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  أوًال وقبل كل شيء حنمد هللا ونشكره على كل النعم اليت وهبنا إ�ها،

على كل النصائح واالرشادات اليت   كلثومبن �مر  مث نتقدم �لشكر إىل األستاذة املشرفة 

  ا لنا،قدمته

  .بعيدأو  واىل كل من ساعد� يف اجناز هذا البحث سواًء كان من قريب

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  امللخص

خالل الفرتة املمتدة  19-لسلوكيات الشرائية للفرد اجلزائري جراء ظهور جائحة فايروس كورو� املستجد كوفيدا�دف هذه الدراسة إىل رصد 

لب على املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت اعدد اأهداف الدراسة اعتمد الط من أجل حتقيقو  ،31/08/2021من بداية الو�ء إىل 

استمارة ألفراد قطاع الصحة ) 68(هذا وقد متت معاجلة  إىل افراد عينة الدراسة، ,استمارة الكرتونية أرسل رابطها عن طريق الربيد اإللكرتوين

 19-أن ظهور جائحة فايروس كورو� املستجد كوفيد: من النتائج، أبرزهاموعة �مت التوصل  SPSS_26 بوالية بسكرة و�ستعمال بر�مج 

أثر بدرجة كبرية على السلوكيات الشرائية للفرد اجلزائري نتيجة للذعر من الفريوس واخلوف من نفاذ املخزون االستهالكي للمواد األكثر 

على السلوك الشرائي للمستهلك لدى العاملني يف ) الكورو�( 19-لكوفيدإحصائية  داللة �ثري ذوأشارت النتائج إىل وجود  وقداستهالكا، 

  .املؤسسات حمل الدراسة

  .القرار الشرائي ،، سلوك املستهلك النهائي19 –كوفيد: الكلمات املفتاحية

Abstract:  

This study aims to monitor the individual purchasing behaviors of an Algerian due to the 
emergence of the emerging virus pandemic, Covid-19-. During the period extending from the 
beginning of the epidemic to 08/31/2021. The link is via e-mail, and (68) questionnaires were 
processed for health sector personnel in Biskra, and using the SPSS_26 program, a set of results were 
reached, most notably: The emergence of the emerging pandemic of the Corona virus, Covid-19, has 
greatly affected the purchasing behavior of the Algerian individual as a result of panic from The virus 
and the fear of running out of the consumer stock of the most consumed materials, the results also 
indicated that there are statistically significant differences for Covid 19 (Corona) on the consumer 
purchasing behavior among workers in the institutions under study 

Keywords :covid – 19 ,consumer behavior ,purchase decision . 
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  عامة  مقدمة

سعر  يشهد عاملنا اليوم أكرب واشد أنواع األزمات العاملية، اذ دخل االقتصاد العاملي مرحلة الركود الشديد بسبب تفشي و�ء كورو� واخنفاض

من املوظفني، غلق العديد  %50ول اليت اختذت مجلة من التدابري الوقائية للحد من تفشي املرض، كتسريح اجلزائر على غرار �قي الد. النفط

ان هذا األمر كان له فعله النفسي والسلوكي ، من احملالت واملراكز التجارية، �جيل االستثمارات، ز�دة اإلنفاق احلكومي وتقليص الواردات

فت العديد من األفراد إىل احملالت التجارية واملتاجر من أجل اقتناء الزائد، وهو ما بني نوع من اجلشع والتهور على الفرد عامليا، أين الحظنا �ا

والالمباالة من بعض األطراف أستوجب األمر البحث عن سبب تلك التصرفات والسلوكيات وهل كانت متواجدة بذات الفرد أم أ�ا أمر 

كل هذا سينعكس دون شك على تغري سلوك املستهلك وفقًا ملؤثرات البيئة الداخلية واخلارجية، ،  ئحةطارئ وقع بسبب �ثري ظهور هاته اجلا

فمن خالل األزمة تتضارب التوقعات، وتنشط الشائعات، وقد . ويزداد التغري خالل هذه األزمة، مكوً� اجتاهات جديدة خالل وبعد األزمة

ورغم أن املستهلك يكون أكثر حذراً خالل األزمة إال انه  ،احتياجات ومهية أو مبالغ فيها تستخدم الشركات معلومات بطرق ال أخالقية خللق

  . يكون أكثر وعياً بعدها، فيتولد لديه اجتاهات خمتلفة، قد جتعله أكثر حكمة عند مواجهة أوضاع مماثلة مستقبالً 

  :إشكالية الدراسة .1

هذا السلوك الذي يظل يتغري مع تغري العوامل املؤثرة فيه وإمنا ميكن للباحثني  ال ميكن السيطرة على سلوك املستهلكني وال توقيف تطور

و مبجرد ظهور فريوس كورو� املستجد    .واملفكرين ورجال التسويق مالحظة ودراسة هذه املتغريات وحماولة فهمها واعتبارها املوجه للسلوك

ا و�ء من أشد األوبئة اليت تتعرض هلا األرض، سارع املستهلك اجلزائري     وتصنيفها من قبل منظمة الصحة العاملية على أ� 19 –كوفيد 

حنو شراء مستلزماته بنسب كبرية وبشكل شره من أجل التخزين ختوف من عواقب تفشي هذا املرض واستمراره ملدة طويلة، حيث سلك 

لتقليدية أو عن طريق التسوق عرب اإلنرتنت تغري كبري الفت للنظر، السلوك الشرائي لدى املتسوقني اجلزائريني سواء من خالل املتاجر واحملالت ا

ل اخلبز إذ هرع الناس حنو شراء اإلمدادات الطبية مثل املطهر واألقنعة أو الكمامات واألدوات املنزلية مثل الورق الصحي واألطعمة واألغذية مث

  : الواسع، ومن هنا ميكننا طرح التساؤل التايل املعلبات وغريها بكثرة وكثافة شديدة خاصة األغذية ذات االستعمال

  على سلوكيات الشراء لعمال قطاع الصحة بوالية بسكرة؟ 19-عيات ازمة كوفيداهل هناك عالقة ذات �ثري معنوي لتد

  :مجلة من التساؤالت الفرعية واليت جاءت على النحو التايللالجابة عن هذه االشكالية ار�ينا طرح  و 

  الشرائية؟ونيتهم د افر األاجتاهات ائحة فريوس كورو� املستجد دور يف تغري ظهور جلهل  - 

هل يوجد اختالف ذا داللة إحصائية إلجا�ت أفراد عينة الدراسة حول سلوكيا�م الشرائية وظهور جائحة كورو� تعزى للمتغريات  -

  .)اجلنس، السن، املهنة(الدميوغرافية وهي 

  :رضيات البحثف .2

  : ئيسيةالفرضية الر  -

  .على سلوكيات الشراء لعمال قطاع الصحة بوالية بسكرة 19-هناك عالقة ذات �ثري معنوي لتدعيات ازمة كوفيد

  :الفرضيات الفرعية -

o الشرائية ونيتهمد افر اجتاهات االتغري  له دور قوي يف 19فريوس كورو� املستجد كوفيد  ظهور جائحة.  
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o ت أفراد عينة الدراسة حول سلوكيا�م الشرائية وظهور جائحة كورو� تعزى للمتغرياتداللة إحصائية إلجاو  يوجد اختالف ذال� 

 ).اجلنس، السن، املهنة( وهي الدميوغرافية

  

  :ان اختيار� هلذا املوضوع مبين على: مربرات اختيار موضوع البحث .3

  .هم حماورهوالذي يعترب املستهلك وسلوكه من ا) التسويق( إليهطبيعة التخصص الذي أنتمي  -

  .21كأبرز حدث عاملي يف القرن ) 19كوفيد (طبيعة املوضوع  -

  .لدراسة ومعاجلة املواضيع املرتبطة بسلوك املستهلك وكل ما هو جديد يصالشخالرغبة الذاتية وامليل  -

  .السيما مع قلتها �للغة العربية أمهية الدراسات اليت تتناول سلوك املستهلك، -

  :تيار� للموضوع واالشكالية اليت سنقوم مبعاجلتها كان �دفان اخ :البحث أهداف .4

  .تفسري وحتديد طبيعة عالقات التأثري واالرتباط بني متغريات الدراسة -

  .لدى املستهلك اجلزائريالتصرفات الشرائية الواجب توفرها  أهمعلى  التعرف -

  .ئحة كوفيدجاالتعرف على العوامل املؤثرة على سلوكيات الشرائية قبل وبعد ظهور  -

هلا عالقة بسلوكيات الفرد اجلزائري قبل وبعد تفشي هاته ) اجلنس، السن(التعرف ما إذا كان للمتغريات الدميوغرافية للفرد اجلزائري  -

  اجلائحة أم ال؛ 

 .واألوبئة األزماتثناء وقوع أمساعدة اجلهات املختصة �ا�ة اآل�ر السلبية يف السلوك الشرائي للمستهلك  -

  :اختيار املوضوع أمهية .5

      م الظواهر املتفشية يف سلوكيات الفرد اجلزائرھتستمد هذه الدراسة أمهيتها يف كو�ا متثل دراسة تساعد على تسليط الضوء على أحد أ

املية، وذلك واليت تدخل ضمن التسوق الذعري، أو سلوك الفرد الناجم عن اخلوف من ا�هول، السيما وأن العامل اليوم مير �زمة صحية ع

تمع اجلزائري �لرتكيز على الوضعية السلوكية اليت يتصف �ا الفرد اجلزائر أثناء عمليا�ا الشرائية، مع حماولة لفت االنتباه وز�دة الوعي لدى ا�

 .بضرورة ترشيد سلوكياته الشرائية السيما وأن الدولة طمأنته بوفرة املنتجات ألزمنة عديدة

  :حدود البحث .6

  2021 أوت 31غاية  إىل 2021متت معاجلة املوضوع �العتماد على فرتة زمنية حمددة من مارس : الزمنيةاحلدود .  

 على   اجلانب التطبيقي على موظفي وعمال قطاع الصحة لوالية بسكرة، اما اجلانب النظري مت االعتماد  إسقاطمت : احلدود املكانية

 .املستهلك اجلزائري

  :منهج البحث .7

 دراسة شاملة وافية فانه سيتم االعتماد يف معاجلتها على كل من املنهج الوصفي واملنهج التحليلي واإلحصائي، حبيث من أجل تقدمي

واملتعلق �جلانب النظري والذي يهتم بتحديد طبيعة املوضوع و�صيل املفاهيم النظرية املتعلقة �لسلوك الشرائي وسلوك التسوق : املنهج الوصفي

األمور ذات الصلة بفريوس كورو� وتداعيا�ا االقتصادية، وهو ما سيساهم يف تشكيل خلفية علمية  أهمإضافة إىل التطرق إىل للفرد اجلزائر، 

تلف ميكن أن تفيد يف إثراء اجلوانب املختلفة للبحث، أما فيما يتعلق �ألداة املستخدمة فقد مت مجع املعلومات والبيا�ت �الطالع على خم
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ور�ت واألحباث العربية واألجنبية �إلضافة إىل الدخول ملواقع شبكة االنرتنت ذات صلة �ملوضوع، بينما املنهج التحليلي املؤلفات والد

  .سةواإلحصائي فيتعلق بتحليل آراء عينة من أفراد ا�تمع اجلزائري وهذا �دف الوصول إىل اقرتاحات واستنتاجات تساهم يف خدمة هاته الدرا

  :ينعرض �جياز الصعو�ت اليت واجهتنا يف حبثنا وه :صعو�ت البحث .8

 .كونه حادثة جديدة   19نقص املراجع اليت تتناول مواضيع كوفيد  -

 .19كوفيد   �ملعلومات كلها املتعلقة �ثر اإلملاماتساع جمال سلوك املستهلك وصعوبة  -

  .على سلوك املستهلك 19ألثر كوفيد الدقيقة  اإلحصائياتنقص  -

  

  :يلي حبيثيات ومتطلبات البحث مت االعتماد على خطة اشتملت فصلني وذلك كما اإلملامقصد  :البحثهيكل  .9

      على السلوك الشرائي للمستهلك وذلك وأ�ره 19سلوك املستهلك وكوفيد  أساسياتيتناول املوسوم �الطار النظري و  الفصل األول   

، أما على السلوك الشرائي للمستهلك 19أثر كوفيد ، و وأساسيات حول سلوك املستهلك 19كوفيد مفاهيم متعلقة ب :إىلمن خالل التطرق 

التحليل : إىليتناول اإلطار التطبيقي والذي يدرس كعينة موظفي وعمال قطاع الصحة بوالية بسكرة وذلك من خالل التطرق : فصل الثاينال

 إليهاالبحث خبامتة تضمنت خمتلف النتائج املتوصل  ناوختم، توصياتاخلروج بج و النتائ، حتليل الوصفي للبيا�ت وإجياد العالقة بني املتغريات

ومت اعتماد هذا التقسيم إلعطاء صورة مفصلة  ،البحث املستقبلية وأفاقجانب جمموعة من التوصيات  إىلعلى املستويني النظري والتطبيقي، 

   �لتغريات احلاصلة  19عامة حول سلوك املستهلك وربط عالقة الو�ء كوفيد  اجلزائر مث مفاهيم إىلغاية وصوله  إىللو�ء كورو� من نشأته 

  .يف سلوك املستهلك اجلزائري
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  : الفصل األول

  االطار النظري
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 :متهيد

 لك على مستوى االقتصاديعلى العامل يف القرن احلايل سواء كان ذ األحداث �ثرياهي من أكثر 19 -جائحة كوفيد ال نبالغ إذا اعترب�      

 يتم أو اإلنساين أو االجتماعي او حىت النفسي وال شك فإن تداعياته ستبقى مستمرة ألجل غري معلوم، اعتبار أنه إىل حد كتابة هذه املذكرة مل

ريها من البلدان، مما أدى وقد مست هذه اجلائحة اجلزائر كغ، التوصل إىل عالج فعال ضد هذا الفريوس اخلطري، �ستثناء اللقاحات املكتشفة

من إىل قيام احلكومة بتطبيق عدة إجراءات من بينها قواعد احلجر الصحي، وقد أصاب املستهلك اجلزائري اهللع وخاصة يف بداية الو�ء خمافة 

سلوكيات مضطربة عند بعض ما جنم عنه  وهو. انتقال عدوى هذا الفريوس إليه والندرة يف السلع، مما أدى إىل حدوث تغيري يف سلوكه الشرائي

املنتجات لفرتة زمنية معتربة،  األفراد وذلك من خالل البحث عن بعض املقتنيات والشراء بصورة خيالية �لرغم من تصريح اجلهات الوصية بوفرة

 �دف إىل رصد ومن أجل ما تقدم جاءت هذه الدراسة اليت، وهو األمر الذي تطلب البحث عن سلوكيات هاته األفراد كما أشر� سابقا

 و�ثرياته على السلوك الشرائي للمستهلك اجلزائري لذلك سيتم معاجلة هذه 19سلوكيات الشرائية للفرد اجلزائري يف ظل تفشي و�ء كوفيد 

شرائي، فريوس  من خالل تقدمي ملختلف املفاهيم املتعلقة لكل من السلوك ال، النظرية هلا طرح املشكل وعرض أهم األدبيات الدراسة انطالقا من

 .ملستهلك اجلزائري وا 19كوفيد 
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  مدخل إىل مفاهيم اساسية حول متغربات البحث: املبحث األول

  19 -مفهوم وأسباب ظهور و�ء كوفيد: املطلب األول

  :"19 - كوفيد"و�ء المفهوم  -أوال

وهذا الفريوس الناشئ  ، 1)ديسمرب(يف الصني، يف كانون األول  هو فريوس �شئ مت اكتشافه أول مرة يف ووهان 2019فريوس كورو�       

 أكدتوقد  ,2020يناير  7مت إرجاع أصل الفريوس إىل سوق اجلملة يف ووهان يف )   ٪3-2 (كان مرتبطا مبرض تنفسي بشري حاد بنسبة

  –ا إعادة تسمية الفريوس سارس مت الحقn-cov 2019  السلطات الصحية الصينية ذلك حيث ارتبط هذا التجمع بفريوس �جي جديد

، وهو عضو يف اجلينات الفرعية )SARSCoV(ألنه يشبه الفريوس التاجي املسؤول عن املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة  19- كوفيد 

Sarbecovirus(Beta-cov lineage B)من تسلسلها فريوسات كورو�79من  ، اليت تشارك فيها أكثر٪CoVs)  (          

الفرعية  والفصيلة  Coronaviridaeوالعائلة ،Nidovirales مفردة السالسل تنتمي إىل ترتيب RNA وساتهي فري 

Coronavirina.  

قد يصاب بعض . مثل اإلسهال القيء والغثيان وآالم البطن COVID19 يعاين منها مريض اليتوهناك جمموعة متنوعة من األعراض      

ومـن بـني أهم خصائـص هـذا الفـريوس طـول مـدة ، وضيق التنفس ن مع امل يف البطن وفقدان الشهيةاملرضى �مراض خطرية بدون محى ولك

تنتقـل العـدوى حضانتـه التـي تبلـغ األسبوعني، وسـهولة انتقالـه بـني األفراد؛ إذ تظهـر عـلى حامـل الفـريوس أعراض واضحـة خالل فـرتة احلضانـة و 

  .2)الطهـمإىل الكثرييـن مـن الذيـن خ

، وانتقل إىل غالبية الدول بشكل كبري لدرجة مل تعد الدول قادرة على السيطرة عليه، 2019يف الصني أواخر 19-ظهر فريوس كوفيد      

وس والعامل �سره يعيش حالة من الذعر والقلق، نتيجة اإلصا�ت املتسارعة والوفيات اليومية، وقد أدرجت منظمة الصحة العاملية هذا الفري 

   .على أنه حالة طارئة للصحة العمومية، وسبب ا�يار للمنظومة الصحية ملعظم الدول

�لصني اسم مرض الفريوس التاجي } ووهان{وأُطلق على املرض الناجم عن الفريوس التاجي اجلديد الذي ظهر أول مرة يف

2019(COVID-19)واالسم اإلجنليزي للمرض مشتق كالتايل ،”CO ” من كلمة كورو�مها أول حرفني)(corona و، ”VI 

،وأُطلق على هذا املرض سابقا  (disease)هو أول حرف من كلمة مرض �إلجنليزية ” D”،و(virus )مها أول حرفني من كلمة فريوس ”

هو فريوس جديد يرتبط بعائلة الفريوسات " 19- كوفيد"، إن فريوس -ncov) 2019(أوcorona virus novel)2019( اسم

 ويعرف الفريوس وبعض أنواع الزكام العادي) سارز(› الوخيمة املتالزمة التنفسية احلادة‹ ينتمي إليها الفريوس الذي يتسبب مبرض نفسها اليت

 ويسمى املرض الناتج عنه مرض فريوس كورو� )19سارز كوفيد(2املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة كورو�  اآلن �سم فريوس

   .كجائحة) 19-كوفيد(2019أ�ا صنفت مرض فريوس كورو�  ، أعلنت منظمة الصحة العاملية2020رسما11يف   )19-كوفيد(2019

األشد وطأة قد تسبب  ويف احلاالتالتنفس، األعراض التنفسية واحلمى والسعال وضيق النفس وصعو�ت : وتشمل عالمات العدوى الشائعة

والفشل الكلوي وحىت الوفاة، وتشمل التوصيات النموذجية ملنع انتشار العدوى، غسل العدوى، االلتهاب الرئوي واملتالزمة التنفسية احلادة 

                                                           
1 Sonja et al, 2020, The Impacte of corona, p01. 

، )اجلزائر(، العدد الثاين بسكرة جملة التمكني االجتماعي، أرقام وإحصائيات حول أزمة كورو� احلديثة وتداعيا�ا على االقتصاد�ت الكربى يف العامل، فريدة فالك 2

 .33- 32ص ص ،2020
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خمالطة أي شخص تظهر  اللحوم والبيض بشكل كامل، ويتعني كذلك جتنب وطهوااليدين �نتظام وتغطية الفم واألنف عند العطس والسعال، 

  .عليه أعراض األمراض التنفسية كالسعال والعطس

خطرية مسبقا كارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري، هم األكثر عرضة لإلصابة  حباالت واألشخاص املصابني ويعترب كبار السن

     إال للضرورة وااللتزام �حلفاظ على مسافة  املنزل وعدم اخلروج مبرض وخيم وهم أكثر عرضة لإلصابة �لفريوس، لذا جييب عليهم البقاء يف

أن ينتقل عن طريق الرذاذ الذي ينتشر  19-ملرض كوفيد إذ ميكن املصافحة وتعقيم األسطح ، عن اآلخرين، وجتنبال تقل عن مرت واحد عن

شخص  ، وعند مالمستها مناألشياء واألسطح، وتتساقط هذه القطر�ت على 1أو يعطس املصاب �ملرض من األنف أو الفم عندما يسعل

من املصاب مع سعاله أو زفريه، وميكن حينها أن يصاب الشخص  اليت خترجفس القطر�ت عينه أو أنفه أو فمه، أو إذا تنملس  آخر مث

