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 مستخلص الدراسة:

الشراء  اتخاذ قراروأدت الى تعقد عملية  م1122التي حلت بالسودان منذ  االقتصادية األزمةفي  تكمن مشكلة الدراسة

بأبعادها )نقص السيولة ،  االقتصادية األزمةثير ت الدراسة الى تقييم تأوهدف ،االستهالكيةللسلع  للمستهلك السوداني

وقت وه ، مكان أالمشتر )طريقة الشراء ، الكمية هبعادأب النهائي للمستهلك اءقرار الشر اتخاذعلى  (التضخم ، الندرة

 نهنالك عالقة طردية بي :ج منهاتوصل البحث الى عدة نتائودراسة على المنهج الوصفي التحليلي ال اعتمدت.الشراء(

طريقة مما أدى الى تغيير وتعديل للسلع االستهالكية  السوداني النهائي للمستهلك واتخاذ قرار الشراء االقتصادية األزمة

من حيث اختيار مكان  للمستهلك السوداني وظهور عدد من األنماط الشرائية واالستهالكية الجديدةاتخاذ قرار الشراء 

على الحكومة انه  التي خرجت بها الدراسة اهم التوصيات .ة المشتريات ، طريقة الشراء، وأوقات الشراء الشراء ، الكمي

حياء إ جانب االستثمار إلىاإلنتاج وفتح مجاالت يعتمد على زيادة  االقتصاديإلصالح لالسودانية وضع برنامج شامل 

 مع زيادة االهتمام باألساليب اإللكترونية المنزلي ء الذاتياالكتفا ة كان سائد في معظم مدن السودان وهوودعم اسلوب حيا

 التسويق.إلتمام عمليات التبادل في 

 

 اتخاذ قرار الشراء، السلع االستهالكية.  النهائي،األزمة االقتصادية، المستهلك  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

 The problem of the study formulated in the economic crisis that occurred in  Sudan since 

2011, resulted in the complexity of the purchase decision-making process for the Sudanese 

consumer  for consumed goods. The study aimed to evaluate the impact of the economic 

crisis with the following dimensions (Liquidity shortage, inflation, and scarcity) to make  

final purchase decision for consumer with these dimensions (method of purchase, quantity 

purchased, place and time of purchase). The study adopted descriptive analytical approach , 

the study achieved many  results, as: There is a direct correlation   between the economic 

crisis and final purchase decision  for the Sudanese consumer, resulting in changing and 

modifying the method of purchase decision making for the Sudanese consumer and the 

emergence of a number of new purchasing and consumer patterns in terms of choosing the 

place of purchase, the amount of purchases, the method of purchase, and the times of 

purchase. The most notable recommendations of the study the Sudanese government should 

put in place a comprehensive program for economic reform that depends on increasing 

production and opening up investment fields in addition to reviving and supporting a 

lifestyle that was prevalent in most cities of Sudan, which is home self-sufficiency. 

Increasing  interest in electronic methods. 

Keywords: Economic crisis, final consumer, purchasing decision, consumer goods.  
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 :مقدمة 

 األجنبية، االستثماراتالنفطي وزيادة تدفق  اإلنتاجبسبب م 2991في عام  كبيرا   شهد االقتصاد السوداني ازدهارا   

النفطي للسودان  اإلنتاجمما ادى الى انخفاض عائد  ةالسودان عن شمالم انفصل جنوب 1122في  وبتطبيق اتفاقية نيفاشا

ية اإلنتاجعلى المنظمات  أثرت سلبيا   اقتصاديه حادة شهدت البالد أزمةو لتركز حقول النفط بالجنوب %51بنسبه 

ير وتعديل السلوك الشرائي واالستهالكي للمستهلك السوداني يتغاء. مما أدى الى سو والخدمية والمستهلكين على حد  

 .الجديدة واالستهالكيةالشرائية  وظهور عدد من األنماط

 :الدراسة مشكلة

على المستهلك النهائي  قد أثرت سلبيا   (الندرة التضخم، السيولة،)نقص  السودانية األخيرة االقتصادية األزمةن لقد لوحظ أ

من حيث كيفية اتخاذ  االستهالكيةللسلع  لمستهلك النهائيلاتخاذ قرار الشراء  وتعقيد عمليةي وأدت إلى صعوبة السودان

يمكن  وعليه المشتراه الشراء والكميات سلع والخدمات وأوقاتقرار الشراء والطريقة التي يشترى بها احتياجاته من ال

 :بحث كاالتيصياغة مشكلة ال

 :السؤال الرئيسي للبحث

 في اتخاذ قرار الشراء للمستهلك السودانيالندرة(  التضخم، السيولة،)نقص بعادها بأ االقتصادية األزمة تأثيرمدى ما 

التطبيق على والية مكان ووقت الشراء( ب المشتراه،الكمية  الشراء، طريقة الشراء،اتخاذ قرار ) للسلع االستهالكية

 الخرطوم.

 :كاآلتي لة فرعية من السؤال الرئيسيتفرعت أسئ

 ؟للمستهلك السوداني قرار الشراء يمكن أن يؤثر نقص السيولة على اتخاذ مدى أيإلى  -2

 ؟ستهلك السودانيذ قرار الشراء للمعملية اتخا علىارتفاع نسبة مستوي التضخم  أثرما  -1

 ؟للمستهلك السوداني قرار الشراء يمكن أن تؤثر ظروف الندرة فى السلع على اتخاذ مدى أيإلى  -3

 أهمية البحث:

 األزمةالمساهمة في معالجة مشاكل اتخاذ قرار الشراء للمستهلك السوداني في ظل تتمثل أهمية البحث العملية في 

وتأثيرها على عملية اتخاذ قرار  االقتصادية األزمةتوفير مادة علمية عن في  فتتمثلما األهمية العلمية . أاالقتصادية

 الشراء للمستهلك السوداني.

 :أهداف البحث

 :هدف البحث لتحقيق عدة أهداف منهاي

 .للسلع االستهالكية للمستهلك السوداني على اتخاذ قرار الشراء االقتصادية األزمةالتعرف على تأثير  -2

 السوداني. للمستهلك اتخاذ قرار الشراء السلع علىندرة  التضخم، يولة،الستوضيح أثر نقص  -1

ترشيد في  السودانيومساعدة للمستهلك  االقتصاديةتقديم توصيات يمكن أن تساهم في تخفيف اآلثار السلبية لالزمه  -3

 اتخاذ قرار الشراء.
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 منهج البحث: 

لتحديد  االستنباطيالبحث ،والمنهج  بموضوع ةابقة التى لها عالقلتتبع الدراسات الس التاريخييعتمد البحث على المنهج 

لوصف الظاهرة وقياس تأثيراتها من خالل الفروض تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  وصياغةمحاور الدراسة 

 .االساليب االحصائية 

 فروض البحث:

 التالية:البحث لسابقة تم صياغة الفروض على التساؤالت ابناء  

 ية الرئيسية:الفرض

واتخاذ قرار الشراء  الندرة( التضخم، السيولة،)نقص  بإبعادها االقتصادية األزمةدالله إحصائية بين  يوجد أثر ذو -

 للمستهلك السوداني.

 تتفرع منها فروض فرعية:

 للمستهلك السوداني. دالله إحصائية بين نقص السيولة واتخاذ قرار الشراءيوجد أثر ذو  -

 .للمستهلك السوداني قرار الشراء له إحصائية بين التضخم واتخاذداليوجد أثر ذو  -

 الشراء للمستهلك. واتخاذ قرارلع دالله إحصائية بين الندرة السيوجد أثر ذو  -

 :مصادر البحث

 ومصادر أوليةوالرسائل العلمية  اعتمد البحث على نوعين من المصادر مصادر الثانوية متمثلة في المراجع والدوريات

 ة في االستبيان.متمثل

 :حدود البحث

 .ة الخرطوميللبحث وأل :ود المكانيةالحد

 الخرطوم بواليةالنهائيين  البشرية: المستهلكينالحدود 

 نموذج الدراسة:

 

 اتخاذ قرار الشراء                                             االقتصاديةاألزمة      

 المتغير التابع                                    المتغير المستقل                      

 

 نقص السيولة -

 التضخم -

 الندرة -

  

 .طريقة الشراء  -

 .الكمية المشتراه -

 .مكان الشراء -

 .أوقات الشراء -
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 .النظري واإلطار الدراسات السابقة الثاني:المحور  

تمثل في ت، التى تصادية الجزائرية االق االزمة واثار سبابأالى تحليل البحث  هدف: م( 1129، على) دراسة -

اعتمد  مع ضعف القاعدة االنتاجيةم 1122في  %5.1نسبة بتراجع اسعار المحروقات في االسواق العالمية 

