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جأثير السُاساث الدسـعيریت علی اللرار الشرائي للمستهلك
ڕۆشا ثەخمەد خمەثەمحن
ٛظم بدازة الدظىٍ٠ // ٝلُت ؤلادازة والاٛخـاد  //حامِت الظلُماهُت
املسخذل

:

املسخذل  :جيبّ ؤهمُت هرا اإلاىكىَ مً ؤهمُت ُملُت الدظِحر التي جٜىم بها اإلاىٌماث وذل٣
ً
ألهه الِىـس الىخُد الري ًسبى اإلاىٌمت بالصبىن والري ُلى ؤطاطه ً٢ىن زاكُا ام الٌِ .خبر
الدظِحر الِىـس ألاٟثر ؤهمُت في اإلاصٍج الدظىٍٜي للمىخج بِد بهخاج الظلِت ،وذل ٣إلاا له مً
ؤهمُت بالٔت في هجاح ؤو ٗؼل الظلِت وحظىٍٜها ،والري یلِب دوزا کبحرا في بمکاهیت بطخمساز
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وهجاح اإلااطظاث ؤو ٗؼلھا ،خیث ؤن ُدم بطخٜساز ألاطِاز طىٖ یازس ُلی مظخٜبل اإلااطظت،
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لرا ِٗلی اإلااطظت ؤن جٜىم بةجباَ طیاطت حظِحریت مىاطبت و مِخدلت ،لکي جخمکً مً زاللھا

الظُاطاث

الخإزحر ُلى الٜساز الؼساجي للصاثسي مخاحس ماحدي مى ٤في مداٌٗت الظلُماهُت وکظب ؤکبر ٛدز
ً
ممکً مً الصباثً .بدُث جم ازخُاز ُُىت ُؼىاثُت مال٘ت ( )601شخـا ،وللخـىُ ٤لى

الؼساجي للمظتهل..٣

الىخاثج اطخسدمذ الباخثت ؤطالُب بخـاثُت منها ؤل٘ا ٟسوهبار للخإٟد مً دٛت بحاباث اٗساد
ُُىت البدث ،وجدلُل بحاباث ٜٗساث الاطدباهت باطخسدام الخدلُالث الاخـاثُت ٠الخىشَِاث
الاهدساٗاث اإلاُِازٍت الزخباز الِالٛاث بحن
الخ١سازٍت واليظب اإلائىٍت وألاوطان الخظابُت و ا
اإلاخٔحراث اإلاظخٜلت واإلاخٔحر الخابّ للبدث باطخسدام البرهامج الاخـاجي (.)SPSS-V22
وؤطخيخجذ الباخثت بإن للظُاطاث الدظِحرًت اإلاخبِت مً ٛبل اإلاىٌماث واإلاخاحس في اإلاجخمّ
اإلاسخاز له ؤزس ُلى الٜساز الؼساجي للُِىت اإلاسخازة مً شاثسي ماحدي مى ،٤وؤوؿذ الباخثت
اإلاجخمّ اإلاسخاز بةجباَ طُاطاث حظِحرًت ِٗالت مازسة ُلى الظلى ٞالؼساجي لصاثسي ماحدي مى٤
وذل ٣لخيؼُى مظخىي مبُِاتهم .ا
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امللدمت:
یِخبر الظِس مً ألادواث ال٘اُلت التي جسج١ص ُلیها اإلاىٌماث مً ؤحل حرب
اهدباه ؤٟبر ُدد مم ً١مً اإلاظتهل١حن الخالیحن واإلاسجٜبحنٗ ،الظِس یِص مً
ٛىة البیّ باليظبت للماطظت ومً ٛىة الؼساء لدي اإلاظتهل١حن ،لرل ٣یجب
الؼساثیت للمظتهل١حن.
ُلى اإلاىٌماث بٛخىاء طُاطت حظِحرًت جىاطب الٜدزة ا
ً
یادي الخوإ في حظِحر اإلاىخجاث خکما بلی الخطخیت بالِدید مً الِمالء
اإلادخملحن لؼساء هرە اإلاىخجاث ،وهرا بدوزە طیادي باللسوزة طلبا ُلی
الخـت الظىٛیت للمىٌمت وبالخالي ُلی جدٜی ٝمظخىی السبدیت اإلاظتهدٖ،
باإلكاٗت بلی ذلٗ ٣ةن ؤهمیت ألاطِاز حظخمد مً ُالٛتها اإلاباػسة مّ
اإلابیِاث والخکالی ٙوألازباح ،ودوزها في حِصیص ٛىی اإلاىاٗظت( .ؤبى ؤمحن،
 ).4062ومنها طِذ الدزاطت الخالُت بلى حظلُى اللىء ُلى الِملُت
الدظِحرًت والظُاطاث والوس ٚاإلاخبِت مً ٛبل اإلاىٌماث لدظِحر مىخجاتها
زالٗ ٤ترة ألاشماث الدظىٍُٜت التي جىاحهها اإلاىٌماث ،وبؼ٢ل زاؾ زال٤
ألاشمت الخالُت التي ًمس بها البلد ،وذل ٣بهدٖ مِسٗت مدي مالثمت الظُاطت
الدظِحرًت اإلاخبِت ومدي ِٗالُتها وؤزسها ُلى الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣
املحور ألاول :مىهجُت البحث
ً
أوال :مشكلت البحث
ي الِالمي هدُجت ما ؤٗسشجه
ؤدث الخٔحراث اإلادظازُت الخادزت ُلى اإلاظخى ا
الِىإلات بمٌاهسها اإلاسخل٘ت بلى اه٘خاح ألاطىا ٚوجدسزها واػخداد اإلاىاٗظت
بحن اإلاىٌماث مما ٗخذ اإلاجا ٤ؤمام اإلاظتهل١حن لالزخُاز بحن الظلّ والخدماث
اإلاٜدمت مً هسٖ اإلاىٌماث ،وال١ثحر مً اإلاىٌماث ٓحر مدزٟحن لُُ٘١ت جإزحر
الظِس ُلى الٜساز الؼساجي للمظتهل ،٣وهرا ؤدي لظعي الباخثحن لخىكُذ
هبُِت الِالٛت بحن الظِس والٜساز الؼساجي للمظتهل ،٣بدُث ًسي
( )Njeru,2017,7ؤن اجساذ الٜساز الخاؾ بازخُاز الظ ــِس الري ًدىاطـ ــب مّ
ؤهداٖ اإلااط ـظــت وٍالثم في الىٛذ ه٘ظ ــه اإلاظتهل١حن و بم٢اهُاتهم اإلاادًت مً
ؤهم الِىامل التى جازس فى ُملُت الؼساء وکظب ؤکبر ٛدز ممکً مً
اإلاظتهل١حن .وبرل ٣جداو ٤هرا البدث في ؤلاحابت ُلى الدظائالث الخالُت:



جإزحر طُاطت الدظِحر الى٘س ي ُلى الٜساز الؼساجي للمظتهل .٣ا



جإزحر طُاطت الدظِحر التروٍجي في الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣



جإزحر طُاطت الدظِحر اإلانهي في الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣





هل ًدز ٞاإلاظتهل ٣الظُاطت الدظِحرًت اإلاخبِت مً ٛبل مخاحس
ماحدي مى ٤في مداٌٗت الظلُماهُت ؟ ا

جإزحر طُاطت حظِحر اإلاىخجاث الجدًدة في الٜساز الؼساجي
للمظتهل.٣



جازحر طُاطت الدظِحر الخىاٗس ي في الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣



ما هي هبُِت الِالٛت بحن الظُاطاث الدظِحرًت والٜساز الؼساجي
اإلاظتهل ٣؟



جازحر طُاطت الخـم واإلاظمىخاث في الٜساز الؼساجي للمظتهل .٣ا



ماهي الِىامل اإلاازسة ُلى اإلاظتهلُ ٣ىد اإلا٘اكلت بحن البداثل
اإلاخاخت مً اإلاىخىحاث في ُملُت اجساذ ٛساز الؼساء؟



بلی ؤي مدی یمکً للظُاطاث الدظِحرًت اإلاخبِت مً ٛبل مخاحس
ماحدي مى ٤في مداٌٗت الظلُماهُت ؤن یازس ُلی ٛساز الؼساجي
اإلاظتهل ٣؟

ً
ثاهُا :أهمُت البحث
ٌظخمد هرا البدث ؤهمُخه مً :ا


ًاحي اهمُت هرا البدث مً زال ٤اهمُت اإلاخٔحراث التي جىاولها،
خُث اهە ًٜىم بدزاطت الظُاطاث الدظِحرًت والٜساز الؼساجي
للمظتهل ٣والِىامل اإلاازسة ٗیها ،والري ٛد ًلُ ٙمِسٗت ُلمُت
في مجا ٤ادازة الدظىٍ .ٝا

 جصداد ؤهمُت هرا البدث مً خُث اإلاظاهمت في شٍادة وعي
اإلاظتهل١حن بالظُاطاث الدظِحرًت اإلاخبِت مً ٛبل الباجِحن
واإلاىالث ومدي جإزحره ُلى ٛسازهم الؼساجي.
ٌِ د الظِس الِىـس الىخُد الري ًسبى اإلاىٌمت بالصبىن ،بدُث
ٌِمل الظُاطت الدظِحرًت اإلاىاطبت ُلى حرب اإلاظتهل١حن.
 ؤما اإلادخىي اإلاُداوي ٗخمکً ؤهمُت البدث في مداولخه لخٜدًم
ألاطع الِلمُت التي ًم ً١ان حظدىد بلیها اإلاىٌماث اإلابدىزت في
جىكُذ ما ًم ً١ؤن ًددزه الدظِحر مً جإزحر في ٛساز الؼساجي
لدی اإلاظتهل ٣النهاجي.
ً
ثالثا :أهداف الدراست
في كىء جددًد مؼ٢لت البدث ،وؤهمُتها حظعى الباخثت في هرا البدث بلى
جد ُٜٝحملت مً ألاهداٖ السثِظُت جخمثل باالحي:


الخِسٖ ُلﻰاطیاطاث حظِحر اإلاىخجاث.



ببساش الِىامل اإلاازسة ُلی ٛساز الؼساجي للمظتهل ٣النهاجي .ا



بیجاد الِالٛت بحن الظیاطاث الدظِحریت والٜساز الؼساجي
للمظتهل ٣النهاجي .ا



الخِسٖ ُلی جإزحر الظُاطاث الظِسیت ُلی الٜساز الؼساجي
للمظتهل ٣النهاجي.

باإلكاٗت الى ألاهداٖ السثِظُت اإلار٠ىزة ؤُاله تهدٖ هرا البدث بلى ازخباز
جإزحر الظُاطاث الدظِحرًت ُلى الٜساز الؼساجي لصاثسي مخاحس ماحدي مى ٤في
مداٌٗت الظلُماهُت مً زال ٤دزاطت :ا

 جازحر طُاطت الدظِحر الجٔسافي في الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣
ً
رابعا :فرضُاث الدراست
لإلحابت ًُ اطئلت البدث ولخد ُٜٝؤهداٗه ،جم وكّ ال٘سكُاث آلاجُت :ا
الفرضُت الرئِسُت الاولي " ًىحد جازحر مِىىي ومىحب ذو داللت اخـاثُت
إلاخٔحر الظُاطاث الظِسیت في الٜساز الؼساجي للمظتهل " ٣وجىبثُ ٝنها
ال٘سكُاث ال٘سُُت آلاجُت:
ً .6ىحد جازحر مِىىي ومىحب ذو داللت اخـاثُت لظُاطت الدظِحر
الى٘س ي في الٜساز الؼساجي للمظتهل .٣ا
ً .4ىحد جازحر مِىىي ومىحب ذو داللت اخـاثُت لظُاطت الدظِحر
التروٍجي في الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣
ً .3ىحد جازحر مِىىي ومىحب ذو داللت اخـاثُت لظُاطت الدظِحر اإلانهي
في الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣
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ًىحد جازحر مِىىي ومىحب ذو داللت اخـاثُت لظُاطت حظِحر
اإلاىخجاث الجدًدة في الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣
ًىحد جازحر مِىىي ومىحب ذو داللت اخـاثُت لظُاطت الدظِحر
الخىاٗس ي في الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣
ًىحد جازحر مِىىي ومىحب ذو داللت اخـاثُت لظُاطت الخـم
واإلاظمىخاث في الٜساز الؼساجي للمظتهل .٣ا
ًىحد جازحر مِىىي ومىحب ذو داللت اخـاثُت لظُاطت الدظِحر
الجٔسافي في الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣

