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البيئية وعالقتو بالسموك االستيالكي األخضر كما تدركو  ةبالمسؤوليالوعي 
 األسرربات 

 رباب السيد عبد الحميد مشعل .د 
 الممخص

الثالث بالمسئولية البيئية بجوانبو  األسرييدؼ البحث إلى دراسة مدى وعي ربات 
وعالقتيا بالسموؾ االستيالكي األخضر بمحاوره  السموكي( - الوجداني - المعرفي)

إعادة التدوير  - الممارسات االستيالكية الخضراء - الثالث )الشراء األخضر
 والتخمص مف النفايات(.

واتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي، تـ استخداـ عدة أدوات ىي استمارة البيانات 
العامة، استبياف الوعي بالمسئولية البيئية، استبياف السموؾ االستيالكي األخضر. 

ربة أسرة مف محافظة المنوفية والقميوبية تـ اختيارىـ بطريقة  092واشتممت العينة عمى 
وبعد جمع البيانات تـ تفريغيا وتبويبيا وجدولتيا وتحميميا إحصائيا  ،صدفيو غرضيو
 .SPSSباستخداـ برنامج 

 األسربيف وعي ربات  إحصائياأظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 
البيئية بجوانبو الثالث والسموؾ االستيالكي األخضر ليف بمحاوره عند  بالمسئولية
، كما اف الوعي الكمي بالمسؤولية البيئية والمعرفة البيئية يفسر 2020وية مستوى معن

% لمممارسات 64% مف التبايف في السموؾ االستيالكي األخضر الكمي و20
% إلعادة التدوير والتخمص مف النفايات، كما يفسر الجانب 04الخضراء و االستيالكية

 ف التبايف في الشراء األخضر. % م64السموكي والوعي الكمي بالمسؤولية البيئية 

توجيػػػو دعػػػوات لممتػػػاجر بتخصػػػيص أمػػػاكف مميػػػزه بجيػػػاز حمايػػػة المسػػػتيمؾ لػػػذا يوصػػػي 
لعػرض المنتجػػات الصػػديقة لمبيئػػة حتػى يػػتمكف المسػػتيمؾ مػػف الوصػوؿ ليػػا بسػػيولو. مػػع 

 .()الخضراءلتعريفيا بالمنتجات الصديقة لمبيئة  األسرتوجيو حممو تستيدؼ ربات 

 -األخضر السموؾ االستيالكي  –الوعي بالمسئولية البيئية  :المفتاحيةالكممات 
 .األسرربات  -المنتجات الصديقة لمبيئة 
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Awareness of environmental responsibility and 

its relationship to the green consumer behavior 

of households 
Dr. Rabab El Sayed Abd El hamid Mashal 

Faculty of Home Economics 
Menofia University 

Abstract 
The research aims to study the extent of female heads of households' awareness 

of environmental responsibility with its axes and its relationship to green consumer 

behavior with its dimensions, and the research followed the descriptive and 

analytical approach. Several tools were used: the general data form, the 

environmentally friendly product awareness form, the environmental responsibility 

awareness questionnaire, the green consumer behavior questionnaire. The sample 

included 290 female heads of household from Menoufia and Qalyoubia 

governorates, who were clamshell and purpose selected. After collecting the data, it 

was unpacked, categorized, tabulated, and statistically analyzed using the SPSS 

program. 
The results showed a positive statistically significant correlation between 

female heads of households' awareness of environmental responsibility in their axes 

and green consumption behavior for them with its dimensions at a significance level 

of 0.01, and the total awareness of environmental responsibility and environmental 

knowledge explains 52% of the variance in the total green consumption behavior 

and 46% for green consumer practices. And 26% for recycling and waste disposal. 

Behavioral aspect and overall awareness of environmental responsibility explain 

36% of the variance in green purchasing. Older female heads of household are better 

at keeping green consumer behavior off. Female heads of households are better at 

completely green consumer behavior and its dimensions (green consumption 

practices - recycling and waste disposal) and awareness of environmental 

responsibility in their axes. Urban women heads of households are better than rural 

women in awareness of environmental responsibility in its axes, and green consumer 

behavior entirely in its dimensions. 

Therefore, science colleges are recommended to conduct more experiments to 

extract cleansers and disinfectants that are environmentally friendly and inexpensive 

and can be manufactured and traded commercially. The Ministry of Environment 

and the Environmental Affairs Agency should undertake initiatives and campaigns 

to raise awareness of environmental problems and ways to protect them through 

cooperation with colleges of home economics specializing in managing family and 

childhood institutions through the main branch. And the Delta branches to spread 

the culture of green consumption. 

Keywords: awareness of environmental responsibility - green consumer behavior - 

environmentally friendly products - female heads of households 
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 مقدمة ومشكمة البحث 
تمثؿ البيئة أىمية كبيرة لإلنساف، فيي المحيط الذي يعيش فيو ويحصؿ منو عمى 
مقومات حياتو مف طعاـ وشراب وىواء وكساء وىي المحيط الذي يتفاعؿ معو ويمارس 

ف خمؽ اهلل تعالى اإلنساف أفيو عالقاتو المختمفة مع غيره مف الكائنات والمكونات. ومنذ 
سعيا وراء مختمؼ متطمباتو واحتياجاتو لتحقيؽ عممية  وىو دائـ في تعاممو مع البيئة

تكيفو مع بيئتو، مستخدما في ذلؾ كؿ ما توافر لو مف المعارؼ والميارات والخبرات 
خالؿ تعاممو  اكتسبيامف خالؿ خبرتو التي  أوالتي وىبيا الخالؽ سبحانو وتعالى 

ذا ما كانت في حالة توازف معيا. وعمى الرغـ مف أف البيئة بما فييا مف موارد متنوعة إ
مداده باحتياجاتو اإلنسافطبيعي يمكنيا الوفاء بمطالب  الستمرار حياتو  الالزمة، وا 

وحياة الكائنات الحية األخرى، إال إف تصرفات اإلنساف غير المسؤوؿ مع ما يحيط بو 
 نجاة الميدي،)البيئي مف كائنات ومكونات البيئة قد أخؿ كثيرا بتوازف ىذا النظاـ 

0202 :462.) 
 ,Kay. L (2012; 3), Bina. O (2013: 19) وأكدت دراسة كؿ مف 

Heshmati. A, (2014; 23), Sukhdev. P (2015; 3), European 

Environment Agency (2014: 5) Nortje. K (2015; 4)  وعايدة راضي
تحمميا بيئيا ف األنماط الحالية لمتنمية والنمو االقتصادي ال يمكف أ( عمى 26 :0206)

عمى المدى البعيد وأوصت بضرورة االنتقاؿ مف االقتصاد الحالي إلى االقتصاد 
األخضر واعتبرتو شرطا مسبقا لتحقيؽ التنمية المستدامة في المجتمعات المحمية لمحد 
مف التدىور البيئي الذي فرضتو وتيرة اإلنتاج واالستيالؾ غير المستداـ خالؿ العقود 

 الماضية.
 اإلنسافاد األخضر ىو النموذج التنموي الجديد الذي ييدؼ لتحسيف رفاىية االقتص

في االعتبار المخاطر البيئية ألنو يقوـ عمى دمج  األخذوالعدالة االجتماعية مع 
االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية في خطط وبرامج التنمية المستدامة لتقديـ 

ية وتحقيؽ العدالة والسالمة البيئية مف خالؿ تحقيؽ حموؿ لممشكالت االجتماعية والبيئ
االستدامة في استيالؾ الموارد وتقديـ الخدمات الصديقة لمبيئة كالمباني الخضراء 
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)أحمد عبد  ووظائؼ ذوي الياقات الخضراء والطاقة المتجددة والمنتجات الخضراء
 (06 :0202الغني، 

تبر االقتصاد األخضر ىو ( يعUNEPوحسب برنامج األمـ المتحدة لمبيئة )
االقتصاد الذي ينتج عنو تحسيف الرفاىية البشرية والمساواة االجتماعية مف جية وجية 
أخرى اإلقالؿ بصورة ممحوظة مف األخطار البيئية وندرة الموارد االيكولوجية ويرتكز 
 عمى إعطاء وزف متساو لمتنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية واالستدامة

لذا تزايد االىتماـ بالبيئة كظاىرة عالمية خالؿ العقد (.UNEP,2011;16ة)البيئي
، كنتيجة لتزايد الضغوط التي تمارسيا الحكومات وجماعات حماية البيئة الماضي

مر الذي يوجب أف يحوؿ ىذا االىتماـ إلى المستيمكيف األ والمنظمات غير الحكومية.
بقضاياىا، ويقبموا عمى المنتجات الصديقة بحيث يصبحوا أكثر حساسية لمبيئة واىتماما 

لمبيئة، فيناؾ المزيد مف التيديدات التي تضر البيئة والتي سوؼ تظير في المستقبؿ 
)محمد  لإلنسافوما يسببو مف مشكالت صحية  مثؿ التغيرات المناخية والتموث،

 (. 062: 0202 الجماؿ،
ييا البيئة ألف المشكمة فالمستيمكوف مسئولوف عف الحالة السيئة التي وصمت إل

نما في نوع السموكيات التي يقوموف بيا.  ليست في كـ السمع التي يتـ استيالكيا وا 
في اعتبارىـ اآلثار البيئية ليذه السموكيات )أسماء درويش  ايأخذو فيؤالء المستيمكوف لـ 

 (.622: 0202 وجيياف رجب،
وتسويقي فبقدر ما يكوف لديو  إنتاجيوألف المستيمؾ ىو حجر األساس ألي نشاط 

والتي تتوقؼ عمى ثالث  اإلنتاجيةمف وعي تأتي االستجابة البيئية مف طرؼ المنظمات 
عوامؿ ىي درجة التزاـ المستيمؾ بالقضايا البيئية وتوقعات المستيمؾ لمدى حساسية 

البيئية ورغبة المستيمؾ في ممارسة قوتو لجعؿ أنشطة المنظمة  لألعماؿالمنظمات 
المنظمات  إقناعطابقة لتوقعاتو وكمما تزايد الوعي البيئي لممستيمؾ سيؤدي ذلؾ إلى م

)حميمة األرضية لالستجابة اإليجابية لمتطمباتو وبالتالي التأثير إيجابا عمى البيئة والكرة 
فتحديد السموؾ الشرائي لممستيمؾ المسؤوؿ الذي يؤمف بمبادئ  (.06: 0229قريشي، 
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ويسعى إلى تجسيدىا في قراراتو الشرائية يعتبر مرتكزا أساسيا لتحديد  التنمية المستدامة
طار المحرؾ استراتيجية التسويؽ األخضر حيث يعتبر الوعي البيئي في ىذا اإل

األساسي لمسموؾ الشرائي لممستيمؾ المسؤوؿ ومع زيادة مطالب المستيمؾ ذو الوعي 
بيئة وتحمؿ عالمات بيئية البيئي العميؽ ظيرت منتجات خضراء تراعي حماية ال

وسارعت الدوؿ الغربية في تأسيس منظومة خاصة باالستيالؾ المستداـ عبر تكثيؼ 
صنافيا ونشر تقارير األداء البيئي وتقارير المسئولية أالعنونة البيئة لممنتجات بمختمؼ 

االجتماعية والتنمية المستدامة كإجراءات لتوسيع نمط االستيالؾ المستداـ وتوسيع 
 (092: 0209)ميري شفيقة وميري أماؿ،  طاؽ التسويؽ األخضرن

ف المستيمؾ العربي لديو إحساس أ( 02: 0226وأكدت نتائج دراسة سامي الصمادي )
خريف عمى عالي تجاه البيئة بشكؿ عاـ يتمثؿ في حرصو عمى حماية البيئة وحث اآل

كما  لممحافظة عمى البيئة.العيش في بيئة صحية نظيفة واحترامو لكؿ الجيود اليادفة 
أظيرت تبايف في الثقافة االستيالكية مف خالؿ اتجاىاتو حوؿ السمع الصديقة لمبيئة 
فيو يقبؿ السمع التي ال تسبب تموث لمبيئة ولكنو ال يختار السمع المعبأة بعبوات يمكف 

 إعادة استخداميا. 
 ,Norazah, M. S., (2013b: 100)مثؿ: كما اتفقت نتائج العديد مف الدراسات 

Norazah, M. S (2013a: 726), César Tapia-Fonllem (2013: 713), 

Heesup. H (2014: 463), Norazah. M. S (2016: 210), Boztepe. A, 

(2012: 11), Haws. K. L et al., (2014: 330), Kai. S. B & et al., 

(2013: 1172) Maniatis. P, (2015: 65), Matthes. J et al, (2014: 

1885), Wang. Y. H, et al, (2016: 8) Millissa F. Y. Cheunga, W. M 

عمى اف زيادة الوعي البيئي أدى لزيادة درجة وعي المستيمكيف  (150 :2019)
بالتسويؽ األخضر والتوجو نحو المطاعـ الخضراء والمنتجات الخضراء والخدمات 

العمالء الشرائي والتأثير في نواياىـ  الخضراء مما أثر بشكؿ مباشر في جذب انتباه
 عمى في المنتجات الخضراء.أالشرائية واستعدادىـ لدفع سعر 

( بزيادة التوجو نحو نشر الوعي 022: 0202لذا توصي دراسة محمد الجماؿ )
البيئي مف خالؿ التركيز عمى مفيوـ المسؤولية البيئية لمتحفيز عمى تبني السموؾ 

بدوره عمى شراء واقتناء المنتجات الخضراء والتي تحد مف األخضر والذي ينعكس 
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حداث التموث مع توعية المستيمكيف بأىمية استحضار العامؿ البيئي  استيالؾ الطاقة وا 
 في قرارات الشراء لصالح األجياؿ القادمة.

تعبر السموكيات المؤيدة لمبيئة عف جممة األنشطة اليادفة والفعالة التي تؤدي إلى  
عمى الموارد الطبيعية بحيث تشمؿ كؿ مف إعادة التدوير والمحافظة عمى المياه الحفاظ 

قناع اآلخريف بحماية البيئة، التصميـ والبناء إوسموكيات ترشيد استخداـ الطاقة، 
يكولوجي وىو يقودنا إلى مجموعة مف الصديؽ لمبيئة والمحافظة عمى النظاـ اإل

بعات بيئية ويعتبر الترشيد مف أىميا فيو نقطة السموكيات المختمفة التي يترتب عمييا ت
زاد  فعالة في تحقيؽ التوازف المستداـ في الثروات بيف أجياؿ الحاضر والمستقبؿ )شير

 (.260: 0202 نسيب وكماؿ مرداوي،

( ربيع 00: 0226واتفقت العديد مف الدراسات رشيدة أبو النصر وشيريف محفوظ )
( عمى 66: 0206) ةناؿ الشامي وىناء شيح(، م06: 0226نوفؿ ومحمد الزغبي )

دور المرأة في حماية البيئة مف التموث وأكدت عمى وجود عالقة ارتباطية بيف وعي ربة 
صاحبة العالقة  ألنياة البيئي وممارستيا اإلدارية لحماية البيئة المنزلية مف التموث األسر 

ثيا عمى المشاركة في أنشطة ف التركيز عمى المرأة وحأاألقوى مع البيئة ومواردىا كما 
وبرامج التوعية البيئة يسيـ في حؿ العديد مف المشاكؿ البيئية فيي قادرة عمى تقبؿ 

 .ةاألسر  أفرادالوعي البيئي وتنميتو وتقوـ بنشره لكافة 
ىي المسئولة عف إدارة المنزؿ فيي التي تقوـ بعمميات الشراء  المرأةوتعتبر 

واإلعداد واالنتفاع والصيانة لكؿ ما يتعمؽ باالستيالؾ العائمي لذلؾ فميا دور بارز في 
ويعد االستيالؾ العائمي ىو المحور  (.026: 0222 عمميات االستيالؾ )محمد جامع،

 جاري بالمجتمع ككؿ. األساسي لجممة النشاط اإلنتاجي والخدمي والت
ة تعتبر مف مستيمؾ أخضر عندما يكوف لدييا مواقؼ وتصرفات صديقة األسر فربة 

لمبيئة تتجمى في سموكيا الشرائي واالستيالكي مف خالؿ جمع المعمومات حوؿ 
بيئيا وتأخذ بعيف االعتبار نتائج سموكيا  مستيمؾ واع   فييالخصائص البيئية لممنتج 

عمى البيئة والمجتمع وىي مستيمؾ أكثر تحضرا يسيـ في  الشرائي واالستيالكي
غير مباشر وتدرج البعد البيئي ضمف  أواألنشطة التي تخص المجتمع بشكؿ مباشر 

مف المستيمكوف الخضر ذوو  األسرجميع مراحؿ اتخاذ قرار الشراء لذا تعتبر ربات 
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دفرور والياس شاىد، النعيـ  القوة الدافعة نحو تحسيف األداء البيئي لممؤسسات )عبد
ة ىي المسئولة األسر ( مف خالؿ السموؾ الشرائي األخضر وذلؾ الف ربة 00: 0202
عدـ  أوالشراء المنزلي فسموكيا الشرائي يمثؿ نقطة محورية في تعزيز  أعماؿعف 

 تعزيز المنتجات البيئية الخضراء ويؤثر في البيئة بشكؿ مباشر.
فاالستيالؾ األخضر المستداـ الذي يراعي الجانب البيئي ال يعني االستيالؾ 

بطريقة مختمفة وىي طريقة تسعى إلى تحسيف نوعية  االستيالؾبكميات أقؿ ولكف 
دارة  الحياة التي تتسـ بالمسئولية في تجنب وتقميؿ النفايات وزيادة إعادة التدوير وا 

المعايير الطبيعية ومنع تموثيا وتجنب  ومعالجة النفايات بما يتوافؽ مع أفضؿ
مصادر الطاقة المتجددة  استخداـاالستيالؾ غير الضروري مف الطاقة وزيادة 

فالعالقة بيف التنمية المستدامة  العضوية.المنتجات  واستيالؾ لممياهواالستخداـ الرشيد 
راد كمستيمكيف واالستيالؾ العائمي الرشيد لمموارد ىو تغيير العادات االستيالكية لألف

حتى يصبحوا أكثر مسؤولية نحو تحقيؽ الشراء األخضر واحتراـ البيئة )ميري شفيقة 
عادة التدوير وتقميؿ  ف( م099: 0209 أماؿ،وميري  خالؿ االستيالؾ الرشيد وا 
 النفايات.

عدـ االستفادة  أف( عمى 02: 0200كما أكدت دراسة ساطع الراوي وطو الطيار )
يجعؿ منيا عبئا عمى المواطف  اقتصاديةطبيعي ميـ ذو قيمة  مف النفايات كمورد

فعممية تولد النفايات تتأثر بمعدؿ النمو السكاني والمدينة  ئوالدولة وذات تأثير بيئي سي
 - ة في إعادة استخداـ المخمفات مثؿ )الورؽاألسر والمستوى االجتماعي. فأسموب ربة 

خر طبقا ألنظمة إدارة ويختمؼ مف مجتمع آلوغيرىا(  - المخمفات العضوية - الزجاج
دارة الفاعمة . فاإل(Refsgaard. K& Magnussen. K, 2008; 760)المخمفات 

يتـ فرز وتصنيؼ النفايات مف مصدر تكوينيا مثؿ المنازؿ وفي  أفلمنفايات تتطمب 
صناعيا يالحظ وجود حاويات مختمفة الشكؿ والموف عند المنازؿ يتـ  المتطورةالدوؿ 

فييا وضع النفايات بحسب نوعيا وىذا التصرؼ بال ريب ىو حضاري بامتياز ألنو 
التنمية الحقيقية بكافة أشكاليا الصحية  ويعزز مفيوـ التنمية المستدامة التي تيدؼ إلي

 (.46: 0204 )فارس السويميـ، والبيئية واالقتصادية
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دراكا مف المشرع المصري بأىمية إدارة المخمفات فقد قاـ بإصدار قانوف لتنظيـ ا  و 
 والسعيـ بيدؼ االستفادة مف المخمفات والنفايات 0202لسنة  020 إدارة المخمفات رقـ

المصريات بضرورة  األسرالذي يوجب عمى ربات  األمرضرارىا البيئية. أنحو تقميؿ 
 المستداـ.اظ عمى البيئة واتباع السموؾ االستيالكي األخضر تحمؿ مسؤوليتيا في الحف

وبناء عمى ما سبؽ تري الباحثة أىميو الوعي بالمسئولية البيئية والحفاظ عمى البيئة 
يقـو  األخضراالستيالؾ األخضر فالنظاـ االقتصادي  أولتحقيؽ االستيالؾ المستداـ 

ال تمبية الحتياجات إج ما ىو عمى اإلنتاج األخضر واالستيالؾ األخضر، واإلنتا
المستيمكيف وعندما يكوف المستيمؾ واعيا بالقضايا البيئة والتوجيات العالمية نحو 

تكوف  أفالحفاظ عمى البيئة فإنو يراعي في كافة المنتجات التي يطمبيا ويشترييا 
صديقة لمبيئة ويرفض الكيماويات والمنتجات التي تيدر الموارد الطبيعية ويستخدميا 

منيا ويجاىد  المستخدمةغير  واألجزاء أغمفتيابقدر الحاجة الفعمية كما يعيد تدوير 
ة ية البيئيالنفايات بشكؿ يعود عميو بالفائدة ويحافظ عمى البيئة. فالمسؤول إلدارةدائما 

ة ومستيمؾ األسر  أفرادمحرؾ أساسي لسموكيات باقي  ألنيا األسرمى ربات تقع أساسا ع
يتحكـ في السوؽ والمنتجيف مف خالؿ رغباتيا وتفضيالتيا واحتياجاتيا التي يسعى 

 اقتصاديالمنتجيف لتمبيتيا والقطاع االستيالكي العائمي ىو أساس لكؿ نشاط 
 :لتاليبالمجتمع. لذا يحاوؿ البحث اإلجابة عف التساؤؿ ا

بالمسئولية البيئة وسموكيف االستيالكي  األسر"ىؿ توجد عالقة بيف وعي ربات 
 األخضر؟"

 :ىنا تمثمت مشكمة البحث في عدة تساؤالت ىيمف 

 البيئية؟بالمسئولية  األسرما مستويات وعي ربات  -0
 ؟األسرما مستويات السموؾ االستيالكي األخضر لربات  -0

 بخصائص المنتجات الصديقة لمبيئة؟ األسرما الوزف النسبي لمعرفة ربات  -6

الريفيات والحضريات في الوعي بالمسئولية البيئة  األسرىؿ توجد فروؽ بيف ربات  -6
 والسموؾ االستيالكي األخضر؟

العامالت وغير العامالت في الوعي بالمسئولية  األسرىؿ توجد فروؽ بيف ربات  -2
 البيئة والسموؾ االستيالكي األخضر؟
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بيف ربات االسر في السموؾ االستيالكي األخضر بمحاوره الثالث  تبايفىؿ يوجد  -4
فئات  -لألزواجالمستوى التعميمي  -وفقا لكؿ مف )المستوى التعميمي لربات االسر 

 ؟فئات سف ربات االسر( -حجـ االسرة -لألسرةالدخؿ الشيري 

الثالث وفقا  بجوانبوفي الوعي بالمسئولية البيئة  األسرىؿ يوجد تبايف بيف ربات  -2
فئات  -المستوى التعميمي لألزواج -لكؿ مف)المستوى التعميمي لربات االسر 

 ؟فئات سف ربات االسر(  -حجـ االسرة -الدخؿ الشيري لألسرة

 ىدف البحث

ييدؼ البحث بصفة رئيسية إلى دراسة العالقة بيف الوعي بالمسئولية البيئية بجوانبو 
 األسرالسموكي( والسموؾ االستيالكي األخضر لربات  - الوجداني – )المعرفي الثالث

إعادة التدوير  - الممارسات االستيالكية الخضراء - بمحاوره )الشراء األخضر
 والتخمص مف النفايات(. وينبثؽ منو عدة أىداؼ فرعيو ىي:

 .الثالثبالمسئولية البيئية بجوانبيا  األسرتحديد مستويات وعي ربات  -2
 .الثالثبمحاورىا  األسرتحديد مستويات السموؾ االستيالكي األخضر لربات  -9

 بخصائص المنتجات الصديقة لمبيئة. األسرتحديد الوزف النسبي لمعرفة ربات  -02

الريفيات والحضريات في الوعي بالمسئولية  األسرالكشؼ عف الفروؽ بيف ربات  -00
 محاوره.البيئة بجوانبو الثالث والسموؾ االستيالكي األخضر ب

العامالت وغير العامالت في الوعي  األسرالكشؼ عف الفروؽ بيف ربات  -00
 بالمسئولية البيئة بجوانبو الثالث والسموؾ االستيالكي األخضر بمحاوره.

