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الشعور بالمسؤولية البيئية لدى طالب جامعة الطائف وعالقتو بسموكيم 
 األخضراالستيالكي 

   ؛ عبداهلل عبدالرازق عمواند. رشا   ؛ صقرعمي ؛ د. نورىان محمد  الشامي الدسوقي د. منال مرسي 
  الشامي الدسوقي مرسي  رد. منا  ؛ د. ىناء احمد شوقي شيحو؛  حسنين اليام عبد العزيز محمد .د.أ
 لمستخمص :ا

إلى التعرف عمى مستوى كل من الشعور بالمسؤولية البيئية  سعى البحث الحالي
من طالب وطالبات كمية التصاميم  غرضية عينةوالسموك االستيالكي األخضر لدى 

( طالب وطالبة من األقسام العممية 313والفنون التطبيقية بجامعة الطائف، بمغت )
 ىدف البحث نون(، كما)تصميم األزياء والنسيج ، تصميم جرافيكي ، تصميم داخمي ، ف

إلى تحميل ودراسة أثر مجموعة من العوامل الديموغرافية عمى كل من الشعور 
ولتحقيق أىداف الدراسة ، بالمسؤولية البيئية واالستيالك األخضر، وتحديد أكثرىا تأثيراً 

 استبيانتمثال في  استبيانينالوصفي التحميمي، كما تم بناء  المنيجتم استخدام أسموب 
وخمصت الدراسة  السموك االستيالكي األخضر،استبيان بالمسؤولية البيئة، و  ورالشع

: وجود عالقة إيجابية بين مستوى الشعور بالمسؤولية النتائج أىمياإلى مجموعة من 
منيا ضرورة  التوصياتقدم البحث عددًا من و البيئية والسموك االستيالكي األخضر، 
وتطوير الخطط الدراسية الرسمية وغير الرسمية  العمل عمى مراجعة البرامج التعميمية

مفيوم المسؤولية البيئية لدى الطالب وكافة المنسوبين وترسيخ ممارسات  بالكمية لدعم
 السموك البيئي األخضر. 

كما تتقدم الباحثات بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساىم في انجاز البحث 
بحث العممي بجامعة الطائف وعمى رأسيم وفي مقدمتيم السادة القائمين عمى عمادة ال

معالي رئيس الجامعة وسعادة عميد ووكالء البحث العممي بالجامعة لما قدموه من تيسر 
الشعور بالمسؤولية البيئية لدى  بعنوان (1-441-103وتمويل وانجاز البحث رقم )

 .طالب جامعة الطائف وعالقتو بسموكيم االستيالكي األخضر
طالب  –السموك االستيالكي األخضر  –المسؤولية البيئية  المفتاحية :الكممات 
 الجامعة 
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The Sense of Environmental Responsibility Among Taif University 

Students and Its Relationship to Their Green Consumption 

Behavior 

Abstract  

 The current research seeks to identify the level of both "a sense 

of environmental responsibility" and "green consumption behavior" in 

a simple random sample of male and female students of the Faculty of 

"Design and Applied Arts" at Taif University, whose number is (313) 

students from the scientific departments (Fashion and Textile Design, 

Design Graphic, interior design, arts). The research also aimed to 

analyze and study the impact of a group of demographic factors on 

both “a sense of environmental responsibility” and “green 

consumption”, and to determine which are more influential, and to 

achieve the objectives of the study, a descriptive analytical approach 

was used. Building two measures represented in the environmental 

sense of responsibility scale and the green consumer behavior scale, 

and the study concluded with a set of results, the most important of 

which are: the existence of a positive relationship between the level of 

environmental responsibility and green consumer behavior. Official 

and informal faculty to support the concept of environmental 

responsibility among students and all employees and to instill green 

environmental behavior practices. 

The researchers also extend their sincere thanks and appreciation to all 

those who contributed to the completion of the research, foremost 

among them the gentlemen in charge of the Deanship of Scientific 

Research at Taif University, headed by His Excellency the President of 

the University and His Excellency the Dean and the Agents of 

Scientific Research at the University for their facilitation, funding and 

completion of research No. (103-441-1) entitled A sense of 

environmental responsibility among Taif University students and its 

relationship to their green consumption behavior. 

 

Key words: environmental responsibility - green consumer 

behavior - university students 
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 مقدمة:
أصبح الحفاظ عمى ديمومة البيئة والحد من التموث، ووقف إىدار الموارد من      

المعاصرة التي تيدد الحياة البشرية عمى كوكب األرض ، خاصة في  أكثر التحديات
، والسعي الحثيث لتسخير الطبيعة ،  الدول ظل التقدم واالزدىار االقتصادي لكثير من

 والتحكم بيا لتحقيق متطمبات الرفاىية. 
وبالنظر إلى حجم الدمار والتموث الذي لحق بالبيئة الطبيعية لألرض في الربع      

عامًا الماضية  25األخيرة من القرن العشرين فيمكن وصفو بالضخم والسمبي؛ فخالل الــ
فقدت األرض ثمث ثرواتيا الطبيعيـة وأصبحت غابـات الكـرة األرضـية وبحارىـا 

بكثير مما كانت عميو في بداية القرن، والسبب  وسواحميا في حال كارثي، وأسوأ
 (.042، 0220 ،وآخرون  ) الدبوبيأنشطة اإلنسان المتعددة 

من ىنا يجب أن يكون لدى الجيل الحالي رؤية مستقبمية تشدد عمى عدم        
استنزاف الموارد الطبيعية المحدودة المتاحة لو، وعمى عدم اإلىدار من نوعية النظم 

مختمفة ؛ فاالستغالل الرشيد واألمثل لمعطيات النظام البيئي ىو بمثابة صمام البيئية ال
 .         (00 ،0227)سمير، األمان لبقاء ومستقبل األجيال الالحقة 

وتيتم المممكة العربية السعودية باألنظمة البيئية اإليكولوجية منذ زمن بعيد، إذ        
ُتعد من الدول المبادرة والساعية إلى المحافظة عمى الدورة البيئية ؛ من خالل سعي 
المممكة إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة ، وتشجيع المباني الخضراء ، وتوجيو 

ألنشاء مشاريع شاممة إلعادة التدوير لتحقيق كفاءة إدارة النفايات،  االستثمارات اليائمة
إضافة إلى جيود الحد من التصحر ومكافحة التموث بمختمف أشكالو ، والتوجو نحو 
االستفادة المثمى من الموارد المائية  من خالل ترشيد االستيالك واالستفادة من المياه 

لمشاريع ذات التأثير اإليجابي عمى البيئة المحالة ومعالجة المياه ، وغيرىا من ا
االستعراض الوطني األول لممممكة العربية  - )تقرير أىداف التنمية المستدامة

        (.264، 278، 272، 0228السعودية ، 

ومع التنامي االجتماعي واالقتصادي المتسارع ، والطفرة الصناعية والزراعية       
اليائمة التي تشيدىا المممكة خالل اآلونة األخيرة ، وما يصاحبيا من زيادة في النمو 
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السكاني وفي عدد المدن الجديدة والمســتقبميـة، والمعدالت الكبيرة لمشاريع البني 
عو العديد من التحديات البيئية عمى مختمف األصعدة األساسية، األمر الذي يخمق م

،ذلك ما يؤشر إلى الحاجة الممحة لتضافر الجيود الحكومية والمجتمعية خاصة عمى 
مستوى األفراد إلكتمال منظومة حماية البيئة ؛ إذ تظل الجيود ناقصة وغير فعالة ما 

ات استيالكية خضراء لم ترتكز عمى وعي األفراد بمسؤوليتيم البيئية، وتبني سموكي
 صديقة لمبيئة تحفظ الموارد وتحقق االستدامة. 

وعمى الرغم من صدور العديد من التشريعات القانونية لمحد من األنشطة       
البشرية التي تساىم في ظيور المشكالت البيئية وبدء العقوبات  في الظيور ؛ إال أن 

البيئة ،حيث البد أن تستند ىذه القوانين والتشريعات قد عجزت لوحدىا في صيانة 
تجاىات بيئية ،وضوابط أخالقية لسموك الفرد تجاه البيئة  القوانين إلى وعي وقيم وا 

 ( . 99،  0202، وآخرون ( )عبد المسيح 5، 0227)محمد،

 اإلقتصادي التكامل تحقيق نحو السعودية العربية المممكة رؤية وقد انطمقت        
 البيئي لدى األفراد، وتكوين االتجاىات الوعي تنمية ىرؤية ترتكز عم والبيئي؛
القادمة  لألجيال الموارد وتوفير التنموية الوطن مكتسبات عمى المحافظة نحو اإليجابية

. وُتعد عممية التوعية ىي البداية التي يمكن أن تحقق (087، 0229)آل فرحان ، 
 والمسؤولية البيئية ، Environmental Behaviorاألساس لمسموك البيئي 

Environmental responsibility  والتي يكتسبيا الفرد عن طريق التربية في ،
، 0220عبد العال،و  )عبد المسيح ،األسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المختمفة 

4 .) 

المسؤولية البيئية لدى الفرد في ضوء مكوناتيا وأبعادىا  ويتضح مفيوم       
اىتمام الفرد وارتباطو الوجداني والعاطفي بالبيئة واعتبار نفسو جزء من الرئيسية؛ من 

دراك الفرد لواقع بيئتو وما تواجيو من مشكالت، ومن وعي ألىمية   بيئتو، ومن فيم وا 
سموكو االجتماعي والمغزى من أفعالو، ومعرفتو آلثار تصرفاتو تجاه البيئة ، ومن 

في العمل لممساىمة في حل مشكالت بيئتو المشاركة الفعالة لمفرد بدافع ورغبة 
 .(728، 0227)عمي، والحفاظ عمييا



 

517 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ومع تزايد قوة الحركة البيئية تغير مفيوم التعاطف والشعور ليشمل الطبيعة        
عمى أىمية تطوير  Huther (2005 ,220) ىوثربرمتيا. وفي ىذا اإلطار يؤكد 

ة والبيئة  ليكون قادرًا عمى تحمل الشعور لدى الفرد واالرتباط العاطفي  بالطبيع
تخاذ القرارات والتصرف  يرتبط بشكل غير  المسؤولية، فالتفكير، والتأمل ، والتقييم ، وا 

منفصل بالشعور ، فالمشاعر ىي التي تشكل السموك البيئي، وتحث عمى السموك 
ن أجل الوقائي ، والعمل من أجل البيئة ، وىو أمر أساسي لمتحفيز الجوىري لمتعميم م

 .(520، 478،479، 0202)عبد الفتاح ،التنمية المستدامة 

وتجدر اإلشارة إلى أن التعميم من أجل التنمية المستدامة من اإلتجاىات الحديثة       
،  1987والمعاصرة في القرن الحادي والعشرين ، والتي أقرتيا األمم المتحدة من عام 

م والتعمم عن طريق تضمينيا في أىداف والتي تقوم  عمى دمج االستدامة في التعمي
المقررات لمرحمة البكالوريوس والدراسات العميا، وتبني استراتيجيات تدريسية حديثة 

 )عبد القادر،لتعزيز مفاىيم اإلستدامة والتدريب عمييا وتنمية القدرات لدى الطالب 
 .(99، 0229وعبد اهلل ،

 مشكمة البحث:   
ومميز  كبير بدور تقوم التي التربوية المؤسسات أىم من الجامعي يعتبر التعميم       

 تخرجيم وبعد الجامعي تعميميم أثناء بيئتيم مع والفعال الجيد لمتفاعل الطالب إلعداد
 المعارف الطالب ُتكسب أن ينبغي عديدة من برامج تقدمو بما فالجامعة ؛ الجامعة من

 مما بصفةعامة المرغوب البيئي السموك وأنماط البيئية، واالتجاىات والقيم والميارات
 .(0220، عبده)العتيبي و  صحيحة بطريقة بيئتيم مع يتفاعمون الطالب ىؤالء يجعل

وتأتي قضية االستيالك من بين أىم القضايا التي تحتل أىمية كبيرة في الحياة       
. (08، 0229كوبيتي، ) اليومية لمفرد الرتباطيا بديمومة واستمرار الحياة البشرية 

وتتضح أىمية االستيالك األخضر الرتباطو الوثيق بمفاىيم التنمية المستدامة و سموك 
في  حماية البيئة المستيمكين المستدام ، فيو شكل من أشكال االستيالك يتوافق مع

أو  الفردية المستيمك الحاضر ولألجيال القادمة. وىو مفيوم ينسب إلى مسؤولية
ئية من خالل اعتماد سموكيات صديقة المسؤولية المشتركة عن معالجة المشاكل البي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83
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والنظيفة، والبحث في السمع  الطاقة المتجددةلمبيئة،مثل استخدام المنتجات العضوية، و 
 & Connolly)ت ذات التأثير البيئي المنعدم أو شبو منعدم التي تنتجيا الشركا

Prothero, 2008, 119). 

وبالنظر إلى البحوث العممية التي اىتمت بدراسة المسؤولية والسموك البيئي        
نجدىا تتسع لتشمل مجاالت متعددة ومتباينة ؛ فمنيا ما سعى لتنمية الوعي والمسؤولية 

دراسية مختمفة ؛ من خالل محتوى تعميمي سواء وحدة  أو البيئية لمطالب في مراحل 
برنامج مقترح ، أو مقرر دراسي ،أو بتوظيف مداخل تدريسية معينة ضمن  برامج 
االقتصاد المنزلي والعموم والتربية البيئية  وجميعيا أبرزت  دور المسؤولية البيئية 

التي  (0202الفتاح )عبد وأوصت بضرورة العمل عمى  تنميتيا ألىميتيا : كدراسة 
في تدريس مقرر التربية البيئية لتنمية الوعي  ”CSCT“سعت إلى استخدام أنموذج 
تعميم أساسي بكمية التربية بالوادي الجديد ، كذلك دراسة  والمسؤولية البيئية لدى طالب

سعت لتحقيق نفس اليدف من خالل طرح برنامج   (0229) عبد القادر، وعبد اهلل
مقترح في التنمية المستدامة قائم عمى الرحالت المعرفية لتنمية المسؤولية البيئية لدى 

عبد أما دراسة  طالب شعبة العموم بالتعميم األساسي بكمية التربية جامعة االسكندرية،
ميذ الصف األول اإلعدادي سعت إلى تنمية المسئولية البيئية لدى تال( 0228العزيز)

في مادة العموم من خالل  وحدة مقترحة في البصمة الكربونية في ضوء مدخل التعمم 
صممت وحدة مقترحة في  (0227سعد) القائم عمى الحل بمحافظة الجيزة ، ودراسة 

التربية األسرية قائمة عمي مبادئ توعية المستيمك لتنمية خيارات االستيالك المستدام 
كذلك  ولية االجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي بمحافظة البحيرة،والمسؤ 
سعت  لتنمية المسؤولية البيئية لدى طالب  (0225) وآخرون عبد الحميددراسة 

الصف األول الثانوي بمصر من خالل بناء وحدة مقترحة في الفيزياء المتكاممة في 
أيضًا ىدفت تنمية المسؤولية البيئية  (0224) غريبضوء األبعاد البيئية. ودراسة 

لطالب األقسام النوعية الفرقة األولى بكمية التربية النوعية بجامعة عين شمس من 
خالل تطوير منيج التربية األسرية والصحية، وقد توصمت الدراسة إلى وجود فروق 

بعد جوىرية في متوسط درجات الطالب بمقياس المسئولية البيئية بأبعاده األربعة  
 تطبيق المنيج المطور لصالح التطبيق البعدي. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
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وىناك من الدراسات من اتجيت لقياس مستوى الوعي و المسؤولية البيئية ،        
أوالسموك البيئي، و تحميل مجموعة من المتغيرات أوالعوامل ذات األثر لدى فئات 

ب في مراحل مجتمعية مختمفة، منيم مستيمكين عاديين أو في مناصب قيادية أو طال
دراسية مختمفة  سواء من منظور اقتصادي تسويقي ، أو من منظور تربوي / سموكي، 

والتي  (0202الشقري )وثقافي / اجتماعي ؛ وىو ما ييم البحث الحالي ،كدراسة 
ىدفت إلى التعرف عمى مستوى السموك البيئي المسؤول لدى الشباب الجامعي بكمية 

اآلداب جامعة نجران في مدينة شرورة، وأظيرت نتائجيا توفر مستوى مرتفع العموم و 
لممارسة السموك البيئي المسؤول لدى طالب الجامعة، وأنو التوجد فروق معنوية تعزى 

ىدفت التعرف عمى مستوى  (0229) شبللمتغيري الجنس والتخصص، ودراسة 
ومدى تأثير القيم البيئية ، وبعض  المسؤولية البيئية لدى طالب كمية التقنية بالرياض ،

الخصائص الديموغرافية لدييم عمى سموكيم البيئي،وقدخمصت نتائج الدراسة إلى أن 
مستوى المسؤولية البيئية لدى الطالب كان مرتفع نسبيًا،كما أن لمقيم البيئية تأثير عمى 

يرات كل من مستوى المسؤولية البيئية والسموك البيئي لدييم ،وأن جميع المتغ
الديموغرافية )التخصص ، والمستوى األكاديمي ، ونوع شيادة الثانوية ( لم تؤثر عمى 

ىدفت تحديد مستوى  (0228) وآخرونالعجمي متغير السموك البيئي. أما دراسة 
المواطنة البيئية لدى عينة من طمبة كمية التربية األساسية بدولة الكويت وعالقتيا 

ئجيا ارتفاع مستوى المواطنة البيئية لدى الطمبة إلى ببعض المتغيرات، وأظيرت نتا
جانب عدم وجود فروق معنوية تعزى لمتغيري النوع والتخصص الدراسي، بينما كانت 
ىناك فروق معنوية تعزى لمتغيري المعدل الدراسي ، والمحافظة السكنية . وفي دراسة 

بين الطالب األردنيين قارنت مستوى المعرفة واالتجاىات نحو البيئة  (0226) عناقرة
والسعوديين في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية، وأسفرت نتائجيا عن وجود 
اتجاىات إيجابية ومعرفة بيئية جيدة لدى كل من الطمبة السعوديين واألردنيين بدون 
فروق جوىرية بينيم،وفيما يتعمق بأثر المستوى التعميمي لولي األمر ،دخل األسرة 

م تكن ىناك فروق دالة احصائيًا في مستوى المعرفة البيئية تعزى ،وحجم األسرة، فم
إلى قياس مستوى الوعي البيئي  (0225الزعبي )ليذه المتغيرات. كما سعت دراسة 

لدى طمبة كمية العموم التربوية وعالقتو ببعض المتغيرات في جامعة العموم اإلسالمية 

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD';search();
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ى الوعي البيئي لدى الطمبة كان العالمية في األردن، وقد أظيرت الدراسة أن مستو 
%(، وأنو ال يوجد فروق معنوية تعزى لمتغير الجنس عمى خالف 77.5مرتفع بنسبة )

اتجاىات طالبات جامعة  (0227الشبيب )متغير التخصص. كذلك تناولت دراسة 
الممك سعود نحو البيئة وأثر بعض المتغيرات عمى تمك االتجاىات، وقد كشفت 

ت الطالبات نحو البيئة كانت إيجابية ، وأن ىناك عالقة بين نتائجيا أن اتجاىا
اتجاىات الطالبات ومستوى الوعي البيئي لديين، ومستوى تعميم األم، ودخل األسرة، 
والتخصص الدراسي، في حين لم تكن ىناك عالقة بين اتجاىات الطالبات وأماكن 

 إقامتين أوالمستوى التعميمي آلبائين.

