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 الملخص

لحاجات  باعهاإش مدى الشركات على نجاح وقفيتو ،ثيالحد قيالتسو في يةالزاو حجر المستهلك يعد

 المقترح لمنتجل ئيشراال قرارال تخاذاظاهرة  دراسةإلى  اتالشرك تحتاج ولهذا ،همن ورغباتيالمستهلك

  . منتجاتهاشراء عن ايهمستهلك  عدولإلى أدت التي األسباب ومحاولة معرفة ،لديها

 –السعر التوزيع  –المنتج (ألربعة االمنتج الذي هو من عناصر المزيج التسويقي ب التغليف يرتبط 

 أو على أو إخفاقه أهمية التغليف ودوره في  نجاح عرض المنتج مدىوال يخفى على أحد ) الترويج

غالف في لفت اليحدث هبوط ملحوظ في مؤشر مبيعاته أو حصته من السوق، نتيجة إخفاق قد األقل 

   .وميزاتهاألنظار إلى منافع لب المنتج 

هولفت انتباه ، لى عملية التغليف ومختلف العناصر المرتبطة بها البحث إلى تسليط الضوء عفَد

  .الشركات إلى ضرورة االهتمام بتصميم الغالف بأسلوب أكثر جودة وجاذبية
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المتغيرات تم التوصل من خالل البحث بشكل رئيس إلى وجود اختالفات جوهرية ذات معنوية بين 

التوصل إلى وجود تأثير فعال تم كما . لدى المستهلكين لعينة البحث، وعملية قرار الشراء الديمغرافية

أيضاً . لدى المستهلكيندور التغليف للسلع االستهالكية في قرار الشراء ذي داللة إحصائية بين 

  : توصل البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها

 في ريوذلك بسبب التأث ،عاتهايادة مبيلدى الشركات في زيسهم التغليف الجيد للمنتجات  )1

 .السلوك الشرائي للمستهلك 

2( دراسة وفق يكونفي السوق السورية ال  هاوغالفية ستهالكاال السلع عبوة مين أن تصمتبي 

  .ةياالستهالك وخصائصهم همورغباتالمستهلكين  قتراحاتال قةيدق
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 Introduction: مقدمة

ية فياالستهالك هوتصرفات المستهلك تأثراً بسلوك اق من أكثر األسويالنهائ االستهالك سوق سلع يعد 

 الجودة ثيح من لةيالبد السلع تقارب  معوالسيما على المستهلك، المعروضة للمنتجات ريالكب ظل التنوع

التنافس  هذا ظل يف لمنتجاتها زةيمم صبغة الشركات العمل إلضفاء تطلب منيمما الشكل، وحتى والسعر

جذبه  بهدف ؛يكولوجيالس يالنفس ه من الجانبيف ريوالتأث المستهلك ذهن يف غلالتغل وذلك ب؛والصراع

 من مكون أهم قيطر عن المنفعة ههذ حققيالمختلفة ل المنتج بعناصره دور يأتي وهنا المنتج، لشراء

 قيتحق ةيبغ والمستهلك المنتج ببن تربط يالت من أهم الوسائل الفعالة يعد يالذ الغالف وهو مكوناته،

جب ي فعاالًتحقيقاً للمنتج أهدافه  الغالف حققي يلك و.معاً هماومصالحشركة والمستهلك ال أهداف

 يف إسهامه  ليوتفع للغالف ةيجيالترو ةيالناح علىز يمع ضرورة الترك ي والجماليبجانبه الفن االهتمام

 بالجانب الف المتمثلللغ يديالتقل الدور إهمال وذلك دون ،المنتج بشراء وإقناعهم نيالمستهلك جذب

 يالشرائ للسلوك العام االتجاه في المؤثرة العناصر من اًمهم اًعنصر ثليم يله الذ يوالحمائ يالتقن

  .للمستهلك

 Research Problem: مشكلة البحث

السوق  يف  قرار الشراء لدى المستهلكية فيف للسلع االستهالكي التغليؤديه يالدور الذمازال 

 يتعرضون له فيراً ي وتالعباً كبدركون بأن هناك خداعاًين يالمستهلكأن أغلب  كما، محدوداًة يالسور

نتج عن ي، وأو منعهتجنبه  ون على اكتشافهير قادريولكنهم غف يجة سوء التغلينت، ةيقراراتهم الشرائ

ا ضاح مشكلة البحث بميمكن إيوهم، إليها بالنسبة ير المرغوب فية أو غيذلك عدد من النتائج السلب

  :يأتي

األخرى،  المنافسة والمنتجات شركة ما منتجات نيب الفروق وإدراك زييالتم مستهلكلل مكنيهل  •

انات يالبو العالمة، موضعو شكله،و حجمه،و لونه، (ثيح من السلعة غالف على ذلك  إلىمستنداً

 )الخ…والمعلومات

 ؟مرة من أكثر وتكراره شراءال نحو المستهلك ةستمالا في ريالتأث يف الغالف قدرةب ضعف يوجدهل  •

 قرار الشراء لدى يم الغالف دوراً فعاالً في تصميؤديهل : مكن لهذا البحث اإلجابة عن التساؤليو

  المستهلك؟
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 Research Importanceة البحث يأهم

  :ييأت وفق ما ي والعمليميقدمها على المستوى األكادي المتوقع أن اإلضافاتة البحث من يتنبع أهم

م المتعلقة يح بعض المصطلحات والمفاهي توضيته فيستمد البحث أهمي: األكاديميتوى على المس

ة بمعلومات ي ورفد المكتبة العرب،نين والمهتمي إلفادة الباحثي اتخاذ القرار الشرائيف ودوره فيبالتغل

  . ةي السوق السورية فيف للسلع االستهالكيعن التغل

ن الدور الفعال يدة تتمثل بدراسة العالقة بيوجهة نظر جدتناول هذا البحث : ي العملعلى المستوى

كما أن الدراسات ، ةي السوق السورين فيلدى المستهلك قرار الشراء ية فيلسلع االستهالكاف يلتغل

بشكل وفوائده  وإنما درست مهام الغالف ،نيرين المتغين هذيالسابقة لم تتطرق بشكل مباشر للعالقة ب

ة يكون أكثر فعاليف لي إعادة النظر بدور التغليتسهم نتائج البحث فضاً يأ .)حسب علم الباحثب(عام  

د يتزاظل  ي خاصة ف.ةي السوق السورين في المسوقأهدافووحاجاتهم ن يق رغبات المستهلكي تحقيف

 إبرازة البحث من خالل يوتنبع أهم  أغلب دول العالم،ياالهتمام بسلوك المستهلك من قبل الشركات ف

 نيللمستهلك الكامنة والرغبات حقق اإلشباع للحاجاتي بما يوالفن يالتقن جانبه من فيتغلال ةيأهم

 .للغالف المناسب ميالتصم قيطر عن عاتيالمب جيبترو ة االهتماميفيعرض ك و.نييالنهائ

 Research Objectives: أهداف البحث

هَقرار ية فيف للسلع االستهالكيلتغلط الضوء على الدور الفعال ليإلى تسلس يبشكل رئ البحث فَد 

 انتباه لفت يف فية التغليمعرفة أثر جاذبة من خالل ي السوق السوريفالشراء لدى المستهلك 

 ؛ للمستهلكي السلوك الشرائفي وأثره ، الغالفميتصمأبعاد ف ، وتعرة الشراءي عمليالمستهلك ف

كما هدف البحث  .عاتهايدة مباي زيحقق هدف الشركة في غالف ميتصمبهدف محاولة الوصول إلى 

 ليتفع و.جهة أخرى من المستهلك ومتطلبات جهة من الشركة وأهداف تناسبي بما المستهلك إرضاءإلى 

ة يالحال المستهلك لرغبات إرضاء المستهدف سوقها مع الشركة فيتك اتيآل من آلة بوصفه الغالف

 .ةيوالمستقبل

 Research Hypotheses: ات البحثيفرض

دراآلتيتينن يتي البحث الفرضس: 

قرار الشراء ونة البحث ي لعةيمغرافيرات الديالمتغن ية بية ذات داللة إحصائيوجد اختالفات جوهرت -

  . لدى المستهلك
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قرار الشراء  يفة ي للسلع االستهالكغالفلم اية أبعاد تصمية لجاذبير فعال ذو داللة إحصائيوجد تأثي -

