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 ثره عمى الرضا عؽ الدمع االستيالكيةأالؾعي بالحقؾق االستيالكية و 

 ذات العالمات التجارية 

 2نجؾى صالح صميح المحياني - 6د. ىشادي دمحم عسر سراج قسرة

 ـ القخى أجامعة  - أستاذ مذارؾ الدكؽ وإدارة السشدؿ -1

 ـ القخى أجامعة  -قدؼ الدكؽ وإدارة السشدؿ  -2

 السمخص:

ىجؼ البحث إلى التؾصل إلى نؾع العالقة بيؽ الؾعي بالحقؾؽ االستيالكية والخضا عؽ 
ذات العالمات التجارية, وقج اتبع ىحا البحث السشيج الؾصفي التحميمي, وتؼ  الدمع االستيالكية

 ( مدتيمػ.333التظبيق عمى عيشة قرجية بمغ عجدىا )

 وقج كانت أىؼ نتائج البحث ما يمي:

تؾجج عالقة ارتباطية طخدية بيؽ استبياف الؾعي بالحقؾؽ االستيالكية ومحاور استبياف الخضا  -1
( وعشج 3.734ذات العالمات التجارية حيث بمغت قيسة معامل االرتباط ) عؽ الدمع االستيالكية

 (.31.3مدتؾى داللة )

تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسط درجات أفخاد العيشة في الؾعي بحقؾقيؼ  -2
( تبعُا لستغيخات الجراسة )الجشذ, السدتؾى التعميسي, العسخ, 31.3االستيالكية عشج مدتؾى داللة )

 الذيخي(.الجخل 

تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسط درجات أفخاد العيشة في الخضا عؽ الدمع  -3
( تبعًا لستغيخات الجراسة )الجشذ, 31.3االستيالكية ذات العالمات التجارية عشج مدتؾى داللة )

 السدتؾى التعميسي, العسخ, الجخل الذيخي(.

ثخة عمى الؾعي بالحقؾؽ االستيالكية بشدبة وجج أف السدتؾى التعميسي مؽ أكثخ العؾامل السؤ  -4
 %.57.2%, تميو طبيعة العسل بشدبة 62.1%, يميو العسخ بشدبة 69.8

وجج أف الجخل الذيخي مؽ أكثخ العؾامل السؤثخة عمى رضا السدتيمػ عؽ الدمع االستيالكية  -5
دتؾى %, يميو الس65.4%, تميو طبيعة العسل بشدبة 77.1ذات العالمات التجارية بشدبة 

 %.63.1التعميسي بشدبة 
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 وقج كانت أىؼ تؾصيات البحث ما يمي: 

االىتساـ بتؾعية السدتيمػ بحقؾقو االستيالكية عؽ طخيق وسائل االعالـ السختمفة  -1
 والسؤسدات التعميسية والجيات السخترة وتؾجييو إلى األسمؾب الرحيح في عسمية التدؾؽ.

إلنرات الجيج لمسدتيمػ, والعسل عمى تؾعية السؤسدات ومشغسات األعساؿ بزخورة ا -2
 إرضائو, وكدب ثقتو, مؽ خالؿ الشغخ إليو كذخيػ أساسي في تظؾيخ مشتجات السؤسدة. 

 الؾعي بالحقؾؽ االستيالكية, رضا السدتيمػ, العالمات التجارية.: االسترشاديةالكمسات 

 السقجمة ومذكمة البحث:

تعتبخ الخغبات والحاجات اإلندانية ىي نقظة البجاية لجراسة سيكمؾجية الُسشتَػج والسدتيمػ, 
فاإلنداف يحتاج إلى الظعاـ والسمبذ والسدكؽ حتى يدتظيع أف يؾاصل الحياة, وإلى جانب ذلػ 

شػ فإف اإلنداف لجيو الخغبة القؾية ليؤثخ وليتعمؼ وليحرل عمى الكثيخ مؽ الدمع والخجمات, وال 
: 2336 ،)نؾفلالحاجات اإلندانية تتدايج مع ارتفاع مدتؾى السعيذة وزيادة معجالت التقجـ أف ىحه 

 .(34 ص

وبديادة الجخل وتقجـ التكشؾلؾجيا زادت الدمع الستاحة لالستيالؾ وبسخور الؾقت أصبح أماـ 
الستاحة السدتيمػ خيارات عجيجة نتيجة التدايج السدتسخ في كسيات و نؾعيات تمػ الدمع 

 ،الذعيبىلالستيالؾ, األمخ الحي يؤكج لشا ضخورة إلساـ السدتيمػ بحقؾقو وواجباتو االستيالكية )
 (.2ص: 1998 ،السالح

( إلى أف االنخفاض في ندبة الؾدائع 2311وقج أشارت مؤسدة الشقج العخبي الدعؾدي )
يالكية الدائجة في % كاف بدبب العجد في السيدانية واألنساط االست7.8االدخارية بشدبة 

 السجتسع نتيجة انخفاض مدتؾى الؾعي االستيالكي لجى معغؼ األسخ.

األمخ الحي يدتمـد أف يكؾف األفخاد عمى وعي بسا ىؾ ميؼ بالشدبة ليؼ, وأف تكؾف لجييؼ 
القجرة عمى السفاضمة بيؽ تمػ الدمع, فال بج أف يعخؼ السدتيمػ حقؾقو االستيالكية ليعخؼ ما لو 

, ويكؾف عمى قجر مؽ الؾعي والفيؼ والسدؤولية, بحيث يدتظيع تخظيط استيالكو وإتباع وما عميو
 ،مسكشة )نؾفلأندب الظخؽ في عسميات الذخاء لكي يحرل عمى أفزل الدمع بأقل تكاليف 

 (.127ص: 2336
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وقج أصبحت األسؾاؽ اليـؾ مكانًا مفتؾحًا لجسيع السدتثسخيؽ في العالؼ، الذيء الحي أدى 
ؾر مشافدة شجيجة بيؽ السؤسدات لديادة حرتيا الدؾقية, ومؽ أجل الشسؾ والتظؾر إلى عي

أصبحت تحقيق رضا العسيل ىاجدًا لمسؤسدات، حيث أصبح رضا العسيل محؾر اىتساميا مؽ 
خالؿ تقجيؼ سمع وخجمات تحقق رضاه ووالئو لمسؤسدة، خاصًة و أف ثؾرة تكشؾلؾجيا االتراالت 

يع السفاضمة بيؽ مختمف الدمع والخجمات حدب رغباتو و اختياراتو مكشت العسيل مؽ أف يدتظ
 (.1ص:  2337 ،)نؾرالجيؽ

وسعادي  ،(3ص: 1997والغجيخ والداعج ) ،(1993:4وأجسع كٌل مؽ دمحم والذخبيشي )
أف السفيؾـ الحجيث لمتدؾيق يعج السدتيمػ نقظة البجاية والشياية بالشدبة  ( عمى7 ص : 2336)

لمشذاط التدؾيقي, ومؽ ثؼ فإنو يجب عمى السؤسدة أف تقؾـ بتخظيط وتشغيؼ وتؾجيو ورقابة 
مؾاردىا وأوجو نذاطيا , بسا يذبع حاجات ورغبات السدتيمػ السدتيجؼ , وذلػ مؽ خالؿ تؾفيخ 

كسيات , وفي األماكؽ , واألوقات , وباألسعار , والذخوط التي تشاسب الدمع بالسؾاصفات, وال
السدتيمػ, بسا يزسؽ تحقيق األرباح ليا وبقاءىا في الدؾؽ , كسا أف ضخورة تحقق إشباع 
حاجات السدتيمػ ورغباتو يعشي أف الشذاط التدؾيقي ال يشتيي بسجخد إتساـ عسمية البيع , بل 

وبحلػ أصبح السدتيمػ  لمبيع , ومتابعة السدتيمػ ؛ لمتأكج مؽ رضاه ,يستج ليقجـ الخجمات التالية 
مخكد اىتساـ السؤسدة , حيث أصبح لدامًا عمييا أف تخاعي بجقة حاجاتو , وتؾقعاتو , ومعخفة 

 الخرائص التي يخغبيا السدتيمػ في السشتج الحي سيحرل عميو .

ؽ األىسيػػػػػة مػػػػػؽ أطػػػػػخاؼ و يحغػػػػػى الخضػػػػػا كسفيػػػػػؾـ يػػػػػختبط باالسػػػػػتيالؾ بجرجػػػػػة عاليػػػػػة مػػػػػ
اليػػػػػػػػجؼ الػػػػػػػػحي يدػػػػػػػػعى إلػػػػػػػػى تحكيقػػػػػػػػو, مػػػػػػػػؽ  -بالشدػػػػػػػػبة لمسدػػػػػػػػتيمػ  -مختمفػػػػػػػػة, فيػػػػػػػػؾ يسثػػػػػػػػل 

اسػػػػتيالكو لمدػػػػمع , والتعامػػػػل مػػػػع الخػػػػجمات , ولػػػػحا فػػػػإف شػػػػعؾر السدػػػػتيمػ بالخضػػػػا يؤكػػػػج قجرتػػػػو 
عمػػػػػػػى اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػخار الدػػػػػػػميؼ , ويجشبػػػػػػػو اتخػػػػػػػاذ إجػػػػػػػخاءات ترػػػػػػػحيحية التخػػػػػػػاذه قػػػػػػػخارَا خاط ػػػػػػػا , 

مسؤسدػػػػػة يعشػػػػػي قػػػػػجرتيا عمػػػػػى الحفػػػػػائ عمػػػػػى السدػػػػػتيمػ , وضػػػػػساف والئػػػػػو ليػػػػػا , كسػػػػػا وبالشدػػػػػبة ل
 : Oliver, 1997)السحمػػي يعشػػي بالشدػػبة القترػػاد الجولػػة مكياسػػًا لتحدػػيؽ جػػؾدة اإلنتػػاج 

P 10) . 

وأخخى  دنيا, لحجود وضعو طخيق عؽ الخجمة أو الدمعة أداء عؽ تؾقعو السدتيمػ ويحجد
 الفعمي األداء مدتؾى  بيؽ الفجؾة تكؾف  أف يجب لمدمعة, وعميو الفعمي لألداء القبؾؿ لسشظقة عميا
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ص  : 2332 ،)كؾتػمخ وآخػػخوف الخجمة صغيخة إلى أبػػعج مػا يػسكؽ  أو لمدمعة الستؾقع األداء ومدتؾى 
194.) 

وعمى الخغؼ مؽ تأثخ مدتؾى رضا السدتيمػ بجرجة كبيخة بسدتؾى إدراكو لمجؾدة التي 
 (56بسجسؾعة مؽ العشاصخ األخخى كالدعخ والخجمة  -أيزًا  -تترف بيا الدمعة, فيؾ يتأثخ 

P: Anderson et al., 1994كسا يشعكذ مدتؾى الخضا عمى نفدية السدتيمػ , ومؽ ثؼ ) 
تة مؽ التأثيخ, يبجأ مؽ تكؾيؽ اتجاه إيجابي نحؾ تفزيل الدمعة , عمى سمؾكو بجرجات متفاو 

وزيادة درجة احتساؿ شخاؤىا في السدتقبل إلى درجة الؾالء لمدمعة , ويشبغي اإلشارة ىشا إلى أف 
الؾالء لمدمعة يتظمب مالحغة السدتيمػ لسدتؾى جؾدة الدمعة , وتعجد تجاربو الشاجحة مع تمػ 

 (.Oliver , 1997 : P 408 ) لفتخة مؽ الدمؽالدمعة 

كسا قج احتمت العالمات التجارية حيدًا كبيخًا مؽ اىتساـ الذخكات, والعسالء عمى حج سؾاء, 
 وقج ازداد ىحا االىتساـ مع ازدياد معجالت اإلنفاؽ وتعجد مغاىخ االستيالؾ, وفي زمؽ العؾلسة,

أف يرل االىتساـ بالعالمة  وانفتاح التجارة واألسؾاؽ بذكل غيخ مدبؾؽ، يربح مؽ الظبيعي
 (.1 ص : 2311 ،ض يخاه ىؾسًا )مدعؾد التجارية إلى ذروتو , حتى أف البع

فالعالمة التجارية تداعج السدتيمػ بعجة طخؽ فيي تعظي السدتيمػ فكخة عؽ خرائص 
الدمعة , وتؤكج أف شخاء العالمة نفديا  سيعظيو الخرائص نفديا في كل مخة يذتخي فييا 

سا تداعج السذتخى لمتسييد بيؽ الدمع , وتحجيج الدمعة التي تمبي حاجاتو بذكل أفزل , الدمعة, ك
تؾجيو انتباه السدتػيمػ نحػؾ الدمػػع الججيػجة التػي ربػسا تمبي حاجػتو  -أيزًا  -وتدتظيع العالمة 

في آف لمسشتج والسدتيمػ  -أيزًا  -بذكل أفزػل, كسا أف العالمة التجارية ُتعج وسيمة الزساف 
واحج , فيي تسشع اختالط مشتجات تحسل عالمة معيشة بسشتجات مساثمة تحسل عالمة أخخى, كسا 
تعسل عمى تكؾيؽ الثقة في مشتجات بعيشيا, عشجما تحسل عالمة مؾثؾقًا بيا , ولمحيمؾلة دوف 