ميرى،وميري باالستيالك البيئي األخضر فقد توصمت دراسة  وفيما يتعمق       
إلى وجود مستويات متوسطة من الوعي البيئي والثقافة اإلستيالكية البيئية  (0229)

لدى أساتذة وطالب الجامعات بواليات الشرق الجزائري، كما أظيرت أن لدييم 
ئة معتبرة إستعدادات لمقيام بسموك استيالكي مسؤول أخضر حيث كانت ىناك ف
السعدني مسؤولة ضمن العينة يمكن تصنيفيا في خانة المستيمك األخضر. ودراسة 

أظيرت نتائجيا دور الوعي البيئي كمتغير وسيط في توضيح العالقة  (0229)
اإليجابية بين قيم االستيالك االخضر ونية االستمرار لشراء المنتجات الغذائية 

لمنوع  دور كمتغير تأثيري في العالقة  العضوية لدى طالب الجامعات، كما كان
فقد أوضحت نتائجيا وجود تأثير لموعي  (0229دويدار )لصالح اإلناث. أما دراسة 

% في النية واالستعداد لمقيام بسموكيات بيئية، بينما يؤثر بنسبة 49بنسبة  البيئي
% في السموكيات البيئية الفعمية ، كذلك خمصت إلى وجود فروق جوىرية في 42.4

مستوى سموك المستيمك البيئي ُتعزى لمنوع ولصالح اإلناث، ولمجنسية لصالح غير 
البيئي تعزى لمرتبة األكاديمية، السعوديين، أيضًا وجدت فروق في مستوى الوعي 

اسية ولمنوع لصالح االناث ، ولمجنسية ولصالح غير السعوديين. كذلك دراسة 
إلى وجود أثر لممسؤولية البيئية لمفرد عمى سموكو الشرائي  خمصت نتائجيا (0228)

عمي  عمى عكس مستوى المعرفة بالقضايا البيئية ليس ليا أثر. أما دراسة  األخضر
خمصت إلى وجود عالقة تأثير معنوية إيجابية لكل من االتجاىات  (0228)
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واالىتمام والمعرفة البيئية والتعميم البيئي واالعالنات البيئية المدركة في السموك 
الشرائي نحو المنتجات الصديقة لمبيئة ، في حين لم يكن ىناك تأثر لالتجاىات 

ك الشرائي باالختالفات بالخصائص الديمغرافية ، فضاًل عن عدم تأثر السمو 
عن أن  (0227) وآخرونالسبتي الديمغرافية )باستثناء العمر(. كذلك كشفت دراسة 

لموعي البيئي تأثير عمى السموك البيئي من خالل البعد المعرفي فقط دون البعد 
و أن المتغيرات الديموغرافية ال تؤثر في مستوى الوعي البيئي ) ببعديو  العاطفي،

بينت نتائجيا أن  (0225آمنة )عرفي( والسموك الفعمي. ودراسة العاطفي والم
المستيمكين يتميزون بمستوى مقبول جدًا من المعرفة واالىتمام بقضايا البيئة والتنمية 
المستدامة، باإلضافة الى القيم البيئية ، لكنيا في الواقع ال تؤثر كميا عمى سموكياتيم 

حصائي أن السموك البيئي لممستيمكين يتأثر البيئية إذ أوضحت نتائج االختبار اإل
 بالمعارف و القيم البيئية باإلضافة إلى سمات الشخصية وعدد األطفال، كذلك دراسة

ىدفت التعرف عمى أبعاد السموك    Larson, et. al (2015) الرسون وآخرون
المستجيبون  المؤيد لمبيئة لدى عينة من سكان الريف بمدينة نيويورك، وقد أظير

لمدراسة بشكل عام سموكيات إيجابية تحمى البيئة وتحفظ الحياة ؛حيث شاركوا في 
% ، 88.9%، وفي الحفاظ عمى الطاقة/ المياه بنسبة 94.0إعادة التدوير بنسبة 

كيم %. أما دراسة 81.5بينما بمغت ممارسات المشتريات الخضراء لدييم 
طبقت مقياسًا لمسموك االستيالكي األخضر مكون    Kim, et. al (2012)وآخرون
االستيالك االخضر الميتم بالصحة، سموك االستيالك  )سموك( أبعاد شممت 4من )

االخضر الميتم بالموارد، سموك االستيالك االخضر الواعي اجتماعيًا، سموك 
وأظيرت االستيالك االخضر الميتم بالبيئة( عمى عينة من المستيمكين بكورية، 

أن فعالية إدراك المستيمك، واألشخاص المرجعيين ، وحالة السوق المتصورة  ائجيانت
االىتمام  كان لعاملىي محددات ميمة لسموكيات االستيالك األخضر، في حين 

 (2014) أيجيمانكذلك بحثت دراسة  الخضراء.البيئي تأثير محدود عمى سموكياتيم 

Agyeman ر عمى سموك شراء المستيمكين العالقة بين المتغيرات التي تؤث في
لممنتجات الخضراء، وقد بينت أن المستيمكين لدييم سموك إيجابي تجاه شراء 
المنتجات الخضراء وذلك عندما يتعمق األمر بالشراء الفعمي، كما حددت أن السعر 
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والمخاوف البيئية والجودة  تعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر عمى قرارات الشراء 
فخمصت إلى أن االىتمام البيئي  Pradeep (2012) براديبيم. أما دراسة الخاصة ب

لدى المستيمكين يمعب دورًا ميمًا في النوايا اإليجابية لمسموك تجاه البيئة بينما تمعب 
 األعراف االجتماعية دورًا ميمًا في النوايا السمبية. 

بالوعي والسموك البيئي وعمى الرغم من تعرض الدراسات السابقة لقضايا تتعمق       
في الدراسات لمربط بين المسؤولية البيئية والسموك  ىناك ندرة إال أنو ال يزال

االستيالكي األخضر لدى فئة معتبرة ميمة ىي فئة الشباب الجامعي خاصة في ظل 
دور الجامعات السعودية كمؤسسات تعميمية اجتماعية تنوط بالدور الرئيسي في تشكيل 

 اد المجتمع .فكر وسموك أفر 

وانطالقًا من أىمية عمم االقتصاد المنزلي بمجاالتو المختمفة، وارتباطو المباشر       
، وما يرتكز عميو من  بإدارة الموارد وجودة الحياة عمى مستوى الفرد واألسرة  والمجتمع

مو قيم اإلدارة واالستيالك الرشيد، وما لو من أدوار تعميمية وتوعوية، وبالنظر لما تقد
كمية التصاميم والفنون من تخصصات عممية مرتبطة بو من تصميم األزياء والنسيج 

؛ نجد أن ىذه التخصصات من  ،والتصميم الداخمي كما والفنون، والتصميم الجرافيكي
أكثر المجاالت العممية وثيقة الصمة بالبيئة واالستيالك ؛ لطبيعتيا النوعية االنتاجية 

استخدام وتوظيف مواد وخامات طبيعية وصناعية، األمر الجمالية وما تتطمبو من 
الذي يبرز أىمية تنمية المسؤولية تجاه حماية البيئة وترسيخ ممارسات االستيالك 
األخضر المستدام لدى خريجييا عمى مستوى البرامج الرسمية التعميمية التخصصية، 

 والغير رسمية التثقيفية والتوعية. 

 أسئمة البحث:
 بق يمكن بمورة مشكمة البحث في األسئمة التالية:في ضوء ما س

ما مستوى الشعور بالمسؤولية البيئية لدي طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية  (1
 جامعة الطائف؟

ما مستوى السموك االستيالكي األخضر لدي طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية  (2
 جامعة الطائف؟
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بالمسؤولية البيئية والسموك االستيالكي األخضر لدي الشعور  ما طبيعة العالقة بين (3
 طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف ؟

الشعور بالمسؤولية البيئية والسموك االستيالكي  ما مدى االختالف في كل من (4
األخضر لدي طالب  كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف تبعا لممتغيرات  

المستوى التعميمي لألب  -السكن منطقة  –النوع  -القسم  - رافية ) التخصصالديموغ
 الدخل الشيري(؟ -المستوى التعميمي لألم  -

ما أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا عمى كل من الشعور بالمسؤولية البيئية والسموك  (5
 االستيالكي األخضر؟  

 أىداف البحث:
العالقة بين الشعور  طبيعةن ييدف البحث بصفة رئيسية إلي الكشف ع

بالمسؤولية البيئية والسموك االستيالكي األخضر لدي طالب جامعة الطائف وينبثق 
 :التالية الفرعية منو مجموعة األىداف

تحديد مستوى الشعور بالمسؤولية البيئية لدى طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية  .1
 جامعة الطائف عينة الدراسة.

األخضر لدى طالب كمية التصاميم والفنون  موك االستيالكيتحديد مستوى الس .2
 التطبيقية جامعة الطائف عينة الدراسة.

الكشف عن طبيعة العالقة بين الشعور بالمسؤولية البيئية وسموك االستيالك األخضر  .3
 لدى طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف عينة الدراسة.

في كل من الشعور بالمسؤولية البيئية والسموك االستيالكي  التعرف عمى أوجو الفروق .4
عينة الدراسة تبعا كمية التصاميم والفنون التطبيقية أفراد األخضر لدي طالب 

المستوى  -السكنمنطقة  –النوع  -القسم  - لممتغيرات الديموغرافية )التخصص
 الدخل الشيري(. -المستوى التعميمي لألم  - التعميمي لألب

الكشف عن درجة تأثير المتغيرات الديموغرافية المستقمة فى الشعور بالمسؤولية البيئية  .5
 لدى عينة الدراسة وترتيبيا وفقًا ألىميتيا النسبية.
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االستيالكي  عن درجة تأثير المتغيرات الديموغرافية المستقمة فى السموك الكشف .6
 ا النسبية.عينة الدراسة وترتيبيا وفقًا ألىميتيأفراد األخضر لدى 

 أىمية البحث: 
 تبرز أىمية البحث الحالي من خالل ما يمي:

تسميط الضوء عمى قضية البيئة وسبل حماية مقدراتيا ومواردىا المتجددة والغير   (1
متجددة لالجيال القادمة وىي قضية  تمثل أولوية وحاجة ممحة  عمى كافة األصعدة 
المحمية والعالمية من خالل  تحميل العوامل المؤثرة وتحديد سبل المساىمة في تطوير 

أنماط االستيالك الجائرة ألنماط االستيالك األخضر  الوعي بالمسؤولية البيئة وتغيير
 المستدام.  

تسيم الدراسة في دعم التوجييات والسياسات التعميمية والتربوية تجاه الشباب لرفع  (2
 الوعي والمسؤولية البيئية لدييم، من خالل وضعيا في بؤرة إىتمامات برامج التوعية

النمط االستيالكي األخضر ودفع بأجيزة  االعالم المختمفة مما يسيم في نشر 
 عجالت التنمية المستدامة في المجتمع. 

التأكيد عمي أىمية دور المجتمع بمؤسساتو المختمفة في تنمية الشعور بالمسؤولية  (3
الفردية تجاه البيئة ودورىا الحيوي في تحقيق األمن المجتمعي والتنمية المستدامة 

 وتعظيم االستفادة من الموارد الطبيعية.
تسميط الضوء عمى دور الجامعة التربوي األكاديمي واالجتماعي الثقافي في تشكيل  (4

الوعي بالمسؤولية البيئية وثقافة االستيالك األخضر المستدام  لدى طالب الجامعة، 
عدادىم كمواطنيين واعيين ومستيمكيين خضر مؤثريين في محيطيم العائمي  وا 

ابي المباشر في الحفاظ عمى موارد البيئة والمجتمعي وأىمية ىذا الدور وأثره اإليج
 وصحة الفرد وتحقيق االستدامة لتنمية ورفاىية األسرة والمجتمع.  

المسؤولية البيئية  استخداميا عمي نطاق واسع لقياسيمكن مقاييس المساىمة في تقديم  (5
 والسموك االستيالكي االخضر. 

مسؤولين وأصحاب القرار التخاذ قد تسيم نتائج ىذه الدراسة في تقديم تغذية راجعة لم (6
ما يمزم نحو مراجعة وبناء وتعديل البرامج التعميمية اإلرشادية والتوعوية والثقافية 
الرسمية وغير رسمية التي تقدميا الكمية والجامعة في ضوء تعزيز المسؤولية البيئية 
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 الذي الوعي لدي الطالب نحو أنماط وممارسات االستيالك األخضر، األمر ونشر
 عمى صحة وسالمة النظام البيئي لألجيال الحالية والمستقبمية.   إيجاباً  سينعكس

 فروض البحث:
توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين مستوى الشعور بالمسؤولية البيئية لدى طالب  (1

 كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف وبين سموكيم االستيالكي األخضر.
االستيالكي  سموكوالالشعور بالمسؤولية البيئية في كل من توجد فروق دالة إحصائيًا  (2

األخضر لدى طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف تبعا الختالف 
 السكن(. منطقة  –النوع  –بعض المتغيرات الديموغرافية )التخصص 

االستيالكي  سموكالو الشعور بالمسؤولية البيئية في كل من يوجد تباين دال إحصائيًا  (3
تبعا الختالف لدى طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف األخضر 

المستوى التعميمى  –المستوى التعميمى لألب  –بعض المتغيرات الديموغرافية )القسم 
 الدخل الشيري(. –لألم 

ب كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة لدى طال يتأثر الشعور بالمسؤولية البيئية (4
  –النوع   –ببعض المتغيرات المستقمة )التخصص العممي  عينة الدراسةأفراد  الطائف
الدخل  –المستوى التعميمى لألم  –المستوى التعميمى لألب  –القسم  –السكن منطقة 
 .الشيري(

والفنون التطبيقية  يتأثر السموك االستيالكي األخضر لدى طالب كمية التصاميم (5
 –النوع  –عينة الدراسة ببعض المتغيرات المستقمة )التخصص أفراد  جامعة الطائف

الدخل  –المستوى التعميمى لألم  –المستوى التعميمى لألب  –القسم  –السكن منطقة 
 .الشيري(

 األسموب البحثي:
 أواًل: مصطمحات البحث العممية والمفاىيم اإلجرائية: 

 Environmental responsibilityالمسؤولية البيئية  .2
تعددت واختمفت التعريفات التى تناولت المسؤولية البيئية ومنيا تعريف           
حيث أوضح أنيا "ىي النتاج الحقيقي لموعي البيئي الناشئ  (272، 0224سمعان )
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ث في السموك أصال من تغير المعارف واالتجاىات نحو البيئة، وكذلك التغير الحاد
 البيئي الموجب، فالسموك البيئي الموجب أو السوي ىو السموك المسئول". 

كذلك ُتعرف عمي أنيا " شعور الفرد بالمسؤولية واالخالق في منع تدىور        
أو المساىمة في حل مشاكل بيئية محددة، وأن يكون الفرد عمي استعداد التخاذ  البيئة،

 (Wenshun et al.,2011,992) سموك بيئي إيجابي"

بأنيا " قدرة الفرد عمي تحمل مسئولياتو  (4، 0227عبد الفتاح )كما عرفيا         
نحو البيئة من خالل ما يتخذه من قرارات بيئية صحيحة والسموكيات المسئولة نحو 
البيئة اعتمادًا عمي ما لديو من معرفة بيئية صحيحة مما يسيم في حماية البيئة من 

 المشكالت واألخطار واألضرار ". 

" إدراك الفرد ومعرفتو  البيئية إجرائيًا بأنوويمكن تعريف الشعور بالمسؤولية      
وذلك  لمشاكل البيئة ودوره في حميا والحفاظ عمييا وعدم اإلساءة في استخدام مواردىا،

نابع من دوافع داخمية  وجدانية لديو بأىمية سالمة البيئة من المؤثرات المختمفة نتيجة 
الطالب في المقياس المعد  التدخل البشري فييا ، وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا

   ، والذي ينقسم إلي بعدين :لذلك "
 The cognitive dimension ofالبعد المعرفي لممسؤولية البيئية أواًل: 

environmental responsibility 
" مجموعة المعارف والحقائق المرتبطة بالبيئة والتي ويمكن تعريفو إجرائيًا بأنو      

وىي تشكل مصدر اىتمامو وسموكو نحو التعامل مع تمك  يدركيا الطالب الجامعي
 المشاكل البيئية وحميا والقيام بدوره اإليجابي تجاىيا".

 The emotional dimension ofالبعد الوجداني لممسؤولية البيئيةثانيًا: 

environmental responsibility 
جموعة المشاعر " الجانب العاطفي لمفرد ويشمل مويمكن تعريفو إجرائيًا بأنو 

واألفكار والمعتقدات الُموجو إلستجاباتو الشخصية نحو البيئة وتحدد سموكو وموقفو 
 نحوىا". 
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  Green consumer behavior السموك االستيالكي االخضر  .0

بأنو "الشخص الذي في  المستهلك األخضر  Peattie (1995,154) عرف        
االستيالكي يحاول بوعي أن يكون لو تأثير محايد أو إيجابي عمى األرض  سموكو

 وبيئتيا وسكانيا". 

