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 جامعة المنوفية  –كلية الزراعة   –قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي  1
 2021 فبراير 11فى ، الموافقة على النشر 2021يناير  07بحث فىاستالم ال

 الملخص العربى 
التعرف علي مكونات سلوك  بصفة رئيسية  استهدفت الدراسة  

المتعلق بترشيد االستهالك، ومدي االتساق بين مكونات    الريفيات
والممارسة(، وطبيعة    )المعرفة، واالتجاه،  سلوك ترشيد االستهالك

الي   باالضافة  االستهالك،  ترشيد  سلوك  مكونات  بين  العالقة 
والمؤثرة  تحديد   المرتبطة  لترشيد  العوامل  الريفيات  سلوك  في 

تم  االستهالك، الدراسة  أهداف  عشوائية    ولتحقيق  عينة  اختيار 
قوامها  بسيطة   اربع  م  400بلغ  من  البيانات  جمع  وتم  بحوثة، 

التابعة   إبراهيم  الشيخ  كفر  قرية  هي:  المنوفية  بمحافظة  قري 
لمركز قويسنا، وقرية زنارة التابعة لمركز تال، وقرية منشأة بخاتى  
لمركز  التابعة  األخماس  وقرية  الكوم،  شبين  لمركز  التابعة 

قرية.  100بواقع  السادات   كل  من  االستبيان    مبحوثة  واستخدم 
من   العديد  استخدم  وقد  البيانات.  لجمع  الشخصية  بالمقابلة 
اإلحصاء   أساليب  منها:  البيانات  لتحليل  اإلحصائية  األساليب 

البسيط  االرتباط  ومعامل  االنحداري  ،  الوصفي  التحليل  وكـذلك 
الصاعد  المتدرج  و ”Step-wise“ المتعدد  أحادي  تحليل  ،  التباين 

تربيع   ،F"وإختبار"   ، اإلتجاه ايتا  إحصاء  إختبار  و   ،Eta)2)  وقيمة 
كرونباخ،    ،"Scheffe"شيفيه ألفا  بطريقة  الثبات  ومعامل 

التائية،   غير    كماوالدرجات  البيانات  تحليل  معامالت  استخدمت 
فى   الرتبية  التقاطع  المتصلة  جداول  ،  Cross Tabulationهيئة 

كاى   التوافق  Chi- Squareومربع  ومعامل   ،Contingency 

Coefficient  ومعامل ،Somer's dونسبة االتساق ،Consistency 

Ratio  . 
عن   الدراسة  نتائج  أسفرت  سلوك  وقد  غالبية  إعتدال 

 ( االستهالك،٪50.25المبحوثات  بترشيد  المتعلق  ووجود    ( 
)المعرفة،   االستهالك  ترشيد  سلوك  مكونات  بين  تام  إتساق 

المبحوثات،واالتجاه،   الريفيات  غالبية  لدى  كما    والممارسة( 
اإلحصائية   االختبارات  نتائج  وجود  كشفت  معنوية    عالقةعن 

)المعرفة،  االستهالك  ترشيد  سلوك  مكونات  بين  متبادل  وتأثير 
أظهرت   كما  والممارسة(.  التحليل  واالتجاه،   االنحداري نتائج 

ايتا تربيع وقيمة إحص   "Step- wise"المتعدد المتدرج الصاعد اء 
عشر اثني  هناك  أن  مستقل    الي  تفسير  متغير  في  أسهمت  قد 

بالترتيب:  في  التباين   هي  االستهالك  لترشيد  الريفيات  سلوك 
المبحوثات تعليم  للمبحوثات  ،مستوى  األساسية  اتجاه    ،المهنة 
االدخار نحو  للمبحوثات  ،المبحوثات  الزواجية  درجة    ،الحالة 

الالر  االجتماعية  على    ، سميةالمشاركة  شهريا  المنفق  متوسط 
الماء  ،الغذاء على  شهريا  المنفق  مساهمة    ،متوسط  درجة 

 ، خل الشهري للمبحوثاتدال  ،المبحوثات فى إتخاذ القرارات االسرية
المالبس على  شهريا  المنفق  نحو    ،متوسط  المبحوثات  اتجاه 

بالقرية  ،التجديدية الحياة  عن  المبحوثات  رضا  حيث  ودرجة   ،
هذ  تفسير  استطاعت  المتغيرات  في  98.1ه  التباين  من  سلوك  ٪ 

 الريفيات المتعلق بترشيد االستهالك.
بعض   قدمت  قد  الدراسة  فإن  النتائج  تلك  على  وبناءًا 

بها    ،التوصيات العمل  يفيد  قد  الريفيات  التي  سلوك  فهم  زيادة 
االستهالك بترشيد  معدالت    ،المتعلق  زيادة  كيفية  الي  باالضافة 

 . ترشيد االستهالك
المفتاحية:   الريفيةالكلمات  االستهالك   -المرأة    –ترشيد 

االستهالك ترشيد  سلوك  سلوك    –مكونات  مكونات  بين  االتساق 
 . العالقة بين مكونات سلوك ترشيد االستهالك –ترشيد االستهالك

 والمشكلة البحثية المقدمة

تزايدددت مهميدددة ترشدديد افسدددتتالة فددى الفتدددرة ا  يددرة  تيجدددة 
تددى يشيشددتا المجتمددع ازن مددع ديددادة عدددد السدد ان الظددرو ا ال
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و قص و درة الموارد افقتصادية وافرتفاع الكبير فدى ا سدعار 
بالنسددبة لملتلددس السددلع، ا مددر الددإلن يتعلددل اإل تفدداع بددالموارد 
المتاحة  قصى حد مم ع ومحاولة الحد مع افسدتتالة ييدر 
رحلددددة الرشدددديدا لددددإلا يعددددد ترشدددديد افسددددتتالة  ددددرورة تحتمتددددا م

التدى تمدر اتدا الدبالد حتدى يتحقدا التدوادن اديع المدوارد   ،التنمية
واإلم ا يددات المتاحدددة مدددع جا ددل، وحاجدددات السددد ان ور بددداتتم 
مع جا ل آ را هإلا وتتح م الظرو  افقتصادية ادول العالم 
فددى تحديددد مسددتون مشيشددة ا فددراد اتددا إلددى حددد كبيددر، ومددع  ددم 

فددة ا  شددعة والمجددافت تبددإلل هددإله الدددول جتددوداف كبيددرة فددى كا
التددى تددنجم عددع إ ددتالل التددوادن  ،لتقلدديص مدمتتددا افقتصددادية

القددددايم ادددديع مواردهددددا العبيشيددددة واحتياجددددات سدددد ا تا، فددددالموارد 
العبيشية محدودة ال وفى  قص مستمر اينما عدد الس ان فى 
إدديدددداد م،ددددعرد، واجا ددددل هددددإلا الللددددل الوا دددد ا فدددد ن هندددداة 

تددد دن إلدددى إرتفددداع مسدددعار  عوامدددل  ارجيدددة ويدددرو  سياسدددية
 (ا  848ب:  2010السلع واللدمات )قنديل وآ رون، 

وإرتفدددداع ا سددددعار تعددددد يدددداهرة عالميددددة تدددد  رت اتددددا جميددددع 
الددول الننيددة والفقيددرة علدى حددد سددوا ا وفدى مصددر فدد ن مشدد لة 
افرتفدداع الكبيددر فددى ا سددعار قددد تركددا آ ارهددا الوا ددحة علددى 

الددددد ل، فقددددد م ددددرت يالبيددددة فاددددات المجتمددددع  ا ددددة محدددددودن 
بشددد ل كبيدددر فدددى قددددرتتم علدددى الوفدددا  ب حتياجددداتتم ا ساسددديةا 
وممددا داد ا مددر  ددعواة حدددو  تنيددراف كبيددراف فددى  مدد  السددلوة 
افسدددتتاللى لةسدددرة، ففدددى السدددنوات ا  يدددرة م دددبحا ا سدددرة 
وحددددة مسدددتتلكة اددددفف مدددع كو تدددا وحددددة منتجدددة كمدددا كا دددا فدددى 

ت اإل تددددار وإرتفدددداع الما ددددى، ممددددا ترتددددل عليدددده  قددددص معدددددف
 معدفت افستتالةا

ا ساسية الموارد  محد  العاقة  عليتا   ،وتمثل  تقوم  التى 
وافجتماعية افقتصادية  التنمية  عليتا    ،عمليات  تعتمد  حيث 

المجتمعات لتحقيا الرفاهية افجتماعية لشعواتا، واالريم مع  
الكتراا   قعاع  تعوير  مجال  فى  الدولة  تبإللتا  التى  الجتود 

المنتجة، وا الكتراية  العاقة  إرتفاع  عع  مسفرت  والتى  لعاقة، 
مجااتة   فى  مع  عواات  يعا ى  مادال  القعاع  هإلا  من  إف 

المستلدميع افقتصادية  -متعلبات  وا  شعة  فى    -المنادل 
يل إقتراب و ول اللدمة الكتراايية لكافة ا سر المصريةا  

الحديث    وإذا كان الحديث عع مدمة الكتراا  فا مر يستدعى
العبيعى  والناد  الحفرن  الوقود  باعتبار  النادا  عع  مي،ا 
ومع   مصر،  فى  الكتراا   لتوليد  الرييسى  المصدر  يمثالن 
إدداد  عواة   فا مر  التموينية  الرقابة  وعدم  الس ا ية  الزيادة 
المنزلى  لالستتالة  العبيعى  الناد  توفير  فى  الح ومة  على 

هإلا المورد العبيعىا  والقعاع افقتصادن  ا ة مع محدودية  
( حنفى  مشار  الد  والعاقة  2013وقد  النإلا   دعم  من  إلى   )

الريم مع   الح ومى، وعلى  اإل فاق  إجمالى  راع  يمثل حوالى 
للعاقة  مستوردة  م بحا  مصر  من  إف  للوقود  الكبير  الدعم 
اف تار  إلى  عس  ذلك  ويرجع  لتا،  مصدرة  كا ا  من  بعد 

تش عامة  واصفة  النادا  مع  إلى  المحلى  الدراسات  ير  تايج 
إ لفاض مستون ترشيد استتالة العاقة لدن يالبية الريفيات، 
لنتيجة لتد ى معارفتع وممارساتتع المتعلقة اترشيد استتالة 

المنعم وماجدة جاب هللا،   -181:  1997العاقة )يسرية عبد 
رم،ان، ومتدية  :  2014  الفيل،  -2009:  2014  حجادن 

 (ا 801: 2010 هيام حسيل، - 1075
وفيمدددا يلدددتص بالميددداه كمدددوردا تشدددير البيا دددات الدددواردة مدددع 

( إلدددي من 2018الجتدداد المركدددزن للتعبادددة العامدددة واإلحصدددا  )
، 3مليددار م 25ا76اجمددالى المددوارد الماييددة فددى مصددر النددا 

فددددى افسددددتلدامات المنزليددددةا  3مليددددار م 4ا10يسددددتتلك منتددددا 
يدة فدى عدام وووفقا للم شدرات المسدتقبلية فد ن مدوارد مصدر الماي

فددددددددى حدددددددديع سددددددددتبل   3مليددددددددار م 5ا74سددددددددو  تبلدددددددد   2025
، وعلددددى 3مليددددار م 25ا103 افحتياجددددات الماييددددة المسددددتقبلية

 2ا29ذلك فمع المتوقدع وجدود فجدوة فدى المدوارد الماييدة قددرها 
(ا ووفدددى هدددإلا الشددد ن يتوقدددع 582: 2005)شرشدددر،  3مليدددار م
(  قرب و ول مصر إلى حدد الفقدر 290:  2015ف،ل هللا )
حيدددث إ لفدددد   -إن  لدددم تكدددع قدددد و دددلته بالفعدددل  -المدددايى 

 3م 1000متوس   صيل الفرد مع المياة العإلبة إلى مقل مع 
والددإلن يمثددل  دد  الفقددر المددايى، ممددا ي كددد علددى وجددود  ،سددنويا

 عددر حقيقددى علددى المددوارد الماييددة فددى مصددرا وتعتبددر المدددرمة 
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ة هدددى ا لثددددر تح مدددداف فددددى اسدددتلدام الميدددداه، بح ددددم دورهددددا كرادددد
منزل، فتى ا لثر ت  يراف على  م  افستتالة المنزلى بعريقدة 
مباشرة مثل النسيل والعبخ والتنظيف إلى يير ذلك، واعريقة 
يير مباشرة دورها فى ترشيد استتالة الما  مدع  دالل معمدال 
الصددددددددديا ة للسدددددددددبالة المنزليدددددددددة وتصدددددددددلي  ا دوات، ييدددددددددر من 

عددددددع اإلسددددددتلدام اسددددددتلدامتا للمددددددوارد الماييددددددة مددددددادال بعيددددددداف 
اإلقتصادن ا مثل، حيث تشير  تايج الدراسات إلدى تدد ى كدل 
مددددع مسددددتوة المعرفددددة والممارسددددة للريفيددددات لترشدددديد اسددددتتالة 

(، ووجدود 677:  2011المياه )عبيدر عدالم وإينداس الشدر واى،
 ددددددور سددددددلوكية كثيددددددرة ييددددددر مرشددددددده للميدددددداه ) ددددددلوحه عبددددددد 

 (ا584: 2010الرحمع،
ورد، تتمثدددل المشددد لة فدددى إرتفددداع وفيمدددا يتعلدددا بالندددإلا  كمددد

مسددددددعار السددددددلع النإلاييددددددة، وقلددددددة المعددددددروض مددددددع المنتجددددددات 
الزراعية، و ا ة النإلايية منتا كنتيجة مباشرة لتقلص مسداحة 
ا رض الزراعيددددة، وذلددددك بالتعدددددن عليتددددا للبنددددا   ظددددراف للزيددددادة 
السددد ا ية المعدددردةا وادددالريم مدددع المسددداولية الكبيدددرة التدددى تقدددع 

رمة الريفية فى إدارة النإلا  وتنإليدة مفدراد مسدرتتا، على عاتا الم
إف م تدددددا ييدددددر قدددددادرة علدددددى افسدددددتلدام ا مثدددددل مو اإلسدددددتفادة 
الصدحيحة مددع مواردهددا وإم ا ياتتددا ا سددرية الملتلفددة والمتاحددة 

(ا حيث مشارت النتدايج إلدى من دوافدع 162:  2002)دعبس،  
إ لفدداض الريفيددات لشددرا  السددلع النإلاييددة كا ددا ييددر رشدديدةا و 

مسددددتون الددددوعى النددددإلايى لتددددع وتددددد ى معددددارفتع وممارسدددداتتع 
: 2015لترشدديد اسددتتالة النددإلا  )هيددام حسدديل ومددرون م ددور 

 جفدة  - 31: 1998فاطمة شرااى ووفدا  ماوحليمدة،    -215
: 2005الجدددددارحى وآ دددددرون،  - 150: 2006عبدددددد الجليدددددل،
 (ا 165: 2011سما البرقى،  -2599

: 2005د، فتشير داليا حمددان )مما بالنسبة للمالبس كمور 
( إلددددى من الملددددبس يحتددددل المركددددز الثددددا ى بعددددد الععددددام 18ص

بما ف  ،والشراب فى ميزا ية ا سرةا ومع تزايد مسعار المالبس
يددتاليم مددع ديددادة الددد ل لةسددرة المصددرية، تددزداد الحاجددة إلددى 
ترشدديد اسددتتالة المالبددس، وذلددك باإل تيددار ا مثددل منتددا، مددع 

يتددا  طددول فتددرة مم نددة مددع الددزمع دون تعر ددتا المحافظددة عل
(ا وتشددددير إيمددددان ااددددراهيم 33:  1999للتلددددس )إيندددداس ادددددير، 
( إلى من تحديد اإلحتياجدات 415:  2009ولميا  عبد الفتاح )

افساسية مع الملبس يعتبر مع ا مور التامة التى يجل على 
ية راة ا سرة من ت  إلها فى اإلعتبارا وعلى الريم مع المساول
افقتصادية الملقاه علدى عداتا المدرمة الريفيدة فدى تدوفير الكسدا  
 فددددددراد مسددددددرتتاا بمدددددددا يتناسددددددل مدددددددع ميزا يتتددددددا، إف من  تدددددددايج 
الدراسدات مشددارت إلددى وجدود تجاهددل كبيددر فدى ترشدديد اسددتتالة 

(، وكدددإللك تدددد ى مسدددتون 5: 2008المالبدددس )بشدددرن  دددال ، 
ون و جدددال  ممارسدددات ترشددديد افسدددتتالة الملبسدددى )سدددو يا شددديب

 (ا261: 2014دسوقى، 
والمدددرمة بصدددفتتا رادددة ا سدددرة والمسددداولة عدددع تحديدددد الدددنم  
افسددتتاللى اتددا وإدارة مواردهددا، لددإلا يقددع عليتددا العددل  ا لبددر 
فى التلعدي  افقتصدادن لبندود اإل فداق بميزا يدة مسدرتتا، حيدث 

٪ مددددع الددددد ل القددددومى  ن 85ملدددددت اإلحصددددا ات علددددى من 
رادددددات البيددددددوت ويصدددددر  بمعددددددرفتتع،  دولدددددة يمددددددر فدددددى ميدددددددن

وتوجيتتدددددا إلدددددى الدددددنم  افسدددددتتاللى الرشددددديد، بمدددددا يتدددددوايم مدددددع 
اإلحتياجات الفعلية وال،رورية  فراد مسرتتا وفى حدود د لتا 

: 1993 ؛ دينددددل حقددددى،363: 1990المتددداح )سددددامية فتمددددى،
(ا ولعل م ماط افستتالة التى تتصس باإلسرا ، مع مهدم 42

رادددة ا سدددرة، حيدددث تددد دن إلدددى  دددياع  المشددالل التدددى تعتدددرض
لبيدر سددوا  لمواردهددا مو مددوارد الدولددة، كاإلسددرا  فددى الكتراددا  
والمدددا  والم لدددل والملدددبس وكدددإللك مدددوارد البيادددة العبيشيدددة، ممدددا 
يتعلدددل ادددإلل الجتدددود لمحاولدددة اإل تفددداع بدددالموارد المتاحدددة إلدددى 

(، ولددديس 1: 1998 مقصدددى حدددد مم دددع )معصدددومة البلوشدددى،
ا افسدتننا  عدع ال،دروريات ولكدع المقصدود هدو المقصود اتدإل

 عدم اإلسرا  فى من شى ا
  -كمرشددددة لهسدددتتالة  -ومدددا سدددبا ي كدددد علدددى من المدددرمة 

تتحمددل مسدداولية كبيددرة فددى عمليددات الشددرا  واإلعددداد واف تفدداع 
والصيا ة لكل مايلتص بافستتالة العايلى، وعلى قدر وعيتا 

دات وافتجاهدددددددات يتوقدددددددس  مددددددد  افسدددددددتتالة، وتكدددددددويع العدددددددا



 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مجلد -إلس ندرية للتبادل العلمى مجلة ا

 

212 

افسدددتتاللية اددديع مفدددراد ا سدددرة، لدددإللك فدددان ترشددديد افسدددتتالة  
يدددزداد مهميدددة بصدددفة  ا دددة بالنسدددبة للمدددرمة حتدددى تدددتم ع مدددع 
اسدددتنالل اإلم ا يدددات المتاحدددة لةسدددرة وتكدددويع الدددوعى السدددليم 
و شره ايع مفراد مسرتتاا لإللك ف ن راة ا سرة تواجه عبااف كبيراف 

مفدددراد مسدددرتتا  ا دددة فدددى يدددل الظدددرو  فدددى تلبيدددة إحتياجدددات 
 - بات الد ل الدإلن يحصدل عليده مفدراد ا سدرة  -افقتصادية  

وإرتفدددداع مسددددتون طمددددوحتم اإلسددددتتاللي، فدددد ن ا مددددر يتعلددددل 
 ددددرورة تكددددويع اتجاهددددات إيجاايددددة  حددددو اسددددتتاللتا للمددددوارد، 
والسددددددااتا م مدددددداط اسددددددتتاللية جديدددددددة تسددددددتعيع مددددددع  اللتددددددا 

لمددوارد، ومددع  ددم الحفدداا علددى مددوارد افسددتنالل ا مثددل لتلددك ا
 المجتمعا 

( في دراستتما للسدلوة البياديا 2012ويرة سالمة وقنيبر)
والتي تبلورت مع طبيعة العالقة افرتباطيدة اديع ر س المثلدث 

والممارسدددددة الثال دددددة للسدددددلوة البيادددددي وهدددددى: المعرفدددددة وافتجددددداه 
الفعليدددة، والتدددي اهتمدددا ادراسدددة مددددن افتسددداق اددديع الم و دددات 
الثال ددددةا من هندددداة دراسددددات عديدددددة تناولددددا طبيعددددة العالقددددات 
افرتباطيددددة ادددديع هددددإله الم و ددددات واعدددد  المتنيددددرات المسددددتقلة 
الشلصددية وافقتصددادية وافجتماعيددة وافتصددالية، اينمددا هندداة 
 درة فى الدراسات التى تناولا العالقدة اديع الم و دات الثال دةا 

 فتجاهاوالدراسة الحالية تعتبر محاولة في هإلا ا
وامراجعة الدراسات والبحو  السابقة التي مجريا فدي هدإلا 
المجدددال، والتدددى تناولدددا ترشددديد اسدددتتالة المدددوارد ، يتبددديع م ددده 
علددددى الددددريم مددددع تعددددددها، إف من النالبيددددة العظمددددى منتددددا قددددد 
اسدددتتد  دراسدددة ترشددديد احدددد المدددوارد افساسدددية، ومدددع  دددم  ددددرة 

تالة المددددددوارد الدراسددددددات التددددددي اهتمددددددا ادراسددددددة ترشدددددديد اسددددددت
افساسية: النادا والكتراا ، والما ، والندإلا ، والمالبدس بشد ل 
متكامدددلا وكدددإللك  ددددرة الدراسدددات التدددي اهتمدددا ادراسدددة ترشددديد 
افسددددددتتالة كسددددددلوةا ممددددددا يععددددددى مهميددددددة للدراسددددددة الحاليددددددة، 
و ا دددة ا تدددا سدددو  تتدددتم ادراسدددة الم و دددات الرييسدددية لسدددلوة 

اها والممارسدة الفعليدةا  لكدل ترشيد افستتالة: المعرفةا وافتج
مورد علي حده  دم سدلوة ترشديد افسدتتالة العدام لكدل المدوارد 

المدروسدددددة معدددددافا باف دددددافة الدددددي دراسدددددة مددددددة افتسددددداق اددددديع 
الم و دددات الرييسدددية لسدددلوة ترشددديد افسدددتتالةا وكدددإللك دراسدددة 
طبيعدددددددة العالقدددددددة اددددددديع الم و دددددددات الرييسدددددددية لسدددددددلوة ترشددددددديد 

يد العوامل المرتبعدة والمد  رة فدي سدلوة افستتالةا وا يراف تحد
 الريفيات المتعلا اترشيد افستتالةا

ومددع  ددم تتبلددور مشدد لة الدراسددة الحاليددة فددي اإلجابددة علددى 
التسا ل الرييسى التالى: ما مدة افتسداق اديع م و دات سدلوة 
الريفيات المتعلا اترشيد افسدتتالة  وذلدك مدع  دالل افجابدة 

التاليدددة: مدددا م و دددات سدددلوة الريفيدددات علدددى التسدددا فت الفرعيدددة 
المتعلا اترشديد افسدتتالة ، ومدا طبيعدة العالقدة اديع م و دات 
سددددلوة الريفيدددددات المتعلددددا اترشددددديد افسددددتتالة  ومدددددا العوامدددددل 
المرتبعدددددددة والمددددددد  رة فدددددددي سدددددددلوة الريفيدددددددات المتعلدددددددا اترشددددددديد 

 افستتالة 

 أهداف الدراسة  
لتها, تســعى اتســاقا مــع مــا تقــدم فــى مقدمــة الدراســة ومشــك

 الدراسة الحالية إلى التعرف على كل من: 
[ م و دددات سددددلوة الريفيددددات المتعلدددا اترشدددديد اسددددتتالة كددددل 1]

مددع: النددداد، والكترادددا ، والمددا ، والندددإلا ، والمالبدددسا وفدددي 
 المناسبات افجتماعية الملتلفة:
 )م( المعرفة ب  ر ترشيد افستتالةا

 )ب( افتجاهات  حو ترشيد افستتالةا
 ( ممارسات ترشيد افستتالةا)ر
[ مددددددة افتسددددداق اددددديع م و دددددات سدددددلوة ترشددددديد افسدددددتتالة 2]

 )المعرفة، وافتجاه، والممارسة(:
)م( مدددددددن افتسدددددداق ادددددديع م و ددددددات سلدددددددوة الريفيددددددات لترشدددددديد 

 استتالة النادا
)ب( مددددددن افتسددددداق اددددديع م و دددددات سلددددددوة الريفيدددددات لترشددددديد 

 استتالة الكتراا ا
ع م و دددددات سلددددددوة الريفيدددددات لترشددددديد )ر( مددددددن افتسددددداق ادددددي
 استتالة الما ا
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)د( مددددددن افتسددددداق اددددديع م و دددددات سلددددددوة الريفيدددددات لترشددددديد 
 استتالة النإلا ا

)ه( مددددددن افتسددددداق اددددديع م و دددددات سلددددددوة الريفيدددددات لترشددددديد 
 استتالة المالبسا

)و( مددددددن افتسددددداق اددددديع م و دددددات سلددددددوة الريفيدددددات لترشددددديد 
 عية الملتلفةاافستتالة في المناسبات افجتما

)ر( مددددددن افتسددددداق اددددديع م و دددددات سلددددددوة الريفيدددددات لترشددددديد 
 افستتالة الكليا

[ طبيعدددة العالقدددة اددديع م و دددات السدددلوة الثال دددة )المعرفددددة، 3]
 وافتجاه، والممارسة(:

)م( طبيعدددة العالقدددة اددديع المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددة لترشددديد 
 استتالة النادا

وافتجدداه والممارسددة لترشدديد  )ب( طبيعددة العالقددة ادديع المعرفددة
 استتالة الكتراا ا

)ر( طبيعدددة العالقدددة اددديع المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددة لترشددديد 
 استتالة الما ا

)د( طبيعدددة العالقدددة اددديع المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددة لترشددديد 
 استتالة النإلا ا

)ه( طبيعدددة العالقدددة اددديع المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددة لترشددديد 
 بسااستتالة المال

)و( طبيعدددة العالقدددة اددديع المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددة لترشددديد 
 افستتالة في المناسبات افجتماعية الملتلفةا

)و( طبيعدددة العالقدددة اددديع المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددة لترشددديد 
 افستتالة الكليا

[ العوامددددل المرتبعددددة والمدددد  رة فددددي سددددلوة الريفيددددات لترشدددديد 4]
 افستتالةا  

 ة فروض الدراس
لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الدراسة تم صياغة الفـرض 

 النظري التالي:  

