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جإزحر كادة السؤي والجماكاث اإلاسحلُت

.قائد الزأي
هى شخص في مجمىعت مزجعيت له جأثير على آلاخزين بسبب مهاراجه الخاصت و شخصيته او معزفته او
سماث آخزي ًتمتع بها
ً
قادة الزأي هم مجمىعت من الافزاد الذًن لهم جأثير على سلىك الاخزين ،هتيجت لتميزهم من هىاح مختلفت
ً
ً
مثل  :شخصيتهم ،مهاراتهم ،أو اطالعهم على الشأن العام .وغالبا ما ًكىهىن أكثر استخداما لىسائل
.الاجصال من غيرهم
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هـسٍت الاجصاٌ ذاث الخؼىجحن
)(Two Step Flow Theory

هـسٍت جدفم الاجصاٌ ذو الخؼىجحن
التي اكترخها بىٌ الشزطفُلد هي كملُت اخر اإلاللىماث مً وطاثل الاكالم.
ُ
جلظم هره الىـسٍت جدفم اإلاللىماث اللادمت مً الاكالم بلى مسخلخحن• :
اإلاسخلت ألاولى هي اهخلاٌ اإلاللىماث بلى كادة السؤي اإلاهخمحن بها.

•

فاإلاسخلت الثاهُت ًىلل كادة السؤي اإلاللىماث اإلاخللاه بلى الافساد بطافت بلى
الخصىز الصخص ي لللادة لخلً اإلاللىماث وؤزاءهم وجفظحراتهم لها.
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طاكدث هره الىـسٍت في جؼىٍس مفهىم هُفُت جإزحر وطاثل الاكالم
الجماهحري كلى ػسٍلت اجخاذ كسازاث الشساء لدي اإلاظتهلىحن.

هدُجت للخإزحر الري ًددزه كاثد السؤي ،كد ًىحه اإلاظىكىن زطالتهم بلى كادة السؤي بشيل مباشس للخإزحر كلى
اإلاظتهلىحن بشيل ؤهبر .مثاٌ جىحه خملت اكالهُت كً مىخجاث خاصت باألطىان بلى ؤػباء ألاطىان ،الرًً
ٌلخبرهم الافساد اإلادُؼحن بهم مصادز مىزىكت لخللي مللىماث كً صحت ألاطىان
ؤبلاد مصداكُت مصدز اإلاللىماث ؤزبلت:
اوال :الثلت،
زاهُا :الدشابه بحن اإلاصدز و اإلاخللي في ألافياز و اإلالخلداث و اللسق والدًً،
زالثا. :الظلؼت التي ًمازطها اإلاسطل كلى اإلاسطل بلُه
زابلا:ألهمُت حاذبُت اإلاصدز في جفلُل الاجصاٌ خُث ؤن اإلاظخلبل ًخإزس بدزحت ؤهبر بمصادز اإلاللىماث ذاث
.الجاذبُت اللىٍت ،مً هاخُت الجماٌ و الصخصُت اليازٍصمُت
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الجماعاث املزجعيت
ً
ً
حشيل الجماكاث التي ًيخمي بليها الفسد بػازا مسحلُا ًازس بشيل هبحر كلى حشىُل ملخلداجه واججاهاجه واٌ شً
ؤن الفسد خالٌ فترة خُاجه ًيخمي ؤو ًخإزس بالىثحر مً الجماكاث ومهما واهذ هره الجماكاث صوحرة ؤم هبحرة
ً
زطمُت ؤو هحر زطمُت ؤطاطُت ؤو زاهىٍت فةنها جمازض جإزحرا كلى طلىهه بؼسٍلت جللاثُت ؤو مخلمدة
اوال :مفهىم الجماعت
ًفسق الللماء بحن زالزت مفاهُم مخلللت بالجماكاث هي:
التجمع:
ؤي كدد مً ألافساد الرًً ًخىاحدون في ميان ما في وكذ ما •
الفئت:
ؤي كدد مً ألافساد الرًً ٌشتروىن في بلع الخصاثص واإلاىاصفاث