ا
الفرضُت الرئِسُت الثاهُت " جىحد ُالٛت ازجبان مِىىٍت وهسدًت ذاث داللت
اخـاثُت بحن الظُاطاث الظِسیت والٜساز الؼساجي للمظتهل " ٣وجىبثُ ٝنها
ال٘سكُاث ال٘سُُت آلاجُت:
ً .6ىحد ُالٛت ازجبان مِىىٍت وهسدًت ذو داللت اخـاثُت بحن طُاطت
الدظِحر الى٘س ي و الٜس ااز الؼساجي للمظتهل .٣ا
ً .4ىحد ُالٛت ازجبان مِىىٍت وهسدًت ذو داللت اخـاثُت بحن طُاطت
الدظِحر التروٍجي و الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣
ً .3ىحد ُالٛت ازجبان مِىىٍت وهسدًت ذو داللت اخـاثُت بحن طُاطت
الدظِحر اإلانهي و الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣
ً .2ىحد ُالٛت ازجبان مِىىٍت وهسدًت ذو داللت اخـاثُت بحن طُاطت
حظِحر اإلاىخجاث الجدًدة و الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣
ً .5ىحد ُالٛت ازجبان مِىىٍت وهسدًت ذو داللت اخـاثُت بحن طُاطت
الدظِحر الخىاٗس ي و الٜساز الؼساجي للمظتهل.٣
ً .1ىحد ُالٛت ازجبان مِىىٍت وهسدًت ذو داللت اخـاثُت بحن طُاطت
الخـم واإلاظمىخاث والٜساز الؼساجي للمظتهل .٣ا
ً .7ىحد ُالٛت ازجبان مِىىٍت وهسدًت ذو داللت اخـاثُت بحن طُاطت
الدظِحر الجٔسافي والٜساز الؼساجي للمظتهل.٣
ا
ً
دامسا :حدود الدراست


الخدود الصمىُت :هبٜذ هره الدزاطت مً ػهس الثامً لؼهس
الِاػس لظىت  .4046ا



الخدود اإلا٢اهُت :جخمثل الخدود اإلا٢اهُت للدزاطت في ُُىت مً
الصاثسيا/مدظىقي ماحدي مى ٤في مداٌٗت الظلُماهُت .ا

 الخدود البؼسٍت :هبٜذ هره الدزاطت ُلى ُُىت مً اإلاظتهل٣
الصاثسي ماحدي مى ٤م٢ىهت مً ( )111شاثس/مدظى ٚفي مداٌٗت
الظلُماهُت .ا
ً
سادسا /أسالُب حمع البُاهاث
مً ؤحل الخـىُ ٤لى البُاهاث اإلاخِلٜت بمخٔحري البدث والىؿى ٤الى
الىخاثج جم الاُخماد ُلى الاحي-:
 -1الجاهب الىظري
جم الاُخماد ُلى مجمىُت مً ألادبُاث واإلاـادز الِسبُت وألاحىبُت مً ٟخب،
ودوزٍاث وبدىر وزطاثل ماحظخحر واهازٍذ دٟخىزاه ،وبدىر في مجا٤
ؤلادازة وُلى وحه الخـىؾ في مجا ٤ادازة الدظىٍٗ ،ٝلال ًُ الاطخ٘ادة

مً زدماث ػب١ت اإلاِلىماث الِاإلاُت (الاهترهِذ) إلاا جىٗسه مً بُاهاث
ومِلىماث ٟبحرة مً بىاء ؤلاهاز الىٌسي للبدث .ا
 -2الجاهب العملي
ٟإداة لجمّ البُاهاث واإلاِلىماث الالشمت لهرا
اطخسدمذ الباخثت الاطدباهت
ٍ
البدث ،ألنها حِد مً اوظب ؤدواث البدث الِلمي التي جد ٜٝؤهداٖ
البدث اإلاسخُت للخـىُ ٤لى مِلىماث وخٜاث ٝمسجبوت بىا ّٛمِحن .وٛد
جلمىذ الاطخمازة زالزت مداوز زثِظت -:ا
املحور ألاولً :لم البُاهاث الصخـُت ألٗساد ُُىت البدث ،جمثلذ
بـ(الجيع ،الِمس ،اإلاظخىی الِلمي ،الدزل الؼهسي) .ا
املحور الثاويً :لم هرا اإلادىز الٜ٘ساث الخاؿت باإلاخٔحر اإلاظخٜل
(الظُاطاث الدظِحرًت) ،خُث ًم ً١للماطظاث اجباَ ُدة طُاطاث
لدظِحر مىخجاتها واإلاخمثلت ب ـ (الاطِاز الى٘ظُت ،الدظِحر الترویجي ،الدظِحر
اإلانهي ،حظِحر اإلاىخجاث الجدًدة ،الدظِحر الخىاٗس ي ،الخـم واإلاظمىخاث،
ً
الظُاطت الدظِحر الجٔسافي) .ووكِذ ( )64طاالا جبحن ُٗه الظُاطاث
الدظِحرًت التي ًم ً١للماطظت بجباُها .ا
املحور الثالثً :لم هرا اإلادىز الِبازاث الخاؿت باإلاخٔحر الخابّ (الٜساز
الؼساجي للمظتهل ،)٣خُث ھىا ٞالِدید مً الِىامل التي جازس ُلی الٜسازا
الؼساجی للمظتهل ٣بـىزة مباػسة ؤو ٓحر مباػسة ،ومنها؛ (اإلاازساث الدازلُت
خُث جخمثل بالِىامل الى٘ظیت والِىامل الصخـیت ،واإلاازساث الخازحُت
خُث جخمثل بالِىامل الاحخماُیت ،الجماُاث اإلاسحِیت ،ألاطسة ،ألادواز
واإلاساٟص ،الثٜاٗت ،اإلادُى الاحخماعيُ ،ىاـز المشُج االخظوُٜي) .اووكِذ
ً
( )66طاالا لُٜاض اإلاخٔحر الخابّ .ا
وجم اُخماد مُٜاض (لُ١سث الخماس ي) لخددًد ؤوشان الاحابت (اج٘ٝ
بؼدة""5دزحاث ،اج٘"2"ٝدزحاثٓ ،حر مخإٟد" "3دزحاث ،الاج٘"ٝدزحخان"،
ال اج٘ ٝبؼدة""6دزحت) .ا
املحور الثاوي :إلاطار الىظري ا
ً
أوال :السُاساث الدسعيرًت
 .1مفهوم السعر:
الظِس مً اإلاىٌىز الدظىٍٜي ؤخد اإلاددداث السثِظت للُٜمت التي ًٜدزها،
او ًُٜمها ،او ًساها الصبىن مىاطبت للمىخج الري ًد ٜٝخاحاجه ،وٍلبي
هلباجهٗ .الُٜمت حىهس ُملُت الخباد ٤الىاػئت بحن الصبىن واإلاىخج ،اذ ًٜدز
الصبىنا الُٜمت اإلادزٟت مً الظلِت او الخدمت التي ًدّٗ للخـىُ ٤لیها زٛما
مُِىا ،وُلُه ًددد زمً الظلِت او الخدمت بىاء ُلى اإلاىِ٘ت اإلاخدٜٜت
للصبىن هٌحر ػساثه لها( .زىزػید وزحب٢ٗ .)350 ،4062 ،ل مىا یدّٗ في
ػساء بِم اإلاىاد الٔراثیت ؤو ألادواث ال١ھسباثیت ،والظِس ھى مٜیاض الٜیمت
اإلادزٟت الري ُادة ما یـاْ بالِمالث اإلاخداولت(دیىازٛ/سغ/دوالز/زیا)٤
ویم ً١جددید الظِس مً بیجاد ؤطاض لخددید الٜیمت بحن ٠ل مً اإلاؼتري
والباجّ بىخداث وطیوت وجىاحە في خیاجىا الیىمیت الِدید مً اإلاظمیاث
للظِسِٗ ،ىدما جدّٗ بیجازآ لظلِت ؤو زدمت ،ؤو جدّٗ زمىأ ؤو هدّٗ زطىمأ
ٗةن ٠ل ذل ٣یِخبر طِس للخـىُ ٤لی الخدمت ؤو الظلِت مىكىَ (ُىاد،
.)430 ،4062
خُث ُسٗه (ؤبىُیؼت وازسون )65 ،4067 ،بإهه " اهە اإلابلٕ الري یجب ُلی
اإلاظتهل ٣ؤن یدبادلە لخٜي اإلاىخج او الخدمت ".ا
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وُسٗذ الباخثت الظِس بإهه " الٜیمت الىٜدیت التي جٜاض مىِ٘ت اإلاىخج
(طلِت ؤو زدمت) للمظتهل ،٣وال٢ل٘ت (طلِت ؤو زدمت) ُلی اإلاىخج " .ا
ا
 .2اهمیت الدسعير : The Importance of Pricing
بن الدظِحر بظُاطاجه والٜسازاث اإلاخـلت به ٌِخبر مً ؤٟثر ألادواث ؤو
الِىاؿس اإلا٢ىهت للمصٍج الدظىٍٜﻰ خظاطُت باليظبت لإلدازة  .ومً خُث
جسجِب ؤهمُت الدظِحر ُلى ؤلاطتراجُجُت الدظىٍُٜت ؤًهسث هخاثج بِم
اإلاسجبت ألاولى فى الظُا ٚاإلاؼاز بلُه( .مدمد،
الدازطاث الخوبُُٜت ؤهه ًدخل ا
زلیل ،ازسون ،)44 ،4067 ،وٍم ً١جلخُف ؤهمُت الدظِحر في آلاحي:
(زلیدة ،مىا)22 ،4062 ،٤


الظِس له جإزحر طُ٢ىلىجي ُلى اإلاظتهل١حن ومً اإلام ً١ؤن ٌظخُ٘د
اإلاؼسوَ مً ذلٗ ،٣الظِس اإلاسجّ٘ ٛد ٌظخسدم لخإُٟد الجىدة
واإلاسٟص اإلاخ٘ى ٚإلاىخجاث اإلاؼسوَ .والظِس اإلاىس٘م ٛد
ا
اإلاسجِ٘ت
ٌظخسدم لُاٟد ال٘سؿت اإلاخاخت للمظتهل ٣الري ًىٟ٘ ٝثحر مً وٛخه
ومجهىده للبدث ًُ اإلاىخج بظِس مىس٘م لُىٗس بِم مً دزله .ا
یازس الظِس ُلی ؤزباح اإلاىٌمت بوس ٚػتى ،هاإلاا ؤن الظـِس هى م٢ىن
زثیس ي إلاِادلت السبذ ومدددا زثیظیا للىخداث اإلاباُت ٟ ،ما ؤن
الخ٢الی ٙال٢لیــت جخ ــإزـس بالىخداث اإلاباُت ،وٟما یازس الظِس طی٢ىلىحیا
ُلی الصباثً ٗ ،ةن الدظىیٜیحن یظخسدمىهە طىاء ؤٟــان الظِس ُالیا
ؤم مىس٘لا.



جازس الخٔحراث في الظِس بـىزة مباػسة في اإلاصٍج الدظىٍٜي .وان طِس
مً ؤطھل وؤطسَ ُىاؿس مصیج الدظىیٜي حٔیحرا وحِدیال إلاٜابلت الولب
ؤو جـسٗاث اإلاىاٗظحن.



یِد بزج٘اَ الظِس ماػسا ُلی الجىدة مً وحھت هٌس ٗئت مً
اإلاظخھل١حن ٜٗد بیيذ بِم الدزاطاث ؤن ھىاُ ٞالٛت بیجابیت بحن
الظِس والجىدة.



 الظِس یِد ؤخد مجاالث الخىاٗع بحن اإلااطظاث.
 .3السُاساث السعریت:
ًم ً١للماطظاث اجباَ ُدة طُاطاث لدظِحر مىخجاتها هرٟس منها ما ًلي:
أ .الاسعار الىفسُت : Psychological Prices
هى الظِس الري یِمل ُلی الخإزحر ُلی ه٘ظیت اإلاظتهل١حن لؼساء مىخج مِحن
مً طلِت ؤو زدمت ،بما مً زال ٤الِىاه ٙؤو اطدثازة اإلاؼاُس ؤو زدة ِٗل
مِیىت ،ویوب ٝاهرا الىىَ مً ألاطِاز ُلی ألاطتهالٟیت ،وال یوبُ ٝلی الظلّ
الـىاُیت ألن الظلّ الـىاُیت جدخاج بلی ُٜالهیت في الؼساء بظبب اإلاساهس
اإلاالیت( .البظدىجي()22 ،4061،الواجي ،هجیب)51 ،4064 ،
 الدظِحر اإلاِخاد  :Usual Pricingیىاحە اإلاظىٛىن في بِم ؤطىا ٚاطلّ
اإلاىس٘لت الظِس مثل الخلسواث و ألآریت ألاطاطیت مٜاومت ػدیدة
ألي شیادة ه٘ی٘ت في ألاطِاز وفي مثل هرە الخالت جدبّ بطتراجیجیت
ُامت للخ٘اي ُلی طِس الىخدة دون حٔیحر مّ جس٘یم حجم الىخدة
ومثل هرا الدظِحر یولُ ٝلیە الدظِحر اإلاِخاد و بالخالي ِٗلی السٓم مً
زباث طِس ُبىة الصیذ ل٘ترة هىیلت ٗةن الِبىة ز٘م ُدة مساث
زال ٤ه٘ع ال٘ترة وفي بِم الخاالث التي یجب ٗیها زّٗ ألاطِاز ٗةن
الاطتراجیجیت الخِىیلیت التي حظخِمل داثما حِخمد ُلی شیادة حجم