ب ل   تابع(  )لمتنير  افستتالة  لترشيد  الريفيات  سلوة  يت  ر 
المبحو ةا  سع  التالية:  المدروسة  المستقلة  المتنيرات  مع 
والحالة الزواجية للمبحو ةا والمتنة ا ساسية للمبحو ةا والد ل  

للمبحو ةا   اف فتاح الشترة  ودرجة  المبحو ةا  تعليم  ومستون 
للمبحو ةا والمشاركة افجتماعية افرسميةا   الجنرافي والثقافي 
والمساهمة في القرارات ا سريةا ودرجة القيادية لدة لمبحو ةا 
واتجاه المبحو ة  حو افد ارا واتجاه المبحو ة  حو التجديديةا 

ورا ومستوة تعليم ور ا المبحو ة عع الحياة بالقريةا وسع الز 
الد ل  ومتوس   ا سرةا  وحجم  المشيشةا  ومستون  الزورا 
الشترة لةسرةا وحجم الحيادة الزراعيةا ومستون تعليم ا سرةا  
شتريا  المنفا  ومتوس   للنادا  الشترة  افستتالة  ومتوس  
ومتوس    الما ا  علي  شتريا  المنفا  ومتوس   الكتراا ا  علي 

 توس  المنفا علي المالبساالمنفا شتريا علي الناإلا ا وم
 اإلطار النظرى واالستعراض المرجعى

 أوال: المفاهيم األساسية:    
 : Consumption Rationalization[ ترشيد االستهالك 1]

وذلك   المتاحة،  ا سرة  لموارد  ا مثل  افستنالل  به  يقصد 
بعدم اإلسرا  في استلدامتا وتقليل الفاقد منتا بقدر اإلم ان،  

م رفع  تعبيا من  مع  الل  لةسرة  اإل تاجية  الكفاية  ستون 
السلوة افدارن عند استعمالتا لجميع مواردها المتاحة لتحقيا 
مهدافتا وإشباع حاجاتتا الملتلفة بصورة متواد ة )فاتع لعفى،  

( على  72:  1998(ا وتعرفه معصومة البلوشى)70:  1995
وافستت اإل فاق  مجافت  جميع  فى  المستتلك  توعية  الة م ه 

للموارد   ا مثل  واافستلدام  ال،رورية  بالحاجات  وتبصيره 
وجيالن   شلبي  وفا   وتإلكر  الحاجاتا  هإله  إلشباع  المتاحة 

( مسلوب  371:  1998القبا ي  هو  افستتالة  ترشيد  من   )
عمل تتلإله ا سرة بنرض افستلدام ا مثل لمواردها المتاحة  

وذلك اتد     في مواقس اف تيار والشرا  واإلعداد والصيا ة،
اتقليل   فيتا  اإلسرا   درجة مم نة وعدم  ب قصى  اتا  اف تفاع 
العنا ر بقدر اإلم ان، وعدم اإلستتا ة به متما كان  ايلا  
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وفيما يلي  بإلة ملتصرة عع مهم المفاهيم ذات الصلة اترشيد 
 استتالة الموارد ا ساسيةا والتي تتتم اتا الدراسة الحالية: 

العا استتالة  ترشيد  الكتراايية)م(   Consumptionقة 

Rationalization of electricity  :  استتالة اترشيد  يقصد 
العاقة الكتراايية هو افستتالة الرشيد لمصادر الكتراا  

ادير،   )إيناس  المتعددة  ا يراض  (ا  41:  1999فى 
العاقة   لموارد  ا مثل  اإلستلدام  م ه  على  تعريفه  ويم ع 

لتشنيل المندش ة دون المساس  الكتراايية المتوفرة والالدمة  
اراحة مستلدميتا مو إ تاجيتتم مو المساس ب فا ة ا جتزة 
والمعدات المستلدمة فيتا مو إ تاجتا )ماو العال وآ رون،  

 (ا 10: 2013
 Consumption Rationalization  )ب( ترشيد استتالة النداد

of gas  :  يقصد به ا ساليل التى يقوم اتا ا فراد للحد مع
(ا  1079: ص2014  سرا  فى استلدام الناد)الفيل،اإل

( على إ ه اإلستلدام  806:  2010وتعرفه هيام حسيل )
توفير   بنرض  والسلان  البوتاجاد والفرن  لشعالت  افمثل 
استتالة  ترشيد  من  يتبيع  سبا  ومما  النادا  استتالة 
ا يراض   فى  للناد  ا مثل  افستلدام  يت،مع  الناد 

 له افيتالفياالمتعددة وتفادن استتال
 Consumption Rationalization ofترشيد استتالة المددا   )ر(

water  :( إاراهيم  سمر  مع  كل  (  50:  2003إتفقا 
:  1999( وإيناس ادير )52:  2003ورشيدة ماو النصر ) 

40( قمباد  ورحاب  حافظ  47:  2009(  ودعا    )
اإلستلدام  19:  2012) هو  المياه  استتالة  ترشيد  من   )

رشيد لمياه الشرب فى ا يراض المناسبة وتقليل ا مثل وال
وفى   اللاطى   باإلستلدام  والمتسراة  المتدرة  المياه   سبة 
الرحمع   عبد  قصدت  لوحة  اينما  ا  ال،رورة  يير 

وعدم  563:  2010) التوس   المياه  استتالة  اترشيد   )
اإلسرا  واإلعتدال فى كل مناحى ا يراض افستتاللية 

 للمياها 
اس ترشيد  النإلا   )د(   food  Consumptionتتالة 

Rationalization of  :( على  10:  2003تعرفه هاله حنا )
منتا  الفاقد  لتقليل  النإلايية  للموارد  ا مثل  افستلدام  م ه 
اتوفير  ا سرة وذلك  مفراد  لجميع  النإلايية  الكفاية  ولتحقيا 
والعقلية   الجسمية  احتياجاتتم  مع  يتناسل  الإلن  النإلا  

و  مناسباف  وافجتماعية  اف فاق  ي ون  من  على  النفسية 
إلم ا يات افسرة مع  الل إتلاذ القرارات الرشيدة ابع  
وإعدادها   وشرا ها  كمياتتا  وتحديد  ا يإلية  إ تيارات 

( تعرفه  بيلة  عاب  اينما  وتلزينتاا  :  2003وطتيتا 
للموارد224 ا مثل  افستلدام  ب  ه  لتحقيا   (  النإلايية 

مم نة،   إستفادة  الكمية مف،ل  على  فرد  كل  وحصول 
الالدمة للجسم مع السعرات الحرارية دون  قص مو إفراط  

 مع توادن كافة عنا ر النإلا ا  
المدالبس   استتالة  ترشيد   clothing  Consumption)هد( 

Rationalization of  : مع للمالبس  ا مثل  اف تيار  هو 
مع   الرشيد  وافستلدام  والسعر  واللامة  الجودة  حيث 

تعر تا المحاف دون  مم نة  دمنية  مدة  مطول  عليتا  ظة 
:  1999  للتلس ودون حدو  من عيوب اتا )إيناس ادير،

( م ه توفير  358: 2008(ا وتعرفه إيمان عبد القادر ) 33
حيث  مع  ا سرة  مفراد  مع  فرد  لكل  المناسل  الملبس 
النرض مع افستلدام والجوده والسعر، بحيث من كل فرد  

ملبسية المناسبة لنوع العمل الإلن  يحصل على احتياجاته ال
التى  وا  شعة  اتا  يمر  التى  العمرية  والمرحلة  ي ديه 

 يمارستا و وع المناخ السايد فى المنعقةا 
يعر  السلوة ب  ه "مة استجابة مو    :Behavior[ السلوك   2]

ف للفردا  فعل  والحركات   رد  افستجابات  فق   يت،مع 
ال الشبارات  علي  يشتمل  ال  واللبرات  الجسميةا  لفظيةا 

يستلدمون  الباحثيع  بع   من  الريم  وعلي  الإلاتيةا 
ا عالح   من  إف  واحدا  بمعني  وسلوة  فعل  مصعلحي 
السلوة معم مع الفعلا   ه يت،مع كل ما يمارسه الفردا 
ويفكر فيها و يشعر بها بن  النظر عع القصد والمعني 

)ييثا   للفرد  بالنسبة  السلوة  عليه  ينعوة  :  1979الإلة 
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36( جامع  ويعر   مة  301:  1990(ا  ب  ه  السلوة   )
استجابة مو ارتداد فعلي لفرد معيعا ليس فق  افستجابات 
واللبرات   اللنوية  التعبيرات  وإ ما  والحركية  الجدية 
الشلصيةا ولكع كثيراف ما يحد  تناق  ايع قول اإل سان 
وفعله مو اتجاهه وسلوكه وهإلا ما يجعلنا  فكر في العالقة  

افت وجود  ايع  في  يجعلنا  فكر  مما  ا  والسلوة  جاه 
متنيرات وسيعة م  رة علي السلوةا هإله المتنيرات تشمل 
المتوقعة   والنتايج  افجتماعية  والمعايير  الفرد  عادات 
للسلوةا  اينما يعر  "المجلس القومي لللدمات والتنمية 
جميع   حصيلة  ب  ه  اإل سا ي  السلوة  افجتماعية" 

ا  وا فعال،  وهو  شاط  التصرفات  الفردا  عع  تصدر  لتي 
وحصيلة   البياية  والتراية  بالثقافة  مت  راف  اإل سان  به  يقوم 
لةديان   ترجع  وجإلور  قافية  متعددة  ح،ارية  عنا ر 

)النناما اإل سان  تبإلة  18:  2001و برة  يلي  وفيما  (ا 
 ملتصرة عع الم و ات الرييسية للسلوة:

المعار    ا:  Knowledges)م(  مجموعة  عع  لمعا ي  عبارة 
والتصورات وازرا  والمعتقدات والحقايا التي تتكون لدة  
وا شيا    الظواهر  لفتم  المتكررة  لمحاوفته  اإل سان  تيجة 

)حسعا   به  عادر  18:  1990المحيعة  وي،يف  (ا 
لديه  تيجة  12:  2004) تتكون  الفرد   معار   إن   )

انيا ه  تكويع  في  تستم  والتي  اياته  في  الفعلية  مشاركته 
مباشرةا المعرف يير  مو  مباشرة  المعرفة  تكون  وفد  يا 

فالمباشرة يتم مالحظتتا يومياف في الواقع الإلة  شيشها مما  
وفد   افستدفلا  طريا  عع  إليتا  فنصل  المباشرة  يير 
التي   هي  ال،منية  فالمعرفة  ا  مو  ريحة  تكون  منية 
منعوقة  كلمات  في  و عتا  مو  لآل ريع  يصعل  قلتا 

لا بالمتارات وا فكار والتصورات  وهي المعار  التي تتع
الصريحة   المعرفة  اينما  ا فرادا  عقول  دا ل  توجد  التي 
قاالة   وهي  ملموسة  وحسية  مو وعية  ب  تا  تتصس 
ويم ع  قلتا   ب رادتنا  إليتا  الو ول  و ستعيع  للترميز 
م واع  إلي  ال   المعار   وتصنس  تلزينتاا  مو  لآل ريع 

الم العامةا والمعار   المعار   تلصصةا والمعار   هي: 

المتنية والتي تلتص بعبيعة و صايص وكيفية ممارسة 
متنة معينة لإللك فتي تعتبر تعبيا للمعار  المتلصصة  

:  1989(ا ويرة جامع وآ رون)7  –  5:  2008)سويلما  
( من اإل سان يحتار إلي مجموعة مع المعار  99  –98

( معار  عع  1للقيام ادور فعال في تنمية مجتمعة هي: )
العالقات  ناسال ومسس  الناس  تصرفات  مهمتاا  مع  ا 

ومعتقدات  وقيم  واتجاهات  ور بات  احتياجات  اإل سا يةا 
الناس   إحجام  مو  الناسا ومسباب مشاركة  وعادات وتقاليد 

( المحليا  النشاط  المحلي  2في  المجتمع  عع  معار    )
وم و اته  مجزا ه  المحليا  المجتمع  طبيعة  وتت،مع 

وتعوره وويايفه  الملتلفةا   وميرا ه  مجزايه  ايع  والعالقة 
ومهدا    وويايس  المحليا  بالمجتمع  العبيشية  والموارد 
ودورها   المحلي  بالمجتمع  افجتماعية  المنظمات  ومشالل 
( المحلييعا  الس ان  مشالل  حل  في  كفا تتا  (  3وديادة 

المجتمع  في  الع،و  به  يقوم  الإلة  الدور  عع  معار  
المجت وتت،مع ويايس ومشالل  وما  المحليا  المحلي  مع 

و فات   و واص  إدا هاا  ب دايه  يقوم  من  للع،و  يم ع 
 ومساوليات وويايس القادةا

: يعر  افتجاه ب  ه افستعداد مو Attitudes)ب( افتجاهات  
الجماعة   مو  الفرد  الإلة يظتر في سلوة  الم تسل  الميل 
عندما تكون بصدد تقييم شي  مو مو وع بعريقة متسقة 

يشت ولتإلا  مو ومتميزةا  افيجااي  التقييم  مع  علي  وع  مل 
)ييثا   "اوجاردوس" 30:  1979السلبي  ويعر   (ا 

البيايةا  العوامل  بع   مو  د  ب  ه  زعة  حو  افتجاه 
من   والواقع  سلبيةا  مو  ايجااية  قيمة  النزعة  هإله  تصب  
البياة  لمثيرات  الفرد  استجابة  يحدد  الإلة  هو  افتجاه 

الس التي  اللارجيةا فافتجاه ي مع ورا   لوة مو افستجابة 
(ا  اينما "ملبورت" يعرفه 144:  2000 الحظتا)عيسوةا  

طريا  عع  عصبي  ظما  عقلي  استعداد  حالة  ب  ه 
اللبرات الشلصيةا وتعمل علي توجيه استجابة الفرد  حو  
مما   افستعدادا  اتإلا  تتعلا  التي  المواقس  مو  ا شيا  

الفرد  حو   استجابة  ميل  ب  ه  فيعرفه  مو  د  "مورجان" 
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يو سا   )ا تصار  فكرة  مو  شلص  مو  :  2002مو وع 
277( منيث  فاديه  وتعر   افتجاهات 35:  1990(ا   )

التي يشيش  البياة  الفرد  حو  البياية على م تا "استجابات 
عنتا،  ومعتقداته  مواردها  استنالل  مع  وموقفة  فيتا، 
معتا  التعامل  في  بعنا رها ومش التتا وسلوكه  ومعرفته 

ا تكويع  لنفس  ويل،ع  وتعديلتا  البياية  فتجاهات 
النفسية  افتجاهات  مجال  في  تستلدم  التي  ا ساليل 

( سرحان  تعر   ظيمة  اينما  (  69:  2005ا  رن"ا 
افتجاهات البياية ب  تا "مفتوم يصس استجابة الفرد إدا   

( جامع  يرة  لإللك  البياة"ا  مش الت  مع  :  1990مش لة 
فتم اياتها كما   ( من افتجاهات تساعد اإل سان علي 305

البياةا  السلوة تجاه  القرار  حو كيفية  اتلاذ  تساعد علي 
سرحان) مع  70:  2005وتقدم  ظيمة  مجموعة   )

( افتجاهات البياية 1 صايص افتجاهات البياية هي: )
( باللبراتا  تنمو  م تا  كما  وتعلم  تت،مع  2تكتسل   )

مع   ومو وع  الفرد  ايع  عالقة  دايما  البياية  افتجاهات 
( تتسم بالدينامية مة م تا لتا  فة  3وعات البياةا ) مو 

( يم ع تعديلتا وتنييرهاا  4الثبات وافستمرار النسبييعا )
( تعديل افتجاه يتعلل توافر عدة شروط منتا : الدافع  5)

السلوة   مبعاد  لتفتم  الفرد  إدراة  الجديد،  افتجاه  لتعلم 
افتج لممارسة  الفرص  وإتاحة  الظرو   ،  لا  اه الجديد 

 ( البياةا )6الجديدا  اإل سان تجاه  (  7( ت  ر على سلوة 
سلبياف   مو  ايجااياف  ش الف  وحمايتتا  للبياة  افستجابة  تتلإل 
مو   التام  الت ييد  متقااليع:  طرفيع  ايع  افتجاه  يقع  حيث 

 ( المعلقةا  بعريقة  8المعار ة  وتقويمتا  قياستا  يم ع   )
موقس   في  الفرد  سلوة  قياس  طريا  عع  مباشرة  يير 

 يععى لها

يعر  "سرحان وكامل" الممارسة    :Practices)ر( الممارسات  
على   تيسر  اإلتقان  مع  درجة  إلى  بالعمل  الو ول  ب  تا 
وترة  مجتودا  وا قل  مم ع  وقا  مقل  في  مدا ه   احبة 
تكرار   ب  تا  الممارسة  يعرفون  التراويون  من  ععية"  " وال 
التحسع  تيجة هإلا  ويحد   ا دا   في  تحسع  إلي   ي دة 

يمارسه   لما  الفرد  مدا   في  تحسع  إلي  يتد   الإلة  التعلم 
سالمة ومحمدا    –  29:  2004    مع م شعة )هبة  ليلا

2011  :570( عثمان  إيمان  وتعر   (  27:  2009(ا 
والتدريل  منتظمة  بصفة  ما  شي   مدا   ب  تا  الممارسة 
البياية  الممارسة  مما  مدا ها  علي  القدرة  لتحسيع  عليه 

دهرة"   "ماو  مدا   فيعرفتا  على  الشلص  قدرة  ب  تا 
عع   ف،الف  وعنا رها  البياة  تجاه  وا فعال  التصرفات 
السباعي،   )سودن  وعنا رها  البياة  و يا ة  تحسيع 

إيجااي  74:  1997 هو  ما  منتا  البياية  والممارسات  (ا 
هو   ما  ومنتا  و يا تتا،  البياة  على  الحفاا  على  يعمل 

 تلو تاا سلبي ينتج عنتا إهدار لموارد البياة ويسبل 

االستهالكى    [3] هو   :Consumption Behaviorالسلوك 
كل   يمارسه  اإل سا ي،  السلوة  م واع  مع  مساسي   وع 

( وتعرفه  بيلة  عاب  الحياة،  في  (  32:  2003شلص 
السلع واللدمات  الفرد عند عملية شرا   م ه تصر   على 
الملتلفة، إلشباع بع  الحاجات التي يشعر اتا، فيقرر 

ب مي سماح  شرا ها  وترن  محددةا  موقات  وفي  معينة  ات 
( يتعلا 63:  2004مشر   افستتاللي  السلوة  من   )

ب افة ا  شعة التى يبإللتا ا فراد في سبيل الحصول على  
الشرا   فسه،   قرار  إتلاذ  مع  فيتا  بما  واللدمات،  السلع 
يت،مع  عوات  افستتاللي  السلوة  من  ذلك  ويعنى 

تسب التى  القرارات  إتلاذ  وما  عملية  الشرا ،  وتحدد  ا 
ا تبارا   القرارات، ف ساس كل قرار هو  ينعوة عليتا مع 

 ( عبده  رحاب  تعر   السلوة  46:  2009اينما   )
افستتاللي ب  ه محصلة تفاعل ايع اإل سان والبياة، وهو  
يتحدد مع  الل افستجابات مو  وع السلوة الإلة يسلكه  
وهو    اإل سان للحصول على حاجاته مع السلع واللدمات،

مظتر مع مظاهر السلوة اف سا ى ويتعلا بجميع جوا ل  
يرن   حيع  في  ا  شعةا  وا افة   Jisanaالحياة 

(2014:P34 م إل كيفية  يعنى  المستتلك  سلوة  من  إلى   )
والمال   الوقا  مثل  المتاحة  مصادرهم  إ فاق  قرار  ا فراد 
واللدمات   المنتجات  مع  استتاللتم  على  والمجتود 
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ع ماذا يشترون  ولماذا  ومتى  ومع  الملتلفة، وهو يت،م
ويإلكر   يستلدمو ه ا  مرة  وكم  يشترو ه   مرة  وكم  ميع  

( وهي ل  من    235:  2009مبروة  الم ذن(  عع   قال 
المباشرة  والتصرفات  ا فعال  جميع  هو  المستتلك  سلوة 
سبيل   في  ا فراد  اتا  ويقوم  ي تى  التي  المباشرة  ويير 

معين مو  دمه  معينة  سلعة  على  م ان  الحصول  مع  ة 
معيع وفي وقا محدد، فتو إذن كل م واع التصرفات التي  
يمارستا اإل سان في حياته، وذلك مع مجل من يتكيف مع  
عما   النظر  وان   به،  المحيعة  والحياة  البياة  متعلبات 
سبا  ومما  مستترةا  مو  ياهرة  التصرفات  هإله  كا ا  إذا 
 ولى  يتبيع من السلوة افستتاللى للمرمة يعبر بالدرجة ا

استلدام   واعد  وم نا   قبل  اتا  تقوم  التى  الممارسات  عع 
افستتاللية   العملية  تكون  من  بشرط  ما،  مو  دمة  سلعة 
توفير   لتا  ي،مع  ومدروس  مسبا  تلعي   على  مبنية 
 إحتياجاتتا وإحتياجات مسرتتا مع الحفاا على مواردهاا 

االستهالكى  [4] السلوك   Determinants ofمحددات 

Consumption Behavior:    سلوة في  ت ملنا  إذا 
تح م   من  ينبني  مبادئ  عدة  هناة  من  لوجد ا  المستتلك 

(  1( فيما يلي: ) 15: ص1997سلوكه، ذكرها الشيسوة ) 
قدراته وإم ا اته تلك التي تحدد اتجاهه في الشرا  مو في  

)افستتالة السنوةا  مو  الشترة  د له  ذلك  ومع   ،2  )
منتا إ لفاض مو إرتفاع الظرو  المتي ة مو افستعدادية،  

مو   ا سرة  م ا ه  في  تنيرات  حدو   مو  الشرايية،  قدرته 
 ( جديدا  منزل  إلى  التي  3اف تقال  تلك  وتقاليده،  (عاداته 

كشرا    ا طعمة،  مثل  مشيا   شرا   في  باداراف  دوراف  تلعل 
( الدينيةا  والمواسم  ا عياد  في  الواجبات  4المسلميع   )

مث ا فراد،  عاتا  على  مقساط  الملقاة  مو  اإليجار  دفع  ل 
ومقساط   ال،رايل  دفع  مو  الحياة  على  الت ميع  اواليص 

( السياراتا  حالته  5شرا   مو  النفسية  المستتلك  عادات   )
السي ولوجية، وفشك من سلوة افستتالة يت  ر بمجموعة 
مجافت   مع  وييره  العمل  في  ا فراد  يت  ر  كما  عوامل 

الدافش العوامل  هإله  مهم  ومع  والتعلما  الحياة،  واإلدراة  ية 

افجتماعية  Abraham  (2011: p1ويإلكر   العبقة  من   )
المستتلكا  التى ت  ر في سلوة  العوامل  مهم  والعايلة مع 

يرن   بالماركة    Nayeem  (2012:p78)في حيع  الوعى  من 
سلوة   في  م  ران  عامالن  ا سرة  مفراد  وعدد  التجارية 

يشير   اينما  مهم    إلى   Rani (p52:2014)المستتلكا  من 
العوامل الم  رة في سلوة المستتلك هى: الثقافة الفرعية،  
والعايلة،   ا  دقا ،  وجماعات  افجتماعية،  والعبقة 
دراسة   مشارت  وقد  النفسيةا  والعوامل  والشلصية، 

(2011:p131)Yakup,et al.,   والمعتقدات الثقافة  من  إلى 
سلوة على  ت  يرها  في  ا ول  المركز  إحتلا  قد   والتقاليد 
افجتماعية  والمجموعات  البياة  الشرايى  م  المستتلك 

 وا  دقا ا 
االستهالكي5] السلوك  أنماط   ] Consumer Behavior 

Patterns :    البقلى إحسان  مع   كل  موردته  ما  بمراجعة 
مميع) متدة)2002ودرية  ومرون  يتبيع 38:  2013(   )

في:   تتمثل  افستتاللى  السلوة  ا ماط  السلوة  من  )م( 
النوع مع السلوة إلى  لى ال،رورن:  افستتال  يتد  هإلا 

العبيعي  الكيان  لحفظ  الالدمة  ا ساسية  افحتياجات  سد 
ا سرة   ميزا ية  في  ا ولى  الم ا ة  ويحتل  له سان، 
احتياجات   إشباع  مساس  على  ويقوم  العايلي  وافستتالة 

)ب( السلوة  لل فرد إشباعاف كامالف دون تفري  مو إفراطا  
الت السلوة  فا رة:  افستتاللي  مع  النوع  اتإلا  ويقصد 

التباهي وحل الظتور دون الحاجة الماسة إلى افستتالة 
التمييز عع  مو  ذاته والر بة في محالاة ا ينيا   في حد 
يالية   في شرا  حاجات  المال  تبإلير  المجتمع، وهو  مفراد 
و ادرة ف يستعملتا اإل سان في حياته اليومية، إف من هإله  

ساعد  احبتا في الظتور والتفا ر وتععيه الحاجات قد ت
)ر( السلوة افستتاللي  مركزاف مرموقاف ايع مفراد المجتمعا  

وهو  وع مع السلوة ينتج عع سو  الفتم لواقع  التقليدة:  
ديادة   على  وا حة  آ ار  له  هدام  سلوة  وهو  الحياة، 
ا سرة،  ميزا ية  إ تالل  مسباب  مهم  مع  وهو  افستتالة 

عدم عنه  إحتياجاتتا   ويتسبل  سد  على  ا سرة  قدرة 
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استتالة   إلى  مو  اإلستدا ة  إلى  ت،عر  وقد  ال،رورية، 
افتالفي:  مد راتتاا   افستتاللي  السلوة  وهو  م  )د( 

يير   مو  مينيا   مشلاص  السلع  يستتلك  عندما  يحد  
مساوليع، يقومون ب تالفتا وعدم اإلهتمام اتا حتى لو تم  

مثل ذلك،  مقاال  هايلة  مبال   مع   دفع  جز   استتالة 
الباقىا   استنالل  وعدم  افستتاللي الععام  السلوة  )هد( 

: وهو  م  إيجااي يعبر عع مسلوب رشيد وعقال ي الرشيد
يستلدمه الفرد عند استلدام السلع افستتاللية، بحيث ف  
ديادة  في  تتسبل  محفزات  مع  يحيعه  بما  الفرد  يت  ر 

هنا الرشيد  فالمستتلك  السلع،  مع  يتعلل   استتالله 
ب  سل  السلع  ومجود  اللدمات  مف،ل  على  الحصول 

 ا سعارا
االستهالك6] ترشيد  أهداف   ]Objectives of 

Rationalization of Consumption :    مهدا تتمثل 
( رقبان  موردته  عمة  لما  وفقاف  افستتالة  :  2007ترشيد 

السلع  355ص مع  ال،رورة  الحد  توفير  )م(  في:   )
لبقا الالدمة  الحياةا واللدمات  في  واستمرارها  مسرة  كل     

)ب( تثقيف المستتلك ب ل التشريعات التي ت،عتا الدولة  
)ر(   لحمايتها  والتداول  اإل تار  عمليات  تنظيم  اجل  مع 
إعالم المستتلك ب ل حقوقه في افستتالة وواجباته  حو  
السلعي  النش  المستتلك مع  الم،للا )د( حماية  المنتج 

