول األسواق إىلوهتدف هده التقنيات 
 : الذكر. وتشمل على سبيل 2السلع اجلديدة 

 زيادة املبيعات؛ إىليبدلوهنا و  اليت االستثنائيةاملعنوية اليت متنح لرجال مثنا جلهودهم املادية و  احلوافزقات و املساب -
اليت تعقد لرجال البيع ورجال اإلعالن من أجل مناقشة مزايا وأغراض السلع اجلديدة، والوسائل  االجتماعاتاللقاءات و  -

 ؛احلديثة اليت تستخدم يف عملية البيع واإلعالن، وحثهم على إتباع أفضل السبل لزيادة املبيعات
 .3تدريب رجال البيع -

 :باختالفوختتلف وسائل و تقنيات تنشيط املبيعات 

 ؛قيةاألهداف التسوي -
 ؛نوع اجلمهور املستهدف سواء كان مستهل  هنائي، وسطاء، أو رجال البيع لدى املنتج -
 ؛طبيعة السلعة وتكلفتها -
 ؛السائدة االقتصاديةالظروف  -

 وميكن إمجال أهم الوسائل اخلاصة بتنشيط املبيعات يف اجلدول املوايل:

 

 
                                                           

.233، ص 1996حممد فريد الصحن، قراءات يف ادارة التسويق، الدار اجلامعية، مصر،  1  
.240رعد عبد الكرمي حبيب، مرجع سبق ذكره، ص   2  
.162بشري العالق، الرتويج االكرتوين و التقليدي، مرجع سبق ذكره، ص   3  
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 (: تقنيات تنشيط المبيعات03الجدول)

 املستهل  النهائي  الوسطاء  رجال البيع لدى املنتج
 ؛املسابقات البيعية 
  احلوافز املعنوية واملادية تدريب رجال

 ؛البيع
  ؛والندوات االجتماعاتاللقاءات و 
 

 ؛ختفيض األسعار 
 ؛معارض جتارية 
 ؛سلع جمانية كعينات  
 ؛مسابقات لرجال البيع 
 ؛جائزة ألحسن موزع 
  ؛املمسوحات 
 ؛الن اخلصوصيعاإل 
 ؛هدايا 
  سحب كميات من املخزون و يف حالة

 ؛بيعها
  خصم على الكمية، ) الشراءتسهيالت

 ؛(البيع بالتقسيط
 ؛لوحات العرض 
 ؛وسائل مساعدة لعرض السلع 
 

  ؛العينات اجملانية 
  ؛الكوبونات 
 ؛ختفيض األسعار  
 ؛املسابقات واأللعاب 
  ؛اليانصيبسحب 
  ؛التذكاريةاهلدايا الرتوجيية و 
 ؛جتريب املنتج 
 ؛العرض نوافذ  
 ؛اإلعالن اخلاص 
  التجارية؛املعارض 
 ؛البيع بالتقسيط 
 ؛اتلوحات العرض والكتالوج 
 ؛اإلعالن يف نقط البيع  
  التنشيط بواسطة شخصيات

 ؛مشهورة
 الطالب إعدادالمصدر: من 

الرؤى ووجهات  اختالفحسب  اختلفت، فقد  يوضع تقسيم واحد هلده التقنيات، أنه يف حقيقة األمر ملوما جتدر اإلشارة إليه
 .النظر للمتخصصني يف جمال تنشيط املبيعات
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 تنشيط المبيعات  المطلب الثاني : تخطيط عملية

 أنوعمالئها، وبالتايل جيب  املؤسسةيلعب دورا مهما مي بناء عالقة طويلة املدى بني  املبيعاتإن الدور اإلسرتاتيجي لتنشيط 
 عن تنشيط املبيعات، ولوضوح خطة لتنشيط املبيعات جيب حتديد مايلي : واضحةو  خطةتتضمن إسرتاتيجية الرتويج 

  صياغة أهداف التنشيط بطريقة واضحة ومفهومة، تنبثق هده األهداف من األهداف املوضوعة للنشاط التسويقي عامة
 .والنشاط الرتوجيي بصفة خاصة

 حيث أنه هناك عدة أنواع ألساليب تنشيط املبيعات وكل نوع له  لألهداف،أسلوب تنشيط املبيعات املناسب  اختيار
ظروف  املستهدفة،السوق  إليها،يف ضوء األهداف املرجوة ويف ضوء طبيعة الفئة املوجهة  االختيارويتم  عيوب،مزايا و 

 املناسبة وتكلفة الوسيلة 
 التحديد الدقيق للكمية املناسبة للتنشيط 
  1تقدير نفقات تنشيط املبيعات 
 :عناصر خطة تنشيط المبيعات 

 التكاليف وغريها من العناصر اليت سنتناوهلا فيمايلي:الدقة من حيث التقنيات و جيب أن تتميز اخلطة بالوضوح و 

أن احلافز القليل حيقق جناحات معينة ، لكن إدا   إذ: وميثل حجم احلافز التكلفة اليت سوف تتحملها املؤسسة، حجم الحافز -
 إىلفإنه يشري  دل  املستوى املطلوب من املبيعات ا مل يتحققذكان كبري فإنه يتطلب أن يقابله حتقيق مزيد من املبيعات وإ

 ؛اخلطأ يف تقدير حجم احلافز
طراف اليت يتم التعامل معهم سواء كانوا : على مدار التسويق تقدير ملستوى املشاركة اليت ستحقق من األشروط المشاركة -

 ؛ 2لعناصر تنشيط املبيعات املستخدمة معهم استجابتهممستهلكني أو وسطاء أو رجال البيع لديهم، ومدى 
عملية  تتخذه الذيالشكل  اختيار: على املؤسسة الدقيق ألسلوب التوزيع المعتمد في عملية تنشيط المبيعات االختيار -

 االنتشارجانب ضمان  إىل( فكل شكل له كلفة معينة ترتتب عليه ، قة موزعة يف احملل أو عرب الربيدالتنشيط )يف شكل وثي
  ؛الوسيلة وسهولة وصوهلا والتعرف عليها من جانب األطراف املستهدفة

شيط املبيعات، حيث أن قصر هده الفرتة قد : جيب حتديد الفرتة الزمنية املناسبة اليت تستغرقها عملية تنمدة عملية التنشيط -
منها، وحتقيق أهدافها وقد ال يعطي الفرصة للكثري من املستهلكني من اإلقبال عليها، كما أن طول  االستفادةميكن من 

 ؛يشعر به املستهل  ويعاد عليه من ناحية أخرى امتيازالفرتة قد ميثل تكلفة عالية من ناحية، وقد ميثل 
  ؛سائلومن مث جدولة هده الو  تكرارها، حيث يتم حتديد توقيت بدء وسيلة تنشيط املبيعات وتاريخ :العمليةتوقيت  -

                                                           
.94مرجع سبق ذكره،  ص  حمسن فتحي عبد الصبور، 1  

.234ثامر البكري، االتصاالت التسويقية و الرتويج، ص  2  
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حيث جيب أن حتسب  التنشيط،وهي تقدير كمي لتكلفة عملية  المبيعات:تقدير الميزانية المناسبة لتكاليف تنشيط  -
 .1بدقة متناهية لتحقيق الربح املراد حتقيقه

 مراقبة و تقييم نتائج عملية تنشيط المبيعات الثالث:المطلب 

عند البدء يف تطبيق اخلطة ، تبدأ عملية متابعة ومراقبة سري العملية سري العملية الرتقوية، حيث إن اإلدارة الفعالة للرتويج 
عات، ولكي تقف على ولة يف عملية تنشيط املبيذتقوم بعملية مراقبة وتقييم ألدائها للتأكد من فعالية و كفاءة اجلهود املب

 واملشكالت ونقاط الضعف فتتالشاها على اإلجنازات و نقاط القوة فتعززها . االحنرافات

وألن القيمة احلقيقية لعملية تنشيط املبيعات تكمن يف قدرهتا على حتسني الوضع التنافسي للمؤسسة يف السوق فيجب على إدارة 
ومن  لتنفيذها،حيث أن بعض التقنيات تتطلب فرتة زمنية . 2بلة للتقييم والرقابةأساليب قاسويق أو الرتويج أن تضع تقنيات و الت

أن تتخلل هده الفرتة بعض التغريات غري املتوقعة يف الظرف احمليطة مما يستدعي إجراء تعديالت لتدارك املوقف و بالتايل  الطبيعي
 مستقبال.معاجلتها و تفاديها 

تزداد أمهية الرقابة والتقييم عندما خترج مبعلومات  إذل  التعرف على النتائج اليت حققها يف ضوء األهداف املوضوعة، ذواألهم يف 
 .حمددة حلجم التأثري الفعلي للربنامج واخلطة املوضوعة

 إن أهداف عملية الرقابة والتقييم لنتائج عملية تنشيط املبيعات متكن فيمايلي :

  ؛األداء مقارنة باملعايري اليت حددت سابقا يف االحنرافاتمعرفة 
  أنشطة؛معرفة جودة و كفاءة ما أجنز من أعمال و 
 ؛التعرف على أساليب املعاجلة الصحيحة ملواجهة ما يعرتض العملية من مشكالت 
 ؛3تزويد صناع القرار باملعلومات عن سري العملية بشكل مستمر ومنتظم 

 :والتقييم تتمثل يفنظام للرقابة خطوات بناء  إن

  ،االعتباربعني  آخذاحتديد األهداف وفرتة حتقيقها حيث أن اهلدف احملدد بدقة جيب أن يتوافق مع حتديد فرتة حتقيقه 
كان اهلدف هو رفع احلصة السوقية للمؤسسة فأن فرتة حتقيقه طويلة، أما إدا كان اهلدف حتقيق أثر   فإذاطبيعة اهلدف، 

 .كن حتقيقه خالل عملية التنشيط مباشرةمباشرة على املبيعات مي
  ؛1وضع وسائل مناسبة للرقابة 

                                                           
.520، ص 1999، دار زهران، األردن،1حمي الدين االزهري، ادارة النشاط التسويقي) مدخل اسرتاتيجي(، ط 1  

.84مرجع سبق ذكره، ص علي فالح الزعيب، 2  
.85املرجع السابق،ص 3  
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 قياس األداء الفعلي للعملية الرتقوية 
 مقارنة األداء الفعلي لعملية تنشيط املبيعات مع املقاييس املوضوعية 
 2إجراء التصحيحات املطلوبة إن دعت احلاجة 

 أساليب قياس فعالية تنشيط المبيعات  الرابع:المطلب 

تعترب عملية قياس فعالية تنشيط املبيعات من أهم املوضوعات اليت تشغل بال املسوقني وأكثرها صعوبة، فأمهية تنشيط املبيعات 
تنبع من رغبة اإلدارة يف زيادة أرباحها من خالل األنشطة املختلفة اليت تؤديها ومنها النشاط التسويقي، وبالتايل التعرف على قدرة 

على حتقيق األهداف  البيعية والرتوجيية واليت صممت من أجلها، لكن تواجه عملية قياس فعالية تنشيط املبيعات  الربنامج الرتقوي
 التنشيط نظرا لتداخلها مع األنشطة ، وأهم من دل  صعوبة تقييم عمليةاإلمكانيات املتاحة للقياسعوائق كثرية تتعلق بالتكلفة و 

الصعوبات والعراقيل اليت تواجه عملية التقييم والقياس تبقى ضرورية و مهمة  رغم تل  يف املؤسسة. األخرىالرتوجيية والتسويقية 
سواء املوجه للمستهل  النهائي أو الوسطاء أو رجال البيع لكي حتقق أهدافها على  املبيعاتتنشيط  برنامجلرتشيد أساليب تنفيذ 

 .أكمل وجه

 ثالث عوامل : بسببعات ليست بالعملية السهلة،و هذا كما أن عملية قياس فعالية تنشيط املبي 

 ذات احلجم املالحظ يف فرتة التعامل الداخلي لنتائج تقدم وتراجع املبيعات، الناجتة عن املوزعني واملستهلكني ب ارتفاع
عتبار أي بعني اال األخذوعلى العموم سيمكن  م فيها عمليات التنشيط تكون على العكس،القدر،و الفرتات اليت ال يت

 ؛فرتة كمرجع ،الن تتابع العمليات يف هذا اجملال يكون سريع وفرتات تفاعل املختارة تكون عموما أفضل
  أو  األسعارمستغلة بصورة متفرقة من طرف من طرف خمتلف اجلهات، وذل  على شكل تداول  تنشيط املبيعاتعملية

 ل من الصعب حصرها وبالتايل حتليلها؛، و يكون الناتج العام املالحظ هو حصيلة عدة عواماإلشهار
  الطرق التقليدية جلمع بيانات املوزعني ال تسمح بعزل عوامل عمليات تنشيط املبيعات حيث أن نتائجها كانت كل

 .3العواملهذه الفرتة طويلة جدا إذا أردنا عزل هذه شهرين، و 

  

                                                                                                                                                                                     
.271مرجع سبق ذكره، ص  فريد كورتل، 1  

.86مرجع سبق ذكره، ، صعلي فالح الزعيب،  2  
.276مرجع سبق ذكره، ص فريد كورتل، 3  
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 :طرق قياس فعالية تنشيط المبيعات

 مدى فعالية جهود تنشيط املبيعات عن طريق :على العموم يتم قياس و تقييم 

 :وترة هو أحسن وسيلة وأرخصها كلفة لقياس الفعالية لعملية تنشيط املبيعات، فأمهيتها تتعلق حتليل الفإن  تحليل الفوترة
للمستهلكني، للموزعني أو لرجال البيع، حيث تقوم املؤسسة  فوترهمباشرة بطبيعة الفوترة اليت ميكن استغالهلا، فقد تكون 

 .1بتحليل فواتريها وتستخلص النتائج عن السياسة األفضل للتنشيط وحتسني املبيعات
  :وذل، وأثناءها وبعدهاوسيلة تنشيط املبيعات استخداموذل  عن طريق رصد املبيعات قبل فرتة متابعة حركة المبيعات ،  

أثناء فرتة  االستجابة استمرار، مث مدى االستجابةمن جانب املستهلكني، وحجم هذه  جابة اليت حدثتملعرفة مدى االست
 و من مث حتويل الذي حدث لوالء املستهلكني للمنتجات املنافسة. االستخدام

هذا املخزون، وقد  هاءانتلوسيلة تنشيط املبيعات فإن املبيعات بعد  استجابةهذا مع مالحظة أنه يف كثري من احلاالت إذا حدثت 
حمدودة، وهذا ما حدث بالنسبة لألصناف اليت تتجه أو  استجابةمطلقا جلهود تنشيط املبيعات أو تكون  االستجابةال حتدث 

وإن كانت حتد من معدله بعض الشيء،  االخنفاض، وجهود تنشيط املبيعات لن توقف هذا االخنفاضسوف تتجه مبيعاهتا حنو 
 يط املبيعات كتطوير السلعة مثال.ن تبحث على وسائل أخرى غري وسائل تنشوهنا على املؤسسة أ

  :وهي أداة قياس جهود تنشيط املبيعات من خالل البحوث امليدانية مع عينة من املستهلكني ملعرفة عينة من المستهلكين
وأسباب ذل  من  االستجابةأو عدم  االستجابةأرائهم يف الوسيلة التنشيطية يف حد ذاهتا ومزاياها وعيوهبا يف رأيهم، ومدى 

 . 2مت بيعهايد حجم املشرتيات والكمية اليت وجهة نظر املستهل  وبالتايل حتد
  وهي أداة قياس املبيعات للعالمات والعروض يف احملالت ويف نقاط البيع لعدة منتجات، حيث تسمح عينة من الموزعين :

املنتجات عرب خمتلف أصناف املوزعني، حيث تستعمل املؤسسة يف ذل  عدة مبتابعة مستمرة ووفق مراحل منضمة توارد 
 ،الرفوف املخصصة ملنتجات املؤسسة مقاييس معمول هبا وهي حجم الكميات املطلوبة من منتجات املنافسة، مساحة

 .3اخلحصة السوق، السعر املتوسط ... 

  

                                                           
.277ملرجع السابق، ص 1  

.524مرجع سبق ذكره،  ص  ا حمي الدين االزهري، 2  
.278مرجع سبق ذكره،  ص فريد كورتل،   3  
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 : خاتمة

تبين عدة أساليب تروجيية من بينها تنشيط  إىليف السوق التنافسية، تسعى املِؤسسات  االستمرارهبدف البقاء، النمو و 
اإلعالن والبيع الشخصي والعالقات العامة والنشر، واليت تستهدف  باستثناءاملبيعات، اليت تعرف على أهنا كافة األنشطة الرتوحيية 
 . أخرى إثارة الطلب من ناحية حتسني األداء والتسويق من ناحية

حتديدا  األهدافالتسويقية املعتمدة يف املؤسسة وتنحصر هذه  أهداف تنشيط املبيعات أساسا من إسرتاتيجية وتستمد
املبيعات  أسلوبلدى املؤسسة املنتجة. وينصب  البيعوالوسطاء ورجال  النهائيثالث اجتاهات رئيسية موجهة حنو املستهل   يف  

على املستهل   التأثريوطريقته يف  أهدافه األساليبحنو املستهل  وسحوب اليانصيب... اخل، وكل واحد من هذه  أساسيبشكل 
 النهائي.

 أنشطتهابتقومي  األخريةتقوم هذه  أهدافهاحتقيق  إىلالرتقوية والوصول  أعماهلا أداءولكي تضمن املؤسسة النجاح يف 
 امل معهما من مستهلكني هنائيني وحىت موزعني.املتع األطرافعلى  أثرهااملتنوعة لقياس 

 األخريةيف املدى القصري، فان هلذه  األرباحزيادة  إىلاملؤسسة تسعى من خالل استخدامها لتنشيط املبيعات  أنومبا 
ستمالة هبدف ا إليهماملوجهة  األدواتالتقنيات و  خمتلفهذا من خالل لوك الشرائي للمستهل  النهائي، و مباشر على الس تأثري

  سلوكهم الشرائي االجيايب وضمان رضاهم و بالتايل والئهم.
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 :مقدمة

منذ افتتاح االتصاالت السلكية والالسلكية على املنافسة، ودخول شركات أجنبية لالستثمار يف سوق االتصاالت  
ت العصر من تكنولوجيات اإلعالم ومتطلبا، عرف سوق اهلاتف النقال منوًا متزايًدا يتماشى 03-2000باجلزائر مبوجب قانون 

 هذه الثورة اليت عكست أثارها اجللية على سلوك املستهلك اجلزائري. االتصال،و 

ومن بني الشركات األجنبية املستثمرة، شركة أوراسكوم تليكوم اجلزائر اليت دخلت إىل السوق اجلزائرية حتت امسها  
احد من حيث احلصة السوقية، وهذا بفضل اجملهودات اليت بذلتها، وخاصة التجاري "جازي"، حيث أصبحت املتعامل رقم و 

التسويقية والرتوحيية منها. وضمن هذا السياق سنحاول من خالل هذا الفصل معرفة أساليب تنشيط املبيعات املستخدمة من 
 طرف "جازي" وما مدى تأثريها على السلوك الشرائي للمشرتكني

 لي:وقسمنا هذا الفصل إىل ما ي 

  :تقدمي عام لشركة جازيالمبحث األول 
 :سياسة املزيج التسويقي لشركة جازي المبحث الثاني 
 :دراسة ميدانية األثر  تنشيط املبيعات على القرار الشرائي ملشرتكي "جازي" المبحث الثالث    
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 المبحث األول: تقديم عام لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر

حملة تارخيية عن سوق اهلاتف النقال، إىل جانب التعريف بشركة أوراسكوم تيليكوم سنعرض يف هذا البحث إىل  
 واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ببنائها هليكل يتوافق مع ما تسعى إليه وتسليط الضوء على املديرية التجارية.

 المطلب األول: لمحة تاريخية عن سوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر

يد واملواصالت السلكية والالسلكية وترية جديدة بعد فت  اجملال أمام املستثمرين احملليني واألجانب، عرف قطاع الب  
تتماشى مع التطورات اليت شهدهتا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف والذي استطاع أن يُعطي دينامكية جديدة هلذا القطاع 

 العامل.

املتعلق بالبيد واملواصالت احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالبيد  031-2000وجيسد هذا االنفتاح القانون رقم  
واملواصالت السلكية والالسلكية، حيث مت فصل نشاطي البيد واملواصالت وإنشاء شركة اتصاالت اجلزائر بالنسبة لالتصاالت 

كل نشاطات البيد واالتصاالت السلكية   السلكية والالسلكية، وبريد اجلزائر بالنسبة للبيد. مبقابل ذلك كان البد من خضوع
، وتعتب سلطة الضبط ARPT 2والالسلكية لرقابة الدولة، حيث مت تأسيس سلطة ضبط البيد واملواصالت السلكية والالسلكية

ل التدابري للبيد واملواصالت هيئة مستقلة يُوكل إليها مهمة الّسهر على تكريس منافسة شرعية يف قطاع البيد واملواصالت واخذ ك
 .03-2000من القانون  13إلرسائها، وذلك من خالل املهام املوّكلة إليها والواردة يف املادة 

وينشط يف قطاع اهلاتف باجلزائر ثالثة متعاملني، تتفاوت فرتة تواجد كل منهم فيه وهو على التوايل اتصاالت موبيليس  
"ATM" أوراسكوم بليكوم اجلزائر ،"OTAتصاالت اجلزائر ""، والوطنية الWTA." 

 ATM : الذي أقر أهنا مؤسسة ذات  03-2000هي فرع ملؤسسة اتصاالت اجلزائر، اليت نشأت مبقتضى القانون رقم
 03/08/2003.3أسهم، ومت اإلعالن عن فرع اتصاالت اجلزائر حتت امسه التجاري موبيليس بتاريخ 

 OTA: تُعد من أكب مؤسسات االتصال يف إفريقيا والشرق  وهي فرع ملؤسسة أوراسكوم تيليكوم لالتصاالت اليت
جويلية  11األوسط، وهي أول متعامل أجنيب حاصل على الرخصة األوىل للهاتف النقال يف اجلزائر وذلك بتاريخ 

، ولإلشارة ظهر املتعامل جازي بعد املتعامل الوطين 15/02/2002، وقد مت االستغالل الفعلي ألول مرة يف 2001
 جلزائر.اتصاالت ا

 WTA:  إن الوطنية التصاالت اجلزائرWTA  هي فرع من فروع الشركة الكويتية "الوطنية لالتصاالتWTK ،"
مليون دوالر  421بفضل مناقصة بقيمة  2003ديسمب  02وقد حتصلت على رخصة اهلاتف النقال يف اجلزائر يف 

                                                           
1
 .5، ص 2000أوت  6الصادرة في  48، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 2000أوت  5المؤرخ في  03-2000القانون رقم   

2
 ARPT :autorité de régulation de la poste et des télécommunications 

3
  www.Mobilis.dz; (date de consultation 25/05/2012). 

http://www.mobilis.dz/
http://www.mobilis.dz/
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قامت  2004أوت  25اجلنوب إفريقية، ويف  MTNاإلسبانية و   Telefonica Movilésمتقدمة على كل من 
 .1جنمة"الوطنية بالطرح التجاري لعالمتها "

 OTAالمطلب الثاني: التعريف بشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر 

وهي شركة  ،OTH"2هي فرع من الشركة األم أوراسكوم تيليكوم لالتصاالت "  OTAأوراسكوم تيليكوم اجلزائر 
، وترجع ملكيتها إىل عائلة ساوريس، 1998مصرية زائدة يف جمال خدمة اهلاتف النقال يف العامل العريب، واليت تأسست سنة 

القارة األسيوية من موزعة على جمموعة دول إفريقيا، الشرق األوسط وجنوب  GSM3رخصة يف جمال شبكة  20حيث فازت بـ 
 بينها:

Mobilink  ،يف باكستانMobinil  ،يف مصرBanglalink  يف بنغالديشTelecel   ،يف زميبابويTunisiana 
 يف العراق.  Iraqnaيف اجلزائر وآخرها  Djezzyيف تونس، 

، مبقدار مايل يقدر بـ 2001جويلية  11وحتصلت أوراسكوم اجلزائر على الرخصة الثانية للهاتف النقال يف اجلزائر يف  
 ,Telecom Portugalتصاالت، لشديدة لكبى الشركات يف جمال االاملنافسة ا ، وهذا بعد4مليون دوالر 737

Fronce Telecom, Telefonica Moviles 

يف اجلزائر  GSM" التسمية التجارية اليت تستخدمها أوراسكوم لالتصاالت يف شبكة DjezzyGSMوتعتب شركة " 
 .20015جويلية  07وهي مشتقة من كلمتني "اجلزاء" و "اجلزائر"، وقد أعلن عن هذه التسمية من خالل ندوة صحفية يف 

والية فبل  48ومبجرد انطالقتها رمّست أوراسكوم أولوياهتا اإلسرتاتيجية، وهي تطوير شبكتها بتكنولوجيا عالية وتغطية  
 .2003هناية أوت 

، الدار البيضاء، اجلزائر 05الدار البيضاء باجلزائر وفق العنوان التايل: شارع مولود فرعون، الطريق رقم يقع مقرها ب 
 العاصمة، وهلا مديريتني فرعيتني يف بئر مراد رايس وحيدرة بنفس الوالية، وكذا مديريتني فرعيتني بكل من وهران وقسنطينة. 

والية أي طبقا لألهداف املسطرة. ووصلت نسبة تغطيتها للسكان  48مت تغطية الثمانية واألربعون  2003ويف أوت  
مركز خدمة يف مجيع  70مليون مشرتك ومشرتكة سنة، و  15، وأكثر من %46حىت اآلن، ومتلك حصة سوقية بنسبة  93%

 نيموزع 8بلد، و 174مشغال يف  370وخدمة التجوال أكثر من  ،20:00حىت  08:00من  7/7أحناء البالد متوفرة 
 عامل. 3500من معتمدين وأكثر 

                                                           
1
 www.Nedjma.dz; (date de consultation 25/05/2012). 

2
 OTH : Orascom Télécom Holding. 

3
 GSM : Global System for Mobile Communication 

4
 . 2001أوت  05، الصادر في 43، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 2001أفريل  31المؤرخ في  219-01المرسوم التنفيذي رقم   

5
  www.djezzygsm.com: (date de consultation 23/05/2012). 

http://www.nedjma.dz/
http://www.djezzygsm.com/
http://www.djezzygsm.com/
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غري أهنا تعرضت هلزة عنيفة إثر األزمة اليت نشبت بني اجلزائر ومصر بعد املباراة الروية اليت جرت بني فريقي البلدين يف  
 ، ممّا أدى إىل هبوط شديد يف قيمة أسهم أوراسكوم تيليكوم يف بورصة مصر.2009نوفمب 

مليون دوالر من الضرائب املتأخرة  230فرع أوراسكوم تيليكوم بضرورة تسديد  أبلغت اجلزائر 2010ويف ديسمب  
، هذا ما رفضته الشركة، ممّا أدى إىل ظهور مشاكل بني اوراسكوم تيليكوم واحلكومة اجلزائرية، حيث 2009و 2008لسنيت 

ضد الشركة، حيث مل يكن باستطاعتها شهرا متتالية وفرضت ضرائب ضخمة  19منعت اجلزائر أوراسكوم من توزيع األرباح ملدة 
الصمود أكثر من هذا بعدما زادت ديوهنا بشكل يعرضها لسيطرة البنوك الدائنة، هذا ما أدى إىل إبرام صفقة اندماج مع شركة 

ئر من أراسكوم تيليكوم إىل فيمبلوكوم، وأعلنت اجلزا %51.7مليار دوالر، حيث ستنتقل ملكية  6.6فيمبلوكوم الروسية بقيمة 
  1من حصص جازي ومل حيدد قيمة الصفقة. %51نّيتها يف شراء 

 المطلب الثالث: شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر التطور واألهداف

 مرت هبا الشركة وكذا أهدافها  يتناول هذا املطلب التطورات اّليت

تارخيية جعلتها تتطور سنة تلوى األخرى، لقد مرت أوراسكوم تيليكوم اجلزائر منذ نشأهتا بعدة مراحل وحمطات التطور:  .1
 :2وفيما يلي سنتعرض ألهم هذه التطورات

 تقدر دوالر أمريكي؛ 737تاريخ إصدار الرتخيص بقيمة استثمار بـ  :2001جويلية  11 -
 إطالق العالمة التجارية "جازي" خالل ندوة صحفية؛ :2001نوفمبر  07 -
 تعلن شركة جازي عن دمقرطة االتصاالت يف اجلزائر وزوال االحتكار؛ :2001ديسمبر  27 -
 ؛SAFAXافتتاح أول نقطة بيع جلازي بقصر املعارض  :2001ديسمبر  28 -
 جازي وافتتاح مركز االتصاالت يف اجلزائر؛ GSMبدء تشغيل  :2002فيفري  15 -
 ؛ " la vieزائر حتت شعار "عيش ألول مرة يف اجل Djezzy Carteإطالق خدمة الدفع املسبق  :2002أوت  -
 دج؛ 6999إىل  Djezzy Carteختفيض سعر  :2003فيفري  -
 واليّة؛ 48شبكة جازي تغطي  :2003أوت  28 -
 طرحت جازي خدمات الكالسيك بالنسبة خلدمة الدفع عن بعد؛  :2003سبتمبر  -
 حتقق جازي مليون مشرتك؛ :2003سبتمبر  30 -
 حتتفل جازي بعيدها الثاين؛ :2004فيفري  15 -
 مركز للخدمات؛ 23متتلك جازي : 2004فيفري  15 -
 نقطة بيع؛ 3000تتوفر جازي على  :2004فيفري  15 -

                                                           
1
 www.Otalgerie.com; (date de consultation 24/05/2012). 

