
 االعالن والسلوك االستهالكي

 

يعدددلمستهلدددلعنصمستعحادددامست علدددكمستدددجهمدنيدددومقعهدددومستيعدددحلمستللدددحينيومحس د حيدددوم م يددد ملعدددل مستهح ددد  م

ستدددنممستدددنمسحلدددععمستلدددنامحلندددليكمستلدددلهعهمستلدددلملن دددلم عيدددومستهلدددلعنقي م مقعحلييدددومست هددد همس د حيدددو

لعايددد مستهلدددلعنصم عدددجتمستهحليدددعهمحستلدددلهعهمحس ددداسيملاعلادددععمحهدددلتمل نينعدددعمتنهحدددعهامستدددجهميلح دددام

ستهلددددلعنقح مست اددددحعمدنيعددددعمددددد ماايددددام دددداسلمستلددددنامسحماندددد مستلددددلهعهمستهعندددد مدحعددددعمح دددد م

ستهلددلعنقي مدنددنمسللددعجمهحس دد مسييع يددوملههددعمهددنماندد مخددجتمستلددنعومسحمستللهددومسهم عددلمستهلددلعنصمحناددوم

لسيددددومحستحععيددددومم همح ددددعامللددددحينلمسد حددددلم مسجميلعددددي مستتعددددكمستقعهددددعمتا  علددددومح عيعلددددومحلا يهعددددعمست 

  دددقعملدددنيكمي نددداماصدددعلتمحل ددداقمسلساسهمستللدددحيامحسته يعدددعهمحس دددد  مهدددنمستهح ددد همستهللنتددددوم

دنددددنمسيدددداسلملاسلددددعهملعاددددوم عتهلددددلعنقي مهدددد م يدددد مسدددددلسلخكمحححديددددعلعكمحلاعلاددددعكمحهحددددعاام

هدددلمحاحهدددعاملدددنحقعكمس لدددلع قلم لدددلميدددلهق مهددد مالدددكمستليعلدددومستللدددحينيومس د حيدددوملاقددديخكمستي اس

حلحتيدددجخعمدندددنمسلدددعيمدنهدددلملدددنيكمي لدددجمهدددنمسدل دددعاتمستلادددعلقمستقهيدددومحستححديدددومتيعدددحلمستهلدددلعنقي م

 عددددل مسهقعحيددددوملنددددليكمستالددددعلعمس لاددددعتيومستنععتددددومستلددددنملحعلدددد مهددددام عدددد مستهاددددان عهمستلعاددددوم

لع صمحستلددددنحصمس لددددلع قلمحلددددنحصمستهلددددلعنصمحستلددددنحصمست دددداسللمحتنلتايددددام عتهلددددلعنصمحخددددلمس لدددد

 دددي مخدددجتمستهادددان عهم لدددنم للدددلسلعمهدددنمجخددد مستندددعاطملدددححالمخحدددعملعايددد متقدددعمهادددان مهددد مخدددجتم

مستهاان عهم.
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   consum ption االستهالك   -1

حهددد مهدددالمستدددنممخدددحمسلدددلللسكمستلدددنامحستلدددلهعهمحيللنددد مخدددجسمس لدددلللسكمهددد مهلددداتمستدددنمسلدددات

:م  حدددومست عتدددومسحمستحصدددامستعدددعكمستدددجهميلدددلللكمهيدددومستهلدددلعنصمستلدددنعوممLevyسلدددامحيعاهدددومتيتدددلم

ستلدددنملندددحكم  ددداسلععم  ددد عهمستا  دددومستحععليدددومتليدددومح لدددلع صمتهادددان مس لادددعلهمينادددلم دددوم

سلدددلللسكمستهحليدددعهمحسلدددلحتعجخعمهدددنمس ددد عهم عيدددعهمس حلدددع مس ددد عدع مه ع ددداس مح دددلمياندددامدندددنم

ملمه مللعمستتالمستجهميل نامدننمس للع صمحيقح مستييلمس لامسللعام.يي

م
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يههدددعمستلدددنحصمس لدددلع قلمححددددع مسلعلددديعمهددد ماحدددحسهمستلدددنحصمس حلدددعحلميهعالدددومقدددعمهحدددعمهعهدددعم

