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 الملخص

يهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير االبتكار التسويقي  "والذي يشير إلى انه فكرة جديدة وال  يتوقف عند حد توليد أو  

الناجح   االستغالل  أنه:  يعرف على  ولذا  العملي،  التطبيق  الفكرة موضع  هذه  إلى وضع  ذلك  يتعدى  وإنما  فكرة جديدة،  إيجاد 

ي للمستهلك، وتحديد طبيعة العالقة بين المتغيرين، وبيان أهمية ا البتكار التسويقي بشكل لألفكار الجديدة "في السلوك الشرائ

اعا بناء  تم  خاص،  بشكل  والمنتجات  النظري  م  والمراجع  الطار  المصادر  على  ذات باالعتماد  واألجنبية  العربية  واألدبيات 

ا والمقابالت  األنترنت،  شبكة  استخدام  عن  فضالً  البحث  بموضوع  والمشكلة  الصلة  الدراسة،  أهداف  إلى  للوصول  لشخصية 

للدراسة تتمثل إن ما يميز بيئة األعمال الحالية ألغلب الشركات مبدأ ثابت وحيد وهو التغير، حيث القاعدة الوحيدة في النمو  

ورة االتصال واال  والتطور والبقاء واالستمرار هي المنافسة، وفي هذه البيئة تزداد الشركات بشكل لم يسبق له مثيل كما إن ث

عالم زاد من حدة المنافسة.  حيث تناول المبحث األول أهم المفاهيم المرتبطة بمفهوم االبتكار التسويقي و أهميته، و أهدافه  

والعوامل المؤثرة عليه ومراحل االبتكار التسويقي، و أخيراً االبتكار في المزيج التسويقي، و أختص المبحث الثاني بتوضيح 

االمفاهيم   بالسلوك  والمرتبطة  وأهدافه  أهميته  ومعرفة  للمستهلك  الجانب لشرائي  إنجاز  تم  بينما  عليه.  المؤثرة  العوامل  أهم 

أفراد  بنغازي، وبلغ عدد  الدراسة من مستهلكي منتجات شارب في مدينة  لعينة  الميداني باالعتماد على األسلوب االستقرائي 

المستجيبين   المؤشرات مستهلك لمنتجات شار  160العينة  البيانات باالستعانة بمجموعة من  ب بمدينة بنغازي، فيما تم تحليل 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين االبتكار التسويقي والسلوك الشرائي للمستهلك. وخلص البحث إلى مجموعة من  

حات المنسجمة مع هذه االستنتاجات، حيث  الستنتاجات النظرية والتطبيقية والتي تم االستناد عليها لتقديم مجموعة من المقتر

جاءت النتائج بأن شركة شارب تعتمد على االبتكار التسويقي في تطوير منتجاتها عن طريق إضافة ميزات جديدة ومبتكرة لها، 

اج  على انت  يرى الباحث بأن التركيز  وبالتالي فان هذا االبتكار المستمر يؤثر في السلوك الشرائي للمستهلك بطريقة إيجابية. إذ

منتجات بطريقة مبتكرة وبمواصفات وجودة عالية يؤدي إلى التمييز في السوق، أضافه إلى أن اإللمام بالعوامل المؤثرة على 

سلوك المستهلك مع األخذ بعين االعتبار الصفات الشخصية للمستهلك عند ابتكار المنتجات يساهم في جذب المستهلكين بشكل 

 ي القرارات الشرائية لديهم. كبير وبالتالي التأثير ف

 .SHARPاالبتكار التسويقي، سلوك المستهلك، العوامل الداخلية، شركة الكلمات المفتاحية: 

mailto:ashrafbudawi@gmail.com
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 :المقدمة .1

باالبتكار  متزايداً  اهتماما  األخيرة  اآلونة  شهدت  لقد 

الدول   في  خاصة  أهمية  من  له  لما  وذلك  التسويقي 

في   هاماً  دوراً  التسويقي  االبتكار  يلعب  حيث  المتقدمة، 

لفترة  عليها  والحفاظ  للشركة،  التنافسية  الميزة  تحقيق 

المركز  عن  الدفاع  في  عليه  واالعتماد  زمنية، 

النشاط  على  يركز  االبتكار  أن  لها.  االستراتيجي 

يتصل  فيما  خاصة  التسويقي  العمل  أساليب  و  التسويقي 

من   الشركة  به  تقوم  وما  التسويقي  المزيج  بعناصر 

وآالت  معدات  استخدام  أو  وإجراءات  وطرق  أساليب 

قياً سواء في مجال  تساهم في استحداث حالة جديدة تسوي

 المنتج أو التسعير أو التوزيع أو الترويج.

توزيعه   أو  المنتج  في  جديدة  خاصية  استحداث  أن  إذ 

بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية وابتداع طريقة تسعير تعزز 

من   الترويجي  لالتصال  طريقة  ابتكار  كذلك   ، القيمة 

تعتبر   كلها  الزبائن  من  لعينة  الخاصة  الحفالت  خالل 

في  ابتكا ومتفرد  مميز  فعل  أي  فان  وعليه  تسويقي،  ر 

عن   ومختلفة  مميزة  الشركة  يجعل  التسويق  مجال 

السوق يدخل ضمن إطار البتكار  الشركات األخرى في 

بسلوك   يتعلق  ما  وفي  اآلخر  الجانب  وفي  التسويقي. 

من  نابع  هو  بل  الفراغ،  من  يأتي  ال  فانه  المستهلك 

الفر ذات  في  داخلية  وعوامل  وخارجية  متغيرات  د 

به تقوده ألن يتخذ سلوك شرائي معين، ومن هنا   محيطة 

تقتصر دراسة سلوك المستهلك على نشاطات االستهالك 

الشراء  باختيارات  يتعلق  ما  كل  أن  يعني  وهذا   ، لديه 

ذلك   عن  ناتج  الخدمة  أو  السلعة  وامتالك  واالستهالك 

سلوك   مفهوم  تطور  التسويق  ظهور  ومع  السلوك. 

التي    المستهلك من الدراسات واألبحاث األكاديمية  خالل 

والفكرية( )الذهنية  العقلية  النشاطات  بتمييز   سمحت 

األنشطة   وهذه  المادية،  واألنشطة  االنفعالية،  واألنشطة 

المستهلك   سلوك  تفسر  والتي  العوامل  من  بعدد  محددة 

سلوكيات   فهم  الضروري  من  كان  لهذا  الشرائي 

تل أجل  من  وخصائصهم  حاجاتهم  المستهلكين  بية 

بمعرفة  أال  يتحقق  ال  وهذا  وجه،  أكمل  علي  ورغباتهم 

المتعلقة   سواء  الشرائي  للسلوك  المحددة  العوامل 

االجتماعية،   الشخصية،  النفسية،   ( الناحية  بالمستهلكين 

اتخاذهم   في  المتبعة  المراحل  أو  والخطوات   ) الثقافية 

 للقرارات الشرائية . 