ي عيؾر سمع متذابية اتجو السشتجؾف إلى استخجاـ ىحه العالمات ؛ لمتعخيف بسشتجاتيؼ , والدع
إلى اإلتقاف في الرشع؛ لمحفائ عمى العسالء, واستسخار جؾدة السشتجات بسا يزسؽ الرسؾد أماـ 

 (.1 ص : 2339 ،ؽ )الذيسيالسشافدي

وكثيخًا ما أدى وجؾد اسؼ عالمة تجارية معيشة عمى مشتج ما إلى مزاعفة سعخه عجة مخات 
بالشدبة لسشتج آخخ مساثل ال يحسل ىحه العالمة, ويخجع ذلػ إلى رغبة مذتخي ىحه القظعة 
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)السعّمسة( ألف يرشف ضسؽ جساعة معيشة طسؾحة, ولعل أوضح مثاؿ عمى ذلػ السالبذ 
وعادًة ما يكؾف ( 137ص :2336 ،السية )الجخيديل ماركات عواإلكددؾارات التي تحس

السدتيمػ أقل حداسية ألسعار تمػ السشتجات ذات العالمات التجارية , التي يخى أنيا ذات جؾدة 
عالية, وتستاز بخرائص مسيدة ال تتؾفخ في السشتجات األخخى ، والعكذ صحيح ، أي أف 

ات التي يخى أنيا ذات مدتؾى مشخفض مؽ الجؾدة السدتيمػ يكؾف أكثخ حداسية ألسعار السشتج
  (.49ص  : 2336،ماخؾس ،)الفارس

األسخة الدعؾدية بالعالمة التجارية عشج  ( اىتساـ1996دراسة بالخيؾر )وقج أعيخت نتائج 
%( مؽ أسخ العيشة, 83شخاء األجيدة واألدوات السشدلية في السختبة األولى, حيث بمغت ندبتيؼ )

%( وأخيخًا الدعخ بشدبة 51.5%(, ثؼ الذكل بشدبة )55ة السشتجة بشدبة )يميو اسؼ الذخك
(39.)% 

 -الدؾؽ الغشي بالعالمات التجارية السختمفة  -وفي عل تحؾؿ الدؾؽ إلى سؾؽ السدتيمػ 
التي يدعى أصحابيا إلى جحب السدتيمكيؽ وكدب والءىؼ؛ عيخت لشا أىسية قياس مدتؾى وعي 

كية, وقياس مدتؾى رضاه عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات السدتيمػ بحقؾقو االستيال
 التجارية, باإلضافة إلى دراسة أثخ ىحا الؾعي عمى الخضا عؽ ىحه الدمع.

وقج اتفق الباحثؾف عمى ضخورة قياس رضا السدتيمػ كأحج السجاخل األساسية لتظؾيخ 
تيالكي؛ يزمل السدتيمػ, الجؾدة وتحديشيا لمسشتجات االستيالكية, وألف غياب الؾعي االس

باإلضافة إلى أف قرؾر بعض الدمع عؽ آداء  ،ويعيق تقييسو لإلشباع الحي تحققو الدمعة
وعيفتيا بذكل مثالي يريب السدتيمػ باإلحباط وعجـ الخضا , عيخت لشا أىسية إجخاء ىحه 

قؾقو الجراسة, حيث تتخكد مذكمة البحث في الكذف عؽ نؾع العالقة بيؽ وعي السدتيمػ بح
وواجباتو ورضاه عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية , و يسكششا تحجيج مذكمة البحث 

 مؽ خالؿ التداؤالت اآلتية : 

ما مدتؾى وعي السدتيمػ بحقؾقو االستيالكية, وما مدتؾى رضاه عؽ الدمع االستيالكية ذات  -1
 العالمات التجارية ؟
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و االستيالكية ورضاه عؽ الدمع االستيالكية ذات ما العالقة بيؽ وعي السدتيمػ بػحقؾق -2
 العالمات التجارية ؟

 ما العؾامل السؤثخة عمى وعي السدتيمػ بحقؾقو االستيالكية ؟ -3

 ما ىي أبخز جؾانب رضا السدتيمػ في عسمية استيالؾ الدمع ذات العالمات التجارية ؟ -4

 أىسية البحث :

مذػػكالتو؛ إلجػػخاء عسميػػات التغييػػخ والتظػػؾيخ مػػؽ االىتسػػاـ بجراسػػة الؾاقػػع, والعسػػل عمػػى تحميػػل  -1
خالؿ التعخؼ عمى حاجات الفخد , والسجتسع , بسا يديؼ في رفػع مدػتؾى السشػتج الػحي يحرػل 

 عميو )السدتيمػ(؛ مسا يحقق حرؾلو عمى أعمى درجات اإلشباع مؽ الدمع االستيالكية .

قػػػًا لمتظػػػؾرات فػػػي األسػػػؾاؽ تكػػػؾيؽ ثقافػػػة اسػػػتيالكية جيػػػجة فػػػي مجتسػػػع اسػػػتيالكي متغيػػػخ, وف  -2
التجارية في عرخ العؾلسػة, فقػج أصػبح السجتسػع الدػعؾدي مجتسعػًا مدػتيمكًا حيػث زاد مدػتؾى 

 االستيالؾ مقابل انخفاض مدتؾى االدخار.

تؾعية السدتيمػ بأىسية تسدكو بحقؾقو االستيالكية, التي تزسؽ حرؾلو عمى أفزل الدمع    -3
أقرػػػػى مشفعػػػػة, وبػػػػأعمى جػػػػؾدة ؛ و يحقػػػػق حسايػػػػة االسػػػػتيالكية, مسػػػػا يزػػػػسؽ حرػػػػؾلو عمػػػػى 

 السدتيمػ ذاتيًا .

 أىجاف البحث :

 ىجؼ ىحا البحث إلى :

 قياس مدتؾى وعي السدتيمػ بحقؾقو االستيالكية و درجة تسدكو بيا.  -1

 قياس رضا السدتيمػ عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية. -2

حقؾقو االستيالكية والخضا عؽ الدمع التؾصل إلى نؾع العالقة بيؽ اعي السدتيمػ ب -3
 االستيالكية ذات العالمات التجارية.

الكذف عؽ التبايؽ في الستغيخات الجيسؾغخافية السؤثخة عمى وعي السدتيمػ بحقؾقو  -4
 االستيالكية )الجشذ, السدتؾى التعميسي, العسخ, الجخل الذيخي(.

مى رضا السدتيمػ عؽ الدمع الكذف عؽ التبايؽ في الستغيخات الجيسؾغخافية السؤثخة ع -5
 االستيالكية ذات العالمات التجارية )الجشذ,  السدتؾى التعميسي, العسخ, الجخل الذيخي(.
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 التعخؼ عمى العؾامل السؤثخة عمى الؾعي االستيالكي. -6

التعخؼ عمى أولؾية جؾانب رضا السدتيمػ في عسمية استيالؾ الدمع ذات العالمات التجارية  -7
 , السشافع العاطفية, السشافع الخمدية , الكيسة السجركة , الجؾدة السجركة( . )السشافع الؾعيفية

 فروض البحث :

 يتفاوت مدتؾى وعي السدتيمكيؽ بحقؾقيؼ االستيالكية. -1

 يتفاوت مدتؾى رضا السدتيمكيؽ عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية . -2

استبياف الؾعي بالحقؾؽ االستيالكية  تؾجج عالقة ارتباطية ذات داللة احرائية بيؽ محاور -3
 ومحاور استبياف الخضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية.

تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسط درجات أفخاد العيشة في محاور استبياف الؾعي  -4
الجخل بالحقؾؽ االستيالكية تبعًا لستغيخات الجراسة )الجشذ, السدتؾى التعميسي, العسخ, 

 الذيخي(.

تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسط درجات أفخاد العيشة في محاور استبياف الخضا  -5
عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية: )السشافع الؾعيفية, السشافع العاطفية, السشافع 

السدتؾى التعميسي,  الخمدية, الكيسة السجركة, الجؾدة السجركة( تبعًا لستغيخات الجراسة: )الجشذ,
 .العسخ, الجخل الذيخي(

 تختمف ندبة مذاركة العؾامل السؤثخة عمى الؾعي بالحقؾؽ االستيالكية.  -6

تختمف األوزاف الشدبية ألولؾية جؾانب رضا السدتيمػ عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات  -7
كيسة السجركة, الجؾدة التجارية: )السشافع الؾعيفية, السشافع العاطفية, السشافع الخمدية, ال

 السجركة(.

 مرظمحات البحث :

 (  Consumptive Awareness)  :الؾعي االستيالكي

ىؾ "معخفة السدتيمكيؽ باختيار, وشخاء, واستخجاـ, وعشاية بالدمع, والخجمات الستاحة 
واالنتفاع بيا إلى أقرى درجة مسكشة, مع تعؾيجىؼ عمى استثسار مؾاردىؼ بؾعي وتعقل؛ لمحرؾؿ 

 (.13 ص :1999 ،" )بجيخعمى أفزل الشتائج وتحقيق أكبخ قجر مؽ األىجاؼ 
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الؾعي االستيالكي بأنو الجاللة الكاممة عمى حدؽ  (14ص : 2336ت مخسي )وقج عخف
اختيار, وشخاء , وعشاية بالدمع االستيالكية , واالنتفاع بيا إلى أقرى درجة مسكشة سؾاء الغحائية 

 , أو السمبدية , أو األجيدة السشدلية  

الكية ويعخؼ الؾعي بالحقؾؽ االستيالكي إجخائيًا: عمى أنو إدراؾ الفخد لجسيع حقؾقو االستي
كسدتيمػ , األمخ الحي يكفل حرؾلو عمى االنتفاع بجسيع الدمع والخجمات االستيالكية إلى 

 أقرى درجة مسكشة , ابتجاًء مؽ اختيارىا , ثؼ شخائيا واستخجاميا.

 (Consumer goods)  :الدمع االستيالكية

السالبذ, أو األجيدة, ىي "الدمع التي تذبع الحاجات اإلندانية بظخيقة مباشخة, كالغحاء, أو 
 (.23ص:  2336 ،" )نؾفل أو األدوات

 ( Brands)  :العالمات التجارية

ىي مجسؾعة مؽ التؾقعات, واالرتباطات الحىشية التي تدتجعى, أو تثار مؽ تجخبة السشتج, 
 (.Davis, 2002 : P 503ة )أو السشغس

والرشاعة الدعؾدية العالمات التجارية كسا عخفت السادة األولى مؽ الشغاـ في وزارة التجارة 
بأنيا" األسساء الستخحة شكاًل مسيدًا, أو اإلمزاءات, أو الكمسات, أو الحخوؼ, أو األرقاـ, أو 
الخسؾـ, أو الخمؾز, أو األختاـ, أو الشقؾش البارزة، أو أي إشارة أخخى, أو أي مشيا, وتكؾف قابمة 

اعية, أو تجارية, أو حخفية, أو زراعية, أو مذخوع لإلدراؾ بالشغخ, وصالحة لتسييد مشتجات صش
استغالؿ لمغابات أو ثخوة طبيعية، أو لمجاللة عمى أف الذيء السخاد وضع العالمة عميو يعؾد 
لسالػ العالمة بجاعي صشعو, أو انتقائو, أو اختخاعو, أو االتجار بو، أو لمجاللة عمى تأدية خجمة 

 (.http://mci.gov.sa/services/tm.aspمؽ الخجمات " )

 بأنيا عبارة عؽ اسؼ مجرؾ ومسيد, أو صؾرة مجركة تختبط بسشَتج ما,  وتعسل جخائيا:إوتعخؼ 
 .عمى تسييده

 (Consumer Goods Brands) :الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية

http://mci.gov.sa/services/tm.asp
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إجخائيًا: بأنيا الدمع التي يذتخييا الفخد؛ ليدتخجميا في إشباع حاجاتو, أو حاجات تعخؼ 
أسختو, وتتسثل في جسيع مدتمدمات السعيذة الغحائية, والسمبدية, واإلكددؾارات, واألجيدة 
الكيخبائية, والسكسالت السشدلية, وتحسل أسساء, أو صؾر, أو أشكاؿ, أو نقؾش مجركة تعسل عمى 

 تسييدىا.

 ((Consumer satisfaction :رضا السدتيمػ

ىؾ حالة الذعؾر بالدعادة, واالستحداف التي تتؾلج لجى الفخد, الشاجسة عؽ مقارنتو لألداء 
 (.Oliver, 1997: P 13)الفعمي السجرؾ لمدمعة بتؾقعاتو السدبقة لذخاء واستيالؾ تمػ الدمعة" 

اجات, ورغبات, وتؾقعات العسيل, أو ويعخؼ الخضا عمى أنو: "حالة يتؼ فييا مقابمة احتي
 : 2331 ،)عميمسا يؤدي إلى إعادة الذخاء مؽ قبل العسيل لمسشتج نفدو"  التفؾؽ عمييا؛

 (.92ص

 لدمعة استيالكو نتيجة السدتيمػ ؛ لجى يتؾلج الحي اإليجابي االنظباع ويعخؼ إجخائيًا : بأنو
شكميا, آدائيا, جؾدتيا, سعخىا, ما وحرؾلو عمى اإلشباع مؽ خالليا , ويذسل الخضا عؽ 

 وخجماتيا.