  .�2ملرض

�لصني، وصنفته منظمة " ووهان"يف مدينة  2019ديسمرب  يف" كورو�"وتداعياته العاملية وقد أكتشف فريوس  19-ظهور و�ء كوفيد

انتشاره، ويف منتصف يناير  بني البشر مباشرة مما سرع يف االنتشار ع الفريوسإذ يستطي" جائحة"على أنه  2019مارس  11الصحة العاملية يف

األوروبيون هذا الو�ء مثله مثل أي و�ء معروف،  أبلغت عدة دول يف أورو� وآسيا وأمريكا الشمالية عن وصول الفريوس إىل أراضيها، واعترب

اعتربت منظمة الصحة العاملية  إذ بدأت تتصاعد اإلصا�ت بشكل كبري، حيث األخرية أثبتت العكس، ولن يصل إىل أورو�، إال أن األحداث

  .3أورو� بؤرة للو�ء

  19 -ظهور و�ء كوفيد أسباب  - �نيا

اليت تسببت يف ظهوره من " الوال�ت املتحدة األمريكية"إىل " الصني"�لنسبة إىل سبب ظهور هذا الو�ء، فقد بدأ توجيه اال�ام من طرف 

اء هذه األخرية، إضافة إىل اعتبار هذا الو�ء من األسلحة البيولوجية الصنع، مل يكن من العدم حيث أن العديد من الكتب قبل علم

  األمريكية تنبأت �ذا الفريوس وكان هلا نظرة استشرافية، بل مت جتسيده جبميع التفاصيل يف فيلم امريكي 

وخصوصا ان الصني وضعت تعتيما إعالميا عن انتشار هذا الو�ء، مما جعل " لصينيةووهان ا"وهناك من يرى أن سبب الو�ء هو خمتربات 

�نتشاره على املستوى العاملي نظرا للتكتم عليه ملدة جتاوزت الشهرين، وكذا تعمدها ترك جماهلا اجلوي مفتوح لفرتة " الصني"تتهم " أمريكا"

العلمية، استبعد� كون الفريوس مت انتاجه " نيتشر"ظمة الصحة العاملية ومجلة طويلة مما مسح للعديد من األشخاص مغادرة البالد لكن من

  .قصدخمرب�، ومل يتم التالعب به عن 

أن " بكين"قد نشأ يف اخلفافيش، فيما خلص �حثون يف " ووهان"وهناك من يرى �ن الفريوس ظهر يف سوق للحيوا�ت احلية يف مدينة 

 يفالطبيعي  خالالالنتقاءمن  املرضيةلة هلذا الفريوس، وهناك من خلص أن هذا الفريوس تطور على حالته الثعابني هي أكثر األنواع احلام

 تطور طبيعينتاج البشر، مما يتبين �نه  إىلقفز  تهمبشريغري  مضيف

  

                                                           
 ص ص،2020، )اجلزائر(، العدد الثاين ادرار جملة العلوم القانونية واالجتماعية، 19-عطاب يونس، تدابري وقائية حلماية الصحة العمومية من و�ء كوفيد 1

339-340. 
، 2020 ،1العدد،  05ا�لد  ، )اجلزائر(جملة قانون العمل والتشغيل مستغامن  بلعبدون عواد، آليات احملافظة على مناصب العمل يف ظل ازمة جائحة كورو�، 2

 .76ص
 .340ص ،سبق دكرهرجع معطاب يونس،   3
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  19تطور الوضعية الو�ئية وأهم التدابري الوقائية ملكافحة و�ء كوفيد : املطلب الثاين

  ية الو�ئيةتطور الوضع -أوال

  :العامل يف  . أ

كانت قد تصدرت إيطاليا نسبة اإلصا�ت والوفيات، نتيجة التساهل يف اختاذ إجراءات صارمة لتفادي تفشي املرض، وهو تسبب           

    وأصبحت يف هذه اخلسائر البشرية وقامت �عالن احلجر الصحي العام، على غرار الصني اليت استطاعت التحكم يف انتشار املرض نسبيا،

  .، بعد أن كانت حتتل املركز األوليف املركز احلادي عشر يف نسبة اإلصا�ت

ويف اآلونة األخرية قفزت أمريكا إىل املركز األول يف عدد اإلصا�ت والوفيات وختطت كل األرقام ليصل عدد اإلصا�ت اليومية إىل آالف 

ولعل ذلك بسبب قرارات رئيسها بداية ورغبته يف عدم توقيف االقتصاد األمريكي وعدم اإلصا�ت يوميا، بعدد إصا�ت إمجايل جتاوز املليون، 

- 12وجاء يف املركز الثاين من حيث اإلصا�ت، إسبانيا مث تليها روسيا مث بريطانيا، حسب آخر إحصائية يف، ختاذ تدابري صارمة ملواجهة األزما

  .ركز اخلامس مع مالحظة عدم وجود حاالت شفاء يف بريطانيا�لنسبة لعدد الوفيات لترتاجع بذلك إىل امل 2020-ماي

، سوى 2019مارس 26يف"احملاضرات املرئية"ومل خيرج قادته من اجتماع عقدوه بتقنية ) 19-كوفيد(وعجزت أورو� للتصدي لو�ء كورو� 

 جما�ة فت الدول األوروبية يف اختاذ تدابريكما اختل،  بتوصيات غري �ائية، واتفاق على وضع خطة خالل أسبوعني ملواجهة تفشي الو�ء

يف بلجيكا، وسياسة املتابعة خطوة خبطوة بفرنسا مع احلافظة  اجلزئي حلجر الصحي الواسع يف إيطاليا وإسبانيا، أو احلجرا بينهامن الفريوس، 

ا ملا طلبت إيطاليا احلصول على أ�بيب قدر اإلمكان على عجلة االقتصاد، وامتد االختالف إىل غياب التضامن بني دول االحتاد، خصوص

  .ملساعدة إيطاليا األكثر تضررا األكسجني من أملانيا، لكن هذه األخرية رفضت، ومل تستجب الدول األوروبية

         سواء يف كيفية إدارة األزمة األورويب يف أورو� إىل حدوث خالفات بني قادة أعضاء االحتاد) 19-كوفيد(وأدى تفشي فريوس كورو� 

 شحنة" التشيك"اجلماعي، كما صادرت  االقرتاض أو التعاون أو دعم بعضها البعض، فإضافة إىل ما سبق، فقد رفض عدد من الدول

اخلارج، حىت ولو كان إىل دول  أملانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية إىل ، وقررت"إيطاليا"إىل " الصني"كانت قادمة من  مساعدات طبية

احلفاظ على مواردها  ختطي الكارثة وقدرات االحتاد، وبني أ�نية الدول يف االحتاد بني هذا التصرف اختالفا حول القصور سياسة وترك، االحتاد

      إيطاليا، فاضطرت لطلب املساعدة  االحتاد لوحدها، وبين عودة الدولة القومية اليت تسعى لتحقيق مصلحتها وفقط، وعزز ذلك جتاهل

  ؟1األورويب إىل تساؤل مهم هل ستكون إيطاليا أول اخلارجني من االحتاد �ملعدات الطبية، مما يقود رسلت طائرة حمملةمن الصني اليت أ

  واحلد من انتشاره، والدليل على جناح التجربة الصينية هو انتشار الو�ء  وقد استطاعت الصني أن تتحكم يف إدارة األزمة ومكافحة الفريوس 

اخلامس والسابع وأخريا املركز  املركز الثالث مث أكرب مما سجلته الصني، فبعدما كانت حتتل املركز األول أصبحت يف يف بعض الدول بشكل

      وذلك بسبب إلزام ماليني الناس �لبقاء، 2019ماي  12احلادي عشر، وفق اإلحصائيات املسجلة ابتداء من انتشار املرض إىل غاية 

ومدن صينية أخرى، وحتويل مرافق وفنادق إىل مستشفيات وبناء عدة مستشفيات خالل أسابيع فقط، " نووها"يف منازهلم حول مدينة 

واستخدام طائرات مسرية ألخذ العينات الطبية، واعتماد روبو�ت إليصال الطعام ورش املعقمات والقيام �لفحص األويل، وغري ذلك حىت 

  حيث، شكل يومي، يتجاوز أحيا� األسبوع، �هيك عن عدم تسجيل حاالت وفاة بأصبحت الصني تسجل إصا�ت قليلة يف اليوم الواحد

                                                           
 .341-342عطاب يونس ، مرجع سابق ذكره، ص ص 1
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أين تصدرت الوال�ت  3932115 حالة وعدد الوفيات 234 525 181بلغ عدد احلاالت عامليا  2021-جوان - 26إىل غاية  

  .1املركز الثاين والربازيل يف املركز الثالثوفاة، تليها كل من اهلند يف  619329حالة وعدد الوفيات  34488306: املتحدة األمريكية ب

  توزيع اإلصا�ت اجلديدة يف العامل ):1(الشكل 

  

www.worldometers.info/coronavirus/country/algeriahttps:// :  Source 

  :يف اجلزائر  . ب

أين سجلت أول حالة  2020فرباير25االنتشار ابتداء من  يف عربيا، وقد بدأ املرض 07عامليا و 55تل املركز كانت اجلزائر حت

إصابة أغلبها من عائلة واحدة بوالية  90مارس، وكان عدد اإلصا�ت وقتها  12إصابة إليطايل مت ترحيله إىل بلده، وكانت أول وفاة بتاريخ 

   .فرباير14و12يب هلم مقيم فيفرنسا زارهم بني وانتقل الفريوس من قر " البليدة"

        �عتبارها األكثر تسجيال لإلصا�ت، واحلظر اجلزئي " البليدة"هي إال أ�م حىت أعلنت السلطات احلجر الصحي الكلي يف والية  وما

وال�ت دون إصا�ت، مث سجلت �قي 08أبريل بقيت 02والية بدون إصا�ت، ويف 12مارس كانت ال تزال 30 ا�اورة، ويف يف الوال�ت

لوال�ت إصا�ت عدا والية تندوف اليت سجلت إصابة يف أواخر أبريل، وهي يف تزايد مستمر يف كل ربوع الوطن، حيث جتاوزت اإلصا�ت 

وبتاريخ . ىوهي مرتفعة نسبيا مقارنة بعدد اإلصا�ت يف دول أخر ) 515(مع نسبة وفيات ) 3000(وعدد حاالت شفاء قارب ) 6000(

  .2حالة وفاة 3685حالة و 113 138دولة بعدد إمجايل للحاالت مقدرة ب  228من  88احتلت اجلزائر املرتبة  2021-جوان -26

  

  

  

  

                                                           
 .341-342عطاب يونس، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 .املرجع نفسه 2

http://www.worldometers.info/coronavirus/country/algeria
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  2021- 08- 20ا إىل 2020-02- 15امجايل االصا�ت بفريوس كورو� �جلزائر من ) 2(الشكل 

  
www.worldometers.info/coronavirus/country/algeriahttps:// :  Source 

 19هم التدابري الوقائية ملكافحة و�ء كوفيد أ -�نيا

لى ختفيض �درت احلكومة إىل اختاذ العديد من اإلجراءات االحرتازية حلماية املواطنني من هذا الو�ء الفتاك، والعمل ع ،يف اجلزائر

تعليق تفشيه يف أوساط ا�تمع، من ذلك إغالق احلدود الربية واجلوية والبحرية، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الر�ضية والثقافية والفنية، و 

ت العمومية اجللسات مبختلف احملاكم، واإلغالق املؤقت للمساجد، وصوال إىل عزل املصابني ومنع التنقل إال برخص استثنائية تصدرها السلطا

 وفرض احلجر الصحي للمواطنني وإلزامهم �لبقاء يف بيو�م ابتداء من الساعة اخلامسة مساء إىل غاية السابعة صباحا، ما انعكس بشكل

هلذا كان من الواجب على . مباشر على سلوكهم، خاصة وأ�م متعودون على التنقل بكل حرية دون قيود وإىل غاية ساعات متقدمة من الليل

، من ذلك احلجر املنزيل وتقييد حركة 19 -حلكومة إصدار مجلة من املراسيم التنفيذية لتحديد التدابري الالزمة للوقاية من فريوس كوفيد ا

  .1التنقل

يف ظل تزايد انتشار الفريوس يف اجلزائر، أمر رئيس اجلمهورية �غالق املدارس واجلامعات ومؤسسات التكوين �جلزائر، وكذا مدارس 

،واستبعد احلجر الصحي الشامل لكل 2020مارس  12عليم القرآن والزوا� ومدارس التعليم اخلاصة ور�ض األطفال ابتداء من اخلميس ت

تعليق صالة اجلمعة واجلماعات وغلق املساجد ودور العبادة يف كل ربوع الوطن، مع اإلبقاء  2020مارس 15الوال�ت وقررت جلنة الفتوى يف

لتنسيق مع األطباء وأهل االختصاص ومحاية ألرواح املواطنني ومرافقة لإلجراءات اليت اختذ�ا الدولة، على حسب اللجنة، كما على اآلذان، �

  .دعت إىل احلرص على االلتزام �إلجراءات الوقائية والتضرع � والدعاء وفعل اخلري

           من انتشار هذا الو�ء، ترمي كما نص نفس املرسوم يتعلق بتدابري الوقاية 20-69مرسوم تنفيذي  2020مارس 21وقد صدر يف

منه، على أن تغلق يف املدن الكربى، حمالت بيع املشرو�ت ومؤسسات التسلية والعرض واملطاعم �ستثناء اليت تضمن التوصيل  05املادة يف

من نفس 08- 06تدابري الضبط الصحي أيضا املادتنيومن ، .2إىل املنازل، وميكن توسيع إجراء إىل أنشطة ومدن أخرى بقرار من الوايل

املرسوم، وضع نصف مستخدمي املؤسسات واإلدارات العمومية يف عطلة استثنائية مدفوعة األجر، لتفادي وتقليل االحتكاك وانتشار الو�ء، 

ى األولوية يف العطلة االستثنائية من نفس املرسوم، وتعط 07عدا مستخدمو الصحة وبعض املستخدمون يف املؤسسات املذكورة يف املادة 

وميكن للوايل اختاذ كل  .أو يعانون من هشاشة صحية      للنساء احلوامل واملتكفالت برتبية أبنائهن، وكذا األشخاص املصابون �مراض مزمنة 

                                                           
، 3، ا�لد  جملة املفكر للدراسات القانوينة والسياسيةعلى حرية التنقل وممارسة النشاط االقتصادي �جلزائر ،19مسري يوعيسى ،انعكاسات جائحة كوفيد  1

 .99، الصفحة 2020، اجلزائر،  3لعددا

 .348، صرجع سبق ذكرهمعطاب يونس، 2 
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الصحية واألمن وكل سلك أو فرد ميكن إجراء للوقاية من انتشار فريوس كورو�، وميكنه أن يسخر مستخدمي الصحة واحلماية املدنية والوقاية 

أن يكون معين بتدابري الوقاية، وكذا كل مرفق أو وسائل نقل أو منشأة، تستعمل للنقل أو لإليواء، ولضمان احلد األدىن من اخلدمات 

 ضها مستخلص منمن نفس املرسوم ويالحظ يف هذا املرسوم أنه نص على تدابري محاية الصحة العمومية بع10للمواطنني، حسب املادة

سلطة اختاذ كل إجراء لضمان الوقاية من  الصحي، حيث منحه توجيهات منظمة الصحة العاملية، وللوايل دور كبري يف اختاذ تدابري الضبط

-20حيث نص املرسوم التنفيذي رقم ، 1الو�ء يف حدود واليته اإلقليمية، ولتكملة هذه اإلجراءات الوقائية صدر مرسوم تنفيذي يوضح ذلك

على إقامة حجر منزيل لتقييد احلركة يقرره الوزير األول، حيث ) 19-كوفيد(احملدد لتدابري تكميلية للوقاية من انتشار و�ء فريوس كورو�  70

مساء، مينع خالل هذه الفرتة كل جتمع ألكثر من شخصني، وضرورة التباعد مبرت 07صباحا إىل 07من " اجلزائر"يطبق حجر جزئي على والية

أ�م  10ملدة  مبا أن املرض بدأ فيها وأكثر انتشارا، ويطبق إجراء احلجر" البليدة"احد على األقل بني شخصني، ويطبق حجر كلي على والية و 

   .قابلة للتجديد وميكن أن ميتد لوال�ت أخرى

مارس  28للتجديد، يطبق ابتداء من  أ�م قابلة 10ملدة ) وال�ت 09(إىل بعض وال�ت الوطن وهي  املنزيل متديد إجراء احلجر     

متديد أحكام الوقاية من انتشار  الوال�ت، كما مت إىل بعض متديد إجراء احلجر اجلزئي املتضمن 20-72املرسوم التنفيذي  ، حسب2020

يطبق عليها  وال�ت) 04(بعضالوال�ت وأضاف 2020افريل  19إىل غاية 20-86التنفيذي املرسوم مرة �نية مبوجب 10-و�ء كوفيد

 املنزيل مطبقا على كامل الرتاب اجلزئي احلجر ، ليصبح20-92التنفيذي  �ملرسوم 20-72مت تعديل املرسوم التنفيذي  مث.احلجر اجلزئي

يف هذه الوال�ت من  وال�ت من بينهم اجلزائر العاصمة، حيث يكون احلجر (09)صباحا، عدا  (07) إىلمساء )(07من الساعة الوطين

      05و 04، مع بقاء والية البليدة خاضعة للحجر الكلي، و2020أبريل  19أبريل إىل 05صباحا ابتداء ) (07 إىل مساء) 03(ة الساع

  .من هذا املرسوم 03حسب املواد

سوم أبريل، وأخريا وليس آخرا صدر مر  29يتضمن جتديد العمل بنظام الوقاية مرة �لثة، إىل غاية  100-20مث صدر مرسوم تنفيذي 

مساء )  05(وال�ت من الساعة  )09(يف التسع ر املنزيل، ليتغري توقيت احلج اجلزئي يتضمن متديد إجراء احلجر 20-102تنفيذي 

مع بقاء تطبيق  صباحا،(07)بعد الزوال إىل) 02(صباحا ،إضافة إىل تطبيق حجر جزئي وليس كلي على والية البلدية من الساعة )70(إىل

رمضان الكرمي، حيث منحت شهر صباحا، وهذا تزامنا مع دخول (07) مساءا إىل )07( �قي الوال�ت من الساعةعلى  اجلزئي احلجر

 15العمل �جراء احلجر الصحي مرة رابعة املدة  ومت متديد.اخلاصة برمضان من أجل قضاء حاجيا�م يف الوقت بفارق ساعتني السلطات ز�دة

ماي يف انتظار متديده مرة  15، و�لتايل ينتهي مفعوله إىل غاية 20-102من املرسوم التنفيذي  02أبريل، حسب املادة30من  يوم ابتداء

  .إىل طبيعتها  أو حدوث تطورات وتراجع وتوقف انتشار الو�ء وعودة األمور أخرى

، 19-ة �ا�ة و�ء كوفيدالصيدالنية والطبي كما صدر مرسوم تنفيذي لتحديد التدابري االستثنائية لتسهيل متوين السوق �ملواد

املعنية لوزارة الصحة، مع االستفادة من اإلعفاء من األحكام  املصادق عليها من طرف اللجنة العلمية بعد قائمة �للوازم اليت تعدها املصاحل

ية، وذلك لغاية انتهاء و�ء فريوس كورو�  اجلمرك واملستلزمات الطبية، وكذا امتيازات حتفيزية وتسهيل لإلجراءات الصيدالنية املواد التقنية السترياد

عموما  احلجر اجلزئيالتنفيذية، يتبني أن السلطات اجلزائرية اعتمدت نظام  خالل املراسيمو�لتايل ومن   .واالعالن عن ذلك رمسيا 19-كوفيد

دمي العون من أجل الوقاية من انتشار وأوقفت وسائل النقل، وكلفت الوالة ومستخدمي الصحة واحلماية واألمن وكل من له صلة وميكنه تق

                                                           
، ، جملة النرباس للدراسات القانونيةعبد ا�يد خلذاري، سعاد خلوط،املسؤولية اجلزائية املرتتبة عن خمالفة التدابري الوقائية ملواجهة فريوس كورو� يف التشريع اجلزائري1

 .107، الصفحة 2020، )جلزائرا(، خنشلة 2، العدد 5ا�لد 
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اختذ�ا الو�ء، إضافة إىل تشكيل فرق متنقلة للوصول إىل أكرب قدر من السكان ومتابعة حالتهم الصحية، وهي تدابري ضبط صحية ضرورية 

  1.يف سبيل مكافحة هذا الو�ء دول العامل بشكل أو �خر  خمتلف

 2021مل حتميها من املوجة الثالثة خالل الثالثي األول من سنة  أ�ا إالاجلزائرية  رغم كل اإلجراءات املتخذة من طرف السلطات

، وشهدت اجلزائر خالل األسابيع األوىل من شهر جويلية من نفس السنة انتشارا كبريا ) دلتا(وذلك بظهور فريوس كورو� املستجد املسمى 

