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بمعايير اختيار األجيزة  األسرفاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي ربات "
  وتأثيره عمى البصمة الكربونية مبيئةالمنزلية الصديقة ل

 "في ضوء التنمية المستدامة
 نيبال فيصم عبد انحميد محمد عطيه  سهوى محمد عهي عيد و

salwadre@gmail.com , nebal.atya@spe.kfs.edu.eg 
 -البحث: ص ممخ

ــى دراسػػف عليم ػػف مر ػػلاد  ر ػػلدم  ىــدف البحــث الحــالي بصــفة رئيســية إل
 الجػكدة) ماعل  ر اخت لر األجهزة الا زل ف الصػد ةف لمم ةػف األسررملت لت ا ف كيي 

المصػػػػاف يمػػػػي  كتػػػػه  ر (، خػػػػدالت اػػػػل معػػػػد الم ػػػػ ، االقتصػػػػلد ف، الة اػػػػف  الادركػػػػف
لممصػاف  األسػر  ف ، اتجلهػلت رمػلت )اعمكالت كاعلرؼ المصاف الكرمك  الكرمك  ف
حيث تم اسـتيفاء  ،(، االرسلت اكاجه تحد لت ارتفلع المصاف الكرمك  ػفالكرمك  ف
لرمف الم ل لت األكل ف اف خالؿ تطم ؽ أدكات المحث كالاا مف عي استالرة  البيانات
ماعػػػل  ر اخت ػػػلر األجهػػػزة الا زل ػػػف الصػػػد ةف  األسػػػر، اسػػػتم لف كيػػػي رمػػػلت األسػػػرة

، كالمر ػلاد ارر ػلدم  مهمعػدهل للمصػاف الكرمك  ػفالػكيي م، اسػتم لف ماحلكر   ةفلمم
كاػدم  ماعػل  ر اخت ػلر األجهػزة الا زل ػف الصػد ةف لمم ةػف األسػركيػي رمػلت لت ا ف 

ته  ر  يمي المصاف الكرمك  ف اف خالؿ ق لس  سمف التغ  ر عي استكم االستجلمف 
المر لاد كذلػؾ ماةلر ػه  تػلةد التطم ػؽ قمػؿ كالكيي الاعرعي لهف معد  هل ف تطم ؽ 

رمػػف أسػػرة تػػـ اخت ػػلرهف مطر ةػػف صػػدع ف  (304قكااهػػل)ي  ػػف  يمػػيكمعػػد التطم ػػؽ ،
)اتا مػف عػي اد  ػف الا صػكرة، طمخػل،  غرض ف اف ر ؼ كحضر احلعظػف الدقهم ػف

كاػػػػف اسػػػػتك لت اجتالي ػػػػػف ، كالةػػػػرم الاح طػػػػف مهػػػػػل( ، ا ػػػػت غاػػػػػرا  ػػػػف ال صػػػػر
اػف الاعػلرؼ كاألقػػلرد كادرسػلت كاكجهػلت مللترم ػف كالتعمػػ ـ ، كاقتصػلد ف اختمفػف

اخت ػرت ( رمػف أسػرة 37، كي  ػف تجر م ػف قكااهػل )كأيضلء ه ةف تػدر س كاكظفػلت
مطر ةف اةصكدة يمي يدد اف رملت األسر تـ تطم ؽ أدكات الدراسف سلمةلن يم هـ 

كصػػػفي كقػػػد اتمػػػ  المحػػػث كػػػالن اػػػف الاػػػ هد اللتحد ػػػد أقمهػػػـ عػػػي اسػػػتكم الػػػكيي، 
جػػراء التحمػػ الت  كاػػل تػػـ تصػػ  ؼ كتمك ػػد الم ل ػػلت، التحم مػػي كالاػػ هد التجر مػػي كا 
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التــي كــان السػػتخالص ال تػػلةد  SPSS)ارحصػػلة ف الا لسػػمف ملسػػتخداـ مر ػػلاد )
ماعػل  ر األسػر رمػلت كيي كجكد يالقف ارتملط ف ذات داللف  حصلة ف م ف  أىميا

 (، كالمصاف الكرمك  فارجاللي -الاحلكر) اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف
كجػػػكد عػػػركؽ ذات داللػػػف  حصػػػلة ل مػػػ ف اتكسػػػط درجػػػلت ك ، (ارجاػػػللي -األمعػػػلد)

 ف)العلاالت كغ ر العلاالت، الحضر لت كالر ف لت، اػدم تػكاعر لػد هاألسررملت 
 صػد ةفالاألجهػزة الا زل ػف  اخت ػلر الػكيي ماعػل  ر يداد كهرملء اسمكؽ الدع ( عي

لصػلل  )العػلاالت، الحضػر لت، المػكاتي  تػكاعر  0,001ي ػد اسػتكل داللػف  م ةفلم
 .لد هف يداد كهرملء اسمكؽ الدع ( يمى التكالي

 تػػلةد المحػػث التجر م ػػف يػػف كجػػكد عػػركؽ دالػػف  ومــن ناحيــة أخــرى أســفرت
الػكيي  جاػللي مػ ف اتكسػطلت درجػلت أعػراد ي  ػف المحػث التجر م ػف عػي   حصػلة ل

(، كالمصػاف ارجاػللي -الاحػلكر) جهزة الا زل ف الصػد ةف لمم ةػفماعل  ر اخت لر األ
(، قمؿ كمعد تطم ؽ المر لاد لصلل  التطم ؽ المعدم ارجاللي -األمعلد)الكرمك  ف 

   .%97كم سمف ته  ر 
يددان اف التكص لت الاكجهف لةطليلت  الباحثتان تاوفي ضوء النتائج قدم

ككزارتػػػي الترم ػػػف كالتعمػػػ ـ كالمحػػػث العماػػػي، الدكلػػػف الاختمفػػػف كػػػػ )كسػػػلةؿ اريػػػالـ، 
اػف خػػالؿ ( جهػلز حال ػف الاسػتهمؾ، اتخصصػي  دارة اتسسػلت األسػرة كالطفكلػف

تسه ؿ ا ت لر األجهزة الا زل ف كالا تجلت الصد ةف لمم ةف، كديـ الاتسسػلت التػي 
تحتػػـر الم ةػػف كتحػػلعظ يم هػػل، ككضػػ  العراق ػػؿ االقتصػػلد ف يمػػى األجهػػزة الا زل ػػف 

ككػذلؾ لا تجلت الاضرة مللم ةف اف خالؿ عرض رسـك كضراةد ارتفعػف يم هػل، كا
لمطلقػف ماػل  فاف أجؿ تغ  ػر  اػط اسػتهالكه لرملت األسرتك  ؼ حاالت التكي ف 

  .لمطلقف  عزز التخف ض اف مصاف الكرمكف كالمصاف الم ة ف

األسػر، : عليم ف، مر لاد  ر لدم، ت ا ف الكيي، رمػلت الكممات المفتاحية     
 .الكرمك  ف المصاف م ةف،لمصد ةف ال الا زل ف، خت لر األجهزةااعل  ر 
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 مقدمة ومشكمة البحث:
تعػػد األجهػػزة الا زل ػػف ضػػركرة اػػف ضػػركر لت العصػػر الحػػد ث طمةػػل ن لمتةػػدـ 

قت ػػػلء لاةتر ػػػلن م األسػػػرجتاػػػ  كالػػػذم  عػػػد اػػػف كجهػػػف  ظػػػر ك  ػػػر اػػػف االحضػػػلرم لم
تػػي تجعػػؿ الح ػػلة األسػػر ف أك ػػر اتعػػف لاػػل تضػػ فه اػػف األجهػػزة الا زل ػػف الحد  ػػف كال

عػػي أقػػؿ  تعطػػي اسػػتكم يػػلؿأل اػػف األداء  لػػي أ هػػلمهجػػف كجاػػلؿ لما ػػزؿ، ملرضػػلعف 
تكم اع  ػف سػكقت كمهقؿ جهد، كاػل أ هػل ت لسػد يصػر السػريف كتسػليد عػي رعػ  ا

التطػػكر ك ، (15: 2011فاطمــة حممــي  )، (88: 2006نعمــو رقبــان  )  األعػػراد
الاتالحػػؽ عػػي كلعػػف ا ػػلد ف الح ػػلة كتزا ػػد الػػدخكؿ كتحػػرر التجػػلرة كا فتػػلح السػػر   ك 

األسكاؽ  جعػؿ الاسػتهمؾ أاػلـ ا ػكمف حة ة ػف تتعمػؽ ملخت ػلر السػم  الا لسػمف  ت جػف 
 .(18: 2009المالح  جالل الشعيب و عبد العزيز )تعدد كت كع السم  أالاه 

تضػعهل  اػكارد األسػرة التػياألجهزة الا زل ف اكردان هلاػلن اػف  أفكاف ا طمؽ  
  لتػػكع ر سػػمؿ الح ػػلة الار حػػف كالااتعػػف ألعػػراد األسػػرةاصػػلؼ احت لجلتهػػل األكل ػػف عػػي 

 مػـز االهتاػلـ مهػل كالاحلعظػف لػذا ، (85: 2006) وفاء شمبي وحنان أبو صيري  
يم هػػػػػػل كصػػػػػػ ل تهل كتػػػػػػكاعر الاعمكاػػػػػػلت الاتعمةػػػػػػف مطػػػػػػرؽ الت ظ ػػػػػػؼ كاألاػػػػػػلف ي ػػػػػػد 

يامهػػل كذلػػؾ لسػػهكلف اخت ػػلر الا لسػػد ا هػػل لتػػكع ر سػػمؿ الح ػػلة اسػػتخدااهل، ككفػػلءة 
كعي  فس الس لؽ  ، (16: 2011فاطمة حممي  ) الار حف كالااتعف لمم ةف األسر ف

طم عػػف العالقػػف   لػػي (199: 2014محفــوظ)شــرين حمــاد و وجيــدة أ ػػلرت دراسػػف 
اػػف خػػالؿ  ألجهػػزة الا زل ػػفاػػ  اكي لرمػػف األسػػرة عػػي التعلاػػؿ المػػ ف السػػمكؾ االسػػته

 .يمي أداء العاؿ  قمللهلاخت لرهل كطر ةف استخدااهل كالاحلعظف يم هل كم ف 
األسػس  لػى  (73: 2019)نيبـال عطيـة ورشـا منصـور  ا كػؿ اػفكقد أ ػلر 

 ػػراء األجهػػزة كالتػػي تتا ػػؿ عػػي  األجهػػزة الا زل ػػف الكهرملة ػػفالخت ػػلر كاقت ػػلء العلاػػف 
ارايػػلة اػػ  ت ظ فهػػل، أك  ترك مهػػل يػػلدة  ال تحتػػلج لع ػػلء عػػيالتػػي ك  األغػػراضاتعػػددة 

 ػػراء   لػػي، ملرضػػلعف كالاكػػلف الػػذم تكضػػ  ع ػػه جهػػلز،حجػػـ األسػػرة ي ػػد  ػػراء أم 
 سػػهؿ التعلاػػؿ لاألجهػػزة التػػي تتػػكاعر لهػػل قطػػ  غ ػػلر عػػي األسػػكاؽ كاراكػػز صػػ ل ف 

كارايػلة اخت ػلر ، كت د  كض  طر ةف الت ػغ ؿ كالصػ ل ف كالع ل ػف كالت ظ ػؼك  ،اعهل
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، هػػزة الاصػػ عف اػػف خلاػػلت غ ػػر قلممػػف لمكسػػر لكػػي تتحاػػؿ االسػػتخداـ الا زلػػياألج
التهكػػػد اػػػف يالاػػػف الجػػػكدة حتػػػى  طاػػػةف  لػػػي أف الجهػػػلز قػػػد اػػػر ملختمػػػلرات دق ةػػػف ك 

ال ػكاحي االقتصػلد ف لرسػرة عػي حػدكد  ا  ارايػلة ،تتاف استخدااهل كتتكد سالاتهل
لطلقػف الكهرم ػف الاسػتهمكف ي ػد اعرعف كا ػف ا، ك الاممغ الذم خصصته األسرة ل راةه

استعالؿ الجهلز، ا  تفض ؿ األجهزة االقتصلد ف ا  كفلءة كظلةفهل ، كأف  ت لسػد 
منـار الـدويك و عبيـر  أ ػلرت دراسػفكاػل ، ا  الة لسلت الكهرم ف لاكلف سكف األسػرة

 جػػػػػد التعػػػػػرؼ يمػػػػػي الاز ػػػػػد اػػػػػف الاعمكاػػػػػلت  هأ ػػػػػ لػػػػػى  (917: 2011خضـــــر)
كيف كفلءة يامهل كك ف ػف اسػتخدااهل كطػرؽ الع ل ػف   زل فيف األجهزة الاالصح حف 

مهػػل كصػػ ل تهل ككػػذلؾ اػػدم تكع رهػػل لمطلقػػف كالكقػػت كالكقػػكد الاسػػت فذ عػػي ت ػػغ مهل، 
 .كذلؾ لسهكلف اخت لر الا لسد ا هل لتكع ر سمؿ الح ل  الار حف كالااتعف لرسرة

لت أف الت ػػلعس مػػ ف ال ػػرك (2: 2013) تغريــد بركــاتكأكضػػحت دراسػػف 
جهػػػزة الا زل ػػػف لػػػه اػػػردكدان   جلم ػػػلن ح ػػػث أصػػػمحت تتاتػػػ  مجػػػكدة علةةػػػف لرالا تجػػف 

كتة  ػػلت تك كلكج ػػف اتطػػكرة ا ػػؿ العاػػؿ مطلقػػف أقػػؿ ككفػػلءة أيمػػي، كاسػػتخداـ اػػكاد 
صػػح ف يلل ػػف الجػػكدة اسػػتدااف عػػي صػػ ليتهل، كتػػكع ر ي صػػر األاػػلف، كسػػهكلف 

تطػػكرة حرصػػلن اػػف ال ػػركلت يمػػي االسػػتخداـ كالع ل ػػف كغ رهػػل اػػف اراكل  ػػلت الا
االسػػتارار عػػي تطػػك ر ا تجلتهػػل لتمم ػػف احت لجػػلت قطػػلع أكمػػر اػػف الاسػػتهمك ف لػػذا 

كالخصػػلةص كالاكاصػػفلت الاتطػػكرة لهػػذ  األجهػػزة  مػػـز تػػكي تهـ مللتة  ػػلت الحد  ػػف 
 .خت لر كاتخلذ قرار ال راءاللسهكلف ا

 ػػػ  اػػػف أهػػـػ العكااػػػؿ كخػػػدالت اػػػل معػػػد الم كالة اػػػف االقتصػػػلد فكتعػػػد الجػػػكدة 
كػػؿ دراسػػف الاػػت رة يمػػي قػػرارات اخت ػػلر ك ػػراء األجهػػزة الا زل ػػف الاعاػػرة ح ػػث اتفةػػت 

ــي القصــبي )وفقــي اإل ،(2003) اإلمــاموفقــي  اػػف  أمعػػلدعػػي أف  (2011مــام ومن
 جػػكدة الخداػػف لهػػل تػػه  ر   جػػلمي يمػػي قػػرارات ال ػػراء، ككػػذلؾ أكػػدت دراسػػف كػػؿ اػػف

Kamrad et al.(2005) Huang et al. (2007),   أف قػرارات  ػراء السػم
الاعارة  تتكقؼ يمي يلام ف هال السػعر كخداػف الضػالف، ككػذلؾ أ ػلرت دراسػف كػؿ 

 al.(2015),  Rento et(2011  منـي شـفيق) Hanif et al.(2010)اػف 
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أف يلاؿ السعر هك األك ر ته  ران عي قػرارات ال ػراء ككػذلؾ تتكػد دراسػف  كػؿ اػف   لي
Irini(2008) ,  Shaharudin et al.(2009)عػد خداػف الضػالف كالتػي ت   أف

م ػػػػكؿ كم ػػػػر يمػػػػي قػػػػرارات ال ػػػػراء لػػػػدم  التػػػػي تػػػػت رخػػػػدالت اػػػػل معػػػػد الم ػػػػ    حػػػػدل
 Boniface et al.(2012) Nazari and الاستهمؾ، كال أكدت دراسف كؿ اػف

Jirofti (2014), Nazari and Naghian(2015)  أف ه ػػلؾ يالقػػف مػػ ف
 ال ةف عي السعر.الجكدة كالسعر ك 

 مداللػػفتجػػل  ا ػػتد  الاسػػتهمؾل هتا ػػؿ الجػػكدة الادركػػف الفكػػرة التػػي  هخػػذك 
سػػػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػػػلت الا لعالل اػػػػػػػػػػػ  العهػػػػػػػػػػػالتػػػػػػػػػػػي  اكػػػػػػػػػػػف أف  جر  كالاةلر ػػػػػػػػػػػلت رغملتػػػػػػػػػػػه

Walliser,2001:12))  لماسػػػػتهمؾ سػػػػا   الن الجػػػػكدة الادركػػػػف يػػػػلا تعتمػػػػر  ذ 
 األداء ل حسػػػػػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػػػػػتكلهػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػلت ع اػػػػػػػػػػػػػػػل م  المتصػػػػػػػػػػػػػػػ  ؼ كترت ػػػػػػػػػػػػػػػد الع

((Jourdan,2002:8 ، ل أف هػمػد لالاف قك ػف الأرادت اتسسف   جلد ي عإذا ال
 افهػػػكـذلػػػؾ أف  الاسػػتهمؾف هػػػعػػػي ذ ـك الجػػكدةهػػػاػػف ارتمطػػػف مافالذ  العهػػػتجعػػؿ 

جػػػػػػػػػكدة  اػػػػػػػػػف قك ػػػػػػػػػف تاػػػػػػػػػر مكضػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػتد ذكالى   جػػػػػػػػػلد يمػػػػػػػػػالجػػػػػػػػػكدة  ةػػػػػػػػػـك ي
Rise,Ries,2020:8)) أصػم   جكدة الادركػفمغ ر أف تحة ؽ استكل ارض ل

ى اػر السػ  ف، كالتػي مػى الا تجػلت يمر صعكمف مسمد التحس  لت الاستارة يأك 
  تــانيتمــوراد و  نشــادحكــيم )ك ف يػػف الا تجػػلت هم لػػى ز ػػلدة تكقعػػلت الاسػػت أدت

 ةأف الجػكد  Thuy& Nguyen(2015:59)كتتكػد دراسػف  ، (234: 2017
الاسػتهمؾ  الادركف هي كاحدة اف أهـ الاعل  ر التي تت ر يمي   ػف اخت ػلر ك ػراء

لما تجلت. ككمال أدرؾ الاستهمككف جكدة الا تد، كمال ازدادت   تهـ حكؿ اخت لر  
  (Ariffina.al, 2016,391) . راةهك  ف 

  تػػكعر الخلصػػف ي ػػدال  ى قػػرار ال ػػراء ،مػػجػكدة الادركػػف تػػه  ر امل ػػر يملك 
  اهلل عطـالحسـن  )هلكالت الكلع ف يػف الا تجػلت التػي سػ ةـك م ػراةمالاع لماستهمؾ
 ال ػراء ريػلدةؾ همكال أف الجكدة الادركػف الارتفعػف التػي تةػكد الاسػت (33: 2019

اػػػف الاتسسػػػف، عػػػللجكدة الادركػػػف تضػػػ ؼ ق اػػػف  لػػػى الع ألم األسلسػػػ فالرك ػػػزة هػػػي 
كة الى يػمػ ػراء، كالتا ػز، كالحصػكؿ يمي ت ػكؿ سػممل لهع ؽمعدة طر  التجلر ف كذلؾ
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ســميمان و  الخرشـوم محمــد)اػف الكتكسػ   الع ق ػػكات التكز ػ ، تاػلـهسػعر ف، كز ػلدة ا
كرمــــاني ىــــدي و  ســــيرودفاطيمــــة الزىـــراء دراسػػػف  كتكضػػػػ  (73: 2011  يمـــع
اػػف اع  ػػف، ت  ػػه اللا ػػتد أك ي هكاسػػتخداا هؾ معػػد  ػػراةهمالاسػػتأف ( 48: 2020)
، هكتحة ؽ رغملتػ هم ف حلجلتمةاف ك جلح الا تد عي تالادل ا ىم ظرة كحكـ ي هلد 

 ى حلجػػػلت كرغمػػػلت الفػػػرد كالة اػػػفمػػػ خصػػػي م ػػػلء ي ى تة ػػػ ـمػػػي يالحكػػػـ ام ػػػ كهػػػذا
ل اػػػف جػػػراء م هػػػحصػػػؿ ي ل كحجػػػـ ك ػػػكع الا ػػػلع  التػػػيهػػػالتػػػي كػػػلف  تكقعاالقتصػػػلد ف 

اتسسػػف ارك ػػف عػػػي كضػػ  السػػػعر كتز ػػد اػػػف مل ل تعطػػػيهػػكاػػػل أ  .ا ػػتدمل هاسػػتخداا
 . (Vishal&Shalini ,2019:95)العالاف استخداـ 

ـــــدين ك  ػػػػػ ر  ـــــر ال أزاػػػػػف الطلقػػػػػف عػػػػػي أف  (59: 2015) اهللمعطـــــي خي
 غ ػػر طم ع ػػفلات اك  ػػر مالافػػرط ل غالؿأدت  لػػى اال تمػػل   لػػى قضػػ ف االسػػت السػػمع  لت
أخطػلر ك ارث طم ع ػف ك كػ فاػ ؾذلػ فيػ ـيي مال  جك ز لدة الك الم ةف  كتمكث الاتجددة

ى مػي ؿالصػ لي ف كػرد ععػ كؿعػي الػد الالت ا ف الاستدااف أصػ فهـكا لةد   هك  ،م ة ف
 .ث الم ةػػػفمػػػك تك ل ػػػف ك اد األك الاػػػ زاؼاسػػػت  فيػػػ  ف ال لجاػػػفمخطػػػلر العللا ػػػف الاسػػػتةماأل

 2016كاسػػت لدان يمػػي حسػػد التةر ػػر السػػ كم لم ػػركف الةلمضػػف لكهرمػػلء اصػػر لعػػلـ 
ف اسػػػػتهالؾ الكهرمػػػلء اػػػػكزع مػػػ ف االسػػػػتخداالت الا زل ػػػف م سػػػػمف أ  لػػػىح ػػػث أ ػػػػلر 

 سػػتخدـ المػػلقي اػػف الةطػػػلع %( ع اػػل 12%( كالتجلر ػػف )25%( كالصػػ لي ف )47)
%( كاػػل هػػك اكضػػ  4اػػف م سػػمف )الحكػػكاي كالزرايػػف كار ػػلرة العلاػػف كالاراعػػؽ العل

 (14: 2018الوكالة الدولية لمطاقة المتجددة  )التللي ملل كؿ 

 
 (2016شكل يوضح استيالك الكيرباء بحسب القطاع لمتقرير السنوي لمشركة القابضة لكيرباء مصر )
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ــ عػػإف الةطػػلع الا زلػػي   عػػد اػػف أكمػػر قطليػػلت الدكلػػف  بقســ اومــن خــالل م
 ارسػراؼأف   لػي (40: 2021مـروة نـاجي)استهالكلن لمطلقف، ح ث أ لرت دراسف 
ا خفػلض اسػتكم الػكيي مهسػس  دارة اػكارد   لػيعي استخداـ الكهرملء كالكقكد  رج  

االسػػتهالؾ كأسػػلل د اسػػتهالؾ الطلقػػف الا زل ػػف التػػي  ترتػػد يم هػػل ز ػػلدة عػػي األسػػرة 
 كاػػػف  ػػػـ ز ػػػلدة ال فةػػػلت مػػػدكف امػػػرر ااػػػل   ػػػكؿ يمةػػػلن يمػػػي ا زا  ػػػف األسػػػرة مصػػػفف

أ ػػػه يمػػػي  Millán(2016:445)أكػػػدكقػػػد ، خلصػػػف كا زا  ػػػف الدكلػػػف مصػػػفف يلاػػػف
كأف االمتكػػلر هػػك  ، حسػػف رعله ػػف العاػػالء  جػػد تطػػك ر التك كلكج ػػل لالمتكػػلر الػػذم

 ػػف ال لتجػػف اػػف الا تجػػلت الاصػػ عف، الم ة راراألضػػ كسػػ مف هلاػػف لتخف ػػؼ أك تج ػػد
 زادذلؾ كلػ كمللتػللي تحة ػؽ الا ػزة الت لعسػ ف لم ػركلت. كاف  ػـ ز ػلدة الةػدرة الت لعسػ ف

ضػػاف  صػػد ةف الم ةػػفالا تجػػلت متم ػػي اهتاػلـ معػػض ال ػػركلت عػػي السػػ كات األخ ػػرة 
ف عػػي تاتمكهػػل كا زتهػػل الت لعسػػ  ا تجلتهػػل أل ػػه  ز ػػد اػػف ق اػػف يالاتهػػل التجلر ػػف التػػي

التػي  الصػد ةف لمم ةػف الا زل ػف الا تجلت عاف يللا ف،األسكاؽ سكاءن كل ت احم ف أك 
كال الجػلت  لمطلقػف،الكهرملة ف الاكعرة  أخذت عي اال ت لر عي اآلك ف األخ رة الماملت

لمفر كف م سمف أقؿ اةلر ف ملل الجلت األخرل، ح ث تعد هذ  الص ليلت  الاستخداف
 اهتاػلـ اختمػػؼ زادعػي اصػػر اةلر ػف مللػػدكؿ األخػرل، ح ػػث  الصػ ليلت الةم مػػف اػف

 كذلػػؾ لاػػل تالق ػػه اػػف ا ػػلكؿ التمػػكث صػػد ةف الم ةػػفالػػدكؿ مإ تػػلج الا تجػػلت الم ة ػػف 
، لػذا أصػم  الزاػلن يم هػل أف تهػتـ مز ػلدة الا تجػلت  الم ةي كالذم  ػزداد  كاػلن معػد  ػـك

 .(2: 2010درويش  )أسماء الم ة ف اآلا ف 
لـ مللم ةػف امػػدأ أسلسػي اػف الامػلدا الاعلصػػرة عػي العػللـ لمحفػػلظ  عػد االهتاػك 

يمػػى الاػػكارد الطم ع ػػف اػػف سػػكء االسػػتغالؿ، كلماحلعظػػف يمػػى اصػػلدر الطلقػػف اػػف 
االسػػت زاؼ، كالتمد ػػد، كال ضػػكد، كذلػػؾ حرصػػل يمػػي ا ػػزاف الطم عػػف اػػف االخػػتالؿ 

رارات الهلاػف العد ػد اػف الةػكا  ف كالةػ تكقد صدر ،( 20: 2015المومني  سامي )
( كهػػك قػػل كف 1994( لسػػ ف )4الاع  ػػف مللم ةػػف الاصػػر ف كاػػف أهاهػػل الةػػل كف رقػػـ )

تعػػد الت يمػػى الةػػل كف السػػلمؽ عػػي اػػلرس   جػػراء ػػلاؿ لمم ةػػف عػػي اصػػر، كقػػد تػػـ 
( يمػػػى أف حال ػػػف الم ةػػػف كاجػػػد كط ػػػي ك ػػػ ظـ 99( ح ػػػث  صػػػت الاػػػلدة )2007)
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ةػػف تا ػػ لن اػػ  التكجهػػلت العللا ػػف التػػي لمحفػػلظ يمػػى الم  يػػدة تػػدام ر الزاػػفالةػػل كف 
تتكػػد أف الحػػؽ عػػي م ةػػف  ظ فػػف هػػك اػػف صػػا ـ الحةػػكؽ األسلسػػ ف لماػػكاطف، كاػػل تػػـ 

مركـز ) .   لء جهلز  ةكف الم ةف كاهاته األسلس ف رسـ الس لسلت الم ة ف كتطم ةهػل
 (2019الرصد البيئي  

لفتػلح الس سػي الرة س يمػد االس د  هد امؼ الم ةف عي اصر ا ذ تكلي كال  
رةػػػ س الجاهكر ػػػف اهػػػلـ ا صػػػمه، يالاػػػلت علرقػػػف زادت اػػػف ت ػػػلاي دكر اصػػػر عػػػي 

مةضػل ل الم ةػف كدكرهػل  الهتالاػهالاجلؿ الم ةي يمى السلحف ارقم ا ػف كالعللا ػف، كذلػؾ 
عي تحة ؽ الت ا ف الاستدااف التي تطا  لهل اصر، ككضعهل ضاف أكلك لت األج ػدة 

كظهػر ذلػؾ جم ػل ع اػل تـػ   جػلز  خػالؿ ، ف لمم ةػف الاصػر فالكط  ف اال  كؿ دععػف قك ػ
الفترة الالض ف عي العد د اف الاجلالت الم ة ف خلصػف اػ  تكج هػلت الػرة س الاسػتارة 

العلاػػف لمدكلػػف لػػادارة الر ػػ دة  االسػػترات ج فمتكلاػػؿ جهػػكد تحسػػ ف ا ظكاػػف الم ةػػف اػػ  
تخداـ الطلقػػف ال ظ فػػف اػػف الغػػلز لػػ ظـ الم ة ػػف كالاػػكارد الطم ع ػػف، كالتكسػػ  عػػي اسػػعػػي ا

  https://www.mena.org.eg/news/dbcall/table/webnews/id/8997051.الطم عي

ل هػػم ػػراد الت ا ػػف الاسػػتدااف أف  Gendron(2006:166)كقػػد أكضػػ  
، اسػتةمال فاحت لجلت السكل تكع ر ىمقدرة الم ةف ي ؼتضعالت ا ف التي ال  ؽتحة 

الحفػلظ ك   فمالاستةمك  الحلضرة ؿلرج لع ر الرعله ف االقتصلد ف ك أ ضل ت كتستهدؼ
لػػ س كذلػػؾ الم ةػػي  الػػكييكتحة ػػؽ  الح ػلة ـديػػ ـحفػػظ  ظػػلك ل هصػػ ل تك ى الم ةػػف مػي

 درة تةػ  يمػى كػؿ عػر ال كا ف، عللاسػتكل ف الامل ػ ح لة ال لستاس أاران سهالن أل هل 
يمى الدكلف عي تكع رهل السمؿ الكف مف  اف الم ت كحتى ال لرع ككذلؾ األار امتداء

الم ة ػف  ا ػفا ت ػلر األ اػف غ ر أف ال  الحظه ال ػكـ كصح ف.لضالف م ةف  ظ فف 
 م ػػػػكؿ العػػػػت لم ظػػػػر مػػػػ ف أكسػػػػلط أعػػػػراد الاجتاػػػػ  كالتػػػػي ال تةتصػػػػر يمػػػػى غ ػػػػر

 سفما ف كالا ةف ف اف أعراد الاجتا  اف خالؿ االر الاتعما ف، مؿ حتى م ف الاتع
السػػمكك لت التػػي تسػػيء  لػػى الم ةػػف كجاللهػػل كت ػػك  ا ظػػر الاد  ػػف اػػف  العد ػػد اػػف

 .(98: 2018السبعاوي ىناء)خالؿ التصرعلت الع كاة ف 

https://www.mena.org.eg/news/dbcall/table/webnews/id/8997051
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الحد  ػػػف كالاهاػػػف التػػػي  راتاحػػػدل الات ػػػ لمم ةػػػف المصػػػاف الكرمك  ػػػف تع ػػػدك  
يمػى  ذلػؾ الػ اط كاػل اػدل تػه  ر دكلػف عػ ش لسػكلف أمالتة س اػدل اسػتدااف  اػط 

المصػػػاف اػػػف خػػػالؿ اةلر ػػػف االسػػػتهالؾ لماػػػكارد   ػػػتـ ق ػػػلس هػػػذ ، ك الاػػػكارد الطم ع ػػػف
الحســيني حســن و  انركددا ي نددد ) قػػدرة األرض يمػػى تجد ػػدهل  لػػىالطم ع ػػف  سػػمف 

 اػػػط عػػػي تة ػػػ ـ  الاسػػػليدة  لػػػيح ػػػث تهػػػدؼ المصػػػاف الكرمك  ػػػف (. 233: 2018 
الاحلسػػػمف الم ة ػػػف عػػػي االرسػػػتهـ ال كا ػػػف   دخػػػلؿالاػػػدف اػػػف خػػػالؿ لسػػػكلف  الح ػػػلة

المصػاف الكرمك  ػف  لػػد هل  أف، كاػل م ةػف سػم اف اسػتدااف لاػػدة طك مػفلمحصػكؿ يمػي 
 الةػػدرة يمػػػى تحك ػػػؿ االسػػػتدااف اػػػف افهػػػـك غػػػلاض  لػػػى هػػػدؼ قلمػػػؿ لمة ػػػلس، كهػػػي

لحف لمفرد اف االسػتهالؾ الاحلعظف يمى الاكارد الم ة ف الات  لىا هد يللاي تسعى 
لػى تطم ػؽ   المصػاف الكرمك  ػف، كتسػعي  deutsch et al.(2020:352)الجػلةر

 Conor)الم ة ػف  هذ  الاةكلف عَكر يللا ل كأياؿ احم ل، كاف  ـ تحة ػؽ االسػتدااف
et al.,2010:6) (90: 2009 رداد خميس)ك . 
مصػػاف تحلل ػػؿ ال أف( 210: 2014رحمــان)أمــال زرقــون و محمــد  كأكضػػ  

ار سػػػل ي  أف الػػػ اط االسػػػتهالكي لماجتاػػػ  أظهػػػرت الكرمك  ػػػف  يمػػػى الاسػػػتكل العػػػللاي
لاػػػل هػػػك اتػػػلح اػػػف اػػػكارد طم ع ػػػف ح ػػػث أف اسػػػتهالؾ  أٍل  أدل  لػػػى خمػػػؽ ضػػػغط يػػػلؿ

ف ، ك الطم ع ػػف  ز ػػد يػػف قػػدرة الطم عػػف يمػػى تجد ػػد اػػل  سػػتهمؾ اػػف تمػػؾ الاػػكارد الاػػكارد ا 
الم كلكج ػػػػف اسػػػػلك ف لممصػػػػاف الم ة ػػػػف كذلػػػػؾ  الحللػػػػف الا مػػػػى تسػػػػتكجد أف تكػػػػكف السػػػػعف

ي ػػدال تتجػػلكز المصػػاف الكرمك  ػػف  السػػعف الم كلكج ػػف الاتلحػػف ك يمػػى التػػكازف،  لماحلعظػػف
 آيـــةح ػػػث أكػػػدت  تػػػلةد دراسػػػف ، الطم ع ػػػف لهػػػذ  الدكلػػػف  عتمػػػر ه ػػػلؾ يجػػػز عػػػي الاػػػكارد

ـــــدور )أحمـــــد السرســـــي و  يالقػػػػػف طرد ػػػػػف مػػػػػ ف ال اػػػػػك تكجػػػػػد  أ ػػػػػه (100: 2018من
تػتدم  ح ػث جاػللياتكسط  ص د الفػرد اػف ال ػلتد الاحمػى ار قتصلدم كاعدؿ  اكاال

المصػػػاف  ز ػػػلدة هػػػذ ف الاتغ ػػػر ف  لػػػى التػػػدهكر الم ةػػػي اتاػػػ الن عػػػي ز ػػػلدة ات ػػػر اتكسػػػط
يالقػػػف مػػػ ف اسػػػتهالؾ الطلقػػػف كات ػػػر اتكسػػػط المصػػػاف الكرمك  ػػػف  د ، أم تكجػػػالكرمك  ػػػف

ديكالن م ػػكع الطلقػػف الاسػػتخداف م سػػمف اػػ)ز ػػلدة اسػػتهالؾ الطلقػػف عػػي اصػػرح ػػث  ػػتدم 
كديػـػ الطلقػػف  1971% عػػي يػػلـ  86.08اةلر ػػف م سػػمف  2013 % عػػي يػػلـ 96.15
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أحػػد ) الدع ةػػف كخلصػػف الكرمػػكف زات لػػى ز ػػلدة ا معل ػػلت الغػػل (الحككاػػف الاةػػدـ اػػف جهػػف
أف خفػػض  (٠٢٢: ٧١٠٢)أحمـد سـالم كحػػدد  .(ات ػر المصػاف الكرمك  ػف اكك ػلت

لكؿ كحػدة   تػلج  عتاد يمى حزاف اف التدام ر كالس لسلت التة  ف ستكم الكرمكف ا
 .كالالل ف لتحف ز االمتكلر عػي تطك ر تك كلكج ل الطلقف ال ظ فف

ت ػتد ا معل ػلت الكرمػكف التػي تا ػؿ حػػكالي  م ػػي اال معل ػلت اػف الغػلزات ك 
تغ ػػػػػر الا ػػػػػلخ اػػػػػف  الدع ةػػػػف الاػػػػسممف لظػػػػلهرة االحتمػػػػلس الحػػػػرارم الاػػػػػسةكلف يػػػػػف

ي، الػػػػػذم  تسػػػػمد عػػػػػي كعػػػػػػلة احتػػػػػػراؽ الكقػػػػػػػكد كهػػػػػك اػػػػػػل  ػػػػػػساي مػػػػػللتمكث الكرمػػػػػك 
ام ػػػػػكف  ػػػػػخص سػػػػػ ك ل حػػػػكؿ العػػػػللـ كعةػػػػلن لم ل ػػػػػلت ا ظاػػػػػف الػػػػػصحف 4,3حػػػػػكالي

العللا ػػف، لػػذا عػػػإف خفػػض اال معل ػػلت  عتاػد يمػػػى الػػرمط مػػػ ف ال ػػ لط االقتصػػلدم 
اػػف جهػػف  الكرمػػكف الطلقػػػف اػػػف جهػػػف، كمػػػ ف ك لعػػػف الطلقػػػف كا  تػػلجكك لعػػف اسػػػتخداـ 

 (Aldy, et al,2012:153) .أخرم
ــدي  آمــالأكػػدت دراسػػف  ح ػػث  المصػػاف الكرمك  ػػفأف  (679: 2021)بي

اػػف أهػػـ الػػدالةؿ  عػػدت  ح ػػث الاسػػتكم العػػللاي  يمػػىتا ػػؿ  صػػؼ المصػػاف الم ة ػػف 
 ،األرض يمى تجد ػدهل قدرةكيدـ ، يمى تجلكز طمد الم ر ف يمى اكارد الطم عف

 ػل ي أكسػ د الكرمػكف  ات ػر  ػتـ اػف خاللػه التعم ػر يػف كا ػف ا معل ػلت غػلز كهك 
كاػػف ه ػػل أ ػػلرا  .ال لتجػػف يػػف حػػرؽ الكقػػكد الاسػػتخدـ عػػي   تػػلج الطلقػػف الكهرملة ػػف

الحػد اػف ا معل ػلت غػػلز  أها ػف  لػى( 220: 2014) محمـد زرقـون وأمـال رحمـان
ملال تمل  كاراقمف كلعػف  كمللتللي تةم ؿ مصات ل الكرمك  ف، كذلؾ  ل ي أكس د الكرمكف

كاػػػل  جػػػد ايتاػػػلد ،  لػػػى ذلػػػؾ   ػػػلطلت ل ال كا ػػػف ككػػػذا الطػػػرؽ كالعػػػلدات الاتد ػػػف
كالصػػػػد ةف  كاسػػػتخداـ اآلالت كاألجهػػػزة كالاعػػػدات كالا ػػػلر   ذات الكفػػػلءة العلل ػػػف

 .لمم ةف
م ة ف التػي تكاجههػل الم ػر ف اف أهـ الا لكؿ ال أف  جد ما سبقعمى  وتأسيساً 

 ملسػػػتخداـ ارتمطػػػف ارتملطػػػل ك  ةػػػلن  عػػػي الكقػػػت الػػػراهف هػػػك ظػػػلهرة تغ ػػػر الا ػػػلخ كهػػػي
أجػؿ   جػلد حػؿ  اػف الم ػر ف أف تتحػرؾ اعػلتلاجتار سلف لمطلقف، لذلؾ كجد يمى ا

لحال ػػف  ةػػد الك  ػػر اػػف االتفلق ػػلت الدكل ػػف كأكجػػد الك  ػػر اػػف الكسػػلةؿلهػػذ  الاعضػػمف عع  
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تحتػلج  سعى  لػى تحة ػؽ الت ا ػف الاسػتدااف، كلكػف  دارة الت ا ػف الاسػتداافت التي الم ةف
 لػػى األدكات كالطػػرؽ لحسػػلد الطمػػد يمػػى الاػػكارد الم ة ػػف ككػػذلؾ لحسػػلد قػػدرة هػػذ  

  لػي Tan et al.(2017: 460)دراسػف  أ ػلرتح ػث   ف.رار يمػى االسػتا الاػكارد
لكهرمػلء أصػم   ػراء األجهػزة الا زل ػف اػ  الز ػلدة السػر عف عػي اعػدالت اسػتهالؾ ا أ ػه

حػػػالن  فذات الكفػػػلءة العلل ػػػف عػػػي اسػػػتهالؾ الطلقػػػف الكهرملة ػػػف )الاػػػكعرة لمكهرمػػػلء( ما لمػػػ
 Gravouniotis et تػػلةد دراسػف  أسػفرت، كاػػل جزة ػلن لا ػلكؿ الطلقػػف الكهرملة ػف

al.(2012:140 )  كجػػكد يالقػػف يكسػػ ف مػػ ف دخػػؿ الفػػرد كتر ػػ د اسػػتهالؾ الطلقػػف
أف الاسػتهمؾ عػي الصػ ف   لػي  Ma et al.(2011:445 )كهرملة ػف، كتكصػؿ ال

لد ػػػف درجػػػف يلل ػػػف  سػػػم ل اػػػف الػػػكيي متحػػػدم الطلقػػػف كاػػػف  ػػـػ ك ف ػػػف تر ػػػ د اسػػػتهالؾ 
الطلقف عي الةطلع الا زلي كذلؾ مسمد ديـ كت ف ذ الحككاف الصػ   ف لماسػتهمك ف اػف 

  تػلةد التحد لت ، كلكف أظهػرت مللاعمكالت العلاف كالاعلرؼ يف تمؾ  ادادهـخالؿ 
جػػؿ تحة ػػؽ أالتضػػح ف أك الت ػػلزؿ يػػف الاسػػتك لت الار حػػف عػػي الح ػػلة اػػف  أفالمحػػث 

التر ػػػ د عػػػي اسػػػتهالؾ الطلقػػػف غ ػػػر افضػػػؿ لػػػدم معػػػض الاسػػػتهمك ف خلصػػػف صػػػغلر 
 القحمـــانيميـــا   sun et al.(2010:1279)كأكػػػدت دراسػػػف كػػػؿ اػػػف العاػػػر 

كجػػػكد يالقػػػػف ( 333: 2011قبــــوري) فوعفــــا بــــالخيورأميـــرة  ( 510: 2011)
 األسػػػػرارتملط ػػػػف اكجمػػػػف مػػػػ ف الػػػػكيي االسػػػػتهالكي لرجهػػػػزة الا زل ػػػػف الحد  ػػػػف لرمػػػػلت 
ــدة كاسػػتكاهل التعم اػػي كيارهػػل كالػػدخؿ ال ػػهرم ألسػػرتهل، م  اػػل أكضػػحت دراسػػف  وجي

 األسػػػػػركجػػػػػكد يالقػػػػػف ارتملط ػػػػػف سػػػػػللمف مػػػػػ ف كيػػػػػي رمػػػػػلت  (2089: 2010حمـــــاد)
كاػل أكضػحت دراسػف  ا زل ف الحد  ف كم ف الدخؿ ال هرم لرسػرة.مللتخط ط لرجهزة ال

ألجهزة الا زل ف مل( أها ف الكيي اردارم 952: 2011) عبير الدويك ومنار خضر
كاػل  ،كالص ل ف كاالستهالؾالحد  ف عي يام لت ال راء كاالخت لر كالع ل ف  كارلكترك  ف

م ػػػػي  اػػػػكذج جد ػػػػد اػػػػف ضػػػػركرة ت يمػػػػى (24: 2017)النجــــار  ســــناءأكػػػػدت دراسػػػػف 
س لسػػػػػلت االسػػػػػتهالؾ األسػػػػػرم لاكاجهػػػػػف ة ػػػػػلر المصػػػػػاف الكرمك  ػػػػػف عػػػػػي ضػػػػػكء الت ا ػػػػػف 

كماػػل أف الاػػرأة هػػي  صػػؼ الطلقػػف الم ػػر ف لماجتاػػ ، كالػػدكر الح ػػكم الػػذم . الاسػػتدااف
تةـك مه ال  اكف  غفلله، لذلؾ أصم  لزاالن  دالجهل عػي كػؿ يام ػلت الت ا ػف االجتالي ػف 
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كذلؾ متكع ر سمؿ التعمػ ـ كالتػدر د الاسػتار أالاهػل اػف أجػؿ ديـػ قػدراتهل  كاالقتصلد ف،
يمػى  ار جػلميكاػف  ـػ الرضػل يػف العاػؿ الا زلػي كالػذم  تضػ  دكر   فالفكر ػف كالاهلر ػ