2
 www.djezzygsm.com ;(date de consultation 23/05/2012). 

http://www.otalgerie.com/
http://www.djezzygsm.com/
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 عامل بالشركة؛ 1500تصرح جازي عن توفر : 2004فيفري  15 -
 دولية خلدمة التجوال يف اخلارج؛ 75أجنبية وشبكة  144تتعاقد مع  :2004فيفري  15 -
 ؛ VSATحصلت على ترخيص  :2004أفريل  -
 مليون مشرتك؛ 2حتتفل جازي بـ  :2004جويلية  -
 ؛Allo OTAتطرح جازي منتوج جديد يف السوق ألو  :2004أوت  -
 ماليني مشرتك؛ 3وصلت جازي إىل  :2004ديسمبر  -
 مليون مشرتك؛ 4حتقق جازي  :2005مارس  10 -
 تجارية؛ميزها يف ممارسة األعمال الحصلت على ميدالية لت: 2005ماي  -
 االنتمائية؛  SOSإطالق  :2005جوان  -
 وهي طريقة جديدة لشحن بطاقة جازي؛ flexyإطالق محلة : 2005جوان  -
 ؛EDGEو  GPRS1إطالق : 2005جوان  -
 مليون؛ 5مليون مشرتك وتقرر من  جائزة للمشرتك  5جازي  حتتفل :2005جوان  -
 مالين مشرك؛ 6حتقق جازي : 2005سبتمبر  30 -
 ماليني مشرتك؛ 8وصلت جازي إىل : 2006أفريل  -
 ؛Ranatiإطالق : 2006جوان  -
 إطالق خدمة البيد الصويت؛: 2006جويلية  -
 ؛Djezzy Chatإطالق خدمة جازي شا : 2006جويلية  -
 ؛MMSإطالق املراسلة املصورة : 2006أوت -
 ؛إطالق حلول بالك بريي: 2006أكتوير  -
 ماليني مشرتك؛ 10حققت جازي : 2006نوفمبر  -
 مليون مشرتك؛ 12أكثر من : 2007ديسمبر  -
 ؛Djezzy Millenium: إطالق جازي لخدمة 2008أفريل  -
 مليون مشرتك؛ 13حققت جازي أكثر من : 2008ماي  -
 ؛Djezzy Carteإطالق "اهلدرة باطل" خلدمة : 2009جوان  -
 تّعرض جازي ألزمة عنيفة فقدت الكثري من مشرتكيها؛: 2009نوفمبر  -
 مليون مشرتك؛ 15جازي حتقق : 2010سنة  -

                                                           
1
 GPRS : global pack et radio service. 
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موزعني  8بلدا، و 174مشغال يف  370مركز خدمة التجوال أكثر من  70مليون مشرتك، و 15أكثر من : 2011سنة  -
 نقطة بيع، 6000عامل وأكثر من  3500معتمدين، وأكثر من 

 ؛Tranquiloإطالق خدمة : 2012أفريل  -
 ؛VERSOإطالق خدمة : 2012ماي  -
 باليوم العاملي للمرأة،حتتفل جازي : 2012ماي  27 -
 جازي حتتفل باليوم العاملي للطفولة.: 2012جوان  01 -
 أهداف أوراسكوم تيليكوم الجزائر: .2

 عرض أهدافها فيما يلي:  OTAاستنادا إىل ما أفص  عنه الرئيس املدير العام 

 حتقيق رفاهية اجملتمع اجلزائري واإلسهام يف ازدهاره؛ -
 إرساء ثقافة تطوير اخلدمات والعروض املقدمة للزبائن؛  -
 األفضل يف أذهان اجلزائريني من خالل جودة شبكتها وخدماهتا؛ OTAالعمل على إنشاء فكرة كون  -
 احلفاظ على مركز القيادة يف السوق والتقرب أكثر من زبائنها؛ -
 فيما خيص جودة اخلدمات والتغطية. GSMامتالك أفضل شبكة للهاتف النقال  -

 المطلب الرابع: التنظيم الهيكلي لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر

أوراسكوم تيليكوم اجلزائر على هيكل تنظيمي دقيق لتحديد كل الوظائف واملهام لكل عمال ومسريي تعتمد شركة  
 الشركة، وميكن توضي  اهليكل التنظيمي من خالل الشكل التايل:
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 (: الهيكل التنظيمي لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر25الشكل رقم )

 

           

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 .2012المصدر: وثائق خاصة بالشركة، 

 وفيما يلي شرح للهيكل التنظيمي:

  :هتتم اإلدارة بالوسائل العامة من صيانة العتاد املكتيب والتوظيف وهتيئة نقاط البيع ومراكز اخلدمات مع تقدمي اإلدارة
 األخرى، وهتتم باملوارد البشرية واألمن عب الشركة وتقدمي االستشارات القانونية ملختلف األنظمة؛ املساعدة لإلدارات

   :هتتم هذه املديرية جبميع الوظائف املالية ومتويل املشاريع ومجيع املشرتيات واملصاريف اليت تُنفق على المديرية المالية
 اخلدمات والتسيري داخل الشركة؛

 :وصيانة التقنية يف الشركة، وجودة  املكاملات هي املديرية املسؤولة عن السرّي احلسن جلميع األنظمة مديرية العمليات ،
الرتوجيية  اخلدمات، وضمان سرية املعلومات، والدعم التّقين ملختلف املصاحل خاصة مصلحة التسويق للقيام بالعمليات

 الناجحة، مع توفري التكنولوجيات الالزمة؛

 الرئيس المدير العام

 اإلدارة العامة لجازي

 مديرية العمليات المديرية المالية المديرية التجارية اإلدارة 

 وسائل عامة وسائل عامة

 األمانـــــــــــة

 الموارد البشرية

 المستشارين

 التسويـــــــــــق

 المبيعـــــــــــات

 الرعاية والتموين

 المشتريات

 عائد التأمين

 المحاسبة

 القسم  التقني

 التكنولوجيا

 خدمة الزبائن
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  متثل العصب احليوي للشركة، حيث هتتم هذه املديرية بكل األمور التجارية اليت ختص الشركة من  التجارية:المديرية
 تسويق املنتجات وعمليات ترويج اخلدمات، وتقدير املبيعات ومتويل ورعاية اخلدمات.

البنية التنظيمية لوظيفة التسويق يف  (13كمديرية فرعية حتت نطاق املديرية التجارية ويتضمن الشكل رقم )وتقع مديرية التسويق  
(OTA.) 

 وفيما يلي شرح للبنية التنظيمية لوظيفة التسويق:

  :هو املسؤول عن عمليات التسويق بصفة أوىل، حيث هو الذي يعطي األوامر بعد الدراسات والبحوث مديرية التسويق
 اّليت قام هبا مبساعدة طاقم التسويق يف الشركة؛

 :هو الشخص الذي يلي مدير التسويق حيث يناب عن إذا غاب؛ نائب المدير 
  هو الشخص املسؤول عن االتصاالت يف الشركة واملسؤول األول لتقدمي كل ما هو جديد  :التسويقيةمسؤول االتصاالت

 من خدمات وترويج وهو مكلف باإلعالم يف السوق؛
 :يتوفر لديهم مرتجم ليتمكنوا من تطبيق سياستهم بدقة؛كون هذه الشركة أجنبية وفيها أعضاء أجانب جيب أن   المترجم 
 :هو املسؤول عن العمليات التنسيقية ملصلحة التسويق يف الشركة وأثناء املؤمترات واملعارض والندوات  مسؤول التنسيق

 وغرها؛
  هو القسم املكلف بالتخطيط وابتكار اجلديد، وهذا ملواجهة املنافسة واحلفاظ على  اخلدمات  :االسرتاتيجيقسم التخطيط

 املقدمة؛
 :هو القسم املكلف بالدعاية واإلشهار لتعريف املستهلك باخلدمات املتوفرة وطريقة اقتنائها قسم الدعاية والعالقات العامة

 واستعماهلا، وتنظيم الندوات واملعارض...اخل؛
 هو القسم املكلف ببحوث التسويق وحبوث السوق الكتشاف التّغريات وخلق خدمات جديدة وث التسويق: قسم بح

 لطرحها يف السوق؛
 :املسؤول عن عمليات االتصال، وإجراء خمتلف االتصاالت ملعرفة مدى نوعية وفعالية االتصال  القسمهو  قسم االتصال

 خلدماهتا املقدمة؛
 :املكلف بتطوير اخلدمات املقدمة، وتقدمي حتسينات إضافية هلذه اخلدمات؛ القسمهو  قسم تطوير المنتج 
 :الذي خيص السوق بدراسته ودراسة سلوك املستهلك من اجل تطوير اخلدمات املقدمة ويتضمن: هو قسم تطوير السوق 

 مسؤول تسويق خدمة االشرتاك الشهري؛ -
 مسؤول تسويق خدمة الدفع املسبق؛ -
 االقتصاديني؛ مسؤول تسويق التعاونيني -
  مسؤول والء املستهلك. -
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 (: البنية التنظيمية لوظيفة التسويق26الشكل رقم )

 مديرية التسويق  

مسؤول 

االتصاالت 

 التسويقية

 نائب المدير

 مسؤول التنسيق مترجم

 قسم التخطيط

 االستراتيجي

 قسم الدعاية 

 والعالقات العامة

 قسم بحوث 

 التسويق

قسم 

 االتصاالت

 قسم تطوير 

 السوق

 قسم تطوير 

 المنتج

 مسؤول تسويق خدمة االشتراك الشهري

 مسؤول تسويق خدمة الدفع المسبق

 مسؤول التسويق للمتعاونين االقتصاديين

 مسؤول والء المستهلك

 .2012وثائق خاصة بالشركة، المصدر: 
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 المبحث الثاني: سياسة المزيج التسويقي لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر 

 من خالل هذه املبحث سنتطرق إىل إبراز سياسة املزيج التسويقي، واملتمثلة يف املنتج السعر، التوزيع، الرتويج. 

 المطلب األول: سياسة المنتج

كل واحد منها مبميزات، وهذه تعرض شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر مخسة أنواع رئيسية من املنتجات اخلدمية، ويتميز   
 املنتجات هي:

 أوال: خدمة الدفع المسبق

ليت يتم تعتب خدمة الدفع املسبق وسيلة للمشرتكني، إلجراء اتصاالهتم بعد دفع مثن املكاملات مسبقا، عن طريق بطاقات التعبئة ا
 Alloو ألو أوتيا  Djezzy Carteشرائها من نقاط البيع املختلفة، وقد مت إطالق نوعني من خدمة الدفع املسبق مها 

OTA. 

 ثالثة أشكال من بطاقات التعبئة:  DJEZZY Carteحيث تتضمن 

 ؛500بطاقة التعبئة  -
 ؛1200بطاقة التعبئة  -
 .2300بطاقة التعبئة  -

 ثالث أشكال من بطاقات التعبئة هي:  Allo OTAوتتضمن 

 ؛200بطاقة التعبئة   -
 ؛500بطاقة التعبئة  -
 .1000بطاقة التعبئة  -

بالنسبة أللو أوتيا، ويقوم بعد  515بالنسبة جلازي كارت وبالرقم  700وألجل تعبئة الرصيد يقوم املستهلك باالتصال بالرقم 
 .ليتحصل بعد ذلك على  الرصيدذلك بإدخال الرقم السري املوجود على بطاقة التعبئة 

 ومن بني اخلدمات املتوفرة يف الدفع املسبق ما يلي:

  :أخر حيث ال تتعدى حيث مُتكن الشخص املرسل من إرسال رسالة قصرية إىل شخص خدمة الرسائل القصيرة
 حرف. 459الرسالة 

  خدمة الرسائل المصورةMMS:  وهي خدمة جديدة ضمنتها جازي ليستطيع الزبون من إرسال صوت أو صورة أو
 لقطات من فيديو إىل زبون من نفس الشبكة.
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 :جازي معرفة الشخص اّلذي يتصل به بواسطة هذه اخلدمة اليت متكنه من  حيث مُيكن ملتعاملي  خدمة إظهار الرقم
 رؤية رقم املتصل.

 :تصاله بشخص آخر وذلك بـ اميكن للمتصل من جازي إخفاء رقمه، وعدم إظهاره لدى  خدمة إخفاء الرقم31 
 مث الرقم.

 :مُتكن هذه اخلدمة من حتويل وتسجيل املكاملات يف حالة وجودك خارج التغطية، حالة إقفالك  الرسائل الصوتية
 رسالة صوتية. 20هلاتفك، وحتتوي العلبة الصوتية على 

  :كنك بواسطة هذه اخلدمة من استقبال مكاملتني يف نفس الوقت، أي يف حالة االتصال بشخص مياالتصال المزدوج
 واحد تستطيع استقبال مكاملة أخرى وجعل أحد املتصلني يف حالة انتظار.

 :مُتكن هذه اخلدمة مشرتكي جازي من حتويل اتصاالهتم إىل هاتف أخر وهذا ضمانا من عدم ضياع  تحويل االتصال
 أي مكاملة.

 ثانيا: خدمة الدفع البعدي

أشكال تتمثل  3حيث مُتكن املشرتك من تسديد تكلفة االتصاالت فيما بعد عن طريق الفاتورة، وتتضمن خدمة الدفع البعدي 
 فيما يلي:

اشرتاكات جديدة تلبية حلاجات زبائنها هي  OTAطرحت : DJEZZY Classiqueجازي كالسيك  .1
دج، اشرتاك 2000د بـ 30سا و4، واشرتاك 1600دج بـ 30ساو3ك دج، اشرتا 1200د بـ 30سا و2اشرتاك 

دج، اشرتاك  4000د بـ 30ساو10اشرتاك  دج،2900د بـ 30ساو7دج، اشرتاك 2300د بـ 30ساو5
دج، حتسب الفاتورة بالثانية بعد الدقيقة األوىل، ضمن 9200بـ  د30و سا25دج، واشرتاك 5800د بـ 30ساو15

 اخلدمات اجملانية كخدمة البيد الصويت وخدمة حتويل املكاملات؛هذا العرض العديد من 
 100يتكون هذا العرض من ثالث صيغ باشرتاكات شهرية خمتلفة : DJEZZy Controlجازي كنترول  .2

control،200 control ،300 control وختتلف قيمة االشرتاك من صيغة إىل أخرى وهي على التوايل ،
هدى   دج، 3000دج،  2250دج، 1500

ُ
دج،  3000دج،  2000دج،  1000كما ختتلف قيمة الرصيد امل

 ؛Flexyوميكن تعبئة الرصيد بإحدى بطاقات التعبئة املتوفرة يف حالة اهتالكه أو عب نظام 
 1000سا بـ  2يتكون هذا العرض من صيغتني األوىل باشرتاك : DJEZZY Millenumجازي ميلينيوم   .3

، من مزاياه إمكانية االتصال اجملاين وغري احملدودة 2008دج، حيث ُقدم ألول مرة يف أفريل  4000سا بـ 4دج، و 
 صباحا؛ 7:00ليال إىل  غاية  21:00من الساعة  OTAحنو كل أرقام 

 لتعامل مع خط جازي وهناك عرض خاص موجه للمؤسسات اليت تريد اDJEZZY Entreprise. 
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  خدمة فليكسيFlexy : ظهرت خدمة  2005يف جوانFlexy   ،كوسيلة جديدة تسم  للزبون بتعبئة رصيده
 دج؛ 500وهتدف إىل تلبية رغبة الزبون يف تعبئة رصيده بأقل من 

  خدمة أوتا كسيفونOTAXI PHONE: و كل أرقام مُتكن هذه اخلدمة من التكلم بأسعار منخفضة حن
OTAوهذا مقارنة بأسعار ااهلاتف النقال؛ ، 

  خدمة رومينغRoming:  تعطي هذه اخلدمة احلق ملالكي خطOTA  باالحتفاظ بالرقم والتكلم من خالل
 دولة أجنبية؛174

 :ستهلك، إذ كلما زاد االستهالك كلما ارتفعت النقاط املمنوحة لتصل  خدمة امتياز
ُ
ترتبط هذه اخلدمة بقيمة رصيد امل

 إىل قيم معينة حتدد نوع اهلدايا املقدمة؛
  خدمةRanati:  متن  هذه اخلدمة لزبائنها نغمات معينة حسب الرغبة، وتستخدم كنغمة لالنتظار حىت الرد على

 ايل؛املكاملة، وهذا مبقابل م
 :هي عبارة عن تقنية جتمع بني تقنية االنرتنت، اهلاتف، والبيد، يف جهاز واحد، ومُيكن هذا اجلهاز من  خدمة بالك بيري

 متابعة سري العمل من أي مكان دون التقيد باملكتب؛
  قرضSOS:  دج وهذا من  200إىل  50تسم  هذه اخلدمة من احلصول على رصيد من املكاملات يقدر ما بني

* رقم 770دج وذلك بإتباع ما يلي: * 10ي هاتف نقال أخر له نفس اخلط، وال ُتكِلف العملية سوى أ
 ؛00000املستفيد*املبلغ*

  خدمةSMS:  رسائل جمانية حتتوي على عبارات معينة " 06تسم  هذه اخلدمة بإرسالAppelle-moi و  "
"Flexyli"  أيام؛ 7خالل 

  خدمةTranquillo:  وهي خدمة جديدة أطبقها املتعامل جازي، حيث مُتكن الزبون من االتصال بأصدقائه أو
رسائل قصرية حنو شبكات جازي، وُيسرتجع  4دقائق أو  3دج من الرصيد إىل غاية  0بعث الرسائل القصرية حىت بـ 

 *؛100شكيل دج وميكن االستفادة من هذه اخلدمة بت 2الرصيد من التعبئة القادمة، تكلفة اخلدمة 
  خدمةVerso:  ،دج  100وهي خدمة جديدة كذلك، وتتمثل يف رقم هاتفي لإلجيار بدون شراء بطاقة جديدة

 دج للشهر؛ 230لألسبوع، و

 هذا إىل جانب اخلدمات التالية:

- DJEZZY CHAT  
- DJEZZY SCOOP 
- Internet Mobile 
- DJezzy Connect  
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 المطلب الثاني: سياسة التسعير

إىل خمتلف املنتجات لشركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر، مبا فيها عروض الدفع البعدي وعروض الدفع املسبق بعد التطرق  
 واخلدمات املرافقة هلا، البد من معرفة بعض أسعار منتجاهتا.

  جازي كارتDJEZZY Carte : اجلدول التايل يوض  األسعار اخلاصة جبازي كارت 

 بجازي كارت(: األسعار الخاصة 05الجدول رقم )

 التسعريات )دج( املرسل واملرسل إليه
 ثا 30تسعيرة المكالمات 
 من جازي  حنو جازي
 من جازي  حنو الثابت

 من جازي  حنو أي هاتف نقال
 من جازي  حنواخلارج

 
3.99 
4.49 
4.49 
15 

 تسعيرة الرسائل القصيرة
 من جازي  حنو جازي

 من جازي  حنو أي هاتف نقال
 

 حنواخلارجمن جازي  

 
5 
7 
14 

 

 www.djezzygsm.comالمصدر: من إعداد الطالبتين واالعتماد على الموقع 

 يف حني جند أن أسعار الدفع البعدي ختتلف حسب العرض وهي كاآليت:

  جازي كونترولDjezzy Control: 

 :SMSأسعار الرسائل القصيرة  سعر الدقيقة:
 دج 3.50حنو جازي:  - دج 6حنو جازي:  -
 دج 5حنو متعامل آخر:  - دج 8حنو هاتف ثابت:  -
 دج14حنو اخلارج:  - دج 10حنو متعامل آخر:  -
  جازي كالسيكDJEZZY CLASSIQUE :يوض  اسعار خمتلف العروض هلذا املنتج. اجلدول التايل 

http://www.djezzygsm.com/
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 (: األسعار الخاصة بجازي كالسيك06البيانات رقم )

 التسعيرات البيانات
 ساو2 العقود الشهرية

 د30
 ساو3
 د30

 ساو4
 د30

 ساو5
 د30

 ساو7
 د30

 ساو10
 د30

 ساو15
 د30

 ساو25
 د30

 تسعيرة المكالمات
 OTAحنو شبكة  -
 املتعاملني اآلخرين -

 
 دج/د 8.5
 دج/د 9.5

 
 دج/د 7.5
 دج/د 8.5

 
 دج/د 6
 دج/د 6
 

 SMSتسعيرة 
 OTAحنو شبكة  -
 املتعاملني اآلخرين -
 اخلارجحنو  -

 دج/د 3.5
 دج/د 5

 دج/د 14

 www.Djezzygsm.comالمصدر: اعتمادا على الموقع: 

  ميلينيومMillenium: 

 :SMSأسعار الرسائل القصيرة  ثانية: 30سعر 
 دج 3.50حنو جازي:  - دج 6حنو جازي:  -
 دج 9.5حنو متعامل آخر: - دج 8حنو هاتف ثابت:  -
 دج14حنو اخلارج:  - دج 10حنو متعامل آخر:  -

 

  

http://www.djezzygsm.com/


 الدراسة الميدانية                                         الفصل الثالث                                                   
 

 
128 

 المطلب الثالث: سياسة التوزيع

يعتب التوزيع عنصر من عناصر املزيج التسويقي، واعتمدت شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر على طريقتني أساسيتني  
 لتوزيع منتجاهتا ومها: 

 سياسة التورع المباشر: (1

جلأت شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر إىل تطبيق سياسة توزيع مباشرة، من أجل إيصال لتحقيق أفضل اخلدمات للمشرتكني، 
 خدماهتا مباشرة إىل مشرتكيها عب مراكز اخلدمات ونقاط البيع التابعة هلا واملوجودة يف كامل واليات الوطن.

 سياسة التوزيع غير المباشر: (2

 1يع تنتشر يف كل أرجاء الوطن وهؤالء املوزعني هم:نقطة ب 6000موزعني وعلى أكثر من  8اعتمدت جازي على 

- NOVA 
PHONE 

- MOBILE 
PHONE 

- 
MCBIONE 

- ISIOM 

- MOBI ONE - MAGINE 
PHONE 

- K.COM - RING 

 

 المطلب الرابع: سياسة الترويج

أوراسكوم تيليكوم اجلزائر يف وسط شديد املنافسة من قبل املتعاملني موبيليس وجنمة، لكي حتافظ على  تنشط شركة 
مكانتها الريادية يف السوق، جيب أن تتضافر اجلهود من قبل مسؤويل املؤسسة وخاصة اجلهود الرتوجيية، حيث تعتمد الشركة يف 

 يما يلي: تنفيذ سياستها الرتوجيية على وسائل اتصالية تتمثل ف

 أوال: اإلعالن:

تقوم جازي بتصميم محالت إعالنية واسعة وبشكل مكثف وذلك كوهنا الوسيلة األكثر انتشارا وتغطيتها ملنطقة جغرافية   
ومن بينها  املنتج وإعالمه مبنافعه ومزاياه وكيفية استعماله، كبرية، وتستخدم الشركة عّدة وسائل إعالمية إلخبار املستهلك بوجود

و   www.sjezzygsm.comلفزة، الصحف، اإلداعة، األنرتنت عب موقعها اإللكرتوين الت
www.facebook.com/djezzy   واملوقع الثالثwww.otalgerie.com   واخلاص باستقبال طلبات العمل

 والرتبص.

                                                           
1
 www.djezzygsm.com; (date de consultation 23/05/2012). 

http://www.sjezzygsm.com/
http://www.facebook.com/djezzy
http://www.facebook.com/djezzy
http://www.otalgerie.com/
http://www.djezzygsm.com/
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 ثانيا: البيع الشخصي

مركزا، هتدف من خالهلا  70يظهر البيع الشخصي يف الشركة من خالل نقاط البيع التابعة هلا ومراكز اخلدمات اليت بلغت  
نقطة  6000املشرتكون احلاليون واملرتقبون، وأكثر من حيتاجها إىل عرض منجاهتا وتقدمي التفسريات والتوضيحات واإلجابات اليت 

 بيع.

 ثالثا: تنشيط المبيعات
من بني وسائل تنشيط املبيعات املستخدمة من طرف الشركة جند املسابقات والتخفيض يف األسعار واملكاملات اجملانية  

 واهلدايا واجلوائز.

  :2006و  2005لقد شارك املتعامل جازي يف العديد من املسابقات العامة منها مسابقة رمضان لسنة المسابقات 
يف خمتلف املعارض التجارية وشارك يف الطمبوال األخرية جلريدة ، كما قام بتنظيم عّدة طمبوالت 2010و  2007و 

ة أحسن نقطة بيع، وهذا وفق شروط معيّنة وقد مت اخلب، أما بالنسبة جلمهور املوزعني، قام املتعامل جازي بتنظيم مسابق
 على النقاط املطلوبة.تقدمي هدايا خمتلفة لنقاط البيع املتحصلة 

 :مليون مشرتك، وهذا  10و  5، 4، 3قدمت شركة أوراسكوم تيليكوم مبالغ ضخمة عند بلوغها  الهدايا والجوائز
متيزا جند خدمة امتياز، وهي اخلدمة اليّت تسم  للمشرتكني لإلحتفال  بعدد املشرتكني. ومن بني خدمات جازي األكثر 

 من احلصول على هدايا قّيمة حسب عدد النقاط املتحصل عليها.
 :تعتب هذه الوسائل من أكثر الوسائل تأثريا على  تقديم المكالمات المجانية والرسائل القصيرة ومضاعفة الرصيد

 ني جدد من خالل ختفيضها لألسعار فمثال:املشرتكني هلذا تعمل جاهدة من أجل كسب مشرتك
  رسائل جمانية كل شهر ملالكي خط  10تقدميALLO OTA؛ 
  التكلم جمانا حنو كل أرقامOTAمن الساعة صفر إىل الثانية عشر يوميا بعد الدقيقة اخلامسة مدة نصف ساعة؛ 
  رسائل جمانية بعبارات معينة مثل " 6احلق يف إرسالAppelle-moi أيام؛ 7ملالكي خط جازي، كل " وهذا 
  ثانية من املكاملات اخلاصة خبط  410، قامت جازي بإضافة 2011مبناسبة شهر رمضانALLO OTA   حنو

 ، كما قامت مبضاعفة الرصيد الشهري لكل من جازي كالسيك وجازي كنرتول؛OTAكل أرقام 
   مضاعفة نصف الرصيد املعبأ يف عرضALLO OTA  ؛2012ماي  09يل إىل أفر  19لفرتة قصرية من 
  املكاملات اجملانية يف خطMillenium   صباحا حنو خطوط  7:00ليال إىل غاية  21:00من الساعةOTA؛ 
  ساعة يف خط  2املكاملات اجملانية ملدةDjezzy carte  دج.99مقابل 
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 جازيالمبحث الثالث: البحث الميداني ألثر تنشيط المبيعات على القرار الشرائي لمشتركي 

هذا املبحث عرض وحتليل مفصل للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية اليت أجريت على عيّنة عشوائية يشمل  
وسنحاول من خالل البحث امليداين دراسة تأثري أساليب املبيعات على القرار الشرائي للمستهلك ملشرتكي جازي يف والية وهران 

 النهائي.

 الدراسةالمطلب األول: منهجية 

 إلجناز حبثنا امليداين قمنا بإتباع اخلطوات التالية:

 تحديد مشكلة البحث: .1

حتديد مشكلة الدراسة اخلطوة الرئيسية األوىل يف هذا البحث، حيث أهنا تعطي األمهية الكبرية يف تقييم النتائج، يعتب 
بني أساليب تنشيط املبيعات والقرار الشرائي وسنحاول يف هذه الدراسة إثبات أو نفي الفرضية القائمة على وجود عالقة 
 للمستهلك النهائي، وهذا من خالل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة واملتمثلة يف:

ما مدى مسامهة تنشيط املبيعات يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك النهائي؟ وما واقع ذلك يف شركة أوراسكوم  
 تيليكوم اجلزائر؟

 عينة الدراسة:تحديد مجتمع و  .2

ميثل جمتمع الدراسة مجيع املفردات اليت تتوافر فيها اخلصائص موضوع الدراسة واملتمثلة يف امتالكها خلط جازي والقاطنني 
لذا جلأنا إىل سحب عيّنة من هذا بوالية وهران، وأمام كب حجم اجملتمع وانتشاره، ال ميكننا إجراء عملية مس  شامل عليه، 

ه يف اجملتمع لدراستنا وتعميم النتائج أما فيما خيص نوع العينة املختارة، فإننا جلأنا إىل العينة العشوائية البسيطة، وذلك ملا تتمّيز ب
إلعداد املذكرة دراسة من جمتمع البحث فرصة متساوية ومستقلة يف الظهور، وكذلك حمدودية الوقت املخصص إعطاء لكل وحدة 

 ونقص اإلمكانيات املادية املتاحة للدراسة.

 وفيما خيص اختيار حجم العينة ميكننا االعتماد على العالقة التالية:

 q=1-p: نشبة مئوية حيث: q: نسبو مئوية، p: قيمة جدولية مرتبطة بدرجة اخلطأ، z: حجم العينة، nحيث: 

، الذي يُعّب عن نسبة مشرتكي خط جازي يف وهران، وأمام هذه الوضعية نفرض _أسوا األحوال_ أن (pغري انه ال يتوفر لدينا)
اجملتمع مقسم إىل قسمن متساويني )قسم تتوفر فيه اخلصائص املطلوبة _مشرتكي جازي_ وقسم آخر ال تتوفر فيه اخلصائص 

 Q=50%  P= 50%املطلوبة _ليس من مشرتكي جازي_( أي نعتب 
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 sc=95%  ،z=1 ،ei=0.09 p=q=0.5ا للعالقة السابقة ميكن إعطاء حجم العينة عند درجة ثقة واستناد

 وعليه تتميز العينة باخلصائص التالية:

 (: خصائص عينة الدراسة07الجدول رقم )

 الدقة مستوى الدقة (nحجم العينة )
118 95% 91% 

 المصدر: من إعداد الطالب

 وصف االستبيان: .3

داة املس  الرئيسية هي استمارة أفة، وقد كانت لعينة مُمثلة للمجموعة املستهد الدراسة على مس  ميدايناعتمدت هذه 
املطلوبة وتضمنت االستمارة عّدة أسئلة مكونة االستبيان، حيث مت تصميمها وصياغتها بشكل مناسب للحصول على البيانات 

 سؤال مقّسمة إىل عّدة أجزاء: 250من 

 تقدمي خمتصر للدراسة واهلدف منها؛الجزء األول: 

 متعلق االنتماء إىل املتعامل والعوامل األكثر تأثريا على القرار الشرائي؛ الجزء الثاني:

 حتديد أسباب اختيار املتعامل ودرجة تأثري العوامل على القرار الشرائي؛ الجزء الثالث:

 تقييم مدى تأثري أساليب تنشيط املبيعات على القرار الشرائي ملشرتكي جازي؛ الجزء الرابع:

 حتديد مدى الرغبة يف التغيري والتحسينات املنتظرة؛ الجزء الخامس:

 حتديد البيانات الشخصية للمستجوبني )اجلنس، السن، املستوى التعلمي، الوظيفة املهنية، الدخل الشهري(. الجزء السادس:

ذلك مت حتكيمها لدى  خيرج االستبيان يف شكله احلايل مّر بعّدة مراحل، حيث مت إعداد قائمة األسئلة وبعدوقبل أن 
أفراد وبعد  10وبعدها مت أخذ عينة اختيارية تتكون من األستاذ املشرف وبعض األساتذة اآلخرين، ومت مراجعتها وتصحيحها  

والغامضة، وبعد ذلك مت إعادة صياغة من جديد بناءا على رت غري املفهومة تنفيذ االستبيان لوحظت ردود أفراد العينة مث ُحص
 املالحظات السابقة حىت أصبحت يف شكلها احلايل.

املفتوحة واألسئلة املفتوحة، ومت تنفيذ هذا االستبيان  ولقد مت االعتماد يف قائمة االستبيان على األسئلة املغلقة، األسئلة املغلقة
 انطالقا من املقابالت الشخصية يف حمالت بيع اهلواتف النقالة، وكذا اجلامعة.
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 استمارة 8وإلغاء  110االستثمارات مت االحتفاظ بـ  ، وبعد مراجعة وفرز118د املستقصي منهم يُقدر بـ اوكان عدد األفر  
 لتناقض البيانات املّدونة. 2بياناهتا ولعدم اكتمال  6منها 

 الثاني: تشخيص عينة الدراسة المطلب

قبل عرض وحتليل النتائج املتعلقة مبدى تأثري أساليب تنشيط املبيعات على  القرار الشرائي للمشرتكي جازي، البد من  
 تشخيص عينة الدراسة من خالل تفريغ وجدولة البيانات الشخصية.

