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 دراسة للجامعة األميركية في بيروت: الرجال والنساء يتساوون في عادات التّسوق

ّٕق نذٖ انُغبء  خهصج دساعت صذٚذة أصشحٓب انضبيؼت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث إنٗ أٌ ػبداث انخغ
 ببمًب.ٔانشصبل انهبُبٍَٛٛ ْٙ ػبداث ألّم حفبٔحًب بكزٛش يًب كبٌ ُٚؼخمذ ع

خٕنٙ يٍ كهٛت انؼهٛبٌ الداسة األػًبل فٙ -ٔلذ أصشٖ انذساعت األعخبراٌ نٕساَظ نٙ  ٔنٛهٗ حُب 
ّٕلٍٛ فٙ ػذ  044انضبيؼت. ٔلذ حُبٔنج انذساعت  يٍ يحالث األصٚبء ٔيخبصش  ديضًٕػت يٍ انًخغ

انذٔنٙ  األدٔاث انشٚبضٛت فٙ ٔعط بٛشٔث. ٔلذ ػشض انبشٔفغٕس نٙ خالصت انذساعت فٙ انًؤحًش
انزبنذ ػشش الحضبْبث انخغٕٚك، انز٘ ػمذ فٙ كبٌَٕ اربَٙ انًُصشو فٙ يذُٚت انبُذلٛت. ٔلذ دّلمج 

ّٕلٌٕ، ٔٔصذث أٌ  انذساعت فٙ االػخمبد انشبئغ بٍٛ خبشاء األعٕاق أٌ انشصبل ٚشخشٌٔ ٔانُغبء ٚخغ
 فٛٓب.  انشصبل ُٚفمٌٕ يٍ انٕلج ٔانًبل فٙ انًخبصش َغبت يٕاصٚت نًب حُفمّ انُغبء

ّٕلٍٛ ٔطشحٕا ػهٗ أفشادْب أعئهت حٕل يشخشٚبحٓى انًمّشسة  ٔلذ سالب انببحزبٌ يضًٕػبث انًخغ
َّٕب صٕسة نؼبداث انخغٕق انًخؼهمت ببنضُذس، فٙ انًذُٚت. ٔلذ ٔصذا أٌ َغبت ركٕس  ٔغٛش انًمّشسة، ٔك

نكٍ ْزا انفشق  حذخم انًخبصش ْٔٙ لذ لشسث يغبمًب يب حُٕ٘ ابخٛبػّ،  (يٍ َغبت االَبد)أكبش
ٚخالشٗ فٙ انًخضش حٛذ ٚخغبٖٔ انزكٕس ٔاالَبد فٙ انٕلج انز٘ ٚمضَّٕ فٙ انًخضش ٔفٙ يٛهٓى 

 البخٛبع حبصٛبث نى حكٍ فٙ الئحت يشخشٚبحٓى انًمشسة.

ٔلبل انبشٔفغٕس نٙ: "الحظُب اعخُبدًا انٗ ػُٛت صغٛشة صذًا أٌ انزكٕس ٚضُحٌٕ إنٗ االَفبق ػهٗ 
شسة عببمًب أكزش يًب حُفمّ االَبد. ْٔزا لذ ٚضؼهٓى فٙ انٕالغ أْذاف أفضم يشخشٚبحٓى غٛش انًم

 نحًالث حشضٛغ انششاء انؼفٕ٘". 

ّٕق أكبٌ ركشًا أو ُأَزٗ، ألهّ ػهٗ انصؼٛذ فٙ انخالصت، إٌ  انببحزٍََٛ ٔصذا أٌ ال حأرٛش نضُظ انًخغ
 انهبُبَٙ.

ٔنكٍ يب ال َؼشفّ ْٕ يب ارا كبٌ انخشببّ فٙ  ٔأسدف نٙ: "نى حكٍ َخبئش انذساعت كًب حٕلؼُبْب أبذًا. 
ّٕق بٍٛ انضُغٍٛ ْٕ يٛضة خبصت بهبُبٌ أٔ ارا كبٌ ًَطًب ػشٚضًب ٚشًم كم انزكٕس  ػبداث انخغ
انًخأَمٍٛ فٙ انًذٌ. ٔيب َشغب بّ فؼال ْٕ إصشاء ْزِ انذساعت فٙ أٔسٔبب أٔ انٕالٚبث انًخحذة 

