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 الملخص

دام نظرية السلوك الشرائي في األزمات، معرفة السلوك الشرائي في ظل جائحة كورونا باستخ هدف البحث إلى
غرافية ـــــــــــــــــــالف العوامل الديمباخت مصراتةرائي للمستهلكين بمدينة ــــــــــــــــوكذلك إلى فهم  التغير في السلوك الش

 المنهجاستخدام وتم  الحالة االجتماعية، الدخل( في ظل جائحة كورونا، ،المستوى التعليمي ،الجنس)العمر، 
على  ةانانات من خالل توزيع صحيفة االستبالبيجمع تم  أهداف البحث النتائج، ولتحقيقالوصفي للوصول إلى 
 ،ائجـــــــــــــــإلى العديد من النت بحث، وتوصل المصراتةة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمن المستهلكين بمدين( 308)من  ةعينة البحث المكون

في ظل جائحة كورونا لعينة البحث جاء  السلوك الشرائي في التغير مستوى رت نتائج البحث أن ظهأ أهمها:
، كما أشارت نتائج البحث إلى عدم وجود فروقات في السلوك الشرائي في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير امتوسط
 ليمي.أوضحت نتائج البحث أيضا وجود فروق في السلوك الشرائي تعزى لمتغير المستوى التعو العمر، 

 : السلوك الشرائي، جائحة كورونا.الكلمات الدالة
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Abstract 

The aim of the research was to know the purchasing behavior in light of the Corona 

pandemic using the theory of purchasing behavior in crises, as well as, Understanding 

the change in the purchasing behavior of consumers in the city of Misurata according to 

different demographic factors (age, gender, educational level, marital status, income) in 

light of Corona pandemic, and the descriptive approach was used to reach the results, 

and to achieve the objectives of the research the data was collected through  Distribution 

of the questionnaire newspaper to the research sample consisting of (308) consumers in 

the city of Misurata , The results of the research showed that the level of purchasing 

behavior under the Corona pandemic for the research sample was average, and the 

results of the research showed its absence  Differences in purchasing behavior in light of 

the spread of the Corona pandemic due to the age variable, and the results of the study 

also showed a study of differences in purchasing behavior in light of the Corona 

pandemic due to the educational level variable.  
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 اإلطار العام للدراسة .1
 المقدمة 1.1

وذلك لما تسببه من تأثير على كافة  ؛أصبحت جائحة كورونا هي الشغل الشاغل للعالم اليوم
 ،خرى واالقتصادية وغيرها من المجاالت األ : الصحية،  والسياسية،  واالجتماعية، جوانب الحياة

حيث  ثيرها إلى سلوكياتنا الشرائية،وامتد تأ ،من حياتنا اليومية ابل وأصبحت هذه األزمة جزء
 ،منتجات المعروضة في األسواقتغير الكثير منها بسبب ما فرضته األزمة علينا من انخفاض ال

والحجر  ،وإقامة حظر التجول  ،نخفاض في معدالت المبادالت التجارية العالميةوذلك ال
لى والمحافظة ع ،ات الوقائيةباإلضافة إلى االلتزام باإلجراء ،ومنع إقامة التجمعات  ،الصحي

 الصحة العامة.
ئي ودراسة السلوك الشرا ،كان البد من إعادة النظر واألحوال االستثنائيةونتيجة للمتغيرات 

 ،يةنبما يساهم في ترشيد السلوك الشرائي وجعله أكثر عقالمؤثرات واألبعاد التي تؤثر عليه وال
ي ؤثر فه الفرد في ظل الكثير من المتغيرات التي تيقوم ب سلوك الشرائي هو سلوك إنساني واع  فال

 اتخاذ قراره الشرائي، والذي يختلف من فرد آلخر حسب اختالف المتغيرات المحيطة، وهذا ما
المستقرة، والتي زادت صعوبة في ظل  األحوالعملية التنبؤ بالسلوك الشرائي في من صّعب 

 األفراد. اني منهستقرار واالضطراب التي يعاألزمات نتيجة عدم اال
ة السلوك الشرائي باستخدام نظريالبحث الحالي االهتمام نحو دراسة وفي ضوء ما سبق يوجه 
 .السلوك الشرائي في األزمات

 مشكلة البحث 2.1
والتي من بينها ليبيا، التي ، ظهور فيروس كورونا في اضطراب في أغلب دول العالمتسبب 
لمنع دخول وخروج المواطنين إال عند الضرورة وبعد إجراء  ،هاحدود إلى قفل هااضطر 

وظهر ما يعرف بالحجر  ،لوقائية، وهذا تسبب في تعطيل المصالح االقتصاديةالفحوصات ا
ن ممما دفعهم إلى شراء وتخزين العديد  ؛كنوع من الوقاية والخوف من قبل المواطنين المنزلي

 المستلزمات االستهالكية وهذا بدوره أثر في السلوك الشرائي لديهم.
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رة يجعل األفراد يقومون بشراء كميات كبيالشرائي  ( أن الهوس2020) يذكر بن جروة وطواهيرو 
تضح في وهذا ما التجنب النقص في المستقبل، نتيجة  ،المنتجات وبشكل غير عادي من
فبعد ظهور  ،( مع ظهور جائحة كورونا2020نة )في س اوقد برز هذا مجددألزمات السابقة، ا

 بين أفراد المجتمع.زادت من نشر الهلع ئحة وانتشار الكثير من اإلشاعات الجا
مع  ( مقابلة شخصية)شبه مهيكلة(13وهذا ما استدعى إلجراء دراسة استطالعية، بواقع )

ن كيغلب المشار ات على أسئلة المقابالت تبين أن أ ومن خالل اإلجاب، المستهلكين بمدينة مصراتة
ابة بوباء يتوجهون لشراء المنتجات الوقائية خالل فترة الحجر، وذلك بسبب الخوف من اإلص

 فا منكبر من المعتاد خو ا بشراء المنتجات األساسية بشكل أكورونا، كما يرى آخرون أنهم التزمو 
من المشتركين في الدراسة  اعدد أن انخفاض الكميات المعروضة في األسواق، في حين

جر حعد خالل فترة الاالستطالعية اهتموا بشراء المنتجات التي تساعدهم في أداء وظائفهم عن ب
 الحجر. أحوالركز اآلخرون أكثر على اقتناء المنتجات الترفيهية للتأقلم مع الصحي، و 

راء كما أوضحت نتائج المقابالت أن تأثير األقارب واألصدقاء كان له دور كبير في عميلة الش 
جائحة تغير السلوك الشرائي في ظل كل ذلك يظهر مؤشرات تعكس  ،خالل جائحة كورونا

 كورونا.  
 تساؤالت البحث 1.3

 تم وضع تساؤالت البحث في التالي: بناًء على مشكلة البحث 
 كورونا؟ظل جائحة  في الشرائيالسلوك  تغيرفي مستوى اإلدراك  ما 