الِبىة ؤو اإلاجمىُت بيظبت ؤٛل مً الصیادة في الظِس( .الـحرفي،
 )476 ،4061ا


ألاطِاز ال١ظسٍت  :Fractional Price Policyوحِخمد هره الظُاطت ُلى
ؤطاض اطخسدام ٟظىز الىخدة الىٜدًت ٟإن ًٜا ٤ؤن طِس الىخدة
ً
اإلاباُت  3.22وخدة هٜدًت بدال مً ؤزبّ وخداث هٜدًت وهرا السٛم
ً
ال١ظسي ٌِوي اهوباُا للمظتهل ٣بإن ألاطِاز ٛد جم جددًدها بؼ٢ل
د ُٝٛللٔاًت ،وزمت ٗىاثد ؤزسي لهره الظُاطت منها ؤن الِمُل ؤزىاء
اهخٌازه لبُٜت خظابه ًدخمل ؤن ً ّٜهٌسه ُلى بِم الظلّ اإلاِسوكت
بوسٍٜت مٔسٍت ُٜٗدم ُلى ػسائها ولً ً١ازر ُلى هره الظُاطت ؤنها
جبوئ ُملُت الدّٗ وزبما جلاً ٝبِم الِمالء للسوزة اهخٌازهم
الخـىُ ٤لى باقي الخظاب مً الِملت الـٔحرة( .ؤبو اؤمُن ا،4062 ،
( )27ال٘خاح )72 ،4061 ،ا



الدظِحر الثىاجي للىخدة  : Dual Pricing Of The Unitووِجي بە ُملیت
حٔلی ٙوخدجحن او اٟثر مً ه٘ع اإلاىخىج في ُبىة واخدة جباَ بظِس
واخد بدیث ی٢ىن مجمىَ ؤطِاز هرە الىخداث ؤٟثر ٗیما لى بیِذ ٠ل
واخدة لىخدها( .ال٘خاح )72 ،4061 ،ا



حظِحر خصمت اإلاىخج  : Product package pricingجٜدم الؼسٟت خصمە
مً اإلاىخجاث التي جسجبى مّ بِلها بسـاثف مِیىەُ( .لي،4061 ،
 )654ا

 ألاطِاز الخ٘ازسیت  : Boasting priceحِخمد بطتراجیجیت الخ٘سیم ُلی
جددید ؤطِاز ُالیت للظلِت حظىد في ألاحل الوىیل وذل ٣بٔسق زلٝ
بهوباَ الجىدة الِالیت للظلِت الري یيخج ًُ الظِس اإلاسجّ٘ لرا
جخولب هرە ألاطتراجیجیت بِ١ع ٟؼى الظى ٚجددید ؤطِاز ُالیت
ٟظیاطت دایمت للمؼسوَ وجٜخض ى ُدم جس٘یم ألاطِاز ختى ولى
جىاحد اإلاىاٗظىن ألازسون الریً یدبِىن طیاطت الظِس اإلاىس٘م في
بیّ الظلّ اإلاؼابهت ؤو البدیلتُ( .لي)72 ،4061 ،
ب .الدسعير الترویجي : Promotional
ُملیا الیم ً١ال٘لل بحن الترویج وُملیت الدظِحر لخدازل وج٢امل ألاهداٖ
التي یظعی ٠ل منهما لخدٜیٜهاُ ،لی طبیل اإلاثاٛ ٤د یخم حظِحر بِم الظلّ
و /ؤو الخدماث بما خظب الخ٢ل٘ت الِ٘لیت إلهخاحها وحظىیٜها ؤو ؤٛل مً
ج٢ل٘تها الِ٘لیتُ ،ملیا اإلاٜـىد مً هرا ألاطلىب في الدظِحر شیادة ٠ل مً
حجم اإلابیِاث في ألاحل الٜـحر ،باإلكاٗت بلی مداولت ٟظب ُمالء ؤو
مؼتریً حدد للمازٟت مىكىَ ؤلاهخمام ولخد٘حزهم لؼساء اإلاازٟت الظلِیت ؤو
الخدمیت ل٘تراث شمىیت ؤهى ،٤ویدبّ هرا الىىَ مً الدظِحر وجى٘یر بِم
الخمالث الترو یجیت ًُ هسیُ ٝسق ؤطِاز جوبٜٗ ٝى في هرە اإلاىاطم.
(ُٜیلت)46 ،4061 ،
حؼمل طیاطاث الدظِحر الترویجي ما یلي  :ا


الٜیادة الظِسیت  : Price leadershipوذل ٣بخددید طِس مىس٘م
للظلِت ٛد ی٢ىن ؤٛل مً ج٢ل٘ت الظلِت ؤو ی٢ىن هامؽ السبذ
مىس٘م ًُ ذل ٣اإلادُ ٜٝادة ،وتهدٖ ؤلادازة مً وزاء ذل ٣لصیادة
اإلابیِاث مً زم السبذ( .مدمد )24 ،4062 ،ا



حظِحر اإلاىاطباث الخاؿت (الخجزیالث)  : Pricing special eventsخیث
جٜىم بِم اإلاىاٗر الخىشیِیت باإلُالن ًُ ججزیالث ُلی بِم ؤهىاَ
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الظلّ للخسلف مً اإلاسصون الساٟد مً هرە الظلّ ؤو ل١ظب الؼهسة
ؤو للخـىُ ٤لی طیىلت هٜدیت( .ال٘خاح)20 ،4061 ،
 اطتراجیجیت الدظِحر الخمیحزي  : Discriminatory pricingبن الظِس
الخمیحزي مبجي ُلی ؤطاض ؤطلىب جسویجي حظخسدم ٗیە اإلااطظاث
للخإزحر ُلی ٗئاث طىٛیت لصیادة مً زال ٤اإلاسوهت في الظیاطت الظِسیت
لبِم اإلاىخجاث التي جٜدم مىاّٗ جمیحزیت للِمل ،وُادة ما جلبى
ھرە اإلااطظاث ؤطِازھا ألاطاطیت ؤزرة بِحن الاُخباز الازخباز بحن
الِمالء ،اإلاىخجاث ؤهمان جٜدیمھا ،اإلاىا ،ّٛوالىٛذ( .زىلت،4067 ،
)54
ج .الدسعير املنهي : Professional price
هرا ألاطلىب ٌظاُد ألاشخاؾ اإلااهسًٍ و ذو الخبرة ال١بحرة في مجا ٤مِحن،
وجددًد طِس اإلاىخجاث خظب هبُِتها و شمً و ٗترة ؤدائها ،مثل الوب و
اإلاداماث(.حما)43 ،4061 ،٤
د .حسعير املىخجاث الجدًدة : Pricing new products
ُىد ؤلابخ٢از اخدي الؼس٠اث ألخد اإلاىخجاث الجدًدة ٗةنها ٛد جددد له
ً
ً
طِسا مبدثُا مسجِ٘ا بهدٖ (ٛؼى طى )ٚؤي ازر ال١مُت التي في طىٛ ٚبل
ٓحرها مً اإلاىاٗظحن ،الرًً ًدظابٜىن مً ؤحل الخدى ٤الى الظى ٚخُىما
ًسون الؼسٟت جد ٜٝألازباح الهاثلت ،ومً هاخُت ألازسي ٛد جددد الؼسٟت
ً
ً
لرل ٣اإلاىخج طِسا مبدثُا بهدٖ الخٔلٔل في طى ٚلجرب ؤٟبر ُدد ممً١
للِمالء)365 ،4061 ،Skripak( .
ه .السعر الخىافس ي : Competitive price
وٜٗا لهرا الىمىذج ًخم حظِحر اإلاىخجاث بىاء ُلى مخولباث اإلاىاٗظت ،اذ
جددد اإلاىٌمت طِسا إلاىخجها اٛل مً الظِس الري ٌِسق به اإلاىاٗظىن
مىخجهم اإلامازل في الظى ،ٚاو ً٢ىن الظِس الري حِخمده اإلاىٌمت اٟثر
حاذبُت هدُجت للخىاٗص ،واإلاىاّٗ اإلالاٗت هٌحر خـى ٤الصبىن ُلى هرا
اإلاىخج( .زىزػید وزحب)352 ،4062 ،
و .الخصم واملسموحاث : Discount and allowances
اإلاظمىخاث یإزر في خظابە جالفي الِیىب الىاػئت ًُ الاُخماد ُلی ٛاثمت
ؤطِاز مدددة مٜدما .الخـم هى جس٘یم مِحن في طِس البیّ یمىدە الباجّ
بلی اإلاؼتري ،وجىحد ُدة ؤهىاَ ٟما یلي ُ( :لي)26 ،4061 ،


الخـم الىٜدي  :Cash Discountویولُ ٝلیە ال١ثحر مً ال١خاب
زـم حعجیل الدّٗ خیث یخم الخـم للمؼتري الري یٜىم یدّٗ
زمً اإلاؼتریاث هٜدا زال ٤مھلت یدددھا الباجّ ُؼس ؤیام ؤو ؤٟثر مثال،
وزٓم ؤن ھرا الىىَ مً الخـم یمثل ج٢ل٘ت مسجِ٘ت ُلی الباجّ جصید
ُادة ًُ طِس ٗاثدة الاٛساق ٗةن اإلاىخج یلجا بلیت للخٜلیل مً حجم
الاثخمان اإلامىىح مىە للمدیىحن وجالٗیا للدیىن اإلاِدومت في اإلاظخٜبل
وجىٗحر ٛدز ٟبحر مً الظیىلت دون بحساءاث مـسٗیت زاؿت باالٛساق.
(ُلي)24 ،4061 ،



زـم ال١میت  : Quantity discountهى جس٘یم في طِس البیّ یمىذ
بلی الِمالء لدصجیِهم الؼساء ب١میاث ٟبحرة ،وذل ٣إلاا یادي بلیە
الؼساء ب١میاث ٟبحرة مً جس٘یم في ج٢ل٘ت البیّ وٛد ی٢ىن زـم
ال١میت ( :مدمد)26 ،4062 ،





 .aزـم ٓحر مخجمّ  : Non-accumulated discountبمِجى
ؤن الخس٘یم یظسي ُلی ٠ل ؿ٘ت ُلی خدة بذا بلٔذ
ال١میت اإلادددة مً حاهب الباجّ لإلطخ٘ادة مً الخـم .ا
 .bزـم مخجمّ  : accumulated discountبمِجى ؤن
الخس٘یم یمىذ ُلی ال١میت اإلاؼتراە مً الِمیل زال٤
ٗترة شمىیت مِیىت بذا بلٔذ ال١میت اإلادددة مً حاهب
الباجّ لإلطخ٘ادة مً الخـم.
الخـم اإلاىطمي ٢ً : Seasonal discountىن جٜلُل طِس للمؼترًحن
الرًً ٌؼترون الظلّ او الخدماث في ٓحر اإلاىطم ػسائها( .زىلت،
)54 ،4067
طیاطت الخاؿت بلبى الظِس  :Set the priceاإلااطظاث ؤلاهخاحیت
جمىذ زـما مِیىا یدىاطب وٟمیت اإلاىاد اإلاؼتراث ،خیث ٠لما شادث
ال١میت اإلاؼتراث باطخواُت الِمیل الخـىُ ٤لی الخس٘یلاث في
ألاطِاز و زـىماث في مِد ٤ال٘اثدة للمبالٕ اإلاخبٜیت في ذمت الِمیل
ُىدما یخم ػساء الـٜ٘ت باألحل ُلی ػ٢ل دِٗاث ػهسیت ؤو طىىیت.
(زىلت)54 ،4067 ،

 مظمىخاث الترویج  : Promotion permitsحِخبر مظمىخاث الترویج
بخدی ؿىز الخـم الىًی٘ي بذ اهە بمثابت جس٘یم یمىذ للمىشُحن
ُما یٜدمىهە مً زدماث للمىخج ؤو الىٟیل و زاؿت زدماث الترویج
للظلّ والخدماث والؼ٢ل الؼاجّ لھرا الىىَ مً اإلاظمىخاث ھى الري
یمىذ إلاخاحس الجملت والخجصثت ًُ ما جٜدمە مً بُالن مدلی ًُ طلّ
وزدماث اإلاىخج مثل الاُالهاث ُلی الازٗ ٙؤو وكّ بطم اإلاىخج ُلی
الٗخت اإلادلُ(.لي)26 ،4061 ،
ز .السُاست الدسعير الجغرافي : Geographical pricing
حِخمد هره الوسٍٜت ُلى هسح اإلاىخجاث بإطِاز مسخل٘ت بدظب ازخالٖ
اإلاىاه ٝالجٔساُٗت التي ًخىاحد ٗیها الصباثً ،و هىا جإزر بِحن ؤلاُخباز م٢ان
حظلُم البلاُت و ل٢ل مىوٜت الظِس الخاؾ بها ،و ًددد خظب مجمىُت
الصباثً( .حما)43 ،4061 ،٤
ً
ثاهُا :اللرار الشرائي للمستهلك
 .1مفهوم اللرار الشرائي
حظعی اإلااطظت بلی حِل ُمیلها زاكیا ًُ مىخجاتها ،یخولب منها مِسٗت
خاحاجە و زٓباجە و الِمل ُلی بػباُها ،وحِخبر مسخلت دازطت طلىٞ
اإلاظتهل ٣مسخلت مهمت في الدظىٍ ،ٝوفي الىٛذ ه٘ظت هي ؤؿِب مسخلت
ًم ً١ؤن جىاحه مظاو ٤الدظىٍ ،ٝوُلُه ٜٗد ُسٖ (ػِبان ،اما،4067 ،٤
 )24الٜساز الؼساجي للمظتهل ٣بإهه " الخوىاث ؤو اإلاساخل التي یمس بھا
اإلاؼتري في خالت الٜیام باالزخیازاث خى ٤ؤي مً اإلاىخجاث ی٘لل ػساءھا" .ا
وٟما ُسٗه (ُصوش ،البازي )2 ،4062 ،بإهه" :جل ٣الاحساءاث اإلاسجبوت بُٜام
ٗسد ؤو حماُت باالزخُاز وػساء مىخج مِحن بٔسق اػباَ الخاحاث
والسٓباث ".ا
ا
 .2العوامل املؤثرة على اللرار الشرائي للمستهلك
باُخباز ؤن ال٘سد احخماعي بوبِتٗ ،ھى یازس ویخإزس باإلاجخمّ الري یِیؽ ٗیە،
ولرا یمکً الٜى :٤بن ھىا ٞالِدید مً الِىامل اإلاازسة ُلی طلى ٞالصبىن
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بـىزة مباػسة ،ؤو ٓحر مباػسة ،و مً زـم الخإزحر ُلی ٛسازاجە الؼساثیت ،و ُلی
ھرا الاطاض طىداو ٤الترکحز ُلی مجمىُت مً الِىامل التي یِخٜد
الباخثخان بهھا مھمت في ُملیت اجساذ ٛساز الؼساء :ا
اؤ .اإلاازساث الدازلُت :یخإزس اإلاظتهل ٣بالِدید مً اإلاازساث الدازلیت التي
جلِب دواز هاما ومخ٘اُال في جددید الخـسٗاث النهاثیت للمظتهل٣
اججاه الظلى ٞالؼساجي للظلّ والخدماث وجخمثل هره الِىامل في
الِىامل الى٘ظیت والِىامل الصخـیت( .الهدی )54 ،4062 ،ا


