
 

 

                                                                           
جامعة المنصورة      

كلية السياحة و الفنادق   

 واقغ اخلذاع التسىيقي يف صىاػة الفىادق
 (دراسة ميدانية على عينة من فنادق فئة األربع نجوم بالقاهرة الكبرى)

 َطتدًص َٔ زضاي١ ع١ًُٝ
 

 

 إعداد
 

 أمساء طاهر أمحذ حممذ/ أ
 ادطتربدزد١ امل ١باسج

 املٓصٛز٠داَع١  – ايطٝاس١ ٚايؿٓادمن١ًٝ  
 د/ شريف مجال سؼذ سليمان 

 األضتاذ املطاعد بكطِ ايدزاضات ايؿٓدق١ٝ  

 داَع١ املٓصٛز٠ –ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓادم 

 د/ حممذ ػبذ الؼزيز سيذ أمحذ

 ١ٝاألضتاذ املطاعد بكطِ ايدزاضات ايؿٓدق 

 اجيٛخ االمساع١ًٝٝ –املعٗد ايعايٞ يًطٝاس١ ٚ ايؿٓادم 

امللخص
تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايتعسف ع٢ً ٚاقع اـداع ايتطٜٛكٞ بأبعادٙ املدتًؿ١ 

اـداع ايتطٜٛكٞ يف  –اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر  –)اـداع ايتطٜٛكٞ يف املٓتر 

َٔ ؾٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ بايكاٖس٠ اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع( داخٌ ع١ٓٝ  –ايطعس 

تباع ٖرٙ املُازضات يف ايع١ًُٝ ايتطٜٛك١ٝ داخٌ اٜتِ  ٣إىل أٟ َدؼدٜد ايهربٟ، ٚ

ٚقد تٛصًت  ؟ زا٤ ٚتٛدٗات ايٓصال٤ مٛ تًو املُازضاتآايؿٓادم ع١ٓٝ ايدزاض١ َٚا ٖٞ 

 اٜسٕٚ إٔ ٖٓاى اتباعزا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ آايدزاض١ املٝدا١ْٝ إىل إٔ غايب١ٝ 

ملُازضات اـداع ايتطٜٛكٞ بػهٌ ًَشٛظ َٔ قبٌ إدازات ايؿٓادم ع١ٓٝ ايدزاض١، خاص١ 

 . ، ؾُٝا خيص اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايطعس ٚاـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر

ايتطٜٛل املدادع –اـداع ايرتٚجيٞ  –اـداع ايتطٜٛكٞ الكلمات املفتاحية:
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The Reality of Marketing Deception in Hotel Industry 
A field Study on a Sample of Four-star Hotels  

in Greater Cairo 

 

Abstract 
This study aims to investigate the reality of marketing deceptions 

in a sample of four-star hotels in Greater Cairo, identify to what 

extent the investigated hotels practice the marketing deceptions 

in the marketing process and illustrate the perceptions of the 
investigated customers towards these practices.  To achieve this 

aim, a questionnaire form was developed and distributed on a 

random sample of customers in ten Four-star hotels. A total of 

350 forms were distributed, only 254 forms with a percentage of 

(72.6%) were valid to analysis.  

The findings of the field study illustrated that, the investigated 

properties practice the marketing deception in all marketing mix 

elements (product – price – promotion – channel of distribution). 

Also, there were no significant differences between the 

perceptions of the investigated respondents towards marketing 

deception dimensions refer to gender, age or educational level.   

Key words: Marketing deception – deceptive advertising – 

deceptive marketing. 

 مشكلة الذراسة
 :ت١ٝ تهُٔ َػه١ً ايدزاض١ يف اإلداب١ ع٢ً ايتطاؤالت اآل

أٟ َد٣ متازع ايؿٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ ع١ٓٝ ايدزاض١ ممازضات اـداع  إىل .1

 ايتطٜٛكٞ عٓد ايتطٜٛل يًٓصال٤؟

زا٤ ٚتٛدٗات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايؿٓادم آَا ٖٞ  .2

 ع١ٓٝ ايدزاض١؟
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ٌٖ تٛدد ؾسٚم ذات دالي١ إسصا١ٝ٥ يف َد٣ إدزاى ْصال٤ ايؿٓادم ع١ٓٝ ايدزاض١  .3

ملُازضات اـداع ايتطٜٛكٞ تسدع يًُتػرات ايدميٛغساؾ١ٝ )ايٓٛع، ٚايعُس ٚاملطت٣ٛ 

 ايتعًُٝٞ(؟

 الذراسةفروض 
بػهٌ متازع ايؿٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ ع١ٓٝ ايدزاض١ ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ  .1

 .عٓد ايتطٜٛل يًٓصال٤نبر 

زا٤ أؾساد ع١ٓٝ آبني  0.05سصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ إال تٛدد ؾسٚم ذات دالي١  .2

 ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ تسدع ملتػر ايٓٛع.

زا٤ أؾساد ع١ٓٝ آبني  0.05سصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ إذات دالي١ ال تٛدد ؾسٚم  .3

  ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ فتُع١ تسدع ملتػر ايعُس.

زا٤ أؾساد ع١ٓٝ آبني  0.05سصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ إال تٛدد ؾسٚم ذات دالي١  .4

تسدع ملتػر املطتٟٛ  ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ فتُع١

 ايتعًُٝٞ. 

 اهلذف مه الذراسة
تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايتعسف ع٢ً ٚاقع ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ بأبعادٙ املدتًؿ١ 

اـداع ايتطٜٛكٞ يف  –اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر  –)اـداع ايتطٜٛكٞ يف املٓتر 

ٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع( داخٌ ع١ٓٝ َٔ ايؿ –ايطعس 

زا٤ ٚتٛدٗات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آ ٢ٚذيو َٔ خالٍ ايتعسف عً ، بايكاٖس٠ ايهربٟ

 ايٓصال٤ مٛ ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ اييت متازضٗا ايؿٓادم ع١ٓٝ ايدزاض١.

 حذود الذراسة
ْعًسا يطٝل ايٛقت ٚصعٛب١ ايٛصٍٛ إىل مجٝع ايؿٓادم اؿدٚد املها١ْٝ يًدزاض١ .1

١٦ األزبع لّٛ بايكاٖس٠ ايهرب٣، ؾكد مت أدسا٤ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ عًٞ ع١ٓٝ قصد١ٜ ؾ

( ؾٓادم، ٚاييت اضتطاع ايباسجٕٛ َٔ خالٍ عالقاتِٗ ايػدص١ٝ َٔ 10كتاز٠ قٛاَٗا )

ايتٛاصٌ َع َدٜسٟ اإلدازات بتًو ايؿٓادم ٚتٛشٜع االضتُازات عًٞ ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َٔ 
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 –يًدزاض١ إىل أْٗا ختٝاز ايؿٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ نع١ٓٝايٓصال٤. ٜٚسدع ايطبب يف ا

زمبا تهٕٛ األنجس تطبًٝكا يتًو املُازضات َكاز١ْ  -َٔ ٚد١ٗ ْعس ايباسجني 

 بايؿٓادم اـُظ لّٛ ٚاييت ؼع٢ بجك١ ايعُال٤ عٓد ايكٝاّ بايعًُٝات ايتطٜٛك١ٝ. 

 2019ٍ ايؿرت٠ َٔ َاٜٛ مت تطبٝل ايدزاض١ املٝدا١ْٝ خالاؿدٚد ايصَا١ْٝ يًدزاض١ .2

 .2019ٚست٢ أغططظ 

 الذراسة الىظرية
 َؿّٗٛ اـداع ايتطٜٛكٞ

يكد سع٢ َٛضٛع اـداع ايتطٜٛكٞ باٖتُاّ ايعدٜد َٔ ايباسجني ٚايدازضني 

يف فاالت ايتطٜٛل، سٝح ٜعترب َٔ املُازضات ايالأخالق١ٝ اييت ٜتبعٗا َطٛقٞ ايطًع 

تالعب املطٛم باألمسا٤ ايتذاز١ٜ، املعًَٛات أٚ قد ١ْٚ األخر٠، سٝح ٜٚاـدَات يف اآل

ٜتالعب باألضايٝب ايرتٚجي١ٝ املتبع١ حملاٚي١ خداع ايعٌُٝ ٚؼكٝل شٜاد٠ يف سذِ 

اإلٜسادات ٚاألزباح دٕٚ ايٓعس إىل َصًش١ ايعٌُٝ ٚايرٟ ٜعترب قٛز ٖٚدف ايع١ًُٝ 

 (.2003ايتطٜٛك١ٝ )ايصغيب، 

ني ملؿّٗٛ اـداع ايتطٜٛكٞ، ؾكد عسؾ٘ أبٛ ٚقد تٓٛعت ٚتعددت تعسٜؿات ايباسج

( ع٢ً أْ٘ "ممازضات تطٜٛك١ٝ تكّٛ بٗا ايػسنات مما ٜرتتب عًٝٗا تهٜٛٔ 2002مجع٘ )

اْطباع ضًيب يدٟ ايٓصال٤ ؾُٝا ٜتعًل باملٓتر أٚ اـد١َ املساد تطٜٛكٗا َٚا ٜستبط بٗا 

يكساز غسا٥ٞ خاط٧  َٔ عٓاصس املصٜر ايتطٜٛكٞ األخس٣ مما ٜٓتر عٓٗا اؽاذ ايعٌُٝ

( ع٢ً أْ٘ 2011ٜرتتب عًٝ٘ إؿام ضسز بػهٌ أٚ بآخس مبصًشت٘. بُٝٓا عسؾ٘ اـطٝب )

