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 االهداء
 "بسم اهلل الرحمن الرحيم"

الحمد اهلل على نعمة اإلسالم وكفا بها من نعمة، وأصلي وأسلم عليك يامحمد 
يارسول اهلل رحمة للعالمين، أهدي هاذا العمل المتواضع إلى كل من أحبني، إلى 

إلى الصدر الحنون الذي  يوما عن النصيحة الصادقة، بي الغالي الذي لم يتوانىأ
 اهلل، إلى أمي الغالية أحبك وكفىحواني طيلة حياتي، ومازال يحويني إلى ماشاء 

 الدراسي مشواري بداية أبدا أنسى ولن ال الرحيم عبد التوأم أخي: أشقائي إلى
 تتذكر لعلك حلوة ذكريات تقاسمنا كم معك، الدراسة مقعد على وجلوسي معاك،

الذي أعزه  اهلل عبد الكبير أخي إلى قلمك، التجد حين معك قلمي أقسم كنت حين
 كمال عزيز: ئيزمال إلى خولة، الطبيبة أختى خديجة، هندسةالم أختيو وأحترمه 

لىو  ،دفعتي زمالئـي جميعو  خاصة ومالك نسيمة إلى ،عادل  مني أنتظر من كل ا 
 .لي آماله وعلق النجاح هذا

 



 وعرفانتشكر 
 والسالم والصالة وشكره اهلل على الحمد بعد

 على نبيه صلى اهلل عليه وسلم

 :أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري إلى

 الذي علمني القراءة والكتابة " صاحبي عبد العزيز"معلمي 

 "عبد الباقي"و" الحكيمشيباني عبد "و" براهيم قرون"إلى سادتي 

 "طلوش فارس"إلى األستاذ 

 لقبوله اإلشراف على مذكرتي

 إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة

 في إنجاز هذا البحث شكرا لكل من ساهم

 .من قريب أوبعيد
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 المقدمة

 

 أ
 

 : المقدمة

الش ظل في ديدةالمنافسة فيمنتجاتهاخطوط فيبتكاراإلعلىباستمرارالؤسساتتسعى
فيالجديدةالعروضطرحيةكيففيحتىو،أيضااالتصالوسائلتعبئةوالتغليفالخاصةبهاوال

علىالحفاظأجلمنالمؤسساتابهنادىتتزالالالتيالتسويقيةاالتجاهاتومنبين.السوق
التجريبيمبادئتطبيقهيالحاالتجميعفيالتنافسيةقدرتها التسويق مراحلعامبشكل،

المستهلكينإشراكخاللمنالتجاريةالعالمةمعمرتبطةقيمتضعفيالواقعالتجريبيالتسويق
نفسهاالعالمةطالقافيالنهائيين نقطةتفاعلدراميمعحققينألحيثأناإلطالقموجه.

تمشاركةأيالبيع للعالمة وولدتتجربةليعيشالفرصةلهقدمالمستهلك مشاعر عواطفلديه
مستهلكينكنوعهامنفريدةتجاربنعيشأنهوبهذاالشكلوالمحتوىتسويقيةحملةمنالغرضو
لمستهلكالتحولمندراسةسلوكا،ابينالتحوالتالتيغيرتمفهومالتسويقجذريمنيعدذالكو

بسلوكهومحدداتقراراتهإلىدراسةدماغالمستهلكلمعرفةحاجاتهورغباتهو ومعرفةبتاليالتنبأ
سعيالمعرفةكيفيقومبعملياتالشراءالخاصةبهوذلكيتلخصفيميوالتهوعواطفهومشاعره،

.التسويقبعلماألعصابواألحياءفيمقاربةموسومةبالتسويقالعصبيمقاربة

و في البحث مشكلة األعصابتكمن بعلم التسويق مقاربة واألحياءدراسة اليوم، فالمستهلك
وذلكفيمحاولةللتأثير(المستهلك)دماغاإلنسانيتعرضللتأثيراتخارجيةوداخليةعديدةأي

صورةذهنيةمرتبطةبشعورمعينأوذكرىمنجهةأخرىلبناءومنجهةعلىقراراتهالشرائية
مقاربةجدمهمة،دراسةدماغالمستهلكعوضمراقبةسلوكهينةتخصالمستهلكأوالمجتمع،فمع

لسياساتهاالتسويقيةتجاهالمستهلكوتجاهمنتجاتهاويكمنالتساؤلالمؤسساتتعكسمدىإهتمام
المنطلقالرئيسيفي منهذا فيمعالجة البحثالتييمكنحصرها الجوهريإشكالية التساؤل

:التاليوضمنهذهاإلشكاليةيمكنطرحتساؤلرئيسيتالي

 .؟مادور التسويق العصبي في تحقيق فعالية سياسة اإلشهار

 



 المقدمة

 

 ب
 

 : التساؤالت الفرعية

:وانطالقامنالسؤالالجوهريالسابقولغرضاإللمامبالموضوعنطرحاألسئلةالفرعيةالتالية

 ؟األعصابواألحياءبعلومالتسويقعلمماهيمقاربة -
ةالتسويقيبالنشاطاتلقةاتالمتعماهيتطبيقاتالتسويقالعصبيفيإتخاذالقرار -

 تطبيقهاألخرى؟إمتداداتمجالوماهي
أساليبالتسويقالعصبيالمطبقةجراءهذهالمقاربة؟تقتنياتوماهي -

 : فرضيات الدراسة

:ولإليجابةعنالتساؤالتالمطروحةنطرحالفرضياتالتالية

 .لتحديدكفاءةالنشاطاتالتسويقيةجديدةوتوجهتسويقالعصبيأداةاليعتبر .1
 .يعتبراإلشهارمنأهمسياساتالترويجيةذاتفعاليةعلىنشاطاتالتسويقية .2
 .فعاليةسياسةاإلشهارلالحديثةمحدداتالتعتبرأساليبالتسويقالعصبيمنأهم .3

 :أهمية الموضوع

الذييعدمنأهمنماذجالتسويقمعرفةأساليبالتسويقالعصبيفيالموضوعأهميتهيستمد
 فحديثاالمعتمدة ، منذ التقنية هذه على واإلعتماد يصاحب التكنولوجي التطور التسويقنمذجة

تخصالتيومنأجلمعرفةالخطوةالتاليةوقينالسوقوالمسالعصبيمنتقنياتتخدمإحتياجات
ول جهة من المستهلك الذهنية الصورة أخرىترسيخ جهة من التجارية ولللعالمات مساعدةلديه

فبالرغممنالتطورالحاصلفيمجالعلوم.تهامنخاللسياسةاإلشهاررفعكفاءلالمؤسسات
.ريجدضئلةمقارنةبقدراتهاألعصابواألحياءتبقىنسبةالكشفعنخباياالعقلالبش
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 : أهداف الدراسة

منالعرضالسابقللمشكلةيمكنتحديداألهدافمنالدراسةالحاليةوالتيتتمثلفيالنقاط
:التالية

أسرراليبالتسررويقالعصرربيالمطبقررةفرريالتررأثيرعلرررى،وفعلررىمقاربررةالتسررويقالعصرربيالتعررر .1
 .وصولإلىنتائجدراسةالموضوعوالبينها،دماغالمستهلكوهلاإلشهارمن

عالقرةسريرفريالواقرعوتفمرنتطبيرقأسراليبالتسرويقالعصربيتوضيحمختلفالعواملالمؤثرة .2
 .الكبرىالمؤسساتالترابطبينهاوبيننجاح

وكفراءةالنشراطاتالمؤسسراتتحديدمتطلبراتوايجابيراتتطبيقهراوالفوائردالتريترجرعبهراعلرى .3
 .طةبالمستهلكالتسويقيةالمرتب

والوقروفعلرىعلرمالتسرويقوعلرماألعصرابواألحيراء،أسراليببينكيفيةالوصولإلىالتميز .4
رفرررعكفررراءةتوجهررراتيعهماباعتبارهررراكأحرررداألسررراليبالمسرررتعملةفررريالبحرررثوالتطرررويروتشرررج

 .المؤسسات
سرررقاطهاعلرررىأرضالواقرررعإنأمكرررناألمرررر .5 لتتبرررعالنترررائجمحاولرررةتطبيرررقالدراسرررةالنظريرررةواأ

فرريتحقيررقهوأهميتررالتسررويقالعصرربيالخررروجبتوصررياتونتررائجتعكررسمرردىواقعيررةتطبيررقو
 . والوقوفعلىالعوائقالتيتواجهاالشديدةفيظلالمنافسةالمؤسساتكفاءة

: المنهج المستخدم في الدراسة

نظررررالطبيعرررةالموضررروعإرتأينررراإتبررراعالمرررنهجالوصرررفيالتحليلررريوذالررركبوصرررفمقاربرررةعلرررم
هذهالمقاربةوهريالصرورةالذهنيرةلجانبالتسويقلعلوماألعصابواألحياء،منخاللدراسةأول

قومدىتأثرهابأساليباإلشهارالمطبقة،فيمحاولةلتمهيردالطريرقأمرامإسرتعمالأسراليبالتسروي
العصبيالتيتميلإلىالجانبالطبريأكثرر،وتحليرلبنراءالصرورةالذهنيرةللمسرتهلكالجزائرريفري

 .مساحاتالكبرى،وذالكضمنمتطلباتدراسةعمليةبناءالقرارالشرائيفيدماغالمستهلكال
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 :أسباب إختيار الموضوع

:هناكعدةأسبابدفعتنيإلختيارهذاالموضوعأوجزهافيالنقاطالتالية

ريالتأثمعرفةطرقهلكفيسلوكالمستاإلعتمادعليهفيدراسةعلمالتسويقالعصبيوحداثة .1
 .اإلستجابةللمتغيراتالتسويقيةو
التسويقوالتيجاءتمنتطلعاتالباحثونلمجاراتتطورات .2 فيعلم كليا الممارسةالجديدة

  .سلوكالمستهلكالحاصلةفي
بإضافةإلىقلةالدراساتالتيتناولتإفادةالبحثالعلميوالجامعةمنهذهالدراسةالحديثة .3

 ."التسويقالعصبي"مثلهذهالمقاربة
لومحاولةالوصولفيهإلىأبعدنقطةيمكنأنتخدمالجانبالعلميتمهيدالطريقلهذاالمجا .4

 .والتسويقي
والكشفعنخباياهواكتسابذاتاألبعادالسلوكيةالرغبةفيمعالجةهذاالنوعمنالمواضيع .5

 .معارفجديدة
بالميدانخاصةالتيجاءتجراءالمقاربةوتسويقمواضيعالمامبخلفيةاالهت .6 الطبيارتباطها

 .توجهاتجديدةلدراسةسلوكالمستهلكخلقتهافيومساهمالعصبي

 : طة بالموضوعالدراسات السابقة المرتب

1. Didier Courbet, Marie-Pierre & Fourquet-Courbet, Les influences non 

conscientes de la publicité et de la communication marketing : Etat des 

recherches et nouvelles perspectives, Rapport de recherches, CNRS 

(programme Société de l'Information), Université d'Aix-Marseille, Institut 

de Recherche en Sciences de l'Information et de la Communication 

(IRSIC), 2014, 37p. 

2. Monica Diana Bercea, Quantitative versus qualitative in neuromarketing 

research, Faculty of  Economic and Bussiness Administration  

Department of  Marketing, Alxendre Ioan Cuza University, Iasi, Romania 

02 February, 2013.  
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3. Martin Lindstrom, Buyology: Truth and Lies About Why We Buy, Crown 

Publishing Group, 2008, 256 pages . 

4. Nicolas Guéguen, Les Ressorts cognitifs du marketing, L’essentiel 

Cerveau & Psycho, Paris, N° 65, septembre – Octobre, 2014, Page 24 

5. Arnold Pêtre, Le Neuromarketing : dans la tête du consommateur, 

L’essentiel Cerveau & Psycho, Paris, N° 65, septembre – Octobre, 2014, 

Page 30. 

 : حدود الدراسة

النظررريللتسررويقالعصرربيوتطبيقرراتنرربالجادراسررةهررذهعلررىإعتمرردت: الحدددود الموضددوعية .1
 .اإلشهارمنالمشكلةالصورةالذهنيةمنأثارهاعلىأساليبهعلى

المجال:الحدود المكانية .2 المساحاتالكبرىالتيعلىإعتمدتالدراسةعلىتحليلواقعهذا
المسته الجانيرتادها محاكاة ومحاولة الجزائري للدرلك العصبي ب الميدان في الوعي)اسة

(المستهلك مختبرات، الدراساتتجرىفي هذه مثل أن إلى العصبيبإضافة وللتكلفة التصوير
 .الصورةالذهنيةللمستهلكإتجاهأبعادالتسويقالعصبيالباهضةإقتصرتالدراسةعلى

التحرروالتالترريطرررأتعلررىسررلوكالمسررتهلكتتررزامنمررعحديثررةالدراسررةتعتبررر:الحدددود النمنيددة .3
هذهالقراراتهلعلىوعيإتجاهقراراتالشراءالتييتخذها،وبتاليأداةجديدةلمعرفةكيفيةبناء

باإلضررافةإلررىأنهرراأداةجرردمهمررةفرريتحديرردالتكرراليفالمسرربقةالترريسرريتمإنفاقهرراعلررىأمالوعرري،
طالقالمنتجاتالجديدةتفاديالحمالتالتسويقالتقليديةالمكلفة .الحمالتاإلشهاريةواأ

:صعوبات البحث

ومن بهاتبيانتأثيرالتسويقالعصبيعلىسياساتاإلشهارالمعموليعدهذاالبحثمحاولةل   
نعهالطالبمجموعةمنالعقباتوالصعوباتتحدمنإمكانيتهوتمالطبيعيأنيصادفالباحثأو
:اهومن منالوصولإلىأفضلالنتائج
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1.  األعصاب بعلوم التسويق علم ومقاربة للمتشعب بالنسبة عديدة تفرعات العصبيةذو علوم
،وهومنالمواضيعالتيتزامنتمعالبشريفيمحاولةلكشفخباياالعقلومازالتدراستهمستمرة

ضرورةتحديثمحتوياتالسياياتاإلشهارية،وأيضامعتدهورالحالةاإلقتصاديةلبعض
وصورتها،وأيضاتكاليفدراساتالتسويقالتقليدية،بتاليخلقأداةجديدةلمشكلالمؤسسات

 .مستجداتلمتكنموجودةمنقبليحتويعلىالموضوعففشلإطالقالمنتجاتالجديد
فيمختبراتعلوماألعصابواألحياءاليمكنالكشفعنهاإالبواسطةأجهزةطبيةجدمبتكرة .2

التصويربالرنينمجهزةبتقنياتجدمتطورةلقياسأنشطةاألعصابوبحكمأنتقنياتمثلتقنية
MRI)المغناطيسي أو( تقنية المغناطيسي بالرنين fMRI)الوظيفيالتصوير الصعب( من

الحصولعليهافيمختبراتكاملةالتجهيزأوحتىفيمستشفياتالجزائرفهيمخصصةفقط
 .للعالج

بماأنالتسويقالعصبيمنالمتغيراتالصعبةالقيراسلعردمتروفرالتقنيراتبمخرابرمتطرورةفري .3
حديرررردالعالقررررةبشرررركلسررررريعالررررربطبررررينالمتغيرررررالتررررابعوالمسررررتقلوتالجزائررررر،فكررررانمررررنالصررررعب

 .االنعكاساتوأساليبالتعاملمعهاومختصر،وبالتاليتحديداآلثار،
 : خطة البحث

لتحقيرررررقاألهررررردافواإلجابررررررةعلرررررىالتسرررررراؤوالتالمطروحرررررةوفررررررقمنهجيرررررةتررررررتالئممرررررعطبيعررررررة
تقسررررريمالدراسرررررةبمرررررايحقرررررقأهررررردافهافقررررردترررررمموضررررروعالبحرررررث،ويرررررتممعالجرررررةإشررررركاليةالبحرررررث،

:كمايلي
الذينتناولفيهمقاربة"لتسويقالعصبيالخلفياتالعلميةوالتسويقيةل"تحتعنوان :الفصل األول

بثالثةمباحث،حيثيعطيالمبحثاألولنظرةشاملة التسويقبعلوماألعصابواألحياء، علم
هايليل"التسويقمكانةالتسويقالعصبيفي"عنمكانةالتسويقالعصبيفيعلمالتسويقبعنوان

 بعنوان التسويق"المبحثالثاني فيممارسة والبيومترية العصبية العلوم فياألخير"تطبيق ثم ،
تقنياتالقياسالمستعملةفينعددفيهمختلف "تقنياتالتسويقالعصبي"المبحثالثالثبعنوان

 .التسويقالعصبي
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: الفصل الثاني عنوان "تحت اإلشهار سياسة للمستهلكتأثير الذهنية الصورة على تم" والذي
التناولفيهالتوجهاألولللتسويقالعصبيوتأثرهابالمتغيرالتابعسياسةاإلشهار،بثالثةمباحث

"الصورةالذهنية"انيكمبحثأول،ثمالمبحثالث"العرضالتسويقلسياسةاإلشهار"حيثتمنقديم

ليو منالجانبالتسويقي، المبحثالثالثبعنوانمفاهيمها الخلفياتالعلمية "ليها عرضألهم
العصبي التسويق لتقنيات وفقا الذهنية الصورة لتحليل مختلفجوانب"والتسويقية والذيشمل ،

 .الربطبينالمتغيرينالتسويقالعصبيوسياسةاإلشهار

مسراحةفرامليشروبالبليردةحيرث"المسراحاتالكبررى"دراسرةحالرةوالذيخصرصل: الفصل الثالث
،امراالمبحرثالثرانيفقرد"فرنعررضالمنتجراتفريالمسراحاتالكبررى"تطرقنافيمبحثهاألولإلى

،ليليهراالمبحرث...،ومخطرطالدراسرةالبليردة(Family-Shop)عررضلمسراحةالدراسرةتناولنافيه
."وماتومعالجتهاتحليلالمعل"األخيربعنوان
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 .لتسويق العصبيالخلفيات العلمية والتسويقية ل: لالفصل األو

 يعتبر التوجه نحو التسويق العصبي اليوم ملجأ جديد لمنظمات األعمال لكسب ميزة تنافسية في     
يعرف منافسة شرسة، والذي يعد مزيج من إستخدام التقنيات الطبية والتسويقية والذي الذي عمال األ عالم

حيوية لتصرفات المستهلك وردود فعله تجاه السياسات التسويقية ثبت فعاليته في معرفة األبعاد الأ
العصبي  التطرق إلى مضامين األبعاد العلمية  والتسويقية للتسويق المختلفة، وهو األمر الذي يحتم علينا

 .وأهم إستخداماته في الممارسات التسويقية

من  في هذا الموضوعحيث سيتم التطرق إلى ذلك من خالل عرض أهم ما وصل إليه الباحثون     
بشكل البيومترية تطبيق العلوم العصبية و ليليها التعرض إلى  ،التسويق العصبي اتتطور خالل عرض 

ي البحوث نظرة شاملة عن التطبيقات العلمية لعلوم األعصاب فبإعطاء  يةالتسويق الممارساتفي عام 
 .في الممارسات التسويقيةتقنيات التسويق العصبي للوصول إلى إستعراض التسويقية 

 :يةالتسويقالممارسات التسويق العصبي في ودور مكانة عرض ل: ولالمبحث األ 

للمتغيرات خاضعا بعدة تطورات جعلت منه علما دينامكيا  مما ال شك فيه أن التسويق مر      
ما بين  جه البيعي و فمن مرحلة التوجه نحو المستهلك إلى مرحلة التومؤثرا فيها، اإلقتصادية العالمية 

نتيجة ع الطلب ارتفإلى إ الذي أد التوجه التسويقي والتي تم تأسيس في نهايتها 0291- 0291 سنوات
مع التركيز دائما ، المجتمع متطلبات  لخدمة اإلجتماعي للتسويق ة التوجهالمنتجات لتليها مرحل تنوع 

المعروف عن الدراسات التسويقية فمن  ،كونه لب العملية التسويقية المتعلقة بالمستهلكعلى الدراسات 
ستجوابه وذلك لمعرفة إحتياجاته ورغباته و  تركز على أنها كانت ، انوعيتحديدها كميا و سلوك المستهلك وا 

تعتمد على من الدراسات التي ال  إلى نوع جديدغير أنه وفي بداية القرن الحالي تطورت هاته النظرة 
نما و  المباشرستجواب اإل التحليل المباشر من الدماغ لمختلف متطلباتهم ورغباتهم وتأثير السياسات ا 

 . كمقاربة جديدة موسومة بالتسويق العصبي أدمغتهم علىمباشرة التسويقية 
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 :ة العلوم العصبية بعلم التسويقمقارب: المطلب األول

كما هو معروف فالغرض من التسويق هو إشباع حاجيات المستهلكين بما يتوافق مع المنتجات      
سعى لما يالفهم الجيد  ، وهو األمر الذي يتطلب(الربحية) المؤسسةأهداف المجسدة لذلك وبما يحقق 

شراء الشيء الضروري لدائم  على إستعداد ، مع جعل المستهلك رغباتالمستهلك إلشباعه من حاجات و 
 .في الوقت المناسب

علم قدرات تطور دراسة سلوك المستهلك من خالل إكتشاف  شهدت السنوات األخيرة حيث     
التقنيات الحديثة  كما مكنت  ،رد الفعلو  اتترددال للدماغ  القشرية اتدراسة النشاطفي األعصاب 

المسؤولة عن  يةمناطق الدماغالودقة  لما يدور في األعصابعميقة المعرفة الوظيفي من ال للتصوير
جراء إلقياسية  كأداةإلستخدامها العلوم االجتماعية من  ، وهو ما مكن العديدوالعواطفلحواس بعض ا

 "علم االقتصاد العصبي" إعتمد على هذا العلمأول من  غير أن اإلقتصاديين يعدون ،البحوث والدراسات
وتحقيق الرشاد  الدورة اإلقتصاديةب ةالمتعلقفضل لعملية اتخاذ القرار األفهم الوكان الهدف هو 

 . اإلقتصادي

وفي  "التسويق العصبيب توجه جديد أطلق عليهإلى نشأة  هذا المنهج أدى وفي ميدان التسويق     
رؤى من النقل التوجه كما تم اإلشارة إليه والهدف من هذا  ،"أعصاب المستهلكعلم " بعض األدبيات

ل تجوله بين المستهلك خالل تعرضه إلشهار ما أوحملة ترويجية معينة أو بكل بساطة خالأعصاب 
األساليب العلمية  تطبيق من خالل األسبابتحليل العالقات و وما يساعد ذلك من رفوف السوبرماركات 

العصبي مقاربة علم األعصاب  التسويق وبهذا يمكن إعتبار ،المشاكل ذات الصلة حلو العصبية 
 1األحياء بعلم التسويقو 

                                              
1 Zineb Ouazzani Touhamie & others, Neuromarketing: Where marketing and neuroscience meet, Education Sciences 
School, University Mohammed Vth Souissi, Rabat, Morocco. 30 Nov ,2010 , p01 
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من أهم العناصر المرتبطة بعلم األعصاب والتي  :العملية المرتبطة بعلم األعصابأهم الجوانب  -أوال
 : لها عالقة بتحليل الممارسات التسويقية نذكر

مورفولوجيا ) وصف أو تمييز الهياكل التشريحيةهي  (:Neuroanatomy)التشريح العصبي  -

 1.في الجهاز العصبي ( التواصلالربط و

  علم األعصاب(Neurology):  أمراض الجهاز العصبي وكذلك عواقب تعامل مع يالفرع الذي
 .2اهعالج

  العصبية أو طب( نفسعصب و( )Neuropsychiatry:) هو العلم الذي يهتم بأمراض الجهاز 
 .3العاطفية للدماغالعصبي وكذا الجوانب المعرفية و 

 4.النظام الهورمونيالترابط بين الجهاز العصبي و العالقة و هو العلم الذي يدرس  :الغدد العصبية 
  األعصاب اإلدراكي أو المعرفيعلم (Cognitive neuroscience): درس هو العلم الذي ي

يات العقلية بدءا دراك المعرفي يعيد تنظيم العملفاإل ،النظام المعرفي للدماغالعالقة بين الجهاز العصبي و 
اطف الذاكرة واألحاسيس والعو )طاء األوامر من خالل ذلك إلعبإجراء تحليل مفهوم تصور المحيط و 

 العمليات التي تجري داخل آالت ليشملالحية  كائناتإطار ال تجاوز والذي( اللغاتواألسباب و 
الذي يهتم بهذا الجانب  ، حيث يطلق على المجالمثل أجهزة الكمبيوتر( التكنولوجيا) صطناعيةاإل
 5."العلوم المعرفية"ب
  اإلقتصاااال العصااابي(Neuroeconomy ) أو الماليااال العصااابيل(Neurofinance):  العلووووم

 والسيما دراسة ذلك من عوامل إقتصادية ار في مراحل الدورة اإلقتصادية و تهتم بصنع القر  والمقاربات التي
 

                                              
1 Borcean Veronica , Brief History of Neuromarketing,International Conference on Economics & Administration, Faculty 
of Administration & Business, University of Bucharest, Romania, 14-15 November, 2009.  
2Ibid, p 02 

3Ibid, p 03 

4Ibid, p04 

5Ibid, p16  
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 هوووووذه المقاربوووووات والفوووووروع تووووورتبط بإإلقتصووووواد والسووووولوك الموووووالي لمعرفوووووة داخلهوووووا،االووووودور والعواطوووووف و     
(Behavioural Finances.)1 

بينما يستمر مجال البحث في  :اإلرتباط بين علم األعصاب والتسويقومظاهر محاور  - ثانيا   
 همطرح عدد من يد لدى العديد من الباحثين، فقدذ منحى جداتخإفقد  بالنسبة للمستهلك إتخاذ القرار

أفكار  ( Mellers 2000 &)و( Camerer & all , 2005)و( Hastie and Dawes, 2001)ومنهم
من ما هو موجود أي الخروج  القواعد المحكمو  مرحلة البحث المتميزاإلنتقال إلى تتعلق بضرورة 

علم بما يتوافق مع األحياء موازاة في علم األعصاب و  التطورات الحديثةوتقليدي إلى التراكمات المعرفية و 
حول ي الهائل المعرفإلى التراكم  في القرارات التسويقيةدمج علم األعصاب توجه يرجع و  ،التسويق
أن  المعهد الوطني للصحة العقلية وصف ، حيث0221واآلليات العصبية منذ عام  يةالدماغالهياكل 

علم لدمج أساليب و فرص المزيد من  تهوفر لما المعرفة الدماغية قرن  القرن الماضي هيالتسعينات 
كيف لعلم األعصاب  الدائمقى التساؤل ليب ،لمختلف الظواهر التسويقية اتفي صنع القرار األعصاب 

األحياء يعتمدون العصبية و  باحثوا العلومفي الواقع ففاألحياء أن يثري أبحاث إتخاذ القرار التسويقي؟ و 
وبالتالي تحسين لدى المستهلكين عرف على تفضيالت الالوعي التعلى ساعد ت تطوير أدوات جديدة

 :وهيحيث يعتمد في ذلك على ثالثة أهداف  ،تقنيات التسويق

  .عالماتالزيادة تفضيل  -

  .هااها ومحتو تعظيم أثر في وعي وأذهان المستهلكين و  ساالت اإلعالميةر الرسيخ ت  -

 .والسياسات اإلشهارية تفعيل العالمات التجارية  -

، حيث تم الوصول إلى هاته وعيالمن مستوى التكون بالمئة من القرارات التي يتم إتخاذها  21ف
 .المؤسساتكبريات من طرف  الدراسات التي أنجزتالنتيجة من خالل 

                                              
1 Ibid, p17  
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حوث على ب (ماليين الدوالرات)حيث بينت هاته الدراسات حجم اإلهدار المالي على بحوث التسويق      
حتياجاتهمو  المستهلكينرغبات لفهم التسويق   المستهلكين الجغرافيتموقع المنافسة و الطلب الكامن،  ،ا 

الدراسة بالنسبة  كثير من األحيان صعبة كل هذه العناصر كانت فيف... المرتقبينالمستهلكين الحالين و 
 من سهولةبكل و مكن المتخصصون  (DNA) 1تحليل الحمض النوويغير أن اليوم وبفضل  ،للمسوقين

ادت إلى نسان لإلالعلوم العصبية ف ،جزاء الجسم البشريللتصرفات المختلفة أل لرئيسيتحديد السبب ا
غير أن التطور يمكن في مكان من  ستجابات النفسيةإلوابالعموميات  نتائج مماثلة فيما يتعلق تحقيق
 2.مستهلكللئي سلوك الشرارسم مسار الو على التنبؤ  تهقدر و لدماغ البشري لشامل الم فهالخالل 

 : تسويق العصبيالتي أسندت لمفهوم العرض ألهم المفاهيم : المطلب الثاني

وردوده حول دراسة الدماغ البشري العصبي في  نيات التصويرتطبيق تقإلى التسويق العصبي يشير     
قراراته ه المستهلك مستغال في ذلك مشاعره و ما يحتاج إليلمعرفة كيف يفكر و  تأثير السياسات التسويقية

 تراكمات دومن التعاريف التي وصلت إلى تحديد أدق لذلك والتي تع ،تجاه منتج معين أو خدمة معينة
 :نذكر لعشرات السنوات من البحوث 

تعددت التعاريف التي حددت مفهوم : التسويق العصبيمختلف التعاريف المحددة لمفهوم -أوال
 :التسويق العصبي ومن ذالك نذكر

 3 "الدماغ في األبحاث التسويقيةطرق علمية لدراسة على أنه إستعمال " :يعرف التسويق العصبي 
 ار من أجل اإلشهة في مجاالت التسويق واإلتصال و على أنه تطبيق العلوم العصبي" :كذلك كما يعرف

 .1"دماغهمن خالل إستجواب  ليسدراسة سلوك المستهلك 

                                              
 (DNA)والذي يعرف اختصار  (الحمض الريبي النووي منزوع األكسجين)هو كامل المادة الوراثية المكونة من  : الجينوم  1
(i/http://ar.wikipedia.org/wik) 

2 Rajita Chaudhuri and K.K Srivastava, Is Brain Mapping The Next Frontier? , 4Ps Business and Marketing , Naraina 
Vihar Industrial Area , Phase 1 , India , 14-15 February , 2013   

 3 Dr: Hans-Georg Häusel, Définition et champs d’application du neuromarketing, gotomeeting, 2013, p03  
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-Neuro)كل  9119جوان  في حيث تم اإلشارة ألول مرة إلى مفهوم التسويق العصبي    

Marketing )أتالنتا لإلعالن  في بيان صحفي نشر في مجلة شركة(Atlanta advertising - Bright 

House )المغنطيسيم أعمال تستخدم فيه تقنية الرنين تعلن فيه عن إنشاء قس (fMRI)  لوظيفة البحوث
عل لديهم تجاه بعض برامج ردة الفقياس مع على مجموعة من المستهلكين  تطبيقهالتي تم و  التسويقية

ائي في أجزاء مختلفة النشاط الكهربأي قياس ( Electroencéphalographie EEG) بإستعمال التلفزة
 . 2 تسجيل مثل هذه األنشطة على ورق أو ذبذبات على الشاشةمن الدماغ و 

 :المفاهيم التطبيقية التي أعطيت للتسويق العصبي: ثانيا
  فهمنيات نتائج علم األعصاب لتحديد و إلى فرع جديد يعتمد على تقيشير التسويق العصبي عمليا 

، المؤسسات في مجال اإلتصاالتلزيادة كفاءة  ذلكو ليات الدماغ التي تحكم السلوك البشري أفضل آل
العلوم أحد  والذي هو( 9101شميدت )زاك  هحددالذي  على هذا النحو يكشف علم االقتصاد العصبيف

حقل متعدد التخصصات والذي يستخدم تقنيات تصوير األعصاب لتحديد ركائز العصبية المتفرعة ك
 3."رتبطة مع القرار االقتصاديالم
 كما يعرفه (Roger Dooley) :" على أنه حقل جديد من التسويق الذي يستخدم التقنيات الطبية

 ،لدراسة استجابات الدماغ لمؤثرات التسويق( fMRI) التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفيمثل تقنية 
إتخاذ القرار من طرف المستهلك وماهو  كيفيةفهم و  في أجزاء من الدماغالحاصل النشاط كذا قياس و 

  .4(مايجب فعله)لذي يحدد القرار من الدماغ االجزء 

                                                                                                                                             
1 http://www.webmarketing-com.com/2014/01/07/25113-neuromarketing-en-5-questions .  
2 Carl Erik Fisher & others, Defining Neuromarketing: Practices and Professional Challenges, Harv Rev Psychiatry, 
Volume 18, July/August, 2010, page 231. 
3 Fouesnant, Bertille, Jeunemaitre, Alain,  LE NEUROMARKETING, ENTRE SCIENCE ET BUSSINESS, Gerer & 
comprendre, Déc 2012, annales des mines, Espagne, p54.  
4 Source sur le site http://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/what-is-neuromarketing.htm  

http://www.webmarketing-com.com/2014/01/07/25113-neuromarketing-en-5-questions
http://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/what-is-neuromarketing.htm


