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التسوِق العكسُ كما تدركيا األميات ودورىا فُ ترشِد اإلستيالك لبعض سِاسات 
  مرافق المسكن العامة

ف محمد عطِة د.  ةشِر  حوِر
 ممخص البحث

دراسة إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي وعالقتو  ِيدف البحث إلٍ
 الوصفي تم استخدام المنيج. مرافؽ المسكف العامةلبعض  يفبترشيد إستيالك

( أػـ ولدييا أبناء في مراحؿ التعميـ المختمفة 022) اشتممت عِنة البحث عمٍالتحميمي، 
في مدينة شبيف اء، المياه، والغاز الطبيعي داخؿ منزليا  الكيربمرافؽ بجانب توافر 

العينة تـ إختيارىا بطريقة . وقري تال، مميج، البتانوف، والشيداء بمحافظة المنوفية الكوـ
إستمارة البيانات العامة الخاصة باألميات  شتممت أدوات البحث عمٍا .غرضية عمدية

سويؽ العكسي، إستبياف ترشيد إستيالؾ إستبياف إدراؾ األميات لسياسات الت وأسرىف،
ستخداـ  األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة. تـ تفريغ البيانات وتصنيفيا وتبويبيا وا 

 .SPSSاألساليب اإلحصائية المناسبة مف خالؿ البرنامج اإلحصائي 
وجود عالقة إرتباطية بيف إدراؾ األميات لسياسات عن نتائج لأسفرت ا 

وجود فروؽ بيف  شيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة.التسويؽ العكسي وتر 
لسياسات التسويؽ العكسي لصالح  يفاألميات العامالت وغير العامالت في إدراك

وفقا لعدد أفراد وجود فروؽ في إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي  العامالت.
إستيالؾ األميات لبعض  . وجود فروؽ في ترشيداألسرة لصالح عدد أفراد األسرة األقؿ

. وجود وفقا لعدد أفراد األسرة لصالح عدد أفراد األسرة األكبرمرافؽ المسكف العامة 
وفقا لمدخؿ الشيري لألسرة لصالح فروؽ في إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي 

وجود فروؽ في ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف  .الدخوؿ المرتفعة
 لصالح الدخوؿ المنخفضة والمرتفعة.  قا لمدخؿ الشيري لألسرةوفالعامة 

د اإلستيالؾ، مرافؽ اإلدراؾ، سياسات التسويؽ العكسي، ترشي الكممات المفتاحِة:
 ، األمياتالمسكف
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 مقدمة ومشكمة البحث:
تعد وظيفة التسويؽ ضمف المفيوـ المتعارؼ عميو إنيا تسعي إلي زيادة الطمب 

قد  معيففي وقت األسواؽ بشكؿ غير محدود مف المنتجات، ولكف والتوسع في تجييز 
سويؽ في المؤسسات مف تمبيو اإلحتياجات والرغبات، أو أف ىناؾ فئة تال تتمكف إدارة ال

معينة مف العمالء غير المربحيف ال ترغب المؤسسات في التعامؿ معيـ، وقد ترغب في 
ئر، بجانب تنظيـ االستيالؾ والسيما اإلستغناء عنيـ بشكؿ مؤقت أو دائـ تجنبا لمخسا

كالكيرباء، المياه، والغاز الطبيعي،  مرافؽفي البمداف التي تعاني مف قمة المنتجات وال
تقميؿ الطمب عمى بعض أنواع المنتجات الضارة بصحة ونفسية االنساف كالتبغ، 

ورا في الحمويات، المشروبات الغازية والمصنعة، رغبة إدارة المنظمة اف يكوف ليا د
المسؤولية االجتماعية بإتجاه المحافظة عمى البيئة مف التموث بتحويؿ الطمب إلي 
المنتج البديؿ الغير مموث لمبيئة، عدـ قدرة المنظمة عمى تجييز الكميات الكبيرة مف 
المنتج أو الخدمة، وعدـ رغبة المنظمة إلنتاج سمع أو خدمات لمنطقة ما بسبب الكمفة 

 .(Naser, 2013؛ Sadiq, 2012)الترويج مع ىامش ربح قميؿ جدا العالية لمتوزيع و 
ومف ىنا ظير مفيوـ حديث لمتسويؽ يطمؽ عميو التسويؽ العكسي في 
السبعينات مف القرف الماضي نتيجة أف الطمب يفوؽ العرض وبغية مواجية ىذه الزيادة 

ستيالؾ فتكوف ىنا ميمة وظيفة التسويؽ بشكؿ معاكس مف خالؿ تخفيض الطمب واال
 .(Chaudhry, et.al., 2019) عمى المنتج أو الخدمة

المنتج أو  عمىومف أىـ طرؽ التسويؽ العكسي التي مف شأنيا خفض الطمب 
الخدمة ىي محاولة المنظمات الحد مف التنويع في المنتجات، إستخداـ خامات ومواد 

ائؿ ممكنة عف مساعدة اقؿ جودة، وضع الشروط عمى عممية الشراء، محاولة توفير بد
المنتج وتوجيو الطمب عمييا، بيع المنتجات ببطاقات لتقميؿ االستيالؾ، وضع أسعار 
مرتفعة لبيع المنتجات، وقؼ التخفيضات أو الخصومات في األسعار، تقميؿ مصاريؼ 
اإلعالف، توعية المستيمكيف عف مخاطر االستيالؾ المفرط لممنتج مف خالؿ النشرات 

         إعالنات مضادة، وضع قيود عمى بعض اإلعالنات،التحذيرية، إستخداـ 
إحداث تقميص في نظاـ التوزيع، تحديد أماكف لمبيع، الحد مف الكمية المخصصة لكؿ 
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)ىالة حسِن، مستيمؾ، تقميؿ منافذ توزيع المنتج، وتخفيض فعمي لوقت رجاؿ البيع 
0202 ). 

 ,Weilerًً  (،0200مِسر حسن ومصدق صالح )ات وىذا ما أكدتو دراس

et.al. (2109)  العكسي لممنتجات أو الخدمات ىي التسويؽ سياساتأف مف أبرز 
، اإلعالنات بعض عمى قيود وضع، مضادة إعالنات إستخداـ، أعمى أسعار فرض
 مف التقميؿ األنسب، أو خطرا األقؿ البدائؿ التحذيرية، النشرات، البيع أماكف تحديد

 .المنتجات عمى الخصومات
يرى الباحث أف سياسات التسويؽ العكسي تتمثؿ في رفع األسعار،  ومف ىنا

 اإلعالف المضاد، الرقابة.  
يمثؿ السعر أكثر عناصر التسويؽ العكسي مرونة والعنصر الوحيد الذي و 

يعد السعر مف العوامؿ الحاسمة إلتخاذ قرار لذا يتحكـ باإلجراءات بطريقة مباشرة 
وكمية األرباح. إف عممية تحديد األسعار ليست  كمية المبيعات عمىالشراء ويؤثر 

بالعممية السيمة فيناؾ عدة عوامؿ تؤثر بيا: مثؿ التكاليؼ والمنافسة وكمية العرض 
والطمب والقوة الشرائية والقوانيف والتشريعات والقيود الحكومية، فالسعر يعرؼ بأنو 

ئد أو إستيالؾ واستعماؿ مجموع كؿ القيـ )النقود( التي يستبدليا المستيمؾ مقابؿ فوا
الخدمات، والمؤسسات تيدؼ مف خالؿ عممية التسعير إلي اإلستمرار والبقاء، الربح، 

الحصة السوقية، إختراؽ أسواؽ جديدة، تغطية التكاليؼ، والمسئولية  عمىالمحافظة 
 (.0202)إحسان جالب وىاشم العبادي،  اإلجتماعية

رفع األسعار حيث تتجسد مف خالؿ  عمىتمد أما إستراتيجية التسويؽ العكسي فتع    
الخدمة، تخفيض إمكانية اإلستفادة  عمىمجموعة مف اإلجراءات وىي زيادة الضريبة 

مف الخصـ، تطبيؽ نظاـ السعر التفاضمي أي زيادة السعر بشكؿ ال يتناسب مع 
 المنافع المحققة مف الخدمة، تطبيؽ نظاـ الشرائح )التسعيرة التصاعدية( في تسعير

بالنسبة لإلستخدامات المنزلية، فكمما زاد اإلستيالؾ زادت قيمة الشريحة  مرافؽال
؛ حمِدي الطائُ Kern & Armstrong, 2007)وبالتالي يقؿ الدعـ المقدـ ليا 

 .)0222وبشِر العالق، 
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ولإلعالف عالقة بعممية نقؿ المعمومات بشكؿ دقيؽ عف الخدمة وأسعارىا وطرؽ 
يف، وغالبا ما يتـ النظر الي اإلعالف كونو مرادفا لعممية التسويؽ توزيعيا الي المستيمك

 .(Kern, 2006)ولكنيا في الحقيقة ما ىي إال واحدة مف عناصر التسويؽ 
يعد اإلعالف ىو الجانب المؤثر في عمميات التسويؽ بصورة عامة، إذ يتـ و 

ولذلؾ فإف اإلعالف منتجاتيا،  عمىاستخدامو مف المنظمات  محاولة منيا لزيادة الطمب 
يتطمب نطاقا واسعا مف الخطط اإلقناعية الموجية نحو المستيمكيف الستمالة سموكيـ 

المنظمة، أما في الحاالت التي ال يكوف فييا اإلعالف مستخدما  مرافؽاإلستيالكي نحو 
خمؽ وعي لدي المستيمؾ ضد  عمىاألقؿ العمؿ  عمىلخمؽ الطمب، بؿ في تخفيضو أو 

المختمفة بطريقة أكثر إقتصادية أو  مرافؽط المتمثؿ في كيفية إستخداـ الالطمب المفر 
سياساتيا، وعند ذلؾ ستقـو  عمىحتي دفاع المنظمة عف نفسيا ضد أي إنتقادات 

المنظمات بتغير سياسة اإلعالنات بما يتناسب مع سياسة التسويؽ العكسي، وىو ما 
درمان صادق وأخرون، ؛  (Udupa, et.al., 2007يسمي باإلعالف المضاد 

0202) 
ولإلعالنات المضادة عدة أشكاؿ منيا اإلعالنات المطبوعة والمبثة )المسموعة 
والمرئية( حيث يمكف استخداـ عوامؿ اإللتماس العاطفي، وموثوقية المصدر، وعوامؿ 
الجميور كأدوات لإلقناع في ىذا النوع مف اإلعالنات، الممصقات التحذيرية حيث يمعب 

العمميات  عمىوالمحتوي في ىذا النوع مف اإلعالنات دورا كبيرا في التأثير  التصميـ
 (.0200)عبد اهلل الحدِدي، اإلدراكية لسموؾ المستيمكيف

ومف ىنا يأتي دور الحكومات بإطالؽ حمالت إعالنية مضادة مكثفة تنصح 
في  المستيمكيف بضرورة ترشيد إستيالؾ مرافؽ المسكف العامة المختمفة المتمثمة

الكيرباء، المياه، والغاز الطبيعي مستعينيف بوسائؿ اإلعالف المضادة بمختمؼ أنواعيا 
التي توضح مزايا االستخداـ اآلمثؿ لألجيزة المختمفة كالغسالت والمواقد 
والثالجات.....إلخ، تعريؼ المستيمكيف باألجيزة والمعدات ذات الكفاءة لترشيد استيالؾ 

اآلجيزة حتى يقبؿ المستيمكيف عمى اقتنائيا وتغير أجيزتيـ  مرافؽ، مع دعـ ىذهالىذه 
الحالية بحيث تكوف أسعارىا منافسة لألجيزة األقؿ كفاءة، مع توضيح الخطط 

 مرافؽوالسياسات والبرامج اليادفة لرفع كفاءة استيالؾ األجيزة المختمفة ليذه ال
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 عمىالوطني ويؤثر لممساىمة في تقميؿ اليدر، ألف عدـ ترشيدىا يضر باإلقتصاد 
حمِدي الطائُ وبشِر العالق، ) المستيمكيف أنفسيـ عمىالصناعات المختمفة و 

 (.0200مِسر حسن ومصدق صالح، ؛ 0222
اإلعالنية حمالت التطوير بضرورة  Salem, et.al. (2018) وتؤكد دراسة 

تركز عمى شرح الفوائد االقتصادية واالجتماعية بوضوح لمحد مف المضادة بحيث 
يجب أف ترافؽ ىذه الحمالت إطالؽ مكافآت لتعزيز اإلجراءات والسموكيات االستيالؾ، 

مف خالؿ تقديـ جوائز وىدايا قيمة مف قبؿ الحكومة تيالؾ ساالالمتعمقة بتقميؿ 
ور جميع المؤسسات تفعيؿ دلممتزميف بالحد مف االستيالؾ، مع ضرورة لممستيمكيف ا

رس والجامعات والمنظمات غير الحكومية المحمية ، بما في ذلؾ المداالمعنية األخرى
 االستيالؾ.لرفع وعي المستيمكيف بتقميؿ 

المتمثمة في  واإلعالف وحده ال يكفي لمحد مف إستيالؾ مرافؽ المسكف العامة
والبد مف قياـ الحكومات بالدور الرقابي مف خالؿ  ،الكيرباء، المياه، والغاز الطبيعي

 عمى، وخاصة مرافؽمستيمكي ىذه ال عمىئة بصفة دورية الحمالت التفتيشية المفاج
لمتابعة أصحاب اإلستيالؾ المرتفع، محاربة  مرافؽالعددات وأجيزة اإلمداد ليذه ال

االستخداـ غير المشروع، منع التسرب الغير قانوني، ومنع إزدوجية التوزيع، وبالتالي 
ية والعممية لمحد منيا أوجو اليدر في اإلستيالؾ ووضع الحموؿ العمم عمىالتعرؼ 

تقميؿ إستيالكو ليذه  عمىكإصدار قوانيف وتشريعات ولوائح صارمة تحفز المستيمؾ 
)سمِمان ومعاقبتو في حالة مخالفتيا كتوقيع الغرامات المالية أو قطع الخدمة  مرافؽال

 (.0202؛ لبِض ىشام، 0222البصِر، 
وأخذ القراءات والمطالبة  ة الشيرية لممستيمكيف لتفقد العداداتر كما أف الزيا

المتأخريف في سدادىا يساىـ في  عمىوتوقيع الغرامات المالية  بسداد الفواتير في وقتيا
 (.0202)رجب العموري،  مرافؽترشيد إستيالؾ ىذه ال

ويضاؼ إلي ذلؾ قطع مرافؽ المسكف العامة لفترات زمنية محددة مسبقا في 
ناطؽ أخري وىو ما يسمي بالقطع مناطؽ محددة مف إجؿ إعطاء الخدمة إلي م

المبرمج، ويجب اإلشارة إلى أف القطع المبرمج ليس حال جذريا لممشكمة بؿ ىو حؿ 
     مؤقت وجزئي، فال يتقبؿ المواطنوف ىذه اإلستراتيجية بشكؿ دائـ ما لـ تكف 
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لف يمجئوا إلي القطع المبرمج إال في  مرافؽلظروؼ طارئة، كما أف مقدمي ىذه ال
في ظؿ مرافؽ ت القصوى وىذا مف أجؿ ضماف تزويد المستيمكيف بيذه الالحاال

)زكِة مقري اإلمكانيات المتوفرة، تحقيؽ نوع مف العدالة في عممية التوزيع وشموليتو 
 (.0202؛ لبِض ىشام، 0202وأسِة شنة، 

وبالتالي فإف التسويؽ العكسي بإسترتيجياتو ىو أكثر إلتصاقا بالمستيمكيف وىو 
وجو إلييـ، ومف ثـ فإف أىمية التسويؽ العكسي تتجسد عند المستيمكيف أكثر أساسا م

مف أي جية أخري وذلؾ مف خالؿ درجة الوعي التي يمتمكيا المستيمؾ والمسؤولية 
اإلجتماعية واألخالقية التي يتحمي بيا مف خالؿ التزامو بتنفيذ اإلجراءات واإللتزاـ  

لدولة أو المنظمة، وىنا تبرز الفمسفة الفكرية لبرامج بالتعميمات والقوانيف التي تصدرىا ا
ثروات الدولة  عمىالتسويقي العكسي الموجو إلي المستيمكيف والمتعمقة بكيفية المحافظة 

واإللتزاـ بعدـ ىدرىا وتقميؿ استيالكيا، وزيادة وعي المستيمكيف بعدـ إمكانية الدولة في 
فضال عف إدراؾ المستيمكيف بأف ترشيد الوقت الحاضر مف تمبية االحتياجات كاممة، 

الميمة ستعود عمييـ بالفائدة في مرافؽ المرحمة ليذه الثروات والىذه اإلستيالؾ في 
 .(Shiu, et. al., 2009)المستقبؿ 

 ,Grinstein & Nisan 2009; Ramirez)  وىذا ما أكدتو دراسات

et.al., 2017)  ترشيد اإلستيالؾ  عمىأف سياسات التسويؽ العكسي تحفز االفراد
  .بإعتبارىا مف أىـ السموكيات المرغوبة

فترشػػػػيد االسػػػػتيالؾ، ضػػػػرورة مػػػػف ضػػػػرورات الحيػػػػاة التػػػػي يجػػػػب أخػػػػذىا بعػػػػيف 
االعتبػػار، وتطبيقيػػا كمػػنيج  يػػومي فػػي حياتنػػا، وىػػو مػػف األشػػياء التػػي دعانػػا إلييػػا ديننػػا 

تنظػػيـ عمميػػات الحنيػػؼ، الػػذي وصػػؼ المسػػرفيف بػػأنيـ إخػػواف الشػػياطيف، وأرشػػدنا إلػػى 
الصرؼ في كؿ شيء  في الحياة، وتجنب التبذير الذي يكوف بال فائدة ، وعمى غير وجػو 
حػؽ  ألنػو إسػػراؼ فػي النعمػػة وعػدـ احتػراـ  لقيمتيػػا، ألف اع سػبحانو وتعػػالى حػيف وىبنػػا 
الػػنعـ جميعيػػا، لػػـ يػػرض لنػػا أف نسػػرؼ فييػػا، حتػػى لػػو كانػػت كثيػػرة ومتػػوفرة وزائػػدة عػػف 

إشػػػارة لترشػػػيد االسػػػتيالؾ، الػػػذي حػػػث اع سػػػبحانو وتعػػػالى ورسػػػولو عميػػػو  الحاجػػػة، وفػػػي
ة،  ف حوِر  (.0202)شِر
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 األسر لدى أف اإلستيالؾ الرشيد (0200صالح الرمِح )وىذا ما أكدتو دراسة 
 تمؾ بيف مف والميـ األىـ وبيف وحاجاتيا رغباتيا بيف التمييز يجعميا قادرة عمى

 .الدخؿ إلى بالنسبة االحتياجات تمؾ قيمة معرفة إلى إضافة االحتياجات،
ومف المجاالت األسرية في ترشيد اإلستيالؾ اإلسكاف والشئوف المنزلية، الغذاء  

)ربِع نوفل، والتغذية، المالبس والمنسوجات، الكيرباء، المياه، والغاز الطبيعي 
0222.) 

