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المحاضرة األولى
مفهوم التسوٌق السٌاسً وأسالٌبه وقطاعات السوق السٌاسً
وفً هذا الخصوص وبدون الدخول فً جدل ٌرتبط بمساق علمً مازال ولٌداً أال وهو التسوٌق
السٌاسً ٌ ،مكننا اإلشارة إلى ما ٌلً :
 .1لٌس لتارٌخ التسوٌق السٌاسً ٌوم نشؤة
 .2مع التقدم التكنولوجً وظهور التصوٌر الضوبً والسٌنما والتلٌفزٌون بدأ االهتمام بقضاٌا
االقتراع الشامل وحمالت التوجٌه االنتخابً للجماهٌر .
 .3مع ظهور وتقدم علم النفس السٌكولوجً وعلم النفس االجتماعً أصبح للدعاٌة المعاصرة
ركابز متعددة مكنتها من التسلل بصورة كبٌرة إلى المنازل .
 .4فً ضوء الممارسات العملٌة ،فإن هناك أسلوبٌن أو منهجٌن للعمل فً حزمة التسوٌق السٌاسً
ككل .
األسلوب األول هو اكتشاف الفرص -األسلوب الثانً هو اسلوب التالؤم أو استخدام ما ٌسمى بالركٌزة
األساسٌة .:
 .5إذا كان البرنامج االنتخابً لمرشح معٌن ٌحتوي على ما ٌلً .:
أ -األسس األٌدٌولوجٌة
ب -الخٌارات االقتصادٌة واالجتماعٌة .
ج -منهج لتنفٌذ البرنامج .
د -المرشح ذاته
ففً هذا الخصوص نجد أن اإلعالن السٌاسً ٌستهدف بٌع هذا المنتج الذي ٌنطوي على أو هو
عبارة عن برنامج الحزب أو المرشح والمستهدف توصٌله للجماهٌر المستهدفة وإقناعهم بالبرنامج أي
إحداث التؤثٌر المستهدف على الرأي العام لجمهور الناخبٌن .
 .6فً ضوء ممارسات االنتخابات األمٌركٌة والفرنسٌة منذ عام ٌ 1952مكن إدراك ما ٌلً .:
أ -االستخدام المكثف لألسالٌب الحدٌثة فً النشر
ب -إدخال العالقات العامة كنشاط جدٌد للحكومة
ج -إذا كانت الدعاٌة االنتخابٌة تحمل فً مضمونها كافة أألالعٌب والتموٌه المنسق فإن انتخابات
الرباسة األمرٌكٌة عام  1952تمثل فعال البداٌة الحقٌقٌة للتسوٌق السٌاسً
د -فً عام  1960استخدم جون كنٌدي ألول مرة علم االجتماع السٌاسً فً دراسة الرأي العام
للناخبٌن ،وبالنسبة لنٌكسون فً الفترة ما بٌن عام  72-68بدأت االستعانة بالمستشارٌن فً
مجال اإلعالن وأسالٌب السٌطرة على شاشات التلٌفزٌون .

ـ تعرٌف التسوٌق السٌاسً والفرق بٌنه وبٌن الدعاٌة السٌاسٌة .
ٌمكن تعرٌف التسوٌق السٌاسً دون الدخول فً مزٌد من التفاصٌل كاألتً  .:هو مجموعة من
األنشطة التً تستهدف تعظٌم وتنظٌم عدد المإٌدٌن لمرشح سٌاسً أو لحزب معٌن أو برنامج أو فكرة
معٌنه بما فً ذلك الدعم المادي الجماهٌري باستخدام كافة وسابل االتصال الجماهٌري أو أي وسابل
أخرى ضرورٌة ،وفً ضوء التعرٌف السابق ٌمكن القول :
أ -أن التسوٌق السٌاسً ٌستهدف تسوٌق منتج ولٌس مجرد بٌع منتج سٌاسً معٌن ٌحتوي على
ثالثة أبعاد هً :
البعد األول  :هو اإلتساع الذي ٌشٌر إلى عدد القضاٌا المطروحة .
البعد الثانً  :هو العمق والذي ٌشٌر إلى مدى تعدد الطروحات الخاصة بحل المشاكل أو تنفٌذ البرنامج
الواحد .
البعد الثالث  .:الترابط الذي ٌشٌر إلى استخدام وسٌلة أو عدة وسابل مشتركة أو مستشار إعالنً أو
إعالمً واحد .
ب -إذا كان البعض ٌنفً وجود التسوٌق السٌاسً فإن هذا قد ٌتنافى مع ممارسات الواقع فً سوق
السٌاسة وذلك لسبعة أسباب هً :
ٌ .1لعب االتصال دورا هاما فً التسوٌق االنتخابً .
 .2من الممكن استخدام تقنٌات تسوٌق السلع والخدمات فً مجال تسوٌق األفكار .
 .3إذا كان المهم فً مجال التسوٌق هو التؤثٌر على اتجاهات أكبر عدد ممكن من األفراد فً أقصر
وقت ممكن ،فمن الممكن أٌضا القول بؤن التسوٌق السٌاسً ما هو إال أساس أو استراتٌجٌة
ألدارة الحمالت االنتخابٌة باستخدام كافة وسابل االتصال الجماهٌري .
 .4إن تقنٌات التسوٌق السٌاسً هو مجموعة من المعارف والوسابل واألدوات التً توضع لخدمة
قضٌة أو فكرة أو برنامج انتخابً .
 .5إن المتخصصٌن فً التسوٌق السٌاسً عادة ماٌقدمون خدمات تساعد فً تغٌٌر أو بناء رأي عام
حول برنامج الحزب أو المرشح بدرجة أكبر من النصابح الخاصة باتخاذ القرارات السٌاسٌة .
 .6التسوٌق السٌاسً ٌسعى إلى إحداث استجابة لحاجات حقٌقٌة ولٌس خلق حاجة ترتبط بسلعة كما
ٌفعل اإلعالن التجاري .
أن التسوٌق السٌاسً ال ٌنال من حرٌة المواطن فً االختٌار كما أنه ال ٌعتبر علما سٌاسٌا .
اسالٌب التسوٌق السٌاسً وقطاعات السوق السٌاسً :
وفً هذا الخصوص ٌمكن ذكر بعض األسالٌب الممكن استخدامها فً التسوٌق السٌاسً
باختصار على النحو اآلتً :
 .1دراسة الرأي العام والتً تتم على أساس التحلٌل االجتماعً والدٌموغرافً .
 .2تحدٌد أسالٌب اإلعالم واإلعالن وتقرٌر الحملة االنتخابٌة أو تخطٌطها .
 .3تحلٌل معطٌات السوق السٌاسً .

 .4تحدٌد المنتج السٌاسً .
 .5تحدٌد أسالٌب االتصال الجماهٌري ،مع مراعاة اإلقناع والهدف االنتخابً وفبات الجماهٌر
المستهدفة وقواعد اإلقناع السٌاسً .
 .6تموٌل الحملة االنتخابٌة .
سوق السٌاسة ٌمكن تقسٌمه على أساس الجمهور إلى :
 .1سوق الناخبٌن .
 .2سوق الممولٌن الذٌن ٌقومون بتقدٌم الدعم المالً للحملة االنتخابٌة للمرشح أو الحزب .
 .3سوق القادة ،أي قادة الرأي ورجال الصحافة واإلعالم .
ـ هل هناك فرق بٌن التسوٌق السٌاسً والتسوٌق االنتخابً .:
من حٌث االختالف فٌمكن القول بؤن التسوٌق السٌاسً أكثر شموالً واستمرارٌة عن التسوٌق
االنتخابً ،فبمجرد أن ٌنجح المرشح فً حالة التسوٌق االنتخابً قد تنقطع صلته بالجمهور أي جمهور
الناخبٌن أما فً التسوٌق السٌاسً فإن األمر ٌتطلب استمرارٌة االتصال حتى بعد كسب االنتخابات .
إن التسوٌق االنتخابً قد ٌتالءم مع مرشح فردي ولٌس مع مرشح حزبً ،كما أنه لٌس
بالضرورة أن ٌحصل المرشح فً التسوٌق االنتخابً على دعم من الحكومة إال باشتراطات معٌنة منها
أن ٌحصل المرشح على نسبة معٌنة من عدد الناخبٌن ،قد ال تقل فً بعض الحاالت عن .% 6

المحاضرة الثانٌة
التسوٌق االنتخابً والتسوٌق السٌاسً والدعاٌة
إن التسوٌق االنتخابً هو امتداد للتسوٌق السٌاسً واالجتماعً وٌمكن القول أٌضا أن التسوٌق
االنتخابً ٌهدف إلى حمل أو تشجٌع أكبر عدد ممكن من الناخبٌن على اإلدالء بؤصواتهم لصالح حزب
أو مرشح سٌاسً معٌن أما بخصوص الدعاٌة السٌاسٌة فالدعاٌة السٌاسٌة هً مجموعة تقنٌات وعملٌات
تهدف إلى توصٌل معلومات وأفكار ومشاعر معٌنة إلى الناخبٌن وهذا االتصال ٌخلق وٌقوي أو ٌحطم
بعض اآلراء أو المعتقدات لدى الناخب ،األمر الذي ٌخلق استعداد مسبق للمرافقة على عقٌدة سٌاسٌة ،أو
طروحات معٌنة للمرشح ،وهذا بال شك ٌإثر على اختٌارات الناخب السٌاسً بشكل أو بؤخر كما أن
الدعاٌة السٌاسٌة ال ٌمكن أن تحل محل التسوٌق السٌاسً لما تحتوٌه من االعٌب وتموٌهات ومبالغة .
األطر العامة للتسوٌق السٌاسً
إذا كان السوق السٌاسً هو مجمل أو مجموع األفراد والمنظمات الذٌن لهم تؤثٌر فً القرار
السٌاسً الذي تتم ترجمته من قبل الناخبٌن بالتصوٌت أو االمتناع عن التصوٌت فإن السوق السٌاسً
ٌتكون من :
 .1مجموعة الناخبٌن .
 .2المنافسة وهً ركٌزة التسوٌق السٌاسً باعتبارها أسلوب التؤثٌر واإلقناع .
 .3األحزاب .
 .4المرشحٌن .
 .5حركة القرارات والتموٌل .
 .6مواقع ممارسة الحكم .
 .7الموارد السٌاسٌة .
 .8جماعات الضغط وعناصر البنٌة األساسٌة األخرى للسٌاسة .
أما بالنسبة إلطار عمل التسوٌق السٌاسً فإنه ٌحتوي على األتً :
أوالً  .:األطر القانونٌة والدستورٌة وتشمل ما ٌلً :
 .1القوانٌن االنتخابٌة .
 .2أسلوب التصوٌت
 .3توزٌع المقاعد طبقا للمحافظات .
 .4االستخدام االستراتٌجً للضغوط الدستورٌة .