•

الجماعت:
.كدد مً ألافساد الرًً ًسجبؼىن بىىق مً الصلت هىدُجت للخفاكل اللاثم بُنهم

•

ويهخم اإلاظىكىن باإلافاهُم الثالزت كلى خد طىاء ً
مثاٌ في كملُاث ججصثت الظىق يهخم اإلاظىكىن بالخجملاث
الجوسافُت لألفساد وبفئاتهم مثل الشساثذ اإلالظمت ً
بىاء كلى اللىامل الدًمىهسافُت هفئاث كمس ؤو دخل ملحن
وجإزحر الجماكاث التي ًيخمي بليها اإلاظتهلً وٍخفاكل ملها كلى طلىهه الشساجي
أهىاع الجماعاث:
هىان الىثحر مً اإلالاًحر اإلالخمدة للخفسٍم بحن ؤهىاق الجماكاث
اوال:الجماكاث ألاطاطُت والجماكاث الثاهىٍت:
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ملُاز الخفسٍم بحن هرًً الىىكحن هما مدي اطخمسازٍت الاجصاٌ بالجماكت ومدي ؤهمُت زؤي الجماكت باليظبت
للفسد فةذا وان الاجصاٌ مخىسز ووان زؤي الجماكت مهم باليظبت للفسد فهي ؤطاطُت ؤما لى وان الاجصاٌ مخلؼم
ً
ومددود وزؤي الجماكت لِع مهما فخيىن هره الجماكت زاهىٍت باليظبت للفسد
زاهُا:الجماكاث السطمُت وهحر السطمُت:
وملُاز الخمُحز هىا دزحت الخىـُم وجددًد هدف الجماكت وؤدواز ؤكظائها فةذا واهذ الجماكت هحر مىـمت ولُىحد
ؤدواز مدددة ؤكظائها ولِع لها هدف مددد جيىن حماكت هحر زطمُت هخجمم لبلع ألاطس في نهاًاث ألاطبىق
.بصىزة دوزٍت واللىع جيىن حماكت زطمُت مثل حملُت لها زثِع وطىسجازٍت وهدف مددد
زالثا:الجماكاث الىبحرة و الجماكاث الصوحرة
واإلالُاز هىا كدد ؤكظاء الجماكت واإلالُاز ألاهم في الحلُلت هى مدي كدزة الفسد كلى ملسفت بلُت ؤكظاء
ً
الجماكت والري ًيىن صلبا في الجماكاث الىبحرة بِىما هالخف طهىلت ملسفت الفسد ؤكظاء الجماكاث الصوحرة
ودوز ول منهم
زابلا:حماكاث اللظىٍت والجماكاث السمصٍت
واإلالُاز هىا هى خاحت الفسد للحصىٌ كلى كظىٍت زطمُت لالهدظاب بلى الجماكت فجماكاث اللظىٍت هي
الجماكاث التي جخؼلب شسوغ ملُىت في ألافساد الساهبحن باالهدظاب بليها مثل زابؼت خسٍجي بخدي الجاملاث ؤو
ؤكظاء هلابت اإلاهىدطحن بِىما ال جدخاج الجماكاث السمصٍت بلى كظىٍت زطمُت .باليظبت للمظىكحن طُيىن مً
ألاطهل الىصىٌ بلى حماكاث اللظىٍت كبر ألاوشؼت الدظىٍلُت وخاصت التروٍجُت منها بذا ما كىزهذ
.بالجماكاث السمصٍت
جدخل الجماكاث الصوحرة هحر السطمُت ذاث اللظىٍت مياهت مهمت لدي اإلاظىكحن بظبب وىنها مً ؤهثر
الجماكاث اإلاازسة كلى الظلىن الاطتهالوي ؤكظائها .فهي حشيل ؤهماغ الاطتهالن وحوحرها وجازس كلى ؤطالُب
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حظىق ؤكظائها وجازس في اخخُازاتهم للمىخجاث واللاإلااث ووطاثل الاكالم.لرلً حظخخدم بىثرة في ؤوشؼت التروٍج
بهدف الخإزحر كلى طلىن ألافساد الشسات
خصائص الجماعت:
جخصف الجماكت بمجمىكت مً الخصاثص التي ججللها كادزة كلى للب دوز مهم في الخإزحر كلى ألافساد الرًً
ًيخمىن بليها ومً ؤهثر الخصاثص التي ًخفم الباخثىن كلى ؤهمُتها خمع خصاثص هي:
اوال :جددًد مجزلت الفسد داخلها
حلسف مجزلت الفسد بإنها اإلاياهت التي ًدللها الفسد داخل الجماكت ؤو داخل اإلاجخمم وما ًترجب كليها خلىق
وواحباث وٍخمخم ألافساد ؤصحاب اإلاياهت اإلاسجفلت بالخلدًس والاخترام مً كبل آلاخسًٍ في الجماكت
زاهُا:وطم اإلالاًحر الظلىهُت ألكظائها
وٍخىكم مً وافت خُث جظم الجماكاث بصىزة زطمُت ؤو هحر زطمُت مجمىكت مً اإلالاًحر واللىاكد الظلىهُت
ؤكظاء الجماكت الالتزام بهره اللىاكد وفي بلع ألاخُان هجد هره اللىاكد مىخىبت وملسوفت بصىزة زطمُت
ً
مثل لىاثذ الخللُماث وؤخُاها جيىن هحر مىخىبت لىنها ملصمت لألكظاء مثل كدم بخدار الطجُج في ألاماهً
اللامت.
زالثا:حلسٍف الدوز الري ًلىم به ول كظى مً ؤكظائها
ٌشحر الدوز بلى ؤهماغ الظلىن اإلاسجبؼت باإلاجزلت التي ًخمخم بها الفسد وٍخإزس الدوز باللُم والاججاهاث واإلاىاكف
ً
والظلىن الري ًددده اإلاجخمم للفسد الري ًدخل مجزلت ملُىت .هالبا ما ًيىن ليل فسد فُىا اللدًد مً ألادواز في
خُاجه ً
مثاٌ كد جلىم زبت ؤطسة وحلمل بدوز ألام والصوحت واإلاىؿفت وول دوز مً هره ألادواز ًخؼلب اخخالفا في
