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السلوك الشرائى واالستهالكى لدى ربات األسر خالل عروض تخفيض األسعار على 

 السلع االستهالكية فى مدينة االسماعيلية
اسماء كمال عبد الجواد، محمد نصر هبة، نيفين العربى، نبيلة الورداني عبد الحافظ  

جامعة بورسعيد –كلية التربية النوعية -إدارة المنزل والمؤسساتتخصص    

 29/8/2016:تاريخ القبول                                7/8/2016 خ التسليم:تاري

 الملخص
استهدف هذا البحث بصفةة رييسفية دراسفة السفلوش اليفرايس واكسفتهىكس لفدا ربفات اعسفر تفىل عفروع تخةفي  اعسفعار علف  السفل  

ربة أسرة بمدينفة اإلسفماعيلية  200ن بالمقابلة اليخصية لعينة عيوايية قوامها اكستهىكية فس مدينة اإلسماعيلية وذلك باكستعانة باستمارة استبيا

وذلفك لحسفاا النسفب المةويفة   SPSSوتمت المعالجة اكحصايية باستخدام الحاسب اآللس وتطبيق برنامج الحزمفة اإلحصفايية للعلفوم اكجتماعيفة 

  حسفاا مربف  كفاد  درجفة الحرية حسفاا معامفب اكرتبفاا  وقفد اتبف  هفذا "T "T testوالمتوسفطات الحسفابية  واكنحراففات المعياريفة  اتتبفار

البحث المنهج الوصفةس التحليلفس  وقفد أسفةرت نتفايج الدراسفة عفذ ففرول ذات دكلفة إحصفايية ففس مةهفوم عفروع تخةفي  اعسفعار علف  السفل  

ربفة اعسفرة  المسفتوا التعليمفس لفرا اعسفرة  دتفب اعسفرة اكستهىكية وفقا لبع  الخصايص الديموجرافية لدا ربات اعسر المبحوثفة ععمفر 

اليفهرد، عدم وجفود ففرول دالفة إحصففاييا ففس مسفتوا السفلوش اليففرايس تفىل عفروع تخةفي  اعسفعار علفف  السفل  اكسفتهىكية وفقفا لففبع  

سفرة  المسفتوا التعليمفس لربفة ورا اعسفرة  الخصايص الديموجرافية لدا ربات اكسر المبحوثة عالحالة اكجتماعية لربة اعسرة  عفدد أففراد اع

عمب ربة ورا اعسرة،  بينمادلت النتايج عذ وجفود ففرول ذات دكلفح إحصفايية ففس السفلوش اكسفتهىكس تفىل عفروع تخةفي  اعسفعار وفقفا 

إحصاييا بفيذ مةهفوم ربفات اعسفر لبع  الخصايص عقيمة الدتب اليهرد لألسرة  الدتب اليهرد المنتظم،. كما تبيذ وجود عىقة ارتباطية دالة 

المبحوثة عذ عفروع تخةفي  اعسفعار علف  السفل  اكسفتهىكية وكفى مفذ سفلوكهذ اليفرايس واكسفتهىكس  كفذلك عىقفة ارتباطيفة موجبفة عنفد 

علف  السفل   بيذ السلوش اليرايس وبيذ السلوش اكستهىكس لفدا ربفات اعسفر المبحوثفة تفىل عفروع تخةفي  اعسفعار 0.01مستوا احتمالس 

 اكستهىكية  وكذلك تبيذ فرول ذات دكلة إحصايية فس الكميات الميتراه مذ السل  اكستهىكية وفقا لكب مفذ مةهفوم عفروع تخةفي  اعسفعار 

 .0.05  0.01السلوش اليرايس  والسلوش اكستهىكس لدا ربات اعسر المبحوثات عند مستوا دكلة 

.، السلوك الشرائي، السلوك االستهالكي، ربة األسرةرسعاالكلمات الدليلية: عروض تخفيض األ

 والمشكله البحثية مقدمةال

تختص إدارة اليفةون المنزليفة أو إدارة وفةون اعسفرة 

بموازنففة مففوارد اعسففرة المحففدودة سففواأ البيففرية أو  يففر 

حاجاتهففا و اياتهففا وأهففدافها اإلنسففانية التففس البيففرية مفف  

هتمام بفددارة وفةون اعسفرة تتغير تىل الزمذ  وقدزاد اك

بعفففد المففؤتمر اعول لىقتصففاد المنزلفففس  1899منففذ عففام 

بنيويففورش  وأصففبحت هنففاش حاجففة لدراسففة قففدرات الةففرد 

وحماية المستهلك  اكستةادة مذ نتايج البحوث عسهير نور 

قفد وفهدت السفنوات اعتيفرة اهتمامففا ،. و1991وآتفرون 

  هىكيةبدراسفففة سفففلوش وأنمفففاا اعسفففرة كمؤسسفففة اسفففت

المسفتهلك فهمفا للسفلوش اإلنسفانس   ويتطلب دراسفة سفلوش

ويمثففب السففلوش اليففرايس و اكسففتهىك  للةففرد نوعففا مففذ 

  عأحمففد تففاطرأنففواا السففلوش اكنسففانس يمارسففح كففب منففا 

2003،. 

كما يعد السلوش اليرايس واكستهىكس مذ بفيذ أنمفاا  

قوم بهفا السلوش اكقتصادد  والذد ييير إل  الكيةية التس ت

اعفففراد بانةففال مففواردهم وكيفف  يقومففون بتقففويم مختلفف  

البففدايب المتاحففة لهففم  وكيفف  يتخففذ المسففتهلكون قففراراتهم 

اليفففرايية مفففذ أجفففب تحقيفففق أقصففف  مسفففتويات اكوفففباا 

،. وففس 2007لحاجاتهم المستمرة والملحة عزياد بركفات  

هذا الصدد نجفد أن ربفة اعسفرة ففس وقتنفا الحامفر الملف  

والتكنولوجيفة تواجفح اكقتصادية واكجتماعيفة  يراتبالمتغ

الكثير مذ الميكىت والعديد مذ التحديات مما يفؤثر علف  

حتياجات اكوتها موارد أسراإلدارة والموازنة السليمة بيذ 

تخطفففففيى مفففففال  هفففففذا يتطلفففففب و  الةعليفففففة والةفففففرورية

ةفففال بميزانيفففة أسفففرتها وفففف  حفففدود نواقتصفففادا لبنفففود اك

. واليفراأ ،1999و طالب و محمود حمفزة  عمها أب دتلها

علففم وفففذ ومهففارة  والمسففتهلك الروففيد هففو الففذا يحسففذ 

عمليففة اليففراأ ليحصففب علفف  أعلفف  درجففات المنةعففة ففف  

وتهدف عملية اليراأ إل  الحصول حدود الموارد المتاحة 

علفف  اعصففناف واعنففواا المطلوبففة بففالجودة المناسففبة مففذ 

                          اسبة فس الوقت المناسفبمصدر اليراأ وبكمية ونوعية من

(Lendol Calder: 2001).  

ومفف  التغيففر فففس أسففاليب اإلنتففاا ووفرتففح والتنففوا فففس 

السل  المعرومة وتعدد البدايب تجد ربة اعسرة المصفرية 

نةسها أمام العديد مذ البدايب التس يجب ان تختار مذ بينهفا 

،. 2006 :عبففد الففرحمذ مففا يتناسففب مفف  إمكانياتهففا عإيمففان

وتكمفففذ نجفففاة عمليفففة اليفففراأ ففففس اتتيفففار نفففوا المنفففتج 

وتصحيحح وتحديد مكان اليراأ  الوقت  السفعر المناسفب 

اليراأ  وطريقة الدف .و اليوم نتيجفة لىرتةفاا المةفطرد 

ففففس اعسفففعار ومحدوديفففة دتفففب اعسفففرة مقابفففب الحاجفففات 

اسفتخدام المتعددة والمتجددة بها  إتجهت ربات اعسر إلف  

الوسففايب الممكنففة والمتاحففة للحصففول علفف  السففل  اليوميففة 

والحياتية بأسعار مخةةة  معتمدة ففس ذلفك علف  مصفادر 

وسايب الدعايفة واإلعفىن المةعلفة والمنتيفرة ففس المجتمف  

،. هففذا وتعففد عففروع تخةففي  2014عنبيلففة عبففدالحاف   

اعسفففعار علففف  السفففل  اكسفففتهىكية مفففذ وسفففايب اإلعفففىن 

ة بيكب وامح عل  السلوش اليرايس واكسفتهىكس المؤثر

لربففة اعسففرة  فففبع  اعسففر تسففع  إلفف  تلبيففة احتياجففات 

اعسفففرة بأقفففب اعسفففعار ولفففيي لفففديهذ الفففوعس بفففالمةهوم 
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الصففحيح والةايففدة مففذ عففروع تخةففي  اعسففعار علفف  

السفففل  اكسفففتهىكية. وبعةفففهذ ك يمفففتلكذ القفففدرة علففف  

والتسففول وانتهففاز السففيطرة علفف  ر بففاتهذ فففس اليففراأ 

الةففففرن دون الحاجففففة الحقيقيففففة إليهففففا عسففففميرا ليففففي   

تجاهففب اعثففر الكبيففر لعففروع ،. ولهففذا فففى يمكففذ 2005

تخةي  اعسعار عل  ربة اعسرة وتوجهاتهفا واتتياراتهفا 

وسفففلوكها اليفففرايس واكسفففتهىكس والفففذد يفففنعكي علففف  

المجتم  ككب. وقد واجهت ربات اكسر العديد مذ أساليب 

خفففداا التفففس تمارسفففها منظمفففات اععمفففال والمؤسسفففات ال

التجاريفففة لتفففرويج وتسفففويق بةفففايعهم والتفففأثير بأسفففاليب 

وجدانيفففة علففف  المسفففتهلكيذ لفففدفعهم إلففف  التقليفففد وانتهفففاز 

الةرن وحب التملك حت  تتحقق المكاسب واعربفاة لهفذه 

المؤسسات بصرف النظر عذ اآلثار السفلبية الناجمفة عفذ 

هىكية  يفففر المر وبفففة والةفففارة بعففف  اعنمفففاا اكسفففت

،. لففففذلك فدنففففح مففففذ 2007بالمسففففتهلك عزيففففاد بركففففات  

الةفففرورد ومففف  تطفففة لتثقيففف  المسفففتهلك مفففذ تفففىل 

معلومففات يفففتم ترويجهفففا ففففس المحفففىت لتومفففيح وإعفففىم 

المسففففتهلك بمعنويففففة وصففففدل التخةيةففففات علفففف  السففففل  

وأسففبابها  مففذ تففىل بطاقففات لوروففاد نحففو التخةيةففات 

م  عل  المنتج  وتساهم ففس اتخفاذ المسفتهلك وأسبابها تو

 وآترون. (Monon 2000)للقرار السليم عند اليراأ 

وفففس مفففوأ ذلففك ففففدن حمايففة المسفففتهلك تففىل فتفففرة 

العففروع والتخةيةففات علفف  السففل  و المنتجففات تتةففمذ 

توعيتح وزيادة تبرتح ومعارفح بيأن سل  المختلةة وكيةيفة 

لسل  المختلةة والوقوف التحقق مذ جودتها ومعرفة بدايب ا

عل  صدل التخةيةات  وذلك حتف  ك يقف  فريسفة لخفداا 

،. اعمففر 1996العفروع والتخةيةففات عمهففا أبفو طالففب  

الففذد يتطلففب التعففرف علفف  الميففكىت واقتففراة الحلففول 

لها ومدا تناسب هذه السياسات البيعية للظفروف الحياتيفة 

جفم لىسرة والت  تؤثرف  حجفم المعفروع مفذ السفل  وح

الكميات الميتراة ذلك مذ تفىل دراسفة السفلوش اليفرايس 

واكستهىكس للعميب تىل فتفرة تخةيةفات اعسفعار علف  

السففففل  المختلةففففة  والتعففففرف علفففف  السففففمات اليخصففففية 

،. ومفذ هنفا تتمثفب 2002واكجتماعية لح عسفماة ميفرف 

 ميكلة هذا البحث فس اكجابة عل  التساؤكت اآلتية 

مففذ وجهففة نظففر  وع والتخةيةففاتمففا هومةهففوم العففر

ربفففات اعسفففر المبحوثفففة  هفففب هنفففاش عىقفففة بفففيذ مةهفففوم 

عروع التخةيةات والسلوش اليرايس واكستهىكس لدا 

ربففات اعسففر  وهففب هنففاش فففرول بففيذ السففلوش اليففرايس 

والسفففففلوش اكسفففففتهىكس تبعفففففاا للخصفففففايص اكجتماعيفففففة 

 واكقتصادية عسفر عينفة البحفث  ومفا هفس طبيعفة العىقفة

بيذ السفلوش اليفرايس  السفلوش اكسفتهىكس لربفات اعسفر 

 عينة البحث.

 أهداف البحث
إلففف  دراسفففة السفففلوش بحفففث بصفففةة رييسفففية هفففدف الي

اليففرايس واكسففتهىكس لففدا ربففات اعسففرتىل عففروع 

تخةفففي  اعسفففعار علففف  السفففل  اكسفففتهىكية  ففففس مدينفففة 

تحقيففففففق اكهففففففداف  اإلسففففففماعيلية وذلففففففك مففففففذ تففففففىل

  يةالةرعيةالتال

دراسففة الخصففايص اكجتماعيففة واكقتصففادية لربففات  -1

 اعسرعينة الدراسة.

مةهوم ربات اعسر عينة الدراسفة عفذ عفروع تحديد  -2

 تخةي  اعسعار عل  السل  اكستهىكية .

الكميفات الميفتراه مفذ السفل  اكسفتهىكية تفىل قياس  -3

 عروع تخةي  اعسعار.

ةفي  السلوش اليرايس المتب  تىل عفروع تخ تحديد -4

 .اعسعار عل  السل  اكستهىكية

السفففلوش اكسفففتهىكس المتبففف  تفففىل عفففروع  تحديفففد -5

 .تخةي  اعسعار عل  السل  اكستهىكية

تحديدالعىقففة بففيذ كففب مففذ مةهففوم عففروع تخةففي   -6

لففدا ربففات اكسففر السففل  اكسففتهىكية اعسففعار علفف  

وسفلوكهذ اليفرايس واكسفتهىكس المتبف  عينة البحث  

تبعفففا للخصفففايص اكجتماعيفففة عفففروع لفتفففرة اتفففىل 

عينفة البحفثعالحس السفكنس  الحالفة  واكقتصادية عسر

اكجتماعيفففة  عفففدد أففففراد اعسفففرة  عمفففر ربفففة ورا 

اعسففرة  عمففب  اعسففرة  المسففت  التعليمففس لربففة ورا

 را وربة اعسرة  دتب اعسرة اليهرد،.

