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  :  ةـدمـقـم
 .له جمموعة من احلاجات و الرغبات يسعى دوما إىل حتقيق إشباعها تتميز طبيعة اإلنسان بأن      

ألن هذا األمر يتعلق بعمله على توفري استقرار على مستوى شخصيته و بقدرته على التكيف مع 
ثريات الدائمة ملختلف خمتلف املواقف احلرجة اليت ميكن أن يالقيها يف حياته اليومية، يف ظل التأ

لذلك فان دراسة السلوك اإلنساين خاصة و االستهالكي منه يعد  .العوامل اليت تتواجد يف بيئته
  .أمرا يف غاية األمهية بالنسبة للعلماء و الباحثني و رجال التسويق و اإلنتاج

على التماشي ذلك أن هذا السلوك غري ثابت ، يتميز باحلركية و السريورة  البد من العمل     
يعين هذا أن حاجات الفرد املستهلك و رغباته يف تغري و تطور .  له دوما مع الصورة املتجددة

      .فال ميكن أن نعتمد على صيغة واحدة يف تقدمي السلع و اخلدمات هلذا املستهلك. مستمرين
ات الدميغرافية يف ظل تأثري خمتلف العوامل االجتماعية والثقافية باخلصوص و مبختلف املتغري

هذا التأثري الذي يكون على مستوى تغري اجتاه أو مسار هذا السلوك  .املوجودة يف بيئته
     فهذه الديناميكية تفرض على رجال التسويق و اإلنتاج بالدرجة األوىل العمل .االستهالكي

ياغة على ضرورة معرفة و فهم دوافع هذا املستهلك بشكل مستمر و علمي حىت يتسىن هلم ص
و للوصول إىل حتقيق . لضمان تسويق تلك السلع و اخلدمات من جهة .استراتيجيام التسويقية

  .اإلشباع الفعلي و احلقيقي حلاجاته و رغبات هذا املستهلك من جهة أخرى
  :هذا و لقد تضمنت الدراسة احلالية جانبني أساسني مها 

األول منها متثل يف اإلطار  و احتوى أربعة فصول هامة، الفصل :اجلانب النظري  -
        دراسة و حتديدها من خالل طرح التساؤالتـالية الـو الذي تضمن إشك.اهيمي للدراسةـاملف

افة إىل توضيح أمهية الدراسة العلمية و العملية و أهدافها و كذا ضباإل .و صياغة الفرضيات العلمية
ل الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع حتديد املصطلحات األساسية هلا بشكل دقيق و كذا جمم

  . الدراسة من جوانب أخرى
         أما بالنسبة للفصل الثاين و املتمثل يف االجتاهات، فتناولنا فيه حتديد مفهوم االجتاه

و تعريفاته املتعددة وكذا مكوناته األساسية و تفسري وظائفه األساسية أخذا بعني االعتبار 
  .و قياسهالستراتيجيه تغيريه 

. و تناولنا أيضا يف الفصل الثالث سلوك املستهلك من حتديد للمفاهيم و التعاريف املختلفة
     إضافة إىل التعرض . و التطرق إىل خمتلف النظريات العلمية و كذا النماذج املعتمدة يف تفسريه



  

ب 

و بشكل كبري ألهم العوامل املؤثرة يف هذا السلوك االستهالكي كالعوامل الداخلية، اخلارجية، 
  .اخل. ...واالقتصادية االجتماعية، الثقافية 

و تضمن الفصل الرابع االستهالك يف اجلزائر من خالل التطرق إىل تطور كرونولوجي       
االستهالك يف جمال املواد الغذائية، األلبسة :  تتمثل يف مث جماالته املتعددة اليت. ستهالك يف اجلزائرلإل

  .جمال االستهالك يف جماالت غري حمددة....و األحذية
و مت التعرض يف هذا الفصل و بشكل معمق إىل ألثر أو لعالقة العوامل االجتماعية و الثقافية       

  .ف السلع و اخلدماتو غريها على تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري بالنسبة ملختل
فصول هامة هي الفصل  ثالثةفقد تضمن بدوره  : أما بالنسبة للجانب امليداين للدراسة - 

الدراسة االستطالعية حيث مت التطرق إىل كيفية بناء و اختبار  بدوره أوال اخلامس والذي تضمن
  السيكومترية و كذا حساب الشروط. أدوات الدراسة من خالل التطبيق العشوائي لعينة حمددة

  .من ثبات صدق للحصول يف األخري على الصورة النهائية لالستبيان العتماده يف الدراسة األساسية
لدراسة األساسية إىل عينة الدراسة و كيفية اختيارها، أدوات مجع ل ثانياو مت التعرض       

، واستبيان دراسة العالقة اقتصادي - املقابلة املوجهة، استبيان حتديد املستوى السوسيو(املعلومات 
افة إىل املنهج ضباإل) بني العوامل االجتماعية و الثقافية و تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري

إىل األساليب  زيادة على هذا مت التطرق .املعتمد يف الدراسة واملتمثل يف املنهج الوصفي التحليلي
  .وية لتفسري النتائجو النسب املئ C، معامل التوافق 2اإلحصائية و هي كا

        إىل كيفية تفريغ البيانات املتحصل عليها يف جداول  دسكما مت التطرق يف الفصل السا      
، و معامل 2لنسب املئوية، كاوكذا حساب ا 270=للعينة الكلية ن و التعليق عليها  بالنسبة

  .مع املبحوثني اخلمس  و كذا نتائج املقابلة اليت متت  Cالتوافق 
الذي نعتربه مبثابة املرحلة النهائية للدراسة أين مت تقدمي  لسابعو يف األخري جند الفصل ا      

       . وتفسري النتائج يف ضوء التساؤالت و الفرضيات املطروحة بالنسبة لنتائج املقابلة و نتائج االستبيان
    احلالية ضمن الدراسات السابقة مث وصوال إىل االستنتاج العام للدراسة و كذا حتديد موقع الدراسة

واليت جاءت يف شكل منوذج مقترح لدراسة سلوك املستهلك  و جمموعة االقتراحات و التوصيات
  .امللخصو  عليها و أخريا قائمة املالحق االعتماد، قائمة املراجع و املصادر اليت مت  اخلامتة
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  :إشكالية الدراسة 1- 
       دد من النظم واألنساق واليت متثل أساسا تعترب األمم واتمعات نتاج عملية تفاعل لع      

كما أن هذه األنساق والنظم هي يف احلقيقة البىن ...يف األسرة، الثقافة، القيم، السياسة، االقتصاد
األساسية احملركة هلذه اتمعات واليت تشرف بدورها على توجيه وتعديل سلوكات األفراد لتأخذ 

  .اجتاهات متعددة ومقبولة
ا اإلطار، ميكن اإلشارة إىل أن األفراد خيضعون بشكل مباشر وغري مباشر ألثر العوامل، ويف هذ

املعايري، القيم السائدة يف جمتمعام واحملددة لطبيعة اجتاهام حنو العديد من القضايا واالهتمامات 
لنوعية ومستوى  املتعلقة حبيام اليومية باعتبار أن هذه املعايري والقيم هي أحد املؤشرات اهلامة

العيش يف اتمع لكوا انعكاس لألسلوب الذي يفكر به الفرد ومرتبطة بشكل كبري بسلوكاته 
وتصرفاته زيادة على هذا فإن احلياة االجتماعية تعترب خاصية من خصائص اتمع املدين حبيث أنه 

حمدد يعمل على  مهما كانت طبيعة حاجات ورغبات الفرد ودوافعه، فإنه هناك نظام اجتماعي
توحيد واحملافظة على استمرارية وبقاء تلك القيم واملعايري كأسس يف ظل التغريات والتطورات 

  .احلاصلة يف اتمع
الفرد و تغري اجتاهه عامة   أكدت الدراسات واألحباث السيكولوجية على تأثر سلوك  و لقد   

 الجتماعي و الثقايف حيثوسلوكه االستهالكي خاصة بعدد من العوامل ذات البعد ا
، بأن دراسة سلـوك املستهلك ودوافعـه الـشرائية عملية Kant  1995و  Schiffmanأكد

معقدة بسبب تعدد املتغـريات املتعلقة ذا السلوك وتفاعلـها و التأثري يف بعضها البعض،        
)1995, P : 20  Schiffmanو Kant  ( كما جند يف هذا اإلطار أيضاLondon et al 

يؤكدان على أن السلوك االستهالكي للفرد يتأثر مبتغريات عديدة ال ميكن مشاهدا  1993
بشكل مباشر، و لكن ميكن االستدالل عليها وهي ذات حركية تتماشى مع الزمن، وهذا ما 

  )London et Al, 1993, PP: 22-26.(يتطلب دراسة أعمق هلذا النوع من السلوك اإلنساين
يؤكد هو كذلك على أن السلوك االستهالكي يتضمن موعة من  1990ن عبيدات أيضا جند أ

، املستوى )التعليمي(العوامل الشخصية، الدميغرافية كالعمر، النوع العرق، املستوى الثقايف 
السوسيو اقتصادي، النضج املعريف، ويرى أن هلذه العوامل هلا اثر كبري وواضح يف سلوك 
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ه ورغباته ودوافعه، عاداته الشرائية و كيفية اختياره و تفضيله ملختلف املستهلك، اجتاه حاجات
  .السلع و اخلدمات املعروضة أمامه

، يرى بان الفرد )172: ، ص1998الصحن، ( 1998زيادة على هذا جند أن الصحن     
ستهالكي املستهلك يتأثر بعدد من العوامل و املؤثرات اليت تتفاعل فيما بينها و تؤثر يف سلوكه اال

ويؤكد أن املتغريات االجتماعية و الشخصية املوجودة يف اتمع هي اليت يكون هلا التأثري الواضح 
                  Svigy 1992و القرارات الشرائية للمستهلك كذلك جند أن  ،أمناط ،يف دوافع

)Svigy 1992, PP : 287-360(وعة من ، توصل يف دراسته إىل أن سلوك املستهلك له جمم
 ، ويرى كذلك )ذكـور، إناث(القيم اخلـاصة و لديه ختيالت و تصـورات حسب كل جنس 

Mowen )Mowen, 1987, P : 441( بأن هناك اختالف يف القيم و النمط املعيشي جلنس ،
املستهلك من دولة إىل أخرى يف ضوء العوامل االجتماعية كالعادات، األبعاد االجتماعية، الدين، 

اخل، ملا هلا من تأثري واضح على السلوك االستهالكي، كما أن النساء هن أكثر تأثرا ....والتقاليد
يف صياغة  اباملتغريات االجتماعية مقارنة بالرجال، ومن هذا املنطلق فإن رجال التسويق ركزو

إستراتيجيام و سياسام التسويقية على البعد االجتماعي لتشخيص مدى أثر هذا العامل يف 
 Goldsmith andاملستهلك، دوافعه، اجتاهاته، عاداته الشرائية، زيادة على هذا فإن جنس 

White،  أكد على أن النساء أكثر متابعة لتطورات املوجة احلديثة للمالبس مقارنة بالرجال     
و ذلك لطبيعة اجلنس يف حد ذاته، واستنتج أيضا أن كل من النوع، الدخل، املستوى التعليمي،  

وى السوسيو اقتصادي له عالقة واضحة و مؤثرة يف سلوك و اجتاهات كل من الرجل        املست
  ).Goldsmith and White, 1992, PP : 411-425(. و املرأة

فكل هذه الدراسات و غريها بينت أن سلوك الفرد يوجه بشكل واضح حنو إشباع احلاجات  
ع الواحد هلم نفس االجتاهات أو نفس طريقة األساسية، وال يعين هذا أن كل األفراد يف اتم

تلك العوامل الثقافية  فاألمر هنا يعتمد أساسا على طبيعة هذه االجتاهات وعلى درجة أثر. تغيريها
ورغباته، فإنه يستهلك سلعا واالجتماعية املوجودة يف احمليط، وحىت ميكن للفرد إشباع حاجاته 

ريقة استهالكه وترتيب أفضليات حاجاته ورغباته، متعددة ويقدم على خدمات عديدة، غري أن ط
العوامل  عدد من العوامل منها وكذا األسلوب املعتمد يف عملية اإلشباع يتوقف أساسا على أثر

الثقافية واالجتماعية واليت من شأا تغيري اجتاهاته يف االستهالك وتعمل على تكييفه وحتسينه حىت 
ك املستهلك ما هو إال جزء من السلوك اإلنساين والذي يعترب باعتبار أن سلو. يكون أكثر فعالية
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      متثيل ملختلف أنشطته وتصرفاته بداية من ظهور احلاجة إىل اقتناء السلعة أو اخلدمة ووصوال 
  .إىل مرحلة اإلشباع النهائي

ية، وجند أن األحداث والتغريات اليت حصلت يف اجلزائر يف خمتلف جماالت احلياة االجتماع    
اخل تعترب عامال مهما يفترض أن حيدث تغيري يف اجتاهات سلوك ...الثقافية، االقتصادية، السياسة

لذلك . املستهلك اجلزائري، حنوه خمتلف السلع واخلدمات رغم مقاومة القيم الثقافية واالجتماعية
داث ألجل ال بد من فهم شخصية املستهلك اجلزائري فهما دقيقا يف ضوء هذه املتغريات واألح

حتديد أهدافها ومعاملها املختلفة، وتوضيح مدى تأثري العوامل االجتماعية والثقافية يف تغري اجتاهات 
  .قراراته الشرائية

هل : خالل التساؤالت التالية نوانطالقا مما سبق ذكره، فإنه ميكن حتديد إشكالية البحث م     
ه سلوك املستهلك اجلزائري حنو السلع واخلدمات؟  للعوامل الثقافية واالجتماعية عالقة بتغيري اجتا

ما مدى تأثري العوامل االجتماعية والثقافية يف تغيري اجتاه السلوك االستهالكي بالنسبة لكل من 
املرأة والرجل؟ ما عالقة املستوى التعليمي بالعوامل الثقافية واالجتماعية يف تغيري اجتاه السلوك 

اقتصادي وبني العوامل  - موجودة بني املستوى السوسيو االستهالكي ؟و هل هناك عالقة
  .االجتماعية  والثقافية و تغيري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري؟

  :فرضيات الدراسة  - 2
  :الفرضية العامة  -2.1

  .للعوامل االجتماعية والثقافية عالقة ذات داللة إحصائية بتغيري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري   
  :جلزئيةالفرضيات ا
 : الفرضية اجلزئية األوىل - 1.1.2

للعوامل االجتماعية عالقة ذات داللة إحصائية بتغري اجتاه املستهلك اجلزائري حسب متغري 
  .اجلنس

 :الفرضية اجلزئية الثانية  - 12..2
للعوامل االجتماعية عالقة ذات داللة إحصائية بتغري اجتاه املستهلك اجلزائري حسب متغري 

 .تعليمياملستوى ال
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 :الفرضية اجلزئية الثالثة  - 13..2
للعوامل االجتماعية عالقة ذات داللة إحصائية بتغري اجتاه املستهلك اجلزائري حسب متغري 

  .اقتصادي - السوسيو
 :الفرضية اجلزئية الرابعة  - 14..2

  .اجلنس للعوامل الثقافية عالقة ذات داللة إحصائية بتغري اجتاه املستهلك اجلزائري حسب متغري
 : الفرضية اجلزئية اخلامسة - 15..2

للعوامل الثقافية عالقة ذات داللة إحصائية بتغري اجتاه املستهلك اجلزائري حسب متغري 
  .املستوى التعليمي

 : الفرضية اجلزئية السادسة  - 2.1.6
 عالقة ذات داللة إحصائية بتغري اجتاه املستهلك اجلزائري حسب املستوى ةللعوامل الثقافي

  .السوسيو اقتصادي
  :أمهية الدراسة  -3

  :تتمثل أمهية هذه الدراسة يف جمالني أساسني مها
  :اال العلمي - 1. 3

      تتمثل أمهية الدراسة العلمية يف دراسة إشكالية سلوك املستهلك اجلزائري ومدى تأثريه     
ذي يعيش فيه أو مبعىن آخر الوقوف مع جمموعة املتغريات الثقافية واالجتماعية املوجودة يف احمليط ال

على حقيقة العالقة الترابطية والقائمة أساسا على التأثري الفعال لتلك القيم الثقافية واالجتماعية 
      لذلك حناول بالدراسة والتحليل معرفة طبيعة سلوك املستهلك اجلزائري. املوجودة يف اتمع

ألن معرفة هذه الطبيعة وحتديدها . ة واالقتصادية احلاليةيف ظل تأثري التغريات الثقافية واالجتماعي
يعترب يف حد ذاا من دالئل الثقافة االستهالكية واليت تكون مبنية على أساس حتقيق رغبات 

  .وحاجات الفرد بشكل فعال وإجيايب
رجية زيادة على هذا، فإن أمهية الدراسة العلمية تكمن يف حماولة فهم العالقة بني املؤثرات اخلا

والداخلية املؤثرة يف السلوك االستهالكي هذا من جهة وحماولة العمل على  إثراء البحوث العلمية 
اخلاصة يف جمال سلوك املستهلك بأبعاده املختلفة والوصول إىل نتائج موضوعية ومعربة مستمدة من 

ية ألنه كثريا ما واقع اتمع اجلزائري بكل ما حيتويه من عادات وتقاليد وقيم ثقافية واجتماع
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خالل جمموعة الدراسات العربية والغربية يف معاجلة  نأخفقت نتائج البحوث العلمية املستوردة م
وحتليل خمتلف الظاهر املادية واإلنسانية يف جمتمعنا ألا مل تأخذ يف اعتبارها طبيعة اتمع اجلزائري 

تركيبته النفسية، االجتماعية، يف  تبكل مكوناته وخصائصه وهذا انطالقا من وجود فرو قا
  .واليت تتحكم يف عملية تسيريه ودميومته... الثقافية واإليديولوجية

  :اال العملي  - 2.3
تتمثل األمهية العملية هلذه الدراسة العلمية يف االستفادة التطبيقية من النتائج املتحصل عليها         

لنصائح املوجهة للمشرفني على قطاع اإلنتاج واملتمثلة يف جمموعة االقتراحات والتوصيات وا
واخلدمات وذلك قصد توجيه معرفتهم يف كيفية االستفادة من الثقافة االستهالكية كعنصر جديد 

  .ومهم يف العملية التسويقية
باإلضافة إىل املساعدة على وضع خطط واستراتيجيات يف جمال التسويق وتوزيع السلع واخلدمات 

املنتج و الوسيط، البائع، ( نتائج ومعلومات فعالة لعدد كبري من اجلهات  من خالل احلصول على
وهذا ما يساعد على تقسيم السوق اخلاص بتوزيع السلع وتقدمي اخلدمات وإمكانية ) املستهلك

 .التحكم فيه وفقا لرغبات وحاجات املستهلك

  :أهـداف الدراسة  -4
  :دف هذه الدراسة إىل

عوامل واملتغريات اليت تتحكم يف سلوك املستهلك ومعرفة كيفية الوقوف على حقيقة ال - 1
  .استخدام هذه العوامل واملتغريات للتأثري على هذا السلوك االستهالكي

معرفة طبيعة تأثري العامل الثقايف واالجتماعي يف قرارات الشراء بالنسبة للمستهلك  - 2
  .اجلزائري

املطروحة واملتمثلة يف كيفية الشراء، ما هي  حماولة إجياد إجابات على عدد من األسئلة - 3
الظروف اليت يتم فيها هذا الشراء، وماهية األسباب والعوامل املؤثرة يف القرارات 

  .اخل بالنسبة للمستهلك اجلزائري....الشرائية
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  :حتديد مصطلحات الدراسة  - 5
  :السـلـوك 1.5-

  .سرية اإلنسان،مذهبه و اجتاهه -1.1.5
إبراهيم مصطفى . (يسلكها كائن حي إزاء أي موقف يواجهه تجابة الكلية اليتاالس -2.1.5

  ).445: ، ص 1989وآخرون، 
  :االستـهـالك -2.5

  ).Mamdouh Haki, 1973, P : 50(اإلجناز، اإلمتام و التكميل   -1.2.5
استعمـال املنتجات دون إنتـاج منتوجات اقتصادية أخـرى أو مبعىن آخر  -2.2.5

أو استعمال للمداخيـل و من خالله .املنتـوجات من أجل االستهـالك فقطاستعمال 
أو اموعة و تسري غالبـا إلـى فعل الشـراء الذي هو قبل كل  دتنعكـس ثقافـة الفر

شيء إنفـاق للمداخيل سواء أكان املستهلك يف املناطـق احلضـرية أو الريفيـة 
Bremond. J. Geleden. A, 1990, P : 99 ).( 

هو جمموع املنتوجات و اخلدمات اليت نقتنيها انطالقا من املداخيل وهناك عوامل  -3.2.5
تؤثر على استهالك األسرة منها ما هو موضوعي مرتبط خاصة بالدخل و منها ما هو ذايت 

 ).(ONS, 1992, P :13نفسي الرغبة يف االستهالك 
  :السلوك االستهالكي -3.5

ل يقوم ا الفرد للحصول على أشياء اقتصادية و خدماتية   جمموعة قرارات و أفعا  -1.3.5
 .)(Engel. D Kollat, 1973, P : 67و يستعملها استعمال مباشر 

    السلوك الذي يقوم به الفرد غداة شراء أو استعمال و تقييم املنتوجات اليت يتمىن -2.3.5
  (Schiffman, Lazarkamk, 1978, P : 4) ..أن تشبع حاجاته

  :املستهلك  -4.5
هو الشخص الذي يقوم بشراء السلع واخلدمات اليت يقدمها له املنتجون دف استهالكها     

 ,Longman Dictionary of Business(لتحقيق رغباته، و ليس دف إعادة بيعها 
English, p :119.(  
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  :السلعة  -5.5
  ).445: ، ص 1989ى، إبراهيم مصطف( هي كل ما يتجر به من البضاعة و املتاع - 1.5.5
  )130: ، ص 1991منشورات دار املشرق، (هي املتاع و ما يتاجر به  - 2.5.5

  :اخلدمــة  -6.5
عند االقتصاديني الصادرات غري املنظورة كالسياحة و االصطياف : مجع خدمات - 1.6.5

 ).445: ، ص 1989إبراهيم مصطفى، (
 

 :  الالتينيتنيمصطلح مشتق من كلمتني : Attitude: االجتاه  -7.5
Apto  :أو املالئمة دو تعين االستعدا.  

      و تعين وضع اجلسم،و أصلها أصل واحد و الذي ينحدر من لغة اهلند القدمية: Acto و
أمحد . (، و الذي يعين بدوره الفعل أو التصرفAgو يعين هذا األصل ) اللغة السنسكريتية(

  ).167: ، ص2002حسني الشافعي، 
  :ت السابقـةالدراسـا - 6

  : 1973دراسة سكوت وآخرون  - 1.6
حاولت هذه الدراسة توضيح العالقة بني سلوك املستهلك وقيم املستهلك فيما يتعلق خبصائص     

واحلاجة للخدمات والتلوث البيئي وتكاليف التشغيل والضمانة ) النوع( السيارات مثل املوديل
  .هس رو كي معتمدين يف ذلك على ذلك مقيا

         بينت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة بني بعض قيم املستهلكني وخصائص حمددةولقد 
احلياة " ميكن أن يكون مرتبطا ببعض القيم مثل ) النوع(يف السيارات، حيث وجد أن املوديل 

. ةوالسرور وخاصة التلوث البييء وجد أا مرتبة بالسالم العاملي وباملساعد" واحلياة املمتعة ةاملرحي
  )123: ، ص 1977امحد الغدير، (
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  : 1982دراسة اخلطيب، السعودية  - 2.6
مستهلك سعودي من جهة منتجي و موزعي  385طبقت هذه الدراسة على عينة تتكون من     

السيارات مبنطقة جدة من جهة أخرى، و استهدفت هذه الدراسة إىل وصف سلوك املستهلك 
كوب و ذلك قصد الوقوف على خصائصه، دوافعه، عاداته السعودي بالنسبة إىل لسيارات الر

  .الشرائية، اجتاهاته
و لقد بينت نتائج الدراسة بأنه ال يوجد أي احترام أو مراعاة من طرف منتجي و موزعي سيارات 
الركوب لألنواع اليت حتدد سلوك املستهلك السعودي، وذلك بطبيعة عند وضع اإلستراتيجية 

وزيع، يف حني أن النتائج املتعلقة بالتخطيط و التسعري كانت حمترمة لتلك اخلاصة باإلعالن و الت
احملددات اخلاصة بسلوك هذا املستهلك السعودي من طرف هؤالء املوزعني و املنتجني لسيارات 

  ).114: ، ص 1982ياسر عبد احلميد اخلطيب، . (الركوب
  : 1990دراسة بريدين واتزل  - 3.6
ييزا للدور الذي تؤديه اجلماعة املرجعية يف التأثري على سلوك املستهلك قدمت هذه الدراسة مت     

بالنسبة ملنتجات معينة، حيث فرقت هذه الدراسة بني املنتجات الضرورية ومنتجات الرفاهية كما 
  .فرقت بني االستخدام العام للمنتج واستخدامه اخلاص

ب على فئة املنتج السلعية بأكملها أم يتركز وبينت الدراسة ما إذا كان أثر اجلماعة املرجعية يستجي
  .وخيتلف هذا التأثري باختالف اخللية اليت ينظم هلا املنتج . على عالمات معينة ضمنه هذه الفئة

يكون تأثري اجلماعة املرجعية كبريا على اختيار املنتج ومن مث عالمته  :فبالنسبة للرفاهيات العامة
ال ميلك مجيع الناس هذه الرفاهيات كما ميكن مالحظة املنتج وعالمته التجارية  ثالتجارية، حي

  ....ألنه مقصتر على فئة متلك هذه الكماليات مثل السيارات السجائر
يكون تأثري اجلماعات املرجعية كبريا يف اختيار املنتج دون عالمته  : أما بالنسبة للرفاهيات اخلاصة

  .ميلكون مكيفات اهلواء التجارية ألن قلة من الناس
ال يكون للجماعة املرجعية تأثري على املنتج نفسه بقدر  تأثريها  :أما بالنسبة للضروريات العامة 

على عالقته التجارية، ألن اجلميع تقريبا يدركون حاجام هلذا املنتج، وهنا تربز العالمة التجارية 
  ....).الثالجة( ية األساسية بشكل ملحوظ مثل أغلبية األدوات الكهربائية املرتل
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ليس للجماعة املرجعية أثر ملحوظ ال على املنتج وال على  :أما بالنسبة للضروريات اخلاصة 
  )P : 452) William. L, Wilki, 1990 .اخل..عالمته التجارية مثل املعلبات، املنظفات

  : 1993السعودية  . أمحد علي سليمان.دراسة د - 4.6
من خالل " سلوك املستهلك" أمحد سليمان يف دراسة نشرها يف كتابه العنوانأكد الدكتور      

     أن اإلحصائيات تشري .الوقوف على العوامل املؤثرة يف السلوك االستهالكي للفرد السعودي
أن املنطقة الوسطى من اململكة السعودية هلا النصيب األكرب يف سوق السيارات بنسبة   إىل 
مث املنطقة الشرقية بنسبة  %38مث تليها املنطقة الغربية بنسبة . كلهامن حجم السوق  400%

   كما أكدت اإلحصائيات  %3واملنطقة الشمالية بنسبة  %4مث املنطقة اجلنوبية بنسبة  15%
       على أن الزوجة هي صاحبة القرار يف شراء املأكوالت وأدوات الزينة وما إىل ذلك يف حني

فولة هم املؤثر يف اختاذ قرار شراء بالنسبة للمأكوالت اخلفيفة مثل أن األبناء يف سن الط
  .)2000سليمان،  علي امحد(الشكوالطة

  : 1994دراسة مصطفى كامل سيد وهبة، مصر  – 5.6
أسرة مصرية من مالكي السلع طويلة  400طبقت هذه الدراسة على عينة متكونة من     

  .اخل.....يل، الثالجةكالتلفاز، آلة الغس) املعمرة(االستعمال 
يف سلوك املستهلك أثناء مراحل قراره الشرائي،  ةوهدفت بطبيعة احلال إىل حتديد العوامل املؤثر

واليت مت تصنيفها إىل عوامل بيئية، تسويقية ومن خالل حتليل سلوك األسرة يف ظل مدخل القرارات 
ى مراحل عملية القرار الشرائي الشرائية مث الوصول و التعرف على درجة تأثري تلك العوامل عل

  .النهائي 
و توصلت هذه الدراسات إىل نتيجة عامة مفادها أن العوامل التسويقية و البيئية هلا األثر الواضح 

  )1994مصطفى كمال سيد حممود وهبة، (يف سلوك املستهلك 
  : 1997دراسة ميسون عبد الرزاق كامل سوريا   – 6.6
تعريف املستهلك وحتديد دوره الفعال يف القرار الشرائي االستهالكي دف هذه الدراسة إىل       

ومن مث دراسة املؤثرات اليت توجه هذا السلوك سواء أكانت نفسية كالدوافع، التعلم، اإلدراك، 
إضافة إىل املواقف الشخصية أو االجتماعية املتمثلة يف الطبقة االجتماعية اجلماعات املرجعية، 

  .امل تسويقية كتأثريات البائعني واإلعالناألسرة أو كانت عو
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  :ولقد اعتمدت هذه الدراسة على الفرضيات التالية
  .يتأثر سلوك املستهلك بنواحي خاصة تتعلق بتكوينه النفسي وظروفه الشخصية - 1
  .للمؤثرات االجتماعي دور هاما يف التأثري على قرار االستهالك - 2
  .وقون تأثري بارز على قرار الشراءللنشاط التسويقي الذي يقوم به املس - 3
          .  يف قرار الشراء إن للعوامل االقتصادية مثل دخل الفرد والقدرة على الشراء أثر كبري - 4

ولقد بينت نتائج هذه الدراسة أثر املؤثرات السابق ذكر يف القرار الشرائي للفرد املستهلك سواء 
  .1997)ميسون عبد الرزاق كامل،  (ة أو التسويقيةاألمر باملؤثرات النفسية أو اجتماعي تعلق
  : 1977دراسة كاضم، مصر،  - 7.6
عائلة مصرية مبدينة القاهرة، هدفت هذه  570لقد أجريت هذه الدراسة على عينة متكونة من     

           الدراسة إىل العمل على حتليل سلوك املستهلك املصري من خالل االعتماد والوقوف 
ه، دوافعه، واجتاهاته، باإلضافة إىل وصف وشرح اإلستراتيجيات و السياسات على خصائص

شركات، وذلك لتوضيح مدى مراعاة تلك  8املعتمدة من طرف شركات التوزيع و املقدرة بـ 
  .السياسات خلصائص و دوافع و اجتاهات املستهلكني

يقية خلصائص، اجتاهات، ولقد بينت نتائج هذه الدراسة وجود عدم مراعاة بعض السياسات التسو
مكان احلل، وسياسة  دوافع، ورغبات املستهلكني كإطار مرجعي و سياسة معتمدة يف اختيار

  ).175: ، ص 1997حسني رمزي كاظم، (اإلعالن و التوزيع املعتمدة 
  : 2000، يوسف عبد العزيز مقداد، األردن، ةدراسة مصطفى حممود حوامد - 8.6
 845جامعة، بعينة تتكون من  20اجلامعات األردنية و عددها  مشلت هذه الدراسة كل     

من جمموع الطلبة و املقدر            %1أي بنسبة ) طالبة 363 –طالب  482(طالب وطـالبة 
طالب، مث اعتماد الطريقة العشوائية و باستخدام معامل ألفا كرونباخ الستخراج  83508بـ 

  .معامل الثبات
اختبار اثر النوع ، املستوى التعليمي،لطلبة اجلامعات األردنية يف دوافع  وهدفت هذه الدراسة إىل

سلوكهم االستهالكي ومت استخدام أداة قياس تضمنت عددا من القضايا موزعة على ثالثة حماور 
تتمثل يف الدافع الشخصي، الدافع االجتماعي، الدافع االقتصادي، ولقد بينت نتائج الدراسة عدم 
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ائية بني متوسط األداة ككل وعلى الدافع االقتصادي على وجه التحديد، حيث وجود داللة إحص
  .يرجع إىل اختالف النوع

يف حني مت تأكيد وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات على بعدي الدافع الشخصي 
يف  والدافع االجتماعي األوىل لصاحل الذكور والثاين لصاحل اإلناث، كما أظهرت النتائج فروقا

املتوسطات ذات داللة إحصائية ترجع إىل الفرق بني املستوى الدراسي لطلبة السنة الرابعة و السنة 
إىل عامل التنشئة االجتماعية و إىل مراحل النمو يف  تاألوىل جامعي، وترجع هذه الفرو قا

للعلوم اإلدارية، الة العربية (شخصية الطلبة نتيجة تقدمهم يف السن و إىل عامل املستوى التعليمي 
  ).84-61: ، ص ص 2001

  : 2003األردن، . دراسة ناجي معال ومحيد الطائي - 9.6
هدفت هذه الدراسة إىل حتديد تقييم السياح العرب جلودة اخلدمات الفندقية املقدمة هلم من      

لعوامل الدميغرافية قبل الفنادق األردنية، وذلك اعتمادا على تأثري بعض املتغريات اهلامة املتمثلة يف ا
  .املتعلقة بالسياح العرب كاجلنسية، املستوى التعليمي، اجلنس، املهنة

أيضا سعت هذه الدراسة إىل إجياد مقياس صادق يقيس جودة اخلدمات الفندقية والعمل على توفري 
  .قاعدة معلوماتية دقيقة حول جودة اخلدمات املقدمة يف الفنادق األردنية

عبارة مقننة، ومبعاجلة  32سائحا عربيا، ومت اعتماد استبيان مكون من  450 ولقد مشلت الدراسة
اإلحصائيات للبيانات متثلت يف استخدام املتوسط احلسايب، حتليل التباين الختبار العالقة املوجودة 

  :بني املتغريات السابقة الذكر، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية
توى جودة اخلدمات الفندقية املقدمة هلم من قبل الفنادق إن تقييم السياح العرب ملس -1

  .األردنية واليت مت التعامل معها كان سلبيا وهذا ما يؤكد اخنفاض مستوى اجلودة ا
إن أسلوب تعامل موظفي الفنادق مع السياح العرب كان  املعيار األكثر أمهية و اعتمادا  -2

 ها ما يؤكد أمهية األسلوب الذي تقدم بلدى هؤالء عند تقييم جودة تلك الفنادق وهذ
  .اخلدمات الفندقية

إن جنسيات السياح العرب كان هلا األثر الكبري يف تقييم جودة اخلدمات الفندقية املقدمة هلم  -3
يف الفنادق األردنية، يف حني مل يكن هناك أثر للعوامل األخرى كاملستوى التعليمي، عدد مرات 

  ).143-128: ، ص ص2004ناجي معال ومحيد الطائي،  (زيارة الفنادق، املعنية 
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  :دراسة هبة فؤاد علي، مصر -  10.6
مت تطبيق هذه الدراسة على السوق املصري و كان هدفها األساسي يتمحور حول معرفة     

اجتاهـات املستهلك املصري حنو السلع املعمرة املصرية مقارنة مع السلع الكورية و اليابانية 
  .ااملنافسة هل

  :و لقد مشلت هذه الدراسة احملاور التالية 
  .و كل من اليابان و كوريا رمقارنة اجتاهات املستهلك املصري حنو مص -1
  .التعرف على اثر دولة املصنع على السلوك الشرائي للمستهلك املصري -2
طة عوامل مرتب(العوامل املؤثرة على تكوين اجتاهات املستهلك املصري حنو دولة الصنع  -3

  ).باملستهلك املصري، عوامل مرتبطة باملنتج، عوامل متعلقة بالدولة ذاا
  .أثر عناصر املزيج التسويقي على سلوك املستهلك -4

و لقد بينت النتائج أن هناك وجود ارتباط بني االجتاه حنو الدولة و تفضيل السلع الواردة منها، 
وجد أن هناك عالقة قوية بالنسبة ملصر بينما ويتراوح مستوى هذا االجتاهني املتوسط و القوي  ف

  .عالقة متوسطة بالنسبة لليابان
أيضا بينت النتائج أن اليابان تتفوق على كل من مصر و كوريا فيما يتعلق باجتاهات املستهلك 

و يعين هذا أن الدول النامية تفضل و بصفة عامة املنتجات املستوردة خاصة تلك . املصري حنوها
و أشارت النتائج أيضا، أن املستهلك املصري يفضل السلع .من دول متقدمة اتردادهاليت يتم اس

  .املعمرة املصرية مقارنة بالكورية
يف املائة من " 57أما بالنسبة للعوامل املؤثرة يف اجتاهات سلوك املستهلك املصري فإننا جند أن نسبة 

مل اخلاصة باملستهلك، بينما جند نسبة التغري يف اجتاهات املستهلك املصري حنو مصر و ترجع للعوا
  .يف املائة حنو كوريا " 33يف املائة  من التغري حنو اليابان، و نسبة " 35

بينت النتائج أيضا أثر متغريات عديدة مرتبطة باملستهلك املصري، تؤثر يف اجتاه سلوكه 
على هذا، فان الدراسة  زيادة. اخل...االستهالكي كالسن، الدخل، درجة املعرفة باملنتج أو السلعة

" 64حيث جند نسبة . أوضحت أثر العوامل اخلاصة بالسلعة يف حد ذاا كاجلودة، القيمة الشرائية
يف املائة من التغري يف االجتاهات للسلع " 52يف املائة من التغري يف االجتاهات للسلع املصرية و نسبة 

  .اليابانية يف املائة من التغري حنو السلع" 49الكورية، و نسبة 
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أيضا جند أن الدراسة أوضحت أن نسبة كبرية من التغري يف اجتاهات املستهلك املصري حنو الدول 
يف املائة من التغري يف االجتاه حنو " 52: هذا و فسرت العوامل كتايل). مصدر اإلنتاج(حمل الدراسة 

    إضافة. من التغري حنو كوريا يف املائة" 33يف املائة تقريبا من التغري حنو اليابان، و " 58مصر، 
إىل وجود متغريات خاصة بدولة املنتج ومنها التقدم التكنولوجي و مستوى التحضر ألفراد هذه 

أيضا جند أن النتائج بينت الدور املهم للمزيج التسويقي يف التغلب على اآلثار السلبية لدولة . الدولة
  )180- 157: لتنمية اإلدارية، ص ص هبة فؤاد علي، جملة املنظمة العربية ل(املصنع 
  : 2003دراسة أبو فارة ، األردن،  -  11.6

هدفت هذه الدراسة إىل توضيح العالقة املوجـودة بني جمموعة من العوامل الدميغرافية      
كاجلنس، العمر، احلالة االجتماعية، املستوى التعليمي ، الدخل ، مكان : للمشتري عرب اإلنترنت

كأسلوب : ازة جهاز حاسوب وخط هاتفي وجمموعة خصائص احملل اإللكتروين اإلقـامة ، حي
اخل من جهة ثانية .....الدفع ، خدمات ما بعد البيع، اخلدمات االستشارية ، مقارنة بني األسعار

  .وحجم التسوق اإللكتروين من جهة ثالثة
متجرا عربيا  14متسوق عرب اإلنترنت و  1418وطبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من 

إلكترونيا، ومت االعتماد على استبيان منشور يف موقع الباحث اإللكتروين، ومت اعتماد أساليب 
وتوصلت . إحصائية متثلت يف النسب املؤوية، املتوسط احلسايب، مربع كآي، والتحليل العاملي

  :الدراسة إىل النتائج التالية 
كم التسوق اإللكتروين بصورة معنوية متباينة ( تتوزع مبيعات املتاجر اإللكترونية العربية  -

  : وهي ) املستهلكني( ، وفقا للخصائص الشخصية للمشترين 0.05عند مستوى داللة 
  .تتبني أن الفروق املعنوية  متيل أكثر لصاحل الذكور: بالنسبة ملتغري اجلنس  -       
  ].سنة 37-28[لفئة لقد كانت الفروق أكرب بالنسبة : بالنسبة ملتغري السن -       
  .أوضحت النتائج أن الفروق كانت لصاحل فئة العزاب: بالنسبة ملتغري الدخل  -       
  .كانت الفروق لصاحل سكان املدن: بالنسبة ملتغري مكان اإلقامة -       
الفروق كانت لصاحل الذين ميتلكون جهاز : بالنسبة ملتغري امتالك جهاز حاسوب -       

  .حاسوب



  اإلطار المفاهيمي للبحثألول                                                                      الفصل ا 
 

 

.   كانت الفروق لصاحل الذين ميتلكون خط هاتفي: بالنسبة ملتغري امتالك خط هاتفي -       
وجند أن النتائج توصلت إىل أن هناك تباين يف مبيعات املتاجر اإللكترونية بصورة معينة عند 

  :، وفق مايلي 0.05مستوى داللة 
  .كاتكانت الفروق املعنوية لصاحل فئة الدفع بالشي: أسلوب الدفع  -      

كانت الفروق لصاحل فئة املتاجر اليت توفر خدمات ما بعد : توفري خدمات ما بعد البيع -
  .البيع

أظهرت الفروق متثل لصاحل املتاجر اإللكترونية للمتاجر اليت  : توفري خدمات استشارية -      
  .اخلدمات توفر هذه

  0.05ائية عند مستوى ويف األخري جند أن الدراسة أكدت وجود فروق ذات داللة إحص    
يف حجم التسوق اإللكتروين يتأثر خبصائص املشتري عرب اإلنترنت و خصائص املتجر 

 ،118: ، ص ص2003يوسف أبو فارة، (اإللكتروين يف اخلصائص املعتمدة يف هذه الدراسة 
141.(  
 : 2004اجلزائر : دراسة بن يعقوب  -  12.6

و دوافع الشراء  يبات األساسية للسلوك االستهالكلقد أجريت هذه الدراسة دف معرفة املسب
و املستهلك يف حتليل و تفسري سلوك  عو كذا دور حبوث الدواف. لدى املستهلك اجلزائري

        املستهلك يف إطار النظرية االقتصادية، السيكولوجية واالجتماعية و ذلك دف الوصول 
         سري األمناط االستهالكية و الوصول إىل التعرف على حمددات السلوك االستهالكي و تف
  .إىل العوامل األساسية املؤثرة يف السلوك الفعلي للمستهلك

أسرة تتصف باختالفات السن، مستوى الدخل  400و لقد مشلت هذه الدراسة عينة متكونة من 
 .باملستوى االجتماعي، االنتماء اجلغرايف

  :اليةهذا و لقد توصلت الدراسة إىل النتائج الت
إن نقص سياسة التنوع يف حمالت القطاع العام تعترب أهم العيوب اليت تصاحب شراء  -1

و هذا التنوع يرجع إىل العادات اخلاصة بالسوق اجلزائري مثل حب . جمموعة السلع
  .االنتقاء و االختيار
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نولوجية إن السرعة يف معدل تغري أذواق املستهلكني من ناحية و التطورات النفسية و التك -2
زيادة على أن املستهلك  تتعجل من عمليات حتسن و تطور املنتجا.املتالحقة من جهة أخرى

  .عليه من خصائص و مزايا راجلزائري يتميز برغبته الزائدة يف شراء السلع ملا تتوف
تتغري رغبات و أذواق املستهلك من وقت إىل آخر نتيجة العوامل العديدة اليت من أمهها  -3

  .خاصة عندما يتعلق األمر بالسلع اجلديدة اإلعالن
إن معرفة الدوافع النفسية إلقبال املستهلك على املنتجات األجنبية املسايرة للمودة قد  -4

و قد يؤدي . حتدد لنا اخلصائص اليت جيب إن تتوفر يف املنتوج الفعلي حىت يكون اإلقبال عليه
و السلع األجنبية مما يؤدي إىل اإلقبال اجتاهات سلوكات املستهلكني حن هذا األمر إىل تغري

  .عليها
املستهلك اجلزائري يفضل إن ال تفرض عليه أي حدود يف التعامل مع املتاجر أو احملالت  -5

االجتماعية، الثقافية،  فففعالية كل موقع تتغري باستمرار نتيجة الظرو.اليومي  أو السوق
  . )2004يعقوب ، بن(و االقتصادية ةالسياسي
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  :مفهوم االجتـاهات  - 1
 تإن موضوع االجتاهات يعترب من بني املواضيع اهلامة اليت تناولتها عدد كبري من الدراسا     

واألحباث ألن دراستها تشكل نقطة فعالة للوقوف على معرفة سلوك الفرد والتنبؤ به اجتاه تلك 
  .يف حياته اليومية الظواهر واملواضيع اليت يتلقاها

واالجتاهات هي عبارة عن معطيات داخلية تعمل على التعبري ملختلف املشاعر واألحاسيس وتعكس 
  .ةحمدد رمجلة امليوالت سواء أكانت إجيابية أو سلبية أو حمايدة حنو مواضيع وظواه

  :تعريف االجتـاهات  -2
  :يما يلي عديدة لالجتاهات سنتناول البعض منها ف فهناك تعار ي    

  :  G.W.Allportألبورت  نتعريف جورد -1.2
حالة استعداد عقلية ونفسية وعصبية تتكون لدى الفرد من خالل اخلربة :" االجتاهات هي    

والتجربة مير ا الفرد وتؤثر هذه احلالة تأثريا ملحوظا على استجاباته أو سلوكه إزاء مجيع األشياء 
  )194: حممد عبد الرمحان عيسوي، بدون سنة ، ص (لة واملواقف اليت تتعلق ذه احلا

  :  Bogardusتعريف بوقرديس  -2.2
ميل يتجه بالسلوك قريبا من بعض العوامل البيئية، أو بعيدا عنها فيضفي عليها " االجتاه هو     

  ).35:، ص 2003عباس حممود عوض، ".(معاين موجبة أو سالبة تبعا لالجنذاب حنوها أو النفور
   : Engliche and Englicheتعريف اجنلش و اجنلش  -3.2
". ل ثابت ومتعلم اجتاه فئة معينة من األشياءـاستعداد دائم للتصرف بشك:" اه هوـاالجت    

 ).191: ، ص 2003عنايب بن عيسى، (
   : Hilgard،Alkinsonتعريف  -4.2

استعداد لالستجابة       نزعة أو ميل حنو شيء أو فكرة أو موقف، وهي: "االجتاهات هي       
مجال الدين ". (أو عدم االستجابة أو التصرف بأسلوب معني عندما يواجه الشخص متغريات معينة

  ).25: ، ص  2002حممد املرسي ، 
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  :  Gay Johnsتعريف قاي جونس  -5.2
حمدد  عبارة عن نزعة عاطفية مستقرة نسبيا لالستجابة بشكل متناسق لشيء: "االجتاهات هي      

  ).Gay Johns, 1996, P : 131" (أو ملوقف معني أو شخص ما أو موعة معينة من األفراد
التفكري و الشعور، ورد الفعل اجتاه الناس واجلماعات       هو أسلوب منظم و منسق يف" -6.2

   ، 2002أمحد حسني الشافعي، ".(و القضايا االجتماعية اجتاه أي حدث يف البيئة بصورة عامة
 ).169-168: ص ص 

  :التعريف اإلجرائي لالجتاهات  - 7.2
االجتاهات هي استعداد أو ميل وجداين مكتسب وثابت نسبيا يعمل على حتديد سلوك الفرد      

  .اجتاه مواضيع أو ظواهر معينة يف حياته اليومية
  :املكونـات األساسية لالجتـاهات  -3

  :املكون العقلي و اإلدراكي  -1.3
ترب أول عنصر من عناصر تكون االجتاهات وهو إشارة إىل خمتلف العمليات العقلية        يع      

و اإلدراكية اليت هلا عالقة بنمو التفكري لدى الفرد حول موضوع االجتاه وتكون هذه العمليات 
مبنية أساسا على ما يعتقد فيه من نظام للقيم واملعتقدات وما يؤمن به من آراء ووجهات نظر 

  .كتسبة من خرباته السابقةامل
  :املكون العاطفي أو الوجداين  -2.3
هو عبارة عن ردود األفعال العاطفية وقوة االنفعاالت اليت هلا عالقة بوجدان وعاطفة الفرد        

أو الشيء موضوع االجتاه وهو يتضمن مشاعر وأحاسيس الفرد كاالحترام ، املودة، 
اخل وهذا ...شاعر وأحاسيس أكثر سلبية كاالحتقار والكراهيةاخل ، وقد يتضمن أيضا م...التعاطف

ما يشكل الطاقة االنفعالية اليت تصاحب التغيري النمطي للفرد حول موضوع االجتاه مبا مييزه عن 
  .غريه فيكون اجتاها إجيابيا أو اجتاها سلبيا

  :املكون السلوكي  -3.3
ليت ترتبط بتصرف الفرد اجتاه موضوع االجتاه مبا يعين امليل أو التصرف أو اخلطوات اإلجرائية ا    

يدل على قبوله أو رفضه بناءا على تفكريه النمطي حول إحساسه الوجداين به ، ويعترب هذا املكون 
هو املشكل للسلـوك الفعلي وهو احملصلة النهائية لتفكري الفرد وانفعاالته حول مثريات هذا 

شكل خطوات إجرائية لفظية كانت أم غري لفظية مكونة املوضوع مبا يتضمن االستجابة هلا على 



  االتجاهات    الفصل الثاني                                                                                   

  

، 2003ماهر حممود عوض ، ( االجتاه العام بشكل إجيايب أو سليب حنو موضوع أو ظاهرة معينة 
  ).128-127: ص ص

  :  النماذج البنائية لالجتاهات -4
  :  النموذج ثالثي األبعاد - 1.4
ثة أقسام أساسية تتمثل أساسا يف البعد االدراكي يبني هذا النموذج أن االجتاه يتكون من ثال      

     و الذي يتكون من مدركات األشخاص املعرفية اليت اكتسبوها )  Cognitive( أو املعريف
من خالل تفاعالم املباشرة مع االجتاهات اليت تعرضوا هلا أو يتعرضون هلا عن طريق القصد أم ال 

له هو أن املعرفة املكتسبة من قبل األفراد قد تأخذ شكل  ؟ و الشيء املالحظ و الذي جيب اإلشارة
املعتقدات يعين هذا أن املستهلكني قد يعتقد أن الشيء الذي يبين حنوه اجتاهه قد ميتلك فيما بعد 

  .خصائص ذات مضامني و حمتويات اقتصادية قوية 
    ملستهلك اجتاه ماركةأما املكون املؤثر و الذي يضم جمموعة العواطف و املشاعر املتكونة لدى ا

أو عالمة جتارية معينة و اليت متثل اجلزء املؤثر يف اجتاهاته وذلك أن هذه املشاعر اليت تكونت لدى 
  .املستهلك هي عبارة عن التقييم الكلي له حنو املاركة أو السلعة موضوع االجتاه 

ت فإنه غالبا ما يعترب العامل اخلاص باالجتاها ءولكون اجلزء املؤثر يقيم املشاعر الكلية عن الشي
  .املؤثر يف املوقف يعترب االجتاه نفسه ءه العلماء على أساس أن اجلزداألساسي لالجتاه وذلك ما يؤك

وجند املكـون اإلرادي يهتم بالرغبة لدى الفرد املستهلك للقيـام بفعل أو تصرف حمدد و بطريقة 
ضمن هذا املكون السلوك الفعلي نفسه أما يف جمال معينة حنو الشيء الذي يبين االجتاه حنوه و قد يت

التسويق جند أن سلوك املستهلك يعترب املكـون اإلرادي يف كثري من احلاالت كمؤشر قوي 
املستهلك رغبته لشراء سلعة ما أو طلب خدمة معينة و يف هذه احلالة فإنه جيب  هيوضح في

مات أو حماولـة التنبؤ بإمكانية حدوث إمكانية شراء سلع أو طلب خد راستخدام مقاييس الختيا
  .سلوك الشراء 

  :النموذج ذو املكون الواحد لالجتاه  - 2.4
يعتمد هذا النموذج علي أساس أن االجتاهات تتكون فقط من املكون املؤثر و يستند هذا      

اجتاها النموذج قيمته من قدرته على تزويدنا مبعلومات كافية عن الدوافع من وراء اختاذ فرد ما 
حمددا حنو السلعة أو خدمة معينة موضوع االهتمام يف بعض األحيان جيد رجال التسويق صعوبة يف 
حتديد الدوافع الكاملة و املؤثرة على املستهلكني عند تكوين اجتاهام حنو السلعة أو اخلدمة املقبولة 
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من املشروبات الغازية و قد أوال فمثال قد تكون لدى مستهلكني اجتاهات إجيابية حنو عالمة جتارية 
يكون سبب هذه االجتاهات اإلجيابية ختتلف لدى كل من املستهلكني االثنني حبيث قد يرغب 
   املستهلك األول املشروبات الغازية ألنه يعتقد أنه تعطيه القوة بينما املستهلك الثاين فإنه يرغب 

  .ة اهلضم يف تلك املشروبات الغازية الحتوائها على غازات تسهل عملي
   :النماذج ذات املكونات املتعددة االجتاهات  - 3.4
  : أن النماذج الرئيسية لالجتاهات هي   FICHBENيؤكد العامل فيشنب     

  :  منوذج االجتاه حنو الشيء  – 1.3.4
حنو خمتلف العالمات  إن هذا النموذج له القدرة على قياس االجتاهات اخلاصة باملستهلكني       

ية السلعية منها و اخلدماتية حبيث أن املستهلك يصل إىل تكوين اجتاهه حنو موضوع     التجار
أو قضية معينة مبا ميلكه من تقييم لعدد من املميزات و اخلصائص املوجودة يف العالمة التجارية 
أو العكس ، يعين أن هذا املستهلك يتخذ اجتاهـات إجيابية حنو تلك العالمات التجارية و اليت 
يعتقد أا متلك جمموعة خصائص و فوائد مرغوبة و حمببة من قبله أو قد يتخذ اجتاهات سلبية 
بسبب بعض الصفات أو املميزات غري املقبولة بالنسبة له يعين هذا أا متتلك مستوى عالـي 

  .من السلبية 
  :  منوذج االجتاه حنو السلوك – 2.3.4
فراد املستهلكني الفعلي و الواقعي حنو ما يطرح إن هذا النموذج يرتكز على سلوك األ     

أمامهم من سلع و خدمات و كذا الدور الذي يلعبه يف تكوين اجتاهام حنوها ، و يفترض هذا 
النموذج أن االجتاه الذي سيكون مطابقا للسلوك الفعل أو الواقعي الذي مت اختاذه فعال من قبل 

آالف  10دم الفعلي أو احلقيقي لشراء جهاز نقال مثنه هذا الفرد املستهلك ، فمثال اجتاه املستخ
دينار ، قد يعطي إشارات و دالالت مادية أكثر من جمرد رأي الشخص نفسه بإدراك أن اجلهاز 
    مرتفع الثمن ، ذلك أن اجتاه املستخدم الفعلي حنو جهاز اهلاتف النقال الذي مت شراؤه تكون

  .و تشكل بعد السلوك الذي مت بالفعل 
  :  منوذج نظرية الفعل املربر -3.3.4
يعترب هذا النموذج من النماذج املتكاملة و الشاملة من حيث البناء من جهة و من حيث       

التركيب و األبعاد من جهة أخرى ، و ميكن هذا النموذج العلماء و الباحثني من إمكانية إجراء 
ألمناط السلوكية اليت مت اختاذها من قبل عمليات التنبؤ الضرورية ألجل تفسري و حتليل خمتلف ا
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األفراد املستهلكني ، و من الناحية امليدانية الواقعية جند أن هذا النموذج يتضمن ثالثة أبعاد أساسية 
  تتمثل يف البعد اإلدراكي ، البعد املعريف ، و البعد اإلرادي لكن الشيء املميز يف هذا الطرح بالنسبة

األبعاد الثالث السابقة الذكر أثبتت بشكل خمتلف عن ما سبق من مناذج  هلذا النموذج هو أن هذه 
  : أخرى و يتبني هذا من خالل الشكل البياين التايل

و يوضح النموذج السابق أن أفضل طريقة للتنبؤ بالسلوك هي النية املعلنة حنو الشيء هذا ما جيعل 
اشر من خالل اعتمادهم على حتليل      العلماء و الباحثني جمربون على قياس هذه النية بشكل مب

و فهم العوامل احملددة و املساعدة يف تشكيل هذه النية للقيام بالفعل كما جيب أن يأخذ األمر يف 
هذا املستوى بعمق و اهتمام كبريين ألجل فهم دقيق و شامل ملختلف أبعاد االجتاه حنو السلوك 

لوك املتخذ من قبل الفرد موضوع االجتاه و بطريقة املتخذ ، و املعايري الشخصية املؤثرة على الس
منطقية كذلك متكن قياس االجتاه حنو السلوك و بشكل مباشر كمؤشر ألجل حتديد إمكانية 

  .حدوث قرار شراء من قبل املستهلك لعالمة جتارية معينة 
  :منوذج االجتاه حنو اإلعالن  - 4.3.4 

  ا يعرف بنموذج االجتاه حنو اإلعالن و ذلك ألجل  لقد عمل العديد من العلماء على تطوير م   

 النموذج ثالثي األبعاد
سلوك يؤدي إىل نتيجة االعتقاد أن ال

  حمددة

 تقييم النتائج

    معتقدات الشخص حول وجوب
 أو عدم حدوث السلوك 

 الدافع للتجاوب مع مرجع حمدد

  االجتاه حنو السلوك

 النيــة

 معايري شخصية

 السلوك

  الشكل يوضح نظرية الفعل املربر)  01(الشكل رقم 
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فهم تأثري اإلعالن على اجتاهات املستهلك و تغيري اجتاه سلوكه هذا حنو خمتلف السلع و اخلدمات 
" و أحكام عامة أو خدمة " مكون مؤثر " ذلك أن املستهلك غالبا ما تكون لديه مشاعر خمتلفة 

تعرضه ملختلف الرسائل اإلعالنية عن السلع و اخلدمات ،  و كنتيجة منطقية ل" املكون اإلدراكي 
و جند من الناحية الواقعية بأن املشاعر و األحكام املسبقة لدى املستهلك تؤثر على االجتاه حنو كل 
ما يتعرض له من منبهات و تأثريات من خمتلفة الوسائل اإلعالنية إضافة إىل هذا جند أن جمموعة 

خمتلف العالمات التجارية للسلع و اخلدمات هي نتيجة إكسابه أو تعرضه املعتقدات الشخصية حنو 
  . املقصود أو غري املقصود ملختلف اإلعالنات املرئية و املقروءة 

و ما ميكن قوله هو أن هذا النموذج يفترض أن هذه اجتاهات املستهلك حنو عالمة جتارية ما  
دث ما بني هذا املستهلك و املستهلكني يتكون يف الواقع من خالل عمليات التفاعل اليت حت

 .اآلخرين مع ما حيملونه
  :تصنيف االجتـاهات  -5
ليس باألمر السهل  من الناحية العملية تصنيف االجتاهات إىل أنواع منفصلة عن بعضها البعض    

إىل مخسة تصنيفات  All port 1935و لقد توصل ألبورت . و ذلك حبكم التداخل القائم  بينها
  :ن عرضها فيما يليميك

  : االجتاهات العامة واالجتاهات اجلزئية و تتضمن -1.5
أو الظواهر من مجيع اجلوانب حبيث يتم التعرض  عتتناول املواضي :االجتاهات العامة -1.1.5

         إليها بشكل كلي دون التعرض جلزئياا أو البحث يف خمتلف التفاصيل وهذا النوع 
  .الثبوتمن االجتاهات يتميز ب

اليت تتناول جزء واحد فقط من جمموع اجلزئيات املشكلة  يه:  االجتاهات اجلزئية -2.1.5
هذا اجلزء فقط دون الكل وما مييز  ىللظاهرة أو املوضوع حمل االجتاه حبيث يتم التركيز عل

  .هذا النوع من االجتاهات هو عد الثبوت واالستقرار
  :جلماعية و تتضمن  االجتاهات الفردية واالجتاهات ا -2.5

و هي ذات ارتباط واضح بذاتية الفرد، والذي يصبح متعلق به : االجتاهات الفردية  -1.2.5
ويف هذا األساس . فقط دون أن يكون له أي تأثري على اجتاهات اآلخرين حنو موضوع معني

ب حياته فإن االجتاه الفردي يتناول موضوع ما انطالقا من اإلطار املرجعي الذي يتضمن أسلو
  .ومنط تفكريه الذي مييزه عن غريه
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تكون مرتبطة بعدد األفراد الذين تكون هلم اجتاهات مشتركة : االجتاهات اجلماعية  -2.2.5
حنو موضوع معني، حبيث ال يكون هناك جمال لالختالف حول ما يتم التفكري فيه أو الشعور 

  .به، حنو هذا املوضوع أو الظاهرة من مجيع جوانبها
  :االجتاهات العلنية واالجتاهات السرية  -3.5

        تربط لدى الفرد مبا يؤمن به عادة من نظام القيم السائدة :االجتاهات العلنية  -1.3.5
يف اتمع، هذا اإلميان واالقتناع الذي يكون مقبوال من طرف اجلميع ومتفوق عليه، ولعل هذا  

  .احلرج األمر جينب الفرد صاحب االجتاه مواقف الضغط
وهي اليت يعمل دائما الفرد على إخفاءها على اآلخرين واملتمثلة  :االجتاهات السرية  -2.3.5

  حنو موضوع أو ظاهرة معيشة وذلك إلحساسه باخلجل ... األحاسيس  يف جمموعة املشاعر و
ركونه لذلك يعمل دائما على االحتفاظ ا وعدم اإلعالن عنها إال لألفراد الذين يشا. أو احلرج

  ).180- 178: ، ص ص  2001ماهر حممود عمر، . (فيها
  :االجتاهات القوية واالجتاهات الضعيفة و تتضمن  -4.5

و تكون مرتبطة لدى الفرد بشدة التأثري وقوته إلحداث التغريات :  االجتاهات القوية -1.4.5
السلوكات وتكون املطلوبة حنو ظاهرة معينة أو موضوع حمدد، وهذا ما خيلف عنه انعكاس على 

هذه السلوكات القوية مساعدة وبشكل كبري على إحداث التأثري القوي على الظاهرة موضوع 
  .االجتاه

و تتميز بقلة وضعف التأثري إلحداث أية تغريات ويف بعض  :االجتاهات الضعيفة  -2.4.5
  .األحيان ينعدم هذا التأثري ائيا، وهذا ما ينعكس على السلوك العام للفرد

  :االجتاهات اإلجيابية واالجتاهات السلبية و تتضمن   -5.5
و ترتبط لدى الفرد حنو موضوع معني بتأييد كل جوانب  : االجتاهات اإلجيابية -1.5.5

  .فتعمل على محايتها و الدعوة هلا هالظاهرة موضوع االجتاه، وهذا ما ينعكس على سلوكا ت
     لكل ما يتعلق بالظاهرة موضوع االجتاه،و تتميز بالرفض : االجتاهات السلبية  -2.5.5

وجند أن هذا األمر ينعكس على سلوكات هذا الفرد فيعمل  على حماربة هذه الظاهرة والدعوة 
  ).181: ، ص 2001ماهر حممود عمر، . (اخل...ضدها
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   :االجتـاهنظريات تعديل  - 6 
     2002محد حسني الشافعي ، أ( هناك نظريات عديدة لتفسري و تعديل االجتاه و نذكر منها 

  ) : 181 – 176: ص ص 
  ) Rosenberg   )1920لـ روزبنرغ : نظرية بنيوية االجتاه  - 1.6
تعتمد هذه النظرية على أساس أن االجتاهات بناء قائم على عدد من العناصر املعرفية املتداخلة     