كما ُيعرف بأنو "مجموعة من التصرفات التي تدفع الفرد نحو تفضيل المنتج        
الذي يتميز بالخصائص البيئية عن غيره والنابعة من مجموعة من المتغيرات وفي 

لتي يحمميا أولئك األفراد والتي تدفعيم نحو ذلك السموك" مقدمتيا األفكار واآلراء ا
 (0222)حسن ، 

سموك المستيمك األخضر بأنو "  (227، 0227البكري والنوري )كذلك عرف        
مجموعة من التصرفات التي تدفع الفرد نحو تفضيل واقتناء منتجات صديقة لمبيئة 

فة لمواردىا و من ثم تبني نمطا واالبتعاد عن المنتجات المموثة لمبيئة والمستنز 
 استيالكيا أخضر نتيجة تعرض ىذا النوع من المستيمكين لجممة من المؤثرات" 

" مجموعة التصرفات ويمكن تعريف السموك االستيالكي األخضر إجرائيًا بأنو        
والنشاطات التي تصدر عن الفرد نحو شراء واستيالك منتجات ليس ليا أثار سمبية 

يئة، وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في مقياس السموك االستيالكي عمي الب
 ، والذي يقاس من خالل المحاور التالية:األخضر المعد لذلك"

 Planning and purchasing التخطيط والشراء أواًل: 
"ما يتخذه الفرد من قرارات متعمقة بشراء منتجات  ويمكن تعريفو إجرائيًا بأنو ىو 

 صديقة لمبيئة واالبتعاد عن السمع الضارة والمستنفذه لمواردىا".
 

 Green consumption practices ممارسات االستيالك األخضر ثانيًا: 

"سموكيات تعكس ما أتخذه الفرد من قرارات سابقة  ويمكن تعريفيا إجرائيًا بأنيا ىي
واستيالك منتجات صديقة لمبيئة حفاظًا عمي مواردىا وتقميل نسب التموث  نحو شراء

 في البيئة المحيطة ".
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عادة التدوير ثالثًا:   Post-consumer and recycling ما بعد االستيالك وا 

"اىتمام الفرد بتقميل الفاقد والمخمفات الناتجة عن  ويمكن تعريفو إجرائيًا بأنو ىو
عادة االستفادة منيا في نواحي أخري".استخدامو لممنتجات وا  لسمع المختمفة وا 
 ثانيًا: منيج البحث: 

يتبع البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي، وىو أحــد أشــكال التحميــل           
والتفســير العممــي المــنظم لوصــف ظــاىرة أو مشــكمة محــددة ، وتصــويرىا كميــًا عــن 
طريــق جمــع بيانــات ومعمومــات مقننــة عــن الظــاىرة أو المشــكمة ،وتصــنيفيا وتحميميا 

خضاعي  ).750، 0220)ممحم، ا لمدراسات الدقيقة" وا 
ويقصد بالوصف ىنا؛ وصف مجتمع الدراسة أو ما يطمق عميو الخصائص       

الديموغرافية لممجتمع أوعينة الدراسة مثل العمر والجنس والعمل ومحل االقامة ....الخ 
، أما التحميل فمتعمق بالنتائج الخاصة بالفرضيات التي وضعيا الباحث ويريد قياسيا 

 .(0224،272)سميمان،وتفسيرىا 

 ثًا: حدود البحث:ثال
 :تم تطبيق الدراسة الميدانية وجمع البيانات خالل الفصل الدراسي  الحدود الزمنية

 م(.2021/ 2020ىـ )1441/1442األول لمعام الجامعي 
 :تم تطبيق البحث عمى عينة الدراسة من طالب وطالبات كمية  الحدود المكانية

التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف من خالل استخدام االستبيان اإللكتروني 
 ". Google والذي تم تصميمو  وفق تطبيق " نماذج 

 :تكونت عينة الدراسة من مجموعتين: الحدود البشرية 
( طالب وطالبة من كمية التصاميم والفنون  70ا )وقوامي عينة الدراسة االستطالعية -أ 

التطبيقية )بنين، وبنات(جامعة الطائف ممثمة لممجتمع األصمي لعينة الدراسة األساسية 
والتي تشمل كل أقسام الكمية ) تصميم األزياء والنسيج ، التصميم داخمي، التصميم 

لتأكد من صالحية الجرافيكي، فنون ( واستخدمت البيانات المستخمصة منيا في ا
 أدوات الدراسة لالستخدام في الدراسة الحالية. 
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( طالب وطالبة من كمية التصاميم والفنون 313وتكونت من ) عينة الدراسة األساسية -ب 
طالبة( بمختمف التخصصات العممية   272طالب ، و 41التطبيقية بجامعة الطائف )

والثامن ( ؛ وذلك لقربيم من  والمسجمين في المستويات الدراسية األخيرة ) السابع
التخرج واإلنتياء من الخطط الدراسية المعتمدة بالبرامج التخصصية بالكمية، ويمكن 
اعتبارىم قد عايشوا ومروا بمعظم الخبرات الرسمية وغير الرسمية،التعميمية والتوعوية 

ين ؛ وىم الطالب الذغرضيةالتي تقدميا الكمية لطالبيا،وقد تم إختيارىم بطريقة 
 أستجابوا لتطبيق االستبيان االلكتروني .

 :اقتصر البحث عمى بعدين رئيسيين من المسؤولية البيئية، شممت  الحدود الموضوعية
)المعرفي ، والوجداني(، وذلك دون الجانب المياري السموكي ؛ إذ تشكل المعمومات 

ية لدى األفراد، والمعارف مع الجانب اإلنفعالي العاطفي  جوىر مستوى المسؤولية البيئ
فضاًل عن تناول ىذا الجانب بشكل مستقل َتمثل في  السموك  االستيالكي األخضر 
بأبعاده الثالثة )التخطيط لمشراء ، ممارسات االستيالك األخضر ، ما بعد االستيالك 

عادة التدوير(.  وا 

 رابعًا: أدوات البحث : 
 اشتممت أدوات البحث عمي ما يمي : 

 العامة. استمارة البيانات (1
 *الشعور بالمسؤولية البيئية. استبيان (2
 **السموك االستيالكي األخضر. استبيان (3

 

 استمارة بيانات عامة :  (2
تم إعدادىا بيدف الحصول عمي معمومات تفيد في إمكانية تحديد بعض         

وُقسم  النوعلعينة الدراسة، واشتممت عمي :  متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي
 -وقد ُقسم إلى )مدينة منطقة السكن( عمى الترتيب، 2 -1أنثى( بترميز) –إلى )ذكر 

إنساني(  -وقد ُقسم إلى )عممي  التخصص العممي( عمى الترتيب، 2-1ريف( بترميز)

                                                
إعداد: د. منال مرسي الشامي.*  

 منار مرسي الشامي. .إعداد : د**
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 –وُقسم إلي )تصميم األزياء والنسيج  القسم العممي( عمى الترتيب، 2-1بترميز)
( عمى الترتيب، 4-3-2-1فنون( بترميز) – تصميم داخمي –تصميم جرافيكي 

ويشمل )ال يجيد  مستوي تعميمي منخفضوقد قُسم إلى  المستوي التعميمي لألب واألم
ويشمل )حاصل  مستوي تعميمي متوسطحاصل عمي االبتدائية(،  –القراءة والكتابة 

 مستوي تعميمي مرتفعحاصل عمي الثانوية العامة(،  –عمي الشيادة المتوسطة 
( عمى الترتيب 3-2-1دراسات عميا ( بترميز) –شمل )حاصل عمي مؤىل جامعي وي
 -لاير  7000)اقل من  دخل منخفضوقد قسم إلي  متوسط الدخل الشيري لألسرة، 

لاير  11000القل من  9000)من  دخل متوسطلاير(،  9000القل  من  7000من 
دخل لاير(،  15000القل من  13000من  -لاير 13000القل من   11000من   -

 لاير فأكثر( . 17000من  -لاير  17000القل من  15000)من  مرتفع
 الشعور بالمسؤولية البيئية: استبيان (0

تم اإلطالع عمى العديد من مقاييس المسؤولية البيئية، وذلك بصيغيا المختمفة 
تبعًا لمموضوعات التي تناوليا كل مقياس، وذلك لالستفادة منيا في صياغة الفقرات 

 المناسبة لالستبيان الذي سوف يتم بنائو. 
 ستون وآخرونومنيا عمي سبيل الذكر المقياس الذي تم أعداده في دراسة 

Stone, et al. (1995)  تضمن خمس أبعاد رئيسية )االتجاىات ، المعرفة ،  حيث
شبل السموك ، االستعداد والعمل ، القدرة عمي التصرف( ، ومن ىذه الدراسات دراسة 

بويل الذي قام بإعداد مقياس لقياس المسؤولية البيئية معتمدًا عمي مقياس  (0229)
Powell, et al. (2011)  متغيرات فرعية وىي )تصرفاتي  6المقياس من ، وتكون

تؤثر عمي صحة البيئة ، لدي القدرة عمي حماية البيئة ، يمكنني إجراء تغيير في 
مجتمعي ، التعرف عمي كيفية حماية البيئة ، العمل عمي جعل مجتمعي مكانًا أفضل 

 (0228لطف اهلل وعبد الممك )دراسة  ،وسأعمل كمتطوع في مجتمعي(. ومنيا أيضا
أىتمت بقياس المسؤولية البيئية تبعا ألبعاد )االىتمام بالبيئة ، وفيم البيئة  والتي

 (0228عبد العزيز )وعالقتيا ، والمشاركة البيئية( ، كذلك المقياس الخاص بدراسة 
والذي تكون من أربع أبعاد ىي) إدراك أىمية البيئة ومدىا ، االىتمام بحماية البيئة 

شخصية لحماية البيئة ، وسموكيات اجتماعية لحماية البيئة( .  وصيانتيا ، سموكيات
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وبناء عمي ما سبق تم تحديد األبعاد التي تكّون بمجمميا بنية الشعور بالمسؤولية 
عمي الشعور والوعي  االستبيانالبيئية وىما البعد المعرفي والبعد الوجداني نظرًا لقصر 

بالمسؤولية البيئية تحديدًا إجرائيًا يمكن  فقط ، وتطمب ىذا األمر تحديد مفيوم الشعور
 قياسو، والرجوع إلى األدب النظري المتعمق بذات الموضوع.

 :االستبيانوصف 
لقياس الشعور بالمسؤولية البيئية ببعديو ، حيث تم إعداد  االستبيانُصمم ىذا       

في صورتو األولية في ضوء التعريفات اإلجرائية، وفي ضوء اإلطار النظري  االستبيان
( عبارة في 44) لالستبيانوالدراسات والبحوث المرتبطة ، وقد بمغ عدد العبارات الكمية 

وتتحدد االستجابة عمييا وفق خمس  Likert ليكرتصورة عبارات خبرية وفقا لطريقة 
حايد ، غير موافق ، غير موافق بشدة ( عمي ، م خيارات ىي )أوافق بشدة ، أوافق

( 5، 4، 3، 2، 1( لمعبارات موجبة الصياغة، )1، 2،  3، 4، 5مقياس متصل )
 إلى بعدين ىما : االستبيانلمعبارات سالبة الصياغة ، وقد تم توزيع عبارات 

 : ( عبارة تقيس إدراك26وتكون من ) البعد األول: البعد المعرفي لممسؤولية البيئية 
الوعي ب تتعمقطالب الجامعة لمحقائق والمفاىيم العممية والمعرفية البيئية والتي 

واالحساس بالمسؤولية نحو البيئة، وذلك من خالل المحافظة عمي المرافق واألماكن 
العامة ،المساىمة في تعديل سموك اآلخرين من أجل المحافظة عمي البيئة، استخدام 

شعال النار في الرحالت مصادر الطاقة المتجددة  النظيفة، قطع بعض األشجار وا 
أىمية طبقة األوزن ، والغابات  البرية، األسباب الرئيسية لمتصحر،حرق النفايات،

االستوائية، مدي إدراك مسئولية الفرد تجاه القضايا والمشكالت المتعمقة بالبيئة من 
عادة التدو  ،االستخدام الواعي لموارد البيئة المحدودة ير،المحافظة عمي الممتمكات وا 

 العامة والحياة البرية، والمشاركة في المخيمات البيئية والبرامج التي تتعمق بالبيئة.
 :( عبارة تقيس ميول 18وتكون من ) البعد الثاني: البعد الوجداني لممسؤولية البيئية

تنمية  واتجاىات طالب الجامعة نحو المحافظة عمي البيئة والتي ليا تأثير محوري في
السموك المسئول نحو المشكالت والقضايا البيئية وعالجيا والتعامل معيا بإيجابية ، 
وذلك من خالل شعور الفرد بالرضا نحو انجاز أعمال متعمقة بالبيئة، ما يرآه ويعتقد 
فيو الفرد من واجبات ىامة تقع عميو من توعية أفراد أسرتو والمحافظة عمي المنشأت 
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والمساىمة في حمالت التوعية البيئية ، وشعور الفرد وتحديد رأيو نحو واألماكن العامة 
 االنتياكات المختمفة لموارد البيئة الطبيعية.

 السموك االستيالكي األخضر: استبيان (7

بالرجوع إلى األطر النظرية ذات العالقة، وباإلطالع عمى مقاييس االستيالك     
 (؛0227)وآخرون  (؛ السبتي0228) (؛ اسية0229) وميري ميرىاألخضر مثل 

 ؛Pradeep (2012) ؛(2012) ؛ قعدانAgyeman (2014) ؛ (0225) محمد

Kim, et al. (2012) ؛ (Tilikidou, et al. (2002) ،  وجميعيا في مجال
التجارة والتسويق وارتبطت بالشركات والمؤسسات بشكل خاص ؛ إذ ال توجد دراسة 

تناولت السموك  –في حدود ما تناولو البحث من مراجعات بحثية ونظرية  –سابقة 
االستيالكي األخضر في إطار المفيوم السموكي التربوي التوعوي ، وفي ضوء ما 

ت المناسبة لالستبيان،وتحديد األبعاد التي ُتكّون بمجمميا سبق ذكره تم صياغة الفقرا
 بنية السموك االستيالكي األخضر لطالب الجامعة.

 :االستبيانوصف 
بيدف قياس السموك االستيالكي األخضر بأبعاده، حيث  االستبيانُصمم ىذا 

في صورتو األولية في ضوء التعريفات اإلجرائية، وفي ضوء  االستبيانتم إعداد 
 الستبيانألدب التربوي والدراسات والبحوث المرتبطة، وقد بمغ عدد العبارات الكمية لا
وتتحدد االستجابة  Likert ليكرت( عبارة في صورة عبارات خبرية وفقا لطريقة 61)

عمييا وفق خمس خيارات ىي )أوافق بشدة ، أوافق ، محايد ، غير موافق ، غير 
( لمعبارات موجبة الصياغة، 1، 2،  3، 4، 5موافق بشدة ( عمي مقياس متصل )

( لمعبارات سالبة الصياغة ، وقد تم توزيع عبارات المقياس إلى 5، 4، 3، 2، 1)
 ثالث أبعاد ىي :

( عبارة تقيس السموك االستيالكي 19وتكون من ) ل: التخطيط والشراء:الُبعد األو
لطالب الجامعة في مرحمة التخطيط والشراء وذلك من خالل اتخاذ قرارات الشراء 
لمنتجات صديقة لمبيئة ، أفضمية شراء العبوات الكبيرة لتقميل النفايات ، شراء المالبس 

قات المنتجات بعناية لمعرفة المواد الطبيعية ، الحرص عمي قراءة ممصواالقمشة 
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الكيميائية المحتوية عمييا ، تجنب اإلىدار وزيادة االستيالك بأنواعو ، السعي لشراء 
 منتجات جديدة تساعد عمي المحافظة عمي سالمة البيئة.

( عبارة تقيس الممارسات 26) وتكون من الُبعد الثاني: ممارسات االستيالك األخضر:
استخدام  مثل،  ب الجامعة تجاه المنتجات الخضراء الصديقة لمبيئةاالستيالكية لطال

المصابيح الموفرة لمطاقة ، والموارد البالستيكية المصنوعة من موارد متجددة ، القيام 
بأعمال الصيانة بشكل دوري ، وغيرىا من السموكيات التي من شأنيا المحافظة عمي 

ستيالك الواعي المبني عمي االحتياج موراد البيئة من مياة وكيرباء ، وتطبيق اال
 الفعمي وصفر نفايات.

عادة التدوير: ( عبارة تقيس سموك 16وتكون من ) البعد الثالث: ما بعد االستيالك وا 
طالب الجامعة بعد االستيالك الفعمي ودور الفرد في أعادة تدوير المنتجات بعد 
استخدميا، وذلك من خالل محاولة االستفادة من االشياء القديمة عن طريق اصالحيا 

عادة تدويرىا أو  تبادليا مع األخرين بأغراض نافعة أو بيعيا كخردة أو التبرع  بيا أوا 
لصالح مؤسسات خيرية ، مع االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي المختمفة إلتمام 

 ذلك .
 )حساب صدق وثبات المقاييس(: تقنين أدوات الدراسة

 حساب صدق المقاييس: .2
عمي  validityأعتمد البحث الحالي في التحقق من صدق المقاييس     
 طريقتين:

  Content validity صدق المحتوي: -)أ(
لمتأكد من صدق المحتوي تم عرض مقياسي )الشعور بالمسؤولية البيئية ،            

السموك االستيالكي األخضر( في صورتيما األولية عمي عدد من السادة المحكمين 
دارة المنزل والمؤسسات بكميات االقتصاد  تخصصأعضاء ىيئة التدريس  التربية وا 

أداتا  –لمتعرف عمي آرائيم في مدى صحة وسالمة المقياسين وذلك والتربية، المنزلي، 
من حيث دقة الصياغة المغوية لممفردات ، وسالمة المضمون، وانتماء  –البحث 

العبارات المتضمنة في كل بعد لو، وكفاية العبارات الواردة في كل بعد لتحقيق اليدف 
ومالئمة المحاور،  الذي وضع من أجمو، ومناسبة التقدير الذي وضع لكل عبارة،
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وسالمة المضمون ودقة الصياغة والعرض لكل عبارة، ومناسبة التقدير الذي وضع 
لكل عبارة، وقد تم إجراء التعديالت المشار إلييا عمي صياغة بعض العبارات، وبذلك 

 يكون قد خضعت األداتين لصدق المحتوي.
 Internal consistency validity صدق االتساق الداخمي:  -)ب(

لحساب االتساق الداخمي لمقياسي )الشعور بالمسؤولية البيئية، السموك           
( وبعد 70االستيالكي األخضر( تم تطبيقيما عمي عينة استطالعية بمغ عددىم )

رصد النتائج تمت معالجتيا إحصائيًا وحساب معامل االرتباط بيرسون بين )المحاور 
مما يدل عمي  0.01جميعيا دالة عند مستوي  والدرجة الكمية( لممقياسين وكانت –

االتساق الداخمي لعبارات المقياسين ويسمح لمباحثات باستخداميما في البحث الحالي، 
 ( يوضح ذلك.1وجدول )

