
 

 

 1399 

2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجمة 
 DOI: 10.21608/jedu.2021.109274.1541 معرف البحث الرقمي

  2022 مايوـ  40العدد  الثامنالمجمد 
 الترقيم الدولي

P-ISSN: 1687-3424       E- ISSN: 2735-3346 
 

 /https://jedu.journals.ekb.eg      موقع المجمة عبر بنك المعرفة المصري

  http://jrfse.minia.edu.eg/Hom        المجمةموقع 

 العربية مصرجميورية  ـ جامعة المنيا ـكمية التربية النوعية العنوان: 
 

 

فاعمية برنامج إلكتروني لتنمية وعي السيدات العامالت 
بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت وأثره 

 عمي مراحل إتخاذىن لقرار الشراء
 إعداد

 د. رانيا محمود عبد المنعم
 بقسـ االقتصاد المنزليمدرس إدارة المنزؿ 

 جامعة عيف شمس -كمية التربية النوعية  
Dr.Rania.Mahmoud@sedu.asu.edu.eg 



 

 

 1400 

2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  



 

 

 1401 

2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

تسويقي بممارسات الخداع الفاعمية برنامج إلكتروني لتنمية وعي السيدات العامالت 
  تخاذىن لقرار الشراءامراحل  ىفي بعض المجاالت وأثره عم

 د/ رانيا محمود عبد المنعم
 ممخص البحث:

برنامج فاعمية استخداـ  بصفة رئيسة التعرؼ عمى البحث تيدؼ ىذااس
 العامالت بممارسات السيدات وعي لتنمية "microsoft teams" تطبيؽ عبر إلكتروني

شتمؿ وا ؛الشراء قرارمراحؿ ل تخاذىفا وأثره عمى بعض المجاالت في الخداع التسويقي
بطريقة صدفية  فختيارىاتـ عاممة ( سيدة 222)البحث عينة أساسية تمثمت في 

مف الموظفات وعضوات ىيئة التدريس بجامعتي عيف شمس والزقازيؽ،  وغرضي
جتماعية امستويات  ومف ،متزوجات ،( سنة22-22ما بيف ) فأعمارى توتراوح

بطريقة  ختيارىاتـ اتجريبية وعينة  ومتاح لدييف مصدر لإلنترنت، ،قتصادية مختمفةاو 
الحاصميف مف  سيدة عاممة( 25) نتائج البحث األساسية وبمغ عددىا عمى ااء  ن  ب   غرضيو

ستبياف الوعي بممارسات الخداع التسويقي في بعض اعمى درجات منخفضة في 
استبياف ستمارة البيانات العامة، ا) التي تكونت مفأدوات البحث  وطبقت، المجاالت
ذ بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت، واستبياف مراحؿ اتخاالوعي 

 "microsoft teams"تطبيؽ  عبر لكترونيبرنامج إوأخيرًا السيدات لقرار الشراء، 
ع البحث تبوقد ا ؛(الوعي بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالتلتنمية 

 .المنيج التجريبيالمنيج الوصفي التحميمي إلى جانب 
داللة فروؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى نتائج البحث عف وجود  وأسفرت 

ستجابات لبحث األساسية في اال( بيف درجات السيدات العامالت عينة ا0.2.، 0.0.)
)مجاؿ  بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت بمحاوره الوعيعمى استبياف 

وفقًا لبعض المتغيرات  وككؿ اإللكتروني(الغذاء، مجاؿ الممبس، مجاؿ التسوؽ 
، عدد سنوات السف، طبيعة العمؿ، سكفال)مكاف  لمدراسة قتصاديةجتماعية واالاال

ىيئة التدريس،  عضواتو ، )الحضريات :لصالح سرة(سط الدخؿ الشيري لألمتو  ،الزواج
مف و ، سنة02مر عمي زواجيف أكثر مف ، و سنة 22أعمارىف أكثر مف بمغت  والالتي

كما تبيف وجود فروؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى  ،ات الدخؿ الشيري المرتفع(و ذ
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 مراحؿ ( بيف السيدات عينة البحث األساسية في اإلستجابات عمى استبياف0.0.)
 لمدراسة قتصاديةجتماعية وااللبعض المتغيرات اال بمحاوره وككؿ وفقاً  تخاذ قرار الشراءا

 22أعمارىف أكثر مف بمغت  ىيئة التدريس، والالتي عضوات)الحضريات، ح: لصال
كذلؾ ، ات الدخؿ الشيري المرتفع(و ذمف و ، سنة02مر عمي زواجيف أكثر مف ، و سنة
، 0.0.عند مستوى داللة )ذات داللة إحصائية  موجبة رتباطيةد عالقة اوجو  تضحا

ومراحؿ لتسويقي في بعض المجاالت وعى السيدات بممارسات الخداع ا( بيف 0.2.
ىو العامؿ األكثر تأثيرًا في تفسير وتبيف أف متغير طبيعة العمؿ ، تخاذىف لقرار الشراءا

وعى السيدات العامالت بممارسات الخداع التسويقي في بعض  نسبة التبايف في
العامؿ  أيضا أف طبيعة العمؿ كانتكما تبيف %(، 22بنسبة مشاركة ) المجاالت

اتخاذ السيدات العامالت لقرار الشراء بنسبة  األكثر تأثيرًا في تفسير نسبة التبايف في
( بيف 0.0.)وجدت فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة كما ، %(82مشاركة )
بممارسات الخداع التسويقي في  الوعيدرجات عينة البحث التجريبية في تنمية  متوسط

لصالح التطبيؽ  وبعده لكترونيالبرنامج اإلوككؿ قبؿ تطبيؽ  بمحاورهالت بعض المجا
 .البعدي

المزيد لؾ مف خالؿ إعداد وذتكثيؼ حمالت التوعية بضرورة  وأوصت الباحثة 
بممارسات الغش والخداع البرامج التي تعمؿ عمى تنمية ثقافة ووعي السيدات مف 

  التسويقي في المجاالت المختمفة0
ممارسات الخداع السيدات العامالت، : برنامج إلكتروني، المفتاحيةالكممات 

 تخاذ قرار الشراء.االتسويقي، مراحل 
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The effectiveness of an electronic program to develop the 

awareness of working women about the practices of marketing 

deception in some fields and its impact on the stages of their 

decision-making 

Preparation 

Dr. Rania Mahmoud Abdel Moneim 

A Lecturer at the Department of Home 

Economics-specialization (Home 

Management) - Faculty of Specific 

Education - Ain Shams University  

Research Summary: 

     This research mainly aimed to identify the effectiveness of 

using an electronic program via the Microsoft Teams application 

to develop the awareness of working women about the practices of 

marketing deception in some fields and its impact on their taking 

the stages of the purchase decision, The research included a basic 

sample of (224) working women who were selected in a purposive 

way from female employees and faculty members at Ain Shams 

and Zagazig Universities, and their ages ranged between (25-55) 

years, married, And from different social and economic levels, 

and they have a source of the Internet, and an experimental sample 

was chosen in a purposive way based on the basic research results, 

and the number was (56) working women who obtained low 

scores in the awareness questionnaire of marketing deception 

practices in some fields, The research tools that consisted of 

(general data form, awareness questionnaire of marketing 

deception practices in some fields, questionnaire of the stages of 

women making the purchase decision, and finally an electronic 

program via the “microsoft teams” application to develop 

awareness of marketing deception practices in some fields) were 

applied, Descriptive-analytical in addition to the experimental 

method. 

     The results of the research resulted in the presence of 

statistically significant differences at the level of significance 

(0.01, 0.05) between the scores of the working women, the basic 

research sample, in the responses to the questionnaire awareness 
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of marketing deception practices in some areas in its axes (food, 

clothing, e-shopping) and as a whole according to some The social 

and economic variables of the study (place of residence, nature of 

work, age, number of years of marriage, average monthly income 

of the family) in favor of: (the urban women, and female faculty 

members, whose age is more than 45 years, They have been 

married for more than 15 years, and with high monthly income), 

and it was found that there were statistically significant 

differences at the level (0.01) between the women of the basic 

research sample in the responses to the questionnaire on the stages 

of making a purchase decision with its axes and as a whole 

according to some social and economic variables of the study in 

favor of: ( Urban women, faculty members, whose age is more 

than 45 years, They have been married for more than 15 years, 

and with high monthly income), it was also clear that there is a 

positive correlation with statistical significance at the level of 

significance (0.01, 0.05) between women’s awareness of 

marketing deception practices in some fields and the stages of 

their decision-making, and it was found that the variable of the 

nature of work It is the most influential factor in explaining the 

variance in female workers’ awareness of marketing deception 

practices in some fields, with a participation rate of (82%), It was 

also found that the nature of work was the most influential factor 

in explaining the percentage of variation in the working women’s 

decision to purchase with a participation rate of (78%), and 

statistically significant differences were found at the level of 

significance (0.01) between the average scores of the experimental 

research sample in developing awareness of marketing deception 

practices. In some areas with its axes and as a whole, before and 

after the application of the electronic program in favor of the 

remote application. 

     the researcher recommended: the need to intensify awareness 

campaigns by preparing more programs that work to develop the 

culture and awareness of women about fraud and marketing 

deception practices in various fields. 

Keywords: electronic program, working ladies, marketing 

deception practices, stages of making a purchase decision. 
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 مقدمة ومشكمة البحث:
 ويقـو األعماؿ، منظمات بيا تقـو التي األساسية األنشطة أىـ مف التسويؽ يعد     
 في والمشتري البائع عمى بالنفع يعود بما المستيمؾ خدمة في يتمثؿ أساسي مفيوـ عمى
 (020، ص2.08، المتوليواحد )إبراىيـ  آف

 طريقة بأي الربح لتحقيؽ وخداعو المستيمؾ تصيد عمى يقوـ ال الفعاؿ والتسويؽ     
نما الوسيمة تبرر الغاية شعار أف تحت ممكنة  بيف والشفافية النزيو التعامؿ عمى يقوـ وا 
 بعض يقوـ حيث المسوقيف؛ كؿ قبؿ مف يطبؽ لألسؼ ال المفيوـ ىذا ولكف الناس

)ونس  السواء حد عمى والمجتمع المستيمؾ تضر وبضائع سمع بتسويؽ المسوقيف
 (820، ص.2.0 الينداوي وآخروف،

نجاحيا وتحقيؽ أىدافيا، وعمى  فيات بصفة رئيسة عمى التسويؽ وتعتمد الشرك     
وجد بعض الرغـ مف تحقيؽ الشركات ما سعت إليو مف أىداؼ كمية ونوعية إال أنو ي

 (20، ص2.02بالخداع التسويقي )بشائر التكروري،  الشركات لجأت إلى ما يسمى
( 050، ص.2.0)أكدت دراسة كؿ مف أسعد أبو رماف، ممدوح الزيادات حيث      

أف الخداع يترتب عميو نتائج إيجابية بالنسبة لمنظمات األعماؿ التي تمارسو، وذلؾ في 
زيادة المبيعات ومف ثـ األرباح، وأنو مف األسؼ أف الكثير مف المنظمات قد تعجز في 

 بعض األحياف عف تحقيؽ مثؿ ىذه األرباح ما لـ تمجأ إلي مثؿ ىذه الممارسات0
 الخداع التسويقي لفترات طويمةوممارسات أساليب  المستيمؾ مف ناةمعاوتمتد      

، ذلؾ بوضوح في كثير مف السمع والخدمات المقدمة ىأزمنة مختمفة، ويتجموعمى مدار 
شباع حاجاتو ورغباتو، ولكف  ة المستيمؾنحو خدم ىوالتي تبدو في ظاىرىا أنيا تسع وا 

تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األرباح ستغاللو إلى جانب اتيدؼ إلى  ة األمرفي حقيق
 (02220ص ،2.08)تغريد بركات، 

 في مختمؼ بعض الباحثيف نظر األخيرة الفترة في ولفت الخداع التسويقي     
 يعتبر الخداع التسويقي حيث خاصة بصفة التسويؽ مجاؿ وفي عامة، بصفة المجاالت

 لما ليا حموؿ إيجاد ومحاولتجيدًا،  دراستيا يجب التي خالقيةألا القضايا أىـ مف واحد
 بيا ويقصد، الشريفة والنزيية السوقية التنافسية وعمى المستيمكيف عمى اضرار مف تسببو

 خصائص حوؿ الحقائؽ تزييؼ إلى تيدؼ والتي الألخالقية، التسويقية الممارسات
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 لدى إنطباع تكويف إلى يؤدى مما صفات مف فيو ليس بما ووصفو المعروض المنتج
 .cawely, J)وتفضيالتو  رغباتو إشباع عمى القادر ىو المنتج ىذا بأف المستيمؾ

Avery, R.and Eisenbenberg, 2013, p152) 
لو أشكاؿ عديدة فقد يكوف الخداع مف خالؿ اإلعالنات الكاذبة  والخداع التسويقي     

والزائفة التي ال تعطي معمومات صحيحة عف السمعة أو مف خالؿ إعطاء المستيمؾ 
 0(shimp, 2007, p72)معمومات مشوىة أو غير حقيقة عف الخدمات بيدؼ بيعيا 

الخدمات بأسعار  التسعير حيث يتـ بيع نفس الصنؼ مف وقد يتمثؿ الخداع في     
0 أو في زيادة (kotler Philips, 2007, p623)مبالغ فييا توحي بجودة عالية 

السعر العادي أو في تقديـ خصومات وىمية  سعار ثـ تقديـ خصومات لموصوؿ إلىاأل
 (000، ص2.00(، )عمى الخطيب، .2، ص.2.0)ونس الينداوي وآخروف، 

تابة الوزف اإلجمالي لممنتج بخط واضح كما قد يتمثؿ الخداع التسويقي في ك     
والوزف الصافي بخط صغير أو غير مقروء، وأيضا في إخفاء بعض البيانات اليامة 
عف المنتج وعدـ كتابتيا عمى الغالؼ، أو بكتابة بيانات عمى المنتج بمغة غير واضحة 

، ضبشكإستخداـ مصطمحات عممية ومصطمحات تؤدي لتضميؿ المستيمؾ )شيماء 
 (2.0ص ،2.02
الخداع ولقد حددت الكثير مف التشريعات واألنظمة الخاصة صور متعددة مف      

لألغذية سواء كاف فى  ومتعمد الغذائى وىو استبداؿ مقصود الخداعفمنيا  التسويقي
 ،عف طريؽ عرض بيانات كاذبة ومضممة لممواد الغذائية تغميفيا أو في مكوناتيا أو

 0(Spink,Douglas, 2011,p166) قتصاديةإوذلؾ لتحقيؽ مكاسب 
والتي يمكف أف يتـ مف خالؿ تقديـ خصومات وىمية الخداع الممبسي  أيضا ومنيا    

 معقوؿ ثـ تقديـ خصـ عميو ليصؿ إلىبزيادة السعر إلى حد غير  وذلؾ وغير حقيقية
يث بأسعار مبالغ بيا بحأو مف خالؿ عرض المالبس السعر العادى وربما أعمى، 

 ,Kotler Philips)ذو جودة عالية والواقع خالؼ ذلؾ توحي لممستيمؾ أف ىذا المنتج 
2007 ,p207) 0 

آواخر  هشيدبفضؿ ما خداع في مجاؿ التسوؽ اإللكتروني حيث الأو قد يكوف      
 ومفقفزات تكنولوجية ىائمة في مجاؿ وسائؿ اإلتصاؿ والمعمومات،  مف القرف العشريف
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نتشارىا، واستخداـ ىذه أحدثيا وأىميا  ظيور شبكة المعمومات الدولية )اإلنترنت( وا 
الشبكة في نقؿ المعمومات بحيث أصبحت المعمومات متاحة ألي مستخدـ ليذه الشبكة، 

عريضًا مف مختمؼ فئات الجماىير، ىذه الوسيمة اإلتصالية الجديدة جميورًا  وكسبتبما و 
 ،2.00لتسويؽ التقميدية )بوباح عالية، أصبحت منافسًا قويًا لوسائؿ اإلعالـ واف

 %88025 ف نسبةأ( .0، ص2..2إبراىيـ ) بختيأشارت دراسة ؛ حيث (52ص
 % فقط ال يؤيدونو220220مقابؿ  اإللكتروني التسوؽ ويشجعوف يؤيدوف
وذلؾ بسبب  ة؛متزايدالو  جةرائالنترنت مف الخدمات التسوؽ عبر اإل أصبحوبذلؾ      
، وشفيؽ )عمي عميلى المواد المراد شرائيا وا   (،نترنتاإل) ةالشبكلى إالوصوؿ  ةسيول

 (200، ص2..2حداد، 
 أوقات اإلنترنت في مف بالمنزؿ الخاصة المنتجات شراء لممستيمؾ حيث يتيح    
)سناء  المادية المتاجر في الطويمة التسوؽ برحالت القياـ عدـجانب  إلى ؛ ىذافراغو
 (520، ص2.02ذكي،
 الخنيني، منى Wolfin barger & Gilly, (2002, p35)ويتفؽ كؿ مف      

( أف التسوؽ المباشر عبر اإلنترنت البد أف يتسـ بالكفاءة والعقالنية 0.0، ص2.02)
دوف تفكير المعروض المنتج لمميزات بالشراء فور رؤيتيـ  في حيف أف العمالء يقوموف

 اإللكتروني بكؿ سيولة0وبذلؾ يتـ الخداع أثناء التسوؽ 
المصممة  السمع مف الكثير ىناؾ أف (225، ص5..2)البكري ويشير ثامر     

 األجيزة بعض مثؿ اإلنتاجي، عمرىا لتقصير التمؼ سرعة أساس عمى والمبرمجة
 يسبب وىذا جدًا، قصير بزمف ستبدالياا أو صيانتيا عمى المستيمؾ يجبر مما الكيربائية

  قتصادية، وغالبا ما يتـ تسويقيا عبر اإلنترنت0اال المستيمؾ لموارد ستنزاؼا
 معينة مواقؼ اليومية، إال أنو في حياتنا جزء روتيني مف الشراء ورغـ أف عممية     
 قوية برغبة ويرتبط الفور عمى ويبدأ ويصبح مفاجئًا، لو مخطط غير الشراء يكوف

 0 (Lejoyeux & Weinstein, 2010,p248)واإلثارة بالسعادة وشعور
وتعتبر عممية الشراء عممية ديناميكية تتكوف مف مجموعة مف الخطوات والتأثيرات     

ف معظـ النظريات التي اىتمت بدراسة التي يمر بيا المستيمؾ إلتخاذ قرار  الشراء، وا 
تخاذ القرارات الشرائية تقوـ عمى أساس اعتبار الشراء عممية حؿ مشكمة وتفسير عممية ا
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حيث تختمؼ صعوبة حؿ المشكمة حسب نوع المنتج )زرقاء وفاء، لعريبي نسيمة، 
 (020، ص2.02
في  ال تقؿ أىمية عف الرجؿوأوضحت كثير مف الدراسات أف المرأة نصؼ وىي      

النصؼ بؿ أكثر مف مرأة في التسوؽ ليست خرى أف الالمجتمع، ولكف أثبتت دراسات أ
ا السيدات أو % مف القرارات الشرائية تتخذى22النصؼ، حيث أثبتت الدراسات أف 

(، ألنيا تعتبر 2، ص2.08تخاذىا بشكؿ كبير)أميرة بف دحماف، عمى األقؿ تؤثر في ا
، 2.08، ستيالكي والرئيس التنفيذي لممشتريات المنزلية )فاطمة بابكرطاقة اإلنفاؽ اال

 (020ص
 ا( حيث قسمو 02، ص2.02زرقاف وفاء، لعريبي نسيمة )مف  وأكد عمى ىذا كالً      

القرارات  إلى ثالث مناطؽ، منطقة الزوج وىي تأثير الزوجة والزوج عمى قرارات الشراء
القرارات  امؿ مع البنوؾ، ومنطقة الزوجة وىيالخاصة بالصيانة واإلصالح والتع

ثاث والمالبس، والمنطقة المشتركة بيف الزوجيف ىي القرارت الخاصة بالغذاء واأل
 األسرية التي يشترؾ فييا الزوج والزوجة في إصدارىا مثؿ مدارس األطفاؿ والسكف0

يقـو  د تقوـ ببعض األدوار العممية التيأف المرأة ق تشير بعض الدراسات إلىكما      
 (800، ص5..2بيا الرجؿ )عبد الحميد أسعد وآخروف، 

ا الشخصي عتمادىا عمى دخميالمرأة اقتصاديًا واستقالؿ ىذا باإلضافة إلى أف ا     
ستيالكية )نجالء الحمبي، عممية الشراء واتخاذ القرارات اال يؤدي إلى تزايد دورىا في

 (0200ص، 2..2
شرائية مختمفة وفي أغمب األحياف تكوف تمقائية وغير  وتقوـ المرأة يوميًا بسموكيات     

عتادت عمييا )أسماء طيبي، ي حيث أنيا قد امدروسة خصوصًا في حالة الشراء الروتين
 (0550، ص2.02
فو بما ليس فيو مف وتزييؼ الحقائؽ حوؿ خصائص المنتج المعروض ووص     

غبات ادر عمى إشباع الر نطباع بأف ىذا المنتج ىو القصفات؛ يؤدي إلى تكويف اال
قرارًا خاطئًا  في الغالب تخاذ القرار الشرائي والذي يكوفوالتفضيالت ومف ثـ القياـ با

مما ينتج عنو  (،02، ص2.08، المتوليألنو جاء مبنيًا عمى معمومات مزيفة )إبراىيـ 
 (20، ص0..2قتصادية لممجتمع كمو )محمد الزغبي،ىدر في الموارد اال
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تشبع  خصائص العرض لمسمعة التي لحكـ عمىقرار الشراء يأتي بعد احيث أف      
مجموع  وىو عبارة عف، (lehu, 2004-2012, p230)حتياجات المستيمؾ ا

 ,onigbinde & odunlami)الخيارات التي يقوـ بيا المستيمؾ قبؿ قيامو بفعؿ الشراء 
2015, p101)0 

( أف كثير مف 225ص، 2.20)وأكدت دراسة محمد الينداوي وآخروف      
 المستيمكيف يدركوف بأف ىناؾ خداع في مجاؿ التسويؽ ولكنيـ غير قادريف عمي

يؤثر ذلؾ عمى قراراتيـ الشرائية إلى  كتشافو وبالتالي غير قادريف عمى تجنبو، مماا
سوؽ يمارس الخداع ؛ فالمجانب إلحاقيـ بالعديد مف اآلثار السمبية غير المرغوبة

ستغاًل جيؿ المستيمؾ وقمة معرفتو؛ إلى جانب أف كؿ المكر والدىاء م نتيىالتسويقي بم
 أو يكتشفو في الوقت المناسب0ىذا يتـ بشكؿ خفي ال يدركو المستيمؾ 

 قاـ حيث إف المستيمكوف يدركوف الخداع التسويقي حينما يعتقدوف أف البائع قد     
الشراء  قرار تخادىـا عمى تحفيزىـ بيدؼ المنتج حوؿ المعمومات في بالتالعب

(Riquelme & Ramon, 2014, p406). 
 خالقية،الالأ والممارسات التسويقية الخدع بيذه المستيمكيف وعي زدادا فكمما وبالتالي   
 طويؿ المدى عمى كبيرة خسارة تتحمؿ سوؼ بيا تقوـ التي األعماؿ منظمات فإف

 النظرة فإف لذا الذيف يدركوف ىذه الخدع،المستيمكيف  ليؤالء خسارتيا في متمثمة األجؿ،
 عبر وكبير مريع كسب لتحقيؽ محاولة في المنظمات بعض تتبناىا التي األجؿ قصيرة

 الخسارة حجـ شؾ ضيقة، وال نظرة عف إال تعبر ال الخادعة، التسويقية الممارسات
 في بما ،(Hersh & Aladwan,2014, p24)الطويؿ  المدى في تحممو المحتمؿ

 ،0..2 محمد الزغبي،) الحقيقة تنكشؼ عندما القانونية لممساءلة التعرض ذلؾ
 (020ص
المشكمة أو شعور الفرد  مر بعدة مراحؿ وىي التعرؼ عمىتخاذ قرار الشراء يوا     

يد البدائؿ وتقيمييا وذلؾ باإلعتماد عمي ، ثـ البحث عف المعمومات، ثـ تحدبالحاجة
ري اتخاذ قرار الشراء، ثـ سموؾ ما بعد الشراء )مشمصادر المعمومات المختمفة، ثـ إ

 (550: 52، ص ص2.02محمد، 
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داـ المنتج سوؼ يقرر المستيمؾ االستمرار ستخالشراء وا تخاذ قرارحيث أف بعد ا      
تخاذ قرار بيدؼ ا ياتخاذ نفس القرار أو العودة مف جديد لمبحث عف معمومات وتقييمبا

 (0.0، ص2..2شراء جديد )عصاـ سميماني، 
وتزداد أىمية الخداع التسويقي بشكؿ عاـ في ظؿ موجة الغالء التي تشيدىا      

يعة لمبائعيف ولكف مف العديد مف الدوؿ في كافة المجاالت، حيث أنيا تحقؽ فوائد سر 
فأنيا تمحؽ الضرر بالمستيمكيف، ونظرًا لوجود العديد مف المنتجات  الناحية األخرى

 لممقارنة، يمجأ المسوقوف لمتأثير عمى القرارت الشرائية المعروضة في السوؽ
الوعي  استبياف، وىذا ما دفع الباحثة لمقياـ بيذه الدراسة، حيث تبنت لممستيمكيف

 برنامج بتصميـ قامت ثـ بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت، ومف
العامالت بتمؾ وعي السيدات " لتنمية microsoft teamsعبر تطبيؽ " إلكتروني

بعض  زيادة وعييف بممارسات الخداع التي تتـ فيممارسات مما يساعدىف عمى ال
يقمؿ مف الميزانية  مماتخاذ قرارات شرائية سميمة، يؤدى الي ا وبالتاليالمجاالت، 

مف  المستيمكة عند التعرض ألي مف ممارسات الخداع التسويقي أو ما يترتب عمييا
 ومف ىنا رأت الباحثة ضرورة إعداد برنامج إلكتروني ؛يمؾآثار سمبية تمحؽ بالمست

لتنمية وعي السيدات العامالت بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت، ومف 
 لإلجابة عمى التساؤالت اآلتية: ىذا المنطمؽ نبعت فكرة البحث الحالي 

 في التي تتـما مستوي وعي السيدات العامالت بممارسات الخداع التسويقي  -0
 بعض المجاالت؟

 ما الوزف النسبي لمحاور استبياف وعي السيدات بممارسات الخداع التسويقي؟ -2

 عينة البحثالعامالت  السيداتبيف  إحصائية داللة ذاتفروؽ  ىناؾىؿ  -0
 ًوفقااألساسية في الوعي بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت 

مكاف السكف، طبيعة ) قتصاديجتماعي واالمتغيرات المستوى االبعض ل
 ؟(لألسرة متوسط الدخؿ الشيري الزواج، سنوات عدد العمؿ، السف،

عينة البحث  السيدات العامالتبيف  إحصائية داللة ذاتىؿ توجد فروؽ  -2
متغيرات المستوى بعض ل ًوفقا تخاذىف لقرار الشراءمراحؿ افي األساسية 
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 سنوات عدد -السف -طبيعة العمؿ -مكاف السكف ) قتصاديجتماعي واالاال
 ؟(لألسرة متوسط الدخؿ الشيري - الزواج

 البحث األساسية العامالت عينة رتباطية بيف وعي السيداتىؿ توجد عالقة ا -2
تخاذىف لقرار المجاالت ومراحؿ ا بعض في الخداع التسويقي بممارسات
 الشراء؟

 التابع بالمتغير الخاصة التبايف نسبة تفسير في الدراسة متغيرات تأثير ما -5
 (المجاالت بعض في الخداع التسويقي وعي السيدات العامالت لممارسات)

البحث  عينة لمسيدات اإلرتباط ودرجة نحداراال معامالت ألوزاف تبعاً 
 األساسية؟

 التابع بالمتغير الخاصة التبايف نسبة تفسير في الدراسة متغيرات تأثير ما -8
 نحداراال معامالت ألوزاف وفقاً ( الشراءتخاذ السيدات العامالت لقرار مراحؿ ا)

 البحث األساسية؟ عينة لمسيدات رتباطاال ودرجة
تنمية في " microsoft teamsتطبيؽ "عبر  إلكتروني ما مدى فاعمية برنامج -2

 وعي السيدات العامالت بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت؟
 أىداف البحث:   
 فاعمية برنامج إلكترونيإعداد وتنفيذ وتقييـ بصفة رئيسة إلي  الحالي ييدؼ البحث  

الخداع  السيدات العامالت بممارسات لتنمية وعي" microsoft teamsتطبيؽ "عبر 
وذلؾ مف خالؿ  قرار الشراءمراحؿ تخاذىف لويقي في بعض المجاالت وأثره عمى االتس

 :اآلتيةاألىداؼ الفرعية 
بممارسات  عينة البحث األساسية العامالتتحديد مستوي وعي السيدات  -1

 التسويقي في بعض المجاالت0 الخداع
 تحديد الوزف النسبي لمحاور استبياف وعي السيدات العامالت بممارسات -2

 الخداع التسويقي في بعض المجاالت0
عينة البحث  السيدات العامالتوعي  اتلكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطا -3

)الغذاء،  بمحاوره في بعض المجاالت التسويقيالخداع  بممارساتاألساسية 
جتماعي متغيرات المستوى االوفقًا لبعض  الممبس، التسوؽ اإللكتروني(
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 متوسط الزواج، سنوات عدد السف، العمؿ، طبيعة السكف، مكاف)قتصادي واال
 (0لألسرة الشيري الدخؿ

مراحؿ  األساسية في البحث دراسة التبايف بيف السيدات العامالت عينة -4
بعض ل ًوفقا ما بعد الشراء(  - الشراء – قبؿ الشراء )ما تخاذىف لقرار الشراءا

 – العمؿ طبيعة - السكف مكاف)قتصادي جتماعي واالمتغيرات المستوى اال
 (0لألسرة الشيري الدخؿ متوسط -الزواج  سنوات عدد -السف 