 :  مشكلة الدراسة  . 1.1

من الصعب المحافظة على الميزة التنافسية بسبب  أصبح  

االحتياجات   فازدادت  المجتمعات  ثقافة  وتحول  تغير 

لدى   الوعي  مستوى  وازداد  المتطلبات  وتعددت 

المواصفات  مع  تتم  المقارنة  فأصبحت  المستهلكين، 

إلي   الشركات  من  العديد  دفع  مما  للتصنيع،  العالمية 

الحديث   بالتسويق بمفهومه  للكشف عن حاجات االهتمام 

بشكل   الشرائي  سلوكهم  على  والتأثير  الزبائن  ورغبات 

إيجابي لتحقيق أهدافها. فقد مر التسويق منذ نشأته بالعديد  

أصبح   لذلك  مفهومه،  تطور  إلى  أدت  المراحل  من 

المهمة للشركة، وذلك للدور   المجاالت  التسويق من أحد 

وبيئتها، الفعال الذي يلعبه كونه حلقة الوصل بين الشركة 

وكونه يساهم في تحقيق التفوق والتميز. وللتميز مصادر 

حيث  المصادر،  تلك  أهم  أحد  االبتكار  ويعتبر  عديدة 

ميزة  بتحقيق  التغييرات  هذه  ظل  في  للشركة  يسمح 

تنافسية مستمرة تمكنها من مواجهة التحديات التي تمليها  

الظروف البيئية، من هنا ظهر مفهوم االبتكار التسويقي،  

األكاديميين  من  العديد  اهتمام  محل  أصبح  الذي 

أثروالممارسي من  له  لما  التسويق  مجال  في  ايجابي    ن 

على نجاح الشركة تسويقياً وما يترتب عليه من نجاحها 

أن   الحالية،  الظروف  ظل  في  نجد  كما  عام.  بشكل 

الموقف   وسيد  الشركات  اهتمام  مركز  أصبح  المستهلك 
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أصبحت الشركات تتسابق    ومحور أي نشاط تقوم به، لذا

إلى إرضائه بشتى الطرق والوسائل والعمليات من خالل  

تلبية حاجاته ورغباته بأفضل شكل ممكن. وتكمن مشكلة 

الشركات في كيفية القيام باالبتكار في مجال المنتجات و 

عن   منتجاتها  تمييز  اجل  من  تتخذها  سوف  وسيلة  أي 

. المنافسة  يمك  المنتجات  سبق  ما  خالل  تلخيص من  ن 

 مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي: 

الشرائي    - السلوك  في  التسويقي  االبتكار  دور  هو  ما 

 للمستهلك باالعتماد على العوامل الداخلية؟ 

وللوصول إلى عمق هذه المشكلة سيتم طرح التساؤالت  

 الفرعية التالية: 

أهميته    1 التسويقي وما  باالبتكار  المقصود  بالنسبة  . ما 

 للشركة؟ 

والسلوك    2 التسويقي  االبتكار  بين  العالقة  طبيعة  ما   .

 الشرائي للمستهلك؟ 

. ما هو تأثير االبتكار التسويقي في السلوك الشرائي    3

 للمستهلك؟

 : فرضية الدراسة   2.1

األولي عالقة    -:  الفرضية  توجد  بأنه  واستقراء  استنتاج 

لمستهلك وبين مؤشرات القوى الدافعة لقرار الشراء عند ا

 المنتج ؟

استنتاج واستقراء بأنه ال توجد عالقة    -:الفرضية الثانية  

مؤشرات القوى الدافعة لقرار الشراء عند المستهلك وبين 

 المنتج ؟

 :  أهداف الدراسة  . 3.1

كذلك   البحث  هدف  فان  البحث  مشكلة  تحديد  ضوء  في 

سلوك   على  التسويقي  االبتكار  دور  إبراز  في  يظهر 

العوامل   دراسة  ومحاولة  شرائه  وقرار  المستهلك 

الشركات  دفع  بهدف  العملية   الداخلية،  هذه  ألجراء 

بقدر اإلمكان من النتائج اإليجابية لهذه العملية  واالستفادة  

الداخلية   العوامل  وبالتحديد  التنافسية.  الميزة  تحقيق  في 

مستوى  على  الدور  هذا  وحدود  مضامين  وبيان 

  عن تحقيق األهداف التالية: المستهلكين، فضالً 

التسويقي    1 االبتكار  بين  العالقة  التعرف على طبيعة   .

 ودوره على السلوك الشرائي للمستهلك. 

الشركات    2 في  القرار  أصحاب  نظر  القات   محاولة   .

مجال   في  وأهميته  عام  بشكل  التسويقي  االبتكار  ألهمية 

 المنتجات بشكل خاص.

أهم    3 على  التعرف  السلوك  .  على  المؤثرة  العوامل 

 الشرائي وخاصة الداخلية. 

   :  أهمية الدراسة  . 4.1

 -: االتيتتجسد أهمية هذه الدراسة في  

ومعاصرة     -1 أهمية  األكثر  يعد  لموضوع   تناولها 

يتعلق  فيما  سيما  ال  الحاضر  الوقت  في  الشركات  لواقع 

 بمفاهيم االبتكار التسويقي .

التركيز على سلوك المستهلك والذي  تحاول الدراسة    -  2

يعتبر من األسس المهمة في العملية التسويقية من خالل 

 تشكيل إطار نظري يساعد علي فهم ذلك السلوك . 

محاولة إثراء المكتبة األكاديمية بموضوع يتعلق بأحد   -3

أجل   من  التسويق  في  االبتكار  وهو  التمييز  مصادر 

ك وعملية إ اتخاذ التعرف على أثره على سلوك المستهل

 قرار شرائه. 

و    -4 االبتكار  مفهوم  أهمية  من  الدراسة  أهمية  وتأتي 

و   حاجات  إلى  باالستناد  المنتجات  تطوير  في  دوره 

سلوكياتهم   في  التأثير  بالتالي  و  المستهلكين  رغبات 

المؤثرة  الداخلية  العوامل  وعلى  عامة  بصورة  الشرائية 

 . على قراراته الشرائية بصورة خاصة

   عينة الدراسة : . 5.1

الدراسة من مجمو عة من مستهلكي منتجات تتمثل عينة 

شارب، الكهربائية   والمتمثلة  شركة  المنتجات  في 

ولقد ع بنغازي.  مدينة  في  الباحث على  واإللكترونية  زم 
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اختبار أراء عدد من مستهلكي شركة شارب لتمثل عينة  إ

 البحث وبصورة عشوائية،

مستهلك من    160بلة واستجواب  لذا فقد قام الباحث بمقا

شارب   شركة  وكيل  فروع  على  المترددين  المستهلكين 

 بمدينة بنغازي.

 منهج الدراسة :    . 6.1

تم   الدراسة وخدمة ألهدافها  المالئمة ألغراض  اجل  من 

 استخدام المنهج االستقرائي.