 أهمية البحث

دراسفات تعد نتايج هذه الدراسة إمافة علمية لسلسلة ال -1

التففس أجريففت عففذ دور ربففة اعسففرة فففس اقتصففاديات 

اعسففرة والسففلوش اليففرايس واكسففتهىكس  تاصففة بمففا 

يتعلق بعروع تخةيةات اعسعار  فما زالفت افاهرة 

اعسففففعار للسففففل  اكسففففتهىكية  عففففروع تخةيةففففات

الحياتية لألسرة فس حاجة إل  مزيد مذ البحث والتقييم 

 لعروع.نحو اعساليب المختلةة لهذه ا

تعريففف  المجتمففف  بطبيعفففة التسفففول تفففىل عفففروع  -2

تخةيةات اعسعار وإتخاذ التفدابير الىزمفة مفذ تفىل 

تةعيب دور إتصاييات اكقتصاد المنزلس لتىففس تفداا 

 وعيوا عروع التخةيةات لألسعار.

كمففا تصففب تلففك النوعيففة مففذ الدراسففات الفف  مؤوففرات  -3

سلبيات وتوجيهات للمسةوليذ ومتخذد القرار لتةادد ال

وتداا عروع اكسعار التجارية التس تةفر باكسفرة 

 المصرية.

 فروض البحث
مةهفوم ربفات ذات دكلفة احصفايية بفيذ  عىقة توجد .1

الخصفايص واعسر عذ عفروع تخةفي  اعسفعار 

عالحس السففففكنس  اكجتماعيففففة لففففديهذواكقتصففففادية 

الحالففة اكجتماعيففة  عففدد أفففراد اعسففرة  عمففر ربففة 

ت  التعليمس لربفة ورا اعسفرة  ورا اعسرة  المس

 عمب را وربة اعسرة  دتب اعسرة اليهرد،.

السففففلوش فففففرول ذات دكلةاحصففففايية بففففيذ  توجففففد .2

 اليفففراي  لفففدا ربفففات اعسفففرعينة الدراسفففة تفففىل

عروع تخةفي  اعسفعار علف  السفل  اكسفتهىكية 

 الخصايص اكجتماعية واكقتصادية لديهذ.و

السفففلوش يذ ففففرول ذات دكلفففة احصفففايية بففف توجفففد .3

اكسففتهىك  لففدا ربففات اعسففرعينة الدراسففة تففىل 

 عروع تخةفي  اعسفعار علف  السفل  اكسفتهىكية

 الخصايص اكجتماعية واكقتصادية لديهذو
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توجفففد عىقفففة ارتباطيفففح ذات دكلفففة إحصفففايية بفففيذ  .4

مةهففوم ربففات اعسففر عينففة الدراسففة عففذ عففروع 

 تخةي  اعسعار علف  السفل  اكسفتهىكية وكفىا مفذ

 السلوش اليرايس واكستهىكس لديهذ. 

ف  الكميات الميفتراه  ذات دكلة احصايية توجد فرول .5

مذ السل  تىل عروع تخةي  اعسعار علف  السفل  

اكسففتهىكية تبعففا لكففب مففذ مةهففوم عففروع تخةففي  

اعسففعار والسففلوش اليففراي  واكسففتهىك  لففدا ربففات 

 اعسرعينة الدراسة.

دكلة إحصايية بيذ السفلوش توجد عىقة ارتباطيح ذات  .6

اليرايس واكستهىكس لدا ربات اعسر عينة الدراسفة 

تفففففىل عفففففروع تخةفففففي  اعسفففففعار علففففف  السفففففل  

 اكستهىكية.

 األسلوب البحثي

  أوال: منهج الدراسة

اتب  فس هذا البحث المنهج الوصةس التحليلفس  ويعرففح 

، بأنفح مجموعففة اإلجفراأات التففس 2002بيفير الروففيدد ع

ب لوص  الظاهرة أو الموموا  اعتمادا علف  جمف  تتكام

وتحليلهففففا  الخصففففايص والبيانففففات وتصففففنيةها ومعالجتهففففا

تحلفيى دقيقففا كسفتخىن دكلتهففا والوصفول إلفف  نتففايج أو 

  تعميمات عذ الظاهرة أو الموموا محب البحث.
لابعض المصاحلحات  والعلمياة ثانياا: التعااريا ارارائياة

 البحثية:
عرفففففح كففففب مففففذ زيففففاد بركففففات  :الساااالوك الشاااارائي .1

، بأنفح تلفك العمليفات 2006،  سماة ميرف ع2007ع

المرتبطة بقيام فرد ما أو جماعفة مفذ اعففراد باتتيفار  

ووراأ و استخدام والفتخلص مفذ منفتج مفا  أو تدمفة  

تبفففرة بغفففرع إوفففباا الحاجفففات  أو فكفففرة  أو حتففف 

 والر بات.

تعلفق فس هفذه الدراسفة بأنفح النيفاا الم ويعرف إارائيا

بعمليففة وففراأ ربففة اعسففرة للسففل  أو الخففدمات التففس تيففب  

حاجاتها وحاجفات أففراد أسفرتها بمفا يتةفمنح هفذا النيفاا 

 مذ عمليات البحث والمقارنة والمةاملة واكتتيار.

عرففففح كفففب مفففذ زيفففاد بركفففات  :السااالوك االساااتهالكي  .2

، بأنففففففح اعنيففففففطة 1995،  فففففففاتذ لطةفففففف  ع2007ع

لمسفتهلكون عليهفا أثنفاأ بحفثهم والتصرفات التس يقفدم ا

عفففذ السفففل  والخفففدمات التفففس يحتفففاجون اليهفففا  بهفففدف 

إوباا حاجاتهم بها  ور باتهم فيها  وأثناأ تقيفيمهم لهفا 

والحصفففول عليهفففا واسفففتعمالها والفففتخلص منهفففا  ومفففا 

 يصاحب ذلك مذ عمليات اتخاذ القرارات.

ما تقفوم بفح ربفة اعسفرة تفىل وفراأ  ويعرف إارائيا:

فس أوقات بفذاتها  واسفتخدام هفذه السفل  واسفتهىكها السل  

بحيففث تيففب  حاجاتهففا وحاجففات أفففراد أسففرتها  متةففمنا 

استعمال وتخزيذ وتقييم وكذلك كيةيفة الفتخلص مفذ السفل  

 المستهلكة والتعامب معها

ما هس إك وسيلة مذ وسايب  عروض تخفيض األسعار:-3

 الدعايفففة واإلعفففىن عفففذ المنتجفففات الموجفففودة داتفففب

والمحىت  بهدف الترويج للسل  وإثارة دواف   المتاجر

وإ ففراأ المسففتهلكيذ إلفف  اسففتهىش السففل  والخففدمات 

 ،.2010عهبة نصر  

بأنفففح نيفففاا إتصفففالس ووسفففيلة مفففذ  ويعااارف إارائياااا:

وسففايب الدعايففة التففس تتبعهففا المحففىت والمراكففز التجاريففة 

تنيففيى وزيففادة المبيعففات للسففل  اكسففتهىكية عففذ  بهففدف

ريفففق إعىنفففات مطبوعفففة أو منيفففورات تتةفففمذ تفففوافر ط

السل  اكستهىكية بأسعار مخةةفة عفذ اعسفعار اعصفلية 

لةترات محدودة ع راأ وجفذا المسفتهلكيذ إلف  اسفتهىش 

 هذه السل .

 ثالثا: الشاملة وعينة الدراسة:

أجريفففت هفففذه الدراسفففة علففف  ربفففات اعسفففرف  مدينفففة 

،  1مفحة بجفدول عأقسفام مو 3اإلسماعيلية والتفس تيفمب 

ومدينففة اإلسففماعيلية هففس عاصففمة المحافظففة وهففس أكبففر 

التجاريفة فهفس أهفم المراكفز  المراكز وتكثفر فيهفا المراكفز

مذ حيث المساحة وعفدد السفكان  حيفث يبلفد عفدد سفكانها 

مففايقرا مففذ نصفف  مليففون نسففمة  ويبلففد  بأقسففامها الثىثففة

أسفففرة عالجهفففا المركفففزد للتعبةففففة  73374عفففدد اعسفففر 

، وهففم يمثلففون وففاملة البحففث  وتمثلففت 2016إلحصففاأ وا

باعقسفففام  ربفففة أسفففرة مقيمفففات 200عينفففة الدراسفففة ففففس 

واعحيففاأ الثىثففة بمدينففة اإلسففماعيلية حيففث تففم اتتيففارهذ 

 بطريقة عيوايية.

 

 

 أقسام مدينة ارسماعيلية :1ادول
 البيان األقسام

مكة –العباسس –التمساة قسم أول اإلسماعيلية  

اإلسماعيلية قسم ثان        –الحكر –العرييية الجديد 
 منيية اليهداأ

الحرفييذ اكسكان –حس اليي  زايد قسم ثالث اإلسماعيلية  

اسفففتغرقت الدراسفففة الميدانيفففة الةصفففب   الحااادود النمانياااة

 2015/2016الدراس  اكول مذ العام الجامع  
 رابعا: أدوات الدراسة:

سففتبيان وتففم اسففتيةايها تمثلففت أدوات الدراسففة فففس اسففتمارة ا

 6بالمقابلة اليخصية مف  أففراد العينفة وقفد تةفمنت اكسفتمارة 

 محاور رييسية لتغطس أهداف الدراسة 

  وتيمب الحس التاب  لح منطقفة الخصائص الديموارافية -1

سفكذ اعسففرةعحس أول  حففس ثفان  حففس ثالففث،  الحالففة 

اكجتماعيففة لربففة اعسففرة حيففث صففنةت إلفف  متزوجففة  

أرملة  مطلقة  لم يسبق لها الفزواا،. عمفر كفب أتراع

مذ ربات وأرباا اعسر حيث قسمت إل  أربعفة فةفات 

 40عامففا   40إلفف  أقفب مففذ  30عامفا    30عأقفب مففذ 

عامفففا ففففأكثر،. السفففعة  50  50عامفففا إلففف  أقفففب مفففذ 

اعسرية النةرية ويقصد بهفا عفدد اعففراد باعسفرة وقفد 

أفراد،  أسرة  5 قسم إل  فةتيذ  أسرة صغيرة عأقب مذ

أفراد فأكثر،  والمستوا التعليمفس  5كبيرة تتكون مذ ع

لكفففب مفففذ ربفففة ورا اعسفففرة وقفففد رتفففب إلففف  ثفففىث 

مسففتويات رييسففية  مسففتوا تعليمففس مففنخة  وييففتمب 

علففف  الفففزوا والزوجففففة الحاصفففليذ علففف  اكبتداييففففة 

والحاصففليذ علفف  اليففهادة اععداديففة  مسففتوا تعليمففس 

جيذ تدرجوا وحصفلوا علف  متوسى وييتمب عل  الزو
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الثانوية العامة أو ما يعادلها إل  الحاصليذ عل  مؤهب 

متوسففى بعففد الثانويففة العامففة  مسففتوا تعليمففس مرتةفف  

وييتمب عل  الزوجيذ الحاصليذ علف  مؤهفب جفامعس 

ربففة دكتففوراه،  وعمففب  –أو دراسففات عليففا عماجسففتير

ورا اعسففرة عتعمففب  ك تعمففب  بالمعففاو،  ومسففتوا 

عسرة اليهرد  وقد رتب إلف  ثفىث مسفتويات  دتب ا

جنيح،  مسفتوا  1500مستوا دتب منخة عأقب مذ 

،  3000جنيفففح الففف  اقفففب مفففذ  1500دتفففب متوسفففى ع

فأكثر،  كما تم تقسفيم  3000دتب مرتة  عمذ  مستوا

نوا الدتب اعسرد وفقالمدا انتظفام الفدتب إلف  دتفب 

 منتظم  دتب متغير.

 روض تخفاايض األسااعار:مفهااوم ربااات األساار نحااو عاا -2

وقفففد أعفففد هفففذا المحفففور بعفففد اكطفففىا علففف  بعففف  

الدراسات المرتبطة بالموموا كدراسفة منيفر عفوع 

، 14،  وقففففد تةففففمذع2010،  هبففففة نصففففر ع2002ع

عبففارة عففذ مةهففوم عففروع اعسففعار مففذ وجهففة نظففر 

إل  حفد  –المبحوثات حيث تحددت اإلجابات فسعأوافق

، 1  2  3ك،  وومففففففعت درجففففففات رقميففففففةع –مففففففا 

، لوجابفات السفلبية  3  2  1لوجابات اإليجابيفة  أو ع

حيففث تففم توزيفف  المبحوثففات وفقففا للقففيم الرقميففة الدالففة 

علفف  مسففتوا المةهففوم نحففو عففروع اعسففعار والتففس 

، درجففة 42، واععلفف  ع20تراوحففت بففيذ حففد أدنفف  ع

وقد تم تصني  المبحوثات إل  ثىث مستويات  مةهفوم 

مةهفففوم صفففحيح لحفففدما  درجفففة،  29تاط عأقفففب مفففذ 

 درجة فاكثر،. 34،  مةهوم صحيحع34> -29ع

السلوك الشرائي لربات األسر خالل عاروض تخفايض  -3 

الهفففدف مفففذ هفففذا المحفففور تحديفففد مسفففتوا  األساااعار:

السففلوش اليففرايس لربففات اعسففر المبحوثففة مففذ تففىل 

التعرف عل  تفدرا منظومفة اليفراأ للمبحوثفات عقبفب 

عبفارة مقسففمة  45تةفمذ  وأثنفاأ وبعفد اليفراأ، حيففث

، 17، عبففارة لدراسففة السففلوش قبففب اليففراأ  ع15إلفف ع

، عبففارة لفففدراس 13عبففارة للدراسفففة أثنففاأ اليفففراأ  ع

السلوش بعد اليراأ وقفد تحفددت اإلجابفات ففس عدايمفا  

، 1  2  3ابففدا،  وومففعت درجففات رقمففس ع –أحيانففاا

لوجابات اإليجابية أو  العكفي لوجابفات السفلبية  وتفم 

يففف  المبحوثفففات وفقفففا للقفففيم الرقميفففة الدالفففة علففف  توز

مسففتوا السففلوش اليففرايس  والتففس تراوحففت بففيذ حففد 

، درجفففة  حيفففث صفففنةت 116،  اععلففف  ع79أدنففف  ع

المبحوثات إل  ثىث مسفتويات  سفلوش سفلب عأقب مفذ 

،  سفففففلوش 102>-89درجفففففة،  سفففففلوش محايفففففدع 89

 درجة فأكثر، 102ايجاب ع

االساااتهالكية خاااالل  الكمياااات المشاااترال مااان السااالع -4

  تفم إعفداد هفذا المقيفاس بعفد عروض تخفيض األسعار

،  هبففة 2014اكطففىا علفف  دراسففة نبيلففة عبففدالحاف ع

، للتعففرف أنففواا السففل  اعكثففر وففراأ 2010نصففر ع

أثنففففاأ عففففروع تخةففففي  اعسففففعار وكففففذلك كمياتهففففا 

باإلمففافة إلفف  اكسففتةادة مففذ نتففايج تطبيقففح فففس التحقففق 

ي  قففد تةففمذ هففذا المقيففاس مفذ صففحة الةففرع الخففام

احتياجات اعسرة ففس مجفاكت  سلعة استهىكية تمثب 35

 المختلةة  وقد تم تقسيمها إل   الحياة 

سففل  فففس  7سففل  فففس مجففال المىبففي   6سففل   ذاييففة   8

سل  فس مجال متطلبفات اعبنفاأ   5مجال المسكذ وتأثيثح  

  سفل 3سل  فس مجال تكنولوجيا اكتصال والمعلومات   3

سففل  لألعيففاد والترفيففح   3فففس مجففال العنايففة اليخصففية  

وتحففددت اإلجابففات فففس عاوففترد الكميففة التففس احتاجهففا  ك 

 اوترد  أوترد بكميات أكبر،

تففم  الساالوك االسااتهالكي لاادى ربااات األساار المبحوثااة: -5

إعداد هذا المقياس بعد اكطىا عل  بعف  الدراسفات 

اسففة فففاتذ والبحففوث المرتبطففة بمومففوا البحففث كدر

ناديففففففففة  ، 2007، حسففففففففذ فففففففففراع1995كمففففففففال ع

، وذلفففففك لتحديفففففد مسفففففتوا السفففففلوش 2008الحفففففدادع

اكسفففتهىكس لربفففات اعسفففر المبحوثفففة تفففىل فتفففرات 

، عبفارة 12عروع تخةي  اعسعار  حيث تةفمذ ع

تمثفففب اإلجفففراأات والتصفففرفات التفففس تقفففوم بهفففا ربفففة 

اعسففرة عنففد اكحتيففاا للسففل  اكسففتهىكية وكففذلك نمففى 

تعمال واسففففتهىش وتخففففزيذ السففففل  اكسففففتهىكية اسفففف

 –المخةةة السعر  وقفد تحفددت اكجابفات ففس عدايمفا 

، 1  2  3أبففدا،  وومففعت درجففات رقميففة ع –أحيانففا 

لوجابففات اإليجابيففة أو العكففي لوجابففات السففلبية  وتففم 

توزيففف  المبحوثفففات وفقفففا للقفففيم الرقميفففة الدالفففة علففف  

درجة،  16أدن  ع مستوا السلوش اكستهىكس بيذ حد

، درجفففة  وصفففنةت المبحوثفففات إلففف  35وحفففد أعلففف  ع

درجففة،   24ثففىث مسففتويات  سففلوش سففلب عأقب مففذ 

 درجة فأكثر،. 31درجة،  ايجاب ع 31> - 24محايدع

وتةفففمذ مفففدا  خااادار عاااروض تخفااايض األساااعار: -6

تعففرع المبحوثففات عسففاليب الغففع والخففداا تففىل 

 فتففففففرات تخةيةففففففات اعسففففففعار  وأنففففففواا السففففففل 

اكسففتهىكية الىتففس تعرمففذ مففذ تىلهففا للخففداا  

وأهففففم اكقتراحففففات الةففففمانية مففففذ وجهففففة نظففففر 

المبحوثفففففات لمواجهفففففة أسفففففاليب الغفففففع والخفففففداا 

 التسويقس تىل فترات تخةيةات اعسعار.

 قياس صدق االستبيان

 صدق المحتوى: -أ
حيففث تففم عففرع اكسففتبيان فففس صففورتح اعوليففة علفف  

كمفيذ للتحقفق مفذ مفدا مناسفبة مجموعة مذ اعساتذة المح

العبارات وصيا تها وتراوحت نسبة اتةال المحكميذ عل  

، وأصفبحت اكسفتمارة %100 -%80كب العبفارات بفيذع

 ، عبارة موزعيذ عل  محاورها.106مكونة مذ ع

 صدق االتساق الداخلي: -ب

حساا معامىت اكرتباا بيذ مجمفوا درجفات كفب تم 

قيم معفامىت اكرتبفاا دالفة محور مذ اكستبيان وتبيذ أن 

بمففففا ييففففير إلفففف  صففففدل  0.01إحصففففاييا عنففففد مسففففتوا 

المحتففففوا. كمففففا تففففم تطبيففففق طريقففففة التجزيففففة النصففففةية 

Splithalf،  حيففث بلغففت قيمففة معامففب اكرتبففاا بففيذ نصففةس

  وبعففد تصففحيح أثففر التجزيففة بمعادلففة 0.834اكسففتمارة 

رة مما ييير أن اكسفتما 0.909جيتمان بلغت قيمة الثبات 

 تتم بدرجة مناسبة مذ الثبات

قااايم معاااامالت االرتبااااع، وقااايم معاااامالت ألفاااا  :2اااادول 
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 لمحاور االستبيان

  القيم
 المحاور

قيم معامالت  معامالت االرتباع
مستوى  القيم ألفا

 الداللة

 0.826 0.01 0.824 مةهوم العروع

 0.843 0.01 0.759 السلوش اليرايس
10.0 0.824 السل  الميتراه  0.831 

 0.852 0.01 0.812 السلوش اكستهىكس

 

 

 

 حساب ثبات المقياس:-ج

معامففب آلةففا كرونبففاا  طريقففة التجزيففة ذلففك باسففتخدام 

 .،2النصةية كما تم جدولع

 األساليب ارحصائية:
تم المعالجة اإلحصايية باسفتخدام البرنفامج اإلحصفايس 

  ،(SPSS)المعروف اتتصارا 

نسففب المةويففة والمتوسففطات الوقففد تففم اسففتخدام حسففاا 

الحسفففابية واكنحراففففات المعياريفففة لمتغيفففرات الدراسفففة  

حساا معامفب الصفدل إحصفاييا عدوات البحفث  ومعامفب 

للكي  عذ الةفرول  حسفاا مربف   Ttestالثبات  واتتبار 

وحسفففاا معامفففب اكرتبفففاا إليجفففاد العىقفففة بفففيذ  كفففاد 

  متغيرات الدراسة.

 وض البحثيةمناقشة النتائج في ضوء الفر

 الخصائص الديموارافية لربات األسر المبحوثة:أوال: 

،  وفاطمفففة النبويفففة 2014ذكفففرت نبيلفففة عبفففدالحاف ع

،  أن سياسفففات البيففف  المخةففف  أ وبالتقسفففيى ففففس 2000ع

سففففول المسففففتهلك النهففففايس يتففففأثر بففففالتغيرات السففففكانية 

ويستلزم ذلك التعفرف علف   واكستهىش فس البىد النامية 

الجنسففس والعمففرد والسففمات اكقتصففادية لعميففب التركيففب 

البيفففف  المخةفففف   وقففففد أاهففففرت النتففففايج كمففففا هففففو وارد 

ثفان   مذ ربات اعسر يقطذ فس حس %45، أن 3بجدولع

وتوزعففففت النسفففففبة الباقيففففة مفففففنهذ مففففا بفففففيذ حفففففس أول  

 200ن=    التويع النسبي لعينة الدراسة وفقا للخصائص الديموارافية :3ادول 

دالعد الخصائص  % 
 26 52 ح  أول منطقة السكذ

  45 90 ح  ثان
  29 58 ح  ثالث

 الحالة اكجتماعية
  82 164 متزوجة
  18 36 أترا

30أقب مذ  عمر ربات اعسربالسنة  68 34  
30 - <40  72 36  
40 -<50  26 13  
فأكثر 50  34 17  

164ن= عمر أرباا اعسربالسنة 30أقب مذ    21 12.8  
30 - <40  93 56.7  
40 -<50  21 12.8  
فأكثر 50  29 17.7  

 2 4 تعليم منخة  تعليم ربات اعسر
 13.5 27 تعليم متوسى
 84.5 169 تعليم مرتة 

164ن= تعليم أرباا اعسر  1.2 4 تعليم منخة  
 7.3 24 تعليم متوسى
 82 136 تعليم مرتة 

  68 136 أسرة صغيرة السعة اعسرية
رة كبيرةأس  64 32  

  61.5 123 يعمب عمب ربات اعسر
  33.5 67 ك يعمب
  5 10 بالمعاو

  90 148 يعمب عمب أرباا اعسر
  0 0 ك يعمب
  10 16 بالمعاو

  11 22 منخة  مستوا الدتب اليهرا
  51 102 متوسى
  38 76 مرتة 

 نوا الدتب اليهرا
   66 132 منتظم
   0.34 68 متغير

مفففنهذ  %82علففف  التفففوالس،  وأن  %29  %26ثالفففث ع

مفذ المبحوثفات تتفراوة أعمفارهذ  %70متزوجات  وأن 

مفذ أربفاا اعسفر  %69.5عاما   40>- 30مذ أقب مذ 

إتتصوا بنةي المرحلة العمرية  وعذ المستوا التعليمس  
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فقففد أاهفففرت النتفففايج أن النسفففبة اععلفف  لكفففب مفففذ ربفففات 

ذو مسففففتوا تعلفففففيم مرتةففففف   وأربففففاا اعسفففففر المبحوثفففففة

 عل  التوالس،. %82  %84.5ع

 %68كمففا أوففارت النتففايج الففواردة بففنةي الجففدول أن 

مذ إجمالس اعسفر المبحوثفة ذو حجفم أسفرد صفغير  كمفا 

عل  التفوال  مفذ ربفات وأربفاا %90  %61.5تبيذ أن 

مففذ اعسففر  %51اعسففر المبحوثففة يعملففون  وقففد تبففيذ أن 

هرد متوسى وتليها اعسر ذو المبحوثة ذو مستوا دتب و

  وأن هفذا الفدتب %38الدتب المرتة  حيث كانفت النسفبة 

اليهرد منتظم لغالبية اعسر المبحوثة حيفث بلغفت النسفبة 

. ومما سبق يتةفح أنفح بفالر م مفذ ارتةفاا مسفتوا 66%

تعليم ربات وأربفاا اعسفر  وانتظفام الفدتب اليفهرد وأن 

سفتوا الفدتب متوسفى  البية ربات اعسر يعملفذ  إك أن م

لغالبية اعسر المبحوثة  وقد يرج  ذلك أنهفم مفا زالفوا ففس 

المراحفففب اعولففف  للحيفففاة العمليفففة  وكفففذلك ففففس المراحفففب 

الوسطية للحياة الزوجية  مما قد يلقس الةفوأ علف  أهميفة 

نظام اليفراأ باعسفعار المخةةفة لهفذا المجتمف  والفذد قفد 

جفودة الحيفاة لهفذه يكون وسيلة إلوباا احتياجات وتحسيذ 

 .اعسر

 األسعار: ثانيا: مفهوم ربات األسر عن عروض تخفيض

، أن مفففذ أتىقيفففات 2002ذكفففر سفففامس الصفففمادد ع

اإلعىن التجارد سواأ كان مسموعا أو مقروأا أو مرييا  

نزاهة المعلومات الواردة بح وصدقها ومفدا إنسفجامح مف  

ةهفففوم ثقافففة المجتمفف  عثفففره البففالد اعهميففة ففففس وعففس وم

 ووجدان المستهلك.

مستوى مفهوم رباات األسار نحاو عاروض تخفايض  -1

 ر:األسعا

، ان  البيفففة 4تبفففيذ مفففذ النتفففايج الفففواردة بجفففدولع

، لديهذ مةهفوم صفحيح أو صفحيح لحفد %79المبحوثات ع

فقففد كففان  %21مففا عففذ عففروع تخةففي  اعسففعار  امففا

 .مةهومهذ تاط 

ة علاااى توزياااع المبحوثااات وفقاااا للفلااات الدالااا :4ااادول 

 مستوى مفهومهن نحو عروض تخفيض األسعار
 % العدد الدراة فلات المفهوم
،28عأقب مذ  مةهوم تاط   42 21.0 

،34> -29ع مةهوم صحيح لحدما  88 44.0 
فأكثر، 34ع مةهوم صحيح  70 35.0 

 100 200 المجموا 
 4.3± اكنحراف المعيارد  2 33المتوسى الحسابس= 

ت ربفات اعسفر نحفو العبفارات وعند دراسفة اسفتجابا -2

، اتةفففح أن بعففف  العبفففارات أوفففارت إلففف  5جفففدولع

، علف  التفوالس 4  11  2المةهوم الصفحيح كالعبفارة ع

والمرتبطفففة بفففالتخطيى المفففالس لفففرا اعسفففرة  والتفففس 

تومح أن تخةي  اعسعار يوفر السل  بسعر أقفب مفذ 

اعصلس  وأنح فرصة ليراأ المستلزمات قبب اععيفاد  

لليراأ بالسفعر المناسفب ففس المكفان المناسفب ووسيلة 

وترا الباحثة أن هذه اكستجابات تتوافق وتعكي علفو 

 .المةهوم الصحيح عذ عروع التخةيةات

 مفهوم تخفيض األسعار : توزيع ربات األسرالمبحوثات وفقا الااباتهن على عبارات5ادول 
 م

 العبـــــــارة
 أوافق

 أوافق
 إلى حد ما

ورالمجم ال أوافق  

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 200 38 76 28.5 57 33.5 67 تمكذ مذ وراأ السل  المعرومة بكمية أكبر 1
 100 200 9 18 20 40 71 142 توفر السل  بسعر أقب مذ السعر اعصل  2

 100 200 19 38 20.5 41 60.5 121 تساعد عل  التوفير واكدتار 3
 100 200 15 30 17.5 35 67.5 135 عر المناسب مذ المكان المناسبوسيلة لليراأ بالس 4
 100 200 26.5 53 25.5 51 48 96 تةيد ف  وراأ احتياجات اعسرة كلها ف  وقت واحد 5
 100 200 67 134 15.5 31 17.5 35 تحقق الر بة ف  تقليد المحيطيذ 6

 

 :5تابع ادول 
 م

 العبـــــــارة   
 أوافق

 أوافق
ما إلى حد  

 المجمور ال أوافق

 % العدد % العدد % العدد % العدد

7 
عروع التخةي  وهمية وتهدف إل  جذا المستهلك 

 للمكان وامطراره ليراأ اا سلعة منعا لىحراا
55 27.5 60 30 85 42.5 200 100 

8 
تساعد ف  ترتيب احتياجات اعسرة وتوزي  الدتب 

 المالس عليها
90 45 61 30.5 49 24.5 200 100 

 100 200 56.5 113 23 46 20.5 41 تدعة كبيرة تدفعن  ليراأ سل  ك احتاجها فعليا 9

 100 200 17.5 35 20 40 62.5 125 تتيح للمستهلك تجريب سل  جديدة 10

 100 200 11.5 23 19 38 69.5 139 فرصة لليراأ قبب المواسم واععياد 11

12 
للمستهلك انح  قد تكون العروع  ير حقيقية وتوح 

 يوفر بينما اعسعار كيوجد فيها أا وفر
82 41 54 27 64 32 200 100 

 100 200 13 26 34 68 53 106 فرصة ليراأ أكثر مذ سلعة ف  وقت واحد 13
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 100 200 27 54 34.5 69 38.5 77 عروع وهمية ك تتناسب م  حجمها ف  الدعاية عنها 14

 األول الذي ينص: نتائج التحقق من صحة الفرض  -3

مةهوم توجد فرول ذات دكلة إحصايية فس مستوا 

عل  السل  اكستهىكية تبعا عروع تخةي  اعسعار 

المبحوثاتعالمنطقة عسر الديموجرافية لخصايص ل

السكنية  الحالة اكجتماعية  السعة اعسرية  والعمر  

المستوا التعليمس والعمب لربات وأرباا اعسر  قيمة 

اليهرد ونوعح، حيث استخدم اتتبار تحليب التبايذ الدتب 

 T" test"عف، بيذ أفراد عينة البحث  واتتبار 

حيث تبيذ مذ  Scheffeللمجموعات المستقلة  واتتبار 

أنح ك توجد فرول ذات دكلة ، 6النتايج الواردة بجدولع

إحصايية بيذ ربات اعسر مذ المبحوثات فس مةهومهذ 

ر تبعا لمنطقة السكذ  عمر عذ عروع تخةي  اعسعا

را اعسرة المستوا التعليم  لربة اعسرة  عمب ربة 

فرول ذات اعسرة  نوا الدتب اليهرد. بينما تبيذ وجود 

دكلة إحصايية  ف  مةهوم عروع تخةي  اعسعار تبعا 

 0.05احتمالس  لكب مذ عمر ربة اعسرة عند مستوا

المستوا  عاماا،  30لصالح المرحلة العمريةعأقب مذ 

لصالح  0.01التعليم  لرا اعسرة عند مستوا احتمالس

مستوا الدتب أرباا اعسر الحاصليذ عل  اكبتدايية  

لصالح اعسر  0.05اليهرد لألسرة عند مستوا احتمالس

يقبل جنيح وهرياا  وبهذا  3000الت  يزيد دتلها عذ 

 .الفرض األول انئيا

هوم الخان وهذه النتايج مؤداهازيادةالوع  بالمة

بعروع تخةي  اعسعار لدا ربات اعسر المبحوثة 

عاماا  وزيادتح لدا ارباا  30الىتس عمرهذ أقب مذ 

اعسر مذ الحاصليذ عل  اكبتدايية  وكذلك لدا اعسر 

جنيح  3000ذو الدتب اليهرد المرتة  اعكثر مذ 

وقد يرج  ذلك  وهريا. وبهذا يتحقق الةرع اعول جزييا.