 .(199 :2008 رقبان  نعمة)اف ح ث الكـ الك ؼ  ار تلج فكفلءتهل 
ـــان وممـــا ســـبق عرضـــو  ـــري الباحثت الا زل ػػػف ة ا ػػػه  جػػػد اخت ػػػلر األجهػػػز  ت

كاالسػػػتهالؾ األقػػػؿ عػػػي الطلقػػػف يمػػػي الاػػػدم  األيمػػػى الصػػػد ةف لمم ةػػػف ذات الكفػػػلءة
 الطك ػػػؿ ا ػػػؿ الغسػػػلالت الكهرملة ػػػف، ال الجػػػلت، أجهػػػزة التمر ػػػد، غسػػػلالت األطمػػػلؽ،
الاصػػلم   الكهرملة ػػف، كالاكاقػػد كاألعػػراف، كالػػذم لػػه العد ػػد اػػف الفكاةػػد يمػػي اسػػتكم 

ؿ ق اػف الفػلتكرة الكهرملة ػف كتػكعر خػدالت الصػ ل ف كقطػ  األسرة، عهي اف  لح ف تةم
اجتاػػ  تتا ػػؿ عػػي  حػػراؽ كا ػػلت أقػػؿ اػػف الكقػػكد لماأليػػـ كاأل ػػاؿ  كالفلةػػدةالغ ػػلر 

الاسػػممف لز ػػلدة  الكرمك  ػػف ر تػػلج الطلقػػف الكهرملة ػػف، ااػػل  ةمػػؿ اػػف ا معل ػػلت الغػػلزات
سػػػتهالؾ الاحمػػػي لمكقػػػكد، ظػػػلهرة االحتمػػػلس الحػػػرارم الاػػػت رة يمػػػي الم ةػػػف، ك ةمػػػؿ اال

التر ػػ د عػػي اسػػتهالؾ الطلقػػف الكهرملة ػػػف   لػػيك رعػػ  اعػػدؿ الػػدخؿ الةػػكاي،  ضػػلعف 
كهػػػك اػػػل  خفػػػض الحاػػػؿ الػػػذركم لمكهرمػػػلء، ك ةمػػػؿ يػػػدد اال ةطليػػػلت مسػػػمد ز ػػػلدة 

الاحػػرؾ األسلسػػػي  هػػي ةاألسػػػر رمػػف  كاػػف ا طمػػؽ أف  ،األحاػػلؿ عػػي عصػػؿ الصػػػ ؼ
رغمػػػلت كتفضػػػ الت كاحت لجػػػلت األسػػػرة اػػػف لاحػػػدد لكالسػػػمكك لت مػػػلقي أعػػػراد األسػػػرة 

ذات   األجهػزة الا زل ػف الصػد ةف لمم ةػف  اخت ػلراسػةكل ف لذا  ة  يم هػل  األجهزة الا زل ف
طمةػػلن لاعػػل  ر الجػػكدة كالة اػػف االقتصػػلد ف كخػػدالت اػػل المصػػاف الكرمك  ػػف الا خفضػػف 

السػتاؿ الػػرة س يمػػى  ارجلمػف ه ػل  تضػ  ا ػػكمف المحػث الحػػللي عػي كاػػف معػد الم ػ ، 
ــار لتنميــة وعــي ربــات األســر فاعميــة برنــامج إرشــادي م عــد مــا  :التػػللي بمعــايير اختي

الكربونيـة فـي ظـل التنميـة البصـمة وتـأثيره عمـى  األجيزة المنزلية الصـديقة لمبيئـة
 اآلتية:الفرعية  ألسئمةينبثق منو ا والذي المستدامة؟

عل  ر اخت لر األجهزة الا زل ف ماي  ف المحث  األسررملت  كيي ال استكل -
الة اف  –الجكدة الادركف ) ماحلكر  ال الث الاتا مف عي الصد ةف لمم ةف

(، كالكيي مللمصاف الكرمك  ف عي ارجاللي -خدالت ال معد الم   -االقتصلد ف
اعمكالت كاعلرؼ المصاف الكرمك  ف )مهمعلدهل ال ال ف  الاستداافضكء الت ا ف 
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االرسلت اكاجه تحد لت ارتفلع  -لممصاف الم ة ف ألسرااتجلهلت رملت  -
 ف الاحلكر"؟ اأكز  (، ككذلؾ "ارجاللي -المصاف الكرمك  ف

اخت لر األجهزة الا زل ف الكيي ماعل  ر م ف االرتملط ف عالقف ال طم عف ال -
لدم رملت  فمهمعلدهل ال ال ، كالمصاف الكرمك  ف ماحلكر  ال الث الصد ةف لمم ةف

  ؟ ف المحثي  األسر
الكيي  عيي  ف المحث  رملت األسر هؿ تكجد عركؽ م ف اتكسطلت درجلت -

تمعلن ، كالمصاف الكرمك  ف اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةفماعل  ر 
ااتالؾ يداد  ،ياؿ رمف األسرة ،لمػاتغ رات الد اكغراع ف لمدراسف )اكلف السكف

د أعراد األسرة، الاستكل التعم اي ، يدرمف األسرةيار ، كهرملء اسمكؽ الدع 
 لمزكجف، كعةلت الدخؿ ال هرم لرسرة(؟

)الكيي ماعل  ر اخت لر الاستةؿ هؿ  كجد اختالؼ عي  سمف ا لركف الاتغ ر  -
ماحلكر  ال الث( عي تفس ر  سمف التمل ف  األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف

همعلدهل ال ال ف( لدم مللمصاف الكرمك  ف م الكيي)التلم  الخلصف مللاتغ ر 
 المحث؟رملت األسر ي  ف 

ي  ف المحث التجر م ف عي  رملت األسرال الفركؽ م ف اتكسطلت درجلت  -
ماعل  ر كي هف  التطم ة ف )الةممي كالمعدم( لممر لاد ارر لدم عي استكل

المصاف كته  ر  يمى  ماحلكرة ال الث اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف
 مهمعلدهل ال الث؟  ف عي ظؿ الت ا ف الاستداافالكرمك  

يمى استكم لمة لس ف الةممي كالمعدم ادم عليم ف المر لاد ارر لدم الا عد ال  -
 ماحلكرة ال الث ماعل  ر اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف األسركيي رملت 
 ؟ال ال فمهمعلدهل  الكرمك  ف عي ظؿ الت ا ف الاستداافالمصاف كته  ر  يمى 

 البحث:أىداف 
ييدف البحث الحالي بصفة رئيسية إلـى دراسـة فاعميـة برنـامج إرشـادي لتنميـة 

 بمحـاوره الثالثـة بمعايير اختيار األجيزة المنزلية الصـديقة لمبيئـة األسرربات وعي 
(  والبصــمة الكربونيــة خــدمات مــا بعــد البيــع  االقتصــادية)الجــودة المدركــة  القيمــة 
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 األســـر)معمومـــات ومعـــارف البصـــمة الكربونيـــة  اتجاىـــات ربـــات  ةثـــبأبعادىـــا الثال 
وذلــك مــن  (لمبصــمة البيئيــة  ممارســات مواجــو تحــديات ارتفــاع البصــمة الكربونيــة

 -خالل األىداف الفرعية التالية: 
اخت لر األجهزة الا زل ف ماعل  ر ي  ف المحث  األسررملت كيي  تحد د استكل -1

كذلؾ ، ك هل ال الثهمعلدمالمصاف الكرمك  ف ك  ، فماحلكر  ال ال الصد ةف لمم ةف
 .أكزاف الاحلكر

 اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةفالكيي ماعل  ر العالقف م ف دراسف  -2
لدم رملت  (ارجاللي -)األمعلدالمصاف الكرمك  ف ك  ،(ارجاللي -)الاحلكر
 ي  ف المحث. األسر

كؿ اف عي  ي  ف المحث سراألرملت  اتكسطلت درجلت الفركؽ م ف دراسف -3
، (ارجاللي -)الاحلكر اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةفالكيي ماعل  ر 

، ياؿ رمف األسرة)كعةلن لاتغ رات الدراسف  (ارجاللي -)األمعلدالمصاف الكرمك  ف ك 
، يدد أعراد رمف األسرةيار ، كااتالؾ يداد كهرملء اسمكؽ الدع  ،م ةف السكف
  .، كعةلت الدخؿ ال هرم لرسرة(لرمف األسرةلاستكل التعم اي األسرة، ا

اخت لر األجهزة الا زل ف الكيي ماعل  ر )تحم ؿ  سمف ا لركف الاتغ ر الاستةؿ  -4
الكيي )لماتغ ر التلم  ( عي تفس ر  سمف التمل ف ماحلكر  ال ال ف الصد ةف لمم ةف

 رملت األسر.ل مهمعلدهل ال الث( الكرمك  فللمصاف م
كيي لةصكر عي استكل مر لاد  ر لدم   عللد جكا د ا كتة  ـ خط ط كت ف ذت -5

 ماعل  ر اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةفالمحث ي  ف  األسررملت 
 المصاف الكرمك  ف. كته  ر  يمى 

ي  ف المحث التجر م ف عي  رملت األسردرجلت  لتدراسف الفركؽ م ف اتكسط -6
ماعل  ر اخت لر األجهزة  فم( عي استكل كي هالتطم ة ف )الةممي كالمعد
 ف.المصاف الكرمك  كته  ر  يمى الا زل ف الصد ةف لمم ةف 
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 أىمية البحث:
 في التالي: لمبحثتتمثل األىمية النظرية -أوال: 
ط الضػػكء يمػػى كاحػػد اػػف أهػػـ اكاضػػ    تسػػم عػػيالمحػػث  ات مػػ  أها ػػف هػػذ -1

ف عػػي ظػػؿ تفػػلقـ األزاػػلت الطلقػػف كالت ا ػػف الاسػػتدااف، خلصػػ كهػػي السػػليف
 .الم ة ف الس ال تغ ر الا لخ العللاي

تسم ط الضكء يمى اكضكع هلـ كح كم  اس " قض ف حال ف الم ةػف "كاػل  -2
كؿ مليتملرهػػل اػػف أك ػػر الةضػػل ل التػػي  للػػت اهتاػػلـ دكؿ لتكاجهػػه اػػف ا ػػ

 .العللـ اف أجؿ تحة ؽ التكازف الم ةي
االرسػػلت الم ة ػػف السػػم اف اػػف التهك ػػد يمػػى أها ػػف دكر رمػػف األسػػرة عػػي ال -3

 .أجؿ الحد اف األخطلر التي تتعرض لهل الم ةف
اخت ػػػلر اعػػػل  ر كضػػػ  رت ػػػف اسػػػتةمم ف لتحسػػػ ف الكاقػػػ  الم ةػػػي اػػػف خػػػالؿ  -4

 الم ةف كات ر المصاف الكرمك  ف. فاألجهزة الا زل ف صد ة
 مراز أها ف المصاف الكرمك  ف الخلصف مةطلع الطلقف اػف خػالؿ اسػلهاف  -5

ؼ ا معل ػػلت غػػلزات االحتمػػلس الحػػرارم اػػ  التعر ػػ طػػلع عػػي ز ػػلدةهػػذا الة
 .ا هل يمى اله ف مصاف الكرمكف كسمؿ الحد

مةضػػػػل ل هلاػػػػف  األسػػػػر دارة الا ػػػػزؿ عػػػػي ت ا ػػػػف كيػػػػي رمػػػػلت  ر ظهػػػػلر دك  -6
 مصػاف كرمك  ػفذات الم ةػف  صد ةفاعلصرة كهي اخت لر األجهزة الا زل ف 

 .ا خفضف
 في التالي: لمبحثية تتمثل األىمية التطبيق-ثانيا: 
 اػكذج جد ػد اػف س لسػلت االسػتهالؾ  عػي تم ػي المحػث  تػلةد تسػليد قػد -1

 .  األسرم لاكاجهف ة لر المصاف الكرمك  ف عي ضكء الت ا ف الاستدااف
تحة ػػػػػػؽ الت ا ػػػػػػف   لػػػػػػىاسػػػػػػت تلج المصػػػػػػاف الكرمك  ػػػػػػف الاصػػػػػػر ف لمكصػػػػػػكؿ  -2

 الاستدااف.
اخت ػلر  اعل  ر عالقف م ف اكف أف تسهـ عي  مراز ال هذا المحث ف  تلةد  -3

 م ةف كالمصاف الكرمك  ف.لم الصد ةفاألجهزة الا زل ف 
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تةػػػد ـ مر ػػػلاد  ر ػػػلدم كاػػػلدة يما ػػػف سػػػهمف كامسػػػطف  سػػػتف د ا هػػػل أعػػػراد  -4
الع  ػػػف التجر م ػػػف ككػػػذلؾ المػػػلح  ف كػػػهطر يام ػػػف ك ظر ػػػف ارجع ػػػف  اكػػػف 

 االست لد  ل هل.
 األسموب البحثي: 

 والمفاىيم اإلجرائية:  أواًل: المصطمحات العممية
الفليم ػف مه هػل  (39: 2011) يعم محمد عرؼ  :Effectiveness فاعمية-1

رانيـا الةدرة يمى تحة ؽ ال ت جف الاةصكدة كعؽ اعل  ر احدد اسػمةلن، كتعرعهػل 
ق لس ادم صػالح ف المر ػلاد الاةػدـ كذلػؾ  لمه ه (16: 2017عبد المنعم )

 اكضكيف كادم تطلمةهل. اف خالؿ اةلر ف ال تلةد ملألهداؼ ال
 :2005زىـران )حامـد  عػرؼ : Counseling Programالبرنـامج اإلرشـادي-2

 الاسػػػػػليدةـ  لػػػػػى تةػػػػػد  تهػػػػػدؼاأل  ػػػػػطف الاخططػػػػػف  فف اػػػػػ جالل ػػػػػ همه ػػػػػ (10
 الا ػػػػكالت ؿلحػػػػراتػػػػه لهكاراتػػػػه ت ا ػػػػف قد فاػػػػ ففػػػػرد حتػػػػى  ػػػػتاكمف لمػػػػالاتكلا

 مه ػه (11: 2018) الفـريخ وآخـرون أمـل، كتعرعػف لهػاع ؽالتكاع الح لت ف أك
ف اف األ  طف كالاكاقؼ كالخمرات الاترامطف  جالل خطف احددة كدق ةف ت اؿ 

كسػػػلمهـ  كالاتكلامػػػف مهػػػدؼ ت ا ػػػف األعػػػراد الػػػذ ف أيػػػد المر ػػػلاد اػػػف أجمهػػػـ ، كا 
اهػػػػلرات اع  ػػػػف تت لسػػػػد كطم عػػػػف  اػػػػكهـ: الجسػػػػاي، كالعةمػػػػي ، كاال فعػػػػللي، 

سمكد الت ف ذ كأدكات التة  ـ كالادة كاالجتاليي، كال فسي كت اؿ هذ  الخطف أ
 الزا  ف الالزاف لمتطم ؽ.

عفيفــي أميــرة عبــد المــنعم و  رانيــاكػػؿ اػػف  ت: يرعػػDevelopment التنميــة-3
 فالت ا ػػػف مه هػػػل اةػػػدار اػػػل حػػػدث اػػػف تغ  ػػػر كز ػػػلدة عػػػي الاعرعػػػ (7: 2019)

حســـــن أميـــــرة كالاعمكاػػػػػلت التػػػػػي تسػػػػػليد يمػػػػػى تحة ػػػػػؽ األهػػػػػداؼ. كتعرعهػػػػػل 
تلحػػػػف الفػػػػرص الاجتاع ػػػػف كالم ة ػػػػف لالرتةػػػػلء  (224: 2011) مه هػػػػل تػػػػكع ر كا 

مخصػػػلةص الفػػػرد م ػػػكؿ تػػػدر جي كاسػػػتار  لػػػي أقصػػػي اػػػل تسػػػتط   طلقلتػػػه 
 ل صم  الفرد أك ر  ضجلن ك الء يف ذم قمؿ.
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ــــوعي-4 ــــالل  أســــماء: كتعػػػػرؼ Awarenessال  (113 :2013)وآخــــرون ب
الاعػػػػػلرؼ ف اػػػػػف الجكا ػػػػػد كالتػػػػػي تتا ػػػػػؿ عػػػػػي اكتسػػػػػلد  جالل ػػػػػالػػػػػكيي مه ػػػػػه 

كالاعمكاػػػػػلت كالػػػػػذم  ا ػػػػػؿ الجل ػػػػػد الاعرعػػػػػي، كاكتسػػػػػلد معػػػػػض السػػػػػمكك لت 
كاألداءات ماكجػػػػد الاعرعػػػػف السػػػػلمةف كالػػػػذم  ا ػػػػؿ الجل ػػػػد الاهػػػػلرل، ككػػػػذلؾ 

اع ي الاعرعف كاكتسلد اتجل    جلمي  حك الاعرعف كالذم  ا ؿ الجل ػد   دراؾ
  يةمػػػي مه ػػػه اتجػػػل (178: 2015القاضـــي ) وســـميك، كاػػػل تعػػػرؼ الكجػػػدا ي

 اكف الفرد اف  دراؾ  فسه كالم ةف الاح طف مه مدرجلت اتفلكتػف اػف الكضػكح 
 كالتعة د. 

 عػرؼ الاع ػػلر مه ػػه  اػػكذج أك اة ػػلس اػػلدم أك اع ػػكم : The normالمعيــار-5
  مغي أف  ككف يم ف ال ػيء، كيػرؼ )هكاػل ز( الاع ػلر مه ػه الفكػرة التػي تكجػد 

تحػػدد اػػل  جػػد يمػػي األعػػراد ارت ػػلف عػػي يةػػؿ أعػػراد الجاليػػف يمػػي  ػػكؿ يمػػلرة 
 (326: 2013جمال حواوسة: فعمك  تحت ظركؼ اع  ف ) فمه، كال  تكق  أ

األجهػػزة الا زل ػػف  عػػرؼت :Household Appliancesالمنزليــةاألجيــزة -6
كلهػػل الةػػدرة  ار حػػف،سػػم  ضػػركر ف تةتضػػ هل اع  ػػف األعػػراد لتػػكع ر ح ػػلة مه هػػل 
لفتػػػرات زا  ػػػف طك مػػػف ك تكقػػػؼ اعػػػدؿ   ػػػملع الحلجػػػلت لاػػػرات يد ػػػدة ك  يمػػػى

شــــيرين ) لرج ػػػػلؿالاسػػػػتكم ال ةػػػػلعي  يمػػػػىاالسػػػػتهالؾ كاػػػػدم كفػػػػلءة يامهػػػػل 
 (.2017 وآخرون وفاء شمبي ، )(203: 2014محفوظ  

 :Environmentally friendly products المنتجـات صـديقة البيئـة-7
 مه هم ةف الالا تد صد ؽ  (188: 2007)النوري أحمد البكري و ثامر   عرؼ

اػػػف الاعػػػل  ر التػػػي تهػػػدؼ  لػػػى حال ػػػف  فجالل ػػػا ػػػتد اصػػػاـ كاصػػػ   كعةػػػلن ر
اػ  الاحلعظػف يمػى خصػلةص األداء  ؼ الاػكارد الطم ع ػفزاالم ةػف كتةم ػؿ اسػت 

الا ػتد الاصػاـ كالاصػ    مه ػهالا ػتد صػد ؽ الم ةػف ككذلؾ  عػرؼ األصم ف"، 
 ػف تتا ػؿ عػي دكرة كعةػلن لاعػل  ر م ة ػف أك الػذم  تضػاف صػفلت م ة اف المدا ػف
مح ث ت عر الا ظاف ماسػةكل تهل الم ة ػف ك  ػعر الاسػتهمؾ أ ضػلن  ح لة الا تد
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تجل  الم ةف التي  ع ش ع هل ، ا  الاحلعظف يمػى خصػلةص األداء  ماسةكل ته
 .(48: 2019  أبو شحاتوثناء ) لما تد األصم ف

تمػؾ   جراة ػلد مهػل ك ةصػ :الوعي بمعايير اختيار األجيزة المنزلية الصـديقة لمبيئـة-8
 لػى ارايلتهػل، كايتملرهػل الاة ػػلس  رمػف األسػرة الاكاصػفلت أك األسػس التػي تسػعي
الم ةػػف  يمػػىاتخػػلذ األجهػػزة الا زل ػػف التػػي تحػػلعظ الػػذم  اكػػف ايتاػػلد  عػػي تحد ػػد ك 
  -: ال حك التللي يمىكهي تتحدد عي المحث الحللي 

جػكدة ل األسػرة ؾ رمػف درا :  ةصػد مهػلperceive quality الجـودة المدركـة - أ
كتفكقهػػل كاات لزهػػل لمعالاػػف التجلر ػػف الخلصػػف مم ةػػف لصػػد ةف الجهػػزة الا زل ػػف ألا

 التمػػػؼ، كاألداء، كالخمػػػك اػػػف الع ػػػكد ـاػػػف ح ػػػث الجػػػكدة، كال ةػػػف، كيػػػد لمهػػػ
 ةهل.ك را هلالعالالت الا لعسف كالتي تت ر يمى   ف اخت لر مللاةلر ف ا  

 األسػػر ةصػػد مهػػل  دراؾ رمػػلت  :Economic Valueاالقتصــادية القيمــة  - د
اػػػ  دخمهػػػل  لسػػػد  ماػػػل م ةػػػف اةلمػػػؿ السػػػعر لم صػػػد ةفالاألجهػػػزة الا زل ػػػف  لكفػػػلءة

 . كقدرتهل يمى ال راء
رمػلت   دراؾ ةصػد مهػل  :After sales services  البيـعخـدمات مـا بعـد  - ت

األسر لاػل تةداػف ال ػركلت الا تجػف لرجهػزة الا زل ػف الصػد ةف لمم ةػف اػف تػكع ر 
مػػػهيمى كفػػػلءة  رطللػػػف ياػػػر الجهػػػلزكخػػػدالت الت ػػػغ ؿ قطػػػ  الغ ػػػلر كالصػػػ ل ف 

 .لتحة ؽ أقصي استفلدة ااك ف ا ه كالتي تحةؽ أعضم ه عي اخت لر 
أمــــال زرقــــون و محمــــد   عػػػػرؼ:  Carbon Footprintالبصـــمة الكربونيــــة-9

يػف المصاف الكرمك  ف هي ات ر  تـ اف خالله التعم ر  (214: 2014رحمان)
الفػػرد ) معػػلث غػػلز  ػػل ي أكسػػ د الكرمػػكف يمػػى اسػػتكل   ػػلط كػػؿ اػػف اعػػدالت ا

كالاتسسػلت كالػدكؿ( أك حتػى يمػى اسػتكل يام ػف   تػلج أك تصػ    ا ػتد اعػ ف، 
 .كغللمل ال  عمر ي هل مكحدة الطف اف ا معل لت  ل ي أكس د الكرمكف عي الس ف

ر اةػػػدااػػػدم كيػػػي رمػػػف األسػػػرة مهػػػي : األســـرلـــدي ربـــات البصـــمة الكربونيـــة -10
ا معل ػػلت غػػلز  ػػل ي أكسػػ د الكرمػػكف ك ػػلتد ل  ػػلطهل ك  ػػلط أسػػرتهل عػػي ضػػكء 
أسػػػمكد ح ػػػلتهـ داخػػػؿ الا ػػػزؿ كخلرجػػػف كاخت لراتهػػػل السػػػمكك ف ك عمػػػر ي هػػػل اػػػف 
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مػى عةػػرات اػف خػػالؿ ارجلمػف ي األسػرخػالؿ الدرجػف التػػي تحصػؿ يم هػل رمػػلت 
 الاككف اف التللي: فاالستم ل

رمػػف اػػدم  دراؾ ك ةصػػد مػػه  :ربونيــةمعمومــات ومعــارف عــن البصــمة الك - أ
لمسمكك لت التي اف  ه هل أف  ككف لهل ته  ر أقؿ يمى الم ةف التي  األسرة

 .تع ش ع هل كتعتاد يم هل لمحد اف المصاف الكرمك  ف
التػػي  ةاألسػػر  فرمػػا ػػؿ ك ةصػػد مػػه  :االتجاىــات نحــو البصــمة الكربونيــة - د

لا ػػػػكالتهل  لرهالطم ع ػػػػف اػػػػف ح ػػػػث است ػػػػعل ةػػػػفم التتجػػػػه مسػػػػمككهل  حػػػػك 
لماسػػػلهاف ار جلم ػػػف عػػػي حمهػػػل كتطػػػك ر ظركعهػػػل يمػػػى  حػػػك  لكاسػػػتعداده

  .كذلؾ لمحد اف المصاف الكرمك  ف أعضؿ
ك ةصػد مػه كػؿ اػل  :ممارسات مواجو تحـديات ارتفـاع البصـمة الكربونيـة - ت

اف أ  طف اختمفف كردكد أععلؿ عي تفليمهل اػ  الم ةػف  األسرةتةكـ مه رمف 
كي لصػػرهل اػػف التمػػكث كدرجػػف لم ةػػف كتر ػػ د اكاردهػػل حال ػػف ا  لػػىتػػتدم 

لمحػػػد اػػػف المصػػػاف  تطم ةهػػػل لػػػمعض الاعػػػلرؼ كالاعمكاػػػلت الخلصػػػف مهػػػل
 .الكرمك  ف

 فروض البحث: ثانيًا:
تكجػػد يالقػػف ارتملط ػػه ذات داللػػف  حصػػلة ف مػػ ف الػػكيي ماعػػل  ر اخت ػػلر األجهػػزة  .1

، الة اػػػػف االقتصػػػػلد ف، ادركػػػػفالجػػػػكدة الالا زل ػػػف الصػػػػد ةف لمم ةػػػػف ماحػػػػلكر  ال ال ػػػف )
 فالكرمك  ػػػف مهمعلدهػػػل ال ال ػػػ فكالػػػكيي مللمصػػػا (،، ارجاػػػلليخػػػدالت اػػػل معػػػد الم ػػػ 

 ،)اعمكاػػلت كاعػػلرؼ يػػف المصػػاف الكرمك  ػػف، االتجلهػػلت  حػػك المصػػاف الكرمك  ػػف
 .رملت األسر م( لد، ارجاللياالرسلت اكاجه تحد لت ارتفلع المصاف الكرمك  ف

ي  ػػف  رمػػلت األسػػر كيػػي اتكسػػطلت درجػػلتمػػ ف   حصػػلة فلػػف تكجػػد عػػركؽ ذات دال .2
)الجػػػكدة  ال ال ػػػفماعػػػل  ر اخت ػػػلر األجهػػػزة الا زل ػػػف الصػػػد ةف لمم ةػػػف ماحػػػلكر   المحػػػث

(، كالػػػػػكيي ارجاػػػػللي ،الادركػػػػف، الة اػػػػف االقتصػػػػلد ف، خػػػػدالت اػػػػل معػػػػد الم ػػػػ 
)اعمكاػػػػػػلت كاعػػػػػػلرؼ يػػػػػػف المصػػػػػػاف الػػػػػػ الث للمصػػػػػػاف الكرمك  ػػػػػػف مهمعلدهػػػػػػل م

رمك  ػػػػف، االتجلهػػػػلت  حػػػػك المصػػػػاف الكرمك  ػػػػف، االرسػػػػلت اكاجػػػػه تحػػػػد لت الك
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)ياػػؿ رمػػف  اتغ ػػرات الدراسػػف كؿ اػػفتمعػػلن لػػػ (ارجاػػللي، ارتفػػلع المصػػاف الكرمك  ػػف
 .(، كااتالؾ يداد كهرملء اسمكؽ الدع األسرة، م ةف السكف

ي  ػػػف  رمػػػلت األسػػػركيػػػي اتكسػػػطلت درجػػػلت مػػػ ف   كجػػػد تمػػػل ف داؿ  حصػػػلة لن  .3
الجكدة ) ماعل  ر اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف ماحلكر  ال ال ف المحث

(، كالػػػػكيي ارجاػػػػللي، الادركػػػػف، الة اػػػػف االقتصػػػػلد ف، خػػػػدالت اػػػػل معػػػػد الم ػػػػ 
)اعمكاػػػػػػلت كاعػػػػػػلرؼ يػػػػػػف المصػػػػػػاف الػػػػػػ الث للمصػػػػػػاف الكرمك  ػػػػػػف مهمعلدهػػػػػػل م

حػػػػد لت الكرمك  ػػػػف، االتجلهػػػػلت  حػػػػك المصػػػػاف الكرمك  ػػػػف، االرسػػػػلت اكاجػػػػه ت
، يػػدد رمػػف األسػػرة)ياػػر  كؿ اػػفتمعػػلن لػػػ (ارجاػػللي، ارتفػػلع المصػػاف الكرمك  ػػف

 .(عةلت الدخؿ ال هرم ،لرمف األسرةأعراد األسرة، الاستكل التعم اي 

الكيي ماعل  ر اخت لر األجهزة تختمؼ  سمف ا لركف الاتغ ر الاستةؿ لمدراسف ) .4
تفسػػػ ر  سػػػمف التمػػػل ف الخلصػػػف ماحػػػلكرة ال ال ػػػف( عػػػي الا زل ػػػف الصػػػد ةف لمم ةػػػف 

مػلت ر ل مهمعلدهػل ال ال ػف(عػي ضػكء تحػد لت  الكرمك  ػف المصػافمللاتغ ر التلم  )
 .المحثي  ف  األسر

تكجػد عػػركؽ دالػف  حصػػلة لن مػػ ف اتكسػطلت درجػػلت ي  ػػف المحػث التجر م ػػف عػػي  .5
التطم ةػػػ ف )الةممػػػي كالمعػػػدم( لممر ػػػلاد ارر ػػػلدم عػػػي اسػػػتكم كيػػػ هف ماعػػػل  ر 

ارجاػػللي( كتػػه  ر  ، األجهػػزة الا زل ػػف الصػػد ةف لمم ةػػف )ماحػػلكرة ال ال ػػف اخت ػػلر
 .ارجاللي( لصلل  التطم ؽ المعدم، مصاف الكرمك  ف )مهمعلدهل ال الثيمى ال

 منيج البحث: ثالثًا:
استخدم البحث الحالي كاًل مـن المـنيج الوصـفي التحميمـي  والمـنيج التجريبـي  

 لمالءمتيما لموضوع البحث.
هك الا هد الذم  ةـك يمػى الكصػؼ الػدق ؽ كالتفصػ مي : لمنيج الوصفي التحميميا -

كجاػػػ  الحةػػػلةؽ كالاعمكاػػػلت لمظػػػلهرة أك اكضػػػكع المحػػػث أك الا ػػػكمف ق ػػػد المحػػػث 
 ةتصػػر المحػػث الكصػػفي  كالاالحظػػلت ي هػػل، ككصػػؼ الظػػركؼ الخلصػػف مهػػل، كال

 الاتعاػؽالكػلؼ الػدق ؽ  التحم ػؿ  لػى تحم مهػلكتصػ  فهل كتمك مهػل  الم ل لت  ايمى ج
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تعا اػػلت م ػػهف   لػػىالكصػكؿ   ػـػال تػػلةد، اػػف التفسػػ ر لهػذ   مػؿ  تضػػاف أ ضػػل قػدران 
 (. 47: 2019 المحمودي محمد )الظلهرة اكضكع المحث 

: هػػك الاػػ هد الػػذم  سػػتط   الملحػػث مكاسػػطته أف  عػػرؼ أ ػػر المــنيج التجريبــي -
العســـاف  صـــالح لم ( )السػػػمد )الاتغ ػػػر الاسػػػتةؿ( يمػػػى ال ت جػػػف )الاتغ ػػػر التػػػ

ؾ ال ػػػكع اػػػف المحػػػكث الػػػذم تػػػتـ ع ػػػه السػػػ طرة يمػػػى لػػػ(. كهػػػك ذ277ه:1431
ف اف األعراد  تـ تةسػ اهل م ػكؿ ي ػكاةي  جالل  ملخت لرالاتغ رات ك تحةؽ ذلؾ 

لت جالل ػػػلت األكلػػػي ملرجالل ػػػف أك ارجالل ػػػت ف أك أك ػػػر تسػػػاي ار جاػػػلل   لػػػى
البيـاتي  عبد الجبـار ف الضلمطف )جالل لرف األخرل مجالل التجر م ف كتساي ار

 (43ه: 1426
ح ػث  ػتـ ة الواحـدة: جماليـوي ستخدم في ىذا البحث المـنيج التجريبـي ذو اإل -

ف لمتعرؼ يمى الفركؽ عي اسػتكل كيػي جالل الة لس الةممي كالمعدم لذات ار
 ػف ماحػلكر  ال ال ماعل  ر اخت ػلر األجهػزة الا زل ػف الصػد ةف لمم ةػف األسررملت 

(، كالمصػػػػاف خػػػػدالت اػػػػل معػػػػد الم ػػػػ ، الة اػػػػف االقتصػػػػلد ف)الجػػػػكدة الادركػػػػف، 
اعمكاػػلت كاعػػلرؼ المصػػاف الكرمك  ػػف، اتجلهػػلت ) مهمعلدهػػل الػػ الثالكرمك  ػػف 
لممصػػػػاف الم ة ػػػػف، االرسػػػػلت اكاجػػػػه تحػػػػد لت ارتفػػػػلع المصػػػػاف  األسػػػػررمػػػػلت 

 .الكرمك  ف(
 رابعًا: حدود البحث 

 :البحث فيما يميحدود تتحدد 
 لت: جالل تكك ت ي  ف المحث اف  ال ف  :لمبحث الحدود البشرية -

ــة البحــث االســتطالعية -1 العػػلاالت  رمػػف أسػػرة اػػف (40: تكك ػػت اػػف )عين
اخت لرهف مطر ةف  كتـ اف ر ؼ كحضر احلعظف الدقهم ف كغ ر العلاالت،

، كذلػؾ لتة ػ ف صدع ف غرض ف اف استك لت اجتالي ف كاقتصػلد ف اختمفػف
 .ف يم هفأدكات الدراس

العلاالت كغ ر رمف أسرة اف ( 304تكك ت اف ): عينة البحث األساسية -2
اخت ػػػػلرهف مطر ةػػػػف  كتػػػػـ اػػػػف ر ػػػػؼ كحضػػػػر احلعظػػػػف الدقهم ػػػػف العػػػػلاالت،
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، اف الاعػلرؼ صدع ف غرض ف اف استك لت اجتالي ف كاقتصلد ف اختمفف
كاألقػػػلرد كادرسػػػلت كاكجهػػػلت مللترم ػػػف كالتعمػػػ ـ كأيضػػػلء ه ةػػػف تػػػدر س 

  لت.   كاكظف
مطر ةػػف  رمػػف أسػػرة تػػـ اخت ػػلرهف( 37: تكك ػػت اػػف )ةعينــة البحــث التجريبيــ -3

يدد اف رمػلت األسػر تػـ تطم ػؽ أدكات الدراسػف سػلمةلن يمػ هـ  يمىاةصكدة 
 لحضػػكر هفكتطػػكي هفى رغمػػتمػػ، كم ػػلءن يلتحد ػػد أقمهػػـ عػػي اسػػتكم الػػكيي

 يمػػ هف،د عػػالمر ػػلاد الا   ؽتطم ػػ ـكالحضػػكرت تػػ ـسػػلت المر ػػلاد، كاال تظػػلمج
تـ االلتزاـ مللاملدا التكج ه ػف األخالق ػف أ  ػلء  جػراء المحػث كتػـ الحصػكؿ ك 

 يمى تصر   اف اردارة الاع  ف اف جلاعف الا صكرة عي  جراءات المحث.
: تـ التطم ؽ الا دا ي يمى رملت أسر اف ر ػؼ كحضػر لمبحث الحدود المكانية -

 ا ػت غاػر، ا  ػف ال صػرطمخػل، )اتا مف عي اد  ػف الا صػكرة،  الدقهم فاحلعظف 
 .كالةرم الاح طف مهل(

: تػـ تطم ػؽ أدكات المحػػث الا دا  ػف يمػػى ي  ػف المحػػث الحـدود الزمنيــة لمبحــث -
ـ. كتـ  2021  كعامر هر  مدا فـ كحتى  2021 سمتامر مدا فاألسلس ف اف 

يمػػػػػػى ي  ػػػػػػف المحػػػػػػػث التجر م ػػػػػػف خػػػػػػالؿ  ػػػػػػػهر  ارر ػػػػػػػلدمتطم ػػػػػػؽ المر ػػػػػػلاد 
 .ـ2021د سامر

 المستخدمة في البحث ائيةصاإلحًا: المعامالت خامس
درجلت يمى مر لاد   لىكتحك مهل  كجدكلتهل،معد جا  الم ل لت كتفر غهل كتمك مهل 

Excel درجػلت كػػؿ احػكر اػػف احػلكر المحػػث، كاجػػرم   جاػػللي، كاػف  ػػـ حسػلد
 - جراء: ، اف خالؿ SPSSالتحم ؿ ارحصلةي لهذ  الم ل لت ملستخداـ مر لاد 

، طر ةػػف Alpha Cronbachاالرتمػػلط المسػػ ط، اعلاػػؿ ألفػػل كػػرك  مػػلخ  اعلاػػؿ  -1
 -Spearman، اعلاؿ سم رالف مراكف Guttman split–halfالتجزةف ال صف ف 

Brown  الاستخداف عي التطم ؽ. األدكاتلمتهكد اف صحف ك ملت 
لمتحةػػػػػؽ اػػػػػف صػػػػػحف الفػػػػػرض  Correlationاصػػػػػفكعف اعػػػػػلاالت االرتمػػػػػلط  -2

  األكؿ.
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اختملر تحم ؿ ك  كالخلاس، ال ل ي لمفرض T- Test)ت( حسلد ق اف  -3
لمتحةؽ اف صحف الفرض  ONE WAY ANOVAالتمل ف عي اتجل  كاحد 

لاعرعف داللف الفركؽ م ف اتكسطلت  Tukeyاختملر  ـ استخداـ  ال للث،
 .الدرجلت

 الرام .اعلاؿ اال حدار المس ط لمتهكد اف صحف الفرض  -4
 ( .الخلاسحجـ ته  ر المر لاد ) الفرض ( لة لس  ɳ 2حسلد ارم    تل )  -5

عداد وتقنين أدوات البحث  سادسًا:  بناء وا 
 المحث اف: ) يداد الملح تلف( كاتأدتكك ت 
 فاالقتصػػػػػػػػلد  الخصػػػػػػػػلةصاسػػػػػػػػتالرة الم ل ػػػػػػػػلت األكل ػػػػػػػػف العلاػػػػػػػػف لتحد ػػػػػػػػد  -1

 .  ف كاألسر فكاالجتالي 
  ةف.                             ملم صد ةفالاخت لر األجهزة الا زل ف اعل  ر الكيي ماستم لف  -2
 .   عي ضكء الت ا ف الاستدااف استم لف المصاف الكرمك  ف -3
اخت ػػػػػلر األجهػػػػػزة الا زل ػػػػػف الػػػػػكيي ماعػػػػػل  ر المر ػػػػػلاد ارر ػػػػػلدم لت ا ػػػػػف  -4

   .عي ضكء الت ا ف الاستدااف المصاف الكرمك  ف ،الصد ةف لمم ةف
مهدؼ الحصكؿ يمػى اعمكاػلت تـ  يدادهل  العامة:األولية استمارة البيانات  -1

كقد تات صػ لغف يمػلرات االسػتم لف  المحث،ي  ف تف د عي تحد د خصلةص 
 مص غف الاخلِطد كا تامت االستالرة يمى العملرات التلل ف:

 ) .حضر – ر ؼ (ارقلاف احؿ ح ث اف األسرة سكن بيئة عن بيانات -
 .)   األهؿا ترؾ ا -ا زؿ استةؿ – ةف  (ح ث اف سكنطبيعة ال عن بيانات -
 .)تام ؾ - داةـ-   جلر اتقت (ح ث اف سكنمال نوع عن بيانات -
   عمل ربة األسرةاألسرة أفراد   عددربة األسرة سن -
  ػالث  لػى تةسػ اه تـػ ح ػث :لربـة األسـرة التعميمـي المسـتوى عـن بيانـات -

اسػػػتكم تعم اػػػي اػػػ خفض، اسػػػتكم تعم اػػػي اتكسػػػط، تتا ػػػؿ عػػػي ) اسػػػتك لت
 ) .استكم تعم اي ارتف 
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 عكل ػت عةػلت  ال  ػف  لػى تةسػ اه تـػ :لألسـرة المـالي الـدخل فئـات عـن بيانـات -
    ) .عهك ر ج  ه 6000 ي د كت تهي ج  ه 2000 اف )أقؿاف  تمدأ الفةلت

 .ال(  عـ،) يداد الكهرملء اسمكؽ الدع مدي توفر بيانات عن  -
 :الوعي بمعايير اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئةاستبيان  -2

 ماعػػػل  ر اخت ػػػلررمػػػف األسػػػرة ت ا ػػػف كيػػػي ف الهػػػدؼ اػػػف هػػػذا االسػػػتم لف كػػػل
األجهػػزة الا زل ػػف التػػي تتػػكاعر ع هػػل اكاصػػفلت كخصػػلةص تحػػلعظ يمػػي الم ةػػف ذم 

–)الجػػكدة الادركػػف  خػػالؿ كاألقػػؿ اسػػتهالكلن لمطلقػػف الكهرملة ػػف اػػف األداء األعضػػؿ
 ،أ الت ا ػػف الاسػػتدااف ( ماػػل  حةػػؽ امػػدخػػدالت اػػل معػػد الم ػػ  – الة اػػف االقتصػػلد ف
أداة تحةػػؽ هػػذا الهػػدؼ السػػلمؽ تػػـ االطػػالع يمػػى الدراسػػلت  ت فكلكػػي تعػػد المػػلح 

كالةػػػراءات السػػػلمةف العرم ػػػف كاألج م ػػػف لالسػػػتعل ف مهػػػل عػػػي كضػػػ  األسػػػمكد األا ػػػؿ 
( يمػلرة خمر ػف ا ػتامت يمػى 48اكػكف اػف ) أكلػيلالستم لف، كتـ  يػداد اسػتم لف 

 (.خدالت ال معد الم  ،  الة اف االقتصلد ف،  ادركفالجكدة ال ال ف احلكر )
ـــةمحـــور  - جهػػػزة الا زل ػػػف لجػػػكدة األ  دراؾ رمػػػف األسػػػرةك تضػػػاف : الجـــودة المدرك

كتفكقهل كاات لزهػل لمعالاػف التجلر ػف الخلصػف مهػل اػف ح ػث الجػكدة، مم ةف لصد ةف ال
اػلت الا لعسػف العالمللاةلر ػف اػ  كال ةف، كيدـ التمػؼ، كاألداء، كالخمػك اػف الع ػكد 

( يمػػلرة، كع اػػل  مػػي 19، كا ػػتاؿ يمػػي )كالتػػي تػػت ر يمػػى   ػػف اخت لرهػػل ك ػػراةهل
 صػػد ةفتتصػػؼ األجهػػزة الكهرملة ػػف  معػػض العمػػلرات التػػي تعكػػس هػػذا الاحػػكر:

الم ةػػف تحتػػكم يمػػي غػػلزات غ ػػػر  صػػػد ةفأجهػػز  التمر ػػد ، الم ةػػف مجكدتهػػل العلل ػػف
الم ةػػف  صػػد ةفا ـ األجهػػزة الكهرملة ػػف تصػػ، ضػػلر   أك سػػلاه أك قلممػػه لال ػػتعلؿ 

ذكػر الفلةػدة الا عكسػف يمػي الم ةػف ،  سلهـ عػي تةم ػؿ ال فل ػلت التػي تضػر مللم ةػف
األجهػػػػزة ، رعػػػػ  الا ػػػػزة الت لعسػػػػ ف  لػػػػي ػػػػتدم  الا زل ػػػػف الصػػػػد ةف لمم ةػػػػفلرجهػػػػزة 

األجهػػػزة  رملخت ػػػلاالهتاػػػلـ ، الكهرملة ػػػف الار ػػػدة الطلقػػػف ارتمطػػػف مػػػللجكدة العلل ػػػف
التػػػي تعتاػػػد يمػػػي التة  ػػػلت الحد  ػػػف كالصػػػد ةف لمم ةػػػف، اختػػػلر األجهػػػزة الصػػػد ةف 

 . للمم ةف التي تعاؿ م كؿ كم ر يمي التةم ؿ اف  سمف استهالؾ الطلقف كتر  ده
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 دراؾ رمػلت األسػر لكفػلءة األجهػزة الا زل ػف  ك تضاف :القيمة االقتصاديةمحور  -
كا ػتاؿ  دخمهل كقدرتهل يمػى ال ػراء  لسد ا تالصد ةف لمم ةف اةلمؿ السعر مال  

تعكػػس هػػذا الاحػػكر:  ػػزداد ( يمػػلرة، كع اػػل  مػػي معػػض العمػػلرات التػػي 14يمػػي )
الطمد م كؿ امحكظ يمي األجهزة الكهرملة ػف الاػكعرة لمطلقػف رغػـ ارتفػلع سػعرهل 

االسػػػػػتخداـ األا ػػػػػؿ لرجهػػػػػزة ، أقػػػػػ ـ جػػػػػكد  األجهػػػػػزة اػػػػػف خػػػػػالؿ السػػػػػعر،  سػػػػػم لن 
لم ةف لمحصػكؿ يمػي الفلةػدة الةصػكل ا ػه يػلاال اسػلهال عػي ا صد ةفالكهرملة ف 

 صػد ةفأرم أف تمر ر السعر الارتفػ   سػم ل لرجهػزة الكهرملة ػف ، خفض التكلل ؼ
تعتمػػػػر العالاػػػػف التجلر ػػػػف التػػػػي ، الم ةػػػػف اةلمػػػػؿ الفلةػػػػدة الارجػػػػكة ا ػػػػه امػػػػللغ ع ػػػػه
 استخداهل ذات  كي ه ج د  اةلر ه ا  سعرهل. 

