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مقدمة
ٌعتبر االستﻬالك أحد جﻭانب النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة ﻭالكلٌة ،ﻭ ٌُعّد المحرك األساس للنشاط
االقتصادي ،ﻭالباعث على اإلنتاج
ﻭاالستﻬالك ﻫﻭ عبارة عن استخدام السلع ﻭالخدمات من أجل إشباع الحاجات ﻭالرغبات اإلنسانٌة
ﻭلذاٌ ،رى بانفٌلد"( :أن نظرٌة االستﻬالك ﻫً األساس العلمً لعلم االقتصاد)
ﻭمعنى ذلك أن دراسة السلﻭك االستﻬالكً ﻭفﻬم حقٌقة الﻭظٌفة التً ٌؤدٌﻬا المستﻬلك تعد أمرً ا
ضرﻭرًٌا لتفسٌر كثٌر من الظﻭاﻫر ﻭالمشكالت االقتصادٌة،
لذلك أصبحت المؤسسات االقتصادٌة فً الﻭقت الحالً تﻭلً اﻫتماما كبٌرا بدراسة سلﻭك المستﻬلك،
حٌث ٌتﻭقف نمﻭﻫا ﻭ بقاؤﻫا على مدى جذب ﻭ الحفاظ على المستﻬلكٌن ﻭ ٌتﻭقف على مدى إشباعﻬا
لحاجاتﻬم ﻭ رغباتﻬم ،فالمؤسسات الٌﻭم تركز جﻬﻭدﻫا نحﻭ المستﻬلك من خالل السعً إلى معرفة
دقٌقة لما ٌجب أن تفعلﻪ من أجل الﻭصﻭل إلى مٌزة تنافسٌة محﻭرﻫا المستﻬلك ،بدال من االنقٌاد
ﻭراء كل مصدر ٌمكنﻪ تحقٌق المزٌد من الدخل .فعلى ﻫذﻩ المؤسسات تجنب أي نشاط ال ٌؤدي إلى
رفع أسﻬمﻬا لدى المستﻬلكٌن ،ﻭذلك باستﻬداف على ﻭجﻪ الدقة مجمﻭعات من المستﻬلكٌن تثق فً
مقدرتﻬا على خدمتﻬم بﺄفضل صﻭرة ،ﻭتحدٌد نﻭعٌة العمل الﻭاجب القٌام بﻪ ﻭاألعمال التً ّّ ٌجب
الحذر منﻬا فً سبٌل إرضائﻬم ﻭ كسب ﻭالئﻬم.
ال ٍﻤﻜن أن ﺘﺘم أي عﻤلٍة ﺒٍع أﻭ ﺘﺴﻭٍق  ،دﻭن ﻭﺠﻭد ﻤﺴﺘﻬلك ﻭال ٍﻤﻜن أن ٍﺘم إﻨﺘاج أي ﻤﻨﺘﺞ ﺴﻭاﺀا
ﻜان ﺨدﻤة أم ﺴلعة إال ﺒﻤعرفة ﻤﺴﺒقة ﺒﻭﺠﻭد ﻤﺴﺘﻬلك ٌرغب ﺒﺸراﺌﻬا فالﻤﺴﺘﻬلك ،ﻫﻭ ،الرﻜن
األﺴاﺴً فً العﻤلٍات الﺒٍع ﻭالﻤﺴﺘﻬلك الﻤﺴﺘﻬدف األﻭل ﻭاألﺨٍر ﻤـن قﺒل الﻤﻨﺸﺂت لﻜً ﺘﻭﺠﻪ لﻪ
ﻤﻨﺘﺠاﺘﻬا إال أن ﺤاﺠات ﻤﺴﺘﻬلﻜٍن ﻭرغﺒـاﺘﻬم ﻭاﺘﺠاﻫـاﺘﻬم لٍﺴـت ﻤﺘﺸاﺒﻬة  ،ﻭﺘﺨﺘلف ﻤن ﻤﺴﺘﻬلك
َﺨر  ،ﻭﺘﺘﺄﺜر ﺒعﻭاﻤل ﻤن الﺼعب حصرﻫا لذلك ٍﺴعى الﺒاﺤﺜﻭن  ،ﺒاﺴﺘﻤرار إلى دراﺴة ﺘلك
العﻭاﻤل الﺘً ﺘؤﺜر على الﻤﺴﺘﻬلﻜٍن ﻭﻤاذا ٍدﻭر فً أذﻫاﻨﻫم للﺘﻤﻜن ﻤن ﺘلﺒٍة تلك الحاجات.
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مفهوم سلوك المستهلك
إن فﻬم سلﻭك المستﻬلك ٌعتبر مرحلة ضرﻭرٌة من مراحل عملٌة التسﻭٌق؛ ﻫذﻩ العملٌة المحكﻭمة
بﻬاجس تلبٌة حاجات المستﻬلك لٌست إطالقا بالعملٌة السﻬلة ،فالمستﻬلكﻭن مثال بإمكانﻬم ببساطة
إبداء الرغبة فً شراء منتﺞ ما لكنﻬم قد ال ٌفعلﻭن ذلك(ال ٌشترﻭن)،أﻭ أنﻬم قد ال ٌعرفﻭن بالضبط
.ما الذي ٌرٌدﻭن شراءﻩ ،كما أنﻪ بإمكانﻬم اتخاذ قراراتﻬم فً آخر لحظة تبعا للظرﻭف المحٌطة بﻬم
ﻭمن ﻫنا كان على مسؤﻭلً التسﻭٌق أن ٌقﻭمﻭا بتحلٌل االحتٌاجات ﻭفﻬم طرٌقة اإلدراك لدى
الزبائن سﻭاء فً أسﻭاق االستﻬالك أﻭ فً األسﻭاق الصناعٌة ﻭﻫﻭ ما ٌعنً االﻫتمام بسلﻭكﻬم
الشرائً.
تعرٌف سلﻭك المستﻬلك:
تعددت ﻭتنﻭعت تعارٌف سلﻭك المستﻬلك ﻭمنﻬا:

اذا ٌمكن القول ان سلوك المستهلك هو عبارة عن مجموعة التصرفات التً ٌقوم بها المستهلك
منذ لحظة التفكٌر أوعند البحث أو الشراء او االستخدام أو التقٌٌم للمنتجات التً ٌتوقع منها أن
تشبع حاجاته ورغباته  ،وكذلك كٌفٌة تخلصه منها بعد ذلك
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ﻭﻫذا ٌؤكد أن دراسة سلﻭك المستﻬلك تتعلق بكل العملٌات المرتبطة بقٌام األفراد أﻭ المجمﻭعات
باختٌار ﻭشراء ﻭاستخدام ﻭالتخلص من المنتجات أﻭ الخدمات أﻭ األفكار أﻭ التجارب بﻬدف إشباع
الحاجات ﻭالرغبات.
ﻭﻫذا ٌنطبق على طفلة ذات ثمانٌة أعﻭام تطالب ﻭالدٌﻬا بشراء دمٌة من أمٌرات دٌزنً إلى مدٌر
شركة كبٌرة ٌتخذ قرار شراء نظام للشركة بمالٌٌن الدﻭالرات ﻭﻫذا ٌنطبق على إشباع الحاجات
كالعطش ﻭالجﻭع ﻭالحاجة إلى الحب ﻭالتمٌز ﻭغٌرﻫا.
ﻭﻫناك نﻭعان من المستﻬلكٌن:
أ -المستﻬلك النﻬائً  : End Userﻭٌدعى أٌضا ً المستﻬلك الفرد ﻭﻫﻭ المستﻬلك الذي ٌقﻭم
بشراء المنتﺞ الستخدامﻪ الشخصً أﻭ الستخدام فرد آخر قد ٌكﻭن أحد أفراد األسرة أﻭ
صدٌق ﻭالمﻬم أن ٌتم شراء المنتﺞ لالستخدام النﻬائً بﻭاسطة األفراد.