 :    أدوات الدراسة . 7.1

المقابلة   أسلوب  الدراسة  اعتمدت  الشخصية:  المقابالت 

لدي   والزبائن  المترددين  المبحوثين  عينة  مع  الشخصية 

( 22الشركة وتم إعداد قائمة أسئلة المقابلة وتضم عدد )

المستهلك  واتجاه  سلوك  مؤشرات  لقياس  موزعة  سؤال 

 والمتمثلة في 

 1-     . للمنتجات  التقني  والتميز   -2التطور        الجودة 

 خدمات الزبائن.  -3واالعتمادية .  

   .اإلعالنات وأساليب التسويق -أسعار المنتجات .  -4

 الشهرة والعالمة التجارية.   -6

 :  حدود الدراسة  . 8.1

أبعاد  في  وأثره  التسويقي  االبتكار   : موضوعية  حدود 

الشرائي   العوامل  السلوك  على  باالعتماد  للمستهلك 

:    الداخلية. . حدود زمنية  بنغازي  : مدينة  حدود مكانية 

 .   2019العام 

 :  الدراسات السابقة  . 9.1

في    - االبتكاري  التسويق  دور  مربعي:  وهيبة  دراسة 

)رسالة   التنافسية  الميزة  على  ماجستير المحافظة 

االبتكار    (2012 األول  جانبين  الباحثة  دراسة  تناولت 

الدراسة   وكانت  التنافسية  الميزة  والثاني  التسويقي 

توصلت  وقد  الجزائر  اتصاالت  مؤسسة  لها  الميدانية 

وجود إلى  الدراسة  إحصائية    نتائج  داللة  ذو  تأثير 

أظهرت   كما  التنافسية  الميزة  على  االبتكاري  للتسويق 

بنسبة  الكن  موجود  التسويقي  االبتكار  أن  نتائجها 

 متوسطة. 

سليماني:    - محمد  على  دراسة  وأثره  التسويقي  االبتكار 

وهذه    (  2007) رسالة ماجستير    تحسين أداء المؤسسة

نفس   تناولت  أيضا  التسويق الدراسة  حول  الموضوع 

المؤسسات  أداء  تحسين  ناحية  من  لكن  االبتكاري 

الصناعية حيث تطرق في دراسته إلى االبتكار والتسويق  

المنتجات  على  الضوء  سلط  وقد  للمؤسسات  بالنسبة 

االبتكار، واهم األساليب  الجديدة وتصنيفاتها حسب نوع 

الحليب   حضنة  مؤسسة  في  المتبعة  واالستراتيجيات 

االبتكاري،  بالم التسويق  أبعاد  أهم  احد  البعد  وهذا  سيلة 

كما أظهرت النتائج وجود اثر ايجابي للتسويق االبتكاري 

 على تحسين أداء المؤسسة. 

: دور االبتكار الترويجي في خلق  دراسة درش سليمة   -

ماجستير   رسالة   ( الزبون  لدى  تناولت   (  2013قيمة 

االبتكا موضوع  الدراسة  هذه  في  الترويجي  الباحثة  ر 

الترويجي    االبتكار  ثن  االبتكار  إلى  تطرقت  حيث 

الميدانية في  البعد بالزبون وكانت دراستها  وربطت هذا 

تأثير   هناك  بأن  وتوصلت  موبيليس  االتصاالت  مؤسسة 

كان   وقد  الزبون  لدى  قيمة  خلق  في  الترويجي  لالبتكار 

 محمور دراستها احد أبعاد التسويق االبتكاري. 

 النظري :  . الجانب 2

 مفهوم االبتكار التسويقي :  .  1.2

كان اإلبتكار التسويقي والزال موضع اهتمام األكاديميين 

تأثير  من  له  لما  وذلك  التسويق،  مجال  في  والممارسين 

إيجابي على نجاح الشركة تسويقياً، وما يترتب على ذلك 
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 من نجاح الشركة بشكل عام في تحقيق الكفاءة والفاعلية

الماضي  .  [1] العقد  خالل  الناجح  المسوق  كان  لقد 

على   يعتمد  التسويق  نظر  وجهة  من  فاالبتكار  ابتكاريا، 

التسويق،  أو  السلعة  وتطوير  ومواصفات  التسعير 

إلى مستوى متميز  الوصول  اعتباره  فالمسوق يضع في 

السوق االبتكار  [2]وهام في  أن  التسويقي مفهوم واسع   ، 

التسويقي،  النشاط  أوجه  بجميع  االبتكار  يعنى  حيث 

وبالتالي فهو غير مقتصر على مجال معين في التسويق، 

فقط،   اإلعالن  مجال  في  أو  المنتج  مجال  في  كاالبتكار 

وإنما يشمل جميع األنشطة التسويقية األخرى، فاالبتكار  

المنتج من  المرتبطة بتوجيه    األنشطةالتسويقي يمس كل  

إضافة إلى ما سبق هناك  [3]الصانع إلى المستخدم النهائي

والتي   التسويقي  باالبتكار  الخاصة  التعاريف  من  العديد 

التي   الدراسة  لوجهة نظر كل باحث واتجاه  تبعاً  صنفت 

التعاريف  من  مجموعة  يبين  التالي  والجدول  بها،  يقوم 

اإلبتكار  لمفهوم  الزمني  التسلسل  وحسب    المحتارة 

 التسويقي.

االنفتاح  ـ   طريق  عن  جديدة  أو  أصلية  منتجات  تطوير 

هذه  أن  بحيث  مختلفة  نظر  ووجهات  جديدة  أفكار  على 

األفكار يمكن أن تصل إلى أشخاص أخرين بعد وضعها  

 ً  . [4] في صيغة مفهومة حتى تصبح منتجا

التسويقية  األنشطة  مجاالت  في  جديدة  فكرة  كل  هو  ـ 

إلى تغيير إيجابي و يتم تطبيقها بشكل ناجح يجعل تؤدي 

 الشركة 

المجال   في  المنافسة  الشركات  على  ومتقدمة  ريادية 

 .[5]التسويقي

ـ هو طريقة إليجاد أفكار جديدة تساعد الشركة من زيادة 

والحصول   معينة  أهداف  إلى  للوصول  وقابليتها  قدراتها 

التي   المشاكل  حل  خالل  من  سوقية  حصة  كبر  أ  على 

أرباحها تواجهها   و  مبيعاتها  وزيادة  مبتكرة  بطريقة 

والقدرة على البقاء واالستمرار ومن ثم فهو يميزها عن 

 . [6]المنافسين من أجل تحقيق النجاح التسويقي لها

السلع   تقديم  لتحسين  والفعاليات  األنشطة  من  تشكيلة  ـ 

أفكار   االنفتاح على  للسوق من خالل  المبتكر  والخدمات 

  جة إلى زيادة الحصة السوقية للشركة جديدة لتؤدي بالنتي

[7] . 