المجاالت لتسويقي في بعض دراسة العالقة بيف الوعي بممارسات الخداع ا -5
 عينة البحث األساسية0 تخاذ قرار الشراء لدى السيدات العامالتومراحؿ ا

 انًرغٛش فٙ انرثاٍٚ َغثح ذفغٛش فٙ انذساعح يرغٛشاخ ذأشٛش َغثح عهٙ انرعشف -6

الخداع التسويقي في بعض  وعي السيدات العامالت لممارسات) انراتع
 .سذثاطاال ٔدسظح َؽذاساال يعايالخ ألٔصاٌ ذثعا  ( المجاالت

 انًرغٛش فٙ انرثاٍٚ َغثح ذفغٛش فٙ انذساعح ٛشاخيرغ ذأشٛش َغثح عهٗ انرعشف -7

 يعايالخ ألٔصاٌ ذثعا  ( قرار الشراءمراحؿ تخاذ السيدات العامالت لا) انراتع

 .سذثاطاال ٔدسظح َؽذاساال

 microsoft"عبر تطبيؽ  الُمعد اإللكتروني الكشؼ عف فاعمية البرنامج -8
teams" في تنمية وعي السيدات العامالت عينة الدراسة التجربيبة  وتأثيره

 بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت
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 أىمية البحث :
 :عتبارات التاليةلحالي لالترجع أىمية البحث ا 
  تتناوؿ ىذه الدراسة موضوع ممارسات الخداع التسويقي التي تتـ في بعض

لكتروني( وىذا الموضوع لـ ينؿ التسوؽ اإلالمجاالت كمجاؿ )الغذاء، الممبس، 
 ىتماـ الكافي مف الباحثيف "عمى حد عمـ الباحثة"0اال

 قتصادية المؤثرة في وعى يؤدي الكشؼ عف بعض المتغيرات االجتماعية واال
 ممارسات الخداع التسويقي إلي تقديـ بعض الدالئؿ والمؤشرات التيالسيدات ب
ستفادة منيا في تحديد االستيالكيا إلى ا أنماطلمؤسسات المعينة باألسرة و تمكف ا

ستفادة منيا ة التي يجب إعطائيا مزيدًا مف االىتماـ، فضاًل عف االمجاالت الحماي
 في التخطيط والتنفيذ لمبرامج الالزمة لرعاية األسرة المصرية0

 تخاذ السيدات إلقاء الضوء عمى المتغيرات االجتماعية واالقتصادية المؤثرة عمى ا
 معظـ مشكالت األسرة المصرية التي تتولى العامالت لقرار الشراء، خاصة وأف

قتصادية في المقاـ األوؿ، مف القرارات الشرائية ىي مشكالت افييا السيدات الكثير 
 حتياجات أفراد األسرة0سبب عنو العجز عف الوفاء بإشباع ااألمر الذي يت

 المستقبؿ ليذا  ؽ لمبحوث فينطالاؽ وموضوعات جديدة قد تكوف نقطة افتح آف
 المجاؿ0

 وعي السيدات بممارسات الخداع التسويقي  تنميةيعمؿ عمى  لبرنامج نموذج توفير
 في بعض المجاالت0

   :البحث فروض
 يفترض البحث الحالي ما يمي:     
العامالت  السيدات درجات اتمتوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -0

 التسويقي الخداعالوعي بممارسات  استبيافمحاور  عمى البحث األساسية عينة
بعض ل ًوفقاوككؿ في بعض المجاالت )الغذاء، الممبس، التسوؽ اإللكتروني( 

مكاف السكف، طبيعة العمؿ، ) اعى واإلقتصادىالمستوى اإلجتممتغيرات 
 0(لألسرة متوسط الدخؿ الشيري الزواج، سنوات عدد السف،
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العامالت  السيدات درجات اتمتوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -2
 قبؿ ما)الشراء  قرار تخاذمراحؿ ا استبياف محاور عمى األساسيةالبحث  عينة
المستوى متغيرات بعض ل ًوفقاوككؿ  (الشراء بعد ما -الشراء  – الشراء

 سنوات عدد -السف  –العمؿ  طبيعة - السكف مكاف) قتصادياالجتماعي واال
 0(لألسرة الشيري الدخؿ متوسط الزواج،

 العامالت عينة السيدات وعي بيف إحصائية داللة ذات رتباطيةا عالقة توجد -0
بمحاوره  المجاالت في بعض الخداع التسويقي بممارسات األساسية البحث
 وككؿ0 الشراء بمحاوره لقرار تخاذىفمراحؿ ابيف و وككؿ 

 عدد العمؿ، السف،طبيعة )المدروسة المستقمة  متغيراتال مشاركة نسبة تختمؼ -2
في  التبايف نسبة تفسير في (لألسرة متوسط الدخؿ الشيري الزواج، سنوات

 تبعاً  الخداع التسويقي في بعض المجاالت( وعي بممارساتال)المتغير التابع 
 0رتباطاال ودرجة نحداراال معامالت ألوزاف

 السف،طبيعة العمؿ، )المدروسة المستقمة  متغيراتال مشاركة نسبة تختمؼ  -2
 التبايف نسبة تفسير في( لألسرة متوسط الدخؿ الشيري الزواج، سنوات عدد

 ألوزاف تبعاً  تخاذ السيدات العامالت لقرار الشراء(مراحؿ ا)في المتغير التابع 
 0رتباطاال ودرجة نحداراال معامالت

عينة العامالت  السيداتمتوسط درجات  بيفة إحصائي ذات داللةتوجد فروؽ  -5
بممارسات الخداع التسويقي في بعض وعي ال عمى استبيافالبحث التجريبية 

قبؿ وبعد تطبيؽ وككؿ  )الغذاء، الممبس، التسوؽ اإللكتروني( المجاالت
 التطبيؽ البعدي0 في اتجاهلكتروني البرنامج اإل
 األسموب البحثي : 
 أواًل: منيج البحث:
التجريبي لمالئمتيما  والمنيج التحميمي، الوصفي المنيج ـاستخدا تـ

 لموضوع البحث0
اسات المقارنة وكذلؾ العالقات ستخداـ الدر وذلؾ باالمنيج الوصفي التحميمي: 

رتباطية؛ لتحميؿ مدى وعي السيدات العامالت بممارسات الخداع التسويقي في بعض اال
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متغيرات التأثر ببعض  مدى تحديد مع ؛تخاذىف لقرار الشراءومراحؿ ا المجاالت
 قتصادي لألسرة0المستوي االجتماعي واال

القياس  التجريبي ذو المجموعة الواحدة؛ أيستخداـ المنيج تـ االمنيج التجريبي: 
القبمي والبعدي لنفس المجموعة، وذلؾ لمتعرؼ عمى الفروؽ في مستوى وعي السيدات 

ض المجاالت قبؿ العامالت عينة الدراسة التجريبية بممارسات الخداع التسويقي في بع
 microsoft teams"0"تطبيؽ البرنامج اإللكتروني المعد عبر تطبيؽ وبعد 

 :  اإلجرائية والمفاىيم العممية المصطمحاتثانيًا: 
      فاعمية Effectiveness  

( بأنيا "مدى قدرة البرنامج المعد عمى تحقيؽ 8ص، 2.05الطوخي ) نوراتعرفيا      
المشكالت المتوقعة لبموغ النتائج المرجوة بأقصى حد ممكف، أىدافو المنشودة وحؿ 

 وتقاس الفاعمية بوضع خطة ثـ تنفيذىا وأخيرًا تقييميا"0
 البرنامج المستخدـ في إنجاز وتحقيؽ قدرة مدى "قياسوتعرف إجرائيًا بأنيا      

 المشكمة موضوع البحث0 المنشودة منو، وحؿ األىداؼ
  لكتروني: إبرنامجElectonic Program 

 والمياراتبأنو "مجموعة مف التعميمات  (082، ص2.00) حماد و وجيدةعرفت    
لتسجيالت كالكترونية ستخداـ الوسائط اإلامع  ،يتـ تنظيميا في إطار متكامؿ والمفاىيـ

 الصوتية ولقطات الفيديو والرسومات المتحركة والرسومات التوضيحية"0
 Microsoftعمى التعمـ مف خالؿ برنامج  يعتمد برنامج" بأنو ًإجرائيا ويعرف   

teams عرضيا يتـ والمفاىيـ والدروس المعمومات مف بمجموعة ستعانةباال وذلؾ 
 الثابتة أو المتحركة والرسومات الفيديو كمقطات اإللكترونية الوسائط ستخداـبا

 مف معيف لجميور واضحة ومحددة موصوفة أىداؼ التوضيحية، لتحقيؽ والرسومات
 0"تعميمي موقؼ المتعمميف في
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 الوعي:    Awarness 
 العقمية الخبرات جميع" بأنو (22، 22، ص ص2.02ير)ُيعرفو عماد الديف نص     

 ًومشكال المباشرة الخبرة مف مستمد شيء كؿ في العقؿ وىو عبارة عف محتوى الخاصة،
 0" لمخبرة العاـ اإلجماؿ فيو عبارة عف وألفكارنا وأيضا لتصوراتنا لمشاعرنا إدراؾ

إدراؾ  التي تحدد والمفاىيـ تجاىات واألفكاراال مجموعة مف" بأنو ويعرف الوعي إجرائياً 
 "0الخبرات الحياتية خالؿ مفوذلؾ  حقائؽ األمورالفرد ل

 الخداع التسويقي      ممارساتMarketing deception methods  
السمعة أو  "تقديـ معمومات عف مزايا( بأنيا 222، ص5..2يعرفيا ثامر بكري )     

 حد الكذب"0 يصؿ إلىفيو الخدمة وخصائصيا عمى نحو مبالغ 
إمداد لممستيمؾ بمعمومات عف  يأ"عمى أنيا  (Shimp, 2007, p74)ويذكرىا     

ستخداـ الكالـ الناعـ حيث تكوف تمؾ قيقية بيدؼ بيعيا، وذلؾ باالمنتجات غير ح
 0     "ولكف خاطئة مضموناً المعمومات صحيحة شكاًل 

رسات تسويقية يترتب ( بأنيا "أي مما00، ص2.00الخطيب ) ويعرفيا رؤى     
عتقاد أو تقدير أو حكـ شخصي خاطئ لدى المستيمؾ، أو ما عمييا تكويف انطباع أو ا

تخاذ قرار الترويج والتوزيع، مما ينتج عنو ايترتبط بو مف عناصر أخرى كالتسعير و 
 حؽ ضرر بالمستيمؾ"0غير سميـ يم

بغرض المنتج أو الموزع  كاًل مف بأنيا "كؿ ممارسة أو فعؿ يقـو بو وتعرف إجرائياً      
عف السمعة  حقيقية ومغموطةغير و لتضميؿ المستيمؾ وذلؾ عف طريؽ تقديـ معمومات 

تخاذ قرار شرائي غير سميـ يترتب عميو إلحاؽ ضرر مما ينتج عنو ا أو الخدمة
 ومف أىـ ىذه المجاالت: ،"بالمستيمؾ

 Food field   المحور األول: مجال الغذاء*
 كفاية لممستيمؾ، كعدـ المقدمة الغذائية السمعة في خداع يتـ يأ في ويتمثؿ     

 ستخداـكا نفسو المنتج في أو الغذائية، السمعة عمى الموجودة المعمومات( نقص)
 لبيع الترويج في أو السعر في أو أصمية بعالمات الشبو قريبة ماركات أو عالمات
 0المبيعات وتنشيط التوزيع في الخداع يكوف قد كما الغذائي، المنتج

 Clothing field  لمحور الثاني: مجال الممبسا*
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 أو أثناء ،الممبسية في الخامات أو األسعار ويتمثؿ في أي خداع يتـ في      
ستخداـو  مقمدة، ماركات وضعأو في  ،"التخفيضات" الكاذبة العروضو  التنزيالت  ا 
كسسوارات خامات أو  الخياطات، أو في ردئ، نوع مف (سوستسحابات )أو  وأزرار وا 

 0جديدة أنيا عمى تغميفيا إعادة بعد مستعممة مالبس بيعمف خالؿ 
 المحور الثالث: مجال التسوق اإللكتروني )الشراء عبر اإلنترنت(*

   The field of electronic shopping 
تفاعميػة  إتصػاؿ نترنػت كوسػيمةرس أثنػاء إسػتخداـ شػبكة اإلويتمثؿ في أي خداع يما    

  خدمات وسمع مف المختمفة المنتجات كشراء التسويقية األنشطة في التسوؽ والمتمثمة في
 مراحل اتخاذ قرار الشراءThe stages of making a purchase decision 

( بأنو "مجموعة مف المراحؿ التي يسمكيا 08ص، 2..2تعرفو لسود راضية )     
 المستيمؾ مف أجؿ حؿ مشكمة تتعمؽ بتمبية حاجات تخصو"0   

مجموعة مف المراحؿ أو الخطوات التي تتبعيا السيدات في "وتعرؼ إجرائيًا بأنيا      
وتقسـ  "وذلؾ لسد أو لتمبية إحتياجاتياشراء المنتجات التي قامت بعممية المفاضمة بينيا 

 :محاورإلي ثالثة  في ىذا البحث باحثة مراحؿ إتخاذ الشراءال
 Pre-purchase stage    مرحمة ما قبل الشراء:المحور األول: *

وىى المرحمة التى تشعر فييا السيدة بحاجاتيا إلى السمع والخدمات كاإلحتياجات      
دعاية أو إعالف،  ، وقد يكوف السبب تأثيرآخرى الغذائية والممبسية أو أى أدوات منزلية

أو عدـ رضا عف السمعة الموجودة فتريد تبديميا، ومف ثـ تقوـ بجمع معمومات عف 
البدائؿ المختمفة لمسمعة أو الخدمة التى تحتاجيا ومف كافة المصادر المتاحة ليا وعف 

ختيار أفضميا0  الجيات التي تقدميا مع تقييـ ىذه البدائؿ المتاحة بدقة وا 
 Purchase stage     رحمة الشراء:م: الثانيالمحور *

وىى المرحمة التي تقوـ فييا السيدة بإختيار البديؿ األفضؿ واألنسب مف وجية      
وجو  أكمؿ نظرىا والتى تعتقد أنو يمبي إحتياجاتيا ورغباتيا مف السمع والخدمات عمى

 والذي يتناسب مع قدراتيا الشرائية0
 Post-purchase stage     الشراء:مرحمة ما بعد : الثالثالمحور *
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وىي العممية التي تقوـ فييا السيدة بتقييـ نتائج قرارىا الشرائي في ضوء توقعاتيا ما قبؿ 
بيف ما الشراء، وتكوف نتيجة ىذا التقييـ إما أف تحقؽ إشباعيا وشعورىا بسد الفجوة 

ما قبؿ الشراء، وما كانت عميو  كانت تأمؿ في الوصوؿ إليو  0تحقؽ إشباعيا الأف وا 
  : حدود البحث:ثالثاً 
 :ىذا  البحث عمى النحو التالي يتحدد     

 :البحث مف ثالث مجموعات في ىذا عينةالتكونت " الحدود البشرية لمبحث":- 
 ستطالعية:عينة البحث اال -0

مف  وختيارىف بطريقة صدفية غرضيسيدة عاممة تـ ا( .0)مف  تكونت      
والزقازيؽ، متزوجات ومف الموظفات وعضوات ىيئة التدريس بجامعتي عيف شمس 

وسائؿ التواصؿ  قتصادية مختمفة، وممف يستخدمفمستويات اجتماعية وا
لتقنيف أدوات الدراسة وذلؾ ؛ "What's App"جتماعي ولدييف حساب عمى الػػ اال

بممارسات الخداع التسويقي  الوعي استبيافالمتمثمة في )إستمارة البيانات العامة، 
يـ السادة تخاذ قرار الشراء( وذلؾ بعد تحكمراحؿ ا استبياففي بعض المجاالت، 

 0المحكميف ألدوات البحث
  عينة البحث األساسية: -2

ستطالعية، اممة وبنفس شروط عينة الدراسة اال( سيدة ع.02وتكونت مف )    
بياناتيـ، ومف ثـ بمغ حجـ عينة ستكماؿ استمارة لعدـ ا( 025ستبعاد )اوتـ 

 الوصفية يوضح الخصائص (12)0 وجدوؿ( سيدة عاممة222الدراسة )
 رافية لمفردات عينة البحث األساسية0الديموغو 
  عينة البحث التجريبية: -0

ىف بطريقة عمدية مف الربيع األدنى ختيار ( سيدة عاممة تـ ا25( وقواميا    
المجاالت، في بعض الوعي بممارسات الخداع التسويقي  استبيافستجابة عمى لال

أي مف الموظفات وعضوات ىيئة التدريس الالتي يقؿ وعييف بتمؾ الممارسات، 
الخاص بيف، وذلؾ  "What's App" وقد تـ التواصؿ معيف مباشرة أو مف خالؿ

 microsoftتطبيؽ ستخداـ امج اإللكتروني بالتطبيؽ البرن لمتنسيؽ معيف
teams ، رافية لمفردات عينة غالديمو و  الوصفية يوضح الخصائص (13)وجدوؿ

 البحث التجريبية0
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  المكانية لمبحثالحدود : 
 : الحدود المكانية لعينة الدراسة األساسية - أ

السيدات العامالت )موظفات/أعضاء تـ تطبيؽ أدوات البحث عمى عينة مف      
تـ معة عيف شمس)جاكاآلتي:  جامعتي عيف شمس والزقازيؽب ىيئة تدريس(

، ىيئة تدريس( عضو 50موظفة،  82منيف  مفردة صالحة 002الحصوؿ عمى 
 02موظفة،  22مفردة صالحة منيف  22)تـ الحصوؿ عمى جامعة الزقازيؽ 

 0ىيئة تدريس( عضو
 الحدود المكانية لعينة الدراسة التجريبية: - ب

السيدات العامالت وعي تنمية ل البرنامج اإللكتروني المعدتـ تطبيؽ       
 تطبيؽمف خالؿ  عن بعد بممارسات الخداع التسويقي ببعض المجاالت

microsoft teams""  موظفات/أعضاء ىيئة تدريس( )السيدات العامالت عمى
 جامعة عيف شمس( سيدة عاممة مف 22)امعتي عيف شمس والزقازيؽ كاآلتي: جب

الزقازيؽ جامعة عاممة ب( سيدة 02)ىيئة تدريس،  عضو 2موظفة،  08منيف 
 عضو ىيئة تدريس(0 00موظفة،  20منيف 

 الحدود الزمنية لمبحث: 
األسبوع الفترة مف  فيوتفريغيا ستغرقت فترة التطبيؽ الميداني وجمع البيانات ا     

ـ، وقد ساعد إنجاز 2.20 إبريؿوحتى نياية شير  ـ2.20مارس الثاني لشير 
ستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي وخصوصًا اي فترة قصيرة ىذا التطبيؽ ف

بعد إجراء التحميالت ، و مما يحسب كميزة عالية ليذه التقنية "What's App"الػ
البرنامج اإللكتروني ختيار العينة التجريبية وتطبيؽ اإلحصائية واستخراج النتائج تـ ا

/ يونيو 02خالؿ الفترة مف  " "microsoft teamsتطبيؽ عبر  عف بعدعمييا 
( جمسات، 5ستغرؽ البرنامج في تطبيقو )او 0 ـ2.20يوليو/  0، وحتى ـ2.20

 (0ساعتيف، وزمف كؿ جمسة ))يومي اإلثنيف والخميس(بواقع جمستيف أسبوعياً 
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 إعداد وبناء أدوات الدراسة: رابعًا:
عداد األدوات التالية:        (ثة)إعداد الباح لجمع بيانات ىذه الدراسة تـ بناء وا 

           ستمارة البيانات العامة0                                   ا -0
 المجاالت0 بعض في الخداع التسويقي ممارساتبالسيدات وعي  استبياف -2
 0الشراء قرار السيدات تخاذا مراحؿ استبياف -0
الخداع التسويقي إلكتروني لتنمية وعي السيدات العامالت بممارسات برنامج  -2

 المجاالت0في بعض 

 استمارة البيانات العامة: -1
 لمسيدات العامالت )موظفات/ عضوات ىيئة تدريس( تـ إعداد استمارة البيانات العامة  

الخصائص إمكانية تحديد  يتفيد ف يالت البياناتبيدؼ الحصوؿ عمى بعض 
 :يعمى ما يم ستمارةاالواشتممت لتمؾ العينة؛  قتصاديةاالجتماعية واال

)عيف  في نطاق العمل وشممت: الجامعة السيدات العامالتوظيفية عن ال بياناتال -أ 
 .)موظفة/عضو ىيئة تدريس(، طبيعة العمل شمس/الزقازيؽ(

، اإللكتروني والبريد، سماالوشممت:  عف السيدات العامالت البيانات الشخصية  -ب 
 22) مف  السن )واتس أب، فيسبوؾ(، بين الخاصة جتماعياال التواصل ومواقع

)أقؿ مف  سنوات الزواج عددسنة فأكثر(،  22سنة،  22>  02سنة، مف  02 >
 0سنة فأكثر( 02سنة، مف  02> .0سنوات، مف  .0

 ،(ريؼ، )حضراإلقامةمكان عف السيدات العامالت وشممت: رافية غالديمو بيانات لا -ض 
متوسط الدخؿ السنوي الصافي  ستعانة بآخر إحصائية عفلدخؿ باالوتـ تقسيـ ا

وفقًا لمفئات العشرية والُمتضمنة في بحث  2.02/ 2.08لألسرة المصرية عاـ 
الجياز المركزي لمتعبئة )ـ 2.02ستيالؾ الصادرة في يوليوالدخؿ واإلنفاؽ واال
 تقسيـ الدخؿ كما يميتـ ذلؾ  ىبناء عمو ( 50، ص2.02العامة واإلحصاء، 

 > ...5مف و ج،  ...5 > ...2مف  متوسط، ج ...2أقؿ مف  منخفض)
 ج(0...2أكثر مف  مرتفعج و ...2
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بمحاوره  المجاالت بعض في الخداع التسويقي ممارساتب الوعي استبيان -2
 لغذاء،الممبس،التسوق اإللكتروني(:)ا
  ستبياناالىدف:  

العامالت )عضوات ىيئة  السيدات وعي مستوي قياس بيدؼ ستبيافاالصمـ ىذا 
 المجاالت0 بعض في التسويقي الخداع تدريس/موظفات(  بممارسات

  اإلستبيانوصف: 
في و  المرتبطة، الدراسات السابقةالبحوث و ضوء القراءات و  في ستبيافاال إعداد تـ     
 الدراسات مف بعض اإلستفادة وقد تمت ،الذي وضعتو الباحثةالمفيوـ اإلجرائي ضوء 
، إبراىيـ (2.05)دراسة وائؿ الشنيابي  التسويقي ومنياالتي تناولت الخداع  السابقة
 0(2.02)، صالح األشقر (2.02)شيماء ضبش  ،(2.08)المتولي 

 ثالثة لتشمؿ ممارسات الخداع التسويقي التي تتـ في بعض المجاالت وقد تـ تصنيؼ
 وتكوف ،(مجاؿ التسوؽ اإللكتروني مجاؿ الممبس، مجاؿ الغذاء،) وىي رئيسة محاور

، وتـ وضع مفتاح التصحيح ( عبارة0.8مف)في صورتو النيائية المبدئية  ستبيافاال
 أالحظ -دائما أالحظ) خيارات ثالث وفؽ ستجابةاال وتتحدد ستبياف،الخاص باال

 الصياغة، موجبة لمعبارات( 0 ،2 ،0)متصؿمتدرج وعمى مقياس  ،(أالحظ ال -أحياناً 
( وأقؿ 020) مشاىدةوبذلؾ تكوف أعمي درجة  الصياغة، سالبة لمعبارات( 0 ،2 ،0)

( 2وجدوؿ ) 8000، وطوؿ الفئة 202وبذلؾ يكوف المدى  (،0.8)مشاىدة درجة 
وفقا  الوعي بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالتمستويات استبياف يوضح 

فييا  يتـ مجاالت ثالث ىستبياف عمشتمؿ االاوقد  0لممدى وأعمى وأقؿ درجة مشاىدة
 كما يمي: الخداع التسويقي

 الغذاء: األول المجال 
 العامالت السيدات وعي مدى تقيس عبارة( 22) المحور ىذا عبارات عدد بمغ     
 الكاذبة العبارات التغميؼ،) في سواء الغذائية السمعة في يتـ تسويقي خداع بأي
 تغيير واألحجاـ، األوزاف تغيير الصالحية، تاريخ تغيير السعر، المنتجات، عمى

 والعروض الخصومات الخدع أثناء المعروفة، الماركات تقميد المنشأ، كبمد البيانات
 0اإلعالنات والمسابقات،
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 الممبس: الثاني المجال 
 العػامالت السيدات وعي مدى تقيس عبارة( 22) المحور ىذا عبارات عدد بمغ     
 والتخفيضػات، والتنػزيالت العروض الخامات، األسعار،) في يتـ تسويقي خداع بأي

كسسوارات خامات ستخداـا مقمدة، ماركات وضع  ،رديء نػوع مف وسوست وأزرار وا 
 (0جديدة أنيا عمى تغميفيا إعادة بعد مستعممة مالبس بيع الخياطات،

 اإللكتروني التسوق: الثالث المجال  
 العامالت السيدات وعي مدى تقيس عبارة( 00) المحور ىذا عبارات عدد بمغ     
 في تفاعمية تصاؿا كوسيمة نترنتاإل شبكة ستخداـا أثناء يتـ تسويقي خداع بأي

 مف المختمفة المنتجات بعض كشراء التسويقية األنشطة في والمتمثمة التسوؽ
 0وغيرىا وسمع خدمات

 : ستبيانساب الشروط السيكومترية لالح
 "ساب الصدقأوال: ح     

   Validity Content: صدق المحتوى( أ)
 المحكميف األساتذة عمى بعضبعرضيا  ستبيافاالتـ تحكيـ عبارات      

 )إدارة منزؿ،المختمفة  قتصاد المنزلي بتخصصاتوبقسـ اال أستاذ( 02)عدد
 عيف جامعة النوعية التربية بكمية مالبس ونسيج، تغذية وعموـ األطعمة(

 المنزلي قتصاداال بكمية المؤسسات إدارة تخصص أستاذ( 2) وعدد شمس،
 منو لميدؼ المالئمة حيث مف ستبيافاال في الرأي إبداءبيدؼ حمواف،  جامعةب

 المحور بمفيوـ عبارة كؿ إرتباط ومدى عباراتو، صياغة ووضوح صحة ومدى
 بيانات تفريغ ثـ تـ عبارة، لكؿ وضع الذي التقدير ومناسبة تتضمنو، الذي

 بنسبة وذلؾ العبارات معظـ صحة عمى المحكميف السادة تفاؽا وتبيف التحكيـ
في  وأسفر ذلؾ عف إجراء بعض التعديالت ،%28:  22 بيف ما تتراوح

ضافة صياغة بعض العبارات، وحذؼ  الباحثة وقامت ،بعض العبارات وا 
 0لمتطبيؽ صالح ستبيافاال أصبح وبذلؾ إلييا المشار بالتعديالت
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 :Construct Validityصدق التكوين ( ب)
 بطريقة الصدؽ حساب تـومف ثـ  ،ستطالعيةلعينة االاعمى  ستبيافاالتـ تطبيؽ      
بيف درجة كؿ  ،(بيرسوف  رتباطا معامؿ)رتباطاال معامؿبإيجاد  وذلؾ الداخمي، تساؽاال

 :"ذلؾ( توضح 0) :( 0مف )والجداوؿ "عبارة ودرجة المحور 
  (يدبل انغزاءكم عببسة ٔدسخت انًحٕس ) ستببط بٍٛ دسخت( لٛى يعبيالث اإل1خذٔل )

 انذالنت اإلستببط و انذالنت اإلستببط و  انذالنت اإلستببط و

1 0.813 0.01 17 0.937 0.01 33 0.914 0.01 
2 0.771 0.01 18 0.614 0.05 34 0.841 0.01 
3 0.607 0.05 19 0.943 0.01 35 0.853 0.01 
4 0.757 0.01 20 0.835 0.01 36 0.705 0.01 
5 0.704 0.01 21 0.823 0.01 37 0.622 0.05 
6 0.926 0.01 22 0.845 0.01 38 0.943 0.01 
7 0.803 0.01 23 0.791 0.01 39 0.778 0.01 
8 0.793 0.01 24 0.723 0.01 40 0.739 0.01 
9 0.632 0.05 25 0.914 0.01 41 0.803 0.01 
10 0.822 0.01 26 0.711 0.01 42 0.623 0.05 
11 0.823 0.01 27 0.813 0.01 43 0.738 0.01 
12 0.845 0.01 28 0.845 0.01 44 0.829 0.01 
13 0.778 0.01 29 0.636 0.05 45 0.705 0.01 
14 0.917 0.01 30 0.885 0.01 46 0.616 0.05 
15 0.864 0.01 31 0.917 0.01 47 0.888 0.01 
16 0.829 0.01 32 0.614 0.05 48 0.845 0.01 

بيف درجة كؿ  (0.0.، 0.2.وجود ارتباط داؿ يتراوح بيف )( 0يتضح مف جدوؿ)     
 محورالمما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات ، مجاؿ الغذاء محورودرجة عبارة 

 وصالحيتو لمتطبيؽ0
  (يدبل انًهبظستببط بٍٛ دسخت كم عببسة ٔدسخت انًحٕس )( لٛى يعبيالث اإل2خذٔل )

 انذالنت االستببط و انذالنت االستببط و  انذالنت االستببط و

49 0.711 0.01 59 0.644 0.05 69 0.717 0.01 
50 0.664 0.05 60 0.809 0.01 70 0.751 0.01 
51 0.826 0.01 61 0.875 0.01 71 0.916 0.01 
52 0.877 0.01 62 0.957 0.01 72 0.843 0.01 
53 0.835 0.01 63 0.614 0.05 73 0.617 0.05 
54 0.947 0.01 64 0.876 0.01 74 0.906 0.01 
55 0.642 0.05 65 0.755 0.01 75 0.776 0.01 
56 0.887 0.01 66 0.966 0.01 76 0.857 0.01 
57 0.852 0.01 67 0.711 0.01    
58 0.634 0.05 68 0.943 0.01    