ثانٌا  :األطر االجتماعٌة  :وهً خاصة أو ترتبط بوسائل اإلعالم واالتصال الجماهٌري حٌث تلعب
وسائل اإلعالم دورا أساسٌا فً الحٌاة السٌاسٌة كما أنه تمثل وسائل الثقافة الشعبٌة من ناحٌتٌن :
 1ـ مدى ارتباطها بالدولة أو تبعٌتها للدولة كسلطة رسمٌة .
 2ـ تؤثٌر وسابل اإلعالم على الرأي العام وعلى المواقف وسلوكٌات المواطنٌن وفً كل الحاالت فإن
األمر ٌحتاج إلى ضرورة ما ٌلً .:
 )1تعببة وسابل اإلعالم ــ صحافة ،إذاعة  ،تلٌفزٌون .
 )2إدراك أهمٌة اإلعالن السٌاسً .
 )3إدراك فترة التؤثٌر السٌاسً لوسابل االتصال الجماهٌرٌة وحدودها حتى وإن كان من الصعب
قٌاس هذه الحدود
ثالثا ً  .:المستفٌدون من التسوٌق السٌاسً تساهم فً الحٌاة السٌاسٌة عدد من األطراف هً المستفٌدة
بالدرجة األولى من التسوٌق السٌاسً وتتمثل هذه األطراف فً :
 .1االحزاب السٌاسٌة  /وتمثل أحد األطراف الهامة فً الحٌاة السٌاسٌة سواء من ناحٌة وظابفها
التنظٌمٌة أي من حٌث استقرار تٌاراتها االٌدٌولوجٌة أو دورها كمحرك ربٌسً للمواطنٌن .
 .2جماعات الضغط وجماعات المصالح  /وهذه الجماعات قد تتمثل فً االجهزة الوسٌطة التً لها
دور فاعل فً الحٌاة السٌاسٌة مثل النقابات والجمعٌات المهنٌة والدٌنٌة وتنقسم هذه الجماعات إلى
نوعٌن .:
أ-

جماعات الضغط وجماعات المصالح وهذه الجماعات ذات الوجود اإللزامً مثل النقابات المهنٌة

ب -الجماعات ذات التكوٌن االختٌاري ( مثل الشركات الصناعٌة والتجارٌة والتجمعات العلمٌة
واألهلٌة) .

المحاضرة الثالثة
انماط الحمالت االنتخابٌة ومتطلباتها
ٌشٌر الممارسٌن واالختصاصٌٌن فً التسوٌق السٌاسً إلى عدة أنواع أو أنماط من الحمالت االنتخابٌة
وبدون الدخول فً مزٌد من التفصٌالت ٌمكن تصنٌف الحمالت االنتخابٌة كاألتً .:
أوال – الحمالت الرأسٌة تشمل  :الحمالت الرباسٌة واالستفتاءات والحمالت التشرٌعٌة والحمالت البلدٌة
وحمالت المقاطعات .
ثانٌا ـ الحمالت األفقٌة وتشمل  :االنتخابات النقابٌة واالنتخابات المهنٌة واالنتخابات داخل األحزاب كما
ٌمكن تصنٌف الحمالت االنتخابٌة كاألتً :
 .1الحمالت المفتوحة وتشمل النوع األول السابق ذكره .
 .2الحمالت المغلقة وتشمل النوع الثانً سالف الذكر .
وبالنسبة لخطوات ومتطلبات أي نمط من أنماط الحمالت االنتخابٌة فإنها تنطوي على أو تتمثل فً :
 .1تحدٌد الهدف من الحملة .
 .2تحدٌد مٌزانٌة الحملة .
 .3تصمٌم الرسالة اإلعالمٌة بما تحتوٌه من طروحات ـ المنتج السٌاسً .
 .4اختبارها .
 .5تحدٌد وسابل اإلعالم المستخدمة .
 .6تنفٌذ الحملة .
 .7المتابعة والتقٌٌم .
وتجدر اإلشارة فً نفس الوقت إلى أن الضرورة تقتضً قبل تصمٌم الحملة دراسة ما ٌلً بدقة .
أ-

مجمل األسواق الداخلٌة فً التسوٌق السٌاسً وهً :
 سوق الناخبٌن المإٌدٌن والمعارضٌن والمترددٌن .
 سوق الممولٌن للحملة أي الذٌن ٌقدمون الدعم المالً للحملة سواء كانوا مإسسات أو نقابات أو
أفراد .

* سوق المإٌدٌن والناشطٌن السٌاسٌٌن .
* سوق القادة أي قادة الرأي العام والجماهٌر وتحلٌل تارٌخ الحمالت والنتابج االنتخابٌة السابقة .
ب -أسالٌب التسوٌق السٌاسً الممكن استخدامها وخاصة دراسة الرأي العام والجماهٌر وتحلٌل
تارٌخ الحمالت والنتائج االنتخابٌة السابقة .

ج -دراسة وتحلٌل السلوك السٌاسً للناخبٌن أي الكٌفٌة والطرٌقة التً ٌتبعها الناخب فً سلوكه
تجاه البرنامج أو الحزب أو المرشح وهذا ٌتطلب تحلٌل ودراسة مٌول الناخبٌن وتوجهاتهم إلخ..
د-

إن مجمل السوق السٌاسً ٌنطوي على عدة أسواق أو قطاعات سوقٌة تتطلب تسوٌق ما ٌلً:


تسوٌق المرشح



تسوٌق الناخبٌن



تسوٌق المإٌدٌن



تسوٌق الممولٌن

ه -معرفة كٌفٌة تحقٌق التواصل السٌاسً بأدق السبل وأكثر تأثٌرا واستمرارٌة بحٌث ٌتحقق
اآلتً :
* اإلقناع السٌاسً .
* توضٌح األهداف والغاٌات السٌاسٌة وتحقٌقها .
* االستخدام الفاعل لإلعالن السٌاسً .
* االستخدام الفاعل للدعاٌة السٌاسٌة .
و-

تموٌل الحملة االنتخابٌة .

المحاضرة الرابعة
اإلعالن السٌاسً
أوال  :األطر العامة لإلعالن السٌاسً :
 )1اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة
 )2نماذج السلوك االنتخابً فً المجتمع .
 )3حدود مسبولٌات األحزاب واألفراد داخل المجتمع .
 )4أسالٌب التواصل على مستوى الفرد والجماعة .
 )5مدى عمق أو هامشٌة مكونات العقد االعتمادي على الدولة .
 )6التكوٌن العقابدي والتركٌب االجتماعً واالقتصاد ي والثقافً بالمجتمع أو مدى تفاوت شرابح
المجتمع فً األمور السابقة .
 )7اإلطار الدستوري الذي تعمل فً ضوبه األحزاب السٌاسٌة ومجمل سلوك الدولة فً عالقتها
باألحزاب .
 )8اإلطار االجتماعً لوسابل اإلعالم واالتصال الجماهٌري .
أنواع حمالت اإلعالن السٌاسً :
األولى :الحمالت الرأسٌة مثل انتخابات الرباسة ،االستفتاءات الحمالت التشرٌعٌة ،الحمالت البلدٌة مثل
المحلٌات أو المجالس المحلٌة .
الثانً  :الحمالت األفقٌة مثل حمالت االنتخابات النقابٌة ،اتحادات العمال ،االنتخابات المهنٌة ،
االنتخابات داخل األحزاب  .....الخ .
الجمهور المستهدف باإلعالن السٌاسً .
ـ جماعات قد تكون هذه الجماهٌر .
ـ األحزاب السٌاسٌة .
الضغط ( كالنقابات  ،اتحادات العمال  .... ،إلخ )
ـ جمٌع فبات المجتمع .
ـ فبة معٌنة من المجتمع .
أسالٌب التسوٌق السٌاسً تتمحور حول .
 )1دراسة الرأي العام والتى تتم على أساس التحلٌل االجتماعً .
 )2تحدٌد أسالٌب اإلعالم وتقرٌر الحملة االنتخابٌة .

 )3تحلٌل المعطٌات فً السوق السٌاسً .
 )4تحدٌد المنتج السٌاسً .
 )5تحدٌد أسالٌب االتصال مع مراعاة :
أ -اإلقناع

ج -فبات الجماهٌر

ب -الهدف االنتخابً .

د -قواعد اإلقناع السٌاسً .

 )6تموٌل الحملة االنتخابٌة .
مضمون اإلعالن السٌاسً
ب صفة عامة ٌتم البحث عن الحجج التً تهدف لكسب موافقة الناخبٌن واختٌار هذه الحجج ٌتم أٌضا فً
ضوء عدة معاٌٌر بعضها موضوعً أما األخر فهو شخصً ،كما ٌتحدد محور بناء مضمون اإلعالن
السٌاسً طبقا لكل من :
أ-
ب-

األٌدٌولوجٌة السٌاسٌة والتً ٌجب عرضها أوال .
منهجٌة االتصال والتً ٌجب أن تتصف بالبساطة وأن تشكل حال للرأي العام .

وما أن ٌتم تحدٌد المضمون لإلعالن ومكونات اإلستراتٌجٌة ٌجب إعادة قولبة المكونات فً ضوء
دوافع وتطلعات الجماهٌر وكذلك األهداف الموضوعة .
وٌجب التفرقة أٌضا بٌن خمسة أنماط من المرشحٌن .
 )1مرشح ٌتمٌزبمٌزة خاصة تتوافق مع مٌول الناخبٌن .
 )2مرشح ٌتمٌز بخاصٌة ال تتوافق مع مٌول الناخبٌن .
 )3مرشح ال ٌتمٌز بؤي مٌزة أو خاصٌة وإنما ٌتمتع بشًء ما ال ٌتوفر لخصومة وهذا الشًء ٌرفعه
فوق مرتبة الالمباالة .
 )4مرشح ال ٌتمتع بؤي مٌزة أو خاصٌة ولكن الخصوم قالوا كل ما لدٌهم فً ماهو مهم وٌستحٌل
تغٌر أي شً فً الوضع الراهن .
 )5مرشح ال ٌتمتع بؤي مٌزة خاصة ولكن ٌمكن إرجاع بعض اإلنجازات إلٌه
قواعد اللعبة ( قواعد الدعاٌة واإلعالن السٌاسً )
 ) 1قاعدة التبسٌط ( قاعدة الخصم الوحٌد ) حٌث تعتمد هذه القاعدة على تؤثٌر كلمة معٌنة أو عمل زعٌم
معٌن .
 )2قاعدة التهوٌل أو المبالغة أو التضخٌم .
 )3قاعدة اإلجماع .
 )4قاعدة التكرار الدابم لنفس الفكرة .
 )5قاعدة النقل والتجدٌد .

 ) 6قاعدة الدعاٌة المعاكسة .

تصنٌف اإلعالن السٌاسً ووسائله .
 /1اإلعالن الرسمً :
ٌستخدم فٌه اللوحات الرسمٌة مثال والتً توضع تحت تصرف المرشحٌن طوال الفترة االنتخابٌة .
 /2اإلعالن التجاري :
ٌستخدم عادة قبل بدء الحملة االنتخابٌة الرسمٌة للمرشح كما ٌمكن االستمرار فً استخدامه أٌضا أثناء
الحملة .
 /3اإلعالن المتوحش :
ٌسمح بمضاعفة التواجد لصورة المرشح أو رسالته بؤقل تكلفة .
أنواع الوسابل :
 /التلٌفزٌون

 /الرادٌو

 /العالقات العامة

 /االجتماعات العامة .