 استمارة وجدنا ما يلي: 110من جمموع  الجنس: .1
 .%62.73أي نسبة  %69 الذكور: -
 %37.27أي نسبة  %41 ناث:اإل -

 (: تمثيل أفراد العينة حسب الجنس27الشكل رقم )

 

 : من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارةالمصدر

 على حساب السناجلدول املوايل يوض  لنا توزيع أفراد العينة الفئة العمرية:  .2

 (: تمثيل أفراد العينة حسب السن08الجدول رقم )

 النسبة التكرار السن
 %06.36 7 18أقل من 

 %67.27 74 30إلى  18من  
 %22.73 25 60إلى  31من 

 %3.64 4 60أكثر من 
 %100 110 المجموع

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة

37,27 

 اإلناث 62,73

 الذكور
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سنة، على عكس  30إىل  18من أفراد العينة ترتاوح أعمارهم ما بني  %67.27نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  
، يف حني %3.64و  %06.36سنة، حيث بلغت نسبتهم على التوايل  60سنة واألكثر من  18الفئات العمرية األقل من 

، حيث نالحظ أن الفئة الغالبة يف العينة املدروسة %22.73ـ سنة ب 60و 30بلغت نسبة األفراد الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 
 من طرف املتعامل جازي.هي فئة الشباب وهي الفئة املستهدفة 

(، ويتض  منه أن 16ميكن إظهار توزيع أفراد العينة املستوى التعليمي من خالل الشكل رقم ) المستوى التعليمي: .3
، %82.21يف حني بلغت نسبة الثانويني  %56.36امعيني معظم أفراد العينة مثقفون، حيث بلغت نسبة اجل

، وبلغت نسبة األفراد ذوي املستوى املتوسط %6.36أفراد متحصلون على دراسات عليا بنسبة  7باإلضافة إىل وجود 
 على التوايل، وتعكس هذه النسب املستوى التعلمي اجليد لغالبية أفراد العينة. %2.73و  %12.73واالبتدائي 

 

 (: تمثيل أفراد العينة حسب المستوى التعليمي28الشكل رقم )

 

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة
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 الشكل التايل يوض  توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة املهنية الوظيفة المهنية:  .4

 (: توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة المهنية29الشكل رقم )

 

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة

 

عبارة عن موظفني  %29.09من أفراد العينة، و  %45.45من خالل الشكل يتض  أن فئة الطلبة تأيت يف املرتبة األوىل بنسبة 
أغلبهم ربات بدون عمل  %6.36من أفراد العينة ميارسون مهنة حرّة،  %15.46)أساتذة، إطارات، عمال، إداريني( ونسبة 

متقاعدين. وهذا التوزيع مفيد يف حتديد حساسية املشرتكني ملختلف األسعار املطّبقة من طرف املتعامل  %3.64بيوت، ونسبة 
 جازي.

 اجلدول املوايل يوض  لنا توزيع عينة الدراسة حسب مستوى الدخل الشهريالدخل الشهري: .5

 الدراسة حسب مستوى الدخل الشهري(: توزيع أفراد عينة 09الجدول رقم )

 النسبة مستوى الدخل
 %53.64 دج 15000أقل من 

 %22.73 دج30000إىل  15000من 
 %18.18 50000إىل  30001من 

 %05.45 50000أكثر من 
 %100 اجملموع

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة
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وهذا راجع  %53.64دج، وهذا بنسبة  15000أغلبية أفراد العينة ال يتجاوز دخلهم الشهري نالحظ من خالل اجلدول أن 
الثانية الفئة ذوي  إىل أّن فئة كبرية من أفراد العينة هم طلبة إىل جانب فئة من ربات البيوت واألفراد بدون عمل، وتأيت يف املرتبة

 املرتبة الثالثة الفئة اليت يرتاوح دخلهم الشهري ما بني ، ويف%22.73دج بنسبة 30000و 15000الدخل الشهري ما بني 
وهي متثل %50000، أما املرتبة الرابعة فنجد الفئة اليت يتجاوز دخلهم الشهري %18.18دج بنسبة  50000و  30001

 )إطارات  يف املؤسسة وأساتذة(.
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 المطلب الثالث: تحليل وعرض النتائج

تشخيص ووصف العينة املدروسة من حيث اجلنس، السن، املستوى التعليمي، الوظيفة املهنية، مستوى الدخل،  دبع 
 تأيت مرحلة عرض وحتليل النتائج املتعلقة مبدى تأثري أساليب تنشيط املبيعات على القرار الشرائي ملشرتكي جازي.

 لتعرف عليه ونوع الخدمة ومّدة االشتراك.أوال: يتعلق بانتماء المستجوب إلى المتعامل جازي وطريقة ا

 هل أنت من متعاملي "جازي"؟السؤال األول: 

 ، وهذا دليل على انتماءهم كلهم إىل جمتمع الدراسة.%100كانت مجيع إجابات أفراد العينة بـ "نعم" بنسبة  

 كيف تعرفت على املتعامل "جازي"؟السؤال الثاني: 

 المتعامل جازي (: طريقة التعرف على30الشكل رقم )

 

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة

 

 

( أن نسبة املشرتكني الذين تعرفوا على املتعامل جازي عن طريق اإلعالن يف 18تُبني نتائج هذه السؤال واملوضحة يف الشكل )
وهذا راجع لقيام هذا األخري حبمالت إعالنية مكثفة يف خمتلف الوسائل اإلعالمية: تلفزة، إذاعة،  %67.27وسائل اإلعالم بـ 

 .%13.64و %19.09صحف، إنرتنت... إخل. أما نسبة املشرتكني الذين تعرفوا عليه من طرف األسرة فهي على التوايل: 
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 ما نوع اخلدمة اليت تنتمي إليها؟السؤال الثالث: 

 اجلدول التايل إجابة للسؤال املطروحمتثل نتائج 

 (: نوع الخدمة التي ينتمي إليها أفراد العينة10الجدول رقم )

 طبيعة االشتراك النسبة نوع الخدمة
Djezzy carte 

Allo 
48.18% 
45.45% 

 الدفع املسبق
63.63% 

Djezzy control 
Djezzy classique 

Millenium 

11.82% 
6.37% 
18.18% 

 الدفع البعدي
36.37% 

 %100 %100 المجموع

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة

 Djezzyمن أفراد العينة هم من مشرتكي الدفع وهي مقسم على  63.63%نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  
carte  وAllo  مقسمة على  %36.37على التوايل، بينما بلغت نسبة مشرتكي الدفع %15.45و  %48.48بنسبة

Djezzy control  وDjezzy classique  وMillenium  و  %11.82بنسة تقدر على التوايل بـ
أفراد العينة من مشرتكي الدفع املسبق وهذا راجع إىل أن معظمهم طلبة ، نستنتج من هذا العرض أن أغلبية %18.18و6.37%

 دج. 15000وذوي الدخل األقل من 
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 منذ مىت وأنت مشرتك يف هذه اخلدمة؟السؤال الرابع: 

 الشكل التايل يوض  لنا توزيع أفراد العينة حسب مّدة االشرتاك

 (: مّدة االشتراك31الشكل رقم )

 

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة

أكثر من ثالثة سنوات وقد بلغت نسبتهم يتبني من خالل هذا الشكل بان أغلبية أفراد العينة ميتلكون خط جازي منذ 
، بينما مّدة االشرتاك من سنة إىل %10.91لديهم مّدة اشرتاك من ستة أشهر إىل سنة بـ وبلغت نسبة األفراد الذين  73.64%

أغلبية . نستنتج من هذا بأن %4.45، أما األفراد الذين لديهم اشرتاك اقل من ستة أشهر فتقدر نسبتهم بـ %10ثالثة سنوات 
 أفراد العينة لديهم مدة طويلة وهم يتعاملون مع جازي، وهذا ما يُفسر بوفائهم للمتعامل.
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 ثانيا: أسباب اختيار المتعامل ودرجة تأثير العوامل على القرار الشرائي

 ما هو سبب اختيارك للمتعامل جازي؟ السؤال الخامس: 

 بعد تفريغ اإلجابات وجدنا ما يلي:

 (: سبب اختيار المتعامل جازي11الجدول رقم )

 النسبة السبب
 نسبة تغطية عالية -
 أسعار معقولة -
 جودة اخلدمات املقدمة -
 أخرى -

44.55% 
17.27% 
32.73% 
5.45% 

 %100 اجملموع

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة

 

نالحظ أن أكب دافع جعل من مشرتكي جازي خيتارون هذا املتعامل حيث اختلفت أجوبة أفراد العينة حسب ما يوضحه اجلدول، 
، وثالث %32.73، وثاين دافع يتجسد يف جودة اخلدمات املقدمة بنسب %44.55غطية العالية بنسبة دون غريه هو نسبة الت

العينة )اخلط مت االستفادة  تتنوع بإجابات أفراد( فهي %5.45) ، أما النسبة املتبقية%17.27سعار معقولة بنسبة دافع هو هلا أ
 أجنيب "أقدمية اخلط"(. منه من خالل العروض الرتوجيية، أما االختيار كان منذ إنشاء الشركة باعتبارها أو متعامل

 إليك جمموعة من العوامل، حدّد درجة تأثري كل منها قرار اختيارك للمتعامل؟ السؤال السادس:

 وتتدخل يف اختيار املتعامل يف سوق خدمة اهلاتف النقال واجلدول التايل يوض  ذلك.هناك الكثري من العوامل اليت تؤثر  
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 (: درجة تأثير العوامل على اختيار المتعامل12الجدول رقم )

 درجة التأثير العوامل
 لم تؤثر إطالقا أثرت بشكل متوسط أثرت بقوة 

 سعر االشتراك
 جودة التغطية

 نصيحة األهل واألصدقاء
 المكالمات المحليةأسعار 

 أسعار المكالمات الدولية
 (Bonusالهدايا )

 اإلعالنات
 العروض الخاصة

 المكالمات المجانية

41.82% 
78.18% 
26.36% 
48.18% 
13.64% 
45.46% 
25.45% 
46.36% 
76.36% 

37.27% 
13.64% 

30% 
30.91% 

20% 
38.18% 
42.73% 
29.09% 
16.36% 

20.91% 
8.18% 
43.64% 
20.91% 
66.36% 
16.36% 
31.82% 
24.55% 
7.27% 

 

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة

يتض  من اجلدول التأثري الكبري جلودة التغطية واملكاملات اجملانية على قرار اختيار املتعامل، حيث أثرت جودة التغطية على 
من أفراد العينة، كما أن املغرية للمكاملات احمللية أثرت  %76.36على ، بينما كان للمكاملات اجملانية تأثريا كبريا 78.18%

ومل تؤثر إطالقا على  %13.64من أفراد العينة، على عكس املكاملات الدولية اليت تؤثر على  %48.18بشكل كبري على 
منهم ويعود السبب إىل عدم إجراء هذه النسبة من أفراد العينة للمكاملات الدولية. أما اإلعالنات فكان تأثريها  66.36%

مل تؤثر إطالقا فيهم. ونالحظ من خالل اجلدول أيضا األثر الكبري  %31.82من أفراد العينة ونسبة   %42.73متوسطا على 
 من أفراد العينة على  التوايل. %45.46و  %46.36نسبة ( بBonusللعروض الرتوجيية اخلاصة واهلدايا )
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 ثالثا: تقييم مدى تأثير تنشيط المبيعات على القرار الشرائي ألفراد العينة

 من بني وسائل تنشيط املبيعات التالية، ما هي الوسيلة اليت يستخدمها املتعامل جازي حسب رأيك؟السؤال السابع: 

حاولنا معرفة مدى إدراك وعلم أفراد العينة ملختلف وسائل تنشيط وأساليب املبيعات اليت من خالل طرحنا هلذا السؤال  
 ( يوض  لنا نتائج االستمارة.14اعتمدها املتعامل جازي، واجلدول رقم )

أظهرت النتائج املتحصل عليها أن أفراد العينة يدركون األساليب اليت استخدمها جازي لتنشيط مبيعاهتا، حيث اتفق  
تقدمي شرائ  جمانية، بينما  %20.91منهم ذكروا اهلدايا و %17.27من أفراد العينة على املكاملات اجملانية، و  32.73%
أفراد العينة لكل من ختفيض األسعار وتقدمي رصيد إضايف ومن  رسائل جمانية فكانت نسيتهم تقدر على التوايل بـ  إدراك 
4.54%  ،10.91%،13.64%. 

نستنتج أن أفراد العينة املختارة على علم ومعرفة تامة مبختلف وسائل تنشيط املبيعات اليت استخدمتها وبالتايل   
 جازي.

 

 (: معرفة أفراد العينة لوسائل تنشيط المبيعات المستخدمة من طرف جازي13الجدول رقم )

 النسبة وسائل تنشيط المبيعات
 تقدمي مكاملات جمانية

 ختفيض األسعار
 قصريةمن  رسائل 

 تقدمي رصيد إضايف
 (Bonusاهلدايا)

 مكاملات جمانية

20.91% 
4.54% 
13.64% 
10.91% 
17.27% 
32.73% 

 %100 المجموع

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة
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 الرتوجيية املغرية( اليت تقدمها جازي؟هل أنت من األشخاص الذين يتأثرون بوسائل تنشيط املبيعات )العروض السؤال الثامن: 

من أفراد العينة يتأثرون باألساليب اليت تستخدمها جازي كعروض تروجيية مغرية،  %6091( أن 20يتض  من الشكل رقم )
منهم أجابوا بـ "أحيانا"  %30منهم ال يتأثرون هبا وال يأخذوهنا بعني االعتبار، يف حني  %9.09وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ 

 وهذا راجع حسبهم إىل طبيعة االمتيازات اليت سيحصلون عليها من هذه العروض الرتوجيية.

 

 (: مدى تأثير وسائل تنشيط المبيعات32الشكل رقم )

 

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة
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 تأثريا على القرار الشرائي؟ما هي الوسيلة األكثر السؤال التاسع: 

 بعد تفريغ بيانات االستمارة وجدنا ما يلي:

 (: الوسيلة األكثر تأثيرا على القرار الشرائي لمشتركي جازي33الشكل رقم )

 

 مصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة

منهم يتأثرون  %20باملكاملات اجملانية، يف حني نسبة  من أفراد العينة يتأثرون 29.09%من معطيات الشكل يتض  لنا أن 
يتأثرون بتقدمي رصيد إضايف عند التعبئة، أما تأثري كل من اهلدايا، تقدمي شرائ  جمانية  19.09بتخفيض أسعار املكاملات، بينما 

، يف حني جند %10.91، %3.64، %12.73ومن  رسائل جمانية قصرية فكانت نسبة تأثريهم على أفراد العينة على التوايل: 
أشخاص يتأثرون بأساليب أخرى ميكن حصرها يف )الرقم املفضل، من  هواتف  05من أفراد العينة البالغ عددهم  %4.54نسبة 

 نقالة مع الشرحية مقابل سعر منخفض...(.
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 يستخدمها املتعامل جازي؟وسائل تنشيط املبيعات اليت  6إىل  1رتب حسب األمهية بالنسبة إليك من السؤال العاشر: 

 (: ترتيب وسائل تنشيط المبيعات حسب األهمية14الجدول رقم )

 وسائل تنشيط المبيعات
المرتبة 
 األولى

 المرتبة الثانية
المرتبة 
 الثالثة

المرتبة 
 الرابعة

المرتبة 
 الخامسة

المرتبة 
 السادسة

 المجموع

 %100 %33.63 %32.73 %8.18 %13.64 %7.27 %4.55 تقديم شرائح مجانية
 %100 %5.45 %8.18 %10 %20.91 %22.73 %32.73 تخفيض األسعار

 %100 %34.56 %30 %18.18 %5.45 %6.36 %5.45 منح رسائل قصيرة
 %100 %8.18 %10.91 %16.37 %34.54 %17.27 %12.73 تقديم رصيد إضافي

 15.45% 11.82% 13.64% 31.82% 12.73% 14.54% 100% (Bonusالهدايا)
 %100 %3.64 %5.45 %15.45 %11.82 %34.55 %29.09 تقديم مكالمات مجانية

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 مصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة

 

 

من أفراد العينة يفضلون ختفيض أسعار املكاملات، وبنسبة مقاربة هلا من  %32.73بأخذ املرتبة األوىل على حدا، نالحظ أّن 
يفضلون تقدمي مكاملات جمانية، أما بقيمة أفراد العينة توزعت تفضيالهتم على اهلدايا بنسبة  %29.09أفراد العينة وتقدر بـ 

ويف األخري نسبة قليلة منهم ، %5.45مث من  رسائل قصرية بنسبة  %12.73، مث تقدمي رصيد إضايف بنسبة 15.45%
، وميكن توضي  ذلك من خالل الشكل %4.55يفضلون تقدمي شرائ  جمانية على حساب الوسائل السابقة الذكر وتقدر بـ 

 التايل:
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 (: أهمية وسائل تنشيط المبيعات )المرتبة األولى(34الشكل رقم )

 

االستمارةمصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل    

من أفراد العينة  %22.73من إجابات أفراد العينة كانت للمكاملات اجملانية وبنسبة  %34.55أما إذا أخذنا املرتبة الثانية فإن 
. ميكن توضي  ذلك من خالل %17.27يفضلون ختفيض األسعار، غري أن نسبة األفراد الذين يفضلون تقدمي رصيد إضايف إىل 

 الشكل التايل:
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 (: أهمية وسائل تنشيط المبيعات )المرتبة الثانية(35رقم ) الشكل

 

 مصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة

 أما يف حالة األخذ بعني االعتبار املرتبة األوىل والثانية معا، فإننا جند أسلوب تقدمي مكاملات اجملانية يصب  أهم عنصر يفضله أفراد
  أسلوب ختفيض األسعار، مث بقية العناصر األخرى حسب ما يوضحه الشكل التايل:العينة، مث يأيت

 (: أهمية وسائل تنشيط المبيعات )المرتبة األولى والثانية(36الشكل رقم )

 

 مصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة
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 املقدمة من طرف املتعامل جازي؟هل أنت راضي عن العروض الرتوجيية السؤال الحادي عشر: 

 الشكل التايل يوض  درجة رضا أفراد العينة على العروض الرتوجيية املقدمة من طرف املتعامل جازي

 (: تمثيل لدرجة رضا أفراد العينة على العروض الترويجية للمتعامل جازي؟37الشكل رقم )

 

 االستمارةمصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل 

من أفراد العينة راضون عن العروض الرتوجيية املقدمة من طرف املتعامل جازي منهم  %84.55يتض  من الشكل أّن 
من أفراد العينة عدم رضاهم عن العروض الرتوجيية، ويريدون تغيريه إىل متعامل  %7.27راضون متاما، بينما صرح  33.64%
 آخر.

  

1,82% 5,45% 
8,18% 

50,91% 

 غير راضي تماما 33,64%

 غير راضي 

 غير محدد

 راضي

 راضي تماما
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 والتحسينات المنتظرةرابعا: تغيير المتعامل 

 ( وهي تتضمن ما يلي:14،15، 13، 12مت مجع األسئلة )السؤال الثاني عشر: 

 هل تفكر يف تغيري خطك احلايل؟ -
 إذا كانت اإلجابة نعم، ملاذا؟ -
 من هو املتعامل الذي تريد اختياره، وملاذا؟ -
 وإذا كانت اإلجابة ال، ملاذا؟ -

 ليها:واجلدول املوايل يوض  البيانات املتحصل ع

 (: تغيير المتعامل15الجدول رقم )

 المتعامل المختار النسبة قرار التغيير
 
 نعم

 
10.91% 

 

 موبيليس
41.67% 

 نجمة
58.33% 

 - %89.09 ال

 مصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج تحليل االستمارة

 %10.91من أفراد العينة قرروا عدم تغيري املتعامل )الوالء املتعامل(، بينما  %89.09من معطيات اجلدول نالحظ أن نسبة 
ينوون تغيريه، وهذا راجع حسبهم إىل ارتفاع سعر املكاملة حنو اخلطوط املنافسة وعدم وجود امتيازات وعروض جيدة، حيث انقسم 

راجع إىل كون موبيليس متعامل جزائري ، وهذا %10.91من أصل  %41.67جزءا منهم إىل اختيار خط موبيليس بنسبة 
قرروا تغيري اخلط إىل جنمة وهذا راجع إىل كون هذا  %10.91من أصل   %58.33وأسعار املكاملات منخفض، يف حني 

 األخري لديه عروض جيدة امتيازات تنافسية.
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 ما هي التحسينات اليت تنتظرها من املتعامل جازي؟ السؤال السادس عشر:

( Bonusمتنيات مشرتكي جازي والتحسينات اليت ينتظرها منه يف اإلكثار من العروض اخلاصة واالمتيازات )تركزت  
وختفيض أسعار املكاملات خاصة اجتاه املتعاملني اآلخرين. ويف النهاية، ميكن القول أن السياسات التسويقية واملعتمدة من قبل 

ات جنحت يف التأثري على القرار الشرائي للمشرتكني وبالتايل احلفاظ عليهم وزيادة املتعامل جازي واملتضمنة ألساليب تنشيط املبيع
 عددهم.
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 :خاتمة

وهذا بفضل جمهوداهتا  %46حتتل شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر مركز الريادة يف احلصة السوقية بنسبة تقدر بـ  
 املختلفة.

جيية اليت اعتمدهتا الشركة للوصول إىل أكب عدد ممكن من ومتثل أساليب تنشيط املبيعات جزء من السياسة الرتو  
 مليون مشرتك ومشرتكة. 15املشرتكني، واملقدر عددهم حىت اآلن بأكثر من 

من أفراد  %60.91وقد أثبتت نتائج االستبيان الدور الكبري ألساليب تنشيط املبيعات يف التأثري على القرار الشرائي لـ  
منهم كان سبب اختيارهم املتعامل جازي هو نسبة التغطية العالية،  %44.55رد. كما أوضحت أّن ف 110العينة املكونة من 

 بسبب جودة اخلدمات املقدمة. %32.73ونسبة 

أما بالنسبة للوسيلة األكثر تأثريا على القرار الشرائي، النسب متقاربة بني أسلوب تقدمي مكاملات جمانية وأسلوب ختفيض  
 املرتبة الثالثة أسلوب تقدمي رصيد إضايف.األسعار ويف 

من أفراد العينة رضاهم على العروض الرتوجيية املقدمة من طرف  %84.55وفيما خيص درجة الرضا، فقد صرح  
على ثقتهم فيه وعدم التفكري يف تغيريه، تعبريا عن والئهم  %89.09املتعامل، كما صرحت فئة كبرية منهم واملقدرة نسبتهم بـ 

 امل جازي.للمتع
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 : مقدمة   

يعترب املستهلك احملور األساسي للعملية التسويقية وهو املعيار الذي ميكن من خالله احلكم على جناح أو فشل السلع 
االستفادة من دراسة سلوك املستهلكني، ملعرفة أساليب  واخلدمات، لذا حتاول معظم املؤسسات احلديثة واليت تتبىن مفهوم التسويق

 ودوافع وحمفزات الشراء عندهم.

فاملستهلك يقوم باختاذ العديد من القرارات يوميا، وعليه تقوم املؤسسات بدراسة وحتليل قرارات الشراء هذه، لإلجابة 
هنا، واألماكن اليت يشرتون منها، وتوقيت الشراء، وكميات على أسئلة تتعلق بكيفية قيام املستهلكني بالشراء واملنتجات اليت يشرتو 

الشراء، واألسباب اليت تدعوهم لذلك، ويف ضوء تلك املعلومات تستطيع تقدمي منتجات إلشباع حاجاهتم ورغباهتم وحتقيق 
العصر، حيث أصبح رضاهم ومن مث والئهم هلا، وهذا ما يفسر املكانة املهمة اليت احتلتها دراسات سلوك املستهلك يف هذا 
 املستهلك هو الذي حيدد املدخالت األساسية للمؤسسات اليت على أساسها تقدم السلع واخلدمات للسوق.

 مايلي :وسنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء على 

 مدخل إلى سلوك المستهلك 
 عملية اتخاذ قرار الشراء 
 العوامل المؤثرة على قرار الشراء 
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 سلوك المستهلك المبحث األول: مدخل إلى

من املعروف أن العامل املشرتك بني البشر هو أهنم مجيعا مستهلكني، مهما اختلفت مواقعهم أو مستويات تعليمهم، أو 
اجتاهاهتم أو قدراهتم الشرائية، ذلك أننا مجيعا مستهلكني، نستخدم بشكل متكرر الطعام، املالبس ووسائل االتصال وغري ذلك 

ة والكمالية للفرد. وحىت نفهم سلوك املستهلك البد من معرفة مجيع املعلومات املتعلقة هبذا السلوك، ومن من االحتياجات الضروري
بني العلوم اليت قامت بدراسة هذا السلوك هي علم النفس واالجتماع واالقتصاد، ومن أبرزها علم التسويق، ألن رجال التسويق 

بناء اسرتاجتياهتم التسويقية بناءا على ما يتوفر من معلومات عن هذا  عواهم األشخاص اللذين يهمهم هذا السلوك حىت يستطي
 السلوك.

 وسنتناول يف هذا املبحث سلوك املستهلك من خالل النقاط التالية:

 مفهوم سلوك املستهلك 
 أنواع سلوك املستهلك 
 أمهية دراسة سلوك املستهلك 
 أسباب زيادة االهتمام بدراسة سلوك املستهلك 

 األول: مفهوم سلوك المستهلك وأنواعهالمطلب 

سنتعرف يف هذا املطلب إىل املصطلحني األساسني املكونني لسلوك املستهلك أوال ومها "السلوك" و "املستهلك"، ومن مث 
 املصطلح الشامل "سلوك املستهلك" وأخريا خمتلف أنواع سلوك املستهلك كما يلي:

 الفرع األول: تعريف سلوك المستهلك

 لوك املستهلك مصطلحني أساسيا مها السلوك واملستهلك.يتضمن س

 هناك عدة تعاريف للسلوك فنجد منها ما يلي:تعريف السلوك:  -1

 . 1"هو ذلك التصرف الذي يربزه شخص نتيجة تعرضه إما إىل منبه داخلي أو خارجي"

 ائن احلي أو عن الغدد املوجودة يف جسمه".ويعرف السلوك أيضا على أنه: "االستجابة احلركية الفردية الصادرة عن عضالت الك

 .2وهناك من يعرفه على أنه: "نشاط يصدر عن الكائن احلي نتيجة لعالقته بظروف منبه معينة"

 1تتمثل أهم خصائص السلوك يف:خصائص السلوك:  -1-1
                                                           

 .55، ص: 1979مكتبة القاهرة، مصر، "مبادئ التسويق: مدخل سلوكي"، حممد إبراهيم عبيدات،  - 1
 .16، ص: 2007، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  - 2
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 .)أنه نتيجة لشيء: أي أنه رد فعل وال يظهر من فراغ )سلوك مسبب 
  :لتحقيق هدف أو إشباع حاجةمبعىن أنه يسعى أنه سلوك هادف 
 .أنه سلوك غرضي: السلوك حمكوم بغرض معني، فكل سلوك لع غرض 
 .أنه سلوك متنوع: يظهر السلوك بصور متعددة حىت ميكنه التوافق مع املواقف اليت تواجهه 
 .أنه سلوك مرن قابل للتعديل: السلوك يتعدل ويتبدل تبعا للظروف واملواقف املختلفة 

ن ما يظهره الشخص من سلوك هو جزء صغري من خمزون سلوكي كبري، يشمل بدائل خمتلفة إمبادئ السلوك:  -1-2
لتصرفات يواجه هبا الشخص املواقف املختلفة اليت تتفاعل مع ظروف بيئته اليت يعيش فيها وهذا السلوك حتكمه ثالثة 

 مبادئ أساسية وهي: 

 ظروف الشخص الذاتية، ينشأ نتيجة ملؤثرات خمتلفة، إما لتغري يف إن السلوك اإلنساين ال ينشأ من العدم وإمنامبدأ السببية: 
فسيولوجية، سيكولوجية، أو نتيجة لنقص يف احلاجات، األمر الذي يدفع الفرد إىل اختاذ السلوك املناسب الذي يعيده إىل حالة 

 توازنه.

لدافع هو القوة األساسية لدى الفرد اليت تتأثر إن السلوك يبىن باإلضافة إىل السبب إىل دافع يوجهه وحيركه، وامبدأ الدافع: 
بعوامل داخلية وخارجية وتثري السلوك وحتدد اجتاهاته، وذلك سواء كان الدافع فسيولوجي كدافع اجلوع، أو سيكولوجي كدافع 

عادة التوازن للفرد، حتقيق الذات أو االنتماء، وهبذا يتطابق مفهوم احلاجة يف توجيه السلوك لتحقيق األهداف واملتمثلة حبالة إ
 ( يوضح هذا املبدأ.08والشكل رقم )

 ( مبدأ الدافع في السلوك08الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 .61نفس املرجع، ص: المصدر: 

                                                                                                                                                                                     
 61، ص: 2006مكتبة احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردّن، ، دار و "سلوك المستهلك: مدخل اإلعالن"نصر كاسر املنصور،  - 1

 السلوك

 فسيولوجية

 سيكولوجية

 دافع

 عوامل داخلية

 عوامل خارجية
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فسيولوجية أو سيكولوجية تؤثر فيها جمموعة من العوامل الداخلية ( نقول أن الدافع مهما كانت 09من خالل الشكل رقم )
 واخلارجية واليت تؤدي إىل حدوث السلوك.

إن السلوك اإلنساين غايته حتقيق هدف حمدود، ومن هنا فإن السلوك اإلنساين هو سلوك صادق من أجل حتقيق مبدأ الهدف: 
 .1( يوضح هذا املبدأ09أو لغريه والشكل رقم )الفرد لشيء معني أو حيصل على منفعة أو يتجنب ضرر له 

 

 (: مبدأ الهدف في السلوك09الشكل رقم )

 

 

 

 .61نفس املرجع، ص: المصدر: 

كتحقيق املنفعة ( نفهم أن السلوك الذي يبديه الفرد يكون من أجل حتقيق جمموعة من األهداف  10من خالل الشكل رقم )
 وجتنب الضرر.

 تعريف المستهلك:  -2

املستهلك هو: "كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل سلعة أو خدمة، ومن وجهة النظر التسويقية هو احملور األساسي 
 2لكل ما يتم إنتاجه أو توزيعه"

كما يعرف املستهلك بأنه: "الشخص العادي أو االعتباري الذي يقوم بشراء السلع واخلدمات من السوق االستهالكية الشخصي 
حاجات ومتطلباته واليت تشبع أو لغريه، ويقوم املستهلك بعملية الشراء إلشباع حاجات ومتطلباته واليت تشبع من خالل حصوله 

 .3من السوق عن طريق عمليات خمتلفة من خالل حصوله على السلع واخلدمات

عمليا تستخدم كلمة مستهلك يف وصف نوعني خمتلفني من املستهلكني أوهلما املستهلك النهائي، أنواع المستهلك:  -2-1
 والثاين املستهلك الصناعي.

