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ملخصال  

السعودية لمرأة دى اأثر التسوق االلكتروني على الوعي االستهالكي لمدى هدف البحث إلى الكشف عن ي

حالتها االجتماعية ومستواها التعليمي ونوع تقاعدها ووعدد أفراد أسرتها عمرها وفقا لالمعيلة ألسرتها والمتقاعدة 

مدى لى والتعرف ع، االنترنت وعدد ساعات تسوقها عبر ألسرتها عالتهاإوسبب  الشهري ومستواها االقتصادي

ً بمشاهير المواقع المرأة المعيلة المتقاعدة االستهالكي لدى وعي تأثر ال بعدد ، وااللكترونيةعند تسوقها الكترونيا

 في تصفح المواقع االلكترونية.ها قضيتي تالساعات ال

امرأة  0111بلغت عشوائية على عينة االلكتروني االستبيان ق يطبوقد تم تاتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي. 

المؤسسة المسجالت ب)بالنسبة للقطاع الحكومي( و المؤسسة العامة للتقاعدمن المسجالت لدى بمدينة جدة  متقاعدة

)من إعداد الباحثة( شتملت أدوات البحث على استمارة ا .العامة للتأمينات االجتماعية )بالنسبة للقطاع الخاص(

عن مدى التأثر بالمشاهير عند التسوق االلكتروني وعامة متضمنة أسئلة عن تتكون من محورين: )المعلومات ال

وجودة  ،روني( ومحور )الوعي االستهالكي من حيث إدارة الدخلعدد الساعات المستغرقة في التسوق االلكت

  .(اً كترونيالمتسوق الوحقوق المستهلك  ،المنتج

عند بعاد الوعي االستهالكي ألعينة الصائية في استجابات أهم نتائج البحث: عدم وجود فروق ذات داللة إحمن و

ونوع  المستوى التعليميجتماعية ووالحالة اال وعدد أفراد األسرة العمرمتغير كال من: )لبعا ًتالتسوق الكترونيا 

بعد الوعي االستهالكي لهن وجد فروق ذات داللة إحصائية في استجاباتبينما ت، (االقتصادي ىمستوالوالتقاعد 

وجد تكما عالة الكلية. لصالح اإل عالةعيلة ألسرتها تعزى لمتغير نوع اإللدى المرأة المتقاعدة المالمنتج بجودة 

بمشاهير  هنتأثر ي:االستهالكي تعزى لمتغير هنوعيعلى عينة الفروق ذات داللة إحصائية في استجابات 

  .اإللكترونيالتسوق مواقع ل هنعدد ساعات تصفحبوالمواقع االلكترونية 

ستهالكي لدى امرأة السعودية المتقاعدة المعيلة ألسرتها رفع الوعي االالعمل على : الدراسة صياتتووكانت أهم 

لندوات  (والمؤسسة العامة للتأميناتالمؤسسة العامة للتقاعد كال من )بالتعاون مع وزارة التجارة من خالل تنظيم 

وتثقيفهن بخصوص حقوق لزيادة الوعي االستهالكي لدى المتقاعدات المعيالت ألسرهن ومؤتمرات تهدف 

حث الجهات المختصة لإلعالم نحو توعية المجتمع ، والواعي عند استخدام التسوق االلكتروني االستهالك

وبحوث جراء دراسات إو، زيادة الوعي االستهالكيلستهالك الرشيد وتفعيل دور مشاهير المواقع االلكترونية باال

  عن المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها.

  

 

  

 

لدى  هالكيـي االستـوق االلكتروني على الوعـأثر التس

 سرتهاالمتقاعدة المعيلة ألالسعودية رأة ـلما
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The Impact of E-Shopping on Consumer 

Awareness for the Retired Woman Who is 

the Breadwinner of Her Family 
 

ABSTRACT 
The research aims to detect the impact of e-shopping on the consumer awareness of retired Saudi 

women and breadwinners according to their age, the number of family members, their social 

status, educational level, type of retirement, economic level, the reason for their support for their 

family and the number of hours they shop online. When shopping electronically with celebrities 

of the websites, and find out how affected the sample researched when shopping electronically 

the number of hours spent in browsing the websites. 

  The electronic questionnaire was applied to a random sample of 1000 retired women in Jeddah 

who are registered with the Public Pension Agency (for the public sector) and registered with the 

General Organization for Social Insurance (for the private sector). The research tools included a 

questionnaire consisting of two axes: (general information, including the impact of celebrities 

when shopping online and the number of hours spent in online shopping) and (consumer 

awareness in terms of income management, product quality and consumer rights for electronic 

shopping), the research followed descriptive analytical approach. 

    The most important results of the research: the absence of statistically significant differences in 

the responses of the sample to the dimensions of consumer awareness according to the age 

variable and the number of family members and social status and educational level and type of 

retirement and economic level, while there are statistically significant differences in their 

responses to the consumer awareness of the quality of the product of retired breadwinners For her 

family attributed to the type of dependency variable in favor of total dependency. There are also 

statistically significant differences in the responses of respondents to their consumer awareness 

attributable to the variable affected by celebrity websites, and influenced by celebrity websites 

and the number of hours browsing shopping sites. 

The most important recommendations were: Raising the consumer awareness of the retired Saudi 

woman who supports her family through organizing the Ministry of Commerce in cooperation 

with the Public Pension Agency and the General Insurance Organization for seminars and 

conferences aimed at increasing the consumer awareness of the retired female heads of household 

and educating them about the conscious consumption rights when using electronic shopping, and 

urging the competent media. To educate the community about rational consumption and activate 

the role of celebrities to increase consumer awareness and conduct studies and research on retired 

women who support their families. 
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 ومشكلة البحث : مقدمةلا

رعاية الدولة تحت تحت مظلة الدين اإلسالمي الذي منحها حق التعليم والعمل، و من تحقيق اإلنجازاتمكنت المرأة الســعودية ت

وى ـمن إجمالي القسبة عالية نالمرأة ، فشكلت وتعزيز دورها في مختلف المجاالتل اهتمامها بالمرأة السعودية التي أولت ج  

في الوقت الذي  م،2102في عام القطاعين ب% من إجمالي القوى العاملة 2,01تمثل إنها كانت حيث بالمملكة السعودية،  شريةـالب

 )اإلستعراض الطوعي الوطني األول، م2121% بحلول عام 22تسعى فيه الحكومة السعودية إلى زيادة النسبة لتبلغ 

8013.) 

قيادتنا الرشيدة لذا أصدرت  ،وظيفةمرحلة واقعية من مراحل كل الذي يعد  بالتقاعد تنتهي ألعمالجميع ا حيث إنو

أحقيتها في االستفادة من المعاش التقاعدي وفق الضوابط يكفل للمرأة العاملة بالقطاعين العام والخاص نظام التقاعد ل

كشفت عن زيادة مطردة في أعداد خاصةً وأن المؤسسة العامة للتقاعد ، والشروط التي نصت عليها مواد النظام

ألف متقاعد، بلغ عدد  241,288م بلغ فيه العدد اإلجمالي للمتقاعدين 2102المتقاعدين، فبحسب تقرير صادر عن عام 

)المؤسسة العامة للتقاعد،  ألف 28,188ألف، بينما بلغ عدد المتقاعدات اإلناث  282,281 الذكور المتقاعدين منهم

 م(.  8012

طيط لمرحلة التقاعد يقلل من احتمالية المشاكل االقتصادية والبحث عن مكاسب جديدة للرزق واالهتمام التخألن و

 .بشؤون األسرة والتفكير في االدخار لما بعد التقاعد 

الذي يجعلها تواجه صعوبة  األعباء ستزداد على المرأة المتقاعدة السيما إن كانت معيلة ألسرتها، األمر أنوخاصة 

تها إعالإختالف نوع وفي ظل  أسرتها وألفرادالمتعددة لها  دخلها المادي في ظل االحتياجات وإدارةفي توزيع 

عدم الزواج أو ك منها:وجود المعيل )رّب األسرة( أو إعالة كاملة لعدة أسباب إعالة جزئية بقد تكون والتي ألسرتها 

صابته بمر  أو كون الزوج عاطل عن العمل أو عاجز عنه إلغياب الزوج بسبب الوفاة أو الطالق أو الهجر أو 

القرارات المتعلقة بأسرتها باإلضافة إلى أدوارها تخاذ جميع مما يزيد من األعباء الملقاة على عاتق المرأة ال ةإعاق

 .م(8012دمحم، أحمد )ميرفت  األسرةالتقليدية داخل 

تشير ، حيث المملكة العربية السعوديةاإللكتروني لتلبية االحتياجات المتعددة بالتسوق اإلقبال على زيادة لظراً نو

وذلك بسبب  ،سنوياً الف لاير سعودي آ 8111اإللكتروني على التسوق فرد نفقه الي متوسط مااإلحصاءات إلى أن 

، وتوفير الوقت، والعرو  الجذابة، والتنوع الواسع في المنتجات والخدمات مقارنة بالمتاجر للمنتجالتوصيل سهولة 

  .م(8012االت وتقنية المعلومات،ص)هيئة االتالتقليدية 

تقوية النزعة االستهالكية وتقليد اآلخرين المتالك سلع كمالية والتسوق عبر على أن ( 8012نشوة صالح )ت أكدكما 

 هتبعدالتأثر بمشاهير مواقع التواصل االجتماعي أصبحت تحث المستهلك على التسرع في الشراء واإلنترنت نتيجة 