ـــعخـــدمات مـــا بعـــد محـــور  -  دراؾ رمػػػلت األسػػػر لاػػػل تةداػػػف  ةصػػػد مهػػػل ك  :البي
ال ػػػركلت الا تجػػػف لرجهػػػزة الا زل ػػػف الصػػػد ةف لمم ةػػػف اػػػف تػػػكع ر قطػػػ  الغ ػػػلر 
كالص ل ف كخدالت الت غ ؿ رطللػف ياػر الجهػلز مػهيمى كفػلءة لتحة ػؽ أقصػي 

( 15كا ػػػتاؿ يمػػػي ) ،اسػػػتفلدة ااك ػػػف ا ػػػه كالتػػػي تحةػػػؽ أعضػػػم ه عػػػي اخت ػػػلر 
 ػػػدعع ي خداػػػف  مػػػي معػػػض العمػػػلرات التػػػي تعكػػػس هػػػذا الاحػػػكر:يمػػػلرة، كع اػػػل  
 لي اتخػلذ قػرار ال ػراء، اختػلر األجهػزة الا زل ػف التػي تتػكاعر مهػل  الضالف الفعللف

خػػػدالت الصػػػ ل ف كارصػػػالح كاالسػػػتمداؿ، أرم أف تػػػكاعر قطػػػ  الغ ػػػلر لرجهػػػزة 
ت ػلر األجهػزة الا زل ف ات ر لالخت لر، أهتـ متكاعر خداه الضالف ي د الة لـ ملخ

، التػػػي تحظػػػي مل ت ػػػلر كاسػػػ  الركػػػلت الاختػػػلر األجهػػػزة الا زل ػػػف اػػػف الا زل ػػػف، 
تةػدـ ضػالف اسػتمداؿ الجهػلز مللكلاػؿ اختلر األجهزة الا زل ف اف ال ػركلت التػي 

 .اذا حدث ع ه يطؿ، اخت لر األجهزة الا زل ف التي  تكاعر لهل اراكز لمص ل ف
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 :اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئةيير الوعي بمعاتقنين استبيان 
 أواًل: حساب صدق االستبيان:  

لمتهكد اف صدؽ احتكل  :validity content)صدق المحتوى ) -1
( اف األسلتذة الاحكا ف 13تـ يرضه عي صكرته األكل ف يمى يدد ) االستم لف

 لى % 84.61كممغت  سمف اتفلؽ الاحكا ف ال م ف  الا زؿ،اجلؿ  دارة  عي
الكمى  جاللي% كقد تـ  جراء معض التعد الت لمعض العملرات، كظؿ ار100

 الاحتكل.لمعملرات كال هك، كمذلؾ  ككف قد خض  لصدؽ 
 صدق االتساق الداخمي:  -2
رمف أسرة التي تتكاعر  40قكااهل  استطالي فتـ تطم ؽ االستم لف يمى ي  ف  

الصدؽ اف خالؿ  ع هل  فس  ركط ي  ف المحث كمعد التطم ؽ تـ حسلد
كال هك  اعلاؿ ارتملط م رسكف م ف يملرات كؿ احكر كالدرجف الكم ف له

 (1اكض  مجدكؿ )
اختٌار الوعً بمعاٌٌر محور من محاور  كل ( معامل ارتباط بٌرسون لعبارات1)جدول 

(40ن=) للمحورالكلٌة  ةوالدرج األجهزة المنزلٌة الصدٌقة للبٌئة  

 خدمات ما بعد البيع تصاديةالقيمة االق الجودة المدركة
 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

1 143.1**  11 14..1**  1 14..3**  11 143.4**  1 14...**  

14..0**  

14031**  

14040**  

181.0 

14.14**  

1400.**  

14..1**  

140.1**  

14434**  

11 14401**  

0 143.3**  10 14.4.**  0 1431.**  10 14.04**  0 14..0**  10 14...**  

3 14.01**  13 14.30**  3 14.1.**  13 14.01**  3 14031**  13 14003**  

. 14.0.**  1. 14.1.**  . 14.43**  1. 14.0.**  . 14040**  1. 14..0**  

. 14.13**  1. 14.10**  . 143.0**  

 

. 14..0**  1. 14..0**  

0 14..1**  10 14303**  0 14303**  0 14.14**   

4 14..4**  14 14.13**  4 14.1.**  4 1400.**  

. 143.0**  1. 14301**  . 14.00**  . 14..1**  

0 14.34**  10 14340**  0 14..1**  0 140.1**  

11 14.04**   11 1430.**  11 14434**  

 0.01 عند دالة)**( 
ي د استكم  كجكد يالقلت ارتملط ف اكجمف (1جدول ) تظير بيانات

 كالدرجف الكم ف لكؿ احكر، كمذلؾ احلكر االستم لفيملرات م ف  0.01داللف 
 الاتغ رات الخلصف مه. ق لس صلدؽ عي جد أف االستم لف 
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  -ىما:  بطريقتين Reliabilityالمقياس وتم حساب ثبات 
لحسلد  Alpha-Cronbachملستخداـ اعػلدلف ألفل كرك ملخ  :ىاألولالطريقة 

اعلاؿ ال ملت لتحد د ق اف االتسلؽ الداخمي لماة لس ح ث تـ حسلد اعلاؿ ألفل 
 .ماحلكر  ال ال ف ككؿ كلالستم لفلكؿ احكر يمى حدة 

  ةاختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئالوعي بمعايير  معامالت ثبات استبٌان( 0جدول )
(40ن=) باستخدام اختباري معامل ألفا والتجزئة النصفٌة بمحاوره الثالثة   

عدد  المحاور

 العبارات

معامل الفا 

 كرونباخ

 اختبار التجزئة النصفٌة

براون –سبٌرمان   جتمان 

 2.539 21629 21490 96 الجودة المدركة
 2.525 21522 21419 91 القٌمة االقتصادٌة

 2.529 21520 21400 92 عخدمات ما بعد البي
 2.512 21560 21503 15 اإلجمالً

اخت ػػلر األجهػػػزة الػػكيي ماعػػل  ر أف اعلاػػؿ ألفػػل السػػتم لف  (2ويوضــح جــدول )
( كتعتمػػر هػػذ  الة اػػف يلل ػػف لهػػذا ال ػػكع اػػف 0.826هػػك )ككػػؿ  الا زل ػػف الصػػد ةف لمم ةػػف

 حسلد ال ملت كتتكد االتسلؽ الداخمي لالستم لف.
كلمتصح   اف أ ر ( Split-half: استخداـ اختملر التجزةف ال صف ف )نيةالطريقة الثا

-Spearmanمراكف ) –سم رالفالتجزةف ال صف ف تـ استخدـا اعلدلف التصح   
Brown ،)( اعلدلف جتالفGuttman)، ق ـ اعلاالت أف  (2) ويتبين من جدول

اخت لر األجهزة الا زل ف ر الكيي ماعل  يملرات استم لف  جالليارتملط التجزةف ال صف ف ر
لجتالف اال  دؿ يمى اتسلؽ  0.775مراكف، –لسم رالف  0.893ككؿ هك الصد ةف لمم ةف

  كمذلؾ  ككف االستم لف صلل  لمتطم ؽ. ماحلكر  ال ال فك ملت يملرات االستم لف 
يملرة خمر ف  48اف خالؿ ال سمؽ أصم  االستم لف عي صكرته ال هلة ف  تككف اف ك 

، ( يملرة14) الة اف االقتصلد ف، ( يملرة19) )الجكدة الادركف ال ف احلكر تتضاف 
يمى هذ  العملرات  األسررملت ، كحددت استجلملت ( يملرة15) خدالت ال معد الم  
( كيمى اة لس اتصؿ ال   طمؽ –حد ال   لى   طمؽ –   طمؽكعؽ  ال ف اخت لرات )

(  ذا كلف اتجل  العملرة 3-2-1اة لس )كيمى  ف(  ذا كلف اتجل  العملرة اكجم3-2-1)
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اخت لر األجهزة الا زل ف الكيي ماعل  ر كمذلؾ أاكف تةس ـ درجلت استم لف  فسللم
 (  كض  ذلؾ:3 لى  الث استك لت كجدكؿ ) الصد ةف لمم ةف

( القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة والمستوٌات 3جدول )  

ثة بمحاوره الثال المنزلٌة الصدٌقة للبٌئةاختٌار األجهزة الوعً بمعاٌٌر ب  
لبٌانا                     
 محاور االستبٌان

القراءة 
 الصغرى

القراءة 
 الكبرى

طول  المدى
 الفئة

المستوى 
 المنخفض

المستوى 
 المتوسط

 المستوى
المرتفع   

10: 04 3 96 23 04 الجودة المدركة  11 :16  22  :23  
05: 01 1 91 05 01 القٌمة االقتصادٌة  06 :00  01 :05  
05: 09 4 00 10 09 خدمات ما بعد البيع  06 :03  04 :10  

920: 54 91 10 902 54 اإلجمالً  920 :993  994 :902  

اسػػتم لف  رمػػف األسػػرة عػػيأف أيمػػى درجػػه حصػػمت يم هػػل  (3يتضــح مــن جــدول )
اقػػؿ درجػػه، ك  130 كل ػػت اخت ػػلر األجهػػزة الا زل ػػف الصػػد ةف لمم ةػػفالػػكيي ماعػػل  ر 

كمػذلؾ أاكػف تةسػ ـ درجػلت  14كطػكؿ الفةػف  43درجه، كالاػدم  87درجه كل ت 
 ارتف (.  –اتكسط  –الاة لس  لى  ال ف استك لت )ا خفض 

 :في ضوء التنمية المستدامة البصمة الكربونيةاستبيان الوعي ب -3
لالـ رملت  يميالتعرؼ كلف الهدؼ اف هذا االستم لف   األسرادل  دراؾ كا 

يمػػى  كالافػػػله ـ الم ة ػف الاتػػكعرة لػػد هـ عػي ك ف ػػف التعلاػؿ كالاحلعظػػف مللاعمكاػلت
، كقػدرة الم ةػف الصػح حف تجػل  الم ةػف ار جلم ػفالم ةػف كالاا ػؿ مػصكرة الػسمكك لت 
محػػػػؽ األج ػػػػلؿ الةلداػػػػف عػػػػي تمم ػػػػف  ارخػػػػالؿيمػػػػي اسػػػػت علد ذلػػػػؾ التػػػػه  ر دكف 

عاػػػؿ اػػػ  الاتزا ػػػدة، ح ػػػث تاحت لجلتهػػػل اػػػف الاػػػكارد ماػػػل  كاجػػػه احت لجػػػلت الاجت
المصاف الكرمك  ف  ما لمف جرس   ػذار لم ػلس كالممػداف عػي العػللـ لاراقمػف كت ظػ ـ 
ذا الحظ الجا   مصاتهـ الم ة ف عستككف  أ  طتهـ التي تعرض الم ةف لمخطر، كا 
ه لؾ ا لكؿ م ة ف أقؿ، ح ث س تـ تةم ؿ ا لكؿ ا ؿ ا معل لت الكرمكف ك ةػص 

كذلػػؾ ،  ة التصػحر كاالحتمػػلس الحػرارم كتةم ػؿ التمػػكث الم ةػيالهػكاء ال ةػي كز ػػلد
اف خالؿ االطالع يمى الدراسلت كالةراءات السلمةف العرم ف كاألج م ف لالستعل ف 

اكػكف اػػف  أكلػػيمهػل عػي كضػػ  األسػمكد األا ػػؿ لالسػتم لف، كتػـ  يػػداد اسػتم لف 
اعػلرؼ اعمكاػلت ك احػكر )هػي   ال ػف احػلكر( يملرة خمر ػف ا ػتامت يمػى 46)
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االرسػػلت اكاجػػه  ،االتجلهػػلت  حػػك المصػػاف الكرمك  ػػف ،يػػف المصػػاف الكرمك  ػػف
 .(تحد لت ارتفلع المصاف الكرمك  ف

ك تضػػػاف اػػػدم  دراؾ الكربونيـــة: معمومـــات ومعـــارف عـــن البصـــمة محـــور  -
مسػػمكك لت التػي اػػف  ػه هل أف  كػكف لهػػل تػه  ر أقػػؿ يمػى الم ةػػف ل األسػررمػلت 
 يمػػػىكا ػػتاؿ  ،لمحػػػد اػػف المصػػاف الكرمك  ػػف  هػػلعتاػػد يمتعػػ ش ع هػػل ك تالتػػي 

أدرؾ أف  ( يمػػلرة، كع اػػل  مػػي معػػض العمػػلرات التػػي تعكػػس هػػذا الاحػػكر:15)
اسػػػػتارار ، الم ةػػػػف يمػػػػىاأل  ػػػػطف الم ػػػػر ف لتػػػػه  ر  الكرمك  ػػػػف اة ػػػػلسالمصػػػػاف 

،  ضػػكد تمػػؾ الاػػكارد عػػي  ػػـك اػػل  لػػىارعػػراط عػػي اسػػتهالؾ اكارد ػػل سػػ تدم 
يمػػػػػػػى الاػػػػػػػكارد الطم ع ػػػػػػػف كديػػػػػػػـ امػػػػػػػلدرات الح ػػػػػػػلة  الاحلعظػػػػػػػف أها ػػػػػػػفأدرؾ 

ات ػػػػر تةر مػػػػي لاةػػػػدار الطلقػػػػف كالاػػػػكارد المصػػػػاف الكرمك  ػػػػف تعػػػػد ، الاسػػػػتدااف
لمحػػد الاحلعظػػف يمػػى الطلقػػف  أها ػػفأدرؾ ، الطم ع ػػف األخػػرل التػػي تسػػتخداهل

سػلهـ مػه أ  الكرمك  ف ت ظهر اةدار اػل  المصافأف  أدرؾ ،التغ رات الا لخ فاف 
 .ي ظلهرة االحتملس الحرارم خص نل ع

ا ؿ رملت األسػر التػي  : ك تضاف االتجاىات نحو البصمة الكربونيةمحور  -
تتجػػػػػػه مسػػػػػػمككهل  حػػػػػػك الم ةػػػػػػف الطم ع ػػػػػػف اػػػػػػف ح ػػػػػػث است ػػػػػػعلرهل لا ػػػػػػكالتهل 
كاستعدادهل لماسػلهاف ار جلم ػف عػي حمهػل كتطػك ر ظركعهػل يمػى  حػك أعضػؿ 

( يمػػلرة، كع اػػل  مػػي 14مػػي )، كا ػػتاؿ يكذلػػؾ لمحػػد اػػف المصػػاف الكرمك  ػػف 
أرغػػد عػػي الا ػػلركف عػػي حاػػالت  معػػض العمػػلرات التػػي تعكػػس هػػذا الاحػػكر:

مظػػلهرة أ ػػعر أف تكي ػػف ال ػػلس ، لمحػػد اػػف المصػػاف الكرمك  ػػف التكي ػػف الم ة ػػف
ارعػػراط عػػي أيتةػػد أف ، يمػػر كسػػلةؿ اريػػالـ غ ػػر اجد ػػف االحتمػػلس الحػػرارم
كجػػػكد عػػػدـ أ ػػػعر م ،الكرمك  ػػػفالمصػػػاف  خفػػػض سػػػلهـ عػػػي  اسػػػتهالؾ الطلقػػػف
، أرم أف االهتاػػلـ مللم ةػػف  سػػليد عػػي تحسػػ ف ظػػركؼ الح ػػلة، ا ػػكالت م ة ػػف

أرم أف ، مظػػػػلهرة االحتمػػػػلس الحػػػػرارمأحػػػػد الا ػػػػلركف عػػػػي حاػػػػالت التكي ػػػػف 
المصػػػػاف الكرمك  ػػػػف تعمػػػػر يػػػػف حجػػػػـ الغػػػػلزات الدع ةػػػػف ال لتجػػػػف مسػػػػمد أععػػػػلؿ 

األ  ػػطف  ، أرم أفلصػػف مهسػػرتي، أهػػتـ محسػػلد المصػػاف الكرمك  ػػف الخالم ػػر
، أرم مهل كؿ  كـ تسلهـ م كؿ كم ر عي ظػلهرة االحتمػلس الحػرارم أقكـالتي 
 تةم ؿ المصاف الكرمكف الخلصف مي تخفض عكات ر الطلقف الخلصف مي.أف 
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ك ةصػد مػه كػؿ  :ممارسـات مواجـو تحـديات ارتفـاع البصـمة الكربونيـة  محور -
تمفػػف كردكد أععػػلؿ عػػي تفليمهػػل اػػ  الم ةػػف اػػف أ  ػطف اخ األسػػرةاػل تةػػـك مػػه رمػػف 

كي لصػرهل اػف التمػكث كدرجػف تطم ةهػل حال ف الم ةف كتر  د اكاردهػل   ليتتدم 
كا ػتاؿ  لمحد اف المصػاف الكرمك  ػف، لمعض الاعلرؼ كالاعمكالت الخلصف مهل

 ( يمػػػػلرة، كع اػػػػل  مػػػػي معػػػػض العمػػػػلرات التػػػػي تعكػػػػس هػػػػذا الاحػػػػكر:17يمػػػػى )
 مك  ػػػػف لمتعػػػػرؼ يمػػػػي كػػػػـ اال معل ػػػػلت الكرمك  ػػػػف ألسػػػػرتياسػػػػتخدـ الحلسػػػػمف الكر 

مػػػإغالؽ األجهػػزة ارلكترك  ػػػف عػػػي أقػػـك ، أك ػػر كفػػػلءة LEDاصػػػلم   اسػػتخدـ ،
أ تظػػػر حتػػػي تاتمػػػ  الغسػػػللف محاػػػؿ كلاػػػؿ قمػػػؿ ت ػػػغ ؿ ، حللػػػف يػػػدـ االسػػػتخداـ

أقػػـك م ػػراء الاك ػػؼ الاػػكعر ، أرعػػ  درجػػه التدعةػػف عػػي ال ػػتلء ، غسػػلله الاالمػػس
، اسػػػتمدؿ األجهػػػزة الةد اػػػف مػػػلألجهزة اهػػػتـ مصػػػ ل ه السػػػخلف ملسػػػتارار، لمطلقػػػف

، أقػػـك مإتمػػلع الطػػرؽ الاختمفػػف لمحػػد اػػف المصػػاف صػػد ةف الم ةػػف الاػػكعرة لمطلقػػف
 الكرمك  ف. 

:البصمة الكربونيةصدق استبيان الوعي ب  
 االستم لفلمتهكد اف صدؽ احتكل  :validity content)صدق المحتوى ) -1

 عي( اف األسلتذة الاحكا ف 11رته األكل ف يمى يدد )تـ يرضه عي صك 
%  لى 90.90كممغت  سمف اتفلؽ الاحكا ف ال م ف  الا زؿ،اجلؿ  دارة 

 جاللي% كقد تـ  جراء معض التعد الت لمعض العملرات، كظؿ ار100
 الاحتكل.الكمى لمعملرات كال هك، كمذلؾ  ككف قد خض  لصدؽ 

االستم لف عي صكرته األكل ف يمى ي  ف  تـ تطم ؽ :صدق االتساق الداخمي -2
 رمف أسرة التي تتكاعر ع هل  فس  ركط ي  ف المحث كمعد التطم ؽ 40قكااهل 

تـ حسلد الصدؽ اف خالؿ حسلد اعلاؿ ارتملط م رسكف م ف يملرات كؿ 
 (4احكر لالستم لف كالدرجف الكم ف له، كال هك اكض  مجدكؿ )
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ن لعبارات البصمة الكربونية ( معامل ارتباط بيرسو4)جدول   
(40ن=) لممحورالكمية  والدرجة  

ممارسات مواجو تحديات ارتفاع  االتجاىات نحو البصمة الكربونية  المعمومات والمعارف
 البصمة الكربونية 

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

1 14.0.**  

14.00**  

14..1**  

14.0.**  

14.31**  

14014**  

14001-

** 

140.1**  

14013**  

1400.-

** 

11 143.1**  1 14...**  11 14.04**  1 14301**  11 140.1**  

0 14.00**  10 14.44**  0 14344**  10 1400.**  0 14.13**  10 14..1**  

3 14..1**  13 14.04**  3 14..0**  13 14..4**  3 14303**  13 14.10**  

. 14.0.**  1. 14014**  . 14304**  1. 14.3.**  . 143..**  1. 14.44**  

. 14.31**  1. 14.4.**  . 1401.**  

 

. 14..0**  1. 14...**  

0 14.14**   0 140..**  0 14.30**  10 1401.**  

4 14.01**  4 14001**  4 14001**  14 14.03**  

. 140.1**  . 14...**  . 14.00**   

0 14013**  0 14400**  0 1434.**  

11 14.0.**  11 14000**  11 14.01**  

0,01)**( دالة عند   
 0.01ي ػد اسػتكم داللػف  كجكد يالقلت ارتملط ف اكجمػف (4جدول ) أوضح

 جػػػػػد أف  كالدرجػػػػػف الكم ػػػػف لكػػػػػؿ احػػػػكر، كمػػػػػذلؾ احػػػػلكر االسػػػػػتم لفيمػػػػػلرات  مػػػػ ف
 الاتغ رات الخلصف مه. ق لس صلدؽ عياالستم لف 

  -ىما:  بطريقتين  Reliabilityالمقياس وتم حساب ثبات 
لحسلد  Alpha-Cronbachاعػلدلف ألفل كرك ملخ  : ملستخداـاألولىالطريقة 

اعلاؿ ال ملت لتحد د ق اف االتسلؽ الداخمي لماة لس ح ث تـ حسلد اعلاؿ ألفل 
 .ال ال ف مهمعلدهليمى حدة كلماة لس ككؿ  معدلكؿ 

البصمة الكربونٌة معامالت ثبات استبٌان ( .جدول )  

(40ن=)خدام اختباري معامل ألفا والتجزئة النصفٌة باست   

 المحاور

 

عدد 

 العبارات

معامل 

الفا 

 كرونباخ

 اختبار التجزئة النصفٌة

 –سبٌرمان 

 براون

 جتمان

البصمة الكربونية معمومات ومعارف عن   92 184.0 18.4. 18.13 

البصمة الكربونية االتجاىات نحو   91 18410 18030 18..4 

البصمة ات مواجو تحديات ارتفاع ممارس
 الكربونية 

94 
18410 18.44 18404 

 18.40 18011 18.34 13 اإلجمالً
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اعلاؿ ألفل الستم لف المصاف الكرمك  ف ككؿ هك أف  (5)ويوضح جدول        
( كتعتمر هذ  الة اف يلل ف لهذا ال كع اف حسلد ال ملت كتتكد االتسلؽ 0,837)

 .الداخمي لالستم لف
( كلمتصػػح   اػػف Split-half: اسػػتخداـ اختمػػلر التجزةػػف ال صػػف ف )طريقــة الثانيــةال

مػػػػػػػػراكف  –التصػػػػػػػػح   لسػػػػػػػػم رالف  أ ػػػػػػػػر التجزةػػػػػػػػف ال صػػػػػػػػف ف تػػػػػػػـػ اسػػػػػػػػتخداـ اعلدلػػػػػػػػف
(Spearman-Brown( اعلدلػػػف جتاػػػلف ،)Guttman ،)( 5ويوضـــح جـــدول) 

اف يمػػػػػلرات اسػػػػػتم لف المصػػػػػ جاػػػػػلليقػػػػػ ـ اعػػػػػلاالت ارتمػػػػػلط التجزةػػػػػف ال صػػػػػف ف رأف 
لجتاػلف ااػل  ػدؿ يمػى اتسػلؽ  0,722مراكف، –لسم رالف  0,911الكرمك  ف ككؿ هك

   .كمذلؾ  ككف االستم لف صلل  لمتطم ؽ ال الث مهمعلدهلك ملت يملرات االستم لف 
 46أصم  االسػتم لف عػي صػكرته ال هلة ػف  تكػكف اػف  من خالل ما سبقو 

( 15) ف المصاف الكرمك  ف )اعمكالت كاعلرؼ ي أمعلد ال ف يملرة خمر ف تتضاف 
االرسػلت اكاجػه تحػد لت يمػلرة، ( 14، االتجلهلت  حك المصاف الكرمك  ػف  )يملرة

يمػى هػذ   األسػررمػلت كحػددت اسػتجلملت  يمػلرة(( 17ارتفلع المصاف الكرمك  ف  )
( كيمػػى ال   طمػػؽ –حػػد اػػل   لػػي   طمػػؽ –   طمػػؽالعمػػلرات كعػػؽ  ال ػػف اخت ػػلرات )

( 3-2-1كيمػػى اة ػػلس ) ف ذا كػػلف اتجػػل  العمػػلرة اكجمػػ (1-2-3اة ػػلس اتصػػؿ )
كمػذلؾ أاكػف تةسػ ـ درجػلت اسػتم لف المصػاف الكرمك  ػف  ف ذا كلف اتجل  العمػلرة سػللم

 (  كض  ذلؾ:6 لى  الث استك لت كجدكؿ )
( القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة والمستوٌات0جدول )  

بأبعادىا الثالثالبصمة الكربونية الستبيان     

 رمف األسرةأف أيمى درجه حصمت يم هل  (0جدول )كشفت نتائج البحث ب
 88 درجػػه، كاقػػؿ درجػػه كل ػػت 031كل ػػت  ككػػؿعػػي اسػػتم لف المصػػاف الكرمك  ػػف 

 بٌان

 محاور االستبٌان

القراءة 

رىالصغ  

القراءة 

 الكبرى

طول  المدى

 الفئة

المستوى 

 المنخفض

المستوى 

 المتوسط

المستوى 

 المرتفع

معمومات ومعارف عن البصمة 
31: 00 . 10 0. 00 الكربونية   30 :34  3. :.0  

.0: 03 . 14 1. 03 االتجاىات نحو البصمة الكربونية   00 :3.  3. :.1  

ممارسات مواجو تحديات ارتفاع 
بونية البصمة الكر   31 .1 01 0 31 :30  34 :.3  .. :.1  

110: .. .1 0. 131 .. اإلجمالً  113 :110  114 :131  
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كمػػػذلؾ أاكػػػف تةسػػػ ـ درجػػػلت الاة ػػػلس  لػػػى  02كطػػػكؿ الفةػػػف  24درجػػػه، كالاػػػدم 
  ارتف (. –اتكسط  – ال ف استك لت )ا خفض 

الوعي بمعايير اختيار ب األسرالبرنامج اإلرشادي الم عد لتنمية وعى ربات  -4
 البصمة الكربونية: تأثيره عمى و  األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئة

يمػى ال تػلةد  ي  ػف المحػث م ػلءن  األسراد ارر لدم الاكجه لرملت تـ  يداد المر ل -
التػػػي اتضػػػحت اػػػف اسػػػتجلملت ي  ػػػف المحػػػث األسلسػػػ ف يمػػػى االسػػػتم لف، ح ػػػث 
قلاػػت الملح تػػلف مػػلالطالع يمػػى يػػدد اػػف الدراسػػلت السػػلمةف الارتمطػػف مللمر ػػلاد 

ل خصػ ف اػ  كمللاةػلمالت ا المر ػلاد،كتة ػ ـ  كت ف ػذ، تصػا ـ،لالستفلدة ا هػل عػي 
كالا لق ػػف اعهػـػ تػـػ التعػػرؼ يمػػى  ػػكاحي الةصػػكر لػػد هـ لالسػػتفلدة  األسػػررمػػلت 

   المر لاد:كع ال  مي يرض لخطكات  يداد  المر لاد.ا هل عي تخط ط 
 لمبرنامج:األىداف العامة  -
 في نياية البرنامج تكون ربة األسرة قادرة عمى أن: المعرفية:األىداف  - أ

 . زل ف صد ةف الم ةفتست تد افهـك األجهزة الا -1
 .تحدد خصلةص األجهزة الا زل ف صد ةف الم ةف -2
 .تعدد استرات ج ف األجهزة صد ةف الم ةف -3
 .تعدد الخطكات التي تسليد يمي جعؿ ا زلهل صد ؽ لمم ةف -4
  .الة اف االقتصلد فافهـك الجكدة الادركف ك  تدرؾ -5
 .الة اف االقتصلد فلادركف ك اتحدد العالقف م ف الجكدة  -6
 .كظ فف امصؽ الطلقف ي د  راء األجهزة الا زل فتذكر  -7
  .تدرؾ أف األجهزة الا زل ف استهمؾ رة سي لمطلقف -8
 .تغ  ر الا لخ يمىتدرؾ خطكرة ظلهرة االحتملس الحرارم  -9
 .تعدد افهـك المصاف الكرمك  ف -10
 .خطكرة المصاف الكرمك  ف الفردم  ز د ؾتعي أف االستهال -11
 ف كالسمكك لت الاتد ف لز لدة المصاف الكرمك  ف.تدرؾ العالقف م ف استكم الرعله  -12
 تةدر  سمف االستهالؾ الا زلي عي المصاف الكرمك  ف. -13
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 .تعي أها ف استخداـ الاصلم   الاكعرة لمطلقف -14
 :أن عمى قادرة ربة األسرة تكون البرنامج نياية في: الميارية األىداف - ب

 .تتةف قراءة مطلقف كفلءة الطلقف م كؿ صح   -1
 .اخت لر يالاف تجلر ف اتا زةتتةف ك ف ف  -2
تختػػػػلر األجهػػػػزة الا زل ػػػػف الحد  ػػػػف اػػػػف خػػػػالؿ كي هػػػػل ملسػػػػترات ج لت األجهػػػػزة  -3

 .صد ةف الم ةف
 .تعدؿ السمكك لت الخلطةف ي د  راء األجهزة الا زل ف -4
 .تستخمص العالقف م ف الطلقف كظلهرة االحتملس الحرارم -5
 .ت ترم األجهزة كالاعدات ذات الكفلءة العلل ف -6
 .التطم ؽ الخلص مهلحسلد المصاف الكرمك  ف اف خالؿ  يمىرد تتد -7
 الطلقف الخلصف مهل. م ل لت المصاف الكرمك  ف اف علتكرته يمىتحصؿ  -8
 اف خالؿ التطم ؽ. ةكـ محسلد مصاف الكرمكف الخلصف مهلت -9

 .تدرؾ ا ه كمال ا خفض رقـ المصاف الكرمك  ف كمال كل ت صد ةف لمم ةف -10
 :أن عمى قادرة ربة األسرة تكون البرنامج نياية يف الوجدانية: األىداف - ج
 الجمسلت.ك كاظد يمى حضكر  المر لاد،تةمؿ عكرة ت -1
   األجهزة الا زل ف صد ةف الم ةف. تفضؿ -2
 ت لقش الجهكد الامذكلف لاكاجهف ظلهرة التغ ر الا لخي. -3
 لمغسلالت. التك كلكج ل الحد  ف ا ؿ ا زة الفةليلت الصد ةف لمم ةف  لىتتحاس  -4
 تةدر أها ف العاؿ يمي تحس ف كفلءة الطلقف عي الةطلع الا زلي. -5
 تةدر أها ف تحس ف الم ةف الا زل ف -6
 .لمطلقفتتاف مهها ف المحث يف اصلدر مد مف  -7
 تمدم اهتالال ماعرعف الاالرسلت الصح حف لتةم ؿ المصاف الكرمك  ف. -8
زة الا زل ف ت  ر  ةلط امتكرة حكؿ طرؽ تغ  ر يلدتهل ال راة ف الخلطةف لرجه -9

 الضلرة مللم ةف.
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 القواعد العامة لمبرنامج: -
اػػػف ع ػػػركس "ككرك ػػػل"  االلتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقايـــة -1

 ملستخداـ الكالالت طكاؿ الكقت داخؿ الةليف.
ت ا ػف ل:  جد االلتزاـ محضكر جا   الجمسػلت ارر ػلد ف أكالن الحضور -2

كالمصػػػػاف  ل ػػػػف الصػػػػد ةف لمم ةػػػػفاخت ػػػػلر األجهػػػػزة الا ز الػػػػكيي ماعػػػػل  ر 
 ، ك ل  لن الستكالؿ المحث.الكرمك  ف

:  جػػػد المػػػدء كاال تهػػػلء عػػػي  فػػػس الاكيػػػد اػػػف كػػػؿ االلتـــزام بالمواعيـــد -3
 أسمكع.

ف هلاػػف لمجا ػػ ، اػػف أجػػؿ الػػتعمـ اػػف جالل ػػ: الا لق ػػف اػػ  ارالمشــاركة -4
 الخمرات الاختمفف، ككذلؾ لحدكث التفليؿ الذم  سليد عي ارر لد.

 : ال  ةلؿ داخؿ الةليف  مةي داخمهل.وصيةالخص -5
ي  ػػف  األسػػرلرمػػلت الاكجػػه  ارر ػػلدم يػػداد المر ػػلاد  ـتػػ البرنــامج:محتــوى  -

المحػػث التجر م ػػف م  ػػلءن يمػػى ال تػػلةد الاتحصػػؿ يم هػػل اػػف اسػػتجلملت ي  ػػف 
عػػي  ارر ػػلدمكتحػػدد احتػػكل المر ػػلاد  االسػػتم ل  ف.المحػث األسلسػػ ف يمػػى 

، كتراكحت ادة كؿ جمسف اػف أسمكعق  جمست ف مكؿ مكا  ر لد فجمسلت  8
دق ةػػف راحػػف، كتػػـ تكز ػػ  جمسػػلت المر ػػلاد  15مػػ ف الجمسػػت ف  دق ةػػف، (60)

 (.7كال هك اكض  مجدكؿ ) ارر لدم
ـــامج:حســـاب صـــدق  - لحسػػػلد صػػػدؽ المر ػػػلاد تػػػـ يرضػػػه عػػػي صػػػكرته  البرن

ف اػػػػػف السػػػػػلدة األسػػػػػلتذة أيضػػػػػلء ه ةػػػػػف التػػػػػدر س  جالل ػػػػػالامدة ػػػػػف يمػػػػػى 
لاحكاػػػػ ف ألدكات المحػػػػث، ملرضػػػػلعف  لػػػػى يػػػػدد اػػػػف أسػػػػلتذة قسػػػػـ  دارة ا

( احكػـ، كطمػد 13اتسسلت األسرة كالطفكلف، كقد ممػغ يػدد الاحكاػ ف )
اػػػػ هـ الحكػػػػـ يمػػػػى اػػػػدل ا لسػػػػمف أهػػػػداؼ، احتػػػػكل المر ػػػػلاد، الكسػػػػلةؿ 
، التعم ا ػػػف، األدكات الاسػػػتخداف، األ  ػػػطف التعم ا ػػػف الاصػػػلحمف لمجمسػػػف

ة  ـ الاستخدـ ا  كؿ جمسػف، كقػد اتفػؽ السػلدة الاحكاػ ف ادل ا لسمف الت
اكل  ف استخدااه م سمف   %. 100: %92.3يمى صالح ف المر لاد، كا 
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 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ا تاؿ تة  ـ المر لاد يمى ال  مي: البرنامج:أساليب تقييم  -
اخت ػلر األجهػزة الػكيي ماعػل  ر ملسػتخداـ اسػتم لف  :)مبـدئي(تقييم قبمـي  -1

، مهػدؼ الكقػكؼ كاسػتم لف المصػاف الكرمك  ػف ،الا زل ف الصد ةف لمم ةف
 يمى استكل الكيي لع  ف المحث التجر م ف.

 سػتار هػذا التة ػ ـ طػكاؿ عتػرة تطم ػؽ المر ػلاد، كذلػؾ اػف  تقييم مرحمـي: -2
خػػػالؿ الا لق ػػػلت، كمعػػػػض األسػػػةمف ال ػػػػفه ف أ  ػػػلء كعػػػػي  هل ػػػف كػػػػؿ 

 جمسف.
رمػػػلت م لف يمػػػى  ػػػتـ تة ػػػ ـ المر ػػػلاد مإيػػػلدة تطم ػػػؽ االسػػػت تقيـــيم نيـــائي: -3

 تهػػػػػلء اػػػػػف جا ػػػػػ  جمسػػػػػلت ي  ػػػػػف المحػػػػػث التجر م ػػػػػف معػػػػػد اال األسػػػػػر
ق ػػػػلس معػػػػدم(، كذلػػػػؾ لاةلر ػػػػف ال تػػػػلةد الةمم ػػػػف، كالمعد ػػػػفت المر ػػػػلاد )

 لة لس ادل التحسف الذم تـ تحة ةه اف تطم ؽ المر لاد.
 معوقات تطبيق البرنامج:  -

 ا ت لر ع ركس ككرك ل عي عترة تطم ؽ الجمسلت. -1
محضػػكر جمسػػلت المر ػػلاد عكػػلف يػػددهف  األسػػراـ معػػض رمػػلت يػػدـ التػػز  -2

 37رمػػف أسػػرة كعػػي  هل ػػف الجمسػػلت أصػػم  العػػدد  42عػػي مدا ػػف التطم ػػؽ 
 رمف أسرة.

 الصعكمف عي تحد د كقت  لمت   لسد جا   ي  ف المحث التجر م ف. -3
ح ػػث  كجػػد اػػ هف يػػلاالت، كيػػدـ كجػػكد كقػػت  األسػػرضػػ ؽ كقػػت رمػػلت  -4

 عراغ كلعي لد هف.
 ـ الخلط  لافهكـ المر لاد ارر لدم كأ ه ال علةدةن ا ه.الفه -5
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 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 البصمة الكربونية عمى وتأثيره بمعايير اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئة األسرربات لتنمية وعي  اإلرشاديتوزيع جمسات البرنامج  (7جدول )
 ومكوناتيا اإلرشاديخطة جمسات البرنامج 

الوسائل واألنشطة  األىداف ناصرالع العنوان الجمسة
 التعميمية واالستراتيجيات

 التوقيت التقييم

نية
والثا

ى 
ألول
ا

 

ة و 
احي
الفتت

سة ا
لجم
ا

سة 
جم

عن 
يئة
 لمب
يقة
صد
ة ال
نزلي
 الم
يزة
ألج
ر ا
ختيا

ر ا
عايي
 وم
يوم
مف

 

 تعارف -
تعريف  -

 –البرنامج 
 –أىميتو 
 .إجراءاتو

التطبيق  -
 القبمي لالستبيان.

توضيح  -
مفيوم كل 

ألجيزة امن )
-المنزلية 
األجيزة 
المنزلية 

صديقة ال
 .مبيئة(ل

توضيح  -
معايير 
اختيار 
األجيزة 
المنزلية 
 .الحديثة

استراتيجية  -
األجيزة 
المنزلية 

صديقة ال
 مبيئة.  ل

 -عمى أن: ةقادر  ربة األسرةكون تفي نياية الجمسة 
 أواًل : األىداف المعرفية 

جراءات تن -1  فيذه.تذكر األىداف العامة لمبرنامج وا 
 تشرح أىمية البرنامج. -2
 تحدد خطة العمل بالبرنامج. -3
 تشرح مفيوم األجيزة المنزلية -4
 تعدد أنواع األجيزة المنزلية -5
 تعرف معايير اختيار األجيزة المنزلية -6
 .مبيئةلصديقة الاألجيزة المنزلية مفيوم  تستخمص -7
 مبيئة.لصديقة الاألجيزة المنزلية  واستراتيجية خصائصتحدد  -8
 األىداف الميارية ثانيًا : 
 تدون مفيوم األجيزة المنزلية. -1
 تكتب قائمة بأنواع األجيزة المنزلية. -2
 تميز بين األجيزة المنزلية العادية واألجيزة المنزلية صديقة البيئة -3

 .من خالل ألبومات الصور والفيديوىات
 تكتب معايير اختيار األجيزة المنزلية  -4
من خالل وعييا  حديثةألجيزة المنزلية الار ااختي عمىتتدرب  -5

 .باستراتيجيات األجيزة صديقة البيئة
 .تعدل السموكيات الخاطئة عند شراء األجيزة المنزلية -6

 ثالثًا : األىداف الوجدانية 
 .اإلرشاديتبدى االىتمام بمتابعة جمسات البرنامج  -1
بداء الرأي أثناء العرض والمناقشة. -2  تيتم بالمناقشة وا 
 .جتبدي حماسا لدراسة البرنام -3
 تشارك في المناقشة حول معايير اختيار األجيزة المنزلية -4
 .تدرك أن األجيزة المنزلية مستيمك رئيسي لمطاقة -5
 األجيزة المنزلية الصديقة عمىتدرك أىمية التعرف  -6
 .ل السموكيات الخاطئة عند شراء األجيزة المنزليةيتعدتتحمس ل -7

 أوال : الوسائل 
الحقيبة التدريبية  -

+  العممية )المادة
 األنشطة(.

فيديوىات توضيحية   -
صور استرشاديو يتم 
 Dataعرضيا من خالل 

Show . 
 ثانيًا : األنشطة التعميمية

 التعارف -
التطبيق القبمي  -

 لالستبيان
تعرض كل متدربة  -

كيفية اختيار األجيزة 
 .المنزلية

 ثالثًا: االستراتيجيات -
 المحاضرة  -
 األمثمة التوضيحية  -
 المناقشة  -
 العصف الذىني -

يتم التقييم من -
  خالل:

 المالحظة  -
 المناقشة  -
 االستبيان القبمي  -
عمـــــــــــل اختبـــــــــــار  -

تحصــــــــــيمي لتقيــــــــــيم 
ـــــــــــوعي  ـــــــــــايير بال مع
األجيـــــــــــزة  اختيـــــــــــار
صـــــــديقة الالمنزليـــــــة 

بيئــــــة مــــــن خــــــالل لم
 األسئمة التالية:

وضــــحي مفيــــوم  -
األجيــزة كـل مــن 

ـــــــــــــــــــة  -المنزلي
األجيزة المنزلية 

 بيئة؟صديقة ال
معــــايير وضــــحي  -

األجيـــزة اختيـــار 
المنزليــــــــــــــــــــــــة 
الصــــــــــــــــــــــديقة 

 ؟لمبيئة
 اذكــــــــــــــــــــــــــــــــري -

اســـــــــــتراتيجيات 
المنتجــــــــــــــــــــات 
  صديقة البيئة؟

سة 
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 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ومكوناتيا اإلرشاديخطة جمسات البرنامج  
التعميمية الوسائل واألنشطة  األىداف العناصر العنوان الجمسة

 واالستراتيجيات
 التوقيت التقييم

لثة
الثا

وا 
بعة
لرا

 

ركة
لمد
دة ا
جو
ال

  
دية
صا
القت
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بيع
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مات
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توضيح  -
المقصود 

كل من ب
)الجودة 
 -المدركة
القيمة 

االقتصادية 
خدمات  –

ما بعد 
 .البيع(

توضيح  -
أىمية 
الوعي 

بالمنتجات 
واألجيزة 
صديقة 

البيئة في 
 .حياتنا

 

 -عمى أن: ةقادر  ربة األسرةكون تنياية الجمسة  في
 أواًل : األىداف المعرفية 

 وكذلك أبعادىا. الجودةتذكر مفيوم  -1
 وأىميتيا. الجودة المدركةتستخمص مفيوم  -2
  .القيمة االقتصاديةمفيوم  تستنبط -3
 .لمدركة والقيمة االقتصاديةاتحدد العالقة بين الجودة  -4
 ما بعد البيع. ت عدد األنواع المختمفة لخدمات -5
 المنزلية.تذكر وظيفة ممصق الطاقة عند شراء األجيزة  -6
 الموفرة لمطاقة. األجيزةتعي أىمية استخدام  -7
 تشرح كيفية حساب استيالك الكيرباء بالمنزل -8

 ثانيًا : األىداف الميارية 
جيزة الكيربائية المتاحة تدون أراءىا حول جودة بعض األ -1

 روحة عمييا.بالسوق بناء عمى المعطيات المط
تقارن بين البدائل المتعددة لألجيزة المنزلية من حيث  -2

 جودتيا والقيمة االقتصادية.
 تقارن بين األنواع المختمفة لخدمات ما بعد البيع. -3
عند  تتقن قراءة بطاقة كفاءة الطاقة بشكل صحيح -4

 االختيار.
حساب التكاليف الشيرية لألجيزة المنزلية تتدرب عمى  -5

 ب عمي حسب استيالك الطاقة.ر  المتاحة لدييا
 ثالثًا : األىداف الوجدانية 

 اإلرشادي.تبدى االىتمام بمتابعة جمسات البرنامج  -1
بداء الرأي  -2 حول الجودة المدركة لألجيزة تيتم بالمناقشة وا 

 .المنزلية
التكنولوجيا الحديثة مثل ميزة الفقاعات  إليتتحمس  -3

 الصديقة لمبيئة لمغساالت.
عمي تحسين كفاءة الطاقة في القطاع تقدر أىمية العمل  -4

 المنزلي.
تثير نقاط جديدة حول مواصفات بطاقة استيالك الطاقة  -5

 لبعض األجيزة المنزلية المستيمكة لمطاقة.
 الجيود المبذولة لمواجية ظاىرة التغير المناخي.تقدر  -6

 أوال : الوسائل 
الحقيبة التدريبية )المادة العممية  -

 + األنشطة(.
يحية  صور فيديوىات توض -

استرشاديو يتم عرضيا من خالل 
Data Show . 

