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ملخص: 

يهدف هذا البحث اإىل اختبار مدى تفوق مرونة الطلب ال�سعرية على جمموعة من العوامل 
والأدوات  الأجهزة  اأ�سعار  جتاه  الفل�سطيني  امل�ستهلك  ح�سا�سية  على  التاأثري  يف  الأخرى، 
الكهربائية امل�ستوردة. اأُجري الباحث هذا الختبار على عينة ع�سوائية قوامها 424 اأ�رسة 
من الأ�رس الفل�سطينية يف مدينة طولكرم، ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها الباحث وجود 
ال�سعرية، وح�سا�سية امل�ستهلك ب�ساأن  اإح�سائية بني العوامل املحددة ملرونة الطلب  عالقة 
ال�سلعة  الإنفاق على  ن�سبة  تنتج عن  التي  القوية  الآثار  اإىل  يعود  ال�سلع، وذلك  اأ�سعار هذه 
من دخل الأ�رسة، وتعدد ا�ستخدامات ال�سلعة، اإ�سافة اإىل توافر البدائل وتعددها، كما تزداد 
احل�سا�سية كلما اعتربت الأ�رسة ال�سلعة كمالية غري �رسورية، كما اأن هناك عالقة ذات دللة 
بني عوامل اجلودة والقيمة التي ت�سيفها ال�سلعة لالأ�رسة وبلد املن�ساأ، واملنفعة املتوقعة من 
ال�سلعة، وح�سا�سية امل�ستهلك، واأظهر التحليل تفوقًا وا�سحًا ملرونة الطلب ال�سعرية من خالل 
العوامل املحددة لها، حيث توؤدي الدور الأكرب يف التاأثري على ح�سا�سية امل�ستهلك الفل�سطيني 
جتاه اأ�سعار الأجهزة والأدوات الكهربائية املنزلية، اإذا ما قورنت بعوامل اجلودة واملاركة 
التجارية وبلد املن�ساأ وغريها، واأخرياً ات�سح اأن هناك عالقة عك�سية بني كل من خربة ال�رساء 
وم�ستوى دخل الأ�رسة من جهة، وح�سا�سية الأ�رسة نحو اأ�سعار هذه ال�سلع من جهة اأخرى، 
وبالتايل تتفوق مرونة الطلب ال�سعرية على العوامل الأخرى كلما قلت هذه املتغريات، وعليه 
فاإن الباحث يو�سي ب�رسورة درا�سة اأ�سعار هذه ال�سلع ومراجعتها، وتقوميها با�ستمرار من 

جميع الأطراف املعنية، ملا لل�سعر من تاأثري مهم على ح�سا�سية امل�ستهلك. 
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Abstract: 
This present research aimed to examine the superiority of the price 

elasticity of demand over a set of other factors which affect the consumer’s 
sensitivity of the Palestinian households with regard to the prices of the 
imported electrical tools and machines. A sample of 424 Palestinian 
households from Tulkarm city have been tested. The first main result which 
has been reached is that there is a statistical relation between the factors 
which determined the price elasticity of demand and the consumer’s sensitivity 
towards the prices of the imported electrical tools and machines which are 
caused mostly by factors such as the percentage of income spent, the durability 
of goods, number of uses, availability of close substitutes in numbers and the 
consumer’s sensitivity which increases as much as the consumer considers the 
product as a luxury one. The second main result is that there is a statistical 
relation between factors which are: value, country of origin, the expected 
utility from the product and the consumer’s sensitivity. The research revealed 
the superiority of the price elasticity of demand through its determinants over 
the other factors concerned. Finally, it has been shown clearly that there is a 
reverse relationship between the level of household’s income and the purchase 
experience on one side, and the consumer’s sensitivity towards the prices of 
these products on the other side. In the light of the above- mentioned results, 
the researcher recommends that it is always crucial to study and evaluate the 
price level of these products from the view point of all parties involved due to 
its strong effect on the consumer’s sensitivity. 
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مقدمة: 
يعدُّ حتليل �سلوك امل�ستهلك من الأ�س�ص املهمة للن�ساط القت�سادي املعا�رس واحلديث، 
واأحد الأركان الأ�سا�سية التي ت�ساهم يف تطور احلياة القت�سادية والتجارية للمجتمعات، 
الأرباح وتعظيمها من خالل  اإىل حتقيق  ت�سعى  القت�سادية املختلفة  املوؤ�س�سات  اأن  ومبا 
زيادة حجم املبيعات التي ل ميكن زيادتها دون زيادة طلب امل�ستهلكني على تلك ال�سلع. 
العوامل املتعددة واملختلفة  اأ�سا�سًا مرتبط ب�سبكة من  اأن طلب امل�ستهلكني  ومن املعروف 
واملتداخلة، ومع زيادة التح�رس وانت�سار املدنية، وزياد �سغوط العوملة القت�سادية، وانفتاح 
الأ�سواق، وتعامل املجتمعات مع التجارة اخلارجية على نطاق وا�سع، فاإن امل�ستهلك ميثل 
حجر الزاوية يف ت�سكيل الطلب، وت�سويق ال�سلع الذي طاملا تاأثر �سلوكه مب�ستوى الأ�سعار اإىل 
حد كبري، وعليه فاإن درا�سة �سلوك امل�ستهلك وحتليله يف ظل هذه البيئة املت�سابكة واملعقدة 

دائما ما يحظى بالهتمام من قبل خمتلف الأطراف املعنية. 

مشكلة البحث: 
من املعروف اقت�ساديًا اأن الطلب على ال�سلعة بالن�سبة للم�ستهلك ي�ستق من املنفعة التي 
يتوقع امل�ستهلك احل�سول عليها عند ا�ستهالكه لتلك ال�سلعة، ومن اأجل اأن يجني امل�ستهلك 
تلك املنفعة التي ت�سبع حاجاته ورغباته، ل بد له اأن يكون قادراً وم�ستعداً لدفع �سعر معني 
ال�سعر املرجعية الأ�سا�سية بالن�سبة للم�ستهلك  باملقابل، ويف كثري من الأحيان ي�سكل هذا 
لالإقدام على �رساء ال�سلعة اأو المتناع عن �رسائها. وكثرياً ما يكون امل�ستهلك ح�سا�سًا لهذا 
ال�سعر، حيث يكون م�ستعداً لتغيري قراره ال�رسائي لل�سلعة اإذا تغري �سعرها، وعلى النقي�ص من 
ذلك، فاأحيانًا ل يرى امل�ستهلك يف ال�سعر اأي مرجعية اأو اأثر لي�سكل ح�سا�سية له جتاه �رساء 
ال�سلعة اأو اقتنائها. وتتمثل م�سكلة هذا البحث باختبار ح�سا�سية امل�ستهلك من خالل العوامل 
التي حتدد مرونة الطلب ال�سعرية من جهة، وجمموعة اأخرى من العوامل ذات العالقة من 
جهة اأخرى، والتي توؤدي دوراً يف حتديد ح�سا�سية امل�ستهلك والتاأثري عليها. وبناًء على هذا 
الأخرى  العوامل  على  ال�سعرية  الطلب  مرونة  تفوق  مدى  حتديد  ميكن  الختبار  من  النوع 
الكهربائية  اأ�سعار الأجهزة والأدوات  الفل�سطيني جتاه  التاأثري على ح�سا�سية امل�ستهلك  يف 
املنزلية امل�ستوردة، والطلب عليها و�رسائها واقتنائها، وميكن تلخي�ص م�سكلة البحث يف 

الإجابة على هذا الت�ساوؤل. 
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أهمية البحث: 
احلاجات،  وزيادة  واملدنية،  التح�رس  زيادة  من  حالة  املعا�رسة  املجتمعات  ت�سهد 
وحتول احلاجات الكمالية اإىل حاجات اأ�سا�سية وات�ساع نطاق ال�ستهالك ب�سكل كبري. ويف 
الرئي�سة  اجلوانب  اأحد  متثيل  يف  الأهمية  يف  غاية  دورا  يوؤدي  امل�ستهلك  فاإن  الإطار  هذا 
ُير�سم  اأن  واملن�ساآت  للموؤ�س�سات  والتجاري  القت�سادي  للن�ساط  ميكن  ل  وبالتايل  لل�سوق، 
ما. وعليه  اأي جمتمع  امل�ستهلكني وحاجاتهم ورغباتهم يف  اأذواق  له مبعزل عن  ويخطط 
العتماد  دون  اأهدافه  حتقيق  يف  ينجح  اأن  ميكن  ل  جتاري  اأو  اقت�سادي  ن�ساط  اأي  فاإن 
الأكرب  العالقة  ميثل  ال�سعر  اأن  ومبا  وخ�سائ�سهم،  واإمكانياتهم  امل�ستهلكني  رغبات  على 
بني املنتج وامل�ستهلك، فاإن املنتج يقدم على ا�ستخدامه كاأداة لزيادة الإيرادات والأرباح، 
بينما ميثل ال�سعر من وجهة نظر امل�ستهلك العامل الأكرث ح�سا�سية وخ�سو�سية على الأغلب، 
ال�رسائي. كما تكمن  امل�ستهلك  �سلوك  بالغ على  اأثر  ال�سعر وم�ستواه وتغرياته  ويرتتب على 
اأهمية هذا البحث باأنه يحاول اأن يخترب ح�سا�سية امل�ستهلك بطرق خمتلفة من وجهة نظر 
امل�ستهلك نف�سه، الأمر الذي افتقرت اإليه الدرا�سات ال�سابقة التي حاولت اختبار احل�سا�سية 
وعواملها من وجهة نظر املنتجني وال�رسكات، واإدارات الت�سويق واملبيعات والإنتاج، ولي�ص 
من وجهة نظر امل�ستهلك، فعلى هذا ال�سعيد يكت�سب هذا البحث اأهمية خا�سة كونه الوحيد 

يف هذا املجال. 
أهداف البحث:

ي�سعى البحث اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 
والأدوات  الأجهزة  اأ�سعار  واختبارها جتاه  الفل�سطيني  امل�ستهلك  حتليل ح�سا�سية  1 .
الكهربائية املنزلية امل�ستوردة من خالل مفهوم مرونة الطلب ال�سعرية، واأثرها على ح�سا�سية 

امل�ستهلك بالن�سبة اإىل هذا النوع من ال�سلع. 
حتليل ح�سا�سية امل�ستهلك الفل�سطيني ملجموعة اأخرى من العوامل التي توؤدي دوراً  2 .
كبرياً اأي�سا يف التاأثري على ح�سا�سية امل�ستهلك وقراره ال�رسائي بالن�سبة اإىل هذا النوع من 

ال�سلع. 
حتديد مدى تفوق مرونة الطلب ال�سعرية على العوامل الأخرى املوؤثرة على ح�سا�سية  3 .

امل�ستهلك الفل�سطيني على هذا النوع من ال�سلع. 
ا�ستدراج النتائج، وخا�سة تلك ذات الطابع التطبيقي.  4 .

تقدمي التو�سيات والقرتاحات التي من �ساأنها اأن ت�ساعد القطاع التجاري والقطاع  5 .
الكهربائية  والأدوات  الأجهزة  ب�سان  اخلا�سة  القرارات  باتخاذ  يتعلق  فيما  ال�ستهالكي 

املنزلية امل�ستوردة. 
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فرضيات البحث: 
ال�سعرية،  الطلب  ملرونة  املحددة  العوامل  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  هناك  1 .
املنزلية  الكهربائية  والأدوات  الأجهزة  اأ�سعار  جتاه  الفل�سطيني  امل�ستهلك  وح�سا�سية 

امل�ستوردة. 
هناك عالقة ذات دللة اإح�سائية بني عدد من العوامل الأخرى، وح�سا�سية امل�ستهلك  2 .

الفل�سطيني جتاه اأ�سعار الأجهزة والأدوات الكهربائية املنزلية امل�ستوردة. 
هناك عالقة ذات دللة اإح�سائية لتفوق العوامل املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية  3 .
الأجهزة  اأ�سعار  جتاه  الفل�سطيني  امل�ستهلك  ح�سا�سية  يف  املوؤثرة  الأخرى  العوامل  على 

والأدوات الكهربائية املنزلية امل�ستوردة. 
الطلب  ملرونة  املحددة  العوامل  تفوق  ملدى  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  هناك  4 .
اأ�سعار  جتاه  الفل�سطيني  امل�ستهلك  ح�سا�سية  على  املوؤثرة  الأخرى  العوامل  على  ال�سعرية 

الأجهزة والأدوات الكهربائية امل�ستوردة تبعًا ملتغري عدد مرات ال�رساء. 
هناك عالقة ذات دللة اإح�سائية ملدى تفوق مرونة الطلب ال�سعرية على العوامل  5 .
الأخرى )غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية( املوؤثرة على ح�سا�سية امل�ستهلك الفل�سطيني 
تبعًا ملتغري م�ستوى دخل  امل�ستوردة،  املنزلية  الكهربائية  والأدوات  الأجهزة  اأ�سعار  جتاه 

الأ�رسة. 

منهجية البحث: 
اعتمدت يف هذا البحث على املنهج الو�سفي التحليلي الذي يقوم على الفح�ص والتحليل 
املرتكز على معلومات دقيقة، اإ�سافة اإىل الدرا�سة امليدانية التي حتقق من خاللها الأهداف 

امليدانية لهذا البحث. 

حمددات البحث: 
ال�سعرية  الطلب  مرونة  مفهوم  تو�سيح  البحث يف  تتمثل حدود  النظرية  الناحية  من 
وعالقته بح�سا�سية امل�ستهلك، اإ�سافة اإىل حتديد العوامل الأخرى املوؤثرة يف درجة ح�سا�سية 
امل�ستهلك وتو�سيحها. اأما من الناحية التطبيقية فتتمثل حدود البحث يف حتليل ح�سا�سية 
والأدوات  الأجهزة  با�ستخدام  امل�ستوردة  ال�سلع  اأ�سعار  اإىل  بالن�سبة  الفل�سطيني  امل�ستهلك 
من  امل�سكلة  تناول  على  يقت�رس  البحث  اأن  كما  البحث،  لهذا  كنموذج  املنزلية  الكهربائية 
هذا  اأن  العلم  مع  اأخرى،  نظر  وجهة  اأي  بالعتبار  ياأخذ  ول  فقط،  امل�ستهلك  نظر  وجهة 
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عت  ُوَزّ وقد  فل�سطني.  و�سواحيها-  طولكرم  مدينة  يف  ال�ساكنة  بالأ�رس  �سُيحدد  الختبار 
ال�ستبانة خالل الفرتة الزمنية الواقعة بني �سهر 06/ 2011 و �سهر 01/ 2012

مفاهيم البحث ومصطلحاته: 
مرونة الطلب ال�سعرية )Price Elasticity of Demand(: ◄ متثل مدى ح�سا�سية 

الكمية املطلوبة من �سلعة ما للتغري يف �سعر تلك ال�سلعة. 
وت�سمل درجة املنفعة  العوامل االأخرى غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية:  ◄
وجودة ال�سلعة و�سعوبة املقارنة وال�رساكة يف التكلفة واملخزون واملنفعة النهائية والقيمة 

الفريدة وبلد املن�ساأ، ومنط احلياة ال�سخ�سي وتكلفة الفر�سة البديلة. 
تلك  هي   : ◄ )Consumer Price Sensitivity( ال�سعرية:  امل�ستهلك  ح�سا�سية 
هذه  تختلف  حيث  ال�سلعة،  �سعر  نتيجة  امل�ستهلك  �سلوك  به  يتاأثر  الذي  الأثر  من  الدرجة 
احل�سا�سية من �سلعة اإىل اأخرى، كذلك من م�ستهلك اإىل اأخر )Jhingan ، 1995، �ص 187( . 