)هد( يرس التقاليد    لكشس عنتااوتبصيره اتلك ا ساليل ل
التنشاة   منإل  الفرد  في  المتز ة  افستتاللية  والعادات 
تقييم  )و(  المتاحةا  الموارد  في  التصر   حسع  ل،مان 
والتبإلير   كاإلسرا   والسياة  ال،ارة  افستتاللية  العادات 
المستتلك  تزويد  )ر(  سليمةا  استتاللية  م ماط  وتكويع 

السل  عع  والمعلومات  ا سواق بالبيا ات  في  المتوفرة  ع 
وكيفية   الشرا   عند  السليم  اف تبار  مع  يتم ع  حتى 
اف تفاع باللدمات إلى مقصى حد مم ع  ا ة في يل  

 إرتفاع ا سعارا 

الرشيد7] المستهلك  خصائص   ]Characteristics of 

Rational Consumer:    محمد إيمان  مع  كل  مشارت 
إ تصار  (، و 89:  2000(، و جال  المسلمى)75:  1997)

(،  40:  2003(، ورشيدة ماو النصر )63:  2001محمد )
فايد ) الي  56:  2009(، ووسام ب ر)84:  2008وهند   )

في  تتوفر  من  يجل  الصفات  مع  مجموعة  هناة  من 
المستتلك الرشيدا هى: )م( التميز ايع الجيد والردة  مع  
واللا ة   بالسلع  المرفقة  البيا ات  قرا ة  )ب(  السلعا 

مو   التحإليرات بالمحتويات  مو  والحفظ  افستعمال  كيفية 
ادقةا وإتباعتا  المعلومات    واستيعااتا  على  الحصول  )ر( 

إتلاذ   قبل  المعمرة  الكبيرة  للسلع  بالنسبة  الكافية  ا ة 
المفا لة ايع ا  واع الملتلفة للسلعة   القرار بشرايتاا )د( 
الواحدةا )هد( اإلستعا ة عع السلع النالية الثمع مو يير  

مقصى  المتو  إلى  سلعة  ب ل  اإل تفاع  )و(  اديلةا  بسلع  فرة 
حد مم ع وذلك اتقليل الفاقد وعدم اإلستتا ة به متما كان 
 ايالفا )ر( التجاوب مع ما قد تفر ه يرو  الحياة مو  
قيود على افستتالة اروح طيبة والتعاون مع  الدولة مع 
المساوليع على تنفيإلهاا )د( افقتصاد وعدم اإلسرا  مو  

المستتلك مح يملكه  لما  بالنسبة  فق   ليس  اإلتال   اولة 
شلصيا ال مي،اف بالنسبة لما يلص النيرا )س( اإلقبال  
إلى   ي دن  مما  الردياة،  السلع  ورف   الجيدة  السلع  على 

 إرتقا  مستون اإل تارا 
 ثانيًا: التوجهات النظرية للدراسة:                            

ات والنماذر التى ركزت على  لقد يترت الكثير مع النظري
فى  الملتصيع  ب هتمام  حظى  فقد  المستتلك،  سلوة  دراسة 
يلى   وفيما  والنفسية،  وافجتماعية  افقتصادية  العلوم  مجال 

 بع  مع هإله النظريات والنماذر: 
[: النظريــات االجتماعيــة التــى تفســر الســلوك االســتهالكى 1]

 للمرأة الريفية:
ترن هإله :  Social  Role  Theory   ظرية الدور افجتماعي  -م

وي  إل  يتسا  البشرن  السلوة  مع  كبيراف  جا باف  من  النظرية 
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ش الف معينا ليقاال التوقعات افجتماعية المرتبعة بالمرالز 
البنيان  في  ا فراد  يشنلتا  التي  افجتماعية  والم ا ات 
على   التوقعات  نعاف  هإله  تمارس  حيث  افجتماعي، 

يدفعتم   ا فراد  يتوقعه سلوة  الإلة  السلوة  يسلكوا  ن 
)العزاى، منتم  المالحظ  61: ص2001المجتمع  ومع  (ا 

من هإله النظرية تركز على من ا فراد يقعون تحا  ن   
في   فعالة  ومشاركة  ب دوار  شعة  للقيام  قون  إجتماعي 

طاحون،   المحلية)ماو  والشاون  ص  2001ا  شعة   :
يتوق298 المجتمع  ف ن  النظرية  هإله  ع مع (ا وفى  و  

العالية وهم في   النسا  الريفيات ذات المرالز اإلجتماعية 
النالل ا على تعليماف وا لثر د الف وا رقى متنياف والاليي 
وعياف   ملثر  ي ع  من  القيادية  المرالز  يشنلع  ما  عادة 
في   منتع  مقل  هم  الإليع  ه ف   مع  لالستتالة  وترشيداف 

افجتماعية المرالز  افجتماعي،  ن  المرموقة   المركز 
بالمش التا   ملثر وعياف  ي و وا  من  م حااتا  على  تفرض 
يعا ى  قد  والتي  الموارد  إستلدام  عع سو   تنجم  قد  التي 
استتاللياف   سلوكاف  منتع  يتوقع  واالتالي  المجتمع،  منتا 
رشيداف، ومن ي ع قدوة لنيرهع في ترشيد استتالة الموارد  

 المنزلية والحفاا عليتا،  
:  Social  Exchange  Theory  افجتماعي   ظرية التبادل  -ب

في  مستمرة  بصفة  يد لون  ا فراد  من  النظرية  هإله  ترن 
يشيشون  التي  افجتماعية  النظم  مع  للمنافع  تبادل  عملية 
في يلتا، حيث يععون وي  إلون في المقاال مشيا  ذات  

لتم بالنسبة  والتلباون،    قيمة  :  1995)العزاى 
علما   1595ص في  ظر  فالناس  يعتبرون  (،  افقتصاد 

المادية،   فوايدهم  وتعظيم  عع م،اعفة  عقال ييع  باحثيع 
مة المنفعة مع معامالت مو تبادفت مع آ ريع، ويد ل  
تت،مع  التي  التكاليف  حساب  العقال ية  افعتبارات  في 
قياس وتقدير هإله  البدايل ويجل  إتباع وموا لة ملتلس 

التي ستحقا   المادية  الفوايد  مقاال  عايد  التكاليف  مقصى 
طاحونا   ص 2001)ماو  هإله  298:  وفى  و   (ا 

النظرية يم ع القول من تعبيا الريفيات لممارسات ترشيد 

السلوة   هإلا  ب ن  إقتناعتع  مدن  على  يتوقس  افستتالة 
وليس   ملبر،  شلصية  بمنافع  عليتع  يعود  سو   الرشيد 
النوع،  المتبادلة مع  فس  الموارد  مع ال،رورة من تكون 

للر  سو  فبالنسبة  المرتفع  الد ل  مستون  ذات  يفيات 
استتالة مواردهع في المقاال سو  يحصلون  يرشدن في  

المجتمع   ينظر  حيث  المجتمعي،  والتقدير  اإلحترام  على 
تحد   قد  التي  بالمش الت  وعياف  ملثر  م تم  على  إليتع 
 تيجة اإلسرا  في استتالة الموارد، مما بالنسبة للريفيات 

لمتوقع من يلجاون إلى  ف   ذات الد ل المنلف  مع ا
استتاللتع مع الموارد لتوفير ميزا ية ا سرة وتوجيتتا إلى 
يقمع  الريفيات  من  هنا  ويالحظ  م رنا  وسايل  ر  
في   آ إليع  والتكاليف  المتوقعة  للنتايج  تقييم  بعملية 
 اإلعتبار البدايل المتاحة، لتحقيا ملبر قدر مع المنافعا 

  Voluntarisitic  Actionرادة ظرية الفعل افجتماعي اإل  -ر

Theory  : افجتماعي الفعل  في  "بارسو ز"  تفترض  ظرية 
يل   في  شلصية  مهدا   تحقيا  إلى  يسعون  ا فراد  من 
هإله   لتحقيا  سعيتم  م نا   وفى  ملتلفة،  ومو اع  مواقس 
الظرو    مع  بالعديد  يت  رون  ما  عادةف  ف  تم  ا هدا  

تماعية ويرو   الموقفية مثل  صايصتم البيولوجية وافج
واإلي ولوجية والعوامل المشيارية الم  رة في   اياتتم العبيشية

توجتاتتم  كعبيعة  السلوة،  فيه  يحد   الإلة  الموقس 
المحي    في  السايدة  وا فكار  السلوكية،  والمعايير  القيمية 
الإلة يشيشون فيه، وكل هإله المحددات الموقفية والمشيارية  

سايل التي يم ع من تحقا ت  ر على قدراتتم في إ تيار الو 
مهدافتم مع ايع ملتلس الوسايل البديلة )ر وان وآ رون،  

(ا ويت،مع الفعل اإلرادة " لبارسو ز "  885: ص2001
( فاعلون ساعون  حو تحقيا مهدا ا 1 ال   عنا ر: )

(2( مهدافتما  لتحقيا  اديلة  وسايل  لديتم  فاعلون   )3  )
الموقفي الظرو   مع  بعديد  مواجتون  ت  ر  فاعلون  التي  ة 

ا هدا    لتإله  المحققة  والوسايل  ا تياراتتم  هدافتم  في 
(ا وفى  و  هإله النظرية ف ن  20  -19:  1998)رمي ،  

الريفيات سو  يرشدن مع استتاللتع لتقليل المبال  التي  
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لتحقيا   سعيتم  وفى  للموارد،  استتاللتع  مقاال  ينفقو تا 
الم المحددات  مع  بعدد  محدوديع  فتم  التد   وقفية  هإلا 

والمشيارية في إ تيار الوسايل التي تم نتم مع تحقيا هإله 
ا هدا ، فالريفيات ذون المستون المشيشي المرتفع سو   
يسعون لتقليل  فقاتتم اترشيد افستتالة كتقليل عدد السلع  
عند   المنزلية  ا جتزة  واستلدام  وكمياتتا،  المستعملة 

ستون المشيشي الحاجة إليتا فق ، اينما الريفيات ذون الم
مهدافتم   يحققون  قد  د  الريفيون  معظم  منتم  د  المنلف  
اترشيد افستتالة ب ستلدام عدد مقل مع ا جتزة المنزلية 
لتوفير  وذلك  م لفة  ويير  اديلة  م رن  سلع  إستلدام  مع 

 الميزا ية لمصاريف م رنا
 [: النماذج التى تفسر السلوك االستهالكى للمرأة الريفية:2]

عدة علوم فى تعور دراسة سلوة المستتلك لقد ساهما  
سلوة  تفسير  فى  العلوم  هإله  مع  علم  كل  ساهم  حيث 
سلوة   تصور  تم  حيث  اللاص،  منظوره  مع  المستتلك 

 المستتلك فى عدد مع النماذر، منتا:  
 النماذج االقتصادية: -أ
 Adam Smith: لقد اعتمد "آدم سميث"  النموذر افقتصادن  -

مع  Lancasterو"ف كاستر"   كبير  العقال ية  على  وع 
 مع المستتلك، سلوة في مساسياف  هاماف  عنصراف  وإعتبارها

 ب  فاقه يقوم الإلن اإلعتبار الد ل المحدود للفرد بعيع ا  إل

 وذلك إشباع لحاجاته ور باته، ملبر على الحصول مجل مع

واما وديادة السايدة  ا سعار على  إعتماداف   من المنفعة، 

الفرد  ود له جتة،  مع ومتنوعة عديدة باتهور  حاجات 

 يلبي يستعيع من ف بعبيعته ف  ه م رن، جتة مع محدود

 وكلي، تام إشباع يحقا بش ل والر بات الحاجات هإله جميع

 الحاجات والر بات هإله إلى ترتيل دوماف  يسعى فتو لإللك

وعموماف  بصفة  له بالنسبة مهميتتا حسل هإلا   ف ن  تنادليةا 
) التامة ا سس مع  عدد على يرتكز النموذر (  1التالية: 
) تف،يلي سلم له محدد وقا في المستتلك (  2 اصا 
) شرايية قدرة له  محدد  وقا في المستتلك (  3معينةا 

 عع  السوق  في المتاحة والتى تقل كمياتتا السلع محدودية

) إحتياجات مسعار4ا فرادا  ) السلع تلك (  (  5محددةا 
 في المتمثل  ساسيا هدفه تحقيا إلى المستتلك يسعى

  52: ص2007  )علي،  المنفعة مع مستون  معلى تحقيا
المرمة   ف ن  النموذر  هإلا  وفى  و   عيسى(ا  عع   قال 
تستعيع  استتالة مواردها، ف  لترشيد  فى سلوكتا  الريفية 
من تفى بحاجات ا سرة مع السلع واللدمات بصورة كاملة  
الح اترتيل  تقوم  فتى  لإللك  اد ل محدود،  اجات إلرتباطا 

السلع   لتوفير  ا ولوية  وتععى  مهميتتا،  حسل  والر بات 
ا قل  السلع  توفير  موفف  م  الملحة  واللدمات  ال،رورية 

 مهميةا 
مارشال     - "ملفرد :  The  Marchel  Model موذر  يعتبر 

مجال   فى  افقتصادية  المفاهيم  مد ل  مع  مول  مارشال" 
الحدية   فعةالمن فكرة تفسير ودراسة سلوة المستتلك ب د اله 

من  حيث للمستتلك، الرشيد افقتصادة السلوة لتفسير
 عمليات عليه يجرة  شرايي قرار يتلإل حينما المستتلك

إ فاق عليه  ستعود التي  الحدية  للمنفعة حسااية  وحدة مع 

ويقوم سلعة شرا  على د له مع معينة   موذر معينة، 

كلما1)   :التالية الفروض على مارشال  سعر إ لف  ( 

) العلل داد لعةالس كلما1عليتاا   على السعر إ لف  ( 

)  السلعة على العلل إ لف  البديلة،  السلعة (  1ا  ليةا 
 على المبيعات دادت للمستتلك، الحقيقي الد ل داد للما

محمد، ص 2010السلعة)  الصمديعى   12:  عع   قال 
إ تقادات لتإلا النموذر منتا:  والعالق(ا ولقد وجتا عدة 

الواقع تمثيالف دقيقاف فالمستتلك ليس رشيداف    م ه ف يمثل (1)
في كل الحافت وف يتصر  على مساس حسابات دقيقةا  

لعالمات  1) المستتلك  تف،يل  مسباب  يو    ف  م ه   )
لسلوة   شامالف  تفسيرا ف  يقدم  ف  كو ه  ا  رن  دون  تجارية 

عند    .المستتلك الريفية  المرمة  ف ن  النموذر  لتإلا  ووفقا 
لسلعة التى    استتاللتا  المنفعة  اتقييم  تقوم  ف  تا  معينة 

إ لفاض   فعند  السلعة،  هإله  استتالة  عند  عليتا  ستعود 
منتا،  كبيرة  كمية  بشرا   تقوم  سو   ف  تا  السلعة  سعر 
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النإلايى   التصنيع  عمليات  فى  مثال  باستناللتا  وتقوم 
عند   المنزل  فى  ولتوفيرها  العام  طوال  إلتاحتتا  المنزلى 

ت،عر   فال  سعرها،  إرتفاع يال   وقا  شرا ها  إلى 
 سعرهاا 

 النماذج السلوكية:  -ب
 عام  موذر مول يعتبر:  The  Engel  Model  موذر ا جل     -

 ،1968 سنة في مرة   ول  شر فقد سلوة المستتلك، لدراسة
سنة  ا  ير ش له في يظتر ،1974سنة   تعديله وتم

 إلى يستند المستتلك سلوة ف ن النموذر لتإلا ، ووفقا1978

) اإلجرا ات المعرفة 1التالية:  إن (   وتحديد معرفة : 

) المستتلك إدراة إلى يستند اإلحتياجات ( 2للمنبتاتا 
 التوادن  تحقيا مجل مع وذلك  :المش لة على التعر 

  :الشرا  (  تيجة3افحتياجاتا ) إشباع  الل مع المعلوب
 السلوة   ن قادم  سلوة إلى يقود  سو  الشرا  قرار تقييم إن

السلوة ي  ر ااالسا  حقا ف ذا للمستتلك المستقبلي على 

 مما إذا بالتكرار، ي ون  واإلشباع فسو  الر ا الشرا  قرار

بالبحث يقوم سو  ف  ه  ذلك  يحقا لم  عع  المستتلك 

جيد  قرار إتلاذ  م ومع المش لة حول المعلومات
ص2010)محمد، والعالق(ا    12:  الصمديعى  عع   قال 

  جل من هناة كمية كبيرة مع ويت،  مع  موذر الشرا   
المد الت والتى يتم استقعااتا عع طريا الحواس والتى  
تعرفه   مدن  وعلى  به  يحي   لما  الفرد  إدراة  على  ت  ر 
ممام   إ تيارات  هناة  ال   من  كما  المش لة،  على 
بالبحث   اإلستمرار  مو  التوقس  مو  القبول  إما  المستتلك: 

و  مع  المش لة  حول  إ افية  معلومات  حلول  عع  ع 
ومع  م تقييم هإله الحلول واعدها يتوجل عليه القبول مو  
قرار   إتلاذ  واعد  الشرا ،  قرار  ب تلاذ  القيام  مو  التوقس 
اإلستمرار  إما  يقرر  ف  ه سو   للمنتج  واستلدامه  الشرا  
عع   البحث  إلى  جديد  مع  العودة  مو  القرار  ب تلاذ  فس 

ش قرار  إتلاذ  اتد   والتقيم  والتحليل  جديدا  المعلومة  را  
المراة   وعى  داد  كلما  م ه  يتبيع  النموذر  هإلا  ومع  الل 

ف ن   المتاحة،  اللدمات  مو  السلع  عع  ومعلوماتتا  الريفية 
السلعة،   هإله  استلدام  قرار  إلتلاذ  الفر ة  لتا  يتي   هإلا 
تعود  سو   ف  تا  الكامل  اإل تفاع  منتا  حققا  وإذا 

 فستتاللتا وشر اها مرة م رنا 
وش  - هوارد  مع :  Howard et Shemithميث   موذر  يعتبر 

كبير  عدد  على  إلحتوا ه  شموفف،  السلوكية  النماذر  ملثر 
عليتا   متفا  التى  الملتلفة  والمتنيرات  المعلومات  مع 
المستتلكا  سلوة   فى  ا ساس  معتبرت  والتى  الباحثون 

 م    1969وقد يتر هإلا النموذر فى ش له  ول مرة عام  
يتر حتى  عليه  تعديالت  النتايى   مجريا  ش له  فى 

 ت كد التي ، ومهتم هإلا النموذر بالنقاط1977المعدل عام  

 لسلعة ا تياره عند عقال يا منتجا يتبع المستتلك من وتو  

معينة، مو النموذر  دمة   لسلوة لو س مي،اف  ويستلدم 

)على،   التجارية للعالمات ا تياره مرحلة في المستتلك
 (1) هي:  سيةريي مقسام 4 (، ويتكون مع 50: ص2007

اتا المد الت:  التامة المنبتات مجموعة ويقصد 

   :اللدمة السلعة مو  صايص عع تعبر التي والمو وعية 
 الرسايل مجموعة تمثل والتي لالنوعية، والسعر، والرمزية

اللدمة،   مو  السلعة  صايص التجارة حول المصدر ذات
والتي افجتماعية  المنبتات  إلى   اتا  قصد باإل افة 

 الجماعات لالعايلة طر  المجتمع مع المقدمة لوماتالمع

 وتعني  :الدا لية ( المد الت2إلى يير ذلكا )   ...المرجشية

 العريقة التي وتو   تفسر التي والعوامل المتنيرات مجموع

اتا من يم ع  يعني المحي ، لمنبتات المستتلك  يستجيل 

 تفاعل  مع-الفرد   –السودا    العلبة في يحد  ما شرح

 لقد اإلطار هإلا وفي   .الملتلفة النفسية العوامل مع همجموع

 المرتبعة المفاهيم ايع   "السودا   العلبة " في الباحثان ميز

 المتنيرات ( 3بالتعلما ) المرتبعة المفاهيم وايع بالمعلومات

 للفرد  افجتماعي المحي  مع   ابعة وتكون  اللارجية:

الشرا  اتا ويقصد المستتلك  عع  البحث في الم  رة مهمية 

 والوس  افجتماعية، والعبقة  ال،رورية،  المعلومات

 المتنيرات ايع إ تال  و جد افجتماعيااا إلى يير ذلك،
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دفلة   ذات تكون  ف لو تا افجتماعية والمتنيرات اللارجية
 لما مباشر بش ل المقدمة واللدمات السلع عع للمعلومات

(  4الشرا ا ) في المشترة و يته إتجاهات على  ت  ير لتا من
 للفرد المريية افستجابات )الملرجات(: وت،م افستجابات

استجابات وقد المستتلك،  مو معرفية إدرالية تكون 

من   استجابات يت،   النموذر  هإلا  وفى  و   ا  سلوكية 
مع   لمجموعة  وفقاف  يتحدد  للمرمة  افستتاللى  السلوة 
حيث  مع  السلعة  بموا فات  )تتعلا  الدا لية  المد الت 

)تتعلا  سعر  النفسية  والمد الت  وجودتتا(  و وعتا  ها 
والمتنيرات   للمرمة(،  الحيايتة  واللبرات  ومعلومات  ب دراة 
الإلن   افجتماعى  والوس   اإلجتماعية  )العبقة  اللارجية 
مع   المتنيرات  هإله  تتفا  فعندما  فيه(  وتشيش  تنتمى 

مواردها وديادة    -بع،تا   فى  اإلهدار  إلى  ي دن  ف  بما 
ف  تا ت  إل قرار باستلدام هإله    -إله المواردالمنفا على ه
 السلعةا  

 :النماذج االجتماعية النفسية -ج
دود برن    - من  :  The Duesenberry Model موذر  ويرن 

جودة  تنيير  فى  تتمثل  قرار  إتلاذ  فى  المستتلك  حرية 
مع   يرض  يستلدمتا  ن  التى  اللدمة  مو  السلعة 

تحسيع  وع إلى  دايماف  يسعى  فتو  السلع  ا يراض،  ية 
الوهاب   )عبد  يستتلكتا  التى    28: ص2007واللدمات 

 قال عع الراشد(ا ومصدر هإله الر بة هنا يتحدد كافتى: 
إجتماعياف 1) المتفوقيع  تجعل  الحديث  المجتمع  طبيعة   )

( ييرهما  عع  التميز  إلى  ينع س 2يسعون  التميز  هإلا   )
السايدة   المشيشة  مستويات  مع  معلى  مشيشة  مستون  فى 

( إرتفاع مستون المشيشة يعنى استتالة  3مجتمعا )فى ال
( ا فراد الإليع  4سلع ذات جودة عالية لتحقيا اإلمتيادا )

يريبون فى تحسيع مستون مشيشتتم يقلدون مفراد العبقات 
المرمة  ف ن  النموذر  هإلا  وفى  و   إجتماعياا  المتميزة 
ما   ف ن  معينة  سلعة  قرار فستتالة  إتلاذها  عند  الريفية 

وعند    ي  ر وجودتتا  السلع  تميز  مستون  هو  قرارها  على 

إرتفاع الد ل ف  تا تستتلك  فس الكميات ولكع مع سلعة  
معلى جودة، وإ تا تسعى إلى تحسيع  م  استتاللتا ر بةف 

 منتا فى تحسيع مستون مشيشتتاا
السالس   والنماذر  النظريات  ان  يتبيع  سبا  ومما 

ر السلوة اإل سا ىا استعرا تا قدما محاوفت متباينة لتفسي
الدور   فسرت  ظرية  حيث  افستتاللىا  السلوة  و ا ة 
افجتماعى السلوة على م ه الواجبات واففعالا  التى يتوقعتا 
المجتمع مع الفرد والمرتبعة بالمركز افجتماعى الإلن يشنله  
الفرد، فى حيع من  ظرية التبادل افجتماعى ترن من السلوة  

للمنافع تبادل  عملية  تكون    هو  من  ال،رورن  يير  والتى مع 
قد   "بارسو ز"  لد  افجتماعى  الفعل  مما  ظرية  النوع،  مع  فس 
لتحقيا  السلوة فى  و  من لكل سلوة فاعل يسعى  فسرت 
فى   ممامها  المتاحه  البدايل  ايع  مع  باف تيار  ويقوم  مهدافها 
يفسر  اينما  بها  المحيعة  والعوامل  الموقس  محددات  يل 

افقتصاد فق  وهو  النموذر  واحد  عامل  فى  و   السلوة  ن 
كمية  على  "ا جل"  لنموذر  وفقاف  السلوة  يتوقس  اينما  الد ل، 
فسر  موذر   حيع  فى   ، السلعة  عع  المتاحة  المعلومات 
وذلك   للسلعةا  المعلواة  الجودة  فى  و   السلوة  "دود برن" 
مستون   تحسيع  فى  والر بة  المادية  اإلم ا يات  حدود  فى 

ر "مارشال" قد مشار إلى من السلوة يعتمد المشيشة، اما  موذ
استلدام   مع  المرمة  على  ستعود  التى  المنفعةا  تقييم  على 
السلوة فى  و    اينما فسر  موذر "هوارد وشميث"  السلعة، 
 ال ة عوامل )موا فات السلعة والحالة الدا لية للمرمة والوس   
اإلعتماد   يتبيع  عواة  السااا  العرض  ومع  افجتماعى(،ا 

و ا ة    على السلوةا  تفسير  فى  واحدة  مو  ظرية   موذر 
كل  يركز  حيث  افستتالة،  اترشيد  المتعلا  المرمة  سلوة 
فمع   مو  ظرية على جا ل واحد دون از را  وعليه   موذر 
اترشيد  المرتب   الريفية  المرمة  سلوة  إلى  النظر  ال،رورن 
سو    الدراسة  هإله  ف ن  ولإللك  متكامل،  بش ل  افستتالة 

ا ف على تلك التفسيرات التى قدما مع تلك النظريات تنعلا ان
شموليةا  ملثر  بصورة  السلوة  تفسير  يم ع  حتى  والنماذر 



 اااافتساق ايع المعار  وافتجاهات والممارسات  وم رونا،: فرحات عبد السيد محمد، عزيزة محمود طه حموده،

 

223 

تم   التى  الميدا ية  الدراسة  تفسير  تايج  فى  لتساعد  وكإللك 
 إجرا ها بصورة واقشيةا 

 ثالثًا: الدراسات السـابقة:
( بحث ودراسة مم ع تصنيفتا إلى 32توافرات للمراجعة )

 نيفات وفقاف لوحدات البحث كما يلى:سا تص
العداقدة،   بمورد  المتعلقة  والبحو   الدراسات  عددها  ]م[  وكان 

(،  2014تسع دراسات، وهى: حجادن ومتدية رم،ان )
)2014والفيل) الحافظ  عبد  و بيلة  وهيام  2011(،   ،)
)2010حسيل) سليمان  وفاطمة  وسمر 2010(،   ،)
( وم2003إاراهيم  المنعم  عبد  ويسرية  هللا  (،  جاب  اجدة 

