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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

أهمية العوامل املؤثرة يف القرارات الشرائية للمستهلك النهائي للسلع 
االستهالكية املعمرة - دراسة ميدانية على سوق السيارات السياحية يف اجلزائر-

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد األهمية النسبية للعوامل المؤثرة في القرار الشرائي للمستهلك الجزائري 
للسلع االستهالكية المعمرة، وهذا من خالل دراسة ميدانية على سوق السيارات السياحية باعتبار هذه األخيرة 
من السلع االستهالكية المعمرة، والتي قامت على تصميم استبيان يتضمن أربعة )04( أجزاء تتعلق بمحاور 
الدراسة، بحيث تم توزيع )1067( قائمة الكترونية على مستعملي السيارات السياحية في الجزائر 48- والية-، 

وتم استرداد 893 قائمة صالحة للتحليل اإلحصائي وبمعدل استجابة بلغ %89.30.
وبعد التحليل االحصائي للبيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية )SPSS-v23( تم التوصل إلى مجموعة 
من النتائج، أهمها يوجد اختالف ذو داللة معنوية في األهمية النسبية لتأثير العوامل المدروسة على قرار 
شراء المستهلك الجزائري للسلع االستهالكية المعمرة، وبناًء على هذا االختبار تم صياغة نموذج إحصائي 

–دالة-لترتيب العوامل المؤثرة في القرار الشرائي للمستهلك الجزائري للسلع االستهالكية المعمرة.
الكلمات  الدالة : قرار الشراء، سلوك المستهلك الجزائري، السلع االستهالكية المعمرة .

Abstract 

The objective of this study is to determine the relative importance of the factors influencing the purchasing decision of 
the Algerian consumer of durable consumer goods. This is through a field study in the market of tourist cars which are 
considered as a  durable consumer goods. Based on the design of a questionnaire containing four (04) parts related to 
the study axes, 1067 electronic List were distributed to users of tourist cars in Algeria and 893 valid lists of statistical 
analysis were retrieved with a response rate of 89.30%.

The statistical analysis of the data using SPSS-V23 has reached a series of results,the most important of which is a 
significant difference in the relative importance of the effects of the factors studied on the decision to buy the consumer 
of Algeria for durable consumer goods. Based on this test, a statistical model was prepared to rank the factors influencing 
the purchasing decision of the Algerian consumer of durable consumer goods

Keywords: Purchase Decision, Algerian Consumer Behavior, Durable Goods .
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مقدمة

إن من أهم التحديات اليت أفرزتها بيئة األعمال احلديثة على 
يف  الكبري  والتنوع  الشديدة  املنافسة  هي:  االقتصادية  املؤسسة 
وتغري  جهة،  من  اجملال  نفس  يف  املتنافسة  املنتجات  تشكيلة 
الثقافة االستهالكية من جهة أخرى، وذلك بغض النظر عن 
تعدد وتنوع وتزايد حاجات ورغبات املستهلك النهائي...إخل، فكل 
هذه االعتبارات متخضت عنها مفاهيم جديد للنشاط التسويقي 

للمؤسسة اليت تسعى للتنافس والتميز يف هذا السوق.
املؤسسات تتبنى مفهوم  الكثري من   ولتحقيق هذا اهلدف جند 
االسرتاتيجيات  بناء  مبدأ  على  يقوم  الذي  باملستهلك  التوجه 
املعمقة  الدراسة  طريق  عن  وذلك  املركزة،  التسويقية 
التسويقي،  بالنشاط  املستهدف  املستهلك  لسلوك  واملستمرة 
غري أن هذه الدراسات تتميز بالصعوبة نتيجة لتعقد السلوك 

اإلنساني االستهالكي وكثرة تغرياته.
ويف هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتفسري السلوك 
السلع  واستعمال  للمستهلك اجلزائري يف شراء  االستهالكي 
السيارات  سوق  ميدان  على  بإسقاطها  املعمرة  االستهالكية 
السياحية، وهذه الدراسة قد تكون مفتاحا للمؤسسة اجلزائرية 
الظروف  ظل  يف  السيما  اجملاالت  هذه  مثل  يف  تنشط  اليت 

االقتصادية الراهنة.
1- اإلطار املنهجي للدراسة

املطروح  التساؤل  فإن  تقدم  ما  على  بناء  الدراسة:  مشكلة   .1.1

أهميتها  يف  الشرائي  القرار  اختاذ  يف  املؤثرة  العوامل  ختتلف  هو:"هل 
النسبية يف التأثري على قرارات املستهلك اجلزائري املتعلقة بشراء السلع 

االستهالكية املعمرة؟".

الدراسة: تستقي هذه الدراسة أهميتها من العناصر  أهمية   .2.1
أكثر  من  يعد  املستهلك  سلوك  دراسة  فموضوع  هلا،  املكونة 
املواضيع اليت يهتم بها رجال التسويق والباحثني األكادمييني، 
باإلضافة إىل كون هذا املوضوع من املفاتيح األساسية لتحقيق 

امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية.
كما أن سوق السيارات السياحية يف اجلزائر أصبح سوقا تسوق 
املنتجة حمليا بناء على عقود الشراكة املربمة  السيارات  فيه 
املسوقني  هؤالء  على  لزاما  كان  لذا  األجنبية،  الشركات  مع 
املنافسة وضمان  املستهلك اجلزائري لكسب رهان  فهم سلوك 