قبب الثىثيذ يسم  عبالمرحلة العمرية الةتية،  أن سذ ما 

حيث تتميز بالحيوية والنياا والبحث عذ الوسايب 

إلوباا الحاجات وهذا يمثب مؤور إيجابيا نحو المةهوم 

عذ عروع تخةي  اعسعار لدا ربات اعسر  وكذلك 

قد يكون تدنس المستوا التعليمس عرباا اعسر الحاصليذ 

تدنس مستوا الدتب  يؤدد إل عل  اكبتدايية الذد 

اليهرد لديهم مكونا حافزا للبحث عذ العروع 

واعسعار المخةةة وبالتالس مةهوم صحيح نحو عروع 

التخةي  التس قد تكون وسيلة لتحقيق وإوباا حاجاتهم 

  ومستوا الدتب اليهرد المرتة  الذد ييير إل  تحسذ

سايرة أوماا اعسر المادية مما يجعلهم أكثر قدرة عل  م

متطلبات الحياة واعنماا اكستهىكية المستحدثة واكثر 

قدرة عل  الوفاأ باكلتزامات التس توفرها عروع 

 اعسعار.

 

 

 

: تحليل التباين بين ربات األسر المبحوثات فى مفهوم عروض تخفيض األساعار تبعاال للمنحقاة الساكنية، العمار 6ادول 

 ب األسر، قيمة الدخل الشهريالتعليمي والعمل لربات وأرباوالمستوى 

 مصدر التباين المتغيرات
مجمور 

 المربعات

دراات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 الحس السكنس

 0.273 2 0.546 بيذ المجموعات

 17.9 197 3530.4 داتب المجموعات  ير دالة 0.15

 - 199 3530.9 المجموا

 عمر ربة اعسرة

وعاتبيذ المجم  139.4 3 46.5 

 17.3 196 3391.6 داتب المجموعات 0.05 2.7

 - 199 3530 المجموا

 عمر را اعسرة

 24.4 3 73.3 بيذ المجموعات

 17.6 196 3457.6 داتب المجموعات  ير دالة 1.4

 - 199 3530.9 المجموا

 تعليم ربة اعسرة

 22.5 7 134.8 بيذ المجموعات

 17.6 192 3396.1 داتب المجموعات  ير دالة 1.3

 - 199 3530.9 المجموا

 تعليم را اعسرة

 54.4 7 381 بيذ المجموعات

 16.4 192 3149.9 داتب المجموعات 0.01 3.3

 - 199 3530.9 المجموا

 عمب ربة اعسرة

 6.5 2 13.1 بيذ المجموعات

7.81 197 3517.8 داتب المجموعات  ير دالة 0.37  

 - 199 3530.9 المجموا

 عمب را اعسرة

 1.3 2 2.6 بيذ المجموعات

 17.8 197 3528.3 داتب المجموعات  ير دالة 0.56

 - 199 3530.9 المجموا
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 مصدر التباين المتغيرات
مجمور 

 المربعات

دراات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 الدتب اليهرد

 58.2 2 116.3 بيذ المجموعات

 17.3 197 3414.6 داتب المجموعات 0.05 3.4

 - 199 3530.9 المجموا

: داللاة الفااروق باين ربااات األسار المبحوثااات فاى  مفهااوم عاروض األسااعار تبعاا للمرحلااة العمرياة، تعلاايم رب 7اادول 

 Sheffeاألسرة، قيمة الدخل الشهري باستخدام اختبار 

 المتوسط الفلات المتغيرات

30أقب مذ  المرحلة العمرية لربة اعسرة  35.6 

 30 - <40  32.8 

 40 -<50  32.1 

أكثرف 50   33.4 

 36.7 حاصب عل  اكبتدايية مستوا تعليم را اعسرة

 33.4 حاصب عل  اكعدادية 

 32.5 حاصب عل  الثانوية العامة 

 30.7 دبلوم 

 34.5 تعليم جامع  

 34.1 حاصب عل  الماجستير 

 33.8 حاصب عل  الدكتوراه 

جنيح 1500أقب مذ  الدتب اليهرد  33.4 

 1500 - <3000  32.8 

فأكثر 3000   37.3 

: المتوسااحات واالنحرافااات المعياريااة وقيمااة "ت" ومسااتوى داللتهااا ابقااا للحالااة االاتماعيااة، عاادد أفااراد 8ااادول 

 األسرة، نور الدخل الشهري في مفهوم عروض األسعار على السلع االستهالكية
 العينة

 المتغير
ةمستوى الدالل قيمة" ت " االنحراف المعيارى المتوسط العدد  

 الحالة اكجتماعية
 4.2 32.3 164 متزوجة

  ير دالة 0.24
 4.3 32.2 36  ير متزوجة

 عدد أفراد اعسرة
5أقب مذ   136 32.1 4.2 

  ير دالة 0.576
فأكثر 5  64 32.5 4.4 

 3.9 32.5 132 منتظم نوا الدتب اليهرا
  ير دالة 1.2

 4.7 32.5 68  ير منتظم

شارائي لادى رباات األسار خاالل عاروض ثالثا: السالوك ال

 تخفيض األسعار:

أن السفففففففلوش اليفففففففرايس  William (2000)ذكفففففففر 

واكستهىكس لدا السكان يختل  تبعا لمدا تحةر وتقفدم 

الدول  وكذلك ايديولوجية السفكان  مفذ حيفث تبفرتهم ففس 

تحديد العىمة التجارية التس ير بون فس ورايها  والبحفث 

اأ  أو اتفتىف اكتجاهفات نحفو عذ المعلومفات قبفب اليفر

 اإلعىن  وتقييمهم ما بعد اليراأ

مستوى السلوك الشرائي لدى رباات األسار المبحوثاة  -1

 خالل عروض التخفيض:

، أن الغالبيففة مففذ 9تبففيذ مففذ النتففايج الففواردة بجففدولع

، سلوكهذ اليرايس محايد تفىل فتفرات %60المبحوثاتع

بينمفا تبفيذ أن  تخةيةات اعسعار عل  السفل  اعسفتهىكية

% مففذ المبحوثففات سففلوكهذ اليففرايس ايجففاب   وقففد  22

، مذ %18انخةةت نسبة المبحوثات ذو السلوش السلب  ع

المبحوثففات  وتففرا الباحثففة أن هففذه النتففايج ميففجعة  جملففة

 .لبذل بع  الجهود نحو تحسيذ مستوا السفلوش اليفرايس

تاصفففة أن منطقفففة البحفففث بمفففا تتميفففز بفففح مفففذ تصفففايص 

جغرافيفففة وزمنيفففة حيفففث أنهفففا مفففذ المحافظفففات سفففكانية و

الحديثفففففة نسفففففبيا إنيفففففاييا ويغلفففففب فيهفففففا فةفففففة اععمفففففار 

وميفجعة  ،.2011للسفكان  اليبابيةعالمركز الفديموجرافس

 لتحسيذ أنماا اليراأ واكستهىش لدا السكان.

 

 

 

 

: توزياااع المبحوثااات وفقاااا للفلااات الدالاااة علاااى 9ااادول 

عاااروض  مساااتوى سااالوكهن الشااارائي خاااالل فتااارات

 تخفيضات األسعار
الملوية النسبة العدد الدراة فلات السلوك  

،89عأقب مذ  سلوش سلب   36 18  
،102> -89ع سلوش محايد  119 60  
فأكثر، 102ع سلوش ايجاب   45 22  
  100 200  المجموا
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 7.6± اكنحراف المعيارد  97.5المتوسى الحسابس= 

مبحوثة نحو إستجابات ربات اعسر الوعند دراسة -2

العبارات الت  تقيم السلوش اليراي  المتب  تىل 

عروع تخةي  اعسعار عل  السل  اكستهىكية 

، متةمنا ما قبب اليراأ  أثناأ اليراأ  10جدولع

اععل  مذ إجابات  وبعد اليراأ  حيث تبيذ أن النسب

، وهذا ما تومحح 10المبحوثات تتسم بأحياناا عجدول 

  2  1عذ مرحلة ما قبب اليراأ عالعبارات المعبرة 

مذ ربات اعسر لكى مذ  %62.5، حيث أن 11  7

يحددن المكان المناسب  والسل   2  1العبارتيذ 

المر وبة قبب اليراأ  وأن عروع اعسعار أحيانا 

 %56.5مذ المبحوثات  وأن  %61تؤثر فس قرار 

 منهذ يستةدن أحيانا مذ تبرة البع  قبب اليرراأ 

يذ أن إيجابية اكستجابات لربات اعسر بينما تب

المبحوثة نحو العبارات المعبرة عذ مرحلة أثناأ 

  20  19  17  16اليراأ  وذلك كما فس العبارات ع

، والتس تعكي السلوش الرويد العقىنس أثناأ 32  27

 اليراأ  

الساالوك الشاارائى خااالل عااروض توزيااع عينااة الدراسااة ماان ربااات األساار وفقااا رسااتجاباتهن نحااو عبااارات  :10ااادول 

 تخفيض االسعار

 العبــــــارة م
 المجمور أبدا أحيانا دائما

دالعد  % العدد % العدد % العدد % 
 قبل الشراء

 100 200 6.5 13 62.5 125 31 62 أحدد المكان المناسب ليراأ السل  1

2 
المراد ورايها الموجودة بعرع  أقوم بتحديد السل 
ذهاا إل  مكان العرعالتخةي  قبب ال  

51 25.5 125 62.5 24 12 200 100 

 100 200 35.5 71 44.5 89 20 40 أتصص جزأ مذ الميزانية ليراأ السل  وقت العروع 3

4 
أجم  معلومات عذ السل  مذ مصادر موثول منها قبب 

 ورايها
55 27.5 92 46 53 26.5 200 100 

يةاتك أتطى لعملية اليراأ أثناأ فترة التخة 5  50 25 100 50 50 25 200 100 

6 
أتجول ف  اعسوال قبب اليراأ عحصب عل  أفةب 

 العروع واعسعار عل  السل  اكستهىكية
60 30 88 44 52 26 200 100 

 100 200 11.5 23 61 122 27.5 55 تؤثر عروع التخةي  عل   قرارا عند اليراأ 7

8 
أنتظر أتب  المومة وأواكب كب ما هو جديد وك 

 العروع
28 14 92 46 80 40 200 100 

 100 200 33 66 54.5 109 12.5 25 أتأثر برأا المحيطيذ عندما اتخذ قرار اليراأ 9

 100 200 30 60 40 80 30 60 أكتب قايمة بالميتروات  قبب النزول إل  السول 10

.556 113 26.5 53 أستةيد مذ أهب الخبرة قبب اليراأ مذ تىل العروع 11  34 17 200 100 

12 
أدتر جزأ مذ دتب اعسرة ك تنم العروع 

 والتخةيةات
16 8 87 43.5 97 48.5 200 100 

13 
أتاب  العروع وأحرن عل  اقتناأ نسخة مذ العرع 

 المطبوا لتحديد ميتروات 
37 18.5 103 51.5 60 30 200 100 

 100 200 49.5 99 42 84 8.5 17 أقوم بكتابة البدايب ممذ قايمة ميتروات  14

15 
أقارن أسعار السل   ف  عروع التخةي  بأسعارها ما 

 قبب التخةي 
93 46.5 88 44 19 9.5 200 100 

 أثناء الشراء:

16 
اقترع ك تنام فرصة وجود عرع عل  السل  

 اكستهىكية
14 7 63 31.5 123 61.5 200 100 

17 
 أوترد السل  الت  يوجد عليها عروع تخةي  بكميات

 تزيد عذ حاجة اعسرة
23 11.5 67 33.5 110 55 200 100 

18 
أوترا السل  الجديدة عندما تبطب مومة القديمة ر م 

 صىحيتها لىستخدام
23 11.5 110 55 67 33.5 200 100 

 100 200 66.5 133 26.5 53 7 14 أوترا  سل  عليها عروع بالر م مذ عدم حاجتس لح 19

جدا بغ  النظر عذ جودتها أوترا السل  الرتيصة 20  13 6.5 38 19 149 74.5 200 100 

 100 200 8 16 28 56 64 128 أقرأ المكونات وتاري  الصىحية للسل  عند ورايها 21

22 
أوترا السل  عند وجود عرع عليها دون عمب حساا 

 لكمية المصروف المحدد لها
21 10.5 82 41 97 48.5 200 100 

العرع ف  دتب اعسرة عل  السل أنةق جزأ كبير مذ  23  11 5.5 67 33.5 122 61 200 100 

24 
أستةيد بعروع تخةي  اعسعار ف  وراأ احتياجات 

 اعسرة
71 35.5 123 61.5 6 3 200 100 

25 
ك أوترد السل  الثمينة ــ مثال  كا توا ـ إكإذا كان 

 عليها عروع تخةي 
34 17 80 40 86 43 200 100 

26 
سل  الجيدة مهما كان ثمنها مرتةعا ا وك يوجد أوترد ال

 عليها عروع
66 33 103 51.5 31 15.5 200 100 
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 العبــــــارة م
 المجمور أبدا أحيانا دائما

دالعد  % العدد % العدد % العدد % 

 100 200 62.5 125 32 64 5.5 11 أقلد اآلتريذ ف  وراأ السل  اكستهىكية المخةةة 27

 100 200 31 62 51.5 103 17.5 35 أوترا السل  المعرومة بيكب جذاا 28

المناسبات و اععياد أوترا سل   جديدة فس 29  69 34.5 104 52 27 13.5 200 100 

 100 200 19.5 39 51 102 29.5 59 أفامب بيذ السل  حسب الوزن والحجم 30

السل  التس لها مدة ممان أو مدة صىحية جيدةوترا أ 31  126 63 64 32 10 5 200 100 

32 
أفحص الميتروات جيدا عند اليراأ تىل عروع 

رتخةي  اكسعا  
110 55 71 35.5 19 9.5 200 100 

 