والمصرة)1997)  ،)1995( رجل  وجيتان   ،)1990  )
مارد  تايجتا: المعرفي 1) ومع  المستون  إ لفاض   )

العاقة بصفة   الريفيات فى مجال ترشيد استتالة  لنالبية 
( مستون 2عامةا  كان  الريفيات  مع  العظمى  النالبية   )

منلف ا   الكتراايية  العاقة  استتالة  لترشيد  ممارساتتع 
من  3) لترشيد  (  الريفيات  التى  فإلتتا  الممارساتا  ملثر 

فق  وإطفا   المستعملة  النرفة  العاقة هي: تشنيل مفتاح 
المصااي  لباقي النر ، وفصل الكتراا  عع الم واة فوراف 
وعدم   الثالجة  باب  إيالق  وإح ام  افستلدام،  عدم  عند 
قبل   للمالبس  اللفيف  بالرش  والقيام  لل،رورة،  إف  فتحه 

مم ع،  ليتا، وي كلما  البارد  مو  الدافئ  المالبس على  سل 
الثالجة،   في  و عه  قبل  يبرد  السا ع  الععام  وترة 

( ملثر المتنيرات  4وتشنيل النسالة وهى بملي  سعتتاا )
كا ا  المنزلية  الكتراايية  العاقة  استتالة  اترشيد  ارتباطاف 
العمر، والتعليم، وعدد ا جتزة المنزلية، والتعرض لوسايل 

الرمة، واف نماس افتصا الجماهيرية، والعموح، وقيادة  ل 
المحلى، وافتجاه  حو ترشيد استلدام   في ممور المجتمع 
ترشيد  بممارسات  المعرفة  ودرجة   ، الكتراايية  العاقة 

الكترااييةا العاقة  المتنيرات 5)   استتالة  ملثر  مع   )
المستقلة التي م رت على مستون ترشيد استتالة الكتراا  

ال ا سرة،  لا ا:  رب  ومتنه  ا سرة،  لرب  التعليمية  حالة 

الوحدة   وحجم  الس ع،  ومستون  المشيشي،  والمستون 
المشيشية، وعدد و وع ا جتزة الكتراية، ومتوس  ما تدفعه 

( الكتراا ا  مقاال  شتريا  المشيشة  ملثر  6الوحدة  مع   )
استتالة   ترشيد  استتالة  مستون  على  الم  رة  المتنيرات 

الة التعليمية لرب ا سرة، والمتنة، وحجم الناد كا ا: الح
التي تعمل  المنزلية  المشيشية، وعدد و وع ا جتزة  الوحدة 
مقاال  شترياف  المشيشية  الوحدة  تدفعه  ما  ومتوس   بالناد، 

 النادا
المياه بمورد  المتعلقة  والبحو   الدراسات  عددها  ،  ]ب[  وكان 

 (، ومموره ماو2014( دراسات، هى: رااب الصيرفى )8)
( وآ رون  الشر واى  2011طالل  وإيناس  عالم  (، وعبير 

(2011( الحافظ  عبد  و بيلة  هللا  2011(،  وعبد   ،)
الرحمع)2010) عبد  و لوحة  وفاطمة  2010(،   ،)

( )2010سليمان  إاراهيم  وسمر  مع  2003(،  وات،    ،)
( النالبية  1 تايجتا:  لدن  المعرفية  المستويات  إ لفاض   )

مجال   فى  الريفيات  مع  المياه العظمى  استتالة  ترشيد 
( عليتاا  مع  2والمحافظة  العظمى  النالبية  اتجاهات   )

ايع  تراوحا  قد  المياه  على  المحافظة  الريفيات  حو 
( من مستون تعبيا ممارسات ترشيد  3السلبية والمحايدةا ) 

استتالة المياه كان متوسعاف لدن النالبية العظمى منتعا 
ال4) مياه  مع  يتدر  ما  ملثر  من  تبيع  يتم  ارر  (  شرب 

دورات  موفف  م  )المعبخ  المنزل  دا ل  الريفي  م  المنزل 
المياه(ا كما تبيع إهمال النالبية العظمى مع الريفيات فى 
المياه، حيث يتركع الحنفيات مفتوحة م نا  قعع  استلدام 
تنظيف   فى  اللرطوم  يستلدمع  كما  ستواف،  المياه 

على   واعتيادهع  المياه،  يتدر  الإلة  المياه ا ر يات  فت  
( آ رهاا  المرمة  5عع  بمعار   ارتباطاف  المتنيرات  ملثر   )

عمر   كا ا:  المياه  استتالة  ترشيد  مجال  في  الريفية 
المشيشية،  الوحدة  وحجم  المبحو ة،  وتعليم  المبحو ة، 
ا سرة،  وحجم  الجنرافي،  واف فتاح  الثقافي،  واف فتاح 
ا ج وملكية  المعلومات،  مصادر  وتعدد  تزة، والقيادية، 

( التنميةا  بمساول  ارتباطاف  6وافتصال  المتنيرات  ملثر   )
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باتجاهات المرمة الريفية  حو ترشيد استتالة المياه كا ا: 
تعليم المبحو ة، وحجم ا سرة، واف فتاح الثقافي، واف فتاح  

( المشيشيةا  الوحدة  وحجم  تعبيا 7الجنرافي،  من   )
يتحد الشرب  مياه  ترشيد  لممارسات  بعدة المبحو ات  د 

بالممارسات  الوعي  مستون  إرتفاع  مهمتا:  مع  متنيرات 
الرشيدة في التعامل مع المياه، واإل فتاح الثقافي للمبحو ة، 
بحجم   عنه  معبراف  المشيشة  ومستون  الرمة،  وقيادة 
الريفيات  ووعى  ا سرة،  مفراد  وعدد  المنزلية،  المقتنيات 

 بملاطر مش لة تناقص المياه الصالحة للشربا  
(  10وكان عددها )  الدراسات والبحو  المتعلقة  بالنإلا ،  ]ر[

 ( الديل  ادرية  وهى،  حسيل 2017دراسات،  وهيام   ،)
( م ور  وآ رون  2015ومرون  حسيع  ماو  وإاتتال   ،)

البرقى ) 2014) (، وهيام حسيل ومرون  2011(، وسما 
( الجليل2009م ور  و جفة عبد  والجارحى  2006)  (،   ،)
(، وفاطمة  2005د الحليم ) (، ولميا  عب2005وآ رون )

 ( حليمة  ماو  ووفا   حقى 1998شرااي  ودينل   ،)
(1992( مارد  تايجتا:  ومع  مستون  1(،   إ لفاض   )

لدن   النإلايى  والسلوة   ، الريفيات  لنالبية  النإلايي  الوعي 
( ماليما  يير  كان  معار   2يالبيتتع  مستون  تد ى   )

ة النالبية العظمى مع الريفيات فى مجال ترشيد افستتال
العظمى مع الريفيات 3النإلايىا ) النالبية  (متسما دوافع 

ماا   لحد  والرشيدة  الرشيدة  بنير  النإلايية  السلع  لشرا  
منتا 4) تستقى  التي  افتصالية  المسالك  مهم  (من 

افستتالة   ترشيد  بمجال  اللا ة  معلوماتتع  المبحو ات 
 ( وا  دقا ا  والجيران  التلفزيون  هى  تد ى  5النإلايي   )

ارسات ترشيد استتالة النإلا  لدن المبحو ات، مستون مم
الكلىا   الد ل  مع  النإلا   اند  على  المنفا  وإرتفاع  سبة 

( من ملثر المتنيرات ارتباطاف بمعار  المرمة الريفية في  6)
المبحو ة،  عمر  كا ا:  النإلايي  افستتالة  ترشيد  مجال 
التي   ا دوار  وتعدد  الزور،  وتعليم  المبحو ة،  وتعليم 

المبحو ة  تمارستا   عمر  ايع  الزمني  والمدن  المبحو ة، 
والحيادة  المزرعية،  والحيادة  ا سرة،  مفراد  وعدد  ودوجتا، 

والتستيالت  اإلعالم،  لوسايل  والتعرض  الحيوا ية، 
وعدد   النإلايية،  والمعتقدات  النإلايية،  والعادات  المشيشية، 
(  7مصادر المعلومات، ومتوس  تعليم ا انا ، والد لا )

ملثر   ترشيد من  ممارسات  بمستون  ارتباطاف  المتنيرات 
كل   تعليم  سنوات  عدد  هى:  للمبحو ات  النإلا   استتالة 
الد ل   ا سرة، ومتوس   مفراد  المبحو ة والزور، وعدد  مع 
على   المنصر   وكمية  الزراعية  والحيادة  لةسرة،  الشترة 
الجماهيرية،  افتصال  لعرق  التعرض  ومدن  النإلا ،  اند 

 لوماتاوتعدد مصادر المع

بالمالبس، المتعلقة  الدراسات والبحو   )  ]د[  (  4وكان عددها 
( دسوقى  و جال   شيبون  سو يا  وهى،  (،  2014دراسات، 

الفتاح ) (، وإيمان عبد  2009وإيمان إاراهيم و لميا  عبد 
(،  1998(، و فية ساروخ و عمه رقبان )2008القادر )

( مع  تايجتا:  ترشيد 1وتبيع  ممارسات  مستون  تد ى   )
( من ملثر المتنيرات  2ستتالة المالبس لدن الريفياتا )ا

كا ا  الريفيات  لدن  الملبسى  افستتالة  اترشيد  ارتباطاف 
وعدد   المبحو ة،  وعمر  المبحو ة،  وعمل  المبحو ة،  تعليم 

 مفراد ا سرة، وتعليم الزورا  

مع  مورديع  مع  ملثر  تناولا  التى  والبحو   الدراسات  ]هد[ 
( دراسات، هى: محمد  3ن عددها ) وكا  الموارد المدروسة،
( عثمان  وآ رون  2013وإيمان  قنديل  وسميرة   ،  )

(، وماردت  1998(، ووفا  شلبى وجيالن القبا ى )2011)
( ترشيداف 1 تايجتا:   ا لثر  هى  العاملة  المرمة  من   )

الما ( ملثر  فستتالة الموارد )العاقة، النإلا ، المالبس، 
العاملةا ) المرمة يير  من ي2مع  فى  (  تقع  الريفيات  البية 

( افستتاللىا  النم   مع  المرتفع  ارتفاع  3المستون   )
استتالة   ترشيد  ممارسات  وتعبيا  واتجاهات  معار  

 الموارد لدن يالبية الريفياتا
استتدفا   التى  والبحو   الدراسات  ايع    ]و[  العالقة  دراسة 

الفعلية"ا   والممارسة  وافتجاه  "المعرفة  السلوة  م و ات 
الثال ةا وقد مم ع الو ول  ومدة اف تساق ايع الم و ات 
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سالمة   دراسة  وهي:  المجالا  هإلا  في  واحدة  دراسة  الي 
مع 2012وقنيبر) تبلورت  والتي  البيايا  السلوة  حول   )

الثال ة   المثلث  ر س  ايع  افرتباطية  العالقة  طبيعة 
الفعلية،  المعرفة وافتجاه والممارسة  البياي وهى:  للسلوة 

ادراسة   الثال ةا واهتما  الم و ات  ايع  افتساق  مدن 
م و ات  ايع  افتساق  علي  التعر   الدراسة  واستتدفا 
كل   تجاه  والممارسة  وافتجاه  "المعرفة  الثال ة  السلوة 
م ون مع م و ات البياة" المياها وحماية التراة الزراعية ا  
وحماية التوا "ا باف افة الي التعر  علي ابعاد العالقة  

الس م و ات  م و ات  ايع  مع  م ون  لكل  الثال ة  لوة 
اارد   ومع  عاما  اوجه  للبياة  بالنسبة  وكإللك  البياةا 
 تايجتا: وجود عالقة معنوية وت  ير متبادل ايع م و ات  
السلوة البياي )المعرفة، وافتجاه، والممارسة( لكل م ون  

 مع م و ات البياةا وكإللك بالنسبة للبياة اوجه عاما 
الدراس على  تايج  استعرا تا وانا   تم  والتى  السابقة  ات 

المتنيرات   منتا  تتكون  التى  الفرعية  المتنيرات  تحديد  مم ع 
مع   لكل  الريفيات  ترشيد  سلوة  مع  ب ل  والمتعلقة  التابعة 

)الناد وفي    -المالبس  -النإلا   -الما   -الكتراا   -استتالة 
المناسبات(، وكإللك تحديد المتنيرات المستقلة والتى ستتناولتا 

المتنيرات  الدراس على  ت  يرها  فى  يعتقد  والتى  الحالية،  ة 
الفروض   إم ا ية  ياية  ومع  م  ذكرها،  السالس  التابعة 

 البحثية والتى تسعى الدراسة ف تبارهاا 
كثرة  يت،   السابقة  للدراسات  السااا  العرض  ومع 
الدراسات التى تناولا ترشيد استتالة كل مورد على حده مع  

ة الدراسات التى تناولا الموارد ا راعة الموارد الرييسية، و در 
وكإللك  درة  الحالية،  للدراسة  مهمية  يععى  مما  مجتمعة، 
الدراسات التي اهتما ادراسة ترشيد افستتالة كسلوةا وذلك  
  -اتناول الجوا ل الرييسية لعملية ترشيد افستتالة )المعرفة  

ورة الممارسة( لكل مورد، والتى لم يتم تناولتا بص  -افتجاه  
الدراسة   مهمية  مع  يزيد  مما  السابقةا  الدراسات  فى  متكاملة 

 الحاليةا 

 اإلجراءات البحثية 
 أواًل: المجال الجغرافي والبشرى للدراسة:  

لتإله    تعتبر والدبشرن  الجنرافي  المجال  المنوفية  محافظة 
وتتكون   وإلجرا  الدراسةا  إدارية،  مرالز  تسع  مع  المحافظة 

مراعة  ا تيار  تم  ا تيارها   الدراسة  في  روعي  ادارية  مرالز 
تبايع مستواها التنموةا وانا ف على ذلك تم ا تيار مركز شبيع  
وكان  السادات،  ومركز  تال،  ومركز  قويسنا،  ومركز  الكوم، 
وفقا   والتاسع،  واللامس  والثالث  ا ول  التوالى  على  ترتيبتم 

المنوفية   لمحافظة  البشرية  التنمية  دليل  والإلن    -2015لقيم 
 ال  م شرات مساسية  ا ة ب ل مع التعليم والصحة    يع س

المنوفية،   لمحافظة  البشرية  التنمية    -(  2015والد ل)تقرير 
مع المرالز   -واعريقة عشوايية تم ا تيار قرية مع كل مركز

إليتا   اإلشارة  مع   -السالس  إاراهيم  الشيخ  كفر  قرية  فكا ا 
ايع قرن م قويسنا، وقرية د ارة مع  ركز تال، ايع قرن مركز 

احتلا  حيث  المرتفع  التنموة  المستون  ذات  القرن  وتمثالن 
على الترتيلا وقرية منش ة بلاتى مع 12ورقم    5المرتبة رقم  

قرن   ايع  مع  ا  ماس  وقرية  الكوم،  شبيع  مركز  قرن  ايع 
مركز السادات واللتان تع سان  م  مع م ماط القرن التقليديةا  

الترتيل وفقاف   307ورقم    235حيث احتلا المرتبة رقم   على 
التنمية  )تقرير  المنوفية  لمحافظة  البشرية  التنمية  دليل  لقيم 

(ا ولتحقيا مهدا  الدراسةا  2015البشرية لمحافظة المنوفية،  
ا تيرت عينة عشوايية بسيعة مع واقع البيا ات اللا ة بعدد  

والبال    الملتارةا  بالقرة  الريفية    1233و   3340ا سر 
إاراهيم،   مسرة  2266و  1285و الشيخ  وكفر  د ارة،  قرن  فى 

المعلومات   الترتيل)مركز  على  وا  ماس  بلاتى،  ومنش ة 
( ولمعرفة الحجم  2017ودعم اتلاذ القرار بمحافظة المنوفيةا  

  ( Yamanaeالمناسل لعينة الدراسةا مستعيع بمعادلة "يما ى" )
  n=يث من:ح   2n = N /1+ [N (e [(                  التالية:

المعلوب  حجم المجتمع( N= ا  العينة  )حجم   ا  الشاملة 

=eالدقة ،  سالمة   -  33  : 2017)العزاى،  (  1ا0)مستون 
وذلك لتحديد الحد ا د ى لعينة الدراسة ب ل قرية،  [ا  (2018
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واتعبيا المعادلة تبيع من حجم العينة بقرة د ارةا كفر الشيخ 
الترتيل   على  ال   قد  واف ماس  بلاتيا  منش ة  ا  97ااراهيما 

سنا   -مبحو ة  96ا و93ا  93 السيدات  ملبر  مو  ا سرة  راة 
ا سرة   لتصب   -في  ديادتتا  ر ة  كل    100ا  مع  مبحو ة 

ال    قد  للدراسة  الكلية  العينة  ان حجم  يعنى    400قريةا مما 
 مبحو ةا 

 ثانيًا: جمع وتحليل بيانات الدراسة:  
ايا ات   لجمع  الشلصية  بالمقاالة  افستبيان  استلدم 

في  الدراسة افستبيان  ا تبار  الحية  حيفة  بعد  وذلك   ،
الدراسة على عينة قوامتا ) ( مبحو ة مع  20تحقيا مهدا  

الباجور   لمركزة  التابعتيع  قبالة  وشبرا  ال،بع  كوم  قريتى 
لجمع   الزمنية  الفترة  استنرقا  وقد  الترتيلا  علي  وقويسنا 
وحتى  تاية  مايو  شتر  مع  ااتدا   مشتر  البيا ات  مسة 

ا مستلدما عدة مقاييس ومساليل  2018تمبر لعام  شتر سب
الفروض،   وا تبار  حة  البيا ات  تحليل  في  إحصايية 
والمدن   المشيارة  واف حرا   الحسااي  المتوس   شملا 
البيا ات  تحليل  معامالت  استلدما  كما  الماوية،  والنسل 
التقاطع  جداول  هياة  فى  الرتبية  المتصلة                    يير 

Cross Tabulation  كان ومراع   ،Chi- Square ومعامل  ،
ومعامل  Contingency Coefficient التوافا    ،Somer's d   

التمييز ايع متنير   الرتبية فى حالة  للبيا ات  والإلن يستلدم 
افتساق و سبة  مستقل،  وآ ر    Consistency Ratio تابع 

: 2012؛ سالمة، وقنيبرا  321  -  315:  2007)باف اا  
واس352  –  351 لد (ا  البسي    افرتباط  معامل  تلدم 

ت،منتتا   التي  المتنيرات  ايع  العالقات  لو س  "ايرسون" 
المتنيرات   فاات  ايع  الفروق  معنوية  ولتقدير  الدراسة، 

اإلسمي المستوة  علي  المقاسة  فيما   Nominal"  المستقلة 
التبايع   تحليل  مسلوب  مستلدم  التابعة  بالمتنيرات  يتعلا 

اإلتجاه   وإ تبار"Way Anova-  Oneمحادة   ،"F  كما  ،
مستلدم مسلوب التحليل اإل حدارة المتعدد المتدرر الصاعد  

المستقلةا  "Step-wiseبعريقة المتنيرات  ت  ير  لتو ي    "

على المتنيرات التابعة، "Interval"التي قيسا بمقياس فترة  
( التحديد  بمعامل  مستعيع  في  2Rوقد  التبايع  لتحديد  سبة   )

التابعة المتنيرات  المتنيرات  اواسعة  تفسيرها  يم ع  والتي  ا 
 التي قيسا بمقياس فترةا اينما معتمد علي قيمةالمستقلةا  

ترايع  ا إيتا  المتنيرات   Eta)2(حصا   ت  ير  حجم  تقدير  في 
)باف اا   قيسا ا  (246  -245:  2007المستقلة  التي 
إسمي ومستلدم   "Nominal" بمقياس  التابعةا  المتنيرات  في 
شيفيه المجموعات "Scheffe" إ تبار  ايع  البعدية  للمقار ات 

إحصاييا الدالة  الفروق  إتجاه  معامل  إكما  ا  لمعرفة  ستلدم 
والإلة يعتمد علي    –بعريقة ملفا كرو باخ    Reliabilityالثبات  

للمقياس الدا لي  المقاييس  تقدير  ل  -اإلتساق   بات 
المتنيرات وم يراف استلدما الدرجات ا  المستلدمة في قياس 

المتنيرات  (T-Scores)   التايية بع   وتكويع  معايرة  في 
 تال  وحدات القياس المستلدمة في قياس المركبة وذلك إل

المتنيرات  تلك  تتكون منتا  التي  البسيعة  الفرعية  المتنيرات 
المركبةا وذلك اتحويل قيم المتنيرات البسيعة "الفرعية" إلى 
  درجات مشيارية قياسية ذات متوس  حسااي  فر وا حرا  
مشيارة واحد  م تحويل الدرجات المشيارية إلى درجات تايية 

عشرة مشيارة  وا حرا   حسااي  مسيع  )عالم،   بمتوس  
الدراسة  ا  (197-214:  1985 ايا ات  تحليل  في  ومعتمد 

اإلحصايي   التحليل  ار امج   Statistical  (SPSS)على 

Package for Social Sciencesا 
 ياس المتغيرات البحثيةثالثًا: المفاهيم اإلجرائية وق

 ]أ[ المتغيرات المستقلة:  
( متنيراف مستقالفا وتبيع البيا دات 23اشتملا الدراسة علي )

(  تددددايج تو دددديف وتصددددنيف 2(ا واجدددددول )1الددددواردة بجدددددول)
وفيمدددا  -العينددة فدددي  دددو  المفددداهيم اإلجراييددة لتلدددك المتنيدددرات 

 يلي تعريف وكيفية قياس هإله المتنيرات:
المبحو   -1 عدد   ة:  سع  عع  يعبر  معلا  كرقم  قياسه  تم 

السنواتا التي عاشتتا المبحو ة منإل ميالدها وحتى تاريخ 
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ملثرية  البيا ات  قرب سنه ميالدية ، وقد تبيع من  جمع 
 ٪(معمارهع  نيرةا45المبحو ات )

تم قياس هإلا المتنير بمقياس  الحالة الزواجية للمبحو ة:    -2
بNominal Variable"إسمي" وذلك  درجة  ا  المبحو ة  من  

متزوجة=) يلي:  كما  الزواجية  حالتتا  مع  (ا  1تتناسل 
(ا ومشارت البيا ات الي من النالبية  3(ا معلقة=)2مرملة=) 

 ٪( كع متزوجاتا2ا90القصوة مع المبحو ات)
تم قياس هإلا المتنير بمقياس   المتنة ا ساسية للمبحو ة:  -3

المبحو ةNominal Variable"إسمي" بمن   وذلك  درجة    ا 
منزل=) راة  يلي:  كما  المتني  و عتا  مع  (،  1تتناسل 

(ا على المعاش= 3(، قعاع  اص =) 2قعاع ح ومي=)
حرة=  4 معمال  النالبية  5،  من  البيا ات  وميترت  ا 

 ٪( كع راات منزلا8ا78القصوة مع المبحو ات )
تم قياسه كرقم معلا يعبر عع   الد ل الشترة للمبحو ة:  -4

النقدية المبال   المبحو ة مع    مجموع  التي تحصلا عليتا 
مة   مع  عليه  تحصل  ما  إلى  باإل افة  ا  لي  عملتا 
بالجنية   مقدراف  الشتر  به  الل  تقوم  إ افي  عمل 
مع   القصوة   النالبية  من  البيا ات  ومو حا  المصرة، 

و8ا78المبحو ات) شترةا  د ل  لتع  ليس  ٪  5ا٪3( 
مستوة   ارتفاع  مقاال  منلف ا  د ولتع  مستون  منتع 

 ٪ منتعا 7ا2فق  د ول 
تم قياسه كرقم معلا يعبر عع  مستون تعليم المبحو ة:    -5

مراحل  ملتلس  في  المبحو ة  متمتتا  التي  السنوات  عدد 
العظمي  النالبية  من  البيا ات  وميترت  الرسميا  التعليم 

متوس ا  75ا60) تعليمتع  مستون  المبحو ات  مع   )٪
تعليم   مستوة  مقاال  5ا26وا لفاض  المبحو اتا  مع   ٪

 ٪ منتعا75ا12رتفاع مستوة تعليم ا
للمبحو ة:    -6 والثقدافي  الجندرافي  اف فتداح  قياسه  درجة  تم 

فرعييع متنيريع  باستلدام  مركل  تبيع    -لمتنير  حيث 
اينتما   البسي   افرتباط  معامل  قيمة  )م(    -ارتفاع  هما: 

والإلة   الم ا ي  الحراة  إلى  ويشير  الجنرافى:  اف فتاح 

المب اتصال  درجة  الح،رية  ارر  يع س  بالمرالز  حو ة 
بمدن  قياسه  وتم  اللارجي،  العالم  على  وا فتاحتا  قريتتا 
المجاورة،   القرن  التالية:  ا مالع  على  المبحو ة  تردد 
وعا مة المحافظة، وعا مة المركز، ومحافظات م رن،  
مدن   مع  تتناسل  درجات  ومععيا  الجمتورية،  و ارر 

يوميا= كالتالي:  م ان  لكل  م5ترددها  ،  4سبوعيا=، 
، ف= فرا وقد ال   1، سنويا=2شتو=  6، كل  3شتريا=

درجةا )ب(    15درجة والمدن الفعلى    25المدن النظرن  
المبحو ة  تعرض  يعبر عع مدن  والإلن  الثقافى:  اف فتاح 
والمقرو ة(   والمريية  )المسموعة  الملتلفة  اإلعالم  لوسايل 
افستتالة وه ترشيد  معلوماتتا عع  منتا  تستقى  إله  والتي 
والمجالت،   والجرايد،  والراديو،  التلفزيون،  هي:  الوسايل 
درجه   المبحو ة  إععا   تم  وقد  والندواتا  واف تر ا، 
كالتالي:   إعالمية  وسيلة  لكل  تعر تا  درجة  مع  تتناسل 

، ف= فرا واشارت البيا ات 1،  ادرا=2، محيا ا=3يالبا=
المبحو ات) يالبية  جنرافى  25ا58من  إ فتاح  ذوات   )٪

 فى متوس ا و قا
للمبحو ة:    –7 الالرسمية  افجتماعية  المشاركة  يقصد  درجة 

اتا مدن إستام ومشاركة المبحو ة از ريع مع مهل القرية  
في بع  ا  شعة افجتماعية والمناسبات الملتلفة التي  
تتم في القرية وكإللك عالقاتتا اإلجتماعية مع مهل قريتتاا  

قي مدن  عع  المبحو ة  بس ال  قياسه  با  شعة وتم  امتا 
الريفيات،   -1التالية:   ايع  اللالفات  حل  في  المساعدة 
جيرا ك،    -2 مع  المنزلية  ا دوات  التوعية   -3تبادل 

ا طعمة،   وتلزيع  لحفظ  العرق  تسليف   -4ب ف،ل 
الحاجة،   عند  فلوس  ومقاراك  الريفيات   -5جيرا ك  توعية 
مشاركة الجيران  -6مع  عورة اإلسرا  في مياه الشرب،  