   .وتدفعه نحو الترف االستهالكي رعن ثقافة االدخا

تكمن أهميته في الوعي االستهالكي ف ،بحقوقهالمستهلك بتوعية زارة التجارة واالستثمار السعودي و تاهتمفي حين 

تخاذ قرارات الشراء الصائبة التي تحاف  على سالمته وترشد إنفاقه، الهارات والمبادئ الالزمة تزويد المستهلك بالم
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، في جميع المجاالت التي تشكل خطرا على صحته وسالمته وأموالهوتحمي مصالحه ساعده للحصول على حقوقه وت

م خدمات يقدوت بماهية المواد التي يتعامل معها وإرشاده للطريقة الصحية الصحيحة الستخدامها ههم في تعريفاسوت

 . ( 8012)نجوى اللحياني،  ة المستهلكحمايلاستشارية 

حقوقها يعرفها بزيادة الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها عند تسوقها الكترونيا وعليه فإن 

 .منه باالستهالك الصحيح والتخطيط للدخل واإلدخارأكثر وعيا ويجعلها مخاطر التسوق بها يجنكمستهلكة و

يجابياته وسلبياته على الوعي االستهالكي لدى اتضح أهمية الدراسة التي تقيس أثر التسوق االلكتروني بتومما سبق 

جودة لدخل المتاح بعد التقاعد، ووعيها بلتخطيط بالالمرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها والذي يشمل وعيها االستهالكي 

   التجاري.، ووعيها بحقوقها كمستهلكة لحمايتها من الغش المنتج

ثر التسوق االلكتروني على الوعي االستهالكي لدى المرأة أ " ما التالي تتمثل مشكلة البحث في التساؤلعليه و

  ألسرتها؟المتقاعدة المعيلة 

 أهمية البحث: 

 فيما يلي:تتمثل 

  .والسلبية(  لدى المرأة السعودية المتقاعدة المعيلة ألسرتهااإليجابية التجاهات االستهالكية )رصد واقع ا -0

في المجتمع وزيادة الوعي اإلستهالكي ك ستهالجهات المختصة والمهتمة بترشيد اإلتفيد الالتوصل لنتائج  -2

 السعودي.

تطرقت لموضوع الوعي قد لسابقة كون معظم البحوث ادى شريحة مهمة من المجتمع الوعي االستهالكي لرفع  -4

لكن لم تتناول الوعي االستهالكي لدى "المرأة السعودية جتماعية ، والتسويقية، وااليةدقتصااالحية االستهالكي من النا

 ع )على حسب علم الباحثة(.  جداً في هذا الموضوقليلة فتعد الدراسات بصفة خاصة المتقاعدة المعيلة ألسرتها" 

 فروض البحث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها عند تسوقها  -0

، عدد أفراد األسرة، المستوى التعليمي، لنوع التقاعد، مستوى الدخل لعمرلبعض المتغيرات ) االكترونيا تعزى 

 اإلعالة )جزئي أو كلي(.الشهري، نوع 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها عند تسوقها  -2

 الكترونيا تعزى للتأثر بمشاهير المواقع االلكترونية.

ا عند تسوقها ـــــة ألسرتهـــــرأة المتقاعدة المعيلـــتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الوعي االستهالكي لدى الم -4

 .اإللكترونية الكترونيا تعزى لعدد ساعات تصفح المواقع
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 األسلوب البحثي:

 منهج البحث:

يعتمد على دراسة الواقع أوالظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم التحليلي الذي  اتبع هذا البحث المنهج الوصفي    

 ً ً  عنها تعبيراً  يعبر بوصفها وصفا دقيقا ً  كيفيا  .م(8018 عبيدات،ذوقان ) وكميا

 

 حدود البحث: 

 شعبان.ة شهر م وحتى نهاي 2108-م 2102لعام جمادى األولى  من الحدود الزمنية:*

ن عامالت بالقطاع متقاعدات عن العمل سواء ك تأجريت هذه الدراسة على نساء سعوديا الحدود البشرية:*

ويحصلن على تقاعدهن من خالل المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمين، وبحيث خاص الحكومي أو ال

أفراد ية احتياجاتهن واحتياجات لتلب)هن أو أحد أفراد أسرهن(  االلكترونييستخدمن التسوق و معيالت ألسرهنيكن 

 األسرة.

  .المملكة العربية السعوديةمدينة جدة ب الحدود المكانية:*

  البحث: اةأد

إعداد استبيان الكتروني يتكون من محورين: المحور األول عن المعلومات العامة )العمر، الحالة االجتماعية، 

المستوى التعليمي، عدد أفراد األسرة، عدد سنوات التقاعد، نوع التقاعد، نوع اإلعالة، مستوى الدخل الشهري، سبب 

إلى أسئلة عن مدى التأثر بالمشاهير عند التسوق االلكتروني وعدد الساعات المستغرقة في التسوق  اإلعالة(. باإلضافة

، حقوق المنتج االلكتروني( المحور الثاني أسئلة عن الوعي االستهالكي من حيث ) إدارة الدخل الشهري،  جودة

 )إعداد الباحثة(المستهلك( 

 البحث: إجراءات

 ث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.  أهم البحواإلطالع على   -0

 إعداد وتصميم أداة البحث ) االستبيان ( .  -2

 امرأة متقاعدة معيلة ألسرتها الختبار مدى الصدق والثبات.  41ان على عينة استطالعية بلغت يتطبيق االستب -4

على عينة البحث األساسية التي )عن طريق المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات( ان يستبتوزيع اال -8

ممن يستخدمن وأسرهن التسوق اإللكتروني متضمنة العينة امرأة متقاعدة معيلة ألسرتها  0111تتكون من 

 .االستطالعية 

ستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية تم ا ،إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة الستخالص النتائج  -1

(SPSS:لتحليل البيانات والحصول على النتائج كما يلي ) 

 التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة. -

 كل عبارة من العبارات.لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد العينة  -

 ان.يستب( للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالPearson Correlationباط بيرسون )معامل ارت -
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 ان.يستبتحقق من ثبات االل( لCronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -

 ( للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين.T testإختبار "ت" ) -

لمعرفة داللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلتين تتبع ( One-way ANOVAتحليل التباين األحادي ) -

 التوزيع الطبيعي.

( لمعرفة داللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلتين ال تتبع Kruskal-Wallsاختبار "كروسكال ويلز" ) -

 التوزيع الطبيعي.

 مناقشة النتائج وتفسيرها. -2

  له البحث من نتائج.  ما توصل وءفي ض التوصياتصياغة  -2

 : المصطلحات والمفاهيم البحثية

  اإللكتروني:التسوق 

يحتاجها  نه عملية جمع المعلومات والبيانات عن السلع والخدمات التيأب (8002) سعيد عقل ونور الدين الناديعرفه ي

على معلومات مفصلة عن الحصول بهدف  يةقرار الشراء الصحيح بواسطة زيارة المواقع اإللكترونذ يتخلالمستهلك 

  المنتجات.ومواصفات وأسعار  أنواع

  التقاعد: 

ً و انتهاء خدمة الموظف وهو  التقاعد االعتيادي :له عدة أنواعهو النقطة التي يتوقف فيها الشخص عن العمل تماما

 سنة ٥١انتهاء الخدمة بناء على رغبة الموظف بعد إكماله  ، والتقاعد االختياري وهو(نةس21)ببلوغ السن المحددة 

سنة،  ٥١تقل مدة الخدمة عن  أالسنة بشرط  21انتهاء خدمة الموظف قبل بلوغه والتقاعد اإلجباري وهو ، بالعمل

 والتقاعد الطبي وهوانتهاء خدمة الموظف بناء على تقرير اللجنة الطبية بعدم قدرته على مواصلة الخدمة ألسباب

 م(.  8012)المؤسسة العامة للتقاعد،  صحية

بسبب ِكبر سنها أو عجزها أو )حكومي أو خاص( بأنها المرأة التي توقفت عن العمل المرأة المتقاعدة وتعرف الباحثة 

يتحدد وفق نوع تقاعدها عن  العمل راتبها الذي كانت تتقاضاه أثناءجزء من برغبٍة شخصية منها حيث تحصل على 

                                       .العمل 

 المرأة المعيلة: 

احتياجاتها واحتياجات أسرتها،  الستيفاءالموارد المادية  وتوفرهي المرأة التي تتحمل مهمة اإلنفاق الكلي أو الجزئي 

 عن إعالةالت ئولم يتزوجن ولكنهن مس الالتيويندرج تحت هذه الفئة األرامل والمطلقات والمهجورات والفتيات 

 (.م8012رفت السيد ، ي) مفراد أسرتهن أ

 لوعي االستهالكي:ا

وتقليل الفاقد  )سلع أو خدمات(، المتوفرةالمنتجات هو قدرة الفرد على حسن استخدام الموارد المتاحة المرتبطة بكافة 

  منها بقدر اإلمكان.
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يعلمها قبل الشراء ليستفيد بشكل جيد من ويعرف بأنه مجموعة المعلومات والعادات التي يجب على المستهلك أن 

 مقابل ما سيدفعه من مال وليحف  حقوقه من الضياع في حال تم التغرير به من صاحب المنتج  المنتج )سلعة أو خدمة(

 .(م8012بركاني، ة)راني

 الدراسات السابقة : 

( " التسوق االلكتروني وأثره على اتجاهات األسرة االستهالكية في عصر 8018) فقيهتهاني دمحم دراسة  -1

 المعلوماتية " 

هدفت الدراسة إلى إيجاد العالقة بين قيام األسر بالتسوق االلكتروني وأثره على اتجاهات األسر االستهالكية في     

 عصر المعلوماتية. 