الظلىن الشساجي وٍسجبؽ باطتهالن مجمىكت مخخلفت مً الظلم والخدماث الالشمت ؤداء ول دوز مً هره ألادواز
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.
زابلا:اإلاظاهمت في الخؼبُم الاحخماعي ألكظائها
ً
ً
ًخلسض الفسد للملُت جؼبُم احخماعي ػُلت خُاجه وجللب الجماكاث اإلادُؼت بالفسد دوزا هبحرا في ذلً .جبدؤ
كملُت الخؼبُم الاحخماعي مً خالٌ ألاطسة خُث ًيىن جفاكل الؼفل مم ؤطسجه مىر والدجه ؤوٌ ججسبت للخؼبُم
ً
الاحخماعي للفسد وحظاهم باقي الجماكاث التي ًخفاكل ملها الفسد في باقي مساخل خُاجه في تهُئخه احخماكُا وهىا
البد مً الخلسٍف بمفهىم الخيشئت الاحخماكُت للمظتهلً.
ٌشحر مفهىم الخيشئت الاحخماكُت للمظتهلً بلى هُفُت اهدظاب ألاػفاٌ اإلالسفت خىٌ اإلاىخجاث والخدماث
ومهازاث الاطتهالن اإلاخخلفت .وٍمىً ؤن ًددر مباشسة مً خالٌ الخللُماث اإلاخلمدة ؤو بشيل هحر مباشس مً
خالٌ اإلاالخـت والىمرحت ،وٍمىً ؤن جازس ملسفت اإلاظتهلً التي حشيلذ في الؼفىلت كلى طلىهه في الظىىاث
الالخلت لرلً ٌلد جؼىٍس الىعي اإلابىس باللاإلااث الخجازٍت والىالء اطتراجُجُت حظىٍلُت مهمت لللدًد مً
الشسواث .اٌ جلخصس الخيشئت الاحخماكُت كلى الدوز والخإزحر الري ًمازطه آلاباء وألامهاث كلى ؤػفالهم الصواز
ً
بل حشمل ؤًظا الدوز الري جمازطه بلُت الجماكاث كلى اإلاظتهلً ػُلت فترة خُاجه.
خامظا:جمخلها بىفىذ خاص كلى ؤكظائها
ً
جمازض الجماكاث هفىذا وجمخلً هىق مً الظلؼت كلى ؤكظائها وجازس في طلىههم وٍمىً جمُحز خمع ؤهىاق مً
الظلؼاث للجماكاث:
-1حشحر كىة اإلايافإة بلى الخإزحر الري ًخمخم به الصخص الري لدًه اللدزة طلؼت اإلايافاة ؤو الللاب
كلى جلدًم ميافإة بِىما حلمل اللىة اللظسٍت بلىع كىة اإلايافإة خُث جيبم مً كدزة شخص ؤو حهت كلى
الللاب.
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-2جىحد اللىة اإلاسحلُت كىدما ٌعجب الصخص بصفاث شخص آخس وٍداوٌ وسخ الظلؼت اإلاسحلُت
طلىن هرا الصخص اإلاسحمٌ .ظخفُد اإلاظىكحن مً واكم ؤن اإلاظتهلىحن ٌلدلىن طلىههم الشساجي ػىاكُت
وٍداولىن ؤن ًخماشىا مم الصخص اإلاسحم مً خالٌ ما ًفللىهه وَشتروهه
ً-3.خمحز الصخص بظلؼت اإلاللىماث كىدما ٌلسف ً
شِئا ما ًىد آلاخسون ملسفخه
-4جخدلم طلؼت الخبرة للصخص الري هى خبحر في مجاٌ ملحن
ً
والري ٌظخؼُم الخإزحر كلى آلاخسًٍ بظبب هره الخبرة .خُث ًلجإ ألافساد ؤخُاها بلى اإلالازف ؤو ألاصدكاء ذوي
الخبرة واإلاهازة في مجاٌ ملحن للحصىٌ كلى هصُدتٌ .لد اطخخدام الالكب
.مثاٌ كً اطخخدام )Nikeألامسٍيي ماًيل حىزدان) في بكالهاث ألاخرًت السٍاطُت
ً-5ىدظب الصخص هىا كىجه ؤو طلؼخه مً خم شسعي مىدظب مثل خم الىالدًً الظلؼت الشسكُت
في جىحُه طلىن ألاػفاٌ ؤو طلؼت اإلاىـمت كلى فصل مىؿف في خاٌ ألاداء الس يء وهىرا وَظخخدم اإلاظىكىن
هرا الىىق مً الظلؼت ؤو الىفىذ كً ػسٍم الترهحز كلى اللُم الاحخماكُت الخاصت بالظلؼاث الشسكُت للجماكت
في ؤلاكالهاث هـهىز الىالدًً ًلدمان الىصاثذ بخصىص مىخج ما لالوالد.
الجماكاث ذاث الصلت باإلاظتهلً:
هىان الىثحر مً الجماكاث التي ًخصل بها و ًخفاكل ملها اإلاظتهلً وجازس كلى اطخجاباجه الظلىهُت فُما ًخللم
:بالىاخُت الشساثُت وهرهسمنها
ً
اوال :ألاطسة :جإحي ؤهمُت ألاطسة مً وىن الفسد ًخإزس بصىزة هبحرة باللسازاث ألاطسٍت وٍازس فيها هـسا لللُم
والاججاهاث والظلىن اإلاشترن ؤكظاء ألاطسة الرًً ًيىهىن كلى اجصاٌ داثم
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زاهُا:حماكاث ألاصدكاء :وجصىف هجماكاث هحر زطمُت وهالخف ؤن آزاء ألاصدكاء ؤزس هام كلى كسازاث الشساء
واخخُاز اللاإلااث الخجازٍت خُث ٌظعى ألافساد لؼلب اإلاللىماث مً ؤصدكائهم بخصىص اإلاىخجاث واللاإلااث
ً
خصىصا كىدما ٌلخلدون بإنهم ؤفظل ملسفت في هرا اإلاجاٌ هما ٌظلىن للحصىٌ كلى مىافلت ؤو كبىٌ
ألاصدكاء الخخُازاتهم ومنها اخخُازاتهم للمىخجاث واللالماث الخجازٍت.
زالثا الجماكاث الاحخماكُت السطمُتً :يخمي ألافساد بلى كظىٍت الجماكاث السطمُت مثل الىىادي:
الاحخماكُت والثلافُت ؤو الجملُاث الللمُت والخحرًت ؤطباب هثحرة هخيىًٍ الصداكاث ؤو ملابلت ؤفساد مهمحن
ً
ً
احخماكُا ؤو مهىُا وهحرها ومثل هره الجماكاث كد جازس كلى طلىن الفسد خُىما ًخم طمً الجماكت مىاكشت هحر
زطمُت بخصىص بلع ؤهىاق اإلاىخجاث ؤو اإلاخاحس واطخلساض طلبُاتها واًجابُاتها مما ًادي بهره الجماكاث ؤن
ً
جيىن مصدز للمللىماث خىٌ اإلاىخجاث واللالماث وؤماهً شسائها ،هرلً ًداوٌ الفسد ؤخُاها الدشبه ببلع
ً
ً
ؤفساد جلً الجماكاث الري ٌلخبرهم زمصا ؤو ًيىهىن مثاز اعجابه ؤو ما هدكىهم باألكظاء اللُادًً  -الرًً هالبا
ما ًخفىكىن كلى باقي ؤكظاء الجماكت في اإلاظخىي الخللُمي وهرلً الدخل -كً ػسٍم مداواة ؤو جللُد طلىههم
ومً طمىه الظلىن الاطتهالوي
زابلا :حماكاث الدظىق:
ً
هي مجمىكت ألافساد التي هالبا ما ًرهب الفسد بلى الدظىق بصحبتهم وكد ًيىهىن مً ؤفساد ألاطسة ؤو ألاصدكاء
ؤو شمالء اللمل خُث ًادي الدظىق بصحبت ؤشخاص هثم بهم وهسجاح لصحبتهم وتهمىا آزائهم بلى الخللُل مً
الشلىز باإلاخاػسة اإلاصاخبت للسازاث الشساء ،وحشحر الدزاطاث بلى وحىد اخخالف في ؤطلىب الدظىق الفسدي كً
ؤطلىب الدظىق الجماعي فاؤفساد الرًً ًدظىكىن في حماكاث ًمُلىن لشساء مىخجاث ؤهثر مما واهىا ًخؼؼىن
ً
له وٍلظىن وكخا ؤػىٌ مما ًدُذ لهم زئٍت كدد ؤهبر مً اإلاىخجاث واللالماث
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خامظا:
ً
حماكاث اللمل :وجىلظم بلى مجمىكاث اللمل السطمُت وجظم ألافساد الرًً ٌلملىن ملا هفسٍم وٍيىهىن كلى
اجصاٌ ًىمي ومجمىكاث اللمل هحر السطمُت خُث ًخيىن هىق مً الصداكت بحن ألافساد الرًً ٌلملىن في ميشإة
ً
واخدة ختى لى واهىا ٌلملىن في بدازاث مخخلفت ،وَلخبر ؤزس مثل هره الجماكاث هبحرا كلى الظلىن الاطتهالوي
ً
هـسا للىكذ الؼىٍل الري ًلظُه ألافساد في اللمل مما ًدُذ لهم فسصت جبادٌ اإلاللىماث وآلازاء بخصىص
الظلم واللاإلااث الخجازٍت
 Reference Groupsمفهىم الجماعاث املزجعيت
ًمىً الىـس بلى الجماكاث اإلاسحلُت كلى ؤنها ؤي شخص ؤو مجمىكت مً ألاشخاص الرًً ٌظخخدمهم الفسد
هةػاز مسحعي في حشىُل كُمه واججاهاجه ومىاكفه وطلىهه وكسازاجه الشساثُت ،وٍخمحز هرا اإلافهىم للجماكاث
اإلاسحلُت ؤهه اٌ ًظم خدود لحجم الجماكت ؤو اشتراغ اللظىٍت:
للد جم جىطُم الجماكاث اإلاسحلُت مم الىكذ لدشمل باإلطافت بلى حماكاث الخإزحر اإلاباشس واألطسة وألاصدكاء ما
هدكىهم حماكاث الخإزحر هحر اإلاباشس هىجىم الظِىما وؤبؼاٌ السٍاطت ومشاهحر الظُاطُحنً .خلسف ألاشخاص
كلى مجمىكاث مسحلُت ملُىت وٍخلاوهىن ملها لثالزت ؤطباب:
1اهدظاب اإلالسفت اإلافُدة2للحصىٌ كلى ميافأث ؤو ججىب الللىباث3اهدظاب ملاوي لدشىُل ؤو حلدًل ؤو الحفاؾ كلى مفاهُمهم الراجُتاللىامل اإلاازسة كلى دوز الجماكاث اإلاسحلُت:
اوال-:دزحت ملسفت وخبرة اإلاظتهلً باإلاىخج ؤو اللالمت :هىا ًمىً جلظُم اإلاظتهلىحن بلى مجمىكخحن
اإلاجمىكت ألاولى لديها خبرة مىاطبت ومً الظهل كليها الحصىٌ كلى اإلاللىماث
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و اإلاجمىكت الثاهُت خبرتها كلُلت ؤو لِع لديها خبرة كلى ؤلاػالق ومً الصلب خصىلها كلى اإلاللىماث وفي مثل
ً
nformationهره الحالت ًيىن جإزحر الجماكاث اإلاسحلُت كليها هبحرا
زاهُا :صدق وحاذبُت وكىة الجماكت اإلاسحلُت :جازس الجماكاث اإلاسحلُت كلى ألافساد بدظب دزحت صدكها ؤو
حاذبُتها ؤو كىتها باليظبت للفسد ،فاإلاظتهلً الري ًسهب بالحصىٌ كلى مللىماث كً ؤداء طللت ملُىت ًلجإ بلى
ألافساد والجماكاث التي جدظم باإلاصداكُت وجخمخم بثلت هرا الفسد كلى هفع الىدى كىدما ًخؼلم الفسد بلى
الاهظمام ؤو اللبىٌ مً حماكت حرابت باليظبت للفسد فُداوٌ جللُد ؤهماػها الظلىهُت واكخىاء اإلاىخجاث
ً
 ،وؤخُاها ًداوٌ الفسد مجازاة الجماكاث التي جخمخم  )Reference powerواللالماث التي حشتريها جلً الجماكت
بدزحت مً الظلؼت ؤو اللىة فُما ًخللم بظلىهُاجه.ا