 تسويق العصبيية للالخلفيات العلمية والتسويق                                      الفصل األول

 

8 
 

 حسب :التسويق العصبي (ger DooleyRo )هل  المسوقين ماهية ردة فعل المستهلك خبرت أداة
أن  فكرة هي  بة عند حملها أو فتحها  هلهل هو صوت العل ،التغليفهي بخصوص اللون أو التعبئة و 

 .لن يحصل عليه باقي المستهلكينستمنح لهم شيئأ  المنتج أو إستفادة من الخدمة

أفضل  الذي يحققحوث التسويق هو التسويق العصبي و عتمد عليه بالذي تبالتالي نموذج األعمال      
منتجات هل تحب  باإلضافة إلى تحقيق أفضل جوابقياس يمنحه هذا األخير لتفضيالت المستهلك 

تساعد المسوقين على هذا الحقل أو المقاربة الجديدة سف ،دائما الجواب الحقيقي والذي ال يكون ؟المنظمة
كز أكثر على تتر التي وحمالت التسويق  لخدمات المصممة بشكل أكثر فعاليةالمنتجات واخلق أو إنشاء 
  . استجابة الدماغ

إلى مركز المتحكم ( الذوق ،السمع ،البصر)مرحلة اإلنتقال من مخاطبة حواس المستهلك  :هو أيضاو  -
بإقناع المخ مباشرة  ذلكو ( الدماغ)المسؤولة عن إتخاذ قرار الشراء النهائي المخ بهذه الحواس كلها و 

 المؤسساتالخدمة بتصوير الدماغ البشري ومراقبة نشاطاته  ذلك ما تطمح إليه كبريات  بجدوى المنتج أو
  1.سميت هذه المرحلة بالتسويق العصبي  ،األمريكية

الوظيفي لتحديد آليات  العصبي التصوير يستخدمالذي  ووفق نظرة تطبيقية أخرى فهو فن التسويق -
  2.مؤسساتلل سويقية الت نشاطاتالمن أجل زيادة كفاءة  ينستهلكللم ئيسلوك الشراتبين الي الدماغ الت

العالقة بين يدرس فهو التخصص الذي واردة في تعريف التسويق العصبي وبقراءة أهم األفكار ال   
الرسالة العصبية البحث في سلوك المستهلك من منظور والذي يمكن أن يعزز  الدماغ واالدراك البشري

                                              
 9101جامعة الكوفة، ,كلية اإلدارة و اإلقتصاد, إستراتجية التسويق العصبي اإلفتراضات و المستقبليات, يوسف حجيم الطائي و عمار عبد األمير زوين  1

 .    041صفحة 

2 OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Le grand dictionnaire terminologique, page 05 
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تي تحدثها المحفزات التغيرات الكشف هو الرئيسي ألبحاث التسويق العصبي الهدف ف وردود الفعل،
 . 1تهأنشطو التسويق فعالية التي قد يثبت أن لها تأثيرات كبيرة على التجارية و 

  :التسويق العصبيإستخدام  تطورلالتاريخي عرض ال: المطلب الثالث

خالل األعوام األخيرة استكشفت المدراس اإلعالنية مرحلة جديدة وجريئة، قد تنقلها من مخاطبة     
المركز المتحكم بهذه الحواس كلها والمسؤول عن اتخاذ قرار بصره وسمعه وتذوقه، إلى : حواس المستهلك

 .، فكيف تطورت هذه المقاربة لتصبح كماهي عليها اليومالشراء النهائي وهو الدماغ

 :للمقاربة الجذور التاريخية: أوال

الدليل على ذلك من النقب، والتي هى و .هاز العصبى إلى قدماء المصريينيرجع تاريخ دراسة الج   
بغرض عالج الصداع أو االضطرابات العقلية أو  إحداث ثقب في الجمجمةعملية جراحية لحفر أو 
مة ُتجرى على المرضى منذ العصر الحجرى الحديث وقد وِجدت في ثقافات لتخفيف ضغط الجمج

م إلى إلمام .ق 0011وأشارت مخطوطات يعود تاريخها إلى عام .مختلفة في جميع أنحاء العالم
علوم عود إلى باحثي تتركبية التسويق العصبي ، فالمصريين ببعض المعرفة عن أعراض تلف الدماغ

العمليات التي  من خالل التجارب التي سعت إلى توضيحزمن ليس بقصير  منذهذا األعصاب واألحياء و 
الصور الطبية المتاحة والتي أضافت تغيرات مهمة بين عالقة وهذا بإستخدام  ،تجرى في ذهن المستهلك

 حاصل من طرف باحثين في إطارتقدم  تسجيلالتسعينات كما تم في بداية  بالمستهلكين المؤسسات
وهذا إلستخدامهما ( PeterMansfiled) والبريطاني( Paul Lautherbur) األمريكيين وخاصة بمشترك 

 .الخاصة بهما الرنين المغناطيسيبتقنية التصوير 

 

                                              
1 Rami N.Khushaba & Others , Consumer neuroscience: Assessing the brain response to marketing stimuli using 
electroencephalogram (EEG) and eye tracking, Expert System with application, ELSEVIER , 2013 ( Journal Home 
Page : www.elsevier.com/locate/eswa  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%A9
http://www.elsevier.com/locate/eswa
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 العلوم العصبية الحديثة: ثانيا

ازدادت الدراسة العلمية للجهاز العصبى بشكل ملحوظ خالل النصف الثانى من القرن العشرين وُيعزى    
مما  العلوم العصبية الحاسوبيةو  والفيزيولوجيا الكهربية علم األحياء الجزيئى وذلك أساًسا إلى تطور 

فعلى سبيل المثال قد ، تطورهبنيته وعمله و : أتاح لعلماء األعصاب دراسةالجهاز العصبى في كل جوانبه
الخاليا  هاألن ،الخلية العصبية الواحدةفي أصبح من الممكن فهم العمليات المعقدة التي تحدث 

فهى قادرة على التواصل مع غيرها من الخاليا العصبية وأنواع الخاليا األخرى  المخصصة للتواصل،
لعصبي الجهاز اينقسم الجهاز العصبى إلى جزئين  عبر وصالت خاصة تدعى نقاط االشتباك العصبى،

يكون الجهاز أين الفقاريات  -بما فيها –في العديد من األنواع  العصبى الطرفى الجهازو المركزي 
 .غالعصبى هو األكثر تعقيًدا في الجسم، ويبلغ هذا التعقيد ذروته في الدما

 :اإلنطالقة الرسمية للمقاربة: ثالثا

الذي ( Joe Rezman) ومن أهمهمدخول هذا الحقل بمن رجال األعمال قام العديد مع ذلك  وموازنة   
وهو  وفق توجه جديد يوسع نشاطهل 9110سنة  1( Bright House) مؤسسةأغلق وكالته لإلشهار لفتح 

هذه الهيئة التي تتعاون مع مخبر علم ، (Bright House Neuro-strategies)إستراتجيات األعصاب 
التي كانت السباقة والرائدة ( الواليات األمريكية المتحدة)األعصاب واألحياء من جامعة إمووري بأتالنتا 

أرجاء شتى في  إنتشار هاته التقنية ثم تلىفي تسويق الدراسات العلمية القائمة على التسويق العصبي، 
بتقديم أبحاث ( Sales Brain)و( BrightHouse)أين قامت نفس الشركة األمريكية  9119العالم سنة 

تاحة فرصة  هاالموافقة ل التسويق العصبي والخدمات اإلستشارية ستعمال التكنولوجيا والمعرفة إلوا 
حيث كان الجواب من خالل األعمال التي قام  .المحصلة من مجال علم األعصاب اإلدراكي والمعرفي

شيط الجزء نبعد إكتشافه بأن العالمة األكثر تسجيال لدى المستهلك تقوم بت( Rothschild & Hyun) بها
 وهذا بعد  ،ظات من ذلكالمشاهدة ثم الجزء األيمن بعد لح ولى مناأليسر من الدماغ بعد الثانية األ

                                              
1 Fouesnant, Bertille, Op-Cit, page 59 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%89&action=edit&redlink=1
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 وموازنة...  1(IBM( )Apple( )McDonald’s) (Pepsi) (Coca-cola) التجارب التي تمت على    
الذي أغلق وكالته ( Joe Rezman) ومن أهمهمدخول هذا الحقل بمن رجال األعمال قام العديد مع ذلك 

إستراتجيات وهو  وفق توجه جديد يوسع نشاطهل 9110سنة  2( Bright House) مؤسسةلإلشهار لفتح 
هذه الهيئة التي تتعاون مع مخبر علم األعصاب ، (Bright House Neuro-strategies)األعصاب 

التي كانت السباقة والرائدة في تسويق ( الواليات األمريكية المتحدة)بأتالنتا األحياء من جامعة إمووري   و 
أرجاء العالم سنة شتى في  إنتشار هاته التقنية ثم تلىالدراسات العلمية القائمة على التسويق العصبي، 

بتقديم أبحاث التسويق ( Sales Brain)و( BrightHouse)أين قامت نفس الشركة األمريكية  9119
تاحة فرصة  الموافقة لها لعصبي والخدمات اإلستشاريةا ستعمال التكنولوجيا والمعرفة المحصلة من إلوا 

 .مجال علم األعصاب اإلدراكي والمعرفي

  

 

 

 

 

 

 

                                              
الجزائر العاصمة ,الدراسات العليا التجاريةمجلة العلوم التجارية الصادرة عن مدرسة , (التوجه الجديد في علم التسويق ) التسويق العصبي , خالد ناصري1

 19، صفحة  9101جوان , 01العدد 

2 Fouesnant, Bertille, Op-Cit, page 59 
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  :البيومترية في ممارسة التسويقتطبيق العلوم العصبية و أبعاد : لثانيالمبحث ا

مقاربة فرع أو  بعد تطرقنا في المبحث األول إلى مكانة التسويق العصبي في التسويق ككل على أنه    
لتسويقية نأتي إلى تطبيق هذه المقاربة في ممارسة األنشطة ا ،األحياء مع علم التسويقالعلوم العصبية و 

أيضا مجال التسويقي و يقات في إتخاذ القرار لهذه التطبحثنا هذا سنتطرق إلي بعض األمثلة في مب
منهجية المرتبطة بالتسويق الإشكاليات البحث  أهمبعنوان ثم المطلب الثاني ، تطبيقها كمطلب أول

التسويقية  المؤسساتأداء هذه األبحاث في الرفع من كفاءة و جودة كمية و والذي يتضمن  العصبي
 . العلوم العصبية في التسويقمجال تطبيق ليليها في األخير المطلب األخير بعنوان ، (الربحية)

  :تطبيقات التسويق العصبي في إتخاذ القرار التسويقي: المطلب األول

  البيومترية بالقياسات اتقياسالتعنى هذه القياس ل تاو أد على نطاق واسعالتسويق العصبي تستخدم     
التي تقيس استجابات أدوات مجموعة من  هذه القياسات منوتتألف . (Biophysiologique) ساتأو قيا

 تجاه بالمستهلكيناستجابات الالوعي الخاص في  لنظرمن أجل ا، الجسم الجسدية للمؤثرات الفيزيائية
قياس وأيضا توفر  الموسيقى،الفيديوهات،  ،ةتلفزيونيال اتعالنالإل، مثل والمنبهات مجموعة من المحفزات

 (GSR)الكالفانية استجابة الجلد ، ط الدمالعمليات الجسدية الطبيعية مثل معدل ضربات القلب وضغ
ن العمليات عمختلفة هي عمليات الجسدية المذكورة القياسات الحيوية للكل هذه ، تنفسوأنماط ومراحل ال

التسويق العصبي معممة تفيد الجسدية ال يمكن ان تنتج بيانات  قياساتفإن أيا من ال ونتيجة لذلك العقلية
 وافقت مفيدةإلنتاج بيانات  هاستخدمإعلى الرغم من أنه يمكن ، نفسهامن تلقاء في إتخاذ القرار 

ات والمنبهات التي يعمد المسوقون على توجهيها المشاركين تجاه التحفيز لدى  ةلعاطفياإلستجابات ا
التي طبقت في مجال بحوث التسويق العصبية تجارب أهم السنحاول أدراج  .1للمستهلك بصفة جد مؤثرة

  .بمختلف التقنيات  المؤسساتالتي إعتمدتها كبريات 

                                              
1 Biometrics in Neuromarketing, http://www.howardmerrell.com/friedlogic/2013/12/31/biometrics-in-neuromarketing/ 
31-12-2013. Vu 26-02-2015 à 16:18.  
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الباحثين في و فمن أهم المنظرين في التسويق العصبي  :تطبيقات تجارب مارتن ليندستروم: أوال   
دراسة إستطاع بأبحاثه حول العالم الذي و ، (Martin Lindstrom)مارتن ليندرستروم  العالمات التجارية
الرنين متطوع بتقنية  9111أدمغة مسح قام بحيث  ،خاصةال( MRIF)أبحاثه بتقنية و  العالمات التجارية

مستقبل أكدت التي مذهلة النتائج العن كثب والذي إستطاع من خاللها مشاهدة  ،المغناطيسي الوظيفي
إلى التعرض إلى المشاكل المرتبطة  بالتسويق ومن ذلك  حيث إمتدت دراسته ،صبيالنهج العلمي الع
حيث وجد مارتن نصف  المرتبطة باإلشهار عصبيالبحث الفي مجال جديدة ال ءاتقراسعيه لوضع 

واجهته إشكالية ضياع أموال اإلشهار دون الذي ( Wanamaker John) كروانماجون  لتساؤلاإلجابة 
نعرف أي ال  اوالمشكلة هي أنن يضيع شهارعلى اإل نفقأنصف المال الذي " تحقيق الهدف في مقولته

   1.النصف الضائع

تجارية معينة من المالبس أو  فبحث مارتن ركز على معرفة تركيز المستهلك الحالي على عالمات   
هاته مع السعي إليجاد عر أو لوحة شكوالتة، ات أو نوع معين من الكريمات أو غسول الشمن السيار 

التسويق العصبي في تجارة سعى إلى  إدخال تقنيات  9101في دراسة له سنة و  ،اإلجابة في الدماغ
حيث سعى إلى معرفت  الشماليةكارولينا  واليةبالتجزئة وهذا من خالل إقامته تجارب في محالت التجزئة 

بعد سلسلة األبحاث فالعس أو المكان أو الشيء المقدم،  أساس إختيار المحالت المستهدفة هل لهدف
لهاته المحالت وهي التسلية التي  إستطاع تحديد تفضيالت المستهلكين (fMRI)العصبية بتقنية 

بأخذ بعين " بتسوق القائم على األلعاال"فقام بطرح نموذج  ،الل ممارستهم للتسوقيحصلون عليها من خ
 .تسوقالقسيمة اإلعتبار 

لجلب المستهلكين كوبونات القيمة حدد مارتن  البشرية للمتسوقينمن األعراق المئات دراسة من خالل ف   
ومن التقنيات ذات  ،أي فرحة الحصول على صفقة جيدة "ةالمطارد"والتي يعتبرها تتوافق مع جانب 

 ي في العرض الرقموالتي سعى إلى تحويل التسوق إلى لعبة نذكر  اإلعتماد على التأثير العصبي 
                                              

1 Martin Lindstrom, we know what you want & when you will buy it . fast company ,  “ 
http://www.fastcompany.com/1814327/we-know-what-you-want-and-when-you-will-buy-it “ , Vu le 19-02-2015 
à 23:50 pm  

http://www.fastcompany.com/1814327/we-know-what-you-want-and-when-you-will-buy-it
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بواسطة " سبع دقائق المقبلةمدة نصف السعر لب منتوجالبيع ! أسرع" عباراتاإلشهار بإستخدام     
قد أحب و مسابقة إلى  الحملة تحول وهو ما أدى إلى  ،مكبرات الصوت في جميع أنحاء المتجر

ات التسوق بإضفاء جو من الفرحة ألسرة األمريكية أوقلالنموذج شمل  كما حقق ،المستهلكون ذالك
 .1المنافسةو 

وضع إطار جديد لتموضع العالمات التجارية وهذا بعد  إستطاع مارتن من خالل هاته التجاربحيث    
والتي إمتدت دراساته إلى التعرض إلى تأثير الروائح  ،خمسين سنة من سيطرة المفاهيم التقليدية للتموضع
حمها لة التسوق إلى ثالثة أضعاف جزيادة سعة س على عمليات التسوق حيث وجد بعد تطبيق ذلك

والنتيجة التي وصل  ،إضفاء جو من الطبيعة بواسطة رائحة العشب على أدمغة المستهلكين بعد العادي
ثواني  4تقرر خالل  المشتريات من%  01الوعي وأن المن من قرارات الشراء تكون %  21إليها أن 

  2.(بيولوجيا الشراء تحليل)فقط 

 Carmen) نوبل كارمن ما قام به 9109في مارس إختباره ما تم م أهمن : تجارب كارمن نوبل -ثانيا

Nobel ) بجامعة هارفرد بدراسة لفائدة شركة فريتوا الي(Lay-Frito )المتخصص في الوجبات السريعة، 
كيفية استجابة المستهلكين إلى لتحديد تقنيات التسويق العصبي تستعمل  مؤسسةالذي سارع إلى إستأجار 

وجبة خفيفة بقاعدة والذي هو عبارة عن ( Cheetos)بمنتوجها صور أو المنبهات األخرى ذات الصلة 
العناصر على مجموعة من ( EEG)باستخدام تكنولوجياف كشف سبب توقف مبيعات الشركة الجبن بهد

 (Cheetos)تناول سلبية بعد  للمنتوج تكون المستهلكينإستجابة أن حيث بينت الدراسة ، المحددة عصبيا
من هذه المعلومة التي وفرتها أبحاث  ،غبار الجبن المتبقيةن م ية اللونأصابعهم برتقالتصبح حيث 

في  شهاريةبحملة إ( Lay-Frito)فريتوا الي  مؤسسةمن خاللها  قامت  مؤسسةالتسويق العصبي لل
 وهي عبارة عن ومضات تبث لمدة  (Orange Underground The)الواليات المتحدة األمريكية بعنوان 

 المستهلكين على القيام يقوم بتشجيع حيث ( تشيستر الفهد) والتي مضمونها األساسي فكرةثانية  11
                                              

1 Martin Lindstrom, Fast Company: How Much is Ice Cream on the window? Depend on the season , 
http://www.martinlindstrom.com/how-much-is-that-ice-cream-in-the-window-depends-on-the-season/ , posted on 
November 27 , 2014 , Vu 20-02-2015 , 11:32 am  
2 Martin Lindstrom, Buylogy: Truth & Lies about why we Buy, Broadway Books, USA, 2008 – 2010, page 09 
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إحدى  قيام ومن النتائج السريعة المحققة ، (Cheetos)أعمال تخريبية بإستعمال المنتوج بتصرفات و    
من الطيران الجوي بإقتناء المنتوج ووضعه كوجبة سريعة في حاوية الطوارئ في كل مقعد  مؤسسات

مكنتها من و ( Lay-Frito)حققت هذه الحملة اإلعالنية تفوقا كبيرا لشركة حيث مقاعد الطائرات، 
أخذت  المؤسساتفالعديد من  ،9112سنة  اإلشهارمؤسسة بحوث لجائزة أوجيلفي الكبرى الحصول على 
 . المستقبلية يةالتسويق هابحوثالعصبية المطبقة في  بهاته الدراسة

بتحليل ( Daimler Chrysler)السيارات األلمانية  مؤسسةقامت وضمن نفس المجال من األبحاث    
دراسة عصبية على بعض المستهلكين بينت )على دماغ المستهلك  هالفهم تأثير سيارات تطبيقات عصبية 

صور السيارات الرياضية تثير إشارات في مركز كفاءة الدماغ ، والتي وجدت أن (الصور العصبيةبتقنية 
(eward CenterR The)1  اطي المخدرات التي تصبح مفرطة األداء خالل تعو  ،األحاسيسمكان الرغبة و

ثارة الغريزة أو خالل اإلنفعال و  األمامي للدماغ بعد المقطع بعد إتمام التصوير العصبي على ف ،الجنسيةا 
والذي ( الفص األمامي للدماغ)سريعة من مقطع تقييم العالمة رد فعل لوحظ  ،عرض سيارات المؤسسة
 ترابط)شخاص مشهورين ومعروفين ألصور والذي إزداد بعض عرض  ،المنطقيختص بالذاكرة والنطق و 

تحسين تصميم سياراتها وفق في  حيث أخذت هاته النتائجسيارات الرياضية، ال قيادة العالمة بإشهار
 . أسس رياضية في المستقبل

على المنتجات في  وتطبيقاتهاالمختلفة هار اإلش اتعلى تأثير وما يالحظ من هاته األبحاث هو تركيزها   
  .لقرار المناسب في الوقت المناسبتحديد ا بغية الوصول إلى ،نشاط الدماغ البشري إيطار

 

 

 

                                              
عزز ت عند تفعيلها التيو . عن مجموعة من الهياكل الدماغ الذي يحاول تنظيم ومراقبة السلوك عن طريق إحداث تأثيرات ممتعة:  مركز كفاءة الدماغ  1

 وتضم الدائرة الخاليا العصبية التي تحتوي على الدوبامين في منطقة السقيفية البطنية، والنواة المتكئة، وجزء من قشرة الفص الجبهي. سلوكياتلا
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reward_system ) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reward_system
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  :المرتبطة بالتسويق العصبيمنهجية البحث  شكالياتاإلأهم : لمطلب الثانيا

ترتبط  معينة من األبحاث عملت على معالجة مشاكلالعديد فالتسويق العصبي  تعاظم تطبيقمنذ     
  مجال تطبيقهاو  بعيدا عن البحث عن الجودة في األبحاث( حجم المبيعات المحققة)بالجانب الكمي 

المشاعر اضيع معينة ومن ذلك على مو مستهلكين الشغل يفي عمق ما والتي تصب في التنقيب 
وفر فهم ي والذي يعد موضوع التسويق العصبي  البحث النوعيف ،إتخاذ القراراتعمليات  ،التصورات

ين من خالل بيانات تخص طوائف معينة بدون تعميم وهذا المستهدف تفكير المستهلكين عمق لكيفيةمت
البحث الكمي في كثير ف ،للوصول إلى نتائج معممة كبيرةات عين نه يعمل علىألخالفا للبحث الكمي 

قد  خرآ جانبمن و ، تتوافق معهمقد ال  لمستقصينأو ا المستهلكين يعطي معلومات عنمن األحيان 
ولكن الحل ، النتائجمسببات تحديد كبر أو األتصاالت مع األوضاع إإجراء في البحث النوعي يفشل 

حيث سنسعى تها، وصحالنتائج ة دقلضمان الجانبين سيأتي في إيجاد أنجع وسيلة لدمج عناصر كال 
 .إلى توضيح ذلك في اآلتي

               :والنوعية العالقة المنطقية بين بحوث التسويق العصبي والبحوث الكمية: أوال

منهجية األساليب العلمية بين البحوث ب سنحاول عرض العالقة المنطقية التي تحدد بحوث التسويق
 :الكمية والنوعية

 

 

 

 

 

 بحوث التسويق العصبي
  

لبحوث الكميةا  البحوث النوعية  
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نموذج فان دياقرام للعالقة المنطفية بين بحوث التسويق العصبي والبحوث الكمية  (:1-1)شكل رقم لا
 :والنوعية

 

 

 

 

    

Source: Monica Diana Bercea,Op-Cit, page 06 

المشتركة بين البحث الكمي والنوعي والتسويق العصبي يتم فيها تحليل المساحة ( نموذج فان)حسب    
؟ هل بحوث التسويق العصبي هي أقرب إلى نهج البحوث الكمية أم النوعية: حيث أن التساؤل القائم هو

إذا تعلق األمر الكمي البحث لى إأن البحث النوعي دائما بحاجة  Thomas( 9101)توماس يرى ف
هناك و  أرقام علىالبحوث الكمية نطوي تكلمات و  البحوث النوعية تتضمنعادة ، ولكن طبيقيةبالعلوم الت

حظ األخر، كما لو  النوعمن ( اكثر علمياألأو )فضل األواحد هو نوعا بعض الباحثين الذين يشعرون بأن 
ز يركالتتمت على جماعات  أساليب جمع البيانات من مناقشات توسع في السنوات األخيرةأيضا أن 

لمجتمعات المحلية على او نشرة المنتديات و  والمراقبة لتشمل دردشات اإلنترنت ةعمقالموالمقابالت 
التدابير الفسيولوجية من ) التسويق العصبي وثبح إلى لتصل ،شبكة اإلنترنت مراقبات االنترنت ورصد

   1.حسن واصف لهاته العالقةفين أ حيث يعد شكل   ،كجزء من المجال النوعي( فعل اإلنسانردود 

                                              
1 Monica Diana Bercea, Quantative versus quilitative in neuromarketing research, Faculty of Economic and Bussiness 
Administration Department of Marketing, Alxendre Ioan Cuza University, Iasi, Romania, 02 Februay, 2013. 

 

 بحوث التسويق العصبي
  

لبحوث الكميةا  البحوث النوعية  
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 :البحوث الكميةالتسويق العصبي و : ثانيا
من خالل تحليل على البحوث الكمية لتحقيق العديد من األهداف يمكن ذكرها  يعتمد التسويق العصبي 

 1:اآلتيك التسويق العصبي مع البحوث الكمية تقاطع بحوث

 :تقاطع بحوث التسويق العصبي مع بحوث الكمية: (1-2)شكل رقم 

 

 

 

 

 

Source: Monica Diana Bercea, Op-cit, page 06 

ورغم تركيز التسويق العصبي على البحوث الكمية إال هناك بعض التقاطعات مع البحوث الكمية يمكن  
 :ذكرها في اآلتي

 مختلفة ستجابات النفسية الإلمؤشرات لتتبع اتقنيات بحوث التسويق العصبي تستخدم عدد من ال
 قياسيةتشمل تدابير التي المؤثرات الموارد المعرفية و يمكن أن تحدد  ستجابات التياإلمتابعة  ، ونبهاتللم

 .التذكرو  والذاكرة هتماماإلو  لعمليات المعرفية من المعتقدات والمعارف والمواقفلكمية 
 عادة و  ،تطورا إلجراء القياسات النفسيةستخدام معدات أكثر إمن التسويق ن التطور التكنولوجي مك

 كل هذا الدماغ  اتموجلإجراء رسم الخرائط  وأيضا( EEG)سجلتها تأنماط موجات المخ التي يستخدمون 

                                              
1 Monica Diana Bercea, Op-cit, page 06 

بحوث التسويق  البحوث الكمية
 العصبي
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 ، كما تساعد هاته البحوث ستخدام الخوارزميات وبرامج معينةإإحصائية بتحليالت يتم من خالل    
معينة من موجات بين العمليات النفسية وأنماط  د العالقاتيتحدب( EEG)تقنية و بمساعدة الكمبيوتر و 

 .لدى اإلنسان من خالل معايير كمية الدماغ
ستدالليو  ةستنتاجيإإجراء بحوث  التسويق العصبيتتطلب دراسات  - ث ابحاألوالتي أساسها مثلها  ةا 

العصبي هو مراقب موضوعي في التسويق الباحث ف، (سفلاألعلى إلى من األ) ةتأكيديأي دراسة  ةالكمي
  .المعطيات الكمية للتحليليعتمد بشكل خاص على 

 :التسويق العصبي والبحوث النوعية:ثالثا

على البحوث النوعية لتحقيق العديد من أهداف البحث العلمي ويمكن ذكرها من  يعتمد التسويق العصبي 
 :خالل تحليل تقاطع بحوث التسويق العصبي مع البحوث الكمية كاآلتي

 :1بحوث النوعيةالتقاطع بحوث التسويق العصبي مع :  (1-3)شكل 

7cit, page 0-, OpMonica Diana Bercea Source: 

من خالل المعلومات المقدمة مع  بحوث التسويق التقليديطرق و العصبي حدود  يبحث التسويقتعدي ي -
 .التقليديةألساليب التي من شأنها أن تكون ضرورية  ٪ فقط من الموضوعات01أنه يتطلب  ميزة

                                              
1 Monica Diana Bercea, Op-Cit , page 07  

بحوث التسويق  بحوث النوعية 
 العصبي
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وذلك بسبب تكاليف ( عشوائيا اختيار إوليس )عينة صغيرة الحجم تتطلب دراسات التسويق العصبي  أيضا -
يجب توظيف ما ال يقل عن تصاحب جمع المعلومات حيث الضوضاء التي مع إزالة ، هاتعقد تجاربو 

لدماغ  داخلية مصداقيةلمثل هذه الدراسات من أجل الحصول على  (مستهلكين)شارك م 91إلى  09
بحوث ث التسويق العصبي أقرب إلى الو جعل بحتد المستخدمة ر صغيرة من الموااللكمية ا هذه، المشاركين

 1.ة الكميقليال من البحوث  تبتعد و ةالنوعي
مواضوويع ال موون خووالل التعاموول مووع)األكثوور عرضووة للتشووويه  هووي (مسووح) النوعيووةالتسووويق العصووبي طوورق  -

التووي ال تعتموود علووى أسووئلة واضووحة تكشووف مواقووف غيوور معلنووة  األسوواليبف (المجووردةاألفكووار  حساسووة أوال
تصوير األعصواب هوو ن إ (عند محاولة التعبير عن أفكارهم لمستهلكل الموجه يتحدمثل ال)أكثر فعالية و 

قووادر علووى فووك تشووفير فهووو القوورار موون أجوول معرفووة خطوووات عمليووة صوونع  سووتخداماألداة األكثوور مالئمووة لإل
الجوانووب العاطفيووة أو المعرفيووة ونظوورا ألهميووة العاطفووة فووي تحفيووز علووى تسووليط الضوووء و   البشووري دماغالوو

 .التسويق العصبي لها دور قوي في هذه الدراساتبحوث ف السلوك
لنأتي إلى إستنتاج  الظاهرة المدروسة عميق عن طريق استكشافالفهم الالتسويق العصبي  وثهدف بحت -

فمن  ،(جمع البيانات الكمية)عني قياس نشاط الدماغ في أرقام ه يالرغم أنمن  التسويق العصبي هو منهج
ي فئة واحدة ف هتأطير تفادي و  بعد تحليل كل عنصر لكمية وذلكاالبحوث ضعها في مصاف و  المنصف
يعني تحديد ألنه ، وث سابقة الذكرخرى، يمكن أن نعتبر بحوث التسويق العصبي تثليث من البحدون األ
تسويقي نهج )تكشاف النتائج في العمق واس( النهج الكمي)وتحديد واختبار الفرضية ، (نهج نوعي)مشكلة 
 ستكشافإللولكن أيضا  (كمي نهج)شرح أو التنبؤ الو  لوصفاهي  ةهداف المشتركاألمعظم و  (عصبي

  .(نهج نوعي)وبناء  كتشافاإلو 

 

 

                                              
1 Monica Diana Bercea, Op-cit , page 08 
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   :في التسويق العصبيةالعلوم مجال تطبيق : المطلب الثالث

خاصة  ،في يساهم التسويق العصبي بشكل خاص في الممارسات التسويقية على التأثير في اإلشهار   
 وبشكل خاص  ،اإلشهارخالل  نع ماشببإيشعرون  نيالمستهلكأن بعد الحقيقة التي تم التأكد منها كون 

 ةصور الم شهاراتلوحة اإلو المنفردة و  التجارية شهاراتموضوعات اإلل ل العاطفيةافعقياس ردود األبعد 
الفعل ردود من أبعاد  ثالثة وضحتالدماغ والبحوث البيومترية  مراقبةالمكتسبة من تكنولوجيا  البياناتف

 :المحققة من هاته اإلشهارات

ل العاطفية افعسجل التكافؤ في ردود األيالذي تم تسجيله، البعد األول ف :ردود الفعل المسجلة: أوال
لنا  يسجل ثانيا، (ميوالتال/التقارب)تجاهات اإلأيضا توضح ، كما (سلبيةال)ضد الغير مفضلة  المفضلة

عما إذا كانت إيجابية أو سلبية في  مشاعر بغض النظرالكثافة و اإلثارة أو مجال نطاق البعد ا هذ
عند تعرض قوى الدماغ  كشفو أشكال تأثير اإلتصاالت التسويقية، إلى أيضا ويمكن أن تشير ، بيعةالط

لتشكيل المواقف يوازيه جهد عقلي والذي أطراف الدماغ يسلط الضوء على حيث المستهلك للمؤثرات 
البيانات يسجل هذا البعد من المالحظات وكتيار ثالث ، تمادا على التكنولوجيا المستخدمةعبإ واألفعال
ه اختبار هذو عند تطبيق ، الذاكرةفي عمل ( والمكتوبةنخص الكلمة المنطوقة )كلمة بال هتمامإلاو  المكتسبة