 :األسمؾب البحثي 

ييجؼ ىحا البحث الى قياس مدتؾى وعي السدتيمػ بحقؾقو وواجباتو, وقياس مدتؾى رضاه 
عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية, باإلضافة إلى دراسة أثخ ىحا الؾعي عمى الخضا 

 عؽ ىحه الدمع .

 : أواًل : مـشيـج البحث

: 2314عبيػجات وآخػخوف  )وقػج أوضػحو: اتبع فػي ىػحا البحػث: السػشيج الؾصػفي التحميمػي , 
أنو األسمؾب الحي يعتسػج عمػى دراسػة الغػاىخة كسػا وجػجت فػي الؾاقػع , وييػتؼ بؾصػفيا ب (183ص

وصػػػفًا دقيقػػػػًا, ويعبػػػخ عشيػػػػا تعبيػػػخًا كسيػػػػًا أو كيفيػػػػا ، فػػػالتعبيخ الكيفػػػػي يرػػػف الغػػػػاىخة , ويؾضػػػػح 
، أمػػػا التعبيػػخ الكسػػػي فيعظػػي وصػػػفًا رقسيػػًا يؾضػػػح مقػػجار ىػػػحه الغػػاىخة أو حجسيػػػا , خرائرػػيا 

ودرجػػات ارتباطيػػا مػػع الغػػؾاىخ السختمفػػة األخػػخى ومختمػػف السؾضػػؾعات السختبظػػة بيػػا , وتحميميػػا 
, كسػا أنػو يحػجد  وتفدػػيخىا ؛ لمؾصػػؾؿ إلى تعسيسات بذأنيا, والسقارنػة بيشيػا وبػيؽ الظػخؽ السختمفػة
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ؼ والعالقػػػػات التػػػي تؾجػػػج بػػػيؽ الؾقػػػائع, وال يقترػػػخ عمػػػى جسػػػػع البيانػػػػات وتبؾيبيػػػا ، وإنسػػػا الغػػػػخو 
 يتزسؽ قجرًا مؽ التفديخ ليحه البيانات .

 ثانيًا: إعجاد وبشاء األدوات : 

تظمػب إجػػخاء ىػحه الجراسػػة إعػجاد وبشػػاء األدوات الالزمػػة لجسػع البيانػػات؛ وذلػػ لتحقيػػق ىػػجؼ 
الشتػػائج ، ولكػػػي تعػػج الباحثػػة أدوات البحػػث ، فقػػػج تػػؼ إعػػجاد اسػػتبياف يحتػػػؾي الجراسػػة واسػػتخالص 

مجسؾعػػة مػػؽ السحػػاور ؛ لجسػػع البيانػػات العامػػة لمسدػػتيمػ ، والسعمؾمػػات التػػي يسكػػؽ مػػؽ خالليػػا 
 التحقق مؽ صحة  فخوض البحث ؛ لمؾصؾؿ إلى الشتائج الشيائية لمجراسة مؽ خالؿ :

 أ ( إعجاد وبشاء االستبيان :

 اشتسمت استسارة االستبياف عمى عجد مؽ السحاور عمى الشحؾ التالي : 

     . لمسدتيمػاستسارة البيانات العامة  -1

 استبياف قياس الؾعي بالحقؾؽ االستيالكية.  -2

قياس رضا السدتيمػ عؽ )السشافع الؾعيفية, السشافع العاطفية, السشافع الخمدية, الكيسة  استبياف -3
                                                      لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية .ة ( السجركة, الجؾدة السجرك

 خامدًا: وصف االستبيان :

 :مسدتيمػ لاستسارة البيانات العامة  (6

تؼ إعجاد ىحه االستسارة في صؾرة ججولية , حيػث احتػؾت عمػى البيانػات العامػة ألفػخاد العيشػة 
االسػػػػتسارة عمػػػػى جسيػػػػع البيانػػػػات والسعمؾمػػػػات األوليػػػػة لمسدػػػػتيمػ , لتحجيػػػػج الحالػػػػة وتذػػػػتسل ىػػػػحه 

 االجتساعية, واالقترادية , والثقافية ألفخاد عيشة البحث ، حيث تحتؾي عمى البيانات التالية :

 الجشذ: ويتكؾف مؽ : ذكخ وأنثى . -أ

العسخ: وتؼ تقديسو إلى أربع ف ػات , كػل ف ػة تختمػف عػؽ سػابقتيا بعذػخ سػشؾات بجايػة مػؽ :  -ب
 سشة ؛ وذلػ لتحجيج عسخ السدتيمػ .  45سشة  ووصؾاًل إلى أكثخ مؽ  25أقل مؽ 

السدتؾى التعميسي: لتحجيػج درجة تعميؼ السدتيمػ, وتؼ تقديسيػا إلى سػتة مدتؾيػػات, تبػػجأ مػؽ:  -ػى
الذيادة االبتجائية أو أقل, حاصل عمى الذيادة الستؾسظة, حاصل عمػى الذػيادة  )حاصل عمى
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الثانؾيػػػة, حاصػػػل عمػػػى الذػػػيادة الجامعيػػػة, حاصػػػل عمػػػى الساجدػػػتيخ, وتشتيػػػي بحاصػػػل عمػػػى 
دكتػػؾراه(, و قػػج تػػؼ دمػػج الف ػػات وتقدػػيسيا إلػػى مدػػتؾى تعميسػػي : مػػشخفض, متؾسػػط , عػػالي ؛ 

 .حرائيةجخاءات اإلوذلػ لتشاسب اإل

تحجيج مدتؾى الجخل الذيخي لمسدتيمػ: مؽ خالؿ تحجيج متؾسط الجخل السالي الذيخي لمفػخد  -و
, مػػػؽ  6333ألقػػػل مػػػؽ  3333ريػػػاؿ , مػػػؽ 3333والػػػحي يتزػػػسؽ سػػػتة مدػػػتؾيات )أقػػػل مػػػؽ 

,   15333ألقل مػؽ  12333, مؽ  12333ألقل مؽ  9333, مؽ  9333ألقل مؽ  6333
دمػػج الف ػػات وتقدػػيسيا إلػػى مدػػتؾى دخػػل : مػػشخفض ,  ريػػاؿ فػػأكثخ ( , و قػػج تػػؼ 15333مػػؽ 

 متؾسط , عالي ؛ وذلػ لتشاسب االجخاءات االحرائية .

 ( استبيان قياس الؾعي بالحقؾق االستيالكية :2

( عبارة قدست عمى محؾريؽ مدتخجمًا في ترػحيحو مفتػاح ترػحيح ثالثػي , 23تكؾف مؽ )
دائسػػًا ، أحيانػػًا ، أبػػجًا ( وإعظػػاء درجػػات :  متػػجرج , مترػػل فػػي جسيػػع محػػاور االسػػتبياف وىػػؾ : )

عبػػػارات ( عمػػػى التختيػػػب لإلجابػػػات الثالثػػػة ذات االتجػػػاه االيجػػػابي , وقػػػج اشػػػتسل عمػػػى 1, 2, 3)
تكػػػيذ مػػػجى وعػػػي السدػػػتيمػ بحقؾقػػػو , واألخػػػح بيػػػا خػػػالؿ عسميػػػة االسػػػتيالؾ مػػػؽ حيػػػث : حدػػػؽ 

بعػج البيػػع , التأكػج مػؽ صػػالحية  االختيػار , الحرػؾؿ عمػى سػػمع آمشػة , االسػتفادة مػػؽ خػجمات مػا
الدػػمعة , السفاضػػمة بػػيؽ الدػػمع, مقارنػػة األسػػعار , االطػػالع عمػػى مؾاصػػفات الدػػمعة , إبػػجاء الػػخأي 

 في الدمعة , الحرؾؿ عمى التعؾيض , إبالغ الجيات السدؤولة عؽ مذكالت االستيالؾ .

 ية :( استبيان قياس الرضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجار 4

تسثػػػل اليػػػجؼ مػػػؽ ىػػػحا االسػػػتبياف فػػػي قيػػػاس رضػػػا السدػػػتيمػ عػػػؽ الدػػػمع االسػػػتيالكية ذات 
( عبػػارة قدػػست عمػػى محػػاوره السختمفػػة , مدػػتخجمًا فػػي 43العالمػػات التجاريػػة, وقػػج تكػػؾف مػػؽ : )

ترػحيحو مفتػػاح ترػػحيح ثالثػػي , متػػجرج , مترػػل فػػي جسيػػع محػػاور االسػػتبياف وىػػؾ : ) دائسػػًا ، 
( عمػػػػى التختيػػػػػب لإلجابػػػػات الثالثػػػػة ذات االتجػػػػػاه 1,  2 ,  3ًا ( وإعظػػػػػاء درجػػػػات )أحيانػػػػًا ، أبػػػػج

 ويشقدؼ إلى خسذ محاور وىي : اإليجابي ،

 السحؾر األول : السشافع الؾعيفية لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية : -1
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مػػات ( عبػػارات؛ لكيػػاس تحقيػػق الدػػمع االسػػتيالكية ذات العال8اشػػتسل ىػػحا السحػػؾر عمػػى: )
التجاريػػة لسشافعيػػػا الؾعيفيػػػة, مػػػؽ حيػػػث: راحػػة االسػػػتخجاـ  , مشاسػػػبة السقاسػػػات , جسػػػاؿ الذػػػكل , 
جاذبية الترسيؼ , تحسل االستيالؾ , سيؾلة االستخجاـ , حدؽ األداء , جؾدة الخجمة , وىي مػؽ 

 (  .8( إلى العبارة رقؼ : )1العبارة رقؼ : )

 لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية :السحؾر الثاني : السشافع العاطفية  -2

( عبػػػارات ؛ لكيػػػاس مػػػجى تحقيػػػق الدػػػمع االسػػػتيالكية ذات 8اشػػػتسل ىػػػحا السحػػػؾر عمػػػى : )
العالمات التجارية لسشافعيػا العاطفيػة , مػؽ حيػث : الذػعؾر بالدػعادة , الذػعؾر بالخضػا , الذػعؾر 
بالستعػػة عشػػج شػػخاء ىػػحه الدػػمع , الذػػعؾر بالستعػػة عشػػج اسػػتيالؾ ىػػحه الدػػمع ,  الذػػعؾر بػػػالفخخ , 

( 9إلشباع الشفدي , الحالة السداجية الجيجة , جاذبية االقتشػاء , وىػي مػؽ العبػارة رقػؼ : )الذعؾر با
 ( . 16إلى العبارة رقؼ : )

 السحؾر الثالث : السشافع الرمزية لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية : -3

( عبػػػػارات؛ لكيػػػػاس مػػػػجى تحقيػػػػق الدػػػػمع االسػػػػتيالكية ذات 8اشػػػػتسل ىػػػػحا السحػػػػؾر عمػػػػى: )
 , العالمػػات التجاريػػة لسشافعيػػا الخمديػػة, مػػؽ حيػػث: التعبيػػخ عػػؽ الذخرػػية, األناقػػة, الخقػػي, الػػتالـؤ

( إلػى العبػارة 17السكانة االقترادية, التسيػد, مؾاكبػة السؾضػة, اإلعجػاب, وىػي مػؽ العبػارة رقػؼ: )
 (.24رقؼ: )

 رية :السحؾر الرابع : الكيسة السجركة لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجا

( عبػػػارات ؛ لكيػػػاس الكيسػػػة السجركػػػة لمدػػػمع االسػػػتيالكية ذات 8اشػػػتسل ىػػػحا السحػػػؾر عمػػػى )
العالمات التجارية , مؽ حيث السقارنة بيؽ : الكيسة الشؾعيػة و الكيسػة الدػعخية لمعالمػة, وىػي مػؽ 

 ( 32( إلى العبارة رقؼ : )25العبارة  رقؼ: )

 ستيالكية ذات العالمات التجارية : السحؾر الخامس : الجؾدة السجركة لمدمع اال -4

( عبػػػػارات؛ لكيػػػػاس الجػػػػؾدة السجركػػػػة لمدػػػػمع االسػػػػتيالكية ذات 8اشػػػػتسل ىػػػػحا السحػػػػؾر عمػػػػى )
العالمػػػات التجاريػػػة, مػػػؽ حيػػػث : الجػػػؾدة , عػػػجـ التمػػػف , االعتساديػػػة , الثقػػػة , اإلتقػػػاف , األداء , 

 ( .43قؼ : )( إلى العبارة ر 33الخمؾ مؽ العيؾب, وىي مؽ العبارة  رقؼ : )
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 تقشيؽ أدوات البحث )الرجق والثبات(:

 صجق االستبيان: -6

 أ (  صجق السحتؾى  ) الرجق الغاىري ( :  

ولمتحقق مؽ صجؽ السحتؾى والرجؽ الغاىخي تؼ عخض االستبياف في صؾرتو األوليػة عمػى 
مجسؾعػػػة مػػػؽ السحكسػػػيؽ الستخررػػػيؽ فػػػي مجػػػاؿ الدػػػكؽ و إدارة السشػػػدؿ, بكميػػػة الترػػػاميؼ, فػػػي 

 -أيزػػػػًا  -جامعػػػة أـ القػػػػخى بسكػػػة السكخمػػػػة , وجامعػػػة طيبػػػػة بالسجيشػػػة السشػػػػؾرة , والستخررػػػيؽ 
ترػػاد السشدلػػي بجامعػػة حمػػؾاف بسرػػخ ، كسػػا تػػؼ عخضػػو عمػػى مجسؾعػػة مػػؽ بسجػػاؿ االقترػػاد واالق

الستخررػػػيؽ فػػػي مجػػػاؿ اإلدارة والتدػػػؾيق بجامعػػػة السمػػػػ فيػػػج لمبتػػػخوؿ والسعػػػادف بالػػػجماـ , وبمػػػغ 
( محكسػػػػًا ؛ لمحكػػػػؼ عمػػػػى االسػػػػتبياف مػػػػؽ حيػػػػث : مشاسػػػػبة كػػػػل عبػػػػارة مػػػػؽ عبػػػػارات 13عػػػػجدىؼ: )

ياغة العبػارة ، تحجيػج اتجػاه كػل عبػارة ، إجػخاء أي االستبياف لميػجؼ مشػو ، تحجيػج مػجى صػحة صػ
تعجيالت وإبجاء أي  ممحؾعات عمى العبارات, كحلػ إضافة أي عبارات مقتخحة يخوف أنيػا تػختبط 

 بسؾضؾع الجراسة ,وقجتؼ اجخاء التعجيالت وفقا الراء السحكسيؽ . 