       أزمةديد إجراءات احلجر املنزيل وذلك �لنظر لتدهور احلالة الو�ئية وما رافقها من لفريوس دلتا وعلى هذا األساس قررت السلطات اجلزائرية تش

 2021 أوتعلى مستوى مستشفيات البالد ، ومن خالل ما سبق سارعت الدولة اجلزائرية يف عمليات التلقيح خالل شهر  األكسجنييف 

  . 2021سبتمرب حتسبا للدخول االجتماعي لسنة  04من  ابتداءمحلة وطنية للتلقيح ضد فريوس كورو�  إطالقمع 

  سلوك املستهلك والقرار الشرائي لدى املستهلك النهائي: املطلب الثالث

 :مدخل اىل سلوك املستهلك: أوال

  :نشأة وتطور علم سلوك املستهلك  . أ

يكية خالل السنوات اليت تبعت احلرب تعترب دراسة سلوك املستهلك علما جديدا نسبيا للبحث، إذ أنه نشأ يف الوال�ت املتحدة األمر 

كما أصبح على الباحثني ورجال التسويق االعتماد على اإلطار النظري كمرجع يساعدهم يف فهم التصرفات واألفعال اليت . العاملية الثانية

وامل الشخصية أو النفسية تصدر عن املستهلك يف كل مرحلة من مراحل اختاذ القرار الشرائي أو االستهالكي، وكذلك يف التعرف على الع

وقد مثلت املفاهيم العلمية املأخوذة من بعض العلوم مثل علم النفس . والبيئية املؤثرة يف سلوك املستهلك واليت تدفعه إىل اختاذ تصرف معني

أ�ا ال تكفي وحدها لتفسري سلوك ، علم االجتماع، علم األنرتوبولوجيا الثقافية، علم االقتصاد، املرجع األساسي هلا، إال )الفردي واالجتماعي(

  .2املستهلك وإمنا قد يتطلب من رجال التسويق االعتماد كذلك على خربا�م وأحكامهم اخلاصة للتحكم أكثر فيه

ولكن اليوم أدت بعض العوامل واألسباب . املاضي، مل تكن هناك صعوبة يف التعرف على املشرتين بسبب قر�م من مواقع اإلنتاج يف

  :3ر وز�دة االهتمام بسلوك املستهلك وهيإىل تطوي

 طبيعة العملية االقتصادية، حيث يعترب املستهلك عامال حيو� فيها؛  

 انتشار وتقبل املفهوم التسويقي، واعتبار أن املستهلك وحاجاته نقطتا الرتكيز يف التسويق؛  

 التابعة للمؤسسات بدقة  ارتفاع معدل فشل الكثري من السلع اجلديدة نتيجة عدم فهم سلوك املستهلكني  

 النمو الدميوغرايف، ارتفاع مستوى التعلم،  :عوامل احمليط اليت تؤثر على املؤسسات وحتدد بقاءها يف السوق يف أغلب األحيان، ومنها

ستهلك و الفردي، أو تغري عادات املأ ز�دة أوقات الفراغ، ظهور أفكار جديدة تنادي حبماية البيئة سواء على املستوى احلكومي

  الشرائية وغريها؛

  ز�دة على ذلك احلاجة املتزايدة ألغلب الشركات لدخول األسواق اخلارجية، �إلضافة إىل ا�يار الفكر الشيوعي يف االحتاد األورويب

  .ودول أورو� الشرقية

  لتعرف أكثر على سلوك املستهلكونتيجة لتلك األسباب والعوامل �ت من الضروري على رجل التسويق القيام ببحوث التسويق من أجل ا

                                                           
 .351عطاب يونس، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 .13 ، ص2003، اجلزائر، اجلامعةاملطبوعات  ديوانالثاين،  ، اجلزء)التأثريالنفسيةعوامل ( املستهلكسلوك ، عيسىعنايب بن  2
 .20، مرجع سبق ذكره، صعيسىعنايب بن  3
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  اهية سلوك املستهلكم  . ب

  :قبل التطرق إىل مفهوم سلوك املستهلك البد من اإلشارة إىل مفهوم كل من السلوك واملستهلك

يثري مفهوم السلوك جدال، وخالفا عميقا بني الباحثني، والكّتاب، وتتمثل نقاط اخلالف واجلدل حول ما إذا كان : السلوك -

كما أن اخلالف يرتكز أيضا . اطا خارجيا لإلنسان أم أنه يشمل أيضا األنشطة اجلسمية واألنشطة العقلية والذهنية لإلنسانالسلوك هو نش

حول نطاق السلوك وأن هذا اخلالف ليس خالفا حمضا له أبعاده العلمية املتعددة واملتشعبة، حيث أن القائلني �ن السلوك هو نشاط خارجي 

ؤشرات خارجية خالصة يهدفون يف النهاية إىل إمكانية تعديل هذا السلوك من خالل التأثري يف البيئة اخلارجية بينما يسعى حمض وأنه استجابة مل

  .1القائلون �لطبيعة املختلفة للسلوك إىل التأكيد على حمدودية هذا التعديل الرتباطه مبؤثرات داخلية ال يسيطر عليها الفرد

ك �نه كل من يبادر إىل احلصول على خدمة أو سلعة حيتاجها، والسلع واخلدمات ختتلف يف عرف البعض املستهل: املستهلك - 

 ، األفراد :2نوعيتها سواء لالستعمال أو االستهالك النهائي أو الوسيط، فمصطلح املستهلك يشري إىل نوعني خمتلفني من املستهلكني

 .ن الصناعيون، املنظمات أو املستهلكو ...)املؤسسات، احلكومة(ا�موعات 

 

املستهلك الفردي هو الشخص الذي يقوم بشراء السلع واخلدمات  ميكن تعريف املستهلك بصفة شخصية وبطريقة خمتلفة منها :األفراد )1

أو لتستهلك من طرف فرد ) الشوكوالطة لكل عائلة شراء(أو لالستهالك العائلي ) شراء صابون الوجه �لنسبة للمرأة)لالستعمال الشخصي 

ملستهلك النهائي هو من يقتين أو يشرتي السلع بغرض االستخدام الشخصي ، ا3أو لتقدميها كهدية لصديق) شراء مالبس للطفل(لعائلة من ا

 .4هلا، أي ال يعيد تصنيعها أو إدخاهلا يف االستخدام الشخصي هلا

لصناعية اليت مت تصنيعها يف منطقة أخرى أو فهو من يعيد استخدام السلعة أو أحد األجزاء ا :املنظمات أو املستهلكون الصناعيون )2

يف هذه احلالة تكون الوحدة املشرتية عبارة عن أي منظمة كانت �دف للربح ، 5أجزاء أخرى للحصول على منتوج آخر يتم بيعه وحيقق الربح

نظمات من طرف عدد من األفراد حبيث ويتم اختاذ قرار الشراء يف هذه امل. أو ال �دف للربح أو منظمة حكومية، أو منظمة دينية وتعليمية

ويتمثل الدافع األساسي للشراء �لنسبة للمنظمات . يكون لكل واحد منهم دور معني يف كل من عملية اختاذ قرار شراء وعملية الشراء نفسها

  :7ني ثالثة أنواع من املشرتينوميكننا التمييز يف هذه احلالة ب، 6يف شراء سلع ومعدات �دف تشغيلها إلنتاج سلع أو تقدمي خدمات أخرى

 وهدفه الرئيسي هو إنتاج سلع وخدمات جديدة وبيعها بغرض حتقيق الربح : املشرتي الصناعي  

 هو الذي يشرتي بغرض إعادة البيع مع حتقيق الربح؛ : املشرتي الوسيط  

 بغرض حتقيق املنفعة وتتمثل أساسا يف املؤسسات اليت ال تشرتي بغرض الربح وإمنا: املؤسسات احلكومية وغريها. 

  

  

                                                           
 2011-2010، جامعة ايب بكر بلقايد ،تلمسان ، مذكرة املاجستريى السلوك الشرائي للمستهلك اجلزائري ، بن ميني كمال، �ثري التعبئة والتغليف عل 1

2 P. paul van vracem - Matine Janssens_umflat-, comportement du consommateur (facteur d'influence externe: famille, 
groupes, culture. Économie et entreprise) edition Deboeck-wesmael.s.a,1994;p13. 

 15، ص2003 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان األول، اجلزء ،)البيئية التأثري عوامل( لكھعنايب بن عيسى، سلوك املست3

 15ص. 2006 اإلسكندرية، الدار اجلامعة، املستهلكقراءات يف سلوك  عمر،مين علي ا4

 15ص..مرجع سبق ذكره،لكھملستأمين علي عمر ، قراءات يف سلوك ا5

 .16ص ذكره، سبق مرجع األول، اجلزء ،)البيئية التأثري عوامل( لكھعنايب بن عيسى، سلوك املست6

 . 67،ص 2009-2008كرة ماجستري، جامعة �تنة، مذ  لك،ھمرعوش إكرام، مدى �ثري اإلعالن على سلوك املست7
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  تعريف سلوك املستهلك  -

وجهات نظر الباحثني ومن بين هذه املفاهيم نذكر تعريف الدكتور مبارك  املستهلك �ختالفاختلفت اآلراء حول حتديد مفهوم سلوك 

مبايف ذلك عملية اختاذ  واخلدمات اديةبشراء واستعمال السلع االقتص األفراد واملرتبطةاليت تصد رعن  جمموعة التصرفاتبن فهيد القحطاين أنه 

  .القرارات اليت تسبق وحتدد هذه التصرفات

كل التصرفات اليت ميارسها اإلنسان يف حياته وذلك من أجل أن يتكيف مع متطلبات البيئة واحلياة احمليطة به، وبغض النظر عما إذا  "

على أنه األفعال والتصرفات املباشرة لألفراد "عرف سلوك املستهلك ما ي، ك1"تصرفات ظاهرة أو تصرفات مسترتة: كانت هذه التصرفات هي

، وبناءا على التعاريف السابقة ميكن تعريف سلوك املستهلك على ا�ا كل 2."من احلصول على املنتوج أو اخلدمة ويتضمن اختاذ قرار الشراء

  .اجاته ورغباته التصرفات الظاهرة وغري ظاهرة اليت يقوم �ا املستهلك �دف احلصول على ح

 3:يتفرع سلوك املستهلك إىل عدة أنواع طبقا لشكل وطبيعة وحداثة وعدد السلوك :نواع سلوك املستهلكأ  . أ

  

 ينقسم إىل: حسب شكل السلوك:  

 التصرفات واألفعال الظاهرة اليت ميكن مالحظتها ينقسم من اخلارج كالشراء يضم: السلوك الظاهر.  

 التأمل، اإلدراك والتصور وغريهيف التفكري يتمثل: السلوك الباطن   

 ينقسم إىل :حسب طبيعة السلوك:  

 هو السلوك الذي غالبا ما يصاحب اإلنسان منذ ميالده دون احلاجة إىل التعلم: السلوك الفطري.  

 هو السلوك الذي يتعلمه الفرد بوسائل التعلم املختلفة :السلوك املكتسب.  

 ينقسم إىل :حسب حداثة السلوك: 

 هو السلوك الناتج عن حالة جديدة أو مستحدثة �عتباره حيدث ألول مرة: تحدثالسلوك املس.  

 هو السلوك املعاد دون تغيري أو بتغيري طفيف ملا سبق من تصرفات أو أفعال :السلوك املكرر. 

 ينقسم إىل :حسب العدد:  

 هو السلوك الذي يتعلق �لفرد يف حدذاته: السلوك الفردي.  

 وك الذي خيص جمموعة من األفراد فهو ميثل عالقة الفرد بغريه من األفراد كأفراد اجلماعة اليت ينتمي إليها السل هو: السلوك اجلماعي

 .مثال

  

  

  

  

  

  

                                                           
 24ص-1997-عمان ، التوزيع و للنشر الثقافة دار مكتبة لك،ھدمحم صاحل املؤذن ، سلوك املست1

 2004.ن جوا السادس، العدد بسكرة، خيضر دمحم جامعة التسويقية، القرارات حتسني يف لكھاملست سلوك دور االنسانية، العلوم جملة ر،ھبن يعقوب الطا2

 238-235، ص 2002مبادئ التسويق، دار الثقافة للنشر، األردن : دمحم صاحل املؤذن3
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  :أمهية دراسة سلوك املستهلك -ج 

دة كوح–تنبع أمهية دراسة سلوك املستهلك من أ�ا تشمل وتفيد كافة أطراف عملية التبادل بدءا من املستهلك الفرد إىل األسرة 

  .إىل املؤسسات واملشاريع الصناعية والتجارية حىت احلكومات نفسها -االستهالك

  :أمهية دراسة سلوك املستهلك �لنسبة للمستهلك الفرد -1

تفيد دراسة سلوك املستهلك الفرد من خالل إمداده بكافة املعلومات اليت تشكل ذخرية أساسية تساعده يف اختاذ قرارات الشراء 

بع حاجاته وتتوافق مع إمكانياته الشرائية وميوله وأذواقه، يضاف إىل ذلك إن نتائج دراسة سلوك املستهلك تقدم للمستهلك الناجحة اليت تش

من جهة )اآلسرة وا�تمع(التسهيالت يف حتديد احتياجاته ورغباته وحسب األولو�ت اليت حتددها موارده املالية من جهة وظروفه البيئية احمليطة

  1.أخرى

  :دراسة سلوك املستهلك �لنسبة للمؤسسة أمهية -2

  :2لدراسة سلوك املستهلك أمهية كبرية �لنسبة للمؤسسة حيث ال ميكنها االستغناء عن هذه الدراسة ونلخص هده األمهية فيما يلي

o مر الذي يؤدي سلوك املستهلك ومعرفة حاجاته يساعد املؤسسة يف تصميم منتجا�ا بشكل يضمن قبوهلا لدى املستهلكني، األ دراسة

 .إىل الرفع من حجم مبيعا�ا و�لتايل ز�دة عوائدها مما ميكنها من البقاء واالستمرار

o  إن دراسة سلوك املستهلك متكن املؤسسة من اكتشاف الفرص التسويقية اجلديدة، وهذا عن طريق البحث عن احلاجات والرغبات غري

  .ها وتوسعهااملشبعة واحلديثة لدى املستهلك، وهو ما يضمن منو 

o  متكن دراسة سلوك املستهلك املؤسسة من رسم السياسة التسعريية املناسبة، إذ أن املؤسسة الناجحة هي اليت تستطيع تقدمي سلع

 .وخدمات تشبع رغبات مستهلكيها يف حدود إمكانيا�م الشرائية

o  املؤسسة لز�ئنهاكما تزداد أمهية دراسة سلوك املستهلك يف تطوير وحتسني اخلدمات اليت تقدمها.  

o تستطيع املؤسسة حتقيق االستجابة السريعة للمتغريات اليت حتدث يف رغبات وحاجات املستهلك . 

 

 :�3دف دراسة سلوك املستهلك التحقيق األهداف التالية: سلوك املستهلك أهداف  - د

 .من فهم ما يتخذه يوميا من قرارات شرائية  املستهلكنيمتك - 

من التعرف على مكان الشراء، تكرار الشراء واستهالك املنتوجات اليت مت شراؤها، توزيع املنتوج سواء  متكن دراسة سلوك املستهلك - 

 .داخل أو خارج البالد، حلظات وفرص االستهالك، نوع االستهالك

تسمح له �لتأقلم متكن دراسة سلوك املستهلك رجل التسويق من معرفة سلوك املشرتين احلاليني واملرتقبني والبحث عن الكيفية اليت  - 

 .معهم أو التأثري عليهم ومحلهم على التصرف بطريقة تتماشى وأهداف املؤسسة

  

                                                           
، جامعة اكلي حمند اواحاج، مذكرة نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجاريةري دمحم، أثر تنشيط املبيعات على اختاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي، مش 1

 .49، الصفحة 2015-2014البويرة،
 .11-10 ص ص السابق،عنايب بن عيسى، املرجع  2
 .23-21 ص ص ،املرجع نفسه 3
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   طبيعة القرار الشرائي للمستهلك: ا�ني

  مراحل اختاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي  - أ

لشعور �حلاجة اليت قد تكون بيولوجية يعترب الشعور �حلاجة نقطة البداية يف عملية اختاذ قرار الشراء، حيث ينشأ ا :ظهور احلاجة  -1

شكلة داخلية كاجلوع أو خارجية �جتة عن مؤثر خارجي يثري الرغبة لدى الشخص يف القيام �لشراء كاملؤثرات الرتوجيية، كما ميكن أن تنشا امل

  .هنتيجة لعدم رضا املستهلك �ملنتوج احلايل فيبادر �لبحث عن منتوج بديل يغطي النقص الذي يشعر ب

بعد ظهور احلاجة لدى الفرد يبدأ هذا األخري يف البحث عن املعلومات الضرورية اليت متكنه من التعرف على : البحث عن املعلومات  -2

 مزا� وعيوب كل بديل من البدائل املتاحة لديه والذي هو بصدد اختيار واحد منها، ويتلقى املستهلك املعلومات اليت يبحث عنها إما بشكل

ال بواسطة جمموعة من املنبهات حيث يتعرض الفرد للمنبه يشرع يف حتليله من اجل البدء يف عملية التقييم وتدعى هذه املرحلة مبرحلة إرادي أو 

  االنتباه

   �العتماد على مصادر املعلومات املختلفة او جزء منها حيدد املستهلك البدائل من املنتجات اليت تشبع احتياجاته، :تقييم البدائل -3

  نتج ن خالل خرباته السابقة واملعلومات اليت مجعها يقوم املستهلك بتقييم احللول واختيار البديل الذي حيتوي على اخلصائص املطلوبة يف املوم

كما يتم الذي سيعظم القيمة لديه، من خالل مقارنة بني املنافع الكلية مع التكاليف املتوقع حتملها إلمتام عملية التبادل اخلاصة�ذا البديل،  

اختيار البديل حسب مستوى اإلشباع لرضا الذي يتوقع الفرد حتقيقه، فإذا شعر الفرد وأدر ك �نه سوف حيصل على مستو ى اإلشباع 

  .1املطلوب قام �ختاذ قراره الشرائي والعكس صحيح

ملستهلك �قتناء السلعة عمليا، تقود عملية قرار الشراء هو مرحلة من مراحل عملية اختاذ قرار الشراء حيث يقوم ا : اختاذ قرار الشراء -4

   لعائلةتقييم البدائل املستهلك اليت تكون جمموعة من التفضيالت ، لكن قبل اختاذ القرار حنو بعض العالمات التجارية أو املنتجني هلا أفراد ا

والسعر وشروط الدفع للحصول على السلعة حياول رجل أو األصدقاء ، �إلضافة إىل العوامل االقتصادية واليت تتعلق �لدخل املتاح للمستهلك 

، برامج لتنشيط املبيعات، تدريب عمال البيع يف املرحلة من خالاللتكرار اإلعالينالتسويق التأثري يف املستهلك الختاذ قرار الشراء يف هذه 

  .2املتاجر على احلديث بشكل اجيايب على املنتج

وىل �ن هذه النقطة هي خارج سلسلة مراحل عملية الشراء لدى املستهلك ولكنها يف احلقيقة يبدو للوهلة األ: سلوك ما بعد الشراء -5

 .�3نتهاء عملية البيع مهمة وضرورية جدا، إذ من اخلطأ االعتقاد أن رجل التسويق تنتهي عالقته �ملستهلك

  

  

  

  

                                                           
 .113ص، ، طبعة �نية، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان إدارة التسويق ،ميدعي ، ردنية عثمان يوسفحممود جاسم الص 1
م التسيري، جامعة ورقلة عصام سليماين ، صورة املؤسسة وأثرها على القرار الشرائي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص تسويق، قسم علو  2

 .113ص،  2009، 

 . 54ص  ،2007.االردن والتوزيع،دار اليازوري العلمية للنشر ،  ومفاهيم معاصرة أسسلتسويق ، االبكري�مر  3
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  مراحل عملية الشراء لدى املستهلك ):3(الشكل 

      

  

  

  

  

  

  

  

  91ص  ،2007.االردنعمان  والتوزیع،دار الیازوري العلمیة للنشر اسرتاتيجيات أسس ومفاهيم معاصرة بكري ، �مر ال: املصدر 

  :أنواع القرارات الشرائية للمستهلك النهائي  - ب

  :  قرار الشراء الروتيين  -1

وال يتطلب اختيارها بذل جهد  وهو القرار الذي يتم بطريقة ر وتينية يف حالة شراء املنتجات وخدمات ذات أسعار منخفضة ومناسبة، 

ك كبري من اجل احلصول عليها وتلعب العادات الشرائية دورا كبريا يف هذا النوع من الشراء، ويعترب قرار الشراء هذا من أبسط أنواع السلو 

ستهلك أن هناك اختالفات الشرائي حبيث يتم القرار بصورة أوتوماتيكية أو روتينية وحيدث ذلك يف العديد من السلع اليت ال يدرك فيها امل

يشرتي ما يكون متوفرا يف السوق بدون تفكري كبري أو املفاضلة بني : حقيقية بني العالمات، فحينما يشعر الفرد انه يف حاجة إىل احلليب مثال

