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 لدي المراىقيف االستيالكيعالقتيا بنمط السموؾ نحو الوجبات السريعة و  االتجاه
 / منال مختار أ ، د /سيام احمد ،مصطفي/فاطمة د 

 مستخمص البحث : 
وعالقتيا بنمط السموؾ  استيدؼ البحث الحالي دراسة اتجاه نحو الوجبات السريعة

االستيالكي لدى المراىقيف واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ، وتكونت العينة 
( طالب وطالبة مف المرحمة الثانوية مف حضر مدينة اسيوط، و العينة 033األساسية مف )

مارة ( طالب وطالبة مف المرحمة الثانوية، واشتممت االدوات عمي است03االستطالعية مف )
وقد أسفرت استبياف الوجبات السريعة، و مقياس أنماط السموؾ االستيالكى،  البيانات العامة،

في استبياف الوجبات  3030وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة النتائج عف 
السريعة وفقًا الختالؼ نوع المدرسة لصالح مدارس المغات ، وفقًا لممستوي التعميمي لموالديف 
لصالح المستوى التعميمي المرتفع لألـ ، وفقًا لمينة األب لصالح العامميف في القطاع الحر، 
وفقًا لمدخؿ الشيري لصالح الدخؿ المرتفع، واالميات العامالت، كما أوضحت أف أكثر 

ألـ، الدخؿ المستوى التعميمي لأنماط السموؾ االستيالكي كانت ) المتغيرات تأثيرًا عمى
الشيرى، المستوى التعميمي لألب(عمي الترتيب حيث بمغت قيمة  المصروؼ الشيرى، معدؿ
وجود   30300عند مستوي داللة  R 2 (10 ،%81 ،%82،%01%،05 %)نسبة المشاركة

عالقة ارتباط طردي بيف محاور انماط االستيالؾ وتناوؿ الوجبات السريعة حيث كاف افراد 
ي ىـ اكثر استيالكا لموجبات السريعة ويمييـ في العينة ذوي نمط السموؾ االستيالكي التفاخر 

االستيالؾ افراد العينة ذوي نمط السموؾ االتالفي واخيرا افراد العينة ذوي نمط السموؾ الرشيد 
بضرورة  نشر الوعي بالعادات الغذائية السميمة واضرار الوجبات السريعة  وقد أوصت الدراسة0

االستيالكية  التفاخرية واالتالفية المبزرة لما ليا  عمى الصحة والتخمص مف العادات واألنماط
فكرة إنشاء مطعـ صحى يشرؼ عميو  مف أضرار عمى اقتصاد األسرة والمجتمع ككؿ 0تبنى

خبراء فى مجاؿ التغذية ويقوـ بوضع القوائـ الغذائية لجميع الحاالت حسب الحالة الصحية 
 ميمة 0والفئة العمرية وكؿ ما يناسبيا مف اطعمة غذائية س

 0المراىقة االستيالكي، السموؾ  ، الوجبات السريعة :الكممات اإلرشادية
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 Abstract: 

    The current research aimed to study a trend towards fast food and its 

relationship to the pattern of consumer behavior among adolescents, 

and the study followed the descriptive analytical approach, and the 

basic sample consisted of (300) male and female students from the 

secondary stage who attended the city of Assiut, and the exploratory 

sample of (50) male and female students from the secondary stage, The 

tools included a general data form, a fast food questionnaire, and a 

scale of consumer behavior patterns.The results revealed that there 

were statistically significant differences at the 0.01 significance level in 

the fast food questionnaire according to the difference in school type in 

favor of language schools, according to the educational level of the 

parents in favor of the high educational level of the mother, according 

to the father’s occupation in favor of workers in the free sector, and 

according to the monthly income in favor of the high income and 

working mothers, and also showed that the most variables affecting 

consumption behavior patterns were (the educational level of the 

mother, the monthly income, the average monthly expenditure, the 

educational level of the father), respectively, where the value of the 

participation rate was R2 (0.810, 0.680, 0.623, 0.584, 0.573).The study 

recommended the need to spread awareness of healthy eating habits 

and the harmful effects of fast food on health, and to get rid of 

destructive consumer habits and patterns because of their damage to the 

family economy and society as a whole. 

Keywords: Fast food, consumer behavior. adolescenc. 
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 :مقدمة ومشكمة البحث
فرضت التحوالت المتالحقة في أوضاع المجتمعات تحديا جديدا ومف ىذه التحديات     

التغير السريع لعادات وأنماط السموؾ االستيالكي في المجتمع المصري في ظؿ طوفاف السمع 
عة في والمنتجات التي أفرزتيا عمميات التقدـ التكنولوجي 0 باإلضافة إلى حدوث تطورات سري

مجاؿ الدعاية واإلعالف لما تقدمو بطرؽ مغرية ومؤثرة في صناعة الثقافة االستيالكية وأنماط 
االستيالؾ المتغيرة لتحوؿ معيا سموكيات أفراد االسرة مف العقالنية الي سموكيات تميؿ نحو 

سرة الوجدانية واالندفاع نحو االستيالؾ مما يؤدي الي مخاطر اجتماعية واقتصادية عمى األ
، ؾ مف تبعية ثقافية وفقداف لميويةيأتي في مقدمتيا نشر ثقافة الدوؿ المصدرة وما ينتج عف ذل

فضال عف افتقاد العديد مف السمع لمعايير السالمة الصحية ، وكذلؾ الحيمولة دوف وجود قدوة 
                     ( 2302استيالكية مف اآلباء لألبناء0 )آماؿ عبد الرحمف،

معب االتجاىات دورا أساسيا في تحديد نمط سموؾ الفرد المستيمؾ نحو مختمؼ كما ت 
السمع والخدمات المعروضة في االتجاه نحو منتج ما او عالمة تجارية او مؤسسة معينة ىو 

 ( 2332تمؾ المعمومات واآلراء واألحاسيس التي تتكوف عند الفرد نحو المنتج 0)لونيس عمي،
نمط استيالكيـ الغذائي ت المعرفة التغذوية لممراىقيف و يحظوفي السنوات األخيرة 

حيث أصبح االتجاه نحو تناوؿ الوجبات السريعة  (chiang at el,2011باىتماـ عالمي )
ـ العمرية والثقافية واالقتصادية، عادة يرغبيا الكثير مف المراىقيف والشباب عمى اختالؼ فئاتي

( 2331قباال عمى ىذه الموضة الغذائية 0)مراد بمعيدي،األكثر اىتماما وا   وتعتبر فئة المراىقيف
لالحتفاظ بالوقت وسيولة  ففي معظـ األحياف يفضؿ المراىؽ ىذا النوع مف االطعمو الجاىزه

ونتيجة لمتطور في شتى مناحي الحياة          (Ali Esmaeili , 2015)الوصوؿ إلييا وتوافره
ذي صاحبة تغير في السموؾ االستيالكي سواء كاف التطور االقتصادي واالجتماعي وال

لممراىؽ متمثال في تحوؿ الكثير مف فئات المجتمع إلى تناوؿ الوجبات السريعة بشكؿ يومي 
ومتكرر مما يؤثر عمي الوضع الصحي لممجتمع 0 فنمط السموؾ االستيالكي لألغذية وما 

 (Rasul FB at el ,2013)يرتبط بيا مف مخاطر تغذوية لممراىقيف ىو مصدر قمؽ رئيسي 
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حيث بينت العديد مف الدراسات اف ىناؾ عالقة وثيقة بيف تناوؿ الوجبات السريعة 
 0عديد مف األضرار الصحية والنفسيةوال

أف التذوؽ ،المتعة والراحة ىما  Banik at el (2020) وىذ ما اوضحتو دراسة
% مف الطالب 8100ف الدوافع الرئيسية التي دفعت الطالب إلى تناوؿ الوجبات السريعة وا

% يستيمكوف الوجبات السريعة 86يستيمكوف الوجبات السريعة مرة واحدة عمى األقؿ، حوالي 
أكثر مف ثالث اياـ في االسبوع، كاف ىناؾ فرؽ كبير بيف الطالب فيما يتعمؽ بنوع الجنس ، 

بيف استيالؾ التعميـ ، المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي، كما أكدت الدراسة وجود إرتباط كبير 
   0عة مع ارتفاع معدؿ انتشار السمنةالوجبات السري

وكذلؾ تؤثر عمي التحصيؿ الدراسي وكيفية أداء وممارسة األنشطة الالمنيجية في  
المدرسة كما كاف ليا تأثير عمى طالب الجامعة وأكدت دراسة عفاؼ يونس ابو رويمة 

الطالب الذيف يفضموف تناوؿ  ( اف ىناؾ ضعؼ في مستوى التحصيؿ الدراسي عند2302)
 الوجبات السريعة مقارنة مع الذيف ال يعتمدوف عمييا 0

والذي  كما تبيف وجود عوامؿ نفسية واجتماعية تؤثر عمى تناوؿ الوجبات السريعة 

أف االستيالؾ اليومي لموجبات  Rafael Mong and Rojas (2013) ةأوضحته دراس
مرة مقارنة  001راىقيف في  المناطؽ الريفية  بمقدار السريعة كاف أكثر تناوال مف ذكر الم

بمراىقيف المناطؽ الحضرية 0 وفي مواقع الشراء حدد المراىقوف الريفيوف المتاجر المجاورة 
بوصفيا مطاعـ وجبات سريعة 0 وقد كاف العيش في المناطؽ الريفية وتوفير األغذية السريعة 

0 عة في حيف مستوى الوعي الصحي أقؿالسريمف أكثر المؤثرات الستيالؾ أعمى لموجبات 
 ،اطفاؿومما الشؾ فيو ىناؾ عوامؿ عديدة لتفضيؿ أبنائنا في جميع المراحؿ العمرية )

 شباب( لإلقباؿ المتزايد عمى الوجبات السريعة 0 ،مراىقيف
وأظيرت  Majabadi at el (2016)وىذا ما توصمت إليو دراسة إيرانية اجراىا  

ىناؾ عدد مف العوامؿ أثرت عمى األسباب الرئيسية استيالؾ الوجبات  نتائج الدراسة اف
السريعة منيا لذة الوجبات السريعة ويمكف الوصوؿ بسيولة إلى مطاعـ الوجبات السريعة كما 
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ائية المنزلية 0لموجبات تتوفر خيارات متنوعة في الوجبات السريعة أكثر مف الخيارات الغذ
 0السريعة

لتسويقي سوء كاف الكترونيا او تقميدي  واالعالنات دور كبير في ولعب الترويج ا    
التأثير عمى اتجاىات المستيمكيف وخاصة المراىقيف  والتي أوضحت دراسة ظاىر رداد 

( إف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية لإلعالف وفاعميتو ووسيمتو ودرجة 2303القرشي )
ف تكرارىا ووقت بثو عمى السموؾ الشرائي لدي الم ستيمكيف في مطاعـ الوجبات السريعة  وا 

العالقة بيف اإلعالف والسموؾ الشرائي ال تختمؼ تبعا لمعوامؿ الديموغرافية التالية )الجنس، 
 العمر،المؤىؿ العممي،الحالة اإلجتماعية(0         

إلى وجود تأثير ىاـ لمحتوى الرسالة  (2300واكدت ايضا دراسة سايا غوجؿ )
0 وتوجد تأثير ىاـ السموؾ الشرائي لممستيمؾ السوري ئصيا المختمفة عمىاإلعالنية بخصا

لمطابع الشخصي لمرسالة اإلعالنية في السموؾ الشرائي لممستيمؾ السوري 0 كما يوجد تأثير 
عبر الياتؼ المستيمؾ ضمف اإلعالنات المرسمة ىاـ لمراعاة األمور المتعمقة بخصوصية 

 0ستيمؾي السموؾ الشرائي لممالمحموؿ ف
ويتضح مما سبؽ أف اتجاه المراىقيف لموجبات السريعة بالشكؿ المتزايد والذي أصبح 
عادة يومية مما يؤثر عمى الوضع الصحي لدييـ وعمى المجتمع ككؿ ومف ناحية  أخرى تزايد 

المستحدثة بيف المراىقيف بمحافظة  ف انماط  السموؾ االستيالكيظيور االشكاؿ المختمفة م
ت السريعة لتمؾ الفئة را لقمة الدراسات الخاصة بنمط السموؾ االستيالكي لموجباأسيوط  ونظ
 0 مف المجتمع