المنتجات  من  ممكن  عدد  أكبر  تقديم  على  القدرة  ـ 

في   زيادة  يحقق  وبما  بالمنافسين  قياساً  أكبر  وبسرعة 

 . [8]  الحصة السوقية للشركة

 أهمية  و أهداف االبتكار التسويقي :   . 2. 2

ً  مجاالً  التسويقي االبتكار يشكل  تطوير في يساعد هاما

 قوية عالقة  على فيه المحافظة المرغوب ومن األعمال،

في   دوراً  اإلعالن   وكاالت تلعب أن  يمكن إذ السوق مع

 منظمة مراجعة مع السوق في للمبيعات الناجح التطوير

المبيعات ضوء في التسويقية للخطة   وبسبب  [9] أداء 

 [ 10]   التسويقي فان اإلبتكار لموضوع القصوى األهمية

الصحيحة،   غير التسويقية المظاهر من مظهراً  إهمالهعَد 

 ترويج، سعر، منتج،(   التسويق  مجال في بتكارالا يعد إذ

 والعناية عليها يتم التركيز التي النقاط أهم من   )توزيع

 العالم دول جميع وفي الشركات  قبل من وتوظيفها بها

 الميزة توليد في يماسوال الفوائد،  من  العديد وذلك لتحقيق

 التسويقي اإلبتكار يذكر ألهمية خالف يوجد ال. التنافسية

الذين   الزبائن أو  تستخدمه، التي للمنظمات بالنسبة سواء

ويمكن عموماً،  المجتمع  أو  منه،   توضيح يستفيدون 

  .[11] كاآلتي أهميته

 ميزة لها يحقق أن  يمكن نهإف : للمنظمات األهمية  -أ  

المنافسين، تميزها خالل من تنافسية  والصورة عن 

 هذه مثل وجود عن ينتج أن ويمكن وسمعتها، لها الذهنية

 من نتائج إيجابية للشركة تتمثل في المحافظة على الميزة

  وأرباحها،  مبيعاتها وزيادة السوقية حصتها زيادة
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 وكسب السوق في القيادة مركز إلى تصل أن وإمكانية

 .الحاليين الزبائن جدد، والمحافظة على زبائن

 من الكثير لهم يحقق أن يمكن   :للزبائن األهمية    –ب  

 مشبعة تكن لم  حاجات أشباع شكل  تأخذ قد  التي  الفوائد

ً  جاءوأفضل.   بشكل حالية حاجات اشباع أو  [12]  أيضا

( الُمبتكر التسويقي المدير أن االبتكاري   يستكشف ) 

 الزبائن يطلبهاال   التي المنتجات  الحلول أو بإنتاج ويقوم

تقديم حيث وبسرعة،  بحماس لها يستجيبون ولكن  يتم 

 مستقبالً  تتولد ورغبات لحاجات وجديدة ناجحة منتجات

 .الزبائن لدى

 بشكل الزبائن إرضاء إلى يهدف التسويقي االبتكار

 وتلبية تحديد في خالل البراعة ومن المنافسين من أفضل

 وبين بينها  والموائمة دقيق  بشكل ورغباتهم حاجاتهم

 يخلق أن إلى يسعى أنه كما  الشركة، قدرات وإمكانيات

 هو للتسويق الهدف األساسي كان إذا االبتكاري العرض

تلك   هي اآلنية فالحاجات للزبائن، الحالية  الحاجات تلبية

ً  الموجودة  يستطيعون حيث الزبائن أذهان  في حاليا

 السوق بحث خالل وسائل ويمكن بسهولة، عنها التعبير

 فتعني الكامنة الحاجات أما الحاجات، هذه تحديد التقليدي

 غير فهم لذا اليوم الزبائن يدركها ال  التي تلك الحاجات

 عنها، في التعبير أو راغبين عنها التعبير على  قادرين

 استخدام إ يتطلب الحاجات من النوع هذا تحديد فإن إذن

مبتكرة وسائل  يعد والذي التسويق بحوث في وطرق 

 [. 13] التسويقي اإلبتكار  جوانب من جانب

 اإلبتكار في المزيج التسويقي :   . 3.2

أنه يكون في   التسويقي على  االبتكار  إلى  ما ينظر  عادةً 

مجال المنتجات فقط، إال أن هذه النظرة خاطئة، حيث أن  

في   الرئيسية  العناصر  هي  التسويقي  اإلبتكار  عناصر 

واألالمزيج   بالمنتجات  المتمثلة  والتوزيع التسويقي  سعار 

يقو إذ  أساسية    موالترويج،  فكرة  على  التسويقي  اإلبتكار 

مفادها عدم قدرة مكون واحد وعنصر واحد على تحقيق 

   الهداف والغايات المطلوبة

جميع   مزج فإن لذلك الصيغ أحسن و اإلشكال بأفضل

ً  التسويقي المزيج عناصر  تلبية على قدرة أكثر يكون معا

 عنصر استخدام من إليها الشركة تسعى التي ألهداف ا

التسويقي واحد، عنصر   في يكون أن  يمكن  فاالبتكار 

 إليها ويضيف التسويقي، المزيج عناصر جميع أو واحد

 والعمليات المادي األحرى مثل الدليل  اإلضافية   العناصر

 العمليات أداء عاتقهم على  يلقى الذين وهم واألفراد

 .[14]  ابتكاره يتم ما التسويقية وتنفيذ

 :  المنتج  اإلبتكار في . 1.3.2 

 بأشكال وعرف والخصائص الصفات متنوع المنتج

 التي الملموسة من الخصائص بكونه: "مجموعة عديدة،

 وخلصت ،"مدركة أو حقيقية بمنافع المستهلك تزود

 الشركات تقدمه بما يكمن المنتج بأن التعاريف العديد من

المستهلك إشباع بهدف مخرجات من    .حاجات 

 أو خدمة  تكون أن أو مادية، تكون قد  هذه والمخرجات

   . [15] معينة فكرة

 بقاء في كبير دور له الجديدة المنتجات  ابتكار إ إن

أن  و  المنافسة ميدان في الشركة  بشكل تعمل يجعلها 

 وكذلك التغيير سريعة اليوم األعمال بيئة الن مستمر

 تقديم الشركات على  وينبغي بسرعة أذواقه تتغير الزبون

حتى  مع تنسجم وجديدة مبتكرة منتجات التغييرات  هذه 

ونموها بقائها  على  المحافظة  واالبتكار   [16]  تستطيع 

مهما دوراً   جديدة منتجات إلى للوصول وذلك يلعب 

 أن يمكن ال المنتج يشير أن إذ  السوق، إلي تقديمها يمكن

 عندما وال سيما الزمن، من طويلة لمدة حاله  على يبقى

 التطور فإن  عليه عنها، بديلة  أو منافسة  سلعة يكون هناك

حيث   المنتج إلى  يدخل أن يجب من  ذلك  كان  سواء 

المحتوى، والشكل، واللون، والوزن، وبطبيعة الحال فإن  

 دراسة نتيجة هي بل اعتباطا تأتي ال هذه عملية التطوير

والتحليالت من لعديد وتدقيق  عمليات لنتائج المواقف 
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  ذلك  كان  سواء التطوير عملية  تتم أن  تستلزم والتي البيع