: الأجهزة والأدوات الكهربائية امل�ستوردة  ◄ )Imported Goods( ال�سلع امل�ستوردة
التي ت�ستخدم على م�ستوى الأ�رسة تعرف بال�سلع الكهرومنزلية. 

وبح�سب  الأفراد،  من  عدد  من  تتكون  امل�ستهلك  متثل   : ◄ )Household( االأ�رضة 
ي�ساوي 5.2 فرد.   الأ�رسة يف مدينة طولكرم  اأفراد  فاإن متو�سط عدد  الر�سمية  الإح�ساءات 

)املركز الفل�سطيني لالإح�ساء، 2009( 
�رساء  يف  الأ�رسة  ممار�سة  متثل   : ◄ )Purchasing Experience( ال�رضاء  خربة 

الأجهزة والأدوات الكهربائية، وقي�ست بعدد املرات. 
م�ستوى الدخل )Income Level(: ◄ هو ذلك امل�ستوى من الدخل الذي حت�سل عليه 
)قليل،  للدخل:  م�ستويات  اأربعة  بني  الباحث  ز  وميَّ حمليًا،  فيها  املتعامل  بالعملة  الأ�رسة 

وحمدود، ومتو�سط، ومرتفع اأو عال( 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- اإلطار النظري:

 :)Consumer Behaviour( سلوك املستهلك

التي  النظريات  القت�سادية عّما هو يف  النظرية  امل�ستهلك يف  �سلوك  يختلف مفهوم 
تف�رس �سلوك امل�ستهلك من منطلق ومفهوم ت�سويقي، حيث يق�سد ب�سلوك امل�ستهلك اقت�ساديا 
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اأو على  اإنفاق ما لديه من دخل نقدي على �سلعة ما  الطريق الذي ي�سلكه عندما يرغب يف 
من  ممكن  م�ستوى  اأق�سى  له  حتقق  اأنها  يعتقد  لأنه  وذلك  واخلدمات.  ال�سلع  من  جمموعة 
الإ�سباع، اأو يح�سل من جراء ا�ستهالكها اأو امتالكها على اأكرب قدر ممكن من املنفعة، وهذه 
املنفعة هي التي تعرب عن �سدة الرغبة التي يبديها الفرد للح�سول على هذه ال�سلعة يف حلظة 

معينة، ويف ظل ظروف حمددة.  )الوادي، واآخرون، 2007، �ص، 44(  
الذي  ال�رسائي  ال�سلوك  ذلك  ميثل  اأنه  على  ت�سويقيًا  امل�ستهلك  �سلوك  يعرف  بينما 
يتبعه الفرد بالعتماد على عدد من العوامل، ويف مقدمتها اأ�سعار ال�سلع. كما ميثل �سلوك 
ال�سلع واخلدمات  �سبيل احل�سول على  الأفراد يف  التي يبذلها  الأن�سطة كافة  امل�ستهلك يف 
ال�رساء  ال�رساء، وتوؤثر يف عملية  التي ت�سبق قرار  الأن�سطة  والأفكار، وا�ستخدامها مبا فيها 
تعر�سه ملنبه  نتيجة  ما  فرد  ي�سلكه  الذي  الت�رسف  اأو هو«  )عبيدات،  1995، 87(  ذاتها 
داخلي اأو خارجي اأو كالهما معا يرتبط ب�سلعة اأم خدمة ت�سبع لديه حاجة اأو رغبة وح�سب 
من  تقدم  ما  خالل  ومن   .  )8 �ص،   1994 املفتوحة،  القد�ص  )جامعة  ال�رسائية«  اإمكاناته 
اأنه ميثل جمموعة  ال�سلوك على  اإجمال هذا  فاإنه ميكن  ل�سلوك امل�ستهلك،  اأو�ساف خمتلفة 
الأن�سطة والت�رسفات التي يقدم عليها امل�ستهلكون اأثناء بحثهم عن ال�سلع واخلدمات التي 
يحتاجون اإليها، بهدف اإ�سباع حاجاتهم لها ورغباتهم فيها، وتقوميهم لها واحل�سول عليها، 
وا�ستعمالها والتخل�ص منها، وما ي�ساحب ذلك من عمليات اتخاذ للقرار ال�رسائي. فهناك 
العديد من العوامل التي توؤثر يف قرار ال�رساء بالن�سبة للم�ستهلكني، ومن اأبرز هذه العوامل 
طبيعة امل�ستهلك نف�سه، حيث تختلف القرارات ال�رسائية للم�ستهلكني، وكذلك طبيعة املراحل 
التي ميرون بها اأثناء هذه العملية بح�سب اخل�سائ�ص القت�سادية والجتماعية للم�ستهلك 
وال�ستهالك  ال�رساء  يف  ال�سابقة  واخلربات  واملعتقدات  ميثله،  الذي  الجتماعي  وامل�ستوى 
والت�سوق. هذا ويتاأثر القرار ال�رسائي اخلا�ص ب�سلعة ما ب�سورة مبا�رسة بطبيعة تلك ال�سلع 
وخ�سائ�سها من حيث: اجلودة، وال�سعر، واخلدمات الالزمة ما بعد ال�رساء، واملنافع الوظيفية 
والجتماعية والنف�سية للم�ستهلك. ولذلك ي�سعى املنتجون با�ستمرار اإىل اإ�سافة منافع ومزايا 
جديدة ملنتجاتهم مبا يحقق الفائدة الق�سوى للم�ستهلكني وي�سجعهم على ال�رساء. كما توؤدي 
طبيعة البائعني واملنتجني وخ�سائ�سهم دوراً كبرياً يف بناء ثقة امل�ستهلك واحل�سول عليها، 
هذا اإذا جنح املنتج يف تكوين �سمعة ممتازة ل�سلعته يف ال�سوق واعتاد على بيع منتجاته من 
خالل طرق جتارية مقبولة، كالتاجر ذي ال�سمعة احل�سنة ورجال البيع املدربني،  وكل ذلك 
�سيوؤدي حتمًا اإىل زيادة ثقة امل�ستهلك بتلك املنتجات وينمي ولءه لها، الأمر الذي يدفعه 
وي�سجعه على �رسائها. ومن اأجل اأن تكتمل القاعدة التي تدور حول طبيعة كل من امل�ستهلك 
واملنتج وال�سلعة، فال ميكن اإنكار اثر العوامل املحيطة باملوقف ال�رسائي التي ت�سكل طبيعة 
ذلك املوقف، وت�سمل الوقت املتاح لل�رساء، والظروف املالية والجتماعية املرتبطة بعملية 

ال�رساء. 
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 :)Price Sensitivity( احلساسية السعرية
املنتجات  مقابل  دفعه  امل�ستهلك  ي�ستطيع  الذي  النقود  من  »مبلغ  اأنه:  ال�سعر  يعرف 
الوقت،  ذلك  يف  مبا  ال�سلعة،  لإنتاج  احلقيقية  الكلفة  اأ�سا�ص  على  ال�سعر  ويبنى  واخلدمات، 
واأجور العاملني، واملواد الداخلة يف الإنتاج« )�سعيد وح�سني،  2004، �ص 148( ، وجتدر 
ال�سناعية  املواد  اأ�سعار  فهناك  الأنواع،  متعددة  واخلدمات  ال�سلع  اأ�سعار  اأن  هنا  الإ�سارة 
واخلدمات، وهناك اأ�سعار اجلملة والتجزئة، وهناك الأ�سعار التي تتحدد يف ال�سوق من خالل 
العر�ص والطلب، والأ�سعار التي تتحدد من قبل الدولة. من هنا ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه ما 
هو ال�سعر؟ اإن ال�سعر هو التعبري النقدي عن القيمة، ففي ظروف الإنتاج ت�رّسف املنتجات 
ك�سلع، ويعرب عنها بالعتماد على القيمة، ولي�ص ب�ساعات العمل، وقد ل يتطابق ال�سعر مع 
ال�سعر يتحدد تبعًا للعر�ص والطلب. )م�سورب، 2002، �ص، 283( . ويف هذا  قيمتها.، هذا 
اأو ال�سعر باأنه عبارة عن »مبلغ من النقود يدفعه امل�سرتي اإىل  الإطار ميكن تعريف الثمن 
ال�سوق بتاأثري  ال�سلع واخلدمات يف  اأثمان  البائع لقاء احل�سول على �سلعة معينة، وتتكون 
عوامل العر�ص والطلب« )الأمني، 1990، �ص247( ، كما قدمت الطائي مفهومًا اأخر لل�سعر 
امل�ستهلك  الذي يح�سه  التب�سري  اأو  الوعي  اأو  واإدراك،  حيث عرفته وفق »ت�سخي�ص ومعرفة 
عن طريق اأحا�سي�سه وم�ساعره التي حترك بواعثه على اتخاذ قرار �رساء �سلعة معينة دون 
غريها، واأن هذا الإح�سا�ص ناجت عن اأن هذه ال�سلعة تلبي منفعة اأو قيمة معينة تدور يف ذهن 
امل�ستهلك. كما اأن زيادة معرفة امل�ستهلك باملاركات املختلفة يجعله اأكرث دراية بالعالقة 
كموؤ�رس  دوره  وينخف�ص  لل�سعر،  ح�سا�سيته  تزداد  وبالتايل  والأداء،  واجلودة  ال�سعر  بني 

للجودة«. )األطائي ،2004 �ص 126( 
الطلب  قوى  من  املوؤلفة  ال�سوق  اآلية  قدرة  القت�سادية  النظرية  تفرت�ص  حني  يف 
ويتميز   ، وامل�ستهلك  املنتج  من  كل  به  يقبل  الذي  ال�سعر  م�ستوى  حتديد  على  والعر�ص 
الأهداف  التوافق والن�سجام يف  ال�سوق نوعًا من  ال�سعر بال�ستقرار حيث ي�سفي على  هذا 
العامل  ال�سلعة يعدُّ  اأخرى فاإن �سعر  وامل�سالح ملجتمع امل�ستهلكني واملنتجني. ومن جهة 
الأهم والأكرث تغرياً من بني العنا�رس املكونة للمزيج الت�سويقي، ويرتبط حتديد ال�سعر من قبل 
املنتجني بعدد من العوامل الداخلية املتعلقة باأهداف الت�سعري، واإجمايل التكاليف، وم�ستوى 
املرونة، كما يرتبط ال�سعر اأي�سا مبجموعة اأخرى من العوامل ذات العالقة بظروف املناف�سة 
واملناف�سني، وتوافر البدائل لل�سلعة، والت�رسيعات املعمول بها، و�سكل املناف�سة، والقدرات 
ال�رسائية للم�ستهلكني. فال�سلع املعمرة ب�سكل عام يتطلب �رساوؤها درا�سة م�ستفي�سة وكاملة 
لكافة البدائل من حيث النوعية واجلودة، وال�سعر، وكيفية ال�رساء، واخلدمات املتوقعة بعد 
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ال�رساء، من �سيانة، وتركيب، وقطع غيار، وغريها. وتتميز هذه ال�سلع عن غريها من ال�سلع 
الإنتاج  تكاليف  كل من  زيادة  ب�سبب  وذلك  اأ�سعارها،  الن�سبي يف  بالرتفاع  ال�ستهالكية 

والهام�ص الربحي لها. 

 :)Price Elasticity of Demand( مرونة الطلب السعرية

حيث   ، ال�سلعة  ل�سعر  امل�ستهلك  ح�سا�سية  قيا�ص  يف  ال�سعرية  الطلب  مرونة  ت�ستخدم 
تعرف ح�سا�سية ال�سعر باأنها تلك الدرجة من الأثر الذي يتاأثر به �سلوك امل�ستهلك نتيجة �سعر 
 Jhingan( ال�سلعة، وتختلف هذه احل�سا�سية من �سلعة اإىل اأخرى، وكذلك من م�ستهلك اإىل اأخر
،1995، �ص187( . ومتثل املرونة، مدى ح�سا�سية الكمية املطلوبة من �سلعة ما للتغري يف 
�سعر تلك ال�سلعة، وتقا�ص جربيًا من خالل ق�سمة التغري الن�سبي يف الكمية على التغري الن�سبي 

يف ال�سعر، حيث اإن: 
مرونة الطلب ال�سعرية = التغري الن�سبي يف الكمية املطلوبة ÷ التغري الن�سبي يف ال�سعر

اأي اأن: م ط �ص = )%Δ ك ÷ %Δ �ص( 
جت�سد مرونة الطلب ال�سعرية ردة فعل امل�ستهلك جتاه الأ�سعار، ومبا اأن اأ�سعار ال�سلع 
جتاه  فعل  ردة  للم�ستهلك  يكون  اأن  جداً  الطبيعي  فمن  امل�ستهلك،  على  قويًا  �سغطًا  ت�سكل 
الأ�سعار، وهو ما يعرف با�ستجابة امل�ستهلك لل�سعر. هذه ال�ستجابة تولد اهتمامًا كبرياً لدى 
املنتجني والبائعني واإدارات الت�سويق واملبيعات املختلفة ملعرفة م�ستويات طلب امل�ستهلكني 

عند م�ستويات اأ�سعار خمتلفة، ومعرفة ح�سا�سية امل�ستهلك للتغريات يف الأ�سعار. 
وبناًء على هذه املرونة ال�سعرية، فاإن الطلب على ال�سلعة ميكن اأن ياأخذ اإحدى 

اأنواع املرونات االآتية: )�سعيد وح�سني، 2004، �ص 82( 
الطلب املرن 1 .

الطلب غري املرن  2 .
الطلب اأحادي املرونة 3 .

الطلب عدمي املرونة 4 .
الطلب تام املرونة.  5 .