ومن ىنا نشأت فكرة ىذه الدراسة التي دافعت الباحثات االىتمام بدراسة  مدى تجاه 
المراىقين في محافظة أسيوط نحو الوجبات السريعة وعالقتيا بنمط السموك االستيالكي 

 . المستحدثة لدييم
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 تساؤالت الدراسة
3 ما طبيعة مف ىنا يمكف صياغة مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ الرئيسي اآلتيو 

العالقة بيف االتجاه نحو الوجبات السريعة ونمط السموؾ االستيالكي لدي المراىقيف بمدينة 
 وينبع مف ىذا التساؤؿ عدة تساؤالت فرعية وتتمخص فيما يمي 3 أسيوط ؟

 اه نحو الوجبات السريعة  لدي عينة البحث األساسية؟  ما مدي االتج 00
ما ىو مدي الوعي  بأنماط السموؾ االستيالكي لدى المراىقيف أفراد عينة البحث  20

 األساسية ؟
لدي عينة البحث  ما ىو الوزف النسبي ألكثر انماط السموؾ االستيالكي استخداماً  00

 االساسية ؟ 
المراىقيف عينة البحث األساسية  في تناوؿ ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لدى  60

المستوي  الوجبات السريعة تبعا الختالؼ متغيرات الدراسة )السف، الجنس، نوع المدرسة،
المصروؼ  التعميمى لموالديف، المستوى الميني لألب، وعمؿ األـ، الدخؿ الشيري لالسرة،

 ؟  عدد افراد االسرة( الشيري،
ئية لدى المراىقيف عينة البحث االساسية في محاور ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصا 00

 أنماط السموؾ االستيالكي  وفقا الختالؼ متغيرات الدراسة)السف، الجنس، نوع المدرسة،
 المستوي التعميمى لموالديف، المستوى الميني لألب، وعمؿ األـ، الدخؿ الشيري لالسرة،

 ؟ عدد افراد االسرة( المصروؼ الشيري،
الوجبات  تناوؿارتباطية لدى المراىقيف عينة البحث األساسية بيف  ىؿ توجد عالقة 80

 السريعة ومحاور أنماط السموؾ االستيالكي ؟   
ىؿ توجد عالقة ارتباطية لدى المراىقيف عينة البحث األساسية بيف تناوؿ الوجبات  50

 السريعة ومحاور أنماط السموؾ االستيالكي؟
المستوي التعميمي لألـ، متوسط الدخؿ تقمة ) ىؿ تختمؼ نسبة مشاركة المتغيرات المس 10

الوجبات السريعة ( في تفسير الشيري، معدؿ المصرؼ الشيري، نوع المدرسة، تناوؿ 
ودرجة  االنحدارنسبة التبايف المتغير التابع ) أنماط السموؾ االستيالكي ( تبعا ألوزاف 

 االرتباط ؟
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 أىداف الدراسة: 
السريعة  ة الي دراسة االتجاه نحو الوجباتيستيدؼ الدراسة الحالية بصفة رئ  

مـز تحقيؽ األىداؼ وعالقتيا بنمط السموؾ االستيالكي لدى المراىقيف 0لتحقيؽ ىذا اليدؼ يست
   3الفرعية اآلتي

 تحديد مدي االتجاه نحو الوجبات السريعة لدي المراىقيف عينة البحث األساسية 00 0
ستيالكي  لدى المراىقيف افراد عينة البحث تحديد مدي الوعي بأنماط السموؾ اال0 2

 األساسية0
ما لدي طالب عينة البحث تحديد الوزف النسبي آلكثر انماط السموؾ االستيالكي استخدا0 0

 0االساسية
الكشؼ عف الفروؽ بيف المراىقيف عينة البحث األساسية في تناوؿ الوجبات السريعة تبعا 0 6

، المستوى التعميمي لموالديف، نوع المدرسة ،الجنس ،الختالؼ متغيرات الدراسة ) السف
 0عدد افراد االسرة ( ،الدخؿ الشيري لألسرة ،وعمؿ األـ ،المستوى الميني لألب

الكشؼ عف الفروؽ بيف المراىقيف عينة البحث األساسية في أنماط السموؾ االستيالكي ) 0 0
المستوى الميني لألب، وعمؿ األـ، المستوي التعميمى لموالديف،  السف، الجنس، نوع المدرسة،

 0لمصروؼ الشيري،عدد افراد االسرة(ا الدخؿ الشيري لالسرة،
التحقؽ مف وجود عالقة ارتباطيو لدى المراىقيف عينة البحث األساسية بيف تناوؿ الوجبات 0 8

 السريعة ومحاور أنماط السموؾ االستيالكي0  
ىقيف عينة البحث األساسية بيف تناوؿ الوجبات التحقؽ مف وجود عالقة ارتباطيو لدى المرا0 5

 السريعة و محاور أنماط السموؾ االستيالكي  بمتغيرات الدراسة0 
المستوي التعميمي لألـ، مشاركة المتغيرات المستقمة ) الكشؼ عف االختالؼ في نسب 0 1

( في  الوجبات السريعةمتوسط الدخؿ الشيري، معدؿ المصرؼ الشيري، نوع المدرسة، تناوؿ 
ودرجة  االنحدارتفسير نسبة التبايف المتغير التابع ) أنماط السموؾ االستيالكي ( تبعا ألوزاف 

 االرتباط ؟
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 3أىمية الدراسة
 تتمثل أىمية الدراسة الحالية في اتجاىين رئيسيين ىما :  

محمي في خدمة المجتمع ال يمكف أف تسيـ نتائج الدراسة الحالية: : خدمة المجتمع المحمياوال
 -3مف خالؿ

تقديـ نوعيات تساعد المراىقيف الحد مف تناوؿ الوجبات السريعة لما ليا مف أضرار صحية  -
بما يؤدي إلى حسف االستيالؾ لدى المراىقيف  سواء كاف عف طريؽ االستيالؾ أو االدخار 

                                                         مما يكوف لو أكبر األثر في دعـ األسرة وبالتالي دعـ المجتمع 0                   
المساىمة في إعداد ربات أسر قادريف عمى تكويف العادات واالتجاىات السميمة وتحسيف  -

 سموكيـ االستيالكي و االدخاري واالستثماري 0                                                                       
وذلك من  لعل ىذه الدراسة تكون إضافة في مجال التخصص: : خدمة مجال التخصصثانيا

 -خالل :
إلقاء الضوء عمى كال مف اتجاىات المراىقيف نحو الوجبات السريعة وأنماط سموكيـ  -

                 االستيالكي    المستخدمة في الوقت الحالي  في محافظة أسيوط0                                            
تدعيـ مكتبة كمية التربية النوعية جامعة أسيوط بإضافة جديدة بالمادة العممية التي تفيد  -

الطالبات باعتبارىف ربات أسر المستقبؿ وذلؾ الرتباطيا تدعيـ وتقوية الوعي الصحي 
                                                      0                                  ؾ االستيالكي لدى الطمبةوتحسيف أنماط السمو 

 0تيالكي واتجاىاتيـ بطريقة سميمة جعؿ الطالب  قادريف عمى ادارة سموكيـ االس -
إلقاء الضوء عمى عقد ندوات ودورات إرشادية في وسائؿ االعالـ ومواقع االنترنت لتنمية  -

  الوجبات السريعة 0  الوعي االستيالكي لدى المراىقيف لمحد مف تناوؿ
 :األسموب البحثي لمدراسة

  3: فروض البحثاوالً 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المراىقيف في تناوؿ الوجبات السريعة تبعا الختالؼ  -

المستوي التعميمى لموالديف، المستوى الميني  السف، الجنس، نوع المدرسة، متغيرات الدراسة)
   (0عدد افراد االسرة المصروؼ الشيري، لشيري لالسرة،لألب، وعمؿ األـ، الدخؿ ا
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 ،كي ) السفتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المراىقيف في أنماط السموؾ االستيال -
الدخؿ  ،وعمؿ األـ ،المستوى الميني لألب ،المستوي التعميمى لموالديف، نوع المدرسة ،الجنس

  0عدد افراد االسرة( ،الشيري لالسرة
في تناوؿ الوجبات السريعة وأنماط السموؾ  عالقة ارتباطيو لدى المراىقيف توجد -

 االستيالكي0                                                                 
المتغير المستقؿ )الوجبات السريعة( في تفسير نسب التبايف توجد عالقة ارتباطيو لدى  -

المراىقيف في الوجبات السريعة و محاور االستيالكي( تبعا لممتغير التابع )أنماط السموؾ 
 أنماط السموؾ االستيالكي  بمتغيرات الدراسة0       

المستوي التعميمي لألـ، متوسط الدخؿ الشيري، ) المستقمة المتغيرات مشاركة نسبة تختمؼ -
التبايف  ( في تفسير نسبةالوجبات السريعةمعدؿ المصرؼ الشيري، نوع المدرسة، تناوؿ 

 ودرجة االرتباط االنحدارالمتغير التابع ) أنماط السموؾ االستيالكي ( تبعا ألوزاف 
 مفاىيم الدراسة والمصطمحات اإلجرائية 

Fast Food :الوجبات السريعة 
بسرعة وىي غذاء كثيؼ الطاقة مع ىي األطعمة التي يمكف تقديميا جاىزة لألكؿ       

 ئية مف حيث البروتيف واأللياؼمنخفض القيمة الغذا ارتفاع السكر والدىوف والممح
(Jagadish C Das,2015)   

ىي األطعمة التي سبؽ إعدادىا او تجييزىا أو  :"لتعريف اإلجرائي لموجبات السريعةا
تكوف شبو مجيزة يمكف تناوليا في بضع دقائؽ، سريعة التحضير وقميمة الفائدة ويمكف 

برجر والمحوـ والدجاج المفرومو المصنعة واألطعمة الحصوؿ عمييا مف المطاعـ مثؿ ال
 المحفوظة والمشروبات الغازية "0

  Consumer behavior 3السموك االستيالكي
( بانو " جممة مف التصرفات التي 2303عرفو عوض باشراحيؿ، صالح الجريري )        

في رأيو أنو يضمف لو  يقوـ بو الفرد ألجؿ القياـ بعممية اتخاذ قرار الشراء المناسب والذي
تحقيؽ اإلشباع الفضؿ لحاجاتو ورغباتو وتوقعاتو ويمارس فيو سموكا شرائيا يختمؼ عف األفراد 

 اآلخريف"0
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مف األنشطة التي يمارسيا الفرد التخاذ  " مجموعة  :عريف اإلجرائي لمسموك االستيالكيالت 
احتياجاتو المتباينة دى إشباع رغباتو و القرارات عند البحث او الشراء او االستخداـ او التقييـ وم

  0والمتغيرة 
 Adolescence: المراىقة  

المراىقة بمعناىا السيكولوجي "فترة حاسمة في حياة الفرد ، يترتب عمييا ما سوؼ        
يكوف ىذا األخير ،مستقبال تبعا تكوينو الجسمي ، الوظيفي المذيف لـ تعتاد عمييـ مف قبؿ الي 

ع ىذه التغيرات ، وتكييؼ عالقاتو مع األقراف والراشديف ، ضمف النسؽ جانب التكيؼ م
 (  2302،)خديجة مقدـ0اليو ، ومف ثـ بناء اليوية االجتماعي الذي ينتمي

تبدأ بالبموغ وتنتيي  ،مة انتقالية بيف الطفولة والشبابىي مرح:"التعريف اإلجرائي لممراىقة
اعية وتتراوح ما الجسمية والعقمية والنفسية واالجتمبالرشد ويحدث فييا مجموعة مف التغييرات 

       0 سنة" 20302بيف 
 

  :منيج الدراسة
  3اتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي 

ىو المنيج الذي يقوـ عمي الوصؼ الدقيؽ والتفصيمي لمظاىرة او  3المنيج الوصفي التحميمي
او نوعيا وبالتالي فيو ييدؼ أوال إلى  موضوع الدراسة او المشكمة قيد البحث وصفا كميا

جميع بيانات ومعمومات كافية ودقيقة عف الظاىرة ومف ثـ دراسة وتحميؿ ما تـ جمعو بطريقة 
    0(2303موضوعية وصوال الى العوامؿ المؤثرة عمى تمؾ الظاىرة )محمد عبد الحميد،

                           يتحدد ىذا البحث عمي النحو التالي3 عينة البحث3 حدود البحث: 
يتحدد النطاؽ الجغرافي مف طمبة وطالبات الثانوية العامة  أواًل: النطاق الجغرافي:         