تعقب استجابة الخاليا أخذ بعين اإلعتبار لمهم ية، فمن ااإلعالنات التجار المقاربة في مجال اإلشهار و 
 1.وخارج المشاهد المسجلةداخل لإلعالن مماثلة اللتغيرات امع سرعة ومكانها العصبية 

الرنين المغناطيسي الوظيفي ال يزال من تقنية دعونا نالحظ أنه على الرغم من التقدم في تكنولوجيا    
مع التغيرات ، لبصريةلمحفزات السمعية والة لمستمر والتقلبات ا اتستجابلإلمراقبة االنترنت  مناسبالغير 

تسمح بحوث التسويق العصبي المطبيقة في مجال اإلشهار واإلعالنات ف نفسه دماغلاموجه لالسريعة 
في  من أهم األداءات ضمن واحدة، إلعالنل مختلفةالمحتويات المجموعة متنوعة من المقارنات بين ب

                                              
1  
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 عالنات التجاريةلإل (وأقسام منها)تأثير مشاهد فردية قياس هي اإلعالنات التسويق التقليدي لإلشهار و 
 .ومقارنتها مع النتائج المرجوة

يمكن أن متتالية المشاهد المن طول وتعقد  جزء من الثانيةالبعض بوتقصير  المشاهدبإطالة بعض و    
بناء على هذه دماغ المستهلك، و في  عناصر األساسية لإلشهارالحفظ تذكر و  بشكل كبيرذلك  عزيزي

تخاذ القرار المالحظات يمكن للمعلنين تحديد  عرضها يمكن وضعها أو  التجارياإلعالن أي صورة من وا 
في  الشخص تحدد بالضبط نظرقرنية العين التي  تتبعتقنية إلى جانب ، اإلشهار أو اإلعالنلوحة في 

تجاه  ختبار ردود الفعلإهذه التقنية تتيح  وبطبيعة الحال، نظرات لهاالخريطة تسلسل متبوعة بأي لحظة 
ردود الدماغ  ةسادر فإن . إلخ... واستخدام شخصيات مختلفة، (اإلشهار)التسويقية  عروض بديلة للرسالة

في االعتبار عوامل )التمييز بين مختلف المجموعات المستهدفة  منتأكد ساعد على التإلى اإلعالنات 
 تعديلتحديد الهدف األكثر تقبال أو محاولة سهل فمن ال وبالتالي (.مثل الديموغرافية والتخطيط الشخصي

 1.فضلاإلختيار األللوصول إلى  التسويقية تنفيذ االتصاالت

  :ىموسيقالتأثر بالنموذج : ثانيا

إجمالي حجم  إنف ،مثال لهذه المهمةأفضل هو للموسيقى المصاحبة للنموذج األنسب  ختياراإل   
ناهيك عن مقاطع الفيديو  9101مليار دوالر في عام  19 هو اص المدمجةمن األقر المبيعات الرقمية 

المربحة  شهد على أهمية معرفة حيل هذه التجارةت، التي الألمريكية ىيرادات محطات التلفزيون والموسيقوا  
في التفاعل النظر بمشروع أبحاث المستهلكين ب (MTV)شبكة  9112في أوائل عام قامت لهذا السبب و 

في دراسة وجهت خبرتها، و  الموسيقىفي مجال صناعة  هاتالفيديو مكونات و  بين المكونات الصوتية
على سبيل المثال، مادونا )شعبية لديهم فنانين مع  تهامقابلو  هاتتقييم األغاني والفيديلسترالي أللجمهور ال

المقاطع كشفت الدراسة أن ، ثانياالفيديو  أوال ثم يأتيأغنية  يتناوبترتيب نظام في ( أو جوستين تيمبرليك
تميل إلى أن تكون  بدورها تعة أكثر من مقاطع الفيديو التيألغاني تثير ردود فعل عموما ممل الصوتية

                                              
1 Leon Zurawicki,Op-cit, Page 29 
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، فإنه ليس من ا فيهمستغربأمرا تجربة الحسية المتعددة ليس لل يقو التأثير هذا الفي حين  أكثر إثارة
المتعة لدى  اتتصنيفالفرق في هو الذي يمثل  أو نقص اإلنسجامالواضح ما إذا كان عدم التطابق 

 ؟ إلى األغانيهم عامس يتصور الناس عند ذاماف. لكالمسته

الصوت وعرض الفيديو يثيره  ذيالتفاعل بين االنطباع البويتعلق ، كتشافمجاال مثيرا لإليزال ال    
 المحبوبة هي التي تخلف اإلنطباع الجيد في أي فرصة تم ، حسب المستهلكين األغنية بوضع الصوت

موسيقى لل يجابياإل ديرتقالهدم تقوم في بعض األحيان ب هاتالفيديو إال أن سماعها وتحت أي ظرف، 
أي بناء الجمهور تعزيز األغنية لدى بعد هات عن الفيديو إصدار يكون بأن  قترحيهذا التقدير . وحدها

د يتمدتقوم بحكمة ألنها ماستراتيجية و ي هبحدث ما أو شعور تم اإلحساس به ف المرتبطةالخلفية الذهنية 
   1.الموسيقية يجابي ودورة حياة تلك القطعةاإلشعور ال

تصال اإلي للمستهلك، وهو المستقبل عصبية للسلوكال الدراسات العملية أيضا إلى اكتشاف آثار تدأ     
العالمة تبديل نتباه إلى حقيقة أن االالبحوث العصبية فريق  وجهتحديدا  من أستراليا، الذاكرةبوظائف 
الفص  نشاطحاصل بوقع موت صلةله  كونييمكن أن الذي و اإلشهار، إلعالن و نتيجة اهو التجارية 

له أن رأها لم يسبق  ةتجاري حملةعندما تتعرض لالمدى طويل يعكس ترميز الذاكرة الذي  الجبهي األيسر
( SST) ملكية حالةعالنية اإل الحملةلنجاح  كمقياس" اإلقناعإنتقال "مقابلة ظهر تمن قبل، حيث 

(state Topography-Steady )الباحثين خطوة واحدة أقرب إلى القياس الدقيق نح تكنولوجيا تمك
  :لظواهر ذات الصلةل

  وبما أن مؤشرات  التجارية ماتالعاله اتج همتفضيالت رتغييبتأثير اإلعالن على الذاكرة وعالقتها
(SST)  ات البصريةتحفيز لل( ثابت)األساسي و المستمر  هضافي على مدى تعرضاإلنشاط المخ تقيس 

  .ض العينيمو الت العشوائية مثل حركة الرأس و تدختشويشا التي تحدثها الشارة أقل اإلجعل ت افإنه

 

                                              
1 Alain Goudy, Les sons qui font vendre, Cerveau & Pshyco, n°65, septembre-october, paris, 2014 
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  :التسويق العصبيالمعتمدة في تقنيات أهم ال: المبحث الثالث

معطيات الدماغ التي تتالئم مع تقنيات يصاحب تطبيق التسويق العصبي إستخدام  العديد من ال   
الحاالت المرضية للمرضى الذين يعانون من  ةدراسحيث تم تركيز عمل هاته التقنيات على  البشري،

أو  سلوك الفردتأثر األساسي منها هو تحديد كيفية  الغرضبالتسويق ف وبربطها ،تلف في الدماغ
ة تغير تطابقة ومم اتسلوكيمع في خاليا المخ  إستجابةتؤدي إلى  المستهلك تحت شروط معينة مترابطة

 ،ظيفة منطقة الدماغ المتضررةبو ستنتاجات السببية فيما يتعلق اإلستخالص حرف عن القاعدة إلتن
آفات نتيجة السكتات الدماغية أو من يعانون عادة فإن بعض األفراد  وبصرف النظر عن الحوادث

ج اآلفات التي تتناسب مع اتإن منلعلماء يمكن لالسرطان في المقابل عند استخدام الحيوانات المختبرية 
تشابه عصبي بين مختلف الحيوانات تعطي للباحثين  ا األعصاببيولوجية فمعينال ةبحثيال هماريعمش

متداد الحياة اخدم كأساس لتعميم اتي تستوالوالبشر  وخاصة في تحليل الوعي والالوعي  ية لبشر لنتائج  وا 
 .بالنسبة للممارسات

 :لمستهلكبالنسبة لوعي ال لاعي و ن الو ومضم :المطلب األول

ث التزال األبحاث يعد الوعي البشري الحقل األصعب الذي تمت دراسته في العلوم العصبي، حي    
إلستهدافه ومعرفة خباياه، إال أن علم التسويق يستهدف في سلوك المستهلك الوعي والالوعي لما قائمة 

 .لهذا األخير من دالالت جد مهمة على إتخاذ القرار الشرائي

  :وعيالت الوعي والال الد: أوال

وهذا ( الوعي) المعرفينظام الدون اللجوء إلى التي يتخذها الفرد هي من الخيارات القرارات و معظم  تعد   
إدارة محدودية إلى كثر من ذلك األللعواطف و  ةعرضهي إلى حد كبير  خياراتالو قرارات هاته اليعني أن 

في بعض ، و فهم وظيفة العاطفة في السلوك البشري يشكل أحد أسس التسويق العصبي، فعواطفال
 من طرف الوعيبالمتعلقة و  هتمامالمثيرة لإل الظواهر األخرىالدراسات تم الكشف عن بعض 
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    (Libet2004, see also Soon et al 2008)1 ، خبرة بالمتعلقة نا لديبعض السلوكيات مفادها أن
 فية أو بطيئة بثانيتين على األكثر عن العمليات العصبية لالوعي تخلفمبين الباحثون أنها  التيو  واعيةال

 فعليتم بعد أن لكن على علم بما يفعل المستهلك يبدو أن ، حيث والتي تتوافق مع السلوك نفسه الدماغ
   .على مستوى الدماغ هاتشكيليتم  قراراتنا بعد أنذلك وأننا ندرك 

 :إهتمام المستهلكمجال عرض :ثانيا

 في يحقق عملية اإلختياربحاجة إلى استكشاف وشرح كيف أن الوعي يمكن أن  الباحثون زاليال     
عدد غير نحن نتلقى ف ،الوعيلاألنشطة العصبية بواسطة من  هاتحريضيتم عمليات اتخاذ القرار التي 

متصاصها ستيعابإعلى  ةقدر الذي لديه الدماغ الموجهة إلى من المعلومات  محصى وعلى  بوعيها وا 
، من الجسمجميع العمليات الحيوية من بيعتني  لمستهلك الذيان وعي من ذهالالنظيره و  هنقيضعكس 

فإن العنصر الواعي هو  كما اتضحعلى جهل بها، حتى لو كان  سجيلهام تا وتهاألمور التي قد تعلم
 زال فاقدا للوعييال  هوالتي في معظم 2(cebergI)العلماء لنظرية جبل الجليد  اتتصور  مننقطة 

المرسلة العديد من المعلومات الحسية بالتصور الالواعي يسمح وبإعتماد على وضع الالوعي ف
لفة بالتزامن مع المعلومات التي ينظر إليها في وقت واحد عن طريق الحواس المختالمتسلسلة والتي و 
إهتمام  إلى قسممتجها )عد في متجر كبير اتحرك صيالمصعد  أنض افتر إلى الدماغ، وبإ دخل بوعيت

في االتجاه  ونسير يأشخاص آخرين متقاطعا مع على عدد من شاشات العرض  طالم (المستهلك
ك المتسوق اشار يتم إحدث في الواقع ولكن إذا لم من األحداث المتالحقة التي تهناك الكثير ف، المعاكس

 في المقابل. دون أن يالحظها أحدسوف تحصل و فلن يتم مالحظتها األحداث في هذه أو المستهلك 
على الرغم من تلقي )نه يستخدم قناة واحدة فقط في كل مرة أل هنوعمن  طبيعة فريدذو  راك الواعياإلد

  عندما نشاهد، ونحن نسمع عندما نستمع( القنوات البديلة رسائل في وقت واحد دون وعي من خالل

                                              
1 Leon Zurawicki,Op-cit, Page 35 
2 Alexander Brem & Éric Viardot, Adoption of Innovation: Balancing Internal and External Stakeholders in the 
Marketing of Innovation, Springer, 14 mai 2015, page 26. 
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 ، وضمن هذاوعي أكثر من قناةالطبق إال إذا ا منيض، س بهونح شيء وعندما نعاني من ونحن نرى   
عندما نالحظ سعر منتج ذلك مثال  هامااهتمو  ةمعلومالركيز تبيرتبط ارتباطا وثيقا الوعي أو اإلدراك ف
مع إيالء تركيبة الوعي والالوعي نحن نستخدم ف على الرف في السوبرماركت أو في نافذة العرض عرضم

 .وتجاهل البعضمنتج ال اهتمام انتقائي لبعض جوانب

 .التسويق العصبي تفي سياسا العواطف والدوافعدور تحليل  :المطلب الثاني

 نها تعبير عن ما يعني العالم، إالظواهر البشريةفي  ياكثر فرداألالشيء  رجحالعواطف هي على األ   
مجموعة متنوعة تشخص كعرف و أن تلعواطف ليمكن  له،ذاتي الطابع البالنسبة للفرد وتحديد  أو المحيط
ة المعالم الجسدية بإثار  المرتبطة لوصف المشاعر طريقة واحدة بسيطة، غير حصريةالتبادل المن طرق 

 .العقوباتو  من خالل قانون المكافآة

 :العواطف والدوافع فوص سياقات :أوال

فراد األ يواجهه أي شيء وتمثل، إيجابية تدالالوفق  اله تمكافأيمكن وصف العواطف والدوافع ب   
تمثل شيئا يستحق  اتبو وعلى نفس المنوال العق فيه الجهدمديد دائرة على استعداد لتو ( كذلك الحيوانات)

سلبية تنتج مشاعر التي  تلقيعلى كثافة وحساسية الم عتمديتسليم المعاقب  على سبيل المثال، هتجنب
 ناالعواطف تميل إلى تعزيز تقييمات، الخوف من اإلرهابخالل اق متزايد من التخوف من على نط
لنفس  مشابهةإستجابة في المستقبل  تناستجابل إتجعالتي  الغريزيةطريقة تؤثر على ردود الفعل ب ومواقفنا

جزء المسؤول على عملية تسجيل العواطف يتلقى الفي ، العواطف السياقات الظرفية التي أنتجت
ردود أفعال تلقائية وفورية تقريبا  هنتجت ذيال" المسار السريع"المحفزات عبر ( the amygdala)العواطف 

إلى  ل المعلوماتصت ربع ثانية في وقت الحقمن أفعال تلقائية، بينما في ال ومع ذلك ...البكاء ،ضحكك
منطقية بشأن الخطوة أو  إلعداد خطةمنظم  في سياق جديكثر األتقييم الحيث يتم الدماغية  القشرة

لفعل بالتجاوب ل بدأ ذيالجسم الميكانيزم و تم تإكيدها فعل لحظية الإذا كانت صحة رد الفعل المستقبلي، 
 لرد اإذا كان التحليل العقالني يدل على أنه من األنسب  من جهة و من جهة أخرى ال يزال مستمرا
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تهدئة ب" 1(hypothalamus)رسالة إلى النقل الدماغية توالقشرة  (لفظيا وليس جسديا)بطريقة مختلفة    
وفي نفس الوقت   ردود الفعل األوليةوقف بالجسم أمر ي( hypothalamus)في مثل هذه الحالة  "الوضع

( Plutchik’s)وتبعا لنموذج ( the amygdala)جزء المسؤول على العواطف يرسل رسائل إلى ال
مثل بع ترتيب خاص ومواقعهم في المخطط يت في ثمانية قطاعاتلتصنيفات العواطف، حيث تم نقسيمها 

 عكسب وظفتوهي ( مثل الخوف والغضب)تتشابه وظيفيا والعواطف جنبا إلى جنب ( الخوف والمفاجأة)
أقرب إلى وسط الرسم ، أقوى شدةو  شدة مختلفةبالعواطف األولية يمكن التعبير عن  فقا لذلكو و  ،األولى

كثر األية يمكن أن تخلط مع بعضها البعض لتشكيل العواطف الثانو  هكما أنه، قع فيت الذيالبياني 
في ثنائيات  فارغةمساحات مشكلة في الرسم البياني أدناه العواطف  في على سبيل المثال. تعقيدا
الحب هو مزيج من الفرح  وفقا لهذا النموذج .اثنين من المشاعر األوليةيتكون من  كل مزيج –إبتدائية
أنها تؤدي  يه ةهمجد مالالعواطف  اآلثار المترتبة منو  هو مزيج من االشمئزاز والحزنالندم ، والقبول
 تركيز االنتباه نحو مصادرتقوم ب العواطف، أيضا في معظم الحاالتالفعل للقيام ب ستعداداإلإلى 

 .بها أصدرتوالطريقة التي  المحفزات

 

  

 

  

 

 

                                              
1 (Hypothalamus:) منطقة من الدماغ األمامي تحت المهاد (thalamus)  ،التي تنسق كل من الجهاز العصبي الالإرادي ونشاط الغدة النخامية

 .أخرى، وتشارك في النوم والنشاط العاطفي ةماثلمالجسم والعطش، والجوع، وأنظمة  والسيطرة على درجة حرارة
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 .1(9110)للعواطف ( Plutchik’s)تصنيفات  (:1-4) شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Leon Zurawicki, Op-Cit, page40 

 واألفعالجراءات اإلتخاذ يعكس الرغبة بإ إلى حقيقة أن الدافع العالقة بين العواطف والدوافع تشير    
األخيرة ألهداف كز االمر  من بينما العواطف تولد الدافع. اتبو أو لتجنب العق تمكافأالللحصول على 

وبالتالي من العواطف التي ( النقص في المعاناة/زيادة في المتعة)الجذب محددة وأيضا للوصول إلى 
  .تحيط بالهدف في هذا المعنى العاطفة تحول فكرة شيء مرغوب فيه إلى إحتياج مطلوب ومنشود

                                              
1 Leon Zurawicki,Op-Cit, page 40-41 
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 .المطبيقة في علم التسويقنيات علوم األعصاب واألحياء تق: المطلب الثالث

التسويق فوتقنيات علوم األعصاب واألحياء ال تفارق علم التسويق   منذ والدة هذه المقاربة وهذا النهج    
مثل أسلوب التصوير بالرنين  يةرسم الخرائط الدماغ العصبية من تقنياتالأخذ مساعدة مختلف يالعصبي 

مشابهة للتواصل وفهم أجزاء من وتقنيات  (ECG( )EEG)ية ائكهربوال، (fMRI)المغناطيسي الوظيفي 
تم العمل بها  ،تقنيات 01ق لها بشكل مختصر في والتي سنتطر  المخ التي تقرر سلوك الشراء من حوله

 :بدءا ب في إكتشاف خبايا العقل البشري في حقل العلوم العصبية واألحياء 

 Magnetic ) التصوير بالرنين المغناطيسيتقنية : تقنيات الرنين المغناطيسي: أوال

Resonance Imaging)(MRI):  في بكثير أكثر و إستعماال وهذا لسالمتها كثر التقنية األباعتبارها
نماو ، قتصر على تحليل الدماغ وحدهت ال فهي، األشعة السينية تقنيةموجهة من تفصيل إعطائها   ا 

 نتج إشاراتيالذي  وموجات الراديو  مغناطيسقوي من تقنية الالحصول على صور باستخدام مزيج 
  1.لهياكل الدماغتفاصيل جوهرية تقدم وعدم كفايتها  هاالتي على الرغم من ضعفو ، السلكية

 The Functional Magnetic Resonance) التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفيتقنية  -

Imaging)(fMRI):  ايستند مفهومها بناءحيث إستحداث لتقنية التصوير بالرنين المغناطيسي هو 
 يتينلظاهرتين إضافتكون حسابات اللكن  تصوير بالرنين المغناطيسي التقليديللعلى الماسح الضوئي 

 حملالتي تجزء من الهيموغلوبين داخل خاليا الدم الحمراء  يحتوي على الحديد، الذي هو أن الدماألولى 
تنتج تشوهات فهي  ،"ديوكسي هيموغلوبين"األكسجين ذرات الحديد ليست مرتبطة بو  األكسجينمن  جزء

لتقنية مبدأ الفسيولوجية تتضمن ظاهرة الرئيسية الثانية ، أما الصغيرة في الميداني المغناطيسي حولهم
الدموية الصغيرة األوعية تتمدد أي جزء من الدماغ ينشط أنه كلما يصبح ، الرنين المغناطيسي الوظيفي

هدف التقدم في مستقبل تكنولوجيا الرنين يو  ها،الدم فيتسارع ضخ وتسبب المزيد من في تلك المنطقة 
التي تخضع لنوع من المتطلبات  اتالدراسسهيل تطبيق مواضيع بالتأكيد في تالمغناطيسي الوظيفي 

 لكن أيضا توسيع مرجع تكلفة و ل جهد أق ختبارلن توفر سوى فرص إلوالمحددات فمع أو ضد هذه التقنية 

                                              
1 Leon Zurawicki,Op-Cit,page 42-51 
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هذه التقنية يتم تطبيق ، المثال توسيعها لتشمل بعض ألعاب الفيديوعلى سبيل  ستخدامهاوا  المنبهات    
عرض  وعندة ددمح ختباراتإتفعيلها خالل التي تم مناطق البحثا عن  في مختلف مناطق الدماغ البشري

ثانية  9-9تؤخذ سلسلة من عمليات التفحص كل " خرائط الدماغ"من أجل رسم والمحفزات، لمؤثرات ا
 1.ة منطقكل وفقا ليكون ئج النتايل صورة وتحل

في  ات المغناطيسيإمكانهذه التقنية ستخدم ت(: MEG)(Magnetoencephalography)تقنية -
في عالية حساسة الفائق التوصيل وذو يتم تثبيت المغناطيس ، لمؤشر نشاط الدماغوذلك فروة الرأس 

أداة  اتجعل منه، و تعزيز القرارفي  ة التقنيةمكانو دقة تكمن ، كشفال على الرأس لغاية ضعتو خوذة و 
نشاط الخاليا مع بعض التوجهات داخل ، إال أنها ال تحدد واعدة جدا لدراسة العديد من العمليات المعرفية

طويلة إلى شعاعية ها الخاليا مع محاور أشتنالمغناطيسية التي  على سبيل المثال المجاالت .الدماغ
  2.للتقنيةبالنسبة  سوف تكون غير مرئيةالدماغ سطح 

 Transcranial Magnetic) (TMS)التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة تقنية -

Stimulation:) نشاط  ويستخدم لتحوير للجمجة أسلوب يقوم على فكرة الحث الكهرومغناطيسي وه
 لفائفبلف رأس الشخص بيقام  وخالل التجارب، دماغمحددة ذو اإلهتمام من قبل الباحثين للمناطق 
مغناطيسي يمر  نشئ ميدانها تطاقة من المكثفات الكبيرة فإنإطالق عندما يتم ، من البالستيك كهربائية

سم  9-0 الى يمكن أن تصل الحالية هو أنه (TMS)المشكلة الرئيسية مع األجهزة ، من خالل الجمجمة
 .القشرة المخية الحديثةوبتالي ال يمكن لعلماء األعصاب الوصول إلى  داخل الدماغفقط 

 Near)ة األشعة تحت الحمراء الطيفيالقرب من : والمصادر األخرى تقنيات األشعة: انياث

Infrared Spectroscopy( )NIRS): الضوء في نطاق األشعة تحت الحمراء  متصهي تقنية ت
األيض  مستوياتو وتدفق الدم  لتحديد مستوى األوكسجين في الدماغ( نانومتر 0111-011) ة منالقريب

  . في المخ

                                              
1 Leon Zurawicki, Op-Cit, page 42-51 
2 Ibid, page 42-51 
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 (Positron Emission Tomography) ير المقطعي باإلصدار البوزيترونيالتصو  -
(PET): ات فسيولوجية من خالل تسجيل اإلشعاعالالحصول على الصور هذ النوع من التصور ب يسمح

وتشمل  تنشأ من مادة مشعة تدار على المريض يالتصغيرة الذرية ال يةجسمالالبوزيترونات  ة مننبعثالم
والكربون والنيتروجين ويمكن تركيبها على الجزيئات  والفلورين باإلشعاع األكسجينمسارا موصوفا 

الداخلي في الدم ضخ : الضوء على ظواهر أخرى كذلكهذه التقنية تسليط  المختلفة المنتشرة في الجسم
 .الجلوكوزمستويات كسجين و الدماغ حجم الدم، واستهالك األ

 بعبر القط واحدة خليةل طريقة قياس النشاط الكهربائيتضمن هذه الت :واحدةالخلية ال تتسجيال -
 ةخاليالمن خالل تسجيل أنشطة ام عليها هتمإلز ايركت الباحثون ريديالتي الموضوع في منطقة محددة و 

كما للدماغ المستهلك،  قراءة أفضلتعطي  أن واحدة أو مجموعة من الخاليا العصبية يمكنالالعصبية 
في  هامعلومات وتبادلللر معالجة توضيحية يتوف من مكنت ةعصبية قناة إخراج واحد ةخاليكل ضم ت

 .منطقة معينة
الضطرابات  معروفة جد أداة تشخيصيةهي (: Electroencéphalographie( )EEG)تقنية  -

أجهزة و  مثل اليقظة أو النعاس حاالت نفسيةالبعض وتقاطعه مع  نشاط الدماغالتقنية هذه  تظهر. الدماغ
(EGG) نشاط ة دراسبلسماح وا البيانات في أي وقت وفي أي مكان عالمحمولة تجعل من الممكن جم

وأكثر من ، (المتسوقين في السوبرماركت قبعت المثال سبيل على)الدماغ من خالل المالحظة الطبيعية 
 . من الزمن ارتداؤها بشكل مريح لفترة طويلةالحديثة يمكن  يةجهزة االستشعار هذه األذلك أن 

 (Recording The Event Related Potentials) ث ذات الصلةاحدألتسجيل اتقنية  -
(ERP : ستخدام جهازطريقة أخرى إلهي(EEG) ، التالية األحداث حدوث تحديدا بهي تسجيالت تتعلق
في  اتجة عن آالف من الخاليا العصبيةالن التغييراتبإستشعار األقطاب حيث تقوم ات، التحفيز جراء 

شوء السابقة النالدراسات التجريبية تسجل باستمرار حدوث مجموعة متنوعة من إمكانات ف، الدماغ 
تقييم  على سبيل المثال)مختلفة من نفس الفئة المحفزات بين المقارنات هذه التقنية تسمح بالحقة، وال

 .(تصميم سيارتين
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لتحليل تقنية جد مفيدة في حقل التسويق العصبي  (:Eye Tracking)العين قرنية تقنية تعقب  -
 كة العينوحر  (النقطة الواضحة جدا خالل الفعل والتأثر)ينظر إذا الفردقيس ما فهي ت، السلوك واإلدراك

هناك تقنيات مختلفة لقياس حركة العينين وتستخدم بتتبع ، بالنسبة إلى الرأس واتساع حدقة العين
  تقنيةاستخدام الو  نظر إلى المحفزاتبالالمشاهد خالل قيام لتي تعتمد ا هات مسجلة خالل الحركةفيديو 

توقف حركة العين  .حركة السريعة للعين بين نقاط التثبيتالو حركة التثبيت : فئتينبين العين  ةتقع حركو 
حركة هي ما يسمى ال آخرضع إلى مو من موضع التحول و حركة التثبيت تلك ضع معينة، افي مو 

 .1مسار المسح الضوئيبسلسلة الناتجة الويطلق على  بين نقاط التثبيتالسريعة للعين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1  Leon Zurawicki, Op-Cit, page 42-51 
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عرض مضامين التسويق العصبي والتي أستخدمت من طرف المسوقين في تم خالل هذا الفصل من    

خلق اإلستراتجيات وأخذ القرارت، يمكن القول أن التوجه الجديد بالتسويق التقليدي من خالل النظر 
مباشرة إلى دماغ المستهلك أي الحصول على اإليجابة المؤكدة إتجاه منتج أو خدمة أو لون أو رائحة أو 

مستقبل التسويق العصبي هو من دون أو الخدمة عليه، و لمستهلك خالل عرض المنتج إحساس تملك ا
 يمكن تحقيقه في المستقبل القريب والبعيد ذيالو  ئهتنبفي أي شك واعد جدا وسيكون من السابق ألوانه 
التي كانت في وضع وأدء سيء، حيث أعادة  المؤسساتفبعد األزمة العالمية كان في خدمة كبريات 

 .ادة لها في صناعة مستقبل السلوك البشريالري
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 :للمستهلك الجانب العصبيتأثير سياسة اإلشهار على ل عرض :الفصل الثاني

التقدم  ع العالم تحوالت جذرية أهم أسبابهاربو اة اإلجتماعية واإلقتصادية في كل عرفت الحي   
التكنولوجي والذي ينبثق منه ما ترتب عليه من تطور في وسائل اإلتصال، هذا الواقع أيضا كان 
السبب في ازدحام األسواق بمنتجات العديدة والمتنوعة، فاشتدت المنافسة بذلك واجتهد المنتجون في 

ا وفي نفس الوقت استعمال وسائل اتصال مختلفة، وتطورير أساليب تدخل تسويقية مثيرة، يركز كله
براز عناصر الهوية والتركيز أيضا  على الجانب الشمولي الكلي، كتأكيد الشهرة وتحسين السمعة وا 
على جوانب العرض السلعي والخدمي، بإإلعتماد على السياسات السلعية والسياسات السعرية وسياسة 

رسم الحدود مع المنافسة، المؤسسة وتإبراز صورة جلية تساهم في تموقع  التوزيع، كل ذلك من أجل
فالمستهلك لم يعد  فالصورة إذن تكتسي أهمية كبرى في مجال بحوث التسويق وأيضا التسويق العصبي

يهتم فقط بالجانب اإلستهالكي النفعي للمنتج بل أصبح اهتمامه أكثر بالجانب الخيالي المرتبط 
ؤسسة والذي ينشأه اإلشهار في الصورة وبناء اإلنطباع حول المنتج، العالمة أو الم بإستحضار

 . أذهانهم

سنننحاول فنني هننذا الفصننل التطننرق إلننى سياسننة اإلشننهار فنني المبحننث األول، لتليهننا الصننورة الذهنيننة     
للمسننتهلك وكيفينننة بناءهنننا فننني المبحنننث الثننناني، لنصنننل إلننى المبحنننث الثالنننث وهنننو تنننأثير اإلشنننهار علنننى 

 . الصورة الذهنية كتفعيل ألساليب التسويق العصبي المستخدمة اليوم
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  .ض التسويقي لسياسة اإلشهارالعر : المبحث األول

يعتبر مصطلح اإلتصال المصطلح الرئيسي الذي يمثل النشاط األساسي الذي تنندر  تحتنه كافنة       
أوجنننه النشننناط اإلعالمننني والننندعائي واإلشنننهاري، فهنننو العملينننة الرئيسنننية التننني يمكنننن أن تنطنننوي بنننداخلها 

 لكننن تتفننق جميعننا فيمننا بينهننا فننيدافها و تنوعننة قنند تختلنني مننن حيننث أهننعمليننات فرعيننة أو أوجننه نشنناط م
المعلومنننات، الدعاينننة اإلعنننالن، اإلعنننالم : منننن هنننذه األنشنننطة ننننذكرأنهنننا عملينننة إتصنننال بالجمننناهير، و 

االت متنوعنة قند تختلني عنن حيث تستهدي كل منها تحقينق ااينات معيننة فني مجن ...العالقات العامة
 الرئيسنني الننذي يربطهننا كونهننا عمليننات إتصننالأهننداي أوجننه النشنناط األخننرى، إال أن المت يننر اايننات و 

فمنن المهنم أن نوهجنه ومنن ناحينة التسنويق ، تقنياتنه فني تحقينق أهندافهاتستخدم فنون اإلتصال ووسائله و 
إهتمامنننا إلننى معرفننة كيفيننة اإلتصننال مننع العمننالء سننواء الحنناليين أو المحتملننين  ألن اإلنتننا  وحننده ال 

، هنا إذن أن تععرنَرير بمنتجاتهناقبل ذلنك يجنب عليتبيع ما تنتجه و بل عليها أن ، حيضمن للمؤسسة النجا
ؤسسننة مننن أجننل إنننه النندور الرئيسنني الننذي يلعبننه اإلتصننال الننذي يشننمل كننل األنشننطة التنني تقننوم بهننا الم

تتضننننمن عمليننننة اإلتصننننال و  .المشننننجعة علننننى الشننننراءالتعرينننني بمنتجاتهننننا وبخلننننق الشننننروط المالئمننننة و 
قنوة البينع ر، ، اإلشنهاالعالقات العامة:  نذكر منها على الخصوص مايلي التسويقي العديد من القنوات

  1.وترقية المبيعات

 

 

 

 

 

