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  الملخص

  
                  مك��ان الس��كن , عم��ر  ھدف البحث الحالي إلى دراسة العوامل المرتبطة لربات ا�سر عين��ة البح��ث (ي

                                                                                               الزوج والزوجة , حجم ا�سرة , المستوى التعليم��ي لل��زوج والزوج��ة , مھن��ة ال��زوج والزوج��ة , ال��دخل الش��ھري 
  ) بمفھوم السلوك ا.ستھ-كي في مدينة بورسعيد .              للزوج والزوجة

  وذلك من خ@ل اJھداف الفرعية اdتية :
 حث .دراسة الخصائص ا.جتماعية وا.قتصادية �سر ربات ا�سر عينة الب .١
 دراسة مفھوم ربات ا�سر عينة البحث عن السلوك ا.ستھ-كي . .٢
دراسة الع-قة بين الخصائص ا.جتماعية وا.قتصادية ل6سرة ومستوى وعي ربات ا�سر عينة الدراسة  .٣

 عن مفھوم السلوك ا.ستھ-كي .
                                               ً                      يتبع البحث الحالي المنھج الوصفي التحليلي نظرا   لم-مته لموضوع البحث .

) أحي��اء بمدين��ة بورس��عيد ( الزھ��ور , الش��رق , الض��واحي , الع��رب ,  ٦في ع��دد (  البحثتطبيق  تم  
 ١٤١٩٨٢المناخ وبورفؤاد ) , وقد بلغ إجمالي عدد ا�سر بمدينة بورس��عيد ال��ذي ت��م س��حب عين��ة الدراس��ة منھ��ا 

  . أسرة ويمثلون شاملة ھذا البحث
كل من وات ا�سر عينة الدراسة عن السلوك ا.ستھ-كي ربمفھوم د.لة إحصائية بين  اقتران ذووجد ي.  �

 مكان السكن , المستوى التعليمي للزوج , مھنة الزوجة , الدخل الشھري للزوج والزوجة .
كل من وربات ا�سر عينة الدراسة عن السلوك ا.ستھ-كي مفھوم د.لة إحصائية بين  اقتران ذووجد ي �

 وج .المستوى التعليمي للزوجة , مھنة الز
توجد ع-قة ارتباطيه سالبة ذات د.لة إحصائية بين مفھوم ربات ا�سر عينة الدراسة عن السلوك  �

 ا.ستھ-كي وكل من عمر الزوج , عمر الزوجة وحجم ا�سرة .
أن تخاطب البرامج اPع-مية كل المستويات الثقافية لتوض��يح م��دى أھمي��ة ترش��يد ا.س��تھ-ك وإتب��اع الس��لوك  �

لسليم في الشئون الحياتية المختلفة واPشراف على المادة الت��ي تق��دم ف��ي ھ��ذه الب��رامج م��ن خ��-ل ا.ستھ-كي ا
 متخصصين في اPدارة المنزلية وترشيد ا.ستھ-ك .

مراعاة الفروق الفردية بين ربات ا�سر من حيث المستوى ا.جتماعي وا.قتصادي ودوافع السلوك  �
 المتبع لديھن في الشئون الحياتية المختلفة . ا.ستھ-كي لديھن والسلوك ا.ستھ-كي

رفع مستوى مفھوم ربات ا�سر بصفة عامة وفي مدينة بورسعيد بصفة خاص��ة بمفھ��وم الس��لوك ا.س��تھ-كي  �
 السليم .
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                          ً        ً                                                   يمثل السلوك ا.ستھ-كي نوعا ً أساس��يا ً م��ن أن��واع الس��لوك اPنس��اني يمارس��ه ك��ل من��ا مھم��ا اختلف��ت 

                                                                                         ت مسالك الحياة . ذلك أن دور الفرد كمستھلك ھو أحد ا�دوار العدي��دة الت��ي يمارس��ھا ف��ي حيات��ه ب��ل            السبل وتنوع
             عل��ي الس��لمي ,                                                                                    أنه أحيانا ما يكون ھو الدور السائد في حياة ش��خص ھ��و المس��يطر عل��ى ب��اقي ا�دوار ا�خ��رى (

                                 أو الش��راء أو ا.س��تخدام أو التقي��يم                                                             , فالسلوك ا.ستھ-كي ھو النمط الذي يتبعه الفرد في سلوكه للبح��ث    )      ١٩٧١
       . ل��ذلك    )      ١٩٩٣              ( طلع��ت أس��عد ,                                ق��ع منھ��ا أن تش��بع حاجات��ه ورغبات��ه                                       السريع للسلع والخدمات وا�فكار التي يتو

   (                                                                                           ف��إن س��لوك المس��تھلك يمث��ل الطريق��ة الت��ي يتص��رف بھ��ا الف��رد خ��-ل عملي��ة تب��ادل الس��لع والخ��دمات وا�فك��ار 
     .  )       ١٩٩٨                 عائشة المنياوي , 

                                                       إل��ى أن الس��لوك ا.س��تھ-كي يعتب��ر محاول��ة م��ن الف��رد Pش��باع بع��ض    )      ١٩٧٩                ير ع��زة حج��ازي (  تش��
                                                                                          الحاج��ات الت��ي يش��عر بھ��ا وھ��ي تش��مل الحاج��ات ا�ولي��ة كالمأك��ل والمل��بس والمس��كن و الحاج��ات ا.جتماعي��ة 

                 ف��ي رغب��ة الف��رد ف��ي                                                                                   كالمظھر ا.جتماعي والمركز المرموق والرغبة في ا.نتماء ثم الحاجات الذاتية التي تتمث��ل 
                                                                                                    تحقيق ذاته , وجدير بالذكر أن المستھلك عندما يقرر شراء سلعة معينة لتحقي��ق خدم��ة ب��ذاتھا فإن��ه يس��عى Pش��باع 

                                                                            كل متكامل من ھذه الحاجات التي يمكن أن تكون متصارعة أو متناغمة داخل الفرد .
                                  كي , فق��د تغي��رت في��ه الق��يم والع��ادات                                                               ف��- توج��د حقيق��ة تمي��ز الع��الم المعاص��ر أكث��ر م��ن حقيق��ة أن��ه ع��الم اس��تھ-

                                                                    ً            ً              والس��لوكيات والمف��اھيم ا.قتص��ادية ل6ف��راد . فالمس��تھلك المص��ري يش��تري س��لعا ً تف��وق كثي��را ً ع��ن احتياجات��ه 
                                                                                            الفعلية , ولذلك فإن الترشيد ا.ستھ-كي يعد من أھم موض��وعات الس��اعة فھ��و ض��رورة قومي��ة م��ن الض��روريات 

                             ن عناص��ر بن��اء ا.قتص��اد الق��ومي م��                                  والنامي��ة عل��ى ح��د س��واء �ن��ه عنص��ر ھ��ام                              الت��ي تأخ��ذ بھ��ا ال��دول المتقدم��ة 
   .   )      ١٩٩٧                   نبيلة عبد الستار ,    (

                                  ق��ل م��ن ح��رم زين��ة \ الت��ي أخ��رج لعب��اده   π                                                      لقد خلق \ تعالى الطيبات وأباح التمتع بھ��ا ، فق��ال تع��الى 
                     س��ورة ا�ع��راف , ا^ي��ة   ι      قيام��ة                                                                  والطيب��ات م��ن ال��رزق ق��ل ھ��ي لل��ذين آمن��وا ف��ي الحي��اة ال��دنيا خالص��ة ي��وم ال

                                                                                      وحث اPس-م على عدم التقتير وع��دم اPس��راف والتوس��ط وا.عت��دال وذل��ك ف��ي ا^ي��ات القرآني��ة ا^تي��ة : )     ٣٢  (
                      س���ورة الفرق���ان , ا^ي���ة   ι                                                           وال���ذين إذا أنفق���وا ل���م يس���رفوا ول���م يقت���روا وك���ان ب���ين ذل���ك  قوام���ا   π          ق���ال تع���الى 

     س��ورة   ι                                                           يدك مغلولة إلى عنقك و. تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محس��ورا          و. تجعل   π              , وقوله تعالى )     ٦٧  (
                     س����ورة ا�ع����راف ,  ا^ي����ة  ι                         و كل����وا واش����ربوا و. تس����رفوا   π              , وقول����ه تع����الى )     ٢٩  (              اPس����راء , ا^ي����ة 

                                                                                       , ويتض��ح م��ن ا^ي��ات القرآني��ة أن الق��وام ف��ي اPنف��اق بت��رك التقتي��ر واPس��راف والتب��ذير يحف��ظ طاق��ات )     ٣١  (
                                                              جتمع من التبديد , وھذا يمثل الوضع ا�قوم من السلوك ا.ستھ-كي .   الم

  ا_طار النظري :
  التالية : المحاورالسلوك ا.ستھ-كي من خ-ل  ھذا اPطارسوف يتناول 

, أن��واع الس��لوك ا.س��تھ-كي , أھمي��ة دراس��ة الس��لوك ا.س��تھ-كي , تعري��ف الس��لوك ا.س��تھ-كي 
 مجا.ت السلوك ا.ستھ-كي ., ا.ستھ-كي  العوامل المؤثرة على السلوك
  تعريف السلوك اCستھ@كي :

ھو مجموعة ا�نشطة والمھارات التي يقدم عليھا المستھلكون أثناء بحثھم عن السلع والخدمات التي 
يحتاجون إليھا بھدف إشباع حاجتھم لھا ورغباتھم فيھا , وأثناء تقييمھم لھا والحصول عليھا واستعمالھا 