بالمسئولية البيئة بجوانبو الثالث وفقا لكؿ  األسرقياس التبايف في وعي ربات   -06
فئات الدخؿ  - لألزواجالتعميمي المستوى  - األسر)المستوى التعميمي لربات  مف

 (األسرفئات سف ربات  - ةاألسر حجـ  - لألسرةالشيري 

في السموؾ االستيالكي األخضر بمحاوره الثالث  األسردراسة التبايف بيف ربات  -06
 - لألزواجالمستوى التعميمي  - األسروفقا لكؿ مف )المستوى التعميمي لربات 

 (األسرفئات سف ربات  - ةاألسر حجـ  - لألسرةفئات الدخؿ الشيري 
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تحميؿ نسبة مشاركة المتغير المستقؿ لمدراسة )الوعي بالمسئولية البيئية  -02
االستيالكي  )السموؾومحاورىا( في تفسير نسبة التبايف الخاصة بالمتغير التابع 

 األخضر(.

  :أىمية البحث

  :عمى مستوى التخصص مفيكتسب ىذا البحث أىميتو 
في الحفاظ عمى البيئة  األسرأىمية دور ربات  عمىتفيد ىذه الدراسة في التركيز  -0

 مف خالؿ السموؾ االستيالكي األخضر.
الخروج بمجموعة مف التوصيات لتعزيز المسئولية البيئية والسموؾ االستيالكي  -0

 .األسراألخضر لربات 

ة األسر لقاء الضوء عمى أىمية السموؾ االستيالكي األخضر عمى مستوى إ -6
 والمجتمع.

 المجتمع:عمى مستوى 

 يكتسب البحث أىميتو في خدمة المجتمع المحمي مف خالؿ 
والذي يرفع المؤشر  حاليا بكافة قطاعاتيا لالقتصاد األخضر الدولةتوجو  -0

لمدوؿ واالقتصاد األخضر يقـو عمى اإلنتاج واالستيالؾ األخضر لذلؾ  اإليكولوجي
يتـ دراسة مستويات السموؾ االستيالكي األخضر لربات  أفبمكاف  األىميةمف 
 ألنو المحرؾ األساسي لقطاع اإلنتاج.  األسر

الخروج بمجموعة مف التوصيات مف شأنيا رفع الوعي بالمسئولية البيئة لدى ربات  -0
ي لمرحمة االستيالؾ األخضر في ظؿ األسر وكيفية الوصوؿ باالستيالؾ  األسر

والذي يتطمب  0202قانوف إدارة المخمفات لسنة  صدارإقياـ الدولة بدورىا في 
 منو. المرجوةليأتي ثماره  بيئيوعي مجتمعي 

 فروض البحث
 الثالثبيف الوعي بالمسئولية البيئية بجوانبو  إحصائياتوجد عالقة ارتباطية دالة  -0

 األسرالسموكي( والسموؾ االستيالكي األخضر لربات  -الوجداني -)المعرفي
إعادة التدوير  -الممارسات االستيالكية الخضراء -بمحاوره )الشراء األخضر
 والتخمص مف النفايات(.
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الريفيات والحضريات في الوعي  األسربيف ربات  إحصائياتوجد فروؽ دالة  -0
 والسموؾ االستيالكي األخضر بمحاوره الثالث. الثالثبالمسئولية البيئة بجوانبو 

العامالت وغير العامالت في الوعي  األسربيف ربات  إحصائياتوجد فروؽ دالة  -6
 والسموؾ االستيالكي األخضر بمحاوره الثالث. الثالثبالمسئولية البيئة بجوانبو 

في الوعي بالمسئولية البيئة بجوانبو  األسربيف ربات  إحصائيايوجد تبايف داؿ   -6
 لألزواجلتعميمي المستوى ا - األسر)المستوى التعميمي لربات  الثالث وفقا لكؿ مف

 (.األسرفئات سف ربات  - ةاألسر حجـ  - لألسرةفئات الدخؿ الشيري  -

في السموؾ االستيالكي األخضر  األسربيف ربات  إحصائيايوجد تبايف داؿ   -2
المستوى التعميمي  - األسربمحاوره الثالث وفقا لكؿ مف )المستوى التعميمي لربات 

 (.األسرفئات سف ربات  - ةاألسر حجـ  - لألسرةفئات الدخؿ الشيري  - لألزواج

تختمؼ نسبة مشاركة المتغير المستقؿ لمدراسة )الوعي بالمسئولية البيئية بجوانبو  -6
( في تفسير نسبة التبايف الخاصة بالمتغير التابع )السموؾ االستيالكي الثالث

 (.األخضر بمحاوره

 األسموب البحثي

 اإلجرائيةأوال: المصطمحات العممية والمفاىيم 
ة عمى وعي بمسببات تموث البيئة األسر ىو اإلدراؾ الذي يجعؿ أفراد  :الوعي البيئي

لماميـ بالوسائؿ المعنية  الداخمية المحيطة بيـ، مف حيث أسبابيا، وتأثيرىا عمييـ، وا 
 (.0202 خروف:آ)عفاؼ قبوري و  عمى حميا لمحد منيا في حدود المستطاع

ىي النتاج الحقيقي  :Environmental Responsibilityالمسئولية البيئية 
لموعي البيئي الناشئ أصال مف تغير المعارؼ واالتجاىات نحو البيئة وكذلؾ التغير 

السوي ىو السموؾ  أوالحادث في السموؾ البيئي الموجو فالسموؾ البيئي الموجب 
 (.062: 0226المسيح سمعاف:  المسئوؿ )عبد

نيا قدرة الفرد عمى اتخاذ قرار لتحمؿ مسئولية أ( ب00: 0222) وتعرفيا مفيدة ىالؿ
البيئة بما لديو مف وعي واتجاه بوازع مف ضميره وتعاونو مع اآلخريف في االىتماـ 

مف أخطار الستنزاؼ مواردىا الطبيعية والمشيدة والمشاركة  ييددىابالبيئة لحمايتيا مما 
 مية المستدامة. في صيانتيا بما يكفؿ استمرارىا تحقيقا لمتن
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حداث المشكالت إلحجـ وتأثير سموكيـ عمى  األسرربات  إدراؾمدى  إجرائيايقصد بو 
مف تمويث البيئة وتحمميا مسئولية ذلؾ باتخاذ إجراءات  الناتجةالبيئة والتغيرات المناخية 

 سموكيو لتحسيف سموكيا البيئي ويتكوف مف ثالث جوانب ىي المعرفة بالمشكالت البيئة
اإلجراءات  - )الجانب الوجداني( االتجاه نحو القضايا البيئية - )الجانب المعرفي(

 )الجانب السموكي(. السموكية التي تتـ لممحافظة عمى البيئة
مف معمومات ومعارؼ حوؿ  األسر: مقدار ما تتمتع بو ربات الجانب المعرفي

 حداثيا والتغمب عمييا.إفي  اإلنسافالمشكالت البيئية ودور 
نحو القضايا البيئية مف دافع الشعور  األسراتجاىات ربات  الجانب الوجداني:

 لصالح األجياؿ القادمة. المواردبالمسئولية نحو حماية البيئة والحفاظ عمى 
مف شعورىا بتحمؿ مسئولية نحو  النابعةالبيئية  ةاألسر : ممارسات ربة الجانب السموكي

 البيئة واتخاذ إجراءات نحو المحافظة عمييا وعدـ تمويثيا داخؿ وخارج البيئة المنزلية.
ىو المنتج الذي  (:Green Product )المنتج األخضر المنتجات الصديقة لمبيئة

واالستخداـ والتخمص مف  واإلنتاجييحقؽ تحسنا في األداء البيئي واالجتماعي 
أثناء نقمو وتوزيعو  أوفي أدائو  أومكوناتو  أومفات ويتـ ذلؾ خالؿ مراحؿ تصنيعو المخ
)حميمة قريشي،  بعد التخمص منو في نياية عمره االفتراضي أوفي كيفية استخدامو  أو

منتج مصمـ ومصنع وفقا لمجموعة مف المعايير التي تيدؼ إلى حماية  (.66: 0229
الطبيعية، مع المحافظة عمى خصائص األداء األصمية البيئة وتقميؿ استنزاؼ الموارد 

نو قابؿ إلعادة أقؿ في استيالؾ الطاقة كما أويتصؼ بأنو ال يحدث ضررا بالبيئة و 
)رياض الخوالدة ومحمد  التدوير بعد استخدامو وأف يحقؽ األداء المطموب والمتوقع منو

( إنيا منتجات 026، 0202) خروفآ(. ويرى صديؽ إبراىيـ و 246: 0202الشورة، 
( إعادة Recycling) ( وىي إعادة التدويرSRs) أكثر تحقيقا لإلعادات الخمس

 ( إعادة التصنيعReconditioning) ( إعادة التكييؼReuse) االستعماؿ
(Remanufacturingوأخيرا التصميح ) (Repair.) 

بطاقات توفر معمومات عف المنتج  أوالعالمة البيئية  :Eco- Labelالعالمة البيئية 
البيئية بحيث يستطيع المستيمؾ استخداـ ىذه المعمومات  خصائصواألخضر نسبة إلى 

 (629: 0202عند المفاضمة بيف المنتجات )أسماء درويش وجيياف رجب، 
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ىو النشاط المبذوؿ مف قبؿ الفرد إلشباع حاجاتو المتعددة ومف ثـ فيو  االستيالك:
لسموؾ اإلنساني الذي يسمكو اإلنساف والذي يتـ مف خاللو استخداـ يشير إلى ذلؾ ا

ىػ: 0660السمع والخدمات إلشباع حاجات ورغبات المجتمع المتعددة )عبيد آؿ مظؼ، 
06.) 

تغيير في أنماط وعادات االستيالؾ  إحداثيقصد بو )األخضر(:  االستيالك المستدام
المجتمع بقصد الحد مف النفايات واالعتماد بشكؿ كبير عمى السمع المعاد  أفرادلدى 

تدويرىا وتفضيؿ السمع ذات الكفاءة وفي الوقت نفسو ذات األثر السمبي المنخفض في 
 (.002: 0202البيئة )ناصر الزىراني، 

ات ىي تمؾ المواد التي يتـ االستغناء عنيا عمى ىيئة مخمف النفايات المنزلية الخطرة:
ولـ يتـ معالجتيا والتخمص منيا بالطرؽ السميمة المتبعة في إدارة النفايات الخطرة فإنيا 
تشكؿ خطورة عمى الصحة والبيئة نظرا لمطبيعة الكيميائية لتمؾ النفايات مثؿ )المنظفات 

حبيبات  أووالمطيرات، المبيدات الحشرية، مممعات وشامبوىات السجاد والفرش، سوائؿ 
"اسيد، فالش"، مزيالت البقع مف المالبس، األدوية منتيية  ةالمياه المسدودلفتح مجاري 
صباغ ومثبت الشعر، المصابيح أالعطور، مزيؿ أصباغ األظافر و  ،الصالحية

 (.62: 0204)فارس السويمـ،  (اإللكترونيةالفمورسينت، النفايات 
راحؿ قراره ىو المستيمؾ الذي يظير وعيو البيئي في جميع مالمستيمك األخضر: 

بحيث يأخذ بعيف االعتبار  ةواجتماعية ونفسي ةالشرائي انطالقا مف محددات اقتصادي
 جميع النتائج التي يمكف أف تسببيا مشترياتو عمى البيئة والمجتمع )حميمة قريشي وعبد

 (0: 0229 المجيد قدي،
ىو شراء المنتجات والمواد الصديقة لمبيئة وقميمة الضرر قبؿ  الشراء األخضر:

استعماليا وبعد استعماليا أي شراء منتجات تحتاج إلى طاقة أقؿ عند اإلنتاج ومواد 
إلى االستفادة مف مخمفاتيا بإعادة تصنيعيا مف جديد  إلضافةباتغميؼ وتعبئة أقؿ 

ف لممنتجات ذات المواصفات والشراء األخضر يكوف مف طرؼ المنتجيف والمستيمكي
المحددة أي شراء المنتجات الخضراء النظيفة الخالية مف المموثات المضرة بالبيئة 

 (026: 0209ماؿ، آ)ميري شفيقة وميري 
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ىو إعادة استخداـ المنتجات المصنعة سابقا في صناعة منتجات أخرى  إعادة التدوير:
عادة التدوير ىي عممية إعادة إة فلالستفادة مف ىذه المواد وحفظ الثروات الطبيعي

الزراعية وذلؾ لتقميؿ تأثير  أوالصناعية  أوتصنيع واستخداـ المخمفات سواء المنزلية 
ىذه المخمفات وتراكميا عمى البيئة وتتـ ىذه العممية عف طريؽ تصنيؼ وفصؿ 
ة المخمفات عمى أساس المواد الخاـ الموجودة بيا ثـ إعادة تصنيع كؿ مادة عمى حد

 (6: 0200)أمؿ عواد، 
= النمط( الذي يتخذه المستيمؾ ليقـو  ىو المسار )المنيج السموك االستيالكي:
الجيود لتتـ وفؽ مراحؿ وخطوات معينة في سمسمة  أوالمياـ  أوبمجموعة مف األنشطة 

خدمة( حتى اإلدراؾ بعد  - متصمة تبدأ بالتفكير في الحصوؿ عمى المنتج )سمعة
الحياد المرتبطة بذلؾ  أوعدـ الرضا  أوثـ ما يحدث بعد حالة الرضا االنتفاع بالمنتج 

 (.62: 0202)مصطفى أبو بكر، 
بأنو  إجرائيايعرؼ : Green consumer behavior األخضرالسموك االستيالكي 

مف أجؿ شراء واستخداـ المنتجات الصديقة  ةاألسر مجموعة التصرفات التي تبدييا ربة 
دراكيا ألىمية إلمبيئة في ضوء وعييا بخطورة سموكيا االستيالكي عمى البيئة مع 

ممارسة السموكيات الصحيحة والتي تنمي لدييا االستيالؾ الرشيد. ويتضمف ثالث 
التخمص مف  - الممارسات االستيالكية الخضراء -محاور ىي )الشراء األخضر

عادة التدوير(.  النفايات وا 
عمى شراء  األسرربات  إقباؿ جرائيا ىوإ المحور األول )الشراء األخضر(: -

ف أالمنتجات الصديقة لمبيئة وغير الضارة الخالية مف الكيماويات مع الحرص عمى 
معاد تدويرىا وتفضؿ المنتجات التي تحمؿ شعارا  أوتكوف عبواتيا قابمة لمتدوير 

 .اإلنسافا مع تحمؿ زيادة تكمفة المنتج الموفر لمطاقة وغير الضار بصحة يبيئ
ىي تمؾ اإلجراءات  إجرائيا (:)الممارسات االستيالكية الخضراء المحور الثاني -

ة لترشيد االستيالؾ بصفة عامة والمياه األسر والخطوات التي تمارسيا وتتخذىا ربة 
في االستيالؾ وتبادؿ األشياء مع  اؼسر اإلمع عدـ  ةوالكيرباء بصفة خاص

 ، مع استخداـ البدائؿ الطبيعية لممطيرات والمنظفات الكيميائية.اآلخريف
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وجود  إجرائيا(: يقصد بيا )إعادة التدوير والتخمص من النفايات المحور الثالث -
لفصؿ النفايات لنفايات عضوية وبقايا  ةاألسر اتجاىات وممارسات إيجابية لدى ربة 

عادة تدويرىا لمنتجات جديدة  أقمشةايات ورقية وبقايا طعاـ ونف والمالبس وا 
عادة استخداميا بدال مف التخمص منيا.  باإلضافة لتدوير األغمفة والعبوات وا 

 أوالمتزوجات سواء العامالت  السيدات إجرائيايقصد بيا  :Households األسرربات 
غير العامالت في نطاؽ التطبيؽ الميداني لمبحث بريؼ وحضر محافظة المنوفية 

  .والقميوبية
 ثانيا: المنيج البحثي 

استخدـ المنيج الوصفي والتحميمي الذي يقوـ عمى الدراسة العممية لمظواىر 
جراء المقارنات بينيا )ذوقاف عبيدات وآخروف،  واستخالصوتحميميا  : 0206النتائج وا 

06 .) 
 ثالثا: حدود البحث

بريؼ وحضر محافظة المنوفية  األسراشتمؿ مجتمع البحث عمى ربات  الشاممة:
 واقتصاديو مختمفة  اجتماعيةوالقميوبية ومف مستويات 

 عينة البحث

( ربة أسرة 62اشتممت عمى أوال عينة البحث االستطالعية: قواميا ) الحدود البشرية:
ممف تنطبؽ عمييف شروط العينة الكمية وذلؾ لتقنيف أدوات البحث. ثانيا عينة الدراسة 

 ة( مف ربة أسرة وتـ اختيارىا بطريقة صدفي092البحث عمى ) أدواتالكمية: تـ تطبيؽ 
 المنوفيةف تكوف سيدات متزوجات مف ريؼ وحضر محافظة أغرضية يشترط فييا 

 والقميوبية.
ألدوات البحث في صورتيا النيائية في الفترة مف  تـ التطبيؽ الميداني الحدود الزمنية:

 .02/6/0200حتى  0200/ 02/0
بريؼ وحضر محافظة المنوفية )شبيف  األسرالحدود المكانية: تـ التطبيؽ عمى ربات 

 –بشتامي  - سرسموس - ساحؿ الجوابر - السادات - منوؼ - ءالشيدا -الكـو
 طوخ(. - )بنيا قويسنا( والقميوبية –سرسنا 
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 رابعا: أدوات البحث 
 )إعداد الباحثة(: عمياشتممت أدوات البحث 

 استمارة البيانات العامة -0
  السموكي( -الوجداني -استبياف الوعي بالمسئولية البيئة بجوانبو الثالث )المعرفي -0
 -)الشراء األخضر استبياف السموؾ االستيالكي األخضر بمحاوره الثالث -6

 إعادة التدوير والتخمص مف النفايات( -الممارسات االستيالكية الخضراء

تيدؼ إلى دراسة الخصائص االجتماعية واالقتصادية  استمارة البيانات العامة: -0
ممت عمى بيانات السف قسـ أوليا الخصائص االجتماعية فاشت األسروالتعميمية لربات 

ألقؿ  سنة 62) - (سنة 62وحتى أقؿ مف  02)مف  –( سنة 02)أقؿ مف  لست فئات
 سنة 42) (سنة 42ألقؿ مف  سنة 22( )سنة 22ألقؿ مف  سنة 62) (سنة 62مف 

أفراد فأقؿ(  6وتـ تقسيميا إلى ثالث فئات أسر صغيرة الحجـ ) ةاألسر فأكثر(. حجـ 
أفراد فأكثر(. وبيانات عف عمؿ  2أفراد( أسر كبيرة الحجـ ) 4-2أسر متوسطة الحجـ )

حضر(. أما الخصائص  -ال تعمؿ(، البيئة السكنية )ريؼ  –)تعمؿ  ةاألسر ربة 
أقؿ  –يكتب  ت ىي ال تقرأ والتـ تقسيميا إلى ست فئا وأزواجيف األسرالتعميمية لربات 

فوؽ متوسط  – شيادة متوسطة )ثانوي/ دبموـ فني( -( إعداديةمف متوسط )ابتدائية/ 
)ماجستير/ الدكتوراة(. ففي  حاصؿ عمى مؤىؿ فوؽ جامعي – شيادة جامعية -

 0222الخصائص االقتصادية وزع الدخؿ الشيري ألسرة عمى ست مستويات )أقؿ مف 
 - 4222(، )4222ألقؿ مف  - 6222) جنيو(،6222ألقؿ مف - 0222جنيو( و)مف 

 فأكثر(.  02222(، )02222ألقؿ مف  – 2222) (،2222ألقؿ مف 
بخصائص المنتجات الصديقة  األسروتم وضع تساؤل لتحديد مدى معرفة ربات 

ال يستخدم  - تتميز المنتجات الصديقة لمبيئة بأنيا... )تنتج من مواد طبيعية" لمبيئة
يمكن  - لمتحمل العضوي بعد االستخدام ةمكوناتيا قابم - صنيعيا مواد كيميائيةفي ت

العبوات معادة التدوير والتي سبق استخداميا  - إعادة استخدام عبواتيا مره أخري
يمكن استخدام كل جزء بيا وال ينتج  - تعمل عمى توفير الطاقة - في منتجات أخرى

 عنيا نفايا(.
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 اإلجرائي: تـ إعداده وتصميمو في ضوء المفيوـ بالمسئولية البيئةاستبيان الوعي  -0
 عبارة لثالث جوانب ىي:  64ولذا تضمف 

وىي  اإلجرائي( عبارة تعبر المفيوـ 00": تضمف )الجانب األول "الجانب المعرفي
تشجير المدف  - أعرؼ مدى خطورة حرؽ المخمفات والنفايات في الشارعكالتالي )

السحابة السوداء الناتجة عف حرؽ المخمفات قد تسبب  - عمى البيئة يساىـ في الحفاظ
يوجد معمومات كافيو عف المنتجات الخضراء التي تحافظ عمى  - اختناؽ لألطفاؿ

يرجع اىتمامنا  - أي سموؾ نقوـ بو يمكف أف يكوف لو أثر إيجابي عمى البيئة - البيئة
نتيجة  األمراضانتشرت الكثير مف  - دمةبالبيئة لكوف ذلؾ مسؤوليتنا تجاه األجياؿ القا

التغيرات المناخية تمثؿ أحد التيديدات البيئية الناتجة التموث  أفعرؼ أتموث البيئة 
انتشار مقالب  - البالستيكية تمثؿ مشكمة بيئية كبيرة ألنيا ال تتحمؿ األكياس - البيئي

رر الذي تسببو عمـ مدى الضأ - القمامة في الشوارع يسبب مشكالت بيئية كبيرة
استعماؿ مواد التطيير والتنظيؼ بكثرة يسبب - المنظفات الكيميائية عمى البيئة

 . )التنفسية والجمدية األمراض
 اإلجرائي( عبارة تعبر عف المفيوـ 00عمى ) ىاحتو  "الجانب الوجداني": الجانب الثاني

سى شعر باألأ -شعر بمسؤوليتي تجاه المحافظة عمى البيئة المحيطة بي أكالتالي )
أحب المشاركة في البرامج التي  - والحزف مف البعض الذيف ال يحافظوف عمى البيئة

