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 التفاعمي الشرائي بالسموك  وعالقتو التسويقي الخداع باساليب وعيلا
 لعينة من ربات األسر

 د إبراىيم سالمةىناء سعيد.
 

 ملخص البحث

 وعبلقتو األسر بأساليب الخداع التسويقى ربات دراسة وعى ييدف البحث إلى   
بأبعادىـ ، تفسير العبلقة االرتباطية بيف بعض المتغيرات  التفاعمي الشرائي بالسموؾ

التسويقى بأبعادىا  الخداع بأساليب االجتماعية واالقتصادية لمدراسة وكؿ مف الوعى
 األسر ، تفسير االختبلفات فى كؿ مف الوعى ربات لدى الشرائى التفاعمي السموؾو 

األسر بأبعادىـ وفقًا  ربات لدى الشرائى التفاعمي التسويقى والسموؾ الخداع بأساليب
لمحؿ اإلقامة ، عمؿ ربة األسرة ، مدى مشاركة ربة األسرة بدخميا فى مصروؼ البيت 

ات الزواج ، عمر الزوج والزوجة ، المستوى التعميمى األسرة ، عدد سنو  أفراد ، عدد
 لمزوج والزوجة ، مستوى الدخؿ الشيرى لؤلسرة .

( مف 053عمى ) واشتممت عينة البحثالوصفى التحميمى ،  وقد تم استخدام المنيج
وتم بطريقة صدفية غرضية ،  فربات األسر العامبلت وغير العامبلت تـ اختيارى

 الشرقية )العاشر مف رمضاف( والمنوفية )شبيف الكوـ(. بمحافظتى تطبيق البحث
 بأساليب الوعى استبياف استمارة البيانات العامة لؤلسرة ،اشتممت أدوات البحث عمى 

 جودة في الخداع ، السعر في الخداع ، الترويج في التسويقى بابعاده )الخداع الخداع
ذوؽ وعادات المستيمؾ ألسرة )ا التفاعمي لربة الشرائي بالسموؾ السمعة( ، استبياف
، المجاؿ الممبسى(. وقد تـ تفريغ ألحتياجات الشخصية والتجميميةالمجاؿ الغذائى، ا

البيانات وتصنيفيا وتبويبيا واستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة مف خبلؿ البرنامج 
 . SPSSاإلحصائى 
 3.330عند  ياً إحصائ موجبة دالة إرتباطية عبلقة وجودوأسفرت النتائج عن  

 والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة بأبعاده الوعى بأساليب الخداع التسويقى بيف
 لمدراسة واالقتصادية االجتماعية المتغيرات موجبة بيف إرتباطية عبلقة بأبعاده، وجود

 التعميمى المستوى ، والزوجة الزوج عمر ، الزواج سنوات عدد ، األسرة أفراد عدد)
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الوعى بأساليب الخداع  مف وكؿ( الشيرى األسرة دخؿ مستوى ، الزوجةو  لمزوج
، وجود فروؽ دالة  والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة بأبعاده بأبعاده التسويقى

وفقًا لمحؿ اإلقامة لصالح الريفيات  إحصائيًا فى السموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة
والسموؾ الشرائى  بأبعاده بأساليب الخداع التسويقىوجود فروؽ دالة إحصائيًا فى الوعى 

 داؿ تبايف وجودوفقًا لعمؿ ربة األسرة لصالح العامبلت ، ،  التفاعمى لربة األسرة
 الوعى بأساليب الخداع التسويقى مف كؿ فى الدراسة عينة ربات األسر بيف إحصائياً 
 إحصائياً  داؿ تبايف جـ ، وجودلعدد أفراد األسرة لصالح األسرة متوسطة الح وفقاً  بأبعاده
الوعى بأساليب الخداع  مف كؿ فى الدراسة عينة ربات األسر بيف 3.330عند 

التعميمى  لممستوى وفقاً بأبعاده  والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة بأبعاده التسويقى
 لمزوج والزوجة لصالح المستوى التعميمى ومف أىـ التوصيات مف خبلؿ النتائج التى

إرشادية لتنمية وعى ربات األسر بأساليب الدراسة يراعى إعداد برامج توصمت ليا 
نعكاسيا عمى السموؾ الشرائي التفاعمى الذى يقودىا لؤلندفاع  الخداع التسويقى وا 

 . التمقائي والمفاجئ نحو الشراء الخاطئ 
مى ، ربات : الوعى ، الخداع التسويقى ، السموؾ الشرائى التفاع الكممات المفتاحية

 األسر.
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 :مقدمة ومشكلة البحث

يعتبر السموؾ األنسانى المرآة التى تعكس األفعاؿ،فيو عبارة عف مجموعة مف        
مزيج مف األنشطة التى تؤدييا ربة فيو األستجابات الحركية والفردية لربات األسر ،

 (4332األسرة فى حياتيا اليومية )كامؿ المغربى :
وتعد دراسة األستيبلؾ مف الدراسات التى تجذب باحثى إدارة المنزؿ          

والمؤسسات حيث أف األستيبلؾ ىو المحور الذى تدور حولو جميع نشاطات الحياة 
اليومية األسرية وبالتالى يؤثر ذلؾ فى التنمية األقتصادية التى تعد حجر الزاوية فى 

 (4332بناء المجتمعات ونموىا )عبير عجاج :
وبات العامؿ المشترؾ بيف األسر فى العصر الحالى في كونيا  أسر مستيمكة ميما 

)محمد عبيدات أختمفت مواقعيا أو مستوياتيا التعميمية و إتجاىاتيـ أو قدراتيـ الشرائية 
:4332) 

إف سموؾ ربات األسر ال يأتى مف فراغ بؿ نابع مف متغيرات داخمية فى           
بيا تقودىا إلف تتخذ سموؾ أستيبلكى معيف وتتعقد المتغيرات  ذاتيا وخارجية محيطة

وتتداخؿ تبعا لطبيعة ربة األسرة وخمفيتيا الثقافية واألجتماعية والذاتية فضبل عف 
 (4302تتعامؿ معو )شيماء ضبش : الذيخصوصية وحالة السوؽ 

أف سموؾ ربات األسر يعد مف  (4303ويشير صالح الجريرى ،عوض باشراحيؿ ) 
التسويقية إذ يشتمؿ عمى جممة مف التصرفات التى تقـو  العممياتلحمقات المحورية فى ا

بيا ربة األسرة مف أجؿ القياـ بإتخاذ قرار الشراء المناسب لتحقيؽ اإلشباع األفضؿ 
سموؾ  ( أف4332لحاجاتيا ورغباتيا وتوقعاتيا وقد أكدت دراسة حسف أبو ركبة )

لديو النية لمشراء وآخروف يستسمموف لئلغراءات  المستيمؾ يتجية إلى السوؽ وليس
فيشتروف ما ال يحتاجوف وبالتالى أوصت الدراسة بضرورة نشر الوعى األستيبلكى 

لى ربات األسر تحديد تجنبا لمخداع فى الشراء سواء لمسمع أو   .الخدمات لممستيمكيف وا 
، فضبًل عف  محدودة يشيد التسويؽ في األلفية الجديدة تحديات جمة وفرصاً و         
بكؿ أسرار السوؽ ومتغيراتو فضبًل  المعاصر أصبح أكثر حنكة ودراية المستيمؾأف 

في  واستمالتو أمراً  و، األمر الذي يجعؿ مف محاولة إقناع عف ارتفاع الوعي التسويقي
يبحث عف  المستيمؾ، فأصبح  الصعوبة باستخداـ األساليب التسويقية التقميدية غاية
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نظير ما يقوـ بدفعو مف سعر السمعة أو  يمة المتحققة في السمع والخدماتتعظيـ الق
 تجاه المقارنة بيف السعر ، وأصبح أقؿ والء لمعبلمة التجارية وأكثر تحسساً  الخدمة

، األمر الذي حفز الشركات المعاصرة لمبحث عف أساليب حديثة أكثر  والقيمة المتوقعة
ولعؿ التسويؽ الخفي وما يمثمو مف  ،تيمؾ المسقدرة عمى إحداث تأثير في سموؾ 

 سموؾ مف خبلؿالاستراتيجية معاصرة ليما القدرة عمى إحداث االستجابة والتأثير في 
 تقميدية غير بطريقة وأفكار منتجات مف الشركات تقدمو بما اىتمامو زيادة نحو السعي
 التي التسويقي نشاطلم التقميدية الممارسات بيا التي تمر الجمود حالة خبلليا مف تكسر

 (.2218رعد رؤوف ، &  2225نعمة رقبان ، ) نفعاً  تجدي تعد لـ
ويقوـ الخداع التسويقى عمى محفزات ومغريات إعبلنية تثير الزبائف وتحفزىـ      

لمشراء وتضعيـ تحت ضغوط تجعيمـ يشتروف بغير إدراؾ ووعى مخطط نتيجة إلحاح 
صرار داخمى نحو الشراء   & Lucas، ويعتقد  (Nwankwo et al., 2014)وا 

Koff (2014)  أف إنبيار الزبائف بالمنتجات دوف إبداء اىتماـ بمعرفة طبيعتيا
 وتقييميـ ليا ذاتيًا ، لو بعد استيبلكى ودليؿ عمى نقص الخبرة والمعرفة لدييـ . 

أف مف أىـ  (2218الحاج ) طارق & Kopp (2005) كبل مف وقد أشار     
لخداع التسويقى لممنتجات المعروضة والتى تتمثؿ فى األكاذيب أساليب ممارسة ا

والمراوغات والمبالغة فى الحقائؽ والمواصفات والتيويف بالتقميؿ مف قيمة ووصؼ 
المنتجات األخرى ، كذلؾ تقديـ المسوؽ أو المنتج عمدًا معمومات مضممة أو ناقصة 

خفاء نقاط لمزبوف لدفعو لشراء المنتج المعروض أو أف يقوـ بعرض  نقاط القوة فقط وا 
 الضعؼ الموجودة .

وقد يرجع الخداع فى المنتج إما لصعوبة االستغناء عف المنتج كونو ضروريًا    
لممستيمؾ وانو ال يدقؽ فى مكوناتو ومواصفاتو أو التقميد بغرض التنافس مع عرض 

األصمية المنتج بذات المواصفات والسعر لكنو فقط بغبلؼ مختمؼ لمحاكاة الشركة 
(Singh, 2012) . 

 أو انطباع تكويف عمييا التى يترتب التسويقية ويعتمد الخداع التسويقى عمى الممارسات
 بالشيء يتعمؽ فيما( العميؿ) المستيمؾ لدى خاطئ شخصي أو حكـ تقدير أو اعتقاد
 مف التسويقي لممزيج األخرى العناصر مف بو يرتبط أو ما ، (المنتج)التسويؽ موضع
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 سميـ غير لقرار المستيمؾ اتخاذ عف ذلؾ ينتج فقد وبالطبع وتوزيع ، وترويج رتسعي
 التزاـ عدـ عمى الخداع التسويقي ويدؿ بو بآخر أو بشكؿ ضرر إلحاؽ عميو يترتب

 ذلؾ تعرضيـ في بما ليـ جسيمة أضرار تسبب والتي بأخبلقياتو بالتسويؽ القائميف
 (.2213)رؤى الخطيب ، القانونية  لممساءلة
 في سمبية آثاراً  تحدث التي البلأخبلقية الممارسات مف التسويقي الخداع ويعد     

ما ،  منفعة أو ميزة عمى لمحصوؿ والتضميؿ والكذب وكذلؾ الخداع اإلنساني السموؾ
بزيادة  كانت سواء محـر لمشرع مجاوزة فكؿ محظور ، فعؿ فيو اإلسبلمية الشريعة وفي
 (.2211عمى الخطيب ، نقص ) أو

وعرض  البيع عمميات في وغش خداع مف األخبلقية غير الممارسات زادت ولقد     
عمى  أيضاً  الخادعيف ، ويعتمد لدى مستقببل لفرص كثيرة تراجع يسبب قد األسعار ما

 لمحقائؽ التضميؿ حيث مف البائعوف أو الشركات بيا تقـو تسويقية ممارسات أي
 قرار إتخاذ ذلؾ عمى يترتب وعميو مناسبة غير لةبحا المشتري يجعؿ ما الموجودة وىذا

 صحيحة غير معمومات البائع إعطاء في يتمثؿ التسويقي مناسب والخداع وغير خاطئ
)محمد الغدير ، رشاد الساعد واإلستبلـ  البيع إلى عممية الوصوؿ بيدؼ الخدمات عف
 ،2226) 

أف مف أىـ   (2215رشدى وادى )&  (2213فاطمة العاصى ) ويرى كؿ مف     
 الثراء تحقيؽ وبالتالي المشروعة غير األرباح تعظيـ في أسباب الخداع التسويقى الرغبة

 والجيؿ لذلؾ، تؤدي التي الشرعية غير أو الشرعية الطرؽ عف النظر بغض السريع
 الخداع إلى التسويؽ ممارسو يمجأ الشرعية حيث المعامبلت بفقو المعرفة وعدـ

 عميو يترتب ولكف لو، سميـ بالنسبة غير شرائياً  قراراً  يتخذ ، ؾالمستيم عمى التسويقي
 مبيعاتيـ زيادة في بالخطأ متمثمة يعتقدوف كما -الممارسيف ليؤالء بالنسبة ايجابية نتائج

 فإف الممارسات، وبالطبع ىذه إلى لجوءىـ يتـ مالـ لتتحقؽ تكف لـ والتي وأرباحيـ ،
 كؿ في يخدع لف ولكنو مرة، يخدع قد المستيمؾف األجؿ، وقصيرة خاطئة، النظرة ىذه
 التي يستيدفونيا، النتائج الخداع يستخدموف الذيف المسوقوف يحقؽ قد وبالتالي مرة،
 القصير. األجؿ في يكوف ذلؾ ولكف
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 واف متدنيا يكوف لممشتريف الثقافي المستوى أف نجد النامية البمداف مف كثير ففي      
 لديو تكف ولـ مرة ألوؿ شرائيا يود التي البضاعة عف حةواض فكرة ليس لو المشتري
 يمكف مما ، الشراء عممية في نفسو عمى المشتري وقد يعتمد سابقة، مشابية بضائع
اعطائو غشو مف البائع  والمعمف المعروضة المواصفات غير ذات مواصفات سمعة و 
والخداع  الغش أشكاؿ مف ذلؾ عيوب وغير وفييا مستعممة تكوف السمعة أف أو عنيا

 (.2223)نعيم أبو جمعة ، 
وقد ظيرت الحركات التى تدافع عف حقوؽ المستيمؾ نتيجة اإلىماؿ والقصور          

فى حصوؿ المستيمؾ عمى حقوقو ، التى تشمؿ حمايتو مف أساليب الغش والخداع 
دية التسويقى واستغبلؿ حاجتو إلى السمع والخدمات ، كما أف األضرار والمخاطر الما

والمعنوية التى يتعرض ليا المستيمؾ دفعت إلى ظيور حركات حماية المستيمؾ ، 
فجاءت لتقوـ بدور توعيتو وحمايتو مف الغش والخداع واإلىماؿ ، وبذلؾ تمثؿ جمعية 
حماية المستيمؾ الفعؿ االجتماعى المنظـ مف قبؿ المستيمكيف ، بيدؼ تجسيد حؽ 

ف استرداد حقوقيـ التى تـ الضرر بيا مف قبؿ االستماع ليؤالء المستيمكيف ، وضما
األطراؼ األخرى )المنتجيف ، المسوقيف ، الموزعيف( فى عممية التبادؿ ، مما سبب ليـ 

 (.2213)سامر المصطفى ، نقصًا فى إشباع حاجاتيـ ورغباتيـ 
ويتزايد االىتماـ بموضوع الصورة الذىنية وأىميتيا بالنسبة لممجتمعات والمؤسسات ، 

رًا لمقيمة الفعالة التى تؤدييا فى تشكيؿ اآلراء وتكويف االنطباعات الذاتية وخمؽ نظ
السموؾ اإليجابى لؤلفراد تجاه المؤسسات ، واصبح تكويف الصورة الذىنية المرغوبة 
ىدفًا أساسيًا تسعى إليو معظـ المؤسسات ، التى تنشد النجاح ، وقد وعت المؤسسات 

لذىنية المتكونة فى أذىاف جماىيرىا ، لكى تبنى الخطط أىمية دراسة وقياس الصورة ا
واالستراتيجيات التى تعنى بتحسيف االنطباعات والمعارؼ الذىنية لمجماىير ، وبالتالى 
خمؽ بيئة مبلئمة لتحقيؽ نشاطات المؤسسة المختمفة بكافة مجاالتيا )اإلدارية 

 (.2229)صالح الشيخ ، والتسويقية والمالية واإلعبلنية( 
ويعد الترويج أحد أىـ عناصر المزيج التسويقى والمسئوؿ الرئيسى عف توصيؿ الفكرة 
لمزبائف حوؿ السمع والخدمات المقدمة والتى تبنى لدييـ الصورة الذىنية اإليجابية ، 
ويتحقؽ الخداع فى الترويج مف خبلؿ ارتباط الدعاية االعبلنية بتكويف صورة ذىنية 
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ومخاطره ، وقياـ  بوفى مدح المنتج وغض الطرؼ عف عيو  مخالفة لمحقيقة ، واإلفراط
تيمكيف إلجراء بحث بعض المنظمات ببيع منتجاتيا تحت ستار جمع البيانات مف المس

تسويقى، ويقوـ مندوبيف متخصصيف فى جمع تمؾ البيانات مف ربات األسر المستيمكة 
 . (Brennan, 2010)عف تمؾ المنتجات لتسييؿ عممية البيع 

أف الكثير مف المنتجيف أصحاب العبلمة  Eriksson & Simpson (2007) ويرى
التجارية الجديدة يستخدموف التبلعب باألسعار لتكويف سمعة وحصة سوقية وجذب 
المستيمكيف وذلؾ مف خبلؿ رفع األسعار بصورة مبالغ فيو لجذب االنتباه لمداللة عمى 

لمعرفة الفنية لممستيمكيف ، أيضًا ارتفاع جودتيا وىى ليست كذلؾ استغبلاًل لغياب ا
تقديـ خصومات وىمية وغير حقيقية أو تقديـ خصومات عمى المنتجات التى قاربت 
صبلحيتيا عمى اإلنتياء وربط السعر بحجـ العبوة أى استخداـ األسعار كأداة لمتأثير 

 فى القرارات الشرائية.
المنتجات يرجع إلى  أف الدافع فى الخداع فى جودة Singh (2012)ويرجع       

صعوبة استغناء المستيمكيف عف السمع كونيا ضرورية ليـ مما يجعميـ ال يدققوف فى 
المكونات أو المواصفات ، كذلؾ التقميد بغرض التنافس عند عرض السمع بذات 
المواصفات والسعر لكنو بغبلؼ مختمؼ لمحاكاة الشركة األصمية ، ويتحقؽ الخداع 

مات الخاصة بالمنتج كالحجـ وشكؿ العبوة أو الكتابة بخط صغير عند عدـ كفاية المعمو 
 وغير واضح ، كذلؾ تكبير حجـ العبوة بشكؿ مبالغ فيو بالنسبة لمحتواىا .

 المستيمؾ سموؾ وتحميؿ أف دارسة Kotler& Armstrong (2008)ويرى      
المحيط  تطورات أفرزتيا والتي،  المنظمة في التسويقية األنشطة أىـ مف واحدة

 مف المستيمؾ أماـ المتاحة البدائؿ ونوع حجـ واتساع المنافسة احتداـ بسبب الخارجي
 عمى يفرض أصبح بشكؿ،  أخرى جية مف حاجاتو ورغباتو وتنوع وتغير،  جية

 طريقة أو أو سعرىا جودتيا حيث مف سواء منتجاتيا في التمُيز ضرورة المنظمة
مكانياتو المستيمؾ مع توافؽي بما وذلؾ توزيعيا أو عنيا اإلعبلف  وىذا،  المالية وا 
 السياسات تحولت حيث،  والبقاء النمو مف المؤسسة يمكف مما دواـ اقتنائيا لضماف
 عمى يقوـ جديد مفيوـ إلى يمكف إنتاجو ما بيع مفيوـ مف لممؤسسات اإلنتاجية
ال  ىذا و ، بيعو يمكف ما بإنتاج يسمى ما وفؽ السوؽ في السيد باعتباره المستيمؾ
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 الظروؼ ومجمؿ المستيمؾ سموؾ دراسة عمى يرتكز تسويقي نشاط خبلؿ مف إال يتأتى
 والترصد التحرى خبلؿ مف،  االستيبلكية وأنماطو والمحددة لتفضيبلتو المؤثرة والعوامؿ
 عميو.  الحصوؿ ويتمنى يرغب وما عميو يطرح ما حوؿ وآرائو تصرفاتو لمجمؿ المستمر

 محط أصبحاالقتصادي السموؾ  أنماط بيف مف التفاعمي الشرائي السموؾ ويعد    
 بإنفاؽ مواردىـ األفراد بيا يقوـ التي الكيفية إلى يشير والباحثيف والذي الدارسيف أنظار
 قراراتيـ المستيمكوف يتخذ ليـ وكيؼ المتاحة البدائؿ مختمؼ بتقويـ يقوموف وكيؼ
زياد ) والممحة المستمرة لحاجاتيـ اعاإلشب مستويات تحقيؽ أقصى أجؿ مف الشرائية
 .(٥٠٠٢ بركات،

فالسموؾ الشرائي التفاعمى يتـ بعد حاجة تمقائية مفاجئة وليس نشاطا مخططا مسبقا    
واألحتياجات توقؼ عمى ذوؽ المستيمؾ وعادات الشراء سواء فى مجاؿ الغذاء يألنو 

األستراتيجية  و الخطةفبل يؤخذ فى األعتبار قيمة السعر أ ،الشخصية أو الممبسية
%مف عمميات الشراء التى تحدث فى 24إلى أف تشير اإلحصاءات ف لميزانية األسرة،

،يعرؼ ىذا النوع مف الشراء بأسـ الشراء غير  لمتجر التقميدى لـ يكف مخطط لياا
 اليـو أصبحوالذي  (impulsive buying)المخطط التفاعمى أو الشراء األندفاعى 

فى النمو ،ففى الواليات المتحدة األميريكية يشكؿ الشراء األندفاعى  ظاىرة واضحة تأخذ
% مف المستيمكيف يعتبروف أنفسيـ 23بميوف دوالر مف المبيعات السنوية ، و 2

   (Das Nilima  ,2013 ) متسوقيف مندفعيف
قياـ الفرد بشراء  والتي تتضمف المندفعالتفاعمي سباب الشراء الىـ اتشير الدراسات   
يرجع إلى عوامؿ نفسية  حيثياء لـ يخطط إلى شرائيا وال يحتاج إلييا في الحقيقة. أش

االكتئاب أو الحزف إلى القياـ مف  عانوفوشخصية، إذ يندفع بعض األفراد الذيف ي
ويؤكد)ريزاف نصور ،عمار زيداف  ،بعمميات شرائية محاولة منيـ لتغيير حالتيـ المزاجية

مف ربات األسر ىو آلية لميروب  بعض المتسوقيف( اف التسوؽ بالنسبة ل4302،
خراج عقوليـ مف المشاكؿ وطريقة لمراحة مف الضغط وتخفيؼ المزاج السمبي   اذل، و وا 

لممزيد  مستيمكيفلفت انتباه الذلؾ لئلعبلف عف المنتجات والخدمات و المسوقيف يستثمر 
ـ عمى إتماـ عممية ، وخمؽ دوافع بداخميـ تحفزىلزيادة نسبة المبيعات مف المنتجات

 (4343،محمد )ممدوح الشراء
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أف الصور التى ينتيجيا ب (2222) محمدممدوح دراسة  توصية وباستعراض  
روضة والتى تصنؼ كممارسات خادعة المسوقوف إلقناع المستيمكيف بالمنتجات المع

ى عم سمباتندرج بيف الوعود الكاذبة والمقارنات الخادعة ومحاوالت اإلغراء قد أثرت 
 . سموؾ كثير مف المستيمكيف فى السموؾ الشرائي التفاعمي الخاطئ 

 استيبلكية كمؤسسة األسرة سموؾ وأنماط بدراسة اىتماما األخيرة السنوات شيدت وقد 
 السموؾ حيث اإلنساني، لمسموؾ وصوال سموؾ المستيمؾ دراسة يتطمباالمر الذي 

 أحمد) منا يمارسو كؿالذي  إلنسانيا السموؾ أنواع مف نوعا لمفرد التفاعميالشرائي 
 مطالبة موارد أسرتيا إدارة عف األولى المسئولة بصفتيا األسرة ، وربة( ٥٠٠٢ خاطر،
 خبلؿ مف وذلؾ والضرورية الفعمية األسرة واحتياجاتيا موارد بيف السميمة بالموازنة

عمى كافة  مياحدود دخ وفي أسرتيا بميزانية االنفاؽ لبنود واالقتصادي التخطيط المالي
 .(2229،نجالء النشار )والممبسية  الشخصيةالمجاالت الغذائية و 

 يحسف الذي ىو والمستيمؾ الرشيد وميارة، وفف عمـ الشراء أف فيو شؾ ال ومما  
 وتيدؼ المتاحة، الموارد حدود في المنفعة أعمى درجات عمى ليحصؿ الشراء عممية

 مف المناسبة المطموبة بالجودة ألنواعوا األصناؼ عمى الحصوؿ إلى عممية الشراء
 ووفرتو اإلنتاج زيادة المناسب ، ومع الوقت مناسبة في ونوعية وبكمية الشراء مصدر
تختار  أف يجب التي البدائؿ مف العديد أماـ نفسيا األسرة المصرية تجد البدائؿ وتعدد
 عممية ولب جوىر ئيالقرار الشرا اتخاذ فعممية لذلؾ إمكاناتيا، مع يتناسب ما بينيا مف

 المناسب لمشراء، والسعر الوقت، الشراء، مكاف المنتج وتحديد نوع اختيار نحو الشراء،
 (2226الرحمن،  عبد إيمان) الدفع وطريقة
وتتـ عممية اتخاذ قرار الشراء عمى أساس اقتناع الشخص بعممية الشراء مف        

مجبرًا عمى الشراء بحسب ضرورة المنتج  خبلؿ قيامو بتقييـ لمبدائؿ المختمفة أو قد يكوف
وندرتو ، كما يتأثر اتخاذ القرار بالقوة التأثيرية لآلخريف عميو عند اإلعبلف عف نيتو فى 

وتعد وسائؿ التواصؿ االجتماعى ىى  . Kotler& Armstrong, 2008))الشراء  
عبلميًا مع األدوات األكثر تفاعمية وابتكارًا بحيث تمكف المنظمات بأف تتفاعؿ تسو  يقيًا وا 

كؿ مستيمؾ عمى حدة وبشكؿ شخصى ، كما تعد الكممة المنطوقة مف خبلؿ اإلنترنت 
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بمثابة الضابط والموجو لمسموؾ االستيبلكى فضبًل عف كونيا أقؿ تكمفة وأسرع انتشارًا 
 . (Kakkar, 2017)وأكثر فاعمية 

ىتماـ العديد مف الباحثيف فى أنو بالرغـ مف ا  مما سبق يمكن بمورة مشكمة الدراسة   
والكثير مف الدوؿ والجيات المختصة بحماية المستيمؾ مف الكذب والتضميؿ الذى قد 
يقع عميو مف خبلؿ الخداع التسويقى إال أف معاناة المستيمكيف وباألخص ربات األسر 

السمع  خبلؿ مف مختمفة وىذا أزمنة مف أساليب الغش والخداع تمتد لفترات طويمة وفي
اشباع خدمتيـ نحو السعي ظاىرىا في تبدو كانت والتي ليـ ، المقدمة لخدماتوا  و 

 أكبر وتحقيؽ االستغبلؿ إلى تيدؼ كانت ة األمرحقيق في ولكف ورغباتيـ ، حاجاتيـ
األرباح مما أثر بشكؿ مباشر عمى السموؾ الشرائى التفاعمى لدييـ  مف ممكف قدر

اء سواء في مجاؿ الغذاء واالحتياجات والمرتبط بأذواؽ المستيمؾ وعادات الشر 
الشخصية. والممبسية والتي تدفع بيـ الي اتخاذ قرار شرائي تمقائي مفاجئ غير مخطط 

لبلندفاع نحو الشراء الخاطئ االمر الذي يؤثر عمي ميزانية االسرة  ىـلو والذي يقود
 ة بيف وعى: ما العبلق التالى السؤال فيومن ىنا يمكن إجمال مشكمة البحث .بالسمب
 التسويقى والسموؾ الشرائى التفاعمى بأبعادىـ؟ الخداع بأساليب األسر ربات

 أهداف البحث 3ـ 

 الخداع بأساليب ييدؼ البحث بصفة رئيسية الى : دراسة العبلقة بيف الوعى  
التسويقى بأبعاده )الخداع فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعة( 

 لمجاؿا ذوؽ وعادات المستيمؾ فياألسر بأبعاده ) رائى التفاعمى لدى رباتوالسموؾ الش
المجاؿ الممبسى(. وذلؾ مف خبلؿ األىداؼ ،االحتياجات الشخصية والتجميميةالغذائى، 

 الفرعية التالية:
 التسويقى بأبعاده. الخداع بأساليب تحديد مستويات الوعى -0
 .بمحاورهاألسر  ربات مى لدىتحديد مستويات السموؾ الشرائى التفاع -4
العبلقة االرتباطية بيف بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لمدراسة دراسة -0

األسرة ، عدد سنوات الزواج ، عمر الزوج والزوجة ، المستوى التعميمى  أفراد )عدد
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التسويقى  الخداع بأساليب لمزوج والزوجة ، الدخؿ الشيرى لؤلسرة( وكؿ مف الوعى
 .بمحاورهاألسر  ربات عادىا والسموؾ الشرائى التفاعمى لدىبأب
التسويقى بأبعادىا والسموؾ  الخداع بأساليب تفسير االختبلفات فى كؿ مف الوعى -2

األسر وفقًا لمحؿ اإلقامة ، عمؿ ربة األسرة ،  ربات لدى بمحاورهالشرائى التفاعمى 
 مدى مشاركة ربة األسرة بدخميا فى مصروؼ البيت .

