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عوامل ظرف الشراء
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ما المقصود بعوامل ظرف الشراء؟

بمكانأومحددةزمنيةبفترةالخاصةالعواملجميعهي

أوبالمستهلكخاصةعواملمنتنبعالوالتي,محدد

علىوملحوظدائمبشكلتؤثرلكنها,المنتَجبخصائص

.المستهلكسلوك

يمكن تحليل ظروف عمليةخمسة عوامل موضوعية هناك 

:الشراء من خاللها
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حالة المستهلك أثناء عملية الشراء-1

(درجة اإلثارة, القلق)مزاج المستهلك ✓

(توفر المال, المرض,التعب)ظروف لحظة الشراء ✓

منهموقفتغييريسهلجيدمزاجوذاراضيا  المستهلككانإذا⚫

.شرائهابصدديكونالتيالماركةأوالمنتج

النسبيةاراألسعوبتغييرالدخلبتغييريتأثرالمصاريفحجمإن⚫

.المستهلكةالمنتجاتأنواعلمختلف
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المحيط المحسوس لعملية الشراء-2

درجة-اإلضاءة-الروائح-األصوات-الديكور-الجغرافيالموقع⚫

البعضبعضهامعالمنتجاتعرضطريقة-الحرارة

نفسيا  األفرادعلىالتأثيرخاللمنالشراءقرارعلىتؤثر:فالموسيقى⚫

.معهامتآلفونكونهمأو,يحبونهاكونهم

كونهاعاتالمبيحجمزيادةفيتساهم:اإليقاعالبطيئةالموسيقى←مثال  ⚫

.فيهالزبائنخطواتتبطئ
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المنظور الزمني-3

أنوأفصليةأنهاعلىاألولىللوهلةتبدوالالمنتجاتمنالكثير⚫

هذهالكتشافمعمقبشكلدراستهايجببل,دوريشراؤها

.(رمضانفيكوالكوكاشراء)الشراءفيالدورية

ثرأيبدو,الشراءعمليةأثناءللشراءالمتوفرالوقتدراسةعند⚫

بيسبالوقتتوفرعدمأنالدراساتأظهرتفقد,واضحا  الوقت

مخططةغيرومشتريات,الماركاتاختيارفيتغييرا  المستهلكلدى

.متوفرا  الوقتكانلوفيمايحدثأنيمكنمماأكثر
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المحيط اإلجتماعي للمستهلك-4

هنااألمرويتعلقالشراءقراراتعلىاإلجتماعيالمحيطيؤثر

:الشراءعمليةفييتدخلونآخرينأشخاصغيابأوبوجود

....(,أصدقاء,أهل)كالجماعات المرجعية, موقع هؤالء من المستهلك⚫

ك الذي دور هؤالء في عملية الشراء والتبادل الذي يتم بين المستهل⚫

,  كرةموحي بالف, شريك في اإلستخدام)يتخذ قرار الشراء وبينهم 

....(.,بائع
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واألدوار, الهدف من الشراء-5

اتخاذعمليةخطواتعلىجذريبشكلالشراءمنالهدفيؤثر

خداملالستمامنتجشراءفيمكن.القرارنتائجوعلى,القرار

.إلهدائهأو,العائلةفيآخرشخصأجلمنأو,الشخصي

رارقاتخاذفياألدوارلتحليلرئيسيةمحاورأربعةهناك

:وهيالشراء
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أربعة محاور رئيسية لتحليل األدوار في اتخاذ 

قرارالشراء

مواصفات وخصائص المنتَج المشترى⚫

مواصفات وخصائص المعلومات⚫

(مدى ضرورة العجلة في اتخاذ القرار)الضرورات الزمنية ⚫

وجود أكثر من شخص مشارك في )ضرورة التعاون مع اآلخرين⚫

(اتخاذ القرار
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ي وأثرها ف(المنتَج)للحلولأمثلة عن الخصائص المختلفة  
عملية الشراء