وبالنظر اإىل هذه الأنواع من مرونات الطلب ال�سعرية، فيمكن التمييز بينها من خالل 
ال�سكل البياين الآتي، حيث يكون الطلب اأكرث مرونة كلما كان منحنى الطلب منب�سطًا اأي قليل 

امليل، ويكون الطلب اأقل مرونة، كلما كان منحنى الطلب حاد امليل ن�سبيًا. 
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الشكل )1( 

أشكال وأنواع مرونة الطلب السعرية

يف �سوء ما �سبق، فاإن املنتجني والبائعني وامل�سوقني واملتخ�س�سني بالأ�سعار يقومون 
بتخفي�ص اأ�سعار ال�سلع واملنتجات عندما يكون الطلب عليها مرنًا، ذلك لأن ن�سبة الزيادة يف 
الكمية املطلوبة �سوف تكون اأكرب من ن�سبة النخفا�ص يف ال�سعر، ونتيجة لذلك فاإن الإيراد 
الكلي �سوف يزداد. ومن جهة اأخرى فاإن زيادة ال�سعر تعدُّ القرار الأمثل عندما يكون الطلب 
على ال�سلعة غري مرن، حيث اإن ن�سبة الرتاجع يف الكمية املطلوبة تكون اأقل من ن�سبة الزيادة 
العملية  التطبيقات  للبائع. فمن خالل  الكلي  الإيراد  زيادة  اإىل  اأي�سا  يوؤدي  ال�سعر، مما  يف 
ملفهوم املرونة، والتي تعدُّ الركيزة الأ�سا�سية يف عملية الت�سعري، ومن هنا يت�سح ال�سبب وراء 
االقت�ساديون عادة بني  ومييز  ال�سلع واملنتجات.  اأ�سعار بع�ص  قيام املنتجني بتخفي�ص 
عدد من العوامل التي حتدد مرونة الطلب ال�سعرية والتي من خاللها ميكن حتديد ما 
اإذا كان الطلب على ال�سلعة مرناًً اأو غري مرن، وهذه العوامل هي: )Dewett ،1992، �ص 

84 ، 85، فاريان، 2000، �ص 371 و Jhingan ، 1995، �ص 208- 210( . 
مدى �رضورة ال�سلعة: )Necessity of the Commodity( . 1 كلما كانت ال�سلعة 
�رسورية كلما انخف�ست مرونة الطلب، عليها مما ي�سجع امل�ستهلكني على �رساء كميات اأقل 
من تلك ال�سلعة، وعلى العك�ص من ذلك فكلما كانت ال�سلعة غري �رسورية اأو كمالية، كلما زادت 
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درجة مرونة الطلب عليها، مما ي�سجع الأفراد على �رساء املزيد منها. وعلى ذلك جند اأن ال�سلع 
ال�رسورية تنخف�ص مرونة الطلب عليها، بينما ترتفع مرونة الطلب بالن�سبة لل�سلع الكمالية. 

 2 .Proportion of Total( :حجم االإنفاق الكلي على ال�سلعة من دخل امل�ستهلك
Expenditure( كلما ازدادت الن�سبة املنفقة على ال�سلعة من دخل امل�ستهلك، كلما ازدادت 
مرونة الطلب على ال�سلعة، فاملنفق من دخلنا على ملح الطعام ك�سلعة يعد حمدوداً للغاية، 
ومن ثم فاإن ت�ساعف اأ�سعار امللح مثال، ل ينتظر اأن يوؤدي اإىل ا�ستجابة من جانبنا للكميات 
املطلوبة منه، لأنه على الرغم من ت�ساعف اأ�سعار امللح، فاإنه ما زال ميثل ن�سبة منخف�سة 
من دخل امل�ستهلك. وعلى العك�ص من ذلك، فاإن قيام �رسكة الت�سالت املتنقلة مب�ساعفة 
اأ�سعار دقيقة الت�سال للتليفون النقال �سوف يوؤدي اإىل ا�ستجابة من جانبنا، نظراً لرتفاع 
فاتورة الهاتف النقال ن�سبة اإىل دخلنا. وهكذا فاإن هناك عالقة طردية بني درجة املرونة، 

ون�سبة ما ينفق من دخلنا على ال�سلعة. 
تنخف�ص مرونة  3 . )Availability of Substitutes( لل�سلعة:  بدائل  توافر  مدى 
الطلب ب�سورة كبرية لل�سلع التي يقل عدد البدائل بالن�سبة لها. على �سبيل املثال فاإن الطلب 
على اأجهزة التلفاز Samsung يعد مرنًا لتوافر ماركات اأخرى بديلة لها، بينما تقل مرونة 
الطلب بالن�سبة ملعاجلات احلا�سوب Microprocessors نظراً لأن عدد ماركاتها ل يتجاوز 
البدائل  املرونة وعدد  اأن هناك عالقة طردية بني درجة  الواحدة. وهكذا جند  اليد  اأ�سابع 

املتاحة لل�سلعة. 
زادت  كلما  4 . )Goods having Several Uses( ال�سلعة:  ا�ستخدامات  تعدد 
كانت  كلما  بينما  مرونة،  اأكرث  عليها  الطلب  كان  كلما  ال�سلعة،  ا�ستخدامات  وتعددت 
ا�ستخدامات ال�سلعة حمدودة، كلما كان الطلب عليها اأقل مرونة، فالطلب على ال�سلع املعمرة 

يعدُّ طلبًا مرنًا، بينما الطلب على ال�سلع النهائية يعدُّ طلبًا غري مرن. 
m 5 .Postponed the use of the Co (  القدرة على تاأجيل ا�ستخدام ال�سلعة:
modity( اإذا ا�ستطاع امل�ستهلك، وكان باإمكانه تاأجيل �رساء ال�سلعة، ك�سلع الأثاث والأجهزة 
وبناء البيوت، فاإن الطلب على مثل هذه ال�سلع يكون مرنًا، بينما اإذا مل يكن باإمكان امل�ستهلك 

تاأجيل �رساء ال�سلعة فالطلب على ال�سلعة ي�سبح اأقل مرونة. 
اإذا كان ا�ستهالك ال�سلعة مرتبطًا ب�سلعة اأخرى  6 . )Joint Demand( :الطلب امل�سرتك
فاإن امل�ستهلك ل يقدم على �رساء ال�سلعة الأوىل اإذا انخف�ص �سعرها فقط، وينتظر انخفا�ص 
�سعر ال�سلعة املكملة لها )الثانية( ، هذا يعني اأن الطلب على مثل هذه ال�سلع يكون اأقل مرونة 

من الطلب على ال�سلعة ب�سكل م�ستقل. 
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اإذا كان �سعر ال�سلعة عاليًا جداً اأو منخف�سًا  7 . )Level of Prices( :م�ستوى االأ�سعار
جداً، فاإن الطلب على ال�سلعة يكون غري مرن، لأنه يف كلتا احلالتني ل يقدم امل�ستهلك على 
�رساء املزيد من ال�سلعة اإذا انخف�ص ال�سعر، ففي احلالة الأوىل يبقى ال�ّسعر عاليًا من وجهة نظر 
امل�ستهلك، ويف احلالة الثانية يكون امل�ستهلك قد قام ب�رساء الكميات الالزمة له، وبالتايل 
ال�سلعة. ويقول مار�سال يف  ال�سعر ل يحفزه على زيادة الكمية املطلوبة من تلك  تخفي�ص 
هذا املجال اإن » مرونة الطلب مهمة اإذا كان ال�سعر مرتفعًا، وحمفزة اإذا كان م�ستوى ال�سعر 
متو�سطًا، و�سوف تتال�سى اإذا اأ�سبح ال�سعر منخف�سًا جدا؛ لأن امل�ستهلك يكون قد و�سل اإىل 

حالة الإ�سباع اأ�سال«.  )Marshall ،1880 ، �ص 320( 
امل�ستهلك الغني ذو الدخل املرتفع ل ينظر  8 . )Level of Income( :م�ستوى الدخل
لل�سلعة، لأنه يف كل  ال�سعر، ول يتاأثر طلبه فيه، وكذلك ل يبحث عن بدائل  التغري يف  اإىل 
الأحوال يكون قادراً على �رساء ال�سلعة، وبالتايل يكون الطلب يف هذه احلالة غري مرن. بينما 
امل�ستهلك ذو الدخل املحدود، اأو حتى اإذا كان يتبع فئات اأقلَّ من الدخل فاإن اأي تغري يف 
ال�سعر �سوف يوؤدي اإىل تغري الكمية املطلوبة، اأو البحث عن بدائل لل�سلعة اإذا ارتفع �سعرها، 

وبالتايل يكون الطلب يف مثل هذه احلالة مرنًا. 
لي�ص بال�رسورة  9 . )Market Imperfection( :عدم توافر املعلومات حول ال�سوق
تخفي�ص ال�سعر يوؤدي اإىل زيادة الكمية املطلوبة، فاإذا كان امل�ستهلك ل يتوافر له مثل هذه 
املعلومات حول التغري يف ال�سعر، فاإن الكمية املطلوبة من قبله �سوف ل تتغري، وبالتايل 
يف  وتقل  التناف�سية،  الأ�سواق  يف  الطلب  مرونة  تزداد  �سوف  لذلك  مرن،  غري  الطلب  يبقى 

الأ�سواق غري التناف�سية. 
يوؤدي طول الفرتة الزمنية اأو  10 . )Time Period( :طول الفرتة الزمنية اأو ق�رضها
ق�رسها دوراً مهمًا يف حتديد درجة مرونة الطلب على ال�سلعة. فكلما كانت الفرتة الزمنية 
ق�سرية، كان الطلب غري مرن، وكلما كانت الفرتة الزمنية طويلة، كلما كان الطلب مرنًا، اأي 

اأن الطلب يكون اأكرث مرونة يف املدى الطويل منه يف املدى الق�سري. 

العوامل األخرى املؤثرة على حساسية املستهلك:

من ال�سعب جداًُ ح�رس ح�سا�سية امل�ستهلك بال�سعر فقط، وهذه احل�سا�سية مرتبطة فقط 
بالتكاليف املادية التي يدفعها امل�ستهلك للح�سول على ال�سلعة، ولكن ح�سا�سية امل�ستهلك 
الت�سويقية  والفنون  القت�سادية  النظرية  لنا  تقدم  حيث  ال�سعر،  من  اأبعد  متتد  ما  غالبًا 
جمموعة اأخرى من العوامل املهمة التي توؤثر على ح�سا�سية امل�ستهلك، وتعمل على حتريك 
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ح�سا�سية امل�ستهلك جتاه ال�سلعة وتوؤخذ بعني العتبار عند ر�سم اأية �سيا�سة �سعرية، وهذه 
العوامل هي: 

توؤدي درجة املنفعة املتوقع احل�سول عليها  1 . )Level of Utility( :درجة املنفعة
اأقل  امل�ستهلك  يكون  حيث  امل�ستهلك،  قبل  من  ال�سلعة  اختيار  يف  كبرياً  دوراً  ال�سلعة  من 
ح�سا�سية لأ�سعار تلك ال�سلع التي يرى اأنه ميكن اأن يح�سل منها على منفعة كبرية، والعك�ص 
�سحيح، اأي اأن امل�ستهلك يكون اأكرث ح�سا�سية لأ�سعار ال�سلع التي يرى اأنه �سوف يح�سل منها 

على منفعة اأقل. )Hawkens ،1998، �ص 342( 
عندما حتمل ال�سلعة خ�سائ�ص  2 . )Quality of the Commodity( :جودة ال�سلعة
تفوق مثيالتها يف ال�سوق، فاإن امل�ستهلك يكون عادة اأقل ح�سا�سية ل�سعر تلك ال�سلعة، والعك�ص 
�سحيح. اأي اأن امل�ستهلك يكون اأكرث ح�سا�سية لل�سعر اإذا كانت ال�سلعة متتاز مب�ستوى متدن 

من اجلودة.  )الغدير وال�ساعد، 1997، �ص 115( 
يف ظل تزايد عدد البدائل، فاإن  3 . )Comparison Difficulty( �سعوبة املقارنة: 
امل�ستهلك ي�سعب عليه الإملام باأ�سعار هذه البدائل، وبالتايل تكون ح�سا�سيته ل�سعر ال�سلعة 
الأ�سلية اأقل، بينما اإذا كان ملمًا باأ�سعار البدائل املتوافرة فاإنه يكون اأكرث ح�سا�سية لل�سعر، 
مبعنى اأخر كلما كانت املقارنة بني اأ�سعار ال�سلع �سعبة، كلما كانت احل�سا�سية اأقل، والعك�ص 

�سحيح.  )Keegan، 1995( ، �ص 213( 
امل�ستهلك احل�سول على  باإمكان  اإذا كان   4 . )Joint Cost( التكلفة:  ال�رضاكة يف 
احلالة يكون  التكاليف، ففي هذه  من  اأخر يتحمل معه جزءاً  بامل�ساركة مع طرف  ال�سلعة 
اأقل ح�سا�سية لل�سعر، بينما اإذا كان يجب عليه اأن يتحمل تكلفة ال�سلعة ب�سكل منفرد، ف�سوف 

تكون ح�سا�سية ال�سعر لديه عالية. Kotler، 1993( ، �ص 312( 
للتخزين،  قابلة  اأي  تخزينية  طبيعة  ذات  ال�سلعة  كانت  اإذا  5 . )Stock( املخزون: 
فاإن امل�ستهلك يكون اأكرث ح�سا�سية لل�سعر، بينما اإذا كانت ال�سلعة غري قابلة للتخزين، فاإن 

امل�ستهلك يكون اأقل ح�سا�سية لل�سعر. Kirpalani ،1987( ، �ص 192( 
يت�سكل اأثر املنفعة النهائية عندما يكون  6 . )Ultimate Utility( :املنفعة النهائية
لأ�سعار  فاإن ح�سا�سيته  ال�سلعة كبرياً، وبالتايل  للح�سول على  امل�ستهلك  الذي دفعه  ال�سعر 
ال�سلع املرافقة التي ت�ستخدم مع ال�سلعة تكون اأقل، لأن تركيز امل�ستهلك يف هذه احلالة �سوف 
ين�سب على ال�سلعة الأ�سا�سية، بينما تزداد ح�سا�سية امل�ستهلك ل�سعر ال�سلع املرافقة لل�سلعة 

الأ�سا�سية عندما تكون اأ�سعار هذه ال�سلع عالية. )Kotler، 1993 ، �ص223( 
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امل�ستهلك  التي يرغب فيها  ال�سلعة  اإذا كانت  7 . )Unique Value( الفريدة:  القيمة 
من ال�سلع الفريدة، فاإن امل�ستهلك يكون اأقل ح�سا�سية لل�سعر عند ال�رساء، والعك�ص �سحيح، 
اأي اإذا كانت ال�سلعة ل تختلف كثريا عن ال�سلع الأخرى املوجودة يف ال�سوق من وجهة نظر 
امل�ستهلك، فاإن امل�ستهلك يكون اأكرث ح�سا�سية لل�سعر عند ال�رساء، وعندها يوؤدي ال�سعر دوراً 

مهمًا يف التاأثري على قرار امل�ستهلك بال�رساء. )Keegan، 1995 ، �ص 203( 
اأ�سا�سيا  دورا  ال�سلعة  ت�سنيع  مكان  يوؤدي  8 . )Country of Origin( املن�ساأ:  بلد 
املن�ساأ مقبولة من قبل  بلد  الأخرى، فكلما كانت  ال�سلع  لل�سلعة دون  امل�ستهلك  اختيار  يف 
فاإن  مقبولة  غري  املن�ساأ  بلد  كانت  اإذا  بينما  لل�سعر،  ح�سا�سية  اأقل  كان  كلما  امل�ستهلك، 