                                              
دراسة ميدانية مقارنة، أطروحة الدوكتورا غير منشورة : فريد كورتل، دور اإلتصال التسويقي في المؤسسات اإلقتصادية وأساليب تطوريه 1

 42، ص4002/4002تخصص إدارة األعمال، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر العاصمة، 
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 . األبعاد النظرية والتسويقية لسياسة اإلتصال: المطلب األول

يعتبنننر اإلتصنننال التسنننويقي التعبينننر األكثنننر حداثنننة ومعاصنننرة فننني تنننأثير حجنننم التفاعنننل بنننين الشنننركة    
وعمالئهننا، حيننث يلعننب دورا حيويننا ومهمننا فنني نجنناح الشننركة اإلقتصننادية فنني تحقيننق  الخدميننة/اإلنتاجيننة

أهدافها ألن باقي عناصر المزيج التسويقي ال يمكنن أن تكنون فعالنة ومنؤثرة وتحقنق أهندافها منالم تندعم 
، يقصد بنه كنل الصنور مزيج التسويقياألساسية لل يعد اإلتصال التسويقي من العناصروتتكامل معه، و 

الخدمنننة والموجهنننة نحنننو السنننوق والتننني يتمثنننل دورهنننا فننني /تصنننال اإلقنننناعي النابعنننة منننن مقننندم المننننتجاإل
ب ننرض خلننق إهتمننام ( المسننتهلك)، إلننى الجمهننور (المعلومننة)ي أنننه يقنندم الرسننالة التعرينني واإلقننناع، أ

، ممنننا يسنناعد فننني إلنننى التعننري علنننى أرء الجمهننور واتجاهاتننهباإلضننافة الخدمننة والرابنننة فيهننا، /بننالمنتج
ممننا يسنناهم فنني تحقيننق أهننداي وضننع السياسننات وتقننديم المنتجننات التنني تلقننى إقبنناال مننن هننذا الجمهننور 

 . ونجاحهاالمؤسسة 

 : عاريي األكاديمية التي وضعت نجدمن الت :مختلف التعاريف المحددة لإلتصال التسويقي: أوال

 عالقات معهم قبنل  سة وعمالئها وتكوينعملية تنمية حوار حقيقي بين المؤس" :اإلتصال التسويقي
 .1"، وكذلك خالل مراحل اإلستهالك وبعدهاالبيعوخالل عملية 

  ومزاينناه  عمليننة تعرينني المسننتهلك بننالمنتج وخصائصننه وو ائفننه" :اإلتصااال التسااويقيكمااا عاارف
سننتهلك وكيفينة اسننتخدامه، وأمنناكن وجننوده فنني السننوق، وأسننعاره، باإلضننافة إلننى محاولننة التننأثير علننى الم

قناعه بشراء المنتج  . 2"وحثه وا 

 كافة الوسنائل السنائدة التني تسنتخدمها المؤسسنة منع المجناميع ": كما تم تعريفه من زاوية الترويج
 ."المستهدفة والجمهور للترويج إلى منتجاتها أو لها ككل

                                              
1 Philipe Kotler & Bernard Dubois & Delphine Manceau, Marketing Management 11 éd, Pearson Edition, Paris, 
page 603. 

ير فؤاد بوجنانة، تقييم وافع اإلتصال التسويقي في المؤسسة الخدمية، مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات نيل شهادة ماجستير في علوم التسير غ  2

   24، صفحة 4002/4002رية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، منشورة، كلية العلوم اإلفتصادية والتجا
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  وبذات المعني عرفه(Pride El Farrell )األخنرى والتسنويقية  تنسيق الجهود الترويجينة"  :أنه
 .1"لضمان الحصول على الحد األعلى من المعلومات وخلق التأثير واإلقناع لدى المستهلك أو الزابون

ريفننان يشننيران بشننكل كبيننر إلننى الجانننب الترويجنني المركننزي للتصننال التسننويقي الهننادي وهننذان التع    
منننداده بالمعلومنننات المناسننن بة عنننن المنتجنننات إلنننى إيجننناد صننني ة التواصنننل منننع الجمهنننور المسنننتهدي، وا 

واألنشطة التي تقدمها الشركة اإلقتصادية، فضال عن سعيها للحصنول علنى أكبنر قندر منن المعلومنات 
وفني نفنس السنياق هنناك منن عنري اإلتصنال . من السوق كأساس لصيااة استراتجياتها واتخاذ قراراتهنا

تصنننننالي بمنننننا فينننننه منننننن أو بألحنننننرى المنننننزيج اإلإسنننننتخدام ألدوات اإلتصنننننال التسنننننويقي : "التسنننننويقي أننننننه
صصنم وموجننه ليننتم نقنل المعلومنات بأسنلوب إقنناعي م( اإلشنهار، بينع الشخصني، تنرويج المبيعنات،،،)

بمنا يقنوده فني النهاينة إلنى انتهنا  سنلوك منا اتجناه سنلعة أو خدمنة التني ينرو   للتأثير على ذهن العمينل
  .2"لها

 :كمايليعالقة التسويق باإلتصال  يمكن تجسيد

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

 24بوجنانة، مرجع سبق ذكره ، ص  1

 24، ص مرجع سبق ذكره  2
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  :اإلتصالالعالقة بين التسويق و يمثل  (:2-5)شكل رقم 

                                   

 

 قيود المحيط

 

 

 موارد               

 المؤسسة                

 

  

 

 

 

 

 فريد كورتل، دور اإلتصال التسويقي في المؤسسات اإلقتصادية وأساليب تطوريه  :المصدر

مدى أهمية االتصال في بناء إستراتيجية تسويقية يمكن تحديد الشكل السابق وبالرجوع إلى    
اختيار المزيج و  االتصال يمكن القيام بدراسة الطلب والتعري على قيود المحيطمتكاملة، فمن خالل 

 .التسويقي المناسب الذي يشكل االتصال أحد أهم أركانه

 مفهوم المنتو 

 تحليل وصفي للطلب

 تحليل العرض

 األهداي العامة

 اإلستراتجيات الممكنة

اإلستراتجيةإختيار   

 األهداي

 التنفيذ

 تحليل العرض

 األهداي العامة

 مراقبة اإلنتا  

 المزيج التسويقي

  . التقنية -

. المالية -  

. لتسويقية -  

. البشرية -  

  السوق/سياسة المنتو. 
 سياسة السعر . 
  التوزيعسياسة . 
 اسة االتصالسي . 

قي
سوي

التي
ج 
رنام

 الب

قي
سوي

 الت
طط

مخ
ال

.
 

 تحليل المردودية
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  :كأهم جانب في سياسة اإلتصال التسويقي اإلشهارسياسة : المطلب الثاني

في سياسات اإلتصال التسويقي، حيث أن  يعتبر اإلشهار من أهم وسائل اإلتصال المعتمد حاليا     
ستراتجية اإلتصال  أول إهتمام للمسوقون هي الصيااة الجيدة للشهار بمحتوى يخدم سياسة وا 

اإلشهار ليصلنا بهذا الشكل؟ وكيي تطور وماهو اإلشهار ؟ ؟ اإلشهارنشأة  هيفما .1التسويقي 
 .ومايجب التطع إليه في سياسة اإلشهار

 : نشأة اإلشهار تاريخيا -أوال

يعتبر اإلشهار نشاطا إتصاليا قديما قدم المجتمعات اإلنسانية، يمتد تاريخيا منذ أن استخدمه    
باته لألخرين بهدي إقامة عالقة عن متطلوالتعبير اإلنسان البدائي كوسيلة لتلبية حاجاته المعيشية 

ناداة حينا وبتعليق الالفتات في واجهاتهم ، حيث عمل التجار إلى إطراء سلعهم بالمتبادلية تجارية
أحيانا أخرى، فعرفته مختلي الحضارات القديمة لكن بصورته البدائية التي تتماشى ومتطلبات إنسان 

وفي مصر  ثم إنتقل بعدها إلى روماالذين عرفوا بمهاراتهم التجارية،  ذالك الوقت، استخدمه اإلاريق
منادين يجوبون الشوارع معلنين عن وصول سفنهم وبضائعهم، وفي القديمة أين كان التجار يستأجرون 

استأجرهم شية في كثير من المدن األوروبية، القرن الحادي عشر ميالدي أصبحت  اهرة المنادين متف
عطائهم فكرة عن سلع وأسعار المتاجر كما  هر الدالل في  التجار إلرشاد الزبائن إلى متاجرهم وا 

خفاء عيوبها األسواق الذي كان يعمل  طالعهم على مزاياها وا  جاهدا على جذب الناس لب اعته وا 
 . ويجملها قدر المستطاع حتى يزيد الطلب عليها

، وكان التجار البابليون يستأجرون اشخاص يهتفون ويعلنون عن التاجر وبضاعته للمارة في الطرقات
أما في ، محالتهم لتمييز نوع تجارتهمبه العالمات التجارية وعلقوها فوق واستعملوا رموز وعالمات تش

ذاعة البالاات والتنبيهات العامة وكانت هم ر اليونان القديمة فقد  المهافتون ببيع العبيد والمواشي وا 
بعض اإلشهارات تأخذ صورة انائية مثلما هو الحال األن، ولم يعري اإلشهار تطورا واسعا إال بعد 

 الشيء الذي أدى ، ميالدي 8222الطابعة سنة ( Johannes Gutenberg)اختراع األلماني اوتمبر 
                                              

 1 GOUMRI SAID Souad, L’impact de la Publicité Télévisée sur le Comportement du Consommateur Algérien: 
Le Cas de la Famille Algérienne, Université d’Oran, p 06, 2008-2009. 
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وفي عام ، كالمصقات المطبوعة واإلشهارات الموزعة باليد الى  هور أول أشكال اإلشهار الموسع   
ثبيته ترا والذي كان عبارة عن ملصق تم تم أخر  ويليام كاكستون أول إشهار دعائي في إنجل8244

ي شهده اإلشهار كل ذلك التطور الذ،ح كتاب في المكتباتطر فيه عن  على أبواب الكنائس يعلن
إال أنه لم يمتهن كمهنة بعد حيث كان الصحفيون يقومون بهذه المهنة بأنفسهم ولم خالل تلك الفترة 

، بعكس الملحقات التي تطورت بشكل ملحو  بفضل  هور لتالي عملية اإلشهار مدروسة جيداتكن با
و هرت ، (L.Copielle , J.Chert ,I. Toulouse)ل أشهرهم عدد من األخصائين في هذا المجا

وسيطة تقوم بشراء  كانت في بداية  هورها تعمل كمؤسساتبذلك وكاالت الدعاية واإلشهار التي 
مساحات ص يرة من الصحي بسعر منخفض لتعيد بيعها للجهات التي تراب في اإلشهار وتعد 

 (. N.W. Ayer and Sons) هرت أول وكالة إشهار أمريكية  8242اإلشهار بنفسها، في سنة 

ذا تم إخرا  مع حلول القرن العشرين  هرت السينما والراديو وعري اإلشهار معها تطورا واسعا، إ    
وبدأ إستعماله ألول مرة ( Lumières)م من طري اإلخوة 8202أول شريط إشهاري سينمائي سنة 

ليأتي دور التلفزيون ليستعمل أول مرة كذلك في  الواليات المتحدة ، ثم فرنسا( Usa)في  8244عام 
بعدها التلفزيون لترويج منتجات المؤسسات وتسهيل عملية بيع السلع  ليصبح  8224األمريكية عام 

من أهم وسائل النشر للرسائل اإلشهارية وأصبح اإلشهار أحد أهم مصادر تمويل التلفزيون وكل 
 . وسائل اإلعالم واإلتصال الجماهرية

ولما عري التعامل مع الكاتبة بدأت كتابة اإلشهار على قطع الجلند أو ورق البنردي ، وبعند إختنراع    
ائعهم ، إال أن التقننندم الحنننديث أدى إلنننى رات المطبوعنننة للتعريننني ببضنننالطابعنننة اسنننتخدم التجنننار المنشنننو 

 1. هور اإلنترنت التي أعطت معنا م ايرا للشهار

 

 

                                              
يستير فنور بسمة، الرسالة اإلشهارية في ظل العولمة دراسة تحليلية للرسالة اإلشهارية في الفضائيات العربية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماج  1

 . 28/24/22ص، 4004/4002في اإلتصال والعالقات العامة، جامعة منتوري قسنطينة، 
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قبل التعرض إلى دور سياسة اإلشهار في الممارسات : مفاهيم أساسية لسياسة اإلشهار -ثانيا
التسويقية، يجب أوال التعري على معنى ومضمون هاته السياسة  ومضمون هذا المصطلح وكتعاريي 

 : نذكر التعاريي األتية

 مجموعة األدوات والوسائل المستخدمة من أجل التعريي بالشركة الصناعية أو " :اإلشهار هو
وفقا للكتاب هذا التعريي ال يفرق بين اإلشهار من و  .1"يج منتج معين ،،، إلخاإلنتاجية من أجل ترو 

األخرى المستعملة من طري  أدوات اإلتصال التسويقي أو باألحرى المزيج التسويقيالوسائل أو 
 . كترويج المبيعات والعالقات العامة والتي لديها نفس المهمة المؤسسات 

  اإلشهار حسب(Petit Robert )في الحقيقة هو فعل ممارسة فن بسيكولوجي على ": هو
 .2"الجمهور ألاراض تجارية

  اإلشهار حسب(Le PUBLICITOR )لزيادة  منتجبالنشاط تجاري يهدي إلى التعريي " :هو

 .3"رقم المبيعات 
  اإلشهار حسب فليب كوتلر(Philip Kotler )ع و دفمأي شكل  (اإلشهار) يمثل اإلعالن: "هو

 .4"الرسميالخدمات من قبل الراعي  لألفكار والسلع، أو يشخصي وترويج ير الالعرض 

مليار أورو من إقتصاد فرنسا، مثل هذا المستوى ( 8004)حوال  4080حيث مثل اإلشهار سنة    
( مليار أورو 80002)أهل فرنسا للحتالل المرتبة الخامسة عالميا بعد الواليات األمريكية المتحدة ب 

( أوروليار م 8202)ثم بريطانيا ب ( مليار أورو 8204)وألمانيا ب ( مليار أورو0 42)واليابان ب 
  .كإرادات اإلشهار في إقتصاديات هذه البلدان( مليار أورو 202)لتيها في الترتيب إيطاليا ب 

                                              
1Ibid. Page 23.  
2 GOUMRI SAID Souad, L’impact de la Publicité Télévisée sur le Comportement du Consommateur Algérien : 
Le Cas de la Famille Algérienne page, Op-Cit, page 23. 
3 Ibid, page 24.   
 

 4 https://mmdblogger.wordpress.com/2011/06/04/advertising-sales-promotion-and-public-relation-from-
principles-of-marketing-philip-kotler-gary-armstrong/ : NEYLINEE , Advertising, Sales promotion, and Public 
Relation from “Principles of Marketing” (Philip Kotler & Gary Armstrong), Multimedia Design and 
Communication Magazine, JUNE 4, 2011, on 15-03-2015 

https://mmdblogger.wordpress.com/2011/06/04/advertising-sales-promotion-and-public-relation-from-principles-of-marketing-philip-kotler-gary-armstrong/
https://mmdblogger.wordpress.com/2011/06/04/advertising-sales-promotion-and-public-relation-from-principles-of-marketing-philip-kotler-gary-armstrong/
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هننو أحنند أهننم " :مننن التعنناريي السننابقة الننذكر يمكننن إعطنناء اإلشننهار وبصننفة عامننة التعرينني التننالي    
الية خاصنننة فمنننن عناصننر منننزيج اإلتصنننال التسنننويقي، والنننذي يخننندم األهننداي التسنننويقية عمومنننا واإلتصننن

خاللنه تعننري المؤسسنة جمهورهننا عننن نفسنها، خنندماتها، وسياسنتها وأيضننا توجهاتهننا سنعيا منهننا إلقناعننه 
عليننة ايجابيننا، ممننا يسنناعدها علننى تحقيننق أهننداي سياسننتها اإلشننهارية ومننن ثننم تحقيننق أهنندافها  والتننأثير
   ."العامة

  :لمؤسسة وهيسنعدد أنواع اإلشهار المرتبطة با :أنواع اإلشهار -ثالثا
 مؤسسة للأو إنشاء صورة   ييرت قدم يهدي الى ت :(المؤسسي اإلشهار)مؤسسةالعن  شهارإ

 .الرأي العام وكبار الموزعينأيضا الى للعمالء المحتملين ولكن جه إشهار مو 
لتعزيز مبيعات  سوقونالمهو إشهار يستخدمه : (األكثر استخداما)إشهار عن المنتجات  .8

ا نيمكن،،، في السوق أو إعالم الجمهور من وجودهاالتمركز إعادة أو ، هممنتجاتالمعلنون ل
 مسبقافي سياسة اإلشهار المخطط األهداي المحددة ب اإلجماعمن في هذا النوع ( اإلعالن)للشهار

 .1لذلك وسائل اإلعالم المختلفة المستخدمةالتي تم إرسالها و نفذ فعليا، الرسالة المواإلجراءات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1 Mr DIEMER Arnaud, ECONOMIE D’ENTREPRISE Partie 2 chapitre 8 : les fonctions commerciales, IUFM 
D’auvergne, l'Université Blaise Pascal Clermont Ferrand II, France, p 43. 
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 .السياسات التسويقيةمكانة اإلشهار في : المطلب الثالث

مكانة جد مهمة ضمن مزيج التسويقي والذي يولي له المسوقون أهمية كبيرة،  يكتسي اليوم اإلشهار   
وعلى شاشات التلفزيون وعلى نحنو متزايند  في الشوارعتصاالت التسويقية اإلمن  اتنحن نعيش محاطف

أشنرطة الفينديو   تفنتح تلقائينا علنى الشاشنةالعلنوي منن الصنفحة، نوافنذ جنزء الفتنات فني ال، اإلنترننتفي 
، بمنا تجارينة تندخل مجالننا كنل ينوم ةعالمن 80.000كثر منن أبنقندر تو ... انفسنهتلقناء منن  نطلقتالتي 

شاشنننات اإلنترننننت أمنننام الينننوم الواحننند فإنننننا نقضننني خمنننس سننناعات يومينننا  فنننيف ،(اإلعالننننات)فننني ذلنننك 
ولي اهتمامننا لجميننع هننذه الرسننائل ولكننن ت هننر األبحنناث األخيننرة أن نننمننن الواضننح أننننا ال ، والتلفزيننون

علنى تشنجيع و التي تمارس تأثيرات ال تدرك هي  ةبسرعبقليل والتي ننساها أو  نراهااإلعالنات التي ال 
  .العالمات التجاريةتلك  شراء

 :إلشهارسياسة التطور العملي ل: أوال

 ونمشن ول اإلنترنتمتصفحي هتمام، اإلاإلعالنات التجارية التي عادة ال تثير جه مع وفرة و وجها ل    
التني تنؤدي إلنى فني أنشناء وتحنديث إسنتراتجيات اإلدراك والعالجنات اإلنتقائينة  علنى الشاشنة معملهفي 

االبننا  شنناهدنحننن ال نو  حتننىاإلشننهارات أم ال، أو إثننارة القليننل مننن اإلهتمننام نحوهننا خلننق اإلنتبنناه نحننو 
دون أن نكنون علنى علنم لندينا الرؤينة  أنها تدخل مجال وأاإلعالنات التي ت هر على الشاشة، الفتات 
 في  اآثار  ال تزال تترك ، وبرام من ذلك هلالرسالةمصدر على تحديد  أو قدرة

ر نوايننا ثأتنتهنل  بيعنة هنذه الخطنوات؟ وفنوق كنل شنيء؟ إذا كنان هنذا هنو الحنال، فمنا هني طتنناذاكر     
 . شراء لدينا؟ال

علنى  وصنةنصمطلنب قنراءة مواضنيع تنم للجابة على هذه األسنئلة، أجريننا التجربنة األولنى حينث      
عالمننات تجاريننة أصننلية لمشننكلة  يننةإعالن اتالفتننعننرض تالوقننت  فنني نفننسموقننع علننى شننبكة االنترنننت 

، المجنال البصنريبفي الجزء العلوي من الشاشة في المنطقة الطرفية الخاصنة   هرت( تجريبيةالفتات )
فني الوقنت الحقيقنني العنين كنة رمننوش الطرفينة تابعننا حر  للتأكند منن أن اإلعالننات  هنرت فنني المنطقنةو 

حالتها ( système d’eye tracking)كامرات تسجل حركة العين  باستخدام   . كمبيوترالجهاز على وا 
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ن نام يقنوم ال، ةعالنينة التجريبيناإلفتنة الالعينينه نحنو ه وجنيموضوع القراءة و وقي الشخص يتحالما     
 رالذي لم يتم اختبار اآلثن)بالموضوع محلها الفتة اير ذي صلة  حلتعلى الفور و االفتة  اءخفبإ اإللي
 . (عليه

ي ومتصننفحي علننى مسننتخدم هننار أثلقينناس  ىسننعنالتنني " فتننات التجريبيننةالال"ضننمن هننذا األسننلوب و     
، محور االهتمام زكتر ي أين في الرؤية المحيطية وليس في الحقل المركزيتأثيرها  شوهدالتي و اإلنترنت 

يمكننن : الرؤيننة المحيطيننة بشننكل عننام بطريقننة ايننر واعيننةمننن يننتم التعامننل مننع المعلومننات التنني وردت و 
بعيندة فتنات علنى مسنافة الالت هنر ، موضنوعالإستدراك حف  جوانب معينة دون أيضا تصور و للدماغ ال

فنني وقننت سننابق أن رأهننا انننه لننم يسننبق لننه  قننولالعليهننا و عننري بإمكننان الشننخص التو مركننز التثبيننت مننن 
 يننر واعيننة التننأثيرات المحفننزات والقمنننا بقينناس  وبعنند ذلننك عننندما قنندمنا لننه عالمننات دقيقننة بعنند التجربننة

أسنبوع ثانينا بعند ختبنار، اإلموضنوع منصنوص تحنت  424دقيقة لجزء منن  82أوال بعد : تحت شرطين
  .1اآلخربالنسبة للجزء وقت الحق  من

ت علننى  هننر  التنني عالمنناتلمواتيننة لايننر مدركننة مننن الالوعنني إيجابيننة  آثننارأ هننرت النتننائج وجننود     
  : تكنننررت اإلعالنننات التجارينننة والسنننيما األكثننر وضنننوحا عننندماوكانننت هنننذه اآلثننار . الفتننات التجريبينننةال

عنندما شنراء فقنط ال ةعنن نينوا أعربنو مواضنيع أكثنر وأكثنر أحنب األشنخاص ، منرة 82تم عرضها عندما 
النذاكرة أثنار علنى مسنتوى  تتنركمرة عشرة  اإلعالنات لخمسةر اكر ، فتخمس مرات فقطوصل العرض ل

يبقنى . اإلشنهار عنرضأسبوع واحد بعد حتى جزء من هذه اآلثار موجودة و ، عرضالدقيقة من  82بعد 
ممارسننننات اإلتصنننناالت التسننننويقية التنننني تصننننل إلننننى تحننننديث مضننننامين اإلشننننهار ذلننننك جننننزء فقننننط مننننن 
 . والعالمات التجارية

دافع عن العالمة التجارية كفرد له ، فهو الذي يهو في خدمة العالمة التجاريةالتسويقي االتصال    
مستهلكين، في بيئة توجيه اختيار ال الوقت بأدوار قيادية فيمع تطور وي نمو، يله أصول، حياة

وبأسعار تقاربية متعددة و متموقعة بعناية من أجل المستهلك تنطوي على عالمات تجارية 
  الذي و التسويقية  هو العنصر الرئيسي لالتصاالتف (اإلعالن)شهاراإلأما . تحيط بهوتنافسية 

                                              
 1 Didier Courbet, Op-Cit, 41 
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قناعهم لشراء المنتج( المستهلكين)جميع وسائل إلعالم الجمهور "به د قصي     "أو الخدمة وا 
 عيقيتم التو و  وعمدفهو و ، كال من أشكال التواصل ولكن عمليةليس ششهار ح  أن اإلفالمال
الخلط بينه وبين  ال ينب يف، (يتم التعري على مرسل الرسالة دائما من قبل المتلقي)عليه 

بل فقط وسيلة إعالمية  ليسفهو . العالقات العامة أو الدعاية ألنه يحتوي على الجانب التجاري
 .أو اإلستفادة من الخدمة المحتملين بكل الوسائل لشراء المنتج مستهلكينتسعى إلى إقناع ال

كجانااب مسااتهدف ماان التسااوي  العصاابي  اامن سياسااة  الصااورة الذهنيااة: المبحااث الثاااني 
  :اإلشهار

به من دور مهم  لقد تزايد اإلهتمام بالصورة الذهنية وأهميتها خالل السنوات اإلخيرة ن را لما تقوم    
في تكوين األراء واتخاذ القرارات وتشكيل السلوك، وقد أصبح تكوين صورة مراوبة لدى المستهلك 
هدفا أساسيا تسعى الشركات إلى تحقيقها، أين أدركت كثير من الشركات أهمية الصورة الذهنية وما 

بد من العبور عبر اإلدراك لها من تأثير على أذهان المستهلك، وقبل التطرق إلى الصورة الذهنية ال
الذي عالجه المسوقون بصورة واضحة وفي عدة نماذ ، فمن خصائص شخصية الفرد التي يجد 

: إلشهارية وتخطيط النشاط اإلشهاريالمعلن صاحب اإلشهار ضرورة لدراستها في تكوين الرسالة ا
الصورة الذهنية وماهي في اهي القيادة، السيطرة، الشجاعة،،، فم الم امرة، المسؤولية، اإلندفاع،

 .لصورة الذهنية من قراءة في التسويق العصبيل، وما مضامين التسويق

 :مفاهيم حول الصورة: المطلب األول

تأخذ الصورة في الميدان التسويقي أبعادها وجذورها من البحوث السيكولوجية فمن وجهة ن ر      
 : اليةعلماء السيكولوجيا الصورة يمكن إعطاء المفاهيم الت
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 : من المفاهيم التي ن رت في مجال السيكولوجي للصورة  مايلي :مفاهيم عامة: أوال

  تعرف الصورة في قاموس(Larousse:) " عن إصرار في المجال السيكولوجي الصورة عبارة
  .1"إلنطباع حسي ناتج عن إعادة تنشيط النسيج العصبي المركزي

  الصورة حسب(Leclaire )استحضار ذهني، إلدراك الشيء أو حدث قابل ألن يبقى هي : "هي
   .2"عبر الزمان والمكان، ليعاد إحياءه نتيجة وقوع إثارة ما

 بالتصورات التي يحملها أفراد المجتمع عن العالم من حولهم بمكوناتهم " :أي ا تعنى أنها
  المباشرة التي يتلقونها عبر المختلفة، وتعد الصورة نتاجا طبيعيا لجميع خبرات األفراد المباشرة واير

صعوبة تعتمد على مستوى رسوخ الصورة أو  والشك أن سهولة الت ييرتفاعالتهم اإلتصالية المختلفة 
 .3"الذهنية لدى الجمهور

  حسب(Gavard Perret )التي تمثل إعادة إنتا  أو مجموع الصور الداخلية " :تعرف الصورة
ياب هذا الشيء، الذي قد يكوم جمادا عن شيء ما في اإعادة استحضار إدراك أو انطباع سابق 

أو لحادث يكون قد وقع  ، وهذا يعني أن الصورة هي استحضار ذهني لشيءحيوانا، إنسانا، أو مفهوما
   .4"في السابق، نتيجة حدوث منبه ما

 : نموذجا لمراحل تكوين الصورة وجعلها في اربعة مراحل( Leclaire)رسم 
 في هذه المرحلة األعضاء الحسية اإلنتباه إلى العامل المؤثر، حيث يبرز: مرحلة األولى.  
 تختلي هذه المعالجة من  وتعبر هذه المرحلة عن المعالجة الذهنية للصورة، حيث: المرحلة الثانية

 . آخر بسبب اختالي العوامل الداخليةفرد إلى 
 ها في السابقوتمثل اإلستحضار الذهني ألشياء تم إدراك: المرحلة الثالثة.  