 لقاء المخمفات والقاذورات خارج الحاويات في الشارعإيؤلمني  - تيتـ بحؿ مشاكؿ البيئة
أرى  - عف المشاركة في بعض البرامج التي تتعمؽ بالبيئة أسرتيأفضؿ البقاء مع  -
ىتـ أ - خريف بأىمية المحافظة عمى البيئةنو مف واجب كؿ فرد في المجتمع توعية اآلأ

أرى  - ة عف طرؽ المحافظة عمى البيئة وحمايتيافالمختم اإلعالـبكؿ ما تقدمو وسائؿ 
منظفات والكيماويات قد تؤثر عمى بعض الممارسات المنزلية الخاطئة في استخداـ ال أف

المحافظة عمى البيئة المنزلية مف التموث يساعد عمى حماية البيئة  أفاعتقد  - البيئة
أرى ضرورة وجود قيود رادعة عمى مف يقوـ بإتالؼ وتمويث  - بصفة عامة ويؤثر فييا

تـ شعر بالبيجة والسرور عندما أمارس أنشطة تيأ - والمصانع األفرادالبيئة مف 
نو مف الضروري تكثيؼ جيود جميع المؤسسات التربوية أأرى  - بالمحافظة عمى البيئة

 وغير التربوية في تغيير أفكار األفراد وتدعيـ أىمية المحافظة عمى البيئة.
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 اإلجرائي( عبارة تعبر عف المفيـو 00عمى ) ى": احتو "الجانب السموكي الجانب الثالث
بطرؽ المحافظة عمى  أسرتي أفرادبتوعية  أقوـ - كالتالي )أقوـ بالتشجير أماـ منزلي

أساىـ في  - لقاء المخمفات في األماكف المخصصة لياإأشجع معارفي عمى  - البيئة
حرص عمى قراءة البيانات أ - البرامج والمشروعات التي تيتـ بتنمية الوعي البيئي

نأخذ في اعتبارنا  أفيجب  - لمعرفة آثارىا البيئيةالموجودة عمى عبوات المنتجات 
سموؾ األفراد في الحفاظ عمى البيئة  - اآلثار السمبية لممنتجات عمى البيئة قبؿ شرائيا

 أفراديدفعني شعور بالمسئولية نحو البيئة وصحة  - يحقؽ منافع كثيرة لمفرد والمجتمع
أنبو مف يقوـ بحرؽ  - في تموث البيئة أنشطتيالمقاطعة الشركات التي تساىـ  أسرتي

إلقاء المخمفات مف نوافذ  - ف ىذا السموؾ يضر بالبيئةأالمخمفات في الشوارع ب
 ىتـ بزراعة النباتات والزىور داخؿ منزليأ - السيارات ظاىرة سمبية يجب التخمص منيا

لنفايات، أحد يتعدى عمى البيئة مثؿ حرؽ ا أيأقوـ بتبميغ الجيات المختصة عندما  -
 وغيرىا(. األراضيتجريؼ 

  :تـ االستبيافولحساب صدؽ 

وتمثيميا  االستبياناتصدؽ  ىلمتحقؽ مف مد )المحكمين(: ىأوال: صدق المحتو 
لألىداؼ التي تقيسيا تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ 

( وذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ في 9والمؤسسات بجامعة المنوفية عددىـ )إدارة المنزؿ 
السادة المحكميف  ىلميدؼ منيا، وقد أبد االستبياناتمة ءومدي مال االستبيانات

 ٪. 2202موافقتيـ عمى عبارات استبياف المسئولية البيئية بنسبة 
تـ تطبيؽ  لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لألدوات ثانيا: صدق االتساق الداخمي:

العينة االستطالعية والتي  أفرادربة أسرة  62بعد تعديؿ آراء المحكميف عمى  االستبياف
تتوافر فييـ نفس شروط العينة األساسية وبعد التطبيؽ تـ حساب الصدؽ مف خالؿ 

 .لالستبيافمعامؿ ارتباط بيرسوف بيف عبارات كؿ جانب والدرجة الكمية 

 لالستبيافمرتبطة مع الدرجة الكمية  االستبيافارات ف جميع عبأ( 0ضح مف جدوؿ )توي
** وجميعيا دالة عند مستوى 20402و* 20064 االرتباط بيفوتراوحت قيـ معامالت 

 لقياس اليدؼ منو. االستبيافمما يشير لصدؽ  2020
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الوعي بالمسئولية  الستبيان( صدق االتساق الداخمي من خالل معامالت االرتباط بيرسون 1جدول )
 45ن= بجوانبو األسرالبيئية لربات 

 الجانب السموكي الجانب الوجداني الجانب المعرفي
 معامالت االرتباط عبارات معامالت االرتباط عبارات معامالت االرتباط عبارات

1 66166* 1 66357** 1 66415** 
2 66198* 2 66283** 2 66397** 
3 66189* 3 66416** 3 66582** 
4 66462** 4 66255** 4 66628** 
5 66245** 5 66236** 5 66584** 
6 66314** 6 66347** 6 66311** 
7 66295** 7 66491** 7 66224* 
8 66375** 8 66468** 8 66523** 
9 66241** 9 66464** 9 66622** 
16 66226* 16 66466** 16 66282** 
11 66384** 11 66421** 11 66564** 
12 66237** 12 66146* 12 66574** 

 6661 ى** داللة معنوية عند مستو 

نتائج قريبة  أويقصد بالثبات "قدرة االختبار في إعطاء نفس النتائج  :االستبياناتثبات 
 لالستبياناتمنيا إذا أعيد تطبيقو عمى نفس األفراد" وتـ حساب معامالت الثبات 

 باستخداـ طريقتيف 
إلى نصفيف األوؿ  االستبياف: باستخداـ التجزئة النصفية حيث تـ تقسيـ األولىالطريقة 

 Guttmanلمعبارات الفردية والثاني لمعبارات الزوجية وتـ استخداـ معادلة جتماف 

Split-Half Coefficient20202براوف )–. وكانت قيـ معامالت االرتباط سيبرماف- 
 الثالثبالمسئولية البيئية بجوانبو  األسر( لوعي ربات 20266 -20294 -20222

السموكي( وىي قيـ عالية وتؤكد االتساؽ الداخمي  -الوجداني -)الجانب المعرفي
  (.0جدوؿ ) لالستبيانات

لتحديد قيمة  Alpha-Cronbachالطريقة الثانية: باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ 
 ككؿ. ولالستبياف ةاالتساؽ الداخمي حيث تـ حساب معامؿ ألفا لكؿ عبارة عمى حد
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 45ن =  األسر( معامالت الثبات لمحاور استبيان الوعي بالمسئولية البيئية لربات 2جدول )

 البيان
 عدد

 العبارات
 لفاأمعامل 

 كرونباخ
 معامل ارتباط 

 معامل ارتباط جتمان براون -سيبرمان

 66645 66645 66865 12 الجانب المعرفي

 66741 66782 66796 12 الجانب الوجداني

 66741 66742 66834 12 الجانب السموكي

 66618 66684 66826 36 المسئولية البيئية ككل

 اإليجابيةفي صورتو النيائية وتـ تقييـ العبارات  االستبيافمف خالؿ ما سبؽ أصبح 
(. ثـ قسمت استجابات المبحوثات إلى ثالث 6-0-0( والعبارات السمبية )6-0-0)

 .إجمالي( أف أعمي درجة مشاىدة في 6مستويات كما يمي. يوضح جدوؿ )

أفراد العينة عمى استبيان  األسر( يوضح طريقة توزيع مستويات استجابات ربات 3جدول )
 يلطريقة المد بجوانبيا وفقاالمسئولية البيئية 

 أعهي درجت عدد العبارات االستبيانمحاور 

 مشبٌذة

 قم درجتأ

 مشبٌذة
 طُل ىالمد

 انفئت

 انمستُِ

 انمىخفض

 انمستُِ

 انمتُسظ

 انمستُِ

 انمرتفع

 36:32 31:27 26:22 466 14 22 36 12 الجانب المعرفي
 36:31 36:24 23:17 663 19 17 36 12 الجانب الوجداني
 33:28 27:21 26:14 663 19 14 33 12 الجانب السموكي

 165:91 96:76 75:61 1467 44 61 165 36 المسئولية البيئية ككل

 اإلجرائيلمفيوـ افي ضوء  االستبياف: وضع استبيان السموك االستيالكي األخضر-3
 عبارة( لثالث محاور وىي: 60وتكوف مف )

وىي  اإلجرائي( عبارة تعبر المفيوـ 00": تضمف )األخضرالمحور األول "الشراء 
ميؿ أ - شراء المنتجات التي تحتوي عمى مواد كيميائية ضارة بالبيئة أتجنبكالتالي )

تجنب شراء الفالش أ - لشراء المنتجات والمنظفات التي تنتج مف خامات طبيعية
حرص عمى رد أ - اإلنسافواالسبيد والعطور ألنيا منتجات ضارة بالبيئة وصحة 

قمت باستبداؿ الممبات  - االستيالكية إلى المتاجر إف أمكف العبوات الفارغة لممنتجات
أحاوؿ بيع  - الكيربائية الموجودة في منزلي بأخرى أقؿ في الوات لمحفاظ عمى الطاقة

أفضؿ شراء المنتجات  - العبوات الفارغة إلى التجار الجائميف إذا كاف ذلؾ ممكنا
 معاد تدويرىا أوالتصنيع مرة أخري. االستيالكية التي تحمؿ شعارات أنيا قابمة إلعادة 

ىتـ بتأميف متطمبات الحياة األساسية مف الغذاء والسكف والمالبس بغض النظر عف أ -
 أفضؿ شراء المنتجات التي ليا عبوات تتحمؿ عضويا. - التأثير عمى البيئة
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بذؿ الوقت والجيد أ - عمى لمسمعة إذا كانت صديقة لمبيئةأنا مستعد لدفع سعر أ
شتري األجيزة المنزلية أ - اإلنسافوؿ عمى السمع غير ضاره بالبيئة وبصحة لمحص

 الموفرة لمطاقة(.

( عبارة تعبر المفيـو 02": تضمف )المحور الثاني "الممارسات االستيالكية الخضراء
أفضؿ عند الخروج مف  -حرص عمى ترشيد استيالؾ المياه أوىي كالتالي ) اإلجرائي

خذ عمى آفي االستيالؾ و  اؼسر اإل أتجنب -المنزؿ ترؾ بعض مصابيح النور مضاءة
تبرع بيا أ أوحتاجيا أأحب مشاركة األخريف األشياء التي ال  - قدر الحاجة فقط

الزائدة عف  أبيع األشياء -بأوؿ  أوؿاىتـ بتصميح األشياء  - الخيريةلممؤسسات 
أحرص عمى وضع خطط لالستيالؾ تفاديا إلتالؼ  - ذا كاف ذلؾ ممكناإالحاجة 

اتبع التعميمات المطبوعة عمى العمب والمنتجات الستخدميا  - الخضروات والفواكو
 المبيدات الحشرية أوحرص عمى تيوية المنزؿ بعد رش المعطرات أ -ة بطريقة صحيح

عندما  - رة التنظيؼ بالمواد الكيميائية مثؿ الكمورىتـ بمبس القفازات قبؿ مباشأ -
ضع عمييا قطعة أني إالمنظفات الكيميائية الخطيرة ف أوتنسكب عمبة المبيد الحشري 

حرص عمى تخزيف عبوات المنظفات أ - تخمص منيا في كيس محكـ الغمؽأقماش و 
 أوغسؿ يدي جيدا بعد رش المبيدات أ - في مكاف جيد التيوية وبعيد عف المطبخ

خمط المنظفات الكيماوية مثؿ الكمور  - تنظيؼ الحمامات بالمنظفات الكيميائية الخطرة
ستخدـ عصير أ - تياءالبور إلزالة الدىوف يقمؿ كفا أو األطباؽوالفالش وسائؿ تنظيؼ 

ستبدؿ أ - ةالميموف إلزالة بقع المالبس وتمميع الزجاج بدال مف المنظفات الكيميائي
يجب االستغناء عف  - ة مثؿ الخؿ كبديؿ لمكموريطبيع ىالمنتجات الكيماوية بأخر 

مسحوؽ الفمفؿ الحار، ورؽ  - اإلنسافمعطرات الجو البخاخة ألنيا تضر بصحة 
الخميط المتساوي مف كربونات الصوديوـ "كربوناتو" والسكر يعتبر بديؿ  أوالغار، 

ربونات الصوديوـ "كربونات" مف أفضؿ المبيضات بيك - طبيعي لممبيدات الحشرية
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الميموف بديؿ  –الخؿ المخفؼ بالماء والكربونات  - الطبيعية لممالبس بدؿ الكمور
 ممتاز عف المطيرات والمنظفات الكيميائية(.

( عبارة تعبر 02": تضمف )إعادة التدوير والتخمص من النفايات" المحور الثالث
أقـو  - ردميا أوالي )أفضؿ تدوير النفايات عمى حرقيا وىي كالت اإلجرائيالمفيوـ 

عدـ وجود حاويات  - بتصنيؼ النفايات كؿ نوع بشكؿ منفصؿ إلمكانية إعادة تدويرىا
ىتـ أ - بالشوارع مخصصة لكؿ نوع مف النفايات يدفعني لعدـ فصؿ نفاياتي المنزلية

لرمي المخمفات  أسرتيأوجو  - المخصصة ليا األكياسبإلقاء النفايات المنزلية في 
توجد عدد  - الورقية مع بعضيا والمخمفات العضوية وبقايا الطعاـ مع بعضيا وىكذا

استغؿ بواقي األطعمة بدال مف  -كافي مف الحاويات لجمع القمامة في قريتي/ مدينتي
 -استفيد مف المالبس القديمة بإعادة تدويرىا لتصبح ليا استخدامات أخرى - رمييا

أقـو  -زيت الطعاـ المستخدـ لمقمي في عمؿ صابوف جامد لتنظيؼ األوانياستفيد مف 
عادة استخداميا في الطيي والحمويات(.  بتجفيؼ قشور الخضروات والفاكية وا 

  :تـ االستبيافولحساب صدؽ 
وتمثيميا  االستبياناتلمتحقؽ مف مدي صدؽ  أوال: صدق المحتوي )المحكمين(:

لألىداؼ التي تقيسيا تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ 
( وذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ في 9إدارة المنزؿ والمؤسسات بجامعة المنوفية وعددىـ )

السادة المحكميف موافقتيـ  ىوقد أبد منيا،لميدؼ  ةاالستبانمة ءمال ىومد االستبيانات
 ٪. 2209بنسبة لسموؾ االستيالكي األخضر ا تبيافعمى عبارات اس

لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لألدوات تـ تطبيؽ  ثانيا: صدق االتساق الداخمي:
العينة االستطالعية والتي  أفرادربة أسرة  62 بعد تعديؿ آراء المحكميف عمى االستبياف

تتوافر فييـ نفس شروط العينة األساسية وبعد التطبيؽ تـ حساب الصدؽ مف خالؿ 
وتبيف مف جدوؿ  لالستبيافمعامؿ ارتباط بيرسوف بيف عبارات كؿ محور والدرجة الكمية 

والمجموع الكمي دالة عند  االستبيافف جميع معامالت االرتباط بيف عبارات أ( 6)
 **.20400* و20026امالت االرتباط ما بيف وتراوحت قيـ مع 2020معنوية  مستوى
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السموك  الستبيان( صدق االتساق الداخمي من خالل معامالت االرتباط بيرسون 4جدول )
 45ن= األسراالستيالكي األخضر بمحاوره لربات 

 انممبرسبث االستٍالكيت انخضراء انشراء األخضر
إعبدة انتذَير َانتخهص 

 مه انىفبيبث

 عببراث االرتببطمعبمالث  عببراث
معبمالث 

 االرتببط
 عببراث

معبمالث 

 االرتببط
 عببراث

معبمالث 

 االرتببط

1 66466** 1 66184* 13 66698* 1 66411** 
2 66414** 2 66483** 14 66299** 2 66591** 
3 66499** 3 66145* 15 66558** 3 66262** 
4 66622** 4 66367** 16 66488** 4 66367** 
5 66325** 5 66415** 17 66418** 5 66422** 
6 66562** 6 66444** 18 66586** 6 66362** 
7 66531** 7 66283** 19 66567** 7 66476** 
8 66237** 8 66323** 26 66445** 8 66454** 
9 66619** 9 66133* 

 

9 66548** 
16 66461** 16 66418** 16 66547** 
11 66517** 11 66334**   
12 66394** 12 66342**   

 6661 مستوى** داللة معنوية عند 

نتائج قريبة  أو: يقصد بالثبات "قدرة االختبار في إعطاء نفس النتائج االستبياناتثبات 
 لالستبياناتمنيا إذا أعيد تطبيقو عمى نفس األفراد" وتـ حساب معامالت الثبات 

  :طريقتيف باستخداـ
إلى نصفيف األوؿ  االستبيافالتجزئة النصفية حيث تـ تقسيـ  باستخداـ: الطريقة األولى

 Guttmanلمعبارات الفردية والثاني لمعبارات الزوجية وتـ استخداـ معادلة جتماف 

Split-Half Coefficientبراوف–. وكانت قيـ معامالت االرتباط سيبرماف  
لتحديد قيمة  Alpha-Cronbach: باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ الطريقة الثانية

 ككؿ. ولالستبيافاالتساؽ الداخمي حيث تـ حساب معامؿ ألفا لكؿ عبارة عمى حده 
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 45( معامالت الثبات لمحاور استبيان السموك االستيالكي األخضر ن = 5جدول )
 البيان

عذد 

 انعببراث

نفب أمعبمم 

 كرَوببخ

معبمم ارتببط 

 براَن -سيبرمبن

معبمم ارتببط 

 جتمبن

 66765 66799 66779 12 الشراء األخضر
 66618 66646 66794 26 الممارسات االستيالكية الخضراء

 66634 66666 66762 16 إعادة التدوير والتخمص من النفايات
 66744 66745 66886 42 السموك االستيالكي األخضر

 اإليجابيةفي صورتو النيائية وتـ تقييـ العبارات  االستبيافمف خالؿ ما سبؽ أصبح  
(. ثـ قسمت استجابات المبحوثات إلى ثالث 6-0-0( والعبارات السمبية )6-0-0)

 ذلؾ. (4يوضح جدوؿ ) مستويات

 األخضر( يوضح طريقة توزيع المستويات باستبيان السموك االستيالكي 6جدول )
 وفقا لطريقة المدي

 عذد االستبيانمحاور 

 انعببراث

 أعهي

 درجت

 مشبٌذة

 قمأ

 درجت

 مشبٌذة

 انمذي
 طُل

 انفئت

 ِانمستُ

 انمىخفض

 ِانمستُ

 انمتُسظ

 ِانمستُ

 انمرتفع

 64:09 02:02 09:00 2 06 00 64 00 الشراء األخضر
 42:69 62:64 62:06 00 64 06 42 02 الممارسات االستيالكية الخضراء
 09:06 06:02 04:00 4 02 00 09 02 إعادة التدوير والتخمص مف النفايات

 000:99 92:26 26:22 06 20 22 000 60 السموؾ االستيالكي األخضر

 المعالجات اإلحصائية
بعد جمع البيانات تـ تفريغيا وتبويبيا وجدولتيا وتحميميا إحصائيا باستخداـ برنامج 

SPSS لمعرفة المتوسط واالنحراؼ المعياري واختبار T واختبار F  واختبار شيفيو
ومعامؿ االرتباط البسيط بيرسوف واالنحدار المتدرج القياسي والنسب المئوية والثبات 

 باستخداـ ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية.
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 النتائج والمناقشة
 األسرلربات  الخصائص االجتماعية واالقتصادية والتعميمية :أوال

عينة الدراسة وفقا لخصائصيم االجتماعية واالقتصادية  األسر( التوزيع النسبي لربات 7جدول )
 296ن =  والتعميمية

 % العدد البيئة السكنية % العدد ةاألسر عمل ربة 
 5863 169 ريف 5164 149 تعمل

 4167 121 حضر 4866 141 ال تعمل
 166 296 اإلجمالي 166 296 اإلجمالي

 ةاألسر المستوى التعميمي لرب  ةاألسر المستوى التعميمي لربة 
 565 16 ال يقرأ وال يكتب 1662 47 ال تقرأ وال تكتب
 769 23 أقل من المتوسط 465 13 أقل من المتوسط
 1766 51 شيادة متوسطة 1866 54 شيادة متوسطة
 1662 47 فوق متوسط 1264 36 فوق متوسط
 4667 118 مؤىل جامعي 3667 89 مؤىل جامعي

 1261 35 مؤىل فوق جامعي 1766 51 جامعيمؤىل فوق 
 166 296 اإلجمالي 166 296 اإلجمالي

 ةاألسر سن ربة  ةاألسر حجم 
 1167 34 سنة 25أقل من  5261 151 فراد فأقلأ 4)صغيرة 

 2863 82 35وحتى أقل من  25 4468 136 (أفراد 6-5)متوسطة 
 3669 167 45ألقل من  سنة 35 361 9 فأكثر( أفراد 7كبيرة )

 19 55 55ألقل من  سنة 45 166 296 اإلجمالي
 461 12 65ألقل من  سنة 55 الدخل الشيري

 ---- --- فأكثر سنة 65 164 4 جنيو2666أقل من 
 166 296 اإلجمالي 2461 76 جنيو4666ألقل من-2666

 3967 115 6666ألقل من  -4666

 
 19 55 8666ألقل من  -6666
 669 26 16666ألقل من  – 8666

 9 26 فأكثر16666
 166 296 اإلجمالي

عينة البحث تقريبا  األسر( أف نصؼ ربات 2يتبيف مف النتائج البحثية بجدوؿ ) 
% مقابؿ 2206% غير عامالت وبمغت نسبت الريفيات 6204% عامالت و2006
فراد فأقؿ أ 6سر صغيرة الحجـ )أ% مف 2000% لمحضريات. ونصفيف تقريبا 6002
% لألسرة كبيرة الحجـ. 600% لألسرة متوسطة الحجـ في حيف أقؿ نسبة 6602مقابؿ 
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ألقؿ  62% في المرحمة العمرية )6409تحت الدراسة  األسرف ثمث ربات أكما تبيف 
 %.0206( بنسبة سنة 62ألقؿ مف  02( تمييا المرحمة العمرية )سنة 62مف 

اصالت عمى مؤىؿ جامعي مقابؿ % ح6202عينة البحث  األسرثمث ربات  
% شيادة متوسطة. أما 0204دكتوراه، تمييا  أو% حاصالت عمى ماجستير 0204

يمييا المؤىؿ المتوسط  ة% منيـ حاصموف عمى مؤىالت جامعي6202األزواج فقد بمغ 
% وبمغ الحاصموف عمى مؤىؿ فوؽ جامعي 0400% والمؤىؿ فوؽ المتوسط 0204
 % لمف ال يقرأ وال يكتب.202بة % وكانت أقؿ نس0000بنسبة 

ألقؿ  6222% لفئة الدخؿ )6902عمى نسبة أوفيما يتعمؽ بالدخؿ الشيري كانت 
نسبة  % وأقؿ0600( بنسبة وجني 6222ألقؿ مف  0222( تمييا الفئة )وجني 4222مف 
وقد يرجع ذلؾ لرفع الحد األدنى لممرتبات بالدولة إلى  جنيو 0222% لمفئة أقؿ مف 006