( بيف درجة كؿ 0.0.، 0.2.)( وجود ارتباط داؿ يتراوح بيف 2يتضح مف جدوؿ)     
 محورال، مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات الممبسمجاؿ  عبارة ودرجة محور
 وصالحيتو لمتطبيؽ0
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  (انتغٕق اإلنكتشَٔٙيدبل ستببط بٍٛ دسخت كم عببسة ٔدسخت انًحٕس )( لٛى يعبيالث اإل3خذٔل )

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م  الداللة االرتباط م
77 0.817 0.01 88 0.722 0.01 99 0.838 0.01 
78 0.839 0.01 89 0.642 0.05 100 0.619 0.05 
79 0.606 0.05 90 0.817 0.01 101 0.773 0.01 
80 0.838 0.01 91 0.611 0.05 102 0.886 0.01 
81 0.755 0.01 92 0.952 0.01 103 0.760 0.01 
82 0.838 0.01 93 0.718 0.01 104 0.619 0.05 
83 0.783 0.01 94 0.852 0.01 105 0.791 0.01 
84 0.838 0.01 95 0.781 0.01 106 0.896 0.01 
85 0.624 0.05 96 0.809 0.01 107 0.732 0.01 
86 0.902 0.01 97 0.643 0.05    
87 0.758 0.01 98 0.852 0.01    

( بيف درجة كؿ 0.0.، 0.2.)( وجود ارتباط داؿ يتراوح بيف 0يتضح مف جدوؿ)     
، مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات مجاؿ التسوؽ اإللكتروني عبارة ودرجة محور

  وصالحيتو لمتطبيؽ0 محورال

  معامل الثبات:ثانيًا 
ممارسات الخداع التسويقي في بعض الوعى ب ستبيافالتـ حساب الثبات "     

 ختباروا،  Alpha Cronbach ألفا كرونباخ معامؿستخداـ كاًل مف اب المجاالت
ستخداـ اوتـ التصحيح مف أثر التجزئة النصفية ب، Split- halfالتجزئة النصفية 

وكانت قيـ ، Guttman، جيتماف Spearman-Brownمعامؿ إسبيرماف براوف 
مما يدؿ عمى ثبات  ،قترابيا مف الواحد الصحيحال 0.0. رتباط دالة عند مستوىاال
 0"(2)الجدوؿ فيوجاءت النتائج كما  ؛لمتطبيؽستبياف وصالحيتو اال

 انًدبالث بعضفٙ انٕعٙ بًًبسعبث انخذاع انتغٕٚمٙ  اعتبٛبٌ( لٛى يعبيم انثببث نًحبٔس 4)خذٔل

انٕعٙ بًًبسعبث انخذاع  اعتبٛبٌيحبٔس 

 بعض انًدبالثفٙ انتغٕٚمٙ 
 يعبيم انفب

انتدضئت 

 انُصفٛت

عبٛشيبٌ ا

 بشأٌ
 خٕٛتًبٌ

 0.751 0.808 0.729 0.768 يدبل انغزاء: األٔل انًحٕس 

 0.782 0.837 0.752 0.793 يدبل انًهبظ: انثبَٙ انًحٕس 

 0.914 0.961 0.884 0.925 يدبل انتغٕق اإلنكتشَٔٙ انًحٕس انثبنث :

 0.830 0.882 0.801 0.843 ككمعتبٛبٌ االثببث 

طريقة المدى ودرجة ستخداـ مستويات باوتـ تقسيـ درجات االستبياف إلى ثالث "     
 0"( يوضح ذلؾ2المشاىدة األعمى ودرجة المشاىدة األقؿ وجدوؿ )
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ٔفمب نهًذٖ  بعض انًدبالثفٙ انٕعٙ بًًبسعبث انخذاع انتغٕٚمٙ  اعتبٛبٌ( يغتٕٚبث 5خذٔل )

 ٔأعهٗ ٔألم دسخت يشبْذة

 انبٛبٌ
عذد 

 انعببساث

ألم 

دسخت 

 يشبْذة

أعهٗ 

دسخت 

 يشبْذة

 انًذٖ
طٕل 

 انفئت
 انًغتٕٚبث

 :انًحٕس األٔل

 (يدبل انغزاء)
48 48 144 96 32 

 (80: 48يغتٕٖ يُخفض )

 (113: 81يغتٕٖ يتٕعظ )

 (144: 114يغتٕٖ يشتفع )

 انًحٕس انثبَٙ:

 (يدبل انًهبظ)
28 28 84 56 18.7 

 (46: 28يغتٕٖ يُخفض )

 (65: 47يغتٕٖ يتٕعظ )

 (84: 66يغتٕٖ يشتفع )

 انًحٕس انثبنث:

 (يدبل انتغٕق اإلنكتشَٔٙ)
31 31 93 62 20.7 

 (51: 31يغتٕٖ يُخفض )

 (72: 52يغتٕٖ يتٕعظ )

 (93: 73يغتٕٖ يشتفع )

 71.4 214 321 107 107 االعتبٛبٌ ككم

 (178: 107يغتٕٖ يُخفض )

 (250: 179يغتٕٖ يتٕعظ )

 (321: 251يغتٕٖ يشتفع )

 :قرار الشراءل السيدات إتخاذ مراحل استبيان -3
 ستبياناال ىدف:  
 الشراء0 قرار إتخاذ مراحؿب مدى إدراؾ السيدات عمي التعرؼ بيدؼ ستبيافاال ىذاأعد  
 ستبياناال وصف: 

 تػـ حيػث الشػراء، قػرار مراحػؿأثنػاء إتخػاذىف ل السيدات وعي لقياس ستبيافاال ىذا صمـ
 وقد تمت المرتبطة، والدراساتالبحوث  ضوء وفي اإلجرائية، التعريفات ضوء في إعداده

 دراسػػة التػػي تناولػػت مراحػػؿ إتخػػاذ القػػرار ومنيػػا السػػابقة الدراسػػات مػػف بعػػض سػػتفادةاال
سػػموى عيػػد وشػػيماء نبػػوي  ،(2.08) مفػػرح أمػػؿ (،2.00محمػػد ) ايمػػاف توفيػػؽ وعايػػدة

 ثالثػة عمػي سػتبيافاال اشػتمؿ وقػد(؛ .2.2) رحمػاني وسمير عساسي كريمة(، 2.02)
 فػػػي سػػػتبيافاال وتكػػػوف ،(الشػػػراء بعػػد مػػػا الشػػػراء، ، الشػػػراء قبػػؿ مػػػا) وىػػػى رئيسػػػة مراحػػؿ
 ؛سػػػتبيافوتػػػـ وضػػػع مفتػػػاح التصػػػحيح الخػػػاص باال عبػػػارة؛ (22) مػػػف النيائيػػػة صػػػورتو

 وتػػـ التصػػحيح، (أبػػداً ، أحيانػػاً ، دائمػػاً سػػتجابات )ا ةلثالثػػوفقػػًا سػػتجابات العبػػارات احػػدد توت
 معبػػػػػارات الموجبػػػػػةوذلػػػػػؾ ل( 0،2،0ددة لمتقػػػػػدير الثالثػػػػػي وىػػػػػي)وزاف المحػػػػػفػػػػػي ضػػػػػوء األ

وبػػػػذلؾ تكػػػػوف أعمػػػػي درجػػػػة ، الصػػػػياغة عبػػػػارات السػػػػالبةوذلػػػػؾ لم (0،2،0، و)الصػػػػياغة
  0205، وطوؿ الفئة 22وبذلؾ يكوف المدى  (،22)مشاىدة ( وأقؿ درجة 028) مشاىدة
اتخػاذ السػيدات لقػرار الشػراء وفقػا لممػدى مراحػؿ مستويات استبياف يوضح  (.0)وجدوؿ 

:كمػػػػا يمػػػػي ثالثػػػػة محػػػػاور ىعمػػػػ سػػػػتبيافشػػػػتمؿ االاوقػػػػد  0وأعمػػػػى وأقػػػػؿ درجػػػػة مشػػػػاىدة



 

 

 1426 

2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الشراء قبل ما المحور األول: مرحمة*
 السيدات وعي مدى تقيس عبارة( 08) المحور ىذا عبارات عدد بمغ      

 والخدمات، السمع إلى بحاجاتيا مف بداية شعورىا بمرحمة ما قبؿ الشراء العامالت
 رضا عدـ أو إعالف، أو دعاية تأثير والسبب الرئيسي وراء ىذا اإلحتياج ىؿ ىو

 المختمفة البدائؿ عف المعمومات بجمع قيامياكيفية أيضًا و  الموجودة، السمعة عف
ختيار بدقة البدائؿ تقييميا ليذه وطريقة تحتاجيا، التى الخدمة أو لمسمعة  0أفضميا وا 

 مرحمة الشراءالمحور الثاني: *
العامالت  السيدات وعي مدى تقيس عبارة( 08) المحور ىذا عبارات عدد بمغ    

 البديؿ بإختيار فييا تقوـ والتي الشراء مرحمة بالخطوات الصحيحة المتبعة أثناء
 إحتياجاتيا يمبي أنو تعتقد والتى والخدمات، السمع مف ليا واألنسب األفضؿ
 0الشرائية قدراتيا والخدمات، ومدى مناسبتو مع السمع مف ورغباتيا

 المحور الثالث: مرحمة ما بعد الشراء*
 تقيس النتائج المترتبة عمى نتائج عبارة( 02) المحور ىذا عبارات عدد بمغ    
 ما بيف الفجوة بسد وشعورىا إشباعيا حققت الشراء ىذا نتيجة وىؿ الشرائي، قرارىا
 0ما كانت تأمؿ الوصوؿ إليوو  عميو قبؿ الشراء كانت
   :ستبيانلال السيكومترية الشروط حساب
الصدق: حساب: أوال  
   Validity Content: صدق المحتوى( أ)
( 02)عدد المحكميف األساتذة عمى بعضبعرضيا  ستبيافاالتـ تحكيـ عبارات      

 شمس، عيف جامعة النوعية التربية بكمية قتصاد المنزلي بتخصصاتوبقسـ اال أستاذ
حمواف،  جامعةب المنزلي قتصاداال بكمية المؤسسات إدارة تخصص أستاذ( 2) وعدد

 ومدى الذي وضع مف أجمو، لميدؼ المالئمة حيث مف ستبيافاال في الرأي إبداءبيدؼ 
 تتضمنو، الذي المحور بمفيوـ عبارة كؿ رتباطا ومدي عباراتو، صياغة ووضوح صحة

 السادة إتفاؽ وتبيف التحكيـ بيانات تفريغ ثـ تـ عبارة، لكؿ وضع الذي التقدير ومناسبة
مع  ،% 28:  22 بيف ما تتراوح بنسبة وذلؾ العبارات معظـ صحة عمي المحكميف

 ،ضافة بعض العباراتوا في صياغة بعض العبارات، وحذؼ جراء بعض التعديالتا
 0لمتطبيؽ صالح ستبيافاال أصبح وبذلؾ إلييا المشار بالتعديالت الباحثة وقامت
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 :Construct Validityصدق التكوين ( ب)
 بطريقة الصدؽ حساب تـومف ثـ  ،ستطالعيةلعينة االاعمى  ستبيافاالتـ تطبيؽ      
بيف درجة كؿ  ،(بيرسوف  رتباطا معامؿ)رتباطاال معامؿبإيجاد  وذلؾ الداخمي، تساؽاال

 :"ذلؾ( توضح 2) :( 5مف )والجداوؿ "عبارة ودرجة المحور 
  (يشحهت يب لبم انششاءستببط بٍٛ دسخت كم عببسة ٔدسخت انًحٕس )( لٛى يعبيالث اال6خذٔل )

 انذالنت اإلستببط و انذالنت اإلستببط و  انذالنت اإلستببط و

1 0.913 0.01 7 0.614 0.05 13 0.871 0.01 
2 0.827 0.01 8 0.954 0.01 14 0.854 0.01 
3 0.636 0.05 9 0.626 0.05 15 0.619 0.05 
4 0.808 0.01 10 0.722 0.01 16 0.623 0.05 
5 0.724 0.01 11 0.832 0.01 17 0.812 0.01 
6 0.608 0.05 12 0.758 0.01    

( بيف 0.0.، 0.2.وجود ارتباط داؿ يتراوح بيف ) السابؽ جدوؿاليتضح مف      
، مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس )مرحمة ما قبؿ الشراء( درجة كؿ عبارة ودرجة محور

 وصالحيتو لمتطبيؽ0 محورالعبارات 

  (انششاء يشحهتستببط بٍٛ دسخت كم عببسة ٔدسخت انًحٕس )( لٛى يعبيالث اال7خذٔل )

 انذالنت اإلستببط و انذالنت اإلستببط و  انذالنت اإلستببط و

18 0.964 0.01 24 0.863 0.01 30 0.827 0.01 
19 0.833 0.01 25 0.917 0.01 31 0.896 0.01 
20 0.738 0.01 26 0.878 0.01 32 0.738 0.01 
21 0.925 0.01 27 0.905 0.01 33 0.935 0.01 
22 0.812 0.01 28 0.824 0.01 34 0.885 0.01 
23 0.785 0.01 29 0.825 0.01    

؛ 0.0.داللة أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى  السابؽجدوؿ اليتضح مف 
 0( وصالحيتو لمتطبيؽمرحمة الشراء)مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات محور 

  (انششاءيب بعذ يشحهت ستببط بٍٛ دسخت كم عببسة ٔدسخت انًحٕس )( لٛى يعبيالث اال8خذٔل )

 انذالنت اإلستببط و انذالنت اإلستببط و  انذالنت اإلستببط و

35 0.816 0.01 40 0.917 0.01 45 0.755 0.01 
36 0.901 0.01 41 0.605 0.05 46 0.828 0.01 
37 0.847 0.01 42 0.829 0.01 47 0.813 0.01 
38 0.915 0.01 43 0.762 0.01 48 0.791 0.01 
39 0.788 0.01 44 0.833 0.01 49 0.644 0.05 

( بيف 0.0.، 0.2.وجود ارتباط داؿ يتراوح بيف ) السابؽ جدوؿاليتضح مف      
، مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس )مرحمة ما بعد الشراء( درجة كؿ عبارة ودرجة محور

 وصالحيتو لمتطبيؽ0 محورالعبارات 
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 معامل الثبات:ثانيًا 
ستخداـ كاًل ابوذلؾ  تخاذ السيدات لقرار الشراءمراحؿ ا ستبيافالتـ حساب الثبات 

طريقة  معادلة التصحيح لسبيرماف،، التجزئة النصفية ختباراألفا كرونباخ،  معامؿ)مف 
 0(2)جدوؿ يوضحياوجاءت النتائج كما  (Guttmanجيوتماف

 تخبر انغٛذاث نمشاس انششاءا يشاحم اعتبٛبٌ( لٛى يعبيم انثببث نًحبٔس 9خذٔل )

 )معامؿ الفا، التجزئة النصفية، جميع قيـ معامالت الثبات أف( 2)يتضح مف جدوؿ    
 ثباتمما يدؿ عمى  (0.0.دالة عند مستوى )كميا جيوتماف(  ،سبيرماف براوفا

 البحث0 عينة عمي لمتطبيؽ وصالحيتو ستبيافاال
طريقة المدى ودرجة ستخداـ مستويات باوتـ تقسيـ درجات االستبياف إلى ثالث "     

 0"( يوضح ذلؾ.0المشاىدة األعمى ودرجة المشاىدة األقؿ وجدوؿ )
ٔفمب نهًذٖ ٔأعهٗ ٔألم دسخت  يشاحم اتخبر انغٛذاث نمشاس انششاء اعتبٛبٌ( يغتٕٚبث 10خذٔل )

 يشبْذة

 انبٛبٌ
عذد 

 انعببساث

ألم 

دسخت 

 يشبْذة

أعهٗ 

دسخت 

 يشبْذة

 انًذٖ
طٕل 

 انفئت
 انًغتٕٚبث

 :األٔل انًحٕس

 (يب لبم انششاء)
17 17 51 34 11.3 

 (28: 17يغتٕٖ يُخفض )

 (39: 29يغتٕٖ يتٕعظ )

 (51: 40يغتٕٖ يشتفع )

 انًحٕس انثبَٙ:

 (انششاء)
17 17 51 34 11.3 

 (28: 17يغتٕٖ يُخفض )

 (39: 29يغتٕٖ يتٕعظ )

 (51: 40يغتٕٖ يشتفع )

 انًحٕس انثبنث:

 (بعذ انششاء يب)
15 15 45 30 10 

 (25: 15يغتٕٖ يُخفض )

 (35: 26يغتٕٖ يتٕعظ )

 (45: 36يغتٕٖ يشتفع )

 32.6 98 147 49 49 االعتبٛبٌ ككم

 (81: 49يغتٕٖ يُخفض )

 (114: 82يغتٕٖ يتٕعظ )

 (147: 115يغتٕٖ يشتفع )

العامالت بممارسات الخداع التسويقي في  إلكتروني لتنمية وعي السيداتبرنامج  -4
 ت:بعض المجاال

قرار ل السٌدات اتخاذ مراحل اعتبٛبٌيحبٔس 
 الشراء

يعبيم 

 انفب

انتدضئت 

 انُصفٛت

عبٛشيبٌ ا

 بشأٌ
 خٕٛتًبٌ

: مرحلة ما قبل الشراءاألول المحور   .00.0 .08.0 .00.0 .0800 

: مرحلة الشراءالثانً المحور   .08.0 .0800 .0000 .08.. 

مرحلة ما بعد الشراء المحور الثالث :  .0..8 .0..0 .0.80 .0.0. 

ككل ستبٌانالاثبات   .0800 .0... .080. .08.0 
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ـــامج: الخطػػػوات  مجموعػػػة مػػػف وفػػػؽ اإللكترونػػػي تػػػـ إعػػػداد وبنػػػاء البرنػػػامج إعـــداد البرن
 :وىي كما يمي اإلجرائية

طالع عمػػػي االبػػػ الباحثػػةقامػػػت حيػػػث : طــالع عمـــي الدراســـات والبحـــوث الســـابقةاال .أ 
وائػؿ موضػوع الخػداع التسػويقي مثػؿ دراسػة التػي تناولػت  البحوث والدراسات السابقة

(، صػػػالح 2.02(، شػػػيماء ضػػػبش )2.08(، إبػػػراىيـ المتػػػولي )2.05الشػػػنيابي )
وقػػد  0فػػي تكػػويف تصػػور لمػػا سػػيحتويو البرنػػامج الباحثػػة والتػػي تفيػػد (2.02األشػػقر )

ممارسػػػات لتوضػػػيح  سػػػتخداـ الوسػػػائط المتعػػػددةبا تصػػػميـ البرنػػػامج ةحاولػػػت الباحثػػػ
مػػػػػف خػػػػػالؿ المفػػػػػاىيـ  وذلػػػػػؾ يقي التػػػػػي تػػػػػتـ فػػػػػي بعػػػػػض المجػػػػػاالتالخػػػػػداع التسػػػػػو 
 ارسات0ممتمؾ المثمة الالزمة التي توضح مع إعطاء األوالمعمومات 

وعي بممارسـات الخـداع التسـويقي فـي بعـض الـ اسـتبيانستعانة بنتائج تطبيـق اال .ب 
وعي بممارسػات الخػداع التسػويقي الػ اسػتبيافسػتعانة بنتػائج تطبيػؽ تػـ اال: المجاالت

سػيدات حتياجػات المعموماتيػة لمحيػث تػـ مػف خالليػا معرفػة اال، في بعض المجاالت
تخػػاذ قػػرار شػػراء غيػػر سػػميـ ممػػا يمحػػؽ الضػػرر بيػػف، ا يػػاالعػػامالت والتػػي يترتػػب عمي

يػػػػر مػػػػف ممارسػػػػات الخػػػػداع ثكلم تيفتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ إجػػػػابتيف عػػػػدـ معػػػػرفا حيػػػػث
 0)الغذاء، الممبس، التسوؽ اإللكتروني( بعض المجاالت يتتـ ف يتسويقي التال

 ىداف العامة لمبرنامج:تحديد األ .ج 
السػػػيدات العػػػامالت وعػػػي المسػػػاىمة فػػػي رفػػػع مسػػػتوى " اليػػػدؼ العػػػاـ لمبرنػػػامج ىػػػو
تنبثؽ عدة  اليدؼ ىذا " ومف خالؿفي بعض المجاالت بممارسات الخداع التسويقي

مراعػػاة شػػروط صػػياغة وتػػـ صػػياغتيا صػػياغة إجرائيػػة واضػػحة، مػػع ، خػػرىأىػػداؼ أ
ىػداؼ معرفيػة، وأ ىػداؼأؼ إلػى ىػداىػذه األىداؼ التعميمية الجيدة0 وتـ تصػنيؼ األ

بممارسػػػات وذلػػؾ لتشػػمؿ كػػػؿ الجوانػػب المتعمقػػة  ؛ىػػداؼ وجدانيػػػةأمعرفيػػة، و  ةمياريػػ
 (000)رقـضحة بجمسات البرنامج بالجدوؿ مو وىي 0 الخداع التسويقي

 إعداد المحتوي العممي لمبرنامج: .د 
الخػػػػداع الدراسػػػػات والبحػػػػوث السػػػػابقة التػػػػي تناولػػػػت موضػػػػوع و  ىػػػػداؼضػػػػوء األفػػػػي 

 (5)لػػػي إ اإللكترونػػػي ، تػػػـ تقسػػػيـ محتػػػوي البرنػػػامجفػػػي بعػػػض المجػػػاالت التسػػػويقي
حقػوؽ واجبػات المسػتيمؾ، ممارسػات الخػداع التسػويقي التعرؼ عمى جمسات تتناوؿ 
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الممػبس، ممارسػات الخػداع ممارسات الخداع التسويقي فػي مجػاؿ في مجاؿ الغذاء، 
وقػد تػـ عػرض تمػؾ ، التسويقي في مجاؿ التسوؽ اإللكتروني )الشراء عبر اإلنترنت(

وذلػؾ  ،microsoft teamsمػف خػالؿ برنػامج  السيدات عينة البحث عمى المفاىيـ
الفيػػػديو  ومقػػػاطع الصػػػورالتسػػػجيالت الصػػػوتية و سػػػتعانة بالوسػػػائط اإللكترونيػػػة كباال

)المعرفيػة، مف خالليػا تحقيػؽ األىػداؼ  الباحثةوالرسومات التوضيحية والتي ىدفت 
المخطػػػط ليػػػا0 وقػػػد تػػػـ عػػػرض موضػػػوعات البرنػػػامج  (الوجدانيػػػة ،المياريػػػة معرفيػػػة

 (000بالجدوؿ)
 :المحتوىقياس صدق  .ه 

اتذة عمى األسولية صدؽ البرنامج وذلؾ بعرضو في صورتو األمعامؿ تـ حساب 
 ومالبس منزؿ تخصص إدارة قتصاد المنزليبقسـ اال( أستاذ 02المحكميف عدد)

تعرؼ عمى لم 0ة التربية النوعية جامعة عيف شمسبكمي وعمـو أطعمة وتغذية ونسيج
، صدؽ موضوعاتوأيضًا جمو، و عد مف أمالئمة البرنامج لميدؼ الذي أ مدى

0 الدراسة التجريبيةخصائص عينة ول، ومناسبتيا لممحتوى أىدافووصحة صياغة 
ي البرنامج ومناسبتو لميدؼ الذي صحة محتو  % عمى28اتفؽ المحكميف بنسبة و 

لتي أخذت بيا ا وقد أبدى المحكموف بعض المالحظات العممية، جموأعد مف أ
 ،وتغيير بعض الصور لعدـ وضوحيا خطاء في الصياغةالباحثة مثؿ بعض األ

جاىز  البرنامجوفي ضوء ىذه المالحظات تـ عمؿ التعديالت الالزمة وأصبح 
 لمتطبيؽ عمى العينة التجريبية0

 التطبيق التجريبي لمبرنامج )تجربة استطالعية(: .و 
قامػػػت  ؛بعػػػد التأكػػػد مػػػف صػػػدؽ محتػػػوي البرنػػػامج مػػػف قبػػػؿ السػػػادة المحكمػػػيفوذلػػػؾ 

 سيدة )موظفة/عضو 00ستطالعية مكونة مف باحثة بتطبيؽ البرنامج عمى عينة اال
وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى  ة التربيػػة النوعيػػة جامعػػة عػػيف شػػمس؛بكميػػىيئػػة تػػدريس( 

 أثنػػػػػاءكتشػػػػػاؼ أي مشػػػػػكالت اقػػػػػة محتػػػػػواه و ضػػػػػوح ودو و  سػػػػػتخداـ البرنػػػػػامجسػػػػػيولة ا
 البرنامج0
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 التجريبية: البحث عينة البرنامج عمىتطبيق  .ز 
  :( سيدة 25والتي تكونت مف )ختيار العينة التجريبية تـ االفئة المستيدفة

عينة البحث السيدات  ستجاباتمف الربيع األدنى التدريس(  )موظفة/عضو ىيئة
ي التي يقؿ أمارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت، مالوعي ب استبيافعمي 

 0وعييف بتمؾ الممارسات
 تطبيؽعبر  ستغرؽ مدة البرنامجا الزمني: المدى "microsoft teams" (0) 

 اإلثنيف( جمسة فى األسبوع )يومي 2الجمسات بواقع ) ، حيث قدمتأسابيع
قد تـ و ، ـ0/8/2.20:  ـ02/5/2.20في الفترة مف  مف كؿ أسبوع( والخميس
 0مف خالؿ جروب الواتساب مع السيدات عينة البحث التجريبية التنسيؽ

 :ثالث مراحؿ البرنامج عمىعتمد البحث في تقييـ ا تقييم البرنامج:  .ح 
 المبدئي( التقييم القبمي(:  Initial evaluation 

ة قبػػػؿ تطبيػػػؽ يػػػعينػػػة البحػػػث التجريب السػػػيدات جػػػراء التقيػػػيـ القبمػػػي عمػػػىتػػػـ إ وقػػػد     
السػيدات بممارسػات الخػداع التسػويقي فػي بعػض وعػي  استبياف وذلؾ بتطبيؽ ،البرنامج
 0 الممارساتمعموماتيف وخبراتيف عف تمؾ  بيدؼ الوقوؼ عمى مستوى المجاالت

 (المرحمي) البنائي التقييم: Fromative evaluation  
يػػتـ بعػػد نيايػػة كػػؿ جمسػػة مػػف حيػػث يسػػتمر ىػػذا التقيػػيـ طػػواؿ فتػػرة تطبيػػؽ البرنػػامج     

 ، حيػث تظيػرحػدى سئمة الممحقة بكؿ جمسة عمػىجمسات البرنامج، وذلؾ مف خالؿ األ
 تكتبػػومػػف خػػالؿ إدخػػاؿ الكػػود التػػي و  فتراضػػى()الفصػػؿ اال ليػػف األسػػئمة عمػػى الشاشػػة

 لتقيػػػػيـ مػػػػدىاإلجابػػػػة، وذلػػػػؾ  ختيػػػػاراو  مػػػػف خاللػػػػوبالػػػػدخوؿ  يقمػػػػف فػػػػي الشػػػػات الباحثػػػػة
 استفادتيف؛ حيث تظير إستجابتيف لمباحثة وكانت مرضية لمغاية0

 (النيائي) البعدي التقييم: Summative evaluation 
السيدات بممارسات وعي  استبيافتـ إجراء ىذا التقييـ عف طريؽ إعادة تطبيؽ وقد      

عمى عينة الدراسة التجريبية وذلؾ بعد اإلنتياء  الخداع التسويقي في بعض المجاالت
لمقارنة النتائج القبمية  "microsoft teams" عبر تطبيؽالمقدـ مف جمسات البرنامج 

  0تـ تحقيقو مف تطبيؽ البرنامج يالوعي الذ ة لقياس مدى التحسف فيوالبعدي
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

السٌدات العامالت بممارسات الخداع  ًوعلكترونً لتنمٌة والوسائل واألنشطة التعلٌمٌة المستخدمة فً البرنامج اإلاإلجرائٌة محتوي الجلسات واألهداف ٌوضح  (11) دولج
 التسوٌقً فً بعض المجاالت

 موضوعات

 الجلسة

  األهداف اإلجرائٌة:

 فً نهاٌة كل جلسة ٌجب أن تكون كل سٌدة قادرة على أن: 
 ةالوسائل واألنشط

 وإستراتٌجٌات المستخدمة

الزمن / التدرٌس  

 إجراءات التقٌٌم

معرفٌةالاألهداف المهارٌة  األهداف المعرفٌة الوجدانٌةاألهداف    

 الجلسة األولً:
 ف بالبرنااج  أهدااها  التعري

 أهدجيت  أإجراءات .
 األهكار األساسية للجلسة 
  التعااارف هك اار باايح البا  ااة

أالسااايااوإ أإ اااارا إدتجااااج   
 على الجقاييس.لإلجابة 

  بتطبيا  أذلا  التقأي  القبلي
الااااأعي بججارساااااو  اسااااتبياح

الخااااال التساااأيقي هاااي بعااا  
الججاالوإ جاح خا ج جارأ  
الأاتساااااااو بأااااااا  الاااااارابط 

 علي . اإلستبياحالخاص  ب

  قأ  الجست ل  
 . أاجباو الجست ل 

 التسأيقي. جف أ  الخاال 
بعاا  الججاااالو التااى ي ااا  

 ب ا خاال تسأيقي.

هداااااااااف البرنااااااااج  ت ااااااااا  -1
 اإللكترأني.

تفسااااااار هدجياااااااة البرنااااااااج   -2
 اإللكترأني.

تااااااااذكر جف ااااااااأ  الخاااااااااال  -3
 التسأيقي.

تاااااذكر    اااااة جاااااح  قاااااأ   -4
 .الجست ل 

تعطاااااااى هج لاااااااة لأاجبااااااااو  -5
 الجست ل .