                                              
 1

 http://ladissertation.com/Sciences-Economiques-et-Sociales/Limage-En-Marketing/58521.html , Vu 04-04-

2015 à 13 :18 pm  
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة "بريد الجزائر" دراسة حالة : رها على سلوك المستهلكوهاب محمد، تقييم صورة المؤسسة وأث 2

  42، صفحة 4002/4002ماجستير في العلوم اإلقتصادية، فرع التسيير، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، سنة 
، رسالة استكمال لمتطلبات مستهلكين في سوق الخدمات األردنيبناء الصورة الذهنية لل، أثر الخداع التسويقي في علي محمد سلمان الخطيب 3

 . 42، صفحة 4008الماجستير في تخصص إدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، سنة الحصول على درجة 

  4 42مرجع سابق الذكر ، صفحة  

http://ladissertation.com/Sciences-Economiques-et-Sociales/Limage-En-Marketing/58521.html
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 إبداء الحكم أو التعبير عن رأي حول ما استحضره لألشياء التي كان قد أدركها : المرحلة الرابعة
 . في مكان وزمان سابق

تعد الصورة في المجال التسويقي من أهم محددات األنشطة  : الصورة في بحوث التسوي : ثانيا
 : ريفات نجدالتسويقية الموجهة لدراسة سلوك المستهلك فمن التع

  يعرفها(Kotler :)"عبارة عن مجموعة اإلدراكات التي يكونها الفرد حول شيء ما"  
  أي ا(Decaudin 1999) :"يربطها شخص أوهي مجموعة استحضارات عقلية وعاطفية ، 

   العالمة صورة  (عضورية)مؤسساتية صورة  –مجموعة من األفراد، بمؤسسة، عالمة أو منتج 
راوبة  وصورة منقولة وحسبه يمكن تقسيم الصورة إلى صورة م -صورة المنتج أو صورة المجموعة 

 . وصورة مدركة

ة المستهدفة بفضل أما الصورة المراوبة فهي الصورة التي تريد المؤسسة أن توصلها إلى الفئ   
في ال هور في صورة  ، وتعني أيضا التموقع المراد من قبل المؤسسات كالرابة مثالتقنيات اإلتصال

أما الصورة المرسلة فهي ترجمة للصورة المراوبة في تقنيات . سسة إلنتا  منتجات الطراز العاليمؤ 
، التي تتكون عند الفئة المستهدفة فهي الصورة، (المحصلة)تعملة، أما الصورة المدركة اإلتصال المس

 . وهي بذلك تمثل محصلة هذا النشاط بعد استقبالهم لتقنيات اإلتصال المستعملة من قبل المؤسسة
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 : ووظائفها أشكال الصورة الذهنية في ميدان التسوي : المطلب الثاني

حول مايراب في إقتناءهأيضا تستهويه الصورة الذهنية و منذ أن تطأ قدم المستهلك السوبرماركت    
سيعرضها له لذا فقد عدد الباحثون المسوق يسعى لرسم الصورة المناسبة حول المنتج أو الخدمة التي 

 :في مجال التسويق أربعة مضامين للصورة الذهنية ذات مفاهيم متعددة األبعاد

األشكال أشكال الصور المتحققة للمستهلك من الممارسات التسويقية ومن تتعد  :صورةأشكال ال: أوال
 :التي تتخذها نذكر

الخدمة، فإنه االبا مايقتنيه من أجل خصائصه عندما يقتني المستهلك المنتج أو : صورة المنتوج .8
أو بسبب الخدمة المرفقة معه، إال أن الصورة والبعد الخيالي أيضا يمثل نسبة جد مهمة في قرار 
الشراء فالمنتج يتضمن خصائص رمزية، أي بعض الحاالت الشعورية كالتعبير عن الذات أو 

فهي تصاحب إستهالك بعض  رات، األلبسة،العطور، السيا: التصنيي اللجتماعي كعامل التفاخر
الخدمات، فمنذ أن أخذت الخصائص الرمزية أخذ إهتمام المسوقين والمعلنون بضرورة / المنتجات

ل رابة التموقع في السوق على أساسها، ذلك لما يولي بها المستهلك أهمية، كإقتناء سيارة فذلك يمث
 .الطبقي لهسيلة إلبالغ األخرين عن اإلنتماء ة، أو و عن مكانته اإلجتماعيالمستهلك مثال في التعبير 

زاد هذا  حيث أنه هناك عالقة توافق بين صورة المنتج والصورة التي يريدها المستهلك لنفسه فكلما  
يعد . التوافق كلما زاد إحتمال التقييم اإليجابي للمنتج وتفضيله، وزاد أيضا إحتمال إقتنائه للمنتج وكسبه

د المفاهيم إرتباطا بصورة العالمة والتأثير المتبادل بين المنتج والعالمة التجارية في شر هذا المفهوم أ
الميدان التسويقي، فعند إكتساب المنتج لصورة إيجابية فقد قام بتحيسن العالمة التي ينتمي إليها، 

هي والعكس صحيح من حيث التأثير بإيجاب على العالمة حتي ولو كانت خصائص المنتج التقنية 
 . نفسها خصائص المنتجات المنافسة

يستعمل هذا المصطلح ليجمع في نفس الوقت صورة الشركة كوحدة إنتاجية أو  :المؤسسةصورة  .4
 image d'entreprise , image)خدمية والصورة المؤسساتية كهيئة ذات منفعة عامة 

institutionnelles) ،حيث يعري : 



 الفصل الثاني                                 تأثير سياسة اإلشهار على الصورة الذهنية للمستهلك

 

50 
 

 (Nyssen 1971 )1"الصورة التي تريد أن تعطيها الشركة لنفسهاهي ": صورة الشركة ب.   
 (Marion 1989 ) هي ن ام متعدد األوجه مرتبط ببعضه البعض  فهي من : "عرفها بفقد

ومن جهة أخرى تمثل مجموع ، (الصورة المدركة)ة حول الشركة جهة تمثل مجموع اإلنطباعات المكون
التي تراب الشركة من خاللها إ هار صورتها  ويقصد بذلك األفعال اإلرادية، (Intention)المقاصد 

 .المراوبة، وأخيرا مجموع ما تصدره الشركة حول نفسها بصفة إرادية

مكانياتها المالية أيضا إلى     وتتمثل أهمية صورة الشركة على المدى الطويل لنشاطاتها التسويقية وا 
لعادين ر عدة منبهات تجاه المستهلكين االمتابعة والتقييم الدوري، أيضا الفئة المستهدفة، فالشركة تصد

دعائم المادية، الوعي، كلها تساهم في خلق صورة عند هؤوالء  كوالمحتملين عن وعي وعن اير 
اإلشهار، الرعاية، )وسلوكيات القائمين على تسيير هذه الوسائل، وسياسات اإلتصال بمختلي أشكالها 

 (. المعارض

مفهوم صورة العالمة األكثر شيوعا وتجسيدا في مفاهيم التسويق عامة يعتبر  :صورة العالمة .2
لعالمات لوالتسويق العصبي خاصة، حيث أن مع م األبحاث التي أجريت على المستهلك تبين أنها 

  .التجارية األكثر مبيعا في العالم

   :وظائف الصورة:ثانيا

، وقد تكون من تجربة المنتجات والخدماتقد تتكون الصورة الذهنية في ذهن المستهلك حول     
عقلية فالصورة الذهنية عبارة عن مجموعة من اإلدراكات  اير مباشرة عاطفية أومباشرة أو 

تجعلها واإلنطباعات التي يكونها ويخزنها األفراد حول شيء ما، إال أن الصورة الذهنية لها و ائي 
يمكن تعديد مجالين للصورة الذهنية العصبية، و مجال إهتمام المسوقين خاصة في مجال البحوث 

 : ومنها البسيكولوجية فمنها التسويقية

 

                                              
، بتصرف22وهاب محمد، مرجع سابق الذكر، صفحة    1  
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الو ائي التسويقية  (:2-6)شكل رقم : يمكن توضيحها في الشكل التالي: الوظائف التسويقية .1
 :الذهنيةللصورة 

 تساعد في أطوار معالجة المعلومات                                         
 تميز وتساعد على التموقع                                                

 توفر أسباب الشراء                               صورة العالمة   
 خلق ميول إيجابية تجاه العالمة                                                 

   الصورة هي فضاء لتوسيع العالمة                                               

 20، صفحة الذكرمرجع سابق وهاب محمد،  :المصدر

الخدمة، هذه العناصر هي أو ( العالمة)ياز اإلضافي للمنتج فالقيمة الحقيقية هي التي تحقق اإلمت   
يتحدد الوالء والذي يمثله قرار الشراء وهو التي تعطي المعنى والداللة إلى العالمة، وعلى أساسها 

 : ماذكر في الشكل السابق، ويمكن تعديد الو ائي التسويقية كتالي

 فالعالمة تقوم بتلخيص صورة العالمة تساعد المستهلك على معالجة المعلومات التي يستقبلها ،
إليجابي يقرر الشراء دون مجموع المزايا التي يراها في العالمة ، وعلى أساس ذلك الملخص والتقييم ا
كما أن الصورة تساعد . الحاجة إلى معاودة البحث وتحليل المعلومات الكثيرة المرتبطة بالعالمة 

العناصر المؤسسة على توجيه خطابها وحمالتها اإلعالنية، فيكفي أن يعري رجل التسويق مجموع 
 . التي تستحضرها  الفئة المستهدفة

  فهي تحيل دائما إلى الخصائص الو يفية والنفعية للمنتج : رية للشراء الصورة توفر األسباب الضرو
لى المزايا التي سيحصل عليها المستهلك عند استهالكه هذا المنتج وبتالي فإن هذه العوامل تنشأ له  وا 

ستعمال العالمة، مثل التي تحيل إلى المكانة ( Mercedes)عالمة   روي المناسبة للشراء وا 
 . لسائقين هذه العالمةاإلجتماعية 

 باإلعتماد على سياسات العالقات : الصورة تعمل على تطوير المواقي اإليجابية تجاه العالمة
 السياسية السينمائية وايرها من  العامة كسياسة التسويقية، وباإلعتماد على الشخصيات الرياضية
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في مرافقة الصفحات اإلشهارية والتي ستصبح إحدى العناصر المشكلة للصورة، الشيء الرموز    
 .وتطوير الشعور اإليجابي نحو العالمةالذي يؤدي استحسان الفئات المستهدفة 

  الصورة تساعد على التفريق والتمييز خاصة وتشبع السوق بالمنتجات المتشابهة والبديلة فالمستهلك
ساسها يتم التمييز بين كل منتجات المعروضة عليه في الرفوي أو خالل يحتا  إلى صورة على أ

 .ومضة إشهارية
 4- تعتبر الصورة الذهنية وسيلة اإلتصال بين المؤسسة والمستهلك، : الوظائف البسيكولوجية

  1:أربعة و ائي لهذا المجال( Robert Toubeau)واألكثر نجاعة، وقد عدد 
 فالمستهلك عند استحضاره لصورة ذهنية اير معينة فهو : الصورة هي وسيلة اإلنتقاء األولية

    يستحضر المهم فقط، فأن كانت جيدة فإنه يواصل البحث والتقصي على كل ما يتعلق بالمنتج 
المعلومات التي يستقيها مباشرة من مستعملي  ماتقدمه وسائل اإلتصال الرسمية، أوسواء عن طريق 

 . الخدمة، أما إذا تبادر له أن الصورة سيئة إنصري عنها وال يهتم لها/ المنتج 
 فهي تشكل له الدعامة األمثل في عملية إعادة الشراء، خاصة أمام المنتجات : طمأنة المستهلك

 الجديدة والمنافسة التي ال يعري عنها المستهلك أي شيء، فهي تزيل عامل التردد لدى المستهلك
مثل عالمة تهوته المنتج ب الفه أو الخدمة، لم يتوفر له الوقت والجهد أو اذا اسخاصة إدى 

(Duracell ) عامل مدى الحياة وبتالي هذا العامل يساعد على استحضار العالمة من جهة التي
 . وأيضا تميزها عن باقي العالمات في طمأنة المستهلك

 الخدمة بشكل إيجابي /فإذا استطاعت الصورة بإيجابية رسم أو إ هار المنتج: توسيع دائرة القبول
يحائي ومؤثر فإن ذلك سيساعد على قبول بعض العيوب والنقائص  فهي تبقى ص يرة في ن ر وا 

  . المستهلك
 ية أو ذات ت أو ذات سعر عالي، منتجات الرفاهعند اقتناء منتجات معقدة تقنيا ترشيد اإلختيار

ذات اإلستهالك الواسع وبتالي الصورة الذهنية  وذلك عند تعذر تجريب المنتجات، اإلستعمال الواسع
  2.هي التي تحسم في هذا الموقي

                                              
 .22وهاب محمد، مرجع سابق الذكر، صفحة  1

 ، 22وهاب محمد، مرجع سابق الذكر، صفحة   2  
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 . صورة الذهنيةتحقي  تمو ع للأبعاد ومتطلبات : المطلب الثالث

هناك إجماع بين مع م الباحثين على أن الصورة الذهنية تشتمل على ثالثة أبعاد أساسية تتمثل   
  : فيمايلي

 : سنحاول إدرا  أهم ألبعاد التي تعرض لها عالماء األعصاب والصورة العصبية: بعاداأل :أوال

 (: cognitive component)بعد المعرفي  .1

من خالله التي تبنى و المعلومات التي تتعلق بموضوع أو قضية أو شيء ما، مجموع ويقصد به    
حيث تؤثر  خرين وعن الموضوعات والقضايا المختلفة،الذهنية التي يكونها الفرد عن اآلالصورة 

 اتتكون عليهم أمعليها عن األخرين في الصورة الذهنية التي المتحصل مستوى دقة المعلومات 
معاري ى األفراد حول األشياء هي أخطاء ناتجة أساسا عن تلك المعلومات والألخطاء المتكونة لدا

 . الخاطئة التي حصل عليها الفرد

 (: affective component)البعد الوجداني  .2

 تجاه موضوع أو شيءاب أو السلب اإليجالصورة الذهنية التي يكونها األفراد نحو وهو ميل    
 المعلومات  ويتشكل الجانب الوجداني مع تشكل الجانب المعرفي، ومع مرور الوقت تتالشى

تجاهات وعواطي األفراد في إتمثل فقط، وتوالمعاري التي كونها األفراد وتبقى الجوانب الوجدانية     
العوامل ن متبعا لمجموعة و نحو األشخاص والقضايا والموضوعات المختلفة سواء اإليجابية والسلبية، 

طبيعة التجربة واألسلوب الذي استخدم في التجربة ومدى قبول مصادر المعرفة المتاحة، : وأهمها
 .الفرد للشخص الذي صدرت منه تلك المعلومات

 (: behavioral component)البعد السلوكي  .3

فيعكس سلوكه وفقا  العقل الباطن،الباطنية في بصورة الإردية بفعل الصورة  هسلوكالفرد  يوجه   
الصورة الذهنية في  ترجع أهميةلطبيعة الصورة الذهنية المتكونة لديه في مختلي نواحي الحياة، إذ 
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أحد أبعادها إلى أنها تمكن من التنبؤ بسلوك األفراد، فسلوكيات ألفراد يفترض منطقيا أنها انعكاس 
 .متطلبات الحياةتكونة لديهم حول إلتجاهاتم الناتجة عن الصورة الذهنية الم

 : وتتعلق الصورة الذهنية في تشكلها ب :متطلبات تشكل الصورة الذهنية: ثانيا

 تكوين  وهي عالقة المستهلك بالعاملين وخبرته في التعامل معهم يؤدي إلى: الخبرة المباشرة
، وهي أقوى في تأثيرها على دماغ المستهلك وعواطفه إذا أحسنت انطباعات معينة حول المؤسسة

  .الشركة تو يفها وصيااتها في استراتجياتها
  جتماعي هي الرسائل الشخصية التي تصل المستهلك من محيطه اإل :مباشرة الغيرالخبرة

اإلنتاجية أو الخدمية، مما يساعد في تكوين اإلنطباعات التي تشكل  ووسائل اإلعالم حول المؤسسة
 .مستهلك سلوكا معيناالصورة الذهنية النهائية، التي يمارس من خاللها ال

، عالمتها التجارية، ومو فيها، وخدماتها مؤسسةمن إسم ال مؤسسةوتتكون الصورة الذهنية لل    
نجازاتها، دليلها المادي، موقعها،،، كل هذه األشياء المميزة  وفلسفتها، وسياساتها، قراراتها، تاريخها، وا 

الخدمية لدي المستهلك مساهمة في بناء القيمة /اإلنتاجيةتدخل ضمن خدمة الصورة الذهنية للشركة 
المضافة اإلجتماعية واإلقتصادية ومحاولة حل مشاكل متطلبات الزبائن المتطلعين إلى تحسين نمط 

ويرى الباحثون في هذا المجال أن الصورة تمر بمراحل تتعرض . ستهالك لديهم حاليا ومستقبليااإل
يرات خارجية، الداخلية التي تؤدي إلى تشكل صورة ذهنية معينة من معها الصورة الذهنية إلى تأث

  1:خالل

 اإلحساس : كما تم التعرض له سابقا، فهو يعتمد اإلدراك على عمليتين أساسيتين هما: اإلدراك
واإلنتباه، فاإلحساس هو تنبيه عضو من أعضاء الحس وتأثره بمؤثر أو منبه معين سواء كان داخليا 

ا اإلنتباه فهو تلقي اإلحساس بمنبه أو مثير ما سواء كان اإلحساس على مستوى أو خارجيا، أم
الحواس الخارجية أو الباطنية، واإلدراك عملية نفسية دينامكية مسؤولة عن استيالم المعلومات 

 المحسوبة وتن يمها وتفسيرها واالبا ما تتم دون تخطيط واع من المستهلك ودون القدرة على التحكم 

                                              
 .  22علي محمد سلمان الخطيب، مرجع سابق الذكر، صفحة   1 
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ها، أي تأويل اإلحساسات تأويال يزودنا بمعلومات عما في محيطنا الخارجي من أشياء عن في    
طريق الحواس، وتؤثر في عملية اإلدراك عوامل عدة أهمها طبيعة الشخص والتعلم الخبرات السابقة 

دراكنا لألشياء وطريقة استجابتنا   . لهاومن هنا فإن التعلم كعملية مستمرة تؤثر على طريقة فهمنا وا 
 أما اإلتجاهات فتت ير بت ير ال روي والخبرات والتدريب والتعلم، بل وحتى نتيجة : اإلتجاهات

اإلتجاهات اإليجابية مثل إتجاه  مالح ة سلوك األخرين، لذلك تركز مع م إدارة الشركات على  ارس
محاولة ت يير كإتجاه إجتماعي، نحو العمل " السعادة( "Happiness)كوكا كوال شركة الذي خلقته 

اإلتجاهات السلبية عن طريق الدورات التدريبية والسلوك التن يمي، واإلتجاهات مواقي يتخذها الفرد 
تمثل استجابة إزاء شيء أو حديث أو قضية معينة إما بالقبول أو الرفض نتيجة لمرور الفرد بخبرة 

يعكس مجموع استجابات معينة أو بحكم توافر  روي أو شروط تتعلق بشيء أو حدث، وهو مفهوم 
التأهب  المستهلك، وكثير من علماء النفس واإلجتماع عرفو اإلتجاهات بأنها حالة من اإلستقرار أو

ديناميكي على استجابة الشخص وتكون ذات تأثير توجهي أو  العصبي أو النفسي من خالل خبرة
استعداد عقلي عصبي تم الفرد لجميع الموضوعات والمواقي، كما يرى اخرون أن اإلتجاهات حالة 

تن يمها على أساس استعداد نفسي أو تهيؤ عصبي متعلق بإستجابة الموجبة أو سالبة نحو أشخاص 
  1:وتتكون اإلتجاهات من. أو أشياء أو موضوعات أو مواقي في البيئة التي تستشير هذه اإلستجابة

  إشباع حاجاته( المستهلك)أثناء محاولة الفرد . 
 اهات عند الفرد حسب المعلومات المتوفرة لديه وهنا المعلومات هي أساس تتكون أيضا اإلتج

 . تكوينها
 تعد اإلتجاهات محصلة المعتقدات والقيم اإلجتماعية التي ينتمي إليها اإلفراد. 
 
 
 
 

                                              
 .  22علي محمد سلمان الخطيب، مرجع سابق الذكر، صفحة   1
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الصورة الذهنية وفقا لتقنيات عرض ألهم الخلفيات العلمية والتسويقية لتحليل : المبحث الثالث
  :التسوي  العصبي

أهم الخلفيات العلمية والتسويقية لتحليل الصورة الذهنية من خالل  سيتم عرض في هذا المبحث    
شهار تأثيرات اإلها عرض ألهم يفي المطلب األول، ليل التسويق العصبي للصورة الذهنيةقراءات 

، على أن يتم الربط بين المت يرين في ة والتي يوفرها التسويق العصبيالمتضمنة في الصورة الذهني
 . كمقاربة لكال المت يرين دور العواطي في اإلقناع الممارس في اإلشهارالمطلب األخير 

  : قراءات التسوي  العصبي للصورة الذهنية :المطلب األول

التي  ريامعلل هاواستخدام التسويقات أساسية في ممارسأنها  تثبتأالطرق التي كثير من تعد ال   
في  أمر أساسيحيث تمثل جد مهمة، ة في أبحاث الدماغ الماضيسنوات العشر تراكمت على مدى 

التي يتخذها  كشي عن أسباب قرارات الشراءالمن ور توضيحي جديد وكذلك من معرفة ال توفر
على أساس من الدراسات التي سنحاول إدرا  قراءات التسويق العصبي للصورة الذهنية و  .المستهلك

لتحسين كفاءة والمراحل ، فإنه يدل على أن هناك العديد من الخطوات التسويق العصبيجريت على أ
  :التي تنطبق على التسويق المباشر مبادرات التسويق والمبيعات

سنعدد خطوات تحسين  :لتحسين كفاءة مبادرات التسوي  والمبيعاتوالمراحل الخطوات  :أوال
 : جودة األنشطة التسويقية

الشكل " طلب االتجاهات"إلتماس المعنى جذب انتباه العميل من خالل : الخطوة األولى .8
متعة ناطق النشط مأن ييمكن اإللكتروني  بريدالي االر على الصو حضور و  والملمس والرائحة

   .المستهلكين لفتحه عشجيو لدى الفرد 
وصورة على دماغ عب للايجب علينا دائما محاولة  ق نفسهوفي السيا :الخطوة الثانية .4
في . له في جميع األحوالترك الفوز و احترام رابته في الهيمنة يجب في حين الذهنية، مستهلك لا

نخراط في مجال االتصاالت، من إلمستهلك ايتيح للشيىء يعلم ان كل  مدرسة التسويق المباشر



 الفصل الثاني                                 تأثير سياسة اإلشهار على الصورة الذهنية للمستهلك

 

57 
 

معدل أيضا  لمطايحسن الكفاءة، وفي نهاية اتكتشاي التدريجي، و اإلخالل األلعاب، والمحاكاة، و 
  .العائد

يمكننا قول قصص حيث . مناشدة العواطي يهة معروفوال ممارسة الثالثة: الخطوة الثالثة .2
أساسا للحصول على مستوى أمثل من التوتر من  هو، ريثذات محتوى تسويقي فعال ومع يمة 

ة مؤسسمثل ماقامت به  ،الخ،،خالل تقنيات مختلفة، مثل المواعيد النهائية، وطبعات محدودة
 .ويق العصبيسمن خالل قرائاتها للتدومينوز بيتزا 

 :كتاليالنتائج حيث كانت  :ذهنيةعلى الصورة الالتي يمكن ممارستها تأثيرات ال: ثانيا
 ستيفن من الدراسات التطبيقية التي بينت تأثير الندرة والوفرة ماقام به :وفرةر الندرة والتأثي 
(Worchel) عينة من طالبات الجامعة أين طلب منهم على  ئهوزمال شارلوتسفيل فرجينيا من جامعة

 توي إما اثنين أو عشرةحواحدة منهم على علبة تحصل كل حيث ت الشوكوالتهبطعم بسكويت تذوق 
ال رفة بالموازاة إجراء نفس التجربة ب. في كلتا العلبتين البسكويت الصناعي نفسهو و  بسكويتقطع 

قطع عشرة الذين تحصلوا على علبة الطالبات التالية لباحث أخر، تمت التجربة وتبين فيما بعد أن 
، (وفرةال تأثير)والعكس بالعكس ( والندرة نضوبال تأثير)عند فتحها اثنين فقط  هابسكويت وردت في

الحصول المحتملة في الرابة و  ،نكهةال: على ثالث نقاط حكمالتذوق الكعك و  على الطالباتكان و 
 تبين أن الطالبات  اصبح المنتج نادر يعلماء النفس األمريكي أنه عندما  وقد أ هر على المزيد والسعر

وباإلضافة ا فر متو كان  عليه عندما وامما كانلجودة المنتج ل يفضتأكثر جاذبية و يورين  المستطلعين
  .1بحوالي مرتين عندما كان نادرأكثر  مقدر هسعر  إلى ذلك

 ن نعري إذا كان السعر ، نريد أشراءوضعية وضعنا وجه االختيار في يبم عندما  :تأثير التباين
نشعر حينها  مكان آخرفي إذا تم بيع منتج مماثل أرخص ي، ، سلبيصحيح، مفيدهل هو المعروض 

يسمى ما ا هذ. مربحة نشعر أنها صفقة في أي مكان آخرأعلى سعر كان الإذا نا في أنه دعم ختأنه 
    مؤسسةعن الترويج في ة وارن كيلي، المسؤول( Warren Kelly) لففي دراسة  ،2تأثير التباين

                                              
1 Nicolas Guéguen, Les ressorts cognitifs du marketing, Cerveau & Psycho : Neuromarketing Le cerveau peut 
– il résister à la publication, édition François pétry, France, 2014, page 38,  
2 Nicolas Guéguen, Op-Cit, page 38  
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يأثر متجر البيلياردوا في الأ هرت أن ترتيب عرض نماذ  ( usa) بلياردو برونزويكل المصنعة    
أحد الزبائن يء جمكيلي أنه عندما وجدت  مؤسسة،الإلى  صولهعند و و للمستهلك  سلوك الشرائيعلى 

ل إلى انتقاإلثم  الدخولمستوى بدأ بطاوالت البلياردو في نقديم بدأ البائع ي متاجرسلسة المن  في واحد
 نماذ  أكثر تكلفة الأوالتقديم ا بعكسيالعملية محاولة اإلجراء  كيليت قرر كثر ثمن، فأ وبالتالي رقىاأل

فعالية هذا اإلجراء من لمشتريات ة اكميزايد ت هذه اإلجراءات أدت إلى .ثم االنتقال إلى نماذ  أرخص
اء السابق دوالر، في حين أن اإلجر  8000 بلياردو بقيمة في المتوسط البائعين على بيعوقدرة  الجديد

تأثير التباين االبا  $ 220بيع طاوالت البلياردو بمتوسط قيمة بسمحت ( من األقل إلى األعلى)
بدون ومتعبة مايتطلب اإلبداع، على سبيل المثال يمكن أن ت هر للمستهلك كم هي الحياة شاقة 

وبتالي ، من األلم اير مؤلم، وسهل واير مكلي أو باهضة الثمن، ثم بالتباين يمكن أن تجعلمنتجك 
  .سيتوجه المستهلك إلى الحل الذي إقترحته

 الري على أدم ة منتجات على أو االي  وما أ عالمة التجارية ختبار تأثيرفإذا ما قمنا بإ   
بما في ذلك اللوزة والنواة " العقد القاعدية"تسمى رمادية عقدية ل هياكل عاتفعادي نالح   كستهلم

 ذه المناطق في الدماغ في الدافعوتشارك ه، (l'amygdale et le noyau accumbens) المتكئة
  التي موروثة و وكذلك  و ائي أساسيةدي ؤ ، التي تفي العواطي ، وبصفة عامةوالخوي متعةوال

فإنها . عن ال ذاء، مما يتيح البقاء على قيد الحياة والتكاثر بحثالخطر، من الالهروب ك اثرتتك   
 لدى المستهلك شراء وضعية الوبالتالي تلعب دورا هاما في  على القرارات تأثرو  الحركةتثير موضع 

 إلشهار أو في في ار شعار العالمة التجارية ا هعند إ :المستهلك مشروط بالعالمة التجارية
وأن  ادتزدإ شراءووتيرة الوجدنا أن نوايا ه في اإلشهار تسويقو مع صورة المنتج ، الالفتات اإلعالنية

يرافقه اسم  شعارالإ هار  عندنحو ذلك، ومع  عالمة التجاريةلل أكثرستهلك يعطي أهمية وقيمة الم
بين اسم العالمة " رابط"وينشأ أفضل صورة ذهنية  ستهلكالم، تتكون لدى  بالكامل المنتج مكتوب
لها ن الصور والكلمات في اإلعالنات على شبكة اإلنترنت قول أالالمسوق، يمكن نتج التجارية والم
ودالالت ت لها تأثيرات الكلماأما  لشراءمن امزيد للتشجع فهي  الصور لها آثار عاطفية: من ور أخر

  .وخاصة في بناء صورة العالمة التجاريةأقوى 
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في األخير يمكن للصورة الذهنية أن تنشأ من عالمات موقفية وفعلية جسدية أو جراء أحنداث كبينرة    
لأللعناب األطفنال بإسنتخدام ذكني ألبنواب متاجرهنا بإنشناء أبنواب ( Imaginarium)حيث قامنت سلسنلة 

وعمننندان منننن أجنننل خلنننق عالقنننة عاديننة للكبنننار وأبنننواب خاصنننة منفصنننلة لألطفنننال صنننممت علنننى مقاسنننهم 
الصننننورة الذهنيننننة هنننني الننننربط  ،1"رابننننط"والمسننننتهلك أو إنشنننناء ( Imaginarium)عاطفينننة ال تنسننننى بننننين 

العديند منن كبنار العالمنات التجارينة فني إختنراق وانرس المعنني  المؤكد للتسنويق العصنبي والنذي سناعد
  .الذي تريد الوصول إليه منذ أن أنشأت ومنذ أن بدأ اإلهتمام بدراسة سلوك المستهلك

الصاورة  ة فايشاهار والمت امناإلسياساات تاأثيرات تحليال التساوي  العصابي ل: المطلب الثاني
  :الذهنية

 ةالنفسي اتوالعالج اتالعمليالتي بينت المنشورات يرجع تعا م دراسة تأثير سياسة اإلشهار إلى     
وسائل اإلعالم زيادة عدد  أوال ناك سببين على األقل لهذا ال رضهأن حيث عدد الباحثون  ،الواعيل

أو اير  وىضعيفة المحتنات التجارية وعدد من اإلعال( ،،،قنوات التلفزيون المواقع)واالتصاالت 
 رضالعؤدي إلى زيادة وتيرة ت( ،،،وضع المنتج في األفالمو اإلعالن على شبكة االنترنت ) مجدية

مستهلك مشتت الوعي أو سياق منطلقا في عتبر تلقي الرسائل اإلعالنية والعالمة التجارية ياالبا ما 
، معلومات لشراء منتجاتالحصول على يكون المستهلك في صدد  وليس في سياق آخر حيثالتفكير 
، من المستهلك العادي وكذلك الباحثين ةتوقعهي جد م رسائل من العالمات التجاريةالو  هرا فهذه الم

المسائل العملية ، وبتالي ( منعدمةأو  ةمنخفض)مخصصة انتباه حيث يتم التعامل معها في  روي 
في مجال التسويق  مهمة جدهي  ها البحوث حول التأثيرات التي تعمل في هذه ال رويتالتي أثار 

  : صبيالع

 

 
                                              

1 Martin Lindstrom , Imaginarium’s brand , Facebook : 
https://www.facebook.com/MartinLindstrom/photos/a.162918650439839.41682.151998491531855/83694849
6370181/?type=1&theater , Vu 13:10 à 01-04-2015 , 

https://www.facebook.com/MartinLindstrom/photos/a.162918650439839.41682.151998491531855/836948496370181/?type=1&theater
https://www.facebook.com/MartinLindstrom/photos/a.162918650439839.41682.151998491531855/836948496370181/?type=1&theater
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ز يركيتم الت ية التسويقاإلتصاالت في سياق  (:واعيةغير )مدركة غير المختلف التأثيرات  :أوال
وأخيرا  فيها والت ييرالمعلومة تشكل ات عمليعلى  رىخمن جهة أو البحوث األولية على  جهةمن 

على ثالثة أنواع رئيسية من  اإلختبارات حيث أجريت، عواقب الموقي الضمني تجاه العالمة التجارية
اإلعالن في على  االتصاالت التسويقية بما في ذلك التأثيرات اير واعية تمت دراستها بشكل خاص

، وبمعالجة في وسائل اإلعالموترويجه ضع المنتج في األفالم ورعايته او موسائل اإلعالم واإلنترنت، و 
وعي لهذه الالالنوع األول يشمل تأثيرات نتيجة للتصور : دركة منهانواع للتأثيرات ال ير مأربعة أ

 ذورض عللتأثيرات التالية النوع الثاني ، (صفر)العقلي يل حمتالأين يكون مستوى العالمة التجارية 
، بسرعةو ز واحد فقط حفمتتم معالجة أين ان فورية نسيمع درجة لعالمة التجارية ل اإلهتمام المنخفض
 تتعقد حيث المتباين  االستيعاب تأثيرات السياقات العاطفية وآثارأما التأثير الثالث 

دراك لل تدفقنماذ  ال ومن خالل، 1تأثيراتشكل النوع الرابع من الوالتي تالعالجات النفسية    
والعواقب في سياق االتصال  شرح التأثيرات في كال النوعين من العرضي يتم الحسي والمفاهيم

 إستراتجيونأين طور الباحثون حالتين للستعمال المؤثرات ففي الحالة األولى يبحث ، يالتسويق
في الحالة الثانية أما ، اإلشهار التسويق لربط العالمة التجارية مع مؤثرات عاطفية إيجابية والسيما

 . نحوها ةايجابيمشاعر بللكشي عن العالمة التجارية عندما يشعر الفرد االستراتيجيون يسعى 

 المشاعر حريض تأين تم  يةالتلفزيو ية ورعاالمنتجات حول تموضع بتحليل مثال الباحثون م اق
 هيدرك الفرد بوعي في هذه الحاالت(. على سبيل المثال فيلم)  در مسياق الال من طريااليجابية 

وتؤثر على معالجة تعمل أن عمليات للكيي ه هو يدركما ال ، ولكن  التسويقية منها لةساالر و  عالمةال
من جهة أخرى،  رةط مع العالمة التجارية في الذاكنفعالية التي ترتباإلوالمؤثرات من جهة ،  المعلومات

عن طريق تكييي  أين تم تجميعها في هذه األسئلةة مهتمالالبحوث  تيارمن النتائج األخيرة كانت 
 .تأثيرات المواقي

                                              
1 Didier Courbet et autres, Les influences non conscientes de la publicité et de la communication marketing : 
Etat des recherches et nouvelles perspectives, Rapport de recherches, CNRS (programme Société de 
l'Information), Université d'Aix-Marseille, Institut de Recherche en Sciences de l'Information et de la 
Communication (IRSIC), page 03, 03-08-2014. 
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هناك العديد من الحاالت  في الحياة اليومية: تأثيرات الغير مدركة ذات اإلنتباه المنخفض: ثانيا
التي يكون فيها العالمات التجارية تأتي في مدى الرؤية أو السمع من األفراد بحيث ال تخصص أي 

هي ليست إذا اإلدراك والذاكرة والتأثيرات هناك، ف(. شعار أو اسم)االنتباه إلى عالمات تمثل عالمة 
هذا هو الحال خاصة عندما يركز الشخص بصره على منطقة معينة من دعم وسائل . على علم بها

على صورة االنترنت فقط تحت : اإلعالم عندما يكون هناك عالمة اختيار بجوار حيث يتركز انتباه
عض التجارب بف الفتة أو العبا خالل مباراة لكرة القدم المتلفزة عندما كان هناك لجنة رعاية خلي

في تجرية الفتة " كوربيه"حيث أ هر ( 4002)كوربيه وآخرون  حدود آثار اإلدراك دون وعي تبين
دون بصورة عالمة تجارية جديدة لمنتج في المجال البصري المحيطي، ببط تر مخمسة عشر مرات ل

 الموضوع لم إدراك المستهلك الموضوع بذالك بعد تحليل النتائج بتقنيات التسويق العصبي تبين ان
 .عالمةفي تذكر هذه اليتمكن 

 بسيطعرض و  عرض بسيط: منخف ة اإلهتمامذات درجة عرض التأثيرات : ثالثا
العرض ال في بعض أنواع  :(Simple exposition et  simple exposition oubliée)منسي
الحال أوال عندما يكون الشخص  كذلك هو المستهلك أي حكم صريح خالل مرحلة االستقبال، يبدي

في االتصال الحسي السريع لكن تركيزه على العالمة التجارية التي تتواصل معه بالعرض الخاص من 
ثانيا أين يحدث عندما يمنح المستهلك انتباهه للعالن ذو درجة جد منخفضة بحيث يرى . شعارها

ما ، ون اإلشهار أو الرسالة اإلعالنيةبسرعة عالية شعار أو اسم العالمة التجارية ولكن ليس مضم
عرض النفس االجتماعي أ هرت أن ال إذن؟ فأبحاثوالفريد من نوعه  ةعوض بسر عر الشعار المتأثير 
في الذاكرة والتمتع بها  ح ورهالتخزين  من عالمات كافي نواع مختلفةوالمتكرر ألوجيز وال البسيط

(Zajonc 1980  8222بورنستاين ) حققت حول مسألة مدة هذه اآلثار على أخرى دراسة وفي
  :الذاكرة حيث لوح ت اآلثار السلوكية اإليجابية بعد سبعة أيام