ب -المستﻬلك الصناعًIndustrial Consumer
أﻭ المستﻬلك من شركات األعمال ﻭﻫﻭ :فرد أﻭ مجمﻭعة من األفراد التً تقﻭم بشراء منتجات
تستخدم فً أحد ثالث مجاالت إما إعادة البٌع أﻭ االستخدامات فً تصنٌع منتﺞ أﻭ تسﻬٌل عملٌة
اإلنتاج ﻭغالبا ً ما تكﻭن كمٌات الشراء كبٌرة ﻭتمر بمراحل طﻭٌلة ﻭقد ٌكﻭن الشراء لصالح جﻬات
حكﻭمٌة اﻭ منظمات تﻬدف للربح أﻭ منظمات ال تﻬدف للربح أﻭ مؤسسات دٌنٌة
مبادئ السلوك الشرائً للمستهلك

تختلف مدارس الفكر فً تفسٌر سلوك المستهلك ،إال أنها تتفق فً المبادئ العامة التالٌة
 .1أن كل سلوك البد وأن ٌكون وراءه دوافع
 .2أن السلوك اإلنسانً سلوك هادف ،فلكل سلوك غرض ٌهدف إلٌه والذي ٌحدد هذا
الغرض هو حاجات الفرد ورغباته جسدٌة كانت أو نفسٌة
. 3السلوك لٌس منعزال وقائما بذاته بل ٌرتبط بأحداث أو عملٌات قد سبقته وأخرى تتبعه
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.4كثٌرا ما ٌعمل الالشعور فً تحدٌد السلوك الشرائً
.5السلوك اإلنسانً عمل مستمر وال توجد فاصل محددة بٌن بدء كل سلوك ونهاٌته ،فكل
سلوك ما هو إال بعض من الحلقات المتكاملة والمتممة لبعضها والمستمرة التً تندمج حدودها
سعرٌا
:.6السلوك اإلنسانً سلوك مسبب ،فال ٌوجد سلوك بشري ٌعتبر سبب ،وقد ٌكون السبب
ظاهر ومعروف -غٌر ظاهر وال معروف

ٌوجد مجموعة من االسئلة على رجل التسوٌق الناجح التفكٌر بها دائما عندما ٌرٌد دراسة سلوك
مستهلكٌه وهً :
من ٌشتري؟ (تحدٌد العمٌل)
ماذا ٌشتري؟ (المنتجات التً ٌستخدمها)
لماذا ٌشتري؟ (الدوافع)
كٌف ٌشتري؟ (فردٌا ً أم جماعٌاً؟) (نقداً أم تقسٌطاً؟)
متى ٌشتري؟ (صباحا/مساء /فً العطالت /فً المناسبات)
أٌن ٌشتري؟ (أي األسواق أو المحالت)
كٌف ٌستخدم المنتج؟ (هل من استخدامات جدٌد؟)
كٌف ٌقٌم المنتج؟ (معاٌٌر التقٌٌم)
كٌف ٌتخلص من المنتج؟ ولماذا؟
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أهمٌة دراسة سلوك المستهلك بالنسبة للمنظمة
إن دراسة سلوك المستهلك نشاط مهم جدا داخل المنظمة  ،تقوم به اإلدارة التسوٌقٌة و ذلك
لتحقٌق جملة من األهداف الخاصة بالمستهلك نفسه من جهة  ،و بالمنظمة من جهة أخرى وهً
أوال:
إن دراسة سلوك المستهلك و معرفة حاجاته و رغباتـه ٌساعد المنظمة فً تصمٌم منتجاتها بشكل
ٌضمن قبولها لدى مستهلكٌها  ،األمر الذي ٌؤدي إلى ازدٌاد معدالت اقتنائها  ،و هو ما ٌقود إلى
رفع حجم مبٌعاتها و بالـتالً زٌادة عوائدها مما ٌمكنها من البقاء و االستمرار .فكلما كانت
المنظمة على دراٌة وفهم بما ٌجول وٌحٌط بمستهلكٌها كانت أقدر على االقتراب منهم لخدمتهم و
إشباع حاجاتهم و رغباتهم لتحقٌق أهدافها.