, وھو السلوك  ( Lichtenstein , 1999 )تخلص منھا وما يصاحب ذلك من عمليات واتخاذ القرارات وال
الذي يقوم به المستھلك عندما يبحث ويشتري ويستعمل ويقيم السلع والخدمات بعد استخدامھا والتي يكون متوقع 

  . ) ٢٠٠٣نبيلة عبد الستار ,  منھا أن تشبع حاجاته (
  

  اCستھ@كي : أھمية دراسة السلوك
السلوك اCستھ@كي جزء C يتجزأ من السلوك ا_نساني العام , حيث يمارسه جميع اJفراد بأشكال مختلفة        

  ) , لذلك فقد Cقت دراسته أھمية كبيرة Jسباب منھا : ٢٠٠٠أحمد سليمان ,  (
-ل التعرف على الفرد يمكن من خ-ل دراسة السلوك ا.ستھ-كي تحديد مدى النمو ا.قتصادي من خ .١

 ونمطه اPنفاقي .
 وضع تنبؤات تقديرية لمرونات الطالب على السلع المختلفة . .٢
 إمكانية تحديد ا.تجاھات المستقبلية ل-ستثمار من خ-ل تحديد مستويات دخل ا.دخار �فراد المجتمع .٣

 .)  ١٩٩٦(ماجدة شلبي , 
,       طلعت أسعد ح إنتاج سلع وخدمات تلبي احتياجاتھم (التعرف على تفضي-ت المستھلكين وأذواقھم مما يتي .٤

٢٠٠٠ (. 
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تتيح دراسة السلوك ا.قتصادي على وضع خطط تسويقية ناجحة بالنسبة للمنتجين مما يقلل من حجم  .٥
 المخاطرة لديھم وكذلك تساعدھم على تدعيم المركز التنافسي لھم في ا�سواق .

ائية وا.ستھ-كية والتعرف على ا�سباب والدوافع الكامنة خلف ھذه ساعد ربة ا�سرة تفھم قراراتھا الشرت .٦
 .)  ٢٠٠٠( أحمد سليمان ,  القرارات مما يتيح لھا تحسين قراراتھا الشرائية وا.ستھ-كية

التعرف على التطورات والتغيرات ا.جتماعية المختلفة حيث أن أي تغير اجتماعي يؤثر مباشرة على  .٧
 .) ١٩٨٥المركز القومي للبحوث ا.جتماعية والجنائية ,  .قتصادي بشكل عام (السلوك ا.ستھ-كي وا

 أنواع السلوك اCستھ@كي :
 .ورية السلوك ا.ستھ-كي Pشباع الحاجات الضر .١
 ) . ١٩٨٠إحسان البقلي ,  السلوك ا.ستھ-كي اPت-قي ( .٢
 . ) ٢٠٠٢إحسان البقلي & درية أمين ,  السلوك ا.ستھ-كي بھدف التقليد ( .٣
  . ) ١٩٧٩عزة حجازي ,  السلوك ا.ستھ-كي الترفي ( .٤
  . ) ١٩٨٠ميرفت النمرسي ,  السلوك ا.ستھ-كي التفاخري ( .٥
  

  العوامل المؤثرة على السلوك اCستھ@كي :
     ً                     أوC   : العوامل الذاتية :

ا_نفاق  وھي تعني وجھة نظر فرد تجاه اCستھ@ك وھي تختلف فقد تكون وجھة نظر تعمل على خفض
اCستھ@كي أو وجھة نظر تعمل على زيادة ا_نفاق اCستھ@كي , فالعوامل الذاتية التي تدفع الفرد إلى خفض 

  ھي : ) ١٩٩٠     ً                           تبعا   لما أشارت إليه ھبه كامل (  إنفاقه اCستھ@كي
 تكوين احتياطي ( ادخار ) لمقابلة الطوارئ المفاجئة في المستقبل . .١
خل المستقبلي للفرد واحتياجاته المتعددة في ظروف مختلفة مثل العجز والشيخوخة إيجاد التوازن بين الد .٢

 وتعليم أفراد ا�سرة .
 الرغبة في ا.ستثمار وزيادة القدرة ا.ستھ-كية في المستقبل . .٣
 التقليل في اPنفاق .ستخدام ما يدخر في إنشاء مشروعات . .٤
 اPشباع في المستقبل .التضحية بجزء من اPشباع الحالي في سبيل زيادة  .٥
 التمتع بزيادة تدريجية في اPنفاق وضمان مستوى معيشة أفضل . .٦
 . إشباع الرغبة المجردة في البخل والتقطير في اPنفاق .٧

أن العوامل الذاتية التي تدفع الفرد إلى زيادة اPنفاق ا.ستھ-كي  ) ١٩٩٣ وأوضحت زينب حقي (
وعلى عادات المجتمع وتقاليده وھي تتمثل في  ا.جتماعيةية للطبقة             ً                      تتوقف كثيرا   على الخصائص السيكولوج

  , ومن ھذه العوامل : السلوك النفسي ل6فراد
يتمثل في رغبة أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة في محاكاة أنماط  العاملوھذا التقليد والمحاكاة :  .١

 ١٩٩٧( حسين عمر , فاض مستوى ا.دخار ا.ستھ-ك السائدة لدى فئات الدخل العليا مما يترتب عليه انخ
( .     

إن القيم ھي تلك ا�شياء وا�فكار التي نعتز ونفتخر بھا القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع :  .٢
, وھذا ا�ثر يدفع ا�فراد إلى أنماط معينة من  ) ١٩٩٢كوثر كوجك ,                   ً               والتي نسعى دائما   للحفاظ عليھا (

ون تكون مدخرات و فقد كشفت نتائج الدراسات الميدانية بعض العادات والتقاليد الشائعة ا.ستھ-ك تحول د
في مصر أن الناس يبالغون في إظھار أفراحھم وأحزانھم في شتى المناسبات مدفوعون بما ترتب في 

  ) ١٩٩٢زينب حقي ,  أذھانھم من قيم وعادات (
        ً                      ثانيا   : العوامل الموضوعية :

  نات الفعلية الخاصة بالمجتمع الذي يعيش فيه الفرد مثل :ويقصد بھا البيا
حيث أن ارتفاع وانخفاض ا�سعار بنسبة كبيرة يؤثر على  التغير في مستويات اJسعار واJجور الحقيقية : .١

                                                                 ً         ً                     القيمة الحقيقية للنقود وعلى الدخول الحقيقية وبالتالي تؤثر تأثيرا   مباشرا   في ا.ستنفاذ الشخصي .
فعند حدوث ھذا يؤثر على حجم اPنفاق بحيث إذا كان التغير في توزيع  ي توزيع الدخل القومي :التغير ف .٢

الدخول في صالح العمال والموظفين زادت نسبة اPنفاق على السلع والخدمات , بينما يحدث العكس ويزيد 
 . ) ١٩٩٨معصومة البلوشي ,  ا.دخار إذا كان التغير في توزيع الدخل في صالح ا�غنياء (

فعند زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة فإن ھذا يؤدي إلى خفض القوة  التغير في السياسة المالية : .٣
الشرائية ومن ثم تقليل اPنفاق ا.ستھ-كي ومن جھة أخرى ترتفع الضرائب التصاعدية مما يؤثر على 

 ويرتفع ميلھم ا.ستھ-كي . العاليةأصحاب الدخول 
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في ا�جل الطويل بدرجة كبيرة تكفي Pحداث تغير جوھري في الطلب  لمستھلكين :التغير في أذواق ا .٤
ا.ستھ-كي , فالذوق الشخصي لكل فرد يؤثر على أنواع وكميات السلع التي يرغبھا والتي يستنفذھا , 

ق ويتباين الذوق الشخصي من فرد إلى فرد بالنسبة لتعليمه وعمره وجنسه ومھنته ويرجع التباين في الذو
                         ً                                                                 إلى ا.حتياجات الخاصة فض-   عن تأثير بعض الصفات الشخصية البحتة في ھذا التباين , ومن ھنا كان 
                                           ً                                                  ا.ستنفاذ القومي في أية دولة من الدول  خاضعا   لتأثير التركيب الجنسي والعمري واللغوي والتعليمي 

 والديني لھذه الدولة .
س بالخوف من نشوب الحرب والتي تؤدي إلى نقص مما يؤدي إلى شعور النا حدوث حالة من التوتر : .٥

المعروض من السلع وارتفاع ا�سعار مما يجعلھم يقبلون على شراء السلع وتخزينھا ومن ثم يرتفع الميل 
 ا.ستھ-كي .

فھذا يخلق شعور في نفوس ا�فراد بأن مركزھم  ارتفاع أسعار اJوراق المالية ( اJسھم والسندات ) : .٦
 ) . ١٩٩٣مما يدفعھم إلى زيادة الميل ا.ستھ-كي ( زينب حقي ,  المالي قد تحسن

لقد شھد المجتمع منذ أوائل الستينيات تغيرات كبيرة في التركيب ا.جتماعي مما  تغير الھيكل اCجتماعي : .٧
أدى إلى تغير ا�وضاع بالنسبة للطبقات ا.جتماعية بالسلم ا.جتماعي في مصر فارتفعت الطبقات الجديدة 

لى أعلى السلم ا.جتماعي من الرأسماليين إلى جانب فئات من الحرفيين والفنيين والعمال المھرة بعد أن إ
كانت في أسفل السلم ا.جتماعي , ھذا كان له تأثير كبير في انتقال ھذه الفئات بتطلعاتھا وسلوكھا 

ى ا.ستھ-ك الترفي يدعمه وجود ا.ستھ-كي إلى الشرائح العليا من ا.ستھ-ك لتغير النمط ا.ستھ-كي إل
 وفرة من المعروض من السلع الترفيھية مع انعدام أو قلة الفئة الضريبية على دخولھم .