ستبيان، منهج البحث المنهج الوصفي االاستخدم ومنطقة مكة المكرمة بأسرة  811( عددها هاختيرت عينة )قصدي

 من أهم نتائج الدراسة :والتحليلي. 

عالقة طردية بين التسوق االلكتروني توجد  *، اتجاهات ايجابية عبر اإلنترنت أن اتجاهات األسر االستهالكية *

ي التسوق فسر األية بين متوسط درجات وجد فروق ذات داللة إحصائت* ، واالتجاهات االستهالكية لألسرة

خطوات الشراء )ومحور  (مميزات وعيوب التسوق االلكتروني)االلكتروني في عصر المعلوماتية بمحوريه 

مع المتغيرات التالية )تعليم الزوج والزوجة، عمر الزوج والزوجة، عدد ( ۰٫۰٥عند مستوى داللة ) (االلكتروني

 سرة(.  أفراد األسرة، الدخل الشهري لأل

ً زيادة البحث واالطالع على كافة المعلومات المتعلقة توصي الدراسة بالتاليو : على األسر المتسوقة الكترونيا

ً لحدوث أي نتائج عكسية مترتبة على  ضعف الوعي االستهالكي بالمنتجات المقدمة في السوق اإللكترونية منعا

حماية اتجاهات األسر االستهالكية من تأثير المعلوماتية المرافقة لعملية التسوق أهمية و، لخصائص المنتجات

 االلكتروني من خالل المصداقية في عر  البيانات والحقائق الخاصة بالمنتجات. 

 Zuroni (2012: actors influencing consumers’ attitude towards e-commerceدراسة ) -8

purchases through online shopping: 

المتغيرات عن كشف ال. ويةتحديد العوامل التي تؤثر على موقف المستهلكين تجاه مشتريات التجارة اإللكترونلتهدف 

نمط الشراء عبر مدى تأثير ، والمؤثرة على التسوق اإللكتروني العمر والدخل والمهنة(كاالجتماعية والديموغرافية )

اإلنترنت )أنواع السلع، وتجربة التجارة اإللكترونية واستخدام ساعات العمل على اإلنترنت( وتصور الشراء )تصور 

 011المنتج وخدمة العمالء ومخاطر المستهلكين( على موقف المستهلكين تجاه التسوق عبر اإلنترنت. عينة الدراسة 

 ستبيان وكانت أهم نتائج الدراسة :االلبيانات من خالل ا ت. جمعشخص في تامان تاواس بيرماي 

ال يوجد اختالف كبير في الموقف تجاه التسوق عبر اإلنترنت بين المجموعة العمرية ولكن هناك اختالف كبير في *

عدد كال من اإللكتروني والتسوق بين  طرديةعالقة توجد *الموقف تجاه التسوق عبر اإلنترنت بين مجموعة الدخل.

الموقف من التسوق عبر اإلنترنت . وأوصت الدراسة بضرورة وعلى اإلنترنت، المستهلك لساعات التي يقضيها ا
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العوامل األخرى التي تؤثر على موقف المستهلكين تجاه مشتريات التجارة اإللكترونية من خالل التسوق استكشاف 

 عبر اإلنترنت. 

( " واقع المستهلك الجزائري في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات 8013) عمامرةدمحم يوسف دراسة  -8

 واالتصال "

الجوانب المتعلقة بموضوع المستهلك وأساليب حمايته في ظل تطور توجهاته وسلوكياته نحو بعض  معرفةلتهدف 

ي ظل فهلك االلكتروني معالجة مشكلة حماية المستوالتسوق واالستهالك عن طريق األسواق والمتاجر اإللكترونية، 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تسوية عملياته المالية والتجارية االلكترونية المختلفة. وتم تطبيق الدراسة 

 أهم نتائج الدراسة : كانت و، شخص 480بلغت عينة على  في الجزائر

عبر  التكنولوجية في العمليات التجارية والماليةتجاه استخدام األدوات ف مستوى وعي وثقافة المستهلك ضع *

  .اإلنترنت

 ( " دور الوعي االستهالكي في ترشيد سلوك المستهلك الجزائري "8012ياليشاني )وهيبة دراسة  -2

المستهلك بمدينة المدية بالجزائر، وإيجاد العالقة  هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى الوعي االستهالكي وترشيد سلوك

 ابتدائي على األقل. مستوى تعليمهمومستهلكاً ممن لهم دخل  822تكونت من عينة على  انيستبتم استخدام االبينهما. 

 ال توجد فروق* وجود ارتباط ضعيف بين الوعي االستهالكي وترشيد سلوك المستهلك .*وكانت أهم نتائج الدراسة : 

تعزي للمتغيرات الشخصية )الجنس، المستوى التعليمي، مستوى الدخل، العمر( لكال البعدين، ما عدا متغير الحالة 

 االجتماعية حيث توجد فروق تعزي لهذا المتغير لصالح المتزوجين.

 (" حركة حماية المستهلك ودورها في نشر الوعي االستهالكي " 8018) يونس دمحم دراسة نجلة -2

وجهات نظر المستهلكين بالعراق ومعرفة لتعرف على واقع حركة حماية المستهلك في مدينة الموصل للدراسة هدفت ا

من حركة حماية المستهلك، إذ يعد موضوع حركة حماية المستهلك من المواضيع المهمة والتي لها الدور الكبير في 

 انتوك 814وزع اإلستبيان على عينة بلغت نشر الوعي االستهالكي وحماية المستهلك من األضرار الواقعة عليه. 

اإلعالنات التجارية *  .حية استخدام السلعةالتـاريخ ومـدة صـتمون فقط بقراءة هالمبحوثين ي* أهم نتائج الدراسة :

ايـة محقوانين األفراد المبحوثين ليس لديهم فكرة عن  *.وبكافة وسائلها ال تعطي معلومات صادقة عن السلعة

 .المستهلك 

 An Assessment of Consumer Awareness and protection(: Madugu, 2016دراسة ) -2 

أستخدم ، بحقوقه واجراءات حمايته  وعي المستهلك في منطقة ماهابوبناغارالتعرف على مدى الدراسة إلى هدف 

 اعتماد المنهج الوصفي التحليلي. وكانت أهم نتائج الدراسة :و، فرد 11اإلستبيان كآداة للبحث على عينة مكونة من 

وأوصت الدراسة  عند الشراء عبر وسائل اإلتصال بالنت.*ضعف وعي المستهلك بحقوقه وإجراءات حمايته 

 بضرورة عمل دراسات أخرى لنفس الموضوع نظراً لقلة الدراسات الحديثة التي تغطي موضوع الوعي االستهالكي.
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 Consumer Awareness about Different Consumer Protection(: Ishwar, 2015دراسة ) -2

Legislations in India: 

الهند لحماية مصالح المستهلكين  الدراسة إلى تحليل وعي المستهلكين تجاه التشريعات الحماسية التي أقيمت في تهدف 

لجمع المعلومات االستبيان على  استخدموالوصفي المنهج منهج المتبع كان الواالستغالل. من مختلف أشكال الخداع 

ي خمسة عشر مقاطعة من والية هاريانا، وتم تحليل شخص من المناطق الريفية والحضرية ف 211عينة مكونة من 

 بتشريعات حماية المستهلك رب من ثلث المستهلكين على دراية جزئية اما يقأن *اإلجابات وكانت أهم نتائج الدراسة : 

 . حماية المستهلك عن تشريعاتلم يسمعوا أكثر من ثلث المستهلكين * 

 نتائج الدراسة 

 لصدق والثبات :ا -0

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس  صدق اإلتساق الداخلي:-1-1

 العالقة بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد المنتمية اليه، وكانت النتائج كما يلي:

 (1جدول رقم )

 معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد المنتمية اليه

 

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة ورالمح

الوعي 

 بالدخل

0 1.211**  1 1.242**  

2 1.282**  2 1.211**  

4 1.218**  2 1.222**  

8 1.222**    

الوعي 

 بالجودة

0 1.228**  1 1.242**  

2 1.211**  2 1.421**  

4 1.282**  2 1.200**  

8 1.242**    

**1.224 0الوعي   1 1.224**  
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 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة ورالمح

**1.128 2 بالحقوق  2 1.224**  

4 1.204**  2 1.222**  

8 1.222**    

(1.10** دالة عند )                   

ليه كانت موجبة ودالة إأن جميع معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد المنتمية  0يتضح من الجدول 

                        (.1.10حصائيا عند مستوى )إ

 

 (8جدول رقم )

 معامل ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط البعد

 **1.222 الوعي بالدخل

 **1.841 الوعي بالجودة

 **1.222 الوعي بالحقوق

ليه كانت موجبة ودالة إأن جميع معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس المنتمية  2يتضح من الجدول 

كانت صادقة وتقيس الهدف الذي وضعت  وهذا يدل على أن جميع عبارات االستبان (،1.10حصائيا عند مستوى )إ

 من أجله.