 لحضر مدينة اسيوط ومف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة مف مدارس مختمفة منيا3
 0بنٌنمدرسة ناصر الثانوٌة  -مدارس حكومٌة تتمثل فً مدرسة خدٌجة ٌوسف بنات  -
 .مدرسة دار حراء بنٌن -مدارس خاصة تتمثل فً مدرسة األندلس اإلسالمٌة بنات  -
 مدرسة السالم المتطورة لغات  -مدارس لغات وتتمثل فً مدرسة بدر للغات  -

 ثانيًا: النطاق البشري:
( طالب وطالبة مف الثانوية العامة مف 03تكونت مف ) :عينة الدراسة االستطالعية-0

 اعية واقتصادية مختمفة وذلؾ لتقنيف أدوات الدراسة0مستويات اجتم
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( طالب وطالبة مف مستويات اجتماعية 033وتتكوف مف ) عينة الدراسة األساسية:-2
واقتصادية مختمفة تـ اختيارىـ بطريقة قصدية مف طالب وطالبات الثانوية العامة بمدارس 

 حضر مدينة أسيوط0
 ثالثًا: الحدود الزمنية: 

 23200حتى أوؿ مايو لعاـ  2320ارس بدًا مف نصؼ م دراسة الميدانيةتـ إجراء ال
 أدوات البحث:  
 )إعداد الباحثات(          استمارة البيانات العامة لمطالبة واألسرة: -0

تـ إعداد استمارة البيانات العامة بيدؼ الحصوؿ عمى بعض المعمومات التي تفيد في  
 الجنس، السف،غرافية ، واشتممت عمى ما يمي3 )ديمو إمكانية تحديد خصائص عينة الدراسة ال

، عدد افراد االسرة ،سف الوالديف، المستوى التعميمي لموالديف، مينة األب، عمؿ نوع المدرسة
 األـ، معدؿ المصروؼ الشيري لمطالب، متوسط الدخؿ الشيري لألسرة(0

 حثات()إعداد البا                      : استبيان الوجبات السريعة -2
 ( عبارات03سريعة الذي يتكوف مف )بإعداد استبياف الوجبات ال الباحثاتقامت 

بيدؼ الحصوؿ عمي بعض المعمومات التي تفيد في تحديد اتجاه طالب عينة البحث 
)معايير اختيار الوجبات  ممت عمي ما يمي3األساسية نحو تناوؿ الوجبات السريعة واشت

، العوامؿ المؤثرة في االتجاه نحو تناوؿ لسريعة عف غيرىاتفضيؿ الوجبات ا أسباب ،السريعة
الوجبات السريعة( وإلعداد االستبياف تـ اإلطالع عمى البحوث والدراسات السابقة التي تتعمؽ 

(،طاىر 2308وآخروف) ، بشيرBanik et al  (2323)بموضوع المتمثمة في 
 Rafael, Rojas K، (2300سايا غوجؿ) (،2302)ابورويمة عفاؼ (،2303)القرشي

 (23000عمي اسماعيؿ ) (،2300)
 )إعداد الباحثات(               : استبيان أنماط السموك االستيالكي -3
 3 ويشتمؿ عمى ثالث محاور 
ويشتمؿ ىذا المحور عمي عشر  :(نمط السموك االستيالكي التفاخري )المظيرى والترفى -0

مومات التي تحدد نمط السموؾ ( بيدؼ الحصوؿ عمي بعض المع03-0عبارات مف )
 االستيالكي التفاخري لدي طالب عينة البحث األساسية0
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( بيدؼ 23-300 ويشتمؿ ىذا المحور عمي عشر عبارات مف )نمط االستيالك االتالفي -2
الحصوؿ عمي بعض المعمومات التي تحدد نمط السموؾ االستيالكي االتالفي لدي طالب 

 عينة البحث األساسية0 
( بيدؼ 03-20ويشتمؿ ىذا المحور عمي عشر عبارات مف ) :االستيالك الرشيد نمط -0

يد لدي طالب عينة الحصوؿ عمي بعض المعمومات التي تحدد نمط السموؾ االستيالكي الرش
 0البحث األساسية

ـ  ٣وذلك على مٌزان ثالثى )وتتحدد استجابات الطالب عمييا وفؽ ثالث استجابات 

( اإلتجاه السلبً وتقدر أعلى استجابة  ٣ـ  ٢ـ  ١بً، وبعض العبارات )( االتجاه االٌجا١ـ  ٢
 بثالث درجات والمتوسطة بدرجتٌن وأقل استجابة بدرجة واحدة .

 يقصد بتقنيف األدوات قياس صدؽ وثبات االستبياف0  تقنين أدوات البحث: 
تبيانات عمى اعتمد البحث الحالي في التحقؽ مف صدؽ االس ن:ساب صدق االستبيا: حأوالً 

 طريقتيف3
  Validity Content :صدق المحتوى .1

لمتأكد مف صدؽ محتوى مقياس نمط السموؾ االستيالكي تـ عرضو في صورتيا  
األولية عمى عدد مف األساتذة المحكميف أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ التخصص )إدارة 

متأكد مف انتماء العبارات مؤسسات األسرة والطفولة( وفي مجاؿ )التغذية وعموـ األطعمة(، ل
المتضمنة في االستبياف لتحقيؽ اليدؼ الذي وضع مف أجمو، ومناسبة التقرير الذي وضع 
لكؿ عبارة، وسالمة المضموف ودقة الصياغة والعرض لكؿ عبارة، وقد تـ إجراء بعض 

وف % ىو بذلؾ يك22التعديالت في الصياغة، واستبعاد بعض العبارات، وكانت نسبة الموافقة 
 قد تحقؽ صدؽ المحتوى0

  صدق االتساق الداخمي: .2
تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبياف وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ 

 االرتباط بيرسوف( بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لالستبياف0 
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 السريعة الوجباتقيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لتناوؿ  (0جدوؿ )

 الداللة االرتباط ـ
1 0.737 0.01 
2 0.605 0.05 
3 0.853 0.01 
4 0.726 0.01 
5 0.888 0.01 
6 0.914 0.01 
7 0.763 0.01 
8 0.829 0.01 
9 0.625 0.05 
10 0.941 0.01 

( 3030 -3030يتضح مف الجدوؿ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )  
 0استبياف الوجبات السريعةاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات القترابيا مف الو 
 :ثبات االستبيان

دقة االختبار في القياس والمالحظة، وعدـ تناقضو مع  reability يقصد بالثبات 
بة ءئسنفسو، واتساقو  واطراده فيما يزودنا بو مف معمومات عف سموؾ المفحوص، وىو النس

االستبياف التي تشير إلى األداء الفعمي لممفحوص، )محمود البشير، بيف تبايف الدرجة عمى 
 ( وثـ حساب الثبات عف طريؽ23303

 Alpha Cronbachمعامؿ الفا كرونباخ    -0
  Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -2
 Spearman-Brownمعادلة التصحيح لسبيرماف براوف  -0
 Guttmanجيوتماف    -6
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 عامل الثبات الستبيان الوجبات السريعة ( قيم م2جدول )

 جيوتمان سبيرمان براون التجزئة النصفية معامل الفا قيم معامل الثبات

 0.852 0.894 0.821 0.865 الوجبات السريعة ككؿ

أف جميع قيـ معامالت الثبات3 معامؿ الفا، التجزئة  يتضح مف الجدوؿ السابؽ        
 مما يدؿ عمى ثبات االستبياف0 3030ماف دالة عند مستوى النصفية، سبيرماف براوف، جيوت

 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لألنماط السموك االستيالكي (3جدول )
 الداللة االرتباط  العبارة الداللة االرتباط العبارة الداللة االرتباط العبارة

1 0.886 0.01 11- 0.875 0.01 21 0.613 0.05 
2 0.947 0.01 12- 0.932 0.01 22 0.827 0.01 
3 0.768 0.01 13- 0.758 0.01 23 0.734 0.01 
4 0.641 0.05 14- 0.819 0.01 24 0.887 0.01 
5 0.626 0.05 15- 0.727 0.01 25 0.706 0.01 
6 0.834 0.01 16- 0.617 0.05 26 0.942 0.01 
7 0.775 0.01 17- 0.856 0.01 27 0.767 0.01 
8 0.897 0.01 18- 0.708 0.01 28 0.894 0.01 
9 0.964 0.01 19- 0.915 0.01 29 0.805 0.01 
10 0.719 0.01 20- 0.822 0.01 30 0.636 0.05 

 
 – 3030يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى ) 

 .( القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات المقياس 3030
الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية  .1

  :لالستبيان
ـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ تـ حساب الصدؽ باستخدا      

نمط ، نمط السموؾ االستيالكي التفاخريارتباط  بيرسوف ( بيف الدرجة الكمية لكؿ محور )
( والدرجة الكمية لممقياس نمط السموؾ االستيالكي الرشيد، السموؾ االستيالكي االتالفي

 ضح ذلؾ 3االستيالؾ(، والجدوؿ التالي يو السموؾ )أنماط 
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 (6جدوؿ )
 قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية لممقياس )انماط االستيالؾ(

 الداللة االرتباط المقياس
 0.01 0.865 المحور األوؿ3 نمط السموؾ االستيالكي التفاخرى 
 0.01 0.774 المحور الثاني3 نمط السموؾ االستيالكي االتالفى

 0.01 0.842 لثالث3 نمط السموؾ االستيالكي الرشيد المحورا
( القترابيا 3030يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )  

 مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس محاور المقياس 0         
  حساب ثبات االستبيان:-

عمى االستبياف التى تشير إلى األداء الفعمى يقصد بالثبات النسبة بيف تبايف الدرجة  
 لممفحوص0 

تـ حساب الثبات لكؿ مكوف مف مكونات االستبياف باإلضافة إلى الدرجة الكمية  
 لممقياس وذلؾ بثالثة طرؽ ىى3 

 Alpha Cronbaطريؽ ألفا كرونباخ  (0)
 Guttmanطريقة التجزئة النصفية )معامؿ جيتماف(  (2)
 Sperman Brawnسبيرماف براوف(  طريقة معادلة التصحيح )معامؿ (0)

 (0جدوؿ)
 قيـ معامؿ الثبات لمحاور استبياف )انماط  السموؾ االستيالكي(

معامؿ  المحاور
 الفا

التجزئة 
 النصفية

سبيرماف 
 براوف

جيوتما
 ف

 0.781 0.829 0.753 0.794 نمط السموؾ االستيالكي التفاخرى 
 0.873 0.915 0.842 0.887 نمط السموؾ االستيالكي االتالفى
 0.902 0.945 0.879 0.913 نمط السموؾ االستيالكي الرشيد 
 0.832 0.871 0.801 0.843 ثبات مقياس انماط االستيالؾ  ككؿ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات 3 معامؿ الفا، التجزئة  
عمى ثبات االستبياف مما يدؿ   3030النصفية، سبيرماف براوف، جوتماف دالة عند مستوى 
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( 0033وتـ توزيعو عمي طالب عينة البحث االساسية مف طالب الثانوية العامة والتي قواميا )
  Validity Content :صدق المحتويطالب وطالبة        

لمتأكد مف صدؽ محتوي االستبياف تـ عرضو في صورتو األولية عمي مجموعة مف 
إدارة مؤسسات األسرة والطفولة( ومجاؿ )التغذية األساتذة المحكميف في مجاؿ التخصص )

وعموـ االطعمة(، وذلؾ لمتعرؼ عمي آرائيـ في االستبياف مف حيث صحة صياغة األىداؼ 
العامة لالستبيانات ، صدؽ األىداؼ التعميمية لالستبياف ، صدؽ موضوعات المحتوي ومدي 

وقد أقر السادة دافو التعميمية0 مالءمتو طالب عينة البحث، مدي ارتباط محتوي العبارات بأى
مكانية استخدامو كما أبدو بعض المالحظات التي  األساتذة المحكموف صالحية االستبياف وا 

التعديؿ في صياغة األىداؼ باستخداـ أفعاؿ أكثر وضوحًا، تجزئة أخذت بيا الباحثة وىي3 
عينة البحث  بعد إعداد االستبياف تـ توزيعو عمي بعض األىداؼ حتي يسيؿ تحقيقيا،

طالب وطالبة مف  المرحمة الثانوية( وىي تمثؿ الربيعي االدني  03االستطالعية وقواميا )
لمعينة األساسية وبعد االنتياء مف توزيع االستبيانات تـ إعادة تطبيؽ أدوات القياس مرة أخري 