البقاء واالستمرار يف هذا السوق.
العلمية  طبيعتها  يف  الدراسة  هدف  الدراسة:يكمن  أهداف   .3.1
وطبيعة منهجها، فهي دراسة استكشافية تهدف إىل اكشاف 
املتعلقة  البيانات  مجع  خالل  من  وذلك  احلقائق،  واثبات 
مبتغريات املوضوع وحتليلها من أجل الوصول إىل نتائج علمية 
مصاف  إىل  اجلزائرية  املؤسسة  مبستوى  ترفع  أن  شأنها  من 

املؤسسات العاملية.
للدراسة  عاما  منوذجا  ميثل  أدناه  الشكل  الدراسة:  أمنوذج   .4.1

مبتغرياتها

1-5 فرضيات الدراسة: إن الفرضية األساسية للدراسة متلي على 
النسبية  األهمية  يف  معنوية  داللة  ذو  اختالف  يوجد  ال   " أنه 
اجلزائري  املستهلك  شراء  قرار  على  املدروسة  العوامل  لتأثري 

للسلع االستهالكية املعمرة".
الدراسة  تطبيق  لنا  يتسنى  الدراسة:حتى  وعينة  جمتمع   .6.1
حجم  وحساب  الدراسة،  جمتمع  حتديد  من  البد  امليدانية 

العينة املناسب لتمثيل أفراد اجملتمع املدروس ككل.
أو  لألفراد  الكلية  "اجملموعة  به  يقصد  الدراسة:  جمتمع   .1.6.1
الظواهر أو األشياء اليت تتعلق بالبحث حتى يتم تعميم نتائجه 

عليها")1(.
وفيما يلي حتديد العناصر األساسية للمجتمع الدراسة:

- عنصر املعاينة االحصائية للمجتمع: متثل العناصر املكونة ملفردات 
اجملتمع املدروس، وهي تعرب عن كل فرد جزائري تتوفر فيه 

خاصية شراء سيارة سياحية.
- حدود املعاينة اجلغرافية للمجتمع: تتوزع مفردات اجملتمع املدروس 
واجلنوبية،  الشمالية  اجلزائر  واليات  خمتلف  على  جغرافيا 

الغربية والشرقية.
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هذه  مثل  صفات  أهم  من  ان  للمجتمع:  الزمنية  املعاينة  حدود   -
فرتة  حتديد  لزاما  كان  لذا  الزمن،  بفعل  التغري  اجملتمعات 
غاية  إىل  2016/06/01م  من  متتد  واليت  الزمنية  الدراسة 

2016/12/31م.

2.6.1. حجم العينة: نظرا لكرب حجم اجملتمع املدروس وصعوبة 

بدال  املعاينة  أسلوب  اتباع  وجب  شامل  املسح  بأسلوب  حصره 
تعد  فالعينة  للدراسة،  الضرورية  األولية  البيانات  منه جلمع 
جمموعة جزئية من وحدات اجملتمع موضوع البحث)2(، ونرمز 
املسحوبة  العينة  مفردات  عدد  يعين  –الذي  العينة  حلجم 
الصيغ  احدى  على  باالعتماد  وذلك   ،n – بالرمز  اجملتمع  من 

األكثر استخداما وهي صيغة "هريبرت أركن")3(:

حبيث:
- n: حجم العينة؛

- N: حجم اجملتمع؛
واليت متثل   ،)0.95( الداللة  املقابلة ملستوى  الدرجة  يعرب عن   :Z  -

)1,96(؛
- E: يعرب عن مستوى اخلطأ املسموح به، وهو:)0.03(؛

أفراد اجملتمع،  املدروسة من  الوحدة  توافر اخلاصية يف  p: نسبة   -
واليتيّ متثل (0.5)؛ q: النسبة املتبقية من نسبة توافر اخلاصية واليت 

متثل هي )0.5=1-0.5(.
بالتعويض جند: حجم العينة املستهدفة يبلغ 1067 مفردة.

2- اإلطار النظري للدراسة
الشراء 1.2. قرار 

أنه  على  الشراء  قرار  تعريف  ميكن  الشراء:  قرار  تعريف   .1.1.2

القيام  حالة  يف  املشرتي  بها  مير  اليت  املراحل  أو  اخلطوات 
باالختيارات حول أي من املنتجات اليت يفضل شرائها)4(، ويعرف 
أيضا على أنه: "عملية يتم من خالهلا حل مشكلة معينة، وهي 
–احلاجة- متثل سلسلة اخلطوات اليت تبدأ بالشعور باملشكلة 

الشراء  الذي يليب هذه احلاجة)5(. ومنه فقرار  املنتج  إىل شراء 
ميثل بشكل عام كل اإلجراءات املتخذة الختيار أي من املنتجات 

يف السوق تكون مناسبة لتلبية حاجة معينة.

كبري  بشكل  املستهلك  سلوك  الشرائي:يتغري  القرار  أنواع   .2.1.2
كلما  صعبا  الشراء  قرار  اختاذ  كان  وكلما  املنتج،  لنوع  تبعا 
سلوك  يصبح  وبالتالي  املشاركني،  من  العديد  ذلك  تطلب 
وحذرا،  احرتازا  أكثر  بشكل  متخذا  تعقيدا  أكثر  املستهلك 
السلوك  أتى فليب كوتلر بنموذج يقسم  السياق  ويف ظل هذا 

الشرائي إىل أربعة أمناط ميثلها الشكل التالي:
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الشرائي القرار  يف  املؤثرة  العوامل   .4.1.2

السيكولوجية العوامل   .1.4.1.2

اإلنسان  لدى  داخلية  قوة  عن  عبارة  هي  الدوافع  الدوافع:   -
وعدم  لديه،  معينة  حاجة  إشباع  أجل  من  للتصرف  توجهه 
هذه  تكون  وقد  معينا،  وقلقا  توترا  بداخله  ِدْث  ْ يحُ إشباعها 
مثل  )حافز(  خارجية  أو  اجلوع،  مثل  )منبه(  داخلية  احلاجة 

االعالن)6(.