 . جنيو 0622
 الوصفيةثانيا النتائج 

 بخصائص المنتجات الصديقة لمبيئة األسرالوزن النسبي لمعرفة ربات  - أ
 296بخصائص المنتجات الصديقة لمبيئة ن= األسرلمعرفة ربات  النسبي وفقا( الوزن 8جدول )

 الترتيب ٪ الوزن النسبي خصائص المنتجات الصديقة لمبيئة
 األوؿ 2200 662 تنتج مف مواد طبيعية

 الثاني 2000 622 ال يستخدـ في تصنيعيا مواد كيميائية
 الخامس 2602 666 مكوناتيا قابمو لمتحمؿ العضوي بعد االستخداـ
 السادس 2006 600 يمكف إعادة استخداـ عبواتيا مره أخري

 السابع 4000 024 العبوات معادة التدوير والتي سبؽ استخداميا في منتجات أخرى
 الثالث 2206 644 توفير الطاقةتعمؿ عمى 

 الرابع 2409 640 يمكف استخداـ كؿ جزء بيا وال ينتج عنيا نفايات

لممنتجات الخضراء والتي تتميز بعدـ  مرادفاالمنتجات الصديقة لمبيئة ىي مصطمح 
السمبية  التأثيراتعمى البيئة أثناء استيالكيا والتي تتميز بعدة خصائص لتقميص  تأثيرىا

عمى البيئة الطبيعية ىي عدـ تموث األرض وعدـ إساءة استخداـ مواردىا الطبيعية 
حفظيا وتتمتع بسالمتيا البيئية مف ناحية المحتويات القابمة  أوويمكف إعادة تدويرىا 

قؿ سمية لمحفاظ عمى نوعية اليواء ألمتدوير وخفض التعبئة والتغميؼ واستخداـ مواد 
المناخ والكفاءة في استيالكيا لمطاقة وفي استعماليا لممغمفات كما  وعدـ تأثيرىا عمى
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يمكف تمييز المنتجات الخضراء عف المنتجات التقميدية مف خالؿ العالمة البيئية التي 
ف يخمؽ تشويشا لدى المستيمكيف في أتحمميا ولكف كثرة العالمات البيئية مف شأنو 

مكيف معرفة خصائص وسمات المنتجات مما يوجب عمى المستي تحديد ىذه المنتجات
 (.020: 0202الصديقة لمبيئة )بوشارب ناصر وبف يعقوب الطاىر،

بخصائص وسمات المنتجات  األسرمستويات معرفة ربات  (2يتضح مف جدوؿ )
% 2200الصديقة لمبيئة بأنيا تنتج مف مواد طبيعة جاءت في المستوى األوؿ بواقع 

% تمييا 2000ستخدـ في تصنيعيا مواد كيميائية( بواقع )ال ي تمييا في المستوى الثاني
%، و)يمكف استخداـ كؿ جزء بيا وال ينتج عنيا 2206)تعمؿ عمى توفير الطاقة( 

في المستوى الرابع أما المستوى الخامس  األسر% مف ربات 2409نفايات( بنسبة 
في المستوى % و 2602)مكوناتيا قابمة لمتحمؿ العضوي بعد االستخداـ(  احتمت عبارة

كثر العبارات غير المعروفة أالسادس عبارة )يمكف إعادة استخداـ عبواتيا مرة أخرى(. و 
أخرى لدى السيدات ىي )العبوات معادة التدوير والتي سبؽ استخداميا في منتجات 

 %.4000بنسبة 
( التي أظيرت تبايف 00: 0226 وتتفؽ في ذلؾ مع نتائج دراسة )سامي الصمادي،

ففي الوقت الذي  المستيمؾ العربي نحو تبنية لثقافة استيالكية صديقة لمبيئةفي اتجاه 
فيو ال  يبدى مواقؼ داعمة الختيار السمع التي ال تسبب تموث لمبيئة ففي نفس الوقت

 في عبوات معاد تدويرىا. أويختار السمع المعبأة بعبوات يمكف إعادة استخداميا 
 الوعي بالمسئولية البيئيةمستويات  - ب

البيئية عينة البحث وفقا لمستويات الوعي بالمسئولية  األسر( التوزيع النسبي لربات 9جدول )
 296=الثالث ن بجوانبو

 المستويات
 البيئية المسئولية

 مرتفع متوسط منخفض
 % العدد % العدد % العدد

 6565 196 2666 77 769 23 الجانب المعرفي
 5666 164 4663 117 361 9 الجانب الوجداني
 2268 66 6863 198 9 26 الجانب السموكي

 4663 117 5361 154 666 19 المسئولية البيئية ككل
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( عف ارتفاع المستوى المعرفي بالمسئولية البيئية 9أسفرت النتائج البحثية بجدوؿ )
% 0404% و4202عينة البحث حيث بمغت نسبة المستوى المرتفع  األسرلدى ربات 

 المنخفض.% لممستوى المعرفي 2092لممستوى المتوسط مقابؿ 

%( عمى 6206 -%2404أما الجانب الوجداني فقد بمغ المستوى المرتفع والمتوسط )
نحو المسئولية البيئية. وبالرغـ  األسرالتوالي مما يشير لوجود اتجاه إيجابي لدى ربات 

 األسر( انخفاض الجانب السموكي وممارسات ربات 9تبيف مف جدوؿ ) مف ذلؾ
% بينما المستوى 0002المتعمقة بالبيئة حيث بمغ المستوى المرتفع أقؿ مف ربع العينة 

لتحويؿ معرفتيف بالمسئولية البيئة  األسرمما يشير الحتياج ربات  %.4206المتوسط 
جاىاتيف اإليجابية نحو تحويؿ تمؾ المسئولية لسموكيات تترجـ تمؾ المعارؼ وات

 أوبإيجابية في برامج حماية البيئة  األسرلعدـ مشاركة ربات  والمعتقدات وقد يرجع ذلؾ
ومؤسسات المجتمع المدني  التبميغ عف المخالفات البيئة نتيجة لضعؼ برامج جمعيات

والتي تتعمؽ بمبادرات بيئية  األسرلربات  الموجيةئة في مجاؿ الحفاظ عمى البي العاممة
 يمكنيف االشتراؾ بيا. 

بالمستوى  األسروفيما يتعمؽ بالوعي الكمي بالمسئولية البيئية فقد بمغ نسبة ربات 
دراكيا األسرويدؿ ذلؾ عمى مدى شعور ربات  %.2600% والمتوسط 6206المرتفع   وا 

مف أجؿ  لحجـ المسئولية البيئة وتحقيؽ التنمية المستدامة بالحفاظ عمى الموارد البيئة
 القادمة.األجياؿ 

 مستويات السموك االستيالكي األخضر  -ج
السموك االستيالكي األخضر عينة البحث وفقا لمستويات  األسر( التوزيع النسبي لربات 16جدول )

 296ن=بمحاوره 
 المستويات

 األخضر االستيالكيالسموك 
 مرتفع متوسط منخفض

 % العدد % العدد % العدد
 3569 164 5762 166 669 26 الشراء األخضر

 4361 125 56 145 669 26 الممارسات االستيالكية الخضراء
 1769 52 56 145 3261 93 إعادة التدوير والتخمص من النفايات

 3465 166 5662 163 963 27 السموك االستيالكي األخضر إجمالي

عينة البحث لدييف سموؾ  األسرنصؼ ربات  أف( إلى 02النتائج بجدوؿ ) أشارت
% 9273% مقابؿ 2,70خضر متوسط حيث بمغت نسبة المستوى المتوسط أشرائي 
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عداد إف أ( 960: 0223سامي الصمادي ) ليوإلممستوى المرتفع. ويتفؽ مع ما ذىب 
عمى  ىتفسر الدراسة ذلؾ التوجو بأف الجيؿ األوؿ تربالمستيمكيف الخضر بازدياد حيث 

عادة استعماؿ المواد واستخداـ المواد الصديقة لمبيئة قد دخؿ اآلف إلى  احتراـ البيئة وا 
نحو تحسيف األداء  الدافعةصبح المستيمكيف الخضر ىـ القوة أف السوؽ كمستيمؾ راشد

لعميؽ والذي يتعامؿ بشكؿ أساسي البيئي لممنظمات وىـ المستيمكيف ذو الوعي البيئي ا
 ةباالعتماد عمى القيـ التي يؤمف بيا والتي تدفعو إلى تجنب شراء منتجات أي شرك

 مشكوؾ بتوجييا البيئي وليس فقط عدـ استيالؾ السمع المضرة بالبيئة.

تحت الدراسة ممارساتيف  األسرف نصؼ ربات أ( 02كذلؾ تبيف مف جدوؿ ) 
% المستوى المرتفع. 6600% مقابؿ 22المستوى المتوسط  االستيالكية الخضراء في

% لممستوى المتوسط 22وتتفؽ في ذلؾ مع إعادة التدوير والتخمص مف النفايات بواقع 
% لممستوى المنخفض. وتؤكد نتائج 6000% لممستوى المرتفع في حيف 0209مقابؿ 

ة في ألسر ا( أنو كمما تحسف أسموب ربة 0604: 0202خروف )آدراسة ربيع نوفؿ و 
التخمص مف النفايات ازداد لدييا الشعور بالرضا عف الحياة وأوصت الدراسة باالمتناع 

 منيا. ةفي الحاوية وذلؾ لخطورة الغازات المنبعث أوماـ المنزؿ أعف حرؽ النفايات 
 عف التموث البيئي بالمخمفات المنزلية. الناتجةوالمخاطر الصحية والبيئية 

 األسر% مف ربات 2670ف نصؼ العينة تقريبا أ( 02أظيرت النتائج بجدوؿ )
% 9,72عينة البحث سموكيف االستيالكي األخضر كميا يقع بالمستوى المتوسط و

 بالمستوى المرتفع.
 النتائج في ضوء فروض البحث: :ثالثا
بين الوعي بالمسئولية البيئية  إحصائياتوجد عالقة ارتباطية دالة الفرض األول:  -1

السموكي( والسموك االستيالكي األخضر  - الوجداني - )المعرفي الثالثبجوانبو 
 - الممارسات االستيالكية الخضراء - بمحاوره )الشراء األخضر األسرلربات 

 إعادة التدوير والتخمص من النفايات(.
 

وعي ربات لمتحقؽ مف صحة الفرض تـ إجراء معامؿ االرتباط البسيط بيرسوف بيف 
 .بالمسئولية البيئية بجوانبو الثالث والسموؾ االستيالكي األخضر بمحاوره األسر
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ببنمسئُنيت انبيئيت بجُاوبً انثالث  األسرَعي رببث ( معبمالث ارتببط بيرسُن بيه 11جذَل )

 .َانسهُك االستٍالكي األخضر بمحبَري

 البيئية ككلالمسئولية  الجانب السموكي الجانب الوجداني الجانب المعرفي البيان
 **66566 **66569 **66422 **66326 الشراء األخضر

 **66664 **66516 **66632 **66466 الممارسات االستيالكية الخضراء
 **66461 **66451 **66434 **66192 إعادة التدوير والتخمص من النفايات

 **66692 **66613 **66626 **66386 السموك االستيالكي األخضر إجمالي

حصائيا بيف وعي ربات إ( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 00يتبيف مف جدوؿ )و 
السموكي( والسموؾ  - الوجداني - )المعرفي وجوانبو الثالث بالمسئولية البيئية األسر

 **،20624 **،20490االستيالكي األخضر حيث بمغت قيـ معامالت االرتباط )
ف أ. أي 2020**( وىي جميعا دالة معنويا عند مستوى داللة 20406**، 20402

 اإليجابيةتيف ابالمسئولية البيئية التي تقع عمى عاتقيف واتجاى األسرمعرفة ربات 
نحوىا مع اتخاذ السموكيات التي تترجـ ذلؾ الوعي بالمسئولية البيئية يحسف ويزيد مف 

افظ عمى البيئة والموارد ويقمؿ مف التموث والتقميؿ سموكيا االستيالكي األخضر الذي يح
عادة تدوير المخمفات بما يعود عمى  والمجتمع ككؿ بالنفع ويحافظ  األسرةمف النفايات وا 

 أفرادمما يشير لضرورة تنمية الوعي بالمسئولية البيئة لدى جميع  عمى التوازف البيئي.
مف ثـ يدفع المنتجيف والمؤسسات ف ذلؾ سيدفع إلى شراء منتجات خضراء و المجتمع أل

 لتقديـ منتجات يرضا عنيا المستيمكيف ويخمؽ مستيمكيف خضر.
( وجود عالقة بيف ممارسة حماية 062: 0206خروف )آوتتفؽ مع نعمو رقباف و 

البيئة المنزلية مف التموث ومستوى السموؾ االستيالكي. كما أوضحت سناء النجار 
 األسري ووعي ربات األسر ( في وجود عالقة بيف سياسات االستيالؾ 06 :0202)

( عالقة بيف وعي 40: 0200بالبصمة البيئية والتنمية المستدامة. ووجدت مروة ناجي )
الفتيات حديثة الزواج باالستخدامات صديقة البيئة لألجيزة المنزلية والوعي بترشيد 

 استيالؾ الطاقة.
بيف وعي  إحصائيا( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 00أظيرت نتائج جدوؿ )

السموكي(  - الوجداني - )المعرفي وجوانبو الثالث بالمسئولية البيئية األسرربات 
 **،20602**، 20242والشراء األخضر حيث بمغت قيـ معامالت االرتباط )

. وأظيرت 2020وى داللة **( وىي جميعا دالة معنويا عند مست20249**، 20600
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ف تنامي الوعي البيئي بيف المستيمكيف أ( 646: 0229سامي الصمادي ) نتائج دراسة
يحوليـ تدريجيا إلى مستيمكيف خضر ويعتبر التوجو االستراتيجي مف الييئات الرسمية 
والغير رسمية نحو القضايا البيئة بشكؿ طبيعي ومستمر أكبر داعـ لخمؽ مزيد مف 

الخضر عمى المدى الطويؿ ويجعميـ عمى استعداد لدفع أسعار اعمى  المستيمكيف
 لمحصوؿ عمى منتجات خضراء.

بيف وعي  إحصائيا( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 00نتائج جدوؿ ) أشارت
السموكي(  - الوجداني - )المعرفي بالمسئولية البيئية وجوانبو الثالث األسرربات 

**، 20446ضراء حيث بمغت قيـ معامالت االرتباط )والممارسات االستيالكية الخ
**( وىي جميعا دالة معنويا عند مستوى داللة 20204**، 20460 **،20624
( في وجود عالقة بيف 0: 0202وتتفؽ مع نتائج دراسة ليث جرادات ) .2,20

 كما لممستيمؾ.اىتمامات المستيمؾ البيئية والوعي بالسمع الخضراء والقرارات الشرائية 
( وجود عالقة 260: 0202أظيرت نتائج دراسة شيرزاد نسيب وكماؿ مرداوي )

ارتباطية موجبة بيف الوعي البيئي والسموؾ المستداـ لممستيمؾ المتعمؽ بغاز السيرغاز 
 الصديؽ لمبيئة. 

بيف وعي  إحصائيا( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 00تبيف مف نتائج جدوؿ )
السموكي(  - الوجداني - )المعرفي البيئية وجوانبو الثالثبالمسئولية  األسرربات 

عادة التدوير والتخمص مف النفايات حيث بمغت قيـ معامالت االرتباط ) **، 20640وا 
**( وىي جميعا دالة معنويا عند مستوى داللة 20620**، 20666 **،20090
جبة بيف ( وجود عالقة ارتباطية مو 066: 0202وتؤكد دراسة شيماء ضبش ). 2020

ة في التخمص مف المخمفات المنزلية والرضا عف الحياة. أكدت نتائج األسر أسموب ربة 
نو كمما ارتفع مستوى المرأة في إدارة المخمفات أ( 06: 0202العاطي ) دراسة حناف عبد

المنزلية كمما اكتسبت العديد مف الخبرات والميارات والمعمومات مما يزيد مف وعييا 
لجيود تتجو لحؿ مشكالت البيئية مف خالؿ االىتماـ بإعادة تدوير الفاقد البيئي فجميع ا

مف  أسرتيا أفرادتعمؿ عمى بث الوعي البيئي بيف  ةاألسر لتحسيف الوضع البيئي فربة 
 خالؿ مالحظتيـ ألدائيا في التعامؿ مع البيئة. 
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بيف الوعي  إحصائياعالقة ارتباطية موجبة دالة  يتضح وجودبناء عمى ما سبؽ 
بمحاوره  األسربالمسئولية البيئية بجوانبو الثالث والسموؾ االستيالكي األخضر لربات 

 الفرض األوؿ مما يشير إلثبات صحة. 2020الثالث عند مستوى معنوية 
الريفيات والحضريات في  األسربين ربات  إحصائيا: توجد فروق دالة الفرض الثاني

 الوعي بالمسئولية البيئة بجوانبو الثالث والسموك االستيالكي األخضر بمحاوره.
 األسرلتحديد طبيعة الفروؽ بيف ربات  Tجراء اختبار إلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ 

الريفيات والحضريات في الوعي بالمسئولية البيئية بجوانبو الثالث والسموؾ االستيالكي 
 ر بمحاوره. األخض

 الوعي بالمسئولية البيئة 
لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثات في الوعي  T( اختبار 12)جدول 

 296حضر( ن= –بالمسئولية البيئية وفقا لمبيئة السكنية )ريف 

 االستبيانمحاور 
 الفرق بين 169ن=  ريف 121حضر ن= 

 المتوسطات
 Tقيمة 

 مستوى
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط المعنوية

56496- 26682 36733 31656 261865 33664 الجانب المعرفي  66661 

96678- 36385 36553 296325 264261 32671 الجانب الوجداني  66661 

56617- 16979 26916 24629 36798 26619 الجانب السموكي  66661 

86663- 76447 76629 856166 66666 92655 ككلالمسئولية البيئية   66661 

الريفيات  األسربيف ربات  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 00يتبيف مف جدوؿ ) 
 - الوجداني - والحضريات في الوعي بالمسئولية البيئة وجوانبو الثالث )المعرفي

( وىي دالة 20446 ،20694، 90222، 90222، 20202) Tالسموكي( حيث بمغت قيـ 
يتبيف اتجاه الفروؽ لصالح  وبدراسة المتوسطات .20220و 2020عند مستوى معنوية 

 -60020 -66046 – 90022الحضريات حيث بمغت المتوسطات ) األسرربات 
ف أ( عمى التوالي. أي 06009 - 090602 - 60024 - 220024)( مقابؿ 04009
 وعيا بالمسؤولية البيئة مقارنة بالريؼ. أكثرالحضريات  األسرربات 

( التي أظيرت انخفاض وعي 22: 0202دراسة )محمد محمود،  وتتفؽ مع نتائج
الرائدات الريفيات البيئي وأكدت فاعمية برنامج باستخداـ التدخؿ الميني في خدمة 

 لتموث.الجماعة لتنمية الوعي البيئي لمرائدات الريفيات لممشاركة في حماية البيئة مف ا
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 السموك االستيالكي األخضر
لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثات في السموك  T( اختبار 13)جدول 

 296حضر( ن= –وفقا لمبيئة السكنية )ريف  األخضراالستيالكي 

 االستبيانمحاور 
 169ن=  ريف 121حضر ن= 

 فرق

 انمتُسطبث
 مستُِ Tقيمة 

 المتوسط انمعىُيت
 االوحراف

 انمعيبري
 المتوسط

 االوحراف

 انمعيبري

00222- 00242 602422 020246 600222 020609 الشراء األخضر  20220 

40064- 20062 204402 660260 202066 690422 الممارسات االستيالكية الخضراء  20220 

20622- 60292 604292 020626 602002 000020 إعادة التدوير والتخمص مف النفايات  20220 

40262- 02022 069994 220220 000006 920029 السموؾ االستيالكي األخضر إجمالي  20220 

بيف الريفيات والحضريات  إحصائيا( عف وجود فروؽ دالة 06) أسفرت نتائج جدوؿ 
وىي دالة عند  40262( Tفي السموؾ االستيالكي األخضر كميا حيث بمغت قيمة )

وبدراسة متوسطات الدرجات تبيف اتجاه الفروؽ لصالح  20220مستوى معنوية 
 (.220220) ( عف الريفيات920029الحضريات )

بيف الريفيات والحضريات  إحصائيا( إلى وجود فروؽ دالة 06) أشارت نتائج جدوؿ
وىي دالة عند مستوى معنوية  00222( Tحيث بمغت قيمة ) في الشراء األخضر

( 020609وبدراسة متوسطات الدرجات تبيف اتجاه الفروؽ لصالح الحضريات ) 20220
(. قد يرجع ذلؾ لطبيعة المحالت التجارية في الحضر عف 020246عف الريفيات )

الحضريات  األسرالريؼ والتي تكوف أكبر ولدييا منتجات أكثر تنوع ويسيؿ عمى ربات 
ف المنتجات الخضراء تكوف أعمى أوؿ لممنتجات الخضراء أكثر مف الريؼ. كما الوص

 عنيا. لإلحجاـة الريفية األسر مما يدفعو ربة  العاديةسعرا مقارنة بالمنتجات 
بيف الريفيات والحضريات  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 06) تبيف مف نتائج جدوؿ

وىي دالة عند  202066( Tفي الممارسات االستيالكية األخضر حيث بمغت قيمة )
وبدراسة متوسطات الدرجات تبيف اتجاه الفروؽ لصالح  20220مستوى معنوية 

(. وتختمؼ مع نتائج دراسة سناء 660260)( عف الريفيات 690422الحضريات )
فروؽ في السياسات االستيالكية لصالح ربات  ( التي أظيرت06: 0202النجار )
والذي يصاحبو  ذلؾ النخفاض الدخؿ في الريؼ عف الحضر وأرجعتالريفيات  األسر

  (0062: 0202مع ىدى العبد ووجداف العودة ) ؼبالريؼ. وتختم اإلنفاؽترشيد في 
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بيف الريفيات والحضريات  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 06) يتضح مف نتائج جدوؿ
وىي دالة عند  20622( Tي إعادة التدوير والتخمص مف النفايات حيث بمغت قيمة )ف

وبدراسة متوسطات الدرجات تبيف اتجاه الفروؽ لصالح  20220مستوى معنوية 
الحضريات  األسرف ربات أي أ (.020626( عف الريفيات )000020الحضريات )

وقد يرجع ذلؾ النتشار  الريفياتعادة التدوير والتخمص مف النفايات مف إفضؿ في أ
الريفيات  األسرالقيـ االستيالكية في الريؼ ونقص الميارات اإلنتاجية لدى ربات 

 (، أسماء الدبوسي020: 0200) وتختمؼ في ذلؾ مع دراسة كؿ مف صافي الطوبشي
( التي 022: 0204( ونورا الطوخي )062: 0202) (، شيماء ضبش002: 0202)

 وؽ بيف الريفيات والحضريات.أظيرت عدـ وجود فر 
ف الريفيات أفضؿ أ( التي أظيرت 02: 0202العاطي ) كما تختمؼ مع حناف عبد
 في إدارة المخمفات المنزلية.