المراىقيف  المتمثمة في )استبياف الوجبات السريعة( عمي العينة االساسية لمعرفة مدي اتجاه
نحو الوجبات السريعة وعالقتيا بإنماط السموؾ االستيالكي لدييـ وذلؾ مف خالؿ بعض 
المعالجات اإلحصائية عمي البيانات والمعمومات التي تـ تجميعيا مف تطبيؽ األدوات 

 واالستبياف0
 المعالجات اإلحصائية: 

(، S.P.S.Sاستخداـ برنامج )وبعد جمع البيانات وتفريغيا تمت المعالجة اإلحصائية ب      
وذلؾ إلجراء األساليب اإلحصائية عمي متغيرات الدراسة لمكشؼ عف العالقة والفروؽ بيف 

 متغيرات الدراسة ولمتحقؽ مف صحة فروض البحث3 
حساب التكرارات والنسب المئوية واألوزاف النسبية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  00

 المعيارية لمتغيرات الدراسة0
حساب معامؿ الصدؽ إحصائيًا باستخداـ معامؿ االرتباط لالتساؽ الداخمي ألدوات  20

 البحث0
حساب معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ومعادلة التصحيح  00

 )جيتماف( لألدوات
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إليجاد داللة الفروؽ بيف   F.Testتحميؿ التبايف األحادي باستخداـ اختبار )ؼ(   60
 ة البحث تبعًا لممتغيرات لمبحث0طالبات عين

إليجاد داللة الفروؽ  Test T( لممقارنة المتعددة، واستخداـ اختبار )ت( L.S.D0اختبار) 00
 بيف متوسطات وذلؾ لعينة البحث0

حساب معامالت االرتباط إليجاد العالقة بيف متغيرات الدراسة المختمفة وعمؿ مصفوفة  80
 االرتباط0

  ا:النتائج تحميميا وتفسيرى
   :أواًل: النتائج الوصفية

 فيما يمي وصؼ شامؿ لعينة البحث األساسية0 :نتائج وصؼ العينة االساسية -0
 (6جدول )

 (300توزيعات أفراد العينة األساسية وفقًا لمتغيرات الدراسة )ن=
 الجنس البياف

 البياف
 السف

 النسبة % عدد النسبة % عدد

 27.3% 82 سنة 08سنة إلي 00مف  60.7% 182 ذكور
 41% 123 سنو 05سنة إلي  08مف  39.3% 118 اناث

 31.7% 95 سنة01سنة إلي  05مف  100% 300 المجموع
 100% 300 المجموع نوع المدرسة البياف

 النسبة% عدد
 البياف           

 عدد أفراد األسرة
 النسبة % عدد 21% 63 عاـ

 32.3% 97 افراد 6اقؿ مف  41.7% 125 لغات

 45% 135 افراد 8اقؿ مف  - 6مف  37.3% 112 خاص

 22.7% 68 افراد فاكثر 8مف  100% 300 المجموع

 
 البياف

 100% 300 المجموع المستوي التعميمي لألب

 البياف النسبة%  عدد
 المستوي التعميمي لالـ

 النسبة % عدد

المستوي 
التعميمى 
 المنخفض

الشيادة 
 االبتدائية

38 
 

%12,7 
 

ى المستو 
التعميمي 
 منخفض

 47 الشيادة االبتدائية
 

%15.7 
 

 18.7% 56 الشيادة االعدادية 18% 54الشيادة 
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 االعدادية 

المستوي 
التعميمى 
 المتوسط

 الشيادة الثانوية

الشيادة 
 المتوسطة

76 %25.3 
المستوي 
التعميمى 
 المتوسط

 الشيادة الثانوية
 الشيادة المتوسطة %24 72

المستوي 
لتعميمى ا

 المرتفع

 114 الشيادة الجامعية
 

38% 
المستوي  

التعميمى 
 المرتفع

 110 الشيادة الجامعية
 

%36,7 
 

دراسات عميا 
 %6 18 "ماجستير، دكتوراه

دراسات عميا "ماجستير، 
 دكتوراه"

15 %5 

 100% 300 المجموع 100% 300 المجموع

 البياف
 عمؿ األـ    

 البياف
 مينة األب

 النسبة % عدد بة %النس عدد

 36.7% 80 وظيفة حكومية 61,3% 184 تعمؿ
 %31 93 قطاع خاص 38,7% 116 ال تعمؿ
 42.3% 127 أعماؿ حرة 100% 200 المجموع 

 البياف

 100% 300 المجموع الدخؿ الشيري لألسرة
 معدؿ المصروؼ الشيرى البياف                النسبة% عدد

 النسبة% عدد

 2333أقؿ مف  منخفض
 جنية 

 12.7% 38 جنية 033القؿ مف  - 03مف  12,3% 37

ألقؿ مف  2333مف  متوسط
 جنية  6333

 18% 54 جنية 233القؿ مف  - 033مف  %20.7 62

 مرتفع

جنية  6333مف  
 8333القؿ مف 

 25.3% 60 جنية 033القؿ  - 233مف  %29 87

 %38 76 يةجن 033القؿ مف  - 033مف  %38 114 8333أكثر مف 
 %6 121 جنية فاكثر 033مف 

 100% 300 المجموع  100% 300 المجموع

 (االتي 83**يتضح مف جدوؿ ) 
 05 - 08أف أعمي نسبة لطالب عينة البحث األساسية وفقًا لمتغير السف كاف )سف مف  -

 %25700سنو(  بنسبة  08 - 00%، وأقؿ نسبة لمتغير السف )مف60سنة ( بنسبة 

% وكانت نسبة االناث 8305نسبة وفقًا لمتغير الجنس كانت الذكور بنسبة  أف أعمي -
02000 % 



 

1157 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعد ـ العد السابعالمجلد   

 النوعية التربية مجاالت في البحوث مجلة

% واقؿ نسبة 6005أف اعمى نسبة وفقا لمتغير نوع المدرسة كانت لممدارس المغات بنسبة  -
 % 200لممدارس العامة بنسبة 

عي أف أعمي نسبة وفقًا لمتغير المستوي التعميمي لألب كانت لممستوي التعميمي الجام -
 %8%، وأقؿ نسبة لممستوي التعميمي المرتفع ) الدراسات العميا( بنسبة 01بنسبة 

% 0805أف أعمي نسبة في المستوى التعميمي لألميات عينة البحث االساسية بمغت  -
 %00مستوى التعميـ الجامعى، وأقؿ نسبة لمستوى التعميـ المرتفع )الدراسات العميا( بنسبة 

ير مينة األب كانت أب يعمموف باألعماؿ الحرة  بنسبة أف أعمي نسبة وفقًا لمتغ -
 %000%، وأقؿ نسبة األب الذيف يعمموف بالقطاع الخاص  بنسبة 6200

%، في حيف 8070أف أعمي نسبة وفقًا لمتغير عمؿ األـ كانت األميات العامالت بنسبة  -
 %01750األميات الغير عامالت بنسبة 

%، في حيف 01سر كاف الدخؿ المرتفعة بنسبة أف أكبر فئات متوسط الدخؿ الشيري أل -
 %0 0200أقؿ نسبة كانت لمدخؿ المنخفض بنسبة  

% في 60افراد( بنسبة  8اقؿ مف  - 6أف أكبر فئات عدد أفراد األسرة كانت مف فئة ) -
 %22050افراد فاكثر ( كانت  8حيف أف نسبة فئة ) 

   حث األساسية؟لدي عينة الب  نحو الوجبات السريعة هما مدى االتجا -2
 (  5جدوؿ )    

 (300)مدى تحقؽ استبياف الوجبات السريعة وفقًا إلستجابات عينة البحث األساسية ف

الدرجة  العبػػػػػػػػػػػػارات ـ
 المقدرة

الوزف 
 النسبي

المتوسط 
 الترتيب التقدير الحسابي

 7 وسطمت 1.68 55.89 503 اتناول الوجبات السرٌعة مرة او مرتٌن فً االسبوع 1

 2 متوسط 2.09 69.78 628 اتناول الوجبات السرٌعة اكثر من ثالث مرات اسبوعٌا 2

 9 متوسط 1.63 54.44 490 اهتم بمعرفة القٌمة الغذائٌة للوجبات السرٌعة قبل ان اتناولها 3

 3 متوسط 2.05 68.33 615 أكل الوجبات السرٌعة بانتظام فً المطاعم 4
وجبات السرٌعة  التً اتناولهاافضل الحجم المتوسط لل 5  10 ضعيؼ 1.62 54.00 486 

6  

 افضل الحجم الكبٌر للوجبات السرٌعة التً اتناوله
 5 متوسط 1.83 61.11 550

 1 متوسط 2.29 76.22 686  7
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 اقوم باستبدال وجبة الفطور بوجبة سرٌعة ٌومٌا

8  

 اقوم باستبدال وجبة الغداء والعشاء بوجبات سرٌعة
 8 ضعيؼ 1.59 53.00 477

اتناول الوجبات السرٌعة بٌن الوجبات االساسٌة الثالثة  9

عشاء –غداء  –)فطور  ) 
 6 متوسط 1.74 57.89 521

1
0 

 4 متوسط 2.00 66.78 601 الاهتم بتناول الوجبات السرٌعة بمفردى

 متوسط 1.85 61.74 5557 مجمػػوع االستبياف
الستجابات عينة البحث األساسية استبياف ( أف الوزف النسبي 5**يتضح مف جدوؿ )  

(، كما بمغ الوزف النسبي لمجموع االستبياف 358022 00الوجبات السريعة  تراوحت مابيف )
%(، كما تراوحت المتوسطات الحسابية إلستجابات عينة البحث األساسية في 80056)

بات عينة البحث ( وبمغ المتوسط الحسابي إلستجا32022 0002عبارات االستبياف ما بيف )
 (، كما تبيف أف االستبياف ككؿ يتحقؽ بشكؿ متوسط00100األساسية لالستبياف ككؿ )

السموؾ االستيالكي لدي عينة البحث  بأنماطما الواقع الفعمي لمستوى الوعي 0 0 -
   األساسية؟

   (8جذول ) 

 عتهالكً وفقا  يذي تحقق يحاوس اًَاط انغهىك االعتهالكٍ فٍ اعتبُاٌ اًَاط  انغهىك اال

 (033إلعتجاباث عُُت انبحث األعاعُت )ٌ= 

الدرجة  العبارات ـ
 المقدرة

المتوسط  الوزف النسبي
 الحسابي

 الترتيب التقدير

 نمط السموؾ االستيالكي التفاخري المحور األوؿ3 

 2 متوسط 1.93 64.22 578 افضم صَاسة يطاعى انىجباث انغشَعت االكثش شهش 1

نىجباث انغشَعت انًتًُضة فٍ يطاعى ا افضم 2

 تقًُُاث انضبائٍ عهٍ شبكاث انتىاصم االجتًاعٍ

 3 متوسط 1.88 62.56 563

افضم انزهاب انٍ تُاول انىجباث انغشَعت يع اصذقائٍ  3

 اكثش يٍ انزهاب يع انعائهت
 4 متوسط 1.81 60.33 543

افضم تُاول انىجباث انغشَعت فٍ انًطاعى عٍ طهبها  4

 فٍ انًُضل
 8 متوسط 1.68 56.11 505

اقوم بمشاركة تجاربً الخاصة مع مطاعم الوجبات  5

 السرٌعة علً شبكات التواصل االجتماعً

 4 متوسط 1.81 60.22 542

افضل تناول الوجبات السرٌعة فً المطاعم عن طلبها  6

 فً المنزل

 1 متوسط 1.97 65.78 592

 7 متوسط 1.74 58.00 522م  افضل مطاعم الوجبات السرٌعة التً تهتم بتقدٌ 7
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 الوجبات الغربٌة واالجنبٌة المتنوعة

اقبل علً تناول الوجبات السرٌعة الجدٌدة والمعلن عنها  8

 من قبل المشهورٌن  بوسائل التواصل االجتماعً

 9 ضعٌف 1.62 54.11 487

 6 متوسط 1.78 59.33 534 اهمل ثمن الوجبة طالما قادر علً الدفع 9

ٌاراتً من مطاعم الوجبات السرٌعة بناءا علً احدد اخت 10

التصمٌم العام )الدٌكور ( الجذاب وتوفٌر االثاث 

 المناسب لتناول الطعام

 10 ضعٌف 1.64 54.78 493

 متوسط 1.79 59.54 5359 مجموع المحور

  نمط السلوك االستهالكً االتالفًالمحور الثانً: 