- اإلدراك: يقصد به "كافة املراحل اليت بواسطتها يقوم فرد 
ما بعملية اختيار وتنظيم وتفسري منبه ما ووضعه يف صورة 

واضحة وذات معنى له وللعامل اخلارجي من حوله)7(".

–يف  الفرد  مبوجبها  يكتسب  عملية  هو  التعلم  إن  التعلم:   -
وهو  مناسبة،  بآليات  حفظها  يتم  جديدة  دماغه-معلومات 
تغري  عن  ناتج  السلوك  يف  دائم  تغري  كل  النفسي  باملعنى 
يتصف  الذي  التغري  ذلك  هو  التعلم  املعرفية)8(،  العمليات  يف 
والذي  الفرد  لدى  املختزن  السلوك  طاقة  يف  النسيب  بالدوام 

ينتج عن اخلربة أو املمارسة)9(.

يملها  اليت  التصورات  "جمموعة  بها  يقصد  االجتاهات:   -
مستندة  تكون  رمبا  املعتقدات  وهذه  ما،  شيء  جتاه  الشخص 

أو إىل اعتقاد)10(". إىل معرفة حقيقية 

والثقافية االجتماعية  العوامل   .2.4.1.2

كل  ينظم  الذي  الديناميكي  التنظيم  ذلك  هي  الشخصية:   -
طابعه  الفرد  على  متلي  اليت  والعقلية  اجلسمية  األجهزة 

بيئته)11(. والتكيف مع  والتفكري  السلوك  اخلاص يف 

- األسرة: وتعترب األسرة من أقوى مصادر التأثري االجتماعي يف 
استهالكية  منظمة  أنها  على  تعرف  وهي  املستهلك،  سلوك 
اجلماعات  معظم  يف  أعضاؤها  يساهم  اجملتمع  يف  شرائية 

األولية)12(. املرجعية 

- الطبقات االجتماعية: فهي أقسام اجملتمع ذات التكوين املتآلف 
احلياة  وأساليب  القيم  يف  والعائالت  األفراد  يشرتك  حبيث 

حمددة)13(. وسلوكيات  مشرتكة  اهتمامات  وهلم 

تستخدم  الذين  األفراد  من  جمموعة  املرجعية:  اجلماعة   -
تقييم  يف  الفرد  قبل  من  السلوكية  ومعايريهم  مواقفهم 

بها)14(. القيام  ينوي  اليت  تصرفاته 

واالجتاهات  واملعتقدات  القيم  جملموعة  متثيل  هي  الثقافة:   -

اليت تطورت مبرور الزمن من جيل آلخر واليت شكلت أمناطا 
سلوكية مميزة على مستوى األمم حبيث ختتلف كل أمة 

الثقافية)15(. العوامل  عن أخرى وفقا هلذه 

والتسويقية املوقفية  العوامل   .3.4.1.2

"عوامل  أنها:  على  املوقفية  العوامل  تحَُعَرفحُ  الشرائية:  املواقف   -
واالستهالكي  الشرائي  باملوقف  احمليطة  واملكان  الزمان 
هلا  يكون  أن  دون  الفرد  سلوك  يف  مؤقتة  بصفة  تؤثر  اليت 
التسويقي  املزيج  بعناصر  أو  الشخصية  خبصائص  عالقة 
ومتنوعة  عديدة  املوقفية  الظروف  ألن  ونظرا  للمؤسسة، 
اجتاهات  يتخذ  قد  الظروف  تلك  ظل  يف  األفراد  سلوك  فإن 

بها)16(". التنبؤ  الصعب  متشعبة مما جيعل من 

- املنتج: ويرى فليب كوتلر Kotler املنتج على أنه شيء ميكن 
أو حاجة ما)17(. تقدميه للسوق لتلبية رغبة ما 

جبميع  السلعة  لقيمة  النقدي  التعبري  ميثل  السعر:   -
للحصول  املستهلك  يقدمه  املال  من  مبلغ  هو  أو  خصائصها، 

على سلعة أو خدمة ما)18(.

عن  معلومات  نقل  على  يقوم  متكامل  نظام  الرتويج:   -
مستهدف  مجهور  إىل  إقناعي  بأسلوب  اخلدمة  أو  السلعة 
يف  أيضا  ويضيف  قبوهلا،  على  أفراده  حلمل  املستهلكني  من 
أي  ضمن  للرتويج  ومشارك  فعال  دور  من  البد  أنه  تعريفه 

تسويقية)19(. اسرتاتيجية 

بها  تقوم  اليت  األنشطة  جمموعة  ميثل  التوزيع  التوزيع:   -
وإيصاهلا  وخدماتها  منتجاتها  تصريف  بهدف  املؤسسة 
للمستهلكني يف املكان والزمان املناسبني، وتشمل أهم وظائف 
والتدريج،  والتنميط  والنقل،  التخزين  من  كل  التوزيع 
املخاطر  حتمل  يتضمن  كما  التوزيع،  عمليات  ومتويل 