إذا حدث تغيري يف األخ ،    مع بعضها البعض،بشكل من شأنه يؤدي إىل حدوث تغيري يف أحدها 
      و قد يكون األمر يف بعض األحيان متضمنا لتنافر بني هذه العناصر أو املكونات إىل مستوى

ال يستطيع فيه الفرد احتمال هذا التنافر ،و هذا ما خيلق اختالل و عدم متاسك االجتاه و بطبيعة 
ألجل احلفاظ على التوازن و االنسجام احلال يسعى الفرد يف هذه احلالة إىل اعتماد طرق وسبل 

      منها التنافر أو شطر االجتاه من خالل فصل عناصره املعرفية عن االنفعالية و إما قبول التنافر 
  . و االعتراف به و هذا ما يؤدي إىل تغيري االجتاه 

دعاية و الترويج و تؤكد هذه النظرية أمهية املكون املعريف يف تغيري االجتاه بالنسبة لرجال ال    
مبختلف املواضيع السلعية أو اخلدماتية ، حبيث جند أن أي اجتاه تتوقف عملية تغيريه على مدى 
إحداث التغري يف بعض عناصره مع العمل على االحتفاظ بدرجة التنافر عن مستوى قابل للتحمل ، 

السلع، ( بية للموضوع مبعىن أننا نعمل على توضيح اجلوانب اإلجيابية أكثر ، قبل اجلوانب السل
و لعل هذا األمر يبني العالقة املوجودة بني الواقع على تغيري االجتاه بنوع االستجابة ) اخلدمات
  ).111 – 110: ص  ،ص1994ممدوحة حممد سالمة ، ( املتوقعة 

  :النظرية السلوكية   -2.6
ي باإلمكان فهمه و حتليله إن األساس الذي تعتمده هذه النظرية يتمثل يف أن السلوك االجتماع    

من خالل االعتماد على عدد من املنبهات و االستجابات ، باإلضافة إىل صور اجلزاء و العقاب 
اليت هلا عالقة باستجابات الفرد يف موقف معني ، و جند أن عمليات تغيري اجتاهات الفرد تعتمد 

غري إذا كانت دوافعه لتعلم أساسا على نفس آليات و عناصر تكوينها ، و كما أن اجتاهاته تت
  .استجابات جديدة ذات تأثري كبري من دوافعه اخلاصة باجتاهاته احلالية اجتاه نفس املوضوع 

      باإلضافة إىل هذا ، جند أن هذه النظرية ترى أن هناك ثالث متغريات أو عوامل أساسية ميكن
ع ما ، أو وضعية حمددة أو ال ، و هذه أن حندد يف جماهلا مدى قابلية الفرد لتغري اجتاهه حنو موضو
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التغريات اليت تتمثل أساسا يف االنتباه ، و الفهم و القبول ، و ميكن توضيح هذا األمر من خالل 
  : ) 1994زين العابدين درويش و آخرون ، ( الشكل التايل 

   
  .خطوات تغيري االجتاه وفق تطور النظرية السلوكية )  02(الشكل رقم           

  
  :نظرية التنافر املعريف  -3.6
  ني ، ـإن هذه النظرية تعترب أكثر نظـريات تغيري االجتاه إقبـاال من طرف العلماء و املختص    
و الفكرة األساسية اليت ترتكـز عليها هذه النظرية تتمثل يف أن عدم االتساق بني معلومتني   

   يؤدي مباشرة إىل توتر و ضيق نفسي ، األمر الذي جيعل الفرد خيفض تتصالن مبوضوع االجتاه 
من هذا التنافر أو ما يعرف بعدم االتساق يف تلك العناصر ، و ذلك من خالل االعتماد على تغيري 
معارفه ، فالفرد الذي يسكن قرية نائية و يرفض تركها ألجل السفر إىل مدينة بعيدة جدا 

قد يغري رأيه إذا جاء هذا الطرح من طرف أحد الزمالء على أمهية للحصول على منصب عمل ، 
  .األجر الذي يتقاضاه يف حالة لو سافر و ترك بلدته األوىل 

و جند هذه النظرية قد أثرت و يف نفس الوقت كانت مبثابة حمرك يف جمـال البحث العلمـي ،        
سامهت بقدر كبري يف فهم السلوك و أمثرت دراسات متعددة مسحت بالوقوف على نتائج قيمة 

اإلنساين ، مهامه و وضعية اجتاهه خاصة ، فمن خالهلا مت اكتشاف أن األفراد ميرون باستشارة 
عند تعرضهم خلربة التنافر املعريف ، باإلضافة إىل أن هذه االجتاهات ال ميكن أن تتغري  ةفسيولوجي

ته الصادقة يف مقال مكتوب قبل قياس إال إذا كانت فرصة متاحة للفرد حىت يعرب عن انفعاال
  ).  Maltin, O.W , 1995, P : 557(  اجتاهاته

  : نظرية إدراك الذات  - 4.6
ترتكز هذه النظرية على الفكرة األساسية القائلة أنه ال ميكن أن ننساق بشكل منظم وراء     

 امادنا على مالحظة سلوكاتنحاجة معينة بداخلنا ، بل إننا نتعرف أوال على اجتاهاتنا من خالل اعت
       اليت ميكن أن تالحظ ، فمثال جند أن شخصا ما يريد أن يسأل زميله إذا كان يريد الذهاب
          إىل املكتبة فإنه يف احلقيقة جند أن إجابته ال تكون هلا عالقة باجتاهه السابق حنو املكتبة ،

)تغيري االجتاه ( االستجابات     تباه         الفھم          القبولاالن  املثري  
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ه تفحص عدد ال بأس به من الكتب يف هذه بل هو يستدل على اجتاهه من خالل أفعاله حيث أن
  .املكتبة ، لذلك فإن إجابته ستكون حتما برغبته و حبه للمكتبة 

هل نقوم : و يف الواقع جند أن هناك إشكال يطرح نفسه يف هذا املستوى ، و املتمثل يف      
؟ أم ) املعريف  و هذا ما ميثل نظرية التنافر( بتعديل اجتاهاتنا لتكون متسقة مع بعضها البعض 

؟ و العمل على ) و هذا ما ميثل نظرية إدراك الذات ( لنتعرف على اجتاهاتنا  انالحظ أن سلوكاتن
حبيث أن كل : حل هذا التناقض ، هو يف احلقيقة األمر تأكيد لوجود مدخلني متكاملني بالفعل 
فعندما نتصرف . نظرية ميكن أن متارس نشاطها يف ظروف غري ظروف النظرية األخرى و هكذا 

بشكل يبدو مغاير بقوة مع االجتاه الذي نتبناه نشعر حبالة من التوتر و عدم التوازن ، و هذا ما 
يدفعنا إىل العمل على البحث عن تغيري يف احلالة اآلنية ، و ذلك إما باعتمادنا لتفسري ذلك السلوك 

ل مغاير ، و هذا ينسجم مع أو من خالل زيادة تبنينا لالجتاه كتعويض للسلوك أو الفعل بشك
نظرية التنافر املعريف ، و يف املقابل جند أنه عندما نتصرف بشكل جيد و مغاير الجتاهاتنا و لكن 

بشكل قليل أو نتصرف على غري العادة اجتاه شيء ما مل يتبلور بعد ، فإن هناك حالة من التوتر    
راك الذات ، و ميكن توضيح كل ما سبق و عدم االتزان نعيشها و هذا األمر ينسجم مع نظرية إد

  ) :  181 – 180أمحد حسني الشافعي ، ص ص ( ذكره يف الشكل البياين التايل 

 هل تبلور االجتاه فعال

 نعـم

 نظرية إدراك الذات كـال

 هذا االجتاه قوي

 كـال

 كـال

 نظرية إدراك الذات

 نظرية التنافر املعريف

يوضح تداخل نظرية التنافر املعريف و نظرية إدراك )  03(شكل رقم 
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  :وظائــف االجتـاهات  -7
لالجتاهات وظائف عدة تعمل على إعطاء الفرد فرصة التفاعل مع خمتلف املواقف يف حياته     

هات االجتاقد توصل إىل حتديد وظائف  Catts 1960اليومية وجند يف األساس أن العامل كاتز 
  : فيما يلي

  :الوظـيفة التكيفـية  -1.7
حياول دائما الفرد من خالله عملية تفاعله مع البيئة لتحقيق كل ما هو إجيايب وسار واالبتعاد     

     عن كل ما هو سليب وحمزن، وجند أن األفراد يف اتمع يسعون إىل احلصول على مقدار كبري
من الثواب والعمل على جتنب فرص العقاب لذلك فإم يسعون إىل تنمية وتعزيز اجتاهام اإلجيابية 

فيعملون على جتنب ..حنو كل ما يشعرهم باالرتياح، وجينبهم كل ما يسبب هلم العقاب واحلزن
  .ةاالجتاهات الفاشلة ويقبلون على االجتاهات النامجة، وبالتايل حتقيق حاالت انفعالية سار

إذن فالوظيفة التكيفية تعتمد أساسا على إدراك الفرد للفائدة اليت ميكن أن حيصل عليها من االجتاه 
الذي يتكون لديه كلما حقق موضوع االجتاه للفرد مقدار من الرضا فإنه من السهل جدا تكوين 

  .اجتاهات إجيابية والعكس صحيح
  :الوظيـفة املعرفـية  -2.7
اتمع إىل جمموعة من املعايري واألطر املعرفية املرجعية  اليت متكنه من الفهم حيتاج أي فرد يف      

وجنده دائما يعمل للوصول هلذا العامل . والتحليل ملختلف املواقف والظواهر املوجودة يف هذا اتمع
 والبحث عن املزيد من الوضوح، ولقد تبني أن عددا كبريا من االجتاهات تكون نتيجة) اتمع(

عملية االحتكاك بالعامل اخلارجي واليت تكون قائمة أساسا على الفهم والتفسري اخلاص بالظواهر 
احمليط بالفرد لذلك فإن االجتاهات تساعد الفرد على فهم األمور وترتيب املعلومات بطريقة منتظمة 

  .يف خمتلف املواضيع
  :الوظـيفة الدفـاعية  -3.7
 هفرد إىل تكون اجتاهات معينة لغرض تربير بعض صراعا تيف بعض األحيان جند جلوء ال     

الداخلية أو فشله يف مواجهة بعض املواقف يف حياته اليومية وذلك قصد احلفاظ على كرامته وثقته 
بنفسه مبعىن أن يستخدم هذا الطرح للدفاع عن ذاته والتخلص من الصراعات الداخلية، فاحتفاظه 

ل الدفاع عن نفسه ضده خلف أشكال الطرح، القلق وحاالت باجتاه معني فإن يف الواقع حياو
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التوتر، لذلك فإننا جند أن الوظيفة الدفاعية لالجتاه تنطلق من داخل الفرد واملوقف الذي يرتبط به 
  .ليس إال وسيلة للتعبري عنها

  :الوظيفـة املنـفعية  -4.7
يق أهدافه وأهداف معينة للتكيف تعمل االجتاهات يف هذا املستوى على مساعدة الفرد عل حتق     

وتلعب االجتاهات هنا دورا كبريا . مع األفراد والذين ميكن أن يالقيهم هذا الفرد يف حياته اليومية
  .)176: ، ص2000زهران،  حامد(يف حتديد سلوك الفرد كما هو موضح يف الشكل التايل 

                        
                        
                          

  
  
  

  .ور اإلجتاهات يف تكوين السلوكد ) :04( شكل رقم
  

حاول توضيح العالقة بني اإلجتاهات والسلوك  Fichbinو جند يف هذا املستوى أن العامل فيشنب 
وتوصل إىل أن هناك ثالث أنواع من املتغريات تعمل كمحددات أساسية وختتلف هذه احملددات 

  : من فرد آلخر وهي 
على معتقدات الفرد خبصوص نتائج السلوك اإلجتاهات حنو السلوك وتعتمد أساسا  -  1

  .املعني يف وقف معني وتقييم هذا الفرد هلذه النتائج
  .املعتقدات الشخصية االجتماعية وتشمل املعيار الشخصي واملعيار اجلماعي -  2
شفيق رضوان ، ( .الدافعية للتمسك باملعايري وتضم الرغبة وعدم الرغبة يف التمسك باملعايري  -3

  ).151: ، ص 1996
  
  
  
  

 االجتاهات املالية اخلربة السابقة

 البيئة املالية

املايل السلوك  
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  :قياس االجتـاهات  -8
  : هناك طرق عديدة لقياس االجتاهات ميكن تلخيص أمهها فيما يلي      
  : Bogardus Scaleطريقة بوجاردس  -1.8
" The Social Distance Scale"وتعرف هذه الطريقة أيضا مبقياس املسافة االجتماعية      

مة لقياس االجتاهات واليت مت اعتمادها لقياس البعد وتعترب هذه الطريقة من أقدم الطرق املستخد
االجتماعي أو املسافة االجتماعية بني اجلماعات القومية أو العنصرية املختلفة يف أمريكا سنة 

  .أمريكي من أصول متعددة 1725على بنية مكونة من  1925
رفض األفراد  وجند أن مصطلح البعد االجتماعي حسب بوجاردس هو إشارة إىل درجة تقبل  أو

يف جمال العالقات االجتماعية فهذا القياس أو الطريقة لقياس االجتاهات تستهدف على وجه 
. أو نفورهم من أبناء الشعوب األخرى اخلصوص التعرف والوقوف على مدى تقبل األمريكيني

استجابات متدرجة تبدأ بأقصى درجة من التقبل والتقارب  07ويتكون هذه الطريقة من 
االرتباط بأحد أفراد جنسية " واليت تتضمن عبارة) 1(ماعي متثلها االستجابة متدرجة رقم االجت

) 7(وينتهي بأقصى درجة من النبذ والتباعد متثلها االستجابة رقم . منهم عن طريق الزواج
وينحصر بني هاتني االستجابتني ". رغبة أفراد جنسية منهم خارج الوطن" واملتضمنة لعبارة 

ماهر . (متدرجة من قمة التقبل والتقارب االجتماعي إىل قمة النبذ والتباعد االجتماعياستجابات 
  ).209-208: ،ص ص  2001حممود عمر، 

   : Thurstone Scale نطريقة ثر ستو - 2.8
، يف دراسته حول 1929يف سنة ) السلم(بتصميم هذه الطريقة  نلقد قام  العامل ثر ستو      

  :و يتضمن هذا املقياس خطوات أساسية جيب إتباعها واليت متثل فيما يلياالجتاهات حنو الدين 
تتضمن اقتراح عد كبري من الفقرات، الصفات و النصوص اليت تربط  :اخلطوة األوىل -1

  .وجيب أن تكون واضحة مفهومة ودقيقة. بقياس االجتاه حنو املوضوع املراد دراسته
على انتقاء أو اختيار عينة من األشخاص ميثلون   يف هذه املرحلة تعمل :اخلطة الثانية  -2

مجع عدد  نويف هذا املستوى جند أن ثر ستو) الطريقة(اتمع الذي سيطبق عليه هذا السلم 
ونطلب بعد هذا من هؤالء األشخاص . شخص 300و  20من األشخاص تتراوح ما بني 

، وبالتايل تعطينا سلما وضع تلك النصوص الصفات الكثرية وتوزيعها يف إحدى عشر جمموعة
) النصوص(يبدأ من مفضل إىل ير مفضل، ومن هذا املنطلق فإن اموعة األوىل من الصفات 
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ستضم الصفات األقل تفصيال اجتاه املوضوع املدروس بينما جند اموعة احلادية عشر تضم 
ات األكثر تفضيل، أما اموعة السادسة فإا ستضم على الصف) النصوص(الصفات 

السابقة، ) النصوص(احملايدة وانطالقا من الترتيب اخلاص لكل شخص للصفات ) النصوص(
  .اليت كان الترتيب فيها متجانسا) نص(صفة  20أو  10نقوم باختيار 

وفيها جيب حتديد نتيجة االجتاه الثالثة بتجميع أرقام جمموعات النصوص  : اخلطة الثالثة -3
  ).212-210: ، ص ص 2003عنايب بن عيسى، . (بنياليت مت اختيارها من طرف اي

   : Lekert Scaleطريقة ليكرت   -3.8
تعترب هذه الطريقة أكرب الطرق شيوعا واستخداما يف دراسة االجتاهات وهي تتكون من عدد       

وال يزيد عن أحد عشر .فردي من األوزان املتدرجة حبيث ال جيب أن يقل عددها عن ثالثة أوزان 
 أعلب األحيان وتندرج هذه األوزان من املوافقة املطلقة واملتمثلة يف أعلى وزن يف املقياس وزنا يف

إىل املعارضة التامة واملتمثلة يف أدىن وزن يف هذا القياس بينما ميثل الوزن الوسطي نقطة احلياد التام 
وزان ميثل أشدها يف بني املوافقة واملعارضة ومن هذا األساس فإن املقياس يكون مكونا من ثالثة أ

احلياد بني  )2(بينما ميثل الوزن رقم  )1(وميثل أشدها يف املعارضة الوزن رقم ) 3(املوافقة الوزن 
  ).املعارضة، املوافقة(الطرفني 

وميثل ) 5(أوزان ميثل أشدها يف املوافقة رقم  05تتكون من ) املقياس(جند أن هذه الطريقة  و    
احلياد بينهما وتتمثل بدائل هذه الطريقة  )3(بينما ميثل الوزن رقم  )1(أشدها يف املعارضة رقم 

ماهر حممود عمر، . (أعارض بشدة - أعارض - غري متأكد -أوافق–أوافق بشدة : فيما يلي 
  ).213- 211: ، ص ص 2001

   :تغـيري االجتاهات  -9
دة على ذلك و اليت ميكن من املعروف أن تغيري اجتاه ال يتم إال بتوفر عدد من العوامل املساع    

  :تلخيص أمهها فيما يلي 
  :ثقة املصدر  -1.9
شيء صعب جدا أن يغري الفرد اجتاهه بعد أن  آمن به واعتقد به لفترة معينة من الزمن وذلك      

مبجرد دعوة أو رغبة فرد آخر أو بناءا على رأي طرح عليه  يف لقاء اجتماعي أو نتيجة لكلمة 
فالفرد يف هذا املستوى يتميز بالعقالنية يف التفكري ... مشهد تلفزيوين شاهده قرأها أو مسعها أو 

وبقدر معني من املوضوعية يف املناقشة لذلك فإنه ال ميكن أن يغري اجتاهه حنو موضوع أو ظاهرة 
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معينة إال إذا تعرض حلوار فكري مع عدد األفراد بشرط أن يكون مصدر ثقة وصدق يف كل ما 
  .اخل...ما يتم عرضه من طرفهم من أفكار، آراء ووجهات نظرو. يقولونه له

  :جاذبية املصدر  -2.9
.    جند أن جاذبية شخصية الفرد الداعية لتغيري االجتاه السائدة يف اتمع لفترات زمنية معينة      

وجيب أن تكون هذه الشخصية تتصف . و تلعب دورا أساسيا يف تسهيل وتعجيل عملية التغيري
اخلصائص املميزة  كالقدرة على التعبري عن األفكار اجلديدة وإمكانية طرحها على األفراد  ببعض

وحسن املظهر الذي خيلق . اآلخرين والعمل على إقناعهم مبا تؤمن وتعتقد به هذه الشخصية
االرتياح لدى اآلخرين فيحترموا من منطلق أن األفراد يقلدون من حيبونه ومييلون إليه وينسجمون 

وال . معه، ال سيما إذا كانت هذه الشخصية من املشاهري أو النجوم يف جمال من جماالت اتمع 
بل تتعداه إىل أجهزة اإلعالم اليت .تقتصر جاذبية املصدر على الفرد الداعي وحده  لتغيري االجتاه 

ع املستويات التغيري حبيث جيب أن تقدم املادة اإلعالمية هلذا التغيري بشكل يتماشى م اتبث هذ
  .املختلفة للمجتمع ولثقافة أفراده، الشيء الذي يضمن توفري إمكانية التقبل واإلحساس ا

  :تنوع املصدر  -3.9
ألن هذا الطرح يساعد على حماصرم من مجيع اجلهات .على مستوى اجتاهات األفراد       

 حالة أخرى أو استبداهلا ائيا واجلوانب وهذا ما جيعلهم يغريون اجتاهام من احلالة اآلنية إىل
  .باجتاهات أخرى كبديل عنها

وجند أن تعدد مصادر االجتاهات يعترب من األسس اهلامة بالنسبة لعلماء النفس االجتماعي وذلك 
فاالتصاالت الشخصية مثال بني . حلسم عدد من اجلدليات واإلشكاليات املطروحة بشكل ناجح

اه وبني األفراد املراد تغيري اجتاهام واستبداهلا باجتاهات أخرى، الفرد الذي يدعو إىل تعبري االجت
جيب أن تكون هذه االتصاالت ذات فعالية ملا تتميز به هذه األخرية من مواجهات شخصية 

أيضا جند أن الوسائل اإلعالنية هلا أمهية يف إحداث التغيري ‘ تتضمن احلوار واملناقشة، وتبادل اآلراء
ماهر حممود . (أفراد معينني، فهي تعترب فرصة لإلحاطة بالفرد من كل جوانبهاخلاص باجتاهات 

  ).207-203: ، ص ص 2001عمر، 
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  :إستراتيجية تغيري االجتـاهات  - 10
  :من منضور تسويقي تعتمد هذه اإلستراتيجية على مايلي    

  :تغيري وظيفة الدافعية  -1.10
 اجتاهات سلوك املستهلكني حنو سلع معينة أو خدمات يعتمد رجال التسويق يف عملية تغيري       

حمددة على إظهار حاجة جديدة مل تشبع من قبل لدى املستهلكني املستهدفني، ألن تغيري الدافع 
األساسي الكامن وراء اإلشباع املراد و الذي له عالقة بعالمة السلعة أو اخلدمة احملددة غالبا ما 

عديل أو تغيري موازي يف مجلة املشاعر و املعتقدات و بعبارة أدق يؤدي إىل نتيجة مفادها إحداث ت
  .نقصد اجتاهات سلوك املستهلكني املستهدفني

و انطالقا من هذا األمر ، فإن رجال التسويق يعملون دائما على تغيري دافع الشراء ملختلف السلع 
ألساسية اليت تقدمها واخلدمات لدى هؤالء املستهلكني، من خالل تغيري الوظائف و اخلدمات ا

هذه العالمة التجارية أو تلك عند اقتنائها، مع األخذ بعني االعتبار ملا تقدمه هذه السلع أو اخلدمة 
من منافع و فوائد مل تكن موجودة يف سلع أخرى يف حميط الشراء ، واليت تشكل تغيريات شكلية 

و الذين .املستهلكني املستهدفني و موضوعية تعكس القيم املادية واملعنوية املوجودة لدى فئة 
يعملون دوما على احلصول على معلومات جديدة حنو كل ما يهمهم يف حيام، من سلع         

  .و خدمات تعكس أمناطهم السلوكية
  :ربط املاركة السلعية مبناسبة حمددة  -2.10
معينة مبجموعة حمددة جند أن هناك بعض األفراد من يربط تكون اجتاهاته حنو سلعة أو خدمة       

من املناسبات اخلاصة أو العامة أو أحداث شخصية و اجتماعية، ميرون ا ، و ميكن أن حيدث 
تعديل يف اجتاهات املستهلكني حنو سلع معينة من خالل الربط املباشر أو غري املباشر بني موضوع 

بعض املؤسسات التجارية  و مثال ذلك عملية ربط.االجتاه و بعض املناسبات االجتماعية هلؤالء 
، أو وطين )املولد النبوي الشريف، العيد(بني سلعة معينة و مناسبة اجتماعية ذات بعد ديين 

  ).ذكرى االستقالل(
  :الربط بني االجتاهات املتعارضة  -3.10
ميكن اعتماد هذا النوع من اإلستراتيجيات ألجل إحداث تغيري يف االجتاهات من خالل       

تعارض احلاصل أو احملتمل حدوثه بني اجتاهات املستهلكني حنو عالمة جتارية  أو خدمة اعتماد ال
معينة، مث استخدامها يف احلال ، و بني اجتاهات سابقة سلبية حنوها من قبل املستهلكني املستهدفني 
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  فمثال ميكن أن تتحصل على اجتاهات املستهلكني حنو سلعة ما متعارضة مع اجتاهات سابقة هلم
من خالل العمل على إقناعهم بالبيع الشخصي، وسائل الترويج، بتغيري اجتاهام حنوها حملاولة 

  .جتريبها
  :تغيري معتقدات املستهلكني حنو عالمات جتارية منافسة  -4.10

تستخدم هذه اإلستراتيجية من خالل اعتماد أسلوب اإلعالن املقارن كأن تشري مثال احلمالت      
، على أنه أكثر فعالية يف القضاء على التسوس، )Castorمعجون األسنان (ة معينة اإلعالنية لسلع

  .وهذا مقارنة مبا تقدمه األنواع األخرى من املعجون اخلاص باألسنان
وما جيب اإلشـارة إليه يف هذا االستخدام هو أن اإلشارة إىل األنـواع األخرى من البدائل 

، 2004حممد إبراهيـم عبيدات، . (ساب هذا املنتوجالسلعية قد يكـون إشهـارا هلا على ح
  ).242 -234: ص ص 
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  :مفهوم سلوك املستهلك  -1
      يعترب سلوك املستهلك األساس الذي جيب اعتماده يف فهم العملية التسويقية بناءا على النظر 

على أنه جمموعة من احلاجات والرغبات القابلة لإلشباع ) املستهلك(و السلعة إىل طالب اخلدمة أ
لذلك البد . وجمموعة من األفعال وردود األفعال والقرارات غري املباشرة، وليس كمصدر للمال

من الوقوف على احملددات احلقيقية لشخصية هذا املستهلك يف ضوء تفاعالا مع خمتلف املتغريات 
  .اتمعاملوجودة يف 

  :تعريف سلوك املستهلك  -2
  :هناك تعاريف عديدة لسلوك املستهلك ميكن تقدمي  أمهها فيما يلي

      جمموعة من التصرفات واألفعال املباشرة، لألفراد للحصول :" سلوك املستهلك هو  - 1.2
: ، ص 1992حممد السعيد عبد الفتاح، ". (على سلعة أو خدمة واليت تتضمن اختاذ قرار الشراء

43.(  
جمموعة من األنشطة الذهنية والعضلية املرتبطة بعملية التقييم واملفاضلة واحلصول على " هو  -2.2

  ).471: و قحف، بدون سنة ،ص بعبد السالم أ". (السلع واخلدمات واستخدامها
 سلوك اقتصادي يتم بناءا على دراسة وتدبري وهدفه هو تعظيم املنفعة وإشباع رغبات"هو  -3.2
  ).128: ، ص 1996، عبد الفتاح الشر بيين" ( الفرد
ذلك السلوك الذي يربزه املستهلك يف البحث عن شراء أو استخدام السلع " هو  -4.2

واخلدمات أو األفكار واخلربات اليت يتوقع أا ستشبع رغباته أو حاجاته وحسب اإلمكانيات 
  ).43: ص ، 1992حممد السعيد عبد الفتاح، " (الشرائية املتاحة

السلوك الذي يقوم به الفرد املستهلك عنـدما يبحث ويشتري ويستعمل ويقيم " هو  -5.2
عيادة خنلة، رزق (واليت يتوقع أن تشبع حاجاته ) بعد استعماهلا(ويتخلص من السلع واخلدمات 

 .)31: ، ص 1998اهللا، 
لع واخلدمـات تصرفات األفراد املتعلقة بصورة مباشرة باحلصـول على الس" هو  -6.2

"       االقتصـادية واستخدامها مبا يف ذلك عملية القرارات اليت تسبق و حتدد هذه التصـرفات
)Engel, Blackwel, 1986, P:5.(  
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تلك األفعال ، التصرفات املباشرة لألفراد للحصول على سلعة : "و يعرف أيضا على أنه  -7.2
  ).07: ، ص 1992حممد يسرى دعبس، (". أو خدمة و اليت تضمن اختاذ قرارات الشراء

جمموع التصرفات واألنشطة الصادرة من الفرد " هو :التعريف اإلجرائي لسلوك املستهلك  - 8.2
واليت يهدف من خالهلا إىل احلصول على سلع متعددة وخدمات متنوعة ألجل إشباع خمتلف 

  ".حاجاته ورغباته
  :تطور سلوك املستهلك  -3

اجتاه السلع و اخلدمات قد تطور مع تطور التسويق و قد تطور سلوك  ن سلوك املستهلكإ     
   : املستهلك من خالل التوجهات التالية

  )السلعي: (نتاجي التوجه اإل -1.3
حبيث أصبحت املصانع احلربية تنتقل من  التوجه بعد احلرب العاملية الثانية، لقد بدأ هذا     

فسلوكه  .و رغباته حاجة املستهلك هنا كان تعطش  كبري يفو . ىل التصنيع املدينإالتصنيع احلريب 
       كان يتمثل يف التوجه حنو سد هذه احلاجة بأي شكل من األشكال بغض النظر عن اجلودة 

  .ضافيةاإل و املميزات و املتطلبات
ذلك ل .ليهإالذي يريد الوصول  ىل املكان املقصودإاملهم توصله . كانت مهماىل سيارة إفهو حباجة 

نه حني هذه اللحظة ية اختيارات ألأفان سلوك املستهلك كان ساكن و متحرك باجتاه واحد دون 
  .مل يكن هناك جمال للمفاضلة

  :التوجه البيعي  -2.3
ن املستهلك سوف يقبل ما يعرض أ ذلك. ساس التوجه السابقأبين على  ن هذا التوجه قدإ    

هذه السلع . ملصانع على صنع سلع يف أغلب األحيانعليه من السلع لذلك بدأ التوجه يف هذه ا
ىل طريقة البيع و الوصول إبدأ التفكري جديا بالنظر  لذلك.و خصائصها أدائها يف عادية و متشاة

  .و من هناك بدأ االهتمام األول بسلوك املستهلك. قناعه بشراء دون املنافسةىل املستهلك إلإ
  : التوجه التسويقي  -3.3
ء اقباله على شرإن املستهلك بدأ يقل أن وجدت املصانع أ، بعد 1950حدود سنة  بدأ يف    

هذا ما أدى وضة من حيث املواصفات، و رىل مثل هذه السلع املعإينظر  السلع املعروضة و أنه بدأ
برزت  رغباته، و من هنا ةالتفكري بدراسة املستهلك عرب التعرف عن ما حيتاجه و ماهي إىل ظهور
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وجدوا  فرجال التسويق  ، إشباعها لتحقيق و رغبات املستهلك اجاتحبويق و اليت تم فكرة التس
         زيادة حجم املبيعات من كنمي  الوصول إىل معرفة طبيعة حاجـات و رغبات املستهلك نأ

  .)15-13:  ص ص، 1999، سليمان يعقوب وآخرون( .و ضمان تسويقها 
  :أنواع املستهلكني  -4

  :أنواع من املستهلكني و هي هناك ثالثة 
و الذي يتمثل يف الفرد الذي يقوم بشراء السلع أو بطلب اخلدمة :  املستهلك النهائي-1.4

بغرض االستغالل و االستخدام، و يف هذه احلالة جند املستهلك يف هذا املستوى يشتري 
ا باإلضافة إىل بكميات حمدودة ، معلوماته حمصورة بالنسبة للسلع و اخلدمات اليت يرغب فيه

  .هذا فهو يتأثر بالعديد من العوامل النفسية، االجتماعية ،و الثقافية
و املتمثل أساسـا يف املؤسسات و الوحدات بنوعيها العام       : املستهلك الصناعي -2.4

  .و اخلاص ، و اليت تعمل على شراء سلع خالصة الصنع 
و تعمل باملقابل على بيعها لتحقيق أرباح ،   و ذلك ألجل استغالهلا يف إنتاج سلع و مواد خام

و يف هذا املستوى جند أن الكميات اليت يقتنيها هذا املستهلك تكون كبرية معتمدا على 
  ) . 10يسرى دعبس ، ص ( معلوماته الوافرة حول كل السلع 

تمد و املتمثل أحيانا يف الفرد و أحيانا أخرى يف املؤسسة ، و يع:  املستهلك الوسيط - 3.4
هذا النوع من املستهلكني أساسا على شراء سلع و بيعها مرة أخرى ألجل احلصول على 
األرباح ، و يف هذا املستوى جند كذلك أن املستهلك يقوم بعملية شراء السلع بكميات كبرية 

عبد السالم أبو قحف ،   ( من خالل اعتماده على املعلومات التامة املتعلقة بالسلعة و اخلدمة 
  ). 479ص 

  :النظريات املفسرة لسلوك املستهلك  -5
هناك العديد من النظريات العلمية اليت تناولت سلوك املستهلك من جوانب خمتلفة، وميكن ذكر 

  :أمهها فيما يلي
  : دنظرية الدوافع لفروي -1.5
يرى فرويد أن حاجات الفرد تظهر عند مستويات خمتلفة من الشعور وتكون يف مستوى  غري     
  .فقط لتحليل النفسي وحده ميكن ويساعد على االستدالل عليها.اشر وال ميكن مالحظتهامب
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يولد ولديه جمموعة من احلاجات والرغبات واليت ال ميكن أن يشبعها " فرويد"فالطفل حسب 
بفرده، فيلجأ إىل حتقيق هذا اإلشباع عن طريق األفراد اآلخرين فمثال يعتمد على املمارسة 

وبقدر ما كرب . إىل أفضل الطرق اليت يشبع ا رغباته بشكـل مقبول اجتماعيا والتجربة ليصل
" باهلو"هذا الطفـل بقدر ما كربت ومنت نفسيته وزادت تعقيدا وليبقـى جزء منها واملسمـى 

عليه  قوالذي يطل" باألنا" يضم خمتلف الدوافع والرغبات مث اجلزء الثـاين واملعروف  يلذاو هو
والذي . مث جزء ثالـث واملتمثل يف األنا األعلى. الواعـي لكيفية حتقيق الدوافع مركز  التخطيط

هو مبثابة املوجه احلقيقي لتحقيق األهداف بشكل يكون مقبوال اجتماعيا حىت ال تكـون هناك 
ومن هذا املنطلق، فإن رجـال التسويـق يعتمدون على .أو اخلجل واحلـرج مشاعر بالذنب 

يف خمتلف التطبيقات السلوكية للمستهلك، فنجد مثال أن الفـرد الذي  مبادئ هذه النظرية
يشتري جهاز حاسوب لعالمة حمـددة، فإننا نالحـظ حدوث جتاوب أو تفاعل ليس فقط مع 

اخل، ... القـدرات املزعومة اليت يتعداها إىل معطيات أخـرى مثل حجم اجلهاز ، وزنه ، لونه
حاسيس وعواطف بالنسبة للمستهلك و لذلك ففي عملية وهذا ما يساعـد على احلصول على أ

. تصميم هذه األجهـزة أخذ بعني االعتبار ملختلف العوامل املؤثـرة يف عملية االستهـالك
  ).239: ، ص 1984حممد  حسني، (

  :نظرية هيكلة احلاجات ملاسلو  -2.5
الفرد له حاجات إن هذه النظرية تعتمد أساسا على عدد من الفرضيات تتلخص يف أن      

متفاوتة األمهية ميكن أن تكون على شكل هرمي يضم يف قاعدته أقوى احلاجات اإلنسانية 
كلما أشبعت حاجة . األساسية ويعمل هذا الفرد إىل حتقيق إشباع احلاجة األكثر أمهية يف نظره

 : منها كما هو موضح يف الشكل التايل ةمعينة ، تطلع الفرد إىل إشباع حاجة أكثر أمهي
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  هرم احلاجات ملاسلو : )05(شكل رقم                             
 

  :فانطالقا من هذا التصميم الترتييب للحاجات الفرد ميكن توضيح أن  هذا الشكل يضم 
تكون مرتبطة بشكل مباشر ببقاء واستمرارية حياة الفرد، وهي  : احلاجات الفسيولوجية -1

اخل وميكن التعرف بشكل واضح وسهل عن خمتلف السلع ... اجلوع، النوم، اخلوفاملتمثلة يف
  .واخلدمات اليت بإمكاا حتقيق هذه احلاجات

  واليت تتضمن احلماية من خمتلف األخطار اليت ميكن أن تلحق بالفرد  : حاجات األمان -2
     من خالل استخدامهايف حياته اليومية ويف هذا املستوى جند أن هناك عدد من السلع اليت

 .أن يتفادى هذا الفرد تلك األخطار
حبيث ال يستطيع . فمن منطلق أن اإلنسان حيوان اجتماعي بطبعه :احلاجات االجتماعية  -3

العيش مبفرده ، ويلجأ دائما إىل بيئة حمددة يتعامل معها كالنوادي، أو اجلمعيات واملنظمات 
 .ه املتعلقة باالنتماء االجتماعيوذلك إلشباع جمموعة حاجات ةاملتعدد

وتتمثل يف رغبة الفرد للوصول إىل وضعية متميزة يف اتمع واليت  : احلاجة إىل التقدير -4
ختلق لديه احلاجة إىل التألق والربوز، وجند ضمن  مثل هذا الطرح جمموعة التصرفات املردية 

 احلاجة إىل حتقيق الذات

  احلاجة إىل التقدير 
 ترام الذاتاح -النجاح

  احلاجات االجتماعية
 الصداقة  -االنتماء 

  حاجات األمان
 )االستقرار -احلماية( 

  احلاجات الفيزيولوجية
 )الطعام، الشراب، السكن( 

  أعلى مستوى

  اجتاه تطور
  احلاجات

  

  أدىن مستوى
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رين الصورة الذهنية اليت يعتربها إىل التفاخر وذلك يف سبيل أن يفرض على نفسه أو على اآلخ
  .أجدر للتقدير

   واليت تعين قمة ما يسعى إليه كل إنسان من تطلعات فبعد :  احلاجة إىل حتقيق الذات -5
أن يشبع خمتلف حاجاته السابقة الذكر يعمل على استغالل كل إمكانياته وطاقاته الشخصية، 

شراء الكتب، السهـر يف السينما، ويف هذا املستـوى جند الفرد املستهلك يلجأ إىل 
  .)Ma slow, 1943, PP : 370-396(املسارح، السفـر 

  : جنظرية هر زبر -3.5
إن هذه النظرية مقـارنة بالنظريـات األخرى، تعترب األكثر قبوال من اجلانب العملي       

مييز بني قد استطاع الت جوجند أن هر زبر" نظرية العاملني" وتعـرف أيضا هذه النظرية بـ
اليت تؤثر يف سلوك الفرد واليت تتحدد يف الرضا واالستياء،  جمموعتني من املشاعر واألحاسيس

حممد صاحل ( أثر العوامل املؤدية للرضا ولالستياء يف الشكل البياين اآليت جويوضح هر زبر
  ).221: ، ص 1997احلناوي، 

  
  )احلوافز( عة العوامل الداف                                      

  عدم الرضا                   الرضا                          
  )عوامل الصحة والسالمة( العوامل الوقائية                               

  عدم االستياء                                             االستياء                  
  .جوجهة نظر هر زبر :) 06(رقم  شكل                           

 
ونالحظ أن العوامل الوقائية متثل املستويات السفلى يف سلم احلاجات ملاسلو، واليت من شأا 
احملافظة على الفرد من عدم الرضا يف عمله، غري أا ال حتقق له الرضا أو حتفز له، وإمنا عدم توفر 

الفرد، بينما جند العوامل الدافعة تعمل على حتفيز  هذا الرضا بالكيفية املطلوبة قد يؤثر على مزاج
  .الفرد بأن يكون راضي عن عمله، وهي تتشابه مع املستويات العليا لسلم ماسلو للحاجات

كما أننا جند أن رجال التسويق يعتمدون على هذه النظرية عند حتديدهم للعناصر اليت جيب 
ية يف هذا املستوى تعمل على التمييز بني عناصر التركيز عليها يف إنتاج سلعة معينة، فهذه النظر

  ).54- 52: ، ص ص 2003عنايب بن عيسى، (اإلشباع وعناصر عدم االستياء 
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  : Veblenنظرية  -4.5
لقد جاءت هذه النظرية يف موجـة االنتقادات اليت وجهت من طرف املاركسيني يف ـاية القرن 

  .ت اليت يستهلكوا خاصة لدى الفقراءلفكرة حرية األشخاص يف اختيار املنتوجا) 20(
اعتمد على أسس علم االجتماع يف دراسة وحتليل سلوك  Veblenلذلك جند أن العامل 

املستهلك، وتني يف نظريته أن الفرد يقوم بشراء سلعة إلشباع حاجاته ورغباته اليت تتأثر تأثريا 
يف التطلع لألمناط االستهالكية  كبريا باجلماعة اليت ينتمي إليها، إضافة إىل أن الفرد يرغب

والعادات الشرائية اخلـاصة بالطبقات االجتماعية األعلى من الطبقة االجتمـاعية اليت ينتمي 
  ).Nableu, 1974, P : 156. (إليها

هذا، ولقد ازداد االهتمام بدراسة سلوك املستهلك بعد احلرب العاملية الثانية باالعتماد على أسس 
خالل التركيز على سلوكات التناظر واالختالف بني املستهلكني و السلوكات علم االجتماع من 

االجتماعية االندماجية إضافة إىل دراسة العالقات بني أفراد اجلماعة الواحدة من جهة وبني 
  .اموعات املتعددة من جهة ثانية أخذا بعني االعتبار لعملية التفاعل املوجودة

وك املستهلك يتأثر بشكل واضح وكبري  بالبحث عن املركز أن سل Veblenأيضا، لقد أوضح 
         واملكانة العليا وهذا بشرائه للسلع ، السكنات، السيارات وهذا ما يؤكد رغبته يف التطلع

أمحد . (إىل األمناط االستهالكية والعادات الشرائية اخلاصة بالطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها
  ).159: ، ص 1980عادل راشد، 

  :نظرية االقتصاد اجلزئي  -5.5
   ، وأساسهـا يتمثلJR. Mickو  A. Marshallت هذه النظرية من طرف ـلقد وضع     

يف االعتمـاد على حرية وموضوعية األفـراد، فهذه النظرية ترى أن املستهلك حر يف اختيـار 
ته ختتلف عن األفراد كما أن رغباته وحـاجا. ما يريـد شراؤه أو ما يقدم عليه من خدمـات

اآلخرين، غري أن األسعـار ومستوى الدخل مها العامالن اللذان يتحكمان يف اختيار هذا 
املستهلك للسلع واخلدمات، والذي يسعى إىل حتقيق حاجاته الضرورية كاملأكل ، املشرب أوال 

  .قبل التفكري يف الكماليات
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  :نظرية االقتصاد الكلي  -6.5
مؤسس هذه النظرية اليت تعترب املستهلك كمتغري أساسي يف السلوك  J. M. Keynesيعترب      

 J. Duesenberryبعض األطر االجتماعية من طرف  املستوىالشرائي، كما أدرج يف هذا 
كاملركز االجتماعي والذي يتحدد من خالل ما يتم حتقيقه من سلع وخدمات، ويعترب مفهوم 

األساسية هلذه النظرية ، فهي تفترض أن احلاجات يشعر ا الفرد احلاجة والتدفق النقطة احملورية و
هذا وجند أن هناك . بشكل كلي موحد وهذا يعين أن أفراد اتمع هم متساوون يف ظروف املعيشة

" آدم مسيث" العديد من الدراسات حاولت وضع نظرية شاملة عن املنشأة الفردية، ويعترب العامل 
اال والذي يتعلق باألسس العامة للنظرية السلوكية واليت تعتمد هي من أبرز العلماء يف هذا 

حممد الناشد، (بدورها على أن الفرد املستهلك كائن رشيد يتصرف دائما حبكم املصلحة الذاتية 
  ).210-208: ص ص   ،1998

  :مناذج تفسري سلوك املستهلك  -6
األمر . ك االستهالكي من زوايا خمتلفةهناك العديد من النماذج اليت حاولت تفسري السلو      

الذي مسح بظهور مناذج عديدة علمية أصبحت كإطار مرجعي للدراسات مسحت بتحديد 
  :متغريات هذا السلوك االستهالكي، وجند من بني أهم هذه النماذج ما يلي 

  : Francesco، Nicosiaمنوذج نيكوسيا  -1.6
        احلقيقة فكرة منتوجات من برامج الكومبيوتر مت اقتراح هذا النموذج والذي يعترب يف     

، ولقد تضمن هذا النموذج عدد من 1966سنة Francesco، Nicosiaمن طرف العامل 
االجتاهات واألفكار ذات الداللة احلديثة يف دراسة العملية االستهالكية متعمدا يف ذلك على عدد 

صفات واخلصائص إال أن هذا النموذج مل من نتائج الدراسات والبحوث، ولكن رغم كل هذه ال
حيض بالنجاح واالعتماد عليه كنموذج فعال يف دراسة العملية االستهالكية من طرف جموع 

  .كما هو موضح يف الشكل التايل العلماء والباحثني 
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من أربعة جماالت أساسية، وهذا انطالقا من أن قرارات سلوك الفرد " ويتكون منوذج نيكوسيا
املستهلك يكون مصدرها عملية ميكن تقسيمهـا إىل جماالت عديدة من األنشطة ، ويف هذا 

  :جند  الوضع
تكوين موقف من  الرسالة اإلعالنية الصادرة من املؤسسة وهذا يهدف إىل: ويضم  : اال األول

  :                                              طرف املستهلك، ويضم هذا اال جمالني فرعيني مها 
  .خصائص املؤسسة*   
  .خصائص املستهلك*   

وهنا يؤكد نيكوسيا على أن قبول وفهم الرسالة يعترب أمرا حمفزا لتكوين االجتاه املطلوب حنو 
  .السلعة أو اخلدمة

يتضمن البحث عن املعلومات، وتقييم املنتج أو السلعة املقدمة يف الرسالة باإلضافة  : ال الثاينا
  .إىل السلع واخلدمات األخرى املعروفة

  خصائص املؤسسة
 1جمال جزئي

  خصائص املستهلك
 2جمال جزئي 

 البحث والتقييم

  رالقرا
 )النشاط( 

 استهالك ختزين

  1اال 

مواقف من مصدر الرسالة إىل اجتاه املستهلك 
  و تقييم املنتوج

  )أي قرار قبل اختاذ(

  رسالة تعرض

  سلوك الشراء

  2 اال
  

  عملية البحث

  3 اال

  FRANCESCO NICOSIA ميثل منوذج نيكوسيا ) :07(شكل رقم   الشراء عمل
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يتضمن احلافز املتعلق بالعالمة، والذي يؤدي إىل قرار الشراء خاصة إذا توفرت  :اال الثالث 
  .مكان البيع مثالجمموعة من العوامل والظروف كاإلعالن يف 

و يتضمن عملية ختزين السلع واخلدمات واستهالكها ويؤدي هذا الطرح إىل خلق  :اال الرابع 
. ديناميكية على مستوى املؤسسة املنتجة مما يؤثر بشكل أو بآخر يف خصائص الفرد املستهلك

ديد ردود أفعال الفرد وحتديد مواقفه اجتاه هذه املؤسسة املنتجة واليت تسعى بدورها إىل معرفة وحت
املستهلك حنو خمتلف السلع واخلدمات وتكون لديها بنك من املعلومات يساعدها على دفع 

  استراتيجياا التسويقية
أنه االنطـالقة األوىل اليت " F.Nicosia"ويف األخري، ما ميكن قـوله على منوذج نيكوسيا 

ال علم اإلمجاع، ورغم عدم اختياره من مجعت بني جمالني أساسني مها جمال علم االقتصاد وجم
فإن قدرته التنبؤية تبقى غري معـرفة ولكن رغم كل هذا، فإنه يعترب . الناحية امليدانية الواقعيـة

بداية النطـالق العديد من الدراسات واألحباث العلمية اليت سامهت وبشكل كبري يف دراسة 
  .العملية االستهالكية

  :  Black Walوبالك وال  Kollatت كوال ENGELمنوذج اجنل  -2.6
بعد تعديله وتنقيحه من طرف هؤالء . 1978لقد أخذ هذا النموذج شكله النهائي يف سنة       

العلماء وذلك حىت ميكن دراسة سلوك املستهلك دراسة علمية قادرة على ضبط وحتديد متغريات 
  .هذا السلوك

  املنبهات أو احلوافز املتعددة اليت تكون مدركة ويركز هذا النموذج التعليمي على العمل ملعاجلة
مث تأيت مرحلة حتليل هذه املنبهات وفقا لعدد من العوامل . من خالل وحدة مركزية للمراقبة

  :واملتغريات الفردية ويضم هذا النموذج منوذجني فرعيني مها 
بني خمتلف املعلومات و الذي ميثل عملية املقارنة  :النموذج الفرعي ملعاجلة البيانات  -1.2.6

ويف هذا املستوى ختضع . اخل... الصادرة عن املنبه وبني نفسية املستهلك، وذكاؤه اجتاهه
املنبهات املؤثرة على الفرد إىل عملية تصفية وتنقية كما أن عملية معاجلة البيانات تتم وفق 

  .التعرض، االنتباه، االستقبال واالحتفاظ: أربعة مراحل وهي
يولد لديه انتباه بسبب حالة التوتر أو عدم ، ه بعد أن يتعرض املستهلك ملنبه ما يعين هذا أن

الشيء الذي يدفعه إىل اعتماد كل فعل من شأنه أن خيفف من تلك ) الالتكيف(االرتياح 
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احلالة غري العادية، وهذا ما يؤدي بدوره إىل خلق استقبال أو تفهم مبعىن يكون هناك إدراك 
م على ضرورة االعتماد على مقارنة املنبهات واختيار احملفزة منها وإبعاد و القائ. للمدخالت

  .السلبية
يعتمد هذا النموذج على عملية اختاذ القرار الشرائي  :النموذج الفرعي الختاذ القرار  -2.2.6

كما أن هذا . ويقوم بوصف عملية االختيار املتبعة من الفرد املستهلك يف سلوكه الشرائي
كز على حل املشاكل املتعلقة بسلوك املستهلك من خالل املراحل اليت تسبق قرار النموذج ير

  :الشراء ويتكون من العناصر اآلتية 
و ذلك من خالل التعرف على املشكلة اليت : مراحل عملية اختاذ القرار الشرائي  -1.2.2.6

جدت مؤثرات تظهر، والشيء املؤكد أن عملية اختاذ القرار الشرائي ال حتدث إال إذا و
  .وظروف معينة موجودة يف البيئة احمليطة

ونعين ا عملية االختيار اليت يعتمدها املستهلك ومعاجلته : معاجلة البيانات  -2.2.2.6
  .التعرض، االنتباه، اإلدراك واالحتفاظ باملعلومات: للمعلومات القادمة من املصادر اخلارجية 

هي جمموع اخلصائص السيكولوجية واليت تعمل على : الوحدة املركزية للمراقبة  -3.2.2.6
واليت تتكون أساسا من الذاكرة،  "مخ الفرد "املنبهات اخلارجية وهذه الوحدة متثل

  .االجتاهات، املعايري، الشخصية
ونقصد ا كل املتغريات والعوامل اخلارجية اليت بإمكاا إحداث : مؤثرات احمليط  -4.2.2.6

القيم ، التقاليد، اجلماعة ، األسرة، الطبقة : اختاذ القرار الشرائي و تضم عملية تأثري يف مراحل
  .اخل....االجتماعية

  :Howard et Shemithيث مشمنوذج هوارد  -3.6
ليصبح  1969لقد أجريت تعديالت على هذا النمـوذج بعدما ظهر يف شكلـه األول سنة     

ولقد ناقش هذا النمـوذج تلك  .1977 شكله النهائـي املنقح واملعـدل والعملـي يف سنة
النقـاط اليت تؤكد وتوضح أن املستهلك يتبع منهجـا عقالنيا عند اختياره لسلعة أو خدمة 
معينة، ويستخدم أيضا كوصف لسلـوك املستهلك يف مرحلة اختياره للعالمات التجارية ويتكون 

  :التايلالشكل   يكما هي موضحة قأقسام رئيسية  04من 
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  Howard et Shemithميثل مكونات منوذج  : )08(شكل رقم           

ا جمموعة املنبهات اهلامة واملوضوعية اليت تعرب عن خصائص السلعة  ونقصد: املدخالت  -1
والرمزية واليت متثل جمموعة الرسائل ذات املصدر التجاري ... كالنوعية، السعر: أو اخلدمة

واليت نقصد ا املعلومات املقدمة من طرف . اخلدمة واالجتماعية حول خصائص السلعة أو
  .اخل...اتمع كالعائلة اجلماعات املرجعية

     جمموع املتغريات والعوامل اليت تفسر وتوضح الطريقة  وتعي :املدخالت الداخلية  -2
 –لعلبة السوداء اليت ميكن أن يستجيب ا املستهلك ملنبهات احمليط ، يعين شرح ما حيدث يف ا

" ويف هذا اإلطار لقد ميز الباحثان يف . من تفاعل اموعة من العوامل النفسية املختلفة - الفرد
  .بني املفاهيم املرتبطة باملعلومات وبني املفاهيم املرتبطة بالتعلم " العلبة السوداء

هلك ويقصد ا أمهية نابعة من احمليط االجتماعي للفرد املستوتكون : املتغريات اخلارجية  -3
.. الشراء املؤثرة يف البحث عن املعلومات الضرورية، الطبقة االجتماعية، الوسط االجتماعي

اخل، وجند اختالف بني املتغريات اخلارجية واملتغريات االجتماعية كوا ال تكون ذات داللة 
ى اجتاهات املشتري عل للمعلومات عن السلع واخلدمات املقدمة بشكل مباشر كما أن هلا تأثري

  .ونيته يف الشراء
االستجابات املرئية للفرد املستهلك، وقد تكون وتضم ) : املخرجات(االستجابات  -4

  . استجابات إدراكية معرفية أو استجابات سلوكية
  
  
  
 

 متغريات خارجية

 استجابات أو خمرجات العملية الداخلية  منبهات أو مدخالت



  سلوك المستهلك                                            الفصل الثالث 
  

  52

   « PAVLOV »: منوذج بافلوف  -4.6
ترابط ذهين يقوم به  إن الفكرة األساسية هلذا النموذج تقوم أساسا على إمكانية وجود     

اإلنسان من خالل االعتماد على الربط بني حادثتني أو سلعتني أو خدمتني ، و هذا األمر يعترب 
  .أبسط أنواع التعلم و أقلها تعقيدا ، و أساسه يتضمن عنصرين أساسني مها املثري و االستجابة 

م ا يوضح أن تعود و كما هو معروف ، فإن بافلوف من خالل التجارب العديدة اليت يقـو
الكلب مساع اجلرس عند تقدمي الطعـام يعمل على إحداث سيالن لعابه كلما تكرر دق هذا 
اجلرس سواء كان معه طعام أم ال و يف هذا املستوى فإنه ضروري جدا من توفر عاملني أساسني 

  .مها التكرار و القرب 
ون بشكل واضح و كبري على التكرار يف و جند يف اال التسويقي بالنسبة لرجال التسويق يعتمد

التسويق من خالل إعادة احلدث التروحيي مرات عديدة و هذا ما من شأنه خلق الترابط لدى 
  .املستهلك ، أما القرب فيعين القرب املادي و الزمين بني احلادثتني 

  : منوذج سكينر  -5.6
 أن سلوك أي فرد يتوقف بالدرجة يرتكز منوذج سكينر على الفكرة األساسية اليت تتمثل يف     

) عقاب ( أو سليب ) ثواب ( األوىل و بشكل واضح على نتائجه سواء كانت ذات طابع إجيايب 
فاستمرار الفرد على سلوك معني يتعلق بصفة هامة بالثواب أو باملكافأة ، و العكس صحيح ، 

فأة هلذا السلوك ، و بالنسبة حبيث أن هذا السلوك يزول يف حالة وجود نتيجة عقاب أو عدم املكا
لرجال التسويق فإم يعتمدون على هذا النموذج يف وضع استراتيجيام التسويقية خاصة يف جمال 

و ذلك من خالل اعتماد و ضع هدايا لتشجيع املستهلكني . الترويج ملختلف السلع و اخلدمات 
  .حىت يبقون أوفياء لتلك العالمة التجارية 

  : قتصاديالنموذج اال -6.6
        على نوع كبري  Lancasterو النكاستر   Adam Smithلقد اعتمد آدم مسيث      

من العقالنية  و اعتبارها عنصرا هاما أساسيا يف سلوك املستهلك مع األخذ بعني االعتبار لدخل 
شباع صول على أكرب إالفرد حبيث يريان أن هذا األخري له دخل حمدود يقوم بإنفاقه من أجل احل

، و مبا أن حاجات هذا  و رغباته ، و ذلك اعتمادا على إزالة املنفعة و األسعار السائدةحلاجاته 
و رغباته عديدة و متنوعة من جهة و دخله احملدود من جهة أخرى فإنه بطبيعته ال يستطيع  الفرد
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دوما إىل   أن يليب مجيع هذه احلاجات و الرغبات بشكل حيقق إشباع تام و كلي لذلك فهو يسعى
و عموما جند أن هذا .ترتيب هذه احلاجات و الرغبات حسب أمهيتها بالنسبة له بصفة تنازلية 
  : النموذج يرتكز على عدد من األسس اهلامة اليت ميكن أن ندرجها  فيما يلي 

  .جند أن املستهلك يف وقت حمدد له سلم تفضيلي خاص  -    
  .قدرة شرائية معينة  جند أن املستهلك يف وقت حمدد له -    

  .هناك كمية حمددة من السلع املتاحة يف السوق بكميات تقل عن احتياجات األفراد  -
  . هناك أسعار و أمثان حمدد لتلك السلع أو اخلدمات  -
      املستهلك يسعى إىل حتقيق هدفه األساسي املتمثل يف حتقيق أعلى مستوى من املنفعة  -

  .) 275عنايب بن عيسى ، ص ( 
  : النفس االجتماعي  VEBLEAINمنوذج فبلن  - 7.6
إن هذا النموذج هو من أهم النماذج املفسرة لسلـوك املستهلك و ذلك من خالل عمله       

على توضيح بأن السلوك االستهالكي للفرد يتأثر باتمع الـذي يعيش فيه و كذا بالطبقة 
ذا النموذج من خـالل الشكـل التايل      االجتمـاعية اليت ينتمـي إليها و ميكـن توضيح ه

 )Kotler, 1967, P 89 :(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
  .يوضح منوذج فبلن ، النفس اجتماعي )  09(شكل رقم 
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ما نالحظه من الشكل السابق هو أن الفرد يتأثر و بشكل كبري بعدد من العناصر ذات البعد 
االجتماعي و اليت تتمثل أساسا يف األسرة ، اجلماعات املباشرة ، الطبقة االجتماعية باإلضافة إىل 

  .الثقافة بنوعيها اإلقليمية و العامة من قيم و مبادئ عادات و تقاليد 
و يوضح كذلك النموذج السابق التأثري االجتماعي على سلوك الفرد هذا األمر الذي جيب على 
رجال التسويق أخذه بعني االعتبار عند صياغة استراتيجيتهم التسويقية يعين هذا أنه ال ميكن اعتماد 

مات ال تتماشى و اتمع العريب اإلسالمي و الذي يتميز بثقافته اخلاصة          عرض سلع أو خد
  .و مبادئه و قيمه و تقاليده 

كما يوضح هذا النموذج أن سلوك الشراء ختتلف من حيث قوته و ضعفه حسب طبيعة السلعة   
  .أو اخلدمة و كذا العالمة التجارية 

لبعض " االستهالكي " االجتماعي على سلوك الشراء و يف دراسة أمريكية بينت هذا التأثري 
  ).  266، ص  1984بكري عطية ، : ( املنتجات االستهالكية و هي موضحة يف اجلدول التايل 

  

  
  
  

ـة
ــ
ــ
ــ
رك
املا

 

 
 املنتجـــــات

 تأثري قوي تأثري ضعيف

 تأثري قوي

  .            املالبس  -
  .األثاث  -
 .الثالجات الكهربائية  -
 . صابون معطر  -

  .السيارات  -
 .السجائر  -
 .املشروبات الكحولية  -
 .األدوية املسكنة  -

 تأثري ضعيف

  . معلبات الفاكهة  -
 .صابون غسيل  -
 ".املاركة " الثالجات  -
 . أجهزة الراديو  -

  .أجهزة التكييف  -
 .القهوة اجلاهزة لإلعداد  -
 ". أبيض،أسود"التلفزيون  -

  .يبني التأثري االجتماعي على سلوك الشراء ) 01( رقم  جدول
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تنتجه من اجلدول السابق هو أن هناك اختالف بالنسبة ملستوى التأثري االجتماعي بني و ما نس
  .املنتجات من جهة و بني املاركات املنتج الواحد من جهة ثانية 

فمثال يف حاالت معينة جند أن التأثري االجتماعي يكون مبستوى ضعيف على سلوك الشراء بالنسبة 
  .ستوى يكون قويا بالنسبة للعالمة أو ماركة هذه السلعةلسلعة معينة و لكن جند أن هذا امل

بشراء املالبس فإننا جند أن مستوى التأثري االجتماعي ضعيف " املستهلك " فعندما يقوم فرد 
باعتبار أن املالبس أمر ال ميكن االستغناء عنه ، و لكن هذا املستوى يتغري من الضعيف إىل القوي 

املالبس ، و جند األمر خيتلف بالنسبة هلذا التأثري االجتماعي يف حالة  يف حالة شراء ماركة معينة من
اقتناء جهاز تلفزيون فهنا جند أن مستوى التأثري يكون قويا و لكنه ضعيف بالنسبة لشراء ماركة 

  .معينة من هذه األجهزة التلفزيونية
  : منوذج مارشال  -8.6
أدخل جمموعة املفاهيم االقتصادية أول من  ALFRED MARCHELيعترب ألفرد مارشال     

يف جمال تفسري و دراسة سلوك املستهلك ، األمر الذي دفعه إىل وضع منوذج يفسر السلوك 
  .االستهالكي 

يعتمد أساسا على أن املستهلك عندما يتخذ قراراتـه الشرائية فإنه يقوم ببعض العمليات 
ليه من إنفاق قدر معني من دخله ألجل شراء احلسـابية الدقيقة ذات املنفعة احلدية و اليت ترجع إ

سلعة ما أو طلب خدمة معينة ، و تتم عملية احلساب هذه على عدد من األرقام تتعلق بدخله ، 
  : سعر أو مثن السلعة ، و هذا النموذج يعتمد على عدد من الفروض اهلامة و هي 

  .كلما اخنفض سعر سلعة ما كلما زادت مبيعاا  -
  .سعر السلعة البديلة كمنتج معني كلما اخنفضت مبيعات هذا املنتج كلما اخنفض  -
  .كلما اخنفضت أسعار السلعة املكملة ملنتج معني كلما ارتفعت مبيعات هذا املنتج  -
    كلما زاد الدخل احلقيقي كلما زادت املبيعات من املنتج بشرط أن ال يكون هذا املنتج  -

  .من السلعة الدنيا 
  .ت مصاريف و تكاليف العملية التروجيية كلما زادت املبيعات كلما ارتفع -

غري أن هناك بعض العلماء و املختصني من يرى أن هذا النموذج غري شامل و ال ميكن االعتماد 
عليه ألنه ال يقدم تفسريا شامال لسلوك املستهلك ألنه يعجز عن تفسري دوافع و أسباب اختيار 
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ن األخرى و هو يعترب بالنسبة هلم مثايل ال ميثل الواقع بشكل دقيق املستهلك ما لسلعة أو خدمة دو
  ).  200، ص  1979أمني فؤاد الضرغامي ، ( و حقيقي 