الِىامل الى٘ظیت :جـمثل الِىامل الى٘ظیت في جل ٣الِىامل اإلاخِلٜت
باإلاظخھل ٣في خد ذاجتٗ ،ھي حِمل ُلی ؿیآت اإلاظخھل ٣الاطخھالکي
لألٗساد بؼکل مِحن ومى٘سد ،کما حِمل ھرە الِىامل ُلی دِٗھم
للٜیام بمىاٗ ٝوؤهمان طلىکیت مسخل٘ت ومدددة ،و ُلی السٓم مً
الِىامل الى٘ظیت ھي ُىامل دازلیت ،بال ؤهھا ٛد جخإزس بالِىامل
الاحخماُیت الخازحیت اإلاازسة في ال٘سدٜٗ ،د خدد الِلماء الظلىکیحن
حملت مً الِىامل واإلاازساث الى٘ظیت ُلی الظلى ٞالؼساجي وھي :
الدواّٗ ،الخاحاث ،الخِلم،ؤلادزا ،ٞالاججاھاث ،الصخـیت( .یاطحن،
 )642 ،4062ا



الصخـیت  :Personalityهمى زدود الِ٘ل ؤو الاطخجابت اإلاظخٜسة و
اإلاخىِٛت مً ال٘سد و التي جمحزە ًُ ٓحرە مً زال ٤هسیٜت بدزاکە و
ؤِٗالە و ج٘اُلە مّ البئیت اإلادیوت بە( .زلیدة ،مىا)46 ،4062 ،٤
ٌؼحر ُلماء الظلى ٞؤن م٘هىم الصخـُت ٌؼحر َللخـاثف الرهىُت
واإلاادًت التي جددد هىٍت ال٘سد( .خمادي )323 ،4067 ،ا



ألادواز واإلاساٟص :یخطح مما طب ٝاهخماء ال٘سد بلى الِدید مً الجماُاث
دازل مجخمِه الري یِیؽ ٗیه مثل ؤطسجه ،والىىاد ویؼاز بلى
ألاُما،٤وٓحرها مً
ا
وكِیت ،الاحخماُیت ،والىٜاباث اإلاهىیت ،ومىٌماث
اإلااطظاث و الخىٌیماث ألازسي وم٢اهت ال٘سد دازل ٠ل حماُت مً
هره الجماُاث باألدواز و اإلاساٟص التي یؼٔلها ٗیها ،وما یهمىا ُىد
الخدیث ًُ ذل ٣الِامل هى ؤن ألاٗساد ٓالبا ما یٜىمىا بازخیاز
اإلاىخجاث التي حِ١ع مساٟصهم و م٢اهتهم التي ًدخلىنها دازل
مجخمِاتهم التي یِیؼىن ٗیها ،ألامس الري ی٘سق ُلى زحا ٤الدظىیٝ
كسوزة مِسٗت جل ٣ألادواز و اإلاساٟص الخاؿت باإلاظتهل١حن في الٜواُاث
الظىٛیت اإلاظتهدٗت وحظىی ٝمىخجاتهم ٗیها( .ؿابس)33 ،4067 ،



الثٜاٗت :حِخبر ذل ٣اإلاصیج اإلاؼتر ٞبً اإلاِخٜداث والٜیم والخٜالید
اإلاخِلٜت واإلاوبٜت بحن مجمىُت مً ألاٗساد ،ؤٓىیاء کاهىا ؤو ٜٗساء،
مخِلمحن ؤو ٓحر مخِلمحن ،اإلاخٜازبحن و اإلاخباُدیً في اإلاظکً ،والتي یخم
اهخٜالها بحن ألاحیا ،٤جازس الِىامل الثٜاٗیت بٜىة ُلی الٜساز الؼساجي
للمظتهل ،٣ویجب ُلی زحل الدظىی ٝؤن یدز ٞاهخماء ال٘سد بلی زٜاٗت
ُامت ؤو زٜاٗت حصثیت (ٗسُیت)( .زلاز )45 ،4067 ،ا
 .aالثٜاٗت الِامت :هي مجمىُت مِٜدة مً السمىش
واإلاِخٜداث الي یىحدها مجخمّ ما وجيخٜل مً حیل بلی
آزس ،وهي ال جخلمً الٔساثص و الخاحاث البیىلىحیت
ألاطاطیت لل٘سد ،وهي جٌهس خحن الخاحت إلػباُها،
والثٜاٗت بـ٘ت ُامت حظاُد اإلاجخمِاث ُلی جدىیل
ماجامً بە مً ٛیم بلی وا ّٛملمىض( .طلیم )42 ،4067 ،ا
 .bالثٜاٗت ال٘سُیت :هي مجمِت مً ألاشخاؾ الریً
یخمظکىن بىٌام مددد مً الٜیم ،والري یٜىم ُلی
زبرتهم الخیاجیت الِامت ومکاهتهم في اإلاجخمّ ،یىحد دازل
کل مجخمّ مجمىُاث مِیىت مً ألاٗساد جخمحز بوسیٜت
خیاة وٛیم ُٜاثد وٛىاُد للظلى ٞمسخل٘ت ًُ الثٜاٗت
الِامت لهرا اإلاجخمّ ،وحِسٖ هرە اإلاجمىُاث بالثٜاٗت
ال٘سُیت ،وجمحزها مً زال ٤ألاؿل والدیاهت واإلاىوٜت
الجٔساٗیت ،بن جإزحر اإلاجمىُاث الثٜاٗیت ال٘سُیت في
مجخمّ مً اإلاجخمِاث ُلی طلى ٞاإلاظتهل ٣یِخبر مً
اإلاىكىُاث التي یجب ؤن حؼد اهدباە الباخثحن( .زلاز،
)41 ،4067



اإلادُى الاحخماعي :جخمثل في مجمىُت الُٜم وألازال ٚوالِاداث
والخٜالُد التي یخإزس بها ال٘سد مً زال ٤اخخ٢اٟه بإطسجه وححراهه
وؤؿدٛاثه ،واإلادُى الري ٌِِؽ ُٗه والتي یخإزس جا في طلىٟه
الاطتهال٠ي ،لرا ِٗلى زحا ٤الدظىٍ ٝفي اإلااطظت ُىد جـمُمهم
للسطالت التروٍجُت ؤزر هاالء بِحن الاُخباز( .خظحن )640 ،4067 ،ا



ُىاـز المشُج االخظوُٜي :اخِخبز الِوام ٤االسازجُت االخظوُُٜت اؤو ماا
ُنلُ ٚلُﻬاابِىاـز المشُجاالخظوُٜيامن الِوام٤االمﻬمتاٗياالخإثُز
ُلﻰ االمظخﻬلُٟن وُلﻰ ااخساذ ٛزازخﻬم الؼزائُت اٗ ،المشُج االخظوُٜيا
ُمث ٤امجموُت امن األىؼنت االخظوُُٜت االمخٟاملت اوالمخزابىت اخٜوم
بﻬااالمئظظتابﻬدٖ الخإثُز ُلﻰاالمظخﻬلُٟن ودِٗﻬم لؼزاء مىخجاخﻬاا

اب .اإلاازساث الخازحُت :حِدد الِىاؿس الخازحُت التي جازس ُلى الٜساز
الؼساجي جخمثل هره الِىامل (الِىامل ؤلاحخماُُت و الثٜاُٗت و
ؤلاٛخـادًت و اإلادُى ؤلاحخماعي و ُىاؿس اإلاصٍج الدظىٍٜي ...الخ)
 الِىامل الاحخماُیت  :یسی (ال٘لل )422 ،4065 ،ان ُلم الاحخماَ
یٜىم بدزاطت الظلى ٞؤلاوظاوي مً اإلادیى الاحخماعي واإلااطظاث
الاحخماُیت دازل اإلاجخمّ التي جازس في جکىیً هرا الظلى ،ٞلرل ٣هجد
ؤن ا لبدىر الاحخماُیت لظلى ٞاإلاظتهل ٣تهخم ب٘دف مجمىُت مً
الخإزحراث التي حؼکل هرا الظلى ٞمثل جإزحر وألاؿدٛاء ،والٜیم
الظاثدة في اإلاجخمّ .ا


الجماُاث اإلاسحِیت  :Reference Groupsحِسٖ الجماُاث اإلاسحِیت
ُلی ؤهھا" ،جل ٣الجماُاث ،التي جمخل ٣جإزحر مباػسا ،ؤو ٓحر مباػس ُلی
اججاھاث ألاٗساد و طلىکھم ،وٛد جکىن ھرە الجماُاث ٛسیبت بلی ال٘سد
ؤو بِیدة وظبیا ُىەٗ ،الٜسیبت مىە جخمثل في ألاطسة الجحران وشمالء
الِمل....الخ ،ؤما البِیدة مىە ٗخخمثل في الجماُاث الدیيیت و اإلاھىیت،
والىٜاباث الِمالیت والجماُاث ،التي جمیل الِالٛاث ٗیھا بلی ؤن جکىن
ؤکثر زطمیت و جخولب ج٘اُل ؤٛل"( .ال٘لل )422 ،4065 ،ا