في  وا  والبس وتاا(  )الكحك  ا يإلية  عمل  في  قارب 
والمناسبات،   لحل    -7ا عياد  مالية  جمشية  عمل 

ا دماتا وتم من  المبحو ة درجة تتناسل مع إستلدامتا  
يالبا= كالتالى:  محيا ا=3لكل  شاط  ،  1،  ادرا= 2، 

عليتا   حصلا  التي  الدرجاتا  وجمعا  ف= فرا 
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درجة يع س  كم شر  واستلدما  مشاركتتا   المبحو ةا 
درجة   من  البيا ات  واو حا  الالرسميةا  افجتماعية 
المبحو ات  لنالبية  الالرسمية  افجتماعية  المشاركة 

 ٪( كا ا متوسعةا5ا58)
ا سرية:   -8 القرارات  إتلاذ  فى  المبحو ة  مساهمة    درجة 

يقصد به مدن مساهمة المبحو ة فى إتلاذ القرارات التى  
مس الدا لية  فراد  الشاون  الشاون تلص  وكإللك  رتتا 

اللارجيةا  والمعامالت  اإلجتماعية  بالمجامالت  المتعلقة 
اثما ي   مشاركتتا  مدن  عع  المبحو ة  بس ال  قياسه  وتم 

دوار    -2تعليم ا وفد والبنات،    -1قرارات ملتلفة وهى:  
المنزلية،    -3البنات،   ا جتزة  شرا     -4شرا   مو  تراية 

مزرعية،   ال  -5حيوا ات  المنتجات  )لبع  ايع    –حيوا ية 
الجيران،    -6جبعاا(،   مع  )النقوط(  التدايا    -7تبادل 

الزراعية،   الحا الت  وايع  مالبس    -8تسويا  شرا  
مساهمتتا  مع  تتناسل  درجة  المبحو ة  ومععيا  ا وفدا 

،  1، محدودة=2، متوسعة=3فى كل قرار كالتالى: كبيرة=
عليتا   حصلا  التي  الدرجاتا  وجمعا  ف= فرا 

و  مساهمة  المبحو ةا  درجة  يع س  كم شر  استلدما 
المبحو ة فى إتلاذ القرارات ا سريةا وميترت البيا ات من 

( العظمى  درجة 75ا69النالبية  المبحو ات  مع   )٪
 مساهمتتع متوسعة فى إتلاذ القرارات ا سريةا

لمبحو ة:  -9 لدة  القيادية  إدراة    درجة  درجة  إلى  يشير 
از في  الت  ير  على  لقدرتتا  ومدهم  المبحو ة   ريع 

يحتاجتا  التي  افستشارات  مو  والنصاي   بالمعلومات 
  -1از ريع منتا وذلك في تسع مجافت ملتلفة، وهى:  

جديدة،   طبلات  )المياه   -2إعداد  الفواتير  تسديد 
كيفية مدالة    -4تنإلية الحوامل والر ع،    -3والكتراا (،  

المالبس،   مع  المنزلية،    -5البقع  ا يإلية    -6تصنيع 
لةسرة،  ليفي رشيدة  ميزا ية  تلعي   ا جتزة    -7ة  شرا  

  -9تشنيل واستلدام ا جتزة الكتراايية،    -8الكتراايية،  
طريقة   واستلدما  المالبسا  لتلزيع  الصحيحة  العرق 

لدن   القيادية  القدرة  عع  الكشس  في  الإلاتي  التقدير 
كان   إذا  عما  المبحو ة  وذلك مع  الل س ال  المبحو ات 

يستشيرو   كل  از ريع  في  منتا  والنصيحة  الرمة  ب  إل  تا 
درجة   المبحو ة  ومععيا  السابقة،  المجافت  مع  مجال 
يالباف= كالتالى:  استجااتتا عع كل مجال  مع  ،  3تتناسل 

التي  1،  ادراف=2محيا اف= الدرجاتا  وجمعا  ف= فرا   ،
استلدما  عباراتا  التسع  فى  المبحو ة  عليتا  حصلا 

للمب القيادية  القدرة  البيا ات لم شر يع س  حو ة، ومشارت 
( المبحو ات  ملثرية  لدة  القيادية  درجة  من  ٪(  42الي 

 لا ا متوسعةا
اإلد ار:  -10 المبحو ة  حو  المبحو ة   إتجاه  ميل  به  يقصد 

على   والحفاا  الشترن  د لتا  مع  جز   توفير   حو 
المقتنيات المنزلية الثمينةا وتم قياسه بس ال المبحو ة عع  

على  ما ى موافقتتا  إيجااية    مدن  عبارت  سبع  عبارات، 
هى:   اإلد ار،  مع   -1افتجاه  حو  جز   اتوفير  مهتم 

مرن من افد ار    -2مصرو  البيا للعوارئ وا دمات،  
لان سببا في رفع مستون مشيشة كثير مع الناس حولي،  

محل معود مطفالي منإل  نرهم على توفير جز  مع    -3
المرفقة  -4مصروفتم،   التعليمات  قرا ة  بالسلع   مف،ل 

تتمتع   -5حتى يعيل عمرها،   التي  ا جتزة  مف،ل شرا  
طويلة،   اليوم   -6بفترة  مان  في  ينفع  ا اي   القرش 

مع    -7ا سود،   ادل  جمشيات  عمل  فكرة  استحسع 
افتجاه  حو  سلبية  واحدة  وعبارة  النير،  مع  افقتراض 
في   ما  ي تيك  الجيل  في  ما  "م ر   هى:  اإلد ار، 

ابات المبحو ة موافقة، محايدة، يير النيل"ا وكا ا استج
على الترتيل في   1،  2،  3موافقة تم إععا ها الدرجات:  

و اإليجااية،  حالة    3،  2،  1الشبارات  في  الترتيل  على 
التي حصلا   الدرجاتا  مجموع  واستلدم  السلبية،  الشبارة 
اتجاهتا  حو   درجة  يع س  كم شر  المبحو ة  عليتا 

الث معامل  من  تبيع  وقد  لتإلا   Reliabilityبات  افد ارا 
يساون   كرو باخ  ملفا  بعريقة  درجةا    673ا0المقياس 
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( العظمى  النالبية  من  البيا ات  مع  69وميترت   )٪
 المبحو ات لديتع اتجاهات إيجااية  حو اإلد ارا 

يقصد به ميل المبحو ة اتجاه المبحو ة  حو التجديدية:    -11
بشاون   تتعلا  جديدة  ومعار   متارات  التساب   حو 

رتتا ومحاولة تعبيقتا مقار ة بنيرهاا وتم قياسه بس ال  مس
مراع  عبارت،  سا  على  موافقتتا  مدن  عع  المبحو ة 

هى: التجديدية،  افتجاه  حو  إيجااية  مهتم   -1عبارات 
 -2بشرا  الجديد مع ا جتزة حتى لو كان عندة مثلتا،  
  -3محرص على تجديد المفروشات والبيا ات كل فترة،  

ا  ا  القديمة واستبدالتا بقعع جديدة،    مف،ل تنيير قعع
الععام  -4 مع  جديدة  م نا   تقديم  على  محرص 

 سرتى، وعباراتان سلبيتان افتجاه  حو التجديدية، هما:  
ييرة   -1 مشو   لما  إف  جديدة  حاجة  معمل  مبحبش 

اللي تعرفه محسع مع اللى متعرفوشا وكا ا    -2جراتا،  
حد افجابات التالية: استجابات المبحو ة عع كل عبارة ب 

،  2، 3موافقة، محايدة، يير موافقة تم إععا ها الدرجات: 
اإليجااية، و1 الشبارات  في حالة  الترتيل    3،  2،  1على 

ومجموع  السلبية،  الشبارات  حالة  في  الترتيل  على 
استلدما   المبحو ةا  عليتا  حصلا  التي  الدرجاتا 

بيع من  لم شر يع س درجة اتجاهتا  حو التجديديةا وقد ت
لتإلا المقياس بعريقة ملفا   Reliabilityقيمة معامل الثبات  
ال    قد  النالبية  657ا0لرو باخ  من  البيا ات  ا ومو حا 
( اتجاهات 75ا70العظمى  لديتع  المبحو ات  مع   )٪

 محايدة  حو التجديديةا
بالقرية:  -12 الحياة  عع  المبحو ة  ر ا  إلى   درجة  يشير 

بقريتتاا المبحو ة  إرتباط  ومدن   درجة  فيتا  تشيش  التي 
قياسه   وتم  القريةا  هإله  مع  يتجزم  ف  ب  تا جز   إحساستا 
عبارات  سا  في  رميتا  عع  المبحو ة  س ال  مع  الل 
الر ا   افتجاه  حو  إيجااية  منتا  عبارات  مراع  اتجاهيه، 

مع الصعل من مجد م ان    -1عع الحياة بالقرية، هى:  
قريتي،   مع  محسع  فيه  في  -2معيش  هنا  القرية    الواحد 

وا مان،   با مع  مسمع    -3ايحس  مو  مشو   لما  ازعل 
للقرية،   تسي   يتجودوا    -4حاجه  لما  موفدة  من  اتمني 

الر ا  افتجاه  حو  سلبيتان  وعبارتان  القريةا  في  يشيشوا 
ف يتمني تصرفات از ريعا   -1عع الحياة بالقرية، هما:  
البلد دن   -2التي تسئ لسمعة قريتي،     الواحد ايحس من 

ب حد  عبارة  كل  عع  المبحو ة  استجابة  وكا ا  الدها  مش 
ومععيا   موافقة،  يير  محايدة،  موافقة،  التالية:  افجابات 

الدرجات   حالة    1،  2،  3المبحو ة  في  الترتيل  على 
على الترتيل عند الشبارات  3، 2، 1الشبارات اإليجااية و 

المبحو ةا   السلبيةا وجمعا الدرجاتا التي حصلا عليتا 
عع  واست بالر ا  شعورها  درجة  يع س  كم شر  لدما 

الثبات     Reliabilityالحياة بالقريةا وقد النا قيمة معامل 
كرو باخ   ملفا  بعريقة  المقياس  ومشارت  686ا0لتإلا  ا 

العظمى   النالبية  ر ا  درجة  ارتفاع  الي  البيا ات 
 ٪( مع المبحو ات عع الحياة بالقريةا25ا61)
الزور:    -13 معسع  كرقم  قياسه  عدد  تم  عع  يعبر  لا 

وحتى  ميالده  منإل  المبحو ة  دور  عاشتا  التى  السنواتا 
واو حا  ميالديةا  سنة  البيا ات  قرب  جمع  تاريخ 

 ٪(ا 5ا42البيا ات  نر سع مدوار ملثرية المبحو ات )
الدزور:   -14 تعليم  عع    مستوة  يعبر  معلا  كرقم  قياسه  تم 

مراحل   ملتلس  فى  المبحو ة  دور  متمتا  التى  السنوات 
القصون  ا النالبية  من  البيا ات  وميترت  الرسمىا  لتعليم 
 ٪( مع المبحو ات مستون تعليم مدواجتع متوس ا63)
المشيشة:  -15 افجتماعي    مستون  الو ع  يع س 

الإلة   المحلىا  مجتمعتا  في  المبحو ة  وافقتصادة  سرة 
الدرجات  بمجموع  المتنير  هإلا  قياس  وتم  فيه،  تشيش 

ع التالييع: )م( حالة المس ع:  وع  للبندي  T-scoresالتايية   
= ]ملك  إيجار=2المنزل:  المسلحة  1ا  المنزل:  مساحة  [ا 

بالمنزل)عدد   النر   عدد  المراعا  بالمتر  مقاسه  الكلية 
طوب    + معمد  رسا ية  المنزل:]  انا   مادة  معلا(ا 

 ا طوب 2، حواي  حاملة مع العوب ا حمر=3محمر=
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 . مقاييس اإلحصاء الوصفي للمتغيرات البحثية المستقلة التي تناولتها الدراسة. 1جدول 

 المتغيرات المستقلة  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 لة المتغيرات المستق م المدى 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المدى 

 83 11ا17 33ا39 سع الزور 13 59 12ا83 29ا28 سع المبحو ة 1

 قيس بمقياس إسمي  الحالة الزواجية للمبحو ة  2
"Nominal Variable" 

 24 36ا5 42ا8 مستوة تعليم الزور  14

 243 2ا33 250 مستون المشيشة  15 المتنة ا ساسية للمبحو ة  3

 8 28ا1 44ا3 حجم افسرة  16 3100 6ا720 352 الد ل الشترة للمبحو ة  4
 6000 1008 1733 متوس  الد ل الشترة لالسرة  17 20 071ا5 79ا8 مستون تعليم المبحو ة  5

 60 04ا9 61ا3 حجم الحيادة الزراعية  18 28 287ا4 72ا10 درجة اف فتاح الجنرافي والثقافي   6

 16 53ا3 31ا8 مستون تعليم ا سرة 19 17 38ا3 53ا9 ية افرسمية المشاركة افجتماع 7

 5 875ا0 91ا2 متوس  افستتالة الشترة للناد 20 21 35ا3 27ا10 المساهمة في القرارات ا سرية  8
 380 11ا55 7ا107 متوس  المنفا شتريا علي الكتراا   21 19 52ا4 82ا8 درجة القيادية لدة لمبحو ة  9

 185 68ا32 5ا55 متوس  المنفا شتريا علي الما  22 10 99ا1 23ا21 مبحو ة  حو افد ار اتجاه ال 10

 2600 4ا566 1504 متوس  المنفا شتريا علي الناإلا  23 11 89ا1 52ا11 اتجاه المبحو ة  حو التجديدية  11

 3800 733 1210 متوس  المنفا علي المالبس 24 10 8ا1 76ا15 ر ا المبحو ة عع الحياة بالقرية  12

 المصدر: جمعا وحسبا مع ايا ات الدراسة الميدا يةا
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 . تصنيف الريفيات المبحوثات وفقا للمتغيرات البحثية المستقلة التي تناولتها الدراسة 2جدول 

 فئات المتغيرات المستقلة  ٪ 400ن =  فئات المتغيرات المستقلة 
ن =  
400 

٪ 

   جية للمبحو ة:الحالة الزوا -2   سع المبحو ة: -1

 2ا90 361 متزوجة  45 180  نير

 5ا8 34 ارملة 43 172 متوس 

 2ا1 5 معلقة  12 48 لبير 

   الد ل الشترة للمبحو ة: -4   المتنة ا ساسية للمبحو ة: -3

 8ا78 315 ليس لتا د ل   8ا78 315 راة منزل

 5ا3 14 منلف  8ا8 35 قعاع ح ومى

 0ا15 60 متوس  0ا2 8 قعاع  اص 

 7ا2 11 مرتفع  2ا5 21 على المعاش

    2ا5 21 معمال حرة 

 اف فتاح الجنرافي والثقافي للمبحو ة: -6   مستون تعليم المبحو ة: -5

 5ا35 142 منلف  5ا26 106 منلف 

 25ا58 233 متوس  75ا60 243 متوس 

 25ا6 25 مرتفع  75ا12 51 مرتفع 

 درجة مساهمة المبحو ة فى إتلاذ القرارات ا سرية:   -8 للمبحو ة: درجة المشاركة افجتماعية الالرسمية -7

 20 80 منلف،ة  25ا29 117 منلف،ة 

 75ا69 279 متوسعة  5ا58 234 متوسعة 

 25ا10 41 مرتفعة 25ا12 49 مرتفعة

 إتجاه المبحو ة  حو اإلد ددار: -10   درجة القيادية لدة لمبحو ة:   -9

 75ا3 15 سلبى "   شيف "    25ا35 141 منلف،ة 

 25ا27 109 معتدل "محايد "    42 168 متوسعة 

 69 276 قون "إيجااى"    75ا22 91 مرتفعة

  درجة ر ا المبحو ة عع الحياة بالقرية:   -12  اتجاه المبحو ة  حو التجديدية: -11

 75ا2 11 منلف،ة  25ا14 57  شيف " سلبى "   

 36 144 متوسعة  75ا70 283 معتدل " محايد "  

 25ا61 245 مرتفعة 15 60 قون " إيجااى "  

  مستوة تعليم الدزور: -14  سدع الزور:  -13

 75ا9 39 الزور يير موجود )للوفاة مو للعالق( 75ا9 39 الزور يير موجود )للوفاة مو للعالق(

 75ا26 107 منلف    75ا42 171  نير

 63 252 متوس     41 164 متوس 

 5ا0 2 ع مرتف   5ا6 26 لبير 

  حجم ا سرة: -16   مستون المشيشة: -15

 5ا22 90  نير 25ا7 29 منلف 

 75ا73 295 متوس  5ا82 330 متوس 

 75ا3 15 لبير  25ا10 41 مرتفع 

   حجم الحيادة الزراعية: -18   متوس  الد ل الشترة لةسرة: -17

 25ا79 317 ليس لديتا حيادة    75ا45 183 منلف 

 5ا16 66  نيرة    5ا31 126 متوس 

 5ا2 10 متوسعة    75ا4 19 مرتفع 

 75ا10 17 كبيرة      

 المصدر: جمعا وحسبا مع ايا ات الدراسة الميدا يةا  
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  تصنيف الريفيات المبحوثات وفقا للمتغيرات البحثية المستقلة التي تناولتها الدراسة .2تابع جدول  
 ٪ 400ن =  المتغيرات المستقلة فئات  ٪ 400ن =  فئات المتغيرات المستقلة 

  متوس  افستتالة الشترة للناد -20   مستوة تعليم ا سرة: -19

 36 144 منلف  25ا17 69 منلف 

 5ا60 242 متوس  5ا65 262 متوس 

 5ا3 14 مرتفع  25ا17 69 مرتفع 

  متوس  المنفا شترياف على الما : -22   متوس  المنفا شتريا علي الكتراا   -21

 5ا80 322 منلف  79 316 نلف م

 5ا16 66 متوس  25ا19 77 متوس 

 3 12 مرتفع  75ا1 7 مرتفع 
  متوسد  المنفا على المالبس: -24   متوسد  المنفا شترياف على النإلا : -23

 25ا69 277 منلف  75ا44 179 منلف 

 5ا25 102 متوس  75ا46 187 متوس 

 25ا5 21 مرتفع  5ا8 34 مرتفع 

 جمعا وحسبا مع ايا ات الدراسة الميدا يةا     المصدر : 

 
المنزل:] رسا ة=1لبنى= سقس  معرش 2ا  شل= 3[ا  ا 

]سيراميك=1بالبوص= المنزل:  مر ية  االط=4[ا  ،  3ا 
تراب=2 رسا ة= :]إفر جي=1،  مياة  دورة  تواجد  ،  2[ا 
،  1ا ف يوجد= فر[ا الصر  الصحي:]طر ش = 1الدة=

= بالمنزل= 2 ر   حي  ]ملحا  ملزن:  تواجد  ا  3[ا 
المنزل= يوجد=2ادا ل  ف  ]ملحا 1ا  حظيرة:  تواجد  [ا 
المنزل=2بالمنزل= ادا ل  يوجد= فر[ا 1ا  ف  )ب(    ، 

المنزليةا  ا جتزة  عدد  يعبر عع  المنزلية:  ا جتزة  ملكية 
التى تمتلكتا مسرة المبحو ة سوا  كا ا تعمل بالكتراا  مو  
النادا وتم قياسه كما يلى: اععيا المبحو ة مراع درجات  
التالية: يسالة مالبس  عع ملكية كل جتاد مع ا جتزة 

كتراايي و الجة  فريزر، موتوماتيك،  وديل  واوتوجاد،  ة، 
توبا وفب                                                      وتكييف، 
واععيا  ال  درجات عع ملكية كل جتاد مع ا جتزة  
التالية: سلان ياد، وم نسة كتراايية، وتليفون محمول، 
وكمبيوترا  ملون،  وتلفزيون  عادية،  مالبس  ويسالة 
واععيا درجتان عع ملكية كل جتاد مع ا جتزة التالية:  

مر  وتليفون  ومسود،  فيديو،  ماي   وتلفزيون  وتاب،   ى، 
فق    وفرن ياد، وسلان كتراايىا واععيا درجة واحدة 

التالية: م واة، و الط،   عع ملكية كل جتاد مع ا جتزة 
الدرجاتا   جمعا  وقد  ودشا  ومروحة،  وراديو،  وشفاط، 
بعد  معا  البنديع  في  المبحو ةا  عليتا  حصلا  التي 

تايية   درجات  إلى  وتحويلتما  (  م T-Scores)معايرتتما 
المبحو ةا  مسرة  يع س مستون مشيشة  استلدما كم شر 
المبحو ات   الريفيات  مع  القصوة  النالبية  من  ات،   وقد 

 ٪( تنتميع إلى مسر ذوات مستون مشيشي متوس ا5ا82)
ا سرة:    -16 عدد  حجم  عع  يعبر  معلا  كرقم  قياسه  تم 

مشيشية  وحدة  في  المبحو ة  مع  يشيشون  الإليع  ا فرادا 
المبحو اتواح مع  العظمي  النالبية  من  ات،   وقد        دة، 
 ٪( تنتميع إلى مسر متوسعة الحجما 75ا73)

لةسرة:  -17 الشترة  الد ل  معلا    متوس   كرقم  قياسه  تم 
التي يحصل عليتا كل   النقديةا  المبال   إجمالي  يعبر عع 

ا سرة مفراد  مع  المبحو ة  –فرد  النا   -باستثنا   لمع 
ر مع عمله ا  ليا باإل افة إلى  سنه ف لث  15معمارهم  

مة عمل آ ر يقوم به  الل الشتر مقدرا بالجنيه المصرة 
وقسمته على عدد ه ف  ا فرادا ومشارت البيا ات الي ان  

( المبحو ات  متوس  75ا45ملثرية  مسر  إلى  تنتميع   )٪
 د لتا الشترة منلف ا 
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تم قياسه كرقم معلاا يعبر عع    حجم الحيادة الزراعية:  -18
التي تمتلكتا   -مقدرة بالقيراط  -مساحة ا را ى الزراعية  

وميترت  ازراعتتاا  وتقوم  المبحو ة  مسرة  تست جرها  مو 
( العظمى  النالبية  من  المبحو ات 25ا79البيا ات  ٪( مع 

 تنتميع إلى مسر ليس لديتا حيادة دراعيةا
ا سرة:  -19 تعليم  سنوات   مستون  عدد  بجمع  قياسه  تم 

لمع   -متا كل فرد مع مفراد مسرة المبحو ةالتعليما التي مت
معمارهم   المبحو ة    6النا  باستثنا   ف لثر   -سنوات 

النالبية   من  تبيع  وقد  ا فرادا  ه ف   عدد  على  وقسمتتا 
إلى مسر ذوة 5ا65العظمي ) المبحو ات تنتميع  ٪( مع 

 مستون تعليمي متوس ا 
للناد:    -20 الشترة  افستتالة  بس ال  متوس   قياسه  تم 
التي  ال الناد  اسعوا ات  عدد  متوس   عع  مبحو ة 

البيا اتا  جمع  لعملية  السابقيع  الشتريع  في  استلدمتتا 
العظمى  النالبية  استتالة  مستون  من  البيا ات  ومو حا 

 ٪( مع المبحو ات للناد شترياف كان متوس ا 5ا60)
الكتراا :  -21 على  شترياف  المنفا  بس ال   متوس   قياسه  تم 

قيمة فاتورة الكتراا   الل الشتريع  المبحو ة عع متوس   
المصرةا  بالجنيه  مقدرة  البيا ات  جمع  لعملية  السابقيع 
وميترت البيا ات إ لفاض متوس  إ فاق النالبية القصون  

 ٪( مع المبحو ات على الكتراا  شتريافا 79)
الما :    -22 على  شترياف  المنفا  بس ال  متوس   قياسه  تم 

فاتورة   قيمة  متوس   عع  الشتريع المبحو ة  الما   الل 
السابقيع لعملية جمع البيا ات مقدراف بالجنيه المصرةا وقد 
النالبية   إ فاق  متوس   إ لفاض  الي  البيا ات  اشارت 

 ٪( مع المبحو ات على الما  شتريافا5ا80القصون )
النإلا :  -23 على  شترياف  المنفا  بس ال    متوسد   قياسه  تم 

   الل الشتريع المبحو ة عع متوس  ما تنفقه على النإلا
السابقيع لعملية جمع البيا ات مقدراف بالجنية المصرةا وقد 

٪( على النإلا   75ا46تبيع من إ فاق ملثرية المبحو ات )
 لان متوسعافا 

تم قياسه بس ال المبحو ة   متوسد  المنفا على المالبس:  -24
عع متوس  ما تنفقه على مالبس مفراد مسرتتا في الموسم  

المصرةا ومو حا البيا ات إ لفاض إ فاق  مقدراف بالجنية  
العظمى على 25ا69)  النالبية  المبحو ات  مع   )٪

 المالبسا
 )ب( المتغيرات التابعة: 

المتنير  يمثل  الكلي:  افستتالة  لترشيد  الريفيات  سلوة 
يتكون مع  الدراسةا وهو متنير مركل  اتإله  الرييسي  التابع 

 س سلوة سا متنيرات تابعة مساسية  كل متنير منتا يع
المدا ،   الكتراا ،  لترشيد استتالة كل مع: الناد،  الريفيات 
في  افستتالة  ترشيد  الي  باف افة  والمالبس،  النإلا ، 
التابعة  المتنيرات  قياس  كيفية  يلي  وفيما  المناسباتا 

الم و ة   الفرعية  والمتنيرات  الي  لتاا ساسية  باف افة  ا 
الرييسيا حيث منحا   التابع  المتنير  المبحو ة درجة  قياس 

تتناسل مع استجااتتا عع كل ممارسة استلدما في قياس  
 المتنيرات الفرعية الم و ة للمتنيرات التابعة كما يلي:

ا ف تعر  2معرفة المبحو ة ب  ر الممارسات: تعر =    -1
 ا 1= 
الممارسات:    -2 المبحو ة  حو  محايدة، اتجاهات  موافقة، 

على الترتيل   1،  2  ،3تم إععا ها الدرجات  ا  يير موافقة
و  اإليجااية،  الشبارات  حالة  الترتيل   3،    2،  1في  على 

 ا الشبارات السلبية ةفي حال 
ل  -3 المبحو ة  ترشيد  تعبيا  يالباف،   :ستتالةافممارسات 

الدرجات  ا  محيا اف،  ادراف، ف ،  فر  1،  2،  3تم إععا ها 
،  1على الترتيل في حالة الممارسات اإليجااية، و فر،  

 اى الترتيل في حالة الممارسة السلبيةعل  3، 2
استهالك   لترشيد  الريفيات  سلوك  األول:  التابع  المتغير 

 الغاز: 
مستند قياسه إلى  ال  متنيرات فرعيدةا اسدتلدم مجمدوعتم 
لم شددددر يع ددددس سددددلوة الريفيددددات لترشدددديد اسددددتتالة الندددداد، 

 وهى:
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معار  ترشيد اسدتتالة النداد: تدم قياسده بسد ال المبحو دة   -1
دن معرفتتددا بد  ر عشددر ممارسددات تد دن إلددى ترشدديد عدع مدد