  :  القرار الشرائي  -7
     مير القرار الشرائي بإجراءات عديدة و خمتلفة نتيجة العوامل الكثرية واملتعددة اليت تؤثر     

ل عملية حتديدها بشكل جيد أمر صعب إال أن هناك حماوالت على املستهلكني األمر الذي جيع
      لتحديدها كوا خطوة أو مرحلة مير ا املستهلك املشتري يف حالة القيام باختيارات حول

اقتنائها و يتضمن اختاذ القرار الشرائي مراحل   أي من السلع و اخلدمات اليت يفضل و يسعى إىل
  ) . 58عنايب بن عيسى ، ص : (  كما هو موضح يف الشكل التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منبهات خارجية  التعرف على املشكلة االستهالكية  حاجة غري مشبعة

  بدء الرغبة يف الشراء  قيود  قيود

  املعلوماتالبحث عن 

   تقييم البدائل املتاحة

   اختيار البديل األفضل

  ماذا ؟ بكم ؟ مىت ؟ أين ؟ : قرار الشراء 

  الشعور الالحق بالشراء 

   رضا إعادة الشراء  أو ال ؟

  .ثقة يف ذلك القرار الشرائي 

 رفض السلع أو البديل ،: عدم الرضا 

  .تعديل مراحل القرار 

يوضح مراحل عملية القرار ) 10( شكل رقم 
  الشرائي 
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  :الشعور باحلاجة و إدراك السلعة  -1.7
والذي ميثل نقطة البداية يف أي عملية الشراء أو اقتناء السلعة معينة أو خدمة ما و يف مرحلة     

 احلالة الشعور باحلاجة أو السلعة االستهالكية و تظهر عندما يدرك الفرد املستهلك الفرق بني
احلالية و احلالة املرغوب فيها و يظهر هذا الشعور باحلاجة نتيجة مميزات داخلية كالرغبة يف إشباع 
حاجة مادية أو نفسية أو مثريات خارجية كاإلعالم و اإلشهار و جند انه كلما زادت درجة  شدة 

   البحث اكرب للوصولاحلاجة و استمر ملدة زمنية كلما زاد الفرد املستهلك إصرارا على مواصلة 
إىل مرحلة اإلشباع حيث نرى أن الشعور باحلاجة أو املشكلة االستهالكية يرجع إىل أمرين هامني 

  :مها
        الذي يضم جممل التغريات اليت حتدث يف احلالة اآلنية للفرد ، و اليت تتمثل و: األمر األول 

لك أو عندما ال يكون راضيا عن وضعية يف اخنفاض املخزون اخلاص بالسلع بالنسبة إىل املسته
  .املخزون احلايل أو عندما يتعرض الزمات مالية 

    والذي يضم جممل التغريات اليت حتدث يف احلالة املرجوة و ذلك من خالل ظهور :األمر الثاين 
و بروز حاجات جديدة لدى املستهلك أو عند ظهور سلع و خدمات جديدة يف السوق و هذا ما 

ى رجال التسويق ضرورة دراسة الدوافع اليت ترتبط بالسلع أو اخلدمة اجلديدة و العمل يفرض عل
  .على ضبط املشتريات اليت ميكن أن تساعد على خلق الرغبة يف شراء السلعة أو اخلدمة 

  : البحث عن املعلومات - 2.7
مل على إجياد حل عندما تظهر مشكلة تتعلق باجلانب االستهالكي للفرد فإنه بطبيعة احلال يع    

 هلا و ذلك من خالل عملية البحث عن املعلومات اليت هلا عالقة مبختلف البدائل و إىل ما شاها 
و الوصول إىل نتيجة  إشباع فعلي ملختلف حاجاته و رغباته و يف هذا اإلطار جند أن هناك نوعان 

  :علومات و هي من املصادر اليت ميكن للمستهلك أن يعتمد عليها يف احلصول على امل
   :املصادر الداخلية  -1.2.7

واليت هلا عالقة مباشرة باملستهلك و ذلك من خالل قيامه مبراجعة املعلومات و البيانات      
املخزنة يف ذاكرته و اليت تتضمن جممل اخلربات السابقة اليت هلا عالقة مبشاكله املتعلقة باجلانب 

 يواجهها حاليا  باإلضافة إىل املعلومات املخزنة و امعة االستهالكي املشاة لتلك املشاكل اليت
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اخل و عملية البحث هذه قد تتوقف رد ... من خالل املصادر األخرى كاألصدقاء ، العائلة 
  . حصول رضا و تستمر يف حالة العكس 

  : املصادر اخلارجية  - 2.2.7
  : لقنوات التالية و هي اليت يلجأ إليها املستهلك حلل مشاكله من خالل ا   
  :القنوات الرمسية  -
و اليت تتمثل يف كل الوسائل االتصالية العامة و اليت من شأا نشر عدد كبري من املعلومات         

  :و  البيانات  اليت ميكن أن تفيد املستهلك ألجل حل مشاكله االستهالكية و هذه القنوات تضم 
، مندويب البيع ، موزعي السلع ، و كذا الدالئل         و تضم نقاط البيع: القنوات التجارية  -

  .و املناشري املتعلقة مبختلف السلع و اليت تنتجها املؤسسة أو املصنع 
و تضم االت و اجلرائد و املناشري احلكومية و اليت تضم معلومات       : القنوات احلكومية  -

  . هي من اهتمام أي مستهلك كان و بيانات دورية حول خمتلف السلع و اخلدمات و اليت
و تضم اجلمعيات العلمية املتخصصة أو هيئات هلا استقاللية ، و الين من : القنوات املستقلة  -

مهامها األساسية خدمة املستهلكني و محايتهم ضمن أنشطة القيام باعتبارات اجلودة ، التغليف 
  .للسلع و اخلدمات املعروضة على املستهلكني 

و تضـم أفراد العائلة الواحدة ، باإلضـافة إىل األقـارب       : ت غري الرمسية القنـوا -
اخل و هذا النوع من القنوات هلا مصداقية كبرية باملقارنة مع القنوات األخرى ... و األصدقاء 

  .لدى املستهلك ألنه يعتقد أن هذا النوع من القنوات يزوده مبعلومات و بيانات صادقة 
  :  لبدائل املتاحةتقييم ا - 3.7
بعدما ينتهي املستهلك من حتديد مشكلة االستهالكية و كذا حتديد البدائل املتاحة و كذا      

عملية مجع املعلومات و البيانات ينتقل إىل مرحلة تقييمها و حتديد جاذبيتها من خالل اعتماد عدد 
املستهلك و جند أن عملية  من املعايري اليت بالفعل تعكس السمات و اخلصائص اليت يرغب فيها

  : التقييم هذه متر مبراحل تتمثل فيما يلي 
و مثال ذلك أن يقوم مستهلك ما بشراء جهاز التلفاز على أن تكون : حتديد معايري التقييم  -

  .اخل ... معايري التقييم اهلامة هلذا التلفاز ، صفاء الصورة ، الصوت ، احلجم ، السعر 
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 عموما جند أن املستهلك يعتمد على السعر أو الثمن كمعيار أساسي :  حتديد أمهية املعايري -
  .و مهم عند تقييمه للبدائل السلعية و اخلدماتية املتاحة 

غالبا ما يلجأ املستهلك إىل اعتماد املقارنة إىل تلك البدائل : حتديد قيمة السلعة للمستهلك  -
ما يعتقده هذا املستهلك اجتاه تلك املاركات  املتاحة أو يف املاركات التجارية و ذلك متاشيا مع

  .التجارية و هذا بناء على كل معيار من املعايري السابقة الذكر 
يف هذه املرحلة يعمل املستهلك على اختيار من بني البدائل : اختيار البديل األفضل  -

عد أن انتهى املعروضة السلعة أو اخلدمة اليت ميكن أن حتقق له اإلشباع الكـامل ، و ذلك ب
من عملية مجع البيانات الكاملة و الصحيحة عن خمتلف البدائل السلعية و اخلدماتية املعروضة 
أمامه ، و جند أن عملية االختيار هذه ختتلف من مستهلك إىل آخر و حىت مع املستهلك 

ق كما أننا جند هذا املستهلك يف عمله إلجياد أو لتحقي. الواحد من قرار شرائي إىل آخر 
إشباع حاجاته و رغباته فإنه يبحث دوما على إجياد املنافع و اإلجيابيات اليت هلا عالقة بالسلعة 
أو اخلدمة و اليت تعطيه هذا اإلشباع و هنا جنده يعتمد على جمموعة من اخلصائص و املميزات 

طرح جند اليت من الضروري أن تتوفر عليها تلك السلعة أو اخلدمة حمل االختيار ، و يف هذا ال
أن رجال التسويـق يعملون دوما على ربط السلعة أو اخلدمة املعلن عنها باملميزات املتعددة 

  .و اليت هلا تأثري كبري يف اختيار املستهلك للعالمة التجارية احملددة 
   :قرار الشراء  - 4.7
تفضيالت بني تعترب هذه املرحلة هي حوصلة املراحل السابقة ألا تكون و تشكل عدد من ال     

البدائل السلعية أو اخلدماتية املعروضة أمام املستهلك ، و الذي يقدم يف غالب األحيان على القيام 
بشراء السلعة أو طلب اخلدمة األكثر تفضيال ، و يف بعض األحيان جند أن املستهلك ال جيد البديل 

ئه يف احملل الثاين و قد يتم تأجيل املفضل يف نفس احملل املعتاد عليه الكائن باحلي فيلجأ على اقتنا
  .عملية الشراء الفعلي إىل حني آخر نتيجة عدم توفر هذا البديل 

  :سلوك ما بعد الشراء  - 5.7
ال تتوقف عملية الشراء بالنسبة للمستهلك بقرار شرائه لسلعة ما أو طلب خدمة حمددة بل ميتد    

على رضا أو عدم رضا هذا املستهلك  ليشمل شعور ما بعد الشراء و الذي يتضمن يف األساس
و كذا مبدى استعداده تكرار عملية الشراء هذه .بالنسبة للسلعة اليت اشتراها أو اخلدمة اليت طلبها 
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و كيفية استخدامه و استغالله هلذه السلعة أو اخلدمة و مدى حاجته خلدمات ما بعد الشراء      
  .أو البيع 

د أن رضا املستهلك عن السلعة أو اخلدمة يتركز أساسا يف قيامه و عموما و من الناحية العملية جن
بإعادة الشراء و حتدثه و ذكره للمزايا اإلجيابية لتلك السلعة أو اخلدمة للمستهلكني اآلخرين و هذه 

حممد فريد ( حمطة يوليها رجال التسويق أمهية كربى يف صياغة و وضع استراتيجيام التسويقية 
 ) . 188 ، ص 1998الصحن ، 

  :العوامل املؤثرة يف السلوك االستهالكي  -8
        هناك العديد من العوامل اليت تؤثر يف سلوك املستهلك، حبيث ميكنها أن حتدث عملية تغيري
     يف اجتاهاته االستهالكية ويكون تأثريها مباشرا وغري مباشر وتتفاعل مع بعضها البعض لتعطي

  :لقرار الشرائي النهائي ومتثل هذه العملية يف ما يلي يف األخري الصبغة العملية ل
  :وتضم :العوامل الداخلية  -1.8

  : الشخصية على أا تعرف :الشـخصـية-1.1.8
. "جمموعة من اخلصائص اليت يتميز ا الفرد و اليت حتدد مدى استعداده للتفاعل و السلوك" -
  ).  242:  ص، 1970، علي السلمي(
ليات البيولوجية الفطرية و األهواء و الدوافع و الرغبات و الغرائز لفرد ما ة من العمـمجل" -

  ).239-234 ص ص، 1947، حممد احلناوي(. "و مجلة االجتاهات املكتسبة بفضل التجربة
     ىل منط من االستجابات املكتسبة إجمموعة اخلصائص السيكولوجية املميزة اليت تؤدي " -

  ).124:  ص، 1988، خري الدين عمرو(. "و الثابتة للمحيط
         التنظيم الديناميكي داخل الفرد لتلك األجهزة النفسية" : يعرفها البورت على أا -

،  1998، أبو قحف عبد السالم( ".اص يف توافقه لبيئتهـاخل هعبدد طـو اجلسمية اليت حت
  ).426:  ص
ليت تناولت موضوع الشخصية هناك العديد من النظريات ا :نظريـات الشخصـية -2.1.8

  : ىل البعض منها يف ما يليإوسنتعرض 
إن األساس العلمي الذي تقوم عليه هذه النظرية يف تفسريها  : النظرية الشكلية-1.2.1.8

للشخصية يتمثل يف البعد اجلسدي من خالل االعتقاد السائد املتضمن وجود عالقة واضحة 
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يف هذا الطرح العديد من التصنيفات  لقد ظهرت و.بني نوعية الشخصية و بنيتها اجلسدية
           وير العديد ـم  تصـاعتماده من خاللريتشمار ـشلدون و ك: لعدد من العلماء مثل 

و بلغ عدد األفراد املصورون ).اخل...اخللف.اجلانب(كل اجلهات من األشخاص شبه عراة من 
  األبعاد اجلسمية املوجودة مث مت تصنيف هذه الصور إىل جمموعات حسب . شخص 1000

  :جمموعات من النماذج و هي 3يف سياق متشابه و مت التوصل يف األخري إىل 
يتضمن هذا النموذج األشخاص الذين يتميزون  :جمموعة النموذج مقومة الوريقة الداخلية  -

    تكون لديهم الرغبة يف الرفاهية و التلذذ باألكل و الرغبة.بربوز منطقة البطن و األحشاء 
  .تيف إعجاب اآلخرين واحلاجة إىل الناس يف حالة وجود مشاكل أو اضطرابا

األشخاص ميتلكون يف هذا النموذج جند أن :  جمموعة النموذج مقومة الوريقة الوسطى -
 .عضالت قوية و تكون لديهم القدرة على التحمل  و بفعالية و نضج كبريين

يف هذا النموذج يكون األشخاص يتميزون ببنية :  جمموعة النموذج مقومة الوريقة اخلارجية -
 .قوية جدا معميقة ومقاومة العادات و تكون قدرة االنتباه لديه

جمموعة (هذه النظرية أساسا على مسات الشخصية املميزة تعتمد : نظرية السمات  -2.2.1.8
          و حسب هذه النظرية جند أن كل فرد يشترك مع غريه. للفرد) اخلصائص النفسية
   ولكنه يف الوقت نفسه ميتلك خصائص ومميزات جتعله ينفرد ا و اليت . يف خصائص عامة

  .من خالهلا تتحدد مالمح شخصيته املستقلة
اهتمت هذه النظرية اهتمت بعملية إعداد االختبارات اليت تقيس الشخصية و الين  و لقد

االختبارات البسيطة واليت تعمل على قياس خاصية أو ميزة : تتحدد يف نوعني أساسني مها 
واحدة ، واالختبارات املتعددة واليت تتشكل من خالهلا عدة سالمل وكل سلم يقيس مسة 

على العالقة املوجودة بني شخصية الفرد  اعلماء يف جمال التسويق أكدوهذا وجند أن ال. خمتلفة 
املستهلك و سلوكه الشرائي، و على ضرورة احلصول على املعلومات املفصلة حول املستهلك 

وهذا ما يسهل عملية صياغة اإلستراتيجيات . الذي ستوجه له خمتلف السلع أو اخلدمات
من فهم وحتديد شخصية املستهلك فإم يستطيعون  و إذا متكن رجال التسويق. التسويقية

وكذا إمكانية تقسيم السوق . التنبؤ باستجابات املستهلكني يف اقتناء سلعهم و طلب خدمام
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    ، 2003عنايب بن عيسى ، (إىل مناطق تعتمد أساسا على حمددات شخصية املستهلكني 
  ).182-177: ص ص 

      كبرية يف تطبيق و اعتماد هذه النظرية خاصةوجند أن رجال التسويق جيدون صعوبة  
يف جانب مضامينها التسويقية، حبيث جند أن املتغريات أو السمات الشخصية موضوع 

  .االهتمام، مل يتم تصميمها أصال لتصف السلوك الشرائي و االستهالكي
فعال فانه  على الباحثني يف جمال السلـوك االستهالكي العمل وبشكـل ، و بشكل عـام

، )شخصية املستهلك(لتطوير و تفعيل خمتلف أساليبهم العلمية لتحديد هذه الشخصية 
وتعريفها تعريفا إجرائيا ميكن من خالله الوقوف على طبيعة وحقيقة العالقة املوجودة بينها 

. و بينها و بني إستراتيجية جتـزئة السوق من جهة أخرى. و بني السلوك الشرائي من جهة
  ).202-201: ، ص ص 2004يم عبيدات، حممد إبراه(

إن أساس هذه النظرية يتمثل يف كون أن مجيع األفراد : نظرية املفهوم الذايت  -3.2.1.8
يرتبط مبا يعتقد الفرد حول نفسه ، واملفهوم : املفهوم األول . لديهم مفهومان عن النفس

  .الثاين مثايل و هو ما حيب الفرد أن يكون عليه
ق تتخذ هذه النظرية اجتاهني ، األول خيتص بالفرق بني التصور الفعلي     ويف جمال التسوي

       و املثايل ألجل قياس و معرفة درجة الرضا أو عدم الرضا عن النفس و الثاين يتحدد
من خالل قيام املستهلك بشراء تلك العالمات السلعية أو اخلدماتية اليت هلا توافق مع 

 .مفهومه الذايت حول نفسه
، العالقة املوجودة بني عالمة جتارية معينة       )Dolich( لقد أوضح الباحث األمريكي دو جل و

و املفهوم الذايت عن النفس و توصل إىل نتيجة مفادها أن املستهلك املستهدف يغفل العالمة 
التجارية اليت هلا تشابه مع مفهومه لنفسه، فإدراك الشخص مثال لسيارته يتناسب مع إدراكه 

          ،2004م عبيدات، ـحممد إبراهي(ون نفس السيارة ـلنفسه و لآلخرين الذين ميلك
  ).208-207: ص ص 

لقد بينت الدراسات أن سلوك املستهلك يتعرض وبشكل : اإلدراك وسلوك املستهلك  -3.1.8
ات لدى مجيع غري أننا ال جند نفس اإلدراك ملختلف هذه املثري. متواصل لعدد من املثريات املختلفة 

  .فردية متيز كل إدراك عن آخر تاملستهلكني فهناك فرو قا
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ويعتمد . فاإلدراك جيعل املستهلك خيتار ويعمل على تنظيم وتفسري املثريات احمليطة بفهم ما حييط به
. ، يف عملية تقييمه واستغالله لتلك املثريات)اخل... السمع، الشم(يف ذلك على حواسه املختلفة 

ملنطلق، فإننا جند أن املستهلك يدرك السلع واخلدمات اليت ميكنها إشباع حاجاته فكلما ومن هذا ا
أيضا جند أن املستهلك يدرك السلع .كانت هذه احلاجات كبرية كلما كان امليل إلدراك أكرب

اخل، يعين هذا أنه يقوم ... واخلدمات حسب صورا لذاته مبعىن حسب عاداته وتقاليده، قيمه
ه السلع واخلدمات حسب تقييمه لذاته ويعدل وحيسن إدراكه لذاته بقيامه شراء السلع بتقييم هذ

  .اليت يعتقد أا تتناسب مع شخصيته
       جند أيضا أن حكم املستهلك على سلعة معينة أو خدمة حمددة يتم وفقا ملدى إدراكه لعدد

اخل، ...حلجم، اللون ، الشكلمن الصفات املرتبطة ذه اخلربة ، حبيث جند صفات هلا عالقة با
فهذه اخلصائص تكون األساس اإلدراكي لقيام إدراك العالقة املوجودة . اخل...السعر و صورة احملل
  ).Schiffman . L, 1978, PP : 59-84. (بني النوع و الثمن

  :التعلم على أنه  يعرف :التعــلم  -4.1.8
ة املكتسبة من التجارب السابقة واليت يتم التغيري الدائم يف السلوك الذي ينتج عن اخلرب"  -

  ).                      Baux Philippe, 1987, P : 42". (تدعيمها بصورة أو بأخرى
".           تغـري السلـوك بطريقة آلية ودائـمة نتيجـة تكرار وضعيـة االكتساب"  -
)Reuchlin. M, 1990, P : 125 .(  

خلربات املكتسبة بتكرار التجربة وغري ذلك مبا يؤثر على سلوك تراكم املعرفة عن طريق ا"  -
 ).298: مسري حممد حسني، ص (اجتاه التغيري 

".     جممـوعة التغريات اليت حتدث يف سلوك شخص نتيجة جتـاربه و خرباته السابقـة" -
)Kotler Dubois, 2003, P : 212.(  

افة اإلجراءات و العمليات املستمرة و املنظمة ك: "من وجهة نظر رجال التسويق فإن التعلم يعين 
و املعلومات اليت حيتاجوا عند شراء . واملقصودة و غري املقصودة إلعطاء أو إكساب األفراد املعرفة

ما هو مطروح من أفكار، مفاهيم، سلع أو خدمات و كذا تعديل أفكارهم و معتقدام و أمناطهم 
  ).117-109: ، ص ص 2004حممد إبراهيم عبيدات، ( ".السلوكية حنو هذا  الشراء أو ذاك
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  ولقد حاول األخصائيون السيكولوجيني تفسري عملية التعلم وكيفية حدوثها وتوصلوا إىل عدد
من األنواع اخلاصة ذه العملية، كالتعلم املعريف والذي يعترب اكتساب املعلومات ملختلف املواضيع 

جند كذلك تعلم العادات واملهارات وتعلم السلوكات و. الواقعة ضمن إطار إدراك املستهلك
االجتماعية من خالل تأثر واحتكاك الفرد منذ ميالده مبختلف املتغريات املوجودة يف بيئته الواسعة، 

مصطفى . (األمر الذي يعطيه فرصة بأن يتعلم خمتلف املعايري واألمناط يف خمتلف جوانب حياته
  ).243: ، ص 1994عشوي، 
جند أن مبادئ التعليم تساعد على فهم وتفسري سلوك املستهلك بناءا على مضمون كما أننا 

اإلعالن اخلاص بالسلع واخلدمات، هذا األخري الذي يعتمد على عامل التكرار الذي يعترب عنصر 
أساسي يف عملية التعلم، فالتكرار اإلعـالين يعترب أمر ضروري لتعلم استهالك سلعة أو خدمة ما 

)Djilti Med, 1990, P : 90 .( و من هذا املنطلق ، فإن املستهلك من خالل عملية التعلم
هذه يستطيع أن يتخطى صعوبة اختيار السلع واخلدمات اليت حتقق له اإلشباع اخلاص ملختلف 

  .حاجاته ورغباته ويتعلق املر خاصة يف حال وجود بدائل سلعية و خدماتية
ملية التعلم بالنسبة ملستهلك وكلها قدمت تفسريات ولقد ظهرت نظريات عديدة حاولت تفسري ع

  :موضوعية، وتتمحور يف نوعني أساسني مها 
واليت تضم نظرية اهليكلة، نظرية التعلم االعتباطي، نظرية : النظريات املعرفية  -1.4.1.8

وحتاول كل هذه النظريات توضيح فكرة أن سلوك . التعلم باإلشارات، ونظرية التعلم الكامن
د يكون موجها حنو هدف معني، لذلك فإن التعلم يتم حتت تأثري اإلدراك، املعرفة ، الفر

  .واخلربة
ولقد . واليت تضم النظرية الوسيلة، ونظريات املثري واالستجابة:النظريات الترابطية  -2.4.1.8

 حاولت هذه النظريات التركيز على العالقة املوجودة بني املثري واالستجابة وكذا االهتمام
  ).120: ،ص2003عنايب بن عيسى، . (بدور التدعيم اإلجيايب والسليب لسلوك الفرد

  : يف مايلي هناك تعاريف عديدة للدوافع وتتمثل أمهها :الـــدوافـع  -5.1.8
التغريات العضوية جتعلها يف حركة حىت تتخلص من "الدوافع هي":  Lagacheتعريف القاش  -

  .)Piéron. H, 1979, P : 286". (هذه التغريات
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عوامل حترك العضوية وتدفعها للقيام :"  الدوافع هي:  Reuchlin Mauriceتعريف  -
بالسلوك بسهوله وذلك حتت تأثري املثريات سواء كانت داخلية أو خارجية حىت يتحقق اهلدف    

  ).Reuchlin. M, 1990, P : 399. (أو التوقف عن النشاط
ية النابعة من لفرد واليت تنشط الفرد وحتركه وتدفع سلوكه جتاه تلك احلالة أو القوة الداخل"هي  -

  ".أهداف حمددة
  ".عامل داخلي لدى الفرد يوجه وينسق بني تصرفاته وسلوكه"هي  -
عنصر انفعايل يعمل على توجيه سلوك الفرد حنو حتقيق بعض األغراض وقد يكون هذا "هي  -

ى حتقيقه رغبة يف التوصل إىل حالة من التوازن العنصر خارجي يصبح الدافع هدفا يعمل الفرد عل
نظرا الرتباطه مبجموعة العوامل النفسية .النفسي وقد يكون داخليا وهنا يصعب حتديد معناه 

  ).32: ، ص 2003عنايب بن عيسى، (الداخلية للفرد 
ولقد ظهرت االهتمام بدراسة الدوافع كأساس لفهم سلوك املستهلك يف العشرينات منذ القرن 
املاضي وذلك انطالقا من أن هذه الدوافع هي اليت تعمل على حتديد سلوك الفرد املستهلك وتدفعه 

  .القتناء سلع أو اإلقبال على عدد من اخلدمات
االجتاهات دورا أساسيا يف حتديد منط سلوك الفرد املستهلك حنو  تلعب: االجتاهات  -6.1.8

يعترب االجتاه حنو  Denis Lindonاإلطار أن  وجند يف هذا. خمتلف السلع واخلدمات املعروضة
املعلومات واآلراء واألحاسيس اليت تتكون  هو تلكمنتوج ما أو عالمة جتارية أو مؤسسة معينة 

  ).Lindon. D, 1988, P : 29. (عند الفرد حنو املنتوج
ل ومن هذا املنطلق تتبني موضوعية االجتاهات من جهة حنو خمتلف السلع واخلدمات من خال

    اخل، وذاتية من جهة أخرى... الثمن، احلجم، الشكل: جمموع املعطيات اخلاصة ا من حيث 
من خالل الصور الرمزية املعطاة هلا واملتمثلة يف القيمة الثقافية و االجتماعية، الدينية للسلع، 

قية، فإن رجال وبالنسبة للعملية التسوي. واختيارها انطالقا من هذه القيمة أو التقدير. واخلدمات
التسويق واإلنتاج يعتمدون يف وضع إستراجتيتهم اهلادفة من خالل  العمل بالتوازي ملختلف 
حاجات ورغبات املستهلك، وذلك حبكم العالقة الواضحة و الفعالة بني متغريي السلوك خاصة 

  .االستهالكي منه و االجتاهات
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شاعر الداخلية لدى األفراد و اليت تعكس تعبري عن امل هي: االجتاهات من وجهة نظر التسويق  -
أو تكشف فيما إذا كان لديهم ميول إجيابية أو سلبية حنو شيء معني أو سلعة معينة، جيب التركيز 
على مضمون االجتاه من خالل رؤية إستراتيجية مستقبلية تأخذ بعني االعتبار مصاحل املستهلك 

ي له تداعياته اإلجيابية على املستهلكني القادر على حتويل موضوع االجتاه إىل سلوك حضار
املستهدفني يف األسواق يف كل وقت، يعترب فهم تشكيل االجتاه أمر ضروري و مهم جدا، بالنسبة 
لرجال التسويق وضع و صياغة إستراتيجيام التسويقية، ألنه من غري املعقول أن يتم إجناز هذا 

اطئ لكيفية تكوين اجتاه املستهلكني اللذين ألجلهم الطرح يف غياب انعدام الفهم أو حىت الفهم اخل
ستقدم اخلدمة أو السلعة ، ولعل هذا األمر يتم من خالل حتديد الكيفية اليت يتم من خالهلا تعلم 

حممد . (االجتاهات من قبل املستهلكني ، مصادر التأثري املستخدمة من قبل املعنيني يف هذا اال
 ) .229: ، ص 2004إبراهيم عبيدات، 

االجتاهات ختلق للفرد بنية استقبال، لذلك فعلى املؤسسات  و يف األخري جند أن كوتلر يرى أن
.        اإلنتاجية أن تكيف منتوجاا متاشيا مع االجتاهات املوجودة أكثر من البحث على حتويلها

)Kotler Dubois, 2003, P : 214.(  
  :العوامل احلضارية  -2.8

سلوكام  تعترب الثقافة من العوامل األساسية املؤثرة يف اجتاهات األفراد و : الثـقافـة - 1.2.8
ولقد أكدت الدراسات أن الثقافة هلا طابع اجتماعي يعرب عن منط العيش واحلياة بالنسبة لألفراد 

  .داخل جمتمعام
فرصة لتغيري اجتاه و هذا ما يعطيه ويكسبه .اخل ... فالثقافة تزود الفرد بالقيم، األفكار، املعايري 

اليت من شأا . سلوكه العام و االستهالكي خاصة ليتماشى مع إمكانية اقتناء السلع واخلدمات
         إحداث اإلشباع و ذلك وفقا ملا متليه هذه الثقافة سواء أكانت خاصة كإقدام الفرد 

أم عاملية أي .على استهالك سلع أو طلب خدمات موجودة يف املنطقة اليت يتواجد فيها فقط
  .يقدم على اقتناء سلع أو يطلب خدمات من خارج حميطه  املعتاد

فالثقافة إذن  تعترب بالفعل أحد العوامل  اهلامة اليت جيب أخذها بعني االعتبار من طرف رجال 
من خالل قوله يف إمكانية  Mallenالتسويق يف وضع اإلستراتيجية التسويقية، و هذا ما أكده 

 :االستهالكي انطالقا من صفتني ثقافيتني مها  تفسري السلوك
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  .الذوق االجتماعي للجماعة اليت ينتمي إليها الفرد املستهلك -
.                    التـوجه الثقايف لعائلـة الفرد املستهلك، ألنـها حتدد سلوكه االستهالكـي -
)Larache. D, Nandate, , P : 163 .(بني  ةهلامة  املوجودو هذا ما يؤكد تلك العالقة ا

 . االستهالك و الثقافة
سواء . العوامل الثقافية هي من املؤثرات الكبرية يف سلوك املستهلكو انطالقا من هذا األمر فان 

فاملستهلك يف اتمع دائما يكون يف سريورة         . تعلق األمر بالثقافة العامة أو بالثقافة اخلاصة
و و إشباع لرغباته و مبعرفة واضحة ملختلف املفاهيم املتعلقة و ديناميكية تسمح له بضمان من

فنجده إذا أراد اقتناء جهاز هاتف نقال مثال أو جهاز تلفاز فانه جيسد . باإلجناز، التكوين، الرفاهية
خلفيته الثقافية و التربوية و حىت املعرفية يف ثقافة االتصال ذا اجلهاز من خالل معرفته لطبيعة هذا 

  ).40-10: ،  ص ص  2000على اخلضر و آخرون، . (اخل....ز و كيفية استخدامهااجلها
إن الطبقة االجتماعية هي عبارة عن جمتمع بشري دائم  : الطبقات االجتماعية -2.2.8

كما تعرب على . الـوجود جيمع أفراده وعدد من الصفات واخلصائـص واألهداف املشتركة
يقومون بدور مماثـل يف عملية اإلنتاج . ع الطبقيأا عبارة عن األشخـاص يف اتم

االقتصـادي وينتظمون يف سلك واحد إزاء غريهـم من األشخاص داخل اجلهـاز 
وبفضل صالم . فاملوقف الطبقي يتعني بفضل موقعهم يف حقـل اإلنتاج.االقتصادي 

وقعها ومصاحلها بالوسائل اإلنتاجية ويتألف اتمع تارخييا وعينيا من طبقات لكل منها م
وال بد على رجال االقتصاد والتسويـق ) 159: ، ص 1987أسعد رزوق، (ودرجة وعيها 

يف عملية إنتاجهم للسلع وتقدميهم للخدمات أخذ بعني االعتبار الطبقة االجتماعية اليت ينتمي 
حول  Stoetzelويف هذا اال جند دراسة . إليها الفرد املستهلك الذين سيتعاملون معه

الساعات اليدوية حيث بينت الدراسة أن النساء الغنيات هلن ميل لشراء الساعات الرفيعة 
والنساء األخريات هلن ميل حنو  Montre-braceletوالغالية ، اليت تكون عادة على شكل 

  ).Reynaud. P. L, 1974, P : 198. (الساعات العادية رخيصة الثمن
د بني الطبقة  االجتماعية اليت ينتمي إليها املستهلك  فهذا األمر يؤكد عالقة التأثر املوجو

حول  Fotlerويف هذا اال أيضا، جند دراسة . وإمكانية تغيري اجتاه سلوكه االستهالكي
اختالف أمناط االستهالك حسب الطبقات االجتماعية، حيث أكدت أن الطبقة فوق املتوسطة 

هلا كفاءة مهنية عالية وتعمل على ضمان هلا تعامل مع جمموعة األفكار والقيم والرموز و
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ومتيل إىل اعتماد أمناط استهالكية ذات طابع غايل الثمن، ومبصاريف . املناصب العليا ألوالدها
اخل، وذلك ... كالذهاب إىل املسارح دور السينما) رمزي(كثرية ، ذات بعد غري ملموس 

  .كمؤشر أساسي ملكانتها
وما على احترام ذاتـها، وجند أفرادها يقضون أوقام يف أمـا الطبقة املتوسطة فهي تعمل د

توفـري املال واحملافظة على املظهر اجليد لبيتها من خالل اقتناء  األثاث و األدوات 
كاحملاماة : الكهرومرتلية، وتعمل عائالت هذه الطبقة على ضمان بعض املناصب ألبنائها 

  .اخل....واحملاسبة
ن املتوسطة فأفرادهـا يعملون جاهدين من أجـل احلفاظ على يف حني أن الطبقة األقـل م

البقاء وجتـدهم يتميزون بنمط استهالكي يعتمد أساسا على اقتناء مـعدات الطبخ 
الـحديثة، وال ينفقـون على املالبـس إال يف املنـاسبات العامة وال ينفقون كذلك يف 

  ).Kotler Dubois, 1977, P : 87. (جمال اخلدمات
بالنسبة للثقافات الفرعية ، فإن على رجال التسويق العمل على جتزئة السوق من خالل أيضا 

تقسيم اتمع إىل جمتمعات ثقافية فرعية ، وهذا ما ميكن من احلصول على احلصول على 
أسواق متعددة فيها عدد كايف من املستهلكني من أصحاب ثقافة فرعية معينة لتوجيه املزيج 

و اخلدمايت كما تسمح الفرصة هنا إىل معرفة خصوصية املستهلكني       التسويقي السلعي أ
واليت ميكن ترمجتها و حتويلها فيما بعد إىل سلع أو خدمات .و الوعاء الثقايف الذي ينتمون إليه

من قبل أو حىت تعديل بعض العالمات التجارية مبا يشجع على حتقيق رغبات      . مل تطرح
تجددة بشكل نسيب يف تلك األسواق الفرعية الناجتة عن تواجد و حاجات املستهلكني امل

  ).394-370: ، ص 2004حممد إبراهيم عبيدات، . (ثقافات فرعية
إن على رجال التسويق األخذ بعني االعتبار و بشكل خاص االختالفات املوجودة بني 

ع و اخلدمات، التسويقية ملختلف السل مالثقافات املختلفة حىت ميكن صياغة إستراتيجيا
  ).Kotler Dubois, 2003, P : 197( .فإدراك األلوان مثال خيتلف من ثقافة إىل أخر

  : العوامل االجتماعية  -3.8
يق اشباعاته قيسعى من خالل انتماءه هذا إىل حت. يلجأ الفرد دائما إىل االنتماء إىل مجاعة معينة    

هذا الفرد ومجاعته، هذا العالقة اليت حتدد مسار  و أهدافه املتعددة، أيضا ختتلف عالقة تأثري بني
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         Meadحنو خمتلف املواضيع والقضايا يف حياته اليومية ويف هذا اإلطار، جند أن  هسلوكا ت
الشخص يرى نفسه ليس بطريقة :" يف خمتلف كتاباا يف ميدان علم النفس االجتماعي ترى أن 

الل وجهات نظر اآلخرين يف نفس اجلماعة اليت ينتمي مباشرة و إمنا بطريقة غري مباشرة من خ
،    1976حممد احلناوي، " (إليها أو من خالل وجهة النظر العامة واملتفق عليها للجماعة ككل

  :وعموما فإن اجلماعات االجتماعية ميكن تقسيمها إىل نوعني أساسني مها) 276: ص 
جتمعات هلا احتكاك وتأثري دائمني بالفرد  واليت تعترب:  اجلماعات االجتماعية اخلاصة -1.3.8

تعترب النواة  العائلة و اليت: وجند من أمهها .هسواء تعلق األمر بقيمه، عاداته، اجتاهاته وسلوكا ت
فمن خالهلا يكتسب الفرد مفاهيم متعددة . األوىل اليت تؤثر يف شخصية الفرد و يف اجتاهاته

و انطالقا . اخل ...عية، الثقافية، االقتصادية، الدينيةحول خمتلف القضايا السيكولوجية، االجتما
من اعتبار األسرة القالب التنظيمي ملختلف احلاجات و الرغبات اليت يسعى الفرد إىل إشباعها، 
فانه على رجال التسويق أخذها كمتغري أساسي و مهم عند صياغتهم الستراتيجيام 

  .اخل.. .باإلضافة إىل األصدقاء، اجلريان. التسويقية
    يف الواليات املتحدة األمريكية حول شراء السيارة  Harry Darisو يف دراسة قام ا 

من الزوجة  %03.00من الزوج و  %68.00يف العائلة تبني أن قرار العائلة كان يقدر بـ 
والزوجة كذلك  %25وبالنسبة الختيار اللون فكان للزوج نسبة . من الزوجني معا %29و 

   .%50معا بنسبة تقدر بـ ومها  25%
  :أن هناك أربع أنواع من العائالت  Herbertولقد أكد 

  .هناك عائلة مستقلة واليت يتميز أفرادها حبرية اختاذ القرارات الشرائية يف مستوى واحد -
  .هناك عائلة يكون فيها األب املقرر الوحيد واألول -
  .والوحيد هناك عائلة أخرى تكون فيها األم هي املقرر األول-
  .وهناك عائلة أين يكون فيها هناك اتفاق أو اشتراك يف اختاذ القرارات الشرائية -

كما أوضحت الدراسات أيضا أمهية البعد االجتماعي والثقايف واالقتصادي وتأثريه يف السلوك  
لغنية بفرنسا أن العائالت ا Fougeyrollasاالستهالكي ألفراد العائلة ويف هذا اال جند دراسة 

حتدد مسؤولية النفقات الكربى للرجل وحتدد النفقات اليومية للمرأة وبالنسبة ) ةالربجوازي(جدا 
أما بالنسبة للعائالت الكادحة . للنفقات ذات البعد الثقايف فهي بني مسؤولية كل من الرجل واملرأة

     و اليومي للمرأةأو من الطبقة العاملة فعلى الرجل العامل تقدمي أجرته أو مدخوله الشهري أ
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زيادة على هذا فاجلريان . وهي املسؤولة الوحيدة عن إنفاقه يف اقتناء خمتلف السلع واخلدمات
  .واألصدقاء هلم أيضا تأثري واضح يف السلوك خاصة االستهالكي منه

على قيم واجتاهات  أن للجريان واألصدقاء تأثري كبري Darrid Riesmanويف هذا اال وجد 
  ).Kotler Dubois, 1977, PP : 91-93( .وسلوكه أكثر من اآلباءالفرد 

فهي عبارة عن تلك اجلماعات اليت ينتمي إليها الفرد  : اجلماعات االجتماعية العامة -2.3.8
مثال ذلك  كمساهم وهذا اعتمادا على مدى وقوة متسكه مبعايريها وبنمط وقواعد عيشها و

  ).Larache. D, Nandate, Non daté, P:149.(اخل...اجلمعيات الرياضية ، الثقافية
      فهذه اجلماعات العامة، تصبح مع مرور الوقت كنماذج ومعايري مرجعية يرجع إليها الفرد 

، عامة وسلوكه االستهالكي خاصة وذلك انطالقا همن خالل عملية التأثر الين حتدثها على سلوكات
       اط معينة ، وتؤثر يف اجتاهاته، وكذلك حىتمن أا تعترب فرصة لتقدمي مناذج سلوكية وأمن

على صورته لذاته وجند هذا الطرح واضح عندما يتعلق األمر باختيار السلع واخلدمات ذات البعد 
  ).Kotler Dubois, 1977, PP : 86-87( .اخل.. اإلفتخاري كالسيارات األثاث

، جند أن املستهلك يتأثر مبختلف اختيار سلع ما أو خدمات معينة  عند: قادة الرأي  -3.3.8
النصائح و اإلرشادات و التوجيهات اليت يتلقاها من طرف األفراد احمليطني به ، باخلصوص قادة 
الرأي باعتماد خمتلف أساليب االتصال املباشرة و غري املباشرة من خالل ممارستهم للتأثري على 

املعينة ، لذلك فإنه ميكن احلكم أن قادة الرأي  املستهلكني املعنيني أو املاركات السلعية أو اخلدمية
و عموما فإن قادة . هي مبثابة مناذج شخصية متكاملة ألا حمدودة يف مواقف استهالكية حمددة 

الرأي تتميز حبركية واسعة و تؤثر بشكل فعال على القرارات الشرائية للمستهلكني بالنسبة ملختلف 
ء القادة اليت يتمتعون ا ، و يعملون على مساعدة السلع و اخلدمات حبكم مصداقية هؤال

و هذا ما ال . املستهلكني من خالل تزويدهم مبجمل املعلومات اإلجيابية و السلبية عن كل ماركة 
جنده لدى رجال التسويق الذين يعملون فقط إظهار اجلوانب اإلجيابية من السلعة أو اخلدمة بعد 

دة الرأي ينقلون تلك املعلومات يف ظل خربام و جتارم إضافة إىل هذا فإن قا. استهالكها 
  .السابقة بشكل مبسط و سهل الفهم 

و على كل فإن على قادة الرأي أن يتميزوا مبستوى عال و كاف من املعلومات و االهتمام بالسلع 
      و اخلدمات حىت ميكنهم تقدمي جمموعة من النصائح و املعلومات حوهلا ، فبحكم هذه املعرفة 

و االهتمام فإن املستهلكني يلجئون إليهم كلما احتاجوا إىل معلومات ترتبط بتلك السلع         
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أو اخلدمات ، زيادة على هذا فإن االبتكار و التعلم ضروري هلؤالء القادة و ذلك ألجل التعبري عن 
  .ما خباطرهم و امليل إىل كل ما هو جديد و الرغبة يف البحث عن املعلومات 

و جند كذلك أن رجال التسويق اكتشفوا أمهية قادة الرأي يف توجيه السلوك االستهالكي ،       
و عملوا على تشجيع االتصاالت الشفوية املرتبطة مبختلف السلع و اخلدمات اليت يراد أن يقدموا  

  .انطالقا من أن االتصاالت غري الرمسية هلا مصداقية و تأثري أكثر من تلك الرمسية 
و جند يف األخري أن هناك و يف بعض األحيان بعض رجال التسويق و الترويج يعملون على خلق 

،  2000حممد إبراهيم عبيدات ، ( قادة رأي ملختلف سلعهم و خدمام توفريا للوقت و التكلفة 
  ) . 419 – 398ص ص 

  :العوامل املوقفية  - 4.8
  ليت تنظم كل العوامل و الظروف اليت هلا تدخلهي ا و: العوامل احمليطة بعملية الشراء  -1.4.8

 Belk،"بالك" يف مكان اجلميع ، و اليت بإمكاا إحداث تغيري  على سلوك املستهلك ،و حسب
حممد عبد السالم عبد : ( هناك مخسة أنواع من هذه العوامل و اليت ميكن أن نوضحها فيما يلي 

  ) . 1979الرحيم ، 
و هي عبارة عن ذلك االدخار املادي للموقف الشرائي ، :  حمليطة بالشراءالبيئة املادية ا -1.1.4.8

ظروف املوقع اجلغرايف للمحل التجاري و كذا تصميمه الداخلي و اخلارجي ، كالديكور ، لون 
اجلدران ، و كيفية عرض السلع املستخدمة يف هذا احملـل التجاري ، باإلضافة إىل طبيعة بناء هذا 

منغلق أو مفتوح ، األمر الذي قد يؤثر باإلجياب أو بالسلب على نفسية  احملل من حيث أنه
، زيادة على أسلوب املعاملة املعتمد من طرف صاحب احملل ، و كذا طبيعة ) املستهلك ( املشتري 

  . و حجم املوسيقى اليت توجد يف هذا احملل التجاري 
عين ا اإلطار االجتماعي للموقف الشرائي و ن: البيئة االجتماعية احمليطة بعملية الشراء -2.1.4.8

عند قيام الفـرد املستهلك بعملية ... ) أصدقاء  جريان ( كوجود أو غياب أشخاص آخرين 
الشراء ، فمثال إذا أراد فردا ما أن يشتري سلع معينة أو يطلب خدمات حمددة و كان برفقة 

ء على اجتاه سلوكه االستهالكي ، زمالئه أو أحد أفراد عائلته ، فإن هناك تأثري واضح هلؤال
فنجد أن مثال األب . باإلضافة إىل أن اجتاه سلوكه هذا يتغري  وفق املناسبة االجتماعية اليت يعيشها 

  .يعيش سعادة كبرية عندما يرتل إىل سوق املواشي مع أوالده لشراء كبش عيد األضحى 
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اء سلعة أو اقتناء  خدمة مبعىن آخر ، و هو زمن شر : اإلطار الزمين للموقف الشرائي  -3.1.4.8
    هل يتم استهالك هذه السلعة يف الصباح أو املساء ؟ أو طيلة أيام األسبوع ؟ أو يف يوم حمدد 

       ؟ ، إضافة إىل هذا هل يتم شراء هذه السلع أو طلب تلك اخلدمات  من أيام هذا األسبوع
املالبس و األحذية و كذا املشروبات الغازية ، يف الشتاء أم يف الصيف ؟ خاصة إذا تعلق األمر ب

زيادة على ما سبق ذكره ، هل هذا املستهلك له الوقت الكـايف و الالزم إلجراء عملية الشراء 
دون هرج أو توتر ؟ ، و يف هذا اإلطار جند أن رجال التسويق اعتمدوا على استراتيجية أساسية 

  . بأقل تكلفة كالوجبات السريعة من شأا خدمة هذا املستهلك يف أقل وقت و 
و تتضمن األسباب أو الدوافع و كذا جمموعة األهداف اليت :  طبيعة املهمة الشرائية  -4.1.4.8

يسعى هذا املستهلك إىل حتقيقها من خالل قيامه بعملية الشراء ، و اليت حتددها الظروف اليت يتم 
ال هل هذا املستهلك يقوم بعملية شراء سلع فيها استغالل و استخدام تلك السلع و اخلدمات ، فمث

و اقتناء خدمات ؟ هل هذا متعلق به فقط ؟ أم به و بأفراد أسرته ؟و ما هي املناسبة اليت ميكن أن 
  .يقتين أو يشتري هدية ما ؟ 

ملستهلك معني أثناء ) اللحظية الفسيولوجية ( و تعين تلك احلالة اآلنية : حالة املستهلك  -5.1.4.8
بالشراء أو االستهالك ، و تتضمن عدد من العناصر منها املزاج ، مدى الشعور بالعادة ،  قيامه

اخل ، و هذه العناصر اليت هلا تأثري واضح و كبري يف كل مراحل عملية الشراء .... التعب ، التوتر 
ستهلك ، و ما يالحظ يف هذا املستوى، أن هناك عالقة طردية يف تلك احلاالت اآلنية للم. النهائي 

قبل العملية الشرائية و بني كمية السلع املشتراة أو اخلدمات املطلوبة و اليت مت اقتناؤها ، القيمة 
املالية املنفقة يف عملية الشراء ، هذا باإلضافة إىل مقدار الزمن الذي يقضيه هذا املستهلك داخل 

  .احملل    أو املركز التجاري 
  : ك العوامل احمليطة باالستهال -2.4.8

  : و تتضمن ما يلي  
و جند أنه يف بعض األحيان يتداخل : تداخل املوقف الشرائي و املوقف االستهالكي  -1.2.4.8

املوقف الشرائي مع املوقف االستهالكي يف التأثري على سلوك املستهلك و تغيري اجتاهه ، و مثال 
ها يف البيت ، و لذلك فإنه ذلك عندما يستعمل نوع حمدد من أجهزة الكمبيوتر يف العمل و غري

من الضروري جدا على رجال التسويق حتديد و بشكل منسق تداخل املواقف اليت هلا عالقة 
باستعمال هذه السلع بغية إعداد و وضع السياسة التسويقية املناسبة للمصنع أو الوحدة اإلنتاجية ، 
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الستعمال العائلي و اليت تتميز كالعمل مثال على إنتاج نوع معني من أجهزة الكمبيوتر املوجهة ل
 بإمكانيته وجود أكثر من قرص واحد ، و ذلك متاشيا مع رغبات األطفال يف البيت باالعتماد 

  .على جذب و إقناع أوليائهم بشرائها 
من الرائد أن هلذا اإلطار املكاين للموقف : اإلطار املكاين للموقف االستهالكي  -2.2.4.8

 تغيري اجتاه سلوك املستهلك حنو خمتلف السلع و اخلدمات املعروضة االستهالكي تأثري واضح يف
" أمامه ، فنجد مثال نوع جهاز اهلاتف النقال الذي يشترى لالتصاالت فقط و اقتناء جهاز اتصال 

لالتصاالت البعيدة و احملادثة حتت أي ظرف من الظروف ، لذلك فإنه على رجال التسويق " ثريا 
صنيف جمموعة املنافع أو اإلجيابيات اليت يبحث عنها هذا املستهلك ، العمل على حتديد و ت

باإلضافة إىل املعايري اليت يعتمدها الختيار جهاز اهلاتف النقال ، فإذا كان مثال يريد فقط االتصال 
، و إذا كان لالتصال الدائم و احملادثة مع اآلخرين فإنه حتما يقتين " نوكيا " فإنه يقتين جهاز 

  " .ثريا " هلاتف النقال جهاز ا
يؤثران . إن وقت و شدة استعمال سلعة ما  :اإلطار الزمين للموقف االستهالكي  -3.2.4.8

دون شك يف عدد و أمهية معايري تقييم و نوع السلعة املراد اقتناؤها ، و اخلدمة املراد طلبها حبيث 
، طويلة و دون أن نعطي هلا أمهية  ميكننا إجياد عملية شراء سلعة بغية استعماهلا يف مناسبة خاصة

واضحة للمبالغ املالية اليت ميكن نفقتها ، فشراء املرأة للباس خاص بالبيت ، يتطلب األمر منها قرارا 
على     سريعا و تقييما خمتلفا ، عن معايري الشراء للباس آخر ختصصه حلضور حفل الزفاف ، زيادة

لعة له تأثري على اختيار املستهلك بعض املنتجات       هذا فإن مومسية و كذا مدة االحتفاظ بالس
  .و السلع 
تلعب الظروف االجتماعية اليت هلا عالقة :اإلطار االجتماعي للموقف االستهالكي  -4.2.4.8

بسلعة ما أو خدمة حمددة ، دورا هاما يف القرارات الشرائية النهائية للمستهلك ، فمثال جند أن 
راراته الشرائية ، و حىت صورته الذهنية اليت تريد أن تضع عنه يف خميلة الفرد املستهلك ختتلف ق

اآلخرين ، و يتحدد هذا األمر بشكل كبري عندما يقوم بشراء سلعة حمددة يريد إهداءها ألحد 
  .األفراد اآلخرين مقارنة بشرائه هذه السلعة لنفسه 

لف املواقف الشرائية و االستهالكية ، لذلك فإنه على رجال التسويق التنبؤ بسلوك املستهلك يف خمت
و اليت تتطلب يف بعض األحيان عملية اختاذ القرارات معينة و استخدام معلومات و معايري معينة ، 
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فمثال جند أن فردا ما يقوم بشراء ساعة يد من صنع سويسري فهو يتفاخر و يتباهى ذه العالمة 
  .رك األساسي بالنسبة هلذا املستهلك و ليس السعرالتجارية ، و هذا يؤكد أن هذا التفاخر هو احمل

  : العوامل احمليطة بعملية االتصال  -3.4.8
  :و تتضمن ما يلي 

و جند أن االتصال الشخصي هو االتصال الذي : الظروف احمليطة باالتصال الشخصي  -1.3.4.8
من خالل وسائل وجها لوجه ، أو ) املرسل و املرسل إليه ( حيدث أو يتم بني طريف االتصال 

تكنولوجية و عصرية كاهلاتف و الفاكس و اإلنترنت ، فقد جند أن املستهلك يف بعض األحيان 
يضع ثقته  الكبرية يف املعلومات اليت يتحصل عليها من طرف اخلرباء و رجال التسويق ، و كذا 

عية و اخلدماتية ، و هذا ما سيؤثر دون شك على عملية تقييمه ملختلف البدائل السل. ممثلي الترويج
و كذا على قراره الشرائي النهائي ، أكثر من املعلومات اليت ميكن أن يتحصل عليها من خالل 

  .إعالن بسيط يف صحيفة يومية أو أسبوعية 
يف بعض األحيان جند أن املستهلك قد يكون : الظروف احمليطة باالتصال غري الشخصي  -2.3.4.8

األمر الذي جيعله يقلل من درجة و قدرته على استعاا   و حىت  .عرضة لعدد كبري من املعلومات 
تذكر مضموا و حمتواها ، و جند مثال أنه بالنسبة لإلعالنات اليت تتم من خالل التلفزيون جيب 

   .أخذ بعني االعتبـار شدة و توقيت عرضها ألن هذا األمر يؤثر بشكل كبري يف عملية تذكرها 
     ستهلك بإمكانه تذكر و بشكل جيد اإلعالنات املتلفزة اليت يتم تقدميهاو عموما فإن الفرد امل

يف بداية الفقرة ، عكس اليت تقدم يف وسط هذه الفقرة باإلضافة إىل هذا ، إن اعتماد عدد كبري 
من اإلعالنات التلفزيونية من شأنه التأثري على شدة و قدرة االنتباه نتيجة متغريات عارضة ال ميكن 

و جند هذا األمر أيضا ) . اخل .... كتغري القناة ، صراخ األطفال ( التحكم فيها بشكل جيد دوما 
بالنسبة اإلعالنات املكتوبة على اجلرائد و االت ، فإذا كانت الة ممتلئة باإلعالنات قد ال تكون 

  .و هذا ما يسمى بالتراحم اإلعالين .هناك فرصة للفرد بأن ينتبه إليها بشكل كلي 
إن االهتمام بالعامل الزمين لعملية االتصال يعترب أمرا  :اإلطار الزمين لعملية االتصال  -3.3.4.8

مهما و حامسا بالنسبة لرجال التسويق أثناء صياغة سياسام التسويقية ، و باألخص الوقت الذي 
ف يف تذكر يتعرض فيه املستهلك أو املشتري للمعلومات ، فنجد أن هناك إمكانية ظهور اختال

  .اليت تعرض فيها هذه اإلعالنات ) الصباح ، املساء ( اإلعالنات وفقا للفترة الزمنية 
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إن سلوك املستهلك يتأثر بشكل واضح بطبيعة و نوعية : طبيعة املعلومات املتاحة  -4.3.4.8
سواء تعلق األمر  املعلومات املتاحة له و املتعلقة بالسلعة أو اخلدمة اليت له رغبة فيها ألجل اقتنائها

  .بالنوع ، الكم ، الشكل و أسلوب التقدمي 
        فمثال إذا أراد مستهلك ما شراء سلعة جديدة و معمرة ، فإنه دون شك يفضل احلصول

           اخل ... على معلومات حمددة كاجلودة ، مدة االستخدام و من حيث مستوى الضمان 
اذ قرار شرائي مناسب لذلك فانه على رجال التسويق و اليت تساعده على اخت من املعلومات

ضرورة توفري املعلومات املناسبة للمستهلك عن كل البدائل املتاحة من السلع و اختيار أفضل 
طريقة لعرض هذه املعلومات و البيانات باستخدام عناصر املزيج التسويقي حىت ال يكون هناك 

  .تأثري على قراراته الشرائية بشكل سليب 
  :  العوامل االقتصادية -5.8

  : و تضم 
يعترب الدخل تلك املوارد املالية املمنوحة للفرد لتمكينه من شراء خمتلف السلع  :الدخل  -1.5.8

ويتم حتديد نصيب الفرد من الدخل حباصل قسمة الدخل القومي اإلمجايل على عدد .واخلدمات
ك أمر أساسي ومهم يف دراسة وحتديد وتعترب معرفة دخل املستهل .السكان الكلي داخل الدولة

العملية االستهالكية وقد جند هناك تعدد يف املداخيل املالية للمستهلك كالراتب الناتج عن العمل 
أو الثروة اليت ميلكها من خالل امتالك بعض ) اخل... املعاش، املكافآت(الذي يزاوله الفرد 

األشكال منها املواد الغذائية مواد  ويندرج الدخل حتت عدد من. اخل... األراضي، العقار
، 1985عون عبد الكرمي، (.اخل... التنظيف، اللباس، الصحة، أعباء السكن، مصاريف التربية

  )27: ص 
 M. Moscovici et: هذا ولقد أكدت العديد من الدراسات وباألخص دراسة كل من 

B.Gulloyd   وذلك وفقا لعددأن الفرنسيني دخلهم األسري خيتلف من أسرة إىل أخرى    
من املتغريات اليت تتمثل يف مهنة األب، حجم األسرة أيضا هناك من ال يتوقف عند هذا 

 Jeanاملستوى بل يرى أن متغري الطبقة االجتماعية متغري املستوى التعليمي، وجند كذلك 

Stoetzel يت ينتمي يرى أن إنفاق أي أسرة له عالقة باملستوى التعليمي والطبقة االجتماعية ال
  ).Martine Segalen, 1981, P : 250(.        إليها املستهلك
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الثمن من املتغريات اهلامة اليت يعطيها رجال االقتصاد أمهية (يعترب السعر   :السـعر  -2.5.8
) السعر(وتقدمي اخلدمات املتعددة يتوقف على هذا املتغري  .ألم يعتقدون إنتاج السلع املختلفة

يتوقف على عدة ، ملختصني االقتصاديني أن حتديد سعر سلعة معينة أو خدمة ماويرى هؤالء ا
  :أسس منها 

خفض سعر السلعة يؤدي إىل زيادة يف الطلب عليها وهذا ما يؤدي إىل إقبال املستهلكني  -
  .القتنائها

قة الزيادة يف سعر السلعة هو مؤشر على جودا، وهذا ما جيعل املستهلكني إىل اعتماد العال -
  .بني االرتفاع يف السعر وجودة السلعة

إن حتديد السعر يكون اعتمادا على تكاليف إنتاجية، يعين هذا أن السلعة جيب أن تعطي  -
أن حتديد سعر أو مثن سلعة معينة ، ال   Kotlerويرى أيضا، جمموع التكاليف واملصاريف

كما . ه السلعة يف حد ذاايكون على أساس مجوع التكاليف وإمنا على أساس قيمة وجودة هذ
      أن سلعة معينة ميكنها أن تباع بأمثان متعددة رغم أن التكلفة هي واحدة ولعل هذا راجع

 :إىل عدد من املتغريات منها
        يكون هذا األمر عندما تظهر السلعة الواحدة يف شكلني خمتلفني قليال: شكل السلع  -

خيتلف و هذا ما ) السعر(نفس التكلفة فتجد أن الثمن  إبقاء مع إدخال حتسني يف أحدمها و
ينفي أنه كلما كان السعر مرتفعا تكون التكلفة مرتفعة كذلك، و هذا األمر يؤثر على تغري اجتاه 

  .سلوك املستهلكني حنو السلع واخلدمات انطالقا منن األسعار املتعددة
وال يكون عليها إقبال كبري ) السعر( جند أن بعض السلع تقل قيمتها املالية: زمن البـــيع  -

  اخل..الل أيام األسبوع العطل، الليل، النهار خمن طرف املستهلكني 
يعين هذا أن سعر السلـع عندما يكون مثال يف السـوق العمومية : مكان البيـع  -
.         ال يكـون نفسه يف سوق التجزئة أو يف احملـالت والدكاكني اخلـاصة) اجلملـة(
)Kotler Dubois, 1977, PP : 275-283.(  

لقد أصبح اهتمام رجال التسويق منصبا يف إنتاج خمتلف السلع  :السلعة أو اخلدمة  -3.5.8
ألن هذا . واخلدمات على ضرورة احترام رغبة املستهلك اليت ستقدم له هذه السلعة أو اخلدمة

  . ة العامةحسب رأيهم يعترب األساس األول لوضع استراتيجيام التسويقي
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بدال من تسويق ما هو سهل اإلنتاج جيب قبل " يقـول  C.Gويف هـذا اإلطار جند أن      
.                        شـيء حتديد ما يرغب فيه املستهلك ، كمـا جيب أن نضع إبداعنا يف خدمة املنتوج

)Kotler Dubois, 1977, P : 77.( ع ويقبل فاملستهلك يعتمد أساسا يف اقتناء السل       
على اخلدمات انطالقا من عملية تقييمه هلا من خالل مدى إشباعها حلاجاته ورغباته، وهذا ما 

يشتري العمالء املنتوج ليس فقط ملا يؤديه هلم من خدمات ولكن : "يف قوله  Lerryيؤكده العامل 
احلقيقة بشراء وسيلة نقل  أيضا من أجل املعىن املرتبط باستخدامه فاملشتري لسيارة ما ، هو يقوم يف

 ).245: ، ص 1976حممد احلناوي، ". (ويف نفس الوقت هي مظهر اجتماعيا
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  :االستهالك يف اجلزائر  -1
زائر يف ثورا التنموية يتضمن ضرورة االهتمام بكل جوانب احلياة لقد كان اهتمام اجل

 .اخل...االجتماعية االقتصادية، السيكولوجية، السياسية
و لقد أدت التحوالت اليت عرفتها اجلزائر إىل تغري يف البىن الداخلية لألسرة اجلزائرية خاصة، 

روري و هذا متـاشيا مع ـية ضفأصبح العمل على ضرورة خلق انسجام بني عناصر هذه التنم
متطلبات احلياة العصـرية واحلديثة و اليت تعتمد أساسا على منطق االستهـالك، حيث أن األمر 

و األدوات الكهربائية  مل يعد مقتصرا فقط على املـواد الغذائية فحسب، بل تعداه إىل التجهيزات
  )Scardigli.V, 1983. (و األلبسة

ـزائر مل يكن يتماشى بشكل واضح مع السرعة يف االستهالك، مبعىن و جند أن اإلنتاج يف اجل
        و لعـل هذا الطـرح أدى بالسلطات . أنه مل يكن هناك اتزان بني اإلنتاج و االستهالك

من نسبة الصادرات الوطنية  % 90: احملروقات و املقدرة بـ ليف اجلـزائر إىل توجيه مداخي
يف هذا اإلطار جند أن اجلزائريني أطلقوا شعار يعمل على تشجيع  و. ألجـل تغطية النقص الواضح

  .)Aouregh. L, 1996, P : 08) (من أجل حياة أفضل(و حتفيز االستهـالك و املتمثل يف 
     و جند أن االعتماد على الصادرات الوطنية خاصة منها احملروقات سرعان ما أدى إىل الوقوع 