صٜد َٔ االٖتُاّ أٚ امل" أٟ ؾعٌ َكصٛد يتطًٌٝ أٚ خداع اؾُٗٛز َٔ أدٌ تٛيٝد 

( ؾكد أغاز إىل إٔ اـداع2014) Herch and Aladwanايكبٍٛ باملٓتر". أَا 

خسٜٔ تٝهات اييت ٜطتددَٗا املطٛقٕٛ يصٜاد٠ إقٓاع ٚاَتجاٍ اآلايتطٜٛكٞ ٖٛ أسد ايته

 Piccoloيػسا٤ َٓتذاتِٗ ٚتعصٜص َٓاؾعِٗ ايػدص١ٝ ٚقدزتِٗ ايتٓاؾط١ٝ. بُٝٓا ٜس٣ 

et al. (2017 َٔ إٔ اـداع ايتطٜٛكٞ ٜعرب عٔ عدّ َطابك١ املٓتذات ملا ٖٛ َكسز هلا )

تتِ عٔ طسٜل ٚضع ايعالَات ٚايسَٛش % َٔ ممازضات اـداع 60املٛاصؿات، ٚإٔ سٛايٞ 



 

 

 

2020ْٜٛٝٛ  –7عدد  –ف١ً ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايؿٓادم   

َٔ صٛز اـداع  ٣املط١ًً ٚنريو اـداع ايتطٜٛكٞ يف دٛد٠ املٛاصؿات نصٛز٠ أخس

( ع٢ً أْ٘ " ضًٛى غر أخالقٞ بني املػرتٟ 2017) Al-Zaydatايتطٜٛكٞ. بُٝٓا عسؾ٘ 

 ٚاملطتًٗو، ٜعتصّ ؾٝ٘ املػرتٟ خداع املطتًٗو عٓد ايرتٜٚر يًُٓتر".

 اع التسىيقيأسباب اخلذ
 (:2001َٓٗا )عبد اهلل، ; ميهٔ إزداع تؿػٞ ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ إىل عد٠ أضباب

  ً٘ٝعدّ إدزاى ايكا٥ُني بايتطٜٛل ملؿّٗٛ اـداع ٚممازضات٘ َٚا ميهٔ إٔ ٜرتتب ع

ي١ٝ ايتطٜٛل هلا، أٚ ايٓعس٠ قصر٠ األدٌ ٦َٛٔ أضساز بايػ١ باملٓػآت اييت ٜتٛيٕٛ َط

ىل ؼكٝل املهطب ايطسٜع دٕٚ ايٓعس إىل َا ٜرتتب ع٢ً ذيو َٔ ٚاييت تٗدف إ

 َػانٌ يف األدٌ ايطٌٜٛ.

 اؾٗات ايسقاب١ٝتكّٛ ب٘  ٣ضعـ أٚ عدّ ؾاع١ًٝ ايدٚز اير. 

 ٚاملطايب١  ، ضًب١ٝ املطتًٗهني يف فاٍ اإلبالؽ عٔ َا ٚقعٛا ؾٝ٘ أٚ السعٛٙ َٔ خداع

أٚ أصاب غرِٖ َٔ ضسز ْتٝذ١  ِٗبباؽاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يًتعٜٛض عُا أصا

 اـداع ايتطٜٛكٞ.

  ايكصٛز يف ايتػسٜعات ٚايكٛاْني املٓع١ُ ألْػط١ َٓعُات األعُاٍ ضٛا٤ ؾُٝا

أٚ يف اؾصا٤ات اييت تٛقع ع٢ً َٔ ٜجبت ، ٜتعًل باـداع ايتطٜٛكٞ ٚؼسمي٘ أٚ ػسمي٘ 

 يف ٖرا اجملاٍ. ٙ يًدداع َٔ ٖرٙ املٓعُات، ؾطال عٔ بط٤ اإلدسا٤ات ايكا١ْْٝٛؤؾٛ

  ،٘عدّ ٚعٞ املطتًٗهني مبُازضات اـداع ايتطٜٛكٞ ٚعدّ قدزتِٗ ع٢ً انتػاؾ 

ٚعدّ قدزتِٗ ع٢ً ايتعًِ ٚاالضتؿاد٠ َٔ املٛاقـ اييت تعسضٛا ؾٝٗا يًدداع بػهٌ أٚ 

 بآخس.

  صعٛب١ تٛاصٌ ايٓصال٤ َع اؾٗات ايسقاب١ٝ يف بعض األسٝإ َٚتابع١ ايػها٣ٚ مما

 ٟ بعض ايػسنات يف ممازض١ اـداع ايتطٜٛكٞ يًٓصال٤.ٜؤثس ع٢ً متاد

 أبؼاد اخلذاع التسىيقي 
اتؿكت عدٜد َٔ ايدزاضات ع٢ً إٔ ع١ًُٝ اـداع ايتطٜٛكٞ تتطُٔ اـداع 

ايتٛشٜع(،  –ايرتٜٚر  –ايطعس  –ايتطٜٛكٞ يف ناؾ١ عٓاصس املصٜر ايتطٜٛكٞ )املٓتر 
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ػسا٤ املٓتذات أٚ اـدَات املكد١َ سٝح ٜطتٗدف َٔ خالهلا املطٛم إقٓاع ايعٌُٝ ب

 :ت١ٝبػت٢ ايطسم ٚاملُازضات املُه١ٓ. ٚميهٔ إجياش ٖرٙ املُازضات يف األبعاد اآل

ٜطتددّ اـداع ايتطٜٛكٞ يف املٓتذات بأغهاٍ ( اـداع ايتطٜٛكٞ يف املٓتر:1)

 َتعدد٠ َجٌ عًُٝات غؼ األغر١ٜ اييت تػر َٔ غهٌ ٚدٛد٠ املٓتذات املكد١َ ٚاييت

تعترب يف سكٝك١ األَس أسد أغهاٍ اـداع ايتطٜٛكٞ يًُٓتذات، سٝح ٜتِ إٜٗاّ ايعٌُٝ 

(. َٚٔ 2017إٔ املٓتر املكدّ ذٚ دٛد٠ عاي١ٝ يهٓ٘ يف سكٝك١ األَس غر ذيو )اؿُاقٞ، ب

 Drysdale and 2002ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ يف ٖرا اؾاْب )أبٛ مجع١، 

Galipeau ،2008  ،٘ٓ2017ُاقٞ، ٚاؿ 2008ٚن:) 

  ْكص املعًَٛات املدزد١ يف بطاق١ بٝاْات ايعب٠ٛ )خاص١ ؾُٝا ٜتعًل بايك١ُٝ

٘ َٔ املؿرتض إٔ تهٕٛ مجٝع املعًَٛات املد١ْٚ ٚاضش١ إْايػرا١ٝ٥ يًُٓتذات( عٝح 

 ٚدقٝك١، يهٓ٘ يف نجر األسٝإ ال تتطُٔ ايعب٠ٛ بٝاْات عٔ ايك١ُٝ ايػرا١ٝ٥ يًُٓتر.

 ٚاألٚشإ، خاص١ يف خدَات األغر١ٜ ٚاملػسٚبات ػًٓبا يسؾع  ايتالعب يف ايه١ُٝ

األضعاز َجٌ ايتالعب يف أٚشإ ايًشّٛ، إذ لد إٔ بعض املطاعِ ترنس يف ايكا١ُ٥ إٔ 

 دساّ( يهٓٗا يف سكٝك١ األَس أقٌ َٔ ذيو. 250ٚشٕ قطع١ االضتٝو )

  َٔ َُصدت املاد٠ ايػرا١ٝ٥ اـاّ مباد٠ أخس٣ تػر طبٝعتٗا أٚ دٛد٠ إذا ُخًطت أٚ 

 صٓؿٗا )َجاٍ: إضاؾ١ يدي بٛدز٠ ع٢ً اؿًٝب ايطبٝعٞ يتكًٌٝ ايتهايٝـ(.

  ًٔٝا ع ًٝا أٚ نً املٛاد ايداخ١ً يف تهٜٛٔ املاد٠ ايػرا١ٝ٥ مباد٠  ٣سدإإذا اضتعٝض دص٥

 –أخس٣ تكٌ عٓٗا يف َطت٣ٛ اؾٛد٠ )اضتدداّ شٜٛت ْبات١ٝ بداًل َٔ شٜت ايصٜتٕٛ 

 خل(.إع٢ً أْٗا طاشد١ ...اضتدداّ ؿّٛ فُد٠ 

َا ٖٛ عًٝ٘، ٚاضتػالٍ اعتكاد ايعٌُٝ املطبل  ٢ؽؿٝض قت٣ٛ ايعب٠ٛ ٚتسى ايطعس عً

 يف اؿذِ ايُٓطٞ ايرٟ اعتاد عًٝ٘ يًعب٠ٛ عح ال ٜدزى إٔ احملت٣ٛ قد مت ؽؿٝط٘.

إٔ َٔ ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ  ( إىل2010زَإ ٚايصٜادات )ٛ بُٝٓا أغاز نٌ َٔ أب

يٝٗا املؤضطات ايطٝاس١ٝ ٚايؿٓدق١ٝ عٓد ايتطٜٛل ملٓتذاتٗا قد إ َٔ املُهٔ إٔ تًذأ اييت

 تتُجٌ يف:
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  اضتدداّ عال١َ ػاز١ٜ قسٜب١ ايػب٘ َٔ ايعال١َ األص١ًٝ املػٗٛز٠، ؾبعض ايؿٓادم

ؼتٟٛ ع٢ً أْٛاع كتًؿ١ َٔ املطاعِ ناملطعِ ايصٝين أٚ املطعِ اهلٓدٟ....ٚغرٙ، 

ايطعاّ بطسٜك١ تعهظ ايبعد ايجكايف يهٌ دٚي١ ٖٚٓا تهٕٛ ع١ًُٝ  سٝح ال ٜتِ إعداد

 دٓطٝات كتًؿ١. ٢اـداع نبر٠ ألٕ ايؿٓدم حيتٟٛ عً

  ايتالعب يف أصٌ املٓتر، ناالدعا٤ بإٔ املٓتر طبٝعٞ بُٝٓا يف سكٝك١ األَس ٖٛ غر

 ذيو.