تنعيددددة اإل ددددا  عنددددد التسددددوية  -1اسددددتتالة الندددداد، هددددى: 
الت لد مدع سدالمة  رطدوم  -2ايسرع مع النليان والعتي، 

اسدددتلدام الفدددرن لعتدددي ملثدددر مدددع  -3النددداد يمندددع تسدددراه، 
و دع كدل إ دا   -4 نس مرة واحدة ايوفر لى في الناد، 

له ايمنع فقددان العاقدة  دارر اإل دا ، على الشعلة المناسبة  
إطفدددا  الفدددرن قبدددل تمدددام التسدددوية لهسدددتفادة مدددع حدددرارة  -5

قفددل بدداب الفددرن كدددويس  -6الفددرن ايقلددل اسددتتالة الندداد، 
تنييدر جلددة ا  بوادة   -7ايقلل مع تسدرب طاقدة التسدليع،  

إشددددعال  -8لددددل مددددرة ايحددددافظ علددددى الندددداد مددددع التسددددرب، 
لبوتاجداد ايتددر فدي الندداد، اللتدل قبدل و دع اإل دا  علدى ا

 فددد  )تتديدددة( الندددار عندددد يليدددان الععدددام ايدددوفر فدددي  -9
تنظيدددف شدددعالت البوتاجددداد باسدددتمرار ايدددوفر  -10النددداد، 

في النادا وجمعا الدرجات التي حصدلا عليتدا المبحو دة 
واسددتلدما كم شددر يع ددس درجددة معرفتتددا بدد  ر ممارسددات 

 ترشيد استتالة النادا
استتالة الناد : يشير إلى مدن ميل    افتجاه  حو ترشيد  -2

وتقليل   الناد  استتالة  للف   المبحو ة  وإستعداد 
موافقتتا   المبحو ة عع مدن  بس ال  قياسه  وتم  استلدامها 
إيجااية  منتا  عبارات  سبع  إتجاهية،  عبارات  عشر  على 

هى: الناد،  استتالة  ترشيد  المفروض    -1افتجاه  حو 
الن سالمة  رطوم  مع  تت لد  باستمرار،  الواحدة   -2اد 

النار   علشان  اإل ا   لحجم  المناسبة  الشعلة  ا تيار  مف،ل 
اره،   تسوية    -3متعلعش  تمام  قبل  الفرن  إطفا   يف،ل 

الفرن،   لهستفادة مع حرارة  تت لد   -4ا لل  الواحدة  فدم 
لما تيجى تشنله،   الفرن كويس  الواحدة    -5مع قفل باب 
تح    ما  بعد  إف  البوتاجاد  عيع  تشنلش  عليه، ما  اإل ا  

يليان    -6 عند  النيران  )تتدية(  ا ف،ل  ف   مع 
البوتاجاد    -7الععام،   شعالت  تنظس  الشاطرة  السا 

افتجاه  سلبية  عبارات  و ال   مسدودةا  ومتسبتاش  دايما 
الناد، هى: لتنيير   -1 حو ترشيد استتالة  مفيش داعى 

ا  بواه،   تبديل  مرة  كل  تنعية   -2الجلدة  مش  رورن 
عادن لما الواحدة تولع الفرن  -3د تسوية ا للا  اإل ا  عن

التي   الدرجات  علشان  نس واحد بس، واستلدم مجموع 
حصلا عليتا المبحو ة كم شر يع س درجة إتجاهتا  حو  
معامل   قيمة  النا  وقد  النادا  استتالة  ترشيد  ممارسات 

كرو باخ    Reliabilityالثبات   ملفا  بعريقة  المقياس  لتإلا 
 (ا 702ا0)
ا ساليل ممار   -3 به  يقصد  الناد:  استتالة  ترشيد  سات 

واإلجرا ات التى تقوم اتا المبحو ة للحد مع اإلسرا  فى  
عع   المبحو ة  بس ال  قياسه  وتم  المنزلىا  الناد  استتالة 
مدن تعبيقتا لعشر ممارساتا ممارسة واحدة منتا سلبية  
البوتاجاد"،  على  اإل ا   و ع  قبل  اللتل  "مشعل  وهى 

ممارسات   هى:  وتسع  إيجااية،  اتنعية   -1منتا  مقوم 
الععام،   تسوية  عند  سالمة  رطوم    -2اإل ا   مع  مت لد 

استلدم الفرن لعتى ملثر مع  نس    -3الناد باستمرار،  
بلتار شعله البوتاجاد المناسبة لحجم   -4في وقا واحد،  
  -6بعفى النار مول ما ا لل يقرب يستون،    -5لل إ ا ،  

مقوم اتنيير جلدة   -7استلدامه،   مقفل باب الفرن جيدا عند
مقوم بلف  )تتدية(    -8ا  بواة كل مرة تبديل ا  بواه،  
الععام،   ينلى  لما  البوتاجاد  -9النار  شعالت  م ظس 

المبحو ة   باستمرار، وجمعا الدرجات التي حصلا عليتا 
واستلدما كم شر يع س درجة تعبيقتا لممارسات ترشيد  

 استتالة النادا
ــابع ــر التـ ــتهالك  المتغيـ ــيد اسـ ــات لترشـ ــلوك الريفيـ ــاني: سـ الثـ
 الكهرباء:  

مستلدم   فرعيةا  متنيرات  إلى  ال   قياسه  مستند 
استتالة   لترشيد  الريفيات  سلوة  يع س  كم شر  مجموعتم 

 الكتراا ، وهى:
بس ال    -1 قياسه  تم  الكتراا :  استتالة  ترشيد  معار  

المبحو ة عع مدن معرفتتا ب  ر ستة عشر ممارسة ت دن 
ترشيد استتالة الكتراا ، ممارسة واحدة سلبية ا  ر،  إلى  
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هى "و ع الععام وهو سلع في الثالجة ف ي،ر اتا "،  
هى: ا  ر،  ايجااية  منتا  ممارسة  عشر    -1و مسة 

اللمبات الموفرة اتستتلك كتراا  مقل مع اللمبات العادية،  
استتالة   -2 ايزود  بالنتار  )النور(  اإل ا ة  استلدام 

تنظيف اللمبات مع ا تراة باستمرار ايزود   -3الكتراا ،  
التلفزيون    -4إ ا تتا،   وارامج  المسلسالت  على  الفرجة 

فت  باب الثالجة    -5ملتر مع مرة ايرفع فاتورة الكتراا ،  
الكتراا ،   استتالة  ايزود  الثلج حول    -6باستمرار  ديادة 

عع   الثالجة،    4/ 1الفريزر  اي،ر  تشنيل    -7او ه 
ب امل ط الكتراا ،  النسالة  استتالة  في  ايوفر    -8اقتتا 

فاتورة   في  ايوفر  المستعملة  يير  النر   مصااي   إطفا  
عع    -9الكتراا ،   الكتراا   يوفر  ليال  الو اسة  استلدام 

العادية،   قفل باب الثالجة كويس يوفر مع    -10اللمبات 
ايحافظ    -11الكتراا ،   الثالجة والجدار  ايع  ترة مسافة 

الثالجة،   بالما  قبل كيتا ايقلل   رش  -12على  المالبس 
ترة التلفزيون شنال    -13وقا تو يل الم واة بالكتراا ،  

الكتراا ،   فاتورة  ايزود  لوحده  النرفة   قع   -14في 
المالبس في الما  قبل يسيلتا ايقلل عدد مرات النسيل،  

الم واة   -15 تشنيل  قبل  هتتكون  اللى  المالبس  تجميع 
الدرج وجمعا  الكى،  وقا  عليتا  ايوفر  التي حصلا  ات 

ب  ر  معرفتتا  درجة  يع س  كم شر  واستلدما  المبحو ة 
 ممارسات ترشيد استتالة الكتراا ا

مدن   -2 إلى  يشير  الكتراا :  استتالة  ترشيد  افتجاه  حو 
وتقليل  الكتراا   استتالة  للف   المبحو ة  واستعداد  ميل 
عع   المبحو ة  بس ال  قياسه  وتم  الحاجةا  يير  فى  اإل ارة 

افتجاه ستة   سلبية  منتا  عبارات  عبارات،  مس  عشر 
الكتراا ، هى: متفرر على    -1 حو ترشيد استتالة  محل 

عادن لما    -2مسلسالت وارامج التلفزيون ملتر مع مرة،  
مرة،   مع  ملتر  الثالجة  باب  الواحدة  -3 فت   من  يل  
سعتتا،   ب امل  النسالة  ا لل  -4تشنل  لما  ح   عادن 

مشنل التلفزيون وم ا لوحدن    محل  -5سلع في الثالجة،  
منتا   عبارة  عشر  وإحدن  بشتنلا  وم ا  يو سنى  عشان 

هى:   الكتراا ،  استتالة  ترشيد  افتجاه  حو    -1إيجااية 
اللمبات الموفرة مف،ل مع اللمبات العادية في اإلستلدام،  

  -3ا ف،ل منشنلش النور وقا النتار إف لل،رورة،  -2
ا  مع  اللمبات  تنظيف  ب ستمرار،  مع  رورن    -4تراة 

الفريزر ب ستمرار،   الثلج مع حول    -5الواحدة فدم تشيل 
مع    -6الواحدة متسبش  ور النر  شنال على الفا ى،  
فدم   -7ا ف،ل إستلدام الو اسة ليالف ادفف مع اللمبات،  

مع ا ف،ل ترة    -8 قفل باب الثالجة كويس بعد فتحتا،  
والثالجة،   الجدار  ايع  ا  -9مسافة  رش  مع   حسع 
كيتاا   قبل  بالما   تنقع    -10المالبس  الشاطرة  السا 

يف،ل    -11المالبس المتسلة في الما  قبل ما تنسلتا،  
تشنيل  قبل  واحدة  مرة  هتتكون  اللى  المالبس  تجميع 
عليتا   حصلا  التي  الدرجات  مجموع  واستلدم  الم واها 
ترشيد  ممارسات  إتجاهتا  حو  يع س  كم شر  المبحو ة 

الكت الثبات استتالة  معامل  قيمة  النا  وقد  راا ا 
Reliability ( ا 686ا0لتإلا المقياس بعريقة ملفا كرو باخ) 

ممارسات ترشيد استتالة الكتراا : يشير إلى مدن تنفيإل    -3
إلى   ت دن  ش  تا  مع  التى  افجرا ات  لبع   المبحو ة 
الكترااييةا   الكتراا  والحفاا على ا جتزة  تقليل استتالة 

قياسه بس   لستة عشر وتم  المبحو ة عع مدن تعبيقتا  ال 
سلبية، هى:   مستلدم    -1ممارسة،  مس ممارسات منتا 
النتار،   موقات  في  )النور(  على   -2اف ا ة  اتفرر 
كتير،   التلفزيون  وارامج  باب   -3مسلسالت  بفت   مقوم 

باستمرار،   في    -4الثالجة  سا ع  الععام  او ع  مقوم 
في   -5الثالجة،   شنال  التلفزيون  لوحده،    مترة  النرفة 

إيجااية، هى:   اللمبات    -1واحدن عشر ممارسة  مستلدم 
مقوم    -3م ظس مصااي  الكتراا  باستمرار،    -2الموفرة،  

ز ر،   حيع  مع  الفريزر  حول  الثلج  اشنل    -4ب دالة 
كاملة(،   )حمولتتا  طاقتتا  ب امل  مطفى     -5النسالة 

  مقوم اتشنيل الو اسة -6مصااي  النر  يير المستعملة،  
افستلدام،    -7ليال،   بعد  جيداف  الثالجة  باب    -8مقفل 

والجدار،   الثالجة  ايع  مسافة  المالبس   -9مترة  مرش 
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كيتا،   قبل  الما     -10بالما   في  المتسلة  المالبس  م قع 
يسيلتا، قبل   -11قبل  كيتا  المعلوب  المالبس  مجمع 

تو يل الم واة بالكتراا ا واستلدم مجموع الدرجات التي  
عليتا تعبيقتا    حصلا  درجة  يع س  كم شر  المبحو ة 

 لممارسات ترشيد استتالة الكتراا ا
ــيد اســـتهالك  ــلوك الريفيـــات لترشـ ــابع الثالـــث: سـ المتغيـــر التـ

 الماء 
مستند قياسه إلى  ال  متنيرات فرعيةا إستلدم مجموعتم  
 لم شر يع س سلوة الريفيات لترشيد استتالة الما ، وهى: 

 : تم قياسه بس ال المبحو ة  معار  ترشيد استتالة الما  -1
إلى   ت دن  مراعة عشر ممارسات  ب  ر  عع مدن معرفتتا 
ترشيد استتالة الما ،  ال  ممارسات منتا سلبية ا  ر،  

النسالة    -1هى:   عع  الميه  اتتدر  ا وتوماتيك  النسالة 
تنظيف الماشية والحظاير باللرطوم يقلل مع   -2العادية،  

نزل بما  الحنفية ف ي،ر  الرش ممام الم  -3هدر المياه،  
ب ميه الما  المستتلكةا ومحدن عشر ممارسة منتا إيجااية 

هى:   يسيلتا    -1ا  ر،  قبل  والفالتة  الل،روات   قع 
الحنفية، تحا  شعفتا  عع  الميه  في  شعس    -2ايوفر 

عع   الميه  ايوفر  االستيك  مطباق  مو  تشوت  في  النسيل 
الحنفية،   تحا  والم  -3الشعس  بالجردل  مسحة  التنظيف 

اللرطوم،   استلدام  عع  الميه  الحنفية    -4ايوفر  تصلي  
الميه،   في  ايوفر  تععل  ما  مية    -5مول  استلدام  إعادة 

وا ر يات  السلم  تنظيف  في  والفالتة  الل،ار  يسيل 
المية،   استتالة  في  الل،ار    -6ايوفر  وتنقية  فرد 

المية،   في  ايوفر  النسيل  قبل  منتا  التالس  والفالتة وإدالة 
العرد  و ع    -7 في  ندوق  بالما   ممل ة  دجاجة 

المستتلكة،   المية  كمية  مع  يقلل  إدالة    -8)السيفون( 
المية،   استتالة  ايقلل  المحصول  ترة   -9الحشايش مع 

في  ايتدر  مراقبه  دون  مسنا تا  وتنسل  تستحم  ا طفال 
شعفتا   -10الميه، قبل  واحدة  دفعة  المواعيع  تصبيع 

الميه عع يسلتا طبا طبا تحا   -11الحنفية،    ايوفر 

كتيرا   ميه  ايستتلك  ا يدة  تصبيع  م نا   الما   قفل  عدم 
وجمعا الدرجات التي حصلا عليتا المبحو ة واستلدما 
ترشيد  ممارسات  ب  ر  معرفتتا  درجة  يع س  لم شر 

 استتالة الما ا
إلى مدن ميل    -2 الما : يشير  افتجاه  حو ترشيد استتالة 

الم علي  للحفاا  المبحو ة  مو  واستعداد  إهدارها  وعدم  ا  
اإلسرا  فيتاا وتم قياسه بس ال المبحو ة عع مراعة عشر  
ترشيد   افتجاه  حو  إيجااية  منتا  عبارات  سا  عبارة، 

هى:   الما ،  مع -1استتالة  مف،ل  افتوماتيك  النسالة 
المياه،   توفير  في  العادية  في    -2النسالة  النسيل  شعس 

تحا الشعس  مع  محسع  االستيك  مطباق  مو   تشوت 
لما الحنفية تععل  رورة الواحد يصلحتا،    -3الحنفية،  

السا الشاطرة تستنل ميه يسيل الل،ر والفالتة في    -4
السا الشاطرة تح  دجاجة   -5تنظيف السلم وا ر ياتا  

الميه،   توفر  علشان  السيفون  في  مملو ة  تنقية    -6ميه 
عبارات  و ما ى  متمة،  عملية  المحصول  مع  الحشايش 

اف الما ، هى:  منتا سلبية  استتالة    -1تجاه  حو ترشيد 
  -2 قع الل،روات والفالته قبل يسيلتا ايتدر في الما ،  

التنظيف باللرطوم مف،ل مع استلدام الجردل والممسحة،  
محل رش الما  مع الحنفية ممام البيا لتلعيف الجو،   -3
تحا   -4 منه  التالس  وتنقية  الل،ار  فرد  ا حسع  مع 

لدام اللرطوم  رورن عشان  نسل  إست  -5حنفية الميه،  
كويس،   والحظاير  ا طفال    -6الماشية  لما  سيل  عادن 

لوحدهم،   مسنا تم  وينسلوا  المواعيع    -7يستحموا  تصبيع 
النسيل،   عند  مف،ل  الحنفية  تحا  طبا  عادن  -8طبا 

لما مسيل حنفية المية مفتوحة وم ا بصبع إيدن ا واستلدم  
ال عليتا  حصلا  التي  الدرجات  كم شر  مجموع  مبحو ة 

الما ا وقد   يع س إتجاهتا  حو ممارسات ترشيد استتالة 
الثبات   معامل  قيمة  المقياس   Reliabilityالنا  لتإلا 

 (ا 682ا0بعريقة ملفا كرو باخ )
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تنفيإل   -3 مدن  إلى  يشير  الما :  استتالة  ترشيد  ممارسات 
إلى   ت دن  ش  تا  مع  التى  اإلجرا ات  لبع   المبحو ة 

  وتقليل الفاقد منه والحفاا عليه مع  ترشيد استتالة الما
المبحو ة عع مدن   بس ال  المتنير  هإلا  قياس  وتم  التدرا 

لد   الدراسة منتا    14تعبيقتا  ممارسة    11ممارسة مو ع 
م قع الل،روات والفالتة قبل يسيلتا،    -1إيجااية، هى:  

النسيل،    -2 في  افوتوماتيك  النسالة  مقوم    -3استلدم 
م تشوت  في  النسيل  االستيك،  بشعس  مطباق   -4و 

مقوم    -5استلدم الجردل والممسحة في التنظيف المنزلي،  
تععل،   ما  مول  الحنفية  يسيل    -6اتصلي   مية  استنل 

مفرد    -7الل،ار والفالتة في تنظيف السلم وا ر يات، 
يسلتا،  قبل  منتا  التالس  ومديل  والفالتة  الل،ر  وم قي 

العر   -8 في  ندوق  بالما   ممل ة  دجاجة  د  م ع 
المحصول،    -9)السيفون(،   مع  الحشايش  ب دالة  مقوم 

مقفل    -11م بع المواعيع دفعة واحدة قبل شعفتا،   -10
ممارسات   و ال   ا يدة،  تصبيع  م نا   الما   حنفية 

هى:   ممام    -1سلبية،  الرش  في  الحنفية  ما   استلدم 
الماشية   -2المنزل،   تنظيف  في  المياه  استلدم  رطوم 
 طفال تستحم وتنسل مسنا تا دون مترة ا  -3والحظاير،  

عليتا   حصلا  التي  الدرجات  مجموع  واستلدم  مراقبه، 
ترشيد  لممارسات  تعبيقتا  درجة  يع س  كم شر  المبحو ة 

 استتالة الما ا
 المغير التابع الرابع: سلوك الريفيات لترشيد استهالك الغذاء
مستند قياسه إلى  ال  متنيرات فرعيةا استلدم مجموعتم  

 ع س سلوة الريفيات لترشيد استتالة النإلا ، هى: لم شر ي
معار  ترشيد استتالة النإلا : تم قياسه بس ال المبحو ة   -1

إلى   ت دن  ممارسة  عشر  ب  ر  مسة  معرفتتا  مدن  عع 
النإلا ، ممارسة واحدة منتا سلبية ا  ر:   ترشيد استتالة 
هى: "شرا  البشاير مع الفالتة في مول موسمتا ايوفر في  

إيجااية ا  ر، هى:  سعرها   "، ومراعة عشر ممارسة منتا 
تحديد كمية الععام حسل عدد مفراد ا سرة يوفر في    -1

المستتلكة،   النإلا   مع   -2لمية  بالمتبقي  اإلحتفاا 
عمل مطعمة    -3ا طعمة يفيد في عمل م نا  جديدة،  

مللالت( ايوفر   - لصله    -محفوية فى المنزل )مراى  
شرا ها،   تناول  تعويد    -4 مع  على  منإل  نرهم  ا انا  

  -5لل ا يإلية الموجودة يتي  لتم وجبة يإلايية متواد ة،  
شرا ها،   مع  مع  ايوفر  المنزل  في  العيور    -6تراية 

ي،مع   ملو يةاا(  د  )بامية  المنزل  فى  ا طعمة  تجفيف 
العام،   طول  استعمال   -7توافرها  يتي   الشيش  تقعيع 
بعد،   فيما  منه  تنظي  -8المتبقى  يف،ل  عند  الل،ار  ف 

فيه،  الموجودة  الفيتامينات  على  للحفاا  رقيقة  قشرة  إدالة 
)دن    -9 مسعارها  ارتفاع  عند  ا طعمة  ادايل  استلدام 

اللحمااا(   مع  ادف  والسمك  العماطم  يلو  عند  الصلصه 
تقعيع الل،ار  حجام  نيرة   -10ايوفر  مع شرا ها،  

وم المجمدة   قع اللح  -11يفقده الكثير مع قيمته النإلايية،  
فايدتتا،   مع  ايقلل  تفك  ما  لحد  الميه  فرد    -12في 

يحافظ   منه  التالس  وإستبعاد  بالثالجة  الموجود  الل،ار 
التلس،   مع  الباقي  الثالجة    -13على  الععام  ارر  ترة 

للفساد،   يعر ه  طويلة  النإلايية    -14لمده  المواد  فحص 
)مرد   مع    -عدس    -الملز ة  عليتا  يحافظ  لوايااا( 

المبحو ة التسوس عليتا  التي حصلا  الدرجات  وجمعا  ا 
ممارسات   ب  ر  معرفتتا  درجة  يع س  كم شر  واستلدما 

 ترشيد استتالة النإلا ا
افتجاه  حو ترشيد استتالة النإلا : يشير إلى مدن ميل    -2

العناية   المواد النإلايية مع  المبحو ة للحفاا علي  واستعداد 
النإلايية  فراد مسرتتا، وتم ق المبحو ة بالحالة  ياسة بس ال 

عع  مسة عشر عبارة، مراع عبارات منتا سلبية افتجاه 
هى:   النإلا ،  استتالة  ترشيد  مطبخ    -1 حو  آجى  لما 

ازيادة،   ملل  معمل  بشاير   -2محل  تشترن  الواعية  السا 
سعرها،   متم  ومش  والل،ار  مش  رورة   -3الفالتة 

مدة  مف،ل  قع اللحوم المج  -4تقديم الشيش ادون تقعيعه،  
منتا   عبارة  عشر  وإحدن  بسرعةا  تفك  عشان  الميه  في 
هى:   النإلا ،  استتالة  ترشيد  افتجاه  حو    -1إيجااية 
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عمل   في  المتبقية  ا طعمة  مع  تستفيد  الشاطرة  السا 
جديدة،   في    -2م نا   محفوية  مطعمة  بعمل  مهتم 
متم إن الواحدة    -3مللالت(،    - لصله  -المنزل )مراى

ول كل ا يإلية الموجودة وعدم رف   تعود مانايتا على تنا
طعام،   مع    -4من  مف،ل  المنزل  في  العيور  تراية 
ا طعمة   -5شرا ها،   بع   تجفيف  تقوم  الواعية  السا 
عند تقشير الل،ار يف،ل عدم    -6ملو يةااا(،  -)بامية

السا الشاطرة لما سلعة تنلي   -7ترة حاجة في قشرتتا،  
تا ى،   اديل  على  لتا  ال  -8تدور  ل،ار  حجام  تقعيع 

تقعيعه  حجام  نيرة،   مع  مف،ل  مع    -9لبيرة 
باستمرار،  الثالجة  في  الموجود  الل،ار  فرد  ال،رورة 

يف،ل و ع ما يتبقى مع الععام في الثالجة حتى    -10
يفسد،   النإلايية    -11ف  المواد  فحص  ال،رورة  مع 
لوايا( باستمرار، واستلدم مجموع    -عدس   -الملز ة )مرد
التي   يع س الدرجات  كم شر  المبحو ة  عليتا  حصلا 

إتجاهتا  حو ممارسات ترشيد استتالة النإلا ا وقد النا  
لتإلا المقياس بعريقة ملفا    Reliabilityقيمة معامل الثبات  

 (ا 0,657لرو باخ )
تنفيإل   -3 مدن  إلى  يشير  النإلا :  استتالة  ترشيد  ممارسات 

الى   ت دن  ش  تا  مع  التى  افجرا ات  لبع   المبحو ة 
هإلا  ترش قياس  وتم  عليها  والحفاا  النإلا   استتالة  يد 

لد   تعبيقتا  المبحو ة عع مدن  بس ال  ممارسة 15المتنير 
إيجااية، هى:   إحدن عشرة ممارسة  الدراسة،    -1مو ع 
ا سرة،   مفراد  عدد  حسل  الععام  كمية  اتحديد    -2مقوم 

استفيد مع المتبقي مع ا طعمة في عمل م نا  جديدة،  
مطع  -3 بعمل  المنزل،  مقوم  فى  محفوية  معود    -4مة 

  -5مانايي منإل  نرهم على تناول كل ا يإلية الموجودة،  
مجفس بع  ا طعمة   -6مقوم اتراية العيور في المنزل،  
مقوم اتقعيع الشيش عند   -7فى المنزل )بامية، ملو ية(،  

للععام،   عند    -8تقديمه  الل،ار  مع  رقيقة  قشرة  مديل 
طعمة عند ارتفاع مسعارها،  استلدم ادايل ا   -9تنظيفه،  
التالس،    -10 باستبعاد  بالثالجة  الموجود  الل،ار  افرد 

ومراع    -11 باستمرار،  الملز ة  النإلايية  المواد  افحص 
هى:   سلبية،  والفالتة    -1ممارسات  الل،روات  اشترن 
  -3اقعع الل،ار  حجام  نيرة،    -2في مول موسمتا،  

تف ما  لحد  الميه  في  المجمدة  اللحوم  اترة    -4ك،  ا قع 
مجموع  واستلدم  الثالجةا  الععام  ارر  مع  المتبقي 
يع س   كم شر  المبحو ة  عليتا  حصلا  التي  الدرجات 

 درجة تعبيقتا لممارسات ترشيد استتالة النإلا ا
ــات لترشــيد اســتهالك  ــابع الخــامس: ســلوك الريفي المتغيــر الت

 المالبس:
  مستند قياسه إلى  ال  متنيرات فرعيةا استلدم مجموعتم 
المالبس،   استتالة  لترشيد  الريفيات  سلوة  يع س  لم شر 

 هى:
بس ال    -1 قياسه  تم   : المالبس  استتالة  ترشيد  معار  

المبحو ة عع مدن معرفتتا ب  ر إ نى عشر ممارسة ت دن  
هى:   المالبس،  استتالة  ترشيد  ايع    -1إلى  المفا لة 

شرا ها  يتي   الملتلفة  المحالت  في  المالبس  مسعار 
سعر،   الشرا     -2ب ر ص  قبل  جيدا  المالبس  فحص 

