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  باجلزائر ملؤسسة االقتصاديةيف االتعبئة كسياسة تسويقية فعالة 
 إحصائيةدراسة حتليلية 

 عدالة العجال .د       
 مستغامن جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية ب،-حماضر  أستاذ  

  بن ميينة كمال. أ       
  تلمسان جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية      

  :ملخص
، حيث مت إجراء للمستهلك يف التأثري على القرار الشرائي تعبئةال دوردف هذه الدراسة إىل توضيح 

املتخصصة يف قطاع  اجلزائريةنتاجية املؤسسات اإلإحدى  منتوج على عينة من مستهلكيتطبيقية دراسة 
املتحصل  عطياتاملومعاجلة  حتليل نتائج االستمارة اعتمادا على ،)وحدة إحصائية 384( احلليب ومشتقاته

  .«SPSS»م الربنامج اإلحصائي ااستخدبعليها 
سياسة تسويقية ، كوا امليزة التنافسية للمؤسسة كسبتعبئة أمهية كبرية يف أن للنتائج الدراسة  تثبتوأ

بواسطة ما حتملها  للمستهلك خالل تأثريها على القرار الشرائيالبيع من مرحلة أداة ضرورية يف تسهيل و فعالة
  .التجاري، االسم املنتوج مصدر، األعمدة املشفرة، كاللون، احلجم، الشكل :خصائصمن 

  .، التحليل اإلحصائياملستهلك، القرار الشرائي ،التسويقالتعبئة،  :الكلمات املفتاحية
Résumé:  

Ce travail a pour finalité de clarifier l’effet du conditionnement sur la 
décision d’achat du consommateur, dans la mesure où il a été réalisé une étude 
pratique sur un échantillon de consommateurs du produit d’une parmi les 
entreprises de production algérienne spécialisée dans le secteur du lait et ses 
dérivés (384 unités statistiques), s’appuyant sur l’analyse des résultats du 
questionnaire et l’examen des données acquises par l’utilisation du logiciel 
« SPSS ». 

Les résultats de l’analyse ont confirmé que le conditionnement a une 
importance considérable dans l’acquisition de la caractéristique concurrentielle 
par l’entreprise, en ce qu’il est considéré comme une politique de marketing 
efficace et un outil nécessaire dans la facilitation de l’étape de la 
commercialisation, de par ses répercussions sur la décision d’achat du 
consommateur, et ce, par le biais de ses caractéristiques: telle que la couleur, le 
volume, la forme, les codes barre, la source du produit, l’appellation commerciale.  
Mots clés: conditionnement, marketing, consommateur, décision d’achat, analyse 

statistique. 
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  :مقدمة
تعترب دراسة وحتليل سلوك املستهلك واحدة من أهم األنشطة التسويقية يف املؤسسة، والـيت أفرزـا   
تطورات احمليط اخلارجي بسبب املنافسة واتساع حجم ونوع البدائل املتاحة أمام املستهلك من جهة، وتغـري  

بشكل أصبح يفرض على املؤسسة ضرورة البحث عـن سياسـات    ،اته ورغباته من جهة أخرىوتنوع حاج
تسويقية فعالة، اليت تضمن بقائها يف السوق مع احلصول على رضا املستهلكني والتأثري علـيهم مـن اجلانـب    

   .النفسي
إذ  .اليت متثل الرسالة االتصالية اليت تربط بني املنتج واملستهلك " التعبئة "تأيت هذه السياسات  ومن أهم

، والدافع وراء كـل هـذا هـو    ذلكشهدت تطورا كبريا خاصة من ناحية التصميمات واملواد املستعملة يف 
  .االهتمام املتزايد بدراسة السلوك االستهالكي لألفراد

 :تها كاآليتوانطالقا من هذا الطرح تربز مشكلة البحث املمكن صياغ
  يف املؤسسة االقتصادية وإسهامها يف التأثري على القراركسياسة تسويقية ما مدى فعالية التعبئة 

  ؟ للمستهلك اجلزائريالشرائي  
  :أمهية البحث  - أ

من أهم العناصر اليت حتدد قيمة املؤسسة يف البيئة التنافسية، وتعد الطريقة األرخص  التعبئةتعترب 
  .ملتطلبات األسواق الدولية واألسواق احمللية مالئمةواألسرع واألسهل لتكيف املنتوج وجعله أكثر 