 بُٝٓا يف  دعا٤ بإٔ املٓتذات َٔ َصدز َعنياـداع ايتطٜٛكٞ يف َٓػأ املٓتر، ناال

أْٗا عس١ٜ يهٓٗا ٢ َجٌ بٝع أْٛاع َع١ٓٝ َٔ األمساى عً ; سكٝك١ األَس ٖٞ غر ذيو

دعا٤ بإٔ ايًشّٛ ق١ًٝ يهٓٗا يف سكٝك١ األَس يف اؿكٝك١ ٖٞ أمساى ْٗس١ٜ أٚ اال

 َطتٛزد٠.

( إٔ اـداع ايتطٜٛكٞ 2010أٚضح أبٛ زَإ ٚايصٜادات )( اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايطعس2)

ذيو ألٕ إَها١ْٝ ايتالعب يف  ;تطعر ٜعترب األنجس غًٝٛعا يف خدَات ايطٝاؾ١يف اي

َٔ أضعاز  انبر ااألضعاز تهٕٛ أنرب َٔ ايطًع املاد١ٜ املًُٛض١ـ، ذيو ألٕ ٖٓاى دص٤

ٕ ضعس اـد١َ َٚا ٜتطُٓ٘ َٔ إضاؾات تعٗس بعد إاـدَات ال تعٗس َطبًكا سٝح 

دعا٤ بإٔ ايطعس املستؿع ٖٛ ديٌٝ عًٞ ١، ناالضتؿاد٠ َٔ اـدَْتٗا٤ ايعٌُٝ َٔ االا

 اؾٛد٠ ايعاي١ٝ. 

ُٜعسف اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايطعس ع٢ً أْ٘ أٟ ممازض١ تتطبب يف اعتكاد  ٚ

ايٓصال٤ بإٔ ايطعس املدؾٛع يػسا٤ ٚسد٠ ٚاسد٠ َٔ املٓتر أٚ اـد١َ ٖٛ أقٌ مما ٖٛ عًٝ٘ 

ٜٛكٞ يف ايطعس َا ًٜٞ )أبٛ مجع١، (. َٚٔ أَج١ً اـداع ايتط2002يف ايٛاقع )أبٛ مجع١، 

2002 Drysdale and Galipeau ،2008  ،ٚاـتات١ٓ،  2010، أبٛ زَإ ٚايصٜادات

 (:2019َٚتٛيٞ ٚغشات٘،  2012

  ٚزؾع ايػسن١ ألضعاز بعض املٓتذات ٚاـدَات املكد١َ إلٜٗاّ ايعٌُٝ بإٔ املٓتر ذ

 دٛد٠ عاي١ٝ يهٓ٘ يف سكٝك١ األَس عهظ ذيو.



 

 

 يف صٓاع١ ايؿٓادم ٚاقع اـداع ايتطٜٛكٞ

 )دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ؾٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ بايكاٖس٠ ايهرب٣(

 

 

 

 

 
 

 ُٝيؿسم ضعس يٝظ يدٜ٘ عًِ بٗا )َجاٍ: تطبٝل بعض أْٛاع املطاعِ سد ؼٌُ ايع ٌ

دٕٚ عًِ ايعٌُٝ سٝح ٜؿاد٧ بٗا أثٓا٤ طًب  Minimum chargeأد٢ْ يًطًبات 

 اؿطاب(. 

 زضّٛ  -ايطعس املعًٔ ع٢ً املٓتر ال ميجٌ ضعس املٓتر ايٓٗا٥ٞ )ٜتِ إضاؾ١ ضسا٥ب

 خد١َ ال ٜتِ ايتٜٓٛ٘ عٓٗا(.

  ٜتٓاضب ٚن١ُٝ ٚدٛد٠ األصٓاف املع١ًٓ ٚاـدَات املكد١َ.ايطعس املعًٔ ال 

 ١ يهٓٗا يف سكٝك١ األَس ايطعس األصًٞ يًطًع١ ٝتكدِٜ خصَٛات ١ُٖٝٚ ٚغر سكٝك

 أٚ اـد١َ.

  ٚقٝاّ بعض ايؿٓادم بتطعر ايػسف بأنجس َٔ ايطعس املتٛقع بهجر بطبب اطاليتٗا أ

 َع سذِ االختالف عٔ ايػسف ايعاد١ٜ. دٜهٛزاتٗا ايداخ١ًٝ ٚايرٟ قد ال ٜتٓاضب نجرا 

ٜعترب ايرتٜٚر أسد األدٚات ايس٥ٝط١ اييت تصٚد ( اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر:3)

يف اؽاذ ايكساز ايػسا٥ٞ املٓاضب، ؾطًًا عٔ أْ٘ ٚض١ًٝ  ِايٓصال٤ باملعًَٛات اييت تطاعدٖ

ً٘ ممهٓ٘ )ايبهسٟ، ؾعاي١ يتعًِٝ ٚتجكٝـ ايٓصال٤، مما جيعٌ ع١ًُٝ خداع ايعٌُٝ ٚتطًٝ

(. ٜٚػٌُ اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر ناؾ١ ايٛضا٥ٌ اإلعال١ْٝ اييت ٜطتددَٗا 2006

 (. Nuseir, 2018املطٛم يتٛصٌٝ املٓتر/اـد١َ يًعٌُٝ )

 2002َٚٔ أِٖ ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ يف فاٍ ايرتٜٚر َا ًٜٞ )أبٛ مجع١، 

Drysdale and Galipeau ،2008ٚHerch and Aladwan ،2014 َٞٚتٛي

 (:2019ٚغشات٘، 

 عالْات تتصـ بعدّ إَها١ْٝ ؼكٝكٗا )اـداع املكصٛد(، ٚذيو َٔ خالٍ اْتٗاز إ

ػسض تطًٌٝ املطتًٗو ٚايعٌُ ع٢ً بعال١ْٝ أضايٝب اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايسضاي١ اإل

 إقٓاع٘ بػسا٤ ضًع١ أٚ خد١َ َا.

 عٌُٝ، ٚاييت يٛ عسؾٗا يهإ قسازٙ إخؿا٤ بعض املعًَٛات اييت تتعًل باـد١َ عٔ اي

 كتًًؿا عُا اؽرٙ يف ظٌ اإلؾصاح عٔ املعًَٛات.
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  ٔعدّ دق١ املعًَٛات املكد١َ يف ايسضاي١ اإلعال١ْٝ ٚعسض َعًَٛات َط١ًً يًصبا٥

 Low Calorie Foods)َجاٍ: اإلعالٕ عٔ أغر١ٜ َٓدؿط١ ايطعسات اؿساز١ٜ 

 ٚيهٓٗا يف سكٝك١ األَس عهظ ذيو(.

 اـداع ايبصسٟ ألغهاٍ املٓتذات ٚاـدَات املعًٔ عٓٗا مما ٜٛسٞ اضتددا ّ

أْ٘ يف اؿكٝك١ غر ذيو  َٔ ع٢ً ايسغِ ، يًعٌُٝ بهرب سذِ املٓتر أٚ دٛد٠ اـد١َ

يهرت١ْٝٚ فٗص٠ بتذٗٝصات ؾاخس٠ ع٢ً )َجاٍ عسض صٛز يػسف ايؿٓدم عًٞ املٛاقع اإل

 أْٗا يف اؿكٝك١ غر ذيو(. َٔ ايسغِ

 يف ٚصـ املٓتر املعًٔ عٓ٘ يف قا١ُ٥ ايطعاّ يهٓ٘ يف اؿكٝك١ غالف ذيو. املبايػ١ 

 ( اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع4)

( إٔ اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع 2010أبٛ زَإ ٚايصٜادات ) َٔ أٚضح نٌ

ميهٔ إٔ حيح بأغهاٍ كتًؿ١ َٔ خالٍ ناؾ١ أعطا٤ ايكٓا٠ ايتٛشٜع١ٝ، َجٌ تٛصٌٝ 

سٝح ٜتطًِ  ، ٛصٌٝ اجملاْٞ( ٚاييت تتبع يف َطاعِ اـد١َ ايطسٜع١املٓتر )خد١َ ايت

ايعٌُٝ ٚدب١ كايؿ١ يًُٛاصؿات اييت مت االتؿام عًٝٗا. أٚ قد ٜهٕٛ اـداع َٔ خالٍ 

قٓٛات ايتٛشٜع يًددَات اييت  ٣سدإٚناالت ايطؿس ٚغسنات ايطٝاس١ باعتبازٖا 

ات ايؿٓدق١ٝ اييت ضٛف حيصٌ ٜكدَٗا ايؿٓدم، سٝح ٜتِ اٜٗاّ ايعٌُٝ ظٛد٠ اـدَ

ٜٚتِ  ، ٚنريو دٛد٠ األغر١ٜ ٚاملػسٚبات اييت ٜتطُٓٗا ايربْاَر ايطٝاسٞ ، عًٝٗا

 االتؿام َع ايعٌُٝ عًٞ ايطعس ٚيهٓ٘ ٜؿادأ بػر ذيو أثٓا٤ إقاَت٘ بايؿٓدم.

