سلىك املشتري
عادة ما ًيىن كساز الشساء هدُجت لعملُت مخخابعت ،وَظعى عدد هبير مً الىماذج بدزحاث مخفاوجت مً
الخعلُد إلى إلاخاػت بجىهس هره العملُت .وكبل الىظس في بعع هره الىماذج  ،البد من إلاشازة إلى نقطتين:
أوال  ،في خين جصعم بعع الىماذج أنها جمثل طلىن الشساء الصىاعي أو الخىظُمي  ،والري ًخخلف إلى خد ما
عً طلىن املظتهلىين النهائُين  ،إال أهىا ال هلىم بهرا الخمُيز.
ثانيا  :جصف الىماذج كساز الشساء بالجدًد  . de novoفبمجسد أن ًمس املشتري بهره العملُت مسة واخدة ،
ً
فلد ًخجاهل العدًد مً املساخل ،وفي هره الحالت ًصبذ الشساء شىال مً أشياٌ الظلىن املىدظب بالخعلم
وكد ًخؼلب ألامس برٌ حهد هبير لجعل املظتهلً "ًخجاهل" هرا الظلىن  -على وحه الخددًد املشيلت التي
جىاحه بائع مىخج حدًد.
زبما ًيىن الىمىذج ألابظؽ وألاهثر شهسة لظلىن املشتري هى ذلً الري جم جلخُصه بىاطؼت همىذج
ذهسٍاث مىظفي املبُعاث  ، AIDAالري ًمثل الىعي  ،الاهتمام  ،السغبة والعمل.
ً
فللحصىٌ على أي أمل بئحساء عملُت بُعً ،جب علًُ أوال حرب اهدباه عمُلً ،وهي لِظذ مهمت طهلت
بمجسد أن حعسف أن ول فسد ًخعسض لحىالي 0511زطالت بُع ًىمُا و ًخعسف فلؽ على خمظت أو طخت منها.
بمجسد أن حعي أو جدزن ذلًً ،صبذ مً الظسوزي جدىٍل ذلً إلى اهخمام -لجعل العمُل ًفىس بيشاغ في
واف،
اكتراح البُع  -زم جدىٍله إلى زغبت .ومع ذلً ،فئن الحصىٌ على فسصت أن ًيىن مىخجً مسغىب غير ٍ
فيلما اكترب املسء مً اجخاذ اللساز ،ولما شاد خؼس اجخاذ كساز خاػئ وولما شادث امللاومتً -جب علًُ "إجمام
البُع" واجخاذ إحساء.
اكترح  Strongهرا الىمىذج ألاطاس ي في عام 0104ألوٌ مسة ،هماذج "الدظلظل الهسمي للخأزيراث"  ،على
أطاض أن املسء ًدبع طلظلت مً الخؼىاث لخدلُم الىدُجت املدددة .وهي (أي الىماذج) مسجبؼت ازجباػا
وزُلا بما ًؼلم علُه علماء الىفع همىذج ، CACالري ٌشير إلى الجاهب املعسفي إلادزاوي (عالم الفىس)،
والجاهب العاػفي (عالم العاػفت) والجاهب الدافعي(عالم الدافع).
حظاعد إمياهُت الخجسبت في جللُل املخاػس باليظبت للمشتري الجدًد ،لىً بما أنها ال حعني الالتزام الفعلي،
فلد حعؼي البائع أًظا اهؼباعا خاػئا عً مظخىي اللبىٌ الري ًدلله .على العىع مً ذلً ،خُث ال
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جيىن الخجسبت ممىىت ،هما هى الحاٌ غالبا فُما ًخعلم بالظلع السأطمالُت والظلع الاطتهالهُت املعمسةً ،بدو
أن هىان وظبت طئُلت للغاًت مً الشسواث أو ألافساد املظخعدًً للعمل (هفئران ججازب) لآلخسًٍ.
ما الري ًؤزس في الىاكع على الؼسٍلت التي ًؤدي بها ألاشخاص أوشؼت الشساء؟
ًقترح كىثلس أن العلىم الاجتماعية ثقدم أزبعة نماذج ثؤسس وثىجه هره العملية:
 -0الىمىذج الاكخصادي املازشالي
 -2همىذج حعلم البافلىفي
 -3الىمىذج الخدلُلي الفسوٍدي
 -4الىمىذج الاحخماعي -الىفس ي ٌ فُبلً.
ًفترض الىمىذج الاقتصادي املازشالي أن كسازاث الشساء هي هدُجت خظاباث اكخصادًت "علالهُت" واعُت
مصممت لخعظُم فائدة أو زطا املشتريٌُ .عخلد أن طلىن الشساء الصىاعي مً هرا الىىع.
ًدخىي نمىذج بافلىف للخعلم على أزبعت مفاهُم أطاطُت :مدسن ،مثير ،اطخجابت وحعصٍص .كد جيىن
املدسواث مىزوزت أو مىدظبت  -الجىع هى مدسن مادي أطاس ي .،في خالت الجىع  ،كد ًيىن هرا املثير داخلي
(حىع فظُىلىجي) أو خازجي (مىظس أو زائدت الؼعام) ،ولىً في ولخا الحالخين ًخم ػلب اطخجابت .في همىذج
زوحسش ،هره الاطخجابت هي "ججسبت" ،ألهه فلؽ إذا واهذ الىدُجت مسطُت ،فظىف ًددر الخعصٍص وٍصبذ
الظلىن املظخخلص الجدًد أمسا معخادا  ،أو هما وصفه بافلىف  ،اطخجابت مشسوػت.