توجات مصاحب لتطور املفهوم التسويقي، الذي يقوم بتمييز من التعبئةكما أن التوجه حنو االهتمام ب
املؤسسة عن منافسيها، كما بإمكاا أن ترفع مبيعات املؤسسة نتيجة زيادة والء املستهلك وتفضيله هلذا 

  .املنتوج
  :منهجية البحث-ب

يعد قطاع احلليب ومشتقاته إحدى القطاعات اجلذابة وذات املردودية، األمر الـذي أدى إىل كثـرة   
مما أدى إىل اشتداد املنافسة بالسوق اجلزائرية فيما يتعلـق ـذا   املؤسسات الناشطة به أجنبية كانت أو حملية، 

القطاع، األمر الذي يتطلب تبين استراتيجيات معينة ملواجهة هذا الزخم التنافسي للحفاظ على احلصة السوقية، 
  .وبناء حصص أخرى إن أمكن

تـأثري  ف ؛التعبئةور سياسة مفهوم ومراحل تطاألوىل، : نقاط أربعةإىل  دراستنا هذه، قمنا بتقسيم وعليه
وأخريا دراسـة   ؛يف حتقيق رضا املستهلك التعبئةدور مث عرجنا على  ؛على السلوك الشرائي للمستهلك التعبئة

أجريـت  من خالل دراسة ميدانية  بيانات االستمارة املوجهة للمستهلك اجلزائري وتفسريهاإحصائي لوحتليل 
  .املتخصصة يف صناعة احلليب ومشتقاتهبإحدى املؤسسات اإلنتاجية اجلزائرية 
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  :التعبئةسياسة ومراحل تطور مفهوم  -1
  :التعبئةمفهوم  -1-1

احلماية، النقـل، التوزيـع،   دورها التعبئة هي املادة األوىل اليت تالمس املنتوج مباشرة فهي احلاوي له، 
 املتمثـل يف وشـامل و  يف مفهـوم واحـد  كما تتمحـور   ،إىل غري ذلك من اخلصائص... التفريغ، التسليم

  1.السلعة قفهي مرتبطة بتسوي  « PACKAGING » مصطلح
دف إىل شـرح ماهيـة    هيهي جمال مفضل يف علم اإلشارات ألا حتمل الفتات ورموزاً، و التعبئةف

  .)تسويقية –فنية ( ني أساسيتنيأن للعبوة مهمتو 2.املنتوج والعالمة املقترحة للمستهلكني
  
  :التعبئةمراحل تطور  -1-2

ة العصر احلاضـر، بـل كانـت    وليد ليست التعبئةتقدما ملموسا، إذ أنّ  التعبئةلقد تقدمت عمليات 
منذ القدمي، حيث كان اإلنسان دوما حيفظ املواد الغذائية يف األوعية اجللدية ويف األوراق ويف األواين  تستخدم

  .  الفخاريةاخلشبية مث انتقل إىل حفظها يف بعض أنواع القماش واألواين 
بتصنيع األواين الفخارية حلفظ السوائل واملواد الصـلبة، أمـا    الصينيون قام ،مضتمثانون قرنا ومنذ 

املصريون القدماء فقد صنعوا األواين الزجاجية حلفظ السوائل يف القرون الوسطى، واستخدموا اجللود والكتان 
  .واخلشب واحلجر والفخار والزجاج كمواد من أجل التعبئة

يف خمتلف بلدان العـامل وبصـورة خاصـة يف     التعبئةويف أعقاب احلرب العالية الثانية، ازدادت أمهية 
الواليات املتحدة األمريكية بعد شيوع نفس املتاجر والبيع اآليل عن طريق املاكينات بالنسبة لعدد كـبري مـن   

مثل البالستيك وورق األملنيـوم، اخلشـب، الزجـاج،     التعبئةالسلع الغذائية وانتشار املواد اجلديدة يف جمال 
الكرتون، احلديد، الفخار وغريها من املواد األخرى، والتقدم الكبري الذي حدث يف صـناعة املـواد الغذائيـة    

والفواكه وزيادة االهتمام بصحة األفراد والنظافـة وانتشـار العالمـات     مخاصة بالنسبة للخضروات واللحو
  3.املميزة

                                                
1 Rémi Pierre Heude, "Guide de la communication pour l’entreprise, maxima" , paris, 2005, 6eme 

éd, p177. 
2 Jeau-Marc DECAUDIN, "La Communication Marketing (concepts, techniques, stratégies)", 