م، حيث سجل 198ايار سعر الربميل الواحد للبترول بداية من  يف أزمة وطنية كبرية خاصة بعد
   دوالر  10إىل 20دوالر و من  28دوالر إىل  29دوالر،مث من  29دوالر إىل  34من  ااخنفاض

  .1986يف سنة 
    فنجد أن هذا الوضع أثـر ال حمالة على اقتصاد اجلـزائر و على ميزاا التنموي خاصة      

فنتجت وضعية صعبة جدا و عائق كبري ألي تطـور اقتصادي و بالتايل . السكاين يف ظل التزايد
و لقد بينت إحصائيات الديوان الوطين . مل تكن فرص لتلبية حاجات ورغبات املستهلك اجلزائري

     2000لإلحصاء أي التطور الشامل لالستهالك يف اجلزائر شهد تغريا واضحا ابتداء من سنة 
  :و هذا ما هو موضح يف اجلدول التايل 2004إىل غاية سنة 
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  .2004إىل  2000يوضح تغري االستهالك يف اجلزائر من :  )02( جدول رقم
Collection et statistique N° 113, 2004, P :06  

  مؤشرات سنوية  
2000  2001  2002  2003  2004  

  600.10  580.10  565.49  557.59  534.97  املؤشر العام
  3.60  02.60  04.23  04.23  00.34  التغري

 
يف سنة  décélérationالذي نالحظه من خالل اجلدول املقابل أنه بعد  ءفالشي: التعليق 
. 2000يف سنة % 0.30: واملوضحة من خالل سعر االستهالك املقدر بـ . 2000-2001

مل و اليت تعرب على جم ، فقد عرفت استقرار2002أما سنة . 2001يف سنة  %04.20ليصل إىل 
نقاط و جند يف سنة  03: أي بسقوط مقدر بـ  %01.40: اخلام موع النمو املقدر بـ 

  . وهذا مقارنة بالسنة املاضية% 02.60: أي مؤشر االستهالك سجل تطورا يقدر بـ  2004
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 :تطور االستهالك يف اجلزائر  -2
ل هذا راجع إىل جمموعة جند هناك تطور واضح مس هذه ااالت االستهالكية و لع

  :التغريات والتحوالت اليت عرفها اتمع اجلزائري، و نالحظ أن هذا التغري يف اجلدول التايل 
  

  .يوضح تطور االستهالك العام يف ااالت املذكورة سابقا:  )03( جدول رقم
Collection statistique d’Algérie, N° 113 ; P 102 

  
  الوزن  

%  
  مؤشرات سنوية

2000  2001  2002  2003  2004  
  600.80  580.1  565.5  557.6  535.0  1000  التعيني

  مواد غذائية و مشروبات
  652.90  629.4  606.0  604.4  572.8  440.0  غري كحولية 

  445.00  443.8  443.9  439.3  424.0  115.8  ألبسة و أحذية
  644.10  633.2  622.5  622.4  607.8  56.40  السكن و أعباؤه

  372.40  373.2  374.8  373.4  365.9  68.20  و التأثيث األثاث 
  666.90  667.0  660.5  644.0  603.1  33.80  الصحة و نظافة اجلسم

  601.20  543.2  514.4  500.1  483.9  114.9  النقل واملواصالت
  474.20  470.3  469.2  464.6  461.7  65.10  التربية و الثقافة و الترفيه

  735.20  709.5  707.0  668.5  648.2  105.7  أخرى غري حمددة
  

: قدر بـ  2004نالحظ من خالل اجلدول السابق أن تطور أسعار االستهالك يف سنة : التعليق 
و جند أنه ما عدا أسعار االستهالك يف جمال األثاث و التأثيث و اليت سجلت أسعار . %  03.60

هالك األخرى مبا يف ذلك ، فإن مجيع أسعار جماالت االست %0.20: استهالكه اخنفاظا قدر  بـ
  .اخلدمات و املصاحل سجلت ارتفاعا حمسوسا

فأسعـار استهـالك املواد الغذائية و املشروبات غري الكحولية سجلت ارتفاعـا مهما قدر      
  %.07.90: و هذا راجع إىل الزيادة يف أسعار املنتوجات الزراعية و املقدرة بـ  %03.70: بـ 
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%        10.70: يف جمال النقل و االتصال ارتفاعا يقدر بـ  كستهالأيضا سجلت أسعار اال    
و املواصالت و املقدرة  % 161.90: و هذا راجـع إىل ارتفاع أسعار الربيد و املقـدرة بـ 

  . %15.90: بـ
أيضا ينب اجلدول السابق أن منوا سجل بالنسبة ألسعار االستهالك يف جمال السكن و أعبائه        

إىل االرتفاع الكبري يف أسعار الكهرباء و الغاز و املقدرة  و هذا راجع %01.70: در بـ و املق
  .%05.50: بـ 
جمال  كما يفزيادة على هذا فإن زيادات طفيفة طرأت على أسعار بعض ااالت االستهالكية     

     ارتفاعارفجمال االستهالك غري احملدد أو املع شهد جمالو .شهدت بعض التطورالصحة و نظافة 
  %.0.80: و جمال التربية، الثقافة و الترفيه و املقدرة بـ  % 3.60: و املقدر بـ 

 .%0.30: يقدر بـ  يف حني سجلت أسعار االستهالك يف جمال األلبسة و األحذية ثباتا واضحا
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  :تصنيف جماالت االستهالك يف اجلزائر -3
  :د الغذائية و املشروبات غري الكحولية االستهالك يف املوا -1.3

لقد بينت إحصائيات الديوان الوطين لإلحصاء أن استهـالك اجلزائري للمواد الغذائية     
  : و املشروبات غري الكحولية كان متنوعا و متعددا و هذا ما سنجده باجلدول التايل 

  .ملشروبات غري الكحوليةتطور االستهالك يف جمال املواد الغذائية و ا) : 04( جدول رقم
Collection statistique d’Algérie, N° 113, 2004 ; P 11.12 

  
  الوزن 

 % 
 مؤشرات سنوية

2000 2001 2002 2003 2004 
 600.80 580.1 565.5 557.6 535.0 1000 التعيني 
  ومشروبات غذائية مواد

 652.90 629.4 606.0 604.4 572.8 440.1  غري كحولية 

 889.20 891.2 893.2 895.1 890.1 124.7 دقيق  خبز و 
 648.20 515.9 463.4 435.8 407.1 167.6 حلم خروف

 528.20 474.1 441.6 441.4 432.2 53.3 حلم مفروم، بيض 
 537.60 523.9 443.7 446.5 438.8 18.3  مسك 

 565.10 402.1 402.8 409.1 394.1 0.50 حلوم،أمساك مصربة 
 399.70 453.9 422.4 450.8 423.8 201.3 خضر
 442.90 470.6 429.3 448.3 427.1 95.3  فواكه
 500.80 398.3 530.9 449.7  379.6  64.5  بطاطا

 455.50 1302.2 1306.8 1283.4  1082.6  54.3  حليب و مشتقاته
 1360.30 1263.2 1220.0 1164.5  1155.8  39.6  دهونن، زيوت
 977.70 1006.3 1040.9 1043.9  958.9  16.7  سكر و مشتقاته

 302.90 300.1 306.1 355.1  362.3  38.1  قهوة، شاي و تيزانة
 972.30 1085.6 1097.9 1078.7  988.1  11.6  مشروبات كحولية 
  935.00  951.4  960.7  958.8  920.7  12.8  مواد غذائية أخرى 
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فإن أسعار  و تكاليفه يبني اجلدول السابق أنه خارج جمال استهالك املواد الفالحية: التعليق 
و هذا مقارنة مع سنة   2004يف سنة   %0.60: املواد الغذائية املصنعة سجلت ارتفاعا قدر بـ 

هذه الزيادة الطفيفة و اخلاصة هي نتيجة الزيادة يف أسعار  ،% 0.30: و املقدر بـ  2003
سعار بعض املواد و من جهة أخرى نتيجة اخنفاض أ ،%03.40: الزيوت و الدهون و املقدرة بـ 

. %  - 01.70: بـ املشروبات الكحوليةو ، %2.80- : خاصة السكر و مشتقاته و املقدر بـ
 .مع العلم أن هده املواد سجلت االخنفاض الثاين منذ سنتني متتاليتني

  : االستهالك يف جمال األلبسة األحذية  -2.3
        ري يف جمال األلبسة و األحذيةيبني الديـوان الوطين لإلحصاء استهالك الفرد اجلزائ     

  :التايل يف اجلدول 
  .يبني تطور االستهالك يف جمال األلبسة و األحذية ) :05(جدول رقم 

Collection statistique d’Algérie, N° 120, 2005, P : 14 
  

  الوزن  
%  

  مؤشرات سنوية
2000  2001  2002  2003  2004  

  600.80  580.1  195565.5  557.6  535.0  1000  اموع 
  445.00  440.3  443.9  439.3  424.0  115.8  األلبسة و األحذية

  440.00  440.0  436.8  434.4  425.2  194.6  ألبسة الرجال 
  427.20  426.3  432.2  435.4  420.5  213.3  ألبسة النساء

  485.80  484.0  483.6  482.1  464.0  193.6  ألبسة األطفال 
  470.80  464.1  443.6  457.7  429.9  14.8  ألبسة املولودين اجلدد

  334.90  336.0  338.2  340.0  335.0  138.7  قماش 
  313.90  409.3  395.3  396.3  392.6  29.9  حرير 

  575.90  571.3  569.7  505.6  447.9  65.2  أحذية رجال
  403.70  399.4  387.4  390.9  380.8  63.8  أحذية نساء 

  522.60  522.8  525.7  520.0  506.5  86.1  مولودين + أحذية أطفال 
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أن أسعار االستهالك يف جمال األلبسة و األحذية سجلت  السابقنالحظ من خالل اجلدول :التعليق
       يقـدر   2004إال أن أسعار املالبس و األحذية سجلت منوا يف . 2003ثباتا نسبيا يف سنة 

  .%0.30:بـ 
 سجلت استقرارجند انه بالنسبة و اليت. و بغض النظر عن اسعار أحذية األطفال املولودين

 ،%-0.50(السعاراالقمشة اخلاصة باخلياطة سجلت اخنفاضا نسبيا للسنة الثالثة على التوايل 
0.60 -% ،0.30-%.(  

 ،%1.40: و االرتفاع املسجل هو الذي لوحظ يف أسعار األلبسة املولودين اجلدد و املقدر بـ 
  .%1.10: و الطرز بـ  %1.10: ر بـ وكذا بالنسبة ألسعار أحذية النساء و املقد

  :االستهالك يف جمال السكن و مصاريفه  -3.3
  .خاص باالستهالك يف جمال السكن و أعباؤه) : 06(جدول رقم 

Collection statistique N° 120, 2005, P : 16 
 

  الوزن  
%  

  مؤشرات سنوية
2000  2001  2002  2003  2004  

  600.80  580.1  565.5  557.6  535.0  1000  اموع
  644.10  633.2  622.5  622.4  607.8  56.4  السكن و أعباؤه
  257.10  966.4  257.1  257.1  257.1  101.9  هالكراء ومصاريف
  1019.70  846.0  929.1  929.1  895.7  189.7  الغاز و الكهرباء

  846.00  803.0 846.0 846.0 846.0  130.9  املاء
  806.10  512.5 769.3 769.3  769.3  58.1  حمروقات

  513.80  509.7  509.6  509.4  493.4  519.4  الصيانة و التصليح
 

ما نالحظه من اجلدول السابق هو أن جمموعة أسعار االستهالك يف جمال السكن و أعباءه : التعليق 
و جند من جهة أخرى أن أسعار .للسنة الثانية على التوايل %1.70: سجلت منوا متوسط يقدر بـ

%.      4.10:بـ الكهرباء و الغاز شهدت هي األخرى ارتفاعا سريعا يقدر االستهالك يف جمال
  .2004يف سنة  %5.50إىل نسبة  2003يف سنة 
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  : االستهالك يف جمال األثاث و التأثيث املرتيل  -4.3
  خاص باالستهالك يف جمال األثاث و التأثيث املرتيل) : 07(جدول رقم     

Collection statistique N° 120, 2005, P : 18  
  

  الوزن  
%  

 مؤشرات سنوية
2000  2001  2002  2003  2004  

  600.80  580.1  565.5  557.6  533.7  1000  اموع 
  372.40  373.2  374.8  373.4  362.8  68.2  أثاث وملحقاته

  270.30  270.3  270.2  265.2  255.6  398.0  أثاث كامل
  295.40  295.3  295.6  300.4  293.4  87.7  مكاتب منفصلة

  326.10  326.8  328.4  320.3  309.7  124.0  أفرشه+ قماش و التأثيث 
  416.30  424.2  429.3  431.6  424.3  58.7  ملحقات التأثيث 
  584.60  584.9  589.4  593.5  590.9  240.4  أجهزة التنظيف

  451.30  450.0  450.4  454.4  442.6  24.1  معدات الطبخ احلديدية
  338.10  340.4  339.8  340.3  334.9  67.1  معدات الطبخ غري احلديدية

  
يبني اجلدول السابق أنه مقارنة مع ااالت االستهالكية األخرى ،فإن جمال استهالك :  التعليق

و هذا بالنسبة للمرة .األثاث و التأثيث املرتيل يعترب اال الوحيد الذي سجل اخنفاضا يف األسعار 
  .2004يف % -0.20و بـ  2003يف سنة %  - 0.40: الثانية على التوايل والذي قدر بـ 

يف حني % 0.30: بينما سجلت زيادة  واضحة يف أسعار منتوجات املطبخ احلديدية تقدر بـ 
و التجهيزات % - 01.90: جند أن أسعار استهالك ملحقات التأثيث سجلت اخنفاضا قدر بـ 

  .%-0.70: الكهرومرتلية بـ 
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  :ة و نظافة اجلسم االستهالك يف جمال الصح -5.3
  .يوضح االستهالك يف جمال الصحة و نظافة اجلسم:  )08(جدول رقم 

Collection statistique, N°120, 2005, P : 20  
  

  الوزن  
%  

  مؤشرات سنوية
2000  2001  2002  2003  2004  

  600.80  2.60  565.5  557.6  535.0  1000  اموع
  666.90  1.00  660.5  644.0  603.1  33.8  الصحة و نظافة اجلسم 

  1161.90  0.60  1154.5  1131.7  1084.5  208.4  أدوية بوصفة طبية
  540.70  0.10  536.3  526.2  516.2  32.4  أدوية بدون تعويض

  338.00  0.00  337.8  336.3  322.5  58.2  أجهزة و معدات طبية
  470.80  0.30  468.9  465.8  412.3  242.4  العالج الطيب

  750.00  0.90  748.7  714.8  665.4  260.0  ملحقات النظافة
  395.00  4.10  375.3  366.5  345.7  198.6  حالقة و محام 

  
جند أن أسعار االستهالك يف جمال الصحة و نظافة اجلسم سجلت ثباتا نسبيا يف سنة : التعليق 
و مل يتم تسجيل اخنفاض . %01.00 :سجلت زيادة تقدر بـ  2004يف حني يف سنة . 2003

  .%0.70: دة إال يف جمال االستهالك يف ملحقات النظافة و املقدر بـ آخر يف الزيا
كما جند أن االخنفاض املهم يف األسعار هو املتمثل يف أسعار االستهالك يف جمال األدوية غري املؤمنة 

  %.1.10: الدوش و املقدر بـ . احلمام. و كذا أسعار احلالقة %0.70: و املقدر بـ 
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  :ال النقل و املواصالت االستهالك يف جم -6.3
لقد بينت إحصائيات الديوان الوطين لإلحصاء استهالك اجلزائري يف هذا اال من خالل    

  :اجلدول التايل 
  .يوضح االستهالك يف جمال النقل و االتصال) : 09(رقم  جدول

Collection statistique, N° 120, 2005, P : 22. 
 

الوزن   
%  

  مؤشرات سنوية
2000  2001  2002  2003  2004  

  600.80  580.1  665.5  557.6  535.0  1000  اموع
  601.20  543.2  514.4  500.1  483.9  114.9  النقل و الربيد

  231.90  226.1  219.5  220.8  221.0  219.4  شراء سيارات دراجات نارية
  486.70  487.7  489.2  489.1  483.6  142.1  إصالح وصيانة السيارات

  754.40  752.7  742.6  721.0  714.1  117.9  قات السيارات قطع غيار و ملح
  1163.60  1004.1  909.5  880.1  771.9  133.0  النقل 

  576.80  569.1  557.2  532.2  531.4  319.1  مصاريف أخرى للسيارات
  779.00  297.4  150.7  150.7  150.7  68.5  الربيد و املواصالت

  
االستهالك يف جمال النقل و املواصالت سجلت منوا  أن أسعار السابقنالحظ يف اجلدول : التعليق 

      %  10.20:و قدر هـذا النمـو بــ    . كبريا مقارنة مع أسعار االستهالك يف ااالت األخرى
  .مقارنة بالسنوات املاضية. 2004يف سنة 

%  02.00: بينما جند أن أسعار االستهالك يف جمال تصليح السيارات شهدت اخنفاضا قدر بــ  
و هـذا  % 16.90: حني أن أسعار االستهالك يف جمال الربيد سجلت منوا ملحوظا قدر بـ يف 

بينما جند أن أسعار االستهالك يف جمال النقـل  . راجع إىل الزيادة يف أسعار استهالك اخلدمة اهلاتفية
وهـذا  . 2003مقارنة بسنة  2004يف سنة %  15.90: سجلت كذلك ارتفاعا مهما قدر بـ 

و املواصالت الربيـة  % 13.80: لزيـادة يف تكاليف املواصالت اجلوية واملقدرة بـ راجع إىل ا
  %. 07.70: بـ 
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ال شراء السيارات، الدراجات و الدراجات النارية و جند أن أسعار االستعماالت يف جم
   .2003مقارنة بسنة   2004يف سنة %  20.60: و املقدر بـ  سجلت اخنفاضا 

فإن أسعار االستهالك يف جمال املواصالت و قطع  2004غاية إىل  و 2000و منذ سنة 
  . %15.90 : بـ بنسبة تقدر الغيار تضاعفت بانتظام 

  :االستهالك يف جمال التربية، و الثقافة و الترفيه  - 7.3
  .يوضح االستهالك يف جمال التربية، الثقافة و الترفيه : )10(جدول رقم 

Collection statistique, N° 120, 2005, P : 24 
  

  الوزن  
 %  

  مؤشرات سنوية
2000  2001  2002  2003  2004  

  600.80  580.1  565.5  557.6  535.0  1000  اموع

  474.20  470.3  469.2  464.6  461.7  65.1  التربية و الثقافة الترفيه 
  318.60  318.6  318.6  318.6  292.3  22.5  مصاريف الدراسة
  591.60  590.6  599.4  607.4  615.7  66.0  أدوات مدرسية

  635.40  635.4  635.4  635.4  635.4  73.6  كتب، جمالت، دوريات، 
  858.80  810.4  784.7  683.0  644.1  80.00  خدمات ثقافية و ترفيهية

  416.10  416.2  416.6  419.3  420.2  713.6  أجهزة الراديو، تلفاز و ملحقاا 

  303.20  303.2  308.8  359.8  348.0  23.6  أجهزة التصوير 

  407.50  404.7  406.2  399.2  391.7  207.0  معدات الرياضة، الصيد و التخييم 

  
يتبني من خالل اجلدول السابق اخلاص باالستهالك يف جمال التربية، الثقافة و الترفيه، أن : التعليق 

  .2003مقارنة بسنة %  0.80: قدر بـ 2004سجلت ارتفاعا طفيفا يف سنة .أسعار هذا األخري
: أن أسعار االستهالك يف جمال اخلدمات الترفيهية و الثقافة شهدت ارتفاعا يقدر بـ كما 

، و هذا بعدما سجلت أسعار بعض ااالت االستهالكية األخرى ثباتا نسبيا 2004يف % 03.60
يف حني سجلت أسعار ) مصاريف التربية و التعلم و الكتب و اجلرائد، الدوريات و االت(

 2004يف % 00.00: و ملحقاا اخنفاضا للسنة الثانية على التوايل و املقدر بـ  أجهزة التصوير
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و جند أيضا أن أسعار األدوات املدرسية شهدت هي كذلك . 2003بالنسبة لسنة % -01.80و 
  .2004يف سنة %  0.20: ارتفاعا يقدر بـ 

لتربية، الثقافة و الترفيه فإن املعدل العام ألسعار االستهالك يف جمال ا 2000و مقارنة مع سنة 
  .مرات 03: تضاعف بـ 

  :  ةغري احملدد يف جماالت االستهالك -8.3
     لقد بينت إحصائيات الديوان الوطين لإلحصاء استهالك الفرد اجلزائري يف هـذا اـال  

  :يف اجلدول التايل
  .يوضح  االستهالك يف جماالت غري حمددة:  )11(جدول 

Collection statistique, N° 120, 2005, P : 26  
  

  الوزن  
%  

  مؤشرات سنوية
2000  2001  2002  2003  2004  

  600.8  580.1  565.5  557.0  535.0  1000  اموع
  735.2  709.5  707.0  668.5  648.2  105.7  غري حمدد

  1450.0  1326.1  1323.1  1133.2  1102.7  198.9  الكربيت و التبغ
  876.0  880.1  888.6  878.7  869.3  171.9  ... أدوات و مواد الصيانة 

  631.0  619.7  615.7  595.8  586.4  04.90  غسل املالبس
  303.8  299.8  295.1  291.8  287.5  12.40  ملحقات مواد التجميل 

  247.9  246.8  249.9  257.6  256.8  217.6  جموهرات، ساعات
  607.5  603.9  593.0  591.9  558.7  366.4  مصاريف املطاعم املقاهي 

  686.6  686.7  687.1  683.7  682.0  08.20  ات كحوليةمشروب
  367.10  686.7  360.8  357.2  347.8  19.70  ملحقات أخرى

  
نالحظ من خالل اجلدول املقابل أن أسعار هذا اال سجلت ارتفاعا ملحوظا يقدر  : التعليق 

  %.02.60:و الذي شهد اخنفاضا معتربا قدر بـ2003مقارنة مع سنة  2004يف % 3.40: بـ
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، % 00.20: لقد سجلت أسعار استهالك السجائر و الكربيت زيادة كبرية قدرت بـ 
،  يف حني سجل %01.30بينما جند أسعار مواد التجميل و الزينة وصلت الزيادة فيها إىل 

كالوسائل اخلاصة بالتنظيف و الصيانة و املقدر        : اخنفاض يف أسعار استهالك بعض املواد 
فإن املعدل  2000و مقارنة بسنة %.  01.3: و اوهرات و الساعات بـ%  0.40: بـ 

   .اتمر 3: املتوسط ألسعار التبغ و الكربيت تضاعف بـ 
  :العوامل االجتماعية و الثقافية لسلوك املستهلك اجلزائري  -4

لقد مر اتمع اجلزائري بعدة مراحل تتميز كل مرحلة منها خبصوصية واضحة أثرت بشكل 
السلوكي، االقتصادي،  بآخر على بناءه العام سواء تعلق ذلك باجلانب االجتماعي، الثقايفأو 

لألسرة  ةو أدى هذا التحول املرحلي إىل تغري يف البىن االقتصادي، السياسي. اخل....السياسي
مع اجلزائرية فأصبح العمل على ضرورة خلق االنسجام بني عناصر التنمية الشاملة أمرا مهما متاشيا 

  .متطلبات احلياة العصرية واليت تعتمد على منطق االستهالك كأساس هلا
أنه  دللفرد اجلزائري أثناء مرحلة االحتالل الفرنسي، جن ةولو تناولنا العملية االستهالكية بالنسب

رغم وجود هذا االستعمار الذي كان يعمل على تغيري اجتاهات الشعب اجلزائري يف كل ااالت 
أنه مل تكن هناك  ثسق القيمي للمستهلك اجلزائري كان أكثر تنظيما وانضباطا، حبيإال أن الن

فرص لتناول املشروبات الكحولية أو التدخني، باعتبار هذه املواد وغريها تدخل يف دائرة 
االستهالك وكان هذا العزوف انطالقا من العمل على ضرورة احلفاظ على اهلوية الوطنية للفرد 

حبيث أن عملية . هذا أن السلوك االستهالكي يف هذه املرحلة كان موجها و حمكما يعين. اجلزائري
  .تغيري اجتاهه كانت صعبة ويف بعض األحيان مستحيلة

وجاءت مرحلة االستقالل، مرحلة التشييد و البناء، مرحلة إنتاج سلع و خدمات جديدة مل 
اه هذا السلوك االستهالكي الذي كان تكن متوفرة من قبل، األمر الذي قابلته حماوالت لتغيري اجت

فأصبح املستهلك اجلزائري حتت تأثري تلك السلع و اخلدمات . يتصف يف السابق بالستاتيكية
هذا األخري الذي أصبح نطاقه . اجلديدة من جهة و بني حماولة ورغبة تغيري اجتاهه من جهة أخرى

مستوى العيش يف اجلزائر شهد تطورا  أوسع من ذي قبل و يتصف بديناميكية متميزة، يعين هذا أن
      )العيش(ملحوظا سواء تعلق األمر بالنوعية أو الكمية، و ال جمال للمقارنة بني مستوى احلياة 

فنجد أن التغيري مس خاصة . 2000و سنوات االحتالل الفرنسي وسنوات  1890يف سنوات 
مل  1984و جند انه ابتدءا من سنة . ملاالستهالك يف جمال السكن، التجهيز و التأثيث و أماكن الع
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متثل % 18من العائالت اجلزائرية تعمل يف جمال الزراعة و الفالحة و % 18يبقى سوى 
       و هذا ما أدى إىل حصول اجلزائريني . اإلطارات، التجار، املعلمني وأصحاب املهن احلرة

هذا إىل وجود منط و قيم  و أدى. على مناصب إدارية يف القطاع العمومي و قطاع الصناعة
 ة        جتذب االستهالك لديهم إىل األعلى من حيث الكمي. جديدة لالستهالك لدى اجلزائريني

و بالتايل ظهور سلوكات جديدة تتعلق باجلانب االستهالكي للسلع و اخلدمات  .و التنوع
          يجولوـو يبني التحليل السوسي (Ahmed Henni, 1991, PP : 70-76)روضة ـاملع

و االقتصادي للمجتمع اجلزائري وجود تغيري على مستوى اجتاهات األفراد من خالل األدوار 
 ,Lahouri. Addi, 1999)اجلديدة اليت أصبحوا ميارسوا و كذا املناصب اليت أصبحوا حيتلوا 

P : 13) ولوجية، فخروج املرأة اجلزائرية مليدان العمل بناءا على عدد من الدوافع السيك
يعترب عامال مساعدا على توسع دائرة االستهالك بالنسبة للفرد . االجتماعية، الثقافية واالقتصادية

        الكية للعائلة مل تبق مقصرة ـاالسته ةراف على العمليـؤولية اإلشـفأصبحت مس.  اجلزائري
و إمنا . طرف اتمع على الرجل فقط حبكم املكانة أو الدور أو القيمة اليت كان حيظى ا من

    أصبحت مشاركة املرأة واضحة من خالل اقتنائها مبفردها أو مبشاركتها للرجل ملختلف السلع
كمواد التنظيف، التجميل، : و اخلدمات خاصة تلك اليت كانت من اختصاص املرأة وحدها 

  .اخل.....التأثيث، أدوات املطبخ
ا يف تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري خاصة باإلضافة إىل هذا كان اإلشهار عامال أساسي

بعد التطور التكنولوجي من خالل اقتناء أجهزة الراديو و التلفاز، يعين هذا أن املستهلك أصبح 
. حتت تأثري العديد من السلع و اخلدمات احمللية و حىت األجنبية خاصة من خالل األجهزة املقعرة

      فأصبح املستهلك اجلزائري يسعى إيل شراء السلع. الكاليت أعطت نطاقا واسعا لدائرة االسته
و اخلدمات انطالقا من خرباته السابقة و مما يقدمه هذا اإلشهار من قوة وقدرة علي حتريك 

و من خالل ما مدى حتقيق اإلشباع املتوقع لتلك احلاجات . جمموعة الدوافع و الرغبات من جهة
. ستهالك اجلزائريني غري متوقفا على كل ماهو ضروريفأصبح إذن ا. و الرغبات من جهة أخرى

من خالل تقليده . وإمنا تعداه إىل الكماليات وأشياء أخرى مل تكن يف قائمة استهالكه من قبل
وبطبيعة احلال كان هذا علي حساب إطاره القيمي وكذا على . للثقافات املتعددة احمللية و األجنبية

للمجتمع اجلزائري ككل حبيث جند أن بعض  يوكي، االقتصادالسل ،الثقايف ،البناء االجتماعي
املستهلكني يظهرون إرادم ألجل التميز عن اآلخرين وذلك من خالل اقتنائهم لسلع وخدمات 
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فدافعية هؤالء تتمثل أساسا يف التمييز . املستهلكون اآلخرون اقتنائها عغالية الثمن و اليت ال يستطي
  .عن اآلخرين

هلا تأثري معاكس خاصة إذ كان  نال يكو. ناك بعض السلع و اخلدمـاتأيضـا جند أن ه
       فنجد أن بعض املستهلكني يقتنون بعض. اإلعـالم أو اإلشهـار غري صحيح وغري واضح

هدا حسب رأيهم انه  من هذه السلـع و اخلدمات واليت تكـون ذات سعر مرتفع جدا يعين
لسلعة أو اخلدمة و يكون هدا باخلصـوص عندما يكون ارتفعت قيمة ا االسعر كلمـ عكلما ارتف

  املستهلك أمـام العديد من البدائـل السلعية أو اخلدمـاتية املوجهة حنـو نفس االستعمـال
 (Isabelle Chapelière, 1996, PP : 110-120).  

       زيادة على هذا، و بالنسبة ملكان اقتناء السلع و اخلدمات مل يبق هذا النطاق مركز
يف السوق األسبوعي الشعيب، بل تعداه إىل احملالت املوجودة يف احلي، احملالت الكربى، 

     اخل فأصبح يعمل على ذيب سلوكه االستهالكي عند اقتناء السلع أو اخلدمات.....املعارض
و ذلك من خالل قيامه بعمل عقلي مركز ودقيق يعمل على إجياد موازنة بني عدد من العوامل 

كالسعر، مستوى اإلشباع، القيمة االجتماعية . الوصول إىل القرار الشرائي النهائيألجل 
    يعين هذا أن املستهلك اجلزائري أصبحت لديه ثقافة استهالكية عند اقتنائه للسلع. اخل....للسلع

كتاريخ اإلنتاج، مدة صالحية االستهالك، . و ذلك من خالل اهتمامه خبصوصياا. و اخلدمات
  .اخل....مة التجارية، املكونات األساسيةالعال

. و أدى هذا التعدد يف األماكن إال أن اتمع اجلزائري يتضمن طبقات اجتماعية متفاوتة
كل طبقة هلا منطها االستهالكي اخلاص ا و لعل هذا ما أدى بطريقة أو بأخرى إىل تقسيم السوق 

  . يقيةو ساعد رجال التسويق على وضع استراتيجيام التسو
البد من توفري  هيعين هذا ان. و عموما فان االستهالك يف اجلزائر مرتبط بالقدرة على اإلنتاج

    أن نفهم  فإنه من الضروري  Robert Rochefortاتزان بني اإلنتاج و االستهالك فحسب
        )العيش(أن لكل مرحلة من مراحل اتمع االستهالكي تعترب نقطة التحام بني منوذج احلياة 

  ).Robert Rochefort, 1995, P : 35. (و نظم القيم و منوذج اإلنتاج
      هو حىت ميكن حتقيق هذا كان من الضروري على اتمع اجلزائري أن يوحد مداخيل

   نسبة الصادرات الوطنية إىل تغطية النقص الواضح من %90من احملروقات خاصة و املقدرة بـ 
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 : Aouregh.L, 1996, P)".من أجل حياة أفضل"وحتفيز شعارو ذلك عمال على تشجيع 
08).  

أن االستهالك يف اجلزائر شهد قفزة و تغري واضحني . و لقد بني الديوان الوطين لإلحصاء
 1980و يف . مليار دج 20وصل إىل  1975و يف . مليار دج 9.70 1967حبيث بلغ يف سنة 

حسب آخر إحصاء  1995و يف . يار دجمل 200 1988 وتعدى يف. مليار دج 67وصل إىل 
   و مت تسجيل ومالحظة اإلختالف و التباين و بشكل كبري . مليار دج  995.58للديوان إىل 

يف اجلانب االستهالكي يف خمتلف ااالت االستهالكية للفرد اجلزائري منذ فترة االحتالل الفرنسي 
  .(Collection Statistique, N : 45, 1992, P :12) إىل سنوات األلفي 
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  .الدراسة االستطالعية  :أوال
  : جمال الدراسة االستطالعية - 1

، مت اختيارهم )مستهلك(مبحوث  30بالنسبة لعينة الدراسة االستطالعية ،كان العدد يضم 
اجلنس، (دة يف إشكالية الدراسة بطريق عشوائية و تتضمن هذه العينة اخلصائص املطلوبة و احملد

  .اقتصادي- املستوى التعليمي، املستوى السوسيو
لقد مت إجراء الدراسة االستطالعية للتأكد بالدرجة األوىل من أداة الدراسة األساسية، 
وذلك من حيث وضوح العبارات، مشوليتها، وتغطيتها ملوضوع الدراسة و متغرياا، ومدى فهم 

  :ولقد مت اعتماد استبيانني مها املبحوثني لبنودها، 
  : االستبيان األول  -1

عبارة من شـأا حتديـد    13اقتصادي للمبحوثني، ويضم-واخلاص باملستوى السوسيو
  .اقتصادي للمبحوثني-املستوى السوسيو

  : االستبيان الثاين -2
ـ  ان هـذا  و اخلاص بعالقة العوامل االجتماعية و الثقافية بتغري اجتاه سلوك املستهلك، و ك

  :موزعة على حمورين أساسني مها . عبارة 40: االستبيان يف شكله األول يضم 
  .عبارة 19عالقة العوامل االجتماعية بتغري اجتاه سلوك املستهلك و يضم :  احملور األول -
  .عبارة 21سلوك املستهلك ويضم  هعالقة العوامل الثقافية بتغري اجتا: احملور الثاين  -

  :ط السيكومترية لالستبيان حساب الشرو -2
  :حساب صدق االستبيان -أ 

  :لقد مت االعتماد يف حساب صدق االستبيان على
  :صدق احملكمني، وذلك من خالل: أوال

نحساب صدق كل بند وفق القانون ص -
  = و 

  .31وص ....+ 3وص + 2وص +   1وص : مث مجع كل من  -
: صل على قيمة الصدق، وذلـك كالتـايل  مث قسمة جمموع ااميع على عد البنود لنح -

   0.82=     = ون ص.          25.60= 1....+1+1+0.60
  

 -ص 
  ص
2 

 ص
2 

25.60 
 

31 
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يعين هذا أن االستبيان صاحل لقياس  0.60أكرب من ) 0.82(ومبا أن القيمة املتحصل عليها 

  .ما أعد ألجله
لتأكيد ما سبق ذكره يعين تأكيد مدى صدق االستبيان أكثر مت حسـاب الصـدق   :  ثانيا 

  :لذايت وذلك من خالل املعادلة التاليةا
  .معامل الثبات=    الصدق الذايت 

  .0.60وهي قيمة كذلك أكرب    0.83=  0.62= الصدق الذايت : ومنه
  :حساب ثبات االستبيان -ب

مـل  مبا أن احتماالت اإلجابة على بنود االستبيان ليست ثنائية مت االعتماد يف حسـاب معا 
سعد عبد الرمحان، . (الثبات على معادلة ألفا كرونباخ واليت تصلح يف االستبيان ومتعدد اإلجابات

  ).172: ، ص1998
  
α                = ×1 -  
  

2مج ع: حيث
  .جمموع تباين البنود=  ب

  ).بند 31(عدد البنود = ن 
  .تباين االختبار ككل= ك 2ع

  :مت حساب ثبات كل بند مث احلصول على القيم التالية فبعد تطبيق االستبيان وتفريغ بياناته 
2ع

2ع      0.25= 1
2ع    0.75= 11

21 =0.78  
2ع

2ع      0.25= 2
2ع    0.67= 12

22 =0.54  
2ع

2ع      0.73= 3
2ع    0.75= 13

23 =0.68  
2ع

2ع      0.25= 4
2ع    0.79= 14

24 =0.75  
2ع

2ع      0.71= 5
2ع    0.46= 15

25 =0.64  
2ع

2ع      1.24= 6
2ع    0.75= 16

26 =0.39  
2ع

2ع      1.03= 7
2ع    0.87= 17

27 =0.28  

 ن
 1-ن

2مج ع
  ب

 ك2ع
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2ع
2ع      0.90= 8

2ع    0.86= 18
28 =0.24  

2ع
2ع      0.36= 9

2ع    0.82= 19
29 =0.36  

2ع
2ع      0.92= 10

2ع    0.89= 20
30 =0.38  

2ع                  
31 =0.49  

  .31= إذن ن   
2ع= ب 2مج ع

2ع+ 1
2ع+ 2

2ع+......... 3
1 =18.97.  

  .58.99=ك  2ع
  
  
α    =             ×1  -                 =1.033  ×0.678   =0.698   
  

  .يعين هذا أن االستبيان ثابت 0.60أكرب من ) 0.69(ومبا أن القيمة املتحصل عليها 
  :نتائج الدراسة االستطالعية  -3

  لقد مت التأكد من نتائج الدراسة االستطالعية من خالل ظهور تباين بني إجابات الذكور 
اث، وبني إجابات أصحاب املستوى األساسي و املستوى العايل وبني إجابات أصحاب و اإلن

  .اقتصادي الضعيف و اجليد و املتوسط-املستوى السوسيو
ويف األخري، و بعد التطبيق األويل ألدوات الدراسة وحساب الصدق و الثبات مت احلصول 

  .هائيةعلى الصورة النهائية العتمادها بشكل رمسي يف الدراسة الن
   :بالنسبة لالستبيان األول - 1

عبارة . 31عالقة العوامل االجتماعية و الثقافية بتغري اجتاه سلوك املستهلك، أصبح يضم 
  .موزعة كالتايل

   عالقة العوامل االجتماعية اجتاه سلوك املستهلك، ويضم   العبارات:  احملور األول  -
  .15إىل  1من 

     عالقة العوامل الثقافية بتغري اجتاه سلوك املستهلك، ويضم العبارات: احملور الثاين  -
  .31إىل  16من 

  : بالنسبة إىل االستبيان الثاين  -2

31 
 

31-1  

18.97 
 

58.99 
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  .عبارة 13عبارة بدل من  11اقتصادي، أصبح يضم - اخلاص باملستوى السوسيو
 .الدراسة األساسية:  ثانيا  

  : عينة الدراسة   1- 
. فرد، مت اختيارهم بطريقة عشوائية مبدينة سطيف 270ساسية مشلت عينة الدراسة األ

 . استمارة 300الذي وزع يف املرة األوىل كان يساوي  توجتدر اإلشارة إىل أن عدد االستمارا
ويعترب هذا العدد حسب . استمارة صحيحة فقط 270و مل يكن باالستطاعة مجع 

اسة وتتحدد يف هذه الدراسة أكرب عشر مرات من حجم متغريات الدر) (Rouskouروسكو
 30و هذا العدد هو أكرب من . اقتصادي-اجلنس، املستوى التعليمي، املستوى السوسيو: كما يلي 

و على هذا فإن حجم العينة جيب . فرد و بالتايل ميكن احلصول على منحىن اعتدايل لتوزيع السلوك
وهي وفق . ممثلة للمجتمع األصليو العينة هنا مماثلة و ليست . فرد 500و  30أن يكون ما بني 

  :اخلصائص اليت تضمنتها اإلشكالية و املوضحة يف اجلدول اآليت 
  .يبني خصائص عينة الدراسة األساسية) : 12(جدول رقم 

  
      
  
  عدد

-املستوى السوسيو  املستوى التعليمي  اجلنس
  اقتصادي

  إناث  ذكور
م 
  أساسي

م 
  ثانوي

  م عايل
م 
  ضعيف

م 
  متوسط

  م جيد

  147  123  70  97  103  86  130  54  
  270  270  270  اموع

     
  : املنهج املعتمد يف الدراسة  2-  

لقد مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي كطريقة عملية، ألنه يعمل على دراسة وتتبع 
الظاهرة، ألجل تشخيصها و حتديد أبعادها، وذلك بغرض إجياد إجابات موضوعية لألسئلة 

   يف الدراسة والتأكد من صحة الفرضيات املصاغة، وهذا ال يتوقف عند مجيع البيانات املطروحة
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و التعليق عليها، يف جداول، وإمنا يعىن إىل تفسريها و حتليلها الستنتاج واستخالص الدالالت 
  .اإلحصائية ألجل الوقوف على العالقة املوجودة بني متغريات الدراسة

  : أدوات الدراسة 3 - 
    اعتماد ثالث أدوات أساسية يف هذه الدراسة بشكل رمسي وهذا بعد تطبيقهما لقد مت

يف الدراسة االستطالعية وحساب خصائصها السيكومترية حىت أصبح يف األخري يف الشكل النهائي 
  :و الذي مت اعتماده يف الدراسة األساسية و هي 

  : االستبيان األول  -1
و الذي يهدف بالدرجة األوىل إىل حتديد . قتصاديا-ويتعلق بتحديد املستوى السوسيو

  .عبارة 11اقتصادي، ويضم - مستوى املبحوثني السوسيو
   :االستبيان الثاين  -2

  ويتعلق بالعالقة املوجودة بني العوامل االجتماعية و الثقافية و تغري اجتاه سلوك املستهلك 
  :عبارة، و هو مقسم إىل حمورين أساسني مها  31و يضم 

، 1: عالقة العوامل االجتماعية بتغري سلوك املستهلك، ويضم العبارات :  احملور األول -
2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15.  

: عالقة العوامل الثقافية بتغري اجتاه سلوك املستهلك، و يضم العبارات  :احملور الثاين  -
16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26، 27 ،28 ،29 ،30 ،31.  

  : ابلةــاملق -3
الدراسة األساسية كأداة إضافية و أساسية يف مجع  لقد مت االعتماد على املقابلة يف

  .وكانت مقابلة مباشرة مع املبحوثني. املعلومات املتعلقة بالدراسة
  :األساليب اإلحصائية املعتمدة يف الدراسة  -4

         ، يف تفريـغ البيانـات و حتليلـها   SPSSبرنامج  لقد مت االعتماد بالدرجة األوىل على
و معاجلتها إحصائيا، ومت االعتماد يف الدراسة العالقة املوجودة بني متغريات الدراسة باستخدام ما 

  :يلي 
جمـدي عبـد الكـرمي حبيـب،     : ( مربع و اليت تتحدد معادلتها كالتايل 2معامل كا -1
  ).310-302ص -، ص2001
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  = مج 

  : حيث
  .التكرار املالحظ: ت م 
  .التكرار املتوقع: ت ق

  
  :كالتايل همعامل التوافق والذي تتحدد معادلت -2
  
C  =  
  
  :   النسب املئوية من خالل املعادلة التالية  -3
  

  = س 
  

 

  2)ت ق -ت م (
 ت ق     

  2كا
  2كا+ ن 

   العدد اإلمجايل× العدد الفعلي 
100  
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  .تفريغ البيانات يف جداول و التعليق عليها:  دسالفصل السا

          
  . 270= للعينة الكلية ن  بالنسبة  -1
  .حلساب النسب املئويةبالنسبة  -2
  .2كا ببالنسبة حلسا -3
  .ساب معامل التوافقحلبالنسبة  -4
  .املقابلة نتائجلبالنسبة  -5
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  . 270=  ن: ء العينة الكليةتقدمي النتائج يف ضو -1
  : بالنسبة حملور العوامل االجتماعية -1-1

  :01يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  13(جدول 
 .حنو السلع و اخلدمات  اجتاهكلتقاليد أسرتك عالقة بتغيري  -          

  

  . 0.01عند مستوى الداللة  دالة  2اك 
  

مشرية إىل أن  الداللة  0.01عند مستوى داللة  ةدال 2يتضح من خالل اجلدول السابق أن كا 
من أفراد العينة أن لتقاليد األسرة   %53.70 ت نسبة لقد بينف. كانت لصاحل االختيار موافق 

هذا . موافقتهم الشديدة لوجود هذه العالقة  %32.58قة بتغري اجتاه سلوك املستهلك كما بني عال
كما تعارض و بشد نسبة .بني الطرفني   ألمرمن نفس العينة تعارض هذا ا % 7.40و جند أن نسبة 

  . جند إجاباا حمايدة  1.85هذا و جند أن نسب .  ةوجود هذه العالق نةمن العي%  4.44
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

88 

145 

05 

20 

12  

32.59 

53.70 

1.85 

7.40 

4.44  

273.27  
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  :02يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  14( جدول 
 .عب العادات االجتماعية دورا هاما يف تغيري اجتاه سلوكك االستهالكيلت  -                

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك 
  
 مشرية إىل أن اجتاه أفراد العينة 0.01دالة عند مستوى داللة  2أن كا  قاجلدول السابيبني  

املدروسة  هو حنو اعتبار أن العادات االجتماعية هلا دور هام يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي     
 من   %25.55يف حني جند أن نسبة.موافقتها هلذا األمر   %64.44لقد اظهر هذا االجتاه نسبة و 

من  %5.55و  يوضح اجتاه نسبة . نفس العينة توافق على وجود هذه العالقة بني الطرفني و بشدة
بينما جند أن اجتاه . وجود العالقة  % 2.96و تعارض و بشدة . العينة معارضته لوجود هذا األمر 

  .يبقى حمايد  %1.48نسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

69 

174 

04 

15 

08  

25.55 

64.44 

1.48 

5.55 

2.96  

 

383.79  
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  :03يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  15(جدول 
 .متيل إىل التشاور مع أفراد أسرتك عند شرائك للسلع و اخلدمات  -          

  

  . 0.01وى الداللة دالة عند مست  2اك
  

من العينة املدروسة كان لصاحل االختيار موافق، مبعىن    %58.88يوضح اجلدول السابق أن اجتاه 
من % 37.77بينما جند نسبة .أن هناك ميل إىل التشاور مع اآلخرين عند شراء السلع و اخلدمات

جند أيضا معرضة نسبة نفس العينة اجتاهها كان لصاحل موافق و بشدة على و جود هذا امليل و 
يف ما خيص  % 1.11بينما جنذ اجتاه املعارضة الشديدة لنسب . عن وجود هذا األمر % 2.22

  . هذه القضية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

102 

159 

00 

06 

03  

37.77 

58.88 

00 

2.22 

1.11  

337.64  
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  :04يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  16(جدول 
  .ما تقلد اآلخرين من احمليطني بك يف اقتناء السلع و اخلدمات  كثري -          

 

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2ك
  
من العينة املدروسة هو لصاحل  % 5 0.00نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة  

أن هناك تقليد لآلخرين من احمليطني بالنسبة القتناء السلع و  االختيار موافق بشدة يعين هذا
بينما جند اجتاه . توافق أيضا عن وجود هذا األمر  % 44.44يف حني جند أن نسبة . اخلدمات

         و جند  أن هذه املعارضة موجودة  و بشدة  لدى نسبة . معارض لوجوده % 3.33نسبة 
  .يف هذه العينة يبقى حمايدا يف حني اجتاه نفس النسبة   1.11%

 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  

  2اك %  ك  الختيارا

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

135 

120 

03 

09 

03  

50.00 

44.44 

1.11 

3.33 

1.11  

335.98  
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  :05يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )   17(جدول 
 .االجتماعية دور يف تغري سلوكك االستهالكي  اتللعالق -          

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  

يعين . من العينة املدروسة هو لصاحل االختيار موافق %50.00يبني اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
يف حني جند أن اجتاه نسبة . هذا أن للعالقات االجتماعية دور يف تغري السلوك االستهالكي للفرد 

بينما جند معارضة الشديد لنسبة . احل  االختيار موافق بشدة من نفس العينة هو لص 42.59%
هو لصاحل املعارضة  %2.59هذا و جنذ أن  اجتاه نسبة . لوجود العالقة بني الطرفني  2.96%
  .حمايد %1.85هذا و يبقى   اجتاه نسبة . فقط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

115 

135 

05 

07 

08  

42.59 

50.00 

1.85 

2.59 

2.96  

316.71  
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  :06يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )   18(  جدول 
 .االستهالكي   كتغري سلوكألصدقائك تأثري يف   -          

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  

ة هو لصاحل  االختيار موافق ، من العينة املدروس %52.59يوضح اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
كما جند أيضا أن . يعين هذا أن ألصدقاء أي فرد تأثري  تغري سلوكه االستهالكي و قراراته الشرائية

بينما جند أن . من نفس العني اجتاهها كان لصاحل االختيار موافق بشدة  % 37.77هناك نسبة 
يعارض و بشدة   % 3.33د اجتاه نسبة و لكن جن. يعرض وجود هذا التأثري   % 4.44اجتاه نسبة 

  حمايد  %2.22هذا و يبقى  اجتاه نسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

102 

142 

06 

11 

09  

37.77 

52.59 

2.22 

4.07 

3.33  

300.46  
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  :07يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  19(جدول 
 .اآلخرين  إرضاء إىلغالبا ما تكون قراراتك الشرائية النهائية دف   -          

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  

من العينة املدروسة هو لصاحل االختيار موافق  أي  %57.77يبني اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
بينما جند اجتاه . فراد اآلخرين الشرائية للمستهلك هادفة إىل إرضاء األ تانه غالبا ما تكون القرارا

.   تعرض هذا األمر  %5.55يف حني جند أن نسبة . هو لصاحل موافق بشدة  %  29.25نسبة 
 % 3.33هذا و تبقى إجابات نسبة . تعارض و بشدة وجود هذه العالقة  %4.07و نسبة 
  .حمايدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  عارض م
  معارض بشدة 

79 

156 

09 

15 

11  

29.25 

57.77 

3.33 

5.55 

4.07  

304.13 
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  :08يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  20( جدول 
 .الشرائية على رأي اآلخرين  كتعتمد قرارات  -             

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
 

من العينة املدروسة لصاحل االختيار  %53.33نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
بينما جند أن .يعين هذا أن املستهلك يعتمد دائما يف قراراته الشرائية على رأي اآلخرين. موافق 

أيضا جند أن نسبة . من نفس العينة كان لصاحل االختيار موافق بشدة  % 37.48اجتاه نسبة 
كان اجتاه اختيارها  %2.96هناك نسبة  كما أن. كان اختيارها معارضا هلذا الرأي  4.81%

 .حمايد   %1.48هذا و يبقى اجتاه نسبة . معارضا  بشدة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

101 

144 

04 

13 

08  

37.48 

53.33 

1.48 

4.81 

2.96  

307.48 
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  :09يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  21( جدول 
 .اجتاه سلوكك االستهالكي   للوسط االجتماعي دور يف تغيري           - 

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  

من العينة املدروسة كان لصاحل االختيار موافق، يعين  %55.55يبني اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
ك االستهالكي بالنسبة ملختلف السلع و هذا أن للوسط االجتماعي دور مهم يف تغري اجتاه السلو

اجتاهها كان حنو االختيار موافق بشدة على وجود هذا  %44.00بينما جند أن نسبة . اخلدمات 
من نفس العني كان لصاحل االختيار معارض أي  %2.22أيضا جند أن اجتاه نسبة . الدور و أمهيته

 % 1.48يف حني جند نسبة . الستهالكي اليوجد دور للوسط االجتماعي يف تغيري اجتاه السلوك ا
 %0.74هذا و يبقى اجتاه نسبة . كان اجتاهها معارض بشدة يف ما خيص هذه العالقة بني الطرفني

  .حمايد 
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  ق مواف
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

108 

150 

02 

06 

04  

40.00 

55.55 

0.74 

2.22 

1.48  

363.68  
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  :10يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  22(جدول 
 .ت تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتنائك للسلع و اخلدما  -           

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  
من العينة املدروسة كان لصاحل %50.00نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة  

هذا أن هناك التزام بالضوابط االجتماعي عند اقتناء خمتلف السلع            ، يعين  قاالختيار مواف
من نفس العينة هو لصاحل  %44.81بينما جند أن اجتاه نسبة . و اخلدمات من طرف املستهلك 

تعارض على أن هذا االلتزام  موجود لدى   %2.22يف حني ترى نسبة .االختيار موافق بشدة
كذلك جند معارض شديد لوجود هذا املر و بشدة لدى .لسلع و اخلدمات املستهلك عند اقتناءه ا

 من العينة املدروس لصاحل االختيار حمايد  %1.11هذا و يبقى اجتاه نسبة . %1.85نسبة تقدر ب 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  2ا ك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

121 

135 

03 

06 

05  

44.81 

50.00 

1.11 

2.22 

1.85  

339.90  
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  :11يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم ) 23(جدول 
 .احمليطني بك  األفرادوفقا لرغبة إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري  -           

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  

ختيار موافق ، من العينة املدروسة كان لصاحل اال %55.92يبني اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
بينما نسبة . يعين هذا أن اجتاه السلوك االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني باملستهلك 

جند  %1.85و نسبة .جند اجتاهها هو لصاحل االختيار موافق و بشدة  %39.62أخرى تتمثل يف 
هذا   . تيار معارض من نفس العينة كان لصاحل االخ %1.48كذلك اجتاه نسبة . اجتاهها حمايدا 

  .تعارض و بشدة وجود هذه العالقة بني الطرفني  %1.11و جنذ أن هناك نسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

107 

151 

05 

04 

03  

39.62 

55.92 

1.85 

1.48 

1.11  

437.38  
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  :12يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  24(جدول 
 .يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي للمعايري و القيم املوجودة  -           

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  
من العينة املدروسة كان لصاحل  %48.88نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة  

للمعايري و القيم املوجودة يف االختيار موافق، مبعىن أن اجتاه السلوك االستهالكي  يتحدد وفقا 
من نفس العينة اجتاهها االختياري  %45.55كما جند أن نسبة .احمليط الذي يتواجد فيه املستهلك 
. تعارض وجود هذه العالقة  %3.33أيضا جند أن هناك نسبة.يف هذا املوضوع هو موافق بشدة 

  .اجتاهها حمايد  %0.74ة هذا و تبقى نسب. هذا األمر  %1.48يف حني تعارض و بشدة نسبة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  ق مواف
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

123 

132 

02 

09 

04  

45.55 

48.88 

0.74 

3.33 

1.48  

254.68  
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  :13يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  25(جدول 
 . إليهايعكس توجه سلوكك االستهالكي الطبقة االجتماعية اليت تنتمي  -           

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  

املدروس هو لصاحل االختيار  ةمن العين %57.77نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
. موافق، مبعىن أن توجه السلوك االستهالكي يعكس الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها املستهلك

يف حني جند . ن نفس العينة اجتاهها موافق و بشدة يف يتعلق ذا األمرم %33.33بينما جند نسبة 
 %2.59و تعارض بشدة نسبة . ه بني املتغريين ـتعارض وجود هذا التوج %4.07أن نسبة 

  .حمايدة  %2.22ة بهذا و تبقى إجابات نس. وجود ه أيضا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

90 

156 

06 

11 

07  

33.33 

57.77 

2.22 

4.07 

2.59  

333.80  
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  :14يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم ) 26(جدول 
 يتحدد شراؤك للسلع و اخلدمات وفق احملافظة على املكانة االجتماعية اليت حتتلها يف حميطك  -

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  
من العينة املدروس كان لصاحل االختيار موافق، يعين  %48.14ابق أن اجتاه نسبة يبني اجلدول الس 

هذا أن شراء املستهلك للسلع و طلبه اخلدمات يتحدد وفق احملافظة على املكان االجتماعي اليت 
من نفس العينة هو لصاحل موافق و بشدة على  %41.48بينما جند اجتاه نسبة .حيتلها يف حميطه 

. تعارض وجود هذه العالقة بني الطرفني  %5.92يف حني جند أن هناك نسبة . لتحددوجود هذا ا
  .حمايدا  %1.48هذا و يبقى اجتاه نسبة . وجودها %1.85كذلك تعارض و بشدة نسبة 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

112 

133 

04 

16 

05  

41.48 

48.14 

1.48 

5.92 

1.85  

295.35  
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  :15يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  27(جدول 
 . وفق التغري االجتماعي احلاصل يف حميطك إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري -             

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك 
  

وسة كان لصاحل من العني املدر %47.77نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
االختيار موافق ، مبعىن أن اجتاه السلوك االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصل يف احمليط 

من نفس العني كان لصاحل موافق    %45.92بينما جند اجتاه نسب . الذي يتواجد فيه املستهلك 
عارض وجود هذا ت % 4.44بشد ة  فيما خيص وجود هذه العالقة كذلك جند أن هناك نسبة 

هذا و تبقى  %1.11و هناك معارضة شديدة لوجود هذا األمر لنسبة .االرتباط بني املتغريين 
  .حمايدة  %0.74إجابات نسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

124 

129 

02 

12 

03  

45.92 

47.77 

0.74 

4.44 

1.11  

325.05  
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  : بالنسبة حملور العوامل الثقافية -1-2
  : 1حنو العبارة  األفراديوضح استجابات ) 28(جدول رقم 

 .الشرائية هلا عالقة بانتمائك الثقايف  إن قراراتك  -                     

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  

االختيار موافق ، مبعىن  من العينة املدروسة هو لصاحل %50.74يبني اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
بينما . أن القرارات الشرائية للمستهلك فيما خيص السلع و اخلدمات تتم وفق االنتماء الثقايف له 

يف نفس العني اجتاهها كان لصاحل االختيار موافق و بشدة على  %41.48جند أن اجتاه نسبة 
اجتاهها كان لصاحل االختيار  %4.07يف حني جند أن هناك نسبة .وجود هذه العالقة بني الطرفني 

هذا و يبقى اجتاه . تعارض و بشدة هذا األمر  %2.96كذلك جند أن هناك نسبة . معارض 
 .حمايدا  %0.74نسبة 

  
  
  
  
  
  
  
 

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

112  
137 

02 

11 

08  

41.48 

50.74 

0.74 

4.07 

2.96  

313.28  
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  :02يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  29(جدول 
 .إن تنوع الثقافات يؤثر يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي -             

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  
من العني املدروسة كان لصاحل  %50.00نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة  

ذا أن تنوع الثقافات يؤثر يف تغيري اجتاه السلوك االستهالكي بالنسبة االختيار موافق بشدة ، يعين ه
. من نفس العينة هو لصاحل االختيار موافق  %44.44بينما جند اجتاه نسبة . للسلع و اخلدمات 

من هذه  %2.22هذا و جند أن اجتاه نسبة . وجود هذا التأثري  %3.33بينما جنذ معارضة نسب 
  .تيار معارض بشدة العينة كان لصاحل االخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

135  
120 

00 

09 

06  

50.00 

44.44 

00 

3.33 

2.22  

282.32  
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  :03يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم ) 30(جدول 
 .من خالل تنوع و تعدد الثقافات يف بيئتك كيةتكتسب عادات استهال -          

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  
من العينة املدروسة كان لصاحل االختيار موافق   % 56.66يوضح اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 

مبعىن أن  املستهلك يكتسب عادات استهالكية جديدة من حالل تنوع و تعدد الثقافات يف البيئة 
من نفس العينة كان لصاحل  %35.14أن اجتاه نسبة بينما جند . اليت يتواجد فيها املستهلك 

تعارض  وجود هذه  %4.44كذلك جند أن نسبة . االختيار موافق بشدة على وجود هذا األمر 
هذا     . كان لصاحل االختيار معارض بشدة  %3.33و جند أن اجتاه نسبة .العالقة بني املتغريين 

  .حمايدا  %0.37و يبقى أيضا اجتاه نسبة 
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

95 

157 

01 

12 

09  

35.14 

56.66 

0.37 

4.44 

3.33  

354.91  
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  :04يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم ) 31(جدول 
 .اجلوانب االجيابية ملختلف السلع و اخلدمات  إبرازإن لثقافتك دور يف  -           

  

  . 0.01الة عند مستوى الداللة د  2اك
  

من العينة املدروسة كان لصاحل  %65.18نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
االختيار موافق ، يعين هذا أن لثقافة املستهلك دور كبري يف إبراز اجلوانب االجيابية ملختلف السلع 

 ةمن نفس العينة اجتاه اختيارها بالنسب %29.62أيضا جند أن نسبة . و اخلدمات اليت يريد اقتناءها 
.   وجود هذه العالقة بني الطرفني  %3.33قي حني تعارض نسبة .هلذا األمر كان موافق بشدة 

  . لصاحل االختيار معارض بشدة  1.85و يبقى اجتاه نسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

80 

176 

00 

09 

05  

29.62 

65.18 

00 

3.33 

1.85  

370.09  
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  :05يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم ) 32(جدول 
 .قافتك على ضبط طبيعة و نوعية السلع املرد استهالكهاتعمل ث -             

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  
روسة كان لصاحل االختيار موافق بشدة  من العينة املد %48.14ينب اجلدول السابق أن اجتاه نسبة  

و نوعية السلع املراد استهالكها من طرف  ةمبعىن أن ثقافة املستهلك تعمل على ضبط طبيع
من نفس الغني كان حمددا يف االختيار موافق  %42.96أيضا جند أن اختيار نسب . املستهلك 

و جند كذلك أن اجتاه نسبة .  تعارض وجود هذه العالقة بني الطرفني %4.81بينما جند أن نسب 
 . حمايدة %0.74هذا و تبقى إجابات نسبة . كان لصاحل االختيار معارض بشدة  3.33%

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

130 

116 

02 

13 

09  

48.14 

42.96 

0.74 

4.81 

3.33  

296.83  
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  :06يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم ) 33(جدول 
 .تعمل ثقافتك على وضع تصورك اجليد للسلع و اخلدمات على أخرى  -          

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك 
  

من العني املدروسة كان لصاحل  %49.25نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
ى مساعدته وضع تصور جيد للسلع و اخلدمات االختيار موافق، يعين أن ثقافة املستهلك تعمل عل

من نفس العينة هو لصاحل االختيار موافق  %44.81و جند أيضا أن اجتاه نسبة . على أخرى
و نسجل أيضا أن . لوجود هذه العالقة بني الطرفني  %2.59يف حني جند معارضة نسبة. بشدة

 %1.11بقى إجابات نسبة هذا و ت. كان لصاحل االختيار معارض بشدة  %2.22اجتاه نسبة 
  .حمايدة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

121 

133 

03 

07 

06  

44.81 

49.25 

1.11 

2.59 

2.22  

330.41  
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  :07يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم ) 34(جدول 
 .لثقافتك دور كبري يف تفضيلك للسلع و اخلدمات املعروضة أمامك إن -        

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك 
  
من العينة املدروسة كان لصاحل االختيار موافق       %51.48يبني اجلدول السابق أن اجتاه نسبة  

. مبعىن أن  لثقافة املستهلك دور كبري يف عملية التفضيل ملختلف السلع و اخلدمات املعروضة أمامه
موافق بشدة على  رمن نفس العينة كان لصاحل االختيا % 33.70اه نسبة و جند أيضا أن اجت
و تعارض           .وجود هذه العالقة بني املتغريين  %7.77بينما تعارض نسبة .وجود هذا الدور 
  لصاحل االختيار حمايد  %1.48هذا و يبقى اجتاه نسبة . هذا االرتباط  %5.55بشدة كذلك نسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

