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  شكر وتقدیر

 األمینیھ بعد حمد اهللا رب العالمین والصالة والسالم على نب

 وأعضاءوعلى من سار على دربھ إلى یوم الدین، یتقدم رئیس 

غرفة تجارة وصناعة محافظة الخلیل بالشكر والتقدیر إلى كل 

  .ھذه الدراسة  إتماممن ساھم وعمل على 

كما ونتقدم بجزیل الشكر إلى جامعة بولیتكنك فلسطین ممثلة 

  .یھابمجلس األمناء ورئاسة الجامعة وجمیع العاملین ف

كما نشكر موظفي الغرفة التجاریة لما قدموه من عونا ومساعدة 

  .إلتمام ھذا العمل 

  ھاشم صادق النتشة            

  رئیس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخلیل
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  ملخص

  واقع السلوك االستھالكي في محافظة الخلیل

ة العوامل          ل، ومعرف واطني محافظة الخلی ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن األنماط االستھالكیة لم
وفیر قاعدة معلومات        المؤثرة على السلوك االستھالكي لھم، وتحدید  ي ت اتھم االستھالكیة، وللمساھمة ف توجھ

  .علمیة لرسم السیاسات التسویقیة للمنشآت االقتصادیة في محافظة الخلیل
ع      د تكون مجتم ة، وق استخدم المنھج الوصفي التحلیل، واعتمدت االستبانة كأداة لجمع البیانات المطلوب

ل، وأخ    ة الخلی واطني محافظ ع م ن جمی ان   الدراسة م ا لمك ة وفق ت طبقی ث كان ة عشوائیة، حی ة طبقی ذت عین
كن یم ( الس ة والمخ ة والقری ة   )المدین م العین غ حج د بل ل      384، وق م تحلی د ت ل، وق ة الخلی ن محافظ مة م نس

ة     إحصائیا مخرجات االستبانة  ا بوساطة حزم باستخدام المتوسطات    اإلحصائیة  SPSSوعرضھا ومعالجتھ
  .یة والنسب المئویةالحسابیة واالنحرافات المعیار

ا   ائج أبرزھ ن النت د م ة العدی رت الدراس د أظھ ة   : وق واطني محافظ تھالكیة لم اط االس رز األنم ان أب ك
ي     . النمط التحلیلي ثم النمط المقرر قبل الشراء ثم النمط الرقابي: الخلیل ؤثرة ف ر العوامل الم ان أكث لوك   وك الس

ل ا ة الخلی واطني محافظ تھالكي لم ة وال: الس ل   الثقاف دخل والعام توى ال ا مس م تالھ ي ث توى التعلیم دین والمس
ة   رة والجماع ا األس م یتبعھ ادي ث ة،و  االقتص ئة االجتماعی ة والتنش ھري    المرجعی اق الش ات اإلنف اءت أولوی ج

ة  ثم  ،ألغذیةللمواطني محافظة الخلیل  م     المالبس واألحذی م مصاریف االتصاالت، ث  .المطاعم والمتنزھات  ، ث
م    ھي  ادة االستھالك  كانت أسباب زیو دخل ث ادة ال م      زی ي السوق ث دة ف وع األسواق و    استخدام منتجات جدی تن

كن ان الس ن مك ا م ا وقربھ بة  و.كثرتھ توردة بنس لع المس راء الس ادة ش ل ع ة الخلی واطني محافظ ل م یفض
لع  % 35.4بینما المحلیة كانت بنسبة  36% بة   والس ت و.%28اإلسرائیلیة بنس ار األ    كان ول الجودة ھي المعی

ا         م تالھ ة واإلسرائیلیة ث م  السعر  لتفضیل السلع المستوردة والمحلی را       ث ة وأخی ة التجاری م العالم اتي ث نمط حی
  .جاءت خدمات ما بعد البیع

ات          ودة المنتج ین ج ى تحس ل عل ات بالعم ركات والمؤسس ة للش ت الدراس ابقة أوص ائج الس وء النت ى ض وعل
اع     یة،و إتب زة التنافس ق المی ة لتحقی ة       المحلی ن جھ تھلك م رائیة للمس درة الش ع الق ب م عیریة تتناس ة تس سیاس

ة           اة المختلف اط الحی ع أنم دة تتناسب م وتكالیف اإلنتاج والسلع البدیلة من جھة أخرى، واستحداث منتجات جدی
اة المسؤولیة      ة ومراع للمستھلكین ،و تعزیز ثقة المستھلك بالمنتج المحلي وذلك بتحسین جودة المنتجات المحلی

ى ذوي             اال ل، وضرورة التوجھ إل ة الخلی واطني محافظ ي وم تج المحل ین المن د جسور التواصل ب جتماعیة وم
ي وضع الخطة التسویقیة     ل دور      . الخبرة في التسویق لتبني المنھج العلمي ف رار بتفعی ا أوصت صانعي الق كم

ات المحلی           م المنتج ى دع ادرة عل بح ق طینیة لتص اییس الفلس فات والمق ة المواص ھ  مؤسس رورة توجی ة، وض
تج      ة للمن واق الخارجی تح األس ك بف ة وذل ناعات المحلی م الص ة، ودع لحة الوطنی ب والمص ا یتناس تیراد بم االس

ي   . الفلسطیني تھلك ف كما أوصت مسؤولي التسویق ببناء وتطویر نظام معلومات متطور شامل عن سلوك المس
ق    محافظة الخلیل وخصائصھ ومكونات ھذا السلوك عن سلوك المس ك عن طری تھلك الفلسطیني بشكل عام وذل

ات            ات والتطلع ا باالحتیاج ھ وربطھ ھ ورغبات تھلك وحاجات ة بالمس ا عالق ي لھ وق الت وث الس ل بح تفعی
بة        ي تصمیم الخطة التسویقیة المناس االقتصادیة، وضرورة االعتماد على بحوث التسویق ودراسة المستھلك ف

  .ھج العلمي السلیم لعملیة الشراء ضرورة ابتاع المنب لمستھلككما أوصت ا .
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

 :المقدمة -1
ق          ي تحقی ة المؤسسة ف ى فاعلی ؤثر عل رة ت دافھا   تواجھ الیوم إدارة المنشآت االقتصادیة تحدیات كبی أھ

ا البحث عن      والسمو نحو التمیز، وال ب منھ ة شدیدة تتطل بل   سیما أنھا تعیش في ظل منافسة عالمیة ومحلی س
ات           ا استراتیجیات وآلی ا أوجدت لھ ار إذا م ة االنھی ى حاف لمواكبة ھذه التحدیات والمتغیرات التي تضعھا عل

ذه التحدیات      وى ھ ا ، ومن أق ي         : للتعامل معھ یما ف ھ وال س ھ وحاجات ي رغبات ات السریعة ف المستھلك والتقلب
ات وحاجات الم      ة، أصبحت رغب ة الخارجی د      ظل العولمة وتحریر التجاری ا بع ددة ومتطورة یوم تھلك متج س

  .یوم
  

حى      د أض تھلك ق ة أن المس ل حقیق وق " إن تجاھ ید الس ویقیة ،     " س ة التس ي للعملی وھر األساس والج
ؤول             ة ت ة وتسویقیة خاطئ رارات إداری ي ق ى تبن ان إل ر من األحی ي كثی ومعرفة احتیاجاتھ ومتطلباتھ یؤدي ف

  .بالمؤسسة إلى االنھیار
  

ى المنشأة     المست حدیثا، یعتبر ھ یجب عل ھلك نقطة البدایة والنھایة بالنسبة للنشاط التسویقي، ومن ثم فان
تھلك       ات المس ات ورغب بع حاج ا یش اطھا بم ھ نش ا وأوج ة مواردھ ھ ورقاب یم وتوجی یط وتنظ وم بتخط أن تق

ات وباألس        اكن واألوق ات في األم دمات بالمواصفات والكمی عار المستھدف وذلك من خالل توفیر السلع والخ
  .والشروط التي تتناسب مع المستھلك ورغباتھ وحاجاتھ 

دم       ة التق ع عجل ة التسویقیة، ودف من ھنا واعترافا بالدور األساسي الذي یلعبھ المستھلك في نجاح العملی
ر         ي تعتب ل، الت ة الخلی ي محافظ االقتصادي في الدولة جاءت ھذه الدراسة لتصف واقع السلوك االستھالكي ف

  .للمنشآت الصناعیة والتجاریة في فلسطین التجمع األكبر
 : مشكلة الدراسة -2

ي        تھلك ف تتمثل مشكلة الدراسة في وصف وتحدید السلوك االستھالكي في محافظة الخلیل، لما لسلوك المس
ادي       ار االقتص الي االزدھ ة وبالت ي المحافظ ویقیة ف ة التس ور العملی ي تط ة ف ة بالغ ن أھمی ل م ة الخلی محافظ

  . ناعیة والتجاریة في المحافظةللمنشآت الص

 :مبررات الدراسة -3
كثرة الجھود الترویجیة والتسویقیة في الفترة األخیرة والتي بأغلب األحیان ھي جھود غیر مخطط  -1

 .لھا علمیا مما یؤدي إلى آثار سلبیة على االقتصاد الفلسطیني
ة احتیاجات المستھلك كما ال بد من دراسة واقع السلوك االستھالكي في محافظة الخلیل لمعرف -2

 .ورغباتھ، كذلك معرفة توجھاتھ االستھالكیة وأنماطھ التي أضحت متغیرة نوعا ما 
الدور الجوھري الذي یلعبھ المستھلك في محافظ الخلیل وتوجھاتھ نحو السلع األجنبیة واإلسرائیلیة  -3

  .مما كان سببا وراء تلك الدراسة
  :أھداف الدراسة  -4

 .الكیة لمواطني محافظة الخلیلالكشف عن األنماط االستھ -1
 .معرفة العوامل المؤثرة على السلوك االستھالكي في محافظة الخلیل -2
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 .تحدید التوجھات االستھالكیة لمواطني محافظة الخلیل -3
المساھمة في توفیر قاعدة معلومات علمیة لرسم السیاسات التسویقیة للمنشآت االقتصادیة في محافظة  -4

  .الخلیل
  -:قوم الدراسة على األسئلة التالیة ت :أسئلة الدراسة -5

 .ما ھي األنماط االستھالكیة لمواطني محافظة الخلیل  -1
 .ما ھي العوامل المؤثرة على السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل -2
 :اآلتیة باحثما التوجھات االستھالكیة لمواطني محافظة الخلیل في الم -3

  الشھري اإلنفاقأولویات. 
 ستھالكزیادة اال أسباب. 
 االضطرار لالستھالك في مناسبات خاصة. 
  اإلسرائیلیةالمحلیة، المستوردة، (تفضیل شراء السلع.( 
 المستوردة، اإلسرائیلیةالمحلیة،(في شراء السلع  معاییر التفضیل.( 

 :فرضیات الدراسة -6

  :إلى جانب األسئلة السابقة تفحص ھذه الدراسة فرضیة بمجموعة من المتغیرات

واطني محافظة      ) α=0.05(ق ذات داللة إحصائیة عند المستوى  ال توجد فرو لوك االستھالكي لم ي الس ف
ان          : (خلیل تعزى إلى المتغیرات التالیةال ة، مك ة المھن ة، المؤھل العلمي، حال ة االجتماعی الجنس، العمر، الحال

 ).السكن، ملكیة البیت، عدد أفراد األسرة، دخل األسرة الشھري

 :أھمیة الدراسة -7
تھلك حجر            تنبع لوك المس ر دراسات س ث تعتب ذي تطرحھ، حی ة الموضوع ال أھمیة الدراسة من أھمی

ن    ا تكم ن ھن ار االقتصادي وم ة لالزدھ ة وداعم ة وفاعل ویقیة ناجح ة وتس ة إنتاجی اس نحو عملی األس
 -:أھمیة الدراسة فیما یلي

 .ت التسویقیة واإلستراتیجیةتعتبر نتائج دراسات المستھلك القاعدة األساسیة إلعداد الخطط والسیاسا -1
 .تساعد المنشأة في تقییم أدائھا التسویقي وبیان نقاط القوة والتركیز علیھا ونقاط الضعف وتجنبھا  -2
 .تساعد في تطویر وتحسین السلع والخدمات التي تقدمھا المنشآت االقتصادیة -3
 

  - :تتحدد ھذه الدراسة بما یلي: حدود الدراسة -8
  .الخلیل في فلسطینمحافظة : الحدود المكانیة -1
 .المواطنین الذین تتراوح أعمارھم من الثامنة عشر فما فوق: الحدود البشریة -2
 .تتناول ھذه الدراسة واقع السلوك االستھالكي  لمواطني محافظ الخلیل: الحدود الموضوعیة  -3
 .2010إلى أیلول  2010اإلطار الزمني إلجراء ھذه الدراسة ھو من حزیران : الحدود الزمانیة  -4

  -:تعاملت الدراسة مع متغیرات ثالثة وھي :متغیرات الدراسة -9

ي   .1 تقلة وھ رات المس تھالكي،      : المتغی لوك االس ى الس ؤثرة عل ل الم تھالكیة، العوام اط االس األنم
 .التوجھات االستھالكیة
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ي .2 ة وھ رات المعدل ي : المتغی ة وھ ا الدراس ي تناولتھ ة الت رات الدیمغرافی ر، : المتغی نس، العم الج
راد األسرة،       الحالة  دد أف ت، ع ة البی االجتماعیة، المؤھل العلمي، حالة المھنة، مكان السكن، ملكی

 .دخل األسرة الشھري

 .تمثلت المتغیرات التابعة بالسلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل: المتغیرات التابعة .3

  

  :لیة في ھذه الدراسة تم تبني المصطلحات اإلجرائیة التا: المصطلحات اإلجرائیة - 10
  :السلوك االستھالكي -1

ي        دمات الت لع والخ اء بحثھم عن الس وھو مجموعة األنشطة والتصرفات التي یقوم بھا المستھلكون أثن
ا      ا وم تخلص منھ تعمالھا وال ا واس ول علیھ ا والحص یمھم لھ اء تقی ا وإثن اتھم فیھ ا ورغب اجون إلیھ یحت

  .یصاحب ذلك من عملیات اتخاذ القرار
 :محافظة الخلیل -2

  .محافظة الخلیل كل من مدینة الخلیل وقراھا ومخیماتھا تشمل
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  تمھید 