2eme éd, ECONOMICA, paris,1999,  p146.  
  .178، ص 2000 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،"أسس التسويق" أمين السيد علي، محمد 3
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تعبئة املنتوج يف السنوات األخرية نشاطا متزايداً، وذلك إما بسبب اخلصائص املادية هلـا،   وقد شهدت
  4.أو بسبب ارتفاع أجور العاملني يف متاجر التجزئة

إذ أصبح ال يقتصر على محاية املنتوج من التلف وإمنا أصبح وسيلة تسـويقية   التعبئةكما تطور مفهوم 
  .للتأثري على اجتاهات املستهلك

  
  :التعبئةأمهية  -1-3

  5:، ونذكر منهاهناك أمهية بالغة للتعبئة   
  :للتعبئة جمموعة من الفوائد بالنسبة للمنتج، وتتمثل فيما يلي :بالنسبة للمنتج التعبئةأمهية  -أ

  محاية السلع من التلف أو الكسر أو التحلل؛ -
على زيادة أرباح ومبيعات املؤسسة وذلك عن طريق تقليل تكلفة التلـف الـيت قـد     التعبئةتساعد  -

 6؛تتعرض هلا املنتوجات
 حتقيق السهولة يف االستعمال؛ -
 .يكسب السلعة مظهرا خاصا معينا -

  :بالنسبة للموزعني التعبئةأمهية   - ب
  :بالنسبة للموزعني فتتمثل فيما يلي التعبئةأما بالنسبة ألمهية 

م بسبب الكسر أو التلف السلعي الذي يتسبب فيه املسـتهلك أو السـرقات الـيت    تقليل العاد -
 يرتكبها بعض املستهلكني أثناء عمليات التسوق؛

 حتقيق سهولة احلمل والعرض داخل املتجر؛ -
 .حتقيق جذب نظر املستهلك للسلعة -

   :بالنسبة للمستهلك التعبئةأمهية  -جـ
  :بالنسبة للمستهلك يف تأدية اخلدمات التالية التعبئةتتمثل أمهية 

 سهولة تداول السلعة واستعماهلا؛ -

                                                
   2002والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،"مبادئ التسويق" محمد صالح المؤذن، 4
، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ")دراسة نظرية و تطبيقية( مبادئ التسويق"محمد الصيرفي،  5

  374ص ، 2005
، الجزء األول، مؤسسة حورس الدولية للنشر "النظرية والتطبيق) اإلستراتيجيات -مفاهيم(التسويق "صام الدين أبوعلفة، ع 6

  .277ص ، 2002والتوزيع، اإلسكندرية، 
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 سهولة احلصول على كافة املعلومات املتعلقة باملنتوج؛ -
 .محاية املنتوج حىت يصل إىل املستهلك -

  :األمهية السوقية للتعبئة -د
  :تتبع األمهية السوقية للتعبئة بصفة عامة لالعتبارات التالية

القرار املتعلق بتصميم عبوة املنتوج يرتبط بعنصري التكلفة واإلنتاج، وهو مـا حيتـاج إىل   إن  -
 ن التحليل املايل يف بعض األحيان؛مستوى م

 عوامل ميكن أن تؤثر عليه؛مي مضموا السلعي من أية حتوي السلعة وحت بوةإن الع -
 7.من أثر يف جذب انتباه املستهلكني ادورا هاما يف ترويج السلعة ملا هل عبوةلعب الت -

  
  :لمستهلكالسلوك الشرائي لعلى  التعبئةتأثري  -2

 استخدام السلعةو املستهلك على استهالكتأثري كبري على السلوك الشرائي، كما تساعد  للتعبئة
وإرشاد وتوعية أداة تعليم من خصائص جتعلها  حتملهملا  إيضاح الطرق املناسبة هلذا االستهالك أو االستخدامو

  .مييزون املنتوج بسهولةو حيث أا جتعل املستهلكني يالحظون املستهلكني،و أيضا للعمالء
  :خصائص املستهلكنيو العالقة بني خصائص املنتوجات -2-1

مستهلكيها، فنجد أن الفرد عادة ما يستهلك املنتوجات و يوجد تشابه بني كل من خصائص املنتوجات
  8.لكن ليس هذا بقاعدة ثابتةو الفعلية، أو عن تلك الشخصية اليت يود أن يكوا، اليت تعرب عن شخصيته