  .لدى المستهلك

 Research Variables: رات البحثيمتغ

لغالف للسلع م ايأبعاد تصم –نة الدراسة ية لعيمغرافيرات الديالمتغ (:ر المستقليالمتغ •

 ).ةياالستهالك

   .قرار الشراء لدى المستهلك: ر التابع يالمتغ •

  :مصطلحات البحث

 ها الستخدامهيرتشيبحث عن السلعة أو الخدمات وي يهو ذلك الفرد الذ :consumerالمستهلك  

 بن يعناب( .شباع الحاجات والرغباتإبهدف ه القدرة على الشراء يولد ،ي أوالعائل،الخاص

  ) 15ـص  ، 2003، سىيع

 يجة دافع داخليفعال والتصرفات المباشرة لألفراد نت هو األ:consumer behavior  سلوك المستهلك 

ضمن إجراءات ي و،دمات أو الخ، من أجل الحصول على المنتج؛ةيو خارجأة يتحركه منبهات داخل

   .هدافهأاتخاذ قرار الشراء وتحقق 

ن أو يع أو التخزي بغرض التوزتهيوحماالمنتج غالق ي إفة ي هو فن وعلم وتقن:Packaging فيالتغل 

 للداللة على شكل عامف بيتغلطلح الستخدم مصي .)Soroka, 2002,p234 (.ع أو االستخداميالب

 .في التعبئة والتغليته مصطلحيشمول

 يالتة ية والهندسيالفن اتيالتقن من مجموعة هو عبارة عن :Packaging Design  الغالفميتصم 

 سمحي تصالا أداة كونيو ،متهيق من ديزي )الخ...حجم وشكل،و لون،( اًيجمال شكالً المنتج على يتضف

سمح ي و،معبر منتج إلى ياديح منتج حوله مني ِإذْ ،يالشرائ سلوكه في ريوالتأث لكتهالمس بجذب

  )Debourg2004, p 126( .ز عن المنافسيللشركة بالتم

 Research Methodمنهج البحث 

 السابقة بحوثق مراجعة الدراسات واليعن طر ،يلي بأسلوب تحليوصفالمنهج عتمد البحث على الا

 اإلطار عابياست بغرض وتشخيصها البحث ظاهرة وصف قيطر عن  وذلك.رات البحثيالمتعلقة بمتغ

رات يالمتغ(ان لكل من ي لالستبرات وأبعادها وفقاًي المتغقيسِت يقيتعلق بالجانب التطبيما يوف .يالنظر
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 ) قرار الشراء لدى المستهلكفير ي التأثية فيف للسلع االستهالكيدور التغلو، نة البحثية لعيمغرافيالد

  . للبحثاتيالفرض نلإلجابة ع

  Research Sample and Society:  وعينتهمجتمع البحث

قومون بشراء السلع والخدمات ين ين الذيتألف مجتمع الدراسة من جمهور المستهلكي :مجتمع البحث

 ينة ممثلة لخصائص المجتمع السوري هذه المدتعدمكن أن يو. نة دمشقي مديبمختلف أنواعها ف

 .بشكل عام

 من اًجزءبوصفه –ة يتهالكللسلع االس) نيالمستهلك(ن ينة من العمالء المشتري عاختيرت :نة البحثيع

رات يالمتغ(رات البحث ياس متغيتعلق بقيما يانات في تقدم البيالتنة دمشق ي مدي فيالمجتمع السور

نة ي حجم العوحدد ). قرار الشراء لدى المستهلكية فيف للسلع االستهالكيدور التغل -ةيمغرافيالد

 :اآلتيوفق القانون 

                                                             

  0.5وتفرض بشكل دائم . ها خصائص موضوع البحثي تتوافر فينسبة عدد المفردات الت:  ق ِإذْ

معامل الثقة هو ). 1.96(تبلغ % 5ة عند نسبة الخطأياريالدرجة المع %.5الخطأ المسموح به هو 

95.%  

0,25  )5(%2) = 1.96(2  X  

  ن  مفردة 384= ن 

  Literature Review: الدراسات السابقة

    وسائل اإلعالميف قيللتسو ل األلوانيدل :بعنوان األولىالدراسة 

 . New York,1980Louis Cheskin:'' '' How to ''and '' Color Guide for Marketing Media  

 ،الناس يشتريس بماالتنبؤ  ةيفيكو وسائل اإلعالم يف قيللتسو ل األلوانيدل يتبحث هذه الدراسة ف

رد هم يربما لد أن الناس وأعرب عن اعتقاده ،الذوقب تعلقيما  ياللون ف ةيأهم  نيسكيش ديوأكد الس

 الدوافع بدراسة اهتموا نيالذ نيب  مننيسكيش يعد. نفسها من البضاعة بدالً سلعة أو فكرة لصورة فعل
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 المستوى على المستهلك سلوك يف تؤثر يالت واملللع رة يكب مةيق أعطى ِإذْ ن،ييكياألمر نيالمستهلك لدى

 في والصور واألشكال األلوان أثر لمعرفة ةيالنفس االختبارات لبعض قهيتطب ، معيوالالشعور يالشعور

  .للمنتجات شرائه أثناءفي المستهلك  الفرد ةينفس

  فيالتعبئة والتغل بحوث اتيأساس :ة بعنوانيالدراسة الثان

 Jerry W. Thomas ,U.S.A)  The Basics of Packaging Research , 2007. (   

 عالم يف وترى األمريكية،ات المتحدة ي الواليفف يات بحوث التعبئة والتغليأساس هذه الدراسة تتناول

ق ي أهداف التسويأ(ة يجب التواصل بدقة مع هذه الرؤية واضحة ويه رؤيل لدي العمأن، يمثال

ة الشركة يرؤب ما شابها ومع ذلك، غالباً. فيللتعبئة والتغلن يلى المصممإ) فيواألهداف للتعبئة والتغل

لتعبئة لم ي عدم وجود اتجاه أو ضعف االتجاه لعمل تصميجة هيالمصنعة مع االرتباك واإلغفال، والنت

 :وتوصل البحث إلى. ديدج فيوالتغل

 .نهماية أو التوافق بي التجارناسب العالمةي وبما ،فيالتعبئة والتغلم ي تصممن الفائدة للشراء يأتت )1

    .فيالتعبئة والتغلم ياالهتمام بالصورة المعروضة للمنتج من خالل تصم )2

   .فيالتعبئة والتغلم ي تتعلق بتصمير التياالهتمام بتوقعات التسع )3

  المعقدةعالقتها و المدركة الجودة اتيمستو :بعنوان الثالثة  الدراسة

( `Rodoula Tsiotsou, 2005) Perceived Quality Levels and their Relation to Involvement, The 
United Kingdom at the University of East Anglia  

 شراء يام في  مستوى القفيات المختلفة من الجودة المدركة ي أثر المستوي هذه الدراسة فتبحث

 تفترض هذه الدراسة ِإذْ.  انجالستي المملكة المتحدة بجامعة اي فة الشراءيالمنتج ومستوى الرضا ون

كون أكثر رضا ي وأن هذا المستهلك ، شراء المنتج تزداد كلما زاد إدراكه للجودةية المستهلك فيأن ن

  .ة الشراءي عملي وأنه أكثر انخراطاً ف، اإلدراك المنخفض للجودةيمن المستهلك ذ

على  للتسوقموجه   كهدف ةيجياالستراتار ي اختية فيالفات الفردتاالخأثر  :الدراسة الرابعة بعنوان 

  نترنتاإل

Effects of Individual Differences on Choice Strategy in Goal-Directed Online Shopping (Pei-fen 
Li,2010) Ming Chuan University, Taipei, Taiwan  

ق يئة التسوي بيهلك فجة المعلومات وصناعة القرار لدى المستلة معايهدفت الدراسة إلى اختبار عمل

 ية التيجية اتخاذ القرار من خالل االستراتي عملية فيوركزت على االختالفات الفرد، ياإللكترون
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ل ي تحلية السابقة فيقير التجارب التسويوألقت الدراسة الضوء على مدى تأث .تبعها المستهلكي

ات أكبر من تجربة التسوق يع كمن مير النتائج إلى أن المستهلكيتش ِإذْ .المعلومات لدى المستهلك