منها)20(. واالستفادة  التسويقية  املعلومات  وجتميع 

املعمرة االستهالكية  السلع   .2.2

اليت  السلع  املعمرة:هي  االستهالكية  السلع  تعريف   .1.2.2
والثالجة  السيارة  مثل  نسبيا  طويلة  زمنية  لفرتة  تستخدم 

الكهرومنزلية)21(. واألجهزة  واألثاث 

وغري  املعمرة  االستهالكية  السلع  بني  الفرق   .2.2.2
املعمرة  االستهالكية  السلع  بني  التفرقة  املعمرة:ميكن 
كما  املعايري  من  جمموعة  على  باالعتماد  املعمرة  وغري 

يلي:
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املعمرة املعمرة وغري  السلع االستهالكية  الفرق بني  اجلدول رقم )01(: 

مستخدمي  من  العظمى  الغالبية  أنيّ   )02( رقم  اجلدول  يبني 
السيارات السياحية ضمن أفراد العينة هم من جنس الذكور 
النساء  استخدام  نسبة  تقدر  بينما   ،94.30% بنسبة  وذلك 
بـ  واملقدرة  جدا  قليلة  العينة  أفراد  ضمن  السياحية  للسيارات 
%05.70، وهذا ما نالحظه يف الواقع احلقيقي الذي يعكس أن 

إىل  الذكور،  جنس  من  هم  السياحية  السيارات  سائقي  أغلب 
أن نسبة استخدام السيارات السياحية يف أوساط النساء تشهد 
ارتفاعا يف اآلونة األخرية نتيجة للتغريات احلاصلة يف الثقافة 

االستهالكية يف السوق اجلزائرية.



37األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  20  - جوان  2018 . ص 32 - 43  
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املدروسة  العينة  ملفردات  الوصفي  اإلحصائي  التحليل  يشري 
الوارد يف اجلدول أعاله أن أغلب مستخدمي السيارات السياحية 
هم من الشباب الذين ترتاوح اعمارهم من 20 سنة إىل 39 سنة، 
29سنة  إىل  سنة   20 من  الشباب  لفئة   37.3% بنسبة  وذلك 
أما  سنة،   39 إىل  سنة   30 من  الشباب  لفئة   43.3% ونسبة 
بالنسبة ملستخدمي السيارات الذين ترتاوح اعمارهم ما بني 40 
سنة و49سنة فقد بلغت نسبتهم %10.2 من أفراد العينة، يف 
حني بلغة نسبة األفراد الذين تفوق أعمارهم 50 سنة من أفراد 
العينة %5.4، وتفسري هذا قد يرجع إىل ميول الشباب الكتساب 
السيارات السياحية أكثر من الكهول والشيوخ، أما الفئة اليت متثل 
أقل نسبة يف استخدام السيارات السياحية فهي فئة املراهقني األقل 
راجع إىل  العينة وهذا  %3.8 من مفردات  20سنة مبعدل  من 

قصر هذه الفئة فهي تقتصر على األفراد البالغني سن 17 سنة 
و18 و19سنة ألن رخصة السياقة تسلم لألفراد الذين بلغوا سن 
17سنة كاملة فما فوق، وقد يرجع أيضا ألسباب اقتصادية ألن 
أغلب أفراد هذه الفئة يعتربون من الطبقة غري الشغيلة واملنعدمة 

الدخل ففي الغلب جتدهم طلبة.

االعتماد  التعليمي: لقد مت  املستوى  حسب  العينة  أفراد  توزيع   .3.3
حسب  املدروسة  العينة  مفردات  تقسيم  على  الدراسة  هذه  يف 
إىل  االبتدائي  من  مستويات  مخسة  إىل  التعليمي  املستوى 
الدراسات العليا، باإلضافة إىل فئة األشخاص غري املتمدرسني، 
ويف هذا السياق يوضح اجلدول أدناه توزيع أفراد العينة حسب 

هذه املستويات:

من  العينة  أفراد  أغلب  ان  سابقا  إليه  املشار  اجلدول  من  يتبني 
حاملي الشهادات، فنجد أن ما نسبته %52.74 من ذوي املستوى 
اجلامعي و%19.93 من ذوي مستوى الدراسات العليا، ثم تليها 
 ،20.60% بـ  قدرت  بنسبة  الثانوي  املستوى  ذوي  األفراد  فئة 
وتفسري هذا يرجع إىل ارتفاع نسبة املتمدرسني يف اجلزائر من 
جهة وطبيعة الطريقة املستخدمة يف تقديم االستبيانات اليت 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  كبري  بشكل  معتمدة  كانت 
مستويات  خيص  فيما  أما  والفايسبوك،  االلكرتوني  كالربيد 
املستوى  ذوي  من   4.7% فكانت  العينة  من  املتبقني  األفراد 

املتوسط، و%1.34 من ذوي املستوى االبتدائي فبهذا هم يشكلون 
األفراد  جند  وأخريا  الشهادات،  حباملي  مقارنة  ضئيلة  نسبة 
الذين ال ميلكون مستويات علمية بنسبة %0.7، وإن دلت هذه 
الالزمة  املؤهالت  لتوفر  اإلجابات  موثوقية  على  تدل  النسب 

للمستجوبني اليت متكنهم من ملء االستبيان بكل ارتياحيه.
كما نستنتج أن أغلب مستخدمي السيارات السياحية هم من 