91 

139 

04 

21 

15  

33.70 

51.48 

1.48 

7.77 

5.55  

253.75  
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  :08يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم ) 35(جدول 
 .تعمل ثقافتك على حتفيزك الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات -          

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  

من العينة املدروسة كان لصاحل  %57.03نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
االختيار موافق ، يعين هذا أن ثقافة املستهلك تعمل على حتفيزه الستهالك خمتلف السلع           

نما بي. يتمثل يف موافق بشدة  ااجتاه اختياره %35.92أيضا جند أن هناك نسبة . و اخلدمات 
كان  %1.48كما جند أن اجتاه نسبة . وجود هذا االرتباط بني الطرفني  %5.18تعارض نسبة 

  .حمايدة  %0.37هذا و تبقى إجابات نسبة . لصاحل االختيار معارض بشدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

97 

154 

01 

12 

04  

35.92 

57.03 

0.37 

5.18 

1.48  

 

350.38  
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  :09يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  36(جدول 
 .ني من االستهالكتفرض ثقافتك عليك دائما منط مع -           

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  
من العينة املدروسة كان لصاحل االختيار موافق     %58.14يوضح اجلدول السابق أن اجتاه نسبة  
.   عىن أن ثقافة املستهلك تفرض عليه دائما منطا معينا من االستهالك اخلاص بالسلع و اخلدمات مب

كان لصاحل موافق بشدة على  امن نفس العينة اجتاه اختياره %33.70و جند أيضا أن هناك نسبة 
ن و جند كذلك أ. وجود هذه العالقة  %4.81بينما تعارض نسبة .وجود االرتباط بيم الطرفني 

 %1.11هذا و تبقى إجابات نسبة .كان لصاحل االختيار معارض بشدة  %2.22اجتاه نسبة 
 .حمايدة 

  
  
  
  
  
  
 
 
 

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

91 

157 

03 

13 

06  

33.70 

58.14 

1.11 

4.81 

2.22  

411.15  
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  :10يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم ) 37(جدول 
 .تسمح لك ثقافتك دائما االطالع على أمناط و عادات استهالكية أخرى -           

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  
من العينة املدروسة كان لصاحل االختيار موافق       %50.37يبني اجلدول السابق أن اجتاه نسبة  

الطالع على أمناط و عادات استهالكية جديدة يعين هذا أن ثقافة املستهلك تسمح له دائما با
من نفس العني هو لصاحل االختيار موافق بشدة على  %44.81و جند أيضا أن اجتاه نسبة . أخرى 

كما أن .وجود هذا األمر  %2.59يف حني جند معارضة نسبة . وجود هذا االرتباط بني الطرفني 
 %0.74هذا و تبقى إجابات نسبة .ة كان لصاحل االختيار معارض بشد % 1.48اجتاه نسبة 

  .حمايدة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

121 

136 

02 

07 

04  

44.81 

50.37 

0.74 

2.59 

1.48  

 

344.89 
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  :11يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم ) 38(جدول 
 تعمل ثقافتك على تدعيم اجتاه سلوكك االستهالكي حنو خمتلف السلع و اخلدمات  -          

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  
من العينة املدروسة كان لصاحل االختيار موافق              %55.92يبني اجلدول السابق أن اجتاه نسبة  

       مبعىن أن ثقافة املستهلك تعمل دائما على تدعيم اجتاه سلوكه االستهالكي حنو خمتلف السلع
. من نفس العينة هو لصاحل االختيار موافق بشدة  %35.55و جند أيضا أن نسبة . و اخلدمات 

كان لصاحل  %3.33كذلك جند أن اجتاه نسبة . وجود هذا الدعم  %4.41بينما تعارض نسبة 
  .حمايدة  %0.74هذا و تبقى إجابات نسبة . االختيار معارض بشدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

96 

151 

02 

12 

09  

35.55 

55.92 

0.74 

4.41 

3.33  

375  
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  :12جابة األفراد حنو العبارة   رقم يوضح است) 39(جدول 
 تلعب ثقافتك دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلدمات قبل استخدامها    -       

  

  . 0.01ى الداللة دالة عند مستو  2اك 
  
من العينة املدروسة كان لصاحل االختيار موافق   %52.96يبني اجلدول السابق أن اجتاه نسبة  

يعين هذا أن ثقافة املستهلك تلعب دورا مهما يف أن يتعرف على خصائص و مميزات خمتلف السلع 
من العينة هو  %40.00و جند أيضا أن اجتاه نسب . و اخلدمات قبل أن يستخدمها أو يستهلكها 

و جند . وجود هذا الدور بني املتغريين  %3.7 0بينما تعارض نسبة . لصاحل االختيار موافق بشدة 
هذا و تبقى إجابات نسبة . كان لصاحل االختيار معارض بشدة  %2.22يف املقابل أن اجتاه نسبة 

  .حمايدة  1.11%
  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

108 

143 

03 

10.00 

06  

40.00 

52.96 

1.11 

3.70 

2.22  

 

338.28  
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  :13رة   رقم يوضح استجابة األفراد حنو العبا)  40(جدول 
 .يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفق املعايري الثقافية املوجودة يف حميطك   -        

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  

من العني املدروسة كان لصاحل  %62.22ل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة نالحظ من خال
االختيار موافق ، يعين هذا أن اجتاه السلوك االستهالكي للمستهلك يتحدد وفقا للمعايري الثقافية 

من نفس العينة هو  %30.74و جند أيضا أن اجتاه نسبة . املوجودة يف احمليط الذي يعيش فيه 
كما أن اجتاه .  وجود هذا االرتباط  %4.81و تعارض نسب . موافق بشدة لصاحل االختيار 

هذا و تبقى إجابات نسبة   . من هذه العني هو لصاحل الختيار معارض بشدة  %1.48نسبة 
 .حمايدة  % 0.74

  
  
  
  
  
  
  
 

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

83 

168 

02 

13 

04  

30.74 

62.22 

0.74 

4.81 

1.48  

383.71  
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  :14يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم )  41(جدول 
 .لف السلع و اخلدمات على انتمائك الثقايف  تعتمد يف اقتناءك ملخت -           

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  

ملدروسة كان لصاحل من العينة ا %48.88نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسبة 
االختيار موافق ، يغين هدا أن املستهلك يعتمد يف عملي اقتناءه ملختلف السلع و اخلدمات على 

هو لصاحل االختيار موافق بشدة على  %42.59و جند كذلك أن اجتاه نسبة . انتماءه الثقايف 
القة بني الطرفني  من هذه العني وجود هذه الع %3.70بينما تعارض نسبة . وجود هذا االعتماد 

هذا و تبقى إجابات نسبة . كان لصاحل الختيار معارض بشدة  %2.22كما جند أن اجتاه منسب 
  .حمايدة  1.48%

  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

118 

132 

04 

10.00 

06  

42.59 

48.88 

1.48 

3.70 

2.22  

321.81  
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  :15يوضح استجابة األفراد حنو العبارة   رقم ) 42(جدول 
حاجاتك يتحدد وفقا  إشباعإن اختيارك املناسب ملختلف السلع و اخلدمات اليت حتقق  -
 .عايريك الثقافية  مل

  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  
من العينة املدروسة كان لصاحل %51.11نالحظ من خالل اجلدول السابق أن اجتاه نسب  

موافق ، مبعىن أن االختيار املناسب للمستهلك بالنسبة للسلع و اخلدمات اليت حتقق له االختيار 
من نفس العينة كان اجتاه  %43.33و جند أيضا أن نسبة . اإلشباع يتحدد وفقا ملعايريه الثقافية 

وجود  %3.33بينما تعارض نسبة . اختيارها موافق بشدة  على وجود هذه العالقة بني الطرفني 
هو لصاحل االختيار معارض  %1.48و جند كذلك أن اجتاه نسبة .االرتباط بني املتغريين  هذا

  .حمايدة  %0.74بشدة  هذا و تبقى إجابات نسبة 
  
  
  
  
  
  
 

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

117 

138 

02 

09 

04  

43.33 

51.11 

0.74 

3.33 

1.48  

338.02  
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  :16يوضح استجابة األفراد حنو العبارة رقم ) 43(جدول 
ب شدة السلع و اخلدمات حس تفضيلك تعمل ثقافتك االستهالكية على تغيري اجتاه -       

 .حاجتك 
  

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة   2اك
  
من العينة املدروسة كان لصاحل االختيار موافق   %56.29يوضح اجلدول السابق أن اجتاه مسبة  

تفضيله السلع و اخلدمات حسب شدة حاجته  ها أن ثقافة املستهلك تعمل على تغيري اجتايعين هذ
من نفس اهلينة هو لصاحل االختيار موافق بشدة بينما  % 40.37و جند أيضا أن اجتاه نسبة . إليها 

كان  %0.74هذا و جنذ أن اجتاه نسبة .وجود هذه العالقة بني الطرفني %2.59تعارض نسبة 
  .ختيار معارض بشدة لصاحل اال

  
  
  
  
  
  
  
  

  2اك %  ك  االختيار

  موافق بشدة 
  موافق 
  حمايد

  معارض 
  معارض بشدة 

109 

152 

00 

07 

02  

40.37 

56.29 

00 

2.59 

0.74  

323.98  
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   تفريغ البيانات من خالل حساب النسب املئوية-2
  .147= ذكور، ن  : و متغري اجلنس  لعوامل االجتماعية بالنسبة للمحور األول ا -2-1

  لتقاليد أسرتك عالقة بتغري اجتاهك حنو شراء السلع و اخلدمات    ) 44( جدول رقم 
     

  معارض بشدة  عارضم  حمايد  موافق  موافق بشدة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
3  2.04  3  2.04  1  0.68  2  1.36  1  0.68  

  
من عينة الذكور توافق و بشدة على أن هنـاك  % 2.04يبني اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق

يف حني جند .عالقة بني تقاليد األسرة و تغري اجتاه السلوك االستهالكي بالنسبة للسلع و اخلدمات 
بينمـا جنـد   .نسبة من العينة املدروسة و اليت توافق بدون شدة على وجود هذه العالقـة نفس ال
تعارض و بشدة وجود % 0.68و جند أيضا أن نسبة .تعارض وجود هذه العالقة %  1.36نسبة
  .من نفس العينة إجاباا كانت حمايدة عن وجود هذه العالقة % 1.36يف حني هناك نسبة . ها
  
  تلعب العادات االجتماعية دورا هاما يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي:  )45(  جدول رقم  
 

  معارض بشدة  معارض  حمايد  موافق  موافق بشدة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
4  2.72  4  2.72  1  0.68  1  0.68  2  1.36  

  
من عينة الذكور توافق و بشـدة علـى أن   % 2.72يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند نفس النسبة كـذلك  .الجتماعية هلا دور مهم يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي العادات ا
و بشدة عن أمهية هذا %  1.36بينما تعارض نسبة.توافق على أمهية هذا الدور ولكن بدون شدة 

وجند ل أيضـا أن نفـس   . تعارض دون شدة هذه األمهية % 0.68هذا و جند أن نسبة .الدور 
  .ايدة النسبة إجاباا حم
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  متيل إىل التشاور مع أفراد أسرتك عند شرائك للسلع و اخلدمات): 46(جدول رقم 
  

  معارض بشدة  معارض  حمايد  موافق  موافق بشدة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
3  2.04  2  1.36  1  0.68  1  0.68  1  0.68  

  
موافقتها  من عينة الذكـور  تؤكد% 2.04نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق

يف حـني  .و بشدة على أا تستشري أفراد العائلة عند قيامها بعملية شراء السلع أو طلب اخلدمات 
 % 0.68بينما هناك نسبة . توافق على هذا امليل لالستشارة و لكن بدون شدة %1.36جند نسبة

ـ   . من نفس العينة تعارض و بشدة وجود هذه االستشارة  ذه و بنفس النسبة كـذلك تنعـدم ه
  .إجاباا حمايدة % 0.68هذا و جند أن نسبة . االستشارة و لكن بدون شدة 

  
  تقلد اآلخرين من احمليطني بك يف اقتناء السلع و اخلدمات كثريا ما:)47(جدول رقم  
  

  معارض بشدة  معارض  حمايد  موافق  موافق بشدة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
3  2.04  4  2.72  2  1.36  2  1.36  2  1.36  

  
من عينة الذكور ترى أا كـثريا مـا تقلـد    % 2.72يبني اجلدول السابق أن نسبة :   ليقالتع 

موافقتها و بشدة عن  %2.04و تؤكد نسبة .. اآلخرين  و احمليطني ا يف اقتناء السلع و اخلدمات 
و بنفس النسبة جند معرضة . وجود هذا التقليد % 1.36بينما تعارض و بشدة نسبة . هذا التقليد 

  .ةإجاباا حمايد% 1.36يف حني جند نسبة . ن وجود هذا التقليد و لكن دون شدة ع
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  للعالقات االجتماعية دور يف تغري سلوكك االستهالكي) : 48(جدول رقم  
 

  معارض بشدة  معارض  حمايد  موافق  موافق بشدة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
3  2.04  3  2.04  1  0.68  3  2.04  1  0.68  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة  %2.04نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة  :   التعليق

و جند أيضا أن هناك نفس . على أن للعالقات االجتماعية دور يف تغري اجتاه سلوكها االستهالكي 
بينما تعارض نفس النسبة يف هذه العينـة  . النسبة توافق على وجود هذا الدور و لكن بدون شدة 

تعـارض هذا األمر  %0.68ا الدور  و لكـن بدون شدة و جند أيضا أن هناك نسبة  وجود هذ
  .حمايدة  %0.68هذا و تبقى إجابات نسبة . و لكن بشدة 

  
  .ألصدقائك تأثري يف تغري سلوكك االستهالكي) : 49(جدول رقم 

 
  معارض بشدة  معارض  حمايد  موافق  موافق بشدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
5  3.68  4  2.72  1  0.68  2  1.36  1  0.68  

  
توافق و بشدة على أن لألصـدقاء تـأئري  % 3.68يوضح اجلدول السـابق أن نسبة :  التعليق

توافق على هذا التأثري % 2.72يف حني جند نسبة .واضح يف تغيري اجتاه السلوك االستهالكي للفرد 
و جنـد أن نسـبة   .  تعارض وجود هذا التـأثري % 1.36بينما جند أن نسبة . و لكن دون شدة 

  .يف حني أن نفس النسبة إجابتها حمايدة . تعارض وجود هذا التأثري و بشدة % 0.68
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  .غالبا ما تكون قراراتك الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين:  )50(جدول رقم 
  

  معارض بشدة  معارض  حمايد  موافق  موافق بشدة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
2  1.36  3  2.04  1  0.68  4  2.72  1  0.68  

  
من العينة املدروسة تؤكد  معارضتها على أن  %  2.72يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

يف حني جند  . القرارات الشرائية اليت تقوم ا غالبا ما تكون يف األساس هادفة إلرضاء اآلخرين 
و ترى . ىل إرضاء اآلخـرين تؤكد موافقتها أن القـرارات الشرائية دف إ% 2.04أن نسبة 

أا موافقة و بشدة علـى هدف قراراا الشرائية و الذي يهدف إىل إرضـاء % 1.36نسبة
بينما جند نفس . تعـارض وجود هذا اهلدف و بشدة% 0.68هذا و جند أن نسبة .اآلخرين

  .النسبة إجاباا حمـايدة 
 

  رأي اآلخرينتعتمد قراراتك الشرائية على ) :  51( جدول رقم    
 

  معارض بشدة  معارض  حمايد  موافق  موافق بشدة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
2  1.36  3  2.04  1  0.68  2  1.36  2  1.36  

  
من العينة املدروسة توافق على أا % 2.04نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق 

ترى أا تعتمد على % 1.36بة بينما جند نس.تعتمد يف قراراا الشرائية على رأي اآلخرين 
يف حني جند نفس النسبة من العينة املدروسة تعارض اعتمادها .  اآلخرين  و بشدة يف هذا األمر 

هذا  –معرضة بـدون شدة %  1.36و .بشدة % 1.36- على اآلخرين يف القـرارات الشرائية 
 .إجابتها حمايدة بالنسبة هلذه العبارة % 0.68و جند أن نسبة
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  للوسط االجتماعي دور يف تغيري اجتاه سلوكك االستهالكي) :  52( جدول رقم   
 

  معارض بشدة  معارض  حمايد  موافق  موافق بشدة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
3  2.04  4  2.72  1  0.68  1  0.68  0  0  

  
من العينة املدروسة توافـق علـى أن للوسـط    % 2.72يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

ترى أا موافقة و  %2.04يف حني جند نسبة .ي دور يف تغيري اجتاه السلوك االستهالكي االجتماع
  .من نفس العينة تعارض وجود هذا الدور  % 0.68بينما جند نسبة .بشدة على هذا الدور 

 
  تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتنائك للسلع و اخلدمات) :  53( جدول رقم 

 
  معارض بشدة  معارض  حمايد  موافق  موافق بشدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
2  1.36  4  2.72  1  0.68  1  0.68  1  0.68  

  
من العينة املدروسة ترى أا توافق على %  2.72نالحظ من اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من نفس % 1.36كما جند نسبة . التزامها بالضوابط االجتماعية عند اقتناءها للسلع و اخلدمات 
هذا . على وجدود هذا االلتزام %  0.68بينما تعارض نسبة .توافق على هذا األمر و بشدة العينة 

  .إجابتها حمايدة بالنسبة هلذا األمر % 0.68وجند أن هناك نسبة 
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  أن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني بك) :  54(  جدول رقم  
  

  معارض بشدة  ارضمع  حمايد  موافق  موافق بشدة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
3  2.04  4  2.72  1  0.68  0  0  0  0  

 
من العينة املدروسة ترى أن توافق على أن اجتاه  %2.72يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

على %  2.03يف حني توافق وبشدة نسبة . السلوك االستهالكي يتغري وفق رغبة اإلفراد احمليطني
% 0.68ينما مل تكن هناك معارضة على وجود هذه العالقة هذا وجنـد أن نسـبة   ب. هذا التغري

  .إجاباا كانت حمايدة
  
  .يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفقا املعايري و للقيم املوجودة ) :  55( جدول رقم   
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.68  1  1.36  2  0.68  1  2.04  3  1.36  2  
  
من العينة املدروسة  توافق على أن %  2.04نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 

يف حني جند .السلوك االستهالكي يتحدد وفق املعايري و القيم املوجودة يف الوسط الذي نعيش فيه 
. من العينـة  % 1.36 بينما تعارض و بشدة نسبة. توافق بشدة على هذه العالقة%  1.36نسبة 

  .إجاباا حمايدة % 0.68و جند أيضا أن نسبة .تعارض هذه العالقة % 0.68كما أن هناك نسبة 
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يعكس توجه اجتاه سلوكك االستهالكي الطبقة االجتماعية اليت تنتمي ) : 56(جدول رقم   
  إليها

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.36  2  0  0  0.68  1  2.04  3  2.04  3  
 
من العينة املدروسة توافق و بشدة علـى أن  % 2.04يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و نفس النسبة كذلك .توجه اجتاه السلوك االستهالكي يعكس الطبقة االجتماعية اليت تنتمي إليها 
% 0.68بينما جند نسبة. هذه العالقة تعارض و بشدة % 1.36يف حني جند نسبة .تؤكد موافقتها 
  .إجاباا حمايدة 

  
يتحدد شراؤك للسلع و اخلدمات وفق احملافظة على املكانة االجتماعيـة  ) :57(جدول رقم   

  .اليت حتتلها يف حميطك
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.68  1  0.68  1  0.68  1  1.36  2  1.36  2  
 
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن % 1.36يبني اجلدول السابق أن نسبة : لتعليق ا

و نفس النسبة توافق كذلك . للسلع و اخلدمات يتحدد وفق املكانة االجتماعية اليت حتتلها  اشراؤه
على وجود %  0.68و بنسبة كذلك % 0.68بينما تعارض و بشدة نسبة . على هذه العالقة 

  .إجاباا حمايدة% 0.68وجند نسبة . قة هذه العال
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إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصل يف ):58(جدول رقم  
  حميطك

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.68  1  0.68  1  2.72  4  1.36  2  

  
من العينة املدروسة توافق على أن السـلوك  % 2.72ابق أن نسبة يوضح اجلدول الس:   التعليق 

و جند كذلك أن نسبة .االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصل يف احمليط الذي تعيش فيه 
وجـود هـذه   %0.68يف حني تعارض نسـبة  . توافق بشدة على وجود هذه العالقة % 1.36
  .ا حمايدة إجابا% 0.68بينما جند نسبة .  العالقة

  
  ذكور : بالنسبة حملور العوامل االجتماعية  ككل و متغري اجلنس ) : 59(جدول رقم 

  
  الرقم  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
  مج  42  28.57  50  34.01  16  10.88  23  15.64  16  10.88

  
ق مبحور العوامل االجتماعية ككل و مـتغري  نالحظ من خالل اجلدول السابق  و املتعل:  التعليق 

من هذه العينة توافق على العوامل االجتماعية هلا عالقة بتغري % 34.01أن نسبة .الذكور: اجلنس 
. توافق و بشدة على هذه العـالقة% 28.57يف حني جند نسبة .اجتاه السلوك االستهالكي للفرد 

%  10.88ونسـبة  .جود هذه العــالقة  من نفس العينة على و% 15.64بينما تعارض نسبة 
إجاباــا حمــايدة   % 10.88بينما جند أيضـا أن نسبة .تعـارض و بشدة هذه العـالقة 

  .بالنسبة لوجود هذه العـالقة 
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  .123= إناث، ن  : و متغري اجلنس  العوامل االجتماعية بالنسبة للمحور األول  -2-2
  .   بتغري اجتاهك حنو شراء السلع و اخلدمات لتقاليد أسرتك عالقة) :  60( جدول رقم   

      
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.81  1  1.62  2  0.81  1  1.62  2  1.62  2  
   
من عينة اإلناث املدروسة توافق و بشدة على أن % 1.62يبني اجلدول السابق أن نسبة:  التعليق 

. و توافق دون شدة بنفس النسبة كـذلك  . بتغري اجتاه السلوك االستهالكي لتقاليد األسرة عالقة 
 0.81هذا و جند أن نسبة .من نفس العينة تعارض وجود هذه العالقة % 1.62يف حني جند نسبة 

  .من هذه العينة  حمايدة % 0.81و تبقى إجابات نسبة .تعارض وجود هذه العالقة و بشدة 
  

  ات االجتماعية دورا هاما يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكيتلعب العاد) :61(جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.62  2  0.81  1  2.43  3  0.81  1  

  
من العينة املدروسة توافق على أن % 2.43نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة : التعلی ق   

من % 1.62يف حني جند نسبة .دور مهم يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي للعادات االجتماعية 
. توافق على هذا الدور و لكن دون شدة % 0.81نفس العينة تعارض هذا الدور بينما جند نسبة 

  .إجاباا حمايدة % 0.81هذا و تبقى نسبة 
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  .سلع و اخلدماتمتيل إىل التشاور مع أفراد أسرتك عند شرائك لل:  )62( جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.81  1  0.81  1  1.62  2  2.43  3  1.62  2  
  
من العينة املدروسة توافـق  %  2.43نالحظ من خـالل اجلدول السـابق أن نسبة :   التعليق 

يف حني توافق و بشدة . ع و اخلدمات على أا متيل إىل التشاور مع أفراد األسرة عند اقتناءها للسل
تعـارض و بشدة هـذا امليـل و   %  0.81بينما جند أن نسبة .على هذا األمـر % 1.62نسبة 

من العينة  املدروسة % 1.62هذا و جند أن نسبة . نفس النسبة جندها كـذلك لكن دو ن شدة 
  .إجاباـا حمايدة 

 
  حمليطني بك يف اقتناء السلع و اخلدماتتقلد اآلخرين من ا كثريا ما) :63(جدول رقم  

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.81  1  0.81  1  0  0  1.62  2  2.43  3  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أا تقلد % 2.43يبني اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق 

توافق أيضا على % 1.62يف حني جند نسبة .اء السلع و اخلدمات اآلخرين من احمليطني ا يف اقتن
من نفس العينة تعارض و بشدة  وجـود  % 0.81بينما جند نسبة .هذا  التقليد و لكن دون شدة 

  .هذا التقليد و هناك معارضة كذلك و لكن دون شدة على وجود هذا  التقليد
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  .يف تغري سلوكك االستهالكي للعالقات االجتماعية دور) :  64(جدول رقم   
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.81  1  0.81  1  1.62  2  1.62  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشـدة علـى أن   %  1.62يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند كذلك نفس النسبة توافق .االستهالكي  للعالقات االجتماعية دور مهم يف تغري اجتاه السلوك
هذا و تبقـى  .تعارض هذا الدور % 0.81بينما هناك نسبة . على هذا الدور و لكن دون شدة 

  .حمايدة % 0.81إجابات نسبة 
  

  .ألصدقائك تأثري يف تغري سلوكك االستهالكي) : 65(جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.81  1  1.62  2  0.81  1  2.43  3  1.62  2  
  

من العينة املدروسة توافق و بشـدة  % 2.43نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة:  التعليق
من %  1.62يف حني جند نسبة .على أن لألصدقاء تأثري و دور يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي 

تعارض  % 1.62كما أن كذلك هناك نسبة .كن دون شدة نفس العينة توافق على هذا التأثري و ل
  .تعارض و لكن بشدة هذا األمر % 0.81و نسبة . وجود هذا التأثري
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  .غالبا ما تكون قراراتك الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين) : 66(جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.62  2  1.62  2  0.81  1  1.62  2  2.43  3  
 

من العينة املدروسة توافق وبشدة علـى قراراـا   % 2.43ينب اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
توافق على هذا األمر و لكن % 1.62يف حني نسبة . الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين 

. تعـارض دون شـدة   % 1.62بة تعارض و بشدة و نس% 1.62بينما جند نسبة . دون شدة 
  .إجاباا حمايدة % 0.81و تبقى نسبة . وجود  هذا اهلدف 

  
  تعتمد قراراتك الشرائية على رأي اآلخرين) :67(جدول رقم 

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.81  1  0  0  1.62  2  1.62  2  2.43  3  
  

من العينة املدروسة توافق و بشدة % 2.43جلدول السابق أن نسبة نالحظ من خالل ا:  التعليق
من نفس العينة % 1.62و جند أيضا أن نسبة .على أن قراراا الشرائية تعتمد على رأي اآلخرين 

تعارض و بشدة وجود هذا % 0.81بينما جند نسبة .توافق على هذا األمر و لكن دون شدة 
  .حمايدة % 1.62ة هذا و تبقى إجابات نسب. االعتماد 
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  .للوسط االجتماعي دور يف تغيري اجتاه سلوكك االستهالكي): 68(جدول رقم  
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.81  1  0.81  1  1.62  2  1.62  2  2.43  3  
  
دروسة توافق و بشدة علـى أن  من العينة امل% 2.43ينب لنا اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

مـن نفـس   % 1.62أيضا جند نسبة.للوسط االجتماعي  دور يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي 
تعـارض  % 0.81كما أن هناك نسبة .العينة توافق على وجود  هذا  الـدور و لكن بدون شدة

ابات نسـبة  يف حني تبقى إج.و لكن دون شدة % 0.81و بشدة وجود هذا الدور و نسبة أيضا 
  .حمايدة % 1.62

  
  .تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتنائك للسلع و اخلدمات) : 69(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.81  1  1.62  2  0.81  1  3.25  4  1.62  2  
  

ينة املدروسة توافـق علـى   من الع% 3.25نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق
من نفس % 1.62و جند أيضا نسبة .التزامها بالضوابط االجتماعية عند اقتناءها للسلع و اخلدمات 

يف .وجود هذا االلتـزام %  1.62بينما تعارض .العينة توافق على هذا االلتزام و لكن بدون شدة 
  .حمايدة % 0.81هذا و تبقى إجابات نسبة . تعارض و بشدة % 0.81حني جند نسبة 
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  إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني بك) :70(جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.62  2  0  0  2.43  3  2.43  3  

  
ق و بشدة على أن اجتـاه  من العينة املدروسة تواف% 2.43يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

توافق على هذا % 2.43و جند أيضا نسبة . السلوك االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني 
  .تعارض هذا العالقة % 1.62بينما جند نسبة.األمر و لكن دون شدة 

  
  .يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفقا املعايري و للقيم املوجودة ) : 71(جدول رقم 

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  رض بشدةمعا

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0.81  1  1.62  2  1.62  2  2.43  3  1.62  2  

  
من العينة املدروسة توافق على أن اجتاه سـلوكها  % 2.43يبني اجلدول السابق أن نسبة:  التعليق

توافـق  % 1.62 يف حني جند نسـبة .االستهالكي يتحدد وفق املعايري و القيم املوجودة يف احمليط 
من نفس العينة تعارض و بشدة هذا الطـرح  %  0.81. بينما جند نسبة.وبشدة على هذا األمـر 

  .حمايدة % 1.62تعـارض و لكن دون شدة هذا و تبقى إجابات نسبة% 1.62و نسبة أيضا 
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يعكس توجه اجتاه سلوكك االستهالكي الطبقة االجتماعية اليت تنتمي ) :72(جدول رقم 
  .يهاإل

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.81  1  0  0  0  0  1.62  2  2.43  3  
 

من العينة املدروسة توافـق و بشـدة أن توجـه    % 2.43ينب اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
% 1.62نسبة  يف حني جند.السلوك االستهالكي لديها يعكس الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها 

تعارض وجود % 0.81بينما جند نسبة . من نفس العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 
  .هذا الربط يف التوجه 

  
يتحدد شراؤك للسلع و اخلدمات وفق احملافظة على املكانة االجتماعيـة  ) : 73(جدول رقم 

  .اليت حتتلها يف حميطك
  

  بشدةموافق   موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.81  1  0.81  1  3.25  4  1.62  2  

  
من العينة املدروسة توافق علـى أن  % 3.25نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

يف حـني  .شراؤها للسلع و اخلدمات يتحدد وفق احملافظة على املكانة االجتماعية اليت تنتمي إليها 
بينما تعارض نسـبة  .العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة  من نفس% 1.62جند نسبة 

  .من العينة إجاباا حمايدة % 0.81هذا و تبقى نسبة. هذا األمر % 0.81
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إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصل يف ):74(جدول رقم  
  .حميطك

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.81  1  1.62  2  0  0  2.43  3  1.62  2  
  

        مـن العينـة املدروسـة توافـق    % 2.43نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
و جند أيضـا  . على أن اجتاه السلوك االستهالكي يتغري وفق التغري االجتمـاعي احلاصل يف احمليط 

بينمـا تعـارض   .وافق على هذا األمر و لكـن بـدون شـدة    من نفس العينة ت% 1.62نسبة 
  .تعارض و بشدة هذا األمر أيضا % 0.81وجود هذا العالقة  و جند أن نسبة % 1.62نسبة

 
  اإلناث:  بالنسبة حملور العوامل االجتماعية  ككل و متغري اجلنس ):75(جدول رقم 

  

  
: نالحظ من خالل اجلدول السابق و املتضمن للعوامل االجتماعية و مـتغري اجلـنس   :  التعليق 

من العينة املدروسة توافق على أن هلذه العوامل عالقة بتغري اجتاه % 35.77جند أن نسبة .اإلناث 
توافق و بشدة علـى هـذه   % 26.01جند و يف نفس العينة نسبةيف حني .السلوك االستهالكي 

بينمـا  .العالقة و أمهيتها و دورها يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي وفق هذه العوامل االجتماعية 
% 10.56من نفس العينة تعارض وجود هذه العالقة  كذلك هناك نسـبة  % 14.63جند نسبة 

  .حمايدة % 13.00جابات نسبة هذا و تبقى إ.  تعارض و بشدة وجود ها 
  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

10.56  13  14.63  18  13.00  16  35.77  44  26.01  32  
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    ومتغري  املستوى التعليمـي  األساسـي،   العوامل االجتماعية  األول لمحورلبالنسبة  -2-3
  .70= ن 

  .لتقاليد أسرتك عالقة بتغري اجتاهك حنو شراء السلع و اخلدمات): 76( جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  1.42  1  0  0  2.85  2  1.42  1  
  
من عينة األفـراد ذوي املسـتوى التعليمـي    % 2.85يبني  اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

.   توافق على أن لتقاليد األسرة عالقة بتغري اجتاه سلوكها حنو شراء السلع و اخلـدمات  .األساسي 
بينما تعارض نسبة .بشدة على هذه العالقة  من نفس العينة توافق و% 1.42و جند أيضا أن نسبة 

  . ونفس النسبة كذلك جندها تعارضها ولكن بشدة . وجودها % 1.42
  

  .تلعب العادات االجتماعية دورا هاما يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي) : 77(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  0  0  1.42  1  1.42  1  1.42  1  
  
من العينة املدروسة توافق و بشـدة علـى أن   % 1.42يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أن نفس النسبة يف . العادات االجتماعية تلعب دورا هاما يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي 
% 1.42ض و بشـدة  نسـبة   بينما تعار. هذه العينة  توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 1.42هذا و تبقى إجابات نسبة . وجودها 
  
  



  تفريغ البيانات في جداول و التعليق عليها                                            ادسالفصل الس

 155

  .متيل إىل التشاور مع أفراد أسرتك عند شرائك للسلع و اخلدمات) : 78(جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.42  1  0  0  1.42  1  2.85  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أـا  % 2.85جلدول السابق أن نسبة يوضح ا: التعلیق  

%  1.42و جند أيضا أن نسـبة  .متيل إىل التشاور مع أفراد أسرا عند شراءها السلع و اخلدمات 
وجود هـذه  % 1.42بينما تعارض نسبة .من هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة

  .العالقة بني الطرفني
  
  .كثريا ما تقلد اآلخرين من احمليطني بك يف اقتناء السلع و اخلدمات ) : 79(جدول رقم  

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  1.42  1  1.42  1  2.85  2  1.42  1  
  
أا كثريا ما تقلد  من العينة املدروسة توافق على% 2.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

توافق على هذا % 1.42و جند أيضا أن نسبة .اآلخرين من احمليطني ا يف اقتناء السلع و اخلدمات 
و جند كذلك أن نفس . وجود هذه العالقة % 1.42األمر و لكن بشدة  بينما تعارض نسبة 

  .حمايدة % 1.42ة هذا و تبقى إجابات نسب. النسبة يف هذه العينة تعارض و بشدة هذا الوجود 
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  .للعالقات االجتماعية دور يف تغري سلوكك االستهالكي) : 80(جدول رقم   
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.42  1  2.85  2  1.42  1  

  
لى أن للعالقات من العينة املدروسة توافق ع%  2.85يوضح اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق 

من  هـذه  % 1.42و جند أيضا أن نسبة .االجتماعية هلا دور يف تغري اجتاه سلوكها االستهالكي 
  إجاباا تبقى حمايدة % 1.42العينة توافق على هذا الدور و بشدة بينما جند أن نسبة

  
  .ألصدقائك تأثري يف تغري سلوكك االستهالكي) : 81( جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.42  1  0  0  1.42  1  2.85  2  

 
من العينة املدروسة توافـق و بشـدة علـى أن    % 2.58يبني اجلدول السابق أن نسبة : التعليق

توافق % 1.42و جند أيضا أن هناك نسبة . الصدقاءها  تأثري يف تغري اجتاه سلوكها االستهالكي 
  .وجود هذا التأثري % 1.42ر و لكن بدون شدة بينما تعارض نسبة على هذا األم
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  .غالبا ما تكون قراراتك الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين) : 82(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  0  0  1.42  1  1.42  1  2.85  2  
  

من العينة املدروسة توافق و بشدة علـى أـا   % 2.85ح اجلدول السابق أن نسبة يوض:  التعليق
و جند أيضا أن هنـاك نسـبة   . غالبا ما تكون قراراا الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين 

من هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة بينما تعارض و بشـدة نسـبة   % 1.42
  .حمايدة % 1.42هذا و تبقى إجابات نسبة .هلدف وجود هذا ا% 1.42

  
  .تعتمد قراراتك الشرائية على رأي اآلخرين): 83(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.42  1  0  0  2.85  2  1.42  1  

  
توافق على أـا تعتمـد يف    من العينة املدروسة% 2.85يبني اجلدول السابق بان نسبة : التعليق 

من هذه العينة توافق على هذا %  1.42و جند أيضا أن نسبة .قراراا الشرائية على رأي اآلخرين 
  .هذه العالقة % 1.42بينما تعارض نسبة .األمر و بشدة 
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  .للوسط االجتماعي دور يف تغيري اجتاه سلوكك االستهالكي) :84( جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  ضمعار  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  2.85  2  1.42  1  2.85  2  1.42  1  

  
من العينة املدروسة توافق علـى أن  % 2.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

من هذه % 1.42و جند أيضا نسبة . للوسط االجتماعي دور يف تغيري اجتاه السلوك االستهالكي 
  .على وجود هذا الدور % 2.85بينما تعارض نسبة . توافق و بشدة على هذا األمر العينة 

  
  .تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتنائك للسلع و اخلدمات) : 85(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

2.85  2  0  0  1.42  1  1.42  1  2.85  2  
  

من العينة املدروسة توافق و بشدة على أا تلتزم  %2.85اجلدول السابق أن نسبة  يبني:  التعليق
توافق  %1.42و جند أيضا أن هناك نسبة. بالضوابط االجتماعية عند اقتناءها للسلع و اخلدمات 

خبصوص %2.85بينما جند كذلك املعارضة  الشديدة لنسبة . على هذا األمر و لكن بدون شدة 
  .حمايدة  %1.42هذا و تبقى إجابات نسبة .هذه العالقة 
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  .إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني بك) : 86(جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  2.85  2  1.42  1  1.42  1  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن اجتاه %1.42يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

و جند نفس النسبة كذلك يف هذه العينة .سلوكها االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني ا 
  .حمايدة % 2.85هذا و تبقى إجابات نسبة .توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

 
  .هالكي وفقا املعايري و للقيم املوجودة يتحدد اجتاه سلوكك االست) : 87(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.42  1  0  0  2.85  2  2.85  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 2.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة : التعلی ق  

و نفس النسـبة أيضـا   .ق املعايري و القيم املوجودة على أن اجتاه سلوكها االستهالكي يتحدد وف
وجود % 1.42بينما تعارض نسبة .جندها يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .هذه العالقة بني الطرفني 
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يعكس توجه اجتاه سلوكك االستهالكي الطبقة االجتماعية اليت تنتمي ) : 88(جدول رقم 
  .إليها

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  شدةمعارض ب

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
1.42  1  1.42  1  0  0  2.85  2  1.42  1  

  
من العينة املدروسة توافق على أن توجـه اجتـاه   % 2.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

ـ  .سلوكها االستهالكي يعكس الطبقة االجتماعية اليت تنتمي إليهـا  بة و جند أيضا أن هنـاك نس
بينما تعارض  و بشـدة وجـوده نسـبة    .من هذه العينة توافق و بشدة على هذا األمر % 1.42
  .و جند نفس النسبة من هذه العينة تعارض هذه العالقة ولكن بشدة % 1.42

  
يتحدد شراؤك للسلع و اخلدمات وفـق احملافظـة علـى املكانـة     ) :   89(  جدول رقم  

 .االجتماعية اليت حتتلها يف حميطك
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.42  1  1.42  1  1.42  1  

  
من العينة املدروسة توافق و بشـدة  % 1.42نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

لها يف حميطها على شراؤها للسلع و اخلدمات يتحدد وفق احملـافظة على املكانة االجتماعية اليت حتت
هذا .و جند أيضا نفس النسبة يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكـن بدون شدة . و بيئتها 

  .حمايدة% 1.42و تبقى إجابات نسبة 
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        إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصل) :90(جدول رقم 
  .يف حميطك

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  1.42  1  0  0  2.85  2  1.42  1  
  

من العينة املدروسة توافق على أن اجتاه سلوكها % 2.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
مـن  % 1.42و جند أيضا أن نسبة .االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصل يف حميطها 

وجود ها و هنـاك  % 1.42بينما تعارض نسبة .توافق على هذه العالقة و لكن بشدة هذه العينة 
 .كذلك نفس النسبة يف هذه العينة تعارض و جودها  و بشدة 

  
و مـتغري املسـتوى التعليمـي     ككل بالنسبة حملور العوامل االجتماعية):  91( جدول رقم 

  .األساسي 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

11.42  8  14.28  10  12.85  9  32.85  23  28.57  20  
  

من عينة األفراد ذوي املسـتوى  % 32.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
التعليمي األساسي توافق على أن هناك عالقة بني العوامل االجتماعية و تغـري اجتـاه سلــوك    

توافق و بشدة  على وجود هذه العـالقة % 28.57هذه العينة نسبة  و جند أيضا يف.  كاملستهل
% 14.28و جند أيضا أن هناك نسبة % 11.42بينما تعارض و بشدة وجودها نسبة. و أمهيتها 

  .حمايدة % 12.85هذا و تبقى إجابات نسبة .تعارض هذا الوجود و لكن بدون شدة 
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     الثـانوي،  :التعليمـي   عية و متغري املستوى العوامل االجتما األول لمحورلبالنسبة  -2-4
  .97= ن 

  .لتقاليد أسرتك عالقة بتغري اجتاهك حنو شراء السلع و اخلدمات ): 92(جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.03  1  1.03  1  2.06  2  2.06  2  

  
من عينة األفراد ذوي املستوى التعليمي الثـانوي  %2.06نسبة يبني اجلدول السابق أن : التعليق

و جنـد  . توافق و بشدة على لتقاليد أسرا عالقة بتغري اجتاه سلوكها حنو شراء السلع و اخلدمات 
بينما تعـارض نسـبة   .أيضا نفس النسبة يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 1.03و تبقى إجابات نسبة هذه .وجود هذه العالقة % 1.03
  

  .تلعب العادات االجتماعية دورا هاما يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي): 93(جدول رقم
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  2.06  2  1.03 1  3.09  3  2.06  2  
  

من العينة املدروسة توافق علـى أن العـادات    %3.09يبني اجلدول السابق ان  نسبة : التعليق 
و جند أيضـا أن هنـاك نسـبة    . االجتماعية تلعب دورا هاما يف تغري اجتاه سلوكها االستهالكي 

وجود هذا الدور  %1.03بينما تعارض نسبة . توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 2.06%
هذا و تبقى إجابات نسـبة  .يدة و لكنها ليست شد%2.06وجند كذلك أن هناك معرضة نسبة 

  .حمايدة  1.03%
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  .متيل إىل التشاور مع أفراد أسرتك عند شرائك للسلع و اخلدمات): 94(جدول رق  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.03  1  1.03  1  2.06  2  1.03  1  

  
من العينة املدروسة توافق  على أا متيـل إىل  % 2.06يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

% 1.03و جند أيضا يف هذه العينة نسبة . التشاور مع أفراد أسرا عند شرائها السلع و اخلدمات 
هـذا و جنـد أن   .وجودهـا  % 1.03بينما تعارض نسبة .توافق على هذه العالقة و لكن بشدة 

  .تبقى حمايدة% 1.03إجابات نسبة 
  
  .كثريا ما تقلد اآلخرين يف اقتناء السلع و اخلدمات ):  95( جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03 1 0  0 2.06  2  1.03  1  2.06  2  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أا متيل % 2.06يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من هـذه  % 1.03و جند أيضا أن هناك نسبة .آلخرين عند اقتناءها السلع و اخلدمات إىل تقليد ا
وجود هذا % 1.03بينما تعارض و بشدة  نسبة ..العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 2.06هذا و تبقى إجابات نسبة .التقليد 
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  . تغري سلوكك االستهالكيللعالقات االجتماعية دور يف) : 96(جدول رقم     
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  0  0  1.03  1  2.06  2  3.09  3  
  

من العينة املدروسة توافق و بشدة %  3.09نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة  :التعليق 
و جند أيضا أن نسبة .ا االستهالكي ـكهعلى أن للعالقات االجتماعية دور يف تغري اجتاه سلو 

بينما تعارض نسبة .من هذه العينة توافق و لكن بدون شدة على وجود هذا  الدور %  2.06
. حمايدة % 1.03هذا و تبقى إجابات نسبة . وجوده %  1.03  

 
  .ألصدقائك تأثري يف تغري سلوكك االستهالكي):97(جدول رقم  

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0  0  2.06  2  1.03  1  

 
من العينة املدروسة توافق على أن ألصـدقائها    % 2.06يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

من هذه العينة توافق على هذا % 1.03و جند أيضا أن نسبة . تأثري يف تغري سلوكها االستهالكي 
  .التأثري و لكن بشدة 
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  .غالبا ما تكون قراراتك الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين) :  98( جدول رقم 
  

  موافق بشدة -  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.03  1  1.03  1  2.06  2  2.06  2  

  
سة توافق و بشدة من العينة املدرو% 2.06نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا نفس النسبة .على انه غالبا ما تكون قراراا الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين 
هذا .وجود هذا اهلـدف %  1.03بينما تعارض نسبة .توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .حمايدة% 1.03و تبقى إجابات نسبة 
 

  .الشرائية على رأي اآلخرينتعتمد قراراتك ) : 99(جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  1.03  1  1.03  1  3.09  3  2.06  2  
  
من العينة املدروسة توافق علـى أن قراراـا   % 3.09يبني اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق 

من نفس العينة توافق و % 2.06د أيضا أن نسبة يف حني جن.  الشرائية تعتمد  على رأي اآلخرين 
و جند أيضـا  . وجود هذا االعتماد % 1.03بينما تعارض  و بشدة نسبة . بشدة على هذا األمر 

% 1.03هذا و تبقى إجابات نسبة .نفس النسبة تعارض وجود هذا االعتماد و لكن بدون شدة 
  .حمايدة 
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  .ر يف تغيري اجتاه سلوكك االستهالكيللوسط االجتماعي دو) :   100(جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  2.06  2  0  0  3.09  3  2.06  2  

 
من العني املدروسة توافق على أن للوسط % 3.09يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق  

توافق و بشدة % 2.06و جند أيضا أن نسبة . االجتماعي دور يف تغري اجتاه سلوكها االستهالكي
  .وجود هذا الدور % 2.06بينما تعارض نسبة . على هذا األمر  

 

  .تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتنائك للسلع و اخلدمات) :  101(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  0  0  2.06  2  2.06  2  1.03  1  
  
من العينة املدروسة توافق علـى أـا تلتـزم    % 2.06يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

توافق عـل  % 1.03و جند أيضا أن نسبة .بالضوابط االجتماعية عند اقتناءها السلع و اخلدمات 
ا و تبقى هذ. وجود  هذا االلتزام % 1.03بينما تعارض  و بشدة نسبة .هذا األمر و لكن بشدة 

  .حمايدة %2.06إجابات نسبة 
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  .إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني بك) : 102(جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.03  1  1.03  1  2.06  2  2.06  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشـدة  % 2.06ق أن نسبة نالحظ من خالل اجلدول الساب:  التعليق

و جند أن نفـس النسـبة   .على أن اجتاه سلوكها االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني ا 
وجود هذه العالقـة  % 1.03بينما تعارض نسبة . أيضا توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 1.03 هذا و تبقى إجابات نسبة. بني الطرفني 
  

  .يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفقا املعايري و للقيم املوجودة ) : 103(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  0  0  2.06  2  2.06  2  2.06  2  
  
توافق و بشدة على أن اجتاه من العينة املدروسة  %2.06يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا أن نفس النسبة يف هـذه  . سلوكها االستهالكي يتحدد وفق املعايري و القيم املوجودة 
. وجود هذا األمـر  %1.03بينما تعارض نسبة .العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .حمايدة% 2.06 يف حني تبقى إجابات نسبة
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يعكس توجه اجتاه سلوكك االستهالكي الطبقة االجتماعية اليت تنتمي  ) :104(جدول رقم 
  .إليها

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  1.03  1  1.03  1  3.09  3  3.09  3  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 3.09نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 
و جند أن نفس .لى أن توجه اجتاه سلوكها االستهالكي يعكس الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليهاع

% 1.03بينما تعارض و بشدة  نسـبة  .النسبة  توافق أيضا على هذه العالقة و لكن بدون شدة 
هذا و تبقـى  . وجود هذا األمر و نفس النسبة كذلك جندها تعارض وجوده و لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 1.03نسبة إجابات 
  
يتحدد شراؤك للسلع و اخلدمات وفق احملافظة على املكانة االجتماعية ) : 105(جدول رقم  

 .اليت حتتلها يف حميطك
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.03  1  0  0  2.06  2  2.06  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشـدة علـى أن   % 2.06يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا أن نفس .شراؤها للسلع و اخلدمات يتحدد وفق املكانة االجتماعية اليت حتتلها يف احمليط
وجود % 1.03بينما تعارض نسبة .النسبة يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  . هذه العالقة بني الطرفني 
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إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصل يف ) : 106(قم جدول ر
  .حميطك

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  1.03  1  1.03  1  3.09  3  1.03  1  
  
اجتـاه   من العينة املدروسة توافـق علـى أن  % 3.09يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا .سلوكها االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصل يف احمليط الذي تتواجد فيه 
بينما تعـارض .من هذه العينة توافق على هذه العـالقة و لكن بشدة % 1.03أن هنـاك نسبة 
ون وجودها و جند أيضا أن  نفس النسبة  تعـارض هذا األمر و لكن بد%1.03و بشدة  نسبة 

  .حمايدة % 1.03هذا و تبقى إجابات نسبة .شدة 
  
و مـتغري املسـتوى التعليمـي    ككل  بالنسبة حملور العوامل االجتماعية ):107(جدول رقم  

  . الثانوي
 

معارض 
  بشدة

  الرقم  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

  مج  28  28.86  34  35.05  15  15.46  12  12.37  8  8.24
  
من عينة األفراد ذوي املسـتوى  % 35.05نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  لتعليقا 

التعليمي الثانوي توافق على أن هناك عالقة بني العوامل االجتماعية و تغري اجتاه سلوك املسـتهلك  
من نفس العينة توافق و بشدة على وجود هـذه  % 28.86و جند أن هناك أيضا نسبة . اجلزائري 

و جنـد  . وجود هذه العالقة بني الطرفني % 8.24بينما تعارض و بشدة  نسبة .القة و أمهيتها الع
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هذا و تبقى إجابات نسبة .تعارض وجودها و لكن بدون شدة % 12.37كذلك أن هناك نسبة 
  .من هذه العينة إجاباا حمايدة % 15.46

        سـتوى التعليمـي العـايل،    العوامل االجتماعية  و مـتغري امل  األول لمحورلبالنسبة  -2-6
 .103= ن 
  . لتقاليد أسرتك عالقة بتغري اجتاهك حنو شراء السلع و اخلدمات) : 108(جدول رقم  
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  1.94  2  1.94  2  1.94  2  
  
من  عينة األفراد ذوي املستوى التعليمي العايل % 1.94يبني اجلدول السابق أن نسبة : التعلی ق   

و جند أيضا .توافق و بشدة  على أن لتقاليد أسرا عالقة بتغري اجتاهها حنو شراء السلع و اخلدمات 
بينما تعارض و بشـدة نسـبة   .أن نفس النسبة توافق على وجود هذه العالقة و لكن بدون شدة 

أن هناك  نفس نسبة  من هذه العينة تعارض على وجود  وجود هذا األمر و جند كذلك% 0.97
  .حمايدة % 1.94هذا و تبقى إجابات نسبة . هذه العالقة و لكن بدون شدة 

  
تلعب العادات االجتماعية دورا هاما يف تغري اجتاه سلوكك ) : 109(جدول رقم  

  .االستهالكي
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0.97  1  1.94  2  0.97  1  
  
من العينة املدروسة توافق علـى أن العـادات   % 1.94يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا أن هنـاك نسـبة   .االجتماعية تلعب دورا هاما يف تغري اجتاه سلوكها االستهالكـي 
وبشدة % 0.97بينما تعارض نسبة .لكن بشدة  من هذه العينة توافق على هذه العالقة و% 0.97



  تفريغ البيانات في جداول و التعليق عليها                                            ادسالفصل الس

 171

هذا و تبقى إجــابات نسـبة   . وجود هذا األمر و نفس النسبة أيضا جندها و لكن بدون شدة 
 .حمايدة% 0.97

  .متيل إىل التشاور مع أفراد أسرتك عند شرائك للسلع و اخلدمات) :110(جدول رقم  
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.97  1  0  0  1.94  2  1.94  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 1.94نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا أن هنـاك  .على أا  متيل إىل التشاور مع أفراد  أسرا عند شرائها للسلع و اخلدمات 
بينما تعارض نسـبة  .لى و جود هذا األمر و لكن بدون شدة نفس النسبة يف هذه العينة توافق ع

  .و بشدة وجود هذا امليل%  0.97
  
  .كثريا ما تقلد اآلخرين يف اقتناء السلع و اخلدمات ) : 111(جدول رقم  

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0  0  0.97  1  1.94  2  1.94  2  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أا متيل % 1.94يبني اجلدول السابق أن  نسبة :  قالتعلي 

و جند أيضا أن هناك نفس النسبة يف هذه العينـة  . إىل تقليد اآلخرين يف اقتناء السلع و اخلدمات 
وجـود  % 0.97بينما تعارض و بشدة نسبة . توافق على وجود هذا التقليد و لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 0.97هذا و تبقى إجابات نسبة . العالقة بني الطرفني  هذه
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  .للعالقات االجتماعية دور يف تغري سلوكك االستهالكي: ) 112(جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.97  1  0.97  1  2.91  3  0.97  1  

  
من عينة الدراسة توافـق علـى أن للعالقـات    % 2.91ق  أن نسبة يبني اجلدول الساب:  التعلق 

من هذه العينة % 0.97و جند أيضا أن هناك نسبة . االجتماعية دور يف تغري سلوكها االستهالكي 
هذا و . وجـود هذا الدور % 0.97بينما تعارض نسبة .توافق على وجـود هذا الدور و بشدة 

  .حمايدة % 0.97تبقى إجابات نسبة 
  

  .ألصدقائك تأثري يف تغري سلوكك االستهالكي) :113(جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0.97  1  1.94  2  2.91  3  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 2.91نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

% 1.94و جند أيضا أن هناك نسبة .ري يف تغري اجتاه سلوكها االستهالكي على أن الصدقاءها تأث
  .حمايدة % 0.97هذا و تبقى إجابات نسبة .توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 
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  .غالبا ما تكون قراراتك الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين) : 114(جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0.97  1  3.88  4  1.94  2  
  
من العينة املدروسة توافـق علـى أن قراراـا     % 3.88يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من هـذه  % 1.94أن هناك نسبة  او جند ابيض.الشرائية غالبا ما تكون  هادفة إلرضاء اآلخرين 
وجود هـذا  % 0.97بينما تعارض و بشدة  نسبة . بشدة على وجود هذه العالقة العينة توافق و 

هذا و تبقى إجابـات نسـبة   . األمر  ونفس النسبة كذلك جندها تعارض و لكـن بدون شدة 
  . حمايدة % 0.97
        

  .تعتمد قراراتك الشرائية على رأي اآلخرين) : 115(جدول رقم 
 
  وافق بشدةم  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0.97  1  2.91  3  1.94  2  
 
من العينة املدروسة توافق على أا تعتمد على %  2.91يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من هذه العينة تــوافق %  1.94و جند أيضا أن هناك نسبة .رأي اآلخرين يف قراراا الشرائية 
و نفس النسبة جندها . وجود هذا االعتماد % 0.97بينما تعارض نسبة .هذا األمر و بشدة على 

  .حمايدة %  0.97هذا و تبقى إجابات نسبة . أيضا  و لكنها تعارض بدون شدة 
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  .للوسط االجتماعي دور يف تغيري اجتاه سلوكك االستهالكي) : 116(جدول رقم  
 
  دةموافق بش  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.94  2  1.94  2  2.91  3  

  
من العينة املدروسة توافق و بشـدة علـى أن    % 2.91يبني اجلدول السابق أن نسبة:  التعليق 

 %1.94و جند أيضا آن هناك نسبة . للوسط االجتماعي دور يف تغري اجتاه سلوكها االستهالكي
تبقـى   %1.94بينما جند أن إجـابات نسبة .ون شدة توافق  على وجود هذا الدور و لكن بد

 .حمايدة 
  .تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتنائك للسلع و اخلدمات) : 117(جدول رقم  

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0.97  1  2.91  3  1.94  2  
 

من العينة املدروسة توافق على ال  %2.91ل السابق أن نسبنالحظ من خالل اجلدو:  التعليق
 %1.94و جند أيضا أن هناك نسبة .تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتناءها السلع و اخلـدمات 

وجود  % 0.97بينما تعارض و بشدة  نسبة . يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بشدة 
هذا و تبقى .اك نفس ا النسبة تعارض هذا األمر و لكن بدون شدة و جند أيضا أن هن.هذا االلتزام 

  .حمايدة  % 0.97إجابات نسبة 
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  .إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني بك) : 118(جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0.97  1  1.94  2  1.94  2  
  

من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن اجتـاه   %1.94يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
و جند أن هناك نفس النسبة توافق على . سلوكها االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني ا 

لعينة وجود هذه العالقة بني من هذه ا%0.97بينما تعارض نسبة . هذا األمر و لكن بدون شدة 
هذا و تبقـى إجابـات نسـبة    . و نفس النسبة جندها أيضا تعارض ولكن بدون شدة . الطرفني 

  .حمايدة  0.97%
  

  . يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفقا املعايري و للقيم املوجودة) : 119(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.94  2  0.97  1  1.94  2  1.94  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على اجتـاه   %1.94يوضح اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 

و جند أن  هناك نفس النسبة يف هـذه  .سلوكها االستهالكي يتحدد وفقا املعايري و القيم املوجودة 
من هذه العينة وجود  %1.94بينما تعارض نسبة .ر العينة توافق و لكن بدون شدة على هذا األم

  .حمايدة  %0.97هذا و تبقى إجابات نسبة .هذه العالقة بني الطرفني 
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يعكس توجه اجتاه سلوكك االستهالكي الطبقة االجتماعية اليت تنتمي ) : 120(جدول رقم 
  .إليها

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  1.94  2  1.94  2  1.94  2  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن توجه % 1.94يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أن هناك نفس النسبة .اجتاه سلوكها االستهالكي يعكس الطبقة االجتماعية اليت تنتمي إليها 
من هذه العينة تعـارض % 0.97بينما جند أن نسبة .تـوافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

. و بشدة وجود هذه العالقة و جند كذلك أن نفس النسبة تعارض هذا الوجود ولكن بدون شدة 
  .حمايدة % 1.94هذا و تبقى إجابات نسبة 

 
يتحدد شراؤك للسلع و اخلدمات وفق احملافظة على املكانة االجتماعية ) : 121(جدول رقم  

 .تلها يف حميطكاليت حت
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0  0  2.91  3  0.97  1  
  
من العينة املدروسة توافق على أن % 2.91نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند .اعية اليت حتتلها يف احمليط للسلع و اخلدمات يتحدد وفق احملافظة على املكانة االجتم اشراؤه
و بشـدة  % 0.97بينما تعارض نسـبة  .توافق و بشدة على هذا األمر % 0.97أيضا أن نسبة 

  .وجند كذلك نفس النسبة تعارض  و لكن بدون شدة . وجود هذه العالقة بني الطرفني 
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 عي احلاصل يفإن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفق التغري االجتما): 122(جدول رقم 
  .حميطك

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0  0  0.97  1  1.94  2  1.94  2  
  
من العينة املدروسة توافق  و بشدة علـى أن  % 1.94يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا أن نفـس  . صل يف حميطها اجتاه سلوكها االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلا
هـذه  % 0.97بينما تعارض و بشدة  نسـبة   . النسبة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 0.97هذا و تبقى إجابات نسبة .العالقة 
  
  و متغري املستوى التعليمي العايل ككل بالنسبة حملور العوامل االجتماعية ) 123(جدول رقم   
 

  الرقم  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  شدةمعارض ب
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

  مج  29  28.15  36  34.95  16  15.53  12  11.65  10  9.70
  
من عينة األفراد ذوي املستوى التعليمي العايل  % 34.95ابق أن نسبة يبني  اجلدول الس:  التعليق 

و جنـد  .اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري توافق على أن هناك عالقة بني العوامل االجتماعية و تغري 
بينمـا  . توافق و بشدة على وجود هذه العالقـة و أمهيتـها   %28.15أيضا يف هذه العينة نسبة 

تعارض هـذا  % 9.70و جند كذلك أن هناك نسبة . وجود هذه العالقة %11.65تعارض نسبة 
حمايدة فيما يتعلق ذه %15.53هذا و تبقى إجابات نسبة .الوجود للعالقة بني الطرفني و بشدة 

  .العالقة 
  
  



  تفريغ البيانات في جداول و التعليق عليها                                            ادسالفصل الس

 178

اقتصادي -متغري املستـوى السوسيوو العوامل االجتماعية  بالنسبة للمحـور األول  -2-7
  .54= اجليد، ن 

  .لتقاليد أسرتك عالقة بتغري اجتاهك حنو شراء السلع و اخلدمات ) : 124( جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.85  1  1.85  1  1.85  1  1.85  1  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على لتقاليد % 1.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :    التعليق

و جند نفس النسبة يف هذه العينة توافق على هـذه  .أسرا عالقة بتغري اجتاه السلوك االستهالكي 
هذا و تبقى إجابـات نسـبة   .وجودها % 1.85ما تعارض نسبة بين.العالقة و لكن بدون شدة 

  .من نفس العينة إجاباا حمايدة % 1.85
  
  .تلعب العادات االجتماعية دورا هاما يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي) :125(جدول رقم  

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.85  1  1.85  1  1.85  1  3.70  2  1.85  1  
   

من العينة املدروسة توافق علـى أن للعـادات   % 3.70يبني اجلدول السابق أن نسبة: التعلی ق  
من نفس العينـة  % 1.85و جند أن نسبة .االجتماعية دور هام يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي 

وجـود هـذا    %1.85بينما تعارض نسبة . توافق أيضا على أمهية هذا الدور و لكن بدون شدة 
  .كذلك حمايدة % 1.85هذا و تبقى إجابات نسبة .الدور و أمهيته 
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  .متيل إىل التشاور مع أفراد أسرتك عند شرائك للسلع و اخلدمات) :  126(جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.85  1  1.85  1  1.85  1  

  
من العينة  املدروسـة توافـق و   % 1.85الحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة ن:   التعليق  

و جند نفس النسبة .بشدة على أا متيل إىل التشاور مع أفراد العائلة عند شراءها السلع و اخلدمات 
  .حمايدة % 1.85بينما جند إجابات نسبة .أيضا توافق على هذا األمر و لكن دون شدة 

 
  .كثريا ما تقلد اآلخرين من احمليطني بك يف اقتناء السلع و اخلدمات :  ) 127( جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.85  1  0  0  3.70  2  1.85  1  

 
من العينة املدروسة توافق على أا كثريا ما %  3.70يوضح اجلدول  السابق أن نسبة :  التعليق 