تھلكین             ات المس دد رغب ث تح اجح حی ویقي الن اط التس ي النش ة ف ر الزاوی تھلك حج ر المس یعتب
  .وخصائصھم معالم اإلستراتیجیة التسویقیة الفّعالة في العصر الحدیث

ین الق  ة        إن تحس ا وظیف ة منھ ة، خاص ائف المؤسس ع وظ ى جمی ا عل نعكس ایجابی ویقیة ی رارات التس
ن أن            رارات ال یمك ذه الق ا ، وتحسین ھ ا بینھ رابط فیم ذه الوظائف من ت اإلنتاج واألفراد والمالیة، وذلك لما لھ

ة تحد            ة إستراتیجیة تسویقیة فعال ابض ألی ب الن اره القل لوك المستھلك باعتب تم دون دراسة لس توى  ی ى مس د عل
و        ا ھ دفھا دائم ة ألن ھ ة أو إنتاجی ة، خدمی ة أو عام ة خاص ذه المؤسس ت ھ واء كان ة س ا للمؤسس اإلدارة العلی

  .إرضاء المستھلك ومنھ المحافظة على البقاء واالستمرار للمؤسسة

  :مفھوم سلوك المستھلك1.2

  .ل إشباع رغبات معینةھو استخدام سلع أو إتالفھا أو التمتع بخدمات، وذلك من اج: االستھالك

لع          ى الس بیل الحصول عل ي س راد ف ذلھا األف ي یب طة الت ة األنش تھلك كاف لوك المس یقصد بمصطلح س
  1.والخدمات واألفكار واستخدامھا بما فیھ األنشطة التي تسبق قرار الشراء وتؤثر في عملیة الشراء ذاتھا

لو    ي س تھلك ف ھ المس ذي یتبع نمط ال تھلك ال لوك المس ر س تخدام أو  ویعتب راء أو االس ث أو الش كھ للبح
اذ        ة اتخ ى كیفی ز عل ا یرك ھ، كم ھ ورغبات بع حاجات ا أن تش ع منھ ي یتوق ار الت دمات واألفك لع والخ یم للس التقی

  2.على االستھالك) الوقت، المال، الجھد( األفراد قرارات إلنفاق مواردھم المتاحة

اء بحثھم عن        مجموعة األنشطة والتصرفات    : فسلوك المستھلك إذا ھو ا المستھلكون أثن وم بھ ي یق الت
ا والحصول          یمھم لھ اء تقی ا وأثن اتھم فیھ ا ورغب السلع والخدمات التي یحتاجون إلیھا بھدف إشباع حاجاتھم إلیھ

  3.علیھا واستعمالھا والتخلص منھا وما یصاحب ذلك من عملیات اتخاذ القرار

ھ العم      ن خصائص ر ع وذجي یعب ى نم تھلك معن لوك المس ة    ولس ة والخاص وعیة المتتابع ة والموض لی
ھ اإلنسانیة            ق قیم ذي یواف تج ال ل المستھلك معلومات ورسائل عن المن بمثالیة قراره الشرائي، لذا یمكن أن ینق

  4.والمجتمعیة والتي قد تفرق مستھلك عن آخر

ة             و معرف ویقي ھ وم التس اس المفھ ربح ألن أس د وم ل جی و عم تھلك ھ لوك المس م س اطة إن فھ ببس
ذه المؤسسات    ال مؤسسة بحاجات ورغبات المستھلك والعمل على إشباعھا إلرضائھ ولن تشبع إال إذا أدركت ھ

                                                             
   4زمة المالیة المعاصرة،ص سمان، عارف محمد، ثقافة المستھلك في ضوء األ 1

2 Schiffman, Leon G ,& Others, Consumer Behavior, Pearson Prentice Hall, ninth edition,2007,page 3 
 -دراسة تحلیلیة للقرارات الشرائیة لالسرة السعودیة، مكتبة اللك فھد الوطنیة ، الریاض" الجریسي، خالد عبد الرحمن، سلوك المستھلك، 3

  44،ص 2004دیة،السعو
4 Smith, Jonner,& Others, The attitude – behavior relationship in consumer conduct, the journal of Social 
Psychology, helderf publications, 2008,148(3), page 314 
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دار          یھا ، ومق ل منافس ل مقاب ون األفض دماتھا لتك لعھا وخ تخدم س تري ویس وف یش ذي س تھلك ال لوك المس س
  5.استجابة المستھلكین لھذه المؤسسات دلیل على نجاح السیاسة التسویقیة أو فشلھا

ة      : ویختلف سلوك المستھلك وفقا لكل من ة السلعة وخصائصھا، وطبیع طبیعة المستھلك نفسھ، وطبیع
  .وخصائص البائعین والمنتجین، وطبیعة وخصائص الموقف الشرائي

  :أھمیة دراسة سلوك المستھلك للمؤسسة 2.2

  6:یمكن تحید المجاالت التي تبین أھمیة دراسة سلوك المستھلك للمنظمة فیما یلي

ا التسویقیة            .1 ة من استخدام مواردھ ي تمكن المؤسس م العوامل الت تعتبر دراسة سلوك المستھلك من أھ
 .بكفاءة أكبر وإیجاد حلول مناسبة للمشاكل التسویقیة

 .تمكن المؤسسة من تحدید مواصفات السلع والخدمات التي تقدمھا لھ .2
 .تمكن من تحدید السعر وشروع الدفع .3
 .في الوقت والمكان وبالكمیة المناسبةتقدیم السلعة أو الخدمة  .4
 .تساعد في اختیار شریحة السوق المناسبة التي یمكن التأثیر علیھا .5
اكن جماعات        .6 د أم ق تحدی ك عن طری تمكن من تحدید األماكن التي تمثل فرص لفتح أسواق جدیدة وذل

 .المستھلكین التي لدیھا رغبات أو حاجات غیر مشبعة
 .إلعالنیة التي تقدمھا المؤسسةتساعد على تصمیم الحمالت ا .7
اعد       .8 ا یس لعة مم تعمال الس اء اس تھلك أثن ا المس ي واجھھ اكل الت تھلك المش لوك المس ة س ح دراس توض

 .المؤسسة على التعرف على ھذه المشاكل ومحاولة عالجھا في المستقبل
 .التسویقیةتمكن المؤسسة من تحید دوافع الشراء لمنتجاتھا وذلك یساعدھا في وضع الخط والبرامج  .9
ي            .10 رار الشراء ودور كل طرف ف اذ ق ي اتخ ي اشتركت ف تھلك األطراف الت لوك المس دد دراسة س تح

 .عملیة الشراء مما یتیح للمؤسسة التركیز في برامجھا اإلعالنیة على أكثر األطراف أھمیة وتأثیرا
ا یعطي       .11 ھ مم ر مشبعة لدی ات غی للمؤسسة   قد تسمح دراسة سلوك المستھلك على وجود حاجات ورغب

 .التفكیر في عرض منتجات جدیدة
الءم احتیاجات           .12 ي ت ع الت وات وسیاسات التوزی د قن ى تحدی تساعد دراسة سلوك المستھلك المؤسسة عل

 .ورغبات المستھلك
 .تساعد على التأكد من مدى القبول لالسم الممیز أو العالمة الممیزة ومدى قدرتھ على تذكرھا .13
ف المنتج  .14 میم وتغلی ى تص اعد عل ھ    تس ھ ورغبات ة لحاجات ون مالئم ى تك ة حت دمھا المؤسس ي تق ات الت

 .ومطالبھ وأنماطھ االستھالكیة
ة             .15 ة طبیع لوك المستھلك لمعرف ة س ى دراس دمھا المؤسسة عل ي تق ع الت د البی یعتمد تحدید خدمات ما بع

 .ونوع الخدمة التي یحتاج إلیھا
ال ف      ال األعم اعد رج تھلك تس لوك المس ات س ى أن دراس ص إل ع   ویخل اق وتوزی ات اإلنف د أولوی ي تحدی

عات       ل والتوس تمراریة العم ن اس نھم م ي تمك ة الت اح الكافی م األرب من لھ ا یض ة بم ة المتاح وارد المالی الم
  . المطلوبة

  

                                                             
5 Solomon, Michael R, Consumer Behavior' Buying, Having and Being", Pearson Prentice Hall, seventh 
edition,2006,page 8 
 

جامعة محمد خیصر بسكرة، العدد السادس، جوان  –التسویقیة،مجلة العلوم االنسانیة  تالطاھر، یعقوب، دور سلوك المستھلك في تحسین القرارا 6
  12، ص 2004
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  :األنماط االستھالكیة3.2

ى   –إن سلوك المستھلك یختلف من مكان آلخر، وھذا یعتمد  ة األول ا     -بالدرج ي یؤدیھ ى األدوار الت عل
  .لمستھلك والتي بالنھایة ترتبط ارتباطا وثیقا بسلوكھھذا ا

  -:ومن أبرز األنماط االستھالكیة

رر .1 ى     : المق ذھاب إل وق أو ال ة التس ل عملی تریاتھ قب رر مش د ق تھلك ق ون المس نمط یك ذا ال ي ھ وف
 .السوق، ویكون قد حدد السلع والخدمات التي ینوي شرائھا

د       وفي ھذا السلوك یشتري المستھلك: المبادر .2 ة الشراء دون تخطیط أو تحدی ي عملی فورا ویبادر ف
دة         رور م د من المنتجات وال ینتظر م و جدی مسبق لعملیة الشراء، وكذلك یشتري مبادرا كل ما ھ

 .من الزمن علیھا
ھ   ) األسرة واألصدقاء  ( وفي ھذا النمط یتأثر المستھلك في الجماعات المرجعیة: المتأثر .3 ي قرارات ف

 .أیضا بأسلوب العرض والھدایا المجانیة واإلعالنات التجاریة عن المنتجات الشرائیة، كما یتأثر
لعة وخصائصھا    : التحلیلي .4 زات الس یقوم المستھلك من ھذا النمط على االستفسار والسؤال عن ممی

ى           ا المفاوضة عل تم ھن ا وسعرھا، وی ذلك عن جودتھ ومكوناتھا ومصدرھا وبدائلھا إن وجدت وك
 . السعر

م         وھ: الرقابي  .5 ا ت دار م لع ومق ن أسعار الس د م نا یلجأ المستھلك إلى مراجعة فواتیر الشراء والتأك
 . إنفاقھ من النقود أثناء وبعد التسوق حتى العودة إلى البیت

  7:ویوجد أربعة أنواع لسلوك المستھلك الشرائي ھم

ة  .1 تجابة الروتینی رمج  ( االس لوك مب ات ذو ت  )س تھلك منتج تري المس وع یش ذا الن ي ھ ة وف كلف
ة     ة الخفیف واد الغذائی راء الم ل ش یط مث ث بس د وبح ى جھ اج إل ة وتحت ب، : منخفض الحلی

 .المشروبات الغازیة ، السجائر
رار محدد    .2 ي المناسبات  ( ق ت     ) شراء المنتجات ف ى بعض من الوق اج إل وع یحت ذا الن ي ھ وف

 .لمالبس شراء ا: والجھد المتوسط في السؤال عن العالمة التجاریة وتشكیلة المنتج مثل
رار مركز    .3 رار صعب   ( ق ى        ) ق ة من الخطر االقتصادي والنفسي عل ة عالی وع درج ذا الن لھ

ي     لعة الت المستھلك لذلك یبذل جھد عالي ووقت كبیر ویسال ویبحث عن معلومات خاصة بالس
 .یرغب فیھا، مثل شراء سیارة ، بیت، التعلیم

دة  .4 ة واح رمج ( الشراء دفع ر مب وائي غی لوك عش ذا )س ي ھ یط  وف اك تخط ون ھن وع ال یك الن
 .للشراء مثل مستحضرات التجمیل وھوس النساء بھا في بعض األحیان

  
  :العوامل التي تؤثر في سلوك المستھلك4.2

ة       اك عوامل خارجی ذلك ھن ا، ل یوجد المستھلك ضمن بیئة محیطة بھ ومن الطبیعي أن یتأثر فیھا ویؤثر فیھ
  :تؤثر على سلوك المستھلك ھي

ة  .1 ھ          وی: الثقاف ي فھم ره وف ي تفكی ؤثر ف ي یكتسبھا اإلنسان وت ارف اإلنسانیة الت ة المع ا مجموع قصد بھ
ھ         اریخ والفق دة والت ل معارف العقی اة ، مث المجتمع والحی لألشیاء، وفي سلوكھ وأخالقھ وعالقتھ باهللا وب

 8.واآلداب والقانون والسیاسة واألخالق وعلم النفس وعلم االقتصاد واالجتماع وغیرھا

                                                             
7 www.udel.edu/alex/chapt6.html  

  2زمة المالیة المعاصرة،صسمان، عارف محمد، ثقافة المستھلك في ضوء األ 8
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ةالج .2 ات المرجعی ھ     : ماع ھ واتجاھات كیل قیم ي تش رد ف وع للف ة رج ل نقط ة تمث خص أو مجموع أي ش
وق     ل المس ذا یجع لوكیات وھ ات وس یم وتوجھ دات وق ى معتق د عل ذا یعتم لوكھ، وھ ي س ھ ف د ل ومرش

راره الشرائي      ي ق ھ ف ا مرجعیت ى      9.یضغط بھا لتغییر سلوك المستھلك الحالي ألنھ د عل ھ یعتم ذا كل وھ
 .من الفرد والمنتج والعوامل االجتماعیة طبیعة كل

دة       : الطبقات االجتماعیة  .3 ا لع ا وفق ا بینھ ابھة فیم ة متش إن تصنیف المجتمعات وترتیبھا مجموعات معین
ة           ار المنبثق یم واألفك ام والق ذوق الع دخل الشھري وال ا وال اة ونمطھ عوامل منھا الوظیفة ومستوى الحی

 10.تلعب دور ھام في السلوك االستھالكي ونوعھ من مكانتھم االجتماعیة واالقتصادیة
راد     : الدخل والعامل االقتصادي .4 دى األف لوك االستھالكي ل یؤدي ارتفاع الدخل عموما إلى تغیر في الس

بة     دخل ونس دار ال ى مق ة عل ادة متوافق ذه الزی دیھم، إال أن ھ تھالكي ل اق االس بة اإلنف ادة نس ك بزی وذل
 .الزیادة فیھ