 ثانيًا : األنشطة التعميمية
عرض أنواع بطاقات كفاءة  -

الطاقة الممصقة عمى األجيزة 
 المنزلية.

تعرض كل متدربة كيفية اختيار  -
األجيزة المنزلية من حيث 
 .الجودة والقيمة االقتصادية

مفيوم تعرض كل متدربة  -
وكذلك ما بعد البيع خدمات 

 األنواع المختمفة لتمك الخدمات
 ثالثًا: االستراتيجيات -
 المحاضرة  -
 األمثمة التوضيحية  -
 المناقشة  -
 العصف الذىني -

يتم التقييم من -
  خالل:

 المالحظة  -
 المناقشة  -
عمل اختبار   -

تحصيمي لتقييم 
معايير الوعي ب

اختيار األجيزة 
المنزلية صديقة 
البيئة من خالل 

 لية:األسئمة التا
وضــــحي مفيــــوم  -

الجــودة والجــودة 
 ؟المدركة

وضــــحي مفيــــوم  -
القيمـــــــــــــــــــــــــــــة 

 االقتصادية؟
ـــة  - وضـــحي العالق

بـــــــين الجـــــــودة 
والقيمــــــــــــــــــــــــــة 

 االقتصادية؟
ـــــري - األنـــــواع  أذك

المختمفــــــــــــــــــــــة 
مـا بعـد  لخـدمات
  ؟البيع
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 ومكوناتيا اإلرشاديخطة جمسات البرنامج 
الوسائل واألنشطة التعميمية  األىداف العناصر العنوان الجمسة

 واالستراتيجيات
 التوقيت التقييم
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 مقدمة. -
ـــــــــــــــــــــــــة  - التنمي

المســـــــــتدامة 
وأىـــــــــــــــــــــــــم 
مؤشـــــــــــــــرات 

 .قياسيا
مـــــــــــــا ىيـــــــــــــو  -

البصــــــــــــــــمة 
 الكربونية

ســبل الحــد مــن  -
البصــــــــــــــــمة 
ــــــــــــة  الكربوني
لمواجيــــــــــــــة 
ــــــــــــرات  التغيي

 المناخية.
اآللة الحاسبة  -

لمبصمة 
 .الكربونية

 
 

 
 
 
 
 

 

 -عمى أن : ةقادر  ربة األسرةكون تفي نياية الجمسة 
 أواًل : األىداف المعرفية 

 .وسبل الحد منيا مفيوم البصمة الكربونيةتذكر  -1
 البصمة الكربونية واستيالك الطاقة. تحدد العالقة بين -2
 خطورة البصمة الكربونية الفردي يزيد كتعي أن االستيال  -3
 مفيوم التنمية المستدامة وأىم مؤشرات قياسيا. تستنبط -4
توضــح ماىيــة البصــمة الكربونيــة كأحــد أىــم المؤشــرات البيئيــة  -5

 لمتنمية المستدامة.
 تشرح مدي مساىمو سموك األفراد في تدمير الم ناخ -6
   تغيير المناخ عمىتدرك خطورة ظاىرة االحتباس الحراري  -7

 ثانيًا : األىداف الميارية 
حساب البصمة الكربونية من خـالل فئـات عريضـة  عمىتتدرب  -1

 ونمط الحياة. األسرةوىي 
ــا عمــىتحصــل  -2 فــاتورة الكيربــاء البصــمة الكربونيــة مــن  تبيان

 وبعض المعمومات الخاصة بيا. الخاصة بيا
 الستيالك المنزلي في البصمة الكربونية.تقدر نسبة ا -3
 يقوم التطبيق بحساب بصمة الكربون الخاصة بيا. -4
انـو كممـا انخفـض رقـم البصـمة الكربونيـة  تستنتج من التطبيق -5

 كمما كانت صديقة لمبيئة.
 ثالثًا : األىداف الوجدانية 

تبدي اىتماما بمعرفة الممارسات الصحيحة لتقميل البصمة  -1
 الكربونية.

 دور التقنية الحديثة في تخفيض أثر البصمة الكربونية.تدرك  -2
تثير نقاط مبتكرة حول طرق تغيير عادتيا الشرائية الخاطئة  -3

 .لألجيزة المنزلية الضارة بالبيئة
تثيــــر نقـــــاط جديـــــدة حـــــول العالقـــــة بـــــين مســـــتوي الرفاىيـــــة  -4

 والسموكيات المؤدية لزيادة البصمة الكربونية.
البصــمة الكربونيــة لمطاقــة فــي  بــربراز أىميــة اتبــدي اىتماميــ -5

 االحتباس الحراري. تزيادة انبعاثات غازا

 أوال : الوسائل 
صــــــور  توضــــــيحية فيــــــديوىات  -

استرشــــاديو يــــتم عرضــــيا مــــن 
تطبيــق   Data Showخــالل 

 اآللة الحاسبة لمبصمة الكربونية 
 ثانيًا : األنشطة التعميمية

تطبيــق اآللــة  تنزيــلمتدربــة كــل  تقــوم -
الكربونية عمي جيـاز  الحاسبة لمبصمة

 الموبايل الخاص بيا.
ـــة  -  األســـرةعـــدد أفـــراد تضـــع كـــل متدرب

البــــالغين واألطفــــال ومعــــدالت الســــفر 
وعـدد األجيـزة أسبوعيا وأسموب الحيـاة 

 .الدخل الماليالكيربائية  و 
يقوم التطبيق تستخمص النتائج حيث  -

 يابحساب بصمة الكربون الخاصة ب
 م الرقوشرح األرقام. كمما انخفض 

 .لمبيئة أكثر صداقةً  كانتكمما 
 ثالثًا: االستراتيجيات -
 المحاضرة  -
 األمثمة التوضيحية  -
 المناقشة  -
 العصف الذىني -

يتم التقييم من -
  خالل:

 المالحظة  -
 النشاط  -
اختبار تحصيمي  -

لتقييم مدى استفادة 
المتدربين من خالل 
 عدة أسئمة مثل : 

وضــــــــحي مفيــــــــوم  -1
 البصمة الكربونية؟

مفيــــــــوم وضــــــــحي  -2
 التنمية المستدامة؟

كيف يمكـن مواجيـة  -3
ارتفــــــــــاع البصــــــــــمة 

 الكربونية؟
كيــف يمكــن حســاب  -4

 البصمة الكربونية؟
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 ومكوناتيا اإلرشاديخطة جمسات البرنامج 
 التوقيت التقييم الوسائل واألنشطة التعميمية واالستراتيجيات األىداف العناصر العنوان الجمسة
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 . مقدمة -1
تحقيـــــق أىـــــداف  -2

ــــــــــــــــــــــــــــــــاة  الحي
المســـــتدامة فـــــي 

 .مجتمعاتنا
ــة ا -3 ألجيــزة المنزلي

المـــــوفرة لمطاقـــــة 
إحـــــــــــدى  ىــــــــــي

الخطــوات لمعــيش 
 .بشكل مستدام

ارتفــــــاع غــــــازات  -4
ــــــــر  ــــــــة عب الدفيئ

 .الزمن
تطبيق االستبيان  -5

 البعدي.
شـــــــــكر وختـــــــــام  -6

 البرنامج
  

 

 -عمى أن : ةقادر  ربة األسرةكون تفي نياية الجمسة 
 أواًل : األىداف المعرفية 

تستنتج أن األنشطة والعادات واألجيزة التـي نسـتخدميا يوميـا  -1
 الكربونية. تؤثر عمى البصمة

تـــدرك أن أنشـــطتيا وممارســـتيا اليوميـــة تمعـــب دور ىـــام فـــي  -2
 تحقيق أىداف الحياة المستدامة.

األجيــزة المــوفرة لمطاقــة خطــوة ميمــة نحــو تأســيس  أن تــدرك  -3
انبعـاث الغـازات وتقميـل منازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقـة 

 .الضارة بالبيئة
مــن  ي كوكبنــادرك الوســائل التــي يمكــن مــن خالليــا أن نحمــتــ -4

 االنبعاثات الكربونية.
 ثانيًا : األىداف الميارية 

تعــي أىميــة تغييــر نمــط اســتيالكيا لمطاقــة ممــا يعــزز تخفــيض  -1
 الكربونية.البصمة 

ــة إلدارة  -2 ــة البيئي ــًا مــن الناحي ــار أفضــل الطــرق وأكثرىــا وعي تخت
 أسموب حياتيا.

ش تختــار األجيــزة المنزليــة المــوفرة لمطاقــة كأحــدي الطــرق لمعــي -3
 بشكل مستدام.

خطــوة ميمــة نحــو قــرارات لتحمــي البيئــة ك حــرص عمــى تطبيــقت -4
 تقديم مساىمة فعالة لخفض انبعاثات الكربون

 ثالثًا : األىداف الوجدانية 
تعــي أىميــة تغييــر نمــط اســتيالكيا لمطاقــة ممــا يعــزز تخفــيض  -1

 الكربونية.البصمة 
ــة مــن خــالل تحســين  -2 تــؤمن بــدورىا فــي تقميــل البصــمة الكربوني

 ومراقبة األنشطة اليومية.
 .بني نمط حياة صديقة لمبيئةتت -3
تتــابع باىتمــام البرنــامج لمعرفــة أنســب الطــرق لخفــض البصــمة  -4

ــة عــن طريــق اإلجابــة  أيــن تعــيش وكيــف تتحــرك  عمــىالكربوني
البصــمة  إلــيوكيــف تأكــل ومــاذا تشــبري؟ كميــا أشــياء تضــيف 

 الكربونية
الل تحديـــد تختـــار أن تجعـــل أســـموب حياتيـــا مســـتداما مـــن خـــ -5

 قدم عمى التغييرات تدريجيا.تأولوياتيا و 
أســموب حيــاة محايــد كربونيــا  يخفــف مــن وطـــأة  بريجــاد تيــتم  -6

 " .التغيرات المناخية ويجعل األشخاص أصدقاء لمبيئة

 أوال : الوسائل 
البصمة الكربونية فيديوىات توضيحية عن  -

 . والتنمية المستدامة
االنبعاثات صور استرشاديو عن  -

؛ يتم التنمية المستدامة  بونيةالكر 
 . Data Showعرضيا من خالل 
 ثانيًا : األنشطة التعميمية

 ثانيًا :األنشطة :
ــة معموماتيــا عــن تحــدياتكــل  تحــدد -  متدرب

 .ارتفاع البصمة الكربونية
مـــــا مـــــدي رضـــــاىا عـــــن نســـــبة البصـــــمة  -

 الكربونية الخاصة بيا وأسرتيا؟
ـــة قيـــاس  - ـــة المســـتدامة وكيفي مـــاىي التنمي

 شراتيا؟مؤ 
 : ثالثًا: االستراتيجيات

 .  اإللقاء -
 المناقشة.  -  
 الحوار.    -
 سرد القصص.  -
 حل المشكالت  -
 العصف الذىني -

يتم التقييم من -
  خالل:

 المالحظة  -
 النشاط  -
 المناقشة.  -
االستبيان  إجراء -

  البعدي
 
ـــــــــــــــدي  - ـــــــــــــــد أب وق

المتـــــــــــــــــــــــدربات 
ســـــــــــــــــــــعادتيمن 
بــــالتغير الحــــادث 

تغييــــر نمــــط فــــي 
 نالكياســــــــــــــــــتي

لمطاقــة ممــا يعــزز 
البصــمة تخفــيض 
 .لديين الكربونية

قدمت الباحثتان  -
الشكر والتقدير 
لمسادة الحضور 

 نعمى مواظبتي
 نوالتزاميم
 بالحضور.
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 لتً تم تقدٌمها بالبرنامج اإلرشادي( بعض أجزاء من الجلسات ا8)جدول 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 النتائج والمناقشةسابعا: 

 األساسية  أوال: وصف عينة البحث
 :رات الديموجرافيةوصف العينة وفقا لممتغيأ ـ  

اف  ( رمف أسرة304)ع ال  مي كصؼ لع  ف المحث الا دا  ف كالتي ممغت 
تـ اخت لرهف مطر ةف صدع ه غرض ف  استك لت اجتالي ف كاقتصلد ف اختمفف

 (  كض  ذلؾ:9، كجدكؿ )احلعظف الدقهم فاف 
.31ن=  للمتغٌرات الدٌموجرافٌة( التوزٌع النسبً لعٌنة البحث وفقا 0)جدول   

النسبة  العدد المتغٌر

 المئوٌة

النسبة  العدد المتغٌر

 المئوٌة

 سكنمال طبٌعة -2 بٌئة السكن -1

 30801 111 شقة 4801. 140 حضرٌات 

 348.1 .11 منزل مستقل 0811. 101 رٌفٌات

جمالًاإل  00831 1. مشترك مع االهل 111811 .31 

 111811 .31  جمالًاإل اسكن نوع -3

مؤقت إٌجار  أفراد األسرة عدد -4 4801 00 

(.-0أسرة صغٌرة الحجم) 138.1 1. دائم  .3 148.1 

 40831 0.1 تملٌك

 

(0-.أسرة متوسطة الحجم)  .0 0.831 

فأكثر( 4أسرة كبٌرة الحجم)من   10. ..831 

جمالًاإل جمالًاإل 111811 .31   31. 111811 

 فئات الدخل الشهري -0 ربة األسرةعمر  -.

سنة .0أقل من  جنٌه0111ن أقل م .1.4 ..   0. 4801 

سنة.3سنة وحتى أقل من  .0من 3111إلى أقل من 0111من  4401 00   44 0.831 

سنة..سنة وحتى أقل من  .3من 111.إلى أقل من 3111من  34.1. 133   4. 0.841 

سنة..سنة وحتى أقل من  ..من 111.إلى أقل من  111.من  31431 00   .. 1.8.1 

فأكثر .. 0111أقل من إلى  111.من 431. 13   01 0401 

جنٌه فأكثر0111  01 10841 

جمالًاإل جمالًاإل 111811 .31   31. 111811 

 عمل ربة األسرة -. بالمسكن عداد كهرباء مسبوق الدفعتوافر مدي  -4

 01801 1.3 عامالت 41841 .01 نعم 

 304.1 101 غٌر عامالت 00431 0. ال 

جمالًاإل جمالًاإل 111811 .31   31. 111811 

  ربة األسرةمستوي تعلٌم  -0

 .440 00 مستوي تعلٌمً منخفض

 ..308 110 مستوي تعلٌمً متوسط

 800.. 141 مستوي تعلٌمً مرتفع 

جمالًاإل  31. 111811 

 ( ما يمي:0) نتائج البحث بجدول أظيرت
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ح ث ممغت  سمتهـ  الحضري  ه المحث الاة ا ف عي  رملت اسرز لدة  سمف  -1
كممغت  الر ؼي  ه المحث الاة ا ف عي  رملت اسر %، يف  سمف57.90
 .%42.10 سمتهـ 

ح ث ممغت  ا زؿ استةؿي  ف المحث الاة ا ف عي  رملت اسرز لدة  سمف  -2
كممغت  سمتهـ   ةفالاة ا ف عي  األسررملت %، يف  سمف 37.50 سمتهـ 
ي  ف المحث الاة ا ف عي ا زؿ ا ترؾ ا  األهؿ  سمف م  ال قمت  %،36.20
 .الحضر فكذلؾ اف سالت الم ةف  %26.30ممغت  سمتهـ ح ث 

ي  ف المحث الاة ا ف عي اسكف تام ؾ ح ث ممغت  سمتهـ  رملت اسرز لدة  سمف  -3
 ك م ه الداةـ   جلرالاة ا ف عي اسكف  األسررملت %، م  ال قمت  سمف 79.30
 .% يمى التكالي7.20%، 13.50ح ث ممغت  سمتهـ  اتقت   جلر

ح ث ممغت  المكاتي اف أسر كم رة الحجـ ي  ف المحث األسرت  سمف رملز لدة  -4
اتكسطف الحجـ ي  ف المحث  األسررملت   سمف %، م  ال قمت54.30 سمتهـ 

 .% يمى التكالي17.40%، 28.30ممغت  سمتهـ   م هل صغ رة الحجـ ح ث
( 45: أقؿ اف 35التي تتراكح أيالرهف م ف ) رملت أسر ي  ف المحثز لدة أيالر  -5

تتراكح أيالرهف التي  الع  ف رملت اسر  م هل%، 43.80ح ث ممغت  سمتهـ  فس 
 م هل التي كل ت %، 30.30ح ث ممغت  سمتهـ  س ف( 55: أقؿ اف 45م ف )

رملت % م  ال قمت  سمف 17.20ح ث ممغت  سمتهـ س ف  25اف  أقؿ أيالرهف
 .%4.30ح ث ممغت  سمتهـ  س ه عهك ر 55اف التي كل ت أيالرهف  األسر

 3000 لي اقؿ اف 2000التي كل ت دخكلهف تتراكح اف  األسرارتفلع  سمف  -6
التي كل ت دخكلهف تتراكح اف  األسر%  م هل 25.30ح ث ممغت  سمتهـ 

عي ح ف قمت  %،24.70ج  ف ح ث ممغت  سمتهـ  4000 لي اقؿ اف 3000
 ج  ف ح ث ممغت 6000اقؿ اف   لي 5000اف التي كل ت دخكلهف  األسر سمف 

 .%6.60 سمتهـ 
اغمد اسلكف ي  ف المحث اتكعر لد هل يداد كهرملء اسمكؽ الدع  ح ث ممغت  -7

 .%70.70 سمتهـ 
ح ث ممغت  سمتهـ العلاالت ي  ف المحث  األسررملت ز لدة  سمف  -8

 .%42.10العلاالت غ ر %، م  ال ممغت  سمف 57.90
 اي ارتف  استكم تعم يمىالحلصالت ي  ف المحث  األسررملت  سمف  ارتفعت -9

 الحلصالتي  ف المحث  األسر م هل رملت %،  55.92ح ث ممغت  سمتهـ 
 سمف  ا خفضت%، م  ال 36.84  سمتهفممغت  استكم تعم اي اتكسط ح ث
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% 7.24 فممغت  سمتهح ث ي  ف المحث ذك التعم ـ الا خفض  األسررملت 
 .ي  ف المحث رملت األسركاال سمؽ  تض  ارتفلع استكل تعم ـ 

الوزن النسبي الستجابات عينة البحث عمى كل  لممستويات لوصف النسبي ا: ب
واستبيان   الوعي بمعايير اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئةاستبيان  من

 :البصمة الكربونية في ضوء تحديات التنمية المستدامة
 :اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئةالوعي بمعايير استبيان  -

الكزف ال سػمي، درجػف األها ػف "  كال سمي،هذا الجزء يمى التكز   التكرارم   تاؿ 
اخت لر الكيي ماعل  ر يمى استم لف  األسرالستجلملت ي  ف المحث اف رملت الترت د "

 (  كض  ذلؾ:01كجدكؿ ) ،ماحلكر  ال ال ف األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف
 -الخطوات:  اتباع تم ترتيبوال األىمية ودرجة النسبي  الوزن ولحساب -
 (الع  ف يدد  جاللي/  الرقاي )التةد ر=  ال سمي الكزف-
 يدد* 2+  الا خفض لماستكل ارجلمف تكرارات يدد*  1= )الرقاي التةد ر-

  .الارتف ( لاستكلا تكرارات يدد* 3+  الاتكسط لماستكل ارجلمف تكرارات
=  3( /1-3= ) الاستكل االستجلملت، يدد( ف) ف،( / 1-)ف=  الاستكل-

0.67 
 حسػػلد تػـػ االسػػتمل ف، يمػػى الع  ػػف أعػػراد السػػتجلملت الاكاعةػػف درجػػف يمػػى كلمتعػػرؼ-

 الع  ػػف أعػػراد لػػدل ضػػع فف الاكاعةػػف تصػػم   ػـػ كاػػف لالسػػتمل ف، االسػػتجلملت كزف ق اػػف
 الػكزف ا حسػر  ذا كاتكسػطف ،(1.67) يف ال سمي الكزف قؿ  ذا كالاحكر العملرة يمى

 .عهك ر( 2,34) ال سمي الكزف كلف  ذا كارتفعف ،(2,33 -1 ،67) م ف ال ال سمي
فً ( التوزٌع النسبً وفقاً لمستوٌات استجابات العٌنة 11جدول )  

( .31)ن=بمحاوره الثالثة  اختٌار األجهزة المنزلٌة الصدٌقة للبٌئةالوعً بمعاٌٌر   

                                        
البيان                          

 
 محاور االستبيان

المرتفعالمستوى  المستوى المتوسط المستوى المنخفض الوزن  

 النسبً

 الترتٌب

   % العدد % العدد % العدد

 الثانً 1400 01810 01 1804. ..1 04800 .. الجودة المدركة

 األول 1404 008.1 .0 0831. 1.0 0.831 44 القٌمة االقتصادٌة

بعد البٌعخدمات ما   الثالث .144 .1.81 3. 1833. 1.3 3.8.0 .11 

 14.0 1.8.1 .. 3800. 100 31801 04 اإلجمالً
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الػكيي ماعػل  ر التكز ػ  ال سػمي السػتجلملت الع  ػف يػف  (10يتضح من جـدول )
 ح ث كل ت:  ماحلكر  ال ال ف ،اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف

التي كل ت استجلمتهـ تتراكح اف  األسررملت تضا ت  :المستوي المنخفضفئة  -
 .%31,90رمف أسرة م سمػف اةػك ف  97ككل ت يددهف  102: 87

التي كل ت استجلمتهـ تتراكح اف  األسر: تضا ت رملت المستوي المتوسطفئة  -
 .%53,29رمف أسرة م سمػف اةػك ف  162ككل ت يددهف  116: 103

التي كل ت استجلمتهـ تتراكح اف  األسر: تضا ت رملت المستوي المرتفعفئة  -
 .%14,80رمف أسرة م سمػف اةػك ف  45ككل ت يددهف  130: 117

رمػػػلت أف درجػػػف الاكاعةػػػف السػػػتجلملت :  (10كمـــا يتضـــح مـــن الجـــدول )
كل ػػت  الم ةػػف  صػػد ةفاخت ػػلر األجهػػزة الا زل ػػف   جاػػللييمػػى  ي  ػػف المحػػث األسػػر

عػػي الاركػػز  ة اػػف االقتصػػلد فالاحػػكر (، كجػػلء 1.82اتكسػػطف مػػكزف  سػػمي ممػػغ )
 احػػػكر الجػػػكدةم  اػػػل جػػػلء  (،1.97األكؿ اػػػف ح ػػػث الترت ػػػد مػػػكزف  سػػػمي ممػػػغ )
خدالت اػل معػد احكر ككلف  (،1.92الادركف عي الاركز ال ل ي مكزف  سمي ممغ )

مدرجف اكاعةف  الاحلكرككل ت جا    (1.78)عي الاركز ال للث مكزف  سمي  الم  
 (235: 2013عيطــة )جــودت اػػ  دراسػػف  ا المحػػثهػػذكاتفةػػت  تػػلةد  اتكسػػطف،

لمعالاػػف التجلر ػػف اػػف قمػػؿ العا ػػؿ أك ػػر تػػه  ران عػػي الػػكالء  الة اػػف االقتصػػلد فمػػهف 
لمعالاػػف التجلر ػػف اػػف الجػػكدة الادركػػف لهػػل، أم أف الاسػػتهمؾ ال  هػػتـ عةػػط مجػػكدة 

مػؿ اػػل العالاػف التجلر ػف ، كا  اػػل  هػتـ م ػػكؿ أكمػر مللا ػلع  التػػي  حصػؿ يم هػػل اةل
  تحامه اف اصلر ؼ كجهد ككقت لمحصكؿ يمي هذ  العالاف.

رمػػػػػلت اػػػػػل  ز ػػػػػد يػػػػػف  صػػػػػؼ ي  ػػػػػف المحػػػػػث اػػػػػف  أف وتـــــرى الباحثتـــــان
اخت ػلر األجهػزة الا زل ػف عػي  الاتكسػط%( كل كا اف ذكم الاسػتكل 53.29)األسر
كسػػػلةؿ التك كلكج ػػػل الحد  ػػػف  ا ت ػػػلركتغػػػزم الملح تػػػلف ذلػػػؾ  لػػػى  الم ةػػػف ، صػػػد ةف
االطػالع يمػى كػؿ اػل هػك جد ػد عػي  األسػرلرمػلت  أتلحتالتي  ار تر تت ك مكل

ح ػػث تطػػكرت األجهػػزة الا زل ػػف عػػي اآلك ػػف األخ ػػرة م ػػكؿ الاحلعظػػف يمػػى الم ةػػف، 
كم ػػر، ح ػػث أصػػمحت تتػػكاعر ع هػػل اكاصػػفلت كخصػػلةص تحػػلعظ يمػػي الم ةػػف مػػؿ 
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ل الكهرمػلةي كيمي سالاف ار سلف كصحته عهصم  أالـ رمػف األسػرة اخت ػلر جهلزهػ
حسػػػد كفلءتػػػه عػػػي اسػػػتهالؾ الطلقػػػف الكهرملة ػػػف قمػػػؿ  ػػػراةه أم أ ػػػه اصػػػم  لػػػد هل 
 .اطمؽ الحر ف عي اخت لر جهلز ذم أداء اعضؿ كاقؿ استهالكلن لمطلقف الكهرملة ف

 لػى أف  (60: 2021ناجي ) مروةا  دراسػف  هذا المحثكتختمؼ  تلةد 
المحػث ذات اسػتكم اػ خفض % اف الفت ػلت حػد  لت الػزكاج ي  ػف 52.70 سمف 

أف   لػىعي الكيي ملالستخداالت صد ةف الم ةػف، كقػد  كػكف ذلػؾ االخػتالؼ  رجػ  
( 45: أقػػؿ اػػف 35أياػػلرهف مػ ف ) %43.80 م سػمف اػل  ةػػرد اػف  صػػؼ الع  ػػف

يمػػػى % اػػػف الحلصػػػالت 55.92م سػػػمف  ، كاػػػل أف أك ػػػر اػػػف  صػػػؼ الع  ػػػفسػػػ ف
 ي م ةي كم ر عي الاةلمؿ.كمللتللي ع حف  تكق  كي استكم تعم اي ارتف 

 :البصمة الكربونية في ضوء تحديات التنمية المستدامةالوعي ب استبيان -
درجػف األها ػف "  ال سػمي،الكزف  كال سمي،  تاؿ هذا الجزء يمى التكز   التكرارم 

للمصػػػاف الػػػكيي م يمػػػى اسػػػتم لف األسػػػرالسػػػتجلملت ي  ػػػف المحػػػث اػػػف رمػػػلت  "الترت ػػػد
 (  كض  ذلؾ:00كجدكؿ ) ، فماحلكر  ال الالكرمك  ف 

 
البصمة الكربونٌة الوعً بفً التوزٌع النسبً وفقاً لمستوٌات استجابات العٌنة  (11جدول )

(.31)ن= بأبعادها الثالث  

البٌان                                      

 محاور االستبٌان

 المستوى المرتفع المستوى المتوسط المستوى المنخفض
الوزن 

 النسبً
ترتٌبال  

 % العدد % العدد % العدد

معلومات ومعارف عن البصمة 

 الكربونٌة 
 الثانً 180.4 11801 30 811.. 134 3811. 131

 الثالث 3..18 118.1 .3 008.1 010 00811 04 االتجاهات نحو البصمة الكربونٌة 

ممارسات مواجه تحدٌات ارتفاع 

 البصمة الكربونٌة 
 األول 18400 1.801 .. 3841. 133 3.801 110

 .18.1 1.8.1 0. 801.. 130 308.1 110 اإلجمالً

التكز ػػػ  ال سػػػمي السػػػتجلملت الع  ػػػف يػػػف اسػػػتكم  (11يتضـــح مـــن جـــدول )
 ح ث كل ت:المصاف الكرمك  ف 

التػي كل ػت اسػتجلمتهـ تتػراكح اػػف  األسػر: تضػا ت رمػػلت فئـة المسـتوي المـنخفض -
 .%36,80ػف اةػك ف رمف أسرة م سم 112ككل ت يددهف  102: 88
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التػػي كل ػػت اسػػتجلمتهـ تتػػراكح اػػف  األسػػر: تضػػا ت رمػػلت فئــة المســتوي المتوســط -
 %. 44,90رمف أسرة م سمػف اةػك ف  136ككل ت يددهف 116: 103

التػػي كل ػػت اسػػتجلمتهـ تتػػراكح اػػف  األسػػر: تضػػا ت رمػػلت مرتفــعفئــة المســتوي ال -
 .%18,50 رمف أسرة م سمػف اةػك ف 56ككل ت يددهف  130: 117

 األسػػردرجػػف الاكاعةػػف السػػتجلملت رمػػلت : أف (11كمــا يتضــح مــن جــدول )
المصػػػاف الكرمك  ػػػف كل ػػػت اتكسػػػطف مػػػكزف  سػػػمي ممػػػغ   جاػػػلليي  ػػػف المحػػػث يمػػػى 

(، كجػػلء احػػكر االرسػػلت اكاجػػه تحػػد لت ارتفػػلع المصػػاف الكرمك  ػػف عػػي 1.815)
اػػل جػػلء احػػكر (، م  1.799الاركػػز األكؿ اػػف ح ػػث الترت ػػد مػػكزف  سػػمي ممػػغ )

اعمكاػػػلت كاعػػػلرؼ يػػػف المصػػػاف الكرمك  ػػػف عػػػي الاركػػػز ال ػػػل ي مػػػكزف  سػػػمي ممػػػغ 
عػػي الاركػػز ال للػػث (، ككػػلف احػػكر االتجلهػػلت  حػػك المصػػاف الكرمك  ػػف 1.687)

 (، ككل ت جا   الاحلكر مدرجف اكاعةف اتكسطف.1.453مكزف  سمي )
 األسػرلت ( كل ػت لرمػ44.90أف ال سػمف األكمػر ) (11ويتضح من جـدول )

ذكم الاسػػػػػػتكل الاتكسػػػػػػط عػػػػػػي المصػػػػػػاف الكرمك  ػػػػػػف عػػػػػػي ضػػػػػػكء تحػػػػػػد لت الت ا ػػػػػػف 
%(،  ػػػػػـ الاسػػػػػتكل 36.80 م هػػػػػل ذكم الاسػػػػػتكل الاػػػػػ خفض م سػػػػػمف ) الاسػػػػػتدااف،

 .%(18.50الارتف  م سمف )
ح ػػث  (333: 2021مشــعل )اػػ  دراسػػف  هػػذا المحػػثح ػػث اتفةػػت  ت جػػف  

ي  ف المحث كل ت م سػمف  األسرلت أكضحت أف الكيي مللاسةكل ف الم ة ف لدم رم
ـــان% لماسػػػتكم الاتكسػػػط ، 53.1 ـــك الباحثت دكر الاػػػرأة   لػػػي أها ػػػف  وترجـــع ذل

الاحػػكرم عػػي الاحلعظػػف يمػػى الم ةػػف، كتر ػػ د اسػػتخداـ الاػػكارد اػػف خػػالؿ أدكارهػػل 
الاتعػػددة داخػػؿ كخػػػلرج الا ػػزؿ كك هػػل رمػػػف األسػػرة كالاسػػةكؿ األكؿ يػػػف  ػػكع ككػػػـ 

كهل األسرة سكاء عي  كؿ أغذ ف أك االمػس أك أدكات أك اػكارد الاكارد التي تستهم
طلقػػػف كا ػػػل  كغ رهػػػل، كهػػػي أ ضػػػلن كارم ػػػف األج ػػػلؿ التػػػي تعمػػػـ أطفللهػػػل العػػػلدات 
كالتةلل ػػػد كالسػػػمكك لت، كهػػػي الع صػػػر ال  ػػػط عػػػي العاػػػؿ عػػػي اختمػػػؼ الاجػػػلالت 

مػي غ ػر االقتصلد ف كالخدا ػف، كلهػل دكر ععػلؿ عػي تسػ  ر العاػؿ االجتاػليي األه
 الحككاي.
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 ثانيًا: وصف عينة البحث التجريبية  -
اخت لرهف  أسرة تـرمف ( 37)لع  ف المحث التجر م ف كالتي ممغت ع ال  مي كصؼ 
يدد اف رملت األسر تـ تطم ؽ أدكات الدراسف سلمةلن يم هـ  يمىمطر ةف اةصكدة 

 (  كض  ذلؾ:12كجدكؿ ) الكيي،لتحد د أقمهـ عي استكم 
 37ن =وفقا لممتغيرات الديموجرافية التجريبية توزيع النسبي لعينة البحث ال( 12جدول )

النسبة  العدد المتغٌر

 المئوٌة

النسبة  العدد المتغٌر

 المئوٌة

 طبٌعة المسكن -2 بٌئة السكن -1

 01800 . شقة 00440 11 حضرٌات 

 348.3 .1 منزل مستقل 41804 .1 رٌفٌات

جمالًاإل األهلمشترك مع  111811 34   1. .18.. 

جمالًاإل سكننوع  ال -3  34 111811 

مؤقت إٌجار  عدد أفراد األسرة -4 - - 

(.-0أسرة صغٌرة الحجم) 308.3 10 دائم  1. ..8.0 

 048.0 .0 تملٌك

 

(0-.أسرة متوسطة الحجم)  4 1.801 

فأكثر( 4أسرة كبٌرة الحجم)من   10 308.3 

جمالًاإل جمالًاإل 111811 34   34 111811 

 فئات الدخل الشهري -0 ألسرةربة اعمر  -.

سنة .0أقل من  جنٌه0111أقل من  308.3 10   3 .811 

سنة.3سنة وحتى أقل من  .0من 3111إلى أقل من 0111من  - -   1. ..40. 

سنة..سنة وحتى أقل من  .3من 111.إلى أقل من 3111من  .3.41 13   11 00440 

سنة..سنة وحتى أقل من  ..من 111.من  إلى أقل 111.من  308.3 10   . 138.1 

فأكثر .. 0111إلى أقل من  111.من - -   - - 

جنٌه فأكثر0111  - - 

جمالًاإل جمالًاإل 111811 34   34 111811 

 عمل ربة األسرة -. مدي توافر عداد كهرباء مسبوق الدفع فً المسكن -4

 1.401 4 عامالت  .384. 31 نعم 

 1811. 31 غٌر عامالت 10400 0 ال

جمالًاإل جمالًاإل 111811 34   34 111811 

  مستوي تعلٌم ربة األسرة -0

 .0481 11 مستوي تعلٌمً منخفض

 ..08. 00 مستوي تعلٌمً متوسط

 138.1 . مستوي تعلٌمً مرتفع 

جمالًاإل  34 111811 

 -( ما يمي: 12جدول )يتبين من النتائج البحثية ب
ح ث ممغت  سمتهـ  ؼالر ي  ه المحث الاة ا ف عي  رملت اسرز لدة  سمف  -1

كممغت  الحضرالاة ا ف عي ي  ه المحث  رملت اسر%، يف  سمف 70.27
 .%29.72 سمتهـ 



 

 1030 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ح ث  ا ترؾ ا  األهؿ ا زؿ ي  ف المحث الاة ا ف عي رملت اسرز لدة  سمف  -2
 ا زؿ استةؿالاة ا ف عي  األسررملت %، يف  سمف 40.54ممغت  سمتهـ 
  ةفي  ف المحث الاة ا ف عي ف  سمم  ال قمت  %،37.83كممغت  سمتهـ 

 .الحضر فكذلؾ اف سالت الم ةف  %21.62ح ث ممغت  سمتهـ 
ي  ف المحث الاة ا ف عي اسكف تام ؾ ح ث ممغت  رملت اسرز لدة  سمف  -3

 جلر  الاة ا ف عي اسكف  األسررملت %، م  ال قمت  سمف 67,56 سمتهـ 
 .%32,43 ح ث ممغت  سمتهـ الداةـ

ح ث  الحجـصغ رة المكاتي اف أسر  ي  ف المحث ألسرا سمف رملت ز لدة  -4
الحجـ  كم رةي  ف المحث  األسر  سمف %، م  ال قمت48,46ممغت  سمتهـ 

% يمى 18,91%، 32,43ممغت  سمتهـ  الحجـ ح ث اتكسطف م هل 
 .التكالي

: أقؿ اف 35التي تتراكح أيالرهف م ف ) رملت أسر ي  ف المحثز لدة أيالر  -5
 رملت اسر م  ال تسلكت  سمف%، 35.14غت  سمتهـ ح ث مم س ف( 45

 أيالرهفالتي كل ت ، ك (55: أقؿ اف 45تتراكح أيالرهف م ف )التي  الع  ف
 .%32,43ح ث ممغت  سمتهـ س ف  25اف  أقؿ

 3000اقؿ اف   لي 2000التي كل ت دخكلهف تتراكح اف األسرارتفلع  سمف  -6
التي كل ت دخكلهف  سراأل رملت  م هل، %48.64ج  ف ح ث ممغت  سمتهـ 

 %،29.72ج  ف ح ث ممغت  سمتهـ  4000 لي اقؿ اف 3000تتراكح اف 
  سمف% عي ح ف قمت 13,51ح ث ممغت  سمتهـ  5000 لي اقؿ اف 4000
 .%8,10ج  ف م سمف  2000أقؿ اف التي كل ت دخكلهف  األسر رملت

 ث ممغت اغمد اسلكف ي  ف المحث اتكعر لد هل يداد كهرملء اسمكؽ الدع  ح -7
 .%83,78 سمتهـ 

ح ث ممغت  سمتهـ العلاالت غ ر ي  ف المحث  األسررملت ز لدة  سمف  -8
 .%18.91%، م  ال ممغت  سمف العلاالت 81.08

استكم تعم اي  يمىالحلصالت ي  ف المحث  األسررملت  سمف  ارتفعت -9
ي  ف  األسررملت  ممغت  سمف  م هل%،  59,45 فح ث ممغت  سمته اتكسط
 سمف م  ال قمت %، 27,04 ا خفضاستكم تعم اي  لحلصالتاالمحث 
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ح ث ممغت  ارتف الحلصالت يمى استكم تعم اي ي  ف المحث رملت األسر 
 .% 13,15 ف سمته

 النتائج في ضوء فروض البحثثالثًا:  -
  األولالنتائج في ضوء الفرض  -1

توجـد عالقـة ارتباطيـو ذات داللـة إحصـائية "يمى أ ػه:  األكؿ  ص الفرض 
ين الـــوعي بمعـــايير اختيـــار األجيـــزة المنزليـــة الصـــديقة لمبيئـــة بمحـــاوره بـــ

الثالثـــة )الجـــودة المدركـــة  القيمـــة االقتصـــادية  خـــدمات مـــا بعـــد البيـــع  
اإلجمالي(  والوعي بالبصمة الكربونية بأبعادىا الثالثة )معمومات ومعـارف 
ت عــن البصــمة الكربونيــة  االتجاىـــات نحــو البصــمة الكربونيــة  ممارســـا
 ."مواجو تحديات ارتفاع البصمة الكربونية  اإلجمالي( لدي ربات األسر

الػػكيي كلمتحةػػؽ اػػف صػػحف الفػػرض تػـػ حسػػلد اعػػلاالت ارتمػػلط م رسػػكف مػػ ف  
المصػػاف ك  ،ال ال ػػف ةماحػػلكر  األجهػػزة الا زل ػػف الصػػد ةف لمم ةػػف اخت ػػلرماعػػل  ر 
 (  كض  ذلؾ:13) كالجدكؿ مهمعلدهل ال الثالكرمك  ف 

اختيار األجيزة المنزلية الصديقة الوعي بمعايير  بين ( معامالت ارتباط بيرسون13جدول )
304ن=بأبعادىا الثالث البصمة الكربونية الوعي بو   بمحاوره الثالثة لمبيئة  

 المتغٌرات
معلومات ومعارف عن 

 البصمة الكربونٌة 

االتجاهات نحو 

 البصمة الكربونٌة 

ممارسات مواجه تحدٌات 

صمة الكربونٌة ارتفاع الب  
 اإلجمالً

**14003 الجودة المدركة  14..0**  14013**  14411**  

**1..14 القٌمة االقتصادٌة  14303**  143..**  14..4**  

**14300 خدمات ما بعد البٌع  14.00**  14.0.**  14..3**  

**14001 اإلجمالً  14011**  140.1**  1443.**  

1811)**( دالة عند      

ما يمي:( يتضح 13جدول )باستقراء بيانات    
كجػػكد يالقػػػف ارتملط ػػف اكجمػػػف دالػػػه  حصػػلة لن مػػػ ف المصػػاف الكرمك  ػػػف مهمعلدهػػػل  -

اعلرؼ يف المصاف الكرمك  ف، االتجلهلت  حك المصاف الاعمكالت ك ال)ال الث 
 جاػػػػػللي ، الكرمك  ػػػػػف، االرسػػػػػلت اكاجػػػػػه تحػػػػػد لت ارتفػػػػػلع المصػػػػػاف الكرمك  ػػػػػف

  ر اخت ػػلر األجهػػزة الا زل ػػف الصػػد ةف لمم ةػػف ( كالػػكيي ماعػػلالمصػػاف الكرمك  ػػف
ماحػػػػػػػلكر  الػػػػػػػ الث، ح ػػػػػػػث ممغػػػػػػػت قػػػػػػػ ـ اعػػػػػػػلاالت االرتمػػػػػػػلط يمػػػػػػػى التػػػػػػػكالي 
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( كجا عهل داله اع ك لن ي د **0.735،**0.640، **0.611،**0.660)
   .0.01استكم داللف 

كجكد يالقف ارتملط ف اكجمف داله  حصلة لن م ف الكيي ماعل  ر اخت لر األجهػزة  -
، الة اػف االقتصػلد ف، الجػكدة الادركػف)ا زل ف الصػد ةف لمم ةػف ماحػلكر  الػ الث ال

خدالت ال معد الم  ،  جاللي الكيي ماعل  ر اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف 
التػػكالي لمم ةػػف( كالمصػػاف الكرمك  ػػف، ح ػػث ممغػػت قػػ ـ اعػػلاالت االرتمػػلط يمػػى 

هػػػػػل دالػػػػػه اع ك ػػػػػلن ( كجا ع**0.735،**0.553، **0.487، **0.711)
   .0.01ي د استكم داللف 
 اخت ػػػلر األجهػػػزة الا زل ػػػف الصػػػد ةف لمم ةػػػفالػػػكيي ماعػػػل  ر  أنوىـــذا يعنـــي 

نـاجي  مـروة اػ  دراسػفهذا المحػث كاتفةت  تلةد للمصاف الكرمك  ف م   جلم لن  رتمط 
االستخداالت صد ةف الم ةػف عي كجكد يالقف ارتملط ف اكجمف م ف  (61: 2021)

كاة لس الكيي متحد لت تر  د اسػتهالؾ الطلقػف، كاػل اتفةػت اػ  ة الا زل ف لرجهز 
ــــابدراسػػػػف  كجػػػػكد يالقػػػػف ارتملط ػػػػف اكجمػػػػف دالػػػػف عػػػػي  (36: 2021مشــــعل ) رب

مكؾ االسػػػػػػتهالكي كالسػػػػػػ مللاسػػػػػػةكل ف الم ة ػػػػػف األسػػػػػر كيػػػػػي رمػػػػػػلت ف حصػػػػػلة ل مػػػػػػ 
ح ػث أكضػحت  (34: 2017النجـار ) سـناء األخضر، ككذلؾ اتفةت ا  دراسػف

جكد يالقف ارتملط ف ذات داللف  حصػلة ف مػ ف س لسػلت االسػتهالؾ لرسػرة كمػ ف ك 
 كيي الزكجف مللمصاف الكرمك  ف كالت ا ف الاستدااف. 