سلبيا على ميزان المدفوعات اهم نتائج البحث اثرت االزمة االقتصادية  بحث على المنهج الوصفي التحليلي وال

دينار  جزائري  مليار 2111.1م وعجز الميزانية العامة للدولة  1125لسنة مليار دوالر   12،511عجز بلغ ال

االمر الذى ادى الى اثار اقتصادية  م1125لسنة  %1.19وارتفاع نسب التضخم حيث بلغت مع م 1125سنة 

العمل على تنويع القاعدة اإلنتاجية  قتراحات والتوصيات منهاالموعة من امج البحثواجتماعية سلبية وقدم 

  .الحد من الدعم المالي المقدم للمؤسسات االقتصادية الوطنيةمع لالقتصاد الوطني ودعم الصناعة الوطنية 

(Hamilton1 et .al , 2019)   دراسة

المشتركة لندرة فحص التأثيرات المستقلة و وتأثير ندرة المنتجات على قرار شراء المستهلك  هدف البحث الى دراسة

ة المنتج شراء المستهلك ،توصل البحث الى عدة نتائج اهمها يمكن لكل من ندر مراحل قرالى المنتج وندرة الموارد ع

وتقييم  اتخاذ قرار الشراء للمستهلك و كيفية معالجة المستهلكين للمعلومات تؤثر على مراحلوندرة الموارد أن 

لمتصورة ه المستهلك ، وتزيد القيمة ا، كما ان  ندرة المنتج والموارد تجذب انتباالبدائل واالختيارات واالستهالك

كير في مجموعة اإلبداع في االستخدام. في حين أن ندرة الموارد تشجيع المستهلكين على التف للمنتج النادر وتشجع

  لدى المستهلك  )مقابل ندرة المنتج( تؤدى الى تأجيل الرغبة في الشراء وندرة المواردأوسع من البدائل 

 (Odhiambo, 201(7) دراسة

تأثير األزمة االقتصادية على االستثمار األجنبي المباشر والتدفقات الداخلة في اقتصاديات أفريقيا   هدف البحث لدراسة

جنوب الصحراء تناول البحث تأثير االزمة االقتصادية العالمية على اقتصاديات أفريقيا جنوب الصحراء في اربعة دول 

 م1121 - 2991خالل الفترة من   olsتم استخدام بيانات اللوحة للتحليل مع هي بوتسوانا ،كينيا ،مالوي ،موزنبيق 

توصل البحث الى عدة نتائج منها خالفا للتوقعات االقتصادية كان الزمة االقتصادية تأثير إيجابي على تدفقات  االستثمار 

ي الدول محل الدراسة كما ساهمت ف ارات موجهه نحو الموارد الطبيعيةاألجنبي المباشر ويعذى ذلك الن معظم االستثم

 االزمة في االنفتاح على االسواق العالمية وخاصة في كل من كينيا  ومالوي .

(T. Klieštik, 2015)   ةدراس 

 لها تأثير دائمون يكفي ظل الركود االقتصادي التي قد  يرات في سلوك المستهلكهدفت الدراسة الى التعرف على التغ

قتصادية وفاات الدورة اال تأثيرسلوفاكية اعتمدت الدراسة على ثالثة فرضيات اساسية هي في السوق االستهالكية ال

ساهمت ج منها  العمرية ،تأثير للدخل، ومدة االزمة االقتصادية على سلوك المستهلكين، توصلت الدراسة الى عدة نتائ

روبية واحدة الجديدة، وإنشاء سوق أو التغييرات التي حدثت في السوق االستهالكية ) استخدام التقنيات مجموعة من

هلكين من جميع ،الكساد االقتصادي( في احداث  التغيرات في سلوك المستهلك وأن الركود االقتصادي أثر على المست
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تهلكين في البلدان الفاات العمرية تعتمد التغيرات في سلوك المستهلك على طول  فترة الركود تعتبر مشتريات المس 

.جدوى واقتصادية ومسؤولية في ظل الركود  األوروبية أكثر  

 م(9102،حاج على  نور، عوضدراسة )زهور الفضل محمد 

هدفت الدراسة الى حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في السودان ، تظهر اهمية البحث في ان  حساب  الرقم 

معيشة ومستويات التضخم واالنحسار القياسي ألسعار المستهلك أصبح مؤشرا يعتمد عليه في دراسة مستويات ال

الدنيا ( خالل  ، الوسطى العليا،) فاة الدخولالمستهلكين من  الشمالية( لمجموعة )الواليةاالقتصادي . مجتمع الدراسة 

م (  تم استخدام معادلة السبير لحساب الرقم القياسي أهم النتائج التي توصل اليها البحث ان عام 1115-2951الفترة ) 

شهد ارتفاع عام في أرقام السلع القياسية لمجموعة الدخول العليا والوسطى والدنيا ، تم التنبؤ باألرقام نسبة  م1115

-م  1121،    %21.12-م  1121 %23م 1112م كالتي ) 1125-م 1112التضخم خالل السنوات  القادمة من 

بنتائج أعاله وذلك لدعم اتخاذ القرار  . اهم التوصيات االستعانة%1.22م  1125، .  11.2% - 1122،  22.22%

 تناسب ومعدالت التضخم المتوقعة .بوضع استراتيجيات اقتصادية ت مع االهتمامللوزارات االتحادية بالسرعة والدقة 

(Vinod Sharma1, Jayant Sonwalkar2, 2013) 

 

ستهلك  في السوق هالكي للماء االستالتي حدثت في سلوك الشر ليط الضوء على التغيرات الرئيسيةقة الى تسهدفت الور

السنوات الـ  في الزمة االقتصادية العالمية االخيرة  واوضحت الورقة قد تغير سلوك المستهلك بشكل كبيرظل ا في الهندي

حاجة إلى المستمدة في المقام األول من ال وميزاته الرئيسيةلمستهلك الجديد االضوء على صورة  سلطتوالماضية  11

على تصادية توصل البحث الى عدة نتائج منها أثرت االزمة االق التقليدي،المستهلك  والتي تميزه عن ما يسمى األصالة ،

صادي بشكل كل من سلوك الشراء المخطط وغير المخطط له للمستهلك، لقد تغيرت كل ميزة في الوضع االجتماعي واالقت

خياراتهم ظة ووعي ا بقدرتهم على التأثير في العالم بخاص ما يشترونه ولماذا يشترونه أصبح المستهلكون أكثر يق

 االستهالكية .

(Inzinerine , 2012) دراسة 

با الوسطى اور للمستهلك العرقيوفحص التمركز  ستهلكين في ظل االزمة االقتصاديةهدفت الدراسة لفحص ميول الم

 299حليلها من التي تم تية. تكونت العينة وتأثيره على شراء المنتجات المحلية واألجنبوالشرقية وشخصية المستهلك 

لتشيكي يدعم لشراء تأثير الهوية الوطنية على المستهلك والتشدد العرقي ا مستجيب ا تشيكي ا. تؤكد النتائج الدراسة االتي

من المجيبين  ٪22نبية الغذائية التشيكية مقابل المنتجات الغذائية األج المنتجات المحلية فيما يتعلق بمقارنة جودة المنتجات 

عم والتشجيع يفترضون أن التشيك المنتجات ذات جودة أعلى في الغالب من المنتجات األجنبية. توصى الدراسة بان الد

ركة  كالسا ( الذى تقدمة وزارة الزراعة للمنتجات المحلية المميزة يسهم فى زيادة مبيعات المنتجات المحلية مثال لذلك ش

.وضع استراتيجياتهم التسويقية فيتلك النقاط يجب على المسوقين مراعاة  ) 
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 Leila Voinea & Alina Filip ,2011) ) 

الجدد في ظل االزمة االقتصادية  ينطرأت على سلوك المستهلك التيسلطت الورقة الضوء على مجموعة التغيرات 

كفلت للمستهلك الحق في  تيالم 2913وخاصة في قياس جودة المنتج ويعتقد الباحث ان وثيقة المستهلك االمريكية 

وغيرها ادت الى اثار اجتماعية سلبية بسبب زيادة النزعة االستهالكية وزيادة نمو االهمية االختيار واالستماع الية 

 االقتصادية ألنواع جديدة من المستهلكين الجدد تختلف تطلعاتهم وانماطهم الشرائية عن المستهلكين الماضي .