مخلم.سللن م هعمستل يعمحلححدهمست يعتم:مللقح مستعهنيومس للع قيومه مه  مدحعاام

 سلليعامهيهحدومه مستلنامحستللهعهمم-ا

 دهنيومسللللسكمخجتمستهيهحدومه مستلنامحستللهعهمم- 

ست ادددحعمدندددنمهحدددعهامحهحسلدددلمحلددد ومسلدددلللسكمخدددجتمستهيهحددددومهددد مستلدددنامحستلدددلهعهمهدددنمم-ع

 س  عهمست عيعهم

م

حستلدددنحصمس لدددلع قلميعل دددامينلدددقمدهنيدددوم ددداسلمستلدددنامحستلدددلهعهمستلدددنميددداطمس هددداسلم

م   عهم عيعلعكمحا  علعكمهينااح م اسلمقهيعهمهعيحومهنمسح عهم لسلعع.سحععماعت وم

حيعاهدددومهعيدددكمستعندددحكمس يلهعديدددوم:م  حدددومسلدددلللسكملدددنعومسحمللهدددومهدددنمس ددد عهم عيدددومهدددعم

مس  عدع مه ع اس م.

م
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يعدددا ملدددنحصمستهلدددلعنصم  حددددوملاددداهعهمس هددداسلمستدددجي مينحهددددح م ادددحاتمه ع ددداتم عت اددددحعم

دنددنمستلددنامحستلدددلهعهمس  لاددعليومحسلدددلللسهععممم هددعمهددلممممجتدددصمستندداساسهمستلدددنمللدديامحل دددللم

مخجتمستلااهعهم.

حخحددعصمهدد ميعاهددوم  حددومستددحهامستددجهميل عددومستتددالمهددنملددنحقومتن  دد مسحمست دداسلمسحمس لددلللسكمسحم

ملنليكمتنلنامحستللهعهمح هقعامستللميلح امهحععمس مل  ام عيعلومحا  علوم.ست

م
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خدددحمستلدددنحصمستدددجهميل عدددومستتدددالمهدددنمستللاددديامت ددداسلمحسلدددلللسكمستهحليدددعهمحستلدددلهعهمح لدددلكم

مستعهنيومست اسللمس متحيحلماحملحسهام احامدلتمهحععم:

س حددعهملددعكم عتهحددعهامستلددلملنددلهععمخددجتمستلددنامحستلددلهعهمهدد ميعحدد مستهلددلعنصمح عتلددعتلممحيددحلم-ا

 للقح متليوما  ومهنمست اسلم

 لحسهامستنلاتمست اسليوماهمستحنحلمست يهومتن اسلمم- 

 لحسهامستلناوم للعجمستناسامست اسللمتلتمقعمه مسته لاهمحست علام.م-ع



  سلوك المستهلك صعوبات دراسة

 دددعتا كمهددد مسخهيدددوملاسلدددوملدددنحصمستهلدددلعنصمهدددنمللاددديامست هددد همستللدددحينيومح د حيدددومس مس مخدددجتم

مستلاسلوميعلاصععمستقهيامه مستاعح عهمحه مسخكمخجتمستاعح عهمهعينلم.

م

لعددللمستحيايددعهمستلدددلمل ددعحعملتلددديامستلددنحصمس حلددعحلمح لدددلع قلمحيايددعهمدندددكمستددحتيمحدندددكم -1

س يلهددددعهمحدنددددكمستددددحتيمس يلهددددعدلمح  لاددددعلم مسلتمستددددنماددددعح ومسييددددعلمحهددددامحس ددددلمهن ددددحعم

تلاسلدددوملدددنحصمحلتلدددياملدددنحصمستهلدددلعنصم.محجتدددصم  مقدددعمحيايدددومهددد مخدددجتمستحيايدددعهملندددحكم

 .مدننمسليمممحهاصيعهمممهللنتو

 يعلملنحصمستهللعنصمحل وملتعدعمهيهحدومه مستعحسهعمستلسلنيومحستلعاييوم -2

س مل نيددددعمس حهددددعامستلددددنحقيومح لددددلع قيومت هدددداسلم يلصددددامهددددنمهعيددددكم  يددددع متهعددددعييامسحم -3

هندددعييمهحصدددحديوم دددعميدددلكم عت دددع محهدددامهعدددعييامجسليدددوملعلهدددلمدندددنمستل ددداتمحست قدددكمست لادددلم

 تلياسهمستلنحقيوما ي ومحهحصحديوم لايومق ياتمح عتلعتلم ميهق مسدل عاملنصمستل

 ددددلم ييددددلمستهلددددلعنصمس يعحددددع ملتلددددياسمحسصدددد ع متدددد ع ملددددنحقيعلوم حعددددعم ددددلم لقددددح ملع عددددومهدددد م -4

ست ددددعحامقدددددعمهدددد مست  لادددددلمح دددددجتصم يلددددلايامسدادددددعلمادددددحاتمحسصدددد ومحه دددددااتمتلندددددصم

 ستلنحقيعهم.