الريفيات والحضريات  األسرحصائيا بيف ربات إمما سبؽ يتضح وجود فروؽ دالة 
السموكي( والسموؾ  - الوجداني - )المعرفي في الوعي بالمسئولية البيئة بجوانبو الثالث

 الممارسات االستيالكية الخضراء - االستيالكي األخضر بمحاورىا )الشراء األخضر
يشير إلثبات صحة إعادة التدوير والتخمص مف النفايات( لصالح الحضريات مما  -

 الفرض الثاني.
العامالت وغير العامالت  األسرتوجد فروق دالة احصائيا بين ربات الفرض الثالث 

 لوعي بالمسئولية البيئة بجوانبو الثالثو والسموك االستيالكي األخضر بمحاوره.في ا
لتحديد طبيعة الفروؽ بيف ربات  Tاختبار  إجراءلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ 

والسموؾ  الثالثالعامالت وغير العامالت في الوعي بالمسئولية البيئة بجوانبو  األسر
 االستيالكي األخضر بمحاوره.
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 ة يبالمسئولية البيئالوعي 
لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثات في الوعي  T( اختبار 14)جدول 

 296ن= األسربالمسئولية البيئية وفقا لعمل ربات 

 االستبيانمحاور 
 141ال تعمل ن=  141ن=  تعمل

 انفرق بيه

 انمتُسطبث
 مستُِ Tقيمة 

 االوحراف  المتوسط انمعىُيت

 انمعيبري
 االوحراف  المتوسط

 انمعيبري

 0,001 4,733 1,791 3.44677 31.5106 2.99257 33.3020 الجانب المعرفي
 0,001 6,769 2,623 3.51074 29.3901 3.08437 32.0134 الجانب الوجداني
 0,01 2,662 1,067 2.97279 24.4965 3.78175 25.5638 الجانب السموكي

 0,001 6,120 5,482 7.36583 85.3972 7.86019 90.8792 المسئولية البيئية ككؿ

العامالت وغير  األسربيف ربات  إحصائياوجود فروؽ دالة ( 06يتضح مف جدوؿ )
 - الوجداني - )المعرفي العامالت في الوعي بالمسئولية البيئة بجوانبو الثالث

عند ( وىي دالة 40002 ،60266 ،40249 ،00440) Tالسموكي( حيث بمغت قيـ 
يتبيف اتجاه الفروؽ لصالح ربات  . وبدراسة المتوسطات20220و 2020مستوى معنوية 

( 02024 - 60020 - 66062 – 92022العامالت حيث بمغت المتوسطات ) األسر
( غير العامالت عمى التوالي. 06069 - 090692 - 60020 - 220692مقابؿ )

يناسالعاطي  وتؤكد نتائج دراسة رشا عبد ة العاممة األسر ف ربة أ( 02: 0229ماىر ) وا 
أكثر قدرة عمى اتخاذ القرارات الخاصة بحماية البيئة المنزلية مف المخاطر كما أظيرت 

مف غير العامالت في  أفضؿف العامالت أ( 022: 0206نتائج دراسة رحاب قمباز )
 عبد حناف ممارسة حماية البيئة المنزلية مف التموث. وتختمؼ في ذلؾ عف نتائج دراسة

( والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف العامالت وغير العامالت 02: 0202العاطي )
 في الوعي البيئي.
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 السموك االستيالكي األخضر

لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثات في الوعي  T( اختبار 15جدول )
 296ال تعمل( ن=-)تعمل األسربالمسئولية البيئية وفقا لعمل ربات 

 االستبيانمحاور 

 141ال تعمل ن=  149ن=  تعمل
 فرق

 انمتُسطبث
 مستُِ Tقيمة 

 المتوسط انمعىُيت
 االوحراف

 انمعيبري
 المتوسط

 االوحراف

 انمعيبري

 غير داؿ 00009 20440 6920000 0490226 6960200 0492629 الشراء األخضر

 20220 60002 60266 2929620 6692220 4922906 6296202 الممارسات االستيالكية الخضراء

 20220 60002 00266 6920009 0292222 6966642 0992000 إعادة التدوير والتخمص مف النفايات

 20220 60209 20962 06900662 2990062 06922222 9292262 السموؾ االستيالكي األخضر إجمالي

بيف العامالت وغير  إحصائيا( عف وجود فروؽ دالة 02) أسفرت نتائج جدوؿ
وىي  60209( Tالعامالت في السموؾ االستيالكي األخضر كميا حيث بمغت قيمة )

وبدراسة متوسطات الدرجات تبيف اتجاه الفروؽ لصالح  20220دالة عند مستوى معنوية 
 (. 290006( عف غير العامالت )920226العامالت )

بيف العامالت وغير  إحصائيا( إلى عدـ وجود فروؽ دالة 02) أشارت نتائج جدوؿ
 وىي غير دالة معنوية. 00009( Tالعامالت في الشراء األخضر حيث بمغت قيمة )

وقد يرجع ذلؾ لعدـ القدرة عمى التحديد الواضح والمباشر لممنتجات الخضراء داخؿ 
والسوبر ماركت ويعتمد انتقاء وشراء المنتجات وفقا لمقدار  التجاريةالمحالت 

لذا ترى الباحثة ضرورة وجود عالمة مميزه  األسرلوالء لممنتج لدى ربات المعمومات وا
يزو المتعمقة بالجودة ليذه المنتجات وتصدر مف وزارة البيئة وتكوف شبييو بشيادات األ

ولكنيا تختص بالجانب البيئي ومدى تطبيؽ الشركات والمنتجيف لممسؤولية البيئية داخؿ 
% 02راء يزيد سعرىا عف المنتجات العادية بمقدار ف المنتجات الخضأمؤسساتيـ. كما 

المصرية في التضخـ  األسرقد ال تتحمميا ميزانيات الغالبية العظمى مف  ةزيادة سعري
عند الشراء الي تفضيؿ معيار الجودة  ةاألسر وارتفاع األسعار الحالي مما يدفع ربو 

 والمالئمة السعرية عمى معيار المسؤولية البيئية.
بيف العامالت وغير  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 02) نتائج جدوؿتبيف مف 

وىي  60002( Tالعامالت في الممارسات االستيالكية الخضراء حيث بمغت قيمة )
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وبدراسة متوسطات الدرجات تبيف اتجاه الفروؽ  20220دالة عند مستوى معنوية 
 (.66,85)( عف غير العامالت 620620لصالح العامالت )
بيف العامالت وغير  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 02) ائج جدوؿيتضح مف نت

وىي  60002( Tالعامالت في إعادة التدوير والتخمص مف النفايات حيث بمغت قيمة )
وبدراسة متوسطات الدرجات تبيف اتجاه الفروؽ لصالح  20220دالة عند مستوى معنوية 

العامالت  األسرربات  أف أي(. 020222( عف غير العامالت )0902000العامالت )
ىند إبراىيـ  التدوير والتخمص مف النفايات. وأشارت نتائج دراسة إعادةفي  أفضؿ

العامالت في التفكير االبتكاري لتوليؼ خامات  األسر( إلى تفوؽ ربات 002: 0222)
( تفوؽ 009: 0202البيئة المنزلية المستيمكة وأكدت نتائج دراسة أسماء الدبوسي )

ت في المحور المعرفي بإعادة تدوير المخمفات المنزلية وأسموب التخمص وعي العامال
(. ويختمؼ ذلؾ مع نتائج دراسة 060: 0202)شيماء ضبش،  مف المخمفات المنزلية

( في وجود فروؽ لصالح غير العامالت بينما أظيرت 02: 0202العاطي ) حناف عبد
بيف العامالت وغير  ( عدـ وجود فروؽ040: 0204نتائج دراسة نورا الطوخي )
 العامالت في إدارة النفايات.

العامالت وغير  األسربيف ربات  إحصائياوجود فروؽ دالة  مما سبؽ يتضح
العامالت في الوعي بالمسئولية البيئة بجوانبو الثالث والسموؾ االستيالكي األخضر 

 .مما يشير إلثبات صحة الفرض الثالثالعامالت  األسربمحاوره لصالح ربات 
في الوعي بالمسئولية البيئة  األسرالفرض الرابع يوجد تباين دال احصائيا بين ربات 

المستوى التعميمي  - األسر)المستوى التعميمي لربات  بجوانبو الثالث وفقا لكل من
 (.األسرفئات سن ربات  -ةاألسر حجم  -فئات الدخل الشيري لالسرة - لألزواج

ذو  تحميؿ التبايف One way ANOVAلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ 
وفقا  الثالثة بجوانبو يبالمسئولية البيئ األسرفي وعي ربات  اتجاه واحد لدراسة التبايف

فئات الدخؿ  - لألزواجالمستوى التعميمي  - األسرلكؿ مف )المستوى التعميمي لربات 
 (.األسرفئات سف ربات  - ةاألسر حجـ  - لألسرةالشيري 
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  األسرالمستوى التعميمي لربات 
انمبحُثبث في انُعي ببنمسئُنيت  في متوسطات درجات نتُضيح انتببيه Fاختببر ( 16جذَل )

 296ن= األسرانبيئيت َفقب نهمستُيبث انتعهيميت نرببث 

 مصذر انتببيه
 مجمُع

 انمربعبث

 درجبث

 انحريت

 متُسظ

 انمربعبث
 قيمت ف

 ِمستُ

 انذالنت

 الجبنب المعرفي

 

 0029946 2 2269202 بين المجمىعبت
009209 

 

9222 

 
 99622 026 04449624 داخل المجمىعبت

  029 60009000 الكلي

 الجبنب الىجداني

 0069060 2 02209000 بين المجمىعبت
069229 

 

9222 

 
 99202 026 02429222 داخل المجمىعبت

  029 64609226 الكلي

 الجبنب السلىكي

 

 209262 2 6469064 المجمىعبتبين 
49266 

 

9222 

 
 029202 026 62209020 داخل المجمىعبت

  029 66649602 الكلي

 المسؤولية البيئية ككل

 02229244 2 26209260 بين المجمىعبت
009602 

 

9222 

 
 629242 026 062469906 داخل المجمىعبت

  029 029049262 الكلي

لتوضيح الفروق في الوعي بالمسئولية  Scheffe( متوسطات الدرجات باختبار شيفية 17جدول )
 األسروفقا لممستوى التعميمي لربات  بجوانبو الثالث البيئية

 انمسؤَنيت انبيئيت 

 

 انمستُِ انتعهيمي 

 األسرنرببث 
 العدد

 الجانب
 المعرفي

 الجانب
 الوجداني

 الجانب
 السموكي

 المسؤولية
 البيئية ككل

 229220 0692092 0200202 099242922 62 ال تقرأ وال تكتب

 209222 0094026 0206222 629224906 06 أقؿ مف المتوسط

 2290622 0696062 6290220 6092622 26 شيادة متوسطة
 2996064 0294000 6090442 6092602 29 فوؽ متوسط
 9092022 0290902 6090222 6690222 64 مؤىؿ جامعي

 9699422 0499209 6690942 6692402 20 مؤىؿ فوؽ جامعي

في الوعي بالمسئولية البيئة  إحصائياوجود تبايف داؿ ( 06يتضح مف جدوؿ )
 األسرالسموكي( وفقا لممستوى التعميمي لربات  - الوجداني - )المعرفي بجوانبو الثالث

عند ( وىي دالة ,007,02، 007,03 ،097,23 ،67,9) Fحيث بمغت قيـ 
وتبيف  Scheffeولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار  .27220 مستوى معنوية

( التفوؽ في الجانب المعرفي لصالح األكثر تعميميا ,0بدراسة المتوسطات بجدوؿ )
 ( تمييا الحاصالت عمى مؤىؿ جامعي997,6الحاصالت عمى دكتوراه/ ماجستير )

/,,907) ( ثـ المؤىؿ فوؽ المتوسط99,02) ثانوي  ( ثـ مؤىؿ متوسط دبمـو
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 ،,92,2( وأخيرا األقؿ مف متوسط ومف ال يعرفف القراءة والكتابة ),,907)
037,6.) 

الحاصالت عمى مؤىؿ فوؽ جامعي  األسرفقد تفوقت ربات  أما الجانب الوجداني
( ثـ 907066المتوسط )( تمييا المؤىؿ فوؽ 997036)ماجستير/ دكتوراه بمتوسط 

( تمييا شيادة متوسطة ,9070) الحاصالت عمى مؤىؿ جامعي بمتوسط األسرربات 
 (.0,79) مؤىؿ أقؿ مف المتوسط اخير أ( و 0,702) ( ثـ ال تقرأ وال تكتب,9270)

الحاصالت عمى مؤىؿ فوؽ جامعي  األسروفي الجانب السموكي تفوقت ربات 
( ثـ ربات 02760تمييا المؤىؿ فوؽ المتوسط )( 32,06ماجستير/ دكتوراه بمتوسط )

( تمييا شيادة متوسطة 02703) الحاصالت عمى مؤىؿ جامعي بمتوسط األسر
(. 0,79) مؤىؿ أقؿ مف المتوسط اخير أ( و 0,702) ( ثـ ال تقرأ وال تكتب0,790)

ذوات التعميـ  األسر( فربات 0,0: 0209وتؤكد ذلؾ نتائج دراسة رحاب قمباز )
الجامعي أفضؿ في حماية البيئة المنزلية مف التموث. وقد يرجع ذلؾ ألنيف أكثر اطالع 

  البيئة.وثقافة بيئية ومعرفة بالمموثات البيئية وكيفية الحفاظ عمى 
( تفوؽ المستوى التعميمي األعمى في الوعي بالمسئولية ,0أظيرت نتائج جدوؿ )

الحاصالت عمى ماجستير/ دكتوراه  األسرالبيئية ككؿ حيث بمغت متوسط ربات 
( يمييا مؤىؿ فوؽ متوسط 30720( يمييـ الحاصالت عمى مؤىؿ جامعي )39736)
ال  اخير أ( و 0,) متوسط( يمييـ مؤىؿ أقؿ مف ال,70,,ثـ مؤىؿ متوسط ) (3790,)

 (.27,2,يقرأف وال يكتبف )
مسئولية الفرد تجاه البيئة تزداد كمما زاد  فأإلى  (094: 0206حمد عمي )أويشير 

القياـ  أوتعميمو وثقافتو ومركزه في المجتمع ومكانتو فيو مف حيث اتخاذ القرار 
إيجابا. كما أثبتت دراسة  أوباألعماؿ التي تؤثر عمى البيئة وتحدث التغيرات فييا سمبا 

( مدى تأثير تعرض المستيمكيف 000: 0202) بوشارب ناصر وبف يعقوب الطاىر
يف لبرنامج تنمية وعي بيئي عبر اإلعالف البيئي في تعديؿ اتجاىاتيـ نحو يالجزائر 

كثر اقتناعا بأف مسئولية أصبحف أو  إيجابيةتحمؿ مسؤولية حماية البيئة مف سمبية إلى 
 جية معينة فقط بؿ ىي مسؤولية الجميع. أويئة ليست مسؤولية الدولة حماية الب
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 لألزواجالمستوى التعميمي 
المبحوثات في الوعي بالمسئولية  في متوسطات درجات لتوضيح التباين Fاختبار ( 18جدول )

 296ن= البيئية وفقا لممستويات التعميمية لألزواج
 الداللة مستوى قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 الجانب المعرفي
 

 112,286 5 561,431 بيف المجموعات
 9,365 284 2659,689 داخؿ المجموعات 0,001 11,99

  289 3221,121 الكمي

 الجانب الوجداني
 170,405 5 852,023 بيف المجموعات

 9,789 284 2780,06 داخؿ المجموعات 0,001 17,408
  289 3632,083 الكمي

 الجانب السموكي
 

 68,223 5 341,115 بيف المجموعات
 10,899 284 3095,302 داخؿ المجموعات 0,001 6,260

  289 3436,417 الكمي

 المسؤولية البيئية ككؿ
 956.427 5 4782,134 بيف المجموعات

 49,770 284 14134,611 داخؿ المجموعات 0,001 19,217
  289 18916,745 الكمي

لتوضيح الفروؽ في الوعي بالمسئولية  Scheffe( متوسطات الدرجات باختبار شيفية 19جدوؿ )
 وفقا لممستوى التعميمي لألزواج بجوانبو الثالث البيئية

 الىعي ببلمسؤولية البيئية 

 

 لألزواجالمستىي التعليمي 

 العدد
 الجبنب

 المعرفي

 الجبنب

 الىجداني

 الجبنب

 السلىكي

 المسؤولية

 البيئية ككل

 81.7500 24.6250 27,6875 29.4375 16 ال يقرأ وال يكتب
 80.4348 23.3478 27,7391 29.347826 23 أقؿ مف المتوسط
 84.6863 23.7255 29,1569 31.8039 51 شيادة متوسطة
 89.8939 25.3191 31.3404 33.2340 47 فوؽ متوسط
 89.3305 25.2288 31.2881 32.8136 118 مؤىؿ جامعي

 95.4000 27.2857 33.7429 34.3714 35 مؤىؿ فوؽ جامعي

في الوعي بالمسئولية البيئة  إحصائياوجود تبايف دالة ( 02يتضح مف جدوؿ )
السموكي( وفقا لممستوى التعميمي لألزواج حيث  - الوجداني - )المعرفي بجوانبو الثالث
عند ( عمى التوالي وىي دالة 090002 ،00099 ،020622 ،4004) Fبمغت قيـ 

وتبيف  Scheffeولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار  .20220 مستوى معنوية
التي  األسر( التفوؽ في الجانب المعرفي لصالح ربات 09) بدراسة المتوسطات بجدوؿ

ممف  األسرألوؿ ربات فيأتي في المستوى ا عمى مستوى تعميمي أعمى أزواجيفحصؿ 
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( 66006) ( ثـ المؤىؿ فوؽ المتوسط66062عمى دكتوراه/ ماجستير ) أزواجيفحصؿ 
/60020) تمييا مؤىؿ جامعي ( وأخيرا األقؿ مف 60022ثانوي ) ( ثـ مؤىؿ متوسط دبمـو

 (.09066، 09066متوسط ومف ال يعرفف القراءة والكتابة )
عمى  أزواجيفالحاصؿ  األسرلصالح ربات أما الجانب الوجداني فقد جاءت النتائج 

( يمييا المؤىؿ فوؽ المتوسط 66026مؤىؿ فوؽ جامعي ماجستير/ دكتوراه بمتوسط )
( يمييا شيادة 60002الحاصؿ أزواجيف عمى مؤىؿ جامعي ) األسر( ثـ ربات 60066)

 ال يقرأ وال يكتب اخير أ( و 02026) ( ثـ مؤىؿ أقؿ مف المتوسط09002متوسطة )
(02042.) 

 أزواجيفالحاصؿ  األسروفي الجانب السموكي فقد جاءت النتائج لصالح ربات 
( تمييا المؤىؿ فوؽ 02002عمى مؤىؿ فوؽ جامعي ماجستير/ دكتوراه بمتوسط )

( 02000) الحاصالت عمى مؤىؿ جامعي بمتوسط األسر( ثـ ربات 02060المتوسط )
مؤىؿ أقؿ مف  اخير أ( و 06020( تمييا شيادة متوسطة )06040) ثـ ال يقرأ وال يكتب

( بعدـ وجود اقتراف بيف 020: 0206) (. وتختمؼ عف رحاب قمباز06066) المتوسط
بينما تتفؽ مع حناف  ة وحماية البيئة المنزلية مف التموث.األسر المستويات التعميمية لرب 

( فكمما ارتفع مستوى التعميـ يزداد معرفة ووعي الفرد مما 00: 0202العاطي ) عبد
 يؤدي الى تنمية العقالنية والرشد في وعيو وسموكو البيئي.

( تفوؽ المستوى العممي األعمى في الوعي بالمسئولية 09أظيرت نتائج جدوؿ )
الحاصؿ أزواجيف عمى ماجستير/ دكتوراه  األسرالبيئية ككؿ حيث بمغت متوسط ربات 

ىؿ جامعي يمييـ الحاصالت عمى مؤ  (29029( يمييا مؤىؿ فوؽ متوسط )92062)
مؤىؿ  اخير أ( و 20022( يمييـ ال يقرأف وال يكتبف )26042( ثـ مؤىؿ متوسط )29066)

ف تعميـ الزوج أ( في 69: 0202(. تتفؽ مع سماح حمداف )22066) أقؿ مف المتوسط
مف العوامؿ المؤثرة عمى رفع القدرة عمى اتخاذ القرارات نحو حماية البيئة المنزلية مف 

 ة.سر األالتموث لدى ربة 
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 لألسرةفئات الدخل الشيري 
المبحوثات في الوعي بالمسئولية  في متوسطات درجات لتوضيح التباين Fاختبار ( 26جدول )

 296وفقا لمدخل الشيري لألسرة ن= األسرالبيئية لربات 
 الداللة مستوى قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 الجانب المعرفي
 

 220902 2 0290220 بيف المجموعات
 020622 026 09600242 داخؿ المجموعات 20220 20692

  029 60000000 الكمي

 الجانب الوجداني

 0020242 2 4690660 بيف المجموعات
 020262 026 09900260 داخؿ المجموعات 20220 000066

  029 64600226 الكمي

 الجانب السموكي

 

 220220 2 0960622 المجموعاتبيف 
 000246 026 60600229 داخؿ المجموعات 20220 20600

  029 66640602 الكمي

 المسؤولية البيئية ككؿ

 4290969 2 66990496 بيف المجموعات
 260462 026 022020220 داخؿ المجموعات 20220 000662

  029 029040262 الكمي
لتوضيح الفروق في الوعي بالمسئولية  Scheffe( متوسطات الدرجات باختبار شيفية 21جدول )

 وفقا لمدخل الشيري بجوانبو الثالث البيئية
 انُعي ببنمسؤَنيت انبيئيت

 فئبث انذخم انشٍري
 انعذد

 انجبوب

 انمعرفي

 انجبوب

 انُجذاوي

 انجبوب

 انسهُكي

 انمسؤَنيت

 انبيئيت ككم

 2992222 0290222 6090222 6690222 6 جنيه0222أقل من 

 2292609 0692222 6292206 6096222 22 جنيه6222ألقل من-0222

 2699242 0690226 0990200 6096040 002 4222ألقل من  -6222

 2992622 0292020 6096646 6692929 22 2222ألقل من  -4222

 9690222 0492222 6696222 6692222 02 02222ألقل من  – 2222

 9296402 0292249 6694262 6690622 04 فأكثر02222

في الوعي بالمسئولية البيئة  إحصائياوجود تبايف دالة ( 02يتضح مف جدوؿ )
السموكي( وفقا لمدخؿ الشيري لألسرة حيث  - الوجداني - )المعرفي بجوانبو الثالث

عند ( عمى التوالي وىي دالة 000662، 20692 ،000066 ،20600) Fبمغت قيـ 
وتبيف  Scheffe. ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار 20220 مستوى معنوية

ذوات  األسر( التفوؽ لصالح ربات 00) بجدوؿ في الجانب المعرفيبدراسة المتوسطات 
( ثـ 66006كثر )فأ 02222فيأتي في المستوى األوؿ الفئة مف  ي المرتفعاألسر الدخؿ 

ألقؿ  4222( تمييا الفئة مف 66022بمتوسط ) جنيو 02222ألقؿ مف  2222الفئة مف 
( 66,25)بمتوسط  جنيو 0222( ثـ الفئة أقؿ مف 66029بمتوسط ) جنيو 2222مف 
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ألقؿ مف  6222وأخيرا الفئة  (60,38)بمتوسط  جنيو 6222ألقؿ مف  0222الفئة 
 (.60060بمتوسط ) 4222

ي األسر ذوات الدخؿ  األسرفقد وجدت الفروؽ لصالح ربات أما الجانب الوجداني 
( ثـ الفئة مف 66042فأكثر ) 02222فيأتي في المستوى األوؿ الفئة مف  المرتفع
ألقؿ مف  4222( تمييا الفئة مف 66062بمتوسط ) جنيو 02222ألقؿ مف  2222
( الفئة 60,25)بمتوسط  جنيو 0222( ثـ الفئة أقؿ مف 60066بمتوسط ) جنيو 2222
 4222ألقؿ مف  6222( وأخيرا الفئة 62,77)بمتوسط  جنيو 6222ألقؿ مف  0222