لوك الشرائي ھو    یل:وسائل اإلعالم  .5 عب اإلعالن دور أساسي في توجیھ السلوك الشرائي، حیث إن الس
ویقیة،      االت التس زیج االتص ر م د عناص و اح الن ھ ویقیة، واإلع االت التس ن االتص ائي م دف النھ الھ
م       تثارة الحاجات أوال، ث ى اس ویظھر تأثیر اإلعالن في كل مرحلة من مراحل عملیة الشراء فیعمل عل

رار         یعمل على ت ي الق ؤثر ف ا ی ین خصائص السلعة وممیزاتھا،وكم ي تب زوید المستھلك بالمعلومات الت
تج           ن المن ا ع عور بالرض ى الش تھلك عل الن المس اعد اإلع تھالكي،وأخیرا یس نمط االس رائي وال الش

رار الشرائي    ة للق .  وقراره الشرائي بإظھار خصائص أخرى للسلعة وإعطاء المنتج قیمھ معنویة مدعم
11 

 :أثیرات الوضعیةالت .6
ھ             د ل ال ب ة قصیرة ف رة زمنی ي وقت محدد وفت ھي مؤثرات قویة آنیة، یجد المستھلك نفسھ تحت تأثیرھا ف
ام          ھ أم تھلك نفس د المس ث یج واق حی ي األس وال ف اء التج ادة أثن ذه ع ل ھ ا، وتحص رار حیالھ ذ ق ن اخ م

  12.مغریات وضعیة ال یمكن أن یقاومھا فیتخذ قرار فوریا بالشراء

 :كنولوجیا واالتصاالت والمعلوماتالت .7
ات        ا المعلوم ات وتكنولوجی ى البرمجی ي تصرف عل ین الت ا والمالی د من االختراعات التكنولوجی العدی
ات المستھلك لجعل المستھلك أسرع       بھدف خلق عالقات قویة بین المستھلك والمؤسسة وتنمیة إدارة عالق

ان    ت وأي مك ي أي وق ر ف ال أكث رائي فع راره الش دمھا    13.وق ة تق ا ومواكب حت التكنولوجی ذلك أض ل
ة             ات دقیق ى معلوم ي السلوك االستھالكي، وحصول المستھلك عل ؤثر ف ا عامل م ومحاورھا التي تطرحھ
ل              ھا األفض ة عرض ّرف المؤسس ل تع ي المقاب ل وف رائي األمث رار الش ار الق ن اختی ھ م حیحة تمكن وص

د عن    ببساطة المعلومات المتاحة لل. والسوق المستھدف لھا ا یری مستھلك والدقیقة تجھل المستھلك یعرف م
ت                ھ إن كان ا ھي بدائل ن ھو وم ا سعره وأی ا الموجود وم ث یعرف م ا، حی المنتج والخدمة التي یرغب بھ

  14.موجودة

                                                             
9Schiffman, Leon G ,& Others, Consumer Behavior, Pearson Prentice Hall, ninth edition,2007,page 312 

10 Solomon, Michael R, Consumer Behavior' Buying, Having and Being", Pearson Prentice Hall, seventh 
edition,2006,page 456  

،  ، عز الدین علي، أثر اإلعالن التلفزیوني على السلوك الشرائي للمستھلكین اللیبیین، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، االقتصاد واإلدارةبوسنینة 11
  70- 69، ص 1،2006،ع20م

 - د الوطنیة ، الریاضدراسة تحلیلیة للقرارات الشرائیة لألسرة السعودیة، مكتبة الملك فھ" الجریسي، خالد عبد الرحمن، سلوك المستھلك، 12
  49،ص 2004السعودیة،

 
13 Bareham, Jonathan R, Can Consumers be predicated or are they unmanageable?, International Journal of 
contemporary Hospitality Management volume 16 No3,2004, Emerald Group Publishing limited,  p 161 
14 Clemons, Eric K, How Information Changes Consumer behavior and How Consumer behavior Determines 
Corporate Strategy, Journal of Management Information Systems- Fall2008,Vol.25No.2,p 15-16  
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  :القرار الشرائي للمستھلك5.2

ة اتخ       ا عملی تم فیھ ي ت ة الت رار  إن ما یھدف إلیھ علم سلوك المستھلك ھو العمل على توضیح الكیفی اذ ق
لة         ة ومتسلس ررة ومتنوع ة متك راء عملی رارا الش اذ ق ة اتخ ا، وعملی تھلك وفھمھ ب المس ن جان راء م الش

  .تتراوح ما بین القرارات الروتینیة السریعة إلى القرارات التي تحتاج وقتا وجھدا وتكلفة

  15:وللقرار الشرائي ست خطوات أساسیة وھي

 .الحاجة للشراء: تحدید المشكلة .1
 .المعلومات سواء بحث داخلي في الذاكرة أو خارجي في األسواق البحث عن .2
 .ویتطلب ھذا وضع معاییر للتقییم بناء على ما یحتاج ویرغب المستھلك: تقییم البدائل .3
 .اختیار البدیل األفضل من وجھة نظر المستھلك ورغباتھ: قرار الشراء .4
 .التي وقع علھا االختیار في السابق تنفیذ قرار الشراء بشراء السلعة أو الخدمة: الشراء الفعلي .5
ي .6 رار الشراء الفعل یم ق ن   : تقی ا ع دم الرض تج أو ع ن المن ا ع الل الرض ن خ ك م راء وذل د الش تم بع ی

  .  المنتج، وھذا یدعم بمواصفات جدیدة للمنتج وكفالة وخدمات ما بعد البیع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
15 www.udel.edu/alex/chapt6.html 
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  الفصل الثالث

  منھجیة الدراسة

  :سة وصف منھجیة الدرا )1.3(

ا   ران    أجریت ھذه الدراسة م ین شھر حزی ى   2010ب ول إل نھج     ، 2010 أیل ا الم ي انجازھ واستخدم ف

ة            ات الدقیق ات والمعلوم ع البیان وم بوصف الظاھرة ودراستھا وجم ذي یق نھج ال الوصف التحلیلي  باعتباره الم

ع  حیث أن ھذا األسلوب یعتمد على دراسة الوا ر عن     ق ع والتعبی تم بوصف الواق ا   ویھ ا وكم ع    . ھ كیف م جم د ت وق

ائیا         تبانة إحص ات االس ة مخرج ل ومعالج م تحلی ا ت تبانة كم تعانة باالس یات باالس ار الفرض ات واختب  المعلوم

ة   اطة الحزم ا بوس ھا ومعالجتھ ائیة وعرض ع       SPSSاإلحص ز واق ة بتعزی تنتاجات خاص ى اس وال إل وص

  .عمیم ھذه النتائج والتوصیات السلوك االستھالكي  لمواطني محافظة الخلیل  بشكل یتیح ت

  :مجتمع الدراسة ) 2.3( 

ي     ل ف ة الخلی واطني محافظ ع م ن جمی ة م ع الدراس ون مجتم ددھم  یتك غ ع ي یبل طین، والت فلس
  16نسمة)600,364(حوالي

  :عینة الدراسة )3.3(

ة           ات جغرافی الث طبق ى ث ة عل ة عشوائیة بحیث اشتملت العین ة ، "عینة الدراسة ھي عینة طبقی  المدین

   -:وتم استھداف عینة عشوائیة من كل طبقة على النحو التالي في محافظة الخلیل " ى ، المخیمات القر

  )1-3(جدول رقم 

  .محافظة الخلیل واطني حجم العینة لم

  العینة المطلوبة  مجتمع الدراسة  التجمع

  113  1777387  مدینة الخلیل

  260  407228  القرى

  11  15749  المخیمات

  المجموع

 

600364 384 

  

                                                             
  .  www.pcbc.gov.psموقع االلكترونيحسب إحصائیات جھاز اإلحصاء المركزي الفلسطیني، ال  16
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وذلك لحرص فریق % 100استمارة أي نسبة اإلرجاع ) 384(استمارة ، وتم استرداد) 384(وقد تم توزیع 
أما عن الخصائص ).2ینظر ملحق رقم (العمل على دقة النتائج، وأخضعت جمیعھا للتحلیل اإلحصائي

   :ھایوضحاآلتي  جدولالدیموغرافیة للعینة ال

  )2-3(جدول رقم 

  ائص العینة الدیموغرافیةجدول یبین خص

  النسبة المئویة  العدد  المتغیرات

  %55.7  214  ذكر  الجنس

  %44.3  170  أنثى

  55.5  213  سنة 27- 18  العمر

  19.5  75  سنة 37- 28

  11.7  45  سنة 47- 38

  13.3  51  سنة فما فوق 48

  47.9  184  أعزب  الحالة االجتماعیة

  47  182  متزوج

  2.3  9  مطلق

  2.3  9  أرمل

  9.9  38  دون الثانویة العامة  المؤھل العلمي

  22.1  85  ثانویة عامة

  17.2  66  دبلوم

  48.2  185  بكالوریوس

  2.6  10  دراسات علیا

  50.3  193  ال یعمل  حالة المھنة

  11.7  45  موظف حكومي

  16.9  65  موظف قطاع خاص
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  النسبة المئویة  العدد  المتغیرات

  21.1  81  أعمال حرة

  29.4  113  مدینة  مكان السكن

  44  169  قریة

  23.7  91  بلدة

  2.9  11  مخیم

  81.3  312  ملك  ملكیة البیت

  12  46  إیجار

  6.8  26  مجان

  13.8  53  3-1  عدد أفراد األسرة

4-6  159  41.4  

7-9  132  34.4  

  10.4  40  فما فوق - 10

  18  69  شیكل 1500اقل من   دخل األسرة الشھري

  33.1  127  شیكل 2500إلى 1500من

إلى 2500أكثر من 
  شیكل3500

90  23.4  

  25.5  98  شیكل 3500أكثر من

  

  :أسلوب جمع البیانات ) 4.3(

ة و       ح بالعین لوب المس ة أس ذه الدراس ي ھ تخدمت ف ى      اس الرجوع إل ات فب ع البیان تبانة أداة لجم االس
لوك االستھ      ع الس ى واق الكي األدبیات والكتب والمقاالت ذات العالقة بموضوع الدراسة ، ومن اجل التعرف إل

ت من قسمین اشت       رات دیم   لمواطني  محافظة الخلیل تم تطویر استبانھ تكون ى متغی م األول عل ة  مل القس غرافی
  .والقسم الثاني اشتمل على ثالث محاور لفحص السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل 
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  :منھج الدراسة ) 5.3(

ن   ث م ة ، حی ذه الدراس ي ھ ي ف نھج الوصفي التحلیل د الم ات   اعتم ات والبیان ع المعلوم تم جم ھ ی خالل
ك باستخدام االستبان              ا وتفسیرھا وذل م تحلیلھ ة األمر ، ومن ث ي حقیق ا ھي ف أداة   ةوالحقائق عن الظاھرة كم ك

  .للدراسة 

  :صدق أداة الدراسة ) 6.3(

اص            ن ذوي االختص ین م ن المحكم ة م ى مجموع ھا عل ة بعرض دق أداة الدراس ن ص ق م م التحق ت
ق من       والخبرة الذی م التحق ن أبدوا عددا من المالحظات حولھا ، وعلیھ أخرجت أداة الدراسة بشكلھا الحالي وت

بن            اط بیرسون وت ة ألداة الدراسة بحساب معامل االرتب ع الدرجة الكلی رات األداة م الصدق بحساب ارتباط فق
  .أن أغلبیة فقرات الدراسة دالة إحصائیا مع درجتھا الكلیة 

  :الدراسة ثبات أداة ) 7.3( 

ات     ة الثب اب معادل داخلي بحس اق ال ة االتس ة بطریق ا المختلف ة بأبعادھ ات ألداة الدراس اب الثب م حس وت
ى     وھي معامل ثبات عالي 0.93كورنباخ ألفا حیث بلغت قیمة الثبات على الدرجة الكلیة للمقیاس  یر إل ا یش مم

  .دقة أداة القیاس 

  :المعالجة اإلحصائیة ) 8.3( 

ك            بعد جمع بیا ى الحاسوب، وذل ت إل ا للحاسوب ، وأدخل دا إلدخالھ ا تمھی م  مراجعتھ ة وت ات الدراس ن
دة            ق بش ة مواف ت اإلجاب ث أعطی ة ، حی ى رقمی ة إل ات اللفظی ل اإلجاب ة ، أي بتحوی ام معین ا أرق  5بإعطائھ

  .درجات ، غیر موافق درجتین ، وغیر موافق بشدة درجة واحدة   3درجات ، محاید  4درجات ، موافق

وتمت المعالجة اإلحصائیة الالزمة للبیانات باستخراج األعداد والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة   
اخ         " ت"واالنحرافات المعیاریة نتائج  اختبار  ات كرونب ة الثب این األحادي ، ومعادل ل التب ار تحلی ائج اختب ، ونت

  . SPSSخدام برنامج الرزم اإلحصائیة ألفا ، ومعامل االرتباط بیرسون ، وذلك باستخدام الحاسوب باست
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

یاتھا          ق من صحة فرض اؤالتھا وللتحق ة عن تس ائج الدراسة لإلجاب امال لنت ا ك ذا الفصل عرض ، یتضمن ھ
  -:كما یأتيوھذا من خالل مبحثین 

 تحلیل أسئلة الدراسة -: المبحث األول .1
  "االستھالكیة لمواطني محافظة الخلیل األنماطھي ما " السؤال األول للدراسة  1.1

ا ھو و           ة كم ات المعیاری ابیة واالنحراف م استخراج المتوسطات الحس ؤال ت ذا الس ضح من   اولإلجابة على ھ
  :الجدول اآلتي

  ) 4- 1( جدول رقم 
ة   ات المعیاری ابیة واالنحراف طات الحس ل  أللالمتوس ة الخلی واطني محافظ تھالكیة لم اط االس ا "نم ا كم تبینھ

  فقرات الدراسة مرتبة حسب األھمیة

  

ابق     دول الس ن الج ح م ریتض اط ا أن أكث نمط       األنم و ال ل ھ ة الخلی واطني محافظ دى م تھالكیة ل الس
ار أألفضل     ا وسعرھا ویخت ذي     . التحلیلي الذي یقارن ویسأل عن ممیزات السلعة وجودتھ رر ال نمط المق ا ال تالھ