ف ومف ىنا يرى الباحث أف مجاالت ترشيد االستيالؾ لبعض مرافؽ المسك
 العامة تتمثؿ في الكيرباء، المياه، الغاز الطبيعي 

وتعتبر الطاقة الكيربائية عصب الحياة اليومية، وحجر الزاوية في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وتؤثر مشكمة الطاقة الكيربائية عمي الصالح الفردي والقومي، 

في معظـ دوؿ العالـ يحتـ وال شؾ أف محدودية الكمية المتوفرة مف الطاقة الكيربائية 
المستيمكيف أف يساىموا في ترشيد السموكيات والممارسات الخاطئة مف أجؿ ترشيد  عمى

 .(Kotler & Armstrong, 2016)االستيالؾ مف ىذا المنتج الحيوي والضروري 
ترشيد إستيالؾ الطاقة الكيربائية سيؤدي إلي توفير الماؿ الكثير لممستيمكيف 

كوف مف إرتفاع فاتورة الكيرباء لدييـ والتي تعتمد وبالدرجة األولي الذيف أصبحوا يش
مدي استخداـ الكيرباء في المنزؿ وأسموب حياتيـ وطبيعة سموكيـ وكذلؾ  عمى

المستوى المعيشي الذي يعيشوا فيو وكيفية استخدامؾ لمكيرباء في المنزؿ وحجـ المنزؿ 
عمييا قيمة فاتورة الكيرباء وشكمو وخصائصة، وغيرىا مف العوامؿ التي تتوقؼ 

(Fisher, 2007). 
إستخداـ مصابيح ومف أساليب ترشيد إستيالؾ الطاقة الكيربائية في المنزؿ 

عدة  عمىالفمورسينت أو المصابيح الموفرة ذات الكفاءة العالية، يفضؿ توزيع اإلضاءة 
زيادة شدة مفاتيح عند وجود أكثر مف مصباح في مكاف واحد الستخداـ المطموب منيا، 

اإلضاءة مف خالؿ استخداـ عواكس ضوئية وتنظيؼ المصابيح والعواكس مف الغبار 
بصفة دورية، يجب تنظيؼ زجاج النوافذ لالستفادة مف أشعة الشمس في اإلضاءة 
الطبيعية بدال مف اإلضاءة الصناعية، يفضؿ دىاف الجدراف بالموف األبيض أو األلواف 

         الضوء، غمؽ األنوار واألجيزة الكيربائية  الفاتحة لالستفادة مف إنعكاس
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كالتمفاز والحاسوب عند مغادرة الحجرة، إستخداـ اإلضاءة المخصصة لغرض معيف 
كالقراءة مثال بدال مف استخداـ اإلضاءة الرئيسية لمحجرة، لمستعممي المكواة الكيربائية 

راد كيو، عدـ القياـ بأعماؿ فيراعي ضبط ثرموستات المكواة لتتناسب مع نوع القماش الم
أخري أثناء استخداـ المكواة، والتأكد مف فصؿ التيار الكيربائي عف المكواة عند 
االنتياء مف استخداميا، أما النسبة لمسخاف الكيربائي فيراعي ضبط درجة حرارة تسخيف 

لمدة  فصؿ السخاف عند عدـ الحاجة إليو درجة مئوية شتاءا، 62-52المياه بيف 
ة، والتأكد مف سالمة الثرموستات ألف تمفو يزيد مف إستيالؾ الطاقة الكيربائية، طويم

إجراء الصيانة الدورية ألجزاء السخاف لضماف التشغيؿ األمثؿ، بالنسبة لمغساالت 
المالبس واألطباؽ الكيربائية فيراعي تشغيؿ الغسالة عندما تصؿ إلي الحمولة النيائية 

ار دورة التشغيؿ المناسبة، ويفضؿ التقميؿ مف إستخداـ بحسب إرشادات التشغيؿ، إختي
مجففات المالبس الكيربائية واالستفادة مف أشعة الشمس في تجفيؼ المالبس بدال 

)وفاء منيا، فقد ثبت عمميا أف حشرة عث المالبس اليقضي عمييا إال بأشعة الشمس 
 (.0222؛ إِاس العبادي، 0200شمبُ وأخرون، 
تكيؼ ينصح بغمؽ األبواب والنوافذ لمنع تسرب اليواء أجيزة ال خدميولمست

وتظميؿ الغرفة بالستائر قبؿ تشغيؿ التكيؼ حيث يخفض ذلؾ نسبة إستعماؿ المكيؼ 
٪، إغالؽ المكيؼ عند مغادرة المكاف، إستخداـ سعة التكيؼ 02٪ إلي 02مف 

إستيالؾ  لمكاف كبير يعني ةالمناسبة لممكاف المراد تبريده ألف إستخداـ سعة صغير 
ختبار الجياز الذي يحتوي  أكبر لمكيرباء، الفحص والصيانة الدورية لجياز التكيؼ، وا 

 (،0202)أبو العال محمد، وسيمة لمتحكـ في درجة الحرارة داخؿ حيز التكيؼ  عمى
وأما بالنسبة لمثالجات والمجمدات فالبد مف صيانتيـ بشكؿ دوري ألنو يحسف مف 

في خفض الكثير مف مصروفات الكيرباء، يجب التأكد مف أداءىـ ويمكف أف يساىموا 
عدـ وجود تسريب لمبرودة بأف تكوف العوازؿ المطاطية لألبواب غير مرتخية، كما يجب 

 عمىتنظيؼ المواسير خمؼ الثالجة أو المجمد إف كانت غير مدفونة مرة كؿ سنة 
وا ال يتخمصوا مف األقؿ، يجب أف نتجنب تراكـ الجميد أكثر مف نصؼ سنتيمتر إف كان

الجميد بشكؿ أتوماتيكي، كما يجب إبعادىـ عف المناطؽ الساخنة، وعدـ ترؾ األبواب 
، والبد مف إقفاؿ األبواب بإحكاـ    (.0222)جورج كرزم، مفتوحة أطوؿ مف الالـز
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وال يقؿ ترشيد إستيالؾ المياه أىمية عف الكيرباء فمف أىـ طرؽ ترشيد 
غالقيا حاؿ إستيالؾ المياه في المنزؿ  عدـ فتح مصادر المياه إال حيف الحاجة إلييا وا 

اإلنتياء منيا وخاصة عند االستحماـ والحالقة وغسؿ االسناف، تقميص فترة إستعماؿ 
الدش عند اإلستحماـ، إصالح األعطاؿ التي تصيب مصادر المياه أوال بأوؿ لتجنب 

مصادر  عمىالمياه وتركيبيا الفاقد اإلتالفي لممياه، إستخداـ القطع الخاصة بتوفير 
المياه، إحكاـ غمؽ المحبس الرئيسي عند وجود تسرب أو خمؿ حتي يتـ إصالحو، غمؽ 

المخمفات، الصنبور أو الدش كمما انشغمنا بعمؿ أخر، عدـ إستعماؿ المرحاض إللقاء 
ماء الصنبور مفتوحا عند غسيؿ األواني واألكواب واستخداـ الماء الجاري فقط  ؾعدـ تر 

ند الشطؼ، إستخداـ غسالة المالبس واألطباؽ بأكبر حمؿ ممكف، إستخداـ رشاش ع
يعطي رزازا لري نباتات القصاري أو حديقة المنزؿ إف وجدت، تجنب مميء البانيو دوف 
داعي، تجنب عبث األطفاؿ في فتح صنابير المياه لمعب بالماء، ومراقبة إستيالؾ 

ة، )شالمياه دوريا عف طريؽ قراءة العداد  ف حوِر ؛ وفاء شمبُ وأخرون، 0202ِر
0200.) 

ليصؿ إلي  المياه فقط بؿ إمتد عمىالمتزايد وال يقتصر اإلستيالؾ المنزلي 
الغاز الطبيعي نظرا لرخص ثمنو كما إنو أكثر أمانا وضمانا لألسرة ويستخدـ في 

شعاؿ سخانات الغاز لذلؾ البد مف إتباع بعض األسال يب إشعاؿ المواقد واألفراف وا 
لترشيد إستيالؾ الغاز الطبيعي وىي التأكد مف إغالؽ مصدر الغاز الطبيعي بعد 
اإلنتياء مف اإلستعماؿ، إغالؽ االواني بإحكاـ أثناء الطيي لتساىـ طاقة البخار داخؿ 
األواني في إتماـ عممية الطيي بشكؿ سريع، إذابة األطعمة المجمدة جزئيا قبؿ طبخيا، 

لغمياف حيث اف درجة الحرارة لف ترتفع مع إستمرار التسخيف، خفض الشعمة بمجرد بدء ا
إختيار الشعمة التي تتناسب مع حجـ اإلناء حتي ال يحدث فقد لطاقة الميب خارج 
اإلناء، قفؿ الغاز الطبيعي قبؿ اإلنتياء مف تسوية الطعاـ ألف التسوية تتـ بالحرارة 

سرعة  عمىاخؿ والخارج يساعد المخزنة في اإلناء، تنظيؼ قاع أواني الطيي مف الد
التسخيف، االستفادة مف درجة حرارة الفرف بوضع أكبر قدر ممكف مف االطعمة المراد 
طيييا في الفرف في وقت واحد، تنظيؼ األسطح الالمعة داخؿ الفرف لسرعة طيي 
    األطعمة، تجنب تكرار فتح باب الفرف أثناء الطيي حيث يؤدي ذلؾ إلي خفض
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دقائؽ فالحرارة  02-5فرف، إطفاء الفرف قبؿ اإلنتياء مف الطيي بحواليدرجة حرارة ال
مواسير الغاز الطبيعي  عمىالمتبقية كفيمة بإنياء عممية الطيي، وأخير الكشؼ الدوري 

  (.0222)ربِع نوفل، ومتابعة إستيالؾ الغاز عف طريؽ قراءة العداد 
مسكف العامة الممثمة أف مرافؽ ال مما سبق ِمكن بمورة مشكمة الدراسة فُ و

في الكيرباء، المياه، والغاز الطبيعي محدوديف مف حيث الكميات المتاحة، وتتوقؼ كؿ 
نشاطات اإلنساف في حالة عدـ توافرىـ فيـ سمع إستيالكية ضرورية لألسر والعائالت، 

المتاحة المحدودة في ظؿ اإلمكانيات  مرافؽىذه ال عمىالمتزايد إلي جانب أف الطمب 
المستمر لمواجية الزيادة السكانية السريعة، ي ػًر العمرانػالتطالتنمية وسبب بجاء 

ستنزاؼ ىذه ال التي تقدميا الدولة لمممواطنيف يسبب  مرافؽواإلسراؼ في اإلستيالؾ وا 
درجة كبيرة مف التعقيد والتفاقـ رغـ سياسات التسويؽ العكسي  عمىمشكالت إقتصادية 

ذه المشكمة ھيجعؿ حؿ العامة، مما  مرافؽالستيالؾ ىذه التي تتبعيا الدولة لمحد مف إ
رة ًمعرفة ھذه الظاھالذي يتطمب التفكير وبشكؿ جدي لدراسة األمر ، ليست بالقريبة

 مرافؽالىذه عمى سواء كاف إعتيادي أو إستثنائي الطمب المتزايد ىذا ً، مسبباتيا
 عامةال مرافؽىذه الًفير فتذلؾ، أسباب ف إلى التقصي عاحثيف يدفع البلممسكف العامة 
 من المسممات في جميع الدًؿ.تعتبر 

إدراؾ  ما عالقةوبالتالُ ِمكن إجمال مشكمة البحث فُ التساؤل االتُ: 
 األميات لسياسات التسويؽ العكسي بترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة؟  

 أىداف البحث:
ت لسياسات التسويؽ دراسة إدراؾ األميا ِيدف البحث بصفة رئِسِة إلٍ

وعالقتو بترشيد إستيالكيف )رفع األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابة( العكسي بأبعاده 
وذلك من خالل  )الكيرباء، الماء، الغاز الطبيعي(لبعض مرافؽ المسكف العامة  بأبعاده 
 مجموعة من األىداف الفرعِة األتِة:

 العكسي بأبعاده. تحديد مستوى إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ  -0
 تحديد مستوى ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده.  -0
تفسير العالقة االرتباطية بيف بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية )السف،  -3

              عدد أفراد االسرة، عدد سنوات الزواج، المستوى التعميمي لمزوجة، 
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إدراؾ األميات لسياسات لمزوج، الدخؿ الشيري لألسرة( وكؿ مف  المستوى التعميمي
 التسويؽ العكسي بأبعاده وترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده.  

تفسير اإلختالفات في كؿ مف إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي بأبعاده  -4
 ه وفقا لمحؿ اإلقامة، عمؿ األـ.  وترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاد

تقييـ التبايف في كؿ مف إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي بأبعاده وترشيد  -5
إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده وفقا لعدد أفراد األسرة، عدد سنوات 

 الزواج، الدخؿ الشيري لألسرة.  
دراؾ تأثير بعض المتغيرات المستقمة )عدد  -6 أفراد األسرة، المستوى التعميمي لألـ، وا 

ترشيد إستيالؾ األميات لكؿ مف رفع األسعار، اإلعالف المضاد، والرقابة( عمى 
 األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة.

 أىمِة البحث:
أىمِة الدارسة ِمكن تحقِق أىمِة الدارسة من خالل الجانبِن العممُ والتطبِقُ 

 كاألتُ: 
 العممِة  األىمِة  -0
تأثيره عمى ترشيد استيالؾ  تسميط الضوء عمى موضوع التسويؽ العكسي ومدى -0
 مف كيرباء ومياه وغاز طبيعي محؿ الدارسة والبحث.  مرافؽ العامة لممسكفال
الوصوؿ الى مجموعة مف التوصيات والمقترحات التي تسيـ في رفع مستوى ترشيد  -0

 ي التي تشكؿ قاعدة معرفية ونظرية لمباحثيف. االستيالؾ في القطاع الخدمي المنزل
يعتبر البحث إضافة جديد في مجاؿ التخصص حيث لـ تتعرض أي مف الدراسات  -3

ترشيد اإلستيالؾ بالقطاع  عمىالموجودة في التخصص ألثر سياسات التسويؽ العكسي 
 .  مرفقي لممسكفال
كسي لدى الجامعات المساىمة في سد الفجوة البحثية في مجاؿ التسويؽ الع -4

 والمراكز البحثية ذات العالقة نظرا لندرة األبحاث في ىذا المجاؿ.
يمثؿ البحث مساىمة عممية بحثية لإلنطالؽ منيا إلي بحوث قادمة تتكامؿ مع  -5

 باقي الدراسات الخاصة باإلستيالؾ.
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 األىمِة التطبِقِة -0
في إطار  سويؽ العكسيمحاولة توجيو نظر األميات محؿ البحث لسياسات الت -0

عممي يمكنيـ مف اإللماـ بيذه السياسات حتي تتمكف مف تقنيف وضعيا اإلستيالكي 
 . بفاعمية وكفاءة عالية في القطاع  الخدمي المنزلي

بإعتباره أحد  المرفقي لممسكف ستيالؾ في القطاعطرؽ ترشيد اإل عمىإلقاء الضوء  -0
قتصادية ولدفع عمميات التنمية المستدامة المحاور األساسية في مواجية المشكمة اإل

 لألماـ.
 المرافؽ العامة لممسكفإبراز أدوار ومسئوليات األميات في مجاؿ ترشيد إستيالؾ  -3

 عاتقيا الجانب األعظـ مف عممية التنشئة اإلستيالكية لألبناء.   عمىحيث تقع 
لممرافؽ تيالؾ المتزايد التحديات التي تواجييا الدولة في ظؿ اإلس عمىإلقاء الضوء  -4

 مف كيرباء، مياه، وغاز طبيعي. العامة لممسكف
تعتبر الدارسة أساسا متواضعا في دعـ التوجيات والسياسات الرامية إلى ترشيد  -5

والتي يمكف وضعيا في بؤرة  مرفقي لممسكفإستيالؾ أفراد األسرة في القطاع ال
ـ المختمفة مف أجؿ تنمية العادات إىتمامات برامج التوعية األسرية بأجيزة اإلعال

 اإلستيالكية السميمة نحو الترشيد. 
ترشيد  عمىأفراد األسرة  الوصوؿ الى مجموعة مف الحموؿ الواقعية التي تساعد -6

 . لممسكف مرفقياالستيالؾ في القطاع ال
 فروض البحث:

يؽ العكسي سياسات التسو وجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف إدراؾ األميات لت -0
وترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ )رفع األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابة( بأبعاده 

 )الكيرباء، الماء، الغاز الطبيعي(.المسكف العامة بأبعاده 
عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية  جدتو  -0

واج، المستوى التعميمي لمزوجة، المستوى )السف، عدد أفراد االسرة، عدد سنوات الز 
إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ التعميمي لمزوج، الدخؿ الشيري لألسرة( وكؿ مف 

 العكسي بأبعاده وترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده. 
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كػؿ مػف إدراؾ األميػات لسياسػات التسػويؽ العكسػي بأبعػاده وترشػيد فروؽ فػي  توجد -3
 .يالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده وفقا لمحؿ اإلقامةإست
كػؿ مػف إدراؾ األميػات لسياسػات التسػويؽ العكسػي بأبعػاده وترشػيد فروؽ فػي  توجد -4

 .إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده وفقا لعمؿ األـ
ؽ العكسي سياسات التسويمف إدراؾ األميات لفي كؿ تبايف داؿ إحصائيًا  يوجد -5

 لعدد أفراد األسرة. وفقا بأبعاده وترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده
سياسات التسويؽ العكسي مف إدراؾ األميات لفي كؿ تبايف داؿ إحصائيًا  يوجد -6

لعدد سنوات  وفقا بأبعاده وترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده
 الزواج.

سياسات التسويؽ العكسي مف إدراؾ األميات لفي كؿ ايف داؿ إحصائيًا تب يوجد -7
لمدخؿ الشيري  وفقا بأبعاده وترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده

 لألسرة.
عدد أفراد األسرة، المستوى تختمؼ نسبة مشاركة بعض المتغيرات المستقمة ) -8

دراؾ األميات لكؿ مف ر  مع فع األسعار، اإلعالف المضاد، والرقابة( التعميمي لألـ، وا 
طبقا ألوزاف معامالت اإلنحدار ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة 

 ودرجة اإلرتباط معيا.
 األسموب البحثُ:

 إلجرائِةاأوال: مصطمحات البحث العممِة و 
 السِاسات: -0

ة تقوـ بيا كؿ سمسمة مف اإلجراءات في إطار وحدات متشابكتعرف بأنيا 
 مسار عمؿ مقصود يتبعو شخص ما أو مجموعة عمؿمؤسسات الدولة الحكومية أو 
(Milovanovitch, 2018)  ،.وىذا ما يقصده الباحث وفقا لعينة البحث 

 : التسوِق العكسُ -0
محاوالت لثني المستيمكيف بشكؿ عاـ أو فئة معينة منيـ عف   تعرف بأنيا

، وىي أيضا UduPa, et.al., 2007) )قت أو دائـ إستيالؾ منتج معيف بشكؿ مؤ 
                الجيود المبذولة التي تدعو الغير لمتخمي عف اإلسراؼ في إستيالؾ 
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 & Sakas  ويعرفيا، (0222)أسامة محمد، منتج أو خدمة معينة 

Konstantopoulos (2010) تقميؿ عزيمة المستيمكيف بشكؿ عاـ أو خاص  ابأني
كذلؾ تعرؼ بأنيا و ، تو أو دائمة لمحد مف التبذير في إستخداـ الطاقةعمي أسس مؤق

اإلستيالؾ أو  عمىتشجيع المستيمؾ بالتقميؿ مف شراء المنتج مف خالؿ وضع محددات 
وعي  وِعرف إجرائِا بأنيا، (Walle, 2010)التحكـ بمجاالت اإلستيالؾ وتقميصيا 

التي تتبعيا الدولة مف رفع  مضادةيقية الالتسو  واإلجراءات والتدابير األميات باألساليب
األسعار، اإلعالنات المضادة، الرقابة لمحد مف اإلستيالؾ المنزلي لمكيرباء والمياه 

 والغاز الطبيعي، وىو مف أىـ مجاالت إقتصاديات األسرة.
 رفع األسعار:  -2

زيادة ثمف بيع المنتجات التي تصؿ لممستيمكيف مف خالؿ  تعرف بأنيا
وعي وتعرف إجرائِا بأنيا ، (0202)درمان سمِمان صادق، والرسوـ  الضرائب

األميات بأساليب زيادة األثماف التي تتبعيا الدولة لمحد مف اإلستيالؾ المنزلي 
 لمكيرباء، المياه، والغاز الطبيعي.

 : اإلعالن المضاد -2
الحد مف  عمىاألنشطة الترويجية التي تحث المستيمكيف  ِعرف بأنيا

 ,Udupaالؾ مع إيقاؼ الحمالت الترويجية التي تحث األفراد عمى الشراء )اإلستي

et.al., 2007 ،وعي األميات وِعرف إجرائِا بأنو ، (0202؛ رجب العموري
بالحمالت التوعوية والتحذيرية المكثفة سواء المرئية أو المسموعة أوالمقروءه التي تقـو 

 باء والمياه والغاز الطبيعي.بيا الدولة لألستخداـ المنزلي األمثؿ لمكير 
 :الرقابة -5

خطة تنظيمية لموسائؿ واإلجراءات الموضوعة مف قبؿ المؤسسة  تعرف بأنيا
أىداؼ اإلدارة والتأكد مف سالمة وكفاءة تنفيذ أعماؿ المؤسسة  ؽلممساعدة في تحقي

أصوؿ وممتمكات المؤسسة مف الغش  عمىوتطبيؽ سياسات اإلدارة، والمحافظة 
عداد البيانات المالية السميمة في والضياع كتشافيا إف وجدت، وا  ، ومنع األخطاء وا 

، (0202قابة المالِة والمحاسبِة، )المجموعة العربِة لألجيزة العمِا لمر  الوقت المحدد
الوظيفة التي تقوـ بيا وحدات حكومية أو غير حكومية مف أجؿ تتبع  كما تعرؼ بأنيا
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، (0200)أشرف مشمش، نادا إلي مرجعية تشريعية الماؿ العاـ وحراستو وحفظو، إست
وعي األميات بأساليب اإلشراؼ، المراجعة، والردع المشدد التي  وتعرف إجرائِا بأنيا

الكيرباء، المياه، الغاز الطبيعي لممستيمكيف بالطرؽ  مرافؽتتبعيا الدولة لوصوؿ 
أو تخفيض  لمرافؽيذه االمشروعة، والػتأكد مف عدالة التوزيع في حالة القطع المبرمج ل

 جودتيا.
 ترشِد اإلستيالك:  -2

االستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة مف أجؿ سد الحاجات بالتوازف  تعرف بأنيا
)كامل واإلعتداؿ وعدـ البغي أو الشطط في البذؿ مف أجؿ تحقيؽ مصمحة اإلنساف 

نشطة الحياة أؿ لكركات المطموبة لميارات ًالمدا كما تعرؼ بأنيا، (0222القِسُ، 
أقصي المًارد المتاحة أقصى استفادة ممكنة بحيث تحقق لمفرد مف ستفادة لإلاليًمية 

ر بيالتداعة ومجموتعرف إجرائِا بأنيا ، (0200)وفاء شمبُ وأخرون،  شباع ممكنإ
راءات التي تتخذىا األميات مف أجؿ اإلستخداـ المنزلي األمثؿ لمكيرباء، المياه، جواإل

 ي.والغاز الطبيع
 ترشِد الكيرباء:  -2

استغالؿ أقؿ ما يمكف مف الطاقة الكيربائية، مع االستخداـ  تعرف بأنيا
)مِسر حسن وصوال الى االستخداـ األمثؿ   االعقالني ليا وعدـ االسراؼ أو التبذير فيي

اإلستخداـ األمثؿ لمورد الطاقة الكيربائية  كما تعرؼ بأنيا، (0200ومصدق صالح، 
ىدارىا دوف المساس براحة مستخدمييا أو إنتاجيتيـ أو المساس بكفاءة بما يحد مف إ

نة عتروس، األجيزة والمعدات المستخدمة  وتعرف ، (0202)سيِمة عتروس وصبِر
راءات التي تتخذىا األميات مف أجؿ اإلستخداـ جر واإلبيالتداعة ومجمإجرائِا بأنيا 

 المنزلي األمثؿ لمكيرباء.
 ترشِد المِاه:  -2

اإلستخداـ األمثؿ لممياه مف أجؿ اإلستفادة منيا بأقؿ كمية ف بأنيا تعر 
، (0225)حسان غانم،  وبأرخص التكاليؼ المالية الممكنة في جميع مجاالت النشاط

استخداـ المياه بشكؿ واعي ومقصود بناء عمى معارؼ وخبرات بمشكمة  وىي أيضا
األمثؿ والعقالني  اإلستخداـ تعرؼ بأنياوكذلؾ ، (0202)صموحة عبد الرحمن، المياه 
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 وتعرف إجرائِا بأنيا (،0202)واصل شحاتو،  لممياه وعدـ اإلسراؼ في إستعماليا
راءات التي تتخذىا األميات مف أجؿ اإلستخداـ المنزلي األمثؿ جر واإلبيالتداعة ومجم

 لممياه.
 ترشِد الغاز الطبِعُ: -2

داـ الغػػػػػػػػػػػػػاز ستخض اخفؿ جف أية مرورلضراءات اإلجوعػػػػػػػػػػػػػة امجمبأنو رف ِع
لضائع ؿ اتقمي، وتياءكفادة ياؽ و زلمتحقج  اإلنتاـ اعمى  حجظة  لمحافامع الطبيعي  

راءات التػػػي جر واإلبيالتػػػداعة ومجموتعـــرف إجرائِـــا بأنيـــا ، (0205)أمـــال رحمـــان، 
 تتخذىا األميات مف أجؿ اإلستخداـ المنزلي األمثؿ لمغاز الطبيعي.

