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 االستعداد البيئي لدى طالب جامعة عين شمس: 
  دراسة العوامل المؤثرة باستخدام نظرية السلوك المخطط

Environmental Intention of Ain Shams University 

Students: A Study of Influencing Factors Using the 

Theory of Planned Behavior     
 أسماء سيد أحمد درويش د / 

 مدرس بالمعهد العالي للدراسات التعاونية واإلدارية 

 ملخص البحث
واسدددددددددددددد له وا رئ  ةوف  ال ددد     سدددددددددددددددد     واز    تعدددل واعلواددد  واز  تع     ددد        

باالحز اجاف وا رئ   وتصدددددددددددل و وال زجاف ووا سوا  وواسددددددددددد اىددددددددددداف وازع  ل   واز  ت    
تا رد    د  واسدددددددددددددد له وا رئ  ا     والزط بداف وا رئ د  ا لجزل ه ادلل وابادح وااداا   ا 

  (ه وىددددددددز لاة واباح  Ajzen,1991خالل تط رق  للةج  ظسي  واسدددددددد له وال ط   
علد ا  والخزبا وف وإلحصدددددددددددا    ا اا وخزبا  ااو ويز  ا يسوىددددددددددد ال ووار  و ل ج   

 طااب بجااع  عر  شلسه 373والعادالف واا      ع   عر   واباح وال ل   ا  
 ىددددنسف  زا   واباح ع   وجلد عالااف و تبان اع لي  ار  والزترسوف والسددددز         

وازا و واسدددددددددددددد لي  والدل ه( ووالزترسوف وازدابعد   -والعدايرس واد وت د -   وابادح  والتجدا 
واسدددد له وا رئ (ا يلا  شددددا ف  زا   واباح  ا   و وازا و واسدددد له والل ه ال  - وا   

 ع   والىدددددددددددزعلود وا رئ ه ع   مدددددددددددعرل  خس   لا يزع ق  ك س واعلوا  تأثرسًو اباشدددددددددددسوً 
اع لي  اطالب واجااع    وخزال اف  بااعلوا  واليللغسو     شدددددددا  واباح  ا  عل  وجلد

 ه وا لع ووالخ  باخزالل   والسز    ووازابع   لزترسوفوا  باخزالل واعلوا  واليللغسو      
  -والعايرس وا وت    –ا    وا رئ   و -والتجا  وا رئ -واس له وا رئ  الكلمات المفتاحية:

وا  ف   واش ص   ا طااب   - ظسي  واس له وال ط   -وازا و واس لي  والل ه وا رئ 
  واجااع ه
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Abstract: 
 

     Factors that enhance environmental intention are of major 

importance in forecasting environmental needs, designing both 

environmental products, educational programs and policies 

necessary to meet the environmental requirements of society.     

The aim of the research is to analyze the environmental intention 

through the model of the Theory of Planned Behavior TPB(Ajzen, 

1991); to assess the proposed model and its associated 

hypotheses, several statistical techniques were conducted on data 

collected from a sample of 373 students were analyzed using 

Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test and Structural Equation 

Modeling. 
 

     Empirical results underlined a positive significant impact 

between the independent variables: Attitude (ATT) -Subjective 

Norms (SN) -Perceived Behavioral Control (PBC) and the 

dependent variables: Intention(INT) -Pro-Environmental 

behavior(PEB). The research also revealed that the perceived 

behavioral control is the most influential construct on 

environmental intention of university students. On the other hand, 

the results of the research indicate that there are no significant 

differences for university students with different demographic 

factors in the independent and dependent variables according to 

gender and income level. 
 

Keywords: Pro-Environmental Behavior - Environmental 

Attitude - Environmental Intention - Environmental Subjective 

Norms - Perceived Behavior Control - Planned Behavior Theory 

-The personal background of the university student. 
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 مقدمة
وال اخ         ازترس  والع     والوا    واا لا    واارئ   واز   جستاا  وألبااث   شا ف 

 IPCC)    و وا لل والازصادي واض و ووال سون    وىز لو  واللو د واط  ع   وحز 
والىزااله غرس والس ول    بعض وألح او ي دى  ا  تلال  وا رئ     جل     ااء  

إلحلوث وازتررسوف      لان والىزااله ا اًء ع      الا  ثا  والازلا  واعاال    واعااوا
 او   ض  واعلوا  واز  ت ثس ع   وانسد تجا  واس له وا رئ  وب ل جالد با    جليلة 

  (Taufique, and Vaithianathan, 2018).اناص تطل  واس له وال يل ا  رئ 
 ظسًو اال تناع واسسي     وا لل واس ا   واعاال  ووأل لان والىزاالك   والستبط       

واا لا  به ا   ل ة والعس   والزع    بااس له وال يل ا  رئ ا وا ي ياو بل اب  عقب   اا   
والسز لسي  ووالسلار  ازا رق وازلى  وا اجح ا ل زجاف وا ضسوء ا  تا رق وال يل  و 

 (ه Kaadoor,2020   وازترسوف واج  ي       لان والىزاالها  
تنسرس    ةوف  ال   خام   ووالجزلاع   ا س له وا رئ وتعز س واعلوا  وا نس        

ا  رئ        (اDastidar,2016   واس له  ووىزكشال واصلي    وال زجاف  وا  ظال  
ت      ض    تا رق  يل    ا   اعس    واضسو ي  ا   وا رئ االىزعاصس  مبح   لود 

جااع   ةو تو وازسير  ع   والالدوف وا نس   ووالجزلاع   باىز لو   ظسي   اطالب وا
 ه TPBواس له وال ط  

 والدراسات السابقة أواًل: اإلطار النظري 
يز اول ا و واج ء ا  واباح انال  واسدددددددددددد له وا رئ ا  ظسي  واسدددددددددددد له وال ط       

 TPB:  وا ل اتااا وا لويا وا رئ ) 

 مفهوم السلوك البيئي: ( أ)

تشدرس  دا اف واسد له وا رئ   ا  واعليل ا  والصدط ااف المدس واسد له وا رئ       
واسد له  ك   وا ضدسوءا  ا وا  ع  والىدزاالواسد له مدليق وا رئ  ا  واسد له وألخضدس  ا اا

ي ل  ه ويل   تعسيف واس له وا رئ  بأ ه اجللع  ا  واللا ىاف وا رئ   واز   والسزلو 
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ىددر ا يلااف    بشدد    سدى  و ااا والسددزا و وتكلو  ابع  ا  وع ها اعا  ها   كا   
 هوجزلاع   اصااح وااناظ ع   واللو د واط  ع  

 (:TPB)ب( نظرية السلوك المخطط )
(  حلى وا ظسياف والجزلاع   ووا نسدددددددددددددد   TPBُتعل  ظسي  واسدددددددددددددد له وال ط        

واسوىدد   اشددسس واسدد له وإل سددا      واعليل ا  وال وىددافه  ا  وازلودًو الجللع  ا   
 ك س  ظسيداف واز    بداا لويدا واسدددددددددددددد لي د   جداحدًا وتط   دًا وا   ظسيد  واسدددددددددددددد له وال س   

Theories of Reasoned Action (TRA)    واز  اااة بإضددددددا   االدوف  خسى
 Subjective Norms (SN)ا سددددد له ا   والعايرس وا وت    و وألعسول والجزلاع   

 ه Behavioral Intentionsووا لويا واس لي   
واسدددددددددددددد له وال ط  اادددلل تطليس  ظسيددد  Ajzen,1991ادددل   ج ي        (  ظسيددد  

 Perceived   والل ي  واسدددددد له وال س  ا  خالل  ضددددددا   ازترس واسدددددد طسة واسدددددد لي

Behavioral Control (PBC)    ا ل ته ع   واز    باا رلد والازل   ع   واسددددددددد له
 Cadiraju, etوإل سدددددا  ا وواز  تكل  و وء عل  تنسدددددرس وا لويا واسددددد لي   ا سددددد له  

al.,2016 ه) 
 و ا     ثالث  االدوف    سدددد   شدددد      (TPB)تنزسض  ظسي  واسدددد له وال ط       
ت ز س  ال   ت و والالدوف طب ًا الخزالل واللواس وواسدددددددد لي اف ا نسدا  ي  (ه  1 او  

  ه ي لا يا ة والعز لوف استبط  بااسغب  واشدددددددددد صدددددددددد   ووالجزلاع   ا ق ا  بعل  ااا  
 ك لا  ود  يلاو وانسد ب ل ته ا ق ا  اا و واعل   ي و تن  وحزلال تصس ه بطسي   اعر  ه

 Kaadoor,2020دوف   : ( وتزل   ت و والال-  
 

يشددددرس والتجا   ا  واشددددعل  باازنضددددر   و عل  وازنضددددر     :Attitudeاالتجاه  -1
اسدددددد له اعر ا وتشددددددرس  ا  الى  د وه وانسد اجاةا   ىدددددد له االده وع   ةاو  
ك لدا يداو  د وه وانسد ا سدددددددددددددد له وا رئ   يجداا دًا يداو وتجدااده  ال اد و واسدددددددددددددد له  

 انضاًله 
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  تشددددددددددددددرس والعدايرس واد وت د   ا  :Subjective Normsالمعاايير الاتاتياة  -2
واس ي والل ه ألشدددددددد اب  خسوو ب  لل  و عل  ا لل ىدددددددد له اع  ه  ا  تل   
واضدددددتلن والجزلاع   والل ي  ا  لل  و   ض ىددددد له االد ا  ا   اجللعاف 

 اسجع   اا ط  باانسد ياألىسة ووألاسووه
  :Perceived Behavioral Controlالتحكم السااااالومي المدرك  -3

وال الظ      دوء ىد له اعر   واز ر و  تع   شدعل  وانسد بااسدالا   و واصدعلب 
 Ajzen (1991)وا وت  ا  ل وف واز  يزلز  ااا وانسد ا ق ا  بسددددددد له اا(ه ويسى 