اتا،   عيوب  من  وقا   -3يجعلنا  رن  المالبس  الشرا  
السعر،   في  لى  ايوفر  والتلفي،ات    -4افوكاديو ات 

معرفة كيفية التللص مع البقع وإدالتتا يجعلتا تشيش مدة  
شرا  مالبس جديدة في كل مناسبة ايتدر في    -5مطول،  
مو   -6الفلوس،   المالبس  عيوب  ايحافظ إ الح  ب ول  ل 

التلس،   مع  في    -7عليتا  طويلة  فترة  المالبس  ترة 
عمل جرد للمالبس في اداية    -8الشمس ايبتا ا لوان،  

مع  ا سرة  تحتاجه  ما  تحديد  على  يساعد  موسم   لل 
اإلهتمام بالسعي ورا  المو ة عند    -9المالبس الجديدة،  

المال،   مع  الكثير  يتدر  المالبس  تعويد    -10ا تيار 
عليتا،  ا ا المحافظة  يزيد مع  بمالبستم  العناية    -11نا  

منتم  ا  نر  الكبار   واتتم  ا انا   مالبس  إستلدام 
التللص مع المالبس   -12يوفر في شرا  مالبس جديدة،  

إسرا ،   يعتبر  عيل  اتا  يحد   مو  بقع  اتا  يظتر  التى 
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وجمعا الدرجات التي حصلا عليتا المبحو ة واستلدما 
درج يع س  ترشيد لم شر  ممارسات  ب  ر  معرفتتا  ة 
 استتالة المالبسا 

مدن   -2 إلى  يشير  المالبس:  استتالة  ترشيد  افتجاه  حو 
والحفاا   ا سرة  بمالبس  للعناية  المبحو ة  وإستعداد  ميل 
عليتا، وتم قياسه بس ال المبحو ة عع ا نى عشر عبارة، 
استتالة   ترشيد  افتجاه  حو  إيجااية  منتا   ما ى عبارات 

هى:  المال في    -1بس،  المالبس  مسعار  مقار ة  يف،ل 
مع ال،رورة فحص    -2المحالت الملتلفة قبل شرا ها،  

العيوب،  مع  مع  لوها  للت لد  الشرا   قبل  جيداف  المالبس 
البقع   -3 تزيل  إدان  تعر   اللى  هى  الشاطرة  السا 

المالبس،   من    -4الصشبة مع  الواحدة تصل   المفروض 
مع ا ف،ل    -5حدو تا،    عيل يظتر فى المالبس بمجرد

الشمس،   في  طويلة  فترة  المالبس  ترة  السا    -6عدم 
موسم   كل  اداية  في  للمالبس  جرد  بعمل  تقوم  الواعية 

الواحدة تشترن التدوم اللى    -7علشان تحدد إحتياجاتتا،  
إيه،   المو ة  وميتمتاش  موفد ا   -8تناسبتا  متم  عود 

بية افتجاه يحافظوا على مالبستم، ومراع عبارات منتا سل
ف يتمنى معرفة   -1 حو ترشيد استتالة المالبس، هى:  
والتلفي،ات،   ا وكاديو ات  الواحدة    -2مواعيد   رورن 

مناسبة،   كل  في  جديدة  مالبس  من   -3تشترن  عيل 
مالبس ا انا  الكبار اللى  نرت يلبستا ا  نر منتم، 

مع ا ف،ل التللص مع المالبس عند حدو  بقعه   -4
ف عيل  حصلا  مو  التي  الدرجات  مجموع  واستلدم  يتاا 

ممارسات   إتجاهتا  حو  يع س  كم شر  المبحو ة  عليتا 
الثبات   معامل  قيمة  النا  وقد  المالبسا  استتالة  ترشيد 

Reliability ( ا 0,656لتإلا المقياس بعريقة ملفا كرو باخ) 
ممارسات ترشيد استتالة المالبس: يشير إلى مدن تنفيإل   -3

اف لبع   إلى  المبحو ة  ت دن  ش  تا  مع  التى  جرا ات 
الصحيحة   والعرق  اتا  والعناية  المالبس  استتالة  ترشيد 
لتلزينتاا وتم قياس هإلا المتنير بس ال المبحو ة عع مدن  

ممارسة مو ع الدراسة،  ما ية منتا إيجااية، 12تعبيقتا لد
مقارن ايع مسعار المالبس في المحالت الملتلفة    -1هى:

الشرا ،   قبل شرا ها،  مفح  -2قبل  جيدا  المالبس    -3ص 
 -4مقوم بشرا  المالبس وقا التلفي،ات وا وكاديو ات،  

المالبس،   مع  الملتلفة  البقع  ب  الح    -5اديل  مقوم 
ب ول،   مول  المالبس  للمالبس   -6عيوب  مقوم بعمل جرد 
موسم،   كل  اداية  على    -7في  المحافظة  مانايي  معود 
اتا،   والعناية  مال  -8المالبس  الكبااستلدم  مانايي  ر بس 

مقوم    -1  واتتم الصنار، ومراع ممارسات سلبية، هى:  
مناسبة،   فى كل  جديدة  المالبس   -2بشرا  مالبس  مترة 

لفترات طويلة،   الشمس  عند    -3في  المو ة  مسعي ورا  
مسرتي،   مفراد  مالبس  المالبس   -4إ تيار  مع  متللص 

التى يظتر اتا بقع مو يحد  اتا عيل، واستلدم مجموع  
ح التي  يع س  الدرجات  كم شر  المبحو ة  عليتا  صلا 

 درجة تعبيقتا لممارسات ترشيد استتالة المالبسا  
المتغيـر التــابع الســادس: سـلوك الريفيــات لترشــيد االســتهالك 

 في المناسبات:
مستند قياسه إلى  ال  متنيرات فرعيةا استلدم مجموعتم  
في  افستتالة  لترشيد  الريفيات  سلوة  يع س  لم شر 

 المناسبات، هى:
قياسه   -1 تم   : المناسبات  فى  افستتالة  ترشيد  معار  

ممارسات   ب  ر  ما ى  معرفتتا  مدن  عع  المبحو ة  بس ال 
اإلجتماعية  المناسبات  فى  افستتالة  ترشيد  إلى  ت دن 

استتالة كمية كبيرة مع الحلون   -1 وا عياد الدينيةا هى:
والمواسم   الموالد  في  والحمصيةاا(  )السمسمية  البلدية 

ب في   -2الصحة،  اي،ر  ب ثرة  والقعايف  الحلون  تناول 
الس ر،   ممراض  يسبل  ب ميات  -3رم،ان  مطعمة  عمل 

تبإلير،   يعتبر  اللا ة  والمناسبات  الوفيم  في   -4لبيرة 
عيد   في  ا سرة  حاجة  قدر  على  والبس ويا  الكعك  عمل 

النفقة،   فى  يوفر  شتر    -5الفعر  في  بالمعقول  ا لل 
الب ميزا ية  على  يحافظ  الزينة    -6يا،  رم،ان  استلدام 
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ملل    -7الكتراايية في رم،ان ايزود استتالة الكتراا ،  
  -8الفسيخ والسرديع ب ثرة في شم النسيم ي،ر بالجسم،  

ديادة المصااي  الكتراايية في ا فراح والمناسبات يزيد مع 
عليتا   حصلا  التي  الدرجات  وجمعا  الماديةا  التكلفة 

د يع س  كم شر  واستلدما  ب  ر المبحو ة  معرفتتا  رجة 
 ممارسات ترشيد افستتالة فى المناسباتا 

افتجاه  حو ترشيد افستتالة فى المناسبات : يشير إلى    -2
والحفاا  المنزلية  مواردها  لحماية  المبحو ة  واستعداد  ميل 
عليتا فى المناسبات افجتماعية وا عياد الدينية الملتلفةا  

ع عع  ما ى  المبحو ة  بس ال  قياسه  اتجاهية، وتم  بارات 
افستتالة   افتجاه  حو ترشيد  إيجااية  مراع عبارات منتا 

المناسبات، هى:   استتالة كمية كبيرة    -1فى  ف يف،ل 
الموالد   في  والحمصيةااا(  )السمسمية  البلدية  الحلون  مع 

الكعك   -2والمواسم،   مع  كبيرة  كميات  عمل  يف،ل  ف 
لمعقول يستحسع ا لل با  -3والبس ويا في عيد الفعر،  
رم،ان،   شتر  في    -4في  الكتراايية  المصااي   ديادة 

منتا   عبارات  ومراع  ا  لزوم  ملتاش  والمناسبات  ا فراح 
سلبية اإلتجاه  حو ترشيد افستتالة فى المناسبات، هى:  

في   -1 ب ثرة  والقعايف  الحلون  تناول  مع  مفيش  رر 
مع ا ف،ل عمل مطعمة ب ميات كبيرة في   -2رم،ان،  
و  اللا ة،   الوفيم  في   -3المناسبات  الكتراايية  الزينة 

ف  رر مع ملل    -4رم،ان اف،ل مع الزينة الورقية،  
مجموع  واستلدم  النسيما  شم  في  ب ثرة  والسرديع  الفسيخ 
يع س  كم شر  المبحو ة  عليتا  حصلا  التي  الدرجات 
المناسباتا   فى  افستتالة  إتجاهتا  حو ممارسات ترشيد 

ال معامل  قيمة  النا  المقياس    Reliabilityثبات  وقد  لتإلا 
 (ا  695ا0بعريقة ملفا كرو باخ )

إلى    -3 يشير  المناسبات:  فى  افستتالة  ترشيد  ممارسات 
ش  تا   مع  التى  افجرا ات  لبع   المبحو ة  تنفيإل  مدن 
افجتماعية  المناسبات  فى  افستتالة  ترشيد  الى  ت دن 
المب بس ال  المتنير  هإلا  قياس  وتم  الدينيةا  حو ة  وافعياد 

لد   تعبيقتا  مدن  منتا   8عع  الدراسة  مو ع  ممارسات 
معمل كعك واس ويا العيد    -1ممارستان إيجاايتان وهما:  
ا سرة،   حاجة  قدر  شتر    -2على  في  بالمعقول    لل 

استتلك كمية   -1رم،ان، وسا ممارسات سلبية، هى:  
في   والحمصيةاا(  )السمسمية  البلدية  الحلون  مع  لبيرة 

والمواس في -2م،  الموالد  ب ثرة  والقعايف  الحلون  متناول 
الوفيم   -3رم،ان،   مقوم بعمل مطعمة ب ميات كبيرة في 

اللا ة،   في    -4والمناسبات  الكتراية  الزينة  استلدم 
النسيم،   -5رم،ان   شم  في  ب ثرة  والسرديع  الفسيخ  ملل 

ا فراح   -6 في  الكتراايية  المصااي   ديادة  على  اعمل 
التي حصلا عليتا  والمناسبات،واستلدم مجمو  الدرجات  ع 

ترشيد  لممارسات  تعبيقتا  درجة  يع س  كم شر  المبحو ة 
 افستتالة فى المناسباتا 

المتغيــر التــابع الرئيســي: ســلوك الريفيــات لترشــيد االســتهالك 
  الكلي:

ويعبددددددددر عددددددددع افسدددددددداليل وافجددددددددرا ات الكفيلددددددددة اتحقيددددددددا 
اقصدي افستنالل ا مثل لموارد ا سرة المتاحة، للو دول الدي 

إسدددتفادة مم ندددة مدددع تلدددك المدددواردا بندددرض إشدددباع افحتياجدددات 
الرييسية  فراد ا سرة بصورة متواد ةا وذلك بعدم اإلسرا  فدي 
 استلدام تلك المواردا وتقليل الفاقد منتا بقدر اإلم ان،  

ومسدددددددتند قياسددددددده إلدددددددى  دددددددال  متنيدددددددرات فرعيدددددددةا اسدددددددتلدم 
افسددتتالة مجمددوعتم كم شددر يع ددس سددلوة الريفيددات لترشدديد 

 الكلي، هى:
معار  ترشيد استتالة: تدم قياسدة بمجمدوع الددرجات التدي   -1

تحصددلا عليتددا المبحو ددة فددي سددا متنيددرات تابعددة فرعيددةا 
هددي: معدددار  ترشدديد اسدددتتالة كدددل مددع: النددداد، الكترادددا ، 
المدا ، النإلا ، والمالبدس، باف دافة الدي ترشديد افسدتتالة 

لددددي طريقدددة قيدددداس كددددل فدددي المناسددددباتا والسدددالس افشددددارة ا
 منتما

افتجاه  حو ترشيد افستتالة: تم قياسة بمجموع الدرجات  -2
تابعة  متنيرات  سا  في  المبحو ة  عليتا  تحصلا  التي 
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فرعيةا هي: افتجاه  حو ترشيد استتالة كل مع: الناد،  
الكتراا ، المدا ، النإلا ، والمالبس، باف افة الي افتجاه 

في   افستتالة  ترشيد  افشارة  حو  والسالس  المناسباتا 
 الي طريقة قياس كل منتما

الدرجات   -3 ممارسات ترشيد افستتالة: تم قياسة بمجموع 
تابعة  متنيرات  سا  في  المبحو ة  عليتا  تحصلا  التي 
الناد،   مع:  كل  استتالة  ترشيد  ممارسات  هي:  فرعيةا 
الي   باف افة  والمالبس،  النإلا ،  الما ،  الكتراا ، 

ترشي والسالس  ممارسات  المناسباتا  في  افستتالة  د 
 افشارة الي طريقة قياس كل منتما

 النتائج ومناقشاتها  
فيمددا يلددى عددرض ومناقشددة مهددم النتددايج التددى تو ددلا إليتددا 

 الدراسة:
لترشـــيد اســـتهالك  -بعينـــة الدراســـة -أواًل: سلــــوك الريفيـــات

 الغاز:
ــات 1] ــلوك الريفيـ ــات سـ ــة  -[ وصـــك مكونـ  -بعينـــة الدراسـ

 يد استهالك الغاز ومكوناته الفرعية:لترش
( الي إرتفاع مستون معرفدة 3تشير النتايج الواردة بجدول )

٪( مددع الريفيددات المبحو ددات اتدد  ير 75ا63النالبيددة العظمددي )
٪( 25ا46) ملثدددريتتع ممارسدددات ترشددديد اسدددتتالة النددداد، ومن

لديتع إتجاهات ايجااية  حو ممارسات ترشيد استتالة الندداد، 
٪( لممارسدددات ترشددديد اسدددتتالة 59تعبيدددا يدددالبيتتع )ودرجدددة 

الندداد كا ددا متوسددعةا ممددا ادن إلددى إعتدددال سددلوة ملثددريتتع 
 ٪( لترشيد استتالة النادا7ا45)
ــات 2] ـــوك الريفي ــات سل ــة  -[ مــدي االتســاق بــين مكون بعين

ــاز )المعرفــة، واالتجــاه،  -الدراســة  لترشــيد اســتهالك الغ
 والممارسة(:

مفددددددراد العينددددددة البحثيددددددة بمسددددددتويات توديددددددع  علددددددىللتعددددددر  
المتنيدددرات الدددثال  )المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددة( ا تدددم تحويدددل 
البيا ات إلى  سل ماوية  م إلى ايا ات رتبية متمثلة فى  دال  
مسدددتويات )مدددنلف ، متوسددد ، مرتفدددع( لكدددل مدددنتما وامراجعدددة 

( يتبدددديع تمركددددز 3توديددددع النسددددل الماويددددة كمددددا وردت بجدددددول )
ى المسدددتون المرتفدددع وذلدددك فيمدددا يتعلدددا بمتنيدددرن المبحو دددات فددد

المعرفددددة وافتجدددداه  حددددو ترشدددديد اسددددتتالة الندددداد، حيددددث النددددا 
٪( علددى الترتيددل، اينمددا 25ا46٪(، )75ا63النسددبة الماويددة )

تتمركددددددز المبحو ددددددات فددددددى المسددددددتون المتوسدددددد  فيمددددددا يلددددددتص 
 ٪(ا0ا59بممارسة ترشيد استتالة الناد)
المتنيددرات الددثال  )المعرفددة، وف تبددار معنويددة العالقددة ادديع 

وافتجددداه، والممارسددددة(، تددددم و دددع البيا ددددات الرتبيددددة للمتنيددددرات 
( وحسداب بعد  المعدامالت X 3 3الثال  فدى جددول تقداطع )

وفيمدددا يلدددي (ا 4اللا دددة اتدددإله النوعيدددة مدددع الجدددداول )جددددول 
  تايج ا تبار معنوية تلك العالقات:

 شيد استهالك الغاز:)أ( العالقة بين المعرفة واالتجاه نحو تر 
فيمدددا يتعلدددا بمعنويدددة العالقدددة اددديع المعرفدددة وافتجددداه  حدددو 
ترشيد اسدتتالة النداد، فقدد الندا قيمدة مرادع كدان لالسدتقاللية 

وهدددددى قيمدددددة معنويدددددة عندددددد مسدددددتون  406ا137لتدددددإلا الجددددددول 
 Contingency، والندددددددا قيمدددددددة معامددددددددل التوافدددددددا 01ا0

Coefficient 0تون معنويددة وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسدد 506ا
والمسددددتلدم هنددددا  s d,Somer، كمددددا من قيمددددة معامددددل 0ا01

وهدددى قيمدددة  532ا0باعتبدددار افتجاهدددات تدددابع للمعرفدددة الندددا 
 ، 01ا0معنوية عند مستون 

 
 

 



 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مجلد -إلس ندرية للتبادل العلمى مجلة ا

 

242 

الريفيات3جدول   لسلـوك  الوصفي  التحليل  الدراسة  -.  واالتجاه    -بعينة  )المعرفة  الرئيسية  ومكوناته  االستهالك  لترشيد 
 والممارسة( 

 المستوي  سلوك ترشيد استهالك    م
 السلوك  الممارسة  االتجاه  المعرفة

 ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد  ٪ عدد 

1 
 سلوة ترشيد استتالة  الناد

 5ا22 90 25ا14 57 75ا7 31 75ا5 23 منلف 

 7ا45 183 59 236 46 184 5ا30 122 متوس 

 8ا31 127 75ا26 107 25ا46 185 75ا63 255 مرتفع 

2 
 ترشيد الكتراا سلوة 

 2ا13 53 15 60 5ا4 18 5ا0 2 منلف 

 5ا44 178 75ا50 203 5ا47 190 75ا24 99 متوس 

 3ا42 169 25ا34 137 48 192 75ا74 299 مرتفع 

3 
 سلوة ترشيد الما 

 2ا11 45 75ا13 55 25ا9 37 25ا8 33 منلف 

 8ا56 227 75ا58 235 25ا61 245 5ا66 266 متوس 

 32 128 5ا27 110 5ا29 118 25ا25 101 مرتفع 

4 
 سلوة ترشيد النإلا 

 12 48 25ا6 25 25ا8 33 5 20 منلف 

 5ا51 206 25ا58 233 75ا61 247 75ا37 151 متوس 

 5ا36 146 5ا35 142 30 120 25ا57 229 مرتفع 

5 
 سلوة ترشيد المالبس

 8ا2 11 4 16 9 36 5ا3 14 منلف 

 40 160 75ا60 243 25ا46 185 37 148 متوس 

 57,2 229 25ا35 141 75ا44 179 5ا59 238 مرتفع 

6 
 سلوة ترشيد افستتالة في المناسبات 

 3ا13 53 14 56 8 32 75ا16 67 منلف 

 5ا53 214 64 256 46 184 25ا12 49 متوس 

 2ا33 133 22 88 46 184 71 284 مرتفع 

7 
 سلوة ترشيد افستتالة الكلي 

 25ا12 49 0ا13 52 14,8 59 8ا7 31 منلف 

 25ا50 201 2ا52 209 52,0 208 2ا32 129 متوس 

 5ا37 150 8ا34 139 33,2 133 0ا60 240 مرتفع 

 المصدر: جمعا وحسبا مع ايا ات الدراسة الميدا يةا
 

وت كد هإله المعامالت على من افتجاهات تابع معندون لمتنيدر 
(ا وتشددير 5الندداد )جدددول  المعرفددة بممارسددات ترشدديد اسددتتالة
( إلددددددددددى من  سددددددددددبة افتسددددددددددداق 4النتددددددددددايج الددددددددددواردة بجددددددددددددول )

Consistency Ratio   والمتمثلدددة فدددى  سدددبة اللاليدددا المتوافقدددة
)قعددر الجدددول( إلددى المجمددوع الكلددى  فددراد العينددة، من بجمددع 
(، 9عددد ا فددراد ذون المسددتون المددنلف  فددى كددال المتنيددريع )

(، 85المتوس  فى كدال المتنيدريع ) وعدد ا فراد ذون المستون 
(، 167وعدد ا فراد ذون المستون المرتفع فى كال المتنيريع )

( فدد ن 400( إلدى المجمددوع الكلددى )261و سدبة هددإلا المجمددوع )
٪ مدددددع 25ا65٪، من من 25ا65 سدددددبة افتسددددداق قدددددد الندددددا 

المبحو دددات لدددديتع إتسددداق تدددام اددديع معدددرفتتع واتجاهددداتتع  حدددو 
 اداترشيد استتالة الن

 )ب( العالقة بين المعرفة وممارسة ترشيد استهالك الغاز:
بمعنويدددددددة العالقدددددددة اددددددديع المعرفدددددددة وممارسدددددددة  فيمدددددددا يتعلدددددددا

المبحو دددات لترشددديد اسدددتتالة النددداد، فقدددد الندددا قيمدددة مرادددع 
وهدددى قيمدددة معنويدددة  9ا122لدددان لالسدددتقاللية لتدددإلا الجددددول 

، والنددددددددددا قيمدددددددددة معامدددددددددل التوافددددددددددا 01ا0عندددددددددد مسدددددددددتون 
Contingency Coefficient 0وهدى قيمدة معنويدة عندد  485ا

 s d,Somer، كمدددا من قيمدددة معامدددل 0ا01مسدددتون معنويدددة 
والمسددددددتلدم هنددددددا باعتبددددددار الممارسددددددة تددددددابع للمعرفددددددة النددددددا 

، وت كدد هددإله 01ا0وهدى قيمدة معنويددة عندد مسددتون  509ا0
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المعددامالت علددى من الممارسددة تددابع معنددون لمتنيددر المعرفددة 
(ا وتشدير النتدايج 5ة الناد )جدول بممارسات ترشيد استتال

 Consistency( إلدددى من  سدددبة افتسددداق 4الددواردة بجددددول )

Ratio   )والمتمثلدة فدى  سدبة اللاليدا المتوافقدة )قعدر الجددول
إلدددى المجمدددوع الكلدددى  فدددراد العيندددة، ان بجمدددع عددددد اففدددراد 

(، وعددددد 10ذون المسدددتون المدددنلف  فدددى كدددال المتنيدددريع )
(، 80تون المتوسددد  فدددى كدددال المتنيدددريع )ا فدددراد ذون المسددد

وعددددددد ا فدددددراد ذون المسدددددتون المرتفدددددع فدددددى كدددددال المتنيدددددريع 
( إلددى المجمددوع الكلدددى 195(، و سددبة هددإلا المجمدددوع )105)
٪، من من 75ا48( فددددد ن  سدددددبة افتسددددداق قدددددد الندددددا 400)

٪ مدددع المبحو دددات لدددديتع اتسددداق تدددام اددديع معدددرفتتع 75ا48
 اداوممارساتتع لترشيد استتالة الن

 )ج( العالقة بين االتجاه وممارسة ترشيد استهالك الغاز:

وممارسة    يتعلافيما   افتجاه  ايع  العالقة  بمعنوية 
المبحو ات ترشيد استتالة الناد، فقد النا قيمة مراع كان  

الجدول   لتإلا  عند    7ا161لالستقاللية  معنوية  قيمة  وهى 
التوافا  01ا0مستون   معامل  قيمة  والنا   ،Contingency 

Coefficient  0وهى قيمة معنوية عند مستون معنوية   537ا
معامل  0ا01 قيمة  من  كما   ،s d,Somer    هنا والمستلدم 

النا   للمعرفة  تابع  الممارسة  قيمة    557ا0باعتبار  وهى 
مستون   عند  من  01ا0معنوية  المعامالت  هإله  وت كد   ،

استتالة   ترشيد  افتجاه  حو  لمتنير  معنون  تابع  الممارسة 
الواردة بجدول )5جدول  الناد ) النتايج  ( إلى من  4(ا وتشير 

والمتمثلة فى  سبة اللاليا     Consistency Ratio سبة افتساق
المتوافقة )قعر الجدول( الى المجموع الكلى  فراد العينة، من 
بجمع عدد ا فراد ذون المستون المنلف  فى كال المتنيريع 

فى كال المتنيريع   (، وعدد ا فراد ذون المستون المتوس 18)
(، وعدد ا فراد ذون المستون المرتفع فى كال المتنيريع  137)
(96 ( المجموع  هإلا  و سبة  الكلى  251(،  المجموع  إلى   )
النا  400) قد  افتساق  ف ن  سبة  من  75ا62(  من   ،٪

اتجاهاتتع  75ا62 ايع  تام  اتساق  لديتع  المبحو ات  مع   ٪
 وممارساتتع لترشيد استتالة النادا

بيعة العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة لترشيد  [ ط3]
 استهالك الغاز:

تمثيل لمعامل    يم ع  وفقا  الثال ة  المتنيرات  ايع  العالقة 
Somer's d     المسار معامل  يساون  تحليل    Bوالإلن  فى 

(،  1( بالش ل )354:  2012اف حدار )سالمة، وقنيبر

 ارسة لترشيد استهالك الغاز . العالقة بين المعرفة واالتجاه والمم4جدول  

 
 المستوى 

 الممارسة  Xاالتجاه  الممارسة  Xالمعرفة  االتجاه  Xالمعرفة 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

تفع 
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

 منلف 
 31 دد  13 18 23 دد  13 10 23 1 13 9 عدد

 8ا7 دد  2ا3 5ا4 8ا5 دد  2ا3 5ا2 8ا5 2ا0 3ا3 3ا2 ٪

 متوس 
 184 11 137 36 122 2 80 40 122 17 85 20 عدد

 0ا46 8ا2 2ا34 9,0 5ا30 5ا0 0ا20 0ا10 5ا30 2ا4 2ا21 0ا5 ٪

 مرتفع 
 285 96 86 3 255 105 143 7 255 167 86 2 عدد

 2ا46 0ا24 5ا21 8ا0 8ا63 2ا26 8ا35 8ا1 8ا63 8ا41 21,5 5ا0 ٪

 المجموع
 400 107 236 57 400 107 236 57 400 185 184 31 عدد

46ا0 8ا7 ٪ 46ا2   100 8ا26 0ا59 2ا14 100 8ا26 0ا59 2ا14 100 

   الميدا ية* المصدر: حسبا مع ايا ات الدراسة  



 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مجلد -إلس ندرية للتبادل العلمى مجلة ا

 

244 

الريفيات  5جدول   سلـوك  مكونات  بين  العالقة  معنوية  اختبار  فى  المستخدمة  االحصائية  المعامالت  الدراسة    -.    -بعينة 
 هالك )المعرفة، واالتجاه، والممارسة(لترشيد االست