الواقع أن إدراك الفرد إلعالن معني يتوقف على مزيج من املتغريات اليت تعمل يف حلظة معينة، مثل و     
  .احلضاريةو االجتماعيةو النفسيةو البيولوجيةو املؤثرات الوضعية

  
  :التعبئةأخالقيات  -2-2

عليه يرتبط اجلانب األخالقي يف مزيج االتصاالت و عنصراً من عناصر االتصال التسويقي، التعبئةتعترب 
عنصر من و عليه ميكن تأشري العالقة بني األخالقياتو قدم املعلومات للمستهلك املستهدفالذي ي التسويقي

  .التعبئةهو و عناصر مزيج االتصاالت أال
عليه فإن انتهاج و الركن األساسي يف التسويق، بل هو التسويق بذاته،كما ميثل املزيج التسويقي 
  .تنفيذ عناصر املزيج التسويقي، يعين حبد ذاته التسويق أيضاو اجلوانب األخالقية يف مفردات عمل

                                                
  .188ص ، 2005، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثالثة، ")مدخل تحليلي( أصول التسويق"درائف توفيق،  -ناجي معال 7
 .30-28 ص ص، 2006 اإلسكندرية، الدار الجامعة، "قراءات في سلوك المستهلك"يمن علي عمر ، أ 8
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يؤدي إىل خلق حالة من الشعور بالغش أو اخلداع من قبل املستهلك و لذلك فإن النشاط الذي ميارس 
بغض النظر عما إذا كان النشاط و تربز مشكلة أخالقية تسويقيةو مل أعمال املنظمة التسويقيةستنعكس على جم

فعندما تضع الشركة هدفاً لتحقيق الربح أو زيادة حصتها التسويقية يف . شرعياً أو غري شرعي ىالتسويقي املؤد
. بأي شكل كانو للمستهلكاملقدمة، فإن ذلك يعين الضغط على املسوقني من أجل بيع منتوجات غري صاحلة 

تظليله بإخفاء املعلومات الكافية عن املنتوج و كما ميكن اعتباره غشاً جتارياً أي حماولة التدليس على املستهلك
املنتوجات بشأن  على عبوةإضافة إىل التضليل يف اإلعالن املوجود  9.وتقدميه ملعلومات مضلّلة وخاطئة

    10.مكوناا، خاصة املواد الغذائية
لذلك يكون من الضروري معرفة العديد من اجلوانب األخالقية اليت تظهر يف النشاط التسويقي لغرض و

املنتوج، التسعري، "العمل على معاجلتها قبل أن تستفحل، واليت تنحصر أساسا يف عناصر املزيج التسويقي 
  ".التوزيع الترويج،

  
  :يف حتقيق رضا املستهلك التعبئةدور  -3

حتاول أن حتصل على رضاهم عن املنتوجات اليت و املؤسسات اليوم اهتماما كبريا لزبائنها،تويل معظم 
أو  املنتوج سواء كان من ناحية العبوة بشكل كبري إىل حتسني جودةو تسعى هذه املؤسساتو تقدمها هلم،

  . حمتواها الداخلي، دف مقابلة احتياجات عمالئها املتغرية واملتزايدة
أن  ية اإلرضاء من أصعب املهمات اليت تؤديها املؤسسات يف وقتنا احلاضر، حيث جيبكما تعترب عمل

املستهلك، و ، ألنّ اهلدف الذي تسعى إليه املؤسسات حديثا هو بناء عالقة مع الزبونتتم بصورة حقيقية
دورا هاما يف حتقيق نسبة معينة من الرضا أو عدم الرضا اجتاه  التعبئةكما تلعب . يةوتتسم بالشفافية واالستمرار

الرضا عن  11:ميكن تصنيف الرضا أو عدم الرضاء بطرق متعددة كاآليتو السلعة،و املنظمةو كل من النظام
  .الرضا عن السلعة ؛الرضا عن املنظمة  النظام؛

                                                
، شرم الشيخ، جمهورية مصر حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في الدول العربيةالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  9

  .137، ص2008العربية، جانفي
 ،2003، دار الجامعيـة للطباعـة والنشـر، بيـروت،     "حماية المستهلك أثناء تكوين العقد"السيد محمد السيد عمران،  10