 و ا و والزترس يع س وا  سة واسددددداب   ا نسد  ضدددددال ع  واصدددددعلباف  و واعقباف 
 واز  اس ااا خالل اسوح  ح اته واساب  ه

 

 
 
 
 

 

 ( Ajzen,1991(: نظرية السلوك المخطط )1شكل )
   اجال وا      وال وىدددددددددداف واسدددددددددداب       ضددددددددددلء تا ر  و اص:  النية البيئية)ج(

وانسد   و عل  وىدددددددددددزعلود  د ج  وىدددددددددددزعلود   ا  وا لل  و وا    وا رئ   وا رئ  ا  إ ه يل  
 وا نسدددددددددددددد د ا وادليللغسو  د ا  والجزلداع د   بدااسددددددددددددددلداف  سوتزدأث  ااعر   ارئ ألدوء ىدددددددددددددد له 

 ي  ا   ه و   ا و واسدددددددددددد اس تشددددددددددددرس وال وىدددددددددددداف واسدددددددددددداب   وا اا د وىدددددددددددد ووالعس   
(Stefania,2011; Akehurst, et al.,2012)      ا   ال   والزترسوف وا نسددددددد   ع

االءاددددد   وا نسدددددددددددددد وابعدددددل    ألووالزترسوف    بددددداا  ووا ل    وا رئ   والع ا يدددددادة     ك س 
   هوال ز   ارئ اً   والىزاالك 

  

 السلوك 

   االتجاه

التاتية  المعايير  

المدرك   السلومي التحكم  

 النية
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 استعراض أدبيات البحث:
يز اول ا و واج ء ا  واباح حصسًو ا ل وىاف واساب   ووالز صص     ا و والجال       

و   واعليل ا  دول واعااو والضاًا وا ا و باال وى ا  ىو والوا ا  الول ي  د وى ا  
ب(ا يزضح ا  ا و  -1 ا- 1واعر  ا و او  زا جاا باازط رق ع   طالب واجااع   جلول 

 لوااا ألك س ا  الخ  ال وى      واس له وا رئ ه  ل اا واعسض عاال   وال وىاف ووىز
ا  يسي  ع   واللخ  والعس  ا وا اا ا  يسي  ع   واسلاف والجزلاع   وواليللغسو     

يلز  ئ   TPBو خرسًو ا  يسي  ع   واللخ  واس لي  باىز لو   ظسي  واس له وال ط   
 الى باا    وا رئ   اطالب واجااع ه 

ازا ر  ا ل وىاف واساب   تسير  وال وىاف ع       واس له باعزبا اا يلا يظاس و     
والزترس وازاب ا ووالزترسوف والسز    ا  واعلوا  وال ثسة  راا ا   واعلوا  واليللغسو     
 و وألبعاد وال ل   ا ظسي  واس له وال ط  وا رئ  ا   والتجا  وا نس ا والعايرس وا وت  ا  

ه  اا واباح واااا  يا       واس له وا رئ  ا طااب واجااع  ووازا و واس لي  والل ه
ع     والالدوف  ت و  تأثرس  ع   وال ط ا  ضال  واس له  االدوف  ظسي   باىز لو  

 واس له وا رئ ه
تشرس وال وىاف واساب    ا   و والىزعلود وا رئ   مبح ظااسة عاال      جل         

يق ا( و   دول از لا  وغرس از لا  ودول غ     اا وف واعااو   اسي اا  و وباا  ى اا   س 
و خسى   رسةا الا يشرس  ا  الى  ال   الضلع والىزعلود وا رئ ه وبعل تا ر  وال وىاف 

 واساب   يل   تص  ناا  ا  اجللعزر  ت ل   الول واباح يلا ي  :
يا دراسات تناولت االختالفات في المتغيرات الديموغرافية للطالب في الجامعة ونوا -1

 السلوك البيئي لديهم. 
المعايير   -2 االتجاه،  متغيرات  بين  االنحدار  االرتباط/أو  عالقات  تناولت  دراسات 

 التاتية، التحكم السلومي المدرك ونية السلوك البيئي.
و  لا ي   عسض وتا ر  اك  اجللع  ا  ا   وال وىددددددددداف    ضدددددددددلء ازترسوف      

  - وعالااف وال وى  واااا   ع   وا ال وازاا :
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للطالب   الديموغرافية  المتغيرات  في  االختالفات  تناولت  دراسات  األولى:  المجموعة 
 زا   ا   وال وىاف  ا  دو  والزترسوف واليللغسو    حلل   ستشر  ونية السلوك البيئي:

وا رئ ا يلضح جلول    ا  لع  - 1واعلوا  وال ثسة ع       واس له  والباشس   ( وازأثرس 
(ا ا  جا ب  خس  Uddin, and Khan, 2016والجزلاع  ع       واس له وا رئ   

 خرسًو تأثرس ا  (Oztekin, et al., 2017)وازباي     تنسرس     واس له باخزالل وا لع  
 والخ  ع   وا    وا رئ   ع ل و تناع ىعس وال ز  وا رئ ه 

 أ(-1جدول )
 دراسات تناولت االختالفات في المتغيرات الديموغرافية للطالب ونية السلوك البيئي.

 النتائج  العينة  الهدف  الدولة  المؤلف 
Khare, 

2015 
  نية  على الديموغرافية  العوامل تأثير الهند 

  نظرية   خالل  من  البيئي  السلوك
 المخطط. السلوك

490 
 طالب 

 مهم  دور  الديموغرافية  العوامل  تلعب  ال
 الهنود.  لدى البيئي السلوك نية في

Uddin, 

and 

Khan, 

2016 

  الديموغرافية   العوامل  استكشاف الهند 
 البيئي. السلوك نية على تؤثر التي

161 
 طالب 

 على  مباشر  تأثير  له  االجتماعي  النوع
  نشاطاً   أكثر  اإلناث  البيئي.  السلوك  نية
   بالتمور. مقارنة البيئية الناحية من

Oztekin, 

et al., 

2017 

  الديموغرافية   المتغيرات  دور  تقييم ترميا
  سلوك   نية  تفسير  في  والنفسية

  الجامعة   لمجتمع  التدوير  إعادة
  السلوك   نظرية   باستخدام  الترمية

 المخطط.

564 
 طالب 

 نية  تفسير  في   التباين  نسبة  انخفاض 
  موقف )  االناث  لدى  التدوير  إعادة  سلوك
  نية   أما  التدوير(،  اعادة  تجاه  فطري 

 خبراتهم  خالل  من  تتشكل  التمور
 السابقة. 

Molina, 

et al., 

2018 

  لطالب   النفسية  العوامل  تأثير  تقييم اسبانيا 
 البيئي.  سلومهم نية على الجامعة

1089 
 طالب 

  على  األكبر التأثير لهما والمعرفة االتجاه
 الطالبات.  عن للطالب البيئية  النوايا

Lelono, 

et al., 

2019 

  االجتماعية   العوامل  ربط ا إندونيسي
  الدراسات   لطالب  والديموغرافية

 سلومهم  نية  لفهم  محاولة  في  العليا
 البيئي. 

82   
 طالب 

  والعوامل   البيئية  النية  بين  ارتباط  يوجد  ال
  )العمر  للطالب والديموغرافية االجتماعية

 التعليمي(.  والمستوى  والدخل والنوع

Opoku, 

et 

al.,2020 

  واالجتماعية   النفسية  العوامل  تحليل غانا 
  باستخدام   بيئية  منتجات  لثالث
  السلوك   لنظرية  معدل  نموذج

 المخطط.

306 
 طالب 

  كلما   األخضر  المنتج  سعر  ارتفع  كلما
  الدخل   ذات  الفئة  يخدم   فريد  منتج  أصبح

 المجتمع. من المرتفع

 المصدر: إعداد الباحثة بناًء على الدراسات السابقة.
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جلول  او        واساب       وال وىاف  وىزعسوض  زا    ضلء  تو -1و    واا   (ا 
وازلم  وا ه ا  وىز زاجاف  إ ه يل   م اغ  وانسض وألول ا   سوض واباح ع    

 - وا ال وازاا :  
واعلوا     (:H1الفرض األول ) واجااع  حلل  يلجل وخزالل اع لي      وء طالب 

 وا لعا والخ (ه  ل واعلوا  واليللغسو    وال ثسة ع       واس له وا رئ  باخزال
المجموعة الثانية: دراسات تناولت عالقات االرتباط/أو االنحدار بين متغيرات االتجاه، 

 المعايير التاتية، التحكم السلومي المدرك ونية السلوك البيئي: 
 ب( ع   والجللع  وا ا    ا  وال وىاف وواز  ت اواة اجللع -1يشزل  جلول       

ار   ووالزعلد  وابس    وال الو   وال تبانا  لاةج  وعالااف  اعااالف  ا اا   سع   
وا ظسي    وازابع      ووالزترسوف  وال ط   واس له  ا للةج  وا الث  والسز     والزترسوف 

د وىاف:   وا   وا رئ (  وواس له   ;Vermeir, and Verbeke, 2008)  وا    

Rahman, 2014; Zhang, and Li, 2020; Yong, et al., 2021).    كلا ت اواة
وا   وا رئ    باا     واز     ع    وال ط   واس له  ال ة  ظسي   ثا     اجللع   سع   

 ,Ma, 2007; Jemes, 2012; Cadiraju, et al., 2016; Kaadoor) د وىاف:   

2020; Han, and Hansen, 2012; Afroz, et al., 2015).   و خرسًو  ي ف
والتجا  ا   ك س واعلوا   ال      تنسرس وا    وا رئ     اجللع   سع   ثاا   ع    و

 Gadenne, et al., 2011; Tan, et al., 2017; Taufique, and)وا  د وىاف:

Vaithianathan, 2018; Tan, 2018). 
 ب( -1جدول )

 دراسات تناولت عالقات ارتباط و/أو االنحدار بين متغيرات البحث والنية والسلوك البيئي. 
 النتائج  العينة  الهدف  الدولة  المؤلف 

Ma, 2007  نظرية   معنوية  مدى  دراسة أمريكا  
  بالنية   للتنبؤ  المخطط  السلوك
 الجامعة.  طالبات بين البيئية

1048   
 طالبة 

 األكثر   المتنبئ  هو  التاتي  المعيار
  كان   حين  في   االتجاه  يتبعه  فعالية،
  معنوي   غير  المدرك  السلومي  التحكم
 البيئية. للنية

Vermeir, and 

Verbeke, 2008 
 السلوك  نظرية  تطبيق بلجيكا 

  العوامل   لتحديد  المخطط
456 
 طالب 

 السلوك   نظرية  متغيرات  تفسر
  النوايا   في  التباين  من  %50  المخطط
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 السلوك  نية  في  المؤثرة
 الغتائي.   المستدام

  بين   المستدام  الغتائي  االستهالك
 الشباب. 