 

 كرونباخ ألبعاد االستبان وكانت النتائج كما يلي: يجاد معامل ثبات الفاإتم  للتحقق من ثبات االستبان :الثبات-1-8
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 (8جدول رقم )

 قيم معامالت الثبات ألبعاد االستبانة

 قيمة معامل ألفا كرونباخ البعد

 1.221 الوعي بالدخل

 1.204 الوعي بالجودة

 1.282 الوعي بالحقوق

 1.248 المقياس ككل

 

ستبان تتمتع بقدر رتفعة، مما يطمئن إلى أن االألبعاد االستبانة، وهي قيم م قيم معامالت ألفا كرونباخ 4يبين الجدول 

 مرتفع من الثبات.

 

 

 مواصفات عينة الدراسة: -8

 (2جدول )

 توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير العمر

 النسبة المئوية العدد العمر

 00.8 040 81ألقل من  81من 

 28.8 228 11ألقل من  81من 

 28.8 428 سنة 11ألقل من  11 من

 24.2 211 سنة 21ألقل من  11من 

 01.0 000 فأكثر 21من 

 011.1 0011 المجموع
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كانت هي  سنة 22ألقل من  20نسبة النساء المتقاعدات الالتي تتراوح أعمارهن من أن  2رقم الجدول  منيتضح 

%، يليهم 82.3سنة بنسبة  20ألقل من  22من يليهم النساء الالتي تتراوح أعمارهن %، 83.3األعلى بنسبة 

%، وقلة من النساء تتراوح أعمارهن من 88.8بنسبة  سنة 20ألقل من  22من النساء الالتي تتراوح أعمارهن 

 %.88سنة بنسبة  20ألكثر من  20

 (2جدول )

 توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير الحالة االجتماعية

 المئويةالنسبة  العدد الحالة االجتماعية

 8.2 82 آنسة

 28.4 222 متزوجة

 2.1 24 مطلقة

 0.8 01 مهجورة

 2.2 28 أرملة

 011.1 0011 المجموع

 

%، تليهم النساء 23.8النساء المتقاعدات المتزوجات كانت هي األعلى بنسبة يتضح أن نسبة  2من الجدول 

%.2.2من اآلنسات والمهجورات بنسبة  %، وقلة2.2%، تليهم النساء المطلقات بنسبة 2.2األرامل بنسبة   

 

(2جدول )  

 توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير عدد أفراد األسرة التي تعولينهم

نهعدد أفراد األسرة التي تعولين  النسبة المئوية العدد 

افراد 8الى  0من   118 82.4 

افراد 2الى  1من   141 82.2 

افراد 2أكثر من   20 1.1 

 011.1 0011 المجموع
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كانت هي األعلى  أفراد 3الى  2من النساء المتقاعدات  نعدد أفراد األسرة التي تعولهيتضح أن  2من الجدول 

3%، وقلة من األسر المكونة من أكثر من 22.8أفراد بنسبة  2الى  1%، تليهم األسر المكونة من 23.8بنسبة   

%.2.2أفراد بنسبة    

 (2جدول )

 أفراد الدراسة وفقا المستوى التعليمي توزيع

 النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي

 1. 2 تقرأ وتكتب

 2. 2 ابتدائي

 0.1 02 متوسط

 08.8 204 ثانوي

 28.4 202 بكالوريوس

 4.2 80 عالي )ماجستير أو دكتوراه(

 011.1 0011 المجموع

 

الالتي مستواهن التعليمي بكالوريوس كانت هي األعلى بنسبة  النساء المتقاعداتيتضح أن نسبة  2من الجدول 

%، تليهم النساء المتقاعدات الالتي 20%، تليهم النساء المتقاعدات ذات المستوى التعليمي االبتدائي بنسبة22.8

 %، وقلة من13.2%، تليهم النساء المتقاعدات ذات المستوى التعليمي الثانوي بنسبة 20يقرأن ويكتبن بنسبة 

 %.2,8النساء المتقاعدات بمستوى تعليمي متوسط وعالي )ماجستير أو دكتوراه( بنسبة 

 (3جدول )

 توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير نوع التقاعد

 النسبة المئوية العدد نوع التقاعد

 02.4 041 الرسمي

 22.2 821 المبكر

 011.1 0011 المجموع

    

%، بينما 32.2المبحوثات ُكن من المتقاعدات تقاعداً مبكراً حيث بلغت نسبتهن ( يتضح أن معظم 3من الجدول ) 

 %.18.8قلة من المبحوثات كان تقاعدهم رسمي بنسبة بنسبة 
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 (3جدول )

 توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير عدد سنوات التقاعد

 النسبة المئوية العدد عدد سنوات التقاعد

 22.1 222 2إلى  0أقل من 

 22.2 222  8إلى  2 أكثر من

 02.1 042  2إلى  8أكثر من 

 41.4 422  2أكثر من 

 011.1 0011 المجموع

 

سنوات للنساء المتقاعدات كانت هي األعلى بنسبة  2( يتضح أن عدد سنوات التقاعد األكثر من 3من الجدول )

 8إلى  1عدد السنوات األقل من  %، يليها82.8سنوات بنسبة  2إلى  8%، يليها عدد السنوات األكثر من 82.8

 %.18.2سنوات بنسبة  2إلى  2%، وقليل من النساء الالتي عدد سنوات تقاعدهن أكثر من 82بنسبة 

 (10جدول )

 توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير مستوى الدخل

 النسبة المئوية العدد مستوى الدخل

 2.2 21 لاير 8111الى اقل من  0111من 

 02.4 028 لاير 2111اقل من الى  8111من 

 84.4 822 لاير 02111الى اقل من  2111من 

 42.2 421 فأكثر 02111من 

 011.1 0011 المجموع

لاير كانت هي األعلى  18000إلى أقل من  3000( يتضح أن مستوى دخل النساء المتقاعدات من 10الجدول ) من

إلى 2000%، يليها مستوى الدخل من 88.2لاير فأكثر بنسبة  18000%، يليها مستوى الدخل من 28.8بنسبة 

إلى أقل من  1000دخلهن من  %، وقليل من النساء المتقاعدات الالتي مستوى12.8لاير بنسبة  3000أقل من 

 %.  2.2لاير بنسبة  2000
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 (11جدول )

 توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير نوع االعالة

 النسبة المئوية العدد نوع االعالة

 28.1 221 كلية

 21.1 241 جزئية

 011.1 0011 المجموع

 

 

%، 22.2( يتضح أن ما يقارب ثالثة أرباع العينة كن من الالتي يعلن أسرهن إعالة جزئية بنسبة 11الجدول ) من

 %.82.2إعالتهن كلية بنسبة  بينما ما يقارب ربع العينة كانت

 (18جدول )

 توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير سبب االعالة

 النسبة المئوية العدد سبب االعالة

المعيل مع تعدد  عدم كفاية دخل

 احتياجات األسرة
802 42.1 

 82.4 118 غالء المعيشة

 2.4 28 الطالق

 4.4 42 هجر الزوج

 2.2 28 وفاة الزوج

 011.1 0011 المجموع

   

( يتضح أن سبب اعالة المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها " غالء المعيشة " كان األعلى بنسبة 18من الجدول ) 

%، 8.8%، ثم هجر الزوج بنسبة 2.8%، يليه الطالق بنسبة 82.2كفاية دخل المعيل بنسبة  %، يليه عدم22.8

 %.2.2وقليل ممن توفي أزواجهن بنسبة 
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 (18جدول )

 توزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير عدد الساعات التي تقضينها للتصفح عبر اإلنترنت

 النسبة المئوية العدد عدد الساعات

 12.1 284 أقل من ساعة

 28.2 422 من ساعة ألقل من ساعتين

 2.2 82 من ساعتين ألقل من أربع ساعات

 4.1 44 أكثر من أربع ساعات

 011.1 0011 المجموع

 

المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها للتصفح عبر اإلنترنت  يتضح أن عدد الساعات التي تقضيها (18الجدول ) من

%، يليها من 83.2%، يليها من "ساعة ألقل من ساعتين" بنسبة 23.2"أقل من ساعة" هو األعلى بنسبة 

 %.8.0%، وقلة ممن يتصفحّن أكثر من أربع ساعات بنسبة 3.3"ساعتين ألقل من أربع ساعات" بنسبة 

 (12جدول )

 دراسة وفقا لمتغير التأثر بمشاهير مواقع التواصل االجتماعيتوزيع أفراد ال

 النسبة المئوية العدد التأثر

 20.8 221 نعم

 48.0 421 ال

 8.1 11 أحيانا

 011.1 0011 المجموع

 

( يتضح أن ما يقارب أكثر من نصف العينة كن من الالتي يتأثرن بمشاهير مواقع التواصل 12الجدول ) من

%، بينما ما يقارب أكثر من ربع العينة ال يتأثرن بهوالء 21.2االلكتروني حيث كانت إجابتهن " نعم" بنسبة 

 %.2.2" أحيانا" بنسبة %، وقلة من النساء أجبن 82.1المشاهير حيث كانت إجابتهن " ال " بنسبة 

 عرض ومناقشة نتائج البحث -8

 الوعي االستهالكي بالدخل:-8-1

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  فراد العينة على عبارات االستبانوللتعرف على استجابات أ

والترتيب الستجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بقياس مستوى الوعي االستهالكي بالدخل لدى المرأة 

 المتقاعدة المعيلة ألسرتها، وكانت النتائج كما يلي:
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 (12الجدول )