تعاااا بعاا  الججاااالو التااي  -6
يجكاااااح هح يجاااااارس هي اااااا 

 الخاال التسأيقي.

تااااااأح جف أجاااااا عاااااح الخااااااال  -1
 التسأيقي.

طاااااااااار  تأااااااااااا  باألج لااااااااااة  -2
 الخاال التسأيقي. جارساوأج

تكتاا  ئاةجااة لججارساااو الخاااال  -3
 التسأيقي التي تعراو ل ا.

 ت ت  بجعرهة  قأ  الجست ل . -4
الطاار  التااي ي هااج ب ااا  ت لااج -5

 الجست ل  على  قأئ .
تكتساا  إرداااااو  ااأج  قاااأ   -6

 أأاجباو الجست ل .

 
 
 

تتقباااج هكااارا البرنااااج  أتنااات   هاااي  -1
 . اأر جلسات 

طااااا ل علاااااي لإل داساااااتعاااإتباااااا   -2
لتتعاارف علااى جأاااأعاو البرناااج  

ججارساو الخاال التسأيقي هي بع  
 .الججاالو

 تتاب  بإدتجا  جأاأل الجلسة. -3
ت ياااار نقاااااط جاياااااا  ااااأج الخاااااال  -4

 التسأيقي .
تااار  هدجيااة التعاارف علااى  قااأ   -5

 أأاجباو الجست ل .
لججارساااااو ج لااااة هتسااااارل لجعرهااااة  -6

 .الخاال التسأيقي ببع  الججاالو
الجنائداة  اأج الججااالو  تدار  هي -7

 التي ي ا  ب ا خاال تسأيقي.
تتدااااأ  إلساااااتكجاج بااااائي جلسااااااو  -8

 البرناج .

الج ااااااااااااااارا  أالدااااااااااااار  * 

ج لااااة أاااااي ي بالهااااأر أاألالت

 تيجيز. برناج جح خ ج 

الجنائدة أال اأار أالارا علاى  *

 االستفساراو

 تبااج الرساةج عبر الداو. *

عااار  داااراة  البأربأينااااو  *

 أالرسأ   أالهأر.

استخاا  عر  هياايأ يأاا   *

جعرهااة  قااأ  أأاجباااو ادجيااة 

 .الجست ل 

  الجلسةةةةةةةة إسااااااتنر  زجااااااح

 ائيقة(.121) األولى

هاي بااياة الجلساة  ٌةتم إجةراء تقٌةٌم مبةدئً* 

أذلاااااا  للتعاااااارف علااااااى خلفيااااااة الساااااايااو 

 أجعلأجات ح عح جأاأل البرناج .

ه نااااء عااار   مسةةةتمرٌةةةتم إجةةةراء تقٌةةةٌم  *

ة أذلاا  عااح طرياا  طاار  جأاااأل الجلساا

العايااااا جااااح األسااااةلة أإعطاااااة   هج لااااة جاااا  

أذلاااا  للتمكااااا جااااح  الجسااااتجرا  الجنائداااااو

 الجتابعة الجياا .

 الجلساةهاي ن اياة  نهةائً ٌتم إجةراء تقٌةٌم *

عناهاار األساسااية جااح الهداا  تلخاايص ب أذلاا 

خاا ج إستخ هاا ا جااح الساايااو العاااج و 

 العينة.ههراا 

 

 اندهغت انثبَٛت ٔانثبنثت:
يًاسعاخ انخذاع انرغٕٚقٙ 

انرغوٕٚقٙ فوٙ ذزكش يفٕٓو انخذاع  -1

 يعال انغزاء.

ذفووشب تووٍٛ ة هفووح انًُرعوواخ انغزا ٛووح 

 األصهٛح ٔانًقهذج.

ذثوووذ٘ ئْرًايٓوووا تًعشفوووح يًاسعووواخ  -1

 انخذاع انرغٕٚقٙ فٙ يعال انغزاء.

*انًؽاضووووووووووووووشج  ٔان ووووووووووووووشغ 

انرٕضٛؽٙ تانصٕس ٔاأليصهح يٍ 

ٔرنك يٍ خالل طشغ تعض تمٛٛى يبذئٙ: * 

األعووو هح نهرعوووشف عهوووٗ يوووذٖ فٓوووى انغوووٛذاخ 
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السٌدات العامالت بممارسات الخداع  ًوعلكترونً لتنمٌة والوسائل واألنشطة التعلٌمٌة المستخدمة فً البرنامج اإلاإلجرائٌة محتوي الجلسات واألهداف ٌوضح  (11) دولج
 التسوٌقً فً بعض المجاالت

 موضوعات

 الجلسة

  األهداف اإلجرائٌة:

 فً نهاٌة كل جلسة ٌجب أن تكون كل سٌدة قادرة على أن: 
 ةالوسائل واألنشط

 وإستراتٌجٌات المستخدمة

الزمن / التدرٌس  

 إجراءات التقٌٌم

معرفٌةالاألهداف المهارٌة  األهداف المعرفٌة الوجدانٌةاألهداف    

 فٙ يعال انغزاء:

  ٙيفٕٓو انخذاع انرغٕٚقٙ ف

 يعال انغزاء

 .انخذاع انرغٕٚقٙ فٙ انًُرط 

 .انخذاع انرغٕٚقٙ فٙ انغعش 

  ٙانخذاع انرغٕٚقٙ ف

 .انرشٔٚط

  ٙانخذاع انرغٕٚقٙ ف

انرٕصٚع ٔذُ ٛط 

 انًثٛعاخ.

ذٕضووووػ تاأليصهووووح طووووشب انخووووذاع  -2

 انرغٕٚقٙ فٙ انًُرط انغزا ٙ.

ذ وووشغ طوووشب انخوووذاع انرغوووٕٚقٙ  -3

انرووٙ ذًوواسط فووٙ عووعش انًُرعوواخ 

 انغزا ٛح.

ذعطوووٗ ةيصهوووح نًًاسعووواخ انخوووذاع  -4

انرغووووٕٚقٗ فووووٙ انرووووشٔٚط نًُووووورط 

  زا ٙ.

ذعذد يًاسعواخ انخوذاع انرغوٕٚقٙ  -5

 انًغوورخذيح فووٙ انرٕصٚووع ٔذُ ووٛط

 انًثٛعاخ

ذٓوورى تقووشاءج انًعهٕيوواخ انغزا ٛووح  -0

 انًٕظٕدج عهٗ انغهع انغزا ٛح.

ذقاسٌ تٍٛ انٕصٌ انصافٙ نهعثوٕج  -0

 ٔانٕصٌ اإلظًانٙ.

 ذقشة يعهٕياخ انقًٛح انغزا ٛح. -0

ذفووووشب تووووٍٛ انعووووشٔ  انؽقٛقووووح  -.

 ٔانعشٔ  انكارتح.

انعثووووواساخ راخ ذؽوووووأل  وووووشاءج  -0

انخطوووووووٕط انصوووووووغٛشج عهوووووووٗ 

 انًُرعاخ انغزا ٛح

ذًٛووض تووٍٛ انخصووٕياخ انًْٕٛووح   -.

 ٔانؽقٛقٛح.

ذرًعٍ تقوشاءج انثطا وح اإلسدوادٚح  -.

 انًشفقح تانًُرط انغزا ٙ.

ذثرعذ عٍ انًُرعاخ انغزا ٛح انروٗ  -8

ذرصف ئعالَاذٓا تعوذو ئيكاَٛوح 

 ذؽقٛقٓا )انكزب انًقصٕد(.

ذعشف طشب ذ وعٛع انًغورٓهكٍٛ  -0

 ووشاء يُرعوواخ  ٛووش صووانؽح ن

 ٔذرفادْا ةشُاء ان شاء.

ذصٛوش ةيصهووح ظذٚووذج ذعشضوود نٓووا  -.0

 يوووٍ ؼٛوووس يٕضوووٕع انعهغوووح

ذصٛوووش َقووواط ظذٚوووذج ؼوووٕل يٕضوووٕع  -2

 انعهغح.

ذثوووذ٘ ئعووورعذادْا نلطوووالع عهوووٙ  -3

انثشَايط نًعشفح تا ٙ يٕضٕعاخ 

يًاسعووواخ انخوووذاع انرغوووٕٚقٙ فوووٙ 

 تعض انًعاالخ.

ذ وووووواسل فووووووٙ انًُا  ووووووح ؼووووووٕل  -4

يٕضوووووووٕع يًاسعووووووواخ انخوووووووذاع 

 انرغٕٚقٙ فٙ يعال انغزاء.

ذووووووذسل ةًْٛوووووووح صٚوووووووادج ٔعٛٓوووووووا  -5

تًًاسعوواخ انخووذاع انرغووٕٚقٙ فووٙ 

 يعال انغزاء.

ذووورؽًظ نؽ وووٕس توووا ٙ ظهغووواخ  -6

 انثشَايط.

ذغوعذ تًعشفرٓوا يًاسعواخ انخووذاع  -7

 ذرى فٙ يعال انغزاء.انرٗ 

 ذراتع انثشَايط تاْرًاو. -8

 Microsoft)خوووالل تشَوووايط 

teams  ). 

* ئسعوووال سٔاتوووط عهوووٗ ان ووواخ 

ذؽرٕ٘ عهٗ يؽروٕٖ عهًوٙ عوٍ 

 يٕضٕع انعهغح. 

انًُا  ح ٔانؽٕاس ٔانشد عهوٗ  * 

 االعرفغاساخ.

 ذثادل انشعا م عثش ان اخ. *

عوووش  دوووشا ػ انثٕستُٕٚووود  *

 ٔانشعٕو  ٔانصٕس. 

اعرخذاو عش  فٛوذٕٚ ٕٚضوػ  *

تعوووض يًاسعووواخ انخوووذاع انروووٙ 

 ذرى فٙ يعال انغزاء.

  ٍانثبَٛت اندهغتئعرغشب صي 

 د ٛقح(.121)

  ٍانثبنثت اندهغتئعرغشب صي 

 د ٛقح(. 121)

نًٕضوووٕع انعهغوووح انغووواتقح  ٔعوووإانٍٓ عوووٍ 

يووووذٖ يعهٕيوووواذٍٓ عووووٍ يًاسعوووواخ انخووووذاع 

 انرغٕٚقٙ انرٙ ذرى فٗ يعال انغزاء؟

 ؛ يع انًُا  ح ؼٕل عُاصش انعهغح انغاتقح..

ٚووورى ئظوووشاء ذقٛوووٛى يغووورًش تمٛيييٛى يغيييتًش: * 

ٔرنوووك عوووٍ  ةشُووواء دوووشغ يٕضوووٕع انعهغوووح

 طشٚق طشغ انعذٚذ يٍ االع هح يصم:

يا ْٕ يفٕٓو انخذاع انرغٕٚقٙ فٙ يعال  ط:

 انغزاء؟

يووا ْووٗ انًؽووأس انرووٙ ًٚكووٍ ةٌ ٚوورى يووٍ  ط:

خالنٓوا يًاسعوح انخوذاع انرغوٕٚقٙ فوٙ يعووال 

 انغزاء.

ئدوووووشؼٙ تاأليصهوووووح تعوووووض يًاسعووووواخ  ط:

 انخذاع انرغٕٚقٙ انرٙ ذرى فٙ يعال انغزاء.

فوٙ َٓاٚوح انهقواء ٚورى ذهخوٛ   * تمٛٛى َٓبئٙ:

ألْووى عُاصووش انعهغووح األعاعووٛح يووٍ خووالل 

ئعرخالصوووٓا يوووٍ انغوووٛذاخ انعوووايالخ ةفوووشاد 

 انعُٛح.
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السٌدات العامالت بممارسات الخداع  ًوعلكترونً لتنمٌة والوسائل واألنشطة التعلٌمٌة المستخدمة فً البرنامج اإلاإلجرائٌة محتوي الجلسات واألهداف ٌوضح  (11) دولج
 التسوٌقً فً بعض المجاالت

 موضوعات

 الجلسة

  األهداف اإلجرائٌة:

 فً نهاٌة كل جلسة ٌجب أن تكون كل سٌدة قادرة على أن: 
 ةالوسائل واألنشط

 وإستراتٌجٌات المستخدمة

الزمن / التدرٌس  

 إجراءات التقٌٌم

معرفٌةالاألهداف المهارٌة  األهداف المعرفٌة الوجدانٌةاألهداف    

 .انخذاع انرغٕٚقٙ فٙ انغزاء()

 اندهغت انشابعت:

يًاسعاخ انخذاع انرغٕٚقٙ 

 فٙ يعال انًهثظ:

  ٙيفٕٓو انخذاع انرغٕٚقٙ ف

 يعال انًهثظ.

  تعض انؽٛم انرٙ ذًاسط

فٙ انخذاع انرغٕٚقٙ فٙ 

 يعال انًهثظ.

  َصا ػ نهرأكذ يٍ ظٕدج

 انًالتظ عُذ دشاؤْا.

 .خذع انرُضٚالخ 

 

ذووووووووزكش يفٓووووووووٕو انخوووووووووذاع  -1

انرغوووووووٕٚقٙ فوووووووٙ يعوووووووال 

 انًهثظ.

ذ شغ كٛفٛح انرأكذ يوٍ ظوٕدج  -2

 انًالتظ عُذ دشاؤْا.

ذعطوووٙ ةيصهوووح نوووثعض انؽٛوووم  -3

انروووٙ ذًووواسط فوووٙ انخوووذاع 

انرغوووووووٕٚقٙ فوووووووٙ يعوووووووال 

 انًهثظ.

ذ وووووووووشغ تعوووووووووض خوووووووووذع  -4

 .انرُضٚالخ

ذشٚووذ فقووط  ذًٛووض انًؽووالخ انرووٙ -1

 صٚادج َغثح يثٛعاذٓا.

ذقووووواسٌ يوووووذٖ ذطووووواتق  ظوووووٕدج  -2

انًالتووظ انًٕظووٕدج فووٙ ةيوواكٍ 

انثٛووع ٔانًعشٔضووح فووٙ ةيوواكٍ 

 انعش . 

ذرؽقوووووق يوووووٍ ظوووووٕدج انًالتوووووظ  -3

 انقطُٛح تان غط عهٛٓا.

ذرعُووة انغٕعوورح انًفرٕؼووح عُووذ  -4

 ان شاء.

ذرأكووووذ يووووٍ عووووش  انخٛاطوووواخ  -5

 انذاخهٛح نهصٕب انًشاد دشاءِ.

انًُورط  هوٛال  نهرعوشف ذ ذ َغوٛط  -6

 عهٗ ظٕدذّ.

ذرأكذ يٍ ذٕافق فشعٙ انغٕعورح  -7

 تانطٕل.

ذرًعٍ تقشاءج انثطا ح اإلسدوادٚح  -8

 انًشفقح تانًالتظ.

ذٓوورى تًعشفووح يًاسعوواخ انخووذاع  -1

 رغٕٚقٙ فٙ يعال انًهثظ.ان

 ذراتع تاْرًاو ظهغاخ انثشَايط. -2

ذووووذسل ةًْٛووووح صٚووووادج ٔعٛٓووووا  -3

تًًاسعووواخ انخوووذاع انرغوووٕٚقٙ 

 انرٙ ذرى فٙ يعال انًهثظ.

ذغعذ تًا ذعهًرّ يوٍ يعشفوح ؼٛوم  -4

ٔةعووووووانٛة ٔطوووووووشب انخوووووووذاع 

 انرغٕٚقٙ فٙ يعال انًهثظ.

ذثوووذ٘ ئعووورعذادْا نلطوووالع عهوووٙ  -5

تووووا ٙ يٕضووووٕعاخ انثشَووووايط 

يًاسعووووواخ انخوووووذاع نًعشفوووووح 

 انرغٕٚقٙ فٙ تعض انًعاالخ.

ذ وووواسل ةشُوووواء ان ووووشغ تووووانؽٕاس  -6

ٔانًُا  ووووووح ؼووووووٕل يٕضووووووٕع 

يًاسعوووواخ انخووووذاع انرغووووٕٚقٙ 

 فٙ يعال انًهثظ.

ذثووذٖ ئْرًايٓووا نؽ ووٕس تووا ٙ  -7

 .ظهغاخ انثشَايط

* انًؽاضوووووووووووووشج  ٔان وووووووووووووشغ 

انرٕضٛؽٙ تانصٕس ٔاأليصهح يٍ 

 .خالل تشَايط ذًٛٛض

ان وواخ ئسعووال سٔاتووط عهووٗ  *

ذؽرٕ٘ عهٗ يؽروٕٖ عهًوٙ عوٍ 

  .يٕضٕع انعهغح

* فووورػ تووواب انًُا  وووح ٔانؽوووٕاس 

 .ٔانشد عهٗ االعرفغاساخ

 .ذثادل انشعا م عثش ان اخ *

عووش  دووشا ػ انثٕستُٕٚوود  *

  .ٔانشعٕو  ٔانصٕس

اعرخذاو عش  فٛوذٕٚ ٕٚضوػ  *

تعوووض يًاسعووواخ انخوووذاع انروووٙ 

 ذرى فٙ يعال انًهثظ.

 

 

 

 

 

 

ٔرنوووك يووٍ خوووالل طوووشغ تمٛييٛى يبيييذئٙ: * 

تعووض األعوو هح عووٍ يووذٖ يعهٕيوواذٍٓ عووٍ 

يًاسعوواخ انخووذاع انرغووٕٚقٙ انرووٙ ذوورى فووٗ 

يعال انًهثظ؟ ؛يع انًُا  ح ؼوٕل عُاصوش 

 انعهغح انغاتقح..

 تمٛٛى يغتًش: * 

ٚوووورى ئظووووشاء ذقٛووووٛى يغوووورًش ةشُوووواء دووووشغ 

يٕضووٕع انعهغووح ٔرنووك عووٍ طشٚووق طووشغ 

 :انعذٚذ يٍ األع هح يصم

ط: يووا ْوووٕ يفٓوووٕو انخووذاع انرغوووٕٚقٙ فوووٙ 

 يعال انًهثظ؟

ط: يواْٙ انؽٛوم انروٗ ذغورخذو فوٗ انخووذاع 

 انرغٕٚقٙ فٙ يعال انًهثظ؟

ط: ئدووشؼٙ تاأليصهووح تعووض انطووشب انرووٙ 

ذغواعذل فوٗ انرعووشف عهوٗ ظوٕدج انًالتووظ 

 عُذ ان شاء؟

ط: اعطٗ ةيصهح عٍ انخوذع انروٗ ذورى ةشُواء 



 

 

 1435 

2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

السٌدات العامالت بممارسات الخداع  ًوعلكترونً لتنمٌة والوسائل واألنشطة التعلٌمٌة المستخدمة فً البرنامج اإلاإلجرائٌة محتوي الجلسات واألهداف ٌوضح  (11) دولج
 التسوٌقً فً بعض المجاالت

 موضوعات

 الجلسة

  األهداف اإلجرائٌة:

 فً نهاٌة كل جلسة ٌجب أن تكون كل سٌدة قادرة على أن: 
 ةالوسائل واألنشط

 وإستراتٌجٌات المستخدمة

الزمن / التدرٌس  

 إجراءات التقٌٌم

معرفٌةالاألهداف المهارٌة  األهداف المعرفٌة الوجدانٌةاألهداف    

ذرؽقووووق يووووٍ األصساس ٔفرؽوووواخ  -9

 ٔانعشأ٘.

ذعطووٙ  ةيصهووح نخووذع انرُووضٚالخ  -11

 .فٙ انًهثظ

ذ وووووواْذ انفٛوووووووذٕٚ انرٕضوووووووٛؽٙ  -11

 نًٕضٕع انعهغح.

  ٍاندهغييييييتئعوووووورغشب صيوووووو 

 د ٛقح(.121) اانشابعت

 انرخفٛ اخ ٔانرُضٚالخ؟

ذوى ذهخوٛ  ألْوى انعُاصوش  * تمٛٛى َٓبئٙ:

األعاعووووٛح يووووٍ خووووالل ئعرخالصووووٓا يووووٍ 

 انغٛذاخ انعايالخ.

 اندهغت انخبيغت:
يًاسعووواخ انخوووذاع انرغوووٕٚقٙ 

فٙ يعوال انرغوٕب اإلنكرشَٔوٙ 

 )ان شاء عثش اإلَرشَد:

  ٙيفٓوووٕو انخوووذاع انرغوووٕٚق

فوووووووٙ يعوووووووال انرغوووووووٕب 

 اإلنكرشَٔٙ.

  ٍانرعووووووشف عهووووووٗ ةيوووووواك

انًُرعوووووواخ انرووووووٗ ٚوووووورى 

 دشا ٓا ئنكرشَٔٛا .

  ٗاألعوووثاب انروووٙ ذوووذفع ئنووو

 انرغٕب اإلنكرشَٔٙ.

  َصا ػ نهرغٕب اٜيٍ عثش

 اإلَرشَد.

  خطووووٕاخ نؽًاٚووووح تطا وووووح

يفٓووووووووٕو انخوووووووووذاع ذووووووووزكش  -1

انرغووووٕٚقٙ فووووٙ يعووووال انرغووووٕب 

اإلنكرشَٔوووووووٙ )ان وووووووشاء عثوووووووش 

 اإلَرشَد(.

ذعووذد األيوواكٍ انرووٗ ٚوورى يووٍ  -2

خالنٓووا انرعووشف عهووٗ انًُرعوواخ 

 انرٗ ٚرى دشا ٓا ئنكرشَٔٛا .

ذ وووشغ األعوووثاب انروووٙ ذوووذفع  -3

 ئنٗ انرغٕب اإلنكرشَٔٙ.

ذزكش نهُصا ػ انرٙ ًٚكٍ يٍ  -4

خالنٓوووووووا ةٌ ٚكوووووووٌٕ انرغوووووووٕب 

 آيُا .اإلنكرشَٔٙ 

ذعطٙ ةيصهح نألياكٍ انروٙ ًٚكوٍ  -1

يوووووٍ خالنٓوووووا انرعوووووشف عهوووووٗ 

انًُرعوووواخ انرووووٙ ٚوووورى دووووشا ٓا 

 ئنكرشَٔٛا .

ذقرشغ تعض انُصا ػ انروٙ ذفٛوذ  -2

 اإلنكرشَٔٙ.فٙ انرغٕب 

ذصوووُف ةيووواكٍ انرعوووشف عهوووٗ  -3

انًُرعاخ انرٙ ٚرى دوشا ٓا ئنوٗ 

ةياكٍ يٕشٕب تٓا ٔةياكٍ  ٛش 

 يٕشٕب تٓا(.

ذعطووووووٙ ةيصهوووووووح يووووووٍ ؼٛاذٓوووووووا  -4

 نًًٛضاخ انرغٕب اإلنكرشَٔٙ.

ذًٛوووووووض األعوووووووثاب انصوووووووؽٛؽح  -5

ذصٛووش َقاطووا ظذٚوووذج ؼووٕل يًاسعووواخ  -1

انخوووذاع انرغوووٕٚقٙ انروووٙ ذووورى ةشُووواء 

 انرغٕب اإلنكرشَٔٙ.

ذثوووذٚٙ ئْرًايووووا تًعشفوووح يًاسعوووواخ  -2

انخذاعانرغوووٕٚقٙ انروووٙ ذؽوووذز فوووٙ 

 انرغٕب اإلنكرشَٔٙ.

ذقذس ًٛح ٔةًْٛح يعشفرٓا تًًاسعاخ  -3

انخوووووووذاع فوووووووٗ يعوووووووال انرغوووووووٕب 

 ٙ.اإلنكرشَٔ

ذ وووواسل تووووانؽٕاس ةشُوووواء فوووورػ توووواب  -4

 انًُا  ح.

ذغوووووعذ تًوووووا ذعهًروووووّ يوووووٍ ظهغووووواخ  -5

 انثشَايط.

ذذسل ةًْٛح صٚادج ٔعٛٓا تًًاسعواخ  -6

انخووووذاع انرغووووٕٚقٙ انرووووٙ ذًوووواسط 

 .*انعصف انزُْٙ

انًؽاضشج  ٔان شغ انرٕضوٛؽٙ 

تانصووووٕس ٔاأليصهووووح يووووٍ خووووالل 

 .تشَايط ذًٛٛض

عهووٗ ان وواخ ئسعووال سٔاتووط  *

ذؽرٕ٘ عهٗ يؽروٕٖ عهًوٙ عوٍ 

  .يٕضٕع انعهغح

* فووورػ تووواب انًُا  وووح ٔانؽوووٕاس 

اإلعرفغوواساخ عووٕاء ٔانووشد عهووٗ 

  صٕذٛا  ةٔ يٍ خالل ان اخ

عووش  دووشا ػ انثٕستُٕٚوود  *

  يٍ خالل تشَايط ذًٛٛض.

اعرخذاو عش  فٛوذٕٚ ٕٚضوػ  *

تعوووض يًاسعووواخ انخوووذاع انروووٙ 

 ذرى ةشُاء ان شاء ةٌٔ الٍٚ.

ٔرنوووك يوووٍ خوووالل طوووشغ *تمٛيييٛى يبيييذئٙ: 

تعووض األعوو هح عووٍ يووذٖ يعهٕيوواذٍٓ  عووٍ 

يًاسعوواخ انخووذاع انرغووٕٚقٙ انرووٙ ذوورى فووٗ 

يعووال انرغووٕب اإلنكرشَٔووٙ؛ يووع انًُا  وووح 

 ؼٕل عُاصش انعهغح انغاتقح..

ٚوورى ئظووشاء ذقٛووٛى يغوورًش *تمٛييٛى يغييتًش: 

انعهغوووح ٔرنوووك عوووٍ ةشُووواء دوووشغ يٕضوووٕع 

 :طشٚق طشغ انعذٚذ يٍ األع هح يصم

ط: يووا ْوووٕ يفٓوووٕو انخووذاع انرغوووٕٚقٙ فوووٙ 

 ؟انرغٕب اإلنكرشَٔٙيعال 

األياكٍ انروٙ ًٚكُُوا يوٍ خالنٓوا ط: ياْٙ 

 انرعووشف عهووٗ انًُرعوواخ انرووٙ ٚوورى دووشا ٓا
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2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

السٌدات العامالت بممارسات الخداع  ًوعلكترونً لتنمٌة والوسائل واألنشطة التعلٌمٌة المستخدمة فً البرنامج اإلاإلجرائٌة محتوي الجلسات واألهداف ٌوضح  (11) دولج
 التسوٌقً فً بعض المجاالت

 موضوعات

 الجلسة

  األهداف اإلجرائٌة:

 فً نهاٌة كل جلسة ٌجب أن تكون كل سٌدة قادرة على أن: 
 ةالوسائل واألنشط

 وإستراتٌجٌات المستخدمة

الزمن / التدرٌس  

 إجراءات التقٌٌم

معرفٌةالاألهداف المهارٌة  األهداف المعرفٌة الوجدانٌةاألهداف    

اإل رًوووواٌ يووووٍ عًهٛوووواخ 

 اإلؼرٛال اإلنكرشَٔٙ

  يًٛووووووووووووووضاخ انرغووووووووووووووٕب

اإلنكرشَٔٙ )ان شاء ةٌٔ 

 الٍٚ(.

 َٙٔعٕٛب انرغٕب اإلنكرش 

ذٕضووووووػ خطووووووٕاخ ؼًاٚووووووح  -5

تطا ووووح اإل رًوووواٌ يووووٍ عًهٛوووواخ 

 اإلؼرٛال اإلنكرشَٔٙ.

ذووووووزكش يًٛووووووضاخ انرغووووووٕب  -6

 اإلنكرشَٔٙ.

ذ وووووووشغ عٛوووووووٕب انرغوووووووٕب  -7

 اإلنكرشَٔٙ.

ٔانًقُعوووووح انروووووٙ ذوووووإد٘ ئنوووووٗ 

 ئعرخذاو انرغٕب اإلنكرشَٔٙ

 انرغٕب اإلنكرشَٔٙ ذعذد عٕٛب -6

فٛوووووووذٕٚ انرٕضوووووووٛؽٙ ذ وووووواْذ ان -7

 انًشفق نًٕضٕع انعهغح.

 ةشُاء انرغٕب اإلنكرشَٔٙ.

 

  ٍاندهغييييييت ئعوووووورغشب صيوووووو

 د ٛقح(121) انخبيغت

 ؟ئنكرشَٔٛا

األعثاب انرٙ ذذفع ئنوٗ انرغوٕب يا ْٙ ط: 

 ؟ اإلنكرشَٔٙ

ٔعٛوووووٕب انرغوووووٕب يووووواْٙ يًٛوووووضاخ ط: 

 ؟اإلنكرشَٔٙ

ذوى ذهخوٛ  ألْوى انعُاصوش  * تمٛٛى َٓبئٙ:

 اعرخالصوووووٓا يوووووٍ انغووووووٛذاختاألعاعوووووٛح 

 .انعايالخ ةفشاد انعُٛح

 اندهغت انغبدعت
 )خهغت ختبيٛت(

  ذهخوووووووٛ  انعُاصوووووووش

 األعاعٛح نهثشَايط.

  ًٍذقٛوووووووٛى انثشَوووووووايع

خالل انرطثٛوق انثعوذ٘ 

 نهًقاٚٛظ.

  دكش انغوٛذاخ؛ ٔخرواو

 انثشَايط. 

 

 

ذقٛى يذٖ ئعرفادذٓا يٍ انثشَايط 

 يٍ ؼٛس:

ذعذد يًاسعاخ انخذاع  -1

انرغٕٚقٙ انرٗ ذًاسط 

 ةشُاء ان شاء

ذغرثط ةًْٛح انؽفاظ عهٗ  -2

يعهٕياخ تطا ح اإل رًاٌ 

 انخاصح تٓا.

ذقرشغ كٛفٛح انرعايم ةشُاء  -3

ذعشضٓا نهخذاع انرغٕٚقٙ 

 .فٙ اؼذٖ انًعاالخ

ذقووٕو تاإلظاتووح عهووٗ يقوواٚٛظ  -1

 ٔذقٕو تاسعانٓا.انذساعح 

 

ذ وووووواسل تؽًوووووواط فووووووٙ ذقٛووووووٛى  -1

 يٕضٕعاخ انعهغاخ.