Gadenne, et al., 

2011 
  طالب   بين  البيئية  النية  فحص استراليا 

  من   استراليا  في  الجامعات
 السلوك  نظرية  تطبيق  خالل

 المخطط.

1476 
 طالب 

 بين   موجبة  ارتباط   عالقات  وجود
  السلوك،   ونية  التاتي  المعيار  االتجاه،

  بالنية   متنبأ  أفضل  االتجاه  ومان
 السلومية.

Han, and 

Hansen, 2012`  
 أوربا
 وامريكا 

  لتحليل   شامل  بحث  إعداد 
  النفسية   المحددات

 لسلوك  واالجتماعية
  المستدام   الغتائي  االستهالك
  لنظرية   معدل  نموذج  باستخدام
 المخطط. السلوك

1157   
 طالب 

 السلوك  بنية  تنبؤا  المتغيرات أكثر  من
  التاتية   المعايير  المستدام  االستهالكي

  والتحكم   المعتقدات  تليها  اتواالتجاه
 للمستهلك. المدرك السلومي

Jemes, 2012   العالقة   يشرح  نموذج  اختبار أمريكا  
  والمشاعر   السلوك  بين

 للتنبؤ  البيئية،  والمخاوف
  نموذج   إلى  استنادا  بالسلوك

TPB الجامعة. لطالب  

411  
 طالب 

  التنبؤ  لكيفية  أفضل  فهم  تحقيق
 فهم  خالل  من  البيئي  بالسلوك
  الحالية   المستهلك  ومخاوف  لمشاعر

  وفقاً   األغتية  اختيار  في  والمتوقعة
 المؤمدة.  غير للنتائج

Rahman, 2014  تحقق   التي  المفاهيم  تطوير أمريكا  
  المستهلك   لنوايا   أفضل  فهم

 الخضراء  للمنتجات  السلومية
  لنظرية   معدل  نموذج  باستخدام
 المخطط. السلوك

120  
 طالب 

 ادراج   خالل   من  البيئية  بالنوايا  التنبؤ
  الصحي   بالجانب   المرتبطة  الفوائد

 يصبح  حتى  للطالب،  واالقتصادي
  لتعزيز   عامة  ممارسة  استهالكها

 االجتماعي.  الوضع
Afroz,  et al., 

2015 
 نية  في  المؤثرة العوامل  تحليل ماليزيا 

  طالب   بين  البيئي  السلوك
 الجامعة. 

384 
 طالب 

 التاتية،   المعايير  االتجاه،  تأثير  قوة
  والتي   النية  في  السلومي  التحكم
 السلوك.   على  مباشر  تأثير  لها  بدورها

Cadiraju 

et al., 

2016 

  تفسير   التي  العوامل  فحص- أمريكا 
 بين  البيئية  النوايا   اختالف
 الطالب.

 وراء  العقباتو   الدوافع  دراسة-
  باستخدام   التدوير  اعادة  سلوك
 المخطط.  السلوك نظرية

172 
 طالب 
 جامعة 
  جنوب
 فلوريدا 

 السلوك   لنظرية  المعنوي   التأثير  -
  بين   البيئية  بالنوايا  التنبؤ  في  المخطط
 .الطالب

 يجب   البيئي  بالسلوك  للتنبؤ  -
  الخبرة   منها  اضافية  متغيرات  تضمين
   األخالقي. والمعيار السابقة

Tan, et al., 

2017 
  الرئيسة   العوامل  فحص ماليزيا 

 السلوك  نية  على  المؤثرة
  باستخدام   الماليزي   البيئي
  المخطط. السلوك نظرية

 والتحكم   االتجاه  من  لكل  القوى   التأثير  210
  السلوك   نية  على  المدرك  السلومي
 البيئي. 
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Taufique, and 

Vaithianathan, 

2018 

 التاريخ  استكشاف الهند  
  المؤيد   للمستهلك   االستهالكي

  سلومه   نية  على  وتأثيره  للبيئة
  الحالي   البيئي  االستهالكي

 السلوك  نظرية  باستخدام 
 المخطط.

175 
 طالب 

 وغير   المباشر  اإليجابي  التأثير
  والتحكم   االتجاه  من  لكل  المباشر
  السلوك   نية  على  المدرك  السلومي
  نسبياً   األضعف  والتأثير  البيئي.
 السلومية.   النية على التاتي للمعيار

Kaadoor,  2020 المملكة  
 العربية 

 السعودية 

 السلوك  نظرية  مقدرة  اختبار
  بالنية   التنبؤ  في  المخطط
 بين  لألغتية  البيئي  الشراء
  عبد   الملك  جامعة  طالب

 العزيز. 

368 
   طالب

 بين   البيئي  الشراء  بنية  النظرية  تتنبأ
  األكبر   والتأثير  الجامعة  طالب

  البيئية   النوايا  على  التاتية  للمعايير
 للطالب. 

Zhang, and Li, 

2020 
 السلوك  نظرية  تفسير  اختبار الصين 

  لطالب   البيئية  للنوايا  المخطط
 الصين.  في الجامعات

356 
 طالب 
 

 ووجود   النوايا،  فهم   في  النظرية  قيمة
  التاتي،   المعيار  بين  موجب  ارتباط
  في   والنية،  المدرك  السلوك  التحكم

  االتجاه   بين  عالقة  وجود  عدم  حين
 البيئية. والنوايا

Yong, et al., 

2021 
  في   الطالب  إدراك  تقييم الصين 

  تجاه   والخريجين  الجامعة
  لتعزيز   البيئية  االستدامة
  لنموذج   وفقاً   البيئي  سلومهم
 المخطط.  السلوك نظرية

142 
 طالب 

 والخريجين   الطالب  من  كل  صنف
  التاتي(   )المعيار  المرجعية  الجماعات

  االتجاه   يليه  أهمية  األكثر  باعتباره
 المدرك.   السلومي التحكم واخيرا

Tan, 2018  وفقاً   البيئي  السلوك  بحث إندونيسيا  
  المخطط   السلوك  لنظرية
TPB  البكالوريوس  لطالب 

 بيئية.  مقررات  على  الحاصلين

181 
 طالب 

 بين   معنوية  ايجابية  تأثيرات  وجود
  السلوك   ونية  البيئية  والمعرفة  االتجاه

 الخضراء.   المنتجات  تجاه  االستهالكي

 المصدر: من إعداد الباحثة بناًء على الدراسات السابقة 
 

و   ضلء وىزعسوض  زا   وال وىاف واساب   واا تو وازلم  وا ه ا  وىز زاجافا      
 ا ه يل   م اغ  والجللع  وا ا    ا   سوض واباح واااا  وعلداا   بع   سوض  

 -كلا ي  : 
تلجل عالا  اع لي  ار  والتجا  وا رئ  وي  ا  ووا    وا رئ     (:H2الفرض الثاني)
 وواس له وا رئ ه
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تلجل عالا  اع لي  ار  وازا و واس لي  والل ه وا رئ  وي  ا    (:H3الفرض الثالث)
 ووا    وا رئ   وواس له وا رئ ه

 

ووا       تلجل عالا  اع لي  ار  والعايرس وا وت   وا رئ   وي  ا   (:H4الفرض الرابع)
 وا رئ   وواس له وا رئ ه

 

 تلجل عالا  اع لي  ار  وا    وا رئ   وواس له وا رئ ه (:H5الفرض الخامس)
 

 نموذج نية السلوك البيئي المقترح
 

والزالة        تو اعظلاا    دول  ج      والالياف  واساب   وواز   وال وىاف   ظاسف 
 ال   د وى  الضلع     واس له وا رئ  وتنسرس     ىوألاسي   ا  و وباا   سيق اا  ى ا( ال

الى طالب واجااعاف    دول واعااو والز ل  ووا اا ا وع س  زسوف  ا    ازالح  ه 
وبااسجلع  ا  ا   وال وىاف يالحظ وعزلاد بعضاا ع   تط رق  ظسي  واس له وال ط ه  

تلى    طاس   واااا   ا   واباح  باىيالل  وا رئ   واس له  ز لو   ظسي  تنسرس     
ا   ضا   تأثرس  بعاد وا    وا رئ    والتجا ا والعايرس وا وت  ا    (TPB   واس له وال ط 

والزترسوف   تأثرس  وضا    ع   وا رئ ا  ضال  واس له  ع    والل ه(  واس لي   وازا و 
وي زسس واباح    واليللغسو    ا طااب واجااع   وا لعا والخ ( ع       واس له وا رئ ه

   -زاا :وا للةج وا
 
 
 

 
 
 

 ( النموذج المقترح للبحث2شكل رقم )

 االتجاه  

  السلوميالتحكم 
 المدرك 

التاتية  المعايير البيئية النية   

البيئي السلوك  
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 ثانيًا: مشكلة البحث 
وىزكلااًل الا  ىنسف ع ه وال وىاف واساب   ةوف واص   بللضلع واباحا واااوا         