                                                           
 .61نفس املرجع، ص:  - 1
 .65، ص: 2004، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، "سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي"حممد إبراهيم عبيدات،  - 2
 .96كاسر نصر املنصور/ مرجع سبق ذكره، ص:   - 3

 سلوك األفراد
 هدف هدف هدف  هدف
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الستخدامه اخلاص أو هو ذلك الفرد الذي يقوم بالبحث عن سلعة أو خدمة ما وشرائها المستهلك النهائي:  -2-1-1
  1العائلي.

ويعرف املستهلك النهائي على أنه: "الذي يشرتي املنتجات من سلع وخدمات هبدف استخدامه الشخصي أو ألسرته استخداما 
يث هنائيا وذلك مثل شراء الطعام، املالبس، األدوات الكهربائية املنزلية، أو اإلقبال على خدمات الرياضة أو الرتقية أو العالج، ح

 للمنتجات".يتم الشراء هبدف االستهالك النهائي 

هو تلك املؤسسات اليت تقوم بشراء املنتجات من سلع وخدمات بغرض إعادة االستخدام أو المستهلك الصناعي:  -2-1-2
  2البيع ويتضمن جمموعة كبرية من املؤسسات التجارية والصناعية واحلكومية واملؤسسات غري هادفة للربح.

لك بأنه: "كافة املؤسسات اخلاصة والعامة، حيث تقوم هذه املؤسسات بالبحث وشراء السلع واملواد واملعدات اليت ويعرف كذ
  3متكنها من تنفيذ أهدافها املقررة يف خططها أو اسرتاتيجياهتا".

ستهلك واليت ختتلف عن مادام املقصود باملستهلك موضع الدراسة هو املستهلك النهائي، فإنه ميكن حتديد أهم خصائص هذا امل
 غريها من املستهلكني الصناعيني كما يلي:

 ةاملستهلك النهائي يقوم بشراء السلع واخلدمات الستهالكه الشخصي إلشباع حاجة وحتقيق منفع. 
 .قرار الشراء لديه سريع ويبىن على معلومات قليلة من مصادر خمتلفة، وتؤثر به العوامل النفسية 
  تفاوض باستثناء احلاالت اليت يكون فيها موضوع عملية الشراء سلع أو خدمات ذات قيمة عالية يتم الشراء عادة بدون

 وأسعارها مرتفعة.
 .يتم الشراء يف كل مرة من مصادر متعددة وخمتلفة 
 .4أحيانا املستهلك وحده وبناءا على خربته واملعلومات القليلة يتخذ قرار الشراء 

  

                                                           
 .15مرجع سبق ذكره، ص:  "سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي"، حممد إبراهيم عبيدات،  - 1
 .96، ص: 2005، مكتبة الشقري، الرياض، السعودية، "سلوك المستهلك: المفاهيم العصرية والتطبيقات"عبد احلميد طلعت أسعد وآخرون،  - 2
  16 – 15مرجع سبق ذكره، ص:  "سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي"، حممد إبراهيم عبيدات،  - 3
 .98كاسر نصر املنصور، مرجع سبق ذكره، ص:   - 4
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 كالتايل:   هناك أنواع أخرى للمستهلكني وهم

يعرف على أنه: "ذلك املستهلك الذي يقوم بتحديد احتياجاته واحتياجات أسرته من السلع واخلدمات اليت المستهلك الفعلي: 
 توجد يف املؤسسة وكذا شراء السلعة أو اخلدمة، بشرط أن تكون من إنتاج املؤسسة".

فر لديه احتياج حايل لسلع وخدمات بديلة ويكون يعرف على أنه: "ذلك املستهلك الذي ال يتواالمستهلك المرتقب: 
 1مستهدف من طرف املؤسسة كي يكون مستهلكا ملنتجاهتا مستقبال".

أدى االهتمام الكبري بدراسة سلوك املستهلك من طرف الباحثني والكتاب إىل ظهور عدة تعريف سلوك المستهلك:  -3
 تعاريف من بينها:

  هبا أثناء سلوك املستهلك هو: "جزء ال يتجزأ من السلوك اإلنساين وميثل األنشطة والتصرفات اليت يقوم املستهلكون
حبثهم عن السلع واخلدمات اليت حيتاجون إليها هبدف إشباع حاجاهتم ورغباهتم وأثناء حبثهم هلا للحصول عليها 

  2ختاذ القرار".واستعماهلا والتخلص منها وما يصاحب ذلك من عمليات ا
  سلوك املستهلك: "األفعال والتصرفات املباشرة لألفراد من أجل احلصول على السلعة أو اخلدمة، ويتضمن إجراءات

  3اختاذ قرار الشراء".
  وميثل: التصرفات اليت يتبعها األفراد بصورة مباشرة للحصول على السلع واخلدمات االقتصادية واستعماهلا مبا يف

 4ت اليت تسبق هذه التصرفات وحتددها".ذلك اإلجراءا
  ويعرف أيضا على أنه: "العمليات اليت من خالهلا يستطيع الفرد أو اجلماعة اختيار واستعمال املنتجات واخلدمات

  5هبدف إشباع حاجاته
  ويقصد به: "تلك التصرفات اليت تنتج عن شخص ما نتيجة تعرضه إىل منبه داخلي أو خارجي حيال ما هو

 6عليه، وذلك من أجل إشباع رغباته وسد حاجاته".معروض 
  ويعرف كذلك على أنه: "تلك العملية املرتبطة بقيام فرد ما أو مجاعة من األفراد باختيار وشراء واستخدام

 7والتخلص من سلعة ما أو خدمة مبا يف ذلك عملية اختاذ القرارات اليت تسبق وحتدد هذه التصرفات".

                                                           
، فرع ، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري"تحليل العالقة بين جودة المنتج وسعره وأثرها على القرارات الشرائية للمستهلك"حممد زتوغي،  - 1

 .04، ص: 2010إدارة األعمال، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، 
2 - www.shuf.net.Sa/2001jaz/apr/ex 18. Html, 23/03/2012. 
3 - Claude Diamauro. Mc doy gall, "le marketing de la théorie à la pratique", Gaetan morin editeur, Quebec, 
Canada, 1991, p : 62. 
4 -  Claude Diamauro. Mc doy gall, ibid, p : 62 
5 - Catherine Viot, « Le Marketing », dangerle photocopillage, Tuele livre, Paris, France, p : 35 

 03، ص: 2006للنشر والتوزيع، األردن، ، دار زهران "سلوك المستهلك"محد الغدير، رشاد الساعد/  - 6
 145حممد فريد الصحن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 7

http://www.shuf.net.sa/2001jaz/apr/ex%2018
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  :جمموعة األنشطة الذهنية والعضلية املرتبطة بعملية تقييم واملفاضلة واحلصول على السلع أو ويعرف أيضا بأنه"
 1اخلدمات واستخدامها".

غري أن هناك من يتعرب سلوك املستهلك "عبارة عن نظام متفاعل فيه جمموعة من األنظمة الفرعية اليت تتمثل يف 
اعلها مع احمليط اخلارجي بالشكل الذي يقود إىل تكوين املوقف أو القرار". الشخصية، اإلدراك، الدوافع،...اخل. إلضافة إىل تف

 2( مدخالت وخمرجات سلوك املستهلك كنظام.10ويوضح الشكل رقم )

  

                                                           
 16-15، ص ص: 2003، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "سلوك المستهلك"عنايب بن عيسى،  - 1
 05حممد زواغي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
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 (: سلوك المستهلك كنظام10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .126مرجع سبق ذكره، ص:  المستهلك""سلوك حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، المصدر: 

 ( عملية سلوك املستهلك كالنظام الذي يتميز مبجموعة من اخلصائص منها: 11يوضح الشكل رقم )

 

  تفاعل األنظمة الفرعية املوجودة داخل املستهلك 'الدوافّع، اإلدراك، الشخصية، ...اخل( مع املدخالت املتمثلة يف عوامل البيئة
ام )عوامل اقتصاديةـ اجتماعية،...اخل( لكي تنتج املخرجات املتمثلة يف إعطاء صور ومواقف واختاذ قرارات اخلارجية هلذا النظ

يتأثر سلوك املستهلك باحمليط اخلارجي إذ أن سلوكه مبين على العوامل اجتاه السلع واخلدمات وبالتايل تكوين السلوك. 
 اخلارجية وكذا ما يوجد داخل املستهلك.

المدخالت: عوامل  األنظمة الفرعية

 البيئة الخارجية كنظام

 المخرجات

 اقتصادية، سياسيةعوامل  -

 عوامل اجتماعية -

 عوامل ثقافية -

 الدوافع، اإلدراك -

 الشخصية، التعلم -

 االتجاهات -

 الصورة، االعتقاد -

 الموقف -

 القرار -

 السلوك

 ما بعد السلوك

 التعلم
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سبق ميكن القول أن سلوك املستهلك هو: "خمتلف التصرفات واألفعال اليت ميكن أن يبديها الفرد قبل وأثناء وبعد ومن خالل ما 
 الشراء للسلع واخلدمات، واليت يتوقع أن تشبع حاجاته ورغباته".

 1ويتميز املستهلك النهائي بعدة خصائص منها:

 .السلوك االستهالكي هو حمصلة دافع أو عدة دوافع 
  ن، يتعدل ويتبدل حبسب الظروف وخيتلف من فرد آلخر.ر ك االستهالكي سلوك هادف، متنوع ومالسلو 
 .كثريا مات يتدخل الالشعور يف إحداث السلوك االستهالكي 
 .يرتبط سلوك املستهلك النهائي بتجارب تكون قد سبقته وأخرى قد تتبعه 
 .صعوبة التنبؤ بسلوك املستهلك وتصرفاته يف أغلب األحيان 

 الفرع الثاني: أنواع سلوك المستهلك

ميكن أن يتجزأ سلوك املستهلك إىل عدة أنواع حسب كل من شكل وطبيعة وحداثة السلوك وعدد األفراد املشرتكني يف السلوك  
 2كما يلي:

 وينقسم إىل:حسب شكل السلوك:  -1

 .يضم التصرفات واألفعال الظاهرة اليت ميكن مالحظتها كالشراءالسلوك الظاهر:  -1-1
 ويتمثل يف التفكري، التأمل، اإلدراك والتصور وغريه. السلوك الباطن: -1-2

 وسنقسم إىل: حسب طبيعة السلوك:  -2

 وهو السلوك الذي غالبا ما يصاحب الفرد منذ ميالده دون احلاجة إىل التعلم.السلوك الفطري:  -2-1

 ملختلفة.هو السلوك الذي يتعلمه الفرد بوسائل التعلم االسلوك المكتسب:  -2-2

 وينقسم إىل:حسب حداثة السلوك:  -3

 هو السلوك الناتج عن حالة جديدة أو مستخدثة باعتباره حيدث ألول مرة.السلوك المستحدث:  -3-1

 هو السلوك املعاد دون تغيري أو بتغيري طفيف ملا سبق من تصرفات وأفعال.السلوك المكرر:  -3-2

                                                           
 116مرجع سبق ذكره، ص:  نزار عبد اجمليد الرواري، أمحد فهمي، - 1
، 2009، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، ختصص تسويق، جامعة احلاج خلضر، باتنة، "مدى تأثير اإلعالن على سلوك المستهلك"إكرام مرعوش،  - 2

 68ص: 
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 وينقسم إىل:حسب العدد:  -4

 هو السلوك الذي يتعلق بالفرد يف حد ذاته. ي:الفردالسلوك  -4-1

هو السلوك الذي خيص جمموعة من األفراد، وهو ميثل عالقة الفرد بغريه من األفراد، كأفراد اجلماعة السلوك الجماعي:  -4-2
 ينتمي إليها مثال.
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 المطلب الثاني: أهمية دراسة سلوك المستهلك

اهتمام العديد من األطراف كاملستهلكني )الفرد واألسرة كوحدة استهالك(،  إن دراسة سلوك املستهلك استحوذت على
 املؤسسات )الصناعية والتجارية( ورجال التسويق، وميكن بيان الفوائد اليت حتققها دراسة سلوك املستهلك لكل طرف كما يلي: 

 الفرع األول: أهمية دراسة المستهلك بالنسبة للمستهلك الفرد

املستهلك الفرد من خالل إمداده بكافة املعلومات اليت تشكل ذخرية أساسية تساعد يف اختاذ قرارات الشراء تفيد دراسة سلوك 
الناجحة اليت تشبع حاجاته وتتوافق مع إمكانيته الشرائية وميوله وأذواقه، يضاف إىل ذلك أن نتائج دراسة سلوك املستهلك تقدم 

ته ورغباته وحسب األولويات اليت حتددها موارده املالية من جهة وظروفه البيئية للمستهلك الفرد التسهيالت يف حتديد احتياجا
 احمليطة (األسرة واجملتمع( من جهة أخرى.

 الفرع الثاني: أهمية دراسة سلوك المستهلك بالنسبة لألسرة كوحدة استهالكية

األم، وعلى هؤالء تقع مسؤولية اختاذ القرار املناسب يتخذ قرار الشراء يف األسرة أفراد ذو أمهية نسبية يف عضوية األسرة كاألب و 
حيث قد يتمكن هؤالء املؤثرون على القرار الشرائي يف األسرة من إجراء كافة التحليالت   1والذي يستفيد منه معظم أفراد األسرة،

الالزمة لنقاط القوة أو الضعف ملختلف البدائل السلعية أو اخلدمية املتاحة واختيار البديل أو العالمة من السلعة أو اخلدمة اليت 
ملستهلك يف حتديد مواعيد الشراء األفضل لألسرة وأماكن التسويق حتقق أقصى إشباع ممكن لألسرة. كما تفيد دراسات سلوك ا

  2األكثر جاذبية  وحسب الطبقة االجتماعية للمشرتي املستهلك.

 الفرع الثالث: أهمية دراسة سلوك المستهلك بالنسبة للمؤسسات الصناعية والتجارية

أما املؤسسات الصناعية والتجارية، فتربز األمهية الكبرية لتبين إدارات تلك املؤسسات لنتائج دراسات سلوك املستهلك عند ختطيط 
ما جيب إنتاجه كما ونوعا، ومبا يرضي ويشبع حاجات ورغبات املستهلكني احلاليني ووفق إمكاناهتم وأذواقهم، يضاف إىل ذلك 

من قبل املؤسسات ساعدها يف حتديد عناصر املزيج التسويقي السلعي  واالستهالكيةت السلوكية إىل أن تبين مفهوم الدراسا
، كما تفيد دراسات سلوك املستهلك كافة أطراف العلمية اإلنتاجية والتسويقية يف حتديد أولويات مالئمةواخلدمي األكثر 

اق وتوزيع املوارد املالية املتاحة لدى تلك املؤسسات اإلنتاجية االستثمار املرحبة للمنتجني واملسوقني من ناحية، وأولويات اإلنف
والتسويقية من ناحية أخرى، مبا يضمن هلا األرباح الكافية اليت متكنها من استمرارية العمل والتوسع يف ظل املتغريات البيئية 

  3املختلفة.

                                                           
 64كاسر نصر منصور، مرجع سبق ذكره، ص:   - 1
 18 - 17، مرجع سبق ذكره، ص ص: المستهلك: مدخل استراتيجي""سلوك حممد إبراهيم عبيدات،  - 2
  65كاسر نصر منصور، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3
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 الفرع الرابع: أهمية دراسة سلوك المستهلك بالنسبة لرجال التسويق

دراسات سلوك املستهلك تزود رجال التسويق يف املؤسسات التسويقية احلديثة بالعديد من األبعاد اإلسرتاتيجية لبناء إن 
 اإلسرتاتيجية التسويقية العامة ملؤسساهتم، وأهم هذه األبعاد هي كما يلي: 

 والثقافة االستهالكية املتمثلة يف  حتديد وتعريف السوق الكلية للفئة السلعية أو اخلدمية يف بلد ما، على أساس العادات
 سلوك املستهلكني العام.

  حتديد أجزاء السوق الكلية وذلك يتجزئة السوق باستخدام أسلوب أو أساليب جتزئة السوق املعروفة، وذلك هبدف حتديد
 خصائص ومواصفات املستهلكني يف كل سوق فرعية.

 ديد امليزة أو املزايا التنافسية الواجب إتباعها يف العالمة من السلعة التعرف على أذواق املستهلكني يف كل سوق فرعية وكذا حت
 1مع تنامي األذواق املقرتنة بسلوك استهالكي جديد. انسجاماأو اخلدمة 

  اختيار شرحية السوق املناسبة من خالل تقسيم املستهلكني إىل شرائح متجانسة مبا ميكن من رفع مستوى كفاءة النشاط
 مع خصائص مستهلكيها. يتالءمة مبا التسويقي للمؤسس

 .إمكانية حتديد حجم األسواق اليت تنشط فيها املؤسسة 
 حتديد أنواع املستهلكني وطبيعتهم ودوافعهم الشرائية وكيف وملاذا وأين وماذا يشرتون؟ 
  متثل الشرحية التسويقية من املسامهة يف حتديد طرق الرتويج املمكنة، مبا يف ذلك اختيار الوسائل وإعداد احلمالت الرتوجيية، و

 املستهلكني املصدر إىل حتديد وسيلة اإلعالن املناسبة وحتديد فعالية اإلسرتاتيجيات التسويقية.
  متثل دراسات سلوك املستهلك الطريق إىل فتح جماالت جديدة أمام رجال التسويق، نتيجة دراسة حاجات املستهلكني غري

املنتجات اجلديدة والتأكد من أن تصميم املنتج يتناسب مع احتياجات ومنافع  املشبعة وحتديد الفرص اخلاصة بتقدمي
 املستهلكني.

  متكن دراسات سلوك املستهلك من التغلغل بكفاءة يف السوق وفهم متغرياته، وأسلوب تفاعلها وأسلوب التعامل معها
املستهلك وعليها تتحدد فرصة إمتام عملية البيع. كما وحتسني أداء منافذ البيع بالتجزئة باعتبارها احللقة األخرية يف االتصال ب
 متكن من الوقوف على أفضل املنافذ املمكنة لتوزيع منتجات املؤسسة.

  املسامهة يف رسم السياسات البيعية وتقدمي البدائل واختيار وسائل وأساليب البيع اجلديدة، هذا ويفيد التوزيع الدميغرايف
 2ق واحلصص البيعية.للسكان يف تقسيم وحتديد املناط

 ( يوضح أمهية دراسة سلوك املستهلك بالنسبة لرجل التسويق واملؤسسات التسويقية بصفة عامة.11والشكل رقم )

  

                                                           
 66نفس املرجع، ص:  - 1
  89 – 67مرعوش إكرام، مرجع سبق ذكره، ص ص:   - 2
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 (: أهمية دراسة سلوك المستهلك11الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65منصور كاسر نصر، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر: 

 المطلب الثالث: أسباب تطور دراسة سلوك المستهلك

هنالك العديد من األسباب اليت تفسر دراسة سلوك املستهلك مبا يتناسب والتطور الدائم يف حاجات ورغبات وأذواق هؤالء 
املستهلكني، اليت أصبحت شديدة التنوع والتباين يف األسواق املختلفة، خاصة يف سوق السلع للمستهلك النهائي، فالربغم من 

حمددة ألهنا تستهلك  سلعة وجود التشابه السائد بني املستهلكني إال أهنم ليسو مجيعا سواء. فهنالك مستهلكون يرفضون استخدام
 1كني وهذا ما يتضح يف جمال سلع املوضة اليت تنتشر يف فرتة زمنية معينة.بواسطة فئة كبرية من املستهل

 وميكن إمجال األسباب اليت سامهت يف تطور دراسة سلوك املستهلك يف النقاط التالية:

                                                           
 17، ص: 1988مشس، القاهرة، مصر،  ، الطبعة الثانية، مكتبة عني"سلوك المستهلك: مفاهيم واستراتيجديات"عائشة مصطفى امليناوي،  - 1

 المستهلك

 دراسة سلوك المستهلك

 التنبؤ بالسلوك تفسير السلوك

دراسة سلوك 

 المستهلك

أهداف المؤسسات 

 التسويقية
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الربح، حيث تتكون العملية االقتصادية من منتج "بائع" يبدأ باستثمار أمواله هبدف الفرع األول: طبيعة العملية االقتصادية: 
ومستهلك يهدف إىل احلصول على السلع واخلدمات اليت ينتجها املنتج، ولن يتحقق هدف البائع إال ببيع سلعته هلذا املستهلك 

 وبالتايل البد إذا من التعرف على ما حيتاجه هذا املستهلك وباستمرار، لتلبية رغباته والبيع له، وحتقيق األرباح نتيجة لذلك.

حيث يعتمد أساسا على حتديد رغبات املستهلكني وإشباعها وبالتايل فهو يبدأ ار وتقبل المفهوم التسويقي: الفرع الثاني: انتش
 1بتحديد االحتياجات احلالية واملرتقبة للمستهلكني وحتديد الربامج التسويقية واملنتجات الالزمة إلشباع هذه املنتجات.

 ( يوضح ذلك:12الشكل رقم )الفرع الثالث: عومال تتعلق بالبيئة: 

 (: عوامل بيئية مسببة في تطور دراسة سلوك المستهلك12الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 21نفس املرجع، ص: المصدر: 

( نسنتج أنه باإلضافة إىل األسباب السابقة الذكر هناك جمموعة من العومال البيئية كان هلا دور كبري يف زيادة 13من الشكل رقم )
 مستوى التعلم،...اخل.اإلهتمام بدراسة سلوك املستهلك مثل التطور التكنولوجي السريع، إرتفاع 

دفع التقدم التكنولوجي املنتجني إىل تقدمي العديد من اجملموعات السلعية اليت غالبا ما الفرع الرابع: قصر دورة حياة السلعة: 
تكون إما تكون إما معدلة أو حمسنة أو تكون جديدة، أو تطرح ألول مرة. غري أن هناك منتجات مطروحة يف األسواق يواكبها 

يف املراحل األوىل من تقدميها ويرجع هذا الفشل إىل التقصري يف دراسة حاجات ورغبات املستهلكني وبالتايل طرح منتجات  الفشل
 2ال تتماشى مع أذواق املستهلكني مما يؤدي إىل فشلها وانتهاء حياهتا بشكل سريع.

                                                           
  21 – 20، ص ص: 2006، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر، "قراءات في سلوك المستهلك"أمين علي عمر،  - 1
 19، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي"حممد إبراهيم عبيدات،  - 2

زيادة 

االهتمام 

بحماية 

 المستهلك

تغيير بعض 

العادات 

 االجتماعية

ارتفاع 

مستوى 

 التعلم

التطور 

 التكنولوجي

زيادة 

وقت 

 الفراغ

ارتفاع 

مستوى 

الدخل 

 للمتصرف 

التحرك 

 الجغرافي

 للسكان

زيادة 

عدد 

 السكان
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ت باملستهلكني األمر الذي أجرب املسوقني تتمثل يف االهتمام املتزايد للحكوماالفرع الخامس: االهتمامات الحكومية: 
املستهلك بالشكل الذي ينسجم مع التعليمات والقوانني احلكومية الصادرة  واملؤسسات املعينة إىل الرتكيز على دراسات سلوك

 حلماية مصلحة املستهلك.

تهلك واجلماعة أدى إىل تزايد عدد إن تزايد أمهية قطاع اخلدمات يف حياة املسالفرع السادس: تزايد عدد الخدمات وتنوعها: 
اخلدمات وتنوعها مما أجرب املؤسسات املعنية إىل أجراء الدراسات الوافية إلمكانيات الشراء لدى املستهلكني يف األسواق 

  1املستهدفة، ألن احلاجة إىل بعض السلع واخلدمات املطروحة يف األسواق احلالية مؤقتة وغري متنامية.

أدى تشابك وتأثري العوامل البيئية على أنشطة املؤسسات غري ية التسويق للمؤسسات غير هادفة للربح: الفرع السابع: أهم
هادفة للربح إىل االهتمام اجلدي بتطبيق مفاهيم التسويق احلديث ذلك أن املؤسسات غري اهلادفة للربح واجهت ومازالت تواجه 

د باستمرار باإلضافة إىل متركز مدركات سلبية حسية تكونت عند املستهلكني الكثري من املشاكل اليت ترتبط باإلنفاق واليت تتزاي
املستهدفني حول ضعف مستوى اخلدمات وأسعارها اليت تقدمها تلك املؤسسات غري هادفة للربح، هلذه األسباب وغريها بدأت 

ىل حاجات وأذواق وإمكانيات بعض إدارات هذه املؤسسات بتطبيق بعض مفاهيم التسويق احلديث، وذلك من أجل التعرف إ
 2املستهلكني يف األسواق املستهدفة.

تدرك املؤسسات يف الوقت احلايل أمهية الدخول لألسواق األجنبية، الفرع الثامن: الحاجة المتزايدة لدخول األسواق األجنبية: 
معظم املؤسسات يعود إىل إمهال  إال أن ذلك ال يتحقق إال عن طريق معرفة املستهلكني املستهدفني يف هذه األسواق، وفشل

  3دراسة سلوك املستهلكني يف األسواق املستهدفة.

يف هذا الشأن قائمة  وليام الزيرونتيجة لتلك األسباب بات من الضروري على رجل التسويق القيام ببحوث التسويق، وقد اقرتح 
من األسئلة اليت جيب اإلجابة عنها لفهم سلوك املستهلك من جهة، وإعداد السياسات التسويقية املواتية من جهة أخرى، 

 .أهم األسئلة الواجب طرحها لفهم سلوك المستهلك( يوضح 04واجلدول رقم )

  

                                                           
 70 - 69كاسر نصر منصور، مرجع سبق ذكره، ص ص:   - 1
 24، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي"حممد إبراهيم عبيدات،  - 2
 24نفس املرجع ص:  - 3
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 22عنايب عيسى اجلزء األول، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر: 

 لماذا ماهي
 سلعنا؟يشرتي املستهلكون  حاجات ورغبات املستهلكني؟

 يفضل املستهلكون عالمة دون أخرى؟ دورة حياة سلع املؤسسة؟
 يغري املستهلكون السلع واخلدمات؟ املنافع اليت حتققها؟

 خيتار املستهلكون مصدر خاصا للسلعة؟ الوظائف املمكن أن تؤديها؟
 اخلدمة؟يعيدون الشراء من نفس السلعة أو  أوجه االختالف بني سلعنا وسلع املنافسة؟
 كيف حاجات ورغبات املستهلكني غري املشبعة؟

 ينظر املستهلكون لسلعنا؟ األشياء اليت ستحدد هل سيشرتي املستهلكون سلعنا أم ال؟
 يقارن املستهلكون السلع؟ العوامل املؤثرة على الطلب؟

 ينفق أمواله على السلع؟ اخلدمات املطلوبة من قبل املستهلكني.
 يتأثر املستهلكون بالعوامل التسويقية؟ املنافسة؟مزايا سلع 

 يستعمل املستهلكون سلعنا وخدماتنا؟ األشياء املمكن القيام هبا لتحسني سلعنا؟
يعرف املشرتون املعلومات عن السلع واخلدمات والعالمات  أمناط االستهالك؟

 املختلفة للمؤسسة واملنافسني؟

 املستهلكون عندما تكون السلع املفصلة غري متوفرة يتصرف خماطرة املستهلكني يف الشراء؟
 من أين

 هم مستهلكي سلعنا أو خدماتنا؟ يبحث املستهلكون عن املعلومات املتعلقة بالسلعة؟
 هم األفراد املكونني لكل قطاع؟ موقع املستهلكني؟

 يؤثر على مشرتيات املستهلكني؟ يشرتي املستهلكون سلعنا؟
 هو الذي يقم بالشراء؟ اخلدمات املتعلقة بسلعنا؟جيد املستهلكون 

 يؤثر على اختاذ قرار الشراء؟ متى
 هم منافسي املؤسسة؟ يأخذ املستهلكون قرار الشراء؟

 هو الذي يستهلك سلعنا؟ يشرتي املستهلكون سلعنا؟
  يستعمل املستهلكون سلعنا؟
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 المبحث الثاني: عملية اتخاذ قرار الشراء

يهتم رجال التسويق يف معرفة العملية اليت يتم من خالهلا اختاذ قرار الشراء وحتديد مراحل هذا القرار، ألن ذلك يساعدهم على 
ة عملية اختاذ قرار إتباع السياسات واإلسرتاتيجيات اليت تؤثر على السلوك الشرائي للمستهلك، ويف هذا املبحث سنتطرق إىل طبيع

 الشراء للمستهلك ومفهومها وأنواعها وأساليب اختاذها وأهم اخلطوات اليت مير هبا املستهلك للوصول إىل الشراء أو االمتناع.

 المطلب األول: طبيعة ومفهوم عملية اتخاذ قرار الشراء

 الشراء للمستهلك النهائي حسب ما يلي:  ونتناول يف هذا املطلب كل من طبيعة عملية الشراء ومفهوم عملية اختاذ قرار

 الفرع األول: طبيعة عملية الشراء

 إن عملية التعرف على اإلجراءات اليت متت قبل اختاذ قرار الشراء وبعد هذا القرار تعترب من املهام الصعبة واملعقدة اليت تواجه إدارة
ات حتت داخل املستهلكني من خالل تفاعل اخلصائص املؤسسة بشكل عام وإدارة التسويق بشكل خاص، حيث أن هذه اإلجراء

  1الشخصية والوراثية وتأثري عوامل البيئة احمليطية.

رجال التسويق أن يكون لديهم الفهم ويعترب فهم السلوك الشرائي للمستهلكني حجر الزاوية لنجاح اإلسرتاتيجية التسويقية، فعلى 
 2ك الشرائي يف كل مرحلة من مراحله.الكامل لعملية اختاذ القرارات الشرائية والسلو 

 3ويرى ويليامز أنه لكي يتم اعتبار نشاط مبثابة عملية اختاذ قرار الشراء جيب توفر عدة شروط وهي:

  جيب أن يواجه صانع القرار مشكلة موقف متعارض يتطلب حل، حبيث يعرف متخذ القرار بأن فرد أو مجاعة غري راضية
 وأنه يتوفر لدى صانع القرار الرغبة والقدرة يف العمل على تغيري هذا الوضع.عن الوضع احلايل أو املرتقب، 

  يرغب متخذ القرار يف حتقيق أهداف معينة، وأن أهداف املستهلك عادة ما ترتبط باإلشباع املتحصل عليه من السلعة أو
 اخلدمة.

  أن هذه التصرفات ترتبط بأصناف وخصائص جيب على متخذ القرار أن يقوم بتصرفات تؤدي إىل حتقيق األهداف املرغوبة و
 السلع واألسعار،...اخل.

  يواجه متخذ القرار درجات من عدم التأكد اخلاص بأي من هذه البدائل سوف حيقق اإلشباع املطلوب، وأن عملية اختاذ
ل بكفاءة مع خمتلف القرار االستهالكي هتدف حلل املشاكل املصاحبة لشراء واستهالك السلّع، وأن املستهلك حياول التعام

درجات عدم التأكد من خالل مجع وتشغيل املعلومات والنتيجة النهائية لعملية اختاذ القرار االستهالكي هي احتيار 
 واستخدام بعض بدائل املزيج التسويقي اليت يقدمها املسوق.

