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Consumer Behavior



Consumer Behavior

ي سلوك •
المستهلك او المستخدم جزء من البحث التسويق 

:تعريف سلوك المستهلك•

اء منتج أو خدمة جديدة ف• ي حال شر
 
هي تختلف هي مجموعة من القرارات الداخلية لدى المستهلك المشتملة عىل الدوافع والرغبة ف

ة م ن أجل اتخاذ من منتج إىل آخر ،فهناك المنتجات ذات القيمة الباهظة الثمن هنا يحتاج المستهلك إىل االستعانة بأهل الخبر

اء أما بالنسبة للسلع والخدمات األقل أهمية سواء الوقتية أو من الناحية المادية قد يستطع هو  نفسه من القرار المناسب للشر

ي ذلك ،ومن هنا نستطيع أن نست
 
اء ف ي حاجة ُملحة لالستعانة بأحد من الخبر

 
اء وليس ف خلص إىل كون اتخاذ القرار المناسب للشر

ي تضم اإلدراك والرغبة واإلدارة والقدرة عىل الدفع وال
دوافع الخاصة سلوك المستهلك هي مجموعة من الترصفات المتعاقبة والت 

اء هذا المنتج لحل تلك المشكلة ي عىل أساسها قام بشر
اء من عدمه والوصول إىل تحديد المشكلة والت  .بالشر



لعموم المستهلكين

أهمية دراسة سلوك المستهلك

لمسؤولي التسويقرجال األعمال



أهمية دراسة سلوك المستهلك

رجال األعمال
ي 
 
كات، تكون الفائدة ف  :بالنسبة لرجال األعمال ومديري الشر

.اكتشاف الفرص التسويقية المواتية•

.واختيار القطاعات المربحةتجزئة السوق•

ي حاجات وخصائص المستهلكير  •
 
ات ف .االستجابة الشيعة للتغبر

كة لعمالئها• ي تقدمها الشر
.تطوير وتحسير  الخدمات الت 

ي االتجاهات النفسية للمستهلكير  •
 
.التأثبر ف

اتيجيات التسويقية• ي المجتمع عند إعداد االسب 
 
.مراعاة التقاليد والقيم السائدة ف

ي •
ائ  ي القرار الشر

 
ائية المؤثرة ف .التعرف عىل العوامل الشر



أهمية دراسة سلوك المستهلك

لمسؤولي التسويق
ي األذواق واألنماط المعيشية لألف

 
ات ف ي عىل مسؤوىلي التسويق تجميع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتغبر

خدام راد والعائالت واستينبغ 

اتيجيات التسويقية المناسبة  ي وضع االسب 
 
ات ف هذه التغبر

المستهلكينلعموم
ي التعرف عىل الدوافع وا

 
ائية واالستهالكية وف ي تفهم قراراتهم الشر

 
هذه ألسباب الكامنة خلف إن دراسة سلوك المستهلك عامة تساعد المستهلكير  ف

ي اختيارهم لسلعة معينة وعالمة تجارية دون أ
 
هم ف ي تؤثر عىل تفكبر

خرى، كما تفش القرارات، كما تساعد هذه الدراسة عىل تفهم العوامل الت 

ائية وتعدي ات وبذلك يستطيع المستهلكون تحسير  قراراتهم الشر ي ضوء هذه التأثبر
 
ل سلوكهم االستهالكي الدراسة أسباب سلوكهم ونتائجه ف

ي 
ائ   .والشر



خمس أمور أساسية قد تؤثر على قرارات المستهلك

التسويقيةالحمالت
االقتصاديةالظروف

المجموعةتأثيرالشخصيةالتفضيالت

الشرائيةالقوة



خمس أمور أساسية قد تؤثر على قرارات المستهلك

التسويقيةالحمالت
ي يتخذها 

اء الت  ي التأثبر عىل قرارات الشر
 
 ف
ً
ا  كببر

ً
ي . المستهلكونيلعب اإلعالن دورا

 
 حصص السوق من خالل من المعروف أنها تؤدي إىل تحول كببر ف

اء اء المستهلك إىل حد أنها قد . التأثبر عىل قرارات الشر ي تتم عىل أساس منتظم عىل قرار شر
تؤدي إىل تفضيل عالمة يمكن أن تؤثر حمالت التسويق الت 