ح�سا�سيته لل�سعر �سوف تكون اأكرب. )Kotler، 1993 ، �ص 230( 
هو �سكل من اأ�سكال تو�سيف  9 . )Personal Life Style( :منط احلياة ال�سخ�سي
فكلما  اجلماعي،  اأم  الفردي  ال�سلوك  �سواء  وت�رسفهم  معي�ستهم  ومنط  الأفراد  حياة  طريقة 
كانت ال�سلعة تلبي للم�ستهلك هذه النعرة الجتماعية، كلما كان اأقل ح�سا�سية لل�سعر، بينما 
اأكرث  يكون  فاإنه  احلياتية،  اأو  الجتماعية  مكانته  تلبي  ل  ال�سلعة  اأن  امل�ستهلك  اعترب  اإذا 

ح�سا�سية لل�سعر. )Kirpalani ،1987 ، �ص 157( 
الذي  الوقت  تكلفة  وتتمثل يف  10 . )Opportunity Cost( البديلة:  الفر�سة  تكلفة 
ينفقه امل�ستهلك يف �سبيل احل�سول على ال�سلعة والذي كان من املمكن ا�ستغالله يف اأعمال 
كالتفكري  عدة،  اأ�سكال  يف  امل�ستهلك  يبذله  الذي  النف�سي  اجلهد  اأي�سا  متثل  كما  اأخرى، 
والتخطيط والنتظار واملعاملة التي يتلقاها من البائعني، وغريها من الأ�سياء التي ميكن 

مواجهتها يف �سبيل احل�سول على ال�سلعة. )Keegan، 1995 ، �ص 146( 
يت�سح اإذا من خالل هذه اخللفية النظرية اأن التكلفة املادية املبا�رسة التي يدفعها 
اأي�سا  هناك  بل  بالعتبار،  بعني  يوؤخذ  اأن  يجب  الذي  الوحيد  العن�رس  لي�ست  امل�ستهلك، 
جمموعة من العوامل الأخرى التي حتمل اأثراً مهمًا وقويًا وجوهريًا يف قرارات امل�ستهلك 
يتعامل  اأن  الأعمال  رجال  جمتمع  وعلى  رف�سها.  اأو  معني  ب�سعر  ال�سلعة  بقبول  اخلا�سة 
درا�سة  يجب  اأنه  املجال  هذا  يف  الت�سويق  رجال  ويقول  تامة،  بجدية  العوامل  هذه  مع 
امل�ستهلك  ح�سا�سية  بني  العالقة  درا�سة  وكذلك  له،  امل�ستهلك  وا�ستجابة  ال�سعر  اإدراك 
موجه  النهاية  يف  ال�سعر  لأن  القت�سادية،  املنظمة  يف  املتبعة  الت�سعري  و�سيا�سة  لل�سعر 
اإذا كان �سي�سرتي ال�سلعة بال�سعر املعرو�ص اأو ل.  اإىل امل�ستهلك وهو الذي �سوف يقرر ما 

)ال�سيد، 1999، �ص 451(.
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الدراسات السابقة:

أ- الدراسات العربية: 

درا�سة عبد الرزاق، )1996(، بعنوان: »�سلوك امل�ستهلك ال�رسائي لالأجهزة الكهرومنزلية« 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعريف امل�ستهلك وحتديد دوره الفعال يف القرار ال�رسائي ال�ستهالكي، 
ومن ثم درا�سة املوؤثرات التي توجه هذا ال�سلوك �سواء اأكانت نف�سية كدوافع التعلم، والإدراك، 
واملواقف الأ�رسية، اأو كانت عوامل ت�سويقية كتاأثريات البائعني و الإعالن، ومن اأهم النتائج 
التي تو�سلت اإليها الدرا�سة اأن �سلوك امل�ستهلك يتاأثر بعوامل خا�سة تتعلق بتكوينه النف�سي 
وظروفه ال�سخ�سية، كما اأن للموؤثرات الجتماعية دوراً مهمًا يف التاأثري على قرار ال�رساء، 
وكذلك للن�ساط الت�سويقي الذي يقوم به امل�سوقون اأي�سا تاأثري بارز على قرار ال�رساء، كما 
بينت الدرا�سة اأن العوامل القت�سادية مثل دخل الفرد والقدرة على ال�رساء لها اأثر كبري على 

قرار ال�رساء. 
القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلك يف خمتلف  ويف درا�سة ميدانية لدائرة الأ�سعار والأرقام 
بينت نتائج هذه الدرا�سة   ، الفل�سطيني )2000(  املحافظات التابعة للمركز االإح�سائي 
اأن قرابة 42.8 % من �سلة م�سرتيات امل�ستهلك الفل�سطيني تعود ل�رساء املواد الغذائية، بينما 
ن�سبة امل�رسوبات ت�ساوي 8 % من قيمة ال�رساء الكلي، وبن�سبة 9.3 % للمالب�ص والأقم�سة، 
وما ن�سبته قرابة 7.9 % لل�سكن، ينما �سكلت م�سرتيات الأثاث واخلدمات ما ن�سبته 7.5 %، 
فيما �سجلت كل من اأ�سعار ور�سوم التعليم والرعاية ال�سحية واخلدمات الرتفيهية ن�سب 1.6 

% و 9.3 % و 7.7 % على التوايل. 
ويف درا�سة اأخرى قدمها ال�سمور والزعبي )2001(  بعنوان »الأهمية الن�سبية لدلئل 
الن�سبية لدلئل اجلودة  الأهمية  اإىل قيا�ص  الدرا�سة  لل�سلع املعمرة« هدفت  اجلودة املدركة 
اجلودة  تاأثري  مدى  وبيان  الأردنية،  الأ�رس  اأرباب  نظر  وجهة  من  املعمرة  لل�سلع  املدركة 
املدركة باملتغريات الدميوغرافية للم�ستهلك كاجلن�ص والعمر وامل�ستوى التعليمي والدخل. 
اأظهرت الدرا�سة ارتفاع الأهمية الن�سبية املعطاة للدلئل الآتية: خ�سائ�ص ال�رسكة املنتجة، 
انخفا�ص  ال�سلعة،  بيع  حمل  ال�سلعة،  خ�سائ�ص  ال�سلعة،  بيع  لعملية  امل�ساحبة  اخلدمات 
اأكرب للدللة على  اأن خ�سائ�ص ال�سلعة تتمتع باأهمية  الأهمية الن�سبية ل�سعر ال�سلعة ووجد 
لدى  اأكرب  باأهمية  يتمتع  ال�سلعة  بيع  مكان  اأن  حني  يف  �سنا، ً  الأكرب  لدى  ال�سلعة  جودة 
ال�سلعة  للدللة على جودة  ال�سلعة كموؤ�رس  اأهمية خ�سائ�ص  واأن  �سنا،  الأ�سغر  امل�ستهلكني 
قل  كلما  تزداد  ال�سلعة  �سعر  اأهمية  واأن  للم�ستهلك،  التعليمي  امل�ستوى  مع  طرديًا  تتنا�سب 

دخل امل�ستهلك. 
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ال�سلوك  يف  درا�سة  الت�سوق:  »�سيكولوجية  بعنوان:  درا�سة   ،)2005( بركات،  وقدم 
ال�رسائي، وعالقته ببع�ص املتغريات الدميغرافية يف املجتمع الفل�سطيني« وهدف من خاللها 
املتغريات  ببع�ص  ذلك  وعالقة  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  ال�رسائي  ال�سلوك  اإىل  التعرف  اإىل 
الدميغرافية كاجلن�ص والعمر وال�سكن والعمل واحلالة الجتماعية وم�ستوى التعليم والدخل، 

حيث نتج عن هذه الدرا�سة اأن: 
الزوج والزوجة م�ساركة،  الفل�سطينية تقع على عاتق  ال�رساء يف الأ�رسة  م�سوؤولية  - 

وان هذه ظاهرة مقبولة يف املجتمع الفل�سطيني ويجب تعزيزها. 
فئات الأفراد الأكرث مياًل لالإنفاق وا�ستهالك اأنواع امل�سرتيات املختلفة هم: الإناث  - 

واجلامعيون والقرويون وربات البيوت واملتزوجون وذوو الدخل املرتفع على الرتتيب. 
والألعاب  واملالب�ص،  الغذائية،  املواد  هي  الأفراد  لدى  اإقبال  الأكرث  ال�سلع  اأنواع  - 

الرتفيهية، واأدوات التجميل والعطور والكتب وال�سحف واملجالت على الرتتيب. 
الأ�سباب الأكرث تاأثرياً يف �سلوك ال�رساء هي الأ�سباب املتعلقة بنوع املنتج والعوامل  - 
اخلارجية والعوامل ال�سخ�سية على الرتتيب حيث تبني اأن ال�سلوك ال�رسائي يواكب املتغريات 

القت�سادية والجتماعية امللحة. 
كما قدم �سعيد، )2006(  درا�سة حول حتديد اأمناط اتخاذ القرارات ال�رسائية يف م�رس، 
ومقارنتها مبا تو�سل اإليه البحث يف هذا املجال، تق�سيم ال�سوق اإىل قطاعات �سوقية بناء على 
هذه الأمناط، وا�ستملت الدرا�سة على افرتا�سني اأ�سا�سيني هما: اختالف اأمناط اتخاذ امل�ستهلك 
للقرارات ال�رسائية باختالف البيئة الثقافية، وتختلف اأمناط اتخاذ القرارات ال�رسائية بني 
هذه  وتو�سلت  الأمناط،  هذه  على  بناء  حمدده  قطاعات  اإىل  ال�سوق  وتق�سيم  امل�ستهلكني 
الدرا�سة اإىل وجود ثمانية اأمناط اأو �سمات مميزة للقرارات ال�رسائية هي: الهتمام باتخاذ 
بالت�سوق،  وال�ستمتاع  جديد،  وكل  باملو�سة  الهتمام   ، املرتفعة،  واجلودة  ال�سليم  القرار 
والندفاع لل�رساء دون تفكري م�سبق، والت�سوي�ص من كرثة الختيارات ال�رسائية العتيادية، 
الدرا�سة  واأو�ست  الأوكازيونات،  وجتنب  واجلودة،  باملاركة،  والهتمام  للماركة،  والولء 
بزيادة الهتمام بجودة املنتجات من جانب املنظمات، حيث تاأكدت اأهميتها يف الدرا�سة 
من خالل التحليل العاملي وحتليل العنقود، واأو�ست الدرا�سة مبخاطبة عقل امل�ستهلك يف 

الرتويج اأكرث من عاطفته، والرتكيز على املزايا احلقيقية للمنتج اأو املتجر. 

ب- الدراسات األجنبية: 

ال�رساء  وقرار  احلياة  منط  بني  العالقة  بدرا�سة  اهتمت   ،  )Cosmas, 1982( درا�سة 
الرتفيه،  الطهي، ومنتجات املنا�سبات الجتماعية، و منتجات  للفئات املختلفة ملنتجات 
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وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة ارتباط موجبة �سعيفة بني منط احلياة،  وترتيب فئات 
املنتجات التي يتم �رساوؤها. 

بينما قام  )Engle, J,et, al ,1985( بدرا�سة تطرقت اإىل اأهمية التعرف اإىل خ�سائ�ص 
كل من املنتوج وال�سوق واأثرها على فاعلية الإ�سرتاتيجية الت�سويقية، ومن اأبرز نتائج هذه 
اأن يتنا�سب مع القدرة ال�رسائية جلمهور امل�ستهلكني، وكذلك  ال�سعر  اأنه يجب على  الدرا�سة 
اإتباع طرق ومنافذ توزيع قريبة من امل�ستهلك، ومن ثم ا�ستخدام و�سائل ترويجية تتنا�سب 
مع امل�ستهلكني. وتناولت هذه الدرا�سة التي اأجريت على ال�سناعات الأمريكية اأهمية كل من 
موا�سفات املنتج ومزاياه، وطبيعة ال�سوق، حيث ات�سح اأن هناك عالقة قوية بني خ�سائ�ص 

املنتج وفاعلية اجلهود البيعية. 
درا�سة )Zeithmal ,1988( ، تناولت اإدراكات امل�ستهلكني لل�سعر واجلودة والقيمة يف 
واختيار  الت�سويقي  لل�سلوك  املهمة جداً  املحددات  اأنها من  اعتبار  املتحدة، على  الوليات 
والقيمة من وجهة نظر  ال�سعر واجلودة  اأن حتدد مفهوم  الدرا�سة  ال�سلعة، وقد حاولت هذه 

امل�ستهلك و ربط هذه املفاهيم بنموذج معني. 
املعلومات من  بينهما، ُجمعت  العالقة  املفاهيم وحتديد طبيعة  اأثار هذه  ولتو�سيح 
�رسكة ت�سَوّق تقوم بت�سويق ثالثة خطوط �سلعية متميزة من امل�رسوبات عن طريق جماعات 
ال�سغط، وكذلك مت احل�سول على البيانات من خالل اإجراء 30 مقابلة متعمقة مع امل�ستهلكني 
من الن�ساء. اأكدت نتائج هذه الدرا�سة مدى اأهمية كل من ال�سعر واجلودة والقيمة على �سنع 
القرار ال�رسائي للم�ستهلك، ووجدت الدرا�سة باأن هناك تكاليف اأخرى اإ�سافية وجوهرية عند 
امل�ستهلك غري ال�سعر، مثل الوقت واجلهد يف البحث عن ال�سلعة، واأن هناك عالقة ايجابية بني 

ال�سعر واجلودة، ولكنها تختلف من �سلعة اإىل اأخرى. 
درا�سة )Walters ,1991( وتناولت اأثر �سعر التجزئة على اأمناط ال�رساء لدى امل�ستهلك، 
اأو  اإطار علمي لإثارة خ�سومات  التجزئة واملتناف�سني من خالل تطوير  اأداء بائعي  وعلى 
حوافز ترويجية يف الوليات املتحدة الأمريكية، وقد اأظهرت الدرا�سة جمموعة من النتائج 

كان اأهمها: 
مبيعات  على  �سلبي  اأثر  معينة  ماركة  �سعر  على  واخل�سومات  الت�سجيع  ل�سيا�سة  - 

املاركة املناف�سة اأو البديلة، وهو يختلف من فئة �سلعية اإىل اأخرى ومن ماركة اإىل اأخرى، 
وكذلك فاإن احلوافز ال�سعرية اأكرث فاعلية للماركات ذات احل�سة ال�سوقية الكبرية. 

تزيد احلوافز ال�سعرية ملاركة ما من مبيعات هذه املاركة.  - 
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للحوافز ال�سعرية اأثر ايجابي على مبيعات ال�سلع املكملة للماركة مع وجود اختالف  - 
بني الفئات ال�سلعية املختلفة واملاركات املختلفة من كل �سلعة. 

للحوافز ال�سعرية ملاركة ما يف اإحدى املحالت اأثر �سلبي قوي على مبيعات املاركة  - 
نف�سها، وعلى بدائلها يف املحالت املناف�سة. 