 :مرافق العامةال -02
خضع إلشراؼ الدولة فيي التي يدؼ النفع العاـ وتمشروعات تستيا تعرف بأن

، وىي (0202)محُ مسعد، إلشباع الحاجات العامة لألفراد  اوتنظيمي اتقوـ بإنشائي
 الحكومة بقصد أداء خدمة عامة لمجميور معراؼ عمؿ تحت إشت اتمشروعأيضا 

س، لنظاـ قانوني معيف اخضوعي  إجرائِا بأنيا وتعرف، (0205)عبد الفتاح إدِر
 المنافع التي تقدميا الدولة ألفراد األسرة بالمنازؿ مف كيرباء، ومياه، وغاز طبيعي.

 ثانِا: منيج البحث
استخدـ فى ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي وىو المنيج الذى يقوـ عمى 
 الوصؼ الدقيؽ والتفصيمي لمظاىرة أو موضوع الدراسة قيد البحث وصفا كميا أو وصفا
نوعيا وبالتالي فيو ييدؼ أوال إلى جمع بيانات ومعمومات كافية ودقيقة عف الظاىرة 
ومف ثـ دراسة وتحميؿ ما تـ جمعو بطريقة موضوعية وصوال إلى العوامؿ المؤثرة عمى 

 .(0222دالل القاضُ ومحمود البِاتُ، تمؾ الظاىرة )
 ثالثا: أدوات البحث

 اد الباحث(إشتممت أدوات البحث عمٍ ما ِمُ: )إعد
 إستمارة البيانات العامة الخاصة باألميات وأسرىـ. -0
 إستبياف إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي. -0
 إستبياف ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة. -3
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 إستمارة البِانات العامة الخاصة باألميات وأسرىم -0
دف التعرف عمٍ عِنة الدراسة ووصفيا تم إعداد إستمارة البِانات العامة بي

 واالستفادة منيا لمتحقق من فروض الدراسة الحالِة، وقد اشتممت عمٍ ماِمٍ:
سنة  56سنة،  56ألقؿ مف  38سنة،  38فئات )أقؿ مف  3تـ تقسيميا إلى  سن األم:

تـ تقسيميا إلي فئتيف )ريؼ، محل اإلقامة: الترتيب.  عمى( 3، 0، 0فأكثر( بتقيـ )
 8فئات ) 3تـ تقسيميا إلي عدد أفراد االسرة: الترتيب.  عمى( 0، 0( بترميز )حضر

الترتيب.  عمى( 3، 0، 0أفراد( بتقيـ ) 5أفراد، أقؿ مف  8ألقؿ مف  5أفراد فأكثر، 
 الترتيب.  عمى( 0، 0تـ تقسيميا إلي فئتيف )تعمؿ، ال تعمؿ( بترميز ) عمل األم:

 09ألقؿ مف  05سنة،  05فئات )أقؿ مف  3 تـ تقسيميا إليعدد سنوات الزواج: 
قسـ المستوى التعمِمُ لمزوجة: الترتيب.  عمى( 3، 0، 0سنة فأكثر( بتقيـ ) 09سنة، 
 عمىاإلبتدائية، حاصؿ  عمىفئات )أمي، ممـ بالقراءة والكتابة، حاصؿ  8إلي 

 الثانوية أو ما يعادليا، مؤىؿ فوؽ متوسط، مؤىؿ جامعي، عمىاإلعدادية، حاصؿ 
( عمى 8، 7، 6، 5، 4، 3، 0، 0الماجستير أو الدكتوراه( بتقيـ ) عمىحاصؿ 
فئات )أمي، ممـ بالقراءة والكتابة،  8قسـ إلي  المستوى التعمِمُ لمزوج:الترتيب. 
الثانوية أو ما يعادليا،  عمىاإلعدادية، حاصؿ  عمىاإلبتدائية، حاصؿ  عمىحاصؿ 

، 0، 0الماجستير أو الدكتوراه( بتقيـ ) عمىمؤىؿ فوؽ متوسط، مؤىؿ جامعي، حاصؿ 
فئات ) أقؿ  6قسـ إلي  الدخل الشيري لألسرة:( عمى الترتيب. 8، 7، 6، 5، 4، 3

 0422جنيو،  0422ألقؿ مف  0822، 0822ألقؿ مف  0022جنيو،  0022مف 
، 0جنيو فأكثر( بتقيـ ) 3622جنيو،  3622ألقؿ مف  3222جنيو،  3222ألقؿ مف 

  الترتيب. عمى( 6، 5، 4، 3، 0
 إستبِان إدراك األميات لسِاسات التسوِق العكسُ   -0
 عمى اإلطالعطبقا لمتعريؼ اإلجرائي وبعد  االستبياف تـ بناء :اإلستبِان بناء -

شيرزاد الوفُ  ،(0200مِسر حسن ومصدق صالح ) السابقة والدراسات البحوث
اء عقاري )(، 0205وسامِة غربُ ) آسِة ومقرَ زكِة ، (0202زكِة مقري وزكِر

 بإدراؾ األميات لسياسات ترتبط والتى (0202(، رجب العموري )0202شنو )
 لألستفادة منيا فى وضع بنود االستبياف.  التسويؽ العكسي
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)رفع األسعار،  سياسات 3عبارة تـ تحديدىا في  30أشتمؿ عمى  :اإلستبِان وصف -
يا بطريقة المدى لمدرجات الحقيقية وتـ تقسيـ مستويات،  الرقابة(، المضاداإلعالف 

 لإلستبياف وىى:
 رفع األسعارسِاسة البعد األول: 

ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي  عمىعبارات وكانت اإلستجابة  02ضـ     
شتمؿ 0، 0، 3متصؿ )أعرؼ، اعرؼ إلي حد ما، ال أعرؼ(، بتقييـ ) ( لمعبارات، وا 

رفع األسعار كإختالؼ تسعيره  سياسةدور حوؿ مدي إدراؾ األميات لعمى عبارات ت
الخدمو حسب نوع النشاط التي تستخدـ فيو سواء كاف منزلي او تجاري او صناعي او 
زراعي، قياـ الدولة برفع سعر الخدمو بشكؿ تصاعدي عند تجاوز اإلستيالؾ  حد 

لدولو ا ليدفع المستيمؾ قيمو الفاتوره الفعميو، قياـ مرافؽمعيف، رفع الدولو الدعـ عف ال
بعمؿ زياده ضريبيو عمى إستخداـ الخدمة بشكؿ دوري، قياـ الدولو بإستحداث شركات 

بشكؿ أعمى، تعرض المستيمؾ الي زيادات  مرافقيا جديده لمخدمو ومف ثـ تسعير
مضاعفة إذا لـ يدفع فاتورة الخدمة خالؿ فترة زمنية محددة، قياـ الدولة بإستخداـ 

فع سعر الخدمة، خفض إمكانية اإلستفادة مف الخصـ عدادات مسبقة الدفع الذكية لر 
فاتورة إستيالؾ الخدمة، زيادة سعر الخدمة بشكؿ ال يتناسب مع المنافع المحققة  عمى

الخدمة مف حيث اإلجراءات والتركيبات المختمفة،  عمىمنيا،  زيادة تكمفة الحصوؿ 
 02=0×02غرى درجة والدرجة الص 32= 3×02وكانت الدرجة العظمى ليذا المحور 

 07درجة(، مستوى متوسط ) 07مقسمو إلى ثالثة مستويات مستوى منخفض )أقؿ مف 
-32درجة فأكثر(، حيث كاف المدى  04درجة(، مستوى مرتفع ) 04ألقؿ مف 

 (.0كما ىو موضح فُ جدول ). 7=3÷02، طوؿ الفئة 02=02
 اإلعالن المضاد سِاسة البعد الثانُ: 

ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصؿ  عمىإلستجابة عبارة، وكانت ا 00ضـ     
شتمؿ عمى عبارات ت0، 0، 3)أعرؼ، أعرؼ إلي حد ما، ال اعرؼ(، بتقييـ ) دور (، وا 

المؤسسة بتوجيو المستيمؾ اإلعالف المضاد كقياـ  سياسةحوؿ مدي إدراؾ األميات ل
جيزه الموفرة  نحو اقتناء اجيزه ومعدات تقمؿ مف استيالؾ الخدمة، دعـ الدولة األ

            لمخدمة بأسعار مناسبة تشجع المستيمؾ عمى شراءىا، إطالؽ المؤسسة 
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ساعد المستيمؾ عمى متابعو إستيالكو، وضع المؤسسة ت تيبرامج اليواتؼ الذكية ال
إعالنات لبعض األجيزه الموفرة  لمخدمة وتبيف مميزاتيا في خمفية الفاتوره، وضع الدولة 

دفيا الحد مف اإلستيالؾ وتعمف عنيا في برامج إعالميو، قياـ المؤسسة خطط وبرامج ى
بإرساؿ الرسائؿ النصية القصيره ليواتؼ المحموؿ التي تنص عمى عدـ إستخداـ 
ستيالؾ الخدمة،  الخدمو في أوقات معينة، منع اإلعالنات التي تدعو الي إستخداـ وا 

مناسبة لمخدمة المقدمة مف الدولة، إستخداـ بدائؿ  عمىالقياـ بحمالت إعالنية تشجع 
اإلستخداـ األمثؿ لمخدمة، وضع مطويات في متناوؿ  عمىالقياـ بحمالت توعية مكثفة 

نشر قوانيف وتشريعات وضوابط مف ، تبيف الفترات األكثر إستيالكا لمكيرباء عمالءال
ى ليذا شأنيا تحفيز المستيمؾ عمى التقميؿ مف إستيالؾ الخدمو، وكانت الدرجة العظم

مقسمو إلى ثالثة مستويات  00=0×00درجة والدرجة الصغرى  33= 3×00المحور 
درجة(،  05ألقؿ مف  08درجة(، مستوى متوسط ) 08مستوى منخفض )أقؿ مف 

، طوؿ الفئة 00=00-33درجة فأكثر(، حيث كاف المدى  05مستوى مرتفع )
 (.0كما ىو موضح فُ جدول ). 7=3÷00

 لرقابةاسِاسة البعد الثالث: 
شتمؿ عمى عبارات تدور حوؿ مدي إدراؾ األميات  02ضـ      عبارات، وا 

مف يقوـ بإصالح أو تعديؿ الخدمة بدوف  عمىكفرض المؤسسة غرامات الرقابة لسياسة 
الرجوع ليا، قياـ المؤسسة بفرض غرامات عند تخمؼ المستيمؾ عف دفع الفاتوره، قياـ 

المستيمؾ عف دفع الفاتوره، قياـ المؤسسة  المؤسسة بقطع الخدمو مؤقتا عند تخمؼ
بقطع الخدمو عف مناطؽ معينو في اوقات معينو وذلؾ لتحقيؽ نظاـ عدالو التوزيع، 
وضع المؤسسة وسائؿ رقابو فعالو لمحد مف سرقة الخدمة، قياـ المؤسسة بسحب العداد 

ات الذروة، عف دفع الفاتورة، قطع المؤسسة الخدمو في أوقالمستيمؾ عند تكرار تخمؼ 
متابعة المؤسسة إستخداـ كؿ مستيمؾ وتنبو إلى حدوث أي طفرات في اإلستيالؾ 
وتستفسر عف ذلؾ، عمؿ فحص دوري مف قبؿ المؤسسة المسئولة عف الخدمة لفحص 

وكانت الدرجة العظمى ليذا سالمة العدادات، تقميؿ المؤسسة مف جودة الخدمة، 
مقسمو إلى ثالثة مستويات  02=0×02درجة والدرجة الصغرى  32= 3×02المحور 

درجة(،  04ألقؿ مف  07درجة(، مستوى متوسط ) 07مستوى منخفض )أقؿ مف 
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، طوؿ الفئة 02=02-32درجة فأكثر( حيث كاف المدى  04مستوى مرتفع )
 (.0كما ىو موضح فُ جدول ). 7=3÷02
ض مستوى منخف كما قسمت إدراك األميات لسِاسات التسوِق العكسُ إلُ:    

 73درجة(، مستوى مرتفع ) 73ألقؿ مف  50درجة(، مستوى متوسط ) 50)أقؿ مف 
درجة والدرجة  93=  3×30درجة فأكثر(، حيث كانت الدرجة العظمى ليذا االستبياف 

، 60=  30 -93مقسمو إلى ثالثة مستويات حيث كاف المدى  30= 0×30الصغرى 
 (.0كما ىو موضح فُ جدول ) 00=  3÷60طوؿ الفئة 

 ( حٕسٚع درجبث إسخبٛبٌ إدران االيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ بأبعبد1ِجذٔل )

 طٕل انفئت انًذٖ أعهٗ لًٛت ألم لًٛت إدران االيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ

 7 01 01 11 انبعذ األٔل: رفع األسعبر

 7 00 00 11 انبعذ انثبَٙ: اإلعالٌ انًضبد

 7 01 01 11 انبعذ انثبنث: انزلببت

 01 20 30 01 إجًبنٙ انخسٕٚك انعكسٙ

 إستبِان ترشِد إستيالك بعض مرافق المسكن العامة -2
 عمى اإلطالعطبقا لمتعريؼ اإلجرائي وبعد  االستبياف تـ بناء :اإلستبِان بناء -

 (، 0202صموحة عبد الرحمن ) ،(0222سمِمان البصِر ) السابقة والدراسات البحوث
ِناس الشر  زة الشِخ )0200نوبُ )عبِر عالم وا  نادِة عقباوي  (،0200(، عِز

(، منال الشامُ وىناء شِحة 0205عبد الباسط العزام )، (0200وأخرون )
لالستفادة منيا  بترشيد األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة ترتبط والتى ( 0202)

 فى وضع بنود االستبياف. 
في ثالثة أبعاد )ترشيد  عبارة تـ تحديدىا 44أشتمؿ عمى  : اإلستبِان وصف -

إستيالؾ الكيرباء، ترشيد إستيالؾ المياه، ترشيد إستيالؾ الغاز الطبيعي( وتـ تقسيـ 
 مستوياتيا بطريقة المدى لمدرجات الحقيقية لإلستبياف وىى:

 البعد األول: ترشِد إستيالك الكيرباء
وكانت  عبارة، 06عبارة موجبة اإلتجاه وعبارتيف سالبة اإلتجاه أي  04ضـ   

، 3ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصؿ ) نعـ، أحيانا، ال(، بتقييـ ) عمىاالستجابة 
( لمعبارات سالبة اإلتجاه،  وأشتمؿ 3، 0، 0( لمعبارات موجبو اإلتجاه وبتقيـ )0، 0

   عمى عبارات تدور حوؿ مدي ترشيد إستيالؾ األميات لمكيرباء كاإلقالؿ مف 
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( ألنيا تحتوي عمى الكثير مف األضاءه، اإلقالؿ مف إستخداـ إستخداـ الثريات )النجؼ
التكيفات والسخانات  والمواقد واألفراف الكيربائيو، النصح ألفراد األسرة بإطفاء اإلضاءة 
وغمؽ األجيزه الكيربائية كالتمفاز والحاسوب عند عدـ الحاجة إلييا، إستخداـ مصابيح 

مف المصابيح التقميدية، توجيو أفراد األسرة لعدـ ترؾ  الميد الموفره لمطاقو الكيربائية بدال
شاحف الموبايؿ متصؿ بالتيار الكيربائي عند اإلنتياء مف إستخدامو، فصؿ التيار 
الكيربي عف المنزؿ نيائيا عند السفر لفترات طويمو، الطمب مف أفراد األسرة اإلعتماد 

اإلعتماد عمى طرؽ اإلنارة عمى طرؽ اإلنارة الطبيعية خالؿ أوقات النيار وتقميؿ 
الصناعية، اإلستغناء عف المدافئ التي تعتمد بشكؿ أساسي عمى الكيرباء في تدفئة 

الموفرة لمطاقة عوضا  LEDالمنزؿ أو إقالؿ فترة إستخداميا، القياـ بإستعماؿ شاشات 
حيط، عف الشاشات التقميدية، القياـ بضبط قوة تبريد الثالجة وفقا لدرجة حرارة الوسط الم

القياـ بالمتابعة والصيانة الدورية مف وقت إلى آخر لجميع األجيزة الكيربائية الموجودة 
، الطمب  في المنزؿ، زيادة حمولة غسالة المالبس لتقميؿ عدد مرات التشعيؿ خالؿ اليـو
مف أفراد األسرة إستخداـ اإلضاءة الموجية بداًل مف اإلضاءة العامة، توزيع اإلضاءة 

اتيح عند وجود أكثر مف مصباح فى مكاف واحد، نصيحة أفراد األسرة بعدـ عمى عدة مف
وات أثناء النوـ إلضاءة الممر،  022فتح باب الثالجة بإستمرار، إستخداـ مصباح 

 06=0×06درجة والدرجة الصغرى  48= 3×06وكانت الدرجة العظمى ليذا المحور 
 07درجة(، مستوى متوسط ) 07مقسمو إلى ثالثة مستويات مستوى منخفض )أقؿ مف 

-48درجة فأكثر(، حيث كاف المدى  38درجة(، مستوى مرتفع ) 38ألقؿ مف 
 (.0كما ىو موضح فُ جدول )، 00=3÷30، طوؿ الفئة 30=06

 البعد الثانُ: ترشِد إستيالك المِاه
عبارة، وكانت  00عبارة موجبة اإلتجاه وعبارة سالبة اإلتجاه أي  00ضـ   

، 3ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصؿ ) نعـ، أحيانا، ال(، بتقييـ ) عمىاالستجابة 
( لمعبارات سالبة االتجاه، وأشتمؿ عمى 3، 0، 0( لمعبارات موجبو اإلتجاه وبتقيـ )0، 0

عبارات تدور حوؿ مدي ترشيد إستيالؾ األميات لممياه كالطمب مف أفراد األسرة 
لمياه بغسالة المالبس واألطباؽ الكيربائية محاولة تقميص مدة اإلستحماـ، ضبط كمية ا

وفقا لكمية المالبس واألطباؽ، إستخداـ غسالة المالبس واألطباؽ ممموءة بكامؿ 
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طاقتيا، مسح أرضيات المنزؿ بالدلو الممتميء بالماء بدال مف إستخداـ خرطـو الماء، 
     رة بعدـ القياـ بتصميح أي تسريب لمماء داخؿ المنزؿ وخارجو، ونصح أفراد األس

غالقيا حاؿ اإلنتياء مف إستخداميا  فتح مصادر المياه إال عند الحاجة الفعمية ليا وا 
وخاصة عند اإلستحماـ والحالقة وغسؿ األسناف، ترؾ ماء الصنبور مفتوحا بإستمرار 

المواسير وعدادات المياه بصفو دوريو، القياـ  صيانةعند غسيؿ األوانى واألكواب، 
الرئيسي عند السفر لفترات طويمة أو عند وجود تسرب أو خمؿ يتـ  بإغالؽ المحبس

إصالحو، إستخداـ القطع الخاصة بتوفير المياه وتركيبيا عمى مصادر المياه، توجيو 
أفراد األسرة لعدـ إلقاء المخمفات بالمرحاض، مراقبة إستيالؾ المياه دوريًا عف طريؽ 

درجة والدرجة الصغرى  36= 3×00لمحور وكانت الدرجة العظمى ليذا اقراءة العداد، 
درجة(، مستوى  02مقسمو إلى ثالثة مستويات مستوى منخفض )أقؿ مف  00=0×00

درجة فأكثر( حيث كاف المدى  08درجة(، مستوى مرتفع ) 08ألقؿ مف  02متوسط )
 (.0كما ىو موضح فُ جدول ) ،8=3÷04، طوؿ الفئة 04=36-00

 غاز الطبِعُ البعد الثالث: ترشِد إستيالك ال
عبارة، وكانت  06عبارة موجبة اإلتجاه وعبارة سالبة اإلتجاه أي  05ضـ   

، 3ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصؿ ) نعـ، أحيانا، ال(، بتقييـ ) عمىاالستجابة 
شتمؿ عمى 3، 0، 0( لمعبارات موجبو اإلتجاه وبتقيـ )0، 0 ( لمعبارات سالبة االتجاه، وا 

ؿ مدي ترشيد إستيالؾ األميات لمغاز الطبيعي كالطمب مف أفراد عبارات تدور حو 
األسرة إستخدـ الميكروويؼ في التسخيف بدال مف موقد الغاز، إستخداـ غالية المياه 
الكيربائية في تسخيف الماء بدال مف استخداـ موقد الغاز، إختيار الشعمة التى تناسب 