  كورونا؟في ظل جائحة  السلوك الشرائي تغيرفي ما مستوى الخوف من المجهول 

  كورونا؟ظل جائحة  في شرائيالالسلوك  تغيرفي التأقلم ما مستوى سلوك 

  كورونا؟في ظل جائحة  السلوك الشرائي تغير فيما مستوى العوامل االجتماعية 

  باختالف المتغيرات مصراتةالسلوك الشرائي للمستهلكين بمدينة ي ف تغيرالهل يختلف مستوى 
 .االجتماعية( ةالتعليمي، الحالالدخل، المستوى  ،سالعمر، الجنالديموغرافية )
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 البحث أهداف 4.1
يهدف البحث إلى دراسة السلوك الشـرائي باسـتخدام نظريـة السـلوك الشـرائي فـي األزمـات، 

 :اآلتيةمن خالل تحقيق األهداف 
 في ظل جائحة كورونا الشرائيالسلوك تغير في  معرفة مستوى اإلدراك. 
 في ظل جائحة كورونا الشرائيالسلوك  تغير فيمن المجهول الخوف مستوى  معرفة. 
 في ظل جائحة كورونا الشرائيالسلوك  تغير فيسلوك التأقلم مستوى  معرفة. 
 في ظل جائحة كورونا الشرائيالسلوك  تغير فيالعوامل االجتماعية مستوى  معرفة. 
  اختالف بـــ مصـــراتةالســـلوك الشـــرائي للمســـتهلكين بمدينـــة فـــي  التغيـــرفهـــم يهـــدف البحـــث إلـــى

 ( فـي ظـل، الـدخلالحالـة االجتماعيـة التعليمي،المستوى  ،سالعمر، الجنالعوامل الديمغرافية )
 جائحة كورونا.

 أهمية البحث 5.1
م أجمــع فــي لتــأتي أهميــة البحــث مــن كونــه يتطــرق لدراســة آثــار جائحــة كورونــا التــي يمــر بهــا العــا

 السلوك الشرائي للمستهلكين باستخدام نظرية السلوك الشرائي في األزمات.
 تهلك الشرائية وفقًا لجائحة كورونـا، والتعـرف علـى األنمـا وكذلك دراسة سلوكيات وتصرفات المس
مثل  خطط لمواجهةلمساعدة منظمات األعمال في وضع  ؛الشرائية التي ظهرت بعد هذه الجائحة

 هذه األزمات.

 منهجية البحث 6.1

فـي دراسـة  نظرًا لكونه المنهج األكثـر اسـتخداماً  ؛تم االعتماد على المنهج الوصفي في هذا البحث
وصف الظاهرة بصورة نوعيـة أو كميـة للحصـول عتمد على فهو ي ،الظواهر االجتماعية واإلنسانية

 ،الواقعفي الظاهرة المراد دراستها وبيانها كما توجد  لوصف ؛بالمستهلكينعلى حقائق ذات عالقة 
الوصفي هو أسلوب من أساليب التحليل المبني على معلومات دقيقة عـن موضـوع معـين  جفالمنه
م تفسيرها بطريقة موضوعية. ث ،من أجل الحصول على نتائج علمية ؛خالل فترة زمنية معينة من
ـــرتبط بتحديـــد المشـــكلة وصـــياغتها 2013) ذكـــر عليـــان وغثـــيمو  ( أن اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي ي

لـى النتـائج وفهـم عالقـة الظـاهرة إللوصول  ؛ثم تحليلها وتفسيرها ،وعرض الفروض وجمع البيانات
أن المـنهج الوصــفي يقـدم فــي البحـث العلمــي  (2009)الرفـاعي  الظـواهر، ويوضــحمــن مـع غيرهـا 
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يستطيع و  ،الباحثينفهو يتيح الطرق أمام  ؛التي تساعد على فهم الظواهر االجتماعية عديد الفوائد
 .ويساعد في دراسة العالقات بين الظواهر المختلفة ،من خالله استخدام أكثر من أسلوب

 :وعينته مجتمع البحث 7.1

م أخد عينة عشوائية بسيطة تمثلت في وث ،مصراتةلمستهلكين في مدينة حث في اتمثل مجتمع الب
 .( مفردة308)

 األدب النظري والدراسات السابقة 8.1
 اتتعد دراسة السلوك الشرائي من الدراسات التـي لهـا أهميـة كبيـرة، باعتبارهـا تتعلـق بـردود وتصـرف

ن فهــم الســلوك الشــرائي يســاعد منظمــات ، حيــث إالمختلفــة لمنتجــاتالمســتهلكين واتجاهــاتهم نحــو ا
 التي تلبي حاجات المستهلكين. المنتجاتاألعمال على تقديم 

 السلوك الشرائي 
حديــــد األفعــــال التــــي يقــــوم بهــــا أنــــه ت :"( الســــلوك الشــــرائي علــــى2005،124)الصــــيرفي يعــــرف 

( 2006،23) ويشـير العـوادلي ،"الفعلـي اتخاذ قـرار مـاذا يشـتري ومتـى يقـوم بالشـراء المستهلك بعد
 االسـتخدامالذي يتبعه المسـتهلك فـي سـلوكه للبحـث أو الشـراء أو  طهو: "النمالسلوك الشرائي  بأن
( 2010أمــا الزعبــي ) ورغباتــه". التقيــيم للمنتجــات واألفكــار التــي يتوقــع منهــا أن تشــبع حاجاتــه أو

ن األنشـطة والتصـرفات التـي يقـوم بهـا أثنـاء ن السـلوك الشـرائي للمسـتهلك يمثـل مجموعـة مـأفيـرى 
مــن  مجموعــة لورغباتــه، ويمثــبهــدف إشــباع حاجاتــه  ؛بحثــه عــن الســلع والخــدمات التــي يحتاجهــا

 .األفعال والتصرفات التي يقوم بها من أجل اتخاذ قرار الشراء
 ،يةاالسـتهالكفي تفهم قراراتهم الشرائية و  الشرائي المستهلكينتساعد دراسة سلوك المستهلك وبذلك 

علـى الـدوافع واألسـباب الكامنـة خلـف هـذه القـرارات والسـلوكيات، كمـا تسـاعد علـى  وكذلك التعـرف
كمـــا أنهـــا تفســـر  غيرهـــا،تفهــم العوامـــل التـــي تـــؤثر علــى تفكيـــرهم فـــي اختيـــارهم لســـلعة معينــة دون 

ين الفرصــة ممــا يعطــي المســتهلك ؛فــي ظــل هــذه التــأثيرات اأســباب ســلوكهم والنتــائج المترتــب عليهــ
 لتحسين سلوكهم وترشيد قراراتهم الشرائية.