ذكر ما العالمات التجارية المحددة التي يتلن  هموضوع التجربة مرحلة العرض لكنتذكر  .8
 .(4008شابيرو وكريشنان )بل أسبوع قعليه عرضت 



 الفصل الثاني                                 تأثير سياسة اإلشهار على الصورة الذهنية للمستهلك

 

62 
 

فماهي إال ، (4002كوربيه، )تجارية أو مرحلة العرض العالمات الإما  الموضوع تذكري ال اعندم .4
خالل التجربة  .1وفر قرار الشراء الحقايثواني معدودة لن يتذكرها الوعي إال أن الالوعي هو الذي 

والتي على شبكة اإلنترنت مفترضة لماركة مبدعة دعاية أو ، نصية اتإما إعالنشاهد الموضوع 
كون يأن فإما ، في كل مرة لمدة ثالث ثوان، كل أربع مرات في الشاشةالنوافذ المنبثقة  هات هر 

بعد لو و حتى  عالمة التجاريةوتقديرا للأكثر شعبية إستجابة الموضوع كانت  أو مبدعنصي اإلعالن 
 .سابقاهذه العالمة التجارية رأى  أنهذكر يتفي حين أنه ال  أسبوع

 .شهاراإل سياسة من اإلقناع الممارس دور العواطف في : المطلب الثالث
كس دربامن طري  اإلشهارات الناجمة عن ردود الفعل العاطفيدور "تسليط الضوء على تم     

عدة  لادختم إ حيثا، قياسهمن أجل دراسة طبيعة العاطفة والسؤال من خالل  4002واري وري 
يبدو أن الكثير من هذا  ومع ذلك، (RADA)لعاطفة في مجال التسويق وتم تكييفها لدراسة لتعاريي 
نسا وبو  درباكس)س فقط الجزء اللف ي من العاطفة قيتالتي ة تعريفيم على أساليب ائق العمل

 (Droulers)ث سلوك المستهلك و بحي ف وضوحمارس بي يبنموذ  العصالف اليومأما ، (4002ين،آ
1996 (Droulers Roullet )2007  بين علوم الدماغ نقل المعرفة  تسارعفي  على وجه الخصوصو

التسويق منذ استيراد أيضا (. 4084شيي ويون، )منذ كسر الحدود بين العلمين علوم االجتماعية الو 
 . التقنيات الالزمةوللكتساب عواطي لليساعد على إثراء فهمنا لمعرفة من علم األعصاب لل

 : مفاهيم عامة حول اإلقناع الممارس في اإلشهار: أوال

 كل من العواطي علىفي اإلشارة  هر يثتأل "اإلقناع الممارس في اإلشهار" المصطلحيستخدم هذا     
ة ن خالل مفاهيم مختلفة مثل الحرار م 2(RADA)والمزا  أو الدافع، تم تقييم  والمشاعر

هولبروك )والفرح والخوي ( 8222 باترا وراي،)وحالتها االجتماعية اإلثارة ، و (8222،وآخرونأكرر )
أشار بعض الكتاب إلى ذالك فقد  بينما، (8222يديل وبيرك، ) يالفكاهالحس أو ( 8224وباترا، 

                                              
 1 Didier Courbet et autres, Op-Cit, page 04  
 2 Mathieu Lajante, Contribution des neurosciences à l'étude de l'émotion en persuasion publicitaire : concepts 
méthodes et mesures, THÈSE / UNIVERSITÉ DE RENNES 1: sous le sceau de l’Université Européenne de 
Bretagne, Thèse soutenue à Rennes le 04 décembre 2013, page 65  
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اإلقناع الممارس في القيود المفروضة على استخدام أنواع متباينة من التأثير لدراسة تأثير العاطفة في 
على سبيل المثال، وأشار وايلز وكورنويل أن األسس الن رية لهذه (. 8222وفام، دارباكس و ) اإلشهار

مع "أيضا إلى أن ( Falcy)وأشار . االستجابات العاطفية ليست دائما واضحة، وال حدودها المفاهيمية
مفهوم الملكية  تطلب ت للشهاراألخذ في االعتبار المشاعر التي يشعر بها األفراد في التعرض 

تش يلي من العاطفة يسهل تعريي دقيق و وبتالي ". تسويقالباحثين في الي من العاطفة من خالل النفس
 لذلك كان من الضروري . العملية إن أمكنوتكرار  هانتائجوتفسير ا قياسهعملية 

داربالكس "قدم ، اإلقناع الممارس في اإلشهار اتر يثأتللمختلفة النواع األإقامة تمييز واضح بين    
: فصول منفصلة من ردود الفعل العاطفية ر كمصطلح عام ي طي سبعةيثأتتعريي ال( 8222) "وفام

ن التفريق بين هذه االستجابات إ. اتقي والتقدير اوتفضيل والمو  والمزا  والشعور صدمة العاطفة
 : يات البيسكولوجيا وعلم التسويقأدبفي  العاطفية يقوم على عدة معايير التي تم تحديدها

 العاطفة فالحافز هو الذي يحرض  :يشير إلى الذي الهدي أو هسببز الذي يحفموصية الدرجة خص
حافز أو ال يحرض من قبل أي المزا  من ذالك  على العكسللعيان،  حددم ليس دائماهو والشعور، و 

 . (1988، را  بيترز وفان )محدد هدي 
 المتفجرة طبيعتها المتطرفة،" ب تميز العواطي عن المشاعر: شدة ردود الفعل العاطفية "
(Pradines ،1958) . 

 قصر ديمومة عاطفة بل هي أكثر قريبة من الالشعور لديه كثافة : ردود الفعل العاطفية ديمومة 
  .(8224كمبر، )العاطفة هو من النوع الذي يطلق عليه أحيانا ال ارادي 

  التقييمات والمواقي مرافقة  تمتنادرا ما  خالي العواطيمن : جسدية والالإراديالتجربة الوتيرة
 . في مثل هذه الخبرة

  لتعبيرات الجسدية اعنها،  حالة عاطفية والتعبيرإثبات هناك فرق بين : جسديةت التعبيراالتردد
 . (8222باك،  " )رمزيالمسارة والترتيب القواعد  "على توقي تللمزا  ومشاعر وتيرتها 

  ،المستقات و  الوجه بيراتعفاإلرادة والقدرة على التحكم في التعبير ن را لقصر مدة هذه العملية
  اعاليه تقدير يمكن أن يكون سيطر على التعبير المن الصعب السيطرة عليها، في حين العاطفة من 
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  فعالة الك حالته العاطفية ادر من إ لموضوعمكن لتالسهولة التي : ابتدائيةاحتمال تجربة ذاتية
في حين أنه ، واألفضليات واألحكام (8222جاردنر، )لعواطي من صدمة اعالية وهي بدرجة 

 . المزا و  لموقيمن أجل ااالبا ما يتطلب تدخل طري ثالث 
  هي أقل أهمية بكثير السوابق المتاركمة للعمليات المعرفية : العمليات المعرفية مصبمنبع و

 . يلاعتردد مصب العمليات المعرفية فل، لمشاعرات اصدمو بالنسبة العواطي 

حيث ( 8222وفام، و  دارباكس، Izard 8242)أنماط حسب كل من عاطفة حول ثالثة التم تن يم     
 : 2و 4و 8عاطفة من النمط : سماها ب

  بشأن آليات التكيي وصيانة التوازن عن طريق وهو  يمثل عنصر العصبي والبيولوجي،: 8النوع
 والجهاز العصبي الالإراديال دد الصماء  ن ام
 للمستهلك  عفويةالعاطفية الحالة عن ال التعبيرالمختص ب ير يعبالت يمثل المكون:  4نوع ال . 
 تجربة ذاتية مباشرة لحالة عاطفيةب يمثل العنصر التجريبي ذاتي، الذي يتعلق:  2نوع ال. 

 : 1(Pham et al, Poels et Dewitte)هذا التقسيم نراه في دراسات كل من 

 (: Pham et al, Poels et Dewitte)التواصل العاطفي حسب :  (2-7)شكل رقم  

 

 
 
 
 

 

Source : Mathieu Lajante, Op-Cit,  page 65 

                                              
1 Mathieu Lajante, Op-Cit, page 70  

 

المعرفيةالعمليات  العمليات التلقائية  

 الترتيب المرتفع للعاطفة

 العواطف المعقدة

 العواطف األساسية

 :مثل

  الخوف، الغضب، السعادة 
 الترتيب المنخفض للعاطفة

 اإلثارة واليقظة
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من العاطفة  في نهاية اليسرى من التواصل  األولنوع ال: بيين( Poels et Dewitte)الشكل ل     
 Shiv et)ال يمكن السيطرة عليها والتي  عفويةالعاطفية اليمثل استجابات ( العمليات التلقائية)

Fedorikhin )(1999 )لووفقا . وال تتطلب وضع العالمات الخاصة(Poels) ,(Dewitte )
أما  رادا االبا ما تكون نتيجة لعملية الشعورية ويمكن تقييمها باستخدام أبعاد المتعة والتنشيط (4002)
 مثل ردود فعل وت (العمليات المعرفية)تقع في الطري األيمن من التواصل لعاطفة من ا 2نوع ال

بين طرفي العاطفة من  الثانيالنوع مهمة، ليتوسط  ةمعرفيمعالجة صاحبها يالتي و  عاطفي   
 .  مقاربة فئوية ويمكن تقييمها باستخدام  "األساسية"مثل العواطي ويالتواصل 

تم لتحديد السعر المنتقى لعرضه في سلسلة اإلعالنات  من خالل دراسة أخرى: تحديد السعر: ثانيا
وذلك ( Star Bucks)إنتقاء أكواب القهوة الورقية للعالمة التجارية الجد معروفة في كل أنحاء العالم 

ما السعر المناسب الذي يجب أن تبيع : في مختبرات التسويق العصبي وكإيجابة حول التساؤل التالي
يتم عرض أكواب ، حيث للموضوعات ثم تسجيلها( EEG)حيث قام المختبر بقياس به هذه العالمة؟ 

( cheap" )زهيد: "في شاشة العرض مع كتابة العبارتين التاليتينبأسعار مختلفة على الموضوع 
وبتالي على الموضوع إما الموافقة أو عدم ، على الفور مع صور األكواب( expensive" )باهض"أو

باهض أو زهيد بهذه أي الن ر في ما إذا كان السعر الموافقة مع الثمن بالض ط على زر أتيح له 
" زهيد"الطريقة إستطاع الفريق المختبر من تسجيل إستجابات الدماغ إتجاه السعر وأيضا لسمة 

(cheap )باهض"أو( "expensive ) ةالتاليصورة هي الموضحة في الو : 

 
 Source:http://www.neuromarketinglabs.com/services/neuropricing/the-

starbucks-study/,vu le 11–04–2015. 
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 : (EEG)الصورة المولية التي تبين تسجيالت أيضا في وفي 

 
Source: Neuromarketing Labs 

 

    

 

قنوى ألالندماغ يتفاعنل  فني الرسنم البينانيهو مبنين كما ( EEG)لتقنية  عبر سلسلة من تحليل مركبف  
اسننتجابة وهنني  .األلننوانويتضننح مننن قننوة اسننتجابة النندماغ فنني مواقننع مختلفننة فنني القطننب  سننعر مطننابق

مثننل  ار ايننر متوقعننةمعالجننة أسننعدماغ للننكننان ومننع ذلننك . معقننولالسننعر العننند تكننون شننديدة و  مباشننرة
 . التسعير التي سوي تنتهجها المؤسسة ، وبتالي اإليجابة لسياسةمشاعر الصدمة والشك أو المفاجأة
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ذه الفصل تم عرض مضامين الصورة الذهنية كأول توجنه للتسنويق العصنبي والنذي من خالل ه    
يتأثر باإلقناع الممنارس منن طنري اإلشنهار، حينث أن أبعناد الصنورة الذهنينة تحناكي أبعناد التسنويق 
العصبي في خلق ممارسات ذهنية قابلة للقياس الحيوي، كما يعد اإلشهار منن أهنم عناصنر المنزيج 

 . مكن من خالله تجسيد العديد من التوجهات بسلوك المستهلكالترويجي الذي ي
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 .البليدة" فاميلي شوب"حات الكبرى مساالدراسة حالة : الثالث الفصل

 0222تعتبر المساحات الكبرى في الجزائر تجربة جديدة فأول مساحة ظهرت كانت في سنة     
والتي عرفت رواجا كبيرا من طرف المستهلكين الجزائريين مقارنة وخاصة في المدن الكبرى وبالنسبة 

فهي تعد من أحسن األماكن للقياس الظواهر التسويقية خاصة تلك المتعلقة للدراسات التسويقية 
بسلوك المستهلك الشرائي، وخاصة في تحليل مبادئ موضوعنا المعالج  بإبراز دور التسويق 

إلى إعطاء تم التعرض في هذا الفصل أوال  يالعصبي في تحقيق فعالية لسياسة اإلشهار، حيث س
تحليل ية عرض المنتجات في المساحات الكبرى، ثم ثانيا إلى عرض علمي وتسويقي حول تقن

  .ملخص ألهم النتائجليلها عرض . معلومات الدراسة ومعالجتها
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 فن عرض المنتجات في المساحات الكبرى : المبحث األول

يعد فن عرض المنتجات في المساحات الكبرى شيء رئيسي لتحقيق الفعالية المطلوبة حيث     
يحاول من خالله المسوقون تدارك حواس المستهلك قبل التأثير على سلوكه الشرائي، وهذا بتظافر 
مختلف المتخصصين ومن أهم علماء النفس والمتخصصين في الديكور، كما  تعد أهم إلستهداف 

عصبي وخاصة من خالل السعي لمعرفة ردود فعل المستهلكين تجاه سياسات اإلشهار التسويق ال
المختلفة ودورها في تحقيق تموضع للمؤسسة ومنتجاتها لدى المستهلك، حيث سنحاول تطبيق ذلك 
على مساحة توزيع والتي يعتبر وجودها محتشما في الجزائر اليوم  إلستقراء الواقع والسعي لوضع 

جانب التحول السريع تجاه هاته التقنية التي أثبتت فعاليتها في تحليل ردود فعل توصيات تمثل 
 .   المستهلك عند تطبيقها في الدول التي تعد منشأها

حيث يتم التعرض إلى ذلك من خالل عرض تسويقي لفن عرض المنتجات في المساحات الكبرى    
د فعل المستهلكين من سياسة اإلشهار لدى لتليها عملية تحليل تطبيق التسويق العصبي لمعرفة ردو 

 .مساحات البيع فميلي شوب بالبليدة
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  المساحات الكبرى  فن عرض المنتجات في: األول المطلب

، وهو مصطلح يمكن تعريف فن عرض المنتجات بمفهوم الحركة أي حركة البضائع نحو المستهلك
لتقنيات ، هو مجال في تطور ملحوظ ومواكب الفرنسيةترجم إلى اللغة " Marchandising"إنجليزي 

 : ومن التعاريف التي قدمت في هذا المجال نجدالعرض التجاري الحديثة 

 :من المفاهين التي أسندت إلى فن عرض المنتجات نجد: مفاهيم عامة: أوال
 المنتوج أوع، تسمح بعرض هو جزء من التسويق الشامل لتقنيات البي :فن عرض المنتجات 

والتغليف والتجزئة تم نقل عبئة الخدمة على المستهلك بأفضل الشروط المادية والنفسية، وبإستخدام الت
   .1"مفهوم العرض من المفهوم السلبي إلى اإليجابي، وذلك لجعلها أكثر جاذبية 

 جنباأو بعضا مع بعض  منفصال المعمول بها وتقنيات دراسات كل هو :فن عرض المنتجات 
 سوقالسلع والخدمات من خالل  وتدفق البيع نقاط في الربحية زيادة من أجل والمنتجين التاجر مع

 .2"لها المناسب والعرض المنتجات
 السعر  الوقت  ،المكان  تخطيط ومراقبة تصريف المنتجات أو الخدمات ضمن": هو أيضا

  .3"شركةلتسهيل تحقيق األهداف التسويقية لل والكمية المناسبين
 مجموعة التقنيات واألساليب التقنية، المسيرة من طرف المسوقين والمحترفين " :ويعرف أيضا

 .4"بهدف تسهيل عرض المنتجات للمستهلكين داخل نقطة بيع معينة 
 : تعاريف السابقة كن إدراج مايلي كمفاهيم مصاحبة لليم
بالجودة يقابل مفهوم المجموعة السلعية بحيث ينبغي إختيار أفضل المنتجات : المنتوج المناسب .1

مراعين في والعدد ويتم ذلك عن طريق دراسات السوق التي تتضمن حاجات المستهلكين ورغباتهم 
 ذلك منطقة الزبائن وحجم نقطة البيع وسياسة المساحة التجارية 

                                                           
1
  Lecocq.J-L, Le merchandising 1er parti, direction et gestion des entreprises n154, mercatique, p55 

2
 http://fr.slideshare.net/gbourgogne/le-merchandising-au-sein-de-la-grande-distribution, Vu le 19-04-2015 a 

19 :02 pm  
3
دراسة ميدانية لحالة الجزائر العاصمة، مذكرة لنيل شهادة : نونة بن حمالوي، دراسة تقييمية لفن عرض المنتجات في المساحات الكبرى   

 .75، صفحة 0222/0202الماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، سنة 
 . 75نونة بن حمالوي، مرجع سابق الذكر، صفحة   4

http://fr.slideshare.net/gbourgogne/le-merchandising-au-sein-de-la-grande-distribution
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ب له، من حيث الكمية بمنح خط منتوج أي منح كل مرجع المكان المناس: المكان المناسب .2
متطور حسب األداء، أو من حيث النوعية فإختيار المكان مرتبط بنوعية الشراء أيضا إختيار المكان 

 . محدد بالعالمة المحلية أو الخارجية
غالبا ماكانت المنتجات تتميز بالموسمية مما يتطلب مطابقة طلب المستهلك  :الوقت المناسب .3

ويكون ذلك من خالل المعرفة الجيدة لتطور السوق وموسميته حتى نتجنب نفاذ  مع العرض،
  .المخزون، مثل المثلجات

أي التسيير الجيد للمخزون وهي من الوظائف األساسية للموزع أي توفير عدد : الكمية المناسبة .4
فائض  كافي من مراجع المنتوج دون نقصان أو زيادة، حتى ال تقع الشركة أو مساحة العرض في

  .1مخزون أو مبيعات ضائعة
وذلك بتنفيذ سياسة سعرية مكحمة تدخل فيها جميع اساليب التسعير النفسي  :السعر المناسب .5

تحليل المنافسة، تعيين معدل الهامش مالئمة )والبيسكولوجي، حيث تكون مطابقة للسوق المحلي 
  .(الهامش مع المنتجات، ترابط المنطقي في األسعار، عناصر المحل

  2:يمكن تعديد ثالثة أنواع لفن عرض المنتجات: أنواع فن عرض المنتجات: ثانيا

أي التسهيالت التي تسمح للمستهلك بإيجاد المنتج التي يبحث : فن عرض المنتجات التنظيمي .1
تسنى له توطين المنتجات في الرفوف بمساعدة األسهم واالفتات التي وذلك حتى عنها وبسهولة، 
  .الرفوف و الرفوف الجزئية تشير إلى مكان

هدفه تقسيم مساحة البيع حسب مؤشرات نتائج الحصة السوقية : فن عرض المنتجات التسييري .2
والهامش ومساهمة رأس المال، أس تسيير الخط اإلنتاجي والمجموعة السلعية، المكان  المرجع، 

 .المستهلك وكسب رضاهاألسعار، كل هذا من أجل الرفع من مردودية مساحة البيع وخدمة 
يركز هذا النوع على اساليب الإلشهار والترويج من أجل : فن عرض المنتجات اإلغرائي .3

تحريض المستهلك على الشراء والتي ترسخ صورة المساحة وجاذبيتها في ذهنه، أي إستخدام أساليب 

                                                           
 
1
 Gbekou, Le marchandising et l’allocation du linéaire, France, page 05  

2
 20نونة بن حمالوي، مرجع سابق الذكر، صفحة  
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الشراء في جو  العرض التي تم التعرض لها في المبحث السابق، أي الهدف منه دفع المستهلك على
  (. IKEA)مثل  مكيفةلطيف وديكور جذاب و بيئة 

  .ساليب المستعملة في المساحات الكبرىاأل: المطلب الثاني

في هذا المطلب سنعدد مختلف األساليب المستعملة والتي كثير منها يستعمل من أجل التالعب 
 : والتحكم في خيارات المستهلك  منها مايلي

 :المدخل التي على يمين الثمن هيالمنتجات الباهضة  .1

يقوم  ثم عام اليمين بشكل إلىفميله غالبا ما يكون  الكبرى أي مساحة إلى المستهلك يدخل عندما   
 الغالب في نسانطبيعة اإل ألن لماذا؟بتتبع اإلتجاهات على األرجح أو زحمة المستهلكين أمامه 
 الباهظة المنتجات كلتموقع  وبالتالييمينية فهو مشروط في سلك إتجاه األيمن أوال أينما ذهب، 

والمساحات الكبرى، والتي ستظهر مع  السوبرماركت محالتكون على اليمين في غالبا ما ي الثمن
دراسة فارغة وبتالي ميل المسوقين إلى  التسوق سلةبداية التسوق ألي مستهلك، مع بداية التسويق 

عدد  بعدالمعروضة وكيفية التأثير على الدماغ،  األولى المنتجاتذالك التأثير في ملىء السلة ب
 مع لوجه وجها الدفاع آليةينشط الدماغ  السلة أو العربة، في وضعهاالتي  المنتجات من معين

التفكير  يتم لموجب إقتنائها في بداية الدورة،  الثمن باهظة منتجاتال كانت إذاوما  اإلنفاقحساب 
فما إذا  وبقضاء نصف الوقت في التسوق ،تفكيرال دونبشكل إرادي حتى يقوم االوعي بإقتناءها وب

 .من المنتجات تم إقتناءها بدون وعي 4/0نظر أي منا في ما إقتناه 

 :المساحة من الخلفي الجزء في هي األساسيات منتجاتال .2

 أو الحليب لشراءلن يتردد المستهلك في الذهاب إلى آخر المساحة كلها  برغم من كثرة اإلغراءات   
راء شقرار اللإنعكاس ألية الدفاع وتحولها  سيحدث، ما كان أيا الواقع في المثال سبيل على كوال كوكا

 .محسوم في هذه الحالة، كل ذالك على علم به مسييرو المساحات الكبرى والسوبرمكارت
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  1:رف لكل مختلفة إضاءة .3

 التوي لجووم البقور عمومااع تب في رفوف اللحم. هبيع داير  ما على داعتمبإ ةءاضاإل يةنوعتختلف     
 السوووبر محووالت فووي المبوودأ حيووث موون ابةشوو عوودت لووماللحوووم  هووذه سوونوات ثموواني لموودة الحليووب أعطووت
 الوودهونالووذي يحتوووي علووى و جيوود  البقوور ملحوو أن حووين فووي، أصووفر صووبحوبتووالي بحيوول لونهووا لي ماركووت
 تبيويض علوى قوادرةال البنفسوجية فووق األشوعة موع زرقواء أضوواء اسوتخدامهنى يتدخل المساحة ب أبيض
 علوى رائعة يتم تغليفها بورق بالسوتكي فووا و  جميلةمهيئة برائحة  اللحوممن أجل أن تكون و ، الدهون
 توأثير ولتعوويض األصوفر يوتم التركيوز علوى المجمودة الغذائية المواد وأقسام، في رفوف الياؤورت القمة
(. درجوة 01-) تخوزين حرارة درجات تفي أن ويجب مفتوحة المجمدة الصناديقالمستهلك،  على البرد

 لووو  حتوىوعوي والوعوي المسوتهلك،  علوى يوؤثرذلوك  فإنه الشمسلون  مائل إلى أصفر لونل ابإستعم
نموا و  ةدو ر بو أقولب المسوتهلك يشوعرال المسوتهلك وعوي دونفب، تدفئةال توفر له ال ليعوي بأنهوا  وقتوايإخوذ ا 

 . صناديق مجمدة

 :منتجات معينة روائح تضخيم .4

 البرتقوووال الخوووو ،) صوووطناعيةإ رو عطووو رذاذوالمسووواحات الكبووورى بووو السووووبرماركت محوووالتيوووتم رش     
( Une giclée)يوتم ذلوك بواسوطة جهواز و ، والحلويوات والفواكوه الخضوروات مون كوموة علوى (المشمش

عند وصول المستهلك للرف تستقبله رائحة الرف وبتالي سيطلق وعيه . معلق سقف في ثانية 07 كل
  .!تالي تم البيع للوعي ولالوعيبو " ... رائعة رائحة: "هذه العبارة

 : دراسة المناطق الساخنة .5

بأقربائووه، فهووو  طاحووم ومجموعووة أ فووي أومنفوورد  هوووو  ردود الفعوول لوودى المسووتهلك تختلووف مووا غالبووا   
فوووي " السووواخنة النقووواط" إنشووواءتوووم  وبالتووواليردود األفعوووال واإلجرائوووات موووثلهم،  نفوووس تكووورار إلوووى يميووول

توراكمهم، فهووذه  هايسوبب ياألفوراد أكثور صوعوبة والتو تودفقيكوون فيهوا  التوي األمواكنالمسواحات الكبورى و 

                                                           
1
 Mugen, Techniques de manipulation utilisées dans les supermarchés, Vu le 21-04-2015 à 11:34 Am  

 http://manipulations.over-blog.com/article-techniques-de-manipulation-utilisees-dans-les-supermarches-
58071909.html .  

http://manipulations.over-blog.com/article-techniques-de-manipulation-utilisees-dans-les-supermarches-58071909.html
http://manipulations.over-blog.com/article-techniques-de-manipulation-utilisees-dans-les-supermarches-58071909.html
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المستهلكين المحتملين والوذين لوديهم حوس الفضوول لإلكتشواف  من المزيد جذبت 1النقطة نقطة ساخنة
عمليوة  ، النتيجوةتجواتنوبتوالي تبواطئهم يوسوع مون مجوال رؤيوتهم للعالموات التجاريوة والم، يحودث مواذا
بوونفس  آخوورم مسووتهلك و كبيوورة فسوويق بكميووات ضو عوور م منووتجمسووتهلك واحوود موونهم أي  أخووذ إذافوو. شووراءال

 . 2!"ليحتما كمية  هناك...  الفرولة الطازجة من كبيرة كومة". يءالش

 : اليد متناول دائما في ربحا األكثر المنتجات .6

 بالضوورورة ليسووتتبوواع بقوووة،  واليوود العووين موونأن المنتجووات التووي تكووون علووى موورأى  دراسووات أثبتووت  
 في وضعها يتمربح واسع،  تحقق بها المساحة هامش التي تلكهي  هاولكنة كثر ب تباع التي المنتجات
ربحهوا  هوامشالتوي  أو الرخيصوة المنتجواتأموا . ذلوك نحوو أو( متور 0412إلى  0442) العين مستوى
  .السفلي الطابقفي  توضع منخفض

 :استراتيجي منتج قبلغالبا ما تكون  المياه نقاط .7

 باإلضووافة ،هووي لراحووة المسووتهلك لكنهووا أيضووا لجعلووه يتبوواط  فووي المسوواحة الميوواه نقوواطأخوورى  موورة    
 عنودفالمسوتهلك في نظر المسوقين،  المشروباتسرقة  خطر من يقللمجاني  بمشرو  إقتناء ذلك إلى

 يودخل توقفوه وخوالل. من نقطوة الميواه شربيو  كوب يأخذ ولكنه صودايفتح  ال انهبالعطش ف إحساسه
أن تغريه خالل تلك الدقائق، هوو نفوس الحوال  ويمكنوعالمات عديدة ، منتجاتمجال وعيه وال وعيه 

مون أجول  الوقوت من الكثيرلمستهلك قضاء ومقاعد الجلوس الصغيرة، فعلى ا الهاتف كشاكبالنسبة أل
 .إغراءه أكثر

 

 

 

                                                           
مكان يجتمع فيه عدد كبير من المستهلكين لبرهة من الزمن بعدها ينصرفون: النقطة الساخنة 
1
  

2
 Mugen, Op-Cit, Page 01 
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  .مردودية المساحات الكبرى: المطلب الثالث

أساليب الترويج وحدها ، أو حتى تحقق المساحات الكبرى أهدافها التجارية اليكفي اإلشهار وحده  
الزيادة من مردودية المساحة، من  فعرض المنتجات أيضا له مايساعد على إتخاذ قرار الشراء، أو

 : ولتحقيقها يجبضمن تلك األهداف تكوين مجموعة سلعية جد فعالة 

 : مختلف أنواع التموقع: أوال
 واألفقية العموديةالمنتجات  ضعر  بين ميزالت. 
 في التجارية العالمات من العديد المستهلك يرىموديا حيث ائلة ععالمن نفس  المنتجات عرض 

 .أكثر سهولةمقارنتها يمكن الوقت أين  نفس
  نفس  منالمرتبة أفقيا  المنتجاتمن خالل و  ،يةلو الشام تأثير يعطيالعرض األفقي للمنتجات

 . كل المنتجاتالمستهلك  يكتشف الرف علىالعائلة 
 : المستويات المختلفة لتموقع المنتجات .1

 عدة حيث أن هناك المنتجات، أنواع من نوع لكل العرض مستوى اختيار في الواقع ينبغي   
ونعدد ثالث مستويات متناول األيدي،  هو الذي يكون في ربحية واألكثر للعرض مستويات

 : لذلكوخصائصها 

 ومربح لمساحة  مستوى بائع (متر 0 إلى 0.7 من) على مستوى العينين :مستوى البصر بالبصر
 الوصول ال يمكنالتي  وبتالي المنتجاتالبصري المناسب،  المجال في هي البيع والرف، فالمنتجات

 ...الجديدة الفاخرة، منتجات المنادة والمنتجات تصبح متاحة مثل المنتجات إليها
 ومرة ربحية، مستوى المناسب و األكثر هو( متر 0.7 إلى 0 من)إلى اليدين  :مستوى اليدين 

 ذات المنتجات المثال سبيل على اليدين، متناول وأيضا في المجال في هي المنتجات أخرى
  .الرائدة والمنتجات التجارية العالمات

 مرئية والمنتجات جيد للبيع مستوى بكثير ذلك من وأقل( م 0-2) من األرض :مستوى األرضية 
  فإنوبتالي المستهلك فأفضل مستوى له هو األرضية  عجلةفي حالة ال، إليها الوصول ويمكن، للغاية
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 يشتريها المستهلكون التي مثل منتجات. ون سلوكهيتبعمن المستهلكين مثله  اآلخر البعض    
 . .. أو كبيرة الحجم ثقيلة ضخمة، عادة،

 : مساحات العرض جاذبية على تحسين والحفاظ: ثانيا
 :يمثل عناصر الجذب(: 3-8)شكل رقم : التعريف بعوامل جاذبية مساحات العرض .1

 

 

 

 هذه العناصر متعلقة

 بداخل المساحة كما في

 خارجها

 

 

 

 

Source : Mugen, Techniques de manipulation utilisées dans les supermarchés, 

Vu le 21-04-2015 à 11:34 Am 

http://manipulations.over-blog.com/article-techniques-de-manipulation-

utilisees-dans-les-supermarches-58071909.html 

الدعائم المادية : ص أهم عناصر الجذب في المساحة سواء في داخلها أو خارجها فيحيث تتلخ    
 الصوت، اإلضاءة، الروائح، التزين والديكور، نافذة العرض، االفتة، والواجهة الداخلية وخاصة 

 الواجهة

 الدعائم المادية

 فتةالال

العرضنافذة   

 التزين والديكور

 الصوت

 ائحو ر ال

 اإلضاءة

http://manipulations.over-blog.com/article-techniques-de-manipulation-utilisees-dans-les-supermarches-58071909.html
http://manipulations.over-blog.com/article-techniques-de-manipulation-utilisees-dans-les-supermarches-58071909.html
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الخارجية، كلها عناصر موحدة يعمل عليها المسوقون وأصحاب المساحات من أجل التأثير على    
   1.ستهداف الوعيهإلقرارات المستهلك أو 

 : أهداف عوامل جاذبية مساحات العرض .2

 (3-9)شكل رقم : يمكن تلخيص أهم أهداف عوامل جاذبية مساحة العرض في الشكل التالي    
 .جاذبية مساحات العرضأهداف عوامل يبين 

 

 

 

 أهداف عوامل

 خلق الجو

 في المساحات

 

 

 

 

 

Source: Mugen, Op-Cit, Page 14 

                                                           
1 Mugen, Op-Cit, Page 14 

 

تحسين 
 المبيعات

عزيز مكافحة ت
  السرقة

طوير ت
 المبيعات

مضاعفة فرص 
 الشراء اإلضافية 

عكس صورة  
 مساحة العرض

دفع الزبائن للتعرف 
على أكبر عدد من 

 المنتجات
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عناصر الجذب السابقة الذكر، البد من عوامل أخرى لخلق الجو المناسب في  بإضافة إلى   
 . المساحات الكبرى 

 .ومعالجتهاالدراسة معلومات تحليل : المبحث الثاني

في ظل تحليل المعلومات ومعالجتها في المساحات ثالثة مطالب  سيتم تناول في هذا المبحث  
 :البليدة، وحاولنا تقسيم المبحث كمايلي" فاملي شوب"أخذنا مساحة الكبرى، كمثال 

 عرض لمساحة الدراسة  :المطلب األول(Family-Shop )البليدة.  
 تخطيط وتصميم الدراسة الميدانية :المطلب الثاني.  
 متضمنات وسائل جمع البيانات :المطلب الثالث.  