وي شرائھا    ي ین یاء الت ي أألش ا ھ لفا م دد س أثر   .یح ا المت واتیر شرائھ تالھ ع ف ذي یراج ابي ال نمط الرق ا ال تالھ
د      بالھ ا ھو جدی دل    .دایا المجانیة واإلعالنات تالھا النمط المبادر الذي یشتري فورا ویبادر بشراء كل م ذا ی وھ

ذلك     ة الشراء ك على أن المستھلك في محافظة الخلیل مستھلك رشید، فھو تحلیلي ومتحفظ ومراقب ومقرر لعملی
  . یتأثر نوعا ما بالدعایة واإلعالن

  "لمواطني محافظة الخلیل  كيما ھي العوامل المؤثرة على السلوك االستھال "السؤال الثاني للدراسة  1.2

ن الجدول   اولإلجابة على ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة كما ھو و ضح م
  :اآلتي

  
  

  رقم 
  الفقرة

المتوسط   النمط االستھالكي
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 0.89 4.25  .أقارن بین السلع من حیث الجودة و السعر ثم اختار األفضل  10.6
 0.96 4.19  .اسأل عن ممیزات السلعة و عیوبھا قبل شرائھا  10.7
 0.89 4.11  .تاجھا و أنوي شرائھا قبل ذھابي إلى السوقاحدد السلع التي اح  10.1
 1.22 3.63  .أراجع فواتیر الشراء ألتأكد من صحة األسعار ومبلغ النقود المدفوع بعد التسوق  10.9
 1.14 3.38  .أفضل شراء السلع التي توجد معھا ھدایا مجانیة  10.4
 1.15 3.35  .اشتري فورا السلع التي تعجبني أثناء عملیة التسوق  10.3
 1.06 3.27  .أحب شراء كل ما ھو جدید في األسواق   10.2
 1.31 3.26  .أدون كل السلع التي قمت بشرائھا و أسعارھا بعد عودتي من السوق  10.8
 1.02 3.05  .اشتري السلع المعلن عنھا في وسائل اإلعالن  10.5

 0.50 3.61  الدرجة الكلیة  
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  ) 4- 2( جدول رقم 

ة         ات المعیاری ابیة واالنحراف طات الحس ى   للالمتوس ؤثرة عل ل الم واطني   عوام تھالكي لم لوك االس الس
  كما تبینھا فقرات الدراسة مرتبة حسب األھمیة"محافظة الخلیل 

المتوسط   العوامل المؤثرة على السلوك االستھالكي   رقم الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 1.00 3.88 .ابتعد عن اإلسراف في مشتریاتي   11.7
 1.08 3.80 .ن إلى أن اجمع قیمتھاأؤجل شراء سلعة احتاجھا وغالیة الثم  11.16
 1.14 3.63 .اشعر بالضیق عند عدم مقدرتي على شراء سلعة احتاجھا  11.15

 1.07 3.62 .كانت أسرتي تسمح لي باالشتراك في اختیار بعض مالبسي منذ الصغر  11.4
 1.19 3.59 . لطریق البیع دور في زیادة استھالكي للسلع  11.18

 1.18 3.58  .دي التي احصل علیھاادخر جزء من نقو  11.8
 1.27 3.37 .اشعر بالضجر أثناء عملیة التسوق  11.5
 1.29 3.34 .أفضل أن اذھب إلى السوق بصحبة عائلتي   11.1
 1.01 3.25 .اشتري السلع التي اسمع عنھا من أصدقائي و أقاربي  11.2
 1.23 3.25 .التسوق لدي شيء محبب وممتع  11.6

 1.15 3.25 .عالم دور في زیادة استھالكي للسلعلوسائل اإل  11.17
 1.19 2.99 .اشتري السلع األرخص ثمنا توفیرا للنقود  11.12
11.13  

 1.27 2.91 أفضل شراء السلع الغالیة الثمن بالتقسیط
 1.21 2.88 .نمط حیاتي یتطلب مني اإلسراف في مشتریاتي   11.11
 1.30 2.85 .مظھري ال اھتم بمقدار ما اصرفھ على شكلي و  11.10
 1.32 2.52 .الجأ إلى االقتراض لشراء سلعة احتاجھا وسعرھا یفوق میزانیتي   11.14

 1.20 2.36 اشتري بعض السلع التي ال احتاجھا حتى ال أكون اقل من أصدقائي  11.3
 0.42 3.19  الدرجة الكلیة  

ابق  ی دول الس ن الج ظ م لوك ا  الح ى الس ؤثرة عل ل الم ر العوام دین  أن أكث ة وال ي الثقاف تھالكي ھ الس
ا    والمستوى التعلیمي لدى المواطنین ثم یلیھا مستوى الدخل والعامل االقتصادي لألسرة ثم یلیھا األسرة ودورھ
تھلك             أثر المس ا ت م یتبعھ لوك ث ى الس اغطة عل ة الض ة المرجعی ا دور الجماع ة ولعبھ ئة االجتماعی ي التنش ف

ل        باإلعالنات ودورھا الفعال في تغیر س ة وخصائصھا أق ة االجتماعی ذلك یالحظ أن الطبق لوك االستھالكي وك
  . 2.88عامل مؤثر على السلوك االستھالكي وذلك بمتوسط حسابي 

أثیر بشكل           ى الت ؤدي إل ا ی د مم ادات والتقالی ة والع ا الثقاف ھذا یعزى إلى أن بیئة محافظة الخلیل تحكمھ
دین    ل ال ذلك عام تھالكي ك لوك االس ى الس تحفظ عل ا     م ل وكم ة الخلی ي محافظ وي ف ؤثر ق دیني م وازع ال وال

دیل السلوك االستھالكي     ل     .العرف أیضا فان العامل االقتصادي لھ دور ھام في تغیر وتع ة الخلی وتعرف مدین
أثیر    ة الت ة مرجعی ا جماع ل من األسرة باعتبارھ ا جع ة مم دة المترابط ة الممت ود العائل الترابط األسري ووج ب

ة            األكبر على سلوك ة االجتماعی را وجود الطبق رارات الشرائیة ، وأخی ي معظم ق ا ف المستھلك حیث یرجع لھ
لوك االستھالكي             ى الس ر ملحوظ عل ا ضعیف وغی ة بالعوامل األخرى جعل دورھ بسبة ضئیلة نوعا ما مقارن

  .وان كان موجود أصال 

  ." الخلیلما التوجھات االستھالكیة لمواطني محافظة " السؤال الثالث للدراسة 1.3

  -:ولھذا السؤال عدة مباحث للوقوف على التوجھات االستھالكیة لمواطني محافظة الخلیل وھي كاآلتي
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   -:أولویات اإلنفاق الشھري 1.3.1

ذا   مناقشةول     ا ھو و         المبحث ھ ة كم ات المعیاری م استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحراف ضح من   ات
  :الجدول اآلتي

  ) 4- 3( جدول رقم 

ة        ات المعیاری ابیة واالنحراف طات الحس ھري ألالمتوس اق الش ات اإلنف ة    ولوی رات الدراس ا فق ا تبینھ كم
  مرتبة حسب األھمیة

رقم 
  الفقرة

المتوسط   التوجھات االستھالكیة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 1.04 3.71 .أالحظ بأن إنفاقي الشھري على األغذیة ھو األكثر  12.3
 1.16 3.22  .ي الشھري على المالبس و األحذیة ھو األكثرأرى بأن إنفاق  12.2
 1.18 3.16 )انترنت،جوال،ھاتف(أالحظ بأن أكثر إنفاقي الشھري على مصاریف االتصاالت   12.7

 1.23 2.76 .المطاعم و المنتزھات من أولویات إنفاقي الشھري  12.10
 1.20 2.67 . أكثر إنفاقي الشھري على األثاث و األجھزة الكھربائیة  12.1
 1.33 2.64  أرى بأن إنفاقي الشھري على اإلنشاء و البناء ھو األكثر  12.9
 1.28 2.55 مصاریف السیارات وقطع غیارھا من أولویات إنفاقي الشھري  12.8
 1.24 2.51 مشروبات الطاقة و المشروبات الغازیة من أولویات إنفاقي الشھري   12.5
 1.23 2.48 .كسسوارات من أولویات إنفاقي الشھريمستحضرات التجمیل و اإل  12.4
 1.44 2.48 )األراجیل.سیجار(أكثر أنفاقي الشھري على التدخین  12.6

 0.63 2.82 الدرجة الكلیة  
  

ط       ة بمتوس ى األغذی ان عل ل ك ة الخلی واطني محافظ ر لم اق األكث ابق  أن اإلنف دول الس ن الج یالحظ م
ا مصاریف االتصاالت      3.22لمالبس واألحذیة بمتوسط حساب   ثم تالھا اإلنفاق على ا 3.71حسابي  م تالھ ث

ھ االستھالكي للمطاعم والمتنزھات بمتوسط حسابي        3.16بمتوسط حسابي  اق    2.76ثم تالھا التوج م اإلنف ث
ة         ا مشروبات الطاق د منھ یارات وبع دھا مصاریف الس على األثاث واألجھزة الكھربائیة ثم اإلنشاء والبناء  وبع

  .روبات الغازیة ومستحضرات التجمیل  وأخیرا مصاریف التدخینوالمش

اة                ط الحی ذلك اختالف نم اة، ك یات الحی ة والمالبس ھي من أساس وھذه التوجھات تعزى إلى أن األغذی
ر                ر ولكن تغی اق األكث ابق اإلنف ي الس م تكن ف ي ل ن مصاریف االتصاالت الت ة محافظة الخلیل جعل م دى بیئ ل

د إن       الحیاة ودخول الت ى المطاعم والمتنزھات بع رى التوجھ إل كنولوجیا أدت إلى تتزاید ھذه اإلنفاقات ومن ثم ن
ى               ك أیضا إل زى ذل اق ویع ة لإلنف ة الرابع ي المرتب أتي ف ا ھي ت ل ھ ي محافظة الخلی اة ف ي حی ت مستبعده ف كان

  .اختالف الثقافة في اآلونة األخیرة

  ة الخلیل أسباب زیادة االستھالك لمواطني محافظ 1.3.2

  :ولمناقشة ھذا المبحث تم استخراج األعداد والنسب المئویة كما ھو واضح من الجدول اآلتي
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  ) 4- 4( جدول رقم 

  األعداد والنسب المئویة ألسباب زیادة االستھالك كما تبینھا فقرات الدراسة مرتبة حسب األھمیة

  %النسبة   العدد أسباب زیادة االستھالك

 60.2 231 زیادة دخلك

 12.2 47  استحداث منتجات جدیدة في السوق

 10.9 42 تنوع األسواق و كثرتھا و قربھا من مكان سكنك

 6.5 25 أسلوب العرض والبیع نفسھ

 5.9 23 اإلعالنات التجاریة ووسائل اإلعالم

 4.3 16 التقلید والتطلع إلى الغیر

 100 384  المجموع

  

اد     یالحظ  ابق إن أسباب زی ى        من الجدول الس ھ عل ل جاءت مرتب واطني محافظة الخلی ة االستھالك لم
ان        استخدام منتجات جدیدة في السوق ثمزیادة الدخل ثم  :النحو األتي  ا من مك ا وقربھ وع األسواق و كثرتھ تن

  .السكن ثم أسلوب العرض والبیع نفسھ ثم اإلعالنات التجاریة ووسائل اإلعالم ثم التقلید والتطلع إلى الغیر

ى        من الطبو ر عل افز األكب ذلك یكون الح دخل وب ادة ال االستھالك، فوجود    یعي أن یزید االستھالك بزی
ر         دة تثی ات جدی تحداث منتج ا أن اس ا ، كم ار أیض ادة االدخ تھالك وزی ادة االس ى زی المواطن إل دفع ب ال ی الم

ي دول وأسواق خ  ا أو شاھدھا ف ان یبحث عنھ ة وان ك ا خاص تھالك منھ ادة االس ى زی ة إل ل الحاج ة بفع ارجی
ادة االستھالك         ھ دور في زی ا ل عامل العولمة وأثرھا بالتنمیط والتوحید العالمي، وكذلك قرب األسواق وكثرتھ
ى         ع إل ان التطل را ك تھالك، وأخی ادة الس ي زی الن ف ل لإلع أثیر قلی ظ ت وق، ویالح اء التس الیف وعن ل تك لتقلی

   . اآلخرین بنسبة ضئیلة

  االضطرار إلى االستھالك 1.3.3

  :ضح من الجدول اآلتياكما ھو و األعداد والنسب المئویةتم استخراج ولمناقشة ھذا المبحث 

  ) 4- 5( جدول رقم 

  كما تبینھا فقرات الدراسة مرتبة حسب األھمیة الضطرار لالستھالكاألعداد والنسب المئویة ل

  %النسبة   العدد االضطرار لالستھالك

 55.20 212  المدخرات 

 39.06 150 الدین
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  %النسبة   العدد االضطرار لالستھالك

 5.72 22 المنزل أثاثبیع جزء من 

 100 384 المجموع

  

ي مناسبات خاصة          یالحظ  ل إذا اضطروا لالستھالك ف ة الخلی واطني محافظ من الجدول السابق أن م
م بنسبة       % 55.2وضروریة فإنھم یتجھون بنسبة   دخرات ومن ث ع الم ى بی بة     % 39إل را بنس دین وأخی ى ال إل

ي تتجھ         یتجھون إلى بیع جزء من أث% 5.7 ل الت د لمحافظة الخلی ادات والتقالی ى الع اث المنزل  وھذا یعزى إل
ى               ى أن یتجھ إل ھ  إل بیل لدی ذا س ھ فھ دخرات كافی د م م توج ام الصعبة،وان ل ى األی نحو المدخرات واالدخار إل

بة ل           ا بالنس وك أم راض من البن ى االقت د یتجھ إل ر ق غ اكب ع جزء   الدین من األقارب واألصدقاء وان كان المبل بی
اث یمس     من أثاث المنزل فقد كانت مستبعده لدى مواطني محافظة الخلیل وھذا یؤول إلى أن بیع جزء من األث

  .الحیاة احتیاجاتبعدم قدرتھ على تلبیة  بكرامة الشخص ویقلل من ھیبتھ أمام اآلخرین

  السلع   تفضیل شراء  1.3.4

ذا المبحث    م استخراج المتوسطات الحساب    ولمناقشة ھ ا ھو     ت ة كم ات المعیاری ن الجدول    وایة واالنحراف ضح م
  :اآلتي