  :10ادول تابع 

 العبــــــارة م
 المجمور أبدا أحيانا دائما

دالعد  % العدد % العدد % العدد % 

 بعد الشراء

 100 200 0 0 30 60 70 140 أوعر بالرما عند وراأ سلعة أحتاجها بسعر مخة  33

82 تحدث تىفات زوجية بسبب اسراف  ف  اليراأ 34  14 80 40 92 46 200 100 

35 
أوعر باإلحباا كمطرارا ليراأ السل  المخةةة قليلة 

 الجودة
42 21 103 51.5 55 27.5 200 100 

36 
أوعر بالةيق بعد وراي  سل  ك أحتاجها ولكذ عليها 

 عرع تخةي  أسعار
43 21.5 109 54.5 48 24 200 100 

37 
مذ السل  بأقب أوعر بالةخر عند توفير احتياجات أسرت  

 اعسعار
138 69 60 30 2 1 200 100 

38 
أراج  فاتورة اليراأ وأقارنها باعسعار الموجودة ف  

 العرع
99 49.5 76 38 25 12.5 200 100 

39 
أهتم بتقديم وكوا أو اقتراة كدارة المتجر عندما يلزم 

 اعمر
27 13.5 94 47 79 39.5 200 100 

40 
ترجاا عندما ك أرم  عذ ك أتجب مذ تقديم طلب اس

 السلعة الت  اوتريتها
57 28.5 108 54 35 17.5 200 100 

 100 200 9.5 19 56 112 34.5 69 أقيم عملية اليراأ وأقرر ما إن كنت سوف أكررها أو ك 41

42 
أوعر بالندم عند إنةال جزأ كبير مذ الدتب حت  وإن كان 

 اعمر يستحق
43 21.5 91 45.5 66 33 200 010  

 100 200 11.5 23 41 82 47.5 95 أنقب تجربت  اليرايية لغيرا وك أكتة  بها لنةس  43

44 
أكتة  باليراأ مرة واحدة ف  العرع الواحد وك أكررها 

 مرة أترا مراعاة لبنود اترا ف  ميزانية اسرت 
94 47 86 43 20 10 200 100 

45 
ع أتجنب وأتىف  اعتطاأ حت  ك أكررها ف  العرو

 المقبلة
123 61.5 64 32 13 6.5 200 100 

عل  التوالس مذ ربات اعسر  %55  %61.5حيث أن 

ك يلجأن إل  اكقتراع أو وراأ سل  بكميات أكبر تزيد 

  %66.5عذ الحاجة أثناأ عروع التخةي   وأن 

عل  التوالس مذ المبحوثات ك يلجأن إل  وراأ  74.5%

ك يقمذ بيراأ  وكذلك سل  مخةةة فس حالة عدم الحاجة 

مذ  %62.5السل  الرتيصة جدا لعدم جودتها  وتبيذ أن 

المبحوثات ك يقلدن اعتريذ فس وراأ السل  اكستهىكية  

وقد   ت جيدا عند اليراأمنهذ يةحصذ الميتريا 55%

، اإليجابية لربات اعسر 10أومحت اكستجابات بجدولع

نحو العبارات المعبرة عذ مرحلة ما بعد اليراأ  وذلك 

، والتس تعكي تقييما 45  43  37  33كما فس العباراتع

للسلوش اليرايس للمبحوثات فيما بعد اليراأ  حيث 

عل  التوالس مذ ربات اعسر المبحوثة  %69  %70أن

 ا ليرايهذ سل  فس حاجة إليها وبأسعارييعرن بالرم

 

 

ك يقمذ بيراأ  مخةةة  وكذلك ييعرن بالةخر لتوفير

مذ  %62.5السل  الرتيصة جدا لعدم جودتها  وتبيذ أن 

المبحوثات ك يقلدن اعتريذ فس وراأ السل  اكستهىكية  

وقد  منهذ يةحصذ الميتريات جيدا عند اليراأ  55%

، اإليجابية لربات اعسر 10عأومحت اكستجابات بجدول

نحو العبارات المعبرة عذ مرحلة ما بعد اليراأ  وذلك 

، والتس تعكي تقييما 45  43  37  33كما فس العباراتع

للسلوش اليرايس للمبحوثات فيما بعد اليراأ  حيث 

عل  التوالس مذ ربات اعسر المبحوثة  %69  %70أن

ا وبأسعار ييعرن بالرما ليرايهذ سل  فس حاجة إليه

مخةةة  وكذلك ييعرن بالةخر لتوفير احتياجاتهذ مذ 

مذ المبحوثات تقمذ بنقب  %47.5السل  بأقب اعسعار  و

يحرصذ فس  %61.5تجربتهذ اليرايية لغيرهذ  

 العروع عل  عدم تكرار ما وقعذ فيح مذ أتطاأ.

 

 

 نتائج التحقق من صحة الفرض الثاني الذي ينص: -3
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السلوش ة إحصايية فس مستوا توجد فرول ذات دكل

اليراي  تىل عروع تخةي  اعسعار عل  السل  

تبعا للخصايص الديموجرافية عسر اكستهىكية 

اتتبار وللتحقق مذ صحة الةرع تم استخدام  .المبحوثات

 "T"تحليب التبايذعف، بيذ أفراد عينة البحث  واتتبار 

test  للمجموعات المستقلة  واتتبارScheffeث تبيذ   حي

،  وجود 13،  ع12،  ع11مذ النتايج الواردة بجدول ع

السلوش اليراي  فرول ذات دكلة إحصايية فس مستوا 

، تبعا لكب 11جدولع اعسعار  اتعروع تخةيةأثناأ 

لصالح  0.01مذ عمر ربة اعسرة عند مستوا احتمالس 

عاما،  وعمر را اعسرة  40> -30المرحلة العمريةع

لصالح المرحلة العمريةعأقب  0.05لس احتما عند مستوا

عاما،  مستوا الدتب لألسرة عند مستوا  30مذ 

 3000لصالح اعسر التس يزيد دتلها عذ  0.05احتمالس 

 جنيح وهريا.

  عدم وجفود 13  11كما تبيذ بالنتايج الواردة بجدول 

ففرول ذات دكلفة إحصفايية ففف  مسفتوا السفلوش اليففراي  

تبعفا لكفب مفذ المنطقفة السفكنية  للمبحوثات عينفة الدراسفة 

السففعة اعسففرية  المسففتوا التعليمفف  لربففة ورا اعسففرة  

والحالففة  عمففب ربففة ورا اعسففرة  نففوا الففدتب اليففهرد 

السففلوش اليففراي  لففدا  اكجتماعيففة  وهففذا يعنففس ايجابيففة

 40ربففات اعسففر المبحوثففة ذو المرحلففة العمريففة أقففب مففذ 

 عاما   30أقب مذ  عاما  ولدا أرباا اعسر الذيذ عمرهم

عماار، المسااتوى : تحلياال التباااين بااين ربااات األساار فااي مسااتوى ساالوكهن الشاارائى تبعااا للمنحقااة السااكنية، ال11ااادول 

 التعليمي، والعمل لربات وأرباب األسر، قيمة الدخل الشهري

 مصدر التباين المتغيرات
مجمور 
 المربعات

دراات 
 الحرية

 متوسط المربعات
 قيمة
 " ف "

الداللةمستوى   

 الحس السكنس

 46.7 2 93.5 بيذ المجموعات

 59.6 197 11647.1 داتب المجموعات  ير دالة 0.78
 - 199 11893.6 المجموا

 عمر ربة اعسرة
 231.3 3 693.8 بيذ المجموعات

 56.9 196 11145.7 داتب المجموعات 0.01 4.1
 - 199 11839.5 المجموا

المجموعات بيذ عمر را اعسرة  385.2 3 128.4 2.2 0.05 

 
 58.4 196 11454.4 داتب المجموعات

  
 - 199 11839.6 المجموا

 تعليم ربة اعسرة
 25.5 6 153.2 بيذ المجموعات

 60.6 193 11686.4 داتب المجموعات  ير دالة 0.42
 - 199 11839.6 المجموا

 تعليم را اعسرة
 43.8 6 262.8 بيذ المجموعات

 59.9 193 11576.8 داتب المجموعات  ير دالة 0.73
 - 199 11839.6 المجموا

 عمب ربة اعسرة
 54.5 2 109.1 بيذ المجموعات

 59.5 197 11730.5 داتب المجموعات  ير دالة 0.92

 - 199 11839.6 المجموا

 عمب را اعسرة
 0.035 1 0.035 بيذ المجموعات

 59.8 198 11839.5 داتب المجموعات  ير دالة 0.01
 - 199 11839.6 المجموا

 الدتب اليهرد
 158.4 2 316.8 بيذ المجموعات

 58.5 197 11522.8 داتب المجموعات 0.05 2.7
 - 199 11839.6 المجموا

 

الشارائي خاالل عاروض  لداللة الفروق بين رباات األسار المبحوثاات فاى مساتوى سالوكهن Scheffe: اختبار 12ادول 

 التخفيض تبعا للمرحلة العمرية لربة ورب األسرة، قيمة الدخل الشهري
 المتوسط الفلات المتغيرات

30أقب مذ  المرحلة العمرية لربة اعسرة  97.1 

 30 - <40  98.8 
 40 -<50  97.5 
فأكثر 50   97.4 

30أقب مذ  المرحلة العمرية لرا اعسرة  98.1 
 30 - <40  897.  
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 40 -<50  97.5 
فأكثر 50   97.4 

جنيح 1500أقب مذ   متوسى الدتب اليهرد  97.2 

  1500 - <3000  97.6 
فأكثر 3000   98.4 

: المتوسحات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى داللتها ابقا للحالة االاتماعية، عدد أفراد 13ادول 

 الشرائي لربات األسر خالل عروض تخفيض األسعار األسرة، نور الدخل الشهري في مستوى السلوك
 العينة

 المتغير
 مستوى الداللة قيمة"ت " االنحراف المعيارى المتوسط العدد

 الحالة اكجتماعية
 7.8 97.1 164 متزوجة

  ير دالة 1.3
 7.3 98.9 36  ير متزوجة

 عدد أفراد اعسرة
5أقب مذ   136 97.5 7.9 

  ير دالة 0.061
ثرفأك 5  64 97.4 7.4 

 98.4 98.4 132 منتظم نوا الدتب اليهرا
2.5 0.05 

 95.6 68 68 متغير 

 3000وكذلك لدا اعسفر ذو الفدتب اليفهرد اعكثفر مفذ 

وترجح الباحثة أنح  تحقق الفرض الثاني انئيا. وبهاجنيح 

بتقفففففدم المرحلفففففة العمريفففففة للمبحوثفففففات تفففففزداد الخبفففففرة 

يففنعكي إيجابيففا علفف  سففلوكهذ  والممارسففات الحياتيففة ممففا

اليفففرايس تاصفففة ففففس فتفففرات التخةيةفففات  وقفففد تكفففون 

المرحلة العمرية المبكرة عرباا اعسفر ومفا تتةفمنح مفذ 

مسفففةوليات وأعبفففاأ محفففدودة سفففببا ففففس التةفففر  الجزيفففس 

لعمليفففات اليفففراأ ومفففا يعكسفففح ذلفففك مفففذ ارتقفففاأ مسفففتوا 

السفففلوش اليفففرايس لهفففم  وكفففذلك بارتةفففاا مسفففتوا الفففدتب 

ليهرد اعسرد ويتدن  اليعور بالمخفاطرة أو المجازففة ا

حيففال أسففاليب الخففداا لعففروع تخةيةففات اعسففعار ممففا 

يفففنعكي إيجابيفففا علففف  تحسفففذ مسفففتوا السفففلوش اليفففرايس 

وقد اتةقت هذه النتفايج مف  بعف  نتفايج مهفا  لربات اعسر.

،  حيفث تبفيذ 2006،  سفماة ميفرف ع1996أبو طالفبع

اعسفرة باإلمفافة إلف  مسفتواها مذ نتايجهما أن عمر ربفة 

التعليمس ومهنتها  ومدة الفزواا ومتوسفى الفدتب اليفهرد 

لألسففرة تففؤثر فففس السففلوش اليففرايس ودواففف  اليففراأ لففدا 

 ربات اعسر.

رابعاااا: السااالوك االساااتهالكي لااادى رباااات األسااار خاااالل 

 عروض تخفيض األسعار:

، أن أهميفففة دراسفففة 2009ذكفففرت انجففف  ابفففوالغيى ع

ك ترج  إل  تحديد مستوا معيية ورفاهيفة سلوش المستهل

المستهلك فس المجتمف  وتحديفد اكمكانفات الماليفة للمجتمف  

تطويره  وإمكانية التعفرف علف  الر بفات والعفادات تجفاه 

السلعة ومدا الر بة فيهفا وبالتفالس الطلفب عليهفا ويسفاعد 

عل  التنبؤ بمستوا الطلب الحالس والمستقبلس علف  السفل  

 رورية والكمالية.والخدمات الة

مساااتوى السااالوك االساااتهالكي لااادى رباااات األسااار  -1

 المبحثة خالل عروض التخفيض:

، حياديفففففة السفففففلوش 14بجفففففدولع اومفففففحت النتفففففايج

، تففىل %74.5اكسففتهىك  لثىثففة أربففاا المبحوثففات ع

عروع تخةي  اعسفعار علف  السفل  اكسفتهىكية  بينمفا 

هىك  مففففذ المبحوثففففات سففففلوكهذ اكسففففت %19 تبففففيذ ان

ايجاب   وقد تدنت نسبة المبحوثات ذوالسلوش اكسفتهىك  

، مذ جملة المبحوثات. وترا الباحثفة مفذ %6.5السلب  ع

تففىل المعاييففة لمجتمفف  البحففث أن هففذه النتففايج قففد تتعلففق 

بففففففففبع  بففففففففبع  الخصففففففففايص المميففففففففزة بربففففففففات 

اعسرعالمستهلكيذ، كالخبرات السابقة والتعفرع لمخفاطر 

ةففات حيففث أن اففاهرة العففروع ووففرش عففروع التخةي

والتخةيةات السعرية أصفبحت تمثفب نمفى وثقاففة وفرايية 

واستهىكية لمجتم  البحث. وهفذا يلقفس الةفوأ نحواهميفة 

نيرواستخدام علوم اقتصفاديات اعسفرة ففس هفذه المنفاطق 

 والميابهة.