ولكن . توافق على هذا األمر %  1.85اآلخرين يف اقتناء السلع و اخلدمات  بينما جند نسبة تقلد 
  .من نفس العينة  وجود هذا امليل  % 1.85بينما تعارض نسبة . بدون شدة 
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  .للعالقات االجتماعية دور يف تغري سلوكك االستهالكي:  ) 128( جدول رقم  
  

  موافق بشدة  فقموا  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.85  1  0  0  1.85  1  1.85  1  1.85  1  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 1.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند نفس النسبة يف . على أن للعالقات االجتماعية دور مهم يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي 
  .تعارض هذا األمر % 1.85بينما جند أن هناك نسبة .وافق و بشدة على هذه العالقة هذه العينة ت

 
  .ألصدقائك تأثري يف تغري سلوكك االستهالكي):129( جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.85  1  0  0  1.85  1  3.70  2  0  0  
  
من العينة املدروسة توافق على أن % 3.70دول السابق أن نسبة نالحظ من خالل اجل:  التعليق 

مـن نفـس   % 1.85بينما تعارض نسبة . لألصدقاء تأثري يف تغري السلوك االستهالكي و اجتاهه 
  .إجاباا حمايدة % 1.85يف حني جند نسبة . العينة على وجود هذا التأثري 
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  .شرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرينغالبا ما تكون قراراتك ال): 130(جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.85  1  0  0  1.85  1  1.85  1  

  
 امن العينة املدروسة توافق و بشدة على أن قرارا% 1.85يبني اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 

بينما جند نفس النسبة أيضا توافق على هذا األمـر . اء اآلخرينالشرائية غالبا ما ـدف إىل إرض
من نفس العينة تعارض وجود هذه العالقة بـني  %  1.85هذا و جند نسبة . و لكن بدون شدة 

  الطرفني 
 
  .تعتمد قراراتك الشرائية على رأي اآلخرين) : 131(جدول رقم  

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.85  1  0  0  1.85  1  1.85  1  1.85  1  
 
من العينة  املدروسة توافق و بشدة % 1.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

وجند نفس النسبة كذلك توافق على هذا . على أا تعتمد يف قراراته الشرائية على رأي  اآلخرين 
  .وجود هذه العالقة بني الطرفني % 1.85ض نسبة بينما تعار. األمر و لكن بدون شدة 
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  .للوسط االجتماعي دور يف تغيري اجتاه سلوكك االستهالكي) : 132(جدول رقم  
 
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %
0 0 0 0 0 0 1.85 1 1.85 1 

   
من العينة املدروسـة توافـق علـى أن للوسـط     % 1.85ينب اجلدول السابق أن نسبة : التعليق

و جند أيضا نفس النسبة توافق علـى هـذا   .ياالجتماعي له دور يف تغيري اجتاه السلوك االستهالك
  . الدور و لكن بدون شدة 

  
  .تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتنائك للسلع و اخلدمات) : 133(جدول رقم 

 
وافق بشدةم موافق حمايد معارض معارض بشدة  
 ك % ك % ك % ك % ك %
0 0 1.85 1 0 0 3.70 2 1.85 1 

  
من العينة املدروسة توافق علـى أـا تلتـزم    % 3.70يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من نفس العينة % 1.85يف حني جند نسبة .بالضوابط االجتماعية عند اقتناءها للسلع و اخلدمات 
  .وجود هذه العالقة % 1.85هذا و تعارض نسبة . ألمر  توافق  و بشدة على هذا ا
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  .إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني بك) : 134(جدول رقم 
 
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

1.85 1 0 0 0 0 3.70 2 1.85 1 
  

من العينة املدروسة توافق على أن اجتاه السـلوك  % 3.70سابق أن نسبة يبني اجلدول ال:  التعليق
من نفس العينة توافق % 1.85و جند أيضا نسبة .االستهالكي يتغري وفق رغبة األفراد احمليطني ا 

  .وجودها % 1.85هذا و تعارض نسبة .على هذه العالقة و لكن بدون شدة 
  
  .ستهالكي وفقا املعايري و للقيم املوجودة يتحدد اجتاه سلوكك اال):135(جدول رقم  
 

 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %
0 0 0 0 1.85 1 1.85 1 1.85 1 

   
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 1.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة: التعلی ق   

و جند كذلك أن نفس النسبة .ري و القيم املوجودة يف احمليط على أن اجتاه السلوك يتحدد وفق املعاي
  .من العينة إجاباا حمايدة % 1.85بينما  جند يف املقابل نسبة .توافق على هذا األمر و لكن بشدة 
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يعكس توجه اجتاه سلوكك االستهالكي الطبقة االجتماعية اليت تنتمي ):136(جدول رقم 
  .إليها

 
ضمعار معارض بشدة  موافق بشدة موافق حمايد 
 ك % ك % ك % ك % ك %

1.85 1 1.85 1 1.85 1 1.85 1 0 0 
  
من العينة املدروسة توافق على أن توجه سلوكها % 1.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

بينما تعارض و بشدة نفس النسبة هـذا  .االستهالكي يعكس الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها 
  .إجاباا حمايدة % 1.85هذا و تبقى نسبة . ولكن بدون شدة % 1.85ألمر و كذلك نسبة ا

  
يتحدد شراؤك للسلع و اخلدمات وفق احملافظة على املكانة االجتماعية اليت ):137جدول رقم

 .حتتلها يف حميطك
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %
0 0 0 0 0 0 1.85 1 1.85 1 

  
من العينة املدروسة توافق و بشـدة علـى أن   % 1.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و نفـس  .شراؤها للسلع و اخلدمات يتحدد وفق احملافظة على املكانة االجتماعية اليت ينتمي إليها 
  .النسبة كذلك توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 
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ن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصل يف إ):138(جدول رقم 
  .حميطك

 
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %
0 0 1.85 1 0 0 1.85 1 1.85 1 

  
من العينة املدروسة توافق و بشـدة  % 1.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

و توافق .اه السلوك االستهالكي لديها يتحدد وفق التغري االجتماعي احلاصل يف احمليط على أن اجت
  .هذه العالقة بني الطرفني %  1.85بينما تعارض نسبة . نفس النسبة و لكن بدون شدة هذا األمر

  
-و متغري املستوى السوسيو لبالنسبة حملور العـوامل االجتماعية كك) : 139( جدول رقم  

  .اجليد:ياقتصاد
  

 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 الرقم

 ك % ك % ك % ك % ك %
 مج 13 24.01 20 37.03 8 14.81 7 12.96 6 11.11

  
-من عينة األفراد مـن املسـتوى السوسـيو   % 37.03يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

 .قة هامة بتغري اجتاه السلوك االسـتهالكي  توافق على أن للعوامل االجتماعية عال.اقتصادي اجليد 
من نفس العينة على هذه العالقة و أمهيتها يف تغري هـذا  % 24.01يف حني توافق و بشدة  نسبة 

و جند أيضـا نسـبة   .من نفس العينة وجود هذه العالقة %  12.96بينما تعارض نسبة . االجتاه 
  .حمايدة % 14.81ات نسبة هذا و جند أن إجاب.تعارض هذا األمر و بشدة % 11.11
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اقتصـادي   -لعوامل االجتماعية و  متغري املستوى السوسيوبالنسبة للمحور األول ا -2-8
  .130= املتـوسط، ن 

        لتقاليد أسرتك عالقة بتغري اجتاهك حنو شراء السلع و اخلدمات) :   140( جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  0.76  1  1.53  2  2.30  3  
  

-من عينة األفـراد ذوي املسـتوى السوسـيو   % 2.30يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
اقتصادي املتوسط توافق و بشدة على أن لتقاليد األسرة هلا عالقة بتغري اجتاه السلوك االستهالكي 

     من هذه العينة توافق على هـذه العالقـة  % 1.53أن نسبة و جند أيضا . حنو السلع و اخلدمات 
كما .من هذه العينة و جود هذه العالقة % 0.76بينما تعارض و بشدة نسبة .و لكن بدون شدة 

هذا و تبقـى إجابـات نسـبة    . جند كذلك نفس النسبة تعارض هذا األمر  و لكن بدون شدة 
  .حمايدة % 0.76

 
  .ات االجتماعية دورا هاما يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكيتلعب العاد):141(جدول رقم  

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  1.53  2  0.76  1  3.07  4  2.30  3  
  
       مـن العينـة املدروسـة توافـق    % 3.07نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند كـذلك  .الجتماعية تلعب دورا هاما يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي على أن العادات ا
% 1.53بينما تعارض نسـبة  .من نفس العينة توافق على هذا الدور و لكن بشدة % 2.30نسبة 

وجودها يف  حني جند أن إجابات نسبة % 0.76على وجود هذه العالقة و تعارض و بشدة نسبة 
  .تبقى حمايدة %  0.76
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  .متيل إىل التشاور مع أفراد أسرتك عند شرائك للسلع و اخلدمات) :  142(رقم جدول 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.76  1  0.76  1  2.30  3  1.53  2  

  
       من العينة املدروسة توافق  علـى أـا متيـل   % 2.30يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

توافق % 1.53و جند أيضا أن نسبة .إىل التشاور مع أفراد العائلة عند شراءها للسلع و اخلدمات 
هذا و تبقى إجابـات  .وجود هذا اآلمر % 0.76بينما تعارض نسبة .و بشدة على هذه العالقة 

  .حمايدة % 0.76نسبة 
  ء السلع و اخلدماتتقلد اآلخرين من احمليطني بك يف اقتنا كثريا ما) :  143( جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0  0  1.53  2  1.53  2  2.30  3  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 2.30نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا أن نسـبة  . لسلع و اخلدمات على أن على أا تقلد اآلخرين من احمليطني ا يف اقتناء ا
. على وجود هذه العالقـة  % 0.76توافق على هذا األمر بينما تعارض و بشدة نسبة % 1.53

  .حمايدة % 1.53هذا و تبقى إجابات نسبة 
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  .للعالقات االجتماعية دور يف تغري سلوكك االستهالكي) :  144( جدول رقم 
 
  موافق بشدة  قمواف  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  0.76  1  3.07  4  1.53  2  
 
من العينة املدروسة توافق على أن للعالقـات  % 3.07يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من نفس العينة % 1.53و جند أيضا أن نسبة .االجتماعية دور يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي 
وجود هذه العالقة و جنـد  % 0.76بينما تعارض نسبة .ا األمر و لكن دون شدة توافق على هذ

  .حمايدة % 0.76هذا و تبقى إجابات نسبة . كذلك نفس النسبة معرضة و بشدة 
 

  .ألصدقائك تأثري يف تغري سلوكك االستهالكي) : 145( جدول  رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  0.76  1  2.30  3  2.30  3  
  

           مـن العينـة املدروسـة توافـق  و بشـدة     % 2.30يبني اجلدول السابق أن نسـبة  :  التعليق
و جند نفس النسبة يف هذه العينة توافق على .على أن الصدقاءها تأثري يف تغري السلوك االستهالكي 

وجود هذا التأثري و نفس النسبة أيضـا  % 0.76ض نسبة بينما تعار.هذا األمر و لكن دون شدة 
  .حمايدة % 0.76هذا و تبقى  إجابات نسبة .تعارض هذا األمر و لكن بشدة 
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  .غالبا ما تكون قراراتك الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين) : 146 (جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  1.53  2  1.53  2  2.30  3  
  

من العينة املدروسة توافق  و بشـدة  % 2.30نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة : التعليق
توافـق  % 1.53و جند أيضا نسـبة  .على قراراا الشرائية غالبا ما تكون هادفة إلرضاء اآلخرين 

من هذه العينة وجود هذا اهلدف %0.76ارض نسبة بينما تع.على هذه العالقة و لكن دون شدة 
تبقى % 1.53هذا و جند أن إجابات نسبة .و نفس النسبة كذلك جندها تعارض لكن بدون شدة 

  .حمايدة 
  
  .تعتمد قراراتك الشرائية على رأي اآلخرين) : 147(جدول رقم  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  1.53  2  0  0  2.30  3  1.53  2  
  
     من العينة املدروسة توافق علـى أـا تعتمـد    % 2.30يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من نفس العينة توافق على هذا األمر % 1.53و جند نسبة .يف قراراا الشرائية على رأي اآلخرين 
عالقة  و جند معارضة  و بشـدة نسـبة   وجود هذه ال% 1.53بينما تعارض نسبة .و لكن بشدة 

  .وجود ها % 0.76
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  .للوسط االجتماعي دور يف تغيري اجتاه سلوكك االستهالكي) :  148 (جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.76  1  0.76  1  2.30  3  1.53  2  

  
       مـن العينـة املدروسـة توافـق    % 2.30سابق أن نسبة نالحظ من خالل اجلدول ال:  التعليق 

% 1.53 و جند أيضا أن نسبة.على أن للوسط االجتماعي دور يف تغيري اجتاه السلوك االستهالكي 
تعارض هذا األمـر  % 0.76بينما جند نسبة . من نفس العينة توافق على هذا الدور و لكن بشدة 

  .دة إجاباا حماي%  0.76هذا و تبقى نسبة 
 

  .تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتنائك للسلع و اخلدمات) : 149(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0  0  1.53  2  1.53  2  1.53  2  
 
ن أـا  من العينة املدروسة توافق و بشدة على أ% 1.52يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند نفس النسبة يف هـذه العينـة   . تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتناءها للسلع و اخلدمات 
وجود هذا األمر  % 0.76بينما تعارض و بشدة  نسبة .توافق على هذا االلتزام و لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 1.53هذا و تبقى إجابات نسبة 
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  .كك االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني بكإن اجتاه سلو) :  150(جدول رقم  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0  0  0.76  1  1.53  2  2.30  3  
  
        من العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة     % 2.30يوضح اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق 

% 1.53و جند أيضا نسـبة  .ستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني على أن اجتاه السلوك اال
هـذا و تبقـى   % 0.76توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة  بينما تعارض  و بشدة نسبة 

  .كذلك حمايدة % 0.76إجابات نسبة 
 
  .يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفقا املعايري و للقيم املوجودة ) :  151( جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  1.53  2  1.53  2  3.07  4  2.30  3  
  

        مـن العينـة املدروسـة توافـق    % 3.07نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
جند أيضـا أن نسـبة   و .على أن اجتاه سلوكها االستهالكي يتحدد وفق املعايري و القيم املوجودة 

و جنـد  . وجود هذه العالقة % 1.53توافق و بشدة على هذا األمر بينما تعارض نسبة % 2.30
% 1.53تعارض و بشدة هذا األمر هذا و تبقى إجابـات نسـبة   % 0.76أيضا أن هناك نسبة 

  إجاباا حمايدة 
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تماعية اليت تنتمي يعكس توجه اجتاه سلـوكك االستهالكي الطبقة االج): 152(جدول رقم 
  .إليها

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.76  1  1.53  2  2.30  3  1.53  2  

  
من العينة املدروسة توافق على أن توجه اجتاه % 2.30يبني لنا اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و توافق  و بشدة على هذا األمر نسبة . تمي إليها سلوكها االستهالكي الطبقة االجتماعية اليت ين
هذا و تبقـى نسـبة   . من نفس العينة وجود هذه العالقة % 0.76بينما تعارض نسبة % 1.53
  .إجاباا حمايدة % 1.53

 
يتحدد شراؤك للسلع و اخلدمات وفق احملافظة على املكانة االجتماعية ) : 153(جدول رقم  

  .اليت حتتلها يف حميطك
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  عارض بشدةم
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0  0  0.76  1  3.07  4  3.07  4  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 3.07نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

حتتلها يف احمليط  على أن شراؤها للسلع و اخلدمات يتحدد وفق احملافظة على املكانة االجتماعية اليت
بينما تعارض و بشدة  . و جند أن نفس النسبة يف هذه العينة توافق على هذا األمر.الذي تعيش فيه 

  .حمايدة % 0.76هذا و تبقى إجابات نسبة . وجود هذه العالقة % 0.76نسبة 
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        إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفق التغري االجتمـاعي احلاصـل  ) : 154(جدول رقم 
  .يف حميطك

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  1.53  2  2.30  3  2.30  3  
  

من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن اجتـاه  % 2.30يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
و نفس النسبة جندها كـذلك  .يف احمليط  السلوك االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصل

و نفس . تعارض  هذه العالقة %  0.76بينما جند نسبة .توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 
  .حمايدة %  1.53هذا و تبقى إجابات نسبة .النسبة أيضا جندها تعارض و لكن بشدة 

  
-تغري املستوى السوسـيو و مككل بالنسبة حملور العوامل االجتماعية ) :  155(جدول رقم  

  .املتوسط  اقتصادي
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

9.23  12  10.76  14  15.38  20  33.84  44  30.76  40  
 
من العينة  املدروسة توافق علـى  أن هنـاك   % 33.84يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

-اعية و تغري اجتاه السلوك االستهالكـي حسـب املـتغري السوسـيو   عالقة بني العوامل االجتم
بينما تعارض . من نفس العينة توافق و بشدة على هذه العالقة % 30.76و جند نسبة . اقتصادي 

لكن بدون شدة هذا و تبقى إجابات نسبة % 10.76وجودها  و  بنسبة % 9.23و بشدة  نسبة 
  .حمايدة % 15.38
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 –العـوامل االجتمـاعية و مـتغري املسـتوى السوسـيو     األول ـورلمحلبالنسبة  -2-9
  .86= الضعيف، ن اقتصـادي
  .لتقاليد أسرتك عالقة بتغري اجتاهك حنو شراء السلع و اخلدمات   ) : 156( جدول رقم 

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.16  1  1.16  1  2.32  2  1.16  1  

  
-من  عينة األفراد ذوي املسـتوى السوسـيو  % 2.32يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

اقتصادي الضعيف توافق على أن لتقاليد أسرا عالقة بتغري اجتاه السلوك االستهالكي حنو شـراء  
من هذه العينة توافق و بشدة على هذه العالقة % 1.16يف حني جند أن نسبة .السلع و اخلدمات 

هذا و تبقى إجابات %.1.16بينما جند معارضة وجود هذه العالقة من طرف نسبة . بني الطرفني 
  حمايدة % 1.16نسبة 

 
  .تلعب العادات االجتماعية دورا هاما يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي):157(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  2.32  2  0  0  3.48  3  1.16  1  
  

      مـن العينـة املدروسـة توافـق     % 3.48نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة : التعلی ق  
يف حـني و يف  . على أن العادات االجتماعية تلعب دورا هاما يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي 

بينما تعارض . ني الطرفني على وجود هذه العالقة ب%1.16نفس هذه العينة توافق و بشدة نسبة 
  .تعارض و بشدة وجودها % 1.16و جند كذلك أن هناك نسبة .وجودها % 2.32نسبة 
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  .متيل إىل التشاور مع أفراد أسرتك عند شرائك للسلع و اخلدمات) : 158(جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  1.16  1  1.16  1  2.32  2  2.32  2  
 

من العينة املدروسة توافق و بشدة على أا متيل % 2.32يوضح اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 
و جند أيضا نفس النسبة يف هذه . إىل التشاور مع أفراد أسرا عند شرائها للسلع و اخلدمات 

وجود هذا % 1.16نسبة  بينما تعارض و بشدة.العينة توافق على هذه العالقة و لكن بدون شدة 
% 1.16هذا و تبقى نسبة . و نفس النسبة كذلك جندها تعارضه و لكن بدون شدة . األمر 

  .إجاباا حمايدة 
 

. تكثريا ما  تقلد اآلخرين من احمليطني بك يف اقتناء السلع و اخلدما): 159(جدول رقم     
        

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  0  0  0  0  1.16  1  3.48  3  
  

من العينة املدروسة توافق و بشدة على أا تقلد % 3.48يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
توافـق  % 1.16و جند أيضا أن هناك نسبة .اآلخرين من احمليطني ا يف اقتناء السلع و اخلدمات 

وجود هذه العالقـة بـني   % 1.16على هذا األمر لكن بدون شدة  بينما تعارض و بشدة نسبة 
  .الطرفني 
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  .للعالقات االجتماعية دور يف تغري سلوكك االستهالكي) : 160( جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.16  1  3.48  3  2.32  2  

 
من العينة املدروسة توافق على أن للعالقات % 3.48يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من هذه العينة توافق % 2.32يف حني جند نسبة .االجتماعية دور يف تغري السلوك االستهالكي 
  .تبقى حمايدة %  1.16بينما جند أن إجابات نسبة .على هذا األمر و بشدة 

 

  .ألصدقائك تأثري يف تغري سلوكك االستهالكي:  )161( جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.16  1  1.16  1  2.32  2  1.16  1  

  
        مـن العينـة املدروسـة توافـق     % 2.32نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسـبة  : التعليق

%  1.16و جند أيضـا نسـبة   .يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي على أن لألصدقاء تأثري واضح 
هذا و تبقى . وجود هذا التأثري % 1.16بينما تعارض نسبة .توافق على هذا األمر و لكن  بشدة 

  .حمايدة % 1.16إجابات نسبة 
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  .غالبا ما تكون قراراتك الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين ) : 162(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0  0  2.32  2  2.32  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة أا غالبا مـا  % 2.32يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

ة توافق على هـذه  و جند أن نفس العين.تكون قراراا الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين 
  .العالقة و لكن بدون شدة 

  
  .تعتمد قراراتك الشرائية على رأي اآلخرين) :   163(  جدول رقم  

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.16  1  1.16  1  2.32  2  1.16  1  

  
      دروسة توافق علـى أـا تعتمـد    من العينة امل% 2.32يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

توافق و بشدة على هـذا  %1.16و جند أيضا أن نسبة .يف قراراا الشرائية على رأي اآلخـرين 
هذا و تبقى إجابـات نسـبة   .تعارض وجود هذه العالقة % 1.16يف حني هناك نسبة .األمـر 

  .حمايدة 1.16%
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  .تغيري اجتاه سلوكك االستهالكي للوسط االجتماعي دور يف) : 164( جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  0  0  2.32  2  3.48  3  2.32  2  
  

من العينة املدروسة   أا توافق على أن للوسط % 3.48يوضح اجلدول السابق أن نسبة : التعليق
من نفس العينة توافق على %  2.32و جند .تهالكي االجتماعي  دور يف تغيري اجتاه السلوك االس
و جند كـذلك  . و بشدة وجود هذه العالقة % 1.16هذا األمر و لكن بشدة بينما تعارض نسبة 

  . إجاباا حمايدة % 2.32أن نسبة 
                     

  .تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتنائك للسلع و اخلدمات) : 165( جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  رض بشدةمعا
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  1.16  1  1.16  1  2.32  2  1.16  1  
  

من العينة املدروسة توافـق علـى أـا تلتـزم     % 2.32يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
لعالقة نسـبة  بنما توافق و بشدة على هذه ا.بالضوابط االجتماعية عند اقتناءها للسلع و اخلدمات 

    و جند نفـس النسـبة  % 1.16بينما تعارض و بشدة هذا األمر نسبة .من نفس العينة % 1.16
  .حمايدة % 1.16هذا و تبقى إجابات نسبة .يف هذه العينة تعارض و لكن بدون شدة 
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  .إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني بك):  166( جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  عارض بشدةم
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  0  0  1.16  1  2.32  2  2.32  2  
  

من العينة املدروسة توافق و بشـدة  % 2.32نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
فس النسبة يف هذه و جند ن.على أن اجتاه سلوكها االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني ا 

وجـود هـذه   % 1.16بينما تعـارض نسبة . العينة توافق على هذا األمـر و لكن بدون شدة 
  حمايدة % 1.16هذا و تبقى إجابات نسبة .العالقة 

 
  .يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفقا املعايري و للقيم املوجودة ) : 167(جدول رقم 

 
  بشدة موافق  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.16  1  0  0  1.16  1  2.32  2  

  
         مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة     % 2.32يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

    و جنـد أيضـا   .على أن اجتاه السلوك االستهالكي يتحدد وفق املعايري و القيم املوجودة يف احمليط
العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة بينما تعـارض هـذه    من نفس% 1.16أن نسبة 

  %.1.16العالقة بني الطرفني نسبة 
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يعكس توجه اجتاه سلوكك االستهالكي الطبقة االجتماعية اليت تنتمي ):168(جدول رقم  
  .إليها

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.16  1  2.32  2  3.48  3  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن توجه % 3.48يبني اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 

% 2.32وجند أيضا نسـبة  .اجتاه سلوكها االستهالكي يعكس الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها 
%  1.16إجابات نسـبة  بينما جند  أن .من هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .حمايدة 
 

يتحدد شراؤك للسلع و اخلدمات وفق احملافظة على املكانة االجتماعيـة  ) : 169(جدول رقم 
 .اليت حتتلها يف حميطك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.16  1  3.48  3  1.16  1  

  
من العينة املدروسة توافق علـى أن  % 3.48لسابق أن نسبة نالحظ من خالل اجلدول ا: التعليق

و جنـد أيضـا أن   .شراؤها للسلع و اخلدمات يتحدد وفق املكانة االجتماعية اليت حيتلها يف حميطه 
تبقى % 1.16بينما جند أن إجابات نسبة .توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة % 1.16نسبة 

  .حمايدة 
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     اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصلإن ): 170( جدول رقم 
  .يف حميطك

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  1.16  1  0  0  3.48  3  2.32  2  
  
 من العينة املدروسة توافق على أن اجتاه سلوكها% 3.48يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضـا نسـبة   .االستهالكي يتغري وفق التغري االجتماعي احلاصل يف احمليط الذي تعيش فيه 
بينما تعارض و بشدة نسـبة  .من هذه العينة توافق  على هذا األمر و لكن بدون شدة % 2.32
  .وجود هذه العالقة  و نفس النسبة جندها كذلك تعارض و لكن بدون شدة % 1.16

  
اقتصادي -املستوى السوسيو ور العوامل االجتماعية و متغريبالنسبة حمل: ) 171(جدول رقم  

  . الضعيف
 

معارض 
  بشدة

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض
  الرقم

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
  مج  26  30.23  33  38.37  11  12.79  9  10.46  7  8.13

 
-املسـتوى السوسـيو   من عينة األفراد ذوي% 38.37يبني اجلدول السابق أن نسبة:  التعليق 

اقتصادي الضعيف أا توافق  على أن هناك عالقة هامة بني العوامل االجتماعية و تغري اجتاه سلوك 
توافق و بشدة على وجود هذه العـالقة  % 30.23و جند أيضـا أن هنـاك نسبة .. املستهلك 
% 10.46وجودها و كذلك هنـاك نسـبة   % 08.13بينما تعارض و بشدة نسبة . و أمهيتها 

  .حمايدة % 12.79هذا و تبقى إجابات نسبة . تعارض هذا الوجود و لكن بدون شدة 
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  .147= ذكور، ن  : و متغري اجلنس  العوامل الثقافيةبالنسبة للمحور الثاين   -2-10
  .إن قراراتك الشرائية هلا عالقة بانتمائك الثقايف) : 172(جدول رقم 

 
  افق بشدةمو  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.68  1  1.36  2  1.36  2  2.04  3  1.36  2  
  
           مـن العينـة املدروسـة تـرى أـا موافقـة       % 2.04يبني اجلدول السابق أن نسبة:  التعليق 

% 1.36يف حني توافق و بشدة نسـبة .على أن قراراا الشرائية نابعة و هلا عالقة بانتمائها الثقايف 
تعارض وجود هذه العالقة  و نسـبة  % 1.36بينما جند نسبة .العينة على هذه العالقة من نفس 

  .إجاباا حمايدة % 1.36هذا و جند أن هناك نسبة. تعارض هذا الوجود بشدة % 0.68
  

  .إن تنوع الثقافات يؤثر يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي) :  173( جدول رقم    
 

  موافق بشدة  فقموا  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.36  2  1.36  2  0.68  1  2.04  3  2.04  3  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن تنوع % 2.04يبني اجلدول السابق أن نسبة:  التعليق 

و توفق  كذلك بنفس النسبة على هذه . الثقافات يؤثر على تغري اجتاه السلوك االستهالكي للفرد 
النسبة أيضـا جنـد    سو بنف. هذا التأثري و العالقة % 1.36بينما تعارض  و بشدة نسبة .العالقة 

إجاباـا  % 0.68هذا و جند أن نسـبة  . معارضة من نفس العينة املدروسة بالنسبة هلذه العالقة 
 حمايدة 
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تكتسب عادات استهالكية جديدة من خالل تنوع و تعدد الثقافات يف ) 174( جدول رقم   
  .تك بيئ
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  2.04  3  0  0  2.04  3  2.04  3  

 
من العينة املدروسة توافق  بشـدة  % 20.4نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و نفس . يت على أا  تكتسب عادات استهالكية جديدة من خالل تنوع و تعدد الثقافات يف الب
تعارض % 2.04هذا و جند أن نسبة . النسبة توافق على هذه العالقة اليت تؤكد شدة هذه العالقة 

  .هذه العالقة 
  

  .إن لثقافتك دور يف إبراز اجلوانب اإلجيابية ملختلف السلع و اخلدمات ) : 175( جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.68  1  1.36  2  0.68  1  1.36  2  2.04  3  
 
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن للثقافة % 2.04ينب اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

% 1.36يف حني جند نسبة .دور مهم و اجيايب يف إبراز خمتلف اجلوانب االجيابية للسلع و اخلدمات 
تعارض هذا % 1.36بينما هناك نسبة . القة و الدور من نفس العينة توافق فقط على هذه الع

و تبقى . تعارض هذا الدور و العالقة و لكن بشدة % 0.68هذا و جند نسبة . الدور و العلقة 
  .من العينة املدروسة إجاباا حمايدة % 0.68نسبة 
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  .اتعمل ثقافتك على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكه):176( جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.36  2  0.68  1  1.36  2  2.04  3  1.36  2  
  
           مـن العينـة املدروسـة   % 2.04نالحظ من خالل اجلـدول السـابق أن نسـبة    :  التعليق 

يف حني جنـد هـذه   . توافق على الثقافة تعمل على ضبط  طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها
وجود %1.36بينما تعارض  و بشدة نسبة . من نفس العينة  % 1.36املوافقة وبشدة لدى نسبة 

  .إجاباا حمايدة % 1.36هذا  و جند  أن نسبة . معارضة خفيفة % 0.68و نسبة .   هذا األمر 
  
  .خرىتعمل ثقافتك على وضع تصورك اجليد للسلع و اخلدمات على أ) : 177(جدول رقم   
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.36  2  1.36  2  0  0  2.72  4  2.04  3  
  
       مـن العينـة املدروسـة توافـق     % 2.72نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

شدة أيضـا  نسـبة   و  توافق ب. على أن الثقافة تعمل على وضع التصور اجليد للسلع و اخلدمات 
من هـذه العينة تعـارض  % 1.36و جند أن نسبة .من نفس العينة  على هذا األمـر  2.04%

  . و نفس النسبة تبدي معارضتها اخلفيفة . هذا األمـر و بشدة 
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  للسلع و اخلدمات املعروضة أمامك إن لثقافتك دور كبري يف  تفضيلك ) : 178( جدول رقم  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.68  1  0.68  1  2.04  3  1.36  2  

  
من العينة املدروسة   توافق على أن للثقافة دور %2.04يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

    توافـق و بشـدة    % 1.36يف حني جند نسـبة  .  كبري يف تفضيل السلع و اخلدمات املعروضة 
 0.68هذا و جند أن نسبة .  وجود هذا الدور و اجيابيته %0.68بينما تعارض نسبة . مر على األ

  .إجاباا حمايدة % 
 
  .تعمل ثقافتك على حتفيزك الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات ): 179(جدول رقم  
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.68  1  1.36  2  0.68  1  2.04  3  1.36  2  
  

من العينة املدروسة توافق على أن ثقافتها حتفزها % 2.04يبني اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 
بينمـا  . يف حني جند نفس النسبة و لكن توافق بشـدة  .على استهالك خمتلف السلع و اخلدمات 

تـذكر  تعارض لكـن دون شـدة    %0.68و نسبة .وجود هذا التحفيز % 1.36تعارض نسبة 
  .من العينة إجاباا حمايدة % 0.68هذا و تبقى نسبة .بالنسبة لوجود هذا التحفيز 
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  .تفرض ثقافتك عليك دائما  منط معني من االستهالك ) : 180( جدول رقم 
 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.68  1  1.36  2  0.68  1  2.72  4  2.04  3  
  
من العينة املدروسـة أن ثقافتـها   % 2.72نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة:  عليقالت 

توافق و بشدة على هذا األمر %  2.04تفرض عليها منط معني من االستهالك  و جند أيضا نسبة 
% .  0.68و جند معرضة بشدة لـدى نسبة  .وجود هذا األمـر %  1.36بينما تعارض نسبة

  .إجاباا حمايدة  % 0.68و تبقى نسبة 
  
 على أمناط و عـادات اسـتهالكية   عتسمح لك ثقافتك دائما االطال) : 181(جدول رقم   

  .أخرى
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.68  1  1.36  2  2.04  3  2.04  3  1.36  2  
 
      مـن العينـة املدروسـة توافـق     % 2.04نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جنـد نسـبة   .على أن ثقافتها تسمح هلا باالطالع دائما على أمناط و عادات استهالكية جديدة 
  تعـارض هذه العــالقة  % 1.36توافق و بشدة على هذه العـالقة  بينما جند نسبة % 1.36

  .ا حمايدة تبقى إجابا% 2.04هذا و جند أن نسبة . تعارض بشدة %0.68و نسبة 
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تعمل ثقافتك على تدعيم اجتاه سلوكك االستهالكي حنـو خمتلـف   ) : 182( جدول رقم   
  .السلع و اخلدمات 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.68  1  0.68  1  2.04  3  2.04  3  2.04  3  
   

لعينة املدروسة توافق و بشدة على أن ثقافتها من ا% 2.04يبني اجلدول السابق أن نسبة:   التعليق
و نفس النسبة كذلك توافق على هذا األمر و لكن .تعمل على تدعيم اجتاه سلوكها االستهالكي 

وكـذلك  . من نفس العينة تعارض و بشدة هذا التدعيم  %0.68كما أن هناك نسبة.دون شدة 
من العينة املدروسة %  2.04ن نسبة هذا و جند أ.هناك نفس النسبة للمعارضة و لكن دون شدة 

  .إجاباا تبقى حمايدة 
  

تلعب ثقافتك دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلـدمات  ): 183(جدول رقم 
  .قبل استخدامها

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.68  1  1.36  2  2.04  3  1.36  2  

  
     من العينـة املدروسـة توافـق    %  2.04حظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة نال:  التعليق 

و جنـد  . على أن للثقافة دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلدمات قبل استخدامها 
وجود هـذا   %0.68بينما تعارض نسبة .توافق على هذا األمر وبشدة % 1.36أيضا أن نسبة 

  إجاباا حمايدة% 1.36و تبقى نسبة .     الدور 
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يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفق املعايري الثقافيـة املوجـودة يف   ):184(جدول رقم   
  .حميطك 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0.68  1  2.04  3  1.36  2  

 
     توافـق   من العينـة املدروسـة    % 2.04نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و كذلك جنـد  .. على أن اجتاه السلوك االستهالكي يتحدد وفق املعايري الثقافية املوجودة يف احمليط
  .من العينة إجاباا حمايدة % 0.68بينما تبقى نسبة .توافق و بشدة على هذا األمر % 1.36نسبة 

  
  .السلع و اخلدمات على انتماءك الثقايف تعتمد يف اقتناءك ملختلف) :185(جدول رقم  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.36  2  0.68  1  0.68  1  2.04  3  2.04  3  
  
توافق و بشدة على أا تعتمد على انتماءها % 2.04يوضح اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق 

و نفس النسبة ترى هذه العالقة و لكـن دون شـدة   . اخلدمات الثقايف يف اقتناء خمتلف السلع و 
تبدي معارضتها % 0.68و بنسبة   . هذا االعتماد%  1.36بينما تعارض و بشدة نسبة . تذكر 

  .من أفراد هذه العينة إجاباا حمايدة % 0.68هذا و تبقى نسبة . و لكن دون شدة 
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تلف السلع و اخلدمات الـيت حتقـق إشـباع    إن اختيارك املناسب ملخ) : 186(جدول رقم  
  .حاجاتك يتحدد وفقا ملعايريك الثقافية

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.68  1  1.36  2  0.68  1  1.36  2  1.36  2  
  

        مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة      % 1.36يوضح اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 
املناسب ملختلف السلع و اخلدمات و اليت حتقق اإلشبـاع يتحدد وفق املعـايري   اعلى أن اختياره

بينما تعارض و بشـدة    .و نفس النسبة تبدي موافقتها على هذا األمر و لكن دون شدة . الثقافية 
هـذا و تبقـى إجابـات    . معارضة خفيفة % 0.68و نسبة .هذه العالقة% 1.36كذلك نسبة 

  .حمايدة %  0.68نسبة
  

تفضيلك السلع و اخلـدمات   هتعمل ثقافتك االستهالكية على تغيريا جتا):187( جدول رقم 
  .حسب شدة حاجتك

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.68  1  0  0  2.04  3  1.36  2  

  
ة املدروسة توافـق علـى أن ثقافتـها    من العين% 2.04يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

. االستهالكية تعمل على تغيري اجتاه تفضيلها ملختلف السلع و اخلدمات حسب شدة احلاجة إليها 
هـذه  % 0.68بينما تعارض نسـبة  .توافق و بشدة على هذا األمر %  1.36يف حني جند نسبة 

  .العالقة 
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  ذكور : ة ككل و متغري اجلنسبالنسبة حملور العوامل الثقافي) : 188(جدول رقم  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  الرقم

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
  مج  39  26.53  48  32.65  20  13.60  25  17  15  10.20

  
من العينة املدروسة تـوافق  % 32.65نالحظ من خالل اجلـدول السـابق أن نسبة :  التعليق 

% 26.53يف حني جند نسبة .ة عالقة بتغري اجتاه سلوك املستهلك و بشدة على أن للعوامل الثقافي
% 17.00بينما جند نسبة . من نفس العينة توافق و بشدة على وجود هذه العالقة و على أمهيتها 

. تعارض هذا الوجود و بشـدة  % 10.20و نسبة .من نفس العينة تعارض  وجود هذه العالقة 
  .يدة اجتاه هذه العالقةحما% 13.60هذا و تبقى إجابات نسبة 

  
  .123= إناث، ن  :متغري اجلنس  و  العوامل الثقافيةبالنسبة للمحور الثاين   -2-11
  
  .إن قراراتك الشرائية هلا عالقة بانتمائك الثقايف) :189( جدول رقم   
  

 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 0.81 1 0.81 1 0.81 1 0.81 1 
  
        من العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة      %0.81يوضح اجلدول السابق  أن نسبة :  التعليق 

و جند كذلك أن هناك نفس النسبة توافق على . على أن قراراا الشرائية هلا عالقة بانتمائها الثقايف 
نة تعارض و بشدة على وجود بينما جند أن نفس النسبة يف هذه العي. هذا األمر و لكن بدون شدة 

هذا و تبقى إجابات نسـبة  . هذه العالقة أيضا نفس النسبة تعارض هذا األمر و لكن بدون شدة 
  .حمايدة  0.81%
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  .إن تنوع الثقافات يؤثر يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي) : 190(جدول رقم 

 
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 0.81 1 0.81 1 3.25 4 1.62 2 
 

من العينة املدروسة توافق على أن تنوع الثقافات % 3.25يبني اجلدول السابق أن نسبة:  التعليق
  على هذا التــأثري % 1.62يف حني توافق و بشدة نسبة .يؤثر يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي 

و نسـبة  . عينة تعارض و بشدة وجود هذا التأثري من نفس ال% 0.81بينما جند نسبة .و العالقة 
من إجابات أفراد هذه العينة % 0.81أيضا تعارض ولكن دون شدة  هذا و تبقى نسبة % 0.81
  .حمايدة 

       تكتسب عادات استهالكية جديدة من خالل تنوع و تعـدد الثقافـات  ):191(جدول رقم  
  .يف بيئتك 

 
فق بشدةموا موافق حمايد معارض معارض بشدة  
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 1.62 2 0.81 1 2.43 3 1.62 2 
  

من العينة املدروسة توافق على أا % 2.43نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
يف حني جند نسبة .تكتسب عادات استهالكية جديدة من خالل تنوع و تعدد الثقافات يف البيت 

% 1.62كما أن هناك نسـبة  .توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة من نفس العينة % 1.62
هذه العالقة % 0.81بينما تعارض و بشدة نسبة . كذلك من هذه العينة تعارض هذا االكتساب 

  .إجاباا حمايدة % 0.81هذا و جند أن نسبة . بني الطرفني 
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  بية ملختلف السلع و اخلدمات إن لثقافتك دور يف إبراز اجلوانب اإلجيا) :  192(جدول رقم 

 
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 0.81 1 0.81 1 1.62 2 1.62 2 
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 1.62نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند نفس .ب االجيابية ملختلف السلع و اخلدمات على أن للثقافة دور اجيايب و يف إبراز اجلوان
من نفس العينة % 0.81بينما هناك نسبة .النسبة كذلك توافق على هذا الدور و لكن دون شدة 

وجود هذا الدور % 0.81و تعارض كذلك لكن بدون شدة نسبة . تعارض و بشدة هذا الدور
  .من العينة إجاباا حمايدة % 0.81يف حني تبقى نسبة 

 
 

  .تعمل ثقافتك على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها) : 193( جدول رقم 
 
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %
0 0 0.81 1 1.62 2 1.62 2 1.62 2 

  
ن الثقافة من العينة املدروسة توافق و بشدة على أ% 1.62يبني اجلدول السابق أن نسبة  :التعليق  

و جند أيضا نفس النسبة  توافق على هذه .تعمل على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها 
هـذا  .من نفس العينة تعارض وجودها %  0.81العالقة و لكن بدون شدة يف حني هناك نسبة 

  .إجاباا حمايدة % 1.62وتبقى نسبة 
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  .رك اجليد للسلع و اخلدمات على أخرىتعمل ثقافتك على وضع تصو) : 194(جدول رقم 

 
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 0.81 1 1.62 2 1.62 2 1.62 2 
  

من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن الثقافة % 1.62يبني اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 
و نفس النسبة كـذلك توافـق   .خلدمات على سلع أخرى تعمل على وضع تصور جيد للسلع و ا

تعـارض وجود هذه العـالقة % 0.81بينما هنـاك نسبة . على هذا األمـر و لكن دون شدة 
من نفس العينة و لكن بدون شدة وجود هذه العالقـة بـني   % 0.81و تعـارض نسبة كذلك 

  .إجاباا حمايدة % 1.62هذا و تبقى نسبة .الطرفني 
  

إن لثقافتك دور كبري يف  تفضيلك للسلع و اخلدمات املعروضة أمامك ) : 195( م جدول رق
.  
 

 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 1.62 2 0.81 1 1.62 2 1.62 2 
  

ـ  %1.62نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق دة من العينة املدروسة توافق و بش
و جند أيضا ا ن نفس . على أن لثقافتها دور كبري يف تفضيلها للسلع و اخلدمات املعروضة أمامها 

من هذه العينة هذه  %1.62بينما تعارض نسبة . النسبة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة  
هذا .هذا الطرح %0.81وكذلك تعارض و بشدة نسبة . و لكن بدون شدة .العالقة بني الطرفني 

  .حمايدة  %0.81و تبقى إجابات نسبة 
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  .تعمل ثقافتك على حتفيزك الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات ): 196( جدول رقم 

  
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 0.81 1 0 0 2.43 3 0.81 1 
 

العينة املدروسة توافق على أن الثقافة تعمـل  من % 2.43يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
من نفس العينـة  % 0.81يف حني جند نسبة . على حتفيزها الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات 

من نفس العينة تعارض وجـود  % 0.81بينما هناك أيضا  نسبة . توافق و بشدة  على هذا األمر 
  .هذا األمر 

 
  .ئما  منط معني من االستهالك تفرض ثقافتك عليك دا) : 197(جدول رقم  

  
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %
0 0 0.81 1 0.81 1 2.43 3 1.62 2 

  
         مـن العينـة املدروسـة توافـق    % 2.43من خالل اجلدول السابق أن نسبة  نالحـظ : التعليق  

على هـذا  % 1.62و توافق وبشدة نسبة .الك على أن ثقافتها تفرض عليها منط معني من االسته
هذا و تبقى إجابات نسبة . من نفس العينة وجود هذه العالقة % 0.81األمر بينما تعارض نسبة 

  .حمايدة % 0.81
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  .على أمناط و عادات استهالكية أخرى عتسمح لك ثقافتك دائما االطال: )198(جدول رقم 
  

ق بشدةمواف موافق حمايد معارض معارض بشدة  
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 0 0 0.81 1 1.62 2 1.62 2 
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على ثقافتها % 1.62يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

  و توا فق  بشدة نفس النسـبة .تسمح هلا باالطالع دوما على أمناط و عادات استهالكية أخرى 
. وجود  هذه العــالقة  % 0.81ا األمر بينما تعـارض و بشدة  نسبة يف نفس العينة  على هذ

  .حمايدة% 0.81هذا و تبقى  إجابات نسبة 
  
تعمل ثقافتك على تدعيم اجتاه سلوكك االستهالكي حنو خمتلف السلع ) : 199(جدول رقم   

  .و اخلدمات 
  

 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 0.81 1 0 0 2.43 3 2.43 3 
  

من العينة املدروسة توافق و بشـدة  % 2.43نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 
و جند .على أن ثقافتها تعمل على تدعيم اجتاه سلوكها االستهالكي حنو خمتلف السلع و اخلدمات 

هـدا  % 0.81بينما تعارض نسبة .نفس النسبة توافق على هذا األمر كذلك و لكن بدون شدة 
  . الطرح
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تلعب ثقافتك دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلـدمات  ) : 200(جدول رقم 
  .قبل استخدامها

  
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 0.81 1 0.81 1 1.62 2 1.62 2 
  
من العينة املدروسة توافـق و بشـدة علـى أن     % 1.62أن نسبة  ينب اجلدول السابق:  التعليق 

و جند .ثقافتها تلعب دور مهم يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلدمات قبل استعماهلا 
%  0.81بينما تعارض و بشـدة  نسـبة   .نفس النسبة توافق على هذا الدور و لكن بدون شدة 

من % 0.81هذا و تبقى نسبة . معارضتها خفيفة  لكن% 0.81وجود هذه العالقة و أيضا نسبة 
  .نفس العينة إجاباا حمايدة 

 
  يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفق املعايري الثقافية املوجودة يف حميطك  ) :201(جدول رقم 

            
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 0.81 1 0.81 1 3.25 4 1.62 2 
  

        مـن العينـة املدروسـة توافـق    % 3.25نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
و جند كـذلك  .على أن اجتاه سلوكها االستهالكي يتحدد وفق املعايري الثقافية املوجودة يف احمليط 

تعارض و بشـدة  بينما . من نفس العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة % 1.62نسبة 
هـذا و تبقـى   .بدون شدة أيضا هذا األمر %  0.81وجود هذه العالقة و نسبة % 0.81نسبة 

  .حمايدة % 0.81إجابات نسبة 
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  .تعتمد يف اقتناءك ملختلف السلع و اخلدمات على انتماءك الثقايف) : 202(جدول رقم 
  

 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 0.81 1 1.62 2 2.43 3 1.62 2 
 
من العينة املدروسة توافق على أـا تعتمـد يف   % 2.43يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من نفـس العينـة   % 1.62و جند كذلك نسبة .اقتناءها للسلع و اخلدمات على انتماءها الثقايف 
هـذا و تبقـى   .وجود هذا االعتماد % 0.81 بينما تعارض و بشدة نسبة.توافق على هذا األمر 

  .إجاباا حمايدة % 1.62نسبة 
 

 إشـباع إن اختيارك املناسب ملختلف السلع و اخلدمات اليت حتقـق  ) : 203( جدول رقم    
  .حاجاتك يتحدد وفقا ملعايريك الثقافية

  
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 1.62 2 0.81 1 2.43 3 2.43 3 
  

            مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة      % 2.43يبني اجلدول السابق أن نسـبة  :  التعليق
و .على أن اختيارها املناسب للسلع و اخلدمات اليت حتقق هلا اإلشباع يتحدد وفق املعايري الثقافيـة  

بينما تعارض نسـبة  .األمر لكن بدون شدة جند نفس النسبة يف  هذه العينة أيضا توافق على هذا 
هذا و تبقى نسـبة   % 0.81و تعارض وجودها  و بشدة  نسبة . وجود  هذه العالقة % 1.62
  .إجاباا حمايدة % 0.81
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تفضيلك السلع و اخلدمات  هتعمل ثقافتك االستهالكية على تغيريا جتا) : 204(جدول رقم   
  .حسب شدة حاجتك

  
 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 ك % ك % ك % ك % ك %

0.81 1 0.81 1 0 0 3.25 4 1.62 2 
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 3.25نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

على أن ثقافتها االستهالكية تعمل على تغيري اجتاه  تفضيلها السلع و اخلدمات حسب شدة احلاجة 
بينما تعارض .من نفس العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة %  1.62د أيضا نسبة و جن

  .هذه العالقة بني الطرفني % 0.81نسبة 
  

  .إناث: و متغري اجلنسككل بالنسبة حملور العوامل الثقافية ): 205(جدول رقم 
  

 موافق بشدة موافق حمايد معارض معارض بشدة
 الرقم

 ك % ك % ك % ك % ك %
 مج 32 26.01 44 35.77 16 13.00 18 14.63 13 10.56

  
من عينة  اإلناث توافق على أن هناك عالقـة   %35.77يبني  اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

و جند أيضا أن هنـاك نسـبة   .مهمة بني العوامل الثقافية و تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري 
بينما تعارض نسبة  .لى وجود و أمهية هذه العالقة و لكن بشدة من هذه العينة توافق ع 26.01%
و بشدة وجود هذه العالقة بني الطرفني  و هناك أيضا يف هذه العينة معارضـة نسـبة    10.56%
  .حمايدة  %13.00نسبة  إجاباتهذا و تبقى . و لكن بدون شدة  14.63%
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       ري املسـتوى التعليمـي األساسـي،    لعوامل الثقافية  و متغللمحور الثاين ابالنسبة  -2-12
 .70= ن 
  .إن قراراتك الشرائية هلا عالقة بانتمائك الثقايف) : 206(جدول رقم  
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.42  1  1.42  1  2.85  2  1.42  1  

  
ة األفراد ذوي املستوى التعليمي األساسي من عين% 2.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

يف حني جند أيضـا أن هنـاك نسـبة   . توافق على أن قراراا الشرائية هلا عالقة بانتمائها الثقايف 
وجودها هذا و تبقى إجابات نسبة % 1.42على وجود هذه العالقة بينما تعارض نسبة % 1.42
  .حمايدة% 1.42

 
  .فات يؤثر يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكيإن تنوع الثقا) : 207( جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  0  0  2.85  2  1.42  1  1.42  1  
  

من العينة املدروسة توافق و بشـدة  % 1.42نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
   و جند أن نفس النسبة موجـودة .اجتاه سلوكها االستهالكي على أن تنوع الثقافات يؤثر يف تغري 

وجود %1.42بينما تعارض و بشدة نسبة.يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 
  .حمايدة % 2.85هذا و تبقى إجابات نسبة . هذا التأثري 
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د تكتسب عـادات استهالكية جديدة مـن خــالل تنـوع و تعـد    ): 208( جدول رقم 
  .الثقافـات يف بيئتك 

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.42  1  1.42  1  2.85  2  1.42  1  

 
من العينة املدروسة توافق على أـا تكتسـب   %2.85يبني  اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

% 1.42و جند أن نسـبة  .بيئتها  عادات استهالكية جديدة من خالل تنوع و تعدد الثقافات يف
من هذه العينة وجود هــذا  % 1.42بينما تعارض نسبة . توافق و بشدة  على هذه العـالقة 

  .حمايدة % 1.42هذا و تبقى إجابات نسبة .األمر 
  

  . إن لثقافتك دور يف إبراز اجلوانب اإلجيابية ملختلف السلع و اخلدمات) : 209( جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  ضمعار  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  0  0  1.42  1  2.85  2  1.42  1  
  
      مـن العينـة املدروسـة توافـق     % 2.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضـا أن نسـبة   . على لثقافتها دور يف إبراز اجلوانب االجيابية ملختلف السلع و اخلدمات 
هذا . وجوده % 1.42بينما تعارض نسبة .يف هذه العينة توافق و بشدة على هذا األمر % 1.42

  .حمايدة % 1.42و تبقى إجابات نسبة 
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  .تعمل ثقافتك على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها) : 210(جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.42  1  0  0  1.42  1  1.42  1  

 
          مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة     % 1.42يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

و جند أن هنـاك نفـس   .على أن ثقافتها تعمل على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها 
وجود % 1.42بينما تعارض نسبة .النسبة يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .هذه العالقة 
  

  .تعمل ثقافتك على وضع تصورك اجليد للسلع و اخلدمات على أخرى) : 211( جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  0  0  1.42  1  2.85  2  1.42  1  
  

            مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة     % 2.85يبني  اجلدول السابق امن نسـبة  :  التعليق
و جند نفس النسـبة  .على أن ثقافتها تعمل على وضع تصور جيد للسلع و اخلدمات على أخرى 

من هـذه العينـة   % 1.42بينما تعارض نسبة .كذلك توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 
  .ايدة حم%1.42هذا و تبقى إجابات نسبة .وجود هذه العالقة 
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  إن لثقافتك دور كبري يف  تفضيلك للسلع و اخلدمات املعروضة أمامك ) : 212( جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  1.42  1  1.42  1  2.85  2  1.42  1  
 

       ملدروسـة توافـق   مـن العينـة ا  % 2.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
و جند أيضا أن هنـاك  .على أن لثقافتها دور كبري يف تفضيلها للسلع و اخلدمات املعروضة أمامها 

و جند % 1.42بينما تعارض و بشدة نسبة .توافق على هذه العالقة و لكن بشدة % 1.42نسبة 
% 1.42سـبة  هذا و تتبقى إجابـات ن . نفس النسبة أيضا تعارض وجودها و لكن بدون شدة 

  .حمايدة
 

  .تعمل ثقافتك على حتفيزك الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات ) : 213( جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  0  0  0  0  1.42  1  1.42  1  
  
           و بشـدة مـن العينـة املدروسـة توافـق     % 1.42يبني اجلدول السابق أن نسـبة  :  التعليق 

و جند أيضا أن هناك نفس . على أن ثقافتها تعمل على حتفيزها الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات
وجودها %1.42بينما تعارض نسبة .النسبة يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

.  
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  . هالكتفرض ثقافتك عليك دائما  منط معني من االست) : 214(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  2.85  2  1.42  1  2.85  2  1.42  1  

  
         مـن العينـة املدروسـة توافـق     %2.85نالحظ من خالل اجلدول السابق ان نسبة :  التعليق

توافق %1.42نسبة  و جند أيضا أن هناك.على أن ثقافتها تفرض عليها منط معني من االستهالك 
وجود  هذه العالقـة بـني    %2.85بينما تعارض و بشدة نسبة . على هذا اآلمر و لكن بشدة 

  .حمايدة  %1.42هذا و تبقى إجابات نسبة .الطرفني 
 

على أمنـاط و عـادات اسـتهالكية     عتسمح لك ثقافتك دائما االطال) : 215(جدول رقم 
  ..أخرى

 
  وافق بشدةم  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  0  0  0  0 2.85  2  1.42  1  
  

من العينة املدروسة توافق علـى أن ثقافتـها   % 2.85يوضح اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 
% 1.42و جند أيضا أن نسبة . تسمح هلا دائما باالطالع على أمناط و عادات استهالكية أخرى 

  .وجودها% 1.42بينما تعارض و بشدة نسبة .ة على هذه العالقة من هذه العينة توافق  و بشد
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تعمل ثقـافتك على تدعيم اجتاه سلـوكك االستهالكي حنـو خمتلـف   ) :216( جدول رقم 
  .السلع و اخلدمات 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.42  1  1.42  1  1.42  1  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن ثقافتها % 1.42يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

و جند أن نفـس النسـبة   . تعمل على تدعيم سلوكها االستهالكي حنو خمتلف السلع و اخلدمات 
  تبقى حمايدة  % 1.42بينما جندان إجابات نسبة. توافق على هذه العالقة و لكن بدون شدة 

  
تلعب ثقافتك دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلدمات ) :  217 (جدول رقم 

  .قبل استخدامها
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.42  1  0  0  1.42  1  1.42  1  

  
شـدة  من العينة املدروسة توافق و ب% 1.42نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 

على أن ثقافتها تلعب دور  يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلـدمات قبل استخدامها 
بينما تعــارض نسـبة   .و نفس النسبة جندها أيضا توافق و لكن بدون شدة على هذه العالقة .