التسويقى بأبعادىا والسموؾ الشرائى  الخداع بأساليب تقييـ التبايف فى كؿ مف الوعى -5
األسرة ، عدد سنوات الزواج ، عمر  أفراد األسر وفقًا لعدد ربات لدىبمحاوره  التفاعمى

 الزوج والزوجة ، المستوى التعميمى لمزوج والزوجة ، مستوى الدخؿ الشيرى لؤلسرة .
شادى مقترح لتنمية وعى ربات األسر بأساليب الخداع التسويقي إعداد برنامج إر  -2

نعكاسو عمى السموؾ الشرائي التفاعمى ليف .  وا 
 أهمية البحث 3

 من خالل ما تقدمو من فائده فى المجالين التاليين :تتمثل أىمية الدراسة 

 -االستفادة من نتائج الدراسة فى مجال خدمة المجتمع من خالل ما يمى :- أ

 التسويقي الخداعو سميط الضوء عمى بعض الممارسات التسويقية البلأخبلقية ت -0
فيف  الترويج مجاؿ في وخاصة إدراكيا، يمكف لربة األسرةال  والتي المختمفة بأشكالو
 عمى تجنبيا. قادريف غير وبالتبعية اكتشافيا عمى قادريف غير
ات األسر بأساليب الخداع المعرفة والمعمومات لدى رب تفيد نتائج الدراسة بزيادة-4

 التسويقى تجنبًا إلتخاذ قرارات شرائية خاطئة.
 حصوليـ يضمف توعية ربات األسر بأىمية البحث عف حقوقيـ والتمسؾ بيا مما -0

 .ذاتياً  حمايتيـ يحقؽ مما جودة وبأعمى منفعة أقصى عمى
اط تساعد الدراسة فى وضع مجموعة مف التوصيات التى تسيـ فى تعديؿ أنم -2

مف خبلؿ البرامج االرشادية والتوعوية والتي تواجو السموكيات الشرائية الخاطئة والتى 
 فى بعض المنتجات والخدمات. االنسياؽ وراء الخداع التسويقي

 -من خالل ما يمى : التخصصاالستفادة من نتائج الدراسة فى مجال -ب
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التفاعمى  الشرائىالقاء الضوء عمى أىمية تنمية وعى ربات األسر بالسموؾ  -0
وخاصة مع ظيور أساليب متعددة لمخداع التسويقى لممنتجات والسمع حيث   األندفاعي

 مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات .ب ذات الصمةيعتبر مف الموضوعات 
قد تسيـ نتائج الدراسة فى إعداد برامج وكتيبات إرشادية بيا مجموعة مف النصائح  -4

ة الوعى بالخداع التسويقى فى مختمؼ المؤسسات وكيفية المستخمصة مف الدراسة لتنمي
 مواجيتو بسموكيات شرائية رشيدة .

بالسموؾ الشرائى  وعبلقتو التسويقى الخداع بأساليب األسر ربات تعتبر دراسة وعى -0
عمى حد  – دراستيا في مجاؿ إدارة المنزؿ نادرًا ما تـمف الموضوعات التي التفاعمى 

 عمـ الباحثة.
 عف استبياف وتقنيف تصميـ عف عبارة المنزؿ إدارة لتخصص جديدة أدوات افةإض -2

 .السموؾ الشرائى التفاعمى  و التسويقى الخداع بأساليب األسر ربات وعى
 : فروض البحثــ 
بأبعاده  التسويقى الخداع بأساليب الوعىعبلقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف  وجود -1

والسموؾ  (ى السعر ، الخداع فى جودة السمعةالخداع فى الترويج ، الخداع ف)
االحتياجات  مجاؿ)المجاؿ الغذائى،  بمحاورهالشرائى التفاعمى لربة األسرة 

 .، المجاؿ الممبسى(الشخصية والتجميمية
 عبلقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لمدراسة وجود -2

الزواج ، عمر الزوج والزوجة ، المستوى التعميمى  )عدد أفراد األسرة ، عدد سنوات
 الخداع بأساليب وكؿ مف الوعى لمزوج والزوجة ، مستوى دخؿ األسرة الشيرى(

)المجاؿ الغذائى،  بمحاورهبأبعاده والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة  التسويقى
 .مجاؿ الصحي واألحتياجات الشخصية، المجاؿ الممبسى(

 بأساليب فى متوسطات درجات كؿ مف الوعىت داللة إحصائية فروؽ ذا وجود -3
بأبعاده والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة وفقًا لمحؿ اإلقامة  التسويقى الخداع

 .)ريؼ ، حضر(
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 بأساليب فى متوسطات درجات كؿ مف الوعىفروؽ ذات داللة إحصائية  وجود -4
وفقًا لعمؿ  بمحاورهعمى لربة األسرة بأبعاده والسموؾ الشرائى التفا التسويقى الخداع

 الزوجة )عاممة ، غير عاممة(.
 بأساليب فى متوسطات درجات كؿ مف الوعىفروؽ ذات داللة إحصائية  وجود -5

وفقًا  بمحاورهبأبعاده والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة  الخداع التسويقى
، غير لمشاركة الزوجة بجزء مف دخميا فى مصروؼ البيت )مشاركات 

 مشاركات(.
 بأساليب الوعىعينة الدراسة فى كؿ مف أفراد تبايف داؿ إحصائيًا بيف  وجود -6

وفقًا لعدد  بمحاورهبأبعاده والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة  الخداع التسويقى
 أفراد األسرة.

 بأساليب الوعىعينة الدراسة فى كؿ مف أفراد تبايف داؿ إحصائيًا بيف  وجود -7
وفقًا لعدد  بمحاوره بأبعاده والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة  التسويقى الخداع

 سنوات الزواج.
 بأساليب الوعىعينة الدراسة فى كؿ مف أفراد تبايف داؿ إحصائيًا بيف  وجود -8

وفقًا لعمر بمحاوره  بأبعاده والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة الخداع التسويقى
 الزوج.

 بأساليب الوعىعينة الدراسة فى كؿ مف أفراد داؿ إحصائيًا بيف  تبايف وجود -9
وفقًا لعمر  بمحاورهبأبعاده والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة  الخداع التسويقى

 الزوجة.
 بأساليب الوعىعينة الدراسة فى كؿ مف أفراد تبايف داؿ إحصائيًا بيف  وجود -11

وفقًا  بمحاورهى التفاعمى لربة األسرة بأبعاده والسموؾ الشرائ الخداع التسويقى
 لمستوى تعميـ الزوج.

 بأساليب الوعىعينة الدراسة فى كؿ مف أفراد تبايف داؿ إحصائيًا بيف  وجود -11
وفقًا  بمحاورهبأبعاده والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة  الخداع التسويقى

 لمستوى تعميـ الزوجة.
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 بأساليب الوعىعينة الدراسة فى كؿ مف  أفرادتبايف داؿ إحصائيًا بيف  وجود -12
وفقًا لمدخؿ  بمحاورهبأبعاده والسموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة  الخداع التسويقى

 الشيرى.
 3األسلوب البحثى

 3مصطلحات البحث العلمية واإلجرائية أوالً : 

 الوعى : -1

السموک ىو شحنة عاطفية وجدانية قوية مف السموک لدى الفرد ويتـ تکويف  
وکمما کاف الوعي أکثر نضجا وثبات کمما کاف ذلک  مف خبلؿ مراحؿ العمؿ التربوي ،

)نجالء النشار ،  أکثر قابمية لمدعـ وتوجيو السموک الرشيد في اإلتجاه المرغوب
2229.) 
 التي بالکيفية وىو إدراؾ الفرد لنفسو ولمبيئة المحيطة بو إدراكًا مباشرًا ويتعمؽ 
 (.2216)سوزان بالكمور ، العمؿ  أو يءالش عمييا يکوف

يقابميا  وما الحياة مقومات لکافة األسرة ربة إدراؾ وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو 
 وأحداث . معارؼ مف الحياة ىذه في
 ربة األسرة : -2

 ىي الشخص المسئوؿ وحده )دوف الخادـ المنزلي(عف معظـ المياـ المنزلية ، 
ربة األسرة  المنزلي الذي يقوـ بيذه المياـ وال يعتبر دور أو عف اإلشراؼ عمي الخادـ

الشبشيري ،  عبير) أنثويا فقط بؿ إنو يعد الدور الوظيفي لممرأة في عصرنا الحالي دوراً 
2211) . 
 فى وتسکف العاممة غير أو العاممة األسرة ربةبأنيا  إجرائياً  الباحثة وتعرفيا 
 ومف سنة( 55 مف أکثر –45ؿ مف أق) مف عمرىا ويترواح الحضر أو الريؼ

قتصادية إجتماعية مستويات  مختمفة. وا 
 الخداع التسويقى : -3

 يغير أف شأنو مف فعؿ كؿ بأنو التسويقي الخداع (2215رشدى وادى )يعرؼ  
 مف يناؿ عمدي أو مقصود خبلؿ فعؿ مف فوائدىا أو السمعة أو الخدمة طبيعة مف

 بياالمستيمؾ ينخدع  بحيث الجوىرية صفاتيا أو خواصيا بتغيير الخدمة أو السمعة
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أو  البائع مف يحدث ومشوىة مضممة بمعمومات يتعمؽ مشروع غير سموؾ فيو وعميو
 عمى منفعة غير شرعية. لمحصوؿ المسوؽ
أى ممارسات تسويقية خاطئة مف قبؿ المسوؽ يترتب عمييا وىو عبارة عف  

سمبي حوؿ  لتالي تكويف انطباع، باقرارات شرائية خاطئة تضميؿ الزبوف واتخاذ 
 (.2211)عمى الخطيب ، بيا  طشئ يرتب ىالمنتجات أو أ

مجموعة مف الممارسات وتعرف الباحثة الوعى بأساليب الخداع التسويقى إجرائيًا بأنو 
والسموكيات غير المشروعة والتى مف شأنيا تضميؿ المستيمؾ  التسويقية البلأخبلقية

عطاء معمومات مضممة وغير لممنتج  الترويج صحيحة عف المنتجات أثناء عممية وا 
يترتب عميو اتخاذ قرارات شرائية األمر السمعة  جودة وفي األسعار عرضوكذلؾ 
 خاطئة. 

 الخداع فى الترويج:  -4

اإلفراط فى إعطاء معمومات مضممة عف المنتجات ومحاولة إقناع المستيمكيف بشرائيا 
 .(2211)عمى الخطيب ، نية بإدعاءات كاذبة وممارسات غير قانو 

كؿ ما يتكوف لدى ربة االسرة مف تصورات ومعتقدات وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا 
 . حوؿ المنتجات المعمف عنيا واإلنخداع بطريقة الترويج ليذه المنتجات

 الخداع فى السعر:  -5

عف جودة يتـ مف خبلليا تضميؿ المستيمؾ بتقديـ أسعار مبالغ فييا تعبر  ىى عممية
المنتج أو أسعار منخفضة إلغراء المستيمكيف بعممية الشراء أو عدـ تقديـ معمومات 

 (.Hersh& Aladwan, 2014)عف األسعار إال بعد أف تتـ عممية الشراء 
إقباؿ ربة األسرة نحو شراء منتج ما نتيجة اإلنخداع فى وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا 

 . تو الماديةوبما ال يتناسب مع قيم سعره
 الخداع فى جودة السلعة:   -6

التطوير أو التغيير الوىمى لممنتجات بحيث يتـ بأنه  (2222أبو جمعة، نعيم ) يعرفو
عف ذي تغيير شكؿ العبوة فقط واإلعبلف عف شكؿ جديد لممنتج واإليحاء بأنو أفضؿ 

 . قبؿ
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كمية منتج ما اعتقادًا بأنو شكؿ و  فى األسرة ربة إنخداع وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا 
 األفضؿ .

 السلوك الشرائى التفاعلى:   -7

ىو توجيو السموؾ الشرائى مف خبلؿ إنشاء المحتوى ومشاركتو لمداللة عمى انطباعات 
 (.2215)سيرين العمرى،  الزبائف حوؿ تجاربيـ الشرائية

أنو بمثابة التصرفات المندفعة   Blackwell& Engel (2005)ويرى  
فجائية لؤلفراد لمحصوؿ عمى السمع والخدمات واستخداميا  وال يؤخذ في االعتبار وال

  قيمة السعر او  الجودة  او الخطة االستراتيجية لميزانية الشراء
 :وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو 

مجموعة مف األنشطة غير المخطط ليا مسبؽ تقوـ بيا ربة األسرة أثناء بحثيا عما 
شباع لرغباتيا ومشاركة اآلخريف النطباعيـ نحو تحتاجو مف سمع أ و خدمات تمبية وا 
 ويصنف لالبعاد التالية: ..السمع والخدمات

 المجال الغذائى:   -أ

 ,Mitchell) عند شراء احتياجاتو اليومية مف الغذاء ىو السموؾ الذى يتبعو الفرد

2003). 

 سرة عند اتخاذ قرار شراءالسموؾ الذى تتبعو ربة األوتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو 
وفقا لعاداتيا الغذائية المنتجات الغذائية ومدى تفاعميا مع أماكف بيع المنتجات الغذائية 

 ومشاركة رأييا مع اآلخريف.االستيبلكية 
 : االحتياجات الشخصية والتجميلية  -ب 

 يةتنم إلى تيدؼ التيوالمظير العاـ لممحافظة عمى  ىو السموؾ الذى يتبعو الفرد
 (.2227)سامر رضوان، الصحية  الذاتية واإليجابية الطاقات وتطوير

 السموؾ الذى تتبعو ربة األسرة عند اتخاذ قرار شراءوتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو 
المنتجات تمؾ ومدى تفاعميا مع أماكف بيع  منتجات التجميؿ واالحتياجات الشخصية

وفقا لذوؽ وعادات  المنتجات الصحية مف حيث الرضا أو عدـ الرضا عف ىذه 
 ومشاركة رأييا مع اآلخريف.االستيبلؾ 
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 المجال الملبسى:   -ج

ىو السموؾ الذى يتبعو الفرد فى شراء مبلبسو والذى يعبر عف مدى ثقافتو وعاداتو 
 (.٥٠٠٢ عيد، ورشدي حسن محمد)وقيمو المجتمعية 

األسرة عند اتخاذ قرار شراء السموؾ الذى تتبعو ربة وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو 
المبلبس ومدى تفاعميا مع أماكف بيع المنتجات الممبسية مف حيث الرضا أو عدـ 

 الرضا عف ىذه المنتجات ومشاركة رأييا مع اآلخريف.
عممية مخططة منظمة في ضوء أسس : Mentoring programالبرنامج اإلرشادى 

وتغيير تعمـ سابؽ لدى األميات  عممية ومفاىيـ روحية وأخبلقية تيدؼ إلى تصحيح
 (.2217. )فؤاد الموافى وآخرون، وتعمـ ميارات وقيـ

بأنو تخطيط برنامج في صورة وحدات  برنامج إرشادى مقترح ويعرف إجرائياً      
إرشادية مخططة ومنظمة تيدؼ إلى تنمية وعى ربات األسر بالخداع التسويقي 

نعكاسو عمى كونو توصية إجرائية في ضوء نتائج  إلندفاعيا السموؾ الشرائى التفاعمى وا 
 البحث
 3 منهج البحث  ثانياً 

المنيج الوصفي التحميمي وىو المنيج الذي يقـو عمي الوصؼ الدقيؽ  البحثتبع ي
  Quantitativeوالتفصيمي لمظاىرة أو موضوع الدراسة أو المشكمة قيد البحث وصفًا كمياً 

لي فيو ييدؼ أواًل إلي جمع بيانات ومعمومات كافية وبالتا  Qualitativeأو وصفًا نوعياً 
ودقيقة عف الظاىرة ومف ثـ دراسة وتحميؿ ما تـ جمعو بطريقة موضوعية وصواًل إلي 

 . (2228 ، البياتيمحمود القاضي و )دالل العوامؿ المؤثرة عمي تمؾ الظاىرة 
 3 أدوات البحث ثالثا

 احثة(اشتممت أدوات البحث عمى ما يمى : )إعداد الب 
 استمارة البيانات العامة لؤلسرة. -0
 التسويقى بأبعاده. الخداع بأساليب الوعىاستبياف  -4
 بمحاوره.استبياف السموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة  -0
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 أواًل : استمارة البيانات العامة لألسرة :
حث كاف اليدؼ مف إعداد استمارة البيانات العامة ىو التعرؼ عمى عينة الب 

ووصفيا واالستفادة مف ذلؾ فى التحقؽ مف فروض الدراسة ، وقد اشتممت االستمارة 
 عمى ما يمى:
عدد ( عمى الترتيب ، 4، 0: وتـ تقسيميا إلى )ريؼ ، حضر( بترميز ) محل اإلقامة
 أفراد ، ست ست إلى أربعة أفراد ، مف 0تـ تقسيميا إلى ثبلث فئات ) أفراد األسرة :

تـ تقسيميا إلى  عدد سنوات الزواج :( عمى الترتيب ، 0،  4، 0رميز )فأكثر( بت أفراد
 أقؿ وحتى سنة 05 سنة ، مف 05 مف ألقؿ سنوات 2 سنوات ، مف 5أربعة فئات )

عمر كل من ( عمى الترتيب ، 2،  0،  4، 0فأكثر( بترميز ) سنة 45سنة ،  45 مف
 وحتى سنة 45 ة ، مفسن 45 مف : تـ تقسيمو إلى خمس فئات )أقؿالزوج والزوجة

 مف أقؿ وحتى سنة 25 سنة ، مف 25 مف أقؿ وحتى سنة 05 سنة ، مف 05 مف أقؿ
المستوى ( عمى الترتيب ، 5،  2،  0،  4، 0فأكثر( بترميز ) سنة 55سنة ،  55

وتـ تقسيميا إلى أربعة مستويات المستوى المنخفض )أمى(  التعميمى لمزوج والزوجة :
عمى اإلعدادية( ،  عمى اإلبتدائية ، حاصؿ ، حاصؿ  ويكتب قرأ، المستوى المتوسط )ي

عامة( ،  ثانوية شيادة ،  المستوى فوؽ المتوسط )حاصؿ عمى مؤىؿ متوسط دبموـ
( عمى 2،  0،  4، 0المستوى المرتفع )شيادة جامعية ، دراسات عميا( بترميز )

 ، نقاش ، ة )نجارحرفي وتـ تقسيميا إلى أعماؿ مينة الزوج والزوجة :الترتيب ، 
 ، طبيب) مينية مخزف( ، أعماؿ أميف ، أدارى ، موظؼ) إدارية أعماؿ ، سباؾ(
 الدخل( عمى الترتيب ، 0،  4، 0بترميز ) .......(محاسب ، مدرس ، ميندس
 مف وتـ تقسيمو إلى ثبلث مستويات أصحاب الدخوؿ المنخفضة )أقؿلألسرة:  الشيري
 ، مف 0333 مف أقؿ إلى جنيو0333 وسطة )مفجنيو( ، أصحاب الدخوؿ المت0333
 مف أقؿ إلى 5333 ( ، أصحاب الدخوؿ المرتفعة )مف5333 مف أقؿ إلى 0333
وتـ  نوع السكن :( عمى الترتيب ، 0،  4، 0فأكثر( بترميز ) 2333،   2333

: وتـ تقسيمو  ، طبيعة السكن( عمى الترتيب 4، 0تقسيمو إلى )ممؾ ، إيجار( بترميز )
( عمى 0،  4، 0األقارب( بترميز ) مع مشترؾ شقة ، منزؿ مستقؿ ، مسكفإلى )

 فقط( ، مركبة واألبناء والزوجة الزوج) : وتـ تقسيميا إلى نووية نوع األسرةالترتيب ، 
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( عمى الترتيب ، 4، 0بترميز )( الزوجة أو الزوج أىؿ وأقارب واألبناء والزوجة الزوج)
وتـ تقسيمو إلى )نعـ ، ال( بترميز  ف البيت:ىل تشاركي بجزء من دخمك في مصرو 

وتـ تقسيميا إلى مشاركتك :  نسبة ما بنعم، اإلجابة كانت إذا( عمى الترتيب ، 4، 0)
 .( عمى الترتيب0،  4، 0بترميز )كؿ الراتب ، نصؼ الراتب ، ربع الراتب( )

 التسويقى: الخداع بأساليب ثانيًا : استبيان الوعى
التعرؼ عمى وعى ربات األسر بأساليب الخداع عند  ستبيافاال ىذا مف اليدؼ كاف

تسويؽ المنتجات والسمع والخدمات وكيفية اكتشاؼ أساليب التضميؿ والغش المنتشرة فى 
السوؽ والطرؽ التى يمكف مف خبلليا مواجية ىذا الخداع دوف التأثير عمى القرارات 

إلجرائى واإلطبلع عمى البحوث الممفيـو الشرائية . وتـ بناء ىذا االستبياف طبقًا 
التسويقى لبلستفادة منيا فى  الخداع والدراسات السابقة التى ترتبط بالوعى بأساليب

عبارة موجبة  05عبارة منيـ  03وضع بنود االستبياف ، وقد اشتمؿ االستبياف عمى 
اس سالبة االتجاه وكانت االستجابة عمى ىذا االستبياف وفقًا لمقيعبارة  05واالتجاه 

( لمعبارات موجبة 0، 4، 0ثبلثى متصؿ )أوافؽ ، أوافؽ إلى حد ما ، ال أوافؽ( بتقييـ )
 0تـ تحديد عبارات االستبياف فى ( لمعبارات سالبة االتجاه و 0، 4، 0االتجاه وبتقييـ )

أبعاد )الخداع فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعة( وتـ تقسيـ 
 قة النسب المئوية لمدرجات المطمقة لبلستبياف وىى:مستوياتيا بطري

 البعد األول : الخداع فى الترويج
عبارات سالبة االتجاه  2عبارات موجبة االتجاه و 2عبارات منيـ  03اشتمؿ البعد عمى 

 أف تػػػدور حػػػوؿ المعرفػػػة المسػػػبقة لػػػدى ربػػػة األسػػػرة عػػػف أسػػػاليب الخػػػداع التسػػػويقى )أرى
المنػػػتج ،  عمػػػى الحصػػػوؿ عنػػػد فعػػػبل تقػػػدـ التػػػي مثػػػؿ يجيػػػةترو  معمومػػػات تقػػػدـ الشػػػركات
 مضػػػػػممة عػػػػػرض بأسػػػػػاليب لممسػػػػػتيمؾ  يخػػػػػدعوف أنيػػػػػـ البيػػػػػع منػػػػػدوبي عػػػػػف معمومػػػػػاتى
 المنتج بتسويؽ البيع رجاؿ لمشراء، ييتـ المستيمؾ  ودفع العيوب إخفاء قصد لممعمومات

 الشػػػركات تقػػػدميا التػػػى اإلعبلنيػػػة المقدمػػػة ، المعمومػػػات المعمومػػػات بدقػػػة االىتمػػػاـ دوف
 أف ، أرى اسػػتخداميا كيفيػػة السػػمعة عػػف المقدمػػة المعمومػػات تعرفنػػى المسػػتيمؾ، مضػػممة

الشػػراء،  عنػػد الواقػػع مػػع تتطػػابؽ ال خصػػومات ذات سػػعرية إعبلنػػات تسػػتخدـ الشػػركات
 ، أتعػرؼ المنػتج جػودة مػف ترفػع والتكييػؼ اإلضاءة حيث مف متميزة بيئة توفير أف أرى
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 مقػػدمو ، يتعامػػؿ االعبلنػػات مختمػػؼ متابعػػة خػػبلؿ مػػف الجديػػدة سػػمعال مػػف العديػػد عمػػى
 غيػر والوضػع عاليػة جػودة ذو المقػدـ المنػتج بػأف يػوحي بأسػموب الشػركات في الخدمات

 المسػػتيمؾ إسػػتدراج بغػػرض المنتجػػات لػػبعض وىميػػة تنػػزيبلت عػػف المسػػوؽ ذلػػؾ، يعمػػف
× 03لدرجػة الصػػغرى وا 03= 0× 03أخػرى( وكانػػت الدرجػة العظمػى ليػػذا البعػد  لسػمع
( ٪53مقسػػمة إلػػى ثػػبلث مسػػتويات حيػػث كػػاف المسػػتوى المػػنخفض )أقػػؿ مػػف  03=  0

الػػى أقػػؿ مػػف  ٪53درجػػة( ، مسػػتوى متوسػػط )مػػف  05مػػف الدرجػػة العظمػػى )أقػػؿ مػػف 
فػػأكثر(  ٪23درجػػة( ، مسػػتوى مرتفػػع ) 40ألقػػؿ مػػف  05( مػػف الدرجػػة العظمػػى )23٪

 ( .0ما ىو موضح فى جدوؿ )درجة فأكثر( ، ك 40مف الدرجة العظمى )
 البعد الثانى : الخداع فى السعر

عبارات سالبة االتجاه  2عبارات موجبة االتجاه و 2عبارات منيـ  03اشتمؿ البعد عمى 
تدور حوؿ تأثير الخداع التسويقى عمى ميوؿ ورغبات واىتمامات ربة األسػرة نحػو شػراء 

واحػدة،  لسػمعة إعػبلف مػف أكثر ةمشاىد السمع ومدى خداعيا فى أسعر المنتجات )أحب
 تسػػتخدـ التػى اإلعبلنػػات شػػرائو، تجػذبنى قبػؿ المنػتج عػػف المقدمػة المعمومػػات بدقػة أىػتـ

ف حتػػػى والمشػػػاىير النجػػػوـ  عمػػػى الشػػػرائي، أحػػػرص قػػػرارى عمػػػى لمتػػػأثير وسػػػيمة كانػػػت وا 
 ، تجػػذبنى شػػرائيا قػػرار اتخػػاذ قبػػؿ شػػركة مػػف أكثػػر فػػى والسػػمع المنتجػػات أسػػعار متابعػػة

 المرفقػػة التعميمػػات قػػراءة الػػى جودتيػػا، اميػػؿ عػػف النظػػر بغػػض المنتجػػات وكميػػات لػػوافأ
 والتسػػمية لممتعػة والمنتجػات السػمع عػف االعبلنػػات بمشػاىدة شػرائيا، أرغػب قبػؿ بػاألجيزة

 السػمع صػورة فييػا تظيػر التػى االعبلنات اإلعبلف، افضؿ بمضموف االستفادة دوف فقط
 عمػى واإلقبػاؿ بػو واإلقتنػاع المنػتج تقبمػي مػدى عمػى سويقيالت الخداع واستخداميا، يؤثر

إلييػا( وكانػت  بحاجػة أكػف لػـ ولػو حتػى الغذائيػة المنتجػات شػراء عنػد بمػذة شرائو، أشػعر
مقسػمة إلػى  03=  0× 03والدرجة الصػغرى  03= 0× 03الدرجة العظمى ليذا البعد 

درجة العظمى )أقؿ مف ( مف ال٪53ثبلث مستويات حيث كاف االتجاه السمبى )أقؿ مف 
 05( مػف الدرجػة العظمػى )٪23الػى أقػؿ مػف  ٪53درجة( ، االتجاه المحايػد )مػف  05

درجػة  40فػأكثر( مػف الدرجػة العظمػى ) ٪23درجة( ، االتجاه اإليجػابى ) 40ألقؿ مف 
 ( .0فأكثر( ، كما ىو موضح فى جدوؿ )
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 البعد الثالث : الخداع فى جودة السمعة
عبارات سالبة االتجاه  5عبارات موجبة االتجاه و 5عبارات منيـ  03اشتمؿ البعد عمى 

 تدور حػوؿ تصػرفات وسػموكيات ربػة األسػرة فػى مواجيػة الخػداع فػى جػودة السػمع )أتػردد
 نفػػس شػػراء أكػػرر معػػو، ال سػػيئة لتجربػػة تعػػرض أصػػدقائي أحػػد كػػاف إذا منػػتج شػػراء فػػي

 سػػػعر كػػػاف إذا المسػػػوؽ مػػػف الخػػػداع الخػػػداع، أتقبػػػؿ مػػػف نػػػوع ألي تعرضػػػت إذا المنػػػتج
 عنيػػا المعمػػف والخػدمات السػػمع بشػراء المنافسػػة، اسػػارع المنتجػات أسػػعار مػف أقػػؿ المنػتج

 السػمع بشػراء رحمػة، أبػادر أو لمسػابقة دعػوة أو المنػتج مػف مجانيػة عينات ىناؾ كاف إذا
معمومػػة،  وشػػركاتيا المصػػدر موثوقػػة المنتجػػات شػػراء عمػػى خصػػـ، أقبػػؿ عمييػػا الموجػػود