 التغير في القيم الحضارية وتتمثل في : .٨
تعرض المجتمع المصري منذ الخمسينيات إلى تطور حضاري واجتماعي صاحب التطور ا.قتصادي   - أ

 جي .نتيجة ل-حتكاك بالعالم الخار
زيادة الھجرة الداخلية من الريف إلى المدن انعكس أثره على تغير أنماط ا.ستھ-ك للسلع والخدمات وذلك   - ب

 نتيجة للتغير الحضاري ا.جتماعي للقادمين من الريف إلى الحضر بما يت-ءم مع المجتمع الجديد .
                     ً    إلى الريف ويتمثل مث-   في انتشار وسائل اPع-م التي ساعدت على نقل النمط الحضاري ل-ستھ-ك   - ت

 . ) ١٩٩٢زينب حقي ,  انتشار السلع الكمالية والكھربائية (
  

               مشكلة البحث :
                                                                                 تعالى خلقھا للبشرية كافة وما على اPنسان إ. أن يستغل ھ��ذه الخي��رات ليحي��ا حي��اة كريم��ة     \           إن نعم

                                      رض وم��ا بينھم��ا , إ. أن��ه ل��م يعط��ه الحري��ة                                                         , فإذا كان اPس-م ق��د س��مح  لnنس��ان باس��تغ-ل خي��رات الس��ماء وا�
                                                                           ً                 المطلقة في اس��تھ-ك ھ��ذه الطيب��ات الت��ي خلقھ��ا م��ن أجل��ه بص��فة مطلق��ة , ب��ل وض��ع ح��دودا ً ومب��ادئ يس��ير عل��ى 

           وم��ع التط��ور                                                                              ض��وئھا ف��ي عملي��ة اس��تھ-ك الطيب��ات , حت��ى . يح��دث ف��ي عملي��ة ا.س��تھ-ك إض��رار ب��ا^خرين .
                                                               تاح ا.قتص��ادي والتن��وع ف��ي الس��لع المعروض��ة فق��د زاد مع��دل ا.س��تھ-ك ف��ي                               التكنولوجي وظھور العولمة وا.نف

  ,                                م��ع أكث��ر م��ن التعبي��ر ع��ن احتياجات��ه                                                              العصر الحاضر , وأصبح ا.ستھ-ك يعبر عن الفرد وعن مكانته في المجت
       يط��ة ب��ه                                                                                            ولقد انعكس ذلك بصورة واضحة على السلوك ا.ستھ-كي للفرد والذي ينشا نتيجة تفاعله مع البيئ��ة المح

.   
                           والت���ي تتمث��ل ف���ي بع���ض الخص���ائص   (                        دراس���ة العوام��ل المرتبط���ة        ا�ھمي���ة                     وم��ن ھن���ا ك���ان .ب��د م���ن

   ,         حج��م ا�س��رة                                                                                   ا.جتماعية وا.قتصادية لربات ا�سر عينة البحث وتشمل مكان السكن , عمر ال��زوج والزوج��ة ,
            بمفھ��وم رب��ات    )            وج والزوج��ة                                                                      المستوى التعليمي للزوج والزوجة , مھن��ة ال��زوج والزوج��ة , ال��دخل الش��ھري لل��ز

                                                                                         ا�سر ع��ن الس��لوك ا.س��تھ-كي , بھ��دف تنمي��ة مفھ��وم الس��لوك ا.س��تھ-كي الس��ليم وتك��وين الس��لوك ا.س��تھ-كي 
                                                                                                       السليم في جميع الشئون الحياتية المختلفة الذي يجعلھا كربة أسرة قادرة على التكيف م��ع الظ��روف الحياتي��ة الت��ي 

           تواجھھا .
                                          لحالية لnجابة على التساؤل الرئيسي ا^تي :                      وقد جاءت مشكلة البحث ا

                                                                             ما ھي العوامل المرتبطة بمفھوم ربات ا�سر عن السلوك ا.ستھ-كي بمدينة بورسعيد ؟
  أھداف البحث :

             مك��ان الس��كن ,   البح��ث الح��الي دراس��ة العوام��ل المرتبط��ة لرب��ات ا�س��ر عين��ة البح��ث ( كان الھدف م��ن
                                                            المس��توى التعليم��ي لل��زوج والزوج��ة , مھن��ة ال��زوج والزوج��ة , ال��دخل                                 عم��ر ال��زوج والزوج��ة , حج��م ا�س��رة , 

  . ) بمفھوم السلوك ا.ستھ-كي                     الشھري للزوج والزوجة
  وذلك من خ@ل اJھداف الفرعية اdتية :

 دراسة الخصائص ا.جتماعية وا.قتصادية �سر ربات ا�سر عينة البحث . .٤
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 ك ا.ستھ-كي .دراسة مفھوم ربات ا�سر عينة البحث عن السلو .٥
دراسة الع-قة بين الخصائص ا.جتماعية وا.قتصادية ل6سرة ومستوى وعي ربات ا�سر عينة الدراسة  .٦

 عن مفھوم السلوك ا.ستھ-كي .
  أھمية البحث :

                                                  تمثلت أھمية الدراسة الحالية في اCعتبارات اdتية :
      خ@ل :                                                         اCستفادة من نتائج ھذه الدراسة في خدمة المجتمع المحلي من  -   أ

                                                                                       دراس��ة العوام��ل ا.قتص��ادية المحيط��ة برب��ات ا�س��ر والت��ي ت��ؤثر عل��ى س��لوكھن ا.س��تھ-كي وبالت��الي عل��ى   . ١
                               مستوى معيشة ا�سرة والمجتمع ككل

                                                                                   المس���اھمة ف���ي ح���ل إح���دى المش���ك-ت المھم���ة الت���ي تواج���ه ا�س���رة المص���رية وھ���ي تنمي���ة مفھ���وم الس���لوك   . ٢
                                      حياتھم اليومية وأيضا بحاجات المجتمع .                                    ا.ستھ-كي لربات ا�سر في مجا.ت تتعلق ب

                                                          اCستفادة من نتائج الدراسة الحالية في مجال التخصص من خ@ل :  -   ب
                                                                                الربط بين الظروف ا.قتصادية للمجتمع المحيط با�سرة والسلوك ا.ستھ-كي لربات  ا�سر .  . ١
                    ه ع��ام وإدارة المن��زل                                                                         إلقاء الضوء على أھمية الدور الذي يقوم به ك��ل م��ن متخص��ص ا.قتص��اد المنزل��ي بوج��  . ٢

                                                        بوجه خاص في توعية ا�سر بمفھوم السلوك ا.ستھ-كي ا.يجابي .
  فروض البحث :

توجد اخت-فات بين ربات ا�سر عينة البحث بين بعض الخصائص ا.جتماعية وا.قتصادية ل6سرة والتي  .١
الدخل الشھري للزوج  تشمل مكان السكن , المستوى التعليمي للزوج والزوجة , مھنة الزوج والزوجة ,

 والزوجة ) ومفھوم ربات ا�سر عن السلوك ا.ستھ-كي .
توجد ع-قة ارتباطيه بين بعض الخصائص ا.جتماعية وا.قتصادية ل6سرة والتي تشمل عمر الزوج  .٢

 والزوجة وحجم ا�سرة ومفھوم ربات ا�سر عن السلوك ا.ستھ-كي .
                 مصطلحات البحث :

 ) : Consumption Behaviorالسلوك اCستھ@كي (  -
السلوك الذي تسلكه رب��ات ا�س��ر عن��د اختي��ار وش��راء واس��تخدام الس��لع وك��ذلك كيفي��ة التص��رف ف��ي  ھو

المختلف���ة ( الغ���ذاء , الم-ب���س , المس���كن والتأثي���ث والص���يانة ,                 الش���ئون الحياتي���ة المتبق���ي والمس���تھلك منھ���ا ف���ي 
ات , الرعاية الطبية , العناي��ة الشخص��ية , ا�عي��اد والترفي��ه متطلبات ا�بناء , المواص-ت وا.تصا.ت والمعلوم

. (  
  السكن : مكان -
يقصد ب��ه الح��ي الت��ابع ل��ه مك��ان إقام��ة رب��ات ا�س��ر عين��ة الدراس��ة بمدين��ة بورس��عيد الت��ي ت��م إج��راء البح��ث بھ��ا و

  بورفؤاد ) . –الضواحي  –الزھور  –العرب  –المناخ  –أحياء ( الشرق  ٦وشملت 
إل��ى أق��ل  ٣٢م��ن  –س��نة  ٣٢إل��ى أق��ل م��ن  ٢٢حيث تم تقسيمھا إلى أربعة مستويات ( من  ج  :أعمار اJزوا -

 سنة فأكثر ) . ٥٢ –سنة  ٥٢إلى أقل من  ٤٢من  –سنة  ٤٢من 
إل��ى أق��ل  ٣٠م��ن  –س��نة  ٣٠إلى أق��ل م��ن  ٢٠حيث تم تقسيمھا إلى أربعة مستويات ( من  أعمار الزوجات : -

 سنة فأكثر ) . ٥٠ –سنة  ٥٠إلى أقل من  ٤٠من  –سنة  ٤٠من 
وال��ذي يتح��دد بع��دد أف��راد ا�س��رة ( ا�ب + ا�م + ا�بن��اء + المقيم��ين ف��ي نف��س المس��كن +  حج��م اJس��رة : -