 دور التعلم فى تشكيل سلوك المستهلك 

ستددددلعنكمد ددددعاتمددددد مستل يدددداسهمستهلاسقهددددومستلددددنمل ددددل مهددددنملددددنحصمستتددددالمححلددددهيومستل دددداسهمستلددددع نوم

حستلقددداسام.محتدددييمسحعقعلدددع متن عتدددومستلاسلددديومسحمدحسهدددعمهن لدددوميهدددام عدددعمس حلدددع م مهدددعتتالمدحدددلمسللدددعجم

س لدددلتعلتمهددد مهح ددد ملعنهدددوملدددع نع متينددداامدندددنمصدددحلخعم ددداسام عتلادددا مهدددنمسليدددعتمهدددعمه حدددوميعهدددلمهددد م

لددنحقومستيليددلم محه عحتددوملددجقامستهحس دد مستههعهنددومستلددنملعدد متعددعمهددنمستهعصددلمححددحهمستلاددا مستددجهم

 دددعكم دددومههددده  مسجسم دددعكمست دددلقم دددعتلتقيامهدددنم ددداسلملدددنعومهعيحدددومسحمستلععهدددعمهدددامهليدددامهعدددي مسحم ددداسلم

تدددومي دددعحعملدددجقامهحس ددد مست ددداسلمستلدددع نومحستلدددلمدندددنمصدددحلمد هدددومليعايدددوممهعيحدددومه حدددومهدددنمخدددجتمست ع

حلعليعدددعمينددداام ددداسلمستلدددنعومجسلعدددعم مسحمستلتعددددعمهدددامستهليدددامجسلدددومسحم ددداسلمحتددديمستع هدددومستليعايدددومسحم

ستلهددحتمستددنملددنامسلدداتمحد هددعهمهحعهلددوم لينددومحجتددصم حددعلس مدنددنمدهنيددوملعنددكميليددلتمسلعلددععمهعنحهددعهم

متاحاتمستللمقححععمد مستلنعومستنليهوم.د مستلنعومستيليلتمسحمل يامس

هدددعتلعنكمدهنيدددوم يهقددد مه  يلعدددعمه ع ددداتمسحهدددعميلدددللعمدنيعدددعم ع هدددعامستحعليدددومهدددنملدددنحصمجتدددصمستقدددعل م

مست لمستجهملصامتهح  ملعنيهلمهعي م

هدددنمه عحتدددومتلتلدددياملدددنحصمستهلدددلعنصمحهعاهدددومستدددلحسهامحسته دددااسهمتلندددصمستلاددداهعهمهندددلمتيددد مل ددداسلم

م مستنمحيايعهمستلعنكمستهللنتومهنمل يعمل نيامجتصمستعل مستللحيامح د 

م



 نموذج المؤثر والستجابه )التعلم الشرطي (م-ا

هدد مستحهددعجعمستلددنمحعتددهمسخلهعهددعمق يدداسمهددنمهيددععمستددلعنكمجتددصمستحهددحجعمستددجهملددكملاددحياتم حسلدداوم

ستعدددعتكمستلدددنحقلمستاحلدددلمو دددعهنح امحلندددحكمدندددنمسلدددعيمحيايدددومستهدددنهامح لدددليع ومحل لدددحهم

 خجتمستحيايومدننمسا عومدحعااماليليومخلم:م

  ح ملسهعوملسلنيومللهامستهللعنصم   عهم عيعلومس لعليومسحمستهعححيومهحصحهمس خلهعكم -1

ححديدددومس لدددليع ومتنتدددالمح دددحمستندددح مستلسهعدددومومادددعلامهددد مست يلدددومستلعاييدددومي دددللمس ليدددعتمحهح ددد -2

   قعمسد  مهالعمه مس لتمحلعلعمس د  ممستهح هنومد م عيومهعم مح لميهيعمخجسمستهح و

 س لليع ومتنهح ععهمستاعلاتمه مست يلومستلعاييومحس لليع ومخحعم لملقح مسييع يومسحلن يوم -3