 /الصحف والمجالت ( خاصة أو عامة )

التكتٌك والدعاٌة .
إن الجهل بتقنٌات الدعاٌة ٌعد أمراً مرفوضا فً عالم الٌوم وإذا كان اإلعالم ال ٌعتبر بمثابة هدف فً حد
ذاته بل هو وسٌلة لمعالجة األخبار فً إطار من المنطق والتلقابٌة فضال عن شموله للوسٌلة وأسالٌب
المعالجة ووظابفها وحقول التطبٌق ...وغٌر ذلك  ،فإن الدعاٌة وإن استخدمت نفس وسابل اإلعالم فإنها
تفتقر إلى المنطق والتلقابٌة  ...فً معظم الحاالت .
إن اإلعالم بمفهومة العمٌق له بعدٌن أساسٌن ،األول هو الحرٌة وأساسها المعرفة ،والثانً هو الجدل
والحوار وأساسه المنطق والموضوعٌة .

المحاضرة الخامسة
اسالٌب وتكتٌكات الدعاٌة الدولٌة
ترتبط الدعاٌة بتكنٌك معٌن ،والتكنٌك أو األسلوب عنصر أساسً ٌساهم فً نجاح الدعاٌة من عدمه ،كما
أنه حجر الزاوٌة فً تحقٌق اإلقناع وسنورد هنا بعض التكتٌكات أو التقنٌات الخاصة بالدعاٌة الدولٌة:
 )1جذب انتباه مستقبل الرسالة اإلعالمٌة والمحافظة علٌه وربطة بها .
 )2القابلٌة للتصدٌق والدوافع .
 )3التورط من خالل األفعال ٌقصد بالتورط من خالل األفعال االشتراك فعلٌا مع جماعة معٌنة .
)4التكرار
 )5المبالغة .
 )6الكذب .
 )7التلمٌح والغمز .
 )8عرض الرأي على أنه حقٌقة .
 )9التشخٌص .
 )10االعتماد على المصادر الموثوقة .
 )11التجاهل المتعمد .
 )12الوضوح .
 )13استخدام العاطفة وغرٌزة القطٌع .

الرأي العام
تعرٌف الرأي العام:
فً الواقع ال ٌوجد تعرٌف واحد للرأي العام وٌمكن على سبٌل المثال ذكر أمثلة منها كاآلتً :
ٌ )1مكن تعرٌف الرأي العام بؤنه اتجاهات الناس ومواقفهم إزاء موضوع معٌن عندما ٌكون هإالء
الناس أعضاء فً جماعة معٌنة .
 )2كما ٌمكن تعرٌف الرأي العام بؤنه لٌس رأي الشعب بؤكمله بل ٌمكن اعتباره رأي فبة متفوقة على
سابر فبات الشعب .
أركان الرأي العام كظاهرة .
ٌنطوي الرأي العام على خمسة أركان ربٌسٌة هً :
الركن األول  /وجهة نظر األغلبٌة .
الركن الثانً  /وجود قضٌة عامة تهم غالبٌة المجتمع .
الركن الثالث  /أن ٌكون الرأي العام فً زمن معٌن حتى ٌمكن تجنب التداخل الزمنً .
الركن الرابع  /المناقشة والجدل .
الركن الخامس  /تحقٌق الصالح العام .
الفرق بٌن الرأي العام واالتجاه العام .
أ /الرأي العام هو الرأي الغالب والمإقت والناتج عن حدث أو أحداث ظرفٌة وهو ال ٌعتبر من الثوابت
الثقافٌة أو الدٌنٌة أوالمعتقدات .
ب /االتجاه العام هو رأي ٌتصل اتصاال وثٌقا باإلرث الثقافً واالجتماعً والعادات التقالٌد وٌتصف
بالثبات والدٌمومة النسبٌة .
ج /الرأي العام ال ٌتطلب اإلجماع ،واإلجماع ال ٌنشؤ إال فً قضاٌا متفق علٌها وغٌر خاضعة للجدل .
الفرق بٌن الرأي العام والعادات والتقالٌد :
الرأي العام سبق توضٌحه ،أما بالنسبة للعادات والتقالٌد فهً أكثر ثباتا واستقراراً من الرأي
العام بسببب طبٌعتها وطرٌقة تكوٌنها بعكس الرأي العام الذي ٌتشكل فً األصل كظاهرة قابلة للتغٌر .
الفرق بٌن الرأي واالتجاه والسلوك .
أ  /الرأي ٌمثل وجهة نظر ٌعبر عنها باللفظ أو الرمز بشؤن مشكلة معٌنة .
ب /االتجاه هو حالة من االستعداد العصبً والنفسً تنتظم من خالله خبرة الشخص وتكون ذات تؤثٌر
على استجابته .
ج /أما السلوك فهو تصرف ٌعبر عن رد الفعل إزاء الموقف سواء باللفظ أو اإلشارة أو التصرف أو
حتى الصمت .

خصائص الرأي العام :
 :1أنه ٌعبر عن حالة فكرٌة أو وجهة نظر جماعٌة سواء ظاهرة أو كاملة .
 : 2أنه استجابة لوقابع معٌنة .
 :3انه ٌتصف بالتحول والثبات النسبٌان .
 :4ال ٌمكن االعتماد على الرأي العام مالم تدعمه حقابق وتتوافر له الحرٌة فً المناقشة وأن ٌستند إلى
وقابع .
أنواع الرأي العام :
ٌمكن تصنٌف الرأي العام فً ضوء ثالثة محاور ربٌسٌة :
المحور األول  :هو درجة أو نطاق اإلنتشار .
المحور الثانً  :هو الزمن .
المحور الثالث  :فهو العالنٌة أو االختفاء
أوالً /طبقا للمحور األول ٌمكن أن نجد عدة أنواع من الرأي العام مثل :
ا) الرأي العام المحلً أو الوطن

ب) الرأي العام الحربً

ج) الرأي العام النقابً

د) الرأي العام النوعً

ثانٌا ً  :أنواع الرأي العام من ناحٌة االستمرار الزمنً وٌنقسم إلى ثالثة أنواع :
أ  :رأي عام دابم

ب :رأي عام مإقت

ج  :الرأي العام الٌومً

ثالثا  :أنواع الرأي العام من ناحٌة الظهور أو الخفاء حٌث ٌوجد نوعٌن من الرأي العام هما :
أ  /الرأي العام الظاهر وهو الذي ٌتم التعبٌر عنه علنا .
ب /الرأي العام الغافً أو الخفً حٌث ٌتكون خفٌة .

قٌاس الرأي العام
هناك ثالثة طرق رئٌسٌة هً :
:1ـ طرٌقة االستفتاء

:2ــ طرٌقة المسح

:3ــ طرٌقة تحلٌل المضمون .

المعوقات التً تواجه قٌاس الرأي العام خاصة فً الدول النامٌة .:
 :1عدم فاعلٌة المإسسات وغٌاب االهتمام بآراء المواطنٌن .
 :2التبعٌة أي تبعٌة أجهزة استطالع الرأي العام للحكومات .
 :3غٌاب الجزاء والتقنٌن .

 :4الموقف السلبً للمبحوثٌن بخصوص قٌاس الرأي العام .
العوامل المكونة للرأي العام :
وتتمثل أهم هذه العوامل فً األتً :
 /4دور الدٌن
 / 1المناخ  /2الموقع  /3العادات والتقالٌد
 /6األحداث الهامة (مثل الحروب ،الثورات )
واالقتصادٌة

 /5األوضاع السٌاسٌة
 /7الزعماء والقادة

 /8المناخ الدولً .
صور الدعاٌة ومبادئ الدعاٌة الناجحة والحرب النفسٌة .
صور الدعاٌة :
 /1الدعاٌة البٌضاء :هً الدعاٌة الواضحة أو الشفافة التً ٌمكن الدفاع عن مضمونها بحجج مقنعة كما
أنها الدعاٌة التً تقوم على أسس الحق والحرٌة والمبادئ اإلنسانٌة .
 /2الدعاٌة الرمادٌة . :وهً الدعاٌة المقنعة والموجهة بخطابها وعناصرها ،لكنها تخفً أمورا غٌر تلك
المعلنة .
 /3الدعاٌة السوداء  .:وهً الدعاٌة الخفٌة وتتشابه مع اإلشاعات مجهولة المصدر .
مبادئ الدعاٌة الناجحة :
ٌمكن تلخٌص بعض المبادئ كاألتً :
 )1توجٌه الدعاٌة إلى األشخاص ال إلى الموضوعات .
ٌ )2جب إخفاء الدعاٌة أو تموٌهها وإال تعرضت للفشل .
ٌ )3جب أن تستند الدعاٌة إلى المعلومات ذات القٌمة وإلى المعرفة لمجرٌات األمور .
 )4توجٌه الدعاٌة إلى القضاٌا الراهنة والمعروفة تماما لدى الشعب .
 )5على الصعٌد الدولً ،من الضروري توافر المعرفة الدقٌقة بلغة البالد التً توجه إلٌها الدعاٌة .
 )6مبدأ دٌنامٌكٌة الدعاٌة ،بمعنى أن تكون مواكبة للتطورات والمستجدات السٌاسٌة واالقتصادٌة .
 )7ضمان حرٌة الحركة والتنفٌذ للقابمٌن على تنفٌذ الدعاٌة .
الخطوات العملٌة الالزمة للتطبٌق على تنفٌذ الدعاٌة .
 :1المعرفة بنفسٌة الجماعة المستهدفة بالدعاٌة .
 :2ابتعاد الدعاٌة عن التكرار الممل .
 :3استخدام تكرار الدعاٌة بطرٌقة منظمة .
 : 4استغالل عامل الدٌن لـتؤثٌره الكبٌر فً النشاط الدعابً مثل االستشهاد بحدٌث دٌنً أو آٌة قرآنٌة .

 )5التحرٌف ،كؤن ٌقوم أحد المسبولٌن بنقل خبر منسوب إلى شخص أو دولة مع تعمد التحرٌف البسٌط
.
 )6الحذف له أهمٌة كبٌرة ،مثال ذلك إذا أردت شعبا ً أن ٌنسى قابدا مشهورا احذف أخباره أو صوره .
 )7المزج بٌن الصدق والكذب ،خاصة بٌن الدول التً تقع بٌنها حروب .
 )8التحدث عن الفكرة فً كل مكان بؤسالٌب متنوعة .
 )9التضخٌم والتهوٌل.
 )10قلٌل من األفكار ،كثٌر من التكرار .
الحرب النفسٌة :
الحرب النفسٌة من حٌث المفهوم ٌ،مكن النظر إلٌها باعتبارها حملة شاملة تستهدف التغلغل إلى ثوابت
القٌم والقناعات الراسخة والتؤثٌر على الروح المعنوٌة عند الشعوب أو الجماهٌر أو الجٌوش على حد
سواء بهدف كسرها أو تفتٌتها بما ٌتالءم مع أهداف الجهة التً تشن هذه الحرب أن الحرب النفسٌة لها
تسمٌات عدٌدة مثل .:
ـ حرب األذكٌاء
ـ حرب العقول
أوالً  :مقومات الحرب النفسٌة وأهدافها :

ـ الحرب العلمٌة

ـ الصراع بٌن األمم .