 ب ( الرجق البشائي :

 :  صجق االتداق الجاخمي

مؽ خالؿ حداب معامالت االرتباط بيؽ درجة كل عبارة مؽ العبارات السكؾنة لكل محؾر، 
، وحداب معامالت االرتباط بيؽ الجرجة الكمية لكل محؾر مؽ باالستبيافوالجرجة الكمية لمسحؾر 

 .باالستبياف والجرجة الكمية االستبياف, محاور 

 الجراسة :وفيسا يمي حداب الرجق والثبات لالستبيان الخاص ب

 أواًل : استبيان الؾعي االستيالكي ) وعي السدتيمػ بحقؾقو وواجباتو ( :

 : صجق االستبيان 
 لالستبيان :الرجق باستخجام االتداق الجاخمي بيؽ الجرجة الكمية لكل محؾر والجرجة الكمية 
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تؼ حداب الرجؽ باستخجاـ االتداؽ الجاخمي, وذلػ بحداب معامل االرتباط )معامل 
)وعي السدتيمػ بحقؾقو، وعي السدتيمػ  الجرجة الكمية لكل محؾراط  بيخسؾف( بيؽ ارتب

 .)الؾعي االستيالكي(الكمية لالستبياف , والجرجة بؾاجباتو(

قيؼ معامالت االرتباط بيؽ الجرجة الكمية لكل محؾر )وعي السدتيمػ بحقؾقو، وعي  :(6ججول )
 ن )الؾعي االستيالكي(السدتيمػ بؾاجباتو( والجرجة الكمية لالستبيا

 الجاللة االرتباط السحؾر

 3.31 3.782 وعي السدتيمػ بحقؾقو االستيالكية 
 

مؽ الؾاحج  (؛ القتخابو3.31عشج مدتؾى: ) يتزح مؽ الججوؿ أف معامل االرتباط دالة
 الرحيح مسا يجؿ عمى صجؽ وتجانذ محاور االستبياف .         

 : ثبات االستبيان 
 قيؼ معامل الثبات لسحاور استبيان الؾعي االستيالكي :(2ججول )

 جيؾتسان التجزئة الشرفية معامل الفا السحؾر

 3.913 3.953 – 3.891 3.921 وعي السدتيمػ بحقؾقو االستيالكية 

معامل الفا، التجدئة الشرفية، أف جسيع قيؼ معامالت الثبات:  (2) يتزح مؽ ججوؿ
 مسا يجؿ عمى ثبات االستبياف .  3.31جيؾتساف, دالة عشج مدتؾى : 

 ثانيًا : استبيان الرضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية :

 صجق االستبيان :  
 لالستبيان :الرجق باستخجام االتداق الجاخمي بيؽ الجرجة الكمية لكل محؾر والجرجة الكمية 

تؼ حداب الرجؽ باستخجاـ االتداؽ الجاخمي وذلػ بحداب معامل االرتباط : )معامل 
)السشافع الؾعيفية لمدمع االستيالكية ذات  الجرجة الكمية لكل محؾر:ارتباط  بيخسؾف( بيؽ 

العالمات التجارية، السشافع العاطفية لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية، السشافع الخمدية 
االستيالكية ذات العالمات التجارية، الكيسة السجركة لمدمع االستيالكية ذات العالمات  لمدمع
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التجارية، الجؾدة السجركة لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية( والجرجة الكمية لالستبياف 
 .)الخضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية(

بيؽ الجرجة الكمية لكل محؾر والجرجة الكمية لالستبيان قيؼ معامالت االرتباط  :(6ججول )
 )الرضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية(

 الجاللة االرتباط السحاور

 3.31 3.738 : السشافع الؾعيفية لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية  السحؾر األوؿ

 3.31 3.935 السحؾر الثاني : السشافع العاطفية لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 

 3.31 3.826 السحؾر الثالث : السشافع الخمدية لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 

 3.31 3.767 السحؾر الخابع : الكيسة السجركة لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 

لسحؾر الخامذ : الجؾدة السجركة لمدمع االستيالكية ذات العالمات ا
 التجارية 

3.882 
3.31 

 

(؛ القتخابيا مؽ 3.31أف معامالت االرتباط كميا دالة عشج مدتؾى: ) (3) يتزح مؽ ججوؿ
 الؾاحج الرحيح , مسا يجؿ عمى صجؽ وتجانذ محاور االستبياف .   

 ثبات االستبيان :
معامل الثبات لسحاور استبيان الرضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات قيؼ  :(4ججول )

 التجارية

 جيؾتسان التجزئة الشرفية معامل الفا السحاور
: السشافع الؾعيفية لمدمع االستيالكية  السحؾر األوؿ

 ذات العالمات التجارية 
3.844 3.819 – 3.889 3.833 

السحؾر الثاني : السشافع العاطفية لمدمع االستيالكية 
 ذات العالمات التجارية 

3.837 3.779 – 3.845 3.784 
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السحؾر الثالث : السشافع الخمدية لمدمع االستيالكية 
 ذات العالمات التجارية 

3.932 3.874 – 3.941 3.886 

السحؾر الخابع : الكيسة السجركة لمدمع االستيالكية 
 ذات العالمات التجارية 

3.751 3.726 – 3.793 3.739 

السحؾر الخامذ : الجؾدة السجركة لمدمع 
االستيالكية ذات العالمات 

 التجارية 

3.718 3.685 – 3.755 3.736 

ثبات استبياف الخضا عؽ الدمع االستيالكية ذات 
 التجارية ككلالعالمات 

3.856 3.822 – 3.893 3.837 

 

معامل الفا، التجدئة الشرفية، أف جسيع قيؼ معامالت الثبات:  (4)يتزح مؽ ججوؿ 
 , مسا يجؿ عمى ثبات االستبياف. 3.31دالة عشج مدتؾى:  جيؾتساف

 : التظبيـق السيجاني عمى عيشة الجراسة:ثالثاً 

تػػؼ تجسيػػع أدوات البحػػث فػػي شػػكل اسػػتسارة استقرػػاء واحػػجة حتػػى يدػػيل تؾزيعيػػا وتظبيقيػػا 
مػػؽ  تػػؼ اختيارىػػا؛ لتحقيػػق أىػػجاؼ الجراسػػة ةقرػػجيعمػػى عيشػػة البحػػث وقػػج تػػؼ تؾزيعيػػا عمػػى عيشػػة 

وتحقيػػق  ،األفػػخاد الػػحيؽ يقؾمػػؾف بذػػخاء واسػػتيالؾ الدػػمع ذات العالمػػات التجاريػػة؛ لتمبيػػة حاجػػاتيؼ
مدػػػتيمػ و تشؾعػػػت ىػػػحه العيشػػػة مػػػؽ حيػػػث: مدػػػتؾياتيا االقترػػػادية,  333تكؾنػػػت مػػػؽ و  مشػػػافعيؼ،

واالجتساعيػػة, والثقافيػػة، وبعػػج االنتيػػاء مػػؽ التظبيػػق السيػػجاني عمػػى العيشػػة تػػؼ ترػػحيح االسػػتسارة 
وتحؾيػػػػل اإلجابػػػػات الػػػػى بيانػػػػات رقسيػػػػة ثػػػػؼ تفخيػػػػغ البيانػػػػات تسييػػػػجا الجػػػػخاء السعالجػػػػة اإلحرػػػػائية 

 .جالستخالص الشتائ

 : اجراء التحميالت اإلحرائية : رابعاً 

تست السعالجة اإلحرائية باستخجاـ الحاسب باستخجاـ بخنامج الحـد اإلحرائية لمعمـؾ 
جخاء األساليب اإلحرائية عمى متغيخات الجراسة لمكذف عؽ نؾع وذلػ إل S.P.SSاالجتساعية 

 العالقة بيؽ ىحه الستغيخات والتحقق مؽ صحة الفخوض.
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 نتائج البحث ومشاقذتيا: 

 : الشتائج الؾصفية : أوالً 

األفخاد الحيؽ يقؾمؾف بذخاء واستيالؾ , تؼ اختيارىا مؽ تكؾنت عيشة البحث مؽ عيشة قرجية
مدتيمػ  333الدمع ذات العالمات التجارية؛ لتمبية حاجاتيؼ, وتحقيق مشافعيؼ، وتكؾنت مؽ 

 رادية , واالجتساعية , والثقافية.تشؾعت ىحه العيشة مؽ حيث : مدتؾياتيا االقت

 :وصف العيشة

( وذلػ مؽ 8) إلى: (5فيسا يمي وصف شامل لعيشة الجراسة, مؾضحة في ججاوؿ مؽ: )
 الستغيخات الجيسؾغخافية التالية : :حيث

 الجشس : -6

 .( تؾزيع أفخاد عيشة البحث تبعًا لستغيخ الجشذ5يؾضح الججوؿ )

 البحث تبعًا لستغير الجشستؾزيع أفراد عيشة : (3ججول )

 % الشدبة العجد الجشس

 %35.3 136 ذكخ

 %64.7 194 أنثى

 %133 333 السجسؾع
 

%، بيشسا : 64.7مؽ أفخاد عيشة البحث إناث, بشدبة:  194( أف 5يتزح مؽ ججوؿ )
 % .35.3مؽ أفخاد عيشة البحث ذكؾر , بشدبة :  136

 السدتؾى التعميسي :  -4

 تؾزيع أفخاد عيشة البحث تبعًا لستغيخ السدتؾى التعميسي( 6يؾضح الججوؿ )

 تؾزيع أفراد عيشة البحث تبعًا لستغير السدتؾى التعميسي :(3ججول )
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 الشدبة% العجد السدتؾى التعميسي

 %4.3 13 الذيادة االبتجائية

 %16.3 49 الذيادة الستؾسظة

 %32.3 97 الذيادة الثانؾية

 %37 111 الذيادة الجامعية

 %13 33 أعمى مؽ الجامعي "ماجدتيخ ، دكتؾراه"

 %133 333 السجسؾع

فخد بعيشة البحث حاصػمؾف عمػي الذػيادة الجامعيػة, بشدػبة:  111( أف 6يتزح مؽ ججوؿ )
%، ثؼ يأتي في السختبة 32.3فخدًا حاصميؽ عمى الذيادة الثانؾية , بشدبة :  97% ، يمييؼ : 37

%، ويػػػػأتي فػػػػي السختبػػػػة 16.3الذػػػػيادة الستؾسػػػػظة , بشدػػػػبة : فػػػػخدًا حاصػػػػميؽ عمػػػػى  49الثالثػػػػة : 
فػػػػخدًا  13% ، وأخيػػػػخًا : 13فػػػػخدًا حاصػػػػميؽ عمػػػػى "الساجدػػػػتيخ، الػػػػجكتؾراه" بشدػػػػبة :  33الخابعػػػػة: 

% مػػؽ أفػػخاد العيشػػة 47%, وىػػحا يعشػػي أف ندػػبة 4.3حاصػػميؽ عمػػى الذػػيادة االبتجائيػػة , بشدػػبة: 
 عميا(.حاصمؾف عمى تعميؼ عاِؿ )جامعي ودراسات 

 :عسر ال -3

 .( تؾزيع أفخاد عيشة البحث تبعًا لستغيخ العسخ7يؾضح الججوؿ )

 تؾزيع أفراد عيشة البحث تبعًا لستغير العسر(: 4ججول )

 % الشدبة العجد العسر 

 %18 54 سشة 25أقل مؽ 

 %32.7 98 سشة 35سشة ألقل مؽ  25مؽ 

 %27 81 سشة 45سشة ألقل مؽ  35مؽ 

 %22.3 67 فأكثخسشة  45مؽ 
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 %133 333 السجسؾع
 