كما �ساهم )Mercy, 2009( ، بدرا�سة بعنوان »مرونة الأ�سعار وعالقتها ب�سلوك امل�ستهلك 
ال�رسائي من خالل النرتنت )التجارة اللكرتونية بني ال�رسكة وامل�ستهلك(« ، وهدفت هذه 
الدرا�سة اإىل التعرف اإىل مدى تاأثري ترتيبات الأ�سعار التي تقوم بها ال�رسكة لتحفيز ال�رساء 
من خالل النرتنت، والتحقق من طبيعة مرونة الأ�سعار، وتاأثريها على ر�سا امل�ستهلك خالل 
ال�رساء، واأي�سا معرفة الأف�سل )الأ�سعار امل�ستقرة( اأو )الأ�سعار املرنة( ، وخل�ست الدرا�سة اإىل 
اأن الت�سعري املرن )مرونة الأ�سعار( ذو تاأثري كبري على �سلوك امل�ستهلك ال�رسائي، ويعمل على 
ال�ستمرارية يف جذب امل�ستهلكني لل�رساء، وا�ستخدام نظام امل�ساومة بني البائع وامل�سرتي 

وتخ�سي�ص ال�سلعة والأ�سعار، وتوفري املعلومات عن الأ�سعار وال�سلعة. 

مناقشة الدراسات السابقة: 

امل�ستهلك  ب�سلوك  عالقة  ذات  موا�سيع  تناولت  ال�سابقة  الدرا�سات  اأن  الوا�سح  من 
وعوامل  وعالقات  ارتباطات  خالل  من  وحتلله  ال�سلوك  هذا  تف�رس  اأن  وحاولت  ال�رسائي 
امل�ستهلك  �سلوك  عالقة  تناول  ما  فمنها  وت�سويقية.  واجتماعية  واقت�سادية،  دميغرافية، 
ومنها  ال�رسائي،  والقرار  احلياة  منط  بني  العالقة  تناول  ما  ومنها  الدميغرافية،  بالعوامل 
ما اهتم بتحديد الأهمية الن�سبية لدلئل اجلودة، ومنها ما تناول خ�سائ�ص ال�سوق واملنتج 
م�ستوى  بالأ�سعار  املتعلقة  الدرا�سات  تناولت  بينما  الت�سويقية.  الإ�سرتاتيجية  على  واأثره 
تناولت  درا�سة  هناك  وكذلك  الفل�سطيني،  امل�ستهلك  لأ�سعار  القيا�سية  والأرقام  الأ�سعار 
مو�سوع مرونة الأ�سعار وعالقتها ب�سلوك امل�ستهلك يف جمال الت�سوق اللكرتوين ل الت�سوق 
على  التجزئة  �سعر  واأثر  باجلودة،  ال�سعر  عالقة  ال�سابقة  الدرا�سات  و�سحت  كما  العادي، 
اأمناط ال�رساء. وعليه فاإن مو�سوع البحث احلايل يختلف كل الختالف عن املوا�سيع التي 
املهمة مما يجعله  نوعًا من اخل�سو�سية  البحث  يك�سب  ال�سابقة، وهذا  الدرا�سات  تناولتها 
الت�سوق مما  القت�سادية ومفاهيم  النظرية  املختلط بني  التحليل  بنوع خمتلف من  ينفرد 
اإىل  البحث يهدف  التطبيقي. كون  اإ�سافة حقيقية على امل�ستوى  القدرة على تقدمي  يعطيه 
اختبار مدى تفوق مرونة الطلب ال�سعرية وحمددتها على العوامل الأخرى غري ال�سعرية التي 
من �ساأنها اأن توؤثر على ح�سا�سية امل�ستهلك التي مل ي�سبق، واأن ُحَلّلت بهذا ال�سكل من وجهة 

نظر امل�ستهلك الفل�سطيني. 
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الطريقة واإلجراءات:

يتناول هذا اجلزء من الدرا�سة الطرق والإجراءات التي اتبعها الباحث يف حتديد جمتمع 
ثم  وو�سفها،  الدرا�سة  اأداة  بناء  يف  العملية  والإجراءات  اخلطوات  و�رسح  والعينة  الدرا�سة 
�رسح خمطط ت�سميم الدرا�سة ومتغرياتها، والإ�سارة اإىل اأنواع الختبارات الإح�سائية التي 

ا�ستخدمت يف الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة:  

يتكون جمتمع الدرا�سة من الأ�رس الفل�سطينية يف مدينة طولكرم و�سواحيها، بجميع 
قطاعاتها وفئاتها املختلفة التي تقوم ب�رساء الأدوات والأجهزة الكهربائية بهدف ال�ستخدام 
وامل�ساكن  ال�سكان  لتعداد  الفل�سطيني  الإح�ساء  مركز  تقرير  وبح�سب  املنزيل.  وال�ستهالك 
لعام )2007( ، فاإن عدد �سكان املدينة يبلغ 51300 ن�سمة، وان متو�سط حجم الأ�رسة 5.2 
ن�سمة، وبالتايل فاإن عدد الأ�رس ي�ساوي 9877 اأ�رسة )مركز الإح�ساء الفل�سطيني،  )2009( 
�ص 38، 39 جدول، 3( . واإذا ما اأخذنا ن�سبة النمو ال�سكاين بعني العتبار، والبالغة %3.66  
اأن عدد  اأي  ال�سكان حتى نهاية 2011 ي�ساوي 59232 ن�سمة  ، فاإن عدد  )الأمم املتحدة( 

الأ�رس ي�ساوي 11390 اأ�رسة. 

عينة الدراسة:  

ُحَدرّدت عينة البحث وفقا للمعادلة االآتية: 

حيث:  
 )N( متثل حجم املجتمع. 

)Z( متثل الدرجة املعيارية املقابلة مل�ستوى الدللة 0.95 وت�ساوي 1.96.  

 )d( متثل ن�سبة اخلطاأ. 

وبتطبيق هذه املعادلة على جمتمع الدرا�سة والبالغ 11390 اأ�رسة، بعد الأخذ بعني 
العتبار معدل النمو ال�سكاين، فاإن حجم العينة املطلوب هو 371 مفردة، ولكن العينة التي 
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حاول  حيث  للبحث.  اأكرب  م�سداقية  يعطي  مما  املفرت�ص  العينة  حجم  من  اأعلى  اختربت 
عت ال�ستبانة على  الباحث اختبار عينات متباينة من الأ�رس الفل�سطينية وفئاتها، حيث ُوَزّ
مراكز الت�سوق من معار�ص وحمالت ونقاط بيع لالأدوات والأجهزة الكهربائية يف املدينة 
عت 450 ا�ستبانة اأُعدت من قبل الباحث بهدف جمع البيانات الالزمة،  و�سواحيها. فقط ُوَزّ
ا�ستجاب منها )436( اأ�رسة، واأ�ستبعدت )12( ا�ستبانة من التحليل لعدم �سالحيتها، وبذلك 
من  ن�سبته 3.72  ما  اأي  اأ�رسة؛   )424( التحليل  عليها  اأجري  التي  العينة  اأفراد  عدد  يكون 
جمتمع الدرا�سة وتعدُّ هذه العينة فوق احلد املطلوب، مما يعطي الدرا�سة املزيد من ال�سدق 

والثبات، وكان توزيع هذه العينة تبعًا ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة كما يف اجلدول الآتي: 

الجدول )1( 

توزيع عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات المستقلة

الن�سبة املئوية )%( التكرارعدد مرات ال�رضاءاملتغري االأول

4.5%19اأول مرة
19.3%82ثاين مرة

76.2%323اأكرث
100%424املجموع الكلي

الن�سبة املئوية )%( التكرارم�ستوى الدخلاملتغري الثاين

6.8%29اأقل من 2000�سيكل )قليل( 
43.4%184بني 2001- 5000�سيكل  )حمدود( 

35.6%151بني 5001- 10000�سيكل )متو�سط( 
14.2%60اأكرث من 10000�سيكل )عايل( 

100%424املجموع الكلي

امل�ستقلة  املتغريات  جميع  يغطي  الدرا�سة  عينة  توزيع  اأن   )1( اجلدول  من  يت�سح 
العينة  يزيد عن 76% من  ما  اأي  اأكرث من 300 مفردة؛  اأن  اجلدول  يبني  باأق�سامها، حيث 
مار�ست عملية ال�رساء اأكرث من مرتني؛ الأمر الذي يعني اأن العينة تتمتع بخربة �رساء مقبولة، 
واأما  الإجابة على فقرات ال�ستبانة ب�سكل �سحيح وبناء.  القدرة والثبات على  مما يعطها 
املدرجة  امل�ستويات  جميع  على  موزعة  العينة  فاإن  الدخل،  م�ستوى  متغري  اإىل  بالن�سبة 
 -5001( الثالثة  والفئة  �سيكل(   5000  -2001( الثانية  الفئة  ت�سكل  حيث  بال�ستبانة 
10000 �سيكل( اأكرث من 320 مفردة من العينة اأي ما ن�سبته 79% من العينة، وهذا يعترب 
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ل�سالح البحث حيث ت�سمل هاتان الفئتان ذوي الدخل املحدود والدخل املتو�سط للم�ستهلك 
الفل�سطيني، وهي تعدُّ اأكرث الفئات �سيوعًا يف املجتمع الفل�سطيني، كل هذا ي�سب يف م�سلحة 

البحث والنتائج املرجوة منه. 

أداة الدراسة: 

ال�سابقة والأدوات امل�ستخدمة فيها، قام  الدرا�سات  الباحث على عدد من  بعد اطالع 
ر ا�ستبانة خا�سة من اأجل قيا�ص مدى تفوق مرونة الطلب ال�سعرية على العوامل الأخرى  طوَّ
املنزلية  الكهربائية  والأجهزة  الأدوات  على  الفل�سطيني  امل�ستهلك  ح�سا�سية  على  املوؤثرة 
امل�ستوردة، وقد تكونت الأداة يف �سورتها النهائية من ق�سمني: الأول ت�سمن بيانات اأولية 
اأما الق�سم الثاين فقد  عن املفحو�سني متثلت يف عدد مرات ال�رساء وم�ستوى دخل الأ�رسة، 
غري  الأخرى  العوامل  على  ال�سعرية  الطلب  مرونة  تفوق  مدى  تقي�ص  التي  الفقرات  ت�سمن 
املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية املوؤثرة على ح�سا�سية امل�ستهلك الفل�سطيني، حيث بلغ عدد 

هذه الفقرات )20( فقرة وزعت على جمالني رئي�سني كما يف اجلدول الآتي: 

الجدول )2( 

مجاالت الدراسة

عدد الفقراتاملجال

 )1- 10( 10 فقراتجمال العوامل املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية
 )11- 20( 10 فقراتجمال العوامل غري املحددة ملرونة الطلب األ�سعريه

 )1- 20( 20 فقرةالدرجة الكلية

الأبعاد وقد تكون �سلم  اأ�سا�ص مقيا�ص )ليكرت( خما�سي  ممت ال�ستبانة على  كما �سُ
الإجابة على كل فقرة من خم�ص ا�ستجابات موزعة كما ياأتي: 

درجتني،  معار�ص  درجات،   3 حمايد  درجات،   4 موافق  درجات،   5 ب�سدة  موافق 
معار�ص ب�سدة درجة واحدة. 

صدق األداة وثباتها: 

أوال- صدق األداة: 

ا�ستخدم الباحث �سدق املحكمني اأو ما يعرف بال�سدق املنطقي، وذلك بعر�ص املقيا�ص 
اأعد من  على )10( حمكمني من ذوي الخت�سا�ص بهدف التاأكد من منا�سبة املقيا�ص ملا 
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اأجله، و�سالمة �سياغة الفقرات وانتماء كل منها للمجال الذي و�سعت فيه، وقد بلغت ن�سبة 
يتمتع  املقيا�ص  اأن  اإىل  ي�سري  ما  املقيا�ص 85% وهو  عبارات  املحكمني على  التفاق بني 

ب�سدق مقبول )عودة، 1998، �ص383( . 
حيث  الداخلي،  الت�ساق  اأو  البناء  �سدق  بطريقة  املقيا�ص  �سدق  معامل  ُح�سب  كما 
تبني اجلداول )3( و )4( معامالت الرتباط بني الدرجة على كل فقرة من فقرات املقيا�ص 

والدرجة الكلية للمقيا�ص جلميع بنود املقيا�ص كما ياأتي: 

الجدول )3( 

 معامات االرتباط بين الدرجة على كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية 

للمقياس لجميع بنود المقياس

معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة

10.26860.590

20.50970.620

30.68280.573

40.61990.560

50.692100.380

الجدول )4( 

معامات االرتباط بين الدرجة على كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس 

لجميع بنود المقياس

معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة

110.362160.360

120.171170.499

130.318180.547

140.165190.266

150.470200.413
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ثانيا- ثبات األداة: 

ح�سَب الباحث ثبات اأداة الدرا�سة بطرق عدة على النحو االآتي: 
طريقة اإعادة االختبار )Re- test Method(:. 1 حيث ُطَبّقت اأداة الدرا�سة على عينة 
حيث  من  خمتلفة  اأ�رسة   )35( من  مكونة   )Pilot Study( اأولية(  )ا�ستك�سافية  ا�ستطالعية 
م�ستويات الدخل وعدد مرات ال�رساء، مل ي�سمنوا يف عينة الدرا�سة الأ�سلية، وبفارق زمني 
)14( يومًا بني التطبيقني، ثم ُح�سب معامل ارتباط �سيبريمان بني درجات مرتي التطبيق، 

وقد بلغ )0.84( وهو معامل مرتفع وميكن الوثوق به. 
: وهذا النوع من الثبات ي�سري اإىل قوة  2 . )Consistency( ثبات التجان�س الداخلي
الرتباط بني الفقرات يف اأداة الدرا�سة، ومن اأجل تقدير معامل التجان�ص ا�ستخدم الباحث 
معامل  اختبار  نتائج  يبني   )5( واجلدول   .  )Cronbach Alpha( األفا(   )كرونباخ  طريقة 

الثبات بطريقة كرونباخ األفا على جمالت املقايي�ص املختلفة: 

الجدول )5( 

 معامل الثبات كرونباخ ألفا

معامل الثباتاملجال

0.74جمال العوامل املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية
0.70جمال العوامل غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية

0.75الدرجة الكلية

مجع البيانات وحتليلها: 

ُجمعت البيانات با�ستخدام اأداة الدرا�سة وبطريقة فردية ب�سبب اختالف اأفراد الدرا�سة 
وتباينهم من حيث متغريات الدرا�سة، ولتحليل البيانات اأدخلت اإىل جهاز احلا�سوب ال�سخ�سي 
للعلوم الجتماعية  الإح�سائية  ا�ستخدم برنامج احلزم  الدرا�سة كما  وُنظمت تبعا لأهداف 
)SPSS( )Statistical package for social science( ملعاجلة البيانات وحتليل النتائج. 