( ؾكد أٚضشا إٔ ع١ًُٝ اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع يف 2019أَا َتٛيٞ ٚغشات٘ )

 :أتٞتػٌُ َا ٜاملطاعِ قد 

  ،اضتدداّ َازنات أٚ عالَات ػاز١ٜ قسٜب١ ايػب٘ بعالَات ٚأمسا٤ أص١ًٝ َػٗٛز٠

عٝح خيتًط األَس ع٢ً املطتًٗو ٜٚتعاٌَ َعٗا َعتكًدا أْٗا املازن١ أٚ ايعال١َ 

 (.McDonald’sبدًيا َٔ McDonalds األص١ًٝ )َجاٍ:

  ّد٠ عاي١ٝ.َع١ٓٝ ُتعٗس املٓتر ظٛ اضا٠٤ تعهظ أيٛاْإاضتددا 



 

 

 يف صٓاع١ ايؿٓادم ٚاقع اـداع ايتطٜٛكٞ

 )دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ؾٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ بايكاٖس٠ ايهرب٣(

 

 

 

 

 
 

 عالٕ إٔ خد١َ ايتٛصٌٝ يًُٓاشٍ اإلHome Delivery  فا١ْٝ يهٔ ٜؿادأ

 ايعٌُٝ بأْٗا َدؾٛع١ األدس عٓد اضتالّ ايطًب.

 عٔ  ااضتدداّ ايدٜهٛزات ٚاألثاخ ايساقٞ داخٌ املطاعِ مما ٜعطٞ ايعٌُٝ اْطباع

 دٛد٠ اـد١َ املكد١َ يهٓ٘ يف سكٝك١ األَس عهظ ذيو.

 ذراسةاإلطار املىهجي لل
تٗدف ايدزاض١ اؿاي١ٝ إىل ايتعسف ع٢ً ٚاقع اـداع ايتطٜٛكٞ بأبعادٙ 

اـداع  –اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر  –املدتًؿ١ )اـداع ايتطٜٛكٞ يف املٓتر 

اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع( داخٌ ع١ٓٝ َٔ ؾٓادم ؾ١٦ األزبع  –ايتطٜٛكٞ يف ايطعس 

تباع ٖرٙ املُازضات يف ايع١ًُٝ ايتطٜٛك١ٝ اٜتِ  ٣لّٛ بايكاٖس٠ ايهربٟ، ٚإىل أٟ َد

زا٤ ٚتٛدٗات ايٓصال٤ مٛ تًو املُازضات. آَٚا ٖٞ  ، ع١ٓٝ ايدزاض١داخٌ ايؿٓادم

ٚيتشكٝل ٖرا اهلدف مت تصُِٝ اضتُاز٠ اضتكصا٤ مت تٛشٜعٗا ع٢ً ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َٔ 

( ؾٓادم 10ؼ عددٖا )ايٓصال٤ داخٌ ع١ٓٝ َٔ ؾٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ بايكاٖس٠ ايهرب٣ بً

زا٤ ٚتٛدٗات أؾساد آ% ، ٚذيو بػسض ايتعسف ع٢ً 47.6( ؾٓدم بٓطب١ 21َٔ إمجايٞ )

ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ اييت متازضٗا ايؿٓادم ع١ٓٝ 

 ايدزاض١.

( اضتُاز٠ يف نٌ ؾٓدم نإ َٔ 35( اضتُاز٠ بٛاقع )350سٝح مت تٛشٜع عدد )

نُا ٖٛ َٛضح  -% صاؿ١ يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ 72.6( اضتُاز٠ بٓطب١ 254بٝٓٗا )

سصا١ٝ٥ ٚاييت مت ؼًًٝٗا َٚعاؾتٗا بٛاضط١ بسْاَر اؿص١َ اإل - باؾدٍٚ ايتايٞ

 (.20اإلصداز ) (SPSS)يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

(: بٝإ باالضتُازات املٛشع١ ٚايصاؿ١ يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ بايؿٓادم ؾ١٦ األزبع 1ددٍٚ )

 لّٛ بايكاٖس٠ ايهرب٣ ع١ٓٝ ايدزاض١

عدد األضتُازات  أضِ ايفٓدم
 املوشعة

عدد األضتُازات 
ايصاحلة يًتشًيٌ 

 اإلسصائي
 46 57 فٓدم تسيوَف
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 ;4 57 فٓدم ايبازوٕ ًٖيوبوييظ
 54 57 فٓدم ًٖٓإ الْد َازى

 49 57 فٓدم املعادي
 44 57 فٓدم ايواسة

 48 57 فٓدم أطًظ ايصَايو
 47 57 وفوتيٌ بسز ايكاٖسةفٓدم ْ

 42 57 فٓدم ٖيًتوٕ نايسو ايصَايو زيريدْظ
 44 57 فٓدم َرينيوز ايكاٖسة )ضفٓهظ(
 48 57 ٖيًتوٕ وزيد تساد ضٓرت زيصدْظ

 476 573 اجملُوع
 :تٞٚقد ُصُُت اضتُاز٠ االضتكصا٤ ٚؾل أٖداف ايدزاض١ ٚؾسضٝاتٗا عًٞ ايٓشٛ اآل

اـصا٥ص ايدميٛغساؾ١ٝ ملؿسدات ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚاييت ٚقد مشًت  ايبٝاْات األٚي١ٝ: -أ

 املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ.  –ايعُس  –ٖٞ: ايٓٛع  ; تهْٛت َٔ ثالث١ َتػرات

أزبع١ قاٚز َجًت أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ   ٢ٚقد اغتًُت عً قاٚز ايدزاض١: -ب

يف اـداع ايتطٜٛكٞ  –اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر  –)اـداع ايتطٜٛكٞ يف املٓتر 

( ؾكس٠ ، سٝح مت اضتدداّ َكٝاع 20اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع( ٚتطُٓت ) –ايطعس 

غر َٛاؾل بػد٠(  –غر َٛاؾل  –قاٜد  –َٛاؾل  –يٝهست اـُاضٞ )َٛاؾل بػد٠ 

أَاّ نٌ عباز٠ يًتعبر عٔ َد٣ االتؿام أٚ عدَ٘ َع ؾكسات نٌ ُبعد َٔ أبعاد 

 ايدزاض١.

 :ت١ٝٝدا١ْٝ نُا ٖٛ َٛضح باؾداٍٚ اآلٚقد دا٤ت ْتا٥ر ايدزاض١ امل

 ( اخلصائص الذميىغرافية ألفراد ػيىة الذراسة1)
 (: تٛشٜع أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚؾل َتػرات ايٓٛع، ايعُس، املطت٣ٛ ايتع2ًُٞٝددٍٚ )

 ٚاؾٓط١ٝ

ايٓطبة ايتهسازاتاملتػري

%2958:82ذنسايٓوع
%;2528: أْجى

%75986;عاّ 53أقٌ َٔ ايعُس



 

 

 يف صٓاع١ ايؿٓادم ٚاقع اـداع ايتطٜٛكٞ

 )دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ؾٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ بايكاٖس٠ ايهرب٣(

 

 

 

 

 
 

%45485:عاّ 63إىل أقٌ َٔ  53َٔ 
%642887عاّ 73إىل  63َٔ 

%:57258عاّ 73أنجس َٔ 

املطتوى 
ايتعًيُي

%794486َؤٌٖ َتوضط أو فوم َتوضط
%2788286َؤٌٖ داَعي )بهايوزيوع / ييطاْظ(

%622884دزاضات عًيا

 %884: ;42 َصسياجلٓطية
 %:258 57 أدٓيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٛشٜع أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚؾل َتػرات ايٓٛع، ايعُس، املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ(: 1غهٌ )

 ٚاؾٓط١ٝ

إٔ أنجس َٔ ثًجٞ أؾساد ع١ٓٝ  إىل تػر ايٓتا٥ر ايٛازد٠ يف اؾدٍٚ ايطابل

. أَا ؾُٝا خيص ٪31.9بُٝٓا بًػت ْطب١ األْاخ  ، ( ناْت َٔ ايرنٛز٪68.1ايدزاض١ )

 ٪37.4عاّ بٓطب١  30أؾسا ايع١ٓٝ ؾكد دا٤ َٔ ناْت أعُازِٖ أقٌ َٔ  َتٛضطات أعُاز

 ، ٪32.3عاّ بٓطب١  40إىل أقٌ َٔ  30ًِٜٝٗ َٔ تساٚست أعُازِٖ بني  ، ٚىليف املستب١ األ
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بُٝٓا دا٤ يف املستب١ األخر٠  ، %16.5عاّ بٓطب١  50إيٞ  40ثِ َٔ تساٚست أعُازِٖ بني 

بايٓطب١ يًُطت٣ٛ ايتعًُٝٞ ألؾساد ع١ٓٝٚ. ٪13.8طب١ عاّ بٓ 50َٔ شادت أعُازِٖ عٔ 

% ًٜٝٗا 61.4ايدزاض١، ؾكد ناْت ايٓطب١ األنرب يًشاصًني ع٢ً َؤٌٖ داَعٞ بٓطب١ 

% بُٝٓا دا٤ يف املستب١ األخر٠ اؿاصًٕٛ 22.4َؤٌٖ َتٛضط بٓطب١  ٢اؿاصًٕٛ عً

ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ أَا ؾُٝا خيص دٓط١ٝ أؾساد ع١ٓٝ %. 16.2دزاضات عًٝا بٓطب١  ٢عً