سشة ألقل  25تخاوحت أعسارىؼ مؽ :  -بعيشة البحث  -فخدًا  98( أف 7يتزح مؽ ججوؿ )
 45سشة ألقل مؽ  35فخدًا تخاوحت أعسارىؼ مؽ :  81، يمييؼ % 32.7سشة , بشدبة :  35مؽ 

% ، وأخيخًا 22.3سشة فأكثخ بشدبة  45فخدًا كانت أعسارىؼ مؽ :  67% ، و27سشة , بشدبة : 
 .% 18سشة بشدبة :  25فخدًا كانت أعسارىؼ أقل مؽ :  54: 

 : جخل الذيري ال -4

 لف ات الجخل السختمفةتؾزيع أفخاد عيشة البحث وفقًا  (8يؾضح الججوؿ )

 تؾزيع أفراد عيشة البحث وفقًا لفئات الجخل السختمفة(: 5ججول )

 % الشدبة العجد الجخل الذيري 

 %12 36 رياؿ 3333أقل مؽ 

 %16 48 رياؿ 6333رياؿ إلى أقل مؽ  3333مؽ 

 %33 93 رياؿ 9333رياؿ إلى أقل مؽ  6333مؽ 

 %15.3 46 رياؿ 12333رياؿ إلى أقل مؽ  9333مؽ 

 %12.7 38 رياؿ 15333رياؿ إلى أقل مؽ  12333مؽ 

 %14 42 رياؿ فأكثخ 15333مؽ 

 %133 333 السجسؾع

( أف أكبخ ف ات الجخل الذيخي ألفخاد عيشة البحث كاف في الف ة: )مؽ 8يتزح مؽ ججوؿ )
 6333رياؿ إلى أقل مؽ  3333رياؿ( ، تمييا الف ة : )مؽ  9333رياؿ إلى أقل مؽ  6333

رياؿ  15333رياؿ( ، ثؼ الف ة : )مؽ  12333رياؿ إلى أقل مؽ  9333رياؿ(، ثؼ الف ة : )مؽ 
%(، ويأتي بعج ذلػ 14%، 15.3% ، 16% ، 33ندبتيؼ عمى التؾالي : ) فأكثخ(، فقج بمغت
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رياؿ(, حيث بمغت ندبتيؼ  15333رياؿ إلى أقل مؽ  12333األسخ ذوو الجخل : )مؽ 
 % .12رياؿ( , حيث بمغت ندبتيؼ :  3333%، وأخيخًا األسخ ذوو الجخل : )أقل مؽ 12.7

 :الشتائج في ضؾء فروض البحث 

 الفرض األول :

ولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض, تؼ  يتفاوت مدتؾى وعي السدتيمكيؽ بحقؾقيؼ االستيالكية.
 .تحجيج مدتؾى الؾعي االستيالكي بالحقؾؽ والؾاجبات

 يؾضح مدتؾى الؾعي بالحقؾق االستيالكية  :(6ججول )

 مرتفع البيان
 %42أكثر مؽ 

متؾسط أكثر مؽ 
 %42% إلى 33

مشخفض اقل مؽ 
 %33% إلى 32

 السجسؾع

 % الشدبة العجد % الشدبة العجد % الشدبة العجد % الشدبة العجد
 %133 333 %14.3 43 %62 186 %23.7 71 وعي السدتيمػ بحقؾقو

 

 ( أف مدتؾى وعي السدتيمػ بحقؾقييؼ االستيالكية كاف عمى الشحؾ التالي:9يتزح مؽ ججوؿ )

يسثل الؾعي الستؾسط يسثل ندبة: % ، بيشسا 23.7مدتؾى الؾعي السختفع يسثل ندبة 
وبيحا يتحقق الفخض األوؿ  %.14.3%، في حيؽ أف مدتؾى الؾعي السشخفض يسثل ندبة : 62

 .لمجراسة

 الفرض الثاني :

ولمتحقق . يتفاوت مدتؾى رضا السدتيمكيؽ عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية
 الدمع االستيالكية كالتالي :مؽ صحة ىحا الفخض, تؼ تحجيج مدتؾى الخضا عؽ 

 يؾضح مدتؾى الرضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية  :(62ججول )

 البيان
 مرتفع

أكثر مؽ 
42% 

متؾسط أكثر مؽ 
% إلى 33

42% 

مشخفض أقل 
% إلى 32مؽ 

33% 
 السجسؾع
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 العجد
 الشدبة
% 

 العجد
 الشدبة
% 

 العجد
 الشدبة
% 

 العجد
الشدبة
% 

السشافع الؾعيفية لمدمع االستيالكية 
 ذات العالمات التجارية 

174 58% 67 
22.3

% 
59 

19.7
% 

333 
133
% 

السشافع العاطفية لمدمع االستيالكية 
 ذات العالمات التجارية

233 
67.7

% 
34 

11.3
% 

63 21% 333 
133
% 

السشافع الخمدية لمدمع االستيالكية ذات 
 العالمات التجارية 

189 63% 68 
22.7

% 
43 

14.3
% 

333 
133
% 

الكيسة السجركة لمدمع االستيالكية ذات 
 العالمات التجارية

165 55% 64 
21.3

% 
71 

23.7
% 

333 
133
% 

الجؾدة السجركة لمدمع االستيالكية 
 ذات العالمات التجارية 

114 38% 132 34% 84 28% 333 
133
% 

استبياف الخضا عؽ الدمع االستيالكية 
 التجارية ككلذات العالمات 

169 
56.3

% 
67 

22.3
% 

64 
21.3

% 
333 

133
% 

( أف مدػتؾى الخضػا السختفػع عػؽ الدػمع االسػتيالكية ذات العالمػات 13يتزح مػؽ الجػجوؿ )
% ، بيشسا مدتؾى الخضا الستؾسط لمدػمع االسػتيالكية ذات 56.3يسثل ندبة:  -ككل  -التجارية 

فػي حػيؽ أف مدػتؾى الخضػا السػشخفض عػؽ  %،22.3يسثل ندػبة :  -ككل  -العالمات التجارية 
%, مسا يعشي أف مدتؾى 21.3يسثل ندبة:  -ككل  -الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 

الخضػػا عػػؽ الدػػمع االسػػتيالكية ذات العالمػػات التجاريػػة لػػجى أكثػػخ مػػؽ نرػػف عيشػػة الجراسػػة كػػاف 
ايػػا التػػي تتستػػع بيػػا .وبػػحلػ يتحقػػق مختفعػػًا, ويعػػؾد ذلػػػ إلػػى مشػػافع ىػػحه الدػػمع باإلضػػافة إلػػى السد 

 الفخض الثاني لمجراسة.

 :        الفرض الثالث

استبياف الؾعي بالحقؾؽ االستيالكية  تؾجج عالقة ارتباطية ذات داللة احرائية بيؽ محاور
 استبياف الخضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية. ومحاور
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استبياف الؾعي  مرفؾفة ارتباط بيؽ محاورولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض, تؼ عسل 
بالحقؾؽ االستيالكية, ومحاور استبياف الخضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 

 والججوؿ التالي يؾضح قيؼ معامالت االرتباط:

 استبيان الؾعي بالحقؾق االستيالكية ومحاور مرفؾفة االرتباط بيؽ محاور :(66ججول )
 استبيان الرضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 

السشافع  البيان
الؾعيفية 
لمدمع 

االستيالكية 
ذات العالمات 

 التجارية

السشافع 
العاطفية 
لمدمع 

االستيالكية 
ذات 

العالمات 
 التجارية

السشافع 
الرمزية 
لمدمع 

االستيالكية 
ذات 

العالمات 
 التجارية

الكيسة 
السجركة 
لمدمع 

االستيالكية 
ذات 

العالمات 
 التجارية

الجؾدة 
السجركة 
لمدمع 

االستيالكية 
ذات 

العالمات 
 التجارية

الرضا عؽ 
الدمع 

االستيالكية 
ذات 

العالمات 
التجارية 

 ككل

وعي السدتيمػ 
 بحقؾقو

3.832** 3.613* 3.819** 3.937** 3.792** 3.734** 

           3.35*  داؿ عشج                                 3.31** داؿ عشج 

( وجػػػػػػػػػؾد عالقػػػػػػػػػة ارتبػػػػػػػػػاط طػػػػػػػػػخدي بػػػػػػػػػيؽ الػػػػػػػػػؾعي بػػػػػػػػػالحقؾؽ  11يتزػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػؽ الجػػػػػػػػػجوؿ ) 
االسػػػػػتيالكية والخضػػػػػا عػػػػػؽ الدػػػػػمع االسػػػػػتيالكية ذات العالمػػػػػات التجاريػػػػػة عشػػػػػج مدػػػػػتؾى داللػػػػػة : 

باطيػػػػػػة تذػػػػػػسل وجػػػػػػؾد عالقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط طػػػػػػخدي , وىػػػػػػحه العالقػػػػػػة االرت 3.764و درجػػػػػػة :  3.31
بػػػػػػػػػػيؽ اسػػػػػػػػػػتبياف الػػػػػػػػػػؾعي بػػػػػػػػػػالحقؾؽ االسػػػػػػػػػػتيالكية ومحػػػػػػػػػػاور اسػػػػػػػػػػتبياف الخضػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػؽ الدػػػػػػػػػػمع 

، فكمسػػػػػػػػػػا زاد وعػػػػػػػػػػي  3.31االسػػػػػػػػػػتيالكية ذات العالمػػػػػػػػػػات التجاريػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػج مدػػػػػػػػػػتؾى داللػػػػػػػػػػة : 
الخضػػػػػػا عػػػػػػؽ الدػػػػػػمع االسػػػػػػتيالكية ذات العالمػػػػػػات  السدػػػػػػتيمػ بحقؾقػػػػػػو االسػػػػػػتيالكية ؛ كمسػػػػػػا زاد

"السشػػػػػافع الؾعيفيػػػػػة، السشػػػػػافع العاطفيػػػػػة، السشػػػػػافع الخمديػػػػػة، الكيسػػػػػة السجركػػػػػة  التجاريػػػػػة بسحاورىػػػػػا:
، وىػػػػػحا يحقػػػػػق فػػػػػخض الجراسػػػػػة الخئيدػػػػػي وىػػػػػؾ وجػػػػػؾد عالقػػػػػة ارتبػػػػػاط طػػػػػخدي ، الجػػػػػؾدة السجركػػػػػة"

 بيؽ الؾعي االستيالكي ورضا السدتيمػ عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 
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 لفخض الثالث لمجراسة .وبيحا يتحقق ا

 :        الفرض الرابع

تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسط درجات أفخاد العيشة في استبياف الؾعي بحقؾقيؼ  
 االستيالكية تبعًا لستغيخات الجراسة: )الجشذ, السدتؾى التعميسي , العسخ, الجخل الذيخي(.

داب تحميل التبايؽ لجرجات أفخاد العيشة ولمتحقق مؽ ىحا الفخض تؼ تظبيق اختبار )ت(، وح
 .في وعييؼ بحقؾقيؼ االستيالكية

 ( الجشس : 6

 الفروق في متؾسط درجات أفراد العيشة في الؾعي بحقؾقيؼ تبعا لستغير الجشس :(62ججول )

 الجاللة )ت( قيسة درجات الحرية العيشة االنحراف السعياري  الستؾسط الحدابي الجشس

 136 2.794 26.337 ذكػخ
298 23.489 

داؿ عشج 
لرالح  3.31

 194 4.334 17.315 أنثى الحكؾر

 

( وىى قيسة دالة إحرائيًا عشج 23.489(, أف قيسة )ت( كانت: )12يتزح مؽ الججوؿ )
(، بيشسا بمغ 26.337(, لرالح الحكؾر، حيث بمغ متؾسط درجة الحكؾر )3.31مدتؾى داللة: )

مسا يجؿ عمى أف الحكؾر كانؾا أكثخ وعيًا بحقؾقيؼ مؽ (؛ 17.315متؾسط درجة اإلناث: )
 اإلناث.

