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أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان وعالقتيا بالدمهك اإلستيالكى فى ضهء متصمبات الجهدة 
 ألعزاء ىيئة التجريذ 

 أسساء دمحم حسيجة   د/

 جامعة الفيػم –كمية التخبية الشػعية  -تخرز إدارة مشدل   -مجرس بقدع االقتراد السشدلي 
 

 السمخز:

بصاقات اإلئتسان وعالقتيا بالدمػك ىجف ىحا البحث الى: "دراسة أنساط إستخجام 
وأتبعت الباحثة السشيج الػصفي ، اإلستيالكى فى ضػء متصمبات الجػدة ألعزاء ىيئة التجريذ"

( عزػ ىيئة تجريذ ذكػروإناث مغ بعس كميات جامعة 051)التحميمي، وشبق عمى عيشة 
( عام 51ـ 55ىع ما بيغ )الفيػم وىي )تخبية ـ خجمة اجتساعية ـ تخبية نػعية( حيث تخاوحت أعسار 

وأشتسمت أدوات البحث عمي: إستسارة الحالة  ومغ مدتػيات إقترادية وإجتساعية مختمفة.
اإلجتساعية واإلقترادية، إستسارة البيانات العامة ألعزاء ىيئة التجريذ، مقياس أنساط إستخجام 

اء ىيئة التجريذ فى بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ، مقياس الدمػك اإلستيالكى ألعز
  ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ.

 وأوضحت نتائج البحث ما يمي: 

( بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة 1.10وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ) -4
فى أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ تبعا لستغيخ نػع الجشذ لرالح 

وتبعا لستغيخ محل اإلقامة لرالح السقيسيغ بالحزخ، وتبعا لستغيخ الجرجة الػضيفية  الحكػر،
لرالح الجرجة الػضيفية األقل، وتبعا لستغيخ العسخ لرالح الفئة العسخية األصغخفى الدغ، وتبعا 

 لستغيخ الجخل الذيخى لألسخة لرالح األسخ ذوى الجخل السختفع. 

( بيغ متػسصات درجات أفخاد 1.10، 1.15ة عشج مدتػى )وجػد فخوق ذات داللة احرائي -5
العيشة فى أنساط إستخجام    بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ تبعا لستغيخ عجد أفخاد 

 األسخة لرالح األسخ الرغيخة العجد.
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( بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة 1.15وجػد فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػى ) -3
إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ تبعا لستغيخالحالة اإلجتساعية  فى أنساط

 لرالح الستدوجيغ.

( بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة فى 1.10وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ) -4
تبعا الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ 

لستغيخنػع الجشذ لرالح الحكػر، وتبعا لستغيخ محل اإلقامة لرالح السقيسيغ بالحزخ، وتبعا 
لستغيخ الحالة اإلجتساعية لرالح الستدوجيغ، وتبعا لستغيخ الجرجة الػضيفية لرالح الجرجة 

 الػضيفية األعمى، وتبعا لستغيخ الجخل الذيخى لألسخة لرالح األسخ ذوى الجخل السختفع.

( بيغ متػسصات درجات أفخاد 1.10، 1.15وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ) -5
العيشة فى الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية 
السدتيمظ تبعا لستغيخ العسخ لرالح الفئة العسخية األكبخ فى الدغ، وتبعا لستغيخ عجد أفخاد 

 األسخ الرغيخة العجد.األسخة لرالح 

( بيغ متػسط درجات 1.10، 1.15وجػد عالقة مػجبة ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ) -6
أفخاد العيشة في  محاور مقياس الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضػء 
السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ )مفيػم السػاصفات القياسية لمجػدة، شيادة الزسان 

دمع والسشتجات وفاتػرة الذخاء، اإلعالن عغ الدمع والسشتجات وتعميسات إستخجام الدمع لم
اإلستيالكية( ومحاور مقياس أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ )نسط 
األمان الحى تحققو بصاقات اإلئتسان ومدايخ التصػر، نسط إستخجام البصاقة فى الذخاء الفػرى، 

 جام البصاقة فى اإلقتخاض(. نسط إستخ

أن أكثخ أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ كان نسط إستخجام البصاقة  -7
%(، يمييا في السختبة الثانية نسط إستخجام البصاقة فى اإلقتخاض 38.9فى الذخاء الفػرى بشدبة )

ى تحققو بصاقات اإلئتسان ومدايخة %(، ويأتي في السختبة الثالثة نسط األمان الح34.4بشدبة )
 %(.56.8التصػر بشدبة )
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 أىم التهصيات:

 بالشدبة لمجيات البحثية واألكاديسية:

عقج دورات  ونجوات تثقيفية وذلظ لشذخ الػعى اإلستيالكى والحج مغ ثقافة اإلستيالك  -0
وذلظ بالتعاون والتى تفذت فى السجتسع السرخى محاكاة لمحياه فى السجتسعات العخبية والغخبية 

 مع متخررى إدارة السشدل، إدارة مؤسدات األسخة و الصفػلة. 

ضخورة اإلستفادة مغ نتائج األبحاث والجراسات السختمفة بقدع إدارة السشدل وإدارة مؤسدات  -5
األسخة والصفػلة، وتفعيل نتائجيا مغ خالل إصجار كتيبات وأدلة إرشادية وبخامج تػعية يتع نذخىا 

 الػسائط اإللكتخونية تحقيقا لخبط البحث العمسى بخجمة قزايا السجتسع. عمى كافة

دعيع قاعجة لمبيانات والسعمػمات وذلظ لمسداىسة فى خجمة األسخة وتشسية السجتسع وخاصة  -3
خجمة السدتيمظ مغ خالل تحقيق جػدة حساية السدتيمظ، وىشا تبخز الحاجة إلى تػفيخ األدلة 

كتب اإللكتخونية ومختمف الػسائل اإلعالمية التى يسكغ إستخجاميا كآداة اإلرشادية والبخامج وال
 فعالة وقػية لشذخ الػعى فى كافة السجاالت. 

 بالشدبة لمجيات الخقابية:      

تجعيع التعاون بيغ أجيدة حساية السدتيمظ وقدع إدارة السشدل بكميات التخبية الشػعية السشتذخة  -4
عخبية، وذلظ إلعجاد بخامج ىجفيا نذخ الدمػك اإلستيالكى فى فى أنحاء جسيػرية مرخ ال

ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ والدمػك الذخائى الخشيج والحج مغ الدمػك 
 التخفى.

ضخورة األىتسام بتػفيخ سبل قػية لمخقابة عمى أجيدة اإلعالم السختمفة والتأكيج عمى حق  -5
 عمى كافة السعمػمات الستعمقة بكل سمعة بجقة وأمانة.السدتيمظ فى السعخفة والحرػل 

تشطيع حسالت قػمية بسذاركة إخرائى إدارة السشدل، إدارة مؤسدات األسخة والصفػلة مع  -6
كافة ىيئات وجسعيات حساية السدتيمظ وذلظ لشذخ الػعى اإلستيالكى فى ضػء السػاصفات 

إلستخجام الخشيج لسدتحجثات التدػق والتعامل القياسية لحساية السدتيمظ وأيزا التػعية بصخق ا
 معيا.
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العسل عمى تػفيخ ضسانات كافيو لمسدتيمظ عشج التدػق عبخ شبكة اإلنتخنت وذلظ ضسانًا  -7
لتػفيخ األمغ الكافى عشج الذخاء اإللكتخونى، وتجشب حجوث عسميات الغر واإلحتيال وسخقة 

 األمػال واألرصجة لمستدػقيغ.

 الخقابية:بالشدبة لمجيات 

العسل عمى تقشيغ إصجار البصاقات اإللكتخونية ووضع ضػابط وشخوط أكثخ صخامة وإلدامًا  -8
 تزبط عسمية إقتشائيا وإستخجاميا وعجد البصاقات الستاحة لكل فخد.

إصجار التقاريخ التى تػضح السػقف السالى لمعسيل وإرساليا برػرة مشتطسة ومتقاربة لكافة -9
لتبريخىع بسعجالت إستخجاميع لمبصاقات اإللكتخونية، ومعجالت الفائجة الستخاكسة العسالء، 

        عمييع لمحج مغ إستخجاميا بصخيقة عذػائية غيخ مجروسة العػاقب.

 مقجمة ومذكمة البحث: 

يذيج العرختصػرًا ىائاًل فى السعخفة والتقـجم التكشػلـػجى فـى شـتى السجـاالت والتـى إنعكدـت  
ـــى مختمـــف  ـــة، فتصـــػرت عم ـــة والدياســـية فـــى السجتسعـــات الحجيث الجػانـــب اإلقترـــادية واإلجتساعي

ــــخة برــــػرة ىائمــــة بفزــــل التقــــجم العمســــى والثــــػرة  ــــى الدــــشػات األخي وتعــــجدت وســــائل اإلترــــال ف
 التكشػلػجيــة حيــث فخضــت وســائل اإلترــال اإللكتخونيــة نفدــيا وأصــبح  ليــا دورًا ال يدــتيان بــو.

( وبالتبعيــــة إنتذــــخت تكشػلػجيــــا التدــــػق والتــــى 5105خيشــــى عــــػض، (، )إي5111 )دمحم درويــــر،
 ضيخت آثارىا مغ خالل تغيخ أنساط اإلستيالك وضيػر أساليب البيع مغ خـالل وسـائل تكشػلػجيـا
العػلســة كقشــػات التدــػق وشــبكات اإلنتخنــت وشــبكات اليــاتف السحســػل وقشــػات البــث التميفديــػنى 

جيـــج مـــغ السفـــافيع مثـــل مفيـــػم التدـــػق اإللكتخونـــى والتجـــارة الفزـــائية والعالسيـــة، كســـا ضيـــخت الع
اإللكتخونية ليتأكج مفيػم  وجػد شـكل ججيـج مـغ أشـكال التجـارة ذات خرػصـية مـغ حيـث الذـكل 

ـــى اإلقترـــاد )أحســـج وجـــجى، ( 5100والسحتـــػى والسزـــسػن والســـجى يـــشعكذ برـــػرة واضـــحة عم
 حاجات السدتيمكيغ لخجمات ججيجة وىػ وكحلظ تصػرت وسائل التكشػلػجيا مغ خالل التفاعل بيغ

مــــا يعــــخف بجــــحج الدــــػق وإســــتجابة السشــــتج الــــحى يتــــيح تمــــظ الخــــجمات وىــــػ مــــا يعــــخف بالــــجفع 
اإللكتخونى. وضيخ مػاكبا ليحه التصػرات الدخيعة والستالحقة تشػعـا فـى وسـائل الـجفع اإللكتخونيـة، 

ـــ ـــة إلحتياجـــات السدـــتيمكيغ، فب ـــػفيخ الػســـائل السقابم ـــجيع البصاقـــات مـــغ اجـــل ت جأت البشـــػك فـــى تق
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البالســتيكية بسختمــف أنػاعيــا والتــى تعتبــخ أحــج أدوات تدــػية مــجفػعات العســالء، حيــث تديــج مــغ 
درجة إتاحة تمظ الخجمات السرخفية الستعمقة بالحرػل عمى مختمف الدمع والخجمات دون حاجة 

 (.   5105، رغجة حسػد،5111)صفاء محسػد، إلى سحب السبالغ الالزمة لمذخاء مغ البشظ مباشخة

أقـػى سـبل السشافدـة  وقج أصبحت بصاقات اإلئتسـان ذات السدايـا الكثيـخة فـى ىـحا العرـخمغ   
لمشقـػد الدـائمة فـى كافـة السعـامالت الذـخائية تسذـيا مـع اإلتجـاه العـالسى نحـػ السجتسعـات الالنقجيــة 

رـــخى لمشقـــػد حيـــث تعتبـــخ مـــغ أىـــع ســـسات وعســـال عمـــى تخســـيد فكـــخة الـــجفع اإللكتخونـــى كبـــجيل ع
العرخ الحجيث وتحطـى بـالقبػل العـام والثقـة فـى التـجاول وإتسـام السعـامالت سـخيعا عمـى السدـتػى 

(، كسا أن البصاقة بجانب كػنيا وسيمة لمػفاء تسـشح حامميـا 5116السحمى والعالسى )نادر الدػاح،
إال  (.David Evans & Richard Schmalensee,1999إئتسانـًا مرـخفيًا قرـيخ ا جـل )

أن أكبـــخ مزـــارىا إتدـــاع الصمـــب عمـــى الدـــمع والخـــجمات إعتســـادا عمـــى تػقـــع مدـــتػى الـــجخل فـــى 
السدــتقبل مســا يقمــل مــغ اإلدخــار وتــخاكع الــجيػن عمــى حامــل البصاقــة وعمــى إئتســان البشــظ )رغـــجة 

 (. 5105 حسػد،

وصـغخى مـع ومتـاجخ كبـخى  وقج أدى تـدامغ إنتذـار مختمـف أنـػاع أمـاكغ التدـػق مـغ مخاكـد 
تــػافخ شــخق الــجفع اإللكتخونيــة الحجيثــة، إلــى حــجوث تغيــخ كبيــخ فــى األنســاط اإلنفا يــة كســًا ونػعــًا، 
ولــيذ عمــى مدــتػى الدــمع والخــجمات األساســية فحدــب، بــل التكسيميــة ايزــا وأكــجت اإلحرــاءات 

سجتسعات السعاصخة يديـج %( مغ األسخ فى ال 88أضيختيا دراسة قام بيا )زيج الخمانى( أن )التى 
 (.5111 )أحسج سميسان، إنفاقيا عغ حاجاتيا اإلستيالكية

حيث تمعب الستاجخ الكبخى دورًا كبيخًا فى زيادة عسمية الذخاء، حيث أشارت الجراسات إلى أن 
األماكغ التى يفزميا السدتيمظ مغ أىع العػامل السـؤثخة عمـى الدـمػك الذـخائى، وىشـاك العجيـج مـغ 

اليدــتصيعػن تحجيــج إحتياجــاتيع مــغ الدـــمع اإلســتيالكية قبــل التػجــو إلــى الدــػق، مســـا  السذــتخيغ
، Kotler, 1991ســاعج عمــى إنخفــاض  يســة التخشــيج اإلســتيالكى والتخصــيط الســالى لألســخة  )

 (. 5105 إيخيشى عػض،

ى وتعتبـخ قزــية اإلســتيالك فــى الــجول الشاميــة مــغ أكثــخ القزــايا ذات التــأثيخ السباشــخ والحيــػ 
عمــى التشسيــة اإلقترــادية واإلجتساعيــة، إذ أن زيــادة اإلســتيالك يسثــل عبئــًا كبيــخًا عمــى إقترــاديات 
دول العـــالع الشـــامى وإقترـــاديات أفخادىـــا كســـا أن اإلســـخاف فـــى اإلســـتيالك واإلنفـــاق العذـــػائى قـــج 
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اتيــة يكــػن ســببًا فــى إعاقــة األســخة مســا يتصمــب بــحل الجيــج إلشــباع حاجــات ومصالــب األســخة الحي
( وأكجت الجراسات تزاعف ندـبة اإلسـتيالك فـى مرـخ Durham Wisely, 2004والسعيذية )

نتيجــة التقــجم االقترــادى مــع اإلرتفــاع الشدــبى لسدــتػى السعيذــة، لكــغ تخكــت آثخىــا الدــمبية عمــى 
( فأصــــــبح حجــــــع 5105 ، إيخيشــــــى عــــــػض،5105 خصــــــط التشسيــــــة االقترــــــادية )رغــــــجة حســــــػد،

%( مـغ الـجخل والبـاقى يػجـو لمسـتثسار فـى حـيغ أن 81لسرخى يسثـل )اإلستيالك فى السجتسع ا
( وىكــحا 5116 %( مــغ دخميــا )ســمػى العــػادلى،65معطــع الــجول الستقجمــة التدــتيمظ أكثــخ مــغ )

أصــبح يشطــخ لمســتيالك فــى الػقــت الحاضــخ عمــى أنــو يسثــل قزــية كبــخى وأصــبح يقــاس السخكــد 
ة بقـجر مـا يدـتيمكو مـغ سـمع وخـجمات ذات نػعيـة اإلجتساعى لمفخد لـجى بعـس الفئـات اإلجتساعيـ

 (.5118 )الديج الخامد، متسيدة

وأدت سياســة اإلصــالح اإلقترــادى فــى مرــخ إلــى التحــػل إلقترــاديات الدــػق الحــخ الــحى 
يعتســج عمــى تعــجد مرــادر الدــمع والخــجمات وإنفتــاح الدــػق السحمــى عمــى الــػاردات مــغ كــل أنحــاء 

بيغ السشتجات الػششية واألجشبية وتصػيخ أساليب اإلنتـاج والتدـػق  العالع مسا يؤدى لذجة السشافدة
لتعديد السقجرة التشافدية لكل بمج مغ ناحيتى الجػدة والدعخ مسا يؤثخ عمى السدتيمظ إيجابًا وسـمبًا 

( وبالتـالى تغيـخت أنسـاط اإلسـتيالك لمفـخد بـجخػل سـمع ججيـجة لـع تكـغ 5119 )سامى عبج العديد،
( أن زيــادة 5119) ىـحا مــا أكـج عميــو الجيـاز السخكــدى لمتعبئـة العامــة واإلحرـاءمتـػافخة مـغ قبــل و 

األسعار ىى زيادات مشتطسة خاصة فى الدمع والخجمات مغ القصاع غيخ الخسسى أدى إلى زيادة 
( جشييـًا 3766.6( بسا يقجر بـ )5118/5119متػسط اإلنفاق الكمى الدشػى لألسخة خالل العام )

نريب الفخد الػاحج مغ اإلستيالك الكمى الدـشػى لألسـخة لـشفذ العـام بسـا يقـجر  بيشسا ازداد متػسط
( إلــى أن ىشــاك زيــادة مثاليــة فــى السدــتػى 5118) ( جشييــًا، وأشــارت ثشــاء الكخاســى3705.0بـــ )

( حيــث تخصــت ندــبة زيــادة الــخقع القياســى ألســعار 5118) العــام لألســعار فــى مرــخ تدايــجت عــام
%( فـى الخيـ  50%( فى الحزخ وندبة )09.7%( ليرل إلى ندبة )01السدتيمكيغ ندبة الـ )

( عمـى أن متػسـط 5106) (، وزاد تأكيـج الجيـاز السخكـدى لمتعبئـة واإلحرـاء5103 )فبة الفػلى،
( 59.5( إلــى )5105/5103( الــف جشيــو عــام )56.5اإلنفــاق الكمــى الدــشػى لألســخة إرتفــع مــغ )

%( وقج تزاعفت ىحه 05.6الثابتة بشدبة زيادة قجرىا )( مقارنة باألسعار 5105الف جشيو عام )
 %(.9.6%( بالسقارنة بالخي  )05الشدبة فى الحزخ )
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وتكسغ السذكمة اإلقترـادية فـى أن كـل فـخد يعـانى مذـكمة عـجم القـجرة عمـى تغصيـة إحتياجاتـو 
ارد فــى ضــل مــػارد محــجودة وعــجم وجــػد حسايــة كافيــة لمسدــتيمظ مســا يتختــب عمييــا إىــجار فــى الســػ 

بحيــث ال تتــػافخ معمػمــات عــغ الدــمعة وبالتــالى قــج ال تــػفخ السشفعــة السخجــػة مشيــا مســا يديــج مــغ 
( لـحلظ 5115تخرز السدتيمظ لجدء مغ مػارده لذخاء سمعة آخخى تحقق مشفعتو )مشى الجـخف،