.تجارية عىل أخرى

االقتصاديةالظروف
ي السوققرارات اإلنفاق االستهالكي من المعروف أن 

 
يات مثل هذا ينطبق بشكل. تتأثر بشكل كببر بالوضع االقتصادي السائد ف خاص عىل المشب 

لية األخرى واألشياء مرتفعة الثمن أكبر ثقة تهلكير  المسمن المعروف أن البيئة االقتصادية اإليجابية تجعل . السيارات والمنازل واألجهزة المب  

اماتهم المالية الشخصية ي يرغبون بها بغض النظر عن الب  
اء األشياء باهظة الثمن الت  ي السوق وشر

 
ي االنغماس ف

 
.ورغبة ف



خمس أمور أساسية قد تؤثر على قرارات المستهلك

، يتأثر سلوك المستهلك بأمور مختلفة مثل األولويات واألخالق والقيم الشخصية ي بعض المجاالت م. عىل المستوى الشخصي
 
ثل الموضة واألغذية ف
.والعناية الشخصية، يمكن أن تصبح النظرة الشخصية والرأي الشخصي للمستهلك هما العامالن المؤثران بشدة

ي يتخذها المستهلك
 عىل أنه أمر مؤثر بشدة عىل القرارات الت 

ً
نظر إىل تأثبر المجموعة أيضا

ُ
.  ي

ين، تعتبر المجموعة المؤثرة األساسية هي المجموعة المكونة من أفراد األشة وزمالء العمل واألقارب المباشر
اء للمسته ي لها تأثبر كببر عىل قرارات الشر

ان والمعارف والت  ي تتكون من الجبر
 المجموعة الثانوية المؤثرة الت 

ً
.لكوهناك أيضا

الشخصيةالتفضيالت

المجموعةتأثير

ي التأثبر 
 
 ف
ً
 مهما

ً
ائية للمستهلك دورا .  عىل سلوك المستهلكتلعب القوة الشر

اء أو قبل تحديد نوعية المنتجات ائية قبل اتخاذ قرار الشر  قدرتهم الشر
ً
يدرس المستهلكون عموما
ي يريدونها

ين،. أو الخدمات الت  ائية للمشب  ي تلبية القدرة الشر
 
، ولكن إذا فشل ف

ً
قد يكون المنتج ممتازا

ة يحة كببر فسيكون له تأثبر كببر عىل حجم المبيعات وقد تنخفض نسبة المبيعات إذا لم تتمكن شر

الشرائيةالقوة

اء المنتج .من الناس من شر



كيف تبدء رحلة عملية الشراء 

 الثقةمناالوىلالمرحلة
 
اءقرارف الشر

الهايبر  ومشاهدة المنتج على ارض / المحل / الذهاب الى المتجر

.الواقع ومن ثم قرار الشراء 
 الثقةمنالثانيةالمرحلة

 
اءقرارف الشر

يم وال اكتشاف القيمة الحقيقة للمنتج اما اذا كان صالح وجيد ام غير ق

.يصلح للشراء 

مرحلة الشراء اإللكتروني
 جوجلالبحثمحركظهور

 
2002عامف

البحث عن المنتجات اونالين مقدما✓

الذهاب الى المتجر ومراجعة المنتجات ثم الشراء✓

اكتشاف حقيقة المنتج اذا ما كان فعال جيد ام ال✓

2010االجتماىعالتواصل ظهورقنوات

البحث عن المنتجات اونالين مقدما✓

الذهاب الى المتجر ومراجعة المنتجات ثم الشراء✓

اكتشاف حقيقة المنتج اذا ما كان فعال جيد ام ال✓

اكتشاف حقيقة المنتج اذا ما كان فعال جيد ام ال✓

المباشرالشراءمرحلة



مراحل استهداف العميل

يجب ان تستهدف العمالء عند كل مرحلة لتضمن االستمرارية ✓
خمسة خطوات إلتمام عملية الشراء✓