زالثا:مدي ؿهىز اإلاىخج لللُان ؤزىاء الاطتهالن :خُث ًخخلف ؤزس الجماكاث اإلاسحلُت كلى كساز اإلاظتهلً بشساء
واطخخدام اإلاىخجاث كلى خظب مدي امياهُت زئٍتها ومالخـتها مً كبل آلاخسًٍ ؤزىاء الاطخلماٌ ً
مثاٌ مىخجاث
والظُازاث واإلاالبع والهاجف اإلادمىٌ وألازار هي مىخجاث حظتهلً في الللً كلى كىع مظاخُم الوظُل
وفسشاة ألاطىان.

زابلا :اإلاىخجاث ؤطاطُت ؤو همالُتً :خخلف جإزحر الجماكاث اإلاسحلُت باخخالف ؤهمُت الظللت باليظبت للمظتهلً
فُيىن ؤزسها ؤهبر في الىمالُاث وطلم السفاهُت بِىما ًلل ؤزسها كلى اخخُازاث اإلاظتهلً خُىما ًخللم الاخخُاز
.بالظلم ألاطاطُت

ً
باليظبت لللاملحن الظابلحن ملا ؿهىز اإلاىخج ووىهه مً اإلاىخجاث ألاطاطُت ؤو الىمالُت همحز بحن الحاالث الخالُت:
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ً
ً
الحالت ألاولى:مىخج ؤطاس ي ٌظتهلً في الللً( :كىدما ًيىن اإلاىخج ؤطاس ي ا ؤو طسوزي اوَظتهلً كلى
ً
ً
مسؤي مً آلاخسًٍ ًيىن جإزحر الجماكاث اإلاسحلُت طلُفا كلى اخخُاز فئت اإلاىخج وكىٍا كلى هىق اللاإلات الخجازٍت
ومً اإلاهم للمظىق هىا ؤن ًسهص في ؤلاكالهاث كلى ألاداء الىؿُفي اإلاخفىق لللاإلات الخجازٍت.
الحالت الثاهُت :مىخج ؤطاس ي ال ٌظتهلً في الللً( :كىدما ًيىن اإلاىخج ؤطاس ي وال ٌظتهلً ؤمام آلاخسًٍ
َ
ً
ًيىن جإزحر الجماكاث اإلاسحلُت طلُفا كلى اخخُاز فئت اإلاىخج وطلُفا ؤًظا كلى هىق اللالمت الخجازٍت ومً اإلاهم
للمظىق هىا ؤن ًسهص في ؤلاكالهاث كلى اإلاظتهلً هفظه ولِع كلى الجماكاث اإلاسحلُت.
ً
الحالت الثالثت :مىخج همالي ٌظتهلً في الللً( :كىدما ًيىن اإلاىخج همالُا ؤو مىخج بسَظدُج وَظتهلً كلى
ً
ً
مسؤي مً آلاخسًٍ ًيىن جإزحر الجماكاث اإلاسحلُت كىٍا كلى اخخُاز فئت اإلاىخج وكىٍا كلى هىق اللالمت الخجازٍت ومً
الري ٌظخخدم اللاإلات الخجازٍت كلى ؤهه مدؽ اإلاهم للمظىق هىا ؤن ًسهص في ؤلاكالهاث كلى بؿهاز الصخص
ً
بعجاب آلاخسًٍ وملدز احخماكُا بظبب اطخخدام اإلاىخج ؤو اللاإلات الخجازٍت
ً
الحالت السابلت :مىخج همالي ال ٌظتهلً في الللً( :كىدما ًيىن اإلاىخج همالي ا ؤو مىخج بسَظدُج وال
ً
ً
ٌظتهلً في الللً ًيىن جإزحر الجماكاث اإلاسحلُت كىٍا كلى اخخُاز فئت اإلاىخج وطلُفا كلى هىق اللالمت الخجازٍت
ومً اإلاهم للمظىق هىا ؤن ًسهص في ؤلاكالهاث كلى بؿهاز هُف حشبم فئت اإلاىخج الحاحاث الصخصُت للمظتهلً
.اإلاظتهدف.

الخؼبُلاث الدظىٍلُت للجماكاث اإلاسحلُت-

يهخم اإلاظىكىن بالخإزحر الري جددزه الجماكاث اإلاسحلُت كلى اإلاظتهلً وكدزتها كلى حوُحر اججاهاجه وطلىهه ؤي
جىُُف اإلاظتهلً وختى جخمىً الجماكاث اإلاسحلُت مً بخدار هرا ألازس ًجب ؤن جيىن كادزة كلى بكالم
اإلاظتهلً وحلله واعي بىحىد مىخج ملحن ؤو كاإلات ملُىت وبكؼاء اإلاظتهلً الفسصت للملازهت بحن ما ًفىس فُه
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بخصىص هرا اإلاىخج ؤو اللاإلات الخجازٍت وبحن اججاهاث وطلىهُاث الجماكت ومً زم الخإزحر كلى الفسد الاخخُاز
الاججاهاث والظلىهُاث اإلاخفلت مم كُم الجماكت واكخباز كساز الفسد باطخخدام هفع الظلم التي حظخلمل
ً
ً
.بىاطؼت الجماكت كسازا مشسوكا

كادة ما ًخم اطخخدام زالر ؤهىاق مً زمىش الجماكاث اإلاسحلُت في ألاوشؼت التروٍجُت للمىخجاث واللالماث

اوال) Celebrity Endorsement :الصخصُاث اإلاشهىزة (
هىجىم الظِىما وؤبؼاٌ السٍاطت ومرٌعي البرامج الشهحرة وهحرهم وهم مظخخدمىن بىثرة في ؤلاكالهاث كً
اإلاىخجاث واللالماث الخجازٍت وٍمىً للمظىق اطخخدامهم بإخد الؼسق الخالُت:
اطخخدامهم هشهىد :خُث جـهس الصخصُت الشهحرة حظخخدم ؤو جلترح اطخخدام اللالمت الخجازٍت

•

وٍيىن ذلً بمثابت شهادة منها بجىدة اإلاىخج ؤو اللالمت الخجازٍت هـهىز ؤخد ؤبؼاٌ هسة اللدم في بكالن كً
مازهت إلاىخج وٍىصح باطخخدامه.