  ) 4- 6( جدول رقم 

  كما تبینھا فقرات الدراسة مرتبة حسب األھمیةتفضیل شراء السلع  األعداد والنسب المئویة 

  %النسبة   العدد تفضیل السلع

 36.19 139 المستوردة

 35.41 136 المحلیة

 28.38 109 اإلسرائیلیة

  100  384  المجموع

  

بة      توردة بنس لع المس راء الس لون ش ل یفض ة الخلی واطني محافظ ى أن م ابق إل دول الس یر الج یش
ع   % 36.19 ة بواق لع المحلی راء الس یلھم لش ع تفض ة م بھ متقارب ي نس ائع  % 35.41وھ ا البض م تلتھ ن ث وم

  % .28اإلسرائیلیة بنسبة 

ة       ة      یعزى ذلك إلى غزو البضائع المستوردة من األسواق الخارجی والسیما البضائع الصینیة والتركی
  .والسوریة  السوق الفلسطیني مما أدى إلى تفوقھا ومنافستھا في الحصة السوقیة للبضائع المحلیة 

أما بالنسبة للمنافسة اإلسرائیلیة ودعایتھا  وجودتھا العالیة جعل منھا تفضیل آخر لدى العدید من مواطني 
  .محافظة الخلیل 
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  یل شراء  السلع  لمواطني محافظة الخلیلمعاییر تفض 1.3.5 

  :ولمناقشة ھذا المبحث تم استخراج األعداد والنسب المئویة كما ھو واضح من الجدول اآلتي

  ) 4- 7( جدول رقم 

  األعداد والنسب المئویة لمعاییر تفضیل شراء السلع  كما تبینھا فقرات الدراسة مرتبة حسب األھمیة

  

ة واإلسرائیلیة         الجودة یظھر الجدول السابق أن    ار األول لتفضیل السلع المستوردة والمحلی ھي المعی
ا     % 37.7بنسبة م تالھ ا    % 28.9السعر بنسبة  ث م تالھ بة    ث اتي بنس ة    %  15.6نمط حی ة التجاری م العالم ث
  %.3.3وأخیرا جاءت خدمات ما بعد البیع بنسبة %  14.5بنسبة

ار            ار الجودة معی وھذا یعزى إلى أن المستھلك یبحث عن جودة السلع بغض النظر عن مصدرھا باعتب
وع ا    ي وق ا     الرضا األول عن السلعة أو الخدمة وكذلك سعر السلع یلعب دور ھام ف ور منھ ا أو النف ار علیھ الختی

المي             اح الع اة واالنفت ط الحی ذلك نم ة، ك ل خاص ام لفلسطین ولمحافظة الخلی  وھذا یربط بالوضع االقتصادي الع
ي           أ لع الت ة بالس ى درای ا وجعل المستھلك عل ذه السلع ال غیرھ ى ھ وجب وجود نمط من الحیاة یتطلب التوجھ إل

ا و  ا وسعرھامیحتاجھ درھا وجودتھ ة   ، كم ص ل للعالم اك والء قلی ان ھن ام وان ك ا دور ھ ة لھ ة التجاری ا العالم
ائج        ھ النت ا أظھرت ل كم واطني محافظة الخلی دى م ع بنسبة    التجاریة ل ع      % 14.5بواق د البی ا بع ك خدمات م وذل

  %.3.3بنسبة قلیلة جدا 

 %ة النسب  العدد  معاییر التفضیل

 37.7   الجودة
 28.9   السعر

 15.6   نمط حیاتي
 14.5   العالمة التجاریة

 3.3   خدمات ما بعد البیع
 100 384  المجموع
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  اختبار فرضیات الدراسة -:المبحث الثاني . 2

  -:فرضیات الدراسة
روق ذ       د ف توى    ال توج د المس ائیة عن ة إحص واطني    ) α=0.05(ات دالل تھالكي لم لوك االس ي الس ف

ة     رات التالی ى المتغی ة،        : (محافظة الخلیل تعزى إل ة المھن ة، المؤھل العلمي، حال ة االجتماعی الجنس، العمر،الحال
  ).مكان السكن، ملكیة البیت، عدد أفراد األسرة، دخل األسرة الشھري

حة الفر        ن ص ق م ائج       وللتحق ة ونت ات المعیاری ابیة واالنحراف طات الحس تخراج المتوس م اس یات ت ض
  :اختبارات ت والتحلیل األحادي وغیرھا من االختبارات اإلحصائیة ، وذلك كما ھو واضح من الجداول اآلتیة

  
  :الفروق وفقا للجنس: أوال

  )   4-8( جدول رقم
بارات ت للفروق بین متوسط السلوك االستھالكي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونتائج اخت

  لمواطني محافظة الخلیل یعزى لمتغیر الجنس
  

المتوسط   العدد  الجنس  المحاور
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى الداللة   قیمة ت
  اإلحصائیة

 1.392- 0.48 3.58 214  ذكر  األولالمحور 
0.165 

 1.377- 0.53 3.65 170  أنثى

 3.756- 0.42 3.12 214  ذكر  يالمحور الثان
0.000 

 3.783- 0.40 3.28 170  أنثى

 1.885 0.66 2.87 214  ذكر  المحور الثالث
0.060 

 1.911 0.58 2.75 170  أنثى

 -1.596 0.24 2.96 214  ذكر  الدرجة الكلیة
.1110 

 -1.615 0.22 3.00 170  أنثى

  
ابق       دول الس یر الج ىیش لوك اال  أن إل ط الس ر     متوس زى لمتغی ل تع ة الخلی واطني محافظ تھالكي لم س
  . 2.96تالھا الذكور بمتوسط حسابي  3.00بمتوسط حسابي  اإلناثلدى  شيء ىعلأكانت  الجنس

ار       ائج اختب م استخراج نت ا   ) ت (وكما ھو واضح من الجدول ت ة قیم روق     إذالمعرف اك ف ت ھن حیث ظھرت   ،كان
ت لصالح   ) على السلوك االستھالكي    المؤثرةالعوامل (في المحور الثاني  إحصائیةفروق ذات داللة  اث وكان  اإلن
ابي   ط حس ابي    3.28بمتوس ط حس ذكور بمتوس ل ال ى     3.12مقاب ؤثرة عل ل الم تالف العوام ر إن اخ اذ یفس و ھ

ذلك دور اإل االثقافة و التنشئة االجتماعیة و األسرة و العامل (السلوك االستھالكي  ا لعب  ) عالم القتصادي وك  تكلھ
ذكر فھي     ذالسلوك ویعزى أیضا أن األنثى أكثر احتكاك بھ   ادور في ھذ ة م و األه العوامل من ال ة و  االبن  والزوج

    .تنشأ الجنس األخر للمجتمع التيوھي 
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  الفروق وفقا للعمر: ثانیا 
  )4-9(جدول رقم

السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل و االنحرافات المعیاریة للفروق بین متوسط  یةالمتوسطات الحساب
  العمر لمتغیرعزى ی

  االنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیة  العدد  العمر  المحاور

 49. 3.63 213 27-18  األنماط االستھالكیة

28-37 75 3.61 .55 

38-47 45 3.63 .56 

 44. 3.50 51 فما فوق  48

 50. 3.61 384 المجموع

 41. 3.21 213 27-18  المؤثرة على السلوك االستھالكيالعوامل 

28-37 75 3.22 .45 

38-47 45 3.20 .41 

 39. 3.00 51 فما فوق  48

 42. 3.19 384 المجموع

 63. 2.84 213 27-18  التوجھات االستھالكیة

28-37 75 2.83 .62 

38-47 45 2.78 .59 

 65. 2.73 51 فما فوق  48

 63. 2.82 384 المجموع

 الدرجة الكلیة

 

 

 

18-27 213 2.97 .23 

28-37 75 3.00  .24  

38-47 45 3.02 .25 

 23. 2.95 51 فما فوق  48

 23. 2.98 384 المجموع

  

ر          أنیتضح لنا من الجدول السبق   ل تعزى لمتغی واطني محافظة الخلی متوسط السلوك االستھالكي لم
راوح    إفرادلدى  شيء اعليالعمر كانت  ذین تت ارھم العینة ال ین  أعم ابي   ) 47-38(ب ا   3.02بمتوسط حس تالھ

ة    3.00بمتوسط حسابي ) 37-28(الفئة العمریة  ة العمری ابي   ) 27-18(تالھا الفئ ا   2.97بمتوسط حس تالھ
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ة  ابي      48الفئ ط حس وق بمتوس ا ف نة فم ة  2.95س ر   إذاولمعرف اك ف ت ھن تھالكي    وقكان لوك االس ي الس ف
واطني محافظة زى  لم ل تع ىالخلی این   إل ل التب ائج تحلی م استخراج نت ر ت ر العم ادياألمتغی ك  ح اوذل و  كم ھ

  -:اآلتيواضح في الجدول 

  )4- 10(جدول رقم

نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي  للفروق بین متوسط  السلوك االستھالكي لمواطني محافظة 
  متغیر العمرلالخلیل تعزى 

 مجموع  مصدر التباین  المحاور
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

 الداللةمستوى 
  اإلحصائیة

األنماط 
  االستھالكیة

  0.876 0.225 3 0.675  بین المجموعات

 

 

.453 

 
 0.257 380 97.616  داخل المجموعات

  383 98.292  المجموع

العوامل المؤثرة 
على السلوك 

  االستھالكي

 3.677 0.652 3 1.957  بین المجموعات

 

 

.012  

 

 

 0.177 380 67.411  داخل المجموعات

  383 69.367  المجموع

التوجھات 
  االستھالكیة

 463. 0.185 3 0.555  بین المجموعات

 

 

.708  

 

 

 0.400 380 151.968  داخل المجموعات

  383 152.524  المجموع

 0.053 3 0.159  بین المجموعات  الكلیة الدرجة

 0.056 380 21.368  داخل المجموعات 419. 944.

  383 21.528  المجموع

ابق   دول الس ین الج اك  یب ھ أن ھن روق ذات دالل د المستوى  إحصائیة ف لوك   0.05عن ط الس ین متوس ب
اني      إلىاالستھالكي لمواطني محافظة الخلیل تعزى  ي محور الدراسة الث ؤثرة العوامل  (متغیر العمر ف ي    الم ف

  .)يوك االستھالكالسل

ق      المؤثرةالعوامل  إدراكان بویفسر ذلك  ف وف ل تختل في السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلی
ة و العادات و التقالید تختلف من  الثقافةأن  إلىالعمر ویعزى ذلك  ھ  فئ ى  عمری ذالك   أخرى  إل مستوى   إدراكك

ة   و الجما اإلعالماالجتماعیة و دور وسائل  الطبقةالدخل و  ف  عات المرجعی ة     أیضا و تختل ة عمری ى من فئ  إل
ت  أخرى  ة  و كان ة العمری الح الفئ روق لص ك ). 37-28(الف زى ذل ىویع ا إل ة  أنھ باب  فئ رالش أثر األكث ن ت  م
ة و   االجتماعی  نشئةبالتغیرھا  ة االجتماعی ادات والطبق ع     ة والع ي مجتم ة السائد ف ة    ،الثقافی م   أخرى ومن ناحی ل

ر العمر    إلىالكلیة تعزى  الدرجة علىو األخرى لدراسةاتوجد فروق في محاور  أن     .متغی ك ب ا  ویفسر ذل مھم
  .فیما بینھم ةاالستھالكي و التوجھات االستھالكیة متشابھ طنمالالعینة فان  فرادأ أعمار تاختلف
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  .الحالة اجتماعیة: ثالثا 
  )4- 11(الجدول رقم
ین متوسط السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل المتوسطات الحساب و االنحرافات المعیاریة وللفروق ب

  تعزى لمتغیر الحالة اجتماعیة

  االنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیة  العدد  الحالة اجتماعیة  المحاور

 0.47 3.65 184 أعزب  األنماط االستھالكیة

 0.53 3.56 182 متزوج

  0.47 3.69 9 مطلق

 0.52 3.60 9 أرمل

 0.50 3.61 384 المجموع

العوامل المؤثرة على 
  السلوك االستھالكي

 0.38 3.23 184 أعزب

 0.43 3.16 182 متزوج

 0.58 3.10 9 مطلق

 0.64 2.96 9 أرمل

 0.42 3.19 384 المجموع

 0.63 2.88 184 أعزب  التوجھات االستھالكیة

 0.62 2.77 182 متزوج

 0.61 2.68 9 مطلق

 0.59 2.67 9 أرمل

 0.63 2.82 384 المجموع

 الدرجة الكلیة

 

 

 

 0.21 2.98 184 أعزب

 0.25 2.97 182 متزوج

 0.22 3.01 9 مطلق

 0.37 2.96 9 أرمل

 0.23 2.98 384  المجموع

ل تعزى     أنیالحظ من الجدول السابق  ر  متوسط السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلی ة لمتغی  الحال
ت   ة كان يااالجتماعی يء عل دى  ش رادل ة ذوي  إف ةالعین ة  الحال قاالجتماعی ابي   مطل ط حس ا  3.01بمتوس تالھ

ابي   ط حس زب بمتوس ابي   2.98األع ط حس زوج بمتوس ا المت ر  2.97تالھ ة  وأخ لاحال ابي  ألرم ط حس بمتوس
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ا  ، 2.96 ة فیم اك   إذاولمعرف ت ھن روق كان ل    ف ة الخلی واطني محافظ تھالكي لم لوك االس ي الس زى ف رلتع  متغی
  -:اآلتيو ذلك كما ھو واضح في الجدول األحادي الحالة االجتماعیة تم استخراج نتائج تحلیل التباین 

  )4- 12(جدول رقم

نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي  للفروق بین متوسط  السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل 
  تعزى إلى متغیر الحالة اجتماعیة

درجة   جموع المربعاتم  مصدر التباین  المحاور
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

  954. 0.245 3 0.735  بین المجموعات  األنماط االستھالكیة

 

 

 0.257 380 97.557  داخل المجموعات 415.