ذوي املؤهالت العلمية والشهادات اجلامعية.
املهنية: يوضح اجلدول أدناه  احلالة  حسب  العينة  أفراد  توزيع   .4.3

توزيع أفراد العينة حسب احلالة املهنية:
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نالحظ من التحليل اإلحصائي الوصفي ألفراد العينة من حيث 
مستوى الدخل أن الفئة اليت مثلت أكرب نسبة هي فئة األفراد 
ذوي املداخيل اليت تفوق 60000دج وذلك بنسبة %23.9، ثم 
تليها بعد ذلك فئة األفراد ذوي الدخل املرتاوح بني 30001دج 
و40000دج بنسبة %19.8، أما يف املرتبة الثالثة والرابع جند 
50001دج-  بني  و)ما  40001دج50000-دج(  بني  )ما  فئيت 
60000دج( على التوالي بنسبة %14.8 و%12.9، ويف املرتبة 
اخلامسة جند أصاحب املداخيل اليت تقل عن 18000دج بنسبة 
مفردات  جمموع  من   5.8% نسبته  ما  لدينا  وأخريا   ،9.1%

العينة ال ميتلكون دخال.

ومنه نالحظ أن ما نسبته %94.2 من جمموع مفردات العينة 
هم من اصحاب املداخيل ذات املستويات املختلفة، وهذا ما يثبت 
صدق التوزيع السابق الذي التمسنا فيه أن ما يقارب %90 من 
يعترب  اآلخر  هو  وهذا  الشغيلة،  الطبقة  من  هم  العينة  أفراد 
توفر  يتطلب  سياحية  سيارة  امتالك  أن  أي  منطقيا  تفسريا 

دخال معتربا على العموم.
6.3. التوزيع اجلغرايف ملفردات العينة: يوضح اجلدول التالي توزيع 
املختلفة )شرق،  الوطن  العينة جغرافيا حسب جهات  مفردات 

غرب، وسط، وجنوب(

أفراد  من   55.54% نسبته  ما  أن  اعاله  اجلدول  من  نالحظ 
ذلك  بعد  تليها  ثم  املوظفني،  فئة  من  هم  املستجوبني  العينة 
 ،27.21% بنسبة  احلرة  واألعمال  املهن  ذوي  األشخاص  فئة 
أما فيما خيص فئة املتقاعدين فقد شكلت %4.03 من حجم 
غري  الفئة  من  يعتربون  العينة  افراد  وباقي  املدروسة،  العينة 
والبطالني   10.52% بنسبة  الطلبة  يف  واملتمثلة  الشغيلة 

بنسبة 2.7%.

السيارات  مستخدمي  أغلب  أن  نستنتج  النسب  هذه  فمن 
له  املداخيل، وهذا  السياحية يف اجلزائر يعتربون من أصحاب 
تفسري منطقي يتمثل يف أن السيارة السياحية تعترب من السلع 
االستهالكية املعمرة ذات السعر املرتفع ال ميكن اقتنائها إال من 

قبل األشخاص ذوي احلالة االقتصادية اجليدة على العموم.
الدخل: يوضح اجلدول أدناه توزيع  العينة حسب  أفراد  توزيع   .5.3

أفراد العينة حسب مستويات الدخل:
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يف  يقيمون  العينة  أفراد  من   44.12% أن  أعاله  الشكل  يبني 
منطقة  يف  يقيمون  و28.43%  اجلزائري،  الشرق  منطقة 
من   14.58% ميثلها  الوسط  ومنطقة  اجلزائري،  اجلنوب 
مثلها  اجلزائري  الغرب  منطقة  وأخريا  العينة،  مفردات 

العينة. %12.87 من مفردات 

يوضح  اململوكة:  السيارة  عالمة  حسب  العينة  مفردات  توزيع   .7.3
قبل  من  اململوكة  السيارات  عالمات  أهم  ترتيب  العنصر  هذا 
مفردات العينة املدروسة، وذلك من خالل عرض ترتيبها حسب 

الشركات املصنعة هلا ومن ثم عرص تصنيف هلذه الشركات 
حسب البلد املنشأ هلا، وهذا يفيد يف توضيح تفضيالت املستهلك 
اجلزائري من جهة واحلصة السوقية لكل عالمة يف اجلزائر 

من جهة أخرى.
اململوكة  للعالمات  الوصفي  االحصائي  التحليل  خالل  فمن 
من قبل مفردات العينة الحظنا تنوع كبري يف هذه العالمات، 
حبيث مت تصنيف أكثر من 32 عالمة خمتلفة نعرض أهمها 

يف اجلدول التالي:

قائمة  تتصدر  "بيجو"  عالمة  أن  السابق  اجلدول  من  نالحظ 
العالمات اململوكة من قبل أفراد العينة وذلك بنسبة 18.81%، 
"فولكس  عالمة  ثم   ،16.91% بنسبة  "رونو"  عالمة  تليها  ثم 
 ،8.62% بنسبة  "هيونداي"  وعالمة   ،9.63% بنسبة  فاكن" 
وعالمة "شوفروليه" بنسبة %8.4، ثم عالمة "داسيا" وعالمة 
"تويوتا"  ثم  و5.71%،   6.39% بنسبة  الرتتيب  على  "كيا" 
"سيرتوايان"  ثم   ،3.58% بنسبة  و"سيات"   ،4.48% بنسبة 
العينة  العالمات فملكيتها بني أفراد  %2.69، أما باقي  بنسبة 
تتوزع بنسب خملفة ال تتعدى %1.5 للعالمة الواحدة وبنسبة 