% اف 55.92أك ر اف  صؼ الع  ف م سمف أف  لى  وترجع ذلك الباحثتان
ككذلؾ اغمد اسلكف ي  ف المحث اتكعر  ارتف ،الحلصالت يمى استكم تعم اي 

 جمر كالذم  %70.70داد كهرملء اسمكؽ الدع  ح ث ممغت  سمتهـ لد هل ي
 أكالاكاطف يمى تةم ؿ االستهالؾ الف الاكاطف  تلم  استهالكه لمكهرملء  كا ل 

 هدارهل أك ر كفلءة، مال  حد اف  مهسمكدكمذلؾ  تـ استخداـ الطلقف  أسمكي لن 
طلقف الكهرملة ف عي استهالؾ التةم ؿ عي رمف األسرة  ع حف  تكق  دكر يكمللتلل

كدكرهل عي تغ  ر أ الط االستهالؾ كتر  د استخداـ الاكارد لت ا ف  الا زلي،الةطلع 
 .الاجتا  كتحة ؽ الت ا ف الاستدااف
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الػػكيي ماعػػل  ر مػػ ف اكجمػػف كجػػكد يالقػػف ارتملط ػػف مــا ســبق يتضــح وم
رمك  ػػػػف المصػػػػاف الكك ، ماحػػػػلكر  ال ال ػػػػف اخت ػػػػلر األجهػػػػزة الا زل ػػػػف الصػػػػد ةف لمم ةػػػػف

 .كمياً  يتحقق صحة الفرض األول وبالتالي، مهمعلدهل ال الث
            ثانيالنتائج في ضوء الفرض ال -2

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  "يمى أ ه:   ل ي  ص الفرض ال
متوسطات درجات وعي ربات األسر عينة البحث بمعايير اختيار األجيزة 

الثالثة )الجودة المدركة  القيمة االقتصادية  المنزلية الصديقة لمبيئة بمحاوره 
خدمات ما بعد البيع  اإلجمالي(  والوعي بالبصمة الكربونية بأبعادىا الثالث 
)معمومات ومعارف عن البصمة الكربونية  االتجاىات نحو البصمة 
الكربونية  ممارسات مواجو تحديات ارتفاع البصمة الكربونية  اإلجمالي( تبعاً 

متغيرات الدراسة )عمل ربة األسرة  بيئة السكن  وامتالك عداد لـكل من ل
 ."كيرباء مسبوق الدفع(

لمتحةؽ اف صحف الفرض  حصلة نل تـ   جلد ق اف )ت( م ف اتكسط ك  
، م ةف ياؿ رمف األسرة)لكؿ اف تمعلن المحث ي  ف  األسردرجلت كؿ اف رملت 

اخت لر األجهزة عل  ر ما الكييكااتالؾ يداد كهرملء اسمكؽ الدع ( عي  ،السكف
 مهمعلدهل ال الثالمصاف الكرمك  ف ك  ،ماحلكر  ال ال ف الا زل ف الصد ةف لمم ةف

 كض  ذلؾ:ت (19رقـ )  لى( 14اف رقـ ) جدكؿالك 
 بمحاوره الثالثة  اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئةالوعي بمعايير  -1

 غير عامالت(  –)عامالت  عمل ربة األسرةأوال: 
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متوسطات درجات عٌنة البحث  داللة الفروق بٌنلتوضٌح  (T. Test) اختبار( .1جدول )

تبعاً لعمل ربة  ،بمحاوره الثالثة اختٌار األجهزة المنزلٌة الصدٌقة للبٌئةالوعً بمعاٌٌر فً 

 .31ن=األسرة 

 رمػػػػلت األسػػػػركجػػػكد عػػػػركؽ دالػػػف  حصػػػػلة لن مػػػ ف  (14يتضـــح مــــن جــــدول )
صػػد ةف الػػكيي ماعػػل  ر اخت ػػلر األجهػػزة الا زل ػػف الالعػػلاالت كغ ػػر العػػلاالت عػػي 

، خدالت اػل معػد الم ػ ، الة اف االقتصلد ف، الجكدة الادركف)ماحلكر  ال ال ف  لمم ةف
( 3.308، 2,472، 2,724، 2.833يمي التكالي ) ق ـ تممغت ح ث  ( جاللي

( 0,001،0.01،0.01، 0,01)داللف ي د استكل داله  حصلة لن  ككل ت جا عهل
  الفػػػركؽ لصػػػلل  العػػػلاالت ح ػػػث يمػػػي التػػػكالي كمدراسػػػف الاتكسػػػطلت  تمػػػ ف اتجػػػل

، 48.10( اةلمػػػػػؿ )120.00، 37,27، 32,42، 50.30ممغػػػػػت الاتكسػػػػػطلت) 
 يمي التكالي. (114.66، 35,49، 31,06

أم أف رمػػػلت األسػػػر العػػػلاالت كػػػل كا أك ػػػر كي ػػػلن ماعػػػل  ر اخت ػػػلر األجهػػػزة 
، د فالة اػػف االقتصػػل، للجكدة الادركػػفالا زل ػػف الصػػد ةف لمم ةػػف اػػف ح ػػت الػػكيي مػػ

ذلػػؾ  لػػى أف خػػركج الاػػرأة لمعاػػؿ  ػػتدم    وترجــع الباحثتــانالم ػػ  خػػدالت اػػل معػػد
 لػػى اتسػػلع أعةهػػل كز ػػلدة اعمكالتهػػل يػػف أحػػدث األجهػػزة كاعرعػػف كػػؿ اػػل هػػك جد ػػد 

 ػػػكرة  سػػػليدت ملألسػػػكاؽ  ت جػػػف احتكلكهػػػل مػػػللزاالء كاألصػػػدقلء عػػػي العاػػػؿ، ح ػػػث
 تجػػػلت اػػػكعورة لمكقػػػتت كغسوػػػلالت عػػػي تػػػكع ر االاػػػرأة العلامػػػف  السػػػم  االسػػػتهالك ف

 تسػػػليدهل ماهاػػػلت  كاهػػػل داخػػػؿ الصػػػحكف، كالاكػػػل س الكهرملة ػػػف، كغ رهػػػل التػػػي
 ا زلهل. 

البٌان             

 

 

 المحاور

 عامالت 

(1.3ن= )  

 غٌر العامالت 

(101ن= ) الفروق بٌن  

 المتوسطات
 قٌمة ت

مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 دالة 18110 08.33 08103 400. 411.. 34.4 1431. الجودة المدركة

1411عند   

 دالة 18114 .0840 14301 3411 31410 04.1 304.0 القٌمة االقتصادٌة

1411عند   

بعد البٌع خدمات ما  دالة .1811 08.40 184.0 430. 3.4.0 3400 34404 

1411عند   

 اإلجمالً
 دالة 18111 .3831 8334. 0440 11.400 4401 101411

14111عند   
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: 2021الظاىر وآخـرون ) عبد شيماءالمحث ا  دراسف  ا تلةد هذ كتتفؽ
 العػلاالت كغ ػر العػلاالت األسػرركؽ دالػف  حصػلة ل مػ ف رمػلت عػد ك كجػعي  (74
لصلل  العػلاالت   الا زل ف الحد  ف سرة ال راةي لرجهزةسمكؾ رمف األ  جالليعي 

عػػػركؽ ذات  عػػػي كجػػػكد (294: 2017الزىرانـــي )أمـــل  ، كاػػػل اتفةػػػت اػػػ  دراسػػػف
 ككػػذلؾ  اسػػتم لف قػػرار  ػػراء السػػم  الاعاػػرة لصػػلل  العػػلاالت، عػػي صػػلة ف حداللػػف 

ح ػث أكضػػحت كجػػكد عػػركؽ  (234: 2017الضــحيان ) منيــرةاتفةػت اػػ  دراسػػف 
التجلر ف، كال اتفةت الة اف كالجكدة الادركف لمعالاف   جالليعي العلاالت لصلل  

( 82: 2016منصــور ) رشــا، (29: 2017النجــار ) ســناءاػػ  دراسػػف كػػؿ اػػف 
العػػػلاالت تكػػػكف أحػػرص اػػػف غ ػػػر العػػػلاالت يمػػػي ااػػػتالؾ  األسػػػرعػػي أف رمػػػلت 

خضــر نــار مالــدويك و عبيــر األجهػػزة كاألدكات الا زل ػػف، م  اػػل اختمفػػت اػػ  دراسػػف 
 األسػراسػتخداـ رمػلت عي كجكد عركؽ ذات داللف  حصلة ف عػي  (938: 2011)

 .العلاالت لمعض األجهزة الا زل ف الحد  ف لصلل  غ ر
 ريفيات(    –ثانيا: بيئة السكن )حضريات 

متوسطات درجات عٌنة  لتوضٌح داللة الفروق بٌن (T. Test) اختبار( .1جدول )

تبعاً ختٌار األجهزة المنزلٌة الصدٌقة للبٌئة بمحاوره الثالثة، فً الوعً بمعاٌٌر االبحث 

 .31=للبٌئة السكنٌة ن

رمػلت كجػكد عػركؽ دالػف  حصػلة لن مػ ف يتبـين ( 15جدول ) من خالل قراءة
الكيي ماعل  ر اخت لر األجهػزة الا زل ػف الصػد ةف الحضر لت كالر ف لت عي  األسر
، خدالت اػل معػد الم ػ ، الة اف االقتصلد ف، الجكدة الادركف)ماحلكر  ال ال ف  لمم ةف

البٌان             

 

 

 المحاور

 حضرٌات

(140ن= )  

 رٌفٌات

(.10ن= )  

الفروق 
بٌن 

المتوسطا
 ت

 مستوى الداللة قٌمة ت
المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

داله  .1811 .0801 .1803 .40. 0414. 443. 14.1. الجودة المدركة
1411عند   

دالة   18111 ..081 38.04 3430 314.4 .44. .3.41 القٌمة االقتصادٌة
14111عند  

دالة   18111 081.3 .38.0 404. 3.4.0 ..4. 304.1 خدمات ما بعد البٌع
14111عند  

 اإلجمالً
دالة   18111 8.00. 08301 11400 1104.4 ..1.4 10.4.0

14111عند  
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( 5.896، 6,053، 6,085، 2.914يمي التكالي ) ق ـ تممغت ح ث  ( جاللي
، 0.001، 0.001 ،0,01) داللػػػفي ػػػد اسػػػتكل دالػػػه  حصػػػلة لن  ككل ػػػت جا عهػػػل

يمػػػػػػي التػػػػػػكالي كمدراسػػػػػػف الاتكسػػػػػػطلت  تمػػػػػػ ف اتجػػػػػػل  الفػػػػػػركؽ لصػػػػػػلل   (0.001
( 125.89، 39,41، 35,04، 50.80الحضػػػر لت ح ػػػث ممغػػػت الاتكسػػػطلت ) 

 .يمي التكالي (116.57، 35,89، 31,57 ،49.17اةلمؿ )
أم أف رمػػلت األسػػر الحضػػر لت كػػل كا أك ػػر كي ػػلن ماعػػل  ر اخت ػػلر األجهػػزة 

، الة اػػف االقتصػػلد ف، الا زل ػػف الصػػد ةف لمم ةػػف اػػف ح ػػت الػػكيي مػػللجكدة الادركػػف
ــري الباحثتــان ، الم ػػ  خػػدالت اػػل معػػد أف الح ػػلة عػػي الحضػػر قػػد تػػكعر اسػػتكل وت
الخمرات  كز لدة يكـ ماستكل  ةلعي أيمى كاصلدر لمخمرة ات كيفاع  ي أرقى اد

كالاعػػلرؼ عػػي ظػػؿ اظػػلهر الاد  ػػف الحد  ػػف كقػػد  ز ػػد التةػػدـ التة ػػي كالاعمكاػػلتي 
، ا ت ػػلر الاػػكالت كالاحػػلالت التجلر ػػف الكم ػػرة اػػف عرصػػتهف عػػي ك ةلعػػف ار تر  ػػت

 .اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف
 كالتي (64: 2021ناجي ) مروةدراسف  المحث ا  اذكتتفؽ  تلةد ه

الكيي ملالستخداالت صد ةف أكضحت كجكد عركؽ ذات داللف  حصلة ف عي 
تمعلن لاتغ ر اكلف ارقلاف لصلل  الفت لت حد  لت الزكاج  الم ةف لرجهزة الا زل ف

( 32: 2017النجار ) سناءالاة الت عي الحضر، ككذلؾ اتفةت ا  دراسف 
ح ث أكضحت كجكد عركؽ ذات داللف  حصلة ف عي اتكسطلت درجلت ي  ف 

احؿ ارقلاف لصلل  الحضر، تمعلن ل الس لسلت االستهالك ف لرسرة المحث عي 
عي يدـ  (74: 2021عبد الظاىر وآخرون ) شيماءم  ال اختمفت ا  دراسف 

 اللي جكالحضر لت عي  تلالر ف  األسرركؽ دالف  حصلة ل م ف رملت عد ك كج
 ، ككذلؾ اختمفت ا  دراسفالا زل ف الحد  ف سمكؾ رمف األسرة ال راةي لرجهزة

لـ  كف ه لؾ ته  ر اع كم لاكلف سكف  هعي أ  (84: 2016منصور ) رشا
 األسرة يمى ال راء الر  د لرجهزة الا زل ف.
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 ال(     –نعم ): امتالك عداد كيرباء مسبوق الدفع ثالثاً 
متوسطات درجات  لتوضٌح داللة الفروق بٌن (T. Test) اختبار( 10جدول )

فً الوعً بمعاٌٌر اختٌار األجهزة المنزلٌة الصدٌقة للبٌئة بمحاوره عٌنة البحث 

 .31=ن ال(-)نعمتبعاً المتالك عدد كهرباء مسبوق الدفع الثالثة، 

 رمػلت األسػركجػكد عػركؽ دالػف  حصػلة لن مػ ف يتضـح ( 16) جدولبقراءة ال
ف عػي  تػكاعر لػد ه المكاتي  تكاعر لد هف يداد كهرملء اسػمكؽ الػدع  يػف المػكاتي لػـ

الجػػكدة )ماحػػلكر  ال ال ػػف  الػػكيي ماعػػل  ر اخت ػػلر األجهػػزة الا زل ػػف الصػػد ةف لمم ةػػف
 قػػ ـ تممغػت ح ػث  (،  جاػلليخػدالت اػل معػد الم ػ ، الة اػف االقتصػلد ف، الادركػف

دالػػػػػػػه  ككل ػػػػػػػت جا عهػػػػػػػل( 3.732، 4,633، 2,636، 2.367يمػػػػػػػي التػػػػػػػكالي )
( يمػػػػػي التػػػػػكالي 0,001،0.001،0.01، 0,05)داللػػػػػف ي ػػػػػد اسػػػػػتكل  حصػػػػػلة لن 

المكاتي  تكاعر لد هف رملت األسر كمدراسف الاتكسطلت  تم ف اتجل  الفركؽ لصلل  
، 32,50، 49.63ح ػػػػػػث ممغػػػػػػت الاتكسػػػػػػطلت ) يػػػػػػداد كهرمػػػػػػلء اسػػػػػػمكؽ الػػػػػػدع 

يمػػػػػػػػػػػػػي  (114.04، 34,71، 31,16، 48.15( اةلمػػػػػػػػػػػػػؿ )119.54، 37,40
 التكالي.

عر لػػد هف يػػداد كهرمػػلء اسػػمكؽ الػػدع  يػػف المػػكاتي  تػػكاأم أف رمػػلت األسػػر 
ف كل كا أك ر كي لن ماعل  ر اخت لر األجهزة الا زل ف الصػد ةف المكاتي لـ  تكاعر لد ه

 خػػػدالت اػػػل معػػػد، الة اػػػف االقتصػػػلد ف، للجكدة الادركػػػفلمم ةػػػف اػػػف ح ػػػت الػػػكيي مػػػ
لكفػػلءة  سػػ فق ل فلتصػػكاريػػداد اأف ه ػػلؾ حلجػػه امحػػف وتــري الباحثتــان الم ػػ ، 

ا ػػػػؿ ) سػػػتخداـاال  ػػػػلةعفال الا زل ػػػف الكهرملة ػػػػف هػػػزةاألج ضالطلقػػػف لػػػػمع سػػػتهالؾا
  ػػػلامفاك فػػػف ك  سػػػفاػػػف خػػػالؿ درا( كالاك فػػػلت كالغسػػػلالت ال الجػػػلت كالاجاػػػدات

البٌان             

 

 

 المحاور

 نعم 

(.01ن= )  

 ال

(0.ن= ) الفروق بٌن  

 المتوسطات
ٌمة تق  مستوى الداللة 

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

  دالة 18110 08304 .18.4 .4.0. .41.. 41.1. 0403. الجودة المدركة
.141عند   

 دالة 18110 08030 18333 34.00 31410 4100. 304.1 القٌمة االقتصادٌة
1411عند   

خدمات ما بعد 
لبٌعا  

 دالة 18111 8033. 08001 ...4. 3.441 4041. 344.1
14111عند    

 اإلجمالً
 دالة 18111 38430 0..8. 1..04 .11.41 ..1043 ..1104

14111عند    
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لتمػػػؾ   ػػػراةه ي ػػػد كتكي تػػه  حػػػك ت ة فػػػه سػػػعيكال سػػتهمؾيمػػػى احت لجػػػلت الا ام  ػػف
ا للهػل مللاةلر ػف مه كأداةهػل ادل كفلءتهػل كجكدتهػل يمى األجهزة الكهرملة ف كالتعرؼ

الاعمكالت كالم ل لت  صا ـت ال راء اف خالؿلـ يام ف  تاالاحمي قمؿ  سكؽال عي
 لتمػػػػؾ الاحم ػػػػف الاعػػػػدة صػػػػفلتام  ػػػػف كاعتاػػػػدة يمػػػػى الاكا المطلقػػػػف التػػػػي تحتك هػػػػل

كم ل ػػػلت  اعمكاػػػلت يمػػػى الطلقػػػف سػػػتهالؾمطلقػػػف كفػػػلءة ا  ػػػتاؿت ح ػػػثاألجهػػػزة، 
الطلقػػف لتكي ػػف  سػػتهالؾعليم ػػف كفػػلءة ا تعكػػسف ه هل أ ػػاػػف اتعمةػػف مػػللا تد ذاتػػه 

العامػي  التطم ػؽ حػك  اآلل ػلت أهػـ حػدالذم  عد عي حػد ذاتػه أ الاستهمؾ، كت ة ؼ
 .  دهلكتر  الطلقف دارةعي  

الصــــادق كدراسػػػػف  (35: 2012) دمعبــــد اهلل أكػػػػؿ اػػػػف  دراسػػػػفكأ ػػػػلرت 
سػلهـ عػي الحػد اػف   لى أف  ظلـ يػدادات الػدع  الاةػدـ (167: 2019إدريس )

سػػتهالؾ الكهرمػػلء ح ػػث  عػػرؼ كػػؿ الضػػ  ا زا  ػػف ككػػذلؾ ك ، الاالرسػػلت السػػللمف
 ل ت ف تاك ه اف  يمى هالحتكاةاتى   ترل كا ف  ضلع ف اف الكهرملء استهمؾ 
 . الاتمةيك عاؿ يمى تر  د  الاخزك فاف الكهرملء  الاتمةيرت ف 

 :ثالثال بأبعادىاستدامة في ضوء التنمية الم البصمة الكربونيةالوعي ب -2
 غير عامالت(  –)عامالت  عمل ربة األسرةأوال: 

متوسطات درجات عٌنة البحث  لتوضٌح داللة الفروق بٌن (T. Test) اختبار( 14جدول )

 .31ن=تبعاً لعمل ربة األسرة ، بأبعادها الثالث بالبصمة الكربونٌةفً الوعً 

 رمػػػلت األسػػػرد عػػػركؽ دالػػػف  حصػػػلة لن مػػػ ف كجػػػك  (17يتضـــح مـــن جـــدول )
 مهمعلدهػػػػػل الػػػػػ الثمللمصػػػػػاف الكرمك  ػػػػػف الػػػػػكيي العػػػػػلاالت كغ ػػػػػر العػػػػػلاالت عػػػػػي 

البٌان             

 

 

 المحاور

 العامالت 

(1.3) ن=  

 غٌر العامالت 

(101ن= ) الفروق بٌن  

 المتوسطات
 مستوى الداللة قٌمة ت

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

معلومات ومعارف عن البصمة 

 الكربونٌة 

 دالة .1811 ..080 1811 3433 3.443 3410 30443
1411عند   

 االتجاهات نحو البصمة

 الكربونٌة 

 دالة 18111 8140. .184 .344 334.4 34.0 3.401
14111عند   

ممارسات مواجه تحدٌات 

 ارتفاع البصمة الكربونٌة 

 دالة 18111 0..38 1803 400. ..14. 431. 04.0.
14111عند   

 اإلجمالً
 دالة  18111 8140. .80. 04.1 111410 ..04 11.444

14111عند   
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اعمكاػػلت كاعػػلرؼ يػػف المصػػاف الكرمك  ػػف، االتجلهػػلت  حػػك المصػػاف الكرمك  ػػف، )
 قػ ـ تممغػت ح ػث  (،  جاػللياالرسلت اكاجه تحد لت ارتفػلع المصػاف الكرمك  ػف

دالػػػػػػػه  ( ككل ػػػػػػػت جا عهػػػػػػػل4.176، 3,889، 4,072، 2.658يمػػػػػػػي التػػػػػػػكالي )
( يمػػػػي التػػػػكالي 0,001،0.001،0.001، 0,01)ي ػػػػد اسػػػػتكل داللػػػػف  حصػػػػلة لن 

كمدراسػػػػػػف الاتكسػػػػػػطلت  تمػػػػػػ ف اتجػػػػػػل  الفػػػػػػركؽ لصػػػػػػلل  العػػػػػػلاالت ح ػػػػػػث ممغػػػػػػت 
، 33.87، 35.73( اةلمػػػؿ)114,77، 42,42، 35.61، 36.73)الاتكسػػػطلت

 يمي التكالي. (110,09، 40.22
أف رملت األسر العلاالت كػل كا أك ػر كي ػلن مللمصػاف الكرمك  ػف اػف ح ػت  أم

اعمكاػػػلت كاعػػػلرؼ يػػػف المصػػػاف الكرمك  ػػػف، االتجلهػػػلت  حػػػك المصػػػاف الكرمك  ػػػف، 
أف  ذلػؾ  لػى وترجـع الباحثتـان الكرمك  ػف،االرسلت اكاجه تحد لت ارتفػلع المصػاف 

حػػ ط العاػػؿ كاػػل  ةاػػف عػػي ا راتالعػػلاالت  تعرضػػف لمعد ػػد اػػف الخمػػ رمػػلت األسػػر
يمػػػػى تحة ػػػػؽ أهػػػػداؼ الت ا ػػػػف  راتاجتالي ػػػػف كمللتػػػػللي عهػػػػف قػػػػلد متكػػػػك ف يالقػػػػلت

 .علاالتالغ ر  الاستدااف م كؿ أك ر عليم ف اف رملت األسر
كجػكد عػي  (341: 2021مشـعل )ربـاب دراسػف المحث ا   اهذ واتفقت نتائج

عػػػي الػػػكيي  تالعػػػلاال العػػػلاالت كغ ػػػر األسػػػررمػػػلت  فدالػػػف  حصػػػلة ل مػػػ  ؽعػػػرك 
 سـماح، كاػل أظهػرت  تػلةد دراسػف العػلاالت األسػر رمػلت لصػلل ة ػف مللاسةكل ف الم 

 األسػػػػر مػػػػ ف رمػػػػلت  حصػػػػلة فكجػػػػكد عػػػػركؽ ذات داللػػػػف عػػػػي  (39: 2017حمــــدان )
، ككػػذلؾ العػػلاالت األسػػرالعػػلاالت كغ ػػر العػػلاالت عػػي الػػكيي الم ةػػي لصػػلل  رمػػلت 

مػ ف   حصػلة فكجكد عركؽ ذات داللػف عي  (280: 2013قمباز )رحاب  اتفةت دراسف 
 االرسػػف حال ػػف الم ةػػف الا زل ػػف اػػف التمػػكث،العػػلاالت كغ ػػر العػػلاالت عػػي  األسػػر رمػػلت

 يػػػدـ كجػػػكدح ػػػث أكضػػػحت  (32: 2017) رالنجـــاســـناء  م  اػػػل اختمفػػػت اػػػ  دراسػػػف
درجػػػػلت ي  ػػػػف المحػػػػث عػػػػي الػػػػكيي  سػػػػطلتعػػػػي اتك  صػػػػلة ف حعػػػػركؽ ذات داللػػػػف 

عبـد العــاطي حنـان  اختمفػت اػ  دراسػفمعػلن لعاػؿ الزكجػف، كاػل مللمصػاف الكرمك  ػف  ت
كالتػػي أكضػػحت يػػدـ كجػػكد عػػركؽ مػػ ف العػػلاالت كغ ػػر العػػلاالت  (20: 2015)

 عي الكيي الم ةي.
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ريفيات(    –ثانيا: بيئة السكن )حضريات   
متوسطات درجات عٌنة  لتوضٌح داللة الفروق بٌن (T. Test) اختبار( .1جدول )

 .31=تبعاً للبٌئة السكنٌة ن، بالبصمة الكربونٌة بأبعادها الثالثعً فً الوالبحث 

 رمػلت األسػركجكد عػركؽ دالػف  حصػلة لن مػ ف ( 18جدول ) من خالل قراءة
اعمكاػػلت )مللمصػػاف الكرمك  ػػف مهمعلدهػػل الػػ الث الػػكيي الحضػػر لت كالر ف ػػلت عػػي 

هػػلت  حػػك المصػػاف الكرمك  ػػف، االرسػػلت كاعػػلرؼ يػػف المصػػاف الكرمك  ػػف، االتجل
 يمػػػى قػػػ ـ تممغػػػت ح ػػػث  (،  جاػػػللياكاجػػػه تحػػػد لت ارتفػػػلع المصػػػاف الكرمك  ػػػف

دالػػػػه  حصػػػػلة لن  ككل ػػػػت جا عهػػػػل( 5.044، 5,582، 5,926، 4.935التػػػػكالي )
( كمدراسػػف الاتكسػػطلت  تمػػػ ف اتجػػل  الفػػركؽ لصػػػلل  0.001)داللػػػف ي ػػد اسػػتكل 

( 121.12، 45,06، 37,68، 39.36)ت الحضػػػػر لت ح ػػػػث ممغػػػػت الاتكسػػػػطل
 التكالي. يمى (113.53، 41,72، 34,83، 36.86اةلمؿ )

أم أف رمػلت األسػر الحضػر لت كػل كا أك ػػر كي ػلن مللمصػاف الكرمك  ػف اػػف 
 رجـعوتالم ػ ،  خػدالت اػل معػد، الة اػف االقتصػلد ف، للجكدة الادركػفح ت الكيي مػ

الم ة ػف  ت جػف  لػى  رعػف مللا ػكالتأك ػر اع أف سػكلف الحضػر إلـي ذلك الباحثتان
الاصػػل   الاةلاػػف  كك ػػرة الزراي ػػف،تكسػػ  العاػػراف عػػي الاػػدف يمػػى حسػػلد األرض 

الا ػكالت الم ة ػف  مللةرد اف الاد  ف كالتي تت ر م كؿ كم ر عي خمػؽ العد ػد اػف
كالضكضػػػلء الػػػذم  حػػػدث مللاد  ػػػف ال ػػػلتد يػػػف ازد ػػػلد يػػػدد  االزدحػػػلـك  لسػػػلك  ه ،

ازد ػػلد يػػدد السػػ لرات العلاػػف كالخلصػػف عػػي الاد  ػػف كاػػل    ػػتد ي ػػهالسػػكلف، الػػذم 
ة يمػى الحركػف ك يد ػدة كللضكضػلء كتمػكث الهػكاء، يػال تحد ه اف ا كالت م ة ػف

البٌان             

 

 

 المحاور

 حضرٌات

(140ن= )  

 رٌفٌات

(.10ن= ) الفروق بٌن  

 المتوسطات
 مستوى الداللة قٌمة ت

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

عن البصمة معلومات ومعارف 

 الكربونٌة 

دالة   18111 .803. 08.10 ..34 304.0 4.4. 30430

14111عند    

دالة   18111 8000. ...08 3443 3.4.3 430. .3440 االتجاهات نحو البصمة الكربونٌة 

14111عند    

ممارسات مواجه تحدٌات ارتفاع 

 البصمة الكربونٌة 

دالة   18111 0..8. .3830 4.0. 1440. 4.0. 410..

14111عند    

 اإلجمالً
دالة   18111 ..81. 48.03 .1144 1134.3 .1.43 101410

14111عند    
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كالا ػػلة كالاحػػالت التجلر ػػف كالاطػػليـ  لػػى سػػليلت  الداةاػػف عػػي الاد  ػػف لمسػػ لرات
  ػف، ااػل سػػلهـ اػف ا ػكالت يد ػدة لسػكلف الاد اتػهخرة اػف الم ػؿ كاػل   ػتد ي هػل

عػػػي الكصػػػكؿ  لػػػى هػػػذ  ال ت جػػػف. ااػػػل ا عكػػػس ذلػػػؾ م ػػػكؿ   جػػػلمي يمػػػى اسػػػتكل 
 الم ةي لد هـ. الكيي

ح ث  (67: 2021ناجي )مروة دراسف  المحث ا  اهذ وتتفق نتائج
أكدت يمى كجكد عركؽ ذات داللف  حصلة ف عي تحد لت تر  د استهالؾ الطلقف 

، ت لت حد  لت الزكاج الاة الت عي الحضرلاتغ ر اكلف ارقلاف لصلل  الف تمعلن 
 دالف ؽعرك  كجكد عي (340: 2021مشعل )رباب كال اتفةت ا  دراسف 

 الم ةف مللاسةكل ف الكيي عي كالحضر لت الر ف لت األسر رملت فم   حصلة ل
ح ث  (32: 2017النجار )سناء ككذلؾ اتفةت ا  دراسف ، الحضر لت لصلل 

 حصلة ف عي اتكسطلت درجلت ي  ف المحث أكضحت كجكد عركؽ ذات داللف 
 لاحؿ ارقلاف لصلل  الحضر. عي الكيي مللمصاف الكرمك  ف تمعلن 

     ال( –نعم )ثالثًا: امتالك عداد كيرباء مسبوق الدفع 
متوسطات درجات  لتوضٌح داللة الفروق بٌن (T. Test) اختبار( 10جدول )

تبعاً المتالك عدد ، عادها الثالثبالبصمة الكربونٌة بأبفً الوعً عٌنة البحث 

 .31=ن ال(–)نعم كهرباء مسبوق الدفع 

 يتضح يمي:( 19) جدولبقراءة ال
المػػػكاتي  تػػػكاعر لػػػد هف يػػػداد  رمػػػلت األسػػػركجػػػكد عػػػركؽ دالػػػف  حصػػػلة لن مػػػ ف  -1

مللمصػاف الكرمك  ػف الػكيي عػي  المكاتي لـ  تػكاعر لػد هفك كهرملء اسمكؽ الدع  

البٌان             

 

 

 المحاور

 نعم 

(.01ن= )  

 ال

(0.ن= )  
الفروق 

بٌن 

 المتوسطات

 مستوى الداللة قٌمة ت
المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

معلومات ومعارف عن 

بصمة الكربونٌة ال  

 دالة 18114 08301 18140 340.0 304101 ..340 34430

.141عند   

االتجاهات نحو البصمة 

 الكربونٌة 

غٌر  18130 18.10 184.0 344.0 3.4111 4103. 3.440

 دالة

ممارسات مواجه تحدٌات 

 ارتفاع البصمة الكربونٌة 

دالة   18111 .38.4 08001 44.0. .140. .400. 3401.

14111  عند  

 اإلجمالً
 دالة  18110 38104 84.1. 1140.0 110410 .10401 110404

1411عند   
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اعمكالت كاعلرؼ يف المصاف الكرمك  ف، االرسلت اكاجه ) الث مهمعلدهل ال
يمػي التػػكالي  قػػ ـ تممغػت ح ػث (،  جاػػلليتحػد لت ارتفػلع المصػػاف الكرمك  ػف

ي ػػػػد اسػػػػتكل دالػػػػه  حصػػػػلة لن  ككل ػػػػت جا عهػػػػل( 3,167، 3,574، 2.391)
( كمدراسػػػف الاتكسػػػطلت  تمػػػ ف اتجػػػل  الفػػػركؽ 0.01، 0.001، 0.05)داللػػػف 

ح ػػػػػث ممغػػػػػت ي  تػػػػػكاعر لػػػػػد هف يػػػػػداد كهرمػػػػػلء اسػػػػػمكؽ الػػػػػدع  المػػػػػكاتلصػػػػػلل  
، 40,98، 36.191( اةلمػػػػػؿ )116.97، 43,20، 37.36الاتكسػػػػػطلت ) 

 يمي التكالي. (112.19
المػكاتي  تػكاعر لػد هف يػداد  يدـ كجكد عركؽ ذات داللف  حصلة ل مػ ف رمػلت األسػر -2

هػلت  حػك المصػاف االتجلاحػكر  عػيكهرملء اسمكؽ الدع  كالمكاتي لـ  تػكاعر لػد هف 
 .غ ر دالف  حصلة ل فهي ق اك  1,509ق اف ت ح ث ممغت الكرمك  ف 

كػػل كا أك ػػر المػػكاتي  تػػكاعر لػػد هف يػػداد كهرمػػلء اسػػمكؽ الػػدع  أم أف رمػػلت األسػػر 
خػدالت ، الة اػف االقتصػلد ف، للجكدة الادركػفكي لن مللمصاف الكرمك  ف اػف ح ػت الػكيي مػ

ــان الم ػػ ،  اػػل معػػد ــك إلــى وترجــع الباحثت رغمػػف الاسػػتهمؾ عػػي تر ػػ د اسػػتهالكه ذل
تجعمػػػػه  ػػػػكعر عػػػػي الكهرمػػػػلء م ػػػػتى السػػػػمؿ الااك ػػػػف كاػػػػف أهاهػػػػل  ػػػػراةه األجهػػػػزة 
الكهرملة ف الاكعرة لمكهرملء كاستمداؿ أجهزتػه الةد اػف مػهجهزة أخػرم اػكعرة كصػد ةف 

 لمم ةف.
 لي كجكد تػه  ر اع ػكم  (444: 2020) الدمناوي زينب دراسفكأ لرت 

ي لسػػػمكك لت تر ػػػ د االسػػػتهالؾ الا زلػػػي لمطلقػػػف الكهرملة ػػػف يمػػػى   ػػػف  ػػػراء   جػػػلم
 Tan etالماملت كاألجهزة الكهرملة ف الا زل ف الاكعرة، كال تكصمت  تػلةد دراسػف 

al. (2017:470) كجػكد يالقػف طرد ػف مػ ف االتجػل   حػك تر ػ د اسػتهالؾ   لػي
 الكهرملة ف الاكعرة لمكهرملء. الطلقف الكهرملة ف ك كا ل الاستهمؾ عي  راء األجهزة

  -يمي: يتضح مما سبق ما 
العلاالت )األسر كجكد عركؽ ذات داللف  حصلة ل م ف اتكسط درجلت رملت  -1

كغ ػػػر العػػػلاالت، الحضػػػػر لت كالر ف ػػػلت، اػػػػدم تػػػكاعر لػػػػد هـ يػػػداد كهرمػػػػلء 
 صػد ةفالاخت ػلر األجهػزة الا زل ػف اعػل  ر  جاللي الػكيي ماسمكؽ الدع ( عي 
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لصػػلل  )العػػلاالت، الحضػػر لت، المػػػكاتي  0,001ف ي ػػد اسػػتكل داللػػػف م ةػػلم
 . تكاعر لد هف يداد غلز كهرملء اسمكؽ الدع ( يمى التكالي

العػػػلاالت )األسػػػر كجػػػكد عػػػركؽ ذات داللػػػف  حصػػػلة ل مػػػ ف اتكسػػػط درجػػػلت رمػػػلت  -2
كغ ػػر العػػلاالت، الحضػػر لت كالر ف ػػلت، اػػدم تػػكاعر لػػد هـ يػػداد كهرمػػلء اسػػمكؽ 

لصػػلل   0,001ي ػػد اسػػتكل داللػػف للمصػػاف الكرمك  ػػف م الػػكيي  جاػػلليي الػػدع ( عػػ
)العػػلاالت، الحضػػر لت، المػػكاتي  تػػكاعر لػػد هف يػػداد غػػلز كهرمػػلء اسػػمكؽ الػػدع ( 

 .الثاني كمياً وبالتالي يتحقق صحة الفرض ، يمى التكالي
  الثالثالنتائج في ضوء الفرض  -3

ــاين دال إحصــا " ال للػػث ػػ ص الفػػرض       ــين متوســطات درجــات يوجــد تب ئيًا ب
وعي ربات األسر عينة البحث بمعايير اختيـار األجيـزة المنزليـة الصـديقة لمبيئـة 
بمحــاوره الثالثــة )الجــودة المدركــة  القيمــة االقتصــادية  خــدمات مــا بعــد البيــع  
اإلجمالي(  والوعي بالبصمة الكربونية بأبعادىـا الـثالث )معمومـات ومعـارف عـن 

االتجاىات نحو البصمة الكربونية  ممارسات مواجو تحـديات  البصمة الكربونية 
  عـدد أفـراد ربـة األسـرةارتفاع البصمة الكربونية  اإلجمالي( تبعًا لـكل من )عمر 

  ." ي(  فئات الدخل الشير لربة األسرةعميمي األسرة  المستوى الت
جػل  تػـ اسػتخداـ أسػمكد تحم ػؿ التمػل ف عػي ات  حصػلة لكلمتحةؽ اف صحف الفػرض 

 اخت ػػػػلر األجهػػػػزة الا زل ػػػػف الصػػػػد ةف لمم ةػػػػفالػػػػكيي ماعػػػػل  ر عػػػػي  ANOVAكاحػػػػد 
رمػػػف )ياػػػر لكػػػؿ اػػػف تمعػػػلن مهمعلدهػػػل الػػػ الث المصػػػاف الكرمك  ػػػف ، ماحػػػلكر  ال ال ػػػف

، ، عةػلت الػدخؿ ال ػهرم("لرمػف األسػرة، يدد أعراد األسرة، الاستكل التعم اػي األسرة
الفػػػػركؽ مػػػػ ف الاتكسػػػػطلت الحسػػػػلم ف لاعرعػػػػف داللػػػػف  Tukeyتطم ػػػػؽ اختمػػػػلر  كتػػػػـ

( تكضػ  35رقػـ )  لػى( 20ي  ف المحث كالجداكؿ اػف رقػـ ) األسرلدرجلت رملت 
 ذلؾ:
   اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئةالوعي بمعايير  -1

 ربة األسرةعمر : أوالً 
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ختٌار الوعً بمعاٌٌر افً أحادي االتجاه للفروق بٌن المتوسطات تحلٌل التباٌن ( 01جدول )
.31 ن= ربة األسرةلعمر  تبعاً ، ثةبمحاوره الثال األجهزة المنزلٌة الصدٌقة للبٌئة  

 مصادر التباٌن محاور االستبٌان
 إجمالً

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 قٌمة ف

مستوى 

 الداللة

 الجودة المدركة

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

31.4.0. . 40434. 14.0. 

 

141.. 

 ...4.. 000 ..1.01.4 غٌر دالة

1.01140. 313  

 القٌمة االقتصادٌة

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

40.4100 . 1.14130 .4341 

 

14111 

دالة عند 

14111 
1114044. 000 334410 

11.134.. 313  

خدمات ما بعد 

 البٌع

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

04041.4 . 004404 044.4 

 

14100 

دالة عند 

141. 
4.004.00 000 0.4.1. 

4.4041.0 313  

 اإلجمالً

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

.1.04..1 . 11304110 340.0 

 

1411. 

دالة عند 

1411 
4.1334.3 000 00140.0 

.01.040. 313  

 
 

 ربات األسرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات لمتعر  Tukey( اختبار 21جدول )
ربة   تبعا لعمر بمحاوره الثالثة الوعي بمعايير اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئةفي 

 األسرة
القٌمة  العدد البيان

 االقتصادٌة

خدمات ما بعد 
 البٌع

 اإلجمالً

سنة .0أقل من   .. 304.0 34440 1014.0 

سنة.3من  سنة وحتى أقل .0من  00 3.4.. 3041. 1314.1 

سنة..سنة وحتى أقل من  .3من  133 3.400 .1430 1004.1 

سنة..سنة وحتى أقل من  ..من  00 3443. .1430 13140. 

فأكثر ..  13 304.0 .1431 1004.0 

 ما يمي:( 21  )(20) يمن جدول يتبين

احػػػكر  عػػػيي  ػػػف المحػػػث  األسػػػررمػػػلت  مػػػ ف  حصػػػلة لتمػػػل ف داؿ  يػػػدـ كجػػػكد -
كهػػػي  1,564ؼ ح ػػػث ممغػػػت ق اػػػف  رمػػػف األسػػػرةلعاػػػر تمعػػػلن الجػػػكدة الادركػػػف، 

  حصلة ل.دالف غ ر ق اف 
احػػكر  عػػي المحػػث فاألسػػر ي  ػػرمػػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػػلة لكجػػكد تمػػل ف داؿ  -

كهػي  5,370ؼ ح ػث ممغػت ق اػف  رمػف األسػرةلعاػر تمعػلن ، الة اػف االقتصػلد ف
، كلمتعرؼ يمػى اسػتكل دالالت 0,001ي د استكل داللف   حصلة لق اف دالف 

لاعرعف دالله الفركؽ مػ ف اتكسػطلت درجػلت  Tukeyالفركؽ تـ تطم ؽ اختملر
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ح ػػث كجػػد  رمػػف األسػػرةلعاػػر تمعػػلن ، الة اػػف االقتصػػلد فاحػػكر عػػي  األسػػررمػػلت 
التػػػي  األسػػػر( كذلػػػؾ لصػػػلل  رمػػػلت 37,34(  لػػػى )32,59أ هػػػل تتػػػدرج اػػػف )

 س ف. 55قؿ اف س ف كحتى أ45كل ت أيالرهف م ف 
احػػكر  عػػيي  ػػف المحػػث  األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػػلة لكجػػكد تمػػل ف داؿ  -

كهػي 2.747ؼ ح ث ممغت ق اف  رمف األسرةلعار تمعلن ، خدالت ال معد الم  
، كلمتعػػرؼ يمػػى اسػػتكل دالالت 0,05ي ػػد اسػتكل داللػػف   حصػػلة لق اػف دالػػف 

مػ ف اتكسػطلت درجػلت  لاعرعف دالله الفركؽ Tukeyالفركؽ تـ تطم ؽ اختملر
ح ػث كجػد  رمف األسرةلعار تمعلن ، خدالت ال معد الم  احكر عي  األسررملت 

التػػي كل ػػت  األسػػر( كذلػػؾ لصػػلل  رمػػلت 41,30 (  لػػى )37,79) أ هػػل تتػػدرج اػػف
 س ف عهك ر. 55أيالرهف اف 

  جاػػػللي عػػػيي  ػػػف المحػػػث  األسػػػررمػػػلت  درجػػػلت مػػػ ف  حصػػػلة لكجػػػكد تمػػػل ف داؿ  -
 رمػػػف األسػػػرةلعاػػػر تمعػػػلن ،  ر اخت ػػػلر األجهػػػزة الا زل ػػػف الصػػػد ةف لمم ةػػػفالػػػكيي ماعػػػل 

، 0,01ي ػد اسػتكل داللػف  حصػلة ل كهي ق اف دالف  3.982ؼ ح ث ممغت ق اف 
لاعرعػػػف داللػػػه  Tukeyكلمتعػػػرؼ يمػػػى اسػػػتكل دالالت الفػػػركؽ تػػـػ تطم ػػػؽ اختمػػػلر

اخت ػػلر  الػػكيي ماعػػل  ر  جاػػلليعػػي  األسػػرالفػػركؽ مػػ ف اتكسػػطلت درجػػلت رمػػلت 
 ح ػث كجػد أ هػل تتػدرج اػف رمف األسػرةلعار تمعلن ،  األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف

التي كل ػت أياػلرهف مػ ف  األسركذلؾ لصلل  رملت ( 131,94)  لى( 120,59)
 س ف. 55س ف كحتى أقؿ اف 45

ـــد الظـــاىر  شـــيماء دراسػػػف كػػػؿ اػػػف كاتفةػػػت  تػػػلةد المحػػػث الحلل ػػػف اػػػ  عب
لصػلل   األسػري كجكد عركؽ دالف  حصلة ل مػ ف رمػلت ع (74: 2021وآخرون )

سمكؾ رمف األسرة ال راةي لرجهػزة   جالليعي س ف  35األك ر اف عةف العار اف 
عػػػي ( 293: 2017الزىرانـــي )أمـــل  دراسػػػف  ككػػػذلؾ اتفةػػت اػػػ، الا زل ػػف الحد  ػػػف

كجكد عركؽ عي استم لف قرار  راء السم  الاعاػرة مػ ف الزكجػلت لصػلل  الزكجػلت 
ــالخيور و أميــرة  ، ككػػذلؾ اتفةػػت اػػ  دراسػػف  سػػ ف عػػهك ر 40اػػف  قبــوري عفــاف ب
عػي كجػكد عػركؽ  (940: 2011حضـر )منار الدويك و عبير (  357: 2011)
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لػػمعض األجهػػزة الا زل ػػف الحد  ػػف  األسػػراسػػتخداـ رمػػلت ذات داللػػف  حصػػلة ف عػػي 
سػػ ه  45سػػ ف،  م هػػل عةػػف العاػػر اػػف  45 لػػي اقػػؿ اػػف 35لصػػلل  عةػػف العاػػر اػػف 

 لػػي  (440: 2020)الــدمناوي زينــبسػػ ف، كاػػل أ ػػلرت دراسػػف  55اقػػؿ اػػف   لػػي
يػػػػػدـ كجػػػػػكد عػػػػػركؽ اع ك ػػػػػف مػػػػػ ف ةراء الاسػػػػػتهمك ف ملل سػػػػػمف ل  ػػػػػف  ػػػػػراء األجهػػػػػزة 
الكهرملة ػػف الاػػكعرة كعةػػلن لمعاػػر ككػػذلؾ كجػػكد عػػركؽ اع ك ػػف مػػ ف ةراء الاسػػتهمك ف 

 يلـ. 50ف األكمر اف ي  ف المحث عي تر  د االستهالؾ لصلل  الاستهمك 
 ي  ػف المحػث األسػرمػ ف رمػلت   حصلة لكجكد تمل ف داؿ  وتفسر الباحثتان

 رمػف األسػرةتمعلن لعاػر  ،الكيي ماعل  ر اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف عي

 سػػ ف 55سػػ ف كحتػػى أقػػؿ اػػف 45التػػي كل ػػت أياػػلرهف مػػ ف  األسػػرلصػػلل  رمػػلت 
كتسمت الاز ػد اػف الخمػرات كالاهػلرات كالةػدرات التػي أ ه كمال زاد السف كمال ا  لى

تاك هل اف  راء األجهزة صد ةف الم ةف كال أ هل أك ر عترة تعػل ي ا هػل رمػف األسػرة 
مليتمػلر أف األجهػزة الا زل ػف  اف الضغكط كاأليملء كالاسةكل لت الا زل ف كالاه  ف

   .تكعر لهل الكقت كالجهد مصكرة كم رة
 األسرةعدد أفراد ثانيا: 
تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه للفروق بٌن المتوسطات فً الوعً بمعاٌٌر اختٌار ( 00جدول )

 .31=أفراد األسرة ن لعدد بعات، األجهزة المنزلٌة الصدٌقة للبٌئة بمحاوره الثالث

محاور 

 االستبٌان
 مصادر التباٌن

 إجمالً

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 قٌمة ف

مستوى 

داللةال  

الجودة 

 المدركة

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

1004.3. 0 0.4404 14310 

 

14000 

 .0411. 311 1.4.14.1 غٌر دالة 

1.01140. 313  

القٌمة 

 االقتصادٌة

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

30040.. 0 1014100 .4004 

 

14111 

دالة عند 

141. 
11..1403 311 3.4.03 

11.134.. 313  

خدمات ما 

 بعد البٌع

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

0..40.4 0 1.04.4. .40.0 

 

1411. 