ـــة بالســـلوك 2003)عيســـى آخـــر يوضـــح بـــن  مـــن جانـــب ( اهتمـــام المنظمـــات الصـــناعية والتجاري
الشــرائي للمســتهلكين تماشــيا مــع المفهــوم الحــديث للتســويق، الــذي يــرى بــأن المســتهلك هــو نقطــة 

منظمـــات تهـــدف إلـــى تحقيـــق حاجـــات وبـــذلك فـــ ن ال واســـتراتيجياتها، هـــااألســـاس فـــي وضـــع خطط
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وهـذا ال يتحقـق إال  لهـا،وزيادة الحصة السـوقية  ،بهدف ضمان والء المستهلك ؛ورغبات المستهلك
 ه.يفبدراسة سلوك المستهلك الشرائي وتحليل العوامل والمتغيرات الذي تؤثر 

هلك علــى مســت( فــي أنهــا تســاعد ال2013)زواوي وتتمثــل أهميــة دراســة ســلوك المســتهلك كمــا بينهــا 
أي معرفــة مــاذا ولمــاذا يشــتري؟  والخــدمات،ه واســتهالكه للمنتجــات التبصــر فــي فهــم عمليــة شــرائ

دراســة وفهــم  وأيضــا تســهل ،وكيــي يحصــل عليهــا؟ وذلــك عــن طريــق التــرويج بمختلــف عناصــره
 .ةالعالقة ما بين المؤثرات الخارجية والداخلية التي تؤثر على األفراد وسلوكياتهم االستهالكي

لفهم كما أنها تساعد في تصميم االستراتيجيات التسويقية المالئمة التي ال تتم بدون الوصول إلى ا
الكامـل لسـلوك المســتهلك، والكشـف عــن الفـرق التسـويقية المناســبة للمؤسسـات فــي ظـل المنافســة 

فــي حــد  الســريعة للتغيــرات التــي قــد ت ةلالســتجاب ،والخــدماتالســوقية لتطــوير وتحســين المنتجــات 
 حاجات ورغبات المستهلكين.

عند عملية التسوق، ولكن عادة مـا تلـي هـذه  بالسعادة المستهلك غالبا ما يشعروفي ظل األزمات 
لـذلك فـ ن المسـتهلك  ،السعادة مشاعر الذنب والخيبة عـن بعـا السـلوكيات الشـرائية التـي قـام بهـا

فـي حـين أن  ،ر عـن اآلخـرينالذي يشعر بالقلق والخوف فـي ظـل األزمـات قـد يخفـي هـذه المشـاع
وأن  ،ويحاول إقناع الغير بتصرفاته ،البعا اآلخر يشهر كل ما يشتريه ويتفاخر بسلوكه الشرائي

 .(2020ناراك وآخرون،)به مخطط مسبقا  مقا امكل 
 ،الشــراء غيــر المخطــطات الشــراء تــتم وفــق ثالثــة طــرق؛ منهــا ( أن ســلوكي2012)ويــذكر صــالح 

 ون المسـتهلك غيـر معتـاد علـى مخطـط للشـراء أو تحـت ضـغط الوقـت، أويحد  غالبا عندما يكـو 
الشــراء وقــد يكــون  تــذكر حاجتــه إلــى شــيء عنــدما يــراه وهــو يتجــول داخــل المتجــر لخدمــة نفســه.

ر ناتج عن تكرا ال يستطيع المستهلك مقاومته، أو ،شراءعن وجود إلحاح لحظي بال اناتج اندفاعيا
 .ربة بسبب إحساسه بالملل أو الضيقات متقاالمستهلك لزيارة المتاجر في أوق
( بدأت جائحة كورونا في االنتشار حول العالم بداية من 2019وفي نفس الجانب مع نهاية عام )

األوســط وشــمال أفريقيــا  وصــوال إلــى الشــرق  أوروبــاالصــين والــدول المجــاورة لهــا مــرورا بــدول قــارة 
سـتوجب علـى الحكومـات مجابهـة هـذه الجائحـة ونتيجـة لـذلك ا مخلفة وراءهـا العديـد مـن الضـحايا،

ممــا اضــطرت هــذه الحكومــات باتخــاذ قــرارات تحــد مــن انتشــار هــذه الجائحــة بــ غالق  ومقاومتهــا،
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البحرية والجوية، باإلضافة إلى إصدار قـوانين الحظـر و وتخفيا حركة التجارة البرية،  ،المطارات
وهذا بدوره أثر  ،أو التوقف التام ،العملوتقليل عدد ساعات  ،الجزئي أو الكلي في بعا الحاالت

 الشرائية. هقراراتعلى سلوك المستهلك وعلى 
( علــــى أنــــه: الخطــــوات التــــي يمــــر بهــــا 2007)فقــــرار الشــــراء الــــذي يعرفــــه الصــــميدعي وآخــــرون 

المستهلك عند اختيار المنتجات التي يفضل شراءها.  وهذه السلوكيات والخطوات لن تتم في ظل 
فقط بل أيضا في ظل األزمات، وبذلك ستتأثر باألزمة لما تفرضه من قيود علـى ظروف اعتيادية 
ما يصاب األفـراد فـي ظـل األزمـات بسـلوك الهلـع الشـرائي والـذي ترجـع أسـباب  ةالمستهلكين، فعاد

في ظل الغموض وعدم  الشعور باألمان تعزيزفي ( المتمثلة 2020)وقوعه كما وضحها العماري 
ـــدان ال ـــ االســـتقرار وفق ـــاع وكـــذلك اال المســـتهلك يجـــد األمـــان فـــي تكـــديس الســـلع.  نســـيطرة، ف نطب

عـن نقــص المنتجـات فــي  ثعـادة مـا تصــحب األزمـات باإلشــاعات، فالحـدي، فخـاط  بنـدرة الســلعلا
أرفـف األسـواق التجاريــة ينتشـر بـين النــاس بسـرعة، سـواء أكــان ذلـك حقيقـة أمــا توقعـات وإشــاعات 

ا يدفع األشخاق إلى الشراء فوق الحاجـة، كمـا يـدفع الـبعا ليس لها أساس من الصحة، وهذا م
 للجوء للطرق الغير رسمية وبأسعار مضاعفة من المنتفعين باألزمات. 

 ( 2020دراســة بــن جــرودة و طــواهير)هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت الســلوك الشــرائي، ك
 فــــير بدرجــــة متوســــطة ثــــأ 19-كورونــــا المســــتجد كوفيــــد أن ظهــــور جائحــــة فيــــروسالتــــي بينــــت 

هلك دولـــة والمســـتالســـلوكيات الشـــرائية  للفـــرد الجزائـــري نتيجـــة  للثقـــة التـــي تـــم إعـــادة  بنائهـــا بـــين ال
ات الدولــة علــى أن المخــزون االســتهالكي للمــواد األكثــر اســتهالكا يكفــي خاصــة مــا تعلــق بتط يمــ

حصــائية فــي إجابــات أشــهر، كمــا أشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إ 6ألكثــر مــن 
( 2020دراســة نــرمين علــي )وأشــارت  .أفــراد العينــة تعــزى للمتغيــرات الشخصــية )الــدخل والجــنس(

 وجـودة األمـان، )مخـاوفاإلنترنت: عبـر للمبحـوثين الشرائية مخاوفبين  عكسية عالقة وجود إلى
 .كورونا أزمة خالل اإلنترنت عبر الشرائي للسلوك تبنيهم وبين والسعر(، المنتج،

أن األزمـــة االقتصـــادية التـــي تمـــر بهـــا الســـوق المحليـــة قـــد  (2016)نصـــور دراســـة  كمـــا أظهـــرت 
أن هــذه األزمــة قــد ولــدت أنماطــا جديــدة  الســوري، إضــافة إلــىعملــت علــى تغيــر ســلوك المســتهلك 

للسـلوك الشــرائي، ســواء بتــأخير وتأجيــل المشــتريات مـن الســلع المعمــرة، أو بظهــور الســلوك الرشــيد 
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في ترشيد اإلنفاق االستهالكي واإلقبال على شراء منتجات مستعملة ومنتجات ذات جودة  المتمثل
 منخفضة، وذلك نتيجة النخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك السوري.