إمجالية مقدرة بـ 14.78%.
البلد  حسب  وتصنيفها  إحصائيا  العالمات  هذه  حتليل  وعند 

ميتلكون  املدروسة  العينة  من  400مفردة  أن  وجدنا  هلا  املنشأ 
الثانية  املرتبة  يف  ثم   ،44.79% مبعدل  أي  فرنسية  عالمات 
أي  مفردة   164 قبل  من  اململوكة  األملانية  العالمات  تأتي 
مبعدل %18.37، ثم تليها العالمات الكورية يف املرتبة الثالثة 
مبعدل  أمريكية  العالمات  الرابعة  املرتبة  ويف   ،15% مبعدل 
%9.29، ويف املرتبة اخلامسة والسادسة على التوالي العالمات 
وأخريا   ،3.25% مبعدل  والصينية   7.95% مبعدل  اليابانية 
%1.34، وهذا ما يتناسب إىل  عالمات من دول آخرى مبعدل 
الوطنية  احلظرية  يف  السياحية  السيارات  توزيع  مع  ما  حد 

اجلزائرية مما يزيد من صدق الدراسة وموثوقيتها.
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4- اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج

من اجل الوصول إىل حتديد جمموعة العوامل األكثر أهمية 
من  املعمرة  االستهالكية  للسلع  الشرائي  القرار  اختاذ  يف 
وهذا  أعاله،  الفرضية  صدق  خنترب  اجلزائري  املستهلك  قبل 
الربنامج  باستخدام  العاملي  التحليل  طريقة  على  باالعتماد 
 factor( أي استخدام تقنية حتليل العوامل ،SPSS اإلحصائي
analysis( الذي ميكيّن من ترتيب املتغريات املستقلة تبعا لدرجة 
تأثريها يف املتغري التابع، وذلك باختبار جمموعة املتغريات اليت 

ر أكرب قدر ممكن من التباين الكلي، وهذا ما يشكل العامل  تفسيّ
اليت تفسر أكرب قدر  املتغريات  األول، ثم يتم حتديد جمموع 
األول، وهذا  العامل  استخالص  بعد  املتبقي  التباين  ممكن من 
ما يشكل العامل الثاني وهكذا؛ فالعامل األول يفسر أكرب قدر 
من التباين الكلي للبيانات ثم العامل الثاني ثم الثالث فالرابع..، 
وبالتالي الوصول إىل دالة معربة عن العوامل املؤثرة يف القرار 
املعمرة،  االستهالكية  للسلع  اجلزائري  للمستهلك  الشرائي 

حبيث كانت نتيجة التحليل كما يلي:

 )125,230( بلغت   xc2 قيمة  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
 ،)sig = 0.000( وهي أكرب من اجملدولة، وأن مستوى الداللة
يتم  وبهذا   ،)0.05α=( املعتمد  الداللة  مستوى  من  أقل  وهو 
 " بـ  القائلة  البديلة  الفرضية  وتقبل  العدم  فرضية  رفض 
لتأثري  النسبية  األهمية  يف  معنوية  داللة  ذو  اختالف  يوجد 

للسلع  اجلزائري  املستهلك  شراء  قرار  على  املدروسة  العوامل 
االستهالكية املعمرة".

ولتوضيح الفوارق يف األهمية النسبية للعوامل املؤثرة يف القرار 
الشرائي ندرس التباين الكلي ملكونات هذه العوامل.
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االرتباطات  ملصفوفة  الكامنة  اجلذور  السابق  اجلدول  يبني 
ويساوي  املصفوفة  رتبة  يساوي  وجمموعها  املكونات(،  )تباين 
له  األول  الرئيسي  العامل  ان  حيث  املتغريات،  عدد  بقدر   )10(
أكرب جذر كامن )أو تباين املكون( ويساوي )3.371( ويفسر 
 )1.238( كامن  جبذر  الثاني  املكون  يليه  ثم   ،)33.714%(
الثالث واألخري فكان جذره  املكون  )%12.383(، بينما  ويفسر 

الكامن يقدر بـ )1.028( ويفسر )10.279%(.
التباين  يف  األكرب  املساهمة  هلا  الثالثة  املكونات  وهذه 

للسلع  اجلزائري  للمستهلك  الشرائي  للقرار  املفسر  الكلي 
 )56.376%( النسبة  بلغت هذه  املعمرة حبيث  االستهالكية 
من التباين الكلي للمتغريات، ونالحظ أنه مت استبعاد املتغريات 
كما   ،)1( الصحيح  الواحد  عن  تقل  كامنة  جذور  هلا  اليت 
نالحظ أن نسبت تبان املكون الثاني والثالث ارتفعت بعد التدوير 

واملكون األول اخنفضت غري أنها بقيت بنفس الرتتيب.
ولتوضيح االختالفات يف األهمية النسبية هلذه املكونات نستعني 

باجلدول التالي:

ينب اجلدول أعاله ترتيب املتغريات حسب األهمية النسبية يف 
الكلي هلا، ومنه ميكن ترتيب  التباين  التأثري من خالل تفسري 
تتسلسل  –مكونات-أساسية  مراتب  ثالثة  إىل  العوامل  هذه 
حسب أهميتها النسبية، حبيث كل مكون يتكون من جمموعة 