ارج اإلناء، فتح باب الفرف أثناء الطيي حجـ اإلناء حتى ال تسمح بفقداف طاقة الميب خ
عند الضروره فقط، إستخداـ حمو الضغط في طيي الطعاـ ألنيا تسرع مف عمميو 
الطيي، تفقد مواسير وعدادات الغاز بصفو دوريو، اإلستفادة مف درجة حرارة الفرف 
ؽ بوضع أكبر قدر مف األطعمة المراد طيييا فى وقت واحد، توجيو أفراد األسرة إلغال

النار دوف غطاء،  عمىمصدر الغاز فور اإلنتياء مف إستخدامو، ترؾ إناء الطيي 
           درجة حرارة متوسطة، القياـ بإصالح  عمىالقياـ بضبط سخاف الغاز 

السخاف الغاز أو الموقد فورا في حالة حدوث تسرب لمغاز، إطفاء الفرف أو الموقد قبؿ 
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قائؽ فالحرارة المتبقية كفيمة بإنياء عممية الطيي د 02-5اإلنتياء مف الطيي بحوالي 
دوف إستيالؾ مزيد مف الغاز، تنظيؼ قاع أواني الطيي مف الداخؿ والخارج لسرعة 

نصح أفراد األسرة بإذابة األطعمة المجمدة داخؿ الثالجة جزئيا قبؿ     التسخيف،
طاقتيا، تنظيؼ طيييا، خفض الشعمة بمجرد بدء الغمياف أثناء الطيي حتى ال تضيع 

وكانت الدرجة العظمى ليذا األسطح الالمعة داخؿ الفرف لسرعة طيي األطعمة، 
مقسمو إلى ثالثة مستويات  06=0×06درجة والدرجة الصغرى  48= 3×06المحور 

درجة(،  38ألقؿ مف  07درجة(، مستوى متوسط ) 07مستوى منخفض )أقؿ مف 
، طوؿ الفئة 30=06-48دى درجة فأكثر(، حيث كاف الم 38مستوى مرتفع )

 (.0. كما ىو موضح في جدوؿ )00=3÷30
ات ترشِد إستيالك األميات لبعض مرافق المسكن العامة      كما قسمت مستِو

 020ألقؿ مف  73درجة(، مستوى متوسط ) 73مستوى منخفض )أقؿ مف  إلُ:
ستبياف درجة فأكثر(، حيث كانت الدرجة العظمى ليذا اال 020درجة(، مستوى مرتفع )

مقسمو إلى ثالثة مستويات حيث  44=0×44درجة والدرجة الصغرى  030=3×44
كما ىو موضح فُ جدول  ،09= 3÷88، طوؿ الفئة 88=  44 -030كاف المدى 

(0.) 
 ( حٕسٚع درجبث اسخبٛبٌ حزشٛذ إسخٓالن األيٓبث نبعض يزافك انًسكٍ انعبيت بأبعبد0ِجذٔل )

ك انًسكٍ حزشٛذ إسخٓالن األيٓبث نبعض يزاف

 انعبيت
 طٕل انفئت انًذٖ أعهٗ لًٛت ألم لًٛت

 11 00 84 12 انبعذ األٔل: حزشٛذ انكٓزببء

 4 08 02 10 انبعذ انثبَٙ: حزشٛذ انًٛبِ

 11 00 84 12 انبعذ انثبنث: حزشٛذ انغبس انطبٛعٙ

 03 44 100 88 سخٓالن اإلإجًبنٙ حزشٛذ 

 الصدق والثبات ألدوات البحث -2
 -كما ِمُ:حساب صدؽ اإلتساؽ الداخمي لمقاييس البحث ب الباحث قاـ ق:الصـــــد

 

( يعبيالث االرحببط بٍٛ عببراث أبعبد إدران األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ ٔانذرجت 0جذٔل )

 انكهٛت نهبعذ

 انزلببت اإلعالٌ انًضبد رفع األسعبر

 االرحببط يعبيم رلى انعببرة يعبيم االرحببط رلى انعببرة يعبيم االرحببط انعببرة رلى

1 13008*** 1 13048*** 1 13511*** 

0 13517*** 0 13837*** 0 13032*** 

0 13882*** 0 13511*** 0 13027*** 
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8 13542*** 8 13008*** 8 13044*** 

5 13035*** 5 13002*** 5 13005*** 

2 13030*** 2 13020*** 2 13880*** 

7 13581*** 7 13038*** 7 13881*** 

4 13511*** 4 13512*** 4 13552*** 

3 13000*** 3 13843*** 3 13028*** 

11 13122* 11 13072*** 11 13515*** 

 11 13833***  

  (1.111*** دال عُذ يسخٕٖ )                 (      1.15*دال عُذ يسخٕٖ )     

اسات التسويؽ أف كؿ عبارات أبعاد إدراؾ األميات لسي (2ِوضح جدول )  
( 2025، 20220) العكسي ارتبطت بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا عند مستويات داللة

 .مع مجموع أبعادىا
( يعبيالث االرحببط بٍٛ عببراث أبعبد حزشٛذ إسخٓالن األيٓبث نبعض يزافك انًسكٍ 8جذٔل )

 انعبيت ٔانذرجت انكهٛت نهبعذ

 انطبٛعٙ حزشٛذ انغبس حزشٛذ انًٛبِ حزشٛذ انكٓزببء

 يعبيم االرحببط رلى انعببرة يعبيم االرحببط رلى انعببرة يعبيم االرحببط رلى انعببرة

1 13070*** 1 13801*** 1 13141* 

0 13013*** 0 13052*** 0 13085*** 

0 13038*** 0 13128* 0 13127* 

8 13133** 8 13018*** 8 13041*** 

5 13008*** 5 13035*** 5 13181* 

2 13810*** 2 13084*** 2 13888*** 

7 13808*** 7 13834*** 7 13500*** 

4 13014** 4 13843*** 4 13258*** 

3 13543*** 3 13215*** 3 13140* 

11 13513*** 11 13000*** 11 13858*** 

11 13818*** 11 13511*** 11 13011*** 

10 13841*** 10 13881*** 10 13080*** 

10 13034*** 

 

10 13850*** 

18 13081*** 18 13132* 

15 13520*** 15 13030*** 

12 13582*** 12 13813*** 

  (1.111(    *** دال عُذ يسخٕٖ )1.11(  **دال عُذ يسخٕٖ )1.15*دال عُذ يسخٕ٘ )             

أف كؿ عبارات أبعاد ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ  (2ِوضح جدول )
، 20220المسكف العامة إرتبطت بمعامالت إرتباط  دالة إحصائيا عند مستويات داللة )

 ( مع مجموع أبعادىا.2025، 2020
إلسخبٛبٌ إدران األيٓبث  انكهٛت ٔانذرجت بعذ نكم انكهٛت انذرجت بٍٛ اإلرحببط يعبيالث لٛى (5)جذٔل 

 نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ 
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 انذالنت اإلرحببط يحبٔر اإلسخبٛبٌ

إسخبٛبٌ إدران األيٓبث 

 نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ

 13111 13403 انبعذ األٔل: رفع األسعبر

 13111 13411 دانبعذ انثبَٙ: اإلعالٌ انًضب

 13111 13724 انبعذ انثبنث: انزلببت

أف الدرجة الكمية إلستبياف إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ  (5ِوضح جدول )  
العكسي يرتبط بأبعاده )رفع األسعار، اإلعالف المضاد، والرقابة( بمعامالت إرتباط دالة 

 .(20220صائيا عند مستويات داللة )اح
إلسخبٛبٌ حزشٛذ إسخٓالن  انكهٛت ٔانذرجت بعذ نكم انكهٛت انذرجت بٍٛ اإلرحببط يالثيعب لٛى (2)جذٔل 

 األيٓبث نبعض يزافك انًسكٍ انعبيت

 انذالنت اإلرحببط يحبٔر اإلسخبٛبٌ

إسخبٛبٌ حزشٛذ إسخٓالن 

األيٓبث نبعض يزافك 

 انًسكٍ انعبيت

 13111 13753 انبعذ األٔل: حزشٛذ انكٓزببء

 13111 13701 حزشٛذ انًٛبِانبعذ انثبَٙ: 

 13111 13783 انبعذ انثبنث: حزشٛذ انغبس انطبٛعٙ

أف الدرجة الكمية إلستبياف ترشيد إستيالؾ األميات لبعض  (2ِوضح جدول )  
مرافؽ المسكف العامة يرتبط بأبعاده )الكيرباء، المياه، والغاز الطبيعي( بمعامالت 

صدؽ اإلتساؽ  عمىمما يدؿ ( 20220لة )إرتباط دالة احصائيا عند مستويات دال
 الداخمي.
 الثبــــــات:
( يعبيم انثببث ألبعبد إسخبٛبٌ إدران األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ بعذ حذف كم 7جذٔل )

 عببرة 

 انزلببت اإلعالٌ انًضبد رفع األسعبر

 أنفب يعبيم رلى انعببرة يعبيم أنفب رلى انعببرة يعبيم أنفب انعببرة رلى

1 13258 1 13253 1 13200 

0 13208 0 13202 0 13282 

0 13280 0 13200 0 13283 

8 13200 8 13255 8 13253 

5 13284 5 13255 5 13258 

2 13221 2 13251 2 13281 

7 13203 7 13254 7 13281 

4 13208 4 13200 4 13205 

3 13252 3 13202 3 13220 

11 13278 11 13221 11 13201 

 11 13205  
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حِث كرونباخ  ألفا بمعادلة Reliability االستبياف ثبات بحساب الباحث قاـ
لبعد رفع األسعار بعد حذؼ كؿ عبارة  كرونباخ ألفا معامالت قيـأف  (2ِوضح جدول )

(، ولبعد اإلعالف المضاد تتراوح بيف 2067-2060مف عبارات البعد تتراوح بيف )
وتعد مؤشرًا  مقبولة قيـ وىي( 2066 -2060(، ولبعد الرقابة تتراوح بيف )2063-2066)

 اإلستبياف. ثبات عمىقويًا 
( يعبيم انثببث ألبعبد إسخبٛبٌ حزشٛذ إسخٓالن األيٓبث نبعض يزافك انًسكٍ 4جذٔل )

 انعبيت بعذ حذف كم عببرة

 حزشٛذ انغبس انطبٛعٙ حزشٛذ انًٛبِ حزشٛذ انكٓزببء

 يعبيم أنفب رلى انعببرة أنفبيعبيم  رلى انعببرة يعبيم أنفب رلى انعببرة

1 13273 1 13285 1 13221 

0 13277 0 13221 0 13287 

0 13270 0 13271 0 13221 

8 13240 8 13271 8 13285 

5 13237 5 13284 5 13220 

2 13271 2 13250 2 13203 

7 13223 7 13202 7 13200 

4 13248 4 13204 4 13214 

3 13252 3 13200 3 13221 

11 13220 11 13252 11 13204 

11 13271 11 13208 11 13251 

10 13228 10 13280 10 13284 

 13271 

 

10 13203 

18 13275 18 13228 

15 13252 15 13288 

12 13253 12 13280 

حِث كرونباخ  ألفا بمعادلة Reliability االستبياف ثبات بحساب الباحث قاـ
لبعد ترشيد إستيالؾ الكيرباء بعد  كرونباخ ألفا تمعامال قيـأف  (2ِوضح جدول )

(، ولبعد ترشيد إستيالؾ 2069-2065حذؼ كؿ عبارة مف عبارات البعد تتراوح بيف )
(، ولبعد ترشيد إستيالؾ الغاز الطبيعي تتراوح بيف 2067-2060المياه تتراوح بيف )

 بياف.اإلست ثبات عمىوتعد مؤشرًا قويًا  مقبولة قيـ وىي( 2066 -2060)
 إلسخبٛبٌ إدران األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ  يعبيم انثببث (3)جذٔل 

 يعبيم أنفب يحبٔر اإلسخبٛبٌ

إسخبٛبٌ إدران األيٓبث نسٛبسبث 

 انخسٕٚك انعكسٙ

 13220 انبعذ األٔل: رفع األسعبر

 13220 انبعذ انثبَٙ: اإلعالٌ انًضبد

 13221 انبعذ انثبنث: انزلببت
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 13713 انخسٕٚك انعكسٙإجًبنٙ  

حِث كرونباخ  ألفا بمعادلة Reliability االستبياف ثبات بحساب الباحث قاـ 
إلستبياف ترشيد إستيالؾ األميات  كرونباخ ألفا معامؿ قيمةأف  (2ِوضح جدول )

 ثبات عمىوتعد مؤشرًا قويًا  مقبولة ةقيم (، وىي2070)لبعض مرافؽ المسكف العامة 
 اإلستبياف.
 إلسخبٛبٌ حزشٛذ إسخٓالن األيٓبث نبعض يزافك انًسكٍ انعبيت يعبيم انثببث (11) جذٔل

 يعبيم أنفب يحبٔر اإلسخبٛبٌ

إسخبٛبٌ حزشٛذ إسخٓالن األيٓبث 

 نبعض يزافك انًسكٍ انعبيت

 13248 انبعذ األٔل: حزشٛذ انكٓزببء

 13220 انبعذ انثبَٙ: حزشٛذ انًٛبِ

 13253 نطبٛعٙانبعذ انثبنث: حزشٛذ انغبس ا

 13700 إجًبنٙ حزشٛذ اإلسخٓالن

حِث كرونباخ  ألفا بمعادلة Reliability االستبياف ثبات بحساب الباحث قاـ
إلستبياف ترشيد إستيالؾ األميات  كرونباخ ألفا معامؿ قيمةأف  (02ِوضح جدول )

 ثبات عمىوتعد مؤشرا قويا  مقبولة ةقيم (، وىي2070)لبعض مرافؽ المسكف العامة 
 اإلستبياف.

 رابعا: حدود البحث
و ( أـ ولدييا أبناء في مراحؿ التعميـ 022: أشتممت عينة الدراسة عمى )حدود بشِر

الكيرباء، المياه، والغاز الطبيعي داخؿ منزليا، والعينة تـ  مرافؽالمختمفة بجانب توافر 
 .إختيارىا بطريقة غرضية عمدية

نة شبيف الكـو بالحي الشرقي، الحي الغربي، تـ تطبيؽ البحث في مدي: حدود مكانِة
مف خالؿ  وقري تال، مميج، البتانوف، والشيداء بمحافظة المنوفية  ،والحي البحري

 يذه المناطؽ.ب الشخصية لألميات بمنازليـ حيث تـ إجراء جوالت ميدانية مةالمقاب
إلى  ـ0208: تـ تطبيؽ إستمارات اإلستبياف مف منتصؼ شير ديسمبر حدود زمنِة

  0209منتصؼ شير يناير لعاـ 
 خامسا: المعامالت اإلحصائِة المستخدمة فُ البحث

جراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج  تـ تحميؿ البيانات وا 
(Statistical Package For Social Science Program) SPSS Ver. 

دراسة، والتحقؽ مف الستخراج نتائج الدراسة، الكشؼ عف العالقة بيف متغيرات ال 23
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صحة فروض الدراسة حيث تـ حساب التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات 
الحسابية، اإلنحراؼ المعياري، حساب معامؿ ألفا كرونباخ، معامؿ إرتباط بيرسوف 

ختبار أقؿ فروؽ معنوي ،(F-test)، اختبار tوسبيرماف، اختبار  ختبار ، L.S.D  وا  وا 
 .Stepwiseبطريقة معامؿ اإلنحدار المتعدد 
 النتائج ومناقشتيا:

 أوال: وصف العِنة
 المتغِرات اإلجتماعِة واإلقتصادِة - أ

 ( حٕسٚع األيٓبث ٔفمبً نبعض انًخغٛزاث االجخًبعٛت ٔااللخصبدٚت11جذٔل )

 انعذد انًخغٛزاث االجخًبعٛت ٔااللخصبدٚت
ت انُسب

 انًئٕٚت

 انسٍ

 سُت 04ألم يٍ 

 52سُت أللم يٍ  04

 ثزسُت فأك 52

34 

31 

10 

8331 

8531 

231 

 يحم اإللبيت
 رٚف

 حضز

40 

114 

8131 

5331 

 عذد أفزاد األسزة

 أفزاد فأكثز 4

 أفزاد 4أفزاد أللم يٍ  5

 أفزاد 5ألم يٍ 

4 

112 

72 

831 

5431 

0431 

 عًم ربت األسزة
 حعًم

 ال حعًم

114 

30 

5831 

8231 

 عذد سُٕاث انشٔاج

 سُت 15ألم يٍ 

 سُت 03أللم يٍ  15

 سُت فأكثز 03

112 

70 

00 

5031 

0231 

1131 

انًسخٕٖ انخعهًٛٙ 

 نهشٔجت

 يهى ببنمزاءة ٔانكخببت

 اإلبخذائٛت عهٗحبصم 

 اإلعذادٚت عهٗحبصم 

 حبصم عٙ انثبَٕٚت أٔ يب ٚعبدنٓب

 يؤْم فٕق يخٕسظ

 يؤْم جذايعٙ

 انًبجسخٛز أٔ انذكخٕراِ عهٗحبصم 

0 

8 

2 

04 

51 

34 

10 

131 

031 

031 

1831 

0531 

8331 

231 

انًسخٕٖ انخعهًٛٙ 

 نهشٔج

 يهى ببنمزاءة ٔانكخببت

 اإلبخذائٛت عهٗحبصم 

 اإلعذادٚت عهٗحبصم 

 حبصم عٙ انثبَٕٚت أٔ يب ٚعبدنٓب

 يؤْم فٕق يخٕسظ

 يؤْم جذايعٙ

 انًبجسخٛز أٔ انذكخٕراِ عهٗحبصم 

8 

0 

11 

4 

01 

108 

00 

031 

131 

531 

831 

1131 

2731 

1131 



 

165 

 0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

انذخم انشٓز٘ 

 نألسزة

 يُخفض
 جُّٛ 1011ألم يٍ 

 جُّٛ 1411أللم يٍ  1011 

08 

01 

1031 

1131 
0031 

 يخٕسظ
 جُّٛ 0811أللم يٍ  1411 

 جُّٛ 0111أللم يٍ  0811

88 

04 

0031 

1331 
8131 

 يزحفع
 جُّٛ 0211أللم يٍ  0111

 جُّٛ 0211أكثز يٍ 

01 

88 

1531 

0031 
0731 

 38ف أقؿ مف أف مايقرب مف نصؼ األميات أعمارى (00ِوضح جدول )
٪ مف األميات أعمارىف 602٪، في حيف 4902نسبة حيث بمغت  عمىسنة ويمثمف أ

سنة فأكثر ويمثمف أقؿ نسبة. أف أقؿ مف ثمثي األميات يقيمف في الحضر، ويمثمف  56
٪ مف األميات يقيمف في الريؼ، ويمثمف 40٪، في حيف 5902نسبة حيث بمغت  عمىأ

 عمىأفراد، ويمثمف أ 8ألقؿ مف  5عدد أفراد أسرىف  أقؿ نسبة. أقؿ مف ثمثي األميات
أفراد فأكثر، ويمثمف أقؿ  8٪ عدد أفراد أسرىف 802٪، في حيف 5802نسبة حيث بمغت 

نسبة حيث  عمىنسبة. أف أكثر مف نصؼ األميات عينة الدراسة عامالت، ويمثمف أ
أكثر مف  ٪ مف األميات غير عامالت، ويمثمف أقؿ نسبة.4602٪، في حيف 54بمغت 

نسبة حيث بمغت  عمىسنوات، ويمثمف أ 5نصؼ األميات عدد سنوات زواجيف أقؿ مف 
سنة فأكثر، ويمثمف أقؿ نسبة. أقؿ  09٪ عدد سنوات زواجيف 0002٪، في حيف 5302

نسبة حيث بمغت  عمىمف نصؼ األميات مستواىف التعميمي جامعي، ويمثمف أ
الكتابة، ويمثمف أقؿ نسبة. أكثر مف ٪ غير مممات بالقراءة و 002٪، في حيف 4902

٪، في حيف 6702نسبة حيث بمغت  عمىثمثي األميات أزواجيف جامعيف ويمثموف أ
اإلبتدائية ويمثموف أقؿ نسبة. أقؿ مف  عمى٪ مف األميات أزواجيف حاصميف 002

نسبة حيث بمغت  عمىنصؼ األميات دخؿ أسرىف الشيري متوسط، ويمثموف أ
مف األميات دخؿ أسرىف الشيري منخفض ويمثموف أقؿ  ٪0002٪، في حيف 4002
 نسبة.
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 مستوِات إدراك األميات لسِاسات التسوِق العكسُ -ب
( حٕسٚع  عُٛت انبحث ٔفمب نًسخٕٚبث إدران األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك 10جذٔل )

 انعكسٙ

 انبٛبٌ

 انًخغٛزاث
 ٪ انعذد انذرجت انًسخٕٖ

 رفع االسعبر 

 031 2 درجت 17 الم يٍ يُخفض

 8231 30 درجت 08أللم يٍ  17 يخٕسظ

 5131 110 درجت فأكثز 08 يزحفع

 11131 011 اإلجًبنٙ

 اإلعالٌ انًضبد

 031 2 درجت 14ألم يٍ  يُخفض

 8835 43 درجت 05أللم يٍ  14 يخٕسظ

 5035 115 درجت فأكثز 05 يزحفع

 11131 011 اإلجًبنٙ

 انزلببت

 031 8 درجت 17ألم يٍ  يُخفض

 8331 34 درجت 08اللم يٍ  17 يخٕسظ

 8331 34 درجت فأكثز 08 يزحفع

 11131 011 اإلجًبنٙ

 إجًبنٙ انخسٕٚك انعكسٙ

 131 0 درجت 50ألم يٍ  يُخفض

 5431 112 درجت 70أللم يٍ  50 يخٕسظ

 8131 40 درجت فأكثز 70 يزحفع

 11131 011 اإلجًبنٙ

ثر مف نصؼ األميات يقع إدراكيف في المستوى أف أك (00ِوضح جدول )
٪( لمتغير رفع األسعار، يميو المستوي المتوسط بنسبة 5002المرتفع حيث بمغت )

٪(. أف أكثر مف 302، في حيف قمت نسبة المستوى المنخفض حيث بمغت )٪(4602)
٪( لمتغير 5005نصؼ األميات يقع إدراكيف في المستوى المرتفع حيث بمغت )

في حيف قمت نسبة المستوى ، ٪(4405المضاد، يميو المستوى المتوسط بنسبة ) اإلعالف
٪(. وأف أقؿ مف نصؼ األميات يقع إدراكيف في المستوى 302المنخفض حيث بمغت )

٪( لمتغير الرقابة، يميو المستوى المتوسط بنسبة 4902المرتفع والمتوسط حيث بمغت )
أف الغالبية و ٪(. 002ض حيث بمغت )٪(، في حيف قمت نسبة المستوى المنخف3607)

٪( 5802العظمي مف األميات يقع إدراكيف في المستوى المتوسط حيث بمغت )
إلجمالي إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي، يميو المستوى المرتفع حيث بمغت 

           ٪(، 002٪(، في حيف قمت نسبة المستوى المنخفض حيث بمغت )4002)
           التي أكدت أف األفراد ( 0202دراسة رجب العموري ) وىذا ِختمف مع
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محؿ الدارسة والبحث غير مدركيف لسياسات، دور، وأىمية التسويؽ العكسي في ترشيد 
 استيالؾ الطاقة الكيربائية.