  .117-116ص
  .125ص ، 1998الطبعة الثانية، ، ")المفاهيم و االستراتيجيات( سلوك المستهلك"عائشة مصطفى مناوية،  11
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تبقى عملية رضا املستهلك عن السلعة من أهم أنواع الرضاء اليت تبحث عنها كل من املؤسسة و
عملية االستعمال  يسهل متقن من مجيع اجلوانبوما حتمله من غالف واملستهلك، حيث أنّ العبوة 

  .هو الرضا عن تعبئة املنتوجو ، وهو ما يؤدي إىل حتقيق رضاء نسيب عن السلعة،واالستهالك
  
  :و مدى تأثري مواصفاا على القرار الشرائي للمستهلك "ترافل"ؤسسة يف م التعبئةواقع  -4

 "ياغورت ترافل"عبوة مواصفات مدى تأثري يف املؤسسة و التعبئةواقع  يف الدراسة امليدانية، أردنا معرفة
  12.فردا 384للمستهلك اجلزائري، حيث بلغ حجم العينة  على القرار الشرائي

يف دراستنا هذه على املقابلة املقننة يف املؤسسة، حيث  تعترب من بني وسائل الدراسة املسـتخدمة   اعتمدنافقد   
ملعرفة واقع التعبئة يف املؤسسة، وقد مشلت هذه املقابالت إطارات املؤسسة يف خمتلـف املصـاحل كمصـلحة    

واملالية، كما مت من خالل هذه املقابالت املبيعات، مصلحة اإلنتاج، مصلحة املوارد البشرية، ومصلحة احملاسبة 
  :يف املؤسسة التعبئةتوجيه بعض األسئلة هلم ختص عملية 

  ما هي منتوجات املؤسسة؟ -
 ليت تتعلق بالتعبئة ؟هل لديكم مشكل يف استرياد املواد ا -
 ؟التعبئةهل قامت مؤسستكم بتغيري  -
 النهائي؟هل سبق وأن قامت مؤسستكم بدراسة السلوك الشرائي للمستهلك  -

مع جمموعة من املسـتهلكني مـن    )أو املفتوحة(يف حني مت االعتماد على أسلوب املقابلة املقننة واحلرة 
املتواجدة يف املناطق اجلغرافية  "ياغورت ترافل" مستهلكيعينة من على أجل تعديل االستمارة، وبالتايل توزيعها 

معاجلة بيانات البحث باسـتخدام  ومت . "ملبنة ترافل"مبيعات  نسبة، استعانةً  ب''غرب، وسط، شرق، جنوب''
  .)SPSS(الربنامج اإلحصائي 

 
  :التحليل الوصفي ألفراد العينة -4-1

قبل حتليل نتائج الدراسة وتفسريها البد من تشخيص عينة الدراسة من خالل تفريغ وجدولة البيانـات  
بأفراد عينة الدراسة اليت ميكن إبرازها كمـا  الشخصية، حيث تضمنت الدراسة أربع متغريات أساسية خاصة 

  13.يلي
                                                

  .364- 362. ص ، ص)2005دار المناهج،: عمان( "تطبيقات اقتصادية وإدارية –طرق اإلحصاء"شفيق العتوم،   12
من مجموع وحدات المجتمع اإلحصائي، وهذا الجزء من اإلحصاء بالمعاينة عبارة عن دراسة إحصائية لجزء محدد  13

  الوحدات يسمى بالعينة اإلحصائية
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  :واجلنس توزيع أفراد العينة حسب السن -أ
-سنة 36(، ميكن القول أنّ أكرب نسبة من املستجوبني تنحصر يف فئتني املوايل) 01( من خالل الشكل

، مث تليهما فئة أكثر  %29.2، % 31.5، حيث بلغت النسب على الترتيب )سنة 35-سنة 21(و ) سنة 50
سنة بنسـبة   20كما يالحظ أيضا أن أقل نسبة مت تسجيلها هي الفئة األقل من   %23.2سنة بنسبة  51من 

16.1 %.  
 توزيع أفراد العينة حسب السن :)01(الشكل 

  
  
  
  
  
  
  

 
 املصدر: من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستمارة

 57.8نسبة الذكور املستجوبني أكرب من نسبة اإلناث، حيث بلغت النسب على الترتيـب   كما كانت
اجلزائري الذي يعترب فيه الذكر العنصر املمـول وصـاحب    14، وذلك نظرا خلصائص اتمع % 42.2و %