من العوامل، ونتيجة هذا الرتتيب كانت كما يلي:
العوامل  التأثري  درجة  يف  أهمية  األكثر  يعترب  األول:  املكون   -
للسلع  اجلزائري  للمستهلك  الشرائي  القرار  يف  له  املكونة 
االستهالكية املعمرة، حبيث فاقت نسبة مساهمته يف التباين 
الكلي %56، وقد مت ترتيب هذه املتغريات وفق األهمية النسبية 

يف تفسري التباين الكلي للمكون كما يلي:
مقارنة  األوىل  املرتبة  يف  جاءت   :)x7( املنتج  خصائص   .1
التشبع  بلغ  حبيث  األول،  للمكون  املكونة  األخرى  باملتغريات 
اخلاص بها )0.858(، وهذا يعين أنها تساهم بنسبة 85.80% 

من التباين الكلي املفسر. 
بها  اخلاص  التشبع  كان   :)x8( بالسعر  املتعلقة  العناصر   .2
املفسر  الكلي  التباين  يف  تساهم  بأنها  يعين  وهذا   ،)0.806(

بنسبة 80.60%.
به  اخلاص  التشبع  كان   :)x5( االقتصادي  العامل   .3

املفسر  الكلي  التباين  يف  يساهم  بأنه  يعين  وهذا   ،)0.797(
بنسبة 79.70%.

بها  اخلاص  التشبع  كان   :)x2( املستهلك  اجتاهات   .4
املفسر  الكلي  التباين  يف  تساهم  بأنها  يعين  وهذا   ،)0.788(

بنسبة 78.80%.
العوامل  تأثري  درجة  يف  الثانية  املرتبة  احتل  الثاني:  املكون   -
للسلع  اجلزائري  للمستهلك  الشرائي  القرار  يف  له  املكونة 
حسب  املتغريات  هذه  ترتيب  مت  وقد  املعمرة،  االستهالكية 

أهميتها النسبية يف تفسري التباين الكلي للمكون كما يلي:
وهذا   ،)0.874( به  اخلاص  التشبع  كان   :)x9( الرتويج   .1

يعين بأنه يساهم يف التباين الكلي املفسر بنسبة 87.40%.
به  اخلاص  التشبع  كان   :)x3( املعلومات  ومصدر  نوع   .2
املفسر  الكلي  التباين  يف  يساهم  بأنه  يعين  وهذا   ،)0.635(

بنسبة 63.50%.
3. دوافع الشراء )x1(: كان التشبع اخلاص به )0.553(، وهذا 

يعين بأنه يساهم يف التباين الكلي املفسر بنسبة 55.30%.
العوامل  تأثري  درجة  يف  الثالثة  املرتبة  احتل  الثالث:  املكون   -
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للسلع  اجلزائري  للمستهلك  الشرائي  القرار  يف  له  املكونة 
حسب  املتغريات  هذه  ترتيب  مت  وقد  املعمرة،  االستهالكية 

أهميتها النسبية يف تفسري التباين الكلي للمكون كما يلي:
 ،)0.607( به  اخلاص  التشبع  كان   :)x6( األسر  أفراد  دور   .1
بنسبة  املفسر  الكلي  التباين  يف  يساهم  بأنه  يعين  وهذا 

.60.70%

 ،)0.574( به  اخلاص  التشبع  كان   :)x4( املستهلك  ثقافة   .2
بنسبة  املفسر  الكلي  التباين  يف  يساهم  بأنه  يعين  وهذا 

.57.40%

وهذا   ،)0.546( به  اخلاص  التشبع  كان   :)x10( التوزيع   .3
يعين بأنه يساهم يف التباين الكلي املفسر بنسبة 54.60%.

وبناًء على ما سبق ميكن تلخيص هذه العوامل وأهميتها النسبية 
على شكل دالة متثل جمموع املتغريات، وهي كما يلي:

حبيث: )Y(: املتغري التابع واملتمثل يف القرار الشرائي للمستهلك 
متثل   :)factor(املعمرة؛ االستهالكية  للسلع  اجلزائري 
العوامل  عدد   :)n(املكون-؛– العامل  رتبة   :)x(املكون-؛– العامل 

–املكونات-.
عوامل  ثالثة  بني  فرقت  العاملي  التحليل  نتيجة  أن  ومبا 

رئيسية، تصبح الدالة كما يلي:
Y = factor1 + factor2 + factor3

وعند حتليل املكونات الثالثة جند:
factor1 = 0.858 x7 + 0.806 x8 + 0.797 x5 + 0.788 x2

factor2 = 0.874 x9 + 0.635 x3 + 0.553 x1

factor3 = 0.607 x6 + 0.574 x4 + 0.546 x10

ومن تتخذ الدالة النهائية الصيغة التالية:
 Y = (0.858x7 +0.806x8 +0.797x5 +0.788x2) + (0.874x9

(+0.635x3 +0.553x1) + (0.607x6 +0.574x4 +0.546x10

نالحظ من الدالة السابقة أن العوامل املؤثرة يف القرار الشرائي 
للمستهلك اجلزائري للسلع االستهالكية املعمرة ختتلف يف 
أهميتها النسبية ويف أولوية ودرجة تأثريها، حيث جاءت هذه 
العوامل وفق الرتتيب التالي: خصائص املنتج، العناصر املتعلقة 
ومصدر  نوع  الرتويج،  االجتاهات،  االقتصادي،  العامل  بالسعر، 
املستهلك،  ثقافة  األسرة،  أفراد  دور  الشراء،  دوافع  املعلومات، 