ومسا سبق: يتزح لشا أف الجاللة كانت لرالح الحكؾر في الؾعي بالحقؾؽ االستيالكية, 
ويخجع ذلػ إلى الجور الحي يؤديو الخجل, فيؾ العائل األساسي لألسخة الدعؾدية, ولو تأثيخ كبيخ 

 ،)صقخوتؾجيو عسمية االستيالؾ, وىحا ما تؾصمت إليو دراسة  في قخارات تشغيؼ ميدانية األسخة,
 التي أثبتت أف الحكؾر أكثخ وعيًا بحقؾقيؼ مؽ اإلناث. (2313 ،آؿ سعؾد  راسة :)ود (2334

 ( السدتؾى التعميسي :2
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تحميل التبايؽ لجرجات أفراد العيشة في الؾعي بحقؾقيؼ تبعًا لستغير السدتؾى  :(66ججول )
 التعميسي

 الجاللة قيسة )ف( درجات الحرية متؾسط السربعات مجسؾع السربعات السدتؾى التعميسي 

 2 2368.292 4736.583 بيؽ السجسؾعات
45.584 

3.31 
 297 51.954 15433.333 داخل السجسؾعات داؿ

   299  23166.916 السجسؾع
 

إحرائيا عشج ( وىى قيسة دالة 45.584( أف قيسة )ؼ( كانت: )13يتزح مؽ ججوؿ )
(؛ مسا يجؿ عمى وجؾد فخوؽ بيؽ درجات أفخاد العيشة في الؾعي بحقؾقيؼ 3.31مدتؾى: )

االستيالكية تبعًا لستغيخ السدتؾي التعميسي، ولسعخفة اتجاه الجاللة تؼ تظبيق اختبار شيفيو 
 .لمسقارنات الستعجدة

الجاللة في الؾعي بالحقؾق اختبار شيفيو لمسقارنات الستعجدة لسعرفة اتجاه  :(64ججول )
 االستيالكية تبعًا لستغير السدتؾى التعميسي

 مشخفض السدتؾى التعميسي
 66.426م = 

 متؾسط
 65.236م = 

 عالي
 24.333م = 

   - مشخفض

  - **4.658 متؾسط

 - **6.634 **11.263 عالي

( وجؾد فخوؽ في الؾعي بالحقؾؽ االستيالكية بيؽ أفخاد العيشة في 14يتزح مؽ ججوؿ )
السدتؾى التعميسي العالي, وكاًل مؽ أفخاد العيشة في السدتؾى التعميسي الستؾسط والسشخفض, 

(، كسا تؾجج فخوؽ 3.31لرالح أفخاد العيشة في السدتؾى التعميسي العالي عشج مدتؾى داللة: )
العيشة في السدتؾى التعميسي الستؾسط وأفخاد العيشة في السدتؾى التعميسي السشخفض,  بيؽ أفخاد

(، حيث بمغ 3.31لرالح أفخاد العيشة في السدتؾى التعميسي الستؾسط عشج مدتؾى داللة: )
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(، يمييؼ أفخاد العيشة في 24.666متؾسط درجة أفخاد العيشة في السدتؾى التعميسي العالي: )
(، وأخيخًا: أفخاد العيشة في السدتؾى التعميسي 18.361يسي الستؾسط بستؾسط: )السدتؾى التعم

 .(13.433السشخفض بستؾسط: )

ومسا سبق: يتزح لشا أثخ التعميؼ في تؾعية وتبريخ السدتيمػ بحقؾقو في عسمية 
( التي تؾصمت إلى وجؾد عالقة ارتباط 2226)دمحم االستيالؾ, وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة 

بة بيؽ مدتؾى تعميؼ أفخاد العيشة ووعييؼ بزخورة اختيار األجيدة السشدلية السظابقة لسؾاصفات مؾج
( التي أثبتت أنو كمسا زاد السدتؾى 2223) الذميؾب ومقاييذ الجؾدة , كسا تتفق مع دراسة

 -أيزًا  -التعميسي لمفخد؛ كمسا زاد إدراكو ألىسية البيانات السؾجؾدة عمى الدمع الغحائية , وتتفق 
( التي أثبتت وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية في وعي السدتيمػ 2262)آل سعؾد مع دراسة 

 بؾاجباتو تبعًا لستغيخ السدتؾى التعميسي , وكاف ذلػ لرالح الجامعييؽ .

 ( العسر : 6

تحميل التبايؽ لجرجات أفراد العيشة في الؾعي بحقؾقيؼ  االستيالكية تبعًا لستغير  :(63ججول )
 لعسرا

 الجاللة قيسة )ف( درجات الحرية متؾسط السربعات مجسؾع السربعات العسر

 3 1555.633 4666.838 بيؽ السجسؾعات
31.263 

3.31 
 296 49.759 14728.534 داخل السجسؾعات داؿ

   299  19395.342 السجسؾع
 

عشج  ( وىى قيسة دالة إحرائياً 31.263( إف قيسة )ؼ( كانت: )15يتزح مؽ ججوؿ )
(، مسا يجؿ عمى وجؾد فخوؽ بيؽ درجات أفخاد العيشة في الؾعي بحقؾقيؼ تبعًا 3.31مدتؾى: )

 .لستغيخ العسخ، ولسعخفة اتجاه الجاللة تؼ تظبيق اختبار شيفيو لمسقارنات الستعجدة

اختبار شيفيو لمسقارنات الستعجدة لسعرفة اتجاه الجاللة في الؾعي بالحقؾق  :(63) ججول
 تبعًا لستغير العسر االستيالكية
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 23أقل مؽ  العسر
 سشة

 66.633م = 

سشة  23مؽ 
 63ألقل مؽ 
 سشة

 64.342م = 

سشة  63مؽ 
 43ألقل مؽ 
 سشة

 24.244م = 

سشة  43مؽ 
 فأكثر

 24.642م = 

    - سشة 25أقل مؽ 

 35سشة ألقل مؽ  25مؽ 
 سشة

4.476** -   

 45سشة ألقل مؽ  35مؽ 
 سشة

13.937** 6.431** -  

 - 3.866 **7.297 **11.773 سشة فأكثخ 45مؽ 

سشة فأكثخ وكاًل  45( وجؾد فخوؽ بيؽ أفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ : 16يتزح مؽ ججوؿ )
سشة( ,  25سشة ، أقل مؽ :  35سشة ألقل مؽ :  25مؽ أفخاد العيشة ذوي الدؽ : )مؽ : 

(، كسا تؾجج فخوؽ 3.31عشج مدتؾى داللة: )سشة فأكثخ  45لرالح أفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ : 
سشة وكال مؽ أفخاد العيشة ذوي الدؽ  45سشة ألقل مؽ :  35بيؽ أفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ: 

سشة( لرالح أفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ :  25سشة ، أقل مؽ :  35سشة ألقل مؽ :  25)مؽ : 
حلػ تؾجج فخوؽ بيؽ أفخاد العيشة (، ك3.31سشة عشج مدتؾى داللة : ) 45سشة ألقل مؽ :  35

سشة لرالح  25سشة وأفخاد العيشة ذوي الدؽ أقل مؽ :  35سشة ألقل مؽ :  25ذوي الدؽ مؽ : 
(، حيث 3.31سشة عشج مدتؾى داللة : ) 35سشة ألقل مؽ :  25أفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ : 

خ , وأفخاد العيشة ذوي الدؽ سشة فأكث 45بمغ متؾسظي درجة كال مؽ أفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ : 
( ، يمييؼ أفخاد العيشة 24.374(، )24.943سشة عمي التؾالي: ) 45سشة ألقل مؽ :  35مؽ : 

(، وأخيخًا : أفخاد العيشة ذوي 17.642سشة بستؾسط : ) 35سشة ألقل مؽ :  25ذوي الدؽ مؽ : 
 ( .13.166سشة بستؾسط ) 25الدؽ أقل مؽ : 

زيادة عسخ الفخد في ارتفاع مدتؾى وعيو االستيالكي نتيجة ومسا سبق : يتزح لشا دور 
الخبخة والتجخبة , وتكخار عسميات االستيالؾ, والقجرة عمى تقييسيا , حيث كانت الشتيجة لرالح 
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( التي تؾصمت إلى أنو كمسا زاد 2223)الذميؾب األكبخ سشًا , وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة 
 الذامي وغشيؼ و  في استيالؾ الدمع الغحائية , وتتفق مع دراسةعسخ السدتيمػ؛ زاد إدراكو لحقؾق

( التي أثبتت أف لمعسخ تأثيخًا عمى الثقافة االستيالكية لمفخد ؛ فكمسا زاد عسخ السدتيمػ ؛ 2223)
 زاد وعيو االستيالكي .

 ( الجخل الذيري : 4

 تحميل التبايؽ لجرجات أفخاد العيشة في الؾعي بحقؾقيؼ تبعًا لستغيخ الجخل الذيخي  :(17ججوؿ )

 الجاللة قيسة ) ف( درجات الحرية متؾسط السربعات مجسؾع السربعات الجخل الذيري 

 2 1929.684 3859.368 بيؽ السجسؾعات
36.842 

3.31 
 297 52.377 15555.939 داخل السجسؾعات داؿ

   299  19415.277 السجسؾع
 

( وىى قيسة دالة إحرائيًا عشج 36.842( أف قيسة )ؼ( كانت: )17يتزح مؽ ججوؿ )
(، مسا يجؿ عمى وجؾد فخوؽ بيؽ درجات أفخاد العيشة في الؾعي بحقؾقيؼ تبعًا 3.31مدتؾى: )

 .الستعجدةلستغيخ الجخل الذيخي، ولسعخفة اتجاه الجاللة تؼ تظبيق اختبار شيفيو لمسقارنات 

اختبار شيفيو لمسقارنات الستعجدة لسعرفة اتجاه الجاللة في الؾعي بالحقؾق تبعًا  :(65ججول )
 لستغير الجخل الذيري 

 مشخفض الجخل الذيري 

 26.263م = 

 متؾسط

 26.363م = 

 مرتفع

 66.322م = 

   - مشخفض

  - *2.533 متؾسط

 - **13.395 **7.595 مختفع
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وجؾد فخوؽ في الؾعي بالحقؾؽ بيؽ أفخاد العيشة ذوي الجخل ( 18يتزح مؽ ججوؿ )
الستؾسط, وأفخاد العيشة ذوي الجخل السشخفض لرالح أفخاد العيشة ذوي الجخل الستؾسط, عشج 

(، بيشسا تؾجج فخوؽ بيؽ أفخاد العيشة ذوي الجخل الستؾسط , وأفخاد العيشة 3.35مدتؾى داللة: )
كسا  ،(3.31العيشة ذوي الجخل الستؾسط عشج مدتؾى داللة: ) ذوي الجخل السختفع , لرالح أفخاد

وأفخاد العيشة ذوي الجخل السختفع, لرالح أفخاد  ،تؾجج فخوؽ بيؽ أفخاد العيشة ذوي الجخل السشخفض
(، حيث بمغ متؾسط درجة أفخاد العيشة 3.31العيشة ذوي الجخل السشخفض عشج مدتؾى داللة: )

، يمييؼ أفخاد العيشة ذوي الجخل السشخفض بستؾسط: (23.595ذوي الجخل الستؾسط : )
 (.13.533(، وأخيخًا : أفخاد العيشة ذوي الجخل السختفع بستؾسط : )21.395)

ومسا سبق: يتزح لشا تأثيخ مدتؾى الجخل عمى وعي السدتيمػ بحقؾقو االستيالكية, 
كية؛ وذلػ ألف قجرتيؼ فالسدتيمكيؽ ذوي الجخل الستؾسط والسشخفض أكثخ وعيًا بحقؾقيؼ االستيال

الذخائية تحتؼ عمييؼ مخاجعة قخاراتيؼ الذخائية, فيؼ يبحثؾف عؽ الدمع التي تحقق ليؼ أقرى 
درجات السشفعة وفي حجود قجراتيؼ الذخائية, ويكؾف ذلػ بعج دراسة واعية ومتأنية قبل اتخاذ القخار 

بيشسا السدتيمكيؽ ذوي الجخل العالي بحكؼ قجرتيؼ الذخائية العالية فقج يتخحوف القخار  ،الذخائي
وتتفق ىحه  ،الذخائي بدخعة ودوف تأٍف أو دراسة, بل لسجخد إعجابيؼ بالدمع السعخوضة أماميؼ 

( التي أثبتت وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية في وعي 2262)آل سعؾد  الشتيجة مع دراسة
 حقؾقو وواجباتو تبعًا لستغيخ الجخل الذيخي , وذلػ لرالح ذوي الجخل الستؾسط .السدتيمػ ب

إلى تشسية  ،ومؽ نتائج ىحه الفخضية نشؾه إلى تؾجيو الدياسات الستعمقة بحساية السدتيمػ
وتثكيف السدتيمكيؽ, وتبريخىؼ بحقؾقيؼ االستيالكية, مع التخكيد عمى شخائح السجتسع األصغخ 

في السدتؾى التعميسي, واألكثخ دخاًل. ويتزح مؽ نتائج ىحه الفخوؽ أف السدتيمػ عسخًا, واألدنى 
 دخمو متؾسط(. ،سشة 45عسخه أكبخ مؽ  ،الؾاعي بحقؾقو )ذكخ, تعميسو عالي

 وبحلػ يتحقق الفخض الخابع لمجراسة كميًا.
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 الفرض الخامس :       

العيشة في محاور استبياف الخضا تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسط درجات أفخاد 
االستيالكية ذات العالمات التجارية تبعًا لستغيخات الجراسة )الجشذ, السدتؾى  عؽ الدمع

 التعميسي, العسخ,  الجخل الذيخي(.