ان االزمة االقتصادية اثرت على سلوك المستهلك الجديد واصبح اكثر اقتصادا ومسؤولية من  توصل البحث الى نتيجة هي

 . االجتماعي تأثيرهابمنتجات ابتدأ من التصميم الى المستهلك الجديد حيت طريقة الشراء وماذا يشترى وازداد وعى 

 (  1986، )الزعبيدراسة 

ومدى اقبالة على السلع المعمرة في ظل الظروف الركود االقتصادي  األردنيهدفت الدراسة الى التعرف سلوك المستهلك 

وايجاد العالقة بين اسعار السلع المعمرة والطلب ، مستوى االدخار  وطرق شراء المستهلك في ظل الظروف الركود  

 أن يعتقد عندما رةالمعم السلع علي أنفاقه زيادة المستهلك توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج اهمها يفضلاالقتصادية 

 مستقبال يفضل ستنخفض أسعارها أن يعتقد عندما المعمرة السلع من شرائه يفضل المستهلك تأجيل .منخفضة أسعارها

 الصعبة. االقتصادية الظروف في المعمرة السلع من مشترياته وتقليص مدخراته زيادة المستهلك

 ابقة فيالسمع الدراسات الحالي تشابه البحث  ،السابقةو الدراسات  الحالي أوجه االختالف والتشابه بين البحث

ن الدراسات ع الحاليتناول االزمة االقتصادية وتأثيرها على سلوك المستهلك الشرائي واالستهالكي تميز البحث 

 ءاء الشررار ، الندرة ، نقص السيولة ( وتأثيرها على اتخاذ ق )التضخمالسابقة في تحديد ابعاد الزمة االقتصادية 

ر بعد واحد تأثي تناول بأبعاد ) كميات الشراء ، مكان الشراء ، اوقات الشراء ( بينما ركزت دراسات على للمستهلك 

م(،1129بالرو، و دراسة: )على  (.1121عوض  دراسة )زهور، مثل الزمة االقتصادية   (Inzinerine , 2012) 

 (Hamilton1, et.al , 2019)       دراسة

  :خلفية نظرية –تصاديةاالق األزمة :

 وخصائصها: االقتصادية األزمةمفهوم 

من جوانب  لالزمهودراستهم  وجهات نظر الباحثين لتعدد نظرا   االقتصاديةألزمة لاد مفهوم واحد جأيهنالك صعوبة في 

" ومن ن أزمة ماليةتباطؤ مفاجئ ناجم ع إنها حالة يعانى فيها اقتصاد بلد ما من" االقتصادية األزمةمن تعريفات مختلفة، 

أزمة يعانى من عدد من المظاهر منها انخفاض الناتج المحلى اإلجمالي ونقص في  المرجح أن االقتصاد الذي يواجه

زمة أن تأخذ شكل الركود أو الكساد كما يمكن لأل االقتصاديالسيولة مع ارتفاع في األسعار بسبب التضخم واالنكماش 

 ((Siddiqui ,A.s2011 .االقتصادي

 -أهمها: مظاهر معينة من  االقتصادية زمةنستنتج ان لأل من المفهوم السابق

 جد اتفاق بين الباحثين حول تعريفهال انه ال يوابالرغم من شيوع مصطلح التضخم : االقتصادي: ظاهرة التضخم أوال 

 -حيث يستخدم هذا المصطلح ليصف عدد من الحاالت المختلفة منها :

عندما يستخدم تعبير التضخم دون تميز الحالة  ويرى بعض الكتاب أنه العام،سعار توى األاالرتفاع المفرط في مس -1

  الباحث.وهذا ما سيعتمد علية  التي يطلق عليها فان المقصود مباشرة هو ارتفاع األسعار
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 النقدية.اإلفراط في إصدار العملة  أيالتضخم النقدي  -2 

 القوة الشرائية.في مات والتي يعبر عنها باالنخفاض انخفاض في العملة مقابل أسعار السلع والخد  -3

 التكاليف.ارتفاع  -4

  تضخم االئتمان المصرفي. -5

تشمل الندرة افتقار  األسواق. كمايقصد بها التوافر المحدود للسلع األساسية التي يكون عليها طلب في  :ثانيا: الندرة

 االساسية.االفراد للموارد من اجل شراء السلع 

 http://academocuofsedu/faculty/grambrow/tucrisstm2019 

 ثالثا نقص السيولة:

عن المستوى المطلوب ويستخدم هذا  االقتصادتبدأ أزمة السيولة في الظهور اذا زادت السيولة المتداولة او انخفضت في 

واألسواق و ال  القتصادياعلى النشاط  ولة تخلق نوع من الركود الذي يؤثر. نقص السياالئتمانالمصطلح كمرادف ألزمة 

  يجد الفرد النقود التي يشتري بها السلع رغم انخفاضها.

 :سلوك المستهلك النهائي مفهوم

العائلي.  استخدامه أو الخاص الستخدامه وشراؤها ما خدمة أو سلعة عن بالبحث يقوم الذي بالمستهلك النهائي الفرد يقصد

لتصرفات المباشرة والغير مباشرة التي يقوم بها األفراد في سبيل سلعة او جميع األفعال وابأنه "سلوك المستهلك  ويعرف

أن سلوك الشراء "يمثل مجموعة من  Ougust ( يرىم0221)المؤذن،  ."ه معينه حسب وقت محدد ومكان معينخدم

 )الصميدعي وراء، اإلجراءات والتي ال نستطيع مشاهدتها باستمرار و إنما يكون التعبير عنها فقط عند اتخاذ قرار الش

 باتخاذ القرارات المتعلقة الفرد بها يقوم بالكيفية التي المستهلك دراسة سلوك وتعكس هذه المفاهيم ارتبط م(9111يوسف،

  لديه. والمقبولة المرغوبة المنتجات على( الوقت الجهد، المال، (ةلدي المتاحة الموارد وانفاق بتوزيع

 :النهائي للمستهلك الشراء القرار اتخاذ ومراحل طبيعة

 الشراء، قرار اتخاذ عند عنها التعبير وإنما ،باستمرار مشاهدتها يمكن ال اإلجراءات من مجموعة هو الشراء قرار إن

 بينما طويلة، تكون وقد ومتداخلة ومتفاعلة للمستهلك كثيرة والنهائي الظاهري السلوك تسبق التي اإلجراءات تكون لذلك

 كما المستهلكين نوع يختلف حسب للمستهلكالشراء  القرار فإن اتخاذ هنا ومن قصيرة، فترةل كوني الظاهري السلوك

 اتخاذ في مهم دور قرارات أطراف عديده تلعب لتفاعل نتيجة يكون قد للمستهلك الشراءالقرار  أن اتخاذ إلى اإلشارة يجدر

   .الشراء قرار

 :المستهلك لدى الشراء قرارات أنواع

 تحدد ال تي هباختالف أنواع المنتجات المشتراو نوع باختالف تختلف النهائي المستهلك لدى الشراء قرار ذعملية اتخا إن  

، ثالثة أنواع هي القرارات الشرائية الروتينية في الشرائية تقع القرارات اغلب فان ثم من ،شرائها قرار تعقد اتخاذ مدى

 أنواع أربعة كما يمكن ان نميز ( 212 : ص م1112وآخرون،، عزام) .الشرائية القرارات المعقدة، الشرائية لقراراتا

 المتعلقة القرارات .https://www.univ-alger3.dz2019اوهي الشراء بشأن المستهلك يتخذها التي القرارات من

، قرارات تتعلق  القرارات المتعلقة باختيار عالمة تجارية، القرارات المتعلقة باختيار المحالت التجارية ،المنتجات بشراء

 : هيبتخصيص الموارد المتاحة 
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  :ءمراحل قرار الشرا 

أجزاء في شكل خطوات ومراحل  لثالثة ويتجزأ يتكون قرار عن عبارة المستهلك سلوك أن  Philip Kotler""ذكر 

 متتالية هي:

 قرار ما قبل الشراء ى:األول المرحلة -

 قرار الشراء :الثانية المرحلة -

 ر ما بعد الشراءقرا ة:الثالث المرحلة -

ويمكن استعمال نموذج من خمسة مراحل، هذه المراحل تحدد أن قرار الشراء ال يبدأ فقط عند لحظة الشراء الحقيقي 

 ((Kotler,1980 وإنما يبدأ قبل ذلك بوقت طويل وهذا ما يحفز رجل التسويق على إثارة حاجات المستهلكين الكامنة.

 -يلي: ويمكن تصوير هذا النموذج كما 

 (0شكل رقم )

 مراحل قرار الشراء للمستهلك النهائي

 

Source: Philip Kotler, Marketing Management, Analysis Planning & Control4th edition, 

Prentice Hall International, New Jersy, 1980, P.156. 

 أدوار الشراء:

المختلفة للشراء حتى يستطيع التأثير في  Rolesيد من يقوم باألدوار التي يهتم بها رجل التسويق هو تحد الهامةمن النقاط 

  :2004 ) ، )عبيدات وهناك خمسة أدوار يلعبها الشخص فيما يخص قرار الشراء هي قرار الشراء النهائي. 