  .الدخل الوحيد يف معظم احلاالت، إضافة إىل أنه يسند إىل نفسه مهمة اختاذ قرار الشراء
 

 :والدخل الشهري أفراد العينة حسب املستوى التعليمي توزيع -ب
ـ ) 02(من خالل الشكل  ، مث %30.7ـيتضح أن فئة املستوى اجلامعي هي اليت متثل النسبة الكبرية ب

، مث تليهـا فئـة   % 19.8بنسـبة  ) األمي(، مث فئة بدون مستوى % 22.7تأيت فئة املستوى الثانوي بنسبة 
  .  %9.9، يف حني تأيت يف األخري فئة املستوى االبتدائي بنسبة  %16.9املستوى األساسي بنسبة 

، مث % 48.2دج تقـارب   15000املستهلكني الذين يتحصلون على دخل أقل من نسبة  ويف املقابل 
، مث تليهـا الفئـة ذات   %24.7دج بنسبة  35000دج إىل  15000تليها الفئة ذات الدخل احملصور ما بني 

                                                
 .موعة وحدات إحصائية لها نفس المميزاتالمجتمع اإلحصائي هو مج14  
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، مث تأيت يف األخري الفئـة ذات الـدخل   % 15.1دج بنسبة  50000دج إىل  35000 الدخل احملصور ما بني
  .% 12دج بنسبة  50000األكثر من 

  توزيع أفراد العينة حسب املستوى لتعليمي: )20(الشكل
  
  
  
  
  
  

 
 املصدر: من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستمارة

 
وقد مت االعتماد يف توزيع االستمارة على املستهلكني املتواجدين يف اجلامعـات، املقـاهي، املطـاعم،    

ربات البيوت، باإلضافة إىل توزيعها عرب االنترنت من أجل تغطية األماكن البعيدة يف فتـرة وجيـزة وربـح    و
  .الوقت يف الدراسة

  
  :حتليل نتائج االستمارة -4-2

تفسريها وفق أربع متغريات خاصة بـأفراد عينـة   و يتم حتليل نتائجها 15بعد التحليل الوصفي لالستمارة،     
 .الدراسة

 ما هي أولويتك عند شراء منتوج ياغورت ؟: السؤال األول -4-2-1
 ، يتضح أن معظم أفراد العينة ينظرون عند عملية الشراء إىلدناهأ) 04(و) 03( الشكلني من خالل    

، االسم والعالمة التعبئةكما تليهما طريقة . على الترتيب % 31.0و % 33.6النوعية، وذلك بنسب و السعر
  .على الترتيب % 7.8، % 12.0، % 15.6 :التجارية، القرب، بالنسب التالية

  
  

                                                
كشف يتضمن عددا من األسئلة تتصل باستطالع الرأي أو بخصائص أية  االستبيان اإلحصائي عبارة عن صحيفة أو  15

  .بنشاط اقتصادي أو اجتماعي أو فني أو ثقافيظاهرة متعلقة 
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  أولوية املستهلك اجلزائري عند شراء منتوج ياغورت: )30(الشكل
  
  
  
  

  
  
  

  الباحثني بناًء على نتائج االستمارةمن إعداد  :املصدر
  

  ميثل عالقة املتغريات األربع بأولوية املستهلك اجلزائري عند عملية الشراء :)40(الشكل

  
  16من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستمارة: املصدر

 
يف املسـتوى  يقل االهتمام بالنسبة للتعبئة مـع ارتفـاع   و كما يزداد االهتمام بالنوعية بزيادة الدخل،

  .التعليمي
  
  

                                                
الشروق للنشر والتوزيع، دار : عمان(" أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي "،عبد الحميد عبد المجيد البلداوي  16

  )بتصرف( 113-110. ص ص    ، )2005

0% 20% 40% 60% 80% 100%

منأقل سنة 20
إلىسنة 21من سنة 35
إلىسنة 36من سنة 50

منأكثر سنة 51
ذكر
أنثى
أمي
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أساسي
ثانوي

جامعي
منأقل دج  15000

إلىدج 15000من دج 35000
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النوعیة

السعر

والعالمةاالسم
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 ؟ هل ميكن للتعبئة جذب انتباهك عند شراء خمتلف منتوجات املواد الغذائية: الثاينالسؤال  -4-2-2

) 05(ميكن توضيح مدى جاذبية تعبئة خمتلف املنتوجات الغذائية عند عملية الشراء من خالل الشكل 
   :املوايل