ألاطسة  :Familyیازس اٗساد الاطسة جإزحرا کبحرا ُلی طلى ٞاإلاظخھل،٣
ٗاالطسة ھي جىٌم ػساء اإلاظخھل ٣ألاکثر ؤھمیت في اإلاجخمّ ،کما
یسخل ٙػمى ٤الصوج  ،الصوحت ازخالٗا کبحرا هبٜا ل٘ئت اإلاىخج ،و
مسخلت ُملیت الؼساء ،و جخٔحر ؤدواز الؼساء مّ ؤهمان خیاة اإلاظخھل٣
اإلاخوىزةُ( .لي)46 ،4067 ،
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وخد ُٜٚاإلؼباَ والزلا الﻬم وﻫذه ااألىؼنت اﻫي ا :االمىخج اوالظِز،
66
،4067
ا(داود،
اوالخزواُج.
الخوشاُّ
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ا
املحور الثالث /الجاهب املُداوي
ً
أوال :مجخمع البحث:
ًخ٢ى ان مجخمّ البدث مً شاثسي ماحدي مى ٤في مداٌٗت الظلُماهُت ،خُث بلٕ ُدد ؤٗساد مجخمّ البدث ؤلاحمالي ( )666شاثس/مدظى ،ٚومً الجدًس بالرٟس بن الباخثت
ٛامذ بخىشَّ ( )666ؤطخمازة ؤطدباهت ،وٛد بطترحِذ ( )601بطخمازة مٜبىلت لألطخسدام ،وجم ازخُازهم بؼ٢ل ُؼىاجي زال ٤شٍازتهم وحظىٛهم في مى ٤مجخمّ
البدث ،بدُث هبٜذ هره الدزاطت مً ػهس الثامً لؼهس الِاػس لظىت .4046
ً
ثاهُا :عُىت البحث:
ً
ً
ػملذ ُُىت البدث حمُّ ؤٗساد مجخمّ البدث الظاب ٝذٟسهمٜٗ ،د هب ٝالبدث ُلى ُُىت م٢ىهت مً ( )601شاثسا/مدظىٛا ؛ بدُث ػملذ اإلادظىٛحن في مخاحس
ألالبظت وألاخرًت واإلاخاحس الباجِت للمىخجاث ؤلاطتهالُٟت اإلاسخل٘ت.
ً
ثالثا :بىاء أداة البحث :ا
ؿممذ ؤداة البدث في ؿىزة ججِلها ؿالخت لإلحابت ُلى ؤطئلت البدث ،وٛد جم بُدادها وؿُآتها بىاء ُلى مؼ٢لت البدث وؤهداٗها وحظائالتها ،وفي كىء الاهالَ ُلى
ً
وٜٗا للخدزج
الجاهب الىٌسي للبدث والدزاطاث الظابٜت ،خُث اػخملذ ؤداة البدث ُلى اطدباهت جلمىذ (ٜٗ )3ساث وج٢ىهذ مً ُبازاث مداوزا الاطدباهت وؤلاحابت ا
الخماس ي )( (Likertؤج٘ ٝبؼدة ،ؤج٘ ،ٝمداًد ،ال ؤج٘ ،ٝال ؤج٘ ٝبؼدة) .و٠اهذ الٜ٘ساث الثالر بالؼ٢ل الخالي:
 اإلادىزا ألاوً :٤لم البُاهاث الصخـُت ،واػخمل ُلى (ٜٗ )3ساث (الجيع ،الِمس ،اإلاظخىی الِلمي ،الدزل الؼهسي) .ا اإلادىزا الثاويً :لم هرا اإلادىز الِبازاث الخاؿت باإلاخٔحر اإلاظخٜل (الظُاطاث الدظِحریت) ،واػخمل ُلى (ٜٗ )64ساث جبحن ُٗه ؤهىاَ الظُاطاث الدظِحرًتاإلاظخسدمت مً ٛبل اإلاىٌماث.
 اإلادىزا الثالثً :لم هرا اإلادىز الِبازاث الخاؿت باإلاخٔحر الخابّ (الٜساز الؼـ ـساجي للمظ ــتهل )٣واػخمل ُلى (ٜٗ )66ساث جبحن الِىامل اإلاازسة في الٜساز الؼـ ـساجيللمظ ــتهل.٣
ً
رابعا :إدخبار صدق وثباث إلاسدباهت:
جم اطخسدام مِامل (ال٘ا ٟسوهبار) لٔسق الخإٟد مً زباث اإلاُٜاض اإلاظخسدم ،وللخإٟد مً دٛت احاباث اٗساد ُُىت البدثٛ ،ىة الترابى ،و الخماط ٣بحن ٜٗساث
ً
ً
ؤلاطدباهت ،وبُخمادا ُلى هخاثج الخدلُل الخاطىبي ومً زال ٤حدو )6( ٤جبحن ان ؤل٘ا ٟسوهبار ال١لي حظاوي ( ).852وهي مسجِ٘ت وظبُا للِبازاث ()43؛ اوال٘ا ٟسوهبار
ً
اإلاخٔحر اإلاظخٜل (الظُاطاث الدظِحرًت) حظاوي ( ).835وهي مسجِ٘ت وظبُا؛ وٍلُه اوال٘ا ٟسوهبار اإلاخٔحر الخابّ (الٜساز الؼـ ـساجي للمظ ــتهل )٣مظاوٍت ( ).837وهي مسجِ٘ت
ً
وظبُا؛ وجدظم مً البُاهاث بن حمُّ ُبازاث ؤلاطخبُان جدظم بالثباثٟ ،ما هى مىضح في حدو .)6(٤ا

الجدول ( )1معامل ثباث الاحساق الدادلي لعباراث الاسدباهت ( ملاٌس الفا كروهباخ)
ث

البعد

عدد العباراث

كُمت ( )αألفا

1
2
3

اإلاخٔحر اإلاظخٜل (الظُاطاث الدظِحرًت)
اإلاخٔحر الخابّ (الٜساز الؼ ــساجي للمظ ــتهل)٣
ال٘ا ٟسوهبار ال١لي

64
11
43

.835
.837
.852

اإلاـدز :مً بُداد الباخثت باإلُخماد ُلى مسسحاث الخاطىب مً زال ٤بسهامج  .SPSSا
ً
دامسا  /اسالُب الخحلُل واملعالجت الاحصائُت
مً احل جدلُل البُاهاث لجإ الباخثىن بلى اطخِما ٤مجمىُت مً ألاطالُب ؤلاخـاثُت وٟما ًلي:
 .6مِامل ؤل٘ا ٟسوهبار لُٜاض دٛت احاباث ؤٗساد ُُىت البدث .ا
 .4الاخـاء الىؿ٘ي (ألاوطان الخظابُت والاهدساٗاث اإلاُِازٍت ومِامالث الازخالٖ والاهمُت اليظبُت.
 .3مِامل الازجبان الخوي البظُى ) (Pearson Correlationلُٜاض ٛىة الِالٛت بحن مخٔحراث البدث.
 .2الاهدداز الخوي البظُى ) ( Simple regressionلُٜاض ؤزس الظُاطاث الدظِحرًت ٟمخٔحر مظخٜل في الٜساز الؼساجي للمظتهلٟ ٣مخٔحر جابّ.
ً
سادسا :إلاحصاء الوصفي لعُىت البحث:
 الجيسً :خطح مً الجدو )4( ٤ؤن ٓالبُت ألاٗساد اإلابدىزت هم مً الاهار خُث بلٔذ  % 58.5مً مجمىَ اإلابدىزحن وهرا ٌِجي ان ماًصٍد ُلى اإلابدىزحنلِع مً الر٠ىز ُ.لما ان وظبت الر٠ىز  %26.5مً مجمىَ اإلابدىزحن.
ا
Page 277

Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022

حدول ( )2جوزَع أفراد عُىت البحث وفلا للجيس
الجيس

الفئت
ذٟس
ؤهثى
املجموع

اليسبت املئوٍت
% 41.5
% 58.5
% 100

العدد
44
62
106

اإلاـدز :مً بُداد الباخثت باإلُخماد ُلى مسسحاث الخاطىب مً زال ٤بسهامج .SPSS
ا
٤
 العمر :هالخٍ مً الجدو ( )3ؤن ال٘ئت الِمسٍت (مً  20-41طىىاث) مً ُُىت البدث حاءث في اإلاسجبت ألاولى ووظبتها ( ،)% 52.8بِىما حاءث في اإلاسجبت الثاهُتحاءث ال٘ئت الِمسٍت ( 20طىىاث ٗما ٗى )ٚبيظبت ( ،)%24.5وال٘ئت الِمسٍت ( 62ا–  41طىىاث) هي ألاٛل خُث بلٔذ وظبتها ( )%44.1مً ؤٗساد ُُىت
البدث.
حدول ( )3جوزَع أفراد عُىت البحث وفلا للعمر

العمر

الفئت
18 – 26طىت
26 – 40طىت
ٚ
40طىت ٗما ٗى ا
املجموع

العدد
24
56
26
106

اليسبت املئوٍت
22.6 %
52.8 %
24.5 %
% 100

اإلاـدز :مً بُداد الباخثت باإلُخماد ُلى مسسحاث الخاطىب مً زال ٤بسهامج .SPSS
ا
-

املسخوى العلميً :دبحن مً الجدو )2( ٤ؤن ٓالبُت ألاٗساد اإلابدىزت هم خاملحن ػهادة دبلىم والب٢الىزٍىض بدُث بلٔذ وظبتها ( ،)% 51.1وألاٛلُت هي لألٗساد
ذو بدون ماهل بيظبت (.)% 3.2
ى
حدول ( )4جوزَع أفراد عُىت البحث وفلا للمسخو العلمي

املسخوى العلمي

الفئت
بدون ماهل
ببخدؤجي
زاهىي
مِهد  /حامعي
دزاطاث ُلُا
املجموع

العدد
4
7
21
60
14
106

اليسبت املئوٍت
3.8 %
6.6 %
19.8 %
56.6 %
13.2 %
% 100

اإلاـدز :مً بُداد الباخثت باإلُخماد ُلى مسسحاث الخاطىب مً زال ٤بسهامج .SPSS
ا
-

الددل الشهريً :دبحن مً الجدو )5( ٤ؤن ألاٗساد الرًً ًتراوح دزلهم الؼهسي مً ( 500.000الى  6.000.000دًىاز) حاءث في اإلاسجبت ألاولى ووظبتها (22.3
 ،)%وٍلیها ال٘ئت الري بلٔذ دزلهم الؼهسي (ؤٟثر مً  6.000.000دًىاز) بيظبت ( ،)% 32.2وال٘ئت اإلاظمى ببدون دزل هم ألاٛلُت بدُث بلٔذ وظبتهم (2.5
 )%مً ؤٗساد ُُىت البدث.

حدول ( )5جوزَع أفراد عُىت البحث وفلا للددل الشهري
الددل الشهري

الفئت
ؤٛل مً  500.000دًىاز
مً  500.000الى  6.000.000دًىاز
ؤٟثر مً  6.000.000دًىاز
بدون دزل
املجموع

العدد
13
47
37
9
106

اإلاـدز :مً بُداد الباخثت باإلُخماد ُلى مسسحاث الخاطىب مً زال ٤بسهامج .SPSS
ً
سابعا :جحلُل إلاحاباث وإدخبار فرضُاث البحث:
ً
أوال :جحلُل آراء واحاباث فراد العُىت حول مخغيراث البحث
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اليسبت املئوٍت
% 12.3
% 44.3
% 34.9
% 8.5
% 100
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ً
ًدىاو ٤هرا اإلادىز ُسق البُاهاث التي جلمىتها بطخمازة الاطدباهت ،والىاججت مً زال ٤بطخِما ٤مُٜاض (لُ١سث الخماس ي) لُٜاض ؤلاججاهاث ،وجٌهس الجداو ٤ؤًلا
اججاه اإلاُٜاض ألاُلى وظبت مً كمً الخ١سازاث الطخجاباث اإلابدىزحن مً زال ٤مٜازهت وظب جىشَّ بحاباث ؤٗساد مجخمّ البدث ل٢ل ٜٗسة مً ٜٗساث الجدو٤؛ ؤي
ل٢ل مخٔحر مً مخٔحراث البدث واإلاخمثلت بـ(الظُاطاث الدظِحرًت) بىؿ٘ها مخٔحرا مظخٜال ،بـ(الٜساز الؼساجي للمظتهل )٣بىؿ٘ها مخٔحرا جبِا .ا
ا
أ  -عرض وجحلُل الىخائج املخعللت بمخغيراث البحث (السُاساث الدسعيرًت)
ًخطح مً الجدو )1(٤ان الىطى الخظابي ال١لي لبِد (الظُاطاث الدظِحرًت) البالٕ ( )3.70وبإهدساٖ مُِازي البالٕ ( )0.764خُث ان وظبت ( )%76.78مً اٗساد
ُُىت اإلاؼازٟحن لهم هٌسة اًجابُت ؤي لهم ٗ١سة ًُ الظُاطاث الدظِحرًت اإلاخبِت مً ٛبل اإلاىٌماث ،ووظبت (ٓ )%32.36حر مخإٟدًً مً الاحابت ووظبت ( )%8.3مً
اٗساد ُُىت اإلاؼازٟحن ُىد مظخىي ال اج٘ ٝوال اج٘ ٝبؼدة لِع لدیهم ٗ١سة ًُ الظُاطاث الدظِحرًت اإلاخبِت مً ٛبل اإلاىٌماث .ومً ابسش الٜ٘ساث التي طاهمذ في
بٓىاء هرا اإلاخٔحر ٠اهذ ٜٗسة ( )X2خُث ان ( )%22مً اإلاؼازٟحن ًىاٜٗىن ُلى ؤن الخس٘یلاث التي جخم بنهاًت اإلاىطم وػساء اإلاىخجاث بظِس ؤٛل مٜازهت باإلاؼترًحن
الرًً ٌؼترون اإلاىخج في ٓحر اإلاىطم؛ جإزس ُلی ٛسازهم الؼساجي ،وذل ٣بِد ُسق وجدلُل الىخاثج اإلاخِلٜت بال٘سكُت ال٘سُُت الظادطت لل٘سكُت السثِظُت ألاولى
اإلاظمى بـ "ًىحد جازحر مِىىي ومىحب ذو داللت اخـاثُت لظُاطت الخـم واإلاظمىخاث في الٜساز الؼساجي للمظتهل. ٣وجلیها ٜٗسة ( )X5خُث ان ( )%21.4مً
ألاٗساد
اإلاؼازٟحن ًىاٜٗىن ُلى ؤنهم ًىجربىن في خا ٤وحىد الهدایا مّ الظلِت ؤو الخدمت التي جسیدون ػسائها ،وبن وظبت ) (%3.8مً اإلاؼازٟحن مداًدًً ؤي بن ا
ملتزمىن باإلاى ٙٛاإلاداًد بحن الوسٗحن (اإلاخ٘ ٝوٓحر اإلاخ٘ .)ٝوفي ٜٗسة ( )X6و( )X3جم ُسق وجدلُل الىخاثج اإلاخِلٜت بإوٗ ٤سكُت ٗسُُت لل٘سكُت السثِظُت ألاولى
اإلاظمى بـ "وحىد جازحر مِىىي ومىحب ذو داللت اخـاثُت لظُاطت الدظِحر الى٘س ي في الٜساز الؼساجي للمظتهل "٣خُث ان وظبت ( )%65.1مً اإلاؼازٟحن ًىاٜٗىن ُلى
ؤن شٍادة هُ٘٘ت في الظِس اإلاِخاد للمىخجاث ؤلاطتهالُٟت مثل الخلسواث وألآریت ألاطاطیت جإزس ُلی ه٘ظیت اإلاظتهل ٣لؼساء اإلاىخج؛ بدُث بن ؤي حٔحر في الظِس
اإلاِخاد جازس ُلى الٜساز الؼساجي للمظتهل ،٣وان وظبت ( )%94.4مً اإلاؼازٟحن ًىاٜٗىن ُلى بن اإلاظتهل ٣جىجرب لِسوق ػساء وخدجحن مً مىخج واخد في ُبىة
واخدة خُث جباَ بظِس وخدة واخدة ،ووظبت ( )%5.7مً اإلاؼازٟحن لهم آزاء مسخل٘ت .ول ً١باليظبت للٜ٘سة الـ( )X4ان وظبت ( )%24.5مً اإلاؼازٟحن ًىاٜٗىن ُلى
ً
ً
ً
ؤن السٛم ال١ظسي مثال (ٌِ )2.22$وي اهوباُا للمظتهل ٣بإن ألاطِاز ٛد ز٘م بلى ؤبِد خد ،و( )%56.2لهم زؤي مداًد ؤي بن السٛم ال١ظسي مثال ( )2.22$ال
ً
السثِظُت
ٌِوي بهوباُا للمظتهل ٣بإن ألاطِاز ٛد بهس٘م بلى ؤبِد خد .وٟرل ٣بِد ُسق ٜٗسة ( )X7وجدلُل الىخلئج اإلاخِلٜت بال٘سكُت ال٘سُُت الظابِت لل٘سكُت ا
ألاولى للبدث ،خُث ؤن ( )%66.1مً اإلاؼازٟحن ًىاٜٗىن ُلى الؼساء مً اإلاخاحس التي حِسق جسُ٘لاث بٔم الىٌس ًُ البِد الجٔسافي للمخجس ؤو الدلُل اإلاادي
للمخجس ،ؤي لظُاطت الدظِحر الجٔسافي جإزحر في الٜساز الؼساجي للمظتهل .٣وفي ٜٗسة ( )X60جم ُسق وجدلُل الىخاثج اإلاخِلٜت بال٘سكُت ال٘سُُت الثالثت لل٘سكُت
السثِظُت ألاولى للبدث ،خُث ؤن ( )%86.6مً اإلاؼازٟحن ًىاٜٗىن ُلى بنهم في الىٛذ الخاحت للخدماث اإلاهىُت مثل زدماث اإلاداماة والخدماث الوبُت والصخُت؛
ً
ًىجربىن للمهىُحن الٜدامي ذو زبرة بٔم الىٌس ًُ طِسهم اإلاسجّ٘ ،ووظبت هُ٘٘ت ٜٗى مً اإلاؼازٟحن ( )%6.2لهم زؤي مِازق .وؤزحرا ،باليظبت ال٘سكُت ال٘سُُت
السابِت لل٘سكُت السثِظُت ألاولى للبدث جم وذلُ ٣سق وجدلُل الىخاثجها مً زال ٤الٜ٘سة الـ( )X66بحن بن وظبت ( )%30.4مً اإلاؼازٟحن ال ًىاٜٗىن ُلى دّٗ ؤي
طِس للمىخجاث الجدًدة اإلاوسوخت في الظ اى ،ٚوؤٓلبُت اإلاؼازٟحن لهم زؤي مداًد بيظبت ( ،)%54.2ؤي بن اإلاىخجاث الجدًدة الًىجرب اإلاظتهل١حن لؼسائها.
حدول ( )6وصف مخغيراث (السُاساث الدسعيرًت)
الاهحراف
اجفم
الاجفم
املخوسط
اجفم
ال اجفم محاًد
املعُاري
بشدة
بشدة
العباراث
1
X6