 يالتـالسـلوكية دور إيجابي في المراحل  له اإلعالن التلفزيونيأن  (2006)بوسنينه دراسة  كدتوأ
فــي حــين بينــت  .خاصــة فــي اســتثارة حاجاتــه الشــراء،بــل اتخــاذ قــرار يمــر بهــا المســتهلك الليبــي ق

تـأثير لمحتــوى الرســالة اإلعالنيــة بخصائصـها المختلفــة فــي الســلوك  ( وجــود2015)غوجــل دراسـة 
الشــرائي للمســتهلك الســوري، كمــا أثبتــت نتــائج الدراســة وجــود ارتبــا  ســلبي بــين المحتــوى المــزعج 

 ئي. للرسالة اإلعالنية والسلوك الشرا
إلــى  طــط وبــذلك توصــلتنظريــة الســلوك المخ أبعــاد( 2018وآخــرون )دراســة إبــرا يم  اســتخدمتو 

ـــة، إال أن  وجـــود عالقـــة بـــين مواقـــف واتجاهـــات المســـتهلكين نحـــو شـــراء المنتجـــات الصـــديقة للبيئ
 التأثيرات كانت جزئية.

ظــاهرة وتعــدد تعــددت نظريــات ونمــاذج ســلوك الشــراء وذلــك بســبب تعقــد هــذه ال، إضــافة إلــى ذلــك
 :وهي النظريات هذهتوضيح لوفيما يلي  السلوك،هذا الدراسات التي أجريت لتفسير وفهم 

 نظرية السلوك المخطط 

لى نية شـخص ترى هذه النظرية بأن كل سلوك بشري يمكن التنبؤ انطالقا من نيته. ف ذا تعرفنا ع
النيــة هنــا محــددة بمجموعــة مــن ف عدمــه،التنبــؤ بتنفيــذ الفعــل مــن  نمــا، فــيمكمــا لدقــدام علــى فعــل 
يح إدراك الـتحكم فـي السـلوك(. ولتوضـ االجتماعية،إدراك المعايير  السلوك،العوامل )االتجاه نحو 

  هذه النظرية تم وضع هذه المكونات في نموذج يفسر هذه النظرية كما يلي:
 

 
 
 

 

 (: تصور نظرية السلوك المخطط1شكل رقم )
 (Ajzen, 1991المصدر: )

 االتجاه: 
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وإدراك  ،هوالســلوك، فاالتجــاحيــث تلعــب النيــة دور الوســيط بــين العوامــل الــثال  المبدئيــة 
 تؤثر في السلوك بطريقة غير مباشرة.االجتماعية، وإدراك التحكم السلوكي المعايير 

 نظرية قبول التكنولوجيا 

. التكنولوجيـــايفتـــرض هـــذا النمـــوذج وجـــود محـــددات مســـتقلة التجـــاه الفـــرد نحـــو اســـتخدام 
(Davis،1989:وهمــا )  اســتخدام والتــي تعــرف علــى أنهــا مــدى اعتقــاد الفــرد بــأن المنفعــة المدركــة

والتــي تعبــر عــن درجــة اعتقــاد الفــرد عنــد نظــام مــا ممكــن يعــزز أدائــه، وكــذلك ســهولة االســتخدام 
 استخدام نظام معين ممكن أن يقلل من جهد العمل.

 

 ول التكنولوجيا(: نموذج قب2الشكل رقم )
 (Davis ،1989المصدر: )

الرئيســيان المــؤثرين  همــا المحــددانيوضــح هــذا النمــوذج أن المنفعــة المدركــة وســهولة االســتخدام 
االتجــــاه نحــــو االســــتخدام والــــذي بــــدوره يــــؤثر علــــى النيــــة الســــلوكية ومنهــــا إلــــى  أوعلــــى الموقــــف 

 االستخدام الحقيقي.

 نظرية المفاهيم 

الجـودة الرئيسـية المتمثلـة فـي أن عملية الشراء تتأثر بمجموعـة مـن العناصـر  ويقصد بهذه النظرية
ومـــن المعـــروف أن  الســـعر:نـــتج الـــذي تـــم شـــراؤه لحاجـــة المشـــتري، وكـــذلك ويقصـــد بهـــا مقابلـــة الم

 و الكميــةباإلضــافة إلــى  الســعر هــو القيمــة الــذي يــدفعها المشــتري مقابــل الحصــول علــى المنــتج.
إلــــى إمكانيــــة  ن مناســــب لعمليــــة التســــويق، وحجــــم أو وزن معــــين يكــــو عــــادة مــــا تحــــدد الكميــــات ب

االستفادة من اقتصاديات الحجم وهذا من شأنه التأثير على سعر المنتج نتيجة لتفاعل الطلب مع 
المشـتريات مـن المنتجـات المنافسـة، وأيضـا وقـت ومكـان  العرض مما يـؤدي إلـى التبـاين فـي حجـم

 

 

 

 

 

http://www.eps.misuratau.edu.ly/


1911122021 
 
 

88   

 

www.eps.misuratau.edu.ly/journal/eps 

افر المنتجـات فــي الوقـت المناسـب والمكـان المناسـب يزيـد مــن فـي أن تـو  كال شـ التوريـد، حيـث أن
عند اختيار مكان ووقت التوريد يجـب األخـذ فـي االعتبـار تكلفـة مكـان التوريـد  نالشراء، ولكنسب 

            باإلضــــــافة إلـــــــى تكلفـــــــة التخـــــــزين ومخـــــــاطره والـــــــذي يضـــــــمن تـــــــوافر المنتجـــــــات بشـــــــكل مســـــــتمر
 .(2020)آدم سعيد،

 األزماتشرائي في وقت نظرية السلوك ال 

وفـق  فـي وقـت األزمـات( فـي دراسـته للسـلوك الشـرائي والـدوافع 2020صنف )فان يوين وآخرون، 
المخــاطر  الوقــائي،الســلوك  الخســارة،الخــوف مــن  يمثــل وهــو التهديــد المــدركاإلدراك وينقســم إلــى 
 النــدمإضــافة إلـى  طراالدخـار المــدفوع بالمخـا المتوقعـة،المخــاطر  المعلومـات،المتعلقـة بسـوء فهــم 
نقـــص المنتجـــات والخـــدمات  والخـــدمات،النـــدرة المتصـــورة للمنتجـــات  الشـــراء،المتوقـــع نتيجـــة عـــدم 
النـــدرة و  الشـــراء،النـــدم المتوقـــع نتيجـــة عـــدم خـــالل  المدركـــة مـــنالنـــدرة ، وكـــذلك المعروضـــة بالفعـــل
علـى و يكون بناء أ .نقص المنتجات والخدمات المعروضة بالفعل والخدمات،المتصورة للمنتجات 

الخـوف مــن الفشـل فــي  العــاطفي،االضـطراب  الخــوف، القلـق،المتمثـل فــي و  مـن المجهــول الخـوف
اضــطراب الحالـة المزاجيــة والتـأمالت المصــاحبة  الحيـاة،اإلجهـاد النــاجم عـن أحــدا   ثــروة،تكـوين 
  .عيةالعوامل النفسية واالجتماإضافة لتأثير  التأقلم يكون هذا السلوك نتيجة له، وقد