جباذبية التعبئةميثل عالقة املتغريات األربع : )05(الشكل

  
  من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستمارة :املصدر

  
بإمكاا أن  التعبئةمن أفراد عينة الدراسة يرون أن %  61.5أن ما نسبته  من الشكل السابق يتضح

يعتقدون أن تعبئة  % 22.4جتذب انتباههم عند شراء خمتلف منتوجات املواد الغذائية، ويالحظ ما نسبته 
، التعبئةمن أفراد العينة ال يهتمون ب  %13.8بينما ما نسبته . املنتوجات جتذم يف بعض األحيان إىل الشراء

  .التعبئةمن أفراد العينة ال يأخذون يف احلسبان عنصر "   %2.3"كما يالحظ أن أقل نسبة 
  
األلوان والرسومات، (عند عملية الشراء، هل تأخذ بعني االعتبار العناصر التالية  :الثالثالسؤال  -4-2-3

  ؟)احلجم والشكل، مدة صالحية املنتوج، األعمدة املشفرة، البلد املصنع، االسم والعالمة التجارية
يأخـذون بعـني    % 48.4، يتضح أن نسبة كبرية من املستجوبني املوايل) 01( من خالل اجلدول

زيادة على ذلك فإن اإلناث أكثر تأثرا من الذكور، كما يقـل  . االعتبار األلوان والرسومات عند عملية الشراء
  .االهتمام باأللوان والرسومات مع زيادة يف الدخل الشهري والتقدم يف العمر

  
  
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

منأقل سنة 20

إلىسنة 36من سنة 50

ذكر

أمي

أساسي

جامعي

إلىدج 15000من دج 35000

منأكثر دج 50000

نعم

أحیانا

ال

أھتمال



          عدالة العجال     . د
 بن ميينة كمال. أ

   االقتصادية باجلزائرملؤسسة يف اكسياسة تسويقية فعالة  التعبئة
 دراسة حتليلية إحصائية

 

71 
 

 
  يوضح إجابة األفراد عن السؤال الثالث ):10(اجلدول

  مواصفات 
  املنتوجعبوة 

 نعم
1  

 أحيانا
2  

 ال
3  

 ال أهتم
4  

  املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة كاي 
  تربيع

األلوان 
  والرسومات

  48  74  76  186  التكرار
  12.5  19.3  19.8  48.4 النسبة املئوية  51.789  1.086  1.96

 احلجم
  الشكلو

  19  59  63  243  التكرار
  4.9  15.4  16.4  63.3 النسبة املئوية  40.804  0.918  1.62

مدة صالحية 
  املنتوج

  10  26  12  336  التكرار
  2.6  6.8  3.1  87.5 النسبة املئوية  101.996  0.691  1.24

األعمدة 
  املشفرة

  92  167  54  71  التكرار
  24  43.5  14.1  18.5 النسبة املئوية  112.768  1.024  2.73

  البلد املصنع
  35  92  73  184  التكرار

  9.1  24.0  19.0  47.9 النسبة املئوية  168.970  1.041  1.94

االسم والعالمة 
  التجارية

  40  89  51  204  التكرار
  10.4  23.2  13.3  53.1 النسبة املئوية  127.051  1.84  1.91

    1.9  املتوســط احلـسـايب العـام

 من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستمارة :املصدر
 
تأخذ باحلسبان احلجم والشكل عند عملية الشراء، كما تقل  % 63.3أكرب نسبة من املستجوبني  إن

  . االهتمامات باحلجم والشكل مع ارتفاع يف الدخل الشهري
، % 88.3أن معظم املستجوبني يأخذون باحلسبان مدة الصالحية على املنتوج وذلك بنسبة  وتبني  

أن  كما ).األمي(وينخفض عند املستجوبني بدون مستوى  الدخل الشهري،كما يزداد هذا االهتمام بزيادة 
  .هذا االهتمام بارتفاع املستوى التعليمي فقط يزدادوال يهتمون لوجود األعمدة املشفرة، هم معظم

بزيادة الدخل الشهري، واالرتفاع يف املستوى  البلد املصنع عند عملية الشراءويزداد االهتمام مبراقبة 
  .سنة هي الفئة األكثر اهتماما ذا األمر 35سنة إىل  21التعليمي، كما جند أن الفئة من 