 (72( معامالت االرتباط ألدوات الدراسة ن = )2جدول )
يحبور انشعىر ثبنًطؤونيخ 

 انجيئيخ
 يعبيم االرتجبط

االضتهالكي يحبور انطهىك 
 األخضر

 يعبيم االرتجبط

انجعذ انًعرفي نهًطؤونيخ 
 انجيئيخ

 **798.0 انتخطيظ وانشراء **798.0

انجعذ انىجذاَي نهًطؤونيخ 
 انجيئيخ

798.0** 
يًبرضبد االضتهالك 

 األخضر
79800** 

  
يب ثعذ االضتهالك وإعبدح 

 انتذوير
79800** 

 (2.22دالة عند مستوي )**

  Reliabilityالمقاييس:حساب ثبات  .0
 Alphaتم حساب معامالت الثبات لممقياسين باستخدام طريقة الفا كرونباخ 

Cronbach  ،والتجزئة النصفيةSplit- Half  ( يوضح ذلك.2وجدول ) 
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 (72( معامالت الثبات لمحاور أدوات الدراسة ن = )0جدول )

 أنفبيعبيم  عذد انعجبراد  خيحبور انشعىر ثبنًطؤونيخ انجيئي
 انتجسئخ انُصفيخ

يعبيم 
 ضجيريبٌ

 يعبيم جتًبٌ

 **79.02 **..798 **798.0 02 انجعذ انًعرفي نهًطؤونيخ انجيئيخ

 **798.0 **79.78 **79880 08 انجعذ انىجذاَي نهًطؤونيخ انجيئيخ

 **.79.7 **79.70 **79820 .. (ككم)انشعىر ثبنًطؤونيخ انجيئيخ 

 يعبيم أنفب عذد انعجبراد يحبور انطهىك االضتهالكي األخضر  
 انتجسئخ انُصفيخ

يعبيم 
 ضجيريبٌ

 يعبيم جتًبٌ

 **79800 **79800 **79800 .0 انتخطيظ وانشراء

 **79880 **79800 **.7980 02 يًبرضبد االضتهالك األخضر

 **.7982 **..798 **.7980 02 يب ثعذ االضتهالك وإعبدح انتذوير

 **79800 **79802 **79800 20 (ككم)انطهىك االضتهالكي األخضر 

التجزئة النصفية التي  –( أن قيم معامالت ثبات )ألفا 2يتضح من جدول )
تشمل معامل سبيرمان، ومعامل جتمان( لألبعاد والمقياس ككل دالة عند مستوي 

 .( مما يؤكد ثبات المقياسين وصالحيتيما لمتطبيق في البحث الحالي 0.01)
 خامسًا: األساليب اإلحصائية:

بعد جمع البيانات وتفريغيا تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الحزم 
وحساب العدد والنسب المئوية، والوزن  Spss21اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

النسبي، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون وألفا 
لحساب  T testالثبات، واختبار "ت" كرونباخ والتجزئة النصفية لحساب الصدق و 

الفروق بين المتوسطات بالنسبة لمتغيرات الدراسة، وتحميل التباين االحادي االتجاه 
One Way ANOVA   واختبارLSD .لممقارنات المتعددة لتحديد اتجاه الداللة 
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 النتــائج والمناقشــة: 
 :أواًل: وصف عينة الدراسة

 (727وفقا لممتغيرات االجتماعية واالقتصادية )ن =( توزيع عينة الدراسة 7جدول )
 % انعذد انفئخ انجيبٌ % انعذد انفئخ انجيبٌ % انعذد انفئخ انجيبٌ

 انُىع

 00907 0. ركر

يُطقخ 
 انطكٍ

 0900. 082 يذيُخ

 انتخصص

 00978 000 عهًي

 0.9.0 08 إَطبَي 8920 00 ريف 829.7 000 أَثي

 077 000 انًجًىع 077 000 انًجًىع 077 000 انًجًىع

 انفئخ % انعذد انفئخ % انعذد انفئخ انجيبٌ % انعذد انفئخ انجيبٌ

 انذخم

 08900 88 يُخفض

  األة تعهيى

 .0090 0. يُخفض

  األو تعهيى

 2970. ..0 يُخفض

 009.0 070 يتىضظ 009.0 070 يتىضظ 08900 00 يتىضظ

 .0097 22 يرتفع 00900 020 يرتفع 00920 028 يرتفع

 077 000 انًجًىع 077 000 انًجًىع 077 000 انًجًىع

         % انعذد انفئخ انجيبٌ

 انقطى

 00902 .. تصًيى أزيبء

 

   

 

   

تصًيى 
 جرافيكي

00 00900       

تصًيى 
 داخهي

82 009.8       

       00900 00 فُىٌ

       077 000 انًجًىع

%،  86.90من أفراد عينة الدراسة إناث بنسبة  272( أن 3جدول )يتضح من 
%، كما يتضح من الجدول أن  13.10من أفراد عينة الدراسة ذكور بنسبة  41بينما 

% من أفراد عينة الدراسة يقيمون بالحضر في مدينة الطائف، بينما نسبة  91.37
 % .8.63قميمة من أفراد عينة الدراسة يقيمون في الريف بنسبة  

وفيما يخص الدخل يتضح من الجدول أن أكثر من نصف عينة الدراسة من 
%، بينما أقل نسبة كانت ألصحاب 53.67أصحاب الدخول المرتفعة وبمغت نسبتيم 

 %. 18.21الدخول المتوسطة بنسبة 
كما يتضح من الجدول أن أعمى نسبة من أفراد عينة الدراسة آبائيم ذو مستوى 

%، بينما كانت أقل نسبة آلباء أفراد عينة  53.35تعميمي مرتفع حيث بمغت النسبة 
%. كما يتضح من الجدول أن 13.74الدراسة ذو مستوى تعميمي منخفض وبمغت 

مستوى تعميمي منخفض حيث بمغت أعمى نسبة من أفراد عينة الدراسة أمياتيم ذوات 
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%، بينما كانت أقل نسبة لذوات المستوي التعميمي المرتفع وبمغت النسبة  46.01
21.09  .% 

من أفراد عينة الدراسة من التخصص العممي  235كذلك يتبين من الجدول أن 
من أفراد عينة الدراسة من التخصص االنساني بنسبة  78%، بينما 75.08بنسبة 
ويتضح من الجدول أيضًا أن أعمي نسبة ألفراد عينة الدراسة ينتمون إلي  %. 24.92

%، يمييم في الترتيب قسم تصميم داخمي بنسبة 31.36قسم تصميم األزياء وبمغت 
% ، بينما جاء قسم فنون في  23.32% ، ثم قسم تصميم جرافيكي بنسبة 27.48

 %.17.57الترتيب األخير بنسبة 
 :ضوء االستجابات عمي أدوات الدراسة ثانيًا: وصف العينة في

 أ. التوزيع النسبى ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمقياس الشعور بالمسؤولية البيئية: 
 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا لمستوي الشعور بالمسؤولية البيئية4جدول )

 (727والوزن النسبي لكل ًبعد )ن= 
أثعبد انشعىر ثبنًطؤونيخ 

 انجيئيخ
 الترتيب الوزن المتوسط % ذدانع انًطتىي

انجعذ انًعرفي نهًطؤونيخ 
 انجيئيخ

 009.0 070 (0.<00)يطتىي يُخفض 

 انثبَي .2090 .098
 079.8 008 (078<0.)يطتىي يتىضظ 

 02920 00 (فأكثر 078)يطتىي يرتفع 

 077 000 انًجًىع

انجعذ انىجذاَي نهًطؤونيخ 
 انجيئيخ

 009.0 077 (20<..)يطتىي يُخفض 

 األول .2097 0970
 0.980 .07 (02<20)يطتىي يتىضظ 

 00900 .07 (فأكثر 02)يطتىي يرتفع 

 077 000 انًجًىع

انشعىر ثبنًطؤونيخ انجيئيخ 
 (ككم)

يطتىي انشعىر انًُخفض 
(000>00.) 

000 00908 

0980 20900  
يطتىي انشعىر انًتىضظ 

(00.>080) 
000 .0900 

يطتىي انشعىر انًرتفع 
 (فأكثر 078)

22 0097. 

 077 000 انًجًىع

( أن أعمي نسبة لطالب الجامعة أفراد عينة 4أوضحت القيم الورادة بجدول )
الدراسة أظيرت مستوي متوسط من الشعور بالمسؤولية البيئية ككل وبمغت 

% ، 35.78%، تمتيا مستوي الشعور بالمسؤولية البيئية المنخفض بنسبة 43.13
، وىو ما يتفق مع %  21.09وتمتيا مستوي الشعور بالمسؤولية البيئية المرتفع بنسبة 
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التي اشارت نتائجيا إلي ان مستوى المسؤولية البيئية لدي  (0229شبل )دراسة 
 طالب الكمية التقنية مرتفع نسبيًا. 

وبصفة عامة فقط احتل الُبعد الوجداني لممسؤولية البيئية المرتبة األولي، تالىا 
الُبعد المعرفي لممسؤولية البيئية. وىذا يعني أن طالب وطالبات عينة الدراسة لدييم 
اىتمامات ونوايا إيجابية نحو البيئة أكثر مما لدييم من معرفة وثقافة بيئية ، وأتفقت 

والتي أظيرت نتائجيا وجود فروق ( 2996وأحمد ) أبو السعود ىذه النتيجة مع دراسة
دالة إحصائيًا بين مجاالت المسؤولية البيئية لصالح المجال الوجداني يميو المجال 

 المعرفي.
 ب. التوزيع النسبى ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمقياس السموك االستيالكي األخضر: 

 
 ستوي السموك االستيالكي األخضر( توزيع عينة الدراسة وفقًا لم5جدول )

 (727والوزن النسبي لكل محور )ن=  
انطهىك االضتهالكي 

 األخضر    
 الترتيب الوزن المتوسط % انعذد انًطتىي 

 انتخطيظ وانشراء

 0900 08 (.0<.0)يطتىي يُخفض 
0900 
 

07900 
 

 انثبَي
 02902 .00 (.0<.0)يطتىي يتىضظ 
 .0098 02 (فأكثر .0)يطتىي يرتفع 

 077 000 انًجًىع

يًبرضبد االضتهالك 
 األخضر

 0927 0 (00<0.)يطتىي يُخفض 
0900 
 

089.0 
 

 األول
 27972 088 (070<00)يطتىي يتىضظ 
 .0890 007 (فأكثر070) يطتىي يرتفع 

 077 000 انًجًىع

يب ثعذ االضتهالك وإعبدح 
 انتذوير

 .0090 .0 (00<.0)يطتىي يُخفض 
09.. 
 

22900 
 

 انثبنث
 079.8 008 (22<00)يطتىي يتىضظ 
 0.908 02 (فأكثر 22)يطتىي يرتفع 

 077 000 انًجًىع

انطهىك االضتهالكي 
 ( ككم)األخضر 

يطتىي انطهىك يُخفض 
(008>0.0) 

0. 00900 

0970 
 

20900 
 

 
يطتىي انطهىك يتىضظ 

(0.0>0.2) 
0.2 20907 

 0.2)يطتىي انطهىك يرتفع 
 (فأكثر

2. 079.0 

 077 000 انًجًىع

( أن أعمي نسبة لطالب الجامعة أفراد عينة 5أوضحت القيم الورادة بجدول )
الدراسة أظيرت مستوي متوسط من السموك االستيالكي األخضر ككل وبمغت 

%،  20.45%، تمتيا مستوي السموك االستيالكي األخضر المرتفع بنسبة  62.30
وىذا يعني ان ،  % 17.25ثم مستوي السموك االستيالكي األخضر المنخفض بنسبة 
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السموك االستيالكي لطالب وطالبات عينة الدراسة نحو المنتجات الخضراء الصديقة 
بالمستوي المتوسط ، ويمكن تفسير تمك النتيجة في ضوء خصائص عينة لمبيئة يتسم 

الدراسة وىم طالب الجامعة وىي فئة تتسم بالمستوي التعميمي المرتفع واإلتجاه 
لبيئة الدافع لسموك استيالكي مسئول، وتتفق ىذه النتيجة مع اإليجابي نحو قضايا ا

دراك  Boztepe (2013) بوزتبنتائج دراسة  والتي أشارت نتائجيا إلي تزايد وعي وا 
 ودعم المستيمك التركي لممنتج األخضر. 

إلى أن طالب الجامعات  (0229ميرى،وميري)كذلك توصمت دراسة 
بواليات الشرق الجزائري لدييم إستعدادات لمقيام بسموك استيالكي مسؤول أخضر، كما 

حيث  (0202الشقري)أتفقت نتيجة الدراسة الحالية بشكل جزئي مع نتائج دراسة 
لعموم مرتفع لممارسة السموك البيئي المسئول لدى طالب كمية ا أظيرت توفر مستوى

 واآلداب جامعة نجران.
وبصفة عامة فقط احتل ُبعد ممارسات االستيالك األخضر المرتبة             

عادة التدوير. ويمكن  األولى، يميو التخطيط والشراء ، وأخيرًا ُبعد ما بعد االستيالك وا 
أن ُيعزي ذلك إلي أن ممارسة  طالب وطالبات الجامعة لمسموك االستيالكي األخضر 

تبط بمدي توفر تمك المنتجات في األسواق حيث يقبل عمييا الفرد إذا توافرت أمامو مر 
بدون تخطيط مسبق ، فإذا كان أمام الفرد خيارات متعددة من السمع فإنو يقبل عمي 
المنتجات الخضراء دون تفكير وتخطيط لشرائو  خاصة وأن معظم أفراد عينة الدراسة 

وفق ما أشارت إليو البيانات  لى متوسطةيتمتعون بمستويات دخول مرتفعة إ
اإلحصائية  لمدراسة الحالية؛ مما يجعل عامل السعر ال ُيشكل عائق في قرار الشراء، 
وعميو فقد جاءت النتيجة منطقية حيث جاء ممارسة االستيالك األخضر أواًل ، ثم جاء 

عادة التدوير في المرتبة الثانية التخطيط والشراء، أما جاء في المرتبة  االستيالك وا 
األخيرة وىو ما يتسق مع طبيعة المجتمع السعودي حيث نجد أن معظم األفراد 
يتجيون إلي عدم إعادة االستفادة من المنتجات االستيالكية التي بيا عطل أو تمف ، 

 ويفضمون اإلستغناء عنيا وشراء منتجات بديمة جديدة.

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD';search();
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 :ثالثًا: النتائج والمناقشة فى ضوء فروض الدراسة
 الفرض األول:

توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين مستوى الشعور بالمسؤولية البيئية  "
لدى طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف وبين سموكيم 

 ."االستيالكي األخضر
لمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون من 

( 6بين المتغيرات وجدول )   Pearson Correlation Coefficientالدرجات الخام 
 يوضح ذلك. 

 ( مصفوفة معامالت االرتباط بين الشعور بالمسؤولية البيئية بأبعاده 6جدول )
 االستيالكي األخضر بأبعاده  سموكوال

 
انجعذ 

 انًعرفي

انجعذ 

 انىجذاَي

انشعىر 

ثبنًطؤونيخ 

 (ككم)انجيئيخ 

انتخطيظ 

 وانشراء

يًبرضبد 

االضتهالك 

 األخضر

يب ثعذ 

االضتهالك 

وإعبدح 

 انتذوير

انطهىك 

االضتهالكي 

األخضر 

 (ككم)

 **..790 **79000 **79070 **79000 **79.00 **79000 0 انجعذ انًعرفي 

 **79000 **790.0 **790.0 **.7900 **79.08 0  انجعذ انىجذاَي 

انشعىر 

ثبنًطؤونيخ انجيئيخ 

 (ككم)

  0 79008** 79000** 79027** 7907.** 

 **79807 **792.7 **.7900 0    انتخطيظ وانشراء

يًبرضبد 

 االضتهالك األخضر
    0 79002** 79..2** 

يب ثعذ االضتهالك 

 وإعبدح انتذوير
     0 79802** 

انطهىك 

االضتهالكي 

 (ككم)األخضر 

      0 

 2.22مستوي **دالة عند       2.25*دالة عند مستوي 

 (:6يتضح من جدول )
وجود ارتباط طردي دال إحصائيًا بين أبعاد الشعور بالمسؤولية البيئية )البعد المعرفي،  .1

، 0224سمعان )وىذا ما يؤكده  البعد الوجداني( والشعور بالمسؤولية البيئية )ككل(.
عن تغيير  أن المسؤولية البيئية ىي النتاج الحقيقي لموعي البيئي الناشئ أصالً  (272

أن ىناك  (0227الشبيب )كذلك أوضحت دراسة  المعارف واالتجاىات نحو البيئة .
 عالقة بين اتجاىات الطالبات نحو البيئة ،ومستوى الوعي البيئي لديين.
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وجود ارتباط طردي دال إحصائيًا بين أبعاد السموك االستيالكي األخضر )التخطيط  .2
عادة التدوير( والسموك  والشراء، ممارسات االستيالك االخضر، ما بعد االستيالك وا 

 االستيالكي األخضر )ككل( .
)التخطيط بينوجود ارتباط طردي دال إحصائيًا بين الُبعد المعرفي لممسؤولية البيئية و  .3

عادة التدوير( والسموك  والشراء، ممارسات االستيالك األخضر، ما بعد االستيالك وا 
   Rahmanرحمةدراسة وأتفقت ىذه النتيجة مع االستيالكي األخضر )ككل((. 

التي أشارت نتائجيا إلي تأثر السموك المؤيد لمبيئة بعوامل عدة منيا المعرفة  (2016)
وجود تأثير لموعي البيئي  بنسبة  (0229دويدار)البيئية ، كما أوضحت نتائج دراسة 

 % في النية واإلستعداد لمقيام بسموكيات بيئية.49
)التخطيط بين طردي دال إحصائيًا بين الُبعد الوجداني لممسؤولية البيئية و وجود ارتباط  .4

عادة التدوير( والسموك  والشراء، ممارسات االستيالك األخضر،ما بعد االستيالك وا 
 وىانج الين،دراسة االستيالكي األخضر )ككل((. وأتفقت ىذه النتيجة مع نتائج 

(2012) Lin & Huang  والتي أشارت نتائجيا إلي أنو كمما زاد اىتمام المستيمكين
بالبيئة كمما زاد دعيم لممنتجات الخضراء كما يظيرون استعدادًا أكبر إلختيارىا. 