عة بالرغم من افضل الذهاب الً مطاعم الوجبات السرٌ 11

 وجود الكثٌر من االطعمة فً المنزل

 5 ضعٌف 1.57 69.50 372

 1 متوسط 2.17 76.33 640 اقوم بشراء كمٌات كبٌرة من الوجبات السرٌعة 12

افضل شراء اصناف متعددة من الوجبات السرٌعة علً  13

 الرغم من عدم تناولها

 7 ضعٌف 1.54 70.50 462

لتناول الوجبات السرٌعة  ابالغ فً دعوات اصدقائً 14

 بشكل ملحوظ

 

 8 متوسط 1.53 77.67 359

 اهمل مقارنة ثمن الوجبات السرٌعة فً اكثر من مكان 15

 

 2 ضعٌف 1.51 82.33 443

 3 متوسط 2.08 68.50 623 التخلص من الطعام الزائد عن حاجتً 16

اهمل ثمن الوجبة السرٌعة حتً لو اضطررت  17

 لالقتراض من صدٌقً

 6 متوسط 1.99 70.68 497

 4 متوسط 2.05 81.67 605 اتناول الوجبات السرٌعة بالرغم من معرفة اضراره 18

انفق الكثٌر من المال فً سبٌل  الترفٌة فً مطاعم  19

 الوجبات السرٌعة

 10 متوسط 1.50 62.33 448

اشتشٌ احتُاجاتٍ يٍ انىجباث انغشَعه فٍ حذود  20

 ٍ انًادَتايكاَُاتٍ وإيكاَُاث اعشت

 9 متوسط 1.67 66.83 401

 متوسط 1.76 72.63 4850 يجًىع انًحىس 

 نمط السلوك االستهالكً الرشٌدالمحور الثالث: 

احاول تحضٌر بعض الوجبات التً افضلها بالمنزل  21

 بدال من شرائها

 1 متوسط 1.91 63.78 474
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اقارن اسعار الوجبات السرٌعة فً المطاعم المختلفة قبل  22

 شرائها

 4 متوسط 1.87 62.44 552

 10 ضعٌف 1.59 53.00 476 اختار ما هو مفٌد وصحً من الوجبات السرٌعة 23

اقدر مطاعم الوجبات السرٌعة التً تستخدم اجراءات  24

 التعقٌم المناسبة

 2 متوسط 1.88 62.78 465

مطاعم الوجبات السرٌعة التً تقدم  اهتم بزٌارة 25

 خصومات علً االسعار فً المناسبات

 5 متوسط 1.80 60.11 531

 7 متوسط 1.73 57.78 510 ابحث عن بدائل الوجبات السرٌعة عالٌة الثمن 26

احاول الحصول علً المعلومات من المصادر التً  27

تتصف بالمصداقٌة علً شبكات التواصل االجتماعً 

ة بمطاعم الوجبات السرٌعةوالمتعلق  

 3 متوسط 2.05 68.33 515

احاول تحضٌر بعض الوجبات التً افضلها بالمنزل  28

 بدال من شرائها

 8 ضعٌف 1.50 49.89 439

احدد اختٌاراتً من مطاعم الوجبات السرٌعة علً  29

 نظافة المكان

 9 متوسط 1.67 55.67 500

المنزل لتقلٌل افضل ان اعزم اصدقائً ان الزم االمرب 30

 التكلفة علً اسرتً

 6 متوسط 1.95 65.00 485

 متوسط 1.80 59.88 4947 يجًىع انًحىس

( أف الوزف النسبي إلستجابات عينة البحث األساسية في محور 1يتضح مف جدوؿ )
تراوحت مابيف   السموؾ االستيالكياالستيالكي التفاخري( في استبياف انماط  السموؾ)النمط 

%(، كما تراوحت 02006(، كما بمغ الوزف النسبي لمجموع المحور )380051 06000)
3 0082المتوسطات الحسابية إلستجابات عينة البحث األساسية في عبارات المحور ما بيف )

(، 0052(، وبمغ المتوسط الحسابي إلستجابات عينة البحث األساسية لممحور ككؿ )0025
  وسط0كما تبيف أف المحور ككؿ يتحقؽ بشكؿ مت

يتضح أف الوزف النسبي إلستجابات عينة البحث األساسية في محور )النمط االسموؾ 
3 82000تروحت مف بيف )  االستيالكي االتالفي( في استبياف انماط السموؾ االستيالكية

%( كما أف المتوسطات الحسابية 52080(، كما بمغ الوزف النسبي لمجموع المحور )12000
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ساسية في عبارات محور )النمط االسموؾ االستيالكي االتالفي( ما بيف إلستجابات العينة األ
( وبمغ المتوسط الحسابي إلستجابات عينة البحث األساسية لممحور ككؿ 32005 0003)
   (، كما تبيف أف المحور ككؿ يتحقؽ بشكؿ متوسط00580)

النمط يتضح ايضا اف الوزف النسبي إلستجابات عينة البحث األساسية في محور )
السموؾ االستيالكي الرشيد( في استبياف انماط السموؾ االستيالكي تروحت مف بيف 

%( كما أف المتوسطات 02011(، كما بمغ الوزف النسبي لمجموع المحور )381000 62012)
الحسابية إلستجابات العينة األساسية في عبارات محور )النمط السموؾ االستيالكي الرشيد( 

(، وبمغ المتوسط الحسابي إلستجابات عينة البحث األساسية لممحور 32030 0003ما بيف )
 (، كما تبيف أف المحور ككؿ يتحقؽ بشكؿ متوسط00130ككؿ )

 (9جدول)
إلستجابات عينة البحث األساسية  مدى تحقق محاور استبيان انماط السموك االستيالكي ككل وفقاً 

 (300)ن=

 انتقذَش انًتىعظ انحغابٍ انىصٌ انُغبٍ ًقذسةانذسجت ان اعتبُاٌ االًَاط االعتهالكُت
انتشتُ

 ب

 االول يتىعظ 1.80 59.88 4947  ًَظ انغهىك االعتهالك انتفاخشٌ

 انثاٍَ يتىعظ 1.76 72.63 4850 انغهىك االعتهالكٍ االتالفٍ  ًَظ

 انثانث يتىعظ 1.79 59.54 3595 ًَظ انغهىك االعتهالكٍ انششُذ

 يتىعظ        1.78 64.02 15156 يجًىع االعتبُاٌ ككم

( أف الوزف النسبي إلستجابات عينة البحث األساسية في استبياف 2يتضح مف جدوؿ )
(، كما بمغ الوزف النسبي 352080 02006االنماط السموؾ االستيالكية تروحت مف بيف )

 %(، كما بمغ المتوسط الحسابي إلستجابات عينة البحث86032لمجموع محاور االستبياف )
( كما تبيف أف محاور االستبياف ككؿ يتحقؽ بشكؿ 0051األساسية لمحاور االستبياف ككؿ )

 متوسط0
كما كانت استجابات عينة البحث االساسية الستبياف انماط السموؾ االستيالكي وكاف 
نمط السموؾ االستيالكي التفاخري في المرتبة االولي وجاء نمط السموؾ االستيالكي االتالفي 

 تبة الثانية واخيرا نمط السموؾ االستيالكي الرشيد في المرتبة االخيرة 0في المر 
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 ما ىو الوزن النسبي ألكثر انماط االستيالك اسنخداما لدي طالب عينة الدراسة:  -6
 (03جدوؿ )

 الوزف النسبي ألكثر األنماط االستيالكية استخداما لدى طالب عينة الدراسة
 الترتيب النسبة المئوية % الوزن النسبي أكثر انماط  السموك االستيالكى

 الثاني %34.1 367 نمط السموؾ االستيالكي االتالفي
 األوؿ %37 398 نمط السموؾ االستيالكي التفاخرى
 الثالث 28.8% 310 نمط السموؾ االستيالكي الرشيد

  100% 1075 المجموع

كثر األنماط اتباعا ( أف نمط السموؾ االستيالكي التفاخري أ03يتضح مف الجدوؿ )
%، يميو في المرتبة الثانية نمط السموؾ االستيالكي االتالفي بنسبة 05بيف افراد العينة بنسبة 

 %21010%، ويأتي في المرتبة الثالثة نمط السموؾ االستيالكي الرشيد بنسبة 0600
 ثانيًا: النتائج فى ضوء فروض البحث: 

        3ولالفرض األ 
ة ت داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في الوجبات السريعتوجد فروق ذا"     

، مينة درسة، المستوي التعميمي لموالدين، نوع المتبعا لمتغيرات الدراسة")الجنس، السن
  .معدل المصروف الشيري( ،الدخل الشيري لالسرة ،، عدد افراد االسرةب، عمل األماال

 3ولمتحقؽ مف ىذا الفرض
  0في الوجبات السريعة اختبار )ت(، وحساب تحميؿ التبايف لدرجات أفراد العينةتـ تطبيؽ  -
تـ إجراء تحميؿ التبايف إليجاد قيمة "ؼ" لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف االستبياف وكؿ  -

 0متغير مف متغيرات الدراسة
ضح بالجدوؿ ( لممقارنات المتعددة كما ىو مو L.S.Dتـ إجراء اختبار ) ولبياف اتجاه الدالة -

 3التالية
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 (11جدول )
تحميل التباين في اتجاه واحد لمفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث األساسية الستبيان الوجبات 

 (300السريعة وفقًا لمتغيرات الدراسة )ن=

مجموع  مصدر التبايف المتغيرات
 المربعات

قيمة  درجة الحرية متوسط المربعات
 "ؼ" 

مستوى 
 الداللة

 المدرسةنوع 
38.99 2 3380.066 6760.131 بيف المجموعات

4 
3030 
 297 86.681 25744.141 داخؿ المجموعات داؿ

   299  32504.272 المجموع

 
 السف
 

 2 3433.384 6866.768 بيف المجموعات
44.87

2 
0.01 
داخؿ  داؿ

 المجموعات
22725.106 76.516 297 

   299  29591.874 المجموع

وي المست
 التعميمي لألب

 

52.02 2 5138.986 10277.973 بيف المجموعات
1 

0.01 
 297 98.786 25881.978 داخؿ المجموعات داؿ

   299  36159.951 المجموع

المستوي التعميمي 
 لألـ
 

51.41 2 3482.970 6965.939 بيف المجموعات
1 

0.01 
 297 67.748 20121.205 داخؿ المجموعات داؿ

   299  27087.144 موعالمج

 مينة األب

28.07 2 3497.821 6995.642 بيف المجموعات
7 

0.01 
 297 124.580 32639.945 داخؿ المجموعات داؿ

   299  39635.587 المجموع

 عدد افراد االسرة
60.91 2 3541.980 7083.960 بيف المجموعات 

6 
0.01 
 297 58.146 17269.216 داخؿ المجموعات داؿ

   299  24353.176 المجموع 

متوسط الدخؿ 
 الشيري لألسرة

 2 3472.024 6944.049 بيف المجموعات
49.866 0.01 

 297 69.628 20679.433 داخؿ المجموعات داؿ

   299  27623.482 المجموع

قا لمتغير ( تحديد فروق متوسطات عينة البحث األساسية الستبيان الوجبات السريعة وف11تابع جدول )
 (300)ن= التعمل( ومتغير عمل األم )تعمل، الجنس)ذكر،انثي(

 المتوسط الحسابي الجنس
االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة قيمة )ت( درجات الحرية العينة

  3030داؿ عند  20.260 298 182 5.192 98.275 ذكر
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 لصالح الذكور 118 3.024 71.116 أنثي

 الداللة قيمة ت درجة الحرية العينة نحراؼ المعيارىاال المتوسط الحسابى عمؿ االـ

 184 5.112 116.328 تعمؿ
298 24.667 

  3030داؿ عند 
 116 3.037 84.315 التعمؿ لصالح العامالت

 
 السابق: ويتضح من الجدول  

بيف أفراد العينة األساسية  3030وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
لمتغيرات  الوجبات السريعة تبعاً  تناوؿ ات استجابات الطالب في استبياففي جميع درج

يف، مينة األب، عدد افراد ، المستوي التعميمي لموالدالجنس )نوع المدرسة، السف، الدراسة
، الدخؿ الشيري لألسرة(، وىذا يعني وجود فروؽ بيف درجات أفراد العينة مما يتطمب االسرة