 المعيارية والترتيب الستجابات المتوسطات الحسابية واإلنحرافات

 أفراد العينة على العبارات المتعلقة بقياس مستوى الوعي االستهالكي بالدخل

 العبارة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

مستوى 

 الوعي
 الرتيب

2 
ال أمانع من االقترا  أو بيع بعض المقتنيات لشراء ما 

 احتاجه عبر االنترنت 
 0 مرتفع 1.881 2.22

 2 مرتفع 1.102 2.22 أحرص على شراء احتياجات األسرة األساسية ثم الثانوية 2

 4 مرتفع 1.228 2.12 ال أقاوم التسوق االلكتروني وأشعر بالندم بعد التسوق  4

 8 مرتفع 1.221 2.10 أؤمن بمقولة " أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب "   8

 1 متوسط 1.284 2.40 واستفيد منهاأتابع التخفيضات للشراء  1

 2 متوسط 1.212 2.08 أحرص على إعداد واتباع ميزانية للدخل شهريا  0

 2 متوسط 1.221 2.11 التسوق االلكتروني له مميزات أفضل من التسوق العادي  2

  مرتفع 1.221 2.82 المتوسط العام 

 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بقياس مستوى الوعي 01الجدول ) يبين

(، حيث حصلت العبارة 2.22 – 2.11االستهالكي بالدخل لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تراوحت قيمها بين )

مقتنيات لشراء ما احتاجه عبر االنترنت" على أعلى ( والتي تنص على " ال أمانع من االقترا  أو بيع بعض ال2)

( والتي تنص على " التسوق 2( ومستوى وعي مرتفع، في حين حصلت العبارة )2.22متوسط حسابي وقيمته )

 ( ومستوى وعي متوسط.2.11االلكتروني له مميزات أفضل من التسوق العادي" على أقل متوسط حسابي وقيمته )

( ومستوى وعي مرتفع، وهذا يدل على أن مستوى 2.82جمالي العبارات على متوسط حسابي قيمته )كما يبين الجدول حصول ا

الدخل لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها كان بمستوى مرتفع.حيث تم استخدام التدريج التالي للداللة إدارة الوعي االستهالكي ب

 على متوسطات استجابات أفراد العينة على المستوى:

 (12جدول )

 

 المستوى المتوسط الحسابي

 مرتفع فأكثر 2.48

 متوسط 2.48الى أقل من  0.22من 

 منخفض 0.22أقل من 
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 الوعي االستهالكي بالجودة:-8-8

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  فراد العينة على عبارات االستبانوللتعرف على استجابات أ

لدى المرأة المنتج جودة بقياس مستوى الوعي االستهالكي ب والترتيب الستجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة

 المتقاعدة المعيلة ألسرتها، وكانت النتائج كما يلي:

 (12الجدول )

 المعيارية والترتيب الستجابات المتوسطات الحسابية واإلنحرافات

 أفراد العينة على العبارات المتعلقة بقياس مستوى الوعي االستهالكي بالجودة

 العبارة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

مستوى 

 الوعي
 الرتيب

1 
أستفيد من تجربتي لعالمة تجارية جيدة في تكرار الشراء 

 منها 
 0 مرتفع 1.112 2.22

 2 مرتفع 1.222 2.11 يهمني أن يكون ما أتسوقه صديقا للبيئة ال يضر بها  4

2 
أحرص على أن تكون المنتجات لها شهادة جودة من 

 الجهات المختصة
 4 مرتفع 1.282 2.82

8 
أحرص على قراءة البطاقة اإلرشادية للمنتج )مكوناته، بلد 

 المنتج،طريقة االستخدام...( قبل الشراء
 8 مرتفع 1.288 2.48

 1 مرتفع 1.222 2.48 ال أشتري اي منتج حتى اطلع على أراء المجربين له 2

 2 متوسط 1.244 0.24 غالبا المنتج غالي الثمن جودته عالية والعكس صحيح 0

 2 متوسط 1.210 0.20 العالمة التجارية دليل على جودة المنتج   2

  متوسط 1.420 2.22 المتوسط العام 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بقياس مستوى الوعي 02الجدول ) يبين

(، حيث حصلت العبارة 2.22 – 0.20االستهالكي بالجودة لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تراوحت قيمها بين )

دة في تكرار الشراء منها " على أعلى متوسط حسابي ( والتي تنص على " أستفيد من تجربتي لعالمة تجارية جي1)

( والتي تنص على " العالمة التجارية دليل على 2( ومستوى وعي مرتفع، في حين حصلت العبارة )2.22وقيمته )

 ( ومستوى وعي متوسط.0.20جودة المنتج " على أقل متوسط حسابي وقيمته )

( ومستوى وعي متوسط، وهذا يدل على 2.22كما يبين الجدول حصول اجمالي العبارات على متوسط حسابي قيمته )

 لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها كان بمستوى متوسط.المنتج أن مستوى الوعي االستهالكي بجودة 
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 الوعي االستهالكي بالحقوق:-8-8

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لى عبارات االستبانفراد العينة عوللتعرف على استجابات أ

والترتيب الستجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بقياس مستوى الوعي االستهالكي بالحقوق لدى المرأة 

 المتقاعدة المعيلة ألسرتها، وكانت النتائج كما يلي:

 

 (13الجدول )

 واإلنحرافات المعيارية والترتيب الستجاباتالمتوسطات الحسابية 

 أفراد العينة على العبارات المتعلقة بقياس مستوى الوعي االستهالكي بالحقوق

 العبارة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

مستوى 

 الوعي
 الرتيب

 0 متوسط 1.242 2.22 أدلي بمعلوماتي الشخصية فقط للمواقع التجارية الموثوقة 2

 2 متوسط 1.222 2.02 أشارك برأيي إذا كان للمنتج طابع ايجابي أو سلبي لدي 1

 4 متوسط 1.284 2.00 احرص على قراءة العقود والضمانات قبل الشراء 2

2 
يعد استخدام البطاقة االئتمانية عبر التسوق االلكتروني 

 استخدام غير آمن 
 8 متوسط 1.214 2.18

 1 متوسط 1.221 2.18 الكامل بحقوقي كمستهلكةاتعر  للغش لعدم وعيي  0

8 
لدّي علم بالرقم الخاص بحاالت الغش التجاري عبر التسوق 

 االلكتروني لحماية المستهلك 
 2 متوسط 1.811 0.22

4 
أتقدم بشكوى للجهات المختصة إذا كان المنتج أقل من 

 توقعاتي
 2 منخفض 1.282 0.22

  متوسط 1.420 2.11 المتوسط العام 

 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بقياس مستوى الوعي 02الجدول ) يبين

(، حيث حصلت العبارة 2.22 – 0.22االستهالكي بالحقوق لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تراوحت قيمها بين )

ع التجارية الموثوقة " على أعلى متوسط حسابي وقيمته ( والتي تنص على " أدلي بمعلوماتي الشخصية فقط للمواق2)

( والتي تنص على " أتقدم بشكوى للجهات المختصة إذا 4( ومستوى وعي متوسط، في حين حصلت العبارة )2.22)

 ( ومستوى وعي منخفض.0.22كان المنتج أقل من توقعاتي " على أقل متوسط حسابي وقيمته )

( ومستوى وعي متوسط، وهذا يدل على 2.11عبارات على متوسط حسابي قيمته )جمالي الكما يبين الجدول حصول إ

 أن مستوى الوعي االستهالكي بالحقوق لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها كان بمستوى متوسط.
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يلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي  اوفيم

 الستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها:ا

 

 (13الجدول )

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي االستهالكي

 البعد
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

مستوى 

 الوعي
 الرتيب

 0 مرتفع 1.221 2.82 الوعي بالدخل

 2 متوسط 1.420 2.22 الوعي بالجودة

 4 متوسط 1.420 2.11 الوعي بالحقوق

  متوسط 1.240 2.28 المتوسط العام

 

وعي مرتفع،  ( ومستوى2.82ل الوعي بالدخل على الترتيب األول بمتوسط حسابي قيمته )و( حص08يبين الجدول )

( ومستوى وعي متوسط، كم حصل وبعد الوعي 2.22بينما حصل بعد الوعي بالجودة على متوسط حسابي قيمته )

كما يبين الجدول حصول اجمالي األبعاد على  ( ومستوى وعي متوسط.2.11بالحقوق على أقل متوسط حسابي وقيمته )

على أن مستوى الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة  ( ومستوى وعي متوسط، وهذا يدل2.28متوسط حسابي قيمته )

 ألسرتها كان بمستوى متوسط.

 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:-2

توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين الددوعي االسددتهالكي لدددى المددرأة المتقاعدددة المعيلددة  -2-1

 ألسرتها عند تسوقها الكترونيا تعزى للعمر.

والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أبعاد 

 الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير العمر،وكانت النتائج كما يلي:
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 (80جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة

 على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير العمر 

 العدد العمر البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الوعي بالجودة

 1.412 2.22 040 81ألقل من   81من 

 1.402 2.22 228 11ألقل من   81من 

 1.482 2.28 428 سنة 11ألقل من   11من 

 1.411 2.41 211 سنة 21ألقل من   11من 

 1.422 2.22 000 فأكثر  21من 

 الوعي بالحقوق

 1.424 2.14 040 81ألقل من   81من 

 1.424 0.82 228 11ألقل من   81من 

 1.428 2.10 428 سنة 11من  ألقل  11من 

 1.428 2.11 211 سنة 21ألقل من   11من 

 1.428 0.82 000 فأكثر  21من 

 المقياس ككل

 1.224 2.21 040 81ألقل من   81من 

 1.240 2.22 228 11ألقل من   81من 

 1.248 2.21 428 سنة 11ألقل من   11من 

 1.202 2.21 211 سنة 21ألقل من   11من 

 1.282 2.24 000 فأكثر  21من 

 الوعي بالجودة

 1.412 2.22 040 81ألقل من   81من 

 1.402 2.22 228 11ألقل من   81من 

 1.482 2.28 428 سنة 11ألقل من   11من 

 1.411 2.41 211 سنة 21ألقل من   11من 

 1.422 2.22 000 فأكثر  21من 
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 اختبار تحليل التباين االحادي وكانت النتائج كما يلي:ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء 

 (81جدول رقم )

 اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد العينة

 على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير العمر 

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 الوعي بالدخل

 0.041 1.124 8 1.441 بين المجموعات

  

  

1.442 

  

  

 1.124 0181 28.221 داخل المجموعات

   0188 28.882 المجموع

 الوعي بالجودة

 1.282 8 1.822 بين المجموعات
2.424 

  

  

1.110 

  

  

 1.012 0181 002.082 داخل المجموعات

 المجموع
004                       .

008 
0188   

 الوعي بالحقوق

 1.244 1.020 8 1.824 بين المجموعات

  

  

1.118 

  

  

 1.081 0181 012.202 داخل المجموعات

   0188 018.410 المجموع

 المقياس ككل

 1.224 1.182 8 1.028 بين المجموعات

  

  

1.824 

  

  

 1.114 0181 12.812 داخل المجموعات

   0188 12.281 المجموع

 

جميع األبعاد، وهذا يعني رفض  ( في1.11( أن قيم مستويات الداللة كانت أكبر من )20يتضح من الجدول )

الفرضية، ويدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي االستهالكي 

  لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير العمر.

وهذا يعني تشابه مستويات الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها مهما اختلف عمرها، وقد اتفقت 

وهي ال توجد فروق تعزي للمتغيرات الشخصية )الجنس، المستوى  " ياليشاني"هذه النتيجة مع احدى نتائج دراسة 

متغير الحالة االجتماعية حيث توجد فروق تعزي لهذا المتغير  التعليمي، مستوى الدخل، العمر( لكال البعدين، ما عدا

 لصالح المتزوجين.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها  -2-8

 عند تسوقها الكترونيا تعزى لعدد أفراد األسرة.

ة واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أبعاد والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابي

 الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة، وكانت النتائج كما يلي:

 (88جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة

 على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لعدد أفراد األسرة 

 العدد عدد أفراد األسرة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الوعي بالجودة

 1.222 2.88 118 افراد 8الى  0من 

 1.228 2.82 141 افراد 2الى  1من 

 1.280 2.88 20 افراد 2أكثر من 

 الوعي بالحقوق

 1.408 2.22 118 افراد 8الى  0من 

 1.422 2.22 141 افراد 2الى  1من 

 1.408 2.20 20 افراد 2أكثر من 

 المقياس ككل

 1.422 0.88 118 افراد 8الى  0من 

 1.428 0.88 141 افراد 2الى  1من 

 1.428 2.11 20 افراد 2أكثر من 

 الوعي بالجودة

 1.221 2.28 118 افراد 8الى  0من 

 1.242 2.21 141 افراد 2الى  1من 

 1.284 2.24 20 افراد 2أكثر من 

 ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار تحليل التباين االحادي وكانت النتائج كما يلي:
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 (88جدول رقم )

 أفراد العينةاختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في استجابات 

 على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة 

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 الوعي بالدخل

 2.111 1.021 2 1.421 بين المجموعات

  

  

1.128 

  

  

 1.124 0182 28.222 داخل المجموعات

   0188 28.882 المجموع

 الوعي بالجودة

 0.822 1.014 2 1.412 بين المجموعات

  

  

1.222 

  

  

 1.014 0182 002.212 داخل المجموعات

   0188 004.008 المجموع

 الوعي بالحقوق

 1.142 1.122 2 1.018 بين المجموعات

  

  

1.122 

  

  

 1.081 0182 018.082 داخل المجموعات

   0188 018.410 المجموع

 المقياس ككل

 1.220 1.102 2 1.128 بين المجموعات

  

  

1.212 

  

  

 1.114 0182 12.222 داخل المجموعات

   0188 12.281 المجموع

 

 

جميع األبعاد، وهذا يعني رفض  ( في1.11( أن قيم مستويات الداللة كانت أكبر من )24يتضح من الجدول )

الفرضية، ويدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي االستهالكي 

مستويات الوعي االستهالكي  وهذا يعني تشابه لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة.

 لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها مهما اختلف عدد أفراد أسرتها.

 

 

توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين الددوعي االسددتهالكي لدددى المددرأة المتقاعدددة المعيلددة  -2-8

 ألسرتها عند تسوقها الكترونيا تعزى للمستوى التعليمي.

( لمعرفة داللة الفروق في استجابات Kruskal-Wallsخدام اختبار "كروسكال ويلز" )والختبار هذه الفرضية تم است

أفراد العينة على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير المستوى التعليمي، وكانت 

 النتائج كما يلي:
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 (82جدول رقم )

 استجابات أفراد العينة ويلز لداللة الفروق في نتائج اختبار كروسكال

 على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير المستوى التعليمي 

 العدد المستوى التعليمي البعد
متوسط 

 الرتب

مربع 

 كاي

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الوعي بالدخل

 1.208 1 4.121 428.12 2 تقرأ وتكتب

       804.11 2 ابتدائي

       118.11 02 متوسط

       182.02 204 ثانوي

       112.21 202 بكالوريوس

       128.02 80 عالي )ماجستير أو دكتوراه(

 الوعي بالجودة

 1.110 1 00.022 840.22 2 تقرأ وتكتب

       410.84 2 ابتدائي

       182.02 02 متوسط

       121.22 204 ثانوي

       184.22 202 بكالوريوس

       142.18 80 عالي )ماجستير أو دكتوراه(

 الوعي بالحقوق

 1.882 1 0.222 282.21 2 تقرأ وتكتب

       142.22 2 ابتدائي

       101.28 02 متوسط

       182.04 204 ثانوي
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       114.20 202 بكالوريوس

       140.88 80 )ماجستير أو دكتوراه( عالي

 المقياس ككل

 1.410 1 1.121 412.12 2 تقرأ وتكتب

       442.28 2 ابتدائي

       128.28 02 متوسط

       112.81 204 ثانوي

       110.82 202 بكالوريوس

       112.28 80 عالي )ماجستير أو دكتوراه(

 

( في جميع األبعاد، وهذا يعني رفض 1.11( أن قيم مستويات الداللة كانت أكبر من )28من الجدول ) يتضح

الفرضية، ويدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي االستهالكي 

 ي.لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها نعزى لمتغير المستوى التعليم

وهذا يعني تشابه مستويات الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها مهما اختلف مستواها التعليمي، 

وهي وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات الوعي  المقداد "" وقد اختلفت هذه النتيجة مع احدى نتائج دراسة 

مر والجنس ومستوى التعليم والحالة العائلية ومكان اإلقامة والدخل المتحصل عليها من المقياس بالنسبة إلى كل من الع

 ومكان التسوق والقطاع الذي يعمل فيه الفرد.

 

توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين الددوعي االسددتهالكي لدددى المددرأة المتقاعدددة المعيلددة  -2-2

 ألسرتها عند تسوقها الكترونيا تعزى لنوع التقاعد.

هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد العينة على  والختبار

 أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير نوع التقاعد، وكانت النتائج كما يلي: 
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 (82جدول رقم )

 ( لمعرفة داللة الفروق فيIndependent-Samples T testستقلة )نتائج اختبار )ت( للعينات الم

 استجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير نوع التقاعد

 العدد نوع  التقاعد البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ت

 درجة

 الحرية

 مستوى

 الداللة

الوعي 

 بالدخل

 1.228 0182 1.228 1.284 2.82 041 الرسمي

       1.224 2.82 821 المبكر

الوعي 

 بالجودة

 1.228 0182 1.808 1.280 2.22 041 الرسمي

       1.421 2.22 821 المبكر

الوعي 

 بالحقوق

 1.820 0182 1.142 1.422 2.11 041 الرسمي

       1.424 2.11 821 المبكر

 المقياس ككل
 1.211 0182 1.402 1.204 2.21 041 الرسمي

       1.244 2.28 821 المبكر

 

جميع األبعاد، وهذا يعني رفض  ( في1.11( أن قيم مستويات الداللة كانت أكبر من )21يتضح من الجدول )

الفرضية، ويدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي االستهالكي 

 لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير نوع التقاعد.