 الشخص الذي يقترح شراء السلعة أو الخدمة. وهو-: Initiatorالمبادر  -

 ذي يؤثر تأثيرا كبيرا في قرار الشراء النهائي.الشخص ال وهو-: Influencerالمؤثر  -

ن يشتري وكيف يشتري ومتى أيصاحب الكلمة الحاسمة في أن يشتري أو ال يشتري، من  وهو-: Deciderالمقرر  -

 الشخص الذي يقوم بالشراء الفعلي. وهو-: Buyerيشتري. المشتري 

 مشتراه.الشخص الذي يستخدم السلعة أو الخدمة ال وهو-: Userالمستعمل  -

 في السودان: االقتصادية زمةاألسباب ا

من  ودان بمجموعه من المظاهرفي الس األخيرة االقتصادية زمةاألارتبطت  وقد اقتصاديه حادة أزمةوشهدت البالد  

  ( Sudan Economy ,Central, 2017)  أهمها:

 ارتفاع نسبة التضخم:أوال: 

الزراعي  اإلنتاجوانخفاض للفقدان العائدات النفطية  ى ذلكلسوداني ويعزمن األسباب الرئيسية لتدهور االقتصاد ا يعد

  انتشار الفساد وانعكس ذلك على: والصناعي وارتفاع مستويات الصرف الحكومي الي جانب

شعور ما بعد الشراء

قرار 
الشراء

تقييم 
المعلومات

الشعور 
بالحاجة

شعور ما 
بعد الشراء

قرار 
الشراء

تقييم 
المعلومات

تجميع 
العلومات

الشعور 
بالحاجة
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من  %1،2مليار دوالر ما يشكل نسبه  2.22مليار جنية  12،2م 1122وبلغ عجز موازنة لعام  عجز الميزانية: -2 

سلبيا على االرتفاع المفرط في مستوى األسعار العام للسلع والخدمات مع  األمر الذي انعكس علىالناتج المحلى 

 النقدية.اإلفراط في إصدار العملة  أيالتضخم النقدي 

 انخفاض في العملة مقابل أسعار السلع والخدمات. هو النخفاض القوة الشرائية: -1

ية األمر الذي ساهم في ارتفاع المفرط في اإلنتاجد من المصانع األمر الذي أدى لتوقف عد اإلنتاجتكاليف ارتفاع  -3

 االستهالكية.األسعار مع ظهور الندرة في بعض السلع 

 وانخفاض االحتياطي للنقد األجنبي: اختالل سعر الصرف :نيا  ثا

من النقد األجنبي مما ظهرت ندرة في االحتياطي  نتيجة لفقدان عائد النفط الذي يشكل المصدر األساسي للعمالت األجنبية

جنيه  22إلى  1.9سعر الدوالر الرسمي والجمركي من  زيادة دفع الحكومة السودانية التخذت حزمه من اإلجراءات منها

م ما أدى إلى هبوط الجنية السوداني أمام العمالت األجنبية 1125 ديسمبر 32البرلمان السوداني في  مالتي أجازها

سلبيا على  اثر . مماد سعر الدوالر خالل اليوم الواحدارتباكا في تحدي الموازيالسوق يصوره كبيرة ومتسارعة وشهد 

  .(9101)الحيارى،  السيولة.مع تحجيم حجم حركة االستيراد، 

 ظهور العجز في الميزان التجاري: :ثالثا  

جاري حيث بلغ األمر الذي أدى إلى الميزان الت فيالعجز  ارتفع نتيجة للعاملين السابقين مع تراجع الصادرات غير النفطية

إلى جانب األسباب  واعتمدت الدولة على حلول مؤقتة مثل رفع نسبة الضرائب والقروض المصرفي اإلنتاجزيادة تكلفة 

هنالك أسباب اخرى منها الحصار األمريكي للسودان وتراكم الديون األجنبية وارتفاع  االقتصادية زمةأل السابقة الرئيسية

  م(9102)صالح ،  البطالة.نسبة 

غير وتعديل مما أدى الى خدمية والمستهلكين على حد السوء، ية والاإلنتاجكل هذه العوامل أثرت سلبيا على المنظمات 

وأدت إلى  .الجديدة واالستهالكيةالشرائية  دد من األنماطالسلوك الشرائي واالستهالكي للمستهلك السوداني وظهور ع

من حيث كيفية اتخاذ قرار الشراء والطريقة  االستهالكيةللسلع  خاذ قرار الشراء لمستهلك النهائيات تعقيد عمليةصعوبة و

من خالل الدراسة  إثباتهوهذا ما سيتم  هالمشترا الشراء والكميات التي يشترى بها احتياجاته من السلع والخدمات وأوقات

 الميدانية.

 :يةنتائج تحليل الدراسة الميدان الثالث:المحور 

 جمع البيانات ومعالجتها احصائيا   تتمثل في اسلوب والتيء من على اجراءات الدراسة الميدانية يشتمل هذا الجز

الى وصف لمجتمع وعينة الدراسة  باإلضافةوتفسيرها، واجراء اختبارات الثبات والصدق للتأكد من صالحيتها 

 ختبار فروض الدراسة وذلك على النحو التالي:واالساليب االحصائية التي تم بموجبها تحليل البيانات وا

 مجتمع وعينة الدراسة: وصف-أوال  

والبالغ  )الخرطوم ، بحرى ، ام درمان(المستهلكين النهائيين بوالية الخرطوم المجتمع المستهدف للدراسة من  يتكون

لبحث من مجتمع الدراسة عن اعينة تمَّ اختيار مفردات  من سكان السودان و%25مليون نسمة بنسبة تبلغ  2 عددهم

المتوسطة والمنخفضة )حيث تم اختيار وحداتها عن طريق تقسيم المستهلكين الى الطبقات  طريق أسلوب العينة الطبقية

وذلك حتى تمثل المجتمع األصلي  درمان ( ) والخرطوم . بحرى ، أمالثالثة  الخرطوم  مدن واليةفى ( والمرتفعة الدخل 

بنسبة استرجاع  ( استمارة359( حسب قانون العينة الطبقية وتم استرجاع عدد )322تم توزيع عدد) تمثيال  صحيحا؛ حيث

 (%51فوق الحدود المتعارف عليها )(%ويعتبر معدل االستجابة من المعدالت العالية باعتباره ي92.5بلغت )
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 :خصائص عينة الدراسة يليوفيما  

 الدراسة خصائص أفراد عينة (0جدول )

 النسبة المئوية% التكرار الفئات عينةخصائص ال

 61.7% 922 ذكر / النوع1

 38.3% 021 انثى

 / العمر1

 

 %2171 021 سنة 21وأقل من  91

 %92 011 سنة 21وأقل من  21

 %0172 19 سنة 11وأقل من  21

 %172 99 سنة 11وأقل من  11

 %972 2 فأكثر 11

 %272 02 غير متعلم العلمي/ المؤهل 2

 %92 21 ثانوي

 %12 991 بكالوريوس

 %0271 19 ماجستير

 %072 1 دكتوراه

 %2271 091 أعمال حرة / نوع العمل2

 %2279 091 موظف حكومة

 %92 001 موظف قطاع خاص 

 %279 01 ربة منزل 

 %1079 022 2111وأقل من  0111 / مستوى الدخل فى الشهر1

 %2172 001 2111وأقل من 2111 

 %0171 21 09111وأقل من 2111 

 %271 01 01111وأقل 09111 

 %272 02 فأكثر 01111 

فى شراء السلع الشهري / حجم االنفاق 1

 االستهالكية

 %2171 012 2111وأقل من  0111

 92791 011 2111وأقل من 2111 

 %02 12 09111وأقل من 2111 

 %172 91 01111وأقل 09111 

 %172 91 فأكثر 01111 

 م.2019من نتائج الدراسة الميدانية  لمصدر: إعداد الباحثةا
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(%، وأن اعلى فاة عمرية هي 12.5) حيث بلغت نسبتهم ( أن غالبية أفراد عينة الدراسة من الذكور2) يتضح من الجدول 

نة من (%، والنسبة العظمى من افراد العي25.1سنة( بنسبة ) 31وأقل من  11الفاة التي تتراوح اعمارهم ما بين )

وموظفي الحكومة  نوع عملهم أعمال حرة كما أن غالبية العينة (%،12الجامعي حيث بلغت نسبتهم ) المستوى التعليمي

ان ( لغالبية أفراد العينة باإلضافة الى 2111وأقل من 2111ومستوى الدخل الشهري يتراوح ما بين ) (%،11.1بنسبة )

)الخبز، البنزين، اللحوم،  االستهالكيةجنية( شهريا" في شراء السلع  2111وأقل من  2111النسبة العظمى تنفق ما بين )

 . لة(امالبس، مواد البق

 :الدراسة أداةثانيا : 

للدراسة على االستبيان  الالزمةتتمثل أداة جمع البيانات التي اعتمد عليها الباحث في الحصول على البيانات األولية  