أصبح تفعيل دور الخقابة أمـخا ضـخوريا لحسايـة السدـتيمظ واالقترـاد الـػششى مـغ الغـر والتزـميل 
 (.5118لخجاع إلحجاث تشسية شاممة ىجفيا اإلندان )حسػدة بخيتى،وا

وأصبح اإلرتقاء بالجػدة ىػ أحج الستصمبات األساسية لحل السذاكل اإلقترادية التى تػاجييا 
ـــات  ـــجول الشاميـــة حيـــث أن تحدـــيغ الجـــػدة لمسشتجـــات والخـــجمات يـــؤدى إلـــى إشـــباع ر ب معطـــع ال

أجـل االسـتسخار فـى سـػق السشافدـة العـالسى يدـتمدم أن ( ومـغ 5113 السدتيمكيغ )نجـالء حدـيغ،
تكػن الجػدة ىى السصمب األساسى لمسؤسدات إليجاد سمع ذات جػدة عالية وبدعخ مشاسـب تفـى 

         (.5115 بإحتياجات السدتيمظ ور باتو فى األسػاق )وفاء شمبى ونجالء حديغ،

ولػية فـى االىتسـام نحـػ تحدـيغ اإلنتاجيـة لحا فقج أخح مفيػم متصمبات الجػدة لمدمع والخجمات األ
السشتجــات واإلىتســام بالسعــاييخ الخاصــة بالسػاصــفات القياســية بأعتبارىــا مقيــاس الجــػدة حيــث أن 

تحكسيــــا مػاصــــفات  ياســــية تصبــــق وتقــــيع مــــغ خــــالل المــــػائح واالختبــــارات الفشيــــة السعتســــجة وفقــــا 
 )محســـػد عيدــــى، قـــجرة التشافدـــية لمسشتجـــاتالتفا يـــات التجـــارة العالسيـــة ومـــا يتصمبـــو مـــغ زيـــادة ال

( ولحلظ أتخحت الجول بعـس االجـخاءات الالزمـة لحسايـة السدـتيمكيغ بتذـخيع القـػانيغ التـى 5115
تزسغ حقػق السدتيمظ وحسايتو مغ األضخار وفحز الدمع السدتػردة ومحاربة اإلحتكار ووضع 

ســيذ أجيــدة رقابيــة تتــػلى مالحقــة مػاصــفات  ياســية لمنتــاج واالســتيخاد والترــجيخ فزــال عــغ تأ
السخالفيغ لمقانػن، كل ذلظ مغ أجل تحقيق العجيج مغ األىجاف اإلجتساعية واإلرتقاء بجـػدة حيـاة 
السدــتيمظ وتحدـــيغ نػعيـــة الدـــمع والخـــجمات السقجمـــة لـــو بســـا يتشاســـب مـــع دخـــل السدـــتيمظ وقػتـــو 

حـــجيث والسعاصـــخ وبإســـتخجام الذـــخائية وتكـــػيغ ســـمػك إســـتيالكى لـــو يتفـــق مـــع مفيـــػم التدـــػق ال
وتصبيـــق السبـــادرات والسػاصـــفات القياســـية الجوليـــة التـــى تديـــج مـــغ التشافدـــية بـــيغ مشطســـات حسايـــة 
السدـــتيمظ، وأيزـــا تشسيـــة وعـــى السدـــتيمظ الثقـــافى والسجتسعـــى وتعخيفـــو بحقػقـــو وواجباتـــو وإتخـــاذ 

يــجة لمعسميــة اإلســتيالكية قــخارات شــخائية واعيــة ومسارســة اإلســتيالك بذــكل يــػفخ لــو السسارســة الج
لتقييع السشتجات والخجمات وإجخاء السقارنات التـى تحفـل لـو وقتـو ومـػارده وأمػالـو وال تزـخ بالبيئـة 
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والعسل عمى نذخ الثقافة اإلستيالكية بالسجتسع مغ خالل خصـة إسـتخاتيجية متكاممـة مـغ األنذـصة 
رقابــة صـارمة مــغ الجولـة وإعــالم  والفعاليـات بـيغ الجيــات السدـئػلة عــغ حسايـة السدــتيمظ فـى ضـل

ـــد ثقـــة  ـــى تغدي ـــة ومعمػمـــات صـــادقة، باإلضـــافة إل ـــة متكامم ىـــادف واضـــح يتدـــع بالذـــفافية وتػعي
 (.5103 السدتيمظ فيسا يقجم لو بسا يداىع فى تحقيق التشسية السدتجامة لمسجتسع )فبة الفػلى،

خادىا بقجر ثقافتيا ووعييـا ويبخز دور األسخة وأىسيتيا كسدتيمظ فى تغييخ وتػجيو إستيالك أف
ــــاق واإلســــتيالك وتشطــــيع  ــــى تكــــػيغ عــــادات وإتجاىــــات إســــتيالكية ســــميسة نحــــػ اإلنف ور باتيــــا ف
اإلســتيالك الفــخدى والقــػمى األمــخ الــحى يعــج مــغ أىــجاف التشسيــة بذــقييا االقترــادى واالجتســاعى 

 ى، الصـاىخة العـجوى (، وىحا ما أشـارت إليـو وفـاء شـمب5117 ، إيشاس بجيخ،5115 )عبيخ الجويظ،
( أنو إذا أمكغ تكػيغ سمػك إستيالكى سـميع لألسـخة، ونذـخه بـيغ أفـخاد أسـختيا تسكشـت مـغ 0999)

إســتغالل اإلمكانــات الستاحــة عمــى أكســل وجــو ورشــجت إســتيالكيا فكمســا كــان لــجييا قــجر كبيــخ مــغ 
زن وكمســا تحققــت الدــمػك اإلســتيالكى الخشــيج كمســا أصــبح لــجييا القــجرة عمــى الترــخف الســالى بتــػا

 Blackاإلتجاىـات اإلسـتيالكية اإليجابيـة والػاعيـة لـجى أفخادىـا، وكسـا أضيـخت دراسـة كـال مـغ )
(1998( ،Rinehart (1998  أن السدتيمظ يتعـخض لكثيـخ مـغ العػامـل التـى تـؤثخ عمـى سـمػكو

السشذــأ،  اإلســتيالكى وعمــى مفافيســو تجــاه جــػدة الدــمع ومشيــا البيانــات السجونــة عمــى الدــمعة، بمــج
العالمة التجارية، الدكغ الـحى يدـكغ فيـو السدـتيمظ باإلضـافة إلـى مقاييدـة الذخرـية ومعمػماتـو 

أوضـحت أن جـػدة السكـان الـحى يعـخض فيـو السشـتج تــؤثخ  Kevin (1997وخبخاتـة، أمـا دراسـة )
 فى نية الذخاء مغ خالل التأثيخ عمى السدتيمظ.

عػامـــل تفزـــيل الذـــخاء ولـــحلظ وفـــخت مخاكـــد  وباإلضـــافة لـــحلظ تسثـــل شـــخوط الـــجفع أحـــج أىـــع
التدـــػق خجمـــة التعامـــل ببصاقـــات اإلئتســـان تذـــجيعًا لمسدـــتيمظ وإشـــباعًا إلحتياجاتـــو اإلســـتيالكية 

( أن ىشـاك عـجة دوافـع كانـت وراء  يـام 5115) وتحقيقا لمخبحية وىحا ما أثبتتـو دراسـة حرـة سـالع
وافع أولػيــة تتسثــل فــى اإلختيــار بــجون ضــغط األفــخاد بالتدــػق عبــخ اإلنتخنــت وكانــت أكثــخ ىــحه الــج

 البائعيغ يمييا أستخجام بصاقات االئتسان كػسيمة لمجفع وسيػلة الذخاء.

كافـة  وأشارت العجيج مغ الجراسات إلى تغيخ القيع األسخية والعادات والدمػكيات الذخائية لجى
لجــانبيغ، جانــب مغخيــات شبقــات الذــعب السرــخى تــأثخًا بالتيــارات الجاذبــة ذات البخيــق مــغ كــال ا

التدػق، وجانب تدـييالت الـجفع الـحى أدى إلـى حـجوث تغيـخات فـى سـمػك السدـتيمكيغ ومديـج مـغ 
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اإلنفاق واإلستيالك مسا أثخ عمى تغيخ األنساط اإلنفا ية اإلستيالكية لألسخة وىحا ما أكجتـو دراسـة 
القــيع الفخديــة األساســية ( التــى أوضــحت وجــػد صــخاعًا  يسيــًا بــيغ 0998) كــل مــغ فاشســة القميشــى

الجساعيــة( وبــيغ  ــيع اإلعــالن التــى أبــخزت أساســًا نفعيــًا حيــث تػجــج  الذــجاعة، لمسجتســع )القــػة،
فــخوق دالــة إحرــائيًا فــى القــيع التــى يعكدــيا اإلعــالن التميفديــػنى مــع تخكيــد اإلعــالن عمــى  ــيع 

 & Shimى، ودراســة اإلخــتالط والدــعادة والتفــاؤل وىــى  ــيع تذــيخ إلــى نطــام إســتيالكى عــالس
Eastick 1998) التـــى أضيـــخت التـــأثيخ اإليجـــابى لتصبيـــق إســـتخاتيجيات تػجـــو القـــيع الحاتيـــة )

واإلجتساعيــة، حيــث أن لمقــيع تــأثيخ مباشــخ عمــى إتجاىــات األفــخاد وكــحلظ أن ليــا تــأثيخاًغيخ مباشــخًا 
ن التميفديــػنى ( التــى أوضــحت أن اإلعــال5115) عمــى ســمػكياتيع الذــخائية، ودراســة عبيــخ مختــار

( التى 5115) يقجم السعمػمات التى تجعع قخارات الذخاء لجى السدتيمكيغ، ودراسة شخيقى الجابخى 
أضيخت أن إنتذار الثقافة اإلستيالكية مغ السجتسع الخأسسالى الغخبى إلى مجتسعات العـالع الثالـث 

 يــة، ودراســة عــدة صــيامأدى إلــى إنــجفاع األفــخاد نحــػ اإلســتيالك بغــس الشطــخ عــغ حاجــاتيع الفعم
بعــس أنســاط مــغ الثقافــة اإلســتيالكية التــى تــؤدى إلــى التخمــى ( التــى أوضــحت أن ســيادة 5115)

عغ الكثيـخ مـغ العـادات والسسارسـات اإلجتساعيـة لـجى األسـخة السرـخية مثـل الحـخد عمـى التـخدد 
حــيط األســخة إلــى عمــى السصــاعع ذات الذــيخة وعــجم اإلىتســام بسػاعيــج اإللتقــاء أثشــاء الػجبــات فــى م

جانب ضيػر أنػاع مغ األزياء غيخ السألػفة والتـى تعبـخ عـغ تغمغـل نسـط اإلسـتيالك الغخبـى ومـغ 
 ثع حجوث التحمل األسخى.

ومســا تقــجم يتبــيغ أنــو فــى ا ونــة األخيــخة إنتذــخت ســمػكيات شــخائية غيــخ رشــيجة شــكمت عبئــًا 
إدمـان الذــخاء والتــخف اإلســتيالكى  عمـى اإلقترــاد األســخى والــػششى، وتسثمـت تمــظ الدــمػكيات فــى

وزيادة  يع السطيخية والسباىاة خاصة عشج التدػق عبخ شبكات اإلنتخنت لكل الدمع أو عغ شخيق 
قشـــػات البـــث التميقديـــػنى األرضـــية والفزـــائية، والتدـــػق فـــى السخاكـــد والسحـــال التجاريـــة الفارىـــة، 

ـــــة وإنتذـــــار إســـــتخجام بصاقـــــات اإلئتسان،وقـــــج أدى ىـــــحا الســـــديج  ـــــأثيخعمى األنســـــاط اإلنفا ي إلـــــى الت
اإلسـتيالكية لألسـخة برــفة عامـة والتـى أثــخت بـجورىا عمـى الدــمػك الذـخائى واالسـتيالكى ألفخادىــا 
عمـى وجــو الخرـػد، ولســا كـان أعزــاء الييئـة التجريدــية لمجامعـات السرــخية يسثمـػن أفــخادًا مــغ 

كيات الذــخائية الخشـيجة وغيخىــا تسثــل األسـخة السرــخية كأوليــاء أمـػر، أو أعزــاء فــال شـظ أن الدــمػ 
 جدءا ال يتجدأ مغ شخرية أعزاء الييئة التجريدية.
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ـــج تشامـــت الجراســـات الدـــابقة فـــى ىـــحا السجـــال  ـــى مـــا ســـبق فق ـــاء عم ـــو األخيـــخة وبش  وفـــى ا ون
 و (5114) (، عبيخ عمى0998) (، حاتع عبج هللا0998) فجراسة كل مغ أحسج عبج هللا وآخخون 

(Pham Minh.,Moss Philip (2010  أكــجت عمــى عــجم وجــػد درجــة كافيــة مــغ حسايــة
السدــتيمظ يذــعخ بيــا السدــتيمظ وكــحلظ ضــعف الــجور السشــػط بــاألجيدة السعشيــة فــى تعديــد حسايــة 
السدتيمظ ويقترخ دور الجسعيات عمى إعصاء معمػمات عغ مختمف الدـمع وتػعيـة السدـتيمكيغ،  

( أشــارت إلــى 5119)(، حدــشاء إبــخافيع 5116) لسصمــبفــى حــيغ دراســة كــل مــغ مرــصفى عبــج ا
ـــجور الـــحى تمعبـــو وعـــجم الـــػعى بػجـــػد ىـــحه  عـــجم وعـــى الســـػاشغ بسشطســـات حسايـــة السدـــتيمظ وال
السشطســات وأكــجت عمــى ضــخورة إنذــاء ووجــػد جسعيــات حسايــة السدــتيمظ وأىسيــة تفعيــل القــػانيغ 

شحيا الرالحية القانػنية فى الخقابة عمى الحالية لحساية السدتيمظ وإدخال أنطسة الجػدة عمييا وم
 ، جبـــارى عبـــج الػىـــاجGold (2000األســـعار ومتابعـــة األحتكـــار، وأجسعـــت دراســـة كـــل مـــغ )

( عمــى أىسيــة الــخبط بــيغ السشطســة والسدــتيمظ بقرــج فيــع ســمػكيع اإلســتيالكى وضــخورة 5116)
ظ البــج مـــغ زيــادة الـــػعى إدخــال التقشيــات العمسيـــة التــى تدــاىع فـــى الخفــع مــغ أداء السشطســـة وكــحل

لمسدتيمظ وإكدابو السيارات السختمفة التى تسكشو مـغ إسـتغالل مـػارده عمـى أسـاس سـميع، وأسـفخت 
( عـغ وجـػد إخـتالف فـى أوجـو تـأثيخ متغيـخات الجـػدة عمـى 0998) نتائج دراسة رشا عبـج العديـد

سـالء، وأوضـحت دراسـة رضاء العسالء وىشاك عالقة تبادلية بيغ تـػافخ متغيـخات الجـػدة ورضـا الع
( عمى أىسية تعاون الحكػمة والجيـات السخترـة بحسايـة السدـتيمظ 5101) دمحم الديادات وآخخون 

وتشسية الدمػك اإلستيالكى عمى وضع الخصـط التـى سـتؤدى إلـى تصـػر الـشسط التجـارى واألسـػاق 
مػك الذـــخائى السحميـــة ووضـــع الخصـــط التدـــػيقية التـــى تتساشـــى مـــع الجػانـــب الستعمقـــة بأنســـاط الدـــ

وإتجاىاتو، حػل متصمبات الجػدة ألعزاء الييئة التجريدية والتى أمكغ بتحميميـا وأسـتقخاء محتـػى 
العجيــج مشيــا الػصــػل إلــى أن ىشــاك بعــس العشاصــخ التــى تسثــل متصمبــات الجــػدة برــفة عامــة، 

كيـــان الجـــػدة اإلســـتيالكية برـــفة خاصـــة والتـــى يجـــب أن تتـــػافخ فـــى أعزـــاء الييئـــة التجريدـــية ك
مجتسعى اليتجدأ عغ السجتسع، وىػ ما جعل لمجارسة الحالية أن تتػجـو إلـى محاولـة التعـخف عمـى 
أنســاط إســـتخجام بصاقــات اإلئتســـان وعالقتيــا بالدـــمػك اإلســتيالكى لـــجى أعزــاء الييئـــة التجريدـــية 

 بالجامعات السرخية وخاصة جامعة الفيػم عمى ضػء السدمسات التالية:
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رـــخ الحـــالى مـــغ تحـــػالت معمػماتيـــة أثـــخت عمـــى وســـائل االترـــال وأدت إلـــى وال: مـــا يذـــيجه العأ
 التشامى التكشػلػجى فى استخجام وسائل اإلترال اإللكتخونية.

ثانيــا: إنتذــار إســتخجام بصاقــات اإلئتســان ذات السدايــا والتــى أصــبحت مشافدــًا لمســتخجام التقميــجى 
 لمشفػد الدائمة.

ة لمتدػق تصخح وسائل لمجفع والسعامالت الشقجيـة بذـكل إلكتخونـى ثالثا: إنتذار أنػاع وأماكغ مختمف
 أثخ بذكل أوبآخخ عمى أنساط الدمػك اإلستيالكى واإلنفاقى لألفخاد واألسخ والسؤسدات.

رابعــا: حاجــة الــجول الشاميــة ا ن إلــى دراســة إشــكاليات اإلســتيالك لســا ليــا مــغ تــأثيخ حيــػى عمــى 
 التشسية اإلقترادية واإلجتساعية.

خامدا: سياسات اإلصالح فى الـجول عامـة وفـى مرـخ بذـكل خـاد تحتـاج إلـى ضـخورة البحـث 
والتقرــى والجراســة ألنســـاط اإلســتيالك وأنســـاط إســتخجام إقترــاديات األســـخة وعالقــة ذلـــظ 
بستصمبــات الجــػدة برــفة عامــة والجــػدة اإلســتيالكية برــفة خاصــة لــجى فئــات مجتسعيــة 

 العخبية والسرخية.كأعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات 

وبشاء عمي ماسبق فإن جػىخالسذكمة البحثية الحالية يتسثل في تعخف أنساط إستخجام بصاقات 
وعميو ، وعالقتيا بالدمػك اإلستيالكى فى ضػء متصمبات الجػدة ألعزاء ىيئة التجريذ اإلئتسان

                يسكن بمهرة مذكمة البحث الحالى فى اإلجابة عمى التداؤالت األتية:       

 ما أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ؟ .0

 ما االىسية الشدبية ألنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ؟ .5

ىل ىشاك فخوق فى إستجابات أفخاد عيشة البحث األساسية عمى مقياس أنساط إستخجام  .3
بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ تبعا إلختالف متغيخات السدتػى اإلجتساعى اإلقترادى 
) نػع الجشذ، محل اإلقامة، الحالة اإلجتساعية، الجرجة الػضيفية، الدغ، عجد أفخاد األسخة، 

 خى لألسخة(؟  الجخل الذي

الدمػك اإلستيالكى ىل ىشاك فخوق فى إستجابات أفخاد عيشة البحث األساسية عمى مقياس  .4
تبعا إلختالف متغيخات  ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ

السدتػى اإلجتساعى اإلقترادى ) نػع الجشذ، محل اإلقامة، الحالة اإلجتساعية، الجرجة 
 الػضيفية، الدغ، عجد أفخاد األسخة، الجخل الذيخى لألسخة(؟  
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ما شبيعة العالقة بيغ أستجابات أفخاد البحث األساسية  عمى محاور مقياس أنساط إستخجام  .5
ألعزاء ىيئة التجريذ،  ومحاور مقياس الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة  بصاقات اإلئتسان

 التجريذ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ؟

 أىجاف البحث: 

وعالقتيا بالدمهك اإلستيالكى أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان  دراسةييجف ىحا البحث إلي "
 :وذلظ مغ خالل التعخف عمى "فى ضهء متصمبات الجهدة ألعزاء ىيئة التجريذ

  .تعخف أنساط وأولػيات إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ.0

فى إستجابات أفخاد عيشة البحث األساسية عمى مقياس أنساط إستخجام بصاقات تػضيح الفخوق .5
)نػع اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ تبعا إلختالف متغيخات السدتػى اإلجتساعى اإلقترادى 

الجشذ، محل اإلقامة، الحالة اإلجتساعية، الجرجة الػضيفية، الدغ، عجد أفخاد األسخة، الجخل 
 الذيخى لألسخة(.