لعالمات، وإمنا حدث ذلك ، فال يعين ذلك أن املستهلك وهلذه اة غالبا بسعر الوحدة منها منخفضاالعالمات املتنافسة اليت تكون على دراي

  . �1لتعود فقط

  :القرار احملدود  -2

اخل واليت ال يتم شراءها دور� وإمنا بعد مقارنة البدائل املتاحة والعالمات ... جند عادة يتبع سلع التسوق مثال، الثالجة، التلفاز 

هذا األسلوب يف اغلب املواقف الشرائية اليت مير �ا املستهلك اخل يتم اللجوء إىل ... املختلفة على أساس السعر، اجلودة، الكمية، نوع العالمة 

، ويف هذه احلالة يكون املستهلك على علم �ملنتج، أو قد يكون اشرتاه من قبل، و�لتايل فهو مستهلك هلذا املنتج ولكنه غري متألف مع 

ن املعلومات فهو خيتصر عملية اختاذ القرار ومير مباشرة إىل العالمة اخلاصة به ويف هذا النوع من القرارات ال حتتاج صاحب القرار لكثري م

وال مرحلة تقييم البدائل الشرائية، إذ يظهر هذا األسلوب يف حالة شراء املنتجات املسرية حيث أن درجة املخاطرة احمليطية �لشراء منخفضة 

  .2على الشراء وخلف اجتاهات اجتاه املنتج لرتوجيية دور التحفيزتطلب عملية املفاضلة بني البدائل املتاحة وقتا طويال وهنا يكون لألنشطة ا

  :لقرار الشرائي للمنتجات جديدةا -3

                                                           

، ختصص تسويق  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت زعراط سهام ، قراش فهيمة، �ثري تنشيط املبيعات على القرار الشرائي للمستهلك النهائي، 1

 .91ص، جامعة اكلي حمند اواحاج البويرة ، وجتارة دولية 
 ،املاسرتمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  النهائي،تنشيط املبيعات ودورها يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك  محيدة،�مون  مسية،حجوطي  2

 .79ص، 2012البويرة  اواحاج،جامعة اكلي حمند  تسويق،ختصص 

 ظهور احلاجة

 سلوك ما بعد الشراء

 البحث عن املعلومات

لتقييم البدائ  

 اختاذ قرار الشراء

 تغذية عكسية
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ان املنتجات اجلديدة �لنسبة للمستهلكني هي منتجات مل يسبق هلم أن قاموا بشرائها وال تتوفر لديهم معلومات عنها ويف بعض 

بديلة هلا، ومبا أن املنتجات اجلديدة هي منتجات تقدم ألول مرة يف السوق وجب األحيان قد تكون لديهم معلومات عن منتجات مقاربة أو 

 على املختصني يف جمال التسويق أن يقوموا بتكثيف األنشطة التسويقية وذلك لكي يتمكنوا من دفع املستهلكني إىل شراء املنتجات اجلديدة،

  .1واليت تساعد املؤسسة على النمو واالستمرار

  السلوك الشرائي للمستهلك أثناء احلجر:رابعاملطلب ال

 ســـــلطـات كـل دولـة إمـا احلجر اجلزئي أو الكلي هلـا، ظهر نوع من وإعالنمع انتشـــــار فريوس كورونـا املســـــتجـد حول العـامل 

 رائي، وهي ظاهرة �جتة عن ظهورالسـلوك الشـرائي لدى املسـتهلك والذي يطلق عليه �لذعر الشـرائي أو ظاهرة الشـره أو اهلوس الشـ

 هـذا الســـــلوكبعض األوبئـة الصـــــحيـة واليت قـد تلزم الفرد بـاملكوث بـاملنزل وعـدم اخلروج منـه إال للضـــــرورة القصـــــوى، وعليـه فـإن 

 لشـــره ألكثر من احتياجا�م للدرجة جنعل منحول العامل بعمليات الشـــراء ا صالشـــرائي الشـــره يتم عرب قيام العديد من األشـــخا

      إضافة رفوف احملالت التجارية شــــبه فارغة، إن مل نقل فارغة متاما وقد ظهرت بوضــــوح من خالل عمليات الشــــراء ملســــتلزمات التنظيف

ــراء الذعر أو اكتناز املســــتهلك، يشــــري إىل فعل يتصــــف به وعليه فإن اهلوس الشــــرائي أو كما يطلق عليه البعض بشــ الغذائية األدوات إىل

   2020الذين يقومون بشـراء كميات كبرية من املنتجات وبشـكل غري عادي وذلك لتجنب النقص يف املسـتقبل، برز جمددا يف ســــنة  األفراد

اإلشــاعات اليت نشــرت اهللع بني أفراد  عامل الزم ذلك انتشــــار الكثري منهذا الفريوس حول ال  يكورو� املســــتجد فبعد تفشــ مع ظهور فريوس

غري ـ كافيـة  -اليـدين وعـدم خمـالطـة اآلخرين كغســـل-ا�تمع، فتوهم الكثريون أن اإلجراءات االحرتازية اليت تنصــح �ا اجلهات الرســمية 

      بشــراء كل ما يســتطيعون شــراءه منها وتكديســه  ـالتوجـه للمتـاجر واحملالت التجـاريـة والقيـامحلمـايتهم، األمر الـذي دفعهم إىل اإلســـــراع ب

     وهو ما يسـمى علميا �هللع الشـرائي ، اخل...يف منازهلم، ســواء أغذية ومعلبات، أو مواد صــحية ومنظفات، ومياه معبأة 

PanicBuying ألحرى تدافع األفراد للقيام �ذا السـلوك، ما يلييرجع سـبب وقوعه أو  والذي�:  

o ففي ظل هذه الظروف الغامضة والشعور بفقدان السيطرة على جمر�ت احلياة اليومية،  :�ألمان الشعور عزيزت                               

  �ظريهم يشعرهم �ألمان والسيطرة؛ أمام ملشرت�ت تكديس فإن

o ونشر هذه  عن طريق تصيد البعض للحظات انتهاء سلعة معينة، وقبل قيام املوظفني بتعبئة األرفف، :لسلعانطباع خاطئ بندرة ا

للجوء حىت للطرق غري  للشراء فوق احلاجة، كما يدفع البعض صيف وسائل التواصل االجتماعي، مما خيلق دافعا قو� عند األشخا  الصور 

  .ألزماتالرمسية و�سعار مضاعفة من املنتفعني من ا

ولوقف انتشار الفريوس، قيدت احلكومات السكان، اين سبب اخنفاًضا يف اإلنتاج، و�لتايل  فإن فرتة احلجر  19يف بداية كوفيد 

األمناط من اإلمدادات ، وإعداد : املفروضة قد أزعجت عادات وممارسات الشراء واالستهالك ، ال سيما يف الوقت الذي يقضيه على الطعام

، مثل احلساسية جتاه هدر الطعام ملمارسات املذكورة بعوامل خمتلفةتتأثر هذه العادات وا .عام ، واخنفاض حضور املطاعم يف اخلارجوجبات الط

  .والدوافع املنظمة لالقتصاد البيئي أو احمللي

فًقا لرئيس اجلمعية الوطنية ٪ و 40ولد إيقاًعا غري معتاد للشراء حيث زاد الطلب على املنتجات الغذائية بنسبة  codid19 للتنبيه

وقد لوحظ أنه على مستوى  .املنتجات املعنية هي السميد واألغذية املعلبة السكر والزيت والقهوة والبقول (ANCA) للتجار واحلرفيني

     كانت تباع "تاجر الصغرية ، ٪ على مستوى امل70٪ إىل 60وال�ت اجلزائر العاصمة ،تيبازة والبليدة ، تزايد الطلب بني جتار املواد الغذائية إىل 

زعزعة استقرار سلسلة التوريد هلذه األعمال بسبب جتار "مما خلقت  ." يف يومني كمية املنتجات اليت كانت تباع يف أسبوع إىل عشرة أ�م

                                                           
 .11ص ذكره،مرجع سبق  ،ة عثمان يوسفدني الصميدعي،حممود  1
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هلكني وكذلك وقت احلرب �ختصار ، هذه الفرتة فرض تقنني الضرور�ت األساسية على املست ." التجزئة عموًما خيزنون على أساس أسبوعي

وأطلقت اجلمعيات نداء من أجل محاية املستهلكني ملزيد من الرتشيد يف االستهالك عالوة على ذلك ، مت تعليق قائمة املنتجات  .أو النقص

- 22مساء �ريخ /  111مؤقًتا للتصدير حىت �اية األزمة من قبل وزارة التجارة من أجل االستمرار يف إمداد السوق ، وفقا للتعليمة رقم 

مسيد ، طحني ،البقول واألرز واملعكرونة (هذه املنتجات هي املنتجات الغذائية األساسية والنظافة واملنتجات الصيدالنية  .03-2020

لألطفال  والزيوت والسكر والقهوة واملياه املعدنية ،معجون الطماطم واملستحضرات الغذائية واحلليب جبميع أشكاله مبا يف ذلك تلك املخصصة

واملعدات الطبية وشبه الطبية واألدوية ومنتجات النظافة الشخصية  و البيضاء احلمراءواخلضروات والفواكه الطازجة �ستثناء التمر واللحوم 

،  (FNB) للخبازينوفق االحتاد الوطين  .٪30اخلبز، �عتباره املنتج الرمزي للجزائريني، شهد اخنفاًضا يف مشرت�ته بنسبة و  )واملنظفات املنزلية

اليوم أثناء احلجز ، و�لتايل تقليل املعدل / مليون �غيت  33يوم قبل بدء احلجر الصحي  إىل / مليون �كيت  50اخنفض إنتاج اخلبز من 

منها خمبزة  فقط استفادت  60أن  FNB وخبصوص استبدال األكياس البالستيكية �كياس ورقية  حدد ممثل .  املعتاد لنفا�ت الطعام

كشفت عن وجود نفا�ت يعتمد على العديد من العوامل املتعلقة ) اململكة املتحدة واليو�ن وتونس(الدراسات أجريت يف ثالث دول أجنبية 

ة سجلوا اخنفاًضا قوً� يف النفا�ت الطعام خالل فرت  .خبصائص املنتجات واملهارات واملمارسات املخزنة أعضاء املنزل ، وكذلك مكان احلياة

  .احلجر

وطالبت وزارة التجارة منذ إطالقها �لوقوف على أسباب اإلغالق من توزيع األكياس الورقية على املخابز وضرورة إعادة إطالق العملية 

       ٪ منذ بداية األزمة 10يف نفس الوقت، استهالك املياه زادت يف مجيع أحناء الرتاب الوطين بنسبة  .للحفاظ على البيئة وصحة املواطنني

 ( Covid-19) وفًقا لوزارة املوارد املائية (APS  لز�دة النظافة واالهتمام أكثر �جلانب الوقائي أثناء احلجز ، فئة معينة من املستهلكني،

 شخص �لغ /كجم   4يقدر مبتوسط (أكلت أكثر من املعتاد و حتركوا أقل وبذلوا جهًدا بدنًيا أقل ، ونتيجة لذلك ، أخذوا املزيد من الوزن 

 تنظيف وتعقيم األماكن العامة(حشد لألعمال التطوعية  التوجه حنو استهالك منتوج بالدي وذلك �عطاء األفضلية  للمنتجات اجلزائرية

 متو  ز�دة كبرية يف املبيعات �إلضافة إىل ذلك، أدى احلجر إىل منو قوي يف مبيعات املنتجات الصحية من الوقاية والضرور�ت األساسية

كانت هذه الز�دة مدفوعة بشكل أساسي �ألقنعة  ." الطبية والصيدالنية ومستحضرات التجميل"البيع �لتجزئة حتت فئة اخنفاض يف  تسجيل

ة امليزانية ألسر من املقدر أن يتم إنفاق متوسط (امليزانيات مع العلم ان تكلفة الكمامات الواقية وزنة خاصة لالطفال ومتوسط  .ل املطهرات

�إلضافة إىل ذلك ، فإن  .(دج لألقنعة القابلة للغسيل 1500دج لألقنعة اليت تستخدم ملرة واحدة وحوايل  14400أفراد  5مكونة من 

بسبب الدور املفرتض ) فيتامني ج ، زنك ، أ ، إخل(له مت تضخيمه أيًضا  alicaments استهالك املكمالت الغذائية أو يسمى أيضا

 .نفس املراقبة ، ازداد أيًضا شراء واستهالك النبا�ت العطرية والطبية خالل هذه الفرتة . تقوية املناعة ملواجهة هذا الو�ءللمغذ�ت الدقيقة يف

مناطق البيع الكبرية مثل السوبر ماركت واملراكز واجه مندوبو املبيعات الكثري من الصعو�ت بسبب اإلغالق الذي فرضه السلطات 

، تسوقني املنتظمني على الرتدد على املتاجر الصغرية مع االحرتام الكامل لتدابري احلاجز من أجل جتنب اإلصابة �لفريوسمت إجبار امل .العامة

أعلنت على موقعها على اإلنرتنت أن أسعار السلع العاملية ) الفاو(وفيما يتعلق �سعار املواد الغذائية ، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

سعار املواد الغذائية بشكل طفيف يف يوليو ، بسبب اخنفاض أسعار احلبوب ، منتجات األلبان والسكر ، واليت جعلت من املمكن اخنفضت أ

   .زيوتالعلى وجه اخلصوص تعويض أسعار اللحوم و 

اهلبوط  ر املنتجات املستوردة بسبب�ستثناء أسعا السابق �لعاممقارنة  ةعقول�مليف اجلزائر، قدر وزير التجارة أسعار املنتجات هذا العام 

كما يعترب أنه إذا كانت هناك ز�دة يف األسعار ، يتعلق األمر �لز�دة يف الطلب على بعض األطعمة ، خاصة  .قيمة كبرية للدينار اجلزائري

الضطرا�ت يف األسعار، من خالل يف معظم األحيان ، يكون املستهلك هو من خيلق هذه ا .(رمضان ، عيد ، إخل(تلك املتعلقة �ا مناسبات 

خاصة األكثر ) من املستهلكني معينة بدعة هذه أدت إىل ظهور احلجروجتدر اإلشارة إىل أن فرتة  .تغيري طريقة استهالكك من يوم آلخر
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النفسية واالجتماعية، مع  يف املشرت�ت والطبخ،التخزين، وإدارة بقا� الطعام ، مما مسح هلم �حلفاظ على صحتهم) عقالنية واألكثر استنارة

  :حيث متيزت هذه املرحلة �لسلوكيات التالية ، تقليل النفا�ت

 ختزين املواد الغذائية خوفا من ندر�ا - 

 توجه حنو األطعمة املنزلية بدل األطعمة اجلاهزة من املطاعم بسبب الو�ء  - 

 شراء األلعاب االلكرتونية ملأل أوقات احلجر الصحي  - 

 األعشاب واملكمالت الغذائيةز�دة الطلب على  - 

 .التسوق عرب االنرتانت - 

   بطرق وسلوكيات الشراء اجلديدة 19اثر كوفيد  :املبحث الثاين

  طرق وسلوكيات الشراء اجلديدة  :ولاألاملطلب 

  :1هاالشراء خالل جائحة كورو� أبرز أساسية طرأت على سلوك املستهلكني يف عمليات  قال خرباء اقتصاديون ان مهاك تغيريات

o حتولت أمناط شراء املستهلكني بسرعة إىل التسوق عرب اإلنرتنت 

o سّرعت أزمة فريوس كورو� اجلديد (COVID-19) احتياج أساسي الرقمنة التحول إىل اخلدمات الرقمية وأصبحت 

o جتنب الشراء العشوائي وإعطاء السعر األولوية يف حتديد قرار الشراء. 

o  السيما الفاخرة منهاتراجع الوالء للعالمات التجارية 

o عدم اإلسراف يف شراء الكماليات 

o االهتمام �ألكالت الصحية واألعشاب واملكمالت الغذائية 

o ختصيص ميزانية لشراء مواد التنظيف ومواد التعقيم 

o لوقاية من هدر الطعاما 

o ظهور الوجبات املعدة يف املنزل 

o مع جائحة بسالمة الغذاء زاد استهالك املنتجات الغذائية احمللية بسبب خماوف تتعلق COVID-19  ال يزال عدم اليقني حول ،

 يرغبون بشكل متزايد يف معرفة مصدر الطعام الذي يشرتونه انتشار الفريوس مستمراً واملستهلكني

o ملستهلكني قد يولون يف املستقبل مزيدا من االهتمام �ال الصحة و�لتايل يتجهون إىل ز�دة نفقا�م يف هذا ا�الا 

o تقدمي خدمة البيع والتوصيل عرب اإلنرتنت 

o  2ز�دة االدخار وتراجع شراء السلع الكمالية والرتكيز على شراء السلع االستهالكية الغذائية. 

  

  

 

                                                           
1 https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-11-01-1.1416807 
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 "احلجربعد " للمستهلكالشرائي  سلوكال : املطلب الثاين

متت إعادة التوازن الغذائي بفضل تدابري  ، االستهالك) اإلجبار أيًضا على التوقف عن العمل( احلجربعد اتباع نظام غذائي قسري من 

 .إخل... واللحوم واألمساك البيضاء ،  يةاملومس واستقرار أسعار املنتجات الغذائية الرئيسية مثل الفواكه واخلضروات إزالة االحتواء التدرجيي

 السنوات القادمة ألسباب تتعلق من املقرر أن تنخفض احليوا�ت بشكل حاد يف مع تصاعد املخاوف البيئية ، استهالك الربوتنيو 

نتيجة، من بني أمور هي اخنفض استهالك اللحوم يف العامل  يف الواقع ، نشرت الفاو يف تقرير أخري أن .الصحة واألخالقية والبيئية �لتكلفة ،

من �حية، : عارض هلكنيتكافح مناطق املبيعات الكبرية إلعادة التشغيل بسبب وجود نوعني من املست .Covid-19 من أخرى، لألزمة

املمارسات اليت تدين ومن �حية أخرى بعض الذين يريدون إعادة االتصال بـقبل  املستهلكون الذين سيرتددون قليًال يف العثور عليهم

 .القوة الشرائية اليت قد تكون غري مواتية هلم االستهالك وأي خطر يتم إعاقته يف هذا املسار بواسطة ديناميكية

واجه ونقص  بسبب الصعو�ت) خاصة املالبس واألجهزة املنزلية( ، مل يتم نشر املبيعات املومسية الصيفية ملعظم الشركاتهذا العام

التجارة عرب اإلنرتنت على الرغم من  محاية املستهلك، حتول املزيد واملزيد من املستهلكني إىل حبسب اجلمعيات .من املنتجات اجلديدة املعروض

مع خدمة توصيل ، قماش مالبس لـشكلت األدوات املنزلية لألطفال والفراش وغريها معظم املنتجات املشرتاة على .ع اإللكرتوينالتأخري يف الدف

 1.كمبلغ مرهق ملعظم العائالت اجلزائرية دينار 800دينار و 200تتكلف ما بني 

ومة هي ما إذا كان سيتم �مينها من خالل محاية لحكلعلى جانب االنتعاش االقتصادي واملدخرات ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه 

     ولذلك فمن املعقول أن تشارك .(يف بعض املناطق(عاىن كثريا  االستهالك أو عن طريق استعادة الصحة االقتصادية للشركات اليت لديها وحتفيز

 امللكية اخلاصة �م وحتسني سالمتها املالية ، واليت الشركات لتعزيز حقوق هذا االدخار ليس حنو االستهالك بل حنو االستثمار يف يف جزء من

مهوم  تسبب االرتفاع املثري لإلعجاب والسريع يف انتشار فريوس كورو� القاتل )موييت(من شأنه جتنب سيناريو اإلفالس املتتايل أو األزمة املالية 

لقد  من �حية أخرى، يف مواجهة هذه املخاوف، لوحظ أن، نيوسلوك اجلزائري � هلا من عادات وممارسات وطقوس مزعجة .وخماوف املواطنني

  :بــــــ  يتعلق األمر .تدفقت العديد من الفوائد من هذه األزمة

 املواد الغذائية ، بتقليل النفا�ت  - 

 ، ) اليت تتوقعها املنصات اإللكرتونية مطوالً (الز�دة احلادة يف الطلبات واملشرت�ت عرب اإلنرتنت   - 

 ،  الصحية الك املنتجاتز�دة استه - 

 .الز�دة يف املدخرات احمللية - 

 االعتماد وتطوير التوصيل املنزيل �عتباره احد قنوات التوزيع الفعالة - 

 االهتمام أكثر �لصحة واملستلزمات الصحية - 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 kamel chikhi , l’impact de la crise sanitaire du covid-19 sur le comportement 
de consommation des algeriens , revue d’etudes en management et finance d’organisation ,algerie 
N°12 Janvier 2021 p6 
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  الدراسات السابقة: ب الثالثاملطل

  ) 19-كوفيد(اخلاصة �لكورو� الدراسات السابقة : أوال 

 ) 2020عطاب يونس ( دراسة - 

جامعة امحد دراية ادرار، البحث عبارة عن  19-جاءت هذه الدراسة بعنوان تدابري الوقائية حلماية الصحة العمومية من و�ء كوفيد 