 . الدراسة الميدانية 2

 قياسأداة ال 1.2
 االسـتبانة اسـتخدام تمالمقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة،  على الباحثينمن خالل إطالع 

 ثــم االعتمــاد علــى نظريــة الشــراء فــي األزمــات نبالبحــث، ومــكــأداة رئيســة لجمــع البيانــات المتعلقــة 
والتــي تفســر أســاليب الشــراء أثنــاء األزمــات، حيــث ( 2020) وآخــرون المعــدة مــن قبــل فــان يــوين 

ـــة فـــي:)اإلدراك، الخـــوف مـــن المجهـــول، ســـلوك تأربعـــة مكوناينقســـم النمـــوذج إلـــى  )أبعـــاد( متمثل
 .(التأقلم، والعوامل االجتماعية

 يوضح معامل الثبات لفقرات االستبانة(: 1)رقم جدول 
 تمستوى الثبا معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المتغير

 عال جدا 0.905 16 السلوك الشرائي ألفراد في ظل جائحة كورونا
 spssعلى مخرجات  بناء الباحثين دالمصدر: إعدا
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وأن مســتوى الثبــات  0.905مــن خــالل بيانــات الجــدول الســابق نجــد أن معامــل ألفــا كرونبــا  كــان 
ن االسـتبانة سـتحقق وأ تقيسـه،يدل على أن الفقرات تمثل وتعكس البعد الذي  اجدا، وهذكان عال 

وبالتــالي فــ ن هــذا يــدل علــى إمكانيــة  الظــروف،نتــائج مشــابهة إذا مــا تــم إعــادة توزيعهــا فــي نفــس 
 بانة في التطبيق الميداني للبحث.االعتماد على االست

 خصائص العينة:  وصف 2.2    
 :اآلتيفي  الجنسوفق  البيانات الشخصية ألفراد العينة تم تحليل: الجنس أوال:

 وفق الجنس(: يوضح نسبة أفراد العينة 2)رقم ل جدو

 spssعلى مخرجات  بناء الباحثين دالمصدر: إعدا

 تغيـر ( يتضح أن نسبة أفراد العينة مـن الجنسـين متقاربـة وهـذا يعنـي أن2)رقم من خالل الجدول 
 .لدى كال من الذكور واإلنا  نا متقاربفي ظل جائحة كورو  السلوك الشرائي في

 في التالي: العمرتم تحليل البيانات الشخصية ألفراد العينة وفق  :العمر ثانيا:
 (: يوضح نسب أفراد العينة حسب الفئة العمرية3)رقم جدول 

 spssعلى مخرجات  بناء الباحثين دالمصدر: إعدا

إلـــى  18( يتضـــح أغلـــب أفـــردا العينـــة مـــن الفئـــة العمريـــة مـــن 3)رقـــم علـــى بيانـــات الجـــدول بنـــاء 
 .روناو سلوكهم الشرائي خالل جائحة ك تغيرفي را يحيث كانت هذه الفئة هم األكثر تأث، عام35

 :اآلتيفي  دخلالفراد العينة وفق البيانات األ تم تحليل: الدخل -ثالثا
 العينة حسب الدخلأفراد (: يوضح نسب 4)رقم جدول 

 spssعلى مخرجات  بناء الباحثين دالمصدر: إعدا

 النسبة المئوية المتغير
 %49.5 ذكور
 %50.6 إنا 

 النسبة المئوية المتغير
 %1.3 عام 18اقل من 

 %86 عام 35إلى  18من 
 %11 عام 50إلى  36من 
 %1.6 عام فما أكثر 51 من

 النسبة المئوية المتغير
 %63.3 دينار 850اقل من 

 %28.2 دينار 1799إلى  851من 
 %8.5 دينار فأكثر 1800
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يتضـــح أن أغلـــب أفـــراد العينـــة ينتمـــون إلـــى الفئـــة ذات الـــدخل أقـــل  (4)رقـــم مـــن خـــالل الجـــدول 
وهذا يدل على أن أصحاب الدخول المنخفضة يتأثر سـلوكهم الشـرائي فـي جائحـة      ،دينار 850من

 الدخول المتوسطة والمرتفعة. كورونا أكثر من أصحاب
 فـي مـيالمسـتوى التعليوفـق تـم تحليـل البيانـات الشخصـية ألفـراد العينـة : المستوى التعليمي رابعا:
 :اآلتي

 العينة حسب المستوى التعليميأفراد (: يوضح نسب 5)رقم جدول 
 

 
 
 

 spssعلى مخرجات بناء  الباحثين دالمصدر: إعدا

أن أكثـــر مـــن نصـــف أفـــراد العينـــة هـــم مـــن أصـــحاب الشـــهادات  ( نجـــد5)رقـــم مـــن خـــالل الجـــدول 
د قـالجام ية وأنهم سلوكهم الشرائي فـي ظـل جائحـة كورونـا أكثـر تـأثرا مـن بـاقي أفـراد العينـة وهـذا 

 .يرجع إلى الوعي واإلدراك لألزمة

 يــةاعالحالـة االجتمتـم تحليـل البيانــات الشخصـية ألفــراد العينـة وفــق : االجتماعيااة الحالااة :خامساا
 في التالي:

 العينة حسب الحالة االجتماعيةأفراد (: يوضح نسب 6)رقم جدول 

 
 
 
 

 spssعلى مخرجات بناء  الباحثين دالمصدر: إعدا

ل علـــى أن العينـــة مـــن العـــازبين وهـــذا يـــدبنـــاء علـــى الجـــدول الســـابق يتضـــح لنـــا أن معظـــم أفـــراد 
ن الشـــرائي خـــالل جائحـــة كورونـــا وكـــذلك قـــد يرجـــع كـــون أ تـــأثرا فـــي ســـلوكهم هـــم األكثـــرالعـــازبين 

 المتزوج لديه مسؤوليات أخرى.

 

 النسبة المئوية المتغير
 %36 شهادة متوسطة فما أقل
 %51.6 شهادة جام ية
 %12.4 ماجستير فما أعلى

 النسبة المئوية المتغير
 %77.3 أعزب
 %22.7 متزوج

 %100 اإلجمالي
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 حليل بيانات ونتائج متغير البحثعرض وت 3.2
الحسابي  تم إيجاد المتوسط ثكورونا(، حي)السلوك الشرائي في ظل جائحة  تم وصف متغير البحث

 كالتالي: لدجابات،الم ياري واالنحراف 
الشرائي في ظل جائحة كوروناالسلوك  أواًل: متغير  

على تساؤالت  ةكورونا، ولدجابأفراد العينة حول السلوك الشرائي في ظل جائحة  إجاباتلوقوف على نتائج 
:عاده كاآلتياستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف الم ياري للفقرات المتعلقة متغير البحث وأب تم البحث،  

 عينة البحثنحراف المعياري إلجابات أفراد (: يوضح المتوسط الحسابي واال 7)رقم جدول 

 spssعلى مخرجات بناء  الباحثين دالمصدر: إعدا

المتوسط  الفقرات ت
 حسابيال

االنحراف 
 المعياري 

 (اإلدراكالبعد األول )
 1.05392 3.5000 اتي الشرائيةأثر فيروس كورونا على تصرف 1
 1.02304 3.3052 لشراءدفعتني ندرة المنتجات  في األسواق إلى ا 2
 1.07781 3.2695 عالمية أزمة جائحة كورونا دفعتني للشراء 3
 1.16015 3.3409 تعد جائحة كورونا السبب األكبر للشراء دون تخطيط 4