اطخخدامهم هماٍدًً :وفي هره الحالت ال ٌشترغ ؿهىز الصخصُاث في ؤلاكالن ؤو اطخخدامها للمىخج

•

بل ًخم اطخخدام اطمهم في ؤلاكالن كً اإلاىخج بلد مىافلتهم

ً
اطخخدامهم هممثلحن :وهىا ًلىم الىجم بدوز جمثُلي في ؤلاكالن مىضحا مً خالله اطخخدام اإلاىخج ؤو
اللاإلات الخجازٍت والىخاثج ؤلاًجابُت اإلاترجبت كلُه.

13

•

سلوك المستهلك

المحاضرة الخامسة

الدكتورة ريزان نصور

اطخخدامهم هىاػم زطمي باطم اإلايشإة :خُث جلىم الصخصُت الشهحرة باالكالن كً اإلاىخج ؤو اللالمت

•

الخجازٍت إلادة ػىٍلت في ؤهثر مً وطُلت بكالهُت فخلخبر بمثابت هاػم زطمي وٍلىم اإلاظتهلىحن بالسبؽ بحن
الصخصُت وجلً الشسهت ؤو اللالمت الخجازٍت.

ًفُد اطخخدام اإلاشاهحر في ؤلاكالهاث بصٍادة وعي اإلاظتهلً باللاإلات الخجازٍت خُث ًامً اطخخدامهم حرب اهدباه
اإلاظتهلىحن للمىخج ؤو اللاإلات الخجازٍت  ،وٍخفع دزحت اإلاخاػسة خُث ٌشلس اإلاظتهلً بالثلت في اخخُازه كىدما
ًخم ؤلاًداء له بإن اإلاشهىز ٌظخخدم هرا اإلاىخج ؤو اللاإلات الخجازٍت وٍدظً صىزتها لدي اإلاظتهلىحن خُث ٌشلس
اللمُل بإن اإلاىخج ؤو اللاإلات الخجازٍت اإلاللً كنها لى لم جىً حُدة إلاا جددزذ كنها جلً الصخصُاث الشهحرة ذاث
الشلبُت واإلاصداكُت
) Expertsالخبراء)
خُث ًخم اطخخدام ؤشخاص ملُىحن بظبب مساهصهم الىؿُفُت ؤو جدزٍبهم الخاص مما ًجللهم في مىكف كىي
إلاظاكدة اإلاظتهلىحن في جلُُم اإلاىخج ؤو اللاإلات الخجازٍت مىطم الحملت التروٍجُت واطخخدام شسهت جيخج آلت
الخصىٍس مصىز مدترف لإلكالن كً آلت جصىٍس ).زاحم بكالن شامبى باهخحن الري اطخخدم  7مً ؤشهس مصففي
الشلس اللاإلاُحن للخإهُد كلى مصاًا الشامبى في جلىٍت الشلس
) Consumersاإلاظتهليىن اللادًىن)
وهىا ًخم اطخخدام شهادة مظتهلىحن آخسًٍ طبم لهم ججسبت اإلاىخج ؤو اللاإلات الخجازٍت اإلاللً كنها وواهىا زاطحن
كنها ومً محزاتها الدشابه بحن اإلاظتهلً اإلاظخخدم في ؤلاكالن واإلاظتهلىحن اإلاظتهدفحن مً ؤلاكالن.
)WOMالاجصاالث الشفهُت ؤو اليلمت اإلاىؼىكت (-
وهي كبازة كً ؤي مللىمت ؤو حللُم جخص مىخج ؤو كاإلات ججازٍت ًلىم ألافساد بىللها بلى بلظهم البلع ومنها
الاجصاالث الخللُدًت وهرلً الاجصاالث ؤلالىتروهُت ومً اإلاالخف اشدًاد جإزحر اليلمت اإلاىؼىكت ؤلالىتروهُت بظبب
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ً
طهىلت وطسكت اهدشازها .هالبا ما جيىن اليلمت اإلاىؼىكت بىىكيها الخللُدي وؤلالىترووي مىزىكت مً كبل اإلاظتهلً
ً
وَلخمد كليها في جلُُمه للمىخج وهالبا ما ًخخلف جإزحر اليلمت اإلاىؼىكت كلى الصخص اإلاخللي لها فحزداد باشدًاد
حاذبُت وخبرة ومصداكُت اإلاصدز الري ًلىلها هما جللب ػبُلت اللاللت بحن الفسد اإلاخللي الاجصاالث اليلمت
ً
ً
اإلاىؼىكت والصخص اإلاسطل لها دوزا هبحرا خُث ًخىكم ؤن ألاشخاص ًخإزسون ؤهثر باليلمت اإلاىؼىكت بذا واهذ
.اللاللت التي جسبؽ بحن اإلاسطل لليلمت اإلاىؼىكت واإلاسطل لها كاللت كىٍت
ًىؿف اإلاظىكىن بلع ألاشخاص الاطخخدام اإلاىخج والخددر كىه لألصدكاء واإلالازف ومً ًلابلىهم
فبمجسد ؤن ٌسجل اللمُل  Bzz Agentلالطخفادة مً كىة الاجصاالث الشفهُت ؤو اليلمت اإلاىؼىكت .مثل شسهت
لالهظمام بلى الشسهت جبدث الشسهت في كاكدة بُاهاتها الخاصت بالىهالء كً ألاشخاص الرًً ًخؼابلىن مم
الدزاطت الدًمىهسافُت والظُيىهسافُت للظىق اإلاظتهدفت باليظبت للسوض اللمُل ً.مىً للىهالء بلد ذلً
الدسجُل في بخدي خمالث لدظىٍم الشفهي وجللي كُىت مً اإلاىخج ودلُل جدزٍبي الاطتراجُجُاث خلم الاجصاالث
الشفهُت كً اإلاىخج وفي ول مسة ًيخهي فيها الىهُل مً وشاغ ما ًخىكم مىه بزطاٌ جلسٍس كبر االىترهذ ًىضح
وشاػه ومظخىي فلالُت الاجصاالث التي جم اللُام بها ًدخفف الىهالء باإلالابل باإلاىخجاث التي جم جصوٍدهم بها
وٍىدظبىن هلاغ ًمىنهم مبادلتها بمىخجاث هثحرة والىخب والظُدًاث ومىخجاث آخسي.