املتمثل يف  2020ان العلوم القانونية واالجتماعية جامعة ز�ن عاشور �جللفةـ اجلزائر، ا�لد اخلامس ــ العدد الثاين ــ السنة جو مقال يف جملة 

التنفيذية  رسالة ماجستري �دف دراسة التدابري الوقائية حلماية الصحة العمومية واإلجراءات الالزمة للحد من انتشار و�ء كورو�، واهم املراسيم

  وس كورو� يف انتشار مستمر ومتزايدوالنصوص القانونية املتبعة اثناء انتشار املرض ، واهم النتائج املتوصل اليها داخل هذا املقال أن و�ء فري 

، يف خمتلف دول العامل، ورغم التدابري واإلجراءات إال ا�ا مل تنجح بشكل كبري يف وقف زحف هذا الفريوس داخل أراضي الدول وكذا اجلزائر

اليت تتمتع �ا هذه الدول وكذا  وتباينت نسب اإلصا�ت والوفيات بني  خمتلف الدول نتيجة اختالف اإلجراءات الوقائية وكذا اإلمكانيات

  .مدى ثقافة شعو�ا ومتسكهم �إلجراءات الوقائية

  2020دراسة فريدة فالك  -

الوال�ت  " قام وإحصائيات حول أزمة كورو� احلديثة وتداعيا�ا على االقتصاد�ت الكربى يف العاملجاءت هذه الدراسة بعنوان ار 

، جامعة دمحم 2020جوان / 02:العــدد/  02عبارة عن مقال يف جملة التمكني االجتماعيا�لد البحث" والصني منوذجا األمريكيةاملتحدة 

خيضر بسكرة املتمثل يف رسالة ماجستري �دف دراسة إحصائية النتشار مرض كورو� يف العامل و�لتحديد أمريكا والصني،ونستعرض عدد 

  ست �ثري كورو� على االقتصاد العاملي اإلصا�ت يف بعض دول العامل منذ بداية الو�ء، كما در 

  الدراسات السابقة اخلاصة �لسلوك الشرائي للمستهلك: �نيا

  دراسة حواس ميلود -

جاءت هذه الدراسة لنيل شهادة املاجستري بعنوان أثر التغليف على سلوك املستهلك دراسة حالة املعمل اجلزائري اجلديد للمصربات 

حماولة فهم سلوك املستهلك وخمتلف العوامل املؤثرة عليه، وصف وحتليل أمناط سلوك املستهلك  إىلالدراسة جامعة اجلزائر وقد هدفت هذه 

ولفتها ألنظار املستهلكني،التعرف على خمتلف األسباب " عصائر الرويبة"اختبار مدى جاذبية أغلفة  النهائي ومدى استجا�ته ملؤثرات التغليف

شراء، وتكمن أمهيتها يف تسليط الضوء على عملية التغليف وخمتلف العناصر املرتبطة به، اثراء املكتبة اجلامعية  والدوافع املؤثرة يف اختاذ قرار

  .ل أثر التغليف على سلوك املستهلكمبرجع �للغة العربية يتناو 

 عنايب بن عيسىدراسة  -

وك املستهلك اجلزائري على السياسات التسويقية أثر سل"بعنوان " عنايب بن عيسى "يف حني جند أّن الدراسة اليت قدمها الباحث 

 -، 2006/ 2005: أطروحة دكتوراه غري منشورة، املدرسة العليا للتجارة، السنة اجلامعية -" واملركز التنافسي للشركات املنتجة للثالجات

  .تشرحه �لتفصيل�قشت سلوك املستهلك وخمتلف النظر�ت اليت 
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  :الدراسات السابقة والدراسة احلالية املقارنة بني: رابعاملطلب ال

  .سنتطرق يف هذا املطلب إىل املقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية من خالل حتديد أوجه الشبه وأوجه االختالف بينهما

  :بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية الشبهأوجه : أوال

  ابقة والدراسة احلاليةأوجه الشبه بني الدراسات الس): 01( اجلدول رقم

  الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة  أوجه الشبه

1  
  االستبيان  أدوات مجع املعلومات

2  
  توحيه االستبيان إىل فئة املستهلكني املستهدفني  حدود الدراسة البشرية

3  
  األفراد املستهلكني من قطاع الصحة  مؤسسات وهيئات: نوع ميدان الدراسة

4 
 spssاستخدام األساليب اإلحصائية نظام   وحتليل البيا�تمعاجلة 

  سلوك املستهلك  من حيث املتغريات

  )�العتماد على الدراسات السابقة(من إعداد الطالب : املصدر

  : أوجه االختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية: �نيا

  والدراسة احلاليةبني الدراسات السابقة  اإلختالفأوجه : )02(اجلدول رقم

  الدراسات احلالية  الدراسات السابقة  أوجه االختالف

  2021سنة   ،2020، 2010سنة   احلدود الزمنية  01

متت الدراسة امليدانية يف معمل املصربات الرويبة  وصناعة   احلدود املكانية  02

  الثالجات

متت الدراسة امليدانية على مستوي قطاع 

  الصحة بوالية بسكرة

تناولت الدراسات السابقة متغري خمتلف التغليف   حيث املتغريات من  03

  زالسياسات التسويقية

  .19اثر كوفيد 

  استخدم دراسات سابقة قليلة  استخدم دراسات سابقة كثرية  من حيث الدراسات السابقة 04

)�العتماد على الدراسات السابقة(من إعداد الطالب : املصدر
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  :خالصة الفصل األول 

ا ، من شراء القنوات إىل أدت األزمة الصحية واحلبس إىل تغيري عميق يف سلوك تناول الطعام لدى الفرنسيني ، على األقل مؤقتً لقد 

يز على األساسيات ملزيد من لقد غّري املستهلكون عادا�م يف التسوق ،عاد إىل املنتجات غري القابلة للتلف ، مع الرتك، كما ا�ا أطباقهم

لك ، على الرغم من هذه التغيريات والتعديالت املتعددة يف روتني أكلهم ، يستمر املستهلكون يف إعادة التأكيد ، على األقل ومع ذ، الطهي

جودة قبل األزمة ال يف بيا��م، على رغبتهم يف التحرك حنو استهالك أكثر منطقية ، يبدو أن العديد من اجتاهات املستهلكني اليت كانت مو 

  .ومع ذلك ، جيب حتليل هذه النوا�. بل تكتسب أمهية يف نظر املستهلكني ،تزال ذات صلة

الوضع الصحي ، والتغيريات احملتملة يف منط : اجلزائرينيمن خالل مراعاة مجيع العوامل اليت قد تؤثر على اخليارات الغذائية وسلوكيات  

، ) الوقت املتاح خالل األسبوع ويف عطالت �اية األسبوع ، وما إىل ذلك مثل املزيد من العمل عن بعد ، وقلة التعايش مع الوجبات ،(احلياة 

  .أو الفردي/ أو العاملي و / دون نسيان قيود امليزانية النامجة عن الوضع االقتصادي و 

. درهاأيًضا حساسية املستهلك ملسألة ارتفاع أسعار املواد الغذائية ، بغض النظر عن مص COVID-19يف الواقع ، أكدت أزمة 

) التضخم على املنتجات الطازجة ، وإعادة توجيه املشرت�ت حنو دوائر أكثر تكلفة(يبدو أن بعض العوامل اليت رمبا تكون قد سامهت يف ذلك 

. مرتبطة �ذه الظروف االستثنائية لألزمة الصحية والقيود املتعددة ، وال سيما القيود اللوجستية ، اليت قد تكون نشأت يف خمتلف مرات

مثل استبدال املنتجات األساسية مبراجع نوعية أكثر ، ميكن أن تلعب دورًا (عوامل أخرى . من املنتجني إىل املستهلكني مستو�ت السلسلة،

تعبري عن أو ال: على دفع املزيد مقابل  أغذية أفضل اجلزائرينيرائًدا يف التحكيم القادم أل�ا تعتمد على املوافقة، أو �ألحرى قدرة املستهلكني 

  .ومع ذلك، فإن األزمة االقتصادية املتوقعة ميكن أن تعزز القيود اليت تثقل كاهل بعض املستهلكني) من القرب من البلد(الدعم احمللي  

�كل؟ يف أي  أين. خذون يف االعتبار مجيع خصائص فعل االستهالك� إاللكن جيب أال ننسى أن املقايضات املستقبلية لن تتم 

؟ ...)السعر، التطبيق العملي، العرض وعرضه (أين حنصل على منتجاتنا؟ على أي معايري خنتار هذه األماكن وهذه الدوائر ظروف؟ من 

يف حني أنه ال ميكن استبعاد أي سيناريو . للجزائرينيالعديد من التطورات احملتملة اليت، إذا حدثت، ميكن أن تؤثر بدورها على القوة الشرائية 

، يبدو من املفيد أكثر من أي وقت )لكني بنفس الطريقة وبنفس الدرجةخاصة وأن االجتاهات ال تؤثر أبًدا على مجيع املسته(ة يف هذه املرحل

ومن خالل ماسبق فاننا قمنا بدراسة على فئة قطاع الصحة بوالية بسكرة ملعرفة أكثر ألهم  .مضى التفكري يف العديد من املسارات احملتملة

  .19جراء أزمة كوفيد يف سلوك املستهلك العوامل املؤثرة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

34 
 

  

  

  

  

  

  

الدراسة  :الفصل الثاين

  امليدانية
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  :متهيد

والسلوك الشرائي  19كوفيدملوضوع كل من   اجلزء النظريحيث تطرقنا يف  يف ماسبق عرضه اإلحاطة �جلانب النظري ملوضوع الدراسة،

      �19ثري الو�ء كوفيدتوصلنا إليه من خالل البحث والتحري عن  تعرضنا إليه يف اجلانب النظري مبثابة خالصة ما إذ يعترب ما ،للمستهلك

اثر وعالقة  لكنه ليس كافيا إذ البد من إسقاطه على الواقع العملي بغية معرفة  على سلوكيات الشراء للمستهلكني من القطاع الصحي،

ملا  ،األشخاص العاملني �لقطاع الصحي بوالية بسكرة عينة مناستهداف  حيث مت  ،عمال قطاع الصحةعلى السلوك الشرائي ل 19كوفيد

ساعد� أكثر يف  وهو مامتتاز به والية بسكرة من كرب مساحتها اجلغرافية وتعداد السكان الكبري الذي مسح بتواجد عدة مراكز صحية �لوالية، 

سنتطرق ومن خالل هذا الفصل  ،بسبب التنوع يف مكو�ت الفئة املستهدفةعينة الدراسة افراد ى تشخيص مستوى إدراك متغريات الدراسة لد

  :إىل املباحث اآلتية    بشكل تفصيلي 

   طبيعة الدراسة امليدانية وكيفية إجرائها :املبحث األول

   عرض ومناقشة متغريات الدراسة :املبحث الثاين

  اختبار الفرضيات :الثالث املبحث
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  طبيعة الدراسة امليدانية وكيفية إجرائها :املبحث األول 

مث سوف نوضح أهم  ومن  الدراسة،سنحاول من خالل هذا املبحث توضيح طبيعة الدراسة امليدانية من خالل إعطاء حملة موجزة حول عينة 

  .ناقشة متغريات الدراسة ومستوى إدراكها لدى افراد عينة الدراسةوكذا سنقوم بعرض وم اإلجراءات امليدانية واألساليب اإلحصائية املستخدمة،

  :طار املنهجي للدراسة امليدانيةاإل: األولاملطلب 

مهما اختلف موضوع الدراسة املتناولة فهي تتطلب إجراءات منهجية يتبناها أي �حث للوصول إىل نتائج علمية إجيابية تعكس اإلجابة عن 

إر�ينا يف ذلك إتباع مجلة من ف ،على السلوك الشرائي للمستهلك اجلزائري �19ثري كوفيد وحنن أمام موضوع  إشكالية البحث املطروحة، 

  .اخلطوات اليت سنعرضها تواليا

  :املنهج واألدوات املستخدمة يف الدراسة:أوال

في ضوء طبيعة الدراسة واألهداف اليت ، فةويقصد به الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة إلكتشاف احلقيق :منهج الدراسة- أ

ويعرب  إستخدام املنهج التحليلي والذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، متتسعى لتحقيقها 

وهذا املنهج  مع الظواهر األخرى،مها ودرجات ارتباطها احجأوتعبريها كميا مبا يوضح  عنها تعبريا كيفيا بوصفها وتوضيح خصائصها،

   .اليهدف إىل وصف الظواهر ووصف الواقع كما هو فحسب، بل يتعداه إىل الوصول إلستنتاجا�م يف فهم الواقع وتطويره

  :مصدرين أساسيني للمعلومات ناوقد استخدم: أدوات مجع البيا�ت- ب

  :على بوالية بسكرةالعاملني �لقطاع الصحي  من االفراد اعتمد� يف مجع البيا�ت

يف معاجلة اإلطار النظري للبحث إىل مصادر البيا�ت الثانوية اليت تتمثل يف الكتب واملراجع العربية واألجنبية  ناحيث إجته :ملصادر الثانويةا

البحث  واملطالعة يف  إىل كما جلأ�ذات العالقة، والدور�ت واملقاالت والتقارير واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة  

  .مواقع اإلنرتنت املختلفة

 ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الباحث جلأ الباحث إىل مجع البيا�ت األولية من خالل اإلستبانة كأداة رئيسية للبحث: املصادر األولية

عاملني  كل رسائل قصرية عرب اهلاتف على افراداستيانة الكرتونية مت توزيعها على ش )70(نا حاويل صممت خصيصا هلذا الغرض ووزعو 

  .  �لقطاع الصحي بوالية بسكرة

  :جمتمع وعينة الدراسة:�نيا 

وبذلك فإن جمتمع الدراسة هو مجيع األشياء أو األفراد الذين  يعين مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث، :جمتمع الدراسة

    .طاع الصحة �جلزائروهم كل عمال ق يكونون موضوع مشكلة البحث

، واملتمثل "عبارة عن جمموعة الوحدات اليت يتم اختيارها من جمتمع الدراسة لتمثل هذا ا�تمع يف البحث حمل الدراسة : عينة البحث

  .يف عمال قطاع الصحة بوالية بسكرة

صاحلة  68منها اسرتجع  ستبيا�،ا 70حيث مت توزيع  ،عامال من القطاع الصحي 70وقد مت اختيار عينة عشوائية تتكون من 

  .68قابل للدراسة اإلحصائية هو الو�لتايل فالعدد  للمعاجلة اإلحصائية،
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  املفاهيم والطرق اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة  : املطلب الثاين

وذلك �ستخدام بر�مج اإلعالم اآليل  سبة،لتحقيق أهداف البحث وحتليل البيا�ت ا�معة اعتمد� على جمموعة من األساليب اإلحصائية املنا

  .26صدار � ،spss)( احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية والذي يرمز له اختصارا �ل :املسمى

  :تربز أمهها فيما يليل استخدمنا يف حتليل بيا�ت الدراسة العديد املفاهيم املرتبطة �إلحصاء الوصفي واالستداليل، :املعاجلات اإلحصائية

  .للتعرف التفصيلي على الصفات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة وحتليلها :التكرارات والنسب املئوية -

  .وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجا�ت أفراد الدراسة حنو كل فقرات االستبانة :Meanاملتوسط احلسايب  -

ة التعرف على مدى احنراف استجا�ت أفراد الدراسة حنو كل فقرة أو بعد، وذلك بغي :Standard Deviation االحنراف املعياري -

أما يف حال كانت  فكلما اقرتبت قيمته من الصفر،فهذا يعين تركز االجا�ت وعدم تشتتها، يف استجا�ت أفراد الدراسة، ويوضح أيضا التشتت

ها،كما أنه يفيد أيضا يف ترتيب العبارات أوفقرات لصاحل األقل تشتت قيمته أكرب من أو تساوي الواحد فهذا يعين تشتت االجا�ت وعدم تركز 

  .عند تساوي املتوسط احلسايب املرجح بينهما

حيث يؤخذهذا العامل فيما ترتاوح بني الصفر  وذلك بغية تقدير ثبات الدراسة، :cronbach's alpha(α)معامل ألفاكرونباخ  -

  :2قاعدة عامة للتعامل مع هذا املعامل مفادها اآليت وهناك .1فهذا يعين ثبا� أكرب للدراسةوالواحد ، وكلما اقرتب من الواحد الصحيح 

 .األمر الذي يلزم إعادة النظر يف أداة الدراسة فهذا يعين أن الدراسة تتمتع بثبات ضعيف،) 0.6(إذا كان معامل ألفاكرونباخ أقل من 

 .هذا يعين أن الدراسة تتمتع بثبات مقبولف)0.6-0.7(إذا كان معامل ألفاكرونباخ يرتاوح بني 

 .فهذا يعين أن الدراسة تتمتع بثبات جيد )0.7-0.8(إذا كان معامل ألفا كرونباخ يرتاوح بني 

 .فهذا يعين أن الدراسة تتمتع بثبات ممتاز )0.8(إذا كان معامل ألفا كرونباخ أكرب من 

الذي يعد األنسب  ثالثينا يف االستبانة األسئلة املغلقة واملصممة وفق مقياس ليكرت الكما ذكر� سابقا فقد استخدم:حتديد األوزان املعطاة -

       وقد أكد� ألفراد عينة البحث  ،)موافق ،حمايد ،غري موافق(�لنسبة هلكذا دراسات، وقد كانت اخليارات املتاحة أمام كل عبارة كما يلي 

   أوزان حمددة كما هو موضح  ثالثةومن أجل حتديد االجتاه أعطينا الحتماالت اإلجابة ال رة،على ضرورة اختيار إجابة واحدة فقط أمام كل فق

  :يف اجلدول اآليت

  األوزان املعطاة خليارات اإلجابة املتاحة يف االستبانة): 03(جدول رقم 

  الوزن  خيارات االجابة

  1  غري موافق

  2  حمايد

  3  موافق

  من اعداد الطالب:در املص                            

     

                                                           
، ص 2008سعودية، ، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جدة، اململكة العربية ال)spss(مقدمة يف االحصاء الوصفي واالستداليل �ستخدام عز عبد الفتاح،   1

536 .  
، ترمجة امساعيا علي بسيوين وعبد هللا بن سليمان العزاز، املنشورات العلمية جلامعة امللك طرق البحث يف االدارة ، مدخل بناء املهارات البحثية ،اوما سيكازان  2

  . 445، ص 1998، اململكة العربية السعودية، ضسعود، الر�



 

38 
 

مت حساب املدى  ،)احلدود العليا والدنيا(وانطالقا من األوزان املوضحة يف اجلدول أعاله وحلساب طول خال� مقياس ليكرت اخلماسي   

      قيمةمث بعد ذلك مت إضافة هذا العدد إىل أقل  ،)0.66=3/2(مث تقسيمه على عدد فئات املقياس للحصول على طول اخللية )2=31(

    واستمرت اإلضافة إىل غاية الوصول إىل أعلى قيمة يف املقياس وهي العدد مخسة وكان الناتج كما هو موضح يف املقياس وهو الواحد الصحيح،

  : يف اجلدول اآليت

  املتوسطات املرجحة واالجتاه املوافق هلا):04(اجلدول رقم 

  االجتاه  املتوسط املرجح

  أبدا  )1-1.66(  1

  أحيا�  )1.67-2.33(  2

  دائما  )2.34-3(  3

  من اعداد الطالب :املصدر                   

        املوضحةكل فقرة من فقرات الدراسة يكون وفقا لآللية  ميكننا أن نستنتج �ن حتدي االجتاه العام حنو ،)10-4(من خالل اجلدول 

  .يف اجلدول السابق

  أداة الدراسة  بناء وفحص صدق وثبات: ثالثاملطلب ال

  :ناء أداة الدراسةب

 :قسمنا االستبيان إىل جزأين كالتايل :مكو�ت االستبيان

الدراسة واملتمثلة اساسا يهدف هذا القسم للتعرف على بعض اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة  :البيا�ت الشخصية :اجلزء األول

  .بطاقة الدفع االلكرتوين، وطريقة التسوق عرب االنرتنتيف اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي، نوع 

وتضمن هذا اجلزء خمتلف احملاور اليت تضم مجلة من حيث على كل مستجوب اختيار اخلانة اليت  :الستبيانالرئيسية اور احمل :اجلزء الثاين

ورو� والدوافع النفسية واالجتماعية، والسلوك الشرائي الك: وحيتوي هذا اجلزء علىعن وجهة نظره حول كل عامل من العوامل املذكورة     تعرب 

 وبعد التأكد من مدى صدقها وثبا�ا، على جمموعة من احملكمني وإجراء التعديالت الالزمة عليها، بعد عرض االستبانةللمستهلكني، 

  :وذلك وفق اخلطوات التالية جاهزة للتطبيق امليداين، أصبحت االستبانة

 .ستبانة النهائي على األستاذ املشرف والذي أعطى موافقته على تطبيق أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسةقمنا بعرض منوذج اإل