 0.82371 3.3539 اإلدراك
 البعد الثاني )الخوف من المجهول(

 1.30261 3.1981 ت بتخزينهامن المنتجات واشتريت منتجات قم اإلمداداتقلقت بشأن نقص  5
 1.16949 3.0195 ما أشاهده من نسب اإلصابة بفيروس كورونا دفعني للشراء 6
 1.25430 2.9968 اشتري المنتجات خالل فترة جائحة كورونا بسبب الخوف من ارتفاع اسعارها 7
 1.11319 3.0714 عدم وضوح الرؤية بشأن أزمة جائحة كورونا دفعني للشراء 8

 1.01042 3.0714 ف من المجهولالخو 
 البعد الثالث )سلوك التأقلم(

 1.02781 3.1948 اقتنعت بسلوكياتي الشرائية خالل فترة جائحة كورونا 9
 1.11212 3.2922 أرى أن سلوكي الشرائي سيتغير بعد أزمة جائحة كورونا 10
 1.26812 3.2370 ياشتريت الكثير من منتجات الترفيه للتأقلم مع وضع الحجر المنزل 11
 1.13298 3.5974 بالتسوق في أوقات غير اعتيادية وذلك للتماشي مع وضع الحجر الجزئي المفروض أقوم 12

 0.75165 3.3304 سلوك التأقلم
 البعد الرابع )العوامل االجتماعية والنفسية(

 1.23852 3.0162 ن المنتجاتحول عواقب أزمة جائحة كورونا كان سببا في شرائي المزيد م اإلعالمحديث  13
 1.25505 2.9318 هرعت لشراء الكثير من المنتجات بسبب األخبار حول جائحة كورونا 14
 1.15236 3.6039 اشتري المنتجات بسبب إمكانية تطبيق الحكومة للحجر الكلي 15
 1.15522 2.7078 لها تأثير كبير على مشترياتي الشخصية واألقاربمشتريات األصدقاء  16

 0.96490 3.0649 العوامل االجتماعية والنفسية
 0.74447 3.2052 السلوك الشرائي
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 وهـذا 3.3539( بلـ اإلدراك( يتضح أن المتوسط الحسـابي للبعـد األول )7)رقم من خالل الجدول 
يحــد   اإلدراك فــي ظــل جائحــة كورونــا ى العينــة تتجــه إلــى أن يكــون مســتو  أفــراد إجابــاتيعنــي أن 

الخـوف مـن )الثـاني وهـو  أمـا المتوسـط الحسـابي للبعـد .متوسـطة بدرجـة تغير في السلوك الشـرائي
الخـوف مـن المجهـول فـي ظـل جائحـة كورونـا مسـتوى وهذا يدل علـى أن  3.0714بل   (المجهول

 .السلوكي الشرائي بدرجة متوسطة أيضايحد  تغير في 
وهـذا يعنـي أن مسـتوى سـلوك  3.3304  التـأقلم( بلـالحسـابي للبعـد الثالـث )سـلوك  كذلك المتوسط

الرابـع  البعـد اأمـمتوسـطة، بدرجـة يحـد  تغيـر فـي السـلوك الشـرائي  التأقلم في ظل جائحـة كورونـا
 يعني أن مستوى العوامل وهذا 3.0649االجتماعية والنفسية( كان المتوسط الحسابي له  العوامل)

فـي حـين كـان المتوسـط ة كورونا يحد  تغير بدرجة متوسطة. والنفسية في ظل جائحاالجتماعية 
فــي الســلوك الشــرائي مســتوى  وهـذا يوضــح أن 3.2052الحسـابي للســلوك الشــرائي بأبعــاده األربعــة 

 .بدرجة متوسطة في مجملهظل جائحة كورونا تغير 
 اتةمصر للمستهلكين بمدينة السلوك الشرائي  تغيرهل يختلف مستوى جائحة كورونا في تانيا: 

 ةالتعليمااااي, الحالااااالاااادخل, المسااااتوى  ,سالعماااار, الجاااانباااااختلف المتغياااارات الديمو را يااااة )
 االجتماعية(.

ات اختبار تي لتحليـل إجابـاستخدام ب( وانوفا تي،كال من اختباري ) إجراء إلجابة على هذا السؤال
 أنوفـا ارأمـا اختبـ، افيـة والتـي لهـا إجابتـان فقـطأفراد العينة على األسئلة المتعلقة بالعوامـل الديموغر 

ثـر مـن فيستخدم في تحليل إجابات العينة على األسئلة المتعلقة بالعوامل الديموغرافية والتي لها أك
 تان.إجاب

(: يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلفراد العينة حسب الجنس8جدول رقم )  

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean  الجنس

 السلوك الشرائي
 05961. 73493. 3.2430 152 ذكر

 06038. 75418. 3.1683 156 أنثى

على مخرجات بناء الباحثينالمصدر: إعداد   
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(: يوضح اختبار العينات المستقلة لمتغير الجنس9جدول رقم )  

Levene's Testfor Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

 F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equalالسلوك الشرائي

variances assumed 

 Equal varinces not 

assumed 

0.126 0.723 
0.881 

0.881 

306 

306.00 

0.379 

0.379 

0.07474 

0.07474 

0.08488 

0.08485 

09228. 
09222. 

 
 

24176. 
24170. 

 
 

 spssعلى مخرجات  بناء الباحثين دالمصدر: إعدا

وهي أعلى من القيمة المعنوية التـي  0.379بلغت  sigمن خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة 
السـلوك الشـرائي وفقـا فـي  تغيـرفـي الوهذا يعني أنه يوجد فروق ذات داللة إحصـائية  0.05بلغت 

فئــة الــذكور تحمــل قيمــة متوســط حســابي  ألنوذلــك  الــذكور،لمتغيــر الجــنس وهــذه الفــروق لصــالح 
 .لدنا  3.1683مقابل  3.2430أعلى حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي للذكور 

 يةاالجتماع(: يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلفراد العينة حسب الحالة 10جدول رقم )

 N Mean Std. Deviation الحالة االجتماعية
Std. Error 

Mean 

 السلوك الشرائي
 04588. 70787. 3.2555 238 أعزب

 10045. 84046. 3.0339 70 متزوج

 spssبناء على مخرجات  الباحثين دالمصدر: إعدا

 ية(: يوضح اختبار العينات المستقلة لمتغير الحالة االجتماع11جدول رقم )

Levene's Test for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

 
F Sig. T df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

 Equalالسلوك الشرائي

variances assumed  

Equal varinces not 

assumed 

6.633 0.010 

2

.203 

2

.006 

306 

99.534 

0.028 

0.048 

.22159 

.22159 

.10060 

.11044 

02364. 
00247. 