التوزيع.
يوجد  ال   " بـ  القائلة  العدمية  الفرضية  صدق  ينفي  ما  وهذا 
لتأثري  النسبية  األهمية  يف  معنوية  داللة  ذو  اختالف 

للسلع  اجلزائري  املستهلك  شراء  قرار  على  املدروسة  العوامل 
االستهالكية املعمرة"، ويثبت ويعزز صدق الفرضية البديلة 
القائلة بـ " يوجد اختالف ذو داللة معنوية يف األهمية النسبية 
اجلزائري  املستهلك  شراء  قرار  على  املدروسة  العوامل  لتأثري 

للسلع االستهالكية املعمرة".
خامتة 

لقد مت اختبار الفرضية املصاغة للدراسة وبناًء عليها مت التوصل 
إىل جمموعة من النتائج واالستنتاجات اليت من شأنها أن تفيد 
االستهالكية  السلع  وتسويق  إنتاج  يف  الناشطة  املؤسسات 
بشكل  اجلزائر  يف  السياحية  والسيارات  عام  بشكل  املعمرة 
خاص، فهذه الدراسة بشكل عام تفيد هذه املؤسسات يف تعزيز 
مبجموعة  تأثره  وكيفية  اجلزائري  املستهلك  سلوك  فهم 
النتائج  الداخلية واخلارجية، وفيما يلي عرض ألهم  العوامل 

واالقرتاحات املتوصل إليها:
النتائج

أن  على  يدل  وهذا  الذكور،  من  هم  العينة  أفراد  أغلب  إن   -
السيارات السياحية تعد من السلع اليت يغلب على استخدامها 

الرجال؛
- إن أغلب أفراد العينة من الطبقة الشغيلة وأصحاب املداخيل، 
اليت  السلع  من  تعد  السياحية  السيارات  أن  على  يدل  وهذا 

تتطلب قدرة مالية حمددة لشرائها؛
- إن أغلب مستخدمي السيارات السياحية يف اجلزائر هم من 
فئة الشباب والكهول، ويقل استخدامها لفئة الشباب الذين تقل 
أعمارهم عن العشرين سنة )20 سنة(، وفئة الكهول والشيوخ 

الذين تفوق أعمارهم اخلمسني سنة )50 سنة(؛
- تشري نتائج الدراسة أن للعالمة التجارية أثر يف اختاذ القرار 
اجلزائري،  املستهلك  قبل  من  السياحية  للسيارات  الشرائي 
فكانت العالمات الفرنسية متصدرة للقائمة مقارنة بالعالمات 

األخرى؛
اجلزائري  للمستهلك  الشرائي  القرار  يف  املؤثرة  العوامل  إن   -
النسبية ويف  املعمرة ختتلف يف أهميتها  للسلع االستهالكية 
هذه  حسب  العوامل  هذه  جاءت  حيث  تأثريها،  ودرجة  أولوية 
الدراسة وفق الرتتيب التالي: خصائص املنتج، العناصر املتعلقة 
ومصدر  نوع  الرتويج،  االجتاهات،  االقتصادي،  العامل  بالسعر، 
املستهلك،  ثقافة  األسرة،  أفراد  دور  الشراء،  دوافع  املعلومات، 

التوزيع.
االقرتاحات

الدراسة، ميكن تقديم  إليها يف هذه  املتوصل  النتائج  بناًء على 
بعض االقرتاحات اليت من شأنها أن تساعد املؤسسة اجلزائرية 
على  املعمرة  االستهالكية  السلع  وتسويق  إنتاج  يف  الناشطة 

تعزيز قدراتها وكفاءتها التسويقية، وهذا كما يلي:
املستهلك اجلزائري، كون  االهتمام بدراسة سلوك  - ضرورة 
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أهمية العوامل املؤثرة يف القرارات الشرائية للمستهلك النهائي للسلع االستهالكية املعمرة –دراسة ميدانية على سوق  السيارات السياحية يف اجلزائر-

هذه الدراسات تعد املفتاح األساسي لكسب الرهان السوقي احمللي، 
وهذا النجاح ميكنها من االنتقال إىل األسواق اخلارجية؛

- الرتكيز على رسم الصورة الذهنية اجليدة للمنتجات احمللية 
الربامج  إعداد  خالل  من  وذلك  اجلزائري،  املستهلك  ذهن  يف 

واخلطط الرتوجيية املتناسبة مع ثقافته وعاداته وتقاليده؛
- ضرورة االهتمام جبودة املنتج احمللي، باعتبار هذه اخلاصية 
االستهالكي  السلوك  تأثريا على  أهم عامل وأكثرها  كانت 

للمستهلك اجلزائري للسلع االستهالكية املعمرة؛
مع  األجنبية،  الشراكة  لعقود  اجليدة  الدراسة  ضرورة   -
التنافسية  امليزة  ذات  التجارية  العالمات  اختيار  التأكيد على 

واملكانة العاملية؛
- ضرورة االهتمام بتجزئة وتقسيم سوق السلع االستهالكية 
يف اجلزائر إىل فئات خمتلفة بناًء على معايري مدروسة تكفل 
باإلضافة  سوقية،  حصة  وأكرب  استهداف  أقصى  حتقيق 
التنافسية  املكانة  تعزز  اليت  االجتماعية  األهداف  حتقيق  إىل 

للمؤسسة اجلزائرية. 
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