 ا�قارب المقيمين في نفس المسكن )
 
 
 المستوى التعليمي للزوج / الزوجة : -

ث من حيث كون��ه أم��ي أو ويقصد به المستوى التعليمي للزوج / الزوجة عينة الدراسة وقت إجراء البح
يق��رأ و يكت��ب أو حاص��ل عل��ى ش��ھادة التعل��يم ا.بت��دائي أو اPع��دادي أو المتوس��ط أو الج��امعي أو الماجس��تير أو 

  الدكتوراه .
 المھنة الحالية للزوج / الزوجة :  -

ويقصد بھا العمل الذي يمارس��ه ا�زواج / الزوج��ات ف��ي عين��ة الدراس��ة س��واء كان��ت مھني��ة ( م��درس , 
إداري��ة (  –), مھندس , مدرس بالجامعة , محاسب , عامل , طبيب , ممرضة , ضابط , ن��اظر مدرس��ة  محامي

موظ��ف بالمين��اء  –موظف بالقطاع الخاص , مشرفة , مفتشة , سكرتيرة , موظف ب��الجمرك  –موظف حكومي 
ل ح��رة ( ت��اجر , ب��ائع أعم��ا –،   س��باك )  حرفية ( فني لحام , براد , صياد , نجار , خياط –, موظف بالبنك ) 

 , سائق , كھربائي ) .
 دخل الزوج / الزوجة : -
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ويقصد به الدخل المادي الذي يحصل عليه الزوج / الزوجة ش��ھريا ً وبمع��دل ثاب��ت ومن��تظم س��واء ك��ان 
ھذا الدخل نظي��راً  للمھن��ة الحالي��ة الت��ي يعم��ل بھ��ا أح��د ال��زوجين أو ك-ھم��ا مع��ا ً أو نتيج��ة ام��ت-ك أرض أو أح��د 

جني��ه  ٢٠٠٠جني��ه ش��ھريا ً حت��ى أكث��ر م��ن  ٥٠٠ارات أو فائ��دة ل��رأس م��ال أو خ-ف��ه , و يب��دأ م��ن أق��ل م��ن العق��
  شھريا ً .

  منھج البحث :
                                               ً                      يتبع البحث الحالي المنھج الوصفي التحليلي نظرا   لم-مته لموضوع البحث .

  حدود البحث :
عيد ( الزھور , الشرق , الض��واحي , الع��رب ) أحياء بمدينة بورس ٦في عدد (  البحثتم تطبيق :  البحثشاملة 

 ١٤١٩٨٢منھ��ا  البح��ث, المناخ وبورفؤاد ) , وقد بلغ إجمالي عدد ا�سر بمدينة بورسعيد ال��ذي ت��م س��حب عين��ة 
  . ) ويمثلون شاملة ھذا البحث ٢٠٠٦( الجھاز المركزي للتعبئة العامة واPحصاء ,  أسرة

ربة أسرة من إجمالي ربات ا�س��ر  ٣٠٠طبقية نسبية بلغ مقدارھا  اشتملت عينة البحث على عينة عينة البحث :
  ) . ١بالشاملة موزعة على ا�حياء المختلفة بمدينة بورسعيد , جدول (

  
  بمدينة بورسعيداختيارھا بالعينة من كل حي من اJحياء تم عدد اJسر التي  :)١جدول ( 

  ٪                ٣٠٠العدد ن =   الحي
  ٣٨.٣  ١١٥  الزھور
  ٦.٧  ٢٠  الشرق

  ١٩.٣  ٥٨  الضواحي
  ٩.٧  ٢٩  العرب
  ١٣.٠  ٣٩  المناخ
  ١٣.٠  ٣٩  بورفؤاد
  ١٠٠.٠  ٣٠٠  المجموع

  
  :جمع البيانات  اةأد

  اشتمل البحث الحالي على ا.ستبيان كوسيلة لجمع البيانات ويتكون من المحاور التالية :
 ة ) لربات ا�سر عينة البحث . محور البيانات ا�ولية ( الخصائص ا.جتماعية وا.قتصادي .١
 محور لدراسة مفھوم ربات ا�سر عن السلوك ا.ستھ-كي . .٢
 المحور اJول : البيانات اJولية ( الخصائص اCجتماعية واCقتصادية ) لربات اJسر بالعينة : �

تخ��دم تم إعداد ھذا المحور بحيث تحتوي عل��ى البيان��ات ا�س��رية العام��ة لرب��ات ا�س��ر بالعين��ة والت��ي 
  .  الحالي البحثأھداف 

  
  كما سبق ذكره .حيث تم دراسة الخصائص اCجتماعية واCقتصادية Jسر ربات اJسر بالعينة 

 المحور الثاني : لدراسة مفھوم ربات اJسر عن السلوك اCستھ@كي : �
) عب��ارة تش��تمل عل��ى دراس��ة مفھ��وم رب��ات ا�س��ر بالعين��ة ع��ن الس��لوك  ٢٠تض��من ھ��ذا المح��ور ( 

.  –. أع��رف  –) أمام أحد ا.ستجابات  ( نع��م  �ستھ-كي , وتتطلب اPجابة على العبارات وضع ع-مة (ا.
. (  

  : Content Validityاختبار صدق محتوى اCستبيان 
للتحق��ق م��ن ص��دق محت��وى ا.س��تبيان ت��م عرض��ه ف��ي ص��ورته ا�ولي��ة عل��ى مجموع��ة م��ن ا�س��اتذة 

ا.قتص��اد المنزل��ي جامع��ة المنوفي��ة , و قس��م ا.قتص��اد المنزل��ي بكلي��ة  المتخصص��ين ف��ي إدارة المن��زل بكلي��ات
)  ١٠, وبل��غ ع��ددھم (  بورس��عيدالزراع��ة جامع��ة اPس��كندرية وقس��م ا.قتص��اد المنزل��ي بكلي��ة التربي��ة النوعي��ة 

  على ا.ستبيان من حيث :  محكمين, وطلب منھم الحكم
  اPجرائي لكل بعد . مناسبة كل عبارة للبعد الوارد أمامھا حسب التعريف .١
 حسن صياغة العبارة . .٢
 إضافة أي م-حظات . .٣
 إضافة أي عبارات مقترحة . .٤

ومن خ-ل إجاباتھم عدلت صياغة بعض العبارات . وتم حساب تكرارات ا.تفاق ل��دى المحكم��ين عل��ى 
   ) ٪ ١٠٠  – ٨٠لمحكمين على كل العبارات بين ( كل عبارة من العبارات وكانت نسبة تكرار اتفاق ا
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وت��م تع��ديل ص��ياغة بع��ض العب��ارات وفق��ا ً ^راء المحكم��ين و ب��ذلك يك��ون ا.س��تبيان ق��د خض��ع لص��دق 
المحتوى في تحقيق الغرض منه وھو دراس��ة العوام��ل المرتبط��ة بمفھ��وم رب��ات ا�س��ر ع��ن الس��لوك ا.س��تھ-كي 

  بمدينة بورسعيد .
 : Satiabilityاختبار ثبات محتوى اCستبيان 

لحس��اب معام��ل الثب��ات لتحدي��د قيم��ة ا.تس��اق  Cronbach – Alphaألف��ا كرونب��اخ اس��تخدام معادل��ة 
  الداخلي للمقياس وذلك طبقا ً للمعادلة ا^تية :

  
  
  

  )                             - ١(   = )a معامل ألفا ( 
  

  حيث ن = عدد أقسام ا.ختبار . -

 ك = أد أقسام ا.ختبار . -

 ) . ١٩٧٩ا�فراد في ھذا القسم . ( فؤاد السيد , ك = مجموع تباينات ٢مج ع  -
) , وتعتبر ھذه القيم��ة مقبول��ة وتعب��ر  ٠.٩٢٧) ل-ستبيان ككل  حيث بلغ (   aوتم حساب معامل ألفا ( 

  . عن اتساق ا.ستبيان
  
  البحثفي  الميدانيةأسلوب جمع البيانات 
  

سعيد عن طريق المقابل��ة الشخص��ية , وق��د ربات ا�سر عينة الدراسة في مدينة بور تم جمع البيانات من
إل��ى ش��ھر  ٢٠٠٩اس��تغرق تطبي��ق الدراس��ة الميداني��ة م��ن ش��ھر م��ايو , وتضمن ا.ستبيان المحاور السابق ذكرھا 

  ) ربة أسرة . ٣٠٠على عينة الدراسة التي بلغت (  ٢٠٠٩أغسطس 
  تحويل البيانات الوصفية إلى كمية :

.  –مفھوم السلوك ا.ستھ-كي وفق ث-ث اختيارات (نعم  تتحدد استجابات ربات ا�سر على محور
  . سلبي ) –) وذلك طبقا ً .تجاه كل عبارة ( ايجابي  ١,  ٢,  ٣. ) على مقياس متصل (  –أعرف 

 ) عبارة : ٢٠تقنين محور دراسة مفھوم ربات اJسر عن السلوك اCستھ@كي ويتكون من (  •
)  ١١ارة م��ن ا.س��تبيان , وك��ان ع��دد العب��ارات الموجب��ة ( ) عب�� ٢٠وتضمنت عبارات ھ��ذا المح��ور ( 