 معالجة ية المدركة فيات أعلى من الكفاءة الذاتيل إلى عرض مستوي المسبقة تمنترنتر اإليع

اً ي تشكل تحدنترنتئات التسوق عبر اإلي بيمعالجة المعلومات فهذه الدراسة أن وقد قدمت  .المعلومات

 المعرفة، والخبرة، والقدرة ي الفرد فتوقف على مستوىي و،لمستهلكإلى ا بالنسبة -إلى حد ما-

   .ةيالمعرف

  ني الصية عن العاطفة والرضا لدى العمالء فيدانيدراسة م: الدراسة الرابعة بعنوان
An Empirical Study of Customer’s Emotion and Satisfaction in China,Sun Hong, Huazhong 

 2010 ,March, China, ubeiH, Wuhan, University of Science and Technology  

 السوق ي رضا المستهلك ففيمكن أن تؤثر ي يفحص استهالك العواطف التإلى  هذه الدراسة تهدف

وقد أظهرت النتائج أن مستوى . ةيم البحوث الكميواعتمدت هذه الدراسة على تصم . ةينيالص

 كما توصلت هذه الدراسة  .احي درجة االرتفير ير كبية له تأثيالسلبوة يجابياإل والمشاعر. العواطف

    .ةي للسلع االستهالكيس لتكرار التسوق والسلوك الشرائي العامل الحاسم الرئيعدإلى أن رضا العمالء 

  :ةيالدراسة النظر

 :فيمفهوم التغل: أوالً 
 First, the concept of packaging 

الموضوع،  هذاتعالج يالت النظر وجهات دتعدت ذِْإ ر،يكب حد ومعقداً إلى واسعاً مجاالً المستهلك دراسة تعد 

 ي وف.هوتوقع همسلوك ريلتفس مستهلكيه تناسبي ما هذه اآلراء نيب من بحثي أن قيالتسو ريمد وعلى

 األنشطة والسيما، ي والثانوين األولييز على المستويف بالتركي مفهوم التغلمناستخدابحثنا هذا 

  .فم الغالية المتعلقة بتصميقيالتسو

 Packaging definition :ف يف التغليتعر -1

 بأنه عبارة عن المادة الموجهة بشكل مؤقت :الغالف) AFNOR( سيية للتقية الفرنسيعرفت الجمع

نها أو عند عرضها يات مداولتها ونقلها وتخزيخالل عمل ئهاواحتواف منتج أو مجموعة منتجات يلتغل

ات، وبشكل أوسع من ذلك هو ضمان يل تلك العمليه أو تس،ة هذه المنتجاتي وذلك بهدف حما؛عيللب

 :الغالف) Lendrevie Jaques, 2003, p 274( عرف في حين  )Kotler,2003, p 455. (ئةيالحفاظ على الب

 تسمح أو ي إلى المنتج إال أنها تباع معه لكي أنها ال تنتممع ية التيبأنه مجموعة العناصر الماد

  ا أم .نيه واستعماله من طرف المستهلكيلإللتعرف مه، يتقدونقله، وته، يتسهل حما
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)Borja de Mozota 2002, p 8 (  شمل تصور أغلفة للمنتجات، فاألشكال ي :م الغالفيتصمفرأى أن

النقل، ون، يالتخزوة الشحن، ين تقوم بحفظ المنتجات خالل عمليالموضوعة من طرف المصمم

ل استعماله ي وكذلك تسه،عي مواقع البيف المنتج فة تعريم على إمكانيساعد التصمي كما .عيوالب

 .يلمستهلك النهائإلى ابالنسبة 

ل ي، وتسهتهي وحماهوحفظالمنتج ع ي تجميشمل الوسائل المستخدمة فيف ي التغلإن: مكن القوليإذاً 

ه يتنو من الوالبد. نه، ونقله بأمان من مكان إنتاجه إلى موقع استهالكه لدى المستهلكيمناولته وتخز

 ،ي تخص الغالف الموجه للمستهلك النهائي التيمنه، فهاً  جزءتعد يشمل التعبئة التيف يإلى أن التغل

  .رهيخ إنتاجه وغية استعماله وتاريفيانات والمعلومات المتعلقة بخصائص المنتج وكيوالحاملة للب

  The importance of packaging and functions :     ووظائفهفيالتغل ةيأهم -2

ة من ي وسنوضح هذه األهم؛المنتج، والموزعو لمستهلك،إلى اته بالنسبة يمن أهمالغالف ة ي أهميتأت

لغالف ز ايتمي : موضوع البحثوصفها بلمستهلكإلى ابالنسبة  فية للتغليقيخالل الوظائف التسو

ن المنتج يتصال بلة اي أول وسيعدز المنتج عن البدائل المنافسة، فيميرة للمستهلك، فهو ية كبيأهمب

مما الشركة، عن  وصورة تهيونوع،  للمنتجالمحتوىب المعلومات المتعلقة يعطيإنَّه  ِإذْوالمستهلك، 

سهل الغالف على يكما . معرفة تطلعاته وحاجاتهو ذوق المستهلك ز علىين التركيتطلب من المسوقي

جعل يمما غير مرة؛   الغالفمكن إعادة استعمالي ضاًيأ، المستهلك حمل المنتج ونقله واستخدامه

على إعداد أغلفة وعبوات بأشكال وألوان عادة عمل المصممون ي، والقتنائه وماًسعى ديالمستهلك 

  .نية المستهلكي ذهنفير يوأحجام مختلفة للتأث

 معظم هيلإ تعرفي أن مكني ِإذْ ف،يالتغل اتيمستو أكبر  منيعد المستهلك فيتغلتضح مما سبق أن ي

 فيالتغل من المستوى  هذاعتمدي. يالنهائ المستهلك ديإلى  صلت يالت المنتجات تُغلَّفُ هيفو الزبائن،

 إيضاحمكن يو. رهاي وغليف أدوات التجميتغلو ذلك منتجات المخابز، مثال المعبأ المنتج عةيطب على

  )18، ص  2000 يأحمد العسكر( اآلتيف بالشكل يات التغليمستو
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 فيلتغلات ايمستو ) 1-1(الشكل 

 جبي لهذا ة،يالذات الخدمة على عتمادالاب عيالب قائطر طورسبب تب ةيقيالتسو الوظائف تطورتإذاً 

في  المستهلك مع المباشرة االتصال لةيوس أصبح الغالف ألن نيالمستهلك اجاتياحت مع األغلفة فييتك

 تهتم كونها ،نإعال لةيوس يأ وخصائصه المنتج قدمي يالذ هو يالخارج فالشكل. الشراء ةيعمل أثناء

        .المنَتج نحو المستهلك بجذب

شمل يو،  األسواقية حفظ مكونات المنتج فيجزءاً من عملو ،ة من المنتجيف الصورة المرئي التغليعد

 وظائفومن  ،هعي العبوة أو الغالف المنتج المطلوب توزيتحتو ِإذْ،  والعبوةيف الغالف الخارجيالتغل

 )120 ، 2001 ، يوه جيالد (:يأتيف ما يالتغل

ع أم النقل أم ي التصنيسواء ف ؛نيات المناولة والتخزيل عمليد على تسهيساعد الغالف الجي )1

 .ن أم االستعماليالتخز

  .ة المختلفةية والعوامل الجوي الغالف المنتج من الظروف المناخيحمي )2

أو ؛ يم الخارجي التصمسطةاة االتصال بوي عمليدوراً مهماً فف ي التغليؤديمكن أن يكما  )3

  .جذب انتباه المستهلك وفضوله للتعرف إلى المنتجي ي الذيالظاهر

 استخدام المنتج؛ يمات الخاصة بالسالمة واألمان في للمنتج التعليظهر الغالف الخارجي )4

   .اطات المناولة والنقليواحت

  .ديد عن التقليلمنتج بعد أن ايللتأك؛ هاياً وعنوان الجهة المرسلة إليحمل الغالف رقماً كودي )5

ن يقطرات الع (ةيمثل بعض األدو، ة استخدام السلعة نفسهايسهل الغالف لمنتجات الشركة عملي )6

 ).واألنف
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 . واجهات متاجر التجزئة المختلفةيد على سهولة عرض السلعة فيف الجيساعد التغلي )7

اجات ين واحتيالمستهلك ألذواق ة عبوات ذات أحجام مناسبيتعبئة المنتج فعلى ف يساعد التغلي  )8