متغريات الدراسة: 

اأوال- املتغريات امل�ستقلة:  ● 

عدد مرات ال�رساء.  1 .
م�ستوى الدخل لالأ�رسة.  2 .
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ثانيا- املتغري التابع:  ● 

ح�سا�سية  يف  املوؤثرة  الأخرى  العوامل  على  ال�سعرية  الطلب  مرونة  تفوق  مدى 
امل�ستهلك. 

املعاجلات اإلحصائية: 
 ، )spss( من اأجل معاجلة البيانات اُ�ستخدم الربنامج الإح�سائي للعلوم الجتماعية

وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�سائية الآتية: 
املتو�سطات احل�سابية والنحراف املعياري والن�سب املئوية.  ♦ 

 . ♦  )One- Sample T- test( ملجموعة واحدة )اختبار )ت
 . ♦  )One Way ANOVA( حتليل التباين الأحادي

اختبار LSD ♦ للمقارنات البعدية بني املتو�سطات احل�سابية. 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
ا�ستخدم اختبار )T( للعينة الواحدة )One Sample T test( لتحليل فقرات ال�ستبانة، 
 )t( قيمة  اإذا كانت  يوافقون على حمتواها  العينة  اأفراد  اأن  اأي  ايجابية  الفقرة  تكون  حيث 
اأقل من  الدللة  اأو )م�ستوى  اجلدولية، والتي ت�ساوي )1.96(   )t( اأكرب من قيمة  املح�سوبة 
اأن املتو�سط املطلوب وهو املقيا�ص 3  اآخر  اأكرب من 60 % ، مبعنى  الن�سبي  0.05 والوزن 
اإذا  على حمتواها  يوافقون  ل  العينة  اأفراد  اأن  اأي  �سلبية  الفقرة  تكون  ، يف حني  درجات( 
كانت قيمة )t( املح�سوبة اأ�سغر من قيمة )t(  اجلدولية، والتي ت�ساوي  )1.96( ،  )اأو م�ستوى 
الدللة اأقل من 0.05 والوزن الن�سبي اأقل من 60 %، مبعنى اآخر اإن املتو�سط املطلوب هو 

املقيا�ص 3 درجات( . 

أوال- النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل والذي نصها: 

يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( بني العوامل املحددة 
والأدوات  الأجهزة  اأ�سعار  جتاه  )الأ�رسة(  امل�ستهلك  وح�سا�سية  ال�سعرية  الطلب  ملرونة 

الكهربائية املنزلية امل�ستوردة. 
لختبار هذه الفر�سية ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية والنحراف املعياري وقيمة 
)t( املح�سوبة وم�ستوى الدللة لكل فقرة والدرجة الكلية لالإ�ستبانة حيث يبني اجلدول الآتي 

نتائج هذا الختبار. 
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الجدول )6( 
 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة )t( المحسوبة ومستوى الداللة 

للفقرات الممثلة للعوامل المحددة لمرونة الطلب السعرية

رقم 
املتو�سط مرونة الطلب ال�سعريالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الوزن 
الن�سبي

ت 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

تزداد احل�سا�سية لأ�سعار الأجهزة الكهربائية اإذا 1
89.6037.500.000%4.480.81كانت الأجهزة كمالية غري �رسورية

اإذا كانت الأجهزة الكهربائية تتطلب جزء كبري من 2
9038.500.000%4.500.81الدخل تزداد احل�سا�سية لل�سعر

تزداد احل�سا�سية لأ�سعار الأجهزة الكهربائية اإذا 3
8831.540.000%4.400.91توفر اأنوع اأخرى وبدائل لهذه الأجهزة

4
كلما كانت الأجهزة والأدوات الكهربائية ت�ستخدم 

اأكرث وتدوم لفرتة اأطول كانت احل�سا�سية لل�سعر 
قليلة

4.420.90%88.4032.360.000

كلما كان باإمكان امل�ستهلك تاأجيل �رساء الأجهزة 5
87.2027.320.000%4.361.02الكهربائية اإىل وقت اأخر تزداد احل�سا�سية لل�سعر

6
اإذا كان ا�ستهالك وا�ستخدام الأجهزة والأدوات 
الكهربائية مرتبط ب�سلعة اأخرى تقل احل�سا�سية 

لل�سعر
4.310.91%86.2029.730.000

كلما كان �سعر الأجهزة والأدوات الكهربائية 7
87.6030.930.000%4.380.92مرتفع جدا اأو منخف�ص جدا تقل احل�سا�سية لل�سعر

تقل احل�سا�سية لل�سعر الأجهزة والأدوات 8
8525.600.000%4.251.01الكهربائية اإذا كان دخل امل�ستهلك مرتفع جدا

9
كلما كان امل�ستهلك على معرفة باملعلومات 

اخلا�سة بالأجهزة الكهربائية املتوفرة يف 
الأ�سواق تزداد احل�سا�سية لل�سعر

4.231.05%84.6023.950.000

10
كلما زادت الفرتة الزمنية املتاحة للم�ستهلك 

للت�سوق من اجل �رساء الأجهزة والأدوات 
الكهربائية يكون اأكرث ح�سا�سية لل�سعر

4.071.22%81.4018.070.000

86.8052.530.000%4.340.53الدرجة الكلية

 )1.96( )α ≥ 0.05( ت الجدولية عند مستوى الداللة
 )α ≥ 0.05( دالة عند المستوى 
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يت�سح من اجلدول )6( اأن املتو�سط احل�سابي جلميع الفقرات املمثلة للعوامل املحددة 
وهو  الفرتا�سي  احل�سابي  الو�سط  من  اأكرب  وهو   ،  )4.34( ي�ساوي  ال�سعرية  الطلب  ملرونة 
)3( والوزن الن�سبي للدرجة الكلية ي�ساوي )86.8 %( وهو اأكرب من الوزن الن�سبي املحايد 
)60%( ، وقيمة )t(  املح�سوبة ت�ساوي )52.3( ، وهو اأكرب من )t( اجلدولية والبالغة )1.96(، 
وم�ستوى الدللة ي�ساوي 0.00، وهو اأقل من 0.05.كل هذه النتائج تعدُّ موؤ�رساً وا�سحًا وقويًا 
على اثر العوامل املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية على ح�سا�سية امل�ستهلك، حيث تراوح الوزن 
الن�سبي للفقرات املمثلة لهذا ملجال بني )90 %( و )81 %( ، وكانت الفقرات املمثلة لعامل 
ن�سبة الإنفاق من دخل الأ�رسة، وتعدد ا�ستخدامات ال�سلعة لفرتة طويلة، والزيادة احلادة اأو 
النخفا�ص احلاد يف �سعر ال�سلعة بالإ�سافة اإىل اإمكانية تاأجيل عملية ال�رساء اإىل وقت اأخر 
قد �سجلت اأعلى الأوزان الن�سبية، وبالتايل فاإن هذه الفقرات متثل الأثر الأقوى على ح�سا�سية 
امل�ستهلك، وهذا يتفق مع الإطار النظري للدرا�سة بحيث تزداد مرونة الطلب ال�سعرية كلما 
عبد  درا�سة  من  كل  مع  النتيجة  هذه  تتفق  كما  الإيجابي.  بالجتاه  العوامل  هذه  حتركت 
من  مبجموعة  كبري  ب�سكل  يتاأثر  للم�ستهلك  ال�رسائي  القرار  اأن  بينت  التي  وبركات  الرزاق 
تقوم  ل  الأ�رس  اأن  اإىل  ال�سبب  الباحث  ويعزو  والنف�سية.  والجتماعية  القت�سادية  العوامل 
بعملية �رساء الأجهزة والأدوات الكهربائية اإل بعد تفكري وتخطيط ومتحي�ص واخذ كل هذه 
العوامل بعني العتبار عند اتخاذ القرار ال�رسائي ب�ساأن هذه الأداة الكهربائية اأو ذلك اجلهاز 
الكهربائي، مما يثبت �سحة الفر�سية على وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني العوامل 
املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية وح�سا�سية الأ�رس الفل�سطينية جتاه اأ�سعار الأجهزة والأدوات 

الكهربائية املنزلية امل�ستوردة، وبالتايل على قرار ال�رساء. 

ثانياً- النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية واليت نصها: 

يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( بني عدد من العوامل 
الأجهزة  اأ�سعار  جتاه  )الأ�رسة(  امل�ستهلك  وح�سا�سية  ال�سعرية  الطلب  ملرونة  املحددة  غري 

والأدوات الكهربائية املنزلية امل�ستوردة. 
لختبار هذه الفر�سية ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية والنحراف املعياري وقيمة 
)t( املح�سوبة وم�ستوى الدللة لكل فقرة والدرجة الكلية لال�ستبانة حيث يبني اجلدول الآتي 

نتائج هذا الختبار. 
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الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة ومستوى الداللة 

للفقرات الممثلة للعوامل األخرى غير المحددة لمرونة الطلب السعرية

رقم 
املتو�سط العوامل غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعريةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الوزن 
الن�سبي

ت 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

11
كلما كانت املنفعة املتوقعة من ا�ستخدام 

واقتناء الأجهزة والأدوات الكهربائية كبرية 
كلما كان امل�ستهلك اأقل ح�سا�سية لل�سعر. 

3.141.35%62.82.160.03

12
كلما كانت الأجهزة والأدوات الكهربائية عالية 

اجلودة وتتبع اإىل ماركات معروفة ومرغوبة 
تكون احل�سا�سية لل�سعر قليلة. 

3.341.29%66.85.490.000

13
كلما واجه امل�ستهلك �سعوبة باملقارنة بني 

الأجهزة والأدوات الكهربائية املتوفرة يف 
ال�سوق كلما كان اأقل ح�سا�سية لل�سعر. 

2.981.43%59.60.27 -0.79

14
اإذا كانت الأ�رسة تتحمل تكاليف �رساء الأجهزة 
والأدوات الكهربائية لوحدها تزداد احل�سا�سية 

لل�سعر. 
3.421.24%68.46.930.000

كلما كانت الأجهزة والأدوات الكهربائية قابلة 15
0.19- 58.21.33%2.911.43للتخزين تزداد احل�سا�سية لل�سعر. 

16
كلما كان م�ستوى �سعر ال�سلع امل�ساحبة 

لالأجهزة والأدوات الكهربائية قليل تزداد 
احل�سا�سية لل�سعر ال�سلعة الأ�سا�سية. 

3.261.32%65.24.120.000

17
كلما كانت الأجهزة والأدوات الكهربائية التي 
يرغب امل�ستهلك ب�رسائها ل حتمل قيمة فريدة 

تزداد احل�سا�سية لل�سعر. 
3.281.53%65.63.770.000

18
كلما كانت بلد املن�ساأ لالأجهزة والأدوات 

الكهربائية غري مقبولة من قبل امل�ستهلك كلما 
كانت احل�سا�سية لل�سعر عالية. 

3.231.46%64.63.260.001

19
كلما كانت الأجهزة والأدوات الكهربائية ل تلبي 

للم�ستهلك النعرة الجتماعية التي تتفق ومنط 
احلياة الجتماعي زادت احل�سا�سية لل�سعر. 

2.611.40%52.25.71 -0.000



39

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )1( - تشرين 

رقم 
املتو�سط العوامل غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعريةالفقرة

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الوزن 
الن�سبي

ت 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

20

كلما كانت تكلفة الفر�سة البديلة لالأجهزة 
والأدوات الكهربائية مرتفعة )تكلفة الوقت 

والتفكري والتخطيط والنتظار واملعاملة واجلهد 
النف�سي( كان امل�ستهلك اأكرث ح�سا�سية لل�سعر

2.531.47%50.66.65 -0.000

62.44.540.000%3.120.53الدرجة الكلية

 )1.96( )α ≥ 0.05( الجدولية عند مستوى الداللة )t(
 )α ≥ 0.05( دالة عند المستوى 

بالطالع على البيانات املدرجة يف اجلدول )7( يتبني اأن قيمة )t( املح�سوبة كانت 
التوايل وهي  للفقرات )13، 15، 19، 20( على   )6.65 - ،5.71 - ،1.33 - ،0.27 -(
قيم اأقل من )t( اجلدولية والبالغة )1.96( .كما اأن الوزن الن�سبي لهذه الفقرات كان )59.6 
%، 58.2 %، 52.2 %، 50.6 %( على التوايل، وجميعها قيم اأقل من الوزن الن�سبي املحايد 
)60 %( ، مما يعني عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني هذه الفقرات وح�سا�سية امل�ستهلك، 
وبالتايل نرف�ص الفر�سية وناأخذ بالفر�سية البديلة اأنه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
الأنواع  عدد  لزيادة  ذلك  ويعزى  امل�ستهلك،  وح�سا�سية   )20  ،19  ،15  ،13( الفقرات  بني 
امل�ستهلك  قبل  من  املقارنة  يجعل  مما  بع�سًا،  بع�سها  من  وتقاربها  بالأ�سواق  املوجودة 
بالن�سبة  الأهمية  من  امل�ستوى  ذلك  ميثل  ل  ال�سلع  هذه  تخزين  عامل  اأن  كما  جدا،  �سعبة 
للم�ستهلك، واأن الأ�رس تعي�ص حالة من الو�سع القت�سادي الذي ل يرقى اإىل التعبري الكامل 
ثمن  باحل�سبان  تاأخذ  ل  امل�ستهلكة  الأ�رس  اأن  كما  احلياة،  ومنط  الجتماعية  النعرات  عن 
التفكري والتخطيط والنتظار واملعاملة، واجلهد النف�سي بالعتبار ب�سكل قوي اإىل احلد الذي 
يوؤثر على قرار �رساء هذه الأجهزة والأدوات. بينما يت�سح اأن الوزن الن�سبي للفقرات )11، 
12، 14، 16، 17، 18( كان )62.8%، 66.8 %، 68.4، 65.2 %، 65.6%، 64.6 %( على 
التوايل، وكل هذه القيم اأكرب من الوزن الن�سبي املحايد، والبالغ )60 %( ، و )t( املح�سوبة 
للفقرات نف�سها كانت )2.16، 5.49، 6.93، 4.12، 3.37، 3.26( على التوايل، وكل هذه 
القيم اأكرب من قيمة )t( اجلدولية )1.96( وم�ستوى الدللة كان اأقل من 0.05 مما يدل على 
وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني هذه الفقرات وح�سا�سية امل�ستهلك، وهذا يثبت �سحة 
الفر�سية على اأنه يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني الفقرات )11، 12، 14، 16، 17، 18( 
وح�سا�سية امل�ستهلك.اأما لو نظرنا اإىل الدرجة الكلية للفقرات )11 – 20( املمثلة للعوامل 
غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية، فاإننا جند الوزن الن�سبي الكلي لها يبلغ 62.4 %، هو 
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 )t( وهي اأكرب من قيمة ، )( املح�سوبة لها )4.54t( و ، )%اأكرب من الوزن الن�سبي املحايد )60
اجلدولية )1.96( ، والو�سط احل�سابي3.12 وم�ستوى الدللة 0.00، هذا كله يوؤكد على وجود 
عالقة بني هذه العوامل وح�سا�سية امل�ستهلك، وبالتايل من وجهة نظر الدرجة الكلية تثبت 
�سحة الفر�سية على اأنه يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني العوامل غري املحددة ملرونة 
الطلب ال�سعرية وح�سا�سية امل�ستهلك.ويعزو الباحث ذلك اإىل الأثر الذي يوؤديه كل من عامل 
املنفعة املتوقعة من ا�ستخدام ال�سلعة وجودة ال�سلعة واملاركة التي حتملها ال�سلعة وكذلك 
القيمة التي تعرب عنها ال�سلعة وبلد املن�ساأ يف التاأثري على ح�سا�سية الأ�رس الفل�سطينية جتاه 
�رساء الأجهزة والأدوات الكهربائية املنزلية، حيث تتفق هذه النتيجة مع غالبية الدرا�سات 
التجارية  ال�سلعة واملاركة  توؤديه كل من جودة  قويًا  اأثراً  اأن هناك  اأجمعت  التي  ال�سابقة، 
والقيمة على قرار ال�رساء، بالإ�سافة اإىل ما تو�سلت اإليه درا�سة �سعيد من اأن كرثة البدائل 

