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 התנהגות צרכנים

(93-714) 

 ד"ר מתי רחמים

 שיעור סוג הקורס:

 
 01:  היקף שעות                           ב' –א'  :סמסטר                    תשע"ח: שנת לימודים

 Moodle BIU (http://lemida.biu.ac.il/): אתר הקורס באינטרנט

 רות הקורסמט

מוצריהן, מחייבת הבנה מעמיקה של התנהגות הצרכנים בשווקים וקידום התחרות הקיימת בין החברות לשיווק 

מתמקדות. הבנה מעמיקה של התנהגות הצרכים מאפשרת לחברות ליצור יתרון יחסי על החברות בהם 

קורס יוצגו הנושאים המרכזיים תוך פיתוח יכולת ניצול של הזדמנויות עסקיות חדשות. במסגרת ה ,מתחרותיהן

הקורס יתמקד . אלוידע, הבנה ויכולת יישום של נושאים הנוגעים להתנהגות הצרכן תוך שימת דגש על הקניית 

הכוללים, בין היתר, את התחומים הבאים: השפעת מאפייני  התנהגות צרכניםבנושאים עדכניים ומרכזיים ב

ם על התנהגות הקנייה, קבלת החלטות בקרב הצרכנים כתלות הצרכן על התנהגות הקנייה, הגורמים המשפיעי

בסוג התנהגות הקנייה ופעולות הצרכן לאחר הקנייה, התיאוריות והמודלים המרכזיים התורמים להבנת 

התנהגות הצרכן כתלות בגורמי הסף השונים. יושם דגש על הצגת הדרכים לשכנוע הצרכן, הבנת תהליך הקנייה 

 חר הקנייה. וכן הבנת ההתנהגות לא

 

 מטרות הקורס

יכולת יישום של נושאים העוסקים בתחום התנהגות הינן להעניק למשתתפים ידע, הבנה ו קורסמטרות ה

הבנה מעמיקה של מושגים מרכזיים בהתנהגות הצרכן וכן שיאפשרו  ,ילמדו נושאיםקורס במסגרת ה. ניםהצרכ

מורכב משילוב של הקורס שורים לתחום זה. נושאים, שיאפשרו לבצע אינטגרציה של אלמנטים שונים הק

 .ומבחן. ההרצאות תכלולנה דוגמאות הרלוונטיות לנושאים הנלמדיםהרצאות, דיונים 

 

 חובות הקורס

 הציונים )באחוזים(:  חובות הסטודנטים ושקלול
 

 ותהער אחוז בציון הסופי פירוט המרכיב

 בחינה עם חומר סגורה 022% בחינת סיום
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 תוכנית הקורס
  

 (Chapter 1)הצגת מושגי יסוד ותהליכים מרכזיים בהתנהגות הצרכן  :1שיעור 

הגדרת התנהגות הצרכן, הצגת הקשר בין התנהגות הצרכן ותהליך השיווק ודיון בחשיבות הבנת התנהגות 
 .00-הצרכן במאה ה

 

 (& Chapters 2 3) ותפיסת הצרכן מניעי הצרכן :2שיעור 

ישות הנוגעות לכך. בחינת המושג תפיסת הצרכן וההשלכות השיווקיות מניעי הצרכן והבנת הגהצגת 
 הנגזרות מכך. 

 

 (Chapters 7 & 4)חיפוש מידע   :3שיעור 

 הצגת תהליך חיפוש המידע של הצרכן, תוך התמקדות בחיפוש פנימי וחיפוש חיצוני. 

 

 (Chapters 5 & 6) והערכת חלופות קביעת עמדות :4שיעור 

קביעת העמדה כתלות בסוג הצגת תהליך יד העמדות בתכנון פעולות השיווק והבנת תפק, דיון במושג עמדה
  הקנייה.

 

 ( Chapters 9 & 10)קבלת החלטות  :5שיעור 

בקניה בעלת מעורבות קבלת ההחלטות בקרב הצרכנים  תהליךבחינת תהליכי הלמידה של הצרכן והצגת 
 נמוכה ומעורבות גבוהה. 

 

 (Chapters 11 & 16)ר הקנייה התנהגות לאח :6שיעור 

הצגת התהליכים העוברים על הצרכן לאחר הקניה: דיסוננס קוגנטיבי, שביעות רצון מתהליך הקניה, 
והצגת פיתוח נאמנות בקרב לקוחות הארגון,  הגורמים המשפיעים עלהבנת תלונות הצרכן ופיתוח נאמנות. 
 השפעת גורמים אלו על מאמצי 
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