تػضيح الفخوق فى إستجابات أفخاد عيشة البحث األساسية عمى مقياس الدمػك اإلستيالكى .3
تالف متغيخات ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ تبعا إلخ

السدتػى اإلجتساعى اإلقترادى )نػع الجشذ، محل االقامة، الحالة اإلجتساعية، الجرجة 
 الػضيفية، الدغ، عجد أفخاد األسخة، الجخل الذيخى لألسخة(.

تػضيح شبيعة العالقة بيغ محاور مقياس أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان الستسثمة فى )نسط .4
اإلئتسان ومدايخة التصػر، نسط إستخجام البصاقة فى الذخاء الفػرى، األمان الحى تحققو بصاقات 

نسط إستخجام البصاقة فى اإلقتخاض(، ومحاور مقياس الدمػك اإلستيالكى فى ضػء 
السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ الستسثمة فى )مفيػم السػاصفات القياسية لمجػدة، شيادة 

خاء، اإلعالن عغ السشتجات وتعميسات إستخجام الدمع الزسان لمدمع والسشتجات وفاتػرة الذ
 االستيالكية(. 

 أىسية البحث: 

 قج يفيج البحث الحالي في: 

إلقاء الزػء عمى قزية إستخجام بصاقات االئتسان كأىع القزايا السعاصخة السؤثخة عمى  .0
 لسجخخات.    اإلستيالك األسخى لمدمع والخجمات وتقف حائاًل أمام األسخ السرخية دون تكػيغ ا
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القاء الزػء عمي إيجابيات وسمبيات إستخجام بصاقات اإلئتسان وبالتالي مداعجة أعزاء ىيئة  .5
 التجريذ عمى الػصػل إلى سمػك رشيج عشج القيام بعسميات الذخاء.

تقجيع إضافة عمسية ججيجة لجراسة ضاىخة اإلستخجام الستدايج وغيخ السبخر لبصاقات اإلئتسان فى  .3
األسخة السرخية برفة عامة وشخائح مجتسعية كأعزاء ىيئة التجريذ برفة ضل تعخض 

خاصة لتحجيات كثيخة وأخصار متشامية مع ما يذيجه السجتسع مغ تحػالت سخيعة وتغيخات 
مادية وفكخية تتدامغ مع عرخ تكشػلػجيا العػلسة، مسا أثخ عمى األنساط اإلنفا ية 

 واإلستيالكية لألسخة.

ظ في تػفيخ معمػمات تداعج عمى التسييد بيغ الدمع والخجمات مغ حيث تأكيج حق السدتيم .4
 السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ.

التأكيج عمى أىسية اإللسام بكل جػانب العسمية اإلستيالكية عشج اإلختيار والذخاء واإلستخجام  .5
ادىع بالسعارف والعشاية وتعجيل األساليب اإلستيالكية الخاشئة ألعزاء ىيئة التجريذ وإمج

 والسعمػمات والسسارسات الرحيحة لتشسية الدمػك اإلستيالكى الخشيج.

إثخاء السكتبة العخبية فى مجال إدارة السشدل ببحث فى قزية مغ أبخز وأىع القزايا السعاصخة  .6
السؤثخة عمى الدمػك الذخائى لألسخة برفة عامة ووشخائح مجتسعية كأعزاء ىيئة التجريذ 

السدتػى السحمى والعالسى خاصة فى ضل وشأة األزمة اإلقترادية  برفة خاصة عمى
 العالسية.

أىع أىسية ترسيع دليل إرشادى لتػعية السدتيمظ بالشرائح والتػجييات التى تسكشة مغ  .7
إستخجام رشيج لبصاقات اإلئتسان وحفاضو عمى الدمػك الذخائى واإلستيالكى الخشيج والسداىسة 

ك وبالتالى رفع مدتػى معيذة األسخة وتجعيع إقتراديات السجتسع، فى الحج مغ زيادة اإلستيال
 وكحلظ تػعيتو بجور مشطسات حساية السدتيمظ. 

 : فخوض البحث

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة في أنساط إستخجام بصاقات  .0
)نػع الجشذ، محل اإلقامة، إلختالف متغيخات السدتػى اإلجتساعى اإلقترادى اإلئتسان تبعا 

 الحالة اإلجتساعية، العسخ، عجد أفخاد األسخة، الجرجة الػضيفية، الجخل الذيخى لألسخة(.

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة في الدمػك اإلستيالكى  .5
ة لحساية السدتيمظ تبعا إلختالف متغيخات السدتػى اإلجتساعى فى ضػء السػاصفات القياسي
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اإلقترادى )نػع الجشذ، محل اإلقامة، الحالة اإلجتساعية، العسخ، عجد أفخاد األسخة، الجرجة 
 الػضيفية، الجخل الذيخى لألسخة(.

مقياس الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ  ارتباشية مػجبة بيغ محاور تػجج عالقة .3
ى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ الستسثمة فى )مفيػم السػاصفات القياسية ف

لمجػدة، شيادة الزسان لمدمع والسشتجات وفاتػرة الذخاء، اإلعالن عغ السشتجات وتعميسات 
إستخجام الدمع اإلستيالكية( ومحاور مقياس أنساط  إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة 

سثمة فى )نسط األمان الحى تحققو بصاقات اإلئتسان ومدايخة التصػر، نسط إستخجام الست التجريذ
  البصاقة فى الذخاء الفػرى، نسط إستخجام البصاقة فى اإلقتخاض(

 . ألكثخ أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذتختمف األوزان الشدبية  .4

 األسمهب البحثي: 

 :أوال: مشيج البحث

وذلظ لتحميـل أنسـاط إسـتخجام بصاقـات اإلئتسـان   :استخجمت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي
ألعزــاء ىيئــة التــجريذ   تحمــياًل د يقــًا إلســتخالد دالئــل والػصــػل إلــى إســتشتاجات وتعسيســات 
ـــظ عمـــى الدـــمػك اإلســـتيالكى ليـــع فـــى ضـــػء  ـــظ األنســـاط وإنعكـــاس ذل عـــغ األوضـــاع القائســـة لتم

ياســية لحسايــة السدــتيمظ بســا يحقــق أىــجاف اإلســتيالك والتشسيــة السدــتجامة وتشسيــة السػاصــفات الق
 السػارد البذخية. 

 ثانيا: مرصمحات البحث والتعخيفات اإلجخائية:

  Styleـ الشسط: 4

ىـــػ ســـمػك متكـــخر ونســـػذج لمتفكيـــخ والعســـل، ويسثـــل الشدـــق الـــحى يتبعـــو الفـــخد فـــى السػاقـــف 
 الذخائية السختمفة.

  Credit Cardsـ بصاقات اإلئتسان: 6

أداة دفــع وســحب حجيثــة، تدــتخجم فــى بيئــة إلكتخونيــة، وضيفتيــا تحخيــظ الشقــػد التقميجيــة بــيغ 
حدــابات أشــخاف التعامــل بيــا عبــخ شــبكات الحاســب ا لــى، لــجفع  يســة الدــمع والخــجمات السقجمــة 

رىا مؤسدــــة ماليـــــة لحامــــل البصاقــــة، كســــا تسكشــــة مــــغ إجــــخاء ســـــحب نقــــجى مــــغ البشــــػك، وترــــج
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(ISSUER( لذــخز شبيعــى أو اعتبــارى )Card Holder تسكشــة مــغ شــخاء ســمع والحرــػل )
 مع إلتدامو بالدجاد لمبشظ. Merchantsعمى خجمات مغ التجار 

 The Consumer Behaviorـ الدمهك اإلستيالكى: 2

اإلدراك، يقرــج بــو نطــام تفــاعمى قــائع عمــى مجسػعــة مــغ اإلجــخاءات )الســجخالت( تتسثــل فــى 
الجوافع، التعمع، الذخرية، الـحاكخة، السعمػمـات، والتـى تتفاعـل مـع البيئـة السحيصـة بالسدـتيمظ بسـا 
يدــسح بتكــػيغ األنذــصة والترــخفات )السخخجــات( الستعمقــة بإتخــاذ القــخارات االســتيالكية والخجميــة 

 وتحجيج الدمػك الحى سيتبعو السدتيمظ إلشباع احتياجاتو ور باتو.

 يئة التجريذ: عزه ىـ 1

أســـتاذ  –مـــجرس  –مـــجرس مدـــاعج  –ىـــػ أى شـــخز ذكـــخ أو انثـــى ويعســـل بجرجـــة )معيـــج 
أستاذ( بإحـج  كميـات جامعـة الفيـػم ويعتبـخ السدـتيمظ الـحى يدـعى إلحـجاث أقـل ضـخر  –مداعج 

مسكغ أو أكثخ أثخ إيجابى عمى البيئة السحيصة بو ويدـتخجم قػتـو الذـخائية بأسـمػج يـجل عمـى أنـو 
 مجتسعيا تجاه مجتسعو بذكل يداىع فى تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة.مدئػل 

  The Quality Requirementsـ متصمبات الجهدة: 1

وتعشــى إدخــال تحدــيغ وتصــػيخ عمــى الدــمع والخــجمات يتــخجع فــى صــػرة خصــط ومػاصــفات 
 ئى.وإختبارات ثع يمى ذلظ التشفيح الفعمى حتى تكػن ممبية إلحتياجات السدتيمظ الشيا

 ـ السهاصفات الكياسية لجهدة الدمع والخجمات:2

Standard Specification for quality of goods and services    

يقرـــج بيـــا مجسػعـــة مـــغ السعـــاييخ والخرـــائز الفشيـــة التـــى يـــتع مـــغ خالليـــا وصـــف دقيـــق 
بجقــة وشــفافية لمستصمبــات التــى يشبغــى وجػدىــا وتحقيقيــا فــى السشــتج الشيــائى أو الخجمــة وتشفيــحىا 

لتمبيـة األغـخاض التـى وضـعت مـغ أجميـا إلحـجاث تػافـق بـيغ األشـخاف السعشيـة مـع ضـخورة إجـخاء 
 التعجيالت والتحديشات السشاسبة والسدتسخة.

 Limits of the Researchالبحث:  حجود

 Sample of the Research: أواًل: عيشة البحث
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ىيئــة تــجريذ مــغ بعــس كميــات جامعــة  ( عزــػ41تكػنــت مــغ )االســتصالعية:  عيشــة البحــث -
الفيــػم وشبقــت عمـــييع أدوات البحــث وذلــظ بعـــج تحكــيع الدــادة السحكســـيغ ألدوات البحــث وذلـــظ 

 لتقشيشيا.

( عزـــػ ىيئـــة 051تـــع تصبيـــق أدوات البحـــث عمـــي عيشـــة قػاميـــا )األساســـية:  عيشـــة البحـــث - 
تجريذ ذكػروإناث مغ بعس كميات جامعة الفيػم وىي ) تخبية ـ خجمة إجتساعيـة ـ تخبيـة نػعيـة 

 ( عام ومغ مدتػيات اقترادية واجتساعية مختمفة. 51ـ 55( حيث تخاوحت أعسارىع ما بيغ )

 الل ثالث شيػر.تع التصبيق السيجاني خالدمشية:  الحجود -

 Tools of the Research: ثانيًا: أدوات البحث

 قامت الباحثة بإعجاد أدوات البحث التالية:

                                      )إعجاد الباحثة( الحالة اإلجتساعية واإلقترادية. ( استسارة 0)

                                        الباحثة()إعجاد ( استسارة البيانات العامة ألعزاء ىيئة التجريذ.  5)

              )إعجاد الباحثة(( مقياس أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ. 3)

( مقياس الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية 4)
                                                                                                   )إعجاد الباحثة( السدتيمظ.

 وفيسا يمي شخح لستزسشات األدوات الدابقة. 

: تع إعجادىا لجسع البيانات األساسية عغ اعزاء استسارة الحالة االجتساعية واالقترادية (4)
س السعمػمات التي تفيج في إمكانية ىيئة التجريذ عيشة البحث بيجف الحرػل عمي بع

 تحجيج الخرائز اإلجتساعية واإلقترادية ألعزاء ىيئة التجريذ وتذتسل عمى: 

  متغيخات إجتساعية وتتزسغ: )الجرجة الػضيفية ـ عجد أفخاد األسخة:  ثالثة مدتػيات: أسخة
 فخاد فأكثخ(. أ 7سخة كبيخة )مغ -أفخاد( 6إلى  4رة متػسصة )مغ  -أفخاد( 4صغيخة )أقل مغ 

  وأسخ  -جشيو( 4111متغيخات إقترادية وتذتسل عمى: أسخ ذات دخل مشخفس )أقل مغ
وأسخ ذات دخل مختفع )مغ  -جشيو( 7111إلى أقل مغ  4111ذات دخل متػسط )مغ  

   فأكثخ(.  7111
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تع  إعجادىا بيجف الحرػل عمي استسارة البيانات العامة ألعزاء ىيئة التجريذ:  (6)
الحالة اإلجتساعية معمػمات عغ أعزاء ىيئة التجريذ وتتزسغ )محل اإلقامة ـ الجشذ ـ  

سشة إلى أقل مغ  31سشة( ــ )مغ  31العسخ: ثالث فئات )أقل مغ  –)متدوج، غيخ متدوج( 
خى/سشػى( سشة فأكثخ( ـ معجل إستخجام بصاقات اإلئتسان )إسبػعى/شي 41سشة( ــ )مغ  41

ـ مجى عمع عزػ ىيئة التجريذ بقانػن حساية السدتيمظ ـ تختيب أسباج تفزيل التدػق مغ 
 الستاجخ الكبخى.  

أعج ىحا السقياس بيجف مكياس أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ:  (2)
اقات التعخف عمي مجى اإل بال مغ جانب أفخاد عيشة البحث عمى أنساط إستخجام بص

اإلئتسان ومجى تأثيخىا عمى الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ وأشتسل السقياس 
 عمى ثالث أنػاع مغ أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ وىي:

( عبـارات خبخيـة 9يتكـػن مـغ ) نسط األمان الحى تحققو بصاقات اإلئتسان ومدايخة التصهر: -4
تػضــح بــأن بصاقــة اإلئتســان وســـيمة أمشــة ضــج مخــاشخ حســـل وتــجاول الشقــػد وتجشــب حامميـــا 
إحتسـاالت الزــياع والدـخقة لمشقجيــة باإلضـافة إلــى إنيـا تذــبع إحتياجـات آخــخى غيـخ مرــخفية 

 بإعتبارىا كسطيخ إجتساعى وإنيا مػائسة لمتقجم الحزارى.     

( عبــارة خبخيــة تقــيذ إســتخجام 06تتكــػن مــغ )لبصاقــة فــى الذــخاء الفــهرى: ـــ نســط إســتخجام ا6
عزػ ىيئة التجريذ البصاقة اإلئتسانية فى الذخاء لستصمباتو السعيذيو ا ن والدـجاد الحقـا فـى 

 فتخة زمشية محجدة. 

( عبارات خبخية تقيذ إستخجام عزـػ 01: تتكػن مغ )نسط إستخجام البصاقة فى اإلقتخاض -2
لتــجريذ البصاقــة فــى ســجاد أقدــاط مصمػبــة مشــو وإذا لــع يدــتصيع ســجاد  يســة السذــتخيات ىيئــة ا

بالكامــل خــالل الســجة السحــجدة فيدــسح لــو بالتأجيــل ولكــغ عمــييع دفــع فائــجة عمــى  يســة السبمــغ 
 الؤجل.   

 -عبـارة( وتـع تحجيـج االسـتجابات وفقـا لثالثـة اختيـارات )دائسـا 35وبحلظ تكػن السقياس مـغ )
نــادرا( حيــث تــع الترــحيح فــي ضــػء األوزان السحــجدة لمتقــجيخ الثالثــي وىــي دائســا )ثــالث  –أحيانــا 
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ت درجــات( وأحيانــا )درجتــيغ( ونــادرا )درجــة واحــجة( وذلــظ فــي حالــة العبــارات اإليجابيــة أمــا العبــارا
  الدالبة فكانت دائسا )درجة واحجة( وأحيانا )درجتيغ( ونادرا )ثالث درجات(.

 لمتأكج مغ صجق السقياس أتبعت الباحثة  الصخق التالية:صجق السكياس: 

ـــهي:  تـــع عـــخض السقيـــاس فـــي صـــػرتو السبجئيـــة عمـــي  Validity content)أ( صـــجق السحت
 مجسػعة مغ األساتحة السحكسيغ مغ جامعات  

 كمية الخجمة االجتساعية (. –كمية رياض األشفال  –ة الفيػم ) كمية التخبية جامع -

 جامعة حمػان ) كمية االقتراد السشدلي (. -

لمتعخف عمي أرائيـع فـي مـج  دقـة السقيـاس وقجرتـو عمـي  يـاس اليـجف الـح  وضـع مـغ أجمـو 
ا ومشاسـبة التقـجيخ وصحة صياغة العبارات عمسيًا ومجى إرتباط كـل عبـارة بـالسحػر الـح  يتزـسشي

الـح  وضــع لكــل عبــارة وتــع تفخيـغ بيانــات التحكــيع وقــج أتفــق الدـادة السحكســيغ عمــى صــحة معطــع 
%( ولكـــغ مـــع مخاعـــاة حـــحف بعـــس العبـــارات السكـــخرة فـــي السعشـــى وإضـــافة 98العبـــارات بشدـــبة )

لسقيـاس بعس العبارات في بعس السحاور وقامت الباحثة بالتعجيالت السذار إلييـا وبـحلظ يكـػن ا
 خاضعًا لرجق السحتػى. 

 Internal Consistency)ب( صجق االتداق الجاخمي: 

تع حداج الرجق بإستخجام اإلتداق الجاخمي وذلظ بحداج معامل اإلرتباط )معامل ارتباط  
بيخسػن( بيغ الجرجة الكمية لكل محػر)نسط األمان الحى تحققو بصاقات اإلئتسان ومدايخة التصػر، 

البصاقة فى الذخاء الفػرى، نسط إستخجام البصاقة فى اإلقتخاض( والجرجة الكمية نسط إستخجام 
 لمسقياس، والججول التالي يػضح ذلظ:

قيم معامالت اإلرتباط بين الجرجة الكمية لكل محهر والجرجة الكمية لسكياس أنساط  (:4ججول )
 إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ

 الجاللة االرتباط محاور السكياس

 1.10 **1.911نسط األمان الحى تحققو بصاقات اإلئتسان ومدايخة  السحهر األول:
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 التصػر.