ولمتحقق مؽ ىحا الفخض تؼ تظبيق اختبار )ت(، وحداب تحميل التبايؽ لجرجات أفخاد العيشة 
 .ذات العالمات التجارية في الخضا عؽ الدمع االستيالكية

 الجشس :  -6

الفروق في متؾسط درجات أفراد العيشة في الرضا عؽ الدمع االستيالكية ذات  :(66ججول )
 .العالمات التجارية تبعًا لستغير الجشس

درجات  العيشة االنحراف السعياري  الستؾسط الحدابي الجشس
 الحرية

 الجاللة )ت( قيسة

 136 13.672 55.333 ذكػخ
298 21.498 

داؿ عشج 
لرالح  3.31

 194 16.383 92.417 أنثى اإلناث

 

( وىى قيسة دالة إحرائيًا عشج 21.498( أف قيسة )ت( كانت: )19يتزح مؽ الججوؿ )
(، بيشسا بمغ 92.417حيث بمغ متؾسط درجة اإلناث: ) ،( لرالح اإلناث3.31مدتؾى داللة: )

(، مسا يجؿ عمى أف اإلناث كّؽ أكثخ رضا عؽ الدمع 55.333متؾسط درجة الحكؾر: )
االستيالكية ذات العالمات التجارية مؽ الحكؾر؛ ويخجع ذلػ: إلى أف األنثى بظبيعتيا تحب 

ضافَة إلى ميميا لستابعة السؾضة, االىتساـ بسغيخىا كسا أنيا أكثخ استيالكًا مؽ الحكخ, إ
ومجاراتيا, واقتشاء كل ما ىؾ ججيج, فسؽ خالؿ استيالكيؽ لمدمع ذات العالمات التجارية, يحققؽ 

سؾاء العاطفية,  ،الخضا عؽ ذواتيؽ بحيث يذبعؽ طبيعتيؽ األنثؾية مؽ خالؿ مشافع ىحه الدمع
 ( التي2311) آؿ مغف شتيجة مع دراسةالأو الخمدية, عالوة عمى مشافعيا الؾعيفية, وتتفق ىحه 
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تؾصمت إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة احرائية في محجدات القخارات الذخائية تبعًا لستغيخ الجشذ 
 حيث كاف لرالح اإلناث, بيشسا كاف االىتساـ بدعخ الدمعة لرالح الحكؾر.

 السدتؾى التعميسي : -2

الرضا عؽ الدمع االستيالكية ذات تحميل التبايؽ لجرجات أفراد العيشة في  :(22ججول )
 العالمات التجارية تبعًا لستغير السدتؾى التعميسي

 الجاللة قيسة )ف( درجات الحرية متؾسط السربعات مجسؾع السربعات السدتؾى التعميسي

 2 49933.661 99861.322 بيؽ السجسؾعات
51.324 

3.31 
 297 972.846 288935.233 داخل السجسؾعات داؿ

   299  388796.525 السجسؾع
 

( وىى قيسة دالة إحرائيًا عشج 51.324( أف قيسة )ؼ( كانت أ )23)يتزح مؽ ججوؿ 
(، مسا يجؿ عمى وجؾد فخوؽ بيؽ درجات أفخاد العيشة في الخضا عؽ الدمع 3.31مدتؾى: )

اتجاه الجاللة تؼ االستيالكية ذات العالمات التجارية, تبعًا لستغيخ السدتؾى التعميسي، ولسعخفة 
 .تظبيق اختبار شيفيو لمسقارنات الستعجدة

 اختبار شيفيو لمسقارنات الستعجدة لسعرفة اتجاه الجاللة في الرضا عؽ الدمع :(26ججول )
 االستيالكية تبعًا لستغير السدتؾى التعميسي

 السدتؾي التعميسي
 مشخفض

 46.565م = 

 متؾسط

 34.432م = 

 عالي

 66.645م = 

   - مشخفض

  - **17.913 متؾسط

 - **32.226 **53.143 عالي
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( وجؾد فخوؽ في الخضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات 21يتزح مؽ ججوؿ )
التجارية بيؽ أفخاد العيشة في السدتؾى التعميسي العالي, وكال مؽ أفخاد العيشة في السدتؾى 

السدتؾى التعميسي العالي عشج مدتؾى التعميسي الستؾسط والسشخفض, لرالح أفخاد العيشة في 
(، كسا تؾجج فخوؽ بيؽ أفخاد العيشة في السدتؾى التعميسي الستؾسط, وأفخاد العيشة 3.31داللة: )

في السدتؾى التعميسي السشخفض, لرالح أفخاد العيشة في السدتؾى التعميسي الستؾسط عشج مدتؾى 
(، 99.978في السدتؾى التعميسي العالي: )(، حيث بمغ متؾسط درجة أفخاد العيشة 3.31داللة: )

(، وأخيخًا : أفخاد العيشة في 67.752يمييؼ أفخاد العيشة في السدتؾى التعميسي الستؾسط بستؾسط: )
(، ويخجع ذلػ إلى أف األفخاد في السدتؾى 49.838السدتؾى التعميسي السشخفض بستؾسط: )

اتيؼ االستيالكية, فيؼ يحخصؾف عمى اقتشاء التعميسي العالي يستمكؾف وعيًا أكثخ بحقؾقيؼ وواجب
الدمع التي تحقق ليؼ أقرى مشفعة دوف التشازؿ عؽ حقؾقيؼ االستيالكية, والدمع ذات العالمات 
التجارية تحقق ليؼ ذلػ, فبالتالي حغيت عمى رضاىؼ, كسا أنيؼ قج يذغمؾف مدتؾيات ميشية 

مجتسعات مختمفة, وتتفق ىحه الشتيجة مع تتظمب اىتساميؼ بسغيخىؼ, واختالطيؼ بف ات مؽ  ةعالي
( التي تؾصمت إلى أنو كمسا ارتفع السدتؾى التعميسي لمفخد؛ زاد اتجاىو 2224) صقردراسة: 

نحؾ االستيالؾ, وبالتالي سيبحث عؽ الدمع التي تحقق لو أقرى مشفعة وأعمى مدتؾى مؽ 
 الجؾدة والخضا.

 العسر : -6

أفراد العيشة في الرضا عؽ الدمع االستيالكية ذات تحميل التبايؽ لجرجات  :(22ججول )
 العالمات التجارية تبعُا لستغير العسر

 الجاللة قيسة )ف( درجات الحرية متؾسط السربعات مجسؾع السربعات العسر

 3 27933.434 83713.333 بيؽ السجسؾعات
36.838 

3.31 
 296 757.471 224211.483 داخل السجسؾعات داؿ

   299  337921.786 السجسؾع
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( وىى قيسة دالة إحرائيًا عشج 36.838( أف قيسة )ؼ( كانت أ )22يتزح مؽ ججوؿ )
(؛ مسا يجؿ عمى وجؾد فخوؽ بيؽ درجات أفخاد العيشة في الخضا عؽ الدمع 3.31مدتؾى: )

اختبار االستيالكية ذات العالمات التجارية تبعًا لستغيخ العسخ، ولسعخفة اتجاه الجاللة تؼ تظبيق 
 .شيفيو لمسقارنات الستعجدة

اختبار شيفيو لمسقارنات الستعجدة لسعرفة اتجاه الجاللة في الرضا عؽ الدمع  :(26ججول )
 االستيالكية تبعًا لستغير العسر

 23أقل مؽ  العسر
 سشة

 66.322م = 

سشة  23مؽ 
 63ألقل مؽ 
 سشة

 52.346م = 

سشة  63مؽ 
 43ألقل مؽ 
 سشة

 45.645م = 

سشة  43مؽ 
 فأكثر

 46.462م = 

    - سشة 25أقل مؽ 
 35سشة ألقل مؽ  25مؽ 

 سشة
28.928** -   

 45سشة ألقل مؽ  35مؽ 
 سشة

33.351** 4.423* -  

 - **28.655 **33.378 **62.337 سشة فأكثخ 45مؽ 

(, وجؾد فخوؽ في الخضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات 23يتزح مؽ ججوؿ )
سشة وكاًل مؽ أفخاد العيشة ذوي الدؽ )مؽ :  25التجارية بيؽ أفخاد العيشة ذوي الدؽ أقل مؽ: 

سشة فأكثخ( ,  45سشة ، مؽ :  45سشة ألقل مؽ :  35سشة ، مؽ :  35سشة ألقل مؽ :  25
(، بيشسا تؾجج فخوؽ 3.31سشة عشج مدتؾى داللة: ) 25ذوي الدؽ أقل مؽ : لرالح أفخاد العيشة 

 35سشة وأفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ :  35سشة ألقل مؽ :  25بيؽ أفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ : 
سشة عشج  35سشة ألقل مؽ :  25سشة لرالح أفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ :  45سشة ألقل مؽ : 
سشة ألقل مؽ  25ي حيؽ تؾجج فخوؽ بيؽ أفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ : (، ف3.35مدتؾى داللة: )

سشة فأكثخ, لرالح أفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ :  45سشة وأفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ :  35: 
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( ، كحلػ تؾجج فخوؽ بيؽ أفخاد العيشة 3.31سشة عشج مدتؾى داللة: ) 35سشة ألقل مؽ :  25
سشة فأكثخ,  45سشة وأفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ :  45: سشة ألقل مؽ 35ذوي الدؽ مؽ : 

(، 3.31سشة عشج مدتؾى داللة: ) 45سشة ألقل مؽ :  35لرالح أفخاد العيشة ذوي الدؽ مؽ : 
( ، يمييؼ أفخاد 111.533سشة ) 25حيث بمغ متؾسط درجة أفخاد العيشة ذوي الدؽ أقل مؽ : 

( ، يمييؼ أفخاد العيشة 82.571شة بستؾسط : )س 35سشة ألقل مؽ :  25العيشة ذوي الدؽ مؽ : 
(، وأخيخًا : أفخاد العيشة ذوي 78.148سشة بستؾسط: ) 45سشة ألقل مؽ :  35ذوي الدؽ مؽ : 

(؛ ويخجع ذلػ إلى أف اىتساـ صغار الدؽ و 49.492سشة فأكثخ بستؾسط: ) 45الدؽ مؽ : 
ه الف ة يتسحؾر في شخاء سمع الذباب بسغيخىؼ أكثخ مؽ كبار الدؽ ؛ ألف سمؾؾ الذخاء ليح

استيالكية شخرية في معغؼ الؾقت ؛ نغخًا لسا يقؾـ بو الذباب مؽ أدوار اجتساعية ذات 
مدؤولية محجودة , كسا أف االستيالؾ يسثل لجى الذباب وسيمة ناجعة لمتؾاصل والتفاعل مع 

ؽ , كسا أف االستيالؾ اآلخخيؽ ؛ مؽ خالؿ بشاء الذخرية السسيدة والسقبؾلة والسحببة لجى اآلخخي
يحقق لمذباب الخضا عؽ الدمع التي تخجـ مغيخىؼ , وتحقق ليؼ كساؿ الذخرية بذكل كبيخ , 
وىحا ما سيتحقق باستيالكيؼ لمدمع ذات العالمات التجارية , إضافًة إلى تشؾع الدمع السؾجية لف ة 

تؾصمت إلى وجؾد التي  (2266)آل مغف الذباب أنفديؼ , وتتفق ىحه الشتيجة مع  دراسة 
فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسط درجات أفخاد العيشة في محجدات قخارات الذخاء مؽ سعخ 

 الدمعة واسؼ ماركتيا وما تزيفو مؽ تسيد لمذخرية , تبعًا لستغيخ العسخ لرالح الذباب.

 الجخل الذيري : -4

الدمع االستيالكية ذات تحميل التبايؽ لجرجات أفراد العيشة في الرضا عؽ  :(24ججول )
 تبعًا لستغير الجخل الذيري  العالمات التجارية

 الجاللة قيسة )ف( درجات الحرية متؾسط السربعات مجسؾع السربعات الجخل الذيري 

 2 46332.286 92634.572 بيؽ السجسؾعات
47.822 

3.31 
 297 968.217 287563.586 داخل السجسؾعات داؿ

   299  383165.158 السجسؾع
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( وىي قيسة دالة إحرائيًا عشج 47.822( أف قيسة )ؼ( كانت : )24يتزح مؽ ججوؿ )
(، مسا يجؿ عمى وجؾد فخوؽ بيؽ درجات أفخاد العيشة في الخضا عؽ الدمع 3.31مدتؾى: )

االستيالكية ذات العالمات التجارية تبعًا لستغيخ الجخل الذيخي ، ولسعخفة اتجاه الجاللة تؼ تظبيق 
 .اختبار شيفيو لمسقارنات الستعجدة

اختبار شيفيو لمسقارنات الستعجدة لسعرفة اتجاه الجاللة في الرضا عؽ الدمع  :(23ججول )
 االستيالكية تبعًا لستغير الجخل الذيري 

 مشخفض الجخل الذيري 

 32.634م = 

 متؾسط

 52.664م = 

 مرتفع

 624.243م = 

   - مشخفض

  - **29.153 متؾسط

 - **27.157 **56.313 مختفع
 

( وجؾد فخوؽ في الخضا عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات 25يتزح مؽ ججوؿ )
التجارية بيؽ أفخاد العيشة ذوي الجخل السختفع وكاًل مؽ أفخاد العيشة ذوي الجخل الستؾسط 

تؾجج فخوؽ (، كسا 3.31والسشخفض, لرالح أفخاد العيشة ذوي الجخل السختفع عشج مدتؾى داللة: )
بيؽ أفخاد العيشة ذوي الجخل الستؾسط, وأفخاد العيشة ذوي الجخل السشخفض لرالح أفخاد العيشة ذوي 