  .من هذه العينة وجود هذا األمر % 1.42
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  املعايري الثقافية املوجودة يف حميطك  يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفق): 218(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.42  1  2.85  2  1.42  1  

  
من العينة املدروسة توافق على أن اجتاه سلوكها % 2.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

من هذه % 1.42و جند أيضا أن نسبة .ية املوجودة يف احمليطاالستهالكي يتحدد وفق املعايري الثقاف
  .حمايدة % 1.42هذا و تبقى إجابات نسبة .العينة توافق على هذا األمر و لكن بشدة 

 
  .تعتمد يف اقتناءك ملختلف السلع و اخلدمات على انتماءك الثقايف) : 219( جدول رقم 

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  1.42  1  1.42  1  1.42  1  1.42  1  
 

من العينة املدروسة توافق و بشـدة   %1.42نالحظ من خالل اجلدول السابق ان نسبة :  التعليق
و جند أيضـا أن هنـاك   . على أا تعتمد يف اقتناء خمتلف السلع و اخلدمات على انتماءها الثقايف 

و بشدة وجود  %1.42بينما تعارض نسبة . كن توافق بدون شدة نفس النسبة يف هذه العينة و ل
هـذا و تبـق   . هذا االعتماد و نفس النسبة كذلك جنها تعارض هذا الوجود و لكن بدون شدة 

  .حمايدة  %1.42إجابات نسبة 
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إن اختيارك املناسب ملختلف السلع و اخلدمات الـيت حتقـق إشـباع    ) : 220(جدول رقم 
  .فقا ملعايريك الثقافيةحاجاتك يتحدد و

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0  0  2.85  2  1.42  1  

  
       مـن العينـة املدروسـة توافـق     % 2.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

   .باع يتحدد وفق املعايري الثقافيـة  على أن اختيارها املناسب للسلع و اخلدمات اليت حتقق هلا اإلش
  .من هذه العينة توافق و بشدة على وجود هذه العالقة % 1.42و جند أيضا أن هناك نسبة 

  
تفضيلك السلع و اخلدمات  هتعمل ثقافتك االستهالكية على تغيريا جتا) : 221( جدول رقم 

  حسب شدة حاجتك
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.42  1  1.42  1  1.42  1  1.42  1  1.42  1  
  

من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن ثقافتها %1.42أن نسبة أيبني اجلدول السابق : التعليق 
و جند أيضـا أن هنـاك   . تعمل على تغيري اجتاه تفضيلها السلع و اخلدمات حسب شدة حاجتها 

 % 1.42بينما تعارض نسبة . ق على هذا األمر و لكن بدون شدة نفس النسبة يف هذه العينة تواف
و جند كذلك نفس النسبة تعـارض هـذا   . من نفس العينة على وجود هذه العالقة بني الطرفني 

  .حمايدة  %1.42هذا و تبقى إجابات نسبة . الطرح و لكن بدون شدة 
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  تغري املستوى التعليمي األساسيبالنسبة حملور العوامل الثقافية  ككل و م) 222(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

11.42  8  12.85  9  17.14  12  35.71  25  22.85  16  
 
من عينة األفـراد ذوي املسـتوى التعليمـي    % 35.71يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جنـد  . العوامل الثقافية و تغري اجتاه املستهلك اجلزائري األساسي توافق على أن هناك عالقة بني 
من نفس العينة تـوافق  و بشدة على وجود هـذه العــالقة       % 22.85أيضـا أن هناك نسبة 

على وجودها يف حني جند دائما يف هذه العينـة  % 11.42بينما تعارض و بشدة نسبة .و أمهيتها 
هذا و تبقى إجابـات نسـبة   .  القة بني الطرفني حول وجود هذه الع%  12.85معارضة نسبة

  .حمايدة% 17.14
 
         الثقافية  و مـتغري املسـتوى التعليمـي الثـانوي،     لالعوام بالنسبة للمحور الثاين  -2-13
  .97= ن 
  .إن قراراتك الشرائية هلا عالقة بانتمائك الثقايف) : 223(جدول رقم  
 

  فق بشدةموا  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  1.03  1  1.03  1  3.09  3  2.06  2  
  
من عينة األفــراد ذوي املسـتوى التعليمـي    % 3.09يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

% 2.06و جند أيضا أن نسبة . عالقة بانتمائها الثقايف  ائية هلالثانوي توافق على أن قراراا الشرا
على وجـود  % 1.03بينما تعارض و بشدة نسبة .توافق و بشدة على هذا األمر  من هذه العينة
هذا و تبقـى  .و نفس النسبة جندها كذلك تعارض هذا الطرح و لكن بدون شدة . هذه العالقة 

  .حمايدة % 1.03إجابات نسبة 
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  .إن تنوع الثقافات يؤثر يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي): 224(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  دةمعارض بش
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  1.03  1  0  0  2.06  2  2.06  2  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن تنوع % 2.06يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

ـ .الثقافات يؤثر يف تغري اجتاه سلوكها االستهالكي  ى هـذا  و جند أن هناك نفس النسبة توافق عل
من نفس العينة وجــود هـذه   % 1.03بينما تعارض  و بشدة نسبة .األمر و لكن بدون شدة 

  .و جند أيضا نفس النسبة تعارض هذا  وجود هذا التأثري بني الطرفني  و لكن بدون شدة. العالقة 
  

     تكتسب عادات استهالكية جديدة من خالل تنوع و تعدد الثقافات) : 225(جدول رقم 
  .ئتك يف بي

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  0  0  1.03  1  1.03  1  2.06  2  
  

من العينة املدروسة توافق و بشـدة  % 2.06نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
و جنـد  . بيئتها على أا تكتسب عادات استهالكية جديدة من خالل تنوع و تعدد الثقافات يف 

بينمـا  .من نفس العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شـدة  %  1.03أيضا أن هناك نسبة 
هذا و تبقـى إجابـات نسـبة    .وجود هذه العالقة بني الطرفني % 1.03تعارض  و بشدة نسبة 

  .حمايدة % 1.03
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  .لف السلع و اخلدمات إن لثقافتك دور يف إبراز اجلوانب اإلجيابية ملخت ) :226(جدول رقم  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.03  1  1.03  1  1.03  1  3.09  3  

  
           مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة      %  3.09يبني اجلدول السابق أن نسـبة  :  التعليق

و جند أيضا أن نسـبة  .لف السلع و اخلدمات على أن لثقافتها دور يف إبراز اجلوانب االجيابية ملخت
بينما تعـارض نسـبة   .من هذه العينة توافق على وجود هذا الدور و لكن بدون شدة % 1.03
  .حمايدة % 1.03هذا وتبقى إجابات نسبة . األمروجود هذا % 1.03

 
  .تعمل ثقافتك على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها) : 227(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  رض بشدةمعا

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
1.03  1  1.03  1  0  0  1.03  1  2.06  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 2.06نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

أن نسـبة   و جند أيضا.. على أن ثقافتها تعمل على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها 
بينما تعارض و بشـدة نسـبة   .من نفس العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة % 1.03
  .و نفس النسبة جندها كذلك تعارض وجوده و لكن بدون شدة . وجوده % 1.03
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  .تعمل ثقافتك على وضع تصورك اجليد للسلع و اخلدمات على أخرى) : 228(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  ايدحم  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.03  1  0  0  4.12  4  2.06  2  

  
      مـن العينـة املدروسـة توافـق     % 4.12نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

وجند أيضا إن هناك . على أن ثقافتها تعمل على وضع تصور جيد للسلع و اخلدمات على أخرى 
% 1.03بينما تعارض نسـبة  . ذه العينة توافق على هذا األمر ولكن بشدة من ه% 2.06نسبة 

  .وجود هذه العالقة بني الطرفني 
  
  إن لثقافتك دور كبري يف  تفضيلك للسلع و اخلدمات املعروضة أمامك ) : 229(جدول رقم  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  0  0  1.03  1  2.06  2  1.03  1  
  

من العينة املدروسة توافق على أن لثقافتـها دور  % 2.06يبني اجلدول  السابق أن نسبة :  التعليق
من هذه % 1.03و جند أيضا أن هناك نسبة .كبري يف تفضيلها للسلع و اخلدمات املعروضة أمامها 

وجود هذا % 1.03نسبة  بينما تعارض و بشدة .العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 
  .حمايدة % 1.03هذا و تبقى إجابات نسبة . الدور
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  .تعمل ثقافتك على حتفيزك الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات ) : 230(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  1.03  1  0  0  3.09  3  3.09  3  
  
         مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة      % 3.09اجلدول السابق أن نسبة  يوضح:  التعليق 

و جند أيضا أن هناك نفس .على أن ثقافتها تعمل على حتفيزها الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات
بينما تعارض   و بشدة نسـبة  .. النسبة يف هذه العينة توافق على هذه العالقة و لكن بدون شدة 

  .ا األمر و جند أيضا نفس النسبة تعارض وجوده و لكن بدون شدة وجود هذ% 1.03
  

  .تفرض ثقافتك عليك دائما  منط معني من االستهالك ) : 231(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

2.06  2  1.03  1  1.03  1  2.06  2  1.03  1  
  
       مـن العينـة املدروسـة توافـق     % 2.06السابق ان نسبة  نالحظ من خالل اجلدول: التعليق  

 %1.03و جند أيضا أن هناك نسبة . على أن ثقافتها تفرض عليها دائما منطا معينا من االستهالك
من نفس العينة  %2.06بينما تعارض و بشدة نسبة .من نفس العينة توافق و بشدة على هذا األمر 

تعارض هذا الوجود و لكن بـدون   %1.03كذلك هناك نسبة . وجود هذه العالقة بني الطرفني 
  .حمايدة  %1.03هذا و تبقى إجابات نسبة . شدة 
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على أمنـاط و عـادات اسـتهالكية     عتسمح لك ثقافتك دائما االطال) : 232(جدول رقم 
  .أخرى

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.03  1  0  0  1.03  1  2.06  2  

 
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن ثقافتها %2.06يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا أن هنـاك نسـبة   . تسمح هلا دائما باالطالع على أمناط و عادات استهالكية أخرى 
% 1.03ض نسـبة  بينما تعار.من هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة % 1.03

  .وجود هذه العالقة بني الطرفني 
 

 تعمل ثقافتك على تدعيم اجتاه سلوكك االستهالكي حنو خمتلف السـلع  ) : 233(جدول رقم 
  . و اخلدمات

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  0  0  1.03  1  1.03  1  2.06  2  
  

من العينة املدروسة توافق و بشـدة  % 2.06اجلدول السابق أن نسبة  نالحظ من خالل:  التعليق
و جند .على أن ثقافتها تعمل على تدعيم اجتاه سلوكها االستهالكي حنو خمتلف السلع و اخلدمات 

بينما تعارض  و بشـدة  .توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة % 1.03أيضا أن هناك نسبة 
  .حمايدة % 1.03ني الطرفني هذا و تبقى إجابات نسبة وجود هذه العالقة ب%1.03نسبة 
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تلعب ثقافتك دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلدمات ) :  234(جدول رقم 
  .قبل استخدامها

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.03  1  0  0  2.06  2  1.03  1  

  
من العينة املدروسة توافق على أن ثقافتها تلعب % 2.06دول السابق أن نسبة يوضح اجل:  التعليق

و جند أيضا أن هنـاك  .دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلدمات قبل استخدامها 
من %1.03بينما تعارض نسبة .هذا األمر و لكن بشدة  من هذه العينة توافق على% 1.03نسبة 

  .العينة املدروسة 
  

  .يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفق املعايري الثقافية املوجودة يف حميطك ) :235(جدول 

  
أن اجتاه  من العينة املدروسة توافق و بشدة على% 2.06يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أن نفس النسبة توافق .سلوكها االستهالكي يتحدد وفق املعايري الثقافية املوجودة يف احمليط 
وجود هـا و نفـس   % 1.03بينما تعارض و بشدة  نسبة . على هذه العالقة و لكن بدون شدة

%  1.03هذا و تبقى إجابات نسـبة  .النسبة أيضا جندها تعارض هذا الوجود و لكن بدون شدة 
  .حمايدة 

  
  
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  1.03  1  1.03  1  2.06  2  2.06  2  
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  .تعتمد يف اقتناءك ملختلف السلع و اخلدمات على انتماءك الثقايف) : 236(جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.03  1  4.12  4  3.09  3  

  
وسة توافق على أا من العينة املدر% 4.12نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

توافـق  %   3.09و جند أيضا أن نسبة . تعتمد يف اقتناء السلع و اخلدمات على انتماءها الثقايف 
  .من هذه العينة حمايدة % 1.03هذا و تبقى إجابات نسبة .على هذا األمر و بشدة 

 
اع إن اختيارك املناسب ملختلف السلع و اخلدمات الـيت حتقـق إشـب   ) :  237(جدول رقم  

  .حاجاتك يتحدد وفقا ملعايريك الثقافية
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  2.06  2  0  0  3.09  3  1.03  1  

  
من العينة املدروسة توافق على أن اختيارهـا  % 3.09يوضح اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق 

و جند أيضـا أن  .اع حاجاا يتحدد وفق املعايري الثقافية ملختلف السلع و اخلدمات اليت حتقق إشب
% 2.06بينما تعارض نسـبة  .من هذه العينة توافق و بشدة على هذا األمر % 1.03هناك نسبة 

  .وجود هذه العالقة بني الطرفني 
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تفضيلك السلع و اخلدمات  هتعمل ثقافتك االستهالكية على تغيريا جتا) :  238(جدول رقم 
  .شدة حاجتكحسب 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.03  1  0  0  1.03  1  3.09  3  1.03  1  
  
من العينة املدروسة توافـق علـى أن ثقافتـها    % 3.09يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا . حاجتها   االستهالكية تعمل على تغيري اجتاه تفضيلها للسلع و اخلدمات حسب شدة
بينما تعارض و بشدة نسبة .من هذه العينة توافق على هذا األمر و بشدة % 1.03أن هناك نسبة 

  .حمايدة % 1.03هذا و تبقى إجابات نسبة .وجود هذه العالقة بني الطرفني % 1.03
  

  .الثانوي  و متغري املستوى التعليمي ككلبالنسبة حملور العوامل الثقافية): 239(جدول رقم 
 

  الرقم  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

  مج  30  38.92  35  36.08  9  9.27  12  12.37  11  11.34
  
من عينة األفراد ذوي املستوى التعليمي الثانوي % 38.92يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

ني تغري اجتاه سلوك املسـتهلك اجلزائـري و العوامـل     توافق و بشدة على أن هناك عالقة هامة ب
        من هذه العينة توافق على وجـود هـذه العالقـة   %36.08و جند أيضا أن هناك نسبة .الثقافية 

% 12.37بينما تعارض نسـبة   .و أمهيتها بني العوامل الثقافية و تغري اجتاه السلوك االستهالكي 
هذا .من العينة تعارض و بشدة وجـودها % 11.34نسبة كـما أن هناك . وجود هذه العالقة 

  .حمايدة % 9.27و تبقى إجابات نسبة 
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          العوامل الثقافيـة  و  مـتغري املسـتوى التعليمـي العـايل،       الثاين لمحورلبالنسبة  -2-14
  .103= ن 

  .إن قراراتك الشرائية هلا عالقة بانتمائك الثقايف) : 240(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  شدةمعارض ب
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0.97  1  2.91  3  2.91  3  
  
من عينة األفراد ذوي املستوى التعليمي العـايل  % 2.91يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

ضا أن هنـاك نفـس   و جند أي. توافق و بشدة على أن قراراا الشرائية هلا عالقة بانتمائها الثقايف 
وجود % 0.97بينما تعارض نسبة .النسبة يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

هذا و تبقى إجابـات نسـبة   . هذه العالقة  و نفس النسبة كذلك جندها تعارض  و لكن بشدة 
  .حمايدة % 0.97

 
  .الستهالكيإن تنوع الثقافات يؤثر يف تغري اجتاه سلوكك ا) : 241(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.97  1  0  0  1.94  2  1.94  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشـدة  % 1.94نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

و جند أيضا أن نفـس  . على أن تنوع الثقافات يف بيتها يؤثر يف تغري اجتاه سلوكها االستهالكي 
% 0.97بينما تعارض نسبة .النسبة موجودة يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة

  .وجود هذه العالقة بني الطرفني 
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تكتسب عـادات استهالكية جديدة مـن خــالل تنـوع و تعـدد     ) : 242(جدول رقم 
  .الثقـافات يف بيئتك 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0.97  1  2.91  3  2.91  3  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أـا  % 2.91يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

وجند أيضا أن نفس .تكتسب عادات استهالكية جديدة من خالل تنوع و تعدد الثقافات يف بيئتها 
بينما تعارض و بشدة نسبة . هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة النسبة موجودة يف

و جند كذلك أن هناك نفس النسبة تعارض و لكـن  . وجود هذه العالقة بني الطرفني %  0.97
  .حمايدة % 0.97هذا و تبقى إجابات نسبة . بدون شدة 

  
  .ابية ملختلف السلع و اخلدمات إن لثقافتك دور يف إبراز اجلوانب اإلجي) : 243(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0  0  0.97  1  1.94  2  1.94  2  
  
      من العينة املدروسـة توافـق و بشـدة   % 1.94يبني اجلدول السابق أن هناك نسبة :  التعليق 

و جند أيضا أن هناك . ابية ملختلف السلع و اخلدمات على أن لثقافتها دور يف إبراز اجلوانب اإلجي
بينما تعارض و بشـدة  .نفس النسبة يف هذه العينة تـوافق على هذا األمـر و لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 0.97وجود هذه العالقة بني الطرفني  هذا و تبقى إجابات نسبة % 0.97نسبة 
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  .و نوعية السلع املراد استهالكها تعمل ثقافتك على ضبط طبيعة) : 244(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.97  1  0.97  1  1.94  2  2.91  3  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 2.91نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا أن هنـاك  . السلع  املراد استهالكها  على أن ثقافتها تعمل على ضبط طبيعة و نوعية
بينما تعـارض نسـبة   .من هذه العينة توافق على هذا األمر و لكـن بدون شدة % 1.92نسبة 
  .حمايدة % 0.97هذا و تبقى إجابات نسبة .وجود هذه العالقة بني الطرفني %  0.97

  
  .و اخلدمات على أخرىتعمل ثقافتك على وضع تصورك اجليد للسلع ) : 245(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0  0  1.94  2  1.94  2  
  
          مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة      %  1.94أن نسبة  يبني اجلدول السابق:  التعليق 

و جند أيضا أن نفس .على أخرى  على أن ثقافتها تعمل على وضع تصور جيد للسلع و اخلدمات
بينما تعـارض و بشـدة نسـبة    . النسبة يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

و نفس النسـبة كـذلك جنـدها    . من هذه العينة على وجود هذه العالقة بني الطرفني % 0.97
  .تعارض وجود هذا األمر و لكن بدون شدة 
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  .تك دور كبري يف  تفضيلك للسلع و اخلدمات املعروضة أمامك إن لثقاف) : 246(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0.97  1  1.94  2  0.97  1  
 
من العينة املدروسة توافق على أن لثقافتها دور % 1.94يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

على هذا األمر و لكن  قمن نفس العينة تواف% 0.97يلها للسلع و جند أيضا أن نسبة كبري يف تفض
و جند . من هذه العينة على وجود هذا الطرح % 0.97بينما تعارض و بشدة  نسبة . بدون شدة 

هذا و تبقى إجابات نسـبة  . أيضا أن هناك نفس النسبة تعارض هذه العالقة و لكن بدون شدة 
  .حمايدة % 0.97

  
  .تعمل ثقافتك على حتفيزك الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات ) : 247(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.97  1  0  0  2.91  3  2.91  3  

  
من العينة املدروسة توافق  و بشدة على ثقافتـها  %2.91يبني اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 

و جند أيضا أن نفس النسبة يف هذه العينـة  .عمل على حتفيزها استهالك خمتلف السلع و اخلدمات ت
من هذه العينة وجود هـذه  % 0.97بينما تعارض نسبة .توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .العالقة بني الطرفني 
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  . تفرض ثقافتك عليك دائما  منط معني من االستهالك) :248(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0  0  0.97  1  1.94  2  0.97  1  
 
       مـن العينـة املدروسـة توافـق    % 1.94نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

   % 0.97سـبة  و جند أيضـا أن ن . على أن ثقافتها  تفرض عليها دائما منط معني من االستهالك 
% 0.97بينما تعارض وجوده و بشدة نسبة .من هذه العينة توافق و بشدة على وجود هذا األمر 

  .حمايدة % 0.97هذا و تبقى إجابات نسبة .من هذه العينة  
  

على أمنـاط و عـادات اسـتهالكية     عتسمح لك ثقافتك دائما االطال) : 249(جدول رقم 
  .أخرى

 
  موافق بشدة  وافقم  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.97  1  0.97  1  2.91  3  1.94  2  

 
من العينة املدروسة توافق على أن ثقافتها تسمح % 2.91يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من هذه % 1.94و جند أيضا أن نسبة . هلا دائما باالطالع على أمناط و عادات استهالكية أخرى 
من هذه العني وجـود هـذه   % 0.97بينما تعارض نسبة . افق هذا األمر و لكن  بشدة العينة تو

 .حمايدة % 0.97هذا و تبقى إجابات نسبة . العالقة بني الطرفني 
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تعمل ثقـافتك على تدعيم اجتاه سلوكك االستهالكـي حنو خمتلف ) : 250(جدول رقم 
  .السلع و اخلدمات 

 
  موافق بشدة  افقمو  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0  0  0.97  1  2.91  3  1.94  2  
 
من العينة املدروسة توافق علـى أن ثقافتـها   % 2.91يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضا أن هناك نسـبة  .تعمل على تدعيم اجتاه سلوكها االستهالكي حنو السلع و اخلدمات 
        % 0.97بينمـا تعـارض نسـبة    . نة توافق و بشدة على هذه العالقـة  من هذه العي% 1.94

  .حمايدة % 0.97هذا و تبقى إجابات نسبة .على وجودها 
  

تلعب ثقافتك دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلدمات ) : 251(جدول رقم 
  .قبل استخدامها

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة

  الرقم
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.97  1  0  0  1.94  2  0.97  1  235  

  
من العينة املدروسة توافق على أن ثقافتها تلعب % 1.94يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أن هناك نسـبة  .دورا يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلدمات فبل استخدامها 
وجود هذه العالقة بني % 0.97بينما تعارض نسبة .بشدة  توافق على هذا األمر و لكن% 0.97

  .الطرفني 
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يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفق املعايري الثقافيـة املوجـودة يف   ) : 252(جدول رقم 
  .حميطك 

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0  0  0.97  1  2.91  3  
  

من العينة املدروسة توافق و بشـدة  % 2.97نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
و جند أيضا أن .على أن اجتاه سلوكها االستهالكي يتحدد وفق املعايري الثقافية املوجودة يف احمليط 

% 0.97بينما تعارض و بشدة  نسـبة  .توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة %  0.97نسبة 
العينة وجود هذه العالقة بني الطرفني و نفس النسبة كذلك جندها تعارض هذا الوجـود من هذه 

  .و لكن بدون شدة
 

  .تعتمد يف اقتناءك ملختلف السلع و اخلدمات على انتماءك الثقايف) : 253(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.97  1  0.97  1  0.97  1  2.91  3  0.97  1  
  

   توافق على أا تعتمد يف اقتناء ملختلف السـلع  % 2.91يبني  اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 
توافق على هذا األمر و لكن % 0.97و جند أيضا أن هناك نسبة .و اخلدمات على انتماءها الثقايف 

ض هذا الوجود و لكـن  و نفس النسبة جندها تعار% 0.97بشدة  بينما تعارض و بشدة  نسبة 
  .تبقى حمايدة % 0.97هذا و جند أن إجابات نسبة .بدون شدة 
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إن اختيارك املناسب ملختلف السلع و اخلدمات الـيت حتقـق إشـباع    ) : 254(جدول رقم  
  .حاجاتك يتحدد وفقا ملعايريك الثقافية

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.97  1  0.97  1  1.94  2  1.94  2  

  
توافق و بشدة على أن اختيارهـا   %1.94نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

    و جند أيضـا .املناسب للسلع و اخلدمات اليت حتقق إشباع حاجاا يتحدد وفقا ملعايريها الثقافية 
من هـذه  % 0.97بينما تعارض نسبة .أن نفس النسبة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 0.97هذا و تبقى إجابات نسبة . العينة هذا األمر 
  
تفضيلك السلع و اخلدمات  هتعمل ثقافتك االستهالكية على تغيريا جتا): 255(جدول رقم   

  .حسب شدة حاجتك
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.97  1  0  0  2.91  3  1.94  2  

  
من العينة املدروسة توافق على ثقافتها % 2.91يبني اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 

و جند أيضا . االستهالكية تعمل على تغيري اجتاه تفضيلها السلع و اخلدمات حسب شدة حاجتها 
  هذا الوجود%0.97بينما تعارض نسبة .توافق و بشدة على هذه العالقة %  1.94أن هناك نسبة 
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 و متغري املستوى التعليمي العايل ككل بالنسبة حملور العوامل الثقافية ) : 256(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  الرقم

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
  مج  33  32.03  38  36.89  10  9.70  13  12.62  9  8.73

  
من عينة األفراد ذوي املسـتوى  % 36.89سابق أن نسبة نالحظ من خالل اجلدول ال:   التعليق 

التعليمي العايل توافق على أن هناك عالقة بني العوامل الثقافية و تغري اجتـاه سـلوك املسـتهلك    
من هذه العينة توافق و بشدة على وجود هـذه  % 32.03و جند أيضا أن هناك نسبة . اجلزائري 

وجود هذه العالقة بني الطرفني  وجند % 8.73ة  نسبة بينما تعارض و بشد.العالقة بني الطرفني 
هذا و تبقى إجابات .تعارض هذا األمر و لكن بدون شدة % 12.62أيضا أن هناك كذلك نسبة 

  حمايدة % 9.70نسبة 
  
اقتصـادي  -لعوامل الثقافية  و متغري املسـتوى السوسـيو  بالنسبة للمحور الثاين ا -2-15 

  .54= اجليد،ن 
  .إن قراراتك الشرائية هلا عالقة بانتمائك الثقايف: )257(جدول رقم 

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.85  1  1.85  1  0  0  1.85  1  1.85  1  
  

-من العينة املدروسة من ذوي املستوى السوسيو% 1.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
و جنـد نفـس   .ة على أن قراراا الشرائية هلا عالقة بانتمائها الثقايف اقتصادي اجليد توافق وبشد

تعارض % 1.85هذا و جند أيضا أن نسبة. النسبة أيضا توافق على هذه العالقة و لكن دون شدة 
وجود هذه العالقة كذلك هناك نفس النسبة من نفس العينة تعـارض هذه العـالقة بني الطرفني 

  . و بشدة 
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  .إن تنوع الثقافات يؤثر يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي) : 258( جدول رقم  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.85  1  1.85  1  1.85  1  1.85  1  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن التنوع % 1.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
و جند نفس النسبة توافق على هذا التأثري و لكـن  .ؤثر يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي الثقايف ي

ة ونفس النسب. من هذه العينة تعارض  وجود هذا التأثري % 1.85كما جند أن نسبة . دون شدة 
  .أيضا جند أن إجاباا حمايدة 

 
و تعدد الثقـافات تكتسب عـادات استهالكية جديدة من خالل تنوع ) :259(جدول رقم  

  .يف بيئتك 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.85  1  1.85  1  1.85  1  

 
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 1.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق  

و جنـد  .ع  و تعدد الثقافات يف البيت على أا تكتسب عادات استهالكية جديدة من خالل تنو
% 1.85بينما جند إجابات نسـبة  . أيضا نفس  النسبة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

  .من هذه العينة حمايدة 
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  إن لثقافتك دور يف إبراز اجلوانب اإلجيابية ملختلف السلع و اخلدمات ) :  260( جدول رقم  
  

  موافق بشدة  وافقم  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.85  1  0  0  0  0  1.85  1  1.85  1  
  

من العينة املدروسة توافق و بشدة على لثقافتـها  % 1.85يبني اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 
و جند نفس النسبة توافق علـى هـذا   .دور يف إبراز اجلوانب اإلجيابية ملختلف السلع و اخلدمات 

من نفس العينة هذه العالقـة  % 1.85بينما تعـارض و بشدة نسبة . دون شدة األمـر و لكن 
  .بني الطرفني 

  
  .تعمل ثقافتك على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها) : 261( جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.85  1  1.85  1  1.85  1  0  0  

  
من العينة املدروسة توافق و بشـدة  %1.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة : ليقالتع

و نفس النسبة يف هـذه  . على أن ثقافتها تعمل على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها 
  .حمايدة % 1.85العينة تعارض هذا األمر بينما جند إجابات نسبة 
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  .افتك على وضع تصورك اجليد للسلع و اخلدمات على أخرىتعمل ثق):  262( جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0  0  3.70  2  1.85  1  

  
 من العينة املدروسة توافق على أن ثقافتـها تعمـل   3.70يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

مـن  % 1.85يف حني جند أن هناك نسبة .خلدمات على أخرى على وضع تصور جيد للسلع و ا
  .هذه العينة توافق على هذه العالقة و بشدة 

  
  إن لثقافتك دور كبري يف  تفضيلك للسلع و اخلدمات املعروضة أمامك ) : 263( جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.85  1  1.85  1  0  0  1.85  1  1.85  1  
 
من العينة املــدروسة توافـق       % 1.85نالحـظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

يف حـني  .و بشدة علـى أن لثقافتها دور كبري يف تفضيلها للسلع و اخلدمات املعروضة أمـامها
% 1.85سبة بينما تعارض و بشدة  ن. جند نفس النسبة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

تعارض وجـود هـذه   % 1.85من هذه العينة وجـود هذا الدور و يف نفس الوقت جند نسبة
  .العالقة لكن دون شدة 
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  .تعمل ثقافتك على حتفيزك الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات : )264( جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

3.70  2  0  0  0  0  1.85  1  1.85  1  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 1.85نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

و جند أيضـا أن نفـس   . على أن ثقافتها تعمل على حتفيزها الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات 
لى وجـود هـذه   ع% 3.70النسبة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة بينما تعارض نسبة 

  .العالقة بني الطرفني 
  

  .تفرض ثقافتك عليك دائما  منط معني من االستهالك ):265( جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.85  1  0  0  1.85  1  1.85  1  1.85  1  
 

ة توافق و بشدة على أن ثقافتها من العينة املدروس% 1.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
و جند أيضا أن نفس النسبة توافق على هذا األمـر . تفرض عليها دوما منط معني من  االستهالك 

  .مـن هذه العينة تعارض و بشدة هذه العالقـة  % 1.85بينما جند نسبة .و لكـن دون شدة 
  .إجاباا حمايدة%  1.85هذا و جند أيضا  أن نسبة 
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على أمناط و عـادات اسـتهالكية    عتسمح لك ثقافتك دائما االطال) : 266( رقم جدول 
  .أخرى

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.85  1  1.85  1  1.85  1  1.85  1  1.85  1  
  

          مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة      % 1.85يبني اجلـدول السابق أن نسبة :  التعليق
و جند أيضـا أن  .على أن ثقافتها تعمل دائما على االطالع على أمناط و عادات استهالكية أخرى

بينما تعارض و بشـدة نسـبة   .نفس النسبة يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن دون شدة 
هذا ة تبقـى  .و نفس النسبة كذلك تعارض و لكـن بدون شدة . وجود هذه العالقة % 1.85
  .حمايدة % 1.85ات نسبة إجاب

  
تعمل ثقافتك على تدعيم اجتاه سلوكك االستهالكي حنو خمتلف السلع ) : 267(جدول رقم  

  .و اخلدمات 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0  0  1.85  1  1.85  1  

  
            ينـة املدروسـة توافـق و بشـدة    مـن الع % 1.85يبني اجلدول السابق أن نسـبة  :  التعليق 

و جند أيضا أن .على أن ثقافتها تعمل على تدعيم اجتاه السلوك االستهالكي حنو السلع و اخلدمات 
  .نفس النسبة توافق على هذه العالقة و لكن بدون شدة 
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تلعب ثقافتك دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلدمات ) : 268( جدول رقم 
  .قبل استخدامها

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0  0  1.85  1  1.85  1  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن ثقافتها % 1.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :التعليق 

و جند أيضا . ستعماهلا تلعب دور مهم يف التعرف على خصائص  خمتلف السلع و اخلدمات قبل ا
  .نفس النسبة توافق على األمر و لكن دون شدة 

  
      الكي وفق املعـايري الثقافيـة املوجـودة    ـيتحدد اجتاه سلوكك االسته: )269(  جدول رقم

  . يف حميطك
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0  0  1.85  1  1.85  1  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن اجتاه % 1.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :  عليقالت 

و جند نفـس  .السلوك االستهالكي لديها يتحدد وفق املعايري املوجودة يف احمليط الذي تتواجد فيه 
  .النسبة يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن دون شدة 
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  .عتمد يف اقتناءك ملختلف السلع و اخلدمات على انتماءك الثقايفت):  270( جدول رقم  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.85  1  1.85  1  1.85  1  3.70  2  1.85  1  
  
من العينة املدروسة توافق على أا % 3.70نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من نفس % 1.85و جند أيضا أن نسبة .اقتناءها السلع و اخلدمات على انتماءها الثقايف تعتمد يف 
على وجـود  % 1.85بينما تعارض و بشدة نسبة .العينة توافق على هذا األمر و لكن دون شدة 

هذا و تبقى إجابات نسبة . و نفس النسبة جندها كذلك تعارض و لكن بدون شدة .هذا االعتماد 
  . حمايدة% 1.85

  
إن اختيارك املناسب ملختلف السلع و اخلدمات الـيت حتقـق إشـباع    ) : 271( جدول رقم  

  .حاجاتك يتحدد وفقا ملعايريك الثقافية
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0  0  1.85  1  1.85  1  

 
         مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة       %1.85يبني لنا اجلدول السابق أن نسبة  : التعليق 

على أن اختيارها املناسب ملختلف السلع و اخلدمـات اليت حتقق إشباع احلاجات يتحـدد وفـق   
و جند أيضا أن نفس النسبة من هذه العينة توافق على هذه العالقـة و لكـن دون   .املعايري الثقافية 

  .شدة 
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تفضيلك السلع و اخلدمات  هالستهالكية على تغيريا جتاتعمل ثقافتك ا) : 272( جدول رقم  

  .حسب شدة حاجتك
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.85  1  0  0  1.85  1  1.85  1  

  
          مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة      % 1.85يبني اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق 

فتها االستهالكية تعمل على تغيري اجتاه تفضيلها السلع و اخلدمات حسب شدة احلاجة على أن ثقا
     .و جند أن نفس  النسبة يف هذه العينة توافق أيضا على هذا األمر و لكـن دون شـدة   .  إليها 

  .وجود هذه العالقة %  1.85هذا و تعارض نسبة 
  

  .اجليد : اقتصادي -ية و متغري السوسيوبالنسبة حملور العوامل الثقاف) :  273(جدول رقم 
 

  الرقم  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

  مج  15  27.77  18  33.33  6  11.11  7  12.96  8  14.81
  

-من عينة األفراد ذوي املستوى السوسـيو %  33.33يبني اجلدول السابق  أن نسبة :  التعليق
على أن هناك عالقة بني العوامل الثقافية و تغري اجتاه السلوك االسـتهالكي   اقتصادي اجليد توافق 

       من نفس العينة تـوافق و بشدة علـى هـذه العالقـة   % 27.77و جند كذلك أن نسبة .للفرد 
يف حني تعارض و بشدة . من نفس العينة على وجودها % 12.96بينما تعارض نسبة . و أمهيتها 

  .حمايدة% 11.11ذا و تبقى إجابات نسبة ه.كذلك % 14.81نسبة 
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  .130= متغري املستوى االقتصادي املتوسط، ن : العوامل الثقافية بالنسبة للمحور  -2-16
 
  .إن قراراتك الشرائية هلا عالقة بانتمائك الثقايف) : 274(جدول رقم  
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  0.76  1  1.53  2  2.30  3  
  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 2.30نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من نفـس العينـة   % 1.53و جند أيضا نسبة .على أن قراراا الشرائية هلا عالقة بانتمائها الثقايف 
وجـود هـذه   % 0.76ض و بشدة نسبة بينما تعـار. توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة 

ــدون شــدة .العالقــة  ــة جنــدها تعــارض و لكــن ب                          .و نفــس النســبة يف هــذه العين
  .إجاباا حمايدة %  0.76هذا و تبقى نسبة 

 
  .إن تنوع الثقافات يؤثر يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي) : 275(جدول رقم   
 

  موافق بشدة  موافق  دحماي  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  0.76  1  2.30  3  1.53  2  
  
من العينة املدروسة توافق على أن التنوع الثقايف % 2.30يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من نفس العينة توافق على % 1.53و جند أيضا أن نسبة .يؤثر يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي 
من هذه العينة تعـارض و بشدة وجـود هـذه   % 0.76بينما هناك نسبة . هذا األمر و بشدة 

  و نفس النسبة جندها كذلك هلذه املعارضة لكن دون شدة . العالقة 
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تكتسب عـادات استهالكية جديدة من خــالل تنـوع و تعــدد    ): 276(جدول رقم 
  . الثقافات يف بيئتك

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0.76  1  2.30  3  1.53  2  

  
من العينة املدروسة توافق على أـا تكتسـب   % 2.30يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

  %1.53و جند أن نسـبة  .عادات استهالكية جديدة من خالل تنوع و تعدد الثقافات يف بيئتها 
من هـذه العينـة   %0.76بينما جند إجابات نسبة .ذا األمر و بشدة من نفس العينة توافق على ه

  .حمايدة 
 

  .إن لثقافتك دور يف إبراز اجلوانب اإلجيابية ملختلف السلع و اخلدمات ) :  277(جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  0.76  1  2.30  3  2.30  3  
  
             مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة      % 2.30يبني اجلدول السابق أن نسـبة  :  عليقالت

و أيضا جنـد نفـس   . على أن لثقافتها دور يف إبراز اجلوانب االجيابية ملختلف السلع و اخلدمات 
      من هذه العينـة تعـارض  % 0.76النسبة توافق على هذا األمر و لكن دون شدة بينما جند نسبة 

هذا و تبقى إجابـات  . و بشدة وجود هذه العالقة و نفس النسبة كذلك تعارض لكن بدون شدة
  .حمايدة % 0.76نسبة 
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  .تعمل ثقافتك على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها) : 278(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  1.53  2  1.53  2  1.53  2  1.53  2  
 

           مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة      %1.53يوضح اجلدول السابق ان نسـبة  : التعليق 
و جند أيضا أن نفـس  . على أن ثقافتها تعمل على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها 

بينما تعارض نسـبة  . شدة  النسبة موجودة يف هذه العينة تـوافق على هذا األمر و لكـن بدون
و جند كذلك معارضة شديدة لنسبة . و لكن بدون شدة وجود هذه العالقة بني الطرفني  1.53%
  .حمايدة  %1.53هذا و تبقى إجابات نسبة . من هذه العينة هلذا الطرح  0.76%

  
  .تعمل ثقافتك على وضع تصورك اجليد للسلع و اخلدمات على أخرى):279(جدول رقم 

 
  الرقم  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  ض بشدةمعار

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0.76  1  0.76  1  0.76  1  3.07  4  2.30  3  263  

  
        مـن العينـة املدروسـة توافـق    % 3.07نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 

ـ .على أن ثقافتها تعمل على وضع تصور جيد للسلع و اخلدمات علـى أخـرى    د نسـبة   و جن
% 0.76بينما تعارض نسبة .من نفس العينة توافق على هذا األمر و لكـن بدون شدة % 2.30

% 0.76هذا و تبقى إجابـات نسـبة   .هذه العـالقة و نفس النسبة كذلك جندها و لكن بشدة 
  .حمايدة 

  
  
 



  تفريغ البيانات في جداول و التعليق عليها                                            ادسالفصل الس

 256

  مك إن لثقافتك دور كبري يف  تفضيلك للسلع و اخلدمات املعروضة أما) :  280(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.76  1  0.76  1  1.53  2  1.53  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 1.53نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

جند نفـس النسـبة    و.على أن لثقافتها دور كبري يف تفضيلها للسلع و اخلدمات املعروضة أمامها 
وجـود هـذه   % 0.76بينما  تعـارض نسبة .كذلك توافق على هذا األمـر لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 0.76هذا و تبقى إجابات نسبة .العالقة 
  

  .تعمل ثقافتك على حتفيزك الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات ) : 281(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0  0  0.76  1  2.30  3  1.53  2  
  

      من العينة املدروسة علـى أن ثقافتـها تعمـل    % 2.30يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
من نفـس العينـة   % 1.53و جند أيضا نسبة .على حتفيزها الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات 

      . وجـود هـا   % 0.76تعارض و بشدة كذلك نسـبة  بينما .توافق على هذه العالقة و بشدة 
  .حمايدة % 0.76هذا و تبقى إجابات نسبة 
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  .تفرض ثقافتك عليك دائما  منط معني من االستهالك ) : 282(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  0.76  1  2.30  3  2.30  3  
  
            مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة      % 2.30يبني اجلدول السابق أن نسـبة  :  تعليقال 

و جند أيضا نفس النسبة توافق على هـذا  . على أن ثقافتها تفرض عليها منط معني من االستهالك 
وجود هذه العالقة و نفس النسبة أيضا تعارض % 0.76بينما تعارض نسبة .األمر لكن دون شدة 

  .حمايدة%0.76هذا و تبقى إجابات نسبة . األمر لكن بدون شدة  ها
  

على أمناط و عـادات اسـتهالكية    عتسمح لك ثقافتك دائما االطال) :  283(جدول رقم 
  .أخرى

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  0  0  2.30  3  1.53  2  
  

      مـن العينـة املدروسـة توافـق     % 2.30خالل اجلدول السابق أن نسبة  نالحظ من:   التعليق
و جند أيضا نسبة .على أن ثقافتها تسمح هلا دائما االطالع على أمناط و عادات استهالكية أخرى

% 0.76بينما تعارض و بشدة نسبة .من العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة % 1.53
  .و نفس النسبة كذلك جندها تعارض على هذا األمر و لكن بدون شدة .هذا الوجود بني الطرفني
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تعمل ثقـافتك على تدعيم اجتاه سلوكك االستهالكي حنــو خمتلـف   ) : 284(جدول رقم 
  .السلع و اخلدمات 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0  0  1.53  2  3.07  4  2.30  3  
 
من العينة املدروسة توافق على أن ثقافتها تعمـل  % 3.07يبني اجلدول السابق أن نسبة :  لتعليقا

و جنـد أيضـا أن نسـبة    .على تدعيم اجتاه سلوكها االستهالكي حنو خمتلف السلع و اخلدمات 
وجودها يف حني % 0.76بينما تعارض و بشدة نسبة .توافق و بشدة على هذه العالقة % 2.30

  .تبقى حمايدة % 1.53ابات نسبة جند أن إج
  

تلعب ثقافتك دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلـدمات  ) : 285(جدول رقم 
  .قبل استخدامها

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  0.76  1  2.30  3  1.53  2  
  

من العينة املدروسة توافق على أن ثقافتها تعلـب  % 2.30ة يبني اجلدول السابق أن نسب:  التعليق
و جند أيضا أن نسـبة  .دورا يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلدمات قبل استخدامها 

بينما تعـارض كذلك و بشـدة نسـبة   .من نفس العينة توافق على هذا األمر و بشدة % 1.53
على هذا األمر و لكـن بدون شدة هذا  وجود هذا الـدور و جند نفس النسبة تعارض% 0.76

  .حمايدة % 0.76و تبقى إجابات نسبة 
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يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفق املعايري الثقافيـة املوجـودة يف   ): 286( جدول رقم 
  .حميطك 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0.76  1  0.76  1  1.53  2  1.53  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن اجتاه % 1.53يوضح اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

و نفس النسبة جندها كذلك .السلوك االستهالكي يتحدد وفق املعايري الثقافية املوجودة يف حميطها 
ود هذه من هذه العينة وج% 0.76بينما تعارض نسبة .و لكنها توافق على هذا األمر بدون شدة 

  .حمايدة % 0.76هذا و تبقى إجابات نسبة .العالقة بني الطرفني 
 

  .تعتمد يف اقتناءك ملختلف السلع و اخلدمات على انتماءك الثقايف):287( جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  1.53  2  1.53  2  2.30  3  1.53  2  
  

من العينة املدروسة توافق على أا تعتمد يف اقتناء % 2.30ني اجلدول السابق أن نسبة يب: التعليق 
      من نفـس العينـة توافـق   % 1.53و جند نسبة .خمتلف السلع و اخلدمات على انتماءها الثقايف 

               .وجودهـا االعتمـاد   % 0.76بينمـا تعـارض نسـبة    .على هذا األمر و لكن بدون شـدة  
هذا و تبقـى إجابـات   .تعارض هذا األمر و لكن بدون شدة %  1.53د كذلك أن نسبة و جن

  .حمايدة %1.53نسبة 
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إن اختيارك املناسب ملختلف السلع و اخلدمات اليت حتقق إشباع ) : 288(جدول رقم   
  .حاجاتك يتحدد وفقا ملعايريك الثقافية

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  0.76  1  0.76  1  1.53  2  2.30  3  
 

             مـن العينـة املدروسـة توافـق و بشـدة     % 2.30يبني اجلدول السابق أن نسـبة  :  التعليق
على أن اختيارها املناسب ملختلف السلع و اخلدمات اليت حتقق هلا اإلشباع يتحدد وفقا للمعـايري  

% 0.76بينما تعارض و بشدة نسبة % 1.53ط على هذا األمر  نسبة يف  حني توافق  فق.الثقافية 
  .حمايدة % 0.76هذا و تبقى إجابات نسبة .و تعارض نفس النسبة و لكن بدون شدة 

  
تفضيلك السلع و اخلـدمات   هتعمل ثقافتك االستهالكية على تغيريا جتا) : 289(جدول رقم 

  .حسب شدة حاجتك
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

0.76  1  1.53  2  0.76  1  2.30  3  1.53  2  
  
   من العينة املدروسة توافق على أن ثقافتـها تعمـل  2.30يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

% 1.53و جند كذلك نسبة .على تغيري اجتاه تفضيلها للسلع و اخلدمات حسب شدة احلاجة إليها 
و جنـد  .وجود هذه العالقـة  %1.53بينما تعارض نسبة .ا األمر لكن بدون شدة توافق على هذ

  .حمايدة% 0.76تعارض وجودها هذا وتبقى إجابات نسبة % 0.76أيضا أن هناك نسبة 
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 اقتصادي-و متغري املستوى السوسيو ككلبالنسبة حملور العوامل الثقافية ): 290(جدول رقم 
  . املتوسط

 
  الرقم  موافق بشدة  موافق  ايدحم  معارض  معارض بشدة

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
  مج  38  29.23  45  34.61  18  13.84  16  12.30  13  10.08

  
-من أفراد عينـة  ذوي املسـتوى السوسـيو   % 34.61يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

ـ   اه السـلوك  اقتصادي املتوسط توافق على أن هناك عالقة هامة بني العوامل الثقافية و تغـري اجت
توافق و بشـدة  % 29.23و جند أيضا و يف نفس هذه العينة أن هناك نسبة .االستهالكي للفرد 

وجود هذه العالقة كذلك  هنـاك   %12.30بينما تعارض نسبة .على هذه العالقة بني الطرفني 
  .يدة حما% 13.84هذا و تبقى إجابات نسبة . تعارض وجودها و بشدة%   10.08نسبة 

  
اقتصـادي  -العوامل الثقافية  و متغري  املسـتوى السوسـيو  لنسبة للمحور الثاين با -2-17

  .86 =الضعيف، ن 
  

  .إن قراراتك الشرائية هلا عالقة بانتمائك الثقايف) :  291( جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  1.16  1  0  0  2.32  2  1.16  1  
  
-من عينة األفراد ذوي املسـتوى السوسـيو  % 2.32يبني اجلدول السابق أن نسبة  :  عليقالت 

وجند أيضـا نسـبة   . اقتصادي الضعيف توافق على أن قراراا الشرائية هلا عالقة بانتمائها الثقايف 
وجود ها   %1.16بينما تعارض نسبة .من نفس العينة توافق على هذه العالقة و بشدة %  1.16
 . نفس النسبة كذلك تعارض وجودها و بشدة و جند
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  .إن تنوع الثقافات يؤثر يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي) : 292(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.16  1  1.16  1  3.48  3  2.32  2  

  
         مـن العينـة املدروسـة توافـق    % 3.48نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 

     % 2.32و جنـد  أيضـا نسـبة    .على أن تنوع الثقافات يؤثر يف تغري اجتاه السلوك االستهالكي
وجوده يف حـني  % 1.16بينما تعارض نسبة .من هذه العينة توافق على هذا التأثري و لكن بشدة 

  .حمايدة % 1.16تبقى إجابات نسبة 
  

كتسب عـادات استهالكية جديدة من خالل تنوع و تعدد الثقافات يف ت) :293(جدول رقم 
  .بيئتك 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0  0  1.16  1  2.32  2  

  
من العينة املدروسة توافق و بشـدة علـى أـا    % 2.32يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

و جنـد أيضـا أن   .ستهالكية جديدة من خالل تنوع و تعدد الثقافات يف بيئتها تكتسب عادات ا
  .توافق على هذا األمر و لكن بشدة % 1.16نسبة 
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  .إن لثقافتك دور يف إبراز اجلوانب اإلجيابية ملختلف السلع و اخلدمات ) : 294(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0  0  2.32  2  1.16  1  

  
        مـن العينـة املدروسـة توافـق    % 2.32نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

و جند أن هناك نسـبة  .على أن لثقافتها دور يف إبراز اجلوانب االجيابية ملختلف السلع و اخلدمات 
  .ة و بشدمن هذه العينة توافق على وجود هذا الدور % 1.16

  
  .تعمل ثقافتك على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها) : 295(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  0  0  1.16  1  1.16  1  2.32  2  
 
ـ     % 2.32يبني اجلدول السابق أن نسـبة  :  التعليق             دةمـنم العينـة املدروسـة توافـق و بش

و جند أيضـا أن نسـبة   .على أن ثقافتها تعمل على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها 
بينما تعارض و بشدة  نسـبة  .من هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شدة % 1.16
  .حمايدة % 1.16وجود هذه العالقة بني الطرفني  هذا و تبقى إجابات نسبة % 1.16
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  .تعمل ثقافتك على وضع تصورك اجليد للسلع و اخلدمات على أخرى) : 296(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  1.16  1  0  0  2.32  2  3.48  3  
  

ن ثقافتها من العينة املدروسة توافق و بشدة على أ% 3.48يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق
توافق % 2.32و جند أيضا أن نسبة . تعمل على وضع تصور جيد للسلع و اخلدمات على أخرى 

وجود هذه العالقة و نفـس النسـبة   % 1.16بينما تعارض نسبة . على هذا األمر و لكن بشدة 
  .كذلك جندها تعارض و لكن بشدة 

  
  و اخلدمات املعروضة أمامك إن لثقافتك دور كبري يف  تفضيلك للسلع ) :  297(جدول رقم 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  0  0  0  0  3.48  3  1.16  1  
 
توافق على أن لثقافتها دور كبري يف تفضـيلها  % 3.48يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

من نفس العينة توافق على هذا % 1.16 و جند أيضا أن نسبة.للسلع و اخلدمات املعروضة أمامها
  .ز وبشدة كذلك هذه العالقة بني الطرفني % 1.16األمر و بشدة  بينما تعارض نسبة 
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  .تعمل ثقافتك على حتفيزك الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات ) : 298(جدول رقم  
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.16  1  1.16  1  2.32  2  2.32  2  

  
         توافق و بشـدة علـى أن ثقافتـها تعمـل    % 2.32يوضح اجلدول السابق أن نسبة : التعليق 

و جند أيضا نفس هذه النسبة توافق  على هـذا  .على حتفيزها الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات 
هذا و تبقى إجابات .ا التحفيز و جود هذ% 1.16بينما تعارض نسبة .األمر و لكن بدون شدة 

  .حمايدة % 1.16نسبة 
  

  .تفرض ثقافتك عليك دائما  منط معني من االستهالك ) : 299(جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.16  1  0  0  1.16  1  1.16  1  

  
لعينة املدروسة توافق و بشدة على ثقافتـها  من ا% 1.16يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

         تفرض عليها منط معني من االستهالك  و جند أيضا نفس هذه النسبة توافق علـى هـذا األمـر   
  .من هذه العينة على هذه العالقة بني الطرفني % 1.16بينما تعارض نسبة . و لكن بدون شدة 
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  .على أمناط و عادات استهالكية أخرى عالطالتسمح لك ثقافتك دائما ا: )300(جدول رقم 
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  1.16  1  2.32  2  2.32  2  

  
     من العينة املدروسـة توافـق و بشـدة    %   2.32يوضح اجلدول السابق أن  نسبية  : التعليق  

و جند أن هناك .الع على أمناط و عادات استهالكية أخرى على أن ثقافتها تسمح هلا دائما باالط
هـذا و تبقـى إجابـات    . نفس النسبة يف هذه العينة توافق على هذا األمر و لكن بدون شـدة  

 .حمايدة %  1.16نسبة
 

تعمل ثقافتك على تدعيم اجتاه سلوكك االستهالكي حنو خمتلف  ):301(جدول رقم   
  السلـع و اخلدمات 

 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  0  0  1.16  1  3.48  3  2.32  2  
  

من العينة املدروسة توافق على أن ثقافتها تعمـل  %  3.48يبني اجلدول السابق أن نسبة : التعليق
   % 2.32و جند أيضـا أن نسـبة   .على تدعيم اجتاه سلوكها االستهالكي حنو السلع و اخلدمات 

وجودهـا  % 1.16بينما تعارض و بشدة نسـبة  .من هذه العينة توافق و بشدة على هذه العالقة 
  . حمايدة% 1.16هذا و تبقى إجابات نسبة .
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تلعب ثقافتك دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلـدمات  ) : 302(جدول رقم 
  .قبل استخدامها

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.16  1  1.16  1  2.32  2  3.48  3  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة % 3.48نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق 

على أن ثقـافتها تلعب دور هام يف التعرف على خصائص خمتلف السـلع و اخلـدمات قبـل    
بينما تعـارض  .هذا األمر لكن بدون شدة  توافق على% 2.32و جند كذلك نسبة .استخدامها 

  .حمايدة % 1.16هذا و تبقى إجابات نسبية . وجود هذا الدور% 1.16نسبة 
 

       يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفـق املعـايري الثقافيـة املوجـودة     ) : 303(جدول رقم 
  .يف حميطك 

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %

1.16  1  0  0  2.32  2  2.32  2  2.32  2  
  

من العينة املدروسة توافق و بشدة % 2.32نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :   التعليق
.  على أن السلوك االستهالكي يتحدد وفق املعايري الثقافية املوجودة يف احمليط الذي تتواجـد فيه 

بينما تعارض و بشدة هذه العالقـة  .لكن بدون شدة  و نفس النسبة أيضا جندها يف هذه العينة و
  .من هذه العينة حمايدة % 2.32هذا و تبقى إجابات نسبة % 1.16نسبة  
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  .تعتمد يف اقتناءك ملختلف السلع و اخلدمات على انتماءك الثقايف:  )304(جدول رقم 
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.16  1  1.16  1  2.32  2  1.16  1  

 
من العينة املدروسة توافق على أا تعتمد يف اقتناء % 2.32يبني اجلدول السابق أن نسبة :  التعليق

ر ـتوافق على هذا األم%  1.16يف حني جند أيضا نسبة .السلع و اخلدمات على انتماءها الثقايف 
اباـا  إج% 1.16هذا و تبقى نسبة . قة وجود هذه العال% 1.16بينما تعارض نسبة .و بشدة 

  حمايدة 
  
إن اختيارك املناسب ملختلف السلع و اخلدمات اليت حتقق إشـباع  ) :   305( جدول رقم   

  .حاجاتك يتحدد وفقا ملعايريك الثقافية
 

  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  0  0  0  0  2.32  2  1.16  1  

 
       مـن العينـة املدروسـة توافـق     % 2.32نالحظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة :  لتعليقا 

على أن اختيارها املناسب ملختلف السلع و اخلدمات اليت حتقق هلا اإلشباع حلاجاا يتحدد وفـق  
  .بشدة  يف هذه النسبة توافق على هذا األمر و% 1.16و جند أيضا نسبة . الثقافية املوجودةاملعايري 
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تفضيلك السلع و اخلدمات  هتعمل ثقافتك االستهالكية على تغيريا جتا) : 306( جدول رقم 
  .حسب شدة حاجتك

 
  الرقم  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة
  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
0  0  1.16  1  1.16  1  2.32  2  2.32  2  290  

  
من العينة املدروسة توافق و بشدة على أن ثقافتها % 2.32نسبة   يوضح اجلدول السابق أن : التعليق

        .االستهالكية تعمل على تغيري اجتاه تفضيلها السلع و اخلدمات حسب شـدة حاجتـها إليهـا    
بينمـا تعـارض نسـبة    .و جند أن هناك نفس النسبة يف هذه العينة توافق و بشدة على هذا األمر 

  .حمايدة % 1.16بقى إجابات نسبة هذا و ت. وجود هذه العالقة % 1.16
  

  اقتصادي-و متغري املستوى السوسيوككل بالنسبة حملور العوامل الثقافية ): 307(جدول رقم 
  .الضعيف 

 
  الرقم  موافق بشدة  موافق  حمايد  معارض  معارض بشدة

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
  مج  28  32.55  34  39.53  10  11.62  8  9.30  6  6.96

  
من عينة األفراد ذوي املسـتوى  % 39.53ظ من خالل اجلدول السابق أن نسبة نالح:  التعليق 

توافق على أن هناك عـالقة بني العوامل الثقافية و تغـري اجتـاه   . اقتصادي الضعيف -السوسيو
بينما .توافق على هذه العالقة و بشدة % 32.55و جند أيضا أن نسبة .السلوك االستهالكي للفرد 

و جـود  %  6.96من هذه العينة و تعـارض و بشدة نسبة   % 9.30سبة تعارض هذا األمر  ن
  .حمايدة% 11.62هذا و تبقى إجابات نسبة . هذه العالقة 
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  : 2حساب كا -3
  .متغري اجلنس –العوامل االجتماعية ) : 308(جدول رقم 

 
  املعنوية  مستوى الداللة  درجة احلرية  كا ادولة  كا احملسوبة
  دالة  0.01  04  13.28  29.10

  
عند مستوى  13.28أكرب من كا ادولة  29.10يبني اجلدول السابق أن ك احملسوبة : التعليق 

  .يعين هذا أن هناك داللة معنوية بني متغريي الدراسة 04و درجة حرية  0.01داللة 
  

  متغري اجلنس–العوامل الثقافية ) : 309(جدول رقم 
  

  املعنوية  مستوى الداللة  درجة احلرية  كا ادولة  كا احملسوبة
  دالة  0.01  04  13.28  25.60

  
أكرب من كـا ادولـة    25.60نالحظ من خالل اجلدول السابق أن قيمة كا احملسوبة : التعليق  

يعين هذا وجود عالقة معنوية بني متغريي  04و بدرجة حرية  0.01عند مستوى داللة . 13.28
  .الـدراسة

  
  متغري املستوى التعليمي –الجتماعية العوامل ا) : 310(جدول رقم 

  
  املعنوية  مستوى الداللة  درجة احلرية  كا ادولة  احملسوبة كا

  دالة  0.01  08  20.09  21.39
 

. 20.09أكرب من قيمة كا ادولة  21.39يوضح اجلدول السابق أن قيمة كا احملسوبة : التعليق 
  .يؤكد معنوية العالقة بني املتغريينهذا ما  و 08و بدرجة حرية  0.01عند مستوى داللة 
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 .متغري املستوى التعليمي  –العوامل الثقافية :  )311( جدول رقم
  

  املعنوية  مستوى الداللة  درجة احلرية  كا ادولة  كا احملسوبة
  دالة  0.01  08  20.09  24.39

  
. 20.09دولة أكرب من قيمة كا ا 24.39يوضح اجلدول السابق أن قيمة كا احملسوبة  :التعليق 

  .و هذا ما يؤكد معنوية العالقة بني املتغريين 08و بدرجة حرية  0.01عند مستوى داللة 
 

 . اقتصادي-متغري املستوى السوسيو –العوامل االجتماعية) : 312(جدول رقم 
  

  املعنوية  مستوى الداللة  درجة احلرية  كا ادولة  كا احملسوبة
  دالة  0.01  08  20.09  26.05

  
 .20.09أكرب من قيمة كا ادولة  26.05يوضح اجلدول السابق أن قيمة كا احملسوبة  :تعليق ال

  .و هذا ما يؤكد معنوية العالقة بني املتغريين 08و بدرجة حرية  0.01عند مستوى داللة 
  

 .اقتصادي-متغري املستوى السوسيو –العوامل الثقافية ) : 313(جدول رقم 
  

  املعنوية  مستوى الداللة  درجة احلرية  لةكا ادو  كا احملسوبة
  دالة  0.01  08  20.09  26.78

 
. 20.09أكرب من قيمة كا ادولة  26.78يوضح اجلدول السابق أن قيمة كا احملسوبة  :التعليق 

 .و هذا ما يؤكد معنوية العـالقة بني املتغريين 08و بدرجة حرية  0.01عند مستوى داللة 
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 : Cمل التوافق بالنسبة حلساب معا -4
  : نعتمد على املعادلة التالية  Cحلساب معامل التوافق 

  
C  =  

 
  :حساب معامل التوافق بالنسبة للعوامل االجتماعية و متغري اجلنس  -
  
C  =         =0.31.  

 
  :حساب معامل التوافق بالنسبة للعوامل الثقافية و متغري اجلنس  -
  
C  =         =0.29.  

 
  :افق بالنسبة للعوامل االجتماعية و متغري املستوى التعليميحساب معامل التو -
  
C  =         =0.27.  
  
  :حساب معامل التوافق بالنسبة للعوامل الثقافية و متغري املستوى التعليمي  -
  
C  =         =0.28.  

 
  :اقتصادي-حساب معامل التوافق بالنسبة للعوامل االجتماعية و متغري املستوى السوسيو -
  
C  =         =0.29. 
 
 
  

  2كا
  2كا+ ن 

  

29.10  
270  +29.10  

  

25.60  
270  +25.60  

  

21.39  
270  +21.39  

  

24.39  
270  +24.39  

  

26.05  
270  +26.05  
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  :اقتصادي -حساب معامل التوافق بالنسبة للعوامل الثقافية و متغري املستوى السوسيو -
  
C  =         =0.30.  
  