ستلعييددديمحخدددحمستدددجهمييعدددامسجسمقعحدددهمحلييدددومس لدددليع ومسييع يدددومحخحدددعميقدددح ملحامستلعييددديمستدددنم -4

 تحتيمستهح ومسدعل محتيمحهامس لليع ومسحمستلنحصمسجسملعا مست لقم

م

ححيدددلمدنهدددعلمستدددحتيمسحدددومدحدددلهعمللقددداامجسهمس لدددليع ومقدددالمهعدددعمتدددجسهمسته ددديامللندددامدحللدددجم

س حهددعامستلددنحقيومتددلتمستتددالمهدده مهقدداتمسدددعلتمحلقدداسامس ددد  م  ددقعملسلددكمحهلددلهامهدد مسيددعم

ملعيييمحلنحيومس لليع ومت اسلمستلنعومسحمللهومهعيحوم

م

 نموذج التعلم االدراكي  -ب

يندددحكمخدددجسمستحهدددحجعمدندددنمسلدددعمس مستدددلعنكمي دددل محلييدددومتنلتقيدددامستهلدددلهامحستلنددديكمستهحصدددحدلم

تنه ددعقعمحستنصددعيعمستلددنميلعددا متعددعمستتددالم مياقدديمخددجسمستحهددحجعمدنددنمستعنددعمست  دداهمح لالددوم

تل نيددددعمهللندددد مست ددددلسلعم ددددحعمهحصددددحهمسحملددددنعومسحمللهددددوم ااينددددومهحانيددددوم عددددل مسللددددعجم

مهللن مستياح مسحمستهحس  مم اساسهمه لهوم   حععمل ه

حهددد م دددليععهمخدددجسمستحهدددحجعم ددد  مس هددداسلم مين ندددح مدندددنم ددداسلمستلدددنامسحمانددد مستلدددلهعهم حدددعلس م

دندددنمل ددداسلعكمستلدددع نوم دددعمحلييدددومهعلحادددنحسمستيدددومهددد مهنعاحدددعهمهحصدددحديوم دددحعماهصدددعمخدددجتم

مستع هوم.

 فى االتصال االعالني التعلم الشرطي االدائي )االسلوبي( واستخدامه م-ج

 

 دددعتا كمهددد مس مس حلدددع مي يددداملدددنحقوممممممتندددلعنكمست ددداالمستق لددديقلمه حدددومهددد مستع ددد مس لددددعلم

 دد  مخددجتمستحلددينومخددنمستح يددلتمتنددلعنكمهعحددعصمحددحهمسلددامهدد مستددلعنكمست دداالمستددجهميلددلللكمستيدديسلم

مقهح ععهمهنهاتم علم لح مسلليع ومها ح وم.

دددد ماايدددامس  عهدددومستدددنمس م امthor ndikeلحادددعمددددعتكمستدددحتيمهدددحامحدددلسيعموم1913ددددعكممهدددن

مستلعنكمست االمي ل محس مستع هوم ي مستهح ومح لليع ومح لمسلنامدنيوم عحح مستل هيام

حيعلندددلموهدددحامحدددلسيعامس مستدددلعنكمي دددلامدددد ماايدددامسته عحتدددومحستلاددد مهدددنملددد يعم دددعمه دددقن مهدددعم

عددععم  ددقعمد ددحسللمهددنمه عحتدد مت ددعمسته ددقن محستحاددحعمستددنمستعددل مهعتقددعل مست ددلمينددحكم عددلتمسه

 محخددددجسمستحيددددعامهددددنم ددددعمسته ددددقن ميههددددعمستهقعهدددد  مهددددعتلعنكمست دددداالم ينددددحكمهنددددامدنددددنمستلقدددداسام

حستلياي دددلم دددعميعلهدددلمسييدددع مدندددنمستيددديسلم مهع لدددليع ومستلدددنملعنهعدددعمدددد ماايدددامستدددلعنكمست ددداالم

امادددحي  مسجسمتدددكميدددحلمستنيدددعكم عدددعمست ادددحعمدندددنميددديسلملدددحسلمستق لددديقلمسحممس لسلدددلممممتددد ميلدددله



هعتددجي مس حعددحسم عتالددعتومس د حيددومح ددلاممهددلمس لددليع ومتعددعم  ددقعمهعددي ملددح ميلح تددح مددد مخددجتم