ّٕ ّٕق ُْبن بؼبداث انخغ ق فٙ انششق. ٔحبنًٛب ال حؤّٚذ أبحبرُب يمبنت َُششث فٙ نًمبسَت ػبداث انخغ
ٔٔصفج فّٛ االلخصبد انُغبئٙ بأَّ  Harvard Business Review يضهت ْبسفبسد نألػًبل  



يّٓى بشكم ٚضؼهّ ٚخفٕق ػهٗ الخصبد٘ انصٍٛ ٔانُٓذ يضخًؼٍٛ. إر حظٓش أبحبرُب أٌ انفشٔلبث فٙ 
ّٕ  لٙ بٍٛ انزكٕس ٔاالَبد ْٙ فشٔلبث أخف بكزٛش". انغهٕن انخغ

ُٚزكش أٌ انبشٔفغٕس نٕساَظ نٙ ْٕ أعخبر يشبسن فٙ ػهى انخغٕٚك  فٙ انضبيؼت األيٛشكٛت فٙ  
بٛشٔث. ْٕٔ خشٚش صبيؼت كبيبشٚذس ٔيؼٓذ نُذٌ الداسة األػًبل ٔصبيؼت كبسٔنُٛب انشًبنٛت فٙ 

انٕالٚبث انًخحذة ٔأٔسٔبب لبم أٌ ٚهخحك ببنضبيؼت يذُٚت حشببم ْم. ٔلذ ػّهى يبدة انخغٕٚك فٙ 
 Journal. ٔلذ َُششث نّ أبحبد فٙ يضهت أبحبد انخغٕٚك  6442األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث فٙ انؼبو 

of Marketing Research     ٔانًضهت انذٔنٛت نألعٕاق انُبشئتInternational Journal 
of Emerging Markets  نضُغٛبث ٔ يضهت األػًبل انًخؼذدة اMultinational Business 

Review.  كًب أَّ ػًم طٕٚاًل كبعخشبس٘ فٙ يغبئم انخغٕٚك انذٔنٙ ٔشبسن فٙ إَشبء ػذة .
 ششكبث َبشئت.

. ْٔٙ 6444حُب فٓٙ اعخبرة انخغٕٚك فٙ انضبيؼت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث يُز انؼبو  –أيب نٛهٗ خٕنٙ 
ٔالٚت أْٔبٕٚ فٙ يذُٚت بٕنُغ غشٍٚ. ٔػهًج  ححًم انًبصٛغخٛش فٙ اداسة األػًبل  يٍ صبيؼت

انخغٕٚك ٔااللخصبد فٙ انٕالٚبث انًخحذة ٔفشَغب ٔنبُبٌ. ٔحؼطٙ فٙ انضبيؼت األيٛشكٛت فٙ بٛشٔث 
ّٕسة  حشًم االػالو االصخًبػٙ. ٔلذ َبنج يشحٍٛ صبئضة االيخٛبص فٙ انخؼهٛى. ٔحخؼهك  دسٔعًب يخط

ّٕل أبحبرٓؼب ٔيًٓبحٓب االعخشبسٚت  ببنصُبػ بث االبذاػٛت ٔحشًم انؼطٕس ٔاألصٚبء فٙ نبُبٌ ٔانخح
 انٗ انشلًُت فٙ األػًبل، فٙ انًُطمت.

 
  انهٛبشانٙ   األيٛشكٙ   ٔحؼخًذ انُظبو انخؼهًٛٙ   6622انؼبو    بٛشٔث فٙ   حأعغج انضبيؼت األيٛشكٛت فٙ  
  صبيؼت بحزٛت حذسٚغٛت،   ٔانضبيؼت ْٙ  . بكًُٕرس نفهغفخٓب انخؼهًٛٛت ٔيؼبٚٛشْب ٔيًبسعبحٓ   نهخؼهٛى انؼبنٙ 
حمّذو      . طبنب ٔطبنبت   8500   حٕانٙيٍ    طالبًٛب   أػضبء ٔصغًًب  600  ٍي شزكأ  حضى ْٛئت حؼهًٛٛت يٍ 

ٔانذكخٕساِ    ٔانذكخٕساِ،   ٔانًبصٛغخش،   ُٚبْض يبئت بشَبيش نهحصٕل ػهٗ انبكبنٕسٕٚط،   يب   انضبيؼت حبنًٛب
ًٗ   انز٘   يشكضْب انطبٙ   فٙ   ٔحذسٚبًب   طبًٛب   كًب حّٕفش حؼهًًٛب  . طبان   فٙ   . عشٚشًا   064    فّٛ   ٚضى يغخشف
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