وٍمىً الخإزحر كلى الاجصاالث الشفهُت كً ػسٍم الىطاثل الخالُت:
): Social Networkingالشبياث االجخماكُت ؤو شبياث الخىاصل)
ً
هي ػسٍلت مهمت ومازسة حدا للىصىٌ بلى اإلاظتهلىحن باطخخدام شبياتهم ذاث الخإزحر
 (- Crowd Powerكىة الحشىد)
وهي جلىم كلى فىسة جإزحر الجماكت كلى الفسد بىاء كلى خلُلت مفادها ؤن اإلاجمىكت ؤذوى مً ؤذوى فسد فيها
.وبالخالي البد مً وحىد ؤزس للمجمىكت كلى الفسد
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 ( Guerilla Marketingالدظىٍم ؤلابداعي)
هي الجهىد الدظىٍلُت التي حظخخدم ػسق ومىاكم هحر جللُدًت لخلم وعي واجصاالث شفهُت بًجابُت بخصىص
ً
اللاإلات الخجازٍت وٍمُل اإلاظىكىن خالُا الاطخخدام هره الحمالث التروٍجُت لألزس الىبحر الري جددزه في حرب
اهدباه اإلاظتهلىحنً .
مثاٌ اطخخدمذ شسهت ًىهُلفس ػسٍلت هحر ملخادة للتروٍج إلاظخدظس حدًد لخلىٍت الشلس
خُث ػلب مً مصىم هماهاث مشهىز ؤن ًلىم بصىم هماهاث مً شلس بلع اللازطاث اللىاحي Cream Silk
اطخخدمً هسٍم الشلس ومً اإلالسوف ؤهه في اللادة ًخم صىم ؤوجاز الىمان مً شلس الخُىٌ وبلد صىم الىماهان
ػلب مً فسكت مىطُلُت ؤن جلىم باللصف باطخخدام هره الىماهاث في بخدي اإلاساهص الخجازٍت إلادة  242دكُلت
مخىاصلت وحرب اللسض اهدباه مسجادي اإلاسهص الخجازي ولم ًددر ؤي اهلؼاق في ؤوجاز ألالت ؤزىاء اللسض هدلُل
كلى كىة الشلس اإلاظخخدم في صىم ألاوجاز.
 )Viral Marketingالدظىٍم الفحروس ي)
هي الاطتراجُجُاث اإلاخبلت مً كبل الشسهت لخلم ملدالث شٍازة كالُت إلاىكلها ؤلالىترووي خُث ًلىم الصاثسون
للمىكم بخمسٍس اإلاللىماث خىٌ اللالمت واإلاىخجاث آلخسًٍ مما ًصٍد مً الىعي باللالمت الخجازٍت
اطتراجُجُاث الدظىٍم الفحروس ي:
الحُت فلليها ؤن ّ
ب ّن اإلاىـماث حشبه بلى خد ما الياثىاث ّ
جخىُف مم الحُاة ،وكد اطخؼاكذ بلع اإلاىـماث ؤن
ّ
ّ
ّ
فاكلُت
الحالُت ومجابهت اإلاظخلبل ،خُث حلمل كلى جدظحن
اللملُاث
جلىم برلً مً خالٌ الترهحز كلى
البد ؤن جلىدها اطتراجُجُت واضحت اإلالالم ،فهي جفترض ّ
الدشوُل ،وهي حلسف ّ
الدشوُلُت ّ
ّ
ؤن
ؤن ألاوشؼت
مظلماث باليظبت للمظخلبل ّ
ّ
ّ
ولىنها جدظاءٌ ماذا ًجسي في اللالم خىلها؟ وما الري ًيبغي ؤن
الحالُت
اإلاللىماث
جيىن كلُه مىخجاتها؟ فهي حللم ّؤهه وي جبلى في بِئت مً الخوُحر اإلاؼلىب ّ
البد ؤن ٌظحر الخخؼُؽ الدشوُلي في
وبمجسد ؤن ًخم لها جددًد الاطتراجُجُت ّ
ّ
ّ
الدشوُلُت
فةن هره الاطتراجُجُت طخلىد اللسازاث
بػاز اطتراجُجُتها،
:وبدظب الدزاطاث ّ
جم جصيُف اطتراجُجُاث الدظىٍم الفحروس ي بلى صىفحن هما
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ّ
مدددة ): (Low Degree Seeding Strategyاطتر ّ
اجُجُت البرز اإلاىخفع _1
وٍلصد بها جددًد الشسهت إلاجمىكت
زم ّ
ّ
مً اللمالء ،ومً ّ
مجاهُت ؤو الحصىٌ كلى
جلدم لهم مجمىكت مً اللسوض الخدفحزًّت ،هخلدًم مىخج بصىزة
خصم كىد شساء الظللتّ ،
زم جلىم الشسهت بيشس ؤو هما ًؼلم كلُه ( برز) لهاالء الصباثً طمً مجمىكت مً
ؤصدكائهم ؤو مدُؼهم الخاص لدصجُم اكخماد اإلاىخج الخاص بها ،وبالخالي ًلىم هاالء ألاشخاص بدصجُم
وجدفحز هحرهم لشساء اإلاىخج بلدما خصلىا كلُه بلسوض ّ