واخليارات تعمل على ت�سوي�ص امل�ستهلك عند اتخاذ قرار ال�رساء. 
ثالثاً- النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة والذي نصها: 

تفوق  ملدى   )α ≤ 0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يوجد 
)الأخرى(  العوامل  على  ال�سعرية(  الطلب  ملرونة  املحددة  )العوامل  ال�سعرية  الطلب  مرونة 
الأجهزة  اأ�سعار  جتاه  )الأ�رسة(  امل�ستهلك  وح�سا�سية  ال�سعرية،  الطلب  ملرونة  املحددة  غري 

والأدوات الكهربائية املنزلية امل�ستوردة. 
املتو�سطات  ا�ستخدمت  الرئي�ص  البحث  �سوؤال  عن  ولالإجابة  الفر�سية  هذه  لختبار 
احل�سابية والنحراف املعياري، وقيمة )t( املح�سوبة، وم�ستوى الدللة لكل فقرة، والدرجة 

الكلية لال�ستبانة حيث يبني اجلدول الآتي نتائج هذا الختبار. 

الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة، ومستوى الداللة 

لمدى تفوق مرونة الطلب السعرية على العوامل األخرى المؤثرة على حساسية المستهلك

مدى تفوق مرونة الطلب ال�سعرية على العوامل االأخرى 
املوؤثرة يف ح�سا�سية امل�ستهلك

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الن�سبي

ت 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

86.852.530.000%4.340.53جمال العوامل املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية
62.44.540.000%3.120.53جمال العوامل غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية

7126.420.000%3.550.43الدرجة الكلية

 )1.96( )α ≥ 0.05( ت الجدولية عند مستوى الداللة
 )α ≥ 0.05( دالة عند المستوى 
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اأن  اأن البيانات اخلا�سة مبجال مرونة الطلب ال�سعرية، تبني  يت�سح من اجلدول )8( 
الو�سط احل�سابي ي�ساوي 4.34 والوزن الن�سبي 86.8 % و )t( املح�سوبة 52.53، وهذه القيم 
عند  ال�سعرية  الطلب  ملرونة  املحددة  غري  العوامل  ملجال  املمثلة  نظرياتها  من  اأكرب  كلها 
التوايل،  على   )4.54  ،%62.4  ،3.12( ت�ساوي  كانت  والتي   0.00 ي�ساوي  دللة  م�ستوى 
مما يثبت مدى تفوق مرونة الطلب ال�سعرية من خالل حمدداتها على العوامل الأخرى يف 
التاأثري على ح�سا�سية امل�ستهلك جتاه �رساء الأجهزة والأدوات الكهربائية املنزلية واقتنائها 
وا�ستخدامها.ويعزو الباحث ذلك اإىل قوة تاأثري حمددات مرونة الطلب ال�سعرية على التاأثري 
على قرار امل�ستهلك ال�رسائي بخ�سو�ص مثل هذا النوع من ال�سلع، وذلك اأي�سا ب�سبب ا�ستحواذ 
درجة  الباحث مبقارنة  قيام  اإذا من خالل  الأ�رسة.  عاٍل من دخل  ن�سيب  على  ال�سلع  هذه 
التاأثري  ذات  الأخرى  والعوامل  ال�سعرية  الطلب  مرونة  لعوامل  املفحو�سة  الأ�رس  ا�ستجابة 
العوامل  ال�سعرية على  الطلب  على ح�سا�سية امل�ستهلك تبني- وبكل و�سوح- تفوق مرونة 
غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية بن�سبة ))%86.8( اإىل )62.4%(( ل�سالح مرونة الطلب 
اإجابة كافية و�رسيحة  الفر�سية، ويوفر  الذي يوؤكد �سحة هذه  الأمر  ال�سعرية وحمددتها، 
ل�سوؤال البحث، وتبدو هذه النتيجة متوافقة مع تلك التي تو�سلت اإليها كل من درا�سة بركات 
والزعبي التي بينت اأن املوؤثرات النف�سية والجتماعية لها دور كبري عند اتخاذ قرار ال�رساء، 
ال�سعر واأثره على قرار ال�رساء.  اأن هناك انخفا�سًا لأهمية  وكذلك مع ما قدمه الزعبي من 
بينما تتعار�ص هذه النتيجة مع درا�سة Walters و درا�سة Mercy التي اأظهرت اأن للحوافز 

ال�سعرية و�سيا�سات الت�سعري املرن اآثاراً قوية على قرار ال�رساء.  

رابعاً- النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة والذي نصها: 

يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05(  ملدى تفوق مرونة 
على  املوؤثرة  ال�سعرية  الطلب  ملرونة  املحددة  غري  الأخرى  العوامل  على  ال�سعرية  الطلب 
ح�سا�سية الأ�رسة جتاه اأ�سعار الأجهزة والأدوات الكهربائية املنزلية امل�ستوردة تبعًا ملتغري 

عدد مرات ال�رساء. 
حيث   ANOVA الأحادي  التباين  حتليل  اختيار  اُ�ستخدم  الفر�سية  فح�ص  اأجل  من 
يو�سح اجلدول )9( املتو�سطات احل�سابية بينما يو�سح اجلدول )10( نتائج اختبار حتليل 

التباين الأحادي
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الجدول )9( 
المتوسطات الحسابية لمدى تفوق العوامل المحددة لمرونة الطلب السعرية على العوامل غير المحددة 

لمرونة الطلب السعرية في التأثير على حساسية المستهلك تبعًا لمتغير عدد مرات الشراء

مرة واحدة عدد مرات ال�رضاء املجاالت
العدد=19

مرتني
العدد=82

اأكرث
العدد=323

4.874.494.27جمال العوامل املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية
3.353.013.13جمال العوامل غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية

3.793.673.51الدرجة الكلية

الجدول )10( 
نتائج تحليل التباين األحادي لمدى تفوق العوامل المحددة لمرونة الطلب السعرية على العوامل غير 
المحددة لمرونة الطلب السعرية في التأثير على حساسية المستهلك تبعا لمتغير عدد مرات الشراء

عدد مرات
درجات م�سدر التبايناملجاالت

احلرية
جمموع مربع 

االنحرافات
متو�سط 
االنحراف

ف 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

جمال العوامل املحددة ملرونة 
الطلب ال�سعرية

28.9664.483بني املجموعات
17.520.000 421107.7100.256داخل املجموعات

423116.676املجموع

جمال العوامل غري املحددة 
ملرونة الطلب ال�سعرية

22.0001.000بني املجموعات
3.640.03 421115.5770.275داخل املجموعات

423117.578املجموع

الدرجة الكلية

22.7541.377بني املجموعات
7.710.001 42175.2350.179داخل املجموعات

42377.990املجموع

 )3.02( )α ≥ 0.05( ف الجدولية عند مستوى الداللة
 )α ≥ 0.05( دالة عند المستوى 

املحددة  العوامل  )جمال  للمجالت  املح�سوبة  )ف(  قيم  اأن   )9( اجلدول  من  يت�سح 
ملرونة الطلب ال�سعرية، جمال العوامل غري املحددة ملرونة الطلب األ�سعريه، الدرجة الكلية( 
على التوايل )17.52 ، 3.64 ، 7.71( وجميع هذه القيم اأكرب من القيمة اجلدولية )3.02( 
، وبذلك يت�سح اأنه يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند امل�ستوى )α ≤ 0.05( ملدى تفوق 
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مرونة الطلب ال�سعرية على العوامل الأخرى املوؤثرة يف ح�سا�سية امل�ستهلك تبعًا ملتغري عدد 
مرات ال�رساء، وعلى هذه املجالت، مما يثبت �سحة هذه الفر�سية. 

للمقارنات   LSD اختبار  الباحث  ا�ستخدم  الفروق،  كانت  ل�سالح من  ولتحديد 
البعدية بني املتو�سطات احل�سابية حيث كانت النتائج كما ياأتي: 

اأول- جمال العوامل املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية:  ◄ 

الجدول )11( 
 نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمدى تفوق العوامل المحددة لمرونة 
الطلب السعرية على العوامل غير المحددة لمرونة الطلب السعرية والمؤثرة على حساسية المستهلك 

تبعا لمتغير عدد مرات الشراء

اأكرثمرتنيمرة واحدةعدد مرات ال�رضاء
0.380.60مرة واحدة

0.22مرتني
اأكرث

يت�سح من خالل اجلدول رقم )11( 
●  )α ≤ 0.05( يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند امل�ستوى

بني مرة واحدة وبني مرتني حيث الفروق ل�سالح مرة واحدة.  - 

بني مرة واحدة وبني اأكرث من مرة حيث الفروق ل�سالح مرة واحدة.  - 

بني مرتني وبني اأكرث من مرة حيث الفروق ل�سالح مرتني.  - 

بني الفئات الأخرى.  ●  )α ≤ 0.05( ل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند امل�ستوى
ثانيا- جمال العوامل الأخرى غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية:   ◄ 

الجدول )12( 
نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمدى تفوق العوامل المحددة لمرونة 
الطلب السعرية على العوامل غير المحددة لمرونة الطلب السعرية والمؤثرة على حساسية المستهلك 

تبعا لمتغير عدد مرات الشراء

اأكرثمرتنيمرة واحدةعدد مرات ال�رضاء
0.340.22مرة واحدة

- 0.12مرتني
اأكرث
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يت�سح من اجلدول )12( : 
●  )α ≤ 0.05( يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند امل�ستوى

بني مرة واحدة وبني مرتني حيث الفروق ل�سالح مرة واحدة.  - 

الفئات  بني  ●  )α ≤ 0.05( امل�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل 
الأخرى. 

ثالثا- الدرجة الكلية:  ◄ 

الجدول )13( 

نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمدى تفوق العوامل المحددة لمرونة 
الطلب السعرية على العوامل غير المحددة والمؤثرة على حساسية المستهلك 

تبعا لمتغير عدد مرات الشراء

اأكرثمرتنيمرة واحدةعدد مرات ال�رضاء

0.120.28مرة واحدة
0.16مرتني

اأكرث

يت�سح من اجلدول )13( اأنه: 
●  )α ≤ 0.05( يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند امل�ستوى

بني مرة واحدة و اأكرث حيث الفروق ل�سالح مرة واحدة.  - 

بني مرتني وبني اأكرث من مرة حيث الفروق ل�سالح مرتني.  - 

الفئات  بني  ●  )α ≤ 0.05( امل�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل 
الأخرى. 

الطلب  ملرونة  املحددة  العوامل  ل�سالح  كانت  النتائج  اأن  الختبار  هذا  من  يتبني 
ال�رساء(  مرات  )عدد  ال�رساء  خربة  قلت  كلما  امل�ستهلك  ح�سا�سية  تزداد  وبالتايل  ال�سعرية، 
والعك�ص �سحيح، وتعدُّ هذه النتيجة مطابقة للواقع حيث توؤدي خربة ال�رساء دوراً كبرياً يف 

تقبل اأو عدم تقبل ال�سلعة مبكونتها مبا فيها ال�سعر من قبل امل�ستهلك. 
خام�سا: النتائج املتعلقة بالفر�سية اخلام�سة والذي ن�سها:  ◄ 

يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤ 0.05( ملدى تفوق العوامل 
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املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية على العوامل الأخرى غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية، 
واملوؤثرة على ح�سا�سية الأ�رسة جتاه اأ�سعار الأجهزة والأدوات الكهربائية املنزلية امل�ستوردة، 

تبعًا ملتغري م�ستوى دخل الأ�رسة. 
لختبار هذه الفر�سية اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي  ANOVA، حيث يو�سح اجلدول 

)14(  املتو�سطات احل�سابية بينما يو�سح اجلدول )15( نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي. 

الجدول )14( 
المتوسطات الحسابية لمدى تفوق العوامل المحددة لمرونة الطلب السعرية على العوامل 

غير المحددة في التأثير على حساسية المستهلك تبعا لمتغير الدخل

الدخل
املجاالت

اأقل من 
2000�سيكل
العدد=29

بني 2001- 
5000 �سيكل
العدد=184

بني 5001- 
10000 �سيكل
العدد=151

اأكرث من 
10000 �سيكل

العدد=60
4.714.514.174.08جمال العوامل املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية

3.113.123.202.91جمال العوامل غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية
3.653.683.523.18الدرجة الكلية

الجدول )15( 
نتائج تحليل التباين األحادي لمدى تفوق العوامل المحددة لمرونة الطلب السعرية على العوامل 

غير المحددة في التأثير على حساسية المستهلك تبعا لمتغير الدخل

الدخل
درجات م�سدر التبايناملجاالت

احلرية
جمموع مربع 

االنحرافات
متو�سط 
االنحراف

ف 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

جمال العوامل املحددة 
ملرونة الطلب ال�سعرية

317.8305.943بني املجموعات
25.250.000 42098.8470.235داخل املجموعات

423116.676املجموع

جمال العوامل غري املحددة 
ملرونة الطلب ال�سعرية

33.7141.238بني املجموعات
4.570.004 420113.8640.271داخل املجموعات

423117.578املجموع

الدرجة الكلية
312.0294.010بني املجموعات

25.530.000 42065.9600.157داخل املجموعات
42377.990املجموع

 )2.62( )α ≥ 0.05( ف الجدولية عند مستوى الداللة
 )α ≥ 0.05( دالة عند المستوى 
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املحددة  العوامل  )جمال  للمجالت  املح�سوبة  ف  قيم  اأن   )14( اجلدول  من  يت�سح 
ملرونة الطلب ال�سعري، جمال العوامل غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعريه، الدرجة الكلية( 
اجلدولية  القيمة  من  اأكرب  القيم  هذه  وجميع   ،  )25.53  ،  4.57  ،  25.25( التوايل  على 
)2.62( ، وبذلك تثبت �سحة الفر�سية ملدى تفوق العوامل املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية 
على العوامل الأخرى غري املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية واملوؤثرة يف ح�سا�سية امل�ستهلك، 

تبعًا ملتغري الدخل على هذه املجالت. 
للمقارنات   LSD اختبار  الباحث  ا�ستخدم  الفروق  كانت  من  ل�سالح  ولتحديد 

البعدية بني املتو�سطات احل�سابية حيث كانت النتائج كما ياأتي: 
عرية:   اأول- جمال العوامل املحددة ملرونة الطلب ال�س ◄

الجدول )16( 

 نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمدى تفوق مرونة الطلب السعرية 

على العوامل األخرى المؤثرة في حساسية المستهلك تبعا لمتغير الدخل

اأكرث من 10000�سيكل5001- 10000�سيكل2001- 5000 �سيكلاأقل من 2000 �سيكلالدخل

0.200.540.63اأقل من 2000�سيكل

20010.340.43- 5000�سيكل

50010.09- 10000�سيكل

اأكرث من 10000�سيكل

يت�سح من اجلدول )16( : 
●  )α ≤ 0.05( يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند امل�ستوى

بني )اأقل من 2000 �سيكل( و )2001- 5000 - �سيكل( حيث كانت الفروق ل�سالح 
)اأقل من 2000�سيكل( . 