 جمعيػػات عمػػؿ فكػػرة جودتيػػا، استحسػػف مػػف أتأكػػد حتػػى بنفسػػى المنتجػػات بشػػراء رأبػػاد
 يكثػػػر التػػػى المنتجػػػات شػػػراء عمػػػى تعجبنػػػى، أقبػػػؿ التػػػى والخػػػدمات السػػػمع أشػػػترى حتػػػى

 تغميػػؼ يػػتـ حيػػث الكبيػػر الحجػػـ ذو المنػػتج شػػراء التميفزيػػوف، أتجنػػب فػػى عنيػػا اإلعػػبلف
وكانت  .كبير( حجـ ذو المنتج بأف ـيتوى المستيمؾ لجعؿ كبير بغبلؼ المنتجات بعض

مقسػمة إلػى  03=  0× 03والدرجة الصػغرى  03= 0× 03الدرجة العظمى ليذا البعد 
( مػػف الدرجػػة العظمػػى ٪53ثػػبلث مسػػتويات حيػػث كػػاف المسػػتوى المػػنخفض )أقػػؿ مػػف 

( مػػػف الدرجػػػة ٪23الػػػى أقػػػؿ مػػػف  ٪53درجػػػة( ، مسػػػتوى متوسػػػط )مػػػف  05)أقػػػؿ مػػػف 
فػأكثر( مػف الدرجػة العظمػى  ٪23درجػة( ، مسػتوى مرتفػع ) 40ألقؿ مف  05العظمى )

 ( .0درجة فأكثر( ، كما ىو موضح فى جدوؿ ) 40)
المسػتوى المػنخفض )أقػؿ مػف التسـويقى:  الخداع بأساليب كما قسمت مستويات الوعى

الػى أقػؿ  ٪53درجػة( ، مسػتوى متوسػط )مػف  25( مف الدرجة العظمػى )أقػؿ مػف 53٪
 ٪23درجػػػػة( ، مسػػػػتوى مرتفػػػػع ) 20ألقػػػػؿ مػػػػف  25عظمػػػػى )( مػػػػف الدرجػػػػة ال٪23مػػػػف 

درجػػػة فػػػأكثر( . حيػػػث كانػػػت الدرجػػػة العظمػػػى ليػػػذا  20فػػػأكثر( مػػػف الدرجػػػة العظمػػػى )
مقسػػمة إلػػى ثػػبلث  03=  0×  03درجػػة والدرجػػة الصػػغرى  03=  0×  03االسػػتبياف 

 ( :0مستويات كما ىو موضح فى جدوؿ )
  األسرة: لربة مى بأبعادهثالثًا : استبيان السموك الشرائى التفاع

اتخاذ عف أىمية دور ربة األسرة فى إتخاذ قرار  الكشؼ االستبياف ىذا مف اليدؼ كاف
. وتـ بناء ىذا االستبياف قرار شرائي تمقائي مفاجئ غير مخطط لو لمسمع والخدمات 
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ؾ اإلجرائى واإلطبلع عمى البحوث والدراسات السابقة التى ترتبط بالسمو  مفيوـطبقًا لم
عبارة  03الشرائى لبلستفادة منيا فى وضع بنود االستبياف ، وقد اشتمؿ االستبياف عمى 

سالبة االتجاه وكانت االستجابة عمى ىذا عبارة  00عبارة موجبة االتجاه  02منيـ 
، 0االستبياف وفقًا لمقياس ثبلثى متصؿ )أوافؽ ، أوافؽ إلى حد ما ، ال أوافؽ( بتقييـ )

تـ تحديد ( لمعبارات سالبة االتجاه و 0، 4، 0جبة االتجاه وبتقييـ )( لمعبارات مو 0، 4
أبعاد )المجاؿ الغذائى ، المجاؿ الصحى ، المجاؿ الممبسى(  0عبارات االستبياف فى 

 وتـ تقسيـ مستوياتيا بطريقة النسب المئوية لمدرجات المطمقة لبلستبياف وىى:
 البعد األول : المجال الغذائى

عبارات سالبة االتجاه  2عبارات موجبة االتجاه و 2عبارات منيـ  03 اشتمؿ البعد عمى
 تػػدور حػػوؿ سػػموؾ ربػػة األسػػرة الشػػرائى التفػػاعمى عنػػد شػػراء المنتجػػات الغذائيػػة )أفضػػؿ

 مواصفات بالسوؽ، أحدد نقصيا مف خوفاً  لتخزينيا  الغذائية السمع مف كبيرة كمية شراء
 األقسػاط بقيمػة األسرة ميزانية األسرة، تتأثر ياجاتالحت طبقاً  شرائو المراد الغذائى المنتج
 تجػػارب واقػػع مػػف الغذائيػػة لممنتجػػات السػػمبية بالتقييمػػات تػػـھالغذائيػػة، أ السػػمع شػػراء عػػف

مػػػع  التعامػػػؿ واقػػػع مػػػف الترويجػػػي والتضػػػميؿ الخػػػداع قصػػػص اآلخػػػريف اآلخػػػريف، أشػػػارؾ
 السػػمع ألػػواف ر، يجػػذبنىالكبيػػ الحجػػـ ذات الغذائيػػة المنتجػػات شػػراء عمػػى المطػػاعـ، أقبػػؿ

 فػػػى لتسػػػاعدنى بالتقسػػػيط  المطػػػب  أجيػػػزة بعػػػض شػػػراء تغميفيػػػا، أفضػػػؿ وطػػػرؽ الغذائيػػػة
 الغذائيػػػػة، أقػػػػدـ السػػػػمع حػػػػوؿ المتػػػػاجر تقػػػػدميا التػػػػى بػػػػالعروض األعمػػػػاؿ، أتػػػػأثر انجػػػػاز

 الخػػػػداع تمػػػػارس التػػػػى المتػػػػاجر الغذائيػػػػة بعػػػػض مػػػػع التعامػػػػؿ بعػػػػدـ لآلخػػػػريف النصػػػػائح
 0× 03والدرجػة الصػغرى  03= 0× 03لدرجػة العظمػى ليػذا البعػد التسويقى( وكانػت ا

( مػف ٪53مقسمة إلى ثبلث مسػتويات حيػث كػاف المسػتوى المػنخفض )أقػؿ مػف  03= 
( ٪23الػى أقػؿ مػف  ٪53درجػة( ، مسػتوى متوسػط )مػف  05الدرجة العظمى )أقػؿ مػف 
مػػػف فػػػأكثر(  ٪23درجػػػة( ، مسػػػتوى مرتفػػػع ) 40ألقػػػؿ مػػػف  05مػػػف الدرجػػػة العظمػػػى )

 ( .0درجة فأكثر( ، كما ىو موضح فى جدوؿ ) 40الدرجة العظمى )
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 :األحتياجات الشخصية والتجميميةمجال البعد الثانى : 
عبارات سالبة االتجاه  2عبارات موجبة االتجاه و 2عبارات منيـ  03اشتمؿ البعد عمى 

 الفيتامينػػاتتػدور حػػوؿ سػػموؾ ربػػة األسػػرة الشػػرائى التفػاعمى فػػى المجػػاؿ الصػػحى كشػػراء 
ف حتػى التجميػؿ أدوات شػراء عمػى وأدوات التجميؿ والعناية البشػرة والشػعر)أقبؿ  كانػت وا 

 التػػػي المنتجػػػات عػػف البحػػػث فػػي الكػػػافي الوقػػت أسػػرتى، أمػػػنح عمػػػى مػػادى عػػػبء تمثػػؿ
 قػػػرار اتخػػػاذ قبػػػؿ المنتجػػػات حػػػوؿ اآلخػػػريف لتجػػػارب جيػػػدا تسػػػرع، أصػػػغي دوف أحتاجيػػػا

 إتخػاذ قبػؿ واألصػدقاء األىػؿ مف شرائو المراد المنتج عف اتمعموم بتجميع شرائيا، أقوـ
 بػػيف السػػعر فػػى الفػػرؽ ارتفػػاع حالػػة فػػى بالتقسػػيط المنتجػػات شػػراء الشػػراء، أسػػتبعد قػػرار
 التجميػؿ ألدوات اإلرشػادية البطاقة أو المرفؽ الكتيب بقراءة والتقسيط، أقوـ النقدى الدفع

 واف حتػى العالميػة الماركػات ذات المنتجػات ءبشرا الشراء، اىتـ قرار اتخاذ قبؿ والصحة
 منتجػػػات اسػػػتخداـ حػػػوؿ الفنػػػانيف إعبلنػػػات األسػػػرة، تجػػػذبنى ميزانيػػػة عمػػػى تػػػؤثر كانػػػت
 فييا، أقبؿ الموثوؽ األدوية شركات تقدميا التى العروض والشعر، أفضؿ بالبشرة العناية
وكانػت ( إليػو بحاجة أكف لـ ولو حتى والشعر بالبشرة والعناية التجميؿ أدوات شراء عمى

مقسػمة إلػى  03=  0× 03والدرجة الصػغرى  03= 0× 03الدرجة العظمى ليذا البعد 
( مػػف الدرجػػة العظمػػى ٪53ثػػبلث مسػػتويات حيػػث كػػاف المسػػتوى المػػنخفض )أقػػؿ مػػف 

( مػػػف الدرجػػػة ٪23الػػػى أقػػػؿ مػػػف  ٪53درجػػػة( ، مسػػػتوى متوسػػػط )مػػػف  05)أقػػػؿ مػػػف 
فػأكثر( مػف الدرجػة العظمػى  ٪23ى مرتفػع )درجػة( ، مسػتو  40ألقؿ مف  05العظمى )

 ( .0درجة فأكثر( ، كما ىو موضح فى جدوؿ ) 40)
 البعد الثالث : المجال الممبسى

عبارات سالبة االتجاه  5عبارات موجبة االتجاه و 5عبارات منيـ  03اشتمؿ البعد عمى 
التػػػى  تػػػدور حػػػوؿ سػػػموؾ ربػػػة األسػػػرة الشػػػرائى التفػػػاعمى عنػػػد شػػػراء المبلبػػػس والخطػػػوات

األوكازيونػات،  فتػرة فػى الشػراء أجػؿ مػف تتخذىا قبؿ اإلقباؿ عمى عممية الشراء )أقترض
 أحتاجيػا، أتجػػوؿ التػي السػمع عػف بحثػاً  المتػاجر تقػدميا التػي العػروض دائػـ بشػكؿ أتػابع
 معػيف، أقػارف منػتج مػف أحتاجيػا التػي لمسػمع المناسػب السػعر عػف بحثػاُ  متػاجر عدة بيف
 قبؿ والجودة السمعة سعر بيف الشراء، أفاضؿ قرار إتخاذ قبؿ بالسوؽ المتاحة السمع بيف

 السينمائية، تنفؽ األفبلـ في استخداميا يتـ التي المبلبس شراء عمى الشراء، أقبؿ عممية
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 عيػد مثػؿ الرسػمية والمناسػبات األعيػاد فػى ىػدايا شراء عمى الدخؿ مف كبير جزء األسرة
 إليػو، أقبػؿ بحاجػة أكػف لػـ ولػو حتى المبلبس مف يدجد ىو ما كؿ شراء عمى األـ، أقبؿ

 مػػف الشػػراء عمػػى األسػػرة، أقبػػؿ ميزانيػػة تفػػوؽ التػػى المنتجػػات لشػػراء جمعيػػات عمػػؿ عمػػى
وكانت الدرجة العظمى ليػذا البعػد  الجودة( عمى الحفاظ مع منخفضة أسعار ذات أماكف
حيث كػاف مقسمة إلى ثبلث مستويات  03=  0× 03والدرجة الصغرى  03= 0× 03

درجػة( ، مسػتوى  05( مف الدرجة العظمى )أقؿ مػف ٪53المستوى المنخفض )أقؿ مف 
درجػة( ،  40ألقؿ مف  05( مف الدرجة العظمى )٪23الى أقؿ مف  ٪53متوسط )مف 

درجػة فػأكثر( ، كمػا ىػو موضػح  40فأكثر( مف الدرجػة العظمػى ) ٪23مستوى مرتفع )
 ( .0فى جدوؿ )

( ٪53المسػتوى المػنخفض )أقػؿ مػف التفـاعمى:  الشـرائى ككما قسمت مستويات السـمو 
الػػى أقػػؿ مػػف  ٪53درجػػة( ، مسػػتوى متوسػػط )مػػف  25مػػف الدرجػػة العظمػػى )أقػػؿ مػػف 

فػػأكثر(  ٪23درجػػة( ، مسػػتوى مرتفػػع ) 20ألقػػؿ مػػف  25( مػػف الدرجػػة العظمػػى )23٪
ف درجػػة فػػأكثر( . حيػػث كانػػت الدرجػػة العظمػػى ليػػذا االسػػتبيا 20مػػف الدرجػػة العظمػػى )

مقسػػمة إلػػى ثػػبلث مسػػتويات  03=  0×  03درجػػة والدرجػػة الصػػغرى  03=  0×  03
 ( :0كما ىو موضح فى جدوؿ )

 التسويقى  الخداع بأساليب ( توزيع درجات استبيان الوعى1جدول)
 والسموك الشرائى التفاعمى بأبعادىم

أقل  التسويقى الخداع بأساليب الوعى
 قيمة

أعمى 
أقل  اعمىالتف الشرائى السموك قيمة

 قيمة
أعمى 
 قيمة

 32 12 المجال الغذائى 32 12 الخداع فى الترويج
 32 12 المجال الصحى 32 12 الخداع فى السعر

 32 12 المجال الممبسى 32 12 الخداع فى جودة السمعة
 الخداع بأساليب إجمالى الوعى

 الشرائى السموك إجمالى 92 32 التسويقى
 92 32 التفاعمى

 
 اب الصدق والثبات ألدوات البحث :رابعًا : حس

 التسويقى: الخداع بأساليب حساب صدق وثبات استبيان الوعى -
 ارتباط معامؿ قيـ بإيجاد وذلؾ االستبياف أبعاد بيف الداخمى االتساؽ صدؽ إيجاد تـ

 -:  يمى كما وكانت لبلستبياف الكمية والدرجة األبعاد تمؾ بيف بيرسوف



 

1039 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التسويقى الخداع بأساليب الوعى استبيان عبارات بين االرتباط معامالت( 2) جدول
 لكل بعد الكمية والدرجة 

 الخداع فى جودة السمعة الخداع فى السعر الخداع فى الترويج
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 26962*** 1 26972*** 1 26999*** 

2 26973*** 2 26955*** 2 26948*** 

3 26922*** 3 26973*** 3 26922*** 

4 26944*** 4 26961*** 4 26931*** 

5 26985*** 5 26932*** 5 26945*** 

6 26988*** 6 26921*** 6 26922*** 

7 26992*** 7 26929*** 7 26971*** 

8 26931*** 8 26984*** 8 26989*** 

9 26942*** 9 26911*** 9 26915*** 

12 26979*** 12 26976*** 12 26929*** 

 (0..0.*** دالة عند مستوي داللة )
التسػػويقى  الخػػداع بأسػاليب ( نجػد أف كػػؿ عبػػارات اسػتبياف الػػوعى4مػف جػػدوؿ ) 

 ( مع مجموع أبعادىا.3.330ارتبطت بمعامبلت ارتباط دالة عند مستوي داللة )
  التسويقى الخداع بأساليب ( معامالت االرتباط بين استبيان الوعى3جدول )

 مبعدل الكمية والدرجة
 مستوي الداللة معامل االرتباط التسويقى الخداع بأساليب أبعاد استبيان الوعى

 2.221 ***26997 الخداع فى الترويج
 2.221 ***26986 الخداع فى السعر

 2.221 ***26999 الخداع فى جودة السمعة
 التسػػػويقى الخػػػداع بأسػػػاليب ( يتضػػػح أف الدرجػػػة الكميػػػة السػػػتبياف الػػػوعى0مػػػف جػػػدوؿ )

ارتبطػػػػػت ( الخػػػػػداع فػػػػػى التػػػػػرويج ، الخػػػػػداع فػػػػػى السػػػػػعر ، الخػػػػػداع فػػػػػى جػػػػػودة السػػػػػمعة)
(. ومػف ثػـ تػـ حسػاب ثبػات 3.330بمعامبلت ارتباط دالة احصائيا عند مستوي داللػة )

االسػػتبياف مػػف خػػبلؿ حسػػاب معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ والتجزئػػة النصػػفية لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد 
 االستبياف ولبلستبياف ككؿ.

 
 
 



 

1040 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التسويقى الخداع بأساليب معامالت الثبات الستبيان الوعى (4جدول )
 الخداع بأساليب الوعىاستبيان 

 التسويقى
عدد 
 العبارات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفيةمعامل ارتباط 
 -سبيرمان معادلة

 جتمان معادلة براون
 2.969 2.979 2.986 12 الخداع فى الترويج
 2.974 2.985 2.982 12 الخداع فى السعر

 2.995 2.995 2.998 12 الخداع فى جودة السمعة
 الخداع بأساليب إجمالى الوعى

 2.993 2.994 2.999 32 التسويقى

 الخػػػػداع بأسػػػػاليب ( كانػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ ألفػػػػا كرونبػػػػاخ السػػػػتبياف الػػػػوعى2مػػػػف جػػػػدوؿ )
 مػػة معامػػؿ( القيمػػة التػػي تػػدؿ عمػػى ثبػػات االسػػتبياف. بينمػػا كانػػت قي3.000) التسػػويقى
(، وبمغػػػت قيمػػػػة معادلػػػػة 3.002بػػػػراوف ) –لمعادلػػػػة سػػػبيرماف  النصػػػفية التجزئػػػػة ارتبػػػاط

 (. وتدؿ تمؾ القيـ عمى ثبات االستبياف.3.000جتماف )
 األسرة: حساب صدق وثبات استبيان السموك الشرائى التفاعمى لربة -

 وذلؾ لبلستبياف ةالكمي والدرجة االستبياف عبارات بيف الداخمى االتساؽ صدؽ إيجاد تـ
 -:  يمى كما وكانت بيرسوف ارتباط معامؿ قيـ بإيجاد
 السموك الشرائى التفاعمى بأبعاده استبيان عبارات بين االرتباط معامالت( 5) جدول

 لالستبيان الكمية األسرة والدرجة لربة
 المجال الممبسى المجال الصحى المجال الغذائى

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط لعبارةرقم ا معامل االرتباط رقم العبارة
1 26972*** 1 2.728*** 1 2.921*** 

2 26922*** 2 2.859*** 2 2.987*** 

3 26953*** 3 2.762*** 3 2.922*** 

4 26972*** 4 26788*** 4 26829*** 

5 26916*** 5 26678*** 5 26847*** 

6 26967*** 6 26972*** 6 26994*** 

7 26988*** 7 26953*** 7 2.782*** 

8 26966*** 8 2.822*** 8 2.879*** 

9 26951*** 9 2.872*** 9 2.721*** 

12 26932*** 12 26943*** 12 2.954*** 

 (0..0.*** دالة عند مستوي داللة )
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 األسػػػرة لربػػػة ( نجػػػد أف كػػػؿ عبػػػارات اسػػػتبياف السػػػموؾ الشػػػرائى التفػػػاعمى5مػػػف جػػػدوؿ )
( مػػػػػع الدرجػػػػػة الكميػػػػػة 3.330ت ارتبػػػػػاط دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتوي داللػػػػػة )ارتبطػػػػػت بمعػػػػػامبل

 لبلستبياف. 
 والدرجة ( معامالت االرتباط بين استبيان السموك الشرائى التفاعمى6جدول )   

 لمبعد الكمية
 مستوي الداللة معامل االرتباط التفاعمى الشرائى أبعاد استبيان السموك

 2.221 ***.2.69 المجال الغذائى
 2.221 ***2.886 ال األحتياجات الشخصية والتجميميةمج 

 2.221 ***2.699 المجال الممبسى

المجػػاؿ ) التفػػاعمى الشػػرائى ( يتضػػح أف الدرجػػة الكميػػة السػػتبياف السػػموؾ0مػػف جػػدوؿ )
ارتبطػػػػػػت ( ، المجػػػػػػاؿ الممبسػػػػػػىمجػػػػػػاؿ األحتياجػػػػػػات الشخصػػػػػػية والتجميميػػػػػػة الغػػػػػػذائى، 

(. ومػف ثػـ تػـ حسػاب ثبػات 3.330مستوي داللػة ) بمعامبلت ارتباط دالة احصائيا عند
االسػػتبياف مػػف خػػبلؿ حسػػاب معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ والتجزئػػة النصػػفية لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد 

 االستبياف ولبلستبياف ككؿ.
 األسرة لربة ( معامالت الثبات الستبيان السموك الشرائى التفاعمى7جدول )

 السموك الشرائى التفاعمىاستبيان 
 األسرة لربة

عدد 
 العبارات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 التجزئة النصفيةمعامل ارتباط 
 -سبيرمان معادلة

 جتمان معادلة براون
 2.974 2.983 2.993 12 المجال الغذائى

مجال األحتياجات الشخصية  
 2.977 2.986 2.991 12 والتجميمية

 2.951 2.964 2.936 12 المجال الممبسى
 التفاعمىإجمالى السموك الشرائى 

 2.967 2.978 2.973 32 األسرة لربة

 لربػة ( كانت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ السػتبياف السػموؾ الشػرائى التفػاعمى2مف جدوؿ )
 ارتبػاط ( القيمة التي تدؿ عمى ثبات االستبياف. بينما كانت قيمة معامؿ3.020األسرة )
قيمػػػة معادلػػػة جتمػػػاف  (، وبمغػػػت3.022بػػػراوف ) –لمعادلػػػة سػػػبيرماف  النصػػػفية التجزئػػػة

 (. وتدؿ تمؾ القيـ عمى ثبات االستبياف.3.022)
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 3 حدود البحث  رابعا

ربػػات أسػػر عػػامبلت وغيػػر عػػامبلت  053اشػػتممت عينػػة البحػػث عمػػى حــدود بشــرية : 
 والعينة تـ اختيارىا بطريقة صدفية غرضية .

رمضػاف ، شػبيف  تػـ التطبيػؽ بمحػافظتى الشػرقية والمنوفيػة )العاشػر مػفحدود مكانيـة : 
قتصادية مختمفة وذلؾ فى أماكف سكنيـ الكوـ  ( عمى ربات األسر بمستويات إجتماعية وا 

تػػـ تطبيػػؽ اسػػتمارات االسػػتبياف مػػف بدايػػة شػػير نػػوفمبر إلػػى بدايػػة شػػير حــدود زمنيــة : 
 .4343ديسمبر لعاـ 

 3 المعامالت اإلحصائية المستخدمة فى البحث خامسا

جراء  Statistical المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج تـ تحميؿ البيانات وا 

Package For Social Science Program (SPSS Ver 23)  الستخراج
نتائج الدراسة ، الكشؼ عف العبلقة بيف متغيرات الدراسة ، التحقؽ مف صحة فروض 

اؼ الدراسة حيث تـ حساب التكرارات ، النسب المئوية ، المتوسطات الحسابية ، اإلنحر 
النصفية بمعادلتيو  التجزئة ارتباط المعيارى ، حساب معامؿ ألفا كرونباخ ، معامؿ

،  T-testبراوف ، جتماف( ، معامؿ ارتباط بيرسوف وسبيرماف ، اختبار  -)سبيرماف
 . F-testاختبار 

 النتائج ومناقشتها
 أوالً 3 وصف العينة

االجتماعية  وفقا للخصائص الدراسة لعينه النسبي التوزيع (8) جدول

 (352)ن=واالقتصادية

 النسبة المئوية العدد نوع السكن النسبة المئوية العدد محل اإلقامة

 5361 186 ملك 3466 121 ريف

 4669 164 إيجار 6564 229 حضر

 12262 352 اإلجمالى 12262 352 اإلجمالى

 مئويةالنسبة ال العدد عدد أفراد األسرة النسبة المئوية العدد طبيعة السكن

 4263 141 أفراد 3 2662 91 شقة

 4662 161 أفراد 6إلى  4من  6567 232 منزل مستقل

 1367 48 أفراد فأكثر 6 863 29 مسكن مشترك مع األقارب

 12262 352 اإلجمالى 12262 352 اإلجمالى

 النسبة المئوية العدد عمل األم النسبة المئوية العدد نوع األسرة

 8767 327 التعام 8663 322 نووية

 1263 43 غير عامالت 1367 48 مركبة

 12262 352 اإلجمالى 12262 352 اإلجمالى
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 النسبة المئوية العدد فئات الدخل المالى لألسرة النسبة المئوية العدد عدد سنوات الزواج

 1266 1266 44 منخفض جنيه 1222 من أقل 7269 255  12 من أقل حتى سنوات 5 من

 من أقل حتى سنوات 12 من

15  
17 469 

 من اقل الى 1222 من

3222 
 متوسط

52 1463 

2663 

 463 15  22 من أقل وحتى سنة 15 من
 أقل الى 3222  من

5222 
42 1262 

 1862 63 سنة فأكثر 22
 من أقل الى 5222 من

 مرتفع 7222
43 1263 

6161 

 12262 352 اإلجمالى
 4869 171 فاكثر جنيه 7222

 12262 352 اإلجمالى

 النسبة المئوية العدد عمر الزوجة النسبة المئوية العدد عمر الزوج

 2364 82 سنة 25 من أقل 462 14 سنة 25 من أقل

 4964 173 35 من أقل وحتى سنة 25 من 2269 73 35 من أقل وحتى سنة 25 من

 463 15 45 من أقل وحتى سنة 35 من 3662 126 45 من أقل وحتى سنة 35 من

 1564 54 55 من أقل وحتى سنة 45 من 1663 57 55 من أقل وحتى سنة 45 من

 764 26 فأكثر سنة 55 2269 82 فأكثر سنة 55

 12262 352 اإلجمالى 12262 352 اإلجمالى

 النسبة المئوية العدد مهنة األم النسبة المئوية العدد مهنة األب

 1263 43 ال تعمل - - ال يعمل

 1561 53 أعمال حرفية  2866 122 أعمال حرفية 

 2266 72 أعمال إدارية  3269 128 أعمال إدارية 

 5262 182 أعمال مهنية  4266 142 أعمال مهنية 

 12262 352 اإلجمالى 12262 352 اإلجمالى

 النسبة المئوية العدد تعليم األم النسبة المئوية العدد تعليم األب

 1263 1263 36 منخفض أمي 662 662 21 منخفض أمي

 ملم بالقراءة والكتابة

 متوسط
36 

34 

1263 

967 
2262 

 ملم بالقراءة والكتابة

 متوسط
6 

54 

167 

1564 
1761 

أتم مرحلة التعليم 
  -األساسى )اإلبتدائية 

 اإلعدادية(

أتم مرحلة التعليم 
  -األساسى )اإلبتدائية 

 اإلعدادية(

حاصل علي مؤهل 
 متوسط"دبلوم"

فوق 
 طالمتوس
 

35 

92 

1262 

2567 
3567 

حاصل علي مؤهل 
 متوسط"دبلوم"

فوق 
 المتوسط

 

59 

56 

1669 

1662 
3269 

 أتم المرحلة الثانوية أتم المرحلة الثانوية

 تعليم جامعى

 مرتفع
56 

78 

1662 

2263 
3863 

 تعليم جامعى

 مرتفع
27 

112 

767 

3262 
3967 

تعليم فوق 
  -الجامعى)ماجستير 

 دكتوراه(

تعليم فوق 
  -الجامعى)ماجستير 

 دكتوراه(

 12262 352 اإلجمالى 12262 352 اإلجمالى

هل تشاركي بجزء من دخلك في 
 مصروف البيت

 النسبة المئوية العدد مقدار المشاركة النسبة المئوية العدد

 961 32 كل الراتب 6364 222 نعم

 2869 121 نصف الراتب 3666 128 ال

 2564 89 ربع الراتب 12262 352 اإلجمالى
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 ( ما يمى :2يوضح جدوؿ )
، فى حػيف  ٪25.2حيث بمغت نسبتيـ  الحضرمف  الدراسة أفراد عينو ارتفاع نسبة -

 ٪.02.2الريؼ وبمغت نسبتيـ مف  الدراسة أفراد عينو ةنسبانخفضت 
وبمغػػػت نسػػػبة  ٪50.0أصػػػحاب المسػػػاكف الممػػػؾ حيػػػث بمغػػػت نسػػػبتيـ  ارتفػػػاع نسػػػبة -

 . ٪22.0اكف اإليجار أصحاب المس
 ٪42.3، وبمغت نسبة مف لدييـ شقة  ٪25.2بمغت نسبة مف لدييـ مسكف مستقؿ  -

 لدييـ مسكف مشترؾ مع األقارب . ٪2.0مف إجمالى عينة الدراسة ، 
،  ٪22.3افػراد( وبمغػت نسػبتيـ  2الػى  2األسر متوسطة الحجػـ )مػف  ارتفاع نسبة -

، فػػى حػػيف بمغػػت نسػػبة  ٪23.0راد( أفػػ 0كمػػا بمغػػت نسػػبة األسػػر صػػغيرة الحجػػـ )
 مف إجمالى عينة الدراسة. ٪00.2أفراد فأكثر(  2األسر كبيرة الحجـ )

، فػى حػيف بمغػت  ٪22.0 (فقػط واألبنػاء والزوجػة الػزوج)بمغت نسبة األسر النوويػة  -
 ٪00.2 (الزوجة أو الزوج أىؿ وأقارب واألبناء والزوجة الزوج)نسبة األسر المركبة 