 مستوِات ترشِد إستيالك األميات لبعض مرافق المسكن العامة -ج
ب نًسخٕٚبث حزشٛذ إسخٓالن األيٓبث نبعض ( حٕسٚع  عُٛت انبحث ٔفم10جذٔل )       

 يزافك انًسكٍ انعبيت

 انبٛبٌ

 انًخغٛزاث
 ٪ انعذد انذرجت انًسخٕٖ

 حزشٛذ انكٓزببء 

 - - درجت 07ألم يٍ  يُخفض

 2331 104 درحت 04أللم يٍ  07 يخٕسظ

 0131 20 درحت فأكثز 04 يزحفع

 11131 011 اإلجًبنٙ

 حزشٛذ انًٛبِ 

 131 0 درجت 01ألم يٍ  يُخفض

 5031 118 درجت 04أللم يٍ  01 يخٕسظ

 8731 38 درجت فبكثز 04 يزحفع

 11131 011 اإلجًبنٙ

 حزشٛذ انغبس انطبٛعٙ

 131 0 درجت 07ألم يٍ  يُخفض

 7131 181 درجت 04أللم يٍ  07 يخٕسظ

 0331 54 درجت فأكثز 04 يزحفع

 11131 011 اإلجًبنٙ

 ن إجًبنٙ حزشٛذ اإلسخٓال

 - - درجت 70ألم يٍ  يُخفض

 7131 181 درجت 110أللم يٍ  70 يخٕسظ

 0131 21 درجت فأكثز 110 يزحفع

 11131 011 اإلجًبنٙ

أف أكثر مف ثمثي األميات يقعف في المستوى المتوسط  (02ِوضح جدول )
، في حيف قمت نسبة المستوى المرتفع ٪( لمتغير ترشيد الكيرباء6902حيث بمغت )

٪(. أف أكثر مف نصؼ األميات يقعف في المستوى المتوسط حيث 3002ث بمغت )حي
في حيف ، ٪(4702٪( لمتغير ترشيد المياه، يميو المستوى المرتفع بنسبة )5002بمغت )

وىذا ِتفق مع دراسة محمد واصل  ٪(،002قمت نسبة المستوى المنخفض حيث بمغت )
سيدات عينة الدراسة لدييف القدرة التي أكدت أف الغالبية العظمي مف ال( 0202)

التي  (0202وِختمف مع دراسة صموحة عبد الرحمن )الكافية لترشيد إستيالؾ المياه، 
أشارت إلي السموكيات الغير واعية لمسيدات عينة الدراسة المرتبطة بترشيد إستيالؾ 
المياه. أف الغالبية العظمي مف األميات يقعف في المستوى المتوسط حيث بمغت 

             ٪(، 0902٪( لمتغير ترشيد الغاز، يميو المستوى المرتفع بنسبة )7202)
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٪(. أف الغالبية العظمي مف 002في حيف قمت نسبة المستوى المنخفض حيث بمغت )
٪( إلجمالي ترشيد إستيالؾ 7202األميات يقعف في المستوى المتوسط حيث بمغت )

حيف قمت نسبة المستوى المرتفع حيث بمغت األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة، في 
(3202 .)٪ 

 ثالثا: النتائج فُ ضوء الفروض
عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف إدراؾ األميات لسياسات  توجد الفرض األول:

التسويؽ العكسي بأبعاده )رفع األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابة( وترشيد إستيالكيف 
 لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده )الكيرباء، الماء، الغاز الطبيعي(.
إدراؾ األميػػات  قػاـ الباحػث بحسػاب معامػؿ ارتبػػاط بيرسػوف لتحديػد العالقػة بػيف

لسياسػػات التسػػػويؽ العكسػػػي بأبعػػػاده وترشػػػيد إسػػتيالكيف لػػػبعض مرافػػػؽ المسػػػكف العامػػػة 
 .(02كما ىو موضح فُ جدول )بأبعاده، 
إدران األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ ٔحزشٛذ إسخٓالكٍٓ ( يصفٕفت يعبيالث االرحببط بٍٛ 18جذٔل )

 نبعض يزافك انًسكٍ انعبيت

 انًخغٛزاث
 رفع

سعبراأل  

 اإلعالٌ

 انًضبد
 انزلببت

 إجًبنٙ

انخسٕٚك 

 انعكسٙ

 حزشٛذ

 انكٓزببء

 حزشٛذ

 انًٛبِ

 حزشٛذ

 انغبس

إجًبنٙ 

حزشٛذ 

 اإلسخٓالن

        - رفع األسعبر

       - ***13500 اإلعالٌ انًضبد

      - ***13042 ***13840 انزلببت

     - ***13724 ***13411 ***13403 إجًبنٙ انخسٕٚك انعكسٙ

    - ***13072 ***13044 *13121 **13000 حزشٛذ انكٓزببء

   - ***13008 *13103 *13123 13140- ***13024 حزشٛذ انًٛبِ

  - ***13814 ***13040 ***13052 ***13041 ***13013 ***13058 حزشٛذ انغبس انطبٛعٙ

 - ***13783 ***13701 ***13753 ***13050 ***13002 **13130 ***13003 إجًبنٙ حزشٛذ اإلسخٓالن

 (1.111(    *** دال عُذ يسخٕٖ )1.11(    ** دال عُذ يسخٕٖ )1.15* دال عُذ يسخٕٖ )             

وجػػػود عالقػػػة إرتباطيػػػة موجبػػػة بػػػيف  -( عـــن:02جـــدول )وقـــد أســـفرت نتـــائج 
إجمػػػالي إدراؾ األميػػػات لسياسػػػات التسػػػويؽ العكسػػػي بأبعػػػاده )رفػػػع األسػػػعار، الرقابػػػة(، 

جمالي ترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده )الكيرباء، المياه، الغاز وا  
، أي كممػػػا كػػػاف إجمػػػالي إدراؾ 2025، 2020، 20220الطبيعػػػي( عنػػػد مسػػػتويات داللػػػة 

كػػاف  األميػػات لسياسػػات التسػػويؽ العكسػػي بأبعػػاده )رفػػع األسػػعار، الرقابػػة( أفضػػؿ كممػػا
مرافػػػؽ المسػػػكف العامػػػة بأبعػػػاده )الكيربػػػاء، الميػػػاه،  إجمػػػالي ترشػػػيد اإلسػػػتيالكيف لػػػبعض

         وجػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػة إرتباطيػػػػػػػػة موجبػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف إدراؾ األميػػػػػػػػاتالغػػػػػػػػاز الطبيعػػػػػػػػي( أفضػػػػػػػػؿ. 
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جمػػػالي ترشػػػيد إسػػػتيالكيف لػػػبعض مرافػػػؽ المسػػػكف العامػػػة  لسياسػػػة اإلعػػػالف المضػػػاد وا 
أي  2025 ،2020، 20220بأبعػػػاده )الكيربػػػاء، الغػػػاز الطبيعػػػي( عنػػػد مسػػػتويات داللػػػة 

كػػاف إجمػػالي  اإلعػػالف المضػػاد كممػػا سياسػػةنػػاؾ تحسػػف فػػي إدراؾ األميػػات لكممػػا كػػاف ى
ترشػػػيد إسػػػتيالكيف لػػػبعض مرافػػػؽ المسػػػكف العامػػػة بأبعػػػاده )الكيربػػػاء، الغػػػاز الطبيعػػػي( 

إصػػػرار الدولػػػة عمػػػى تطبيػػػؽ سياسػػػات التسػػػويؽ  وقـــد ِرجـــع الباحـــث ذلـــك إلـــُ، أفضػػػؿ
سػػكف العامػػة مػػف كيربػػاء وميػػاه وغػػاز طبيعػػي ومػػا مرافػػؽ الم عمػػىالعكسػػي بشػػكؿ حػػاـز 

ينتظػػػر المسػػػتيمكيف المخػػػالفيف مػػػف عقوبػػػات وغرامػػػات وفػػػؽ قػػػوانيف رادعػػػة نتيجػػػة سػػػوء 
اإلسػػػػتخداـ والتقػػػػاعس عػػػػف تسػػػػديد مسػػػػتحقات الدولػػػػة ممػػػػا يػػػػدعـ تػػػػأثير ىػػػػذه السياسػػػػات 
فيضػػػطر المسػػػتيمكيف وخاصػػػة األميػػػات لمتعػػػرؼ عمػػػى ىػػػذه السياسػػػات وبالتػػػالي تقنػػػيف 

 ،(0200وىذا ِتفق مع دراسات مِسر حسن ومصـدق صـالح )ستيالؾ ىذه المرافؽ، إ
الػػذيف أكػػدوا أف المجػػوء إلػػي وسػػائؿ التسػػويؽ (، 0205شــيرزاد الــوفُ وســامِة غربــُ )

ــاء  ، ودراسـةالطاقػة الكيربائيػة ىالعكسػي أدي إلػي تحجػيـ الطمػب عمػػ زكِــة مقـري وزكِر
ؽ يولتسب اساليف أيجابية بيطيػػػػػػة إاتبإرعالقة وجػػػػػػود  ثبتػػػػػػواأ ذيفالػػػػػػ (0202عقــــــاري )

(، 0202آسِة شنو )ومقرَ وكـــذلك دراســـات زكِـــة ء، لماؾ استيالد اشيرتولعكسي ا
ؽ يولتسب اساليف أبيطيػػػػة موجبػػػػة تباإرعالقة  وجػػػػدوا الػػػػذيف (0202رجــــب العمــــوري )

التػي أكػدت  (Reich & Soule, 2016) ودراسـة. ؾ الكيرباءستيالد اشيرتولعكسي ا
التػي تتبنػى الضػرر المحتمػؿ لإلفػراط  في سػياؽ اإلعالنػات المؤسسػية النمط العكسي أف

عػػدـ وجػػود عالقػػة إرتباطيػػة  .لترشػػيد اإلسػػتيالؾتعػػزز مواقػػؼ المسػػتيمؾ  فػػي االسػػتيالؾ
 ، اإلعالف المضاد وترشيد إستيالكيف لممياه لسياسةبيف إدراؾ األميات 

 وبالتالُ ِمكن قبول الفرض األول جزئِا
عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف بعػػض المتغيػػرات االجتماعيػػة د توجػػ الفــرض الثــانُ:

واالقتصادية )السف، عدد أفػراد االسػرة، عػدد سػنوات الػزواج، المسػتوي التعميمػي لمزوجػة، 
المسػػػتوى التعميمػػػي لمػػػزوج، الػػػدخؿ الشػػػيري لألسػػػرة( وكػػػؿ مػػػف إدراؾ األميػػػات لسياسػػػات 

ف المضػاد، الرقابػة( وترشػيد إسػتيالكيف التسويؽ العكسػي بأبعػاده )رفػع األسػعار، اإلعػال
 الطبيعي(. لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده )الكيرباء، المياه، الغاز
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قػػػػػاـ الباحػػػػػث بحسػػػػػاب معامػػػػػؿ إرتبػػػػػاط سػػػػػبيرماف لتحديػػػػػد العالقػػػػػة بػػػػػيف بعػػػػػض 
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية وكػؿ مػف إدراؾ األميػات لسياسػات التسػويؽ العكسػي 

كمـا ىـو موضـح فـُ إسػتيالكيف لػبعض مرافػؽ المسػكف العامػة بأبعػاده،  بأبعاده وترشػيد
 (.02، )(05جدول )

بعض انًخغٛزاث االجخًبعٛت ٔااللخصبدٚت ٔإدران األيٓبث ( يعبيالث االرحببط بٍٛ 15جذٔل )

 نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ 

 انزلببت اإلعالٌ انًضبد رفع األسعبر انًخغٛزاث
إجًبنٙ انخسٕٚك 

 انعكسٙ

 13115 13105 13115 13151 انسٍ

 13110 13114- 13110- 13113- عذد أفزاد األسزة

 13181- 13114 13102- 13152- عذد سُٕاث انشٔاج

 13150 13111 13117- *13155 انًسخٕٖ انخعهًٛٙ نهشٔجت

 ***13051 ***13071 *13128 *13121 انًسخٕٖ انخعهًٛٙ نهشٔج

 ***13053 ***13030 ***13000 ***13004 انذخم انشٓز٘ نألسزة

 (2.220(    *** دال عند مستوى )2.20(  **دال عند مستوى )2.25*دال عند مستوى )     

تبيف عدـ وجود فِما ِخص سن األميات  -( ما ِمُ:05ِوضح جدول )
جمالي إدراكيف لسياسات التسويؽ  عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف سف األميات وا 

فِما ِخص عدد أفراد األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابة(.  العكسي بأبعاده )رفع
جمالي األسرة  تبيف عدـ وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف عدد أفراد األسرة وا 

إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي بأبعاده )رفع األسعار، اإلعالف المضاد، 
د عالقة إرتباطية دالة إحصائيا تبيف عدـ وجو فِما ِخص عدد سنوات الزواج  الرقابة(.

جمالي إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي بأبعاده  بيف عدد سنوات الزواج وا 
إمكانية األطالع  ِرجع الباحث ما سبق إلُ)رفع األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابة(. 

ىذه السياسات التسويقية العكسية في أي وقت مف خالؿ الجرائد والمجالت  عمى
برامج التميفزيونية واإلذاعية وال عالقة لمسف وعدد أفراد األسرة وعدد سنوات الزواج وال

تبيف وجود  فِما ِخص المستوى التعمِمُ لمزوجة والزوجىذه السياسات.  عمىلمتعرؼ 
دراكيا  رفع  لسياسةعالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف المستوى التعميمي لمزوجة وا 

، أي كمما زاد المستوى التعميمي لمزوجة كمما كاف 2025اللة األسعار عند مستوى د
رفع األسعار أفضؿ، كما تبيف عدـ وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا  لسياسةإدراكيا 

جمالي إدراكيا لسياسات التسويؽ العكسي         بيف المستوى التعميمي لمزوجة وا 
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رتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف ببعديو )اإلعالف المضاد، الرقابة(، ووجود عالقة إ
جمالي إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي بأبعاده  المستوى التعميمي لمزوج وا 

، أي 20220، 2025)رفع األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابة( عند مستويات داللة 
ؽ كمما زاد المستوى التعميمي لمزوج كمما كاف إجمالي إدراؾ األميات لسياسات التسوي

فِما ِخص الدخل  العكسي بأبعاده )رفع األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابة( أفضؿ.
تبيف وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف الدخؿ الشيري الشيري لألسرة 

جمالي إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي بأبعاده )رفع األسعار،  لألسرة وا 
، أي كمما زاد الدخؿ الشيري 20220ستويات داللة اإلعالف المضاد، الرقابة( عند م

لألسرة كمما كاف إجمالي إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي بأبعاده )رفع 
 .األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابة( أفضؿ

( يعبيالث االرحببط بٍٛ بعض انًخغٛزاث االجخًبعٛت  ٔااللخصبدٚت ٔحزشٛذ إسخٓالن األيٓبث 12جذٔل )

 زافك انًسكٍ انعبيتنبعض ي

 انًخغٛزاث
حزشٛذ 

 انكٓزببء
 حزشٛذ انغبس انطبٛعٙ حزشٛذ انًٛبِ

إجًبنٙ حزشٛذ 

 اإلسخٓالن

 13174 13103- 13111- **13147 انسٍ

 *13181 13157- 13181 ***13057 عذد أفزاد األسزة

 13122 13103 13145- *13178 عذد سُٕاث انشٔاج

 *13154- *13157- 13112- 13111- انًسخٕ٘ انخعهًٛٙ نهشٔجت

 *13181- 13134- 13101- 13121- انًسخٕٖ انخعهًٛٙ نهشٔج

 13110 13110 13121 *13157 انذخم انشٓز٘ نألسزة

 (1.111(    *** دال عُذ يسخٕٖ )1.11(  **دال عُذ يسخٕٖ )1.15*دال عُذ يسخٕٖ )     

د عالقة تبيف وجو فِما ِخص سن األميات  -( ما ِمُ:02ِوضح جدول )
إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف سف األميات وترشيد إستيالكيف لمكيرباء عند 

، أي كمما زاد سف األميات كمما كاف ترشيد إستيالكيف لمكيرباء 2020مستوى داللة 
جمالي  أفضؿ، كما تبيف عدـ وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف سف األميات وا 

وىذا  ؽ المسكف العامة بأبعاده )المياه، الغاز الطبيعي(،ترشيد إستيالكيف لبعض مراف
 عمى (0205عبد الباسط العزام )(، 0202صموحة عبد الرحمن ) اتِتفق مع دراس

فِما ِخص عدد أفراد األسرة  .عدـ وجود عالقة بيف متغير العمر وترشيد اإلستيالؾ
جمالي ترشيد تبيف وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف عدد أفراد  األسرة وا 

                     )الكيرباء( بعدهلبعض مرافؽ المسكف العامة ب إستيالؾ األميات
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، أي كمما زاد عدد أفراد األسرة كمما كاف إجمالي 20220، 2025عند مستويات داللة 
ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة بمحوره )الكيرباء( يتجو 

ر  لألفضؿ، تخاذ أف األسرة األكبر عددا أكثر إحتياجا لمترشيد جع الباحث ذلك إلُ ِو وا 
حتي تتمكف مف تحقيؽ كافة إحتياجات أفرادىا مف ىذه المرافؽ دوف القرارات الرشيدة 

( 0222مع دراسة سمِمان البصِر ) تفقوىذا ِ دفع فواتير مرتفعة مقابؿ إستخداميا،
راد األسرة ومعدؿ إستيالؾ الطاقة الكيربائية، أكد وجود عالقة طردية بيف عدد أف ذيال

 كما تبيف عدـ وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف عدد أفراد األسرة وترشيد
تبيف وجود فِما ِخص عدد سنوات الزواج . إستيالؾ األميات لممياه والغاز الطبيعي

ستيالؾ األميات عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف عدد سنوات الزواج وترشيد إ
، أي كمما زاد عدد سنوات الزواج كمما كاف ترشيد 2025لمكيرباء عند مستوى داللة 

تبيف عدـ وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا  كما إستيالؾ األميات المكيرباء أفضؿ،
جمالي ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة  بيف عدد سنوات الزواج وا 

تبيف  والزوج فِما ِخص المستوى التعمِمُ لمزوجةياه، الغاز الطبيعي(. بأبعاده )الم
جمالي ترشيد  وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف المستوى التعميمي لمزوجة وا 
إستيالكيا لبعض مرافؽ المسكف العامة بمحوره )الغاز الطبيعي( عند مستويات داللة 

ي لمزوجة كمما كاف إجمالي ترشيد إستيالكيا ، أي كمما زاد المستوى التعميم2025
لبعض مرافؽ المسكف العامة بمحوره )الغاز الطبيعي( يتجو لألسوأ، كما تبيف عدـ 
وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف المستوى التعميمي لمزوجة وترشيد إستيالكيا 

بيف المستوى وكذلؾ وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا ، لمكيرباء والمياه
جمالي ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة عند  التعميمي لمزوج وا 

، أي كمما زاد المستوى التعميمي لمزوج كمما كاف إجمالي ترشيد 2025مستوى داللة 
إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة يتجو لألسوأ، كما تبيف عدـ وجود 

ائيا بيف المستوى التعميمي لمزوج وترشيد إستيالؾ األميات عالقة إرتباطية دالة إحص
إرتباط اإلستيالؾ بشكؿ وثيؽ  وقد ِرجع ذلك إلُلمكيرباء، المياه، والغاز الطبيعي، 

بنط الحياة السريع، بالعادات والتقاليد التي إعتادتيا األسر المصرية، والمستوى الثقافي 
        دراسة وِختمف ذلك مع ، يميالمستوى التعم عمىالعاـ أكثر مف إعتمادة 
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التي أكدت وجود عالقة طردية بيف المستوي التعميمي ( 0222سمِمان البصِر )
ِناس الشرنوبُ )، ترشيد إستيالؾ الطاقة الكيربائيةو  (، 0200دراسات عبِر عالم وا 

والتي أظيرتا أنو كمما أرتفع المستوي التعميمي أرتفع  (0200نادِة عقباوي وأخرون )
فِما ِخص الدخل الشيري لألسرة ، ستوي ترشيد اإلستيالؾ لممياه والمحافظة عمييام