 لمعيلة ألسرتها مهما اختلف نوع تقاعدها. وهذا يعني تشابه مستويات الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة ا

 

توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين الددوعي االسددتهالكي لدددى المددرأة المتقاعدددة المعيلددة  -2-2

 لدخل الشهري.مستوى األسرتها عند تسوقها الكترونيا تعزى ل

 

والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أبعاد 

 الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير الدخل الشهري، وكانت النتائج كما يلي:
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 (82جدول رقم )

 معيارية الستجابات أفراد العينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

 على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا للدخل الشهري 

 العدد الدخل الشهري البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الوعي بالجودة

o 8111الى اقل من  0111من 

 لاير
21 2.81 1.282 

 2111الى اقل من  8111من 

 لاير
028 2.81 1.281 

 02111الى اقل من  2111من 

 لاير
822 2.82 1.222 

 1.212 2.81 421 فأكثر 02111من 

 الوعي بالحقوق

o 8111الى اقل من  0111من 

 لاير
21 2.28 1.280 

 2111الى اقل من  8111من 

 لاير
028 2.28 1.412 

 02111الى اقل من  2111من 

 لاير
822 2.22 1.421 

 1.442 2.22 421 فأكثر 02111من 

 المقياس ككل

o 8111الى اقل من  0111من 

 لاير
21 2.11 1.424 

 2111الى اقل من  8111من 

 لاير
028 2.10 1.422 

 02111الى اقل من  2111من 

 لاير
822 0.82 1.421 

 1.428 2.11 421 فأكثر 02111من 

 الوعي بالجودة

o 8111الى اقل من  0111من 

 لاير
21 2.22 1.228 

 2111الى اقل من  8111من 

 لاير
028 2.21 1.221 

 02111الى اقل من  2111من 

 لاير
822 2.28 1.242 

 1.241 2.28 421 فأكثر 02111من 
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 ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار تحليل التباين االحادي وكانت النتائج كما يلي:

 (82جدول رقم )

 تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد العينةاختبار 

 على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير عدد الدخل الشهري 

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 بالدخلالوعي 

 1.282 1.182 4 1.081 بين المجموعات

  

  

1.122 

  

  

 1.124 0182 28.212 داخل المجموعات

   0188 28.882 المجموع

 الوعي بالجودة

 1.108 1.114 4 1.018 بين المجموعات

  

  

1.224 

  

  

 1.014 0182 002.811 داخل المجموعات

   0188 004.008 المجموع

 بالحقوقالوعي 

 0.124 1.018 4 1.822 بين المجموعات

  

  

1.428 

  

  

 1.081 0182 012.248 داخل المجموعات

   0188 018.410 المجموع

 المقياس ككل

 1.841 1.124 4 1.121 بين المجموعات

  

  

1.222 

  

  

 1.114 0182 12.122 داخل المجموعات

   0188 12.281 المجموع

 

( في جميع األبعاد، وهذا يعني رفض 1.11( أن قيم مستويات الداللة كانت أكبر من )22من الجدول ) يتضح

الفرضية، ويدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي االستهالكي 

 لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير الدخل الشهري.

وهذا يعني تشابه مستويات الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها مهما اختلف دخل أسرتها  

أن أكثر مشكالت الموظفين المتقاعدين انتشاراً هي   "السميري"الشهري اتفقت هذه النتيجة مع احدى نتائج دراسة 

وهي وجود فروق معنوية بين  المقداد " "مع احدى نتائج دراسة  ةالمشكالت االقتصادية، وقد اختلفت هذه النتيج

متوسطات درجات الوعي المتحصل عليها من المقياس بالنسبة إلى كل من العمر والجنس ومستوى التعليم والحالة 

 العائلية ومكان اإلقامة والدخل ومكان التسوق والقطاع الذي يعمل فيه الفرد.

صددائية بددين الددوعي االسددتهالكي لدددى المددرأة المتقاعدددة المعيلددة توجددد فددروق ذات داللددة إح -2-2

 عالة.سوقها الكترونيا تعزى لنوع اإلألسرتها عند ت

والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد العينة على 

 المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير نوع االعالة، وكانت النتائج كما يلي:  أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة
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 (83جدول رقم )

 ( لمعرفة داللة الفروق فيIndependent-Samples T testنتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة )

 تبعا لمتغير نوع االعالةاستجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها 

 العدد نوع  االعالة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ت

 درجة

 الحرية

 مستوى

 الداللة

الوعي 

 بالدخل

 1.281 0182 1.081 1.222 2.82 221 كلية

       1.220 2.82 241 جزئية

الوعي 

 بالجودة

 1.142 0182 2.012 1.412 2.40 221 كلية

       1.428 2.22 241 جزئية

الوعي 

 بالحقوق

 1.120 0182 1.112 1.428 2.10 221 كلية

       1.422 0.88 241 جزئية

 المقياس ككل
 1.022 0182 0.412 1.221 2.22 221 كلية

       1.248 2.28 241 جزئية

 

( في بعد الوعي بالجودة، وهذا يعني قبول 1.11( أن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من )22من الجدول ) يتضح

الفرضية، ويدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة على بعد الوعي االستهالكي بالجودة 

لة، ومن المتوسطات الحسابية تبين أن هذه الفروق كانت لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير نوع االعا

 لصالح االعالة الكلية.

وهذا يعني أن مستوى الوعي االستهالكي بالجودة لدى المرأة ذات االعالة الكلية كان أعلى من المرأة ذات االعالة 

المتقاعدة المعيلة ألسرتها مهما الجزئية، بينما تشابه مستويات الوعي االستهالكي في االبعاد االخرى لدى المرأة 

 اختلف نوع اعالتها.

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الدوعي االسدتهالكي لددى ثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال -2

 المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها عند تسوقها الكترونيا تعزى للتأثر بمشاهير المواقع االلكترونية.

والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أبعاد 

الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير التأثر بمشاهير المواقع االلكترونية، وكانت 

 النتائج كما يلي:
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 (83جدول رقم )

 سابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينةالمتوسطات الح

 على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا للتأثر بمشاهير المواقع االلكترونية 

 البعد
التأثر بمشاهير المواقع 

 االلكترونية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الوعي بالدخل

 1.221 2.82 221 نعم

 1.222 2.84 421 ال

 1.404 2.81 11 أحيانا

 الوعي بالجودة

 1.422 2.28 221 نعم

 1.412 2.22 421 ال

 1.418 2.20 11 أحيانا

 الوعي بالحقوق

 1.421 0.88 221 نعم

 1.422 2.10 421 ال

 1.482 2.10 11 أحيانا

 المقياس ككل

 1.244 2.21 221 نعم

 1.222 2.24 421 ال

 1.284 2.21 11 أحيانا

 ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار تحليل التباين االحادي وكانت النتائج كما يلي:

 (80جدول رقم )

 اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد العينة على أبعاد

 الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير التأثر بمشاهير المواقع االلكترونية

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 الوعي بالدخل

 2.412 1.812 2 1.802 بين المجموعات

  

  

1.112 

  

  

 1.122 0182 28.128 المجموعاتداخل 

   0188 28.882 المجموع

 الوعي بالجودة

 2.122 1.202 2 1.821 بين المجموعات

  

  

1.022 

  

  

 1.014 0182 002.228 داخل المجموعات

   0188 004.008 المجموع

 الوعي بالحقوق
 1.282 1.142 2 1.120 بين المجموعات

  

1.222 

 1.081 0182 018.241 المجموعاتداخل   
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       0188 018.410 المجموع

 المقياس ككل

 0.812 1.012 2 1.214 بين المجموعات

  

  

1.088 

  

  

 1.114 0182 12.882 داخل المجموعات

   0188 12.281 المجموع

( في بعد الوعي بالدخل، وهذا يعني قبول 1.11( أن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من )41من الجدول ) يتضح    

الفرضية، ويدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة على بعد الوعي االستهالكي بالدخل 

هير المواقع االلكترونية، ولمعرفة بين أي من حاالت لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير التأثر بمشا

 ( للمقارنة وكانت النتائج كما يلي:LSDالتأثر توجد هذه الفروق تم اجراء اختبار )

 (81جدول )

 ( للمقارنة بين استجابات أفراد العينة على أبعادLSDنتائج اختبار ) 

 تبعا لمتغير التأثر بمشاهير المواقع االلكترونيةالوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها 

 البعد
التأثر بمشاهير 

 المواقع االلكترونية

المتوسط 

 الحسابي
 أحيانا ال نعم

 الوعي بالدخل

 * *  2.82 نعم

   * 2.84 ال

   * 2.81 أحيانا

 * فرق دال احصائيا          

 

( في استجابات أفراد العينة على 1.11( وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )40يتضح من الجدول )

بعد الوعي االستهالكي بالدخل لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير التأثر بمشاهير المواقع االلكترونية 

رونية وبين غير المتأثرات أحيانا أو غير المتأثرات لصالح المتأثرة ثرة بمشاهير المواقع االلكتأبين المرأة المت

وهذا يعني أن مستوى الوعي االستهالكي بالدخل لدى المرأة المتأثرة بمشاهير المواقع االلكترونية كان  بالمشاهير.

المتقاعدة المعيلة ألسرتها ت مستويات الوعي االستهالكي في االبعاد االخرى لدى المرأة بهأعلى من غيرها، بينما تشا

 مهما اختلف تأثرها بمشاهير المواقع االلكترونية.