) ,  ٣٣) , وأق��ل درج��ة كان��ت (  ٥٦) , وتب��ين م��ن النت��ائج أن أعل��ى درج��ة كان��ت (  ٩وعدد العبارات السالبة ( 
جيد ) , حيث كان��ت فئ��ة المفھ��وم المح��دود تض��م  –متوسط  –وبذلك تم تقسيم العينة إلى ث-ث فئات ھم ( محدود 

, بينم��ا فئ��ة المفھ��وم المتوس��ط تض��م أف��راد العين��ة الحاص��-ت  درجة ) ٤٠  – ٣٣الحاص-ت على (  عينةأفراد ال
  . درجة فأكثر ) ٤٩, أما فئة المفھوم الجيد تضم أفراد العينة الحاص-ت على (  درجة ) ٤٨ – ٤١على ( 

  
  المعام@ت ا_حصائية التي استخدمت في تحليل البيانات :

ت بع��د اس��تيفائھا مي��دانياً  , ث��م تفري��غ وتبوي��ب و جدول��ة وتص��نيف ھ��ذه البيان��ات وفق��ا ً مراجعة البيان��ا تم
برن��امج (  باس��تخدام  اPحص��ائية  المعالج��ات  إج��راء  و البيان��ات  تحليل   ل6ھداف البحثية الموضوعة , ولقد تم

SPSS  (Statistical Package For Social Science Program  ي��ل التحل.س��تخراج نت��ائج
  اPحصائي وھي :

حساب التكرارات , النسب المئوية , والمتوسطات الحسابية , الم��دى المطل��ق وا.نحراف��ات المعياري��ة لك��ل  .١
 متغيرات البحث .

اختبار مربع كاي للتعرف على طبيع��ة الع-ق��ة ب��ين بع��ض المتغي��رات المس��تقلة وبع��ض المتغي��رات التابع��ة  .٢
 التي شملھا البحث .

 باط بين بعض المتغيرات المستقلة وبعض المتغيرات التابعة .حساب معام-ت ا.رت .٣
  ( ألفا ) ل-ستبيان ككل . ALPHAحساب معامل  .٤
  

  النتائج والمناقشة 
  

  ن      

   ١ - ن    

 

  ك٢مج ع     

  ٢ع         

 



J. Agric. Economics and Social Sci., Mansoura Univ., Vol.1 (9), Septembere,2010 

 876

χوللتحقق من صحة الفرض ا�ول إحصائيا ً تم استخدام مربع كاي ( 
) ومعامل ا.رتباط لمعرفة  2

لدراسة في مفھومھن عن السلوك ا.ستھ-كي كمتغير تابع بين ربات ا�سر عينة ا وا.قترانالع-قة ا.رتباطية 
تبعا ً للمتغيرات المستقلة التي تتمثل في مكان السكن , حجم ا�سرة , عمر الزوج , عمر الزوجة , المستوى 

  التعليمي للزوج , المستوى التعليمي للزوجة , مھنة الزوج , مھنة الزوجة , دخل الزوج , دخل الزوجة .
  ن :مكان السك ٭

χχχχوبحساب قيمة مربع كاي (
مكان وعن السلوك اCستھ@كي  ربات اJسر مفھومبين  اCقتران) لمعرفة 2

  ) وجد أن : ٢ السكن جدول (
) , وأقل نسبة  ٪ ٤٧.١نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الضعيف قد بلغت أعلى معد.تھا بحي الزھور (  �

 ) .٪  ٥.٨بحي بورفؤاد حيث بلغت ( 
) , وأقل نسبة ٪  ٣٩.٦نسبة ربات ا�سر ذات المستوى المتوسط قد بلغت أعلى معد.تھا بحي الزھور (  �

 ) .٪  ٦.٠بحي الشرق حيث بلغت ( 
) , وأقل نسبة بحي  ٪ ٣٥.٨نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الجيد قد بلغت أعلى معد.تھا بحي الزھور (  �

 ) . ٪ ٦.٨الشرق حيث بلغت ( 
χχχχمة مربع كاي ( وعند حساب قي

مكان وعن السلوك اCستھ@كي  ربات اJسر بين مفھوم اCقترانلمعرفة  ) 2
  تبين : السكن

مكان السكن , حيث وربات ا�سر عن السلوك ا.ستھ-كي مفھوم د.لة إحصائية بين  وذ اقترانعدم وجود  �
χبلغت قيمة كاي ( 

 ) وھي غير دالة . ١٣.٤) المحسوبة (  2
  . البحثمكان السكن لربات ا�سر عينة ب يقترنمفھوم السلوك ا.ستھ-كي . وھذا يعني أن 

  

  مكان السكنومفھومھن عن السلوك اCستھ@كي تبعا ً ل@قتران بين ربات اJسر بالعينة  توزيع :) ٢جدول ( 

 مكان السكن
 المجموع جيد متوسط ضعيف

 df ٢كا
مستوى 
  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد الدCلة

 ٣٨.٣ ١١٥ ٣٥.٨ ٤٨ ٣٩.٦ ٥٩ ٤٧.١ ٨٤ حي الزھور

  غير دال  ١٠  ١٣.٤

 ٦.٧ ٢٠ ٦.٨ ٩ ٦.٠ ٩ ١١.٨ ٢ حي الشرق
 ١٩.٣ ٥٨ ١٤.٩ ٢٠ ٢٤.٨ ٣٧ ٥.٩ ١ حي الضواحي
 ٩.٧ ٢٩ ٩.٧ ١٣ ٩.٤ ١٤ ١١.٨ ٢ حي العرب
 ١٣.٠ ٣٩ ١٧.٩ ٢٤ ٨.١ ١٢ ١٧.٦ ٣ حي المناخ
 ١٣.٠ ٣٩ ١٤.٩ ٢٠ ١٢.١ ١٨ ٥.٨ ١ حي بورفؤاد
 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٣٤ ١٠٠ ١٤٩ ١٠٠ ١٧  المجموع

  

  عمر الزوج , عمر الزوجة , حجم اJسرة : ٭
وعند إيجاد معام@ت اCرتباط بين مفھوم ربات اJسر عن السلوك اCستھ@كي وكل من عمر الزوج , عمر 

  ) ما يلي : ٣الزوجة , حجم اJسرة تبين من جدول (
باط سلبي ذو د.لة إحصائية بين مفھوم ربات ا�سر عن السلوك ا.ستھ-كي وعمر الزوج عند وجود ارت �

مفھوم ربات ا�سر عن السلوك  قلت أعمار ا�زواج تحسن) , وھذا يعني أنه كلما  ٠.٠٥مستوى د.لة ( 
 والعكس .   ا.ستھ-كي

لسلوك ا.ستھ-كي وعمر الزوجة عند وجود ارتباط سلبي ذو د.لة إحصائية بين مفھوم ربات ا�سر عن ا �
مفھومھن عن السلوك  قلت أعمار الزوجات تحسن) , وھذا يعني أنه كلما  ٠.٠٥(  مستوى د.لة
 والعكس .ا.ستھ-كي 

وجود ارتباط سلبي ذو د.لة إحصائية بين مفھوم ربات ا�سر عن السلوك ا.ستھ-كي وحجم ا�سرة عند  �
مفھوم ربات ا�سر عن السلوك  قل حجم ا�سرة تحسنيعني أنه كلما ) , وھذا  ٠.٠٥مستوى د.لة ( 

 ا.ستھ-كي والعكس .
  

معام@ت اCرتباط بين ( عمر الزوج وعمر الزوجة وحجم اJسرة ) ومفھ��وم رب��ات اJس��ر بالعين��ة  :) ٣جدول (
  عن السلوك اCستھ@كي

  مفھوم السلوك ا.ستھ-كي  المتغيرات
  * ٠.٠٥٩ -   عمر الزوج

  * ٠.٠٨٧ -   ر الزوجةعم
  * ١.٢٧ -   حجم اJسرة

  ٠.٠١( ** ) مستوى دCلة                                ٠.٠٥( * ) مستوى دCلة 
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  المستوى التعليمي للزوج : ٭
χوبحساب قيمة مربع كاي ( 

لمستوى واربات ا�سر عن السلوك ا.ستھ-كي مفھوم بين  ا.قتران) لمعرفة  2
والذي تم تقسيمه إلى ث-ث فئات ھي : فئة ا�زواج الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط التعليمي للزوج 

وتشمل ا�زواج ا�ميون والذين يقرؤون ويكتبون والحاصلين على التعليم ا.بتدائي واPعدادي , فئة ا�زواج 
سط وتشمل ا�زواج الحاصلين على التعليم المتوسط , فئة ا�زواج الحاصلين على تعليم أعلى من المتو

  ) وجد أن : ٤الحاصلين على التعليم الجامعي والماجستير والدكتوراه جدول (
  ٥٣.٢نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الضعيف قد بلغت أعلى معد.تھا ل6زواج ذوي التعليم المتوسط (  �
 ) .٪  ١٣.٣) , وأقل نسبة ل6زواج الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط حيث بلغت (  ٪ �
نسبة ربات ا�سر ذات المستوى المتوسط قد بلغت أعلى معد.تھا ل6زواج ذوي التعليم ا�على من  �

 ) ٪١٠.١) , وأقل نسبة  ل6زواج الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط حيث بلغت (٪  ٥٢.٧المتوسط( 
يم ا�على من المتوسط نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الجيد قد بلغت أعلى معد.تھا ل6زواج ذوي التعل �

 ) . ٪ ٣.٠) , وأقل نسبة ل6زواج الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط حيث بلغت (  ٪ ٥٧.٦(
χχχχوعند حساب قيمة مربع كاي ( 

ربات اJسر عن السلوك مفھوم بين بين ربات  اCقترانلمعرفة  ) 2
  التعليمي للزوج تبين :لمستوى وااCستھ@كي 

لمستوى التعليمي واعن السلوك ا.ستھ-كي ربات ا�سر مفھوم لة إحصائية بين د. ذو اقترانعدم وجود  �
χللزوج , حيث بلغت قيمة كاي ( 

 ) وھي غير دالة . ٨.٣) المحسوبة (  2
  . البحثالمستوى التعليمي �زواج ربات ا�سر عينة ب يقترنوھذا يعني أن مفھوم السلوك ا.ستھ-كي . 