 1.10 **1.886 نسط إستخجام البصاقة فى الذخاء الفػرى. السحهر الثاني:

 1.10 **1.798 نسط إستخجام البصاقة فى اإلقتخاض.السحهر الثالث: 

 (1.15)*( دال عشج مدتػى )    ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )

( إلقتخابيـا مـغ  1.10( أن معـامالت اإلرتبـاط كميـا دالـة عشـج مدـتػى ) 0يتزح مغ ججول )
 الػاحج الرحيح مسا يجل عمى صجق وتجانذ محاور السقياس .   

 Measurement Validity Calculation)جـ( حداب ثبات السكياس: 

 وقامت الباحثة بحداج ثبات السقياس وذلظ بإستخجام كاًل مغ: 

 (between forms)التجدئة الشرفية.   -Alpha Cronbach 5معامل ألفا كخونباخ.  -0
Split 

  Guttmanمعامل جيػتسان.    -Spearman – Brown   4.   بخاون  معامل اسبيخمان -3

أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة قيم معامل الثبات لسحاور مكياس  (:6ججول )
 التجريذ بإستخجام السعامالت الدابقة

 محاور السكياس
معامل الفا 

 كخونباخ
التجدئة 
 الشرفية

اسبيخمان 
 بخاون 

 جيهتسان

السحػر األول: نسط األمان الحى تحققو 
 بصاقات االئتسان ومدايخة التصػر

1.809** 1.784** 1.856** 
1.816*
* 

 الثاني: نسط إستخجام البصاقة فى السحػر

 الذخاء الفػرى  
1.955** 1.895** 1.960** 

1.905*
* 

السحػر الثالث: نسط إستخجام البصاقة فى 
 اإلقتخاض

1.775** 1.740** 1.803** 
1.761*
* 
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 ثبات السقياس ككل
1.869** 1.831** 1.911** 

1.854*
* 

     ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )

( حيث 1.10( أن جسيع  يع معامالت الثبات دالة عشج مدتػى )5يتزح مغ الججول )
(، 1.869كانت  يسة الثبات لمجرجة الكمية لمسقياس وذلظ بحداج معامل الفا كخونباخ وىى )

(، وبسعامل 1.911(، وبسعامل اسبيخمان بخاون )1.831وبصخيقة التجدئة الشرفية ىى )
 (. 1.854جيػتسان ىى )

خ ىحه القيع عالية وتؤكج إتداق السقياس لقياس أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان وتعتب
 ألعزاء ىيئة التجريذ وإمكانية إستخجامو في التصبيق عمى عيشة البحث األساسية.

ــى ضــهء السهاصــفات الكياســية   (1)  ــجريذ ف ــة الت ــاس الدــمهك اإلســتيالكى ألعزــاء ىيئ مكي
أعج ىحا السقياس بيجف التعخف عمى الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة  :لحساية السدتيمك

التــجريذ ومــجى وعــييع بحقــػقيع وواجبــاتيع وكيفيــة إتخــاذ قــخاراتيع الذــخائية قبــل وأثشــاء وبعــج 
الذـخاء فــى ضـػء السػاصــفات القياســية لحسايـة السدــتيمظ وذلــظ لسـا لــو أثــخ عمـى نذــخ الثقافــة 

 الث محاور وىى:اإلستيالكية.وأشتسل السقياس ث

أعزـاء ىيئـة ( عبارة خبخية تقـيذ وعـى 00يتكػن مغ ) ـ مفيهم السهاصفات الكياسية لمجهدة:4
التجريذ لسفيػم جػدة الدمع والخجمات ومفيػم السػاصفات القياسية لمجػدة والتـى تعشـى إدخـال 

حتـى تحديغ وتصـػيخ يتـخجع فـى صـػرة خصـط ومػاصـفات وإختبـار ثـع يمـى ذلـظ التشفيـح الفعمـى 
 تكػن ممبية الحتياجات السدتيمظ الشيائى.

إتجـاه ( عبارة خبخيـة تقـيذ 07تتكػن مغ ) ـ شيادة الزسان لمدمع والسشتجات وفاتهرة الذخاء:6
وسمػك عزػ ىيئة التجريذ نحـػ اإلشـتخاشات العامـة لمذـكل والسزـسػن الـحى يجـب أن يكـػن 

 تيمظ نتيجة شخاء مشتج أو سمعة.عميو شيادات الزسان والفػاتيخالسكتػبة والسسشػحة لمسد

( 33يتكــػن مــغ )ـــ اإلعــالن عــن الدــمع والسشتجــات وتعميســات إســتخجام الدــمع االســتيالكية: 2
عبارة خبخية تقيذ إتجاه عزػ ىيئة التجريذ نحػ اإلشتخاشات العامة عغ اإلعالن عغ الدمع 
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والخجمات التى تحقق مشطػمة جػدة حساية السدتيمظ وتداعج عمـى صـشاعة اإلعـالن بالصخيقـة 
التى تؤدى مغ خالليا دوره الفعال فى اإلسيام فى التشسية السدتجامة وتشسية االقتراد لمسجتسـع 
وكحلظ يقيذ سمػك عزػ ىيئة التجريذ نحػ كيفية إستخجام وصيانة الدمع والسشتجات بصخيقة 

ىـــع التعميســـات واإلرشــادات التـــى ترـــا  لمسدــتيمظ وىـــى جـــدء مكســل لستصمبـــات الدـــمعة أمشــة وأ 
  لزسان كفاءة التذغيل وتالفى أخصار سػء االستخجام.    

 -عبارة( وتع تحجيج االستجابات وفقا لثالثة اختيـارات )دائسـا  60وبحلظ تكػن السقياس مغ )
لسحــجدة لمتقــجيخ الثالثــي وىــي دائســا )ثــالث نــادرا( حيــث تــع الترــحيح فــي ضــػء األوزان ا –أحيانــا 

درجــات( وأحيانــا )درجتــيغ( ونــادرا )درجــة واحــجة( وذلــظ فــي حالــة العبــارات اإليجابيــة أمــا العبــارات 
  الدالبة فكانت دائسا )درجة واحجة( وأحيانا )درجتيغ( ونادرا )ثالث درجات(.

 لتالية:لمتأكج مغ صجق السقياس أتبعت الباحثة الصخق اصجق السكياس: 

تــع عــخض السقيــاس فــي صــػرتو السبجئيــة عمــي  Validity content) أ ( صــجق السحتــهي: 
 مجسػعة مغ األساتحة السحكسيغ مغ جامعات  

 كمية الخجمة االجتساعية (. –كمية رياض األشفال  –جامعة الفيػم ) كمية التخبية  -

 جامعة حمػان ) كمية االقتراد السشدلي (. -

ع في مـج  دقـة السقيـاس وقجرتـو عمـي  يـاس اليـجف الـح  وضـع مـغ أجمـو لمتعخف عمي أرائي
وصحة صياغة العبارات عمسيًا ومشاسبة التقجيخ الح  وضع لكل عبـارة وتـع تفخيـغ بيانـات التحكـيع 

%( ولكــغ مــع مخاعــاة حــحف 97وقــج أتفــق الدــادة السحكســيغ عمــى صــحة معطــع العبــارات بشدــبة )
وإضــافة بعــس العبــارات وقامــت الباحثــة بالتعــجيالت السذــار بعــس العبــارات السكــخرة فــي السعشــى 

 إلييا وبحلظ يكػن السقياس خاضعًا لرجق السحتػى. 

 Internal Consistency)ب( صجق االتداق الجاخمي: 

تع حداج الرجق بإستخجام اإلتداق الجاخمي وذلظ بحداج معامـل االرتبـاط )معامـل ارتبـاط  
)مفيػم السػاصفات القياسية لمجـػدة، شـيادة الزـسان لمدـمع محػربيخسػن( بيغ الجرجة الكمية لكل 

 والسشتجات وفاتػرة الذخاء، اإلعالن عـغ الدـمع والسشتجـات وتعميسـات إسـتخجام الدـمع االسـتيالكية(
 والجرجة الكمية لمسقياس، والججول التالي يػضح ذلظ:
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الدمهك جرجة الكمية لسكياس قيم معامالت اإلرتباط بين الجرجة الكمية لكل محهر وال (:2ججول )
اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضهء السهاصفات الكياسية لحساية 

 السدتيمك

 الجاللة االرتباط محاور السكياس

 مفيػم السػاصفات القياسية لمجػدة.السحهر األول: 
1.768*
* 

1.10 

 شيادة الزسان لمدمع والسشتجات وفاتػرة الذخاء. السحهر الثاني:
1.906*
* 

1.10 

اإلعالن عغ الدمع والسشتجات وتعميسات إستخجام الدمع  السحهر الثالث:
 االستيالكية.

1.859*
* 

1.10 

 (1.15)*( دال عشج مدتػى )    ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )

( إلقتخابيـا مـغ  1.10( أن معامالت اإلرتباط كميا دالة عشـج مدـتػى ) 3يتزح مغ الججول )    
 الػاحج الرحيح مسا يجل عمى صجق وتجانذ محاور السقياس .         

 Measurement Validity Calculation)جـ( حداب ثبات السكياس:  

 وقامت الباحثة بحداج ثبات السقياس وذلظ باستخجام كاًل مغ: 

 (between forms)التجدئة الشرفية.  -Alpha Cronbach   5معامل ألفا كخونباخ.  -0
Split 

  Guttmanمعامل جيػتسان.    -Spearman - Brown 4معامل اسبيخمان بخاون.    -3

مكياس الدمهك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ فى قيم معامل الثبات لسحاور  (:1ججول )
 ضهء السهاصفات الكياسية لحساية السدتيمك

 محاور السكياس
معامل الفا 

 كخونباخ
التجدئة 

 لشرفيةا
اسبيخمان 

 بخاون 
 جيهتسان
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مفيػم السػاصفات القياسية  السحهر األول:
 لمجػدة.

1.900** 1.885** 1.955** 
1.911*
* 

شيادة الزسان لمدمع والسشتجات  السحهر الثاني:
 وفاتػرة الذخاء.

1.854** 1.855** 1.898** 
1.843*
* 

اإلعالن عغ الدمع والسشتجات  السحهر الثالث:
 وتعميسات استخجام الدمع االستيالكية.

1.765** 1.735** 1.818** 
1.755*
* 

 ثبات السقياس ككل.
1.815** 1.775** 1.849** 

1.790*
* 

 (1.10)**( دال عشج مدتػى )

( حيث 1.10يتزح مغ الججول الدابق أن جسيع  يع معامالت الثبات دالة عشج مدتػى )
(، 1.815 يسة الثبات لمجرجة الكمية لمسقياس وذلظ بحداج معامل الفا كخونباخ وىى )كانت 

(، وبسعامل 1.849(، وبسعامل اسبيخمان بخاون )1.775وبصخيقة التجدئة الشرفية ىى )
 (.1.790جيػتسان ىى )

وتعتبخ ىحه القيع عالية وتؤكج إتداق السقياس لقياس الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة 
ريذ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ وإمكانية إستخجامو في التصبيق عمى التج

 عيشة البحث األساسية.

 رابعًا: السعالجة اإلحرائية: 

 Statistical Package for Social Sciences (17) (SPSS)تع إستخجام بخنامج 
Program  بالحاسب ا لي وذلظ ألداء التحميالت اإلحرائية التالية لمكذف عغ متغيخات البحث

 وإختبار صحة الفخوض. 

 حداج معامل الرجق إحرائيًا بإستخجام معامل اإلرتباط )االتداق الجاخمي(.  -

حداج معامالت اإلرتباط  لحداج درجة ثبات السقياس )معامل ألفا كخونباخ ــ التجدئة  -
 الشرفية ــ اسبيخمان بخاون ــ جيػتسان(. 
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 حداج معامل اإلرتباط بإختبار بيخسػن.  -

 حداج التكخارات والشدب السئػية لبعس متغيخات البحث.  -

شخيقة  بإستخجام  Multi Regression Analysisحداج معامل اإلنحجار الستعجد  -
  الخصػة الستجرجة إلى األمام.

 T. Testإختبار )ت(  -

 F. Testإختبار تحميل التبايغ باستخجام )ف(  -

 إليجاد داللة الفخوق بيغ الستػسصات. L.S.Dإختبار أول فخق معشػ   -

 خامدًا: نتائج البحث )تحميميا وتفديخىا ومشاقذتيا(: 

 فية: أواًل: الشتائج الهص

( إلى 5وفيسا يمي وصف شامل لعيشة البحث األساسية مػضحة في ججاول إحرائية مغ ججول )
 ( مغ حيث: 04ججول )

 الجشذ: -4

 (: تهزيع أفخاد عيشة البحث تبعا لستغيخ الجشذ1ججول )

 الشدبة% العجد الجشذ
 %40.3 65 ذكخ
 %58.7 88 أنثي

 %411 411 السجسهع
 

( 65%(، بيشسا )58.7( مغ أفخاد عيشة البحث إناث بشدبة )88)( أن 5يتزح مغ ججول )
 %(.40.3مغ أفخاد عيشة البحث ذكػر بشدبة )

 محل اإلقامة: -6

 (: تهزيع أفخاد عيشة البحث تبعا لستغيخ محل اإلقامة2ججول )
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 الشدبة% العجد محل اإلقامة
 %35.3 53 ري 
 %64.7 97 حزخ

 %411 411 السجسهع
 

%(، 64.7( مغ أفخاد عيشة البحث يقيسػن بالحزخ بشدبة )97أن ) (6)يتزح مغ ججول 
 %(.35.3( مغ أفخاد عيشة البحث يقيسػن بالخي  بشدبة )53بيشسا )

 الحالة اإلجتساعية: -2

 (: تهزيع أفخاد عيشة البحث تبعا لستغيخ الحالة اإلجتساعية3ججول )

 الشدبة% العجد الحالة اإلجتساعية

 %60.3 95 متدوج

 %38.7 58 غيخ متدوج

 %411 411 السجسهع
 

%(، بيشسا 60.3( مغ أفخاد عيشة البحث متدوجيغ بشدبة )95أن ) (7) يتزح مغ ججول
 %(.38.7) ( مغ أفخاد عيشة البحث غيخ متدوجيغ بشدبة58)

 الجرجة الهضيفية: -1

 تهزيع أفخاد عيشة البحث تبعًا لستغيخ الجرجة الهضيفية (:4ججول )

 الشدبة% العجد الهضيفيةالجرجة 

 %34 50 معيج / مجرس مداعج

 %45.7 64 مجرس

 %53.3 35 أستاذ مداعج / أستاذ
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 %411 411 السجسهع
 

%(، بيشسا 45.7( مغ أفخاد عيشة البحث )مجرسيغ( بشدبة )64( أن )8يتزح مغ ججول )
( مغ أفخاد 35بيشسا )%(، 34( مغ أفخاد عيشة البحث )معيجيغ/ مجرسيغ مداعجيغ( بشدبة )50)

 %(.53.3عيشة البحث )أستاذة مداعجيغ / أستاذة( بشدبة )

 عسخ:ال -1

 تهزيع أفخاد عيشة البحث تبعا لستغيخ العسخ(: 5ججول )

 الشدبة% العجد العسخ  

 %35 48 سشة 31أقل مغ 

 %45 63 سشة 41سشة إلى أقل مغ  31مغ 

 %56 39 سشة فأكثخ 41مغ 

 %411 411 السجسهع
 

سشة إلى  31مغ ( مغ أفخاد عيشة البحث تخاوحت أعسارىع )63أن ) )9يتزح مغ ججول )
أقل مغ ( مغ أفخاد عيشة البحث كانت أعسارىع )48%(، يمييع )45بشدبة ) سشة( 41أقل مغ 
سشة  41مغ ( مغ أفخاد عيشة البحث كانت أعسارىع )39) %(، وأخيخا35( بشدبة )سشة 31

 %(.56بشدبة ) فأكثخ(

 عجد أفخاد األسخة: -2

 (: تهزيع أسخ عيشة البحث تبعًا لعجد أفخادىا41ججول )

 الشدبة% العجد عجد أفخاد األسخة

 %44.7 67 أفخاد 4أقل مغ 
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 %33.3 51 أفخاد 6أفخاد إلى  4مغ 

 %55 33 أفخاد فأكثخ 7مغ 

 %411 411 السجسهع
 

أفخاد(  4( أسخة بعيشة البحث كان عجد أفخادىا )أقل مغ 67أن ) (01)يتزح مغ ججول 
أفخاد( وبمغ عجدىع  6أفخاد إلى  4%(، يمييع األسخ الالتي تخاوح عجد أفخادىا )مغ 44.7بشدبة )

أفخاد فأكثخ(  7%(، وأخيخا كان عجد األسخ الالتي كان عجد أفخادىا )مغ 33.3( بشدبة )51)
 %(.55( بشدبة )33)

 الذيخي لألسخة:  جخلال -3

 تهزيع أسخ عيشة البحث وفقا لفئات الجخل السختمفة: (44)ججول 

 الشدبة% العجد جخل الذيخي لألسخةال

 %56 39 مشخفس

 %34.7 55 متػسط

 %39.3 59 مختفع

 %411 411 السجسهع
 

%(، بيشسا 39.3( أسخة بعيشة البحث دخميع مختفع بشدبة )59( أن )00يتزح مغ ججول )
 %(.56( أسخة دخميع مشخفس بشدبة ) 39%(، بيشسا )34.7أسخة دخميع متػسط بشدبة )( 55)

 معجل إستخجام بصاقات اإلئتسان: -4

 (: تهزيع أفخاد عيشة البحث تبعًا لسعجل إستخجام بصاقات اإلئتسان46ججول )

 الشدبة% العجد معجل إستخجام بصاقات اإلئتسان
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 %36.7 55 إسبػعى

 %47.3 70 شيخى 

 %06 54 سشػى 

 %411 411 السجسهع

( مغ أفخاد البحث يدتخجمػن بصاقات اإلئتسان شيخيًا بشدبة 70) أن( 05يتزح مغ ججول )
( مغ أفخاد البحث يدتخجمػن بصاقات اإلئتسان أسبػعيًا بشدبة 55%(، بيشسا )47.3)
 %(.06) ( مغ أفخاد عيشة البحث يدتخجمػن بصاقات اإلئتسان سشػيًا بشدبة%54(، )36.7)

 ىل تعمم بهجهد قانهن لحساية السدتيمك: -5

 (: ىل يعمم أفخاد عيشة البحث بهجهد قانهن لحساية السدتيمك42ججول )

 الشدبة% العجد ىل تعمم بهجهد قانهن لحساية السدتيمك

 %97.3 046 نعع

 %5.7 4 ال

 %411 411 السجسهع
 

( مغ أفخاد البحث يعمسػن بػجػد قانػن لحساية السدتيمظ 046أن ) (03يتزح مغ ججول )
( مغ أفخاد البحث ال يعمسػن بػجػد قانػن لحساية السدتيمظ بشدبة 4%(، بيشسا )97.3بشدبة )

(5.7.)% 

 ـ أسباب تفزيل التدهق من الستاجخ الكبخى:41

 كبخى (: الهزن الشدبي ألكثخ أسباب تفزيل التدهق من الستاجخ ال41ججول )

 أسباب تفزيل التدهق من الستاجخ الكبخى 
الهزن 
 الشدبي

الشدبة 
 % السئهية

 التختيب
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 األول %55.4 089 تشػع وجػد الدمع والبجائل وحخية االختيار الستعجد فيسا بيشيا.

 الثالث %09.3 044 وجػد عخوض تذجيعية وتخفيزات.

 الخابع %07.3 059 يػفخ لى الستعة والخاحة الشفدية.

 الثاني %55.4 067 تػافخ العجيج مغ الدمع والسشتجات فى مكان واحج.