  383 98.292  المجموع

العوامل المؤثرة على 
  السلوك االستھالكي

 1.745 0.314 3 0.943  بین المجموعات

 

 

0.157 

 

 

 0.180 380 68.425  داخل المجموعات

  383 69.367  المجموع

 1.355 0.538 3 1.614  بین المجموعات  التوجھات االستھالكیة

 

 

0.256 

 

 

 0.397 380 150.910  داخل المجموعات

  383 152.524  المجموع

 0.006 3 017.  بین المجموعات  الكلیة ةدرجال

 0.057 380 21.511  داخل المجموعات 0.960 0.100

  383 21.528  المجموع

د المستویات    إحصائیة فروق ذات داللة  توجد الق انھ ابن الجدول السییب لوك     0.05عن ین متوسط الس ب
ة و        إلىمحافظة الخلیل تعزى  لمواطنياالستھالكي  ي مجتمع محاور الدراس ة ف ة االجتماعی ر الحال ى   متغی عل

ة    ال ت الدالل ة     0.05>درجة الكلیة حیث كان ر دال اذ  إحصائیة وھي غی ي   وھ ل     أنیعن ة الخلی واطنین محافظ م
  .یتشابھون في السلوك االستھالكي فأنھماالجتماعیة  حاالت اختلفتمھما 

  المؤھل العلمي: رابعا 
  )4- 13(جدول رقم

سط السلوك االستھالكي لمواطني المتوسطات الحساب و االنحرافات المعیاریة وللفروق بین متو
  محافظة الخلیل تعزى إلى تغیر المؤھل العلمي

  االنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیة  العدد  المؤھل العلمي  المحاور

 63. 3.49 38 دون الثانویة  األنماط االستھالكیة
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  االنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیة  العدد  المؤھل العلمي  المحاور

 51. 3.69 85 ثانویة عامة

 45. 3.57 66 دبلوم

 49. 3.61 185 بكالوریوس

 48. 3.61 10  دراسات اعلي

 50. 3.61 384  مجموع

العوامل المؤثرة على 
  السلوك االستھالكي

 48. 3.09 38 دون الثانویة

 48. 3.17 85 ثانویة عامة

 37. 3.26 66 دبلوم

 38. 3.19 185 بكالوریوس

 63. 3.18 10  دراسات اعلي

 42. 3.19 384  مجموع

 66. 2.68 38 لثانویةدون ا  التوجھات االستھالكیة

 61. 2.78 85 ثانویة عامة

 68. 2.86 66 دبلوم

 60. 2.84 185 بكالوریوس

 74. 2.94 10  دراسات اعلي

 63. 2.82 384  مجموع

 الدرجة الكلیة

 

 

 

 27. 2.89 38 دون الثانویة

 25. 2.96 85 ثانویة عامة

 22. 3.01 66 دبلوم

 21. 2.99 185 بكالوریوس

 33. 3.08 10  اسات اعليدر

 23. 2.98 384  مجموع

ل تعزى        واطني محافظة الخلی لوك االستھالكي لم ى یالحظ في الجدول السابق بان متوسط الس ر   إل متغی
ي المؤھل العلمي كانت  دى   شيء  اعل راد ل ا       اإلف ة الدراسات العلی ة من حمل ا  3.08بمتوسط حسابي   العین تالھ

دبلوم   ة ال ة   3.01حمل ا حمل الوریوس اتالھ ابي  لبك ط حس ة   2.99بمتوس ا دون الثانوی ھ تالھ ام ع ط  الع بمتوس
ل تعزى         إذاولمعرفة ،  2.96حسابي  واطني محافظة الخلی لوك االستھالكي لم ي الس ى كانت ھناك فروق ف  إل

  :اآلتيمتغیر المؤھل العلمي تم استخراج نتائج تحلیل التباین األحادي وذالك في ما ھو واضح في الجدول 
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  )4- 14(رقم جدول

نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي  للفروق بین متوسط  السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل 
  تعزى إلى متغیر المؤھل العلمي

مجموع   مصدر التباین  المحاور
  المربعات

متوسط   درجة الحریة
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

األنماط 
  ةاالستھالكی

 1.232 0.315 4 1.261  بین المجموعات

 

 

.297 

 

 

 0.256 379 97.030  داخل المجموعات

  383 98.292  المجموع

العوامل المؤثرة 
على السلوك 

  االستھالكي

 1.102 0.199 4 0.798  بین المجموعات

 

 

.355 

 

 

 181. 379 68.570  داخل المجموعات

  383 69.367  المجموع

التوجھات 
  االستھالكیة

 0.723 0.289 4 1.155  بین المجموعات

 

 

.577  

 

 

 0.399 379 151.369  داخل المجموعات

  383 152.524  المجموع

 0.133 4 0.533  بین المجموعات  الكلیة الدرجة

 0.055 379 20.995  داخل المجموعات 0.049 2.404

  383 21.528  المجموع

ھ     ابق ان ین الجدول الس دلب ة    توج ك دالل روق ذال د مستوى   إحصائیة ف لوك   0.05عن ین متوسط الس ب
زى    ل تع ة الخلی واطني محافظ تھالكي لم ىاالس ر  إل لمتغی ى     المؤھ ة وعل اور الدراس ع مح ي جمی ي ف العلم

ة  ال ة الكلی ة  ،درج ت الدالل ث كان ائیةحی ة   0.05> اإلحص ر دال ي غی ائیةوھ ذ .إحص ي  اوھ واطني  أنیعن م
   .یتشابھون في السلوك االستھالكي مفإنھالعلمیة  مؤھالتھمما اختلفت محافظة الخلیل مھ

  :حالة المھنة: خامسا 
  )4- 15(جدول رقم

المتوسطات الحساب و االنحرافات المعیاریة وللفروق بین متوسط السلوك االستھالكي لمواطني 
  محافظة الخلیل تعزى إلى تغیر حالة المھنة

  االنحرافات المعیاریة  سطات الحسابیةالمتو  العدد  حالة المھنة  المحاور

 0.51 3.66 193  ال یعمل  األنماط االستھالكیة

 0.44 3.68 45 موظف حكومي

 0.51 3.48 65  موظف خاص قطاع
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  االنحرافات المعیاریة  سطات الحسابیةالمتو  العدد  حالة المھنة  المحاور

 0.49 3.55 81 إعمال حرة

 0.50 3.61 384 المجموع

العوامل المؤثرة على 
  السلوك االستھالكي

 0.40 3.24 193  ال یعمل

 0.49 3.23 45 موظف حكومي

 0.46 3.12 65  موظف خاص قطاع

 0.38 3.09 81 إعمال حرة

 0.42 3.19 384 المجموع

 0.62 2.79 193  ال یعمل  التوجھات االستھالكیة

 0.62 2.94 45 موظف حكومي

 0.69 2.81 65  موظف خاص قطاع

 0.60 2.83 81 إعمال حرة

 0.63 2.82 384 المجموع

 الدرجة الكلیة

 

 

 

 0.22 2.97 193  ال یعمل

 0.24 3.05 45 موظف حكومي

 0.27 2.96 65  موظف خاص قطاع

 22. 2.97 81 إعمال حرة

 23. 2.98 384 المجموع

  

ابق  دول الس یر الج ة   أنیش ر حال زى لمتغی ل یع ة الخلی واطني محافظ تھالكي لم لوك االس ط الس متوس
دى   شيء اعليالمھنة كانت  راد ل ذین    إف ة ال ابي        العین ي القطاع الحكومي بمتوسط حس ون ف ا   3.05یعمل تالھ

ذین   األ رة و ال ال الح ابي   ونل یعم العم ط حس ة ،  2.97بمتوس لوك      إذاولمعرف ي الس روق ف اك ف ت ھن كان
این    ا ل التب ائج تحلی م استخراج نت ة ت ة المھن ر حال زى لمتغی ل تع ة الخلی واطني محافظ تھالكي لم اديالس  األح

  :اآلتي الجدول وذالك كما ھو واضح في 

  

  

  

  



 33

  )4- 16(جدول رقم

نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي  للفروق بین متوسط  السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل 
  تعزى إلى متغیر حالة المھنة

متوسط   درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  المحاور
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى الداللة 
  ةاإلحصائی

األنماط 
  االستھالكیة

 2.647 671. 3 2.012  بین المجموعات

 

 

.049 

 

 

 253. 380 96.280  داخل المجموعات

  383 98.292  المجموع

العوامل المؤثرة 
على السلوك 
  االستھالكي

 3.222 574. 3 1.721  بین المجموعات

 

 

.023 

 

 

 178. 380 67.647  داخل المجموعات

  383 69.367  المجموع

التوجھات 
  االستھالكیة

 744. 297. 3 890.  بین المجموعات

 

 

.527 

 

 

 399. 380 151.633  داخل المجموعات

  383 152.524  المجموع

 078. 3 235.  بین المجموعات  الكلیة الدرجة

 056. 380 21.293  داخل المجموعات 243. 1.397

  383 21.528  المجموع

ة و      إحصائیة ھناك فروق ذات داللة  أنلسابق یبین الجدول ا ة المھن ر حال زى لمتغی اط تع السلوكیة   األنم
  .و العوامل المؤثرة على السلوك االستھالكي

ا    األنماط الشھري یعمل  تباین  في  ھاومردودویفسر ذالك على انھ اختالف حالة المھنة  االستھالكیة كم
ي درجة     اختالف انھ ھناك  أثر ف ین العوا  الت ؤثرة مل  ب ى   الم لوك عل روق لصالح الموظف       الس ذه الف ت ھ وكان

ي المحول   ومي ف اط( األولالحك ذ، ) االستھالكیة األنم ھ طبی اوھ ي ان ة یعن خص ع ل الش ادي  ووضعھعم الم
ؤثرة االعوامل  (كانت الفروق في المحور الثاني  كماالعینة و  عن بقیةكي مختلف رض علیة نمط سلوف ى  ع لم ل

لوك ذ ) الس الح ال ون و لص ي  ین یعمل ذا یعن ل   أنھ ؤثالعوام ون الن      رال ت ذین ال یعمل ى ال وظ عل كل ملح بش
  .نوعا ما سكون محدود استھالكھ

ار   ائج االختب ر نت ا اظھ اديبینم ھ ال األح د ان روق توج ث  ف اور الثال ي المح تھالكیة(ف ات االس ) التوجھ
ى وعلى الدرجة الكلیة وھذا یشیر  ة     أن إل ة المھنی ا اختلف الحال راد أل مھم م یشتركون في توجھات       ف ة فھ العین

  .استھالكیة متشابھة
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  :مكان السكن : سادسا 
  )4- 17(جدول رقم

المتوسطات الحساب و االنحرافات المعیاریة وللفروق بین متوسط السلوك االستھالكي لمواطني 
  محافظة الخلیل تعزى إلى تغیر مكان السكن

  االنحرافات المعیاریة  ابیةالمتوسطات الحس  العدد  مكان السكن  المحاور

 0.475 3.62 113 مدینة  األنماط االستھالكیة

 0.519 3.66 169 قریة

 0.514 3.49 91 بلدة

 0.437 3.72 11 مخیم

 0.50 3.61 384 مجموع

العوامل المؤثرة على السلوك 
  االستھالكي

 0.39 3.14 113 مدینة

 0.47 3.23 169 قریة

 0.33 3.16 91 بلدة

 0.51 3.25 11 مخیم

 0.42 3.19 384 مجموع

 0.57 2.72 113 مدینة  التوجھات االستھالكیة

 0.66 2.89 169 قریة

 0.61 2.81 91 بلدة

 0.61 2.75 11 مخیم

 0.63 2.82 384 مجموع

 الدرجة الكلیة

 

 

 

 0.20 2.93 113 مدینة

 0.26 3.00 169 قریة

 0.21 2.98 91 بلدة

 0.27 3.06 11 مخیم

 0.23 2.98 384 مجموع

ابق   دول الس یر الج ان      أنیش ر مك زى لمتغی ل تع ة الخلی واطني محافظ تھالكي لم لوك االس ط الس متوس
ت   كن كان يالس يء اعل دى  ش رادل ابي     إف ط حس یم بمتوس ي المخ ون ف ذین یعیش ة ال ذین   3.06العین ا ال تالھ

ذین یعی   3.00یعیشون في القریة بمتوسط حسابي  ا ال ابي      تالھ دة بمتوسط حس ي البل ذین    2.98شون ف ا ال تالھ
  2.93 حسابيیعیشون في المدینة بمتوسط 
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ى كانت ھناك فروق في السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل تعزى  إذاولمعرفة  ان    إل ر مك متغی
  :اآلتي ما ھو واضح في الجدول كالسكن تم استخراج نتائج تحلیل التباین األحادي وذلك 

  )4- 18(قمجدول ر

نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي  للفروق بین متوسط  السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل 
  .تعزى إلى متغیر مكان السكن

مجموع   مصدر التباین  المحاور
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

 2.540 0.644 3 1.933  ن المجموعاتبی  األنماط االستھالكیة

 

 

.056 

 

 

 0.254 380 96.359  داخل المجموعات

  383 98.292  المجموع

  

العوامل المؤثرة على 
  السلوك االستھالكي

 1.021 0.185 3 554.  بین المجموعات

 

 

.383 

 

 

 0.181 380 68.813  داخل المجموعات

  383 69.367  المجموع

 1.700 0.673 3 2.020  بین المجموعات  ستھالكیةالتوجھات اال

 

 

.167 

 

 

 0.396 380 150.504  داخل المجموعات

  383 152.524  المجموع

 0.131 3 394.  بین المجموعات  الكلیة الدرجة

 0.056 380 21.134  داخل المجموعات 071. 2.362

  383 21.528  المجموع

ة   یظھر الجدول السابق  انھ ال ت روق ذات دالل ان السكن في المحاور        إحصائیة وجد ف ر مك تعزى لمتغی
ى   ،الدراسة كلھا و الدرجة الكلیة  دل عل راد  أنوھذا ی ي          أف إنھم یتشابھون ف ا اختلف مكان سكنھم ف ة مھم العین

  .سلوكھم االستھالكي

  :ملكیة البیت:  سابعا
  )4- 19(جدول رقم

ة للفروق بین متوسط السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل و االنحرافات المعیاری یةالمتوسطات الحساب
  تعزى إلى تغیر ملكیة البیت

  االنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیة  العدد  ملكیة البیت  المحاور

 0.49 3.64 312 ملك  األنماط االستھالكیة

 0.57 3.51 46 إیجار
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  االنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیة  العدد  ملكیة البیت  المحاور