                                                           
 101، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  - 1
 120، ص: 2006والتوزيع، مصر،  ، دار خوارزم العملية للنشر"أساسيات التسويق الحديث"حممود إبراهيم غنيم،  - 2
 23إكرام مرعوش، مرجع سبق ذكره، ص:   - 3
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   1وتتناول عملية اختاذ القرار جمموعة من املواضيع وهي:

  ارد املتاحة لدى متخذ القرار، بني عدة أوجه لإلنفاق يضمن له أكرب إشباع حلاجاته وحتقيق قرارات تتعلق بتخصيص املو
 املنافع من كل وحدة نقدية ينفقها.

 .قرارات تتعلق بشراء املستهلك عالمة حمددة ووالئه لعالمة جتارية دون غريها من عالمات أخرى منافسة 
 هلك واإلعراض عن دوهنا من املنتجات املشابه من عالمات أخرى.قرارات تتعلق بشراء املنتجات املفضلة لدى املست 
 .قرارات تتعلق بشرائه من حمالت معينة دون غريها حتتوي على نفس السلع واخلدمات 

 الفرع الثاني: مفهوم عملية اتخاذ قرار الشراء

واملختلفة اليت تؤثر على املستهلكني مما مير قرار الشراء للمستهلك النهائي بإجراءات عديدة ومعقدة نتيجة للعوامل الكثرية 
 2أصبحت عملية حتديد هذه اإلجراءات بشكل دقيق وحازم يعترب من املهام الصعبة يف املؤسسة.

فتعرف عملية اختاذ قرار الشراء على أهنا: "تلك اخلطوات أو املراحل اليت مير هبا املشرتي يف حالة القيام باختيارات حول أي من 
 3يفضل شراءها" املنتجات اليت

وتعرف كذلك على أهنا: "خالصة حماكمة عقلية وصوال للسعر املنطقي العادل واإلنفاق االستهالكي املتوازن وإشباع احلاجات 
  4على أكمل وجه".

مبجموعة كذلك هناك من يعرف عملية اختاذ قرار الشراء على أهنا: "هي الرغبة يف احلصول على منفعة معينة وهذه الرغبة تتأثر 
  5من القيود احمليطة هبا كالسلع املتاحة يف السوق وتأثري السياسات التسويقية".

وتعرف كذلك على أهنا: "جمموعة التصرفات اليت تتضمن الشراء واستخدام السلع واخلدمات وتشمل أيضا القرارات اليت تسبق 
 6وحتدد هذه التصرفات".

  :اختاذ القرارات التسويقية املالئمة واليت تساعدهم على حتقيق األهداف حىت يتمكن رجال التسويق من أدوار الشراء
املرسومة، وجب عليهم التعرف على الكيفية اليت يتخذ هبا املستهلك النهائي قرار الشراء، والدور الذي يلعبه كل فرد من 

 األفراد يف املوقف الشرائي، وعادة هناك مخس أدوار تدخل يف عملية الشراء كاآليت:

                                                           
 76كاسر نصر املنصور، مرجع سبق ذكره، ص:   - 1
 97محيد الطائي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
 109، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 3
 76مرجع سبق ذكره، ص: كاسر نصر املنصور،   - 4
 38، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: المفاهيم العصرية والتطبيقات"عبد احلميد طلعت أسعد وآخرون،  - 5
 12عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 6
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ويتمثل يف الفرد الذي يقرتح أو يبادر يف طرح فكرة الشراء ألول مرة ملنتج ما أو لعالمة معينة وقد يكون الزوج أو مبادر: ال -1
 الزوجة أو األبناء حسب طبيعة السلع املراد شراءها كالسيارة أو الغسالة أو نوعية معينة من املالبس.

الشراء حيث أهنم يتميزون بالقدرة على التأثري وذلك المتالكهم  وهو الشخص أو اجلماعة اليت تؤثر على قرارالمؤثر:  -2
املعلومات والقدرة على إقناع وإبداء وطرح وجهة نظر يفضلها اآلخرون، تؤثر عليهم وتدفعهم إىل اختاذ قرار الشراء وقد  يكون 

   1املؤثر متمثال يف العائلة أو األصدقاء أو زمالء العمل،...اخل.
وهي تلك الفئة اليت لديها السلطة الختاذ قرار الشراء وخيتلف أصحاب قرار الشراء وفقا ملدى أمهية السلعة  متخذ قرار الشراء: -3

املشرتاة وسعرها، وكذا طبيعة استخدامها، فعلى مستوى األسرة هناك بعض السلع اليت تقرر ربة البيت شراءها بقرار منفرد مثل 
 2يتم شراءها من جانب رب األسرة فقط. السلع الغذائية ومالبس األطفال،  وهناك سلع

هو الشخص الذي يقوم بشراء السلعة اليت يقرر شراءها وال يتجاوز دور املشرتي هنا أكثر من جمرد تنفيذ القرار المشتري:  -4
د ال الذي مت اختاذه سواء شارك يف اختاذه أو مل يشارك، كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن املشرتي قد يكون أحد املستهلكني وق

 يكون.
وهو الشخص الذي يقوم باستخدام أو االستهالك النهائي للسلعة، واملستخدم قد يكون له رأي يف االختيار والطلب حنو  المستعمل: -5

  3منتج ما أو قد ال يكون له ذلك مثل األطفال الرضع.

 مراحل عملية اتخاذ قرار الشراء المطلب الثاني:

مات اليت تشبع حاجاهتم املتنامية. وعملية دحاجاهتم وإنفاق مواردهم على شراء السلع واخليسعى املستهلكون دائما إلشباع 
 تتم وفق مراحل يقوم هبا املستهلك وهي: دماتاإلشباع واإلنفاق على السلع واخل

 وتتناول عدة خطوات متسلسلة يقوم هبا املستهلك وصوال إىل قرار الشراء.المرحلة األولى: ما قبل الشراء: 

 حاجاته.ء السلع واخلدمات اليت تشبع اوتأيت  تتوجيا للمرحلة األوىل تتمثل بقيام املستهلك بشر مرحلة الثانية: ال

 4ما بعد الشراء وإشباع احلاجات وتشمل هذه املرحلة: تقييم املنتج أو اخلدمة بعد االستهالك.المرحلة الثالثة: 

 الثالث. ( يوضح مراحل عملية الشراء خبطواهتا13والشكل رقم )

  

                                                           
 67، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي"حممد إبراهيم عبيدات،  - 1
 70، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: المفاهيم العصرية والتطبيقات"عبد احلميد طلعت أسعد وآخرن،  - 2
 67، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي"حممد إبراهيم عبيدات،  - 3
 
  77 – 76كاسر نصر املنصور، مرجع سبق ذكره، ص:   - 4
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 (: نموذج لمراحل عملية اتخاذ قرار الشراء13الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، النفسية سلوك المستهلك: عوامل التأثيرعنايب بن عيسى، " المصدر:
 .17، ص: 2003

 منبهات خارجية التعرف على المشكلة حاجة غير مشبعة

 قيود قيود بدء الرغبة في الشراء

 اختيار البديل األفضل

 تقييم البدائل المتاحة

 منتجات -

 عالمات -

 نقاط البيع،...الخ -

 الشراء قرار
 ماذا؟    كم؟

 متى؟    أين؟

 البحث عن المعلومات

 الشعور الالحق للشراء

 عدم الرضا:

رفض المنتج )البديل( 
 تعديل مراحل القرار

 رضا:

إعادة الشراء، ثقة في 
 مراحل القرار
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إن كل مرحلة من هذه املراحل مرتبطة ومتعلقة باملراحل اليت تسبقها وباملرحلة اليت تليها، وسوف نوضح هذه املراحل بالتفصيل 
 فيما يلي: 

 الفرع األول: مرحلة ما قبل الشراء

بق عملية الشراء واليت يتم فيها تقرير الشراء، وتبدأ عادة هذه املرحلة بالشعور باحلاجة أو املشكلة ومن هي تلك املرحلة اليت تس
يبدأ املستهلك يف البحث عن احلل وذلك جبمع املعلومات املتعلقة باملنتج الذي يرغب يف شرائه، وسنتطرق ملختلف عناصر هذه 

 املرحلة كما يلي: 

عملية الشراء عندما يكون لدى املستهلك حاجة غري مشبعة عند التعرض ملنبهات داخلية  تبدأ التعرف على المشكلة:  -1
كاجلوع والعطش، أو خارجية كاإلعالنات، تنشيط املبيعات، وتظهر املشكلة عندما يشعر املستهلك بوجود فارق بني املوقف 

وعندما يدرك املستهلك أن لديه حاجة معينة، فإن  تلك احلاجة غري املشبعة تتحول إىل دافع حيركه حنو  1املتوقع واملوقف الفعلي.
 2قيق االستقرار والتوازن املطلوب.القيام بسلوك معني إلشباع تلك احلاجة، ومن مث حت

الية وبني احلالة املرغوبة من جانب ويسعى رجال التسويق يف هذه املرحلة إىل حتديد الفرق بني مزايا االستهالك للمنتجات احل
وصوال إىل معرفة ما الذي حيرك دوافع املستهلك )احلاجات غري املشبعة( من أجل التأثري عليه وجعله حيس بالنقص  3املستهلك،

لنقص ومن املنتجات اليت تشبع ذلك ا وعدم التوازن ومن مث الرغبة يف القضاء على املشكل من خالل االجتاه إىل الشراء واستهالك
 مث إشباع احلاجة.

بعد أن يتعرف املستهلك عن احلاجة غري املشبعة لديه، يقوم بالبحث عن املعلومات كخطوة البحث عن المعلومات:  -2
ثانية من أجل حتديد السلع واخلدمات اليت تتناسب مع حاجاته، وتبدأ عملية البحث عن املعلومات عن طريق حبث إدراكي 

واليت عادة ما تكون  4قلية اليت تتمثل يف البحث يف املعلومات املخزنة، واليت تساعد غي اختاذ القرارات.العداخلي، وهي العملية 
 5مبتناول املستهلك واملتمثلة خبالصة خرباته السابقة عن مثل تلك املشكلة )احلاجة( ونوع السلع واخلدمات اليت ميكن أن تشبعها.

 مت تأيت عملية البحث اخلارجي وفق املصادر التالية:
وتشمل هذه املصادر أفراد العائلة واألقارب واجلريان وحتتل أمهية خاصة لدى املستهلك إلدراكه المصادر الشخصية:  -2-1

 بأهنا توفر له معلومات صادقة.

                                                           
 128، ص: 2002، الدار اجلامعية، مصر، وره في النشاط التسويقي""اإلعالن ودإمساعيل السيد،  - 1
 31عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
 44، مرجع سبق ذكره، ص: 'سلوك المستهلك: المفاهيم العصرية والتطبيقات"عبد احلميد طلعت أسعد وآخرون،  - 3
 31عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 4
 79كاسر نصر املنصور، مرجع سبق ذكره، ص:   - 5
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ملوزعني وكل الكتيبات اليت تصدرها املؤسسات، وتشمل هذه املصادر اإلعالنات ومندويب البيع واالمصادر التجارية:  -2-2
باإلضافة إىل التعبئة وما حتمل من معلومات هامة عن السلعة، وميكن للمستهلك أن يعتمد على هذه املصادر بدون بذل 

 جمهودات كبرية.
ر معلومات دورية هتم والنشرات احلكومية اليت تنش وتشمل هذه املصادر اجملالت واجلرائد واملقاالتالمصادر العامة:  -2-3

املستهلك وكذا اجلمعيات العلمية املتخصصة أو اهليئات املستقلة اليت تقوم خبدمة املستهلكني ومحايتهم عن طريق اختبارات اجلودة 
 1والتغليف ملختلف املنتجات.

ة الثالثة يف مرحلة ما قبل بعد احلصول على املعلومات الكافية من املصادر املختلفة، تأيت اخلطو المصادر البدائل المتاحة:  -3
وذلك باملقارنة  2الشراء وهي تقييم البدائل املتاحة، حيث يقوم املستهلك باختيار بديل واحد )األفضل( من بني هذه البدائل،

املتاحة  أي يقوم بتقييم البدائل 3بني العالمات املختلفة اليت يعتقد أهنا قادرة على حل املشكلة اليت بدأ هبا عملية اختاذ القرار.
عن السلع أو اخلدمات احملددة، ومما يتضح أن البحث عن املعلومات واحلصول عليها ليست هلا قيمة إال إذا استخدمها يف 

 5ومتر عملية تقييم البدائل باخلطوات التالية: 4تقييم البدائل املتاحة،
  :اختيار البديل من البدائل املتاحة لديه أي اخلصائص اليت يتم هنا حتديد املعايري اليت على أساسها يتم تحديد معايير التقييم

حتدد قرار الشراء، حيث جند هذه املعايري ختتلف من سلعة إىل أخرى فمثال معايري التقييم للسيارات هي: السرعة، الراحة، 
 السالمة، السعر،...اخل.

 :رغم من أن السعر أساسي ملعظم املستهلكني، إال أن هنا يقوم املستهلك بتحديد أمهية كل معيار، فبال تحديد أهمية المعايير
 أصحاب الدخل املرتفع يعتربونه عنصر ثانوي.

 :وخالل هذه اخلطوة يتم الرتكيز على قيمة املنتج لكل مستهلك، حيث جند أن لكل  تحديد قيمة المنتج للمستهلك
 س معايري التقييم.مستهلك وجهة نظر خمتلفة عن املنتج رغم وجود البعض من املستهلكني هلم نف

 الفرع الثاني: مرحلة القيام بعملية الشراء

وهنا يقوم املستهلك النهائي باختيار بديل واحد من بني البدائل املتاحة والذي حيقق له أقصى إشباع يف نظره، ويكون قرار الشراء 
 نية الشراء واختاذ قرار الشراء قد تساعد للمستهلك هو شراء العالمة األفضل من بني العالمات البديلة. وهناك عوامل تتوسط بني

 (14وهذا حسب الشكل رقم ) 6أو قد حتول بني املستهلك وعملية الشراء.

 
                                                           

 60عنايب بن عيسى، اجلزء األول،  مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 67، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي"حممد إبراهيم عبيدات،  - 2
 109، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 3
 53، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: المفاهيم العصرية والتطبيقات"،عبد احلميد طلعت أسعد وآخرون،  - 4
  34 – 33عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 5
 ، )بتصرف(134 – 133، ص ص: 2008، الدار امليسرة للنشر والتوزيع، األردن، "مبادئ التسويق، بين النظرية والتطبيق"زكرياء عزام وآخرون،  - 6
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 (: العوامل التي تتوسط بين نية الشراء واتخاذ قرار الشراء14الشكل رقم )

 

 

 

 

 

Source : kotler et dubois, 7ème édition, op-cit, p :219  

( ميكن القول أن القرار الشرائي متسلسل مير مبراحل حمددة للوصول إىل العزم الفعلي على الشراء، 15من خالل الشكل رقم )
املختلفة واملوازنة فيما بينها جيب أن يتوفر تركيز أو نية الشراء، ولكن حىت وإن توفر هذا العزم األكيد على فبعد تقييم البدائل 

 الشراء فإن هناك عوامل قد تغري قرار املستهلك وتأثر عليه وهذه العوامل تتمثل يف:

و أصدقاؤه يتدخلون يف قراره الشرائي، وقد يف كثري من األحيان يقوم املستهلك بشراء سلعة ما، لكن أهله أاتجاهات اآلخرين: 
 حيولون بينه وبني املنتج املراد شراءه، كما وقد يدفعونه لشراء عالمة أخرى.

قد حتول بني تقرير الشراء والعزم األكيد على الشراء عوامل مل يأخذها املستهلك بعني االعتبار العوامل الظرفية غير المتوقعة: 
متوقعة أو عدم توفر املنتج أو العالمة املراد شرائها تدفعه لتغيري رأيه بصفة غري متوقعة، وبذلك ال مثل اخنفاض دخله بصفة غري 

  1نستطيع اعتبار العزم على الشراء دليل على السلوك.

عالين الختاذ قرار الشراء الفعلي وبصورة سريعة وذلك من خالل التكرار  اإل املستهلكوهنا يظهر دور املسوقني  يف التأثري على 
 برامج تنشيط املبيعات، تدريب رجال البيع يف املتاجر، وتفجريهم للتحدث بشكل إجيايب عن السلعة،...اخل.

وعند اختاذ املستهلك لقرار الشراء تظهر  بعض القرارات الفرعية املرتبطة بعملية الشراء مثل: عدد الوحدات اليت يتم شراءها من 
 2السلعة، التوقيت، وطريقة الدفع.

  

                                                           
1 - Kotler et dubois, 7ème édition, op-cit, p : 219 

 125عنايب بن عيسى، اجلزء الثاين، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
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 الفرع الثالث: مرحلة ما بعد الشراء

ويف هذه املرحلة يتم معرفة السلوك الذي يقوم به املستهلك بعد قيامه بعملية الشراء أو ردة فعل املستهلك بعد اقتنائه ملنتج أو 
ملتوقع للسلعة مع األداء لعالمة معينة، ويكون هذا السلوك ناجتا عن تقييم املستهلك للسلعة اليت اشرتاها حيث يقوم مبقارنة األداء ا

الفعلي. وميكن القول أن هناك حالتني لسلوك مرحلة ما بعد الشراء، تتمثل احلالة األوىل يف السلوك اإلجيايب للمستهلك حول 
 1.املنتج، أي يف حالة األداء املتوقع أقل من األداء الفعلي وهو ما يولد حالة الرضا لدى املستهلك هن املنتج الذي قام باقتنائه

وهبذه احلالة يكتسب املستهلك معلومات وخربة مالئمة وتتكون لديه قناعة إجيابية اجتاه البديل املختار مما جيعل احتمالية تكرار 
 2الشراء ممكنة جدا.

يولد أما احلالة الثانية فهي السلوك السليب للمستهلك حول السلعة، أي يف حالة األداء املتوقع أكرب من األداء الفعلي، وهو ما 
وهبذا سوف لن يقوم  3حالة عدم الرضا، أي أن املنفعة اليت يتلقاها املستهلك من السلعة أقل مما كان يتوقع احلصول عليها.

املستهلك بتكرار عملية الشراء هلذا املنتج، وبذلك يعود بالبحث عن املعلومات من أجل اقتناء عالمة أو منتج بديل آخر، وتؤدي 
( يوضح حاالت 15والشكل رقم ) 4األخرية يف وضعية حرجة يف السوق. يعات املؤسسة مما جيعل هذههذه احلالة إىل نقص مب

 املستهلك يف مرحلة ما بعد الشراء.

  

                                                           
 ، )بتصرف(121عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 : )بتصرف(113مرجع سبق ذكره، ص: ، "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 2
 ، )بتصرف(123عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص،  - 3
 : )بتصرف(113، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 4
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، مرجع المستهلك""سلوك من إعداد الطالبتني، باالعتماد على: حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف، المصدر: 
 .42سبق ذكره، ص: 
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 المطلب الثالث: أنواع قرارات الشراء االستهالكية وأساليب اتخاذها

 الفرع األول: أنواع قرارات الشراء االستهالكية

ر هناك أنواع خمتلفة من قرارات الشراء وميكن هذا االختالف يف اختالف طبيعة املنتجات والعالمات واالختالف يف أمهية قرا
 الشراء وآثاره املستقبلية. وميكن التمييز بني ستة أنواع وهي: 

وحيدث قرار الشراء املركب )املعقد( عندما يواجه املستهلكون مشكلة اختيار  منتج ال تتوفر لديهم قرار الشراء المعقد:  -1
الغالب يشرتك أفراد األسرة يف اختاذ قرار املعلومات الكافية عنه من ناحية، وازدياد أمهية القرار املتخذ من ناحية أخرى، لذلك يف 

الشراء فهو إذا قرار مجاعي يتطلب الكثري من اجلهد والبحث عن املعلومات الالزمة. يتخذ هذا النوع من القرارات يف حالة شراء 
 1السلع املعمرة ألن عملية الشراء تكون غري متكررة بصورة سريعة وأسعارها مرتفعة.

إن قرار الشراء املعتاد حيصل يف حالة شراء منتجات ذات أسعار منخفضة ومناسبة وال  لروتيني(:قرار الشراء المعتاد )ا -2
يتطلب اختيارها بذل جهد كبري من أجل احلصول عليها ويكون قرار الشراء يف هذه احلالة فردي يقوم به املستهلك مبجرد الشعور 

ة وسهلة املنال وذات أسعار منخفضة نسبيا أي أنه ال يتطلب من باحلاجة وال يبذل جهود كبرية بسبب كون هذه املنتجات ميسر 
متخذ القرار أن يبحث ويقارن ويقوم بسلسلة من اإلجراءات املعقدة هبدف شرائها، وإمنا يقع قرار الشراء مبجرد وقوع النظر عليها 

 2عند دخوله للمتجر أو عند الشعور باحلاجة هلا.
منتجات مثل املياه املعدنية أو املشروبات الغازية أو املنظفات الصناعية أو معجون األسنان فمثال عندما يذهب املستهلك لشراء 

فإنه سوف يسأل عن العالمة اليت اعتاد على شرائها، فإذا مل جيدها فإنه سوف يقوم بشراء أي عالمة بديلة هلا باعتبار أنه ال 
  3ارها.يوجد فروق واضحة بينهما، باإلضافة إىل اخنفاض وتقارب أسع

إن السلوك الشرائي املقلل للتنافر حيدث عندما يكون املستهلكون مشرتكني وبدرجة كبرية يف قرار الشراء تقليل التنافر:  -3
عملية شراء منتج غايل الثمن وغري متكرر، وينطوي على جمازفة كبرية. ولكنهم جيدون بأن االختالف ما بني العالمات التجارية 

اهبها يف اجلودة أو لوجود مواصفات غري واضحة. ولكن بعد اختاذ قرار الشراء قد حيصل ما بني قليل وهذا راجع إما لتش
املستهلكني حالة انعدام االنسجام أو التنافر الذي يعقب عملية الشراء وذلك عندما يالحظون أو يكتشفون بعض العيوب 

 4ون عن املزايا اجلديدة يف املنتج الذي مل يقع عليه اختيارهم.والنقاط السلبية يف املنتج املختار، والذي مت شراءه أو عندما يسمع
ومن أجل تقليل وتاليف هذا التنافر جيب على املسوقني أن يقوموا بإجراء اتصاالت مع املستهلكني بعد انتهاء عمليات البيع ذلك 
هبدف تقدمي املعلومات والدالئل والدعم الذي يساعد املستهلك على الشعور بالرضا خبصوص العالمة التجارية املختارة والتخلص 

                                                           
 118:، مرجع سبق ذكره، ص"سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 1
 118نفس املرجع، ص:  - 2
 228 - 227حممد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 3
 ، )بتصرف(117، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 4
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االنسجام املطلوب. إن هذا النوع من القرارت يكون سريعا ومل يستند على معلومات كافية، ال يبذل فيه  من التنافر وحماولة حتقيق
 1جهد كبري، عدم التميز الفروقات ما بني العالمات التجارية وبالتايل فإنه سبب نوع من أنواع التنافر.

ف الشرائية اليت مير هبا املستهلك، ويف هذه احلالة يكون يتم اللجوء إىل هذا األسلوب يف أغلب املواققرار الشراء المحدود:  -4
املستهلك على علم باملنتج، أو قد يكون اشرتاه من قبل، وبالتايل فهو مستهلك هلذا املنتج ولكنه غري متآلف مع العالمة اخلاصة 

ية اختاذ القرار ومير مباشرة إىل مرحلة به، ويف هذا النوع من القرارات ال حيتاج صاحب القرار للكثري من املعلومات فهو خيتصر عمل
تقيم البدائل الشرائية، إذ يظهر هذا األسلوب يف حالة شراء املنتجات امليسرة حيث أن درجة املخاطرة احمليطة بالشراء منخفضة وال 

لشراء وخلق اجتاهات يتطلب عملية املفاضلة بني البدائل املتاحة وقا طويال، وهنا يكون لألنشطة الرتوجيية دور التحفيز على ا
 2إجيابية اجتاه املنتج.

يتخذ هذا النوع من القرارات يف حالة تنوع املنتجات، وظهور منتجات جديدة قرار الشراء الباحث عن التنويع والتغيير:  -5
ينوع يف واختفاء أخرى نتيجة لعدم تلبيتها حلاجات ورغبات املستهلكني، حيث جتعل هذه التغريات املستهلك يبحث ويتقصى و 

 االختيار هبدف حتقيق إشباع أفضل. وتعود أسباب هذا التنويع من قبل املستهلك إىل: 
 .إدراك املستهلكني لوجود اختالفات واضحة بني العالمات التجارية املعروضة يف السوق 
  وإمنا من أجل امللل والضجر من العالمات املألوفة ورغبته يف جتريب شيء جديد، وهذا التحول ليس بسبب عدم الرضا

 التنويع فقط.
  إن التنويع والتغيري قد يعود إىل سعي املستهلك إىل تقليد اجملموعة اليت ينتمي هلا أو أي من اجلماعات املرجعية اليت

 ينتمي إليها.
 .3قد يعود التنويع إىل االختالف يف األسعار أو يف أسلوب عرض املنتجات يف احملالت 

إن املنتجات اجلديدة بالنسبة للمستهلكني هي منتجات مل يسبق هلم أن قاموا بشرائها وال ة: قرار شراء المنتجات الجديد -6
يتوفر لديهم معلومات عنها، ويف بعض األحيان قد تكون لديهم معلومات عن منتجات مقاربة أو بلدية هلا، ومبا أن املنتجات 

 جمال التسويق أن يقوموا بتكثيف األنشطة التسويقية اجلديدة هي منتجات تقدم ألول مرة يف السوق وجب على املختصني يف
وذلك لكي يتمكنوا من دفع املستهلكني إىل شراء املنتجات اجلديدة، واليت تساعد املؤسسة على النمو واالستمرار يف السوق 

 4والصمود بوجه املنافسة وهذا من خالل:

 ستهلكني بنزول املنتج اجلديد إىل السوق.استخدام الوسائل اإلعالنية املناسبة هبدف اختبار وإعالم امل 
 .استخدام سياسة سعرية مناسبة 
 .اتباع إسرتاتيجية تنمية سوق هذا املنتج 

                                                           
 227حممد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 1
 99الثاين، مرجع سبق ذكره، ص:  عنايب عيسى، اجلزء - 2
 25حممد زواغي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3
  121 – 115، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 4



 الفصل الثاني                                              دراسة عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي

 

 
81 

 .زيادة االنفاق على األنشطة الرتوجيية 
 .التأكيد على خصائص املنتج واملنافع اليت ميكن احلصول عليها 
  ها.اختيار نقاط توزيعية مناسبة وذلك لتصرف املنتج اجلديد عرب 

 1غري أن هناك عوامل تؤثر على قرار شراء منتج جديد وهي:

إذا أدرك املستهلك بأن املنتج اجلديد حيقق له فائدة ورضا بشكل أكرب من مستوى املنتجات الفائدة التي يحققها المستهلك: 
 املوجودة فإنه سوف يقوم باختاذ قرار شرائه.

 وتقاليد املستهلكني فإهنم سوف يقومون بشرائه.إذا كان املنتج يتالءم مع قيم مالئمة المنتج: 

 إذا كان املنتج سهل االستخدام وال يواجه املستهلك مشكلة يف استعماله واالستفادة منه فأنه سوف يشرتيه.سهولة االستخدام: 

مؤسسة معروفة فإن تلعب مسعة املؤسسة دورا يف مثل هذه احلاالت حيث إذا كان املنتج مقدم من قبل المجازفة وانعدام الثقة: 
 ذلك يشعر املستهلكني بنوع من االطمئنان والثقة مما جيعلهم ال خيشون اجملازفة ويتقدمون لشراء هذا املنتج.

 إذا كانت األسعار مرتفعة فإن ذلك جيعل املستهلكني غري مستعدين للمجازفة لشراء هذا املنتج.األسعار: 

 االستهالكيةالفرع الثاني: أساليب اتخاذ قرارات الشراء 

تتعدد األساليب اليت يلجأ إليها املستهلك حلل مشكلته االستهالكية تلبية حاجاته غري املشبعة، وهذه األساليب ميكن أن تأخذ 
 2األشكال التالية:

 وفيه جند:اتخاذ القرار آنيا وبدون تفكير:  -1

صناف أو عالمات بشكل عشوائي حىت جيد السلعة من خالل قيام املستهلك بشراء واستهالك عدة أاسلوب التجزئة أو الخطأ: 
 املطلوبة أو اليت تناسبه.

 وحيدث يف حالة اعتياد املستهلك بشراء نفس السلعة بشكل متكرر دون النظر إىل األصناف األخرى املنافسة.الشراء المعتاد: 

ويف هذه احلالة يتم األخذ يف االعتبار أوال ويتم يف حالة ارتفاع تكلفة أو خماطر الشراء، اتخاذ القرار بناءا على الفهم:  -2
 اخلصائص العامة للسلعة اليت تشبع احلاجة مث اختيار صنف معني.

                                                           
 50حممد زواغي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 146 - 145إكرام مرعوش، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 2
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فالتصرب حيدث فجأة بعد الكثري من التفكري يف املنتج، فمثال قد يبحث املستهلك عن نوع اتخاذ القرار بناءا على التبصر:  -3
 متوفر هبذا السعر فقد يقرتح شراء صنف آخر هبذا السعر املنخفض.معني من السلع بسعر منخفض وعندما ال جيده 

وفيها يعتمد املستهلك على الشعور يف اختاذ القرار، لذلك تعترب هذه القرارات اتخاذ القرار بناءا على الحدس أو البديهة:  -4
ا األسلوب يف اختاذ القرارات عندما ال غري منطقية، فمثال يشرتي املستهلك سلعة ما ألن لون غالفها مجيل، ويتبع املستهلك هذ

 تتوفر لديهم املعلومات الكافية.

وهنا يقوم املستهلك جبمع املعلومات عن السلعة ومن مث تشغيلها قبل اتخاذ القرار بناءا على جمع المعلومات وتشغيلها:  -5
 تم عندما ميثل شراء السلعة مشكلة كبرية للمشرتي.اختاذ قرار الشراء ويعترب هذا األسلوب من أكثر أساليب اختاذ القرار تعقيدا، وي

ويتوقف استخدام هذه األساليب على حسب كبيعة املواقف الشرائية اليت تصادف املستهلك، فاألسلوب الذي يستخدمه عند 
 القيام بشراء سيارة خيتلف متاما عن األسلوب الذي يستخدمه عند شراء قطعة صابون.
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 مؤثرة على القرار الشرائي النهائيالمبحث الثالث: العوامل ال

كما هو معلوم أن التصرفات اليت يأتيها املستهلكون هي ليست تصرفات متماثلة ومتشاهبة، بل هي خمتلفة ومتباينة، فما يقوم به 
عندما املستهلك من تصرف وسلوك اجتاه سلعة معينة قد خيتلف عن سلوكه وتصرفاته حيال سلعة ثانية، األمر ذاته نراه ونلحظه 

ختتلف الفرتات الزمانية أو املناطق اجلغرافية اليت يعيش فيها املستهلك. إن هذا كله يعود إىل وجود عوامل كثرية أصبحت ذات تأثري 
على سلوك املستهلكني وتصرفاهتم الشرائية،  واليت قسمها الباحثون إىل جمموعتني رئيسيتني وهي:  عوامل داخلية يف ذات 

الدوافع واحلاجات، اإلدراك، التعلم، االجتاهات والشخصية، وعوامل خارجية حميطية باملستهلك تسويقية وغري  املستهلك متمثلة يف
( يوضح العوامل املؤثرة على املستهلك النهائي يف اختاذ منهج سلوكي لقرار الشراء والذي مت توضيحه 16تسويقية. والشكل رقم )

 يف هذا املبحث.