االفراد العاملني �لقطاع الصحي بوالية بسكرة وذلك عن طريق رابط الكرتوين مت نسخه على مت توزيع االستمارات على عدد من 

 .ف الشخصي لكل االفراد املستهدفنيمت ارساهلا عرب اهلات) sms(شكل رسالة قصرية 

الذي يعين التأكد من أن االجابة ستكون واحدة تقريبا إذـ تكرر تطبيقها على ) االستبانة(أن ثبات أداة البحث : ثبات أداة الدراسة

  .األشخاص ذا�م

والذي ) α(Cronbach's alpha(ثبات ألفا كرونباخ (معامل  لباالطاستخدم ) االستبانة(ولقياس مدى ثبات أداة البحث 

ولكل متغري على حدى، ومن مث احتسابه لكل بعد  حيث قمنا �حتسابه ألداة الدراسة ككل،، يعترب أفضل الطرق للداللة على تقدير الثبات

  :ربزه يف اجلدول التايلنوهذا ما من أبعاد الدراسة،
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  فاكرونباخمعامالت الثبات حملاور الدراسة �ستخدام طريقة أل) :05(اجلدول رقم 

  ثبات احملور  عدد العبارات  أبعاد وحماور الدراسة

  0.785  17  كورو� والدوافع النفسية واالجتماعية: ألولاجلزء ا

  0.883  20  السلوك الشرائي للمستهلكني: الثايناجلزء 

  0.892  37  مجيع عبارات االستبيان

  Spssبناءا على خمرجات ال الطالبمن إعداد :املصدر           

وهي قيمة تدل على أن الدراسة تتمتع بثبات ) 0.892(معامل الثبات العام اخلاص �لدراسة ككل بلغت قيمته  يتضح من اجلدول أعاله ان

ومنه نستنتج ان اداة الدراسة اليت مت اعدادها ملعاجلة ، )0883(و) 0.785(، حيث بلغت كل من اجلزء االول والثاين على التوايل ممتاز

  . روحة هي صادقة و�بتة يف مجيع فقرا�ا وهي جاهزة للتطبيق على عينة الدراسة االصليةاملشكلة املط

  

   واختبار الفرضيات مناقشة متغريات الدراسة :املبحث الثاين

ذلك �لتعرف على اخلصائص الشخصية والوظيفية و  سنقوم يف هذا املبحث بعرض وتشخيص النتائج اليت توصلنا إليها مع القيام بتحليلها،

  .ومن مث سنقوم بعرض وحتليل ووصف مستوى ادراك متغريات الدراسة لدى االفراد حمل الدراسة مع القيام بتحليلها، لعينة الدراسة

  تشخيص وحتليل البيا�ت الشخصية والوظيفية لدى عينة الدراسة :املطلب األول

وبعد تفريغ  ،عينةال افرادوظيفية لدى �دف اإلملام جبميع جوانب موضوع الدراسة سنقوم بعرض تفصيلي ألهم اخلصائص الشخصية وال

  :االستمارات حتصلنا على النتائج التالية

يلخص اجلدول والشكل التاليني النتائج املتحصل عليها خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب  :توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس :أوال

   .اجلنس

  توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس):06(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية  التكرار  اجلنس

 %19.1  13  ذكر

 %80.9  55  أنثى

 %100  68  ا�موع

  spssبناءا على خمرجات ال الطلبإعداد : املصدر  
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  توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس :)04(الشكل رقم 

  
  spssبناءا على خمرجات ال الطلبإعداد  :املصدر                       

يف حني كانت نسبة  ،%80.9بنسبة بلغت  ا�ثأن عينة الدراسة تتشكل يف أغلبها من ) 4(لشكل وا) .6(يتضح من خالل اجلدول رقم 

جتاوب فئة النساء مللء االستبيان، كما يرجع كذلك إىل أن أكرب فئة من العاملني �لقطاع ، ويرجع ذلك %19.1يف عينة الدراسة  الذكور

  .اليت تستقطب اال�ث اكثروميكن ارجاع ذلك لطبيعة العمل . الصحي هن من النساء

   .يلخص اجلدول والشكل التاليني النتائج املتحصل عليها خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب العمر :توزيع عينة الدراسة حسب العمر:�نيا 

  توزيع عينة الدراسة حسب العمر ):07(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية  التكرار  العمر

 %89.7  61  سنة45اىل  35من 

  %4.4  3  سنة56اىل 46 من

  %5.9  4  سنة 56أكثر من 

  %100  68  ا�موع

  spssبناءا على خمرجات ال الطالبمن إعداد :املصدر                   

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر :)05(الشكل رقم 

 
 spssإعداد الباحثة بناءا على خمرجات ال :املصدر                    
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بنسبة مئوية بلغت ) 45- 35(أن الفئة العمرية الغالبة على أفراد يف عينة الدراسة هي  ).5(والشكل  )7( يتضح من خالل اجلدول

  .% 4.4 بنسبة) 56-46(ومن مث فئة  ،%5.9بنسبة مئوية بلغت سنة  56اكثر من تليها الفئة العمرية  ،89.7%

    التاليني النتائج املتحصل عليها خبصوص توزيع عينة الدراسة  يلخص اجلدول والشكل :املؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب  :�لثا

  .املؤهل العلميحسب 

  املؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب  ):08(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية  التكرار  املؤهل العلمي

  %10.3  7  الثالثة �نوي ومادون ذلك

  %20.6  14  شهادة التكوين التخصص شبه طيب

 %69.1  47  ةشهادة جامعي

  %100  68  ا�موع

  spssبناءا على خمرجات ال الطلبمن إعداد  :املصدر             

 املؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب  ):06(الشكل رقم 

 
 spssبناءا على خمرجات ال لباالطإعداد من :املصدر                       

حيث بلغت  مستوى الشهاد اجلامعيةالغالب يف أفراد عينة الدراسة هو   ستوى الدراسياملأن ) 06(والشكل ) 08(يتضح من خالل اجلدول 

                 مستوى الثالثة �نوي ومادون  ليهاي، %20.6بنسبة مستوى شهادة التكوين املتخصص الشبه الطيب ليها ، ي%69.1نسبتهم

  .اكثر اىل ذوي الشهادات اجلامعية املتخصصة طبيعة العمل اليت حتتاج رمبا يعود ذلك إىل، %10.3بنسبة ذلك

يلخص اجلدول والشكل التاليني النتائج املتحصل عليها خبصوص توزيع عينة الدراسة حسب  :الوظيفةتوزيع عينة الدراسة حسب  :رابعا

  .الوظيفة
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  الوظيفةتوزيع عينة الدراسة حسب  ):09(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية  التكرار  الوظيفة

  %33.8  23  مهين عامل

  %23.5  16  عامل اداري

  %32.4  22  معاون طيب

  %.10.30  7  طبيب

  %100.0  68  ا�موع

  spssبناءا على خمرجات ال  الطلبمن إعداد :املصدر                  

 الوظيفةتوزيع عينة الدراسة حسب  ):07(الشكل رقم 

 
  spssخمرجات ال بناءا على الطالبإعداد :املصدر                     

 

ت حيث بلغ للفئة اليت قامت �لتجاوب مع االستبيان هي وظيفة عامل مهين ةالغالب الوظيفةأن  )8(والشكل ) 8(يتضح من خالل اجلدول 

  .10.3%ويف األخري يليه وظيفة طبيب بنسبة ، %23.5بنسبة  مث يليه عامل اداري %32.4بنسبة معاون طيب ليه ي ،%33.8 نسبته

يلخص اجلدول والشكل التاليني النتائج املتحصل عليها خبصوص توزيع  :حسب نوع بطاقة الدفع االلكرتونيةوزيع عينة الدراسة ت :خامسا

  .نوع بطاقة الدفع االلكرتونيةعينة الدراسة حسب 

  نوع بطاقة الدفع االلكرتونيةتوزيع عينة الدراسة حسب ):10(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية  تكرارال  نوع بطاقة الدفع االلكرتونية

 %73.5  50  )ذهبية(بطاقة الدفع حملية 

  %8.8  6  )فيزا كارت(بطاقة الدفع دولية 

  %17.6  12  بطاقة الدفع من خالل االنرتنت

  %100.0  68  ا�موع

   spssبناءا على خمرجات ال  الطالبمن إعداد :املصدر              
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 نوع بطاقة الدفع االلكرتونيةتوزيع عينة الدراسة حسب  ):08(الشكل رقم 

 
 spssبناءا على خمرجات ال الطالبإعداد  :املصدر                   

ليها ي، %73.5بنسبة بلغت  ة هي فئة االفراد الذين حيوزون على البطاقة الذهبيةالغالب فئةأن ) 08(والشكل  )10(يتضح من خالل اجلدول 

) فيزا كارت(افراد الذين لديهم بطاقة الدفع الدولية مث  ،%17.6بنسبة بلغت ن خالل االنرتنت األفراد الذين حيوزون على بطاقة الدفع م

  .، وهذا راجع اىل صعوبة احلصول على بطاقات الدفع الدولية او انشاء حسا�ت خاصة لدى البنوك العاملية%8.8 بلغت بنسبة

يلخص اجلدول والشكل التاليني النتائج املتحصل عليها خبصوص توزيع  القيام �لتسوق عرب االنرتنتتوزيع عينة الدراسة حسب  :سادسا

  .القيام �لتسوق عرب االنرتنتعينة الدراسة حسب 

  القيام �لتسوق عرب االنرتنتتوزيع عينة الدراسة حسب ):11(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية  التكرار  القيام �لتسوق عرب االنرتنت

 %66.2  45  نعم

  %33.8  23  ال

  %100.0  68  موعا�

   spssبناءا على خمرجات ال  الطلبمن إعداد : املصدر            

 درجة القيام �لتسوق عرب االنرتنتتوزيع عينة الدراسة حسب  ):09(الشكل رقم 

 
 spssبناءا على خمرجات ال الطالبإعداد من :املصدر                     
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مبعىن أن األفراد ، %33.8نسبة وتليها اجابة ال ، %66.2بلغت نسبتها  البة هي نعماالجابة الغ )10(يتضح من خالل اجلدول 

لتجنب واخلوف من العدوى رمبا يعود ذلك ، خالل فرتة احلجر الصحي، و %66.2املستجوبني قد قاموا بعملية التسويق من االنرتنيت بنسبة 

   .بفريوس كورو�

  ات الدراسة لدى أفراد العينةتشخيص ووصف مستوى إدراك متغري  :املطلب الثاين

من خالل حماولة تشخيص ووصف مستوى إدراك متغريات  سنقوم هنا بعرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة امليدانية حمورا مبحور،       

  .وحتليلها وتفسريهاالقطاع الصحي بوالية بسكرة الدراسة لدى العاملني يف 

النتائج املتحصل عليها التايل يلخص اجلدول  :العينة أبعاد كورو� النفسية واالجتماعية أفرادتشخيص ووصف مستوى إدراك : أوال

  .ودرجة املوافقةعينة الدراسة  اجا�تخبصوص 
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  .االجتماعيةكورو� والدوافع النفسية و ور  حملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستو�ت املوافقة ):12(اجلدول رقم 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  spssت ال من إعداد الطالب بناءا على خمرجا:املصدر                 

  

  

  

  

رقم 

  العبارة

  االجتاه العام  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  اوافق  حمايد  ال اوافق

 %التكرار 

  دائما  0.674 2.59  47  14  07  1
10.3  20.6  69.1  

  دائما  0.454  2.87  62  03  03  2
4.4  4.4  91.2  

  دائما  0.466 2.85  61  04  03  3
4.4  5.9  89.7  

  دائما  0.700 2.54  45  15  08  4
11.8  22.1  66.2  

 احيا�  0.873 2.12  30  16  22  5
32.4  23.5  44.1  

  دائما  0.657 2.68  53  08  07  6
10.3  11.8  77.9  

  دائما  0.782 2.47  44  12  12  7
17.6  17.6  64.7  

  احيا�  0.868 2.19  33  15  20  8
29.4  22.1  48.5  

  دائما  0.717 2.59  49  10  9  9
13.2  14.7  72.1  

  دائما  0.672 2.60  48  13  7  10
10.3  19.1  70.6  

  دائما  0.719 2.57  48  11  9  11
13.2  16.2  70.6  

  احيا�  0.845 2.13  29  19  20  12
29.4  27.9  42.6  

  دائما  0.813 2.40  41  13  14  13
20.6  19.1  60.3  

  احيا�  0.838 1.88  20  20  28  14
41.2  29.4  29.4  

  ابدا  0.722 1.47  9  14  45  15
66.2  20.6  13.2  

  ابدا  0.758 1.59  11  18  39  16
57.4  26.5  16.2  

  احيا�  0.851 1.69  17  13  38  17
55.9  19.1  25.0  
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، بناءا على املتوسط كورو� والدوافع النفسية واالجتماعيةور  حملالفقرات املشكلة  حتليلميكن  انطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول أعاله،

  :احلسايب واالحنراف املعياري كما يلي

 يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.674( ، �حنراف معياري قدره)2.59(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  01الفقرة رقم  -

  .اغلبهم يشعرون �خلوف املستمر من العدوى

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة أ�م )0.454(، �حنراف معياري قدره )2.87(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  02الفقرة رقم  -

  .وفا على صحتهمدائما يلتزمون �الجراءات الوقائية والتعقيم خ

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة أ�م )0.466(، �حنراف معياري قدره )2.85(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  03الفقرة رقم  -

  .دائما ما يلتزمون �الجراءات الوقائية والتعقيم خوفا على صحة احملطني �م

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن )0.700(، �حنراف معياري قدره )2.54(ا بلغ املتوسط احلسايب املرجح هل 04الفقرة رقم  -

  .جلهم كانوا ملتزمني �حلجر الصحي داخل مكان العمل

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة وأ�م )0.873(، �حنراف معياري قدره)2.12(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا   05الفقرة رقم  -

  .منهم كانوا ملتزمني �لتباعد الصحي داخل البيت البعض

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة أ�م  )0.657(، �حنراف معياري قدره )2.68(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  06الفقرة رقم  -

  .كانوا دائما ملتزمني �لتباعد االجتماعي عن العائالت وعدم حضور املناسبات

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة وأ�م  )0.782(، �حنراف معياري قدره )2.47(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  07الفقرة رقم  -

  .كانوا دائما يبحثون عن معلومات حول طرق الوقاية الصحية من أهل االختصاص

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة ان )0.868( ، �حنراف معياري قدره)2.19(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  08الفقرة رقم  -

  . البعض منهم كانوا يبحثون عن معلومات حول طرق الوقاية الصحية من التلفاز

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة ا�م )0.717(، �حنراف معياري قدره )2.59(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  09الفقرة رقم  -

  .بحثون عن معلومات حول طرق الوقاية الصحية من األنرتنيتدائما كانوا ي

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة أ�م  )0.672(، �حنراف معياري قدره )2.60(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  10الفقرة رقم  -

  .كانوا دائما ملتزمني بظروف احلظر اليت فرضتها الدولة، قلصوا وقت تسوقهم

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة أ�م )0.719(، �حنراف معياري قدره )2.57(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  11رقم  الفقرة -

  .دائما شعروا �الرتباك من التسوق واالحتكاك بعامة الناس

هذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة أ�م ، و )0.845(، �حنراف معياري قدره )2.13(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  12الفقرة رقم  -

  .احيا� كانوا يشعرون �الرتباك من ندرة املواد الغذائية يف احملالت

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة ان )0.813(، �حنراف معياري قدره )2.40(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  13الفقرة رقم  -

  .تجات يف املتاجر الفعليةجلهم توقعوا عدم توفر بعض املن

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة ان )0.838(، �حنراف معياري قدره )1.88(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  14الفقرة رقم  -

  .البعض منهم توقعوا �ن خمزو�م من الغذاء سوف ينفذ يف املستقبل

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة أنه مل )0.722(، �حنراف معياري قدره )1.47(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  15الفقرة رقم  -

  .تكن ابدا نسب اإلصابة هي اليت دفعتهم للشراء بكثرة

، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة أ�م )0.758(، �حنراف معياري قدره )1.59(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  16الفقرة رقم  -

  .تكن ابدا ندرة املنتجات واخلدمات املتاحة سببا يف جعلهم يتوجهون بسرعة كبرية للشراء عرب اإلنرتنتمل 
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، وهذا ما يدل حسب أفراد عينة الدراسة ان )0.851(، �حنراف معياري قدره )1.69(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا 17الفقرة رقم  -

  .لفعلية وتوافرها بكثرة  مما دفعهم بشدة للشراء من خالل املواقع اإللكرتونيةالبعض منهم ولعدم توفر السلع يف املتاجر ا

ومنه فإن أغلب أفراد عينة الدراسة وهم عمال قطاع الصحة كانوا يشعرون �خلوف املستمر من العدوى وأ�م دائما ما التزموا 

م، وأن جلهم كانوا ملتزمني �حلجر الصحي داخل مكان العمل �الجراءات الوقائية والتعقيم خوفا على صحتهم وخوفا على صحة احملطني �

م كانوا دائما ملتزمني أ�التزامهم �لتباعد الصحي داخل البيت مل يكن كليا بل البعض فط مما التزم التباعد داخل املنزل، إضافة إىل  إال أن

  .�لتباعد االجتماعي عن العائالت وعدم حضور املناسبات

علومات حول طرق الوقاية الصحية من أهل االختصاص ومن األنرتنيت، فقد كانوا دائمني البحث، يف حني وخبصوص البحث عن م

 نقلصو مما جعلهم يظروف احلظر اليت فرضتها الدولة، ب البعض منهم كانوا يبحثون عن تلك املعلومات من التلفاز، فقد كانوا دائما ملتزمني

  .اك من التسوق واالحتكاك بعامة الناس، فهم دائما ما شعروا �الرتبوقت تسوقهم

الفعلية، فقد كان أغلبهم يشعرون �لندرة احلالية للمنتجات، مما ادى إىل عدم توفر بعض املنتجات يف املتاجر ب ا�موقعأما خبصوص ت

. سوف ينفذ يف املستقبليت من الغذاء م الذي يف الب�ن خمزو� وقعشعروهم �الرتباك من ندرة املواد الغذائية يف احملالت، بل أن البعض منهم ت

 يتوجهون همجعلسببا يف ندرة املنتجات واخلدمات املتاحة بكثرة، ومل تكن ابدا  للشراء عتهمدفهي اليت  صابةمل تكن ابدا نسب اإل أنإال 

دم توفر السلع يف املتاجر عكان بسبب   -حسب بعض املستجوبني -، بل توجههم للشراء من االنرتنيت للشراء عرب اإلنرتنت بسرعة كبرية

  .الفعلية

النتائج املتحصل عليها التايل يلخص اجلدول  :تشخيص ووصف مستوى إدراك حمور السلوك الشرائي للمستهلكني: �نيا

  .ودرجة املوافقةعينة الدراسة  اجا�تخبصوص 
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  ور السلوك الشرائي للمستهلكنيحملاملوافقة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستو�ت  ):13(اجلدول رقم 

  االجتاه العام  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  اوافق  حمايد  ال اوافق  رقم العبارة

 %التكرار 

  احيا�  0.847 2.29  37  14  17  1
25  20.6  54.4  

  احيا�  0.856  2.29  38  12  18  2
26.5  17.6  55.9  

  دائما  0.686 2.65  52  8  8  3
11.8  11.8  76.5  

  دائما  0.664 2.65  51  10  7  4
10.3  14.7  75.0  

  احيا�  0.840 2.26  35  16  17  5

25  23.5  51.5  

  احيا�  0.874 1.74  19  12  37  6

54.4  17.6  27.9  

  احيا�  0.880 1.82  21  14  33  7

48.5  20.6  30.9  

  احيا�  0.891 1.84  22  13  33  8

48.5  19.1  32.4  

  احيا�  0.902 1.81  22  11  35  9

51.5  16.2  32.4  

  احيا�  0.856 1.79  19  16  33  10

48.5  23.5  27.9  

  احيا�  0.873 1.79  20  14  34  11

50  20.6  29.4  

  احيا�  0.924 2.16  35  9  24  12

35.3  13.2  51.5  

  احيا�  0.859 1.91  22  18  28  13
41.2  26.5  32.4  

  احيا�  0.907 1.88  24  12  32  14

47.1  17.6  35.3  

  ابدا  0.822 1.66  15  15  38  15

55.9  22.1  22.1  

  احيا�  0.919 2.15  34  10  24  16

35.3  14.7  50.0  

  احيا�  0.734 1.71  11  26  31  17

45.6  38.2  16.2  

  احيا�  0.873  1.88  22  16  30  18

44.1  23.5  32.4  

  احيا�  0.822  2.16  29  21  18  19

26.5  30.9  42.6  

  احيا�  0.856  2.12  29  18  21  20

30.9  26.5  42.6  
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  spssبناءا على خمرجات ال  الطالبمن إعداد :املصدر 

  