س لدددليع ومسجسمتدددكمي ادددنحمدندددنميددديسلمهدددنمهعيدددكمستهددداسهمستلدددنمينحهدددح م عدددعمهدددنمس لدددليع ومس م

يصددددع ممسحميللتددددلمم ع صددددعهومستددددنمس مس لددددليع ومهددددنمصددددحلمحه ددددحام يل ندددداممح ين دددد مممس م

مس لليع ومتنالعتومخجسمستهالامممل لععمه مستهللن عميعحلمسق امت  حعهم.ٍ

م

 –نماذج سلوك المستهلك  -

م

لددددحهامحهددددعجعملددددنحصمستهلددددلعنصمس لعلددددلمستددددجتميهقحددددومس دلهددددعلمدنيددددومهددددنمستلح ددددحلم لددددنحصم

ستهلددددلعنصمحجتددددصمهدددد ملدددد عملتلدددديامستع  ددددعهم ددددي مستعحسهددددعمحستهل يدددداسهمحستهددددنهاسهمستلددددنم

يلعدددا متعدددعم محستعهنيدددعهمستحتلددديومستلدددنمللتعددددعملسلندددومحستلدددنحصمستحدددعل مدددد ملتعددددعمستعحسهدددعم

مستلعاييومهامستعهنيعهمستحتليومقهعملتيلمهنملاحيامستهعاهومستعنهيومهنمخجسمستهيععم.

ح  ددعمسلددلعاس م عدد مستحهددعجعمستلددنملتلدداملددنحصمستهلددلعنصمممي نددلممستلححيددوم دد  ملحيددلمحهددعجعم

ددددلتملللنددد مهيهدددعم يحعدددعمهددد م يددد مستلادددحسهمحستهقححدددعهمحستع  دددعهمحلايدددامسلددد ع ملعدددللمخدددجتم

متمهيععم:ستحهعجعمستنمدحسهعمدل

لعندددلميدددعخاتملدددنحصمستهلدددلعنصمحلعدددللمستعحسهدددعمستلدددنملدددنهامهيعدددعمههدددعمييعدددعمستهيدددععمهتلح دددع م -1

 سهعكمسقهامه ملتليامتنيعخاتم

 سلل  مستليايعهمستلنمسخلههم لاسلوملنحصمستهللعنصمح عحتهملنليكملتليامتععم -2

 قهيدددام لسهدددومخدددجسمستهيدددععمهددد مهيدددع همستلاسلدددوم مهدددعت  ح مستلدددنمسيايدددهم لدددنمس  مس دددعم -3

هدد مس ملنددلكملتلددياس م نينددع محس عيددع متعددجسمستلددنحصمسهمس مخددجتمستحهددعجعمتددكمللل ددامسلل ددعاس مقددعه  م

 ه ددعهمسهصدددنيومستحهدددعجعمحلددل عحعمسلدددلعاس م عددد محهدددعجعملددنحصمستهلدددلعنصمهددد مستحدددحس لم

 س  لاعليومحستلنحقيومحست يليوم.

 

ماوالً : النموذج االقتصادي لسلوك المستهلك 

يمستحيايدددومس  لادددعليومتلدددنحصمستهلدددلعنصمدندددنمهتعدددحكمستايدددعمس  لادددعلهمحلندددحكمدندددنمسهلاسصدددعهملاقددد

مدلتم:

 س مستهللعنصمستتالهمخحمح لتمستل نيعمحخجسمستهللعنصميهق مس ميلا م عتا ل -1

س م ددددداساسهمست ددددداسلمللصدددددامت لدددددع عهمس لادددددعليومسهمس مستهلدددددلعنصمي دددددعحعملعيددددديكمهحعهعدددددوم -2

 حاصعلومستععكمهنمصحلمهللحتمحصعمهعي محسلععامستلنامستلعللتم

يلصدددده مستحهددددحجعمس  لاددددعلهمسا عددددومهل يدددداسهمسلعلدددديوملددددنهامهددددنملددددنحصمستهلددددلعنصمخددددنم:م -3

هقحدددوم محست يلدددومسته يادددومهلدددلحهمستدددللعم ملتصددد همستهلدددلعنصم مخدددل مل نيدددامس ادددنمهحتعدددومه

  عتهللعنصم.