 :على النحو التالي راسة وذلكاالستبانة على متغيرات الد واشتملت

 بأبعادها(. االقتصادية زمةاأل) )المتغير المستقل(: المحور األول

واالستهالكي للمستهلك السوداني( ويشتمل على االبعاد  الشرائىاتخاذ القرار )المتغير التابع(: يقيس: ) الثانيالمحور 

 التالية:

 / البعد األول: مكان الشراء.2

 لكميات المشتراة./ البعد الثاني: ا1

 / البعد الثالث: أوقات وطرق الشراة3

ال  بشدة،أوافق  ال محايد، أوافق، بشدة،)أوافق  خماسي كما تم قياس درجة االستجابات المحتملة على الفقرات إلى تدرج 

 (. Likart Scaleأوافق( حسب مقياس ليكرت )

 اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة:: ثالثا

 (content validity)المقياس صدق محتوى  )أ(. اختبار

تم عرضها على مجموعة من  وحتى يتم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة

في مجال موضوع الدراسة وقد طلب من المحكمين إبداء  ( من المحكمين1المحكمين والخبراء المختصين بلغ عددهم )

ة أيلدراسة ومدى صالحية الفقرات وشموليتها وتنوع محتواها وتقويم مستوى الصياغة اللغوية أو حول أداة ا أرائيهم

مالحظات يرونها مناسبة وبعد أن تم استرجاع االستبيان من جميع الخبراء تم تحليل استجاباتهم واألخذ بمالحظاتهم 

مشار إليها ظات المحكمين وإجراء التعديالت الاألخذ بمالح الباحثة وقد اعتبرت وإجراء التعديالت التي اقترحت عليه

 .بمثابة الصدق الظاهري

  :(. اختبار الثبات9)

 :التاليوذلك على النحو  للمقاييسواعتمدت الدراسة على طريقة الفأكرنباخ للتأكد من االتساق الداخلي 
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 ( نتائج اختبار الفأكرنباخ لمتغيرات الدراسة9جدول رقم )

 المتغيرات الفقرات عدد معامل الفأكرنباخ

 بأبعادها االقتصادية زمةاأل/ 0 1 1722

 / مكان الشراء9 2 0.85

 / الكميات المشتراة2 2 0.80

 / أوقات وطرق الشراء2 2 1712

 9102من نتائج الدراسة الميدانية  المصدر: إعداد الباحثة

( وتعنى هذه القيم توافر %11من ) أكبرت الدراسة لجميع متغيرا ( نتائج اختبار الثبات أن قيم الفأكرنباخ1من الجدول )

 درجة عالية من الثبات الداخلي مما يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.

 :أساليب التحليل اإلحصائي المستخدم في الدراسة رابعا:

 األدوات اإلحصائية التالية: لتحليل البيانات واختبار فروض الدراسة، تمَّ استخدام

 وذلك باستخدام " كل من:  ألسالة االستبانة (Reliability Testإجراء اختبار الثبات ) /( 2) 

 أ/اختبار الصدق الظاهري. )ب(. اختبارات الصدق والثبات:

ي. / الوسط الحسابأ خالل:أساليب اإلحصاء الوصفي: وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من  /( 3)

 /االنحراف المعياري. ب

 وتم استخدام تحليل االنحدار )المتعدد( الختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسة. : االنحدار تحليل-( 3)

 :عرض وتحليل نتائج الدراسة خامسا :

ية النسبية يعكس األهموهذا للبيانات األساسية.  وصفيا  تقديم إحصاء   الى ل البيانات األساسيةيهدف الباحث من تحلي

 لعبارات الدراسة واستخدام أسلوب االنحدار لمناقشة فروض الدراسة وذلك على النحو التالي:

 :اإلحصاء الوصفي لمحاور الدراسة أوال :

 الندرة( ،االستهالكيةارتفاع اسعار السلع  السيولة،ص بأبعادها )نق االقتصادية زمةاألالمحور األول:  

 وذلك على النحو التالي: االقتصادية زمةاأللوصفي للعبارات التي تقيس فيما يلي التحليل اإلحصائي ا

 بأبعادها االقتصادية زمةاأل(: التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات 2جدول رقم )

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

0 
ة لنقص لم يحدث تغير في أسلوب حياتك نتيج

 السيولة

 2 متوسطة  62.5% 1.64 3.12

9 
تستطيع توفير احتياجاتك من النقود اللتزاماتك 

 اليومية

 2 متوسطة 64.0% 1.52 3.20

2 
نقص السيولة ساهم في زيادة مدخراتك وتقليل 

 المصروفات

 1 متوسطة 59.3% 1.54 2.97
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 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

2 
 االستهالكيةهل تعتقد حدث ارتفاع فى اسعار السلع 

 خالل الفترة االخيرة

مرتفعة  82.2% 1.07 4.11

 جدا 

9 

1 
الى توفيرها  االستهالكيةأدت الندرة فى بعض السلع 

 عن طرق السوق األسود

مرتفعة  83.2% 1.07 4.16

 جدا

0 

  مرتفعة  %70.2 1.36 3.51 جميع العبارات 

  م.9102المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل 

 ( ما يلي:3قم )يتضح من الجدول ر

( ماعدا %11( وأكبر من الوزن النسبي )3من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر/ المتوسط الحسابي لجميع العبارات 2

 زمةاألحيث يقل متوسطها عن الوسط الفرضي وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على  الثالثة(العبارة )

ة حيث حققت جميع . الندرة( بمستوى استجابة مرتفعاالستهالكيةتفاع اسعار السلع ار السيولة،بأبعادها )نقص  االقتصادية

 .%( 51.1( وأهمية نسبية )2.31( وبانحراف معياري )3.12عام مقداره ) العبارات متوسطا  

( الى توفيرها عن طرق السوق األسود االستهالكية-السلعأدت الندرة في بعض / ويالحظ من الجدول أن العبارة )1

( بانحراف 2.21ت في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )جاء

 . %( 23.1( وبأهمية نسبية مرتفعة جدا بلغت )2.15معياري )

ث بلغ ( حينقص السيولة ساهم فى زيادة مدخراتك وتقليل المصروفات/ أما المرتبة األخيرة فقد جاءت العبارة )3

 .%( 19.3( وأهمية نسبية بلغت )2.12( وبانحراف معياري )1.95متوسطها )

 :واالستهالكي للمستهلك السوداني المحور الثاني: اتخاذ القرار ألشرائى

فيما يلي التحليل اإلحصائي الوصفي للعبارات التي تقيس ابعاد اتخاذ القرار الشرائي واالستهالكي للمستهلك السوداني 

 التالي: على النحو

 :مكان الشراء /( 0)

 (: التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات بعد مكان الشراء2جدول رقم )

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

0 
األسواق التي تتعامل بالبطاقة االلكترونية أصبحت جاذبة لألسر 

 .مع انعدام ونقص السيولة

 2 مرتفعة جدا %83.4 1.15 4.17

9 
الى أن يبحث المستهلك  االستهالكيةأدى ارتفاع أسعار السلع 

 .عن أسواق جديدة أسعارها أقل

 0 مرتفعة جدا %87.7 0.92 4.38

2 
الى توفيرها عن طريق  االستهالكيةأدت الندرة فى بعض السع 

 .السوق األسود

 9 مرتفعة جدا %86.6 1.02 4.33

  مرتفعة جدا %85.9 1.02 2721 لعباراتجميع ا 
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 م.9102المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل  

 ( ما يلي:2يتضح من الجدول رقم )

( وهذه %11( وأكبر من الوزن النسبي )1من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر/ المتوسط الحسابي لجميع العبارات 2

 متوسطا   ان الشراء بمستوى استجابة مرتفعة جدا حيث حققت جميع العباراتالنتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مك

 .%( 21.9( وأهمية نسبية )2.11ري )( وبانحراف معيا2.31عام مقداره )

الى أن يبحث المستهلك عن أسواق جديدة  االستهالكيةأدى ارتفاع أسعار السلع / ويالحظ من الجدول أن العبارة )1

مرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة ( جاءت في الأسعارها أقل

 . %( 25.5( وبأهمية نسبية مرتفعة بلغت )1.91( بانحراف معياري )2.32)

( تتعامل بالبطاقة االلكترونية أصبحت جاذبة لألسر مع انعدام ونقص السيولة التياألسواق ت العبارة )األخيرة فقد جاء

 .%( 23.2( وأهمية نسبية بلغت )2.21( وبانحراف معياري )2.25حيث بلغ متوسطها )

 :الكميات المشتراة /( 9)

 الوصفي لعبارات بعد الكميات المشتراة اإلحصائي(: التحليل 1جدول رقم )