  

لمس��توى وامفھ��ومھن ع��ن الس��لوك اCس��تھ@كي تبع��ا ً ل@قت��ران ب��ين اJس��ر بالعين��ة رب��ات  توزي��ع :) ٤جدول ( 
  التعليمي للزوج

المستوى التعليمي 
 للزوج

 المجموع جيد متوسط ضعيف
 Df ٢كا

مستوى 
  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد الدCلة

 ٧.١ ٢١ ٣.٠ ٤ ١٠.١ ١٥ ١٣.٣ ٢ < المتوسط

  غير دال  ٤  ٨.٣
 ٣٩.٠ ١١٥ ٣٩.٤ ٥٢ ٣٧.٢ ٥٥ ٥٣.٤ ٨  متوسط

 ٥٣.٩ ١٥٩ ٥٧.٦ ٧٦ ٥٢.٧ ٧٨ ٣٣.٣ ٥  > المتوسط
 ١٠٠ ٢٩٥ ١٠٠ ١٣٢ ١٠٠ ١٤٨ ١٠٠ ١٥  المجموع

  ربات أسر من إجمالي أفراد عينة الدراسة أزواجھن متوفيين ٥يوجد  •

  

  المستوى التعليمي للزوجة : ٭
χχχχوبحساب قيمة مربع كاي ( 

ربات اJسر في عن السلوك اCستھ@كي مفھوم ن بي اCقترانلمعرفة  ) 2
لمستوى التعليمي للزوجة والذي تم تقسيمه إلى ث@ث فئات ھي : فئة الزوجات الحاص@ت على تعليم أقل وا

الزوجات اJميات وال@تي يقرأن ويكتبن والحاص@ت على التعليم اCبتدائي وا_عدادي  وتشمل   من المتوسط
ت على التعليم المتوسط , فئة الزوجات الحاص@ت على تعليم أعلى من المتوسط , فئة الزوجات الحاص@

  ) وجد أن :٥وتشمل الزوجات الحاص@ت على التعليم الجامعي والماجستير والدكتوراه جدول (
 ٤٧.١نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الضعيف قد بلغت أعلى معد.تھا للزوجات ذات التعليم المتوسط (  �

 ) .٪  ١٧.٦ل نسبة للزوجات ذات التعليم ا�قل من المتوسط حيث بلغت ( ) , وأق ٪
٪  ٥١.٠نسبة ربات ا�سر ذات المستوى المتوسط قد بلغت أعلى معد.تھا للزوجات ذات التعليم المتوسط (  �

 ) .٪  ٤.٧) , وأقل نسبة للزوجات الحاص-ت على تعليم أقل من المتوسط حيث بلغت ( 
              ت المستوى الجيد قد بلغت أعلى معد.تھا للزوجات ذات التعليم ا�على من المتوسطنسبة ربات ا�سر ذا �

 ) . ٪ ٣.٠) , وأقل نسبة للزوجات الحاص-ت على تعليم أقل من المتوسط حيث بلغت (  ٪ ٥٦.٧( 
χχχχوعند حساب قيمة مربع كاي ( 

اCستھ@كي ربات اJسر في عن السلوك مفھوم بين  اCقتران) لمعرفة  2
  تبين :لمستوى التعليمي للزوجة وا
التعليمي  والمستوىربات ا�سر عن السلوك ا.ستھ-كي مفھوم د.لة إحصائية بين  ذو اقترانوجود  �

χللزوجة , حيث بلغت قيمة كاي ( 
  ) , وھي معنوية عند المستوى ا.حتمالي  ١١.٦) المحسوبة (  2

 )٠.٠٥ . ( 
  . البحثالمستوى التعليمي لربات ا�سر عينة ب يقترنا.ستھ-كي  وھذا يعني أن مفھوم السلوك
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لمس��توى وامفھ��ومھن ع��ن الس��لوك اCس��تھ@كي تبع��ا ً ل@قت��ران ب��ين رب��ات اJس��ر بالعين��ة  توزي��ع :) ٥جدول ( 
  التعليمي للزوجة

المستوى التعليمي 
 للزوجة

 المجموع جيد متوسط ضعيف
 Df ٢كا

مستوى 
  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد الدCلة

 ٤.٧ ١٤ ٣.٠ ٤ ٤.٧ ٧ ١٧.٦ ٣ < المتوسط

٠.٠٥  ٤  ١١.٦  
 ٤٦.٠ ١٣٨ ٤٠.٣ ٥٤ ٥١.٠ ٧٦ ٤٧.١ ٨  متوسط

 ٤٩.٣ ١٤٨ ٥٦.٧ ٧٦ ٤٤.٣ ٦٦ ٣٥.٣ ٦  > المتوسط
 ١٠٠ ٢٩٥ ١٠٠ ١٣٢ ١٠٠ ١٤٨ ١٠٠ ١٥  المجموع

  
  مھنة الزوج : ٭

χχχχوبحساب قيمة مربع كاي ( 
ومھنة ربات اJسر في عن السلوك اCستھ@كي مفھوم بين  قتراناCلمعرفة  ) 2

  ) وجد أن : ٦جدول (  الزوج
نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الضعيف قد بلغت أعلى معد.تھا ل6زواج الذين يمارسون ا�عمال المھنية  �

فية حيث بلغت ( ) , وأقل نسبة تساوت بين ا�زواج الذين يمارسون ا�عمال اPدارية والحر ٪ ٣٣.٣( 
٢٠.٠  ٪. ( 

نسبة ربات ا�سر ذات المستوى المتوسط قد بلغت أعلى معد.تھا ل6زواج الذين يمارسون ا�عمال المھنية  �
 ) .٪  ٦.١) , وأقل نسبة ل6زواج الذين يمارسون ا�عمال الحرفية حيث بلغت ( ٪  ٣٩.٨( 

                 تھا ل6زواج الذين يمارسون ا�عمال اPداريةنسبة ربات ا�سر ذات المستوى الجيد قد بلغت أعلى معد. �
 ) . ٪ ١.٥) , وأقل نسبة ل6زواج الذين يمارسون ا�عمال الحرفية حيث بلغت (  ٪ ٣٧.١( 

χχχχوعند حساب قيمة مربع كاي ( 
ربات اJسر في عن السلوك اCستھ@كي مفھوم بين  اCقتران) لمعرفة  2

  تبين : ومھنة الزوج
, حيث ومھنة الزوج ربات ا�سر في عن السلوك ا.ستھ-كي مفھوم ذات د.لة إحصائية بين  اقتران وجود �

χبلغت قيمة كاي ( 
 ) . ٠.٠٥) , وھي معنوية عند المستوى ا.حتمالي (  ١٢.٩) المحسوبة (  2

  . البحثمھنة أزواج ربات ا�سر عينة يقترن بوھذا يعني أن مفھوم السلوك ا.ستھ-كي 
  
  
  

  مھنة الزوجومفھومھن عن السلوك اCستھ@كي تبعا ً ل@قتران بين ربات اJسر بالعينة  توزيع :) ٦جدول (

 مھنة الزوج
 المجموع جيد متوسط ضعيف

 df ٢كا
مستوى 
  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد  الدCلة

 ٣٨.٠ ١١٢ ٣٦.٤ ٤٨ ٣٩.٨ ٥٩ ٣٣.٣ ٥  مھني

٠.٠٥  ٦  ١٢.٩  

 ٣٣.٢ ٩٨ ٣٧.١ ٤٩ ٣١.١ ٤٦ ٢٠.٠ ٣  إداري
 ٤.٧ ١٤ ١.٥ ٢ ٦.١ ٩ ٢٠.٠ ٣  حرفي

أعمال حرة , على 
  المعاش

٢٤.١ ٧١ ٢٥.٠ ٣٣ ٢٣.٠ ٣٤ ٥.٧ ٤ 

 ١٠٠ ٢٩٥ ١٠٠ ١٣٢ ١٠٠ ١٤٨ ١٠٠ ١٥  المجموع
  ربات أسر من إجمالي أفراد عينة الدراسة أزواجھن متوفيين ٥يوجد  •

  

  مھنة الزوجة : ٭
χχχχاي ( وبحساب قيمة مربع ك

 ومھنة الزوجةربات اJسر في عن السلوك اCستھ@كي مفھوم لمعرفة  ) 2
  ) وجد أن : ٧جدول (

نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الضعيف قد بلغت أعلى معد.تھا للزوجات ال-تي يمارسن ا�عمال  �
  حيث بلغت ) , وأقل نسبة للزوجات ال-تي يمارسن ا�عمال المھنية  ٪ ٤١.٢اPدارية والحرفية ( 

 )٢٣.٥  ٪. ( 
نسبة ربات ا�سر ذات المستوى المتوسط قد بلغت أعلى معد.تھا وتساوت بين الزوجات ال-تي تمارسن  �

) , وأقل نسبة للزوجات ال-تي على المعاش وال-تي . ٪  ٣٧.٦ا�عمال المھنية وا�عمال اPدارية ( 
 ) .٪  ٢٤.٨تمارسن أي عمل خارج المنزل حيث بلغت ( 
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نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الجيد قد بلغت أعلى معد.تھا للزوجات ال-تي تمارسن ا�عمال اPدارية  �
) , وأقل نسبة للزوجات ال-تي على المعاش وال-تي . تمارسن أي عمل خارج  ٪ ٤٦.٣والحرفية ( 

 ) . ٪ ١٤.٩(   المنزل حيث بلغت
χχχχوعند حساب قيمة مربع كاي ( 

 ومھنة الزوجة     ربات اJسر في عن السلوك اCستھ@كي  مفھوملمعرفة  ) 2
  تبين :

,  ومھنة الزوجةربات ا�سر في عن السلوك ا.ستھ-كي مفھوم د.لة إحصائية بين  ذو اقترانعدم وجود  �
χحيث بلغت قيمة كاي ( 

 ) وھي غير دالة . ٧.٣) المحسوبة (  2
  . البحثمھنة ربات ا�سر عينة ب يقترنوھذا يعني أن مفھوم السلوك ا.ستھ-كي . 