 .البليدة( Family-Shop)عرض لمساحة الدراسة : المطلب األول

 : ن مساحة الدراسة كتالي عسنتناول عرضا 

 : النشأة: أوال

الذي كان يملك المساحة التي هي الفرع األول تحت نفس " دلسي كمال"هي فكرة أحد الخواص    
، وكان مقره في 0222حيث كانت بداية هذا النشاط في نوفمبر سنة ( Family-Shop)التسمية 

لوسط المدينة، وال يزال قائما إلى يومنا هذا، أما الفرع الثاني الذي يقع  موقع سكاني ذو كثافة سكانية
بعد ثالثة سنوات من  0221في المنطقة الصناعية بن بولعيد والية البليدة، تم فتح أبوابه في ماي 

المساحة األولى من نوعها في الجزائر بمساحة ( Family-Shop)األبحاث واإلنجاز، ويعتبر 
قسم غذائي وقسم غير : قسم المساحة في الداخل إلى قسمين، وت0م 07222ب  ومخزن 0م 00222

ميل مجوهرات وأجهزة رقمية،،، محالت ثانوية كالمكتبة والعطور ومواد التج غذائي، نجد من بينه
وتحتل المساحة موقع جد هام في تمركزها لمدخل والية البليدة والطريق المؤدي إلى الجزائر، مما 

طريق  -البليدة  -طريق عيسات إيدير  00: )تموقع و الحركة والنشاط ويقع فيأكسبه ميزة ال
 .  (الجزائر
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 : معلومات  .1
 دلسي كمال: المدير العام. 
 التسمية أو الالفتة المستعملة( :Hyper Marché).  
 البليدة"طريق عيسات إيدير  00: عنوان المقر".  
 الموقع اإللكتروني : www.FamiliShop.net 
 م.م.ذ.ش: الشكل القانوني/SARL. 
 دج 4222222422: رأس المال. 
 0221ماي : تاريخ بداية النشاط.  
 تجارة التجزئة: قطاع النشاط التجاري.  
 0م 7222تجارة بالتجزئة بمساحة مبيعات ( المهام: )نص النشاط  
 : موقع المساحة .2

موقع جد هام فهو يتمركز بمدخل والية البليدة والطريق المؤدي إلى  (Family-Shop)يحتل     
 "البليدة " طريق عيسات إيدير  00: الجزائر، مما أكسبه كثرة الحركة والنشاط يقع في

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.familishop.net/
http://www.familishop.net/
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 1(Family-Shop)موقع  (:2-00)شكل رقم 

         
  0222حي                                            

                     مسكن                                              
 
 
 
 
 

 المنطقة الصناعية   (  Family - Shop)المنطقة الصناعية                       
  
 

 إدارة فاملي شوب :المصدر                      
 : الهيكل التنظيمي للمساحة: ثانيا

تخصصات اإلدارة بهيكل تنظيمي وظيفي قطاعي، حيث تتجمع فيه كل ( Family-Shop)يتميز    
  : والعاملين المختصين بكل قسم ويتم توضيح ذالك في الشكل التالي

  يبين الهيكل التنظيمي لمساحة :(11)شكل رقم (Family-Shop ) 

 (Family-Shop) بيانات متحصل عليها من طرف رئيس إدارة: المصدر

 

 

                                                           
. إدارة فاملي شوب  
1
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 : (Family-Shop) توزيع مساحة .1

 : على ثالثة مساحات كبرى( Family-Shop) تتربع مساحة   

  .مساحة المبيعات .2
  .مساحة التخزين .4
  .مساحة اإلدارة .7

 : مساحة المبيعات  .2

قسم غذائي وقسم : قسمينمقسمة إلى  0م 74222ب  ( Family-Shop)تقدر مساحة مبيعات     
كهومنزلية ، مواد التجميل غير غذائي، أيضا محالت ثانوية وأخرى تتمثل في المكتبة والعطور

 : جنا  منها 22وأجهزة رقمية، تحتوي المساحة على 

 القسم الغذائي : 
 يحتوي هذا الجنا  على كل ماهو خصوصي بالرضع من ألبسة وأفرشة : جناح الرضع

 . ت، أيضا مختلف الأللعابخاصة بهم ومستلزما
 بمختلف القياسات  تعرض فيه مالبس األطفال ومختلف مستلزماتهم، :جناح األطفال

  .والعروض الموسمية
 في هذا الجنا  نجد عرض لمالبس النساء، ويختلف عرضها بحسب الفصول  :جناح النساء

أحذية النساء، ومكان لتجربة المالبس مخصص للنساء ويقابل هذا الجنا  مكان مخصص لبيع 
 . واألطفال

 وأذواق مختلفة ويقابله جنا   جنا  نجد فيه مختلف مستلزمات الرجال بوأنواع :جناح الرجال
 . احذية الرجال ومكانها الخاص لتجريبهابيع 
 يزات كهرومزلية بمختلف أنواعهايحتوي على تجه :جناح التجهيزات المنزلية. 
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 يعرض مختلف األواني من أواني زجاجية، بالستكية، معدنية، بمختلف األشكال  :األواني جناح
 . واألنواع

 هذا القسم متعدد األجنحة وهذا لتعدد أنواع المنتجات الغذائية: القسم الغذائي : 
 وبيع الخبز جهيز وهو قسم مخصص لتحضير وت: جناح المخبزة 
 يختص هذا الجنا  بيع الحلويات التي يتم تحضيرها في مخبز داخلي للمساحة : جناح الحلويات
 . 
 توفر المساحة مكان خاص باألكل الخفيف مجهزة بمختلف تجهيزات : جناح األكل الخفيف . 
 يوفر هذا الجنا  كل مشتقات الحليب واألجبان المحلية الصنع : ومشتقات الحليب جناح األجبان

 . والمستوردة 
 مخصص لبيع اللحوم البيضاء منها والحمراء التي تحفظ في مخابر : لحوم واألسماكجناح ال

 .التبريد وثالجات للتجميد، يجاورها مكان لبيع األسماك الطازجة منها والمجمدة
 رفوف مستقيمة الشكل بدون إشارات اإلتجاهات مقسم بذاته إلى عدة : جناح المواد الغذائية

  .(جنا  الحبوب الجافة، جنا  المشروبات والفواكه،جنا  الخضر )أجنحة 
 فيه المواد المنظقة للمالبس، األواني وغيرها من المواد تعرض : جناح مواد التنظيف والسوائل

 . المنظفة
 مساحة المخزن  : 

مقسمة إلى عدة أجنحة لتخزين السلع عند وصولها   0م 074222تقدر مساحة المخازن ب     
( مخازن لتبريد، مخازن للتجميد)حسب النوع والكمية وهي مقسمة إلى مخازن المواد الغذائية 

 . مخازن السلع غير غذائية مع مراعاة شروط التخزين وظروف التخزين
 مساحة اإلدراة: 

 : اإلدارة مقسمة إلى مكاتب مساحة    
 مكتب ( المدير العام)مكتب المدير العام، مكتب المساعد : مكتب مجزء إلى : مكتب المدير

 . السكريتارية
 مساعد المحاسبخاص بالمحاسب ومكتب بجواره خاص ب: مكتب المحاسب.  
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 مكتب  مكتب المسؤول، مكتب المساعد: مقسم بذاته إلى مكتبين: مكتب مسؤول المستخدمين
 المكلف بالشؤون القانونية للمساحة 

 هي قاعة خاصة باإلجتماعات التي يقيمها المدير ومساعده مع الموردين : قاعة اإلجتماعات
 . والمسؤولين وشخصيات أو شركات أخرى

  .تخطيط وتصميم الدراسة الميدانية: المطلب الثاني 

والتي تقيس  تعتبر الدراسة الميدانية من أهم الخطوات لقياس المتغيرات النظرية في أرض الواقع،    
تأثير المتغيرات في الميدان وأثرها، والتي نستهلها من خالل عرض طبيعة الظاهرة وأهداف الدراسة، 

 . في إطار منهجي

 : طبيعة الظاهرة وأهداف الدراسة .1

تعد المساحات الكبرى من أهم األماكن التي امكنت المسوقين من ممارسة عدة أنشطة تسويقية     
ظواهر التسويقية، والوقوف على سلوك المستهلك فيها الذي يبدأ السع للدراسة حيث توفر المجال الوا
ليه،  من رقم أعمال إقتصاد ( مليار 0222)تحقق مايقارب  المساحات الكبرىفاإلستهالك منه وا 

هذا الرقم الضخم يعادله أيضا تحول المستهلك من ، كمثالمن ميزانيتها سنويا ( ٪ 22)فرنسا أي 
أساليب الشراء التقليدية إلى مستهلك واعي ال يشتري فقط ويصعب إقناعه، إال أن المسوقين في 
دراستهم لسلوك المستهلك وبتحليله إستطاعوا التأثير عليه من خالل مختلف أساليب اإلشهار 

ا للدراسة والتحليل هي هل تكفي أساليب اإلشهار والدعاية، لذ فطبيعة المشكلة التي سوف نخضعه
تالي عدم التوقف عن الحسم سلوك المستهلك لجعله يضغط زر الشراء في ذهنه وبفي والتأثير 

وهل يستطيع المستهلك مقاومة سويق العصبي على سياسة اإلشهار تأثير التالشراء، وبصورة أوضح 
، ويمكن هار هي فعال مايدفعه لإلقتناء منتج معين، هل تراكمات العالمات التجارية واإلشاإلشهار

 : طر  عدة تساؤوالت حول هذه اإلشكالية

  هل المستهلك معرض للتالعب من طرف اإلشهار؟ 
  كيف يبني المستهلك قراره الشرائي التالي؟ 
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  هل هناك أساليب تسويقية تستهدف الصورة الذهنية للمستهلك؟ 
 لعصبي؟ هل اإلشهار هو أحد أساليب التسويق ا 

سنحاول التركيز على أهم جوانب الموضوع المتعلقة أساسا بالصورة الذهنية وبأساليب     
اإلشهار المطبقة عليها، أيضا حقل التسويق العصبي الذي يشمل جوانب اإلشكالية، وبناء على 

وأساليبها الغرض األساسي لهذه الدراسة هو التعرف على مقاربة التسويق العصبي  ذلك فإن 
سيل الذهن بالعالمات غ محاولين عكس واقعها في المجتمع الجزائري بدأ بالصورة الذهنية أو

 (. Family-Shop)التجارية في المساحات الكبرى وباألخص مساحة فاملي شوب 

 : منهجية الدراسة .2

تمت اإلجابة تم إعداد الدراسة بأسلوب وصفي للبيانات التي جمعت عن طريق إستبيان بمقابلة   
 . عليه في المساحة

 : مجتمع وعينة الدراسة .3

حيث تم ، (Family-Shop)تعتمد الدراسة على إستقصاء ميداني في مساحة فاملي شوب     
إستهداف جميع الفئات العمرية التي تمارس سلوك إستهالكي معين، ويرجع سبب إختيار مساحة  

نظر لطبيعة تردد العائالت الجزائرية عليها من كل أرجاء الجزائر ( Family-Shop)فاملي شوب 
ووالياتها، أيضا لكبر المساحة مما يساعد على ممارسة أساليب التسويق وأيضا التأثير على الصورة 

 . الذهنية، أيضا عوامل مثل المستوى الثقافي واإلجتماعي لمرتادي المساحة أي السلوك اإلستهالكي
فرد مكونين العينة الميسرة وبإستعمال أسلوب اإلختيار  22فراد العينة بطريقة عشوائية تم إختيار أ  

وذالك في مختلف بالمصادفة لمرتادي المساحة والذين تم إستقصائهم وتدوين أجوبتهم على الفور 
 .أرجاء المساحة، محاولين تغطية جميع فروع المساحة والتي تمس غرض الدراسة
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  : اتأدوات جمع البيان .4

، أدات من بمقابلة مرفقة بالمالحظة الشخصيةكما تم الذكر سابقا تم اإلعتماد على إستبيان     
أدوات دراسات السوق والتي تلبي بطريقة ما طبيعة الموضوع حيث أن أول مايمس طبيعة الموضوع 

 . الصورة الذهنية

 . أدوات جمع البياناتات متطلب: المطلب الثالث

تم استقصاء معظم أفراد العينة في معظم أرجاء المساحة بواسطة المقابلة الشخصية، وتدوين    
 : األجوبة فوريا وتم تصميم اإلستبيان بنحو التالي

 :المقابلة: أوال

بالرجوع إلى أدبيات علم اإلجتماع بصفة عامة والمنهجية بصفة خاصة نجد أن المقابلة أخذت    
تلك التقنية المباشرة التي تستعمل لمساءلة أفراد : بأنها موريس أنجرزلقد عرفها الكثير من المعاني، ف

 . على إنفراد وفي بعض الحاالت مجموعات بطريقة نصف موجهة

  عملية سبر غور حياة فرد غير معروف للباحث بواسطة "بأنها  معن خليل عمرعلى أن يعرفها
تحفيز وتذكير ذاكرة المبحوث حول المعلومات التي ترجع إلى الماضي أو فيما يتعلق بحياته 
الشخصية أو محيطه اإلجتماعي عن طريق طر  أسئلة تمهيدية لألسئلة الرئيسية المتعلقة بشكل 

حوث، وتحدث هذه العملية وجها لوجه وتكون إجابتهم بشكل مباشر بحياة وآراء ومواقف وقيم المب
  1.فوري دون إلزام رسمي أو غير رسمي

 ليماذا المقابلة في البحوث اإلجتماع  دون غيرها؟ : 

المتعارف عليه من الباحثين في علوم اإلنسان أن سلوك هذا األخير هو انعكاس لعدة من     
عوامل منها ماهو خارجي كالبيئة التي يعيش فيها أو عوامل إقتصادية، سياسية أو إجتماعية  ومنها 

   نه ماهو داخلي كالمؤثرات النفيسية والتجارب التي مَر بها منذ والدته واساليب تنشأته، لكن نظرا أل

                                                           

2002العدد الثامن، جوان ، (الجزائر)، جامعة سكيكدة نبيل حميدشة، المقابلة في البحث اإلجتماعي، مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 
1
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من الممكن حقا أن يكون ذالك السلوك اإلنساني داال ومؤشرا على أثر تلك العوامل على اإلنسان     
 : كان البد من دراسة أنماطه بمايلي

 المقابلة: بالمسألة وجها لوجه.  
 أسئلة اإلستبيان: باسؤال المكتوب أحيانا.  
  المالحظة الشخصية: ن طر  األسئلةبرصد السلوك دو. 

 : اإلستبيان: ثانيا

 قبل من تعبئتها يجري استمارة طريق عن محدَّد بحث بموضوع المتعلِّقة البيانات لجمع أداةهو      
 على هم حقائق ولجمع المستجيبين، ورغبات معتقدات بشأن المعلومات لجمع ويستخدمالمستقصى 

 عن حقائق استكشاف إلى تهدف التي الدراسات مجال في رئيس بشكل   يستخدم ولهذا بها علم  
ذا األفراد، وميول العام الرأي واستطالعات الحاليَّة الممارسات  في الباحث يرغب الذين األفراد   كان وا 
 جميعا   إليهم الوصول من تمكِّنه االستبيان أداة فإنَّ  متباعدة أماكن في بشأنهم بيانات على الحصول

 1.معقولة وبتكاليف محدود بوقت

 بثمانية أسئلة  " التسويق العصبي" سئلة إلى اإليحاطة بالمتغير المستقلوتهدف األ :الجزء األول
أي التعرف بالضبط على مايقوم عليه التسويق العصبي للتأثير على الصورة الذهنية للمتسهلك في 

 . إيطار اإلتصال المباشر مع المستهلك بسياسة اإلشهار
 ثمانية أسئلة تعرف بسلوك المستهلك "سياسة اإلشهار"تضمن أسئلة المتغير التابع ي :الجزء الثاني

 . في خضم سياسات اإلشهار والتي تم بنائها من خالل المالحظة
 (. الجنس، الفئة العمرية، المستوى الدراسي، الحالة المهنية)جزء متعلق بأفراد العينة :الجزء الثالث 
 وتتضمن ستبيان على نحو األسئلة المغلقة تم تصميم جميع أسئلة اإل: أسئلة ذات إيجابات مغلقة

 : مايلي

                                                           
1
  42، ص0222البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه، مكتبة الفاروق الحديثة، القاهرة، : إبراهيم درويش مرعي،إعداد وكتابة البحث العلمي 
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 أي يختار المستقصى منها وهي أسئلة التزيد عن خيارين يختار : أسئلة إجابتها ذات خيارين
هل أنت مع أو ضد عرض  : مثلال  -نعم : كأسلئة ذات إيجابات: المستقصى منها حسب ميوالته

 .ال        -  نعم       : ؟المساحات الكبرىموسيقى محببة لدى األغلبية في السوبرماركت أو 
 وهي أسئلة تتكون من عدة خيارات ال تقل عن خيارين يختار  :أسئلة ذات إيجابات متعددة

كم من عالمة تجارية قد تشد : المستقصي منها ما يراه منطبق على أراءه وتفكيره مثل
البيانات         األلوان       /العالمة         الغالف: إنتباهك خالل تجوالك في السوبرماركت/إنتباهك

 .      رائحة المنتج 
 إختبار اإلستبيان : 

 .تم تحكيم اإلستبيان من قبل أساتذة الكلية المختصيين في المنهجية العلمية  

 : المالحظة الشخصية : ثالثا

النهوا تجعول  الميدانية ولجمع المعلوماتدراسة تعد من األساليب وتقنيات المستعملة خاصة في ال    
الباحوووث أكثووور إتصووواال بوووأفراد العينوووة وبوووالبحوث، والمالحظوووة العلميوووة تمثووول طريقوووة منهجيوووة يقووووم بهوووا 
الباحث بدقة تامة وفق قواعد محددة للكشف عن تفاصيل الظواهر ولمعرفة العالقوات التوي توربط بوين 

حظووة ظوواهرة موون الظووواهر فووي ميوودان البحووث أو عناصوورها وتعتموود المالحظووة علووى قيووام الباحووث بمال
حيوووث توووم الحقوول أو المختبووور وتسووجيل مالحظاتوووه وتجميعهووا أو اإلسوووتعانة بوويالت السووومعية البصوورية 

إستعمال المالحظة العلمية المنظمة في الدراسة، والتي هي إمتداد للمالحظة البسيطة إذ تصمم طبقوا 
وتهوودف المالحظوة العلميوة إلووى  اإلجوراءات التجريبيوةلخطوة موضووعية وتسوتخدم الكثيوور مون األدوات و 

تحقيووق فوورض علمووي محوودد، كمووا توجووه للكشووف عوون تفاصوويل الظووواهر والعالقووات التووي تتواجوود بينهووا 
فالعقول البشوري يقووم فيهوا بنصويب كبيور   بطريقة ضمنية غير ظاهرة أو بينها وبوين الظوواهر األخورى

تصوور المالحظووة العلميووة علووى مجوورد الحووواس كمووا هووو فووي مالحظووة الظووواهر وتفسوويرها وبووذالك ال تق
الحوووال علوووى المالحظوووة البسووويطة، بووول يجوووب المشووواركة الفعليوووة لجموووع أكبووور قووودر ممكووون مووون البيانوووات 
الالزمة للدراسة، وهوي توأتي مون فحووى الفوروض السوببية ويمكون تنواول المالحظوات العلميوة بإسوتخدام 
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ميووة دراسووة ظوواهرة معينووة أو سوولوك معووين، أو قوورار األسوولوب اإلحصووائي وموون أمثلووة المالحظووات العل
 1.ما

 . ومعالجتهاالدراسة معلومات تحليل : المبحث الثالث
 الدراسة متغيرات دراسة ومعالجتها من خالل تحليل سنوضح في هذا المبحث تحليل المعلومات ال

 محور التسويق العصبي لنتائج اإلستبيان تحليل : المطلب األول

اإلنتهوواء موون عمليووة جمووع اإلسووتبيان والتاكوود موون صووالحتها للتحليوول اإلحصووائي، تووم تبويووب بعوود     
وهو أحد البورامج المعتمودة فوي التحليول ، (spss)وتفريغ البيانات في الحاسب األلي بإستخدام برنامج 

وقد تم تحليل المعلومات بإسوتخدام مجموعوة مون األسواليب اإلحصوائية القياسي للمعلومات التسويقية، 
 . لإليجابة على أسئلة الدراسة

 . (المتغير المستقل)التحليل الوصفي ألسئلة التسويق العصبي : أوال

 الجدول التالي يبين النتائج المتحصل عليها: منعدم اإلنارة/إنارة قوية: 1س: 
 منعدم اإلنارة /إنارة قوية(: 3-1)جدول رقم                     

 النسب المئوية التكرار اإلختيار
 % 2245 00 نعم
 %  2242 02 ال

 % 022 22 المجموع 
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر                 

/ منعدم اإلضاءة/ إذا كان السوبرماركت قليل"من المالحظ في الجدول التالي وحسب العبارة    
أن النسبة األكبر كانت " اإلنارة الداخلية أو الخارجية هل تبقى لديك الرغبة لدخول والقيام بالشراء

محيط وذالك يدل على أن المستهلك يفضل القيام بمشترياته في %  2242سلبية إتجاه السؤال بنسبة 
   المستجوبون أنهم ال حيث أكد بعض %  2245مضاء على أن يقوم في محيط غير مضاء بنسبة 

                                                           

72،مرجع سابق الذكر،صفحة إبراهيم درويش مرعي   1
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يقومون بالشراء إال إذا كانت الحاجة ضرورية في محيط غير مضاء، حيث أن التإثير الممارس    
 .هنا هو تأثير اإلضاءة على المساحة بمختلف رفوفها وأرجاءها

 الجدول التالي يبين النتائج المتحصل : خدمات أخرى/إكتشاف منتجاتالرغبة ب/اإلنارة قوية: 2س
 :عليها

 .خدمات أخرى/بة بإكتشاف منتجاتالرغ/اإلنارة قوية يبين(: 3-2)الجدول رقم 

الرغبة / اإلنارة قوية 
 بإكتشاف

 النسب المئوية التكرار

 % 022 22 نعم
 % 022 22 المجموع

 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر                 

اإلنارة قوية هل تبقى لديك /إذا كانت اإلضاءة"إستجابة مفردات العينة لسؤال من المالحظ أن    
أي أن %  022كان بنسبة خدمات أخرى لم تكن تعرفها من قبل /الرغبة لإلكتشاف منتوجات

المستهلك مستعد على أن يقضي المزيد من الوقت في التسوق من أجل التعرف على منتجات أو 
المستهلك ومن خالل المالحظة أيضا . بل تحت شرط اإلضاءة القويةخدمات لم يكن ليعرفها من ق

وخالل قيامه بالوتيرة العادية للتسوق تستهويه المنتجات تحت اإلضاءة القوية ليبقى التأثير الممارس 
 . هو اإلضاءة

 الجدول التالي يبين النتائج المتحصل عليها : شد سمعك موسيقى/قليل منعدم اإلنارة: 3س 
 . شد سمعك موسيقى/قليل منعدم اإلنارة(: 3-3)جدول رقم                  

 النسب المئوية التكرار موسيقى/ قليل منعدم اإلضاءة
 %  2242 01 نعم
 % 245 20 ال

 %  022 22 المجموع 
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر                 
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دماغ المستهلك تحت شرط اإلضاءة الضعيفة أو في محاولة لدراسة تأثير الموسيقى على    
من مفردات العينة بإيجاب في سلوكهم %  2242المنعدمة كان اإلستجواب جد مدهش بتجاوب 

إنعدام اإلضاءة بمجرد سماعهم ألغنية محبوبة لديهم، إال أن المساحة /بالدخول المساحة رغم قلة
ال تأثر عليهم الموسيقى %  245ن أن فقط التي تمت فيها الدراسة تنعدم فيها الموسيقى، في حي

 . بقدر اإلضاءة

 الجدول التالي يبين النتائج المتحصل عليها : شدتك رائحة المكان/قليل منعدم اإلضاءة: 4س 
  .شدتك رائحة المكان/قليل منعدم اإلضاءة(: 3-4)الجدول رقم           

 النسب المئوية التكرار رائحة المكان/ اإلضاءة 
 % 022 22 نعم

 % 022 22 المجموع
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر                 

علوووى دمووواغ المسوووتهلك تحوووت توووأثير شووورط اإلضووواءة ( المسووواحة)فوووي دراسوووة توووأثير رائحوووة المكوووان     
، حيث تكفي لمفردات العينة%  022الضعيفة أو المنعدمة أيضا نالحظ اإلستجواب اإليجابي بنسبة 

المالحظة لتحديد ذالك أن المستهلك العادي توأثر فيوه رائحوة المنوتج فموا بالوك برائحوة المكوان فالرائحوة 
تحموول معهووا ذكرايووات آخوور موورة  تووم شووم تلووك الرائحووة فووإذا كانووت الووذكرايات إيجابيووة يبقووى نفووس التووأثير 

الدراسوووة التوجووود رذاذات علووى دمووواغ المسوووتهلك فوووي كووول مووورة تمووور عليوووه الرائحوووة، فوووي المسووواحة تحوووت 
نمووا تبقووى رائحووة المنووتج هووي التووي تحوودد سوولوكه الشوورائي  رائحووة الجووبن، )إطووالق الووروائح المعطوورة، وا 

 . وذالك عند كال الجنسين( الزيتون، الخبز،،،
 الجووودول التوووالي يبوووين النتوووائج : موسممميقى محبوبمممة لمممديك/كمممم ممممن الوقمممت تسمممتغرق تجوالمممك: 5س

 .المتحصل عليها
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 موسيقى محبوبة لديك/كم من الوقت تستغرق تجوالك(: 3-5)رقم جدول 
 النسب المئوية التكرار موسيقى محبوبة/تجوالك

 %  0242 22 دقيقة  22
 %  2245 00 حوالي ساعة 
 % 4242 02 أكثر من ساعة 
 % 022  22 المجموع 

 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

العادي خالل من المالحظ أن الوتيرة التي يستغرقها المستهلك في القيام بمشترياته أكبر من      
يستغرقون أكثر من ساعة خالل عرض موسيقى %  4242عرض موسيقى محببة لدية، حيث أن 

حوالي %  2245لديهم في خالل نفس الفئة بدون موسقى تستغرق حوالي ساعة، لتليها محببة 
 .موسيقى تعيق وتيرة تسوقهم أكثرمصرحين أن ال%  02رة بنصف ساعة بنسبة ساعة، ثم أقل وتي

 الجوودول التووالي يبووين : ضممد عممرض موسمميقى محببممة فممي المسمماحات الكبممرى/هممل أنممت مممع: 6س
 . النتائج المتحصل عليها
 ضد عرض موسيقى محببة في المساحات الكبرى/هل أنت مع(: 3-6)جدول رقم 

 النسب المئوية التكرار ضد عرض موسيقى/مع
 % 2245 02 نعم
 %  242 20 ال

 % 022 22 المجموع
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

إلى عرض الموسيقى في %  2245من الجداول نالحظ أن مفردات العينة متطلعين بنسبة    
في حين أن شخص واحد فقط  مساحة فاملي شوب، متطلعين إلى قضاء وقت أكبر من العادي،

 . صر  بأنه غير مهتم للموسيقى خالل تسوقه
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 الجدول التالي يبين النتائج المتحصل عليها: بطاريات الساعة /رفوف العجائن: 7س . 
 .بطاريات الساعة/ رفوف العجائن (:  3-7)جدول رقم 

بطاريات /رفوف العجائن
 الساعة

 النسب المئوية التكرار

 % 4245 04 نعم
 % 7242 02 ال

 % 022 22 المجموع
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

في محاولة لتأثير على الوعي المستهلك في خلق اإلتجاهات أو تموقع المنتجات بوضع    
خالل تبضعك في رفوف العجائن شٌد "بطاريات في رفوف العجائن محاولين محاكاة العبارة التالية 
على ذهن المستهلك إال أن المالحظ أن  "إنتباهك بطاريات الساعة هل تبقى لديك الرغبة بإقتناءها

سيشد %  4245وأن  من أفراد العينة كان جوابهم عكس وعيهم في أنه اليشد إنتبائهم %  7242
إنتبائههم وبالفعل سيقتنون المنتج، بالرجوع إلى الصورة الذهنية المالحظ أن أكبر تسبة هي التي 

 يبين تأثر الصورة الذهنية بتموقع (:2-00)شكل رقم : خير ستقتني البطاريات بدون وعيفي األ
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر :البطاريات برفوف العجائن
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 التالي يبين النتائج المتحصل عليهاالجدول : شكل دائري لباقة ألزهار/أروقة مستقيمة: 8س 

 .شكل دائري لباقة ألزهار/ أروقة مستقيمة  (:3-8)جدول رقم 

 النسب المئوية التكرار  شكل دائري/أروقة مستقيمة
 % 2245 02 نعم
 % 242 20 ال

 %  022 22 المجموع 
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

 2245أن أفراد العينة معتادين على األروقة المستقيمة الشيء الذي تؤكده نسبة من المالحظ      
فقط %  242حيث إذا تم وضع شكل دائري لباقة األزهار فحتما ستشد إنتباههم لها، في حين أن % 

 . قد التشد إنتباههم، الكن الوعيهم سيشده الشكل الدائري لها أو للرواق

منتوج = وقت إضافي: "هي معادلةفوتيرة المستهلك في المساحة، كل تلك األساليب هي لزيادة    
 .لة المسوقين في المساحات الكبرىهي إذن معاد" إضافي في السلة
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 محور سياسة اإلشهار نتائج اإلستبيان لتحليل : المطلب الثاني

  (المتغير التابع)التحليل الوصفي ألسئلة سياسات اإلشهارية:  
 التالي يبين النتائج المتحصل عليهاالجدول : وتيرة وقت محددة/مستهلك عادي: 1س 

 .وتيرة وقت محددة/مستهلك عادي(: 3-9)جدول رقم 
 النسب المئوية التكرار وتيرة محددة/مستهلك عادي
 % 4242 00 نعم
 %  2242 01 ال

 % 022 22 المجموع
 (spss)برنامج من إعداد الطالب بناءا على نتائج : المصدر

ك ، وتفسيرهم في ذال% 22من المالحظ أن أفراد العينة لديهم وتيرة وقت محددة للشراء بنسبة     
أو في نهاية كل أسبوع لقضاء جميع  شهر عند كلأنهم يستعملون مساحة فاملي شوب 

منهم صر  أنهم مستهلكين عادين وليست لديهم وتيرة %  42الشهر، في حين أن مستلزمات 
نما يستعملون المساحة عند الحاجة أو الضرورة أو فقط لقضاء وقت عائلي  . وقت محددة وا 

 التالي يبين النتائج الجدول : (المساحة)ترتادين السوبرماركات /كم مرة في األسبوع ترتاد: 2س
 المتحصل عليها

 (المساحة)ترتادين السوبرماركات /كم مرة في األسبوع ترتاد(: 3-11)قم جدول ر 
 النسب المئوية التكرار الوقت

 %  0242 22 مرة واحدة على األقل 
 %  2242 01 مرتين على األقل 
 %  2242 22 اكثر من مرة
 % 022 22 المجموع

 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر
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هي أن أفراد العينة يرتادون المساحة مرتين على %  22نالحظ أن الوتيرة األكثر نسبة ب      
حيث نسبتهم تمثل %  22لتليها وتيرة أكثر من مرة ب  ،(نهاية كل أسبوع/ بداية كل شهر)األقل 

مرة واحدة فقط شملت الطالب من فئة المتوسط والثانوي %  02المتقاعدين واألطفال، ثم بنسبة 
 . لدواعي الدراسة

 التالي يبين الجدول (: المساحة)كم من الوقت يستغرق تجوالك في أنحاء السوبرماركت  :3س
 النتائج المتحصل عليها

 .التجول في أنحاء المساحةالوقت المستغرق في (: 3-11)جدول رقم 
 النسب المئوية التكرار الوقت

 % 245 20 دقائق 02
 % 0242 22 دقيقة 22

 % 2242 02 حوالي ساعة
 % 0242 22 أكثر من ساعة

 % 022 22 المجموع
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

مالحظة أن وتيرة الوقت المعتبرة ألفراد العينة هي حوالي ساعة بنسبة ل الجدول يمكن المن خال     
أيضا فئة %  02، منهم فئة الشباب والعاملين خاصة، لتليها وتيرة نصف ساعة بنسبة % 2242