 باراتـعـال م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

2 
لسيولة أدى الى تقليل الكميات المشتراه من السلع نقص ا

 المعتادة االستهالكية

 2 مرتفعة جدا 86.4% 1.05 4.32

1 
المرتفعة األسعار فى  االستهالكيةقمت باستبدال السلع 

 المحالت التجارية بسلع بديلة أقل سعرا

 3 مرتفعة جدا 82.1% 1.17 4.11

3 
ظلت ثابته  االستهالكيةالكميات المعتاد على شرائها من السلع 

 لم تتأثر بارتفاع األسعار

 2 متوسطة 57.9% 1.54 2.90

 1 مرتفعة جدا %85.7 2.86 4.29 امتنعت عن شراء واستهالك السلع غير المتوفرة )الندرة( 2

  مرتفعة %78 1.65 2721 جميع العبارات 

 م.9102المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل 

 ( ما يلي:1رقم )يتضح من الجدول 

( ماعدا %11( وأكبر من الوزن النسبي )1من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر/ المتوسط الحسابي لجميع العبارات 2

حيث يقل متوسطها عن الوسط الفرضى وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مستوى الكميات  الرابعة(العبارة )

( 2.11( وبانحراف معياري )3.91عام مقداره ) العبارات متوسطا  ة حيث حققت جميع المشتراة بمستوى استجابة مرتفع

 .%( 52وأهمية نسبية )

( المعتادة االستهالكيةنقص السيولة أدى الى تقليل الكميات المشتراه من السلع / ويالحظ من الجدول أن العبارة )1

( بانحراف 2.31متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة ) في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ جاءت

 . %( 21.2( وبأهمية نسبية مرتفعة جدا بلغت )2.11معياري )
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( ظلت ثابته لم تتأثر بارتفاع األسعار االستهالكيةالكميات المعتاد على شرائها من السلع العبارة ) فقد جاءتاألخيرة  

 .%( 15.9( وأهمية نسبية بلغت )2.12ي )( وبانحراف معيار1.91حيث بلغ متوسطها )

  :أوقات وطرق الشراء /( 2)

 الوصفي لعبارات بعد أوقات وطرق الشراء اإلحصائي(: التحليل 1جدول رقم )

 اراتـبـعـال م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي%

مستوى 

 االستجابة

 الترتيب

2 
الى تغير أوقات  االستهالكيةأدى ارتفاع أسعار بعض السلع 

 .شرائها

مرتفعة  85.4% 1.09 4.27

 جدا

1 

1 
مرتفعة  %85.2 1.09 4.26 .نتيجة نقص السيولة االستهالكيةشراء السلع  قمت بتغير أوقات

 جدا

3 

3 
انعدام ونقص السيولة أوجدت اشكال جديدة من طرق اتمام 

 االستهالكية.عمليات البيع للسلع 

مرتفعة  86.0% 1.08 4.30

 جدا

2 

 
 2792 جميع العبارات

1.08 85.5% 
مرتفعة 

 جدا

 

 م.9102المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل 

 ( ما يلي:1يتضح من الجدول رقم )

( وهذه %11( وأكبر من الوزن النسبي )1/ المتوسط الحسابي لجميع العبارات اكبر من الوسط الفرضي للدراسة )2

ينة على مستوى أوقات وطرق الشراء بمستوى استجابة مرتفعة جدا حيث حققت جميع النتيجة تدل على موافقة أفراد الع

 .%( 21.1( وأهمية نسبية )2.12ري )( وبانحراف معيا2.12عام مقداره ) متوسطا  العبارات 

انعدام ونقص السيولة أوجدت اشكال جديدة من طرق اتمام عمليات البيع للسلع / ويالحظ من الجدول أن العبارة )1

في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة  ( جاءتستهالكيةاإل

 قمت بتغير أوقات)األخيرة العبارة  فقد جاءت. %( 21تفعة بلغت )( وبأهمية نسبية مر2.12( بانحراف معياري )2.31)

( وأهمية نسبية 2.19( وبانحراف معياري )2.11) متوسطةغ ( حيث بلنتيجة نقص السيولة االستهالكيةشراء السلع 

 .%( 21.1بلغت )

 عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بفروض الدراسة:ثانيا" 

ارتفاع اسعار  السيولة،)بأبعادها  االقتصادية زمةاألعالقة ذات داللة احصائية بين  كهنال للدراسة:الفرضية الرئيسية 

الكميات  الشراء،مكان )بأبعاد هلك السوداني واالستهالكي للمست خاذ القرار الشرائىالندرة( وات االستهالكية،السلع 

 وتتفرع منها الفروض الفرعية التالية : :المشتراة، اوقات وطرق الشراء(

الندرة(  االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،) بأبعادها االقتصادية زمةاألبين  ذات داللة إحصائية هناك عالقة-

 الشراء.مكان و

الندرة(  االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،) بأبعادها االقتصادية زمةاألبين  ذات داللة إحصائية هناك عالقة-

 المشتراة.والكميات 
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الندرة(  االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،) بأبعادها االقتصادية زمةاألبين  ذات داللة إحصائية هناك عالقة- 

 وأوقات وطرق الشراء.

 زمةاأل وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي يمثله

نتائج الفروض  يليوفيما  واالستهالكي للمستهلك السوداني. ويمثله اتخاذ القرار الشرائى والمتغير التابع االقتصادية

 لدراسة الرئيسية:الفرعية لفرضية ا

 :الفرضية الفرعية االولى

الندرة(  االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،بأبعادها ) االقتصاديةهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين األزمة 

 ومكان الشراء:

 ومكان الشراء االقتصادية زمةاأل( العالقة بين 0شكل رقم )

 المتغير التابع                                                                     المتغير المستقل 

 

 

 

وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار الخطى البسيط لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي 

 .نتائج التقدير يليالشراء(. وفيما  )مكان ويمثله والمتغير التابع( االقتصادية زمةاأليمثله )

 ومكان الشراء االقتصادية زمةاأل ( نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين1جدول رقم )

 نتيجة العالقة مستوى المعنوية T قيمة (Bمعامل االنحدار ) الفرضية الفرعية األولى

 قبول وجود عالقة 17111 09722 17219 ومكان الشراء االقتصادية زمةاأل العالقة بين

    R 1722االرتباط  معامل

    1711 (R2معامل التحديد )

    F 12722 قيمة

    17111 مستوى المعنوية

 م.9102 المصدر: إعداد الباحثة من نتائج بيانات الميدانية

 (:5يتضح من الجدول رقم )

فى اختيار  السوداني كمستهللواالستهالكي ل الشرائيواتخاذ القرار  االقتصادية زمةاأل/وجود ارتباط طردي قوى بين 2

 ( وذلك على النحو التالي:B( وقيمة معامل االنحدار)Rمكان الشراء. ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط )

واختيار مكان  االقتصادية زمةاأل( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين 1.22* بلغت قيمة معامل االرتباط )

 موضع الدراسة. الشراء للمستهلك السوداني

 زمةاأل( وهذا يعنى أن 1.311ومكان الشراء ) االقتصادية زمةاألمعامل انحدار متغير العالقة بين  بلغت قيمة * 

 الشراء.اختيار مكان  فيتؤثر  االقتصادية

قيمة  ث بلغتحي %( 55يؤثر في اختيار مكان الشراء بنسبة ) االقتصادية زمةاأل. كما تشير نتائج التقدير إلى أن متغير 1

 .%( 13تؤثر المتغيرات األخرى بنسبة ) ( بينما1.55معامل التحديد )

اتخاذ القرار الشرائى)مكان 

 الشراء(

 األزمة االقتصادية
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باختيار  واتخاذ القراربأبعادها  االقتصادية زمةاألداللة إحصائية بين  . كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات3 

( 21.29لمعامل العالقة ) (tغت قيمة )( حيث بل%5( عند مستوى معنوية )F( واختبار )tالختبار ) وفقا   مكان الشراء

. %5( وهذه القيم أقل من مستوى المعنوية 1.111( بمستوى معنوية )19.33) Fوقيمة  (1.111بمستوى داللة معنوية )

 زمةاأليتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  وعلية

 في اختيار مكان الشراء. المستهلك السوداني واالستهالكيى واتخاذ القرار الشرائبأبعادها  االقتصادية

الفرعية األولى بوجود عالقة  يتم قبول فرضية الدراسة الموضحة في الفقرات السابقة اإلحصائيوبناء على نتائج التحليل 

اختيار مكان  في السودانيللمستهلك  كيواالستهال واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاألذات داللة إحصائية بين 

 .الشراء

 الفرضية الفرعية الثانية:

،الندرة( االستهالكية )السيولة ، ارتفاع اسعار السلع  بأبعادها االقتصادية زمةاألهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 :والكميات المشتراة

 اةوالكميات المشتر االقتصادية زمةاأل( العالقة بين 9شكل رقم )