 نة الدراسة.مف إجمالى عي
اتضػػح أف أكثػػر مػػف  ثبلثػػة اربػػاع عينػػة الدراسػػة مػػف ربػػات األسػػر عػػامبلت وبمغػػت  -

 ٪04.0، وبمغت نسبة ربات األسر غير العامبلت  ٪22.2نسبتيف 
 مػف أقػؿ وحتػى 5 اتضح اف حوالى ثبلثة ارباع عينػة الدراسػة مػًر عمػى زواجيػـ مػف -

 سػػنة 43عمػى زواجيػـ ، وبمغػػت نسػبة مػف مػػًر  ٪24.0سػنوات وبمغػت نسػبتيـ  03
 05 مػػف أقػػؿ وحتػػى 03 ، وبمغػػت نسػػبة مػػف مػػًر عمػػى زواجيػػـ مػػف ٪02.3فػػأكثر 
 43 مػف أقػؿ حتػى 05 فى حيف بمغت نسبة مف مػًر عمػى زواجيػـ مػف  ٪2.0سنة 
 مف إجمالى عينة الدراسة . ٪2.0سنة 

 وحتػى سػنة 05 اتضح أف النسبة األكبر كانت مػف نصػيب مػف تتػراوح أعمػارىـ مػف -
فػػى حػػيف بمغػػت نسػػبة  ٪02.3سػػنة مػػف األزواج حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ  25 مػػف أقػػؿ

 ، كما كانت النسبة األكبػر مػف نصػيب مػف تتػراوح أعمػارىـ مػف ٪2.0ربات األسر 
فػى  ٪20.2سنة مف ربات األسػر حيػث بمغػت نسػبتيـ  05 مف أقؿ وحتى سنة 45

 سػنة 25 ، وبمغت نسبة مف تتراوح أعمػارىـ مػف  ٪43.0حيف بمغت نسبة األزواج 
وبمغػػت نسػػبة  ٪05.2ومػػف ربػػات األسػػر  ٪02.0مػػف األزواج  55 مػػف أقػػؿ وحتػػى
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،  ٪2.2ومف ربػات األسػر  ٪44.0سنة فأكثر مف األزواج  55مف كانت أعمارىـ 
ومػف  ٪2.3سػنة مػف األزواج  45 مػف فى حيف بمغت نسبة مف كانػت أعمػارىـ أقػؿ

 مف إجمالى عينة الدراسة. ٪40.2ربات األسر 
األزواج وربػػات األسػػر الحاصػػميف عمػػى تعمػػيـ مرتفػػع حيػػث بمغػػت نسػػبة  تقػػارب نسػػبة -

، يمييـ الحاصميف عمى تعميـ  ٪00.2، وبمغت نسبة ربات األسر  ٪02.0األزواج 
 ٪04.0وبمغت نسبة ربات األسر  ٪05.2فوؽ المتوسط حيث بمغت نسبة األزواج 

 ٪43.3األسػر  ، كما بمغت نسبة الحاصميف عمى تعميـ متوسط مػف األزواج وربػات
عمى التوالى ، فى حػيف انخفضػت نسػبة الحاصػميف عمػى تعمػيـ مػنخفض  02.0٪،  

 .٪03.0،  ٪2.3مف األزواج وربات األسر وبمغت نسبتيـ عمى التوالى 

أعمػػػاؿ مينيػػػة )طبيػػػب ، مينػػػدس ، ارتفػػػاع نسػػػبة األزواج وربػػػات األسػػػر العػػػامميف ب -
وبمغػػت نسػػبة ربػػات ،  ٪23.2حيػػث بمغػػت نسػػبة األزواج  مػػدرس ، محاسػػب.......(

أعمػػاؿ إداريػػة )موظػػؼ ، أدارى ، أمػػيف مخػػزف ، ، يمػػييـ العػػامميف ب ٪54.3األسػػر 
،  ٪43.2وبمغػػػػت نسػػػػبة ربػػػػات األسػػػػر  ٪03.0حيػػػػث بمغػػػػت نسػػػػبة األزواج  .....(

مػف األزواج  أعماؿ حرفيػة )نجػار ، نقػاش ، سػباؾ ، ......(وبمغت نسبة العامميف ب
 . ٪05.0ومف ربات األسر  42.2٪

، يمػػػػػييـ  ٪20.0ارتفػػػػػاع نسػػػػػب أصػػػػػحاب الػػػػػدخوؿ المرتفعػػػػػة حيػػػػػث بمغػػػػػت نسػػػػػبتيـ  -
، فػػػى حػػػيف انخفضػػػت نسػػػبة  ٪42.0أصػػػحاب الػػػدخوؿ المتوسػػػطة وبمغػػػت نسػػػبتيـ 
 . ٪04.2أصحاب الدخوؿ المنخفضة وبمغت نسبتيـ 

 فػػػي الػػػدخؿ مػػػف مػػػف ربػػػات األسػػػر عينػػػة الدراسػػػة يشػػػاركف بجػػػزء ٪20.2اتضػػػح أف  -
ال يشػػاركف ، وقػػد بمغػػت نسػػبة ربػػات األسػػر المشػػاركات  ٪02.2البيػػت ،  مصػػروؼ

، وبمغػػػػت نسػػػػبة  ٪42.0، ونسػػػػبة المشػػػػاركات بنصػػػػؼ الراتػػػػب  ٪0.0بكػػػػؿ الراتػػػػب 
 .  ٪45.2المشاركات بربع الراتب 

-  
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بأبعاده والسلوك الشرائى  التسويقى الخداع بأساليب مستويات الوعىثانياً 3 

  األسرة لربة التفاعلى
 بأساليب الوعى وفقا لمستويات الدراسة والرتبى لعينه  النسبي وزيعالت (8) جدول

 األسرة بأبعادهم لربة والسلوك الشرائى التفاعلى التسويقى الخداع

العد الدرجة المستويات األبعاد
 د

النسببة 
 المئوية

الوزن 
 النسبى

النسبة 
 الترتيب المئوية

الخداع فى الترويج
 15 من أقل منخفض 

 درجة

18
7 

53.4 

 من ألقل 15 متوسط الثالث 3263 98

21 
83 23.7 

 22.9 82 فأكثر درجة 21 مرتفع

35 اإلجمالي
2 122.2 

الخداع فى السعر
 

 15 من أقل منخفض

 درجة

11
6 

33.1 

 األول 3467 125
 من ألقل 15 متوسط

21 

12
5 

35.7 

 فأكثر درجة 21 مرتفع
12
9 

31.1 

35 اإلجمالي
2 122.2 

الخداع فى جودة السمعة
 15 من أقل منخفض 

 درجة

14
3 

42.9 

122 
 
3362 

 من ألقل 15 متوسط الثانى

21 

11
3 

32.3 

 26.9 94 فأكثر درجة 21 مرتفع

35 اإلجمالي
2 122.2 

إجمالى الوعى بأساليب 
الخداع التسويقى

 45 من أقل منخفض 

 درجة

14
9 

42.6 

 من قلأل 45 متوسط 122.2 323

63 

12
7 

32.6 

 26.8 94 فأكثر درجة 63 مرتفع

35 اإلجمالي
2 122.2 

المجال الغذائى
 15 من أقل منخفض 

 درجة

12
2 2866 

 من ألقل 15 متوسط االول 3765 115

21 

22
5 5866 

 1269 45 فأكثر درجة 21 مرتفع
35 اإلجمالي

2 122.2 

يةصخشالت جاياتحاالل جام 
 الثانى 3362 122 2567 92 15 من أقل فضمنخ 
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 درجة

 من ألقل 15 متوسط

21 

19
7 5663 

 1862 63 فأكثر درجة 21 مرتفع
35 اإلجمالي

2 122.2 
المجال الممبسى

 15 من أقل منخفض 

 درجة

12
9 3669 

 من ألقل 15 متوسط الثالث 2963 92

21 

13
4 3863 

 24.9 87 فأكثر درجة 21 مرتفع
35 اإلجمالي

2 122.2 

إجمال السموك الشرائى 
التفاعمى

 

 45 من أقل منخفض

 درجة

12
6 3264 

327 
1226

2 
 من ألقل 45 متوسط 

63 

17
9 5162 

 1866 65 فأكثر درجة 63 مرتفع
35 اإلجمالي

2 122.2 

 التسويقى لخداعا بأساليب أف غالبية عينة الدراسة فى استبياف الوعى( 0يوضح جدوؿ )
، يمييـ أصحاب المستويات  ٪24.2يقع في المستوى المنخفض وبمغت نسبتيـ 

، بينما قمت نسبة أصحاب المستويات المرتفعة  ٪03.2المتوسطة وبمغت نسبتيـ 
 035، كما احتؿ بعد الخداع فى السعر المرتبة األولى بوزف نسبى  ٪42.2وبمغت 
 033جودة السمعة المرتبة الثانية بوزف نسبى ، احتؿ بعد الخداع فى  ٪02.2بنسبة 
بنسبة  02المرتبة الثالثة بوزف نسبى  ، احتؿ بعد الخداع فى الترويج ٪00.3بنسبة 
ىذه النتيجة المنخفضة مف الوعي تستدعي الجراء برامج ارشادية لتنمية واف  04.0٪

لمفاجئ غير الوعي ومواجية أساليب الخداع التسويقي والحد مف الشراء التفاعمي ا
( أنو مف الصعب جدا فيـ Fatimah et al، 4304 )و وىذا ما أوضحت المخطط لو

سموؾ المستيمكيف وكذلؾ فيـ المستيمكيف لطبيعة وأساليب الشراء وبالتالى البد مف 
تطبيؽ دراسات توضح ليـ أساليب الشراء ومجاالتو والمتغيرات التى تطرأ عمييـ لعدـ 

  تعرضيـ لمخداع وسموكياتو
األسرة حوالى  لربة ( أف فى استبياف السموؾ الشرائى التفاعمى2كما تبيف مف جدوؿ )
، يمييـ أصحاب  ٪50.3وبمغت نسبتيـ  المتوسط المستوى في نصؼ عينة الدراسة يقع
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، وانخفضت نسبة أصحبا المستويات  ٪03.2المستويات المنخفضة وبمغت نسبتيـ 
ؿ بعد المجاؿ الغذائى المرتبة األولى بوزف كما احت ٪02.2المرتفعة وبمغت نسبتيـ 

المرتبة في مجاؿ االحتياجات الشخصية، احتؿ بعد المجاؿ  ٪02.5بنسبة  005نسبى 
المرتبة الثالثة  ، احتؿ بعد المجاؿ الممبسى ٪00.4بنسبة  034الثانية بوزف نسبى 

 يبومن ىنا يتضح انخفاض وعى ربات األسر بأسال. ٪40.0بنسبة  03بوزف نسبى 
والسموك الشرائى التفاعمى ، وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة  التسويقى الخداع

حيث أوضحت الدراسة أف الصور التى ينتيجيا المسوقوف ( 2222ممدوح يوسف )
إلقناع الزبائف بالمنتجات المعروضة والتى تصنؼ كممارسات خادعة وتندرج بيف 

ت اإلغراء قد أثرت بشكؿ كبير عمى سموؾ الوعود الكاذبة والمقارنات الخادعة ومحاوال
أف  Drysdale (2008)، كما أثبتت دراسة  كثير مف المستيمكيف فى الشراء

األشكاؿ المتعددة والصور المختمفة لمخداع التسويقى تؤثر بشكؿ كبير عمى مف ليس 
لدييـ المعمومات الكافية حوؿ ماىية الخداع التسويقى وبالتالى انخداع الزبائف 

أنو  (2211الخطيب ) عمىنتجات واالنسياؽ لشرائيا. كما أثبتت نتائج دراسة بالم
بزيادة وعى ربة األسرة عف كيفية الترويج لممنتجات يزداد الوعى بالخداع التسويقى 

واف  ىذه النتيجة المنخفضة مف الوعي تستدعي الجراء برامج ارشادية لتنمية لممنتجات 
سويقي والحد مف الشراء التفاعمي المفاجئ غير الوعي ومواجية أساليب الخداع الت

واف  ىذه النتيجة المنخفضة مف الوعي تستدعي الجراء برامج ارشادية  .المخطط لو
لتنمية الوعي ومواجية أساليب الخداع التسويقي والحد مف الشراء التفاعمي المفاجئ 

 غير المخطط لو
 ثالثاً 3 النتائج فى ضوء فروض الدراسة

 الخداع بأساليب الوعى بين إحصائياً  دالة إرتباطية عالقة وجود :الفرض األول
الخداع فى جودة  ، الخداع فى السعر ، الخداع فى الترويج) بأبعاده التسويقى
 األسرة: لربة والسموك الشرائى التفاعمى( السمعة

 استبياف ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ حساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف
 ، الخداع فى السعر ، الخداع فى الترويج)بأبعادىا  التسويقى الخداع أساليبب الوعى

وقد تم األسرة  لربة السموؾ الشرائى التفاعمى واستبياف (الخداع فى جودة السمعة
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 الخداع بأساليب الوعى أبعاد بيناستخدام معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة 
كما  األسرة لربة كمية اللسموك الشرائى التفاعمىوالدرجة الكمية مع الدرجة ال التسويقى

 .(0ىو موضح بجدوؿ )
  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى( معامالت ارتباط بيرسون بين .0جدول )

 األسرة لربة والسلوك الشرائى التفاعلى

 المتغيرات
الخداع فى 
 الترويج

الخداع فى 
 السعر

الخداع فى جودة 
 السمعة

 بأساليب إجمالى الوعى
 التسويقى الخداع

 ***26996 ***26993 ***26997 ***26993 المجال الغذائى

األحتياجات الشخصية المجال 
 ***26848 ***26847 ***26852 ***26842 والتجميمية

 ***26838 ***26832 ***26838 ***26842 المجال الممبسى

إجمالى السموك الشرائى 
 ***26956 ***26951 ***2.699 ***26954 األسرة لربة التفاعمى

 (2.221*** دال عند مستوي داللة )   
بيف  3.330وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  (12) جدول من يتضح

جمالى ، الخداع فى السعر ، كؿ مف الخداع فى الترويج  الخداع فى جودة السمعة وا 
ائى ، المجاؿ الصحى، المجاؿ التسويقى وكؿ مف المجاؿ الغذ الخداع بأساليب الوعى

جمالى  األسرة ، أى أنو كمما زاد الوعى لربة السموؾ الشرائى التفاعمى الممبسى ، وا 
وترى التسويقى زاد التحسف فى السموؾ الشرائى التفاعمى لربة األسرة ،  الخداع بأساليب

يقى مف الضرورى زيادة الوعى لدى ربات األسر بأساليب الخداع التسو  الباحثة أنو
نظرًا النتشاره بصورة مبالغ فييا ولكف عمى الرغـ مف تحقيؽ المسوقوف الذيف يستخدموف 
الخداع النتائج التى يرغبوف فييا إال أنيـ يخسروف الكثير عمى المدى البعيد حيث يترؾ 
آثارًا عكسية عمى اآلداء التسويقى والمستيمكيف الذيف تشكمت لدييـ مواقؼ سمبية حوؿ 

جات ومف ىنا وجب توعية ربات األسر بأساليب الخداع حتى يتشكؿ لدييف السمع والمنت
 Herchدراسة سموكيات شرائية إيجابية تشبع حاجاتيف ورغباتيف وىذا ما أوضحتو 

& Aladwan (2014)  حيث أثبتت العبلقة االرتباطية اإليجابية بيف الخداع
وبالتالى تتحقق المنتجات.  شراء التفاعمى األندفاعى نحوالتسويقى وسموؾ المستيمكيف 

 .صحة الفرض األول
 االجتماعية المتغيرات بين إحصائياً  دالة إرتباطية عالقة وجود الفرض الثانى:

 ، والزوجة الزوج عمر ، الزواج سنوات عدد ، األسرة أفراد عدد) لمدراسة واالقتصادية
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 الوعى من وكل( الشيرى األسرة دخل مستوى ، والزوجة لمزوج التعميمى المستوى
 األسرة بأبعادىم: لربة والسموك الشرائى التفاعمى التسويقى الخداع بأساليب

بعض  ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ حساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف
 ، الزواج سنوات عدد ، األسرة أفراد عدد)المتغيرات االجتماعية االقتصادية لمدراسة 

 (الشيرى األسرة دخؿ مستوى ، والزوجة لمزوج لتعميمىا المستوى ، والزوجة الزوج عمر
بأبعاده )الخداع فى الترويج ، الخداع فى  التسويقى الخداع بأساليب واستبياف الوعى

وقد األسرة  لربة السعر ، الخداع فى جودة السمعة( واستبياف السموؾ الشرائى التفاعمى
 االجتماعية المتغيرات بينتم استخدام معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة 

والسموك الشرائى  التسويقى الخداع بأساليب الوعى وأبعاد لمدراسة واالقتصادية
 :(03كما ىو موضح بجدوؿ ) األسرة  لربة التفاعمى
 المتغيرات االجتماعية االقتصادية والوعى( معامالت ارتباط بيرسون بين 00جدول )

   األسرة لربة الشرائى التفاعلىوالسلوك  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب

 المتغيرات
الخداع فى 

 الترويج
الخداع فى 

 السعر

الخداع فى 
جودة 
 السلعة

 بأساليب الوعىإجمالى 
 التسويقى الخداع

 **26159 **26164 **26162 **26153 عدد أفراد األسرة

 **26152 **26149 **26152 **26154 عدد سنوات الزواج

 26276 26275 26276 26277 عمر الزوج

 26275 26274 26275 26276 عمر الزوجة

 **26158 **26162 **26162 **26153 مستوى تعليم الزوج

 *26133 *26137 *26134 *26129 مستوى تعليم الزوجة

 ***562 ***26549 ***26559 ***26568 مستوى الدخل الشهرى

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21( **دال عند مستوي داللة )2.25دال عند مستوي داللة )*
 بيف 3.30 عند إحصائياً  دالة موجبة ارتباطية عبلقة وجود (11) جدول من يتضح

الخداع فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة  مف وكؿ عدد أفراد األسرة
 موجبة ةارتباطي التسويقى ، كما وجدت عبلقة الخداع بأساليب الوعى إجمالى ، السمعة
بيف عدد سنوات الزواج وكؿ مف الخداع فى  3.30،  3.330 عند إحصائياً  دالة

 بأساليب الوعى إجمالى ، الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعة
إحصائيًا بيف عمر الزوج وكؿ  دالة ارتباطية التسويقى ، فى حيف لـ توجد عبلقة الخداع

 الوعى إجمالى ، داع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعةمف الخداع فى الترويج ، الخ
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إحصائيًا بيف عمر الزوجة  دالة ارتباطية التسويقى ، وعدـ وجود عبلقة الخداع بأساليب
 إجمالى ، وكؿ مف الخداع فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعة

 عند إحصائياً  دالة موجبة طيةارتبا التسويقى ، وجود عبلقة الخداع بأساليب الوعى
بيف مستوى تعميـ الزوج وكؿ مف الخداع فى الترويج ، الخداع فى  3.30،  3.330

التسويقى ، ووجود  الخداع بأساليب الوعى إجمالى ، السعر ، الخداع فى جودة السمعة
بيف مستوى تعميـ الزوجة  3.35،  3.30 عند إحصائياً  دالة موجبة ارتباطية عبلقة
 إجمالى ، ف الخداع فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعةوكؿ م
 إحصائياً  دالة موجبة ارتباطية التسويقى ، كما وجدت عبلقة الخداع بأساليب الوعى
بيف مستوى دخؿ األسرة الشيرى وكؿ مف الخداع فى الترويج ، الخداع  3.330عند 

 التسويقى.  الخداع بأساليب الوعى مالىإج ، فى السعر ، الخداع فى جودة السمعة
 المتغيرات االجتماعية االقتصادية ( معامالت ارتباط بيرسون بين 01جدول )

 بأبعاده  األسرة لربة والسلوك الشرائى التفاعلى

 المتغيرات
المجال 
 الغذائى

المجال 
األحتياجات 
الشخصية 
 والتجميلية

المجال 
 الملبسى

السلوك إجمالى 
 علىالشرائى التفا

 26282 26272 26299- **26168 عدد أفراد األسرة

 ***26234 ***26182 ***26374 **26151 عدد سنوات الزواج

 26294 26245 *26122 26276 عمر الزوج

 *26117 26248 ***26192 26275 عمر الزوجة

 ***26214 ***26186 ***26294 **26164 مستوى تعليم الزوج

 **26152 26213 **26165 **26138 مستوى تعليم الزوجة

 ***26541 *26128 26247 26272 مستوى الدخل الشهرى

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21( **دال عند مستوي داللة )2.25دال عند مستوي داللة )*
 بيف 3.30 عند إحصائياً  دالة موجبة ارتباطية عبلقة وجود (12) جدول من يتضح

 بيف إحصائياً  دالة ارتباطية لمجاؿ الغذائى ، بينما ال توجد عبلقةوا عدد أفراد األسرة
 ، المجاؿ الممبسى ، إجمالى االحتياجات الشخصية وكؿ مف المجاؿ عدد أفراد األسرة

،  3.30 عند إحصائياً  دالة موجبة ارتباطية عبلقة التفاعمى ، وجود الشرائى السموؾ
االحتياجات الغذائى ، المجاؿ  بيف عدد سنوات الزواج وكؿ مف المجاؿ 3.330
التفاعمى ، كما وجدت عبلقة  الشرائى السموؾ ، المجاؿ الممبسى ، إجمالى الشخصية

االحتياجات بيف عمر الزوج والمجاؿ  3.35 عند إحصائياً  ارتباطية موجبة دالة



 

1052 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

إحصائيًا بيف عمر الزوج وكؿ مف  دالة ارتباطية ، بينما ال توجد عبلقة الشخصية
التفاعمى، كذلؾ وجدت  الشرائى السموؾ الغذائى، المجاؿ الممبسى ، إجمالىالمجاؿ 

بيف عمر الزوجة والمجاؿ  3.330 عند إحصائياً  عبلقة ارتباطية موجبة دالة
إحصائيًا بيف عمر الزوجة  دالة ارتباطية ، بينما ال توجد عبلقة االحتياجات الشخصية

التفاعمى، ووجدت  الشرائى السموؾ جمالىوكؿ مف المجاؿ الغذائى، المجاؿ الممبسى ، إ
بيف مستوى تعميـ الزوج  3.330،  3.30عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند 

 ، المجاؿ الممبسى ، إجمالى االحتياجات الشخصيةوكؿ مف المجاؿ الغذائى، المجاؿ 
 3.30 التفاعمى ، ووجدت عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند الشرائى السموؾ

،  االحتياجات الشخصيةبيف مستوى تعميـ الزوجة وكؿ مف المجاؿ الغذائى، المجاؿ 
التفاعمى ، بينما ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف  الشرائى السموؾ إجمالى

مستوى تعميـ الزوجة والمجاؿ الممبسى ، وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا 
 مستوى الدخؿ الشيرى وكؿ مف المجاؿ الممبسى ، إجمالى بيف 3.35، 3.330عند 

التفاعمى ، بينما ال توجد عبلقة ارتباطية مستوى الدخؿ الشيرى وكؿ  الشرائى السموؾ
 .االحتياجات الشخصيةمف المجاؿ الغذائى، المجاؿ 

 الزواج سنوات عدد ، األسرة أفراد عدد زاد إلى أنو كمما وترجع الباحثة السبب فى ذلك
الشيرى زاد  األسرة دخؿ مستوى ، والزوجة لمزوج التعميمى المستوى ، الزوجة عمر ،

وفقا لمقرار الوعى بأساليب الخداع التسويقى وتحسف السموؾ الشرائى التفاعمى لربة 
حيث انو بزيادة العمر وعدد سنوات الزواج قد تزداد الخبرة لدى  الرشيد غير المفاجئ

لتسويقى وكذلؾ تعديؿ سموكيات الشراء طرؽ اتخاذ الزوجيف فى مواجية الخداع ا
القرارات الشرائية كما أنو بزيادة عدد افراد األسرة والدخؿ تزداد القدرة عمى البحث 
والتدقيؽ فى أى معمومات تخص عممية الشراء كما تتعدد االتجاىات وتتنوع الممارسات 

جيف وقدرتيـ عمى التعمـ نحو األفضؿ وبارتفاع المستوى التعميمى تترتفع ثقافة الزو 
والبحث دوف الوقوع فى مصيدة الخداع التسويقى وما يترتب عميو مف سموكيات شراء 

 الزيادات وعاكف الزعبي محمد كل من وقد اختمفت ىذه النتائج مع دراسةخاطئة. 
حيث أثبتت الدراسة عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف العمر والدخؿ والمستوى  (2211)
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.وبالتالى تتحقق مف الخداع التسويقى وسموكيات المستيمكيف فى الشراء  التعميمى وكؿ
 صحة الفرض الثانى.

 الوعى من كل درجات متوسطات فى إحصائية داللة ذات فروق وجودالفرض الثالث: 
 لمحل وفقاً  األسرة لربة والسموك الشرائى التفاعمى بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب
 .(حضر ، ريف) اإلقامة
الفروؽ  ةدالل عمى لموقوؼ( ت) قيمة ايجاد تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ

 الخداع بأساليب الوعى الريؼ والحضر في مف أفراد العينة درجات اتمتوسط بيف
 :( 00) جدوؿ ذلؾ ويوضح األسرة لربة والسموؾ الشرائى التفاعمى بأبعاده التسويقى

 التسويقى الخداع بأساليب الوعى في الحضرالريف و بين الفروق داللة( 02) جدول

  بأبعاده

 البيان
 
 البعد

 الريف
 121ن = 

 الحضر
بين  الفروق 222ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 16951 2682 5652 27684 2632 28666 الخداع فى الترويج
2..9. 

 غير دالة

 16283 2671 6639 25672 3697 26643 الخداع فى السعر
2.... 

 غير دالة

 .2.99 2633 5663 26686 3671 27619 الخداع فى جودة السمعة
2.958 

 غير دالة
 بأساليب إجمالى الوعى

 16572 1685 15647 82643 6653 82628 التسويقى الخداع
2.55. 

 غير دالة

( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الريفيات والحضريات فى 00يتضح مف جدوؿ )
 إجمالى ، الخداع فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعةكؿ مف 
،  0.050التسويقى حيث بمغت قيمة )ت( عمى التوالى  الخداع بأساليب الوعى

 . وىى قيـ غير دالة إحصائياً  0.523،  3.222،  0.420
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لربة التفاعلى الشرائى السلوك في الريف والحضر بين الفروق داللة( 03) جدول

  بأبعاده األسرة

 البيان
 
 البعد

 الريف
 121ن = 

 الحضر
بين  الفروق 222ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 36654 1666 5621 28633 ...6 32622 ذائىالمجال الغ

2...1 

دالة عند 
26221 

 26154- .2.9- 2652 23675 2.88 23624 االحتياجات الشخصيةالمجال 
2..0. 

 2625دالة عند 

 99..2 2.95 5665 27627 3629 27649 المجال الممبسى
2.995 

 غير دالة
 الشرائى إجمالى السموك

 16342 1657 12673 79616 0..3 82674 األسرة لربة التفاعمى
2.585 

 غير دالة

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الريؼ والحضر فى كؿ مف  (02يتضح مف جدوؿ )
حيث بمغت قيمة )ت( عمى التوالى االحتياجات الشخصية المجاؿ الغذائى والمجاؿ 

لصالح الريؼ فى  3.35،  3.330وىى قيـ دالة إحصائيًا عند  4.052-، 0.252
، بينما ال توجد  االحتياجات الشخصيةؿ الغذائى ولصالح الحضر فى المجاؿ المجا

جمالىفروؽ دالة إحصائيًا بيف الريؼ والحضر فى كؿ مف   السموؾ المجاؿ الممبسى وا 
 0.023،  3.252األسرة حيث بمغت قيمة )ت( عمى التوالى  لربة التفاعمى الشرائى

 وىى قيـ غير دالة إحصائيًا.
حيث أثبتت  Herch & Aladwan (2014)تائج مع دراسة اتفقت ىذه الن

الدراسة عدـ وجود فروؽ بيف الريؼ والحضر فى الخداع التسويقى ولكنيا اختمفت معيا 
.  فى عدـ وجود فروؽ فى سموكيات الشراء التفاعمية فى المناطؽ الريفية والحضرية

 وبالتالى ال تتحقق صحة الفرض الثالث.
 الوعى من كل درجات متوسطات فى إحصائية داللة ذات وقفر  وجودالفرض الرابع: 

 لعمل وفقاً  األسرة لربة والسموك الشرائى التفاعمى بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب
 (.عاممة غير ، عاممة) الزوجة
الفروؽ  ةدالل عمى لموقوؼ( ت) قيمة ايجاد تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ

 بأساليب الوعى العامبلت وغير العامبلت في مف العينة أفراد درجات اتمتوسط بيف
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 جدوؿ ذلؾ ويوضح األسرة لربة والسموؾ الشرائى التفاعمى بأبعاده التسويقى الخداع
(05 ). 