X4

شٍادة هُ٘٘ت في الظِس اإلاِخاد للمىخجاث 0
ؤلاطتهالُٟت مثل الخلسواث وألآریت ألاطاطیت
0
جإزس ُلی ه٘ظیت اإلاظتهل ٣لؼساء اإلاىخج.
ً
ً
السٛم ال١ظسي مثال (ٌِ )2.22$وي اهوباُا 7
للمظتهل ٣بإن ألاطِاز ٛد ز٘م بلى ؤبِد خد.
6.6

2

3

4

5

6

31

21

43

.9

34.0

43.4

21.7

18

55

16

10

17.0

51.9

15.1

9.4

0

6

64

36

0

5.7

60.4

34.0

0

45

50

11

0

42.5

47.2

10.4

0

4

41

61

3.8

38.7

57.5

42

51

13

X3

جىجرب اإلاظتهل ٣لِسوق ػساء وخدجحن مً 0
مىخج واخد في ُبىة واخدة خُث جباَ بظِس
0
وخدة واخدة.

X2

الظِس الِالی للظلِت دلُل للجىدة الِالُت 0
للظلِت.
0

X5

ًخجرب اإلاظتهل ٣بىحىد الهدایا مّ الظلِت ؤو 0
الخدمت التي جسید ػسائها.
0

0

X1

ؤن ألاطِاز اإلاىس٘لت ججرب الصبىن ؤٟثر مً 0

0
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Mean

S.D

3.86

716.

3.04

.985

4.28

.565

3.68

.655

4.54

.572

3.73

.670
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الاجفم
بشدة

ال اجفم

محاًد

اجفم

اجفم
بشدة

املخوسط

الاهحراف
املعُاري

1

2

3

4

5

Mean

S.D

0

0

39.6

48.1

12.3

الؼساء مً اإلاخاحس التي حِسق جسُ٘لاث بٔم 0
الىٌس ًُ البِد الجٔسافي للمخجس ؤو الدلُل
0
اإلاادي للمخجس.
جس٘یلاث نهاًت اإلاىطم اي ػساء اإلاىخج بظِس 0
ؤٛل باليظبت للمؼترًحن الرًً ٌؼترون اإلاىخج في
0
ٓحر اإلاىطم؛ جإزس ُلی الٜساز الؼساجي.

0

36

59

11

0

34.0

55.7

10.4

0

1

31

74

0

.9

29.2

69.8

14

39

18

17

13.2

36.8

17.0

16.0

2

10

70

24

1.9

9.4

66.0

22.6

22
20.8
17
16.0

56
52.8
76
71.7

17
16.0
7
6.6

1
.9
1
.9

الخكرار الكلي

33

55

406

470

282

معدل اليسبت املئوٍت

3.11

5.19

38.31

50.19

26.59

العباراث
ألاطِاز الِالُت بٔم الىٌس ًُ الجىدة.
X7

X2

18

X2

الخـىُ ٤لى اإلاىخج هى الهدٖ ألاطاس ي
للمظتهل ٣بٔم الىٌس ًُ الظِس.
17.0

في الىٛذ الخاحت للخدماث اإلاهىُت مثل زدماث 0
اإلاداماة والوب؛ ًجرب اإلاظتهل ٣للمهىُحن
X60
الٜدامي ذو زبرة بٔم الىٌس ًُ طِسهم 0
اإلاسجّ٘.
ًدّٗ اإلاظتهل ٣ؤي طِس للمىخجاث الجدًدة 10
X66
اإلاوسوخت في الظى.ٚ
9.4
ًىاٗ ٝاإلاظتهل ٣دّٗ ٗاثدة شاثدة ُلى الظِس مً 5
X64
ؤحل الخـىُ ٤لى اإلاىخج في الىٛذ آلاوي.
4.7

3.76

.626

4.69

.485

3.02

1.280

4.09

.625

2.78

.862

2.83

.654

3.70

0.764
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ا
ب -عرض وجحلُل الىخائج املخعللت بمخغيراث البحث (اللرار الشرائي للمستهلك)
ًخطح مً الجدو )7(٤ان الىطى الخظابي ال١لي لبِد (الٜساز الؼساجي للمظتهل )٣البالٕ ( )3.92وبإهدساٖ مُِازي البالٕ ( )0.202خُث ان وظبت ( )%71.72مً
اٗساد ُُىت اإلاؼازٟحن لهم هٌسة اًجابُت خى ٤الِىامل اإلاازسة في الٜساز الؼساجي للمظتهل ،٣ووظبت (ٓ )%32.36حر مخإٟدًً مً الاحابت ووظبت ( )%2.3لهم هٌسة
طلبُت ُىد مظخىي ال اج٘ ٝوال اج٘ ٝبؼدة .ومً ابسش الٜ٘ساث التي طاهمذ في بٓىاء هرا اإلاخٔحر ٠اهذ ٜٗسة ( )Y8خُث ان ( )%600.00مً اإلاؼازٟحن ًىاٜٗىن ُلى
ؤهه بذا جد ٜٝؤلاػباَ والسكا اإلاولىب ٗةن اإلاظتهل ٣طىٖ ً١سز ٛساز ػساء ه٘ع اإلاىخج ،ؤي بن اإلاىخج الٜادز ُلى جلبُت خاحاث وزٓباث اإلاظتهل ٣له خإثُز ُلﻰا
ٛزازخﻬم الؼزائُت .اوجلیها ٜٗسة ( )Y2خُث ان وظبت ( )%60.4مً اإلاؼازٟحن ًىاٜٗىن ُلى بن للِامل الظِسي مً الِىامل اإلاهمت لدّٗ اإلاظتهل ٣لؼزاء اإلاىخج ؤو
التراحّ ًُ الؼساء؛ ؤي بن الظِس والظُاطاث ا ٤حظِحرًت جازس ُلى الٜساز الؼساجي للمظتهل ،٣وهرا ًدُ ٤لى زبىث ال٘سكُت السثِظُت ألا اولى وال٘سكُاث ال٘سُُت
لهاٟ .رل ،٣وٟرل ٣بِد ُسق ٜٗسة ( ) Y66وجدلُل الىخلئج اإلاخِلٜت بال٘سكُت ال٘سُُت الثاهُت لل٘سكُت السثِظُت ألاولى للبدث ،خُث ؤن ٓالبُت ألاٗساد بدُث
وظبُتهم (ً )%37.7ىاٜٗىن ُلى ان وطُلت ؤلاجـا ٤باإلاظتهل ٣وبٛىاُهم إلجٜان مىخج مِحن مً الِىامل اإلاازسة ُلى اجساذ الٜساز الؼساجي ؤو التراحّ ًُ ُملُت
الؼساء ،بدُث الیم ً١ال٘لل بحن الترویج ِٟملُت بجـا ٤وُملیت الدظِحر لخدازل وج٢امل ألاهداٖ التي یظعی ٠ل منهما لخدٜیٜها ،ووظبت ( )%62.2مً اإلاؼازٟحن
ً
ٓحر مىاٜٗحن ُلى بن الىطاثل التروٍجُت ؤي بجـالُت له ؤزس ُلى بجساذهم الٜساز الؼساجي .وؤزحرا ،في ٜٗسة ( )Y60جم ُسق وجدلُل الىخاثج اإلاخِلٜت بال٘سكُت ال٘سُُت
الخامظت لل٘سكُت السثِظُت ألاولى للبدث ،خُث ؤن ٓالبُت ؤٗساد مجخمّ البدث البالٕ وظبُتهم (ً )%15.6ىاٜٗىن ُلى مً الِىامل اإلاازسة ُلى الٜساز الؼساجي
للمظتهل ٣هى الظِس الري حِخمده اإلاىٌماث والخىاٗص واإلاىاّٗ اإلالاٗت هٌحر خـى ٤اإلاظتهلُ ٣لى هرا اإلاىخج ،ؤي مدي جىاٗس اإلاىخج وطهىلت الخـىُ ٤لُه مً ٛبل
اإلاظتهل ٣مٜازهت باإلاىٌماث اإلاىاٗظت ألازسي جازس ُلى الظلى ٞالؼساجي للمظتهل.٣
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حدول ( )7وصف مخغيراث (اللرار الشرائي للمستهلك)
الاجفم
بشدة

ال اجفم

محاًد

اجفم

اجفم
بشدة

املخوسط

الاهحراف
املعُاري

1

2

3

4

5

Mean

S.D

Y1

الخاحت جدّٗ اإلاظتهل ٣لؼساء اإلاىخج دون 0
السحىَ بلی الظِس.
0

0

5

65

36

0

4.7

61.3

34.0

4.29

.551

Y2

بجساذ ٛساز ػساء مىخج مِحن وبظِس مِحن 0
جسخل ٙبةزخالٖ الِىامل الى٘ظیت مً ٗسد
0
آلزس.

0

6

56

44

0

5.7

52.8

41.5

4.36

.589

6

16

62

11

5.7

15.1

58.5

10.4

4.24

1.097

0

23

35

48

0

21.7

33.0

45.3

4.54

.787

0

13

26

67

0

12.3

24.5

63.2

0

22

16

68

0

20.8

15.1

64.2

0

4

53

49

0

3.8

50.0

46.2

0

0

30

76

0

0

28.3

71.7

3

39

48

16

2..8

36.8

45.3

15.1

3

34

23

46

2.8

32.1

21.7

43.4

18

46

24

16

17.0

43.4

22.6

15.1

الخكرار الكلي

13

30

208

438

477

معدل اليسبت املئوٍت

1.3

3

20.8

43.8

47.7

العباراث

Y3
Y4

Y5

Y6

البِئت المخیهت والمحجمّ اجإزس ُلى الٜساز 11
الؼساجي للمظتهل.٣
10.4
ً
ً
جازس آزاء وهـاثذ ؤٗساد الاطسة جإزحرا کبحرا في 0
ُملُت بجساذ الٜسازالؼساجي.
0
ألاٗساد یٜىمىن بةزخیاز اإلاىخجاث التي حِ١ع 0
مساٟصهم وم٢اهتهم التي ًدخلىنها دازل
0
مجخمِاتهم التي یِیؼىن ٗیها.
جازس الِىامل الثٜاٗیت بٜىة ُلی الٜساز الؼساجي 0
ً
ً
للمظتهل ،٣طىاء ٠ان ال٘سد ٓىیا ؤو ٜٗسا،
0
ً
مخِلما ؤو ٓحر مخِلم.