 %(.13.8%( َٔ املصسٜني بُٝٓا بًػت ْطب١ األداْب )86.2ؾكد دا٤ت ايػايب١ٝ ايععُٞ )

 ( أراء أفراد ػيىة الذراسة حنى أبؼاد اخلذاع التسىيقي 2)
زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ آايتعسف عًٞ  ٜٗدف ٖرا ايطؤاٍ إىل

دتًؿ١، سٝح مت اضتدداّ َكٝاع يٝهست ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ بأبعادٙ امل

االتؿام أٚ عدَ٘ َع عبازات نٌ ُبعد َٔ أبعاد اـداع  ٣اـُاضٞ يًتعبر عٔ َد

 :تٞايتطٜٛكٞ نُا ٖٛ َٛضح باؾدٍٚ اآل

 ؾكسات االضتكصا٤ ٢داب١ عً( َكٝاع اإل3ددٍٚ )

غري َوافل بػدةغري َوافلذلايدَوافلَوافل بػدةايتصٓيف
76542ايدزدة

ٚقد مت سطاب طٍٛ خالٜا املكٝاع اـُاضٞ املطتددّ يف قاٚز ايدزاض١ عًٞ ايٓشٛ 

 :آلتٞا

 0.80=  5( / 1 – 5سطاب املدٟ = )

o  َٔ1 ميجٌ غر َٛاؾل بػد٠. 1.80 إىل 

o  َٔ1.81 ميجٌ غر َٛاؾل. 2.60 إىل 

o  َٔ2.61 ميجٌ قاٜد. 3.40 إىل 

o  َٔ3.41 ميجٌ َٛاؾل. 4.20 إىل 

o  َٔ4.21 ميجٌ َٛاؾل بػد٠. 5 إىل 

 عسض تؿصًٝٞ يٓتا٥ر ايدزاض١ املٝدا١ْٝ اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا: ٜأتٞٚؾُٝا 

 زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ ُبعد اـداع ايتطٜٛكٞ يف املٓتر آ( 4ددٍٚ )

 



 

 

 يف صٓاع١ ايؿٓادم ٚاقع اـداع ايتطٜٛكٞ

 )دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ؾٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ بايكاٖس٠ ايهرب٣(

 

 

 

 

 
 

املتوضط ايفكسةّ
احلطابي

االحنساف 
املعيازي

َطتوى اخلدَات وايتطٗيالت ايفٓدقية اييت سصًت عًيٗا 2
487:28243قاَة تتُاغى َع نٓت تتوقع8٘ثٓاء اإلأ

وصف َهوْات أصٓاف األغرية واملػسوبات بكائُة ايطعاّ 4
586228336 يتُاغي َع َا مت احلصوٍ عًي8٘ 

يودد وفسة يف املعًوَات املعسوضة عٔ َٓتذات وخدَات 5
587228264 ايفٓدم8

نُية ودودة األغرية واملػسوبات املكدَة يتُاغي َع ايهُية 6
582428245 املعًٔ عٓٗا واجلودة املتوقعة8 

28463;482 تتوافس بايفٓدم نافة اخلدَات وايتطٗيالت املعًٔ عٓٗا8 7
حتسص املطاعِ ايعسقية بايفٓدم عًى تكديِ أصٓاف األغرية  8

9:;38;587 ي متج8ً٘ واملػسوبات بصوزة تعهظ طابع ايبًد اير

يبايؼ ايفٓدم يف عسض املصايا واخلدَات اييت يكدَٗا يعُالئ٘  9
684738:79 َس غري ذيو8يهٓٗا يف سكيكة األ

زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ آتػر ايٓتا٥ر ايٛازد٠ يف اؾدٍٚ ايطابل إىل إٔ غايب١ٝ 

عد اـداع ايتطٜٛكٞ دا٤ت قاٜد٠، سٝح بًؼ املتٛضط اؿطابٞ ايعاّ ؾُٝع ؾكسات ُب

 :تٞزا٤ أؾساد ايع١ٓٝ ع٢ً ايٓشٛ اآلآ( سٝح دا٤ت 3.24يف املٓتر )

  تبايؼ ايؿٓادم ع١ٓٝ ايدزاض١ بػهٌ نبر يف عسض املصاٜا ٚاـدَات اييت تكدَٗا

 .4.25َس غر ذيو مبتٛضط سطابٞ بًؼ يعُال٥ٗا يهٓٗا يف سكٝك١ األ

 تكدِٜ أصٓاف األغر١ٜ ٚاملػسٚبات  ؼسص املطاعِ ايعسق١ٝ بايؿٓدم إىل سد َا ع٢ً

 .3.59بصٛز٠ تعهظ طابع ايبًد ايرٟ متجً٘ مبتٛضط سطابٞ بًؼ 

 سد َا يف املعًَٛات املعسٚض١ عٔ َٓتذات ٚخدَات ايؿٓدم مبتٛضط  ٜٛدد ٚؾس٠ إىل

 .3.51سطابٞ بًؼ 

  ٚصـ َهْٛات أصٓاف األغر١ٜ ٚاملػسٚبات بكا١ُ٥ ايطعاّ ٜتُاغٞ إىل سد َا َع َا

 .3.41صٍٛ عًٝ٘ مبتٛضط سطابٞ بًؼ مت اؿ

  َطت٣ٛ اـدَات ٚايتطٗٝالت ايؿٓدق١ٝ اييت سصًت عًٝٗا أثٓا٤ األقا١َ تتُاغ٢

 .2.58نٓت تتٛقع٘ مبتٛضط سطابٞ بًؼ َا  إيٞ سد َا َع
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  ال تتٛاؾس بايؿٓدم ناؾ١ اـدَات ٚايتطٗٝالت املعًٔ عٓٗا مبتٛضط سطابٞ بًؼ

2.15. 

سد  م ؾ١٦ األزبع لّٛ ع١ٓٝ ايدزاض١ متازع إىلمما ضبل ٜتطح يٓا إٔ ايؿٓاد

َا اـداع ايتطٜٛكٞ يف املٓتذات ٚاـدَات املكد١َ يًٓصال٤، ؾٗٞ غايًبا َا تبايؼ يف 

عسض املصاٜا ٚاـدَات املكد١َ يهٓٗا يف سكٝك١ األَس غر ذيو، ٚؼسص َطاعُٗا 

ٚتٛؾس املعًَٛات  صٓاف بصٛز٠ تعهظ طابع ايبًد ايرٟ متجً٘،ايعسق١ٝ ع٢ً تكدِٜ األ

سد َا تكدّ االصٓاف طبًكا ملا مت ذنسٙ  عٔ املٓتذات ٚاـدَات املكد١َ. يهٓٗا إىل

 ، دٛد٠ اـدَات املكدَ٘ بٗا َع  َا تٛقع٘ ايعٌُٝ ٣بكا١ُ٥ ايطعاّ، ٜٚتُاغ٢ َطتٛ

ٕ ٖٓاى خدَات إبُٝٓا ال تتٛاؾس بٗا ناؾ١ اـدَات ٚايتطٗٝالت املعًٔ عٓٗا، أٟ 

 اإلعالٕ عٓٗا يهٓٗا غر َتٛؾس٠ داخٌ ايؿٓدم. ٚتطٗٝالت ٜتِ

زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ ُبعد اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايطعسآ( 5ددٍٚ )

املتوضط ايفكسةّ
احلطابي

االحنساف 
املعيازي

أضعاز اخلدَات وايتطٗيالت ايفٓدقية املكدَة ال يتٓاضب َع :
:6;586438دودتٗا8

صات ايفٓدقية ال يتٓاضب َع أضعاز َطتوى ايتاثيح وايتذٗي;
43;683738 ايػسف

ايطعس املعًٔ يًُٓتذات واخلدَات املكدَة ال ميجٌ ضعس املٓتر 23
زضوّ خدَة ال يتِ ايتٓوي٘  -ايٓٗائي )يتِ إضافة ضسائب 

 عٓٗا(
682438:24

يتشٌُ ايعُيٌ فسوقات يف ايطعس ييظ يدي٘ عًِ بٗا )ساالت 22
 ( احلد األدْى يًطًبات

58;4 38;84

زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ دا٤ت آ( إىل إٔ غايب١ٝ 5تػر ايٓتا٥ر ايٛازد٠ يف ددٍٚ )

َٛاؾك١ عًٞ مجٝع ؾكسات ُبعد اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايطعس، سٝح بًؼ املتٛضط اؿطابٞ 

 :تٞاآل ( ٚدا٤ تستٝب ايؿكسات ٚؾًكا يًُتٛضطات اؿطاب١ٝ ع٢ً ايٓش3.88ٛايعاّ يًُبعد )

ايطعس املعًٔ يًُٓتذات ٚاـدَات املكد١َ ال ميجٌ ضعس املٓتر ايٓٗا٥ٞ )ٜتِ إضاؾ١  .1

 4.12زضّٛ خد١َ ال ٜتِ ايتٜٓٛ٘ عٓٗا( مبتٛضط سطابٞ بًؼ  -ضسا٥ب 



 

 

 يف صٓاع١ ايؿٓادم ٚاقع اـداع ايتطٜٛكٞ

 )دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ؾٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ بايكاٖس٠ ايهرب٣(

 

 

 

 

 
 

َطت٣ٛ ايتاثٝح ٚايتذٗٝصات ايؿٓدق١ٝ ال ٜتٓاضب َع أضعاز ايػسف مبتٛضط سطابٞ  .2

 4.05بًؼ 

يٝظ يدٜ٘ عًِ بٗا )ساالت اؿد األد٢ْ يًطًبات ٜتشٌُ ايعٌُٝ ؾسٚقات يف ايطعس  .3

Minimum Charge 3.92( مبتٛضط سطابٞ بًؼ. 