: توزيااع ربااات االسارالمبحوثات وفقااا للفلااات 14اادول 

سااتهالكى خااالل الدالااة علااى مسااتوى ساالوكهن اال

 عروض تخفيضات األسعار
 النسبة الملوية العدد الدراة السلوك االستهالكى

،24عأقب مذ  سلوش سلب   13 6.5 

،31> -24ع سلوش محايد  149 74.5 

فأكثر، 31ع سلوش ايجاب   38 19 

 100 200  المجموا
 3.2± اكنحراف المعيارد  27.8المتوسى الحسابس= 

ت ربات اعسر نحو العبارات وعند دراسة استجابا-2

التس تقيم السلوش اكستهىكس المتب  تىل عروع 

تخةي  اعسعار عل  السل  اكستهىكية جدول 

،  حيث تبيذ السلوش اإليجابس للمبحوثات الذد 15ع

، 4  8  12  3اتةح مذ استجاباتهم نحو العبارات ع

والتس تومح جودة اعداأ للمبحوثات نحو السل   ير 

ة  فترات الصىحية للسل   التخزيذ السليم  اآلمن

المواد الغذايية  ير الصحية حيث كانت النسب عل  

، كما %58.5  %69  %70.5  %83.5التوالسع

تبيذ أن استجابات المبحوثات نحو بع  العبارات 

مذ  ،4  9  10  7تتسم بأحيانا كما فس العباراتع

انا حيث استغىل ربات اعسر المبحوثة للعروع أحي

لتجديد المنزل باستخدام سل  جديدة  اليراأ أحيانا 

للسل  المخةةة لتقديمها فس المجامىت والمناسبات  

بع  السل  المخةةة  تزييذوكذلك القيام بتجميب و

لتقديمها بيكب جيد أحيانا حيث كانت النسب عل  

 ،.%55.5  %56  %56.5  %75التوالسع
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ات األسار وفقاا رساتجاباتهن نحاو عباارات السالوك االساتهالكى خاالل عاروض توزيع عينة الدراسة من رب: 15ادول 

 تخفيض األسعار

 العبـــــــــارة م
 المجمور أبدا أحيانا دائما
 % العدد % العدد % العدد % العدد

1 
أقوم بعمب جرد للسل  الموجودة كب فترة حت  أحدد 

 احتياجات اعسرة ومدا صىحية هذه السل 
95 47.5 78 39 27 13.5 200 100 

2 
أحرن عل  استخدام السل  الت  أووكت مدة صىحيتها 

 عل  اكنتهاأ واستهىكها  ف  اسرا  وقت
117 58.5 58 29 25 12.5 200 100 

 100 200 6 12 10.5 21 83.5 167 أتخلص مذ السل   ير الصالحة و ير المستخدمة 3

 100 200 31.5 63 55.5 111 13 26 تنته  صىحية بع  السل  قبب استخدامها   4

 100 200 52 104 37.5 75 10.5 21 أستهلك سل  كثيرة لها نةي اكستخدام  ف  وقت واحد 5

 100 200 49.5 99 44 88 6.5 13 أستهلك أكثر مذ سلعة متيابهة ف  نةي الوقت 6

002 14 28 75 150 11 22 استغب العروع ف  تجديد منزل  واستخدام سل  جديدة 7  100 

8 
أقلب مذ استهىش اسرت  لكب ماهو  ير صح  حت  

 ف  حالة تخةي  سعره
138 69 51 25.5 11 5.5 200 100 

9 
أقوم بتجميب وتزييذ بع  المنتجات المخةةة 

 وتقدييمها ف  وكب جديد
26 13 112 56 62 31 200 100 

10 
أوترا بع  السل  المخةةة السعر واحتة  بها 

 ها ف  المجامىت والمناسباتكستخدامها وتقديم
29 14.5 113 56.5 58 29 200 100 

 100 200 8.5 17 50.5 101 41 82 أقيم استهىك  للسل  ومدا اكستةادة منها  11

12 
أتزن السل  بطريقة صحيحة لةمان جودتها والحةاظ 

 عليها لحيذ استخدامها
141 70.5 46 23 13 6.5 200 100 

  ة الفرض الثالث الذي ينص:نتائج التحقق من صح -3
السفلوش توجد فرول ذات دكلفة إحصفايية ففس مسفتوا 

اكستهىك  تىل عفروع تخةفي  اعسفعار علف  السفل  

تبعفففففا للخصفففففايص الديموجرافيفففففة عسفففففر اكسفففففتهىكية 

 المبحوثات

اتتبار تحليب وللتحقق مذ صحة الةرع تم استخدام 

 T" test"التبايذ عف، بيذ أفراد عينة البحث  واتتبار 

  حيث تبيذ مذ Scheffeللمجموعات المستقلة  واتتبار 

،  عدم وجود فرول ذات 17  16النتايج الواردة بجدولع

ستهىكس تبعا لكب السلوش اكدكلة إحصايية فس مستوا 

الخصايص الديموجرافية عسر المبحوثات عينة الدراسة 

 0.01فيما عدا فروقا دالة احصايية عند مستوا دكلة 

تبيذ  Scheffeاليهرد باستخدام اتتبار  قا لنوا الدتبوف

لم يتحقق أنها لصالح أصحاا الدتب المنتظم. وبهذا 

 .الفرض الثالث

عمار، المساتوى ، الللمنحقاة الساكنية: تحليل التباين بين ربات األسر فاي مساتوى سالوكهن االساتهالكي تبعاا 16ادول 

 الدخل الشهري التعليمي، والعمل ألرباب وربات األسرة، قيمة
 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات دراات الحرية مجمور المربعات مصدر التباين المتغيرات

 الحس السكنس
 15.2 2 30.4 بيذ المجموعات

 10.2 197 2012.2 داتب المجموعات  ير دالة 1.5
 - 199 2042.6 المجموا 

 عمر ربة اعسرة
 7.7 3 23.2 بيذ المجموعات

 10.3 196 2019.4 داتب المجموعات  ير دالة 0.75
 - 199 2042.6 المجموا 

 عمر را اعسرة
 17.5 3 52.7 بيذ المجموعات

 10.2 196 1989.9 داتب المجموعات  ير دالة 1.7
 - 199 2042.6 المجموا 

 تعليم ربة اعسرة
 10.9 6 65.9 بيذ المجموعات

لمجموعاتداتب ا  ير دالة 1.1  1976.7 193 10.2 
 - 199 2042.6 المجموا 

 تعليم را اعسرة

 10.7 6 63.9 بيذ المجموعات

 10.3 193 1978.7 داتب المجموعات  ير دالة 1.1
 - 199 2042.6 المجموا 

 عمب ربة اعسرة

 1.8 2 3.7 بيذ المجموعات

 10.4 197 2038.9 داتب المجموعات  ير دالة 0.18
 - 199 2042.6 المجموا 

  ير دالة 1.1 11.3 1 11.3 بيذ المجموعات عمب را اعسرة
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 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات دراات الحرية مجمور المربعات مصدر التباين المتغيرات

 10.3 198 2031.3 داتب المجموعات
 - 199 2042.6 المجموا 

 الدتب اليهرد
 4.3 2 8.5 بيذ المجموعات

 10.3 197 2034.1 داتب المجموعات  ير دالة 0.42
 - 199 2042.6 المجموا 

للحالااة االاتماعيااة، عاادد أفااراد : المتوسااحات واالنحرافااات المعياريااة وقيمااة وت  ومسااتوى داللتهااا ابقااا 17ااادول 

 األسرة، نور الدخل الشهري في مستوى السلوك االستهالكي لربات األسر خالل عروض تخفيض األسعار
 العينة

 المتغير
لةمستوى الدال قيمة "ت" االنحراف المعيارى المتوسط العدد  

 الحالة اكجتماعية
 3.3 27.8 164 المتزوجات

  ير دالة 1.3
 2.6 28.3 36  ير المتزوجات

 عدد أفراد اعسرة
5أقب مذ   136 27.6 3.1 

  ير دالة 1.6
فأكثر 5  64 28.4 3.4 

 2.7 28.5 132 منتظم نوا الدتب اليهرا
4.1 0.05 

 3.7 26.6 68  ير منتظم

 

، عفذ 1995ودراسة ففاتذ لطةف ع ختل وهذه النتايج ت

وجففود عىقففة ارتباطيففة بففيذ اعنمففاا اكسففتهىكية بعفف  

مففف  مفففا  أيةفففاا اعسفففرة وتختلففف  الخصفففايص لفففدا أففففراد

، حيفث تبفيذ عفدم وجفود 2008توصلت إليح نادية الحفدادع

عىقفففة بفففيذ مختلففف  سفففلوش والفففنمى اكسفففتهىكس للمفففرأة 

سفرة وذلفك ومفدا انتظفام الفدتب اليفهرد لأل باإلسكندرية

فس دراسة السلوش اليرايس اكسفتهىكس التقسفيطس لربفات 

 اعسر.

خامسا: العالقة بين مفهاوم رباات األسار المبحوثاات عان 

عااروض تخفاايض األسااعار علااى الساالع االسااتهالكية 

خااالل عااروض تخفاايض األسعاروساالوكهن الشاارائى 

 واالستهالكى:

وللتحقق مذ مدا هذه العىقة تم صفيا تها ففس صفورة 

 لةرع الراب  ا

"توجد عىقة ارتباطية ذات دكلة إحصايية بيذ مةهفوم 

ربففات اعسففر عففذ عففروع تخةففي  اعسففعار علفف  السففل  

اكسففتهىكية وبففيذ سففلوكهذ اليففراي  واكسففتهىك  تففىل 

لفففذلك تفففم اسفففتخدام معامفففب  "عفففروع تخةفففي  اعسفففعار

لحسففاا قيمففة معامففب اكرتبففاا التتففابع  لبيرسففون وذلففك 

 لبففيذ مةهففوم ربففات اعسففر المبحوثففة تففى (R)اكرتبففاا 

عففروع تخةففي  اعسففعار علفف  السففل  اكسففتهىكية وكففب 

مذ مست  سلوكهذ اليفراي  وسفلوكهذ اكسفتهىك  لهفذ  

عىقفة ارتباطيفة موجبفة ، وجفود 18حيث تبيذ مذ جدولع

دالفففة إحصفففاييا بفففيذ مةهفففوم ربفففات اعسفففر نحفففو عفففروع 

ب مفففذ تخةفففي  اعسفففعار علففف  السفففل  اكسفففتهىكية وكففف

وبهااذا تحقااق الفاارض  سففلوكهذ اليففراي  واكسففتهىك .

 .الرابع

وهذه النتايج مؤداها ان المةهوم الصحيح نحو عروع 

يفؤدا الف  ايجابيفة  تخةيةات اعسعار للسل  اكستهىكية 

كب مذ السلوش اليرايس  واكستهىكس لفدا ربفات اعسفر 

المبحوثففات تففىل فتففرات عففروع التخةيةففات السففعرية. 

الباحثة أنح نظرا للتركيب السكانس المتميز لمنطقفة  وترجح

البحفث عحيفث يغلفب عليففح الةةفة العمريفة اليفبابية، وكففذلك 

النيففففاا السففففكان عحيث يغلففففب عليففففح الطففففاب  الزراعففففس 

والتجففارد، ممففا أوجففد نمففى وثقافففة وففرايية واسففتهىكية 

سليمة لفدا اعففراد السفكان  وتاصفة ربفات اعسفر اعمفر 

تقفاأ المةهففوم  وكفذلك سففلوكهذ اليففرايس الفذد أدا إلفف  ار

واكستهىكس نحفو نظفام العفروع والتخةيةفات السفعرية 

 بمدينة اإلسماعيلية.

: قايم معاامالت االرتبااع  وداللتهاا باين مفهاوم 18ادول 

رباااات األسااار وكااال مااان السااالوك الشااارائى والسااالوك 

              االساااااتهالكى خاااااالل عاااااروض تخفااااايض األساااااعار

 200ن = 
قيمة معامل  اتالمتغير

 االرتباع
مستوى 
 الداللة

 0.01 0.754 السلوش اليراي 
 0.01 0.721 السلوش اكستهىك 

سادساااا: السااالع االساااتهالكية المشاااترال خاااالل عاااروض 

 تخفيض االسعار:
، أن رد فعفب المسفتهلك تجفاه 2010ذكرت هبة نصفرع

سياسفففة التنفففزيىت أو مفففا يسفففم  بالتخةيةفففات المةتعلفففة 

  يتمثب بزيفادة الطلفب واكقبفال الكبيفر علف  عاعوكازيون،

وراأ المنتجات  والتس تةةت أسعارها لةترة مؤقتة  ففس 

 حيذ يتغير الطلب باكنخةاع بعد انتهاأ فترة التنزيىت

أنوار وكميات السلع االستهالكية المشترال خالل  -1

  عروض التخفيض:
سففففلعة اسففففتهىكية تمثففففب  35تةففففمذ هففففذا المحففففور 

وعنفففد  سفففرة ففففس مجفففاكت الحيفففاة المختلةفففة احتياجفففات اع

دراسة كميات هذه السل  تبفيذ مفذ النتفايج الفواردة بجفدول 

، بالنسففبة للسففل  الغذاييففة أن النسففبة الغالبففة مففذ ربففات 19ع

اعسففر قامففت بيففراأ الكميففات التففس تحتاجهففا فقففى وذلففك 

يتةففففح فففففس الخةففففروات والةاكهففففة لحففففوم والففففدواجذ 

ت وكذلك البفي  ومنتجفات واعسماش  والحبوا والنيويا

  %65  %76اعلبففان حيففث كانففت النسففب علفف  التففوالس 

المبحوثة  وقفد تبفيذ أن  مذ ربات اعسر 61%  63.5%

الزيفففت والسفففمذ  والميفففروبات والعصفففاير  البقالفففة  مفففذ 
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 عل  التوالس  %31  %33  %42.5النسب عأعل  تمثب اليراأ بكميات أكبر مفذ اكحتيفاا حيفث كانفت 

توزيااع ربااات األساار وفقااا رسااتجاباتهن نحااو األصااناف والكميااات المشااترال ماان الساالع االسااتهالكية خااالل  :19ااادول 

 عروض تخفيض األسعار

 الســـلعة
 أشتري

 الكمية التى أحتااها
 ال أشترى

 أشتري
 بكميات أكبر

 المجمور

 % العدد % العدد % العدد % العدد 
         السل  الغذايية -1

اشلحوم ودواجذ وأسم  130 65 33 16.5 37 18.5 200 100 
 100 200 23 46 16 32 61 122 البي  ومنتجات اعلبان

 100 200 31 62 9 18 60 120 البقالة
 100 200 42.5 85 3.5 7 54 108 الزيت والسمذ

 100 200 28.5 57 8 16 63.5 127 الحبوا والنيويات
 100 200 14.5 29 9.5 19 76 152 تةروات وفواكح

 100 200 33 66 22 44 45 90 ميروبات وعصاير
 100 200 11 22 50.5 101 38.5 77 وجبات جاهزة وسريعة التحةير

         المىبي -2
 100 200 18.5 37 16.5 33 65 130 مىبي عفراد اعسرة

 100 200 23 46 16 32 61 122 مساحيق  سيب وملط  مىبي
 100 200 31 62 9 18 60 120 مكمىت مىبي

 100 200 42.5 85 3.5 7 54 108 أقمية
 100 200 28.5 57 8 16 63.5 127 أحذية وحقايب

 100 200 14.5 29 9.5 19 76 152 جوارا وأحزمة
         المسكذ وتأثيثح

 100 200 3.5 7 35 70 61.5 123 أثاث
 100 200 3 6 25 50 72 144 أجهزة منزلية

 100 200 14 28 26 52 60 120 سجاد
 100 200 13.5 27 24.5 49 623 124 وحدات إماأة
 100 200 10 20 12 24 78 156 أدوات منزلية

المنزل وتطهيرمساحيق تنظي    105 52.5 13 6.5 82 41 200 100 
 100 200 22 44 13.5 27 64.5 129 مبيدات حيرية ومعطرات

         متطلبات اعبناأ

.527 55 28.5 57 حةامات اعطةال  88 44 200 100 
 100 200 40.5 81 14.5 29 45 90 مناديب مبللة لألطةال

 100 200 6.5 13 16.5 33 77 154 لعب اعطةال
 100 200 42.5 85 9 18 48.5 97 اعدوات المدرسية

 100 200 23.5 47 23 46 53.5 107 القصص والكتب والمجىت

         التكنولوجيا واكتصاكت
391 الموبايب  69.5 56 28 5 2.5 200 100 

 100 200 2.5 5 33 66 64.5 129 أجهزة كمبيوتر
 100 200 4.5 9 34 68 61.5 123 فىو ميمورا
         العناية اليخصية

 100 200 12 24 24.5 49 63.5 127 أدوات  ومستحةرات التجميب

 100 200 16 32 17 34 67 134 أدوات النظافة  والعناية  بالبيرة
 100 200 2.5 5 51.5 103 46 92 أدوات وأجهزة ريامية

         اععياد والترفيح
 100 200 11 22 13.5 27 75.5 151 هدايا اععياد والمواسم

 100 200 18 36 9.5 19 72.5 145 مسليات وحلويات اععياد والمواسم
 100 200 14.5 29 24 48 61.5 123 زينة رمةان وأعياد الميىد

ينما تبيذ أن الوجبات الجاهزة والسريعة التحةير لفم تقفم ب

مذ المبحوثات تىل عفروع تخةفي   %50.5بيرايها 

، أن 19وفففس مجففال المىبففي تبففيذ مففذ جففدول ع اعسففعار.