ااا  وال زسسا  وا للةج  وىزطالع  د وى   بإجسوء د وى   واباح    ا لالل ع    او    1ة 
 -  ياازاا :واعلوا  وال ثسة ع       واس له وا رئ  ا طااب واجااع ا وا  

 واعلوا  وال ثسة ع       واس له وا رئ ه وجلد وخزالل      وء واطالب حلل -1
وجلد وخزالل ووضح      وء طالب جااع  عر  شلس حلل وألال   وا س       -2

 ا علوا  وال ثسة ع       واس له والىزاالك  وا رئ ه
والىزطالع   يل   م اغ  اش    واباح   ا اًء ع   وال وىاف واساب   ووال وى       

عوامل المؤثرة على نية السلوك االستهالكي البيئي لطالب ماهي ال   تساؤل  ىاى :  
الجامعة باستخدام نظرية السلوك المخطط؟ وهل تختلف األهمية النسبية لتأثير هته  

 العوامل على نية السلوك البيئي لطالب الجامعة؟
 تسع  واباح   ازا رق وألالول وازاا   ا  واباح:  البحث:أهداف ثالثًا:  

وا ا ل       والخزال اف  وازعسل ع   -1 واجااع   وا رئ  اطالب  واس له    ع         
 ه واليللغسو    خصا صاو

 وازعسل ع   واعلوا  وال ثسة ع       واس له وا رئ  الى طالب واجااع      -2
 وال ط ه  واس له  ظسي  ضلء

ع        -3 وال ثسة  واعلوا   ا   ازترس  ي   ازأثرس  وا س     وألال    ع    وازعسل 
  هواس له وا رئ

وازعسل ع   وألال   وا س    ازأثرس ي  ازترس ا  واعلوا  وال ثسة ع   واس له   -4
 وا رئ ه

 

وشمل   30/1/2021إلى    15/01/2021تم التواصل مع عدد من طالب جامعة عين شمس في الفترة من   1 
"حقوق، تجارة، علوم،  مفردات من مل ملية وهي    10مليات بواقع    5مفردة من طالب    50البحث التواصل مع  

آداب، هندسة" جامعة عين شمس حتى يتسنى للباحثة الوقوف على أهم العوامل المؤثرة على السلوك االستهالكي 
 البيئي لطالب الجامعة.
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ا واع ل  ووازط      والسدددددددددددزلير   تظاس  ال   واباح ع    :البحث  رابعًا: أهمية
وا  خالل والطالع ع   وال وىدددددددداف واسدددددددداب   ةوف واصدددددددد      المساااااتوى العلمي ع    

بللضددلع واباحا يااول واباح تعلرق واناو ووال وي  اللضددلع والىددزعلود وا رئ ا وال  
ا  واللضددددلعاف وازسددددليق   واز  تزط ب  جسوء وال يل ا  واباح ووازطليسه يلا ي ل   

ىدددز لو   ظسي  واسددد له  واباح اجللع  ا  واعلوا  وال ثسة ع       واسددد له وا رئ  با
 وال ط ا واااوا  والملل  ا  واعلوا  وألك س تأثرسًو        واس له وا رئ ه 

 إو والالل ع   واعلوا  وال ثسة        واسددددد له    المسااااتوى التطبيقي اا ع    
 -: اا ي    تا رق  ىلل يساعل واجااع ا طالب وا رئ  

 وض  اسواجاا وازع  ل   وب ام  وازع  و وا رئ  بلا ي ل  اجال واس له وا رئ ه  -1
وتاح  وانسب ا طالب ا  ةوي والىدزعلود وا رئ  ا ق ا  بأعلال ارئ   تسدااو       -2

 واعسب  هواز ل   والسزلوا  بجلال ي  اصس   تا رق
ا زا    ت ويل ووضددعلو واسدد اىدد  بشدد   عا  وو و ة وازع  و واعاا  ع    ال خاب

واباح بلا يسدددددددددااو     علود خط  ازكاا   از ل   واسددددددددد له وا رئ  ا  خالل وضدددددددد   
 اسوا  تلع   اطالااا بلا ي ل  اجال واز ل   وا رئ  ه

     واباحيزل   اجزل     :البحثمجتمع  ( 1)   البحث  خامسااااًا: أساااالوب
ا ويزلر  طالب واجااع   و انسدوته  شلسطالب ب اال يلس ي    وازجا ة جااع  عر   

 ضددال ع  و زسوض   ا ىدد   وال ىدد  ا اىددب الت اة وا سو  واشددسو    18   واتااب  لس 
د ويزه باالع لااف وا امددددد  بللضدددددلع واباحه وي  و علد طالب وطااباف ب اال يلس 

اابدًا وطداابد   و زظدا  وو زسدددددددددددددداب( طد  12709ك  د  تجدا ة جدااعد  عر  شددددددددددددددلس حلوا   
( ال عر  ار  واطالب بالوا   2020شددددد وو واطالب ي    تجا ة جااع  عر  شدددددلس 

ا وال تو وىدزبعاد بعض %5ه42طااب  وب سدب     5396  ا%5ه57طاابًا وب سدب     7313
والزترسوف وادليللغسو  د  ا د  واعلس واسددددددددددددددزلى وازع  و أل ادا ثداازد   سدددددددددددددد  دًا    اجزل  

عددا ا    24:18  سود ادد و والجزل  ا  وانئدد  واعلسيدد  واز  تزسووس ار     واددل وىددددددددددددددد ا ألو
 ويل ىلو ا ر  د ج  واب اال يلسه
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تو تادليدل حجو واعر د  والط لب ا بادح ع دل اسددددددددددددددزلى وادلالاد     :( عيناة البحاث2)
ا اعادا   Excelباعزلاد واطسي   والحصدددددددا    وباىدددددددز لو  اساج     05ه0والالد وال 

 ( ااساب حجو واعر   ا  والجزل  وا : Thompson, 1990ثاابسلو  -ىز ن 
 ( معطيات ونتائج حساب حجم العينة 2جدول )

 N  12709 =حجم المجتمع                                    
 d 0.05 =نسبة الخطأ                                       

 z   1.96 = 0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  
 p                      0.50 =نسبة توفر الخاصية والمحايدة

 ثامبسون لحساب حجم العينة       = – معادلة ستيفن 

 

 373 إذا حجم العينة المطلوب للبحث                      = 

 المصدر: من إعداد الباحثة بناًء على الدراسات السابقة. 

( حجو واعر د  والط لب ا بادحا وا   نس وا ز جد  واز   2يلضددددددددددددددح جدلول  او       
 ,Kregcie, and Morgan ال غاو - اصدددددددد  ع راا باىددددددددز لو  اعادا  يرسىدددددددد 

 -( وم تزاا ياازاا :1970

 

ا تو   3.84وا     a=0.05و  df=1ع دددل    Chi-Squareاسب  يددداى    𝑥2  :حردددح  و
وىدددزلا ة حز  يزسددد   ا باح   وااصدددلل    400 يادة  علود وىدددزلا وف والىدددز صددداء  ا   

تو و   (ه2انسدة يلدا ال الضددددددددددددددح بااجدلول  او    373ع   حجو واعر د  والط لب وال
واعر دد  والعزسوضدددددددددددددد دد  غرس ا زظلدد  وةاددو ا  خالل وعزسوض    والعزلدداد ع   طسي دد 

  وا  وه وع ل و زاا ه ا  والجاب  يزو وعزسوض طااب وخس واطااب الىز ناء والىز  اوا
يعزلل واباح ع    ىدد لب والىددز صدداء ازل رس ا ا اته  :أسااليب جمع البيانات(  3 

ا  اسوعاة ط  ع  وا  ا اف والط لب  وخصدددددا ص والسدددددز صددددد  ا اوا وةاو    ضدددددلء  
 ( ا لد ا اي س ازترسوف واباحه3وال وىاف واساب  ه وال اا يلضاه واجلول  او  
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 ( بنود مقاييس متغيرات البحث 3جدول رقم ) 
 الدراسة المتغيرات

    ATT االتجاه البيئي

Martinez,  

2015; 

Taufique, 

et al., 

(2016) 

 

 أثق في المنتجات البيئية عن غيرها من المنتجات.-1
 ٌتحد المنتجات البيئية من التلوث البيئي.-2
 تتمتع المنتجات البيئية بسمعة جيدة. -3
 تستحق المنتجات البيئية السعر التي ادفعه فيها. -4
 . أشعر باالرتياح عند اختيار المنتج البيئي-5

 ,PBC Jansson المدرك السلومي التحكم

2011 
 يمكننى التعرف على المنتجات البيئية بسهولة.-1
 يمكننى شراء المنتجات البيئية حتى لو مانت تكلفتها أكثر. -2
 أعرف من أين أشترى المنتجات البيئية.-3
 االستهالكي على البيئة.أدرك تأثير سلومي -4

 SN Wang, et التاتية  المعايير

al., 2013 
 دعم المنتج البيئي يزيد من استعدادي لشرائه حتى لو مانت تكلفته أكثر. -1
 التثقيف البيئي يزيد من معرفتي بفوائد المنتجات صديقة البيئة.-2
 الثمن.معظم المنتجات البيئية التي أرغب في شرائها باهظة -3
 شراء األشخاص المهمون بالنسبة لي منتجات بيئية يجعلني أريد شراء نفس المنتجات. -4

  INT البيئية  النية 

 

Lee, and 

Allaway, 

2002 

 أنوي التحول للمنتجات البيئية.-1
 أبحث عن المنتجات البيئية عند الشراء. -2
 البيئية. أفضل أن أنفق دخلي في شراء المنتجات -3
 أفضل االستمرار في استخدام المنتجات البيئية. -4

 ,PEB Roberts البيئي ياالستهالك السلوك

1996; 

Singh, 

2014; 

Taufique, 

2016 

 

 