 )1محاولة السٌطرة على العقول واألفكار للتؤثٌر على الرأي العام .
 )2العمل على إضعاف ثقة الشعوب فً نفسها وفً قٌادتها .
 )3العمل على تحطٌم ترابط الجماهٌر تمهٌد للسٌطرة علٌها .
 )4استغالل معاناة الشعوب من األزمات االقتصادٌة .
 )5إضعاف القٌم الدٌنٌة السابدة.
 )6تنمٌة الخالفات الطابفٌة والحزبٌة تمهٌداً للغزو الفكري .
 )7تحرٌف الحقابق .
 )8استغالل الثقافة وكبار الكتاب فً تزٌٌف الحقابق .
ثانٌا  :أسالٌب الحرب النفسٌة :
 ) 1الشابعات ،سواء كانت شابعات عنٌفة والتً ٌكثر حدوثها ووجودها أثناء الحروب أو الشابعات
الزاحفة التً ٌتم تداولها ببطء بٌن الناس وهناك الشابعات الوهمٌة التً تعتمد على الخوف واإلحباط .
 )2افتعال األزمات :وٌكون ذلك بالدس والوقٌعة واصطناع األخبار المزٌفة .
 )3إثارة الرعب والفوضى .
 )3غسٌل الدماغ .

فن البٌع والتسوٌق والتفاوض
أوالً  :فن البٌع والتسوٌق :
كٌف تفهم عمٌلك ؟ باختصار وكبداٌة حاول التفكٌر ٌ،جب على رجل التسوٌق ،البٌع أن ٌفكر فً :
 ) 1من هو المستهلك ماذا ٌشتري ؟ ولماذا ومتى ٌشتري ؟ وكٌف ٌشتري ؟ ...الخ
 )2ارتباط سلوك المستهلك دابما عند الشراء بدوافع معٌنة ترتبط بحاجاته ورغباته سواء الطبٌعٌة أو
االجتماعٌة أو األمان أو التقدٌر أو إثبات الذات  ..وغٌرها .
ٌ )3ختلف األفراد فً وسابل وأسالٌب اإلشباع وفقا لظروفهم وإمكانٌات ودرجة التعلٌم والطبقة
االجتماعٌة التً ٌنتمون إلٌها  .. ...وغٌرها من األمور التً سبق تناولها .
كٌف تعظم أثر المشاركة فً اإلعالن :اإلعالن ذو المهمة المزدوجة .
من الممكن رفع فعالٌة اإلعالن دون الحاجة إلى زٌادة اإلنفاق فالقٌمة المضافة لإلعالن تزداد إذا ما تم
اإلعداد والتنفٌذ الجٌد للجهود اإلعالنٌة بحٌث ٌحقق اإلعالن مهمتٌن ( أو هدفٌن ) أو أكثر فً نفس
الوقت ،ولتعظٌم أثر المشاركة فً اإلعالن لتحقٌق هدفٌن أو مهمتٌن أو أكثر ٌمكن استخدام الوسابل أو
األسالٌب اآلتٌة :
 / 1استغل المساحة أو المدة المتاحة لك فً اإلعالن لٌس فقط عن اسم السلعة وخصابصها ..إلخ بل أٌضا
التروٌج لهدٌة تقدم للمستهلك عند شرابه للسلعة أو الخصم الذي سٌمنح له عند قٌامه بتكرار الشراء .
 /2حاول التروٌج فً اإلعالن الواحد لقناتٌن أو أكثر من قنوات التوزٌع وبشكل متوازن .
 /3حاول ربط عملٌة التروٌج بالمساهمة فً تقدٌم خدمة عامة للمجتمع كلما أمكن هذا .
 /4سوق أو قم بالتروٌج لحدث عام عند اإلعالن عن السلعة .
 / 5استخدام اإلعالن التعاونً أو بمعنى آخر قم بمشاركة معلن آخر فً اإلعالن ،وهذا ٌقلل من تكلفة
اإلعالن
 /6دعم وسٌلة إعالنٌة عندما تعلن عن أو تستخدم وسٌلة أخرى غٌرها .
 /7قم بالتروٌج ،اإلعالن عن السلعة فً إطار إعالنك عن عمل آخر تقوم به فً نفس الوقت .
 /8قم ببناء قاعدة للمعلومات عند قٌامك ببناء أو تدعٌم أو تروٌج السلعة أو العالمة المعٌنة التً تقوم
بتسوٌقها .
 /9استخدم عالمتك التجارٌة لبٌع الهدٌة المرافقة واستغل الهدٌة التً وعدت بها لتبٌع عالمتك التجارٌة
 /10قم باإلعالن عن السلعة خالل إعالنك عن قناة التوزٌع التً تستخدمها فً التوزٌع أو بٌع السلعة .
التسوٌق الشامل أو المكثف أو الواسع كٌف ترفع قدرة المنظمة على توزٌع السلع .؟
األقتراح  .:اتباع استراتٌجٌه تعدد قنوات التوزٌع .
* الجمع بٌن التوزٌع المباشر وغٌر المباشر كوسٌلة لزٌادة المبٌعات وتوزٌع األخطار .

* ٌمكنك القٌام كبداٌة بعملٌة البٌع عن طرٌق الكتالوجات وطلبات البرٌد وفً ضوء المعلومات التً
تجم عها عن المنطق الجغرافٌة التً تستوعب أكبر كمٌة من المبٌعات أي ٌكون اإلقبال على السلعة فٌها
كبٌرا من خالل البٌع بالكتالوجات أو البرٌد ٌمكن إنشاء محالت للتجزبة .
* ال تلغً البٌع بالبرٌد أو التلٌفزٌون أو الكتالوجات فً المناطق التً ال تستطٌع إنشاء محالت تجزبه
فٌها * فً حالة تعدد بنود السلع التً تنتجها الشركة ،وتعذر قٌام محالت التجزبة باستٌعاب كل هذه
البنود أو استٌعاب كل خطوط المنتجات األمر الذي ٌجعل من الصعب حصول المستهلك على كل
مجموعة السلع من محل واحد ٌمكنك إرسال كتالوجات للمستهلكٌن واستخدام البٌع بالبرٌد لتغطٌة
القصور لدى محالت التجزبة .
* حاول استعمال الوسٌط لتوصٌل المعلومات عن السلع للمستهلك حٌث ٌمكن للوسٌط أن ٌقوم بإعطاء
النشرات عن السلع للعمالء .
تعلم خصائص ومهارات التسوٌق المعروف باسم الغورٌال .
* من بٌن خصابص رجال التسوٌق المعروف بهذا االسم ماٌلً :
 / 1الصبر .

 /2الكفاح والمغامرة

 /3الخٌال

 /4الحساسٌة

 /5القوة الذاتٌة .
سبع كلمات تحقق الفوز فً التسوٌق .
 :1االلتزام

 :2االستثمار

 :3التماسك أو الثبات

 :5الصبر

 :6التنسٌق

 : 7المتابعة

 :4الثقة

طرٌقة للهجوم على المنافسٌن :
لكً تكون مهاجما جٌدا ٌجب مراعاة اآلتً :
* اإللمام الجٌد بالمعلومات التسوٌقٌة .
* ضرورة تبنً أو اإلٌمان بمبادئ وروح المقاتل الجٌد .
* التفكٌر فً استخدام أسالٌب تسوٌقٌة مختلفة عن اآلخرٌن بشرط أن تكون قوٌة .
* رسم السٌاسة التسوٌقٌة بطرٌقة سهلة الفهم والتطبٌق .
* حدد هدفا واضحا وموضوعٌا ٌبرر قٌامك بالهجوم .
* ابن توقعات عن ردود األفعال من قبل المنافسٌن .
* حدد المجاالت التً تنجح فٌها .
* ما تقوم به من أعمال ومحاوالت لتهٌبة البٌبة والظروف تكون موجهة بالمستهلك واحتٌاجاته وبطبٌعة
عملك .
* تابع باستمرار التطورات فً مجال التسوٌق .

* ضرورة تبنً استراتٌجٌة هجومٌة باستمرار .
أهم عشرة أسلحة
 :1اإلعالن

 :2السمعة

 :3الخدمات

 :4اإلعالنات واالسم

 :8قابمة ترسل للعمالء
 :7.المصداقٌة
 :6الحماس
 :5إرضاء العمٌل
بالمنتجات والمعلومات الهامة وطرق الخدمة  ..إلخ أ ي االتصال الدابم بالعمالء .
 :9العالقات اإلنسانٌة الطٌبة مع العمالء

 :10التحدي .

بعض المهارات المتقدمة فً البٌع الشخصً :
مع التطبٌق على شركات األدوٌة :
ٌمكن القول بأن من أهم عناصر التخطٌط للمقابلة ما ٌلً :
أ  :الهدف

ب :االفتتاح

ج :أسبلة لجس النبض

هـ :خصابص السلعة

و :األسبلة واالعتراضات المتوقعة

ح :إنهاء المقابلة .

ط :موعد المقابلة التالٌة .

د :المزاٌا والمنافع

ز :اإلجابات الخاصة باألسبلة

بعض المهارات المرتبطة بمقابلة مجموعة من العمالء فً وقت واحد .
أ /قم بتحلٌل األفراد ( العمالء ) الحاضرٌن بالمقابلة وكذلك المنظمات التابعٌن لها .
ب /حدد الهدف من المقابلة أو عملٌة البٌع التً تقوم بها .
جـ /خطط عملٌة تقدٌم المعلومات .
د /تعامل مع مشاكل كل فرد ،عمٌل كل على حدة بشرط أن تكون فً سٌاق أو إطار خطتك خاصة أن
الوقت ٌكون محدودا جدا فً المقابلة الجماعٌة .
مهارات المالحظة :
رجل البٌع دقٌق المالحظة ٌكن أن ٌستخدم مالحظاته على العمٌل أو مكتب العمٌل كمفاتٌح لبدء أو
افتتاح المقابلة  /الحدٌث وفً هذا الشؤن ٌمكن اإلشارة إلى ماٌلً :
أ ) ٌوجد ثالثة أنواع من الدوافع الموجهة للعمالء ،النوع األول هو دافع اإلنجاز ،والثانً هو تنمٌة
العالقات االجتماعٌة ،أما النوع الثالث فهو القوة .
ب) ٌمكنك التعرف على هذه الدوافع وكذلك التعرف على شخصٌة عمٌلك من خالل عدد من المظاهر
التً ٌجب أن تدركها أو تالحظها .
إنهاء المقابلة ٌ:وجد عدة طرق إلنهاء المقابلة مع العمٌل الطبٌب من بٌن هذه الطرق .
ا}النهاٌة االختٌارٌة  ...بحٌث تطلب من العمٌل أن ٌختار مثال بٌن عدد  4وحدات كعٌنة أو أكثر كؤن
تقول :هل ٌكفً  4وحدات كعٌنة ،اما تحتاج إلى أكثر من ذلك .؟