 الخداع بأساليب الوعى في العامالت وغير العامالت بين الفروق داللة( 15) جدول

 ألسرةا لربة والسلوك الشرائى التفاعلى بأبعاده التسويقى

 البيان
 
 البعد

 العامالت
 303ن = 

 غير العامالت
بين  الفروق 43ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 36327 2648 7699 25695 3692 28643 الخداع فى الترويج

262221 

دالة عند 
26221 

 46627 4616 8685 22632 4688 26648 السعر الخداع فى

262221 

دالة عند 
26221 

 56269 4623 7681 23644 4632 27647 الخداع فى جودة السمعة

262221 

دالة عند 
26221 

 بأساليب إجمالى الوعى
 56177 12666 21678 71672 12681 82638 التسويقى الخداع

262221 

دالة عند 
26221 

جود فروؽ دالة إحصائيًا بيف العامبلت وغير العامبلت فى و  (05يتضح مف جدوؿ )
 إجمالى ، الخداع فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعةكؿ مف 
،  0.032التسويقى حيث بمغت قيمة )ت( عمى التوالى  الخداع بأساليب الوعى

 العامبلت .لصالح  3.330وىى قيـ دالة إحصائيًا عند  5.022،  5.320،  2.242
 السلوك الشرائى التفاعلى في العامالت وغير العامالت بين الفروق داللة( 05) جدول

 األسرة بأبعاده لربة

 البيان
 
 البعد

 العامالت
 303ن = 

 غير العامالت
بين  الفروق 43ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

نحراف اإل
 المعيارى

 56213 3626 7686 26624 3611 29632 المجال الغذائى
262221 

 26221دالة عند 

 46437 1648 3699 22627 1661 23676 االحتياجات الشخصيةالمجال 
262221 

 26221دالة عند 

 46438 3646 7665 24618 4625 27664 المجال الممبسى
262221 

 26221دالة عند 

 الشرائى إجمالى السموك
 46965 8622 19612 72651 8619 82671 األسرة لربة التفاعمى

262221 

 26221دالة عند 

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف العامبلت وغير العامبلت فى  (02يتضح مف جدوؿ )
 ، المجاؿ الممبسى ، إجمالى االحتياجات الشخصيةالمجاؿ الغذائى ، المجاؿ كؿ مف 
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،  5.300األسرة حيث بمغت قيمة )ت( عمى التوالى  لربة ىالتفاعم الشرائى السموؾ
 لصالح العامبلت . 3.330وىى قيـ دالة إحصائيًا عند  2.025،  2.202،  2.202

قد يكوف لدى العامبلت الخبرة الكافية فى  وترجع الباحثة السبب فى ذلك إلى أنو
الشخصيات وتفاعميف مواجية الخداع التسويقى نظرًا لخروجيف وتعامميف مع العديد مف 

فى المجتمع لرؤية ودراسة أخبلؽ األفراد وبالتالى تكويف سموكيات شرائية واعية . 
حيث ( 2225ىانى الضمور وىدى عايش )اختمفت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف 

أثبتت الدراسة عدـ وجود فروؽ بيف العامميف وغير العامميف مف السياح المتردديف عمى 
كما اختمفت ،  فى األردف فى الخداع التسويقى الخدمى فى الفنادؽ فنادؽ الخمس نجـو

حيث أثبتت الدراسة عدـ وجود فروؽ بيف  (٥٠٠٢) الحداد نادية ىذه النتائج مع دراسة
تخاذ قرار الشراء ،  ربات األسر العامبلت وغير العامبلت فى السموكيات الشرائية وا 

ث أثبتت الدراسة وجود فروؽ بيف حي ( ٥٠٠٢)  فرج حسن ولكنيا اتفقت مع دراسة
 . وبالتالى تتحقق صحة الفرض الرابع. تبعًا لممينة لصالح العامميف عينة الدراسة

 من كل درجات متوسطات فى إحصائية داللة ذات فروق وجودالفرض الخامس: 
 وفقاً  األسرة لربة والسموك الشرائى التفاعمى بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى
 (.مشاركات غير ، مشاركات) البيت مصروف فى دخميا من بجزء الزوجة ركةلمشا

الفروؽ  ةدالل عمى لموقوؼ( ت) قيمة ايجاد تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 مصروؼ المشاركات وغير المشاركات فى مف أفراد العينة درجات اتمتوسط بيف

 لربة السموؾ الشرائى التفاعمىو  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى في البيت
 :( 02) جدوؿ ذلؾ ويوضح األسرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1057 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  البيت مصروف فى المشاركات وغير المشاركات بين الفروق داللة( 06) جدول

  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى في

 البيان
 
 البعد

 المشاركات
 222ن = 

 غير المشاركات
بين  الفروق 121ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة ة تقيم

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 56851- 2646- 2649 29668 5634 27622 الخداع فى الترويج

262221 

دالة عند 
26221 

 5618- 2.79 29.22 5689 23682 الخداع فى السعر
-

126946 

262221 

دالة عند 
26221 

 46869- 2641- 3668 28652 5651 26629 ة السمعةالخداع فى جود

262221 

دالة عند 
26221 

 بأساليب إجمالى الوعى
 96212- 12672- 7685 87687 13691 77615 التسويقى الخداع

262221 

دالة عند 
26221 

 المشاركات وغير المشاركات فىوجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف  (02يتضح مف جدوؿ )
الخداع فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة مف فى كؿ  البيت مصروؼ
التسويقى حيث بمغت قيمة )ت( عمى التوالى  الخداع بأساليب الوعى إجمالى ، السمعة

 3.330وىى قيـ دالة إحصائيًا عند  0.404-،  2.220-،  04.022-،  5.250-
 البيت . مصروؼ لصالح غير المشاركات فى

  البيت مصروف فى المشاركات وغير المشاركات بين وقالفر داللة( 07) جدول

 بأبعاده األسرة لربة التفاعلى الشرائى السلوك في

 البيان
 
 البعد

 المشاركات
 222ن = 

 غير المشاركات
بين  الفروق 121ن = 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 يارىالمع

 26721- 1622- 2649 29668 4678 28645 المجال الغذائى
2.... 

 2621دالة عند 

 16784- 2.95- 1624 23684 2646 23642 االحتياجات الشخصية المجال
2...9 

 غير دالة

 36758- 2621- 3668 28652 5637 26648 المجال الممبسى

2...1 

دالة عند 
26221 

 الشرائى إجمالى السموك
 36182- 3665- 6671 82623 11695 78637 األسرة لربة التفاعمى

2.... 

 2621دالة عند 

 المشاركات وغير المشاركات فىوجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف  (02يتضح مف جدوؿ )
 السموؾ المجاؿ الغذائى ، المجاؿ الممبسى ، إجمالىفى كؿ مف  البيت مصروؼ
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

-،  4.230-غت قيمة )ت( عمى التوالى األسرة حيث بم لربة التفاعمى الشرائى
لصالح غير  3.30،  3.330وىى قيـ دالة إحصائيًا عند  0.024-، 0.252

المشاركات فروؽ دالة إحصائيًا بيف البيت ، بينما ال توجد  مصروؼ المشاركات فى
حيث بمغت االحتياجات الشخصية  فى المجاؿ البيت مصروؼ وغير المشاركات فى

 ىى قيـ غير دالة إحصائيًا.و  0.222-قيمة )ت( 
يكوف توافر مبمغ مالى مع الزوجة دوف  وترجع الباحثة السبب فى ذلك إلى أنو قد

البيت قد يجعميا أكثر حرصًا فى اإلنفاؽ وأكثر وعيًا فى الوقوع  مصروؼ المشاركة فى
فى أساليب الخداع التسويقى وكذلؾ أكثر وعيًا عند اتخاذ قرار الشراء ، وقد اختمفت 

 دور األسرة لرب حيث أثبتت الدراسة أف (٥٠٢٢) مشرف سماحذه النتائج مع دراسة ى
في  يساىمف األسر ربات غالبية وأف األسرية وضع الميزانية في المشاركة في محدود
 واحتياجات لظروؼ طبقا غير دائمة أو ومستمرة منتظمة بصورة سواء األسري اإلنفاؽ
 .تفاع وعييف بالسموؾ الشرائى واتخاذ قرار الشراءوكاف لذلؾ أكبر األثر فى ار  األسرة

 وبالتالى تتحقق صحة الفرض الخامس.
 الوعى من كل فى الدراسة عينة أفراد بين إحصائياً  دال تباين وجود :السادس الفرض
 لعدد وفقاً  األسرة لربة والسموك الشرائى التفاعمى بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب

 األسرة: أفراد
 اتجاه في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ؽولمتحق
 والسموؾ الشرائى التفاعمى التسويقى الخداع بأساليب الوعىالستبياف  ANOVA واحد
 داللة لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ ،األسرة  أفراد لعدد وفقاً  بأبعادىـ األسرة لربة

 :التالية توضح ذلؾ والجداوؿ المتوسطات ، بيف الفروؽ
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الخداع بأساليب الوعىعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 08جدول )

 األسرة أفراد لعدد وفقاً  بأبعاده التسويقى
 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 رويجالخداع فى الت
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

1726842 
72576776 
72286617 

2 
347 
349 

856421 
226339 

46222 

2..59 

دالة عند 
2625 

 الخداع فى السعر
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

1646467 
61566221 
63226469 

2 
347 
349 

826234 
176741 

46635 

2..5. 

دالة عند 
2625 

ودة الخداع فى ج
 السمعة

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

1636626 
58226443 
59646269 

2 
347 
349 

816813 
166716 

46894 

2...8 

دالة عند 
2621 

 إجمالى الوعى
 الخداع بأساليب
 التسويقى

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

14946347 
567216272 
581956417 

2 
347 
349 

7476174 
1636424 

46573 

2..55 

دالة عند 
2625 

ربػات األسػر  درجػات متوسػطات بػيف احصػائياً  داؿ وجود تبػايف (00يتضح مف جدوؿ )
الخػداع فػى التػرويج ، الخػداع فػى السػعر ، الخػداع فػى جػودة عينة الدراسػة فػى كػؿ مػف 

 بمغػػت حيػػثالتسػػويقى تبعػػًا لعػػدد أفػػراد األسػػرة  الخػػداع بأسػػاليب الػػوعى إجمػػالى ، السػػمعة
 دالػػػػػػػة قػػػػػػػيـ وىػػػػػػػي 2.520،  2.202،  2.205،  2.433مػػػػػػػى التػػػػػػػوالى )ؼ( ع قيمػػػػػػػة

 .  3.35،  3.30عند  احصائياً 
ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 

تبيف ما لعدد أفراد األسرة بأبعاده تبعًا  التسويقى الخداع بأساليب الوعىفي عينة الدراسة 
 :(43جدوؿ ) يوضحو
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( .1جدول )

 أفراد لعدد تبعاً  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى في الدراسة عينة األسر
  األسرة

 األبعاد
عدد أفراد 

 األسرة
 العدد

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 فأكثر 5 5 إلى 3 من أفراد 2

الخداع فى 
 الترويج

    5682 27622 141 أفراد 2

   ***2625- 3679 29628 161  5إلى  3من 

  2.69 1629- 2631 28612 48 فأكثر 5

الخداع فى 
 السعر

    6628 25621 141 أفراد 2

   ***2672- 5638 27673 161  5إلى  3من 

  ***4688 *2616 2664 22685 48 فأكثر 5

الخداع فى 
 دة السلعةجو

    6627 26643 141 أفراد 2

   *1622- 4621 27663 161  5إلى  3من 

  1632 .2.5 3685 26633 48 فأكثر 5

 إجمالى الوعى
 الخداع بأساليب

 التسويقى

    16628 78648 141 أفراد 2

   ***5698- 11621 84646 161  5إلى  3من 

  ***7615 1616 4629 77631 48 فأكثر 5

(   *** دال عند مستوي داللة 2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25ال عند مستوي داللة )*د
(2.221) 

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ43يتضح مف جدوؿ )
الخداع بأبعاده ) التسويقى الخداع بأساليب درجات عينة الدراسة في الوعى متوسطات

السعر ، الخداع فى جودة السمعة( تبعًا لعدد أفراد األسرة وجد فى الترويج ، الخداع فى 
 أفراد(. 2إلى  2أنيا لصالح األسرة متوسطة الحجـ )مف 

 التفاعلى الشرائى السلوكعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 10جدول )

 األسرة أفراد لعدد وفقاً  بأبعاده األسرة لربة
 البيان
 

 درجات الحرية مجموع المربعات تباينمصادر ال البعد   
متوسط مجموع 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 المجال الغذائى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1736185 
57896889 
59636274 

2 
347 
349 

866592 
166686 

56192 
2...9 

 2621دالة عند 

االحتياجات  المجال
 الشخصية

 بين المجموعات
 اتداخل المجموع

 الكلى

576622 
14916662 
15496262 

2 
347 
349 

286822 
46299 

66722 
2...5 

 26221دالة عند 

 المجال الممبسى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

766752 
83636865 
84426617 

2 
347 
349 

386376 
246123 

16592 
2...9 

 غير دالة

 الشرائى إجمالى السموك
 األسرة لربة التفاعمى

 جموعاتبين الم
 داخل المجموعات

 الكلى

4526725 
379656149 
384176854 

2 
347 
349 

2266352 
1296412 

26269 
2.5.8 

 غير دالة
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربػات األسػر  درجػات متوسػطات بػيف احصػائياً  داؿ وجود تبػايف (40يتضح مف جدوؿ )
تبعػػًا لعػػدد االحتياجػػات الشخصػػية المجػػاؿ الغػػذائى ، المجػػاؿ عينػػة الدراسػػة فػػى كػػؿ مػػف 

 دالػػػة قػػػيـ وىػػػي 2.233،  5.003)ؼ( عمػػػى التػػػوالى  قيمػػػة بمغػػػت حيػػػثاألسػػػرة  أفػػػراد
 متوسػػػطات بػػػيف احصػػػائياً  داؿ ، بينمػػػا ال يوجػػػد تبػػػايف 3.30،  3.330عنػػػد  احصػػػائياً 
 السػػػموؾ ربػػػات األسػػػر عينػػػة الدراسػػػة فػػػى كػػػؿ مػػػف المجػػػاؿ الممبسػػػى ، إجمػػػالى درجػػػات
 4.320،  0.504مػػى التػػوالى )ؼ( ع قيمػػة بمغػػت األسػػرة حيػػث لربػػة التفػػاعمى الشػػرائى
 احصائيًا. غير دالة قيـ وىي

ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 
لعػػدد أفػػراد األسػػرة األسػػرة بأبعػػاده تبعػػًا  لربػػة التفػػاعمى الشػػرائى السػػموؾفػػي عينػػة الدراسػػة 

 :(44جدوؿ ) تبيف ما يوضحو
ربات للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 11جدول )

 لعدد تبعاً  بأبعاده األسرة لربة التفاعلى الشرائى السلوك في الدراسة عينة األسر
  األسرة أفراد

 األبعاد
عدد أفراد 

 األسرة
 العدد

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 فأكثر 5 5 إلى 3 من أفراد 2

المجال 
 الغذائى

    5661 28629 141 أفراد 2

   **1692- 2.76 32622 161  5إلى  3من 

  ...2- *1619- 2692 29629 48 فأكثر 5

المجال 
االحتياجات 
 الشخصية

    3624 23662 141 أفراد 2

   98..2- 1624 23685 161  5إلى  3من 

 فأكثر 5
48 

22662 2.99 2.66** 
1624***  

(   *** دال عند مستوي داللة 2.21*دال عند مستوي داللة )(   *2.25*دال عند مستوي داللة )
(2.221) 

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ44يتضح مف جدوؿ )
االحتياجات الشخصية درجات عينة الدراسة في المجاؿ الغذائى ، المجاؿ  متوسطات

أفراد(.  2إلى  2حجـ )مف تبعًا لعدد أفراد األسرة وجد أنيا لصالح األسرة متوسطة ال
 .  جزئياً  السادس تتحقق صحة الفرض وبالتالى
 الوعى من كل فى الدراسة عينة أفراد بين إحصائياً  دال تباين وجود :السابع الفرض
 لعدد وفقاً  األسرة لربة والسموك الشرائى التفاعمى بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب
 الزواج: سنوات
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 اتجاه في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ احصائيا لفرضا ىذا صحة مف ولمتحقؽ
والسموؾ الشرائى  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعىالستبياف  ANOVA واحد

 داللة لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ ،الزواج  سنوات لعدد وفقاً  األسرة لربة التفاعمى
 :لؾوالجداوؿ التالية توضح ذ المتوسطات ، بيف الفروؽ

 الخداع بأساليب الوعىعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 12جدول )

 الزواج سنوات لعدد وفقاً   بأبعاده التسويقى
 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 الخداع فى الترويج
 بين المجموعات

خل دا
 المجموعات

 الكلى

1946986 
72336631 
72286617 

3 
346 
349 

646995 
226328 

36197 

2...9 

دالة عند 
2625 

 الخداع فى السعر
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

1656237 
61556231 
63226469 

3 
346 
349 

556279 
176792 

36296 

2.... 

دالة عند 
2625 

الخداع فى جودة 
 السمعة

 عاتبين المجمو
داخل 

 المجموعات
 الكلى

1526484 
58136584 
59646269 

3 
346 
349 

526161 
166822 

26985 

2..05 

دالة عند 
2625 

 إجمالى الوعى
 الخداع بأساليب
 التسويقى

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

15276668 
566676749 
581956417 

3 
346 
349 

5296223 
1636782 

36129 

2...8 

دالة عند 
2625 

ربػات األسػر  درجػات متوسػطات بػيف احصػائياً  داؿ وجود تبػايف (40يتضح مف جدوؿ )
الخػداع فػى التػرويج ، الخػداع فػى السػعر ، الخػداع فػى جػودة عينة الدراسػة فػى كػؿ مػف 

 بمغػت حيػثالػزواج  سػنوات التسويقى تبعًا لعدد الخداع بأساليب الوعى إجمالى ، السمعة
 دالػػػػػػػة قػػػػػػػيـ وىػػػػػػػي 0.030،  4.025،  0.302،  0.002)ؼ( عمػػػػػػػى التػػػػػػػوالى  قيمػػػػػػػة

 . 3.35عند  احصائياً 
ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 

تبػيف  الزواج سنوات لعددبأبعاده تبعًا  التسويقى الخداع بأساليب الوعىفي عينة الدراسة 
 :(42جدوؿ ) ما يوضحو
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات عرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات للت L.S.Dاختبار ( 13جدول )

 سنوات لعدد تبعاً  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى في الدراسة عينة األسر
 الزواج

 العدد عدد سنوات الزواج األبعاد
المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 حتى 4 من

 .0 من أقل

 حتى .0 من

 04 من أقل

 حتى 04 من

 .1 من أقل

 نةس .1

 فأكثر

الخداع فى 
 الترويج

     5633 27662 255  .0 من أقل حتى 4 من

    *2637- 2666 29677 17  04 من أقل حتى .0 من

   3622 .2.9 4666 28612 15  .1 من أقل حتى 04 من

  *2692- 6..2 ***2627- 2.90 29692 63 سنة فأكثر .1

الخداع فى 
 السعر

     6628 25683 255  .0 من أقل حتى 4 من

    9..2 4663 25676 17  04 من أقل حتى .0 من

   **5633 1616 3692 24666 15  .1 من أقل حتى 04 من

  1629- **4623- **4616- 5667 25697 63 سنة فأكثر .1

الخداع فى 
 جودة السلعة

     5619 26662 255  .0 من أقل حتى 4 من

    2.80 5691 25676 17  04 من أقل حتى .0 من

   *3639- 2633- 5625 26697 15  .1 من أقل حتى 04 من

  1692 *4623- *1649- 4642 28629 63 سنة فأكثر .1

إجمالى 
 الوعى
 بأساليب
 الخداع

 التسويقى

     14679 82626 255  .0 من أقل حتى 4 من

    5672- 6638 83676 17  04 من أقل حتى .0 من

   4629 1662- 3692 81666 15  .1 من أقل حتى 04 من

  2629- 2622 *3669- 5691 85676 63 سنة فأكثر .1

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25دال عند مستوي داللة )*
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ42يتضح مف جدوؿ )

الخداع بأبعاده ) التسويقى الخداع بأساليب نة الدراسة في الوعىدرجات عي متوسطات
فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعة( . تبعًا لعدد سنوات الزواج 

 سنة فأكثر. 43وجد أنيا لصالح مف مضى عمى زواجيف 
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التفاعلى الشرائى كالسلوعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 14جدول )

 سنوات الزواج لعدد وفقاً  بأبعاده األسرة لربة
 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 المجال الغذائى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

1556325 
58276749 
59636274 

3 
346 
349 

516775 
166785 

36285 

2.... 

دالة عند 
2625 

االحتياجات  المجال
 الشخصية

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

2426222 
13276262 
15496262 

3 
346 
349 

826667 
36778 

216351 

2...1 

دالة عند 
26221 

 المجال الممبسى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

3316228 
81296429 
84426617 

3 
346 
349 

1126423 
236438 

46712 

2...0 

دالة عند 
2621 

 إجمالى السموك
 التفاعمى الشرائى

 األسرة لربة

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

22496823 
363686231 
384176854 

3 
346 
349 

6836274 
1256112 

66521 

2...1 

دالة عند 
26221 

ربات األسر  درجات وسطاتمت بيف احصائياً  داؿ وجود تبايف (45يتضح مف جدوؿ )
المجاؿ الغذائى ، المجاؿ الصحى ، المجاؿ الممبسى ، عينة الدراسة فى كؿ مف 

 قيمة بمغت حيثاألسرة تبعًا لعدد سنوات الزواج  لربة التفاعمى الشرائى السموؾ إجمالى
عند  احصائياً  دالة قيـ وىي 2.530،  2.203، 40.050، 0.325)ؼ( عمى التوالى 

3.330  ،3.30  ،3.35. 
ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 

 الػزواج سػنوات لعػددبأبعػاده تبعػًا األسػرة  لربػة التفاعمى الشرائى السموؾفي عينة الدراسة 
 :(42جدوؿ ) تبيف ما يوضحو
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات ات درجات للتعرف على داللة الفروق بين متوسط L.S.Dاختبار ( 15جدول )

 لعدد تبعاً  بأبعاده األسرة لربة التفاعلى الشرائى السلوك في الدراسة عينة األسر
 الزواج سنوات

 العدد عدد سنوات الزواج األبعاد
المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 حتى 4 من

 .0 من أقل

 حتى .0 من

 04 من أقل

 حتى 04 من

 .1 من أقل

 سنة .1

 فأكثر

المجال 
 الغذائى

     4678 23658 255  .0 من أقل حتى 4 من

    1649- 4613 27622 17  04 من أقل حتى .0 من

   7..2 1649- 2612 28652 15  .1 من أقل حتى 04 من

  4..2 1..2 *1649- 4691 28692 63 سنة فأكثر .1

المجال 
االحتياجات 
 الشخصية

     2622 23627 255  .0 من أقل حتى 4 من

    ***1663- 2.98 24672 17  04 من أقل حتى .0 من

   2.96- ***1686- 5..2 24693 15  .1 من أقل حتى 04 من

  9..2 0..2- ***2612- ...2 25622 63 سنة فأكثر .1

المجال 
 الممبسى

     5636 26669 255  .0 من أقل حتى 4 من

    2.98- 3694 27617 17  04 من أقل حتى .0 من

   2682- *3632- 2694 28673 15  .1 من أقل تىح 04 من

  1626 1655- **2623- 2.87 32622 63 سنة فأكثر .1

إجمالى 
 السموك
 الشرائى
  التفاعمى

     11682 78626 255  .0 من أقل حتى 4 من

    3661- 4621 81688 17  04 من أقل حتى .0 من

   3631- *6693- 3622 83666 15  .1 من أقل حتى 04 من

 ...2 85622 63 سنة فأكثر .1
-5642*** -1678 

1653 
 

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25*دال عند مستوي داللة )
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ42يتضح مف جدوؿ )

بأبعاده األسرة  لربة التفاعمى شرائىال السموؾدرجات عينة الدراسة في  متوسطات
، المجاؿ الممبسى( . تبعًا لعدد سنوات االحتياجات الشخصية المجاؿ الغذائى ، )

وترجع الباحثة  سنة فأكثر. 43الزواج وجد أنيا لصالح مف مضى عمى زواجيف 
سنة فأكثر عمى الزواج قد يعطى الخبرة الكافية لدى  43مرور  السبب فى ذلك إلى أنو

زوجيف فى مواجية المشكبلت الخاصة بالخداع التسويقى ويعطييـ القدرة عمى عدـ ال
 . السابع تتحقق صحة الفرض وبالتالى الوقوع فى أخطاء الشراء .

 
 الوعى من كل فى الدراسة عينة أفراد بين إحصائياً  دال تباين وجود :الثامن الفرض
 لعمر وفقاً  األسرة لربة التفاعمىوالسموك الشرائى  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب
 الزوج:
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 اتجاه في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
والسموؾ الشرائى  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعىالستبياف  ANOVA واحد

 الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ ،الزوج  لعمر وفقاً  األسرة لربة التفاعمى
 :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ المتوسطات ، بيف

 الخداع بأساليب الوعىعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 16جدول )

 الزوج لعمر وفقاً  بأبعاده التسويقى
 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
 مستوى
 الداللة

 الخداع فى الترويج
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

12836182 
65276286 
75926469 

4 
345 
349 

2726796 
186862 

146357 

2....1 

دالة عند 
26221 

 الخداع فى السعر
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

12366329 
122296425 
112456714 

4 
345 
349 

2596277 
296592 

86755 

2....1 

دالة عند 
26221 

الخداع فى جودة 
 السمعة

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

7276963 
81816854 
89296817 

4 
345 
349 

1816991 
236716 

76674 

2....1 

دالة عند 
26221 

 إجمالى الوعى
 الخداع بأساليب
 التسويقى

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

55236292 
544826976 
59984..96 

4 
345 
349 

13756773 
1576916 

86712 

2....1 

دالة عند 
26221 

ربػات األسػر  درجػات متوسػطات بػيف احصػائياً  داؿ وجود تبػايف (42يتضح مف جدوؿ )
الخػداع فػى التػرويج ، الخػداع فػى السػعر ، الخػداع فػى جػودة عينة الدراسػة فػى كػؿ مػف 

 قيمػػة بمغػػت حيػػثالػػزوج  ًا لعمػػرالتسػػويقى تبعػػ الخػػداع بأسػػاليب الػػوعى إجمػػالى ، السػػمعة
 احصػػائياً  دالػػة قػػيـ وىػػي 2.204،  2.222،  2.255،  02.052)ؼ( عمػػى التػػوالى 

 . 3.330عند 
ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 
مػػا  تبػػيف الػػزوج لعمػػربأبعػػاده تبعػػًا  التسػػويقى الخػػداع بأسػػاليب الػػوعىفػػي عينػػة الدراسػػة 

 :(42جدوؿ ) يوضحو
 
 
 



 

1067 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 17جدول )

والسلوك الشرائى  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى في الدراسة عينة األسر
 الزوج لعمر التفاعلى تبعاً 

 العدد عمر الزوج األبعاد
المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 14 من لأق

 سنة

 3> 14 من

24 

 3> 24 من

34 

 3> 34 من

44 

سنة  44

 فأكثر

الخداع فى 
 الترويج

      .2.9 29692 14 سنة 14 من أقل

     9..2 4666 28612 73 24 3> 14 من

    ***3676 **3683 6696 26616 126 34 3> 24 من

   2.66- ***2677 *2684 2674 27615 57 44 3> 34 من

  ***2676- ***3675- 1..2 ...2 9..2 29693 82 رفأكث 44

الخداع فى 
 السعر

      8621 23614 14 سنة 14 من أقل

     **4672- 4646 26666 73 24 3> 14 من

    *1662 *3629- 6672 26623 126 34 3> 24 من

   .2.9- 1622 2.99 2623 22668 57 44 3> 34 من

  ***3697- ***3655- ***5617- *3651- 5627 27686 82 فأكثر 44

الخداع فى 
جودة 
 السلعة

      5625 26697 14 سنة 14 من أقل

     1644 4683 27662 73 24 3> 14 من

    ***3648 1655- 6648 25655 126 34 3> 24 من

   *1677- *1672 *3633- 3642 27633 57 44 3> 34 من

  9..2- **2624- ***5624- *3662- 2645 29624 82 فأكثر 44

إجمالى 
 الوعى
 بأساليب
 الخداع

 التسويقى

      8621 77614 14 سنة 14 من أقل

     **9669- 6632 84618 73 24 3> 14 من

    2664 2.85- 19634 77696 126 34 3> 24 من

   8..2 7624- 0..2- 4628 77617 57 44 3> 34 من

  ***7621- ***6622- ***9666- ***8687- 6612 86683 82 فأكثر 44

إجمالى 
السلوك 
الشرائى 
 التفاعلى

      2.09 54614 14 سنة 14 من أقل

     2.55 .2.9 54622 73 24 3> 14 من

    2.89- 9..2- 9644 49684 126 34 3> 24 من

   **2672- 1644 1656 ...2 52657 57 44 3> 34 من

  *2632- ***5623- ***.4.5- **4629- 2.96 54688 82 فأكثر 44

(   *** دال عند مستوي داللة 2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25*دال عند مستوي داللة )
(2.221) 

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ42يتضح مف جدوؿ )
داع الخبأبعاده ) التسويقى الخداع بأساليب درجات عينة الدراسة في الوعى متوسطات

وجد  فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعة( ، تبعًا لعمر الزوج
  سنة فأكثر. 55أنيا لصالح 



 

1068 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التفاعلى الشرائى السلوكعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 18جدول )

 لعمر الزوج وفقاً  بأبعاده األسرة لربة
 البيان
 

 البعد   
 ع المربعاتمجمو مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 المجال الغذائى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