أضعاز اـدَات ٚايتطٗٝالت ايؿٓدق١ٝ املكد١َ ال ٜتٓاضب َع دٛدتٗا مبتٛضط  .4

 .3.42سطابٞ بًؼ 

مما ضبل ٜتطح يٓا إٔ إدازات ايؿٓادم ع١ٓٝ ايدزاض١ متازع اـداع ايتطٜٛكٞ 

سٝح تًذأ تًو ايؿٓادم إىل إضاؾ١ زضّٛ خدَات ٚضسا٥ب غر  ;يف ايطعس بػهٌ ٚاضح

ًُا َا خيتًـ عٔ ايطعس املعًٔ عٓ٘،  ٢َع١ًٓ يًعٌُٝ عً ضعس املٓتر ايٓٗا٥ٞ ٚايرٟ دا٥

نُا إٔ ٖٓاى َػاال٠ يف أضعاز ايػسف اييت ال ٜتٓاضب أضعازٖا َع َطت٣ٛ ٚدٛد٠ 

ايعٌُٝ يؿسٚقات يف ايطعس يٝظ  ؼٌُ ايتأثٝح ٚايتذٗٝصات املٛدٛد٠ بٗا، باإلضاؾ١ إىل

 (. Minimum Chargeيدٜ٘ عًِ بٗا )َجٌ: ساالت اؿد األد٢ْ يًطًبات 

 زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ ُبعد اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر آ( 6ددٍٚ )

املتوضط ايفكسةّ
احلطابي

االحنساف 
املعيازي

عسوض تتطِ املعًوَات املكدَة يف ايسضاية اإلعالْية واي24
7;:682338 ايتٓػيطية بعدّ ايدقة وايوضوح8

عالٕ عٔ املٓتذات يتِ اضتدداّ اخلداع ايبصسي عٓد اإل25
يعاب صاالت األ –واخلدَات )َجاٍ عسض صوز حلُاّ ايطباسة 

 بتذٗيصات فاخسة عًى ايسغِ أْٗا يف احلكيكة غري ذيو(8
684538962

47;58:738 وُٖية يعُالئ٘  ةيكوّ ايفٓدم بعٌُ خصوَات وعسوض تسوجيي26
32;589638 ال يتِ اإلعالٕ عٔ فرتة ايعسوض ايرتوجيية بػهٌ واضح278
يطع ايفٓدم ضوابط وغسوط يالضتفادة َٔ ايعسوض ايرتوجيية 28

682938:54 غري َعًٔ عٓٗا يًعُيٌ ويفادئ بٗا بعد وصوي٘ يًفٓدم8

زا٤ أؾساد ع١ٓٝ آٖٓاى اتؿام بني ٜتطح َٔ ايٓتا٥ر ايٛازد٠ يف اؾدٍٚ ايطابل إٔ 

ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ ؾكسات بعد اـداع ايرتٚجيٞ، سٝح بًؼ املتٛضط اؿطابٞ 

 3.74ٚتساٚست املتٛضطات اؿطاب١ٝ يؿكسات ايبعد بني  4.03ايعاّ ؾُٝع ؾكسات ايبعد 
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يف  ، مما ٜػر إىل إٔ إدازات ايؿٓادم ع١ٓٝ ايدزاض١ متازع اـداع ايتطٜٛك4.23ٞ –

ايرتٜٚر ٚايرٟ ٜعترب أسد أِٖ عٓاصس املصٜر ايتطٜٛكٞ. ؾػايًبا َا تًذأ ايؿٓادم إىل 

 اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر َٔ خالٍ:

 عالٕ عٔ املٓتذات ٚاـدَات اييت ٜكدَٗا ايؿٓدم اضتدداّ اـداع ايبصسٟ عٓد اإل

ٙ( ٚاييت غايًبا صاالت األيعاب.....ٚغر –املطاعِ  –محاّ ايطباس١  –)تصُُٝات ايػسف 

َا تهٕٛ يف سكٝك١ األَس خالف َا ٖٛ َٛدٛد بايصٛز املعسٚض١ عًٞ املٛاقع االيهرت١ْٝٚ 

 يًؿٓدم.

  غايب١ٝ املعًَٛات املكد١َ يف ايسضاي١ اإلعال١ْٝ ٚايعسٚض ايتٓػٝط١ٝ ال تتطِ بايدق١

 أٚ ايٛضٛح.

 ١ٝ غر قٝاّ بعض ايؿٓادم بٛضع ضٛابط ٚغسٚط يالضتؿاد٠ َٔ ايعسٚض ايرتٚجي

 َعًٔ عٓٗا يًعٌُٝ ٜٚؿاد٧ بٗا بعد ٚصٛي٘ يًؿٓدم.

 .أسٝاْا َا تهٕٛ ايعسٚض ايرتٚجي١ٝ اييت ٜعًٔ عٓٗا ايؿٓدم ١ُٖٝٚ ٚغر ٚاضش١ 

  قٝاّ بعض ايؿٓادم بعسض ايتصُُٝات ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ يًؿٓدم بػهٌ دراب

املكد١َ داخً٘ غر ايٛاقع إلٜٗاّ ايعٌُٝ ظٛد٠ اـد١َ  ٢ٚيهٓ٘ يف سكٝك١ األَس عً

 ٚايرٟ غايًبا َا ٜؤدٟ إىل ٚقٛع ايعٌُٝ ضش١ٝ يًدداع ايرتٚجيٞ.

 زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ ُبعد اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع آ( 7ددٍٚ )

املتوضط ايفكسةّ
احلطابي

االحنساف 
املعيازي

تتُيص تصُيُات وديهوزات ايفٓدم اخلازدية عًى املواقع 29
فداَة مما يعطي ايعُيٌ اْطباع عٔ دودة يهرتوْية باياإل

 اخلدَة املكدَة يهٓٗا يف سكيكة األَس غري ذيو8 
682938::8

يطتددّ املطعِ االضاءة ايعانطة بأيوإ َعيٓة ُتظٗس املٓتذات :2
:589:2847 ظودة عايية8

يطتددّ املطعِ َازنات أو عالَات جتازية قسيبة ايػب٘ ;2
586628466 ػٗوزة8بعالَات وأمساء أصًية َ

ضًوب اخلدَة ال يتُاغي َع تصٓيف أأداء ايعاًَني وطسيكة و43
;58872846 ودزدة املٓػأة ايفٓدقية8



 

 

 يف صٓاع١ ايؿٓادم ٚاقع اـداع ايتطٜٛكٞ

 )دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ؾٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ بايكاٖس٠ ايهرب٣(

 

 

 

 

 
 

زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آ( إىل إٔ غايب١ٝ 7تػر ايٓتا٥ر ايٛازد٠ يف ددٍٚ )

بًؼ  سٝح ;ايٓصال٤ دا٤ت َٛاؾك١ عًٞ مجٝع ؾكسات بعد اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع

ٚتساٚست املتٛضطات اؿطاب١ٝ يؿكسات ايبعد بني  ، (3.76املتٛضط اؿطابٞ ايعاّ )

(. ٚقد سصًت ايؿكس٠ )تتُٝص تصُُٝات ٚدٜهٛزات ايؿٓدم اـازد١ٝ ع٢ً 4.17 – 3.44)

عٔ دٛد٠ اـد١َ املكد١َ يهٓ٘  ايهرت١ْٝٚ بايؿدا١َ مما ٜعطٞ ايعٌُٝ اْطباعاملٛاقع اإل

بُٝٓا دا٤ت،  4.17يو( ع٢ً املستب١ األٚىل مبتٛضط سطابٞ بًؼ يف سكٝك١ األَس غر ذ

ايؿكس٠ )ٜطتددّ املطعِ َازنات أٚ عالَات ػاز١ٜ قسٜب١ ايػب٘ بعالَات ٚأمسا٤ 

 . 3.44أص١ًٝ َػٗٛز٠( يف املستب١ األخر٠ مبتٛضط سطابٞ بًؼ 

بٓا٤ً ع٢ً َا ضبل ٜتطح يٓا إٔ ايؿٓادم ع١ٓٝ ايدزاض١ متازع اـداع ٚ

ٜٛكٞ يف ايتٛشٜع َٔ خالٍ متٝص ايتصُُٝات ٚايدٜهٛزات اـازد١ٝ ع٢ً املٛاقع ايتط

يهٓٗا يف  ، عٔ دٛد٠ اـد١َ املكد١َ ايهرت١ْٝٚ بايؿدا١َ مما ٜعطٞ ايعٌُٝ اْطباعاإل

ضا٠٤ سكٝك١ األَس غر ذيو. نُا تًذأ املطاعِ املٛدٛد٠ بٗا إىل اضتدداّ اإل

ظٛد٠ عاي١ٝ، يٝظ ٖرا ؾشطب بٌ تكّٛ أًٜطا  ايعانط١ بأيٛإ َع١ٓٝ ُتعٗس املٓتذات

 باضتدداّ َازنات ٚعالَات ػاز١ٜ قسٜب١ ايػب٘ بعالَات ٚأمسا٤ أص١ًٝ َػٗٛز٠.