 حديد أدؽ فرؽ معنوي بيف متوسطات ىذه القياسات0 لت L.S.Dاستخداـ اختبار 
( وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 260885كما يتضح أف قيمة )ت( كانت )

(، بينما 0080021( لصالح أبناء العامالت، حيث بمغ متوسط درجة العامالت )3030داللة )
انوا أكثر ميؿ (، مما يدؿ عمى أف العامالت ك160000بمغ متوسط درجة غير العامالت )
( وىي 237283كما اتضح ايضًا أف قيمة )ت( كانت )، لموجبات السريعة مف غير العامالت

 الذكورحيث بمغ متوسط درجة الذكور  ( لصالح3030مستوى داللة )قيمة دالة إحصائيًا عند 
كانوا أكثر  الذكور(، مما يدؿ عمى أف 500008)االناث(، بينما بمغ متوسط درجة 120250)

 االناث0لوجبات السريعة مف لتناوؿ ا ميؿ
 (12جدول)

داللة الفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث األساسية تناول الوجبات السريعة وفقًا لممتغيرات  
 (L.S.Dالدراسة باستخدام اختبار) 

  خاص لغات عاـ  المتغير

نوع 
 المدرسة

 

  103.355 91.983  89.035 المتوسط

    - عاـ

   - *2.948 لغات

 خاص
 

14.320** 11.372** -  
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 السف
 

إلي أقؿ  00مف  السف
 سنة08مف

إلي أقؿ  08مف 
 سنة05مف 

إلي أقؿ  05مف 
 سنة01مف 

 

  108.369 81.406 63.357 المتوسط
    - 08إلي أقؿ مف 00مف 

   - **18.049 05إلي أقؿ مف  08مف 

  - **26.963 **45.012 01إلي أقؿ مف  05مف 

 
المستوى 
التعميمي 
 لألـ
 

  مرتفع متوسط منخفض المستوي التعميمي لألـ
  115.593  92.357  77.187 المتوسط

    - مستوي تعميمي منخفض
مستوي تعميمي 

   - **15.170 متوسط

  - **23.236 **38.406 مستوي تعميمي مرتفع

المستوى 
التعميمي 
 لألب

 

المستوي التعميمي 
 لألب

  مرتفع متوسط منخفض

  106.886 84.163 69.762  المتوسط
    - مستوي تعميمي منخفض
مستوي تعميمي 

   - **14.941 متوسط

  - **22.725 **37.216 مستوي تعميمي مرتفع

 مينة األب
 

  أعماؿ حرة قطاع خاص وظيفة حكومية مينة األب
  100.231 99.730 85.589 المتوسط
    - يةوظيفة حكوم
   - **14.141 قطاع خاص
  - **11.501 **14.642 أعماؿ حرة

متوسط 
الدخؿ 
الشيري 
 لألسرة

  مرتفع متوسط منخفض الدخؿ الشيري لألسرة
  117.294 95.450  86.318  المتوسط

    - منخفض

   - **9.222 متوسط
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  - **21.754 **30.976 مرتفع 

 المصروؼ

 منخفض

 800022ـ = 

 توسطم

 520088ـ =

 عالي

ـ 
=

0330610 

   - منخفض

  - **16.237 متوسط

 - **20.915 **37.152 عالي

 
 أفراد 6أقؿ مف  عدد أفراد األسرة

  280265ـ = 

أفراد ألقؿ  6مف 
 أفراد 8مف 
 520003ـ = 

أفراد  8مف 
 فأكثر
ـ = 
020080  

   - أفراد 6أقؿ مف 

  - **23.697 أفراد 8أفراد ألقؿ مف  6مف 

 - **13.387 **37.084 أفراد فأكثر 8مف 

 السابؽ3جدوؿ اليتضح مف  ،(3030دالة عند مستوى داللة )
الوجبات السريعة بيف أفراد العينة تناوؿ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في استبياف 

سنة(  05- 08( وكال مف أفراد العينة ذوات السف )0الفئة ) سنة( 01- 05ذوات السف مف )
عند مستوى  (0) ( لصالح أفراد العينة ذوات السف  الفئة0الفئة ) سنة(08 -00) ،(2ئة )الف

( وأفراد العينة ذوات الفئة 2(، كما توجد فروؽ بيف أفراد العينة ذوات السف فئة)3030داللة )
، حيث بمغ متوسط (3030عند مستوى داللة ) (2( لصالح أفراد العينة ذوات السف الفئة)0)

( 2(، يمييـ أفراد العينة ذوات السف الفئة)0310082() 0د العينة ذوات السف الفئة )درجة أفرا
(، فيأتي في 800005( بمتوسط )0، وأخيرا أفراد العينة ذوات الفئة)(100638بمتوسط )

 ( مف حيث استيالؾ الوجبات السريعة0  0) الفئة ة األولى أفراد العينة ذوات السفالمرتب
احصائية في الوجبات السريعة بيف أفراد العينة الالتي كانت  وجود فروؽ ذات داللة

الحكومى(  -مدارسيـ )الخاصة ( وكال مف أفراد العينة الالتي تراوحت نوع المدرسة )المغات 
(، بينما توجد 3030لصالح أفراد العينة الالتي كانت نوع مدرستيـ)خاص( عند مستوى داللة )

ت مدرستيـ)المغات( وأفراد العينة الالتي كانت فروؽ بيف أفراد العينة الالتي كان
 (30300مدرستيـ)حكومي( أفراد العينة الالتي كانت مدرستيـ )المغات( عند مستوى داللة )
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وجود فروؽ ذات داللة احصائية في الوجبات السريعة  بيف الوالديف في المستوى 
والمنخفض لصالح الوالديف  التعميمي العالي وكال مف الزوجات في المستوى التعميمي المتوسط

(، كما توجد فروؽ بيف الوالديف في 3030في المستوى التعميمي العالي عند مستوى داللة )
المستوى التعميمي المتوسط والوالديف في المستوى التعميمي المنخفض لصالح الوالديف في 

 (30300المستوى التعميمي المتوسط عند مستوى داللة )
احصائية في الوجبات السريعة بيف أفراد العينة باألسر أقؿ مف وجود فروؽ ذات داللة 

أفراد فأكثر"(  8أفراد(، مف ) 8أفراد ألقؿ مف  6أفراد وكال مف أفراد العينة باألسر "مف ) 6
(، كما فروؽ بيف أفراد 3030أفراد( عند مستوى داللة ) 6لصالح أفراد العينة باألسر)أقؿ مف 

أفراد فأكثر( لصالح  8أفراد( وأفراد العينة باألسر مف ) 8قؿ مف أفراد أل 6العينة باألسر مف)
 0(3030أفراد( عند مستوى داللة ) 8أفراد ألقؿ مف  6أفراد العينة باألسر مف)

وجود فروؽ ذات داللة احصائية في الوجبات السريعة  بيف أفراد العينة األسر ذوي 
دخؿ المتوسط والمنخفض لصالح أفراد الدخؿ المرتفع وكال مف أفراد العينة األسر ذوي ال
(، كما توجد فروؽ بيف أفراد العينة 3030العينة األسر ذوي الدخؿ المرتفع عند مستوى داللة )

األسر ذوي الدخؿ المتوسط وأفراد العينة األسر ذوي الدخؿ المنخفض لصالح أفراد العينة 
 (30300األسر ذوي الدخؿ المتوسط عند مستوى داللة )

        ثاني :الفرض ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في انماط   

درسة، المستوي ، نوع المتبعا لمتغيرات الدراسة ")الجنس، السن السموك االستيالكي
معدل  الدخل الشيري لالسرة، ،سرة، عدد افراد االالتعميمي لموالدين، مينة االب، عمل األم

 (المصروف الشيري
 3لمتحقؽ مف ىذا الفرضو 
عينة في أنماط السموؾ تـ تطبيؽ اختبار )ت(، حساب تحميؿ التبايف لدرجات أفراد ال -

 0االستيالكي
تـ إجراء تحميؿ التبايف إليجاد قيمة "ؼ" لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف محاور االستبياف  -

 0وكؿ متغير مف متغيرات الدراسة
( لممقارنات المتعددة كما ىو موضح بالجدوؿ L.S.Dتبار )تـ إجراء اخ ولبياف اتجاه الدالة -

 التالية
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( تحميل التباين في اتجاه واحد لمفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث األساسية 13جدول )
 (300الستبيان انماط السموك االستيالكى وفقًا لمتغيرات الدراسة )ن=

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

موع متوسط مج
 المربعات

قيمة  درجة الحرية
 "ف" 

مستوى 
 الداللة

 نوع المدرسة

37.42 2 3364.038 6728.075 بيف المجموعات
4 0.01 

 297 89.890 26697.313 داخؿ المجموعات
   299 3453.928 33425.388 المجموع

 
 السف
 

 2 3454.023 6908.046 بيف المجموعات
47.454 0.01 

 297 72.787 21617.824 داخؿ المجموعات
   299 3526.81 28525.870 المجموع

المستوي 
 التعميمي لألب

 

34.53 2 3332.162 6664.323 بيف المجموعات
4 

0.01 
 297 96.489 28657.117 داخؿ المجموعات

   299 3428.651 35321.440 المجموع

المستوي التعميمي 
 لألـ
 

56.46 2 3515.966 7031.931 بيف المجموعات
4 

0.01 
 297 62.269 18494.041 داخؿ المجموعات

   299 3578.235 25525.972 المجموع

 مينة األب

42.41 2 3412.302 6824.603 بيف المجموعات
9 0.01 

 297 80.442 23891.257 داخؿ المجموعات

   299 11557.23 30715.860 المجموع

 عدد افراد االسرة
 2 3284.798 6569.595 بيف المجموعات

30.74
6 

 
 297 106.837 31730.47 داخؿ المجموعات 0.01

 299  38300.068 المجموع

متوسط الدخؿ 
 الشيري لألسرة

50.83 2 3279.568 6559.137 بيف المجموعات
2 0.01 

 297 64.518 19161.857 داخؿ المجموعات

   299  25720.994 المجموع

 تبعا لمتغير الجنس انماط السموك االستيالكي في متوسط درجات أفراد العينة في روق( الف13تابع جدول )

 وعمل االم
 الداللة قيمة )ت( درجات الحرية العينة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الجنس

 182 8.201 246.148 ذكر
298 33.514 

  3030داؿ عند 

 118 7.317 148.418 أنثي لصالح الذكور
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 عمؿ
 االـ

 الداللة قيمة )ت( درجات الحرية العينة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي

 184 7.102 201.258 تعمؿ
298 33.452 

 3030داؿ عند 

 116 6.229 156.329 ال تعمؿ العامالتلصالح 

 السابق: ويتضح من الجدول
عينة األساسية بيف أفراد ال 3030وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 

في جميع درجات استجابات الطالب في استبياف انماط السموؾ االستيالكى تبعًا لمتغيرات 
عدد افراد  عمؿ االـ، الدراسة ) نوع المدرسة ، السف، المستوي التعميمي لموالديف، مينة األب،

ما يتطمب الدخؿ الشيري لألسرة(، وىذا يعني وجود فروؽ بيف درجات أفراد العينة م االسرة،
 لتحديد أدؽ فرؽ معنوي بيف متوسطات ىذه االستبياناتL.S.D  0استخداـ اختبار 

( وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 000602يتضح أف قيمة ) ت( كانت )
(، بينما بمغ 2300201( لصالح العامالت، حيث بمغ المتوسط الحسابي لممعامالت )3030)

(، مما يدؿ عمى أف العامالت كانوا أكثر 0080022ت )المتوسط الحسابي غير العامال
 حصة السميطأكدت ذلؾ دراسة كال مف  مف غير العامالت0ألنماط السموؾ االستيالكي 

( أف الشباب أكثر تناوال لموجبات 2332) Kristin L Moresواختمفت دراسة  (23050)
 السريعة وذلؾ العتقادىـ أنيا أقؿ تكمفة إقتصاديا0

( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند 007006ايضًا أف قيمة )ت( كانت )كما اتضح  
(، بينما بمغ 2680061) الذكورحيث بمغ متوسط درجة الذكور  ( لصالح3030مستوى داللة )
ميؿ النماط السموؾ كانوا أكثر  الذكور(، مما يدؿ عمى أف 0610601)االناثمتوسط درجة 
 االناث0مف  االستيالكي