7416221 
52216873 
59636274 

4 
345 
349 

1856322 
156136 

126242 

2....1 

دالة عند 
26221 

االحتياجات  المجال
 الشخصية

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 لىالك

2746524 
12746756 
15496262 

4 
345 
349 

686626 
36695 

186573 

2....1 

دالة عند 
26221 

 المجال الممبسى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

12156674 
74246943 
84426617 

4 
345 
349 

2536919 
216522 

116798 

2....1 

دالة عند 
26221 

 إجمالى السموك
 التفاعمى الشرائى

 األسرة لربة

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

48186278 
335996776 
384176854 

4 
345 
349 

12246519 
976391 

126368 

2....1 

دالة عند 
26221 

ربات األسر  درجات متوسطات بيف احصائياً  داؿ وجود تبايف (40يتضح مف جدوؿ )
، المجاؿ  االحتياجات الشخصيةالمجاؿ الغذائى ، المجاؿ عينة الدراسة فى كؿ مف 

 بمغت حيثاألسرة تبعًا لعمر الزوج  لربة التفاعمى الشرائى السموؾ الممبسى ، إجمالى
 دالة قيـ وىي 04.022،  00.202، 02.520، 04.424)ؼ( عمى التوالى  قيمة

  3.330عند  احصائياً 
ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 

تبػيف مػا  لعمػر الػزوجبأبعاده تبعػًا األسرة  لربة التفاعمى الشرائى السموؾفي اسة عينة الدر 
 :(03جدوؿ ) يوضحو

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1069 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( .2جدول )

لعمر  تبعاً  بأبعاده األسرة لربة التفاعلى الشرائى السلوك في الدراسة عينة األسر
 الزوج

 العدد عمر الزوج ألبعادا
المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 14 من أقل

 سنة

 3> 14 من

24 

 3> 24 من

34 

 3> 34 من

44 

سنة  44

 فأكثر

المجال 
 الغذائى

      4613 28692 14 سنة 14 من أقل

     1..2 2612 23658 73 24 3> 14 من

    6..2 2..2 6646 26696 126 34 3> 24 من

   ***3623- 2..2 4..2 4691 27622 57 44 3> 34 من

  0.8. ***3.56- ***1..4- **3.22- 7..2 32622 82 فأكثر 44

المجال 
االحتياجات 
 الشخصية

      2.09 24614 14 سنة 14 من أقل

     2.55 .2.9 24622 73 24 3> 14 من

    **2.89 *1626 3626 22688 126 34 3> 24 من

   .2.0 ***1614 9..2- ...2 22657 57 44 3> 34 من

  ***2632- ***2622- ***1644- **1656- 2.96 24688 82 فأكثر 44

المجال 
 الممبسى

      3..2 26622 14 سنة 14 من أقل

     *3638- 1656 29638 73 24 3> 14 من

    2.68 2.80 7621 25616 126 34 3> 24 من

   ***2648- *1673- 1664- 2624 27664 57 44 3> 34 من

  9..2- ***3623- ***4621- 2642- 3622 28642 82 فأكثر 44

إجمالى 
 السموك
 الشرائى
  التفاعمى

      2.09 82614 14 سنة 14 من أقل

     3626- 1688 83641 73 24 3> 14 من

    3618 5612 16624 75621 126 34 3> 24 من

   ***5621- .2.5 8..2- 2634 82622 57 44 3> 34 من

  3625- ***8627- ***8639- 3614- 3632 83628 82 فأكثر 44

(   *** دال عند مستوي داللة 2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25*دال عند مستوي داللة )
(2.221) 

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ03يتضح مف جدوؿ )
بأبعاده األسرة  لربة التفاعمى الشرائى السموؾاسة في درجات عينة الدر  متوسطات

المجاؿ الممبسى( . تبعًا لعمر الزوج ،االحتياجات الشخصية  المجاؿ الغذائى ، المجاؿ)
 سنة فأكثر. 55وجد أنيا لصالح 

حيث أثبتت الدراسة عدـ وجود ( 2222ممدوح يوسف ) اختمفت ىذه النتائج مع دراسة
سة باختبلؼ العمر فى الخداع التسويقى لمقدمى الوجبات اختبلفات بيف عينة الدرا

 . الثامن تتحقق صحة الفرض . وبالتالى السريعة فى السعودية وسموكيات الشراء
 



 

1070 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الوعى من كل فى الدراسة عينة أفراد بين إحصائياً  دال تباين وجود :التاسع الفرض
 لعمر وفقاً  األسرة لربة والسموك الشرائى التفاعمى بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب
 الزوجة:
 اتجاه في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
والسموؾ الشرائى  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعىالستبياف  ANOVA واحد

 داللة لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ ،الزوجة  لعمر وفقاً  األسرة لربة التفاعمى
 :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ المتوسطات ، بيف الفروؽ

 الخداع بأساليب الوعىعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 20جدول )

 الزوجة لعمر وفقاً  بأبعاده التسويقى
 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 

 لةالدال

 الخداع فى الترويج
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

11236852 
64666617 
75926469 

4 
345 
349 

2826963 
186744 

146992 

2....1 

دالة عند 
26221 

 الخداع فى السعر
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

3626192 
128836524 
112456714 

4 
345 
349 

926548 
316546 

26872 

2..23 

الة عند د
2625 

الخداع فى جودة 
 السمعة

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

6486229 
82616788 
89296817 

4 
345 
349 

1626227 
236947 

66765 

2....1 

دالة عند 
26221 

 إجمالى الوعى
 الخداع بأساليب
 التسويقى

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

49176265 
552676223 
599846269 

4 
345 
349 

12296266 
1596615 

76721 

2....1 

دالة عند 
26221 

ربػات األسػر  درجػات متوسػطات بػيف احصػائياً  داؿ وجود تبػايف (00يتضح مف جدوؿ )
الخػداع فػى التػرويج ، الخػداع فػى السػعر ، الخػداع فػى جػودة عينة الدراسػة فػى كػؿ مػف 

 قيمػة بمغػت حيػثلزوجػة ا التسػويقى تبعػًا لعمػر الخػداع بأساليب الوعى إجمالى ، السمعة
 احصػػائياً  دالػػة قػػيـ وىػػي 2.230،  2.225،  4.223،  02.003)ؼ( عمػػى التػػوالى 

 . 3.35،  3.330عند 
ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 
مػػا  تبػػيف الزوجػػة لعمػػربأبعػػاده تبعػػًا  التسػػويقى الخػػداع بأسػػاليب الػػوعىفػػي عينػػة الدراسػػة 

 :(04جدوؿ ) يوضحو



 

1071 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 21جدول )

 الزوجة لعمر تبعاً  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى في الدراسة عينة األسر

 العدد عمر الزوجة األبعاد
المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 14 من أقل

 سنة

 3> 14 من

24 

 3> 24 من

34 

 3> 34 من

44 

سنة  44

 فأكثر

الخداع فى 
 الترويج

      5667 25697 82 سنة 14 من أقل

     2.55 6612 26676 173 24 3> 14 من

    *2676 9..2 5625 26697 15 34 3> 24 من

   2.55- ***3612- ***6622- .2.9 29688 54 44 3> 34 من

  ***6622 ***5688 ***0..3 ***3623- 4666 28612 26 فأكثر 44

الخداع فى 
 السعر

      4637 26672 82 سنة 14 من أقل

     *1669 6628 25642 173 24 3> 14 من

    2673 .2.0 2.98 22666 15 34 3> 24 من

   *4625- *3687- **4643- 6622 27629 54 44 3> 34 من

  2.58 1631- 1613- 2.99 4672 26653 26 فأكثر 44

لخداع فى ا
جودة 
 السلعة

      2654 28662 82 سنة 14 من أقل

     2.89- 5689 25681 173 24 3> 14 من

    2631- .2.9 2626 28613 15 34 3> 24 من

   ***3672- ***2679- *1694- 2635 29653 54 44 3> 34 من

  *2687 1642- 1646 .2.6- 5642 26666 26 فأكثر 44

إجمالى 
 الوعى

 اليببأس
 الخداع

 التسويقى

      7631 85672 82 سنة 14 من أقل

     2679- 16664 77698 173 24 3> 14 من

    2642 3618 2633 74682 15 34 3> 24 من

 4695 86627 54 44 3> 34 من
-

12692** 
-5629** -8647*   

  ***7672 **11627- **8629- 2.09- 6671 83627 26 فأكثر 44

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25مستوي داللة )دال عند *
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ04يتضح مف جدوؿ )

الخداع بأبعاده ) التسويقى الخداع بأساليب درجات عينة الدراسة في الوعى متوسطات
وجد أنيا  الخداع فى جودة السمعة( تبعًا لعمر الزوجة فى الترويج ، الخداع فى السعر ،

  سنة 55إلى أقؿ مف  25لصالح مف 
 
 
 
 
 
 



 

1072 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التفاعلى الشرائى السلوكعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 22جدول )

 الزوجة لعمر وفقاً  بأبعاده األسرة  لربة
 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 المجال الغذائى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

4266566 
55366529 
59636274 

4 
345 
349 

1266641 
166248 

66645 

2....1 

دالة عند 
26221 

االحتياجات المجال 
 الشخصية

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

2946732 
12546532 
15496262 

4 
345 
349 

736682 
36636 

226263 

2....1 

دالة عند 
26221 

 المجال الممبسى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

8216746 
76386871 
84426617 

4 
345 
349 

2226436 
226142 

96252 

2....1 

دالة عند 
26221 

 إجمالى السموك
 التفاعمى الشرائى

 األسرة لربة

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

39316575 
344866279 
384176854 

4 
345 
349 

9826894 
996962 

96833 

2....1 

دالة عند 
26221 

ربػات األسػر  درجػات متوسػطات بػيف احصػائياً  داؿ وجود تبػايف (00يتضح مف جدوؿ )
 المجػػاؿ ، االحتياجػػات الشخصػػية المجػػاؿ ، الغػػذائى المجػػاؿعينػػة الدراسػػة فػػى كػػؿ مػػف 

 بمغػت حيػثالزوجػة  األسػرة تبعػًا لعمػر لربػة التفػاعمى الشرائى السموؾ مالىإج ، الممبسى
 دالػػػػػػػة قػػػػػػػيـ وىػػػػػػػي 0.200، 0.354، 43.420،  2.225)ؼ( عمػػػػػػػى التػػػػػػػوالى  قيمػػػػػػػة

 . 3.330عند  احصائياً 
ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 

تبيف ما  الزوجة لعمربأبعاده تبعًا األسرة  لربة لتفاعمىا الشرائى السموؾفي عينة الدراسة 
 :(02جدوؿ ) يوضحو

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1073 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 23جدول )

 لعمر تبعاً  بأبعاده األسرة لربة التفاعلى الشرائى السلوك في الدراسة عينة األسر
 الزوجة

 دالعد عمر الزوجة األبعاد
المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 14 من أقل

 سنة

 3> 14 من

24 

 3> 24 من

34 

 3> 34 من

44 

سنة  44

 فأكثر

المجال 
 الغذائى

      2612 23.22 82 سنة 14 من أقل

     2.59 2662 24.44 173 24 3> 14 من

    *2.98 2.33 2672 25.62 15 34 3> 24 من

   ***7.72- ***4.52- ***7.45- 3689 29688 54 44 3> 34 من

  ***7.33 2.34 ***3.99 ***4.93- 4.67 26.15 26 فأكثر 44

المجال 
االحتياجات 
 الشخصية

      4637 26.44 82 سنة 14 من أقل

     *2.92 6.22 27.52 173 24 3> 14 من

    2.42 2.17 3666 28.21 15 34 3> 24 من

   **4.65- ***4.11- ***5.22- 6.98 29.11 54 44 3> 34 من

  2612 1669 2684 2692 3687 28.72 26 فأكثر 44

المجال 
 الممبسى

      6616 25682 82 سنة 14 من أقل

     1624- 2626 27613 173 24 3> 14 من

    2.87- 1677 3661 27677 15 34 3> 24 من

   ***3.39- ***3.29- ***4697- 1656 29669 54 44 3> 34 من

  *3.22 1.32- 1.33 1.62- 1669 29627 26 فأكثر 44

إجمالى 
 السموك
 الشرائى
  التفاعمى

      1665 83621 82 سنة 14 من أقل

     2625- 13693 76643 173 24 3> 14 من

    *3667 *3698 2624 79622 15 34 3> 24 من

 54 44 3> 34 من
82677 3676 -

12.55*** 
-5.89*** -7.33**   

  ***11698 **12.21 **7623- 2629- 1662 84634 26 فأكثر 44

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25دال عند مستوي داللة )*
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ02يتضح مف جدوؿ )

 ، االحتياجات الشخصية المجاؿ ، لغذائىا المجاؿدرجات عينة الدراسة في  متوسطات
وجد  األسرة تبعًا لعمر الزوجة لربة التفاعمى الشرائى السموؾ إجمالى ، الممبسى المجاؿ

 . سنة 55إلى أقؿ مف  25أنيا لصالح مف 
حيث أثبتت ىذه الدراسة وجود  Serota, (2011)اتفقت ىذه النتائج مع دراسة 

 وترى الباحثة أنوعامًا  23ًا لمعمر لصالح أكثر مف اختبلفات فى الخداع التسويقى تبع
مع زيادة عمر الزوجيف تزداد خبرة الفرد فى مواجية الخداع التسويقى وتعديؿ سموكيات 

 .التاسع تتحقق صحة الفرض وبالتالى .الخاطئةالشراء 
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الوعى من كل فى الدراسة عينة أفراد بين إحصائياً  دال تباين وجود :العاشر الفرض
 وفقاً  األسرة لربة والسموك الشرائى التفاعمى بأبعاده التسويقى الخداع اليببأس

 لمستوى تعميم الزوج:
 اتجاه في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
والسموؾ الشرائى  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعىالستبياف  ANOVA واحد

 L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ ،الزوج  تعميـ لمستوى وفقاً  بأبعاده سرةاأل لربة التفاعمى
 :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ المتوسطات ، بيف الفروؽ داللة لمعرفة

 الخداع بأساليب الوعىعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 24جدول )

 الزوج تعليم لمستوى وفقاً  بأبعاده التسويقى
 البيان
 

  البعد  
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 الخداع فى الترويج
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

6466142 
69446326 
75926469 

3 
346 
349 

2156381 
226272 

126731 

2....1 

دالة عند 
26221 

 الخداع فى السعر
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

5546942 
126926774 
112456714 

3 
346 
349 

1846982 
326898 

56987 

2....1 

دالة عند 
26221 

الخداع فى جودة 
 السمعة

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

7826991 
81286826 
89296817 

3 
346 
349 

2626332 
236494 

116281 

2....1 

دالة عند 
26221 

 إجمالى الوعى
 الخداع بأساليب
 التسويقى

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

31996317 
567846751 
599846269 

3 
346 
349 

12666439 
1646118 

66498 

2....1 

دالة عند 
26221 

إجمالى السموك 
  الشرائى التفاعمى

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

8986989 
118926466 
127916454 

3 
346 
349 

2996663 
346371 

86718 

2....1 

دالة عند 
26221 

ربػات األسػر  درجػات متوسػطات بػيف احصػائياً  داؿ وجود تبػايف (05يتضح مف جدوؿ )
الخػداع فػى التػرويج ، الخػداع فػى السػعر ، الخػداع فػى جػودة عينة الدراسػة فػى كػؿ مػف 

 بمغػت حيثالزوج  تعميـ التسويقى تبعًا لمستوى الخداع بأساليب الوعى إجمالى ، السمعة
 دالػػػػة قػػػػيـ وىػػػػي 2.202،  00.320،  5.022،  03.200)ؼ( عمػػػػى التػػػػوالى  قيمػػػػة

حيػث ( 2222ممـدوح يوسـف ) اختمفت ىذه النتائج مع دراسة،  3.330عند  احصائياً 
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

أثبتػت الدراسػػة عػػدـ وجػػود اختبلفػات بػػيف عينػػة الدراسػػة بػاختبلؼ المسػػتوى التعميمػػى فػػى 
 السعودية.الخداع التسويقى لمقدمى الوجبات السريعة فى 

ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 
تبيف الزوج  تعميـ لمستوىبأبعاده تبعًا  التسويقى الخداع بأساليب الوعىفي عينة الدراسة 
 :(02جدوؿ ) ما يوضحو

ربات للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 25جدول )

 تعليم لمستوى تبعاً  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى في الدراسة عينة األسر
 الزوج

 األبعاد
مستوى تعليم 

 الزوج
 العدد

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 مرتفع فوق المتوسط متوسط منخفض

الخداع فى 
 الترويج

     6685 26671 21 منخفض

    *2628- 5638 27624 72 متوسط

فوق 
 المتوسط

125 28612 4666 1695 -2.00   

  ***2668- ***3621- 0..2- 2.89 29673 134 مرتفع

الخداع فى 
 السعر

     3685 23666 21 منخفض

    9..2- 6667 23692 72 متوسط

فوق 
 المتوسط

125 26652 5652 -3624* 2.08   

  ***2698- **2659- *2685- 5615 26691 134 مرتفع

خداع فى ال
 جودة السلعة

     1674 22638 21 منخفض

    ***4693- 5635 26612 72 متوسط

فوق 
 المتوسط

125 27631 6672 -3674*** 1618   

  ***2618- 2.66- ***5693- 3623 28631 134 مرتفع

 إجمالى الوعى
 بأساليب
 الخداع

 التسويقى

     4626 75624 21 منخفض

    2692- 19632 77695 72 متوسط

فوق 
 المتوسط

125 82628 13697 -5624 -2613   

  **4647- ***6661- **9651- 6696 84656 134 مرتفع

(   *** دال عند مستوي داللة 2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25*دال عند مستوي داللة )
(2.221) 

 بيف ؽالفرو  داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ02يتضح مف جدوؿ )
الخداع بأبعاده ) التسويقى الخداع بأساليب درجات عينة الدراسة في الوعى متوسطات

الزوج  تعميـ فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعة( تبعًا لمستوى
 وجد أنيا لصالح المستوى التعميمى المرتفع . 
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التفاعلى الشرائى السلوك عينة البحث فيل( تحليل التباين في اتجاه واحد 26جدول )

 لمستوى تعليم الزوج وفقاً  بأبعاده األسرة  لربة
 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 المجال الغذائى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

3936721 
55696374 
59636274 

3 
346 
349 

1316234 
166296 

86153 

2....1 

دالة عند 
26221 

االحتياجات المجال 
 الشخصية

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

1436252 
14266212 
15496262 

3 
346 
349 

476683 
46264 

116733 

2....1 

دالة عند 
26221 

 المجال الممبسى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

5696212 
78716625 
84426617 

3 
346 
349 

1896671 
226752 

86337 

2....1 

دالة عند 
26221 

 إجمالى السموك
 التفاعمى الشرائى

 األسرة لربة

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

24366357 
359816498 
384176854 

3 
346 
349 

8126119 
1236993 

76829 

2....1 

دالة عند 
26221 

ربػات األسػر  درجػات متوسػطات بػيف احصػائياً  داؿ وجود تبػايف (02يتضح مف جدوؿ )
 المجػػاؿ ،االحتياجػػات الشخصػػية  المجػػاؿ ، الغػػذائى المجػػاؿعينػػة الدراسػػة فػػى كػػؿ مػػف 

 حيػثاألسرة تبعًا لمسػتوى تعمػيـ الػزوج  لربة التفاعمى الشرائى السموؾ إجمالى ، الممبسى
 دالػػػػػػة قػػػػػػيـ وىػػػػػػي 2.230،  2.002،  00.200،  2.050)ؼ( عمػػػػػػى  قيمػػػػػػة بمغػػػػػػت

 . 3.330عند  احصائياً 
ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 

لمسػتوى تعمػيـ الػزوج األسرة بأبعػاده تبعػًا  لربة التفاعمى الشرائى السموؾفي عينة الدراسة 
 :(02جدوؿ ) تبيف ما يوضحو
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات ق بين متوسطات درجات للتعرف على داللة الفرو L.S.Dاختبار ( 27جدول )

 لمستوى تبعاً  بأبعاده األسرة لربة التفاعلى الشرائى السلوك في الدراسة عينة األسر
 الزوج تعليم

 األبعاد
مستوى تعليم 

 الزوج
 العدد

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 مرتفع فوق المتوسط متوسط منخفض

 المجال الغذائى

     4691 27622 21 منخفض

    1..2 6675 27628 72 وسطمت

فوق 
 المتوسط

125 28646 4641 1653 -1617*  
 

  **1653- ***2671- **2671- 4613 28692 134 مرتفع

االحتياجات المجال 
 الشخصية

     .2.9 22652 21 منخفض

    2.00- 3654 22685 72 متوسط

فوق 
 المتوسط

125 23635 1696 -2.8. -2.96  
 

  ***2.68- ***1647- ***1681- .2.9 24633 134 مرتفع

 المجال الممبسى

     1629 25623 21 منخفض

    1692- 6683 27614 72 متوسط

فوق 
 المتوسط

125 26622 5651 -2..9 1614  
 

  ***2671- *1657- **3647- 2652 28671 134 مرتفع

 السموك إجمالى
 التفاعمى الشرائى
 األسرة لربة

     1617 77676 21 منخفض

    .2.9 17621 77628 72 متوسط

فوق 
 المتوسط

125 77681 11621 -2..9 -2.90  
 

  ***5623- ***5676- *5629- 2663 83625 134 مرتفع

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25دال عند مستوي داللة )*
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ؽ( أنو بتطبي02يتضح مف جدوؿ )

االحتياجات الشخصية درجات عينة الدراسة في المجاؿ الغذائى ، المجاؿ  متوسطات
 تعميـ تبعًا لمستوىاألسرة   لربة التفاعمى الشرائى السموؾ المجاؿ الممبسى ،  إجمالى،

 صحة الفرض تتحقق وبالتالىالزوج وجد أنيا لصالح المستوى التعميمى المرتفع . 
حيث أثبتت الدراسة أف  Roman, S. (2010)اتفقت ىذه النتائج مع دراسة  ، العاشر

مف لدييـ اتجاىات إيجابية نحو الشراء وعدـ تأثرىـ بالخداع التسويقى ىـ أصحاب 
 . العاشر تتحقق صحة الفرض وبالتالى .المستوي التعميمى األعمى 
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 من كل فى الدراسة عينة أفراد بين ائياً إحص دال تباين وجود :الحادى عشر الفرض
 وفقاً  األسرة لربة والسموك الشرائى التفاعمى بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى

 لمستوى تعميم الزوجة:
 اتجاه في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
والسموؾ الشرائى  بأبعاده تسويقىال الخداع بأساليب الوعىالستبياف  ANOVA واحد

 L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ ،الزوجة  تعميـ لمستوى بأبعاده وفقاً  األسرة لربة التفاعمى
 :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ المتوسطات ، بيف الفروؽ داللة لمعرفة

 الخداع بأساليب الوعىعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 39جدول )

 الزوجة تعليم لمستوى وفقاً   بأبعاده التسويقى
 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 الخداع فى الترويج
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

12746453 
63166215 
75926469 

3 
346 
349 

4246818 
186254 

236272 

2....1 

دالة عند 
26221 

 الخداع فى السعر
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

7726259 
124736656 
112456714 

3 
346 
349 

2576353 
326271 

86522 

2....1 

دالة عند 
26221 

الخداع فى جودة 
 السمعة

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

9496975 
79596842 
89296817 

3 
346 
349 

3166658 
236225 

136765 

2....1 

دالة عند 
26221 

 إجمالى الوعى
 الخداع بأساليب
 التسويقى

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

72936572 
528926496 
599846269 

3 
346 
349 

23646524 
1526863 

156468 

2....1 

دالة عند 
26221 

إجمالى السموك 
  الشرائى التفاعمى

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

16796598 
111116856 
127916454 

3 
346 
349 

5596866 
326115 

176433 

2....1 

دالة عند 
26221 

ربػات األسػر  درجػات متوسػطات بػيف احصػائياً  داؿ وجود تبػايف (00يتضح مف جدوؿ )
الخػداع فػى التػرويج ، الخػداع فػى السػعر ، الخػداع فػى جػودة عينة الدراسػة فػى كػؿ مػف 

 حيػػػثالزوجػػة  تعمػػػيـ التسػػػويقى تبعػػًا لمسػػتوى الخػػداع اليببأسػػ الػػػوعى إجمػػالى ، السػػمعة
 قػػيـ وىػػي 05.222،  00.225،  2.534،  40.424)ؼ( عمػػى التػػوالى  قيمػػة بمغػػت
 . 3.330عند  احصائياً  دالة
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 
الزوجػػة  تعمػػيـ لمسػػتوىبأبعػػاده تبعػػًا  سػػويقىالت الخػػداع بأسػػاليب الػػوعىفػػي عينػػة الدراسػػة 

 :(23جدوؿ ) تبيف ما يوضحو
ربات للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 42جدول )

 تعليم لمستوى تبعاً  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى في الدراسة عينة األسر
 الزوجة

 األبعاد
مستوى تعليم 

 الزوجة
 العدد

متوسط ال
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 مرتفع فوق المتوسط متوسط منخفض

الخداع فى 
 الترويج

     7626 25655 36 منخفض

    2.11 5667 25697 62 متوسط

فوق 
 المتوسط

115 26661 5644 -4645*** -1626   

  ***3638- ***4645- ***3638- 4666 28612 139 مرتفع

الخداع فى 
 السعر

     6695 23675 36 منخفض

    1694 5622 24697 62 متوسط

فوق 
 المتوسط

115 26691 4639 -2.96 -1622   

  ***2653- ***3676- **3616- 5626 27651 139 مرتفع

الخداع فى 
 جودة السلعة

     6675 23686 36 منخفض

    2.95 5625 26697 62 متوسط

فوق 
 المتوسط

115 27625 4618 -2643** -3.96***   

  ***6613- ***3618- ***2694- 4699 27656 139 مرتفع

 إجمالى الوعى
 بأساليب
 الخداع

 التسويقى

     19692 73616 36 منخفض

    2635 14617 79615 62 متوسط

فوق 
 المتوسط

115 84656 6655 7676*** -5698**   

  ***5642- ***11639- ***13675- 4639 86691 139 مرتفع

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25دال عند مستوي داللة )*
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ23يتضح مف جدوؿ )

الخداع بأبعاده ) التسويقى الخداع بأساليب درجات عينة الدراسة في الوعى متوسطات
الزوجة  تعميـ السعر ، الخداع فى جودة السمعة( تبعًا لمستوى فى الترويج ، الخداع فى

  وجد أنيا لصالح المستوى التعميمى المرتفع.
 