بناءا على املتوسط احلسايب  ،ستهلكنيور السلوك الشرائي للمحملالفقرات املشكلة  حتليلميكن  انطالقا من النتائج الواردة يف اجلدول أعاله،

  :واالحنراف املعياري كما يلي

م يدل حسب أفراد عينة الدراسة أ� ، وهذا ما)0.847( ، �حنراف معياري قدره)2.29(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  01الفقرة رقم  -

 .راد عائلتهمولكثرة التزاما�م العملية ترك البعض منهم صالحية قرارات الشراء ألحد أف

 يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.856( ، �حنراف معياري قدره)2.29(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  02الفقرة رقم  -

  .بعضهم قاموا بتوكيل صالحيات قرار الشراء ألحد أفراد العائلة خالل أزمة الو�ء فقط

ه يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.686(، �حنراف معياري قدره)2.65(ح هلا بلغ املتوسط احلسايب املرج 03الفقرة رقم  -

  .دائما عملية الشراء كانت تتم عند احلاجة ولشراء الضرور�ت فقط

ه اسة أنيدل حسب أفراد عينة الدر  ، وهذا ما)0.664(، �حنراف معياري قدره)2.65(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  04الفقرة رقم  -

  .قبل الشراء يتم حتديد دائما احتياجات العائلة بدقة وتنظيم أولو��ا

ه يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.840( ، �حنراف معياري قدره)2.26(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  05الفقرة رقم  -

 .ا بسبب الو�ءيوافقون احيا� على تغري قائمة احتياجات أسرة وأولو�ت شرائه

ه يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.874( ، �حنراف معياري قدره)1.74(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  06الفقرة رقم  -

 .من التسهيالت املرتبطة �لدفع البعض منهم قاموا �لشراء من األنرتنيت لالستفادة

ه يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.880( ، �حنراف معياري قدره)1.82(جح هلا بلغ املتوسط احلسايب املر  07الفقرة رقم  -

 .احيا� كانوا دائمي البحث عن معلومات حول احملالت التجارية االكرتونية من األنرتنيت

ان يدل حسب أفراد عينة الدراسة  ، وهذا ما)0.891( ، �حنراف معياري قدره)1.84(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  08الفقرة رقم  -

  .للشراء عرب اإلنرتنت بعضهم دفعللشراء عرب النت اإلجيايب  همومعارف همتقييم زمالئ

ه  يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.902( ، �حنراف معياري قدره)1.81(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  09الفقرة رقم  -

 .على عكس البعض االخر ألزمةل ا�لشراء عرب اإلنرتنت قب عند البعض منهم  ممن كانو يقومونمل خيتلف الوضع كثريا 

 يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.856( ، �حنراف معياري قدره)1.79(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  10الفقرة رقم  -

  .ت واخلدمات الضرورية من األنرتنيت البعض منهم  قاموا بتحديد مصادر توريدهم �الحتياجا

 يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.873( ، �حنراف معياري قدره)1.79(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  11الفقرة رقم  -

 .ض منهموهذا ايضا عند البع لفرتات اليت سبقت ظهور و�ء كورو� فريوس املستجد ماحلالية فاقت مشرت�� ممشرت��

ه يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.924( ، �حنراف معياري قدره)2.16(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  12الفقرة رقم  -

 .لشرائه لقرب املسافة يذهبون �نفسهمأماكن بعيدة، والبعض اآلخر  بشراء بعض املنتجات عرب اإلنرتنت خاصة إذا كانت يفاحيا� يقومون 

ه يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.859( ، �حنراف معياري قدره)1.91(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  13الفقرة رقم  -

 .يتمكنون  احيا� من املفاضلة بني املوردين الذين اتصلوا �م هاتفيا، ويتعرفون على نوعية خدما�م

ان يدل حسب أفراد عينة الدراسة  ، وهذا ما)0.907( ، �حنراف معياري قدره)1.88(رجح هلا بلغ املتوسط احلسايب امل 14الفقرة رقم  -

 .بعضهم  قاموا بتحديد احتياجا�م وطلبها من املوقع االلكرتوين أو هاتفيا

ه مل اد عينة الدراسة أنيدل حسب أفر  ، وهذا ما)0.822( ، �حنراف معياري قدره)1.66(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  15الفقرة رقم  -

 .يقوموا ابدا �النتقال إىل عملية الدفع االلكرتوين وتسديد مقتنيا�م قبل أن استلمها
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 يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.919( ، �حنراف معياري قدره)2.15(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  16الفقرة رقم  -

  .الم مقتنيا�م يدا بيديعضهم قام �لدفع نقدا عند است

ه يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.734( ، �حنراف معياري قدره)1.71(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  17الفقرة رقم  -

 .اغلبهم مل يكونوا راضني على نوعية اخلدمات واملنتجات اليت اشرتوها عرب األنرتنيت

ه يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.873( ، �حنراف معياري قدره)1.88(سايب املرجح هلا بلغ املتوسط احل 18الفقرة رقم  -

 . الشراء عرب اإلنرتنت لتكرار عملية اغلبهم التسهيالت اليت قدمتها املواقع الشرائية دفعت

انه  يدل حسب أفراد عينة الدراسة  ، وهذا ما)0.822(، �حنراف معياري قدره)2.16(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  19الفقرة رقم  -

 .كانت  لدى اغلبهم جتربة يف الشراء عرب األنرتنيت جيدة

 يدل حسب أفراد عينة الدراسة أن ، وهذا ما)0.856( ، �حنراف معياري قدره)2.12(بلغ املتوسط احلسايب املرجح هلا  20الفقرة رقم  -

  .ىت بعد انتهاء أزمة كورو��لشراء عرب اإلنرتنت ح اغلبهم سيقومون

م ولكثرة التزاما�م العملية ترك البعض منهم صالحية قرارات الشراء ألحد أفراد أ�وهم بعض عمال قطاع الصحة أفراد عينة الدراسة ومنه فإن 

أما قرارات الشراء فكانت دائما ما بعضهم قاموا بتوكيل صالحيات قرار الشراء ألحد أفراد العائلة خالل أزمة الو�ء فقط،  أنعائلتهم، يف حني 

ه قبل عملية الشراء يتم حتديد دائما احتياجات العائلة بدقة وتنظيم أولو��ا، وأحيا� ما كانوا أنتتم عند احلاجة ولشراء الضرور�ت فقط، حيث 

 .يوافقون على تغيري قائمة احتياجات األسرة وأولو�ت شرائها بسبب الو�ء

ن التسهيالت املرتبطة م شراء من االنرتنيت، فقد كان البعض من املستجوبني قاموا �لشراء من األنرتنيت لالستفادةويف ما خيص عملية ال

، واحيا� أخرى كانوا دائمي البحث عن معلومات حول احملالت التجارية االلكرتونية من األنرتنيت، والبعض األخر اجته للتسوق من �لدفع

الوضع كثريا عن خيتلف  يرى أن الوضع الو�ئي مل البعض منهم  أنللشراء عرب النت، يف حني اإلجيايب  همومعارف همئتقييم زمالااللنرتنيت بسبب 

لفرتات اليت  ماحلالية فاقت مشرت�� ممشرت��على عكس البعض األخر، كما أن  ألزمةل اقب �لشراء عرب اإلنرتنت حيث كانوا يقومون العادي

نتجات املد، وعملية التسوق من االنرتنيت تكون للمنتجات واخلدمات اليت يصعب الوصول إليها أما فريوس املستج سبقت ظهور و�ء كورو�

 .لقرب املسافة الشرائه فيذهبون �نفسهم ىخر األ

م أ�رهم، و البعض منهم قاموا بتحديد مصاد نأما فيما خيص حتديد مصادر توريدهم �الحتياجات واخلدمات الضرورية من األنرتنيت، فإ

تياجا�م استطاعوا أحيا� أن يقوموا �ملفاضلة بني املوردين الذين اتصلوا �م هاتفيا، ويتعرفون على نوعية خدما�م، ومن مث يقومون بتحديد اح

الدفع االلكرتوين وتسديد  وطلبها من املوقع االلكرتوين أو هاتفيا، لكن عملية التسديد وتسوية الفاتورة فهم مل يقوموا ابدا �النتقال إىل عملية

بعضهم قام �لدفع نقدا عند استالم مقتنيا�م يدا بيد،ومل يكونوا راضني على نوعية اخلدمات واملنتجات اليت  أنمقتنيا�م قبل أن استلمها، بل 

، رغم أنه انه كانت اء عرب اإلنرتنتالشر  لتكرار عملية اغلبهم التسهيالت اليت قدمتها املواقع الشرائية دفعت أناشرتوها عرب األنرتنيت، فقد 

 .�لشراء عرب اإلنرتنت حىت بعد انتهاء أزمة كورو�اغلبهم سيستمرون  أنلدى اغلبهم جتربة جيدة يف الشراء عرب األنرتنيت، 
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  :اختبار الفرضيات:لثالثا املبحث 

ليب اإلحصائية التحليلية،وذلك لغرض اختبار الفرضيات املتعلقة التأثري بني متغريات الدراسة الرئيسية �ستعمال األساة وهنا يتم عرض عالق

  .بعالقات االرتباط،كما يتم استعمال األساليب اإلحصائية التحليلية لغرض قياس أثر املتغريات الرئيسية

  :رئيسيةمناقشة الفرضية ال: املطلب االول

 19تداعيات كوفيد ،بني )α≥0.05(حصائية عند مستوى معنوية هناك عالقة �ثري موجبة ذا داللة ا:"حيث تضمنت هذه الفرضية مايلي

 ."والسلوك الشرائي لعمال قطاع الصحة بوالية بسكرة

وذلك �إلعتماد  ومن أجل اختبار هذه الفرضية اليت تعترب جوهر البحث البد أوال التأكد من صالحية النموذج إلختبار هذه الفرضية،     

درجة وذلك لتحديد  البسيط�إلضافة إىل حتليل معامل اإلحندار اخلطي  )Analysis of variance(دارعلى نتائج حتليل التباين االحن

  .على املتغري التابعاملتغري املستقل �ثري 

 على السلوك الشرائي للمستهلك اجلزائري 19كوفيد نتائج حتليل اإلحندار للتأكد من صالحية النموذج إلختبار أثر  ):14(اجلدول رقم 

  .ة الدراسةلعين

مصدر 

  التباين

درجة 

  احلرية

جمموع 

  املربعات

متوسط 

  املربعات

 معامل التحديد  )F(قيمة 

)R²(  

مستوى 

  )F( الداللة

  0.000  0.234  20.187  3.497  3.497  1  اإلحندار

        0.173  11.434  66  اخلطأ

          14.932 67  ا�موع

  Spssجات الالطالب بناءا على خمر  إعدادمن : املصدر              

وهي اقل من مستوى الداللة املفروض ) 0.000(والبالغة (F) يتضح أن قيمة مستوى الداللة ) 13(من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم 

اكرب من قيمتها ا�دولة وبناءا عليه نستنتج أن النموذج صاحل ) 20.187(بلغت  احملسوبة اليت (F)وأن قيمة ) α≥0.05(والذي يبلغ 

من % 23.4مقداره ما تفسر على حنو عام  أزمة الكورو� والدوافع النفسية واالجتماعيةختبار هذه الفرضية ويتضح من اجلدول نفسه أن إل

ليست �لكبرية مبعىن ان هناك عوامل اخرى تؤثر يف السلوك تفسريية  درجةوهي ) السلوك الشرائي للمستهلكني(التباين يف املتغري التابع 

  .لمستهلكالشرائي ل

  على السلوك الشرائي للمستهلك 19كوفيد إلختبار أثر   البسيطنتائج حتليل اإلحندار ):15(اجلدول رقم 

  β  Tاالرتباط احملسوبةR  معامل

  (R²)التحديد

مستوى 

  )T( الداللة

وجود 

  األثر

  ال  0.124  0.234  0.484  1.560  0.527  الثابت

  نعم  0.000  4.493  0.651  )كورو�( 19كوفيد 

  Spss من اعداد الطالب بناءا على خمرجات ال:املصدر            
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لدى  على السلوك الشرائي للمستهلك) الكورو�( 19لكوفيد داللة احصائية  أنه يوجد �ثري ذو ،)14(يتضح من خالل اجلدول رقم 

،كما تشري دولةمن قيمتها ا�كرب أ) 0.651(غة احملسوبة والبال (T) وذلك استنادا إىل أن قيمة العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة،

املتغري املستقل   بني املتغريين فيما فسر متوسطةأي أن هناك عالقة طردية  )0.484(إىل أن قوة االرتباط بني هذه املتغريات بلغت   (R)قيمة

حمل  قطاع الصحةيف ) رائي للمستهلكالسلوك الش(من التباين يف املتغري التابع %23.4مامقداره (R²) معامل التحديد حسب19كوفيد

 رمبا لعدم إدراج متغريات مستقلة أخرى كان من املفروض إدراجها، أو وأن املتبقي من هذه النسبة يعود إىل اخلطأ العشوائي يف املعادلة، الدراسة

وطبقا هلذه النتائج هناك مربر قوي لقبول  ليست �لقويةو�لتايل فهي قوة تفسريية  ذج األخرى،اعلى النم أو إلختالف طبيعة منوذج اإلحندار

والسلوك الشرائي  19كوفيد بني   ) α≥0.05(داللة احصائية عند مستوى معنوية  تالفرضية واليت تنص على أن هناك عالقة �ثري موجبة ذا

   .لدى العاملني يف املؤسسات حمل الدراسةللمستهلك 

  : حتليل نتائج الدراسة: املطلب الثاين

ئة املعنية �لدراسة ��ا فئة شبابية من النساء العاملني �لقطاع الصحي من ذوي الشهادات اجلامعية وتتمثل وظيفتهم يف القطاع تتميز الف

 . الصحي فياالطباء واملعاونني الطبيني نظرا لطبيعة العمل اليت تستلزم االطباء واملساجدين الطبيني ذوي الشهادات

 ،%73.5بنسبة بلغت  ة هي فئة األفراد الذين حيوزون على البطاقة الذهبيةلبالغا الفئةأن بينت الدراسة ان 

م دائما ما التزموا �الجراءات الوقائية والتعقيم أ�وهم عمال قطاع الصحة كانوا يشعرون �خلوف املستمر من العدوى و أفراد عينة الدراسة أغلب 

 خوفا على صحتهم وخوفا على صحة احملطني �م

لومات حول طرق الوقاية الصحية من أهل االختصاص و من األنرتنيت، فقد كانوا دائمني البحث، يف حني البعض منهم كانوا البحث عن مع

 يبحثون عن تلك املعلومات من التلفاز

  حد أفراد عائلتهمم ولكثرة التزاما�م العملية ترك البعض منهم صالحية قرارات الشراء ألأ�وهم بعض عمال قطاع الصحة أفراد عينة الدراسة 
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  :الثاينخالصة الفصل 

استعرضنا يف هذا الفصل طبيعة الدراسة امليدانية وكيفية إجرائها حيث تطرقنا إىل حتليل وتفصيل اإلطار املنهجي وذلك بتحديد املنهج 

مث تطرقنا إىل بناء وتصميم أداة  اإلحصائية املستخدمة،واألدوات املستخدمة يف الدراسة وكذا حتديد جمتمع وعينة الدراسة وأهم املفاهيم والطرق 

  .وبعد ذلك تطرقنا إىل إختبارات الصالحية الدراسة،

�إلضافة إىل معرفة مستوى  وذلك من خالل عرض وحتليل أهم املتغريات الشخصية والوظيفية، كما استعرضنا وصف وحتليل متغريات الدراسة،

  .وسلوكيات الشراء لعمال قطاع الصحة بوالية بسكرة 19أزمة كوفيدمن تداعيات إدراك متغريات الدراسة 

  :وقد خلصنا يف هذا الفصل إىل أنه

 أزمة الو�ء كورو� قد اثرت على اجلوانب النفسية واالجتماعية على عمال قطاع الصحة بوالية بسكرة. 

  أكثر أما� وهو التسوق عرب االنرتنتدفعت الكورو� ببعض افراد العينة اىل تغيري سلوكهم الشرائي والبحث عن طرق. 

 على سلوكيات الشراء لعمال قطاع الصحة بوالية بسكرة 19-هناك عالقة ذات �ثري معنوي لتدعيات ازمة كوفيد 

 لدى العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة للمستهلك مراحل الشراءعلى ) الكورو�( 19لكوفيد داللة احصائية  يوجد �ثري ذو. 

 الشرائية ونيتهمد افر اجتاهات االتغري  له دور قوي يف 19فريوس كورو� املستجد كوفيد  ةظهور جائح.  

 داللة إحصائية إلجا�ت أفراد عينة الدراسة حول سلوكيا�م الشرائية وظهور جائحة كورو� تعزى للمتغرياتو  يوجد اختالف ذال 

 ).اجلنس، السن، املهنة( وهي الدميوغرافية
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  اخلامتة
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  عامة خامتة

 - كوفيد   من خالل تتبع جمر�ت الدراسة اليت كان الغرض منه هو رصد سلوكيات الفرد اجلزائري جراء تفش ي جائحة فريوس كورو� املستجد

  :نها نذكرأين مت التوصل جمموعة من النتائج من بي والتطبيقيواليت مت تناوهلا يف شقيها النظري 19 -،

 

 أنه يف أغلب األحيان يصاحب ظهور أمراض مزمنة أو أوبئة وكذلك حدوث أي كوارث أو أزمات تغريات كبرية وجذرية على  -

 الذي ظهر19«، – كوفيد«السلوك العام للبشر وعلى خمتلف األصعدة، وهو ما حدث �لفعل مع ظهور فريوس كورو� املستجد 

 ىل �قي دول العامل بسرعة مرعبة، إذ أحدث العديد من التغريات يف السلوك البشري على خمتلفيف الصني وانتقل منها إ  رامؤخ

ومن خالل الدراسة امليدانية أيضا واليت قادتنا للتعرف على سلوكيات عينة من أفراد ا�تمع  األصعدة، وحتديدا يف السلوك الشرائي لديهم؛

  :الل اإلجابة على إشكالية الدراسة واختبار فرضيا�ا مت اخلروج �لنقاط التاليةجلائحة، ومن خ اجلزائري الشرائية نتيجة هاته

  

تداعيات كوفيد هناك عالقة �ثري موجبة ذا داللة احصائية بني :"تضمنت هذه الفرضية مايلي مامن خالل تتبع نتائج  -

  والسلوك الشرائي لعمال قطاع الصحة بوالية بسكرة 19

. ومن خالل تتبع وتصفح الدراسة اليت مت القيام �ابني املتغريين  متوسطةأن هناك عالقة طردية ضية ومن خالل تتبع نتائج الفر  -

 :االقرتاحات والتوصيات تتمثل يف النقاط التالية وعلى ضوء نتائج االستبانة املتحصل عليها ميكن تقدمي جمموعة من

 فعالة �لنسبة للمستهلك النهائي خاصة يف ظل ظروفتشجيع عملية التوصيل املنزيل �عتبار إحدى قنوات التوزيع ال -

 كهذه؛

 ردع السلوكيات الصادرة من التجار خاصة ما تعلق �حتكار املواد االستهالكية ؛ -

 .دعم إنشاء املتاجر الرقمية وعملية الدفع الرقمي �ا�ة أزمات كهذه -

 .هدعم إنشاء املتاجر الرقمية وعملية الدفع الرقمي �ا�ة أزمات كهذ -

  دعم الثقة بني املواطن واجلهات املسؤولة على عملية متوين املواد االستهالكية -

  :ويف االخري اتقدم �لتوصية التالية 

بفريوس  ضرورة �صيل املفاهيم النظرية املتعلقة �لسلوك الشرائي وسلوك تسوق الفرد اجلزائري ، إضافة اىل التطرق إىل أهم األمناط ذات الصلة 

  .عياته االقتصادية ، وهو ما سيساهم يف تشكيل خلفية علمية ميكن ان تفيد �ثراء اجلوانب املختلفة للبجوث التسويقية مستقبالكورو� وتدا
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  :املراجع 

  

  اللغة العربية:أوال 

  الكتب   - أ

 1988،مصر،امحد ماهر، السلوك التنظيمي، الدار اجلامعية،االسكندرية -1

 2008ابراهيم بلحيمر، اسس التسويق، دار اخللدونية للنشر والتوزيع،اجلزائر، -2

 2008 الدار جامعية،مصر،) تعلم من التجربة اليا�نية(ابو قحف عبد السالم، كيف تسيطر على االسواق  -3

  -، 1999إمساعيل السيد، التسويق، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -4

 2006يف سلوك املستهلك، الدار اجلامعة، اإلسكندرية أمين علي عمر، قراءات  -5

    .2007االردنعمان  والتوزيع،دار اليازوري العلمية للنشر " ومفاهيم معاصرة  أسسالتسويق "  البكري،�مر  -6

        2009مسية حداد، التسويق، الصفحات العاملية الزرقاء، اجلزائر، -7

 1998مكتبة عني الشمس، االردن ، ) منهج بيئي اجتماعي(سرتاتيجيات التسويقية دة خنلة رزق اهللا، سلوك املستهلك وااليعا -8