Y7

الٌسوٖ اإلاادًت لألٗساد جازس ُلى ٛدزتهم لؼساء 0
اإلاىخجاث إلػباَ خاحاتهم.
0

Y8

اإلاىخج الٜادز ُلى جلبُت خاحاث وزٓباث 0
اإلاظتهل ٣له خإثُز ُلﻰ اٛزازخﻬم الؼزائُتٗ ،ةذا
جد ٜٝؤلاػباَ والسكا اإلاولىب ٗةن اإلاظتهل0 ٣
طىٖ ً١سز ٛساز ػساء ه٘ع اإلاىخج.
0

Y9

الِامل الظِسي مً الِىامل اإلاهمت لدّٗ
اإلاظتهل ٣لؼزاء اإلاىخج ؤو التراحّ ًُ الؼساء.
0

Y10

مدي جىاٗس اإلاىخج وطهىلت الخـىُ ٤لُه جازس 0
ُلى الظلى ٞالؼساجي للمظتهل.٣
0

Y11

وطُلت ؤلاجـا ٤باإلاظتهل ٣وبٛىاُهم إلجٜان 2
مىخج مِحن مً الِىامل اإلاازسة ُلى اجساذ
1.9
الٜساز الؼساجي ؤو التراحّ ًُ ُملُت الؼساء.
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4.51

.707

4.43

.817

4.42

.568

4.72

.453

3.73

.750

4.09

.934

3.32

.991

3.92

0.808
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ً
ثاهُا :إدخبار فرضُاث البحث وجحلُل العالكاث والاثر بين مخغيراث البحث
اؤ .اطخسدمذ جدلُل الاهدداز الخوي البظُى الزخباز صخت ال٘سكُت السثِظُت ألاولى وما ًىبثُ ٝنها مً ال٘سكُاث ال٘سُُت ،اومِسٗت جإزحر الظُاطاث الدظِحرًت
ٟمخٔحر مظخٜل ُلى الٜساز الؼساجي للمظتهلٟ ٣مخٔحر جابّ .خُث ًبحن حدوُ )2( ٤الٛاث الاهدداز وُٛم مِامل بِخا وجسبُّ ُٛمت الازجبان وُٛم جىشَعي  Fو T
إلاخٔحر الظُاطاث الدظِحرًت ٟمخٔحر مظخٜل ُلى الٜساز الؼساجي للمظتهل٣
ل٢ل مً اإلاخٔحرًً اإلاظخٜل والخابّ .وٍخطح مً حدو )7( ٤وحىد جإزحر مِىىي ومىحب ا
ً
ً
ي
بةُخبازها مخٔحرا جابِاَ ،وٍدُم هرا الخإزحر ُٛمت ( )Fاإلادظىبت والبالٔت (ُ )322.565ىد دزحتي خسٍت ( 6و  )605كمً مظخى مِىىٍت ( )0.000وبمِامل
جددًد (ٛ )R2دزه ( ،)0.751وٍخم الخِبحر ًُ مِىىٍت هرا الخـإزحر مً زالُٛ ٤مت ( )Tوٛد بلـٔذ ( )67.210وهي ؤٟبر مً ُٛمتها الجدولُت ( )4.024وبمظخىي
داللت ( ،)0.000وبهرا جم ٛبى ٤ال٘سكُت السثِظُت ألاولى التي جىف ُلى اهه" ًىحد جازحر مِىىي ومىحب ذو داللت اخـاثُت إلاخٔحر الظُاطاث الدظِحریت في الٜساز
الؼساجي للمظتهل ." ٣ا
حدول ركم ( ) 8هخائج أثر (السُاساث السعریت) على (اللرار الشرائي للمستهلك)
كُم معامالث غير كُاسُت
معامل
هموذج
كُمت F
درحت
الداللت
الخطا املعُاري ادخبارT
املعلماث
2
جحدًد R
Model
الحرٍت
S.E
B
ثابذ

-.342

.231

-1.481

0.142

(الظُاطاث الظِسیت)

1.001

0.056

17.960

0.000

0.756

1

322.565

106

0.000

Sig
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اب .طِخم الخِسٖ في هره الٜ٘سة ُلى هبُِت ُالٛت الازجبان بحن مخٔحراث البدث التي جلمىتها ال٘سكُت السثِظت الثاهُت وما ًىبثُ ٝنها مً ال٘سكُاث ال٘سُُت،
وٛد اطخسدم الباخثت لهرا الٔسق مِامل الازجبان البظُى ( )Pearson Correlationلُٜاض ٛىة الِالٛت بحن مخٔحري البدث .حؼحر ال٘سكُت السثِظت الثاهُت
بلى اهه " جىحد ُالٛت ازجبان مِىىٍت وهسدًت ذاث داللت اخـاثُت بحن الظُاطاث الدظِحریت والٜساز الؼساجي للمظتهل ." ٣ومً زال ٤حدوً )2( ٤الخٍ ؤن
ُٛمت مِامل الازجبان بحن طُاطت الدظِحر الى٘س ي والٜساز الؼساجي للمظتهلٌ ٣ظاوي (ُ )0.347ىد مظخىي مِىىٍت ( ،)0.006وبحن طُاطت الدظِحر اإلانهي
والٜساز الؼساجي للمظتهلٌ ٣ظاوي (ُ )0.301ىد مظخىي مِىىٍت ( ،)0.006وبحن طُاطت الدظِحر اإلاىخجاث الجدًدة والٜساز الؼساجي للمظتهلٌ ٣ظاوي ()0.221
ُىد مظخىي مِىىٍت ( ،)0.000وبحن طُاطت الخـم واإلاظمىخاث والٜساز الؼساجي للمظتهلٌ ٣ظاوي (ُ )0.402ىد مظخىي مِىىٍت (ٟ ،)0.034ما هى مؼاز
الُه في الجدو ٤زٛم ( ،)2ومً زال ٤مٜازهت الُٜمت اإلاِىىٍت جسي الباخثت بان ُٛمخه ؤٟبر مً اإلاظخىي اإلاِىىٍت ( )0.05وهرا ًبحن لىا باهه هىا ٞمظخىٍاث
مِىىٍت مً الازجبان بحن مخٔحري البدث ،مما ٌظخيخج مً اهه ٠لما بجبِىا اإلاخاحس اإلاىحىدة في ماحدي مى ٤في مداٌٗت الظلُماهُت طُاطاث حظِحرًت مسخل٘ت
٠لما جم١ىىا في الخإزحر ُلى الٜساز الؼساجي للمظتهل .٣وبالخالي هرا ًاٟد ٛبى ٤ال٘سكُاث ال٘سُُت ألاولى والثالثت والسابِت والظادطت لل٘سكُت السثِظت الثاهُت،
وزٗم باقي ال٘سكُاث ال٘سُُت لل٘سكُت السثِظت الثاهُت .ا
حدول( )9عالكت ارجباط بين السُاساث السعریت واللرار الشرائي للمستهلك
اللرار الشرائي للمستهلك
السُاساث السعریت
ُالٛت ازجبان
Sig
طُاطت الدظِحر
0.327
0.001
طُاطت الدظِحر التروٍجي
0.143
0.145
طُاطت الدظِحر اإلانهي
0.306
0.001
طُاطت حظِحر اإلاىخجاث الجدًدة
0.446
0.000
طُاطت الدظِحر الخىاٗس ي
-0.006
0.953
طُاطت الخـم واإلاظمىخاث
0.209
0.032
طُاطت الدظِحر الجٔسافي
0.137
0.161
**. Correlation is significant at the 0.05 level (2 -tailed).
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محور الرابع /إلاسخيخاحاث والخوصُاث وامللترحاث
ً
أوال :إلاسخيخاحاث
جىؿلذ الباخثت لإلطخيخاحاث الخالُت :ا
ن
 .6ؤًهسث هخاثج الخدلُل ؤلاخـاجي وهخاثج ال٘سكُاث بن اإلاظتهل١حن والصباثً ًدز٠ى الظُاطت الدظِحرًت اإلاخبِت مً ٛبل اإلاىٌماث ،ؤي ُىد ُٛامهم بِملُت
الؼساء وبهجرابهم لألطِاز اإلاِسوكت لهم ٗ١سة ًُ الظُاطت اإلاخبِت مً ٛبل الباجّ .ا
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ؤًهسث هخاثج الخدلُل ؤلاخـاجي وهخاثج ال٘سكُاث بإن ( )% 42.5مً اإلاظتهل١حن ًىجربىن السٛم ال١ظسي مثال ) ($9.99وٍىاٜٗىن ُلى بهه ٌِوي اهوباُا
ا
.4
ألاطِاز ٛد
للمظتهل ٣بإن ألاطِاز ٛد ز٘م بلى ؤبِد خد ،ول ً١وظبت ( )% 56.2لهم زؤي مداًد ؤي بن السٛم ال١ظسي ال ٌِوي بهوباُا للمظتهل ٣بإن ا
بهس٘م بلى ؤبِد،
 .3ؤًهسث هخاثج الخدلُل ؤلاخـاجي وهخاثج ال٘سكُاث بإن ( )%99مً اإلاظتهل١حن ًىجربىن الى الخس٘یلاث التي جخم بنهاًت اإلاىطم )%96.2( ،مً اإلاظتهل١حن
َ
ًىجربىن الى الهدایا اإلاٜدمت مّ الظلِت ؤو الخدمت التي ًسیدون ػسائها ،و( )%94.4مً اإلاظتهل١حن ًىجربىن لِسوق ػساء وخدجحن مً مىخج واخد في
ُبىة واخدة خُث جباَ بظِس وخدة واخدة ،بدُث بجساذ ٛساز ػساء مىخج مِحن وبظِس مِحن جسخل ٙبةزخالٖ الِىامل الى٘ظُت مً ٗسد آلزس والِسوق
اإلاٜدمت مً ٛبل اإلاىٌماث .
 .2ؤًهسث هخاثج الخدلُل ؤلاخـاجي وهخاثج ال٘سكُاث بن شٍادة هُ٘٘ت في الظِس اإلاِخاد للمىخجاث ؤلاطتهالُٟت مثل الخلسواث وألآریت ألاطاطیت جازس ُلی
ه٘ظیت اإلاظتهل ٣لؼساء اإلاىخج ،ؤي حٔحر بظُى في الظِس اإلاِخاد جازس ُلى الٜساز الؼساجي للمظتهل ٣ألن الٌسوٖ اإلاادًت لألٗساد جازس ُلى ٛدزتهم لؼساء
اإلاىخجاث إلػباَ خاحاتهم.
ً
 .5ؤًهسث هخاثج الخدلُل ؤلاخـاجي بيظبت ( )%57.6مً اإلاظتهل١حن ًسون بن الظِس الِالی للمىخج لِع دلُال للجىدة الِالُت للمىخج ،ؤي بن اإلاظتهل١حن ال
اٟصهم
ًِٜظىن حىدة اإلاىخج مً زال ٤طِسها وبهما مً زال ٤خاحتهم للمىخج ومدي جىاٗس اإلاىخج وطهىلت الخـىُ ٤لُه ومدي جإزحر اإلاىخج ُلى مس ا
وم٢اهتهم التي ًدخلىنها دازل مجخمِاتهم التي ٌِِؼىن ٗیها.
 .1ؤًهسث هخاثج الخدلُل ؤلاخـاجي وهخاثج ال٘سكُاث بإهه ًىحد ُالٛت ؤزس بحن الظُاطاث الدظِحرًت والٜساز الؼساجي اإلاظتهل ،٣ؤي بن الِامل الظِسي مً
الِىامل اإلاهمت لدّٗ اإلاظتهل ٣لؼزاء اإلاىخج ؤو التراحّ ًُ الؼساء.
ً
ثاهُا :الخوصُاث
بىاء ُلى ما جىؿلذ بلُه الباخثت مً الىخاثجٗ ،ةنها جىص ي بما ًلي:
ًا
 .6ؤطخيخجذ الباخثت بإن اإلاظتهل١حن والصباثً ًدز٠ىن الظُاطت الدظِحرًت اإلاخبِت مً ٛبل اإلاىٌماث ،لرل ٣جىص ي بهخمام ؤٟثر مً ٛبل اإلاىٌماث والباجِحن
بالظُاطاث والخ١خُ٢اث الدظِسٍت ٓحر مِسوٗت وٓحر مدزٟت مً ٛبل اإلاظتهل١حن ،إلزج٘اَ مظخىي ػسائهم ،ألن الدظِحر ال٘اُل ًادي بلى الىجاح الدظىٍٜﻰ
للمىٌمت وإلاىخجاتها فى الظ ــىٚ؛ وذل ٣مً زال ٤بُخمادهم ُلى حهاث ؤ٠ادًمُت ومِىُت باإلاىكىَ .ا
 .4مً الىخاثج التي جىؿلذ الیها الباخثت بن وظبت هُ٘٘ت مً اإلاظتهل١حن ًىجربىن للسٛم ال١ظسي ،لرلُ ٣لى اإلاىٌماث حظِحر مىخجاتها بظِس مىاطب لصٍادة
الولب ُلى مىخجاتها ،ألنها جازس ُلى جدظحن اإلاى ّٛالخىاٗس ي للمىٌمت والباُت مٜازهت باإلاىاٗظحن آلازسًٍ ،بدُث الدظِحر ال٘اُل ًازس ُلى اإلاسٟص
الخىاٗس ى للمىٌمت فى الظى ،ٚوخـتها الظىُٛت.
 .3ألهه ًىحد ُالٛت ؤزس بحن طُاطت الدظِحر التروٍجي والٜساز الؼساجي للمظتهل ،٣جىص ي الباخثت اإلاىٌماث والباجِحن بالترٟحز ُلى ُسوق مخىىُت بدُث
جل ــجإ بِم مىٌماث ألاُما ٤بلى بح ـساء جسُ٘لاث فى ؤطـِاز مىخجاتها ل٘تراث شمىُت ٛـحرة وبؼـ٢ل ماٛذ ،وذل ٣لخيؼُى مظخىي مبُِاتهم وجـسٍٙ
اإلاىخجاث اإلاِسوكت بإطسَ وٛذ او زال ٤مدة ٛـحرة ،والترٟحز ُلى مىذ الهداًا مّ اإلاىخجاث.
 .2ألن الىخاثج ؤًهسث بإن الظِس اإلاِخاد للمىخجاث مً ؤهم الِىامل التى جازس فى ُملُت الؼساء ،جىص ي الباخثت اإلاىٌماث والباجِحن بِدم حٔحر ؤطِاز
ً
مىخجاتها ،الطُما فى اإلاجخمِاث الٜ٘حرة وزـىؿا باليظبت للمىخجاث ؤلاطتهالُٟت الري ًٜىم اإلاظتهل٢ىن بخ١ساز ػسائها بـىزة داثمت ،بذ بن هرا الخٔحر
في الظِس ًادي لخٔحر طلى ٞاإلاظتهل ٣والٜساز الؼساجي له ،بدُث ًىاشن ؤو ًٜازن بحن دزله وؤطِاز اإلاىخجاث التى ًٜىمىن بؼسائها بـىزة داثمت.
 .5هدُجت للخدلُل ؤلاخـاجي بن اإلاظتهل١حن ال ًِٜظىن حىدة اإلاىخج مً زال ٤طِسها ،لرل ٣جىص ي الباخثت اإلاىٌماث والباجِحن بِدم بطخٔال ٤اإلاظتهل١حن
وبخخ٢از الظى ٚوبزج٘اَ ؤطِاز اإلاىخجاث اإلادخاحت واإلاسٓىبت مً ٛبل اإلاظتهل١حن ،ألهه بذا جد ٜٝؤلاػباَ والسكا اإلاولىب ٗةن اإلاظتهل ٣طىٖ ً ١اسز ٛساز
ػساء ه٘ع اإلاىخج بالظِس اإلاىاطب.
 .1ألهه ًىحد ُالٛت ؤزس بحن الظُاطاث الدظِسٍت والٜساز الؼساجي للمظتهل ،٣جىص ي الباخثت اإلاىٌماث والباُت بدزاطت ألاطِاز اإلادددة إلاىخجاتهم ،ألن الظِس
مً وحهت هٌس اإلاظتهل ٣هى جل ٣الُٜمت التى ًدِٗها مٜابل الخـىُ ٤لى اإلاىخج إلػ ــباَ خاحاجه ،ؤي ٌظاوي الٜدز ؤلاحمالى مً اإلاىاّٗ التى ًخىِٛها
الِمُل مً خـىله ُلى اإلاىخج واطخسدامه له.
كائمت املصادر
ً
أوال  :املصادر العربُت
اؤ .الرسائل وألاطارٍح الجامعُت ا
 .6ؤبى ؤمحن ،وطام ،دوز ُىامل بطتراجیجیت الدظِحر في الخـت الظىٛیت  -دزاطت مُداهُت ُلى ػس٠اث ألادواث ال١هسباثُت اإلاجزلُت ،زطالت ماحظتر٠ ،لیت
الاٛخـادٛ ،ظم بدازة ألاُما ،٤حامِت دمؼ .4062 ،ٝا
 .4ؤبىُیؼت ،بدز والؼاللدة ،طهاد خظً ،هحرمحن حما ٤وخىحن بطمحر ،وا ّٛزكا الصباثً ًُ اإلاصیج الدظىیٜي الخدماحي في ٛواَ الخإمحن في الخلیل ،زطالت
ماحظتر ،حامِت بىلیخکىٗ ٣لظوحن.4067 ،
 .3ال٘لل ،ماید ُبد الخظحن ،دوز هٌم دُم الٜسازاث الدظىیٜیت في جسػید طلى ٞاإلاظتهل ،٣زطالت ماحظتر ،کلیت ألادازة و الاٛخـاد ،حامِت کىٗت،
.4065
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 .2الهدی ،هماز هىز ،الاػهاز الاکترووي وجإزحرە ُلی طلى ٞاإلاظتهل ،٣زطالت ماحظتر ،کلیت الِلىم الاحخماُیت ،حامِت ُبد الخمید بً بادیع مظخٔاهم،
.4062
 .5خمادي ،شٍدان زلُ٘ت ،بِم الخـاثف الصخـُت الخاؿت و ؤزسهافي بجساذ الٜساز الؼساء ،زطالت ماحظتر ،مِهد جٜجي بِٜىبت ،حامِت جٜجي الىطوﻰ،
.4067
 .1زلازُ ،ماز ،جإزحر الظلى ٞاإلاظتهلُ ٣لى جسوُى الظُآت اإلاىخج ،زطالت ماحظتر٠ ،لُت الِلىم ؤلاٛخـادًت الِلىم الخجازٍت والِلىم الدظُحر ،حامِت
الِسبُت بً مهدي ؤم البىاقي.4067 ،
 .7زلیدة ،مىا ،٤هیبي٘ٛ ،اش ،جإزحر الظِس ُلی ٛساز الؼساء الظلّ اإلاِمسة لدی اإلاظتهل ٣الجصاثسي ،زطالت ماحظتر ،کلیت الِلىم الاٛخـادیت والخجازیت
وُلىم الدظیحر ،حامِت ؤکلي امدىد اولخاج  -البىیسة4062 ،
 .2زىلت ،مىاؿسیت ،آلیاث جِ٘یل اإلاصیج الدظىیٜي باإلااطظاث الظیاخیت ،زطالت ماحظترٛ ،ظم الِلىم الخجازیت ،حامِت  2ماي .4067 ،1945
 .2داود ،هادًت ،جإزحر الجماُاث اإلاسحُِت ُلى ٛساز الؼساء ،زطالت ماحظتر٠ ،لُت ُلىم الاٛخـادًت والخجازٍت ،حامِت مدمد بىكُاٖ باإلاظُلت. 4067 ،
 .60ؿابسُ ،ال ،٤الخٔلُ ٙوؤزسة ُلى طلى ٞالؼساجي للمظتهل ،٣زطالت ماحظتر٠ ،لُت الِلىم الاٛخـادًت والاججازٍت ،حامِت بىكُاٖ اإلاظُلت.4067 ،
ُٜ .66یلت ،بیلى ،٤جإزحر الظِس ُلی الٜساز الؼساجي للمظتهل ٣النهاجي ،زطالت ماحظتر ،کلیت الِلىم الاٛخـادیت والخجازیت وُلىم الدظیحر ،حامِت  2ماي
.4061 ،6225
ُ .64لي ،خىان ؿ٘اء ،دزاطت ازس الِىامل اإلادددة إلطتراجیجیت الدظِحر في الظى ٚالـىاُیت ،زطالت ماحظتر ،کلیت الادازة و الاٛخـاد ،حامِت بٔداد،
.4061
 .63مدمد ،ابساهیم ُثمان ُلي ،ؤزس بطخسدام الخکل٘ت اإلاظتهدٗت ُلی حظِحر اإلاىخجاث الـىاُیت ،زطالت ماحظتر ،کلیت دزاطاث ُلیا ،حامِت الظىدان
للِلىم والخکىىلىحیا.4062 ،
 .62یاطحن ،ػساد ،اإلاصیج الدظىیٜي ألازلس وؤزسە ُلی الظلى ٞالؼساجي للمظتهل ٣النهاجي ،ؤهسوخت دکخىزاە ،کلیت الِلىم والاٛخـادیت والخجازیت وُلىم
الدظیحر ،حامِت ٗسخاث ُباض ػوی .4062،- 6 - ٙا
ب .الدورٍاث