  :بالنسبة لنتائج املقابلة  -5
  :أفراد ينتمون إىل العينة األصلية و كان حمتوى اللقاء معهم كالتايل  05لقد متت املقابلة مع 

  
سنة، املستوى 34: ثانوي، العمر : ذكر، املستوى التعليمي : س اجلن:  املقابلة األوىل -
  .متوسط: اقتصادي - السوسيو

". اخل...،اللغة و اإلشهاردالعادات، التقالي"بالفعل أن العوامل االجتماعية و الثقافية املتمثلة يف    
 و كم من مرة غريت اجتاه سلوكي. تلعب دورا مهما يف تغري اجتاه سلوكي االستهالكي

   مثال كنت أشرب املشروبات الغازية احمللية و املتمثلة . االستهالكي حتت تأثري مثل هذه العوامل
، و أنواع "ككوكاكوال"وأصبحت اآلن أشرب أنواع جديدة ". صرموك"أو " مامي"يف مشروب 

 تتأثري زمالئي يف العمل، فأصبح: و ذلك لعدد من األسباب منها . أخرى من العصري املستورد
  .وما أعمل على أن أكون منتميا إىل الطبقة اليت تتناول مثل هذه املشروباتد

  
سنة، املستوى 45: أساسي، العمر : ذكر، املستوى التعليمي : اجلنس : املقابلة الثانية  -
 .ضعيف: اقتصادي - السوسيو

اجتاه إن الواقع الذي نعيشه حيتوي على العديد من التأثريات اليت من شأا أن تغري مسار 
و رغم الظروف املعيشية الضعيفة و الصعبة إال أنين يف أغلب األحيان أسعى . سلوكي االستهالكي

     و لكنين حبا يف أن أظهر بني اجلريان. اإىل استهالك سلع ال أستطيع على مداومة استهالكه
ين هذا أن للعوامل يع. فإين أكون جمربا على القيام ذا العمل. على أنين أنتمي إىل طبقة غري ضعيفة

 .دور مؤثر يف تغيري مسار اجتاه سلوكي االستهالكي). اخل ...اجلريان(االجتماعية 
  

  

26.78  
270  +26.78  
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: سنة، املستوى 39: جامعي، العمر : أنثى، املستوى التعليمي : اجلنس : املقابلة الثالثة  -
 . جيد: اقتصادي - السوسيو

  ريات الثقافية و االجتماعية و ذلك من خالل التأث. إن احلياة اليوم أصبحت جد معقدة
فإنين أحس دائما بتغري يف اجتاه سلوكي االستهالكي ملختلف . فمثال بالنسبة يل. حىت السياسية

. ذلك يعين أنين حتت تأثري خاصة و أنين انتمي إىل طبقة مثقفة. السلع و اخلدمات اليت احتاج إليها
     منط سلوكي االستهالكي الذي أحاول و هذا ما يؤثر علي و على. و مميزاا هلا خصوصيتها

  .أن أحافظ عليه دوما
  
          سنة 44: أساسي، العمر : أنثى، املستوى التعليمي : اجلنس : املقابلة الرابعة  -
  .ضعيف: اقتصادي -السوسيو: املستوى 

ا نأكله سواء تعلق األمر مب. ما يالحظ اليوم على هذه احلياة هي أا تتغري من يوم إىل آخر
و ألبس مالبس عادية بأسعار معقولة . فمثال يف السابق كنت أقتين مواد غذائية بسيطة. هأو مبا نلبس

لكن اليوم أرى أنين جمربة على تناول مواد غذائية جديدة و متعددة و يف بعض األحيان أجد . جدا
و لعل هذا . يل اإلشباع و اليت من املفروض أن حتقق. صعوبة كبرية يف اختيار املواد املناسبة يل

. راجع إىل تفتح اتمع اجلزائري على العديد من السلع و اخلدمات العاملية و حىت احمللية من جهة
 .اخل...و زيادة تأثري خمتلف العوامل على سلوكنا االستهالكي مثل العوامل االجتماعية، الثقافية

  
   سنة، املستوى 28: ثانوي، العمر :  ذكر، املستوى التعليمي: اجلنس : املقابلة اخلامسة  -
 .متوسط: اقتصادي - السوسيو

ذلك يعين أنه أنا . خاصة بالنسبة يل كشاب مراهق. اليوم أصبحت املعيشة صعبة و معقدة
     مبعىن أنين. و خدمات عصرية بشكل مستمر ةكشاب مثال دائما أحتاج يوميا إىل سلع جديد

من الزمن بل أسعى دوما إىل تغيريه من خالل شراء حذاء  ال أستطيع أن ألبس حذاء ملدة طويلة
فأنا أشتري كل ما هو جديد حىت ال تتغري نظرة . آخر جديد ألن احلياة بالنسبة يل هي هكذا

  . زمالئي يل و لعل هذا راجع إىل تأثري بزمالئي وباملودة
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  .تفسري النتائج يف ضوء اإلجابة على فرضيات الدراسة: الفصل السابع 

  
  . 270= بالنسبة للعينة الكلية ن  - 1     
  بالنسبة لنتائج االستبيان  - 2      
 بالنسبة لنتائج املقابلة  - 3     
  العام  جاالستنتا - 4      
  سابقة حتديد موقع الدراسة يف ضوء تقييم الدراسات ال - 5     

   منوذج مقترح لدراسة سلوك املستهلك - 6       
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   .270= للعينة الكلية ن بالنسبة  - 1
  :بالنسبة حملور العوامل االجتماعية  -1-1

العوامـل  " نالحظ من خالل تفريغ البيانات بالنسبة للعينة الكلية و فيما يتعلـق بـاحملور األول   
هناك عالقة هامة بني هذا العامل و تغيري اجتاه سلوك املسـتهلك اجلزائـري   جند أن " االجتماعية 

    بالنسبة لشراء السلع وطلب اخلدمات ، ومبعىن آخر ، جند أن خمتلف القرارات الشـرائية تعتمـد   
جـدول  ( ) اخل...العادات ، التقاليد ، األصدقاء ، األسـرة  ( يف أساسها على اخللفية االجتماعية 

رد املستهلك ذلك أن رغباته و حاجاته تتضمن يف تصميمها جوانبا اجتماعية واضحة للف )13رقم
  .ميكن من التعرف عليها من خالل مؤشرات سلوكية متعددة 

من هذه العينة كان لصاحل االختبار موافق بالنسبة  %64.44ويف هذا اإلطار جند أن إجابات نسبة 
اعية املوجودة يف احمليط الذي يتواجـد فيـه الفـرد    للدور الذي تلعبه التقاليد و العادات االجتم

املستهلك يف تغيري اجتاه سلوكه االستهالكي بالنسبة ملختلف السلع و اخلدمات املوجودة ويف ظل 
، فهذه العادات والتقاليد يف ظـل الـتغري االجتمـاعي    )14جدول رقم ( البدائل السلعية املتاحة 

  .بعض اخلدمات و السلع مل يكن مقبال عليها من قبل احلاصل و ديناميكية اتمع جندها يف 
من إجابات هذه العينة لصـاحل االختبـار    %57.77إضافة إىل هذا ، جند كذلك أن هناك نسبة 

موافق فيما خيص القرارات الشرائية اليت تكون قائمة على إرضاء اآلخرين من احمليطني باملسـتهلك  
    فنجد يقدم على شراء سـلع . يري اجتاهه االستهالكي ، فلهؤالء تأثري كبري يف تغ)19جدول رقم(

أو طلب خدمات معينة عندما يكون معهم ، ولكن عندما يكون منفردا جنـد ال يقـدم تلـك    
  ..القرارات السابقة 

زيادة على هذا ، فإن للوسط االجتماعي الذي يتواجد فيه هذا املستهلك و جمموعـة الضـوابط   
يعترب من العوامل املؤثرة يف تغيري .الشرائية  تخرين يف صياغة القرارااالجتماعية و االعتماد على اآل

اجتاه السلوك االستهالكي بشكل كبري ، و هذا ما أكدته إجابات أفراد العينة الكلية و اليت كانت 
الضوابط االجتماعيـة   (،)21جدول رقم %55.55الوسط االجتماعي ( لصاحل االختيار موافق 

 لصاحل االختيار موافق بشـدة  %53.33 االعتماد على اآلخرين (،)22جدول رقم  50.00%
  ) . 20جدول رقم 
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يعين هذا أن القرارات الشرائية للمستهلك تعتمد يف شكلها و مضـموا علـى مـدى فعاليـة     
وديناميكية العالقة املوجودة بني هذا املستهلك وبني إطاره أو خلفيته االجتماعية ذلك أن الواقـع  

    اعل الذي قد يكون ناجحا على حتقيق إشباع حاجات و رغبات هـذا املسـتهلك   حيدد هذا التف
  .و لو على حساب جوانب أخرى 

  : بالنسبة حملور العوامل الثقافية  -1-2
  .يتبني لنا من خالل عملية تفريغ البيانات املتعلقة بالعينة الكلية ، وبالنسبة حملور العوامل الثقافية 

ور مهم وفعال يف تغيري اجتاه السلوك االستهالكي للفرد ، يعين هذا أن هنـاك  جند أن هلذا املتغري د
اللغة ، االنتماء الثقايف ، تعدد الثقافات ، املعـايري  ( عالقة مهمة و دالة تربط بني املتغريات الثقافية 

ذا الفـرد  و لبناء القرارات الشرائية بالنسبة ملختلف السلع و اخلدمات اليت يريد ه) اخل...الثقافية 
  .املستهلك طلبها 

      فالبيئة الثقافية و ما حتتويه من عوامل ثقافية متعددة تؤثر سواء مباشرة أو بشـكل غـري مباشـر    
  يف صياغة تلك القرارات الشرائية اليت يبنيها املستهلك بناءا على تصوراته من جهة وعلى حاجاتـه  

ويف هذا اإلطار ، جند أن إجابات نسـبة  .ى و رغباته و إصراره على حتقيق إشباعها من جهة أخر
       علـى أسـاس   )28جدول رقـم  (من أفراد هذه العينة كانت لصاحل االختيار موافق 50.74%

أن قرارات املستهلك تعتمد بالدرجة األوىل على االنتماء الثقايف له زيادة على هذا جند أن العوامل 
ب املتعلقة بالسلعة أو اخلدمة ، و هـذا مـا يسـاعد    الثقافية هلا دور كبري يف إبراز خمتلف اجلوان

املستهلك الوقوف على حقيقتها و طبيعتها ليبين فيما تصوره املتمثل يف اإلقدام على اختاذ القـرار  
" واليت كانت لصاحل االختيار  %65.18الشرائي الذي يراه مناسبا وهذا ما أكدته إجابات نسبة 

  .)31جدول رقم(" موافق 
ك أن اجتاه السلوك االستهالكي للفرد غالبا ما يكون وفق املعايري الثقافية املوجـودة  كما جند كذل

يف احمليط الذي يتواجد فيه ذلك أن هذه املعايري تكون مبثابة القاعدة أو األساس املنطقـي الـذي   
ال  ختضع إليه خمتلف القرارات الشرائية املتعلقة بشراء السلع أو طلب اخلدمات ، ذلك أن املستهلك

يستطيع أن يثور ضد هذه املعايري الثقافية باعتبارها من البىن األساسية يف خلفية الثقافية و هذا مـا  
جـدول  (" موافق " من العينة الكلية واليت كانت لصاحل االختيار  %62.22أكدته إجابات نسبة 

    مـل و باسـتمرار  زيادة على هذا ، فإن نتائج املتحصل عليها بينت أن العوامل الثقافية تع)40رقم
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و فعالية على حتفيز املستهلك الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات اليت ال تتناىف مع خلفية الثقافيـة  
غي ظل التداخل و التواجد الكبري للبدائل السلعية املعروضة أمامه ، و هذا مـا تؤكـده نسـبة    

  . )35جدول رقم("موافق " واليت كانت لصاحل االختيار  57.03%
     د أن هلذه العوامل الثقافية دور مهم يف كوا املساعد اهلام بالنسبة للمسـتهلك للتعـرف  أيضا جن

و االطالع على خمتلف األمناط و العادات االستهالكية اجلديدة و املتعددة و هذا ما يساعده علـى  
مـع خمتلـف   تنمية و تطوير عملية بناء إطاره االستهالكي و قراراته الشرائية يف ظل عملية متاشيه 

من إجابـات العينـة    %50.37التطورات و التغريات احلاصلة يف حميطه ، وهذا ما تؤكده نسبة 
  .)37جدول رقم("موافق " الكلية و اليت كانت لصاحل االجتاه 

كما أن الثقافة االستهالكية للفرد هي من أحد العوامل الفعالة يف تغيري مسـار اجتـاه سـلوكه    
ـ ـلثقافة بينت على أسس موضاالكي ذلك أن تلك ـاالسته     ار لعـدد ـوعية آخذة بعني االعتب

من الشروط اهلامة اليت تساعد على وضع تصور واضح املعامل هلذا املستهلك بالنسبة لكل ما يريـد  
استهالكه فتمكنه عمل تغيري اجتاه تفضيله لقرارات الشرائية املتعلقة مبختلف السـلع واخلـدمات   

من إجابات العينة الكلية واليت كانت  %56.29ا ما تؤكده نسبة وهذ.حسب شدة حاجته إليها 
  .)33جدول رقم(لصاحل االختيار موافق 

ومن هذا املنطلق ميكن االستنتاج أن هناك عالقة أساسية و مهمـة ذات داللـة بـني العوامـل     
بان الفرضية االجتماعية و العوامل الثقافية و تغري اجتاه سلوك املستهلك وهذا ما يقودنا إىل القول 

  .العامة للدراسة قد حتققت 
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  :بالنسبة لفرضيات الدراسة -2
  :بالنسبة لنتائج االستبيان  -2-1
للعوامل االجتماعية عالقة بـتغري اجتـاه سـلوك    : "بالنسبة للفرضية اجلزئية األوىل -2-1-1

  ".متغري اجلنس باملستهلك اجلزائري حس
ال توجـد فـروق ذات   "ل الفرضية الصفرية التالية لقد متت مناقشة هذه الفرضية من خال

  ".داللة إحصائية بني العوامل االجتماعية و تغري سلوك املستهلك اجلزائري حسب متغري اجلنس
عنـد   28. 13أكرب من قيمة كا ادولة  29.10و جند أن النتائج تشري إىل أن قيمة كا احملسوبة 

مما يؤدي إىل رفض الفرض الصفري ) 309رقم جدول ( 0.01و مستوى داللة  04درجة حرية 
كمـا  . السابق ذكره و يعين ذلك بداهة و جود فروق دالة إحصائيا لصاحل إناث العينة املدروسـة 

: و املقـدرة بــ   ) 59(للمحور ككل واملوضحة يف اجلدول رقـم   تشري إىل ذلك النسبة املئوية
أن لتقاليد  يعين هذا).  75رقم جدول(بالنسبة لالناث % 35.77بالنسبة للذكور و 34.01%

األسرة دور كبري يف القدرات الشرائية النهائية للمستهلك بالنسبة ملختلف السلع و اخلدمات و هذا 
، إضـافة إىل  ) 44أنظر اجلدول رقم ( من أفراد عينة الذكور املدروسة  %2.04ما تؤكد نسبة 

     تغري اجتاه السلوك االسـتهالكي للفـرد   هذا جند أن هناك عالقة هامة بني العادات االجتماعية و 
  هذا دون أن ننسى ما خيلف الوسط االجتماعي الذي يتواجد فيه الفـرد  ) 45أنظر اجلدول رقم( 

و ما يتضمنه من تغريات اجتماعية و تأثري األصدقاء و تقليدهم يف شراء سلع طلـب خـدمات   
  .47رقم و52متعددة أنظر اجلدول رقم
االت أين جند أن املستهلك يلجا دائما إىل تغيري اجتاه سـلوكه احلقيقـي        كما أن هناك بعض احل

   أو الواقعي حبثا عن حماولة احملافظة على رغبته يف بقاء انتمائه لطبقة اجتماعية معينـة و احملافظـة   
  ) .57انظر اجلدول رقم( على مكانته االجتماعية صمن اآلخرين 

و ملعرفة داللة . العوامل االجتماعية و اجلنس  –متغريي الدراسة و هذا ما يؤكد أصال العالقة بني 
و شدة تلك العالقة مت حساب معامل التوافق و الذي يفيد بالدرجة األوىل إىل التعرف على مقدار 
     العالقة بني تصنيفني أو أكثر من املتغريات يف املستوى االمسي حيث تتجـه قيمتـه إىل االبتعـاد    

و لقد كانت قيمة .يؤكد توجه العالقة حنو الشدة فيما لو مت ضبط بقية املتغريات عن الصفر و هذا 
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و هذا يدل على معنوية العالقة و شدا املقبولة بـني مـتغريي   . 0.34تساوي  C قمعامل التواف
  .الدراسة

و لعل الطرح السابق يؤكد و بصراحة من الناحية النظرية و العملية العالقة املوجودة بـني  
و عملية تغـري اجتـاه سـلوك    .) اخل...عادات، تقاليد، األصدقاء، األسرة (امل االجتماعية العو

حنو خمتلف السلع و اخلدمات املعروضة ) ذكور، إناث(املستهلك اجلزائري و حسب متغري اجلنس 
وكذا دراسـة  ) 2003(وهذا ما يتفق مع ما جاءت بيه دراسة كل من ناجي معال و محيد الطائي 

هذا ما يفسر عمليـة  بطبيعة احلال و) 1990(اتزل بريدين ودراسة  إىل باإلضافة) 2003(فارة أبو
و اليت جتعله إما اإلقدام على . تأثر جمموعة املؤشرات السلوكية اليت تظهر لدى املستهلك اجلزائري
ذا و يعين ه. و إما أنه ال يقدم. طلب خدمات أو سلع مل يكن متعودا على اإلقدام عليها يف السابق

بني ضرورة  حتقيق حاجاته   و رغباته من جهة و بني : أنه قد يكون بني أمرين أو قرارين حامسني 
و على العموم فاملستهلك اجلزائري يف ظل هذه . ضبطية تلك العوامل االجتماعية من جهة أخرى

اجات الضبطية يلجأ إىل البحث عن سبل أخرى و بوجه مغاير لواقعه املعاش ألجل إشباع تلك احل
  .و من هنا نستنتج بأن الفرضية اجلزئية األوىل قد حتققت.و الرغبات

للعوامل االجتماعية عالقة بتغري اجتـاه سـلوك   : "بالنسبة للفرضية اجلزئية الثانية  -2-1-2
  ".متغري املستوى التعليمي باملستهلك اجلزائري حس

ال توجد فـروق ذات  "تية لقد متت مناقشة الفرضية السابقة من خالل الفرضية الصفرية اآل
داللة إحصائية بني العوامل االجتماعية و تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائـري حسـب مـتغري    

  ".املستوى التعليمي
أكرب من قيمتـها   21.39بأن قيمة كا احملسوبة ) 311(كما تشري النتائج من خالل اجلدول رقم 

هذا ما جيعلنا نـرفض الفـرض    0.01ة و عند مستوى دالل 08بدرجة حرية  20.09  ةاجلد ولي
الصفري السابق الذكر يعين هذا أن هناك وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل ذوي املستوى التعليمي 

) 107(كما هو موضح يف اجلدول رقـم  % 35.07: الثانوي من العينة املدروسة و املقدرة بـ 
    عايل و املوضـحة يف اجلـدول  لصاحل أفراد املستوى التعليمي ال% 34.95وبنسبة للمحور ككل 

يعين هذا ، يعين هذا ورغم تعدد املستويات التعليمية ، فإن األمر يبقـى مطروحـا ،   ) 123(رقم 
حبيث أن تغري اجتاه السلوك االستهالكي خيضع لتأثري جمموعة العـوامل االجتماعية و اليت تتمثـل  
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رارات الشرائية ـب دورا بارزا يف القرية تلعـرافها ، فهذه األخـاليد األسر و أعـأساسا يف تق
   اعي عالقة واضحة يف سريورة تغـري  ـ، زيادة على أن للوسط االجتم) 93انظر اجلدول رقم ( 

كذلك جنـد أن دور العالقـات    100أو ثبات اجتاه السلوك االستهالكي للفرد أنظر اجلدول رقم
  .112و هذا ما يؤكده اجلدول رقم  االجتماعية يف التأثري الواضح على تغيري اجتاه هذا السلوك

حيث  Cوهذا ما يؤكد على وجود العالقة و ملعرفة داللة و شدة العالقة مت حساب معامل التوافق 
و باختيار إمكانية ارتباط العوامل االجتماعية باملسـتوى التعليمـي يف اتمـع     0.27: قدر بـ 

بدرجات حريـة  ....بالرجوع إىل اجلدول و  21.39: املساوية لـ  2املدروس مت اختبار داللة كا
لذلك فقد مت رفضه  0.01يكون هلا احتمالية احلدوث حتت شرط الفرض الصفري أصغر من  .08

و هـذا  . ونستنتج مما سبق ذكره، أن اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري يتغري من مستوى إىل آخـر 
عـايل، ثـانوي،   (تعليمـي  حسب استجابات األفراد أخذا بعني االعتبار ملـتغري مسـتواهم ال  

ودراسة مصطفى حممود ) 2003(وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة كل من أبو فارة ).أساسي
مت بالفعل تأكيد من خالل الدراسة امليدانيـة   هفبدون أي  استثناء فان )2000(حوامدة و آخرون 

مباشرة أو غري مباشـرة   تلك األطروحات النظرية اليت مفادها أن العوامل االجتماعية تؤثر بطريقة
على تغري اجتاه سلوك املستهلك لتجعله بني احلني و اآلخر يقبل على طلب خدمات أو سلع حتت 

و أحيانا أخرى يعزف و لو بشكل نسيب عن طلبها و هذا يرجع إىل توقـف  . تأثري تلك العوامل
  .قد حتققت و من هنا نستنتج بأن الفرضية اجلزئية الثانية.ةتأثري العوامل االجتماعي

للعوامل االجتماعية عالقة بـتغري اجتـاه سـلوك    " :بالنسبة للفرضية اجلزئية الثالثة  -2-1-3
  ".اقتصادي-متغري املستوى السوسيو باملستهلك اجلزائري حس

ال توجـد فـروق ذات   "لقد متت مناقشة هذه الفرضية من خالل الفرضية الصفرية التالية 
و تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائـري حسـب مـتغري     ةتماعيداللة إحصائية بني العوامل االج

  ".اقتصادي-املستوى السوسيو
 20.09أكرب من كا ادولة  26.05أن قيمة كا احملسوبة ) 313(يتضح من خالل اجلدول رقم 

و هذا األمر جيعلنا نـرفض الفـرض    08: و بدرجات حرية تقدر بـ  0.01عند مستوى داللة 
-مما يؤكد وجود عالقة دالة إحصائيا لصاحل ذوي املستوى السوسـيو . ه سابقاالصفري املشار إلي

و كـذا  ) 155جدول رقم % ( 33.84: و املقدرة  بـ . اقتصادي املتوسط من العينة املدروسة
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للمحور ) 171جدول رقم % (38.37اقتصادي الضعيف واملقدرة بـ  -أفراد املستوى سوسيو
املدروسة مبختلف مستويام السوسيو اقتصادية املختلفة يوافقون  يعين هذا أن أفراد العينة. ككل 

و بني اآلخرين ) كفرد ( على وجود العالقة اهلامة بني العوامل االجتماعية املوجودة بني املستهلك 
  .اجتاه هذا السلوك االستهالكي  رأمهية واضحة يف تغيري مسا) كمجموعة ( 

تواجد فيه املستهلك و كل ما حيتويـه مـن مـتغريات            زيادة على أن الوسط االجتماعي الذي ي
أنظـر اجلـدول  ( و عناصر متكاملة يلعب دورا يف صياغة القرارات الشرائية النهائية للمستهلك 

كما أن هناك من املستهلكني ما يلجا إىل اقتناء سلعا و خدمات بناءا علـى رغبـة   ) . 132رقم 
            ال سيكون هذا املـر علـى حسـاب جوانـب أخــرى     اآلخرين و تقليدا هلم و بطبيعة احل

  .)127أنظر اجلدول رقم ( من شخصيته 
وملعرفة داللة هذه العالقة . و من هذا املنطلق نؤكد على وجود عالقة بني متغريي الدراسة 

و هذا ما يدل علـى معنويـة    0.29وجدت قيمته تساوي  Cو شدا مت حساب معامل التوافق 
  .شدا بني متغريي الدراسة العالقة و

و لعل هذا ما يبني الطرح النظري الذي يؤكد تلك العالقـة املوجـودة بـني العوامـل     
االجتماعية و تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري حسب استجابات أفراد العينة املدروسة، أخـذا  

فق مع ما جاءت به وهذا ما يت)جيد، متوسط، ضعيف(اقتصادي -بعني االعتبار ملستواهم السوسيو
اقتصادية هي داللـة  -فكل هذه املستويات السوسيو. )1997(دراسة كامل ميسون عبد الرزاق 

يعـين  . واضحة على تلك العالقة بالنسبة للمستهلك عند اقتناءه للسلع     أو طلبه خلدمات معينة
   ستهلك جيـب اقتصادي ال يكون دائما قادرا أو كافيا على أن كل م-هذا أن التصنيف السوسيو

اقتصـادي بـل جنـد بعـض     -أن يستهلك سلعا أو يطلب خدمات تتماشى وانتماءه السوسيو
املستهلكني يقبلون على طلب خدمات أو شراء سلع هم يف األصل غري قادرين على شراءها مـن  

وك و إمنا يلجئون إىل ذلك السل. أو بانتمائهم احلقيقي مالناحية الواقعية سواء تعلق األمر مبد خوهل
حتت تأثري جمموعة العوامل االجتماعية كعملهم على أن يبقون أو يكونون دائما يف نظر اآلخـرين  

و من هنا نستنتج بأن .على أم ينتمون إىل طبقة اجتماعية مميزة و لو على حساب جوانب عديدة
  .لفرضية اجلزئية الثالثة قد حتققتا
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امل الثقافية عالقة بتغري اجتاه سلوك املسـتهلك  للعو":بالنسبة للفرضية اجلزئية الرابعة  -2-1-4
  ".متغري اجلنس باجلزائري حس

ال توجـد فـروق ذات   "لقد متت مناقشة هذه الفرضية من خالل الفرضية الصفرية التالية 
  ".داللة إحصائية بني العوامل الثقافية و تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري حسب متغري اجلنس

أكرب من قيمتـها ادولـة    25.60أن قيمة كا احملسوبة ) 310(ول رقم نالحظ من خالل اجلد
و هذا األمر جيعلنا نرفض الفرض الصفري  0.01و عند مستوى داللة  04بدرجة حرية  13.28

املشار إليه سابقا و يعين يف املقابل وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل ذكور العينة املدروسة كمـا  
    و املوضحة يف اجلدول للمحـور ككـل  %  32.65: ئوية املقدرة  بـ تشري إىل ذلك النسبة امل

يعين هذا أن أفراد عينة الدراسة يؤكدون على وجود تلك العالقـة   .بالنسبة للذكور )188(رقم 
اهلامة بني جمموع العوامل الثقافية تغري اجتاه السلوك االستهالكي لفرد بالنسبة للسلع و اخلـدمات  

احملافظة علـى  ن هذا املستهلك يسعى إىل حتقيق حاجاته و رغباته املختلفة يف ظل املتعددة ، مبعىن أ
إطاره الثقايف و املرجعي الذي ينتمي إليه و الذي حيدد بناءه الشخصي يف جانبه الثقـايف يف ظـل   
التأثري الواضح و املتعدد للثقافات األخرى  ، فنجد أن القرارات الشرائية النهائية هلا عالقة باالنتماء 

امل الثقافية دور كـبري يف إبـراز   كما أن هلذه العو) 172أنظر اجلدول رقم ( الثقايف للمستهلك 
و تعمل كذلك على وضع ) 175أنظر اجلدول رقم ( اجلوانب اإلجيابية ملختلف السلع و اخلدمات 

كما ) 177أنظر اجلدول رقم ( تصور جيد ملا يقتنيه هذا األخري من سلع و ما يطلبه من خدمات  
و تلعب أيضا ) 179نظر اجلدول رقم أ( أن هذه العوامل الثقافية حتفزه على استهالك سلع جديدة 

دورا هاما يف تفضيل املستهلك لعدد من السلع و اخلدمات عن أخرى و اليت تكون كبدائل معروفة 
هذا دون أن ننسى أا تعمل دوما على تدعيم اجتـاه السـلوك   ) 178أنظر اجلدول رقم ( أمامه 

) 182أنظر اجلدول رقم ( مامه  االستهالكي للمستهلك حنو عديد السلع و اخلدمات املعروضة أ
على أن هذا االجتاه االستهالكي يتحدد حسب أفراد عينة الدراسة و فق املعايري الثقافية املوجـودة  

        باإلضافة إىل أن االختيار املناسب واألجنـع لتلـك السـلع   ) 184أنظر اجلدول رقم ( يف احمليط 
ق اإلشباع الكبري موع احلاجـات و الرغبـات   و اخلدمات املعروضة أمام املستهلك  و اليت حتق

وملعرفة داللة تلـك  ) . 189أنظر اجلدول رقم ( ملعايري الثقافية هلذا املستهلك يتحدد وفقا لتلك ا
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وهذا ما يؤكـد   0.29و الذي كانت قيمته تساوي  Cالعالقة و شدا مت حساب معامل التوافق 
  .على معنوية العالقة و شدا

فبغض النظر عن طبيعة ). اخل...اللغة، ثقافة املستهلك، الثقافات اجلزئية (افية فالعوامل الثق
        هلا عالقة و تأثري واضحني على تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائـري ملختلـف السـلع   . اجلنس

يعين هذا أن بعضا . )1973(و هذا ما يتفق مع دراسة سكوت و آخرون  و اخلدمات اليت يطلبها
هلكني و حتت تأثري تلك العوامل الثقافية قد يستهلك مثال سلعا أو يطلب خدمات عندما من املست

    رمبا ال يستهلكها عندما يكون املنطقية األصلية الـيت يسـكنها   . يكون يف منطقة غري اليت يسكنها
 حتتوي على تأثريات عديدة و معقـدة  ككثـرة  " العاصمة مثال"و هذا راجع إىل أن املنطقة األوىل

العدد، تنوع اخلصوصيات حبيث تذوب فيها اخلصوصية الفردية لدى العديد من األفراد املستهلكني 
بطريقة غري مباشرة أو الشعورية و بالتايل فان هذا التداخل يعطي إطار ثقايف شـامل و خـاص   

 و من هنـا .فقط والذي قد يكون غري مطابق و متماشي مع النمط الثقايف هلذا املستهلك ةبالعاصم
  .نستنتج بان الفرضية اجلزئية الرابعة قد حتققت

للعوامل الثقافية عالقة بـتغري اجتـاه سـلوك    " :بالنسبة للفرضية اجلزئية اخلامسة  -2-1-5
  ".املستوى التعليمي باملستهلك اجلزائري حس

ال توجـد فـروق ذات   "لقد متت مناقشة هذه الفرضية من خالل الفرضية الصفرية التالية 
ئية بني العوامل الثقافية و تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائـري حسـب املسـتوى    داللة إحصا
  ".التعليمي

أكرب من قيمة كا ادولـة   24.39أن قيمة كا احملسوبة ) 312(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
و هذا يعين رفض الفـرض   0.01و عند مستوى داللة  08: بدرجات حرية تقدر بـ  20.09

و باملقابل يعين هناك فروق دالة إحصائيا لصاحل أفراد املستوى التعليمي . ليه سابقاالصفري املشار إ
%           36.89: العايل للعينة املدروسة من خالل النسبة املئوية للمحـور ككـل و املقـدرة بــ     

: وكذلك لصاحل أفراد املستوى التعليمي الثانوي و املقدرة بـ ) 256(و املوضحة يف اجلدول رقم 
يعين هذا أن أفراد عينة الدراسة باختالف نـوع  ). 239(و املوضحة يف اجلدول رقم % 38.92

يؤكدون على وجود تلك العالقة اهلامة بـني جممـوع   ) ذكور ، إناث( اجلنس الذي ينتمون إليه 
       العوامل الثقافية تغري اجتاه السلوك االستهالكي لفرد بالنسـبة للسـلع و اخلـدمات املتعـددة ،     
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ظل احملافظة علـى إطـاره    مبعىن أن هذا املستهلك يسعى إىل حتقيق حاجاته و رغباته املختلفة يف
به الثقايف يف ظـل التـأثري   و املرجعي الذي ينتمي إليه و الذي حيدد بناءه الشخصي يف جانالثقايف 

ة باالنتماء الثقايف ، فنجد أن القرارات الشرائية النهائية هلا عالق الواضح و املتعدد للثقافات األخرى
باالضافة اىل ان هذه العوامل هلا ادوار عديدة ومامة تتعلـق   )223أنظر اجلدول رقم ( للمستهلك 

    كمـا )247جدول رقم ( باخلصوص لكوا حتفز املستهلك الستهالك وطلب خدمات جديدة 
أنظـر  ( لع و اخلـدمات  أن هلذه العوامل الثقافية دور كبري يف إبراز اجلوانب اإلجيابية ملختلف الس

و تعمل كذلك على وضع تصور جيد ملا يقتنيه هذا األخري من سـلع و مـا   ) 243اجلدول رقم
و تلعب أيضا دورا هاما يف تفضيل املسـتهلك  ) 211أنظر اجلدول رقم( من خدمات       يطلبه 

أن ننسى هذا دون ،ة أمامه ضو اخلدمات عن أخرى و اليت تكون كبدائل معرو  لعدد من السلع 
أا تعمل دوما على تدعيم اجتاه السلوك االستهالكي للمستهلك حنو عديد السـلع و اخلـدمات   

كما أا تساعد على التعرف على جممل اخلصائص ) 267أنظر اجلدول رقم (    املعروضة أمامه  
  .) 251انظر اجلدول رقم (واملميزات املتعلقة بالسلعة أو اخلدمة قبل استخدامها

ذا املنطلق جند تأكيد العالقة بني متغريي الدراسة و ملعرفة داللة هذه العالقة و شـدا مت  و من ه
وهذا ما يؤكد على معنوية  0.28: و الذي وجدت قيمته تساوي لـ  Cحساب معامل التوافق 

إذا يتضح من خالل الطرح اإلحصائي السابق، أن العوامل الثقافية السابقة الـذكر  .العالقة وشدا
.            قة بتغري اجتـاه سـلوك املسـتهلك اجلزائـري بالنسـبة ملختلـف السـلع و اخلـدمات        عال

  ). عايل، ثـانوي، أساسـي  (و هذا أخذا بعني االعتبار للمستوى التعليمي ألفراد العينة املدروسة 
رهـا  فنجد استجابات هؤالء تؤكد على وجود و أمهية تلك العالقة بني متغريي الدراسـة و دو 

يف بلورة نظرة املستهلك لترسيم إطاره و منطه االستهالكي اخلاص به يف ضوء خمتلـف   ياألساس
هـذا  . السلع و اخلدمات املعروضة أمامه ليصل يف األخري إىل حتقيق إشباع حاجاتـه و رغباتـه  

     اإلشباع الذي قد يكون يف بعض األحيان على حساب جوانب أخرى من شخصـية املسـتهلك  
  .و من هنا نستنتج بأن الفرضية اجلزئية اخلامسة قد حتققت.أثري تلك العوامل الثقافيةو حتت ت
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للعوامل الثقافية عالقة بـتغري اجتـاه سـلوك    :"بالنسبة للفرضية اجلزئية السادسة  -2-1-6
  ".اقتصادي-املستوى السوسيو باملستهلك اجلزائري حس

ال توجـد فـروق ذات   "صفرية التالية لقد متت مناقشة هذه الفرضية من خالل الفرضية ال
داللة إحصائية بني العوامل الثقافية و تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائـري حسـب املسـتوى    

  ".اقتصادي-السوسيو
أكرب من قيمـة كـا ادولـة     26.78أن قيمة كا احملسوبة ) 314(و يبني اجلدول رقم 

و هذا يعين رفض الفرض  0.01: بـ و عند مستوى داللة يقدر  08: بدرجات حرية تقدر بـ 
اقتصادي -يعين هذا وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل ذوي املستوى السوسيو. الصفري املشار إليه

%            39.53: الضعيف للعينة املدروسة و الذي تؤكده النسبة املئوية للمحور ككل و املقدرة بـ 
اقتصادي املتوسـط  -وي املستوى السوسيوو كذلك لصاحل ذ) 308(و املوضحة يف اجلدول رقم 

     .)291(و املوضحة يف اجلدول رقم % 34.61: بنسبة مئوية تقدر بـ 
يؤكدون ) ذكور ، إناث( يعين هذا أن أفراد عينة الدراسة باختالف نوع اجلنس الذي ينتمون إليه 
وك االسـتهالكي لفـرد   على وجود تلك العالقة اهلامة بني جمموع العوامل الثقافية تغري اجتاه السل

بالنسبة للسلع و اخلدمات املتعددة ، مبعىن أن هذا املستهلك يسعى إىل حتقيق حاجاتـه و رغباتـه   
املختلفة يف ظل احملافظة على إطاره الثقايف و املرجعي الذي ينتمي إليه و الذي حيدد بناءه الشخصي 

األخرى  ، فنجد أن القرارات الشـرائية   يف جانبه الثقايف يف ظل التأثري الواضح و املتعدد للثقافات
كمـا أن هلـذه   ) 292 ،275أنظر اجلدول رقـم ( النهائية هلا عالقة باالنتماء الثقايف للمستهلك 

أنظر اجلدول رقم ( العوامل الثقافية دور كبري يف إبراز اجلوانب اإلجيابية ملختلف السلع و اخلدمات 
تنيه هذا األخري من سلع و مـا يطلبـه مـن    و تعمل كذلك على وضع تصور جيد ملا يق) 278

كما أن هذه العوامل الثقافية حتفزه على استهالك سلع جديدة ) 297أنظر اجلدول رقم ( خدمات 
         و تلعب أيضا دورا هاما يف تفضيل املسـتهلك لعـدد مـن السـلع     ) 282أنظر اجلدول رقم ( 

    هـذا دون ) 263أنظر اجلدول رقم ( ه و اليت تكون كبدائل معروفة أمام و اخلدمات عن أخرى
          أن ننسى أا تعمل دوما على تدعيم اجتاه السلوك االستهالكي للمستهلك حنـو عديـد السـلع    

    على أن هذا االجتاه االستهالكي يتحدد حسب أفراد عينـة الدراسـة   و اخلدمات املعروضة أمامه 
باإلضـافة إىل أن االختيـار   ) 306أنظر اجلدول رقـم  (  و فق املعايري الثقافية املوجودة يف احمليط
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اإلشباع الكـبري   املناسب واألجنع لتلك السلع و اخلـدمات املعروضة أمام املستهلك و اليت حتقق
  .و الرغبات يتحدد وفقا لتلك املعايري الثقافية هلذا املستهلك  موع احلـاجات

: و الذي كانت قيمته تسـاوي   Cعامل التوافق وملعرفة داللة تلك العالقة و شدا مت حساب م
  .وهذا ما يؤكد على معنوية العالقة و شدا 0.30

اقتصـادية  -ويتبني لنا من خالل ما سبق أنه بغض النظر عن تعدد املسـتويات السوسـيو  
السالفة الذكر  ألفراد العينة، فإن هناك إمجاع على وجود عالقة بني العوامل الثقافية وتغري سلوك 

يعين هذا أنه قد يكون هنـاك مسـتهلك   . بالنسبة ملختلف السلع و اخلدمات. ستهلك اجلزائريامل
     اقتصادي ضعيف مثال و جنده يستهلك سـلعا أو يطلـب خـدمات    -ينتمي إىل مستوى سوسيو

و لكنه يلجا إىل هـذا  . اخل...هو يف األصل غري قادر عليها حبكم عوامل عديدة كالدخل، السعر
قفة خاصـة و يسـعى دومـا           ليبني لآلخرين على أنه ينتمي إىل طبقة مث" الواقعي غري"السلوك 
  و تعمد سلوكات ليبقى حمافظا على هذا االنتماء و لعل هذا ما جيعل هـذا املسـتهلك   إىل اعتماد

يف صراع دائم بني مدخوله و أسعار تلك السلع و اخلدمات مثال من جهة و بني إصـراره علـى   
و من هنا نستنتج بأن الفرضـية اجلزئيـة   .ظهار انتماءه إىل تلك الطبقة من جهة آخراستمرارية إ

  .السادسة قد حتققت
 :بالنسبة لنتائج املقابلة  -3
  : النسبة حملور العوامل االجتماعيةب -3-1     

طيدة أن هناك عالقة و. يفيد مضمون املقابلة اليت أجريت أفراد العينة و املكونة من مخسة أفراد     
وهامة بني العوامل االجتماعية و تغري اجتاه سلوك املستهلك مبختلف نوع اجلنس الذي ينتمي إليه ، 

و كذا املسـتوى السوسـيو   ) أساسي ، ثانوي ، عايل ( و املستوى التعليمي )  ذكور ، إناث ( 
لسـلع       فإن القرارات الشرائية ملختلـف ا ) ضعيف ، متوسط ، جيد ( اقتصادي الذي ينتمي إليه 

و اخلدمات غالبا ما تتأثر بالتقاليد األسرية و العادات االجتماعية اليت تتواجـد يف حمـيط الفـرد    
املستهلك ، إضافة إىل وجود تأثري األصدقاء و حماولة تقليدهم يف اقتناء خمتلف السلع و اخلـدمات    

  .و لو على حساب جوانب أخرى من شخصيته 
    املستهلكني يقحمون أنفسهم يف مواقف متعبـة كالعمـل الـدائم    إضافة إىل هذا ، جند أن بعض 

على إظهار انتماء إىل طبقة اجتماعية أخرى غري اليت ينتمي إليها هذا املستهلك أصال و ذلك حىت 
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يتباهى أمام اآلخرين ذا االنتماء الذي هو يف األصل ليس يف حمله زيـادة علـى عمـل بعـض     
       دف منها هو احملافظة علـى املكانـة االجتماعيـة    ـخدمات اهل ني على اقتناء سلع وـاملستهلك

  .اليت ميتلكوا ضمن اآلخرين 
كما أنه البد إىل اإلشارة اهلامة إىل الوسط االجتماعي الذي يتواجد فيه هذا املستهلك و ما حيتويه 

لتغري االجتمـاعي  اليت حيددها ا الدينامكيةيف ظل تلك . من متغريات عديدة متداخلة فيما بينهـا 
احلاصـل على خمتلف اجلوانب و ما خيلف من تـحوالت على مستوى االجتاهـات و األفكـار   

  .اخل...واآلراء 
ولعل هذا األمر جيعلنا ندرك و بوضوح تلك العالقة املوجودة بني الفرد كمستهلك و بني خمتلـف  

    تصورا خاص حبتميـة التماشـي  تعطي  االتغريات و العوامل االجتماعية فهذه العالقة بديناميكيته
  .مع هذا التطور احلاصل يف بيئة املستهلك من جانبها االجتماعي خاصة 

  :بالنسبة حملور العوامل الثقافية  -3-2
إن حمتوى املقابلة اليت متت مع أفراد العينة املدروسة و املقدرة خبمسة حاالت ، بـني أن هـؤالء   

أساسـي ،  ( و املستوى التعليمي ) ذكور ، إناث ( إليه  األفراد مبختلف نوع اجلنس الذي ينتمون
  )ثانوي ، عايل

يؤكدون على العالقة اهلامة املوجـودة  ) ضعيف ، متوسط ، جيد ( واملستوى السوسيو اقتصادي 
بني العوامل الثقافية و عملية تغري اجتاه السلوك االستهالكي للفـرد بالنسـبة ملختلـف السـلع                 

  .القرارات الشرائية النهائية تبقى مرتبطة دوما باالنتماء الثقايف للمستهلك و اخلدمات ف
زيادة على كون تلك العوامل الثقافية من العوامل املساعدة على الوقوف على طبيعـة ومميـزات   
           السلع واخلدمات املراد استهالكها ، وعموما فـإن االختيـار املناسـب للسـلع و اخلـدمات     

ا حتقيق اإلشباع الكبري للحاجات و الرغبات غالبا ما بعد على األثر اإلجيايب ملختلف من شأاليت 
  .املعايري الثقافية املوجودة 

يعين هذا ، أن أثر هذه العوامل الثقافية موجود مبستويات خمتلفة جتعل هذا املستهلك يعمل جاهدا 
العمل على احملافظة على إطـاره  ألجل حتقيق حاجاته ورغباته من خالل اقتناء سلع و خدمات مع 

  .املرجعي الثقايف بكل ما يتضمنه من عناصر خمتلفة
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  :العام  جاالستنتا -4
و نستنتج مما سبق ذكره ان نتائج املقابلة جاءت مدعمة لنتائج االستبيان  و أكدت صحة  الفرضية 

الثقافيـة و تغـري اجتـاه    هناك عالقة بني العوامل االجتماعية و : " العامة للدراسة و املتمثلة يف 
  ". املستهلك اجلزائري 

  :حتديد موقع الدراسة يف ضوء تقييم الدراسات السابقة  -5
كما سبقت اإلشارة، فإن هذه الدراسة العلمية اعتمدت على إطار نظري علمـي ثـري   
     ومتنوع، متثل يف عدد من الدراسات العلمية السابقة اليت تناولت السـلوك االسـتهالكي وجنـد    
   أن نتائج هذه الدراسات تناولت بعض جوانب العملية االستهالكية من خالل توضـيح ومعرفـة   

أيضا بينت نتـائج  ). 1997دراسة عبد الرزاق كامل، (يف سلوك املستهلك  ةأي  املتغريات املؤثر
اجلـنس  السابقة أثر اجلماعات املرجعية والعوامل املكونة لعملية الشراء وأثر متغري  تهذه الدراسا

، دراسـة  1993دراسة أمحد علي سـليمان،  (والقيم والظروف اجلغرافية على سلوك املستهلك 
  ).1973سكوت وآخرون، 

لذلك، وانطالقا من هذه النتائج، فإن هذه الدراسات السابقة جندها تناولت جوانب حمددة 
لتأكيد أمهيـة العالقـة    ومعينة من العملية االستهالكية، لذا فإن الدراسة احلالية هي مبثابة تكملة

املوجودة بني العوامل االجتماعية و العوامل الثقافية و سلوك املستهلك و أكثر من هذا، فإا تسعى 
إىل قياس مدى تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري حنو خمتلف السلع و اخلدمات املعروضة أمامـه  

س، املسـتوى التعليمـي و املسـتوى    االجتماعية، الثقافية، اجلـن "يف ظل جمموعة من املتغريات 
  .األمر الذي مل يتم تناوله بشكل دقيق يف اتمع اجلزائري". اخل...اقتصادي-السوسيو
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  : منوذج مقترح لدراسة سلوك املستهلك -6
             خمتلف حاجاته و رغباته من جهة إشباعلدراسة سلوك املستهلك بشكل موضوعي يسمح بتحقيق 

  سلع و اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسات من جهة ثانية البد من دراسة و التخلص من ال
  :مايلي 

  :احملددات السيكولوجية -1
        يف احلاجات أساساددات السيكولوجية األساسية و اليت تتمثل م احملهنقف على أ أنينبغي 

      العمل على ضبطها و .اخل ..اإلدراك ، االجتاهات ، التعلم الشخصية ، الدوافع ،،و الرغبات 
  .يف دراسة العملية االستهالكية كمنطق قاعدي و أويل أساسيو اعتمادها كمعيار 

  : احملددات االجتماعية  -2
األصدقاء قادة الرأي و خمتلف  ،ة، التقاليد العادات االجتماعي األسرةيف  أساساو املتمثلة 
الذي  التأثريعملية التفاعل و  إطار فيجب حتديدها و ضبطها بشكل جيد و يف.اخل .. اجلماعات

  .السلبية لعملية االستهالك األبعادشخصية املستهلك و ذلك ملعرفة  علىحتدثه  أنميكن 
  : احملددات االقتصادية  -3

       فال بد من التعرف على مثل هذه العوامل  .و اليت تضم السعر ، الدخل ،و السلعة و اخلدمة
سياسات املعتمدة من طرف املؤسسات سواء تعلق األمر العتبار ملختلف بعني اال اأو احملددات أخذ

اخل ..باإلنتاج التوزيع مع ضرورة اعتماد التنويع يف السلع و اخلدمات ، عرض بدائل سلعية خمتلفة
حاجات  إشباعسيكولوجية تضمن لنا حتقيق  إستراتيجيةيساعدنا على ضبط  األمرالن هذا 

كمصدر لتحقيق الربح ليس  يف صياغة هذه االستراتيجيات  أساسياملستهلك العتماده كمعيار 
  .فقط

  :احملددات الثقافية -4
          اخل...ار ، اإلعالمشهغة ، الثقافة ، اإللال: فيجب اخذ بعني االعتبار العوامل الثقافية مثل 

الن هذا  .اللغة املوجودة على السلع ،م مر الالزشهاو دراستها بشكل جيد كتحديد نوعية اإل
الثقافية لفئة  تاخللفيا عديدجيعلنا نتحصل على بنك من املعلومات و البيانات اهلامة من  األمر

 .املستهلكني  
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  : احملددات البيئية -5
مهم يف صياغة  أمرفالوقوف على مثل هذه العوامل البيئية .اخل ....و نقصد ا املناخ ،التضاريس

لعملية االستهالكية يف ضل اخلصوصية اجلغرافية للمكان الذي السياسات التسويقية فيمكن تغيري ا
  :كما هو موضح يف الشكل التايل.يتواجد هذا املستهلك و املؤسسة املنتجة للسع و اخلدمات 
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  :  ةــخامت
        زائري، أثرت على مجيع الـبىن القاعديـة   ـورات املتعددة اليت عاشها اتمع اجلـإن التط

فأصبح يعمل على التكيف مع هـذه  . و على أساليب التفكري و أمناط احلياة لدى الفرد اجلزائري
  .يش يف حياة أفضلاملعطيات لضمان استمرارية الثبوت النسيب لقراراته املعيشية ألجل حتقيق الع

كان لزاما إن مل نقل حتمية بالنسبة للفرد . ففي ظل التضارب من جهة و التكامل من جهة
-اجلنس، السن، املستوى التعليمي، املستوى السوسـيو (اجلزائري و مبختلف متغرياته الدميغرافية 

ت االجيابية و السـلبية  أن يكون قادرا على التعلم، اإلدراك و التمييز بني التأثريا) اخل...اقتصادي 
منها اليت يتعرض هلا حىت يكون صورة شاملة تساعده علـى عمليـة التنبـؤ بسـلوكه العـام                   

  .و االستهالكي منه خاصة
فاتمع اجلزائري اليوم، أصبح حمل سلع وخدمات متنوعة تعتـرب بالنسـبة للمسـتهلك    

-األسـرة، التقاليـد، املسـتوى السوسـيو    (اجلزائري جديدة يف ظل تأثري العوامل االجتماعية 
و اليت أصبح تأثريها واضحا ) اخل...اللغة، الثقافة األم، الثقافة اجلزئية(و الثقافية ). اخل... اقتصادي

و يف الطرح جند أن رغباته و حاجاته أصبحت تثار بني احلني . لى تغري اجتاه سلوكه االستهالكيع
و االلتزام مبختلـف  . لذا يسعى دوما  للرغبة يف حتقيق اإلشباع الفعلي والكايف من جهة. و اآلخر

  .من جهة أخرى. اخل...الضوابط و األوامر الشخصية، اإلجتماعية، الثقافية
اد دراسة سلوك املستهلك اجلزائري يف ظل تأثري العوامل االجتماعية و الثقافية  إذا فان اعتم

ألجل حتقيـق  . مبختلف املتغريات الدميغرافية، أمرا يف غاية األمهية بالنسبة للعلماء و رجال التسويق
و احملافظة علـى إطـاره   . ذاك اإلشباع احلقيقي حلاجات و رغبات املستهلك اجلزائري من جهة

  .عي الشخصي، االجتماعي والثقايف من جهة أخرىاملرج
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

  قسنطينة – يجامعة منتور

  و العلوم االجتماعية كلية العلوم اإلنسانية 
  قسم علم النفس و العلوم التربوية و االرطوفونيا

  
  01استبــيــــان رقم 

  
  :أخي، أخيت 

سـلوك   لادة الدكتوراه دولة يف علم الـنفس، حـو  يف إطار إجناز دراسة علمية لنيل شه

املستهلك اجلزائري نتقدم إليك ذا االستبيان الذي يتضمن عبارات دف إىل معرفـة العالقـة   

املوجودة بني العوامل االجتماعية، الثقافية و تغري اجتاه سلوكك االستهالكي عند شرائك للسـلع  

  .تنوعةاملختلفة أو عند إقدامك على طلب اخلدمات امل

إن صدق إجابتك . يف اخلانة اليت تناسب إجابتك) x(العبارات جيدا وضع عالمة ) ي(اقرأ

  .البحث العلمي لخيدم بشكل كبري جما

  

  شكرا على تعاونك معنا 

  البـاحث                                          

    علي. لونيس



  
  :بيانات شخصية 

  أنثى      ذكر:  اجلنس -

   ضعيف    متوسط    جيد:اقتصادي -املستوى السوسيو -
  

معارض 
  ةبشد

موافق   موافق  حمايد  معارض
  بشدة

  العبـــــــــارات

  .و عالقتها باالستهالك ةالعوامل االجتماعي: احملور األول     

        .عالقة بتغري اجتاهك حنو شراء السلع و اخلدماتلتقاليد أسرتك  -1

  .تلعب العادات االجتماعية دورا هاما يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي -2

  .متيل إىل التشاور مع أفراد أسرتك عند شرائك للسلع و اخلدمات-3

  .كثريا ماتقلد اآلخرين من احمليطني بك يف اقتناء السلع و اخلدمات  -4

 .قات االجتماعية دور يف تغري سلوكك االستهالكيللعال -5

  .الصدقاءك تأثري يف تغري سلوكك االستهالكي -6

  .غالبا ما تكون قراراتك الشرائية النهائية دف إىل إرضاء اآلخرين -7

  .تعتمد قراراتك الشرائية على رأي اآلخرين -8

  .للوسط االجتماعي دور يف تغيري اجتاه سلوكك االستهالكي -9

 .تلتزم بالضوابط االجتماعية عند اقتنائك للسلع و اخلدمات -10

  .ان اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفقا لرغبة األفراد احمليطني بك -11

  .يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفقا املعايري و للقيم املوجودة -12

  .إليهايعكس توجه اجتاه سلوكك االستهالكي الطبقة االجتماعية اليت تنتمي -13

يتحدد شراؤك للسلع و اخلدمات وفق احملافظة على املكانة االجتماعية اليت  -14

  .حتتلها يف حميطك

      إن اجتاه سلوكك االستهالكي يتغري وفق الـتغري االجتمـاعي احلاصـل    -15
 .يف حميطك



 
  معارض

موافق   موافق  حمايد  معارض  ةبشد 
  العبـــــــــارات  بشدة

  العوامل الثقافية و عالقتها باالستهالك: احملور الثاين     

  .إن قراراتك الشرائية هلا عالقة بانتمائك الثقايف - 16

   .إن تنوع الثقافات يؤثر يف تغري اجتاه سلوكك االستهالكي - 17

  .تكتسب عادات استهالكية جديدة من خالل تنوع و تعدد الثقافات يف بيئتك  - 18

  .انب اإلجيابية ملختلف السلع و اخلدمات إن لثقافتك دور يف إبراز اجلو - 19

  تعمل ثقافتك على ضبط طبيعة و نوعية السلع املراد استهالكها  - 20

  .تعمل ثقافتك على وضع تصورك اجليد للسلع و اخلدمات على أخرى - 21

  .إن لثقافتك دور كبري يف  تفضيلك للسلع و اخلدمات املعروضة أمامك - 22

  .الستهالك خمتلف السلع و اخلدمات  تعمل ثقافتك على حتفيزك - 23

  .تفرض ثقافتك عليك دائما  منط معني من االستهالك  - 24

  .على أمناط و عادات استهالكية أخرى عتسمح لك ثقافتك دائما االطال- 25

تعمل ثقافتك على تدعيم اجتاه سلوكك االستهالكي حنو خمتلف السلع و  - 26

  .اخلدمات 

تلعب ثقافتك دور يف التعرف على خصائص خمتلف السلع و اخلدمات قبل  - 27

  .استخدامها

  .يتحدد اجتاه سلوكك االستهالكي وفق املعايري الثقافية املوجودة يف حميطك  - 28

  .تعتمد يف اقتناءك ملختلف السلع و اخلدمات على انتماءك الثقايف - 29

دمات اليت حتقق إشباع حاجاتك يتحدد إن اختيارك املناسب ملختلف السلع و اخل- 30

  .وفقا ملعايريك الثقافية

تفضيلك السلع و اخلدمات حسب  هتعمل ثقافتك االستهالكية على تغيريا جتا - 31
 شدة حاجتك



  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

  قسنطينة – يجامعة منتور

  سانية و العلوم االجتماعية كلية العلوم اإلن
  قسم علم النفس و العلوم التربوية و االرطوفونيا

  

  02استبــيــــان رقم 

  

  :أخي، أخيت 

يف إطار إجناز دراسة لنيل شهادة الدكتوراه دولة حول عالقة العوامل االجتماعية و الثقافية 

الذي يتضمن عبارات دف إىل أتقدم إليك ذا االستبيان .و تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري

  . اقتصادي الذي تنتمي إليه-معرفة املستوى السوسيو

إن صدق إجابتك . يف اخلانة اليت تناسب إجابتك) x(العبارات جيدا وضع عالمة ) ي(اقرأ

  .البحث العلمي لخيدم بشكل كبري جما

  

  شكرا على تعاونك معنا 

  البـاحث                          

    علي. لونيس



  :بيانات شخصية 
  ....السن -
 أنثى      ذكر :  اجلنس -

 ...............  املهنة -

  ما هو نوع السكن الذي تسكنه؟ -1
  فيال        شقة       )فوضوي(بيت قصديري     بيت عادي     

  :هل هذا السكن هو -2
  كراء    ملك لوالديك    ملك لك    
  ال      هل تعمل على جتديد ديكور مرتلك ؟  نعم  -3
  :.......كم من مرة. إذا كان اجلواب بنعم -4
  ........أسرتك ؟ أفراد  دكم هو عد -5
  كيف ترى دخلك الشهري؟  -6

  جيد     متوسط   ضعيف      
  ال   هل متلك سيارة؟   نعم  -7
  ال    هل تسعى إىل جتديدها بنوع جديد؟  نعم  -8
  أين تقضي عطلتك؟ -9

  السفر إىل اخلارج   شاطئ البحر  زيارة األهل و األقارب    يف البيت      
  من أين تقتين سلعتك؟ -10
   حمل احلي    احملل التجاري   السوق األسبوعي   السوق اليومي     
  كم مرة تقوم فيها بعملية التسوق؟ -11
 مرة يف الشهر  مرة يف األسبوع    مرة يف اليوم     

 

 
 
 
 



     
  
  
  
  :أسئلة املقابلة 
  

  .بني العوامل االجتماعية و تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري ؟ هل هناك يف رأيك  عالقة -1
 .هل هناك يف رأيك عالقة بني العوامل الثقافية  و تغري اجتاه سلوك املستهلك اجلزائري ؟ -2

 
 

 



  SPSSتفريغ البيانات من خالل رزمة 
 

راد
ألف

 ا
ود

لبن
ا

 
یة 

اع
تم

اج
ل 

وام
ع

ور
ذك

 
ل 

وام
ع

یة 
اع

تم
اج اث
إن

  
ل 

وام
ع

یة
قاف

ث
 

ور
ذك

 
ل 

وام
ع

یة 
قاف

ث اث
إن

 
یة 

اع
تم

اج
ل 

وام
ع .ت.م

سي
سا

أ
یة  
اع

تم
اج

ل 
وام

ع
.ت.م

وي
ثان

یة  
اع

تم
اج

ل 
وام

ع
.ت.م

لي
عا

 
مل

وا
ع

 
یة
قاف

ث
 

.ت.م
سي

سا
أ

 
مل

وا
ع

 
یة
قاف

ث
 

.ت.م
وي

ثان
 

مل
وا
ع

ث 
یة
قاف

 
.ت.م

لي
عا

 
یة 

اع
تم

اج
ل 

وام
ع .م

.س
. اق

یة  جید
اع

تم
اج

ل 
وام

ع .م
.س

. اق
سط

تو
م

یة  
اع

تم
اج

ل 
وام

ع .م
.س

. اق
ف

ضعی
 

وام
ع

 ل
یة
قاف

ث
 

.م
.س

. اق
 جید

مل
وا
ع

 
یة
قاف

ث
 

.م
.س

. اق
سط

تو
م

 
مل

وا
ع

 
یة
قاف

ث
 

.م
.س

. اق
ف

ضعی
 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
18 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
19 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
20 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
21 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
22 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
23 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
24 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
25 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
26 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
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33 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 
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36 5 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
37 5 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
38 5 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
39 5 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 5 4 4 4 3 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
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41 5 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 
42 5 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 
43 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 
44 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 
45 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 
46 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 
47 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 
48 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 
49 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 
50 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 
51 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 
52 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 
53 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 2 4 4 
54 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 2 4 4 
55 4 4 4 4 , 4 4 , 4 4 2 4 4 2 4 4 
56 4 4 4 4 , 4 4 , 4 4 2 4 4 2 4 4 
57 4 4 4 4 , 4 4 , 4 4 2 4 4 2 4 4 
58 4 4 4 4 , 4 4 , 4 4 2 4 4 2 4 4 
59 4 4 4 4 , 4 4 , 4 4 2 4 4 2 4 4 
60 4 4 4 4 , 4 3 , 4 4 2 4 4 2 4 4 
61 4 4 4 4 , 4 3 , 4 4 2 4 4 2 4 4 
62 4 4 4 4 , 4 3 , 4 4 2 4 4 2 4 4 
63 4 4 4 4 , 4 3 , 4 4 1 3 4 1 3 4 
64 4 4 4 4 , 4 3 , 4 3 1 3 4 1 3 4 
65 4 4 4 4 , 4 3 , 4 3 1 3 4 1 3 4 
66 4 4 4 4 , 4 3 , 4 3 1 3 3 1 3 4 
67 4 4 4 4 , 4 3 , 4 3 1 3 3 1 3 4 
68 4 4 4 4 , 4 3 , 4 3 1 3 3 1 3 4 
69 4 4 4 4 , 4 3 , 4 3 1 3 3 1 3 4 
70 4 4 4 4 , 4 3 , 4 3 1 3 3 1 3 4 
71 4 4 4 4 , 4 2 , 4 3 , 3 3 , 3 4 
72 4 4 4 4 , 4 2 , 4 2 , 3 3 , 3 3 
73 4 4 4 4 , 4 2 , 4 2 , 3 3 , 3 3 
74 4 4 4 4 , 4 2 , 4 2 , 3 3 , 2 3 
75 4 4 4 4 , 4 2 , 4 2 , 3 3 , 2 3 
76 4 3 4 4 , 4 2 , 4 2 , 3 3 , 2 3 
77 4 3 4 3 , 4 2 , 4 2 , 3 3 , 2 3 
78 4 3 4 3 , 4 2 , 4 2 , 2 3 , 2 3 
79 4 3 4 3 , 4 2 , 4 2 , 2 3 , 2 3 
80 4 3 4 3 , 4 1 , 4 3 , 2 3 , 2 3 
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81 4 3 4 3 , 4 1 , 4 1 , 2 3 , 2 3 
82 4 3 4 3 , 4 1 , 3 1 , 2 2 , 2 2 
83 4 3 4 3 , 4 1 , 3 1 , 2 2 , 2 2 
84 4 3 4 3 , 4 1 , 3 1 , 2 2 , 2 2 
85 4 3 4 3 , 3 1 , 3 1 , 2 2 , 2 2 
86 4 3 4 3 , 3 1 , 3 1 , 2 2 , 1 2 
87 4 3 3 3 , 3 , , 3 , , 2 2 , 1 2 
88 4 3 3 3 , 3 , , 3 , , 2 2 , 1 2 
89 4 3 3 3 , 3 , , 3 , , 2 2 , 1 2 
90 4 3 3 3 , 3 , , 3 , , 1 2 , 1 2 
91 4 2 3 3 , 3 , , 3 , , 1 2 , 1 2 
92 4 2 3 3 , 3 , , 3 , , 1 2 , 1 2 
93 3 2 3 2 , 3 , , 3 , , 1 2 , 1 2 
94 3 2 3 2 , 3 , , 3 , , 1 1 , 1 2 
95 3 2 3 2 , 3 , , 3 , , 1 1 , 1 1 
96 3 2 3 2 , 3 , , 3 , , 1 1 , 1 1 
97 3 2 3 2 , 3 , , 3 , , 1 1 , 1 1 
98 3 2 3 2 , 3 , , 3 , , , 1 , , 1 
99 3 2 3 2 , 3 , , 3 , , , 1 , , 1 
100 3 2 3 2 , 3 , , 3 , , , 1 , , 1 
101 3 2 3 2 , 3 , , 3 , , , 1 , , 1 
102 3 2 3 2 , 3 , , 2 , , , 1 , , 1 
103 3 2 3 2 , 3 , , 2 , , , 1 , , 1 
104 3 2 3 2 , 3 , , 2 , , , , , , , 
105 3 2 3 2 , 2 , , 2 , , , , , , , 
106 3 2 3 2 , 2 , , 2 , , , , , , , 
107 3 2 2 2 , 2 , , 2 , , , , , , , 
108 3 2 2 2 , 2 , , 2 , , , , , , , 
109 2 2 2 2 , 2 , , 2 , , , , , , , 
110 2 2 2 2 , 2 , , 2 , , , , , , , 
111 2 2 2 1 , 2 , , 2 , , , , , , , 
112 2 1 2 1 , 2 , , 2 , , , , , , , 
113 2 1 2 1 , 2 , , 2 , , , , , , , 
114 2 1 2 1 , 2 , , 2 , , , , , , , 
115 2 1 2 1 , 2 , , 2 , , , , , , , 
116 2 1 2 1 , 2 , , 2 , , , , , , , 
117 2 1 2 1 , 2 , , 2 , , , , , , , 
118 2 1 2 1 , 2 , , 1 , , , , , , , 
119 2 1 2 1 , 1 , , 1 , , , , , , , 
120 2 1 2 1 , 1 , , 1 , , , , , , , 
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121 2 1 2 1 , 1 , , 1 , , , , , , , 
122 2 1 2 1 , 1 , , 1 , , , , , , , 
123 2 1 2 1 , 1 , , 1 , , , , , , , 
124 2 , 2 , , 1 , , 1 , , , , , , , 
125 2 , 2 , , 1 , , 1 , , , , , , , 
126 2 , 2 , , 1 , , 1 , , , , , , , 
127 2 , 2 , , 1 , , 1 , , , , , , , 
128 2 , 2 , , 1 , , 1 , , , , , , , 
129 2 , 2 , , 1 , , 1 , , , , , , , 
130 2 , 2 , , 1 , , 1 , , , , , , , 
131 2 , 2 , , , , , , , , , , , , , 
132 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
133 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
134 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
135 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
136 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
137 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
138 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
139 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
140 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
141 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
142 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
143 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
144 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
145 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
146 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 
147 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , 

 
  



 : صـامللخ
لكشف عن العالقة املوجودة بني العوامل االجتماعية و الثقافية و تغري اجتاه سلوك إىل ا الدراسة ذهدف ه

     . من خالل اإلجابة عن مجلة من التساؤالت و الفرضيات العلمية .املستهلك اجلزائري بالنسبة للسلع و اخلدمات
املقابلة :  يفعلى املنهج الوصفي التحليلي وأدوات مجع البيانات تتمثل  مت االعتماد، هذه العالقةاليت تتعلق بطبيعة 

  .االستبياناملوجهة و 
-، املستوى السوسيواملستوى التعليمي، اجلنس :املتغريات التالية  فرد وفق 270 تتكون من الدراسة عينة

       ملعاجلة البيانات  النسب املئوية  ،C، معامل التوافق )2كا(: األسلوب اإلحصائي على مت االعتماد أيضا  ،اقتصادي
  : و مت التوصل إىل النتائج التالية

وفق املتغريات  هناك عالقة بني العوامل االجتماعية و تغري اجتاه املستهلك اجلزائري بالنسبة للسلع و اخلدمات- 1
  . السالفة الذكر

ري بالنسبة للسلع و اخلدمات وفق هناك عالقة بني العوامـل الثقافية و تغري اجتاه املستهلك اجلز- 2 اـئ
  . املتغريات السالفة الذكر

RESUME : 
  

L’objectif de cette recherche est de déterminer la relation entre les facteurs sociaux, 
culturels et le changement des attitudes du comportement du consommateur algérien par 
rapport aux produits et services, A travers la réponse d’un ensemble de questions et 
d’hypothèses scientifiques concernant cette relation. Notre travail s’est basé sur la méthode 
descriptive analytique. Les outils de la recherche utilisés sont l’entretien direct et le 
questionnaire. L’échantillon est  de 270 sujets selon les variables suivantes : le sexe, niveau 
d’instruction, et le niveau socioéconomique. La, on a procède a une analyse statique (K2). 
Coefficient de convenance (C) et le pourcentage. Pour vérifier donnes recueillis. Les résultats  
suivants ont été obtenus : 

1- Détermination d'une relation entre les facteurs sociaux et le changement des 
attitudes du comportement du consommateur algérien selon les variables retenus.  

2- Détermination d'une relation entre les facteurs culturels et le changement des 
attitudes du comportement du  consommateur algérien. 
 
ABSTRACT: 

The purpose of this research work is to determine the relation between the social and 
cultural factors and the change in attitude of the Algerian consumer towards goods and 
services. A number of questions and scientific hypotheses had to be answered. The study 
relied upon an analytic study approach within a descriptive method along with the following 
data gathering tools: direct interview and a questionnaire. The subject population consisted of 
270 individuals. The variables taken into account were: gender, educational level and the 
socio-economic class. Next, we applied the quantitative approach (K2), the consolidating the 
contingency coefficient (C), and percentages to treat figures. The study resulted in the 
following findings: 

1- There is a relation between social factors and the change in attitude of the Algerian 
consumer towards goods and services according to the variables previously mentioned. 

2- There is a relation between cultural factors and the change in attitude of the 
Algerian consumer towards goods and services according to the variables previously 
mentioned. 