م



مثانيا: النموذج السلوكي لسلوك المستهلك 

سقدددلهمخدددجتمستحهدددعجعمستدددنم ادددحامستحهدددحجعمس  لادددعلهمهدددنملاسلدددوملدددنحصمستهلدددلعنصمحلتلددديام

 اساسلدددومست ددداسليومسهملاسلدددوميحسحددد مهللنتدددوملح مس دلهدددعلمدندددنمستيعحددد مس  لادددعلهمحلاقددديم

مللع قلمحه مسخهععم:دننميحسح مهعيحومه مستلنحصمس 

  the katona modelنموذج كاتونا   -1

 ددلكمقعلححددعمحهددحجعممسلددع مهددنملتلددياملددنحصمستهلددلعنصم يدد ميدداتمس مخددجسمستلددنحصمسحهددعمخددحم

ه ادددنومستلتعدددددعم ددددي مست يلددددومهههندددومهددددنمستهددددنهاسهمستلددددنميدددلاقععمستتددددالمح ددددي ملاددددعلقم

هددد  مهيهحددددعهمهددد ممستهلدددلعنصمستحتلددديومحس يلهعديدددومحس مدهنيدددومستلدددنحصملحادددحهمدندددن

مستهل ياسهمخلم:

م

ستهل يددداسهمستلع عدددوم.محخدددلملاددد مستلدددنحصمستيدددعخامسحمسته دددعخلمسهمس لدددليع ومحستلدددنم دددلمل لدددجمم-ا

  قعمسحمس  لحعهمد مست اسلم

ستهل يددداسهمستهلدددلننومسحمهدددعيانامدنيدددومستهدددنهاسهمستلعاييدددومحخدددنملحنلدددكمستدددنمهللدددي مم:مس حتدددلمم- 

ههدددعمستدددللعمحستهدددحالمستهدددعتلمستلدددنمي ادددعمدنيعدددعمستهلدددلعنصمحستهعحيدددومخدددلمهدددنهاسهمس لادددعليوم

 هنهاسهمدعهومينالم ععمقعمهعميلعنام عت يلومسحمستياح مسته ياوم عتهللعنصم.

ستهل يددداسهمستهعلاصدددومحينادددلم عدددعمقدددعمهقححدددعهمستهيدددععمستحتلدددلمسحمس يلهدددعدلمتنهلددددلعنصمم-ع

هددد  محهدددحجعمقعلححدددعمي دددللمس حلدددع ممههدددعمس ليعخدددعهمحستلح عدددعهمحستدددلحسهامحستعدددعلسهممحخقدددجس

 هعتدددومهددد مل ددداسهم مددددعلسهمهل ادددنومحسليعخدددعهمحلحسهدددام ممممممستهدددنهامستلدددعايلمسحميلدددلننوممم

هدددكميلدددحتلمه ادددومحل نيندددوم مهدددلمصدددحلمستهل يددداسهمستحتلددديومحس يلهعديدددومح حدددعلس مدندددنم يهدددوم

عامددددعكملههندددومستهح ددد مل دددللمس لدددليع ومحس مقعلححدددعميددداتمس مستلدددنحصمس لدددلع قلميدددلكمهدددنمساددد

 ستاع ومستهعتيومتنتالموستللعمست عاهما

م

   the morgan model نموذج مورجان  -2

ي ددددعحعمخددددجسمستحهددددحجعمدحددددلملتلددددياتمتنلددددنحصمس لددددلع قلمس ميحصدددد مقيتيددددومستيهددددام ددددي م

ستهعنحهددددعهمحستهتددددعخيكمستلعاددددوم ددددعتعنحكمستلددددنحقيومقلنددددصمستلددددلمللعنددددام عتددددلحسهامحستلددددعلقم

ميكمس  لاعليومه محع يومسلاتمست لايومحستلعنيكمحستهتعخ

يحصددد مخدددجسمستحهدددحجعمقيددد مس مستتدددالميحسيدددومهح تدددع ميلانددد مس لل دددعام دددي مددددلتماددداام ليندددوم

 لددددلللسكمحتددددحجتم مح ددددلميقددددح متددددلتمخددددجسمست ددددلقمه دددداحدعهمحلاددددامدعينددددومحه ع ددددا م

محههقحومستنميعح مسلامه  مسليعخعلومحهيحتوملحهامدننمااينومسلليعاتم

م

م

م

م

م



هددد محع يدددومسلددداتمللددد هامدهنيدددومس لليدددعام ا يعدددومستهح ددد محستنيدددحلمستهتاحصدددومدندددنمخدددجسم