 اختبار فروض الذراسة
متازع ايؿٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ ع١ٓٝ ايدزاض١ ممازضات اـداع الفرضية األويل

زا٤ ٚتٛدٗات آًٌٝ ْتا٥ر ؼَٔ خالٍ  عٓد ايتطٜٛل يًٓصال٤بػهٌ نبر ايتطٜٛكٞ 

اـداع  –أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ )اـداع ايتطٜٛكٞ يف املٓتر 

اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع(،  –اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر  –ايتطٜٛكٞ يف ايطعس 

ٝع ٜتطح يٓا إٔ ايؿٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ ع١ٓٝ ايدزاض١ متازع اـداع ايتطٜٛكٞ ظُ

 ( ٚاييت تٛصًت أًٜطا إىل2019أبعادٙ ٖٚٛ َا ٜتؿل َع دزاض١ نٌ َٔ َتٛيٞ ٚغشات٘ )

قٝاّ َطاعِ اـد١َ ايطسٜع١ مبُازض١ اـداع ايتطٜٛكٞ يف املطاعِ مما أثس ضًًبا ع٢ً 

َع ْتا٥ر دزاض١ أبٛ زَإ ٚايصٜادات  تؿكت أًٜطااٚال٤ ايٓصال٤ يتًو املطاعِ، نُا 

 ممازض١ ٚناالت ايطؿس ٚايطٝاس١ يًدداع ايتطٜٛكٞ يف ( ٚاييت تٛصًت إىل2010)
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ٖٚٛ َا ٜجبت صش١ ايؿسض١ٝ األٚيٞ ٚاييت مجٝع دٛاْب املصٜر ايتطٜٛكٞ ايطٝاسٞ. 

متازع ايؿٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ ع١ٓٝ ايدزاض١ ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ تٓص ع٢ً 

 .عٓد ايتطٜٛل يًٓصال٤بػهٌ نبر 

 بني 0.05سصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ إسٚم ذات دالي١ "ال تٛدد ؾ:الثاويةالفرضية 

 زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ تسدع ملتػر ايٓٛع".آ

 .Independent samples Tالختباز صش١ ٖرٙ ايؿسض١ٝ مت اضتدداّ اختباز ٚ

Test ُا ٜأتٞٚقد أضؿست ْتا٥ر ايتشًٌٝ ع: 

زا٤ ٚتٛدٗات ايدالي١ آل ٣مساف املعٝازٟ َٚطتٛطاب١ٝ ٚاال(: املتٛضطات اؿ8ددٍٚ )

 أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ ٚؾًكا ملتػر ايٓٛع 

أبعاد اخلداع 
 ايتطويكي

 قيُة (2:االْاخ )ٕ =  (295ايرنوز )ٕ = 
 ) ت (

َطتوي 
املتوضط  ايدالية

 احلطابي
االحنساف 

 املعيازي
املتوضط 
 احلطابي

ساف االحن
 املعيازي

اخلداع ايتطويكي يف 
 املٓتر

5847 38964 5844 38923 38286 387:: 

اخلداع ايتطويكي يف 
 ايطعس

58;3 38:78 58:9 38:74 5844 38946 

اخلداع ايتطويكي يف 
 ايرتوير

6837 38;3: 6832 38;26 38264 28225 

اخلداع ايتطويكي يف 
 ايتوشيع

589: 38:46 5896 38:2; 4888 38854 

ًٝا عٓد َطت٣ٛ ) (p ≤ 0.05ايعالق١ داي١ إسصا٥

َٔ خالٍ ايٓتا٥ر ايٛازد٠ يف اؾدٍٚ ايطابل ٜتطح يٓا أْ٘ ال تٛدد ؾسٚم ذات 

ْاخ مٛ أبعاد زا٤ ٚتٛدٗات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايرنٛز ٚاإلآدالي١ إسصا١ٝ٥ بني 

 -كٞ يف ايطعس اـداع ايتطٜٛ -اـداع ايتطٜٛكٞ )اـداع ايتطٜٛكٞ يف املٓتر 

سٝح دا٤ َطت٣ٛ  ; اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع( -اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر 

مما ٜدٍ عًٞ ٚدٛد ػاْظ  0.05املع١ٜٛٓ يف مجٝع أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ أنرب َٔ 



 

 

 يف صٓاع١ ايؿٓادم ٚاقع اـداع ايتطٜٛكٞ

 )دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ؾٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ بايكاٖس٠ ايهرب٣(

 

 

 

 

 
 

 ٢زا٤ أؾساد ايع١ٓٝ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايؿٓادم ع١ٓٝ ايدزاض١ عًآنبر بني

 ف ايٓٛع. ايسغِ َٔ اختال

"ال تٛدد ؾسٚم ذات  أْ٘ مما ضبل ميهٓٓا قبٍٛ ايؿسض١ٝ األٚىل ٚاييت تٓص ع٢ً

زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ آبني  0.05سصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ إدالي١ 

تتؿل ٖرٙ ايٓتٝذ١ َع َا تٛصًت إيٝ٘ ٚأبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ تسدع ملتػر ايٓٛع". 

( ٚاييت أظٗست أْ٘ ال تٛدد ؾسٚم إسصا١ٝ٥ ذات دالي١ 2010صٜادات )دزاض١ أبٛ زَإ ٚاي

 َع١ٜٛٓ يف إدزاى ايطا٥ح األزدْٞ ملُازضات اـداع ايتطٜٛكٞ تسدع ملتػر ايٓٛع. 

 بني 0.05سصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ إال تٛدد ؾسٚم ذات دالي١ :الثالثةالفرضية 

اـداع ايتطٜٛكٞ فتُع١ تسدع ملتػر  زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ أبعادآ

سادٟ الختباز صش١ ٖرٙ ايؿسض١ٝ مت اضتدداّ اختباز ؼًٌٝ ايتبأٜ األٚ ايعُس"

One-way Anova  زا٤ أؾساد ايع١ٓٝ أّ ال آيتشدٜد عُا إذا نإ ٖٓاى ؾسٚم بني ،

 ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا. تٜٞٚٛضح اؾدٍٚ اآل

زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ (: ؼًٌٝ ايتبأٜ آل9ددٍٚ )

 فتُع١ ٚؾًكا ملتػر ايعُس

دلُوع  َتػريات ايدزاضة
 املسبعات

دزدات 
 احلسية

َتوضط 
 املسبعات

 قيُة 
 )ف(

َطتوى 
 املعٓوية

أبعاد 
اخلداع 

ايتطويكي

 :3863 ;;:38 38247 385985بني اجملُوعات
 38423 748644473داخٌ اجملُوعات

 475:;7489 اإلمجايي
ًٝا عٓد َطت٣ٛ )  (p ≤ 0.05ايعالق١ داي١ إسصا٥

أْ٘ ال تٛدد ؾسٚم إىل ( 9تػر ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ ايٛازد٠ باؾدٍٚ زقِ )

زا٤ ٚتٛدٗات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ آذات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني 

( ٖٚٛ أنرب َٔ َطتٟٛ املع١ٜٛٓ ٣ٛ0.408 املع١ٜٛٓ )تسدع ملتػر ايعُس، سٝح بًؼ َطت

زا٤ ٚتٛدٗات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ َتػرات ايدزاض١ آ، مما ٜػر إىل ػاْظ 0.05

ع٢ً ايسغِ َٔ اختالف أعُازِٖ. ٚعًٝ٘ ْكبٌ ايؿسض١ٝ "ال تٛدد ؾسٚم ذات دالي١ 
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دزاض١ مٛ أبعاد زا٤ ٚتٛدٗات أؾساد ع١ٓٝ ايآبني  0.05إسصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ 

 اـداع ايتطٜٛكٞ فتُع١ تسدع ملتػر ايعُس".

بني  0.05سصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ إال تٛدد ؾسٚم ذات دالي١ الرابؼةالفرضية 

زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ فتُع١ تسدع ملتػر آ

 ".املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ

 One-Wayسادٟ اضتدداّ ؼًٌٝ ايتبأٜ األ الختباز ٖرٙ ايؿسض١ٝ متٚ

ANOVA( ِ10، ٚقد أظٗست ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ ايٛازد٠ باؾدٍٚ زق) أْ٘ ال  إىل

زا٤ ٚتٛدٗات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ أبعاد اـداع آتٛدد ؾسٚم ذات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني 

( 0.258املع١ٜٛٓ )ايتطٜٛكٞ فتُع١ تسدع ملتػر املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ، سٝح بًؼ َطت٣ٛ 

زا٤ ٚتٛدٗات أؾساد ع١ٓٝ آ، مما ٜػر إىل ػاْظ 0.05ٖٚٛ أنرب َٔ َطتٟٛ املع١ٜٛٓ 

ايدزاض١ مٛ َتػرات ايدزاض١ ع٢ً ايسغِ َٔ اختالف َطتٜٛاتِٗ ايتع١ًُٝٝ. ٚعًٝ٘ 

زا٤ آبني  0.05سصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ إْكبٌ ايؿسض١ٝ " ال تٛدد ؾسٚم ذات دالي١ 

ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ فتُع١ تسدع ملتػر أؾساد ع١ٓٝ 

 املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ". 