تبيف وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف الدخؿ الشيري لألسرة وترشيد 
، أي كمما زاد الدخؿ الشيري 2025إستيالؾ األميات لمكيرباء عند مستوى داللة 

 ةمع دراس ِختمف وىذاات لمكيرباء أفضؿ، لألسرة كمما كاف ترشيد إستيالؾ األمي
وجود عالقة طردية بيف الدخؿ ومعدؿ والتي أظيرت ، (0222سمِمان البصِر )

زة الشِخ )إستيالؾ الطاقة الكيربائية،  منال الشامُ وىناء و  (،0200ودراسات عِز
ىناؾ كمما كاف لألسرة الدخؿ الشيري  إنخفض والتي أكدت إنو كمما (0202شِحة )
كما تبيف عدـ وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف  الكيرباء.إستيالؾ  ا فيترشيد

جمالي ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة  الدخؿ الشيري لألسرة وا 
ودراسة نادِة عقباوي وأخرون وىذا ِختمف مع بأبعاده )المياه، الغاز الطبيعي(، 

، الدخؿ الشيري لألسرة كمما قؿ إستيالؾ المياهوالتي أظيرت أنو كمما إرتفع ( 0200)
إنو كمما زاد الدخؿ الشيري ت أكد والتي (0202منال الشامُ وىناء شِحة ) ةدراسو 

  .إيجابيةأقؿ  ممياهل كمما كاف ترشيد اإلستيالؾ
 وبالتالُ ِمكن قبول الفرض الثانُ جزئِا

التسػػػويؽ العكسػػػي  فػػػروؽ فػػػي كػػؿ مػػػف إدراؾ األميػػػات لسياسػػات توجػػدالفـــرض الثالـــث: 
بأبعػػػاده )رفػػػع األسػػػعار، اإلعػػػالف المضػػػاد، الرقابػػػة( وترشػػػيد إسػػػتيالكيف لػػػبعض مرافػػػؽ 

 الطبيعي( وفقا لمحؿ اإلقامة. المسكف العامة بأبعاده )الكيرباء، المياه، الغاز
بػػػيف متوسػػػطات داللػػػة الفػػػروؽ  قػػػاـ الباحػػػث بدراسػػػة االختالفػػػات  عمػػػىلموقػػػوؼ 
ت لسياسػات التسػويؽ العكسػي بأبعػاده، وترشػيد إسػتيالكيف إدراؾ األميػادرجات كؿ مف 

 T testباسػػتخداـ إختبػػار ت لػػبعض مرافػػؽ المسػػكف العامػػة بأبعػػاده وفقػػا لمحػػؿ اإلقامػػة 
 .(02(، )02كما ىو موضح فُ جدول )
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 ( دالنت انفزٔق فٙ إدران األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ ٔفمب نًحم اإللبيت17جذٔل )

 انًخغٛزاث

 رٚف

 = ٌ40 

 حضز

 لًٛت ث 114ٌ = 
انفزٔق بٍٛ 

 انًخٕسطبث

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 ع و ع و

 غٛز دال 13481 1311- 13011- 03451 00321 03331 00351 رفع األسعبر

 غٛز دال 13157 1373- 13801- 03314 08370 03480 00330 اإلعالٌ انًضبد

 غٛز دال 13005 1351 13322 03747 00337 03053 00382 انزلببت

 غٛز دال 13755 1381- 13010- 33530 71303 73201 71343 إجًبنٙ انخسٕٚك انعكسٙ

عػػدـ وجػػود فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية فػػي إجمػػالي إدراؾ  (02ِوضـح جــدول )
األميػػات لسياسػػات التسػػويؽ العكسػػي بأبعػػاده )رفػػع األسػػعار، اإلعػػالف المضػػاد، الرقابػػة( 

المجيػػود التػػي تبذلػػو الدولػػة لنشػػر الػػوعي بيػػذه  قــد ِرجــع ذلــك إلــُو وفقػػا لمحػػؿ اإلقامػػة، 
مػػف الكيربػاء والميػػاه  التػدابير واإلجػػراءات التػي تحػػد مػف إسػػتيالؾ مرافػؽ المسػػكف العامػة

 السواء. عمىالريفية والحضرية  في كؿ المناطؽ والغاز الطبيعي
نًسكٍ انعبيت ٔفمب نًحم ( دالنت انفزٔق فٙ حزشٛذ إسخٓالن األيٓبث نبعض يزافك ا14جذٔل )

 اإللبيت

 انًخغٛزاث

 رٚف

 = ٌ40 

 حضز

 لًٛت ث 114ٌ = 
انفزٔق بٍٛ 

 انًخٕسطبث

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 ع و ع و

 13111 13111 0301 53830 03311 08303 83580 07353 حزشٛذ انكٓزببء

 1315 13108 1311 03101 03010 02320 03028 07320 حزشٛذ انًٛبِ

 غٛز دال 13280 1302 13822 83131 08330 03511 05301 انطبٛعٙ حزشٛذ انغبس

 13111 13111 8357 03782 43853 35345 43511 111381 إجًبنٙ حزشٛذ اإلسخٓالن

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستويات داللة  (02ِوضح جدول )
جمالي ترشيد بيف األميات المقيمات في الريؼ والحضر في إ 20220، 2025

إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده )الكيرباء، المياه( حيث بمغت قيمة ت 
الترتيب، وقد حققت األميات المقيمات في الريؼ  عمى( 00030، 50493، 30746)
( في متغير ترشيد الكيرباء، 40543 -37059متوسط درجات حيث بمغت ) عمىأ
( في إجمالي 80500-022040ستيالؾ المياه، )( في متغير ترشيد إ07063-30064)

 إلي تدني وقد ِرجع الباحث ذلك  ترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة،
ه مف محاصيؿ زراعية و عمى ما ينتجوف يعتمد يـف رياؼد في األافر األمعظـ دخؿ 

ه ، باإلضافة إلي الصعوبات التي واجيوىا أثناء توصيؿ ىذلتحقيؽ االكتفاء الذاتي
األحياء داخؿ األرياؼ وبالتالي يدركوف قيمتيا   المرافؽ بسبب العشوائية في تنظيـ
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 ذيال (0205وىذ ِتفق مع دراسة عبد الباسط العزام )وأىميتيا ويرشدوف إستخداميا، 
أكد وجود فروؽ دالة إحصائيا في ترشيد اإلستيالؾ وفقا لمتغير محؿ اإلقامة. عدـ 

ة في ترشيد إستيالؾ األميات لمغاز الطبيعي وفقا لمحؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائي
 اإلقامة.

 وبالتالُ ِمكن قبول الفرض الثالث جزئِا
فػػػروؽ فػػػي كػػػؿ مػػػف إدراؾ األميػػػات لسياسػػػات التسػػػويؽ العكسػػػي  توجػػػدالفـــرض الرابـــع: 

بأبعػػػاده )رفػػػع األسػػػعار، اإلعػػػالف المضػػػاد، الرقابػػػة( وترشػػػيد إسػػػتيالكيف لػػػبعض مرافػػػؽ 
 بأبعاده )الكيرباء، المياه، الغاز الطبيعي( وفقا لعمؿ ربة االسرة. المسكف العامة

داللة الفروؽ  قاـ الباحث بدراسة االختالفات بيف متوسطات درجات كؿ  عمىلموقوؼ 
مف إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي بأبعاده، وترشيد إستيالكيف لبعض 

كما ىو  T testستخداـ إختبار ت مرافؽ المسكف العامة بأبعاده وفقا لعمؿ األـ با
 (.02(، )02موضح فُ جدول )

 ( دالنت انفزٔق فٙ إدران األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ ٔفمب نعًم األو13جذٔل )

 انًخغٛزاث

 حعًم

 = ٌ114 

 ال حعًم

 لًٛت ث 30ٌ = 
انفزٔق بٍٛ 

 انًخٕسطبث

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 ع و ع و

 1311 13111 1320 03001 03035 00324 03581 08301 رفع األسعبر

 13111 13111 0310 03375 03017 00305 83134 05307 اإلعالٌ انًضبد 

 13111 13111 1372 03575 03185 00300 03414 00334 انزلببت

 13111 13111 5351 83214 73150 24315 33811 70322 إجًبنٙ انخسٕٚك انعكسٙ

ؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتويات داللػػػة وجػػػود فػػػرو  (02ِوضـــح جـــدول )
بيف األميات العامالت وغيػر العػامالت فػي إجمػالي إدراكيػف لسياسػات  20220، 2020

التسويؽ العكسي بأبعاده )رفع األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابػة( حيػث بمغػت قيمػة ت 
 الترتيػػػب، وقػػػد حققػػػت األميػػػات العػػػامالت عمػػػى( 30575، 30975، 30330، 40608)
( فػػػػي متغيػػػػر رفػػػػع األسػػػػعار، 30542 -04030متوسػػػػط درجػػػػات حيػػػػث بمغػػػػت ) عمػػػػىأ
( في متغير الرقابة، 30828-03098( في متغير اإلعالف المضاد، )05037-40298)
وقــد ِرجــع ذلــك ( فػػي إجمػػالي إدراكيػػف لسياسػػات التسػػويؽ العكسػػي، 73066-90420)

اؿ بالخػػارج والتفاعػػؿ معػػو، سػػيولة اإلتصػػ عمػػىاألميػػات العػػامالت لػػدييف القػػدرة  إلــُ أن
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ستكشافو، حرية تبادؿ المعمومات مما يجعؿ إدراكيف لسياسات  عمىواإلنفتاح  المجتمع وا 
 التسويؽ العكسي أفضؿ مف األميات الغير العامالت.

 ( دالنت انفزٔق فٙ حزشٛذ إسخٓالن األيٓبث نبعض يزافك انًسكٍ انعبيت ٔفمب نعًم األو01جذٔل )

 انًخغٛزاث

 حعًم

 ٌ =114 

 ال حعًم

 لًٛت ث 30ٌ = 
انفزٔق بٍٛ 

 انًخٕسطبث

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 ع و ع و

 غٛز دال 13518 1380- 13223- 83802 05347 83501 05388 حزشٛذ انكٓزببء

 غٛز دال 13241 1301 13810 03051 02330 03040 07310 حزشٛذ انًٛبِ

 غٛز دال 13170 1372 13024 03077 08320 83070 05303 انطبٛعٙ حزشٛذ انغبس

 غٛز دال 13270 1350 13808 43107 37380 33045 37332 إجًبنٙ حزشٛذ اإلسخٓالن

عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي إجمػالي ترشػيد  (02ِوضح جدول )
إسػػػػتيالؾ األميػػػػات لػػػػبعض مرافػػػػؽ المسػػػػكف العامػػػػة بأبعػػػػاده )الكيربػػػػاء، الميػػػػاه، الغػػػػاز 

إلي أف عمؿ األميات مف عدمو لػيس  وقد ِرجع الباحث ذلك، ا لعمؿ األـالطبيعي( وفق
شػػرطا لترشػػيد اإلسػػتيالؾ ألنيػػا سػػموكيات تنبػػع مػػف العػػادات والتقاليػػد والثقافػػات المكتسػػبة 
، والمتوارثػػة مػػع وجػػود الػػوازع الػػداخمي بالمسػػئولية األسػػرية والمجتمعيػػة تجػػاه ىػػذه المرافػػؽ

أكػػد عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي  ذيالػػ (0205العــزام ) وىــذا ِتفــق مــع دراســة عبــد الباســط
 ترشيد اإلستيالؾ وفقا لمتغير عمؿ األـ.
 وبالتالُ ِمكن قبول الفرض الرابع جزئِا

سياسات مف إدراؾ األميات لفي كؿ د تبايف داؿ إحصائيًا وجي الفرض الخامس:
ستيالكيف التسويؽ العكسي بأبعاده )رفع األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابة( وترشيد إ

لعدد أفراد  وفقا)الكيرباء، المياه، الغاز الطبيعي(  لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده
 األسرة.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف في 
لكؿ مف إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي  Anova One Wayاتجاه واحد 

كيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده وفقا لعدد أفراد األسرة، بأبعاده، ترشيد إستيال
(، 00وجداول ) لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات، .L.S.Dوتـ تطبيؽ إختبار

 .( ِوضحوا ذلك02(، )02(، )00)
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( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احجبِ ٔاحذ إلدران األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ ٔفمب نعذد أفزاد 01جذٔل )

 األسزة

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدر انخببٍٚ
يجًٕع 

 انًزبعبث

درجبث 

 انحزٚت

يخٕسظ 

 انًزبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 رفع األسعبر

 243778 0 107.584 بٍٛ انًجًٕعبث

 113745 137 00013701 داخم انًجًٕعبث 1311 13110 53402

  133 08533041 انكهٗ

 

 اإلعالٌ انًضبد

 

 403151 0 1283010 ٍٛ انًجًٕعبثب

 183515 137 04573830 داخم انًجًٕعبث 1311 13118 53228

  133 01013735 انكهٗ

 

 انزلببت

 

 03310 0 53418 بٍٛ انًجًٕعبث

 103312 137 05883812 داخم انًجًٕعبث غٛز دال 13733 13005

  133 05513001 انكهٗ

إجًبنٙ انخسٕٚك 

 سٙانعك

 0823134 0 8303132 بٍٛ انًجًٕعبث

 723101 137 183353273 داخم انًجًٕعبث 1315 13180 03000

  133 158473475 انكهٗ

(، 2020وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مسػتويات داللػة  )( 00ِوضح جدول )
عار، ( فػي إجمػػالي إدراؾ األميػات لسياسػػات التسػويؽ العكسػػي ببعديػو )رفػػع األسػػ2025)

، 50836، 30033حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة ؼ )وفقػػػا لعػػػدد أفػػػراد األسػػػرة  واإلعػػػالف المضػػػاد(
 لسياسػػػةعػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا فػػػي إدراؾ األميػػػات . الترتيػػػب عمػػػى( 50664

 .الرقابة وفقا لعدد أفراد األسرة
ان نهخعزف عهٗ دالنت انفزٔق بٍٛ يخٕسطبث درجبث إجًبنٙ إدر  L.S.D( اخخببر 00جذٔل )

 األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ ببعذّٚ رفع األسعبر ٔاإلعالٌ ٔانًضبد ٔفمب نعذد أفزاد األسزة

 انعذد عذد أفزاد األسزة انًخغٛزاث
انًخٕسظ 

 انحسببٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘

 أفزاد  4

 فأكثز

أللم  5يٍ 

 أفزاد 4يٍ 

 5ألم يٍ 

 أفزاد

 رفع األسعبر

   - 13414 01310 4 أفزاد فأكثز 4

  - **0338- 03103 08317 112 أفزاد 4أللم يٍ  5يٍ 

 - 1330 *0310- 03380 00318 72 أفزاد 5ألم يٍ 

 اإلعالٌ انًضبد

   - 13442 01305 4 أفزاد فأكثز 4

  - **8353- 03222 08348 112 أفزاد 4أللم يٍ  5يٍ 

 - 1324 **0331- 83170 08312 72 أفزاد 5ألم يٍ 

 إجًبنٙ انخسٕٚك

 انعكسٙ

   - 13514 28304 4 أفزاد فأكثز 4

  - *7325- 73443 70310 112 أفزاد 4أللم يٍ  5يٍ 

 - 1357 2313- 113000 71382 72 أفزاد 5ألم يٍ 

 (1311**دال عُذ يسخٕٖ )                               (    1.15*دال عُذ يسخٕٖ )
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إجمػػػالي ى اتجػػػاه الفػػػروؽ فػػػي لمتعػػػرؼ عمػػػ  L.S.Dقػػػاـ الباحػػػث بػػػإجراء اختبػػػار 
إدراؾ األميػات لسياسػػات التسػويؽ العكسػػي ببعديػو رفػػع األسػعار واإلعػػالف المضػاد وفقػػا 

وجػػود فػػروؽ ذات  -عــن:( 00وأســفرت النتــائج الموضــحة بجــدول ) ،لعػدد أفػػراد األسػرة
داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات إجمػػػػالي إدراؾ األميػػػػات لسياسػػػػات التسػػػػويؽ 

 2025، 2020رفػػػع األسػػػعار واإلعػػػالف المضػػػاد عنػػػد مسػػػتويات داللػػػة  العكسػػػي ببعديػػػو
إنخفػاض المسػئوليات األسػرية التػي  وقد ِرجـع ذلـك إلـُ، لصالح عدد أفراد األسرة األقؿ

ممػػا يػػوفر ليػػا وقػػت الفػػراغ الالتػػي لػػدييف أسػػر صػػغير الحجػػـ عػػاتؽ األميػػات  عمػػىتقػػع 
 .مؽ بإقتصاديات األسرةيد فيما يتعالالـز لإلطالع والبحث عف كؿ ما ىو جد

( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احجبِ ٔاحذ نخزشٛذ إسخٓالن األيٓبث نبعض يزافك انًسكٍ انعبيت 00جذٔل )

 ٔفمب نعذد أفزاد األسزة

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدر انخببٍٚ
يجًٕع 

 انًزبعبث

درجبث 

 انحزٚت

يخٕسظ 

 انًزبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 حزشٛذ انكٓزببء

 1003180 0 0823145 نًجًٕعبثبٍٛ ا

 143388 137 07013335 داخم انًجًٕعبث 1311 13110 23835

  133 03743141 انكهٗ

 حزشٛذ انًٛبِ

 013121 0 213113 بٍٛ انًجًٕعبث

 113411 137 01073521 داخم انًجًٕعبث غٛز دال 1328 03740

  133 01473241 انكهٗ

 حزشٛذ انغبس

 ٙانطبٛع

 003210 0 873015 بٍٛ انًجًٕعبث

 153051 137 01183875 داخم انًجًٕعبث غٛز دال 13015 13584

  133 01513241 انكهٗ

إجًبنٙ حزشٛذ 

 اإلسخٓالن

 0713102 0 5803070 بٍٛ انًجًٕعبث

 783251 137 187123187 داخم انًجًٕعبث 1315 13104 03200

  133 150843001 انكهٗ

(، 2020وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مسػتويات داللػة  )( 02ِوضح جدول )
( فػػػي إجمػػػػالي ترشػػػيد إسػػػػتيالؾ األميػػػات لػػػػبعض مرافػػػؽ المسػػػػكف العامػػػة ببعػػػػده 2025)

 عمػػػػػى( 60495، 30630حيػػػػػث بمغػػػػػت قيمػػػػػة ؼ )وفقػػػػػا لعػػػػػدد أفػػػػػراد األسػػػػػرة  )الكيربػػػػػاء(
ميػػات األميػػات لكػػؿ مػػف الميػػاه عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي ترشػػيد اال. الترتيػػب

نادِـة عقبـاوي وأخـرون وىذا ِختمف مع دراسـة ، والغاز الطبيعي وفقا لعدد أفراد األسرة
 .التي أظيرت زيادة في حجـ إستيالؾ المياه كمما زاد عدد أفراد األسرة (0200)
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ٛذ نهخعزف عهٗ دالنت انفزٔق بٍٛ يخٕسطبث درجبث إجًبنٙ حزش  L.S.D( اخخببر 08جذٔل )

 إسخٓالن األيٓبث نبعض يزافك انًسكٍ انعبيت ببعذِ حزشٛذ انكٓزببء ٔفمب نعذد أفزاد األسزة

 انعذد عذد أفزاد األسزة انًخغٛزاث
انًخٕسظ 

 انحسببٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘

 أفزاد  4

 فأكثز

أللم  5يٍ 

 أفزاد 4يٍ 

ألم يٍ 

 أفزاد 5

 حزشٛذ انكٓزببء

   - 03015 07375 4 أفزاد فأكثز 4

  - 1305 83810 02381 112 أفزاد 4أللم يٍ  5يٍ 

 - **03100 *0383 83818 08302 72 أفزاد 5ألم يٍ 

إجًبنٙ حزشٛذ 

 اإلسخٓالن

   - 03024 32311 4 أفزاد فأكثز 4

  - 0310- 43502 33310 112 أفزاد 4أللم يٍ  5يٍ 

 - **0302 1308 3.170 35372 72 أفزاد 5ألم يٍ 

 (1311**دال عُذ يسخٕٖ )                               (    1.15*دال عُذ يسخٕٖ )                      

إجمػػػالي  لمتعػػػرؼ عمػػػى اتجػػػاه الفػػػروؽ فػػػي  L.S.Dقػػػاـ الباحػػػث بػػػإجراء اختبػػػار 
ترشيد إسػتيالؾ األميػات لػبعض مرافػؽ المسػكف العامػة ببعػده ترشػيد الكيربػاء وفقػا لعػدد 

وجػود فػروؽ ذات داللػة  -عـن:( 02لنتائج الموضحة بجـدول )وأسفرت ا أفراد األسرة ،
إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات إجمػػػػالي ترشػػػػيد إسػػػػتيالؾ األميػػػػات لػػػػبعض مرافػػػػؽ 

لصػػالح عػػدد أفػػراد  2025، 2020المسػػكف العامػػة ببعػػده )الكيربػػاء( عنػػد مسػػتويات داللػػة 
أنشػطة حياتيػػة أف األسػر األكبػػر عػددا تمػػارس  وِرجــع الباحــث ذلـك إلــُ، األسػرة األكبػر

أكثػػر، ممػػػا يتطمػػػب إسػػػتيالؾ مرافػػؽ المسػػػكف العامػػػة بشػػػكؿ أكبػػر، ودفػػػع فػػػواتير مرتفعػػػة 
مسػػتوي دخميػػـ ممػػا يضػػطرىـ لتقنػػيف اإلسػػتيالؾ  عمػػىويػػؤثر ذلػػؾ  مقابػػؿ ىػػذه المرافػػؽ،