 الخامذ %05.6 006 شخيقة العخض السفتػح وعجم التعخض لزغط البائعيغ.

  %411 311 السجسهع
     

( أن أكثخ أسباج تفزيل التدػق مغ الستاجخ الكبخى كانت تشػع 04يتزح مغ الججول )
%(، يمييا في السختبة الثانية 55.4االختيار الستعجد فيسا بيشيا بشدبة )وجػد الدمع والبجائل وحخية 

%(، ويأتي في السختبة الثالثة 55.4تػافخ العجيج مغ الدمع والسشتجات فى مكان واحج بشدبة )
%(، ويأتي في السختبة الخابعة يػفخ لى الستعة 09.3وجػد عخوض تذجيعية وتخفيزات بشدبة )

%(، ويأتي في السختبة الخامدة شخيقة العخض السفتػح وعجم 07.3) والخاحة الشفدية بشدبة
 %(.05.6التعخض لزغط البائعيغ بشدبة )

 ثانيًا: الشتائج في ضهء فخوض البحث: 

 الفخض األول:

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة في أنساط إستخجام 
)نػع الجشذ، محل بصاقات اإلئتسان تبعا إلختالف متغيخات السدتػى اإلجتساعى اإلقترادى 

 اإلقامة، الحالة اإلجتساعية، العسخ، عجد أفخاد األسخة، الجرجة الػضيفية، الجخل الذيخى لألسخة(.

مغ صحة ىحا الفخض تع إجخاء إختبار )ت( لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ لمتأكج 
 L.S.Dالستػسصات وتحميل التبايغ إليجاد  يسة )ف( وكحلظ تع إجخاء إختبارأقل فخق معشػ  

 ( تػضح ذلظ. 53( إلى )05لبيان إتجاه داللة الفخوق والججاول مغ )

فخاد العيشة في أنساط إستخجام بصاقات (: الفخوق اإلحرائية بين متهسصات درجات أ41ججول )
 اإلئتسان تبعا لستغيخ ) نهع الحشذ ـ  محل اإلقامة ـ الحالة اإلجتساعية(
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 السكياس
الستهسط  الستغيخ

الحدابي 
 )م(

االنحخاف 
السعياري 

 )ع(

 العيشة
 )ن(

درجات 
الحخية 
 )د.ح(

قيسة 
 )ت(

 الجاللة

ط 
نسا

أ
ئة 

 ىي
زاء

ألع
ن 

تسا
اإلئ

ت 
صاقا

م ب
خجا

ست
إ

ذ
جري

الت
 

 62 3.291 88.325 ذكخ الجشذ
148 

20.51
7 

  0.01دال عشج 

 88 2.557 64.306 أنثي لرالح الحكػر

محل 
 اإلقامة

 53 2.027 52.419 ري 
148 

23.03
2 

 0.01دال عشج 
لرالح السقيسيغ 
 بالحزخ

 97 3.268 79.633 حزخ

الحالة 
اإلجتساع

 ية

 92 4.111 93.644 متدوج

148 2.508 
  0.05دال عشج 

غيخ  لرالح الستدوجيغ
 متدوج

91.019 3.215 58 

 (1.15)*( دال عشج مدتػى )    ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )
 

( وىى  يسة دالة إحرائيا عشج 20.517( أن  يسة )ت( كانت )05يتزح مغ الججول ) 
(، بيشسا بمغ 88.325( لرالح الحكػر، حيث بمغ متػسط درجة الحكػر )0.01مدتػى داللة )

(، مسا يجل عمى أن الحكػر كانػا أكثخ إستخجاما لبصاقات 64.306متػسط درجة اإلناث )
اإلئتسان مغ باإلناث، ويخجع ذلظ إلى األمان والدخعة والخرػصية وسيػلة اإلستخجام. الحى 

ىحا البحث مع تحققو بصاقات اإلئتسان لمحكػر ورغبتيع فى مدايخة التصػر والتقجم وتتفق نتائج 
( التى أضيخت وجػد فخوق ذات داللة إحرائية فى إستخجام 6141 إيخيشى عهض،دراسة )

 بصاقات اإلئتسان وفقا لشػع الجشذ لرالح الحكػر.   

( وىى 23.032( أن  يسة )ت( كانت )05أما بخرػد محل اإلقامة يتزح مغ الججول )
أفخاد العيشة السقيسيغ بالحزخ، حيث بمغ ( لرالح 0.01 يسة دالة إحرائيا عشج مدتػى داللة )

(، بيشسا بمغ متػسط درجة أفخاد العيشة 79.633) متػسط درجة أفخاد العيشة السقيسيغ بالحزخ
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(، مسا يجل عمى أن أفخاد العيشة السقيسيغ بالحزخ كانػا أكثخ 52.419السقيسيغ بالخي  )
الخي ، ويخجع ذلظ إلى أن الحزخ يػجج إستخجامًا لبصاقات اإلئتسان مغ أفخاد العيشة السقيسيغ ب

بو أماكغ ومخاكد لمتدػق ومتاجخ كبخى  تتػافخ فييا خجمة االتعامل ببصاقات اإلئتسان عغ 
التى أشارت إلى أن ( 6111) سيى شمبىالخي . وتتفق نتائج ىحا البحث جدئيًا مع دراسة 

تيمظ وتحقيق ربحية حيث أنيا مخاكد التدػق والستاجخ الكبخى ليا القجرة عمى إشباع حاجات السد
 وفخت خجمة التعامل ببصاقات اإلئتسان تذجيعا لمسدتيمظ عمى التدػق مشيا.

( أن  يسة )ت( كانت 05وبخرػد الحالة اإلجتساعية يتزح مغ نفذ الججول )
( لرالح الستدوجيغ، حيث بمغ 0.05( وىى  يسة دالة إحرائيا عشج مدتػى داللة )2.508)

(، مسا 91.019(،  بيشسا بمغ متػسط درجة غيخ الستدوجيغ )93.644جيغ )متػسط درجة الستدو 
يجل عمى أن الستدوجيغ كانػا أكثخ إستخجامًا لبصاقات اإلئتسان مغ غيخ الستدوجيغ، ويخجع ذلظ 
إلى أن الستدوجيغ لجييع أعباء وأقداط ومتصمبات معيذية أكثخ وخاصة فى حالة وجػد أوالد عغ 

التى  (6141) إيخيشى عهضنتائج ىحا البحث مع دراسة كل مغ غيخ الستدوجيغ وتتفق 
أوضحت وجػد فخوق ذات داللة إحرائية فى أنساط إستخجام بصاقة اإلئتسان وفقا لسجة الحياه 

التى أوضحت أن األسخ  (6146) رغجة حسهدةالدوجية لرالح األسخ األحجث زواجًا، ودراسة 
 ضػء مدتحجثات التدػق وشخق الجفع اإللكتخونية. األقل فى عجد سشػات الدواج تشفق أكثخ فى 

(: تحميل التباين لجرجات أفخاد العيشة في أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان تبعا 42ججول )
 لستغيخ الجرجة الهضيفية

مجسهع  الجرجة الهضيفية السكياس
 السخبعات

متهسط 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

قيسة 
 )ف(

 الجاللة

إستخجام أنساط 
اإلئتسان  بصاقات

ألعزاء ىيئة 
 التجريذ

 2 1512.857 3025.713 بيغ السجسػعات
43.761 

0.01 
 147 34.571 5081.950 داخل السجسػعات دال

   149  8107.663 السجسهع
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( وىى  يسة دالة إحرائيا عشج 43.761( أن  يسة )ف( كانت )06يتزح مغ ججول )
(، مسا يجل عمى وجػد فخوق بيغ درجات أفخاد العيشة في أنساط إستخجام بصاقات 0.01مدتػى )

لمسقارنات  LSDاإلئتسان تبعا لستغيخ الجرجة الػضيفية، ولسعخفة إتجاه الجاللة تع تصبيق إختبار 
 الستعجدة والججول التالي يػضح ذلظ:

 لمسقارنات الستعجدة LSD(: اختبار 43ججول )

معيج / مجرس  الهضيفيةالجرجة  السكياس
 مداعج

 98.111م = 

 مجرس
 76.904م = 

أستاذ مداعج / 
 أستاذ

 59.320م = 
استخجام أنساط 

بصاقات اإلئتسان 
العزاء ىيئة 

 التجريذ

   - معيج / مجرس مداعج

  - **21.207 مجرس

 - **17.584 **38.791 أستاذ مداعج / أستاذ

 (1.15دال عشج مدتػى ))*(     ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )

( وجػد فخوق في أنساط استخجام بصاقات االئتسان بيغ )السعيجيغ / 07يتزح مغ ججول )
السجرسيغ السداعجيغ( وكال مغ )السجرسيغ(، )األستاذة السداعجيغ / األستاذة( لرالح )السعيجيغ 

جرسيغ(، (، كسا تػجج فخوق بيغ )الس 0.01/ السجرسيغ السداعجيغ( عشج مدتػى داللة ) 
(، ويخجع ذلظ  0.01)األستاذة السداعجيغ / األستاذة( لرالح )السجرسيغ( عشج مدتػى داللة ) 

إلى أن أعزاء ىيئة التجريذ األقل فى الجرجة الػضيفية يسيمػن إلى إستخجام البصاقة اإلئتسانية 
مطيخية  إلعتبارىا ضخورة ىامة تعبخ عغ الػضع اإلجتساعى ليع وما سيتتبع ذلظ مغ متصمبات

مشاسبة وتكالي  سيارة خاصة  باإلضافة إلى السجامالت اإلجتساعية السشاسبة عمى السدتػى 
 Jayawardhena&Foly)الػضيفى واألسخى وتتفق نتائج ىحا البحث جدئيًا مع دراسة 

التى تخى أن أغمب الحيغ يخغبػن فى إستخجام شخق الجفع االلكتخونية ويقبمػن عمى  2002)
تخنت السرخفى ىع مغ الستعمسيغ فى السدتػى )أعمى مغ جامعى/جامعى( وتشخفس إستخجام اإلن

التى  (6146) رغجة حسهدةكمسا إنخفس مدتػى التعميع.وتختمف نتائج ىحا البحث مع دراسة 
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أوضحت وجػد فخوق ذات داللة إحرائية فى إستخجام شخق الجفع االلكتخونية وفقا لمػضيفة 
التى أوضحت ( 6141) إيخيشى عهضلرالح أصحاج السيغ الحخة، وتختمف جدئيًا مع دراسة 

وجػد فخوق ذات داللة إحرائية فى أنساط إستخجام بصاقة اإلئتسان وفقا لمػضيفة لرالح الفئة 
 ى. الػضيفية األعم

(: تحميل التباين لجرجات أفخاد العيشة في أنساط استخجام بصاقات االئتسان تبعا لستغيخ 44ججول )
 العسخ 

 السكياس
 العسخ 

مجسهع 
 السخبعات

متهسط 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

قيسة 
 )ف(

 الجاللة

إستخجام أنساط 
بصاقات اإلئتسان 
ألعزاء ىيئة 

 التجريذ

 بيغ السجسػعات
3119.916 1559.95

8 
2 

 دال 0.01 62.814

 147 24.834 3650.658 داخل السجسػعات

   149  6770.574 السجسهع
    

( وىى  يسة دالة إحرائيا عشج 62.814( أن  يسة )ف( كانت )08يتزح مغ ججول )
(، مسا يجل عمى وجػد فخوق بيغ درجات أفخاد العيشة في أنساط إستخجام بصاقات 0.01مدتػى )

لمسقارنات الستعجدة  LSDاإلئتسان تبعا لستغيخ العسخ، ولسعخفة إتجاه الجاللة تع تصبيق إختبار 
 والججول التالي يػضح ذلظ:

 لمسقارنات الستعجدة LSD(: اختبار 45ججول )

 21أقل من  العسخ السكياس
 سشة

م = 
81.587 

سشة الي  21من 
 سشة 11أقل من 

 94.049م = 

سشة  11من 
م =  فأكثخ

74.469 
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إستخجام أنساط 
بصاقات اإلئتسان 
ألعزاء ىيئة 

 التجريذ

   - سشة 31أقل مغ 

سشة إلى أقل  31مغ 
 سشة 41مغ 

12.462** -  

 - **19.580 **7.118 سشة فأكثخ 41مغ 

 (1.15)*( دال عشج مدتػى )    ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )

( وجػد فخوق في أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان بيغ أفخاد العيشة 09يتزح مغ ججول )
 31)أقل مغ وكال مغ أفخاد العيشة ذو  الدغ  سشة( 41سشة إلى أقل مغ  31مغ ذوى الدغ )

إلى أقل مغ  سشة 31مغ لرالح أفخاد العيشة ذو  الدغ ) سشة فأكثخ( 41)مغ وذوى الدغ سشة(، 
 31)أقل مغ (، كسا تػجج فخوق بيغ أفخاد العيشة ذو  الدغ 0.01( عشج مدتػى داللة )سشة 41
 31أقل مغ ( لرالح أفخاد العيشة ذو  الدغ )سشة فأكثخ 41مغ )وأفخاد العيشة ذو  الدغ  سشة(
مسا (، ويخجع ذلظ إلى أنو كمسا قل سغ عزػ ىيئة التجريذ ك0.01عشج مدتػى داللة ) سشة(

كان أكثخ إستخجامًا لبصاقات اإلئتسان بكافة أنساشيا وذلظ لسخورأسختو بسخاحل تكػيغ مشدل 
الدوجية وربسا لتػاجج أقداط، ومخاحل تخبية األبشاء ومراري  تعميسيع وكحلظ عجم وجػد إدراك 

لبحث مع كامل وخبخة باألعباء السالية الستختبة عمى اإلقتخاض مغ فؤائج مجيشة وتتفق نتائج ىحا ا
التى أوضحت وجػد فخوق ذات داللة فى نسط إستخجام بصاقة  (6141) إيخيشى عهضدراسة 

 اإلئتسان وفقا لمدغ لرالح الدغ األقل.

(: تحميل التباين لجرجات أفخاد العيشة في أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان تبعا 61ججول )
 لستغيخ عجد أفخاد األسخة

 السكياس
 عجد أفخاد األسخة

مجسهع 
 السخبعات

متهسط 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

قيسة 
 )ف(

 الجاللة

إستخجام أنساط 
بصاقات اإلئتسان 

 2 1480.167 2960.333 بيغ السجسػعات
34.733 

0.01 
 147 42.616 6264.553 داخل السجسػعات دال
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ألعزاء ىيئة 
 التجريذ

9224.88 السجسهع
6 

 
149 

  

     

( وىى  يسة دالة إحرائيا عشج 34.733 يسة )ف( كانت )( أن 51يتزح مغ ججول )
(، مسا يجل عمى وجػد فخوق بيغ درجات أفخاد العيشة في أنساط إستخجام بصاقات 0.01مدتػى )

لمسقارنات  LSDاإلئتسان تبعا لستغيخ عجد أفخاد األسخة، ولسعخفة إتجاه الجاللة تع تصبيق إختبار 
 الستعجدة والججول التالي يػضح ذلظ:

 لمسقارنات الستعجدة LSD(: اختبار 64ججول )

 أفخاد 1أقل من  عجد أفخاد األسخة السكياس

 96.237م = 

أفخاد  1من 
 أفخاد 2 إلى

م = 
81.199 

أفخاد  3من 
 فأكثخ

م = 
79.028 

إستخجام أنساط 
بصاقات اإلئتسان 
ألعزاء ىيئة 

 التجريذ

   - أفخاد 4أقل مغ 

 6أفخاد إلى  4مغ 
 أفخاد

15.038** -  

 - *2.171 **17.209 أفخاد فأكثخ 7مغ 

 (1.15)*( دال عشج مدتػى )    ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )

( وجػد فخوق في أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان بيغ أفخاد العيشة 50يتزح مغ ججول )
 7أفخاد(، واألسخ)مغ  6أفخاد إلى  4أفخاد( وكال مغ أفخاد العيشة باألسخ)مغ  4باألسخ)أقل مغ 

(، بيشسا تػجج 0.01أفخاد( عشج مدتػى داللة ) 4)أقل مغ  أفخاد فأكثخ( لرالح أفخاد العيشة باألسخ
أفخاد فأكثخ(  7)مغ  أفخاد( وأفخاد العيشة باألسخ 6أفخاد إلى  4فخوق بيغ أفخاد العيشة باألسخ)مغ 
(، ويخجع ذلظ إلي 0.05ج مدتػى داللة )أفخاد( عش 6أفخاد الي  4لرالح أفخاد العيشة باألسخ)مغ 

أن األسخ التى عجد أفخادىا صغيخ ال تتحسل أعباء كثيخة وليذ لجييا أى ضغػط مادية مثل 
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األسخ األكبخ فى العجد مسا يسكشيا مغ إستخجام كل ما ىػ ججيج مثل  بصاقات اإلئتسان. وتتفق 
وجػد فخوق ذات داللة  التى أوضحت (6146) رغجة حسهدةنتائج ىحا البحث مع دراسة 

إحرائية فى إستخجام شخق الجفع اإللكتخونية بإختالف عجد أفخاد األسخة لرالح األسخ ذات العجد 
التى أوضحت وجػد فخوق  (6141) إيخيشى عهضاألقل.وتختمف نتائج ىحا البحث مع دراسة 

سخة لرالح األسخ ذات داللة إحرائية فى أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان وفقا لعجد أفخاد األ
 األكثخ عجدًا.

(: تحميل التباين لجرجات أفخاد العيشة في أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان تبعا 66ججول )
 لستغيخ الجخل الذيخي لألسخة

جخل الذيخي ال السكياس
 لألسخة

مجسهع 
 السخبعات

متهسط 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

قيسة 
 )ف(

 الجاللة

إستخجام أنساط 
اإلئتسان بصاقات 

ألعزاء ىيئة 
 التجريذ

1516.90 3033.803 بيغ السجسػعات
1 

2 

45.077 
0.01 
 دال

 147 33.651 4946.727 داخل السجسػعات

7980.53 السجسهع
0 

 
149 

  

   

( وىى  يسة دالة إحرائيا عشج 45.077( أن  يسة )ف( كانت )55يتزح مغ ججول )
(، مسا يجل عمى وجػد فخوق بيغ درجات أفخاد العيشة في أنساط إستخجام بصاقات 0.01مدتػى )

 LSDاإلئتسان تبعا لستغيخ الجخل الذيخ  لألسخة، ولسعخفة إتجاه الجاللة تع تصبيق إختبار 
 لمسقارنات الستعجدة والججول التالي يػضح ذلظ:

 لمسقارنات الستعجدة LSD(: اختبار 62ججول )

 السكياس
 لذيخي لألسخةجخل اال

 مشخفس

 61.162م = 

 متهسط

 79.458م = 

 مختفع 

م = 
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100.269 

إستخجام أنساط 
بصاقات اإلئتسان 
ألعزاء ىيئة 

 التجريذ

   - مشخفس

  - **18.296 متػسط

 - *20.811* **39.107 مختفع

 (1.15)*( دال عشج مدتػى )    ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )

( وجــػد فــخوق فــي أنســاط إســتخجام بصاقــات االئتســان مــغ أفــخاد العيشــة 53يتزــح مــغ جــجول )
باألسخ ذو  الجخل السختفع وكال مغ أفخاد العيشة باألسخ ذو  الـجخل الستػسـط والسـشخفس لرـالح 

(، كسـا تػجـج فـخوق بـيغ أفـخاد  0.01أفخاد العيشة باألسخ ذو  الجخل السختفـع عشـج مدـتػى داللـة ) 
ة باألسخ ذو  الجخل الستػسط وأفخاد العيشة باألسخ ذو  الجخل السشخفس لرالح أفخاد العيشة العيش

(، ويخجـــع ذلـــظ إلـــي أن زيـــادة الـــجخل  0.01باألســـخ ذو  الـــجخل الستػســـط عشـــج مدـــتػى داللـــة ) 
يدــــاعج عمــــى إســــتخجام البصاقــــة برــــػرة أمشــــة وتحقيــــق أقرــــى إســــتفادة مشيــــا لتمبيــــة اإلحتياجــــات 

لكساليـــة والتخفيييـــة ألفـــخاد األســـخة دون التخـــػف مـــغ الفػائـــج السجيشـــة وتتفـــق نتـــائج ىـــحا األساســـية وا
( فى أن الغالبية العطسى 5105) رغجة حسػدة (،5114) البحث مع دراسة كل مغ محسػد بخبخ  

مــغ األفــخاد يعتســجون عمــى بصاقــات الــجفع اإللكتخونيــة فــى الذــخاء أكثــخ مــغ اإلقتــخاض مــغ البشــظ، 
التـــى تؤكـــج أن مدـــتخجمى اإلنتخنـــت فـــى التدـــػق  Jayawardhena&Foly (2002ودراســـة )

( التى أوضحت وجػد فخوق ذات 5105) يسيمػن ألن يكػنػا مغ األغشياء، ودراسة إيخيشى عػض
داللــة إحرــائية فــى إســتخجام بصاقــات اإلئتســان وفقــا لمــجخل الذــيخى لألســخة لرــالح األســخ األكبــخ 

 دخاًل.