ب}التلخٌص  ..حٌث تقوم بتلخٌص المزاٌا الهامة للدواء ثم تردف قابال إٌه رأٌك فً مثل هذه المزاٌا
بالنسبة للمرٌض :أو تذكر مزاٌا الدواء وآثاره الجانبٌة مقارنا بنظٌره الخاص بالمنافسٌن
ج} السإال المباشر  ..وطبقا لهذه الطرٌقة تطلب مباشرة من العمٌل أن ٌقرر ..كم وحدة مطلوبة كعٌنة
هو فً حاجة إلٌها ؟ أو تقول ممكن أطلب من الصٌدلً أن ٌشتري كمٌة إن ترغب فً التوصٌة بهذا
الدواء ؟
د} النهاٌة االفتراضٌة  ...حٌث تنهً المقابلة فً ضوء افتراض أن الطبٌب موافق على وصف هذا
الدواء للمرضى .
هـ} النهاٌة المشروطة  ..فً حالة موافقة العمٌل على كل ما عرضته من معلومات ٌمكنك إنهاء المقابلة
.
و} تعلم لغة الجسم  ....فً دراسة مٌدانٌة أظهرت النتابج أن الناس ٌعبرون عن مشاعرهم واتجاهاتهم
بعدة طرق وأسالٌب ومن أهم هذه األسالٌب ما ٌسمى"" بلغة الجسم ""

سلوك المستهلكــ المٌزة التنافسٌة واألدوار والوالء والعوامل المإثرة على سلوكه
أوال  :مقدمة االتجاهات الحدٌثة وتحدٌات األعمال فً األلفٌة الثالثة .
ال شك أن العولمة وما ارتبط بها من آثار .وكذلك :
-1ثورة االتصاالت والنقل .
 -2ثورة المعلومات .
 -3ظهور الصناعات المتقدمة تكنولوجٌا .
 -4زٌادة توقعات المستهلكٌن .
 -5زٌادة قوة المستهلكٌن .
 -6االهتمام بالبٌبة .
وغٌرها أدت إلى أو ستفرض أن ٌحدث تغٌر فً :
 -1األهداف .
 -2االستراتٌجٌات .
 -3ممارسات األعمال .
 -4ظهور المفاهٌم واألفكار اإلدارٌة الحدٌثة .

وٌمكن تناول هذه التغٌرات ومجاالتها على النحو االتً بإختصار :
أوالً  :من حٌث األهداف .
ٌجب النظر إلٌها بموضوعٌة وفً إطار عالقة المنظمة بؤطراف التعامل األخرى  .حٌث نجد أن هدف
تعظٌم الرب ح فقط سٌإثر على رضا أطراف التعامل مثل المستهلكٌن والموردٌن والحكومة .لذلك ٌجب
أن ٌكون الهدف هو تحقٌق معدالت مرضٌة من األرباح مع إرضاء األطراف األخرى ذات العالقة فً
نفس الوقت .
ثانٌا ً  :من حٌث االستراتٌجٌات .
بدأت كثٌر من الشركات تدخل فً أو تقوم باآلتً :
أ } التحالفات اإلستراتٌجٌة .
ب} االندماج مع شركات أخرى .
ج} بناء شبكات أعمال .
د} الشراكة .
ه} باإلضافة إلى االستعانة بمزاٌا الغٌر .
و} االهتمام بؤنشطة البحوث والتطوٌر
ثالثا  :من حٌث الممارسات :
وٌمكن تناول تؤثٌر العولمة وما ارتبط بها من آثار على ممارسات منظمات األعمال على النحو اآلتً :
 -1زٌادة االهتمام برضا العمالء والجودة والقٌمة .
 -2زٌادة االهتمام بالمحافظة على عالقة طوٌلة األجل مع العمالء .
 -3زٌادة االهتمام باإلنتاج والتصنٌع المرن .
 -4زٌادة االهتمام بالعملٌات ولٌس فقط بالمنتجات .
 -5زٌادة االهتمام بتطبٌقات التكنولوجٌا .
 -6زٌادة االهتمام باألسواق ٌجب دراسة األسواق وخصابص المستهلكٌن فً وتكٌٌف منتجات الشركة
مع خصابص المستهلكٌن ورغباتهم .
 -7زٌادة االهتمام بالتسوٌق االلٌكترونً .
 -8زٌادة االهتمام بالبٌبة والمسبولٌة االجتماعٌة .
 -9زٌادة االهتمام بالسلوك األخالقً للمنظمات .
 -10زٌادة االهتمام بالتفكٌر العالمً مع عدم إهمال االعتبارات المحلٌة .

-11بناء تحالفات إستراتٌجٌة وشبكات أعمال .
 -12االهتمام بالجودة الشاملة .
رابعا ً ظهور المفاهٌم واألفكار اإلدارٌة الحدٌثة اآلتٌة :
 /1اإلدارة االستراتٌجٌة

 / 2إدارة الجودة الشاملة .

 /3إعادة هندسة المنظمات

 /4المقارنة باألنماط

 /5إعادة تصمٌم العملٌات المتكاملة

 /6تقوٌة صالحٌات العاملٌن .

 /7القٌادة الذاتٌة

 /8المنظمات الساعٌة للتعلم .

 /9التفوق الذهنً

 / 10التركٌز على العمالء وإشباع حاجاتهم

وباختصار ٌمكن القول أٌضا أن من بٌن أهم االتجاهات الحدٌثة هو االهتمام برضا العمالء وبناء عالقة
طوٌلة األجل معهم والمحافظة علٌهم وهذا بالطبع ٌستلزم ضرورة دراسة وفهم سلوك المستهلك حتى
ٌمكن التعرف على حاجاتهم وآلٌات إشباعها وكذلك المحافظة علٌهم ،كما أن هدف األعمال هو رضا
المستهلك .
ثانٌا ً  :األبعاد الرئٌسٌة لسلوك المستهلك  /العمٌل :
إذا كان من الممكن تعرٌف سلوك المستهلك بؤنه مجموعة النشاطات الذهنٌة والعضلٌة التً ٌبذلها .والتً
تإدي إلى اتخاذ قرارات والقٌام بتصرفات خاصة بشراء السلع والخدمات ،فً ضوء هذا التعرٌف تجدر
اإلشارة إلى عدة مالحظات هً :
 /1العمٌل ٌشمل المستهلك األخٌر أو النهابً للسلعة أو المنتجات ،المستهلك ٌشٌر فقط إلى المستهلك
النهابً للسلعة أو المنتجات ،أما مشتري الخدمة فٌسمى عمٌل .
 /2القابم بالدفع المشتري عادة ماٌشٌر إلى الشخص الذي ٌقوم بتموٌل عملٌة الشراء بغرض إعادة البٌع
..
 /3فً مجال السلع االستهالكٌة القابم بالدفع قد ٌكون األب  /األم  /األبن وقد ٌشارك فً استهالك السلعة
أو ال ٌشارك .
 /4النشاطات العضلٌة  /الفسٌولوجٌة هنا تشمل زٌارات المحالت ودراسة األسعار وقراراتها والحدٌث
مع رجال البٌع وإصدار أو دفع القٌمة ..أما العملٌات العقلٌة أو الذهنٌة فهً تحتوي على تقٌٌم السلعة
أوالخدمة والمقارنة ودراسة اإلعالنات واالستفادة من الخبرة .

ثالثا :أهمٌة دراسة سلوك المستهلك  :العمٌل ٌ .:مكن توضٌح هذه االهمٌة طبقا للشكل اآلتً :

 :1تحقٌق رضا العمالء هو مفتاح تحقٌق أهداف منظمات األعمال.

نجاح المنظمة

 :2تنفٌذ المفهوم التسوٌقً الحدٌث .
 :3تحقٌق التوجه بالعمالء ومشاركتهم فً القرارات المرتبطة باألعمال
 :4فهم سلوك المستهلك /العمٌل ٌساعد فً معرفة لماذا ٌشترى
المستهلك
إن تحقٌق رضاء العمالء هو مفتاح نجاح أي منظمة أو أي نوع من األعمال خاصة مع بداٌة
القرن الحادي والعشرٌن .كما أن تحقٌق هذا الرضا هو خطوة نحو مواجهة التحدٌات المختلفة فً عالم
األعمال ،كما أن فهم ودراسة سلوك المستهلك ٌقوي المعلومات والمعرفة الضرورٌة إلتخاذ قرارات
رشٌدة فً مجال األعمال .
ثالثا ً  :كٌف ٌمكن تحقٌق المٌزة التنافسٌة من خالل التوجه بالعمالء  /المستهلكٌن ؟
ٌمكن إدراك إن التوجه بالمستهلك ٌساعد على تحقٌق مٌزة تنافسٌة ومن ثم ٌإدي إلى ارتفاع األداء
الكلً للشركة فً شكل زٌادة ربحٌتها ونمو عابدها وٌمكن توضٌح هذا على النحو اآلتً :
 /1ترشٌد التكالٌف  /تخفٌض التكلفة ( الكفاءة التكالٌفٌة من أفضل الطرق للمحافظة على أو صٌانة
المٌزة التنافسٌة للشركة فً السوق هً المحافظة على العمالء ،فاألستراتٌجٌات التنافسٌة الممكن
استخدامها للمحافظة على العمالء تعتبر أقل تكلفة من نظابرها الخاصة بالحصول على عمالء جدد
وطبقا ً للبحوث المٌدانٌة نجد أن تكلفة المحافظة على العمٌل = (1ــ 5من تكلفة الحصول على عمٌل جدٌد
 /2السعر األقل أو األداء المرتفع أو االثنٌن معا ً  .:إذا حاول منافس جذب أحد عمالبك فعلٌه أما أن ٌقدم
له سعر أقل بكثٌر مما تقدمه أنت أو ٌقدم مستوى خدمة أعلى أو األثنٌن معا كما أن الواقع ٌشٌر إلى أنه
من الصعب على عمٌل راضى عن تعامله مع شركة ما أن ٌتحول إلى أخرى .
 / 3حماٌة الشركة من األزمات  .:حماٌة الشركة من األزمات هً النتٌجة الثالثة للتوجه بالمستهلك والتً
تإدي إلى زٌادة الربحٌة إن حماٌة الشركة من األزمات تؤتً من خالل حماٌة السلعة من التالعب أو
العبث بها .
 /4إنتشار الحدٌث اإلٌجابً عن الشركة  .:من أفضل الطرق التً تإدي إلى نمو األعمال هو الحصول
على عمالء جدد بدون إسثتمارات إضافٌة أو إدخال تعدٌالت جوهرٌة على السلع أو التسوٌق أو زٌادة
موارد البٌع وتعتبر الكلمة أحد أسالٌب تحقٌق كل هذا .
 / 5شراء كل االحتٌاجات دفعة واحدة ٌساعد فً كبر أو نمو حجم األعمال ،وكلما ارتفع مستوى رضا
العمالء وكذلك والبهم زاد رقم األعمال وبصفة عامة ٌفضل المستهلك شراء كل إحتٌاجاتهم مرة واحدة
ومن مكان واحد لعدة أسباب هً توفٌر الوقت والجهد والتكلفة  ،والحصول على خصم على حجم
المشترٌات والحصول على شروط أفضل وخدمة أفضل .
 /6إبتكار سلعا ً جدٌدة :إن زٌادة إٌرادات الشركة وكذلك تولٌد عوابد إضافٌة لها تتحقق أٌضا ً من خالل
تقدٌم سلعا ً أو خدمات جدٌدة للمستهلكٌن فالعمٌل ذو الوالء ومستوى الرضا المرتفع عن منتجات الشركة