دالة عند 

1411 
4.014110 311 0.4001 

4.4041.0 313  

 اإلجمالً

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

.0004.14 0 03.04.1. 04113 

 

14111 

ند دالة ع

14111 
44.04414 311 0.44.00 

.01.040. 313  
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في  ربات األسرلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  Tukey ( اختبار23جدول )
 لعدد أفراد األسرة  تبعا بمحاوره الثالثة الوعي بمعايير اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئة

 العدد البٌان
القٌمة 
ةاالقتصادٌ  

خدمات ما 
 بعد البٌع

 اإلجمالً

(.-0أسرة صغٌرة الحجم)  .. 33430 3.41. 1034.. 

(0-.أسرة متوسطة الحجم)  113 304.. .1410 13.4.0 

فأكثر( 4أسرة كبٌرة الحجم)من   1.4 3.4.0 30440 1044.0 

 ما يمي:( يتبين 23  )(22) يجدول إلىبالنظر 
احػػػكر  عػػػيي  ػػػف المحػػػث  سػػػراألرمػػػلت  مػػػ ف  حصػػػلة لتمػػػل ف داؿ  يػػػدـ كجػػػكد -

كهػػػي  1,319ؼ ح ػػػث ممغػػػت ق اػػػف لعػػػدد  عػػػراد األسػػرة تمعػػػلن الجػػكدة الادركػػػف، 
 . حصلة لدالف غ ر ق اف 

احػػكر  عػػي ي  ػػف المحػػث األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػػلة لكجػػكد تمػػل ف داؿ  -
كهػي  4,627ؼ ح ػث ممغػت ق اػف  لعػدد أعػراد األسػرةتمعػلن ، الة اف االقتصلد ف

، كلمتعػػرؼ يمػػى اسػػتكل دالالت 0,05ي ػػد اسػتكل داللػػف  صػػلة ل حق اػف دالػػف 
لاعرعف دالله الفركؽ مػ ف اتكسػطلت درجػلت  Tukeyالفركؽ تـ تطم ؽ اختملر

ح ػث كجػػد لعػدد أعػػراد األسػرة تمعػلن ، الة اػف االقتصػػلد فاحػكر عػػي  األسػررمػلت 
 الحجـ. فاتكسط األسر( كذلؾ لصلل  36,58(  لى )33,36أ هل تتدرج اف )

احػػكر  عػػيي  ػػف المحػػث  األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػػلة لكد تمػػل ف داؿ كجػػ -
 5.649ؼ ح ػػث ممغػػت ق اػػف لعػػدد أعػػراد األسػػرة تمعػػلن ، خػػدالت اػػل معػػد الم ػػ 

، كلمتعػػػرؼ يمػػػى اسػػػتكل 0,01ي ػػػد اسػػػتكل داللػػػف   حصػػػلة لكهػػػي ق اػػػف دالػػػف 
لاعرعف دالله الفركؽ مػ ف اتكسػطلت  Tukeyدالالت الفركؽ تـ تطم ؽ اختملر

 لعػدد أعػػراد األسػػرةتمعػػلن ، خػػدالت اػل معػػد الم ػ احػكر عػػي  األسػردرجػلت رمػػلت 
 األسػػػػر( كذلػػػػؾ لصػػػلل  41,02(  لػػػى )38,04ح ػػػث كجػػػد أ هػػػػل تتػػػدرج اػػػػف )

 اتكسطف الحجـ.
  جاػػػللي عػػػيي  ػػػف المحػػػث  األسػػػررمػػػلت  درجػػػلت مػػػ ف  حصػػػلة ل كجػػػكد تمػػػل ف داؿ -

 لعػػدد أعػػراد األسػػرةتمعػػلن ،  ةػػفالػػكيي ماعػػل  ر اخت ػػلر األجهػػزة الا زل ػػف الصػػد ةف لمم
، 0,01ي ػد اسػتكل داللػف  حصػلة ل كهي ق اف دالف  9.113ؼ ح ث ممغت ق اف 

لاعرعػػػف داللػػػه  Tukeyكلمتعػػػرؼ يمػػػى اسػػػتكل دالالت الفػػػركؽ تػػـػ تطم ػػػؽ اختمػػػلر
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الػػكيي ماعػػل  ر اخت ػػلر   جاػػلليعػػي  األسػػرالفػػركؽ مػػ ف اتكسػػطلت درجػػلت رمػػلت 
 ح ػث كجػد أ هػل تتػدرج اػف لعدد أعراد األسرةتمعلن ،  ةفاألجهزة الا زل ف الصد ةف لمم

 اتكسطف الحجـ. األسرلصلل   كذلؾ( 134.42) لى ( 123.54)
: 2011حضـر )منـار الـدويك و عبيـر  المحث اػ  دراسػف اكاتفةت  تلةد هذ

لػػمعض  األسػػراسػػتخداـ رمػػلت عػػي كجػػكد عػػركؽ ذات داللػػف  حصػػلة ف عػػي  (939
اتكسػػػطف  األسػػػرصػػػغ رة الحجػػػـ،  م هػػػل  األسػػػرل  األجهػػػزة الا زل ػػػف الحد  ػػػف لصػػػل

عػي  (79: 2017صقر )نورىان صقر و شيماء ككذلؾ اتفةت ا  دراسف  الحجـ،
يالقػػػف ارتملط ػػػف مػػػ ف اسػػػتكم الػػكيي االسػػػتهالكي لرجهػػػزة الا زل ػػػف كحجػػػـ  كجػػكد
ح ػػث أكضػػحت ( 233: 2017الضــحيان ) منيــرة، كاػػل اتفةػػت اػػ  دراسػػف األسػرة

الة اػػف كالجػػكدة الادركػػف   جاػػللياتكسػػطف الحجػػـ عػػي  سػػراألكجػػكد عػػركؽ لصػػلل  
 لمعالاف التجلر ف.

ي  ػف المحػث  األسػرم ف رمػلت   حصلة لكجكد تمل ف داؿ  وتفسر الباحثتان
لصػلل   األسػرةلحجػـ تمعلن  ،الكيي ماعل  ر اخت لر األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف

  خفض استكم كيي رملت  األسرةأ ه كمال كمر حجـ   لىاتكسطف الحجـ  األسر
ح ػػػث تتكػػػكف اتجلهػػػلت  ماعػػػل  ر اخت ػػػلر األجهػػػزة الا زل ػػػف الصػػػد ةف لمم ةػػػف األسػػػر

اع  ػػف كتةػػػؿ اعمكاػػلت رمػػػف األسػػرة كتكػػػكف لػػد هل االرسػػػلت خلطةػػف  حػػػك التسػػػكؽ 
 لرجهزة الا زل ف الحد  ف.
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 لربة األسرة المستوي التعميمي  ثالثاً:
تجاه للفروق بٌن المتوسطات فً الوعً بمعاٌٌر اختٌار األجهزة تحلٌل التباٌن أحادي اال( .0جدول )

.31=ن  لربة األسرة، تبعا للمستوي التعلٌمً الثالثة المنزلٌة الصدٌقة للبٌئة بمحاوره  

محاور 

 االستبٌان
 مصادر التباٌن

 إجمالً

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 قٌمة ف

مستوى 

 الداللة

الجودة 
 المدركة

مجموعاتالبٌن   

المجموعاتداخل   

 الكلى

3.1404. 4 .140.3 14100 
 

14113 
دالة عند 

1411 
1....400 000 .041.0 

1.01140. 313  

القٌمة 
 االقتصادٌة

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

.4.4..3 4 .04100 04340 
 

14100 
دالة عند 

141. 
11000410 000 3.4... 
11.134.. 313  

خدمات ما 
 بعد البٌع

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

33.4040 4 .440.. 14..0 
 

14140 
 .0.4.4 000 .1434..4 غٌر دالة

4.4041.0 313  

 اإلجمالً
مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

.11.4413 4 .434.00 04140 
 

14134 
دالة عند 

141. 
4.14.40. 000 00.4110 

.01.040. 313  

 ربات األسرلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  Tukey اختبار( 25جدول )
لممستوي تبعا   بمحاوره الثالثة الوعي بمعايير اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئةفي 

 لربة األسرةالتعميمي 
 العدد البٌان

الجودة 

 المدركة

القٌمة 

 االقتصادٌة
جمالًاإل  

 10040.0 3.40.0 ..041. 00 مستوي تعلٌمً منخفض

 13.4101 3.4101 34333. 110 مستوي تعلٌمً متوسط

 .13.434 3041.4 4.31.. 141 مستوي تعلٌمً مرتفع 

 ما يمي:( 25  )(24) ييتضح من جدول
عػػي احػػكر ي  ػػف المحػػث  األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف حصػػلة ل كجػػكد تمػػل ف داؿ  -

ؼ ح ػػػث ممغػػػت ق اػػػف لماسػػػتكم التعم اػػػي لرمػػػف األسػػػرة تمعػػػلن  الجػػػكدة الادركػػػف،
، كلمتعػػرؼ يمػػى 0,01ي ػػد اسػػتكل داللػػف  حصػػلة ل كهػػي ق اػػف دالػػف  1.022

لاعرعػػف داللػػه الفػػركؽ مػػ ف  Tukeyاسػػتكل دالالت الفػػركؽ تػػـ تطم ػػؽ اختمػػلر
لماسػػػتكم تمعػػػلن احػػػكر الجػػػكدة الادركػػػف، عػػػي  األسػػػراتكسػػػطلت درجػػػلت رمػػػلت 

( 54,430(  لػى )52,184ح ػث كجػد أ هػل تتػدرج اػف ) األسػرةلرمػف التعم اي 
 المكاتي حصمف يمى استكم تعم اي ارتف . األسررملت كذلؾ لصلل  
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خػدالت احػكر  عػيي  ػف المحػث  األسػررمػلت  مػ ف حصلة ل تمل ف داؿ  يدـ كجكد -
 1.882ؼ  فح ػػث ممغػػت ق اػػلماسػػتكم التعم اػػي لرمػػف األسػػرة تمعػػلن  اػػل معػػد الم ػػ 

 . حصلة لدالف غ ر  فكهي ق ا
عػػي احػػكر ي  ػػف المحػػث  األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف حصػػلة ل كجػػكد تمػػل ف داؿ  -

ؼ ح ػػث ممغػػت ق اػػف لماسػػتكم التعم اػػي لرمػػف األسػػرة تمعػػلن ، الة اػػف االقتصػػلد ف
، كلمتعػػرؼ يمػػى 0,05ي ػػد اسػػتكل داللػػف  حصػػلة ل كهػػي ق اػػف دالػػف  2.376

عرعػػف داللػػه الفػػركؽ مػػ ف لا Tukeyاسػػتكل دالالت الفػػركؽ تػػـ تطم ػػؽ اختمػػلر
لماسػػتكم تمعػلن ، الة اػف االقتصػػلد فاحػكر عػػي  األسػراتكسػطلت درجػلت رمػػلت 

( 39,187(  لػى )35,606ح ػث كجػد أ هػل تتػدرج اػف )التعم اي لرمػف األسػرة 
 المكاتي حصمف يمى استكم تعم اي ارتف . األسررملت كذلؾ لصلل  

  جالليعي ي  ف المحث  األسررملت  درجلت م ف  حصلة ل كجكد تمل ف داؿ  -
لماسػػػػتكم تمعػػػػلن ،  الػػػػكيي ماعػػػػل  ر اخت ػػػػلر األجهػػػػزة الا زل ػػػػف الصػػػػد ةف لمم ةػػػػف

  حصػلة ل كهػي ق اػف دالػف  2.172ؼ ح ث ممغػت ق اػف التعم اي لرمف األسرة 
، كلمتعػػرؼ يمػى اسػػتكل دالالت الفػركؽ تػػـ تطم ػػؽ 0,05ي ػد اسػػتكل داللػف 

عػي  األسػراتكسطلت درجلت رملت لاعرعف دالله الفركؽ م ف  Tukeyاختملر
تمعػػػػلن ،  الػػػػكيي ماعػػػػل  ر اخت ػػػػلر األجهػػػػزة الا زل ػػػػف الصػػػػد ةف لمم ةػػػػف  جاػػػػللي

 لػػى ( 129,952)اػػف ح ػػث كجػد أ هػػل تتػػدرج لماسػتكم التعم اػػي لرمػػف األسػػرة 
المكاتي حصمف يمى استكم تعم اي  األسررملت ( كذلؾ لصلل  138,375)

 ارتف .
ح ػػػث  (62: 2021نـــاجي )مـــروة  دراسػػػفاػػػ   هػػػذا المحػػػثكاتفةػػػت  تػػػلةد 

الػػكيي ملالسػػتخداالت صػػد ةف أكػػدت يمػػى كجػػكد عػػركؽ ذات داللػػف  حصػػلة ف عػػي 
تمعػػلن لاتغ ػػر الاسػػتكم التعم اػػي لمزكجػػف لصػػلل  الاسػػتكم  الم ةػػف لرجهػػزة الا زل ػػف

: 2021عبد الظاىر وآخـرون )شيماءالتعم اي األيمى، ككذلؾ اتفةت ا  دراسف 
الاسػتكم التعم اػػي لصػلل   األسػردالػف  حصػلة ل مػ ف رمػلت عػي كجػكد عػركؽ  (74

، كاػػػل سػػػمكؾ رمػػػف األسػػػرة ال ػػػراةي لرجهػػػزة الا زل ػػػف الحد  ػػػف  جاػػػلليعػػػي األيمػػػى 



 

 1051 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لي يدـ كجػكد عػركؽ اع ك ػف مػ ف  (441: 2020)الدمناوي زينبأ لرت دراسف 
اسػػتهالؾ   ةراء الاسػػتهمك ف ملل سػػمف ل  ػػف  ػػراء األجهػػزة الكهرملة ػػف الاػػكعرة ك تر ػػ د

صـــقر  شـــيماءكاػػػل اتفةػػػت اػػػ  دراسػػػف كػػػؿ اػػػف  الكهرمػػػلء كعةػػػلن لاسػػػتكم التعمػػػ ـ ،
رشـــــــا (  293: 2017الزىرانـــــــي )أمـــــــل  (  61: 2017صـــــــقر)نورىـــــــان و 

فقيــو تيــاني     Barone et al(2014:607)( 83: 2016منصــور)
عػػػػػػي االتجلهػػػػػػلت   حصػػػػػػلة ل ح ػػػػػػث أكضػػػػػػحكا كجػػػػػػكد تمػػػػػػل ف داؿ ( 90: 2013)

رسػػرة كاسػػتكم الػػكيي االسػػتهالكي كعةػػلن لاتغ ػػر الاسػػتكم التعم اػػي االسػػتهالك ف ل
اسػػػتم لف قػػػرار  ػػػراء السػػػم   عػػػي صػػػلة ف حعػػػركؽ ذات داللػػػف  لرمػػػف األسػػػرة ككجػػػكد

الاعارة لصلل  الزكجلت عي الاستكم التعم اي العػللي ، ككػذلؾ اتفةػت اػ  دراسػف 
عفــاف و بــالخيور أميــرة (   939: 2011حضــر )منــار الــدويك و عبيــر  كػػؿ اػػف
اسػتخداـ رمػلت عي كجكد عركؽ ذات داللف  حصلة ف عػي  (357: 2011قبوري )
 لمعض األجهزة الا زل ف الحد  ف لصلل  الاستكم التعم اي العللي.  األسر

ذلػػػؾ مػػػهف كماػػػل ارتفػػػ  الاسػػػتكم التعم اػػػي لماػػػرأة كماػػػل وتفســـر الباحثتـــان 
الكهرملة ػػف كخػػدالت كل ػػت لػػد هل كيػػي ارتفػػ  عهػػي اػػف  لح ػػف تةمػػؿ ق اػػف الفػػلتكرة 

الصػػ ل ف كتػػكع ر قطػػ  الغ ػػلر، أاػػل الفلةػػدة األيػػـ كاأل ػػاؿ أال كهػػك الاجتاػػ  ككػػؿ 
كا ػلت اقػؿ اػف الكقػكد ر تػلج الطلقػف الكهرملة ػف، ااػل  ةمػؿ اػف   حػراؽتتا ؿ عػي 

 .  اال معل لت الاسممف لز لدة ظلهرة االحتملس الحرارم الات رة يمى الم ةف
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 الشيري لألسرة : فئات الدخلرابعاً  
الوعً بمعاٌٌر اختٌار األجهزة ( تحلٌل التباٌن فً اتجاه واحد فً استبٌان 00)جدول 

.31=الشهري ن، تبعا لفئات الدخل بمحاوره الثالثة المنزلٌة الصدٌقة للبٌئة  

محاور 

 االستبٌان
 مصادر التباٌن

 إجمالً

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 قٌمة ف

مستوى 

لةالدال  

الجودة 
 المدركة

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

30.4.41 . 43444. 14.10 
 

141.0 
 4400.. .00 0414...1 غٌر دالة 

1.01140. 313  

القٌمة 
 االقتصادٌة

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

0..4010 . 1014001 .4444 
 

14111 
دالة عند 

1411 
0..0404. 00. 3341.1 
11.134.. 313  

خدمات ما 
 بعد البٌع

مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

0104003 . 1004... .4131 
 

14111 
دالة عند 

1411 
40034100 00. 0.4343 
4.4041.0 313  

 اإلجمالً
مجموعاتبٌن ال  

المجموعاتداخل   

 الكلى

..304110 . 14004.1. 44140 
 

14111 
دالة عند 

1411 
433.4400 00. 0.0410. 
.01.040. 313  

 ربات األسرلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  Tukey اختبار( 27جدول )
لفئات تبعا   بمحاوره الثالثة الوعي بمعايير اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئةفي 

 الدخل الشيري
 العدد البٌان

القٌمة 

 االقتصادٌة

دمات ما خ

 بعد البٌع
 اإلجمالً

جنٌه0111أقل من   0. 314010 304... 1104333 

3111إلى أقل من 0111من   44 304.10 3.4303 1014010 

111.إلى أقل من 3111من   4. 3.41.3 3.4.14 1034.01 

111.إلى أقل من  111.من   .. 3.41.. .14.03 1304111 

0111إلى أقل من  111.من  01 3040.1 .14030 13044.0 

جنٌه فأكثر0111  01 3.4111 .04.11 133403. 

 ما يمي:( 27  )(26) ييتضح من جدول

احػػػكر  عػػػيي  ػػػف المحػػػث  األسػػػررمػػػلت  مػػػ ف حصػػػلة ل تمػػػل ف داؿ  يػػػدـ كجػػػكد -
كهػي  1,512ؼ ح ث ممغت ق اف لفةلت الدخؿ ال هرم تمعلن الجكدة الادركف، 

 . حصلة لدالف غ ر ق اف 
احػػكر  عػػي ي  ػػف المحػػث األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف  ل حصػػلةكجػػكد تمػػل ف داؿ  -

 5.777ؼ ح ػػث ممغػػت ق اػػف لفةػػلت الػػدخؿ ال ػػهرم تمعػػلن ، الة اػػف االقتصػػلد ف
، كلمتعػػػرؼ يمػػػى اسػػػتكل 0,01ي ػػػد اسػػػتكل داللػػػف   حصػػػلة لكهػػػي ق اػػػف دالػػػف 

لاعرعف دالله الفركؽ مػ ف اتكسػطلت  Tukeyدالالت الفركؽ تـ تطم ؽ اختملر
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لفةػلت الػدخؿ ال ػهرم تمعػلن ، الة اف االقتصػلد فاحكر ي ع األسردرجلت رملت 
 األسػػر( كذلػػؾ لصػػلل  38,000(  لػػى )31,909ح ػػث كجػػد أ هػػل تتػػدرج اػػف )

 ج  ف عهك ر.6000ذات الدخؿ الارتف  الاتا ؿ عي 
احػػكر  عػػي ي  ػػف المحػػث األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف حصػػلة ل كجػػكد تمػػل ف داؿ  -

 5.030ؼ ح ث ممغت ق اف ؿ ال هرم لفةلت الدختمعلن ، خدالت ال معد الم  
، كلمتعػػرؼ يمػػى اسػػتكل 0,001ي ػػد اسػػتكل داللػػف  حصػػلة ل كهػػي ق اػػف دالػػف 

لاعرعف دالله الفركؽ مػ ف اتكسػطلت  Tukeyدالالت الفركؽ تـ تطم ؽ اختملر
لفةػػػلت الػػػدخؿ تمعػػػلن ، خػػػدالت اػػػل معػػػد الم ػػػ احػػػكر عػػػي  األسػػػردرجػػػلت رمػػػلت 

( كذلػؾ لصػلل  42,500(  لػى )36,888ح ث كجد أ هل تتػدرج اػف )ال هرم 
 ج  ف عهك ر.6000ذات الدخؿ الارتف  الاتا ؿ عي  األسر

  جاػلليعػي ي  ػف المحػث  األسػررمػلت  درجػلت م ف  حصلة ل كجكد تمل ف داؿ  -
لفةػػلت الػػدخؿ تمعػػلن ،  الػػكيي ماعػػل  ر اخت ػػلر األجهػػزة الا زل ػػف الصػػد ةف لمم ةػػف

ي ػد اسػتكل   حصػلة ل ف دالػف كهػي ق اػ 7.176ؼ ح ث ممغػت ق اػف ال هرم 
، كلمتعػػػػػػػػػػرؼ يمػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتكل دالالت الفػػػػػػػػػػركؽ تػػػػػػػػػػـ تطم ػػػػػػػػػػؽ 0,001داللػػػػػػػػػػف 
عػي  األسػرلاعرعػف داللػه الفػركؽ مػ ف اتكسػطلت درجػلت رمػلت  Tukeyاختملر
لفةػػلت تمعػػلن ،  الػػكيي ماعػػل  ر اخت ػػلر األجهػػزة الا زل ػػف الصػػد ةف لمم ةػػف  جاػػللي

( كذلػؾ 133,63(  لػى )119,33كجػد أ هػل تتػدرج اػف )الدخؿ ال ػهرم ح ػث 
 ج  ف عهك ر.6000ذات الدخؿ الارتف  الاتا ؿ عي  األسرلصلل  

 كالتػػػي (63: 2021نـــاجي ) مـــروةدراسػػػف  اػػػ   هػػػذا المحػػثكتتفػػؽ  تػػػلةد 
الػػػػكيي ملالسػػػػتخداالت أكضػػػػحت كجػػػػكد عػػػػركؽ ذات داللػػػػف  حصػػػػلة ف عػػػػي درجػػػػف 

لصػلل  الػدخؿ ال ػهرم  تمعلن لاتغ ر الدخؿ ال ػهرمصد ةف الم ةف لرجهزة الا زل ف 
عػي  (74: 2021عبـد الظـاىر وآخـرون )شـيماء  كال اتفةت ا  دراسف، الارتف 

عػػػي الارتفػػػ   األسػػػرةدخػػػؿ لصػػػلل   األسػػػركجػػػكد عػػػركؽ دالػػػف  حصػػػلة ل مػػػ ف رمػػػلت 
،ككػػذلؾ اتفةػػت اػػ   سػػمكؾ رمػػف األسػػرة ال ػػراةي لرجهػػزة الا زل ػػف الحد  ػػف  جاػػللي
عػػي كجػػكد عػػركؽ عػػي اسػػتم لف قػػرار  ػػراء   (294: 2017الزىرانــي )أمــل  دراسػػف

لاير عػػهك ر أم دخػػؿ ارتفػػ   ،  1200ذكم الػػدخؿ اػػف  األسػػرالسػػم  الاعاػػرة مػػ ف 
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ح ػػث أكضػػحت كجػػكد  (234: 2017الضــحيان )منيــرة كاػػل اتفةػػت اػػ  دراسػػف 
الة اػػف كالجػػكدة الادركػػف لمعالاػػف   جاػػلليارتفعػػف الػػدخؿ عػػي  األسػػرعػػركؽ لصػػلل  

 (940: 2011حضــر ) منـارالـدويك و  عبيــراػ  دراسػف ككػذلؾ اتفةػت التجلر ػف، 
لػػمعض األجهػػزة  األسػػراسػػتخداـ رمػػلت عػػي كجػػكد عػػركؽ ذات داللػػف  حصػػلة ف عػػي 

زينــــــب الا زل ػػػػػف الحد  ػػػػػف لصػػػػػػلل  عةػػػػػف الػػػػػدخؿ الاتكسػػػػػػط، كاػػػػػل أ ػػػػػػلرت دراسػػػػػف 
 لػػػي يػػػدـ كجػػػكد عػػػركؽ اع ك ػػػف مػػػ ف ةراء الاسػػػتهمك ف  (440: 2020)الـــدمناوي

ألجهػػزة الكهرملة ػػف الاػػكعرة كعةػػلن لمػػدخؿ ال ػػهرم لرسػػرة ككػػذلؾ ملل سػػمف ل  ػػف  ػػراء ا
كجػػػكد عػػػركؽ اع ك ػػػف مػػػ ف ةراء الاسػػػتهمك ف ي  ػػػف المحػػػث عػػػي تر ػػػ د االسػػػتهالؾ 

 ج  ف. 3000لصلل  الاستهمك ف ذكم الدخؿ أقؿ اف 
ـــي     األسػػػر سػػػهـ عػػػي اسػػػتخداـ رمػػػلت  ال ػػػهرمأف اسػػػتكل الػػػدخؿ وىـــذا يعن

م ف تػكاعر التػدخؿ الاػلدح ػث أ .رملت أسػر الع  ػف لدل م ةفصد ةف ال رجهزة الا زل فل
 يمى  راء كؿ ال هك جد د كاستحدث اف األجهزة الا زل ف.كتكاعر األاكاؿ  سليد 

 :في ضوء التنمية المستدامة البصمة الكربونيةالوعي ب -2
 ربة األسرةعمر : أوالً 

البصمة الوعً بفً  تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه للفروق بٌن المتوسطات( .0جدول )
.31ن= ربة األسرةتبعا لعمر  الثالث بأبعادىا  فً ضوء التنمٌة المستدامةالكربونٌة   

 مصادر التباٌن محاور االستبٌان
 إجمالً

 المربعات
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة ف
مستوى 
 الداللة

معلومات ومعارف 
عن البصمة 
 الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
تالمجموعاداخل   

 الكلى

.0.40.3 . 1104141 .4.0. 

 

14111 

دالة عند 

14111 

400040.4 000 0.40.1 

.1334041 313  

االتجاهات نحو 
 البصمة الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

3404.13 . 0.4111 .4040 

 

14111 

دالة عند 

14111 

.411434. 000 1.44.4 

.1.44440 313  

ممارسات مواجه 
تحدٌات ارتفاع 

 البصمة الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

.334100 . 1334000 .4.00 

 

14111 

دالة عند 

14111 

.1..4.0. 000 044343 

.414443. 313  

 اإلجمالً
مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

33.14.1. . .344011 .4..0 14111   

د دالة عن

14111 

..10.411 000 1..4001 

.....4. 313  
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لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات  Tukey( اختبار 29جدول )
ربة تبعا لعمر   الثالث بأبعادىافي استبيان البصمة الكربونية في ضوء التنمية المستدامة 

 األسرة

 العدد البٌان

معلومات 

ومعارف عن 

الكربونٌة البصمة   

االتجاهات 

البصمة نحو 

 الكربونٌة 

ممارسات مواجه 

تحدٌات ارتفاع 

 البصمة الكربونٌة 

 اإلجمالً

سنة .0أقل من   .. 3440. 3.4.. .3431 11.41. 

سنة.3سنة وحتى أقل من  .0من  00 .0413 304.1 .441. 1004.1 

سنة..سنة وحتى أقل من  .3من  133 .14.0 3.4.. .4410 104401 

سنة..سنة وحتى أقل من  ..نم  00 .1404 .141. .44.3 131433 

فأكثر ..  13 30400 3.400 .0400 100403 

 ما يمي:( 29  )(28) يمن جدول يتبين

احػكر  عػي ي  ػف المحػث األسػررمػلت  درجػلت مػ ف حصػلة ل كجكد تمػل ف داؿ  -
 ح ث ممغػت رمف األسرةلعار تمعلن ، اعمكالت كاعلرؼ يف المصاف الكرمك  ف

، 0,001ي ػػػػد اسػػػػتكل داللػػػػف  حصػػػػلة ل كهػػػػي ق اػػػػف دالػػػػف  4.525ؼ ق اػػػػف 
لاعرعػػػػف  Tukeyكلمتعػػػرؼ يمػػػى اسػػػػتكل دالالت الفػػػركؽ تػػػـ تطم ػػػػؽ اختمػػػلر

اعمكاػػػلت احػػػكر عػػػي  األسػػػرداللػػػه الفػػػركؽ مػػػ ف اتكسػػػطلت درجػػػلت رمػػػلت 
ح ث كجد أ هػل تتػدرج  رمف األسرةلعار تمعلن ، كاعلرؼ يف المصاف الكرمك  ف

التػػػػػي كل ػػػػػت  األسػػػػػر( كذلػػػػػؾ لصػػػػػلل  رمػػػػػلت 41,27 لػػػػػى ) (37,68اػػػػػف )
 (.س ف 55س ف: أقؿ اف 45أيالرهف تتراكح م ف )

احػػػكر  عػػػيي  ػػػف المحػػػث  األسػػػررمػػػلت  درجػػػلت مػػػ ف  حصػػػلة لكجػػػكد تمػػػل ف داؿ  -
ؼ ح ػث ممغػت ق اػف  رمػف األسػرةلعاػر تمعػلن ، االتجلهػلت  حػك المصػاف الكرمك  ػف

، كلمتعػػرؼ يمػػى 0,001كل داللػػف ي ػػد اسػػت  حصػػلة لكهػػي ق اػػف دالػػف  5.972
لاعرعػػػف داللػػػه الفػػػركؽ مػػػ ف  Tukeyاسػػػتكل دالالت الفػػػركؽ تػػـػ تطم ػػػؽ اختمػػػلر

، االتجلهػػلت  حػك المصػػاف الكرمك  ػػفاحػكر عػػي  األسػػراتكسػطلت درجػػلت رمػلت 
( كذلػؾ 40.05(  لػى )35,84ح ث كجد أ هل تتدرج اػف ) رمف األسرةلعار تمعلن 

 55سػ ف: أقػؿ اػف 45اػلرهف تتػراكح مػ ف )التػي كل ػت أي األسػرلصلل  رملت 
 (.س ف

احػػػكر  عػػػيي  ػػػف المحػػػث  األسػػػررمػػػلت  درجػػػلت مػػػ ف حصػػػلة ل كجػػػكد تمػػػل ف داؿ  -
ح ػث  رمػف األسػرةلعاػر تمعػلن ، االرسلت اكاجه تحد لت ارتفلع المصاف الكرمك  ف
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، 0,001ي ػػد اسػػتكل داللػػف  حصػػلة ل كهػػي ق اػػف دالػػف  4,855ؼ ممغػػت ق اػػف 
لاعرعػػف داللػػه  Tukeyدالالت الفػػركؽ تػـػ تطم ػػؽ اختمػػلر كلمتعػػرؼ يمػػى اسػػتكل

االرسػػػػلت اكاجػػػػه احػػػػكر عػػػػي  األسػػػػرالفػػػػركؽ مػػػػ ف اتكسػػػػطلت درجػػػػلت رمػػػػلت 
ح ػث كجػد أ هػل تتػدرج  رمػف األسػرةلعاػر تمعػلن ، تحػد لت ارتفػلع المصػاف الكرمك  ػف

التػي كل ػت أياػلرهف  األسػرلصلل  رملت كذلؾ ( 47,53) لى ( 43,31) اف
 (.س ف 55س ف: أقؿ اف 45تتراكح م ف )

  جاػللي عػيي  ػف المحػث  األسررملت  درجلت م ف  حصلة لكجكد تمل ف داؿ  -
ؼ ح ػػػػث ممغػػػػت ق اػػػػف  رمػػػػف األسػػػػرةلعاػػػػر تمعػػػػلن ، مللمصػػػػاف الكرمك  ػػػػفالػػػػكيي 
، كلمتعرؼ يمػى 0,001ي د استكل داللف   حصلة لكهي ق اف دالف  4.546

عرعػػف داللػػه الفػػركؽ مػػ ف لا Tukeyاسػػتكل دالالت الفػػركؽ تػػـ تطم ػػؽ اختمػػلر
مللمصػػػػػاف الػػػػػكيي ماعػػػػػل  ر   جاػػػػػلليعػػػػػي  األسػػػػػراتكسػػػػػطلت درجػػػػػلت رمػػػػػلت 

(  لػى 118,18ح ػث كجػد أ هػل تتػدرج اػف ) رمػف األسػرةلعار تمعلن ، الكرمك  ف
التػػػي كل ػػػػت أياػػػلرهف تتػػػراكح مػػػػ ف  األسػػػرلصػػػلل  رمػػػػلت كذلػػػؾ ( 130,33)
 (.س ف 55س ف: أقؿ اف 45)

عػي  (352: 2021مشـعل )ربـاب ف اػ  دراسػف كاتفةت  تلةد المحث الحلل 
كعةػػلن لسػػف األسػػرة لصػػلل    حصػػلة ل عػػي الػػكيي مللاسػػةكل ف الم ةػػف ؿدا فتمػػل  كجػػكد
وآخـــرون جريبـــي الســـبتي ، م  اػػػل اختمفػػػت اػػػ  دراسػػػف األكمػػػر سػػػ لن  األسػػػررمػػػلت 

ح ػػػث أكضػػػحت يػػػدـ تػػػه  ر اتغ ػػػر السػػػف يمػػػى اسػػػتكم الػػػكيي ( 102: 2017)
 الم ةي.

ي  ػف  األسػرم ف درجلت رمػلت   حصلة لكجكد تمل ف داؿ  نوتفسر الباحثتا
التػػي  األسػػرلصػػلل  رمػػلت  رمػػف األسػػرةالمصػػاف الكرمك  ػػف، تمعػػلن لعاػػر عػػي  المحػػث
هػذ  الفةػف رماػل  أف  لػى( ك رجػ  ذلػؾ سػ ف 55س ف: أقػؿ اػف 45تتراكح م ف )كل ت 

الم ةػي الكيي تككف قد ارت مجا   اراحؿ الخمرة عهصم  لد هـ استكل يللي اف 
دراؾ خطػػػكرة  تغ ػػػر  كالػػػذم مػػػدكرة أدم  لػػػي ا معل ػػػلت غػػػلز  ػػػل ي أكسػػػ د الكرمػػػكفكا 
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كذلؾ ملال تمل  كاراقمف كلعف   لطلت ل ال كا ف اف أجؿ تغ  ر  اط  الا لخ العللاي،
   عزز التخف ض اف مصاف الكرمكف كالمصاف الكرمك  ف. استهالكهـ لمطلقف مال

 عدد أفراد األسرةثانيا: 
البصمة الوعً بفً  تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه للفروق بٌن المتوسطات( 31جدول )

 .31=أفراد األسرة ن لعدد بعا، تالثالثأبعادها بالكربونٌة فً ضوء التنمٌة المستدامة 

 مصادر التباٌن محاور االستبٌان
 إجمالً

 المربعات
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة ف
مستوى 
 الداللة

عارف معلومات وم
عن البصمة 
 الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

314440. 0 1..4.04 44... 
 

14111 
دالة عند 
14111 

0.104010 311 014310 

04334004 313  

االتجاهات نحو 
 البصمة الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

034400. 0 11.4004 443.. 
 

14111 
ند دالة ع

14111 
...044.3 311 104110 
.1.44440 313  

ممارسات مواجه 
تحدٌات ارتفاع 

 البصمة الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

411404. 0 3..4130 1343. 
 

14111 
دالة عند 
14111 

.1144..0 311 004013 

.414443. 313  

 اإلجمالً
مجموعاتبٌن ال  
مجموعاتالداخل   

 الكلى

0.404010 0 1.304.1. 44.11   14111  
دالة عند 
14111 

...0.440 311 1..4011 

.....4.1 313  

في  ربات األسرلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  Tukey( اختبار 31جدول )
 لعدد أفراد األسرةعا تب  الثالث بأبعادىاالبصمة الكربونية في ضوء التنمية المستدامة الوعي ب

 العدد البٌان
معلومات ومعارف عن 

 البصمة الكربونٌة 

االتجاهات نحو 

 البصمة الكربونٌة 

ممارسات مواجه تحدٌات 

 ارتفاع البصمة الكربونٌة 
 اإلجمالً

(.-0أسرة صغٌرة الحجم)  .. .14.. 3.444 ..4.. 100400 
(0-.أسرة متوسطة الحجم)  113 30411 34411 ..431 101403 
فأكثر( 4أسرة كبٌرة الحجم)من   1.4 304.1 3.414 ..4.0 10.414 

 ما يمي:( يتبين 31  )(30) يجدول إلىبالنظر 
احػػكر  عػػي ي  ػػف المحػػث األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػػلة لكجػػكد تمػػل ف داؿ  -

ح ػث ممغػت  لعػدد أعػراد األسػرةتمعػلن ، اعمكالت كاعلرؼ يػف المصػاف الكرمك  ػف
، 0,001ي ػػػػػد اسػػػػػتكل داللػػػػػف  حصػػػػػلة ل ق اػػػػػف دالػػػػػف كهػػػػػي  7.454ؼ ق اػػػػػف 

لاعرعػف داللػه  Tukeyكلمتعرؼ يمى اسػتكل دالالت الفػركؽ تػـ تطم ػؽ اختمػلر
اعمكاػلت كاعػلرؼ يػف احكر عي  األسرالفركؽ م ف اتكسطلت درجلت رملت 

( 39,00ح ث كجػد أ هػل تتػدرج اػف )لعدد أعراد األسرة تمعلن  الكرمك  ف،المصاف 
 صغ رة الحجـ. األسرؾ لصلل  ( كذل41,84 لى )
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احػػكر  عػػيي  ػػف المحػػث األسػػر رمػػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػػلة لكجػػكد تمػػل ف داؿ  -
ؼ ح ث ممغت ق اػف لعدد أعراد األسرة تمعلن ، االتجلهلت  حك المصاف الكرمك  ف

، كلمتعػػرؼ يمػػى 0,001ي ػػد اسػػتكل داللػػف   حصػػلة لكهػي ق اػػف دالػػف  7.385
لاعرعػػػف داللػػػه الفػػػركؽ مػػػ ف  Tukeyتمػػػلراسػػتكل دالالت الفػػػركؽ تػػػـ تطم ػػػؽ اخ

، االتجلهػلت  حػك المصػاف الكرمك  ػفاحكر عي  األسراتكسطلت درجلت رملت 
( 38,77(  لػػػى )37,00)اػػػف ح ػػػث كجػػػد أ هػػػل تتػػػدرج  لعػػػدد أعػػػراد األسػػػرةتمعػػػلن 

 صغ رة الحجـ.األسر كذلؾ لصلل  
ر احػػك  عػػيي  ػػف المحػػث  األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػػلة لكجػػكد تمػػل ف داؿ  -

لعػػػدد أعػػػراد األسػػػرة تمعػػػلن ، االرسػػػلت اكاجػػػه تحػػػد لت ارتفػػػلع المصػػػاف الكرمك  ػػػف
ي ػػػد اسػػػتكل داللػػػف  حصػػػلة ل كهػػػي ق اػػػف دالػػػف  13.35ؼ ح ػػػث ممغػػػت ق اػػػف 

 Tukey، كلمتعػػػػرؼ يمػػػػى اسػػػػتكل دالالت الفػػػػركؽ تػػػػـ تطم ػػػػؽ اختمػػػػلر0,001
 االرسػلتاحػكر عػي  األسرلاعرعف دالله الفركؽ م ف اتكسطلت درجلت رملت 

ح ث كجد أ هل  لعدد أعراد األسرةتمعلن ، اكاجه تحد لت ارتفلع المصاف الكرمك  ف
 صغ رة الحجـ. األسر( كذلؾ لصلل  48,54(  لى )44,31)اف تتدرج 

  جاػػللي عػػيي  ػػف المحػػث  األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػػلة لكجػػكد تمػػل ف داؿ  -
كهػػي  7.800ؼ ح ػػث ممغػت ق اػػف لعػػدد أعػػراد األسػرة تمعػلن ، المصػاف الكرمك  ػػف

، كلمتعػرؼ يمػى اسػتكل دالالت 0,001ي د استكل داللف  حصلة ل ق اف دالف 
لاعرعف داللػه الفػركؽ مػ ف اتكسػطلت درجػلت  Tukeyالفركؽ تـ تطم ؽ اختملر

ح ػث كجػد  لعػدد أعػراد األسػرةتمعػلن ، المصػاف الكرمك  ػف  جاػلليعي  األسررملت 
صػػػػغ رة  األسػػػػرلصػػػػلل  ( كذلػػػػؾ 129,99(  لػػػػى )121,93)اػػػػف أ هػػػػل تتػػػػدرج 

 الحجـ.
: 2006)منصــور رشــا كــل مــن  اػػ  دراسػػفهػػذا المحػػث كاتفةػػت  تػػلةد 

الػكيي الم ةػي لماػرأة  ػزداد كماػل  أفعػي  (21: 2015عبد العـاطي )حنان ، (8
تزداد األيملء يمى الارأة ااػل  األسرةح ث أف مز لدة حجـ  األسرةا خفض حجـ 

م  اػل اختمفػت ف لت ا ف الػكيي الم ةػي،   غمهل يف ت ة ؼ  فسهل مللاعلرؼ الالزا
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 حصلة ل عي  ؿدا فتمل  كجكدعي يدـ  (350: 2021مشعل ) ربابا  دراسف 
جريبــي ، ككػػذلؾ اختمفػػت اػػ  دراسػػف كعةػػلن لحجػػـ األسػػرة الػػكيي مللاسػػةكل ف الم ةػػف

ح ػػػث أكضػػػحت يػػػدـ تػػػه  ر اتغ ػػػر يػػػدد ( 102: 2017)وآخـــرون  الســـبتي
 ي.األطفلؿ يمى استكم الكيي الم ة

المصػاف الكرمك  ػف   جاػلليكجكد تمػل ف داؿ  حصػلة ل عػي  وتفسر الباحثتان
الز ػػلدة السػػر عف عػػي  أفصػػغ رة الحجػػـ  لػػى  األسػػرلصػػلل   لعػػدد أعػػراد األسػػرةتمعػػلن 

اعػػػدؿ يػػػدد السػػػكلف  ضػػػ  ضػػػغطنل قك ػػػلن يمػػػى م ةت ػػػل،  ف ال اػػػك السػػػكل ي  فػػػرض 
الم ةف يمى كجه األرض اػف  اتطمملت أكمر يمى اكارد ل الاحدكدة مللفعؿ كتعل ي

 اك يدد سكلف العللـ، است زاؼ الاكارد كالت كع الم كلكجي كا  تلج ال فل لت كتػدا ر 
الطم ع ػػػف هػػػي ا ػػػكالت خط ػػػرة  جػػػد اعللجتهػػػل لضػػػالف اسػػػتدااف الح ػػػلة  الاػػػكارد

 يمى األرض طكاؿ الةرف الاةمؿ.
 لربة األسرةالمستوي التعميمي  ثالثاً:

البصمة الوعي بفي  اين أحادي االتجاه لمفروق بين المتوسطاتتحميل التب( 32جدول )
لممستوي التعميمي لربة األسرة تبعا  الثالث بأبعادىاالكربونية في ضوء التنمية المستدامة 

 304=ن
 مصادر التباٌن محاور االستبٌان

 إجمالً
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 قٌمة ف
مستوى 
 الداللة

ف معلومات ومعار
عن البصمة 
 الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

33441.. 4 ..41.1 0400. 