 
 

.41953 

.44070 

 
 

 spssبناء على مخرجات  الباحثينالمصدر: إعداد 
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وهـي أقـل مـن القيمـة المعنويـة التـي  0.028بلغـت  sigمن خالل الجدول السابق يتضح أن قيمـة 
ا وهذا يعني أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التغير في السلوك الشرائي وفقـ 0.05تبل  

 لمتغير الحالة االجتماعية.
 (: يوضح اختبار العينات المستقلة لمتغير العمر12جدول رقم )

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4.881 3 1.627 2.993 .031 

Within Groups 165.269 304 .544   

Total 170.150 307    

 spssبناء على مخرجات  الباحثينالمصدر: إعداد 

وهي أقل مـن القيمـة المعنويـة التـي  0.031 بلغت  sigقيمة من خالل الجدول السابق يتضح أن 
الســلوك الشــرائي التغيــر فــي فــي يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  يعنــي أنــه ال وهــذا 0.05تبلــ  
 .ى لمتغير العمرتعز 

 (: يوضح اختبار العينات المستقلة لمتغير الدخل13جدول رقم )

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 3.120 2 1.560 2.848 .059 

Within Groups 167.030 305 .548   

Total 170.150 307    

 spssبناء على مخرجات  الباحثين دالمصدر: إعدا
وهي أعلى من القيمة المعنوية التي  0.059 بلغت sig خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة من 
تعـزى  فـي التغيـر فـي السـلوك الشـرائي وهذا يعني أن هناك فروق ذات داللة إحصـائية 0.05تبل  

 .لمتغير الدخل
اين بـين وللتعرف علـى المجموعـات التـي يوجـد بينهـا تبـاين لمعرفـة موقـع فـرق بـين المتوسـط والتبـ

 إلى نتائج اختبار شافيه والذي يظهره لنا الجدول التالي: عالمتوسطات، نرج
 للمتغير الدخ(: يوضح اختبار شا يه 14جدول رقم )

Subset for alpha =0.05 
N الدخل 

2 1 
 دينار فأكثر 1800من  26 2.8774 3.2119

 دينار 1799إلى  851من  87 3.2119 3.2458
 .Sig دينار فما أقل 850 195 0.063 0.972
 spssعلى مخرجات  بناء الباحثينإعداد المصدر:
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 :يتبين من نتائج الجدول السابق أن متوسط درجات السلوك الشرائي لمجموعات الدخل بل 
 2.8774دينار فأكثر =  1800من 
 3.2119دينار =  1799إلى  851من 

 3.2458دينار فما أقل =  850
محـددة ال اإلحصائية تميل إلـى الفئـة الـدخلالجدول السابق أن الفروق كما يتضح أيضا من خالل 

متوسط وهي أعلى  3.2458 لهذه الفئة قيمة المتوسط الحسابي أقل حيث تبل  ادينار فم 850ب 
 .األخريينمن الفئتين حسابي 

 (: يوضح اختبار العينات المستقلة لمتغير المستوى التعليمي15جدول رقم )

 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.274 3 .758 1.373 .251 

Within Groups 167.876 304 .552   

Total 170.150 307    

 spssعلى مخرجات  بناء الباحثين دالمصدر: إعدا

وهــي أعلــى مــن القيمــة المعنويــة  0.251بلغــت   sigمــن خــالل الجــدول الســابق يتضــح أن قيمــة 
 .وهذا يعني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى التعليمي 0.05التي تبل  

 التعليمي ى لمتغير المستو (: يوضح اختبار شا يه 16جدول رقم )

 N المستوى التعليمي
Subset for alpha = 0.05 

1 
 3.2201 159 ةشهادة جام ي

 3.2365 111 فما أقل شهادة متوسطة

 3.5125 38 ماجستير فما أعلى

Sig. 

 
 .246 

 spssعلى مخرجات  بناء الباحثينإعداد المصدر:

يتبين من نتائج الجدول السابق أن متوسط درجات السلوك الشرائي لمجموعات المسـتوى التعليمـي 
 3.2201شهادة الجام ية =   بل :   

 3.2365شهادة متوسطة فما أقل = 

 3.5125ماجستير فما أعلى = 
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ـــة المســـتوى خـــالل الجـــدول الســـابق أن الفـــروق اإلحصـــائية تمكمـــا يتضـــح أيضـــا مـــن  ـــل إلـــى فئ ي
وهـي أعلــى  3.5125حيـث تبلـ  قيمــة المتوسـط الحسـابي لهـذه الفئـة  ماجسـتير فمـا أعلـىالتعليمـي 

 .األخريينقيمة متوسط حسابي من الفئتين 

مناقشة نتائج البحث 4.2  
لعينـة  في ظل جائحة كوروناالشرائي السلوك  تغير في( اإلدراك)مستوى  أن أظهرت نتائج البحث

حيـث كـان ( 2020) علـىاختلفـت هـذه النتيجـة مـع دراسـة و  (3.3539بقيمة )متوسط البحث جاء 
أن  هــذه النتيجــة إلــى البــاحثينيعــزو . و (1.88بقيمــة ) لعينــة هــذه الدراســة ضــ ييمســتوى اإلدراك 

ت مـــن األدويــــة امـــدادفـــي نقــــص اإل مختلفـــة تتمثـــل عينـــة البحـــث لهـــا تجــــارب ســـابقة مـــع أزمــــات
ها يتفـرع والمعدات الطبية وأزمة الحرب اإلقليمية التي تمر بها البالد في اآلونة األخيرة والتي بدور 

 كأزمـة نقــص األمـن وصـعوبة تبــادل المنتجـات داخليـا وخارجيــا ،منهـا العديـد مـن األزمــات األخـرى 
 المستوى.هذا  وهذا ما أعطى

في ظل التغير في السلوك الشرائي  المجهول فيخوف من أن مستوى ال البحثكما أظهرت نتائج 
 علــــىمــــع دراســــة ذه النتيجــــة واختلفــــت هــــ (3.0714جائحــــة كورونــــا جــــاء بقيمــــة متوســــط قــــدرها )

لعينـــة البحـــث وهـــي مجموعـــة مـــن الشـــباب  ى الخـــوف مـــن المجهـــولحيـــث كـــان مســـتو  ،(2020)
إلـــى الخـــوف مـــن ترجـــع  أن هـــذه النتيجـــة البـــاحثين(. ويـــرى 1.79المصـــري ضـــ يي جـــدا بقيمـــة )

الوقوع فـي مشـاكل مشـابهة للـدول والمـدن التـي تفشـى فيهـا فيـروس كورونـا فـي بدايـة األزمـة وربمـا 
باإلضــافة إلــى أن  ،الوضــع التــي تمــر بــه البلــد عــن غيرهــا الخــتالفالوقــوع فــي أزمــة أكبــر وذلــك 

لـى عة ولهـا قـدرة كبيـرة الدول التي تفشى فيها الفيـروس فـي بدايـة األزمـة تعتبـر مـن الدولـة المتقدمـ
 .التكييي مع األزمات وهذا ما سبب في ارتفاع مستوى الخوف من المجهول لعينة البحث

ظــل  تغيــر الســلوك الشــرائي فــي أوضــحت أن مســتوى ســلوك التــأقلم فــي كــذلك فــ ن نتــائج البحــث
واختلفــت هــذه  (3.3304جائحــة كورونــا جــاء بقــدر متوســط حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي )

ضـ يي  علـى( حيـث كـان مسـتوى سـلوك التـأقلم فـي دراسـة 2020) علـىالدراسة أيضا مع دراسة 
هــذه النتيجــة إلــى أن عينــة البحــث لهــم قــدرة علــى  البــاحثين(. ويعــزو 1.97بمتوســط حســابي قــدره )
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جائحــة كورونــا  لالســتعداد الزمــةوهــذا يرجــع إلــى تــوفر الوقــت الــالزم األزمــة،  التــأقلم والتكييــي مــع
 .تفادة من تجارب الدول والمدن التي تصدرت أولوية تفشي فيروس كوروناواالس

تبــين أن مســتوى العوامــل االجتماعيــة فـي ظــل جائحــة كورونــا جــاء  أيضـا مــن خــالل نتــائج البحـث
مـــع دراســـة علـــي ( واختلفـــت هـــذه النتيجـــة 3.0649بقـــدر متوســـط حيـــث بلـــ  المتوســـط الحســـابي )

تماعيــة فــي دراســة علــي ضــ يي بمتوســط حســابي قــدره ( حيــث كــان مســتوى العوامــل االج2020)
 مصراتةواصل االجتماعي داخل مدينة هذه النتيجة إلى قوة الترابط والت الباحثين(. ويعزو 1.92)

 ووسائل اإلعـالمباإلضافة إلى سرعة انتشار األخبار وتداولها عبر تطبيقات التواصل االجتماعي 
 .المختلفة

في ظل جائحة كورونا جاء بقدر متوسـط  ستوى السلوك الشرائيمأن  أيضا وأظهرت نتائج البحث
 مــع دراســة بــن جــرودة وطــواهيرهــذه النتيجــة  واختلفــت (3.2052حيــث بلــ  المتوســط الحســابي )

حيث كان متوسط السلوك الشرائي في دراسة بن جرودة ض يي بمتوسـط حسـابي قـدره  ،(2020)
ستوى السلوك الشـرائي فـي ظـل جائحـة كورونـا هذه النتيجة إلى أن م الباحثين(. ويعزو 2.0877)

العوامــل  التـأقلم،سـلوك  المجهـول،الخـوف مـن  اإلدراك،يتحـدد مـن خـالل أبعـاده فـي األزمـة وهـي )
 .االجتماعية(

 وجــود فــروق لمســتوى الســلوك الشــرائي فــي ظــل جائحــة كورونــا تعــزى  كمــا أوضــحت نتــائج البحــث
الـذكور أن هـذه النتيجـة إلـى  البـاحثينور ويعـزو وجـاءت هـذه الفـروق لصـالح الـذك ،لمتغير الجنس

 الدراسـة مـع دراسـة بـن جـرودة وطـواهيرهم من يتكفلون عادة بمهام التسوق والشـراء وتختلـف هـذه 
 .(2015ودراسة غوجل ) (2020) علىودراسة  (2020)

أشـــارت إلـــى عـــدم وجـــود فروقـــات فـــي الســـلوك يـــر العمـــر فـــ ن نتـــائج البحـــث متغأمـــا فيمـــا يخـــص 
هـذه النتيجـة إلـى أن جميـع  البـاحثينويعـزو  ،ئي في ظل جائحـة كورونـا تعـزى لمتغيـر العمـرالشرا

مــع دراســة  لشخصــي والعــائلي وتتفــق هــذه النتيجــةالفئــات العمريــة تعنــى بعمليــة الشــراء للحصــول ا
 .(2015( ودراسة غوجل )2020) على
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تعـــزى ئحـــة كورونـــا الســـلوك الشـــرائي فـــي ظـــل جا هنـــاك فـــروق لمســـتوى أظهـــرت نتـــائج البحـــث أن 
دينــار فمــا  850ب وجــاءت هــذه الفــروق لصــالح الفئــة منخفضــة الــدخل المحــددة  ،لمتغيــر الــدخل

ية ة كبيرة في عملمرون هذه النتيجة إلى أن األفراد منخفضي الدخل ليس لهم الباحثينويعزو  ،أقل
شـكل أكبـر مـن بفـي مسـتواه فـي ظـل جائحـة كورونـا  تغيرالشراء مما يفسر رشد سلوكهم الشرائي و 

( 2020ودراســة بــن جــرودة ) (2015مــع دراســة غوجــل ) وتختلــف هــذه النتيجــة ،األخــرى الفئــات 
 .(2020) ىعلوتتفق مع دراسة 

أيضــا وجــود فــروق فــي الســلوك الشــرائي فــي ظــل جائحــة كورونــا تعــزى  البحــث وأوضــحت نتــائج
ماجســـتير فمـــا أعلـــى وجـــاءت هـــذه الفـــروق لصـــالح حـــاملي شـــهادات ال ،لمتغيـــر المســـتوى التعليمـــي

لرشـد أن هذه الفئة لها درجة كبير من النضج واالنفتاح الذهني واهذه النتيجة إلى  الباحثينويعزو 
 .(2020) علىودراسة  (2015مع دراسة غوجل )تهم الشرائية وتختلف هذه النتيجة في سلوكيا

ونـا تعـزى لمتغيـر عدم وجود فروق في السلوك الشـرائي فـي ظـل جائحـة كور لت نتائج البحث وأشار 
وجين هذه النتيجة إلى أن عملية الشراء يقوم بها كل من المتز  الباحثينويعزو  ،الحالة االجتماعية

تتفق ي عملية الشراء و كما أن كال الفئتين تنتميان إلى عائلة ولهم دور ف ،والعازبين على حد سواء
 .(2015مع دراسة غوجل ) هذه النتيجة

 التوصيات  5.3

بتفعيــــل دور اإلعــــالم فــــي تقــــديم إرشــــادات  يوصــــي البحــــثتــــائج التــــي توصــــل إليهــــا علــــى ن بنــــاء
معلومات موثوقة عن الوضـع الصـحي فـي ظـل جائحـة كورونـا وإعطـاء وتقديم  ،بخصوق األزمة

فعيـل دور باإلضـافة إلـى ت .أفكار وتقـديم محتـوى يسـاعد األشـخاق علـى التعامـل مـع هـذه األزمـة
مثـل يـة توجـه األفـراد نحـو السـلوك الشـرائي األرات علميـة وتوعنـدوات ومحاضـوتنظيم  المؤسسات،

 .على دراسات وتحليالت علمية لتجارب الدول السابقة في ظل هذه الجائحة وذلك بناء

وتســـهيل عمليـــة وصـــول تفعيـــل دور الدولـــة بتـــوفير احتياجـــات األفـــراد مـــن المنتجـــات  إضـــافة إلـــى
، ون ســلعي يغطــي احتياجــات األفــراد فــي األزمــةوتكفــل الدولــة بتــوفير مخــز  ، وأيضــاالمنتجــات لهــم

 ودعم إنشاء المتاجر اإللكترونية وعملية الدفع الرقمي خاصة في وقت األزمات.
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 (:APAللستشهاد بهذا المقال وفق طريقة )

الســـلوك الشـــرائي فـــي  ظـــل جائحـــة كورونـــا باســـتخدام نظريـــة فـــيالســـلوك الشـــرائي (. 2021، ديســـمبر،11). وآخـــرون  شـــب ،
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