البحث في تقييمات المنتج او الخدمةنشر اإلعالنات

تسهيل عملية الشراء

برنامج والء العمالء

خدمة العمالء 



كيف يتم القرار الشرائي

Purchasing Decisions
Product Decision
ما هي الخدمة التي سوف تمنحني قيمة عند الشراء

شراء مشروب للعطش، مياه: مثال

ام مشروب غازي؟

Brand Decision
اي عالمة تجارية ستكون افضل؟

امزارا ، ةجديدمالبس شراء: مثال

اتش اند ام؟

Dealer Decision
؟اوفالينمكان الشراء، اونالين ام 

؟سوبر ماركت اوبقالة امهايبر ماركت معروف من 

Quantity Decision
الكمية المطلوبة

؟أو عرض ما خصم ماشراء كمية صغيرة ام كمية اكبر بسبب

Timing Decision
ما هو انسب وقت للشراء؟ االن ام الحقا؟

ما هو التوقيت المناسب لعملية الشراء 



خدمتك من وجهة نظر عميلك / كيف يتم تصنيف منتجك

Routine المشتريات الروتينية
االستهالكية المعتادة/ شراء المنتجات اليومية 

ستواجه صعوبة في تغيير نمط المستهلك

في نفس الوقت عندما تكتسب عميل، ستستطيع

الحفاظ عليه لفترة أطول

Low Involvement - اقل تورطا

In-expensive - رخيص الثمن

Low-risk - مخاطرة بسيطة

Little time - وقت اقل للبحث والتقييم

Low expectations - توقعات قليلة

Durable المشتريات الثقيلة
شراء المنتجات التقنية واالجهزة واالثاث

سهولة تغيير نمط المستهلك

في نفس الوقت عندما تكتسب عميل، ستحتاج

لجهد اكبر للحفاظ عليه

High Involvement - اكثر تورطا

Expensive - غالي الثمن

High-risk - مخاطرة كبيرة

More time - وقت اكثر للبحث والتقييم

High expectations - توقعات عالية



ماهي الوسائل المستخدمة للتأثير على عمالئك اثناء عملية الشراء؟

اختصار المعلومات حول المنتج❑

لالخدمة كي ال يحتار بينهما العمي/ تقليل بدائل او اصدارات المنتج ❑

اثناء عملية الشراء سوف يتم طرح مفاجأة للعمالء❑

زيادة المعلومات المطروحة حول المنتج وكيفية استخدامه❑

استهداف العميل بشكل شخصي❑

خدمتك / ما هو الدافع القوى الذى يجبر العميل على التعامل معك وشراء منتجك

❖Motivation حافز داخلي

❖ Learning/Rational حسبة منطقية مفيدة

❖Memory رغبة قديمة من الذاكرة

❖ Bounded  حسبة منطقية+ حافز داخلي



اء ؟ما هو نوع الحافز الذى تنوى استخدامه للتأثير على عميلك لتسريع عملية الشر

Emotional sex Fear



عاطفيبشكلالقراراتخاذدمجيتمكيف
!واحدوقتفيوعقالني

• Reference Pricing

• للمنتجالمعروفالسعر

• Risk Profile

• المخاطرةمعدل

• Status Quo Bias

• الراحةمنطقة

• Disposition

• مستقبالالتغييرعلىالقدرة

• Mental Accounting

• العقالنيةبالمحاسبةالتفكير

• Payment methods 

• وسائل الدفع 



MASLOW'S PYRAMID

المحفزات الرئيسية في الحياة

درجةتحديدتستطيعكيف
ماسلولهرمطبقاعمالئك