ذثووووذٖ ئْرًايووووا  تاإلظاتووووح عهووووٗ  -2

 يقاٚٛظ انذساعح.

ذغوووعذ تًوووا ذعهًروووّ يوووٍ يعشفوووح  -3

يًاسعووووواخ انخوووووذاع انرغوووووٕٚقٙ 

 انرٗ ذرى ةشُاء ان شاء.

 *انعصف انزُْٙ.

 *انًؽاضشج ٔانًُا  ح.

*فوووورػ توووواب انًُا  ووووح فووووٙ كووووم 

 ظهغاخ انثشَايط.

 انثشَايط.*ذقٛٛى 

 

  ٍاندهغييييييتئعوووووورغشب صيوووووو 

 د ٛقح(.121) انغبدعت
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات األسر بممارسات الخداع التسوٌقً فً بعض برنامج إلكترونً لتنمٌة وعً 

  المجاالت
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2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات األسر بممارسات الخداع التسوٌقً فً بعض برنامج إلكترونً لتنمٌة وعً 

  المجاالت
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات األسر بممارسات الخداع التسوٌقً فً بعض برنامج إلكترونً لتنمٌة وعً 

  المجاالت
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ربات األسر بممارسات الخداع التسوٌقً فً بعض برنامج إلكترونً لتنمٌة وعً 

  المجاالت
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 وعددىاعينة الدراسة التجريبية  ىعماإللكتروني تـ تطبيؽ البرنامج  تطبيق البرنامج: .ط 
ستجابات ال ىدنتـ اختيارىف مف الربيع األاسية، سعينة البحث األ سيدة مف( 25)

عمى  فتعريفيوقد تـ الخداع التسويقي0  وعي بممارساتالعمى استبياف  السيدات
واإلجابة عمي كافة األسئمة ، وغرض أدوات البحث وتعميماتو كيفية مؿء البيانات

ستغرقت الدراسة اد في اإلجابة عمي أدوات البحث، و ستفسارات التي تساعواإل
، وقد تـ ـ2.20يوليو شير  بداية ىلإ ـ2.20 يونيوشير  منتصؼالتجريبية مف 

                          الخداع التسويقيوعي بممارسات ال ستبيافالتطبيؽ القبمي ال * :التطبيؽ كما يمي
عمي  "microsoft teams"عبر تطبيؽ عف بعد  تطبيؽ البرنامج االلكتروني *

 عينة البحث التجريبية0 السيدات
 0لسيدات بممارسات الخداع التسويقيوعي ا ستبيافالتطبيؽ البعدي ال *
 المعد يلكترونفاعمية البرنامج اإل ىعمي مد لموقوؼحصائية اجراء التحميالت اإل *

 0بممارسات الخداع التسويقي ى السيداتفي تنمية وع
 :: المعالجات اإلحصائيةخامساً 

إلجراء األساليب  (.S.P.S.S) جستخداـ برنامالجات اإلحصائية بعاتـ إجراء الم
اب التكرارات والنسب المئوية حسحيث تـ  التحقؽ مف صحة الفروضو اإلحصائية 

الدراسة، كما تـ نحرافات المعيارية لمتغيرات والمتوسطات واإلوزاف النسبية األأيضًا و 
تساؽ رتباط لالستخداـ معامؿ االاب ألدوات البحث حساب معامؿ الصدؽ

عدة بألدوات البحث  حساب معامالت الثباتتـ ، و "Internal consistency"يالداخم
، كما تـ ("Gut man"التجزئة النصفية ، "Alfa- Crnobach"ألفا كرونباخ طرؽ )
تجاه اتحميؿ التبايف في و ، T.Test""ختباراستخداـ االفروؽ بيف المتوسطات بحساب 

إليجاد داللة الفروؽ فى  ""F- test ختبارا ستخداـاب "One Way ANOVA"واحد
دؽ فرؽ معنوي أستخداـ اختبار ، كما تـ اتبعًا لمتغيرات البحث ستبيافاالمحاور 

"L.S.D" معامؿ إيتا "نحدار، وحساب وحساب معامؿ اال المتعددة اتلممقارنn2 "
، وذلؾ مف أجؿ استخراج لممتغير المستقؿ Strength of effect""تأثير اللتحديد حجـ 

 النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا0
 النتائج تحميميا وتفسيرىا ومناقشتيا:
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 أواًل: النتائج الوصفية:
 : األساسية وصف عينة البحث -1

تبعًا لػ )مكاف  األساسية لخصائص عينة البحثشامؿ ( وصؼ 02يتضمف جدوؿ )
 0، متوسط الدخؿ الشيري لألسرة(عدد سنوات الزواج، السف، طبيعة العمؿالسكف، 
رافية غتبعًا لممتغيرات الديمو  األساسية( التوزيع النسبي لمسيدات عينة البحث 12جدول)

(224)ن=  
 % النسبة العدد طبٌعة العمل  % النسبة العدد غكٍانيكبٌ 

%39.7 89 سٚف %57.1 128 جأ فة   
%3..6 135 ؼ ش %42.9 96 عاأ ديةة تاريس   

 النسبة العدد السن
%  

 %النسبة العدد عدد سنوات الزواج

 35 جح هئج إلى 25 جح

 سنة

51 22.8% وسنأا .1هئج جح    49 21.9%  
 45 جح هئج إلى 35 جح

 سنة

72 32.1%  15سنأاو <  .1جح  

 سنة

84 37.5%  

سنة همك ر 45جح   1.1 45.1% سنة همك ر 15جح    91 4..6%  

النسبة  العدد الدخل الشهري لألسرة
% 

 
ج ...4هئج جح   31 13.8%  

ج ...6ج إلى هئج جح ...4جح   46 2..5%  

ج...8ج إلى هئج جح ...6جح   67 29.9%  

ج همك ر ...8جح   8. 35.7%  

 ييقطػػػنف فػػػ األساسػػػية عينػػػة البحػػػثأف أغمػػػب سػػػيدات ( 12يتضـــن مـــن جـــدول )     
 أف كما يتضـن، %0208يقطنف فى الريؼ بنسبة يف %، بينما أقم5.00 الحضر بنسبة

%، وأف نسػػبة 2800بنسػػبة  الموظفػػاتكػػف مػػف  األساسػػية أكثػػر مػػف نصػػؼ عينػػة البحػػث
أغمبيػػة سػػيدات عينػػة  أف كمــا يتضــن ،تػػدريسأعضػػاء ىيئػػة ال مػػف يف% فقػػط مػػن2202
%، يمػػييف 2200( بنسػػبة سػػنة فػػأكثر 22مػػف ) تقػػع فػػي الفئػػةأعمػػارىف األساسػػية البحػػث 

%، 0200سػنة بنسػبة  22سػنة إلػي أقػؿ مػف  02السيدات التى تتراوح أعمارىف مػا بػيف 
سػنة  02سنة إلي أقؿ مػف  22وأقؿ نسبة كانت لمسيدات التى تراوحت أعمارىف ما بيف 

مػػػػر عمػػػػى  األساسػػػػية البحػػػػث السػػػػيدات عينػػػػة غالبيػػػػةأف كمــــا يتضــــن ، %2202بنسػػػػبة 
سػنوات(  .0وأقميف لـ يمر عمى زواجيف )%، 2.05 بنسبة (سنة أو أكثر02زواجيف )
 ...2أكثػر مػف كما تبيف أف الدخؿ الشيري لغالبيتيف يقع فػي الفئػة ) %،2002بنسبة 

جنيػو شػيريًا( بنسػبة  ...2)أقؿ مف وأقميف يقع في الفئة  ،٪0208جنيو شيريا( بنسبة 
0002%0  
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 : التجريبية عينة البحثوصف  -2
تبعًا لػ )مكاف  التجريبية لخصائص عينة البحثشامؿ ( وصؼ 00يتضمف جدوؿ )

 0، متوسط الدخؿ الشيري لألسرة(عدد سنوات الزواج، السف، طبيعة العمؿالسكف، 
رافية غتبعًا لممتغيرات الديمو  التجريبية ( التوزيع النسبي لمسيدات عينة البحث13جدول)

(56)ن=  
 % النسبة العدد طبٌعة العمل % النسبة العدد غكٍانيكبٌ 

%7..6 34 سٚف %67.9 38 جأ فة   

%39.3 22 ؼ ش %32.1 18 عاأ ديةة تاريس   

 %النسبة العدد عدد سنوات الزواج %النسبة العدد السن

ةسن 35<  25 جح  27 48.2% وسنأا .1هئج جح    24 42.9%  

سنة 45<  35 جح  18 32.1% سنة 15<  .1جح    19 33.9%  

سنة همك ر 45جح   11 19.6% سنة همك ر 15جح    13 23.2%  

 % ةالنسب العدد الدخل الشهري لألسرة

 

ج ...4هئج جح   2. 35.7%  

ج ...6ج إلى هئج جح ...4جح   16 28.6%  

ج...8ج إلى هئج جح ...6جح   12 21.4%  

ج همك ر ...8جح   8 14.3%  

 الريػؼ ييقطػنف فػ التجريبيػةأف أغمػب سػيدات عينػة البحػث ( 13من جدول ) يتبين    
أكثػػر  أف يتبــينكمــا %، 0200بنسػػبة  الحضػر%، بينمػػا أقميػف يقطػػنف فػػى 5.08بنسػبة 

%، وأف نسػػػػبة 5802كػػػػف مػػػػف الموظفػػػػات بنسػػػػبة  التجريبيػػػػةمػػػػف نصػػػػؼ عينػػػػة البحػػػػث 
أغمبيػػة سػػيدات عينػػة  أف وتبــين أيضــا، تػػدريسمػػف أعضػػاء ىيئػػة ال % فقػػط مػػنيف0200

( بنسػػػػبة سػػػػنة 02إلػػػػى أقػػػػؿ مػػػػف  22مػػػػف أعمػػػػارىف تقػػػػع فػػػػي الفئػػػػة ) التجريبيػػػػةالبحػػػػث 
سػنة  22سػنة إلػي أقػؿ مػف  02%، يمييف السيدات التى تتراوح أعمػارىف مػا بػيف 2202
كمــا %، 0205بنسػػبة  سػػنة فػػأكثر 22مػػف %، وأقػػؿ نسػػبة كانػػت لمسػػيدات 0200بنسػػبة 
سػػنوات(  .0لػػـ يمػػر عمػػى زواجيػػف ) التجريبيػػةأف غالبيػػة السػػيدات عينػػة البحػػث  تبــين
سػػنة( بنسػػبة  02أكثػػر مػػف )كػػف مػػف الالتػػي مػػر عمػػى زواجيػػف  وأقميػػف%، 2202بنسػػبة 

جنيػو  ...2)أقػؿ مػف  ، كما تبيف أف الدخؿ الشيري لغالبيتيف يقع في الفئػة%(2002)
جنيػػو شػػيريا( بنسػػبة  ...2مػػف )أكثػػر وأقميػػف يقػػع فػػي الفئػػة ،  %0208بنسػػبة  شػػيريًا(
0200٪ 0 
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الخداع بممارسات  عينة البحث األساسية السيدات العامالت وعي ىمستو  -3
 الت.التسويقي في بعض المجا

ٔعٍٛٓ بًًبسعبث انخذاع عُٛت انبحث األعبعٛت ٔفمبً  نًغتٕٚبث انغٛذاث  ( تٕصٚع14)خذٔل 

 (224)ٌ=انتغٕٚمٙ فٙ بعض انًدبالث 

.00 العدد = المستوٌات البٌان  النسبة %  

 :المحور األول
 (ججاج النذاء)

 %.0.0 000 (80: 48يغتٕٖ يُخفض )

 %.000 .. (113: 81يغتٕٖ يتٕعظ )

 %00 00 (144: 114يغتٕٖ يشتفع )

 المحور الثانً:
 (ججاج الجلبس)

 %00 000 (46: 28يغتٕٖ يُخفض )

 %.000 .0 (65: 47يغتٕٖ يتٕعظ )

 %.000 00 (84: 66يشتفع )يغتٕٖ 

 المحور الثالث:
ججاج التسأ  )

 (اإللكترأني

 %0008 .00 (51: 31يغتٕٖ يُخفض )

 %.080 .. (72: 52يغتٕٖ يتٕعظ )

 %.000 .0 (93: 73يغتٕٖ يشتفع )

 ككل اإلستبٌان
%0800 000 (178: 107يغتٕٖ يُخفض )  

%.0.0 0. (250: 179يغتٕٖ يتٕعظ )  

%0008 00 (321: 251)يغتٕٖ يشتفع   

عينة البحث  لسيداتأف نسب المستوى المنخفض  السابؽ جدوؿاليتضح مف      
ككؿ بمغ  والوعي، مجاؿ التسوؽ اإللكتروني، مجاؿ الممبس، مجاؿ الغذاءاألساسية في 

%، 2202%، 2202( عمى الترتيب مقابؿ )2202% %،%2202، 22 %،2805)
%، 0005%، 0205%، 00لممستوى المتوسط، )%( عمى الترتيب %2808، 2205
العامالت وعي السيدات مستوى  نخفاضا %( لممستوى المرتفع مما يدؿ عمى0002

 ىمما يؤكد عم بمحاورىا وككؿبممارسات الخداع التسويقي  عينة البحث األساسية
، الوعي بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالتلتنمية  المعد البرنامج أىمية

 &Lucas)، (Nwankwo et alo., 2014) كؿ مف وىذه النتائج تتفؽ مع دراسة
Koff, 2014) ، الخداع التسويقي، وأف  بممارساتوعى المستوى قمة حيث أكدوا عمى
ويكوف  مف قبؿ المستيمؾومسبؽ مخطط  ييكوف عادة بغير إدراؾ أو وع معظـ الشراء
وترى الباحثة أف قمة مستوى وعي ، المقدمة اإلعالنيةالمحفزات والمغريات  مف خالؿ

حتياجات الفعمية باال قائمةل يفلخداع التسويقي ناتج مف عدـ عممالسيدات لممارسات ا
بطرؽ التأثر أيضًا و بالموضة والمنتجات الجديدة بصفة عامة،  مع تأثرىفمشراء، ل

 السمع0 بجودة يؽ مف قبؿ المسوؽ مع عدـ إىتماميفالتحفيز والتشو 
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لوعي السيدات العامالت عينة البحث األساسية بممارسات النسبية األوزان  -4
 الخداع التسويقي في بعض المجاالت

 (224)ٌ= بًًبسعبث انخذاع انتغٕٚمٙ فٙ بعض انًدبالث نهٕعٙانٕصٌ انُغبٙ  (15)خذٔل 

 انٕعٙ بًًبسعبث انخذاع

 بعض انًدبالثانتغٕٚمٙ فٙ  
 انٕصٌ انُغبٙ

انُغبت 

 انًئٕٚت%
 انتشتٛب

 انثبنث %30 237 يدبل انغزاء

 األٔل %36.5 289 يدبل انًهبظ

 انثبَٙ %33.5 265 يدبل انتغٕق اإلنكتشَٔٙ

  %100 791 انًدًٕع

 العامالت عينة البحث األساسية السيدات وعي أف (02)يتضح مف جدوؿ       
%، 0502بنسبة  جاء في المرتبة األولى الممبسمجاؿ  بممارسات الخداع التسويقي في

فى  وأخيراً %، 0002بنسبة  في المرتبة الثانية وعييف بمجاؿ التسوؽ اإللكتروني يميو
الباحثة التقارب بيف المرتبة  وترى%، .0بنسبة وعييف بمجاؿ الغذاء المرتبة الثالثة 

 النسب المئوية لممجاالت الثالثةجاءت  األولى والثانية والثالثة حيث
السيدات العامالت  وعي نخفاضيدؿ عمى ا( مما %0502،%0002،%.0كاآلتي)

 ،و )الغذاء، الممبس، التسوؽ اإللكتروني(مجاالتبجميع  بممارسات الخداع التسويقي
في  يوميفثمث  مفيدات العامالت يقضيف ما يقارب حثة ذلؾ بأف السوتفسر البا

ف إلى جانب أنيف في الغالب يقم العمؿ، فال يوجد لدييف وقت لممفاضمة في اإلختيار
دوف  يقمف بالشراء سريعاً وبالتالي  فيُكف مرىقاتبعممية الشراء بعد اإلنتياء مف العمؿ 

لموقوع بممارسات الخداع التسويقي عرضًا  أكثريف مما يجعمبتمؾ الممارسات  وعي
 السمع0 التي تتـ في

 ثانيًا: النتائج في ضوء فروض البحث:
 داللة ذات فروق توجد"أنو  ىوالذي ينص عم النتائج في ضوء الفرض األول:

لبحث األساسية عمى عينة ادرجات السيدات العامالت  اتمتوسطبين  إحصائية
في بعض المجاالت )الغذاء،  التسويقي الخداعالوعي بممارسات اور استبيان مح

المستوى االجتماعي متغيرات بعض ل وككل وفقاً  الممبس، التسوق اإللكتروني(
طبيعة العمل، السن، عدد سنوات الزواج، متوسط الدخل )مكان السكن، قتصادي واال

 ". الشيري لألسرة(
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 ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إجراء:
 بيف متوسطات درجات السيداتلموقوؼ عمي داللة الفروؽ  T.Testإختبار )ت(  0أ 

في بعض  التسويقي الخداعممارسات ب الوعي استبيافعمي عينة البحث  العامالت
 (0طبيعة العمؿًا لمتغيري )مكاف السكف، وفق المجاالت

 استبيافلموقوؼ عمي داللة الفروؽ في  F. Test تحميؿ التبايف إليجاد قيمة )ؼ( 0ب 
 وفقاً  في بعض المجاالت التسويقي الخداعممارسات ب العامالت وعي السيدات

 ، متوسط الدخؿ الشيري لألسرة(0عدد سنوات الزواج، )السفمتغيرات الدراسة ل
 ى( إل05والجداوؿ مف ) ؛تجاه الفروؽ في حالة وجودىااإليجاد  LSDإختبار   0ج 

 0( توضح ذلؾ20)
 :مكان السكن -1

 الوعي استبيان عمىاألساسية عينة البحث  السيداتدرجات  اتداللة الفروق بين متوسط (16جدول )
 (224) ٌ=لمكان السكن اً وفق بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت

 انبٛبٌ            

 انًحٕس

يكبٌ 

 انغكٍ

انًتٕعظ 

 انحغببٙ

اإلَحشاف 

 انًعٛبس٘

انفشٔق بٍٛ 

 انًتٕعطبث
 انعُٛت

دسخبث 

 انحشٚت
 انذالنت لًٛت )ث(

 يدبل انغزاء
 7.262 101.241 سٚف

-33.96 
89 

222 29.921 
 0.01دال عُذ 

 135 9.297 135.201 حضش انحضشنصبنح 

 يدبل انًهبظ
 5.052 55.618 سٚف

-26.409 
89 

222 22.815 
 0.01دال عُذ 

 135 7.669 82.027 حضش انحضشنصبنح 

يدبل انتغٕق 

 اإلنكتشَٔٙ

 6.054 64.420 سٚف
-20.746 

89 
222 19.924 

 0.01دال عُذ 

 135 7.995 85.166 حضش انحضشنصبنح 

انًدًٕع انكهٙ 

 عتبٛبٌنال

 10.417 221.279 سٚف
-81.115 

89 
222 41.126 

 0.01دال عُذ 

 135 12.593 302.394 حضش انحضشنصبنح 

درجات  اتبيف متوسط( وجود فروؽ دالة إحصائيًا 05يتضح مف نتائج جدوؿ )     
السيدات العامالت بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت )الغذاء،  يوع

سكف لصالح السيدات الحضريات، اللمكاف  اً وفقوككؿ  الممبس، التسوؽ اإللكتروني(
 عمى التوالي وىى 200025، 020222، 220202، 220220حيث كانت قيمة )ت( 

، وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف السيدات 0.0.عند مستوي داللة قيـ دالة إحصائيًا 
تعدد  ويساعدىف في ذلؾمف السيدات الريفيات  أثناء الشراء الحضريات أكثر تجوالً 

التجوؿ  في التكرار يكسبيفكما ، في الحضر أكثر مف الريؼ الموجودة المتاجر
لخداع تساعدىف في زيادة وعييف بممارسات اخبرة كبيرة لمحصوؿ عمى متطمباتيف 

، بسيونيجابر وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة  التسويقي أكثر مف الريفيات،
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 إكتشاؼأف الريفيات يُكف أكثر قدرة وخبرة في حيث أوضحا ( .2.0) السيدوزاف س
محمد  يز بجودة عالية أكثر مف الحضريات، كما تختمؼ أيضا مع دراسةالسمع التي تتم

( والتي أثبتت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا تبعًا 2.20أسماء عبد الغني )و  الينداوي
 لمحؿ اإلقامة0

 طبيعة العمل: -2
الوعي بممارسات  استبيانعمى السيدات عينة البحث متوسطات درجات داللة الفروق بين  (17جدول )

 (224) ٌ=طبيعة العمل لً الخداع التسويقي في بعض المجاالت وفقا
 انبٛبٌ     

 انًحٕس

طبٛعت 

 انعًم

انًتٕعظ 

 انحغببٙ

اإلَحشاف 

 انًعٛبس٘

انفشٔق بٍٛ 

 انًتٕعطبث
 انعُٛت

دسخبث 

 انحشٚت
 انذالنت لًٛت )ث(

يدبل 

 انغزاء

 7.008 94.213 يٕظفت

-36.454 

128 

222 31.258 
نصبنح 0.01دال عُذ 

 عضٕ ْٛئت تذسٚظ
عضٕ ْٛئت 

 تذسٚظ
130.667 8.169 96 

يدبل 

 انًهبظ

 6.218 61.241 يٕظفت

-17.87 

128 

222 17.769 
نصبنح 0.01دال عُذ 

 عضٕ ْٛئت تذسٚظ
عضٕ ْٛئت 

 تذسٚظ
79.111 7.023 96 

يدبل 

انتغٕق 

 اإلنكتشَٔٙ

 7.344 70.291 يٕظفت

-16.723 

128 

222 15.337 
نصبنح 0.01دال عُذ 

 عضٕ ْٛئت تذسٚظ
عضٕ ْٛئت 

 تذسٚظ
87.014 8.271 96 

انًدًٕع 

انكهٙ 

 عتبٛبٌنال

 9.996 225.745 يٕظفت

-71.047 

128 

222 39.245 
نصبنح 0.01دال عُذ 

 عضٕ ْٛئت تذسٚظ
عضٕ ْٛئت 

 تذسٚظ
296.792 11.240 96 

بيف متوسطات درجات ( وجود فروؽ دالة إحصائيًا 08يتضح مف نتائج جدوؿ )     
السيدات العامالت بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت )الغذاء،  يوع
، عضوات ىيئة التدريسلصالح  طبيعة العمؿلًا وفقس، التسوؽ اإللكتروني( وككؿ مبالم

 عمى التوالي وىي 020222، 020008، 080852، 000222حيث كانت قيمة )ت( 
عضوات ىيئة ، وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف 0.0.عند مستوي داللة قيـ دالة إحصائيًا 

حيث يُكف أكثر تطمعًا أعمى مف الموظفات في مستوى التعميـ  في الغالب يُكفالتدريس 
مستوى وعييف يزيد مف مما يؤدى ذلؾ إلى زيادة ثقافتيف اإلستيالكية وبالتالى 

 خداع التسويقي بمجاالتو، وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كاًل مفممارسات الب
Roman,s(2010)، ي(، نجوى المحيان2.02) عياد(، وسميرة .2.0) نايؼ سعود 

 المستيمكيفوجود فروؽ في وعي  وحيث أوضح (2.08، تغريد بركات )(2.02)
، )فوؽ الجامعي( التعميمي األعمي ىالمستو  ذويودة السمع االستيالكية لصالح بج

حيث  (2.02ضبش )(، شيماء 2.08وتختمؼ مع ما توصمت إليو نتيجة دراسة كؿ مف لطيفة بمواضح )
ـ وجود فروؽ دالة إحصائياً،  الخداع التسويقي0ت عمى حد سواء فى وعييف بأف السيداو  أثبتو عد
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 : السن -3
 اعتبٛبٌعهٙ  األعبعٛت عُٛت انبحث انعبيالث انغٛذاثدسخبث  بثنًتٕعط( تحهٛم انتببٍٚ 18) خذٔل

 (224)ٌ= نًتغٛش انغٍ بً ٔفم خذاع انتغٕٚمٙ فٙ بعض انًدبالثٕعٙ بًًبسعبث انان

 انبٛبٌ                 

 انًحٕس    
 انغٍ

يدًٕع 

 انًشبعبث

يتٕعظ 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت 
 انذالنت لًٛت )ف(

 انًحٕس األٔل :

يدبل انغزاء   

 0 008.0800 ...00...0 بٌن المجموعات
000880 

 

دال 0.0.  

 
 000 ...0.00 0.00.0.00 داخل المجموعات

 000  .0080.0.. المجموع

 انًحٕس انثبَٙ :

يدبل انًهبظ   

 0 0000..00 .00.0.000 بٌن المجموعات
.0080. 

 

دال 0.0.  

 
 000 0000000 0808000.0 داخل المجموعات

 000  80.00..00 المجموع

 انًحٕس انثبنث :

يدبل انتغٕق اإلنكتشَٔٙ    

 0 0..08.00 .0000..00 بٌن المجموعات
..0000 

 

دال 0.0.  

 
 000 .8.000 .00.00008 داخل المجموعات

 000  .0.000..0 المجموع

عتبٛبٌنالانًدًٕع انكهٙ   

 0 00.000.0 000000.00 بٌن المجموعات
.0080. 

 

دال 0.0.  

 
 000 00.0.88 .0.008000 داخل المجموعات

 000  .0000.0.0 المجموع

وجود ( مما يدؿ عمى 0.0.أف قيمة )ؼ( دالة احصائيًا عند مستوى داللة )( 02يتضح مف جدوؿ ) 
الخداع الوعي بممارسات  في محاور استبياف األساسية عينة البحث السيدات العامالت درجات فروؽ بيف

جاه داللة الفروؽ، ـت تطبيؽ ات، ولمتعرؼ عمى السفًا لمتغير وفق وككؿ التسويقي في بعض المجاالت
 ( يوضح ذلؾ020والجدوؿ )لممقارنات المتعددة  LSDختبارا

انٕعٙ  اعتبٛبٌبعُٛت انبحث عهٙ  انغٛذاث انعبيالثانفشٔق بٍٛ يتٕعطبث دسخبث ( دالنت 19خذٔل)

 (224)ٌ= نًتغٛش انغٍٔفمبً  انتغٕٚمٙ فٙ بعض انًدبالثبًًبسعبث انخذاع 

 انًحٕس األٔل :

 يدبل انغزاء 

 انغٍ
عُّ  35 >  25يٍ   

106.239و =   

45 >  35يٍ   

108.725و =   

عُت فأكثش  45يٍ   

127.763و =   

عُت 35>  25يٍ   -   

45 >  35يٍ   2.486*  -  

عُت فأكثش 45يٍ   21.524**  19.038**  - 

 انًحٕس انثبَٙ :

 يدبل انًهبظ 

 انغٍ
عُّ  35 >  25يٍ   

48.201و =   

45>  35يٍ   

59.436و =   

عُت فأكثش  45يٍ   

77.771و =   

عُّ 35 >  25يٍ   -   

45 >  35يٍ   11.235**  -  

عُت فأكثش 45يٍ   29.570**  18.335**  - 

 انًحٕس انثبنث :

يدبل انتغٕق  

 اإلنكتشَٔٙ 

 انغٍ
عُّ  35 >  25يٍ   

59.438و =   

45 >  35يٍ   

71.529و =   

عُت فأكثش  45يٍ   

83.300و =   

عُّ 35 >  25يٍ   -   

45 >  35يٍ   12.091**  -  

عُت فأكثش 45يٍ   23.862**  11.771**  - 

انًدًٕع انكهٙ 

 نالعتبٛبٌ

 انغٍ
عُت  35 >  25يٍ   

213.878و =   

45 >  35يٍ   

239.690و =   

عُت فأكثش  45يٍ   

288.834و =   

عُّ 35>  25يٍ   -   

45 >  35يٍ   25.812**  -  

عُت فأكثش 45يٍ   74.956**  49.144**  - 
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 الػوعي بممارسػات الخػداع التسػويقي ( وجػود فػروؽ فػي02) يتضح مف نتائج جػدوؿ    
 السػػػػيداتبػػػػيف بعػػػػض المجػػػػاالت )الممػػػػبس ، الغػػػػذاء، التسػػػػوؽ اإللكترونػػػػي( وككػػػػؿ فػػػػي 

سػنة وكػال 02سػنة > 22تراوحػت أعمػارىف مػف الالتػي  العامالت عينة البحث األساسػية
سنة 22 مف سنة ،22سنة > 02مف "مف السيدات أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارىف 

سػػػػنة فػػػػأكثر عنػػػػد مسػػػػتوي داللػػػػة  22أعمػػػػارىف  بمغػػػػتلصػػػػالح السػػػػيدات الالتػػػػي  "فػػػػأكثر
بزيادة عمر السيدة يزداد رصيدىا مف أنو  حيثوتري الباحثة أنيا نتيجة منطقية ، 0.0.