 .2003، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعة، اجلزائر، )عوامل التأثريالنفسية(عنايب بن عيسى، سلوك املستهلك  -9

  .2000دار الفكر للنشر، االردن، ، الطبعة االوىل،)مفاهيماساسية(فهد سليم اخلطب، دمحم سلمان عواد، مبادئ التسويق  -10

 .دار وفاء للنشر والتوزيع،االسكندرية،مصر، بدون سنة،" التسويق " دمحم الصرييف،  -11

 2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الرابعة، )مدخل اسرتاتيجي(مي عبيدات، سلوك املستهلك ھدمحم إبرا -12

 -1997- ر الثقافة للنشر و التوزيع ، عمانلك، مكتبة داھدمحم صاحل املؤذن ، سلوك املست -13

  2007حممود جاسم الصميدعي ، ردنية عثمان يوسف،إدارة التسويق ، طبعة �نية ، دار املناهج للنشر والتوزيع ، عمان، -14

   2006، دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان، )مي معاصرةھمفا(مي حداد، التسويق ھشفيق إبرا -نظام موسى -15

طبعة اوىل ، دار وائل للنشر ، ) املفاهيم ، أسس وظائف ( د الربوازي وامحد دمحم فهمي الربجني ، إسرتاتيجية التسويق نزار عبد ا�ي -16

 ، 2000األردن ، 

 .2008 لسعودية،ا، دار املريخ، 1فليب كوتلر،جاري أرمسرتنج،سياسات التسويق، تعريب سرور علي إبراهيم سرور،ج -17

  

 املذكرات   - ب

 2009 -2008لك، مذكرة ماجستري، جامعة �تنة، ھ�ثري اإلعالن على سلوك املستإكرام مرعوش ، مدى  -1

حجوطي مسية، �مون محيدة، تنشيط املبيعات ودورها يف التأثري على القرار الشرائي للمستهلك النهائي، مذكرة مقدمة ضمن  -2

 ، 2012متطلبات نيل شهادة املاسرت، ختصص تسويق، جامعة اكلي حمند اواحاج، البويرة 

، ختصص  زعراط سهام ، قراش فهيمة ، �ثري تنشيط املبيعات على القرار الشرائي للمستهلك النهائي ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت -3

  تسويق وجتارة دولية ، جامعة اكلي حمند اواحاج البويرة ، 

قدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ، ختصص تسويق عصام سليماين ، صورة املؤسسة وأثرها على القرار الشرائي ، مذكرة م -4

 ،  2009، قسم علوم التسيري ، جامعة ورقلة ، 

مشري دمحم، أثر تنشيط املبيعات على اختاذ القرار الشرائي للمستهلك النهائي، مذكرة نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية،  -5

 2015-2014جامعة اكلي حمند اواحاج، البويرة،
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بن ميني كمال، �ثري التعبئة والتغليف على السلوك الشرائي للمستهلك اجلزائري ،مذكرة املاجستري ، جامعة ايب بكر بلقايد ،تلمسان  -6

 ،2010-2011 

 

  ا�الت والبحوث   - ت

ر بسكرة، العدد لك يف حتسني القرارات التسويقية، جامعة دمحم خيضھسلوك املست العلوم االنسانية، دورر، جملة ھبن يعقوب الطا -1

 2004 السادس، جوان

ا�لد ) اجلزائر(قانون العمل والتشغيل مستغامن  ازمة جائحة كورو� ، جملةبلعبدون عواد، آليات احملافظة على مناصب العمل يف ظل  -2

 ،  2020جوان  1العدد  05

،جملة التشريع اجلزائريوقائية ملواجهة فريوس كورو� يف عبد ا�يد خلذاري،سعاد خلوط،املسؤولية اجلزائية املرتتبة عن خمالفة التدابري ال -3

  ،  2020أكتوبر  05) اجلزائر(خنشلة  2العدد  5النرباس للدراسات القانونية،ا�لد 

واالجتماعية، العدد الثاين ادرار  جملة العلوم القانونية، 19-عطاب يونس، تدابري وقائية حلماية الصحة العمومية من و�ء كوفيد -4

 ، 2020جوان ) ئراجلزا(

، أرقام وإحصائيات حول أزمة كورو� احلديثة وتداعيا�ا على االقتصاد�ت الكربى يف العامل، جملة التمكني االجتماعي، فريدة فالك -5

  ، 2020، جوان )اجلزائر(العدد الثاين بسكرة 

املفكر للدراسات القانوينة  �جلزائر ،جملةشاط االقتصادي على حرية التنقل وممارسة الن19مسري يوعيسى ،انعكاسات جائحة كوفيد  -6

 ، 2020-09-15اجلزائر  3العدد  3والسياسية ، ا�لد 

 journal of economic growth and entrepreneurship jege 2020 vol 4 n2حيياوي خلضر ،    -7

 

  األجنبيةاللغة : �نيا

  

  الكتب   - أ

1- amine abd el majid : le comportement du consommateur face aux variable 

d’actionarketing management ,paris , 1999  : 

2- paul van vracem - Matine Janssens_umflat-, comportement du consommateur (facteur 

d'influence externe: famille, groupes, culture. Économie et entreprise) edition Deboeck-

wesmael.s.a,1994 

3- kamel chikhi , l’impact de la crise sanitaire du covid-19 sur le comportement   de consommation 

des algeriens , revue d’etudes en management et finance d’organisation  algerie N°12 Janvier 2021 

 املواقع االلكرتونية  - ث

1- 1.1416807-01-11-https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020  

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2020-11-01-1.1416807
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قائمة املالحق
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 االستب�ان

، على السلوك الشرائي للمستهلك الجزائر�  19تاثیر �وفید  في إطار التحضیر لمذ�رة ماستر تسو�� صناعي �عنوان

ار�ة وعلوم التسییر، بجامعة دمحم ال�شیر االبراه�مي برج بوعر�ر�ج، تم إعداد هذا ��ل�ة العلوم االقتصاد�ة والتج

االستب�ان الستكمال الجزء التطب�قي، فنتمنى مساعدتكم في اإلجا�ة على االستب�ان، حیث ستحا� اجابتكم ��ل 

الع�ارات  نع�ارة م لمقابل �) ×(ى حالتك والق�ام بوضع إشارة لتنطب� ع يالرجاء اخت�ار اإلجا�ة التسر�ة، ف

  :التال�ة

  

I. الب�انات الشخص�ة: 

 .أنثى               ذ�ر       :الجنس ]1[

  سنة 56أكثر من           سنة 56سنة إلى 46سنة   من   45سنة إلى  35من : العمر ]2[

  السنة الثالثة ثانو� وما دون ذلك: المؤهل العلمي ]3[

  خصص الش�ه الطبي  شهادة التكو�ن المت                       

   شهادة جامع�ة                       

  طبیب          معاون طبي        إدار� عامل        عامل مهني  : المسمى الوظ�في ]4[

  :نوع �طاقتك للدفع االلكترون�ة ]5[

 )ال�طاقة الذهب�ة(دفع محل�ة �طاقة                                      

  )فیزا �ارت(دول�ة دفع �طاقة                        

  من خالل االنترنت �طاقات الدفع                      

 

  نعم            ال: هل قمت �التسوق عبر االنترنت ]6[

 

II. ورونا والدوافع النفس�ة واالجتماع�ة: ألولالجزء ا� 

  مواف�  محاید   غیر مواف�   الع�ارة  الرقم

        صا�ة �العدو� أشعر �الخوف المستمر من اإل ]1[

        .والتعق�م خوفا على صحتي �اإلجراءات الوقائ�ةالتزمت  ]2[

        .والتعق�م خوفا على صحة المح�طین بي �اإلجراءات الوقائ�ةلتزمت  ]3[

        .التزمت �الحجر الصحي داخل م�ان العمل ]4[

        التزمت �الت�اعد الصحي داخل البیت ]5[
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        .ت وعدم حضور المناس�اتالتزمت �الت�اعد االجتماعي عن العائال ]6[

�نت دائم ال�حث عن معلومات حول طرق الوقا�ة الصح�ة من أهل  ]7[

  االختصاص

      

        �نت دائم ال�حث عن معلومات حول طرق الوقا�ة الصح�ة من التلفاز ]8[

        �نت دائم ال�حث عن معلومات حول طرق الوقا�ة الصح�ة من األنترنیت ]9[

        .يتسوق ولة، قلصت وقتظروف الحظر التي فرضتها الد ]10[

        شعرت �االرت�اك من التسوق واالحتكاك �عامة الناس ]11[

        شعرت �االرت�اك من ندرة المواد الغذائ�ة في المحالت ]12[

        الفعل�ةوقعت عدم توفر �عض المنتجات في المتاجر ت ]13[

        سوف ینفذ في المستقبلي من الغذاء وقعت �أن مخزونت ]14[

        .��ثرة إلصا�ة دفعني للشراءما أشاهده من نسب ا ]15[

للشراء عبر  ندرة المنتجات والخدمات المتاحة جعلتني أتوجه �سرعة �بیرة ]16[

  اإلنترنت

      

من دفعني �شدة للشراء عدم توفر السلع في المتاجر الفعل�ة وتوافرها  ]17[

  اإللكترون�ة خالل المواقع

      

 

III.  السلوك الشرائي للمستهلكین: الثانيالجزء                             

  مواف�  محاید   غیر مواف�   الع�ارة  الرقم

        .لكثرة التزاماتي العمل�ة تر�ت صالح�ة قرارات الشراء ألحد أفراد عائلتي ]18[

قمت بتو�یل صالح�ات قرار الشراء ألحد أفراد عائلتي خالل أزمة الو�اء  ]19[

  .فق�

      

        .ت فق�عمل�ة الشراء �انت تتم عند الحاجة ولشراء الضرور�ا ]20[
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        .قبل الشراء یتم تحدید احت�اجات العائلة بدقة وتنظ�م أولو�اتها ]21[

        .تم تغیر قائمة احت�اجات أسرتي وأولو�ات شرائها �سبب الو�اء ]22[

        .من التسه�الت المرت�طة �الدفع قمنا �الشراء من األنترنیت لالستفادة ]23[

ر�ة الكترون�ة من �نا دائمي ال�حث عن معلومات حول المحالت التجا ]24[

  األنترنیت

      

دفعني للشراء عبر للشراء عبر النت تقی�م زمالئي ومعارفي اإلیجابي  ]25[

  اإلنترنت

      

 قوم �الشراء عبر اإلنترنت قبل�نا ن الم یختلف الوضع �ثیرا حیث إنن ]26[

  األزمة

      

قمنا بتحدید مصادر تور�دنا �االحت�اجات والخدمات الضرور�ة من  ]27[

  األنترنیت

      

مشتر�اتي الحال�ة فاقت مشتر�اتي لفترات التي س�قت ظهور و�اء �ورونا  ]28[

  .فیروس المستجد

      

أماكن  قوم �شراء �عض المنتجات عبر اإلنترنت خاصة إذا �انت فين ]29[

  .ذهب بنفسي لشرائه لقرب المسافةا�عیدة، وال�عض اآلخر 

      

�ا، وتعرفت على تم�نا من المفاضلة بین الموردین الذین اتصلت بهم هاتف ]30[

  .نوع�ة خدماتهم

      

        .�عدها قمنا بتحدید احت�اجاتنا وطلبها من الموقع االلكتروني أو هاتف�ا ]31[

        .ثم انتقلت إلى عمل�ة الدفع االلكتروني وتسدید مقتن�اتي قبل أن استلمها ]32[

        .بل قمت �الدفع نقدا عند استالم مقتن�اتي یدا بید ]33[

      الخدمات والمنتجات التي اشتر�تها عبر لم أكن راض على نوع�ة  ]34[
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  .األنترنیت

الشراء عبر  التسه�الت التي قدمتها المواقع الشرائ�ة دفعتني لتكرار عمل�ة ]35[

  اإلنترنت

      

        .تجر�تي في الشراء عبر األنترنیت �انت جیدة ]36[

        سأقوم �الشراء عبر اإلنترنت حتى �عد انتهاء أزمة �ورونا ]37[

  

  

  

  

 

Reliability 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 68 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 68 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,785 17 

 

Reliability 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 68 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 68 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,883 20 

 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 68 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 68 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

,892 37 

 

 

Frequencies 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19,1 19,1 19,1 13 ذكر 

 100,0 80,9 80,9 55 انثى

Total 68 100,0 100,0  

 

 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  سنة 45-35من  61 89,7 89,7 89,7 

سنة 56-46من   3 4,4 4,4 94,1 

سنة 56اكثر من   4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 المؤھل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,3 10,3 10,3 7 الثالثة ثانوي وما دون ذلك 

 30,9 20,6 20,6 14 شھادة التكوین المتخصص الشبھ الطبي

 100,0 69,1 69,1 47 شھادة جامعیة
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Total 68 100,0 100,0  

 

 الوظیفة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 33,8 33,8 33,8 23 عامل مھني 

 57,4 23,5 23,5 16 عامل اداري

 89,7 32,4 32,4 22 معاون طبي

 100,0 10,3 10,3 7 طبیب

Total 68 100,0 100,0  

 

 

 البطاقة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid الذھبیة(اقة الدفع محلیة بط ) 50 73,5 73,5 73,5 

فیزا كارت( بطافة الدفع دولیة  ) 6 8,8 8,8 82,4 

 100,0 17,6 17,6 12 بطاقة الدفع من خالل االنترنت

Total 68 100,0 100,0  

 

 net_التسوق

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66,2 66,2 66,2 45 نعم 

 100,0 33,8 33,8 23 ال

Total 68 100,0 100,0  

 

Frequencies 
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x1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,3 10,3 10,3 7 غیر موافق 

 30,9 20,6 20,6 14 محاید

 100,0 69,1 69,1 47 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x2 

 Frequency Percnt Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4,4 4,4 4,4 3 غیر موافق 

 8,8 4,4 4,4 3 محاید

 100,0 91,2 91,2 62 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4,4 4,4 4,4 3 غیر موافق 

 10,3 5,9 5,9 4 محاید

فقموا  61 89,7 89,7 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

x4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11,8 11,8 11,8 8 غیر موافق 
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 33,8 22,1 22,1 15 محاید

 100,0 66,2 66,2 45 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 32,4 32,4 32,4 22 غیر موافق 

 55,9 23,5 23,5 16 محاید

 100,0 44,1 44,1 30 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,3 10,3 10,3 7 غیر موافق 

 22,1 11,8 11,8 8 محاید

 100,0 77,9 77,9 53 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17,6 17,6 17,6 12 غیر موافق 

 35,3 17,6 17,6 12 محاید

 100,0 64,7 64,7 44 موافق

Total 68 100,0 100,0  
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x8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 29,4 29,4 29,4 20 غیر موافق 

 51,5 22,1 22,1 15 محاید

 100,0 48,5 48,5 33 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 13,2 13,2 13,2 9 غیر موافق 

 27,9 14,7 14,7 10 محاید

 100,0 72,1 72,1 49 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,3 10,3 10,3 7 غیر موافق 

 29,4 19,1 19,1 13 محاید

 100,0 70,6 70,6 48 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x11 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 13,2 13,2 13,2 9 غیر موافق 

 29,4 16,2 16,2 11 محاید

 100,0 70,6 70,6 48 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x12 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 29,4 29,4 29,4 20 غیر موافق 

 57,4 27,9 27,9 19 محاید

 100,0 42,6 42,6 29 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x13 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20,6 20,6 20,6 14 غیر موافق 

 39,7 19,1 19,1 13 محاید

 100,0 60,3 60,3 41 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x14 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 41,2 41,2 41,2 28 غیر موافق 

 70,6 29,4 29,4 20 محاید

 100,0 29,4 29,4 20 موافق
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Total 68 100,0 100,0  

 

x15 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66,2 66,2 66,2 45 غیر موافق 

 86,8 20,6 20,6 14 محاید

 100,0 13,2 13,2 9 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x16 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 57,4 57,4 57,4 39 غیر موافق 

 83,8 26,5 26,5 18 محاید

 100,0 16,2 16,2 11 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

x17 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 55,9 55,9 55,9 38 غیر موافق 

 75,0 19,1 19,1 13 محاید

 100,0 25,0 25,0 17 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y1 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25,0 25,0 25,0 17 غیر موافق 

 45,6 20,6 20,6 14 محاید

 100,0 54,4 54,4 37 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 26,5 26,5 26,5 18 غیر موافق 

 44,1 17,6 17,6 12 محاید

 100,0 55,9 55,9 38 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11,8 11,8 11,8 8 غیر موافق 

 23,5 11,8 11,8 8 محاید

 100,0 76,5 76,5 52 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,3 10,3 10,3 7 غیر موافق 

 25,0 14,7 14,7 10 محاید
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 100,0 75,0 75,0 51 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25,0 25,0 25,0 17 غیر موافق 

 48,5 23,5 23,5 16 محاید

 100,0 51,5 51,5 35 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

 

y6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 54,4 54,4 54,4 37 غیر موافق 

 72,1 17,6 17,6 12 محاید

 100,0 27,9 27,9 19 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 48,5 48,5 48,5 33 غیر موافق 

 69,1 20,6 20,6 14 محاید

 100,0 30,9 30,9 21 موافق

Total 68 100,0 100,0  
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y8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 48,5 48,5 48,5 33 غیر موافق 

 67,6 19,1 19,1 13 محاید

 100,0 32,4 32,4 22 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 51,5 51,5 51,5 35 غیر موافق 

 67,6 16,2 16,2 11 محاید

 100,0 32,4 32,4 22 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 48,5 48,5 48,5 33 غیر موافق 

 72,1 23,5 23,5 16 محاید

 100,0 27,9 27,9 19 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y11 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 50,0 50,0 50,0 34 غیر موافق 

 70,6 20,6 20,6 14 محاید

 100,0 29,4 29,4 20 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y12 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 35,3 35,3 35,3 24 غیر موافق 

 48,5 13,2 13,2 9 محاید

 100,0 51,5 51,5 35 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y13 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 41,2 41,2 41,2 28 غیر موافق 

 67,6 26,5 26,5 18 محاید

 100,0 32,4 32,4 22 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y14 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 47,1 47,1 47,1 32 غیر موافق 

 64,7 17,6 17,6 12 محاید

 100,0 35,3 35,3 24 موافق
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Total 68 100,0 100,0  

 

y15 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 55,9 55,9 55,9 38 غیر موافق 

 77,9 22,1 22,1 15 محاید

 100,0 22,1 22,1 15 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y16 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 35,3 35,3 35,3 24 غیر موافق 

 50,0 14,7 14,7 10 محاید

 100,0 50,0 50,0 34 موافق

Total 68 100,0 100,0  

y17 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 45,6 45,6 45,6 31 غیر موافق 

 83,8 38,2 38,2 26 محاید

 100,0 16,2 16,2 11 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y18 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 44,1 44,1 44,1 30 غیر موافق 

 67,6 23,5 23,5 16 محاید

 100,0 32,4 32,4 22 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y19 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 26,5 26,5 26,5 18 غیر موافق 

 57,4 30,9 30,9 21 محاید

 100,0 42,6 42,6 29 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

y20 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30,9 30,9 30,9 21 غیر موافق 

 57,4 26,5 26,5 18 محاید

 100,0 42,6 42,6 29 موافق

Total 68 100,0 100,0  

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

x1 68 2,59 ,674 

x2 68 2,87 ,454 

x3 68 2,85 ,466 

x4 68 2,54 ,700 
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x5 68 2,12 ,873 

x6 68 2,68 ,657 

x7 68 2,47 ,782 

x8 68 2,19 ,868 

x9 68 2,59 ,717 

x10 68 2,60 ,672 

x11 68 2,57 ,719 

x12 68 2,13 ,845 

x13 68 2,40 ,813 

x14 68 1,88 ,838 

x15 68 1,47 ,722 

x16 68 1,59 ,758 

x17 68 1,69 ,851 

y1 68 2,29 ,847 

y2 68 2,29 ,865 

y3 68 2,65 ,686 

y4 68 2,65 ,664 

y5 68 2,26 ,840 

y6 68 1,74 ,874 

y7 68 1,82 ,880 

y8 68 1,84 ,891 

y9 68 1,81 ,902 

y10 68 1,79 ,856 

y11 68 1,79 ,873 

y12 68 2,16 ,924 

y13 68 1,91 ,859 
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y14 68 1,88 ,907 

y15 68 1,66 ,822 

y16 68 2,15 ,919 

y17 68 1,71 ,734 

y18 68 1,88 ,873 

y19 68 2,16 ,822 

y20 68 2,12 ,856 

X 68 2,3080 ,35120 

Y 68 2,0287 ,47208 

Valid N (listwise) 68   

 

Regression 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,484
a
 ,234 ,223 ,41623 

 

a. Predictors: (Constant), X 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,497 1 3,497 20,187 ,000
b
 

Residual 11,434 66 ,173   

Total 14,932 67    

 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,527 ,338  1,560 ,124 

X ,651 ,145 ,484 4,493 ,000 

 

a. Dependent Variable: Y 

 