  
  مھنة الزوجةومفھومھن عن السلوك اCستھ@كي تبعا ً ل@قتران بين ربات اJسر بالعينة  توزيع :)٧جدول ( 

 مھنة الزوجة
 المجموع جيد متوسط ضعيف

 Df ٢كا
مستوى 
  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد الدCلة

 ٣٧.٣ ١١٢ ٣٨.٨ ٥٢ ٣٧.٦ ٥٦  ٢٣.٥ ٤  مھني

  غير دال  ٤  ٧.٣
 ٤١.٧ ١٢٥ ٤٦.٣ ٦٢ ٣٧.٦ ٥٦ ٤١.٢ ٧  إداري  , حرفي

 ٢١.٠ ٦٣ ١٤.٩ ٢٠ ٢٤.٨ ٣٧ ٣٥.٣ ٦  على المعاش , C تعمل
 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٣٤ ١٠٠ ١٤٩ ١٠٠ ١٧  المجموع

  
  الدخل الشھري للزوج : ٭

χχχχوبحساب قيمة مربع كاي ( 
لدخل وار في عن السلوك اCستھ@كي ربات اJساCقتران بين مفھوم لمعرفة  ) 2

  ) وجد أن : ٨الشھري للزوج جدول ( 
نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الضعيف قد بلغت أعلى معد.تھا وتساوت بين ا�زواج ذوي الدخل  �

 [الدخل الشھري  ذوي  ل6زواج  نسبة  وأقل  ) ,  ٪ ٢٩.٤(  ] ١٠٠٠<  ٧٠٠ [,  ] ٧٠٠<  [ الشھري
 ) .٪  ٥.٩(  ث بلغتحي ]فأكثر  ١٥٠٠

<  ٧٠٠ [نسبة ربات ا�سر ذات المستوى المتوسط قد بلغت أعلى معد.تھا ل6زواج ذوي الدخل الشھري  �
) ٪  ١١.٤حيث بلغت (  ]فأكثر  ١٥٠٠ [) , وأقل نسبة ل6زواج ذوي الدخل الشھري ٪  ٤٢.٣(  ] ١٠٠٠

. 
<  ٧٠٠ [ا ل6زواج ذوي الدخل الشھري نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الجيد قد بلغت أعلى معد.تھ �

)  ٪ ١٢.٧حيث بلغت (  ]فأكثر  ١٥٠٠ [) , وأقل نسبة ل6زواج ذوي الدخل الشھري  ٪ ٣٧.٣(  ] ١٠٠٠
. 

χχχχوعند حساب قيمة مربع كاي ( 
ربات اJسر في عن السلوك اCستھ@كي اCقتران بين مفھوم ) لمعرفة  2

  تبين :لدخل الشھري للزوج وا
لدخل الشھري واربات ا�سر في عن السلوك ا.ستھ-كي مفھوم د.لة إحصائية بين  ذو قتراناعدم وجود  �

χ, حيث بلغت قيمة كاي (  للزوج
 ) وھي غير دالة . ٣.٠) المحسوبة (  2

  . البحثالدخل الشھري �زواج ربات ا�سر عينة ب يقترنوھذا يعني أن مفھوم السلوك ا.ستھ-كي . 
  

ل��دخل وا مفھ��ومھن ع��ن الس��لوك اCس��تھ@كيتبع��ا ً ل@قت��ران ب��ين رب��ات اJس��ر بالعين��ة  عتوزي�� :) ٨ج��دول (  
  الشھري للزوج

 دخل الزوج
 المجموع جيد متوسط ضعيف

 Df ٢كا
مستوى 
  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد الدCلة

 >٢٨.٠ ٨٤ ٣٠.٦ ٤١ ٢٤.٨ ٣٧  ٣٥.٣ ٦  ٧٠٠ 

  غير دال  ٦  ٣.٠
٣٩.٧ ١١٩ ٣٧.٣ ٥٠ ٤٢.٣ ٦٣ ٣٥.٣ ٦  ١٠٠٠<  ٧٠٠ 

٢٠.٠ ٦٠ ١٩.٤ ٢٦ ٢١.٥ ٣٢ ١١.٨ ٢  ١٥٠٠<  ١٠٠٠ 
 ١٢.٣ ٣٧ ١٢.٧ ١٧ ١١.٤ ١٧ ١٧.٦ ٣  فأكثر ١٥٠٠

 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٣٤ ١٠٠ ١٤٩ ١٠٠ ١٧  المجموع
  

  الدخل الشھري للزوجة : ٭
χχχχوبحساب قيمة مربع كاي ( 

لدخل واالسلوك اCستھ@كي  ربات اJسر في عناCقتران بين مفھوم لمعرفة  ) 2
  ) وجد أن :  ٩جدول (  ةالشھري للزوج
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<  ٥٠٠ [نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الضعيف قد بلغت أعلى معد.تھا للزوجات ذات الدخل الشھري  �
  حيث بلغت  ] ١٥٠٠<  ١٠٠٠ [) , وأقل نسبة للزوجات ذات الدخل الشھري  ٪ ٣٥.٣(  ] ٧٠٠

 )١١.٨  ٪. ( 
  سر ذات المستوى المتوسط قد بلغت أعلى معد.تھا للزوجات ال-تي ليس لديھن دخل شھرينسبة ربات ا� �

 ) .٪   ٠.٧حيث بلغت (  ] ٢٠٠٠أكثر من  [) , وأقل نسبة للزوجات ذات الدخل الشھري ٪  ٢٤.٨( 
(  ] ٥٠٠>  [نسبة ربات ا�سر ذات المستوى الجيد قد بلغت أعلى معد.تھا للزوجات ذات الدخل الشھري  �

 ) . ٪ ٠.٧حيث بلغت (   ]٢٠٠٠<  ١٥٠٠ [) , وأقل نسبة للزوجات ذات الدخل الشھري  ٪  ٣٤.٣
χχχχوعند حساب قيمة مربع كاي ( 

لدخل واربات اJسر في عن السلوك اCستھ@كي اCقتران بين مفھوم  ) 2
  تبين : ةالشھري للزوج

لدخل الشھري وافي عن السلوك ا.ستھ-كي ربات ا�سر مفھوم د.لة إحصائية بين  وذ اقترانعدم وجود  �
χ, حيث بلغت قيمة كاي ( ة للزوج

 ) وھي غير دالة . ١١.٣) المحسوبة (  2
  . البحثالدخل الشھري لربات ا�سر عينة ب قترنأن مفھوم السلوك ا.ستھ-كي . يوھذا يعني 

  
ل��دخل وان الس��لوك اCس��تھ@كي مفھ��ومھن ع��تبع��ا ً ل@قت��ران ب��ين رب��ات اJس��ر بالعين��ة  توزي��ع :)٩ج��دول ( 

  الشھري للزوجة

 دخل الزوجة
 المجموع جيد متوسط ضعيف

 df ٢كا
مستوى 
  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد  ٪  العدد الدCلة

 >٥٤.٧ ١٦٤ ٦٣.٤ ٨٥ ٤٧.٧ ٧١  ٤٧.١ ٨  ٧٠٠ 

  غير دال  ٦  ١٠.٦
٢٠.٣ ٦١ ١٨.٧ ٢٥ ٢٢.٨ ٣٤ ١١.٨ ٢  ١٠٠٠<  ٧٠٠ 

 ٤.٣ ١٣ ٣.٧ ٥ ٤.٧ ٧ ٥.٩ ١  فأكثر ١٠٠٠
 ٢٠.٧ ٦٢ ١٤.٢ ١٩ ٢٤.٨ ٣٧ ٣٥.٣ ٦  C يوجد
 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٣٤ ١٠٠ ١٤٩ ١٠٠ ١٧  المجموع

  
  فيما يلي : البحثويمكن تلخيص نتائج 

كل من وعن السلوك ا.ستھ-كي  البحثربات ا�سر عينة مفھوم د.لة إحصائية بين  وذ اقترانوجد ي.  �
 عليمي للزوج , مھنة الزوجة , الدخل الشھري للزوج والزوجة .مكان السكن , المستوى الت

كل من وعن السلوك ا.ستھ-كي  البحثربات ا�سر عينة مفھوم د.لة إحصائية بين  وذ اقترانوجد ي �
 المستوى التعليمي للزوجة , مھنة الزوج .