ست دددددلقم مقدددددجتصملدددددحهامهحسخ دددددومح لاسلدددددومدندددددنمسللدددددعجمستنددددداساسهمحست ادددددحعمدندددددنم

مستهعنحهعهمهنمدهنيومس لليعام

محدنيومي للمخجسمستحهحجعمستعحسهعمس لعليومستهنهاتمهنمستلنحصمس للع قلمهع للم

هددددعمستلددددنمللقددددح مهددددنمستهيددددععمستحتلددددلمحس يلهددددعدلمتنهلددددلعنصمههددددعم مهيهحدددددومستععحم-ا

 ستلحسهامحستا  عهم مح ليعخعهم محستهيحعمحس لاسصم

هيهحددددومستعحسهدددعمستلدددنملاددد مستهح ددد مقهدددعميلاقدددومستهلدددلعنصمحخدددلملههدددعمهدددنمسلاسصمم- 

 ستتالم  لهع همس   عهمستلنميلح عععمسحماللجمهح تع مهعيحع م

همستهددددحسالمستهلع ددددومتنهلددددلعنصمحستلددددلملقددددح مدددددعه  مهلددددعدلس مستعحسهددددعمس  لاددددعليوم:مسم-ع

 هعح ع مممتنلنحصمس للع قلمل عع متهلتملحهاخعم

م

 نموذج نيكوسيا   -3

م لكموحيقحليعايلصه مسا عومهيع همهللع عومتنعهنيومست اسليوم

حيلصددده ملادددعلقمستهلدددلعنصمحسهقدددعاتمممستهلددد نومممدهدددعملدددكمس هادددعامهدددنممالمجاااال االول :

س د حيدددوم مدحدددلهعملدددحع مستالدددعتومس د حيدددومحيدددلكمسلدددلن عتععمهددد  مل هياخدددعميليدددللممستالدددعتو

مهنملقحي مسليعتمح حمستهحل مسحمستع هوم.

يل هدددعمهددددنمست  ددد مدددد مستع هدددومستليعايددددوممستهعنددد مدحعدددعمحلنيهدددومقددددجتصممالمجاااال الثااااني:

مهومهعيحومست   مد مست لسلعمس لاتمستهلع وم محيلي مخجسمستهيععملحسهامست اسلمد 

م

حهدددلمخدددجسمستهيدددععمستدددلسهامستدددنملاددداهومسحم ددداسام ددداسلمتع هدددومهعيحدددومسحمهحدددل ممالمجاااال الثالااا  :

مهعي ملي نلملنيهومهنمتهيععمستهعحلم

دددد محلددد ومست ددداسلمستلدددع امسحم  لتدددعيم عدددجتمستحلددد ومقل ددداتمتدددلتمستهلدددلعنصممممممالمجاااال الرابااا  : 

حيحددددل مدحددددومستددددح لمهددددنم عتددددوملتصدددديعمستع هددددومحلقدددداسام دددداسنخعمسحمست عيددددومستددددنم حددددعلمستهنددددوم

متع هعهمسلاتم

س مللاددددياملددددلاسلييومست هدددد همستللددددحينيومح د حيددددومللددددلعل مهددددنمستهنددددعكمس حعمس لددددل حسجم

تيددددومحس حعدددددوم ع   ددددععمدنددددنمس لحددددعلمستلددددنامحستلددددلهعهمهحصددددحهمست هنددددومدنددددنماصددددعمستهعندددد مس

س د حيدددومح يددد للمجتدددصمس م عتلدددعهيامهدددنمست ددداامستلدددنحقلمستندددعلكمتدددلتمستهعنددد مستددديعكمدددد ماايدددام

ست اددددحعمدنددددنمهعنحهددددعهمهلقعهنددددومتنلاددددعلقمستتاليددددومتقددددعمهددددحعكمحهددددلتملتعدددددعمستتددددالمهددددام

هعتهلددلعنصمخددحمحناددومستعددل مهدد مدهنيددومس لاددععممستهيلهددامحستلددنملددنهامهددنمستندداساسهمس د حيددو

مس د حلمحخحمقجتصمحناومست لسيومس حتلمت حا امتلنيكمس للاسليييومستللحينيومس د حيوم

م

م

م

م

م



 نموذج هوارد وتشيس لتفسير سلوك المستهلك . -4

يعدددلمهددد مسخدددكمستحهدددعجعمستلدددنم دددلههمهدددنمخدددجسمستهحصدددحهمقهدددعمسدلهدددلمدنيدددومس نددد مستحهدددعجعمستلدددنم