يهخم همىذج التحليل النفس ي الفسوٍدي باملدفصاث أو الدوافع الالشعىزٍت التي جىحه الظلىن وجىُفه.
خظُذ أبدار الدافعُت بشعبُت في الخمظُيُاث مً اللسن املاض ي مً أعماٌ إزوظذ دًختر ،الري اهخم
بشيل أطاس ي بالظلع الاطتهالهُت .ومع ذلً  ،فلد هرا املىهج طمعخه الجُدة بظبب وشس هخاب فاوع
باوازد "امللىعىن الخفُىن" ()0157
أخيرا ًلترح همىذج  Veblenأن جيىن مىاكف الىاض وطلىههم مشسوػت بمعاًير الفئاث الاحخماعُت التي
ًيخمىن إليها :الثقافة ،الثقافة الفسعية ،والطبقة الاجتماعية ،والانتماءات العائلية.
ومع ذلً  ،فئن ول همىذج مً هره الىماذج ال ًلدم طىي جفظير حصئي  ،وٍبدو أن كساز الشساء في العالم
الحلُلي مسهب مً زدود الفعل الىاعُت والالشعىزٍت ملجمىعت مخىىعت مً املدفصاث  -بعظها مىطىعي
ً
وكابل لللُاض وعلالوي .وبدوزها ،طخيىن زدود الفعل أو الاطخجاباث هخاحا ملجمىعت مً املؤزساث
الاحخماعُت الثلافُت التي جؤزس على خلفُت صاوع اللساز ،وجيشئخه ،واهخماءاجه الحالُت ،وكُمه.
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الحداثة " "novelty
وأهثرها فائدة هي جلً امللترخت مً كبل  Robinsonو "ٌ )Faris and Wind (1967مهمت حدًدة" و "إعادة
شساء معدٌ" و " إعادة شساء مباشس".
املسحلة الاولى :مهمة جدًدة
 .0لم جيشأ الحاحت للمىخج طابلا
 .2جخىفس ججسبت شساء طئُلت أو معدومت للمظاعدة في كساز الشساء
ً .3دخاج أعظاء وخدة الشساء إلى كدز هبير مً املعلىماث
 .4ػسق بدًلت لخلبُت الحاحت مً املدخمل أن جيىن كُد املساحعت
ً .5ددر هرا املىكف بشيل غير مخىسز ،لىً اللسازاث املخخرة كد جددد همؼا ملصٍد مً عملُاث الشساء
السوجُيُت الخلا
 .6جىحد فسص في مسخلت مبىسة مً عملُت اجخاذ اللساز بشأن املدخالث الخازحُت (الدظىٍلُت) التي لها جأزير
على هدُجت اجخر اللساز.
املسحلة الثانية :إعادة الشساء املعدل
ً .0ىحد مخؼلباث مىخظمت لىىع املىخج
 .2بدائل الشساء معسوفت ،ولىً الخغُير املىاطب كد جؼلب بعع الخعدًالث على إحساء العسض العادي
 .3كد ًخم خفص الخغُير بفعل أخدار خازحُت  ،على طبُل املثاٌ مدخالث مً الشسواث املىزدة
 .4كد ًخم جدفيز الخغُير مً خالٌ ألاخدار الداخلُت ،على طبُل املثاٌ عملُاث شساء حدًدة  ،جدلُل
اللُمت ،إعادة الخىظُم.
املسحلة الثالثة :إعادة الشساء املباشس
 .0إحساءاث الشساء السوجُيُت مىحىدة
 .2بدائل الشساء معسوفت  ،وكائمت زطمُت أو غير زطمُت مً املىزدًً "املعخمدًً" مخىفسة
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 .3ال ًىحد مىزد غير مدزج في اللائمت
ً .4خم اجخاذ كساز بشأن ول معاملت مىفصلت مً كبل كظم املشترًاث
 .5املشترًً لديهم ججسبت شساء ذاث الصلت وجخؼلب الللُل مً املعلىماث الجدًدة.

من هره التعسٍفات  ،من الىاضح أنه من املحتمل أن ثكىن دزجة املخاطسة التي ٌشعس بها املشتري
املحتمل مسثفعة للغاًة في حاالت الشساء الجدًدة وثكىن ضئيلة في حاالت إعادة الشساء املباشسة.
في الىاكع ،كد ًيىن هرا الخمُيز طازا ،ألهه ًمىً أن ًدفع البائعين إلى الخللُل مً كدزة املظتهلً النهائي
ً
على إصداز أخيام بىاءا على معاًير مىطىعُت ،بِىما في خالت كسازاث الشساء الصىاعي ،كد ًؤدي الترهيز غير
ً
املبرز على "الحلائم" إلى إهماٌ ألابعاد الراجُت التي غالبا ما جيىن خسحت عىدما ٌظعى املشتري إلى الاخخُاز
بين بدًلين مخؼابلين أو أهثر .الاعتراف بأهمُت هره الحلُلت هى ألاهمُت التي حعلم على "مفهىم الدظىٍم".
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