لدراسة عن السلوك توجد ع-قة ارتباطيه سالبة ذات د.لة إحصائية بين مفھوم ربات ا�سر عينة ا �
 ا.ستھ-كي وكل من عمر الزوج , عمر الزوجة وحجم ا�سرة .

وبذلك يمكن رفض الفرض فيما يختص بوجود ع@قة بين مفھوم ربات اJسر عينة الدراسة عن 
السلوك اCستھ@كي وكل من مكان السكن , المستوى التعليمي للزوج , مھنة الزوجة , الدخل الشھري للزوج 

, كذلك يمكن قبول الفرض فيما يختص بوجود ع@قة بين مفھوم ربات اJسر عن السلوك والزوجة 
  .الزوج , عمر الزوجة وحجم اJسرة اCستھ@كي وكل من المستوى التعليمي للزوجة , مھنة الزوج , عمر

  
  : البحثتوصيات 

ا.س��تھ-ك وإتب��اع الس��لوك  أن تخاطب البرامج اPع-مية كل المستويات الثقافية لتوض��يح م��دى أھمي��ة ترش��يد .١
ا.ستھ-كي السليم في الشئون الحياتية المختلفة واPشراف على المادة الت��ي تق��دم ف��ي ھ��ذه الب��رامج م��ن خ��-ل 

 متخصصين في اPدارة المنزلية وترشيد ا.ستھ-ك .
ك مراعاة الفروق الفردية بين ربات ا�سر من حيث المستوى ا.جتماعي وا.قتصادي ودوافع السلو .٢

 ا.ستھ-كي لديھن والسلوك ا.ستھ-كي المتبع لديھن في الشئون الحياتية المختلفة .
رفع مستوى مفھوم ربات ا�سر بصفة عامة وفي مدينة بورسعيد بصفة خاص��ة بمفھ��وم الس��لوك ا.س��تھ-كي  .٣

 السليم .
 يمية .ا.ھتمام بتدريس مادة إدارة المنزل كمادة منفصلة للجنسين في جميع المراحل التعل .٤
نظ��را ً �ھمي��ة دور إرش��اد ا.قتص��اد المنزل��ي ف��ي توعي��ة ا�س��ر ل��ذا يج��ب أن تق��وم الجھ��ات المعني��ة التابع��ة  .٥

 لوزارة الشئون ا.جتماعية بتكثيف جھود ھؤ.ء المرشدون .
  

  المراجع
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 ) : " السلوك ا.قتص��ادي ل6س��رة منخفض��ة ال��دخل ف��ي الحض��ر وأث��ر ذل��ك عل��ى تخط��يط ١٩٨٠إحسان البقلي ( 

 ميزانيتھا " , رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية ا.قتصاد المنزلي , جامعة حلوان .
) : التخط��يط واPدارة ف��ي ا.قتص��اد المنزل��ي , مكتب��ة ا�نجل��و المص��رية ,  ٢٠٠٢إحس��ان البقل��ي ودري��ة أم��ين ( 

 القاھرة .
كي��ز عل��ى الس��وق الس��عودية , ): س��لوك المس��تھلك ب��ين النظري��ة والتطبي��ق م��ع التر ٢٠٠٠أحم��د عل��ي س��ليمان ( 

 مكتبة الملك فھد الوطنية , الرياض .
) : المس��ح ا.جتم��اعي الش��امل للمجتم��ع المص��ري م��ن  ١٩٨٥المرك��ز الق��ومي للبح��وث ا.جتماعي��ة والجنائي��ة ( 

)١٩٨٠ – ١٩٥٢ . ( 
 ) : التخطيط ا.قتصادي , دار المعارف , القاھرة . ١٩٩٧حسين عمر ( 

) : " الع-قة بين الوعي بالترشيد ا.ستھ-كي الغ��ذائي واPنف��اق عل��ى الطع��ام  ١٩٩٢زينب محمد حسين حقي ( 
لدى ربة ا�سرة المصرية " , نشرة بحوث ا.قتصاد المنزلي , المجل��د الثال��ث , الع��دد الثال��ث , أبري��ل , 

 كلية ا.قتصاد المنزلي , جامعة المنوفية .
التعليمي لربة ا�سرة في النمط اPنفاقي وا.س��تھ-كي ف��ي  ) : " أثر المستوى ١٩٩٣زينب محمد حسين حقي ( 

ميزانية ا�سرة " , نشرة بحوث ا.قتصاد المنزلي , كلية ا.قتص��اد المنزل��ي , جامع��ة المنوفي��ة , المجل��د 
 الثالث , العدد ا�ول , يناير .

 القاھرة .) : التسوق ( مدخل تطبيقي ) , مكتبة عين شمس ,   ١٩٩٣طلعت أسعد عبد الحميد ( 
) , مكتب��ة ا�ھ��رام ,  ٢١) : التس��ويق الفع��ال ( كي��ف تواج��ه تح��ديات الق��رن  ٢٠٠٠طلع��ت أس��عد عب��د الحمي��د (

 القاھرة .
) : س��لوك المس��تھلك ( المف��اھيم وا.س��تراتيجيات ) , الطبع��ة الثاني��ة , مكتب��ة  ١٩٩٨عائشة مصطفى المني��اوي ( 

 عين شمس , القاھرة .
) : " الس��لوك ا.س��تھ-كي الترف��ي ودواف��ع تباين��ه , رس��الة ماجس��تير غي��ر  ١٩٧٩ع��زة عب��د الغن��ي حج��ازي ( 

 منشورة , كلية ا.قتصاد المنزلي , جامعة حلوان .
 ) : اPع-ن , الطبعة الثالثة , مكتبة غريب , القاھرة . ١٩٧١علي السلمي ( 

 دار الفكر العربي , القاھرة .) : علم النفس ا.حصائي وقياس العقل البشري ,  ١٩٧٩فؤاد البھي السيد ( 
) : " أث��ر الرش��د ا.قتص��ادي ف��ي توزي��ع اPنف��اق ا.س��تھ-كي م��ن منظ��ور  ١٩٩٦ماجدة أحمد إسماعيل ش��لبي ( 

 إس-مي " , رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية التجارة , جامعة الزقازيق .
ية ب��ين الم��رأة العامل��ة وغي��ر العامل��ة ) : " مقارنة ا�نم��اط ا.س��تھ-ك ١٩٩٨معصومة خميس محمود البلوشي ( 

 بسلطنة عمان " , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية ا.قتصاد المنزلي , جامعة  المنوفية . 
, كلي��ة يد ا.ستھ-ك لدى الم��رأة المص��ريةأثر برنامج تليفزيوني معين في ترش :)١٩٨٠ميرفت حسن النمرسي (

 ة .ا.قتصاد المنزلي , جامعة حلوان , القاھر
) : " أث��ر اPع��-ن التليفزي��وني عل��ى الس��لوك ا.قتص��ادي وا.جتم��اعي لرب��ة  ١٩٩٧نبيل��ة عب��د الس��تار الس��يد ( 

 ا�سرة " , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية ا.قتصاد المنزلي , جامعة المنوفية .
س��تھ-ك ف��ي جمھوري��ة ) : " نظري��ات ا.س��تھ-ك الكلي��ة م��ع تق��دير لدال��ة ا. ١٩٩٠ھب��ه حم��دي إب��راھيم كام��ل ( 

 .تجارة , جامعة عين شمسغير منشورة , قسم ا.قتصاد , كلية ال مصر العربية " , رسالة ماجستير
  

Lichtenstein, D. R, (1999): Choose mangled metal Funds Over Index Funds : 
Hypotheses from Consumer Behavior, Journal of Consumer, Affairs : 
33:187 – 205 .  
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ABSTRACT 
 
Research Objectives: 

The current research aims to study the factors associated among 
housewives (Place of residence, age of husband and wife, family size, 
educational level of husband and wife, the husband and the wife's profession, 
monthly income of the husband and wife) with the concept about the 
consumer behavior in Port-Said City. 
Through the following sub-goals: 
1. Studying the social and economic characteristics to housewives sample. 
2. Studying the concept housewives sample of the research for consumer 

behavior. 
3.  Studying the relationship between social and economic characteristics of 

the family and the level of awareness of housewives sample survey on 
the concept of consumer behavior. 

Research Methodology: 
The current research follows a descriptive approach to analytical 

view of the research. 
 
Research limits: 

Search has been applied in a number (6) neighborhoods in Port Said 
city(flowers, the east, the suburbs, the Arabs, the climate and Port Fouad), 
The total number of households in Port Said, which was withdrawn from the 
study sample 141 982, representing a comprehensive family of this research. 
Search Results: 
1. No statistically significant association between the concept of consumer 

behavior of housewives sample for the study and every place of 
residence, educational level of husband, wife's occupation, monthly 
income of the husband and wife. 

2. There is a statistically significant association between the concept of 
consumer behavior of housewives sample for the study of consumer 
behavior and all the educational level of the wife, husband's profession. 

3. There is a negative correlation statistically significant between the 
concept of housewives sample for the study consumer behavior and all 
the life of the husband, wife's age and family size. 

Research Recommendations: 
1. Programs that address the media at all levels to clarify the extent of the 

cultural importance of rationalizing the consumption of consumer 
behavior and follow the sound in the various affairs of life and supervision 
of the material offered in these programs through specialized in home 
management and rationalization of consumption. 

2.  Take into account individual differences between female-headed 
households in terms of socio-economic level and the motives of the 
consumer behavior of consumer behavior and have applied to have in 
the various affairs of life. 
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3. Raise the level of the concept of female-headed households in general 
and in the city of Port Said in particular the concept of consumer behavior 
proper. 
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