 & Sharma (2017) شارما، وأسوالباإلضافة إلي ما توصمت إليو نتائج دراسة 
Aswal   جاىات اإليجابية لمبيئة إلي وجود عالقة إيجابية بين القيم الجماعية واالت

 والتي تجعل المستيمكين أكثر تعمقًا بالبيئة وزيادة النية لشراء المنتجات الخضراء.
)التخطيط بينوجود ارتباط طردي دال إحصائيًا بين الشعور بالمسؤولية البيئية )ككل( و  .5

عادة التدوير( والسموك  والشراء، ممارسات االستيالك األخضر،ما بعد االستيالك وا 
 . (االستيالكي األخضر )ككل(

وىذا يعني أنو كمما زاد الشعور بالمسؤولية البيئية كمما زاد السموك االستيالكي 
األخضر. وجائت ىذه النتيجة مؤكدة لما أشارت لو بعض الدراسات إلي أن تغيير 
الجوانب الوجدانية والمعرفية وتوجييا نحو البيئة سيؤدي إلي نمو السموك البيئي 

 ,Hungerford & Volk ؛778 ،0222وعبد الكريم،  أحمد) المسئول

 Irandust & Bamdad, 2014 ;Wee. كما أكدت دراسة كل من )(1990,8

et al.,2014)  عمي أن نية الشراء تجاه المنتجات العضوية تتأثر بشكل كبير
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 Hashemzadehباالتجاىات والمعرفة المتاحة. كذلك أوضحت نتائج دراسة 
 دور كل من الوعي واالتجاىات كشروط مسبقة لتحقيق السموك المؤيد لمبيئة. (2016)

إلى  حيث خمصت نتائجيا (0228اسية )دراسة وأتفقت ىذه النتيجة مع نتائج 
شبل وجود أثر لممسؤولية البيئية لمفرد عمى سموكو الشرائي األخضر، كذلك دراسة 

 سئولية البيئية عمي السموك البيئي. والتي اشارت نتائجيا التأثير المباشر لمم (0229)
والتي خمصت إلى وجود عالقة تأثير معنوية  (0228عمي )أيضًا مع دراسة 

إيجابية لكل من االتجاىات واالىتمام والمعرفة البيئية والتعميم البيئي واإلعالنات البيئية 
سة المدركة في السموك الشرائي نحو المنتجات الصديقة لمبيئة. كذلك أوضحت درا

وجود عالقة قوية بين سموك المستيمك األخضر وكل من مسؤولية  (0227سمية )
 المستيمك األجتماعية واالىتمام البيئي والمعرفة البيئية. 

من فروض البحث الذي ينص عمي: توجد  ألولوبالتالي يمكن قبول الفرض ا
لدى طالب كمية عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين مستوى الشعور بالمسؤولية البيئية 

 .التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف وبين سموكيم االستيالكي األخضر

 الفرض الثاني:
 سموكوالالشعور بالمسؤولية البيئية في كل من توجد فروق دالة إحصائيًا "

االستيالكي األخضر لدى طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف 
 . "السكن( –النوع  –المتغيرات الديموغرافية )التخصص تبعا الختالف بعض 

لموقوف عمي داللة  "T test"ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار 
 الفروق، والجداول التالية توضح ذلك. 
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 التخصص: -2
سموك االستيالكي األخضر والالشعور بالمسؤولية البيئية  في كل من( داللة الفروق 7جدول )

 لدى طالب عينة الدراسة تبعا الختالف التخصص 
 انتخصص انجعذ انًقيبش

انًتىضظ 
 انحطبثي

االَحراف 
 انًعيبري

درجخ 
 انحريخ

قيًخ 
 (د)

يطتىي 
 انذالنخ

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 انجيئيخ
 

انجعذ انًعرفي 
نهًطؤونيخ 

 انجيئيخ

 8980 0900. إَطبَي
000 0980. 

797.. 
 .90. 0902. عهًي دال

انجعذ انىجذاَي 
نهًطؤونيخ 

 انجيئيخ

 07920 07970 أَطبَي
000 09000 

790.0 
 07902 289.0 عهًي غير دال

انشعىر 
نهًطؤونيخ 

 (ككم)انجيئيخ 

 .0890 ..0209 أَطبَي
000 090.0 

79000* 
 08900 020980 عهًي غير دال

انطهىك 
االضتهالكي 

 األخضر

انتخطيظ 
 وانشراء

 982. .2.90 أَطبَي
000 092.7 

7977.** 
 89.2 28972 عهًي دال

يًبرضبد 
االضتهالك 

 األخضر

 .0.90 .290. أَطبَي
000 0922. 

797.0* 
 ..009 928.. عهًي دال

يب ثعذ 
االضتهالك 

 وإعبدح انتذوير

 980. 0.900 أَطبَي
000 09000 

790.0 
 8988 20900 عهًي غير دال

انطهىك 
االضتهالكي 

 (ككم)األخضر 

 07900 007980 أَطبَي
000 09708 

79700* 
 0.900 008982 عهًي دال

 2.22دالة عند مستوي **      2.25دالة عند مستوي *

 ( :7يتضح من جدول )
وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في الُبعد المعرفي لممسؤولية  -

إلختالف التخصص، حيث كانت قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند مستوي البيئية تبعًا 
. ويمكن تفسير ذلك بأن دراسة التخصص العممي يتضمن قدرًا من 0.05داللة 

القضايا والمشكالت البيئية أكثر مما يتضمنو التخصص اإلنساني، وبالتالي يكون لدي 
لطالب ذوي التخصص طالب التخصص العممي إدراك وثقافة ومعرفة بيئية أكثر من ا

والتي  (2996أبو السعود، وأحمد )أتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة اإلنساني. و 
فروق معنوية في مستوى الوعي البيئي لدى الطمبة ٌيعزى لمتغير وجود  أظيرت

المولى ؛ ودراسة  (0227العتيبي )التخصص. بينما اختمفت مع دراسة كل من 
حيث أشارت نتائجيما بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر  (0229)

 التخصص عمى مستوى الوعي البيئي.
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في الُبعد الوجداني  -

لممسؤولية البيئية تبعا الختالف التخصص، حيث كانت قيمة )ت( قيمة غير دالة 
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النتيجة في ضوء أن البعد الوجداني بصفة عامة مكون  إحصائيا، ويمكن تفسير ىذه
ُمعقد يتشكل لدى الفرد من مشاعر وأحاسيس وعادات انفعالية، وميول واتجاىات وقيم 
من خالل تداخل العديد من العوامل المتشابكة األسرية والتعميمية والثقافية واإلجتماعية 

عمى مدار عمر الفرد منذ وما يرتبط بيا من عادات و تقاليد و أعراف مجتمعية 
طفولتو، ومن خالل تفاعل الفرد المستمر مع بيئتة تتكون لديو اىتمامات واستجابات 
وجدانية عاطفية إيجابية أوسمبية ُتكون نمط سموكو الوجداني والذي يظير بصورة ُممحة 

ية في المواقف التي تسثير ىذا السموك ، وعمى ذلك فإن البعد الوجداني لممسؤولية البيئ
لدي الفرد والذي ُيشكل اىتمامو الذاتي بأىمية المحافظة عمي البيئة ، ويعبر عن 
تعاطفو مع مشاكل وقضايا البيئة ، والذي يدفعو لمحاولة التدخل لتقميل األثار السمبية 
 عمييا قد ال يتأثر بصورة واضحة بمتغيرطبيعة ونوع التخصص الذي يدرسو الطالب .

سات السابقة فبعضيا أتفقت مع نتيجة البحث الحالي وىي ولقد تباينت نتائج الدرا
 ،(0224الصديق )؛ و(0222جاسم )؛ و(2996أبو السعود وأحمد )دراسة كل من 
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في الُبعد الوجداني لممسؤولية  ت نتائجيمحيث أوضح

 .البيئية تبعا الختالف التخصص
بخيت ؛ و(2990المغيصيب )بينما أختمفت معيا نتائج دراسة كل من  

حيث أوضحوا وجود فروق في اتجاىات الطالب نحو  (0227الشبيب )؛ و(0222)
البيئة تبعًا الختالف التخصص. وقد يرجع ذلك نتيجة الختالف محتوي ما تناولو 

 جتمع الدراسة .مقياس كل دراسة من حيث األبعاد والمحاور، كذلك االختالف في م
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في الشعور بالمسؤولية  -

البيئية )ككل( تبعًا الختالف التخصص، حيث كانت قيمة )ت( قيمة غير دالة 
حيث  (2996أبو السعود، وأحمد )أتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة و  إحصائيًا.

أظيرت نتائجيا عدم وجود فروق دالة إحصائيا في المسؤولية البيئية ككل تبعًا 
والتي  (0228)وآخرون  العجميالختالف التخصص. كذلك اتفقت مع نتائج دراسة 

تناولت المسؤولية البيئية ضمن مفيوم المواطنة البيئية وأظيرت نتائجيا عدم وجود 
 راسي.فروق معنوية تعزى لمتغير التخصص الد

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في مستوي ما بعد  -
عادة التدوير تبعًا الختالف التخصص، حيث كانت قيمة )ت( غير دالة  االستيالك وا 
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إحصائيًا، ويمكن تفسير ذلك في ضوء طبيعة الثقافة االستيالكية ألفراد المجتمع 
ع والمنتجات بعد مرحمة االستيالك، وعدم السعودي من حيث عدم االكتراث بالسم

التفكير في االنتفاع بيا بشكل أخر؛ نظرًا الرتفاع متوسط القوة الشرائية لمفرد، واالتجاه 
 إلي شراء منتجات جديدة بديمة.

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في مستوي التخطيط  -
السموك االستيالكي األخضر )ككل( تبعًا والشراء ، ممارسات االستيالك األخضر ، و 

الختالف التخصص لصالح التخصص العممي ، حيث كانت قيمة )ت( عمي التوالي 
. ويعني ذلك أن طالب التخصص  0.01،  0.05دالة إحصائيًا عند مستوي داللة 

العممي لدييم سموك استيالكي أعمي نحو المنتجات الخضراء ولدييم ممارسات 
ية نحو المحافظة عمي البيئة أكثر من الطالب أصحاب التخصص استيالكية إيجاب

الشقري اإلنساني. وتأتي النتيجة الحالية مخالفة لما جاءت بو نتائج دراسة كل من 
حيث أوضحوا عدم وجود فروق معنوية لممارسة السموك  (0229شبل )؛ (0202)

 البيئي المسئول يعزي إلي متغير التخصص. 
 لنوع:ا -0

سموك االستيالكي األخضر والالشعور بالمسؤولية البيئية  في كل منداللة الفروق ( 8جدول )
 النوعلدى طالب عينة الدراسة تبعا الختالف 

 انجُص انجعذ انًقيبش
انًتىضظ 
 انحطبثي

االَحراف 
 انًعيبري

درجخ 
 انحريخ

قيًخ 
 (د)

يطتىي 
 انذالنخ

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 انجيئيخ 
 

انًعرفي انجعذ 
 نهًطؤونيخ انجيئيخ

 0908 0988. ركر
000 09.00 

79702* 
 920. 0907. أَثي دال

انجعذ انىجذاَي 
 نهًطؤونيخ انجيئيخ

 908. 2.987 ركر
000 09008 

79770** 
 07902 07908 أَثي دال

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 (ككم)انجيئيخ 

 00900 008928 ركر
000 097.0 

79770** 
 08980 028970 أَثي دال

انطهىك 
االضتهالكي 

 انخضر 

 انتخطيظ وانشراء
 8920 20970 ركر

000 0902. 
797..* 
 982. ..209 أَثي دال

يًبرضبد 
االضتهالك 

 األخضر

 009.7 9.0.. ركر
000 090.0 

79000 
 0.907 0928. أَثي غير دال

يب ثعذ االضتهالك 
 وإعبدح انتذوير

 8907 02920 ركر
000 09.00 

79702* 
 920. 279.2 أَثي دال

انطهىك 
االضتهالكي 

 ( ككم)األخضر 

 ..089 00.920 ركر
000 09827 

79708 
 07920 00.978 أَثي غير دال

 2.22**دالة عند مستوي       2.25*دالة عند مستوي 
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 (:8يتضح من جدول )
الطالب في الُبعد المعرفي لمشعور  وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات -

بالمسؤولية البيئية تبعًا الختالف النوع لصالح اإلناث، حيث كانت قيمة )ت( دالة 
ويمكن تفسير ذلك إن المرأة تيتم بدقة التفاصيل  .0.05إحصائيًا عند مستوي داللة 

الذي بشكل عام في الحياة وخاصة فيما يتعمق بصحة وسالمة أبناءىا وأفراد أسرتيا و 
ينعكس بدوره عمي إدراكيا لممفاىيم البيئية سواء كانت البيئة المنزلية الداخمية أو البيئة 
 الخارجية المحيطة بيا ،ومن ثم فإن مستوى إدراكيا ووعييا لمبيئة يتفوق عمى  الرجل.

  Manjengwaمانجنجوا  وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من

البدراني . بينما اختمفت مع نتائج دراسة كل من  (0229(دويداردراسة ، و (1998)
حيث أظيروا جميعًا عدم وجود  (0225(الزعبي ؛ و(0229المولى )؛ و (0224)

فروق معنوية في مستوى الوعي البيئي لدى الطمبة تعزى لمتغير النوع ، وقد يرجع 
اصة بتمك الدراسات،إذ ذلك نتيجة الختالف  طبيعة المجتمع البحثي وأفراد العينة الخ

 من المرجح أن يكون الختالف التنشئة االجتماعية أثرًا في ىذا التباين.
وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في مستوى الُبعد الوجداني  -

لممسؤولية البيئية تبعًا الختالف النوع لصالح اإلناث، حيث كانت قيمة )ت( دالة 
ولقد تباينت نتائج الدراسات السابقة فمنيا ما اتفق  .0.01داللة إحصائيًا عند مستوي 

( ؛ 0224الصديق )و( ؛ 0222خطايبة والقاعود )مع ىذه النتيجة مثل دراسة 
كدراسة  بينما اختمفت بعضيا مع نتيجة البحث الحالي،  (0226المذكوري والعمي )و

  Song, et al.(2019)( ؛ 0227) فييدال(؛ و 0222جاسم )و ؛ (0222بخيت )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة نحو البيئة  حيث أظيروا
 تعزي لمتغير النوع.

الشعور بالمسؤولية  وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في -
البيئية )ككل( تبعا الختالف النوع لصالح االناث، حيث كانت قيمة )ت( قيمة دالة 

ويمكن تفسير ذلك أن الثقافة األسرية واالجتماعية  .0.01عند مستوي داللة إحصائيا 
لممجتمع العربي بشكل عام والمجتمع السعودي بصفة خاصة بما تشممو من أعراف 
وموروثات وعادات و تقاليد والمحددة ألدوار المرأة ومسئؤولياتيا المختمفة  جعمت 
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و شؤون أسرتيا ، تمك المسؤولية التي المرأة  ىي المسؤول األول عن إدارة  بيتيا 
تنسحب بطبيعة الحال عمى كل ما يتعمق بصحة وسالمة البيئة المحيطة ، وعميو جاء 

 بالمسؤولية  البيئية لدي اإلناث أعمي مقارنة بمستواه لدى الذكور. مستوي الشعور
 و؛ (2996أبو السعود وأحمد ) وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من

 (. 0220خميل ومبروك )
وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في كل من مستوي  -

عادة التدوير تبعًا الختالف النوع  التخطيط والشراء، ومستوي ما بعد االستيالك وا 
داللة  لصالح اإلناث ، حيث كانت قيمة )ت( عمي التوالي دالة إحصائيا عند مستوي

وىذه نتيجة منطقية تتماشي مع الطبيعة اإلنثوية من حيث االىتمام بالتخطيط  ،0.05
عادة التدوير.   والشراء والميل لالستفادة لما بعد االستيالك وا 

أن النساء لديين أىتمامًا  Tripathi & Singh (2016)وىذا ما أكدتو دراسة 
أكبر بالقضايا االجتماعية والبيئية ، وأنين يقدمن المزيد من إجراءات الشراء الصديقة 

 Kelan (2008); Khari (2015)إجتماعيًا وبيئيًا. كما أوضحت دراسة كل من 

أن النساء أكثر مياًل إلعادة االستخدام مقارنة بالرجال، كذلك ىن أكثر حساسية 
 منتجات قابمة إلعادة التدوير. الستخدام

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في مستوي ممارسات  -
االستيالك األخضر، والسموك االستيالكي األخضر )ككل(  تبعا الختالف النوع ، 
حيث كانت قيمة )ت( عمي التوالي غير دالة إحصائي. ويمكن تفسير تمك النتيجة في 

من تغيرات مجتمعية تدعو إلى تمكين المرأة مينيًا واقتصاديًا وتشجعيا  ضوء مايحدث
طبيعة عينة الدراسة  عمى نيل الدرجات العممية والنزول لسوق العمل، فضاًل عن

وما يتمتعون بو من مستوى تعميمي عالي؛ األمر الذي قد  -طالب الجامعة  -الحالية 
في المسؤوليات بين  زز  التعاون والمشاركةعادة توزيع األدوار ويعإيساىم تدريجيًا في 

 دون فروق بينيم.  اإلناث والذكور



 

548 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 عدموالتي أظيرت نتائجيا  (0202الشقري)النتيجة  الحالية مع دراسة  تتفقو      
تعزى لمتغير  فروق معنوية لممارسة السموك البيئي المسئول لدى طالب الجامعةوجود 
 النوع.

 السكن:منطقة  -7
سموك االستيالكي األخضر والالشعور بالمسؤولية البيئية  في كل منداللة الفروق ( 9جدول )

  سكنتبعا الختالف اللدى طالب عينة الدراسة 
 انطكٍ انجعذ انًقيبش

انًتىضظ 
 انحطبثي

االَحراف 
 انًعيبري

درجخ 
 انحريخ

قيًخ 
 (د)

يطتىي 
 انذالنخ

انشعىر 
 ثبنًطؤونيخ انجيئيخ 

 

انجعذ انًعرفي 
نهًطؤونيخ 

 انجيئيخ

 9.0. ..29. يذيُخ
000 09007 

79000 
 980. 900.. ريف غير دال

انجعذ انىجذاَي 
نهًطؤونيخ 

 انجيئيخ

 07920 2.9.0 يذيُخ
000 09070 

790.. 
 079.7 .0090 ريف غير دال

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 (ككم)انجيئيخ 

 08908 0229.7 يذيُخ
000 0900. 

79000 
 0.900 000902 ريف غير دال

انطهىك االضتهالكي 
 األخضر 

 انتخطيظ وانشراء
 980. 209.8 يذيُخ

000 79..7 
7920. 
 8908 ..229 ريف غير دال

يًبرضبد 
االضتهالك 

 األخضر

 0.900 .090. يذيُخ
000 790.0 

7908. 
 ..009 8908. ريف غير دال

يب ثعذ االضتهالك 
 وإعبدح انتذوير

 9.7. .0.90 يذيُخ
000 79.2. 