 (.09002بمتوسط )

 ي المرتفعاألسر ذوات الدخؿ  األسرجاءت النتائج لصالح ربات  الجانب السموكي وفي
ألقؿ  2222( ثـ الفئة مف 02022فأكثر ) 02222فيأتي في المستوى األوؿ الفئة مف 

( 02002بمتوسط ) جنيو 0222( ثـ الفئة أقؿ مف 04022بمتوسط ) جنيو 02222مف 
ألقؿ مف  0222( الفئة 02020بمتوسط ) جنيو 2222ألقؿ مف  4222تمييا الفئة مف 

 (.06002بمتوسط ) 4222ألقؿ مف  622وأخيرا الفئة  (06022بمتوسط ) جنيو 6222
ذوات  األسرف أ( التي وجدت 020: 0206) عف نتائج دراسة رحاب قمبازوتختمؼ 

 فأكثر ىـ األفضؿ في حماية البيئة المنزلية مف التموث. 0222الدخؿ الشيري مف 

الوعي في  األعمىذوات الدخؿ الشيري  األسر( تفوؽ ربات 00أظيرت نتائج جدوؿ )
فأكثر  02222في الفئة مف  األسرحيث بمغت متوسط ربات  بالمسئولية البيئية ككل

( ثـ الفئة أقؿ 96002بمتوسط ) جنيو 02222ألقؿ مف  2222( ثـ الفئة مف 92064)
 جنيو 2222ألقؿ مف  4222( تمييا الفئة مف 29022بمتوسط ) جنيو 0222مف 

وأخيرا الفئة  (22026بمتوسط ) جنيو 6222ألقؿ مف  0222( الفئة 29026بمتوسط )
 (.26026سط )بمتو  4222ألقؿ مف  622

نو بارتفاع مستوى الدخؿ أ( في 60: 0202سماح حمداف ) وتتفؽ مع نتائج دراسة
المالي لألسرة كمما ارتفع مستوى القدرة عمى اتخاذ القرارات نحو حماية البيئة المنزلية 

 مف التموث.
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 ةاألسر حجم 
المبحوثات في الوعي بالمسئولية  في متوسطات درجات لتوضيح التباين Fاختبار ( 22جدول )

 210ن= ةاألسر وفقا لحجم  األسرالبيئية لربات 
 الداللة مستوى قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 الجانب المعرفي
 

 17,682 2 35,363 بيف المجموعات
 22,100 287 3185,758 داخؿ المجموعات غير داؿ 1,593

  289 3221,121 الكمي

 الجانب الوجداني
 10,785 2 21,570 بيف المجموعات

 12,580 287 3610,512 داخؿ المجموعات غير داؿ 0,857
  289 3632,083 الكمي

 الجانب السموكي
 

 10,808 2 21,617 بيف المجموعات
0,908 

 
 11,898 287 3414,800 داخؿ المجموعات غير داؿ

  289 3436,417 الكمي

 المسؤولية البيئية ككؿ
 55,689 2 111,379 بيف المجموعات

0,850 
 

 65,524 287 18805,366 داخؿ المجموعات غير داؿ
  289 18916,745 الكمي

في الوعي بالمسئولية البيئة  إحصائياوجود تبايف دالة ( عدـ 00يتضح مف جدوؿ )
 Fة حيث بمغت قيـ األسر السموكي( وفقا لحجـ  - الوجداني - )المعرفي بجوانبو الثالث

 معنويا.( عمى التوالي وىي غير دالة 20922، 20222، 00296، 20222)

( إلى أف الوعي 00: 0202العاطي ) ( وحناف عبد2: 0224تشير رشا رشاد )
زداد ة تاألسر نو بزيادة حجـ رجعت ذلؾ ألأة و األسر البيئي لممرأة يزداد كمما انخفض حجـ 

األعباء عمى المرأة مما يشغميا عف تثقيؼ نفسيا بالمعارؼ الالزمة لتنمية الوعي 
 البيئي.
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 األسرفئات سن ربات 
المبحوثات في الوعي بالمسئولية  في متوسطات درجات لتوضيح التباين Fاختبار ( 23جدول )

 296ن= البيئية وفقا لفئات السن
 الداللة مستوى قيمة ف متوسط المربعات الحريةدرجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الجانب المعرفي
 220004 6 6020246 بيف المجموعات

 020024 022 09220022 داخؿ المجموعات 20220 20226

  029 60000000 الكمي

 الجانب الوجداني
 290646 6 6220222 بيف المجموعات

 000629 022 60260002 داخؿ المجموعات 20220 20222

  029 64600226 الكمي

 الجانب السموكي
 

 020294 6 0220622 بيف المجموعات
 000422 022 66020266 داخؿ المجموعات غير داؿ 00062

  029 66640602 الكمي

 المسؤولية البيئية ككؿ
 2060622 6 02220060 بيف المجموعات

 290024 022 042290206 داخؿ المجموعات 20220 20496
  029 029040262 الكمي

لتوضيح الفروق في الوعي بالمسئولية  Scheffe( متوسطات الدرجات باختبار شيفية 24جدول )
 األسروفقا لفئات سن ربات  بجوانبو الثالث البيئية

 المسؤولية البيئية ككل الجانب الوجداني الجانب المعرفي العدد مصدر التباين
 83,7059 28.8529 30.3824 34 سنة 25أقؿ مف 

 85,6341 29.6463 31.6829 82  35وحتى أقؿ مف  25 
 89.8879 31.5234 32.8692 107 45ألقؿ مف  سنة 35
 91.1273 31.8364 33.5455 55  55ألقؿ مف  سنة 45
 90.3333 31.5000 34.3333 12  65ألقؿ مف  سنة 55

ة يفي الوعي بالمسئولية البيئ إحصائياوجود تبايف دالة ( 06يتضح مف جدوؿ )
، F (20496ة حيث بمغت قيـ األسر الوجداني( وفقا لفئات سف ربة  -بجوانبو )المعرفي

. ولتحديد اتجاه 20220 عند مستوى معنوية( عمى التوالي وىي دالة 20222، 20226
( التفوؽ 60) وتبيف بدراسة المتوسطات بجدوؿ Scheffeالفروؽ تـ استخداـ اختبار 

 22األكبر سنا حيث كانت الفئة العمرية مف  األسرلصالح ربات  الجانب المعرفي في
( تمييا الفئة العمرية 66066ىف األفضؿ بالجانب المعرفي بمتوسط ) سنة 42ألقؿ مف 

( الفئة 60024) سنة 62ألقؿ مف  62( ثـ الفئة العمرية 66026) سنة 22ألقؿ مف  62
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سنة  02وأخيرا الفئة العمرية أقؿ مف ( 60042) سنة 62وحتى اقؿ مف  02مف 
(62,62). 

األكبر سنا حيث كانت الفئة العمرية مف  األسرفقد تفوقت ربات  الجانب الوجدانيأما 
ألقؿ مف  62( تمييا الفئة العمرية 60022ىف األفضؿ بمتوسط ) سنة 42ألقؿ مف  22
 02( الفئة مف 60,52) سنة 62ألقؿ مف  62( ثـ الفئة العمرية 60026) سنة 22

 (.02022سنة ) 02( وأخيرا الفئة العمرية أقؿ مف 09,64) سنة 62قؿ مف أوحتى 

األكبر سنا في الوعي بالمسئولية  األسر( إلى تفوؽ ربات 06أشارت نتائج جدوؿ )
ىف األفضؿ  سنة 42ألقؿ مف  22البيئية ككؿ حيث بمغ متوسط الفئة العمرية مف 

( ثـ الفئة 90000) سنة 22ألقؿ مف  62تمييا الفئة العمرية ( 92066بالجانب المعرفي )
 سنة 62قؿ مف أوحتى  02( الفئة مف 29,88)سنة  62ألقؿ مف  62العمرية 

 .(26,22سنة ) 02( وأخيرا الفئة العمرية أقؿ مف 22046)

بالمسئولية البيئة  األسروجود تبايف داؿ احصائيا في وعي ربات  مما سبؽ يتضح
لصالح المستويات التعميمية  األسربجوانبو الثالث وفقا لممستوى التعميمي لربات 

زواجيف مستوى تعميمي أممف  األسرلمستوى التعميمي لألزواج لصالح ربات ااألعمى، و 
 - أعمى، كما وجود تبايف دالة احصائيا في الوعي بالمسئولية البيئة ومحاورىا )المعرفي

ذوات الدخؿ  األسرالسموكي( وفقا لمدخؿ الشيري لألسرة لصالح ربات  - انيالوجد
 وجود تبايف دالة احصائيا في الوعي بالمسئولية البيئة بجوانبو الثالثي المرتفع، األسر 

األكبر سنا.  األسرة لصالح ربات األسر الوجداني( وفقا لفئات سف ربة  - )المعرفي
احصائيا في الوعي بالمسئولية البيئة ومحاورىا وجود تبايف دالة عدـ بينما تبيف 
مما يشير إلثبات صحة الفرض  ة.األسر السموكي( وفقا لحجـ  - الوجداني - )المعرفي

 الرابع جزئيا.
 

في السموك االستيالكي  األسربين ربات  إحصائيايوجد تباين دال  الفرض الخامس
المستوى  - األسراألخضر بمحاوره الثالث وفقا لكل من )المستوى التعميمي لربات 

فئات سن ربات  - ةاألسر حجم  - لألسرةفئات الدخل الشيري  - لألزواجالتعميمي 
 (.األسر
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ذو  تحميؿ التبايف One way ANOVAلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ  
بمحاوره  األسرفي السموؾ االستيالكي األخضر لربات  التبايف اتجاه واحد لدراسة

 - لألزواجالمستوى التعميمي  - األسرالثالث وفقا لكؿ مف )المستوى التعميمي لربات 
 (.األسرفئات سف ربات  - ةاألسر حجـ  - لألسرةفئات الدخؿ الشيري 

 األسرالمستوى التعميمي لربات 
المبحوثات في السموك االستيالكي  في متوسطات درجات لتوضيح التباين Fاختبار ( 25جدول )

 296ن= األسراألخضر وفقا لممستويات التعميمية لربات 
 انذالنت مستُِ قيمة ف متُسظ انمربعبث درجبث انحريت مجمُع انمربعبث مصذر انتببيه

 الشراء األخضر
 229602942 2 6609462 بين المجموعات

 029022229 026 22609226 داخل المجموعات 20220 69622464
  022 40269606 الكمي

 الممارسات االستيالكية
 الخضراء

 4940602 2 66200464 بين المجموعات
 600264 284 00042026 داخل المجموعات 20220 040022

  029 024620024 الكمي

 إعادة التدوير والتخمص
 من النفايات

 0620926 2 00090904 بين المجموعات
 020466 026 22020226 داخل المجموعات 20220 060960

  029 40620200 الكمي

 السموك االستيالكي
 األخضر

 02220626 2 002240202 بين المجموعات
 0200624 026 662060262 داخل المجموعات 20220 040220

  029 222920222 الكمي
لتوضيح الفروق في السموك  Scheffe( متوسطات الدرجات باختبار شيفية 22جدول )

 ةاألسر االستيالكي األخضر بمحاورىا وفقا لممستوى التعميمي لربات 
  األخضر انسهُك االستٍالكي

 

 األسرنرببث  انمستُِ انتعهيمي

 انعذد
 انشراء

 األخضر

 انممبرسبث 

 االستٍالكيت

 انخضراء

 إعبدة انتذَير

 َانتخهص مه

 انىفبيبث

 انسهُك

 االستٍالكي

 األخضر

 80.5745 15.1702 40.3404 25.0638 47 ال تقرأ وال تكتب
 86.3846 17.6923 43.5385 25.1538 13 أقؿ مف المتوسط
 89.2037 18.2407 45.4630 25.5000 54 شيادة متوسطة
 97.2778 19.7777 50.0556 26.5056 89 فوؽ متوسط
 93.5056 19.5842 47.4157 27.4444 36 مؤىؿ جامعي

 101.509 21.9215 50.9412 28.6471 51 مؤىؿ فوؽ جامعي

في السموؾ  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 02أظيرت النتائج البحثية بجدوؿ )
 Fوفقا لمستوياتيف التعميمية حيث بمغت قيمة  األسراالستيالكي األخضر لربات 
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ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ  .20220( وىي دالة عند مستوى معنوية 040220)
ذوات المستوى التعميمي  األسر( تفوؽ ربات 04وتبيف مف جدوؿ ) Scheffeeاختبار 

الحاصالت عمى الماجستير / الدكتوراه  األسراألعمى حيث بمغ متوسط درجات ربات 
( يمييف 92002عمى مؤىؿ فوؽ متوسط )الحاصالت  األسر( يمييف ربات 020022)

( ومؤىؿ أقؿ مف 29,2)( ثـ مؤىؿ متوسط 96022الحاصالت عمى مؤىؿ جامعي )
 (.22,57)( وأخيرا ال يقرأف وال يكتبف 24026متوسط )

كمما  األسركمما زادت القيمة المدركة مف استيالؾ المنتجات الخضراء لدى ربات 
ة ذات المستوى التعميمي المرتفع تكوف أكثر األسر أثر ذلؾ عمى قراراىا الشرائي وربة 

حرصا عمى جمع المعمومات عف المنتجات قبؿ الشراء واتباع الممارسات الصحيحة 
فضؿ الطرؽ أاالستخداـ وبعد االنتياء مف استيالؾ المنتجات تبحث عف  أثناء

عادة التدوير لمعبوات  لقيمة دراؾ إوغيرىا مما يجعؿ لدييا  واألغمفةلالستفادة وا 
 المنتجات الخضراء فتقبؿ عمى شرائيا واستيالكيا فقد أكدت نتائج دراسة ميادة الحموري

بيف مستوى الثقة بالمنتجات الخضراء  إحصائيا( وجود عالقة موجبة دالة 99: 0202)
خر القرار الشرائي لدى المستيمؾ والقيمة المدركة مف االستيالؾ مف جانب والجانب اآل

 .لممستيمؾ األردني
في الشراء األخضر لربات  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 02أشارت نتائج جدوؿ )

( وىي دالة عند مستوى 60622) Fوفقا لمستوياتيف التعميمية حيث بمغت قيمة  األسر
وتبيف مف جدوؿ  Scheffee. ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار 20220معنوية 

لتعميمي األعمى حيث بمغ متوسط درجات ذوات المستوى ا األسر( تفوؽ ربات 04)
( يمييف الحاصالت عمى 02046الحاصالت عمى الماجستير / الدكتوراه ) األسرربات 

الحاصالت عمى مؤىؿ فوؽ متوسط  األسر( يمييف ربات 02066مؤىؿ جامعي )
( وأخيرا ال يقرأف 02002( ومؤىؿ أقؿ مف متوسط )02,05)( ثـ مؤىؿ متوسط 04022)

 (.02,06)وال يكتبف 
فكمما زاد مستوى  Jain, S. K & Kaur, G (2006: 3)وتتفؽ مع نتائج دراسة 

التعميـ زاد الوعي البيئي كمما زادت األفكار الخضراء وارتفعت الرغبة في الحصوؿ 
 عمى المنتجات الخضراء والعكس.
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في الممارسات  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 02تبيف مف النتائج البحثية بجدوؿ )
 Fوفقا لمستوياتيف التعميمية حيث بمغت قيمة  األسراالستيالكية الخضراء لربات 

. ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ 20220( وىي دالة عند مستوى معنوية 040022)
ذوات المستوى التعميمي  األسر( تفوؽ ربات 04وتبيف مف جدوؿ ) Scheffeeاختبار 

الحاصالت عمى الماجستير / الدكتوراه  األسردرجات ربات األعمى حيث بمغ متوسط 
( يمييف 22022الحاصالت عمى مؤىؿ فوؽ متوسط ) األسر( يمييف ربات 22096)

( ومؤىؿ أقؿ مف 62,46)( ثـ مؤىؿ متوسط 62060الحاصالت عمى مؤىؿ جامعي )
 (.62,34)( وأخيرا ال يقرأف وال يكتبف 66026متوسط )

في إعادة التدوير  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 02بجدوؿ ) أظيرت النتائج البحثية
 Fحيث بمغت قيمة  األسروالتخمص مف النفايات وفقا لممستويات التعميمية لربات 

. ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ 20220( وىي دالة عند مستوى معنوية 060960)
لمستوى التعميمي ذوات ا األسر( تفوؽ ربات 04وتبيف مف جدوؿ ) Scheffeeاختبار 

الحاصالت عمى الماجستير / الدكتوراه  األسراألعمى حيث بمغ متوسط درجات ربات 
( يمييف 09022الحاصالت عمى مؤىؿ فوؽ متوسط ) األسر( يمييف ربات 00090)

( ومؤىؿ أقؿ مف 02,24)( ثـ مؤىؿ متوسط 09022الحاصالت عمى مؤىؿ جامعي )
(. وتتفؽ في ذلؾ مع كؿ مف ىند 02,17)( وأخيرا ال يقرأف وال يكتبف 02049متوسط )
( فكمما ارتفع المستوى 026: 0200) ( وصافي الطوبشي002: 0222)إبراىيـ 

ة كمما كانت أكثر ابتكارية في توليؼ خامات البيئة المنزلية األسر التعميمي لربة 
شيماء ضبش  تفادة منيا، وتختمؼ مع نتائج دراسة كؿ مفالمستيمكة وطريقة االس

 (.042: 0204( ونورا الطوخي )026: 0202)
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 لألزواجالمستوى التعميمي 
المبحوثات في السموك االستيالكي  في متوسطات درجات لتوضيح التباين Fاختبار ( 27جدول )

 296وفقا لممستويات التعميمية لألزواج ن= األخضر
الداللة مستوى قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  

 الشراء األخضر
 

 0060240 2 2420200 بيف المجموعات
20246 

 
 090262 026 24220426 داخؿ المجموعات 20220

  029 40260606 الكمي

 الممارسات االستيالكية
 الخضراء 

 6020222 2 00020260 بيف المجموعات
20966 

 
 620420 026 062020462 داخؿ المجموعات 20220

  029 024620024 الكمي

 إعادة التدوير 
 والتخمص مف النفايات

 0640262 2 2620026 بيف المجموعات
20204 

 
 090626 026 22020262 داخؿ المجموعات 20220

  029 40620262 الكمي

 السموؾ االستيالكي 
 األخضر

 02260224 2 22020962 المجموعاتبيف 
020062 

 

20220 

 
 0440620 026 620200002 داخؿ المجموعات

  029 222920222 الكمي
لتوضيح الفروق في الوعي  Scheffe( متوسطات الدرجات وفقا الختبار شيفية 28جدول )

 بمحاورىا وفقا لممستوى التعميمي لألزواج األخضربالسموك االستيالكي 

 األخضر االستٍالكي انسهُك

 

 نألزَاج انمستُِ انتعهيمي

 انعذد
 انشراء

 األخضر

 انممبرسبث

 االستٍالكيت

 انخضراء

 إعبدة انتذَير

 َانتخهص مه 

 انىفبيبث

 انسهُك 

 االستٍالكي 

 األخضر

 2292222 0494222 6690222 0292402 04 ال يقرأ وال يكتب
 2694200 0496266 6092040 0292002 06 أقؿ مف المتوسط
 2692292 0292226 6094222 0692062 20 شيادة متوسطة
 9696626 0996402 6299226 0492006 62 فوؽ متوسط
 9699264 0994969 6292622 0492669 002 مؤىؿ جامعي

 02090220 0092609 2299609 0902206 62 مؤىؿ فوؽ جامعي

في السموؾ  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 02أظيرت النتائج البحثية بجدوؿ )
حيث بمغت  ألزواجيفوفقا لممستويات التعميمية  األسراالستيالكي األخضر لربات 

ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ  .20220( وىي دالة عند مستوى معنوية 020062) Fقيمة 
 أزواجيفممف  األسر( تفوؽ ربات 02وتبيف مف جدوؿ ) Scheffeeاستخداـ اختبار 

الحاصؿ أزواجيف  األسرذوو مستوى تعميمي أعمى حيث بمغ متوسط درجات ربات 
الحاصؿ أزواجيف عمى  األسر( يمييف ربات 020002عمى الماجستير / الدكتوراه )
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( ثـ ال يقرأ وال يكتب 96092( يمييـ مؤىؿ جامعي )96066مؤىؿ فوؽ متوسط )
 (. 26,50)( وأخيرا مؤىؿ متوسط 26042( ومؤىؿ أقؿ مف متوسط )22022)

في الشراء األخضر لربات  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 02أشارت نتائج جدوؿ )
( وىي دالة عند مستوى 20246) Fوفقا لمستوياتيف التعميمية حيث بمغت قيمة  األسر

وتبيف مف جدوؿ  Scheffeeر ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبا .20220معنوية 
ذوات المستوى التعميمي األعمى حيث بمغ متوسط درجات  األسر( تفوؽ ربات 02)

( يمييـ ال يقرأ وال 09022عمى الماجستير / الدكتوراه ) أزواجيفالحاصؿ  األسرربات 
( ثـ 04020( يمييـ مؤىؿ فوؽ متوسط )04026ثـ مؤىؿ جامعي ) (02024) يكتب

 (.06020وأخيرا مؤىؿ متوسط ) (02020ط )مؤىؿ أقؿ مف متوس
في الممارسات  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 02تبيف مف النتائج البحثية بجدوؿ )

 Fوفقا لمستوياتيف التعميمية حيث بمغت قيمة  األسراالستيالكية الخضراء لربات 
. ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ 20220( وىي دالة عند مستوى معنوية 20966)

ذوات المستوى التعميمي  األسر( تفوؽ ربات 02وتبيف مف جدوؿ ) Scheffeeاختبار 
عمى الماجستير /  أزواجيفالحاصؿ  األسراألعمى حيث بمغ متوسط درجات ربات 

( 62026( يمييـ مؤىؿ جامعي )62092( يمييـ مؤىؿ فوؽ متوسط )22096الدكتوراه )
( وأخيرا مؤىؿ متوسط 60020( ومؤىؿ أقؿ مف متوسط )66002) ثـ ال يقرأ وال يكتب

(60042.) 
في إعادة التدوير  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 02أظيرت النتائج البحثية بجدوؿ )

 Fة حيث بمغت قيم األسروالتخمص مف النفايات وفقا لممستويات التعميمية لربات 
ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ  .20220( ووىي دالة عند مستوى معنوية 20204)

عمى  أزواجيفالحاصؿ  األسر( تفوؽ ربات 02وتبيف مف جدوؿ ) Scheffeeاختبار 
عمى  أزواجيفالحاصؿ  األسرمستوى تعميمي أعمى حيث بمغ متوسط درجات ربات 

( يمييـ مؤىؿ فوؽ متوسط 09094جامعي ) ( يمييـ مؤىؿ00026الماجستير / الدكتوراه )
( وأخيرا مؤىؿ أقؿ مف 04042( ال يقرأ وال يكتب )02,07)( ثـ مؤىؿ متوسط 09064)

( أنو 02: 0202العاطي ) (. وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة حناف عبد04062متوسط )
والوعي بمخاطر  اإلدراؾكمما ارتفع المستوى التعميمي لمزوجيف كمما ازداد مستوى 



 

358 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

المخمفات المنزلية مما يجعؿ المرأة أكثر قدرة عمى تبني األفكار واألساليب التي تحد 
 مف المخاطر وتكسبيا حسف إدارة النفايات المنزلية.