 
 



 

1080 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التفاعلى الشرائى السلوكعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 41جدول )

 لمستوى تعليم الزوجة وفقاً  األسرة بأبعاده لربة
 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 المجال الغذائى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

5256297 
54576777 
59636274 

3 
346 
349 

1686432 
156774 

126678 

2....1 

دالة عند 
26221 

االحتياجات المجال 
 الشخصية

 بين المجموعات
داخل 
 تالمجموعا
 الكلى

3526366 
11986894 
15496262 

3 
346 
349 

1166789 
36465 

336725 

2....1 

دالة عند 
26221 

 المجال الممبسى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

7286727 
77116912 
84426617 

3 
346 
349 

2426922 
226289 

126898 

2....1 

دالة عند 
26221 

 إجمالى السموك
 التفاعمى الشرائى

 ألسرةا لربة

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

43676689 
342526165 
384176854 

3 
346 
349 

14556896 
986411 

146794 

2....1 

دالة عند 
26221 

ربػات األسػر  درجػات متوسػطات بػيف احصػائياً  داؿ وجود تبػايف (20يتضح مف جدوؿ )
 ، الممبسػػػػى ؿالمجػػػا ، الصػػػحى المجػػػػاؿ ، الغػػػذائى المجػػػاؿعينػػػة الدراسػػػة فػػػى كػػػػؿ مػػػف 

 بمغػػت حيػػثاألسػػرة تبعػػًا لمسػػتوى تعمػػيـ الزوجػػة  لربػػة التفػػاعمى الشػػرائى السػػموؾ إجمػػالى
 دالػػػػػػػػة قػػػػػػػػيـ وىػػػػػػػػي 02.202،  03.202،  00.235،  03.222)ؼ( عمػػػػػػػػى  قيمػػػػػػػػة

 . 3.330عند  احصائياً 
ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 
لمسػػػتوى تعمػػػيـ األسػػػرة بأبعػػػاده تبعػػػًا  لربػػػة التفػػػاعمى الشػػػرائى السػػػموؾفػػػي عينػػػة الدراسػػػة 

 :(24جدوؿ ) تبيف ما يوضحوالزوجة 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1081 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 42جدول )

 لمستوى تبعاً  بأبعاده األسرة لربة التفاعلى الشرائى السلوك في الدراسة عينة األسر
 الزوجة عليمت

 األبعاد
مستوى تعليم 

 الزوجة
 العدد

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 مرتفع فوق المتوسط متوسط منخفض

 المجال الغذائى

     7622 26683 36 منخفض

    5..2 4691 27622 62 متوسط

فوق 
 المتوسط

115 28633 4658 -1666* -1649*  
 

-  4613 28692 139 مرتفع
3616*** 

-3616*** 
-1666*** 

 

االحتياجات المجال 
 الشخصية

     3633 21671 36 منخفض

    2.99 2625 23627 62 متوسط

فوق 
 المتوسط

115 24632 2.9. -1658*** -1656***  
 

  ***1622- ***2658- ***3614- 2.98 24686 139 مرتفع

 المجال الممبسى

     2612 23658 36 منخفض

    **2682- 6672 24656 62 متوسط

فوق 
 المتوسط

115 27622 5655 -2633** -2663***  
 

  2.99- ***3612- ***5643- 3633 27666 139 مرتفع

 السموك إجمالى
 التفاعمى الشرائى
 األسرة لربة

     17621 73611 36 منخفض

    2688 11662 78682 62 متوسط

فوق 
 المتوسط

115 81697 3635 -6625** -5669***  
 

- 2.98 84686 139 مرتفع
11674*** 

-8685*** 
-3616* 

 

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25دال عند مستوي داللة )*
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ24يتضح مف جدوؿ )

غذائى ، المجاؿ الصحى، المجاؿ درجات عينة الدراسة في المجاؿ ال متوسطات
الزوجة  تعميـ تبعًا لمستوىاألسرة   لربة التفاعمى الشرائى السموؾ الممبسى ،  إجمالى

 .األعمى وجد أنيا لصالح المستوى التعميمى
قدرة الزوجيف  ارتفاع المستوى التعميمى يرفعوترجع الباحثة السبب فى ذلك إلى أنو 

ت والسمع المشتراه دوف الوقوع فى الخداع التسويقى عمى اكتشاؼ األخطاء فى المنتجا
إبراىيم وبالتالى زيادة الوعى عند اتخاذ قرار الشراء . اختمفت ىذه النتائج مع دراسة 

فى إدراؾ  حيث أثبتت الدراسة عدـ وجود فروؽ بيف عينة الدراسة (2217المتولى )



 

1082 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

نحو الشراء تبعًا لممستوى المستيمؾ لممارسات الخداع التسويقى واتجاىاتو وتفاعبلتو 
 . الحادى عشر تتحقق صحة الفرض . وبالتالى التعميمى

 
 من كل فى الدراسة عينة أفراد بين إحصائياً  دال تباين وجود :الثانى عشر الفرض
 وفقاً  األسرة لربة والسموك الشرائى التفاعمى بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى

 لمستوى دخل األسرة الشيرى:
 اتجاه في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ احصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
والسموؾ الشرائى  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعىالستبياف  ANOVA واحد

 L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ ،الشيرى  األسرة دخؿ لمستوى وفقاً  األسرة لربة التفاعمى
 :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ ت ،المتوسطا بيف الفروؽ داللة لمعرفة

 الخداع بأساليب الوعىعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 43جدول )

 الشهرى األسرة دخل لمستوى وفقاً  بأبعاده التسويقى
 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات مصادر التباين

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 لخداع فى الترويجا
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

53136176 
22776293 
75926469 

2 
347 
349 

26566588 
66563 

4246795 

2....1 

دالة عند 
26221 

 الخداع فى السعر
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

41626749 
72846965 
112456714 

2 
347 
349 

22826375 
226418 

1216892 

2....1 

الة عند د
26221 

الخداع فى جودة 
 السمعة

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

31526246 
57576771 
89296817 

2 
347 
349 

15766223 
166593 

946981 

2....1 

دالة عند 
26221 

 إجمالى الوعى
 الخداع بأساليب
 التسويقى

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

355426691 
244416378 
599846269 

2 
347 
349 

177716345 
726436 

2526324 

2....1 

دالة عند 
26221 

ربػات األسػر  درجػات متوسػطات بػيف احصػائياً  داؿ وجود تبػايف (20يتضح مف جدوؿ )
الخػداع فػى التػرويج ، الخػداع فػى السػعر ، الخػداع فػى جػودة عينة الدراسػة فػى كػؿ مػف 

دخػػؿ األسػػرة الشػػيرى  لمسػػتوى التسػػويقى تبعػػاً  الخػػداع بأسػػاليب الػػوعى إجمػػالى ، السػػمعة
،  02.020،  030.203،  232.205)ؼ( عمػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػوالى  قيمػػػػػػػػػػة بمغػػػػػػػػػػت حيػػػػػػػػػػث

 . 3.330عند  احصائياً  دالة قيـ وىي 454.032



 

1083 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 
 األسػػرة دخػػؿ لمسػػتوىًا بأبعػػاده تبعػػ التسػػويقى الخػػداع بأسػػاليب الػػوعىفػػي عينػػة الدراسػػة 

 :(22جدوؿ ) تبيف ما يوضحو الشيرى
 

ربات للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 44جدول )

 دخل لمستوى تبعاً  بأبعاده التسويقى الخداع بأساليب الوعى في الدراسة عينة األسر
 الشهرى األسرة

 

 األبعاد
مستوى تعليم 

 الزوج
 العدد

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 مرتفع متوسط منخفض

الخداع فى 
 الترويج

    7615 15624 44 منخفض

   **2.66- 4666 28612 92 متوسط

  ***13676- ***14675- 1691 29622 214 مرتفع

الخداع فى 
 السعر

    7629 16641 44 منخفض

   ***4641- 4697 25658 92 متوسط

  ***9616- ***13658- 5667 25697 214 مرتفع

الخداع فى 
 جودة السلعة

    7632 17623 44 منخفض

   2.90 3679 27669 92 متوسط

  ***12666- ***11629- 3626 28632 214 مرتفع

 إجمالى الوعى
 بأساليب
 الخداع

 التسويقى

    21638 48668 44 منخفض

   ***6624- 6682 82628 92 متوسط

  ***33659- ***39664- 3.26 88632 214 مرتفع

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25دال عند مستوي داللة )*
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ22يتضح مف جدوؿ )

داع الخبأبعاده ) التسويقى الخداع بأساليب درجات عينة الدراسة في الوعى متوسطات
فى الترويج ، الخداع فى السعر ، الخداع فى جودة السمعة( وجد أنيا لصالح أصحاب 

 الدخوؿ المرتفعة .
 
 
 
 
 
 
 



 

1084 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التفاعلى الشرائى السلوكعينة البحث في ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 45جدول )

 لمستوى دخل األسرة الشهرى وفقاً  األسرة بأبعاده لربة
 البيان
 

 البعد   
 مجموع المربعات لتباينمصادر ا

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 المجال الغذائى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

316663 

59316411 
59636274 

2 
347 
349 

156832 
176293 

2.6.9 
2.06. 

 غير دالة

االحتياجات المجال 
 الشخصية

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 كلىال

226582 
15286678 
15496262 

2 
347 
349 

126291 
46425 

26336 
2..68 

 غير دالة

 المجال الممبسى
 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلى

1856492 
82556125 
84426617 

2 
347 
349 

926746 
236792 

36899 

2...5 

دالة عند 
2625 

 إجمالى السموك
 التفاعمى الشرائى

 األسرة لربة

 تبين المجموعا
داخل 

 المجموعات
 الكلى

3716245 
382466812 
384176854 

2 
347 
349 

1856522 
1296645 

16692 
2.589 

 غير دالة

ربػػات  درجػػات متوسػػطات بػػيف احصػػائياً  داؿ وجػػود تبػػايفعــدم  (25يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 ، االحتياجػػات الشخصػػػية المجػػػاؿ ، الغػػذائى المجػػػاؿاألسػػر عينػػة الدراسػػػة فػػى كػػػؿ مػػف 

 حيػػثاألسػػرة تبعػػًا لمسػػتوى دخػػؿ األسػػرة الشػػيرى  لربػػة التفػػاعمى لشػػرائىا السػػموؾ إجمػػالى
 غيػػػػػر دالػػػػػة قػػػػػيـ وىػػػػػي 0.204،  4.002،  3.042)ؼ( عمػػػػػى التػػػػػوالى  قيمػػػػػة بمغػػػػػت

ربػػات األسػػر عينػػػة  درجػػات متوسػػطات بػػيف احصػػائياً  داؿ ، بينمػػا وجػػد تبػػايف احصػػائياً 
)ؼ(  قيمػػة بمغػػت حيػػثرى تبعػػًا لمسػػتوى دخػػؿ األسػػرة الشػػيالممبسػػى  المجػػاؿ الدراسػػة فػػى
 3.35وىى قيمة دالة احصائيًا عند  0.200

ربػػات األسػػر  درجػػاتلمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات  (L.S.D)وبتطبيػػؽ اختبػػار 
لمسػتوى دخػؿ األسػرة األسرة بأبعاده تبعًا  لربة التفاعمى الشرائى السموؾفي عينة الدراسة 

 :(22جدوؿ ) تبيف ما يوضحوالشيرى 
 ربات األسرللتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار  (35جدول )

دخل األسرة  لمستوى تبعاً  بأبعاده األسرة لربة التفاعلى الشرائى السلوك في الدراسة عينة
 الشهرى

 األبعاد
مستوى تعليم 

 الزوجة
 العدد

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

 مرتفع متوسط منخفض

 سىالمجال الممب

    5684 25631 44 منخفض

   *2622- 5622 27634 92 متوسط

  5..2- **2624- 4658 27656 214 مرتفع

 (2.221(   *** دال عند مستوي داللة )2.21(   **دال عند مستوي داللة )2.25دال عند مستوي داللة )*



 

1085 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار ( أنو بتطبيؽ22يتضح مف جدوؿ )
وجد أنيا لصالح أصحاب الدخوؿ  درجات عينة الدراسة في المجاؿ الممبسى توسطاتم

 المرتفعة .
حيث أثبتت الدراسة عدـ وجود  (2217إبراىيم المتولى )اختمفت ىذه النتائج مع دراسة 

فى إدراؾ المستيمؾ لممارسات الخداع التسويقى وتفاعبلتو نحو  فروؽ بيف عينة الدراسة
بزيادة الدخؿ  وترجع الباحثة السبب فى ذلك إلى أنوخؿ الشيرى الشراء تبعًا لمد

 أمواليـ استثمار عمى األسرة أفراد تساعد مالية الشيرى لؤلسرة يمكنيـ عمؿ خطة
 االنفاؽ تخطيط عمى وتساعد الدخؿ، مصادر تحدد ممكنة فيي طريقة بأفضؿ

 ذلؾ يستدعي وترى الباحثة أنالمصروفات  في األولويات وتحديد ،(المصروفات)
 وأوجو اإليرادات وتحّدد النفقات تضبط لؤلسرة، رشيدة محكمة ميزانية وضع ضرورة
 تيتـ التي األسرة أف فيو شؾ ال ومما .الميزانية ليذه الدقيقة المراقبة مع الصرؼ
 واتباع األسرة إمكانات مراعاة ينبغي لذا،. أىدافيا تحقؽ سوؼ حياتيا، أسموب بتخطيط
 قدر – الدخؿ وتوزيع الدخؿ عمى المنفؽ مقدار زيادة عدـ حيث مف سميـال اإلنفاؽ نظاـ

وكذلؾ الحد مف الشراء التفاعمى األندفاعى الذي يؤثر  اإلنفاؽ أبواب عمى – اإلمكاف
 .جزئياً  الثانى عشر تتحقق صحة الفرض وبالتالى .سمبا عمى الميزانية 

  :الجراءحالية توصية إجرائية تطبيقية منبثقة من نتائج الدراسة ال-
وعى ربات األسر بالخداع التسويقي وأنعكاسو عمى مقترح لتنمية  إرشاديبرنامج "

 "السموك الشرائي التفاعمي
وفى ضوء تمؾ النتائج يمكننا التوصية بإعداد برنامج إرشادى مقترح لتنمية وعى ربات 

نعكاسيا عمى السموؾاألسر بأساليب الخداع التسويقى  تـ ي سوؼو ، مىالشرائى التفاع وا 
مداد الجيات المعنية مثؿ  وضع برنامج مقترح يتـ نشره عمى المواقع األلكترونية وا 
وسائؿ التواصؿ األجتماعى عمى ىيئة دورات وندوات يتـ تقديميا لوعى ربات األسر 
بأساليب الخداع فى السمع والخدمات التى تقـو بشرائيا وأستخداميا وذلؾ لتحاشي 

األمر الذي ينعكس سمبا عمى السموؾ  وتموية والخداع بأنواعالوقوع فى الكذب وال
 . الشرائى التفاعمى األندفاعي لربات األسرة غير المؤىميف لتمؾ المفاىيـ

- 



 

1086 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

عداد البرنامج األرشادى المقترح :  بناء وا 
ييدؼ البرنامج اإلرشادى المقترح بصفة رئيسية إلى تنمية الوعى بأساليب الخداع 

نعكاس  ذلؾ عمى السموؾ الشرائي التفاعمى الذي تتبعة ربة األسرة فى التسويقى وا 
أسموب حياتيا وحياة أسرتيا وكذلؾ يساعدىا البرنامج فى إتباع سموكيات فى أىـ 

والغذائي والصحي وبالتأكيد االحتياجات الشخصية مجاالت حياتيا سواء مف الجانب 
جميؿ وكؿ تمؾ المجاالت عمى الجانب التجميمى مف حيث إنتشار أدوية التخسيس والت

تيـ ربة األسرة وبالتالي يعود عمى أسرتيا مف خبلؿ تطبيؽ ىذا البرنامج المقترح بالنفع 
 واإليجابية 

 : تحديد األىداف العامة لمبرنامج
 األىداؼ المعرفية : فى نياية البرنامج تستطيع ربة األسرة أف :

 المختمفةأساليب الوعى بالخداع التسويقي وأبعاه  تستوضح ليا - أ
 تستنبط أساليب الخداع التسويقي مف الكذب والتمويو والخداع  - ب

 تحدد السموكيات المتبعة فى السموؾ الشرائى التفاعمى مع السمع والخدمات  -جػ
تكتسب ربة األسرة أساسيات السموكيات الصحيحة التى عف طريقيا تبتعد عف -د

 معة أو الخدمة األساليب التى قد تؤثر عمييا أثناء التعرؼ عمى الس
 :تستطيع ربة األسرة فى نياية ىذا البرنامج أف : األىداف الميارية

تطبيؽ طرؽ التعرؼ عمى أساليب الخداع التسويقي وتتقف ميارات الوعى  - أ
 جودة السمع والخدمات (–السعر –بالخداع التسويقى فى المجاؿ)الترويج 

الذى تقوـ بو ربة المتبعة فى أسموب الشراء  الممارسات اإليجابيةتطبيؽ  - ب
 الممبسي (– االحتياجات الشخصية –األسرة فى المجاؿ)الغذائي 

  تقدر ربة األسرة عمى الحصوؿ عمى السمع والخدمات دوف الوقوع فى خدع تسويقية -جػ
 محتوي البرنامج :

سوؼ يتـ إعداد البرنامج الموجية لربات األسر البلتى يقومف بالشراء لمسمع والخدمات 
سائؿ التواصؿ األجتماعى المختمفة )العينة التجريبية (،بعد التعرؼ عمى عف طريؽ و 

سمات وخصائص ربات األسر عينة الدراسة ، مع إجراء المقاببلت الشخصية ليف ، 
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 دقيقة ( 023( جمسات إرشادية ومدة كؿ جمسة )0ويتحدد محتوى البرنامج فى )
 دقيقة راحة ( 05يتخمميـ )

 رنامج كما يمي :وسوف يتم توزيع جمسات الب
 وىى الجمسة التعريفية ويطبؽ فييا التقييـ القبمي )المبدئي ( ، يمييا الجمسة األولي: 
)برنامج مقترح لتنمية وعى ربات األسر  والتى محتواىا العممى بعنوافالجمسة الثانية: 

تابع  بأساليب الخداع التسويقي(، يمييـ الجمسة الثالثة والرابعة ومحتواىـ العممى بعنواف
المحور األساسى )وعى ربات األسر بالخداع التسويقى وذلؾ مف خبلؿ تزويد ورفع 
مستوى الوعى لربات األسر وذلؾ مف خبلؿ توضيح أساليب الخداع وخاصة عند 

أيضا تجنب الخداع فى سعر السمع –الترويج عف سمعة تمس األستيبلؾ األسرى 
رقة بيف السمع التى تتميز بالجودة فى أيضا أكساب ربات األسر ميارات التف–والخدمات 

 ( الشكؿ والمضموف
ومحتواىـ العممى بعنواف )السموؾ الشرائي التفاعمى  يمييم الجمسة الخامسة والسادسة،

لعينة مف ربات األسر( والتحدث مع ربات األسر حوؿ أىـ السموكيات التى تتبعيا ربو 
حتيا بطرؽ آمنو تحد جات أفراد أسرتيا األسره فى أسموب حياتيا وفى إشباع رغباتيا وا 

،يمييـ الجمسة التاسعة والعاشرة ومحتواىـ العممى تابع مف الشراء التفاعمي األندفاعى
االحتياجات المجاؿ  –)السموؾ الشرائي التفاعمى بأبعاده خاصة فى )المجاؿ الغذائى 

ياة ( وىذه المجاالت الخاصة التى تيـ ربات األسر وحالمجاؿ الممبسي– الشخصية
أسرتيا وسموكيات أفراد أسرتيا فى أىـ المجاالت سواء أكاف فى الجانب الغذائي أو 

 أو الجانب الممبسي – االحتياجات الشخصيةالجانب 
تقييـ مبدئي قبمي ،تقييـ مرحمي ،  أساليب تقييم البرنامج يشتمل عمى ما يمي :  -

 تقييـ نيائي 
عينة مف البحث التجريبيو )ضمف سوؼ يتـ إجراء تقييـ قبمي عمى  تقييم مبدئى : -

 عينة البحث األساسية (،قبؿ تطبيؽ البرنامج )قياس قبمي (
 خبلؿ مف وذلؾ البرنامج تطبيؽ فترة طواؿ التقييـ ىذايستمر  تقييم مرحمي : -

 جمسات مف جمسة كؿ نياية وفي أثناء الشفيية االختبارات وبعض المناقشات
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 مف جمسة كؿ محتوى عمى البحث عينة ادأفر  استيعاب مف لمتأكد وذلؾ البرنامج،
 .البرنامج جمسات

 مف االنتياء بعد االستبياف تطبيؽ بإعادة البرنامج تقييـ يتـ سوؼ: نيائي تقييم -
 مدى لقياس والبعدية القبمية النتائج لمقارنة وذلؾ( بعدي قياس) البرنامج جمسات

 الذي األندفاعي أكتشاؼ أساليب الخداع التسويقي والحد مف الشراء التفاعمى 
 .البرنامج تطبيؽ مف تحقيقو سوؼ يتـ

 :اإلرشادية واألساليب الطرق -
 في PowerPoint برنامج خبلؿ مف البرنامج محتوي بعرض االستعانة يتـ سوؼ -

 بالوسائؿ االستعانة مع ،Overhead Projector عرض جياز توافر حالة
 أساليب مف فيديو تصوير - فوتوغرافية لقطات) في المتمثمة المختمفة التعميمية
 يتضمنيا التي المعمومات لبعض إيضاح وسائؿ لربات األسر، المشاركة وطرؽ
لقاء الذىنى، العصؼ والمناقشة، الشرح أساليب في التنوع مراعاة مع البرنامج  وا 
  (.عممي بياف تعميمات، إلقاء المحاكاة، أسئمة،
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وعى ربات األسر ترح لتنمية المق البرنامج اإلرشادي( توزيع جمسات 44جدول )
 السموك الشرائي التفاعمي  وأنعكاسو عمىبالخداع التسويقي 

  خطـــخ جٍغبد اٌجشٔبِج ِٚىٛٔبرٗ

اٌج

ٌغ

 ح

 اٌؼٕٛاْ
ِذزٛٞ 

 اٌجشٔبِج
 األ٘ذاف

اٌٛعبئً ٚاألٔشطخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ٚاالعزشار١ج١بد

 اٌزم١١ُ

اٌّجب

ي 

اٌضِ

 ٝٔ 

١خ
بٔ

ٌث
ٚا

 ٝ
ٌٚ

أل
ا

 

اٌجٍغخ  -

 االفززبد١خ

 -فرؼبس -

 ِمذِخ.

ػٓ  -

ٚػٝ 

سثبد 

األعش 

ثبٌخبدع 

 اٌزغ٠ٛمٟ 

 

 رؼبسف -

رؼش٠ف  -

اٌجشٔبِج 

 -ٚأ١ّ٘زٗ

 إجشاءارٗ

اٌزطج١ك  -

اٌمجٍٝ   

 ٌإلعزج١بْ 

ػٓ أعزّبسح  -

اٌج١بٔبد اٌؼبِخ 

ٌٍزؼشف ػٍٝ 

سثبد األعش 

 ػ١ٕخ اٌذساعخ 

وزٌه  -

اعزج١بْ ػٓ 

اٌٛػٝ ثبٌخذاع 

اٌزغ٠ٛمٟ 

ثأثؼبدٖ 

 اٌّخزٍفخ

غخ رىْٛ اٌّزذسثخ لبدسح فٝ ٔٙب٠خ اٌجٍ

 ػٍٝ أْ:

 :األ٘ذاف اٌّؼشف١خأٚالً:  

 رؼشف اٌجشٔبِج ٚرزوش أ١ّ٘زٗ.  -1

 رؼشف اٌٛػٝ ثبٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ  .        -2

 رؼشف أثؼبد اٌٛػٝ ثبٌخبدع اٌزغ٠ٛمٟ. -3

 :اإل٘ذاف اٌّٙبس٠خثب١ٔب: 

رغزٕجػ أُ٘ األعب١ٌت اٌّخزٍفخ  -1

 ألوزشبف اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ ٌشثبد األعش . 

رىزشف أ١ّ٘خ اٌزغٍت ػٍٝ اٌصؼبة  -2

اٌزٝ رٛاجٗ سثخ األعشح إلخز١بس اٌغٍغ 

ٚاٌخذِبد دْٚ اٌزؼشض ٌٍخذاع اٌزغ٠ٛمٟ  

. 

رذًٍ أثؼبد اٌٛػٝ ثبٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ  -3

ٚرٛظخ و١ف١خ األعزفبدح ِٓ رٍه األثؼبد 

 ثبأل٠جبث١خ اٌؼبئذح ثبٌٕفغ ػٍٝ سثبد األعش 

رفشق ث١ٓ أثؼبد اٌٛػٝ ثبٌخذاع -4

زغ٠ٛمٟ اٌّخزٍفخ  ٚرٛظ١خ اٌزأث١ش فٝ اٌ

عٍٛو١بد سثخ األعشح ٔز١جخ ِؼشفخ اٌٛػٝ 

 ثزٍه األثؼبد  

  :األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔخثبٌثبُ: 

 رٙزُ ثذعٛس اٌجشٔبِج.  -1

 رشبسن فٟ إٌّبلشخ أثٕبء اٌششح.-2

 رشؼش ثأ١ّ٘خ اٌجشٔبِج.  -3

رمذس أ١ّ٘خ اٌزغٍت ػٍٝ اٌصؼٛثبد  -4

شح جشاء اٌزٝ رزؼشض ٌٙب سثخ األع

اٌزؼشض ٌٍخذاع اٌزغ٠ٛمٟ األِش اٌزٞ ٠ٍضَ 

سفغ ِغزٜٛ اٌٛػٟ ٌذ٠ٙب ٚرجص١ش٘ب 

 ثأعب١ٌت اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٝ  .

إٌّبلشخ  -اٌّذبظشح 

اٌؼصف  –اٌجّبػ١خ 

 Data show-اٌزٕ٘ٝ 

 

٠زُ اٌزم١١ُ ِٓ 

خالي اٌّالدظخ 

ِٕٚبلشخ سثبد 

األعش  دٛي 

 أ١ّ٘خ اٌجشٔبِج 

ٚرٛج١ٗ ثؼط 

األعئٍخ ٌشثبد 

ٌغش   رزّثً ا

 فٟ :

ِب ِفِٙٛه 

دٛي اٌٛػٝ 

ثبٌخذاع 

اٌزغ٠ٛمٝ ِٚٓ 

ٚجٙخ ٔظشن 

إ٠خ أُ٘ 

األعب١ٌت اٌزٝ 

رزؼشض ٌٙب 

ِٓ خذاع أثٕبء 

ششاء ٚاٌزؼبًِ 

ِغ اٌغٍغ 

ٚاٌخذِبد 

ٚرم١١ّٙب 

ثبٌطشق 

اٌّخزٍفخ ٌؼذَ 

اٌزؼشض ٌّثً 

 رٌه ِشح أخشٜ  

0
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  خطـــخ جٍغبد اٌجشٔبِج ِٚىٛٔبرٗ

اٌج

ٌغ

 ح

 اٌؼٕٛاْ
ِذزٛٞ 

 اٌجشٔبِج
 األ٘ذاف

اٌٛعبئً ٚاألٔشطخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ٚاالعزشار١ج١بد

 اٌزم١١ُ

اٌّجب

ي 

اٌضِ

 ٝٔ 

ٌث
ثب

اٌ
ؼخ

اث
ٌش

ٚا
خ 

 

ربثغ 

اٌٛػٝ 

ثأعب١ٌت 

اٌخذاع 

 اٌزغ٠ٛمٟ 

فٝ ٔٙب٠خ اٌجٍغخ ٠جت أْ رىْٛ    

 اٌّزذسثخ لبدسح ػٍٝ أْ:

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خأٚال: 

رزوش ِفَٙٛ اٌٛػٟ ثبٌخذاع  -1

 اٌزغ٠ٛمٟ     

رؼذد أثؼبد اٌٛػٝ ثبٌخذاع  -1

 اٌزغ٠ٛمٟ.  

رذذد أ١ّ٘خ اٌٛػٝ ثبٌخذاع  -2

 اٌزغ٠ٛمٟ ٌشثبد األعش

طٍجبد ٔجبح إسرفبع رششح ِز -3

ِغزٜٛ اٌٛػٝ ثبٌخذاع 

 اٌزغ٠ٛمٟ 

 : األ٘ذاف اٌّٙبس٠خثب١ٔب: 

رغزٕزج أ١ّ٘خ اٌٛػٝ ثأعب١ٌت  -1

 ثبٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ.

رطجك أعظ رذذ٠ذ اٌّخبٚف ِٓ  -2

وْٛ سثبد األعش ال رؼشف رٍه األعب١ٌت 

 اٌزٝ رمغ ف١ٙب ِؼظُّٙ     

رىزشف اٌؼاللخ ث١ٓ ٔجبح ِؼشفزٙب  -3

ب١ٌت عٛاء اٌىزة أٚ ثزٍه األع

اٌز٠ّٛخٚو١ف١خ إوزشبفٙب ػٕذ اٌزؼشض 

 ٌٙب

رج١ذ اٌزذذ٠ذ اٌذل١ك ألثؼبد اٌٛػٝ -4

ثأعب١ٌت اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ ِٓ)اٌخذاع 

اٌخذاع –اٌخذاع فٝ اٌزش٠ٚج –فٝ اٌغؼش 

 فٝ جٛدح اٌغٍؼخ(

 :األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔخثبٌثب: 

رمذس أ١ّ٘خ اٌٛػٝ ثأعب١ٌت اٌخذاع  -1

 اٌزغ٠ٛمٟ.         

جذٞ سغجزٙب فٟ رذذ٠ذ أُ٘ اٌطشق ر -2

اٌزٝ رغزخذِٙب ٌٍزخطٝ اٌٛلٛع 

فٝ اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ ِٓ لجً 

 اٌّشٚج١ٓ ٌٍغٍغ ٚاٌخذِبد .

رجذٞ اعزؼذاد٘ب فٟ ِؼشفخ أُ٘  -3

اثؼبد اٌٛػٟ ثأعب١ٌت اٌخذاع 

 اٌزغ٠ٛمٟ 

اٌؼصف  –اٌّذبظشح 

إٌّبلشخ –اٌزٕٟ٘ 

 Data -اٌجّبػ١خ 

show 

  

ِٓ األٔشطخ اٌزٟ ٠ّىٓ 

بػٙب أثٕبء ارج

وٍزباٌجٍغز١ٓ اٌطٍت ِٓ 

اسثبد األعش  اٌزذس٠ت 

ػٍٝ و١ف١خ دً 

ِشىالرٙب، ٚأرخبر 

اٌمشاس إٌّبعت فٝ 

اٌٛلذ إٌّبعت وزٌه 

و١ف رجزؼذ ػٓ أعب١ٌت 

اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ ِٓ 

اٌىزة ٚاٌز٠ّٛخ ٚرذصً 

ػٍٝ اٌغٍؼخ أٚ اٌخذِخ 

ثأػٍٝ جٛدح ٚأفعً 

عؼش ٚأدغٓ خبِخ 

عٛاء فٝ أُ٘ ِجبالد 

رٙب اٌصذ١خ د١ب

 ٚاٌٍّجغ١خ ٚاٌغزائ١خ .