 خض األول.     وبحلك تتحقق صحة الف

 الفخض الثانى:      

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة في الدمػك اإلستيالكى 
إلختالف متغيخات السدتػى اإلجتساعى تبعا  فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ
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عجد أفخاد األسخة، الجرجة  )نػع الجشذ، محل اإلقامة، الحالة اإلجتساعية، العسخ،اإلقترادى 
 الػضيفية، الجخل الذيخى لألسخة(.

لمتأكــــج مــــغ صــــحة ىــــحا الفــــخض تــــع إجــــخاء اختبــــار )ت( لمتعــــخف عمــــى داللــــة الفــــخوق بــــيغ 
 L.S.Dالستػسـصات وتحميــل التبــايغ إليجـاد  يســة )ف( وكــحلظ تـع إجــخاء إختبــار أقـل فــخق معشــػ  

 ( تػضح ذلظ. 35( إلى )54لبيان إتجاه داللة الفخوق والججاول مغ )

الفخوق اإلحرائية بين متهسصات درجات أفخاد العيشة في الدمهك االستيالكى  (:61ججول )
محل  -السهاصفات الكياسية لحساية السدتيمك تبعا لستغيخ )الحشذ فى ضهء

 اإلقامة ـ الحالة اإلجتساعية(

 السكياس
ستهسط ال الستغيخ

الحدابي 
 )م(

االنحخاف 
السعياري 

 )ع(

 العيشة
 )ن(

درجات 
الحخية 
 )د.ح(

قيسة 
 )ت(

 الجاللة

ت 
صفا

سها
ء ال

ضه
ى 

ذ ف
جري

 الت
يئة

ء ى
زا

ألع
ى 

الك
ستي

 اإل
هك

دم
ال

يمك
دت

الس
ية 

حسا
ة ل

سي
كيا

ال
 

 الجشذ

155.24 ذكخ
7 

4.201 62 

148 
30.59

1 

دال عشج 
0.01  

لرالح 
 الحكػر

101.36 أنثي
5 

2.666 88 

محل 
 اإلقامة

 53 2.378 98.633 ري 

148 
24.68

9 

دال عشج 
لرالح  0.01

السقيسيغ 
 بالحزخ

125.03 حزخ
2 

3.054 97 

الحالة 
 اإلجتساعية

106.68 متدوج
5 

3.511 92 
148 

17.21
1 

دال عشج 
0.01  

لرالح   58 2.029 90.222غيخ 
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 الستدوجيغ متدوج

 (1.15)*( دال عشج مدتػى )    ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )

( وىى  يسة دالة إحرائيًا عشج 30.591( أن  يسة )ت( كانت )54يتزح مغ الججول )
(،  بيشسا بمغ 155.247( لرالح الحكػر، حيث بمغ متػسط درجة الحكػر )0.01مدتػى داللة )

(، مسا يجل عمى أن الحكػر كانػا أكثخ وعي بالدمػك 101.365متػسط درجة اإلناث )
االستيالكى فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ مغ اإلناث، ويخجع ذلظ إلى أن 

ت أكبخ مغ اإلناث يتحجثػن فيو مع أصحابيع مغ ذوى الخبخة عغ الحكػر يكػن لجييع وق
السػاصفات القياسية والجػدة خاصة فى الدمع السعسخة والديارات والتكييفات والسشتجات 
التكشػلػجية الحجيثة وكحلظ يفزمػن الجخػل عمى اإلنتخنت والبحث عغ السعمػمات الخاصة 

أولمسعمػمات العامة فيسا بيشيع وفى الػسط السحيط بيع، بالسػاصفات القياسية والجػدة قبل الذخاء 
والن ىحه السػضػعات تيع الخجال أكثخ مغ اإلناث وىع يتفػقػن عمييع فى ذلظ كسا أنيع 
مدئػليغ عغ السػارد السالية فى معطع األسخ ويبجون إىتسام بذيادة بذيادة الزسان وفاتػرة 

الخجمات التى تقجم ليع مغ خالل الريانة أو الذخاء حتى يتحقق ليع اإلستفادة القرػى مغ 
اإلصالح والعسل بقجر اإلمكان عمى تجشب الخدائخ وخاصة الخدائخ السالية.وتتفق نتائج ىحا 

( التى أكجت عمى أن ىشاك 5117) إيسان إبخافيعو  البحث مع دراسة كل مغ حشان أبػ صيخى 
دتحجثة لرالح الحكػر، ودراسة فبة فخوق دالة إحرائيا بيغ الحكػر واإلناث فى السسارسات الس

( التى أوضحت وجػد فخوق ذات داللة إحرائية فى الػعى بسفيػم السػاصفات 5103) الفػلى
القياسية، وشيادة الزسان لمدمع والسشتجات وفاتػرة الذخاء لرالح الحكػر كسا تػجج فخوق ذات 

اإلستخجام لمدمع اإلستيالكية  داللة إحرائية فى الػعى باإلعالن عغ الدمع والسشتجات وتعميسات
( التى أكجت أن 5105) لرالح اإلناث.وتختمف نتائج ىحا البحث مع دراسة إيخيشى عػض

اإلناث أكثخ إلساما بالسعارف واإلتجاىات الخاصة بالذخاء وكحلظ أكثخ رشجا عشج مسارسة عسمية 
 الذخاء.

( 24.689انت )( أن  يسة )ت( ك54أما بخرػد  محل اإلقامة يتزح مغ الججول )
( لرالح أفخاد العيشة السقيسيغ بالحزخ، حيث 0.01وىى  يسة دالة إحرائيا عشج مدتػى داللة )
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(، بيشسا بمغ متػسط درجة أفخاد 125.032بمغ متػسط درجة أفخاد العيشة السقيسيغ بالحزخ )
(، مسا يجل عمى أن أفخاد العيشة السقيسيغ بالحزخ كانػا أكثخ 98.633العيشة السقيسيغ بالخي  )

وعي بالدمػك اإلستيالكى فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ مغ أفخاد العيشة 
السقيسيغ بالخي ، ويخجع ذلظ إلى أن الحزخ يتػافخ فيو كثيخ مغ األماكغ لمتدػق مغ )السحالت 

ت التجارية بالجسمة، والدػبخ واليايبخ ماركت( عغ الخي  تذجع التجارية لمبيع بالتجدئة، والسحال
السدتيمظ عمى التدػق مشيا ورضائو عغ جػدة الدمع بيا، وتتفق نتائج ىحا البحث جدئيا مع 

التى أكجت عمى تدايج  Ordonez (1998(، ودراسة )0998) دراسة كال مغ رشا مرصفى
الية والدعخ السختفع عغ السشتجات ذات الجػدة إ بال السدتيمظ عمى السشتجات ذات الجػدة الع

 السشخفزة والدعخ الخخيز.

 (17.211( أن  يسة )ت( كانت )54وبالشدبة لمحالة اإلجتساعية يتزح مغ نفذ الججول )
( لرالح الستدوجيغ، حيث بمغ متػسط درجة 0.01وىى  يسة دالة إحرائيا عشج مدتػى داللة )

(، مسا يجل عمى أن 90.222متػسط درجة غيخ الستدوجيغ )(، بيشسا بمغ 106.685الستدوجيغ )
الستدوجيغ كانػا أكثخ وعي بالدمػك اإلستيالكى فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ 
مغ غيخ الستدوجيغ، ويخجع ذلظ إلى أن الستدوجيغ يبجون إىتسام بالسػاصفات القياسية لمجػدة 

تحقق ليع اإلستفادة القرػى مغ الخجمات التى تقجم ليع وبذيادة الزسان وفاتػرة الذخاء حتى ت
مغ خالل الريانة أو االصالح والعسل بقجر االمكان عمى تجشب الخدائخ وخاصة الخدائخ 
السالية وذلظ نتيجة تحسميع أعباء ومدئػليات أسخىع وعمييع تػفيخ وتمبية متصمباتيع وإحتياجاتيع 

لسػاجية األزمات السعيذية كسا أنيع يعمسػن أن شيادة  وتػفيخ كل الدبل لمستفادة مسا ىػ متاح
الزسان تزسغ حقيع فى خجمات ما بعج البيع وفاتػرة الذخاء ىى السدتشج األساسى إلثبات 
حقػقيع كسدتيمكيغ وبيا يدتصيع السدتيمظ إستبجال السشتج أو إستعادة نقػدة. وتتفق نتائج ىحا 

أوضحت وجػد فخوق دالة إحرائيا فى الػعى ( التى 5103) البحث مع دراسة فبة الفػلى
شتجات وفاتػرة الذخاء تبعا الختالف الحالة االجتساعية لرالح بذيادة الزسان لمدمع والس

 الستدوجيغ.

(: تحميل التباين لجرجات أفخاد العيشة في الدمهك اإلستيالكى فى ضهء السهاصفات 61ججول )
 ة الهضيفيةالكياسية لحساية السدتيمك تبعا لستغيخ الجرج
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 السكياس
 الجرجة الهضيفية

مجسهع 
 السخبعات

متهسط 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

قيسة 
 )ف(

 الجاللة

الدمهك اإلستيالكى 
ألعزاء ىيئة التجريذ 
فى ضهء السهاصفات 

الكياسية لحساية 
 السدتيمك

1520.59 3041.192 بيغ السجسػعات
6 

2 

46.32
4 

0.01 
داخل  دال

 السجسػعات
4825.297 32.825 147 

7866.48 السجسهع
9 

 
149 

  

   

( وىى  يسة دالة إحرائيا عشج 46.324( أن  يسة )ف( كانت )55يتزح مغ ججول )
(، مسا يجل عمى وجػد فخوق بيغ درجات أفخاد العيشة في الدمػك اإلستيالكى فى 0.01مدتػى )

ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ تبعا لستغيخ الجرجة الػضيفية، ولسعخفة إتجاه الجاللة 
 لمسقارنات الستعجدة والججول التالي يػضح ذلظ: LSDتع تصبيق إختبار 

 ت الستعجدةلمسقارنا LSD(: اختبار 62ججول )

معيج / مجرس  الجرجة الهضيفية السكياس
 مداعج
م = 

95.753 

 مجرس
م = 

111.021 

أستاذ مداعج / 
 أستاذ

 142.268م = 

الدمهك االستيالكى 
العزاء ىيئة التجريذ فى 
ضهء السهاصفات الكياسية 

 لحساية السدتيمك

   - معيج / مجرس مداعج

  - **15.268 مجرس

 - **31.247 **46.515 أستاذأستاذ مداعج / 

 (1.15)*( دال عشج مدتػى )    ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )
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( وجػد فخوق في الدمػك اإلستيالكى فى ضػء السػاصفات 56يتزح مغ ججول )     
القياسية لحساية السدتيمظ بيغ )األستاذة السداعجيغ/ األستاذة( وكال مغ )السجرسيغ(، )السعيجيغ 

(، كسا 0.01السداعجيغ( لرالح )األستاذة السداعجيغ/ األستاذة( عشج مدتػى داللة )/ السجرسيغ 
تػجج فخوق بيغ )السجرسيغ(،  )السعيجيغ/ السجرسيغ السداعجيغ( لرالح )السجرسيغ( عشج مدتػى 

(، ويخجع ذلظ إلى أن كمسا ارتفعت الجرجة الػضيفية ألعزاء ىيئة التجريذ كمسا زاد 0.01داللة )
ع بإكتداج األنساط اإلستيالكية الدميسة والدمػك الذخائى الدميع وذلظ يعػد إلى إىتسامي

السعمػمات التى إكتدبػىا مغ أصحاج السيغ العميا الستعجدة السرادر والتى تعسل عمى تشسية 
الثقافة االستيالكية لجييع كحلظ إرتفاع السدتػى السيشى يراحبو إرتفاع فى السدتػى التعميسى 

سا يؤثخ عمى الخبخات السكتدبة واليػيو السعمػماتية لراحبيا وبالتالى الػعى والثقافى م
بالسػاصفات القياسية لمجػدة وأىسية شيادة الزسان فى الحرػل عمى خجمات ما بعج البيع مغ 
صيانة وإستبجال وقصع  يار وأىسية فاتػرة الذخاء فى حرػل السدتيمظ عمى حقػقو بإعتبارىا 

تخداد  يسة الدمع أو إستبجاليا إذا وجج بيا ضخر أو عيب ما يزخ برحة السدتشج الخسسى إلس
( التى 5114) مغ سساح مذخفوسالمة السدتيمظ. وتتفق نتائج ىحا البحث مع دراسة كل 

أوضحت أن السدتػى السيشى يؤثخ عمى الدمػك اإلستيالكى والذخائى الستبع وإتخاذ القخارات 
اإليجابى نحػحساية السدتيمظ لمسػاصفات القياسية لحساية الذخائية الرحيحة وتشسية اإلتجاه 

( التى أكجت عمى وجػد فخوق دالة إحرائيًا فى الػعى 5103) السدتيمظ، ودراسة فبة الفػلى
بالدمػك اإلستيالكى فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ تبعًا إلختالف السدتػى 

( التى أوضحت وجػد فخوق 5105) ة ايخيشى عػضالسيشى لرالح مدتػى السيغ العميا، ودراس
ذات داللة إحرائية فى الدمػك الذخائى )معارف، اتجاىات، مسارسات( لألسخة وفقا لمػضيفة 

  لرالح الفئة الػضيفية االعمى.

السهاصفات  (: تحميل التباين لجرجات أفخاد العيشة في الدمهك اإلستيالكى فى ضهء63ججول )
 تيمك تبعا لستغيخ العسخ الكياسية لحساية السد

 السكياس
 العسخ 

مجسهع 
 السخبعات

متهسط 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

قيسة 
 )ف(

 الجاللة
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الدمهك اإلستيالكى 
ألعزاء ىيئة التجريذ 
فى ضهء السهاصفات 

الكياسية لحساية 
 السدتيمك

 بيغ السجسػعات
2931.578 1465.78

9 
2 

31.51
5 

0.01 
 دال

 147 46.511 6837.148 داخل السجسػعات

 السجسهع
9768.72

6 
 

149 
  

    

( وىى  يسة دالة إحرائيًا عشج 31.515( أن  يسة )ف( كانت )57يتزح مغ ججول )
(، مسا يجل عمى وجػد فخوق بيغ درجات أفخاد العيشة في الدمػك اإلستيالكى فى 0.01مدتػى )

ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ تبعا لستغيخ العسخ، ولسعخفة إتجاه الجاللة تع تصبيق 
 لمسقارنات الستعجدة والججول التالي يػضح ذلظ: LSDإختبار 

 لمسقارنات الستعجدة LSD(: اختبار 64ججول )

 21أقل من  العسخ السكياس
 سشة

 99.095م = 

سشة  21من 
 11الي أقل من 

 سشة
م = 

101.954 

سشة  11من 
م =  فأكثخ

116.789 

الدمهك اإلستيالكى 
ألعزاء ىيئة التجريذ 
فى ضهء السهاصفات 

الكياسية لحساية 
 السدتيمك

   - سشة 31أقل مغ 

سشة الي أقل  31مغ 
 سشة 41مغ 

2.859* -  

 - **14.835 **17.694 سشة فأكثخ 41مغ 

 (1.15)*( دال عشج مدتػى )    ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )
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( وجػد فخوق في الدمػك اإلستيالكى فى ضػء السػاصفات القياسية 58يتزح مغ ججول )
وكاًل مغ أفخاد العيشة ذو   سشة فأكثخ( 41مغ لحساية السدتيمظ بيغ أفخاد العيشة ذو  الدغ )

( لرالح أفخاد العيشة ذو  الدغ سشة 31سشة(، )أقل مغ  41سشة إلى أقل مغ  31 مغالدغ )
(، بيشسا تػجج فخوق بيغ أفخاد العيشة ذو  الدغ 0.01عشج مدتػى داللة ) سشة فأكثخ( 41مغ )
لرالح أفخاد  سشة( 31أقل مغ ( وأفخاد العيشة ذو  الدغ )سشة 41سشة إلى أقل مغ  31مغ )

ويخجع ذلظ ، (0.05عشج مدتػى داللة ) سشة( 41سشة إلى أقل مغ  31 مغالعيشة ذو  الدغ )
إلي أنو كمسا زاد عسخ عزػ ىيئة التجريذ كمسا زاد وعيو بالحرػل عمى السشتجات والخجمات 
وفقا لجػدتيا ومصابقتيا لمسػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ وأيزا زاد وعيو الذخائى وكيفية 

لدميسة فى عسمية الذخاء نتيجة تعجد القيام بعسميات الذخاء وتشسية إتخاذ القخارات الذخائية ا
السيارات والسسارسات اإلستيالكية التى تربح مع مخور الػقت عادات لجيو مسا يديع فى تشسية 
الدمػك اإلستيالكى ويخجع ذلظ أيزا لمتػعية السقجمة مغ وسائل اإلعالم السختمفة وخبخات 

و بأىسية اإلستفادة مغ شيادة الزسان وفاتػرة الذخاء وتعميسات ا خخيغ مسا يعدز الػعى لجي
اإلستخجام ليتجشب الخدائخ التى ستعػد عميو مغ عجم تسدكو بيسا ألن فاتػرة الذخاء تعتبخ 
السدتشج الخسسى إلثبات حقو كسدتيمظ فى إستبجال أو إستخجاع الدمع والسشتجات والسحافطة عمى 

ة السدتيمظ، كسا أن عزػ ىيئة التجريذ األكبخ سشا اليشخجع حقو كسدتيمظ بسػجب قانػن حساي
باإلعالنات نتيجة خبخاتو الحياتية السختمفة مسا يجعمو يتدع بالػاقعية فى التفكيخ والتسييد بيغ ما 

( 5100) سساء محسػدأىػ حقيقى وما ىػ مخادع وتتفق نتائج ىحا البحث مع دراسة كل مغ 
لسرخى نحػ السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ، ودراسة التى أوضحت إيجابية السدتيمظ ا

( التى أوضحت وجػد فخوق فى الدمػك االستيالكى لمسدتيمظ فى ضػء 5103) فبو الفػلى
( التى أوضحت وجػد 5105) السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ، ودراسة إيخيشى عػض