 لألسرةفئات الدخل الشيري 
المبحوثات في السموك  في متوسطات درجات لتوضيح التباين Fاختبار ( يوضح 29جدول )

 296وفقا لمدخل الشيري ن= األسرلربات  األخضراالستيالكي 
 الداللة مستوى قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 الشراء األخضر
 220000 2 6200240 بيف المجموعات

 020222 026 22069620 داخؿ المجموعات 2020 60606
  029 40260606 الكمي

 الممارسات االستيالكية 
 الخضراء

 6220664 2 06640422 بيف المجموعات
 640204 026 060020694 داخؿ المجموعات 20220 020622

  029 024620024 الكمي

 إعادة التدوير 
 والتخمص من النفايات

 0200666 2 9240202 بيف المجموعات
 020220 026 26660220 داخؿ المجموعات 20220 90422

  029 40620200 الكمي

 السموك االستيالكي 
 األخضر

 02920424 2 96260260 بيف المجموعات
 0460029 026 646620206 داخؿ المجموعات 20220 000222

  029 222920222 الكمي
لتوضيح الفروق في السموك االستيالكي  Scheffe( متوسطات الدرجات باختبار شيفية 36جدول )

 األخضر ومحاوره وفقا لمدخل الشيري

 انعذد مصذر انتببيه
 انشراء

 األخضر

 انممبرسبث 

 االستٍالكيت

 انخضراء

 إعبدة انتذَير

 َانتخهص مه

 انىفبيبث

 انسهُك

 االستٍالكي

 األخضر

 0209222 0290222 2092222 0092222 6 جنيو0222أقؿ مف 
 9694222 0494024 6294024 0996024 22 جنيو6222ألقؿ مف-0222 

 2492626 0294026 6692269 0296690 002 4222ألقؿ مف  -6222
 9099026 0490202 6492464 0292929 22 2222ألقؿ مف  -4222
 02296222 0296222 2090222 0292222 02 02222ألقؿ مف  – 2222

 02692640 0990262 2096264 0696222 04 فأكثر02222

في السموؾ االستيالكي  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 09أظيرت النتائج البحثية بجدوؿ )
( وىي 000222) Fحيث بمغت قيمة  لألسرةوفقا لمدخؿ الشيري  األسراألخضر لربات 

 Scheffee. ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار 20220دالة عند مستوى معنوية 
 المرتفعي األسر ذوات الدخؿ  األسرلصالح ربات الفروؽ  أف( 62دوؿ )وتبيف مف ج
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 0222( ثـ الفئة أقؿ مف 026026فأكثر ) 02222في المستوى األوؿ الفئة مف  فيأتي
( 02206بمتوسط ) جنيو 02222ألقؿ مف  2222( الفئة مف 020,00)بمتوسط  جنيو

ألقؿ  4222تمييا الفئة مف  (96042بمتوسط ) جنيو 6222ألقؿ مف  0222ثـ الفئة 
بمتوسط  4222ألقؿ مف  622( وأخيرا الفئة 90090بمتوسط ) جنيو 2222مف 

التي أظيرت أنو كمما زاد الدخؿ  Jain Kaur, 2006(. وتتفؽ مع دراسة 24026)
 زاد االتجاه إلى المنتجات الخضراء والعكس صحيح.

 الشراء األخضر لرباتفي  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 09أشارت نتائج جدوؿ )
( وىي دالة عند مستوى 20246) Fوفقا لمدخؿ الشيري لألسرة حيث بمغت قيمة  األسر

وتبيف مف جدوؿ  Scheffeeولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار  .2,20معنوية 
فيأتي في المستوى األوؿ  الدخؿ الشيري المرتفع بمغ متوسط األسر( تفوؽ ربات 62)

( ثـ 00,00)بمتوسط  جنيو 0222( ثـ الفئة أقؿ مف 06062فأكثر ) 02222الفئة مف 
ألقؿ  4222( تمييا الفئة مف 02022بمتوسط ) جنيو 02222ألقؿ مف  2222الفئة مف 

بمتوسط  جنيو 6222ألقؿ مف  0222( الفئة 02029بمتوسط ) جنيو 2222مف 
 (.02066بمتوسط ) 4222ألقؿ مف  6222وأخيرا الفئة  (09,42)

الممارسات في  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 09تبيف مف النتائج البحثية بجدوؿ )
 Fي حيث بمغت قيمة األسر وفقا لمدخؿ الشيري  األسرلربات  االستيالكية الخضراء

. ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ 20220( وىي دالة عند مستوى معنوية 020622)
ي األسر ذوات الدخؿ  األسر( لصالح ربات 62وتبيف مف جدوؿ ) Scheffeeاختبار 

( تمييا 20022) بمتوسط جنيو 0222فيأتي في المستوى األوؿ الفئة أقؿ مف  المنخفض
بمتوسط  جنيو 02222ألقؿ مف  2222( ثـ الفئة مف 20062فأكثر ) 02222الفئة مف 

تمييا الفئة مف  (62,62)بمتوسط  جنيو 6222ألقؿ مف  0222( ثـ الفئة 20002)
 4222ألقؿ مف  6222( وأخيرا الفئة 64024بمتوسط ) جنيو 2222ألقؿ مف  4222

 (.66022بمتوسط )

إعادة التدوير في  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 09أظيرت النتائج البحثية بجدوؿ )
( وىي 90422) Fوفقا لمدخؿ الشيري لألسرة حيث بمغت قيمة  والتخمص من النفايات

 Scheffee. ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار 20220مستوى معنوية دالة عند 
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فيأتي في  ي المرتفعاألسر ذوات الدخؿ  األسر( لصالح ربات 62وتبيف مف جدوؿ )
ألقؿ مف  2222( ثـ الفئة مف 09002فأكثر ) 02222المستوى األوؿ الفئة مف 

بمتوسط  جنيو 2222ألقؿ مف  4222( تمييا الفئة مف 02062بمتوسط ) جنيو 02222
ألقؿ مف  0222( الفئة 02,25)بمتوسط  جنيو 0222( ثـ الفئة أقؿ مف 04002)

بمتوسط  4222ألقؿ مف  6222وأخيرا الفئة  (04,62)بمتوسط  جنيو 6222
 ألسرا( التي تشير إلى أف ربات 069: 0202(. وتختمؼ عف شيماء ضبش )02040)

ىف األفضؿ في أسموب التخمص مف  جنيو 2222إلى أقؿ مف  6222ذوات الدخؿ 
ف إدارة المخمفات كانت أ( 02: 0202العاطي ) وتذكر حناف عبد المخمفات المنزلية.

 لصالح مستوى الدخؿ المتوسط يميو مستوى الدخؿ المرتفع.
مستوى الدخؿ مف المؤثرات المباشرة  فأ( إلى 90: 0202) ويشير إبراىيـ الربدي

النفايات وبارتفاع مستوى الدخؿ يتوقع زيادة في معدالت االستيالؾ ومف ثـ  إنتاجعمى 
نتاج النفايات و  كثر أنفايات  إلنتاجحيانا يكوف مستوى الدخؿ المتدني سببا أزيادة تولد وا 

ف تتحوؿ إلى نفايات أوذلؾ يرجع لشراء السمع األقؿ جودة والرخيصة الثمف والتي يتوقع 
 بسرعة ألف عمرىا االفتراضي قصير 

 ةاألسر حجم 
المبحوثات في السموك االستيالكي  في متوسطات درجات لتوضيح التباين Fاختبار ( 31جدول )

 296ة ن=األسر وفقا لحجم  األسراألخضر لربات 
 الداللة مستوى قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 الشراء األخضر
 

 00200 0 20266 بيف المجموعات

 000694 022 40490622 داخؿ المجموعات غير داؿ 20002

  029 40260606 الكمي

 الممارسات االستيالكية 
 الخضراء

 020462 0 220096 بيف المجموعات

 260602 022 022900226 داخؿ المجموعات غير داؿ 20229

  029 024620024 الكمي

 إعادة التدوير 
 والتخمص مف النفايات

 20042 0 020666 بيف المجموعات

 000229 022 40620624 داخؿ المجموعات غير داؿ 20062

  029 40620200 الكمي

 السموؾ االستيالكي 
 األخضر

 620420 0 920620 بيف المجموعات

 0960222 022 224960226 داخؿ المجموعات غير داؿ 20064

  029 222920222 الكمي
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في الوعي السموؾ  إحصائياوجود تبايف دالة ( إلى عدـ 60بجدوؿ ) تشير النتائج
 - الممارسات االستيالكية الخضراء - االستيالكي األخضر ومحاوره )الشراء األخضر

، F (20064ة حيث بمغت قيـ األسر إعادة التدوير والتخمص مف النفايات( وفقا لحجـ 
ة ال األسر ف حجـ أأي  معنويا.( عمى التوالي وىي غير دالة 20062، 20229، 20002

ة االستيالكي األخضر وتتفؽ في ذلؾ مع كؿ مف صافي األسر يؤثر في سموؾ ربة 
: 0202) شيماء ضبش (،002: 0202) ( وأسماء الدبوسي029: 0200) الطوبشي

 (.042: 0204( ونورا الطوخي )022
( والتي تشير لزيادة التفكير االبتكاري 002: 0222تمؼ مع ىند إبراىيـ )بينما تخ

بينما  ة أقؿ.األسر لممرأة في توليؼ خامات البيئة المنزلية المستيمكة كمما كاف عدد أفراد 
ة متوسطة الحجـ أفضؿ في إدارة األسر ف أ( 02: 0202العاطي ) أظيرت حناف عبد
 المخمفات المنزلية.
 األسرفئات سن ربات 

المبحوثات في السموك االستيالكي  في متوسطات درجات لتوضيح التباين Fاختبار ( 32جدول )
 296ن= األسراألخضر وفقا لفئات سن ربات 

 الداللة مستوى قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 الشراء األخضر
 20229 6 660264 بيف المجموعات

 000262 022 40620622 داخؿ المجموعات داؿ غير 20692
  029 40260606 الكمي

 الممارسات االستيالكية 
 الخضراء

 0640222 6 2640099 بيف المجموعات
 200924 022 020220224 داخؿ المجموعات 2022 00222

  029 024620024 الكمي

 إعادة التدوير 
 والتخمص مف النفايات

 20622 6 000609 المجموعاتبيف 
 000200 022 40090090 داخؿ المجموعات غير داؿ 20062

  029 40620200 الكمي

 السموؾ االستيالكي 
 األخضر

 0960906 6 2220424 بيف المجموعات
 0960266 022 2220606 داخؿ المجموعات غير داؿ 00222

 20229 029 660264 الكمي

لتوضيح الفروق في الممارسات  Scheffe( متوسطات الدرجات باختبار شيفية 33جدول )
 األسراالستيالكية الخضراء وفقا فئات سن ربات 

 الممارسات االستيالكية الخضراء العدد مصدر التباين
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 6690620 66 سنة 02أقؿ مف 
 6292262 20 62وحتى أقؿ مف  02
 6499664 022 62ألقؿ مف  سنة 62
 6290202 22 22ألقؿ مف  سنة 62
 6999042 00 42ألقؿ مف  سنة 22

في السموؾ  إحصائيا( عدـ وجود فروؽ دالة 60أظيرت النتائج البحثية بجدوؿ )
F (00222 )وفقا لفئات السف حيث بمغت قيمة  األسراالستيالكي األخضر لربات 

 وىي غير دالة معنويا.
 الشراء األخضرفي  إحصائيا( لعدـ وجود فروؽ دالة 60أشارت نتائج جدوؿ )

 ( وىي غير دالة معنويا.20692) Fبمغت قيمة  السف حيثوفقا لفئات  األسرلربات 
الممارسات في  إحصائيا( وجود فروؽ دالة 60تبيف مف النتائج البحثية بجدوؿ )

F (00222 )سف حيث بمغت قيمة وفقا لفئات ال األسرلربات  االستيالكية الخضراء
. ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار 2022وىي دالة عند مستوى معنوية 

Scheffee ( 66وتبيف مف جدوؿ )األكبر سنا حيث كانت الفئة  األسرربات  تفوؽ
( تمييا الفئة العمرية 69090ىف األفضؿ بمتوسط ) سنة 42ألقؿ مف  22العمرية مف 

( الفئة 64096) سنة 62ألقؿ مف  62( ثـ الفئة العمرية 62002) سنة 22ألقؿ مف  62
سنة  02( وأخيرا الفئة العمرية أقؿ مف 62022) سنة 62قؿ مف أوحتى  02مف 

وقد يرجع ذلؾ لثقافتيا المعتمدة عمى االستيالؾ الرشيد والمحافظة عمى  (.66006)
يعية والبعد عف المنتجات كثر حرصا عمى استخداـ المنتجات الطبأنيا أكما  الموارد

وخاصة المطيرات البعد عف سوائؿ التنظيؼ مثؿ الفالش والكمور والبور  المصنعة
نيف يحرصف عمى عدـ خمط الكيماويات أوغيرىا مف المنتجات الكيميائية الضارة كما 

 معا.
في إعادة  إحصائيا( وعدـ جود فروؽ دالة 60أظيرت النتائج البحثية بجدوؿ )

 Fحيث بمغت قيمة  األسرالتدوير والتخمص مف النفايات وفقا لفئات سف ربات 
( 020: 0200( وىي غير دالة معنويا. واتفقت في ذلؾ مع صافي الطوبشي )20062)

 (. 046: 0204ونورا الطوخي )
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في السموؾ االستيالكي األخضر لربات  إحصائياوجود فروؽ دالة  حمما سبؽ يتض
ذوو  أزواجيفممف  األسرلصالح ربات  ألزواجيفا لممستويات التعميمية وفق األسر

في السموؾ االستيالكي األخضر  إحصائيامستوى تعميمي أعمى، وجود فروؽ دالة 
ي األسر ذوات الدخؿ  األسرلصالح ربات  لألسرةوفقا لمدخؿ الشيري  األسرلربات 
 األخضرفي السموؾ االستيالكي  األسربيف ربات  إحصائياوجود تبايف داؿ  ،المرتفع

وجود تبايف دالة عدـ األكبر سنا. بينما تبيف  األسروفقا لفئات السف لصالح ربات 
 - في الوعي السموؾ االستيالكي األخضر ومحاوره )الشراء األخضر إحصائيا

إعادة التدوير والتخمص مف النفايات( وفقا لحجـ  - الممارسات االستيالكية الخضراء
 الخامس جزئيا. مما يشير إلثبات صحة الفرض .ةاألسر 

الفرض السادس "تختمف نسبة مشاركة المتغير المستقل لمدراسة )الوعي بالمسئولية 
( في تفسير نسبة التباين الخاصة بالمتغير التابع )السموك جوانبو الثالثالبيئية و 

 ( ومحاوره الثالث االستيالكي األخضر
 Multi Regressionاالنحدار  تـ استخداـ معامؿ إحصائيالمتحقؽ مف صحة الفرض 

Analysis  العوامؿ مساىمة في نسبة التبايف في المتغير التابع  أكثرلمتعرؼ عمى
 .( يوضح ذلؾ66والجدوؿ )

بالمسئولية  األسر( معامالت االنحدار باستخدام طريقة الخطوة المتدرجة إلى األمام لوعي ربات 34جدول )
 في تفسير نسبة التباين الخاصة بالسموك االستيالكي األخضر بمحاور ثوجوانبو الثال البيئية

 انمتغيراث انمستقهت انمتغير انتببع
معبمم االرتببط 

R 

وسبت انمشبركت 

R2 )قيمت )ف 
مستُِ 

 انذالنت

معبمم 

 Bاالوحذار

قيمت 

 )ث(

مستُِ 

 انذالنت

 السلىك االستهالكي األخضر

 20220 04002 00029 20220 0420226 20629 20490 مسئىلية بيئية

الجبنب  –مسئىلية بيئية 

 المعرفي
20200 20209 0260924 20220 

00224 060226 20220 

00022 60222 20220 

   

 الشراء األخضر
 20220 000266 20246 20220 0620960 20606 20249 سموكي

 20220 60242 20629 20220 200422 20642 20422 مسئولية بيئية-سموكي 
20026 60660 20220 
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 الممارسات االستيالكية
 20220 020222 20426 20220 0020626 20660 20446 مسئولية بيئية

 20642 20422 الجانب المعرفي -مسئولية
0000092 20220 20262 000209 20220 

  29622 60022 2020 

   

إعادة التدوير والتخمص مف 
 النفايات

 20220 20202 20042 20220 220906 20006 20640 مسئولية بيئية
الجانب  -مسئولية بيئية

 المعرفي
20204 20042 200029 20220 

20602 90626 20220 
20624 60220 20220 

   
ف الوعي الكمي بالمسئولية البيئة ىو العامؿ أ( 66أظيرت النتائج البحثية بجدوؿ )

 األسراألكثر تأثيرا في تفسير نسبة التبايف في السموؾ االستيالكي األخضر لربات 
عند  إحصائيا( وىي قيـ دالة 04002وقيمة ت ) (،0420226حيث بمغت قيمة ؼ )

الوعي  أف( مما يعني 20629( كما بمغت نسبة المشاركة )20220مستوى داللة )
يمييا متغير الجانب المعرفي  الكمي.%( مف التبايف 62المسئولية البيئة يمثؿ )ب

( 060226وقيمة ت ) (،0260924قيمة ؼ ) حيث بمغتباإلضافة لممسئولية البيئية 
( 20209المشاركة )( كما بمغت نسبة 20220عند مستوى داللة ) إحصائياوىي قيـ دالة 

 أف( مف التبايف الكمي وىذا يدؿ عمى %20يمثؿ )الوعي بالمسئولية البيئة  أفمما يعني 
بالمسئولية البيئية والمعرفة بمشكالت البيئة ومصادر تموثيا وطرؽ  األسروعي ربات 

لذا ترى  األخضر.العوامؿ التي تؤثر في سموكيا االستيالكي  أكثرالحفاظ عمييا ىي 
وتتفؽ في ذلؾ مع دراسة  بمسئوليتيا تجاه البيئة. األسرالباحثة ضرورة توعية ربات 

المعرفة البيئية  أف( عمى المجتمع الجزائري والتي أظيرت 026: 0229) حميمة قريشي
تمكنت مف تفسير التغير في سموؾ المستيمؾ األخضر وفقا لتحميؿ االنحدار بمعامؿ 
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( تضع 060: 0204محمد فوبدري وخديجة قوريف ) أف دراسةكما  %(.606تحديد )
بائف ذات المالمح البيئة مف اىـ عناصر المزيج التسويقي األخضر حاجات ورغبات الز 

 وجب عمى المنظمات ضرورة متابعة حاجات المستيمكيف الخضر باستمرار لتمبيتيا.أو 
الجانب السموكي ىو العامؿ األكثر تأثيرا  أف( 66تبيف مف النتائج البحثية بجدوؿ )

حيث بمغت قيمة ؼ  األسرفي تفسير نسبة التبايف في الشراء األخضر لربات 
عند مستوى داللة  إحصائيا( وىي قيـ دالة 000266وقيمة ت ) (،0620960)
الجانب السموكي يمثؿ  أف( مما يعني 20606( كما بمغت نسبة المشاركة )20220)
. يمييا متغير الجانب السموكي مع المسئولية األخضر%( مف التبايف الكمي لمشراء 60)

( وىي قيـ دالة 60242(، وقيمة ت )200422قيمة ؼ ) حيث بمغتالبيئية ككؿ 
 أف( مما يعني 20642( كما بمغت نسبة المشاركة )20220عند مستوى داللة ) إحصائيا

%( مف التبايف الكمي وىذا يدؿ 64الجانب السموكي والوعي بالمسئولية البيئة يمثؿ )
فظة عمى البيئة ومنع بالمسئولية البيئية وسموكيا في المحا األسروعي ربات  أفعمى 

وتتفؽ مع حميمة  كثر العوامؿ التي تؤثر في الشراء األخضر.أمصادر تموثيا ىي 
( التي توصمت لوجود عالقة بيف الثقافة البيئية واالتجاه نحو 024 :0229) قريشي

كما استطاعت القيـ الثقافية التمييز بيف المستيمكيف الخضر  شراء المنتجات الخضراء.
ف فالمستيمؾ يؤمف بأنو جزء مف الطبيعة التي يعيش فييا يالجزائريوغير الخضر 

 لديو.الطبيعية المتاحة  المواردويسعى لمحفاظ عمييا ويدرؾ محدودية 
( إلى أف الوعي الكمي بالمسئولية البيئة ىو 66أشارت النتائج البحثية بجدوؿ )

ستيالكية الخضراء لربات العامؿ األكثر تأثيرا في تفسير نسبة التبايف في الممارسات اال
 إحصائيا( وىي قيـ دالة 020222وقيمة ت ) (،0020626حيث بمغت قيمة ؼ ) األسر

الوعي  أف( مما يعني 660،( كما بمغت نسبة المشاركة )20220عند مستوى داللة )
يمييا متغير الجانب المعرفي  الكمي.%( مف التبايف 66بالمسئولية البيئة يمثؿ )
( 000209وقيمة ت ) (،0000092قيمة ؼ ) حيث بمغتباإلضافة لممسئولية البيئية 

( 20642)( كما بمغت نسبة المشاركة 20220عند مستوى داللة ) إحصائياوىي قيـ دالة 
 أف( مف التبايف الكمي وىذا يدؿ عمى %64الوعي بالمسئولية البيئة يمثؿ ) أفمما يعني 

بالمسئولية البيئية والمعرفة بمشكالت البيئة ومصادر تموثيا وطرؽ  األسرعي ربات و 
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لذا  الخضراء.العوامؿ التي تؤثر في ممارساتيا االستيالكية  أكثرالحفاظ عمييا ىي 
 بمسئوليتيا تجاه البيئة. األسرترى الباحثة ضرورة توعية ربات 

يجب أف ال يتوقؼ عند حدود اإلدراؾ  واإلنسافالواسع لمعالقة بيف البيئة  فاإلدراؾ
بمسؤوليتو في المشاركة في  اإلنسافيمتد إلى السموؾ بحيث يشعر  أفنما ينبغي ا  و 

إحراجيـ  أوبيا دوف المس بكرامتيـ  اإلخالؿحماية البيئة الطبيعية وتحسينيا وتجنب 
وذلؾ بتبني سموؾ مالئـ يمارس بصفة دائمة عمى المستوى الفردي والجماعي باإلضافة 
إلى تدريب الكوادر الالزمة التي تقوـ عمى نشر وتنمية الوعي البيئي لدى المتعمميف 

شباع  أثبتتصفة الممارسة البناءة لسموكيات األداء لدييـ تجاه مواردىـ وبيئتيـ حيث  وا 
أىمية المعرفة البيئية في ممارسة السموؾ  (.022: 0229قريشي )سة حميمة ادر 

: 0204األخضر وبالتالي الحفاظ عمى البيئة كما يؤكد محمد فوريد وخديجة قوريف )
الضمير  أوف يعي الوحدة والتكامؿ البيئي فالخمؽ أنو يجب عمى المستيمؾ أ( 022

ف يتكيؼ أنساف يعني إعند كؿ  يجاده وتنميتوإالبيئي الذي تيدؼ التربية البيئية إلى 
ف يستمر في تكييؼ البيئة مف أجمو بؿ التعايش مع البيئة أجؿ البيئة، ال أالمستيمؾ مف 

وحتمية المحافظة عمييا والحرص عمى تجسيد ذلؾ مف خالؿ السموؾ االستيالكي 
 الرشيد.