٠زُ اٌزم١١ُ ِٓ 

خالي اٌّالدظخ 

ِٕٚبلشزٙٓ 

ػٓ ِب رؼشفٗ 

ػٓ األعب١ٌت 

اٌزىزؼشظذ ٌٙب 

–ِٓ إثزضاص 

ر٠ّٛٗ خذاع 

وزة ٚو١ف١خ 

سفغ ِغزٜٛ 

اٌٛػٝ ٌذ٠ُٙ 

ٚخبصخ ػٕذِب 

أٚظذذ 

ِغز٠ٛبد 

ٔزبئج اٌذساعخ 

أْ إٌغجخ 

األوجش ِٓ 

سثبد األعش 

ٌذ٠ُٙ ٚػٝ 

ِٕخفط 

ذ اٌذبجخ ٚوبٔ

ظشٚسح ِٓ 

ٚظغ ثشٔبِج 

ِمزشح ٠ٛظغ 

و١ف١خ سفغ 

ِغزٜٛ اٌٛػٝ 

ٌشثبد األعش 

ٌؼذَ اٌٛلٛع 

فٝ أعب١ٌت 

اٌخذاع 

اٌزغ٠ٛمٟ 

 اٌّخزٍفخ 
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  خطـــخ جٍغبد اٌجشٔبِج ِٚىٛٔبرٗ

اٌج

ٌغ

 ح

 اٌؼٕٛاْ
ِذزٛٞ 

 اٌجشٔبِج
 األ٘ذاف

اٌٛعبئً ٚاألٔشطخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ٚاالعزشار١ج١بد

 اٌزم١١ُ

اٌّجب

ي 

اٌضِ

 ٝٔ 

عخ
بد

غ
اٌ
ٚ 

غخ
بِ

خ
اٌ

 

اٌغٍٛن 

اٌششائٟ 

 اٌزفبػٍٝ   

ِفَٙٛ  -

اٌغٍٛن 

اٌششائٝ 

 اٌزفبػٍٝ 

 

غٍٛن أثؼبد اٌ-

اٌششائٟ 

 اٌزفبػٍٝ

فٝ ٔٙب٠خ اٌجٍغخ ٠جت أْ رىْٛ   

 اٌّزذسثخ لبدسح ػٍٝ أْ:

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خأٚال: 

 رزوش اٌغٍٛن اٌششائٟ اٌزفبػٍٝ .  -1

رششح ِذبٚس ٚأثؼبد اٌغٍٛن  -2

 ٚاٌذذ ِٓ اٌزفبػٍٝ  شائٝ اٌش

 . اٌزفبػً األٔذفبػٝ

رٛظخ أثؼبد اٌغٍٛن اٌشبئٝ  -3

اٌزفبػٍٝ  ِٓ اٌّجبي اٌغزائٝ 

االدز١بجبد اٌشخص١خ  ،اٌّجبي ا

 ،اٌّجبي اٌٍّجغٟ   

                      

 :  اال٘ذاف اٌّٙبس٠خثب١ٔب: 

رىزشف أ١ّ٘خ اٌغٍٛو١بد اٌّزجؼخ  -1

 ٌششاء سثبد األعش

رطجك رٍه اٌغٍٛو١بد فٝ ِجبالد  -2

 د١برٙب ا١ِٛ١ٌخ .     

رزجغ اإلجشاءاد اٌؼ١ٍّخ اٌالصِخ  -3

رٙب ٚد١بح ٌزطج١ك رٍه اٌغٍٛو١بد فٝ د١ب

 أعشرٙب

 

 : اال٘ذاف اٌٛجذا١ٔخثبٌثب: 

رمذس أ١ّ٘خ اٌغٍٛو١بد اٌصذ١ذخ  -1

فٝ ٔظبِٙب اٌششائٟ ٌٙب ٚألفشاد 

 أعشرٙب .         

رغزشؼش أ١ّ٘خ رطج١ك رٍه  -2

اٌغٍٛو١بد ثطش٠مخ صذ١ذخ دْٚ 

اٌزغشع ٌذت اٌزم١ٍذ أٚ اٌّذبوبح 

 أٚ اٌششٖ ٌٍششاء

رجذٞ اعزؼذاد٘ب ٌّؼشفخ أثؼبد  -3

 ششائٟ اٌزفبػٍٝ  اٌغٍٛن اٌ

اٌؼصف  –اٌّذبظشح 

إٌّبلشخ –اٌزٕٟ٘ 

 Data -اٌجّبػ١خ 

show 

  

ِٓ األٔشطخ اٌزٟ 

٠ّىٓ ارجبػٙب أثٕبء 

وٍزب اٌجٍغز١ٓ اٌطٍت 

ِٓ اٌّجذٛثبد 

ثزطج١ك ِذبٚس 

اٌغٍٛن اٌششائٝ 

اٌزفبػٍٝ ٌٍزغ١ًٙ 

ػ١ٍُٙ غش٠مخ 

ٚأعٍٛة د١برُٙ 

ٚخبصخ إلْ 

اٌغٍٛو١بد اٌزٝ 

فٝ رزجؼٙب سثخ األعشح 

أُ٘ ِجبالد د١برٙب 

فٝ اٌّجبٌغزائٝ 

 ٚاٌصذٝ ٚاٌٍّجغٟ  .

٠زُ اٌزم١١ُ 

ِٓ خالي 

اٌّالدظخ 

ِٕٚبلشزٙٓ 

ػٓ ِفَٙٛ 

اٌغٍٛن 

اٌششائٝ 

اٌزفبػٍٝ 

ٚو١ف١خ 

األعزفبدح 

ِٕٗ فٝ 

ِّبسعزٙب 

ٌذ١برٙب 

ٚد١بح 

أعشرٙب 

ثإػزجبس أْ 

سثخ األعشح 

٘ٝ ِٓ ٠ذ٠ش 

 اٌغىٓ

ٚو١ف١خ اٌذذ 

ِٓ اٌششاء 

اٌزفبػٍٝ 

 ذفبػٝٚاألٔ

ٚرذمك 

اٌشجغ 

إلدز١بجبرٙب 

ٚإدز١بجبد 

 أفشاد أعشرٙب 
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  خطـــخ جٍغبد اٌجشٔبِج ِٚىٛٔبرٗ

اٌج

ٌغ

 ح

 اٌؼٕٛاْ
ِذزٛٞ 

 اٌجشٔبِج
 األ٘ذاف

اٌٛعبئً ٚاألٔشطخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ٚاالعزشار١ج١بد

 اٌزم١١ُ

اٌّجب

ي 

اٌضِ

 ٝٔ 

ٕخ
بِ

ٌث
ٚا

خ 
ثؼ

غب
اٌ

 

 ربثغ  -

أثؼبد 

اٌغٍٛن 

اٌششائٟ 

 اٌزفبػٍٝ   

ِذبٚس  -

اٌغٍٛن 

اٌششائٝ 

اٌزفبػٍٝ 

فٝ 

اٌّجبي 

 اٌغزائٟ 

اٌّجبي  -

 اٌصذٟ 

اٌّجبي  -

 اٌٍّجغٟ  

ت أْ رىْٛ اٌّزذسثخ فٝ ٔٙب٠خ اٌجٍغخ ٠ج 

 لبدسح ػٍٝ أْ:

 أٚال: األ٘ذاف اٌّؼشف١خ:

اٌزؼشف ػٍٝ وً ثؼذ ِٓ أثؼبد  -1

 اٌغٍٛن اٌششائٝ اٌزفبػٍٝ.

رزوش ثؼذ اٌغزاء ٚدٚسٖ األعبعٟ فٝ  -2

 اٌذ١بح األعش٠خ ٚسثٗ األعشح  

رزؼشف ػٍٝ ا١ٌ٢بد اٌزٟ ٠ّىٓ  -3

ارجبػٙب ٌّٛاجٙخ اٌصؼبة أثٕبء 

سثخ ػ١ٍّخ اٌششاء اٌّزجؼخ ِٓ لجً 

 األعشح .

رزؼشف ػٍٝ آ١ٌخ اٌّزجؼخ ٌّٛاجٙخ  -4

اٌصؼبة ِٓ خالي ِّبسعخ ٚاٌزذس٠ت 

سثخ األعشح ػٍٝ إرجبع عٍٛو١بد 

إ٠جبث١خ ٌٍششاء اٌزفبػٍٟ ٌٍغٍغ 

 ٚاٌخذِبد

 :اإل٘ذاف اٌّٙبس٠خثب١ٔب: 

رذًٍ ِذبٚس اٌغٍٛن اٌششائٝ  -1

 اٌزفبػٍٝ 

رطجك ػٛاًِ ٔجبح األ١ٌخ اٌّزجؼخ  -2

 ٌغٍٛو١بد اٌششاء

ث١ٓ اٌغٍٛو١بد اٌغٍج١خ رفشق  -3

ٚاإل٠جبث١خ فٝ ػ١ٍّخ اٌششاء ثذأ ِٓ 

سؤ٠خ اٌغٍؼٗ أٚ اٌخذِخ ٚاألػجبة 

 ثٙب إٌٝ إرّبَ ػ١ٍّخ اٌششاء

 األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔخثبٌثبُ:  

 رشبسن فٟ إٌّبلشخ أثٕبء اٌششح. -1

رغ١ش عٍٛو١بد سثخ األعشح فٝ  -2

ػ١ٍّخ اٌششاء ٌٍغٍغ ٚاٌخذِبد اٌزٝ 

جبرٙب رؼٛد ثبٌٕفغ ألشجبع إدز١ب

 ٚإدز١بجبد أفشاد أعشرٙب  

اٌؼصف  –اٌّذبظشح 

األِثٍخ –اٌزٕٟ٘ 

إٌّبلشخ  -اٌزٛظ١ذ١خ 

 Data -اٌجّبػ١خ 

show 

ِٓ األٔشطخ اٌزٟ ٠ّىٓ 

ارجبػٙب أثٕبء وٍزب 

اٌجٍغز١ٓ اٌطٍت ِٓ 

اٌّجذٛثبد ثؼشض 

ثؼط اٌّٛالف اٌزٟ 

رذي ػٍٟ اٌزؼبًِ ِغ 

اٌٛالغ ثشىً صذ١خ ثُ 

ِٕبلشخ اإلجبثخ ػٓ 

عئٍخ ٚاعزخالص األ

االعزٕزبجبد اٌزٟ رذي 

ػٍٟ رؼذ٠ً عٍٛو١بد 

اٌششاء اٌزفبػٍٝ ٌشثخ 

 األعشح 
 

٠طٍت ِٓ اٌّجذٛث١ٓ  -

رمذ٠ُ أِثٍخ ِٓ 

ٚالؼُٙ رذي ػٍٟ 

لجٛي اٌٛالغ ٚأخشٞ 

رذي ػٍٟ سفط 

اٌٛالغ، ٠ٚطٍت ُِٕٙ 

رغ١١ش رٛجٙبرُٙ ٔذٛ 

اٌّٛالف ٚاٌّخبٚف 

اٌزٟ ٠شفعْٛ 

اٌزؼبًِ ِؼٙبٚخبصخ 

ٌششاء فٝ ػ١ٍّخ ا

 ٌٍغٍغ ٚاٌخذِبد .
 

 
 

وّب ٠طٍت ِٓ 

اٌّجذٛث١ٓ اٌزذس٠ت 

ػٍٟ اعزجذاي األفىبس 

اٌغٍج١خ ثبألفىبس 

اإل٠جبث١خ فٝ غش٠مخ 

 األعزٙالن 

٠زُ اٌزم١١ُ  -

ِٓ خالي 

اٌّالدظخ 

ِٕٚبلشزٙ

ْ ػٓ 

جٛأت فٝ 

اٌغٍٛن 

األعزٙالو

ٞ ٌٍغٍغ 

ٚاٌخذِبد 

ٚاٌزفبػً 

ِغ ػشض 

اٌغٍغ 

ٚاٌخذِبد 

ٚغش٠مخ 

رفبػٍٙب 

ِغ 

 ػشظٙب .
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  خطـــخ جٍغبد اٌجشٔبِج ِٚىٛٔبرٗ

اٌج

ٌغ

 ح

 اٌؼٕٛاْ
ِذزٛٞ 

 اٌجشٔبِج
 األ٘ذاف

اٌٛعبئً ٚاألٔشطخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ٚاالعزشار١ج١بد

 اٌزم١١ُ

اٌّجب

ي 

اٌضِ

 ٝٔ 

شح
ش

ؼب
اٌ
ٚ
خ 

عؼ
زب

اٌ
 

 

جٍغخ 

 خزب١ِخ

رٛظ١خ   -

ِٚشاجؼخ 

ٚرزو١ش 

أُ٘ 

األثؼبد 

اٌٛاسدح 

فٝ 

ِٛظٛع 

اٌجذث 

ٌشثبد 

األعش 

عٛاء 

أوبْ ِٓ 

أعب١ٌت 

اٌٛػٝ 

ثبٌخذاع 

اٌزغ٠ٛمٝ 

 ِٓ

اٌخذاع فٝ 

اٌزش٠ٚج 

،أٚ فٝ 

اٌغؼش 

ٌٍغٍؼخ 

،أٚ فٝ 

جٛدح 

 خاٌغٍؼ

وزٌه  -

األ٘زّبَ 

ثأثؼبد 

اٌغٍٛن 

اٌششائٟ 

اٌزفبػٍٝ 

 ِٓ

اٌّجبي 

اٌغزائٟ 

،اٌّجبي 

اٌصذٝ 

،اٌّجبي 

 اٌٍّجغٟ 

 

اٌزطج١ك 

اٌجؼذٞ   

 –ٌإلعزج١بْ 

ٚشىش ألفشاد 

 اٌؼ١ٕخ

فٝ ٔٙب٠خ اٌجٍغخ رىْٛ اٌّزذسثخ لبدسح  

 ػٍٝ أْ:

 رٙزُ ثذعٛس اٌجشٔبِج.   

 

اٌّشبسوخ  فٟ إٌّبلشخ أثٕبء  -1

 اٌششح.

عزؼذاد٘ب فٟ أرمبٔٙب إلوزغبة رجذٞ ا -2

اٌّٙبسح فٝ اٌزؼشف ػٍٝ أعب١ٌت 

اٌخذاع اٌزغ٠ٛمٟ عٛاء فٟ اٌزش٠ٚج 

 ،فٝ اٌغؼش ،فٝ اٌجٛدح 

ا٠عب اٌمذسح ػٍٝ إرجبع عٍٛو١بد  -3

إ٠جبث١خ فٝ اٌّجبي اٌغزائٟ ،اٌصذٝ 

،اٌٍّجغٟ فٝ اٌششاء اٌزفبػٍٟ 

ٚاٌذذ ِٓ اٌششاء اٌزفبػٍٝ 

 ٌشثخ األعشح األٔذفبػٝ 

 

اٌؼصف  –ظشح اٌّذب

األِثٍخ –اٌزٕٟ٘ 

 Data -اٌزٛظ١ذ١خ 

show 

 

ِٓ األٔشطخ اٌزٟ ٠ّىٓ 

ارجبػٙب أثٕبء اٌجٍغخ 

اٌزبعؼخ اٌطٍت ِٓ 

اٌّجذٛثبد رذذ٠ذ ِب 

أوزغجزخ ِٓ خالي 

اٌجشٔبِج ٌٍزؼشف ػٍٝ 

أعب١ٌت اٌخذاع 

 اٌزغ٠ٛمٟ 

وزٌه أُ٘ عٍٛو١بد 

اٌششاء اٌزفبػٍٝ 

 ٚو١ف١خ رطج١مٙب 

 

٠زُ اٌزم١١ُ  -

ي ِٓ خال

اٌّالدظخ 

ِٕٚبلشزٙ

ْ ػٓ 

اٌٛػٝ 

ثبٌخذاع 

اٌزغ٠ٛمٟ 

ٚعٍٛو١بد 

اٌششاء 

اٌزفبػٍٟ 

ثأثؼبدُ٘ 

اٌّخزٍفخ ، 

ِغ 

شىش٘ٓ 

ػٍٝ دغٓ 

رؼبُٚٔٙ 

 ِؼٕب.

اٌزم١١ُ -

اٌجؼذٞ 

 ٌٍّم١بط
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2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التوصيات فى ضوء نتائج الدراسة 3

بات األسر وباستخداـ طرؽ مبسطة لمقدرة عمى إعداد البرامج األرشادية البلزمة لر -0
إستيعابيا لمتعرؼ عمى أساليب الخداع التسويقي الذي يستخدميا رجاؿ التسويؽ لمتدليؿ 

 عمى سمعيـ.
تفعيؿ دور الجيات الرقابية وعمى رأسيا جياز حماية المستيمؾ وذلؾ بوضع وثيقة -4

ت البلأخبلقية بالخداع تتضمف مجموعة مف المعايير التى تضمف مواجية الممارسا
 التسويقى.

االىتماـ ببرامج التوعية تجاه ممارسات الخداع التسويقى بشكؿ عاـ مف خبلؿ  -0
 الندوات وغيرىا مف الوسائؿ.ة المرئية والمسموعة والمقروءة ،البرامج اإلعبلمي

التفاعؿ بإيجابية تجاه ممارسات الخداع التسويقى واالمتناع عف التعامؿ مع  -2
االمتناع عف الشراء وضرورة إببلغ الجيات المعنية بيذه األماكف تى تمارسو و اكف الاألم

كسابيا سمعة سيئة تمنع التعامؿ معيا . فى تكبيد ىذه األماكف خسائرمما يساىـ   وا 
 المراجـــــــــــــــــــــــــع
  المراجع العربية

ممتقى لعربى ، (: الخداع التسويقى فى الوطف ا4334)أبو جمعة نعيـ حافظ  -0
 ، كمية التجارة )بنيف(، جامعة األزىر، مصر.التسويق فى الوطن العربى

 الوطف في صحية غير تسويقية غير ظواىر ( :4330)جمعة  أبو حافظ نعيـ -4
 والتحديات الفرص العربي الوطن في التسويق الثاني العربي الممتقىالعربي ، 

 .2-2ص  ، قطر ، الدوحة
أثر بعض المتغيرات عمى سموؾ المستيمؾ السعودى (:4332)أبو ركبة حسف  -0

 ،رسالة ماجستير ،كمية األدارة واإلقتصاد،جامعة الممؾ سعود 
(:إتجاىات المستيمؾ 4303) الجريرى صالح عمرو،، باشراحيؿ عوض محمد   -2

نحو شراء المنتجات الغذائية الوطنية واألجنبية )دراسة إستطبلعية آلراء عينة مف 
حافظة عدف (كمية العموـ األدراية ، جامعة عدف ، مجمة العمـو المستيمكيف فى م

 األدارية ،مجمة فصمية ،السنة األولي
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 ،لألبحاث جامعة النجاح مجمة التسوؽ، سيكموجية(:  ٥٠٠٢)  بركات زياد  -5
 .٣العدد (  ٩١)  المجمد ،(اإلنسانية العموـ)

رجم، ترجمة مت کتاب جدًا، قصيرة مقدمة الوعي(: 4302) ببلکمورسوزاف   -2
 .القاىرة والثقافة ، الطبعة األولى، لمتعميـ ىنداوي مؤسسة ، مصطفى محمد فؤاد

( : أثر الخداع التسويقى فى تكويف الصورة الذىنية لدى 4302)الحاج طارؽ  -2
،  مجمة رماح لمبحوث والدراساتالزبائف فى سوؽ الخدمات المصرفية الفمسطينى ، 

 . 42ع
 الشرائي عمى النمط المؤثرة العوامؿ(:  ٥٠٠٢)  ادالحد محمد إسماعيؿ نادية  -2

 االقتصاد قسـ ، ماجستير رسالة بمدينة اإلسكندرية ، األسر لربات التقسيطي
 .اإلسكندرية ، جامعة الزراعة المنزلي ، كمية

المستوى الثقافي  ):٥٠٠٢)عيد رشدي عمي أحمد ،حسف محمد السيد محمد  -0
جامعة  -مجمة االقتصاد المنزلي ،لؤلبناءوأثره عمى السموؾ الممبسي  لؤلميات

 .020 – 035( ، ص ص 0، العدد ) (2) المنوفية، مجمد
 اإلداري ، ومفاىيـ السموؾ بأسس األسرة ربة توعية(: ٩١١٣) حقي زينب -03

 المنزلي ، لبلقتصاد المصرية الجمعية العدد السابع ، ، المنزلي االقتصاد مجمة
 .القاىرة

 الدعاية االجتماعية، المكتب ومنظمات ارةاإلد(: ٥٠٠٣) خاطر أحمد  -00
 اإلسكندرية. ، جامعة االجتماعية العالي لمخدمة ، المعيد الحديث الجامعي

( : أثر الخداع التسويقى فى تكويف الصورة 4300)الخطيب عمى محمد  -04
، كمية األعماؿ  رسالة ماجستيرالذىنية لممستيمكيف فى سوؽ الخدمات األردنى ، 

 األوسط ، األردف.، جامعة الشرؽ 
مجمة  العربي ، الوطف في التسويقي الخداع ( :4300)الخطيب  رؤى -00

 .00 ص ، 4300 دمشؽ، ، جامعة الدراسات العميا
السموؾ الصحي واالتجاىات نحو الصحة: ( : 4332) رضوافسامر جميؿ  -02

، مجمة جمعية االجتماعييف بالشارقة،  دراسة مقارنة بيف طبلب سورييف وألماف
 ، اإلمارات. 22 – 45( ، ص ص 24( ، العدد )02مجمد )
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اليجرة المؤقتة لمزوج وتأثير ذلؾ عمى ( 4335) رقباف مصطفي نعمة -05
مجمة ،ممارسات الزوجة ألدوارىا في إدارة شئوف األسرة والسموؾ الشرائي لممراىقيف

 ( ديسمبر.4)20اإلسكندرية لمبحوث الزراعية 
 الزبوف؟ أـ لخداع أداة ىو ىؿ: يالخف ( : التسويؽ4302)رؤوؼ رعد عدناف  -02

، جامعة  2 ع ، 02 مج ، لإلدارة العربية المجمةالشرائي ،  السموؾ لتعزيز
 الموصؿ ، العراؽ.

 نحو المستيمكيف ( : اتجاىات4300)الزيادات  عاكؼ،الزعبي  محمد -02
 اإلدارية العموم مجمة كمية جانب االعبلف، في التسويقي الخداع الممارسات
 األردف . إربد األىمية ، التسويؽ، سـق ،والمالية

السموك الشرائى لممستيمك النيائى بين ( : 4343)سحنوف سمير سعيد  -02
 ، دار الخمدونية لمطباعة والنشر ، الجزائر.العوامل البيئية والعوامل النفسية 

 الزوجة بإدارة وعبلقتيا الزوجية اإلدوار(: 4300) الشبشيري عبير عبدالرحمف -00
 المنوفية. المنزلي ، جامعة اإلقتصاد ، کمية ماجستير رسالة األسرة لموارد

( : تكويف الصورة الذىنية لمشركات ودور العبلقات 4330)الشي  صالح  -43
 .0، األكاديمية السورية الدولية ، سوريا ، صرسالة ماجستير العامة فييا ، 

( : أثر عناصر المزيج التسويقى 4335)عايش ، ىدى الضمور ىانى  -40
لفنادؽ الخمس نجوـ فى األردف عمى الصورة المدركة مف قبؿ السياح ، الخدمى 

 ، األردف.0العدد  0، مجمد  األعمال إدارة في األردنية المجمةدراسة مقارنة ، 
 الصورة بناء في التسويقي الخداع أثر ( :4300)العاصي  محمد فاطمة -44

 رسالة غزة ، في قطاع األنترنت تزويد شركات لدى الخدمات السوؽ في الذىنية
 .20 ص ، األعماؿ إدارة ، كمية ماجستير

 باتخاذ األسرة وعبلقتيا لرب المؤقتة اليجرة(: ٥٠٠٢) الرحمف عبد إيماف  -40
 .حمواف جامعة ، المنزلي االقتصاد ، كميةرسالة ماجستير ، األسرة داخؿ القرارات

ة (: سموؾ المستيمؾ مدخؿ إستراتيجي ،الطبع4332)عبيدات محمد إبراىيـ  -42
 الرابعة ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف 
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(:األستيبلؾ مف منظور تربوى إسبلمى مع تصور 4332)عجاج عبير محمد  -45
مقترح لمتطبيؽ فى المدرسة الثانوية ، رسالة ماجستير ،قسـ التربية األسبلمية 

 والمقارنة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة 
أثر الكممة المنطوقة عمى السموؾ الشرائى  (:4305)العمرى سيريف محمد  -42

 ، جامعة الزرقاء، األردف.رسالة ماجستيرلمستحضرات التجميؿ، 
 ، متكامل مدخل: المستيمك سموك ( :4332)الساعد  رشاد ،الغدير  محمد  -42

 .4عماف ، ط لمنشر، زىواف دار عماف ،
 تيبلكيالسموؾ االس إلى الدافعة العوامؿ أثر(:  ٥٠٠٢)  فرج توفيؽ حسف -42

 أكاديمية ، دكتوراه رسالة المشروعات الصغيرة ، في التسويقية السياسات عمى
 .لمعمـو اإلدارية ، اإلسكندرية السادات

منيجية وأساليب البحث العممي (:  ٥٠٠٢)  البياتي محمود، القاضيدالؿ  -40
الطبعة األولي ، دار ،  SPSS وتحميل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي

 .د لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردفالحام
(: إدراؾ المستيمؾ النيائى لممارسة الخداع 4302)المتولى إبراىيـ جماؿ أميف  -03

، مجمد  مجمة البحوث التجاريةالتسويقى ودوره فى ترشيد االتجاىات نحو الشراء ، 
 ، جامعة الزقازيؽ. 0، العدد  00

 اختبار عمى صرية وأثرىاالم لممرأة الشرائي السموؾ(: ٥٠٩٩) مشرؼ سماح  -00
إدارة  ، قسـماجستير رسالة االستيبلكية ، المناسبة لمسمع التسويقية االستراتيجيات

 .المنزلي ، جامعة حمواف االقتصاد ، كمية والطفولة األسرة مؤسسات
( : دور جمعية حماية المستيمؾ فى خمؽ الوعى 4300)المصطفى سامر   -04

،  40، مجمد لمعموم االقتصادية والقانونية  مجمة جامعة دمشقلدى المستيمكيف ، 
 .05، ص 4العدد

مفاىيـ وأسس سموؾ الفرد –(:السموؾ التنظيمى 4332)المغربى كامؿ محمد   -00
والجماعة فى التنظيـ ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، عماف 

 )األردف (
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 الجنزورى ليا محمد محمود، دامتولي ليمى عبد العظيـ  ، الموافيفؤاد حامد  -43
(: فعالية برنامج إرشادى لتنمية الصبلبة النفسية ألميات المعاقيف حركيًا 7102)

، كمية التربية النوعية، مجمة بحوث التربية النوعيةمف تبلميذ المرحمة االبتدائية، 
 (، يناير.34جامعة المنصورة، جميورية مصر العربية، عدد )

 وعبلقتو مواردىا بعض بقيمة األسرة ربة وعي: (4330) النشار يسري نجبلء -05
 المنوفية. ، جامعة المنزلي اإلقتصاد ، کمية ماجستير رسالةالشرائي ،  بسموکيا

(: دور قرار الشراء األندفاعى فى التأثير 4302)نصور ريزاف زيداف عمار  -02
عمى الصورة الذىنية لدى المستيمكيف "دراسة مسحية عمى مستيمكي سمع التسوؽ 

سمسمة –محافظة البلزقية ،مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية  فى
 (2( العدد)23العمـو األقتصادية والقانونية ،المجمد )

 الصورة بناء في التسويقي الخداع ( : أثر4305)وادي  المطيؼ عبد رشدي -02
 قطاع في تزويد األنترنت شركات لدى الخدمات سوؽ في المستيمؾ لدى الذىنية
 األوسط ، األردف. الشرؽ إدارة أعماؿ ، جامعة تخصص رسالة ماجستير، ،غزة 

 عمى وأثره التسويقي (: الخداع4343)يوسؼ  محمد أحمد الفتاح عبد ممدوح -02
 مستيمكي مف عينة آلراء استطبلعية دراسة: لمزبوف التفاعمي الشرائي السموؾ
 ،المعاصرة التجارية اتالدراس مجمةالسعودية ،  العربية بالمممكة السريعة الوجبات

 الشي . كفر جامعة التجارة، كمية
 المراجع األجنبية 
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Awareness of marketing deception methods and its 

relationship to interactive purchasing behavior of a sample of 

female heads of household  

Abstract 

The Research aimed to study the awareness of housewives 

marketing deception and its relationship to Interactive purchasing 

behavior. Explanation the correlation between some of the socio-

economic variables and each of the awareness of housewives 

marketing deception and purchasing behavior styles. Explanation 

the differences in each of the awareness of housewives marketing 

deception and purchasing behavior styles according to residence, 

housewives work, housewives income participation, number of 

family members, number of marriage years, age of husband and 

wife, educational level of husband and wife, monthly income level 

of the family. 

The research used descriptive analytical method. The sample of 

this research including 350 housewives working and non-working 

in orphan institutions were selected in accidentally purposed way. 

This research applied on the governorates of Sharkia (10th of 

Ramadan) and Menoufia (Shebin El-Kom). The tools of this 

study included general data housewives form, awareness of 

housewives marketing deception questionnaire with its 

dimensions, Purchasing Behavior Styles questionnaire. Data has 

been released, classified, tabulated and using statistical methods 

through SPSS. 

The results revealed that there were positive correlation 

statistically significant between the awareness of housewives 

marketing deception and purchasing behavior styles, positive 

correlation statistically significant between The socio-economic 

variables of the study (number of family members, number of 

marriage years, husband and wife age, husband and wife 

educational level, level of monthly income) and each of  

awareness of housewives marketing deception and purchasing 

behavior styles, there were differences statistically significant at 

0.05 in the purchasing behavior styles according to residence for 

rural women, there were differences statistically significant at 

0.001 in the marketing deception and purchasing behavior styles 

according to the housewives work for worker women, there were 
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differences statistically significant  in the marketing deception and 

purchasing behavior styles according to housewives income 

participation for non participates housewives, there were 

differences statistically significant in the marketing deception 

according to number of family members for medium sized family, 

, there were differences statistically significant at 0.001 in the 

marketing deception and purchasing behavior styles according to 

husband and wife educational level, level of monthly income for 

higher educational level and high income. 

Key words: Awareness, Marketing Deception, Purchasing 

Behavior, Housewives. 

 
 

 