الجفففوارا واعحزمفففة  المىبفففي عففففراد اعسفففرة  أحذيفففة 

والحقايب قامفت ربفات اعسفر المبحوثفات بيفراأ الكميفات 

مفنهم حيفث كانفت النسفب علف  التفوالس التس تحتاجهفا فقفى 

مفففففذ  %42.5  وقفففففد تبفففففيذ أن 63.5%  65%  76%

ربفات اعسففر قامففت بيففراأ كميففات مففذ اعقميففة أكثففر مففذ 

مفففذ المبحوثفففات قامفففت بيفففراأ  %31اكحتيفففاا  وكفففذلك

مكمففففىت المىبففففي أكثففففر مففففذ اكحتيففففاا تففففىل فتففففرات 



Vol. 61, No. 4, pp. 605-629, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 624 

وعفففذ السففل  التفففس تمثففب المسفففكذ  عففروع التخةيةففات.

، ارتةففاا نسففب المبحوثففات 19بففيذ مففذ جففدولعوتأثيثففح  ت

نحو وراأ الكميات التفس تمثفب احتيفاجهذ فقفى  وذلفك كمفا 

ففففففففس اعدوات المنليفففففففة  أجهفففففففزة المنزليفففففففة  مبيفففففففدات 

والمعطففرات  وحففدات اكمففاأة حيففث كانففت النسففب علفف  

تبفففيذ أن  بينمفففا %62  %64.5  %72  %78التفففوالس 

فتففرات مففذ المبحوثففات لففم ييففتريذ اعثففاث تففىل  35%

 العروع وتخةيةات اعسعار.

فقفد تبفيذ مفذ  وعذ السل  التفس تمثفب متطلبفات اعبنفاأ 

، أن لعفففففب اعطةفففففال  والقصفففففص والكتفففففب 19جفففففدولع

  %77والمجففىت قفففد مثلففت الكميفففات المطلوبففة فقفففى لفففـ 

علفف  التففوالس مففذ ربففات اعسففر  بينمففا تبففيذ أن  53.5%

علففف  التفففوالس مفففذ ربفففات اعسفففر قمفففذ  40.5%  44%

اأ حةامات لألطةفال  مناديفب مبللفة لألطةفال بكميفات بير

وقففد تبففيذ بالنسففبة للسففل  الخاصففة  أكبففر مففذ اكحتياجففات.

بالتكنولوجيا واكتصفاكت  فقفد تغلبفت نسفب ربفات اعسفر 

المبحوثففة نحففو اليففراأ بالكميففات المطلوبففة فقففى كمففا فففس 

الموبايففففب  أجهففففزة الكمبيففففوتر  فففففىو ميمففففورد بنسففففب 

وعفذ السفل   عل  التفوالس. 61.5%  64.5%  69.5%

، فقفد مثلفت اعدوات 19الخاصة بالعناية اليخصفية جفدلع

واعجهزة الريامية السل  التس امتنعت عذ وفرايها ربفات 

 %67  %63.5،  وقففد قامففت %51.5اعسففر المبحوثففةع

مفففففنهذ بيفففففراأ الكميفففففات المطلوبفففففة فقفففففى مفففففذ أدوات 

بيففرة ومستحةففرات التجميففب  أدوات النظافففة والعنايففة بال

 تىل فترات عروع تخةي  اعسعار.

فقففد تغلبففت  وعففذ السففل  الخاصففة باععيففاد والمواسففم 

نسفففففب ربفففففات اعسفففففر المبحوثفففففة نحفففففو اليفففففراأ طبقفففففا 

  %75.5لىحتياجففاتهذ فقففى مففذ هففذه السففل   مففذ حيففث 

علفف  التففوالس مففذ ربففات اعسففر قمففذ  61.5%  72.5%

  بيفففراأ هفففدايا اععيفففاد والمواسفففم  مسفففليات والحلويفففات

 مكمىت الزينة وأعياد الميىد طبقا كحتياجاتهذ فقى.

وتفففرا الباحثفففة أن هفففذه النتفففايج تمثفففب توجفففح روفففيد 

وموموعس لدا ربات اعسر المبحوثة مفذ حيفث اليفراأ 

بالكميات المطلوبة فقفى لفبع  أنفواا السفل   وكفذلك عفدم 

اليففراأ  أو اليففراأ بكميففات أكبففر  متسففقا مفف  أهميففة هففذه 

أسفففعارها وكيةيةالتخزيذ وتوايمفففح مففف   السفففل   ومسفففتوا

فتفففرات الصفففىحية لتىفففف  الوقفففوا فففف  ا راأعفففروع 

التجفففارد  تخةفففي  اكسفففعار  كمفففا أنفففح يتسفففق مففف  الفففنمى

والتسفففويقس لمحافظفففة اإلسفففماعيلية الفففذد تمثفففب عفففروع 

 اعسعار فيها أهمية كبيرة.

الااذي  الخااام  الفاارضنتااائج التحقااق ماان صااحة  -2

 ينص:
ف  الكميات الميفتراه إحصايية  ذات دكلةفرول  توجد

تبعفففا لكفففب مفففذ مةهفففوم عفففروع اكسفففتهىكية مفففذ السفففل  

تخةففي  اعسففعار والسففلوش اليففراي  واكسففتهىك  لففدا 

 ربات اعسرعينة الدراسة

وللتحقق مذ صحة الةفرع تفم حسفاا قفيم مربف  كفاد 

بيذ الكميات الميتراه مذ السل   تبعا للمتغيرات المسفتقلة. 

، 20ار مربف  كفاا والمومفحة بجفدولعوتيير نتايج اتتبف

إل  أن هناش فرول معنويةبيذ الكميات الميتراه مذ السل  

اكستهىكية عفدا سفل  اكعيادوالترفيفح وذلفك كمتغيفر تفاب  

 وبفيذ مةهففوم عففرع تخةففي  اعسففعار لففدا ربففات اعسففر

  0.01المبحوثة كمتغير مستقب عنفد المسفتوا اكحتمفالس 

د كمفا هفو مومفح بجفدول حيث بلغت قيم مرب  كا 0.05

 ،.20ع

، أن 20كمففا تبففيذ مففذ النتففايج الففواردة بففنةي الجففدول ع

بفيذ  0.01هناش ففرول معنويفة عنفد المسفتوا اكحتمفالس 

الكميفففات الميفففتراه مفففذ جميففف  السفففل  اكسفففتهىكيةوذلك 

كمتغيففر تففاب  وبففيذ مسففتوا السففلوش اليففرايس لففدا ربففات 

لخاصفففة اعسفففر المبحوثفففة كمتغيفففر مسفففتقب  عفففدا السفففل  ا

باععيففاد والترفيففح حيففث كانففت عنففد المسففتوا اكحتمففالس 

0.05. 

 

 

ومستوى داللتها ألنور وكميات السلع االستهالكية المشترال وفقا لكل من مفهوم عروض األساعار،  2: قيم كا20ادول 

 ومستوى السلوك الشرائي والسلوك االستهالكي لدى ربات األسر المبحوثات
لشرائىالسلوك ا مفهوم العروض  200السلوك االستهالكى ن=   

2قيمة كا المتغيرات 2قيمة كا مستوى الداللة  2قيمة كا مستوى الداللة   مستوى الداللة 

 0.01 40.18 0.01 55.16 0.01 62.58 مجال الغذاأ

 0.01 63.14 0.01 81.52 0.01 46.38 مجال المىبي
.010 81.42 0.01 61.94 0.05 12.35 مجال المسكذ والتأثيث  

 0.01 24.60 0.01 34.82 0.01 79.24 مجال متطلبات اعبناأ
 0.01 35.33 0.01 66.64 0.01 92.40 مجال تكنولوجيا المعلومات

 0.01 61.21 0.01 38.11 0.05 13.68 مجال العناية اليخصية
 0.01 25.54 0.05 11.05  ير دالة 4.28 مجال اععياد والترفية

ن هناش فرول معنوية عند المستوا بينما تبيذ مذ النتايج أ

بفيذ الكميفات الميففتراه مفذ جميف  السففل   0.01اكحتمفالس 

اكسفففففتهىكية كمتغيفففففر تفففففاب  وبفففففيذ مسفففففتوا السفففففلوش 

ربففات اعسففر المبحوثففة كمتغيففر مسففتقب   اكسففتهىكس لففدا

، 20بلغفت قفيم مربف  كفاد كمفا هفو مومفح بجفدولعحيث 

اهففاأن ا   هففذه النتففايج مؤدوبهااذا تحقااق الفاارض الخااام 

لمةهوم الصفحيح وايجابيفة السفلوش اليفراي  واكسفتهىك  

لربففات اعسففرالمبحوثة نحففو عففروع تخةففي  اعسففعار  

يفففنعكي علففف  الكميفففات الميفففتراه والمطلوبفففة مفففذ السفففل  

اكستهىكية المختلةة بتقنية وكةاأة عالية طبقا لىحتياجفات 

د الحاليففة أو المسففتقبلية بحيففث تةففس باوففباا احتياجففات أفففرا

 اعسرة.
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وتختلفففف  هففففذه النتففففايج مفففف  نتففففايج كففففب مففففذ نبيلففففة 

،  حيففث تبففيذ 2008،  ناديففة الحففداد ع2014عبففدالحاف ع

عففدم وجففود فففرول معنويففة بففيذ مسففتوا السففلوش اليففرايس 

والكميات الميتراه مذ السفل  واعثفاث المنزلفس واعجهفزة 

المنزليففففة وأجهففففزة الموبايففففب والكمبيففففوتر والمةرووففففات 

ثففر السففل  التففس عليهففا إقبففال فففس اليففراأ المنزليففة مففذ أك

 التقسيطس  ويتم وراؤها أكثر مذ مرة.

ساااااابعا: العالقاااااة باااااين السااااالوك الشااااارائي والسااااالوك 

االستهالكي لدى ربات األسر المبحوثات خاالل فتارات 

 عروض تخفيض األسعار على السلع االستهالكية:
انتيفففرت افففاهرة التخةيةفففات السفففعرية علففف  السفففل  

  إلف  درجفة طغف  فيهفا ففس قتنفا الحامفروالخدمات ففس و

بع  البلدان عل  البي  باعسعار اعصلية  حيث أنح ييسر 

التعامب ويةيد كى مذ الباي  والميترد عل  وجفح السفواأ  

 إذ يحقففق البففاي  معففدل مبيعففات أعلفف  للسففل  والخففدمات 

ويمكذ الميترد مذ تملك السلعة واسفتخدامها بسفعر أقفب. 

 ،.2006عمنير عوع  

وللتحقفففق مفففذ مفففدا العىقفففة بفففيذ السفففلوش اليفففرايس 

 والسفلوش اكسففتهىكس تففم صففيا تها فففس الةففرع السففادس 

توجد عىقفة ذات دكلفة إحصفايية بفيذ السفلوش اليفراي  "

والسففلوش اكسففتهىك  لففدا ربففات اعسففر عينففة الدراسففة 

  تىل عروع تخةي  اعسعار عل  السل  اكستهىكية."

، 21تبفيذ مفذ جفدول ع (R)اا وباستخدام معامب اكرتب

ارتباطية موجبفة دالفة إحصفاييا عنفد مسفتوا وجود عىقة 

بفففيذ درجفففات السفففلوش اليفففراي  والسفففلوش  0.01دكلفففة 

اكسففتهىك  لففدا ربففات اعسففر المبحوثففة تففىل عففروع 

. أد أن بهااذا يتحقااق الفاارض السااادستخةففي  اعسففعار 

ايجابيففة السففلوش اليففرايس لففدا ربففات اعسففر  تففؤدا الفف  

تحسذ وايجابية السفلوش اكسفتهىكس لهفم  وتتةفق ذلفك مف  

،  تحسففففففيذ 2003دراسففففففة كففففففب مففففففذ نبيلففففففة السففففففيد ع

، الذد توصب إل  عىقة ارتباطية موجبفة 2002منصورع

بففيذ مسففتوا السففلوش اليففرايس وبففيذ السففلوش اكسففتهىكس 

 للمتعرميذ لتكنولوجيا المعلومات ولمياهدد اإلعىنات.