79000 
 00900 20920 ريف غير دال

انطهىك 
االضتهالكي 

 ( ككم)األخضر 

 07900 0009.2 يذيُخ
000 79007 

79.00 
 .0892 .00298 ريف غير دال

 (:9يتضح من جدول )
الُبعد المعرفي  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في -

لممسؤولية البيئية، الُبعد الوجداني لممسؤولية البيئية، والشعور بالمسؤولية البيئية )ككل( 
السكن، حيث كانت قيمة )ت( عمي التوالي قيم غير دالة منطقة تبعا الختالف 

ويمكن تفسير ذلك أن الخدمات البيئية المقدمة في الريف ال تختمف بشكل  إحصائيًا.
مك الموجودة في المدن، حيث أن ىناك اىتمام واضح من الدولة بتقديم كل كبير عن ت

التسييالت لممناطق الريفية وتطويرىا ، وبالتالي قد ال تؤثر خصائص المنطقة السكنية 
 في مستوي الشعور بالمسؤولية البيئية لمفرد. 
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دراسة ية مع ولقد اتفقت النتيجة الحالية المتعمقة بالُبعد الوجداني لممسؤولية البيئ
حيث أظيرت نتائجيا أنو لم يكن ىناك عالقة بين اتجاىات  (0227الشبيب )

النتيجة الحالية المتعمقة بالشعور بينما أختمفت الطالبات نحو البيئة وأماكن إقامتين. 
والتي أشارت  (2996أبو السعود،وأحمد )دراسة بالمسؤولية البيئية )ككل( مع نتائج 

العجمي إلي وجود فروق في المسؤولية البيئية لصالح طمبة الحضر ، كذلك دراسة 
والتي أظيرت أيضًا فروق معنوية في مستوى المواطنة البيئية  (0228)وآخرون 

تعزى لمتغير المحافظة السكنية، وقد يرجع ذلك إلي إختالف طبيعة مجتمع البحث 
 الخاصة بكل دراسة.

وق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في التخطيط والشراء، عدم وجود فر  -
عادة التدوير، السموك االستيالكي  ممارسات االستيالك األخضر، ما بعد االستيالك وا 

السكن، حيث كانت قيمة )ت( عمي التوالي منطقة األخضر )ككل( تبعا الختالف 
الفرد من سموكيات شرائية و وقد يرجع ذلك إلي إن ما يكتسبو غير دالة إحصائيا، 

استيالكية يستمدىا ويستقييا من ثقافة االسرة االستيالكية، وما نشأ عميو من قيم 
استيالكية، وعميو قد ال يكون لمسكن تأثير في أحداث فروق بين أبناء الريف وأبناء 

 الحضر في السموك االستيالكي األخضر.

 وبناء عمي ما سبق يمكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص عمي: 
االستيالكي  سموكوالالشعور بالمسؤولية البيئية في كل من توجد فروق دالة إحصائيًا 

األخضر لدى طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف تبعا الختالف بعض 
ال وقبول الفرض البديل والذي ينص عمي:  (.الجنس ،التخصص)المتغيرات الديموغرافية 

االستيالكي  سموكوالالشعور بالمسؤولية البيئية في كل من توجد فروق دالة إحصائيًا 
األخضر لدى طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف تبعا الختالف بعض 

 .(السكنمنطقة )المتغيرات الديموغرافية 
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 الفرض الثالث: 
 سموكوالالشعور بالمسؤولية البيئية في كل من يوجد تباين دال إحصائيًا "

االستيالكي األخضر لدى طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف 
 –المستوى التعميمى لألب  –تبعا الختالف بعض المتغيرات الديموغرافية )القسم 

 ."الدخل الشيري( –المستوى التعميمى لألم 

 One"ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام أسموب تحميل التباين االحادي 

Way ANOVA" لموقوف عمي داللة الفروق، وتطبيق اختبار  L.S.D.  لبيان داللة
 ( يوضح ذلك. 13( إلي )10اتجاه الفروق إن وجدت، والجداول من )

 القسم: .2
 متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة االتجاه لمفروق بينأ( تحميل التباين احادي  -22جدول )

 سموك االستيالكي األخضر تبعًا الختالف القسمالالشعور بالمسؤولية البيئية و في 
 يصذر انتجبيٍ انجعذ انًقيبش

يجًىع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحريخ

يتىضظ 

 انًرثعبد

قيًخ 

 (ف)

يطتىي 

 انذالنخ

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 انجيئيخ 
 

انًعرفي انجعذ 
 نهًطؤونيخ انجيئيخ

 0.0907 0 00.920 ثيٍ انًجًىعبد
0900 

797.* 
 دال

 .8098 .07 00008900 داخم انًجًىعبد
   000 00880900 انكهي

انجعذ انىجذاَي 
 نهًطؤونيخ انجيئيخ

 87908 0 .0.090 ثيٍ انًجًىعبد
7900 

790. 
 غير دال

 0009.0 .07 709.7..0 داخم انًجًىعبد
   000 .000.092 انكهي

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 (ككم)انجيئيخ 

 29.8.. 0 79.0..0 ثيٍ انًجًىعبد
09.0 

7900 
 غير دال

 0.0900 .07 0700.7908 داخم انًجًىعبد
   000 078080900 انكهي

انطهىك 
االضتهالكي 

 األخضر 

 انتخطيظ وانشراء
 08900 0 8.980 ثيٍ انًجًىعبد

7907 
7980 

 غير دال
 09.8. .07 0.07.907 داخم انًجًىعبد

   000 0.0889.0 انكهي

يًبرضبد 
االضتهالك 

 األخضر

 2927. 0 00.987 ثيٍ انًجًىعبد
7900 

7988 
 غير دال

 07.980 .07 2.8.8920 داخم انًجًىعبد
   000 889.0..2 انكهي

يب ثعذ االضتهالك 
 وإعبدح انتذوير

 07980 0 ..209 انًجًىعبدثيٍ 
7900 

7988 
 غير دال

 .098. .07 082829.0 داخم انًجًىعبد
   000 900..080 انكهي

انطهىك 
االضتهالكي 

 (ككم)األخضر 

 00.900 0 0.0970 ثيٍ انًجًىعبد
7900 

79.0 
 غير دال

 7900.. .07 0.7077908 داخم انًجًىعبد
   000 0.78.0900 انكهي

       2.25*دالة عند مستوي 
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 أ( عن: -22أسفرت النتائج المدونة بجدول )
بين أفراد عينة الدراسة في الُبعد  0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   -

، حيث كانت قيمة "ف" المحسوبة  المعرفي لممسؤولية البيئية تبعًا الختالف القسم
المعبرة عن ىذه الفروق أكبر من مثيمتيا بجدول "ف" عند درجات الحرية المدونة 

 بالجدول . 
الُبعد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في كل من  -

الف القسم، تبعًا الختالشعور بالمسؤولية البيئية )ككل( ، و الوجداني لممسؤولية البيئية
  حيث كانت قيمة )ف( عمي التوالي قيم غير دالة إحصائيًا.

مستوي ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في كل من عدم وجود فروق  -
عادة  التخطيط والشراء، وممارسات االستيالك األخضر، وما بعد االستيالك وا 

الختالف القسم، حيث كانت قيمة التدوير، والسموك االستيالكي األخضر )ككل( تبعا 
 )ف( عمي التوالي قيم  دالة إحصائيًا.

وإلجراء المفاضمة بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في الُبعد المعرفي 
لممسؤولية البيئية موضع المقارنة نتيجة اختالف القسم، تم حساب قيمة اختبار 

L.S.D. :عمى النحو التالي 
 

بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة لمعرفة داللة الفروق  LSDب( اختبار  -22جدول )
 القسمفي الشعور بالمسؤولية البيئية تبعًا الختالف 

 انقطى انجعذ
 فُىٌ تصًيى داخهي تصًيى جرافيكي تصًيى أزيبء

 .097.=و 8900.=و 8900.=و 0907.=و

انجعذ 

انًعرفي 

نهًطؤونيخ 

 انجيئيخ

 .09.8 *090.0 *0922  تصًيى أزيبء

تصًيى 

 جرافيكي
  79.08 

09202 

 09000    تصًيى داخهي

     فُىٌ

ب( عن وجود فروق ذات داللة  -11أسفرت النتائج المدونة بجدول )
بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في البعد  0.05إحصائية عند مستوى داللة 

المعرفي لممسؤولية البيئية تبعا الختالف القسم لصالح قسم التصميم الجرافيكي. حيث 
لقسم التصميم  98.77من وجد أن متوسط درجات أفراد عينة الدراسة يتدرج 
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ثم قسم الفنون  بمتوسط   98.35الجرافيكي، يميو قسم التصميم الداخمي بمتوسط 
 .  95.10، وجاء قسم تصميم األزياء أخيرًا بمتوسط  97.09

دراك  وىذه النتائج تشير إلى أن طالبات قسم التصميم الجرافيكي أكثر معرفة وا 
الداخمي ، ثم قسم الفنون ، وأخيرًا قسم تصميم  لممسؤولية البيئية ، يميو قسم التصميم

األزياء . وقد يكون ذلك نتيجة إلي طبيعة مقرارات قسم التصميم الجرافيكي والتي تؤىل 
الطالب والطالبات لتقديم تصميمات متعمقة بالدعاية واإلعالن لممؤسسات المختمفة وما 

 يتطمبو ذلك من دراسات دقيقة  لمبيئة المحيطة .
 التعميمى لألب المستوى .0

 

في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  تحميل التباين احادي االتجاه لمفروق بين( 22جدول )
 المستوى التعميمى لألبسموك االستيالكي األخضر تبعًا الختالف الالشعور بالمسؤولية البيئية و 

 يصذر انتجبيٍ انجعذ انًقيبش
يجًىع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحريخ

يتىضظ 

 انًرثعبد

قيًخ 

 (ف)

يطتىي 

 انذالنخ

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 انجيئيخ 
 

انجعذ انًعرفي 
 نهًطؤونيخ انجيئيخ

 .0790 0 070900 ثيٍ انًجًىعبد
7900 

7900 
 غير دال

 8.920 007 00082900 داخم انًجًىعبد
   000 00880900 انكهي

انجعذ انىجذاَي 
 نهًطؤونيخ انجيئيخ

 .00090 0 009.0. ثيٍ انًجًىعبد
09.0 

7900 
 غير دال

 0009.0 007 0.000902 داخم انًجًىعبد
   000 .000.092 انكهي

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 (ككم)انجيئيخ 

 2.907. 0 08907. ثيٍ انًجًىعبد
0900  

7902  
 غير دال

 0.0988 007 0708.0900 داخم انًجًىعبد
   000 078080900 انكهي

انطهىك 
االضتهالكي 

 األخضر 

 انتخطيظ وانشراء
 070900 0 ..0009 ثيٍ انًجًىعبد

090. 
7900  

 غير دال
 900.. 007 0.0009.0 داخم انًجًىعبد

   000 0.0889.0 انكهي

يًبرضبد 
االضتهالك 

 األخضر

 .2.90. 0 08920. ثيٍ انًجًىعبد
0900 

7900 
 غير دال

 .07292 007 2.70.900 داخم انًجًىعبد
   000 889.0..2 انكهي

يب ثعذ االضتهالك 
 وإعبدح انتذوير

 .090. 0 7908. ثيٍ انًجًىعبد
79.. 

7920 
 غير دال

 09.0. 007 0820.907 داخم انًجًىعبد
   000 900..080 انكهي

انطهىك 
االضتهالكي 

 (ككم)األخضر 

 0.829.8 0 0.009.2 ثيٍ انًجًىعبد
0927  

7907  
 غير دال

 08920. 007 08082.900 داخم انًجًىعبد
   000 0.78.0900 انكهي
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 ( عن: 22أسفرت النتائج المدونة بجدول )
وجود تباين دال إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة في كل من الُبعد المعرفي عدم  -

الشعور بالمسؤولية البيئية ، و  لممسؤولية البيئيةلممسؤولية البيئية ، والُبعد الوجداني 
)ككل( تبعًا الختالف المستوى التعميمي لألب ، حيث كانت قيمة )ف( عمي التوالي 

 قيم غير دالة إحصائيا.
حيث بينت نتائجيا أنو لم  (0226عناقرة )وأتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

تكن ىناك فروق دالة احصائيًا في مستوى المعرفة البيئية تعزى لمتغير المستوى 
عدم وجود عالقة  (0227الشبيب )التعميمي لولي األمر، كذلك أظيرت نتائج دراسة 

 بين اتجاىات الطالبات نحو البيئة وبين المستوى التعميمي آلبائين.

 
التخطيط والشراء، صائيًا بين أفراد عينة الدراسة في كل من دال إحعدم وجود تباين  -

عادة التدوير، والسموك  وممارسات االستيالك األخضر، وما بعد االستيالك وا 
االستيالكي األخضر )ككل( تبعا الختالف المستوى التعميمي لألب، حيث كانت قيمة 

ن ىناك عوامل كثيرة وقد يرجع ذلك إلي أ )ف( عمي التوالي قيم غير دالة إحصائيًا.
في وقتنا الحاضر قد يكون  ليا تأثير عمي األبناء  سواء باإليجاب أو بالسمب يماثل 
تأثير الوالدين بل قد يتعداه أحيانًا، ومنيا االنفتاح المعموماتي ومواقع التواصل 
االجتماعي  والتي تجذب األبناء بشكل كبير وخاصة  فئة الشباب، ووفقًا لذلك قد ال 

المستوي التعميمي لألب عمي سموكيات األبناء االستيالكية نحو المنتجات والسمع  يؤثر
 الصديقة لمبيئة.
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 المستوى التعميمى لألم: .7
 

في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  تحميل التباين احادي االتجاه لمفروق بين( 20جدول )
 المستوى التعميمى لألمسموك االستيالكي األخضر تبعًا الختالف الالشعور بالمسؤولية البيئية و 

 يصذر انتجبيٍ انجعذ انًقيبش
يجًىع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحريخ

يتىضظ 

 انًرثعبد

قيًخ 

 (ف)

يطتىي 

 انذالنخ

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 انجيئيخ 
 

انجعذ انًعرفي 
 نهًطؤونيخ انجيئيخ

 0900 0 .292 ثيٍ انًجًىعبد
797. 

79.2 
 غير دال

 ..8.9 007 00880978 داخم انًجًىعبد
  000 00880900 انكهي

انجعذ انىجذاَي 
 نهًطؤونيخ انجيئيخ

 .07.92 0 07.908 ثيٍ انًجًىعبد
79.0 

79.7 
 غير دال

 .00092 007 0.900..0 داخم انًجًىعبد
  000 .000.092 انكهي

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 (ككم)انجيئيخ 

 .0090 0 0.2908 انًجًىعبدثيٍ 
7900 

7980 
 غير دال

 ..0079 007 07820.9.0 داخم انًجًىعبد
  000 078080900 انكهي

انطهىك 
االضتهالكي 

 األخضر 

 انتخطيظ وانشراء
 .00.92 0 00.900 ثيٍ انًجًىعبد

09.8 
7900 

 غير دال
 900.. 007 0.07.900 داخم انًجًىعبد

  000 0.0889.0 انكهي

يًبرضبد 
االضتهالك 

 األخضر

 082902 0 000900 ثيٍ انًجًىعبد
0980 

7902 
 غير دال

 070900 007 .2.00092 داخم انًجًىعبد
  000 889.0..2 انكهي

يب ثعذ االضتهالك 
 وإعبدح انتذوير

 0900. 0 829.0 ثيٍ انًجًىعبد
79.0 

7920 
 غير دال

 09.2. 007 ..082209 داخم انًجًىعبد
  000 900..080 انكهي

انطهىك 
االضتهالكي 

 (ككم)األخضر 

 00.29.7 0 0987..0 ثيٍ انًجًىعبد
090. 

7902 
 غير دال

 07902. 007 088007900 داخم انًجًىعبد
  000 0.78.0900 انكهي

 ( عن: 20أسفرت النتائج المدونة بجدول )
إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة في كل من الُبعد المعرفي وجود تباين دال عدم  -

الشعور بالمسؤولية البيئية )ككل( ، و لممسؤولية البيئية، والُبعد الوجداني لممسؤولية البيئية
، حيث كانت قيمة )ف( عمي التوالي قيم غير  تبعا الختالف المستوى التعميمي لألم

 دالة إحصائيًا.
التخطيط والشراء، ائيًا بين أفراد عينة الدراسة في كل من دال إحصعدم وجود تباين  -

عادة التدوير، والسموك  وممارسات االستيالك األخضر، وما بعد االستيالك وا 
االستيالكي األخضر )ككل( تبعا الختالف المستوى التعميمي لألم، حيث كانت قيمة 

 )ف( عمي التوالي قيم غير دالة إحصائيا.
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عينة الدراسة الحالية ىم طالب وطالبات جامعيين  ذوي وقد يرجع ذلك إلي أن 
مستوي تعميمي مرتفع لدييم قدرة عالية عمي اكتساب معارف وميارات عامة من خالل 

، وينعكس ذلك عمي إدراكيم ومعارفيم البيئية  الجامعة ومن المناخ الثقافي المحيط
الشبيب حالية  مع دراسة وسموكياتيم االستيالكية الصديقة لمبيئة. وتختمف النتيجة ال

حيث أوضحت أن ىناك عالقة بين اتجاىات الطالبات نحو البيئة ومستوى  (0227)
 تعميم األم.

 الدخل الشيري: .4
 

في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  تحميل التباين احادي االتجاه لمفروق بين( 27جدول )
 الدخل الشيريسموك االستيالكي األخضر تبعًا الختالف الالشعور بالمسؤولية البيئية و 

 يصذر انتجبيٍ انجعذ انًقيبش
يجًىع 
 انًرثعبد

درجبد 
 انحريخ

يتىضظ 
 انًرثعبد

قيًخ 
 (ف)

يطتىي 
 انذالنخ

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 انجيئيخ 
 

انجعذ انًعرفي 
 نهًطؤونيخ انجيئيخ

 .0.90 0 078908 ثيٍ انًجًىعبد
7920  

7900 
 غير دال

 8.920 007 .0000.90 داخم انًجًىعبد
   000 00880900 انكهي

انجعذ انىجذاَي 
 نهًطؤونيخ انجيئيخ

 00900 0 ..0.09 ثيٍ انًجًىعبد
792. 

7900  
 غير دال

 0009.7 007 .890...0 داخم انًجًىعبد
   000 .000.092 انكهي

انشعىر 
ثبنًطؤونيخ 

 (ككم)انجيئيخ 

 .00092 0 .07090 انًجًىعبدثيٍ 

7900 
79..  