 فقا لمدغ لرالح الدغ األكبخ.مسارسات( و  إتجاىات، فخوق فى الدمػك الذخائى )معارف،

السهاصفات  (: تحميل التباين لجرجات أفخاد العيشة في الدمهك اإلستيالكى فى ضهء65ججول )
 الكياسية لحساية السدتيمك تبعا لستغيخ عجد أفخاد األسخة

 الجاللةقيسة درجات متهسط مجسهع عجد أفخاد  السكياس
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 )ف( الحخية السخبعات السخبعات األسخة

الدمهك 
اإلستيالكى 

ألعزاء ىيئة 
التجريذ فى 

ضهء 
السهاصفات 

الكياسية لحساية 
 السدتيمك

بيغ 
 السجسػعات

2993.188 1496.594 2 

38.938 
0.01 
داخل  دال

 السجسػعات
5650.026 38.436 147 

 8643.214 السجسهع

 

149 

  

     

دالة إحرائيًا عشج ( وىى  يسة 38.938( إن  يسة )ف( كانت )59يتزح مغ ججول )
(، مسا يجل عمى وجػد فخوق بيغ درجات أفخاد العيشة في الدمػك اإلستيالكى فى 0.01مدتػى )

ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ تبعا لستغيخ عجد أفخاد األسخة، ولسعخفة إتجاه الجاللة 
 لمسقارنات الستعجدة والججول التالي يػضح ذلظ: LSDتع تصبيق إختبار 

 لمسقارنات الستعجدة LSD(: اختبار 21ججول )

 أفخاد 1أقل من  عجد أفخاد األسخة السكياس

م = 
122.630 

أفخاد الي  1من 
 أفخاد 2

 89.526م = 

أفخاد  3من 
 فأكثخ

م = 
87.241 

الدمهك اإلستيالكى 
ألعزاء ىيئة التجريذ 
فى ضهء السهاصفات 

لحساية  الكياسية
 السدتيمك

   - أفخاد 4أقل مغ 

 6أفخاد الي  4مغ 
 أفخاد

33.104** -  

 - *2.285 **35.389 أفخاد فأكثخ 7مغ 
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 (1.15)*( دال عشج مدتػى )    ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )

( وجػد فخوق في الدمػك اإلستيالكى فى ضػء السػاصفات القياسية 31يتزح مغ ججول )
 4أفخاد( وكال مغ أفخاد العيشة باألسخ)مغ  4لحساية السدتيمظ بيغ أفخاد العيشة باألسخ )أقل مغ 

أفخاد( عشج مدتػى  4أفخاد فأكثخ( لرالح أفخاد العيشة باألسخ )أقل مغ  7أفخاد(، )مغ  6أفخاد إلى 
أفخاد( وأفخاد العيشة  6أفخاد إلى  4(، بيشسا تػجج فخوق بيغ أفخاد العيشة باألسخ )مغ 0.01داللة )

أفخاد( عشج مدتػى داللة  6أفخاد إلى  4أفخاد العيشة باألسخ)مغ أفخاد فأكثخ( لرالح  7باألسخ)مغ 
(، ويخجع ذلظ إلى أنو كمسا قل عجد أفخاد األسخة كمسا زاد الػعى بسفيػم السػاصفات 0.05)

القياسية لمجػدة وذلظ لحخد األسخة الرغيخة العجد عمى حدغ إستخجام مػاردىا فى تحقيق 
ىػ ضخورى وما يمبى إحتياجاتيا ويترف بالجػدة وبدعخ أقرى إشباع مسا يجعميا تخكد عمى ما

( التى أشارت 0995) مشاسب أن إمكغ، وتتفق نتائج ىحا البحث مع دراسة كل مغ فاتغ لصفى
إلى أن زيادة حجع األسخة لو دالالت إقترادية ويغيخ مغ أنساط اإلنفاق لألسخة، ودراسة سمػى 

خة إحتل السختبة الثالثة مغ حيث درجة إسيامو ( التى أكجت عمى أن متغيخ حجع األس5111) شو
( التى أوضحت وجػد فخوق 5103) فى التشبؤ بالدمػك اإلستيالكى لألسخة، ودراسة فبة الفػلى

دالة إحرائيا فى الػعى بالدمػك اإلستيالكى لمسدتيمظ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية 
سخة الرغيخة العجد.وتختمف نتائج ىحا البحث السدتيمظ تبعا الختالف عجد أفخاد األسخة لرالح األ

( التى أوضحت وجػد فخوق دالة إحرائيا فى الدمػك 5105) مع دراسة كل مغ إيخيشى عػض
مسارسات( لألسخة وفقا لعجد أفخاد األسخة لرالح األسخة كثيخة العجد،  إتجاىات، الذخائى )معارف،

يادة عجد أفخاد األسخة يقمل مغ الػعى ( التى أكجت عمى أن ز 0998) ودراسة معرػمة البمػشى
 اإلستيالكى لمدوجة.     

(: تحميل التباين لجرجات أفخاد العيشة في الدمهك اإلستيالكى فى ضهء السهاصفات 24ججول )
 الكياسية لحساية السدتيمك تبعا لستغيخ الجخل الذيخي لألسخة

جخل الذيخي ال السكياس
 لألسخة

مجسهع 
 السخبعات

متهسط 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

قيسة 
 )ف(

 الجاللة

 52.430.01 1537.022 3074.057 بيغ السجسػعاتالدمهك اإلستيالكى 
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ألعزاء ىيئة التجريذ فى 
ضهء السهاصفات الكياسية 

 لحساية السدتيمك

 دال 8 8

 147 29.311 4308.785 داخل السجسػعات

7382.84 السجسهع
2 

 
149 

  

   

( وىى  يسة دالة إحرائيا عشج 52.438أن  يسة )ف( كانت ) (30يتزح مغ ججول )
(، مسا يجل عمى وجػد فخوق بيغ درجات أفخاد العيشة في الدمػك اإلستيالكى فى 0.01مدتػى )

ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ تبعا لستغيخ الجخل الذيخ  لألسخة، ولسعخفة إتجاه 
 نات الستعجدة والججول التالي يػضح ذلظ:لمسقار  LSDالجاللة تع تصبيق إختبار 

 لمسقارنات الستعجدة LSD(: اختبار 26ججول )

جخل ال السكياس
الذيخي 
 لألسخة

 مشخفس

م = 
103.301 

 متهسط

م = 
157.448 

 مختفع 

م = 
131.502 

الدمهك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة 
التجريذ فى ضهء السهاصفات 

 الكياسية لحساية السدتيمك

   - مشخفس

  - **54.147 متػسط

 - *25.946* **28.201 مختفع

 (1.15)*( دال عشج مدتػى )    ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )

( وجػد فخوق في الدمػك اإلستيالكى فى ضػء السػاصفات القياسية 35يتزح مغ ججول )
باألسخ ذو  لحساية السدتيمظ مغ أفخاد العيشة باألسخ ذو  الجخل الستػسط وكال مغ أفخاد العيشة 

الجخل السختفع والسشخفس لرالح أفخاد العيشة باألسخ ذو  الجخل الستػسط عشج مدتػى داللة 
(، كسا تػجج فخوق بيغ أفخاد العيشة باألسخ ذو  الجخل السختفع وأفخاد العيشة باألسخ ذو  0.01)

(، 0.01) الجخل السشخفس لرالح أفخاد العيشة باألسخ ذو  الجخل السختفع عشج مدتػى داللة
ويخجع ذلظ إلي أن متػسط الجخل الذيخى لعزػ ىيئة التجريذ يؤثخ تأثيخًا إيجابيًا عمى وعيو 
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بسفيػم السػاصفات القياسية لمجػدة واإلعالن عغ الدمع والسشتجات وفاتػرة الذخاء قبل وبعج 
تجريذ الذخاء وإتخاذ القخارات اإلستيالكية حيث أنة تبعا لستػسط الجخل يحجد عزػ ىيئة ال

إحتياجاتو الفعمية ويعقج السقارنات بيغ الدمع والسشتجات السختمفة ليختار البجائل الستاحة التى 
تحقق لو تمبية متصمباتو ويعى أيزا أىسية شيادة الزسان وفاتػرة الذخاء فستػسط الجخل الذيخى 

تجاه اإلعالن عغ  مغ أىع محجدات الشسط اإلستيالكى الدميع كحلظ يؤثخ تأثيخًا مباشخًا عمى وعيو
الدمع والسشتجات وتعميسات اإلستخجام لمدمع اإلستيالكية أى أن كمسا زاد متػسط الجخل الذيخى 
كمسا زاد وعى عزػ ىيئة التجريذ بأىسية اإلعالن عغ الدمع والسشتجات والقجرة عمى تسييد 

عمى حقػقو وواجباتو اإلعالنات السزممة وشخق الغر والتجليذ السختمفة وزيادة اإلىتسام بالتعخف 
وتحقيق حساية السدتيمظ لو وألسختو مغ خالل إيجابيتو عشج الذخاء وزيادة وعيو بالسػاصفات 
القياسية لحساية السدتيمظ والتعخف عمى الجور السشػط بو ليربح إيجابى التأثيخ عمى السجتسع 

(، ودراسة 0995) صفىليربح مدئػاًل مجتسعيًا. وتتفق نتائج ىحا البحث مع دراسة كل مغ فاتغ ل
( التى أكجت عمى أن الجخل مغ أىع السؤثخات 5115) (، ودراسة رحاج دمحم5111) سمػى شو

( التى أشارت إلى أن زيادة الجخػل 0997) عمى أنساط اإلنفاق اإلستيالكى، ودراسة سعيجة عبيج
ألفخادىا، ودراسة لألسخة يتدبب فى زيادة القجرات واإلمكانات والصاقات اإلستيالكية والذخائية 

( التى بيشت أن األسخ ذات الجخل السختفع تتأثخ أكثخ فى أنساط اإلنفاق 5105) رغجة حسػد
( التى أوضحت وجػد فخوق 5103) اإلستيالكى وشخق الجفع اإللكتخونية، ودراسة فبة الفػلى

تبعا دالة إحرائيا قى الدمػك اإلستيالكى فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ 
 إلختالف مدتػى الجخل لرالح الجخل السختفع.    

 وبحلك تتحقق صحة الفخض الثانى.

 الفخض الثالث:       

مقياس الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ  تػجج عالقة إرتباشية مػجبة بيغ محاور
شيادة  مفيػم السػاصفات القياسية لمجػدة،) فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ

الزسان لمدمع والسشتجات وفاتػرة الذخاء، اإلعالن عغ الدمع والسشتجات وتعميسات إستخجام الدمع 
محاور مقياس أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ )نسط ( و اإلستيالكية
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األمان الحى تحققو بصاقات اإلئتسان ومدايخ التصػر، نسط إستخجام البصاقة فى الذخاء الفػرى، 
 نسط إستخجام البصاقة فى اإلقتخاض(. 

مقياس الدمػك  ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض تع عسل مرفػفة إرتباط بيغ محاور
ومحاور  لسدتيمظاالستيالكي ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية ا

مقياس أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ والججول التالي يػضح  يع 
 معامالت اإلرتباط:

مكياس الدمهك اإلستيالكي ألعزاء ىيئة  مرفهفة اإلرتباط بين محاور (:22ججول )
ومحاور مكياس أنساط  التجريذ فى ضهء السهاصفات الكياسية لحساية السدتيمك

 ستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذإ

 مكياس انساط استخجام بصاقات االئتسان
 ىيئة التجريذ  العزاء

 
 الدمهك                      مكياس

 اإلستيالكى فى ضهء 
 السهاصفات الكياسية لحساية السدتيمك

نسط األمان 
الحى تحققو 

بصاقات 
اإلئتسان 
ومدايخة 
 التصهر

نسط 
إستخجام 

بصاقة ال
فى 

الذخاء 
 الفهرى 

نسط 
إستخجام 

البصاقة فى 
 اإلقتخاض

أنساط 
إستخجام 
بصاقات 
اإلئتسان 
ألعزاء 
ىيئة 

 التجريذ ككل

 *0.607 مفيهم السهاصفات الكياسية لمجهدة
0.745*
* 

0.918*
* 

0.855** 

شيادة الزسان لمدمع والسشتجات وفاتهرة 
 الذخاء

0.817** 0.623* 
0.705*
* 

0.896** 

اإلعالن عن الدمع والسشتجات وتعميسات 
 استخجام الدمع اإلستيالكية

0.619* 
0.902*
* 

0.826*
* 

0.728** 

 **0.803*0.758*0.871 **0.719الدمهك اإلستيالكي ألعزاء ىيئة التجريذ فى 
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 ضهء السهاصفات الكياسية لحساية السدتيمك
 ككل

* * 

 (1.15مدتػى ))*( دال عشج     ( 1.10)**( دال عشج مدتػى )

مقياس الدمػك  ( وجػد عالقة إرتباط شخدى بيغ محاور33يتزح مغ الججول )
ومحاور  اإلستيالكي ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ
، ((0.01مقياس أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ عشج مدتػى داللة 

كمسا زاد الػعى بالدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضػء ، فشجج أنة 0.05))
بسحاوره )مفيػم السػاصفات القياسية لمجػدة، شيادة  السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ

الزسان لمدمع والسشتجات وفاتػرة الذخاء، اإلعالن عغ الدمع والسشتجات وتعميسات إستخجام الدمع 
ستخجام بصاقات اإلئتسان بسحاورىا )نسط األمان الحى تحققو بصاقات اإلستيالكية( كمسا زاد إ

االئتسان ومدايخة التصػر، نسط إستخجام البصاقة فى الذخاء الفػرى، نسط إستخجام البصاقة فى 
( التى أكجت عمى وجػد عالقة ارتباشية 5105) اإلقتخاض(، ويتفق ذلظ مع دراسة إيخيشى عػض

الئتسان والدمػك الذخائى )معارف، اتجاىات، مسارسات( لألسخة، بيغ أنساط إستخجام بصاقات ا
( التى أشارت إلى أن إستخجام البصاقات اإللكتخونية فى الجفع مغ 5115) ودراسة حرة الخيال

أىع عػامل تفزيل التدػق عبخ اإلنتخنت ومغ الجوافع األولية لمذخاء اإللكتخونى وتدييل إجخاءات 
( التى 5105) (، ودراسة رغجة حسػد0999) سة كل مغ عال الديجالذخاء. ويختمف ىحا مع درا

أشارت إلى أن تػفخ السخاكد التجارية الكبخى يجفع السدتيمكيغ إلى زيادة اإلستيالك مسا يؤثخ 
 (، ودراسة فبة الفػلى5105) عمى أنساط اإلنفاق اإلستيالكى، ودراسة كل مغ نجمة دمحم

شية دالة احرائيًا بيغ وعى األفخاد بالخجمات ( التى أوضحت وجػد عالقة ارتبا5103)
واألنذصة السقجمة بسشطسات حساية السدتيمظ والدمػك اإلستيالكى لمسدتيمظ فى ضػء 

 السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ.

 وبحلك تتحقق صحة الفخض الثالث.

 الفخض الخابع:

 .ألعزاء ىيئة التجريذتختمف األوزان الشدبية ألكثخ أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان 
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 ولمتحقق مغ ىحا الفخض تع إعجاد ججول الػزن الشدبي التالي:

 (: الهزن الشدبي ألكثخ أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ21ججول )

الهزن  أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ
 الشدبي

الشدبة 
 % السئهية

 التختيب

 الثالث %26.8 137 الحى تحققو بصاقات اإلئتسان ومدايخة التصهر نسط األمان

 األول %38.9 199 نسط إستخجام البصاقة فى الذخاء الفهرى 

 الثاني %34.4 176 نسط إستخجام البصاقة فى اإلقتخاض

  %100 512 السجسهع
 

( أن أكثخ أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ 34يتزح مغ الججول )
%(، يمييا في السختبة الثانية نسط (38.9كان نسط إستخجام البصاقة فى الذخاء الفػرى بشدبة 

، ويأتي في السختبة الثالثة نسط األمان الحى ) %(34.4إستخجام البصاقة فى اإلقتخاض بشدبة 
محسهد (، ويتفق ذلظ مع دراسة كل مغ %26.8اقات اإلئتسان ومدايخة التصػر بشدبة )تحققو بص

التى أكجت عمى أن بصاقات اإلئتسان تحقق فػائج كثيخة لحاممى ىحه البصاقات  (6111) بخبخى 
مغ أىسيا تسكيشيع مغ شخاء ما يحتاجػنو مغ سمع وخجمات بالخغع مغ عجم تسمكيع الشقػد الالزمة 

التى أكجت عمى أن أكثخ الشذاشات التى تدتخجم  (6146) نجالء حسهدى، ودراسة لمجفع الفػر 
 %( لمقتخاض.40.8%( مقابل )58.5فييا بصاقات الجفع اإللكتخونية ىى الذخاء بشدبة )

 وبحلك تتحقق صحة الفخض الخابع.  

 ممخز نتائج البحث: 

( بيغ متػسصات درجات أفخاد 1.10وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ) -0
العيشة فى أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ تبعا لستغيخ نػع الجشذ 
لرالح الحكػر، وتبعا لستغيخ محل اإلقامة لرالح السقيسيغ بالحزخ، وتبعا لستغيخ الجرجة 
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لػضيفية األقل، وتبعا لستغيخ العسخ لرالح الفئة العسخية األصغخفى الػضيفية لرالح الجرجة ا
 الدغ، وتبعا لستغيخ الجخل الذيخى لألسخة لرالح األسخ ذوى الجخل السختفع. 

( بيغ متػسصات درجات أفخاد 1.10، 1.15وجػد فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػى ) -5
ىيئة التجريذ تبعا لستغيخ عجد أفخاد العيشة فى أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء 

 األسخة لرالح األسخ الرغيخة العجد.

( بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة 1.15وجػد فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػى ) -3
فى أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ تبعا لستغيخالحالة اإلجتساعية 

 لرالح الستدوجيغ.

( بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة 1.10ت داللة إحرائية عشج مدتػى )وجػد فخوق ذا -4
الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية فى 

لستغيخنػع الجشذ لرالح الحكػر، وتبعا لستغيخ محل اإلقامة لرالح السقيسيغ  تبعا السدتيمظ
اعية لرالح الستدوجيغ، وتبعا لستغيخ الجرجة الػضيفية بالحزخ، وتبعا لستغيخ الحالة اإلجتس

لرالح الجرجة الػضيفية األعمى، وتبعا لستغيخ الجخل الذيخى لألسخة لرالح األسخ ذوى 
 الجخل السختفع.

( بيغ متػسصات درجات أفخاد 1.10، 1.15وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ) -5
يئة التجريذ فى ضػء السػاصفات القياسية لحساية العيشة فى الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ى

السدتيمظ تبعا لستغيخ العسخ لرالح الفئة العسخية األكبخ فى الدغ، وتبعا لستغيخ عجد أفخاد 
 األسخة لرالح األسخ الرغيخة العجد.

( بيغ متػسصات 1.10، 1.15وجػد عالقة مػجبة ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ) -6
الدمػك اإلستيالكى ألعزاء ىيئة التجريذ فى ضػء  محاور مقياس  درجات أفخاد العيشة في

مفيػم السػاصفات القياسية لمجػدة، شيادة الزسان ) السػاصفات القياسية لحساية السدتيمظ
لمدمع والسشتجات وفاتػرة الذخاء، اإلعالن عغ الدمع والسشتجات وتعميسات إستخجام الدمع 

محاور مقياس أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ )نسط ( و اإلستيالكية
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األمان الحى تحققو بصاقات اإلئتسان ومدايخ التصػر، نسط إستخجام البصاقة فى الذخاء 
 الفػرى، نسط إستخجام البصاقة فى اإلقتخاض(. 