 في الحاصلة التطورات لمواكبة أو البيع عملية الستمرار

في  فضالً  السلع تلك انتاج مجال إسهامها  مدى  عن 

 [. 17] تحقيق األرباح المحتملة

 اإلبتكار في التسعير:  . 2.3.2

في   المهمة  القرارات  من  بالسعر  المتعلقة  القرارات  تُعد 

على خصوصية   تقريباً  التسويق  أدبيات  الشركة، وتجمع 

بما  للمنظمة  اإليرادات  يحقق  وحيد  كعنصر  السعر 

باقي  تؤثر  بينما  وديمومتها  استمرارها  على  يساعدها 

التكاليف على  األخرى  للس[18]  العناصر  وإن  عر  .  

التسويقية.  الشركة  نجاح  في  كبيرة  أهمية  المناسب 

ويستعمل التسعير االبتكاري عندما يظهر تركيب سعري 

أقساط من دون   السوق كبيع مادة معينة بشكل  جديد في 

وتقديم  عرض  أو  متراكمة  تأخيريه  وغرامات  فوائد 

موسمها غير  في  تُباع  التي  لأللبسة  منخفضة   أسعار 

[19] . 

 في مجال الترويج:   اإلبتكار  . 3.3.2

التي مجموعة هو الترويج االتصاالت   بها يقوم من 

 من المنتجة بالسلع والخدمات المستهلك لتعريف  الُمنتِج

 السلع  بهذه الخاصة  المعلومات توصيل خالل  من  قِبله

 وإقناعه عليه والتأثير وفوائد خصائص والخدمات من

  [.20] لشرائها  ودفعه

 مجال في اإلبتكار على التركيز يجب أنه [21]  ويرى

به الترويج  مالية مبالغ وتخصيص أكثر، واالهتمام 

الترويجي،  المزيج عناصر تفعيل طريق عن له، معتبرة

 ووالئهم ثقتهم كسب في العمالء الكبير على لتأثيره  نظراً 

 .الدائم

 اإلبتكار في مجال التوزيع:  . 4.3.2

 المترابطة األنشطة من مجموعة إلى التوزيع يشير 

 المضافة القيم سلسلة من  توليد تستهدف التي والمتكاملة

Added values    للسلع  المادي  النقل وتضم 

إيصالها بما والخدمات  أو المستهلكين إلى  يضمن 

 . المناسبين والمكان الوقت  في الصناعيين المشترين

المجموعة بهذه  القيام   منظمات األنشطة من ويتولى 

متخصصة  منتجي بين الوساطة  دور  تلعب تسويقية 

إن  [22]   ومستهلكيها والخدمات السلع  نظام وجود . 

في للتوزيع أليا غاية أمر   تتمكن لكي منظمة ألهمية 

سبب ألجل و للمستهلكين، منتجاتها توصيل  تحقيق 

 خالل من التوزيع أهمية على التعرف باإلمكان وجودها

أن   التسويقيالمزيج   بعناصر مقارنته إذ   له األخرى 

ً  دوراً   فالتوزيع التسويقية. االستراتيجية ضمن تكامليا

 خالل من التسويقية استراتيجيتها تنفيذ من يمكن الشركة

 عن  فضالً  األسواق المستهدفة إلى  الوصول  كيفية تحديد

 . [23] بالمستهلكين الشركة يربط أنه

 مفهوم سلوك المستهلك:    . 4.2

 أهم  من  ورغباته حاجاته وفهم المستهلك إدراك  أن

 غير حاجات يبدي فالمستهلك قد  التسويق، إدارة أهداف 

 معهُ  المقنع  االتصال تحقيق يصعب وقد الحقيقية، حاجته

وإقناعه  يستجيب قد فالمستهلك بالسلعة،  وتحفيزه 

 إن اللحظات األخيرة، في رأيه وقراره تغير قد لتأثيرات

المستهلك دراسة التسويقيين على يحتم ذلك  حاجات 

 فالمستهلك  . [24]  والشراء في التسويق وسلوكه ورغباته

 يمكن فال اإلنتاج، تسبق ينبغي أن التي البداية نقطة هو

 علم  على  كان إذا  إال النجاح يحقق أن مشروع ألي

كافية  منتجاته، وشراء باستهالك إ يقوم بمن ودراية 

 يمكن إنه ال إذ  المالية، وبقدراتهم ورغباتهم وبحاجاتهم

 هذه ستوجه من ليإ تحديد تم اذا إال المناسبة السلعة إنتاج

 أشكالها وبجميع الشركات معظم السلعة. فمحور اهتمام

عملية يعتمده الذي والسلوك النهائي المستهلك هو  في 

ذلك  " بانه المستهلك سلوك يعرف إذ   . [25]   الشراء

 أو الشراء  عن البحث في المستهلك يبرزه الذي  التصرف

 يتوقع الخبرات أو األفكار الخدمات أو أو السلع  استخدام
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 حاجاتها أو حاجاته أو رغباتها أو رغباته ستشبع أنها

 . [26] المتاحة الشرائية اإلمكانات وحسب

أهمية دراسة سلوك المستهلك :  . 5.2  

أهمية دراسة سلوك المستهلك بالنسبة    .1.5.2
 للمستهلك:

شرائه   عملية  فهم  في  التبصر  على  المستهلك  تساعد 

إدراك   من  بتمكنه  وذلك  والخدمات،  للسلع  واستهالكه 

الشرائي    سلوكه  على  تؤثر  التي  المؤثرات  أو  العوامل 

سلعة أو خدمة معينة، واالستهالكي والتي تجعله يشتري  

فهم ما يتخذه من قرارات شرائية   المستهلك في  يفيد  أي 

المعتادة مثل:  األسئلة  اإلجابة عن  وتساعده على معرفة 

ماذا يشتري؟ لماذا؟ وكيف يشتري؟ وفي تحديد المواعيد  

األفضل للتسوق وأماكن التسوق األكثر مرغوبيه و أيضاً 

القو لنقاط  الالزمة  التحليالت  لمختلف  إجراء  ة والضعف 

تحقق   التي  العالمة  أو  البديل  واختيار  المتاحة  البدائل 

 أقصى إشباع .