 (0202) ىنــاء شــِحةمنــال الشــامُ، مــع دراســة  وىــذا ِتفــقوتخفػيض بنػػود اإلنفػػاؽ، 
رشػػيد اإلسػػتيالؾ وفقػػا لمتغيػػر عػػدد أفػػراد األسػػرة لصػػالح وجػػود فػػروؽ فػػي ت واأكػػد ذيفالػػ

إسػػػتيالؾ فػػػي ترشػػػيد ىنػػػاؾ أي كممػػػا زاد حجػػػـ األسػػػرة كممػػػا كػػػاف  األكثػػػر عػػػددااألسػػػر 
 لكيرباء.ا

 وبالتالُ ِمكن قبول الفرض الخامس جزئِا
سياسات مف إدراؾ األميات لفي كؿ د تبايف داؿ إحصائيًا جيو  الفرض السادس:
بعاده )رفع األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابة(  وترشيد إستيالكيف بأ التسويؽ العكسي

لعدد  وفقا لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده )الكيرباء، المياه، الغاز الطبيعي( 
 سنوات الزواج.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف في 
           راؾ األميات لسياسات لكؿ مف إد Anova One Wayاتجاه واحد 
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التسويؽ العكسي بأبعاده، ترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة بأبعاده وفقا 
 لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات، .L.S.Dلعدد سنوات الزواج، وتـ تطبيؽ إختبار

 ( ِوضحوا ذلك.02(، )02(، )05وجداول )
احذ إلدران األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ ٔفمب نعذد ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احجبِ 05ٔجذٔل )

 سُٕاث انشٔاج

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدر انخببٍٚ
يجًٕع 

 انًزبعبث

درجبث 

 انحزٚت

يخٕسظ 

 انًزبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 رفع األسعبر

 113430 0 013740 بٍٛ انًجًٕعبث

 103070 137 08073837 داخم انًجًٕعبث غٛز دال 13812 13441

  133 08533041 انكهٗ

 

 بداإلعالٌ انًض

 083121 0 843101 بٍٛ انًجًٕعبث

 153135 137 03703278 داخم انًجًٕعبث غٛز دال 13012 13538

  133 01013735 انكهٗ

 

 انزلببت

 

 183800 0 043420 بٍٛ انًجًٕعبث

 103733 137 05013057 داخم انًجًٕعبث غٛز دال 13002 13104

  133 05513001 انكهٗ

إجًبنٙ انخسٕٚك 

 انعكسٙ

 023117 0 703118 بٍٛ انًجًٕعبث

 243050 137 158153421 داخم انًجًٕعبث غٛز دال 13200 13821

  133 158473475 انكهٗ

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في إجمالي إدراؾ األميات ( 05ِوضح جدول )
وفقػا لعػدد  ات التسويؽ العكسي بأبعاده )رفع األسعار، اإلعالف المضػاد، والرقابػة(لسياس

مػػػف وعػػػي األميػػػات بيػػذه السياسػػػات أف  ذلـــك إلـــُالباحـــث وقـــد ِرجـــع سػػنوات الػػػزواج، 
 تمبية إحتياجات األسرةمحاوالت و المسممات الواجب التعرؼ عمييا مع مسئوليات الزواج 

 وخاصة مع غالء األسعار.
( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احجبِ ٔاحذ نخزشٛذ إسخٓالن األيٓبث نبعض يزافك انًسكٍ انعبيت 02ذٔل )ج

 ٔفمب نعذد سُٕاث انشٔاج

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدر انخببٍٚ
يجًٕع 

 انًزبعبث

درجبث 

 انحزٚت

يخٕسظ 

 انًزبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 حزشٛذ انكٓزببء

 423111 0 1703010 بٍٛ انًجًٕعبث

 133013 137 04153474 داخم انًجًٕعبث 1315 13110 83857

  133 03743141 انكهٗ

 حزشٛذ انًٛبِ

 123115 0 003011 بٍٛ انًجًٕعبث

 113381 137 01553823 داخم انًجًٕعبث غٛز دال 13000 13807

  133 01473241 انكهٗ

 غٛز دال 13701 13018 83455 0 33711 بٍٛ انًجًٕعبث انطبٛعٙ حزشٛذ انغبس
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 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدر انخببٍٚ
يجًٕع 

 انًزبعبث

درجبث 

 انحزٚت

يخٕسظ 

 انًزبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 153881 137 01813323 داخم انًجًٕعبث

  133 01513241 انكهٗ

إجًبنٙ حزشٛذ 

 اإلسخٓالن

 1513511 0 0103110 بٍٛ انًجًٕعبث

 753425 137 183853014 داخم انًجًٕعبث غٛز دال 13104 13337

  133 150843001 انكهٗ

( في 2025فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )وجود ( 02ِوضح جدول )
حيث بمغت قيمة ؼ وفقا لعدد سنوات الزواج ترشيد إستيالؾ األميات لمكيرباء 

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في إجمالي ترشيد األميات لبعض مرافؽ . (40457)
 .المسكف العامة ببعديو )المياه، والغاز الطبيعي( وفقا لعدد سنوات الزواج

نهخعزف عهٗ دالنت انفزٔق بٍٛ يخٕسطبث درجبث حزشٛذ إسخٓالن   L.S.D( اخخببر 07جذٔل )

 األيٓبث نهكٓزببء ٔفمب نعذد سُٕاث انشٔاج

 انعذد عذد سُٕاث انشٔاج انًخغٛزاث
انًخٕسظ 

 انحسببٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘

 15ألم يٍ 

 سُت

أللم  15يٍ 

 سُت 03يٍ 

03 

 سُت

حزشٛذ 

 انكٓزببء

سُت 15ألم يٍ   112 08373 83250 -   

سُت 03أللم يٍ  15يٍ   70 02374 83858 -1333** -  

 - 13774 1301 03801 02311 00 سُت 03

 (1311**دال عُذ يسخٕٖ )    

ترشػػػيد  لمتعػػػرؼ عمػػػى اتجػػػاه الفػػػروؽ فػػػي  L.S.Dقػػػاـ الباحػػػث بػػػإجراء اختبػػػار 
رت النتائج الموضحة بجدول وأسف إستيالؾ األميات لمكيرباء وفقا لعدد سنوات الزواج،

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات إجمػػالي ترشػػيد  -عــن:( 02)
لصػػػػالح عػػػػدد سػػػػنوات الػػػػزواج  2020إسػػػػتيالؾ األميػػػػات لمكيربػػػػاء عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة 

 مػػورالدارة اإفػػي  ميػػاتاألالخبػػرات التػػي تكتسػػبيا  ذلــك الــُالباحــث وقــد ِرجــع ، عمػىاأل
 .سنوات الزواجعدد الكيرباء مع زيادة  إستيالؾاؿ ترشيد الحياتية وخاصة مج

 وبالتالُ ِمكن قبول الفرض السادس جزئِا
سياسات التسويؽ مف إدراؾ األميات لفي كؿ تبايف داؿ إحصائيًا  يوجد الفرض السابع:

العكسي بأبعاده )رفع األسعار، اإلعالف المضاد، الرقابة(  وترشيد إستيالكيف لبعض 
لمدخؿ الشيري  وفقا)الكيرباء، المياه، الغاز الطبيعي(  ف العامة بأبعادهمرافؽ المسك

 لألسرة.
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ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ استخداـ أسموب تحميؿ التبايف في 
لكؿ مف إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي  Anova One Wayاتجاه واحد 

العامة بأبعاده وفقا لمدخؿ الشيري بأبعاده، ترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف 
وجداول  لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات، .L.S.Dلألسرة، وتـ تطبيؽ إختبار

 ( ِوضحوا ذلك.20(، )22(، )02(، )02)
( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احجبِ ٔاحذ إلدران األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ ٔفمب نهذخم 04جذٔل )

 انشٓز٘ نألسزة

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدر انخببٍٚ
يجًٕع 

 انًزبعبث

درجبث 

 انحزٚت

يخٕسظ 

 انًزبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 رفع األسعبر

 1413750 0 0213512 بٍٛ انًجًٕعبث

 113283 137 01373778 داخم انًجًٕعبث 13111 13111 123378

  133 08533041 انكهٗ

 

 اإلعالٌ انًضبد

 

 0173023 0 8183704 بٍٛ انًجًٕعبث

 103008 137 02173157 داخم انًجًٕعبث 13111 13111 153271

  133 01013735 انكهٗ

 

 انزلببت

 403115 0 1283001 بٍٛ انًجًٕعبث

 103110 137 00453343 داخم انًجًٕعبث 1311 13111 23741

  133 05513001 انكهٗ

إجًبنٙ انخسٕٚك 

 انعكسٙ

 10803580 0 02473148 بٍٛ انًجًٕعبث

 283373 137 104113731 داخم انًجًٕعبث 13111 13111 013277

  133 158473475 انكهٗ

وجػػػػػود فػػػػػروؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد مسػػػػػتويات داللػػػػػة  (  02ِوضـــــح جـــــدول )
( في إجمالي إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي بأبعاده )رفع األسعار، 20220)

، 90086حيػث بمغػت قيمػة ؼ )وفقػا لمػدخؿ الشػيري لألسػرة  ضػاد، الرقابػة(واإلعالف الم
 . الترتيب عمى( 50720، 60893، 70379

نهخعزف عهٗ دالنت انفزٔق بٍٛ يخٕسطبث درجبث إجًبنٙ إدران   L.S.D( اخخببر 03جذٔل )

مب نهذخم األيٓبث نسٛبسبث انخسٕٚك انعكسٙ بأبعبدِ رفع األسعبر ٔاإلعالٌ انًضبد ٔانزلببت ٔف

 انشٓز٘ نألسزة

 انًخغٛزاث

انذخم 

انشٓز٘ 

 نألسزة

 انعذد
انًخٕسظ 

 انحسببٙ

اإلَحزاف 

 انًعٛبر٘
 يزحفع يخٕسظ يُخفض

 رفع األسعبر

   - 03870 00334 88 يُخفض

  - 1322 03284 00300 40 يخٕسظ

 - ***0337- ***0301- 03001 05304 78 يزحفع

   - 03001 00318 88 يُخفض اإلعالٌ انًضبد
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  - 1308- 03138 00304 40 يخٕسظ

 - ***0343- ***0310- 83014 02307 78 يزحفع

 انزلببت

   - 03244 00381 88 يُخفض

  - 13110- 03215 00351 40 يخٕسظ

 - 1348- **1338- 03780 08305 78 يزحفع

إجًبنٙ انخسٕٚك 

 انعكسٙ

   - 03370 24350 88 يُخفض

  - 1300 73281 24301 40 يخٕسظ

 - ***7371- ***7304- 33138 75331 78 يزحفع

 (1311**دال عُذ يسخٕٖ )                               (    1.15* دال عُذ يسخٕٖ )                        

إجمالي لمتعرؼ عمى اتجاه الفروؽ في   L.S.Dقاـ الباحث بإجراء اختبار 
العكسي بأبعاده رفع األسعار، اإلعالف المضاد، إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ 
 -عن:( 02وأسفرت النتائج الموضحة بجدول ) ،والرقابة وفقا لمدخؿ الشيري لألسرة

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجمالي إدراؾ األميات 
د لسياسات التسويؽ العكسي بأبعاده رفع األسعار، اإلعالف المضاد، والرقابة عن

 ذلك إلُالباحث وقد ِرجع لصالح الدخوؿ المرتفعة،  2020، 20220مستويات داللة 
رغبة األميات ذو الدخوؿ المرتفعة في توجيو الفائض مف دخؿ األسرة لإلحتياجات 
الطارئة أو لإلستثمارات أو لإلدخار لتأميف حياة ومستقبؿ أسرتيا بالشكؿ الالئؽ  بدال 

 .مرافؽ المسكف العامةإلستيالؾ المتزايد لمف دفعيا كغرامات في حاالت ا
( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احجبِ ٔاحذ نخزشٛذ إسخٓالن األيٓبث نبعض يزافك انًسكٍ انعبيت 01جذٔل )

 ٔفمب نهذخم انشٓز٘ نالسزة

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدر انخببٍٚ
يجًٕع 

 انًزبعبث

درجبث 

 انحزٚت

يخٕسظ 

 انًزبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 نتانذال

 حزشٛذ انكٓزببء

 0113711 0 8113801 بٍٛ انًجًٕعبث

 143152 137 05723221 داخم انًجًٕعبث 13111 13111 113155

  133 03743141 انكهٗ

 حزشٛذ انًٛبِ

 13082 0 03830 بٍٛ انًجًٕعبث

 113130 137 01453147 داخم انًجًٕعبث غٛز دال 13438 13110

  133 01473241 انكهٗ

 حزشٛذ انغبس

 انطبٛعٙ

 073415 0 553021 بٍٛ انًجًٕعبث

 153014 137 03323151 داخم انًجًٕعبث غٛز دال 13120 13403

  133 01513241 انكهٗ

إجًبنٙ حزشٛذ 

 اإلسخٓالن

 0013487 0 2203238 بٍٛ انًجًٕعبث

 783108 137 185483202 داخم انًجًٕعبث 1315 13110 83840

  133 150843001 انكهٗ
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، 20220وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستويات داللة )( 22ِوضح جدول )
( في إجمالي ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة ببعده 2025

 عمى( 000255، 40480حيث بمغت قيمة ؼ )وفقا لمدخؿ الشيري لألسرة )الكيرباء( 
عًز ، (0110)أيبل عبذ انزحٛى، ، Chan (2010)دراسات وىذا ِتفق مع ، الترتيب

وجود فروؽ في ترشيد ثبتوا الذيف أ، (0205م )عبد الباسط العزا(، 0110أبٕ عبذِ )
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في ترشيد اإلستيالؾ وفقا لمدخؿ الشيري لألسرة. 
 سرة.فقا لمدخؿ الشيري لألإستيالؾ األميات لممياه والغاز الطبيعي و 

نهخعزف عهٗ دالنت انفزٔق بٍٛ يخٕسطبث درجبث إجًبنٙ حزشٛذ   L.S.D( اخخببر 01جذٔل )

 إسخٓالن األيٓبث نبعض يزافك انًسكٍ انعبيت ببعذِ حزشٛذ انكٓزببء ٔفمب نهذخم انشٓز٘ نألسزة

 انًخغٛزاث

انذخم 

انشٓز٘ 

 نألسزة

 انعذد
انًخٕسظ 

 انحسببٙ

اإلَحزاف 

 انًعٛبر٘
 فعيزح يخٕسظ يُخفض

 حزشٛذ انكٓزببء

   - 03370 02355 88 يُخفض

  - **0353 83071 00335 40 يخٕسظ

 - ***0310- 1380- 83011 02337 78 يزحفع

إجًبنٙ حزشٛذ 

 اإلسخٓالن

   - 23353 33302 88 يُخفض

   - *0340 33041 35358 40 يخٕسظ

 - **0320- 1301 43541 33312 78 يزحفع

إجمالي لمتعرؼ عمى اتجاه الفروؽ في   L.S.Dإختبار قاـ الباحث بإجراء 
ترشيد الكيرباء وفقا لمدخؿ  هترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة ببعد

وجود فروؽ ذات  -عن:( 20وأسفرت النتائج الموضحة بجدول ) ،الشيري لألسرة
لبعض مرافؽ داللة إحصائية بيف متوسطات درجات إجمالي ترشيد إستيالؾ األميات 

لصالح  2025، 2020، 20220المسكف العامة ببعده الكيرباء عند مستويات داللة 
رجع الباحث ذلك إلُ، الدخوؿ المنخفضة والمرتفعة أف أصحاب الدخوؿ المنخفضة  ِو

مما يضطرىـ لترشيد إستيالؾ مرافؽ المسكف يمبوف إحتياجاتيـ األساسية بصعوبة بالغة 
، وغاز طبيعي توفيرا لمنفقات، أما أصحاب الدخوؿ المرتفعة العامة مف كيرباء، ومياه

مبدأ ترشيد  عمىىف وخاصة أبنائيف تنشئة أسر  عمىيكوف لدييف الرغبة فإف األميات 
بمدي أىمية وقيمة وحيوية ىذه المرافؽ نظرا  الؾ مرافؽ المسكف العامة ليشعروفإستي

 لندرتيا النسبية. 
 جزئِا وبالتالُ ِمكن قبول الفرض السابع
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، )عدد أفراد األسرةتختمؼ نسبة مشاركة بعض المتغيرات المستقمة  الفرض الثامن:
دراؾ األميات لكؿ مف رفع األسعار، اإلعالف المضاد،  المستوى التعميمي لألـ، وا 

مع )ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة( طبقا ألوزاف الرقابة( و 
 تباط معيا.معامالت اإلنحدار ودرجة اإلر 

أسموب االنحدار الخطى ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ استخداـ 
بإدخاؿ بعض المتغيرات المستقمة في معادلة اإلنحدار الخطي   Stepwiseبطريقة 

المتعدد لمتعرؼ عمى أكثر العوامؿ تأثيرًا في ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ 
توضح ( 2(، )0(، )0(، كما أن االشكال )20وِوضح ذلك جدول )المسكف العامة، 

 تحقؽ شروط اجراء اختبار تحميؿ االنحدار المتعدد.
 
 

يمثؿ الشكؿ انتشار البواقي مع القيـ ( 0شكل )
المتوقعو ومنو يتضح عشوائية انتشار البواقي وعدـ 
 أخذىا نمط محدد وىذا يتسؽ مع شرط الخطية

يانات يوضح المدرج التكراري أف الب( 0شكل )
تتوزع طبيعيا مما يؤكد اعتدالية توزيع عينة 

 الدراسة
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يوضح أف بيانات تتجمع حوؿ الخط المستقيـ ( 2شكل )
 وبالتالي فإف البواقي تتوزع حسب التوزيع الطبيعي

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

حزشٛذ إسخٓالن  عهٗ(  االَحذار انخطٗ انًخعذد نبٛبٌ أثز بعض انًخغٛزاث انًسخمهت 00جذٔل )

 أليٓبث نبعض يزافك انًسكٍ انعبيتا

 انبٛبٌ

 

 حزحٛب دخٕل

 انًخغٛزاث انًسخمهت

 فٙ يعبدنت انخُبؤ

يعبيم 

االرحببط 

 انبسٛظ

R 

يعبيم 

 انخحذٚذ

R2 

يعبيم 

انخحذٚذ 

 انًصحح

Adjusted 

R2 

 لًٛت ث Bيعبيم االَحذار 
انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 لًٛت ف انذالنت

سخمهت
ث انً

انًخغٛزا
 

 13113 13110 13002 إدران انزلببت

 13111 13111 013518 743220 انثببج

إدران  ***053053

 انزلببت
13400 53102 13111 13111 

إدران انزلببت، رفع 

 األسعبر
13042 13183 13181 

 13111 13111 123177 713484 انثببج

173032*** 

إدران 

 انزلببت
13527 03131 13110 1311 

إدران رفع 

 عبراألس
13581 03432 13118 1311 

إدران انزلببت، إدران 

رفع االسعبر، 

 انًسخٕٖ انخعهًٛٙ ألو

13803 13148 13171 

 13111 13111 153012 413013 انثببج

183701*** 

إدران 

 انزلببت
13583 03187 13110 1311 

إدران رفع 

 االسعبر
13534 03081 13111 1311 

انًسخٕٖ 

هًٛٙ انخع

 نهشٔجت

-13871 -03448 13118 1311 

 134، 1، عُذ درجبث انحزٚت   13111*** يسخٕٖ دالنت     

قيـ معامالت اإلرتباط الثالثة لمتغير إدراؾ األميات ( أن 20ِوضح جدول ) 
R( ومعامؿ التحديد 20336بمغ ) Rالرقابة بمغ معامؿ االرتباط البسيط  لسياسة

2 
Rلتحديد المصحح ( وأخيرا معامؿ ا20003)

( مما يعني أنو 20029والذي بمغ ) 2
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٪ مف التغيرات الحاصمة في الدرجة الكمية لترشيد إستيالؾ 00استطاع أف يفسر 
٪ يعزى الى عوامؿ اخرى، ولمتغير 89األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة، والباقي 

ؿ االرتباط البسيط الرقابة، متغير إدراؾ رفع األسعار بمغ معام لسياسةإدراؾ األميات 
R (20386ومعامؿ التحديد ) R

2
R( وأخيرا معامؿ التحديد المصحح 20049) 

والذي  2
٪ مف التغيرات الحاصمة في الدرجة 04( مما يعني أنو أستطاع أف يفسر 20040بمغ )

٪ يعزى الى 86الكمية لترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة، والباقي 
 لسياسةالرقابة، متغير إدراؾ االميات  لسياسةمتغير إدراؾ األميات عوامؿ اخرى، ول

بمغ  Rرفع االسعار، متغير المستوى التعميمي لألـ، بمغ معامؿ االرتباط البسيط 
R( ومعامؿ التحديد 20409)

R( وأخيرا معامؿ التحديد المصحح 20084) 2
والذي  2

         لتغيرات الحاصمة ٪ مف ا07( مما يعني أنو استطاع أف يفسر 20070بمغ )
٪ 83في الدرجة الكمية لترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة، والباقي 

الذي أكد ( 0222دراسة سمِمان البصِر )وىذا ِتفق مع يعزى الى عوامؿ أخرى، 
ودراسة منال  ،معدؿ إستيالؾ الطاقة الكيربائية عمىوجود تأثير لممستوى التعميمي 

الذيف أكدوا وجود تأثير لممستوى التعميمي لألميات ( 0202وىناء شِحة )الشامُ 
 وكذلؾ، ترشيد إستيالكيف لممرافؽ العامة لممسكف ممثمة في الكيرباء والمياه عمى

اء عقاري )  لذيفا .Salem & et.al (2018)( و0202دراسات زكِة مقري وزكِر
ء، وخاصة أسموب لماؾ استيالإ دشيرلعكسي في تؽ ايولتسب اساليوجود تأثير أل واأكد

أكد وجود تأثير لسياسات  ذيال (0202دراسة )رجب العموري، وأيضا رفع األسعار، 
ؾ الطاقة ستيالد إشيرت عمىممثمة في رفع األسعار، والرقابة لعكسي ؽ ايولتسا
عدـ  واأكد ذيفال (0202آسِة شنو )ومقرَ وِختمف مع دراسة زكِة  ،لكيربائيةا

 ترشيد إستيالؾ الكيرباء. عمىراتيجية رفع األسعار وجود تأثير إلست
حيث بمغت   Fويمكف معرفة القوة التفسيرية لمنموذج ككؿ عف طريؽ احصائية

الرقابة، ولمتغير إدراؾ األميات  لسياسةإدراؾ األميات  ( لمتغير050059)  Fقيمة 
متغير إدراؾ ولF (070096 ،)الرقابة مع متغير إدراؾ رفع األسعار بمغ قيمة  لسياسة

رفع االسعار مع متغير  لسياسةالرقابة مع متغير إدراؾ االميات  لسياسةاألميات 
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( مما يؤكد 20220عند مستويات داللة ) F  (040730)المستوى التعميمي لألـ بمغ قيمة
 القوة التفسيرية العالية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد مف الناحية االحصائية. 