 واجهات يقة أفضل فيوعرض السلعة بطر، )ةيعبوات عائل – رةيعبوات صغ (األسواق

 .فها بشكل أفضليعها وتصري إلى كفاءة وحسن توزيؤديمما ؛ العرض

قلل من يو، عهايوشرائها وب، نهايد على سهولة تداول السلعة وسهولة تخزيف الجيساعد التغلي )9

 يؤديمما ؛ ن على البضاعةيف التأمي تكالضخفِّيو ؛نياء النقل والتخزأثنفي اع يالتلف والض

 .قيف التسويض تكاليإلى تخف

 الموزع إلى للغالف المصمم) شركةال(صنع الم من تبدأ متكاملة سلسلة يفف ية التغليأهم تجتمعإذاً 

 الشراء ةيعمل ررقي يالذ يالنهائ المستهلك عند يوتنته ،المتاجر يف تهايوحما لعرضها سعىي يالذ

  .الغالف جودة علىة يبالنها حكمي يوالذ

  Secondly, the consumer buying decisionقرار الشراء لدى المستهلك   : اً يثان

وجهة  من السلعة إلى نظري أن جبي المصنع أن يمهمة تتمثل ف على فكرة المستهلك سلوك دراسة تعتمد

 حاجة يف أنه عتقدي ما علىبناء  للمستهلك تجالمنَ قدمي أن من وبدالً ،نظره وجهة من سيول نظر المستهلك

 قبل المصنع على ولذلك ه،يقدمه إليبهذا المنتج ف المستهلك  هذاه فيرغبي ما كتشفيأن  هيعل ه،يإل

، االستهالك خصائص دراسة أجل من المستهدفة السوق فئة ديه تحديعل غالفه ميأوتصم ما منتج ميتصم

. كهايوتحر نيالمستهلك هؤالء عن رغبات بالكشف هذه الفئة يمستهلك لدى الشراء قرارات والسيما

  . نيالمستهدف نيالمستهلك وخصائص تناسبيبما  هاوتشبع الحاجات هذه يتلب بخصائص منتجات ميوتصم

 بأنه Consumer Buyer Behavior للمستهلك يالسلوك الشرائ) Kotler,Armstrong,2008,p.130(رفع

شترون السلع والخدمات من أجل ين ي األفراد والعائالت الذ– ي للمستهلك النهائيرائالسلوك الش

 يات التيبأنه دراسة العمل: سلوك المستهلك) Hawkins,2007,p.6( عرففي حين. ياالستهالك الشخص

ار المنتجات أو الخدمات أو األفكار أو ي اختيف) المنظماتوالمجموعات، واألفراد، (ستخدمها ي

ن يها واستخدامها والتخلص منها، وذلك من أجل إشباع حاجات المستهلكيت، والحصول علالخبرا

د يم ورشينع( اأم .ن والمجتمعي المستهلكلدىات يواآلثار المترتبة على هذه العمل همورغبات

 وذلك ؛قوم بشراء السلعة أو الخدمةي يبأنه الشخص الذ: يفعرفا المستهلك النهائ) 29ص،2002

  .ة ية والعائليع حاجاته ورغباته الشخصشباإبهدف 
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" شيريونتز وأ" ولكن هناك نموذج ، لسلوك المستهلكيوجد نموذج كامل ومثاليالواقع أنه ال 

WENTZ AND EYRICH MODELًمحمد الصحن  (اآلتيةمر بالمراحل ي و،  من أكثر النماذج شموال

  ):96ص،2006 وآخرونكل يما) (198ص ،1998

  

  ات صنع قرار الشراء للمستهلكيعمل ) 2-1(الشكل 

 STIMULUS  :) الحافز ( المشعر: أوالً 

ظهرها اسم ير الحاجة ويثي يطلق على العامل الذيِإذْ ،  سلوكية ألي الشعور بالحاجة نقطة البدايعد

 .وجدهاي المشعر ليأتير موجودة أو تكون كامنة فيفقد تكون الحاجة غ). STIMULUS(المشعر 

ة ي التنافسالميزاتق إبراز ية هذا الشعور عن طري تقوي فيف الجذاب، المغريالتغل ستعمل مثالًيف

ة ية، المرئي رغباته البصرإلشباع باتخاذ قرار الشراء يقوم المستهلك النهائيالبدائل وبللمنتج مقارنة 

لجذب  إعداد الغالف المتاح ي فاًكون فناني لذلك على المصمم أن ؛ريق الغالف الجذاب والمثيعن طر

  . هوتصميم المستهلك

  problem Recognition: د المشكلة يتحد: اً يثان

 ،)ي شخص– ير تجاري غ– ي تجار– ياجتماع( هذه المرحلة مدفوعاً بمشعر ما يكون المستهلك في

  . تحل مشكلته أو تشبع حاجتهيف السلعة أو الخدمة التتعريبدأ المستهلك هنا يو

  Information searchالبحث عن المعلومات: ثالثاً 

 المحفز بالبحث عن المعلومات يقوم المشتريتها يتم معرفة الحاجة وظهور الرغبة بتلبي أنبعد 

حصل على ي المستهلك ونظراً إلى أن. تهايلة بتلبيق الكفائ الطرأوالمتعلقة بهذه الحاجة وعن الوسائل 

. النشرات المرفقةوع الكتالوجات، يبرجال الوالغالف، وة، كاإلعالن، يقيالمعلومات من مصادر تسو

 ية للمنتج فيحمل العالمة التجاريه وصفة مهمة للمستهلك بين نقل رسالة إعاليكون للغالف دور في

  .عيمواقع الب



       سامر المصطفى                           2015- العدد الثاني-31المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

 

 
 

189 

  evaluation alternative م البدائلييتق: رابعاً 
 ة تحددهاير موضوعيي منها معا،دةتعدر مييم البدائل باالعتماد على معايية تقيقوم المستهلك بعملي

توفر و –الجودة و –الضمان و –السعر ( وتشمل ، السلعة أو الخدمةيجدها المستهلك في يزات التيالم

 ه حامالًوصف هذه المرحلة بيف فيتعتمد الشركات على التغل لذلك ).…ار وأسعارهايقطع الغ

تناء المستهلك للمنتج أو  اقي للمستهلك، فله دور فاًري مثاًحمل عرضي، وهزاتيوممالمنتج لخصائص 

ن صورة ي تحسي تسهم فين واألشكال التييالتبوالرسوم والعالمة، وعناصره المكونة من األلوان، 

 :ي وه،ىضلفُل اليلبدار ايالختب يأسالعدة وهناك . ة المستهلكي نفسيفة يالتجارالمنتج والعالمة 

رة من منتج يرة أو عبوة كبية كبياء كمق شري عن طركونيو : Heuristics الحاجة إشباع أسلوب :أوالً

 .رة من الماء إلرواء العطشي حالة شراء زجاجة كبي كما ف،ما إلشباع الحاجة

 ستشبع حاجته يهتم المستهلك باسم الماركة التي األسلوب هذا يف: Brand loyalty الوالء لماركة :اًيثان

  .ه والء لهايلد ِإذْ

  Purchase decision  اتخاذ قرار الشراء: خامساً
 يحددار، كما أنه ي مجموعة االختيمن المنتجات فكلّها الته يم، تفضيي مرحلة التقيضع المستهلك في

ضع المستهلك عدداً من القرارات يكلّها  مرحلة قرار الشراء ي فأما. هاؤ شراينوي يالمنتجات الت

. قة الدفع يت، طرية، التوقية، البائع، الكميارالعالمة التج:  القرار مثالًيتَّخذُ على أساسها يلة التيالبد

 يالغالف ف ؤدييف، ن المستهلك والمنتجية بيعبر عن رموز وإشارات اتصالي أن الغالف ونظراً إلى

 الغالف حامل ألنَن الشركة والمستهلك، يع الصامت، أو حلقة الوصل بيهذه المرحلة، دور رجل الب

ز المنتج من يتم كما أن عناصر الغالف .رهايخ وغيتارون، وزومحتوى، وانات المنتج من سعر، يب