 لمؤثرة على القرار الشرائي المستهلك النهائي(: العوامل ا16الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

   170مرجع سبق ذكره، ص: "االتصاالت التسويقية"،من إعداد الطالب باالعتماد على: ثامر البكري، المصدر: 

  

عوامل متعلقة 

 بالمزيج التسويقي

عوامل داخلية 

 )نفسية(

خطوات عملية 

اتخاذ قرار الشراء 

 للمستهلك

عوامل ثقافية 

واجتماعية 

واقتصادية 

 وموقفية
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 المطلب األول: العوامل الداخلية المؤثرة على القرار الشرائي للمستهلك النهائي

تتمثل العوامل الداخلية املؤثرة على القرار الشرائي للمستهلك النهائي يف تلك املؤثرات النفسية، واليت تعرب عن خمتلف العناصر 
جودة عند كل فرد، غري أن طبيعة مكوناهتا ختتلف من فرد آلخر نتيجة اختالف األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها كل املكونة واملو 

 واحد منهم ونلخص هذه املؤثرات فيما يلي: 

 الفرع األول: الحاجات والدوافع

لفرد ألن يسلك مسلكا حياول احلاجة تعين الشعور بالنقص أو العوز لشيء معني وهذا النقص أو العوز يدفع االحاجات:  -1
 1من خالله سد هذا النقص.

         2كما تعرب احلاجة عن "النقص واحلرمان النفسي من شيء ما ذا قيمة ومنفعة للمستهلك النهائي"

االستمرار  وتعترب احلاجات بالنسبة للمستهلك النهائي بأهنا "تلك املتطلبات الفسيولوجية والسيكولوجية احمللة اليت ال يتسىن للفرد
 باحلياة دوهنا". وهذ احلاجات هي:

وهي حاجات غريزية فطرية تولد مع الفرد ومرافقة له طول حياته وهي متطلبات جسدية مثل الحاجات الفسيولوجية:  -1-1
  احلاجة للهواء واملاء والطعام واملأوى وتعرف أيضا باحلاجات األولية وكذلك احلاجات البيولوجية واحلاجات الفطرية.

وهي حاجات مكتسبة يتعلمها اإلنسان خالل فرتات حياته املختلفة، وهي متطلبات نفسية  الحاجات السيكولوجية:  -1-2
كاحلاجة لالحرتام والتقدير واهليبة والتعلم، وتنبع هذه احلاجة من احلاجات الفطرية كما تعرف باحلاجات الثانوية أو احلاجات 

 املكتسبة بالتعلم.

وعليه فإن حاجات املستهلك متعددة ومتنوعة وهو يشعر باحلاجات الفسيولوجية أكثر من إحساسه باحلاجات النفسية ونتيجة 
يف نظرية تدرج  إبراهيم ماسلوهذا الشعور فهو إذا يلجأ إىل اشباع احلاجات األولية قبل احلاجات الثانوية وهو ما جاء به 

جود مخسة مستويات من احلاجات تتسلسل حسب أمهيتها من األسفل )احلاجات احلاجات اإلنسانية واليت تقوم على و 
بأن األفراد يسعون أوال إىل إشباع احلاجات يف املستويات الدنيا قبل  ماسلوالفسيولوجية( إىل األعلى )احلاجات النفسية(. ويرى 

حسب الشكل رقم  لماسلوسمى هرم احلاجات إشباع احلاجات املوجودة يف املستويات العليا، وهذا ما يتجسد على شكل هرم ي
(17) 

  

                                                           
 18، ص: 1988الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر، السلوك التنظيمي"، "أمحد ماهر،  - 1
 113نزار عبد اجمليد الربواري، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
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 لواس( هرم الحاجات لم17الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Claude Demeure, op – cit, p : 231 

على تسلسل احلاجات اإلنسانية، حبيث يرى أن لكل مستهلك حاجات عديدة ليس هلا  ماسلو( يعرب 17ومن الشكل رقم )
نفس األمهية، وبالتايل ميكن أن تكون متسلسة، فيسعى املستهلك إىل إشباع احلاجات األكثر أمهية يف نظره، فكلما أشبعت 

 1حاجة معينة تطلع هذا املستهلك إىل إشباع حاجة أخرى.

 ق إىل كل من تعريف الدوافع وأنواعها حسب ما يلي: وفيها نتطر الدوافع:  -2

 هناك عدة تعريفات للدوافع وهي: تعريف الدوافع:  -1

الدوافع هي: "تلك القوة احملركة الكامنة يف األفراد واليت تدفعهم للسلوك باجتاه معني ومتكنهم من التعرف على البيئة وتفسري 
 1املعلومات املتعلقة هبذه البيئة".

                                                           
1- Kotler, Dubois, "  Marketing management" 9ème édition, ed-publi union, paris, France, 1998, p : 105 

تحقيق 

 الذات

الحاجة إلى االحترام 

 والتقدير،...الخ

الحاجة إلى االنتماء، الحنان، 

 الحب، الصداقة،...الخ

 الحاجة إلى األمان واالستقرار

 الحاجات الفسيولوجية

 المستوى الخامس

 المستوى الرابع

 المستوى الثالث
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 المستوى األول
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لدوافع بأهنا: "القوة الداخلية أو اخلارجية أو احملرك الذي يقود اإلنسان إىل سلوك معني لتحقيق حاجة معينة غري وتعرف ا
 2مشبعة".

  3كما تعرف بأهنا: "عبارة عن حاجة غري مشبعة بدرجة كافية لدى الفرد تضغط عليه وحتركه للبحث عن وسيلة إلشباعها"

ث شخصا ما أو النفس يف السلوك بطريقة معينة أو هي القوي الكامنة اليت حترك األفراد ويقصد هبا: "عبارة عن التصرف الذي حي
 4حنو اتباع سلوك معني".

 (18تقسم الدوافع إىل عدة أنواع ميكن تقدميها من خالل الشكل رقم )أنواع الدوافع:  -2

  

                                                                                                                                                                                     
1 - Catherine Viot, op-cit, p :22 

 142زكريا عزام وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
 214حممد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3
 194، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: المفاهيم العصرية والتطبيقات"عبد احلميد طلعت أسعد،  - 4
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 (: أنواع الدوافع18الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

، 2002، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، مصر، "التسويق: مفاهيم، استراتيجيات"عصام الدين أبو علفة، المصدر: 
 59ص: 

وهي عبارة عن تلك األسباب املوضوعية اليت تدفع املستهلك لشراء السلعة أو اخلدمة مثل: السعر، الدوافع الرشيدة:  -2-1
 اجلودة، العمل،....اخل.

وهي أسباب الشراء اليت ترتبط بالنواحي الشكلية أو املظهرية املوجودة بالسلعة أو اخلدمة، وقد ترتبط الدوافع العاطفية:  -2-2
 1األسباب باملركز االجتماعي للفرد أو ترتبط بدواعي التفاخر والتباهي والتميز عن اآلخرين.تلك 

هي الدوافع اليت املستهلك لشراء سلعة معينة بغض النظر عن أنواعها أو عن العالمات املختلفة منها الدوافع األولية:  -2-3
 شراء كتاب لزيادة ثقافته.

باب احلقيقية اليت تدفع املستهلك حنو شراء اسم جتاري دون األمساء التجارية األخرى من وهي األسالدوافع الثانوية:  -2-4
، ويتطلب ذلك إجراء مقارنة بني األمساء التجارية املختلفة واملعروضة من حيث توشيباوليس سوني السلع مثل: شراء جهاز راديو 

ة اجلهاز، مميزاته، والبعض اآلخر النفسي والعاطفي، مثل العديد من النواحي واليت قد تكون موضوعية مثل نقاء الصوت، قو 
 الشكل، االسم والشهرة.

وهي ألسباب اليت تؤدي إىل تفضيل املستهلك للتعامل مع متجر معني دون املتاجر األخرى، وتشمل دوافع التعمال:  -2-5
 2الراحة النفسية للتعمال مع عمال البيع وغريها.هذه األسباب أيضا أسباب موضوعية مثل املوقع، أسعار السلع املعروضية للبيع، 

                                                           
 216حممد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 115 - 114، ص ص: 2006، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "سوق المستهلك والمؤسسة الخدماتية"شوية،  سيف اإلسالم - 2

 دوافع الشراء للمستهلك

 التصنيف الثاني التصنيف األول

دوافع 

 التعامل

دوافع 

ثانوية 

 انتقائية

دوافع 
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دوافع 
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دوافع 

 رشيدة
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 الفرع الثاني: اإلدراك

لقد مت تعريف اإلدراك بعدة تعريفات وإن اختلفت يف الصياغة  والرتكيب، إال أهنا تلتقي باملعىن واملفهوم تعريف اإلدراك:  -1
 العام هلذا املصطلح.

أو داللته أو معرفة وظيفية، ويدرج ضمن العمليات العقلية العليا   "اإلدراك هو اإلحساس بالشيء مث إعطائه معناه أو مغزاه
 1كالتفكري، التذكر والتعلم".

كما يعين "عملية االستيعاب أو الفهم عرب وسائل احلس املختلفة أي أنه عملية ذهنية ومعرفية متكننا من فهم وتفسري ما حييط 
 2بنا".

ر، تفسري وتنظيم املعلومات واملثريات اليت يستقبلها الفرد مث يقوم بعد ذلك بإعطائها كما يقصد به: "العملية اليت يتم مبقتضنا اختيا
 3معاين ودالالت معينة تساعده على فهم ما يدور حوله من تصرفات وأحداث".

 4وهو أيضا: "العملية اليت من خالهلا معرفة الفرد لألشياء املوجودة يف عامله احمليط به عن طريق حواسه".

 (: عملية اإلدراك19الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 122إمساعيل السيدن مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 127، دار الوفاء للنشر والتوزيع، اإلسكندرية ، مصر، بدون سنة، ص: "التسويق"حممد الصرييف،  - 2
 218النجا، مرجع سبق ذكره، ص: حممد عبد العظيم أبو  - 3

4 - Kotler, Dubois, 9ème édition, op-cit, p :45 
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 81، ص: 1997مكتبة دار الثقافة للتوزيع، عمان، األردن، "سلوك المستهلك"،  حممد صاحل املؤذن،المصدر: 

 ( نقول أن الفرد يستطيع إدراك الشيء احمليط به من خالل حواسه اخلمس.20ومن خالل الشكل رقم )

 1إن عملية اإلدراك تأخذ شكلني:أنواع اإلدراك: 

احملاكمات والتحليالت العقلية اجملردة هو عملية فهم املستهلك للمحيط بشكل بسيط من خالل اإلدراك المجرد:  -2-1
 والبعيدة إىل حد ما عن األحداث والوقائع املباشرة للحياة.

يعرف اإلدراك احلسي بأنه عملية فهم األحداث والوقائع احلياتية من خالل عناصر اإلدراك احلسي: اإلدراك الحسي:  -2-2
 تؤثر على سلوك الفرد.السمع، البصر، الذوق، ويكون موضوعه أحداث ووقائع حقيقية 

 قسم العلماء ذات األثر على اإلدراك إىل قسمني رئيسيني مها: العوامل المؤثرة في اإلدراك:  -3

واليت أصبح يسميها البعض بالعوامل اخلارجية مثل التكرار واحلجم واحلركة الشدة عوامل ذات عالقة بالمثير ذاته:  -3-1
 واملوقع،...اخل.

واليت ميكن أن نطلق عليها بتمسية العوامل الداخلية مثل احلاالت الفسيولوجية، التوقع، بالفرد: عمال ذات عالقة  -3-2
 2امليول، اخلربة، االنفعاالت....اخل

 دور العملية اإلدراكية في اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي -4

املستهلك قراراته الشرائية، واجلدير بالذكر أن معظم  غن أكثر اجملاالت اهتماما لرجل التسويق هو فهم الكيفية اليت يضع هبا
األساليب التسويقية متثل معلومات ضرورية، وهذه املعلومات تؤثر على قرارات املستهلك الشرائية بعد أن تفسر وتستخدم عن 

 طريق اإلطار اإلدراكي. وتتضمن اختاذ القرارات الشرائية للمستهلك ثالث عمليات إدراكية هامة وهي: 

 .تفسري املستهلك للمعلومات املرتبطة بالبيئة من أجل خلق معلومات ومعاين شخصية 
 .جيب أن يدمج املستهلك هذه املعلومات لتقييم املنتجات أو التصرفات احملتملة الختيار بني بدائل السلوك املختلفة 
 والشكل رقم  3اث التكامل والتفسري.جيب على املستهلك أن يستدعي املعلومات عن املنتجات من الذاكرة ويستخدمها إلحد

 .( يبني العملية اإلدراكية الختاذ قرار الشراء20)

 

                                                           
 112إكرام مرعوش، مرج سبق ذكره، ص:  - 1
 83، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"حممد صاحل املؤذن،   - 2
 73عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3
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 (: العملية اإلدراكية التخاذ قرار المستهلك الشرائي20الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 74نفس املرجع، ص: المصدر: 

( منوذج القرار الشرائي، حبيث حياول املستهلك تفسري املعلومات يف البيئة احمليطة به، وهذه العملية ختلق 21يوضح الشكل رقم )
معرفة ومعاين أو مفتقدات جديدة حول البيئة، وتتطلب عملية التفسري التعرض للعلومات من خالل االنتباه واالستيعاب حبيث 
يتحكم االنتباه يف كيفية اختيار املستهلك للمعلومات  اليت يفسرها واملعلومات اليت يستعيدها، كما تشري عملية االستيعاب إىل  

ين املوضوعية للمعلومات، ويركز التكامل على كيفية دمج املعرفة من أجل تقسيم املنتجات مما يساعد كيفية حتديد املستهلك للمعا
على االختيار بني بدائل السلوك، وإذا مت االختيار فإنه يصل إىل نية الشراء، حبيث يستخدم التكامل لالختيار بني سلوكيات أخرى 

 1بدفع مثن املشرتيات بالبطاقة أو نقدا.خبالف الشراء مثل: اختاذ قرار حول رحلة التسوق 

  

                                                           
 74نفس املرجع، ص:  - 1
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 الفرع الثالث: التعلم

 ميكن تعريف التعلم كما يلي: تعريف التعلم:  -1

 1التعلم هو "كل التعديالت اليت حتصل على سلوك الفرد نتيجة جتارب عاشها، وتعترب أغلب سلوكياهتا مكتسبة".

 2الشخص نتيجة للمعلومات واخلربة والتدريب".ويعرف التعلم أيضا: "أنه عملية تغيري يف تصرفات 

ويقصد به: "التغريات اليت حتدث يف سلوك الفرد نتيجة للخربة والتجربة املرتاكمة أو لتغري يف أمناط السلوك احلالية، فالتعلم يعكس 
 3على السلوك نتيجة لتفاعل املؤثرات واحلوافز وعومال البيئة وردود األفعال".

عملية اليت تقوم فيها اخلربات املكتسبة للمستهلكني بتعبري واضح نسبيا يف السلوك أو تلك اليت تؤدي إىل كما يعرف بأنه: "ال
 إحداث إمكانية مستقلة يف تغيري هذا السلوك".

 كما يعرف بأنه: "العلمية اليت تقوم فيها اخلربات املكتسبة للمستهلكني بتعبري واضح نسبيا يف السلوك أو تلك اليت تؤدي إىل
 إحداث إمكانية مستقلة يف تغيري هذا السلوك".

 4وينتج التعلم من التأثريات الناجتة عن اخلربة املكتسبة للفرد وليس من التغريات الفسيولوجية املؤقتة الناجتة عن النمو لدى األفراد
 ( يبني التعلم لدى املستهلكني.21والشكل رقم )

  

                                                           
1 - Kotler, Dubois, 9ème édition, op-cit, p : 210 

 81، مرجع سبق ذكره، ص: "أصول التسويق"ناجي معال، رائف توفيق،  - 2
 144، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: المفاهيم العصرية والتطبيقات"زكريا عزام وآخرون،  - 3
 244، مرجع سبق ذكره، ص: والتطبيقات""سلوك المستهلك: المفاهيم العصرية عبد احلميد طلعت أسعد،  - 4
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 (: التعلم لدى المستهلكين21الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 153، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"عي/ ردينة عثمان يوسف، يدحممود جاسم الصمالمصدر: 

أنه إذا حتقق قرار الشراء لعالمة ما اإلشباع والرضا فسوف يستمر املستهلك يف شراء تلك العالمة  (22يوضح الشكل رقم )
 والعكس صحيح حيث يفقد الثقة بالعالمة، لذلك سوف يبحث عن معلومات إضافية هبدف مراجعة قرار الشراء.

 1فراد هي:إن أهم الشروط اليت تسمح بتحقيق عملية تعلم فعالة لدى األشروط التعلم:  -2

 .أن الفرد الذي يتعلم البد أن يكون له هدف أو أهداف حمددة أي أن يكون هناك شيء أو أشياء يسعى يف احلصول عليها 
 .أن تتوفر لدى الفرد الرغبة يف تغيري سلوكه احلايل، فكلما زادت رغبة الفرد يف التعلم كلما كانت عملية التعلم أسرع وأجدى 
  عليه التجربة أو اخلربة من أضرار االستمرار على منط السلوك احلايل وما هي احتماالت احلصول على أن يدرك الفرد ما تنطوي

 مزايا وفوائد عند تغيري السلوك.
  تتأثر عملية التعلم بالتكوين العضوي للفرد والذي يف مقدمته اجلهاز العصيب إذ أثبتت الدراسات أن تفوق قدرة الفرد على

 ق العصيب ليس هذا فقط بل أصبح النضج يؤثر كثريا يف عملية التعلم.التعلم يرجع  إىل التفو 
  وميكن القول أن درجة تعلم الفرد تتأثر مبا لديه من استعدادات عقلية وخاصة الذكاء الذي يعرفه البعض بأنه القدرة على

 التعلم.
 رد من صراع واحباط يؤثران على عملية تعلمه، كما أن يؤثر االستقرار النفسي والشعور باألمان كثريا على تعلم الفرد، فما يعانيه الف

لنوع العالقات االجتماعية اليت تسود البيئة اليت يعيش فيها الفرد تأثرا كبريا يف حتديد أمناط السلوك اليت يتعلمها وفاعلية هذا 
 التعلم.

                                                           
  104 – 103، مرجع سبق ذكره، ص ص: "سلوك المستهلك"حممد صاحل املؤذن،  - 1

 دوافع محفز احتياج

تكوين وتقوية 

 العادات

 سلوك

تجربة وخبرة 

 إيجابية

تجربة وخبرة 

 سلبية

 تكرار الشراء

 اختفاء العادات



 الفصل الثاني                                              دراسة عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي

 

 
93 

 للتعلم أربعة مبادئ وهي كاآليت: مبادئ التعلم:  -3

لدافع لدى املتعلم حىت يستطيع أن يتعلم، فإذا مل يتوفر هذا الدافع فيجب خلقه إما أن يكون جيب أن يتوفر االدوافع:  -3-1
دافع داخلي أو دافع خارجي وتسويقيا فإن كشف دوافع املستهلك هي من أهم املهمات اليت جيب أن يقوم هبا املسوق من أجل 

ستهدف جتاه العالمات من السلع أو اخلدمات اليت تشبع حتديد الدافع األساسي وراء سلوك شرائي أو استهالكي للمستهلك امل
 1حاجته ورغبته.

 أي البد أن يلتقى املستهلك للمعلومات وتقدميها أو توفريها له حىت يتعلم وتتكون لديه خاصية املعرفة.االيحاءات:  -3-2

يت من املمكن أن تكون استجابة إجيابية وهي متعلقة بردة فعل املستهلك للدافع )املنبه( الذي يتعرض له والاالستجابة:  -3-3
 )قبول( أو استجابة سلبية )رفض(، حيث يأمل رجال التسويق أن تكون استجابة املستهلك إجيابية وفعالة للمنبه.

 2أي تثبيت املعلومات اليت تعلمها املستهلك يف ذهنه، أي يتم تعزيز املعرفة والتعلم لديهالتعزيز:  -3-4

 الفرع الرابع: االتجاهات 

 إن لالجتاهات تعريفات عديدة نذكر منها: تعريف االتجاهات:  -1

تعريف االجتاهات على أهنا: "االستعداد املسبق لدى الفرد واملبين على اخلربة واملعرفة اليت تعلمها لالستجابة بطريقة حمددة تتسم 
 3بالتوافق لألشياء موضع االجتاه".

بري عن املشاعر الداخلية لدى املتهلكني واليت تعكس أو تكشف فيما إذا كانت لديهم ميول إجيابية أو سلبية االجتاهات هي: "تع
  4حنو شيء معني )صنف أو عالمة أو خدمة ما حنو اسم حمل أو تاجر التجزئة وهكذا...(.

 5مله شخص اجتاه شيء معني".كما تعرف االجتاهات على أهنا: "اعتقاد مرتبط بأحد العناصر املعرفية التفسريية: حي

واالجتاهات هي: "حالة ذهنية حيادية لالستعداد لالستجابة، تنظم من خالل اخلربة وترتك تأثريا ديناميكيا موجهات على 
 6السلوك".

                                                           
 153كاسر نصر املنصور، مرجع سبق ذكره، ص:   - 1
 128 - 127، مرجع سبق ذكره، ص ص: "مبادئ التسويق"محد الغدير وآخرون،  - 2
 51إمساعيل السيد، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3
 216، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي"حممد إبراهيم عبيدات،  - 4

5- Kotler, Dubois, 9ème édition, op-cit, p : 210 
 425بشري العالق، علي حممد الربابعة، مرجع سبق ذكره، ص:  - 6
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تنقسم االجتاهات إىل ثالث مكونات رئيسية كل منها مرتبط جبانب خاص ويؤثر بطريقة ما على مكونات االتجاهات:  -2
 الشرائي للمستهلك وهذه املكونات هي: السلوك 

 هو عبارة عن ما يعرفه الفرد عن الشيء موضوع االجتاهالمكون اإلدراكي:  -2-1

وهو عبارة عن جمموعة املشاعر وامليول اليت تتكون لدى الفرد بناءا على ما يعرفه عن الشيء موضوع المكون العاطفي:  -2-2
 االجتاه.

رب عن السلوك أو التصرف الذي يبديه الفرد حنو شيء معني بناءا على معلوماته ومعارفه وهو يعالمكون السلوكي:  -2-3
 1ومشاعره أو ميوله جتاه ذلك الشيء.

 ( يوضح لنا مكونات االجتاه22والشكل رقم )

 (: المكونات الثالث لالتجاه22الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 194عنايب ننب عيسى، اجلزء الثاين، ص: المصدر: 

 الشرائي للمستهلك النهائيتأثير االتجاهات على القرار 

عند تكوين املستهلك الجتاه معني حنو سلعة ما فإنه يقوم أوال جبمع املعلومات عن تلك السلعة، مث يكون شعورا إجيابيا أو سلبيا 
وإذا   جتاه تلك السلعة، وأخريا فإن سلوكه حنو تلك السلعة يعتمد على شعوره اجتاهها، فإذا كان شعور إجيايب فقد يقوم بشرائها،

 2كام سلبيا فقد يبتعد عنها وال يشرتيها.

                                                           
 223حممد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 82، مرجع سبق ذكره، ص: "أصول التسويق"، رائف توفيق، ناجي معال - 2

 المثير )التسويق، المحيط(

 االتجاه نحو الشيء )شخص، منتج، خدمة(

المكون اإلدراكي 

الشيء كيفية إدراك 

 موضوع االتجاه

المكون العاطفي 

الشعور نحو الشيء 

 موضوع االتجاه

المكون السلوكي نية 

السلوك المتعلق  

بالشيء موضوع 

 االتجاه
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فعندما نقول أن هنالك اجتاهات إجيابية حنو سلعة معينة فمعناها القبول أو امليل أو التفضيل هلذه السلعة وامليل حنو شرائها أو حىت 
يل هلذه السلعة أو عدم امليل حنو جتربتها، وعندما نقول أن هنالك اجتاهات سلبية حنو سلعة معينة فمعناه عدم القبول وعدم التفض

 1شرائها أو حىت جتربتها.

 

 الفرع الخامس: الشخصية

 تعترب الشخصية عامال أساسيا ومتغريا مهما ونافها لفهم وحتليل بعض األبعاد املرتبطة بالسلوك الشرائبذي واالستهالكي لألفراد.

 تعريف الشخصية:  -1

ابات املستقرة واملتوقعة من الفرد واليت متيزه عن غريه من خالل طريقة إدراكه وأفعاله يقصد بالشخصية: منط ردود الفعل أو االستج
 2وتفاعله مع البيئة احمليطة به".

كما يقصد هبا: "جمموعة من الصفات الفسيولوجية والسيكولوجية املتأصلة واليت حتدد للفرد هويته وهذه الصفات تشمل مظهره 
 3صرف ويشعر هبا، حيث أن مجيعها حمصلة التفاعل بني اجلينات والبيئية".اخلارجي والكيفية اليت يفكر ويت

 4وتعرف بأهنا: "جمموعة املميزات والسيمات اليت يتحلى هبا الفرد واليت تسمح له بالتفكري والعمل يف اجتاه معني".

ف من شخص آلخر تبعا لعوامل ومنه ميكن تعريف الشخصية على أهنا: "جمموعة من السمات البشرية اليت متيز كل فرد وختتل
 5وراثية داخلية أو عوامل خارجية".

 وتتمثل يف: أركان الشخصية:  -2

ويقصد به أن الشخصية ختتلف من فرد آلخر لذلك الشخص يتميز خبصائص شخصية ومسات ختتلف عن غريه التميز:  -2-1
 من األشخاص.

 ة احمليطة به وتعترب نتيجة التفاعل االجتماعي بني األفراد.أن الشخصية هي نتيجة تفاعل الفرد مع البيئالحركية:  -2-2

أن الشخصية تنظم مسات وخصائص الفرد وتلعب دورا أساسيا يف تصرفات وردود أفعاله واستعداده بالفعل يف الشمول:  -2-3
 املواقف املختلفة.

                                                           
 97، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"محد الغدري، رشاد الساعد،  - 1
 77أمين علي عمر، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
 66حممد الصرييف، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3

4 - Jean Pierre Helfer, « marketing », 6ème édition, vuibert, Paris, France, 2003, p :83 
  150 – 148، مرجع سبق ذكره، ص ص: "سلوك المستهلك"الصمديعي حممود جاسم، ردينة عثمان يوسف،  - 5



 الفصل الثاني                                              دراسة عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي

 

 
96 

 ة كما يلي: يقرتح فرويد أن شخصية فرد ما تتكون من ثالث عناصر متداخلمكونات الشخصية:  -3

وهي جمموعة من االحتياجات اليت حتتاج لإلشباع الفوري ويتصف سلوكها مببدأ الواقعية يف التعامل مع اآلخرين سعيا وراء األنا: 
 إشباع احلاجات.

 وهي عبارة عن ضمري الفرد ودرجة حتكمه بكل ما يؤثر له من منبهات داخلية أو خارجية، تعمل الذات الفردية كمراقبالذات: 
داخلي هبدف إحداث حالة من التوازن ما بني حماوالت األفراد إلشباع حاجاهتم البيولوجية البدائية ومع حماولة تطبيق القيم 

 1االجتماعية املقبولة.

األفراد  تعرب األنا العليا على االنطباعات والقناعات الداخلية املوجودة لدى األفراد عن أخالقيات اجملتمع وبالتايل فإناألنا العليا: 
( يوضح العالقة بني العناصر الثالث اليت 23والشكل رقم ) 2يسعون إىل تلبية احلاجات مبا يرضي اجملتمع والقيم اليت تؤمنون هبا.

 اقرتحها فرويد.

 (: مكونات شخصية الفرد23الشكل رقم )

 

 

 

 203، مرجع سبق ذكره، ص: المستهلك: مدخل استراتيجي""سلوك حممد إبراهيم عبيدات، المصدر: 

 : العوامل الخارجية التسويقيةنيالمطلب الثا

تعترب العوامل اخلارجية التسويقية أو ما يطلق عليها بعناصر املزيج التسويقي من العوامل املهمة يف التأثري على سلوك 
إطار سيطرة املستهلك، تعمل على التأثري فيه وعلى تلبية حاجاته املستهلكني وعلى اختاذ قراراهتم الشرائية، وهي تقع خارج 

ورغابته، فاملزيج التسويقي ميثل جمموعة من األنشطة التسويقية املتكاملة واملرتابطة تقوم هبا املؤسسة هبدف التأثري على املستهلكني 
هي: املنتج والسعر والتوزيع والرتويج. وفيما يلي سيتم النهائيني ودفعهم لشراء منتجاهتا وحتقيق اإلشباع والرضا هلم وهذه األنشطة 

 التعرف إىل الكيفية اليت تؤثر هبا هذه املتغريات التسويقية على القرار الشرائي للمستهلك النهائي.

  

                                                           
 76أمين علي عمر، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 202، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي"حممد إبراهيم عبيدات،  - 2

 األنا الذات

 األنا العليا
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 الفرع األول: أثر المنتج على القرار الشرائي للمستهلك النهائي

ال التعامل للمؤسسات اليت تسعى إىل التخطيط له وبناء اسرتاتيجية ميثل املنتج العنصر األساسي يف املزيج التسويقي وجم
مناسبة متكنها من إشباع حاجات ورغبات املستهلك، ولدراسة كيفية تأثري املنتج على القرار الشرائي للمستهلك النهائي نتناول 

 النقاط التالية:

ص امللموسة وغري امللموسة اليت يتألف منها ويرتبط هبا ميكن تعريف املنتج على أنه: "جمموعة من اخلصائتعريف المنتج:  -1
 1واليت تعرب عن حاجة ورغبة املستهلك".

ويعرف أيضا: "أنه جمموعة من املنافع اليت حيصل عليها املستهلك إلشباع احتياجاته، وهذه املنافع تشمل املنافع املادية كاخلصائص 
  2ها املستهلك نتيجة اقتنائه للسلعة، كاملركز االجتماعي، التفاخر أو التسلية".املكونة للسلعة، واملنافع النفسية اليت حيصل علي

وعليه فإن املنتج هو كل شيء ميكن تقدميه للسوق ذو خصائص ملموسة، يهدف إىل التأثري على القرارات الشرائية للمستهلك 
 من خالل اقتنائه واستهالكه.

ي اسرتاتيجية تسويقية ناجحة جيب أن تبدأ بالرتكيز على أد املنتجات، هلذا فإن وميثل املستهلك نقطة اإلنطالق يف تصميم وإجيا
معرفة دوافع الشراء لديه وخصائصه املختلفة باختالف األسس املعتمدة اليت تليب احتياجات املستهلك يف الوقت واملكان 

 املناسبني، كما تفيد يف اختاذ قرارات تسويقية فاعلة ومثمرة.