إستخجام أن أكثخ أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان ألعزاء ىيئة التجريذ كان نسط   -7
%(، يمييا في السختبة الثانية نسط إستخجام البصاقة فى (38.9البصاقة فى الذخاء الفػرى بشدبة 

، ويأتي في السختبة الثالثة نسط األمان الحى تحققو بصاقات )%(34.4اإلقتخاض بشدبة 
 (.%26.8اإلئتسان ومدايخة التصػر بشدبة )

 

 أىم التهصيات:

 اديسية:بالشدبة لمجيات البحثية واألك

عقج دورات  ونجوات تثقيفية وذلظ لشذخ الػعى اإلستيالكى والحج مغ ثقافة اإلستيالك والتى  -0
تفذـت فـى السجتســع السرـخى محاكـاة لمحيــاه فـى السجتسعـات العخبيــة والغخبيـة وذلـظ بالتعــاون 

 مع متخررى إدارة السشدل، إدارة مؤسدات األسخة و الصفػلة. 

األبحـاث والجراسـات السختمفـة بقدـع إدارة السشـدل وإدارة مؤسدـات ضخورة اإلستفادة مـغ نتـائج  -5
األسخة والصفػلة، وتفعيل نتائجيا مغ خالل إصجار كتيبات وأدلة إرشادية وبخامج تػعية يتع نذخىا 

 عمى كافة الػسائط اإللكتخونية تحقيقا لخبط البحث العمسى بخجمة قزايا السجتسع.

وذلظ لمسداىسة فى خجمة األسـخة وتشسيـة السجتسـع وخاصـة تجعيع قاعجة لمبيانات والسعمػمات  -3
خجمــة السدــتيمظ مــغ خــالل تحقيــق جــػدة حسايــة السدــتيمظ، وىشــا تبــخز الحاجــة إلــى تــػفيخ 
ــــى يسكــــغ  ــــة الت ــــف الػســــائل اإلعالمي ــــة ومختم ــــب اإللكتخوني ــــخامج والكت ــــة اإلرشــــادية والب األدل

 جاالت. إستخجاميا كأداة فعالة وقػية لشذخ الػعى فى كافة الس

 بالشدبة لمجيات الخقابية:  

تجعيع التعاون بيغ أجيدة حساية السدتيمظ وقدع إدارة السشدل بكميات التخبيـة الشػعيـة السشتذـخة  -0
فى أنحـاء جسيػريـة مرـخ العخبيـة، وذلـظ إلعـجاد بـخامج ىـجفيا نذـخ الدـمػك اإلسـتيالكى فـى 

ى الخشـــيج والحـــج مـــغ الدـــمػك ضـــػء السػاصـــفات القياســـية لحسايـــة السدـــتيمظ والدـــمػك الذـــخائ
 التخفى.
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ضــخورة اإلىتســام بتــػفيخ ســبل قػيــة لمخقابــة عمــى أجيــدة اإلعــالم السختمفــة والتأكيــج عمــى حــق  -5
 السدتيمظ فى السعخفة والحرػل عمى كافة السعمػمات الستعمقة بكل سمعة بجقة وأمانة.

ســـخة والصفػلـــة مـــع تشطــيع حســـالت قػميـــة بسذــاركة إخرـــائى إدارة السشـــدل، إدارة مؤسدــات األ -3
كافة ىيئات وجسعيات حساية السدتيمظ وذلظ لشذخ الػعى اإلستيالكى فى ضػء السػاصـفات 
القياســــية لحسايــــة السدــــتيمظ وأيزــــا التػعيــــة بصــــخق اإلســــتخجام الخشــــيج لسدــــتحجثات التدــــػق 

 والتعامل معيا.

لـظ ضـسانًا العسل عمى تػفيخ ضسانات كافيـو لمسدـتيمظ عشـج التدـػق عبـخ شـبكة اإلنتخنـت وذ -4
لتػفيخ األمغ الكافى عشج الذخاء اإللكتخونى، وتجشب حجوث عسميات الغر واإلحتيـال وسـخقة 

 األمػال واألرصجة لمستدػقيغ.

 بالشدبة لمجيات الخقابية:

العسل عمى تقشيغ إصجار البصاقات اإللكتخونية ووضـع ضـػابط وشـخوط أكثـخ صـخامة وإلدامـًا  -0
 وعجد البصاقات الستاحة لكل فخد.تزبط عسمية إقتشائيا وإستخجاميا 

إصجار التقاريخ التى تػضح السػقـف السـالى لمعسيـل وإرسـاليا برـػرة مشتطسـة ومتقاربـة لكافـة  -5
العســالء، لتبرــيخىع بسعــجالت إســتخجاميع لمبصاقــات اإللكتخونيــة، ومعــجالت الفائــجة الستخاكســة 

  عمييع لمحج مغ إستخجاميا بصخيقة عذػائية غيخ مجروسة العػاقب.

 السخاجع:

أبعاد ومجاالت حساية السدتيمظ مغ  (:4554أحسج أحسج عبج هللا، أميشة مرمحى فخحات ) -0
(، كمية التجارة، جامعة 55مشطػر السدتيمظ، مجمة السحاسبة واإلدارة والتأميغ، العجد )

 القاىخة.

البحػث، سمػك السدتيمظ بيغ الشطخية والتصبيق الثالثة، قدع (: 6111أحسج عمى سميسان ) -5
 معيج اإلدارة العامة، السسمكة العخبية الدعػدية.
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تشسية السػارد البذخية وأثخىا عمى دفع عسمية التشسية اإلقترادية (: 6144أحسج دمحم وججى ) -3
فى البمجان الشامية، رسالة دكتػراة غيخ مشذػرة، قدع االقتراد والسالية العامة، كمية الحقػق، 

 جامعة بشيا.

فاعمية بخنامج بإستخجام بخمجيات الحاسب ا لى لتشسية  (:6144د )أسساء عبجه محسه  -4
الػعى اإلستيالكى فى ضػء السػاصفات القياسية لمجػدة وعالقتو بالجافعية لمنجاز لجى 
الذباج الجامعى، رسالة دكتػراة غيخمشذػرة، كمية التخبية، قدع االقتراد السشدلى، جامعة 

 عيغ شسذ.

أنساط إستخجام بصاقات اإلئتسان فى ضل  (:6141عهض )إيخيشى سسيخ عبج السديح  -5
تكشػلػجيا العػلسة وإنعكاسيا عمى  يع األسخة وسمػكيا الذخائى، رسالة دكتػراة غيخ مشذػرة، 

 كمية التخبية الشػعية، جامعة عيغ شسذ.

اتجاىات األميات نحػ تشسية الدمػك االستيالكى  (:6113إيشاس ماىخ الحديشى بجيخ ) -6
(، العجد 07أثخىا عمى الػعى البيئى لجييع/مجمة بحػث االقتراد السشدلى، مجمج )لألبشاء و 

 (، أكتػبخ، كمية االقتراد السشدلى، جامعة السشػفية.4)

أىع السؤشخات بحث الجخل واإلنفاق (: 6115الجياز السخكدى لمتعبئة العامة واالحراء )  -7
 ، مرخ.5118/5119واالستيالك لعام 

أىع السؤشخات بحث الجخل واإلنفاق (: 6142عبئة العامة واالحراء )الجياز السخكدى لمت -8
 ، مرخ.5105/5106واالستيالك لعام 

عمع االجتساع االقترادى، دراسات نطخية وتصبيقية، دار  (:6114الديج دمحم الخامخ ) -9
 السعخفة الجامعية، االسكشجرية. 

مسدتيمكيغ عمى فاعمية أثخ دراسة الدمػكيات الذخائية ل (:6112جبارى عبج الهىاب ) -01
الدياسة التخويجية لمسؤسدة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم اإلقترادية والعمػم 

 التجارية، جامعة بػ ضياف، الجدائخ.
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حساية السدتيمظ فى الدػق اليسشية الػاقع والسدتقبل،  (:4554حاتم جالل عبج هللا ) -00
( مايػ، 05ـ 01الشجوة العمسية األولى )التدػيق فى اليسغ "الػاقع ـ السذكالت ـ ا فاق"(، )

 عجن، اليسغ.

واقع شبكات الحساية اإلجتساعية فى العخاق (: 6115حدشاء ناصخ إبخاليم وآخخون ) -05
(، 0العخا ية لبحػث الدػق وحساية السدتيمظ، مجمج )وأثخىا فى حساية السدتيمظ، السجمة 

 (، جامعة بغجاد.5عجد )

العػامل السؤثخة فى تبشى السدتيمكيغ لمتدػق عبخ (: 6116حرة حدن سالم الخيال ) -03
شبكة السعمػمات الجولية )اإلنتخنت( ــ دراسة ميجانية فى دولة االمارات العخبية الستحجة، 

 مية التجارة، جامعة عيغ شسذ.رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، ك

حساية السدتيمظ فى ضل العػلسة بيغ تحخيخ التجارة ـ  ياج  (:6114حسهدة بخيتى ) -04
الخقابة ـ الػعى، ورقة عسل مقجمة لمجورة التجريبية حػل آليات التفتير التجارى وحساية 

 (، يػنيػ، أبػضبى. 4ـ0السدتيمظ )

السسارسات  (:6113سج إبخاليم )حشان دمحم الديج أبه صيخى، إيسان شعبان أح -05
االستيالكية السدتحجثة لمذباج وعالقتيا بالسشاخ األسخى كسا يجركو األبشاء، مجمة بحػث 

 (، كمية االقتراد السشدلى، جامعة السشػفية.04(، العجد )07االقتراد السشدلى، مجمج )

 ياس رضا العسالء عغ جػدة الدمع (: 4554رشا حدين عبج العديد مرصفى ) -06
 اإلستيالكية السعسخة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التجارة، جامعة عيغ شسذ.

أنساط اإلنفاق اإلستيالكى فى ضػء (: 6146رغجة محسهد أحسج الديج حسهد ) -07
مدتحجثات التدػق وشخق الجفع اإللكتخونية وأثخىا عمى تػافق أفخاد األسخة، رسالة دكتػراة 

 شدلى , جامعة حمػان.غيخ مشذػرة، كمية االقتراد الس

السعالجة الرحفية لقزايا حساية السدتيمظ السرخى ـ (: 6115سامى دمحم عبج العديد ) -08
 مارس،  جامعة الشيزة. 59ـ58رؤية تحميمية، مؤتسخ اخال يات االعالم واالعالن، 
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تأثيخ ثقافة اإلستيالك فى عسمية التحجيث فى  (:4553سعيجة عبيج سميسان عبيج ) -09
ات العخبية الستحجة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية ا داج، جامعة عيغ مجتسع اإلمار 

 شسذ.

الدمػك االقترادى لمذباج والعػامل السختبصة بو، (: 6111سمهى دمحم زغمهل شو ) -51
 رسالة دكتػراة غيخمشذػرة، كمية االقتراد السشدلى، جامعة السشػفية.

السدتيمظ، دار الشيزة العخبية، االعالن وسمػك  (:6112سمهى دمحم يحى العهادلى ) -50
 القاىخة.

الدمػك الذخائى لمسخأة السرخية وأثخه عمى  (:6111سساح دمحم سعيج شو مذخف ) -55
إختيار االستخاتيجيات التدػيقية لمدمع االستيالكية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية 

 االقتراد السشدلى، جامعة حمػان.

وسائل االترال الذخرية والجساىيخية  أثخ (:6114سساح دمحم سعيج شو مذخف ) -53
عمى القيع الستعمقة بقخارات األسخة الذخائية، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية االقتراد 

 السشدلى، جامعة حمػان.

دراسة تحميمية لمعػامل السؤثخة عمى إرتياد مخاكد  (:6111سيى عبج السشعم دمحم شمبى ) -54
 مية التجارة، جامعة عيغ شسذ.التدػق، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، ك

التحػالت اإلجتساعية واإلقترادية وتأثيخاتيا فى بعس (: 6116شخيقى ناشى الجابخى ) -55
 القيع اإلجتساعية بالسجتسع الدعػدى، رسالة دكتػراة، كمية ا داج، جامعة عيغ شسذ.

تحميل العػامل السؤثخة  عمى أنساط استخجام بصاقات (: 6111صفاء أحسج محسهد ) -56
إلئتسان وأثخىا عمى اإلستخاتيجيات التدػيقية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التجارة، ا

 جامعة االسكشجرية.

وعى ومسارسات ربة األسخة عغ حقػق وواجبات  (:6111عبيخ عبجه دمحم عمى ) -57
السدتيمظ ووسائل تفعيل دور جسعيات حساية السدتيمظ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية 

 د السشدلى، جامعة السشػفية.اإلقترا
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دور البخامج االعالمية فى تشسية الػعى االستيالكى (: 6116عبيخ محسهد الجويك ) -58
( ديدسبخ، جامعة 06ـ 05لمسخأة الخيفية، السؤتسخ الدشػى الدابع لالقتراد السشدلى، )

 السشػفية.

شخاء الدمع دور اإلعالن التميفديػنى فى إتخاذ قخار (: 6116عبيخ مرصفى مختار ) -59
 اإلستيالكية لمسدتيمكيغ بسحافطة أسيػط، دراسة ميجانية، كمية التجارة، جامعة أسيػط.

آليات التساسظ والتحمل فى األسخة السرخية فى ضل تحجيات  (:6116عدة أحسج صيام ) -31
( مايػ، 8ـ 7العرخ "األسخة السرخية وتحجيات العػلسة"، الشجوة الدشػية لقدع اإلجتساع، )

 داج، جامعة القاىخة.كمية ا 

تبشى وانتذار واستخجام السبتكخات التكشػلػجيا  (:4555عال مرصفى أحسج الديج ) -30
السشدلية الحجيثة وعالقتيا بالسدتػى التعميسى لألسخة، رسالة ماحدتيخ غيخ مشذػرة، كمية 

 االقتراد السشدلى، جامعة السشػفية.

ترادية واالجتساعية لألسخة أثخ العػامل االق (:4551فاتن مرصفى كسال لصفى ) -35
السرخية عمى األنساط االستيالكية، رسالة دكتػراة غيخمشذػرة، كمية االقتراد السشدلى، 

 جامعة السشػفية.

دور اإلعالم التميفديػنى فى تجعيع  يع العػلسة الثقافية (: 4554فاشسة أحسج القميشى ) -33
( 31ـ 59اج ومدتقبل مرخ(، )لجى الذباج ومدتقبل مرخ، الشجوة الدشػية الدابعة )الذب

 إبخيل، كمية ا داج، جامعة القاىخة.

تحميل أثخ أنساط الدمػك الذخائى وإتجاىاتو فى إختيار  (:6141دمحم الديادات وآخخون ) -34
السخاكد التجارية والدمع اإلستيالكية فى األردن " دراسة تصبيقية عمى محافطة البمقاء"، 

 (، األردن.51(، عجد )08مجمة الجامعة اإلسالمية، مجمج )

التخصيط لمسجتسع السعمػماتى، سمدمة غيخ دورية،  (:6111دمحم جسال الجين دروير )  -35
 السكتبة االكاديسية، القاىخة.

عالع السػاصفات والجػدة، الييئة السرخية  (:6116محسهد عبج الخحسن عيدى ) -36
 العامة لمتػحيج القياسى وجػدة االنتاج، القاىخة.
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قانػن السعامالت التجارية ــ عسميات البشػك، دار  (:6111سجبخبخى )محسهد مختار أح -37
 الشيزة العخبية. 

دور السشطسات غيخ الحكػمية فى حساية  (:6112مرصفى محسهد دمحم عبج السصمب ) -38
 (، جامعة الذمف، الجدائخ.   4السدتيمظ "حالة مرخ"، مجمة إقتراديات شسال أفخيقيا، عجد )

مقارنة األنساط اإلستيالكية بيغ السخأة  (:4554البمهشى )معرهمة خسيذ محسهد  -39
العاممة وغيخ العاممة فى سمصشة عسان، رسالة ماجدتيخ غيخمشذػرة، كمية االقتراد السشدلى، 

 جامعة السشػفية.

الشقػد البالستيكية واثخ السعامالت اإللكتخونية  (:6112نادر شعبان إبخاليم الدهاح ) -41
 فى البشػك التجارية، الجار الجامعية، االسكشجرية.عمى السخاجعة الجاخمية 

تقييع انعكاسات تصبيق أنطسة الجػدة العالسية عمى  (:6112نجالء سيج حدين ) -40
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THE USE OF CREDIT CARD TYPES AND THEIR RELATION 

TO CONSUMPTION BEHAVIOR IN  

THE LIGHT OF QUALITY REQUIREMENTS  

FOR UNIVERSITY STAFF MEMBERS 

Abstract: 

The aim of the study:  

This study aims at studying the use of different credit card types and 

their relation to Consumption behavior in the light of quality 

requirements for University staff membersn the researcher used the 

analytical descriptive method conducted on a sample of (150) mixed 

gender Fayoum University staff members; selected from (the faculty of 

education, the faculty of social work, the faculty of  specific education) 

the sample aged between (25-50) years old diversing from social and 

economical levels.     

The tool of the study:   

The tool included marital status form, economical status form, 

application from for staff, cried card types scale, and a consumption 

behavior scale aproved by the consumer protection on thority(CPA). 

Results: 

1. There are statistically significant differences at (0.01) between the 

mean scores of the use of credit card types in the gender variable in 

favor of males. According to the address variable the change is in favor 

of city residents. According to occupation variable the change is in 

favor of lower level jobs. As for age variable the change is in favor of 

the youngest. Finally, as for salary variable the change is in favor of 

high salary families.     

2. There are statistically significant differences at (0.01,0.05) between the 

mean scores of family members variable in favor of small families  

3. There are statistically significant differences at (0.05) between the 

mean scores of marital status variable in favor of married comples. 

4. There are statistically significant differences at (0.01) between the 

mean scores of the consumption behavior based on (CPA) rubrics in 

favor of males in gender variable, in favor of city residents in address 

variable. in favor of married couples in marital status variable,  in favor 
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of high level jobs in occupation variable, and in favor of high salaried 

families in salary variable.     

5. There are statistically significant differences at (0.01,0.05) between the 

mean scores of the consumption behavior based on (CPA) rubrics in the 

age variable in favor of older people and  in favor of small families in 

family members variable. 

6. There are statistically significant differences at (0.01,0.05) between the 

mean scores of consumption behavior scale based on (CPA) (quality 

requirements definition, goods warranty card,invoice, goods marketings 

and how to use list for goods) credit card types usage (how safety they 

are, how updated they are, how they are used in instant pay, and how 

they are used for with drawal). 

7. One of the most credit cards used by the academic staff at percentage of 

(38.9%) is the card that’s used to buy directly, then the card used in 

loads comes to the second rank at the percentage of (34.4%) after that, 

the credit cards and coping with the development come to the third rank 

at the percentage of (26.8%) 

The most important recommendations: 

1. Courses and seminars are held to make them aware of buying in a 

suitable way. 

2. Preparing database in a way that serves the family and develops the 

community, especially the consumer. 

3. Supporting the cooperation between the consumers’ protection 

organizations and the Department of Home Management in Egypt. 

4. Observing the mass media and emphasizing the right of consumer. 

5. Organizing national campaigns to broaden the consumers’ minds. 

6. Protecting the consumer when he buys through the internet. 

7. Issuing electronic credit cards. 

8. Preparing reports to make financial matters more clear.   

 