  . لدى المستهلكاتخاذ قرار الشراء يهم ف تسيالت، الحجموالشكل، وخالل اللون، 

 Behavior after purchase سلوك ما بعد الشراء: سادساً
المنتج اء م أدييه بتقيحسب رأب ىضلفُام المستهلك للسلعة أو الخدمة القوم المستهلك بعد استخدي

ف على سهولة استعمال يشجع التغلي  ومن ثم.ر راٍضي أو غياًكون راضي بتوقعاته عن أدائه لقارنهيو

فضالً ، ة الشراء للمنتجي تكرار عمليسهم فية استعماله، مما ينه، وإمكاني، وتخز للمنتجهوفتحالغالف 

ز ييف هو تمي ولكن دور التغل،األكبر الدور م أن جودة المنتج، وإشباعه لرغبات المستهلك لهعن

 ين في للمستهلك كما هو مبيحسب السلوك الشرائبف المنتجات يمكن تصنيو. المنتج عن المنافسة

  :اآلتيالشكل 
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   للمستهلكيحسب السلوك الشرائبف المنتجات يتصن ) 3-1(الشكل 

   قرار الشراء لدى المستهلك   يف فيدور التغل: ثالثاً
 يما له من دور فإلى ف نظراً يعة على مستوى التغليكبة التطورات السرتحتاج الشركات إلى موا

 ؛ة والمظهريث النوعيد للغالف من حيم الجين من خالل التصمينجاح المنتج، واستقطاب المستهلك

ئة ي ظل البيسمح للشركات بالبقاء والصمود فيمما . ةير والمواصفات الدولييوذلك وفق المعا

 مجال ية خاصة فية بعالمات دولي بعد دخول مؤسسات أجنبوالسيما السوق،  تشهدهاية التيالتنافس

 إيضاحوبمكن  .داًيشهد تنافساً شدي ية الذي مجال الصناعة الغذائياالستهالك الواسع، وخاصة ف

  :اآلتي قرار الشراء بالشكل ية المستهلك في درجة تشاركإلىأنواع القرارات باالستناد 

 

   قرار الشراءية المستهلك في درجة تشاركإلىالقرارات باالستناد أنواع  ) 4-1(الشكل 
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ة كاملة للمستهلك يوإعطاء صورة ذهن،  إظهار المنتجاتياً فيويف دوراً مهماً وحي التغليؤديإذاً 

 ةي عادات المستهلك الشرائيؤثر فيمما ، ة للمنتجيوالحكم على الجودة والنوع، اتيعن المحتو

 قرار الشراء يف في دور التغلإيضاحمكن يو . األسواقي في وضع الشركة التنافسفيو، هوقرارات

 )Mottier2006, p14( و)Gouffi Mohamed, 2003, p 36  :(ةياآلتبالنقاط للمستهلك 

 يق اللون، الشكل، والمواد المستعملة فينتباه لجذب المستهلك نحو المنتج عن طرلفت االيف يالتغل -1

  . اتخاذ قرار الشراءعلىتساعد المستهلك  هاكلر ف، هذه العناصيالتغل

ز منتجات الشركة عن ييوذلك بتم؛ ف المنتج دون قراءة العالمةن تعريسمح للمستهلكيف يالتغل -2

. ن أو رموز خاصةيالبدائل المنافسة لها على رفوف المحالت من خالل وضع لون أو شكل مع

 تساعد المستهلك يالت هاكلّة ي المعلومات األساسحمليجب أن ي، اًع صامتيبٍ ف رجَليعتبار التغلاوب

  .ة عن المنتجية والقانونيانات التقني وتزوده بالب،ة الشراءي عملعلى

3- انات تظهر خصائص المنتجيحمله من بيما إلى لة إظهار وإشهار للمنتج لنظراً يف وسي التغليعد، 

  . انات المتعلقة بهي والب،تهيوهو

4- لذلك على المصمم ، ة األخرى للمنتجيجير مكلفة مقارنة بالوسائل الترويغج ي الغالف أداة ترويعد

م ية تقديفية، واحترام المواصفات المتعلقة بكياً للعالمة التجاريخصص مكاناً واسعاً نسبيأن 

 .المعلومات شكالً ومضموناً

 يلمظهر الخارج اإلغراء واإلقناع للمستهلك باالنجذاب بسهولة نحو ايف دوراً مهماً في التغلؤديي -5

 اقتناء المنتج يم الغالف دور فيفلتصم. أكثر من انجذابه إلى محتواه، ف المحالتوللمنتج على رف

  .تهية الشراء واقتناع المستهلك بأهميوتكرار عمل

اً وبأحجام تتفق مع يراً ومغريكون الغالف مثي متاجر التجزئة تفرض أن يع فيأصبحت ظروف الب -6

 اتصال يأصبح الزبون ف ِإذْمكن من وضعه على الرفوف، ي، بما همت ورغبانيحاجات المستهلك

ة سمحت لبعض ي لإلقناع لدى المستهلك، وهذه العملاًطيف وسيمباشر مع المنتج، وجعل من التغل

 .ته البائع الصامتين بتسمييمن التجار

المحتوى ث الحجم والشكل ويم أغلفة تتأقلم من حيحاولون تصميق، يولون عن التسوؤأصبح المس -7

ناسب التوجه ي يد العالمة بهذا الشكل المصغر الذيمع هذا االستهالك، للبحث عن البساطة، وتجد

 .ي الفردياالستهالك

ئة من ية البي لحمااً، فالمستهلك مع مرور الوقت أصبح حساسيكولوجي كما ظهر توجه آخر ا -8

  التلوث
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 صناعة يشركات تحاول التحكم ففأصبحت ال. ة الشراءيظهر من خالل عمليات، وسلوكه يوالنفا

ة يرة لحمايخطوة صغ"ر، تحت شعار ير ملوثة، أو قابلة إلعادة التدويأغلفتها واستخدام مواد غ

  .ةية البشريرة لحماياإلنسان وأخرى كب

9- تناسب يسمح الغالف بتجزئة السوق بما ي السابقة، فوائد الفضالً عنإلى أنه هنا ه ي من التنو  البد

باعتماد الشركة على األلوان واألشكال والعبارات المختلفة على ظهر ، ن لهايهلكعة المستيطبو

ة ي قامت بتجزئة سوق المشروبات الغازي شركة  كوكا كوال التمثالً. ز المنتجاتييالغالف لتم

 . األشخاصي لباقي، والعاديت، الخاص بمرضى السكريوخصصت مشروب كوكا كوال ال

 احتواء المنتج والحفاظ ي المنفعة فيراعيجب أن يم الغالف للمنتج يتضح مما سبق أن تصمي راًيأخ

فالغالف الجذاب والمبتكر ، ج المنتج بالشكل واللون والرسومي ترويسهم فيوإخراج الغالف بما ، هيعل

ولذلك تغلف السلعة  ،  األسواقين لمنتجاتها فيفرصة لقبول الوسطاء والمستهلك   الشركةيعطي

ادة حجم يعات وزيج المبيستخدم لتروي يوالثان، ة السلعة ضد التلفيدف إلى حماهين األول يبغالف

   .هايالطلب عل

  :يدانيالقسم الم

  نة البحث يف عيتوص: أوالً

كون حجم ية عندما ي مفردة باالستعانة بالجداول اإلحصائ384نة هو ين أن الحجم المناسب للعيتب

 يحتوي يعدم وجود إطار نظرإلى ونظراً ، %95 ثقة  ألف مفردة وبمعامل500مجتمع البحث أكثر من 

نه ية على عياعتمدت الدراسة الحال، نة دمشقي مدين للسلع والخدمات فيانات بأعداد المستهلكيعلى ب

قام  ِإذْ، نة دمشقي داخل مدي المحل التجاريلمستهلك فاد و مكان وجيقة االعتراض فية بطريعشوائ

واستُعيد  .نةيها تمثل أغلب أفراد العوصفن بيعلى المستهلكان يتباستمارة اس/ 250/ع يالباحث بتوز

نة يبلغ عدد أفراد العيل.  ألسباب تخرج عن إرادة الباحثتعد لم ةاستمار/ 20/ن ووعشر/ 230 /منها

نة وفقا ي أفراد العووصفَ. ةي مفردة من مختلف األعمار والشهادات العلم/230/ اًي إحصائحلِّلَتْ يالت

  : يأتير كما ييعة معالمجمو
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  : الجنس .1