 المتغير التابع                                                                المتغير المستقل   

 

 

 

وإلثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار الخطى البسيط لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي 

 نتائج التقدير يليالمشتراة(. وفيما  )الكميات ويمثله تابعال المتغيرو( االقتصادية زمةاأليمثله )

 والكميات المشتراة االقتصادية زمةاأل ( نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين2جدول رقم )

 نتيجة العالقة مستوى المعنوية T قيمة (Bمعامل االنحدار ) الفرعية الثانيةالفرضية 

 قبول وجود عالقة 17111 2711 -17011 ت المشتراةوالكميا االقتصادية زمةاأل العالقة بين

    R 1712معامل االرتباط 

    1710 (R2معامل التحديد )

     F 21729 قيمة

    17111 مستوى المعنوية

 م.9102 المصدر: إعداد الباحثة من نتائج بيانات الميدانية

 (:2يتضح من الجدول رقم )

فى الكميات  السودانيلمستهلك  واالستهالكي واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاألقوى بين  عكسي/وجود ارتباط 2

 ( وذلك على النحو التالي:B( وقيمة معامل االنحدار)Rالمشتراة. ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط )

واختيار  االقتصادية زمةاأل( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين 1.51* بلغت قيمة معامل االرتباط )

 موضع الدراسة. السودانيللمستهلك  الكميات المشتراة

اتخاذ القرار الشرائى)الكميات 

 المشتراة(

 األزمة االقتصادية
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 زمةاأل( وهذا يعنى أن -1.211والكميات المشتراة ) االقتصادية زمةاألبلغت قيمة معامل انحدار متغير العالقة بين  *  

 المشتراة.يؤثر عكسيا: فى الكميات  االقتصادية

قيمة  حيث بلغت %( 12يؤثر في الكميات المشتراة بنسبة ) االقتصادية زمةاألمتغير . كما تشير نتائج التقدير إلى أن 1

 .%( 39تؤثر المتغيرات األخرى بنسبة ) ( بينما1.12معامل التحديد )

وفقا   المشتراةوالكميات بأبعادها  االقتصادية زمةاألداللة إحصائية بين  . كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات3

( بمستوى داللة معنوية 2.11لمعامل العالقة ) (t( حيث بلغت قيمة )%5( عند مستوى معنوية )F( واختبار )tار )الختب

يتم رفض  . وعلية%5( وهذه القيم أقل من مستوى المعنوية 1.111( بمستوى معنوية )21.31) Fوقيمة  (1.111)

والكميات  االقتصادية زمةاألداللة إحصائية بين  فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات

 .المشتراة

الفرعية الثانية بوجود عالقة  يتم قبول فرضية الدراسة الموضحة في الفقرات السابقة اإلحصائيوبناء على نتائج التحليل 

 .االستهالكيةالكميات المشتراة من السلع بأبعادها و االقتصادية زمةاألذات داللة إحصائية بين 

 :الفرضية الفرعية الثالثة

الندرة(  االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،بأبعادها ) االقتصادية زمةاألبين  ذات داللة إحصائية هناك عالقة

 وأوقات وطرق الشراء:

 وأوقات وطرق الشراء االقتصادية زمةاأل( العالقة بين 2شكل رقم )

 المتغير المستقل المتغير التابع

 

 

 

ثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل االنحدار الخطى البسيط لتحديد العالقة السببية بين المتغير المستقل والذي وإل

 .نتائج التقدير يليأوقات وطرق الشراء(. وفيما ) ويمثله المتغير التابع( واالقتصادية زمةاأليمثله )

 

 وأوقات وطرق الشراء االقتصادية زمةاأل ( نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين2جدول رقم )

 نتيجة العالقة مستوى المعنوية T قيمة (Bمعامل االنحدار ) الثالثة الفرضية الفرعية

 قبول وجود عالقة 17111 01712 17110 وأوقات وطرق الشراء االقتصادية زمةاأل العالقة بين

    R 1720معامل االرتباط 

    1711 (R2معامل التحديد )

    F 11709 قيمة

    17111 مستوى المعنوية

 م.9102 المصدر: إعداد الباحثة من نتائج بيانات الميدانية

 (:9يتضح من الجدول رقم )

أوقات )الشرائى اتخاذ القرار 

 وطرق الشراء(

 األزمة االقتصادية
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اختيار  في السودانيللمستهلك  واالستهالكي واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاألقوى بين  طردي/وجود ارتباط 2 

( وذلك على النحو B( وقيمة معامل االنحدار)Rقيمة معامل االرتباط ) الشراء. ويتضح ذلك من خاللأوقات وطرق 

 التالي:

واختيار أوقات  االقتصادية زمةاأل( وتدل هذه القيمة على وجود عالقة ارتباطيه بين 1.22* بلغت قيمة معامل االرتباط )

 موضع الدراسة. السودانيللمستهلك  وطرق الشراء

 زمةاأل( وهذا يعنى أن 1.112وأوقات وطرق الشراء ) االقتصادية زمةاألر العالقة بين معامل انحدار متغي بلغت قيمة * 

 الشراء.تؤثر فى اختيار أوقات وطرق  االقتصادية

حيث  %( 11يؤثر في اختيار أوقات وطرق الشراء بنسبة ) االقتصادية زمةاأل. كما تشير نتائج التقدير إلى أن متغير 1

 .%( 32تؤثر المتغيرات األخرى بنسبة ) ( بينما1.11قيمة معامل التحديد ) بلغت

باختيار  واتخاذ القراربأبعادها  االقتصادية زمةاألداللة إحصائية بين  . كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات3

عالقة لمعامل ال (t( حيث بلغت قيمة )%5( عند مستوى معنوية )F( واختبار )tالختبار )وفقا  أوقات وطرق الشراء 

( وهذه القيم أقل من مستوى 1.111( بمستوى معنوية )11.21) Fوقيمة  (1.111( بمستوى داللة معنوية )21.12)

يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  . وعلية%5المعنوية 

 فى اختيار أوقات وطرق الشراء. كيواالستهال واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاأل

الفرعية الثالثة بوجود عالقة  يتم قبول فرضية الدراسة الموضحة في الفقرات السابقة اإلحصائيوبناء على نتائج التحليل 

 اختيار أوقات وطرق الشراء. في واالستهالكي واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاألذات داللة إحصائية بين 

 :ملخص لفرضية الدراسة الرئيسية وفيما يلى

ارتفاع اسعار  السيولة،)بأبعادها  االقتصادية زمةاألعالقة ذات داللة احصائية بين  كهنال للدراسة:الفرضية الرئيسية 

الكميات  الشراء،)مكان  واالستهالكي للمستهلك السوداني بأبعاد الندرة( واتخاذ القرار الشرائى االستهالكية،السلع 

 :فرع منها الفروض الفرعية التاليةوتت :، اوقات وطرق الشراء(المشتراه

 واتخاذ القرار الشرائى للمستهلك السوداني االقتصادية زمةاأل ( نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين01جدول رقم )

نتيجة  الفروض الفرعية لفرضية الدراسة

 الفرضية

 قبول الندرة( االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،بأبعادها ) يةاالقتصاد زمةاألهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 قبول  الندرة( االستهالكية،ارتفاع اسعار السلع  السيولة،)بأبعادها  االقتصادية زمةاألهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 قبول الندرة( االستهالكية،فاع اسعار السلع ارت السيولة،)بأبعادها  االقتصادية زمةاألهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 م.9102التحليل إعداد الباحثة من نتائج المصدر :
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 النتائج والتوصيات  

  -أهمها: النتائج حسب تحليل الدراسة الميدانية توصل البحث الى مجموعه من 

الندرة(  االستهالكية،اسعار السلع  ارتفاع السيولة، )نقص بأبعادها االقتصادية زمةاألبين  هنالك عالقة طردية اوال:

الكميات المشتراة، اوقات وطرق  الشراء،)مكان  االستهالكية بأبعادللسلع  للمستهلك السودانيء واتخاذ قرار الشرا

 :تيتائج الدراسة تلك العالقة كاآلأظهرت نو الشراء( أكد ذلك جميع افراد العينة بمختلف مستوياتهم

 ،مستهلك السوداني فى اختيار مكان الشراءلل الشراءواتخاذ القرار  االقتصادية مةزاألبين  إيجابياثر وجود  -0

 -فى:واتضح ذلك 

في المرتبة  جاءت  تهلك عن أسواق جديدة أسعارها أقل(الى أن يبحث المس االستهالكيةأدى ارتفاع أسعار السلع ) -أ

( 1.91( بانحراف معياري )2.32لعينة على العبارة )األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد ا

ة الخرطوم يوأل شعبية في اطراف مدن العاصمةال(% ومما ساهم في ظهور االسواق 25.5وبأهمية نسبية مرتفعة بلغت )

االسعار وامكانية تميزت تلك االسواق بانخفاض  و فةلالكالكلة ال سوق مثل سوق سته بحرى سوق الثالثاء سوق صابرين

غيره جدا تتناسب وانخفاض دخل المستهلك وازدهار اسواق كانت موجوده لنفس السبب ومعظم تلك لشراء بكميات صا

 االسواق ال تلتزم وتتقيد بالمواصفات القانونية للسلع . 