 غير دال
 908..0 007 ..0780009 داخم انًجًىعبد

   000 078080900 انكهي

انطهىك 
االضتهالكي 

 األخضر 

 انتخطيظ وانشراء
 0.2900 0 0.0900 ثيٍ انًجًىعبد

0900 
7900 
  غير دال

 900.. 007 0.0.2922 داخم انًجًىعبد
   000 0.0889.0 انكهي

يًبرضبد 
االضتهالك 

 األخضر

 208980 0 0000900 ثيٍ انًجًىعبد
0970 

7970 
 غير دال

 070920 007 20007907 داخم انًجًىعبد
   000 889.0..2 انكهي

يب ثعذ االضتهالك 
 وإعبدح انتذوير

 00900 0 007902 ثيٍ انًجًىعبد
7980 

79.. 
 غير دال

 0902. 007 900..080 انًجًىعبدداخم 
   000 900..080 انكهي

انطهىك 
االضتهالكي 

 (ككم)األخضر 

 .07.090 0 780908. ثيٍ انًجًىعبد
0900  

7900  
 غير دال

 00970. 007 082027900 داخم انًجًىعبد
   000 0.78.0900 انكهي

 ( عن: 27أسفرت النتائج المدونة بجدول )
وجود تباين دال إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة في كل من الُبعد المعرفي عدم  -

الشعور بالمسؤولية البيئية ، و  لممسؤولية البيئية ، والُبعد الوجداني لممسؤولية البيئية
)ككل( تبعًا الختالف الدخل الشيري ، حيث كانت قيمة )ف( عمي التوالي قيم غير 
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نتيجة إلي أن إحساس الفرد وشعوره بالمسؤولية البيئة دالة إحصائيًا. وقد يكون ذلك 
 ىو جانب وجداني نابع من ذات الفرد وال يتأثر بما لديو من مال .

حيث بينت نتائجيا عدم  (0226عناقرة )ولقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 
ا ، بينم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى المعرفة البيئية تعزى لمتغير دخل األسرة

والتي  (0227الشبيب )، ودراسة  (2992عوض )اختمفت مع نتائج دراسة كل من 
وبين دخل األسرة. وقد يرجع ذلك  أظيرتا أن ىناك عالقة بين االتجاه نحو البيئة،

 االختالف إلي اختالف مجتمع العينة لتمك الدراسات.

مستوي التخطيط دال إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة في كل من عدم وجود تباين  -
عادة التدوير، والسموك  والشراء، وممارسات االستيالك األخضر، وما بعد االستيالك وا 
االستيالكي األخضر )ككل( تبعا الختالف الدخل الشيري ، حيث كانت قيمة )ف( 

 عمي التوالي قيم غير دالة إحصائيا.

ودية من ما توفره المممكة العربية السع ويمكن تفسير تمك النتيجة في ضوء
تسييالت وتيسيرات لممواطن السعودي والتي تعينو عمي شراء احتياجاتو االستيالكية 

، مما قد يكون لتمك األسباب دور غير سواء بالشراء المباشر أو بالتقسيط دون عناء 
مباشر في عدم إحداث فروق بين أفراد عينة الدراسة في السموك االستيالكي 

ختيار السمع إلأماميا سيولة دية عمي اختالف دخميا األسرة السعو األخضر. حيث أن 
 والمنتجات الخضراء.

 Rahbar& Abdul Wahid نتيجة دراسة اختمفت النتيجة الحالية معو 

والتي توصمت إلي وجود أثر إيجابي لمدور المالي عمي سموك المستيمك ،  (2012)
مجتمع الدراسة )ماليزيا(، والذي تم تفسيره إلي تحسن المستوي العام لمدخل الفردي في 

الذي أدي بالمستيمكين إلي تغيير سموكيم نحو المنتجات الخضراء بشكل  األمر
 ويمكن تفسير ىذا االختالف  إلي اختالف مجتمع العينة لمدراستين. إيجابي.

وبناء عمي ما سبق يمكن قبول الفرض البديل لمفرض الثالث من فروض البحث والذي 
 سموكوالالشعور بالمسؤولية البيئية في كل من اين دال إحصائيًا وجد تبال يينص عمي: 
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االستيالكي األخضر لدى طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية جامعة الطائف تبعا 
المستوى  –المستوى التعميمى لألب  –الختالف بعض المتغيرات الديموغرافية )القسم 

 .الدخل الشيري( –التعميمى لألم 

 : الفرض الرابع
لدى طالب كمية التصاميم والفنون التطبيقية  "يتأثر الشعور بالمسؤولية البيئية  

  –ببعض المتغيرات المستقمة )التخصص العممي  عينة الدراسة جامعة الطائف
المستوى التعميمى  –المستوى التعميمى لألب  –القسم   –السكن منطقة   –النوع 
 الدخل الشيري(". –لألم 

ولمتعرف عمى أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا عمى الشعور بالمسؤولية البيئية  تم 
بإدخال متغيرات الدراسة في معادلة االنحدار  interحساب معادلة االنحدار بطريقة 

الخطي المتعدد التي كان ليا ارتباط دال إحصائيًا بالدرجة الكمية لمشعور بالمسؤولية 
البيئية ، وقد أسفرت نتائج االنحدار أن القوة التفسيرية لنموذج االنحدار الخطي 

(، وأن قيم 0,001( عند مستوى معنوية )3.034)  Fالمتعدد قوية حيث بمغت قيمة
( ومعامل التحديد 0,255بمغت ) Rمعامالت االرتباط وىي معامل االرتباط البسيط 

R2 (0.065 ومعامل التحديد المصحح )R2 (0,044 وقد احتل متغير النوع ،)
الترتيب األول فى تأثيره عمى الشعور بالمسؤولية البيئية  وحسب اختبار "ت"، يميو فى 

السكن ، يميو متغير منطقة الترتيب الثالث التخصص ، يميو  الترتيب القسم ، وجاء فى
تعميم األب، يميو متغير الدخل الشيري، أما  تعميم األم فجاء فى الترتيب األخير، وقد 

% من التباين الحادث فى الشعور 26استطاعت المتغيرات السابقة الذكر أن تفسر 
حادث فى الشعور بالمسؤولية % من التباين ال74بالمسؤولية البيئية ، فى حين أن 
 البيئية  ُيعزى إلى عوامل أخرى. 
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( نتائج االنحدار الخطى المتعدد لبيان أثر المتغيرات المستقمة عمى الشعور 24جدول )
 بالمسؤولية البيئية

 انًتغيراد انذاخهخ في يعبدنخ االَحذار
يعبيم 

 االَحذار

قيًخ 

T 

يطتىي 

 انذالنخ

ترتيت 

 انًتغير

 0 .7970 09020 09822 انتخصص

 0 79777 ..092 .007900 انُىع

 . ..790 09002 .9.0. انطكٍيُطقخ 

 0 79702 .09.0 09000 انقطى

 0 79.00 79872 09070 تعهيى األة

 0 79200 0..79 79227 تعهيى األو

 2 ...79 79280 09700 انذخم انشهري

 R 79000يعبيم االرتجبط انجطيظ 

 R Square 79720يعبيم انتحذيذ 

 Adjusted Rيعبيم انتحذيذ انًصحح 

Square 
797.. 

 *.F 0970قيًخ 

             20222*** مستوى معنوية    

وتأسيسا عمي ما سبق يمكن قبول الفرض الرابع من فروض البحث والذي 
لدى طالب كمية التصاميم والفنون  يتأثر الشعور بالمسؤولية البيئيةينص عمي: 

ببعض المتغيرات المستقمة )التخصص  عينة الدراسةأفراد  جامعة الطائف التطبيقية
المستوى  –المستوى التعميمى لألب  –القسم  –السكن منطقة   –النوع   –العممي 

 .الدخل الشيري( –التعميمى لألم 

 الفرض الخامس: 
"يتأثر السموك االستيالكي األخضر لدى طالب كمية التصاميم والفنون 

 –عينة الدراسة ببعض المتغيرات المستقمة )التخصص  التطبيقية جامعة الطائف
المستوى التعميمي  –المستوى التعميمي لألب  –القسم  –السكن منطقة  –النوع 
 الدخل الشيري(". –لألم 

ولمتعرف عمى أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا عمى السموك االستيالكي األخضر  
بادخال متغيرات الدراسة في معادلة  interتم حساب معادلة االنحدار بطريقة 

االنحدار الخطي المتعدد التي كان ليا إرتباط دال إحصائيًا بالدرجة الكمية لمسموك 



 

559 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

نحدار أن القوة التفسيرية لنموذج االنحدار االستيالكي األخضر، وقد أسفرت نتائج اال
(، 0,001( عند مستوى معنوية )1.575)  Fالخطي المتعدد قوية حيث بمغت قيمة

( ومعامل 0,187بمغت ) Rوأن قيم معامالت اإلرتباط وىي معامل اإلرتباط البسيط 
(، وقد إحتل متغير 0,013) R2( ومعامل التحديد المصحح 0.035) R2التحديد 

ع الترتيب األول فى تأثيره عمى السموك االستيالكي األخضر، وحسب اختبار النو 
"ت"، يميو فى الترتيب التخصص، وجاء فى الترتيب الثالث الدخل الشيري ، يميو 

السكن جاء فى منطقة القسم ، يميو متغير تعميم األم، يميو متغير تعميم األب، بينما 
% من التباين 19الترتيب األخير، وقد استطاعت المتغيرات السابقة الذكر أن تفسر 

% من التباين الحادث فى 81الحادث فى السموك االستيالكي األخضر، فى حين أن 
 السموك االستيالكي األخضر ُيعزى إلى عوامل أخرى. 

 المتغيرات المستقمة( نتائج االنحدار الخطى المتعدد لبيان أثر 25جدول )
 عمى السموك االستيالكي األخضر

 انًتغيراد انذاخهخ في يعبدنخ االَحذار
يعبيم 

 االَحذار

قيًخ 

T 

يطتىي 

 انذالنخ

ترتيت 

 انًتغير

 0 79000 09.02 09.00 انتخصص

 0 79700 09.02 079800 انُىع

 0 79802 79000 09777 انطكٍيُطقخ 

 . 79.02 79800 09.00 انقطى

 2 79007 79000 0..79 تعهيى األة

 0 79.02 790.0 09220 تعهيى األو

 0 ..790 09082 090.0 انذخم انشهري

 R 79080يعبيم االرتجبط انجطيظ 

 R Square 79700يعبيم انتحذيذ 

 Adjusted Rيعبيم انتحذيذ انًصحح 

Square 
79700 

 *F 09000قيًخ 

             20222*** مستوى معنوية    

وتأسيسا عمي ما سبق يمكن قبول الفرض الخامس من فروض البحث 
يتأثر السموك االستيالكي األخضر لدى طالب كمية التصاميم والذي ينص عمي: 

عينة الدراسة ببعض المتغيرات المستقمة )التخصص  والفنون التطبيقية جامعة الطائف
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المستوى التعميمي لألم  –المستوى التعميمي لألب  –القسم  –السكن منطقة  –النوع  –
 .الدخل الشيري( –

 توصيات البحث: 
 في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج  ُيمكن التوصية بما يمي:

عقد الندوات و ورش العمل وتنظيم المسابقات بغرض التوعية قيام الجامعات ب  (1
البيئي وسبل الحماية و تفعيل دور أفراد المجتمع  إىدار الموارد والتموث  بمخاطر

والتي تركز بشكل أساسي عمى تحسين والعمل تنمية الممارسات البيئية في الحياة 
 الجامعية داخل القاعات وبالحرم الجامعي .

المناىج الدراسية  مراجعة وتحديث الخطط الدراسية التخصصية والعمل عمى تطوير (2
بما يجعميا أكثر ارتباطًا بالحياة وقضايا  ة بالجامعاتلمتخصصات النظرية والعممي

 والحفاظ عمى مواردىا البيئة مما يساعد عمى تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة
 وتبني ثقافة االستيالك المستدام األخضر لدى الطالب.

 إلقامة المعسكرات وتنظيم الرحالتالصيفية لمجامعات استغالل فترات اإلجازات  (3
طالع والزي ارات الميدانية من خالل أنشطة الكمية والجامعة بغرض خدمة البيئة وا 

قتراح الحمول وتحفيزىم لممشاركة  الشباب عمى واقع المشكالت البيئية في مجتمعيم وا 
 في التنفيذ وتبني خطط العمل . 

وضع إطار تخطيطي وتنفيذي لجعل كافة الممارسات اإلدارية حرص الجامعات عمي  (4
داريين وأعضاء ىيئة  من طالب لدى منسوبييا اتبالكمي وجميع األنشطة والتعميمية وا 

نموذج حي لمجتمع مصغر يحترم البيئة ويحمييا ويعظم  تدريس بالحرم الجامعي
 المجتمع. مواردىا مما يرسخ السموك البيئي اإليجابي لدييم  ومن ثم نقمو ونشره لباقي

ات لمبرامج التخصصية بالكميتضمين الخطط التعميمية عمي حرص الجامعات   (5
وحدات تدريسية متفردة حسب التخصص تقدم المعرفة البيئية والميارات المختمفة 

السموكية في ضوء التخصص تيدف إلى تنمية المعمومات والمعارف والميارات 
 السموكية والقيم الوجدانية نحو المسؤولية البيئية.
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الفتيات ب االىتماملتربوي والتعميمي بتوجيو نظر المسئولين والمختصين في المجال ا  (6
عمى اعتبار  في مجال الحفاظ عمى البيئة نوقيمي نومياراتي نرفع مستوى معارفيو 

أنين أميات المستقبل والالتي يقع عمى عاتقين مسؤلية تربية النشئ وتشكيل 
وذلك من خالل دمج المفاىيم البيئية في مناىج التربية األسرية ، سموكياتيم وقيميم 

المراحل األولى  وخاصة واالقتصاد المنزلي والتربية النسوية فى كل مراحل التعميم
االستيالكية  لغرس قيم المسؤولية تجاه حماية البيئة وامتالك السموكيات الخضراء

 المؤيدة لمبيئة. 
 

 مقترحات بحثية:
إجراء دراسات مشابية عمى مجتمعات وعينات بحثية مختمفة في مراحل دراسية  (1

 متنوعة وبيئات مغايرة.
بناء البرامج التعميمية اإلرشادية التوعوية  لتنمية أنماط االستيالك األخضر والمسؤولية  (2

البيئية لدى طالب كميات االقتصاد المنزلي والتصاميم بشكل خاص  وطالب الجامعة 
 بشكل عام ودراسة مدى فاعميتو. 

لدى المرأة الغير جامعية في  االتجاىات والممارسات األستيالكية الخضراء دراسة (3
 المجتمع السعودي نحو البيئة .

المحددات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لطبيعة األسرة الالزمة لتفعيل دورىا  دراسة (4
كمؤسسة مجتمعية أساسية  لتحفيز السموكيات المؤيدة لمبيئة لدى أفرادىا في مجتمعاتنا 

 العربية عامة والسعودية بصفة خاصة.
العالقة بين متغير المسؤولية البيئية والسموك االستيالكي األخضر صديق  اسةدر  (5

البيئة كمتغيرات وسيطة وبعض نواتج التعمم أوالخصائص العقمية والنفسية لممتعممين 
كالتحصيل والتفوق الدراسي واإلبداع الفني والتفكير....  وغيرىا من المتغيرات بخالف 

 ما تم دراستو بالبحث الحالي.
دراسة المعايير والمحددات الالزمة لمبيئة الجامعية الفيزيائية والتعميمية والثقافية المحفزة  (6

 لتنمية المسؤولية البيئية  والسموك االستيالكي األخضر. 
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 المراجع:
(. دور المعاىــد الثانويــة 1996أبـو الســعود، سـعيد طــو محمــود ، وأحمـد، عبــداا) محمــد شـوقي) .1

مجمـــة كميـــة ئولية البيئيـــة لطالبيـــا دراســـة تقويميـــة بمحافظـــة الشـــرقية. األزىريـــة فـــي تنميـــة المســـ
 ، أكتوبر. 25،ع  7، مج  كمية التربية -التربية، جامعة بنيا 

(. أثــر التــدريس بنمــوذج االستقصــاء 2001أحمــد، نعيمــة حســن، و عبــدالكريم، ســحر محمــد. ) .2
القضـــايا البيئيـــة لطـــالب  العـــادل فـــي تنميـــة التحصـــيل و التفكيـــر الناقـــد و االتجـــاه نحـــو بعـــض

 شـمس عـين جامعة لممواطنة: العممية التربية - الخامس العممى المؤتمر. الصف األول الثانوي
، االســكندرية: األكاديميــة العربيــة  2 مــج العمميــة، لمتربيــة المصــرية الجمعيــة - التربيــة كميــة -

 . 791 - 747لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري، 
( . أثــــر توجــــو المســــتيمك نحــــو المنتجــــات الخضــــراء عمــــى الســــموك 2018، بــــن احمــــد.)اســــية .3

مجمــة اقتصــاديات المــال واألعمــال: الشــرائي: دراســة ميدانيــة عمــى طمبــة الجامعــات الجزائريــة . 
معيــــد العمــــوم االقتصــــادية والتجاريــــة وعمــــوم  -المركــــز الجــــامعي عبــــدالحفيظ بوالصــــوف ميمــــة 

 .  99 - 83،  5التسيير ع
 (. أثر استخدام استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية تريز 2019ل فرحان ، إبراىيم أحمد .)آ .4

TRIZ  في تـدريس مقـرر التربيـة البيئيـة عمـى تنميـة الـوعي البيئـي واالتجـاه نحـو القضـايا البيئيـة
، ة مجمـة جامعـة أم القـرى لمعمـوم التربويـة والنفسـيلدى طالب كمية التربية بجامعة الممك خالد ، 

 .333 -283،  4، ج2 ع، 10مج 
(. الســموك البيئــي لممســتيمك كمــدخل لتحقيــق التنميــة المســتدامة: دراســة 2015آمنــة، بوخدنــة. ) .5

أطروحـــــة دكتـــــوراه غيـــــر منشـــــورة،كمية العمـــــوم ميدانيـــــة لســـــموك المســـــتيمكين فـــــي واليـــــة قالمـــــة، 
 جزائر.قالمة: ال 1945ماي  08، جامعة االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

(. اتجاىات الطالـب نحـو البيئـة وتحصـيميم الدراسـي 2000بخيت ، عبد الرحمن أحمد عثمان ) .6
رســالة دكتــوراه غيــر .  لمادتيــا فــي ضــوء النــوع والنشــأة والتخصــص الدراســي والمرحمــة الدراســية

 .جامعة أم درمان اإلسالمية –كمية التربية  ،منشورة
( . الـوعي البيئـي لـدى طمبـة قسـم عمـوم الحيـاة فـي كميـة التربيـة وعالقتـو 2004البدراني، عمي ) .7

 .، جامعة الموصل، العراقرسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربيةببعض المتغيرات. 
دار اليـازوري لمنشـر والتوزيـع (.التسـويق األخضـر. 2007البكري، ثامر ، والنوري، أحمد نزار ) .8

 األردن. ، عمان :
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تقريــــــر أىــــــداف التنميــــــة المســــــتدامة )االســــــتعراض الطــــــوعي الــــــوطني األول لممممكــــــة العربيــــــة  .9
المنتـــدى السياســـي الرفيـــع المســـتوى )التحـــول نحـــو مجتمعـــات (. 2018  - 1439الســـعودية(.)

يوليــــــــــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــــــــــترجع مــــــــــــــــــــــــــن :  18 -9نيويــــــــــــــــــــــــــورك، مســــــــــــــــــــــــــتدامة ومرنــــــــــــــــــــــــــة (،
https://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/library/SDGs/

VNR.html   
مجمــــة (. االتجاىــــات البيئيــــة لــــدى طمبــــة وطالبــــات جامعــــة الكويــــت . 2001جاســــم ، صــــالح ) .10

 .65-34(، 102)3،  دراسات الخميج والجزيرة العربية
دار (. اســتراتيجيات التســويق فــي القــرن الحــادي والعشــرين . 2001حســن، أمــين عبــد العزيــز ) .11

 ، القاىرة. قباء لمطباعة والنشر
(. مســتوى المعمومــات البيئيــة لــدى طمبــة جامعــة 2000خطايبــة، عبــد ا) ، والقــاعود، إبــراىيم ) .12

معمــوم التربويــة واالجتماعيــة مجمــة جامعــة أم القــرى لاليرمــوك وعالقتيــا باتجاىــاتيم نحــو البيئــة. 
 .96 -77( ، 1)12،واإلنسانية

ـــل، محمـــد محمـــد بيـــومي، و مبـــروك، ســـحر فتحـــي محمـــود. ) .13 (. الممارســـة المينيـــة 2002خمي
 المصـرية الييئـة الـنفس: عمـم. لمخدمة االجتماعية وتنمية المسؤولية البيئية لدى طالب الجامعـة

 .125 - 98،  64 ع ،16 س لمكتاب، العامة
ـــي، ومنصـــور، عصـــام .) .14 (. اإلنســـان 2012الـــدبوبي ، عبـــد ا)، خمـــش ، حنـــان ، بـــدوي ، عم

 عمان: األردن.،  3ط  ،دار المأمون لمنشر و التوزيعوالبيئة ) دراسة اجتماعية تربوية(، 
(. أثــر اإلعــالن األخضــر عمــى الــوعي البيئــي، وســموك 2019دويــدار، محمــود محمــد عــوض.) .15

لخضـــراء: دراســـة تطبيقيـــة عمـــى عينـــة مـــن أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس المســـتيمك تجـــاه المنتجـــات ا
 .62 - 3، 1، ع60س اإلدارة العامة: معيد اإلدارة العامة، الرياض ،بجامعة شقراء. 

(. مستوى الوعي البيئي لـدى طمبـة كميـة العمـوم التربويـة وعالقتـو 2015الزعبي، عبد ا) سالم.) .16
ـــبعض المتغيـــرات.  ـــوم التربو ب ـــة، دراســـات فـــي العم ـــوم اإلســـالمية العالمي عمـــان : ية،جامعـــة العم

 .830 -821،  3،ع42األردن، مج
(. أثــر الــوعي البيئــي عمــى 2017الســبتي، جريبــي، بوخدنــة، آمنــة، و بــن خديجــة، منصــف. ) .17

ســـــموك المســـــتيمكين تجـــــاه المنتجـــــات الصـــــديقة: دراســـــة عينـــــة مـــــن أســـــاتذة جامعـــــات الشـــــرق 
 2ع ،18مـج والتكنولوجيـا، لمعمـوم السـودان جامعة واإلدارية: االقتصادية العموم مجمة. الجزائري

 ،87- 103. 

https://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/library/SDGs/VNR.html
https://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/ar/home/library/SDGs/VNR.html
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(.  وحــدة مقترحــة قائمــة عمــي مبــادئ توعيــة المســتيمك 2017ســعد، عــزه صــالح عبــدالعزيز. ) .18
لتنميـــة خيـــارات االســـتيالك المســـتدام والمســـئولية االجتماعيـــة فـــي التربيـــة األســـرية لـــدى تالميـــذ 

ـــــة مـــــة االبتدائيـــــة،المرح ـــــة بحـــــوث عربيـــــة فـــــي مجـــــاالت التربيـــــة النوعي ـــــويين مجم ، رابطـــــة الترب
 .172 - 141،  7ع العرب،

(. قــيم االســتيالك األخضــر لــدى الشــباب الجــامعي 2019الســعدني، نــرمين أحمــد عبــدالمنعم. ) .19
المجمـــة ودورىـــا فـــي زيـــادة الـــوعي البيئـــي ونيـــة االســـتمرار لشـــراء المنتجـــات الغذائيـــة العضـــوية. 

 .222 - 183،  3، ع6س، كمية التجارة -العممية لمبحوث التجارية: جامعة المنوفية 
جميوريــة  ، دار الكتــب: القــاىرة، 1ط .( . منــاىج البحــث 2014ســميمان، عبــد الــرحمن ســيد. ) .20

 مصر العربية. 
(. فعاليــــة بــــرانمج لتنميــــة التنــــور البيئــــي لــــدى معممــــي العمــــوم 2004ســــمعان ، عبــــد المســــيح ) .21

مكانيــة التنبــؤ بســموكيم البيئــي.  مجمــة -الجمعيــة المصــرية لمتربيــة العمميــة بالمرحمــة االعداديــة وا 
 يوليو. ،2ع، 7مج ، التربية العممية 

(. أثـر التسـويق األخضـر فـي توجيـو السـموك االسـتيالكي نحـو حمايـة 2017سمية ، عمـراوي ) .22
جامعـة  –جمـة العمـوم اإلنسـانية ملمؤسسة نفطال.  C-GPL بالنسبة لمنتج سيرغاز أو – البيئة

 .480 -469، 46 ،ع محمد خيضر بسكرة
دار الحامـد لمنشـر (.حمايـة البيئـة ومكافحـة التمـوث ونشـر الثقافـة البيئيـة. 2013سمير ، قريد. ) .23

 ، عمان : األردن.و التوزيع
(. المســئولية البيئيــة لممســتيمك كمتغيــر وســيط بــين القــيم 2019شــبل، محمــد أحمــد إســماعيل. ) .24

 الدراســات مجمــة البيئيـة والســموك البيئــى لطــالب الكميـة التقنيــة بالريــاض: دراســة نظريـة تطبيقيــة.
 .109 - 86،  8ع التجارة، كمية - الشيخ كفر جامعة المعاصرة: التجارية

(. محــددات االتجاىــات البيئيــة لــدى طالبــات جامعــة الممــك ســعود: 2003الشــبيب، ىيــا ســعد.) .25
، كميــة اآلداب: جامعــة رســالة ماجســتير غيــر منشــورةدراســة ميدانيــة فــي عمــم االجتمــاع البيئــي، 

 الممك سعود.
(. مسـتوى السـموك البيئـي المسـئول لـدى الشـباب الجـامعي 2020الشقري، شمعة أحمـد صـالح.) .26

، ع 6الـيمن ، مـج  ، جامعـة تعـز: مجمة العمـوم التربويـة والدراسـات اإلنسـانية ،ينة شرورةفي مد
13 ،312- 336. 
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(. االتجاىــات نحــو البيئــة لــدى طمبــة جامعــة الخرطــوم 2014الصــديق ، فاطمــة محمــد الخيــر ) .27
 ،( 8)ع (، 3) مـج،  المجمة الدولية التربوية المتخصصـةفي ضوء بعض المتغيرات التعميمية. 

 آب.
(. استخدام ميام تقصـي الويـب لتنميـة المسـئولية البيئيـة 2017عبد الفتاح ، محمد عبد الرازق ) .28

 .32-1، ديسمبر،  12ع،  20مج ،  مجمة التربية العمميةلدي طالب المرحمة الثانوية . 
(. برنامج مقتـرح فـي 2019عبد القادر،ىناء عبد العزيز عيسى ، وعبد ا) ، عزة شديد محمد.) .29

تنميـــة المســـتدامة قـــائم عمـــى الـــرحالت المعرفيـــة )الويـــب كويســـت( لتنميـــة التحصـــيل المعرفـــي ال
المجمـة المصـرية البيئة لدى الطـالب معممـي العمـوم بـالتعميم األساسـي بكميـة التربيـة،  والمسؤولية

 .159 -97، 12، ع22الجمعية المصرية لمتربية العممية، مج لمتربية العممية،
(. الــوعي 2002مســيح ســمعان، و عبــد العــال، محســن فــراج عبــد العــال.)عبــد المســيح، عبــد ال .30

بالمخاطر البيئية لدى فئات المجتمع وتالميذ المرحمـة اإلعداديـة ومـدى تنـاول كتـب العمـوم لتمـك 
 -1، 3، ع5، مــجالقــاىرة -مجمــة التربيــة العمميــة: الجمعيــة المصــرية لمتربيــة العمميــة .المخــاطر

47. 
حســين، رضــوان، إيــزيس محمــود، عفيفــي، يســري عفيفــي، و إســماعيل، عبدالحميــد، وليــد نبيــل  .31

(. فاعميــة وحــدة مقترحــة فــي الفيزيــاء المتكاممــة فــي ضــوء األبعــاد البيئيــة 2015مجــدي رجــب. )
 دراســات فــي تنميــة االتجــاه نحــو الفيزيــاء والمســئولية البيئيــة لــدى طــالب الصــف األول الثــانوي.

 لممنـاىج المصـرية الجمعيـة - التربيـة كميـة - شـمس نعـي جامعـة التـدريس: وطـرق المناىج في
 .166 - 142،  209ع التدريس، وطرق

(. وحدة مقترحـة فـي البصـمة الكربونيـة فـي ضـوء 2018عبدالعزيز، أماني عبدالعزيز إبراىيم. ) .32
مـــدخل الـــتعمم القـــائم عمـــى الحـــل لتنميـــة االســـتيعاب المفـــاىيمي والمســـئولية البيئيـــة لـــدى تالميـــذ 

 كميـــة - شــمس عــين جامعــة التــدريس: وطــرق المنــاىج فــي دراســات األول اإلعــدادي.الصــف 
 .64 - 16،  236ع التدريس، وطرق لممناىج المصرية الجمعية - التربية

في تـدريس مقـرر التربيـة البيئيـة "CSCT" (. استخدام أنموذج2020عبدالفتاح، شرين شحاتة. ) .33
 -المجمــة التربويــة: جامعــة ســوىاج  .كميــة التربيــةلتنميــة الــوعي والمســئولية البيئيــة لــدي طــالب 

 .510 -453 ، 79، جكمية التربية
عبدالمسيح، عبدالمسيح سمعان، الدليمي، محمود كطـاع عبـدا)، و حمـود، مظفـر ظـاىر عبـد.  .34

(. برنامج تدريبي لمقائمين عمى منظمـات المجتمـع المـدني بجميوريـة العـراق عـن جـودة 2020)
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 العمميـــة: لمتربيـــة المصـــرية المجمـــة. تنميـــة المســـئولية البيئيـــة لـــدى األعضـــاءالحيـــاة وأثـــره فـــي 
   .131-97، 5ع ،23مج العممية، لمتربية المصرية الجمعية

(. دور بـرامج إعـداد 2012العتيبـي، منصـور بـن نـايف، و عبـده، ياسـر بيـومي أحمـد السـعيد. ) .35
 المنــاىج فــي دراســات. شخيصــيةالطــالب بجامعــة نجــران فــى تنميــة اتجاىــاتيم البيئيــة: دراســة ت

 وطـــرق لممنـــاىج المصـــرية الجمعيـــة - التربيـــة كميـــة - شـــمس عـــين جامعـــة التـــدريس: وطـــرق
    .75 -13،  180 ع التدريس،

( . الــــوعي البيئـــي لــــدى طالبــــات جامعــــة ام القـــرى مــــن منظــــور تربــــوي 2003).العتيبـــي، نــــور .36
 .السعودية، جامعة ام القرى، رسالة ماجستير غير منشورةاسالمي، 

(. مســـتوى 2018العجمـــي، عمـــار أحمـــد، الظفيـــري، نـــاجي بـــدر، و الشـــطي، يعقـــوب يوســـف.) .37
المواطنــة البيئيــة لــدى طمبــة كميــة التربيــة األساســية بدولــة الكويــت فــي ضــوء بعــض المتغيــرات. 

 .495 -463، 178، ع 1مجمة كمية التربية: جامعة األزىر، ج 
الطالبيــة فــي تنميــة المســئولية البيئيــة لــدى طــالب  (. دور األنشــطة2013عمــي، أحمــد األمــين.) .38

المؤسســـة العربيـــة لالستشـــارات العمميـــة وتنميـــة  ،المجمـــة العربيـــة لمعمـــوم االجتماعيـــة .الجامعـــة
 .312-297، 1، ج3الموارد البشرية: القاىرة، ع

(. العوامــل المــؤثرة فــي الســموك الشــرائي لممســتيمك النيــائي 2018عمــي، عــالء الــدين عبــاس.) .39
اه المنتجـــات الصـــديقة لمبيئـــة: دراســـة تطبيقيـــة عمـــى المصـــابيح المـــوفرة لمطاقـــة فـــي مصـــر. تجـــ

 .  118 - 39، 4، ع5كمية التجارة ، س -المجمة العممية لمبحوث التجارية: جامعة المنوفية 
(. مســتوى المعرفــة البيئيــة واالتجاىــات نحــو البيئــة لــدى الطــالب 2016عنــاقرة، حــازم ســميمان.) .40

العمــوم التربويــة لســعوديين فــي ضــوء بعــض المتغيــرات االجتماعيــة )دراســة مقارنــة(. األردنيــين وا
 .128 - 97، 2،ع24كمية الدراسات العميا لمتربية، مج –،جامعة القاىرة 

مــــؤتمر  (. اتجاىــــات الشــــباب نحــــو المشــــاركة فــــي حمايــــة البيئــــة .1991عــــوض، مصــــطفي.) .41
 ث البيئية ، جامعة عين شمس. ، معيد الدراسات والبحو الشباب والتنمية البيئية 

ـــة 2014غريـــب، وفـــاء عبـــد الســـالم.) .42 (. تنميـــة المســـئولية البيئيـــة لطـــالب األقســـام النوعيـــة بكمي
، معيـد أطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة .التربية من خالل تطوير منيج التربية األسرية والصـحية

 الدراسات والبحوث البيئية : جامعة عين شمس.
 العربيـة بالمممكـة التقنيـة الكميـات متـدربي اتجاىـات قيـاس . .(2007)أحمـدالفييـد، أحمـد حسـن  .43

 . جامعة الخميج العربي، المنامة، رسالة ماجستير غير منشورة.  البيئة نحو السعودية
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(. الحيــــاة الخضــــراء: المنتجــــات االســــتيالكية. العبيكــــان : 2012قعــــدان، محمــــد عبــــد الكــــريم.) .44
 الرياض.

مجمــــة  .دور الــــوعي االســــتيالكي فــــى تعزيــــز حمايــــة المســــتيمك(. 2019كــــوبيتي، يوســــف. ) .45
 .32 - 21 ، 41فاس: المغرب، ع ،منازعات األعمال

( . مقــرر مقتــرح فــي البيئــة و 2008لطــف ا) ، ناديــة ســمعان و عبــد الممــك ، لــوريس إميــل ) .46
الصــحة و تدريســو باســتخدام اســتراتيجية التفكيــر التشــاركي لتنميــة التحصــيل و التفكيــر الناقــد و 

، جامعـة  المـؤتمر العممـى الثـانى عشـرالمسئولية البيئية لطالب الشعب األدبية بكميات التربيـة. 
 الجمعية المصرية لمتربية العممية . -كمية التربية  -ن شمس عي

(. تطـــوير مـــنيج الجغرافيـــا فـــي ضـــوء مـــدخل العمـــم والتكنولوجيـــا 2007محمـــد، رييـــام رفعـــت .) .47
أطروحـــة  .والمجتمـــع لتنميـــة بعـــض عناصـــر التنـــور البيئـــي لـــدى طـــالب الصـــف األول ثـــانوي

 ية ، جامعة عين شمس.، معيد الدراسات والبحوث البيئدكتوراه غير منشورة
(. محــددات ســموك الشــراء األخضــر لطــالب الجامعــة : 2015محمــد، منــى إبــراىيم دكــروري.) .48

 –مجمــة البحــوث التجاريــة: جامعــة المنصــورة  .دراســة تطبيقيــة عمــى طــالب جامعــة المنصــورة
 كمية التجارة.

البيئــة  (. االتجــاه نحــو2016المــذكوري، ســميرة عمــي حســن، و العمــي، ماجــد مصــطفى عمــي. ) .49
 العمـوم. وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طـالب المرحمـة الثانويـة بدولـة الكويـت

 . 214-175،  4ع ،24مج لمتربية، العميا الدراسات كمية - القاىرة جامعة التربوية:
(. دراسـة لــبعض المتغيـرات المرتبطــة باالتجاىــات 1992المغيصـيب، عبــد العزيـز عبــد القــادر ) .50

 –كميــة التربيــة  حوليــة كميــة التربيــة، النفســية نحــو البيئــة لــدى عينــة مــن طــالب جامعــة قطــر. 
 .341-301 ،9ع  ،، السنة التاسعةجامعة قطر

دار السـيرة لمنشـر ، 9( . مناىج البحث فـي التربيـة وعمـم الـنفس، ط2002ممحم، سامي محمود) .51
 ، عمان : األردن. و التوزيع والطباعة

(. الــوعي البيئــي ومحــددات االســتيالك المســؤول لــدي 2019ميــرى، شــفيقة، وميــري ، أمــال.) .52
مجمـــة آفـــاق . جزائـــريالمســتيمك: دراســـة ميدانيـــة لعينـــة مـــن المســـتيمكين عمـــى مســـتوي الشـــرق ال

 .213 - 196 ، 16ع، لمعموم: جامعة زيان عاشور الجمفة
(. مســـتوى الـــوعي البيئـــي لـــدى طمبـــة كميـــة التربيـــة فـــي ضـــوء بعـــض 2009المـــولى، مـــ رب ) .53

 309- 282 ،( 3)16، مجمة التربية والعمم .المتغيرات
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