 عندما يكون هناك اختيار، دائما اختار المنتج التي يساهم في أقل قدر من التلوث. -1
 لمعرفة ما إذا مان يحتوي على أشياء ضارة بالبيئة. أحرص على قراءة مكونات المنتج -2
 أفضل المنتجات من قبل الجهات المختصة بحماية البيئية مثل وزارة الصحة.-3
 استخدم الصابون أو المنظفات بفوسفات أقل. -4
 أتجنب شراء المنتجات التي تحتوي على المواد الكيماوية الضارة بالبيئة. -5
 المنتجات البيئية المعاد تدويرها فقط. أحاول شراء -6

  .المصدر: إعداد الباحثة بناًء على الدراسات السابقة 
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ت لعة وألىددداارب والحصدددا     :  ( أساااليب التحليل اإلحصااائي المسااتخدمة4)
 -والسز لا  بلا يزلو ق ا   سوض واباح وب ا اته ياازاا : 

 

 وخزبا  واصلس ووا باف باىز لو  واناكسو باخ ووازا ر  واعاا   وازليرليه  •

وخزبا  ااو ويز  : وال وخزبا  يسز ل  العس   والخزال اف ار  عر زر  اسز  زر ا  •
 وانسض وألوله وتو وىز لواه الخزبا  ج     ا  

وخزبا  يسوى ال ووار : وال وخزبا  يسز ل  العس   والخزال اف ار   ك س ا   •
 عر   اسز    وتو وىز لواه الخزبا  ج يئ  ا  وانسض وألوله 

ا س اا    • واباح  اق اس  ا ا اف  تا ر   تو  وا طلوف    AMOS v.21كلا  ع س 
 - وازاا  : 

 ا لق اس ي  ه وازا ر  واعاا   وازليرلي ال وى  واصلس وا  ا   -1

واا        -2 والعادالف  والزكاا    ل ج    Structural Equation للةج  الس 

Modeling )ال وى  وال تبان وعالااف وازأثرس ار  علوا  وا للةج وا  ا  ه 
 سادسًا: نتائج التحليل اإلحصائي:

  اختبار الصدق والثبات للمقياس: -1

يسز ل  ا و والخزبا  ا  او الى ملس عبا وف اا ل  والىز صاء بتسض وازأكل       
تعط    وا ا ل   عبا وف  ع    و  ووازأكرل  ا   ج ها  مللة  اا  تق س  ا    اا 

باىز لو    واباح  ه  ت صل   وا ي  والع    ا ه  نس  الثباتا لسز ص   ألفا    معامل 
(  70ه0لعاا   ك س ا   ا  إةو ا تة ق ل  وا(Cronbach's Alphaكرونباخ )

Gliem  بااصل ة واز  تو وازلم  واراا   يل   والعزلاد ع   وىزلا ة والىز صاء

Gliem,2003 and ه) 
وال ا زأكل   المحتوى )الوصفي(ووعزللف واباح       جسوء وخزبا  واصلس ع         

بعض  ع    ا  خالل عسضاا  واع ل    وا اح    ا   والىز صاء  اا ل    ا  مالح   
ال   الا  وث  ا  و تباطا  والسز لا   وال اي س  و تبان  ا   ا زأكل  وألعلال؛   ىات ة  دو ة 
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اط لب ق اىهه  ضال ع  عسض وا ا ل  ع   علد ا  طالب واجااع ا وب اًء ع  ه  
وا ا ل  ووضا   عبا وف جليلةا  ضال ع  وخزبا  ملس   واعبا وف     تعلي  بعض 

طسيق ع   )  والق اس  التمييزي   AVE  )Average Varianceالصدق 

Extracted     يسزط وا ى  وازباي   ا لو   ازلى   والسز سج" وال  وازباي   "ازلى  
وا  اء واكاا  شسحه    والزترسوف وال الظ  واز  يستب  ااا  ظسيًا؛ ا زا ق ا  ما   
وا  اء باىز لو  وازا ر  واعاا   وازأكرلي ااساب اعااالف وازالر  وا  ثو حساب 

"AVE  5ه0و واال وألد   ا  لاه  " ووا ى ي   Hair et al, 2010  ا وال اا يلضاه)
 ( اعااالف وا باف وواصلس ال اي س واباحه4جلول  او  

 

 معامالت ثبات وصدق المقاييس المستخدمة في البحث  (4) رقم جدول
 معامل الصدق  الفاكرونباخ  عدد العبارات  المتغيرات 

 ATT  4 0.91 0.78االتجاه  

 PBC  4 0.86 0.69السلومي المدرك البيئيالتحكم  

 SN 4 0.90 0.76المعايير التاتية  

 INT  4 0.82 0.63النية  

 PEB  5 0.91 0.75السلوك البيئي

 . المصدر: إعداد الباحثة بناًء عن نتائج التحليل اإلحصائي
 

( اعااالف ثباف وال اي س والسددددددددددز لا     واباح 4يلضددددددددددح واجلول  او         
  91ه0  -  82ه0باىز لو  طسي    انا يسو باخا حرح تسووحة ق و ا و والعاا  ار   

 يل   (ا باازاا Tavakol, and Dennick, 2011 ي   ه    واالود وال  لا   
والعدااد  ةو دالاد  وجردل ألغسوض وابادحا يلدا يزضددددددددددددددح  و ق لد  اعدااد   بدأو  وا لل

   تل ردد  عبددا وف والق دداس  واصدددددددددددددددلس وازلرر ي ي اددا    وااددلود وال  لادد ه الددا يع
 والسز ل  تل راًل ى  لا ا لجال والسود ق اىهه
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  Confirmatory Factor Analysis التحليل العاملي التوميدي  •

يز ح وازا ر  واعاا   وازليرلي وانسم  الخزبا  ما   لاةج اعر   ا ق اس وواز        
يزو ا ا اا    ضلء ُ ىس  ظسي  ىاب    واصلس وا  ا   ا لق اس(ا  ضال ع  وازأكل  
ا   و عبا وف والق اس والسز ل     واباح تق س اا  علف ا   ج ه ا  خالل ق اس  

اااة  ا تاليل جلدة وازل رق واك    ا لق اس واك  ه ا و  ا شسوف ت ر و وا للةج وازليرلي
اس اا   باىز لو   واباح  بلزترسوف  خاب  اق اس  اك   وازا ر   ا و  بإجسوء  واباح   

Amos Version 21  :  يلا ي - 
  زا   وازا ر  اا ي  :  ف ظاس  التحليل العاملي التوميدي لمتغير االتجاه البيئي: -

 العاملي التوميدي لمتغير االتجاه البيئي ( مسارات التحليل5جدول رقم )
  المعلمات المسارات

 المعيارية

 المقدرة

 الخطأ

Sالمعياري

E 

 Tاختبار

(CR) 

 مستوى

 المعنوية 

(P)   

جاه
االت

 
ئي

البي
AT

T
 

أثق في المنتجات البيئية عن غيرها   1
 من المنتجات.

.758 .050 15.110  *** 

ٌتحد المنتجات البيئية من التلوث   2
 البيئي 

.879 .057 15.486  *** 

 ***  16.410 054. 884. تتمتع المنتجات البيئية بسمعة جيدة.  3

تستحق المنتجات البيئية السعر التي  4
 ادفعه فيها. 

1.000    

 0.01** معنوي عند مستوى   0.001*** معنوي عند مستوى 
 0.05* معنوي عند مستوى 

 . الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي  دالمصدر: إعدا
ا وا رئ والتجا   الزترس وازليرلي واعاا   زا   وازا ر   (5 او  يلضدددددددح واجلول       

ا شددددددددس جلدة  ا تة ق ل   هوتشددددددددرس وا زا    ا   و جل   والعااالف والع ا ي  اع لي 
  ب د ا شددددددددددددددس والطدا  وق لد ا  944هGoodness of Fit Index   0(GFI)والطداب د   

يلل ع   اع لي     الاا  942ه0ا تة   Comparative Fit Index (CFI)وال ا و 
 والق اس و و واعبا وف تق س اا  علف ا   ج هه

  زا   وازا ر  اا ي  :  ف ظاس  التحليل العاملي التوميدي لمتغير التحكم السلومي:-
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 السلومي البيئي ( مسارات التحليل العاملي التوميدي لمتغير التحكم 6جدول رقم )
  المعلمات المسارات

 المعيارية

 المقدرة

 الخطأ

Sالمعياري

E 

 Tاختبار

(CR) 

 مستوى

 المعنوية 

(P)   

حكم
الت

 
مي

سلو
ال

 
ي

يئ
لب
ا

P
B

C
 

يمكنني التعرف على المنتجات البيئية   1
 بسهولة. 

.847 .085 9.996  *** 

يمكنني شراء المنتجات البيئية حتى لو   2
 كانت تكلفتها أكثر.

.785 .076 10.328  *** 

 ***  11.228 097. 1.085 أعرف من أين أشترى المنتجات البيئية.  3

أدرك تأثير سلومي االستهالكي على   4
 البيئة. 

1.000    

 0.01** معنوي عند مستوى   0.001*** معنوي عند مستوى 
 0.05* معنوي عند مستوى 

 . الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي  دالمصدر: إعدا
 

وإلحصا           وازا ر   جل     (  و 6بجلول  او    Index (CFI) ظاسف  زا   
 GFI)Goodnessا شس جلدة والطاب       ا تة ق ل   هوالعااالف والع ا ي  اع لي 

of Fit Index  0ق ل   ا998ه والطاب       اا   Comparative Fitالمقارنا شس 
Index (CFI)     يلل ع   اع لي  والق اس و و واعبا وف تق س    الاا  000ه1ا تة

 اا  علف ا   ج هه 
 

 -  زا   وازا ر  اا ي  : ف ظاس  التحليل العاملي التوميدي لمتغير المعايير التاتية:
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 ( مسارات التحليل العاملي التوميدي لمتغير المعايير التاتية7جدول رقم )
  المعلمات المسارات

 المعيارية

 المقدرة

 الخطأ

Sالمعياري

E 

 Tاختبار

(CR) 

 مستوى

 المعنوية 

(P)   

يير
معا

ال
 

تية
التا

 
S

N
 

دعم المنتج البيئي يزيد من استعدادي  1
 لشرائه حتى لو مانت تكلفته أكثر. 