وعييػػا بممارسػػات يػػؤدي إلػػى زيػػادة ثقافتيػػا الشػػرائية ممػػا  تزيػػد مػػف التػػيالخبػػرات العمميػػة 
لتي يمكف أف تتـ في بعض المجاالت، وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع نتيجػة الخداع التسويقي ا

كػػوثر  ،(2.00)مجيػػد منصػػور  (،2..2مفيػػد الشػػامي ويوسػػؼ غنػػيـ ) مػػف دراسػػة كػػالً 
، تغريػػػػد (2.02)ينجػػػػوى المحيػػػػان، (2.02بػػػػو عاصػػػػي )(، فاطمػػػػة ا2.00الموسػػػػوي )
الخػػػػداع بػػػػالغش و لػػػػوعي حيػػػػث أثبتػػػػو وجػػػػود فػػػػروؽ ألفػػػػراد العينػػػػة فػػػػي ا (2.08بركػػػات )

 دراسػػة كػػال مػػفنتػػائج وتختمػػؼ مػػع عمػػر األكبػػر، للصػػالح ا تبعػػًا لمتغيػػر العمػػرويقي التسػػ
إبػػراىيـ  (،2.00(، صػػالح ديػػب وآخػػروف ).2.0أسػػعد أبػػو رمػػاف وممػػدوح الزيػػادات )

ـ  شػارتحيػث أ (2.02شػيماء ضػبش ) ، Alzyadat (2017)(،2.08المتػولي ) ـ إلػى نتػائج دراسػتي عػد
 بالخداع التسويقي وبيف متغير العمر0 يف الوعبي فروؽ دالة إحصائياً وجود 
 : عدد سنوات الزواج -2

اعتبٛبٌ  ٗعه األعبعٛت عُٛت انبحث انعبيالث انغٛذاثدسخبث نًتٕعظ ( تحهٛم انتببٍٚ 20) خذٔل

 (224)ٌ=عذد عُٕاث انضٔاج نًتغٛش  بً ٔفم انخذاع انتغٕٚمٙ فٙ بعض انًدبالثًًبسعبث ب انٕعٙ

 انبٛبٌ                 

 انًحٕس    
 عذد عُٕاث انضٔاج

يدًٕع 

 انًشبعبث

يتٕعظ 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت 
 انذالنت لًٛت )ف(

 انًحٕس األٔل :

يدبل انغزاء   

 0 .0.8.000 .0.0..000 بٌن المجموعات

..0..0 
.0.0 

 دال
 000 0..800 00.000.80 داخل المجموعات

 000  000000000 المجموع

 انًحٕس انثبَٙ :

يدبل انًهبظ   

 0 0000...0 .00.00008 بٌن المجموعات

0.00.0 
.0.0 

 دال
 000 0800..0 ...0000.0 داخل المجموعات

 000  .00.00008 المجموع

 انًحٕس انثبنث :

  ٙ يدبل انتغٕق اإلنكتشَٔ  

 0 0..0.000 0.08.00.0 بٌن المجموعات

00008. 
.0.0 

 دال
 000 00.0..0 0.0.00008 داخل المجموعات

 000  .00000.8. المجموع

عتبٛبٌنالانًدًٕع انكهٙ   

 0 ..0.0800 0.00..000 بٌن المجموعات

0.0.0. 
.0.0 

 دال
 000 .0000.0 0..0.80.0 داخل المجموعات

 000  .0.0.0000 المجموع
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( مما 0.0.أف قيمة )ؼ( دالة احصائيًا عند مستوى داللة ) (.2)يتضح مف جدوؿ  
في محاور  األساسية عينة البحث السيدات العامالت درجات وجود فروؽ بيفيدؿ عمى 
عدد ًا لمتغير وفق وككؿ الوعي بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت استبياف

لممقارنات  LSDجاه داللة الفروؽ، تـ تطبيؽ إختباراتعمى ، ولمتعرؼ سنوات الزواج
 ( يوضح ذلؾ200والجدوؿ )المتعددة 

انٕعٙ  اعتبٛبٌبعُٛت انبحث عهٙ  انعبيالثانغٛذاث ( دالنت انفشٔق بٍٛ يتٕعطبث دسخبث 21خذٔل)

 (224)ٌ= عذد عُٕاث انضٔاجنًتغٛشٔفمبً  بًًبسعبث انخذاع انتغٕٚمٙ فٙ بعض انًدبالث

 المحور األول :

 مجال الغذاء 

 عدد سنوات الزواج
سنوات  .0أقل من   

.00000م =   

سنة  00>    .0من   

00.0.00م =   

سنة فأكثر  00من   

00.0..0م =   

سنوات .0من أقل   -   

سنة 00 >    .0من   0.0.08**  -  

سنة فأكثر 00من   .80.00**  00000.**  - 

 المحور الثانً :

 مجال الملبس 

 عدد سنوات الزواج
سنوات  .0أقل من   

...0..م =   

سنة  00>    .0من   

00.00.م =   

سنة فأكثر  00من   

.80000م =   

سنوات .0أقل من   -   

سنة 00>    .0من   00.0.**  -  

سنة فأكثر 00من   0.00..**  .0808**  - 

 المحور الثالث :

مجال التسوق  

 اإللكترونً 

 عدد سنوات الزواج
سنوات  .0أقل من   

0..000م =   

سنة  00 >    .0من   

000.0.م =   

سنة فأكثر  00من   

.8080.م =   

سنوات .0أقل من   -   

سنة 00 >    .0من   00008*  -  

سنة فأكثر 00من   000..0**  0.08..**  - 

المجموع الكلً 
 لالستبٌان

 عدد سنوات الزواج
سنوات  .0أقل من   

00.00.0م =   

سنة  00>    .0من   

..00.00م =   

سنة فأكثر  00من   

0.000.0م =   

سنوات .0أقل من   -   

سنة 00>    .0من   0.00.0**  -  

سنة فأكثر 00من   8.000.**  .80.00**  - 

الػوعي بممارسػات الخػداع التسػويقي  ( وجػود فػروؽ فػي20) يتضح مف نتائج جػدوؿ    
بعػػػػض المجػػػػاالت )الممػػػػبس ، الغػػػػذاء، التسػػػػوؽ اإللكترونػػػػي( وككػػػػؿ بػػػػيف السػػػػيدات فػػػػي 

كػػال مػػف و  سػػنة فػػأكثر 02 زواجيػػف مػػر عمػػىالعػػامالت عينػػة البحػػث األساسػػية الالتػػي 
" سػػنوات .0مػػف أقػػؿ و ،  سػػنة02>  .0مػػف " زواجيػػف مػػر عمػػىكانػػت السػػيدات الالتػػي 

، 0.0.داللػػة سػػنة فػػأكثر عنػػد مسػػتوي  02 زواجيػػفمػػر عمػػى لصػػالح السػػيدات الالتػػي 
 ذلؾ إلى أنو كمما زاد عدد سنوات الزواج كمما مرت السػيدة بتجػارب أكثػرالباحثة  وترجع

 إلػى زيػادةذلػؾ ممػا يػؤدي ىػذه السػنوات؛ عمػى مػدار  أكثػر فػي الشػراءوتعرضت لمواقؼ 
ا اكتشػافيفي سرعة وخبرتيا  شخصية واإلنسانية التي تزيد مف قدرتيارات الابالمي تمتعيا

  المجاالت المختمفة0 التي تتـ في يع التسويقلممارسات الخدا
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 الدخل الشيري لألسرةمتوسط  -5
 اعتبٛبٌ ٗعه األعبعٛت عُٛت انبحث انعبيالث انغٛذاثدسخبث نًتٕعظ ( تحهٛم انتببٍٚ 22) خذٔل

 (224)ٌ=انذخم انشٓش٘ نألعشة نًتغٛش  بً انخذاع انتغٕٚمٙ ٔفم انٕعٙ بًًبسعبث

 البٌان                 
 المحور    

 عدد سنوات الزواج
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة 

 الداللة قٌمة )ف(

 المحور األول :

مجال الغذاء   

 0 .0.000.0 0000..000 بٌن المجموعات
.80.0. 

 

دال 0.0.  

 
 000 0000.00 0000.0000 داخل المجموعات

 000  000.8...0 المجموع

 المحور الثانً :

مجال الملبس   

 0 0.0.0800 0.8.00.80 بٌن المجموعات
00088. 

 

دال 0.0.  

 
 000 .000000 .00.8.0.0 داخل المجموعات

 000  0080.00.. المجموع

 المحور الثالث :

مجال التسوق  

 اإللكترونً 

 0 00000..0 ..0000000 بٌن المجموعات
000000 

 

دال 0.0.  

 
 000 0.80.00 .0.0....0 داخل المجموعات

 000  0000.08.0 المجموع

 المجموع الكلً لالستبٌان

 0 .0.0...0 .000.8008 بٌن المجموعات
..0088 

 

دال 0.0.  

 
 000 0..0080 00.0..0.0 داخل المجموعات

 000  0.0080..0 المجموع

وجود ( مما يدؿ عمى 0.0.أف قيمة )ؼ( دالة احصائيًا عند مستوى داللة )( 22يتضح مف جدوؿ ) 
الوعي بممارسات الخداع  في محاور استبياف األساسية عينة البحث السيدات العامالت درجات فروؽ بيف

جاه داللة الفروؽ، ات، ولمتعرؼ عمى الدخؿ الشيري لألسرةًا لمتغير وفق وككؿ التسويقي في بعض المجاالت
ـ تطبيؽ إختبار  ( يوضح ذلؾ200والجدوؿ )لممقارنات المتعددة  LSDت

انٕعٙ  اعتبٛبٌعُٛت انبحث عهٙ انغٛذاث ( دالنت انفشٔق بٍٛ يتٕعطبث دسخبث 23خذٔل)

 (224ٌ=) انذخم انشٓش٘ نألعشة نًتغٛشٔفمبً  بًًبسعبث انخذاع انتغٕٚمٙ فٙ بعض انًدبالث

 المحور األول :

 مجال الغذاء 

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

..00.00م =   

 متوسط 

.0.0..0م =   

 مرتفع

.88000م =   

   - منخفض

**..0000 متوسط  -  

**80.00. مرتفع  0.0..0**  - 

 المحور الثانً :

 مجال الملبس 

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

8.08.0م =   

 متوسط 

800.0.م =   

 مرتفع

00000.م =   

   - منخفض

*8..00 متوسط  -  

**.0.000 مرتفع  0.0..0**  - 

 المحور الثالث :

مجال التسوق  

 اإللكترونً 

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

..000.م =   

 متوسط 

..000.م =   

 مرتفع

8.0.00م =   

   - منخفض

**.088. متوسط  -  

**000.00 مرتفع  000000**  - 

المجموع الكلً 
 لالستبٌان

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

08.00.0م =   

 متوسط 

0..0000م =   

 مرتفع

...0080م =   

   - منخفض

**0.0.08 متوسط  -  

**.0080. مرتفع  0000.8**  - 
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الػوعي بممارسػات الخػداع التسػويقي  ( وجػود فػروؽ فػي20) يتضح مف نتائج جػدوؿ    
الدخؿ ت العامالت عينة البحث األساسية ذوات بيف السيدا "، الممبس "الغذاء يمجالفي 

السيدات العػامالت ذوات الػدخؿ المتوسػط والمرتفػع لصػالح السػيدات المنخفض وكال مف 
 0(0.0.خفض عند مستوى داللة )الدخؿ المنذوات 
الوعي بممارسات الخداع التسويقي فػي مجػاؿ "التسػوؽ  وجود فروؽ فيكما يتضح      

اإللكترونػػي" بػػيف السػػيدات العػػامالت عينػػة البحػػث األساسػػية ذوات الػػدخؿ المرتفػػع وكػػال 
مف السيدات العػامالت ذوات الػدخؿ المتوسػط والمػنخفض لصػالح السػيدات ذوات الػدخؿ 

الء منجػػػػود نجػػػػ نتيجػػػػةمػػػػع ، وتتفػػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة (0.0.المرتفػػػػع عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة )
فػػػي التسػػػوؽ كػػػانوا مػػػف أصػػػحاب لػػػى أف مسػػػتخدمي اإلنترنػػػت ( حيػػػث أشػػػارت إ2.02)

  الخداع التسويقي0 بممارسات وعييف مف الدخوؿ المرتفعة؛ وىذا ما يزيد
بػيف  ستبياف ككؿفي االبممارسات الخداع التسويقي الوعي  وجود فروؽ فيوأخيرًا يتبيف 

السػػيدات العػػامالت عينػػة البحػػث األساسػػية ذوات الػػدخؿ المػػنخفض وكػػال مػػف السػػػيدات 
العػػامالت ذوات الػػدخؿ المتوسػػط والمرتفػػع لصػػالح السػػيدات ذوات الػػدخؿ المػػنخفض عنػػد 

األسػرة الشػيري كممػا زاد كممػا قػؿ دخػؿ  وتفسر الباحثة ذلػؾ بأنػو ،(0.0.مستوى داللة )
إلػػى أف أصػػحاب  لػػؾالخػػداع التسػػويقي، وقػػد يرجػػع ذرسػػات بمماالسػػيدات  مسػػتوى وعػػي

أكثػػر مػػف أصػػحاب  وييتمػػوف بػػالجودةالػػدخوؿ المرتفعػػة ال ييتمػػوف بالخػػداع فػػى السػػعر 
(، نجػوى .2.0سػعود )نػايؼ تتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع نتيجػة دراسػة و  الدخوؿ المنخفضػة،

أكثر  والمتوسطة حيث أكدو أف المستيمكيف ذوات الدخوؿ المنخفضة (2.02)المحياني 
مجيػػػػد منصػػػػور كػػػػالً مػػػػف  تختمػػػػؼ مػػػػع دراسػػػػةوات الػػػػدخوؿ المرتفعػػػػة، كمػػػػا وعيػػػػا  مػػػػف ذ

والػذي أشػارت نتػائج دراسػتيـ  (؛2.08تغريد بركػات ) (،2.02) عيادسميرة  ،(.2.0)
 لصػالح أصػحاب الػدخوؿخالقية أفي إكتشاؼ الممارسات التسويقية الالوجود فروؽ  إلى

، (2.08ابػػػػراىيـ المتػػػػولي )دراسػػػػة كػػػػاًل مػػػػف ، كمػػػػا تختمػػػػؼ أيضػػػػا مػػػػع نتيجػػػػة ةالمرتفعػػػػ
Alzyadat (2017) ، عػدـ وجػود  ـحيػث أثبتػت نتػائج دراسػتي(؛ 2.02)ضبش شيماء

ارسػػات الخػػداع التسػػويقي تبعػػًا فػػي مػػدى إدراؾ المسػػتيمكيف لممفػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة 
  0الشيري الدخؿلمتغير 
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، 0.0.فػػػروؽ ذو داللػػػػة إحصػػػائية عنػػػػد مسػػػتوى داللػػػػة )وجػػػػود بؽ يتضػػػح ممػػػا سػػػػ     
( بػػػػػيف درجػػػػػات السػػػػػيدات العػػػػػامالت عمػػػػػى اسػػػػػتبياف الػػػػػوعي بممارسػػػػػات الخػػػػػداع 0.2.

االجتماعيػػػػة  التسػػػػويقي فػػػػي بعػػػػض المجػػػػاالت بمحػػػػاوره وككػػػػؿ وفقػػػػًا لػػػػبعض المتغيػػػػرات
لصػػػالح: )الحضػػػريات، وعضػػػوات ىيئػػػة التػػػدريس، والالتػػػي بمغػػػت  واالقتصػػػادية لمدراسػػػة

سػػنة، ومػف ذوات الػػدخؿ 02سػنة، ومػػر عمػي زواجيػف أكثػػر مػف  22مػارىف أكثػر مػػف أع
 "األولالفرض "تحقق صحة ت ذلكوفي ضوء  الشيري المرتفع(

 داللة ذات فروق توجد"أنو  ىوالذي ينص عم :الثانيالنتائج في ضوء الفرض 
 عمى البحث األساسية العامالت عينة السيدات درجات متوسطات بين إحصائية
( ما بعد الشراء - الشراء - ما قبل الشراء)تخاذ قرار الشراء احل ااستبيان مر  محاور
 طبيعة العمل - )مكان السكن قتصاديواال جتماعيالمستوى اال متغيراتبعض ل اً وفق
 ". متوسط الدخل الشيري لألسرة( - عدد سنوات الزواج - السن -

 ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إجراء:
  )إختبار )تT.Test  بيف متوسطات درجات لموقوؼ عمي داللة الفروؽ

ًا وفق تخاذ قرار الشراءمراحؿ اعمي استبياف عينة البحث  العامالت السيدات
 (0طبيعة العمؿ - متغيري )مكاف السكفل
 )تحميؿ التبايف إليجاد قيمة )ؼ F. Test  لموقوؼ عمي داللة الفروؽ في

عدد سنوات  - السف متغيرات الدراسة )لًا وفقتخاذ قرار الشراء امراحؿ استبياف 
تجاه الفروؽ في اإليجاد  LSDختبار امتوسط الدخؿ الشيري لألسرة(0 - الزواج

 0( توضح ذلؾ00( إلي )22والجداوؿ مف ) ؛حالة وجودىا
 مكان سكن األسرة: -1

تخاذ قرار امراحل  استبيانعمى السيدات عينة البحث داللة الفروق بين متوسطات درجات  (24جدول )
 (224) ٌ=لمكان السكن وفقاً  الشراء

 انبٛبٌ           

 انًحٕس

يكبٌ 

 انغكٍ

انًتٕعظ 

 انحغببٙ

اإلَحشاف 

 انًعٛبس٘

انفشٔق بٍٛ 

 انًتٕعطبث
 انعُٛت

دسخبث 

 انحشٚت
 انذالنت لًٛت )ث(

يب لبم يشحهت 

 انششاء

 3.045 32.296 سٚف
-15.926 

89 
222 14.437 

  0.01دال عُذ 

 135 4.387 48.222 حضش انحضشنصبنح 

 انششاءيشحهت 
 3.271 32.672 سٚف

-9.659 
89 

222 9.112 
  0.01دال عُذ 

 135 4.004 42.331 حضش انحضشنصبنح 

يشحهت يب بعذ 

 انششاء

 2.394 25.263 سٚف
-13.951 

89 
222 12.241 

  0.01دال عُذ 

 135 3.627 39.214 حضش انحضشنصبنح 

انًدًٕع انكهٙ 

 نالعتبٛبٌ

 8.012 90.231 سٚف
-39.536 

89 
222 30.357 

  0.01دال عُذ 

 135 9.271 129.767 حضش انحضشنصبنح 
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بيف متوسطات درجات ( وجود فروؽ دالة إحصائيًا 22يتضح مف نتائج جدوؿ )     
 - الشراء ماقبؿ) بمحاوره تخاذ قرار الشراءعمى استبياف مراحؿ االسيدات العامالت 

( وككؿ وفقًا لمكاف السكف لصالح السيدات الحضريات، حيث بعد الشراء - أثناء الشراء
قيـ دالة  عمى التوالي وىى 0.0028، 020220، 20002، 020208كانت قيمة )ت( 

 يشاركفأف السيدات الحضريات وتفسر الباحثة ذلؾ ، 0.0.عند مستوي داللة إحصائيًا 
وتتفؽ ىذه النتيجة مع  ،تخاذ القرارات الشرائية أكثر مف السيدات الريفياتا مراحؿ في

ة السيدات إرتفاع نسبوالتي أوضحت ( 2.00وعايدة محمد ) إيماف توفيؽ نتيجة دراسة
 ، ودراسةيتخذف القرار بمفردىف عف السيدات المقيمات في الريؼ الحضريات الالتي

وجود فروؽ ذات  ثبتوأ ( حيث2.20دينا زكي )، (2.02وشيماء نبوي ) عيدسموى 
في القررات المتعمقة بشراء مستمزمات األسرة بيف الريفيات والحضريات  داللة إحصائية

مع نتيجة دراسة ىذه النتيجة تختمؼ و  ،0.0.عند مستوى داللة  لصالح الحضريات
دالة إحصائيًا بيف الريؼ  فروؽ أكدت عمى عدـ وجود ( والتي2..2) الحويطيشيماء 

ىند صابر تخاذ القرار، كما تختمؼ أيضا مع نتيجة دراسة عمى اوالحضر في القدرة 
اذ القرارات في اتخيث أكدت عدـ وجود فروؽ بيف الريفيات والحضريات ح، (2.02)

أثبتت عدـ وجود ( والتي 2.20أسماء عبد الغني )و  محمد الينداوي الشرائية، ودراسة
تخاذ القرار إال في مرحمة تقييـ في مراحؿ ا تبعًا لمحؿ اإلقامةإحصائيًا  فروؽ دالة

 0البدائؿ حيث كانت دالة لصالح الحضر
 طبيعة العمل: -2

تخاذ قرار امراحل  استبيانعمى السيدات عينة البحث داللة الفروق بين متوسطات درجات  (25جدول )
 (224) ٌ=طبيعة العمل لً وفقاالشراء 

 انبٛبٌ    

 انًحٕس
 طبٛعت انعًم

انًتٕعظ 

 انحغببٙ

اإلَحشاف 

 انًعٛبس٘

انفشٔق بٍٛ 

 انًتٕعطبث
 انعُٛت

دسخبث 

 انحشٚت
 انذالنت لًٛت )ث(

يب يشحهت 

لبم 

 انششاء

 2.669 29.954 يٕظفت

-15.233 

128 

222 16.270 
نصبنح عضٕ  0.01دال عُذ 

 ْٛئت تذسٚظ
عضٕ ْٛئت 

 تذسٚظ
45.187 4.210 96 

يشحهت 

 انششاء

 2.601 28.406 يٕظفت

-15.781 

128 

222 15.054 
نصبنح عضٕ  0.01دال عُذ 

 ْٛئت تذسٚظ
عضٕ ْٛئت 

 تذسٚظ
44.187 4.295 96 

يشحهت يب 

بعذ 

 انششاء

 3.290 30.121 يٕظفت

-11.923 

128 

222 9.195 
نصبنح عضٕ  0.01دال عُذ 

 ْٛئت تذسٚظ
عضٕ ْٛئت 

 تذسٚظ
42.044 4.158 96 

انًدًٕع 

انكهٙ 

 نالعتبٛبٌ

 7.553 88.481 يٕظفت

-42.937 

128 

222 34.229 
نصبنح عضٕ  0.01دال عُذ 

 ْٛئت تذسٚظ
 تعضٕ ْٛئ

 تذسٚظ
131.418 10.019 96 
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بيف متوسطات درجات ( وجود فروؽ دالة إحصائيًا 22يتضح مف نتائج جدوؿ )     
ما  - الشراء – ماقبؿ الشراء) تخاذ قرار الشراء بمحاورهفي مراحؿ االسيدات العامالت 

( وككؿ وفقًا لطبيعة العمؿ لصالح عضوات ىيئة التدريس، حيث كانت قيمة بعد الشراء
 عمى التوالي وىي قيـ دالة إحصائياً  020222، 20022، 020.22، .05028)ت( 

بطبيعة ، وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف عضوات ىيئة التدريس 0.0.داللة  ىعند مستو 
زيادة مما يؤدي إلى  التعميـ يُكف في الغالب أعمى مف الموظفات في مستوىعمميف 

 القراراتاتخاذ يجعميف أكثر مياًل لممشاركة فى مما ثقافتيف بمراحؿ اتخاذ القرارات 
دراسة ىند  ىذه النتيجة مع نتيجة ، وتتفؽبصفة خاصة الشرائية ، والقراراتبصفة عامة
عمى درجة  التي حصمت فييا السيدة أف األسر ( حيث أكدت عمى2.02صابر )

ودراسة أمؿ اتخاذ القرارات الشرائية، يكوف لدييا مف الوعي ما يمكنيا مف الماجستير 
مي لمسيدة كمما أصبحت أكثر يإرتفع المستوى التعم( حيث أكدت أنو كمما 2.08مفرح )

ودراسة لينا أبو  طالعيا،عند الشراء نظرا لثقافتيا واتخاذ القرارت الرشيدة عقالنية في ا
تخاذ او مستوى التعميـ بيف متغير ت تأثير ذا داللة إحصائية وجد والتي( 2.02)ىنطش 

 السيدات لقرار الشراء0
 : السن -3

 اعتبٛبٌ ٗعه األعبعٛت انبحثعُٛت  انعبيالث انغٛذاثدسخبث نًتٕعظ ( تحهٛم انتببٍٚ 26) خذٔل

 (224)ٌ= نًتغٛش انغٍ بً ٔفم تخبر لشاس انششاءايشاحم 

 انبٛبٌ                 

 انًحٕس    
 انغٍ

يدًٕع 

 انًشبعبث

يتٕعظ 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت 
 انذالنت لًٛت )ف(

 انًحٕس األٔل:

شحهت يب لبم انششاءي  

 2 5347.086 10694.173 بٍٛ انًدًٕعبث
31.238 

 

دال 0.01  

 
 221 171.170 37828.629 داخم انًدًٕعبث

 223  48522.802 انًدًٕع

 انًحٕس انثبَٙ:

 يشحهت انششاء

 2 5762.957 11525.914 بٍٛ انًدًٕعبث
62.599 

 

دال 0.01  

 
 221 92.062 20345.643 داخم انًدًٕعبث

 223  31871.557 انًدًٕع

 انًحٕس انثبنث:

 يشحهت يب بعذ انششاء 

 2 5583.914 11167.827 بٍٛ انًدًٕعبث
45.600 

 

دال 0.01  

 
 221 122.455 27062.641 داخم انًدًٕعبث

 223  38230.468 انًدًٕع

انًدًٕع انكهٙ 

 نالعتبٛبٌ

 2 5684.466 11368.933 بٍٛ انًدًٕعبث
54.278 

 

دال 0.01  

 
 221 104.729 23145.098 داخم انًدًٕعبث

 223  34514.031 انًدًٕع
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( مما 0.0.أف قيمة )ؼ( دالة احصائيًا عند مستوى داللة )( 25يتضح مف جدوؿ ) 
في محاور  األساسية عينة البحث السيدات العامالت درجات وجود فروؽ بيفيدؿ عمى 
داللة جاه ات، ولمتعرؼ عمى السفًا لمتغير وفق وككؿ تخاذ قرار الشراءمراحؿ ا استبياف

 ( يوضح ذلؾ280والجدوؿ )لممقارنات المتعددة  LSDالفروؽ، تـ تطبيؽ إختبار
 اعتبٛبٌ ٗعهبعُٛت انبحث  انغٛذاث انعبيالث( دالنت انفشٔق بٍٛ يتٕعطبث دسخبث 27) خذٔل

 (224)ٌ= نًتغٛش انغٍٔفمبً  تخبر لشاس انششاءايشاحم 

 انًحٕس األٔل:

يشحهت يب لبم 

 انششاء

 انغٍ
  تعُ 35 > 25يٍ 

34.119و =   

45>  35يٍ   

41.008و =   

عُت فأكثش  45يٍ   

43.209و =   

عُت 35 > 25يٍ   -   

45 > 35يٍ   6.889**  -  

عُت فأكثش 45يٍ   9.090**  2.201*  - 

 انًحٕس انثبَٙ:

 يشحهت انششاء

 انغٍ
عُت 35 > 25يٍ   

24.152و =   

45 > 35يٍ   

37.378و =   

عُت فأكثش  45يٍ   

43.334و =   

عُت 35 > 25يٍ   -   

45 > 35يٍ   13.226**  -  

عُت فأكثش 45يٍ   19.182**  5.956**  - 

:انثبنثانًحٕس   

يشحهت يب بعذ 

 انششاء 

 انغٍ
  عُت 35 > 25يٍ 

22.404و =   

45>  35يٍ   

30.169و =   

عُت فأكثش  45يٍ   

38.845و =   

تعُ 35 > 25يٍ   -   

45 > 35يٍ   7.765**  -  

عُت فأكثش 45يٍ   16.441**  8.676**  - 

انًدًٕع انكهٙ 

 نالعتبٛبٌ

 انغٍ
  عُت 35 > 25يٍ 

80.675و =   

45 > 35يٍ   

108.555و =   

عُت فأكثش  45يٍ   

125.388و =   

عُت 35 > 25يٍ   -   

45 > 35يٍ   27.880**  -  

عُت فأكثش 45يٍ   44.713**  16.833**  - 

ر الشراء بمحاوره مراحؿ اتخاذ قرا ( وجود فروؽ في28) يتضح مف نتائج جدوؿ    
وككؿ بيف السيدات العامالت عينة البحث  ما بعد الشراء( -الشراء  –)ما قبؿ الشراء 

سنة وكال مف السيدات أفراد العينة 02>  22 ما بيفاألساسية الالتي تراوحت أعمارىف 
ثر" لصالح السيدات سنة فأك22سنة ، مف 22>  02الالتي تراوحت أعمارىف مف "

كما توجد فروؽ   ،0.0.سنة فأكثر عند مستوي داللة  22الالتي كانت أعمارىف مف 
لصالح سنة 22>  02سنة و02>  22 ما بيفالسيدات الالتي تراوحت أعمارىف بيف 

أي أنو  ،0.0.عند مستوي داللة  سنة22>  02تراوحت أعمارىف مف  السيدات الالتي
اكتسبت المزيد مف الخبرات والميارات والقدرات التى تساعدىا كمما زاد عمر السيدة كمما 
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أمؿ  كؿ مف تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة، و السميمة تخاذ القرارات الشرائيةا عمى
حيث ( 2.20(، دينا زكي )2.02حناف أبو صيري وآخروف )(، 2.08مفرح )

رار ق في اتخاذات داللة احصائية بيف السيدات وجود فروؽ ذ أوضحت نتائج دراستيف
( حيث وجدت تأثير ذا 2.02لينا أبو ىنطش ) ودراسة الشراء لصالح السف األكبر،

ختمفت مع نتيجة تخاذ السيدات لقرار الشراء، وااالعمر و  بيف متغيرداللة إحصائية 
بيف ( حيث أظيرت نتائج دراستيا عدـ وجود فروؽ 2.00سمحاء سمير ) دراسة

الزوجات في إتخاذ القرار وفقا لمتغير العمر، كما اختمفت أيضا ىذه النتيجة مع نتيجة 
ىف األقدر حيث أثبتت أف ربات األسر األصغر سنًا  (2.02رشا منصور )دراسة 

 خدمات خالؿ عممية الشراء0عمى إيجاد وتوفير البدائؿ المختمفة مف السمع وال
 : عدد سنوات الزواج-2

 اعتبٛبٌ ٗعه األعبعٛت عُٛت انبحث انعبيالث انغٛذاثدسخبث نًتٕعظ ( تحهٛم انتببٍٚ 28) خذٔل

 (224)ٌ=عذد عُٕاث انضٔاج نًتغٛش  بً ٔفمتخبر لشاس انششاء ايشاحم 

 البٌان
 المحور

 مجموع المربعات عدد سنوات الزواج
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

 الداللة قٌمة )ف(

 المحور األول:

رحلة ما قبل الشراءم  

 0 000.0000 .000.8008 بٌن المجموعات
..0... 