 الخبز.( البنزين.)األسود. توفيرها عن طرق السوق  الى االستهالكيةبعض السلع  فيالندرة  أدت-ب

 تتعامل بالبطاقة االلكترونية أصبحت جاذبة لألسر مع انعدام ونقص السيولة.  تيال األسواق-ج

لمستهلك السوداني في اختيار الكمية  الشراءواتخاذ القرار  االقتصادية زمةاأل: وجود ارتباط عكسي قوى بين ثانيا

المعتادة( جاءت في  االستهالكيةعبارة )نقص السيولة أدى الى تقليل الكميات المشترأه من السلع  حيث جاءتالمشترأه 

( بانحراف معياري 2.31المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

 ، وترتب على ذلك: %( 21.2( وبأهمية نسبية مرتفعة جدا بلغت )2.11)

م في وف الندرة وارتفاع االسعار جاءت اللحولظر االستهالكيةشراء نهائيا لبعض السلع الالمستهلك عن  امتنع .أ

 .المرتبة االولى يليها الخبز

 الندرة.من الكميات المشتراة من السلع االستهالكية الرتفاع االسعار وظروف  خفضتمعظم االسر  .ب

فى  انيلسودلمستهلك ال واالستهالكي واتخاذ القرار الشرائى االقتصادية زمةاألارتباط طردي قوى بين  وجود-ثالثا: 

 .الشراءاختيار أوقات وطرق ومكان 

  -وترتب على ذلك : 

، وجود اكثر من  المقايضة) االستهالكيةونقص السيولة أوجدت اشكال جديدة من طرق اتمام عمليات البيع للسلع  انعدام-أ

من سعرها بصوره  لقبيع السلعة بأ اإلغراق هومن اشكال  سعر للسلعة الواحدة سعر لكاش وسعر بشيك . الكسر هو شكل

 . (كبيره

ساهم  الذياالمر  نتيجة نقص السيولة االستهالكيةشراء السلع  ير أوقاتيتغل العينة اضطرواالمستهلكين افراد  معظم-ب

 في رواج االسواق الخضر والحوم لوقت متأخر من المساء.

 ا .بسلع بديلة أقل سعر المحالت التجارية فيالمرتفعة األسعار  االستهالكيةالسلع  تم استبدال-ج

االستنتاج من خالل نتيجة االستبيان ان المستهلك السوداني في ظروف االقتصادية الصعبة وفى ظل االزمات يميل  تم-د

 .الدخار أكثر
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 -منها: عدة توصيات  في السودان تم اقتراح االقتصادية زمةاألومع استمرار  بناء على النتائج السابقة
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 المالحق 

 (0ملحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 استـــــــــــــبيان

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته وبعد 

 أخي  المستهلك / أختي .....................

لي اتخاذ القرار الشراء للمستهلك االستبيان الذي بين يديك يهدف إلى دراسة بعنوان )تقييم  اثر أالزمه االقتصادية ع

السوداني للسلع االستهالكية  . بتطبيق على مستهلكين والية الخرطوم . شاكره ومقدره تعاونكم وكل ما ستدلى به من 

 معلومات تحاط بسريه كاملة وتستخدم ألغراض البحث العلمي  . 

 إعداد البحث بواسطة د. أمل على محمد سليمان 

 قسم التسويق  -جامعة الطائف   -سعودية المملكة العربية ال

 ملحوظة

 مواد ألبقاله –مالبس  –اللحوم  –البنزين  –يقصد بالسلع االستهالكية فى البحث ) الخبز 

  ضع عالمة حول اإلجابة التي تعبر عنك 

 أوال : البيانات األولية 

 النوع  -2

 ذكر )   (      أنثى   )    (    

 العمر  -1

 31اقل من 11

  21من أقل  31

 11أقل من  21

  11أقل من 11

 فأكثر . 11

 المستوي التعليمي -3

 غير متعلم  )   (   ثانوي )   (     بكالوريوس )     (    ماجستير )    (    دكتوراه)     

 نوع العمل  -2
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 أعمال حرة )   (   موظف حكومة )       ( موظف قطاع خاص )    (   ربة منزل . 

 مستوى الدخل فى الشهر  -1

 2111وأقل من  2111ن م

 2111وأقل من 2111من 

 21111وأقل من 2111من 

 21111وأقل من 21111من 

 واكثر 21111من 

 –البنزين  –ما هو حجم ما تنفقه شهريا فى شراء السلع االستهالكية  ؟  السلع االستهالكية يقصد بها ) الخبز  -1

 مواد ألبقاله (–مالبس  –اللحوم 

 2111وأقل من  2111من 

 2111وأقل من 2111من 

 21111وأقل من 2111من 

 21111وأقل من 21111من 

 واكثر.21111من      

 ( نقص السيولة ، ارتفاع أسعار السلع االستهالكية ،الندرةالمحور األول :أالزمه االقتصادية بأبعادها  )

اوافق  اوافق  بيان  

 بشدة 

ال  محايد

 اوفق 

ال اوافق 

 بشدة 

      حياتك نتيجة لنقص السيولة.   لم يحدث تغير فى أسلوب  -2

1-  

 .تستطيع توفير احتياجاتك من النقود  اللتزاماتك اليومية

     

 

3- 

 

 نقص السيولة ساهم في زيادة مدخراتك وتقليل المنصرفات. 

 

     

هل تعتقد حدث ارتفاع في أسعار السلع االستهالكية  خالل  -2

 فترة األخيرة.

     

1-  

ي بعض السلع االستهالكية الى توفيرها عن أدت الندرة ف

 طريق السوق األسود.

     

 المحور الثاني.  اتخاذ القرار الشراء  للمستهلك السودانى .) مكان الشراء

 ، الكميات المشراة، أوقات الشراء ، طرق الشراء(  فى ظل أالزمه االقتصادية .
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 مكان الشراء أوال .   

 أوافق أوافق البيان 

 بشدة

ال اوافق  ال اوافق يدمحا

 بشدة

األسواق التي تتعامل  بالبطاقة االلكترونية أصبحت جاذبة ألسر  -2

 مع انعدام و نقص ألسيوله.

     

أدى  ارتفاع األسعار السلع االستهالكية إلى أن يبحث المستهلك   -1

 عن أسواق جديدة أسعارها اقل.

     

الى توفيرها عن طريق أدت الندرة في بعض السلع االستهالكية  -3

 السوق األسود.

     

نقص ألسيوله أدى إلى  تقليل الكميات المشتراه من السلع  -2

 االستهالكية  المعتادة.

     

قمت باستبدال السلع االستهالكية المرتفعة األسعار  في المحالت  -1

 التجارية  بسلع  بديلة اقل سعرا .

     

 

1- 

 

ائها  من السلع االستهالكية ظلت ثابته  . الكميات المعتاد على شر

 لم تتأثر  بارتفاع األسعار.

     

5-   

 امتنعت عن شراء واستهالك السلع غير متوفرة ) الندرة (

     

  

 أوقات الشراء .ثالثا

     

أدى ارتفاع األسعار بعض السلع االستهالكية إلى تغير أوقات  -2

 الشرائها.

     

      شراء  السلع االستهالكية نتيجة  نقص السيولة قمت  بتغير أوقات -1

  

 طرق الشراء .ثالثا

     

انعدام و نقص السيولة أوجدت إشكال جديدة من طرق إتمام  -2

 عمليات البيع للسلع االستهالكية .

     

 

 تستطيع توفير احتياجاتك من النقود  اللتزاماتك اليومية عن طريق.  -  -2

 )(شيكات تحرر آلخرين ألجل .                    )(البنك.             

 )(مدخرات احتفظ بها في المنزل .   )( الكسر.
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 )(تحويالت من المغتربين             )(  أخرى 

 ارتفاع األسعار السلع االستهالكية بالمحالت التجارية  تم استبدالها بسلع  أخرى مثال -  1

 السكر ب ...................... -2 

 خبز ب ....................ال -1 

 الدقيق ب ...  -3 

 المالبس الجديدة ب ........................... -2 

 اللحوم ب .................................. -1 

 -أدى ارتفاع األسعار بعض السلع االستهالكية الى االمتناع نهائيا  عن شرائها منها : - 3

 ( اللحوم الحمراء   ) ( الفواكهالحوم البيضاء                )  ) ( 
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