(، حيث بمغ متؾسط درجة أفخاد العيشة ذوي الجخل 3.31الجخل الستؾسط عشج مدتؾى داللة: )
وأخيخًا  (،83.117) (، يمييؼ أفخاد العيشة ذوي الجخل الستؾسط بستؾسط:137.275السختفع: )

( ، وقج يخجع ذلػ إلى أف القجرة الذخائية 53.964أفخاد العيشة ذوي الجخل السشخفض بستؾسط: )
لحوي الجخل السختفع تحقق ليؼ الخضا عشج شخاء واستيالؾ الدمع ذات العالمات التجارية ؛ 

عيقيؼ فاالستيالؾ يعج وسيمة إلعيار الثخاء واليؾية الظبكية بيشسا ذوي الجخل السشخفض قج ت
قجرتيؼ الذخائية عؽ شخاء ىحه الدمع والتستع بكافة مداياىا , وىحا يتفق مع ما نص عميو قانؾف 

( الحي أشار فيو إلى أف اإلنفاؽ االستيالكي يتجو لمديادة مع كل زيادة في Engle Lawإنجل )
 (2334)صقخ كسا تتفق ىحه الشتيجة مع دراسة  ، (61 ص : 2336 ،ل )نؾفل مدتؾى الجخ
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وبشاًء عمى ما سبق يتحقق لتي تؾصمت إلى أنو كمسا ارتفع مدتؾى الجخل ؛ كمسا زاد االستيالؾ .ا
 .الفخض الخامذ لمجراسة كمياً 

 الفرض الدادس :

ولمتحقق مؽ  تختمف ندبة مذاركة العؾامل السؤثخة عمى الؾعي بالحقؾؽ باالستيالكية.    
)الخظؾة الستجرجة إلى األماـ(  معامل االنحجارتؼ حداب األىسية الشدبية باستخجاـ  ىحا الفخض,

 .لمعؾامل السؤثخة عمى الؾعي االستيالكي

 لمعؾامل األىسية الشدبية باستخجام معامل االنحجار )الخظؾة الستجرجة إلى األمام( :(23ججول )
 السؤثرة عمى الؾعي بالحقؾق االستيالكية

الستغير التابع
  

الؾعي بالحقؾق االستيالكية
الستغير  

 السدتقل
معامل 
 االرتباط

ندبة 
 السذاركة

معامل  الجاللة )ف( قيسة
 االنحجار

قيسة 
 )ت(

 الجاللة

السدتؾى 
 التعميسي

3.836 3.698 64.763 3.31 3.585 8.347 3.31 

 3.31 6.779 3.532 3.31 45.949 3.621 3.788 العسخ

 3.31 5.564 3.433 3.31 33.962 3.525 3.725 الجخل الذيخي 

الػػؾعي  كػػاف مػػؽ أكثػػخ العؾامػػل السػػؤثخة عمػػى السدػػتؾى التعميسػػي( أف 26يتزػػح مػػؽ الجػػجوؿ )
%، وأخيػػخًا : فػػي السختبػػة الثالثػػة الػػجخل 62.1بشدػػبة :  العسػػخ%، يميػػو 69.8االسػػتيالكي بشدػػبة: 

 الذـــعيبي والســـالح%, وتتفػػػق ىػػػحه الشتيجػػػة مػػػع مػػػا تؾصػػػمت إليػػػو دراسػػػة 52.5الذػػػيخي بشدػػػبة : 
التػػي تؾصػػػمت إلػػى وجػػػؾد عالقػػػة ارتبػػاط طػػػخدي بػػيؽ مدػػػتؾى تعمػػػيؼ أفػػخاد العيشػػػة, وبػػػيؽ  (6665)

مدػػػػتؾى الػػػػؾعي االسػػػػتيالكي لػػػػجييؼ , فكمسػػػػا ارتفػػػػع السدػػػػتؾى التعميسػػػػي ؛ ارتفػػػػع مدػػػػتؾى الػػػػؾعي 
 وبحلػ يتحقق الفخض الدادس لمجراسة. االستيالكي.

 الفرض الدابع :

السدتيمػ عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات تختمف األوزاف الشدبية ألولؾية جؾانب رضا 
 ولمتحقق مؽ ىحا الفخض تؼ إعجاد ججوؿ الؾزف الشدبي التالي : . التجارية
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الؾزن الشدبي ألولؾية جؾانب رضا السدتيمػ عؽ الدمع االستيالكية ذات  :(24ججول )
 العالمات التجارية

الؾزن  البيان
 الشدبي

الشدبة 
 % السئؾية

 الترتيب

 األوؿ %22.2 412 السشافع الؾعيفية لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 

 الثاني %21.4 395 الجؾدة السجركة لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 

 الثالث %23.4 378 الكيسة السجركة لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 

 الخابع %18.9 349 ذات العالمات التجارية السشافع الخمدية لمدمع االستيالكية

 الخامذ %17.1 316 السشافع العاطفية لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 

  %133 1853 السجسؾع

( أف أكثخ جؾانب رضا السدتيمػ عؽ الدمع االستيالكية ذات 27يتزح مؽ الججوؿ )
االستيالكية ذات العالمات التجارية بشدبة: العالمات التجارية كانت السشافع الؾعيفية لمدمع 

%، يمييا في السختبة الثانية: الجؾدة السجركة لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 22.2
%، ويأتي في السختبة الثالثة: الكيسة السجركة لمدمع االستيالكية ذات العالمات 21.4بشدبة: 

لخابعة : السشافع الخمدية لمدمع االستيالكية ذات ويأتي في السختبة ا ،%23.4التجارية بشدبة: 
% ، ويأتي في السختبة الخامدة : السشافع العاطفية لمدمع 18.9العالمات التجارية بشدبة : 

 % .17.1االستيالكية ذات العالمات التجارية بشدبة : 

 وبحلػ يتحقق الفخض الدابع لمجراسة .

 ممخص الشتائج :

بيؽ محاور استبياف الؾعي االستيالكي ومحاور استبياف الخضا يجج عالقة ارتباطية طخدية  -1
( 3.764عؽ الدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية, حيث بمغت قيسة معامل االرتباط: )

( , فكمسا زاد الؾعي االستيالكي ؛ كمسا زاد الخضا عؽ الدمع 3.31وعشج مدتؾى داللة: )
 االستيالكية ذات العالمات التجارية .
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جج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسط درجات أفخاد العيشة في الؾعي بحقؾقيؼ وواجباتيؼ تؾ  -2
السدتؾى  ،الحالة االجتساعية  ،( تبعًا لستغيخات الجراسة: )الجشذ 3.31عشج مدتؾى داللة: )

 الجخل الذيخي(. ،طبيعة العسل ، العسخ  ،التعميسي 
درجػػػػػػات أفػػػػػػخاد العيشػػػػػػة فػػػػػػي الخضػػػػػػا عػػػػػػؽ تؾجػػػػػػج فػػػػػػخوؽ ذات داللػػػػػػة إحرػػػػػػائية بػػػػػػيؽ متؾسػػػػػػط  -3

( تبعػػػػػػػػػػًا 31.3الدػػػػػػػػػػمع االسػػػػػػػػػػتيالكية ذات العالمػػػػػػػػػػات التجاريػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػج مدػػػػػػػػػػتؾى داللػػػػػػػػػػة : )
الػػػػػػػجخل  ،طبيعػػػػػػػة العسػػػػػػػل  ،العسػػػػػػػخ  ،السدػػػػػػػتؾى التعميسػػػػػػػي   ،لستغيػػػػػػػخات الجراسػػػػػػػة ) الجػػػػػػػشذ 

 الذيخي( .
الجراسة , حيث  تختمف ندبة مذاركة العؾامل السؤثخة عمى الؾعي االستيالكي تبعًا لستغيخات -4

%  69.8كاف السدتؾى التعميسي مؽ أكثخ العؾامل السؤثخة عمى الؾعي االستيالكي بشدبة : 
 % .52.5% , ويأتي في السختبة الثالثة الجخل الذيخي بشدبة : 62.1يميو العسخ بشدبة : 

العالمات تختمف األوزاف الشدبية ألولؾية جؾانب رضا السدتيمػ عؽ الدمع االستيالكية ذات  -5
التجارية , حيث كاف الخضا عؽ السشافع الؾعيفية لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية 

% , تمييا في السختبة الثانية الخضا عؽ الجؾدة 22.2أكثخ جؾانب رضا السدتيمػ بشدبة : 
% , ويأتي في السختبة 21.4السجركة لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية بشدبة : 

% 23.4الثالثة الخضا عؽ الكيسة السجركة لمدمع االستيالكية ذات العالمات التجارية بشدبة : 
, ويأتي في السختبة الخابعة الخضا عؽ السشافع الخمدية لمدمع االستيالكية ذات العالمات 

% , وأخيخًا : الخضا عؽ السشافع العاطفية لمدمع االستيالكية ذات 18.9التجارية بشدبة : 
 % .17.1مات التجارية بشدبة : العال

 التؾصيات :

و  ،وبعج التؾصل إلى نتائج الجراسة تؼ استخالص بعض التؾصيات السؾجيو إلى السدتيمػ 
 وإلى الجيات السعشية التي يسكشيا االستفادة مؽ ىحه الجراسة :

ؿ التؾصيات السؾجية لمسدتيمػ :الحخص عمى التسدػ بحقؾقة وأداء واجباتو مؽ خال أواًل:
متابعة الجيات السخترة كجسعيات حساية السدتيمػ , ووزارة التجارة والرشاعة , واليي ة 
الدعؾدية لمسؾاصفات والسقاييذ , ووسائل اإلعالـ السؾثؾؽ بيا ؛ لمتعخؼ عمى حقؾقو , 

 وواجباتو ؛ مؽ أجل معخفة ما لو وما عميو .
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رة والرشاعة, وجسعيات حساية التؾصيات السؾجية لمجيات السخترة )وزارة التجا ثانيًا:
ووسائل اإلعالـ(: االىتساـ بتؾعية السدتيمػ بحقؾقو وواجباتو عؽ طخيق  ،السدتيمػ

والسؾاقع االلكتخونية  ،والشذخات ،الؾسائل السختمفة مؽ خالؿ وسائل االعالـ واإلعالنات
مة مؽ وتشبييو إلى السخاطخ السحتس ،وتؾجييو إلى األسمؾب الرحيح في عسمية التدؾؽ 

كظخؽ الشرب واالحتياؿ ؛ لسداعجتو عمى تجشبيا , وعجـ  ،عسمية شخاء بعض السشتجات 
الؾقؾع بيا مسا يداعجه عمى إشباع رغباتو ويجشبو السخاطخ الشاتجة عؽ انخفاض الؾعي 

والقخارات الذخائية غيخ السجروسة  مع التخكيد عمى شخائح السجتسع األقل عسخًا    االستيالكي
 واألدنى في السدتؾى التعميسي .

زيادة الكيسة السجركة لمعالمة  التؾصيات السؾجية لذخكات اإلنتاج والتجار والسؾزعيؽ: ثالثًا:
ارنة مع الدعخ الحي التجارية مؽ خالؿ تخجيح كفة السشافع التي يحرل عمييا السدتيمػ مق

والتخكيد عمى عشاصخ جؾدة مشتجات العالمة التجارية؛ ألف الجؾدة مؽ أكثخ  قاـ بجفعو.
 أسباب رضا السدتيمػ عؽ عالمات تجارية معيشة .
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Abstract: 

The research aims at reaching the type of correlation between 

Awareness of consumer rights and satisfaction with the branded 

consumer goods. This research applied the descriptive analytical method 

and the application was made on a purposive sample where its number 

was (300) consumers. 

The most important results of the research were as follows: 

1- There is a positive correlation between Awareness of consumer rights 

axes and the questionnaire axes of satisfaction with the branded 

consumer goods as the correlation coefficient value reached (0.704) 

and at a level of significance of (0.01).  

2- There are statistically significant differences between the average 

scores of the sample persons concerning their awareness of their rights 

at a level of significance of (0.01) according to the study variables 

(sex, educational level, age, monthly income). 

3- There are statistically significant differences between the average 

scores of the sample persons concerning satisfaction with the branded 

consumer goods at a level of significance of (0.01) according to the 

study variables (sex, educational level, age, monthly income). 

4- It was found that the educational level is one of the most affecting 

factors on Awareness of consumer rights with a percentage of 69.8%, 

followed by the age factor with a percentage of 62.1% and then the 

work nature factor with a percentage of 57.2%. 

5- It was found that the monthly income is one of the most affecting 

factors on satisfaction with the branded consumer goods with a 

percentage of 77.1%, followed by the work nature factor with a 

percentage of 65.4% and then educational level with a percentage of 

60.1%. 
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The most important recommendations of the research were as 

follows: 

1- Paying attention to increase consumers' awareness of their rights and 

duties through  various mass-media, educational institutions and 

competent government authorities and directing them to the correct 

way in shopping process. 

2- Educate institutions and business organizations need to listen to the 

consumer good, and work to please him, and gain confidence, by 

considering it as an essential partner in the development of enterprise 

products.  

Keywords: Awareness of consumer rights, consumer satisfaction and 

brands