مجاهُت ،خُث ّ
مخفظت ؤو ّ
ّ
بن زئٍت ؤو طماق ولمت
ختى
ً
مجاها ّ
جدفص الصباثً بشيل هبحر كلى الاهخمام بلسوض الشسهت وبكالهاتها
ّ
ّ
ّ
ًخؼلب مشازهت ): (High Degree Seeding Strategyاطتر ّ
اجُجُت البرز اإلاسجفم _2
بالفلاٌ وىهه
وَظمى هرا الىىق
بحجم ؤهبر ودزحت كالُت مً كبل الصباثً ،وحلخمد فىسة هرا الىىق كلى كُام الشسهت بةبالن شباثنها بىحىد
ّ
ؤصدكائهم كلى كىاثم اإلاساطالث بهدف الخىاصل ملهم ،ومً ّ
ؤلاكالهُت مً الصباثً اللدامى
زم جىشَم السوابؽ
ّ
ألصدكائهم الجدد كبر الاهترهذ والبرًد ؤلالىترووي ،بدُث جيشإ هلاشاث ومدادزاث جخللم باإلاىخج الخاص
بلى ( )45ملُىن مشترن بلد ؤن ؤكدم اللدًد كلى جدمُل " "Skypeبالشسهت ،وكد وصل كدد مشتروي بسهامج
البرهامج بظبب جىصُاث مً ؤصدكائهم ّ
مما ؤهظب الشسهت اللدًد مً الصباثً اإلادخملحن.
مالخـت هامت ًخإزس الظلىن الشساجي للمظتهلً بالجماكاث اإلاسحلُت خظب حجم الخؼس اإلادزن اإلاسجبؽ بلملُت
الشساء والري ًصٍد مً جإزحر هره الجماكاث اإلاسحلُت
ما هي اإلاخاػس اإلادزهت للشساء؟
مما ال شً فُه ؤن اإلاظتهلىحن ًخلسطىن إلاخاػس مخخلفت كىد كُامهم بالظلىن الشساجي،
وجخفاوث ؤهىاق جلً اإلاخاػس بىاء كلى مجمىكت مً اللىامل ؤهمها :
1ػبُلت اإلاىخج بذا وان طللت ؤو خدمت.2وػبُلت اإلاظتهلً ومدي جىفس اإلاللىماثمفهىم اإلاخاػس اإلادزهت للشساء
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هي الللم الري ًمس به اإلاظتهلً كىدما ًسٍد شساء طللت ما ،والىخاثج
اإلاترجبت كلى كساز الشساء الري اجخره ،وٍبرش هرا الخلسٍف مدىزًٍ ؤطاطُحن للمخاػسة هما
1خالت كدم الخُلً التي ًخلسض لها اإلاظتهلً كبل كملُت الشساء ؤو ؤزىائها.2الىخاثج التي طِخدملها اإلاظتهلً ،خظب دزحت وحجم اإلاخاػساهىاق اإلاخاػس اإلادزهت للشساء:
ًخلسض اإلاظتهلً كىد اجخاذه كساز الشساء بلى اللدًد مً اإلاخاػس ًمىً بحمالها باآلحي
ؤوال :اإلاخاػس اإلاخلللت بإداء الظللت :جخللم بالخىف اإلاخللم بإداء الظللت التي طِخم اكخىائها ،هل طُيىن هما
مخىكم منها ؤي بنها جادي الفىاثد ؤو اإلاىافم اإلاسحىة منها.
زاهُا :اإلاخاػس اإلاخلللت بالىكذً :لصد به الىكذ الري جم صسفه للبدث والخلص ي كً الظللت اإلاشتراة طىاء
وان الىكذ مجدي ؤم ال وخاصت في خالت لم جلم الظللت بلملها هما ًجب .
زالثا :اإلاخاػسة اإلاخلللت بالىاخُت اإلاالُت :وٍخللم بالخظازة اإلاالُت الىاحمت كً جلصحر الظللت بإداء وؿاثفها
اإلاإمىلت ،ؤو ًيىن كىد شساء طللت اكل حىدة زدًئت ؤو بنها جىحد في ميان ؤخس بظلس اكل ،ؤي اهه ًخللم بلُمت
الظللت اإلاشتراة.
زابلا  :اإلاخاػس اإلاخلللت بالىاخُت الىفظُت :وجخللم هره اإلاخاػس بشساء طللت هخاثج ؤدائها هحر ملسوفت باليظبت
.للمظتهلً وما ًترجب كليها مً بخباغ وكلم هفس ي ؤي ؤنها مخاػس جخص آماٌ اإلاظتهلً وػمىخاجه
خامظا :اإلاخاػس اإلاخلللت بالىاخُت الاحخماكُت :هره اإلاخاػس جخللم بمدي كىاكت ؤو زطا اإلادُؼحن باإلاظتهلً
(.ألاصدكاء ،ألاهل ،شمالء اللمل) بالظللت التي اشتراها
.مً هىا ًبرش دوز واهمُت الجماكاث اإلاسحلُت في الخخفُف مً اإلاخاػس اإلادزهت للملُت الشساء
.
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