 

رتباع  بين دراات المبحوثات قيمة معامل اال :21ادول

فى مستوى السالوك الشارائى وباين مساتوى السالوك 

 االستهالكى خالل عروض تخفيض األسعار
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباع المتغيرات

 السلوش اليراي  
 السلوش اكستهىك 

0.751 0.01 

 ثامنا: خدار عروض تخفيضات األسعار:

الصفناعة والتفس دفعفت  م  التطور السري  ففس ميفاديذ

وما زالفت تفدف  بفالكثير والجديفد مفذ السفل  المتنوعفة ومفا 

صفففففاحب ذلفففففك اسفففففتحداث أوفففففكال أنمفففففاا لوعىنفففففات 

والعروع التسويقية لتغرد المستهلكيذ باستهىش مختل  

السفففل   ممفففا زاد مففف   اكهتمفففام المحلفففس الفففدولس بدصفففدار 

تفاا التيريعات الىزمة التس تحفدد كفب مفذ مواصفةات اإلن

وإجففراأات الدعايففة والعففروع التسففويقية وكففذلك انتيففار 

الحركات التس تدعو لحماية المستهلك وإمداده بالمعلومفات 

عففذ السففل  المقدمففة لففح تففىل فتففرات الدعايففة وعففروع 

تخةيةففات اعسففعار علفف  السففل  والخففدمات والتففس أطلففق 

 (Kotler & Dubois: 2005)عليها حرا اعسعار 

ر المبحوثااااات للغاااا  ماااادى تعاااارض ربااااات األساااا -1

 والخدار:

، مففففدا تعففففرع 22تبففففيذ النتففففايج الففففواردة بجففففدولع

المبحوثات مذ ربات اعسر إل  الغفع والخفداا التسفويقس 

 تىل مرحلة عروع تخةيةات اعسعار  وأنواا السل 

 اكسفففتهىكية التفففس تمثلفففت فيهفففا صفففور وأنفففواا الغفففع 

باإلمفففافة إلففف  اإلجفففراأات التفففس قامفففت بهفففا المبحوثفففات 

ذلك الةفففمانات واكقتراحفففات المطروحفففة نحفففو  فففع وكففف

أن  تبفففيذ وتففداا العفففروع التخةيةفففات اعسففعار  حيفففث

مفففذ المبحوثفففات تعرمفففذ عسفففاليب  فففع مختلةفففة  75%

للسل  المخةةة  وعذ أهم السل  التس تعرمذ مذ تىلها 

، أن 22للغففع تففىل تخةففي  اعسففعار تبففيذ مففذ جففدول ع

ثففم المىبففي وذلففك  السففل  الغذاييففةثم اعجهففزة الكهرباييففة

  علففففف  التفففففوالس  وعفففففذ %18  %28  %30بنسفففففب 

اإلجراأات التس قامت بها المبحوثات حيال الخفداا الواقف  

مفففذ المبحوثفففات بطلفففب اسفففترجاا  %34علفففيهذ  قامفففت 

مففنهذ قففررن تجنففب اليففراأ  %24القيمففة النقديففة للسففلعة  

مفذ المبحوثففات لففم  %34تفىل العففروع  بينمفا تبففيذ أن 

 د رد فعب تجاه الخداا الىتس تعرمذ لح.يصدر عنهذ أ

ارااااراءات الضااامانية واالقتراحاااات مااان واهاااة ن ااار -2

المبحوثات نحو حماية المساتهل  مان خادار عاروض 

 تخفيض األسعار:

، أن إلمام المسفتهلك بقفوانيذ 2008ذكرت آمنة الرباعس ع

حمايفففة المسفففتهلك  وتةعيفففب دور الجهازالرقفففاب  المسفففةول 

يب المةمونة لحماية المستهلك مذ الغفع بالدولة مذ الوسا

،عفذ 23والخداا التسفويقس  وبسفؤال المبحوثفات جفدول ع

الةفففففففمانات أو اكقتراحفففففففات مفففففففذ وجهفففففففة نظفففففففرهذ 

: توزيااع ربااات األساار المبحوثااات وفقااا لماادى التعاارض واراااراءات المتبعااة بعااد التعاارض لخاادار عااروض 22ااادول 

 تخفيض األسعار
200العدد  المتغيرات  % 

التعرع للخداامدا   75.0 150 نعم 

 25.0 50 ك 
150أنواا السل  التس تم الخداا مذ تىلها ن=   30.0 45 سل   ذايية 

 28.0 42 أجهزة كهربايية
 18.0 27 مىبي
 10.0 15 أترا

 14.0 21 كب ما سبق
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150اإلجراأ المتب  نحو تداا التخةيةات ن=  34.0 51 طلب استرجاعقيمة السلعة 
نب اليراأ أثناأ العروعتج  36 24.0 

 6.0 9 وكوا لجهاز حماية المستهلك

 34.0 51 لم افعب ويةا
 2.0 3 أترا

توزيااع ربااات األساار المبحوثااات وفقااا للضاامانات واالقتراحااات نحااو حمايااة المسااتهل  ماان خاادار عااروض  :23ااادول 

 رالتخفيض االسعا
العدد  الضمانات واالقتراحات

200ن=  
% 

 تاصفففة حفففاتاقترا-أ
 بالمستهلك

 65.0 130 اكلمام بحقول وواجبات المستهلك-
التأكففد مففذ السففعر الحقيقففس قبففب التخةففي  حتفف  يففتم مقارنتففح -

 باعسعار تىل فترات العروع والتخةيةات
140 70.0 

مفففففففففمانات تاصفففففففففة -ا
بففففففففاعجهزة الرقابيففففففففة 

 والمسةوليذ

 85.0 170 تطبيق قانون حماية المستهلك فس السول-
 82.0 164 وعية المستهلك بحقوقح قبب وبعد اليراأت-

 62.0 124 كةاأة الجهاز الرقابس عل  لمراكز التجارية
تنةيففذ حمففىت توعيففة للمسففتهلك مففذ تففىل وسففايب اإلعففىم -

 اآلمنة الصادقة
182 91.0 

 نحففففو حمايففففة المسففففتهلك مففففذ تففففداا عففففروع تخةففففي 

ة اعسففعار  أمكففذ حصففر اإلجابففات فففس اقتراحففات تاصفف

بالمستهلك وتتمثفب ففس إلمفام المسفتهلك بحقوقفح وواجباتفح  

نحففو اليففراأ فففس التخةيةففات مففذ حيففث إلمففام المسففتهلك 

بحقوقففح وواجباتففح نحففو وففراأ واسففتهىش السففل  المخةةففة 

  والتأكد مذ السفعر الحقيقفس قبفب %65حيث كانت النسبة 

التخةفففي  حتففف  يفففتم مقارنتفففح بأسفففعار التخةفففي  بنسفففبة 

ت تخففص اعجهففزة الرقابيففة والمسففةوليذ   واقتراحففا70%

،  تنةيفذ %85وتمثلت فس تطبيق قانون حمايفة المسفتهلك ع

 ،.%91حمىت توعية للمستهلك ع

 التوصيات
فس موأ مفا تقفدم مفذ عفروع ومناقيفة النتفايج ومفذ 

تفففىل معاييفففة الباحثفففة لمجتمففف  البحفففث  الفففذد أصفففبحت 

عففروع تخةيةففات اعسففعار تمثففب نمففى وثقافففة المجتمفف  

يرايية وبالتالس اكستهىكية مذ تىل اعوكال والصور  ال

المعاصففففففرة والمتطففففففورة لنظففففففام العففففففروع اليففففففرايية 

والتخةيةات السعرية متدرجة مذ عرع الساعة الواحدة 

إلفف  عففروع اليففوم الواحففد حتفف  عففروع التخةيةففات 

 لةترات محددة أو حت  نةاذ الكمية

نميفة حاجة ربات اعسفر إلف  بفرامج إروفادية داعمفة لت -1

وعس ومةهوم ربفة اعسفرة نحفو اكسفتةادة الممكنفة مفذ 

نظفففففم اليفففففراأ المخةففففف  تفففففىل فتفففففرات عفففففروع 

 -التخةيةففففات فففففس اففففب الففففدتول اعسففففرية المختلةففففة

والنيففففففاا  تتناسففففففب مفففففف  طبيعففففففة البيةففففففة المحليففففففة

 زراعس،. –تجارد –السكانسعصناعس

تعظيم اكستةادة مذ الدور الرقفابس للمؤسسفات المعنيفة  -2

أوفففكال الغفففع والخفففداا التسفففويقس  واجهفففةبالدولفففة لم

 االتخةيةات.المختلةة تىل عروع 

اكسففففففتةادة مففففففذ الوحففففففدات ذات الطففففففاب  الخففففففان  -3

بالمؤسسات التعليمية الجامعية فس إعداد وتنةيذ نفدوات 

وورو عمفففففب لربفففففات اعسفففففر ففففففس مجفففففال مفففففوارد 

 واقتصاديات اعسرة.

تةعيفففففب دور أتصفففففاييات اكقتصفففففاد المنزلفففففس نحفففففو  -4

ة مفذ الجانفب اإليجفابس للدعايفة واإلعفىن ففس اكستةاد

نيففففر المعلومففففات الحقيقيففففة والصففففادقة لتخةيةففففات 

اعسففعار مففذ تففىل المراكففز التجاريففة الكبففرا بالمففدن 

 المختلةة.

 لتوعية إروادية نيرات أو إروادية كتيبات تصميم -5

 تىل التسول إلدارة الةعالة باعساليب اعسر ربات

 اعنماا تحسيذو لألسعار التخةيةات عروع

 .واكستهىكية اليرايية
 المرااع

اكدارة ومنظمات الدعاية  ، 2003تاطرع حسذ احمد

كلية الخدمة -الحديث المكتب الجامع -اكجتماعية

 جامعة اكسكندرية.-اكجتماعية

تعداد  ، 2016الجهاز المركزد للتعبةة واإلحصاأع

 القاهرة 2011سكان ا.م.ا. 

،  إسقاطات السكان 2011كانعالديموجراف  للس لمركزا

المستقبلس لمحافظات مصر ع راع التخطيى 

 القاهرة. -المقطم-والتنمية

،  محددات اقبال اليباا 2009انج  صالح ابوالغيىع

قسم  رسالة ماجستير-نحو التسول اكلكترون 

جامعة -كلية الزراعة -اكقتصاد المنزل 

 .اكسكندرية

عىن التليةزيون  ، اك2008آمنة عل  أحمد الرباعسع

"دراسة مسحية لعينة مذ  والسلوش اكستهىك 

-كلية اكداا ماجستير- المراهقيذ ف  مدينة أريد"

 اكردن.-جامعة اليرل اكوسى

، الهجرة المؤقتة لرا 2006ايمان فهم  عبدالرحمذع

اكسرة وعىقتها باتخاذ القرارات داتب اكسرة 

جامعة  كلية اكقتصاد المنزل -رسالة ماجستير

 حلوان.

 –،  "مناهج البحث التربود2002بيير صالح الرويددع

  دار الكتاا الحديث  1رؤية تطبيقية مبسطة"  ا 

 القاهرة.
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اإلعىن التليةزيونس ،  أثر2002عتحسيذ تليب منصور 

فس السلوش اكستهىكس  مجلة مؤتة للبحوث 

 .4  العدد 2والدراسات  مجلد 

العوامب الدافعة إل  أثر  ، 2007حسذ توفيق فرا ع

السياسات التسويقية فس  السلوش اكستهىكس عل 

أكاديمية  –رسالة دكتوراه –الميروعات الصغيرة

 اإلسكندرية. –السادات للعلوم اإلدارية

العلمس مةهومح  البحث ، 2006ذوقات محمد عبيدات ع

 .دار أسامة للنير والتوي   جدة –وأدواتح وأساليبح

سيكولوجية التسول   ، 2007زياد صبرد بركات ع

مجلة جامعة النجاة لألبحاث عالعلوم اإلنسانية،  

 .3، العدد 19المجلد ع

إتجاهات المستهلكيذ  ، 2002الصماددعسامس تليب 

نحو اإلعىن التجارد المتلةز  دراسة ميدانية مذ 

منظور المستهلك اعردنس فس مدينة الزرقاأ  مجلة 

 جامعة اليرموش. –المنارة

 

 

 

السلوش اليرايس  ، 2006اة محمد سعيد ميرفعسم

للمرأة المصرية وأثره عل  اتتيار اكستراتيجيات 

رسالة  –يقية المناسبة للسل  اكستهىكيةالتسو

 جامعة حلوان. –كلية اكقتصاد المنزلس –ماجستير

الخداا البصرا والسمع  ،  2005اليي ع عابد سمير

ش ف  اكعىنات التجارية يؤثر عل  السلو

 2005فبراير -اكستهىك   مجلة اهى وسهى

 ، 1991عسهير نور وايزيي نوار ومن  بركات

 -كلية الزراعة-اكقتصاد اكستهىك  اكسرا

  جامعة اكسكندرية

أثر العوامب ،  1995فاتذ مصطة  كمال لطةسع

المصرية عل  اكقتصادية واكجتماعية لألسرة 

كلية اكقتصاد -رسالة دكتوراه –اعنماا اكستهىكية

 جامعة المنوفية.-المنزلس

دراسة بع  اعجهزة  ، 2000فاطمة النبوية إبراهيم ع

المنزلية والمعمرة  وعوامب إقبال اعسرة المصرية 

كلية اكقتصاد  -عل  اقتنايها  رسالة دكتوراه

 جامعة حلوان. -المنزلس

التسويق المخادا فس  ، 2002منير إبراهيم عوعع

ل اآلتر الماركة المعروفة أو المنزل. مذ يسو

مجلة الرياع اكقتصادد   –الجودة  السعودية

 .39  مجلد 12764العدد 

ادارة  ، 1999محمود حمزةعسليمان ابوطالب   مها

الدتب لدا عينة مذ ربات اكسربدولة اكمارات 

 -مجلة اكسكندرية للبحوث الزراعية -المتحدة

 .،2ع44

يم مستوا الوع  تقي ، 1996سليمان ابوطالبع مها

التربية النوعية  بددارة وةون اكسرة لطالبات كلية

جامعة -نيرة بحوث اكقتصاد المنزل  -بالزقازيق

 1ا-6م-المنوفية

العوامب المؤثرة   ،2008نادية إسماعيب محمد الحداد ع

عل  النمى اليرايس التقسيطس لربات اعسر بمدينة 

د قسم اكقتصا –رسالة ماجستير -اإلسكندرية

 اإلسكندرية. –كلية الزراعة -المنزلس

السلوش اليرايس   ،2014نبيلة الوردانس عبد الحاف ع

التقسيطس لربات اعسر بمحافظة البحيرة مجلة 

 .2العدد  35مجلد  –إسكندرية للتبادل العلمس

تكنولوجيا   ،2003نبيلة عبد الستار السيدع

المعلومات وأثرها عل  السلوش اكستهىكس لألسرة 

كلية  -رسالة دكتوراه  ير منيورة -لمصريةا

 جامعة المنوفية. –اكقتصاد المنزلس 

ارتةاا اعسعار وأثره عل    ،2010هبة محمد نصرع

السلوش اكستهىكس لدا ربات اعسر فس مدينة 

كلية  –بورسعيد وانعكاساتح عل  الحياة اعسرة

جامعة  –قسم اكقتصاد المنزلس  –التربية النوعية
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This study aims mainly to tackle the purchasing and consumer behavior by housewives in offers lower 

prices of consumer goods in Ismailia city using a questionnaire form of interviews with a random sample 

consisting of 200 housewives in Ismailia. Statistical treatment was made using computer and applying the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program to calculate percentage, arithmetic means, standard 

deviations, the T test, chi square test, freedom degree and correlation coefficient. This study followed the 

descriptive analytical method. Results of this study found that there are statistically significant differences in 

the concept of price discount sales of consumer goods according to some demographic characteristics of the 

respondent housewives (housewife’s age, education level of the parent, monthly income of the family), there 

are no statistically significant differences in the level of buying behavior in price discount sales of consumer 

goods according to some demographic characteristics of the respondent housewives (marital status of the 

housewife, number of family members, education level of both parents and jobs of both parents). In addition, 

results showed that there are statistically significant differences in consumer behavior in price discount sales 

according to some characteristics (the value of the family’s monthly income and regular monthly income), 

there is a statistically significant correlation between the concept of respondent housewives in price discount 

sales on consumer goods with both their purchasing and consumer behaviors, a positive correlation at 

possibility level 0.01 between buying and consumer behaviors of the housewives  in offers lower pricess on 

consumer good. Finally, there are statistically significant differences in the amounts bought from consumer 

goods according to the concepts of price discount sales,purchasing behavior and consumer behavior of 

housewives at significance levels 0.01 and 0.05. 

Keywords: Offers lower prices, purchasing behavior, consumer behavior, housewives. 

 