أهمية دراسة سلوك المستهلك بالنسبة    .2.5.2
 :  للمنظمة 

 الحديث التسويق في الزاوية حجر المستهلك يعتبر

 من تمكنها كبيرة بمدى بدرجة الشركات نجاح ويرتبط

 إشباعها ومحاولة ورغباته حاجاته  ودراسة  معرفة

المنافسين أفضل بطريقة  أهمية تتضح هنا ومن من 

ففعالية  للمنظمات، بالنسبة المستهلك سلوك دراسة

 التي بالطريقة كثيرا ترتبط التسويقية والبرامج السياسات

 التي تلك وخاصة  . بها المستهلكون ويتصرفون بها يفكر

يجب   ما خطيط ت في نتائجها من وتستفيد ذاتيا بها تقوم

 ورغبات حاجات   ويشبع يرضي وبما ونوعاً، كما إنتاجه

ووفق الحاليين المستهلكين  و إمكاناتهم والمحتملين، 

 سلوك لدارسة النتائج هذه مثل أن كما ودوافعهم، أذواقهم

 التسويقي المزيج عناصر إختيار في المستهلك تساعدهم

أية وإمكانية جهة من مالئمة األكثر  فرصة اكتشاف 

 .[27] بنجاح تغاللهاسإ يمكن متاحة تسويقية

 العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك:  . 6.2

 من نابع هو بل فراغ، من يأتي ال المستهلك سلوك

الفرد في داخلية وعوامل متغيرات  وخارجية ذات 

 وتتعقد معين، شرائي سلوك يتخذ ألن تقوده به محيطة

ً  المتغيرات وتتدخل هذه  الثقافية وخلفيته الفرد  لطبيعة تبعا

 وحالة    خصوصية عن فضالً  والذاتية، واالجتماعية

بالسلوك  ا ومتغيراتها معها يتعامل التي السوق لمحيطة 

تقدمه وما   مزيج من التسويقية الشركة  االستهالكي، 

 من  المستهلك. لدى  الشراء قرار في مؤثر تسويقي

 تهلك الم  سلوك تمثل التي والمتطورة النماذج المشهورة

السود   ا نموذج الصندوق هو التحفيز على قائم كنموذج

Black Box Model ، ا نموذج الصندوق حيث بين 

 اتخاذ إ وعملية المستهلكين خصائص بين التفاعل السود

 المستهلكين.  وردود القرار

المحفزات الشخصية ) بين الناس ( أو   بين تمييزه ويمكن

 المربع نموذج ويرتبط . نفسه المحفزات داخل الشخص 

النفس  علم في االسود الصندوق بنظرية السودا

 العمليات على والتركيز تعيين يتم لم  حيث السلوكي،

بين   يتم ولكن فقط المستهلك داخل العالقة  التركيز على 

ً  المستهلك لدى واالستجابات فزاتالمح  . [28] أيضا

 السلوك على  المؤثرة الداخلية العوامل   . 1.6.2
 للمستهلك: الشرائي

العوامل   من  بمجموعة  للمستهلك  الشرائي  السلوك  يتأثر 

تحديد   في  ومتفاعالً  هاماً  دوراً  تلعب  التي  الداخلية 

وسيتم  والخدمات  للسلع  للمستهلك  الشرائي  السلوك 

 . التركيز على هذه العوامل بشيء من التفصيل

الدوافع    : الحاجةأوال  بوجود  ترتبط  الدوافع  أن  لدى    : 

حاجاته   أنسان  ولكل  إشباعها،  إلى  يسعى  والتي  الفرد 
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فهي   الفطرية  الحاجة  أما  المكتسب  ومنها  الفطري  منها 

للطعام،   الحاجة  على  تحتوي  التي  النفسية  الحاجة  تلك 

بدون   اإلنسانية الحياة تستقيمالماء، الهواء، والجنس، وال  

 الحاجات أما األساسية الحاجات  هذه  إشباع من  أدنى حد

خالل التي فهي المكتسبة  وتشمل الحياة رحلة نتعلمها 

  والتعلم  السيطرة حب  المكانة، والتقدير، لالحترام  الحاجة 

[29 .] 

 فرادالا في الكامنة القوة أنها على " الدوافع تعرف وعليه

معين إ للسلوك تدفعهم التي  القوة هذه وتتولد باتجاه 

 لها يتعرض التي المنبهات انسجام أو تالقي نتيجة الدافعة

مع  إلى تؤدي والتي لديهم، الكامنة الحاجات األفراد 

إشباع إلى تدفعهم التوتر، من حاالت  تلك محاولة 

عن  عبارة بأنها" الحاجات وعرفت [30]  الحاجات

 يسلك ألن  الفرد يدفع النقص وهذا بالنقص، الشعور

 ً   الحاجة  إشباع أو  النقص سد هذا  خالله  من يحاول مسلكا

[31]. 

 فهي للتصرف، الفرد  تدفع  التي القوة الدوافع  وتعتبر

المستهلك، وتوجه الطاقة  تعطيه  هذه أصل  وفي سلوك 

 طرف من معرفتها  عند ولكن الحاجات نجد القوة

تخلق  والحالة الحقيقية الحالة بين فرق المستهلك 

بين   الفرق عن  كذلك ناتج هي  الدوافع  إن  المتوقعة،

 االعتقاد األقل  على  المستهلك يتمنى التي المثالية الحالة 

 . المستهلك طرف الملموسة من والحالة  إليها، الوصول

 عدة وفق التسويق مجال في الباحثين حسب الدوافع تقسم

 .  [32] منها التقسيمات

 التقسم األول: وفيه قسمت الدوافع إلى ما يلي: 

التي   القوى  هي  أولية:  دوافع   . باتجاه  أ  الفرد  تحرك 

 إشباع الحاجات الفيزيولوجية له. 

 باتجاه إ الفرد تحرك التي القوى ب. دوافع ثانوية: وهي

 األمان، تحقيق حاجات إشباع

 . الذات وتحقيق الذاتية، الحاجات االجتماعية، الحاجات

 التقسيم الثاني: ويشمل نوعين من الدوافع هما:

 إلى المستهلك تدفع يالت القوى الدوافع العاطفية: هي  -1

 تقييم  دون المنتجات شراء

 تقليد لمجرد يتصرف قد بل المادية، إلمكاناته موضوعي

 أنه أو إليها، ينتمي المرجعية التي الجماعات بعض أراء

انبهاره يشتريها  أو لون  أو  الخارجي بالمظهر  لمجرد 

ً  يكون الشرائي القرار فإن العبوة، بذلك حجم  أو عفويا

 . وحب الظهور لمجرد التقليد أو دراسة أو تفكير بدون

 تدفع التي القوى هي) :الرشيدة  ( العقلية - الدوافع  -2

 والقيام ومدروس بشكل عقالني منتجات شراء إلى  الفرد

 وتفكير موضوعي أساس على البدائل بين بالمفاضلة

 . المطلوب باعوأالش الرضا  له يحقق منطقي بشكل

 وتنظيم تلقي عملية "بأنه اإلدراك اإلدراك: يعرفثانياً : 