 0.49 3.44 26 مجان

 0.50 3.61 384 مجموع

عوامل المؤثرة على السلوك ال
  االستھالكي

 0.40 3.20 312 ملك

 0.54 3.14 46 إیجار

 0.41 3.12 26 مجان

 0.42 3.19 384 مجموع

 0.63 2.82 312 ملك  التوجھات االستھالكیة

 0.63 2.85 46 إیجار

 0.58 2.81 26 مجان

 0.63 2.82 384 مجموع

 الدرجة الكلیة

 

 

 

 0.22 2.98 312 ملك

 0.29 2.98 46 إیجار

 0.20 2.97 26 مجان

 0.23 2.98 384  مجموع

  

ابق   دول الس یر الج ة      أنیش ر ملكی زى لمتغی ل تع ة الخلی واطني محافظ تھالكي لم لوك االس ط الس متوس
ت   ي البیت كان دى   شيء  اعل راد ل ك و      إف ة كل من المل ار العین ا      اإلیج ل منھم ا   2.98بمتوسط حسابي لك تالھ

ة  ،  2.97ط حسابي  بمتوس  المجان  ة        إذاولمعرف واطني محافظ لوك االستھالكي لم ي الس روق ف اك ف كانت ھن
زى  ل تع ىالخلی ك     إل ادي وذل این األح ل التب ائج تحلی تخراج نت م اس ت ت ة البی ر ملكی ي  كممتغی ح ف و واض ا ھ

  :اآلتي الجدول 

  )4- 20(جدول رقم

لسلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي  للفروق بین متوسط  ا
  تعزى إلى متغیر ملكیة البیت

متوسط   درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین  المحاور
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

األنماط 
  االستھالكیة

 2.814 0.715 2 1.431  بین المجموعات

 

.061  

 0.254 381 96.861  داخل المجموعات 
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    383 98.292  المجموع

العوامل المؤثرة 
على السلوك 

  االستھالكي

 844. 0.153 2 0.306  بین المجموعات

 

 

.431 

 

 

 0.181 381 69.062  داخل المجموعات

  383 69.367  المجموع

التوجھات 
  االستھالكیة

  049. 0.020 2 0.039  بین المجموعات

 

 

.952 

 

 

 0.400 381 152.484  اتداخل المجموع

  383 152.524  المجموع

 0.001 2 0.002  بین المجموعات  الكلیة الدرجة

 0.056 381 21.526  داخل المجموعات 986. 014.

  383 21.528  المجموع

ة   توجد الیوضح الجدول السابق انھ  ي محاور        إحصائیة فروق ذات دالل ت ف ة البی ر ملكی زى لمتغی تع
ت العینة مھما  أفراد أنیدل على  ھذاو  .و الدرجة الكلیة الدراسة ة الب  اختلف دیھم  ی ملكی ي  یتشاب  ھمإنف ت ل ھون ف

   . السلوك االستھالكي

  :األسرة فرادأعدد :ثامنا

  )4- 21(جدول رقم
واطني              تھالكي لم لوك االس ط الس ین متوس روق ب ة وللف ات المعیاری اب و االنحراف طات الحس المتوس

  األسره إفرادعدد تعزى إلى تغیر محافظة الخلیل 

  االنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیة  العدد  مكان السكن  المحاور

 0.45 3.57 53 1-3  األنماط االستھالكیة

6-4 159 3.59 0.53 

9-7 132 3.67 0.47 

 0.54 3.56 40 10 فما فوق

 0.50 3.61 384 مجموع

العوامل المؤثرة على 
  الكيالسلوك االستھ

3-1 53 3.18 0.35 

6-4 159 3.21 0.47 

9-7 132 3.18 0.38 

 0.45 3.12 40 10 فما فوق

 0.42 3.19 384 مجموع
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  االنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیة  العدد  مكان السكن  المحاور

 0.62 2.72 53 1-3  التوجھات االستھالكیة

6-4 159 2.87 0.64 

9-7 132 2.83 0.62 

 0.61 2.69 40 10 فما فوق

 0.63 2.82 384 مجموع

 الدرجة الكلیة

 

3-1 53 2.93 0.19 

6-4 159 2.99 0.25 

9-7 132 2.99 0.21 

 0.25 2.93 40 10 فما فوق

 0.23 2.98 384 مجموع

  

ر عدد         أنیظھر الجدول السابق  ل یعزى المتغی واطني محافظة الخلی متوسط  السلوك  االستھالكي لم
راد  ت   األسره  إف ي كان دى   شيء  اعل راد ل ذین    إف ة ال راد العین ن   یت  رتھمأس  أف ین كل م ) 9-7(و ) 6-4(راوح ب

ا   ل منھم ابي لك ط حس ن   2.99بمتوس ل م ا ك ا 10(و ) 3-1(وتالھم وق فم ا   ) ف ل منھم ابي لك ط حس بمتوس
ل تعزى         إذاولمعرفة ،  .2.93 واطني محافظة الخلی لوك االستھالكي لم ي الس ى كانت ھناك فروق ف ر   إل متغی
  :اآلتي جدول الما ھو واضح في كاألحادي وذلك تم استخراج نتائج تحلیل التباین  األسرة فرادأعدد 

  )4- 22(جدول رقم

نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي  للفروق بین متوسط  السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل 
  األسرة إفرادعدد تعزى إلى متغیر 

مجموع   مصدر التباین  المحاور
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  محسوبةال

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

األنماط 
  االستھالكیة

 849. 0.218 3 0.655  بین المجموعات

 

 

.468 

 

 

 0.257 380 97.637  المجموعاتداخل 

  383 98.292  المجموع

العوامل المؤثرة 
على السلوك 

  االستھالكي

  470. 0.086 3 257.  بین المجموعات

 

 

.703 

 

 

 0.182 380 69.111  داخل المجموعات

  383 69.367  المجموع
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مجموع   مصدر التباین  المحاور
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  محسوبةال

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

التوجھات 
  االستھالكیة

 1.403 0.557 3 1.671  بین المجموعات

 

 

.242 

 

 

 0.397 380 150.853  داخل المجموعات

  383 152.524  المجموع

 0.090 3 270.  بین المجموعات  الكلیة ةدرجال

 0.056 380 21.258  داخل المجموعات 188. 1.606

  383 21.528  المجموع

ھ   ابق ان دول الس یر الج د الیش ة  توج روق ذات دالل ائیةف دد  إحص ر ع زى لمتغی رادتع رة أف ي  األس ق
ي     الدرجة محاور الدراسة جمیعھا و على  ذا یعن ة و ھ راد  أنالكلی ة  أف ا   العین ت مھم داد  اختلف راد  أع  أسرتھم  أف

  .یتشابھون في السلوك االستھالكي  فأنھم

  األسرة الشھري دخل: تاسعا
  )4- 23(جدول رقم

المتوسطات الحساب و االنحرافات المعیاریة وللفروق بین متوسط السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل 
  تعزى إلى تغیر دخل األسرة الشھري

  االنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیة  العدد  مكان السكن  المحاور

 49. 3.64 69 شیكل 1500اقل من   األنماط االستھالكیة

 49. 3.60 127  2500الى 1500من 

 51. 3.65 90  3500 إلى 2500من  أكثر

 51. 3.57 98 3500من  أكثر

 50. 3.61 384 مجموع

العوامل المؤثرة على 
  السلوك االستھالكي

 39. 3.15 69 شیكل 1500اقل من 

 37. 3.19 127  2500الى 1500من 

 46. 3.30 90  3500 إلى 2500من  أكثر

 46. 3.11 98 3500من  أكثر

 42. 3.19 384 مجموع

التوجھات 
  االستھالكیة

 63. 2.64 69 شیكل 1500اقل من 

 65. 2.78 127  2500الى 1500من 

 63. 2.93 90  3500 إلى 2500من  أكثر
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  االنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیة  العدد  مكان السكن  المحاور

 56. 2.89 98 3500من  أكثر

 63. 2.82 384 مجموع

 الدرجة الكلیة

 

 

 

 23. 2.90 69 شیكل 1500اقل من 

 20. 2.96 127  2500الى 1500من 

 24. 3.04 90  3500 إلى 2500من  أكثر

 24. 3.00 98 3500من  أكثر

 23. 2.98 384 مجموع

ر دخل       أنیالحظ من الجدول السابق  ل یعزى لمتغی متوسط السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلی
ت  األسرة يكان يء اعل دى  ش رادل ةالع إف ن   ین م  م راوح دخلھ ذین یت ى 2500ال ذین 3500ال ا ال یكل تالھ ش
م  ردخلھ ن  أكث ن  3500م م م ذین دخلھ ا ال یكل تالھ ى 1500ش ن   یكلش 2500ال ل م م اق ذین دخلھ ا ال تالھ
ل تعزى           إذاولمعرفة  . یكلش 1500 واطني محافظة الخلی لوك االستھالكي لم ي الس روق ف اك ف ى كانت ھن  إل

  :اآلتي ما ھو واضح في الجدول كتم استخراج نتائج تحلیل التباین األحادي وذلك  األسرة إفرادمتغیر عدد 

  )4- 24(جدول رقم

نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي  للفروق بین متوسط  السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل 
  تعزى إلى متغیر دخل األسرة الشھري

جة در  مجموع المربعات  مصدر التباین  المحاور 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

األنماط 
  االستھالكیة

 492. 127. 3 380.  بین المجموعات

 

 

.688 

 

 

 258. 380 97.911  داخل المجموعات

  383 98.292  المجموع

العوامل المؤثرة 
على السلوك 

  االستھالكي

 3.259 580. 3 1.740  بین المجموعات

 

 

.022 

 

 

 178. 380 67.627  داخل المجموعات

  383 69.367  المجموع

التوجھات 
  االستھالكیة

 3.412 1.333 3 4.000  بین المجموعات

 

 

.018 

 

 

 391. 380 148.523  داخل المجموعات

  383 152.524  المجموع

 285. 3 854.  بین المجموعات  الكلیة الدرجة
5.235 .001 

 054. 380 20.673  مجموعاتداخل ال
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جة در  مجموع المربعات  مصدر التباین  المحاور 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

  383 21.528  المجموع

  

ي محاور الدراسة و         أنیشیر الجدول السابق  دخل ف ر ال ھناك فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغی
  .محور األول للدراسةالاالستھالكیة و التي ھي  األنماط باستثناءالكلیة  الدرجة

ذلك اختالف     الدخل عامل ھام في تباین ا أن إلىویعزى ذلك  ات االستھالكیة ك أثیر لتوجھ لعوامل  با الت
تھالكي   لوك االس ى الس ؤثرة عل ت، الم الح    وكان ا لص روق كلھ ذه الف رادأھ م   ف ذین دخلھ ة ال رالعین ن أكث ( م

ى 2500 ذا ) 3500ال ر یو ھ ث ال   أنفس ط حی ا متوس ریحة دخلھ ذه الش ل  ھ ض   قلی تھالك بع ن اس رم م تح
  .االستھالك بعشوائیة و كثرة إلى تتجھھو كبیر كي  ال و األشیاء
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  الفصل الخامس

  ملخص النتائج والتوصیات

  :نتائج أسئلة الدراسة 

ل الشراء        : كانت األنماط االستھالكیة لمواطني محافظة الخلیل ھي .1 رر قب نمط المق م ال ي ث نمط التحلیل ال
ا ھو      ثم النمط الرقابي  بعد عملیة الشراء ثم النمط المتأثر وأخیر ل م ورا وبك ا النمط المبادر بالشراء ف

  .جدید وھذا یدل على أن مواطن محافظة الخلیل ھو مستھلك رشید بقراراتھ الشرائیة 

ة    .2 أثر بالعوامل اآلتی دین والمستوى    : إن السلوك االستھالكي لمواطني محافظة الخلیل كان یت ة وال الثقاف
دخل والعامل االقتصاد    ئة       التعلیمي ثم تالھا مستوى ال ة والتنش ا األسرة والجماعة المرجعی م یتبعھ ي ث

ة          ت الطبق را كان تھلك، وأخی ى المس أثیر عل ي الت ات ف اء دور اإلعالم واإلعالن م ج رد ث ة للف االجتماعی
  .االجتماعیة وخصائصھا من العوامل المؤثرة ولكن بشكل بسیط بالنسبة لباقي العوامل المؤثرة 

واط     .3 ھري لم اق الش ات اإلنف اءت أولوی ى  ج ل عل ة الخلی ة ،   : ني محافظ س واألحذی ة ، المالب األغذی
اء ،     اء والبن ة ، اإلنش زة الكھربائی اث واألجھ ات ، األث اعم والمتنزھ االت ، المط اریف االتص مص
ل     رات التجمی ة ، مستحض روبات الغازی ة  والمش روبات الطاق یارات ومش اریف الس مص

  .واإلكسسوارات  وأخیرا مصاریف التدخین 

با .4 ت أس اآلتي   كان ل ك ة الخلی واطني محافظ بة لم تھالك بالنس ادة االس م   :ب زی دخل ث ادة ال تخدام زی اس
م   ي السوق ث دة ف لوب العرض      منتجات جدی م أس كن ث ان الس ا من مك ا وقربھ وع األسواق و كثرتھ تن

  .والبیع نفسھ ثم اإلعالنات التجاریة ووسائل اإلعالم ثم التقلید والتطلع إلى الغیر

إنھم       إذا اضطروا مواط .5 اك دخل كاف ف م یكن ھن ني محافظة الخلیل لالستھالك في مناسبات خاصة ول
بة  ون بنس بة   % 55.2یتجھ دخرات وبنس ع الم ى بی اث    % 39إل ن أث زء م ع ج را بی دین وأخی ى ال إل

  %.5.72المنزل بنسبة 

ادة شراء السلع المستوردة بنسبة         .6 ل ع بة     %36یفضل مواطني محافظة الخلی ت بنس ة كان ا المحلی بینم
  % .28والسلع االسرائیلیھ بنسبة % 35.4

ة واإلسرائیلیة بنسبة    وكانت .7 م  %   37.7الجودة ھي المعیار األول لتفضیل السلع المستوردة والمحلی ث
ا    % 28.9السعر بنسبة تالھا  م تالھ بة    ث اتي بنس بة    %  15.6نمط حی ة بنس ة التجاری م العالم  14.5ث