 
دال 0.0.  000 .0000.0 .0.0.0000 داخل المجموعات 

 000  0..00...0 المجموع

 المحور الثانً:

رحلة الشراءم  

 0 ..000.00 00.000800 بٌن المجموعات
..0... 

 
دال 0.0.  000 .0000.0 .0.0..000 داخل المجموعات 

 000  00.0...0. المجموع

 المحور الثالث:

 مرحلة ما بعد الشراء

 0 .00.8..0 ..0.0.000 بٌن المجموعات
0.0080 

 
دال 0.0.  000 0.80..0 008.00.00 داخل المجموعات 

 000  0.800.80. المجموع

لالستبٌانالمجموع الكلً   

 0 8..00000 .0000..00 بٌن المجموعات
.00.00 

 
دال 0.0.  000 ...0000 0..0..000 داخل المجموعات 

 000  00.0.00.. المجموع

( مما 0.0.أف قيمة )ؼ( دالة احصائيًا عند مستوى داللة )( 22يتضح مف جدوؿ ) 
في محاور  األساسية عينة البحث السيدات العامالت درجات وجود فروؽ بيفيدؿ عمى 
ًا لمتغير عدد سنوات الزواج، ولمتعرؼ عمى وفق وككؿ اتخاذ مراحؿ قرار الشراء استبياف

( يوضح 22والجدوؿ )لممقارنات المتعددة  LSDجاه داللة الفروؽ، تـ تطبيؽ إختبارات
 ذلؾ0
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( داللة الفروق بين متوسطات درجات السيدات العامالت بعينة البحث عمي استبيان 29جدول)
 (224وفقًا لمتغيرعدد سنوات الزواج )ن=مراحل إتخاذ قرار الشراء 

 المحور األول :

 ما قبل الشراء

 عدد سنوات الزواج
سنوات  .0أقل من   

0.0000م =   

سنة  00 > .0من   

.000.0م =   

سنة فأكثر  00من   

0..0.. م =  

سنوات .0أقل من   -   

سنة 00 >سنوات  .0من   .0.08**  -  

سنة فأكثر 00من   0.000.**  000.00**  - 

 المحور الثانً :

 الشراء

 عدد سنوات الزواج
سنوات  .0أقل من   

0.00.0م =   

سنة  00 > .0من   

.00000م =   

سنة فأكثر  00من   

0.00..م =   

سنوات .0أقل من   -   

سنة 00> سنوات  .0من   .0.0.**  -  

سنة فأكثر 00من   0.0...**  00000.**  - 

 المحور الثالث :

ما بعد الشراء   

 عدد سنوات الزواج
سنوات  .0أقل من   

000000م =   

سنة  00>  .0من   

0000..م =   

سنة فأكثر  00من   

000.8.م =   

سنوات .0أقل من   -   

سنة 00 >سنوات  .0من   800..**  -  

سنة فأكثر 00من   000.0.**  00.00*  - 

المجموع الكلً 
 لالستبٌان

 عدد سنوات الزواج
سنوات  .0أقل من   

800.00م =   

سنة  00>  .0من   

00.0..0م =   

سنة فأكثر  00من   

00000.8م =   

سنوات .0أقل من   -   

سنة 00 >سنوات  .0من   000.08**  -  

سنة فأكثر 00من   00000.**  080.00**  - 

ر الشػػراء بمحػػاوره تخػػاذ قػػرامراحػػؿ ا ( وجػػود فػػروؽ فػػي22) يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ    
وككػؿ بػيف السػيدات العػامالت عينػة البحػث  مػا بعػد الشػراء( -الشػراء  –)ما قبؿ الشػراء 
 مػر عمػىكػال مػف السػيدات الالتػي و  سػنة فػأكثر 02 زواجيػف مػر عمػىاألساسية الالتػي 

مػر عمػى " لصػالح السػيدات الالتػي سػنوات .0مػف أقػؿ سػنة ، و 02 > .0زواجيف مف "
أنػػو كممػػا زاد ذلػػؾ بالباحثػػة  تفسػػرو ، 0.0.داللػػة سػػنة فػػأكثر عنػػد مسػػتوي  02زواجيػػف 

تمكػنيـ مػف اتخػاذ  ى السيدات الخبرات والمفاىيـ التػيتكونت لدعدد سنوات الزواج كمما 
 ورانػػتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا توصػػمت إليػػو نتيجػػة كػػال مػػف ، و قػػرارات شػػرائية سػػميمة

مػا  زواجيػف مػدة تراوحػتالسيدات الالتػي  حيث كانت النتيجة لصالح (2.02) الزىراني
كػاف متغيػر عػدد سػنوات حيث ( 2.08) عمي نورة سبأ وأمؿودراسة ، سنوات 2: 2 بيف

ى سػمو  (،2.02كؿ مف ىند صػابر ) كما تختمؼ مع دراسة الزواج أقؿ المتغيرات تأثيرًا،
عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيا بيف أوضحت نتائجيف ( حيث 2.02عيد وشيماء نبوي )

 استبياف اتخاذ القرار تبعًا لمدة الزواج0السيدات أفراد العينة عمى 
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 الدخل الشيري لألسرةمتوسط  -5
 اعتبٛبٌ ٗعه األعبعٛت انبحثعُٛت  انعبيالث انغٛذاثدسخبث نًتٕعظ ( تحهٛم انتببٍٚ 30) خذٔل

 (224)ٌ=انذخم انشٓش٘ نألعشة نًتغٛش  بً ٔفمتخبر لشاس انششاء ايشاحم 

 انبٛبٌ                 

 انًحٕس    
 يدًٕع انًشبعبث عذد عُٕاث انضٔاج

يتٕعظ 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت 
 انذالنت لًٛت )ف(

 انًحٕس األٔل :

 يب لبم انششاء

 2 5693.025 11386.050 بٍٛ انًدًٕعبث
59.469 

 

دال 0.01  

 
 221 95.731 21156.643 داخم انًدًٕعبث

 223  32542.693 انًدًٕع

 انًحٕس انثبَٙ :

 انششاء

 2 5654.572 11309.145 بٍٛ انًدًٕعبث
55.516 

 

دال 0.01  

 
 221 101.855 22510.033 داخم انًدًٕعبث

 223  33819.178 انًدًٕع

 انًحٕس انثبنث :

 يب بعذ انششاء 

 2 5738.676 11477.351 بٍٛ انًدًٕعبث
59.857 

 

دال 0.01  

 
 221 95.873 21187.848 داخم انًدًٕعبث

 223  32665.199 انًدًٕع

 انًدًٕع انكهٙ نالعتبٛبٌ

 2 5594.304 11188.609 بٍٛ انًدًٕعبث
46.409 

 

دال 0.01  

 
 221 120.544 26640.264 داخم انًدًٕعبث

 223  37828.873 انًدًٕع

( مما 0.0.أف قيمة )ؼ( دالة احصائيًا عند مستوى داللة )( .0يتضح مف جدوؿ ) 
في محاور  األساسية عينة البحث السيدات العامالت درجات وجود فروؽ بيفيدؿ عمى 
ولمتعرؼ  ،لألسرةًا لمتغير الدخؿ الشيري وفق وككؿ مراحؿ اتخاذ قرار الشراء استبياف
ـ تطبيؽ إختباراتعمى   ( يوضح ذلؾ000والجدوؿ )لممقارنات المتعددة  LSDجاه داللة الفروؽ، ت

تخبر ايشاحم  اعتبٛبٌ ٗعهعُٛت انبحث انغٛذاث ( دالنت انفشٔق بٍٛ يتٕعطبث دسخبث 31خذٔل)

 (224ٌ=) انذخم انشٓش٘ نألعشة نًتغٛشٔفمبً  لشاس انششاء

 انًحٕس األٔل :

 يب لبم انششاء 

 انذخم انشٓش٘ نألعشة
 يُخفض 

25.025و =   

 يتٕعظ 

31.156و =   

 يشتفع

40.499و =   

   - يُخفض

**6.131 يتٕعظ  -  

**15.474 يشتفع  9.343**  - 

 انًحٕس انثبَٙ :

 انششاء 

 انذخم انشٓش٘ نألعشة
 يُخفض 

21.136و =   

 يتٕعظ 

34.024و =   

 يشتفع

41.173و =   

   - يُخفض

**12.888 يتٕعظ  -  

**20.037 يشتفع  7.149**  - 

 انًحٕس انثبنث :

 يب بعذ انششاء

 انذخم انشٓش٘ نألعشة
 يُخفض 

20.206و =   

 يتٕعظ 

34.451و =   

 يشتفع

43.332و =   

   - يُخفض

**14.245 يتٕعظ  -  

**23.126 يشتفع  8.881**  - 

انًدًٕع انكهٙ 

 نالعتبٛبٌ

نألعشةانذخم انشٓش٘   
 يُخفض 

66.367و =   

 يتٕعظ 

99.631و =   

 يشتفع

125.004و =   

   - يُخفض

**33.264 يتٕعظ  -  

**58.637 يشتفع  25.373**  - 
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ر الشراء تخاذ قرااوجود فروؽ في مراحؿ ( 00) يتضح مف نتائج جدوؿ
ت العامالت عينة السيدابيف  ما بعد الشراء( وككؿ - الشراء – بمحاوره )ما قبؿ الشراء

البحث األساسية ذوات الدخؿ المرتفع وكال مف السيدات العامالت ذوات الدخؿ 
(، 0.0.المتوسط والمنخفض لصالح السيدات ذوات الدخؿ المرتفع عند مستوى داللة )

شراء كثيرة  وتفسر الباحثة ذلؾ بأف السيدات التي يتمتعف بدخؿ مرتفع يُقمف بعمميات
  تخاذ القررارت الشرائية السميمةبا وخبراتيف قدرتيف مفذلؾ ما يزيد م متعددةأماكف مف و 

أمؿ مفرح  (،2.02ايريني سمير ) كاًل مفوتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
داللة إحصائية بيف السيدات ات ( حيث أوضحت نتائج دراستيا وجود فروؽ ذ2.08)

لينا أبو ىنطش و ألعمى، تخاذ قرار الشراء لصالح متوسط الدخؿ الشيري افي ا
تخاذ يري وامتغير الدخؿ الشت تأثير ذا داللة إحصائية بيف ( حيث وجد2.02)

ثبتت نتائج دراستيا أف ربات األسر ( والتي أ2.20دينا زكي ) السيدات لقرار الشراء،
المرتفع أكثر وعيًا بأساليب وسمطة إتخاذ القرارات  الشيري لألسر ذات الدخؿيف يالمنتم

وتختمؼ ىذه  مف ربات األسر المنتمييف لألسر ذات الدخؿ الشيري المنخفض، الشرائية
يث أوضحت أنو ال يوجد ح (2.02)وآخروف سميرة قنديؿ النتيجة مع نتيجة دراسة 

اتخاذ القرارات حصائيًا بيف أفراد العينة تبعًا لفئات الدخؿ الشيري في تبايف داؿ 
 الشرائية0

( بين 0.01وجود فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى )مما سبؽ يتضح 
عينة البحث األساسية في اإلستجابات عمى استبيان مراحل اتخاذ  العامالت السيدات

وككل وفقًا لبعض )ما قبل الشراء، الشراء، ما بعد الشراء( قرار الشراء بمحاوره 
السف، عدد ، طبيعة العمؿ، سكفال)مكاف  المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لمدراسة

لصالن: )الحضريات، عضوات ىيئة  سرة(متوسط الدخؿ الشيري لأل سنوات الزواج،
زواجين أكثر من سنة، ومر عمي  45التدريس، والالتي بمغت أعمارىن أكثر من 

وفي ضوء ما سبق يكون قد تحقق  سنة، ومن ذوات الدخل الشيري المرتفع(،15
 ."الثانيالفرض "صحة 

 ذات رتباطيةا عالقة "توجدوالذي ينص عمى أنو  :الثالثالنتائج في ضوء الفرض 
الخداع  بممارسات األساسية البحث العامالت عينة السيدات وعي بين إحصائية داللة
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الشراء  لقرار تخاذىنوبين مراحل ا وككل بمحاوره المجاالت في بعض التسويقي
 ".وككل بمحاوره

رتباط باستخداـ "بيرسوف" تـ حساب معامالت اال ؛ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض    
ككؿ  وعي السيدات العامالت بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالتبيف 

مراحؿ اتخاذ السيدات لقرار كؿ مف و ، وؽ اإللكتروني()الغذاء، الممبس، التس ومحاوره
( يوضح 02) وجدوؿ ما بعد الشراء( -الشراء  –)ما قبؿ الشراء  االشراء ككؿ ومحاورى

 ذلؾ0
 بعض انًدبالث ٛذاث بًًبسعبث انخذاع انتغٕٚمٙ فٗ( يصفٕفت االستببط بٍٛ ٔعٙ انغ32خذٔل )   

 (224)ٌ= تخبرٍْ نمشاس انششاء ٔيشاحم ا

يشاحم اتخبر لشاس                    

 انششاء

 يدبالث انخذاع انتغٕٚمٙ

يشحهت يب 

 لبم انششاء

يشحهت 

 انششاء

يشحهت يب بعذ 

 انششاء

اتخبر لشاس 

انششاء 

 ككم

 **0.863 *0.602 **0.849 **0.778 يدبل انغزاء

 **0.790 **0.751 **0.905 *0.640 يدبل انًهبظ

 **0.884 **0.813 *0.628 **0.723 يدبل انتغٕق اإلنكتشَٔٙ

انٕعٙ بًًبسعبث انخذاع 

 انتغٕٚمٙ ببعض انًدبالث ككم
0.801** 0.783** 0.851** 0.746** 

 0.05*  دال عُذ                             0.01** دال عُذ 

( وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند 02يتضح مف جدوؿ )     
عينة البحث األساسية  العامالت وعي السيدات( بيف 0.0.، 0.2.مستوى داللة )

التسوؽ ، الممبس، الغذاء) بمحاورهبممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت 
 - الشراء – الشراءما قبؿ ) بمحاوره تخاذىف لقرار الشراءومراحؿ ا( وككؿ اإللكتروني

وعي السيدات بممارسات الخداع أي إنو كمما ارتفع مستوى ؛ وككؿ (ما بعد الشراء
 وتفسر الباحثة ذلؾ بأف ؛تخاذ قرار الشراءا وعييف بمراحؿمستوى  إرتفع كمماالتسويقي 

كمما إرتفع مستوى وعي السيدات العامالت بطرؽ وممارسات الخداع التسويقي في 
عمى إكتشاؼ الطرؽ  أكثر قدرةُكف كمما  (التسوؽ اإللكتروني، الممبس،  الغذاء)مجاؿ 

 عمىوبالتالي يساعدىف ذلؾ  ىذه المجاالتفي التي يتـ الخداع بيا واألساليب المختمفة 
كمثيالتيف الالتي فال ينخدعف  والبديمة أيضاً  تخاذ القرارات الشرائية السميمة والصحيحةا

مكنيف مف إكتشاؼ الخدع التسويقية، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما يالوعي  مف ليس لدييف
 Anderson) ،(Lu, et. Al., 2013) ما أسفرت عنو اىتمامات دراسات كاًل مف
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and Semester, 2014) ،(Kary, et. Al., 2014)،  أسماء عبد محمد الينداوي و
مف  (2.02) عبدهعماد  مع ما توصمت إليو دراسة تفؽ جزئياً ت كما (2.20الغني )

لخداع التسويقي وبيف سموؾ الشراء، وأف الخداع اوجود عالقة ارتباطية إيجابية بيف 
 0تخاذ قرار إندفاعيتسويقي يؤدي في بعض األحياف إلي اال

 ."الفرض الثالث"يكون قد تحقق صحة  ،وفي ضوء ما سبق
 مشاركة نسبة "تختمف أنووالذي ينص عمى  في ضوء الفرض الرابع:النتائج       

متوسط  الزواج، سنوات عدد طبيعة العمل، السن،) المدروسةالمتغيرات المستقمة 
 في المتغير التابع )الوعي بممارسات التباين نسبة تفسير في( لألسرة الدخل الشيري

 ودرجة نحداراإل  معامالت ألوزان تبعاً  الخداع التسويقي في بعض المجاالت(
 .اإلرتباط"
نحدار سموب تحميؿ اإلاالفرض إحصائيًا تـ إستخداـ ىذا ولمتحقؽ مف صحة      

، وذلؾ لمتعرؼ عمى أكثر Stepwiseستخداـ طريقة الخطوة المتدرجة لألماـ االمتدرج ب
 0وضح ذلؾي( 00وؿ )بايف في المتغيرات التابعة والجدالعوامؿ مساىمة في نسبة الت

نهًتغٛشاث انًغتمهت نًتذسخت إنٗ األيبو يعبيالث اإلَحذاس ببعتخذاو طشٚمت انخطٕة ا( 33خذٔل )

انًتغٛش تفغٛش  فٙ( نألعشة انشٓش٘ انذخم،  عذد عُٕاث انضٔاج،  انغٍ،  طبٛعت انعًم)انًذسٔعت 

 (224)ٌ= ٕعٙ بًًبسعبث انخذاع انتغٕٚمٙانانتببع 

ع
 انًتغٛش انتبب

ع 
خذا

ث ان
عب

ٙ بًًبس
ع

ٕ
ان

ث
ال
دب

ض انً
ٙ  ببع

ٕٚم
غ

انت
 

 انًتغٛش انًغتمم
يعبيم 

 االستببط

َغبت 

 انًشبسكت
 انذالنت لًٛت) ف(

يعبيم 

 االَحذاس

 لًٛت 

 ) ث(
 انذالنت

 0.0. 0000.8 .000. 0.0. 00.0008 .080. 00.0. طبٌعة العمل

 0.0. 0..00 8..0. 0.0. ...800 0..0. 08.0. السن

عدد سنوات 

 الزواج
.0808 .0.8. .00.80 .0.0 .00.0 .080. .0.0 

 0.0. 0008. ..00. 0.0. .00.0. ...0. ...0.  الشهري الدخل

، الدخؿ عدد سنوات الزواج، السفعمؿ ، ال( أف طبيعة 00يتضح مف جدوؿ )     
عينة البحث وعي السيدات العامالت متغيرات مستقمة تؤثر في  يالشيري لألسرة ى

 أف، حيث إتضح بممارسارات الخداع التسويقي التي تتـ في بعض المجاالت األساسية
وعي السيدات عمؿ ىو العامؿ األكثر تأثيرًا في تفسير نسبة التبايف في الطبيعة  متغير

حيث  بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت عينة البحث األساسية العامالت
عدد سنوات %(، يميو 8202بنسبة مشاركة ) السف%(، يميو 22بمغت نسبة المشاركة )

الدخؿ الشيري لألسرة بنسبة مشاركة متغير %(، وأخيرًا 5205بنسبة مشاركة ) الزواج
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في أف ( 2.02) ضبش، وتتفؽ ىذه النتيجة جزئيًا مع نتيجة دراسة شيماء %(5.02)
أف  أشارت إلىحيث  التعميمي الخداع التسويقي ىو المستوىمتغيرات تأثيرًا عمى الأكثر 

الباحثة ذلؾ بأف اإلستيالكي، وتفسر  الوعييؤدي إلرتفاع  المرتفع المستوى التعميمي
 ميف حاصالت عمى مستوى تعميمي عاليالسيدات العامالت )عضوات ىيئة التدريس( ك

الثقافي وبالتالي زيادة معموماتيف  وىذا ما يزيد مف مستواىفدكتوراه( ، )ماجستير
 0التسويقيبممارسات الخداع 

 ."الفرض الرابع"وفي ضوء ما سبق عرضو من نتائج يكون قد تحقق صحة 
 مشاركة نسبة تختمف"والذي ينص عمى أنو  :الخامسالنتائج في ضوء الفرض 

متوسط  الزواج، سنوات عدد طبيعة العمل، السن،)المدروسة المتغيرات المستقمة 
تخاذ ا في المتغير التابع )مراحل التباين نسبة تفسير في( لألسرة الدخل الشيري

 ."رتباطاال  ودرجة نحداراال  معامالت ألوزان تبعاً  الشراء(السيدات العامالت لقرار 
نحدار سموب تحميؿ االاالفرض إحصائيًا تـ إستخداـ ىذا ولمتحقؽ مف صحة      

، وذلؾ لمتعرؼ عمى أكثر Stepwiseستخداـ طريقة الخطوة المتدرجة لألماـ االمتدرج ب
 0وضح ذلؾي( 02وؿ )والجدبايف في المتغيرات التابعة العوامؿ مساىمة في نسبة الت

نهًتغٛشاث انًغتمهت نًتذسخت إنٗ األيبو يعبيالث اإلَحذاس ببعتخذاو طشٚمت انخطٕة ا( 34خذٔل )

انًتغٛش  تفغٛش ( فٙنألعشة انشٓش٘ انذخم،  عذد عُٕاث انضٔاج،  انغٍ،  طبٛعت انعًم)انًذسٔعت 

 (224)ٌ=يشاحم اتخبر انغٛذاث نمشاس انششاءانتببع 

انًتغٛش 
ع
انتبب

 

خبر
م ات

ح
يشا

 
ث

غٛذا
ان

 

نم
ء
ششا

شاس ان
 

 انًتغٛش انًغتمم
يعبيم 

 االستببط

َغبت 

 انًشبسكت
 انذالنت لًٛت) ف(

يعبيم 

 االَحذاس
 انذالنت لًٛت ) ث(

 0.01 9.953 0.497 0.01 99.061 0.780 0.883 طبٛعت انعًم

 0.01 8.352 0.405 0.01 69.757 0.714 0.845 انغٍ

 0.01 7.453 0.343 0.01 55.543 0.665 0.815 عذد عُٕاث انضٔاج

 0.01 6.036 0.228 0.01 36.437 0.565 0.752 انذخم انشٓش٘ 

، الدخؿ عدد سنوات الزواج، السف، عمؿال( أف طبيعة 02يتضح مف جدوؿ )     
عينة السيدات العامالت  تخاذمراحؿ االشيري لألسرة ىي متغيرات مستقمة تؤثر في 

ىو العامؿ األكثر  متغير طبيعة العمؿ، حيث إتضح أف لقرار الشراء األساسيةالبحث 
لقرار  عينة البحث األساسية السيدات العامالت اتخاذتأثيرًا في تفسير نسبة التبايف في 

%(، يميو 8002بنسبة مشاركة ) السف%(، يميو 82حيث بمغت نسبة المشاركة ) الشراء
%(، وأخيرًا الدخؿ الشيري لألسرة بنسبة 5502بنسبة مشاركة ) عدد سنوات الزواج
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 سميرة قنديؿ وآخروف%(، وتتفؽ ىذه النتيجة جزئيًا مع نتيجة دراسة 2502مشاركة )
موجبة ذات داللة  رتباطيةوجود عالقة اإلى  حيث أشارت نتائج دراستيـ( 2.02)

وأف مستوى التعميـ ىو  فقط، التعميـبيف اتخاذ القرارات الشرائية وبيف مستوى إحصائية 
وتفسر الباحثة ذلؾ أف ، وسمطة اتخاذ القرارات الشرائيةالمؤثر الوحيد عمى اسموب 

 تخاذ القرارات الشرائية نظرًا لتمتعيفعقالنية في ا )عضوات ىيئة التدريس( يُكف أكثر
 0بطبيعة عمميف بمستوى تعميمي أعمى مف )الموظفات( في الغالب
 ."الخامسالفرض "يكون قد تحقق صحة  ؛ما سبق عرضو من نتائجوفي ضوء 

 توجد فروق ذات داللة": والذي ينص عمى أنو النتائج في ضوء الفرض السادس
 استبيان عمىعينة البحث التجريبية  السيدات العامالت بين متوسط درجاتإحصائية 
التسوق  -الممبس -الغذاء) بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالتالوعي 

 في اتجاه التطبيق البعدي. لكترونيقبل وبعد تطبيق البرنامج اإل  وككل (اإللكتروني
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ إيجاد قيمة "ت" لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف      

الوعى بممارسات الخداع عينة البحث التجريبية في تنمية  السيداتمتوسطي درجات 
ثـ تـ قياس حجـ تأثير 0 البرنامج اإللكترونيتطبيؽ وبعد قبؿ وككؿ ،  بمحاورهالتسويقي 

nإيتا  باستخداـ إختبار مربع البرنامج اإللكتروني
 يوضح ذلؾ0 (02) والجدوؿ  2

انٕعٙ فٙ انبحث انتدشٚبٛت عُٛت  انغٛذاث انعبيالث  دسخبث ٙيتٕعط بٍٛ( انفشٔق 35خذٔل )

 (56)ٌ=  تطبٛك انبشَبيح ٔبعذِ لبم عبث انخذاع انتغٕٚمٙبًًبس

 فبعهٛت انبشَبيح
انًتٕعظ 

 انحغببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

انعُٛ

 ة

دسخبث 

 انحشٚت

بٍٛ ق انفش

 انًتٕعطبث

 لًٛت

 )ث(
 انذالنت

 مجال الغذاء
 000.0 00.0.. انمبهٙ

56 55 66.985 .0080. 
0.01  

 80000 .00.000 انبعذٖ ح انبعذٖ ننصب

 يدبل انًهبظ
 00.00 000000 انمبهٙ

56 55 41.528 080.00 
0.01  

 0000. 800.80 انبعذٖ نصبنح انبعذٖ 

يدبل 

انتغٕق 

 اإلنكتشَٔٙ

 0..0. 000.0. انمبهٙ
56 55 46.086 000.00 

0.01  

 .000. 8.0080 انبعذٖ نصبنح انبعذٖ 

اإلعتبٛبٌ 

 ككم

 .0000 .0.8000 انمبهٙ
56 55 154.599 0.0..0 

0.01  

 .00000 .0.0080 انبعذٖ نصبنح انبعذٖ 

 درجاتوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  (02جدوؿ )يتضح مف  
الػػػػوعي بممارسػػػػات الخػػػػداع  عمػػػػى اسػػػػتبيافعينػػػػة البحػػػػث التجريبيػػػػة  السػػػػيدات العػػػػامالت
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وبعػػده  البرنػػامج اإللكترونػػيوككػػؿ قبػػؿ تطبيػػؽ  بمحػػاوره بعػػض المجػػاالت فػػي يالتسػػويق
 ( لصالح التطبيؽ البعدي0 0.0.حيث كانت قيـ "ت" دالة عند مستوى داللة )

 (microsoft teams)برنػامج عبػر  المعػد البرنامج اإللكترونػيولتحديد حجـ تأثير     
 :تـ تطبيؽ معادلة ايتابعض المجاالت في الوعي بممارسات الخداع التسويقي لتنمية 

t= ) 220550= قيمة ) ت   ،df=  = 22درجات الحرية 

 t2       
n2 =      = 0.98 
           t2 + df 

 
تعبػػػر عػػػف حجػػػـ التػػػأثير  والتػػػيالمقابمػػػة ليػػػا  dقيمػػػة  ىلػػػإ n2يتػػػا إويمكػػػف تحويػػػؿ قيمػػػة "
 ":ستخداـ المعادلة التاليةاب

 

 2√ n
2
 

d =                        =  13.97  

√1-n
2
 

 :نوعيف مف المعموماتالتوصؿ إلى  n2 *ويمكننا عف طريؽ
 التجربة0  ىذه تعبر عف حجـ التأثير في والتي "d"قيمة ل n2تحويؿ قيمة  أواًل:
الوعي بممارسات تمثؿ نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع )مقياس  (N2) ثانيًا:

( والذي يمكف أف يرجع إلى المتغير المستقؿ الخداع التسويقي في بعض المجاالت
مع العمـ بأف (، السيدات بممارسات الخداع التسويقيلكتروني لتنمية وعي إلا)البرنامج 

 تي :كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا كاآلحجـ التأثير يتحدد إذا كاف 
".02 d = "حجـ تأثير صغير 
".02 d = "حجـ تأثير متوسط 
".02 d = حجـ تأثير كبير" 
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السيدات العامالت عينة  وعيلكتروني في تنمية يوضن حجم التأثير لمبرنامج اإل ( 36جدول )
 بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت  البحث التجريبية

انًتغٛش 
 انًغتمم

 انتببع انعبيم
لًٛت يشبع إٚتب 

N
2

 
 (d)لًٛت 

يمذاس حدى 
 انتأثٛش

انثشَايط 
 اإلنكرشَٔٙ

انٕعٙ تًًاسعاخ انخذاع 
 انرغٕٚقٙ فٙ تعض انًعاالخ

 كثٛش 13.97 1998

 العامالت تنمية وعي السيداتفي كبير البرنامج تأثير ( أف 05يتضح مف جدوؿ)     
 0البرنامجفاعمية  يدؿ عمىمما بممارسات الخداع التسويقي في بعض المجاالت 

يكــون قــد تحقــق صــحة  (36(، )35فــي الجــداول )ضــوء مــا ســبق عرضــو  وفــي     
 ."سالسادالفرض "

 ممخص النتائج:
 النتائج الوصفية:: والً أ   

  5.00 الحضػػر بنسػػبة ييقطػػنف فػػ األساسػػية سػػيدات عينػػة البحػػثأغمػػب أف% ،
 ةأغمبيػػػػػو %، 2800بنسػػػػػبة  الموظفػػػػاتعينػػػػػة كػػػػف مػػػػػف الأف أكثػػػػر مػػػػػف نصػػػػؼ و 

ومػػػػر عمػػػػى  %،2200سػػػػنة فػػػػأكثر( بنسػػػػبة  22)مػػػػف  تقػػػػع فػػػػي الفئػػػػةأعمػػػػارىف 
 %2.050سنة أو أكثر( بنسبة 02زواجيف )

  أف و %، 5.08الريؼ بنسػبة  ييقطنف ف التجريبية البحثأف أغمب سيدات عينة
إلػػى  22%، تقػػع فػػي الفئػػة )مػػف 5802موظفػػات بنسػػبة  العينػػةأكثػر مػػف نصػػؼ 