 (14دول )ج
وفقًا  انماط السموك االستيالكيلفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث األساسية الستبيان داللة ا

 (L.S.Dلممتغيرات الدراسة باستخدام اختبار) 

  خاص لغات عاـ  المتغير

نوع 
 المدرسة

  177.772 141.123  139.077  المتوسط

    - عاـ
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   - *2.046 لغات 
  - **36.649 **38.695 خاص

 السف
 

إلي أقؿ  00مف  السف
 سنة08مف

إلي أقؿ  08مف 
 سنة05مف 

إلي أقؿ  05مف 
 سنة01مف 

 

  214.259 185.243 153.148 المتوسط
    - 08إلي أقؿ مف 00مف 

   - **32.095 05إلي أقؿ مف  08مف 

  - **29.016 **61.111 01إلي أقؿ مف  05مف 

 
المستوى 
التعميمي 
 لألـ
 

  مرتفع متوسط منخفض عميمي لألـالمستوي الت
  231.126  209.863 176.524 المتوسط

    - مستوي تعميمي منخفض
مستوي تعميمي 

   - **33.339 متوسط

  - **21.263 **54.602 مستوي تعميمي مرتفع

المستوى 
التعميمي 
 لألب

 

المستوي التعميمي 
 لألب

  مرتفع متوسط منخفض

  226.571 198.362 196.067  المتوسط
    - مستوي تعميمي منخفض
مستوي تعميمي 

   - *2.295 متوسط

  - **28.209 **30.504 مستوي تعميمي مرتفع

 مينة األب
 

  أعماؿ حرة قطاع خاص وظيفة حكومية مينة األب
  183.321 161.248 142.008 المتوسط

    - وظيفة حكومية
   - **19.240 قطاع خاص
  - **22.073 **41.313 رةأعماؿ ح

متوسط 
الدخؿ 
الشيري 

  مرتفع متوسط منخفض الدخؿ الشيري لألسرة
  182.266  153.329 133.418 المتوسط

    - منخفض
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 لألسرة
 

   - **19.911 متوسط

  - **28.937 **48.848 مرتفع

 منخفض المصروؼ
 800022ـ = 

 متوسط
 520088ـ =

 عالي
 0330610ـ =

  

     - منخفض
    - **16.237 متوسط
   - **20.915 **37.152 عالي

 3( اآلتى06ويتضح مف جدوؿ ) 3030عند مستوي داللة     
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد العينة في استبياف انماط  -

 . ع انًذسعت السموؾ االستيالكى تبعا لمتغير نو
يف متوسط درجات أفراد العينة في استبياف انماط توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ب -

 السموؾ االستيالكى تبعا لمتغير مستوى تعميـ االب0
استبياف انماط  يف متوسط درجات أفراد العينة فيذات داللة إحصائية بوجود فروؽ  -

في  الوالديفالسموؾ االستيالكى بيف األميات في المستوى التعميمي العالي وكال مف 
في المستوى التعميمي العالي عند  الوالديفميمي المتوسط والمنخفض لصالح المستوى التع

في المستوى التعميمي المتوسط  الوالديف(، بينما توجد فروؽ بيف 3030مستوى داللة )
في المستوى التعميمي المتوسط  الوالديففي المستوى التعميمي المنخفض لصالح  الوالديفو 

 (30300عند مستوى داللة )
استبياف انماط يف متوسط درجات أفراد العينة في ذات داللة إحصائية ب روؽوجود ف -

السموؾ االستيالكى بيف األميات في المستوى التعميمي العالي وكال مف األميات في 
المستوى التعميمي المتوسط والمنخفض لصالح األميات في المستوى التعميمي العالي عند 

بيف األميات في المستوى التعميمي المتوسط  (، كما توجد فروؽ3030مستوى داللة )
واالميات في المستوى التعميمي المنخفض لصالح األميات في المستوى التعميمي 

 (30300المتوسط عند مستوى داللة )
ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد العينة في استبياف انماط وجود فروؽ  -

العامميف بميف  الوالديفبميف عميا وكال مف السموؾ االستيالكى بيف اآلباء العامميف 
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(، كذلؾ توجد 3030"متوسطة، دنيا" لصالح االباء العامميف بميف عميا عند مستوى داللة )
فروؽ بيف االباء العامميف بميف متوسطة واالياء العامميف بميف دنيا لصالح االباء 

 (30300العامميف بميف متوسطة عند مستوى داللة )
ت داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد العينة في  استبياف انماط ذاوجود فروؽ  -

أفراد وكال مف أفراد العينة باألسر  6السموؾ االستيالكى بيف أفراد العينة باألسر أقؿ مف 
 6أفراد فأكثر" لصالح أفراد العينة باألسر أقؿ مف  8أفراد، مف  8أفراد ألقؿ مف  6"مف 

أفراد ألقؿ مف  6(، بينما فروؽ بيف أفراد العينة باألسر مف 3030أفراد عند مستوى داللة )
أفراد  6أفراد فأكثر لصالح أفراد العينة باألسر مف  8أفراد وأفراد العينة باألسر مف  8

 (30300أفراد عند مستوى داللة ) 8ألقؿ مف 
استبياف انماط يف متوسط درجات أفراد العينة في ذات داللة إحصائية ب وجود فروؽ -

لسموؾ االستيالكى بيف أفراد العينة باألسر ذوي الدخؿ المرتفع وكال مف أفراد العينة ا
باألسر ذوي الدخؿ المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العينة باألسر ذوي الدخؿ المرتفع 

(، كما توجد فروؽ بيف أفراد العينة باألسر ذوي الدخؿ المتوسط 3030عند مستوى داللة )
سر ذوي الدخؿ المنخفض لصالح أفراد العينة باألسر ذوي الدخؿ وأفراد العينة باأل

 (30300المتوسط عند مستوى داللة )
 :لثالفرض الثا

انماط  استبيان تناول الوجبات السريعة ومحاوراستبيان "توجد عالقة ارتباطية بين  
 السموك االستيالكي" 

ومحاور  الوجبات السريعة ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ عمؿ معامؿ االرتباط بيف تناوؿ
 ، والجدوؿ التالي يوضح قيـ معامالت االرتباط 3انماط السموؾ االستيالكي

 ( 15جدول )
 انماط السموك االستيالكي استبيان الوجبات السريعة ومحاورتناول معامل االرتباط بين استبيان  

السموؾ نمط  
 التفاخرى

السموؾ نمط 
 اآلتالفى

السموؾ نمط 
 الرشيد

السموؾ اط االنم
 ككؿاالستيالكي 

 **0.739 **0.917 **0.862 **0.773 الوجبات السريعةتناوؿ 
      3030** داؿ عند 



 

1173 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعد ـ العد السابعالمجلد   

 النوعية التربية مجاالت في البحوث مجلة

( وجود عالقة ارتباط طردي بيف استبياف الوجبات السريعة 00يتضح مف الجدوؿ ) 
0 كمما زاد نمط السموؾ  3030ومحاور استبياف انماط السموؾ االستيالكي عند مستوى داللة 

التفاخري زاد االتجاه نحو تناوؿ الوجبات السريعة ويقؿ تناوؿ الوجبات السريعة باتباع نمط 
 السموؾ االستيالكي الرشيد 0

 :الفرض الرابع
انماط استبيان توجد عالقة ارتباطية بين استبيان الوجبات السريعة ومحاور  

ي التعميمي لموالدين، درسة، المستو ، نوع المومتغيرات الدراسة")الجنس، السناالستيالك 
 .الدخل الشيري لالسرة( ،مينة االب، عمل األم، عدد افراد االسرة

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ عمؿ مصفوفة ارتباط بيف الوجبات السريعة ومحاور و       
انماط السموؾ االستيالكي ومتغيرات الدراسة، والجدوؿ التالي يوضح قيـ معامالت استبياف 
 االرتباط 3

 ( مصفوفة االرتباط بين تناول الوجبات السريعة و انماط السموك االستيالكي ومتغيرات الدراسة16ول )جد
تناوؿ  

الوجبات 
 السريعة

نمط السموؾ 
االستيالكي 
 التفاخري

نمط السموؾ 
االستيالكي 
 االتالفي

نمط السموؾ 
االستيالكي 

 الرشيد

السموؾ انماط 
االستيالؾ 

 ككؿ
المستوى التعميمي 

**30268 لالـ  30512**  30206**  30520**  30233**  

معدؿ المصروؼ 
**30550 الشيري  30160**  30500**  30806*  3.523**  

*30825 عمؿ االـ  30230**  30832*  30200**  3.532**  

**3.532 الجنس  3.505**  3.268**  3.232**  30582**  
**30105 نوع المدرسة  30528**  30136**  30151**  3.586**  

ي التعميمي المستو 
**3.121 لألب  3.502**  3.150**  3.108**  30110**  

**30501 عمؿ االـ  30830*  30500**  30106**  30532**  
 30016 30200 30031 30062 30022 عدد افراد األسرة

متوسط الدحؿ 
**30122 الشيري لألسرة  30105**  30801*  30200**  30120**  

*30801 السف  30225**  30138**  30860*  3.27.**  
( وجود عالقة ارتباط طردي بيف تناوؿ الوجبات السريعة 08يتضح مف الجدوؿ )   

،  3030وبعض متغيرات الدراسة عند مستوى داللة  االستيالكيومحاور أنماط  السموؾ 
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، (2300ابو سكينة ) ،(2306(، السميط )2305ة العمواف )0  واتفقت جزئيا دراس3030
غرافية جود عالقة ارتباطية بيف بعض الخصائص الديمو ( حيث اكدت و 2303الحازمي )

( اختالؼ درجة تفضيؿ تناوؿ 02300 واكدت دراسة الزالقي )وانماط السموؾ االستيالكي
 ( 0 ت السريعة باختالؼ )السف، الجنس، المستوي التعميمى والدخؿالوجبا

 الفرض الخامس :
ي التعميمي لالم، متوسط الدخل المستو تختمف نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة )      

الوجبات السريعة( في الشيري لألسرة، معدل المصرف الشيري لمطالب، نوع المدرسة، 
تفسير نسب التباين لممتغير التابع )انماط السموك االستيالكي( تبعا الوزان اإلنحدار ودرجة 

 .اإلرتباط(
ر )الخطوة اـ معامؿ االنحداولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب األىمية النسبية باستخد    

والجدوؿ التالي يوضح  ثرة عمى انماط السموؾ االستيالكيلمعوامؿ المؤ المتدرجة إلى األماـ( 
 ذلؾ 3 

 (   17جدول )
)الخطوة المتدرجة إلى األمام( لمعوامل المؤثرة عمى  األىمية النسبية باستخدام معامل االنحدار

 ة البحث االساسيةانماط السموك االستيالكي لدى طالب عين
المتغير 
 التابع

المتغير 
 المستقؿ

معامؿ 
 االرتباط

نسبة 
معامؿ  الداللة قيمة) ؼ( المشاركة

 االنحدار
قيمة 
 الداللة )ت(

انماط السموؾ االستيالكي
 

المستوى 
 0.01 10.921 0.509 0.01 119.261 0.810 0.900 التعميمي لالـ

الدخؿ متوسط 
الشيري 
 لألسرة

0.825 0.680 59.492 0.01 0.322 7.713 0.01 

معدؿ 
المصروؼ 
الشيري 
 لمطالب

0.790 0.623 46.338 0.01 0.525 6.807 0.01 

 0.01 6.206 0.126 0.01 36.160 0.584 0.764 نوع المدرسة
تناوؿ الوجبات 

 0.01 6.169 0.197 0.01 38.053 0.573 0.759 السريعة
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غيرات تأثيرًا عمى أنماط السموؾ االستيالكي كانت ( أف أكثر المت05ويتضح مف الجدوؿ ) **
نوع المدرسة، الدخؿ الشيرى، معدؿ المصروؼ الشيرى، متوسط )المستوى التعميمي لألـ، 
(عمي الترتيب حيث كاف متغير المستوي التعميمي لألـ اوؿ المتغيرات تناوؿ الوجبات السريعة

 R2ركة ا بمغت قيمة نسبة المشاإذ التي اضيفت في تحميؿ اإلنحدار )الخطوة االولي(
الدخؿ الشيري متوسط وكانت )الخطوة الثانية( ىي متغير  3030عند مستوي داللة %(10)

وكانت )الخطوة  3030عند مستوي داللة %R2(81)لالسرة حيث بمغت قيمة نسبة المشاركة
ند ع %R2(82)الثالثة( ىي متغير معدؿ المصروؼ الشيري حيث بمغت قيمة نسبة المشاركة