  حسب النوعبنة البحث يع عيتوز): 1(الجدول رقم 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 48.3 48.3  47.6 111 ذكر

  100.0  51.7 51.1 119 أنثى

Valid 

Total 230 98.7 100.0  

  "SPSS 18" مخرجات استخدام برنامج: المصدر 

  ،%51.7 بلغت نسبة اإلناث ِإذْاألنثوي، ها الطابع ينة البحث غلب عليجدول السابق نالحظ أن عمن ال

  . مفردة 230 ي بلغ عدد أفرادها اإلجمالينة التيمن مجمل الع % 48.3 بلغت نسبة الذكور في حين

  :العمر . 2

  حسب العمربنة البحث يع عيتوز):  2(الجدول رقم 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 20.4  20.4 20.2 47 سنة35 -25من 

 56.5  36.1 35.6 83 سنة45-36من 

 85.7 29.1 28.8 67 سنة55-46من 

 سنة وما 56من 

 فوق

33 14.2 14.3 100.0 

Valid 

Total 230 98.7 100.0  

  "SPSS 18" مخرجات استخدام برنامج: المصدر 

 ِإذْ ، األكثري سنة ه45-36ن ين تراوح أعمارهم بين الذيالحظ أن نسبة المستهلكمن الجدول السابق ن

ثم %. 29.1 سنة بنسبة 55-46ن تراوح أعمارهم منين الذي المستهلك نسبة ثم،% 36.1بلغت نسبتهم
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 كانت نسبة األفراد ، في حين 20.4% سنة بنسبة 35 -25ن تراوح أعمارهم  ين الذيالمستهلكنسبة 

  . 14.3%  وما فوق  سنة56من 

 :الدخل -3

  نةيالدخل ألفراد الع ) 3(الجدول رقم 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
16000-12000 35 15.0 15.2 15.2 
20000-16001 68 29.2 29.6 44.8 
30000- 20001 83 35.6 36.1 80.9 

 100.0 19.1 18.9 44 وما فوق30001

Valid 

Total 230 98.7 100.0  

  "SPSS 18" مخرجات استخدام برنامج: المصدر 

 يس ه. ل 20001 -30000ن يراوح دخلهم بين ين الذيمن الجدول السابق نالحظ أن نسبة المستهلك

س بنسبة . ل16001-20000ن يراوح دخلهم بين ي ثم المستهلكون الذ،%36.1بلغت نسبتهم   ِإذْ ،األكثر

في .  19.1% س وما فوق نسبة . ل30001راوح دخلهم ين ين الذيالمستهلككما كانت نسبة ، 29.6%

  .15.2%س بنسبة . ل12000-16000ن يراوح دخلهم بين ين الذي كانت نسبة المستهلكحين

 : ةيالحالة االجتماع -4

  ةيحسب الحالة االجتماعبن ينة المستهلكيع عيتوز) 4(الجدول رقم 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 34.8 34.8 34.3 80 أعزب

 77.0 42.2 41.6 97 متزوج

 86.1 9.1 9.0 21 مطلق

 100.0 13.9 13.7 32 أرمل

Valid 

Total 230 98.7 100.0  

 "SPSS 18" مخرجات استخدام برنامج: المصدر 
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ا عدد األشخاص  أم،%)34.8( بنسبة ي أنيالعازبنة هم من يمن أفراد الع) 80(نالحظ من الجدول أن 

نة من ي كان عدد أفراد الع، في حين%)42.2( ما نسبته ي أ،)97 (زهاءن فقد بلغ عددهم يالمتزوج

  . %) 13.9(وبنسبة ) 32(ا عدد األرامل فكان  أم.%)9.1(وبنسبة ) 21 (اًن منخفضيالمطلق

   :يميالمستوى التعل -5

  ةني ألفراد العيميالمستوى التعل ) 5(الجدول رقم 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 17.4 17.4 17.2 40  وما دونيثانو

 44.3 27.0 26.6 62 معهد متوسط

 80.4 36.1 35.6 83 إجازة جامعة

ايدراسات عل  45 19.3 19.6 100.0 

Valid 

Total 230 98.7 100.0  

 "SPSS 18" مخرجات استخدام برنامج: المصدر

 وبلغت نسبتهم ،ةيحملون شهادات جامعينة ممن ي من أفراد الع)83(نالحظ من خالل الجدول أن 

بنسبة ) 62(وبلغ عددهم  ،ة األفراد ممن هم ذو مستوى معهد متوسطي المرتبة الثانيها فيتل، %)36.1(

 المرتبة يف، و%)19.6(بنسبة ) 45(بلغ عددهم  ِإذْ ايدراسات علفراد ممن هم ، ومن ثم األ%)27.0(

  :ن ذلكيبي اآلتيوالشكل  .نةي من أفراد الع%)17.4(ة وما دون بنسبة يثانومن هم رة نجد ياألخ

  

 يميحسب المستوى التعلبنة البحث يتوزع ع ) 5-1(الشكل 

 "SPSS 18" مخرجات استخدام برنامج: المصدر 
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  اس البحثية لمقية والموثوقياالعتماد: اًيثان

 ي؛ل اإلحصائي التحليفوصالحيته  استخدمه يان الذياس أو االستبيى ثبات المقان مديقام الباحث بتب

ل يها الحقاً عبر تحليمكن الوصول إلي ية النتائج التي مكنه من الوقوف على مدى اعتمادياألمر الذ

 : لذلك قام الباحث بـ،اتيالفرض

سه بوضوح ي تقيلبعد الذاس اي قيس مدى قدرة العبارات في تقي التيبعرض قائمة االتساق الداخل .1

 .سهي تقيالت )األسئلة(ن كل بعد من أبعاد البحث والعبارات يعبر عرض مصفوفة االرتباط ب

  1ان وأبعادهي لعبارات االستبيقائمة االتساق الداخل )  6(الجدول رقم 

 ةيالمعنو Pearsonمة االرتباط يق البعد ةيالمعنو Pearsonمة االرتباط يق البعد
 قرار الشراء لدى المستهلكبالنقاط المتعلقة   ةيلغالف للسلع االستهالكم ايأبعاد تصمعلقة بالنقاط المت

X1 .988** 0.000 Y1 .981** 0.000 
X2 .973** 0.000 Y2 .975** 0.000 
X3 .976** 0.000 Y3 .983** 0.000 
X4 .975** 0.000 Y4 .983** 0.000 
X5 .985** 0.000 Y5 .966** 0.000 
X6  .986** 0.000 Y6 .980** 0.000 
X7 .981** 0.000 Y7 .948** 0.000 

ة ي عند درجة معنوياالرتباط معنو**  ة ي عند درجة معنوياالرتباط معنو**  0.01 0.01 
 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed) 
 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed) 

 "SPSS 18" مخرجات استخدام برنامج: المصدر

 لذلك ؛اًيد جداً ومقبول إحصائيسه جيقي يالحظ من الجدول السابق أن ارتباط كل سؤال مع البعد الذي

ل على مدى قدرة هذا ية دلينسب االرتباط العال إن ِإذْ منها اًي أرفضي ولم  جميعهاقبل الباحث باألسئلة

نة يق على عي االستبانة صالحة للتطبومن ثم. بوضوحوقياسه سه يقي يعد الذر البي تفسيالسؤال ف

  . ةيالدراسة األساس

  :Cronbach’s Alphaمعامل . 2

) 0-1(ن يمته بي ما وتراوح قاًس بعدي تقياس ثبات العبارات التي لقCronbach’s Alphaاس يستخدم مقي

لذا .  تمثلهياس البعد الذي قيتها في وموضوعالً على صدق العباراتي كان ذلك دل1قترب من اوكلما 

                                                            
  .الستبيان الذي يوضح الربط بين الرموز المستخدمة في التحليل اإلحصائي وبين عبارات ا )  1( راجع الملحق رقم 1
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 بإجراء يل اإلحصائي التحليفوموضوعيته ان ية االستبيضاً للوقوف على مدى صالحيقام الباحث أ

  :اآلتي الجدول ي وقد كانت النتائج كما ف،اختبار معامل ألفا كرونباخ

  رات الدراسةيمعامل ألفا كرونباخ لمتغ) 7(الجدول رقم 

 مة معامل ألفا كرونباخيق سهي تقيسئلة التعدد األ البعد
    

 x 7 0.993ة يلغالف للسلع االستهالكم ايأبعاد تصم
 y 7 0.990قرار الشراء لدى المستهلكبالنقاط المتعلقة 
 0.995 14  جميعهاانيعبارات االستب