قيـ معامالت اإلنحدار لممتغيرات المستقمة، ويستنتج منو أف كما يبيف الجدوؿ 
الرقابة كاف معنويا مف الناحية اإلحصائية وقد احتؿ الترتيب  لسياسةبعد إدراؾ األميات 

األوؿ فى تأثيره عمى ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة عند مستوى 
ر، المستوى التعميمي لألـ عند مستويات (، يميو بعد إدراؾ رفع االسعا20220معنوية )
، وبذلؾ تكوف المتغيرات المستقمة المؤثرة عمى ترشيد t( وفقا الختبار 2020معنوية )

إدراؾ ىي إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة تبعًا لتسمسميا وأىميتيا 
، لتعميمي لألـرفع االسعار، المستوى ا لسياسةالرقابة، إدراؾ األميات  لسياسةاألميات 

رجع الباحث ترشيد إستيالؾ  عمىالرقابة مف قبؿ الدولة  لسياسةالتأثير الكبير  ِو
 عمىاألميات لمرافؽ المسكف العامة إلي عدـ التياوف في تطبيؽ العقوبات والغرامات 

 .المخالفيف مف المستيمكيف ليذه المرافؽ وفؽ قوانيف رادعة
 ِاوبالتالُ ِمكن قبول الفرض الثامن جزئ

 ممخص النتائج:
وجود عالقة إرتباطية بيف إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي وترشيد  -0

  إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة.
عدـ وجود عالقة إرتباطية بيف السف، عدد سنوات الزواج لألميات وكؿ مف  -0

 مسكف العامة.إدراكيف لسياسات التسويؽ العكسي، وترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ ال
عدـ وجود عالقة إرتباطية بيف عدد أفراد األسرة، المستوى التعميمي لألميات  -3

دراكيف لسياسات التسويؽ العكسي.  وا 
وجود عالقة إرتباطية بيف عدد أفراد األسرة، المستوى التعميمي لألميات وترشيد  -4

 إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة. 
بيف المستوى التعميمي لمزوج وكؿ مف إدراؾ األميات  وجود عالقة إرتباطية -5

 لسياسات التسويؽ العكسي، وترشيد إستيالكيف لبعض مرافؽ المسكف العامة.
دراؾ األميات لسياسات التسويؽ  -6 وجود عالقة إرتباطية بيف الدخؿ الشيري لألسرة وا 

 العكسي.
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شيد إستيالؾ األميات عدـ وجود عالقة إرتباطية بيف الدخؿ الشيري لألسرة وتر  -7
 لبعض مرافؽ المسكف العامة.

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ  -8
 وفقا لمحؿ اإلقامة. العكسي

وجود فروؽ بيف األميات المقيمات في الريؼ والحضر في ترشيد إستيالكيف  -9
 . ؼلصالح المقيمات في الريلبعض مرافؽ المسكف العامة 

وجود فروؽ بيف األميات العامالت وغير العامالت في إدراكيف لسياسات  -02
 التسويؽ العكسي لصالح العامالت.

عدـ وجود فروؽ في ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة وفقا  -00
  لعمؿ األـ.

د األسرة وفقا لعدد أفراوجود فروؽ في إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي  -00
 . لصالح عدد أفراد األسرة األقؿ

وفقا لعدد وجود فروؽ في ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة  -03
 . أفراد األسرة لصالح عدد أفراد األسرة األكبر

عدـ وجود فروؽ في كؿ مف إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي، وترشيد  -04
 وفقا لعدد سنوات الزواج.كف العامة إستيالكيف لبعض مرافؽ المس

وفقا لمدخؿ الشيري وجود فروؽ في إدراؾ األميات لسياسات التسويؽ العكسي  -05
  .لألسرة لصالح الدخوؿ المرتفعة

وفقا وجود فروؽ في ترشيد إستيالؾ األميات لبعض مرافؽ المسكف العامة  -06
 ة.لصالح الدخوؿ المنخفضة والمرتفع لمدخؿ الشيري لألسرة

 لسياسةالرقابة، إدراؾ االميات  لسياسةإدراؾ األميات أف المتغيرات المستقمة ) -07
٪ في الدرجة الكمية لترشيد 07قد أثرت بنسبة رفع االسعار، المستوى التعميمي لألـ( 

 ميات لبعض مرافؽ المسكف العامة. إستيالؾ األ
 التوصِات:

لفمسفة التسويؽ العكسي  البتروؿالكيرباء والمياه و  كؿ مف وزارةضرورة تبني  -0
مف كيرباء، ومياه، غاز طبيعي واإلقتناع بيا والعمؿ الفعمي لممرافؽ العامة لممسكف 
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تطبيقيا مف خالؿ التطبيؽ التدريجي ليذه الفمسفة وفقا لمظروؼ المحيطة  عمى
 بالمستيمكيف.

والزواج  بتوعية المستيمكيف وخاصة األميات حديثي السفكؿ وزارة معنية قياـ  -0
بأىمية التسويؽ العكسي في ترشيد إستيالؾ مرافؽ المسكف العامة مف خالؿ إعداد 
وتنفيذ برامج وحمالت توعوية كعقد الندوات والمؤتمرات، اإلعالنات اإلرشادية المرئية 
رساؿ مندوبيف إلي المنازؿ لتوضيح ذلؾ،  والمسموعة، إرفاؽ الفواتير بنشرات توعوية، وا 

 الترشيد. عمىادي والمعنوي المستمر لممستيمكيف المواظبيف مع التحفيز الم
 لممرافؽ العامة لممسكفجعة إستراتيجيات التسعير امعنية بمر كؿ وزارة ضرورة قياـ  -3

             المستخدمة مف خالؿ القياـ بالدارسات واألبحاث وتشكيؿ لجاف عمؿ
ة والداخمية المحيطة بيذه األسعار الحالية وفؽ الظروؼ والعوامؿ الخارجي لدارسة

 ، ووضع األسعار التي تساىـ في ترشيد استيالكيا.مرافؽال
المستيمكيف ف ػلكشرقابية مشددة وفعالة ضع سياسة معنية بوكؿ وزارة قياـ  -4

مع  لممرافؽ العامة لممسكفع رًػر المشػربط غيػع الػمًاقالمتيربيف مف دفع الفواتير، 
 وخاصة في المدف المكدسة بالسكاف.ذلك  دعة صارمة بشأناًضع قًانين ر

الكيرباء والمياه والغاز الطبيعي بإعداد قواعد بيانات عف الحالة  كؿ مف شركةقياـ  -5
لممواطنيف لسيولة إكتشاؼ المفرطيف في اإلستيالؾ ليذه  لممرافؽ العامةاإلستيالكية 

 والتنبيو عمييـ بضرورة الترشيد.  مرافؽال
أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف تطوير سياسات  عمىة معنيكؿ شركة وقوؼ  -6

التسويؽ العكسي التي تحد مف إستيالؾ مرافؽ المسكف العامة، ومناقشة كيفية التغمب 
 عمييا. 

التسويؽ العكسي ً ػدماج التًجو نحقياـ وزارتي التربية والتعميـ والتعميـ العالي بإ -7
، ةػػالتربًيالتعميمية، ة ػػمن المنظًمػػض لممرافؽ العامة لممسكفتيالك ػساإليد ػترشو

 في حياتو األسرية المستقبمية. مرافؽلتنشئة جيؿ يقدر أىميو ىذه الة ػػًالديني، ةػػالثقافي
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 المراجع:
 المراجع العربِة 

المسئوليات  –ترشيد إستيالؾ الطاقة الكيربائية" األىداؼ  .(0202أبو العال أكثم محمد ) -0
 . مصر: مطبوعات وزارة الكيرباء والطاقة.. القاىرةواإلجراءات" –
. التسويؽ وفؽ منظور فمسفي (.0202إحسان دىش جالب وىاشم فوزي العبادي ) -0

 عماف. األردف: دار الوراؽ لمنشر.
 .  09ء، السعودية، العدد إلحساكسي. مجمة العتسويؽ الا(. 0222أحمد محمد )سامة أ -3
المستودعية في الجامعات والكميات الفمسطينية في الرقابة  (.0200أشرف محمد مشمش ) -4

رسالة ماجستير، قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، ترشي الماؿ العاـ،  عمىقطاع غزة وأثرىا 
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

ر. مجمة ئزالجافي ؿ لنقع ااطمة قدااقة كآلية الستطلءة اكفا (.0205أمال رحمان ) -5
 . 05ر، العدد الباحث، الجزائ

اتجاىات الطالبة الجامعية السعودية نحو ثقافة ترشيد  (.0200أمال صالح عبد الرحِم ) -6
 دمشؽ، سوريا، ،مجمػة جامعػة دمشؽاالستيالؾ: دراسة مطبقة في قسـ الدراسػات االجتماعيػة. 

 . 0، العدد 08المجمد 
، وزارة رسالة المعمـلتوازف. ترشيد االستيالؾ وسموؾ ا (.0222إِاس عطِة العبادي ) -7

 .4، العدد 46التربية والتعميـ، إدارة التخطيط والبحث التربوي، األردف، المجمد 
. راـ اع. فمسطيف: مركز ترشيد اإلستيالؾ في الطاقة المنزلية (.0222جورج كرزم ) -8

 العمؿ التنموي.
. عماف. األردف: لمياهدور المرأة في ترشيد إستيالؾ ا (.0225حسان ِوسف غانم ) -9

 مركز عفت اليندي لإلرشاد اإللكتروني، المعيد الدولي لتضامف النساء.
مباديء التسويؽ العكسي  (.0222حمِد عبد النبُ الطائُ وبشِر عباس العالق) -02

 . عماف. األردف: دار الباروني العممية لمنشر والتوزيع."مدخؿ شامؿ"
ادات ونزار عِسُ صدِق )درمان سمِمان صادق وعاكف ِوس -00 التسويؽ  (.0202ف الِز

، عماف. 0. الطبعة 00المستداـ والتسويؽ العكسي: إتجاىات تسويقية معاصرة في القرف 
 األردف: زمـز ناشروف وموزعوف. 
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منيجية وأساليب البحث  (.0222دالل عبد الرازق القاضٍ ومحمود ميدي البِاتُ ) -00
، عماف. األردف: دار 0. الطبعة spssداـ لبرنامج اإلحصائى العممى وتحميؿ البيانات باستخ

 الحامد لمنشر والتوزيع.
، الرياض. 0. الطبعة اقتصاديات االسرة وترشيد االستيالؾ (.0222ربِع محمود نوفل ) -03

 السعودية: دار الناشر الدولي.
في ترشيد دور إستراتيجيات التسىيؽ العكسي  (.0202رجب عبد السالم العموري ) -04

مجمة استيالؾ الطاقة الكيربائية بالتطبيؽ عمى الشركة العامة لمكيرباء مدينة الزاوية ليبيا. 
 .7، مركز العمـو والتقنية لمبحوث والدراسات، ليبيا، العدد دراسات االنساف والمجتمع

اء عقاري ) -05 د شيرلعكسي عمى تؽ ايولتسؽ ابيطتر ثأ(. 0202زكِة مقري وزكِر
مجمة ينة باتنة". دبمت لعائالف اعينة مألراء العية طستاسة "دارلي لممياه: زلمنا ؾالستيالا

 . 3، العدد 04، الجزائر، المجمد، التواصؿ في اإلقتصاد واإلدارة والقانوف
التسويؽ العكسي كآلية لترشيد االستيالؾ المنزلي  (.0202زكِة مقري، آسِة شنو ) -06

مجمة العمـو عية آلراء عينة مف المستيمكيف في مدينة باتنة. لمطاقة الكيربائية: دراسة استطال
 .00، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العدد االجتماعية واإلنسانية

 مػػػػػػواطفال كياتوًسم ديةرالف اترعالقة المتغي (.0222ســــــمِمان عبــــــد اهلل البصــــــِر ) -07
مجمة . تطبيقيػػػػػػػة دراسة ديةسػػػػػػػعو ال بيةرالع الممكة في الكيربائيػػػػػػػة الطاقػػػػػػػة باستيالك سػػػػػػػعوديال

 .0، جامعة طنطا، مصر، العدد كمية التجارة، تمويؿالتجارة ًال
نة عتروس ) -08 التسويؽ العكسي كأداة فعالة في ترشيد  (.0202سيِمة عتروس وصبِر

دارة األعماؿإستيالؾ الطاقة الكيربائية.  ، العدد 0، الجزائر، المجمد مجمة الدراسات التسويقية وا 
0. 

ـــة ) -09 ف محمـــد حوِر ، شػػػبيف 0. الطبعػػػة االقتصػػػاد االسػػػتيالكي المعاصػػػر (.0202شـــِر
. مصر: مطابع الحنفي الحديثة.  الكـو

واقػػع ترشػػيد اسػػتيالؾ الطاقػػة الكيربائيػػة فػػي  (.0205شــيرزاد الــوافُ وســامِة غربــُ ) -02
ي، الجزائر، المجمد ، الييئة العالمية لمتسويؽ اإلسالمالمجمة العالمية لمتسويؽ اإلسالميالجزائر. 

 .0، العدد 4
مقاربات ورؤى عممية نحو اصالح مظاىر الخمؿ  (.0200صالح رمِح الرمِح ) -00
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، كمية اآلداب، مجمة جامعة الممؾ سعوداالقتصادي في نمط االستيالؾ لدى االسرة السعودية. 
 .0، العدد 03جامعة الممؾ سعود، السعودية، المجمد 

 يةؤر: المياه استيالك ترشيدل أةرًعي المتقدير (. 0202لرحمن )صموحة محمود عبد ا -00
الدولي الثالث العممي . المؤتمر يةاإلجتماع مةدلمخ العامة الممارسة منظور مف تحميمية

 .0حمواف، القاىرة، المجمد جامعة ، كمية الخدمة اإلجتماعية، االجتماعيةلخدمة لالعشريف ً
 محددات ترشيد اإلستيالؾ في المجتمع اإلردني.(. 0205عبد الباسط عبد اهلل العزام ) -03

، الجمعية العممية لكمية األداب، إتحاد الجامعات العربية، مجمة إتحاد الجامعات العربية لألداب
 .0، العدد 00المجمد 

س -04 مجمة . تنظيـ المرافؽ العامة في النظاـ السعودي. (0205) عبد الفتاح محمود ادِر
 .39، العدد 4القاىرة، مصر، المجمد ، الشرعيةالبحوث والدراسات 

التسويؽ العكسي ودوره في تحديد مواقؼ  (.0200عبد اهلل فتحُ  الحدِدي ) -05
 . رسالة ماجستير، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ، العراؽ.المستفديف

ِناس سمِر الشرنوبُ ) -06 ريفيات في دراسة سموؾ ال (.0200عبِر عبد الستار عالم وا 
المؤتمر السنوي  المياه ببعض قري مركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ. عمىالمحافظة 

 ، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة، المنصورة، مصر.الدولي الثالث
ن الشِخ ) -07 زة نوِر ترشيد إستيالؾ الطاقة  عمىتحميؿ العوامؿ المؤثرة  (.0200عِز

والية مجتمع  عمىني بإستخداـ إختبار مربع كاي )دراسة ميدانية الكيربائية القطاع السك
) ، رسالة ماجستير، كمية اإلقتصاد والعموـ السياسية، جامعة أـ درماف اإلسالمية، الخرطـو

 الخرطوـ، السوداف. 
تحميػؿ العوامػؿ المػؤثرة فػي اإلنفػاؽ االسػتيالكي  (.0202عمر محمود أبو عبده ) -08

مجمػة األردنيػة ال. الفمسطيني وفؽ نظريات االستيالؾ الحديثة: دراسة ميدانيػة ميلمقطػاع العائ
 .0 ، العدد5مجمد لاعماف، األردف، اإلنسانية،  ، سمسمة العموـلمعمػـو التطبيقية

، األمارات: دائرة 0. الطبعة ترشيد اإلستيالؾ في اإلسالـ (.0222كامل صكر القِسُ ) -09
 عمؿ الخيري بدبي.الشؤوف اإلسالمية وال

دور استراتيجيات التسويؽ العكسي في ترشيد استيالؾ الكيرباء  (.0202لبِض ىشام ) -32
. رسالة ماجستير، دراسة حالة عينة مف زبائف مؤسسة توزيع الكيرباء والغاز لمشرؽ مديرية تبسة
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 ة، الجزائر. التبسي، تبس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة العربي
 دراسة: ليةزالمن المياه استيالك رشيدًت الميبية أةرالم (.0202محمد شحاتو واصل ) -30
 .0د، مصر، العدد رسعيبوجامعة ، كمية األداب، بمجمة كمية اآلدا. طبرؽينة مد في انيةميد
التجربة المصرية لخصخصة المرافؽ العامة في الميزاف:  (.0202محُ محمد مسعد ) -30
كمية الحقوؽ، جامعة المنوفية،  ،مجمة البحوث القانونية واالقتصادية. يجابيات والسمبياتاإل

 .37، العدد 00مصر، المجمد 
ديات سػػػعوالالطالبػػػات اتجاىات  (.0202منـــال موســـُ الشـــامُ وىنـــاء أحمـــد شـــِحة ) -33

النوعيػػػة، ،  كميػػة التربيػػػة تربيػػة النوعيػػػةالحػػػوث مجمة ب. االستيالك شػػيدرتالطػػائؼ نحػػػو بجامعة 
 . 44صورة، مصر، العدد جامعة المن

دليؿ الرقابة  .(0202  (المنظمة العربِة لألجيزة العمِا لمرقابة المالِة والمحاسبِة -34
 . القاىرة. مصر: الجزء التاسع.المالية
إمكانية تطبيؽ إستراتيجيات  (.0200مِسر أحمد حسن ومصدق نجِب صالح ) -35

، مجمة تكريت لمعموـ اإلدارية واالقتصاديةإستيالؾ الكيرباء.  التسويؽ العكسي في ترشيد
 .04، العدد 8جامعة تكريت، العراؽ، المجمد 

ـرة ) -36 نـب محمـد حقـُ، عمـرو سـراج أبـو رِز فعاليػة  (.0200نادِة عبد اهلل العقبـاوي، ِز
لتربيػة وعمػـ دراسػات عربيػة فػي ابرنامج إرشادي لتنمية الوعي اإلسػتيالكي لػدة المػرأة السػعودية. 

 .07، العدد 0، السعودية،  المجمد النفس
 ممارسة نحو الصناعية الشركة في المسؤوليف اتجاىات (.0202ىالة فاضل حسِن ) -37

المجمة العراقية لبحوث السوؽ بغداد".  شركة في تطبيقية "دراسة العكسي التسويؽ أساليب
 .0، العدد 9، بغداد، العراؽ، المجمد وحماية المستيمؾ

 دراسة: ليةزالمن المياه استيالك يدشرًت الميبية أةرالم (.0202واصل محمد شحاتو ) -38
 . 0، كمية األداب، جامعة بورسعيد، مصر، العدد مجمة كمية اآلداب. طبرؽ ينةمد في انيةيدم

الثقافة  (.0200محمد النجار )، سناء حنان محمد أبًصِرٌ، فؤاد شمبٍء ًفا -39
 د اإلستيالؾ. القاىرة. مصر: دار الكتب لمتوزيع والنشر. اإلستيالكية وترشي
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Abstract  
The Research aimed to study demarketing policies as perceived 

by mothers and their relation to rationalizing consumption of some 

public housing facilities.The research used descriptive analytical 

method. The sample of this research including (200) mothers who 

have children in various stages of education and have electricity, water, 

and natural gas facilities inside her house in Shebin Al-Kom, Tala, 

Melij, Al-Batanoun, and Al-Shuhada at Menofia Governorate. The 

sample was selected in intentionally purposed way. The tools of this 

study included general data form of  mothers and their family, 

demarketing policies as perceived by mothers questionnaire with their 

dimensions (increase prices, anti advertising and control) and 

rationalizing consumption of Some public housing facilities for 

mothers with their dimensions (electricity, water and natural gas). Data 

has been released, classified, tabulated and using statistical methods 

through SPSS. 

The results revealed that there was correlation between 

demarketing policies as perceived by mothers and rationalizing their 

consumption of some public housing facilities. There were differences 

between mothers who working and non-working in demarketing 

policies as perceived by them to working. There were differences in 

demarketing policies as perceived by mothers according to the number 

of family members to the fewest. There were differences in 

rationalizing consumption of some public housing facilities for mothers 

according to the number of family members to the largest. There were 

differences in demarketing policies as perceived by mothers according 

to monthly income to the highest. There were differences in 

rationalizing consumption of some public housing facilities for mothers 

according to monthly income to the lowest and the highest.  

Keywords: Perceive, Demarketing Policies, Rationalizing 

Consumption, Housing Facilities, Mothers   

 
 