.717 .058 12.385  *** 

التثقيف البيئي يزيد من معرفتي بفوائد  2
 البيئة. المنتجات صديقة 

.856 .057 14.994  *** 

معظم المنتجات البيئية التي أرغب في  3
 شرائها باهظة الثمن.

.884 .060 14.765  *** 

شراء األشخاص المهمون بالنسبة لي   4
منتجات بيئية يجعلني أريد شراء نفس  

 المنتجات.

1.000    

 0.05* معنوي عند مستوى    0.01** معنوي عند مستوى    0.001*** معنوي عند مستوى 
 الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي.  دالمصدر: إعدا

 و جل   والعااالف والع ا ي    ( 7 ظاسف  زا   وازا ر  وإلحصا   بجلول  او         
ق ل اع لي ا   والطاب      ا تة  جلدة    GFI)Goodness of Fit Indexا شس 

 ا تة ق لزه  Comparative Fit Index(CFI)المقارنا شس والطاب       ااا  95ه0
 يلل ع   اع لي  والق اس و و واعبا وف تق س اا  علف ا   ج هه  الاا 93ه0

  زا   وازا ر  اا ي  :  ف ظاس  التحليل العاملي التوميدي لمتغير النية البيئية:
 التوميدي لمتغير النية البيئية( مسارات التحليل العاملي 8جدول رقم )

  المعلمات المسارات

 المعيارية

 المقدرة

 الخطأ

المعياري 

SE 

 Tاختبار

(CR) 

 مستوى

 المعنوية 

(P) 

نية
ال

 
ئية

البي
IN

T
 

 ***  8.620 117. 1.011 أنوي التحول للمنتجات البيئية.  1

 ***  8.674 139. 1.209 أبحث عن المنتجات البيئية عند الشراء. 2

أفضل أن أنفق دخلي في شراء المنتجات  3
 البيئية. 

.856 .120 7.118  *** 

المنتجات  4 استخدام  في  االستمرار  أفضل 
 البيئية. 

1.000    

 0.05* معنوي عند مستوى             0.01** معنوي عند مستوى       0.001*** معنوي عند مستوى 
 الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي.  دالمصدر: إعدا
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واجلول   وازا ر     ( 8 او  يلضح  وا رئ    الزترس   وازليرلي  واعاا   زا    ا وا    
ا شس جلدة والطاب      ا تة ق ل   هوتشرس وا زا    و جل   والعااالف والع ا ي  اع لي 

 GFI)Goodness of Fit Index   0والطاب    اا  ا  999ه ا شس 
يلل ع      الاا  000ه1ا تة ق لزه   Comparative Fit Index (CFI)المقارن

 اع لي  والق اس و و واعبا وف تق س اا  علف ا   ج هه 
 

  زا   وازا ر  اا ي  : ف ظاس  التحليل العاملي التوميدي لمتغير السلوك البيئي:
 ( مسارات التحليل العاملي التوميدي لمتغير السلوك البيئي9جدول رقم )

  المعلمات المسارات

 المعيارية

 المقدرة

 خطأ

معياري 

SE 

 Tاختبار

(CR) 

 مستوى

 المعنوية 

(P)   

ك
و
سل

ال
 

ي
يئ

لب
ا

P
E

B
 

 جاختار المنتعندما يكون هناك اختيار  1
 التي يساهم في أقل قدر من التلوث. 

.853 .086 9.922  *** 

أفضل المنتجات من قبل الجهات المختصة   2
بحماية البيئية مثل وزارتي الصحة 

 وجمعيات حماية البيئة. 

.651 .078 

 

8.356  *** 

 ***  13.33 104. 1.381 استخدم المنظفات بفوسفات أقل.  3

تحتوي على  أتجنب شراء المنتجات التي  4
 المواد الكيماوية الضارة بالبيئة.

1.438 .104 13.77  *** 

أحاول شراء المنتجات البيئية المعاد تدويرها   5
 فقط.

1.000    

 0.01** معنوي عند مستوى   0.001*** معنوي عند مستوى 
 0.05* معنوي عند مستوى 

 . الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي  دالمصدر: إعدا
جلول  او    يلضااا  وواز   وإلحصا    وازا ر   جل     (9 ظاسف  زا     و 

 GFI)Goodnessا شس جلدة والطاب      ا تة ق ل والعااالف والع ا ي  اع لي ا  
of Fit Index  0المقارنا شس والطاب     اا  ا  885هComparative Fit Index 

(CFI)   ق تق س اا   الاا  877ه0لزه  ا و  واعبا وف  والق اس و و  يلل ع   اع لي  
  علف ا   ج هه 
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 : ( نتائج اختبار الفرض األول1) :اختبار فروض الدراسة
( الخزبا  والخزالل Mann-Whitneyوىدددددددز لاة واباح   وخزبا  ااو ويز         

الخزبا  والخزالل ( Kruskal-Wallis Testو  ًا ا  لعا ووخزبا  يسوىدددد ال ووار   
 :و  ًا السزلى والخ  ياازاا 

 االختالفات في متغيرات البحث وفقًا لنوع المستقصي منهم ( 10جدول رقم ) 

 عدد النوع المتغيرات

 المفردات 

 ةالثق درجة  Zقيمة 

ASYMP.SING  

 المعنوية

 غير 0.568 0.57 152 ذمر ATT االتجاه

 معنوي 
 221 أنثى 

 البيئي المدرك السلومي التحكم

PBC 

 غير 0.759 0.31 152 ذمر

 معنوي 
 221 أنثى 

 معنوي  0.013 2.48 152 ذمر  SN التاتية المعايير

 221 أنثى 
 INT النية

 

 غير 0.287 1.07 152 ذمر

 معنوي 
 221 أنثى 

 غير 0.985 0.02 152 ذمر PEB البيئي السلوك

 معنوي 
 221 أنثى 

 . المصدر: إعداد الباحثة بناًء عن نتائج التحليل اإلحصائي 

( عل  وجلد وخزالل اع لي      وء واطالب حلل  10يزضح ا  واجلول  او   
 ,Khare, 2015; Lelonoا  د وى  ي  ا    قازترسوف واباح و  ًا ا  لع وال اا يزن

et al., 2019 وانكسي   لى والسز  ت ا ب   ا   واباح     ظس  وجا   ا   ةاو  يسج   (ا ال 
 اا   لا ي ص والعايرس وا وت   يزضح وجلد وخزالل  .  واعلسي   والسح    ت ا ب   ز ج 

( Mean Rankاع لي ار  انسدوف واعر   اصااح واطااباف حرح ا و ازلى  واستب 
ا طالب    3ه198اليا    واستب  ازلى   ا و  د وى    5ه170ار لا  ا   يزنق  اا  وال 

(Uddin and Khan, 2016; Oztekin, et al., 2017)   ا ويسج  ةاو ا  وجا
 ظس واباح    ا  وا  ا   واعسب   ووإلىالا   واز  تكسب واطااباف بعض واق و واللجا   

   م ا   وا رئ  وت لرزااه  اا ا  حرح     ال وا رئ  ووالط  الا يل عا   ا  والشا ي 



 2/3/2022تاريخ قبول النشر       د/أسماء سيد أحمد درويش        االستعداد البيئي لدى طالب جامعة عين شمس    

413                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واعر   حلل ازترسوف واباح باخزالل اسزلى   وجلد وخزالل اع لي      وء انسدوف
 -( يلا ي  :Kruskal-Wallis Testوالخ  تو وىز لو  وخزبا  يسوى ال ووار  

 االختالفات في متغيرات البحث وفقًا لمستوى الدخل ( 11جدول رقم ) 

 عدد النوع المتغيرات

 المفردات 

 قيمة

 2كا

 ةالثق درجة 

ASYMP.SING  

 المعنوية

   االتجاه
 (ATT) 

 معنوي  غير 0.642 2.51 142 األولى

 136 الثانية
 45 الثالثة 
 17 الرابعة 

 33 الخامسة
 المدرك  السلومي التحكم

   البيئي

(PBC) 

 معنوي  غير 0.495 3.39 142 األولى
 136 الثانية
 45 الثالثة 
 17 الرابعة 

 33 الخامسة
 التاتية  المعايير

(SN) 

 معنوي  غير 0.629 2.59 142 األولى
 136 الثانية
 45 الثالثة 
 17 الرابعة 

 33 الخامسة
 النية 

 (INT) 

 معنوي  غير 0.447 3.71 142 األولى
 136 الثانية
 45 الثالثة 
 17 الرابعة 

 33 الخامسة
 البيئي السلوك

(PEB) 

  

 معنوي  غير 0.931 0.85 142 األولى

 136 الثانية
 45 الثالثة 
 17 الرابعة 

 33 الخامسة

 ه المصدر: إعداد الباحثة بناًء عن نتائج التحليل اإلحصائي
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(  ا  شسو ح والخ  ا عر   ووالزل       خلس  شسو حه 11يشرس واجلول  او  
ا  % 38انسدة بلا يعادل    142ج  ها وا  تل   حلوا     2000واشسيا  وألوا   ا  ا   
انسدة بلا    136ج  ه( تل    4000ج  ه  ا   ا  ا   2000 اا واشسيا  وا ا     ا   

(  6000ج  ه  ا   ا  ا     4000 ا     ا ار لا وشزل ة واشسيا  وا اا  %5ه36يعادل  
يعادل    45ع     بلا  واسوبع   ا   %12انسدة  وواشسيا   ا   6000ا  ج  ه  ا   ا  

 أك س(    8000ا و خرسو واشسيا  وا ااس   %5ه4انسدة بلا يعادل    17( تل    8000
 ه  %9انسدة بلا يعادل 33تل   

 