 "SPSS 18" مخرجات استخدام برنامج: المصدر

سه أم بالنسبة ي تقيلبعد الذإلى ات البحث سواء بالنسبة الحظ أن مجمل عبارايمن الجدول السابق 

ن ي وب،0.993ن يمة ألفا كرونباخ تراوح بي قين، إذْ إنية وثبات عالياس تتمتع بمصداقيمجمل المقإلى 

 أو ،ز سالبيي فقرة لعدم وجود فقرات ذات تمي أتُحذفُولم .  جداًي معامل ثبات قوي وه،0.990

   .  0.19ن ف أقل ميز ضعييمعامل تم

  :اتياختبار الفرض: ثالثاً

  : ة األولىياختبار الفرض

وقرار نة البحث ي لعةيمغرافيرات الديالمتغن ية بية ذات داللة إحصائيوجد اختالفات جوهرت ال -

 . الشراء لدى المستهلك

ة يتايوهذه الصفات تشمل عمره والمرحلة الح، متلكهاي ية التي بالصفات الشخصستهلكتأثر قرار المي

. مهياته وقي ونمط ح،ته ومفهومه لذاتهية وشخصية والحالة االقتصاديمر بها والمكانة االجتماعي يالت

 . لألشخاصي السلوك الشرائفيرها المباشر ي من هذه الخصائص لها تأثاًريكثإن  ِإذْ

ار الشراء بقرنة البحث ي لعةيمغرافيرات الدين المتغي العالقة بية االختالف فيولدراسة مدى جوهر

 الجدول ي وقد كانت النتائج كما ف،ني لدراسة التباANOVAل يلدى المستهلك، قام الباحث بإجراء تحل

   ) :8(رقم 
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وقرار نة البحث ي لعةيمغرافيرات الدين المتغي للعالقة بANOVAن يل التبايتحل) 8(الجدول رقم 

  .الشراء لدى المستهلك

ANOVA 

 
 مجموع المربعات

Sum of 
Squares 

df درجات 
ةيالحر  

Mean Square 
مربع الوسط 

يالحساب  
مةيق  

F الداللة Sig. 

Between Groups 55.716 26 2.143 253.758 .000 

Within Groups 1.714 203 .008   

 الجنس

Total 57.430 229    
Between Groups 198.726 26 7.643 102.638 .000 
Within Groups 15.117 203 .074   

 العمر

Total 213.843 229    
Between Groups 204.478 26 7.865 175.342 .000 
Within Groups 9.105 203 .045   

 الدخل

Total 213.583 229    
Between Groups 214.112 26 8.235 113.113 .000 
Within Groups 14.779 203 .073   

 الحالة

Total 228.891 229    
Between Groups 217.870 26 8.380 206.916 .000 

Within Groups 8.221 203 .040   

المؤهل

Total 226.091 229    

 "SPSS 18" مخرجات استخدام برنامج: المصدر 

  

حسب ب وذلك ؛ن األفراد محل الدراسةية بيالحظ الباحث وجود اختالفات جوهريمن الجدول السابق 

 ي فSigم ية ألن قي معنويوه. بقرار الشراء لدى المستهلكتعلق ي ماية فيموغرافيرات الديالمتغ

  :ولذلك) 0.05( أصغر من )0.000(الجدول 

رات يالمتغن ية بية ذات داللة إحصائيوجد اختالفات جوهرت ال -"ة العدم القائلةيال نقبل فرض

وجد اختالفات ت"القائلة لة ية البديونقبل الفرض".وقرار الشراء لدى المستهلكنة البحث ي لعةيمغرافيالد

  . وقرار الشراء لدى المستهلكنة البحث ي لعةيمغرافيرات الديالمتغن ية بية ذات داللة إحصائيجوهر
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 : ةية الثانياختبار الفرض

قرار  يفة يلغالف للسلع االستهالكم اية أبعاد تصمية لجاذبير فعال ذو داللة إحصائيوجد تأثيال  -

 . الشراء لدى المستهلك 

رسون ية قام الباحث أوالً بإجراء اختبار االرتباط عبر استخدام معامل االرتباط بيختبار هذه الفرضال

قرار الشراء لدى  و،ر مستقليكمتغة يلغالف للسلع االستهالكم ايأبعاد تصم"ن يرين كل من المتغيب

  :وضح ذلكي) 9(والجدول . ر تابعيكمتغ" .المستهلك

قرار الشراء لدى وة يلغالف للسلع االستهالكم ايأبعاد تصمن يسون بريمعامل االرتباط ب) 9(الجدول 

  المستهلك

 .قرار الشراء لدى المستهلك ريالمتغ

لغالف للسلع م ايأبعاد تصم الداللة ةيالمعنو رسونيمعامل االرتباط ب

 ةيمعنو 0.000 **0.991 ةياالستهالك

  01 .0ة ية عند درجة معنوياالرتباط معنو** 

 "SPSS 18" مخرجات استخدام برنامج: المصدر 

قرار الشراء لدى وة يلغالف للسلع االستهالكم ايأبعاد تصمن ينالحظ من الجدول السابق أن االرتباط ب

 /.0.991 /ية جداً وموجبة وهيمته عاليرسون قيمعامل االرتباط ب إن ِإذْ ، جداًيارتباط قو .المستهلك

قرار الشراء لدى  فية يلغالف للسلع االستهالكم اي تصمأبعادر ير لمتغية التأثيان جوهريولتب

   ):10( الجدول ي والنتائج كانت كما ف،طيل االنحدار البسيقام الباحث بإجراء اختبار تحل .المستهلك

طي البسيل االنحدار الخطيتحل ) 10(جدول رقم   

Model Summary 

Model 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 1 .991a .982 .982  1.21564  
a. Predictors: (Constant), ةيلغالف للسلع االستهالكم ايأبعاد تصم  x   

 R   االرتباط  عامل

ر  يعامل التفس  
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 Fاختبار جودة نموذج االنحدار باستخدام ) 11( جدول رقم 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 18410.061 1 18410.061 12457.896 .000a 
Residual 336.934 228 1.478   

1 

Total 18746.996 229    
a. Predictors: (Constant), x ةيلغالف للسلع االستهالكم اي أبعاد تصم  
b. Dependent Variable: yقرار الشراء لدى المستهلك  

قرار الشراء لدى المستهلك فية يلغالف للسلع االستهالكم ايبعاد تصمأر يتأث) 12(جدول رقم   

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) x -1.357- .246  -5.515- .000 1 

لغالف للسلع م ايأبعاد تصم
ةياالستهالك  

1.048 .009 .991 111.615 .000 

a. Dependent Variable: y قرار الشراء لدى المستهلك 

 "SPSS 18" مخرجات استخدام برنامج: المصدر 

قرار الشراء لدى  يفتؤثر ة يلغالف للسلع االستهالكم ايأبعاد تصمنالحظ من الجدول السابق أن 

 ية تساويمة المعنوي نالحظ أن قFبار وعند دراسة جودة نموذج االنحدار باستخدام اخت .المستهلك

أبعاد ر يفسر متغيِإذْ  ،   0.982 =كما أن ، ي فاالختبار معنو ومن ثم0.05 أقل من ي وه0.000

مكن يو. )قرار الشراء لدى المستهلك(ر التابع ين المتغيمن تبا% 99ة يلغالف للسلع االستهالكم ايتصم

-نجد أن الثابت وهو ) 10(من الجدول  ِإذْ Y=ax+b ط ي البسير الخطل معادلة االنحدايضاً تشكيأ

بمعنى أنه . 1.048ر التابع يتأثر بها المتغي يالذ) ل خط االنحداريم(مة معامل االنحدار ي وق-1.357

أبعاد مة ير قي حال تغيف  1.048زداد بمقدار يبأنه ، قرار الشراء لدى المستهلكمة يمكن التنبؤ بقي

 ة يلغالف للسلع االستهالكم ايتصم يد في التزاإن يأ، درجة واحدةة يالف للسلع االستهالكلغم ايتصم

وهذا ؛ = 98 .0كما نالحظ أن ، قرار الشراء لدى المستهلك يد فيقابله تزاي أو يؤدينه يوتحس