بني )اأقل من 2000 �سيكل( و )5001- 10000 - �سيكل( حيث كانت الفروق ل�سالح 
)اأقل من 2000�سيكل( . 

بني )اأقل من 2000 �سيكل( و )اأكرث من 10000 - �سيكل( حيث كانت الفروق ل�سالح 
)اأقل من 2000�سيكل( . 
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الفروق  كانت  حيث  �سيكل(   - 10000  -5001( و  �سيكل(   5000  -2001( بني 
ل�سالح )2001- 5000 �سيكل( . 

الفروق  كانت  حيث  �سيكل(   - 10000 من  )اأكرث  و  �سيكل(   5000  -2001( بني 
ل�سالح )2001- 5000 �سيكل( . 

الفئات  بني  ●  )α ≤ 0.05( امل�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل 
الأخرى. 

طلب ال�سعرية:  ثانيا- جمال العوامل الأخرى غري املحددة ملرونة ال ◄

الجدول )17( 

نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمدى تفوق مرونة الطلب السعرية 

على العوامل غير المحددة في التأثير على حساسية المستهلك تبعا لمتغير الدخل

اأكرث من 10000 �سيكل5001- 10000 �سيكل2001- 5000 �سيكلاأقل من 2000 �سيكلالدخل

0.20- 0.09- 0.01اأقل من 2000�سيكل

0.21- 20010.08- 5000�سيكل

50010.29- 10000�سيكل

اأكرث من 10000�سيكل

يت�سح من اجلدول )17( 
● )α ≤ 0.05( يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند امل�ستوى

الفروق  كانت  حيث  �سيكل(   - 10000 من  )اأكرث  و  �سيكل(   5000  -2001( بني 
ل�سالح )2001- 5000 �سيكل( . 

الفروق  كانت  حيث  �سيكل(   - 10000 من  )اأكرث  و  �سيكل(   10000  -5001( بني 
ل�سالح )5001- 10000 �سيكل( . 

الفئات  بني  ●  )α ≤ 0.05( امل�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل 
الأخرى. 
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جة الكلية:  ثالثا: الدر ◄

الجدول )18( 

نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمدى تفوق العوامل المحددة لمرونة 
الطلب السعرية على العوامل غير المحددة لمرونة الطلب السعرية في التأثير على حساسية المستهلك 

تبعًا لمتغير الدخل

اأكرث من 10000�سيكل5001- 10000�سيكل2001- 5000�سيكلاأقل من 2000�سيكلالدخل

0.140.48- 0.03اأقل من 2000�سيكل
20010.170.51- 5000�سيكل

50010.34- 10000�سيكل
اأكرث من 10000�سيكل

يت�سح من اجلدول )18( : 
 ● )α ≤ 0.05( يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند امل�ستوى

بني )اأقل من 2000 �سيكل( و )اأكرث من 10000 - �سيكل( حيث كانت الفروق ل�سالح 
)اأقل من 2000�سيكل( . 

الفروق  كانت  حيث  �سيكل(   - 10000  -5001( و  �سيكل(   5000  -2001( بني 
ل�سالح )2001- 5000 �سيكل( . 

الفروق  كانت  حيث  �سيكل(   - 10000 من  )اأكرث  و  �سيكل(   5000  -2001( بني 
ل�سالح )2001- 5000 �سيكل( . 

الفروق  كانت  حيث  �سيكل(   - 10000 من  )اأكرث  و  �سيكل(   10000  -5001( بني 
ل�سالح )5001- 10000 �سيكل( . 

بني الفئات الأخرى.  ●  )α ≤ 0.05( ل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند امل�ستوى
الطلب  ملرونة  املحددة  العوامل  ل�سالح  كانت  النتائج  اأن  الختبار  هذا  من  يتبني 
ال�سعرية، وبالتايل تزداد ح�سا�سية امل�ستهلك كلما قل م�ستوى دخل الأ�رسة والعك�ص �سحيح، 
وتعدُّ هذه النتيجة مطابقة للواقع حيث يوؤدي الدخل العامل احلا�سم يف الإقبال على ال�رساء 
اأنه كلما زاد الدخل انخف�ست ح�سا�سية امل�ستهلك لل�سعر، والعك�ص  اأو المتناع عنه، بحيث 
�سحيح. وهذه النتيجة تتوافق والدرا�سات ال�سابقة، التي اأعطت اأهمية قوية للدخل يف التاأثري 

على قرار ال�رساء، وخا�سة درا�سة بركات وعبد الرزاق. 
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النتائج والتوصيات: 

أوال- النتائج: 

ال�سعرية،  الطلب  ملرونة  املحددة  العوامل  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  وجود  1 .
املنزلية  الكهربائية  والأجهزة  الأدوات  اأ�سعار  جتاه  الفل�سطيني  امل�ستهلك  ح�سا�سية  وبني 
امل�ستوردة، وبالتايل هناك اأثر قوي ووا�سح للعوامل املحددة ملرونة الطلب ال�سعرية على 
عن  تنتج  التي  القوية  الآثار  اإىل  يعود  وذلك  ال�سلع،  هذه  اأ�سعار  ب�ساأن  امل�ستهلك  ح�سا�سية 
هذه العوامل، ويف مقدمتها ن�سبة الإنفاق على ال�سلعة من دخل الأ�رسة، وتعدد ا�ستخدامات 
كلما  احل�سا�سية  تزداد  كما  وتعددها،  البدائل  توافر  اإىل  بالإ�سافة  طويلة،  وملدة  ال�سلعة 

اعتربت الأ�رسة ال�سلعة كمالية غري �رسورية. 
وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني العوامل )الأخرى( غري املحددة ملرونة الطلب  2 .
ال�سعرية، وح�سا�سية امل�ستهلك الفل�سطيني جتاه اأ�سعار الأدوات والأجهزة الكهربائية املنزلية 

امل�ستوردة على م�ستوى بع�ص العوامل، وعدم وجود هذه العالقة على بع�سها الأخر. 
التي  القيمة  امل�ستهلك عامل اجلودة،  القوي على ح�سا�سية  الأثر  العوامل ذات  من  3 .
ت�سيفها ال�سلعة لالأ�رسة، بلد املن�ساأ، واملنفعة املتوقعة من ال�سلعة، حيث كانت هذه العوامل 
الأدوات والأجهزة  اأ�سعار  الفل�سطيني جتاه  اإىل ح�سا�سية امل�ستهلك  بالن�سبة  اإح�سائيا  دالة 

الكهربائية املنزلية امل�ستوردة. 
يواجه امل�ستهلك الفل�سطيني �سعوبة يف املقارنة بني البدائل املتاحة يف ال�سوق،  4 .
كما اأن الو�سع القت�سادي العام الذي تعي�سه الأ�رسة الفل�سطينية ل يرقى اإىل التعبري الكامل 

عن النعرات الجتماعية، ومنط احلياة الذي يقابل امل�ستوى الذي تعي�سه الأ�رسة. 
ل تاأخذ الأ�رس الفل�سطينية ثمن التفكري والتخطيط واملعاملة التي تتلقاها من قبل  5 .
البائعني واجلهد النف�سي التي تبذله للح�سول على ال�سلعة بعني العتبار بال�سكل الذي يرقى 
اإىل التاأثري على ح�سا�سيتها ب�ساأن اأ�سعار الأجهزة والأدوات الكهربائية املنزلية امل�ستوردة. 
لها، حيث  العوامل املحددة  ال�سعرية من خالل  الطلب  هناك تفوق وا�سح ملرونة  6 .
توؤدي الدور الأكرب يف حتديد ح�سا�سية امل�ستهلك الفل�سطيني جتاه اأ�سعار الأجهزة والأدوات 
الكهربائية املنزلية امل�ستوردة اإذا ما قورنت بعوامل اجلودة واملاركة التجارية وبلد املن�ساأ 

وغريها. 
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التاأثري  الأخرى يف  العوامل  على  ال�سعرية  الطلب  املحددة ملرونة  العوامل  تتفوق  7 .
املنزلية  الكهربائية  والأدوات  الأجهزة  اأ�سعار  جتاه  الفل�سطيني  امل�ستهلك  ح�سا�سية  على 
امل�ستوردة تبعًا ملتغري خربة ال�رساء، وكلما زاد عدد مرات ال�رساء تقل ح�سا�سية امل�ستهلك، 
العوامل الأخرى على  اأثر  ال�رساء، فاإن  اأنه كلما زاد عدد مرات  والعك�ص �سحيح. هذا يعني 

ح�سا�سية امل�ستهلك ي�سبح الأكرب والأقوى. 
التاأثري  الأخرى يف  العوامل  على  ال�سعرية  الطلب  املحددة ملرونة  العوامل  تتفوق  8 .
املنزلية  الكهربائية  والأدوات  الأجهزة  اأ�سعار  جتاه  الفل�سطيني  امل�ستهلك  ح�سا�سية  على 
ح�سا�سية  قلت  كلما  الأ�رسة  دخل  م�ستوى  زاد  كلما  بحيث  الدخل،  ملتغري  تبعًا  امل�ستوردة 
امل�ستهلك، والعك�ص �سحيح. وهذا يعني اأنه كلما زاد م�ستوى دخل الأ�رسة، فاإن اأثر العوامل 

الأخرى على ح�سا�سية امل�ستهلك ُي�سبح الأكرب والأقوى. 
الأ�رسة(  التي تقوم بها  ال�رساء  ال�رساء )عدد مرات  هناك عالقة عك�سية بني خربة  9 .
الأ�رسة  ح�سا�سية  قلَّت  ال�رساء  مرات  عدد  زاد  وكلما  ال�سلع،  هذه  لأ�سعار  الأ�رسة  وح�سا�سية 
جتاه اأ�سعار الأجهزة والأدوات الكهربائية املنزلية امل�ستوردة، والعك�ص �سحيح. وهذا يعود 
مرات  عدد  زاد  كلما  ال�سلعة،  عن  الالزمة  باملعلومات  اإحاطة  اأكرث  تكون  الأ�رسة  كون  اإىل 

ال�رساء لها، وبالتايل تكون اأقل ح�سا�سية لل�سعر. 
الأجهزة  اأ�سعار  الأ�رسة وح�سا�سيتها جتاه  هناك عالقة عك�سية بني م�ستوى دخل  10 .
اأقل  الأ�رسة كلما كانت  الكهربائية املنزلية امل�ستوردة، وكلما زاد م�ستوى دخل  والأدوات 
ح�سا�سية جتاه اأ�سعار الأجهزة والأدوات الكهربائية امل�ستوردة، والعك�ص �سحيح، وذلك يعود 

اإىل اأن عامل ال�سعر ي�سبح اأقل اأهمية لكون دخل الأ�رسة عاليًا ومرتفعًا. 

ثانياً- التوصيات: 

�س عنها البحث، فاإن الباحث يو�سي مبا ياأتي:  يف �سوء النتائج التي متخَّ
على كل التجار وامل�ستوردين اأن يقوموا بدرا�سة علمية ملرونة الطلب ال�سعرية عند  1 .
العوامل املحددة  اإن حتليل  اأ�سعارها للم�ستهلك املحلي، حيث  ال�سلع، وحتديد  ا�سترياد هذه 
ملرونة الطلب ال�سعرية يعك�ص ال�سورة الواقعية لهذه الأ�سعار، وي�سجل ردود فعل امل�ستهلكني 
قد تطراأ عليه  التي  والتغريات  امل�ستهلك  اأنه يكون �سورة وا�سحة حول طلب  نحوها، كما 

نتيجة تغري هذه العوامل يف امل�ستقبل. 
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يتطلب حر�ص التجار وامل�ستوردين على توفري احتياجات امل�ستهلك وتلبية رغباته،  2 .
القيام بالدرا�سات العلمية بالعتماد على النظريات واملبادئ العلمية فيما يخ�ص ح�سا�سية 
امل�ستهلك جتاه الأ�سعار، ملا لها من اآثار اإيجابية تعك�ص ر�سا الطرفني: امل�ستهلك والبائع، 
وذلك انطالقًا من كون امل�ستهلك النهائي هو املعني بالأ�سعار لأنها توّجه اإليه، وبالتايل 
التوافق والن�سجام  يوؤثر على مدى  الدرا�سة املتعلقة بح�سا�سية امل�ستهلك  اإغفال هذه  فاإن 

بني طريف ال�سوق. 
متطلبات  لتلبية  اخلارجية  التجارة  اإىل  والرتكان  لالأ�سواق  الكبري  النفتاح  مع  3 .
على  الرتكيز  فيجب  املناف�سة،  الأ�سواق  على  والنفتاح  التجارة  لتطور  ونتيجة  امل�ستهلك، 
مراعاة احتياجات امل�ستهلك، وتلبية رغباته مبا يتوافق وقدرته املادية ورغباته املختلفة. 
على  ال�سلعة  �سعر  على  الرتكيز  الت�سوق  ومراكز  والتجار  امل�ستوردين  على  يجب  4 .
الدوام، ومراجعته ومناق�سته من فرتة اإىل اأخرى، لأنه العامل الذي- من خالله- ت�ستطيع 

هذه املوؤ�س�سات احل�سول على الإيرادات، وبالتايل حتقيق هدفها يف جني الأرباح. 
التعرف الدائم اإىل اأراء امل�ستهلكني والأ�رس من اأجل معرفة متطلباتهم واحتياجاتهم  5 .
التي تتغري با�ستمرار من خالل عمل الدرا�سات امل�سحية وال�ستق�ساءات الدورية، وهذا ممكن 

ل �سيما من خالل �سبكة النرتنت، مما ي�سفي نوعًا من ال�ستقرار والن�سجام على ال�سوق. 
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