سوف ٌشاركها فً تحقٌق نجاح المنتجات الجدٌدة وتقدٌم أفكار جدٌدة أٌضا خاصة فً المراحل المبكرة
ال بتكار السلع الجدٌدة .
وعلى المستوى الداخلً بالشركة :
فً هذا المجال ٌمكن القول باختصار أن :
 :1التوجه بالمستهلك وإشباع حاجاته ورغباته ٌخلق الشعور بالفخر للعاملٌن فالقدرة على إشباع حاجات
العمالء تساعد على خلق هذا الشعور وٌري البعض أٌضا أن إشباع حاجات العاملٌن ٌإدي إلى رضا
العمالء .
 :2العمالء مثل المنافسٌن فً هذا الصدد قد ٌكون العمٌل أحد المنافسٌن للشركة بسبب انتشار االتجاه
نحو أصنع بنفسك بدالً من الشراء.
العالقة بٌن أدوار العمالء واالستراتٌجٌات التسوٌقٌة وخصائص التسوٌق :
{ إستراتٌجٌة الدفع  -إستراتٌجٌة الجذب )
ٌمكن تناول هذا الموضوع كاألتً :
أوال  :سبق اإلشارة إلى أن الشخص الذي ٌستخدم أو ٌستهلك السلعة لٌس بالضرورة أن ٌكون هو القابم
بإختٌارها أو شرابها أو القابم بدفع ثمنها وال شك أن تقسٌم أدوار العمالء إلى ثالثة أنواع هً :
أ /المستخدم

ب /القابم بدفع الثمن ج /المشتري

ٌمكن أن ٌطلق علٌه هذا التقسٌم من المنظور التسوٌقً تخصص األدوار ومن ثم فإن رجل التسوٌق
ٌجب أن ٌدرك الطرق المختلفة التً ٌمكن من خاللها تقسٌم األدوار بٌن المستهلكٌن  /العمالء حتى
ٌتمكن من أقلمة أو موابمة جهودة التسوٌقٌة طبقا ً لكل دور وفً هذا الخصوص ٌمكن عرض ما ٌلً :
 /:1مستخدم المنتج لٌس القابم بدفع القٌمة أو المشتري .
 /:2مستخدم السلعة هو القابم بدفع قٌمتها لكنه لٌس القابم بشرابها .
 /:3مستخدم السلعة أو الخدمة هو المشتري لكنه لٌس القابم بدفع الثمن .
 /:4مستخدم السلعة هو المشتري والقابم بدفع ثمنها .
ثانٌا ً :األسباب الكامنة وراء تقسٌم األدوار ( التخصص فً الدور ) هذه األسباب ٌمكن تلخٌصها فً
اآلتً:
أ ـ عدم الخبرة .
ب ـ عدم توافر الوقت .
ج ـ عدم توافر المقدرة الشرابٌة .
د ـ وجود عوابق قانونٌة أو فسٌولوجٌة ( شراء الدواء ٌحتاج إلى روشته طبٌب )

 – 2األسباب التً ترجع إلً طبٌعة السلعة أو الخدمة مثل :
أ  -عندما ال ٌستطٌع الفرد تحمل ثمن السلعة .
ب -عندما تكون السلعة  /الخدمة مدعمة بواسطة القابم بدفع قٌمتها .
ج – عندما تقدم السلعة أو الخدمة مجانا ً فمستخدم السلعة  /الخدمة ٌقبلها لٌس لعدم قدرته المادٌة على
شرابها بل ألنها متوافرة بالمجان .
 -3الحاجات والرغبات وطبٌعة التوجه بالسوق .
فً ضوء محددات كل من الحاجات والرغبات ٌمكن عرض ما ٌلً :
ا} أسواق موجهة بالحاجات ( األدوٌة )
ب} أسواق موجهة بالرغبات واالحتٌاجات البٌبٌة (مالبس مصنوعة من الفراء ) .
ج} أسواق موجهة بحاجات األشخاص ورغبات البٌبة ( األغذٌة أو الوجبات السرٌعة باستخدام
المٌكرووٌف
د}أسواق موجهة بالرغبات (حضور حفالت بالمسارح )
 -4إن إدراك والتمٌٌز بٌن األدوار الثالثة ٌساعد فً :
ا  /تصمٌم السلعة وتحدٌد شكلها وخصابصها .
ب /تحدٌد السعر المناسب الذي ٌرضى القابم بالدفع .
ج  /تسهٌل مهمة القابم بالشراء من المتاجر أو الشركات وتذلٌل الصعاب التً قد تواجهه .
ثالثا ً  :االستراتجٌات المالبمة لألدوار :
 /1تصلح إستراتٌجٌة الجذب .
ٌ /2صلح استخدام إستراتٌجٌة الدفع .
بٌبة التسوٌق  :العوامل أو المٌكانٌزمات المشكلة لسلوك العمالء  /المستهلكٌن .
بداٌة ٌجب التفرقة بٌن بعدٌن رئٌسٌن لبٌئة السوق وهما .:
أ  /خصابص السوق الطبٌعٌة المإثرة على ادوار العمٌل مثل  .:المناخ والجغرافٌة والعوامل البٌبٌة .
ب /بٌبة أو قوى وخصابص السوق التً هً من صنع البشر ،والتً تإثر أٌضا على أدوار العمالء مثل
االقتصاد وسٌاسة الحكومة والتكنولوجٌا .
أوالً الخصابص الطبٌعٌة للسوق .
حٌث ٌمكن مالحظة ما ٌلً .:
ا -تؤثٌر الخصابص الثالثة  0المناخ والجغرافٌا والظروف البٌبٌة ) على االستراتٌجٌة التسوٌقٌة ،وٌمكن
توضٌح ذلك بإختصار كاآلتً من خالل بعض األمثلة .

 /1إذا كان الفرد ٌعٌش فً مناخ حار فإنه ٌصبح فً حاجة إلى تسهٌالت تخزٌنٌة مبردة .
 /2إذا كان الفرد ٌعٌش فً بلد استوابً مثل باكستان أو السودان وٌخطط للقٌام برحلة إلى جبال األلب
السوٌسرٌة فإنه ٌحتاج لتدبٌر مالبس صوفٌة ثقٌلة لتحمٌه من شدة البرودة .
 /3المناخ السًء كثٌراً ما ٌضطر بعض الناس إلى تؤجٌل مشترٌاتهم أو تؤجٌر شخص آخر لشرابها .
ب – بٌبة السوق ومحٌطة  .:وتشٌر إلى القوى البٌبٌة لخصابص السوق والتً هً من صنع البشر أو ما
ٌعرف باسم  CONTEXF MARKETوتتمثل فً :
أوال ً .:القوي االقتصادٌة  .:تإثر العوامل االقتصادٌة على سلوك المستهلك من خالل ثالث
مٌكانٌزمات أساسٌة هً :
 :1أن زٌادة أو نقص الموارد المالٌة لألسرة ٌترتب علٌه إما زٌادة المشترٌات من السلع والخدمات أو
انخفاض كمٌة المشترٌات على مستوى القطاع العابلً .
 :2إرتفاع درجة تفاءل أو تشاإم المستهلك عن المستقبل ٌإدي إلى قٌام المستهلك بتخفٌض مشترٌاته أو
انفاقه على السلع والخدمات .
 :3حاالت الكساد والرواج واالنتعاش أو ما ٌعرف باسم دورة األعمال فعندما ٌمر االقتصاد القومً
بمرحلة الرخاء نجد أن نسبة البطالة تنخفض وٌزداد حجم االنتاج ،وٌتوافر لدي المستهلك موارد حالٌة
لإلنفاق .
ثانٌا ً  .:السٌاسات الحكومٌة  .:وتشمل السٌاسات النقدٌة والمالٌة والسٌاسات العامة التً ترتبط وتنعكس
على عدة جوانب منها  :تقٌٌد االختٌارات أمام المستهلكٌن أو المشترٌن ،وحظر استخدام بعض السلع أو
الخدمات ،وحماٌة المستهلك .
1ـ السٌاسات المالٌة والنقدٌة :فالحكومة تستطٌع أن تإثر على سلوك المستهلك بل والسوق ككل من
خالل الضرابب أو رفع أسعار القابدة على القروض .
2ـ تقٌٌد االختٌار وذلك من خالل فرض تكالٌف إضافٌة عالٌة أو غرامات مالٌة على المستهلك إما
بهدف حماٌة هذا المستهلك أو ترشٌد سلوكه .
 3ـ قٌام الحكومة بوضع قٌود المشترٌات أو طرق الدفع أو استخدام بعض السلع وكذلك النفاٌات .
4ـ قٌام الحكومة بمنع وحظر اإلعالنات الخادعة .
5ـ تستطٌع الحكومة أٌضا التؤثٌر على سلوك المستهلك من خالل قٌامها بتوفٌر خدمات البنٌة األساسٌة
التً تسهل علٌه القٌام بالشراء .
ثالثا ً التكنولوجٌا  .:التكنولوجٌا تعتبر البعد الثالث من بٌبة السوق والتً تعكس التطبٌقات العلمٌة الجدٌة
فً مجال تطوٌر السلع والتوزٌع واالستهالك للسلع والخدمات التً ٌتم إنتاجها كما أنها تساعد فً
تحسٌن جودة الحٌاة لجمٌع المستهلكٌن وٌمكن توضٌح أثر التقدم التكنولوجً على سلوك المستهلك من
خالل عدة أوجه مختلفة منها على سبٌل المثال :
 :1تغٌٌر أسالٌب تدفق المعلومات عن السوق والبدابل المختلفة المتاحة عنه .
 :2توفٌر السلع الجدٌدة والمطورة وكذلك الخدمات .