منهم المتقاعدين و فئة النساء  لتليها وتيرة %  02العاملين والطلبة، ثم وتيرة أكثر من ساعة بنسبة 
هم من الذين ليس لهم وقت محدد للتسوق أو لديهم إحتياج فوري لإلقتناء %  245دقائق بنسبة  02

 . شيء معين

 هالتالي يبين النتائج المتحصل عليالجدول : من عالمة تجارية تشد إنتباهك؟كم : 4س: 
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 عدد العالمات التجارية(: 3-12)جدول رقم 
 النسب المئوية التكرار العدد

 % 245 20 عالمات 02
 % 0242 22 عالمة 02
 % 5242 00 عالمة 22أكثر من 

 % 022 22 المجموع
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

من المالحظ أن مجال أفراد العينة محتمل ألكبر قدر ممكن من العالمات التجارية حيث أن      
هم من األفراد ذو وتيرة التسوق %  5242عالمة بنسبة  22أكبر نسبة تم تسجيلها ل أكثر من 

بحوالي ساعة وأكثر من ساعة، مصرحين أنه وبإضافة عنصر الموسيقى قدد يزداد عدد العالمات، 
وذالك أيضا مرتبط بوتيرة الحجم الساعي لنصف ساعة %  02عالمة بنسبة  02 لتليها مجال

 02مجال ه، ثم في األخير مصرحين أنه قد يكون للتأمل ولقراءة بيانات المنتج أو اإلستفسار عن
ليس  دقائق حيث صر  أفراد العينة أن السبب هو لإلقتناء شيء معين أو 02عالمات من وتيرة 

 . التي تهمهم ليدهم وقت إيضافي لإلنشغال بالعالمات األخرى مركزين مجالهم على العالمات
 النتائج المتحصل عليهاالتالي يبين الجدول : الذي يشد إنتباهك لشراء منتج معين ما: 5س 

 ما الذي يشد إنتباه أفراد العينة لشراء منتج معين(: 3-13)جدول رقم 
 النسب المئوية التكرار العناصر
 %  0245 21 العالمة

 %  7245 05 األلوان/الغالف
 %  0245 27 البيانات
 %  022 22 المجموع

 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

أي قرار %  7245األلوان بنسبة /من المالحظ أن أفراد العينة يقومون بالشراء بناءا على الغالف    
      الغالف بألوانه دون غيره، أي قرار الواعي حيث صر  أفراد العينة أن القرار مبني  الشراء مبني على
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مصرحين أن ما يشدهم %  0245على تجربة سابقة أو لمعرفتهم أللوان العالمة، لتليها نسبة     
أكثر هي العالمة التجارية بناءا على التجارب السابقة أو ألخر إلشهار تمت رؤيته للمنتج على أن 

ن فئة هم م%  0245البيانات عنصر مهم يشد إنتباه أفراد العينة لإلقتناء منتج معين بنسبة تليها 
اإلطارات المقاعدة أوفئة قليلة من طلبة الطب، إال أن السؤال تضمن عنصر من عناصر التسويق 

هل تشد المستهلك لشراء منتج معين الجواب نعم بالفعل، فعدد أفراد العينة كلهم ": الرائحة" العصبي
 . شد إنتباههم إلتخاذ قرار الشراءصرحو كخيار ثاني أن الرائحة بالفعل ست

 .يبين عناصر التي تشد أفراد العينة إلقتناء منتوج معين (:3-11)رقم شكل 

 
 

 

 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

 التالي يبين النتائج الجدول  :الرغبة بملئها كاملة/حجم سلة الشراء ضعف حجمها: 6س
 : المتحصل عليها
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 بملئها كاملةالرغبة /حجم السلة(: 3-14)جدول رقم 
 النسب المئوية التكرار الخيار
 % 4242 02 نعم
 % 7245 05 ال

 % 022 22 المجموع
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

جم سلة المشتريات ضعف حجمها الحالي هل تبقى لديك الرغبة بملئها إذا كان ح" السؤال هنا     
في محاولة لكشف الصورة الذهنية بالنسبة لحجم المقتنيات بالنسبة للمستهلك الجزائري،  "كاملة أم ال؟

مصرحين أنهم وخالل وتيرتهم العادية يقتنون %  7245ب " ال"حيث كانت النسبة األكثر للجواب 
الحاجيات األساسية والضرورية فقط، في حين أن اإليجابة الصحيحة للمستهلك هي نعم بنسبة 

يث أن جميع أفراد العينة في كثير من جوالتهم بالمساحة غالبا ماينتهون يإقتناء منتجات ح%  4242
ن األحيان الوعي المستهلك هو المتحكم األساسي في كثير م لم يكونوا ليقتنوها من أول برهة، الكن

البعد بحكم إال أن المستهلك على العموم مقيد باألسعار وميزانية األسرة وأيضا ، في مثل هذه القرارات
 . قلة المساحات الكبرى في الجزائر والتوافد الكبير عليها

 الجدول التالي يبين النتائج المتحصل عليها  :ماهو سبب إقتناء أخر منتج؟: 7س 
 سبب آخر منتج تم إقتناءه (:3-15)جدول رقم 

 النسب المئوية التكرار السبب
 % 1242 07 اإلحتياج
 % 0245 27 الرائحة
 % 022 22 المجموع

 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

كان اإلحتياج %  1242تم سؤال أفراد العينة حول سبب أخر منتج تم إقتناءه ومن المالحظ أن     
كذالك منهم صر  أن الرائحة كانت هي سبب آخر منتج تم إقتناءه %  0245هو السبب، إال أن 

 حيث كانت الفئة فئة الطلبة اإلناث لمستحضرات التجميل وأيضا للمأكوالت الخفيفة فالرائحة عنصر 



دراسة حالة المساحات الكبرى                    الفصل الثالث                            

 

101 
 

برى في الجزائر يكاد ، إال أن العمل بها في المساحات الكمجال التأثير العصبيجذب مهم في     
مصرحين بذالك عمال فاملي شوب والمشرفين على السياسات التسويقية في المساحة ينعدم تماما، 

ي العمل بأن أستخدام مثل تكنولوجيا الرذاذات الصناعية للروائح العضوية للمنتجات جد مكلفة وبتال
 . على مخارج التهوئة فقط

 تالي يبين النتائج الجدول ال :تعقد اإلتجاهات/إذا كان إحتياجك في أخر المساحة: 8س
 :المتحصل عليها

 تعقد اإلتجاهات/أخر المساحة/اإلحتياج (:3-16)الجدول رقم 
تعقد /المساحة أخر/اإلحتياج

 اإلتجاهات
 النسب المئوية التكرار

 % 1242 07 نعم
 % 0245 27 ال

 % 022 22 المجموع
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

من المالحظ أن اإلحتياج يطبع على أفردا العينة في إقتناء مايحتاجونه في أخر المساحة     
فقط من أفراد العينة %  0245، في حين أن وذالك تحت شرط تعقد اإلتجاهات%  1242بنسبة 
ن آلخر المساحة لإلقتناء مشترياتهم، في حين أن في مساحة فاملي شوب أو أنهم ال يلجصر  

 . اليوجد إتجاهات أو تعقد اإلتجاهات
نتائج الالجدول التالي يبين : الجنس: التحليل الوصفي لألسئلة المعلومات الشخصية:ثالثا

 أفراد العينةجنس  (:3-17)جدول رقم  :المتحصل عليها
 المئويةالنسب  التكرار االجنس
 % 7245  05 ذكر
 % 4242 02 أنثى 

 % 022 22 المجموع 
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر
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 وال%  7245من خالل الجدول يتبين أن النسب متقاربة بين الجنسين ، فنسبة الذكور تقدر ب     
، مايدل على أن فاملي شوب يتضمن كال الفئتين % 4242تبتعد عنها بكثير نسبة الإلناث ب 

 . بالتقريب، وذالك بناءا على أسلوب جمع المعلومات المقابلة بالصدفة

  الجدول التالي يبين نتائج المتحصل عليها(: الفئات العمرية)السن : 
 دراسةألفراد عينة الالفئات العمرية (: 3-18)جدول رقم 

 المئوية النسب التكرار الفئة العمرية
02 – 05 02 2242 % 
01 – 05 00 4242 % 
01 – 21 20 245 % 
22 – 72 22 0242 % 

 %  022 22 المجموع 
 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

التي تتراو  أعمارهم مابين  الشبابيةمن خالل الجدول نالحظ أن الفئة األكثر استجوابا هي الفئة      
أعمارهم تتراو  %  2242سنة بنسبة  05سنوات إلى  02لتليها فئة %  42نسبة بسنة  05و 01

سنة التي كان لها حضور بنسبة  72سنة إلى غاية  22، لتليها فئة سنة 05سنوات و  02مابين 
، من المالحظ أن % 245سنة بأقل حضور بنسبة  21سنة إلى  01فئة ، في األخير % 02

  . العائالت الجزائرية لها حضورة بجميع الفئات

 التالي يبين نتائج المتحصل عليها الجدول: المستوى التعليمي: 
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 .ألفراد العينة  المستوى التعليمي(: 3-19)جدول رقم 
 المئويةالنسب  التكرار المستوى
 % 0242 22 إبتدائي
 % 0242 24 متوسط
 % 0242 24 ثانوي
 % 4245 04 جامعي

 % 245 20 مستويات آخرى
 % 022 22 المجموع

 (spss)من إعداد الطالب بناءا على نتائج برنامج : المصدر

%  4245من الجدول نالحظ أن الفئة الجامعية هي الفئة البارزة في الإلستجواب بنسبة       
مما %  02مما يدل على األكثر إقبال على المساحة، لتليها الفئة الصغيرة فئة اإلبتدائي بنسبة 

لتليها يدل على تردد األباء واألمهات مصطحبين أوالدهم معم خالل فترات التسوق الخاصة بهم، 
على ( العينة المدروسة)أي لها نفس الإلقبال %  0242ئتين الثانوي والمتوسط بنفس النسبة الف

، يمكن تفسير هذه % 245بنسبة ( مستويات أخرى)لننتهي عند الفئة األقل إقباال المساحة، 
 . النتائج أن مرتادي المساحة هم من الطبقة المثقفة في المجتمع وأيضا ذو وعي إستهالكي

 التالي يبين نتائج المتحصل عليها الجدول: مهنيةالحالة ال : 
 :يبين الحالة المهنية ألفراد العينة(: 3-21)جدول رقم            

 النسب المئوية التكرار الحالة المهنية
 % 7242 05 طالب
 % 0242 25 عامل
 % 0242 24 متقاعد
 % 245 20 بطال
 % 022 22 المجموع
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%  7242من الجدول نالحظ أن الحالة المهنية الغالبة على أفراد العينة هي فئة الطلبة بنسبة   
لما تلبي من حاجات وطلبات هذه الفئة  للمساحة، ( المتعلمين)أي الإلقبال الكبير لطبقة الطالب 

ي فئة أيضا لقضاء حاجات الشهر من مختلف األشياء، ثم تأت%  0242لتليها فئة العاملين بنسبة 
، أي لها كذالك حضور في المساحة، لتسجل فئة البطالين النسبة األقل % 0242متقاعدين بنسبة 

 %.  245بة نسبة في أفراد العينة بنس

 نتائج الدراسة  ملخص ألهم ال: المطلب الثالث

 : هذه الدراسة الميدانية توصلنا إلى أهم النتائج وهيمن خالل 

 :النتائج: أوال

  مقاربة التسويق العصبي في هذه الدراسة من خالل مظهرها األول وهي الصورة الذهنية تم تجسيد
، الشيء الذي قادنا إلى الوقوف على أبعاد التسويق العصبي ومحاولة وحصرها في مجال اإلشهار

 .التأثير بها على سلوك المستهلك في المساحات الكبرى
  مور الجد مساعدة على خلق صورة ذهنية يعد عنصر اإلضاءة داخل المساحات الكبرى من األ

موجبة تجاه المنتجات المعدة في الرفوف، حيث أن تأثير هذه العنصر على الصورة الذهنية يستمر 
 .لجانب الفضولي للمستهلك في دماغهليلمس ا

  عدة تأثيرات عصبية كالمسويقى مثال أو من خاللها، تعد اإلضاءة عامال حاسما يمكن أن نعكس
 حيث أن المكان المضيء يساعد الدماغ على اإلستمرار في اإلكتشاف والتنسيق بينالرائحة، 

 .مختلف التركيبات التسويقية التي يتعرض لها المستهلك
  ،تحت تأثير اإلضاءة يمكن للعديد من المؤثرات أن تجذب الدماغ لتحليلها وفهم توجهها التسويقي

أخر مكان مرت عليك مثلها، وبتالي من أهم النتائج فتأثير الرائحة مثال قد يقودك مباشرة إلى محل 
 . التي يمكن الخروج بها أن اإلضاءة من أهم العناصر المؤثرة على الصورة الذهنية
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  هو عند تخفيض شدة اإلضاءة، قد يعير وعي المستهلك اإلهتمام لذالك، الكن ماال يعير له إنتباه
نفسه امام المكان ولو لبرهة من الزمن وبتالي قد تستهويه موسيقى المكان وبدون أي وعي يجد 

 .الموسقي من المؤثرات الجد مهمة في خلق التفاعل الذي يريده المسوق أومسير المساحة
  يمكن للموسقى أن تغير من وتيرة وحجم المستهلكي المتوافدين على المساحة للحفاظ على الزبون

أو لتغير النقاط الساخنة في المساحة تكفي  لمدة أطول، فمن خالل إيقاع بطيء أو موسيقى عائلية،
 . تسريع بث الموسيقى أو زيادة صوتها

  الموسقى في المساحات الكبرى هي المتحكم ليس بدرجة الرئيسي في وتيرة التسوق لمعظم
المستهلكين اليوم، حيث أن وتيرة التسوق تزداد بعرض الموسقى المحببة وبتالي عامل يركز عليه 

 .المسوقون
  التموقع الجيد والمناسب للمنتجات أمر أساسي بالنسبة للمساحات الكبرى وبالنسبة للمستهلك فهو

فليس من  التموقع المبني على إتجاهات ذهنية يخاطب الالوعيأن في حين  يخاطب وعي هذا األخير،
 . الخطأ وضع البطاريات في رفوف العجائن

  لمختلف المنتجات المستهلك في  المساحات الكبرىقد تساعد اإلتجاهات أو المسارات التي ترسهما
رسم الصورة الذهنية المناسبة حول المكان، مهما كان شكل األورقة مستقيمة أو دائرية، لكن تبقى 

 . األورقة الدائرية ذات داللة جد إيجابية على أذهان المستهلكين
  التجارية مهما كانت  تالعالما مجالنا الذهني العديد منخالل تسوقنا ولفترة صغيرة من الزمن تدخل

وتيرة معينة، قد تترك أثر إيجابي  وتيرة التسوق أو الوقت المستغرق أو طبيعة المستهلك العادي أو ذو
على الصورة الذهنية وقد تمحى أثارها تماما بمجرد صرف النظر لتعود إلى الذهن بعد وقت وجيز 

 .بالضبط الوعي المستهلك
 صورة الذهنية وفي رغبة المستهلك بملئها كاملة متأثرا بتأثيرات العرض قد يأثر حجم السلة على ال

 . والقلة مثال، أو بكل بساطة لإلحتياج
  المستهلك العادي يتأثر بالعالمة واأللوان والتعبئة والتغليف، في حين أن التوجه الجديد يجعل من

كون هو سبب أخر منتج تم إقتناءة مثال، وقد ي الرائحة أحد أهم أسباب إقتناء بعض المنتجات كالتلفاز
 . بدون وعي
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  تعقد اإلتجاهاتاجه في أخر المساحة رغم إحتييقوم بإقتناء المستهلك . 
 4/0 من مشتريات المستهلك تمت بدون وعي. 

مون خاللهوا توم الوقووف علوى والتوي  الدراسوة الميدانيوةعورض مضوامين توم خوالل هوذا الفصول من     
أسوواليب العلميووة فووي أهووم مسووتجدات الصووورة الذهنيووة فووي المسوواحات الكبوورى، حيووث تووم إسووتعمال أهووم 

ستبيان،لبجمع البيانات من مقا وتم الوقوف علوى أهوم النتوائج فوي تطبيوق هوذه  ة شخصية ومالحظة وا 
 .المقاربة



 خاتمة
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 : ةالخاتم

العقل البشري خاصة في ظل بنظرا لإلقترانه  مفهوم متشعب الفروعالتسويق العصبي  يعتبر
من المكونات العصبية 30%  الحقائق العلمية التي بينت أن اإلستكشافات العلمية لم تغطي إلى

في الممارسات التسويقية أصبح مجسدا للتنبؤ بمختلف السلوكيات علوم األعصاب إستخدام فواقع 
وردود الفعل التي يبديها المستهلك أمام السياسات واإلستراتجيات المقدمة وخاصة التي لها تأثير 
مباشر في أعصاب المخ ومن ذلك السياسات الترويجية وبتدقيق أكبر سياسة اإلشهار، حيث بينت 

البناء المعرفي والدراسة التطبيقية رغم قصورها في جانب إستخدام  الدراسات المشار إليها في
الحقيقة الواقعية لتأثير السياسات الترويجية على صورة وسلوك كشف النتائج ية لالمعدات الطب

والتي تعد بديل ذو شفافية وموضوعية لتقييم سلوك المستهلك بدل أساليب المقابلة الفردية  المستهلك
تميز بطغيان الذاتية وتأثير العوامل البيئية على المستجوب، كما تعتبر تقنية والجماعية التي ت

وخلق توجهات جديدة  النشاطات التسويقيةلتفعيل السياسات و  وجه حديثتالتسويق العصبي 
ن وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى العديد من النتائج ما تعلق وخاصة للتأثير على قرارات الشراء

 .ي والتطبيقيمنها بالجانب النظر 

 مايليفبالنسبة لنتائج الدراسة النظرية فقد تم التوصل إلى : نتائج الدراسة النظرية:   

وخاصة ، الغالبية من المسوقين وغاية هدف الدفينة احتياجاته ودغدغة المستهلك غرائز خاطبةم -
 . تقنيات التسويق العصبي التي تحقق هاته األهداف ضمن حالة الالوعي ضمن إستخدام

هاته الرابطة الجديدة وخاصة ما تعلق  تعزيزإلى علم األعصاب  المسوقون ومتخصصواطمح ي -
 .لسياسات الترويجية المختلفةامنها بالتأثير على سلوك المستهلك من خالل 

قياسات حيوية تساعد تحقيق العصبي المستمدة من التسويق قياسات البيومترية والساليب تساعد األ -
جديدة عن حقائق المستعملة التقنيات كما تمنح  المسوقين على اتخاذ القرار في الوقت المناسب،

 .تصرفات المستهلكين وردود فعلهم
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هاته  حققحيث تتأخذ بحوث التسويق العصبي الجانب النوعي والكمي في تصنيفاتها،  -    
حصاء والتنبأ أهمية كبيرة  في قياس و المقاربة الجد متطورة    .لمستهلكينلحتياجات الكامنة إلفهم او ا 

 

 تم التوصل إلى النتائج التاليةالتطبيقية خالل الدراسة  فمن: نتائج الدراسة التطبيقية: 
  وبتالي  الجزائري أن المساحات الكبرى في الجزائر من أهم األماكن التي يتردد عليها المستهلك

 .ت واإلتصال التسويقي الممارس فيهاجزء كبير من الصورة الذهنية لديه يقوم ببناءها من هذه المساحا

  العائلي بتنوع تعد مساحة فاملي شوب من أهم المساحات العائلية التي أثبتت نجاعتها في التسوق
دفعهم إلقتناء و ستهلكين قصد إغراء المنتجات المرئي للممع التركيز على الجانب  المنتجات المطروحة

 .مايحتاجونه

  قليال من بعض توجهات التي يمكن أن تأثر على الصورة الذهنية توفر مساحة الدراسة شيء
 . للمستهلك وأيضا شيأ قليال من األنشطة الترويجية

  المساحة بعد التعرض للتسويق العصبي وأساليبه في تدعيم القرارات التسويقية، نستنتج حقيقة أن
 .بعيدة كل البعد عن تحقيق مثل هذه الدراسات والتوصل لمثل هذه النتائج

فاملي "المسوقون في المساحات الكبرى  إلى أن التأثيرات التي يمارسهافما تم التوصل إليه كذلك  -
ليست بالممارسات التي تعمل على خلق صورة ذهنية جد متجانسة مع الرسالة التسويقية " شوب

ال تزال بعيدة عن مصاف المساحات بشكل عام المساحات الكبرى في الجزائر ف ،التجاريةللعالمة 
الكبرى العالمية والتي يطبق فيها المسوقون أساليب تسويقية مكثفة وجد فعالة تحاكي تماما أساليب 

أساليب التسويق مازالت تعمل وفق تالي معظم المساحات الكبرى في الجزائر بالالتسويق العصبي و 
 .التقليدية

 إختبار صحة الفرضيات: 
ختبار مدى إلجابة على اإلشكالية المطروحة امحاولة من بناء نظري في ومن خالل ما تم عرضه  وا 

 : صحة الفرضيات المقدمة تم التوصل إلى مايلي
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تعد من أحدث ما تم المعتمدة  العصبي التسويقأساليب  بالنسبة للفرضية األولى تبين لنا أن -
تأكيد تالي الوب المعتادة، التسويق أساليب أفضل أنهاو في تحليل سلوك وردود فعل المستهلكين  إعتماده

 .صحة الفرضية األولى
ترويجية ذات فعالية على اإلشهار من أهم السياسات الأن والتي مفادها  الثانية بالنسبة للفرضية اما -

التي تعد من المساحات الكبرى ، فقد أثبتت بشكل خاص في الدراسة التطبيقية في التسويقيةاألنشطة 
وخاصة ما  أهم األماكن التي تجسد فيها الممارسات التسويقية وبتدقيق أكبر الممارسات الترويجية

 .تعلق بالتأثير على الصورة الذهنية
 التسويق خبراء أطلقه الذي االسم بحسب الدماغ في خفي مكان في" الشراء زر" وجود إلى اإلشارة -

حقق معظم النتائج المنتظرة من التأثير على المستهلك من خالل وأبحاثهم  عملهم جوهر على العصبي
    . يؤكد صحة الفرضية الثالثة الذي السياسات المختلفة ومن ذلك سياسة اإلشهار، األمر

أما بالنسبة للفرضية الرابعة وهي التي مفادها أن المساحة الكبرى فاميلي شوب تعد من المؤسسات  -
الرائدة في تطبيق مقاربة التسويق العصبي فنجد في الواقع انها بعيدة كل البعد وبالتالي فنؤكد عدم 

 .صحة هاته الفرضية
إرتأينا تقديم النتائج المحصل عليها، تحليل الدراسة و القيام ببعد  ":التوصيات واإلقتراحات -

أن تكون مساهمة لتحقيق تطبيق مقاربة التسويق العصبي يمكن بعض اإلقتراحات والتوصيات 
 : بأكثر فعالية ومن ذلك نذكر

  والتي األنشطة التسويقية يجب تقييم القدرات المعرفية للصورة الذهنية لضمان إستمرار فعالية
مجال تطبيق التسويق العصبي، لذا يجب قياس هذه القدرات الواقعية ل تساعدنا على تحديد األهداف

 .مقاربة التسويق العصبيبإستعمال أساليب 
  اإلعتماد على تكنولوجيا المختبرات العصبية من أجل تحليل ووصف الظواهر التسويقية التي

رية، من توفير مثل هذه التقنيات المتطور الحمالت الترويجية واإلشهاتحدث في دماغ المستهلك تجاه 
 . لتسهيل القياسات الحيوية وفتح المخابر المالئمة لذالك

 اإلشهارية بما يتوافق ونتائج القياسات العصبية لمختلف التأثيرات  تطوير مضامين الحمالت
 . التسويقية المطبقة على المستهلك
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  البصرية والسمعية مختلف المؤثرات ضافة إالمساحات الكبرى بمحاولة إجراء تعديالت في بيئة
ساعد على خلق الجو المالئم لترسخ صورة ومحفزات حاسة الشم والتي تترك األثر اإليجابي والذي ي

 .بإحاءات إيجابيةذهنية 
  من أجل تخفيظ تكاليف تقديم  بما يتوافق مع األنشطة التسويقية المقدمةالقيام بدراسات عصبية

 .المنتجات 
 دراسات لمعالجة إشكاليات  باعصالسلوك البشري والصورة الذهنية بتقنيات األ ةتركيز دراس

 . السلوك بعدما كان يعتمد على علم االجتماع والنفس في التحليل
 :آفاق الدراسة

ق فعالية سياسة موضوع تأثير التسويق العصبي في تحقيل تعبر رؤية أوليةان هذه الدراسة     
 يمكن إقتراح العديد منوضمن هذا لمحدودية اإلمكانيات المعرفية والتطبيقية، لك اإلشهار ويرجع ذ

 : والتي تشكل حقل معرفي جديد ومن ذلك نذكر جيوب البحث المرتبطة بهذا الموضوع 
 .تأثير التسويق العصبي على إستراتجيات الجودة والميزة التنافسية -

  لألسواق جييالتشخيص اإلستراتتأثير التسويق العصبي على. 

 جديد لخلق مضامين تسويق المحتوى ساليب التسويق العصبي كتوجهتحليل أكثر أل. 

  اليقظة التكنولوجيةتحقيق مساهمة التسويق العصبي في اإلبتكار التسويقي و. 
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 تخصص تسويق الخدمات
 

 

 استبيان: الموضوع

 

دور التسويق العصبي في تحقيق فعالية "مثل هذه اإلستمارة جزء من البحث الموسوم بعنوان ت   
البليدة، والتي يقوم بها الباحث " فاملي شوب"دراسة حالة المساحات الكبرى، مساحة  "رسياسة اإلشها

الخدمات وتعد مشاركتكم  كجزء من مستلزمات نيل درجة ماستر في العلوم التجارية تخصص تسويق
 . في تقديم الصورة الحقيقية ذات أثر إيجابي في إخراج البحث بالمستوى المطلوب

 مشكورين بإختيار اإلجابة التي ترونها مناسبة لإلختياراتكم الواقعية ببالغ اإلعتزاز، نرجو تفضلكم   
ألغراض  علمية، والتي ستستخدمالسرية واألمانة ال نمبطابع علما بأن المعلومات المدونة كافة ستتم 

 . البحث العلمي فقط، نشكر لكم حسن استجابتكم
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  :التسويق العصبي: المحور األول

 :هل أنت من المستهلكين العادين للسوبارمركت أم لديك وتيرة وقت محدد تأتي فيه .1
  نعم 
  ال 

 :ترتادين السوبارمركت/كم مرة في األسبوع ترتاد .2
  مرة واحدة على األقل 
  مرتين على األقل 
  مرتين فما فوق 

 :كم تقضي من الوقت خالل تفسحك في أرجاء السوبارمركت .3
 11  دقيقة 
 31 دقيقة 
 1  ساعة 
  أكثر من ساعة 

 :إنتباهك خالل تجوالك في السوبرماركت/كم من عالمة تجارية قد تشد إنتباهك .4
 5  عالمة 
 11  عالمة 
 15  عالمة 

 : مل الذي يشٌد إنتباهك لشراء منتوج معين في السوبرماركت .5
  العالمة 
  األلوان / الغالف 
  البيانات 
  رائحة المنتج 

 : إذا كان حجم سلة الشراء ضعف الحجم هل  تبقى لديك الرغبة في ملئها كاملة .6
  نعم 
 ال 
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 : اإلنارة الداخلية أو الخارجية هل تبقى لديك الرغبة لدخول و القيام بالشراء/ منعدم اإلضاءة / إذا كان السوبرماركت قليل  .7
  نعم 
  ال 
 

 :خدمات أخرى لم تكن تعرفها من قبل/ اإلنارة قوية هل تبقى لديك الرغبة لإلكتشاف منتوجات / إذا كانت اإلضاءة  .8
  نعم 
  ال 

 :سياسة اإلشهار: الثاني المحور 

  :منعدم اإلضاءة لكن شٌد سمعك موسيقى محبوبة هل تبقى لديك الرغبة لدخول و القيام بالشراء/إذا كان السوبرماركت قليل .1
  نعم 
  ال 

 :منعدم اإلضاءة لكن شٌدت رائحة المكان هل تبقى لديك الرغبة لدخول والقيام بالشراء/إذا كان السوبرماركت قليل .2
  نعم 
 ال 

 : ما هو سبب أخر منتج تم إقتناءه .3
  اإلحتياج 
 الرائحة 

 : لديك تعرض خالل ذالك الوقتكم من الوقت يستغرق تجوالك في السوبرماركت إذا كانت موسيقى محبوبة  .4
 11  دقائق 
 31  دقيقة 
 1  ساعة 
  أكثر من ساعة 

 : هل أنت مع أو ضد عرض موسيقى محببة لدى األغلبية في السوبرماركت أو المساحات الكبرى .5
 مع /نعم 
 ضد/ال 
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 : خالل تبضعك في رفوف العجائن شٌد إنتباهك بطاريات الساعة هل تبقى لديك الرغبة بإقتناءها .6
  نعم 
  ال 

 : مارا بأروقة مستقيمة الشكل هل سيشد إنتباهك الشكل الدائري لباقة األزهارخالل تبضعك في السوبرماركت   .7
 نعم 
  ال 

 : إذا كان إحتياجك كان في أخر مساحات السوبرماركات هل تبقى لديك الرغبة لإلقتنائها رغم تعقد اإلتجاهات  .8
  نعم 
 ال 
 

 : معلومات الشخصية: المحور الثالث
 ذكر 
  أنثى 

 : السن .1
 11-17 
 18-27 
 28-38 
 33-51 

 : المستوى التعليمي .2
  إبتدائي 
  متوسط 
 ثانوي 
 جامعي 
  مستويات آخر 

 :الحالة المهنية .3
 طالب 
 عامل 
 متقاعد 
  بطال 

 .وشكرا                                                                                                         
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 :مساحة فاملي شوب البليدة(: 3-2)ملحق رقم 
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 :مساحة فاملي شوب البليدة(: 3-3)ملحق رقم 
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 :مساحة فاملي شوب البليدة(: 3-4)ملحق رقم 
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 :مساحة فاملي شوب البليدة(: 3-5)ملحق رقم 
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 :مساحة فاملي شوب البليدة(: 3-6)ملحق رقم 

 



 :الملخص
زيادة  ها الجديد فيدور توضيح أساليب التسويق العصبي و  تهدف هذه الدراسة إلى     
تخاذ القرار األنشطة التسويقية و  كفاءة تأثير بأكثر فعالية وخاصة ما تعلق ببها  المرتبطةات ا 

 اليوم بحكم أن صورة المؤسسةوعلى صورة المؤسسة تجاه مستهلكيها،  الترويجيةالسياسات 
 .مل الرئيسي في بقائها واستمرارها ومحدد لتحقيق المردودية التجاريةهي العا

لتحليل سلوك المستهلكين من خالل إعتماد تقنية مستقبلية الرؤية فالتسويق العصبي يعتبر ال
في جانب  مختلف السياسات المطبقة تأثير ، والذي يمتد إلى تحليل القياسات الحيوية

بتركيز ومن ذلك السياسات الترويجية والتي يعد اإلشهار أهم عنصر فيها وهذا الالوعي 
  .النفسي والعصبيقياس البعد 

 سلوك المستهلك -اإلشهار -الصورة -التسويق العصبي –التسويق : الكلمات المفتاحية 
…………………………………………………………………………………  
 

Résumé: 
    Cette étude vise à clarifier les méthodes de Neuromarketing, Et le rôle 

qu'ils jouent dans l'augmentation de l'efficacité des activités de marketing, Et 

leur contribution dans la création d'une nouvelle approche pour la prise de 

décision marketing et en vertu que l’image de l’entreprise est le facteur clé 

dans la survie et la continuité l'accent était mis sur l'image mentale du 

consommateur tant qu’une première tendance où le neuromarketing répond 

L'étude a également venu à être visionnaire sur la possibilité de l'application 

de méthodes de neuromarketing et la mesures biométriques modernes sur le 

consommateur afin de résoudre les problèmes liés au comportement de ce 

dernier et leurs réponses aux campagnes publicitaires dans la lumière de la 

concurrence intense entourant les institutions économiques, pour atteindre 

cet objectif, L'étude a été menée selon un questionnaire avec un entretien et 

un observation personnelle prenant le cas du grand espace . 

L'étude a révélé l'efficacité des méthodes de neuromarketing pour atteindre 

l'efficience et l'efficacité des activités de marketing, en particulier dans la 

création et le renouvellement du contenu des politiques de publicité 

 

Mots clés: Neuromarketing, Neuroscience, La Publicité, Biométrie, 

Biométrique 
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