عدم التأكد من القرار-

:النتائج واآلثار

حجممنيزيد,القرارنتائجمنوالتأكدالحتميةعدم

.المطلوبةالمعلومات
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ي وأثرها ف(المنتَج)للحلولأمثلة عن الخصائص المختلفة  
عملية الشراء

(دوريته)تواتر القرار-

:النتائج واآلثار

لىإبالنظرالماركةمعالجةعادةيتم,المنعزلةالقراراتالتخاذ⚫

وميزاتهاخصائصها

بةبالنسالماركةمعالجةعادةفتتمالمتكررةالقراراتفيأما⚫

.غيرهاإلى
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ي وأثرها ف(المنتَج)للحلولأمثلة عن الخصائص المختلفة  
عملية الشراء

(التورطدرجة,األهميةدرجة)القرارأهميةمدى-

:واآلثارالنتائج

أهميةازديادمعالمطلوبةالمعلوماتحجميزداد
المورطةالشراءطبيعةفإنكذلك.المتخذالقرار

.الماركاتتقييمفيأكبردقةتستدعي
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ي وأثرها ف(المنتَج)للحلولأمثلة عن الخصائص المختلفة  
عملية الشراء

والتجربةالتعود-

:النتائج واآلثار

لحوالمعلوماتمعيتعاملونالمعتادونالمستهلكون
الماركةمعجيدةبتجربةمرواالذينأما.الماركات
.الممكنةالخياراتعددفيقللون
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عن للمعلومات المتوفرة أمثلة عن الخصائص المختلفة  
المنتَج أو الماركة وأثرها في قرار الشراء

عدد خصائص الماركات المتوفرة للمنتج-

:النتائج واآلثار

ميلازدادكلما,الماركةخصائصعددازدادكلما

يستخدمبذلك.بعضهاوتناسيإلهمالالمستهلك

.اعددهازدادكلماالخصائصمنأقلنسبةالمستهلك
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عن للمعلومات المتوفرة أمثلة عن الخصائص المختلفة  
المنتَج أو الماركة وأثرها في قرار الشراء

الخصائص المشتركة-

:النتائج واآلثار

تجالمنمنالماركاتبينالمشتركةالخصائصتؤثر
.غيرهامنأكبربشكلنفسه
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عن للمعلومات المتوفرة أمثلة عن الخصائص المختلفة  
المنتَج أو الماركة وأثرها في قرار الشراء

المعلوماتشكل-

:واآلثارالنتائج

,رةمتوفغيرللمنتجالمختلفةالماركاتعنالمعلوماتتكونعندما
اللكالمستهفإن,عليهاللحصولوقتا  أوجهدا  أوماال  وتتطلب
.خيارهلتحديداألمثلالحلإليجاديلزممابذلإلىبالضرورةيسعى
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عن للمعلومات المتوفرة أمثلة عن الخصائص المختلفة  
المنتَج أو الماركة وأثرها في قرار الشراء

مصدرالمعلومات-
:النتائج واآلثار

هم إن كون المعلومات صادرة عن أصدقاء أو عن تجار محليين يعرف

لبحث وبالتالي يقلل من أعمال ا, يعطيها مصداقية أكبر, المستهلك

وذلك على العكس مما يحدث عندما تكون, عن معلومات إضافية

.المعلومات آتية من اإلعالن أو الكتب أو المقاالت
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عنللمعلومات المتوفرة أمثلة عن الخصائص المختلفة  
المنتَج أو الماركة وأثرها في قرار الشراء

طبيعة المعلومات-

:النتائج واآلثار

لتياالمعلوماتتحتاجهمماأقلمعالجةإلىالرقميةالمعلوماتتحتاج

هولةسأكثراألخيرةهذهلكن.اإلخباريةالتعبيريةاللغةتستخدم

.البعيدالمدىعلىوالتذكرلالسترجاع