 :3توفٌر األسالٌب اآللٌة والذاتٌة االستخدام لجعل الشراء أكثر مرونة .
 :4جعل السلع النمطٌة أكثر ربحٌة .
العوامل اإلجتماعٌة والثقافٌة المإثرة على سلوك المستهلك :
الثقافة هً النمط المتكامل للسلوك اإلنسانً الذي ٌحتوي على التفكٌر والتصرف الحدٌث والحقابق ...
والذي ٌعتمد على تعلم الفرد ونقل المعرفة من جٌل آلخر .
خصائص الثقافة ودورها  .:فً هذا الخصوص ٌمكن تحدٌد هذه األدوار والخصائص كاآلتً .:
 )1الثقافة مكتسبة  :حٌث ٌتم تعلمها .
 )2الثقافة تنظم المجتمع حٌث تحدد سلوك الفرد .
 )3الثقافة تجعل الحٌاة أكثر فعالٌة .
 )4الثقافة ٌمكن تغٌٌرها أو تطوٌرها طبقا ً للظروف والتغٌرات .
الثقافة القومٌة والثقافات الفرعٌة  .:الثقافة القومٌة هً الثقافة التً تسود على مستوى المجتمع ككل
والتً تتكون من العناصر السابق اإلشارة إلٌها وهناك ما ٌسمى بالثقافة العامة وهً ثقافة عامة الشعب
أم الثقافة الفرعً فتشٌر إلى ثقافة مجموعة أو مجموعات معٌنة من البشر داخل المجتمع .
اإلتجاهات الحدٌثة المإثرة على سلوك المستهلك  /العمالء .
أوالً التغٌرات الحدٌثة التً طرأت على محددات سلوك المستهلك  /العمٌل .:
ٌمكن تناول هذه من عدة زواٌا أو اتجاهات كاآلتً :
* االتجاهات الدٌمغرافٌه .
* االتجاهات التكنولوجٌة .
* السٌاسة العامة .
 /1بالنسبة لالتجاهات الدٌمغرافٌة الحدٌثة ٌمكن ذكر األمثلة اآلتٌة :
أ  :إنخفاض معدل نمو الموالٌد .
ب :ارتفاع متوسط عمر الفرد .
أما األثر التسوٌقً لهذه التغٌرات فهو ٌتمثل فً أن طول أو زٌادة متوسط العمر االفتراضً للشخص
ٌخلق أنواع جدٌدة من الحاجات والرغبات التً ٌجب إشباعها .
ج  :ارتفاع تكلفة الرعاٌة الصحٌة  :فتوافر األدوٌة واألطعمة وبرامج التنمٌة البدنٌة ستصبح من بٌن أهم
اهتمامات المسنٌن .
د  :توفٌر موارد مالٌة أكثر للمتقدمٌن فً العمر .
ه  :األمن والوقاٌة فً أمرٌكا على سبٌل المثال أصبح االتجاه متزاٌداً نحو شراء األسلحة الشخصٌة .

و  :ظهور حاجات جدٌدة أو إعادة خلق حاجات جدٌدة .
ز  :زٌادة إعداد النساء العامالت :خروج المرأة للعمل وتعاظم دورها فً المجتمع أدي إلى ظهور
حاجات جدٌدة تتطلب إشباع .
ح  :زٌادة عدد أو نسبة األفراد الذٌن ٌعٌشون بمفردهم إما بسبب تؤخر سن الزواج أو ارتفاع تكالٌفه .
ط  :االتجاه نحو أو النزعة نحو البقاء فً المنزل بدالً من الخروج خالل فترة العطالت .
ي  :تدهور الطبقة المتوسطة  :األمر الذي ترتب علٌه قٌام الشركات بوضع مدٌات مختلفة لألسعار
واالتجاه نحو المقاطعة أو األضراب عن شراء بعض السلع أو الخدمات .
ك  :التباٌن فً المعتقدات الدٌنٌة والثقافٌة .
ل  :االتجاه نحو العولمة .
م  :تشتت وتجزبة األسواق حٌث كلما زادت درجة عدم التجانس فً السكان فإن األمر ٌتطلب تجزبة
السوق بدقة حتى ٌمكن تلبٌة وإشباع حاجات كل قطاع على حدة .
ن  :إعادة التوزٌع الجغرافً حٌث تزاٌد أو اإلتجاه نحو نزوح السكان من مكان آلخر سواء داخل الدولة
الواحدة أو من دولة ألخرى وهذا ٌخلق حاجات جدٌدة ومن ثم سلع جدٌدة وخدمات .
اإلتجاهات التكنولوجٌة .
ترتب على التقدم التكنولوجً العدٌد من اآلثار والتغٌرات الجدٌدة التً إنعكست على سلوك المستهلكٌن
:فظهور تكنولوجٌا جدٌدة أدى إلى ظهور منتجات وخدمات جدٌدة وكذلك أدي إلى ظهور طرق جدٌدة
للشراء والدفع كما ارتفعت درجة التحكم فً المعلومات وإزداد إمكانٌات الحصول على المعلومات وبناء
قواد بٌانات تسوٌقٌة .باإلضافة إلى ما سبق ٌمكن القول أٌضا أن المستهلك أصبح اآلن أكثر إستجابة
للتكنولوجٌا الحدٌثة فمثال ً .:
* أصبح ٌشارك المنتجٌن فً صناع السلع  /الخدمات .
* ٌستطٌع االتصال بالمصانع فً أي وقت بدون الحاجة إلى وسٌط
* ٌستطٌع االستفادة من مزاٌا الغٌر والتسهٌالت المتاحة ،فٌمكنه اآلن طلب السلعة من أي فً العام دون
االعتماد على وسٌط .
* القٌام بالشراء اآللً .
وأخٌراً بالنسبة لالتجاهات المرتبطة بالسٌاسات العامة نجد أن اتجاه الدول نحو الخصخصة أدي إلى
ارتفاع درجة المنافسة ،كما أدي إلى تراجع درجة تدخل الحكومة فً األعمال وترتب على هذا أٌضا
ظهور منتجات أكثر جودة وارخص سعراً بسبب المنافسة .
ثانٌاً :المزاٌا االستراتٌجٌة لالستجابة لالتجاهات السابقة  .:وتتلخص فً اآلتً .
 /1تحسن االتجاه الجماهٌري نحو الشركة والصناعة التً تنتمً إلٌها .
 /2خلق أسواق جدٌدة كنتٌجة لخلق حاجات ورغبات كانت كامنة لدي المستهلكٌن .

 /3إذا استطاعت الشركة معرفة حاجات السوق قبل غٌرها من الشركات ستكون هً األولى فً هذا
السوق .
كٌف ٌمكن قٌاس الوالء للعمالء وكٌف ٌمكن قٌاس الوالء للمحل التجاري .
 :1تعرٌف الوالء للعالمة بإختصار .
الوالء للعالمة ببساطة هو تكرار قٌام المستهلك بشراء نفس العالمة بصفة عامة .
 :2الوالء للمحل التجار ي.
هو عبارة عن قٌام المستهلك بالشراء من نفس المتجر بصفة دابمة أو شبه دابمة وذلك بسبب االتجاهات
اإلٌجابٌة للمستهلك نحو هذا المتجر .
 :3كٌف ٌمكن قٌاس الوالء للعالمة ،ونعرض فٌما ٌلً بعض األمثلة التوضٌحٌة .
أ ) فً هذا المجموعة من السلع أن أفضل عالمة معٌنة ()...
ب) عندما اشتري (........كذا ) فؤنا دابما اشتري العالمة التً أفضلها مهما كانت هً .
 :4كٌفٌة قٌاس الوالء للمتجر :وٌتطلب هذا ماٌلى .
ا) لهذه المجموعة من السلع  ....أن أشتري من متجري المفضل .
 )2عندما أشتري ....أذهب للشراء من هذا المتجر أوال .
)3خالل الثالث شهور الماضٌة معظم زٌاراتً الخاصة بالشراء كانت لهذا المتجر .
أدوات خلق القٌمة للسلع من وجهة نظر المستهلك .
أوال  .:بداٌة تجدر اإلشارة إلى أن تقدٌم قٌمة للمستهلك تنطوي على بعدٌن أساسٌن هما :
 /1الفعالٌة وتعنً قدرة السلعة أو الخدمة على إشباع حاجات ورغبات المستهلك .
 /2الكفاءة وتعنً الحد األدنً من التكلفة التً ٌجب أن ٌتحملها المستهلك والتكلفة هنا مقومة
بالنقود ،والوقت  ،والمجهود العضلً وغٌر ذلك مما ٌتحمله المستهلك فً سبٌل حصوله على القٌمة /
السلعة
ثانٌا ً  .:األدوات الممكن إستخدامها لخلق القٌمة  :وهذه األدوات ٌمكن تصنٌفها طبقا ً لألدوار التً ٌلعبها
المستهلك إلى ثالثة أنواع هً .:
 -1أدوات خلق القٌمة بالنسبة أو من وجهة نظر مستخدم السلعة .
 -2أدوات خلق القٌمة من وجهة نظر المشتري .
 -3أدوات خلق القٌمة من وجهة نظر القابم بدفع الثمن .
أدوات خلق القٌمة من وجهة نظر مستخدم السلعة  :وٌمكن عرض هذه األدوات على ثالث محاور
ربٌسٌة كاألتً .:

من حٌث األداء

الناحٌة االجتماعٌة

الناحٌة الوجدانٌة

( القٌمة االقتصادٌة )

(القٌمة االجتماعٌة )

(القٌمة الوجدانٌة )

1ـ مستوى الجودة

1ـ حصرٌة الثمن

2ـ االبتكار

2ـ العرض /الكمٌة  /المتاحة
محدودة .

قدرة السلعة على أن احتوابها
على مزاٌا عاطفٌة ٌمكن أن
ٌدركها الغٌر .

3ـ تلبٌة الطلب على نطاق واسع
.
4ـ الضمانات واالبتمان

3ـ الصورة الذهنٌة عن اإلعالن
للسلعة

أدوات خلق القٌمة من وجهة النظر القائم بدفع الثمن  .:وٌمكن عرضها طبقا ً لثالث محاور كاآلتً :
السعر

الضمات أو اإلبتمان

التموٌل

 .1انخفاض السعر كنتٌجة لتخفٌض هامش الربح
.

قبول الدفع ببطاقات
االبتمان البٌع بالتقسٌط

التؤجٌر اإلقراض

 .2انخفاض السعر كنتٌجة لزٌادة االنتاجٌة أو
االنتاج بحجم كبٌر أو المٌكنة ...الخ
أدوات خلق القٌمة من وجهة نظر المشتري وتتمثل هذه األدوات فً اآلتً :
الخصوصٌة أو الجانب الشخصً

الخدمات

المالبمة

.1جهوزٌة رجال البٌع خبرة
رجال البٌع ومعرفتهم الجٌد ة

 .1مالبمة طرق التعامل والدفع  .االهتمام بالشخص واحترامه
 .2تسجٌل المعامالت المالٌة آلٌا

.2دعم وتؤٌٌد مستخدم السلعة
.2خدمات الصٌانة .
.4عرض السلعة وأسلوب
البرهنة أو التوضٌح لطرق
استخدامها
ثالثا ً  .:تقٌٌم رأي المستهلك أو حكمه النهابً ٌ .:مكن قٌاس حكم المستهلك النهابً على السلعة وما
تحتوٌه من قٌمة اجتماعٌة ،ووجدانٌة واقتصادٌة على النحو اآلتً :
ا  -قم بتصمٌم مكون من عشرة نقاط ( ٌبدأ من صفر إلى  ) 10حٌث تشٌر القٌمة (صفر ) إلى عدم
الموافقة مطلقا ً والقٌمة (  ) 10إلى الموافقة المطلقة .
ب -ضع المقٌاس السابق قرٌن العبارات اآلتٌة .