عن والمغريات المعلومات وتأويل واستيعاب  البيعية 

ً  يعرف و" [33] الخمسة الحواس طريق كل   "بأنه أيضا

 اختيار بعملية ما فرد يقوم بواسطتها التي المراحل

 صورة في ما، ووضعه قضية تفسير أو وترجمة وتنظيم

 . [34]  "حوله من وللعالم له معنى وذات واضحة

 يمر اإلدراك أن لنا يتبين السابقة، التعاريف خالل ومن

 . [36[]35] التالية بالخطوات

 اإلدراكية مراحلنا وضع أي في قياس يعني   :أ. االنتباه

مستوى خاص، منبه نحو موجهة هي  من جيد مثالً 

 ترتكز أن يعني مرتفع انتباه الفهم، أجل  من االنتباه

نحو الجهود   .واالستماع كالقراءة ما منبه الفكرية 

االهتمام   عدم من نوع  الضعيف مستوى  يحدث وسوف

 الفرز مراحل من  مجموعة هو واالنتباه . آخر بشيء

التي بداللة الفرز ويتم واالختيار،  سواء تمس العوامل 

 .المنبه أو الشخص

يعطي ب. التفسير : وتمثل تلك المراحل التي من خاللها  

للمثيرات، وعليه فإن األدراك هو كل عملية فرز   معنى 

 تنظيمي وتفسيري.
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يتعلم  فهو  يتعلم من محيطه  بطبيعته  الفرد  التعلم:   : ثالثاً 

وجماعات   األصدقاء  ومن  المدرسة  ومن  العائلة  من 

دورها   لها  الحياتية  التجارب  أن  القول  ويمكن  العمل، 

وهذا   الفرد  تعلم  زيادة  في  في الفعال  سيؤثر  بالتأكيد 

للمستهلك الشرائي  أثناء  [37]  السلوك  األفراد  يكتسب   .

مع   وتعاملهم  فيه  يعيشون  الذي  بالمحيط  احتكاكهم 

من  مجموعة  والخدمات  السلع  من  المختلفة  الماركات 

شتى في  كثيرة  أشياء  ويتعلمون   المجاالت، الخبرات 

 ألفراد، ا  باختالف  التعلم وهذا  الخبرات  هذه وتختلف

التعليميو  المحيطة البيئة وكذلك والثقافي مستواهم 

 (Kotler & Keller, 2012: 163) . عرف[38]بهم

 سلوك  في  الحاصلة  التغيرات عن  عبارة "أنه على التعلم

 تكون أن للخبرة ويمكن   .السابقة الخبرات ألفراد نتيجة ا

قراءة   مثل بشكل رمزي، أو منتج تجربة مثل مباشرة،

ً  نتعلم فعندما الجريدة، في إلعالنا  سلوكنا فإن ما، شيئا

 .جديد سلوك إلى للحالة، السابق السلوك يتغير عن سوف

 تغيير أي " بأنه   (Robbins, 2009: 88 )وعرفه

يظهر السلوك في مرتبط دائمي  كنتيجة والذي 

 " التسويقية النظر وجهة من التعلم ويعرف للخبرات"  

والعمليات كافة  والمنتظمة المستمرة اإلجراءات 

المعرفة   اإلفراد وإكساب إلعطاء والمقصودة

 هذا خالل  ومن الشراء. عند يحتاجونها والمعلومات التي

 والتغير يتصف باالستمرار التعلم، أن  لنا يتبين لتعريف ا

ً  أو مقصوداً  يكون أن ويمكن  من يحدث قد وأنه عرضيا

التفكير  دثويح  العملية، والخبرة والمالحظة خالل 

 دون يحدث بالمصادفة أن  ويمكن له مخطط بشكل التعلم

 من يعدل أو يكتسب أو يتعلم الذي الفرد قبل  من جهد أي

 . [39]  معينة ظروف نتيجة أو مواقفه سلوكه

 رابعاً : المعتقدات واالتجاهات: 

 وهذه   "ما شيء تجاه الفرد تصورات "أنها على تعرف

 أو حقيقية معرفةعلى   مستندة تكون ربما المعتقدات

 بمعتقدات جداً  مهتمون والمسوقون العقيدة. أو الرأي

 تجعل المعتقدات هذه ألن والخدمات، حول السلع الناس

للمستهلك القرار على تؤثر صورة للمنتج  الشرائي 

[40 .] 

تجاه يعتقده ما  معرفة الشركات تحاول لذلك  المستهلك 

 في وتصب صحيحة المعتقدات كانت فاذا منتجاتها،

 كانت إذا  أما تعزيزها، تعمل على  الشركة  فإن  مصلحتها

على   فإن الشركة، بمصلحة وتضر خاطئة المعتقدات هذه

 . [ 41]المعتقدات هذه تصحيح الشركة في التسويق إدارة

 في الحاصل المعرفي التراكم عن تعبير هي واالتجاهات

 ليتكون التعلم عنها مستوى ينجم والتي والمعتقدات القيم

 عن بها يعبرون ألفراد ا  لدى  اتجاهات أو  اتجاه بالتالي

 الطبيعي ومن   اآلخرين. مع به يتفاعلون السلوك الذي

 معينة، أو حدود مجال في االتجاهات هذه تنحصر ال أن

 في كان سواء الحياة نواحي مختلف إلى تمتد أنها بل

الديانة،  السياسة،   الرياضة  الثقافة،  الفن، االقتصاد، 

[42] . 

والمحيط   والثقافية والسياسية االقتصادية  البيئة تساهم

 بها مر التي  الفرد والتجربة فيه يعيش الذي االجتماعي

 والخدمات السلع من الماركات مختلف مع تعامله في

 السلع ماركات مختلف عن  اتجاهات في تكوين واألفكار

 سلبية تكون االتجاهات قد هذه لديه، المعروفة والخدمات

 . [43] حيادية أو إيجابية أو

 تحليل وعرض النتائج : .  3

من  االستقرائي  األسلوب  علي  الدراسة  هذه  اعتمدت 

( تشمل  عينة  مسح  لدي   160خالل  مستهلك  زبون   )

شارب   كان   SHARPشركة  .وقد  بنغازي  فرع 

األسلوب المتبع هو المقابلة الشخصية المنفردة من خالل  

( سؤال )مفتوح ومغلق ( مقسمة   22قائمة أسئلة تضم )  

( دافعية    6إلي   علي  استداللية  رئيسية  مؤشرات   )

 : المستهلك التخاذ قرار الشراء متمثلة في
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 ( بيان توزيع مؤشرات الدراسة . 1)  جدول رقم  

 