أساسي يف التأثري على القرارات الشرائية احلالية واملستقبلية للمستهلك، حيث أن املشرتي يقوم بشراء املنتج الذي وللمنتج دور 
يتوقع بأنه سيليب حاجاته ورغباته، فإذا حتقق اإلشباع والرضا املطلوب فإن املستهلك سوف يكرر قرار شراء نفس املنتج، ورمبا 

  3يتحول إىل درجة الزبون الويف.

 يما يلي سنبني بعض النواحي اليت يطهر فيها تأثري املنتج على القرار الشرائي للمستهلك النهائي.وف

 أثر السلع االستهالكية على القرار الشرائي للمستهلك النهائي:  -2

 يوجد ثالث أنواع من السلع االستهالكية وهي: 

ويقصد هبا تلك اليت يتم شراءها بصورة متكررة وفورية بأقل وقت ممكن مثل احلليب واخلبز، ويقوم السلع الميسرة:  -2-1
املستهلك بشراء هذا النوع من السلع بسهولة، وطبيعة قراره الشرائي تكون روتينية. وكما جند أن القرار الشرائي هلذه السلع ال 

ال يصر على شراء عالمة معينة دون غريها، ومبا أن هذه السلع تقوم بإشباع  يتطلب القيام بعملية املفاضلة واملقارنة، فاملستهلك
                                                           

 165، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"الصمديعي حممود جاسم، ردينة عثمان يوسف،  - 1
 256حممد فريد الصحن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
 150عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3
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احلاجات األولية للمستهلك فإن هذا األخري ال يستطيع االستغناء عنها ويقوم بشرائها مبجرد الشعور باحلاجة وبكميات قليلة ألهنا 
 1شكل يومي تقريبا.تكون قابلة للتلف، وتستهلك من أول استخدام هلا، ةيتم تكرار العملية ب

هي السلع اليت يتطلب شراءها القيام بدراسة وحبث ومقارنة السلع املعروضة من حيث جودهتا سلع التسويق:  -2-2
كاملالبس، األثاث، التلفاز وغريها. ومتتاز سلع التسوق بأهنا أكثر تكلفة من السلع امليسرة هلذا فإن    2وتصميماهتا، شكلها وسعرها

 يف فرتات متقاربة وال يتم إال بعد تفكري وروية وحبث عن السلعة من بني التشكيالت املعروضة واملتنوعة. الشراء ال يتكرر

هي السلع اليت تتميز مبواصفات وخصائص فريدة ويبذل املستهلك جهودا كبرية قبل أن يستقر رأيه على السلع الخاصة:  -2-3
.اخل. ويتميز هذا النوع من السلع بإصرار املستهلك على شراء صنف معني، شرائها كاألدوات الرياضية، السيارات، اجملمهرات،..

 3أو عالمة جتارية معينة دون غريها.

 أثر  التعبئة على القرار الشرائي للمستهلك النهائي: -3

 4ما يلي:أحيانا يتم االهتمام هبذا العنصر أكثر من االهتمام مبحتويات املنتج نظرا للوظائف اليت يؤديها، واملوضحة في

 .تدعيم صورة املنتج يف نظر املستهلك 
 .تزيد من فرصة اإلعالن عن املنتج واملؤسسة 
 .حتافظ على املستهلكني احلاليني وجتذب مستهلكني جدد 
 .تزيد من درجة املنافسة للمنتج واألرباح الناجتة عن ذلك 

لى استخدام املنتج من خالل تزويده باملعلومات وبصفة عامة يلعب التغليف دورا هاما يف جذب انتباه املستهلك ومساعدته ع
من اختيار السلعة اليت يبحث عنها واليت يفضلها عن السلع املنافسة،  **والغالف *الالزمة، ويتمكن املستهلك عن طريق العبوة

 خصوصا تلك املعروفة واليت هلا شهرة.

  

                                                           
  163 – 162، مرجع سبق ذكره، ص ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 1
 243حممد فريد الصحن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
 58، مرجع سبق ذكره، ص: "التسويق الحديث: مبادئه، إدراته، وبحوثه"بشري عباس العالق،  - 3
 167عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 4
 يك، .. اخل( حلماية املنتج واحملافظة عليه.: أي شكل مصنوع من مادة ما )زجاج، بالستالعبوة  *

 وميثل ما موجود فوق العبوة، وقد يكون جزءا منها أو منفصل عنها. الغالف:  **
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 الفرع الثاني: أثر السعر على القرار الشرائي للمستهلك النهائي

يعترب التسعري أحد أهم القرارات االسرتاتيجية اليت تؤثر على جناح املؤسسة واستمرارها، مال له من تأثري مباشر على رحبية املؤسسة 
وعلى باقي عناصر املزيج التسويقي، كما أنه يعترب عنصر فعال ومؤثر يف كسب مستهلكني جدد واحملافظة على املستهلكني 

 احلاليني.

  1أنه: "كمية النقود املدفوعة مقابل احلصول على كمية معروفة من السلع واخلدمات" ويعرف السعر على

 2كما يعرف على أنه: "القيمة التبادلية للسلعة أو اخلدمة معربا عنها يف صورة نقدية".

دمات، اليت جتعله قادرا ومنه فالسعر هو: "القيمة اليت يدفعها املستهلك مقابل املنفعة اليت حيصل عليها من استخدام السلع أو اخل
 3على إشباع حاجاته ورغباته".

ورغم أمهية السعر يف املزيج التسويقي ودوره يف جذب املستهلكني وحتقيق األرباح، إال أنه يعترب من اخلصائص السلبية للسلعة، 
 حيث كلما زاد سعر السلعة كلما اخنفض طلب املستهلكني عليها، والعكس صحيح.

تسويق جتنب وضع األسعار اليت تفوق القدرات الشرائية للمستهلكني ألنه سيؤدي إىل عدم متكنهم من شراء لذلك فعلى رجال ال
السلعة، كما جيب جتنب وضع األسعار املنخفضة اليت تولد الشكوك لدى املستهلك حول جودة هذه السلع، مما سيقود إىل عدم 

 4شرائها.

باجلودة، هلذا تعمل بعض املؤسسات على احلفاظ قد اإلمكان على مستوى  فالسعر من وجهة نظر املستهلك له عالقة طردية
السعر املعروض خلدمتها قصد احملافظة على اجلودة املدركة لدى املستهلك. كما وتظهر أمهية السعر بالنسبة للمستهلك النهائي 

 فيما يلي: 

 .يسهل عملية املقارنة بني املنتجات املتنافسة 
 ،بالنسبة للمستهلكني احملتملني. يعطي نظرة حول املنتج 
 .تأثري مباشر على مستوى الطلب 
 .يساعد يف تقييم جودة املنتج 

ويف املقابل فإن للسعر دورا رئيسيا يف التأثري على مشاعر مواقف املستهلكني باعتباره ميثل قيمة رمزية، باإلضافة إىل القيمة أو 
 1على املنافع أو الفوائد املتوقعة. املقابل املادي الذي يدفعه املستهلك مقابل احلصول

                                                           
 137إكرام مرعوش، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 137نفس املرجع، ص:  - 2
  137نفس املرجع، ص:  - 3
 173عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 4



 الفصل الثاني                                              دراسة عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي

 

 
100 

ويلجأ غالبية املستهلكني إىل تقييم البدائل املتاحة للمنتجات على أساس معيار السعر املرجى والذي ميثل "املبلغ الذي يتوقع 
 املستهلك دفعه للحصول على منتج معني".

 الفرع الثالث: أثر التوزيع على القرار الشرائي للمستهلك النهائي

التوزيع من العناصر اهلامة يف املزيج التسويقي ألي منتج حيث أن وجود منتج جديد ومتميز معلن عليه ويباع بسعر جذاب  يعترب
 قد ال يعين أي شيء للمستهلك، إذا مل يكن متاح له يف املكان والوقت الذي يطلبه.

 2انتاجها إىل مكان استهالكها أو استعماهلا"ويعرف التوزيع بأنه: "العملية اليت يتم فيها نقل السلع واخلدمات من مكان 

ويعرف أيضا: "عملية إيصال املنتجات إىل املستهلك النهائي أو املشرتي الصناعي، وذلك عن طريق جمموعات األفراد واملؤسسات 
 3اليت يتم عن طريقها خلق املنافع الزمنية واملكانية واحليازية للسلع".

الذي يسمح بتصريف السلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك يف الوقت واملكان ومنه فإن التوزيع هو: ذلك النشاط 
 4املناسبني".

 وميكن التفرقة بني نوعني من التوزيع مها: 

هو قيام املنتج بتوزيع منتجاته دون االعتماد على الوسطاء وهذا يعين قيام املنتج باالتصال املباشر التوزيع المباشر:  -1
 ائيني وميكن أن يتم بعدة طرق مثل طواف رجال البيع، البيع اآليل، متاجر التجزئة ميلكها املنتجون،...اخل.باملستهلكني النه

 5هو استخدام الوسطاء كحلقة وصل بني املنتج واملستهلك من أجل تصريف منتجات املؤسسة.التوزيع غير المباشر:  -2
 وميكن التمييز بني أربعة أنواع من الوسطاء وهم:

 وهو وسيط جتاري )تنتقل له مكلية املنتجات( يقوم ببيع السلع واخلدمات إىل وسطاء آخرين يقومون بعملية لجملة: تاجر ا
 شراء املنتجات بغرض إعادة بيعها أو استخدامها يف انتاج سلع أخرى.

 :شخاص يريدون هو وسيط جتاري يقوم ببيع السلع واخلدمات للسمتهلك النهائي بصفة أساسية، وليس أل تاجر التجزئة
 6شراء السلع من أجل استخدامها يف انتاج سلع أخرى أو إعادة بيعها.

                                                                                                                                                                                     
 19، ص: 2004، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، األدرن، "أساسيات التسعير في التسويق المعاصر: مدخل سلوكي"د إبراهيم عبيدات، حمم - 1
 251محيد الطائي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
 241، مرجع سبق ذكره، ص: "أصول التسويق"ناجي معال، رائف توفيق،  - 3
 198ذكره، ص: حممد فريد صحن، مرجع سبق  - 4
 203-199نفس املرجع، ص:  - 5
 188ثامر البكري، مرجع سبق ذكره، ص:  - 6
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 :ميثلون طرف البائع، يقومون بعقد صفقات وبيع املنتج نيابة عن املشرتي مقابل عملوله، ويتمتع وكيل البيع  الوكالء
 د العملية الرتوحيية وحتديد شروط البيع.بصالحية حتديد السعر نيابة عن املنتج وهذا مبوجب عقد، إضافة إىل قيامهم بإعدا

 :ويتمثل دورهم يف اجلمع بني البائع واملشرتي واملفاضلة بينهما، فهم ال ميلكون السلعة وليس هلم احلق يف حتديد  السماسرة
ذلك،  األسعار أو شروط البيع، حيث يتوىل ذلك البائع، غري أن يف بعض األحيان قد يفوض البائع أو املشرتي السمسار يف

 1وهم يعملون مقابل عمولة حتسب من املبيعات.

وحىت يتمكن العاملون يف القناة التوزيعية* من اقناع وحث املستهلكني باختاذ قرار الشراء فإنه البد هلم أن يتميزوا ببعض املواصفات 
 2ميكن ذكر أمهها فيما يلي:

  يف املستهلكني وجذهبم لشراء املنتجات.قوة الشخصية والثقة يف النفس جتعل البائع قادرا على التأثري 
 .قابلية التحاور واألخذ والرد، تساعد رجال البيع على االقناع حلني اختاذ املستهلك القرار الشرائي 
  املعرفة بالسلعة اليت يبيعها جتعله قادرا على اإلجابة على مجيع األسئلة اليت يطرحها املستهلكون بشكل يقودهم إىل اختاذ قرار

 .الشراء
  الثقة جبودة املنتج متنحه القدر الكايف من السيطرة والقدرة على على اقناع املستهلكني وحثهم على اختاذ القرار بالشكل

 الذي يشعرون بتميز هذه السلعة عن السلع األخرى.
 ،مما جيعلهم  يلعب املظهر احلسن لرجل البيه دورا مهما يف جذب املستهلكني، ألنه يعطي انطباع هلم بأنه ذو ذوق رفيع

 يتفقون مبا سيقرتحه من سلع.

تساهم هذه املواصفات يف رسم انطباع جيد حول املنتج وزيادة الثقة به، وعدم الرتدد يف أخذ قرار شرائه من قبل املستهلك. كما 
 3أن لنقطة البيع )املتجر( دور يف التأثري على قرار املستهلك الشرائي وميكن تلخيص ذلك التأثري فيما يلي: 

  كلما كان موقع املتجر يف األماكن اليت تزدحم باملارة، كلما ساعد ذلك على جذب أكرب عدد من املستهلكني وبالتايل
 حتويل سلوكاهتم الشرائية لصاحل هذا املتجر.

 أصبح املستهلك مييل حنو متاجر األقسام واليت تعرض مزيح من املنتجات وهذا رحبا للوقت ولشراء كل ما حيتاج إليه من 
 نفس املكان. وبالتايل فإن ختصيص املتاجر هلا تأثري كبري على جذب املستهلك.

  يؤثر اجلو العام للمتجر على السلوك الشرائي للمستهلك فجمال األرضية واحلائط واإلضاءة، وطريقة ترتيب السلع تؤثر
 املتجر.بشدة يف إثارة انتبهاء وإدراك وإقناع املستهلك جبودة املنتجات املعروضة يف هذا 

                                                           
 198حممد فريد صحن، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 202-201، مرجع سبق ذكره، ص ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 2
 ين يضمنون تدفق السلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك النهائي.تتكون من جمموعة من الوسطاء الذقناة التوزيع: *   
 139إكرام مرعوش، مرجع سبق، ذكره، ص:  - 3
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 الفرع الرابع: أثر الترويج على القرار الشرائي للمستهلك النهائي

الرتويج هو أحد عناصر املزيج التسويقي والذي يهدف إىل إقناع املستهلكني املستهدفني بأن ما يتم الرتويج عنه يعمل على إشباع 
 1حاجاهتم ومن مث التأثري فيهم لقبوله واستخدامه.

من الوسائل واليت يطلق عليها بعناصر املزيج الرتوجيي وتتمثل يف اإلعالن، البيع الشخصي، الدعاية، باالعتماد على جمموعة 
العالقات العامة، وتنشيط املبيعات، ومبا أنه مت التطرق إىل خمتلف مفاهيم الرتويج، أهدافه، أمهيته، عناصر الرتوجيية يف الفصل 

 ثري أهم مكونات املزيج الرتوجيي على اختاذ القرار الشرائي لدى املستهلكني النهائيني.األول، فإننا سنتناول يف هذا العنصر كيفية تأ

ال يعترب اإلعالن عملية اتصال إقناعي تنفذ من خالل وسيلة اتصال أثر اإلعالن على القرار الشرائي للمستهلك النهائي:  -1
وتستهدف إحداث ذهين بقصد حتقيق استجابة سلوكية  مجاهرية، تروج لسلعة أو خدمة أو فكرة أو شخص أو منط سلوكي معني،

و تغيريه، حيث تنطوي على حماولة إقناعية تستهدف استمالة سلوك املستهلك النهائي يف يف االجتاه الذي تريد املؤسسة تعديله أ
ي من خالل الوظائف اليت االجتاه املرغوب فيه وهو شراء السلعة أو اخلدمة وميكن التأثري على القرار الشرائي للمستهلك النهائ

 2يؤديها اإلعالن وهي:

  يؤثر اإلعالن على منط سلوك املستهلكني ويزيد من ثقافتهم وذلك بتعليمهم عادات صحية واجتماعية من خالل اقتنائهم
سلعا أو خدمات معينة، مثل تعليمهم كيف حيافظون على صحتهم، واستثمار مدخراهتم، وكيف يرتفعون مبستواهم العلمي 

 لثقايف.وا
 .اإلعالن يعمل على تعريف املستهلكني حقيقة حاجاهتم وإرشادهم إىل أنسب وأفضل طرق إلشباعها 
  من وظائف اإلعالن املهمة وظيفة تعريف املستهلك مبنتجات املؤسسة سواء كان ذلك مبا يتعلق خبصائصها أو طرق

هذه الوظيفة يف تعريف املستهلكني مبجموعات السلع وجماالت استعماهلا أو أماكن توزيعها، وأسعار بيعها، وبذلك تساهم 
واخلدمات املتاحة، وخصائص كل سلعة ومزاياها، األمر الذي ييسر عليهم احلصول على السلع اليت حيتاجوهنا بأسهل الطرق 

 وأرخص األسعار.

مبيعات املؤسسة يف األجل يهدف هذا النشاط إىل زيادة أثر تنشيط المبيعات على القرار الشرائي للمستهلك النهائي:  -2
القصري من خالل تنشيط وحث وإثارة وحتريك املستهلك على اقتناء السلع احلالية أو جتربة السلع اجلديدة وذلك باستخدام عدة 

  3تقنيات مثل الكوبونات، العينات اجملانية،...اخل. وميكن إظهار هذا األثر من خالل األهداف التالية:

  املستهلك وتدفعه الختاذ قرار الشراء.العينة اجملانية حتفز 

                                                           
 309، مرجع سبق ذكره، ص: "الترويج التجاري: مدخل إتصالي تسويقي المتكامل"معال ناجي، رائف توفيق،  - 1
 234حممد الصرييف، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
 195، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 3
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  خصومات السعر جتذب مستهلكني جدد جليهم من االستعداد لتغيري العالمات والذين يبحثون عن سعر منخفض ونوعية
 جيدة.

 .حث املستهلكني احلاليني إىل زيادة الطلب على السلعة 
 .العروض اخلاصة تدفع املستهلكني إىل اختاذ قرار الشراء 
 سلعة إضافية من نفس النوع عند شراء كمية معينة تدفع املستهلك إىل شراء هذه السلعة، وذلك ألن املشرتي  احلصول على

 بسعر أقل. كيشعر وكأنه حقق مكسب سلعة إضافية وكذل
 (  ( كيلو يقود إىل احلصول على 05احلصول على سلعة أخرى ختتلف عن السلعة املشرتاة )شراء مسحوق غسيل مخسة

 ق( يدفع ربة البيت إىل شراء هذا املنتج.صحن أو مالع

ينطوي البيع الشخصي على عملية اتصال إقناعية هتدف إىل أثر البيع الشخصي على القرار الشرائي للمستهلك النهائي:  -3
ة استمالة السلوك الشرائي للمستهلك النهائي، فهو عبارة عن اتصال شخصي بني البائع واملشرتي يف حماولة إلمتام العملي

 وميكن التأثري من خالل:  1التبادلية.

 .االتصال املباشر باملستهلكني وبالتايل حثهم وإقناعهم على الشراء 
 .2تقدمي املعلومات والنصح للمستهلكني مما يساعدهم على اختاذ قرار الشراء 
 .اإلجابة املباشرة على مجيع االستفسارات حول املنتج 
 آخرين دائمني. بناء عالقة وثيقة مع املستهلكني وكسب 
 .3التعرف على ردود أفعال املستهلكني وحتديد أسباهبا  

هتدف الدعايةّ إىل إنعاش الطلب على السلعة أو اخلدمة عن طريق أثر الدعاية على القرار الشرائي للمستهلك النهائي:  -4
عديدة فهي وسيلة غري شخصية وجمانية تقدمي األخبار يف وسيلة من وسائل النشر وتعترب الدعاية نشاطا تروجييا يتخذ أشكاال 

للرتويج للسلع واخلدمات واألفكار، وتعترب أكثر تصديقا من العناصر األخرى وبالتايل يكون تأثري الدعاية على سلوك املستهلك 
  4أكثر وضوحا وكبري.

بغرض االهتمام باملنتج والرتغيب فيه أو  إلقناعياوقد يؤثر الرتويج على قرار شراء املستهلك وسلوكه من خالل صور االتصال 
التعرف أو التذكري بوجوده، كما يعمل على نشر الوعي والثقافة بني املستهلكني وتوجيه انتباههم واهتمامهم إىل املنتجات املروج 

 هلا.

                                                           
 327، مرجع سبق ذكره، ص: "أصول التسويق"معال ناجي، رائف توفيق،  - 1
 ، )بتصرف(194، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 2
 54سبق ذكره، ص: حممد زاغي، مرجع  - 3
 ، )بتصرف(.270عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 4
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من حيث طبيعتها ومن  نستخلص مما جاء يف هذا العنصر أن العوامل اليت تؤثر يف القرارات الشرائية للمستهلك النهائي ختتلف
حيث درجة التأثري، فكل عنصر من العناصر اليت متت مناقشة دوره اخلاص يف تدعيم السلوك الشرائي للمستهلك النهائي، إال أنه 

 ولكثرة العوامل يف سلوك املستهلك النهائي يصعب التنبؤ بتصرفاته.

 المطلب الثالث: العوامل الخارجية غير التسويقية

ل النفسية الداخلية تعترب من أهم املؤثرات على سلوك املستهلك كوهنا تتعلق به وحده، وتتدخل يف قراره الشرائي رغم أن العوام
مباشرة، إال أنه ال ميكن اعتبار سلوك املستهلك سلوك فردي منعزال ألن قراره الشرائي تتدخل فيه عناصر أخرى خارجية غري 

 اجتماعية واقتصادية موقفية كما يلي: تسويقية وميكن تصنيفها إىل عوامل ثقافية و 

 الفرع األول: العوامل الثقافية واالجتماعية:

 تؤثر جمموعة من العوامل االجتماعية والثقافية على القرار الشرائي لدى املستهلك النهائي ومنها: 

ة وغري املادية واليت تؤثر على طريقة تفكري تعترب الثقافة من املفاهيم الشاملة اليت حتتوي على العديد من العوامل املاديالثقافة:  -1
: املستهلكني، كما وأنه من احملددات الرئيسية حلاجات ورغبات املستهلكني وأمناط سلوكهم، وبناءا عليه ميكن تعريف الثقافة بأهنا

واليت حتدد منوذج للسلوك يكون  "جمموعة املعايري واملعتقدات والعادات اليت يكتسبها فرد ما من البيئة االجتماعية اليت يتواجد هبا،
   1مشرتك بني كل األفراد".

جيل كأسس حمددة وهناك من يعرفها على أهنا: "جمموعة معقدة من الرموز واحلقائق املتولدة يف اجملتمع واليت تنتقل من جيل إىل 
  2مثل الكتابة". ومنظمة للسلوك اإلنساين، وقد تكون هذه الرموز غري ملموسة كاالجتاهات والقيم، أو ملموسة

  3وتتميز الثقافة مبجموعة من اخلصائص وهي:

 .الثقافة تكتسب 
 .الثقافة دينامكية حيث أهنا تتكيف وتتطور يف اجملتمع 
 .الثقافة هي طبيعة للتفكري 

بقيم ما، أو هي اليت  وتتنوع الثقافة بني الثقافة الفرعية والثقافية األصلية، ويقصد بالثقافة الفرعية هي جمموعات من األفراد يشرتكون
دخلت وتعايشت مع ثقافة اجملتمع األصلي بسبب اهلجرة أو العمل ويكونون خمتلفني عن أصحاب الثقافة األصلية للمجتمع 

                                                           
1 - Catherine Viot, op-cit, p : 25 

 291، مرجع سبق ذكره، ص: 'سلوك السمتهلك: المفاهيم العصرية والتطبيقات"عبد احلميد طلعت أسعد وأخرون،  - 2
 263حممد قاسم القريزين: مرجع سبق ذكره، ص:  - 3
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املعين، حيث تصبح هلذه الثقافة الفرعية قومية )جنسية(، دين، مجاعات عرقية وهلا مناطقها اجلغرافية اخلاصة هبا، وتشكل هذه 
 1رعية قطاعا هاما من السوق شأهنا شأن مجاعات الثقافة األصلية.الثقافات الف

ومباّ أن الثقافة تعمل على تكوين القرار الشرائي حنو السلع واخلدمات، فإنه يتوجب على املؤسسات التسويقية تقدمي منتجات تنفق 
 وأذواق اجملتمع وفق اجلانب الثقايف الذي يعيشون فيه.

مراقبة ومتابعة القيم والعادات األكثر تأثريا على األمناط الشرائية واالستهالكية هبدف تقييم  كما يتوجب على رجال التسويق
  2االسرتاتيجيات التسويقية والرتوجيية للمنتجات.

وجيمعهم تعترب األسرة النواة األساسية لبناء اجملتمع وتتكون من إثنني أو أكثر قد تربطهم رابطة الدم أو الزواج،...اخل، األسرة:  -2
إن مل نقل املؤثر االجتماعي الرئيسي،  3مسكن واحد على الغالب وهي من أقوى مصادر التأثري االجتماعي يف سلوك املستهلك

حبيث تعترب قرارات الشراء قرارات مشرتكة خاصة بني أفراد اأّلسرة املصغرة، ففي كثري من األحيان يشرتي املستهلك السلعة دون أن 
 4وذلك دائما بتأثري من األسرة. يكون مستهلكا هلا،

وميكن تعريف األسرة على أهنا: "جمموعة مكونة من اثنني أو أكثر من األشخاص الذين جتمعهم رابطة الدم أو الزواج أو التبين أو 
 5الدين والذين يسكنون مع بعضهم البعض".

  :ميكن التمييز بني نوعني من األسرة: أنواع األسرة 
  :وتتكون من الزوج والزوجة واألطفال، وهي تلك اليت يؤسسها الفرد بنفسه، وتعترب من أكثر العوامل األسرة النووية

االجتماعية تأثريا على سلوك الفرد وأكثرها استمرارا وامتدادا، لذا فقد كان هذا النوع من املؤثرات حمطة لعدة دراسات 
 للطرف اآلخر. اهتمت باخلصوص مبدى تأثري أحد الزوجني على القرار الشرائي

  :وهي اليت تتكون من األبوين واإلخوة واألخوات، حيث يتأثر هبا الفرد بدرجة كبرية كوهنا أساس نشأته أسرة التوجيه
وتربيته، كما أنه يستمد منها قيمه ومبادئه األساسية ويظل مرتبطا ومتأثرا هبا يف قراراته الشرائية، حىت بعد مغادرته هلا 

 6وتكون أسرة مستقرة.
 القرارات الشرائية لألسرة 

جند يف كثري من قرارات الشراء األسرية أن املستهلك ليس بالضرورة هو صاحب القرار، وقد ال يكون املشرتي أيضا بل قد يكون 
أحد أعضاء األسرة، ونظرا لكون املستخدم ليس دائما صاحب القرار الوحيد أو حىت املشرتي، فإن هذا يتطلب من القائمني على 

                                                           
 ، )بتصرف(238، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 1
 ، )بتصرف(.184عائشة مصطفى امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
 60، مرجع سبق ذكره، ص: "الترويج التجاري: مدخل اتصالي تسويقي المتكامل"معال ناجي، رائف توفيق،  - 3

4 - Kotler Dubois, 9ème édition, op-cit, p :200 
 213، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"محد الغدير، رشاد الساعد،  - 5
 80، مرجع سبق ذكره، ص: 'التسويق: مفاهيم، استراتيجيات"عصام الدين أبو علفة،  - 6
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اط التسويقي حماولة حتديد أي من أعضاء األسرة هو صاحب القرار فيما يتعلق بسلعة أو خدمة معينة وتوجيه جزء مهم من النش
  1ذلك العضو من األسرة. واألنشطة التسويقية خاصة الرتوجيية حن

لى سلوكه بصفة عامة وعلى قراراته إن الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها املستهلك تؤثر تأثريا كبريا عالطبقة االجتماعية:  -3
الشرائية بصفة خاصة، إذ أن املستهلكني الطني ينتمون إىل نفس الطبقة االجتماعية يشرتكون يف القيم واالجتاهات وطرق املعيشة 

 وبالتايل مييلون إىل شراء سلع وخدمات متشاهبة.

ن هلم نفس القيم واالهتمامات والسلوك أو جيدون أوجه وتعرف الطبقة االجتماعية بأهنا: "جمموعة متجانسة من األفراد الذي
 2متقاربة فيما خيص سلوكهم وآلرائهم".

كما تعرف الطبقة االجتماعية بأهنا: "تلك اجملموعة املتجانسة نسبيا يف املعتقدات وأمناط املعيشة واالهتمامات ولديها أمناط 
 3سلوكية متقاربة".

ية ما هي إال حماولة لتبويب أفرادا جمتمع ما إىل جمموعات متجانسة ومن خصائصها نذكر ومن التعريف يتضح أن الطبقة االجتماع
 ما يلي:

 متدرجة: حيث أن الطبقة االجتماعية ترتب يف هرم متدرج من الطبقة الدنيا إىل الطبقة العليا مرورا بالطبقة الوسطى. -
 الطبقة االجتماعية تنتج سلوكا متجانسا. -
 إىل قطاعات.تساعد يف تقسيم السوق  -
 4ديناميكية: فهي ليست ثابتة )تتغري بتغري الوقت(. -

وقد أكدت الدراسات أن هناك عالقة وطيدة بني الطبقات االجتماعية واألمناط السلوكية املرتبطة بكل منها، فأفراد الطبقة العليا 
يد، وغالبا ما يستثمرون أمواهلم يف األسهم مييلون إىل قراءة اجملالت والصحف والتسوق يف األماكن اليت ختلو من االزدحام الشد

من مداخيلهم لشراء شقة أو قطعة والسندات، بينما يفضل أفراد الطبقة الوسطى التسوق يف أيام العطل واألعياد، وتوفري جزء 
 5أرض للبناء أو إعادة بيعها، عكس أفراد الطبقة الدنيا الذين ينتظرون مواسم التنزيالت للقيام بالشراء.

                                                           
 218، مرجع سبق ذكره، ص: "سلوك المستهلك"محد الغدير، رشاد الساعد،  - 1
 144عنايب بن عيسى، اجلزء األول، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
 59إمساعيل السيد، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3
 144عنايب بن عيسى، اجلزء األول، مرجع سبق ذكره، ص:  - 4
 59إمساعيل السيد، مرجع سبق ذكره، ص:  - 5
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إن تأثري اجلماعات املرجعية هو حقيقة ملموسة يف حياة أغلبية املستهلكني ويف خمتلف دول العامل. لجماعات المرجعية: ا -4
وتستخدم كإطار مرجعي لألفراد يف قراراهتم  الشرائية، وتشكيل موقفهم وسلوكهم، وتشمل هذه اجلماعات العائلة واألصدقاء، 

 زمالء العمل،...اخل

ملرجعية بأهنا: "أي شخص أو مجاعة تستخدم كنقطة للمقارنة أو كمرجع للفرد يف تكوين قيمة واجتاهاته وتعرف اجلماعات ا
  1وسلوكه سواء كانت عامة أو خاصة".

 2وتعرف على أهنا: "اجملموعة اليت يرتبط هبا املستهلك بعالقة قوية تكون كافية ألن تضع معايري حمددة للسلوك".