وذلػؾ ( سػنوات .0) زواجيػف عمػى يمر ولـ %،2202سنة( بنسبة  02أقؿ مف 
 0%2202 بنسبة

 تعػػػػاني مػػػػف مسػػػػتوى مػػػػنخفض مػػػػف الػػػػوعي  األساسػػػػية أف أغمػػػػب عينػػػػة البحػػػػث
بممارسػػات الخػػداع التسػػويقي فػػي مجػػاؿ الغػػذاء، مجػػاؿ الممػػبس، مجػػاؿ التسػػوؽ 

%، 2805اإللكترونػػػػي، والػػػػوعى بممارسػػػػات الخػػػػداع التسػػػػويقي ككػػػػؿ، بنسػػػػبة )
 0ي%( عمى التوال%2202، %2202، 22

 ويقي أف وعي السيدات العامالت عينة البحث األساسية بممارسػات الخػداع التسػ
فػػي المرتبػػة  %، يميػػو0502جػػاء فػػي المرتبػػة األولػػى بنسػػبة  الممػػبسمجػػاؿ  فػػي

فػػى المرتبػػة  وأخيػػراً %، 0002بنسػػبة  الثانيػػة وعػػييف بمجػػاؿ التسػػوؽ اإللكترونػػي
 0%.0بنسبة الثالثة وعييف بمجاؿ الغذاء 
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 : مناقشة النتائج في ضوء الفروض:ثانياً 
 يمي: أوضحت مناقشة النتائج في ضوء الفروض ما

  وجػػػػػود فػػػػػروؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات وعػػػػػى السػػػػػيدات العػػػػػامالت
بممارسػػػػػات الخػػػػػداع التسػػػػػويقي فػػػػػي بعػػػػػض المجػػػػػاالت )الغػػػػػذاء، الممػػػػػبس، التسػػػػػوؽ 

، عضػػوات ىيئػػة التػػدريس، الالتػػي الحضػػريات)اإللكترونػػي( وككػػؿ لصػػالح السػػيدات 
ر، ومػػػف ذوات سػػنة فػػأكث 02سػػنة فػػأكثر، ومػػػر عمػػى زواجيػػف  22بمغػػت أعمػػارىف 

 الدخؿ المنخفض(0
 دات العػامالت عمػى اسػتبياف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسػطات درجػات السػي

بعػػػد الشػػػراء(  - أثنػػػاء الشػػػراء -تخػػػاذ قػػػرار الشػػػراء بمحػػػاوره )ماقبػػػؿ الشػػػراء امراحػػػؿ 
أعمػارىف بمغػت ، عضوات ىيئػة التػدريس، الالتػي الحضريات)وككؿ لصالح السيدات 

 سنة فأكثر، ومف ذوات الدخؿ المرتفع(0 02فأكثر، ومر عمى زواجيف سنة  22
 ( 0.2.وجػػػػود عالقػػػػة ارتباطيػػػػة موجبػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة ،

وعػػػي السػػػيدات العػػػامالت عينػػػة البحػػػث األساسػػػية بممارسػػػات الخػػػداع ( بػػػيف 0.0.
( وككػؿ كترونيالتسوؽ اإلل، الممبس، الغذاءبمحاوره )التسويقي في بعض المجاالت 

 وككؿ0 (ما بعد الشراء -الشراء   -ما قبؿ الشراء بمحاوره ) ومراحؿ إتخاذىف لقرار الشراء
   أف متغير طبيعة العمؿ ىو العامؿ األكثػر تػأثيرًا فػي تفسػير نسػبة التبػايف فػي وعػي

السػػيدات العػػامالت عينػػة البحػػث األساسػػية بممارسػػات الخػػداع التسػػويقي فػػي بعػػض 
 0%(22بمغت نسبة المشاركة )المجاالت حيث 

   أف متغير طبيعة العمؿ ىو العامؿ األكثر تأثيرًا فػي تفسػير نسػبة التبػايف فػي اتخػاذ
قػػرار الشػػػراء حيػػث بمغػػػت نسػػػبة مراحػػػؿ السػػيدات العػػػامالت عينػػة البحػػػث األساسػػية ل

 0%(82المشاركة )
   ة السػػيدات العػػامالت عينػػ درجػػاتوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي

الػػػػوعي بممارسػػػػات الخػػػػداع التسػػػػويقي فػػػػي بعػػػػض  عمػػػػى اسػػػػتبيافالبحػػػػث التجريبيػػػػة 
المجاالت بمحاوره وككؿ قبؿ تطبيؽ البرنامج اإللكتروني وبعده حيث كانت قيـ "ت" 

 ( لصالح التطبيؽ البعدي0.00.دالة عند مستوى داللة )
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 توصيات البحث:
بالتوصيات التالية: الباحثة ىسفرت عنو نتائج البحث الحالي توصفي ضوء ما أ  

ف تتوحد كافة الجيود وتتضافر كؿ المؤسسات لحماية المستيمؾ مف *البد مف أ
 ممارسات الخداع التسويقي التي تتـ في المجاالت المختمفة0

 ي مجال إدارة المنزل والمؤسسات: : المتخصصين فأوالً 
 ختالؼ مستوياتيفبامسيدات العامالت وغير العامالت ل إعداد البرامج اإلرشادية 

 سبتتناعداد تمؾ البرامج باستخداـ وسائؿ تعميمية وتكنولوجية حديثة إعمى أف يتـ 
البرامج اإللكترونية عبر ستخداـ اك مع الوضع الحالي في ظؿ ما تمر بو البالد

ت الغش والخداع التسويقي ارسامبم ة السيداتلتنمية ثقاف وذلؾ المنصات المختمفة
 0المختمفة المجاالتفي 

 السيدات الموجية نحو إجراء الدراسات البحثية وتقديـ البرامج اإلرشادية ب اإلىتماـ
 لزيادة وعييف بممارسات الخداع التسويقى في كافة المجاالت0

 : وزارة اإلعالم: ثانياً 
 وسائؿ اإلعالـ بمختمؼ أنواعيا )إذاعة ، تميفزيوف( بنشر الوعى  ضرورة لفت انتباه

والتػػي تػػػؤثر عمػػػى  التػػػي تػػػتـ فػػي المجػػػاالت المختمفػػػة الخػػػداع التسػػويقيبممارسػػات 
التػي تقػدـ محتػوى البرامج التثقيفية وتقديـ وذلؾ مف خالؿ اعداد  إتخاذ قرار الشراء

الخػػداع التسػػويقي التػػي تػػتـ فػػي المجػػاالت  ممارسػػاتبكشػػؼ يرفػػع مسػػتوى الػػوعي 
 0نشر ثقافة حقوؽ وواجبات المستيمؾمع  المختمفة

 الدولةثالثا: 
  تفعيؿ أساليب التوعية لممستيمكيف بصفة عامة؛ وذلؾ عف طريؽ وسائؿ اإلرشاد

مف  يـوذلؾ لحمايتيـ وصيانة حقوق الوعى والثقافة بيف المستيمكيف ي تنشرالت
 الخداع التسويقي0

  إلزاـ المسوقيف والمنتجيف بكتابة كافة البيانات الخاصة بالسمعة المقدمة عمى
طرؽ إستخداميا دراية بكؿ محتوبات السمعة و ليكوف المستيمؾ عمى غالفيا 

 سميـ0تخاذ قرار شراء وأيضًا تمكينو مف ا
  أثناء مراحؿ اإللتزاـ بجميع الشروط الصحية لممنتجات وخاصة مراقبة ضرورة

 0التعبئة والتغميؼ وأيضًا التخزيف
 عمى األسواؽ مف  ضرورة تشديد الرقابة المستمرةمع  سف القوانيف الالزمة لذلؾ

 0قبؿ الجيات الرقابية المختصة
  



 

 

 1469 

2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 المراجع
"إدراك المســتيمك النيــائي لممارســات الخــداع التســويقي ودوره (: 2.08إبػػراىيـ أمػػيف المتػػولي ) -0

(، العػدد 02، مجمة البحوث التجارية، المجمد )في ترشيد اإلتجاىات نحو الشراء"
 (، مصر00)

 لمخـداع األردنيـين السـياح إدراك "مـدى :(۰۲۰۲) الزيػادات طػايع ممػدوح ، رمػاف أبػو حماد أسعد -2
ــذي التســويقي ــاالت تمارســو ال  ، ميدانيػػة تحميميػػة دراسػػة ، والســفر" الســياحة وك

 (، األردف020) مجمد (..0) العدد الرافديف تنمية
"تــــأثير البيــــع الشخصــــي عمــــى إتخــــاذ قــــرار الشــــراء:حالة المنتجــــات (: 2.02أسػػػػماء طيبػػػػي ) -0

(، 00(، العػػدد )8، مجمػػة الباحػػث اإلقتصػػادي، المجمػػد )بــالجزائر"الكيرومنزليــة 
 الجزائر0

تكنولوجيـا وسـائل اإلتصـال الحديثـة وأثرىـا عمـى اتخـاذ قـرارات (: "2.08أمؿ بنت عازب مفػرح ) -2
، مجمػػة شــراء وصــيانة الســمع المعمــرة فــي ضــوء المواصــفات القياســية لمجــودة"

 ، مصر0(022)القراءة والمعرفة، العدد 
"دور التســويق الــوردي فــي التــأثير عمــى عمميــة إتخــاذ قــرار الشــراء (: 2.08أميػػرة بػػف دحمػػاف ) -2

رسػالة ماجسػتير، كميػة العمػـو اإلقتصػادية والتجاريػة وعمػـو التسػيير، ، لدى المـرأة"
 جامعة محمد خيضر، بسكرة0

تكنولوجيـــا "أنمـــاط إســـتخدام بطاقـــات اإلئتمـــان فـــي ظـــل : (2.02)عبػػػد المسػػػيح يرينػػػي سػػػمير ا -5
راه غيػػر ، رسػػالة دكتػػو  وســموكيا الشــرائي" ســرةالعولمــة وأنعكاســتيا عمــي قــيم األ

 0، مصرالتربية النوعية، جامعة عيف شمس ، كميةمنشورة
فـي  ةسـر ه في اتخاذ القـرار فـي األأدور المر " (:2.00)السيد محمػد  ةعايد، ايماف صدقي توفيؽ  -8

 0مصر (،22)العدد  ،سكافبحوث ودراسات اإل ،"2015، 2008عامي 
 (00، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، العدد )"اإلنترنت في الجزائر"(: 2..2إبراىيـ ) بختي -2
"الخداع التسويقي من قبل شركات تزويـد اإلنترنـت وأثـره عمـى (: 2.02بشائر جماؿ التكػروري ) -2

ة ، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػالصــورة الذىنيــة لطمبــة الجامعــات فــي محافظــة الخميــل"
 سات العميا، جامعة الخميؿ، فمسطيف0الدرا

 قطــــاع حالــــة دراســــة الخــــدمات: تســــويق مجــــال فــــي اإلنترنــــت "دور(: 2.00) عاليػػػػة بوبػػػػاح -.0
 التيسػػػير، جامعػػػة وعمػػـو اإلقتصػػػادية العمػػػـو كميػػة ماجسػػػتير، رسػػػالة ،اإلتصــاالت"

 الجزائر0 قسنطينة، منتوري
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وعــى حــديثات الــزواج بأســاليب  فاعميــة برنــامج إرشــادي لتنميــة"(: 2.08) تغريػػد احمػػد بركػػات -00
فػػي الفتػػرة مػػف  المػػؤتمر العممػػى الػػدولى الرابػػع، "الغــش التجــارى بــبعض المجــاالت

 ابريؿ، كمية التربية النوعية، جامعةطنطا، مصر0 02-00
، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع "التسويق أسس ومفاىيم معاصرة"(: 5..2)امر البكري ث -02

 األردف 0، ، عماف
"عالقــــة الــــوعى اإلســــتيالكى بــــبعض : (.2.0، سػػػػوزاف إبػػػػراىيـ السػػػػيد )أحمػػػػد بسػػػػيونى جػػػػابر -00

ــدور الحــالى والمــأمول  ــة وال ــة لألســر الريفي الخصــائص اإلقتصــادية واإلجتماعي
،كميػػػة الزراعػػػة  لإلرشـــاد اإلســـتيالكى بقريتـــى أبـــيس الثانيـــة وخورشـــيد القبميـــة"

 ،جامعة اإلسكندرية، مصر0
إحصبئٛت يتٕعظ انذخم انغُٕ٘ انصيبفٙ : "(2119انعايح ٔاإلؼصاء )انعٓاص انًشكض٘ نهرعث ح  -02

  انعٓووواص انًشكوووض٘ نهرعث وووح انعايوووح  2018"/ 2017نألعيييشة انًصيييشٚت عيييبو 

   يصش.2119ٕٚنٕٛ  ٔاإلؼصاء
 (:2.02) حناف محمد السيد أبو صػيري، أسػماء عبػده حسػف محمػود ، جييػاف أحمػد عبػد العمػيـ -02

، مجمػة حػوار "دارة األزمـاتا  و  رارات األسـريةإتخاذ الق يبسة العالقة بين أسالادر "
 0، مصرية التربية النوعية، جامعة أسيوطيناير ، كم 2جنوب، العدد 

ســاليب أســره باأل ةوعــي ربــ ةبرنــامج ارشــادي لتنميــ ةفعاليــ" (:2.20)ثػػروت خميػػؿ زكػػي دينػػا  -05
 "،المنيـا ةوعالقتيا بمسـتوى الطمـوح فـي محافظـ ةسريالقرارات األ واتخاذ ةسمط
 ، مصر0المنيا ةجامع ة،النوعي ةالتربي ةكمي ة،ماجستير غير منشور  ةرسال

بــادارة مواردىــا وعالقتــو بالــدخل غيــر  ســرة"وعــي ربــة األ: (2.02)رشػػا رشػػاد محمػػود منصػػور  -08
 جامعػػػة بنيػػػػا،، ، كميػػػػة التربيػػػة النوعيػػػػة رسػػػػالة دكتػػػوراه غيػػػػر منشػػػورة، "المنظـــور

 0مصر
 ، دراسات عميا، جامعة دمشؽ0"الخداع التسويقي في الوطن العربي"(: 2.00رؤى الخطيب ) -02
ــرار شــراء ســمع التســوق"(: 2.02زرقػػاف وفػػاء، لعريبػػي نسػػيمة ) -02 ــأثير الســعر عمــى ق ، مػػذكرة "ت

تندرج ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماسػتر فػي العمػـو اإلقتصػادية التجاريػة وعمػـو 
وعمػػـو التيسػػير، جامعػػة أكمػػي محنػػػد التيسػػير، كميػػة العمػػـو اإلقتصػػادية والتجاريػػػة 

 أولحاج، البويرة، الجزائر0
سـموب أه وعالقتـو بأسرى وتمكين المـر الدعم األ"(: 2.02)حمد نبوي أشيماء  ،عيدسموى محمد  -.2

 ةالبحػػػوث فػػػي مجػػػاالت التربيػػػ ةمجمػػػ ،ت"لـــدى العـــامال ةريســـاتخـــاذ القـــرارات األ
 0مصر (،2.02)يوليو  (0)المجمد  (،08)العدد  ة،النوعي
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"أســـموب وســـمطة اتخـــاذ (: 2.02سػػػميرة أحمػػػد قنػػػديؿ ، ربيػػػع عمػػػى نوفػػػؿ، ىنػػػد أحمػػػد صػػػابر ) -20
ـــات األســـر" ـــدركيا رب ـــا ت ـــاة كم ـــو بجـــودة الحي ـــرارات األســـرية وعالقت ، مجمػػػة الق

 (، مصر00(، العدد)22اإلقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، المجمد )
ضـوء المواصـفات القياسـية لمجـودة  السموك اإلستيالكي في"(: 2.02سميرة بنت سالـ عياد )  -22

رسػالة دكتػوراه غيػر منشػورة، كميػة  ،"وعالقتو باإلستقرار المالي لألسـرة السـعودية
 0التصاميـ ، جامعة أـ القري، السعودية

 الســموكية النيــة فــي وتاثيرىــا اإللكترونــي لمتســوق المدركــة الجــودة"(: 2.02) زكػػي داود سػػناء -20
 األكاديميػػػة مجمػػػة ،"المصـــرية المحافظـــات باحـــدى ميدانيـــة دراســـة - المســـتمرة
(، الواليػات المتحػدة 02)العػدد ،(2) المجمػد والتكنولوجيػا، لمعمػـو العربيػة األمريكية
 األمريكية0

ــو بالســموك (: 2.02شػػيماء أحمػػد ضػػبش ) -22 ــة األســرة وعالقت ــا تدركــو رب "الخــداع التســويقي كم
 ، مصر2.020( 02)، المجمة المصرية لإلقتصاد المنزلي، العدد اإلستيالكي"

تكنولوجيـا المعمومـات وعالقتيـا بـالتعمم الـذاتي والقـدرة (: "2..2) الحػويطيشيماء عبد العظيـ  -22
، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة اإلقتصػػاد المنزلػػي، جامعػػة المنوفيػػة، عمــى إتخــاذ القــرار"

 مصر0
 المـواد يمـدى ادراك مسـتيمك"(: 2.00)نػور منيػر مرتكػوش ، سػامر قاسػـ ، شيخ ديب  صالح -25

تشػػريف لمبحػػوث  ةجامعػػ ةمجمػػ ،"التســويقي الغــش والخــداعلممارســات  ةالغذائيــ
(، 0)عدد ال (02)المجمد  ة،والقانوني ةالعمـو االقتصادي ةسمسم ة،والدراسات العممي

 سوريا0
اتجاىــات المســتيمكين نحــو ممارســات الخــداع التســويقي فــي (: "2.02صػػالح عمػػى األشػػقر ) -28

اإلقتصػػادية والسياسػػية، كميػػة اإلقتصػػاد والتجػػارة ، مجمػػة العمػػـو عنصــر اإلعــالن"
 زلتيف، الجامعة األسمرية اإلسالمية، ليبا0

، "سموك المستيمك: المفاىيم العصرية والتطبيقات"(: 5..2عبد الحميد طمعت أسعد وآخػروف ) -22
 مكتبة الشقري لمنشر، الرياض، السعودية0

، مػػذكرة مقدمػػة لنيػػؿ ار الشــرائي""صــورة المؤسســة وأثرىــا عمــى القــر (: 2..2عصػػاـ سػػميماني ) -22
 يادة الماجستير في عمـو التيسيير، جامعة ورقمة، الجزائر0ش

نعكاسـاتيا المدركـة "المخـاطر(: 2..2) حداد شفيؽ،  عمي عبد الرضا عمى -.0  تبنـي درجـة فـي وا 
 اإلدارية، والعمـو اإلقتصاد كمية مجمة ،اإلنترنت" عبر التسوق لتكنولوجيا الزبون
 األردف0 الخاصة، التطبيقية العمـو جامعة
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 لممسـتيمكين الذىنيـة الصـورة بنـاء فـي التسـويقي الخـداع "اثـر (:2.00الخطيػب ) محمػد عمي -00
 الشػرؽ جامعػة األعمػاؿ، إدارة كمية ماجستير رسالة ،األردني" الخدمات سوق في

 األوسط، األردف0
ـــا "مـــن(: 2.02) نصػػػير الػػػديف عمػػػاد -02 ـــاني ال من ـــاة ضـــغوط مـــن يع  إدارة مجمػػػة ،والعمـــل" الحي

 0مصر(، .02) العدد ،ماؿاألع
 ةدراسـ "،نـدفاعيبين الخداع التسويقي وسـموك الشـراء اإل  ةالعالق" (:2.02)عماد صقر عبده  -00

ــ ــ ةتطبيقي  ة،التجػػار  ةكميػػ (،0)العػػدد  ة،قتصػػاد والتجػػار لإل ةالعمميػػ ةالمجمػػ ،ة"مقارن
 0مصر ،عيف شمس ةجامع

العوامـــل المـــؤثرة عمــى نيـــة القـــرار الشـــرائي لـــدي "دراســـة (: 2.08فاطمػػة عبػػد الحمػػػيـ بػػابكر ) -02
، ماجسػػػػػػػتير العمػػػػػػػـو  فػػػػػػػي إدارة األعمػػػػػػػاؿ، جامعػػػػػػػة السػػػػػػػوداف لمعمػػػػػػػـو النســـــــاء"

 والتكنولوجيا، السوداف0
لممسـتيمك  ةالذىني ةثر الخداع التسويقي في بناء الصور "أ (:2.02)بو عاصػي أمحمد  ةفاطم -02

ـــد ـــد ا ىفـــي ســـوق الخـــدمات ل ـــت فـــي إل شـــركات تزوي  ةرسػػػال ،ة"قطـــاع غـــز نترن
 ة0غز  ة،سالمياإل ةالجامع ة،التجار  ةكمي ،ماجستير

"تــأثير إعالنــات الفيســبوك عمــى مراحــل إتخــاذ قــرار (: .2.2) رحمػػاني وسػػمير عساسػػي كريمػػة -05
مجمة الباحػث فػي العمػـو اإلنسػانية واإلجتماعيػة، جامعػة قاصػدي مربػاح  ،الشراء"

 (، الجزائر20(، العدد )02ورقمة، المجمد )
 ةالذىنيـ ةاثر عناصر المـزيج التسـويقي المصـرفي فـي المكانـ(: "2.00وي )ميد الموسػكوثر ح -08

ــون فػػي سػػوؽ العػػراؽ  درجفػػي مصػػرؼ االئتمػػاف العراقػػي المػػ ةتطبيقيػػ دراسػػة "لمزب
 0بغداد ةجامع ،العدد الثامف والعشروف ة،وراؽ الماليلأل

، مػػذكرة ماجسػػتير، كميػػػة المقمـــدة""ســموك المســـتيمك إتجــاه المنتجــات (: 2..2لسػػود راضػػية ) -02
 العمـو اإلقتصادية وعمـو التيسير، جامعة منتوري، قسنطينة0

لــدى  ةلممؤسســ ةالذىنيــ ةثــر الخــداع التســويقي عمــى بنــاء الصــور "أ (:2.08) لطيفػػة بمواضػػح -02
ـــائن  ،وعمػػػـو التيسػػػير ةوالتجاريػػػ ةالعمػػػـو االقتصػػػادي ةكميػػػ ،ماجسػػػتير ةرسػػػال ،"الزب
 0محمد بوضياؼ المسيمة ةجامع

"دور التســـويق الموجـــو لممـــرأة عمـــى عمميـــة إتخـــاذ القـــرار (: 2.02أبػػػو ىػػػنطش ) شػػػوكت لينػػػا -.2
، المجمػة الشرائي: دراسة ميدانية عمى قطاع المالبس الجاىزة في ميدان عمـان"

 (، األردف00العممية لإلقتصاد والتجارة، العدد )
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الالأخالقيــة فــي أســواق التجزئــة ف شــمال الضــفة "درجــة الممارســات (: .2.0مجيػػد منصػػور) -20
 ، مجمػػػػة جامعػػػػة النجػػػػاح لألبحػػػػاث )العمػػػػـوالغربيــــة كمــــا يــــدركيا المســــتيمكون"

 0(22اإلنسانية(، مجمد )
"درجــة الممارســات الالأخالقيــة فــي أســواق التجزئــة فــي شــمال الضــفة (: 2.00مجيػد منصػػور) -22

اح لألبحػػػاث )العمػػػـو ، مجمػػػة جامعػػػة النجػػػالغربيـــة ومـــدى تقبـــل المســـتيمك ليـــا"
 (0.0(، العدد )22اإلنسانية(، مجمد )

"أثــر الخــداع التســويقي عمــى قــرار (: 2.20محمػػد عبػػداه الينػػداوي ، أسػػماء إبػػراىيـ عبػػدالغني) -20
(، 2، المجمة العمميػة لمدراسػات التجاريػة والبيئيػة، المجمػد )الشراء لدى المستيمك"

 (، مصر00العدد )
 نحـو المسـتيمكين إلتجاىـات ميدانيـة دراسة-التسويقي  "الخداع (:0..2) الزغبي عمر محمد -22

 كميػػػة ماجسػػػتير ، رسػػػالةأربـــد" مدينـــة فـــي التســـويق فـــي الألخالقيـــة الممارســـات
 األردف0 اليرموؾ، جامعو اإلدارية، والعمـو اإلقتصاد

، "النيـائي لممسـتيمك الشـرائي القـرار إتخـاذ عمى المبيعات تنشيط أثر"(: ٥١٠٢) محمػد مشاري -22
 العمػـو كميػة التجاريػة، العمـو في الماستر شيادة نيؿ متطمبات ضمف تندرج مذكرة

البػػػػػويرة،  اواحػػػػػاج، محنػػػػػد اكمػػػػػي جامعػػػػػة التيسػػػػػير، وعمػػػػػـو والتجاريػػػػػة اإلقتصػػػػػادية
 الجزائر0

العوامــل المــؤثرة عمــى اتجاىــات المســتيمك الفمســطينى " (:2..2مفيػػد الشػػامى، يوسػػؼ غنػػيـ ) -25
المخالفـة لممواصـفات والمقـاييس الفمسـطينية فـى الضـفة نحو السـمع والخـدمات 

، لألبحػػػاث والدراسػػػات، العػػػدد السػػػادس مجمػػػة جامعػػػة القػػػدس المفتوحػػػة ،"الغربيـــة
 فمسطيف0

"التســوق اإللكترونــي وعالقتــو بالســموك اإلســتيالكي (: 2.02) الخنينػػي بنػػت عبػػد العزيػػز منػػى -28
، مجمػػة بحػػوث التربيػػة النوعيػػة ،  واإلدخــاري لعينــة مــن ربــات األســر الســعوديات"

 2.020( ، يوليو 22جامعة المنصورة ، عدد )
دراســـة -دور االعـــالم فـــى حمايـــة المســـتيمك بمدينـــة الريـــاض" (:.2.0نػػػايؼ ثنيػػػاف سػػػعود ) -22

، قسػػـ االعػػالـ ، جامعػػة نػػايؼ، المممكػػة تطبيقيــة عمــى مرتــادى مدينــة الريــاض"
 العربية السعودية0

، "السموك اإلستيالكي لربة األسـرة وعالقتـو بـالتوافق الزواجـي"(: 2..2نجالء فاروؽ الحمبػي ) -22
( 02مجمة بحوث التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنصػورة، العػدد )

 20..2سبتمبر 
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ــادارة (: 2.02نجػػالء محمػػد منجػػود ) -.2 ــة فــي التســوق وعالقتيــا ب ــة الحديث "األســاليب اإللكتروني
، المجمػػة العمميػػة المتغيــرات اإلقتصــادية الحاليــة" الــدخل المــالي لألســرة فــي ظــل
 ، مصر2.020( ديسمبر 2لعمـو التربية النوعية، العدد )

ثـــره عمـــى الســـمع اإلســـتيالكية ذات أالـــوعى االســـتيالكى و ": (2.02صػػػميح المحيػػػانى )نجػػػوى  -20
 ةالمممكػػ كميػػة التصػػاميـ جامعػػة أـ القػػرى، رسػػالة ماجسػػتير، ،"العالمــات التجاريــة
 العربية السعودية0

فاعميــة برنــامج إرشــادي لتنميــة كفــاءة ربــة األســرة فــي (: "2.05نػػورا شػػعباف جػػودة الطػػوخي ) -22
، رسػالة دكتػوراه غيػر منشػورة، اإلستفادة مـن خامـات البيئـة المنزليـة المسـتيمكة"
 كمية اإلقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مصر0

 ةالزوجــ ةمشــارك ةســري وعالقتــو بدرجــســتقرار األاإل" (:2.02) ة الزىرانػػيمصػػطفي عطيػػ انػػور  -20
ــي اتخــاذ القــرارات األ ــي محافظــ ةريســلزوجيــا ف  ةبحػػوث التربيػػ ةمجمػػ ،ة"جــد ةف

 0مصر (،22)العدد  ة،المنصور  ةجامع ة،النوعي
 ةسـر داخـل األ أةالمر  ةعمى مشارك ةالعوامل المؤثر " (:2.08)مؿ محمد عمي ، أ سبأصالح  ةنور  -22

 ةمجمػ ،"الممـك عبـد العزيـز ةفـي جامعـ ةالعاممـ ةالمتزوجـ أةنظـر المـر  ةمن وجي
 ة0جد (،2)العدد  (،22)ردف المجمد األ ةجتماعيواإل ةنسانيالعمـو اإل

وعالقتو بجـوده الحيـاه كمـا  األسريةاتخاذ القرارات  "أسموب وسمطة (:2.02) صابرحمد أىند  -22
 ةجامعػ ،قتصاد المنزلػياإل ةكمية، دكتوراه غير منشور  ةرسال األسر"، رباتتدركيا 
 0مصر ة،المنوفي

"قياس تفاعل العمـالء خـالل مراحـل اتخـاذىم القـرار الشـرائي (: 2.05وائؿ الصاوي الشنيابي ) -25
(، 0، المجمة العممية لإلقتصاد والتجػارة العػدد )تجاه ممارسات الخداع التسويقي"

 كمية التجارة، جامعة عيف شمس، مصر0
 ضة ًعالقتيا بادارة بعشربة األس لـدى الضـاغطةالحياة  "أحداث(: 2.00وجيدة نصر حمػاد) -28

 ٍلإلرشاد النفسي بجامعة عي شعشي السادس ٕالسن شتمؤالم ،"يةشارد األسٕالم
 (00المجمد ) ،مصر ،سشم

ونػػس عبػػد الكػػريـ الينػػداوي، عبػػد الباسػػط إبػػراىيـ حسػػونة، سػػمطاف محمػػد سػػعيد، سػػمطاف فريحػػاف  -22
ـــي (: .2.0) ـــين تبن ـــة ب ـــيم العالق ـــة "تقي ـــات التســـوق وفاعمي الشـــركات ألخالقي

، دراسػػة ميدانيػػة عمػػى شػػركات اإلتصػػاالت الخمويػػة األردنيػػة، إعالناتيــا التجاريــة"
، بغداد لمعمـو اإلقتصادية الجامعة، العدد )  (، بغداد220مجمة كمية العمـو
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