 

14130 

دالة عند 

141. 

030040.3 000 014011 

04334004 313  

االتجاهات نحو 
 البصمة الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

00444.1 4 304..1 140.0 

 

141.4 

 104.10 000 04000... غٌر دالة 

.1.44440 313  

ممارسات مواجه 
تحدٌات ارتفاع 

 البصمة الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

344400. 4 .340.0 1401. 

 

14104 

 0.4140 000 3.14110. غٌر دالة 

.414443. 313  

 اإلجمالً
مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

04.140.. 4 3044040 04113 141.0 

دالة عند 

141. 

..0034.. 000 1..41.0 

.....4.1 313  
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 ربات األسرلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  Tukey( اختبار 33جدول )
تبعا   بأبعادىا الثالثالبصمة الكربونية في ضوء التنمية المستدامة الوعي بعينة البحث في 

 لربة األسرةتوي التعميمي لممس
 العدد البٌان

معلومات ومعارف عن 

 البصمة الكربونٌة 
 اإلجمالً

 10440.1 ..140. 00 مستوي تعلٌمً منخفض

 13141.1 04301. 110 مستوي تعلٌمً متوسط

 1304.34 34111. 141 مستوي تعلٌمً مرتفع 

 ما يمي:( 33  )(32) ييتضح من جدول
عػػي احػػكر ي  ػػف المحػػث  األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػػلة لكجػػكد تمػػل ف داؿ  -

لماسػتكم التعم اػي لرمػف األسػرة تمعلن ، اعمكالت كاعلرؼ يف المصاف الكرمك  ف
ي ػػػد اسػػػتكل داللػػػف   حصػػػلة لكهػػػي ق اػػػف دالػػػف  2.228ؼ ح ػػػث ممغػػػت ق اػػػف 

 Tukey، كلمتعػػػػرؼ يمػػػػػى اسػػػػػتكل دالالت الفػػػػػركؽ تػػػػػـ تطم ػػػػػؽ اختمػػػػػلر0,05
اعمكاػلت احػكر عػي  األسػرتكسطلت درجلت رملت لاعرعف دالله الفركؽ م ف ا

ح ث كجد لماستكم التعم اي لرمف األسرة تمعلن ، كاعلرؼ يف المصاف الكرمك  ف
المػػكاتي  األسػػررمػػلت ( كذلػػؾ لصػػلل  43,00(  لػػى )40,64أ هػػل تتػػدرج اػػف )

 حصمف يمى استكم تعم اي ارتف .
احػػػكر  عػػػي ي  ػػػف المحػػػث األسػػػررمػػػلت  مػػػ ف  حصػػػلة لتمػػػل ف داؿ  يػػػدـ كجػػػكد -

االرسلت اكاجه تحد لت ارتفػلع المصػاف ، ك االتجلهلت  حك المصاف الكرمك  ف
، 1,982ؼ ح ػػػث ممغػػػت قػػػ ـ لماسػػػتكم التعم اػػػي لرمػػػف األسػػػرة الكرمك  ػػػف تمعػػػلن 

 . حصلة لدالف غ ر  كهي ق ـ 1,915
  جاػػلليعػػي ي  ػػف المحػث  األسػػررمػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػلة لكجػكد تمػػل ف داؿ  -

ؼ ح ػػث ممغػػت ق اػػف لماسػػتكم التعم اػػي لرمػػف األسػػرة تمعػػلن ، فالمصػػاف الكرمك  ػػ
، كلمتعػػػرؼ يمػػػى 0,05ي ػػػد اسػػػتكل داللػػػف   حصػػػلة لكهػػػي ق اػػػف دالػػػف 2.113

لاعرعػػف داللػػه الفػػركؽ مػػ ف  Tukeyاسػػتكل دالالت الفػػركؽ تػػـ تطم ػػؽ اختمػػلر
لماسػتكم تمعػلن ، المصػاف الكرمك  ػف  جاػلليعػي  األسػراتكسطلت درجلت رملت 

( 132,43) لػػى ( 127,65)اػػف ح ػػث كجػد أ هػػل تتػػدرج لرمػػف األسػػرة التعم اػي 
 المكاتي حصمف يمى استكم تعم اي ارتف . األسررملت كذلؾ لصلل  
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ح ػػػث  (65: 2021نـــاجي ) مـــروةاػػػ  دراسػػػف هػػػذا المحػػػث كاتفةػػػت  تػػػلةد 
أكدت يمى كجكد عركؽ ذات داللف  حصلة ف عػي تحػد لت تر ػ د اسػتهالؾ الطلقػف 

 ، كاػػل سػػتكم التعم اػػي لمزكجػػف لصػػلل  الاسػػتكم التعم اػػي األيمػػىتمعػػلن لاتغ ػػر الا
 فتمػل  كجػكدعػي  (345: 2021مشـعل )ربـاب دراسػف اػ   هػذا المحػثاتفةت  تػلةد 

ى مػػالحلصػالت ي األسػررمػلت لصػلل    حصػلة ل عػي الػكيي مللاسػةكل ف الم ةػف ؿدا
ــاز ) رحــابرا  ، كاػػل أ ػػلرت دراسػػف الجسػػت ر/ دكتػػك   فأ  لػػي (281: 2013قمب

 كثمػالت فاػ الا زل ػف الم ةػف حال ػف عػي ؿأعضػ الجػلاعي مػ ـالتع ذكات األسػررمػلت 
 كك ف ػف الم ة ػف مللامك لت كاعرعف م ة ف ك ةلعف اطالع أك ر هف أل  ؾذل  رج  كقد

 فأ يمي (296: 2013عمي)أحمد دراسف  د تلة أكدت، كال .الم ةف ىمي الحفلظ
كاركػز  عػي الاجتاػ   هك ةلعتػ ه اػمتعاد ز  اػلمك تػزداد الم ةػف تجػل  الفػرد اسػةكل ف
ى الم ةػػػف مػػػالتػػػي تػػػت ر ي ؿملألياػػػلـ أك الة ػػػل رارح ػػػث اتخػػػلذ الةػػػ فاػػػ هع ػػػ هكاكل تػػػ

 .أك   جلملن  ملن مل سهت ع راكتحدث التغ 
  جاػػلليعػػي  ي  ػػف المحػػث مػػ ف  حصػػلة لكجػػكد تمػػل ف داؿ وتفســر الباحثتــان 

 األسػػػػرلصػػػػلل  رمػػػػلت األسػػػػرة لماسػػػػتكم التعم اػػػػي لرمػػػػف تمعػػػػلن  ،المصػػػػاف الكرمك  ػػػػف
أف ارتفػػلع اسػػتكم تعمػػ ـ الاػػرأة   لػػى المػػكاتي حصػػمف يمػػى اسػػتكم تعم اػػي ارتفػػ 

كقدرتهل يمػى تطم ػؽ هػذ  األسػس عػي ح لتهػل   ز د كي هل كاداركهل مللكيي الم ةي
عػد  ةطػف ا طالقػه حة ة ػف  حػك اجتاػ   كػكف أعػراد  كأج للػه  االجتالي ف كالعام ػف 
 ةي كم ر.الةلداف ذك كيي م 
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 : فئات الدخل الشيري لألسرةرابعاً 
البصمة الكربونٌة الوعً بفً  تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه للفروق بٌن المتوسطات( .3)جدول 

.31=ن الشهريتبعا لفئات الدخل  بأبعادىا الثالثفً ضوء التنمٌة المستدامة   

 مصادر التباٌن محاور االستبٌان
 إجمالً

 المربعات
ت درجا

 الحرٌة
متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قٌمة ف

معلومات ومعارف 
عن البصمة 
 الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

0.14113 . 1304011 0441. 

 

14111 

دالة عند 

14111 

01.0400. 00. 014310 

04334004 313  

االتجاهات نحو 
 البصمة الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتخل دا  

 الكلى

.0041.4 . 0.4.14 043.0 

 

14111 

دالة عند 

14111 

..0.40.0 00. 1.4.00 

.1.44440 313  

ممارسات مواجه 
تحدٌات ارتفاع 

 البصمة الكربونٌة 

مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

110040.. . 0134..1 .4330 

 

14111 

دالة عند 

14111 

40..4.40 00. 0.4000 

.414443. 313  

 اإلجمالً
مجموعاتبٌن ال  
المجموعاتداخل   

 الكلى

.10.4000 . 10104433 04..4 14111  

دالة عند 

14111 

.13..44. 00. 10.40.. 

.....4.1 313  

 ربات األسرلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  Tukey( اختبار 35جدول )
تبعا   بأبعادىا الثالثالبصمة الكربونية في ضوء التنمية المستدامة وعي بالعينة البحث في 

 لفئات الدخل الشيري

 العدد البٌان

معلومات 

ومعارف عن 

 البصمة الكربونٌة 

االتجاهات نحو 

البصمة 

 الكربونٌة 

ممارسات مواجه 

تحديات ارتفاع 

 انبصمة انكر ونية 

 اإلجمالً

جنٌه0111أقل من   0. 3.40.. 3.4010 .04.33 11.4044 
3111إلى أقل من 0111من   44 344.1. 304111 .34404 11.4..4 
111.إلى أقل من 3111من   4. 344404 34430. ..4.00 11.4404 
111.إلى أقل من  111.من   .. .14.30 344.11 .04.11 1004111 
0111إلى أقل من  111.من  01 .14.1. 304414 .44.00 10.404. 

رجنٌه فأكث0111  01 .04111 304011 ..4..4 1314104 

  ما يمي:( 35  )(34) ييتضح من جدول

احػػكر  عػػي ي  ػػف المحػػث األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػػلة لكجػػكد تمػػل ف داؿ  -
ح ػػث لفةػػلت الػػدخؿ ال ػػهرم تمعػػلن ، اعمكاػػلت كاعػػلرؼ يػػف المصػػاف الكرمك  ػػف

، 0,001ي ػد اسػتكل داللػف   حصػلة لكهػي ق اػف دالػف  6.705ؼ ممغت ق اف 
لاعرعػف داللػه  Tukeyكلمتعرؼ يمى استكل دالالت الفركؽ تػـ تطم ػؽ اختمػلر

اعمكالت كاعػلرؼ يػف احكر عي  األسرالفركؽ م ف اتكسطلت درجلت رملت 
ح ػػػث كجػػػد أ هػػػل تتػػػدرج اػػػف لفةػػػلت الػػػدخؿ ال ػػػهرم تمعػػػلن ، المصػػػاف الكرمك  ػػػف
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اتا ؿ ذات الدخؿ الارتف  ال األسر( كذلؾ لصلل  42.000(  لى )37.727)
 ج  ف عهك ر.6000عي 

احػػكر  عػػي ي  ػػف المحػػث األسػػررمػػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػػلة لكجػػكد تمػػل ف داؿ  -
ح ػػث ممغػػػت  لفةػػلت الػػدخؿ ال ػػهرمتمعػػلن ، االتجلهػػلت  حػػك المصػػاف الكرمك  ػػف

، 0,001ي ػػػػػد اسػػػػػتكل داللػػػػػف   حصػػػػػلة لكهػػػػػي ق اػػػػػف دالػػػػػف  6.382ؼ ق اػػػػػف 
لاعرعػف داللػه  Tukeyمػلركلمتعرؼ يمى استكل دالالت الفركؽ تػـ تطم ػؽ اخت

االتجلهػػػػلت  حػػػػك احػػػػكر عػػػػي  األسػػػػرالفػػػػركؽ مػػػػ ف اتكسػػػػطلت درجػػػػلت رمػػػػلت 
ح ػػػث كجػػػد أ هػػػل تتػػػدرج اػػػف لفةػػػلت الػػػدخؿ ال ػػػهرم تمعػػػلن ، المصػػػاف الكرمك  ػػػف

 ذات الارتفػػ  الاتا ػػؿ عػػي األسػػر( كذلػػؾ لصػػلل  39.707(  لػػى )35.909)

 ج  ف. 6000 لى أقؿ اف 5000
احػػػكر  عػػػي ي  ػػػف المحػػػث األسػػػررمػػػلت  درجػػػلت مػػػ ف  حصػػػلة لكجػػػكد تمػػػل ف داؿ  -

لفةػػلت الػػدخؿ ال ػػهرم تمعػػلن ، االرسػػلت اكاجػػه تحػػد لت ارتفػػلع المصػػاف الكرمك  ػػف
ي ػػػػد اسػػػػتكل داللػػػػف   حصػػػػلة لكهػػػػي ق اػػػػف دالػػػػف  8.332ؼ ح ػػػػث ممغػػػػت ق اػػػػف 

لاعرعػف  Tukey، كلمتعرؼ يمى استكل دالالت الفركؽ تـ تطم ػؽ اختمػلر0,001
االرسػػلت اكاجػػه احػػكر عػػي  األسػػرتكسػػطلت درجػػلت رمػػلت داللػػه الفػػركؽ مػػ ف ا

ح ػػػث كجػػػد أ هػػػل لفةػػػلت الػػػدخؿ ال ػػػهرم تمعػػػلن ، تحػػػد لت ارتفػػػلع المصػػػاف الكرمك  ػػػف
ذات الػدخؿ الارتفػ   األسػرلصػلل   ( كذلػؾ48.487) لى ( 42.833)اف تتدرج 

 ج  ف عهك ر.6000الاتا ؿ عي 
  جاػػلليعػػي ف المحػث ي  ػػ األسػػررمػلت  درجػػلت مػػ ف  حصػلة لكجػكد تمػػل ف داؿ  -

 9.587ؼ ح ػػث ممغػػت ق اػػف لفةػػلت الػػدخؿ ال ػػهرم تمعػػلن ، المصػػاف الكرمك  ػػف
، كلمتعػػرؼ يمػػى اسػػتكل 0,001ي ػػد اسػػتكل داللػػف   حصػػلة لكهػػي ق اػػف دالػػف 

لاعرعف دالله الفركؽ مػ ف اتكسػطلت  Tukeyدالالت الفركؽ تـ تطم ؽ اختملر
لفةلت الدخؿ ال ػهرم تمعلن ، المصاف الكرمك  ف  جالليعي  األسردرجلت رملت 

( كذلػػػػؾ لصػػػػلل  131.097(  لػػػػى )118.277كجػػػػد أ هػػػػل تتػػػػدرج اػػػػف )ح ػػػػث 
 ج  ف عهك ر.6000ذات الدخؿ الارتف  الاتا ؿ عي  األسر
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ح ػػػث  (66: 2021نـــاجي ) مـــروة اػػػ  دراسػػػف هػػػذا المحػػػث تػػػلةد  كاتفةػػػت
لقػػف أكػػدت يمػػى كجػػكد عػػركؽ ذات داللػػف  حصػػلة ف عػػي تحػػد لت تر ػػ د اسػػتهالؾ الط

اتفةػػػت كاػػػل  ، تمعػػػلن لاتغ ػػػر الػػػدخؿ ال ػػػهرم لرسػػػرة لصػػػلل  الػػػدخؿ ال ػػػهرم الارتفػػػ 
ــاباػػ  دراسػػف  هػػذا المحػػث تػػلةد   ؿدا فتمػػل  كجػػكدعػػي  (349: 2021مشــعل ) رب

ذكات الػػػدخؿ ال ػػػهرم  األسػػػررمػػػلت لصػػػلل    حصػػػلة ل عػػػي الػػػكيي مللاسػػػةكل ف الم ةػػػف
كجػكد عػركؽ  (32: 2017)النجـار سناء  كؿ اف  دراسف األيمى ، كال أكضحت 

ذات داللػػػػف  حصػػػػلة ف عػػػػي اتكسػػػػطلت درجػػػػلت ي  ػػػػف المحػػػػث عػػػػي الػػػػكيي مللمصػػػػاف 
اسػػتكم الػػدخؿ األيمػػى ، كاػػل أكػػدت لصػػلل   لاتغ ػػر الػػدخؿ ال ػػهرمالكرمك  ػػف  تمعػػلن 
 الاللي ؿالدخ استكل ملرتفلع أ ه يمي (42: 2017حمدان ) سماح تلةد  دراسف 

 فاػ الا زل ػف الم ةػف حال ػف  حك راراتالة اتخلذ ىمي ةالةدر  استكل ارتف  المك لرسرة
ح ػث ( 102: 2017)جريبـي السـبتي وآخـرون م  اػل اختمفػت اػ  دراسػف ، كثمالت

 أكضحت يدـ ته  ر اتغ ر الدخؿ يمي استكم الكيي الم ةي.
 سػهـ عػي تحة ػؽ التمػل ف  ال ػهرمهف اسػتكل الػدخؿ مػوتفسر الباحثتان ذلـك 
ف تكاعر الػدخؿ ح ث أ .ضكء تحد لت الت ا ف الاستداافعي المصاف الكرمك  ف عي 

غللملن ارتمط ملرتفػلع اعمكالتهػل ككي هػل مللمصػاف الكرمك  ػف كتكاعر األاكاؿ م الالد
كالت ا ػػػػف الاسػػػػتدااف  ت جػػػػف لتػػػػكاعر الكقػػػػت الػػػػالـز لالضػػػػطالع كحضػػػػكر ال ػػػػدكات 

 .الت ة ف ف الخلصف مللم ةف كالت ا ف الاستدااف
 سبق يتضح  مما
ي  ػػػػف المحػػػػث عػػػػي  األسػػػػرمػػػػ ف درجػػػػلت رمػػػػلت   حصػػػػلة لكد تمػػػػل ف داؿ كجػػػػ -1

لكػؿ ، تمعػلن الػكيي ماعػل  ر اخت ػلر األجهػزة الا زل ػف الصػد ةف لمم ةػف  جاللي
، لرمػػف األسػػرة، يػػدد أعػػراد األسػػرة، الاسػػتكم التعم اػػي رمػػف األسػػرة)ياػػر  اػػف

كل ػػت أياػػلرهف التػػي ) األسػػركعةػػلت الػػدخؿ ال ػػهرم( كذلػػؾ لصػػلل  رمػػلت 
اتكسػػػطف الحجػػػـ، المػػػكاتي  األسػػػرسػػػ ف،  55سػػػ ف كحتػػػى أقػػػؿ اػػػف 45مػػػ ف 

ذات الػػدخؿ الارتفػػ  الاتا ػػؿ  األسػػرحصػػمف يمػػى اسػػتكم تعم اػػي ارتفػػ ، 
 .ج  ف عهك ر( يمى التكالي6000عي 
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 عػػػػي المحػػػػث ي  ػػػػف األسػػػػر رمػػػػلت درجػػػػلت مػػػػ ف  حصػػػػلة ل داؿ تمػػػػل ف كجػػػػكد -2
 الاسػػتدااف،ت ا ػػف للمصػػاف الكرمك  ػػف عػػي ضػػكء تحػػد لت الالػػكيي م  جاػػللي

لرمػف ، يػدد أعػراد األسػرة، الاسػتكم التعم اػي رمف األسػرة )يار لكؿ اف تمعلن 
 كل ػػػتالتػػػي ) األسػػػر رمػػػلت لصػػػلل  ، كعةػػػلت الػػػدخؿ ال ػػػهرم( كذلػػػؾاألسػػػرة

صػػػغ رة الحجػػػـ،  األسػػػرسػػػ ف،  55 اػػػف أقػػػؿ كحتػػػى سػػػ ف45 مػػػ ف أياػػػلرهف
ؿ الارتفػػػ  ذات الػػػدخ األسػػػرالمػػػكاتي حصػػػمف يمػػػى اسػػػتكم تعم اػػػي ارتفػػػ ، 

وبالتـــالي يتحقـــق صـــحة ج  ػػػف عػػػهك ر( يمػػػى التػػػكالي، 6000الاتا ػػػؿ عػػػي 
 .الثالثالفرض 

     الرابع الفرض ضوء في النتائج -4
تختمــف نســبة مشــاركة المتغيــر المســتقل  "أنــو عمــى الرابــع الفــرض يــنص 

لمدراسة )الوعي بمعايير اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئة بمحاورة الثالثـة( 
ي تفسـير نســبة التبـاين الخاصـة بــالمتغير التـابع )البصـمة الكربونيــة فـي ضــوء فـ

 هػػذا صػػحف اػػف كلمتحةػػؽ  "تحــديات بأبعادىــا الثالثــة( لربــات األســر عينــة البحــث
 (  كض  ذلؾ:36استخداـ اعلاؿ اال حدار الخطي المس ط كالجدكؿ ) تـ الفرض

اختيار الوعي بمعايير  شاركةنسبة م( معامل االنحدار الخطي البسيط لبيان 36جدول )
في ضوء تحديات التنمية  الكربونيةعمى البصمة  األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئة

 304ن =  البحثعينة  األسرربات لالمستدامة 
االرتباط  المتغٌر التابع

(R( 

معامل 

التحدٌد 

)R2   (  

F المحسوبة  معامل  

 االنحدار

مستوى  قٌمة )ت(

 الداللة

 ٌةالكربونالبصمة 

ضوء التنمٌة فً 

 المستدامة

1443. 14..1 1..4310 

Àالثابت   

(0040.)  
.4.03 

داله عند 

مستوى 

ßالمٌل   14111  

 (144.1)  

ي  ػف المحػث  األسركعةلن الستجلملت رملت  (  36تشير النتائج بجدول )
ماعػػل  ر اخت ػػلر األجهػػزة الا زل ػػف كيي داللػػف  حصػػلة ف لمػػ يالقػػف ذاتيمػػى كجػػكد 

 ذ   عػػي ضػػكء تحػػد لت الت ا ػػف الاسػػتدااف الكرمك  ػػفيمػػى المصػػاف  د ةف لمم ةػػفالصػػ
( دالػػػه ي ػػػد 8.823( ، ككل ػػػت ق اػػػف )ت( ) R( )0.735ممػػػغ اعلاػػػؿ االرتمػػػلط )
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( أم أف اػػل ق اتػػه 0.540( عةػػد ممػػغ )R2)  سػػمف ا ػػلركف، أاػػل  0.001اسػػتكل 
 ا ػػف الاسػػتداافعػػي ضػػكء تحػػد لت الت  الكرمك  ػػفالمصػػاف اػػف التغ  ػػر عػػي  0.540

ماعػػل  ر اخت ػػلر األجهػػزة الػػكيي  ػػلتد يػػف التغ  ػػر عػػي اسػػتكل  األسػػرلػػدل رمػػلت 
( 0.751، كاػل ممغػت ق اػف درجػف التػه  ر )ال ال ػف ماحلكرة الا زل ف الصد ةف لمم ةف

ß  اخت ػلر األجهػزة الػكيي ماعػل  ر كهذا  ع ي أف الز لدة ماةدار درجف كاحػدة  اػف
للمصػػػػػاف الػػػػكيي م ػػػػتدم  لػػػػى ز ػػػػلدة ال ال ػػػػػف  ماحػػػػلكرة  الا زل ػػػػف الصػػػػد ةف لمم ةػػػػف

ماعل  ر اخت ػلر الكيي ، ك تكد اع ك ف أ ر  0.751ة اف م لرملت األسر الكرمك  ف
عػي ضػكء  الكرمك  ػفالمصػاف يمى  ال ال ف ماحلكرة األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف
 .الفرض الرام كهذا  تكد صحف قمكؿ ، تحد لت الت ا ف الاستدااف  

كلاعرعػػػػف أم الاتغ ػػػػرات الاسػػػػتةمف أك ػػػػر تػػػػه  را يمػػػػى الاتغ ػػػػر التػػػػلم  تػػػػـ 
 (  كض  ذلؾ:37استخداـ اعلاؿ اال حدار الخطي الاتعدد كالجدكؿ )

الوعي بمعايير اختيار المتغيرات المستقمة )لمعالقة بين  الخطي( االنحدار 37)جدول 
في ضوء  الكربونيةالبصمة وعي ب( والمتغير التابع )لبيئيةلمصديقة الألجيزة المنزلية ا

 304=  ن (تحديات التنمية المستدامة
 المتغٌرات

معامل 
االرتباط 

(R( 

نسبة  معامل تحدٌد
 المشاركة
 ) R2   (  

معامل 
 االنحدار

 قٌمة )ت(
مستوى 
بع الداللة

تا
 ال

 المستقل
ة 

صم
لب
ا

ٌة
ون

رب
لك

ا
 

ة 
مٌ

تن
 ال

ت
ٌا
حد

 ت
ء
ضو

 ً
ف

مة
دا

ست
لم

 ا

الجودة 
 المدركة

0.711 0.505 
Àالثابت   

(3040.)  17.556 
داله عند 
مستوى 
ßالمٌل  14111  

(14.01)  

القٌمة 
 االقتصادٌة

0.487 0.237 
Àالثابت   

(00430)  9.69 
داله عند 
مستوى 
14111 

ßالمٌل   
 (1401)  

خدمات ما 
 بعد البٌع

0.553 0.306 
Àالثابت   

(04431)  11.53 
داله عند 
مستوى 
14111 

ßمٌل ال  
 (1404)  

اعلاػػؿ اال حػػدار الخطػػي مػػ ف كػػؿ اتغ ػػر اسػػتةؿ كاتغ ػػر تػػلم     جػػلدتػػـ 
كذلػػؾ لاعرعػػف أم الاتغ ػػرات الاسػػتةمف أك ػػر تػػه  را يمػػى الاتغ ػػر التػػلم  ، ك كضػػ  
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الجػػػكدة الادركػػػف، مػػػ ف الاتغ ػػػرات الاسػػػتةمف )ارتملط ػػػف ( كجػػػكد يالقػػػف 37جػػػدكؿ )
عػي  الكرمك  ػفالمصػاف ( كالاتغ ػر التػلم  ) ػ خدالت اػل معػد الم، الة اف االقتصلد ف

( أف العالقػػف مػػ ف  37( ، ك ظهػػر اػػف الجػػدكؿ) ضػػكء تحػػد لت الت ا ػػف الاسػػتدااف
     لماحػػػلكر  0.001ي ػػػد اسػػػتكل داللػػػه   حصػػػلة ل كػػػؿ اتغ ػػػر اسػػػتةؿ كتػػػلم  دالػػػف 

( ،كاػػل  تضػػ  أف  خػػدالت اػػل معػػد الم ػػ  -الة اػػف االقتصػػلد ف-) الجػػكدة الادركػػف 
 R2 =0.711  سمف الا لركفالاتغ رات ته  ران " الجكدة الادركف " ح ث ممغ أك ر 

 R2  =0.553  سػمف الا ػلركف"  ح ث ممػغ  خدالت ال معد الم  ،  م ه اتغ ر " 
= R2  سمف الا ػلركف" ح ث ممغ  الة اف االقتصلد ف ـ  م هال عي ال هل ف اتغ ر " 

0.487.  
و كممـا زادت الجـودة المدركـة ( يمكن استنتاج أنـ37ومن خالل جدول )

ــوعي بمعــايير  ــةحــول ال ــة الصــديقة لمبيئ ــار األجيــزة المنزلي بمقــدار درجــة  اختي
  كممــا 1.520واحــدة كممــا زاد الــوعي بالبصــمة الكربونيــة لربــات األســر بمقــدار

اختيـار األجيـزة المنزليـة الصـديقة حول الوعي بمعايير  القيمة االقتصاديةزادت 
واحــدة كممــا زاد الــوعي بالبصــمة الكربونيــة لربــات األســر  بمقــدار درجــة لمبيئــة
اختيـار   وكممـا زادت خـدمات مـا بعـد البيـع  حـول الـوعي بمعـايير 1.61بمقدار

بمقـدار درجـة واحـدة كممـا زاد الـوعي بالبصـمة  األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئـة
شـاركة   وىذا يدل عمي أنو تختمف نسـبة م1.27الكربونية لربات األسر بمقدار

اختيــار األجيــزة المنزليــة الصــديقة المتغيــر المســتقل لمدراســة ) الــوعي بمعــايير 
ــة ــابع  لمبيئ ــالمتغير الت ــاين الخاصــة ب ــي تفســير نســبة التب ــة ( ف بمحــاورة الثالث

)الــوعي بالبصــمة الكربونيــة بأبعادىــا الــثالث( لربــات األســر عينــة البحــث ممــا 
 يشير لصحة الفرض الرابع.
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  الخامسضوء الفرض النتائج في  -5
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسـطات درجـات  "   ص الفرض الخػلاس      

عينــة البحــث التجريبيــة فــي التطبيقــين )القبمــي والبعــدي( لمبرنــامج ربــات األســر 
 لمبيئـةاإلرشادي في مستوي وعـيين بمعـايير اختيـار األجيـزة المنزليـة الصـديقة 

بأبعادىـا الثالثـة  ) الكربونيـةتـأثيره عمـى البصـمة و بمحاورة الثالثة  اإلجمـالي( )
 ".لصالح التطبيق البعدي اإلجمالي(

كلمتحةػػػؽ اػػػف صػػػحف الفػػػرض  حصػػػلة نل تػػػـ   جػػػلد ق اػػػف )ت( مػػػ ف اتكسػػػطلت 
اخت ػػلر األجهػػزة الػػكيي ماعػػل  ر درجػػلت أعػػراد ي  ػػف المحػػث التجر م ػػف عػػي كػػؿ اػػف 

عػػػي ضػػػكء الت ا ػػػف صػػػاف الكرمك  ػػػف الم، ك ماحػػػلكر  ال ال ػػػف الا زل ػػػف الصػػػد ةف لمم ةػػػف
اػف رقػـ  جػدكؿالك  قمؿ كمعػد تطم ػؽ المر ػلاد ارر ػلدم مهمعلدهل ال الثالاستدااف 

 كض  ذلؾ:ت (43رقـ )  لى( 38)
  اختيار األجيزة المنزلية الصديقة لمبيئةالوعي بمعايير  -1

اختٌار الوعً بمعاٌٌر فً  متوسط درجات عٌنة البحث التجرٌبٌة ( الفروق بٌن.3جدول )

34=قبل وبعد تطبٌق البرنامج اإلرشادي، ن بمحاوره الثالثة المنزلٌة الصدٌقة األجهزة  

عػركؽ ذك داللػف  حصػلة ف مػ ف اتكسػطلت درجػلت كجػكد  (38يتضح من جدول )
ي  ف المحث التجر م ف عي  يمىالة لس الةممي كالمعدم لتطم ؽ المر لاد ارر لدم 

 ماحػػػػػلكرة ال ال ػػػػػف،) لمم ةػػػػػفاخت ػػػػػلر األجهػػػػػزة الا زل ػػػػػف الصػػػػػد ةف الػػػػػكيي ماعػػػػػل  ر 

البٌان             

 

 

 المحاور

 قبلً

(34ن= )  

  بعدي

(34ن= )  
الفروق 

بٌن 

 المتوسطات

 قٌمة ت
مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

11431- 1..4. 14.4. 4.10. 314.4 الجودة المدركة  -10411  
14111 

دالة عند 
14111 

االقتصادٌةالقٌمة   0044. 34011 30404 14... -11400  -1.4.0  
14111 

دالة عند 
14111 

1.411- ..040 34400 0..14 10400 خدمات ما بعد البٌع  -3440.  
14111 

دالة عند 
14111 

3.4.0- 04114 1104.1 44.03 .4.40 اإلجمالً  -00410  
14111 

دالة عند 
14111 
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                       d= 

η2  2 

1-η2   

(، 15.82-(، )12.11-لصلل  الة لس المعػدم ح ػث كل ػت قػ ـ ت ) ارجاللي(
ي ػػػد اسػػػتكم   حصػػػلة لالترت ػػػد كهػػػي قػػػ ـ دالػػػف  يمػػػى (29.12- (، )37.68-)

 لصلل  التطم ؽ المعدم. 0,001داللف 
ي  ػف المحػث  األسػرلت ا ف كيي رمػلت  وىذا يدل عمي فعالية البرنامج المعد

، كاسػػتكم اعمكاػػلتهف األجهػػزة الا زل ػػف الصػػد ةف لمم ةػػفماعػػل  ر اخت ػػلر التجر م ػػف 
ذلػؾ  لػي أها ػف األجهػزة الا زل ػف ملل سػمف لكػؿ  وترجع الباحثتانعي كؿ الاحػلكر، 

اعػػل  ر مااػػل زاد ذلػػؾ اػػف تحاسػػهف كت ػػج عهف يمػػي ت ا ػػف كيػػ هف  األسػػررمػػلت 
الة اػػػف ، الجػػػكدة الادركػػػفم ةػػػف مكػػػؿ احلكرهػػػل) لمصػػػد ةف الاألجهػػػزة الا زل ػػػف  اخت ػػػلر

وفـــاء كػػػؿ اػػػف  (، كهػػػذا  تفػػػؽ اػػػ   تػػػلةد دراسػػػفخػػػدالت اػػػل معػػػد الم ػػػ ، االقتصػػػلد ف
 (  2017النجـار)سـناء (  2011قبـوري)عفاف و بالخيور أميرة (  2007الصفتي)
ح ػػث أكػػدكا جاػػ عهـ أف المػػرااد ارر ػػلد ف لهػػل أ ػػر عػػي ت ا ػػف  (2021نــاجي )مــروة 

كسػػلد اهػػلرات لرمػػف األ تر ػػ د الطلقػػف كالحػػد اػػف الاخػػلطر الم ة ػػف سػػرة مك ف ػػف الػػكيي كا 
 يف ضعؼ الكيي االستهالكي. ال لتجف

ي  ف المحث  األسرالاعد لت ا ف كيي رملت  ولتحديد تأثير البرنامج اإلرشادي
األجهزة الا زل ف صد ةف الم ةف استخدات الملح تلف اعل  ر اخت لر التجر م ف م

 تلل ف:يف طر ؽ الاعلدلف ال "2ηاختملر ارم    تل "
                                   t 2 

                                          η2= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =     0.96 
                                t 2+ df 

 (295: 2009درجلت الحر ف .)قط ط،  dfارم  ق اف   تل ،   t2ح ث 
 لته  ر ال  ذا كلف كم ران أك اتكسطلن أك صغ ران كلآلتي:ك تـ تحد د حجـ ا

 (.حجم التأثير صغير) η2 =0.2 قيمة
 (.حجم التأثير متوسط) η2 =0.5 قيمة
 (.حجم التأثير كبير) η2 =0.8 قيمة

الاةلممف لهل كهي تعمر يف حجػـ  d" لي ق اف " η2ك اكف تحك ؿ ق اف ارم    تل 
 :ت فالته  ر ملستخداـ الاعلدلف األ

 
=9.795 
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 ويوضح الجدول التالي قيمة مربع إيتا وحجم تأثير البرنامج اإلرشادي:
 

 اإلرشادي( نتائج حسابات حجم التأثير الستخدام البرنامج 39جدول )
 بيئةلمصديقة الاألجيزة المنزلية اختيار معايير لتنمية الوعي ب

 درجات الحرية المتغيرات
df 

 قيمة
 ت

 مربع إيتا
η2 

d  حجم
 أثيرالت

اختيــار األجيــزة الــوعي بمعــايير 
  المنزلية الصديقة لمبيئة

 كبير 9.795 0.960 30.63- 36

المر ػػػػػلاد )أف حجػػػػػـ تػػػػػه  ر العلاػػػػػؿ الاسػػػػػتةؿ  (39يتضـــــح مـــــن جـــــدول )
صػد ةف الاألجهػزة الا زل ػف اعػل  ر اخت ػلر ارر لدم( يمػى العلاػؿ التػلم  )الػكيي م

% 96كهذ  ال ت جف تع ي أف  0.960ممغت  م ةف( كم ر  ظران ألف ق اف ارم  ا تللم
صػد ةف الاألجهزة الا زل ف اعل  ر اخت لر مالكيي )اف التمل ف الكمي لماتغ ر التلم  

 المر لاد ارر لدم(.)الاتغ ر الاستةؿ   لى(  رج  م ةفلم
 في ضوء التنمية المستدامة استبيان البصمة الكربونية -2

البصمة الكربونٌة فً  ة البحث التجرٌبٌةمتوسط درجات عٌن ( الفروق بٌن1.جدول )

34=قبل وبعد تطبٌق البرنامج اإلرشادي، ن الثالث بأبعادهافً ضوء التنمٌة المستدامة   

عػػركؽ ذك داللػػف  حصػػلة ف مػػ ف اتكسػػطلت كجػػكد  (40يتضــح مــن جــدول )
المحػػػػث درجػػػػلت الة ػػػػلس الةممػػػػي كالمعػػػػدم لتطم ػػػػؽ المر ػػػػلاد ارر ػػػػلدم يمػػػػي ي  ػػػػف 

البٌان             

 

 

 المحاور

 قبلً

(34ن= )  

  بعدي

(34ن= )  
الفروق 

بٌن 

 المتوسطات

 قٌمة ت
مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

سط المتو

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

معلومات ومعارف عن 
 البصمة الكربونٌة

10401 14.0. 314.1 04.11 -11401  -0.40.  
14111 

دالة عند 
14111 

البصمة االتجاهات نحو 
 الكربونٌة

10401 14000 31441 04003 -11411  -034..  
14111 

دالة عند 
14111 

ممارسات مواجه تحدٌات 
كربونٌةالبصمة الارتفاع   

03401 .431. 3.400 .4.04 -11430  -004..  
14111 

دالة عند 
14111 

30410- 04414 0.4.0 4030. 034.1 اإلجمالً  -344..  
14111 

دالة عند 
14111 
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)مهمعلدهػػػل  التجر م ػػػف عػػػي الػػػكيي مللمصػػػاف الكرمك  ػػػف عػػػي ضػػػكء الت ا ػػػف الاسػػػتدااف
     (،24.94-لصػػػػلل  الة ػػػػلس المعػػػػدم ح ػػػػث كل ػػػػت قػػػػ ـ )ت( )الػػػ الث، ارجاػػػػللي( 

ي د   حصلة ل( يمي الترت د كهي ق ـ دالف 37.48-)  (،22.55-(، )23.44-)
 لصلل  التطم ؽ المعدم. 0,001استكم داللف 
ي  ف المحث  األسرععلل ف المر لاد الاعد لت ا ف كيي رملت  يمىذا  دؿ كه

اعمكاػلتهف عػي  الاسػتدااف، كاسػتكمالتجر م ف مللمصاف الكرمك  ف عي ضػكء الت ا ػف 
ت ا ػف عػي  المر ػلاد ارر ػلدم الاع ػدأها ػف   لػىذلػؾ  وترجـع الباحثتـان، األمعلدكؿ 
. كملسػتخداـ خطػكات احػددة، د هفمتخف ض المصػاف الكرمك  ػف لػ األسررملت كيي 

كذلػؾ متغ  ػر  اػط ح ػلتهف كمللتػللي  سػلهاكف    اكف لمفرد تةم ػؿ مصػاته الكرمك  ػف.
ااػػػػل زاد ذلػػػػؾ اػػػػف تحاسػػػػهف  عػػػػي الحػػػػد اػػػػف ا معػػػػلث غػػػػلزات االحتمػػػػلس الحػػػػرارم،

اعمكاػػػػلت ) الػػػػ الثمهمعلدهػػػػل للمصػػػػاف الكرمك  ػػػػف مت ا ػػػػف كيػػػػ هف  يمػػػػىكت ػػػػج عهف 
رمك  ػف، االتجلهػلت  حػك المصػاف الكرمك  ػف، االرسػلت اكاجػه كاعلرؼ يف المصاف الك

 (.تحد لت ارتفلع المصاف الكرمك  ف
ي  ف المحث  األسرالاعد لت ا ف كيي رملت  ولتحديد تأثير البرنامج اإلرشادي

التجر م ف مللكيي مللمصاف الكرمك  ف عي ضكء الت ا ف الاستدااف استخدات 
 يف طر ؽ الاعلدلف التلل ف: "2ηالملح تلف اختملر ارم    تل "

                                   t 2 
                                          η2= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =  0.972 

                                t 2+ df 
 (295: 2009، قط طغسلف درجلت الحر ف .) dfارم  ق اف   تل ،   t2ح ث 

 ك تـ تحد د حجـ الته  ر ال  ذا كلف كم ران أك اتكسطلن أك صغ ران كلآلتي:
 (.حجم التأثير صغير) η2 =0.2 قيمة
 (.حجم التأثير متوسط) η2 =0.5 قيمة
 (.حجم التأثير كبير) η2 =0.8 قيمة
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                       d= 

η2  2 

1-η2   

الاةلممف لهل كهي تعمر يف حجػـ  d" لي ق اف " η2ك اكف تحك ؿ ق اف ارم    تل 
 ته  ر ملستخداـ الاعلدلف األت ف:ال
 

11,781= 
 

    
 ويوضح الجدول التالي قيمة مربع إيتا وحجم تأثير البرنامج اإلرشادي:

 اإلرشادي( نتائج حسابات حجم التأثير الستخدام البرنامج 41جدول )
 بالبصمة الكربونية في ضوء التنمية المستدامةلتنمية الوعي 

 درجات الحرية المتغيرات
df 

 يمةق
 ت

 مربع إيتا
η2 

D  حجم
 التأثير

الــوعي بالبصــمة الكربونيــة فــي 
 ضوء التنمية المستدامة

 كبير 11.781 0.972 37.48- 36

المر ػػػػلاد )أف حجػػػػـ تػػػػه  ر العلاػػػػؿ الاسػػػػتةؿ  (41يتضــــح مــــن جــــدول )
ارر ػػػػلدم( يمػػػػى العلاػػػػؿ التػػػػلم  )الػػػػكيي مللمصػػػػاف الكرمك  ػػػػف عػػػػي ضػػػػكء الت ا ػػػػف 

كهػذ  ال ت جػف تع ػي أف  0.972ألف ق اػف ارمػ  ا تػل ممغػت  الاستدااف( كم ػر  ظػران 
مللمصػػػاف الكرمك  ػػػف عػػػي ضػػػكء الت ا ػػػف )% اػػػف التمػػػل ف الكمػػػي لماتغ ػػػر التػػػلم  97

 المر لاد ارر لدم(.)الاتغ ر الاستةؿ   لىالاستدااف(  رج  

قبل وبعد تطبٌق  متوسط درجات عٌنة البحث التجرٌبٌة ( الفروق بٌن0.جدول )

34=ج اإلرشادي، نالبرنام  

عػػركؽ ذك داللػػف  حصػػلة ف مػػ ف اتكسػػطلت كجػػكد  (42يتضــح مــن جــدول )
ي  ػػػػف المحػػػػث  يمػػػػىدرجػػػػلت الة ػػػػلس الةممػػػػي كالمعػػػػدم لتطم ػػػػؽ المر ػػػػلاد ارر ػػػػلدم 

، كالػػػكيي م ةػػػفلمصػػػد ةف الاألجهػػػزة الا زل ػػػف اعػػػل  ر اخت ػػػلر مالتجر م ػػػف عػػػي الػػػكيي 
الة ػلس المعػدم ح ػث كل ػت مللمصاف الكرمك  ف عي ضكء الت ا ف الاسػتدااف لصػلل  

البٌان             
 
 

 المحاور

 قبلً
(34ن= )  

  بعدي
(34ن= )  

الفروق 
بٌن 

 المتوسطات
 قٌمة ت

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 جمالًاإل

 الكلً
1.140. 44014 01040 04.00 -414..  -.0401  

14111 
 دالة عند
14111 
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لصلل   0,001ي د استكم داللف   حصلة ل( كهي ق اف دالف 70.55-ق اف )ت( )
 التطم ؽ المعدم.