 ة تشكل هيكال أو مرجعا للمستهلكني يف قرارهتم الشرائية وتتمثل أنواع اجلماعات املرجعية فيما يلي: ومنه فإن اجلماعات املرجعي

  :تصنف مجاعات األصدقاء كجماعات غري رمسية ألهنا غالبا غري منتظمة وال يوجد فيها مستويات إدارية جماعة األصدقاء
الشرائية ألن أراء ووجهات نظر األصدقاء هلا أثر هام على قرار شراء حمددة، وجلماعات األصدقاء تأثري على قرارات املستهلك 

السلع والعالمات اليت خيتارها. وغالبا ما يلجأ املستهلك النهائي بطلب املعلومات من األصدقاء على اعتقاد أن لديهم معرفة 
 أفضل أو أكثر حكمة يف قراراهتم الشرائية من املستهلك نفسه.

  وهي مثل االحتادات الرمسية، النوادي االجتماعية والثقافية واجلمعيات العلمية واخلريية،  الرسمية:الجماعات االجتماعية
للمستهلك النهائي من عدة نواحي. فمثال قد  فعضوية اجلماعات االجتماعية الرمسية ميكن أن تؤثر على القرارات الشرائية

واحملالت التجارية مستعرضني مزايا ونقاط ضعف كل منها وهذا  يناقش األعضاء بصفة غري رمسية بعض أنواع السلع واخلدمات
 ما يتيح للعضو التعرف على أنواع العالمات املختلفة من السلع واخلدمات وأماكن تواجدها.

 :يف كثري من األحيان قد ال يذهب املستهلك للتسوق مبفرده وقد يتسوق فردين أو أكثر معه، ويكون هذا  جماعات التسوق
راء املواد الغذائية واملالبس أو يف بعض األحيان لقضاء الوقت، وقد تكون هذه اجلماعات مكونة من أفراد األسرة التسوق لش

أو األصدقاء والتسوق مع اآلخرين ميكن أن جيعل هذه العملية أكثر إمتاعا ويقلل املخاطر االجتماعية للسلع اليت ميكن أن 
ال تالقي كل أو بعض هذه السلع القبول االجتماعي الذي يسعى له يشرتيها املستهلك وخاصة عند اخلشية من أن 

 3املستهلك، كما وأن املشاورة والقرار اجلماعي ميكن أن يعطي للمستهلكني ثقة أكرب بصحة القرارات املتخذة.
 :الكية.يعد زمالء العمل من اجلماعات املرجعية الرمسية يؤثرون يف قرارات بعضهم الشرائية واالسته زمالء العمل 
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 :هتدف هذه احلركات إىل إجياد حالة مقبولة من التوازن بني حقوق املستهلكني من جهة والبائعني  حركة حماية المستهلك
من جهة أخرى وتوجيه أنظار املعنيني ومن كل األطراف إىل اجملاالت اليت تتطلب حلوال جذرية ملا يعانيه املستهلكون من 

  1قضايا ومشكالت يومية.

 ثاني: العوامل االقتصاديةالفرع ال

باإلضافة إىل كل العوامل السالفة الذر واليت تؤثر على قرارات املستهلك الشرائية، ألهنا تعد دافعا حنو اقتنائه سلعة دون األخرى، 
 فيما يلي: فإننا ال ميكن إمهال العوامل االقتصادية اليت تعترب قيدا جيب أن ال يتجاوزه املستهلك، وتتمثل العوامل االقتصادية

يتأثر القرار الشرائي للمستهلك النهائي بالدورة االقتصادية ومستويات التضخم الدورة االقتصادية ومستويات التضخم:  -1
مشرتياهتم، عكس ما حيدث يف مرحلة الكساد  السائدة، ففي مرحلة الرواج االقتصادي يرتفع األجر احلقيقي للمستهلكني وتزداد

 2خم وتناقص القدرة الشرائية للمستهلكني وتقل املشرتيات.أين ترتفع معدالت التض

ميثل القوة الشرائية اليت متكن من احلصول على كميات من السلع واخلدمات، كما أنه عبارة عن العائد الذي الدخل:  -3
ثر على السلوك يتقاضاه املستهلك نتيجة القيام جبهد معني، وبالتايل فحجم الدخل والتغريات بالزيادة أو النقصان سوف تؤ 

 الشرائي للمستهلك النهائي. كما أن اجتاه املستهلك حنو االدخار ومن مث االستثمار ويؤثر كذلك على قراره الشرائي.

 وتتمثل العالقة بني القرارات الشرائية للمستهلك النهائي والدخل يف اجلوانب التالية: 

  :درة على اختاذ القرارات الشرائية بطريقة أسرع، نظرا لقدرهتم على يتمتع ذوي الدخل املرتفع بالقالقدرة على تحمل المخاطر
احلصول على البديل بطريقة سهلة أذا كان اختيارهم بغري حمله، كما أهنم يفضلون املنتجات ذات العالمات املعروفة، واجلودة 

 العالية لتفادي البحث عن الصيانة.
  :املستهلكون يف عصرنا هذا فإهنم ال جيدون الوقت الالزم للتسوق نظرا لالنشغال الدائم الذي يعيشه البحث والتسوق

والبحث عن املنتجات. فقد تطورت وسائل جديدة مثل: شراء املنتجات ذات عالمة معروفة، أو الشراء بالكتالوجاتـ فإذا كان 
تستغرق وقتا، كما أن التسوق  املستهلك صاحب دخل مرتفع فالعملية تتم بسرعة، أما إذا كان الدخل منخفض فإن عمليات

 قرار الشراء يكون أصعب، لذا املستهلك مضطر للبحث وإجياد وقت للتسويق.
 :عادة ما يقوم أصحاب املداخيل املرتفعة بشراء منتجات ذات جودة عالية، إال أهنم ال ميلكون  الخبرة والمعرفة بالمنتجات

اخلربة واملعرفة باملنتجات، كوهنم ال يهتمون مبزايا وكيفية استخدامها، وال يتوفرون على الوقت لالهتمام هبذه األمور، بينما 
نتج، وطرق استخدامه والتعليمات املتعلقة به، المتالكه كم أقل من يكون أصحاب املداخيل املتوسطة أكثر اهتماما ومعرفة بامل

 املال وأكثر من الوقت، مبعىن أن أصحاب املداخيل املتوسطة لديهم خربة ومعرفة أكثر باملنتجات.

                                                           
 229كارس نصر املنصور، مرجع سبق ذكره، ص:   - 1
 128إمساعيل السيد، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2



 الفصل الثاني                                              دراسة عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي

 

 
109 

 :بصفة عامة يبحث أصحاب املداخيل املرتفعة عن منتجات ذات جودة عالية من حيث األداء، وكذا  الطلب على الجودة
شكل العام الذي يسمح بتمييزهم عن غريهم، وإظهار الطبقة االجتماعية اليت ينتمون إليها، بينما أصحاب املداخيل ال

  1املتوسطة هتمهم اجلودة يف األداء، وذلك مبا يتناسب مع مستواهم املادي وال يشرتطون الرتفيه والتفاخر.
  :ستهلك لشراء سلعة دون األخرى، فكلما قل سعر السلعة زادت تعترب أسعار السلع من أهم املميزات اليت تدفع املالسعر

الكمية املشرتاة من هذه السلعة والعكس صحيح وهذا بالنسبة لفئة من املستهلكني ألن هناك فئة أخرى ترى أنه كلما اخنفض 
 2السعر فهذا دليل على رداءة اجلودة.

املستهلك هلا تأثري على قراره الشرائي يف الوقت نفسه فإن كل وظيفة هلا إن طبيعة املهنة أو الوظيفة اليت يشتغلها المهنة:  -3
متطلبات واجب االلتزام هبا، فمثال أساتذة اجلامعة، واملدراء العاملني، والوزراء وموظفي بعض الدوائر التجارية واملصارف هلم سلوك 

د ذوي الوظائف الدنيا أو البسيطة والطني هلم أمناط خاص يتعلق باملظهر اخلارجي للتصرف )اللبس، األكل...( على عكس األفرا
 3سلوكية شرائية خاصة هبم.

 الفرع الثالث: العوامل الموقفية

 هي تلك العوامل احمليطة بعملية الشراء واليت تؤثر يف املستهلك أثناء اختاذه لقرار شرائي معني وتتمثل هذه العوامل يف:

لبيئة املادية أو اإلطار املادي للموقف الشرائي يف ظروف املوقع اجلغرايف للمحل تشمل االبيئة المادية المحيطة بالشراء:  -1
التجاري والتصميم الداخلي واخلارجي لنفس احملل، ومن أمثلتها الديكور، األلوان، والروائح السائدة يف احملل، وطريقة التنسيق 

لك يشعر بالراحة أثناء التسوق داخل احملل التجاري، ا كان املكان مغلقا أو مفتوحا مما جيعل املستهّ‘وعرض السلع، وما 
 وأسلوب معاملة رجال البيع للمستهلكني.

ويقصد بالبيئة االجتماعية أو اإلطار االجتماعي للموقف الشرائي وجود أو غياب البيئة االجتماعية المحيطة بالشراء:  -2
 4ء قيام املستهلك بالتسوق.أشخاص آخرون )أصدقاء، جريان، أفراد العائلة الواحدة،...اخل( أثنا

 5وخيتلف قرار الشراء باختالف الوقت مثل أيام األسبوع، ساعات اليوم، الفصول األربعة.اإلطار الزمني للموقف الشرائي:  -3
تشري طبيعة املهمة الشرائية إىل أسباب ودوافع الشراء واألهداف اليت يسعى إليها املستهلك من جراء طبيعة المهمة الشرائية:  -4

 عملية الشراء، وحتددها الظروف اليت يتم يف إطارها استخدام أو استهالك املنتجات.

                                                           
 103-102ذكره، ص:  ، مرجع سبق"التسويق: مفايهمـ استراتيجيات"عصام الدين أبو علفة،  - 1
 ، )بتصرف(.323، ص: "سلوك المستهلك"حممود جاسم الصمديعي، ردينة عثمان يوسف،  - 2
 88محيد الطائي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 3
 270-269عنايب بن عيسى، اجلزء األول، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 4
 58إمساعيل السيد، مرجع سبق ذكره، ص:  - 5



 الفصل الثاني                                              دراسة عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي

 

 
110 

ويقصد هبا احلاالت اللحظية )النفسية( للمستهلك وقت الشراء أو االستعمال، وتشمل مزاج حالة المستهلك عند الشراء:  -5
 مراحل عملية الشراء واالختيار النهائي املستهلك ومدى شعوره بالسعادة أو اإلرهاق أو التعب،...اخل، وهي كلها تؤثر يف

  1للمنتج.

( والذي يعرب عن منوذج شامل للقرارات الشرائية للمستهلك النهائي وكذلك العوامل 24ويف األخري ميكن أن نعرض الشكل رقم )
 املؤثرة يف قراره الشرائي.

  

                                                           
 271اجلزء األول، مرجع سبق ذكره، ص: عنايب بن عيسى،  - 1



 الفصل الثاني                                              دراسة عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي

 

 
111 

 (: عملية اتخاذ قرار الشراء ومختلف العوامل المؤثرة فيها24الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 118من إعداد الطالب، باالعتماد على: إمساعيل السيد، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر: 

  

 العوامل االقتصادية

 الحالة االقتصادية -

 الدخل  -

 السعر -

 المهنة -

 عوامل المزيج التسويقي

 المنتج -

 التسعير -

 الترويج -

 التوزيع -

 العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي

البحث عن 

 المعلومات

الشعور 

 بالحاجة

تقييم البدائل 

 المتاحة

قرار 

 الشراء

 الشعور

 الالحق للشراء 

 المؤثرة في عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائيالعوامل 

 العوامل النفسية

 الدوافع -

 اإلدراك -

 التعليم -

 الشخصية -

 االتجاهات -

العوامل االجتماعية 

 والثقافية

 الثقافة -

 األسرة -

 الطبقات االجتماعية -

 الجماعات المرجعية -

 عوامل موقفية

 البيئة المادية -

 االجتماعية -

 اإلطار الزمني -
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 : خاتمة

املستهلك وقراراته الشرائية يتبني لنا أن املستهلك يعد حجر الزاوية يف من خالل استعراضنا جلميع جوانب سلوك 
التسويق احلديث، ويتوقف جناح املؤسسة على مدى إشباعها حلاجات ورغبات املستهلكني، ولذلك البد عليها من دراسة ظاهرة 

لنهائني إىل اختاذ قرار الشراء. ومير املستهلك النهائي اختاذ قرار الشراء املنتج املقرتح وحماولة معرفة األسباب اليت تؤدي باملستهلكني ا
يف قراره الشرائي بثالث مراحل أساسية نتيجة تعرضه جملموعة من العوامل النفسية الداخلية كاحلاجات والدوافع واالجتاهات والتعليم 

واالجتماعية، واليت تساهم كلها إما يف اختاذ  والشخصية والعوامل التسويقية كاملنتج، السعر، التوزيع والرتويج، والعوامل االقتصادية
 قرار الشراء أو االمتناع عنه.

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء
 

     إلى من  الحنان،أهدي هذا العمل المتواضع إلى نبع المحبة و  

 و المشوار أمي حفظها اهلل  شجعني على مواصلة الدرب

إلى كل  أهدي ثمرة جهدي و عملي إلى كل العائلة كبيرا و صغيرا،

 األق ارب و األصدق اء

 إلى كل من ساهم من بعيد أو من قريب و لو بكلمة طيبة

 

 محمد رميل
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  :مقدمةال

أدت التغريات املتسارعة احلادثة على املستوى العاملي، نتيجة ما أفرزته العوملة مبظاهرها املختلفة إىل انتفاخ 
لزيادة حصتها السوقية، مما فتح اجملال األسواق و حتررها، الشيء الذي أدى إىل اشتداد املنافسة بني املؤسسات 

 أمام املستهلكني لالختيار بني السلع و اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات.

و مع تعاظم حاجات املستهلكني و رغباهتم، و تعقد عملية اختاذ القرار الشرائي يف ظل الكم اهلائل من 
ة إجياد أساليب جديدة للوصول إىل املستهلك السلع و اخلدمات املطروحة يف السوق، كان لزاما على املؤسس

 النهائي و التأثري عليه و استمالة سلوكه الشرائي.

ومن بني هذه األساليب جند تنشيط املبيعات اليت تعد عنصر من عناصر املزيج الرتوجيي، و اليت هتدف املؤسسة 
 بكميات كبرية. من خالل استخدامه إىل تشجيع املستهلكني النهائيني على الشراء الفوري و

 وعليه ميكن طرح اإلشكالية التالية:

 ما مدى مساهمة تنشيط المبيعات في التأثير على القرار الشرائي للمستهلك النهائي؟     
 و ما مدى واقع ذلك في شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر؟

 و تندرج حتت هذه اإلشكالية عدة أسئلة فرعية من بينها:

 ج الرتوجيي؟ و ما موقع تنشيط املبيعات منها؟فيما تتمثل عناصر املزي -
 ما مفهوم سلوك املستهلك؟ و ما هي العوامل املؤثرة فيه؟ -
 كيف تؤثر أساليب تنشط املبيعات على القرار الشرائي للمستهلك النهائي؟ -
ب ما هي األساليب اليت تستخدمها أوراسكوم تيليكوم اجلزائر لتنشيط مبيعاهتا؟ و كيف تؤثر هذه األسالي -

 على القرار الشرائي ملشرتكيها؟

تتمثل دراستنا يف حماولة اإلجابة على هذه التساؤالت املطروحة، و هذا يف خمتلف احملاور يف حبثنا، بدءا بإدراج 
 الفرضيات اليت نراها أكثر اإلجابات احتماال للتساؤالت السابقة.
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 :الفرضيات 

 الفرضيات و املمثلة يف:على ضوء هذه التساؤالت مت طرح جمموعة من 

متثل تنشيط املبيعات األساليب اليت تستخدمها لتحفيز الطلب على منتجاهتا و دفع املستهلك الختاذ  -
 قرار الشراء؛

 يتأثر سلوك املستهلك النهائي بعوامل خارجية، وحدها حتدد تصرفاته؛ -
خالل تشجبه على زيادة على تؤثر أساليب تنشيط املبيعات على القرار الشرائي للمستهلك النهائي من  -

 مشرتياته على املدى الطويل؛
تستعني شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر بعدة وسائل لتنشيط مبيعاهتا، و اليت متكنها من زيادة عدد  -

 مشرتكيها.
  :أسباب اختيار الموضوع 

 تتمثل أهم األسباب اليت دفعت بنا إىل اختيار هذا املوضوع ، و البحث فيه  فيمايلي:

يعترب املستهلك نقطة االنطالق يف العملية التسويقية، و تساعد دراسته فهم تصرفاته و معرفة دوافعه  -
 الشرائية؛

 األمهية البالغة ألساليب تنشيط املبيعات، و مسامهتها يف زيادة مبيعات املؤسسة؛ -
قرار الشرائي نقص الدراسات يف هذا املوضوع، و إغفال الكثري لدور أساليب تنشيط املبيعات على ال -

 للمستهلك النهائي؛ 
 متاشي موضوع الدراسة مع ختصصنا. -
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 :أهمية الدراسة 

 تتمثل أمهية دراستنا فيمايلي:

o إزالة اللبس عن مصطلح تنشيط املبيعات من خالل تقدمي دراستنا عنه؛ 
o لقرار الشراء؛ توضيح لكيفية تفكري و تقييم املستهلك النهائي للعروض الرتوجيية، و من مث كيفية اختاذه 
o  االعتماد على دراسة ميدانية ، من خالل استخدام استمارة االستبيان، و املوجهة لعينة من مشرتكي

 "جيزي"يف والية وهران.
 :أهداف الدراسة 

 تتمثل أهداف الدراسة فيمايلي:

اإلضافة *تقدمي إطار نظري حيدد كافة األساليب و التقنيات اليت ميكن استخدامها لتنشيط املبيعات، ب
 إىل التعرف على سلوك املستهلك النهائي؛ 

 *إبراز دور تنشيط املبيعات يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك النهائي؛
 * إثراء الرصيد املكتيب مبراجع جديدة حول موضوع تنشيط املبيعات و القرار الشرائي.

 :حدود البحث 
 لبحثنا حدود نوجزها فيمايلي:

 مت التطرق هلذه املوضع اىل خمتلف اجلوانب اخلاصة بسلوك املستهلك  :الحدود الموضوعية
النهائي و أساليب تنشيط املبيعات، غري أننا تناولنا جانب من تنشيط املبيعات املوجهة 

 للمستهلك النهائي فقط.
 :01امتدت دراستنا امليدانية هلذا املوضوع من خالل الفرتة املمتدة ما بني  الحدود الزمنية 

 ؛2015أفريل  16إىل غاية  2015مارس 
 :تتحدد دراستنا مكانيا بوالية وهران؛  الحدود المكانية 
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 :يتمثلون يف جمتمع الدراسة و هو مشرتكو خدمات أوراسكوم تيليكوم اجلزائر  الحدود البشرية
 ة وهران:على مستوى والي

 :المنهج المتبع 
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، و ذلك ضمن طبيعة املشكلة اليت تتطلب حتديدا 

 واضحا ملتغريات هذه الدراسة، و مجع البيانات و من مث حتليلها و استخالص النتائج.

 و يتم االعتماد على مصدرين جلمع البيانات املتعلقة بالدراسة:

و تتمثل يف االطالع على الكتب العربية و األجنبية و الدوريات املتعلقة مبوضوع البحث،  ثانوية:مصادر  -
باإلضافة اىل بعض اإلحصائيات الصادرة من اجلهات الرمسية و املتعلقة مبوضوع البحث، و بعض الرسائل 

 اليت تعرضت لبعض جوانب املوضوع سابقا؛ 

 رمسية ألوراسكوم التيليكوم اجلزائر؛و أيضا من خالل االطالع على مواقع 

و هي متثل البيانات اليت مت مجعها  من خالل االستبيان املوجه إىل عينة األفراد  مصادر البيانات الثانوية: -
 املشرتكني يف خدمات اهلاتف النقال ألوراسكوم تيليكوم اجلزائر.

 الدراسات السابقة:

اجع و املعلومات اليت مت احلصول عليها، وال ميكننا اجلزم بأن إن مستوى مصداقية هذا البحث مرتبط حبجم املر 
هذا كل ما هو متوفر، إال أنه ميكن اإلشارة إىل نقطة هامة، هي أن الدراسات اليت استطعنا االطالع عليها 

 تناولت بعض اجلوانب بشكل منفصل، و تتمثل يف:

أساليب تطويره أطروحة دكتوراه، جامعة  فريد كورتل، دور االتصال التسويقي يف املؤسسة االقتصادية و -
 .2005اجلزائر 

عامر ملياء، أثر السعر على القرار الشرائي) دراسة حالة قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر(، مذكرة ماجستري،  -
 .2006جامعة اجلزائر،
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 :تقسيمات البحث  
لى ثالثة فصول، فصلني قصد اإلملام حبيثيات و متطلبات البحث مت االعتماد على هيكل حبث اشتمل ع

للجانب النظري، و فصل للجانب التطبيقي، حيث سنتطرق يف الفصل األول إىل تنشيط املبيعات من 
حيث املفهوم، األهداف اليت تسعى اىل حتقيقها، إىل جانب خمتلف األساليب و التقنيات اليت تعتمدها 

أما الفصل الثاين سنخصصه لدراسة سلوك املؤسسات يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك النهائي. 
املستهلك النهائي، و خمتلف العوامل املؤثرة فيه خاصة العوامل التسويقية، و املراحل اليت مير هبا يف اختاذه 
لقرار الشراء. يف حني سنتطرق يف الفصل الثالث، الذي يشكل الدراسة امليدانية، و الذي يعتمد يف 

ظرية يف الواقع، إىل تقدمي عام لشركة  ألوراسكوم تيليكوم اجلزائر و مزجيها جممله على إسقاط الدراسة الن
التسويقي، مث حتليل نتائج االستبيان بغية معرفة مدى تأثري أساليب تنشيط املبيعات على القرار الشرائي 

 ملشرتكي "جيزي".
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 المراجع باللغة العربية:أوال
 :الكتب .1
 (  2004 -2003 ،اإلسكندرية اجلامعية، الدار )والمهارات"، المبادئ اإلدارة ،"ماهر أمحد 
 ، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، العمومية"،"تسويق الخدمات و الخدمات  براينيس عبد القادر(

 .( 2014 االسكندرية،الطبعة األوىل
 (. 2008 إثراء للنشر والتوزيع، )،، "تسويق الخدمات المالية"تامر البكري، أمحد الرمحوين 
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  ،الدار اجلامعية، اإلسكندرية، طبعة ، )"التسويق المعاصر"عبد الرمحان ثابت إدريس، مجال حممد املرسي
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 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، الطبعة الرابعة،"إقتصاد و تسيير مؤسسة"،عبد الرزاق بن احلبيب ( 
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 دار املسرية للنشر و التوزيع و " ،"تسويق الخدماتحممود جاسم الصميدعي، د.ردينة عثمان يوسف( ،
 (. 2010 الطباعة، عمان االردن ،الطبعة األوىل

  ،اإلسكندرية،الدار "الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية"مصطفى حممود أبوبكر( ،
 (2003 اجلامعية،

 اإلسكندرية للكتاب، ) مركز ،" الميزة التنافسية في مجال االعمال"،نبيل مرسي خليل
  (.2003اإلسكندرية،

 
 المجالت: .2
 " ، جملة العلوم الزبون و المفاهيم المحاذية لها على مردودية المؤسسة"–أثر القيمة مجال خنشور(،

 االنسانية ، كلية العلوم االقتصادية   و التسيري ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ،العدد العاشر، نوفمرب

2006). 
 

 الملتقيات أو المؤتمرات:مداخالت ضمن  .3
 التسويق بالعالقات من خالل الزبون مصدر لتحقيق المنافسة ": حكيم بن جروة، مقالة حول

يف     امللتقى الدويل حول املنافسة و االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج احملروقات )،"
 (.الدول العربية

   , ورقة في تحسين إدارة العالقة مع العمالء في البنوك ","دور مستودعات البيانات جناح بولودان(
حبثية, خاصة باملومتر العلمي السنوي احلادي عشر جامعة الزيتونة األردنية كلية االقتصاد والعلوم ,كلية 

األردن  -عمان 2012 ابريل 26-23 ,جامعة منتوري قسنطينة اإلدارية, العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
) . 
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 (. 2010-2011 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 ،مذكرة ماستري، جامعة قاصدي الترويج في تفعيل خدمة النقل البري" " دورباجي فتيحة( ،
 .(2012مرباح، ورقلة،
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 جامعة  ، كلية التجارة"المعرفة مشاركة العاملين علي بين الثقة أثر"رفاعي،  حممد العزيز عبد ممدوح

   http://webcache.googleusercontent.com متاح على بدون سنة،،مصر، عني الشمس
 http://www.mobilis.dz  

 http://www.djaweb.dz 
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 الشكر
نبدأ بالشكر إلى من هو أهل لكل ثناء خالقنا اهلل عز وجل الذي ق ال  

 على لسان داوود:
 "أريد"يا داوود تريد و أريد و ال يكون إال ما  

ف اللهم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد  
 إذا لم ترضى و لك الحمد بعد الرضا .

بن حمو عبد  ""االستاذ  أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا الف اضل  
الذي كان له الفضل في إنجاز هذه المذكرة، و الذي أهدانا  "اهلل

إلى    خالصشكر اللجاز هذا البحث، كذلك أتقدم بابتوجيهاته طيلة إن
ها  ا بنصائحتي أف ادتنال  "“بغداد قريشي العالية"“ ةالكريم  ة  االستاذ

 هذا البحثطيلة إنجاز  
الذين ساهموا    األساتذةذكر كل  الو إلى كل من علمنا حرف ا نخص ب
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 رميل محمد 



رســــالفه  

                                                                                           الشكر

 اإلهداء

 فهرس المحتويات

 قائمة الجداول

األشكالقائمة   

02...................................................................................المقدمة العامة  

أساسيات حول تنشيط المبيعاتالفصل األول:   

 08.........................................................................................مقدمة

 …09...................................... مفاهيم عام حول الترويح...............المبحث األول:

 09 ...............................الرتويج..................................مفهوم  :المطلب االول 

 14 ......................................الرتويج كعملية اتصال.................... :المطلب الثاني

 18 ..........................................................عناصر املزيج الرتوجيي :المطلب الثالث



    26 ..إختيار و إعداد ميزانية الرتويج................................................... :الرابعالمطلب 

 32...........................................................ماهية تنشيط المبيعاتالمبحث الثاني:

 32...........................................................مفهوم تنشيط املبيعات :األولالمطلب 

 36...........................................عالقة تنشيط املبيعات باألنشطة االخرى :المطلب الثاني 

 39................................... ................تنشيط املبيعات  إعداد ميزانية المطلب الثالث:

 .40....................................... تقنيات تنشيط المبيعات و استراتيجيتها المبحث الثالث:

  40..................................................................تنشيط املبيعات: األولالمطلب 

 48.....................................................عملية تنشيط املبيعاتختطيط  المطلب الثاني:

 49................................................مراقبة وتقيم عملية تنشيط املبيعات :المطلب الثالث

 50...............املبيعات.................................أساليب قياس فعالية  تنشيط  :رابعالمطلب ال

 52...........................................................................................خاتمة

 دراسة عملية اتخاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي الفصل الثاني:

 54.........................................................................................مقدمة

 55.......................................................مدخل إلى سلوك المستهلك: المبحث األول

 55 .....أنواعه............................................. و مفهوم سلوك املستهلك :المطلب األول

 64......................................................أمهية دراسة سلوك املستهلك :المطلب الثاني

 66..............................................أسباب تطور دراسة سلوك املستهلك: المطلب الثالث

 



 

 70.........................................................عملية اتخاذ قرار الشراء :المبحث الثاني

 70...............................................طبيعة ومفهوم عملية اختاذ قرار الشراء :المطلب األول

 72......................................................مراحل عملية اختاذ قرار الشراء :المطلب الثاني

 79....................................االستهالكية وأساليب اختاذها أنواع قرارات الشراء :المطلب الثالث

 83.......................................العوامل المؤثرة على القرار الشرائي النهائي: المبحث الثالث

 84..........................العوامل الداخلية املؤثرة على القرار الشرائي للمستهلك النهائي :المطلب األول

 96.........................................................العوامل اخلارجية التسويقية:  المطلب الثاني

 104....................................................ةالعوامل اخلارجية غري التسويقي :المطلب الثالث

 112. .............. ........... .............................................................خاتمة

 "موبيليس"و  "أريد"دراسة مقارنة:اتصاالت الجزائر و الفصل الثالث:

 114.........................................................................................مقدمة

 115......................................تقديم عام لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائرالمبحث األول: 

 115.................................حملة تارخيية عن سوق خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر :المطلب األول

 OTA...................................116التعريف بشركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر  :المطلب الثاني

 117..................................شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر التطور واألهداف: المطلب الثالث  

 119....................................التنظيم اهليكلي لشركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر: رابعالمطلب ال  

  



 

 

 123........................سياسة المزيج التسويقي لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر :ثانيالمبحث ال

 123......................................................................سياسة املنتج: المطلب األول

 126....................................................................سياسة التسعري: المطلب الثاني
  128..................................................................التوزيعسياسة  : المطلب الثالث 

 128...................................................................سياسة الرتويج : الرابعالمطلب 

 130.................البحث الميداني ألثر تنشيط المبيعات على القرار الشرائي لمشتركي جازيالمبحث الثالث: 

 129.................................... ...............................منهجية الدراسة: المطلب األول 

 132............................... ...............................تشخيص عينة الدراسة الثاني:المطلب 
 136.... ....................................................... .تحليل وعرض النتائج  المطلب الثالث:

 150............................................................ ...............................خاتمة
 152.................................................... ...............................الخاتمة العامة

 155......................................................... ..............................المراجع.
 المالحق

 
 
 
 

 

. 
 



 
 

 

 

 

 الفصل الثاني



 
 

 

 المراجع



 

 الفصل الثالث



 

 

 الجداولقـائــمة 

 

 الصفحة الجدولعنــــــــــوان  الجدولرقم 

 42 مزايا و عيوب ختفيض االسعار و دواعي االستعمال 01

 43 مزايا و عيوب املسابقات و دواعي االستعمال 02

 47 تقنيات تنشيط املبيعات  03

 69 أهم االسئلة الواجب طرحها لفهم سلوك املستهلك 04

 126 االسعار اخلاصة جبازي كارت  05

 127 االسعار اخلاصة جبازي كالسيك 06

 131 خصائص عينة الدراسة  07

 132 متثيل أفراد العينة حسب السن  08

 134 توزيع أفراد الدراسة حيث مستوى الدخل الشهري  09

 137 توزيع اخلدمة الذي ينتمي إليها أفراد العينة  10

 139 سبب إختياراملتعامل جازي  11

 14 درجة تأثري العوامل على اختيار املتعامل 12

 141 تنشيط املبيعات املستخدمة من طرف جازي  معرفة أفراد العينة لوسائل  13

 144 ترتيب وسائل  تنشيط املبيعات حسب االمهية 14

 148 تغيري املتعامل 15



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول



 

 

 

 

 الفصل الثاني