( عمى نجاح حمالت 69: 0202وأكدت دراسة رضوى فاروؽ وعبير الشاوي )
االجتماعي المعتمدة عمى وسائؿ متعددة في تنمية السموكيات الرشيدة المتعمقة التسويؽ 

كثر أباستخدامات المياه والكيرباء وكانت اإلناث أكثر متابعة لمحمالت مف الذكور و 
الموفرة والترويج لمعايير السالمة  كاألجيزةتشجيعا عمى استخداـ تقنيات صديقة لمبيئة 

    .بيئة بمدينة دبيوالبيئة بيدؼ الحفاظ عمى ال
ة ىو ي( عف أف الوعي الكمي بالمسئولية البيئ66أسفرت النتائج البحثية بجدوؿ )

العامؿ األكثر تأثيرا في تفسير نسبة التبايف في إعادة التدوير والتخمص مف النفايات 
( وىي قيـ دالة 20202(، وقيمة ت )220906حيث بمغت قيمة ؼ ) األسرلدى ربات 
ف أ( مما يعني 20006( كما بمغت نسبة المشاركة )20220عند مستوى داللة ) إحصائيا

%( مف التبايف الكمي. يمييا متغير الجانب المعرفي 00الوعي بالمسئولية البيئة يمثؿ )
( وىي 90626(، وقيمة ت )200029باإلضافة لممسئولية البيئية حيث بمغت قيمة ؼ )
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( مما 20042( كما بمغت نسبة المشاركة )2,001عند مستوى داللة ) إحصائياقيـ دالة 
ف أ%( مف التبايف الكمي وىذا يدؿ عمى 04ف الوعي بالمسئولية البيئة يمثؿ )أيعني 

بالمسئولية البيئية والمعرفة بمشكالت البيئة ومصادر تموثيا وطرؽ  األسروعي ربات 
ة الخضراء. لذا كثر العوامؿ التي تؤثر في ممارساتيا االستيالكيأالحفاظ عمييا ىي 

بمسئوليتيا تجاه البيئة. فاالتجاىات تمعب دورا  األسرترى الباحثة ضرورة توعية ربات 
ربع وظائؼ ىي أمحوريا في تحديد السموؾ الشرائي لممستيمكيف فاالتجاىات تتضمف 

وظيفة التعديؿ، الدفاع عف الذات، التعبير عف القيـ، المعرفة حيث أف ىذه الوظائؼ 
ساىـ عمى التقميؿ مف حاالت القمؽ والتوتر لدى المستيمؾ وتساعده عمى بصفة عامة ت

فاالستيالؾ المستداـ واإلنتاج المستداـ وجييف لعممة واحدة  والتكيؼ مع محيطو. التأقمـ
استخداـ الطاقة والموارد والتقميؿ مف توليد النفايات  الكفاءة فييتحقؽ بالتشجيع لزيادة 

 التخاذ قرارات شرائية سميمة بيئيا األسرمساعدة لألفراد و إلى الحد األدنى وتقديـ ال
 (.02: 0206)معطي خير الديف، 
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 ممخص النتائج
  بخصائص وسمات المنتجات  األسرمستويات معرفة ربات  الوصفيةأظيرت النتائج

تمييا في المستوى الثاني  طبيعية(الصديقة لمبيئة المستوى األوؿ )أنيا تنتج مف مواد 
)ال يستخدـ في تصنيعيا مواد كيميائية( تمييا المستوى الثالث )تعمؿ عمى توفير 
الطاقة( المستوى الرابع )يمكف استخداـ كؿ جزء بيا وال ينتج عنيا نفايات( المستوى 

 )مكوناتيا قابمة لمتحمؿ العضوي بعد االستخداـ( المستوى السادس الخامس عبارة
كثر العبارات غير المعروفة لدى ربات أإعادة استخداـ عبواتيا مرة أخرى(. و )يمكف 
 (. ىخر أىي )العبوات معادة التدوير والتي سبؽ استخداميا في منتجات  األسر

  عينة البحث  األسرارتفاع مستوى الجانب المعرفي بالمسئولية البيئية لدى ربات
أما الجانب الوجداني فقد بمغ المستوى  %.4202حيث بمغت نسبة المستوى المرتفع 

%( عمى التوالي مما يشير لوجود اتجاه إيجابي 6206 -%2404المرتفع والمتوسط )
 نحو المسئولية البيئية. األسرلدى ربات 

  المتعمقة بالبيئة حيث بمغ المستوى  األسرانخفاض الجانب السموكي وممارسات ربات
 %.4206ما المستوى المتوسط % بين0002المرتفع أقؿ مف ربع العينة 

  عينة البحث لدييف سموؾ شرائي اخضر متوسط حيث بمغت  األسرنصؼ ربات
كذلؾ ممارساتيف االستيالكية الخضراء بمغ  %2200نسبة المستوى المتوسط 

%. وتتفؽ في ذلؾ مع إعادة التدوير والتخمص مف النفايات 22المستوى المتوسط 
% 6000% لممستوى المرتفع في حيف 0209ؿ % لممستوى المتوسط مقاب22بواقع 

 لممستوى المنخفض.

  عينة البحث سموكيف االستيالكي  األسر% مف ربات 2400نصؼ العينة تقريبا
 % بالمستوى المرتفع.6602األخضر كميا يقع بالمستوى المتوسط و

  كمما تحوؿ سموكيا  بجوانبو الثالث بالمسؤولية البيئية األسركمما زاد وعي ربات
الممارسات االستيالكية  األخضر،بمحاوره الشراء  لألفضؿاالستيالكي األخضر 

 الخضراء، إعادة التدوير والتخمص مف النفايات.

  أكثر تعميما ىف األفضؿ في الوعي بالمسئولية  وأزواجيفاألكثر تعميما  األسرربات
 بمحاوره ، والسموؾ االستيالكي األخضرالثالثالبيئية بجوانبو 
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  بجوانبو  مف الريفيات في الوعي بالمسئولية البيئية أفضؿالحضريات  األسرربات
 والسموؾ االستيالكي األخضر كميا بمحاوره. الثالث،

  الثالثالعامالت أفضؿ في الوعي بالمسؤولية البيئية بجوانبو  األسرربات.  

  ا ومحاوره فضؿ في السموؾ االستيالكي األخضر كميأالعامالت  األسرربات
 إعادة التدوير والتخمص مف النفايات(. -ة الخضراءي)الممارسات االستيالك

 .ال توجد فروؽ بيف العامالت وغير العامالت في الشراء األخضر 

  الثالثاألكبر سنا ىف األفضؿ في الوعي بالمسئولية البيئية بجوانبو  األسرربات. 

  األكبر سنا ىف األفضؿ في السموؾ االستيالكي األخضر بمحاوره. األسرربات 

  مف التبايف في السموؾ 20يفسر الوعي الكمي بالمسؤولية البيئية والمعرفة البيئية %
% 04الخضراء و االستيالكية% لمممارسات 64االستيالكي األخضر الكمي و

 إلعادة التدوير والتخمص مف النفايات.

 مف التبايف في الشراء 64والوعي الكمي بالمسؤولية البيئية  يفسر الجانب السموكي %
 األخضر.

 التوصيات

يقوـ جياز حماية البيئة بتوجيو دعوات لممتاجر  جياز حماية المستيمك: -0
لتخصيص أماكف مميزه لعرض المنتجات الصديقة لمبيئة حتى يتمكف المستيمؾ مف 

لتعريفيا بالمنتجات  األسر. مع توجيو حممو تستيدؼ ربات ةالوصوؿ ليا بسيول
 (.)الخضراءالصديقة لمبيئة 

جراء مزيد مف التجارب إتقوـ الجامعات وخاصة كميات العموـ ب الجامعات: -0
الستخالص منظفات ومطيرات صديقة لمبيئة ورخيصة الثمف ويمكف تصنيعيا 

 وتداوليا تجاريا.

القياـ بمبادرات وحمالت لمتوعية بمشكالت البيئة  وزارة البيئة وجياز شئون البيئة: -6
المنزلي تخصص إدارة  وطرؽ حمايتيا مف خالؿ التعاوف مع كميات االقتصاد

ة والطفولة مف خالؿ الفرع الرئيسي وفروع الدلتا لنشر ثقافة األسر مؤسسات 
 االستيالؾ األخضر.
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 الممتزمةلمصانع تبني جياز شئوف البيئة منح شيادات صالحيو بيئية لمشركات وا -6
بمعايير االستدامة البيئية وتحرير المخالفات لغير الممتزميف وتكوف تمؾ الشيادات 

  التجاري. أومف ضمف تراخيص تجديد النشاط الصناعي 

لنشر ثقافة  إعالميةالقياـ بحمالت  :اإلعالمووزارة  اإلعالمالمجمس األعمى لتنظيم  -2
 االستيالؾ األخضر والوعي بالمسؤولية البيئية.

ممثمة في مصمحة الضرائب المصرية بمنح مزايا تنافسية لممنتجات  وزارة المالية: -4
تخفيض نسبة الضرائب  أومف الضرائب  بإعفائياوالخدمات الصديقة لمبيئة وذلؾ 

 عمييا.

خضراء وذلؾ بطرحيا وتسويقيا مشاركة الوزارة في دعـ المنتجات ال وزارة التموين: -2
 لموزارة دعما لثقافة االستيالؾ األخضر. التابعةمف خالؿ منافذ البيع والتسويؽ 

 
 المراجع 

(: إدارة النفايات المنزلية الصمبة ودورىا في 0202) إبراىيـ بف صالح الربدي .0
 - دراسة جغرافية تطبيقية نموذجا:أبريدة  تحقيؽ التنمية المستدامة في مدينة

جامعة  - كمية المغة العربية والدراسات االجتماعية - رسالة ماجستير منشورة
 .السعودية - القصيـ

(: دور األنشطة الطالبية في تنمية المسئولية البيئية 0206احمد األميف عمى ) .0
المؤسسة -0ج-6ع -المجمة العربية لمعموـ االجتماعية –لدى طالب الجامعة 

 .092-600الصفحات  -وتنمية الموارد البشريةالعربية لالستشارات العممية 

متطمبات االنتقاؿ إلى االقتصاد األخضر كمدخؿ "(: 0202أحمد عبد الغني ) .6
لمتخطيط لمتنمية المستدامة" دراسة مطبقة عمى االتحاد النوعي لمتنمية والبيئة 

مجمة كمية الخدمة االجتماعية لمدراسات والبحوث  -الزراعية األمنو بالفيـو
 جامعة الفيوـ.-العدد التاسع  تماعيةاالج

بإعادة تدوير المخمفات  األسر(: وعي ربات 0202أسماء مصطفى الدبوسي ) .6
جامعة  -كمية التربية النوعية –رسالة ماجستير  –المنزلية والعوامؿ المرتبطة بو 

 المنصورة.
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(: تأثير المنتج األخضر عمى اتجاىات 0202أسماء درويش وجيياف رجب ) .2
بداعمجمة فكر  -ؾ البيئيةالمستيم  -29المجمد  - رابطة األدب الحديث - وا 
 .622-622الصفحات -0202يوليو 

(: استخداـ منظومة إعادة التدوير في ابتكار 0200الخالؽ عواد ) أمؿ عبد .4
المؤتمر الدولي الثاني والعشريف عف  - تصميمات داخمية جديدة صديقة لمبيئة
مؤسسة العممييف الدولييف بفندؽ  -الحياةحماية البيئة ضرورة مف ضروريات 

 اإلسكندرية -شيراتوف 

(: دراسة تأثير اإلعالف عمى اتجاىات 0202) ناصر وبف يعقوب الطاىر بوشارب .2
مجمة الحقوؽ والعمـو  - يف نحو المنتجات البيئيةيوسموؾ المستيمكيف الجزائر 

 بالجمفة. جامعة زياف عاشولر-ممحؽ أكتوبر -02مجمد  -اإلنسانية

دراسة حالة  محددات سموؾ المستيمؾ األخضر: (:0229حميمة السعدية قريشي ) .2
 - كمية الحقوؽ والعموـ االقتصادية - رسالة ماجستير - المستيمؾ الجزائري

 الجزائر. –ورقمة  - معة قاصدي مرباجاج

 ثرهأة في إدارة المخمفات المنزلية و أ(: دور المر 0202) العاطي حناف سامي عبد .9
 - مجمة االقتصاد المنزلي - عمى الوعي البيئي كمدخؿ لمتنمية البيئية المستدامة

 ية.فجامعة المنو  - ـ0202 - العدد الرابع – 02مجمد 

البحث العممي  -(: 0206ذوقاف عبيدات وعبد الرحمف عدس وكايد عبد الحؽ ) .02
 شر.نمدار الفكر ل –الطبعة الست عشر  -مفيومة وأدواتو وأساليبو  –

(: وعي وممارسات ربة 0226) ربيع محمود عمي نوفؿ ومحمد سيد أحمد الزغبي .00
الندوة  ة نحو حماية البيئة المنزلية مف التموث وعالقتيا ببعض المتغيرات.األسر 

 الثانية لالقتصاد المنزلي، جامعة الممؾ عبد العزيز.

ة في األسر (: أسموب ربة 0202ربيع نوفؿ وشيريف محفوظ وشيماء ضبش ) .00
مجمة العمـو  –تخمص مف المخمفات المنزلية وعالقتو بالرضا عف الحياة ال

 - (2) 4المجمد  - جامعة المنصورة - الزراعية واالقتصادية واالجتماعية
 .0602-0626الصفحات 
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لحماية البيئة المنزلية مف  األسر(: وعي وممارسات ربات 0206رحاب قمباز ) .06
كمية  –رسالة دكتوراة غير منشورة  – االستيالكيالتموث وعالقة ذلؾ بسموكيف 

 جامعة المنوفية. –االقتصاد المنزلي 

 ألسرةا(: فاعمية برنامج إرشادي لمتوعية البيئية لربة 0224رشا منصور رشاد ) .06
 كمية التربية النوعية - رسالة ماجستير غير منشورة - بحضر محافظة القميوبية

 جامعة بنيا. -

(: فاعمية برنامج معد لمنيوض بممارسات 0229) يناس ماىرا  العاطي و  رشا عبد .02
 - مجمة االقتصاد المنزلي - الزوجة لمواجية المخاطر البيئية داخؿ المسكف

 جامعة المنوفية. – 6عدد  - 09المجمد 

الممارسات اإلدارية  (:0226رشيدة محمد أبو النصر وشيريف جالؿ محفوظ ) .04
مجمة االقتصاد المنزلي، جامعة ة ودورىا في الحد مف تموث البيئة. األسر لربة 

 (.6 - 0) العدد – 06المنوفية، مجمد 

(: دور حمالت االتصاؿ والتسويؽ 0202) رضواف فاروؽ وعبير الشاوي .02
االجتماعي في تنمية الوعي بسموكيات ترشيد االستيالؾ: دراسة عمى عمالء 

 ع - المجمة العربية لبحوث اإلعالـ واالتصاؿ - الشارقة هىيئة كيرباء وميا
 الكندية. األىراـجامعة  - 04-60الصفحات  .مارس 042

(: أثر التسويؽ األخضر في الفاعمية 0202رياض الخوالدة ومحمد الشورة ) .02
 -الدور الوسيط لسموؾ المستيمؾ الشرائي التنظيمية في شركات األدوية األردنية:

عمادة -الجامعة األردنية  -6ع -06مج  -المجمة األردنية في إدارة األعماؿ
 .222-226الصفحات  -البحث العممي

نتاجية(: تركيبة 0200) ساطع الراوي وطو الطيار .09 النفايات الصمبة في مدينة  وا 
 - 09المجمد  - مجمة تكريت لمعموـ اليندسية –الموصؿ مقارنة بيف عقديف 

جامعة  –مركز بحوث البيئة والسيطرة عمى التموث  - 0200آذار  -0العدد 
 العراؽ. –الموصؿ 
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(: الوعي بالمنتجات الخضراء وأثرىا عمى قرارات 0202ليث محمود جرادات ) .02
 - واألعماؿكمية إدارة الماؿ  - رسالة ماجستير منشورة - الشراء لممستيمؾ
 األردف. - جامعة آؿ البيت

المؤتمر العربي  –(: المعوقات في المنطقة العربية 0226سامي الصمادي ) .00
 دارية.إللمنظمة العربية لمتنمية اا –الثاني في اإلدارة 

توجو العالـ في القرف الحادي  (: التسويؽ األخضر:0229سامي الصمادي ) .00
يف والممارسيف في الوطف يعماؿ ممتقيات التسويؽ بيف األكاديمأ -والعشروف
 .620-626ص  - المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية –العربي 

بالقدرة عمى اتخاذ القرارات  وي وعالقت(: الوعي البيئ0202)سماح محمد حمداف  .06
 األسردراسة ميدانية عمى عينة مف ربات  نحو حماية البيئة المنزلية مف التموث:

المؤسسة العربية لالستشارات  - المجمة العربية لمعموـ االجتماعية –السعودية 
 .09-40ص  -0ج  -00العدد  - العممية وتنمية الموارد البشرية

ي وتأثيرىا عمى البصمة البيئية األسر (: سياسات االستيالؾ 0202سناء النجار ) .06
 - مجمة االقتصاد الزراعي والعمـو االجتماعية - في ضوء التنمية المستدامة

 مصر. - جامعة المنصورة - عدد يناير - 0العدد  - 2مجمد 

 (: الوعي البيئي ومحددات االستيالؾ المسؤوؿ0029) ميري شفيقة وميري أماؿ .02
مجمة أفاؽ  - ميدانية لعينة مف المستيمكيف عمى مستوى الشرؽ الجزائريدراسة 
 –جامعة زياف عاشور  - 04العدد  - 6المجمد  - القسـ االقتصادي - لمعموـ
 Issn2507-7228 - الجمفة

(: االستيالؾ المستداـ وفقا لدعائـ السموؾ 0202شيرزاد نسيب وكماؿ مرداوي ) .04
 مجمة العمـو اإلنسانية - مؾ السيرغاز في قسنطينةدراسة ميدانية لمستي المستداـ:

 .220-209ص  - 0202جواف  - 0العدد  - 60المجمد  -

ة في التخمص مف األسر (: أسموب ربة 0202شيماء عبدالرحمف ضبش ) .02
 –رسالة دكتوراه غير منشورة  –المخمفات المنزلية وعالقتو بالرضا عف الحياة 

 منوفية.جامعة ال –كمية االقتصاد المنزلي 



 

375 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

مف بعض مخمفات البيئة في  لالستفادة(: برنامج 0200) صافي محسف الطوبشي .02
كمية التربية النوعية  –رسالة ماجستير  - ةاألسر عمؿ منتجات مبتكره لزيادة دخؿ 

 جامعة المنصورة.  –

(: العوامؿ المؤثرة في السموؾ 0202صديؽ إبراىيـ وعماد أسحؽ وحاتـ محمود ) .09
 العدد - 09مجمد  - مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية - الشرائي األخضر

 جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا. - عمادة البحث العممي-(0)

مجمة أسيوط  –(: االقتصاد البيئي )االقتصاد األخضر( 0206عايدة راضي ) .62
 ـ.0206يناير  - العدد التاسع والثالثوف –لمدراسات البيئية 

(: فعالية برنامج لتنمية التنور البيئي لدى معممي 0226المسيح سمعاف ) عبد .60
مكانية التنبؤ بسموكيـ البيئي الجمعية المصرية  - العموـ بالمرحمة اإلعدادية وا 

 يوليو. - العدد الثاني –المجمد السابع  -مجمة التربية العممية  - لمتربية العممية

لدى الشباب (: العوامؿ المؤثرة في سموؾ االستيالؾ 0660) عبيد اؿ مظؼ .60
 - العزيز السعودي "دراسة عمى طالب المرحمة الجامعية بجامعة الممؾ عبد

 .0العدد  - 06مجمد  - جامعة الممؾ سعود –مجمة اآلداب 

(: تحديد سموؾ المستيمؾ اتجاه 0202النعيـ دفرورو والياس شاىد ) عبد .66
 الية الواديدراسة تحميمية آلراء عينة مف المستيمكيف في و  -المنتجات الخضراء 

 - 0العدد  - 6المجمد  –والدراسات االقتصادية  األعماؿمجمة إدارة  -
 .02-2الصفحات 

(: الوعي البيئي لألسرة 0202) الكريـ عفاؼ قبوري وأميرة بالخيور وفيد عبد .66
بالتموث الميكروبيولوجي لألثاث والمفروشات وانعكاسو عمى جودة البيئة المنزلية 

 096 العدد - والمعرفةمجمة القراءة  –

(: النفايات المنزلية بيف إعادة التدوير واألضرار 0204) فارس دباس السويمـ .62
 الرياض - مكتبة العبيكاف - الطبعة األولى - الصحية والبيئية

دراؾ المستيمؾ األردني لمفيوـ المنتجات إ(: مدى 0202) ميادة محمد الحموري .64
 - رسالة ماجستير منشورة - المنتجات الخضراء وأثره عمى قراره الشرائي ليذه

 األردف. - موؾر جامعة الي - كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية
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(: االستيالؾ المستداـ: التحديات 0206معطي اهلل خير الديف وبوخدنة آمنة ) .62
مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية  - والسياسات المرتبطة بو في الجزائر

 ( 60) العدد –لمجامعة 

دار  - القاىرة - (: مالمح في الثقافة العممية0202اليادي سعودي ) عبد منى .62
 تويا لمنشر والتوزيع.

(: أثر التوزيع والترويج وفريؽ العمؿ كعناصر 0202) محمد رجب الجماؿ .69
لممزيج التسويقي األخضر عمى أبعاد قرار الشراء بالتطبيؽ عمى مطاعـ الوجبات 

 المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية - السريعة في جميورية مصر العربية
 باإلسماعيميةكمية التجارة  - (062-040) الصفحات - 6العدد  - 9مجمد  -
 جامعة قناة السويس. -

(: العوامؿ المؤثرة عمى سموؾ المستيمؾ في 0204محمد قويدري وخديجة قوريف ) .62
 - االقتصاد في الطاقة"اتخاذ قرار شراء المنتج األخضر "دراسة حالة مصابيح 

 – 069-022الصفحات  - 0204ديسمبر  - 00العدد  - مجمة رؤى اقتصادية
 الجزائر. - جامعة الوادي - كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التيسير

(: العالقة بيف ممارسة برنامج التدخؿ الميني 0202محمد محمد محمود ) .60
مجمة  - وعي البيئي لمرائدات الريفياتبطريقة العمؿ مع الجماعات وتنمية ال

الصفحات  - 2ج - 69ع  - دراسات في الخدمة االجتماعية والعموـ اإلنسانية
 جامعة حمواف. - كمية الخدمة االجتماعية - 42-000

باحية ا  ة والسعادة الزوجية بيف صرامة التقميد و األسر (: 0222محمد نبيؿ جامع ) .60
 رية. منشأة المعارؼ باإلسكند –العولمة 

لكتروني لتنمية وعي حديثات الزواج إ(: فاعمية برنامج 0200) مروة مسعد ناجي .66
باالستخدامات صديقة البيئة لألجيزة المنزلية في ضوء تحديات ترشيد استيالؾ 

رابطة التربوييف  - مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية - الطاقة
 .24-62الصفحات  - 00العدد  - العرب

(: سموؾ المستيمؾ واإلدارة االستراتيجية 0202بكر )أبو مصطفى محمود  .66
  .لممارسة نشاط التسويؽ في المنظمات المعاصرة
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 –(: تقويـ المسئولية البيئة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية 0222مفيدة ىالؿ ) .62
 جامعة عيف شمس. -معيد الدراسات والبحوث البيئية  –رسالة ماجستير 
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