 

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الدوعي االسدتهالكي لددى لثةالنتائج المتعلقة بالفرضية الثا -2

المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها عند تسوقها الكترونيدا تعدزى لعددد السداعات المقضدية فدي تصدفح 

 مواقع.تلك ال
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والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أبعاد  

الوعي االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير لعدد الساعات المقضية في تصفح تلك المواقع، 

 وكانت النتائج كما يلي:

 (88) جدول رقم

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي

 االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لعدد الساعات المقضية في تصفح تلك المواقع

 البعد
لعدد الساعات المقضية في 

 تصفح تلك المواقع
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الوعي بالدخل

 1.222 2.82 284 أقل من ساعة

 1.282 2.82 422 من ساعة ألقل من ساعتين

من ساعتين ألقل من أربع 

 ساعات
82 2.81 1.221 

 1.404 2.42 44 أكثر من أربع ساعات

 الوعي بالجودة

 1.424 2.22 284 أقل من ساعة

 1.418 2.22 422 من ساعة ألقل من ساعتين

من ساعتين ألقل من أربع 

 ساعات
82 2.28 1.421 

 1.820 2.21 44 أكثر من أربع ساعات

 الوعي بالحقوق

 1.421 0.82 284 أقل من ساعة

 1.422 2.18 422 من ساعة ألقل من ساعتين

من ساعتين ألقل من أربع 

 ساعات
82 2.18 1.422 

 1.821 0.82 44 أكثر من أربع ساعات

 ككل المقياس

 1.242 2.24 284 أقل من ساعة

 1.218 2.22 422 من ساعة ألقل من ساعتين

من ساعتين ألقل من أربع 

 ساعات
82 2.22 1.212 

 1.441 2.02 44 أكثر من أربع ساعات

 

 ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار تحليل التباين االحادي وكانت النتائج كما يلي:
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 (88) جدول رقم

 اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي

 االستهالكي لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير لعدد الساعات المقضية في تصفح تلك المواقع

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 الوعي بالدخل

 4.121 1.224 4 1.228 بين المجموعات

  

  

1.122 

  

  

 1.122 0182 28.422 داخل المجموعات

   0188 28.882 المجموع

 الوعي بالجودة

 1.884 1.012 4 1.412 بين المجموعات

  

  

1.481 

  

  

 1.014 0182 002.212 داخل المجموعات

   0188 004.008 المجموع

 الوعي بالحقوق

 1.080 1.242 4 2.200 بين المجموعات

  

  

1.112 

  

  

 1.084 0182 012.181 داخل المجموعات

   0188 018.410 المجموع

 المقياس ككل

 2.282 1.082 4 1.842 بين المجموعات

  

  

1.182 

  

  

 1.114 0182 12.212 داخل المجموعات

   0188 12.281 المجموع

( في أبعاد الوعي بالدخل والوعي بالحقوق 1.11( أن قيم مستويات الداللة كانت أقل من )44من الجدول ) يتضح

والمقياس ككل، وهذا يعني قبول الفرضية، ويدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة على 

المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير عدد الساعات  أبعاد الوعي بالدخل والوعي بالحقوق والمقياس ككل لدى المرأة

المقضية في تصفح تلك المواقع، ولمعرفة بين أي من عدد الساعات المقضية في تصفح تلك المواقع توجد هذه الفروق 

 ( للمقارنة وكانت النتائج كما يلي:LSDتم اجراء اختبار )

 (82جدول )

 استجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي االستهالكي ( للمقارنة بينLSDنتائج اختبار ) 

 لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تبعا لمتغير عدد الساعات المقضية في تصفح تلك المواقع 

 البعد
عدد الساعات المقضية 

 في تصفح تلك المواقع

المتوسط 

 الحسابي

أقل من 

 ساعة

من 

ساعة 

ألقل من 

 ساعتين

من 

ساعتين 

ألقل من 

 ربعأ

أكثر من 

أربع 

 ساعات

 الوعي بالدخل
 *    2.82 أقل من ساعة

 *    2.82من ساعة ألقل من 
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 ساعتين

من ساعتين ألقل من أربع 

 ساعات
2.81   

 
* 

  * * * 2.42 أكثر من أربع ساعات

 الوعي بالحقوق

 *    0.82 أقل من ساعة

من ساعة ألقل من 

 ساعتين
2.11   

 
* 

ساعتين ألقل من أربع  من

 ساعات
2.10   

 
* 

  * * * 2.01 أكثر من أربع ساعات

 المقياس ككل

 *    2.08 أقل من ساعة

من ساعة ألقل من 

 ساعتين
2.21   

 
* 

من ساعتين ألقل من أربع 

 ساعات
2.20   

 
* 

  * * * 2.40 أكثر من أربع ساعات

 * فرق دال احصائيا          

( في استجابات أفراد العينة على 1.11( وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )48الجدول )يتضح من 

أبعاد الوعي االستهالكي بالدخل والحقوق والمقياس ككل لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير عدد 

كثر من أربع ساعات وبين اللواتي يقضين أقل من الساعات المقضية في تصفح تلك المواقع بين المرأة التي تقضي أ

 أربع ساعات لصالح المرأة التي تقضي أكثر من أربع ساعات.

وهذا يعني أن مستوى الوعي االستهالكي بالدخل والحقوق والمقياس ككل لدى المرأة التي تقضي أكثر من أربع 

أربع ساعات في تصفح تلك المواقع، بينما  ساعات في تصفح تلك المواقع كان أعلى من غيرها ممن يقضين أقل من

ت مستويات الوعي االستهالكي في بعد الوعي بالجودة لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها مهما اختلف عدد هتشاب

 الساعات المقضية في تصفح تلك المواقع.

 ملخص النتائج :

على أبعاد الوعي االستهالكي لدى المرأة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة  -0

، مستوى نوع التقاعد، المستوى التعليمي، عدد أفراد األسرة، العمرات التالية: )المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير

 .(عالة الكليةبين أن هذه الفروق كانت لصالح اإلومن المتوسطات الحسابية تعالة نوع اإل، الدخل الشهري
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة على بعد الوعي االستهالكي بالدخل لدى المرأة  -2

 .ر بمشاهير المواقع االلكترونية المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير التأث

بالحقوق والمقياس  وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة على أبعاد الوعي بالدخل والوعي-4

  .في تصفح المواقع هاقضيتي تت الككل لدى المرأة المتقاعدة المعيلة ألسرتها تعزى لمتغير عدد الساعا

 التوصيات : 

_ أن يكون هناك ندوات ولقاءات تقدمها وزارة التجارة لتوعية النساء المتقاعدات وتثقيفهم بالوعي االستهالكي 0

 إلدارة حياتهم بشكل جيد.

 جراء دراسات حول إيجابيات التأثر بمشاهير المواقع االلكترونية ودورها في زيادة الوعي االستهالكي._ ا2

 ._ اجراء بحوث ودراسات عن المرأة المتقاعدة على وجه الخصوص لقلة البحوث في هذا الموضوع4

 المراجع  

 العربية المراجع 

( : "نحو تنمية مستدامة للمملكة العربية السعودية رؤية 2102االستعرا  الطوعي الوطني األول ) .0

 ، المملكة العربية السعودية.والتخطيط االقتصاد ،وزارة" 2141

م( : "دراسة أساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة فى ظل ظاهرة 2102ميرفت صدقي عبد الوهاب السيد ) .2

 .412:  0المحافظات المصرية" ، المجلة المصرية للبحوث الزراعية ، العدد  تأنيث الفقر ببعض

("دراسة التسوق االلكتروني وأثره على اتجاهات األسرة االستهالكية في عصر 2104تهاني دمحم فقيه) .4

 المعلوماتية" ، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية.

 ، دار الفكر، األردن.8"كتاب البحث العلمي مفهومه وادواته وأساليبه" ، ط( : 2102ذوقان عبيدات ) .8

م( : "دراسة الوعي االستهالكي ودوره في ترسيخ متطلبات المسؤولية االجتماعية" . 2101رانية بركاني ) .1

 رسالة ماجستير منشورة ، جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، الجزائر . 

، المجتمع العربي للنشر، 0م( : كتاب التسويق عبر اإلنترنت . ط2112دي )سعيد عقل ونور الدين النا .2

 األردن.

م(:"دراسة واقع المستهلك الجزائري في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات 2102دمحم يوسف عمامرة) .2

 واالتصال"، دكتوراه  غير منشورة، مجلة المركز الجامعي، الجزائر.

تحليلية ألحدث البحوث العالمية للتخفيف من الضغوط الحياتية للمرأة  م(: "دراسة2108ميرفت أحمد دمحم ) .2

 .12المعيلة " مجلة الخدمة االجتماعية ، العدد 

م( : "دراسة حركة حماية المستهلك ودورها في نشر الوعي االستهالكي"، مجلة 2102نجله يونس دمحم ) .8

  018جامعة الموصل ، العدد 
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ستهالكي وأثره على الرضا عن السلع اإلستهالكية ذات العالمة (:" الوعي اإل2101نجوى اللحياني) .01

 التجارية" ، رسالة ماجستير منشورة، دار المنظومة ، كلية التصاميم ، جامعة أم القرى. 

 .42،ص  182اإلسالمي ، العدد  مجلة الوعي "دراسة الشره االستهالكيم( : "2101نشوة صالح ) .00

مجلة الوعي اإلسالمي ، مقال ، لماذا نتجنبه وكبف نقضى عليه" كي ( :" الشره األستهال2101نشوة صالح) .02

 .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ، الكويت

 م( : " دراسة دور الوعي االستهالكي في ترشيد سلوك المستهلك الجزائري "  مجلة2102وهيبة ياليشاني ) .04

 . 80، العدد  األغواط لجامعة دراسات

 المراجع االجنبية

14. Archana , J (2016): “ the study of impact of online shopping on conventional 

shopping methods by today’s youth with respect to clothing and accessories”. 

Department of MBA, JSPM’s Jayawantrao Sawant Institute of Management and 

Research, Pune. 
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 م .01/8/2102حقوق المرأة التقاعدية ،  ،أنظمة التقاعد ،لمؤسسة العامة للتقاعدا .21
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