ثانٌا:
إن المفهوم التسوٌقً الحدٌث ٌقوم على فكرة أن المستهلك هو نقطة البداٌة و النهاٌة فً العملٌة
التسوٌقٌة  ،إذ أن الفلسفات التسوٌقٌة السابقة ( اإلنتاجٌة والبٌعٌة ) أثبتت فشلها و قصورها مع
مرور الزمن  ،و هذا بسبب إهمالها دراسة سلوك وتصرفات المستهلك و تركٌزها على طبٌعة
المنتجات و طرٌقة بٌعها فقط  ،حٌث إن عدٌدا من المنظمات التً تبنت هذه الفلسفات لم تستطع
الصمود و المنافسة بسبب غٌاب الرابط بٌنها و بٌن أسواقها و المتمثل أساسا فً دراسة سلوك
المستهلك  .لذا وجب على المنظمة الراغبة فً النجاح أن تسعى لخلق أنشطة تسوٌقٌة تبنى على
أساس تحلٌل سلوك المستهلك لتتالءم وتتكٌف معه بشكل ٌخدم مصالح المؤسسة وٌحقق أهدافها
خصوصا على المدى الطوٌل.
ثالثا:
إن دراسة سلوك المستهلك قد ٌحمل المنظمة على اكتشاف فرص تسوٌقٌة جدٌدة  ،و هذا عن
طرٌق البحث فً الحاجات و الرغبات غٌر المشبعة و الحدٌثة لدى المستهلكٌن  ،و االستثمار فٌها
بشكل ٌساعد المنظمة على تنوٌع منتجاتها لرفع قدرتها التنافسٌة و زٌادة حصتها السوقٌة

5

المحاضرة االﻭلى

مقرر سلﻭك المستﻬلك

الدكتﻭرة رٌزان نصﻭر

رابعا:
إن دراسة سلوك المستهلك و معرفة قدراته الشرائٌة ٌساعد المنظمة فً رسم سٌاساتها
التسعٌرٌة ،إذ أن المنظمة الناجحة هً التً تستطٌع تقدٌم سلع و خدمات تشبع رغبات مستهلكٌها
فً حدود إمكانٌاتهم الشرائٌة  ،فكثٌر من المنتجات فشلت فً السوق و هذا برغم حاجة
المستهلكٌن لها  ،ال لعٌب فٌها إال لكونها ال تتناسب و قدرات المستهلكٌن الشرائٌة
خامسا:
إن دراسة سلوك المستهلك ٌساعد المنظمة فً رسم سٌاساتها التروٌجٌة  ،فمن خالل معرفة
أذواق و تفضٌالت المستهلكٌن تقوم اإلدارة التسوٌقٌة بتحدٌد مزٌج تروٌجً مناسب ٌهدف للتأثٌر
علٌهم و إقناعهم باستهالك منتجاتها  .فمثال من خالل دراسة سلوك فئة من المستهلكٌن و لتكن
الشباب الرٌاضً تبٌن ألحدى المؤسسات المنتجة للمالبس الرٌاضٌة أنهم شدٌدو الحرص على
متابعة برنامج تلفزٌونً رٌاضً محدد ،فمن المناسب هنا أن تقوم هذه المنظمة بوضع إعالناتها
ضمن هذا البرنامج بالذات لتضمن وصوله إلى اكبر عدد ممكن منهم  ،و لزٌادة التأثٌر علٌهم
تقوم المنظمة بالتعاقد مع شخصٌة رٌاضٌة محبوبة لدٌهم لتقوم بأداء هذا اإلعالن  ،األمر الذي
ٌجعل من السٌاسة التروٌجٌة لهذه المنظمة أكثر فعالٌة و قدرة على الوصول و اإلقناع ألنها
انطلقت من دراسة سلوك المستهلك وتفضٌالته المختلفة.
سادسا:
إن دراسة سلوك المستهلك ذو أهمٌة بالغة فً تحدٌد المنافذ التوزٌعٌة لمنتجات المنظمة ،
فبواسطته تستطٌع معرفة أماكن تواجد و تركز مستهلكٌها  ،األمر الذي ٌساعدها فً رسم خططها
التوزٌعٌة إما باالعتماد على نقاط البٌع الخاصة بها و التركٌز على البٌع الشخصً و رجال البٌع
لالتصال المباشر بالمستهلك و معرفة رد فعله و سلوكه الشرائً  ،أو باالعتماد على الوسطاء و
الوكالء من تجار جملة و تجزئة أو غٌر ذلك من طرق االتصال غٌر المباشر بالمستهلك  ،والتً
تعتمد على مدى كفاءة الوسطاء فً التأثٌر على السلوك الشرائً للمستهلك
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سابعا:
إن دراسة و تحلٌل سلوك المستهلك ٌمكن المنظمة من تقٌٌم أداءها التسوٌقً  ،وٌساعدها على
تحدٌد مواطن القوة والضعف داخلها  ،فمن خالل معرفة رأي المستهلك حول المنتج .
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