ي  ف المحث  األسركهذا  دؿ يمي ععلل ف المر لاد الاعد لت ا ف كيي رملت 
م ةػػػػػف، المصػػػػػاف لمصػػػػػد ةف الاألجهػػػػػزة الا زل ػػػػػف  اخت ػػػػػلراعػػػػػل  ر مالتجر م ػػػػػف مػػػػػللكيي 

عػػػي ضػػػكء الت ا ػػػف الاسػػػتدااف ،كاسػػػتكم اعمكاػػػلتهف عػػػي كػػػؿ الاحػػػلكر،  الكرمك  ػػػف
 لي أها ف المر لاد ارر لدم الاع د عػي اسػليدة ذلؾ  لي أها ف   وترجع الباحثتان

كجػػكدة م ةتهػػل  أسػػرتهليمػػي كضػػ  تصػػكر اتكلاػػؿ تجػػل  الحفػػلظ يمػػي  األسػػررمػػلت 
اسػػتخداـ الطلقػػف عػػي الا زل ػػف لمحػػد اػػف اخػػلطر المصػػاف الكرمك  ػػف اػػف خػػالؿ تةم ػػؿ 

الا زؿ، كمللا ؿ تر  د استخداـ الا ل ،  يلدة تدك ر الاخمفلت عػي الا ػزؿ، اسػتمداؿ 
كؿ الا تجلت الا زل ف ما تجلت صد ةف لمم ةف، عكؿ   لط  سػتخداه الفػرد تكػكف لػه 

ت ا ػػف كيػػ هف  يمػىمصػاف كرمك  ػػف. كاػف خػػالؿ اػػل سػمؽ زاد تحاسػػهف كت ػػج عهف 
اعمكاػػػلت كاعػػػػلرؼ يػػػػف المصػػػػاف الكرمك  ػػػػف، ) الػػػػ الثمعلدهػػػػل مهللمصػػػاف الكرمك  ػػػػف م

االتجلهػػػػػلت  حػػػػػك المصػػػػػاف الكرمك  ػػػػػف، االرسػػػػػلت اكاجػػػػػه تحػػػػػد لت ارتفػػػػػلع المصػػػػػاف 
 الكرمك  ف(.

ي  ف المحث  األسرالاعد لت ا ف كيي رملت  ولتحديد تأثير البرنامج اإلرشادي
الكيي  ،م ةفلمف صد ةالاألجهزة الا زل ف اعل  ر اخت لر م التجر م ف مللكيي

مللمصاف الكرمك  ف عي ضكء الت ا ف الاستدااف استخدات الملح تلف اختملر ارم  
 يف طر ؽ الاعلدلف التلل ف: "2η  تل "

                                   t 2 
                                          η2= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

                                t 2+ df 
 (2009)غسلف قط ط،  درجلت الحر ف dfق اف   تل،  ارم  t2ح ث 

 :ك تـ تحد د حجـ الته  ر ال  ذا كلف كم ران أك اتكسطلن أك صغ ران كلآلتي
 (.حجـ الته  ر صغ ر) η2 =0.2 ق اف
 (.حجـ الته  ر اتكسط) η2 =0.5 ق اف
 (.كم ر حجـ الته  ر) η2 =0.8 ق اف
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                       d= 

η2  2 

1-η2   

المقابمـة ليـا وىـي تعبـر  d"" إلـى قيمـة η2مكن تحويل قيمة مربع إيتا يو 
 :عن حجم التأثير باستخدام المعادلة األتية

 
13.331= 

   
 ويوضح الجدول التالي قيمة مربع إيتا وحجم تأثير البرنامج اإلرشادي:

معايير اختيار بنمية الوعي لت اإلرشادي( نتائج حسابات حجم التأثير الستخدام البرنامج 43جدول )
 البصمة الكربونية في ضوء التنمية المستدامةاألجيزة المنزلية الصديقة لمبيئة  

 درجات الحرية المتغيرات
df 

 قيمة
 ت

 مربع إيتا
η2 

d  حجم
 التأثير

 كبير 13.331 0.978 42.21- 36 الكمي جمالياإل
ر ػػػلاد أف حجػػػـ تػػػه  ر العلاػػػؿ الاسػػػتةؿ )الم (43يتضـــح مـــن جـــدول )

صػد ةف الاألجهزة الا زل ف اعل  ر اخت لر ارر لدم( يمى العلاؿ التلم  )الكيي م
الػػكيي مللمصػػاف الكرمك  ػػف عػػي ضػػكء الت ا ػػف الاسػػتدااف( كم ػػر  ظػػران ألف  ،م ةػػفلم

% اػػف التمػػل ف الكمػػي 97كهػػذ  ال ت جػػف تع ػػي أف  0.978ق اػػف ارمػػ  ا تػػل ممغػػت 
م ةػػف الػػكيي لمصػػد ةف الاألجهػػزة الا زل ػػف لر اعػػل  ر اخت ػػلماتغ ػػر التػػلم  )الػػكيي م

الاتغ ػػػر الاسػػػتةؿ   لػػػىمللمصػػػاف الكرمك  ػػػف عػػػي ضػػػكء الت ا ػػػف الاسػػػتدااف(  رجػػػ  
، ااػػػل  تكػػػد يمػػػي أ ػػػه   اكػػػف تحسػػػ ف كتعػػػد ؿ كيػػػي رمػػػلت )المر ػػػلاد ارر ػػػلدم(
، المصػاف ماحلكر  ال ال ػف األجهزة الا زل ف الصد ةف لمم ةف األسر ماعل  ر اخت لر

 مهمعلدهل ال الثرمك  ف عي ضكء الت ا ف الاستدااف الك
مما سبق يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة البحث 

 لمبيئة صديقة الاألجيزة المنزلية اختيار معايير الوعي ب إجماليالتجريبية في 
ــد تطبيــق  ــل وبع ــة المســتدامة قب ــة فــي ضــوء التنمي ــوعي بالبصــمة الكربوني ال

لصـالح التطبيـق البعـدي ممـا  0.001إلرشادي عنـد مسـتوي داللـة البرنامج ا
 الخامس. ثبت تحقق الفرضي
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 توصيات البحث:
 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثتان بما يمي:

 :اإلعالمتوصيات خاصة بوسائل  -
رعػػ  دكر كسػػلةؿ اريػػػالـ عػػي تكي ػػػف الاػػرأة يػػػف دكرهػػل عػػػي الاحلعظػػف يمػػػى  -1

 الم ةف.
خػػدالت اػػل كالجػػكدة الادركػػف ك  الة اػػف االقتصػػلد فهها ػػف م األسػػرتكي ػػف رمػػلت  -2

الاختمفػف، كذلػؾ لمحصػكؿ يمػى سػمعف االةاػف  اريػالـيمر كسلةؿ  معد الم  
 الحت لجلتهل كاحةةف ألكمر قدر اف الا لع  اةلمؿ الة اف الادعكيف. 

الارة ف كالاساكيف ك ػمكلت التكاصػؿ اػف أجػؿ  اريالـتكلتؼ جا   كسلةؿ  -3
للمصاف الكرمك  ف تكاعةلن ا  األهداؼ العللا ف لمت ا ف الاسػتدااف   ر الكيي م
 .2030كرت ف اصر 

 :التعميم والبحث العمميالتربية و  تيتوصيات خاصة بوزار  -
ز لدة دكر الجهلت الحككا ف كالخلصف عي تكي ف الارأة كدراسف ادل  اكل  ػف  -1

لر   التػػي  اكػػف تطم ػػؽ الترم ػػف الم ة ػػف عػػي الا ػػلهد التعم ا ػػف كغ ػػر  اػػف الا ػػ
 اف  ه هل خمؽ ج ؿ كاعأل م ة لن.

يةػػػد العد ػػػد اػػػف الاحلضػػػرات كال ػػػدكات ككرش العاػػػؿ التطم ة ػػػف عػػػي تكي ػػػف  -2
الػػػذم   ػػػتد ي هػػػل احتمػػػلس  ،ال ػػػملد الجػػػلاعي ماكضػػػكع المصػػػاف الكرمك  ػػػف

  .حرارم داخؿ الغالؼ الجكم كمللتللي تتدم  لى ارتفلع درجف الحرارة
ك ػػي أك تطم ػػؽ اكمل ػػؿ لحسػػلد المصػػاف الكرمك  ػػف لكتر  تصػػا ـ كم ػػلء اكقػػ   -3

 راد مللمغف العرم ف.علر
 الجػػلاعيضػػركرة كضػػ  خطػػف ت ف ذ ػػف ل  ػػر التكي ػػف يمػػى اسػػتكل الاجتاػػ   -4

 كيةد  دكات تعر ف ف مللمصاف الكرمك  ف مكم لت الجلاعف.
 توصيات خاصة بالدولة: -
، كديػـ الاتسسػلت تسه ؿ ا ت لر األجهزة الا زل ف كالا تجلت الصد ةف لمم ةف -1

العراق ػؿ االقتصػلد ف يمػى األجهػزة التي تحتـر الم ةػف كتحػلعظ يم هػل، ككضػ  
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اػف خػالؿ عػرض رسػـك كضػراةد ارتفعػف  الا زل ف كالا تجػلت الاضػرة مللم ةػف
  يم هل.

تك  ؼ حاالت التكي ػف لرعػراد كالاتسسػلت اػف أجػؿ تغ  ػر  اػط اسػتهالكهـ  -2
 .الم ة فلكرمكف كالمصاف لمطلقف مال  عزز التخف ض اف مصاف ا

التةػػد ر الاسػػتار لممصػػاف الم ة ػػف كمصػػاف الكرمػػكف اػػف طػػرؼ الػػدكؿ كعػػرض  -3
غرااػػػػلت كضػػػػراةد كتطم ػػػػؽ قػػػػكا  ف صػػػػلراف عػػػػي حػػػػلؿ تجػػػػلكز الاسػػػػتك لت 

 الاحددة كالاةمكلف. 
العاػػؿ يمػػى تحسػػ ف كفػػلءة الطلقػػف عػػي جا ػػ  الةطليػػلت اػػف أجػػؿ التخفػػ ض  -4

 كاف  ـ مصاف الكرمكف.اف ا معل لت  ل ي أكس د الكرمكف 
التعػػلكف اػػ  كزارة الم ةػػف كاتسسػػف الفر ػػػؽ التطػػكيي لمعاػػؿ ار سػػل ي، م  ػػػر  -5

 « ػاس كرمػكف عػكتمر تس»تطم ؽ لحسلد المصاف الكرمك  ف لرعراد ك سػاى 
 مللمغف العرم ف،  سمف  لى جلاعف ي ف  اس.

 األسػػػرتكج ػػػه كزارة الكهرمػػػلء لتك  ػػػؼ حاػػػالت تكي ػػػف كط  ػػػف تسػػػتهدؼ كػػػؿ  -6
ر ػػػ د اسػػػتهالؾ الطلقػػػف عػػػي الةطػػػلع الا زلػػػي كاالسػػػتهالؾ األا ػػػؿ لرجهػػػزة لت

 ال كا ف.كار لرة 
الاصل   كالكرش الا تجف لرجهزة الا زل ػف اػ  ارايػلة  يمىتك  ؼ الحاالت  -7

 كلعف الا تجلت الاصر ف. يمىا خفلض المصاف الكرمك  ف 
 توصيات خاصة بجياز حماية المستيمك: -

حال ف الاستهمؾ كالم ةف اف أجؿ تفع ؿ دكرهػل عػي الػدعلع  جهلز كرع  كفلءته ديـ
عػي اتخػلذ الةػرارات  الجهػلز يف الم ةف كحال ف الاسػتهمؾ كتكي تػه كت ة فػه، كا  ػراؾ

اػػػػف أجػػػػؿ م ػػػػلء س لسػػػػلت احكاػػػػف كععللػػػػف عػػػػي تكي ػػػػف الاسػػػػتهمك ف كالتػػػػه  ر عػػػػي 
 سمكك لتهـ.

 :بمتخصصي إدارة مؤسسات األسرة والطفولةتوصيات خاصة  -
اػػػػػػف اتخصصػػػػػػي  دارة اتسسػػػػػػلت األسػػػػػػرة كالطفكلػػػػػػف  األسػػػػػػرف رمػػػػػػلت تكي ػػػػػػ -1

ماالرسػػػػلت تحسػػػػ ف كفػػػػلءة الطلقػػػػف كالعاػػػػؿ يمػػػػي حسػػػػف اسػػػػتهالكهل مطر ةػػػػف 
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 صد ةف لمم ةف.
 يػػداد مػػرااد تدر م ػػف لتػػدر د طللمػػلت قسػػـ االقتصػػلد الا زلػػي حػػكؿ اكضػػكع  -2

كتم ػػى حسػػلملت المصػػاف الكرمك  ػػف داخػػؿ  الكرمك  ػػف كطػػرؽ تدر سػػهل المصػػاف
الكرمك  ف كهحد  اال معل لت، كذلؾ مهدؼ خفض يمى استكل الجلاعف كم لتهل

  .الحرارم االحتملسأهـ اصلدر غلزات 

 قائمة المراجع

البيئيــة  المســئولية تنميــة فــي الطالبيــة األنشــطة دور: (2013األاػػ ف يمػػي ) أحاػػد -1
 0 1ج 6 ع االجتالي ػػػػف لمعمػػػػـك العرم ػػػػف الاجمػػػػف ،الجامعــــة طــــالب لــــدى

 الم ر ف. الاكارد كت ا ف العما ف لالست لرات العرم ف الاتسسف
 (: ار سػػلف كالم ةػػف، اةلرمػػلت عكر ػػف كاجتالي ػػف كاقتػػػصلد ف،2017أحاػػد يمػػي سػػللـ ) -2

 اركز دراسلت الكحدة العرم ف، لم لف.
احاػػػػكد  صػػػػلمر حسػػػ ف،  ػػػممي أحاػػػد  مػػػػراه ـ  سػػػالي ؿ، مػػػالؿ أسػػػالء حسػػػ ف احاػػػػد -3

وعي االدخـــاري لـــدى طـــالب التعمـــيم برنـــامج مقتـــرح لتنميـــة الـــ(: 2013)
ــة ــراءة والمعرف ــة الق ، الجاع ػػف الاصػػر ف لمةػػراءة كالاعرعػػف، األساســي  مجم

 جاهكر ف اصر العرم ف.
اتجاىـات المسـتيمك  تأثير المنتج األخضـر عمـى (.2010)درك ش  أسالء س د أحاد -4

يػ ف  ػػاس،  ، رسػللف الجسػت ر غ ػر ا  ػكرة، كم ػف التجػلرة، جلاعػفالبيئيـة
 .اصر

أثر تطبيق اقتصاد المعرفة عمى حل مشاكل اإليرادات  (:2019ةدـ  در س ) الصلدؽ -5
جمػػػف العمػػػـك ، المكيربـــاء: دراســـة مقارنـــو العامـــة فـــي الشـــركة الســـعودية

، 3، اػػػػد لاركػػػػز الةػػػػكاي لممحػػػػكث غػػػػزة، كاردار ػػػػف كالةل ك  ػػػػف االقتصػػػػلد ف
 .13ع

، ه ةػف الطلقػف المتجددة مصـرالطاقة  قأفا (:2018)الاتجػددة الككللف الدكل ف لمطلقف  -6
 الاتجددة، اصر.

، الحــد مــن البصــمة البيئــة مــدخل لتحقيــق التنميــة المســتدامة(: 2021ةاػلؿ م ػػدم ) -7
(، الاركػػػػػػز 2)(، العػػػػػػدد 4اجمػػػػػػف طم ػػػػػػف لمدراسػػػػػػلت األكلد ا ػػػػػػف، الاجمػػػػػػد )

 الجلاعي سي الحكاس مر كف، الجزاةر.
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ــا(: 2017افػػرح الزهرا ػػي ) مػػف يػػلزد م ػػت أاػػؿ -8 ــة االتصــال ســائلو  تكنولوجي  الحديث
ـــى وأثرىـــا ـــرارات شـــراء اتخـــاذ عم ـــرة الســـمع وصـــيانة ق ـــي المعم  ضـــوء ف

  ػاس يػ ف كالاعرعػف، جلاعػف الةػراءة ، اجمػفالقياسـية لمجـودة المواصفات
 .194لمةراءة كالاعرعف، ع  الاصر ف الجاع ف - الترم ف كم ف -

كلاػػػؿ كالمعمػػػكف، الفػػػر خ، خللػػػد مػػػف سػػػعكد كالطػػػل في، يمػػػد  مػػػف  أاػػػؿ ع صػػػؿ كال ػػػر ؼ -9
خللػػد مػػف كم ػػد كالعم ػػلف، يم ػػلف مػػف احاػػد  كالعػػكعي،جا مػػف م ػػت احاػػَد 

كالحكاػػػػي، حسػػػػ ف مػػػػف احاػػػػد كالخم ػػػػؼ،  ػػػػركؽ م ػػػػت يمػػػػد العز ػػػػز كأمػػػػك 
دليل اإلرشاد (: 2018)سعد مف  اهلل، يمد كالر كد م ؿ مف احاد  الحسف،

تمػػػف اك ،٨. جاألســـري  تصـــميم البـــرامج اإلرشـــادية فـــي اإلرشـــاد األســـري
 الامؾ عهد الكط  ف: الاامكف العرم ف السعكد ف.

فعاليـــة برنـــامج (: 2011حسػػػف قمػػػكرم ) أا ػػػرة أحاػػػد سػػػللـ مػػػللخ كر، يفػػػلؼ يمػػػد اهلل -10
مقتــرح لتنميــة الــوعي االســتيالكي تجــاه األجيــزة المنزليــة لطالبــات كميــة 

، اجمػػف محػػكث الترم ػػف ال كي ػػف ػ كم ػػف االقتصــاد المنزلــي بمكــة المكرمــة
 .1، اجمد21ال كي ف، جلاعف الا صكرة، ع الترم ف

التنميــة البشــرية المفيــوم  المؤشــرات  (: 2011أا ػػرة راضػػلف يمػػد الهػػلدم حسػػف ) -11
، الاتتار العماي التلسػ  ي ػر، التعمػ ـ كالت ا ػف الم ػر ف عػي االستراتيجيات

دكؿ اعر ة ػػل، الجاع ػػف الاصػػر ف لمترم ػػف الاةلر ػػف كاردارة التعم ا ػػف، الةػػلهرة، 
 .اصر

التنميـة االقتصـادية  (:2018) ا ػدكر عػتاد أحاػد السرسػى، ؾيمػد الاللػ  جػلح ة ػف  -12
االقتصـــادي ومؤشـــر البصـــمة  واالســـتدامة البيئيـــة: العالقـــة بـــين النمـــو

، الاجمػف العما ػف لالقتصػلد رسـة قياسـية بـالتطبيق عمـى مصـراالكربونية د
 ف.كالتجلرة، جلاعف ي ف  اس، كم ف التجلرة جاهكر ف اصر العرم 

فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الـوعي واالتجاىـات (: 2013تغر د س د أحاد مركلت ) -13
، رسػػػللف دكتػػػكرا  بـــالتطور التكنولـــوجي لـــبعض األجيـــزة المنزليـــة الحديثـــة

ا  ػػػػكرة، كم ػػػػف االقتصػػػػلد الا زلػػػػي، جلاعػػػػف الا كع ػػػػف، الا كع ػػػػف، جاهكر ػػػػف 
 اصر العرم ف.

تســوق اإللكترونــي وأثــره عمــى اتجاىــات ال(: 2013تهػػل ي احاػػد يمػػد الػػرحاف عة ػػه ) -14
، رسللف الجست ر غ ػر ا  ػكرة، األسرة االستيالكية في عصر المعموماتية
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كم ػػف الف ػػكف كالتصػػػا ـ الػػداخمي، جلاعػػف أـ الةػػػرم، اكػػف، الاامكػػف العرم ػػػف 
 السعكد ف.

، الطمعػػف العرم ػػف، دار األخضــر التســويق (.2007)  ػػزار ال ػػكرم كأحاػػد  ػػلار المكػػرم -15
 كالتكز  ، يالف، األردف. لم  ر العما ف رمال لزك 

 المنتجـات تصـميم في األخضر االبتكار دور(. 2019  لء اعكض يمي أمك  حلته ) -16
 الكيربائيـة الصـناعات قطـاع عمـى بالتطبيق ميدانية البيئة دراسة صديقة

، الاجمػػف العما ػػف لالقتصػػلد كالتجػػلرة، كم ػػف رمضــان مــن العاشــر فــي مدينــة
 2ي ف  اس، عالتجلرة، جلاعف 

 عمـى البيئـي الـوعي أثـر(: 2017 (خد جف كةا ف مكخد ػف مف ا صؼك  جر مي السمتي -17
 مــن دراســة عينــة" لمبيئــة   الصــديقة المنتجــات تجــاه المســتيمكين ســموك
، اجمػػػف العمػػػـك االقتصػػػلد ف، ياػػػػلدة "الجزائــــري الشـــرق جامعـــات أســـاتذة

 العدد ال ل ي. 18المحث العماي، اجمد 
( : اعػػل  ر االخت ػػلر الزكاجػػي لطممػػف كطللمػػلت الجلاعػػف "دراسػػف 2013جاػػلؿ حكاكسػػف) -18

ا دا  ف مجلاعف األا ر يمد الةلدر"، اجمف الحة ةف، جلاعف أدرار، الجزاةػر، 
 . 26،يدد 12اجمد 

 تعزيـز فـي العميـل قبـل مـن والقيمـة االقتصـادية الجودة أثر(: 2013جكدت ي طػف ) -19
دس الافتكحػف لممحػكث ار سػل  ف ، اجمػف جلاعػف الةػلمعالمـة التجاريـة الوالء

 31كاالجتالي ف، جلاعف الةدس الافتكحف، ع
، 4، يػػللـ الكتػػد، طالتوجيــو واإلرشــاد النفســي(: 2005حلاػػد يمػػد السػػالـ زهػػراف ) -20

 الةلهرة، اصر.
لمنتجـــات  العمـــالءد المنشـــأ فـــي رضـــا مـــأثـــر ب: (2017) تػػػلفهت ، اػػػكراد  ػػػلدحكػػػ ـ  -21

 .244-231، (2)3،تصلد فاالقف الم لةر جم، اويةمزة الخيجألا
 وأثـره المنزليـة فـاتمالمخ إدارة فـي رأةالمـ دور (:2015) العػلطي يمػد سػلاي فح ػل -22

 االقتصػلد فمػاج  المسـتدامة البيئيـة لتنميـة لكمـدخ البيئـي الـوعي ىمـع
  .ع ف ك الا جلاعف ،رام ال العدد 02 دماج ،الا زلي

 التنميــة مؤشــرات مــن كجــزء البيئيــة المؤشــرات (.2009) الػػرحاف رداد يمػػد خاػػ س -23
الاػتتار ارحصػلةي العرمػي ال ػل ي، سػرت، الجالهر ػف العرم ػف  ،المستدامة

 الم م ف ال عم ف اال تراك ف العظاي..
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كمـدخل لتحقيـق التنميـة  كلممسـتيموك البيئـي مالسـ (:2015) اهلل خ ر الد ف اعطػي -24
، رسػػللف اليــة قالمــةو فــي  نالمســتيمكي كمو ســة ميدانيــة لســراد المســتدامة

دكتػػػكرا ، كم ػػػف العمػػػـك االقتصػػػلد ف كيمػػػـك الت سػػػ ر، قسػػػـ العمػػػـك التجلر ػػػف، 
 قللاه، الجاهكر ف الجزاةر ف الد اةراط ف ال عم ف. 1945جلاعف الم 

ــامج إرشــادي لتنميــة وعــي األميــات (: 2017را  ػػل احاػػكد يمػػد الاػػ عـ ) -25 فاعميــة برن
ا بميــاراتيم بأســاليب تنشــئة األبنــاء فــي ظــل الثــورة المعموماتيــة وعالقتيــ

، رسللف دكتكرا  غ ر ا  كرة، كم ف الترم ف ال كي ف، جلاعف ي ف االجتماعية
  اس، اصر. 

فاعمية برنامج إرشادي لتنمية (: 2019را  ل احاكد يمد الا عـ كأا رة حسف يف في ) -26
بطـرق وأسـاليب السـالمة المنزليـة وتـأثيره عمـي جـودة  وعي ربـات األسـر
ـــة الســـكنية لعماػػػي السػػػلدس كالػػػدكلي الرامػػػ ، كم ػػػف الترم ػػػف ، الاػػػتتار االبيئ

 ال كي ف، جلاعف ي ف  اس، اصر.
 وعالقتــــو البيئيــــة بالمســــؤولية الــــوعي(: 2021ا ػػػػعؿ ) الحا ػػػػد يمػػػػد السػػػػ د رمػػػػلد -27

 عػي المحػكث ، اجمػفاألسـر ربات تدركو كما األخضر بالسموك االستيالكي
   ػل، جاهكر ػفالا جلاعػف ال كي ػف الترم ػف ال كي ػف، كم ػف الترم ػف اجػلالت
 .37العرم ف الاجمد السلم  العدد  اصر

 البيئـة لحمايـة األسـر ربـات وممارسـات وعـي: 2013) قامػلز السػ د أحاػد رحػلد  -28
را  دكتػك  رسػللف ياالسـتيالك ينوكمبسـ كذلـ وعالقـة وثمـالتن مـ المنزليـة

 .الا كع ف جلاعف الا زلي االقتصلد  فمك ،ا  كرة غ ر
 لربـة البيئيـة توعيـةمل إرشـادي برنـامج يـةمفاع(: 2006ر ل ر لد احاػكد ا صػكر ) -29

  ػفمك ،ا  ػكرة غ ػر الجسػت ر رسػللف ،يوبيـةمالق محافظـة بحضـر األسـرة
 .لهم  جلاعف ال كي ف الترم ف

 وغيــر العاممــة األســرة لربــة الرشــيد الشــراء(: 2016) ا صػػكر احاػػكد ر ػػلد ر ػػل  -30
 .6، ع ةراء جلاعف  ةراء، جلاعف ، اجمفالعاممة

 لمطاقــة المنزلــي االســتيالك ترشــيد ســموكيات أثــر(: 2020الػػدا لكم ) كليالاتػػ ز  ػػد -31
ــة عمــى الكيربائيــة المــوفرة  المنزليــة الكيربائيــة واألجيــزة شــراء الممبــات ني
 ، اجمػفبمصـر الكيربـاء لتوزيـع الـدلتا شـمال شـركة عمـالء عمى بالتطبيق
العػدد  21د كالتجلر ػف، كم ػف التجػلرة، جلاعػف مكرسػع د، الاجمػ الالل ػف المحػكث
 ال للث.
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تطبيـــق التســـوق األخضـــر عمـــي األداء  رأثـــ(: 2015سػػػلاي يمػػػد الكػػػر ـ الاػػػكا ي ) -32
التســويقي: دراســة ميدانيــة عمــى قطــاع األجيــزة الكيربائيــة المنزليــة فــي 

ـــة عمـــان  األردن ، رسػػػللف الجسػػػت ر، كم ػػػف الدراسػػػلت العم ػػػل، جلاعػػػف مدين
 الزرقلء، األردف.

دور اإلذاعــات المحميــة فــي محافظــة الخميــل فــي (: 2015الةلضػػي ) سػػم كف احاػػد -33
، اجمػف المحػكث دراسـة ميدانيـة -تنمية الوعي الثقافي لـدي ربـات البيـوت

(، العػػػدد 24ارسػػػالا ف لممحػػػكث ار سػػػل  ف، الجلاعػػػف ارسػػػالا ف، الاجمػػػد )
 ( غزة، عمسط ف. 1)

ذ البيئـي وعالقتـو بالقـدارة عمـي اتخـا يالـوع (:2017) حاػداف سػلاي احاػد سػالح -34
القرارات نحو حماية البيئة المنزلية من التموث دراسة ميدانية عمي عينـة 

 االجتالي ػػف، الاتسسػػف لمعمػـك العرم ػػف ، الاجمػػفمـن ربــات األســر الســعودية
 1ج،  11 الاكارد الم ر ف، ع كت ا ف العما ف لالست لرات العرم ف

مــي البصــمة االســتيالك األســري وتأثيرىــا ع تسياســا(: 2017سػػ لء احاػػد ال جػػلر ) -35
، اجمػف االقتصػلد الزرايػي كالعمػـك الكربونية فـي ضـوء التنميـة المسـتدامة

(، 1، العػػػػػدد) 8االجتالي ػػػػػف، كم ػػػػػف الزراي ػػػػػف، جلاعػػػػػف الا صػػػػػكرة، اجمػػػػػد 
 الا صكرة ، اصر.

 تحـديات بـين العـراق الكربونيـة فـيالبصـمة (: 2018) الحج اػي الزهرة يمد سه مف  -36
 االقتصػلد ف، الجلاعػف لمعمػـك العراق ػف جمػفالا، المسـتقبمية والرؤيـة الواقـع

 .58ع 16-ادكاالقتصلد،  اردارة كم ف - الاست صر ف
 دراسـة(: 2017) صػةر السػ د يمػي احاػد  كرهػلفاحاػد صػةر،  الحسػ  ي  ػ الء -37

 اإلداري وعـيين فـي والسـعوديات المصـريات األسـر ربـات بـين مقارنـة
 ، الاجمػػفالحديثــة يــةواإللكترون المنزليــة لألجيــزة اإللكترونــي لمتســوق
 الترم ػػػػف كم ػػػػف -  ػػػػاس يػػػػ ف الاتخصصػػػػف، جلاعػػػػف لمدراسػػػػلت الاصػػػػر ف
 .15عال كي ف، 

 (:2021)الظلهر، ا ي اصطفي الزاكي،   الء اصطفي الزكػي  يمد جاعف   الء  -38
 بأدوارىـا وعالقتـو الحديثـة المنزليـة لألجيـزة الشـرائي األسـرة ربـة سـموك

، 11جاع ػػف العما ػػف لماصػػاا ف، اػػد ، اجمػػف التصػػا ـ الدكل ػػف، الاألســرية
 .4يدد 
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دار  ،السـموكيةالبحـث فـي العمـوم  إلـيالمـدخل ق(: 1431العسػلؼ ) صلل  مف حاد -39
 .، الر لضالزهراء

دور االتفاقيــات الدوليــة فــي حمايــة األنظمــة البيئيــة (. 2015صػػلل  يمػػد الحمػػ ـ ) -40
 اليشــة فــي ظــل ضــوابط التنميــة المســتدامة دراســة حالــة الــدول العربيــة

، اعهػد العمػـك االقتصػلد ف كالتجلر ػف كيمػـك التسػ  ر التابع لمنظمة االسكوا
 الاركز الجلاعي يمد الحف ظ أمك الصكؼ، ا مف الجزاةر.

البحـــث التجريبـــي واختبـــار الفرضـــيات فـــي ق(: 1426الم ػػػلتي ) يمػػػد الجمػػػلر تكع ػػػؽ -41
 يالف. األردف،دار جه  ف،  ،والنفسيةالعموم التربوية 

تحميميــة  ةدراســ(: 2009)احاػػد ال ػػع د، جػػالؿ يمػػد الفتػػلح الاػػالح يمػػد العز ػػز مػػف  -42
، قسػػـ االقتصػػلد الا زلػػي ألثــر الــوعي االســتيالكي فــي حمايــة المســتيمك

كارر ػػلد الزرايػػي، كم ػػف العمػػـك الزراي ػػف كاألغذ ػػف، جلاعػػف الامػػؾ ع صػػؿ، 
 الاامكف العرم ف السعكد ف. 

ــ(: 2012أدـ) حاػػزة يمػػداهلل -43 ــراكم مديونيــة دفع فــي أثــر نظــام عــدادات ال الحــد مــن ت
ٍو  الافتكحفجلاعف السكدافِ   ، دراسف الجست ر،عمالء الكيرباء ٍَ. 

العائـد (: 2016يم ر عرحلت يمي، يارك يمي اصطفي تكع ؽ، اي ا صكر عكلي ) -44
االقتصـــادي والبيئـــي فـــي اســـتخدام الغـــاز الطبيعـــي فـــي الســـيارات كبـــديل 

اعهػد الدراسػلت كالمحػكث الم ة ػف، ، لمطاقة التقميديـة  مجمـة العمـوم البيئيـة
 جلاعف ي ف  اس، الاجمد السلدس كال ال كف، الجزء ال للث.

 ربــات اســتخدام أثــر (:2011يمػػد الػػرحاف خضػػر ) ا ػػلرك احاػػكد الػػدك ؾ  يم ػػر -45
 وكفـاءتين لإلنجـاز دافعيتين عمى الحديثة المنزلية األجيزة األسرلبعض

كي ػف ػ، كم ػف الترم ػف ال كي ػف، ، اجمػف محػكث الترم ػف ال واإلنتاجيـة األدائيـة
 23جلاعف الا صكرة، ع

، الطمعػف األكلػي، دار ال ةلعػف حوسـبة التقـويم الصـفي(: 2009قط ط ) غسلف  كسؼ -46
 لم  ر كالتكز  ، يالف، األردف.

ــــة (2011) علطاػػػػف ال مك ػػػػف  مػػػػراه ـ حماػػػػي -47 األجيــــزة  –صــــيانة  -األجيــــزة الكيربائي
 .1كاكزيكف، يالف، األردف، طالفكر  ل ركف دار  ،صيانة -المنزلية 

ثـــر الجـــودة المدركـــة والقيمـــة أ(: 2020، هػػػدم كراػػػل ي)مػػػف سػػػ ركد علط اػػػف الزهػػػراء -48
دراسة ميدانية عمي عينة من  – االقتصادية عمي والء المستيمك لمعالمة

،اجمػػػػف المحػػػػكث االقتصػػػػلد ف كالالل ػػػػف ، المســــتيمكين بواليــــة قســــطنطينة 
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، كم ػػػف العمػػـك االقتصػػػلد ف كالتجلر ػػػف جلاعػػف العرمػػػي مػػف اه ػػػدم أـ المػػكاقي
 (.1)7كيمـك التس  ر، 

ــدراســة تــأثير الجــودة المدركــة والقيمــة االقتصــادية ع(: 2019) اهلليطػػل لحسػػف  -49 ى م
محػػػػكث مل األصػػػ ؿف مػػػ، اجمـــة كونــــدورالرضـــا الزبـــون  دراســــة حالـــة ع

 .45-29( ،1 (3، كاردار ف االقتصلد ف
، احاػػد ا -50 ى مــالفــرق المــدرك والجــودة المدركــة ع أثــر: (2011)سػػم الف يمػػي لخر ػػـك

 االقتصػلد فـك مػعمف جلاعػف دا ػؽ لمػ، اجة التجاريـةالمعمك ليمالمست الءو 
  .92-65(، 4)27 كالةل ك  ف،

، األردف، دار 1، طموســــوعة المصــــطمحات التربويــــة(: 2011احاػػػػد السػػػػ د يمػػػػي ) -51
 الاس رة لمطمليف كال  ر كالتكز  .

 نظريـــة دراســة: لمطاقـــة البصــمة الكربونيــة. (2014احاػػد زرقػػكف، أاػػلؿ رحاػػػلف )  -52
اقتصػػػلد ف، جلاعػػػف أاحاػػػد مػػػكقرة مػػػكارداس، كم ػػػف  أمعػػػلد ، اجمػػػفلممفيـــوم

 4العمـك االقتصلد ف كالتجلر ف كيمـك التس  ر، ع
، دار الكتػػد، 3، طمنــاىج البحــث العممــي(. 2019) الاحاػػكدم احاػػد سػػرحلف يمػػي -53

 ص لء، الجاهكر ف ال ا  ف.
 ء، اصر.الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصا(: 2019) اركز الرصد الم ةي -54
فاعميـة برنــامج إلكترونـي لتنميـة وعـي حــديثات  (:2021)  ػلجى اػركة اسػعد السػع د -55

ضـوء  صـديقة البيئـة الجـاىزة لألجيـزة المنزليـة فـي باالستخدامات الزواج
اجمػف محػكث يرم ػف عػي اجػلالت الترم ػف ، الطاقـة استيالكتحديات ترشيد 

 .21ع، رامطف الترمك  ف العرد ،كي فال 
ــين الصــورة الذىنيــة لمتــاجر الخدمــة الذاتيــة (: 2011ا ػػي  كسػػؼ  ػػف ؽ) -56 العالقــة ب

، الاجمف الاصػر ف لمدراسػلت  ورضا العميل عنيا بجميورية مصر العربية
 التجلر ف، العدد األكؿ، كم ف التجلرة، جلاعف الا صكرة.

 الســـــموك بـــــين لمعالقـــــة تحميميـــــة ةدراســـــ(: 2017ا  ػػػػػرة م ػػػػػت صػػػػػلل  الضػػػػػح لف ) -57
ــة االســتيالكي ــة لمعالمــة والجــودة والقيمــة األســرة  لرب ــة المدرك ، التجاري

 .1، العدد14ار سل  ف، الاجمد  لمعمـك حضراكت جلاعف اجمف
األدوات واألجيزة المستخدمة في المشـروعات (: 2011اهل حسف الحسف الةحال ي ) -58

ــة واإلنتاجيــةالصــغيرة ودورىــا فــي تحقيــق الكفــاءة اإل ، اجمػػف محػػكث داري
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(، كم ػػػػف الترم ػػػػف ال كي ػػػػف، جلاعػػػػف 2، الاجمػػػػد )21الترم ػػػػف ال كي ػػػػف، العػػػػدد 
 الا صكرة، الا صكرة، جاهكر ف اصر العرم ف.

البصـمة  (:2018) األا ر الحس  ي يمد  لج  يمي الركلمي، حسف احاد خم فف  دل -59
مدينة النجـف )العراقية البيئية لممدينة  الكربونية والتخطيط لبمورة الصورة

اجمف المحكث الجغراع ف، جلاعف الككعػف، كم ػف الترم ػف  ( انموذجاً –االشرف 
 .272-233، اف ص 28لمم لت، ع

ـــث المســـكن  (:2008 عاػػػف اصػػػطفى رقمػػػلف ) -60 ـــوتأثي دار الحسػػػ ف لمطمليػػػف  ،وتجميم
،كال  ر،  م ف   اصر. الكـك

ات واألجيـــــزة المنزليـــــة إدارة مـــــورد األدو  ةعالقـــــ(: 2006) عاػػػػػف اصػػػػػطفي رقمػػػػػلف  -61
بالدافعيــة لإلنجــاز لــدي ربــات األســر العــامالت وغيــر العــامالت بمحافظــة 

، اجمػػػػػػف ارسػػػػػك در ف لممحػػػػػػكث الزراي ػػػػػػف، جلاعػػػػػػف ارسػػػػػػك در ف، المنوفيــــــة
 (.1)51اصر،

ــة(: 2019)  مػػلؿ ع صػػؿ يط ػػف، ر ػػل ر ػػلد ا صػػكر  -62 ، دار األدوات واألجيــزة المنزلي
 .1، األردف، طال ةلعف لم  ر كالتكز  ، يالف

الــــوعي البيئــــي الواقــــع وســــبل التطــــوير" دراســــة (: 2018ه ػػػػلء جلسػػػػـ السػػػػمعلكم ) -63
"، اجمػػػػػف دراسػػػػػلت اكصػػػػم ف، جلاعػػػػػف الاكصػػػػؿ، اركػػػػػز دراسػػػػػلت ميدانيــــة

 (.48) دالاكصؿ العد
الــوعي بــردارة المنــزل وعالقتــو بالممارســات التنمويــة (: 2010كج ػػدة احاػػد حاػػلد ) -64

ي الخـــامس الـــدولي الثـــاني" االتجاىـــات لألســـرة  المـــؤتمر الســـنوي العربـــ
الحديثــة فــي تطــوير األداء المؤسســي واألكــاديمي فــي مؤسســات التعمــيم 

( ، 4، الاجمػد ) إبريـل 15-14العالي النوعي فـي صـر والعـالم العربـي  
كم ػػػػف الترم ػػػػف ال كي ػػػػف ، جلاعػػػػف الا صػػػػكرة ، الا صػػػػكرة، جاهكر ػػػػف اصػػػػر 

 العرم ف.
السـموك االسـتيالكي لربـة (: 2014)احفػكظ الؿ كج دة احاد  صر حالد ك ػر ف جػ -65

األسرة في التعامل مع األجيزة المنزلية وعالقتو برقباليا عمى أداء العمـل 
، 5، اػد المنزلي  مجمة العموم الزراعية  كمية الزراعة  جامعة المنصـورة

 .، جاهكر ف اصر العرم ف2ع
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إلدارة جـــودة  تطبيــق نظــام مقتــرح ةفاعميــ(: 2007كعػػلء صػػلل  اصػػطفي الصػػفتي) -66
، رسػللف دكتػكرا  غ ػر ا  ػكرة، قسػػـ  دارة البيئـة المنزليـة )دراسـة تجريبيــة(

 اتسسلت األسرة كالطفكلف، كم ف االقتصلد الا زلي، جلاعف حمكاف، اصر.
األدوات واألجيزة المنزليـة بـين النظريـة (: 2006)ص رم ح لف أمك ،  مميعتاد  كعلء -67

 .1جلاعف حمكاف، ط، كم ف االقتصلد الا زلي، والتطبيق
األدوات واألجيزة المنزلية (: 2017)كعلء عتاد  ممي، ر ل يمد العلطي، رغدة احاكد  -68

 كم ف االقتصلد الا زلي، جلاعف حمكاف. )رؤية معاصرة( 
محـــددات جـــودة الخدمـــة الصـــحية وأثرىـــا عمـــي رضـــا (: 2003كعةػػي السػػػ د اراػػػلـ ) -69

، الاجمػف الاصػر ف ميـةالعمالء في المستشـفيات الحكوميـة بمحافظـة الدقي
 ، كم ف التجلرة، جلاعف الا صكرة.27لمدراسلت التجلر ف، الاجمد 

أثر مسـتوي الخدمـة الفندقيـة عمـي (: 2011كعةي الس د ارالـ، ا ي احاد الةصمي) -70
، الاجمػف بالقـاىرة رضا العمالء  دراسة تطبيقية عمي فنادق الخمس نجوم
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The effectiveness of a mentoring program to develop the awareness 

of housewives by selecting environmentally friendly household 

appliances and its impact on the carbon footprint of the 

environment In light of sustainable development 
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(1) Assistant Professor of Home Management, Faculty of Specific 

Education, Mansoura University  .  
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Education, Department of Home Economics - Kafr El-Sheikh University  

Research Summary  :-  

The current research aims mainly to study the effectiveness of a 

mentoring program to develop the awareness of housewives by 

selecting environmentally friendly household appliances (perceived 

quality, perceived value, environmental tag or statement card), and 

impact on the carbon footprint of the environment (carbon footprint 

information and knowledge, housewives' carbon footprint trends, 

practices to meet the challenges of high carbon footprint), 

neighborhood The data were updated through the application of 

research tools represented in the general preliminary data form, the 

survey of the awareness of housewives in the selection of 

environmentally friendly household appliances, the carbon footprint 

questionnaire for the environment, the guidance program for the 

development of the awareness of housewives to choose 

environmentally friendly household appliances and their impact on the 

carbon footprint of the environment by measuring the rate of change in 

the level of response and cognitive awareness after the end of the 

application of the bern By comparing the results of the application 

before and after the application, on a sample of (304) heads of 

household selected in a shell-like manner from the countryside and 

attended the province of Dakahlia (represented in Mansoura city, 

Talkha, Mona Al-Nasr, Met Ghamr and the surrounding villages), and 

from different social and economic levels, and an experimental sample 

of (37) heads of household who were deliberately selected from the 

lower spring of the basic sample of low-awareness, the research 

followed both approaches .My analytical description and experimental 

approach, as well as the classification and tabulation of data and the 

conduct of appropriate statistical analyses using the program (SPSS to 

draw conclusions, the most important of which was the existence of a 

statistically significant correlation between the awareness of 

housewives of the choice of environmentally friendly household 
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appliances )Axes- as a whole), the carbon footprint of the environment 

(axes- as a whole), and the existence of statistically significant 

differences between the average score of housewives (workers and non-

workers, urban and rural, availability of a natural gas meter, availability 

of a prepaid electricity meter) in the selection of environmentally 

friendly household appliances at a indicative level of 0,001 for (female 

workers, urban women, who have a natural gas meter, who have an 

prepaid electric gas meter) respectively. 

On the other hand, the results of the experimental research resulted 

in statistically significant differences between the average scores of 

members of the experimental research sample in their awareness of the 

choice of environmentally friendly household appliances (axes- as a 

whole), and the carbon footprint (axes- as a whole), before and after the 

application of the program in favor of the remote application and the 

impact of 97%.   

In the light of the results, the researchers made a number of 

recommendations addressed to various sectors of the state (media, 

ministries of education and scientific research, especially the state, 

consumer protection agency, specialists in the management of family 

and children's institutions) by facilitating the spread of household 

appliances and environmentally friendly products, supporting 

institutions that respect and maintain the environment, and putting 

economic obstacles on household appliances and environmentally 

harmful products through high fees and taxes, as well as intensifying 

awareness campaigns for individuals. institutions to change the pattern 

of their energy consumption to enhance the reduction of the carbon 

footprint and the environmental footprint. 

     Keywords: Effectiveness, mentoring program, awareness 

development, housewives, choice of environmentally friendly devices, 

carbon footprint of the environment. 
 
 

 

 