 نسبتهم أكثر من نصف أفراد العينة يهتمون باالسم والعالمة التجارية عند عملية الشراء حيث بلغتإن 
االهتمام باالسم والعالمة التجارية بزيادة الدخل الشهري للمستهلك كما يزداد . )06أنظر الشكل ( 53.1%

  .اجلزائري، وارتفاع مستواه التعليمي
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  ميثل املتغريات األربع بداللة االسم والعالمة التجارية ):06(الشكل

  
  من إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستمارة :املصدر

املنتوج  عبوةوبالتايل ميكن القول أن هناك عالقة تربط بني اهتمامات املستهلك اجلزائري مبواصفات 
  .ومستواه التعليمي

بأنه  الصفرية القائلة 17:الختبار الفرضيتني "تربيعكاي "للتأكد من صحة القول، البد من إجراء اختبار 
؛ والفرضية املستوى التعليميالذي ميثل  (x)املتغري و (y)األلوان والرسومات متغري  توجد عالقة ارتباط بنيال 

 .البديلة اليت تقر بوجود عالقة االرتباط بني املتغريين

، تبني لنا أن قيمة كاي مربع احملسوبة « SPSS » باستخدام برنامجمن خالل النتائج احملصل عليها 
χ2( تفوق قيمتها النظرية 51.789واليت تساوي قيمتها 

نقبل بالفرضية البديلة  ومنه ،)21.026=(5% ,12)
املنتوج ومستواه  عبوة أنّ هناك عالقة تربط بني اهتمامات املستهلك اجلزائري بلون وشكل غالفالقائلة ب
  .التعليمي

حبجم وشكل عبوة املنتوج؛ مدة  :مت إجراء اختبارات مماثلة ختص اهتمامات املستهلك اجلزائريقد و
ووجد أن كل هذه املتغريات  .املنتوج عبوةاألعمدة املشفرة؛ مراقبة البلد املصنع؛ مواصفات  صالحية املنتوج؛

 .باملستوى التعليمي للمستهلك تربطها عالقة
  

                                                
دار : عمان(" SPSSمقدمة في اإلحصاء مبادئ وتحليل باستخدام "محمد صبحي أبو صالح وعدنان محمد عوض،  17

  )بتصرف( 342-322 .، ص ص)2004، المسيرة
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  ياغورت ترافل؟ عبوةهل تصدق ما يكتب على : الرابعالسؤال  -4-2-4

تهم حيث بلغت نسب "ياغورت ترافل" عبوةيتضح أن معظم املستجوبني يصدقون ما يكتب على 
كما تزداد املصداقية مع التقدم يف العمر واالرتفاع يف الدخل الشهري، وتنخفض هذه املصداقية مع .  50.5%

  .املوايل) 07(يف الشكلبالتفصيل  ذلكميكن توضيح و .تدين املستوى التعليمي
  

  نييميثل عالقة املتغريات األربع مبصداقية التب: )07(الشكل

  
  إعداد الباحثني بناًء على نتائج االستمارةمن  :املصدر

  :امتةـخ
 يلعب دورا مهما يف التأثري على احلياة اليومية التعبئةعنصر  اتضح أنعلى ضوء هذه الدراسة، 

 .ذو فعالية أفضلوكونه رجل بيع صامت  لهوسلوكه الشرائي، فهو عنصر جاذب ه وكذا أفكارللمستهلك 
ها من احلفاظ على حصتها تكتسب ميزة تنافسية متكن مما جيعل املؤسسةوعامل جد مهم من عناصر املنافسة، 

  :وعليه ميكن حصر نتائج الدراسة يف ما يلي .السوقية
  دور رجل بيع صامت؛ التعبئةتلعب  
  كبرية يف حتقيق وكسب امليزة التنافسية للمؤسسة؛للتعبئة أمهية  
  دورا هاما يف القرار الشرائي للمستهلك اجلزائري؛ال يزال السعر يلعب  
 خاصة املنتوجات الغذائية اليت تعترب سلعاً سهلة املنال، واليت ميكـن  التعبئةاملستهلك اجلزائري يتأثر ب ،

  شكل عبوا أن يساهم يف عملية بيعها؛ل
 راءاملستهلك اجلزائري يأخذ بعني االعتبار مواصفات عبوة املنتوج عند عملية الش.  
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   عبـوة هناك عالقة طردية تربط بني املستوى التعليمي للمستهلك اجلزائري، واهتماماته مبواصـفات 
   .املنتوج
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