  %.3.3وأخیرا جاءت خدمات ما بعد البیع بنسبة % 

   -:نتائج فرضیات الدراسة  2.5

د المستوى      .1 ة إحصائیة عن روق ذات دالل ائج الدراسة وجود ف لوك   0.05أظھرت نت توى الس ین مس ب
واطني محافظ تھالكي لم ة االس رات التالی زى للمتغی ل تع ة : ة الخلی ة المھن ر، حال نس، العم ل الج ، دخ

  . األسرة 
ة ال   .2 ة أن ائج الدراس رت نت روق ذات دال  أظھ د ف توى   توج د المس ائیة عن ة إحص توى   0.05ل ین مس ب

ة     رات اآلتی ل تعزى للمتغی ة الخلی واطني محافظ لوك االستھالكي لم ل  : الس ة ،المؤھ ة االجتماعی الحال
  . العلمي ، مكان السكن ، ملكیة البیت ، عدد أفراد األسرة 
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  التوصیات

 -:توصیات للشركات والمؤسسات

ى تحسین جودة المنتجات المحل    .1 ي      العمل عل نھج العلم اع الم ن خالل إتب زة التنافسیة م ق المی ة لتحقی ی
 ).PQI(لتحسین الجودة واإلنتاجیة

ة             .2 اج والسلع البدیل الیف اإلنت ة وتك تھلك من جھ درة الشرائیة للمس ع الق إتباع ساسة تسعیریة تتناسب م
 .من جھة أخرى، ویحقق ذلك باختیار عملیة اإلنتاج األمثل

ل دراسات السوق          استحداث منتجات جدیدة تتنا .3 ك بتفعی ة للمستھلكین وذل اة المختلف ع أنماط الحی سب م
 .لمعرفة احتیاجات المستھلك المتعددة

ؤولیة           .4 اة المس ة ومراع ات المحلی ودة المنتج ین ج ك بتحس ي وذل المنتج المحل تھلك ب ة المس ز ثق تعزی
 .االجتماعیة ومد جسور التواصل بین المنتج المحلي ومواطني محافظة الخلیل

 .التسویقیة ةخطالتبني المنھج العلمي في وضع لورة التوجھ إلى ذوي الخبرة في التسویق ضر .5
 

 -:توصیات لصانعي القرار

ك    .1 ة، وذل تفعیل دور مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة لتصبح قادرة على دعم المنتجات المحلی
زم المؤس    ذي یل رار ال اذ الق ة واتخ ریة مؤھل ة وبش وارد مادی یص م فات  بتخص د بالمواص ات بالتقیی س

 .المطلوبة عند تصنیع المنتج أو استیراده
 .ضرورة توجیھ االستیراد بما یتناسب والمصلحة الوطنیة .2
 .دعم الصناعات المحلیة وذلك بفتح األسواق الخارجیة للمنتج الفلسطیني .3
 

 -:توصیات لمسؤولي التسویق

تھ     .4 لوك المس ن س امل ع ور ش ات متط ام معلوم ویر نظ اء وتط ھ   بن ل وخصائص ة الخلی ي محافظ لك ف
وث      ل بح ق تفعی ن طری ك ع ام وذل كل ع طیني بش تھلك الفلس لوك المس ن س لوك ع ذا الس ات ھ ومكون

 .السوق التي لھا عالقة بالمستھلك وحاجاتھ ورغباتھ وربطھا باالحتیاجات والتطلعات االقتصادیة
  .ة التسویقیة المناسبةضرورة االعتماد على بحوث التسویق ودراسة المستھلك في تصمیم الخط .5

 -:توصیات للمستھلك

  -:اآلتیةالخطوات  إتباعضرورة ابتاع المنھج العلمي السلیم لعملیة الشراء من خالل 
 .الحاجة للشراء: تحدید المشكلة .1
 .البحث عن المعلومات سواء بحث داخلي في الذاكرة أو خارجي في األسواق .2
 .ییم بناء على ما یحتاج ویرغب المستھلكویتطلب ھذا وضع معاییر للتق: تقییم البدائل .3
 .اختیار البدیل األفضل من وجھة نظر المستھلك ورغباتھ: قرار الشراء .4
 .تنفیذ قرار الشراء بشراء السلعة أو الخدمة التي وقع علھا االختیار في السابق: الشراء الفعلي .5
ي .6 رار الشراء الفعل یم ق ن ا : تقی ا ع الل الرض ن خ ك م راء وذل د الش تم بع ن  ی ا ع دم الرض تج أو ع لمن

  .  المنتج، وھذا یدعم بمواصفات جدیدة للمنتج وكفالة وخدمات ما بعد البیع
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  المراجع والمصادر

  المراجع العربیة
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  )1(ملحق رقم

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ... أخي المواطن

   ... المواطنة  أختي          

  بعد التحیة ،،،

وان                   ة بعن ل دراس ة الخلی ناعة محافظ ارة وص ة تج ري غرف ي   "تج تھالكي ف لوك االس ع الس واق
ى            "محافظة الخلیل وف عل ي المحافظة والوق لوك االستھالكي ف د الس ة وتحدی ى معرف ذه الدراسة إل ، وتھدف ھ

تھال   لوك االس ي الس ؤثرة ف ل الم رز العوام تھالكیة   اب ات االس تھالكیة والتوجھ اط االس د األنم ذلك تحدی كي وك
ل   ة الخلی واطني محافظ ى م تملت عل د اش ة ق ذه الدراس ا أن ھ ل، علم ة الخلی رى، (لمواطني محافظ ة، الق المدین

  ). والمخیمات

ة ع        تمعن واإلجاب تبانة ب رات االس راءة فق رم بق ل التك ة الخلی ارة وصناعة محافظ ة تج نكم غرف و م ذا ترج ا ل نھ
راض         تخدم إال ألغ ن تس ة ول ریة التام تعامل بالس ا س تدلون بھ ي س ات الت ات والمعلوم ا أن البیان ة، علم بعنای

  .البحث العلمي

  

  شاكرین لكم حسن تعاونكم

  

  غرفة تجارة وصناعة محافظة الخلیل

  دائرة البحث والتطویر                                                                                                      
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  :في المربع الذي یتفق وحالتك، لكل مما یأتي) √(یرجى وضع إشارة : بیانات عامة :القسم األول

 أنثى □ ذكر                □ :                    الجنس .1
 سنة) 37- 28(□سنة           ) 27-18(□:    العمر .2

                                                                    )سنة فما فوق 48(□    سنة       ) 38-47(□        
 أرمل□ مطلق             □  متزوج        □ أعزب         □ : الحالة االجتماعیة .3
 دراسات علیا □ بكالوریوس   □ دبلوم   □ ثانویة عامة  □ دون الثانویة العامة  □ :المؤھل العلمي .4
   أعمال حرة□   موظف قطاع خاص□     موظف حكومي□   ال یعمل□:  الة المھنةح .5
 مخیم□ بلدة                   □        قریة□   مدینة  □ : مكان السكن .6
 مجان    □ إیجار     □ ملك      □ : ملكیة البیت .7
   )قفما فو - 10(□)    9-7(□)     6- 4(□)    3-1(□: الذین یعیشون معك عدد أفراد األسرة .8
 شیكل      2500إلى 1500من□ شیكل                 1500أقل من □: دخل األسرة الشھري النقدي .9

  شیكل 3500أكثر من □شیكل        3500إلى 2500أكثرمن□                              

  - :السلوك االستھالكي ومحاوره ، وھي:القسم الثاني

  :األنماط االستھالكیة: المحور األول
موافق   المؤشرات السلوكیة الدالة على السلوك االستھالكي  قمالر

  بشدة 
موا
  فق

غیر   محاید
  موافق

غیر 
موافق 

  بشدة
            .احدد السلع التي احتاجھا وأنوي شرائھا قبل ذھابي إلى السوق   .1
            .أحب شراء كل ما ھو جدید في األسواق   .2
            .اشتري فورا السلع التي تعجبني أثناء عملیة التسوق   .3
            .أفضل شراء السلع التي توجد معھا ھدایا مجانیة   .4
            .اشتري السلع المعلن عنھا في وسائل اإلعالن   .5
            .أقارن بین السلع من حیث الجودة والسعر ثم اختار األفضل   .6
            .اسأل عن ممیزات السلعة وعیوبھا قبل شرائھا   .7
            .ھا بعد عودتي من السوقأدون كل السلع التي قمت بشرائھا وأسعار   .8
أراجع فواتیر الشراء ألتأكد من صحة األسعار ومبلغ النقود المدفوعة بعد    .9

  .التسوق
          

  
  العوامل المؤثرة على السلوك االستھالكي: المحور الثاني 

موافق   المؤشرات السلوكیة الدالة على السلوك االستھالكي  الرقم
  بشدة 

غیر   محاید  موافق
  موافق

یر غ
موافق 

  بشدة
            .أفضل أن أذھب إلى السوق بصحبة عائلتي   .10
            .اشتري السلع التي اسمع عنھا من أصدقائي وأقاربي   .11
            .اشتري بعض السلع التي ال احتاجھا حتى ال أكون اقل من أصدقائي   .12
            .كانت أسرتي تسمح لي باالشتراك في اختیار بعض مالبسي منذ الصغر   .13
            .لضجر أثناء عملیة التسوقاشعر با   .14
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            .التسوق لدي شيء محبب وممتع   .15
            .ابتعد عن اإلسراف في مشتریاتي   .16
            .ادخر جزء من النقود التي احصل علیھا   .17
            .أفضل شراء السلع الغالیة الثمن للمظھریة والتفاخر   .18
            .ال اھتم بمقدار ما أصرفھ على شكلي ومظھري   .19
            .اتي یتطلب مني اإلسراف في مشتریاتينمط حی   .20
            .اشتري السلع األرخص ثمنا توفیرا للنقود   .21
            .أفضل شراء السلع الغالیة الثمن بالتقسیط   .22
            .الجأ إلى االقتراض لشراء سلعة احتاجھا وسعرھا یفوق میزانیتي   .23
            .اشعر بالضیق عند عدم مقدرتي على شراء سلعة احتاجھا    .24
            .ُأؤجل شراء سلعة احتاجھا وغالیة الثمن إلى أن اجمع قیمتھا   .25
            .لوسائل اإلعالم دور في زیادة استھالكي للسلع   .26
            .لطریقة البیع دور في زیادة استھالكي للسلع   .27

  أولویات اإلنفاق الشھري _أوال_ التوجھات االستھالكیة : المحور الثالث
موافق   ة الدالة على السلوك االستھالكيالمؤشرات السلوكی  الرقم

  بشدة 
غیر   محاید  موافق

  موافق
غیر 

موافق 
  بشدة

            .أكثر إنفاقي الشھري على األثاث واألجھزة الكھربائیة   .28
            .أرى بأن إنفاقي الشھري على المالبس واألحذیة ھو األكثر   .29
            .أالحظ بأن إنفاقي الشھري على األغذیة ھو األكثر   .30
            .ستحضرات التجمیل واإلكسسوارات من أولویات إنفاقي الشھريم   .31
            .مشروبات الطاقة والمشروبات الغازیة من أولویات إنفاقي الشھري   .32
            ).سیجار،األراجیل.( أكثر إنفاقي الشھري على التدخین   .33

موافق   المؤشرات السلوكیة الدالة على السلوك االستھالكي  الرقم
  بشدة 

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر 
موافق 

  بشدة
ھاتف، ( أالحظ بأن أكثر إنفاقي الشھري على مصاریف االتصاالت   .34

  ).جوال،انترنت
          

            .مصاریف السیارات وقطع غیارھا من أولویات إنفاقي الشھري   .35

            .أرى بأن إنفاقي الشھري على اإلنشاءات والبناء ھو األكثر   .36
            .أولویات إنفاقي الشھريالمطاعم والمتنزھات من    .37

  

ھو األكثر تأثیرا  1حیث)6- 1(رتب أسباب زیادة االستھالك حسب األكثر تأثیرا إلى األقل تأثیرا من _نیاثا
  - :كذاوه

  .زیادة دخلك  
  .التقلید والتطلع للغیر  
  .استحداث منتجات جدیدة في السوق  
  .تنوع األسواق وكثرتھا وقربھا من مكان سكنك  
  .ب العرض والبیع نفسھأسلو  
  .اإلعالنات التجاریة ووسائل اإلعالم  
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  - :إذا لم یكن ھناك دخل كاف واضطررت لالستھالك في مناسبات خاصة ، تلجأ إلى :ثالثا

  بیع جزء من أثاث المنزل□                       المدخرات □                                    الدّین □ 

  :دًة شراء السلع ُتفضل عا :رابعا

  المحلیة□                        اإلسرائیلیة□                          المستوردة □      

ھو األكثر تأثیرا  1حیث) 5-1(عفوا ما ھي المعاییر التي استندت علیھا في تفضیلك السابق، رتب حسب األكثر تأثیرا :خامسا
  -:وھكذا

  : إذا أردت أن تحصل على نسخة من نتائج الدراسة اترك البرید االلكتروني الخاص بك◄ 

..........................................................................................  

  شكرا على تعاونكم

  الخلیل غرفة تجارة وصناعة محافظة  
دائرة البحث والتطویر                                                                                                                                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .د البیعخدمات ما بع    .العالمة التجاریة  

  .نمط حیاتي    .السعر  

      .الجودة  
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  )2(ملحق رقم

  العینةأفراد جدول یبین توزیع 

  االستبیانات المستردة  االستبیانات الموزعة  االستبیانات المطلوب توزیعھا   اسم التجمع   الرقم

  113  113  113  مدینة الخلیل   .1

  6  6  6  مخیم العروب   .2

  5  5  5  مخیم الفوار   .3

  14  14  14  صوریف   .4

  14  14  14  بیت أمر   .5

  10  10  10  خاراس   .6

  14  14  14  نوبا   .7

  14  14  14  بیت اوال   .8

  20  20  20  سعیر   .9

  24  24  24  حلحول   .10

  10  10  10  الشیوخ   .11

  15  15  15  ترقومیا   .12

  10  10  10  بیت كاحل   .13

  11  11  11  اذنا    .14

  8  8  8  تفوح   .15

  5  5  5  دیر سامت   .16

  10  10  10  بني نعیم   .17

  24  24  24  دورا   .18

  28  28  28  یطا   .19

  19  19  19  الظاھریة   .20

  10  10  10  السموع   .21

  