ار الشراء لدى قروة يلغالف للسلع االستهالكم ايأبعاد تصمن ي جداً بيدل على أن االرتباط قوي

  .المستهلك
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ة ية لجاذبي داللة إحصائير فعال ذيوجد تأثي ال"ة العدم القائلة يال نقبل فرض: ةية الثانيخالصة الفرض

لة ية البديونقبل الفرض" .قرار الشراء لدى المستهلك يفة يلغالف للسلع االستهالكم ايأبعاد تصم

قرار  يفة يلغالف للسلع االستهالكم اية أبعاد تصمية لجاذبير فعال ذو داللة إحصائيوجد تأثي"القائلة 

  ".الشراء لدى المستهلك

  اتيالنتائج والتوص

  النتائج: أوالً

رات يالمتغن ية بية ذات معنويس إلى وجود اختالفات جوهريتم التوصل من خالل البحث بشكل رئ

 ير فعال ذي وجود تأثكما تم التوصل إلى .قرار الشراء لدى المستهلك و،نة البحثي لعةيمغرافيالد

 .قرار الشراء لدى المستهلكو ،ةيلغالف للسلع االستهالكم اية أبعاد تصميجاذبن ية بيداللة إحصائ

  : ضاً توصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها يأ

 السلوك فير يسبب التأثبوذلك  ،هاعاتيادة مبي زي لدى الشركات فد للمنتجاتيف الجيسهم التغلي -1

 .ستهلك للميالشرائ

 قةيدق دراسة وفقتم يال  هاوغالفة ي السوق السورية فيستهالكاال السلع عبوة مين تصمإ -2

  .ةياالستهالك وخصائصهم همورغباتالمستهلكين  قتراحاتال

من ة ية واألجنبين غالف المنتجات المحليزون بيمية ي السوق السورين فيالمستهلكمعظم ن إ -3

ف هذه ين تغلير بية بسبب الفرق الكبيجنبراء المنتجات األلون لشيميو ،ةية الجودة والجاذبيناح

 .المنتجات 

سهم ي ألنه ؛ة للمنتجير ضروريف تكلفة غية أن التغلي السوق السورين فيعض المستهلكلرى بي -4

 .ر مكلفة للشركة وللمستهلكيج غيلة ترويمثل وسي أن الغالف مع،  رفع سعر المنتجيف

في  و ،ةي االستهالك لغالف السلعيالحمائ الدور علىة يلسور السوق اين فيالمستهلكأغلب ركز ي -5

 .المستهلك نحو الموجه يجيالترو الدور اناًيهملون أحي هنفسالوقت 

  :اتيالتوص: اًيثان

 بهدف لكهالمست  خصائصيراعيلمنتجاتها  غالف ميز الشركات على تصميضرورة استمرار ترك .1

 . نيين النهائيللمستهلكة يمستقبلة والياللحا الكامنة والرغبات إشباع الحاجات
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 مهييتق ومدى ،يالسور تهلكللمس يوالشرائ يتهالكسالا السلوك فهمل بحوثام بالدراسات واليالق .2

 .ة ي السوق السورية فيالمنتجات الوطن ألغلفة

ق يشباع رغبات المستهلك وتحقإل يوالفن يالتقن هاجانب من فيالتغل ةيأهم الدائم بإبراز االهتمام .3

 . الشركةأهداف

ث الشكل يبالشكل المناسب من ح للمنتج يالغالف الخارجوم العبوة يتصمب ادة االهتماميز .4

ق ي تمكن المستهلك من تحقيحة التيالصحانات والمعلومات يالبوموضع العالمة، والمضمون 

  .عات الشركةين مبيار وكذلك تحسينتظرها من حسن االختي يالمنفعة الت

 ية التيزة النسبي من مجاالت الم مجاالًيعدنه  أل،الشركات بالغالفضرورة االهتمام من قبل  .5

 .سلع ن الالتها ميل المستهلك لسلعة ما دون مثي تفضي فن تكون سبباًأمكن ي

 ياً في دوراً تكاملِإذْ يؤدي ،ف علم قائم بذاتهيز من قبل الشركات على أن التعبئة والتغليالترك .6

  .ق للشركةيالتسوفي م ث ومن ،جيعالم والتروإجراءات اإل

 قائمة األشكال والجدول

  قائمة األشكال  رقم الشكل 
  فيات التغليمستو 1-1
   ات صنع قرار الشراء للمستهلكيعمل  1-2
    للمستهلكيحسب السلوك الشرائبف المنتجات يتصن  1-3
    قرار الشراء ية المستهلك في درجة تشاركإلىأنواع القرارات باالستناد   1-4
   يميحسب المستوى التعلبنة البحث يتوزع ع  1-5

  ولاقائمة الجد رقم الجدول
  حسب النوعبنة البحث يع عيتوز 1
  ةيحسب الحالة االجتماعبن ينة المستهلكيع عيتوز 2
  نة البحث حسب العمريع عيتوز 3
  نةي ألفراد العيميالمستوى التعل 4
   نةيالدخل ألفراد الع  5
  ان وأبعادهي لعبارات االستبي الداخلقائمة االتساق 6
  رات الدراسةيمعامل ألفا كرونباخ لمتغ 7
نة البحث وخلق ي لعةيمغرافيرات الدين المتغي للعالقة بANOVAن يل التبايتحل  8

  .ن ي لدى المستهلكيالوع
 

  ن يلك لدى المستهية المستهلك وخلق الوعية حماية جمعين مدى فعاليرسون بيمعامل االرتباط ب 9
طي البسيل االنحدار الخطيتحل 10   
    Fاختبار جودة نموذج االنحدار باستخدام  11
ني لدى المستهلكي خلق الوعفية المستهلك ية حماية جمعير فعالي تأث 12  
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 نموذج االستبيان الموزع على المستهلكين )  1( الملحق رقم  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 عامة البيانات ال: أوال 

  :ضع إشارة      أمام العبارة التي توافق رأيك حول العبارات اآلتية  

 المؤهل العلمي* الحالة االجتماعية*  الدخل الشهري العمر*  الجنس* 
o

  كر
o

 نثى

o

ن 
25- 

35 
  سنة

o

ن 
36-

45 
  سنة

o

ن 
46-

55 
  سنة

o

 56ن 
سنة 
وما 
 فوق

o

6000-
12000  

o

0000-
16001 

o

0000- 
20001 

o

0001 
 وما فوق

o

  عزب
o

  تزوج
o

 طلق
o

 رمل

o

 انوي
  وما دون

o

عهد 
  متوسط

o

جازة 
  جامعة

o

راسات 
 عليا

  :النقاط المتعلقة بأبعاد التغليف: ثانياً 

 مهم جداً العبارات 
)5(  

  مهم
)4(  

 مهم
 نوعا ما

)3(  

 مهمغير 
)2(  

 مهمغير 
 أبداً

)1(  
x  من نقاط تصميم التغليف للمنتج التي تجذب

 المستهلك لشرائها  ؟
     

X1  الحفاظ على المنتج من التلف      
X2  الوزن الخفيف و حجم المنتج      
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X3 والرسوم للمنتج األلوان        
X4 الشكل ومظهر المنتج      

X5 والمعلوماتشفافية الكتابة للبيانات        
X6 هاشهرة العالمة التجارية ووضوح      
X7 جودة التغليف للمنتج      
X8  حدد(أخرى........... (      

   نقاط التغليف المؤثرة بقرار الشراء لدى المستهلكين:ثالثاً 

مهم  العبارات ثالثاً
 جداً

)5(  

 مهم 
)4(  

 مهم
 نوعا ما

)3(  

غير 
مهم 

)2(  

غير مهم 
 أبداً

)1(  
y  من نقاط التغليف المؤثرة بقرار الشراء لدى

 المستهلكين
     

Y1 ذي تستهلكه نوعية تصميم غالف المنتج ال      
Y2  فتح وغلق( سهولة االستعمال (      

Y3 الغالف لنوعية المنتج المعبأإظهار        
Y4 حماية  الغالف للبيئة      

Y5  درجة تطور الغالف للمنتج      
Y6  النفايات ( سهولة التخلص من الغالف(      

Y7 الحماية  الصحية للمستهلك       
Y8  حدد(أخرى (...........      
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