.6

زىزػید وزحب ،طازة ؿباح ،طىطً ابساهُم ،ؤزس الدظىٍ ٝالسمادي في اطتراجُجُت الدظِحر/دزاطت اطخوالُُت الزاء ُُىت مً باُت اإلاظخدلساث الخجمُلُت
في ٓاشي مى ٤بمدًىت ٟس٠ى ،ٞبدث ميؼىز ،مجلت ال٘ىىن وألادب وُلىم ؤلاوظاهُاث وؤلاحخماَ ،الِدد ( .4062 ،)26ا

.4

ػِبان ،ؤما ٤وآمىت ،بِوِؽ ،ػوساوي ،طِىدي ،ؤزس زـاثف اإلاىخج ُلى بجساذ ٛساز الؼساجي للهىاج ٙالرُٟت دزاطت ُلى ُُىت مً اإلاظخِملي الهىاجٙ
الرُٟت  SAMSUNGبمدًىت اإلاظُلت ،بدث ميؼىز ،مجلت ؤلاٛخـادًاث ألاُما ٤والخجازة ،اإلاجلد .4067 ،2

ُ .3صوشُ ،بد البازت واإلاـسيُ ،ليُ ،الء ،زٍم ،ؤزس بطتراجُجُاث الخسُ٘م اإلاساهس اإلادزٟت للدظىٍ ٝألال١ترووي ُلى الٜساز الؼساجي للمظتهل ٣اإلاـسي ،بدث
ميؼىز ،مجلت ٠لُت الخجازة للبدىر الِلمُت ،مجلد .4062 ،51
ج .الكخب العربُت
البظدىجي ،زالد ُبد الىجم ،الدظِحر بحن الىٌسٍت و الخوبُ ،ٝداز الىاثل لليؼس والخىشَُّ ،مان .4061 ،ا
ال٘خاح ،خاشم مدمد  ،ؤؿى ٤الدظىٍ ٝو مبادثه ،بدازة اليؼس بماطظت خىزض الدولُت ،ألط١ىدزٍت4061،
الـحرفي ،مدمد ُبد ال٘خاح ،الدظىٍ ٝالـىاعي،داز الىاهج ليؼس و الخىشَُّ،مان4061 ،
الواجي ،هجُب،خمُد ُبد الىبي ،طماح ولُد ،ؤطالُب ال١مُت في الدظىٍ ،ٝالُاشوزي الِلمُت لليؼس و الخىشَّ،ألازدن.4064،
حما ،٤ؤخمد حال ،٤الدظىٍ ٝالظُاحي والتروٍج الخدماث الظُاخُت ،داز الخالد للخُاجي لليؼس والخىشَّ ،الظِىدًت.4061 ،
ُىادٗ ،خخي ؤخمد الصٍاب ،ؤؿى ٤الدظىٍ ٝفي اإلاىٌماث اإلاِاؿسة الدظىٍُ ٝبر ؤلاهترهِذ ،داز السكىان لليؼس والخىشَّ ،ألازدن 4062،
ً
ثاهُا :املصادر إلاهكليزًت
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 University, 2017.ا
.Skripak, Stephen J.,Fundamentals of Business,Pamplin, College of Business and Virginia Tech Libraries,2016 .4

The Impact of Pricing Policies on The Consumer's Purchasing Decision
دراسة إستطالعية آلراء عيىة مه الزائري ماجدي مول في محافظة السليماوية – إقليم كوردستان العراق
Roza Ahmad Hama Ameen
Marketing Management Department

Page 284

Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022
College of Administration and Economics / University of Sulaimani
Sulaimani, Iraq
Roza.ameen@univsul.edu.iq
Abstract: The importance of this topic stems from the importance of the pricing process carried out by organizations,
because it is the only element that links the organization to the customer on the basis of which he is satisfied or not. Pricing
is the most important element in the marketing mix of the product after the commodity is produced, because of its great
importance in the success or failure of the commodity and its marketing, and which plays a huge role in the possibility of
the continuation and success or failure of organization. Therefore, the organization must follow an appropriate and moderate
price policy, in order to be able to influence the purchasing decision of the visitors of Majdi Mall stores in Sulaymaniyah
Governorate and gain the largest possible number of customers.
Therefore, a random sample of (106) people was selected, and to get the results, the researcher used statistical methods,
including Alpha Cronbach to ensure the accuracy of the answers of the research sample members, and analyze the answers
of the questionnaire paragraphs using statistical analyzes such as frequency distributions, percentages, arithmetic means and
standard deviations to test the relationships between the independent variables and the dependent variable using the
statistical program (SPSS-V22). The researcher concluded that the pricing policies followed by organizations and sellers in
the selected community have an impact on the purchasing decision of the selected sample of Majdi Mall visitors, and
recommended the selected community to follow effective pricing policies that affect the purchasing behavior of Majdi Mall
visitors in order to activate their sales level.
Keyword: Pricing Policies, Consumer Purchasing Decision
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