(: ؼًٌٝ ايتبأٜ آلزا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ 10ددٍٚ )

 فتُع١ ٚؾًكا ملتػر املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ

دلُوع  َتػريات ايدزاضة
 املسبعات

دزدات 
 احلسية

َتوضط 
 املسبعات

 قيُة 
 )ف(

َطتوى 
 املعٓوية

أبعاد 
اخلداع 

ايتطويكي

 38994 :3847 38363 383:34بني اجملُوعات
 38423 74892:472داخٌ اجملُوعات

 475:;7489 اإلمجايي
ًٝا عٓد َطت٣ٛ ) (p ≤ 0.05ايعالق١ داي١ إسصا٥

 ملخص وتائج الذراسة
عًٞ ممازض١ إدازات ايؿٓادم ؾ١٦ األزبع  زا٤ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ دا٤ت َٛاؾك١آغايب١ٝ  .1

لّٛ ع١ٓٝ ايدزاض١ ملُازضات اـداع ايتطٜٛكٞ خاص١ ؾُٝا خيص )اـداع ايتطٜٛكٞ 



 

 

 يف صٓاع١ ايؿٓادم ٚاقع اـداع ايتطٜٛكٞ

 )دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ؾٓادم ؾ١٦ األزبع لّٛ بايكاٖس٠ ايهرب٣(

 

 

 

 

 
 

بُٝٓا دا٤ت  ، اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع( –اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايطعس  –يف ايرتٜٚر 

 قاٜد٠ مٛ ؾكسات ُبعد اـداع ايتطٜٛكٞ يف املٓتر.

سٝح تًذأ  ;ع١ٓٝ ايدزاض١ اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايطعس بػهٌ ٚاضحمتازع ايؿٓادم  .2

تًو ايؿٓادم إىل إضاؾ١ زضّٛ خدَات ٚضسا٥ب غر َع١ًٓ يًعٌُٝ عًٞ ضعس املٓتر 

ًُا َا خيتًـ عٔ ايطعس املعًٔ عٓ٘، نُا إٔ ٖٓاى َػاال٠ يف أضعاز  ايٓٗا٥ٞ ٚايرٟ دا٥

 أثٝح ٚايتذٗٝصات املٛدٛد٠ بٗا.ايػسف اييت ال ٜتٓاضب أضعازٖا َع َطت٣ٛ ٚدٛد٠ ايت

تًذأ ايؿٓادم ع١ٓٝ ايدزاض١ إىل اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايرتٜٚر َٔ خالٍ اضتدداّ  .3

اـداع ايبصسٟ عٓد االعالٕ عٔ املٓتذات ٚاـدَات اييت ٜكدَٗا ايؿٓدم، املعًَٛات 

اْا املكد١َ يف ايسضاي١ اإلعال١ْٝ ٚايعسٚض ايتٓػٝط١ٝ ال تتطِ بايدق١ أٚ ايٛضٛح ٚأسٝ

 َا تهٕٛ ايعسٚض ايرتٚجي١ٝ اييت ٜعًٔ عٓٗا ايؿٓدم ١ُٖٝٚ ٚغر ٚاضش١.

متازع ايؿٓادم ع١ٓٝ ايدزاض١ اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايتٛشٜع َٔ خالٍ متٝص  .4

مما ٜعطٞ  ، يهرت١ْٝٚ بايؿدا١َايتصُُٝات ٚايدٜهٛزات اـازد١ٝ ع٢ً املٛاقع اإل

سكٝك١ األَس غر ذيو. نُا تًذأ  عٔ دٛد٠ اـد١َ املكد١َ يهٓٗا يف اايعٌُٝ اْطباع

ضا٠٤ ايعانط١ بأيٛإ َع١ٓٝ ُتعٗس املٓتذات املطاعِ املٛدٛد٠ بٗا إىل اضتدداّ اإل

 ظٛد٠ عاي١ٝ.

زا٤ ٚتٛدٗات آبني  0.05عدّ ٚدٛد ؾسٚم ذات دالي١ إسصا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ  .5

دم ع١ٓٝ ايدزاض١ أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايٓصال٤ مٛ أبعاد اـداع ايتطٜٛكٞ يف ايؿٓا

 تسدع ملتػرات ايٓٛع، ٚايعُس ٚاملطت٣ٛ ايتعًُٝٞ.

 التىصيات

ضسٚز٠ اتباع املُازضات االخالق١ٝ يف ناؾ١ عٓاصس ايع١ًُٝ ايتطٜٛك١ٝ مبا ٜطُٔ  .1

ثاز ايطًب١ٝ اييت قد تتعسض هلا مسع١ املٓػأ٠ ايؿٓدق١ٝ ٚحيد َٔ اآل ٢اؿؿاظ عً

اييت تٓعهظ ع٢ً ؾكدإ ْصٝب نبر َٔ ٚ ، ْتٝذ١ اتباع ٖرٙ املُازضات اـاط١٦

 ايػسحي١ ايطٛق١ٝ.
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ٚذيو يًشد َٔ ممازضات اـداع ايتطٜٛكٞ  ٚشاز٠ ايطٝاس١ايسقاب١ ايدٚز١ٜ َٔ قبٌ  .2

مبا ٜهؿٌ يًٓصال٤ ايطُاْات ٚاؿُا١ٜ ايها١ًَ َٔ تًو  ، اييت متازضٗا ايؿٓادم

 املُازضات اـادع١.

اإلعال١ْٝ ٚايتٓػٝط١ٝ اييت تٓتٗذٗا  االيتصاّ باملصداق١ٝ ٚامل١ٝٓٗ يف اؿُالت .3

 ايؿٓادم خالٍ ؾرتات ايعسٚض ٚتٛضٝح ناؾ١ املعًَٛات يًٓصال٤ يف ايسضاي١ اإلعال١ْٝ.

ضسٚز٠ إعالّ ايعٌُٝ بأٟ تػٝرات يف األضعاز أٚ ايتهايٝـ ايصا٥د٠ قبٌ سصٍٛ ايعٌُٝ  .4

 كد١َ.ع٢ً اـد١َ ٚاييت تؤثس بػهٌ نبر ع٢ً زضا ايعٌُٝ عٔ دٛد٠ اـد١َ امل

 املراجغ

 َسادع بايًػ١ ايعسب١ٝ

 ( ٘ٝاـداع ايتطٜٛكٞ يف ايٛطٔ ايعسبٞ، ٚزق١ 2002أبٛ مجع١، ْعِٝ ساؾغ عط ،)

عٌُ َكد١َ يًًُتك٢ ايعسبٞ األٍٚ، ايتطٜٛل يف ايٛطٔ ايعسبٞ: ايٛاقع ٚآؾام ايتطٜٛس، 

 ايػازق١، اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠.

  ،(، َد٣ إدزاى ايطٝاح 2010ممدٚح طاٜع )أبٛ زَإ، أضعد محاد َٛض٢ ٚايصٜادات

األزدْٝني يًدداع ايتطٜٛكٞ ايرٟ متازض٘ ٚناالت ايطٝاس١ ٚايطؿس: دزاض١ ؼ١ًًٝٝ 

 .175-151(، ص ص 100(، ايعدد )32َٝدا١ْٝ، ف١ً ت١ُٝٓ ايساؾدٜٔ، اجملًد )

 ( االتصاالت ايتطٜٛك١ٝ ٚايرتٜٚر، ايطبع١ األٚىل، داز ساَد 2006ايبهسٟ، ثاَس ،)

 ًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، األزدٕ.ي

 ( ايصش١ ايعا١َ يًؿٓادم ٚايطٝاس١، 2017اؿُاقٞ، ٜٛضـ قُد ساؾغ ،) داز

 ، مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ.محٝجسا يًٓػس ٚايرتمج١

 ( أثس اـداع ايتطٜٛكٞ ع٢ً اػاٖات املطتًٗهني مٛ 2012اـتات١ٓ، ٚسٝد ساَد ،)

 ، داَع١ عني مشظ، ايعدد ايجاْٞ.املٓتذات االضتٗالن١ٝ، ف١ً ايؿهس احملاضيب

 ( أثس اـداع ايتطٜٛكٞ يف بٓا٤ ايصٛز٠ اير١ٖٝٓ يف ضٛم 2011اـطٝب، ع٢ً قُد ،)

 اـدَات األزدْٞ، زضاي١ َادطتر، ن١ًٝ األعُاٍ، داَع١ ايػسم األٚضط، األزدٕ.
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 ( اـداع ايتطٜٛكٞ: دزاض١ َٝدا١ْٝ الػاٖات املطتًٗهني 2003ايصغيب، قُد عُس ،)

 أخالق١ٝ يف ايتطٜٛل يف َد١ٜٓ أزبد، زضاي١ َادطتر به١ًٝ االقتصاد مٛ املُازضات ايال

 ٚايعًّٛ اإلداز١ٜ، داَع١ ايرَٛى، األزدٕ.

 ( َٔؿّٗٛ ٚقددات إدزاى املطتًٗو 2001عبد اهلل، أمحد عبد ايٖٛاب سط ،)

تٛزاٙ غر زضاي١ دن، يًدداع اإلعالْٞ ٚأثسٙ ع٢ً قسازات ايػسا١ٝ٥: دزاض١ ؼ١ًًٝٝ

 .َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايتذاز٠ ببين ضٜٛـ، داَع١ ايكاٖس٠

 ( ديٌٝ ايؿٓادم املصس١ٜ، اإلصداز ايسابع ٚايجالثٕٛ.2016غسؾ١ املٓػأت ايؿٓدق١ٝ ،) 

 ( ٟٚقٛا٥ِ ايطعاّ: ؽطٝط، تصُِٝ / تطٜٛل، زقاب١، ايطبع١ 2008نٓ٘، ايبًدا ،)

 األٚىل، داز ٚا٥ٌ يًٓػس ٚايتٛشٜع،٠ عُإ، األزدٕ.

 َ( أثس اـداع ايتطٜٛكٞ يف ٚال٤ 2019تٛيٞ، أمحد سطٔ ٚغشات٘، سطاّ ضعٝد ،)

ؼاد اؾاَعات ايعسب١ٝ يًطٝاس١ ٚايطٝاؾ١، اجملًد ايطادع اايٓصال٤ يًُطاعِ، ف١ً 

 .17-1، ص ص ايعدد األٍٚ –عػس 
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