عل  وجلد وخزالل  (  11يزضح ا   زا   وازا ر  وإلحصا      واجلول  او  
اع لي ار  انسدوف واعر   وةاو   لا ي ص والتجا  وا رئ ا وازا و واس لي  والل ه  
وا رئ ا والعايرس وا وت   وا رئ  ا وا    وا رئ   وواس له وا رئ  تبعًا السزلى والخ ا وال  

وال يسج  ةاو ا  وجا   ظس ا   (Oztekin, et al., 2017) اا ي ز س ا  د وى 
ا سع  و وء خ سوف وتجا ب ى لي    ا   و وىزعلود وارلل طالب واجااع   واباح    

وا رئ   وال زجاف  ا ق ا  بس له جليلة ا   ا  ضال ع  شعل او بعل  وجلد معلباف 
 ه االد
       

وا لي         وانسض  وازا ر  وإلحصا    ا    ض وانسض وألول وا لل  تشرس  زا   
ار    وء طالب جااع  عر  شلس حلل واعلوا  وال ثسة وال "ال تلجل وخزال اف اع لي   

 والخ ("ه -ع       واس له وا رئ  باخزالل واعلوا  واليللغسو     وا لع
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اااة واباح   باخزبا    ( نتائج اختبار الفروض الثاني والثالث والرابع والخامس:2) 
واا        والعادالف  باىز لو   ل ج   ا باح  وال زسس   Structural)وا للةج 

Equation Modeling)    ال وى  وال تبان وعالااف وازأثرس ار  علوا  وا للةج وا  ا 
 - ( يلا ي  : 12وواز  يلضااا جلول  او   و  ًا الجللع  ا  وال شسوف

 ( مؤشرات الجودة الكلية للنموذج الهيكلي المقترح 12جدول رقم ) 
 القيمة  المؤشر

( لقياس جودة النموذج CMIN/DF)قسمة مربع ماى على درجات الحرية  المعياري    2مؤشر ما
 مان النموذج أكثر قبواًل. 5النظري مع البيانات الفعلية، وملما قلت قيمته عن 

1.95 

لقياس إلى أي مدي تكون  Goodness of Index(  GFIمؤشر جودة التوافق/المطابقة )
تتراوح    الرئيس، ولكنه غير معدل بواسطة درجات الحرية،مطابقة النموذج بالمقارنة بالنموذج  

 ( وملما اقتربت من الواحد الصحيح دل على جودة النموذج. 1)صفر:  قيمته بين

0.94 

تتراوح  و   Adjusted Goodness of Index(AGFIمؤشر جودة التوافق/المطابقة المعدل)
وهو تعديل جودة النموذج،    ( وملما اقتربت من الواحد الصحيح دل على1)صفر:    قيمته بين

 بدرجات الحرية.  GFIلمؤشر جودة التوافق 

0.91 

وتتراوح قيمته    Comparative Fit Index(CFIمؤشر جودة التوافق/المطابقة المقارن )
( وملما اقتربت من الواحد الصحيح دل على جودة النموذج، وهو مؤشر اخر 1)صفر:  بين  

 "Null Modelذج المقدر بنموذج مبدئي "ويحسب بمقارنة النمو لجودة التوفيق، 

0.97 

( 1)صفر:  وتتراوح قيمته بين    Normed Fit Index(  NFIمؤشر جودة التوافق المعياري ) 
 وملما اقتربت من الواحد الصحيح دل على جودة النموذج. 

0.92 

وملما    ( TLI<1> 0.90)والواحد الصحيح    0.90وتتراوح قيمته بين    TLIمؤشر تومر. لويس  
 زادت قيمته دل على جودة النموذج. 

0.96 

 (IFI<1> 0.90)والواحد الصحيح    0.90وتتراوح قيمته بين    IFIمؤشر المطابقة المتزايد  
 وملما زادت قيمته دل على جودة النموذج. 

0.97 

( البواقي  مربعات  لمتوسط  التربيعي   RMR)Root Mean Square Residualالجتر 
 وملما انخفض قيمته دل على جودة النموذج.   0.05و  0.00وتتراوح قيمته بين 

0.034 

 Root Mean Square(RMSEAمؤشر الجتر التربيعي لمتوسط مربعات خطأ التقدير )
Error of Approximation    ويقيس جودة توافق النموذج لمجتمع البحث وتتراوح قيمته

 وملما انخفض دل على جودة النموذج.  0.05و  0.00بين 

0.043 

 اإلحصائي. المصدر: إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل 
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 وبعل وازأكل ا  جلدة وا للةج وال زسس تاسب اعادالف وا للةج يلا ي  :

نتائج تحليل المسار للتأثيرات المباشرة لالتجاه على مل من النية  ( 13جدول رقم )
 والسلوك البيئي. 

 النموذج    المسار معامل المتغيرات 

 

ATT 
ATT PEB  

0.17*  

 0.35* 

 المصدر: إعداد الباحثة بناًء عن نتائج التحليل اإلحصائي 
       

 ,.Arvola, et al)( ا   زددا   د وىددددددددددددددد  يدد  ا 13واجددلول  او  تزنق  زددا         

2008; Ho, et al., 2015; Arli, et al., 2018;  Kim, et al., 2018; Le, 

ا  وجلد تددأثرس اع لي  يجدداا  ابدداشددددددددددددددس االتجددا  وا رئ  ع   وا  دد  وا رئ دد    (2021
ي لا  ود     ه (ه  ي35ه0( وع   واسدد له وا رئ  بلعاا  اسددا   17ه0بلعاا  اسددا  

ويسج  ةادو ا  وجاد   ظس وابداح د   ا   و  والتجدا  ا   د  وا رئ د   ود واسدددددددددددددد له وا رئ ا  
وجلد والتجا  وا رئ  يل ح واطااب واس ب اس ليها ألو والتجا  يزكلو  ز ج  وألحلوثا  
واللواسا  ضددددداًل ع  اااوالف واباح والسدددددزلس ع  وأل ضددددد  ا طالب وواطااباف     

 ه ت و والسح   واعلسي 
 

تشددددددددددددددرس وا زدا   واسددددددددددددددداب د   ا  اع ليد  واعالاد  ار  والتجدا  وا رئ  ووا  د  وا رئ د       
تا ق وانسض وا ا   (ا يلا تشرس  ا   13وواس له وا رئ  وال اا يلضاه جلول  او  

 هوواس له وا رئ  ووا اب باازأثرس والع لي ار  والتجا  وا رئ  وي  ا  وا    وا رئ  
  

β 

ATT 

INT 

PEB 
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حليل المسار للتأثيرات المباشرة للتحكم السلومي المدرك البيئي  ( نتائج ت14جدول رقم )
 على مل من النية والسلوك البيئي 

 النموذج    المسار معامل المتغيرات 

 

PBC 
INT PEB  

0.19*  

 0.08* 

 . المصدر: إعداد الباحثة بناًء عن نتائج التحليل اإلحصائي
      

واجلول  او  تزنق        ا 14 زا    ي   د وى   ا   زا     )(Bamberg,2003; 
Ozaki, 2011; Chou, et al., 2012; Arli, et al., 2018; Nguyen, et 

al.,2019)   وجلد تأثرس اع لي  يجاا  اباشس ا زا و واس لي  والل ه ع   وا       ا
ا ويسج  ةاو  ( 08ه0( وع   واس له وا رئ  بلعاا  اسا  19ه0وا رئ   بلعاا  اسا  

ا  وجا   ظس واباح    ا  تالس واطالب انكسة وااناظ ع   وا رئ  ا  خالل ى لياو 
 ج  والىزعلودا  ضال ع  شعل او بعل  وا رئ ا  ن  ت و والسح   واعلسي  ت يل الياو د

واصعلب ا واك  ع لاا يزع ق وألاس بااس له وانع    جل و  ناض    واس له الا يلل 
 ع   ضعس والاز و  وا رئ  اطالب واجااع ه   

 

تشدددددددرس وا زا   واسددددددداب    ا  اع لي  واعالا  ار  وازا و واسددددددد لي  والل ه وا رئ       
تا ق (ا يلا تشددرس  ا   14 رئ ا ال اا يلضدداه جلول  او  ووا    وا رئ   وواسدد له وا

ا  وانسض وا ااح ووا اب باازأثرس والع لي ار  وازا و واسدد لي  والل ه وا رئ  وي  
 هوا    وا رئ   وواس له وا رئ 

  

PBC 

INT 

PEB 
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( نتائج تحليل المسار للتأثيرات المباشرة للمعايير التاتية البيئية على مل  15جدول رقم )
 النية والسلوك البيئي من 

 النموذج    المسار معامل المتغيرات 

SN INT PEB  

0.13*  

 -0.20 

 المصدر: إعداد الباحثة بناًء عن نتائج التحليل اإلحصائي 
      

 ;Koszewska, 2016)كل  ن     ( ا  د وىدددددددددددددددد 15تزنق  زددا   واجددلول  او       

Pardana et al, 2019)    لعايرس وا وت   ع    اا  حرح وجلد تأثرس اع لي  يجاا 
 ,.Chou, et al  او تزنق ا  د وىدددددددددد  اال   ا ا  (13ه0وا    وا رئ   بلعاا  اسددددددددددا   

يسج  واس ب ا  وجا   ظس واباح    ا  تأثس واطالب باالعايرس واز  ت زسو (، (2012
 ا  د ج  وىزعلوداو وا رئ ه باألىسةا وألاسووا وا االء وواز  ال ت يل

 

 لعدايرس واد وت د  ع    ا وجلد تدأثرس اع لي ويجداا عدل    شددددددددددددددا ف  زدا   وابادح  ا       
 Segueda, 2013; Opoku, et)وا ى يزنق ا  د وىد  اوا رئ   والىدزاالك   واسد له

al., 2020) ا ويسج  ةادو ا  وجاد   ظس وابداح د   ا  شدددددددددددددددلة تدأثس واطالب    ت دو
ي  باازك لالج ا وواالوث  ا ا    باالعايرس/ واضددددددلوب  واز  ي يلاا  اا باو والسح   واعلس 