حيث بمغت قيمة نسبة  نوع المدرسةوكانت )الخطوة الرابعة( ىي متغير  ،3030مستوى داللة 
تناوؿ ( ىي متغير الخامسةوكانت )الخطوة 0 3030عند مستوي داللة  R2(01%)المشاركة 

  30300عند مستوي داللة  R2(05%)حيث بمغت قيمة نسبة المشاركة  الوجبات السريعة
 :ممخص نتائج الدراسة

عند مستوى داللة  درجات أفراد العينة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط -
نصانح يذسعت  ع انًذسعتتبعا لمتغير نو تناوؿ الوجبات السريعةفي استبياف  (3730)

بيف األميات و المستوى التعميمي العالي ، لصالح تبعا لمتغير مستوى تعميـ االب انهغاث،
بيف اآلباء العامميف و ، ميات في المستوى التعميمي العالياألفي المستوى التعميمي لصالح 
اد العينة باألسر أقؿ مف بيف أفراد العينة لصالح أفر الحرة، و لصالح االباء العامميف بميف 

لصالح أفراد العينة باألسر ذوي الدخؿ  وبيف افراد العينة لمتوسط الدخؿ الشيري، أفراد 6
( لصالح 3730كانت دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )كما يتضح أف قيمة )ت(  المرتفع ،

 0ولصالح الذكور في استبياف تناوؿ الوجبات السريعةاألميات العامالت 
بيف متوسط درجات أفراد  (3730عند مستوى داللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية كما  -

نصانح يذسعت  ع انًذسعتتبعا لمتغير نو االستيالكيالعينة في استبياف انماط السموؾ 

بيف األميات و المستوى التعميمي العالي ، لصالح تبعا لمتغير مستوى تعميـ االب ،انهغاث
بيف اآلباء العامميف و ، ميات في المستوى التعميمي العاليفي المستوى التعميمي لصالح األ
ؿ مف اد العينة باألسر أقبيف أفراد العينة لصالح أفر الحرة، و لصالح االباء العامميف بميف 

العينة باألسر ذوي الدخؿ لصالح أفراد  وبيف افراد العينة لمتوسط الدخؿ الشيري، أفراد 6
( لصالح 3730كما يتضح أف قيمة )ت( كانت دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ،المرتفع

 0في استبياف انماط السموؾ االستيالكي ولصالح الذكوراألميات العامالت 
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أنماط السموؾ االستيالكي تناوؿ الوجبات السريعة و ردي بيف عالقة ارتباط طكما توجد  -
( فكمما زاد السف وانخفض تعميـ الوالديف 3730ومتغيرات الدراسة عند مستوى داللة )

وعمؿ اآلباء بالقطاع الحر في حالة عمؿ األـ وزيادة الدخؿ الشيري لألسرة كمما زادت 
 0د الميؿ لتناوؿ الوجبات السريعةوازدا السموؾ االستيالكي لدى الطالب عينة البحث

الوجبات السريعة ومحاور استبياف تناوؿ عالقة ارتباط طردي بيف استبياف كما توجد  -
 30300عند مستوى داللة  االستيالكيانماط السموؾ 

كانت )المستوى  االستيالكيكما تبيف أف أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا عمى انماط السموؾ   -
نوع المدرسة، ، الشيريالمصروؼ معدؿ سط الدخؿ الشيري لألسرة، التعميمي لألـ، متو 

%، R2 (10ركة بمغت قيمة نسبة المشاحيث  0(عمي الترتيبتناوؿ الوجبات السريعة
  30300عند مستوي داللة  (% 05،%01%،%82، 81

 : التوصيات
 عمي الصعيد المجتمعي3 اوال3
لتمفاز بالدور اإليجابي لتعزيز ثقافة قياـ وسائؿ االعالـ عمي اختالؼ انواعيا واىميا ا -

ترشيد االستيالؾ ولتكوف ىذه الوسائؿ االعالمية مصدرا رئيسيا مف مصادر المعرفة 
 بثقافة ترشيد االستيالؾ0 

تبني فكرة إنشاء مطعـ صحى يشرؼ عميو خبراء فى مجاؿ التغذية ويقوـ بوضع القوائـ  -
فئة العمرية وكؿ ما يناسبيا مف اطعمة الغذائية لجميع الحاالت حسب الحالة الصحية وال

  0غذائية سميمة
ضرورة حث المختصييف عمي عمؿ برامج توعية لمعادات الغذائية السميمة عمي وسائؿ  -

يورة والمشاىير في كافة التواصؿ االجتماعى وذلؾ عف طريؽ الرموز الرياضية المش
 0المجاالت

د بما يالئـ فئات المجتمع المختمفة وخاصة االىتماـ بتوعية المادة اإلعالمية المقدمة لألفرا -
 فئة المراىقيف واألسر والمستوى االقتصادى 0

إعداد برنامج إرشادي لتوعية المراىقيف باختالؼ مراحميـ بأنماط السموؾ االستيالكي  -
 0ات السريعة خاصة في جميع المدارسالسميـ عموما والوجب
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ات األسرة الى إعداد برامج ارشادية توجيو الباحثيف فى مجاؿ إدارة المنزؿ واقتصادي -
وندوات توعوية المبنية عمى االحتياجات الفعمية في مجاالت اليامة الفراد االسرة وموكبة 

 0لمتعمقة بيا والطرؽ المثمى لحمياجميع التطورات الحياتية والمشكالت ا
 عمي صعيد المؤسسات التعميمية: ثانيا:

االساليب الغذائية المستجدة والتى تتمثؿ فى ضرورة التفات المؤسسات التعميمية الي  -
مطاعـ الوجبات السريعة وحث القائميف عمي التدريس بضرورة التحذير مف اإلكثار مف 

 واضرارىا0 تناوؿ الوجبات السريعة
تسميط الضوء عمى العادات الغذائية السائدة والعمؿ عمى المحافظة عمى الجيد منيا  -

اجتماعات لتي فييا كثير مف التبذير مف خالؿ ندوات و والتخمص مف العادات واألساليب ا
 مادة اإلقتصاد المنزلي 

دراج موضوعات تخص التغذية السميمة واضرار الوجبات السريعة عمى الصحة فى  -
 المناىج التعميمية بالمدارس وخاصة مرحمة الثانوية العامة 0

ميمة في اتباع انماط إنشاء وحدة ارشادية في كؿ مدرسة لتقديـ المعمومات واالسس الس -
استيالكية رشيدة  في مجاؿ التغذية  لما ليا مف آثار عمي الصحة وجميع  المجاالت 

 االخري وكيفية تحمؿ المسؤلية 0
عمؿ مسابقات عمى مستوي المدارس فى اعداد وجبات غذائية سميمة وتكريـ الفائزيف مف  -

ماعى وذلؾ لتحفيز المشتركيف قبؿ المؤسسات التعميمية ونشرىا عمى وسائؿ التواصؿ االجت
0 
 عمي صعيد االسرة: ثالثا:

حث االسرة عمي السموؾ العممي والممارسة العممية لمفاىيـ ترشيد االستيالؾ لما ليا مف  -
دورا ميما في تعزيز ثقافة ترشيد االستيالؾ وذلؾ مف خالؿ عممية التنشئة االجتماعية 

 اء في االسرة0التي تقـو بيا فيي النموذج الصالح اماـ األبن
ضرورة حث االميات لالبنائيـ لمعرفة فوائد الوجبات الغذائية اليومية ومعرفة النافع  -

والضار مف العادات الغذائية وخاصة الوجبات السريعة وذلؾ مف خالؿ المشاركة في 
 الحوار االسري0 

-  
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 :اوال: المراجع العربية 
معية السعودية نحو ثقافة ترشيد اتجاىات الطالبة الجا): 2302عبد الرحيـ )عطية آماؿ  00

 00(0ع 21مجمد ) كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية ،، مجمة جامعة دمشؽ،  االستيالك
إدارة الموارد وعالقتيا بالتوافق الزواجي وتنشئة  3(2305حصة عبد الرحمف السميط ) 20

، ية النوعية، رسالة دكتوراه، جامعة عيف شمس، كمية الترباآلبناء لدي ربة األسرة الكويتية
 قسـ اإلقتصاد المنزلي 

سموكيات ربة األسرة في إدارة الوقت والجيد وعالقتيا بالنمط  3(2303حناف حنا عزيز ) 00
 ، جامعة المنصورة 0 ، رالة دكتوراه، كمية التربية النوعيةاالستيالكي ليا ولطفميا

ة بمركز مشروع الحياة عند المراىقين الجانحين دراس (23023) خديجة توفيؽ مقدـ 60
كمية العمـو  ،رسالة دكتوراه ،جامعة السانيا وىراف ،إعادة التربية بنين وبنات بوىران

 0الجزائر االجتماعية ،
عالقة السموك االستيالكي لممراىقين ببعض المتغيرات 3 (2338خمود حسف الحازمي ) 00

، لمكرمةرسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية لالقتصاد المنزلي، مكو ااألسرية، 
 السعودية 0

، الجامعة االفتراضية سموك المستيمك(3 2323)عمار نريماف محمد، رانية احمد المجني 80
 السورية 0

تغير انماط الثقافة االستيالكية لدي االسرة الريفية الجزائرية، 3 (2300رحاب مختار ) 50
 ، جامعة القاىرة 0، كمية اآلداب08، عالمجمة العربية لعمم

أثر اإلعالن عبر الياتف المحمول في السموك الشرائي (3 2300سايا غوجؿ )  10
رسالة ، دراسة ميدانية عمي عمالء شركات اليواتف المحمولة في سوريا –لممستيمكين 

 0تير، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽماجس
نمط االستيالك الغذائي (3 2300ناصر الشبيب ) ،حمزة ابو طربوش، سيؼ الديف احمد 20

ن لبعض االغذية السريعة المقدمة في بعض المطاعم الوطنية وبعض مؤشرات الدىو
،جامعة الممؾ سعود، مجمة  كمية عموـ األغذية والزراعة ،والعالمية بمدينة الرياض

 80الجمعية السعودية لمغذاء والتغذية0ع 
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أثر اإلعالن التجاري عمى السموك الشرائي لممستيمك  (23003) ظاىر رداد القرشي 030
جمعية إدارة  رسالة دكتوراه،، طاعم الوجبات السريعة في مدينة عماناالردني اتجاه م
 0020ع  ،األعماؿ العربية

دراسة تأثير الوجبات السريعة عمي (3 2302وفاء سالمو ) ،عفاؼ يوسؼ ابو رويمة 000
، مجمة كمية جامعة مصراتو،  معدل التحصيل الدراسي لطالب كمية التربية مصراتو

 000، العدد لتربيةا
اتجاىات المستيمك نحو  (23033صالح عمرو الجريري )، حمد باشراحيؿعوض م 020

شراء المنتجات الغذائية الوطنية واالجنبية دراسة استطالعية آلراء عينو من 
مجمة العموـ اإلدارية  ،، جامعة عدفمية العموم اإلداريةالمستيمكين في محافظة عدن . ك

 20، ط0عالسنة االولي ،فصمية مجمة
دار  ، عماف ،سموك المستيمك مدخل االعالن(3 2338منصور )كاسر نصر ال 000

 الحامد لمنشر والتوزيع 0
 ، األبعاد االجتماعية والثقافية لسموك المستيمك العربي3 (2332لونيس عمي ) 060

 0 0المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع ، المنصورة ، ط
ضيالت عمالء دور اإلعتبارات الصحية في توجية تف3 (2300محمد الزالقي )ليمي  000

،جامعة الفيوـ ،المجمة الدولية لمتراث  مطاعم الوجبات السريعة بمدينة االسكندرية
 00،ع5والسياحة والضيافة ،مج

 العادات الغذائية عند الشباب تأثير الوجبات السريعة عمي(3 2331) مراد بمعيدي 080
اإلنسانية  وـكمية العم ،رسالة ماجستير، بمدينة قسنطينة مقابة سوسيوانثروبولوجية

 ، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر 0والعمـو االجتماعية
نماط االنفاق االستيالكية في ضوء مستحدثات 3 ا(2300نادية حسف ابو سكينة ) 050

دراسات  ،عموـ وفنوف ، جامعة حموف مجمةالتسوق وأثرىا عمى توافق أفراد األسرة
 0 2،ع 20مج، وبحوث
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