 )1الشركة تفهم حاجاتً ورغباتً وتفضٌالتً .
 )2إننً واثق من أن الشركة لن تحاول الحصول على مٌزة تنافسٌه على حسابً كمستهلك .
 )3الشركة تقدم وتحترم عملة بشكل كبٌر.
 )4الشركة تعمل جاهدة على االحتفاظ بً كمستهلك (عمٌل لها )
 )5استطٌع ان أجد نفسً مع منتجات هذه الشركة .
 )6الشركة تستطٌع ان تعتمد على كمستهلك أو مإٌد لها .
 )7أننً أستمتع واسعد كثٌراً عندما أتعامل مع موظفً هذه الشركة .
 )8أننً أحب منتجات هذه الشركة.
 )9أننً أفضل (بل و أحب ) الشغل أو العمل أو التعامل مع هذه الشركة .
 )10أننً أتوقع استمرار عالقتً بهذه الشركة لفترة زمنٌة طوٌلة .

ثانٌا  :فن التفاوض
التفاوض هو عملٌة مناقشة تتم بٌن طرفٌن تربطهما مصلحة مشتركة وسواء تمت عملٌة
التفاوض وجها لوجه أو عن طرٌق العروض المكتوبة فإن األمر ٌتطلب من كل طرف فهم أساسٌات
التفاوض واستراتٌجٌاته وتكتٌكاته المختلفة وفً هذا الخصوص ٌجب تذكر ما ٌلً .:
 )1إن التفاوض لٌس احتٌاال أو تهوٌا  ...فعملٌة التفاوض هً تحلٌل للمعلومات والوقت والقوة للتؤثٌر
على السلوك ومقابلة االحتٌاجات لك وللغٌر .
 ) 2إن استراتٌجٌة التفاوض هً فن المخاطرة المحسوبة  ..كما أنها فن التؤثٌر على اآلخرٌن وتوقع
ردود األفعال .
 )3إن المصلحة المشتركة لطرفً التفاوض هً قاسم مشترك أعظم ٌجب االعتراف به من قبلهما .
 )4إن تكتٌك الكسب المتبادل بدال من الكسب على حساب اآلخرٌن دابما ٌقوم على ثالثة محاور هً :
ج /إدارة التعارضات .
ب /كسب االلتزامات
ا /بناء الثقة
 )5من األخذ فً االعتبار ما ٌلً ٌجب :
 -1المبادرة بإظهار السلوك التعاونً واالهتمام الشخصً بمصالح الخصم لتنمٌة الثقة وعالقة المزاٌا
المتبادلة .
 -2إجراء تحلٌل اقتصادي لما ٌود خصومك تحقٌقه من المفاوضات وما هً حدود التسوٌة وما هو الحد
األدنى عندهم .
 -3أن تدرك أن المفاوض الذي ٌسؤل فً البداٌة عن المزٌد وٌقدم القلٌل عادة ما ٌنتهً بالحصول على
الكثٌر وتقدٌم القلٌل .
 -4أن تفهم لغة الجسم مثل انحناءات أو اهتزاز الرأس ،واالبتسامة ،ونظرات العٌون سواء على
مستواك الشخصً أو على مستوى الخصوم .
 -5أن تبحث خصمك جٌدا .
 -6أن تحاول التؤثٌر على الموقف بحٌث تجعل موقفك ٌلقى قبوال بؤن تجعل الخصم ٌشترك فً عملٌة
التبرٌر التً تإدي إلى وجهة النظر المناسبة لك .
 -7أن تتفاوض مع خصمك على أضعف البنود .
 -8أن تركز على تشابه المواقف مقابل الخالفات .
 -9أن تدرك أن التفاوض ٌتطلب المالحظة الدقٌقة واالفتراضات المنطقٌة والتخطٌط .
 -10بعد أن ٌتم االتفاق ٌفضل أن تحرز مٌزة على الخصم بؤن تكون المسبول عن إعداد مسودة االتفاق
.

أسس عملٌة التفاوض وشروطها :
ٌوجد خمسة شروط لعملٌة التفاوض وخمسة أسس أو قواعد إلجرابها وٌمكن ذكر هذه األسس والشروط
مع األخذ فً االعتبار ما ذكر سلفا كاآلتً .:
أوالً  .:الشروط وتتمثل فً اآلتً :
 )1توافر السلطة الالزمة التخاذ القرار لفرٌق التفاوض .
 )2اإلعداد الجٌد لخطة التفاوض .
 )3دراسة القواعد الحاكمة للتفاوض .
 )4عدم االعتراف بقاعدة المباراة ذات المجموع الصفري .
 )5فهم كل طرف لحاجة الطرف اآلخر .
ثانٌا  .:األسس وتشمل ماٌلً .:
 /1عدم المساومة على المبدأ أو الهدف الربٌسً .
 /2التفاوض من موقع القوة والثقة والتناسق والتماسك والصبر .
 / 3تعزٌز المركز التفاوضً من خالل اختبار الخصم واختٌار أسلوب مالبم للتؤجٌل وضبط االنفعاالت
مثال .
 /4االستحثاث ،أي ترك الفرصة كاملة للطرف اآلخر لذكر ما لدٌه من طروحات .
 /5الدراما الجماعٌة (أي تمثٌل عملٌة التفاوض داخل الشركة قبل تنفٌذها فً الواقع ).
 /6خطة التفاوض ٌجب أن تحتوي على األهداف ،والنقاط الربٌسٌة محل التفاوض وتحدٌد المزاٌا
النسبٌة الممكن الحصول علٌها .
 /7انتهاز الفرص مع توقع األسوأ
ألعاب التفاوض وحل النزاعات .
أوالً  :هناك ثالث ألعاب ٌمارسها األفراد أثناء التفاوض ٌمكن تلخٌصها طبق لما اقترحه باترسون
كاآلتً :
 )1مكسب ـ خسارة
فً هذه اللعبة هناك طرفان أحدهما ٌكسب الصفقة واآلخر ٌخسرها .
 )2خسارة ـ خسارة .
فٌها ٌخسر كل من الطرفٌن شٌبا فً المفاوضات ولعل أفضل مثال على هذه اللعبة هو التسوٌة .
 )3مكسب ـ مكسب .

تتماشى هذه اللعبة مع المفهوم الدٌمقراطً لقاعدة األغلبٌة الذي ٌقوم أساسا على لعبة مكسب ـ مكسب
حٌث تنتهً عملٌة التفاوض بحل مرضً لجمٌع األطراف وهنا تجدر اإلشارة إلى ماٌلً .:
أ ٌ /جب أن ٌتجاهل المفاوض الفعال أسباب الصراع .
ب ٌ /جب أن ٌركز على نهاٌة مرضٌة للطرفٌن .
جٌ /جب أن ٌتوافر للطرفٌن المرونة الكاملة واالعتقاد بوجود أكثر من حل واحد ألي مشكلة .
ثانٌا ً  .:التعامل مع النزاعات :
فً هذا المجال تجدر اإلشارة إلى أن عملٌة التفاوض بشؤن صفقة أو حل مشكلة أو اتخاذ قرار قد ٌنتهً
بنزاع ال ٌمكن تجنبه وعادة ما ٌحدث النزاع بٌن أصحاب أفضل العقول .فالنزاع أو األزمة قد تكون
ضارة إذا لم تحسن إدراتها حٌث تتدهور العالقات وتقل اإلنتاجٌة فً حٌن أنها قد تكون مفٌدة وضرورٌة
متى تعاملنا معها بمهارة ،كما ٌجب أن نتذكر أنه من النادر ما ٌإدي تجنب النزاع إلى حل حٌث ال
تنتهً أغلب النزاعات من تلقاء نفسها .
أسالٌب حل النزاع أو كٌفٌة التعامل مع النزاع .
أستراتٌجٌات حل النزاعات أثناء التفاوض:
 )1االستراتٌجٌة األولى :االنسحاب .
 )2االستراتٌجٌة الثانٌة :تلطٌف الموقف أو التكٌف .
 )3االستراتٌجٌة الثالثة :التسوٌة .
 )4االستراتٌجٌة الرابعة :اإلجبار .
 )5االستراتٌجٌة الخامسة :حل المشكلة .
طرق التعامل مع النزاع طبقا لباترسون .
هناك  6طرق للتعامل مع النزاع بخالف االستراتٌجٌات التً سبق عرضها هً .:
 )1الطرٌقة األولى  :المواجهة الهادبة .
الطرٌف الثانٌة  :استرضاء الطرف اآلخر .
الطرٌقة الثالثة :التعامل مع الغضب :طبقا لباترسون أٌضا .
الطرٌقة الرابعة :اللجوء إلى طرف ثالث قوي .
الطرٌقة الخامسة :تبادل اآلراء مع الخصم .
الطرٌقة السادسة :تفسٌر خدع الطرف اآلخر .
ماذا تفعل فً حالة ظهور مشكلة ؟
فً هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى اإلرشادات اآلتٌة .

1ـ

نقطة البدء هً أن تعرف مفهوم لفظ مشكلة .

ٌمكن تعرٌف المشكلة ببساطة بؤنها موقف غامض فً حاجة إلى تفسٌر وبلغة األعمال ،من الممكن
تعرٌفها بؤنها انحراف األداء الفعلً عن األداء المخطط أو المستهدف واألداء هنا قد ٌكون فً شكل
سلوك أو تصرف أو حجم معٌن من المبٌعات ( فعلً أو مستهدف ) مثال ....إلخ .
2ـ

هل تعرف ما هً أسباب الفضل فً تحدٌد المشكالت ؟

من المعروف أن التحدٌد الجٌد للمشكلة ٌساهم بنسبة  %50من حلها وبالرغم من صحة هذا الرأي إال
أن كثٌرا من رجال األعمال والمدٌرٌن ورجال التسوٌق ٌتجاهلونه بصفة دابمة وبدون الدخول فً مزٌد
من التفصٌل ٌمكن ذكر أهم األسباب التً تكمن وراء الفشل فً تحدٌد المشكالت فً اآلتً :
 :1عد اإلدراك الجٌد للمشكلة .
:2التحدٌد الخاطا للمشكلة أو أسبابها أو االثنٌن معا .
 :3تفضٌل أو مٌل بعض األفراد نحو تجاهل المشكلة أو تحدٌدها وتعرٌفها وتحلٌلها بدقة ،ومن ثم
ٌقفزون مباشرة إلى اقتراح الحلول أو البدء فً الحل .
 :4ما هً اإلرشادات الالزمة لتحدٌد المشاكل وأسبابها ؟
بصفة عامة ٌمكن القول بؤن تجنب األخطاء السابقة بشؤن تحدٌد المشكلة وأسبابها هً أول أدوات حل
المشكلة باإلضافة إلى ذلك ٌمكن ذكر عدد من اإلرشادات التً تساعد فً تحدٌد المشاكل وحصر أسبابها
وذلك على النحو التالً .
 -1من الضروري تعرٌف المشكلة كفرق بٌن الموقف الحالً والموقف المستهدف .
 -2من الضروري تحدٌد جذور األسباب التً أدت إلى ظهور المشكلة وتشخٌصها .
 -3حدد المشكالت الفرعٌة المرتبطة بالمشكلة الربٌسٌة .
 -4الحلول المبدبٌة دابما تساعد فً الوصول إلى الحل النهابً .
 -5استخدام ــ بقدر اإلمكان ــ الجداول واألشكال والنماذج لٌس فقط فً تحدٌد المشكلة وأسبابها بل
أٌضا فً الحل .

تم بحمد هللا وتوفٌقه