 ت
المؤشر لدافعية  

 الشراء 
 مغلق  مفتوح  األسئلة عدد 

عدد الموافقين من  
 العينة الكلية 

النسبة إلي  
 العينة

النسبة إلي  
 المؤشرات 

األهمية  
 النسبية 

درجة  
 الممارسة 

1 
التطور التقني  

 للمنتجات 
 متوسطة  4 % 16.2 %  81.8 131 - 3 3

2 
الجودة والتميز 

 واالعتمادية 
 منخفضة  5 % 15.31 %  77.3 124 1 3 4

 منخفضة  6 % 14.46 %  73 117 2 1 3 الزبائن خدمات  3

4 
اإلعالن وأساليب  
 التسويق والتوزيع 

 مرتفعة  3 % 17.11 %  86.4 138 2 2 4

 مرتفعة  2 % 18.02 %  91 146 2 1 3 أسعار المنتجات  5

6 
الشهرة والعالمة  

 التجارية 
 مرتفعة  1 % 19.91 %  95.5 153 2 1 3

 

 

 

( نسب مؤشرات دافعية المستهلك للشراء 1شكل رقم )  

 

 

 

 

( رقم  علي   2شكل  ايجابيا  الموافقين  منحني  اتجاه   )

 مؤشر دافعية الشراء للمستهلك
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( األعمدة البيانية لعدد الموافقين ايجابيا  3شكل رقم ) 

 علي مؤشر دافع الشراء

 

 
( المساحة النسبية لمؤشرات دافعية   4شكل رقم ) 

 الشراء للمستهلك
 

 فمن خالل ما تقدم يتبين لنا األتي : 

لنا   -1 يتبين  للمنتجات  التقني  التطور  فيما يخص مؤشر 

ن علي أن  من خالل نتيجة عينة الدراسة إن عدد الموافقي

لعملية   األساسي  الدافع  هو  شارب  لمنتجات  التطور 

هم   لديهم  الشراء  وبنسبة    131وقرار  من    81.8فرد 

وبنسبة العينة  أفراد  للمؤشرات    16.4  مجموع  بالنسبة 

وهذا يضع المؤشر في المرتبة الرابعة من حيث األهمية  

 النسبية لقرار الشراء . 

يتبين   والتميز واالعتماديةالجودة  فيما يخص مؤشر    -2

لنا من خالل نتيجة عينة الدراسة إن عدد الموافقين علي  

لعملية   األساسي  الدافع  هو  شارب  لمنتجات  الجودة  أن 

من    %  77.3فرد وبنسبة    124وقرار الشراء لديهم هم  

وبنسبة   العينة  أفراد  بالنسبة   % 15.31مجموع 

ة  من  للمؤشرات وهذا يضع المؤشر في المرتبة الخامس

 حيث األهمية النسبية لقرار الشراء .

يتبين لنا من خالل    خدمات الزبائنفيما يخص مؤشر    -3

الجودة   أن  علي  الموافقين  عدد  إن  الدراسة  عينة  نتيجة 

لمنتجات شارب هو الدافع األساسي لعملية وقرار الشراء 

هم   وبنسبة    117لديهم  أفراد    %   73فرد  مجموع  من 

للمؤشرات وهذا يضع    %14.46العينة وبنسبة   بالنسبة 

المؤشر في المرتبة السادسة واألخيرة  من حيث األهمية 

 النسبية لقرار الشراء . 

مؤشر  -4 يخص  التسويق   فيما  وأساليب  اإلعالن 

يتبين لنا من خالل نتيجة عينة الدراسة إن عدد    والتوزيع

الدافع   هو  شارب  لمنتجات  الجودة  أن  علي  الموافقين 

لعملية   هم  األساسي  لديهم  الشراء  فرد    138وقرار 

وبنسبة   %86.4وبنسبة   العينة  أفراد  مجموع  من 

في   17.11% المؤشر  يضع  وهذا  للمؤشرات  بالنسبة 

 المرتبة الثالثة من حيث األهمية النسبية لقرار الشراء . 

مؤشر  -5 يخص  المنتجات  فيما  من    أسعار  لنا  يتبين 

ع الموافقين  عدد  إن  الدراسة  عينة  نتيجة  أن  خالل  لي 

الجودة لمنتجات شارب هو الدافع األساسي لعملية وقرار  

هم   لديهم  وبنسبة    146الشراء  من مجموع   % 91فرد 

العينة وبنسبة   للمؤشرات وهذا    % 18.02أفراد  بالنسبة 

يضع المؤشر في المرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية 

 لقرار الشراء . 
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يتبين لنا   ريةالشهرة والعالمة التجا  فيما يخص مؤشر  -6

من خالل نتيجة عينة الدراسة إن عدد الموافقين علي أن  

الجودة لمنتجات شارب هو الدافع األساسي لعملية وقرار  

هم   لديهم  وبنسبة    153الشراء  من مجموع   % 91فرد 

العينة وبنسبة   للمؤشرات وهذا    % 19.91أفراد  بالنسبة 

األهمية  حيث  من  األولي  المرتبة  في  المؤشر  يضع 

 سبية لقرار الشراء. الن

عالقة   هناك  أن  يتبين  النتائج  وتحليل  خالل عرض  من 

  ( الـ  المؤشرات  بين جميع  والتي    6موجبه و طردية   )

وبين  المستهلك  عند  الشراء  لقرار  الدافعة  القوى  تكون 

هناك   أن  إال  الدراسة  موضع  شارب  شركة  من  المنتج 

في   تأثيره  ودرجة  مؤشر  لكل  نسبية  وأهمية  قرار  رتب 

 . الشراء بالنسبة للمستهلك

 التوصيات:  .4

الدراسة   إليها  توصلت  التي  النتائج  استقراء  خالل  من 

 -تقدم الدراسة عدة توصيات مهمة تتمثل في األتي :

المذكورة   -1 المؤشرات  علي  االعتماد  الشركة  بمقدور 

المستهلك  سلوك  وتوجيه  وتحفيزية  دافعة  قوى  خلق  في 

 الشراء لمنتجاتها .نحو اتخاذ قرار 

التركيز علي خدمة الزبائن بشكل أكثر فعالية خاصة    -2

البيع واالستشارات   بعد  التوصيل وما  بخدمة  يتعلق  فيما 

 الفنية ألنها سجلت ممارسة ضعيفة . 

المتميزة   -3 بالمنتجات  التعريف  علي  التركيز 

النشرات  خالل  من  للمنتج  والجودة  واالعتمادية 

بجميع الوسائل المتاحة ألنها سجلت ممارسة التوضيحية  

 ضعيفة نسبيا في تأثيرها علي قرار الشراء . 

التعريف    -4 علي  للمنتجات التركيز  التقني    التطور 

االستخدام  لكيفية  التوضيحية  النشرات  خالل  من  للمنتج 

الوسائل  بجميع  للمنتج  المضافة  الجديدة  التقنية  والقيمة 

ممارسة   سجلت  ألنها  تأثيرها  المتاحة  في  نسبيا  ضعيفة 

 علي قرار الشراء . 

وتطويره    -5  األداء  علي مستوي  الحفاظ  الشركة  علي 

به  تتمتع  الذي  الشهرة  اسم  و  األسعار  نظام  فيما يخص 

بسبب أن هذين المؤشرين كان األكثر تأثيرا علي دافعية  

 وتشكيل واتخاذ قرار الشراء . 
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