  و  اسو او خام   ةو تع ق بس له  ع  ه
      

تشدرس وا زا   واسداب    ا  اع لي  واعالا  ار  والعايرس وا وت   وا رئ   ووا    وا رئ        
تا ق وانسض واسوب  (ا يلا تشدرس  ا   15وواسد له وا رئ  وال اا يلضداه جلول  او  

ا  وا  دد  وا رئ دد   ج   ددًا ووا دداب بدداازددأثرس والع لي ار  والعددايرس وادد وت دد  وا رئ دد  ويدد   
 هئ وواس له وا ر

  

β 

SN 

INT 

PEB 
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 ( نتائج تحليل المسار للتأثيرات المباشرة للنوايا على السلوك البيئي 16جدول رقم )
 النموذج    المسار معامل المتغيرات 

INT PEB  

0.40 

 المصدر: إعداد الباحثة بناًء عن نتائج التحليل اإلحصائي 
 ,Uddin, and Khan)  ا ( ا   زا   د وى  ي   16تزنق  زا   واجلول  او       

2016; Tan, 2018; Seniwati, et al., 2019; Gkargkavouzia, et al., 

ا  وجلد تأثرس اع لي  يجاا  ا     وا رئ   ع   واس له وا رئ  بلعاا  اسا   (2019
ا ويسج  ةاو ا  وجا   ظس واباح    ا   و وا    وا رئ   ا  اال  واس له  (40ه0 

والحزلال وألالى ووأل جح وا ى يج ب واطااب ا س له وا رئ  وتجع ه وا رئ ا تشرس  ا   
عا   ع    ع ها تشل  اشاعس واطااب  والتجا  وا رئ (ا وع  وانسد ا ضلوب / والعايرس 
واز  تشل  اعز لوته     دوء  و عل   دوء ى له اعر   والعايرس وا وت   وا رئ  ( و خرسًو 

وء واس له وا رئ   وازا و واس لي  والل ه وا رئ ( الا  ث   وانسد ب ل ته وا وت   ع    د 
 يلل ع    ال   وا    وا رئ   ا س له وا رئ ه

 

تشددددددددرس ا   وا زا    ا  اع لي  واعالا  ار  وا    وا رئ   وواسدددددددد له وا رئ  وال اا      
تا ق وانسض وا ااس ووا اب باازأثرس  (ا يلا تشددددددددرس  ا   16يلضدددددددداه جلول  او  

 وا    وا رئ   وواس له وا رئ "ه  والع لي ار 
 

( نتائج تحليل المسار للتأثيرات غير المباشرة لعوامل نظرية السلوك  17جدول رقم )
 المخطط المؤثرة على السلوك البيئي 

 قيمة المسار  المسار غير المباشر  م

1 ATT INT                         PEB 0.085 

2 PBC   INT            PEB         0.094 

3 SN  INT PEB             0.067 

 . المصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي

INT PEB 
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جلول  او   ا   واس لي   17يزضح  ووازا و  والتجا   ار   ا عالا   تأثرس  ا اه  (  و 
وازأثرس غرس والباشس ا لسا   والل ه ووالعايرس وا وت   ع   واس له وا رئ ا حرح ا و  

وا رئ    INT    ATT      PEBوألول  واس له  غرس 085ه0(ع    وازأثرس  وب و  (ا 
وا رئ  PBC INT       PEBوالباشس ا لسا  وا ا     واس له  ع     )

وا ااح 094ه0  ا لسا   والباشس  غرس  وازأثرس  وب و  ( ع    INT     SN     PEB(ا 
(ه وب اًء 246ه0(ا وباازاا  ي  و وازأثرس غرس والباشس واك    067ه0 واس له وا رئ   

ع    زا   وازا ر  وإلحصا   ا باح واااا  يزو ا لل  سوض واباح  وا ا   ووا ااح  
وواسوب   ج   ًا( ووا ااس(ا حرح تأكلف ما  والسا وف وت ر  وجلد  ثا  اباشسة وغرس  

 اباشسة باا للةج واا     وال زسسه 
 ( معامالت المسار الستعداد الطالب البيئي 18رقم ) جدول

 الترتيب القيمة  المتغير 

 الثاني 0.17 ( ATT) البيئي االتجاه

 األول  0.19 (PBC) البيئي المدرك السلوكي التحكم

 الثالث  0.13  (SN) البيئية الذاتية المعايير

 . اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل 
(  و وازا و واس لي  والل ه ال  ك س واعلوا  تأثرسًو 18يزضح ا  واجلول  او       

وا وت    والعايرس  و خرسًو  وا رئ ا  والتجا   ي  ه  واجااع ا  اطالب  وا رئ   والىزعلود  ع   
 Tan, et al., 2017; Taufique, and)ا  د وى  ي  ا     قوا رئ  ه وال اا يزن

Vaithianathan, 2018) 

 معامالت المسار للسلوك البيئي لطالب الجامعة  (19جدول رقم )
 الترتيب القيمة  المتغير 

 الثاني 0.35 ( ATTالبيئي) االتجاه

 الثالث  0.08 (PBC) البيئي المدرك السلوكي التحكم

 الرابع -0.20 (SN) البيئية الذاتية المعايير

 األول  0.40 (INT) البيئية النية

 . المصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي
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(  و وا    وا رئ    اس بااو وألال      تاليل واس له  19يزضح ا  واجلول  او        
وا رئ ا ي راا والتجا  وا رئ ا و خرسًو وازا و واس لي  والل هه  اا والعايرس وا وت    ا   

 واس له وا رئ  اطالب واجااع ها س ااا تأثرس اع لي ع   
 سابعًا: التوصيات

 ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يمكن للباحثة تقديم التوصيات التالية:  في     
 ( توصيات خاصة بالحكومة المصرية: 1)

  402اعلل  لل ىلس وال زجاف ووا لااف وا ضسوء ي ل  اد  شا ف وألبااث  و       
و   وال اا  و  نضدددددة  سدددددب  والسدددددزا كر  وا ي  او   .ىددددد لياً   %13تسي رلو يل و ا ال  

يشدددددددددددددزسوو ا زجاف مدددددددددددددلي   ا  رئ   ا   ا  ا  وا صدددددددددددددس    واع ل والاضددددددددددددد      
 (Dagher and  Itani,2014   وع    الا  ثا  والازلا  واعاال  بااسددددددددددد له وا رئ ه

واصدددددددددددددعرل والا    الحظ  و ا اه وع  ارئ  از اا  وىدددددددددددددزجاب  ا زطل وف واعاال  ا  
 وخام     واس لوف وألخرسة وا  ثو الال ا :

 

وض  الو ر  ارئ   ما ا ا و ظا  اسوقب  اط  ع  واللود واك ل ا    والسز لا       ➢
 واص اعاف واز  ت ثس ى بًا ع   وا رئ  والو داا واط  ع  ه

ف  عالا     شادي  ازلع   والسزا كر  بل اطس واز لث وا رئ  وتلعلاو  عل  حلال ➢
  ا  تتررس   لان وىزاالكاو غرس وا رئ ه

 ( توصيات خاصة بالمؤسسات التعليمية:2)
وازسير  ع   تل يس ا س وف واس له وا رئ  از ل   والتجا  الى واطالب ا للا ى   ➢

 واعل  وا رئ ه
اسا لتاو ا   مااب و كا  ارئ   ي زسحاا وث اء تل يس  تشج   واطالب ا  خالل   ➢

 ا س  واس له وا رئ ه
  



 2/3/2022تاريخ قبول النشر       د/أسماء سيد أحمد درويش        االستعداد البيئي لدى طالب جامعة عين شمس    

422                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و شاء اشا ي  مترسة   ➢ واطالب     الى  وا رئ    وا ل وف ووالاا وف  والىزنادة ا  
واك     و واجااع  يزجسب  عل    ااو ع   الا ى  واعل    اجلو ب خلا   دوخ  

 وا رئ ه
علال وا رئ   يزو ا  خالااا ت ليو اسوا  تل يب  ق ا   دو ة واجااع  بإ شاء اسي  األ ➢

واك      وطااباف  اطالب  وا رئ    ووا ل وف  والاا وف  ت ل    بتسض  عل   وو ش 
 وواجااع ه  

 ودخال وال يل ا  اضايا والىزلوا     وال اا  وال وى  ه   ➢
 ( توصيات خاصة بالدراسات المستقبلية: 3)

وا رئ   ظسًو ألال         وألبااث حلل والىزعلود  وال يل ا   بإجسوء  واباح    تلم  
 - واللضلع والز ويلة    والاة واااا ه وع   ةاو ت زسس واباح   اا ي  : 

 د وى  واعالا  ار  وىزسوت ج اف وال ي  وازسلي   وا رئ  وواس له وا رئ ه  ➢
باح واااا  ا   وا    وا رئ  ا  تط رق  للةج وال وى  باىز لو  علوا  او يشل اا وا ➢

 هTPBواسضا وا رئ ا والع ا  وألخالا ا واعلواب ج بًا  ا  ج ب ا  ازترسوف 
دا  والعس   وا رئ   وةاو اناو واس له وا رئ  وال يل ا  رئ  بش     ض  أل اا ت ثس  ➢

 بش   ي رس ع   والتجااافه
الء /وألملااء /واجرسوو(  وألىسة /وا ا ت س و والعايرس والجزلاع    ا  اجللعاف    ➢

الىزكشال اا  ةو يا ة اجللع  اعر   ااا تأثرس  ك س  ال  ا  و  سب تأثرس ي   
 اجللع  ا ا    باالجللعاف وألخسىه 

وازعسل ع   والىزعلود وا رئ  ألعضاء ارئ  وازل يس وواللظنر  ووالدو ير  ج بًا  ➢
  ا  ج ب ا  طالب واجااع ه

واجااع  وخا جها   ل ت ز س وا لويا وا رئ   باخزالل   ق اس     واطااب دوخ  وااس  ➢
 وال اوه
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