مجتصمحيههعمهنمه  مسححسهمه مستهنهاسهمميعاهم عل

 هنهاسهمخعهوم -

 هنهاسهماهييوم -

 هنهاسهمسيلهعديوم -

حدحدددلم يقدددح مستهلدددلعنصمهلددد هاس م   دددلتمخدددجتمستهدددنهاسهمي دددلسمستهلدددلعنصم عت  ددد مدددد مهعنحهدددعهم

حستدددجهملدددينهامهددددنمسصدددعهيوم محدحدددلهعمييدددلخعم دددلملدددنلهمستدددنمل يدددامستدددلسهامحسلدددعيمس لليدددعام

ستحععيددددومدنددددنم دددداسامست دددداسلمس ليددددامهيددددالمهعيللددددجمستهلددددلعنصم دددداسامست دددداسلميصدددداميهيددددام

حستلدددنمسهدددعمس ملههدددعمس ددد عدع مسحملتعهدددع متيدددحل مستلدددنعومحستلدددنممFeed baak ستهعنحهدددعهمهالدددلتم

لدددلنهام دددلحاخعمهدددنموستهعنحهدددعهمستهالدددلتمامدندددنمسليدددعتمستهلدددلعنصمحسخلهعهعلدددومهلدددلن   م محسهدددعم

ي ددعامستهلددلعنصم دد  مخددجتمستلددنعوم يددام ددعلاتمدنددنملددلم عيعلددومحهدد مهددكميحاددا مدحعددعمستددنمس م

 ياخددددعمهدددد مستلددددنامستهحعهلددددوم مهددددكمل ددددلسملحاتميليددددلتم لددددلالسلمهنددددومستهلددددلعنصمحستلددددنملقددددح م

مساع م قهيامه م حعلماحاتمجخحيوميليلتمليعتمستهح عتمسحمستهنللوم.

ستهلدددلعنقي مستهدددالن ي ملعدددلمحنادددومسحاددد امستلدددنعومتدددجسمهددد  مس  لتدددعيم عتهلدددلعنصمحه عحتدددومييدددعلتم

مهنمستلحام  ل عمهاقيمستايعلتم 

تددددجسمهدددد مستصدددداحاهمستلاقيدددديمدنددددنمهيهحدددددومهدددد مستهددددنهاسهمستلددددنميقددددح متعددددعملدددد هيامدنددددنم

مستهللعنقي م لنمللهعومستنمستلتقيامهنمستلنعومحه مهكمسلجم اسامست اسلم.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ندددددنمسهلددددداس مس مدهنيدددددومس لليدددددعامل دددددللممممممهيهدددددحدلي مهددددد ميندددددحكمخدددددجسمستحهدددددحجعمد

مستهل ياسهم

 هيهحدومستهل ياسهمستهلعننوم عتهللعنصموستتالامحل هعمم-ا

ستدددلحسهامستلدددنمخدددلمد دددعاتمدددد م دددحتملسلنيدددومل دددللمستلدددنحصمحخدددنم دددع همهددد مستلدددحلامسحمددددلكم -

 ستلحيس ملسلعمستتالم

ومههددددعمستنددددلاسهمممستيلددددهعحيوممسحمستحلددددعلعمستلددددنميلددددلللهععمس حلددددع مهددددنمستلددددنحصملددددحسلمهعليدددد -

 ستهعححيومحستنحهمستهنعهيومتنتالم

م

 هيهحدومستهل ياسهمستهلعننوم عت يلومحل هعمستهل ياسهمس ليومم- 

 ستلنامستهلع ومدننمحيومستل ليلملالقملنصمستلنامحههييسلععم -1

 ستهنهاسهمست يعيومقع د  محلاعلقمستهليامحسته ايعهمستللحينيومستهلححدوم -2

هدددنهاسهمسلددداتمههدددعمستلتلددديامس  لادددعلهمحدحسهدددعمستلننيدددلمحسته عقدددعهمحسلدددلللسكم -3

  يساملتينلمحهحجيومهنملتلياملنحصمستهللعنصمحدننمستح حمستلعتلم

يلدددي مدددد ملتعددددعمستهلدددلعنصمهدددنمح دددهمهدددعمهدددامهاقددد مهعدددي مهددد مستهل يددداسهمست يليدددوم

مل يامهنمستهيععمسحمستلاقي مستحتللمحس يلهعدلم
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