 المعامالت االحصائية  مكونات سلوك ترشيد االستهالك   
 Xالمعرفة 
 االتجاه 

 Xالمعرفة 
 الممارسة 

  Xاالتجاه 
 الممارسة 

 م و ات سلوة ترشيد استتالة الناد 1

 ** 7ا161 ** 9ا122 ** 406ا137 مراع كان لالستقاللية قيمة 

 ** 537ا0 ** 485ا0 ** 506ا0 معامل التوافا  قيمة

Somer's d   557ا0 ** 509ا0 ** 532ا0 قيمة معامل ** 

 75ا62 75ا48 25ا65  سبة افتساق 

 م و ات سلوة ترشيد استتالة الكتراا  2

 ** 1ا155 ** 68ا122 ** 34ا100 قيمة مراع كان لالستقاللية 

 ** 529ا0 ** 484ا0 ** 448ا0 قيمة معامل التوافا  

Somer's d 535ا0 ** 480ا0 ** 470ا0 ة معامل  قيم ** 

 62 5ا46 5ا40  سبة افتساق 

 م و ات سلوة ترشيد استتالة الما  3

 ** 9678,5 ** 5ا8697 ** 4ا7177 قيمة مراع كان لالستقاللية 

 ** 441ا0 ** 423ا0 ** 390ا0 قيمة معامل التوافا  

Somer's d   387ا0 ** 385ا0 ** 389ا0 قيمة معامل ** 

 25ا59 25ا36 5ا61 افتساق  سبة 

 م و ات سلوة ترشيد استتالة النإلا  4

 ** 120,371 ** 719ا105 ** 131ا101 قيمة مراع كان لالستقاللية 

 ** 0,481 ** 457ا0 ** 449ا0 قيمة معامل التوافا  

Somer's d   0,473 ** 480ا0 ** 472ا0 قيمة معامل ** 

 66 25ا63 75ا57  سبة افتساق 

 لوة ترشيد استتالة المالبسم و ات س 5

 ** 7556 ** 4ا6533 ** 7ا9865 قيمة مراع كان لالستقاللية 

 ** 399ا0 ** 375ا0 ** 445ا0 قيمة معامل التوافا  

Somer's d   398ا0 ** 387ا0 ** 0,456 قيمة معامل ** 

 60 59 63  سبة افتساق 

م و دددددددات سددددددددلوة ترشدددددددديد افسددددددددتتالة فددددددددي  6
 المناسبات 

 ** 3ا8059 ** 2ا4653 ** 5139 ن لالستقاللية قيمة مراع كا

 ** 410ا0 ** 332ا0 ** 337ا0 قيمة معامل التوافا  

Somer's d   378ا0 ** 316ا0 ** 318ا0 قيمة معامل ** 

 75ا55 36 75ا50  سبة افتساق 

 ** 997ا217 ** 983ا160 ** 436ا151 قيمة مراع كان لالستقاللية  م و ات سلوة ترشيد افستتالة الكلي  7

 ** 594ا0 ** 536ا0 ** 524ا0 قيمة معامل التوافا  

Somer's d   600ا0 ** 573ا0 ** 542ا0 قيمة معامل ** 

  69  59   25ا57   سبة افتساق 
 باستلدام الحاسل افلى  الميدا يةالمصدر: حسبا مع ايا ات الدراسة  

 01ا0** مستون معنوية  

 
مت منتم  متنير  كل  من  اعتبار  يم ع  تارة  حيث  تابع  نير 

ومتنير مستقل مرة م رن، وقد ملدت قيم المعامالت السابقة  
 اعلى من كل متنير مع المتنيرات الثال  ي  ر ويت  ر باز ر
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 االتجاه**               571ا0             رفةالمع
 ** 499ا0
 
 
 

 الممارسة 

 0.01** مستوى معنوية 
    

 
 

 الممارسة 
 

 0,01** مستوى معنوية  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 . العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة نحو ترشيد استهالك الغاز 1شكل 

ترشــيد اســتهالك ل -بعينــة الدراســة -ثانيــًا: سلـــوك الريفيــات
 الكهرباء:

 -بعينـــة الدراســـة  -[ وصـــك مكونـــات ســـلوك الريفيـــات 1]
 لترشيد استهالك الكهرباء ومكوناته الفرعية:

بجدول) الواردة  النتايج  معرفة 3تبيع  مستون  إرتفاع   )
القصون)  ات  ير ممارسات  75ا74النالبية  المبحو ات  ٪( مع 

ملثريتتع) ومن  الكتراا ،  استتالة  لديتع  ٪(  48ترشيد 
الكتراا ،   استتالة  ترشيد  ممارسات  ايجااية  حو  إتجاهات 

يالبيتتع) تعبيا  ترشيد  75ا50ودرجة  لممارسات   )٪
استتالة الكتراا  كا ا متوسعة، مما مدن إلى إعتدال سلوة  

 ٪( لترشيد استتالة الكتراا ا 5ا44يالبيتتع )
ـــوك الريفيــات 2] بعينــة  -[ مــدي االتســاق بــين مكونــات سل

ــة،  -الدراســــــة  ــاء )المعرفــــ ــتهالك الكهربــــ ــيد اســــ لترشــــ
 واالتجاه، والممارسة(:

بمستويات   البحثية  العينة  مفراد  توديع  على  للتعر  
تحويل   تم  والممارسة(ا  وافتجاه  )المعرفة  الثال   المتنيرات 
فى   متمثلة  رتبية  ايا ات  إلى  ماوية  م  إلى  سل  البيا ات 
منت لكل  مرتفع(  متوس ،  )منلف ،  مستويات  ما  ال  
( يتبيع 3وامراجعة توديع النسل الماوية كما وردت بجدول )

يتعلا   فيما  وذلك  المرتفع  المستون  فى  المبحو ات  تمركز 

بمتنيرن المعرفة وافتجاه  حو ترشيد استتالة الكتراا ، حيث  
الماوية   النسبة  اينما  48٪،  75ا74النا  الترتيل،  على   ٪

وذلك المتوس   المستون  فى  المبحو ات  يلتص   تتمركز  فيما 
 ٪ا 75ا50بممارسة ترشيد استتالة الكتراا  انسبة 

المتنيرات الثال ، تم و ع  وف تبار معنوية العالقة ايع 
(  X 3 3البيا ات الرتبية للمتنيرات الثال  فى جدول تقاطع )

وحساب بع  المعامالت اللا ة اتإله النوعية مع الجداول  
 تلك العالقات: وفيما يلي  تايج ا تبار معنوية (ا 6)جدول 

ــيد اســـتهالك  ــاه نحـــو ترشـ ــين المعرفـــة واالتجـ ــة بـ )أ( العالقـ
 الكهرباء:

فيمدددا يتعلدددا بمعنويدددة العالقدددة اددديع المعرفدددة وافتجددداه  حدددو 
ترشدددددديد اسددددددتتالة الكتراددددددا ، فقددددددد النددددددا قيمددددددة مراددددددع كددددددان 

وهدددى قيمدددة معنويدددة عندددد  34ا100لالسدددتقاللية لتدددإلا الجددددول 
 Contingencyلتوافددا ، والنددا قيمددة معامددل ا01ا0مسددتون 

Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  448ا
والمسددددتلدم هنددددا  Somer's d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0

وهدددى قيمدددة  470ا0باعتبدددار افتجاهدددات تدددابع للمعرفدددة الندددا 
، وت كددد هددإله المعددامالت علددى من 01ا0معنويددة عنددد مسددتون 

ممارسددددات ترشدددديد افتجاهددددات تددددابع معنددددون لمتنيددددر المعرفددددة ب
(ا وتشدددير النتدددايج الدددواردة بجددددول 5اسدددتتالة الكترادددا  )جددددول

والمتمثلدة فدى   Consistency Ratio( إلى من  سدبة افتسداق 6)

0.541
 **

 

0.481
 **

561ا0 
 **

 

0,553
 *

* 
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 سدددبة اللاليدددا المتوافقدددة )قعدددر الجددددول( إلدددى المجمدددوع الكلدددى 
 فدراد العيندة، من بجمدع عددد ا فدراد ذون المسدتون المدنلف  

وعددددددد ا فدددددراد ذون المسدددددتون  فدددددى كدددددال المتنيدددددريع ) دددددفر(،
(، وعدد ا فراد ذون المستون 78المتوس  فى كال المتنيريع )
(، و سدددددبة هدددددإلا المجمدددددوع 184المرتفدددددع فدددددى كدددددال المتنيدددددريع )

( فددد ن  سدددبة افتسددداق قدددد 400( إلدددى المجمدددوع الكلدددى )126)
٪ مدع المبحو دات لدديتع اتسداق 5ا40٪، من من  5ا40النا  

 ع  حو ترشيد استتالة الكتراا اتام ايع معرفتتع واتجاهاتت
ــتهالك  ــيد اســ ــة والممارســــة لترشــ ــين المعرفــ )ب( العالقــــة بــ

 الكهرباء:

فيمددددددا يتعلددددددا بمعنويددددددة العالقددددددة ادددددديع المعرفددددددة وممارسددددددة 
المبحو دددات ترشددديد اسدددتتالة الكترادددا ، فقدددد الندددا قيمدددة مرادددع 

وهدددى قيمدددة معنويدددة  68ا122لدددان لالسدددتقاللية لتدددإلا الجددددول 
والندددددددددددا قيمدددددددددددة معامدددددددددددل التوافدددددددددددا ، 0,01عندددددددددددد مسدددددددددددتون 

Contingency Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد  484ا
 Somer's d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0مسددددتون معنويددددة 

 480ا0والمستلدم هنا باعتبدار الممارسدة تدابع للمعرفدة الندا 
وت كدد هدإله المعدامالت  ا01ا0وهى قيمة معنوية عند مسدتون 
لمتنيددددر المعرفددددة بممارسددددات علددددى من الممارسددددة تددددابع معنددددون 
(ا وتشدددير النتدددايج الدددواردة 5ترشددديد اسدددتتالة الكترادددا  )جددددول 

  Consistency Ratio( إلدددى من  سدددبة افتسددداق 6بجددددول )
والمتمثلددددة فددددى  سددددبة اللاليددددا المتوافقددددة )قعددددر الجدددددول( إلددددى 
المجمددددوع الكلددددى  فددددراد العينددددة، من بجمددددع عدددددد ا فددددراد ذون 

(، وعدد ا فدراد ذون 1المتنيريع )  المستون المنلف  فى كال
(، وعدد ا فراد ذون 51المستون المتوس  فى كال المتنيريع )
(، و سدددددبة هدددددإلا 134المسدددددتون المرتفدددددع فدددددى كدددددال المتنيدددددريع )

( فددددد ن  سدددددبة 400( إلدددددى المجمدددددوع الكلدددددى )186المجمدددددوع )
٪ مدددع المبحو دددات 5ا46٪، من من 5ا46افتسددداق قدددد الندددا 

رفتتع وممارسدداتتع لترشدديد اسددتتالة لدديتع اتسدداق تددام ادديع معدد
 الكتراا ا

 

)ج( العالقــــة بــــين االتجــــاه والممارســــة لترشــــيد اســــتهالك 
 الكهرباء:

فيمدددددددا يتعلدددددددا بمعنويدددددددة العالقدددددددة اددددددديع افتجددددددداه وممارسدددددددة 
المبحو دددات ترشددديد اسدددتتالة الكترادددا ، فقدددد الندددا قيمدددة مرادددع 

وهدى قيمدة معنويدة عندد  1ا155لان لالستقاللية لتإلا الجدول  
 Contingency، والنددا قيمددة معامددل التوافددا 01ا0سددتون م

Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  529ا
والمسددددتلدم هنددددا  Somer's d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0

وهددددى قيمددددة  535ا0باعتبددددار الممارسددددة تددددابع لالتجدددداه النددددا 
، وت كددد هددإله المعددامالت علددى من 01ا0معنويددة عنددد مسددتون 

تدددابع معندددون لمتنيدددر افتجددداه  حدددو ترشددديد اسدددتتالة الممارسدددة 
( إلددى 6(ا وتشددير النتددايج الددواردة بجدددول )5الكتراددا  )جدددول 
والمتمثلددة فددى  سددبة   Consistency Ratioمن  سددبة افتسدداق 

اللاليدددا المتوافقدددة )قعدددر الجددددول( الدددى المجمدددوع الكلدددى ففدددراد 
فى كال العينة، ان بجمع عدد ا فراد ذون المستون المنلف  

(، وعدد اففراد ذون المستون المتوس  فدى كدال 14المتنيريع )
(، وعدد ا فراد ذون المستون المرتفع فى كال 122المتنيريع )
( إلدى المجمدوع 248(، و سدبة هدإلا المجمدوع )112المتنيريع )
٪ 62٪، من من 62( ف ن  سبة افتساق قدد الندا400الكلى )

اتجاهدداتتع وممارسدداتتع  مددع المبحو ددات لددديتع اتسدداق تددام ادديع
 لترشيد استتالة الكتراا ا

[ طبيعة العالقـة بـين المعرفـة واالتجـاه والممارسـة لترشـيد 3]
 استهالك الكهرباء: 

يم ددددددددع تمثيددددددددل العالقددددددددة ادددددددديع المتنيددددددددرات الثال ددددددددة وفقددددددددا 
فددى تحليددل  Bالددإلن يسدداون معامددل المسددار   Somer'sلمعامددل

(، حيددث 2شد ل )(  بال354: 2012اف حدار)سدالمة، وقنيبدر 
يم دددع إعتبدددار من كدددل متنيدددر مدددنتم متنيدددر تدددابع تدددارة ومتنيدددر 
مستقل مرة م رن، وقدد ملددت قديم المعدامالت السدابقة علدى من 

 لل متنير مع المتنيرات الثال  ي  ر ويت  ر باز را
 
 



 اااافتساق ايع المعار  وافتجاهات والممارسات  وم رونا،: فرحات عبد السيد محمد، عزيزة محمود طه حموده،

 

247 

 

 االتجاه**               400ا0             المعرفة
 ** 570ا0
 
 
 

 الممارسة 

 0.01** مستوى معنوية 
    

 0,01مستوى معنوية    **
 

  
 . العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة لترشيد استهالك الكهرباء 6جدول  

 
 المستوى 

 الممارسة  Xاالتجاه  الممارسة  Xالمعرفة  االتجاه  Xفة المعر 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

 منلف 
 18 د 4 14 2 د 1 1 2 1 1 د عدد

 5ا4 د 1 5ا3 4ا0 د 2ا0 2ا0 4ا0 2ا0 2ا0 د ٪

 متوس 
 190 25 122 43 99 3 51 45 99 7 78 14 عدد

 5ا47 2ا6 5ا30 8ا10 8ا24 8ا0 8ا12 2ا11 8ا24 8ا1 5ا19 5ا3 ٪

 مرتفع 
 192 112 77 3 299 134 151 14 299 184 111 4 عدد

 48 28 2ا19 8ا0 8ا74 5ا33 8ا37 5ا3 8ا74 64 8ا27 1 ٪

 المجموع
 400 137 203 60 400 137 203 60 400 192 190 18 عدد

 100 2ا34 8ا50 15 100 2ا34 50,8 15 100 48 5ا47 5ا4 ٪

 باستلدام الحاسل افلىا الميدا يةالمصدر: حسبا مع ايا ات الدراسة 
 

 
 
 
 
 

                 
 

 . العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة نحو ترشيد استهالك الكهرباء            2شكل 

 
ــًا: ســلوك الريفيــات ــة الدراســة -ثالث ســتهالك لترشــيد ا -بعين

 الماء:

ــات1] ــلوك الريفيـ ــات سـ ــك مكونـ ــة  -[ وصـ ــة الدراسـ  -بعينـ
 لترشيد استهالك المـاء ومكوناته الفرعية:

( الددددي من درجددددة معرفددددة 3تشددددير النتددددايج الددددواردة بجدددددول )
٪( مدددع المبحو دددات اتددد  ير ممارسدددات 5ا66النالبيدددة العظمدددي)

ترشدددددددديد اسددددددددتتالة المددددددددا  كا ددددددددا متوسددددددددعة، ومن يددددددددالبيتتع 
ديتع إتجاهدددات محايددددة  حدددو ممارسدددات ترشددديد ٪( لددد25ا61)

٪( 75ا58اسددددددددتتالة المددددددددا ، ودرجددددددددة تعبيددددددددا يددددددددالبيتتع )

لممارسدددات ترشددديد اسدددتتالة المدددا  كا دددا متوسدددعة ا ممدددا مدن 
 ٪( لترشيد استتالة الما ا8ا56إلى إعتدال سلوة يالبيتتع )

ــات 2] ـــوك الريفي ــات سل ــة  -[ مــدي االتســاق بــين مكون بعين
ســتهالك المـــاء )المعرفــة، واالتجــاه، لترشــيد ا -الدراســة

 والممارسة(:
للتعددددددر  علددددددى توديددددددع مفددددددراد العينددددددة البحثيددددددة بمسددددددتويات 
المتنيدددرات الدددثال  )المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددة(ا تدددم تحويدددل 
البيا ات إلى  سل ماوية  م إلى ايا ات رتبية متمثلة فى  دال  
مسدددتويات )مدددنلف ، متوسددد ، مرتفدددع( لكدددل مدددنتما وامراجعدددة 

0.391
 * 

0.621
 **

 

0.508
 * 

0,565
 * 
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( يتبدددديع تمركددددز 3توديدددع النسددددل الماويدددة كمددددا وردت بجددددول )
المبحو ات فى المستون المتوس  وذلك فيما يتعلا بدالمتنيرات 
الدددثال  المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددة لترشددديد اسدددتتالة المدددا ، 

٪(، 25ا61٪(، )5ا66حيدددددددددددث الندددددددددددا النسدددددددددددبة الماويدددددددددددة )
 ٪( على الترتيلا 75ا58)

المتنيدرات الدثال ، تدم و ددع  وف تبدار معنويدة العالقدة ادديع
( X 3 3البيا دات الرتبيدة للمتنيدرات الدثال  فدى جددول تقداطع )

وحساب بع  المعامالت اللا ة اتدإله النوعيدة مدع الجدداول 
 (ا وفيما يلي  تايج ا تبار معنوية تلك العالقات:  7)جدول 

ــتهالك  ــيد اسـ ــو ترشـ ــاه نحـ ــة واالتجـ ــين المعرفـ ــة بـ )أ( العالقـ
 المـاء:
لدددا بمعنويدددة العالقدددة اددديع المعرفدددة وافتجددداه  حدددو فيمدددا يتع

ترشيد استتالة المدا ، فقدد الندا قيمدة مرادع كدان لالسدتقاللية 
وهدددددى قيمدددددة معنويدددددة عندددددد مسددددددتون  4ا7177لتدددددإلا الجددددددول 

 Contingency، والندددددددا قيمدددددددة معامدددددددل التوافدددددددا 01ا0

Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  390ا
والمسددددتلدم هنددددا  Somer's dمعامددددل  ، كمددددا من قيمددددة01ا0

وهدددى قيمدددة  389ا0باعتبدددار افتجاهدددات تدددابع للمعرفدددة الندددا 
، وت كددد هددإله المعددامالت علددى ان 01ا0معنويددة عنددد مسددتون 

افتجاهددددات تددددابع معنددددون لمتنيددددر المعرفددددة بممارسددددات ترشدددديد 
( 7(ا وتشير النتايج الدواردة بجددول )5استتالة الما  )جدول  
والمتمثلدة فدى  سدبة   Consistency Ratioاقإلى من  سبة افتسد

اللاليدددا المتوافقدددة )قعدددر الجددددول( إلدددى المجمدددوع الكلدددى  فدددراد 
العيندددة، من بجمدددع عددددد ا فدددراد ذون المسدددتون المدددنلف  فدددى 

(، وعدددد ا فددراد ذون المسددتون المتوسدد  فددى 6لددال المتنيددريع )
(، وعددددد ا فدددراد ذون المسدددتون المرتفدددع 179لدددال المتنيدددريع )

( إلدددى 246(، و سدددبة هدددإلا المجمدددوع )61ى كدددال المتنيدددريع )فددد
٪، 5ا61( ف ن  سبة افتسداق قدد الندا 400المجموع الكلى )

٪ مع المبحو ات لديتع اتساق تام ايع معدرفتتع 5ا61من من  
 واتجاهاتتع  حو ترشيد استتالة الما ا

 )ب( العالقة بين المعرفة والممارسة لترشيد استهالك المـاء:
لددددددا بمعنويددددددة العالقددددددة ادددددديع المعرفددددددة وممارسددددددة فيمددددددا يتع

المبحو ددات ترشدديد اسددتتالة المددا ، فقددد النددا قيمددة مراددع كددان 
وهدددى قيمدددة معنويدددة عندددد  5ا8697لالسدددتقاللية لتدددإلا الجددددول 

 Contingency، والنددا قيمددة معامددل التوافددا 01ا0مسددتون 

Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  423ا
والمسددددتلدم هنددددا  Somer's dقيمددددة معامددددل  ، كمددددا من01ا0

وهددددى قيمددددة  385ا0باعتبددددار الممارسددددة تددددابع للمعرفددددة النددددا 
، وت كددد هددإله المعددامالت علددى من 01ا0معنويددة عنددد مسددتون 

الممارسدددددة تدددددابع معندددددون لمتنيدددددر المعرفدددددة بممارسدددددات ترشددددديد 
( 7(ا وتشدير النتدايج الدواردة بجددول )5استتالة الما  )جدول  
والمتمثلدة فدى  سدبة   Consistency Ratioتسداقإلى من  سدبة اف

اللاليدددا المتوافقدددة )قعدددر الجددددول( إلدددى المجمدددوع الكلدددى  فدددراد 
العينة، من بجمع عدد ا فراد ذون المستون المنلف  فى كال 

(، وعدد ا فراد ذون المستون المتوس  فدى كدال 10المتنيريع )
فع فى كال (، وعدد ا فراد ذون المستون المرت181المتنيريع )
( إلدددى المجمدددوع 253(، و سدددبة هدددإلا المجمدددوع )62المتنيدددريع )
٪، من من 63,25( فدد ن  سددبة افتسدداق قددد النددا 400الكلددى )
٪ مددددع المبحو ددددات لددددديتع اتسدددداق تددددام ادددديع معددددرفتتع 63,25

 وممارساتتع  حو ترشيد استتالة الما ا
 )ج( العالقة بين االتجاه والممارسة لترشيد استهالك المـاء:

مدددددددا يتعلدددددددا بمعنويدددددددة العالقدددددددة اددددددديع افتجددددددداه وممارسدددددددة في
المبحو ددات ترشدديد اسددتتالة المددا ، فقددد النددا قيمددة مراددع كددان 

وهدددى قيمدددة معنويدددة عندددد  5ا9678لالسدددتقاللية لتدددإلا الجددددول 
 ، 01ا0مستون 
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 . العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة لترشيد استهالك الماء7جدول  

 المستوى 

 الممارسة  Xاالتجاه  الممارسة  Xالمعرفة  تجاه اال  Xالمعرفة 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

 منلف 
 37 2 14 21 33 6 17 10 33 1 26 6 عدد

 2ا9 5ا0 5ا3 2ا5 2ا8 5ا1 2ا4 5ا2 2ا8 2ا0 5ا6 5ا1 ٪

 متوس 
 245 52 160 33 266 42 181 43 266 56 179 31 عدد

 2ا61 13 40 2ا8 5ا66 5ا10 2ا45 8ا10 5ا66 14 8ا44 8ا7 ٪

 مرتفع 
 118 56 61 1 101 62 37 2 101 61 40 - عدد

 5ا29 14 2ا15 0,2 2ا25 15,5 2ا9 5ا0 2ا25 2ا15 10 - ٪

 المجموع
 400 110 235 55 400 110 235 55 400 118 245 37 عدد

61ا2 2ا9 ٪  100 5ا27 8ا58 8ا13 100 5ا27 8ا58 8ا13 100 29,5 

 باستلدام الحاسل افلىا  الميدا ية* المصدر: حسبا مع ايا ات الدراسة  

 
 Contingency Coefficientوالندددددا قيمدددددة معامدددددل التوافدددددا 

، كمددا 01ا0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  441ا0
والمسدتلدم هندا باعتبدار الممارسدة  Somer's dمن قيمدة معامدل 

وهدددى قيمددة معنويدددة عندددد مسدددتون  387ا0تددابع لالتجددداه الندددا 
، وت كد هإله المعامالت علدى من الممارسدة تدابع معندون 01ا0

(ا وتشدير 5لمتنير افتجاه  حو ترشيد استتالة المدا  )جددول 
( إلددددددددددى من  سددددددددددبة افتسدددددددددداق 7النتددددددددددايج الددددددددددواردة بجدددددددددددول )

Consistency Ratio ة والمتمثلددددة فددددى  سددددبة اللاليددددا المتوافقدددد
)قعددر الجدددول( إلددى المجمددوع الكلددى  فددراد العينددة، من بجمددع 
عددددددد ا فدددددراد ذون المسدددددتون المدددددنلف  فدددددى كدددددال المتنيدددددريع 

(، وعدد ا فراد ذون المستون المتوس  فى كال المتنيريع 21)
(، وعدددددددددد ا فددددددددراد ذون المسددددددددتون المرتفددددددددع فددددددددى كددددددددال 160)

مددوع ( إلددى المج237(، و سددبة هددإلا المجمددوع )56المتنيددريع )
٪، من من 25ا59( ف ن  سبة افتسداق قدد الندا 400الكلى )
٪ مددددع المبحو ددددات لددددديتع اتسدددداق تددددام ادددديع مسددددتواهع 25ا59

 واتجاهاتتع وممارساتتع لترشيد استتالة الما ا
 
 
 

[ طبيعة العالقـة بـين المعرفـة واالتجـاه والممارسـة لترشـيد 3]
 استهالك الماء: 

ال دددة وفقدددا لمعامدددل يم دددع تمثيدددل العالقدددة اددديع المتنيدددرات الث
Somer's d   والدددإلن يسددداون معامدددل المسدددارB  فدددى تحليدددل

(، حيددث 3( بالشدد ل )2012:354اف حدددار )سددالمة، وقنيبددر 
يم دددع اعتبدددار من كدددل متنيدددر مدددنتم متنيدددر تدددابع تدددارة ومتنيدددر 
مستقل مرة م رن، وقدد ملددت قديم المعدامالت السدابقة علدى من 

 ت  ر باز رالل متنير مع المتنيرات الثال  ي  ر وي
لترشـيد اسـتهالك  -بعينـة الدراسـة    -رابعًا: سـلوك الريفيـات  

 الغذاء:

ــات 1] ــلوك الريفيـ ــات سـ ــة  -[ وصـــك مكونـ  -بعينـــة الدراسـ
 لترشيد استهالك الغذاء ومكوناته الفرعية:

( إرتفدددداع مسددددتون معرفددددة 3تبدددديع النتددددايج الددددواردة بجدددددول )
ممارسدددات ٪( مدددع المبحو دددات اتددد  ير 5ا66النالبيدددة القصدددون)

٪(  لددددديتع 25ا61ترشدددديد اسددددتتالة النددددإلا ، ومن يددددالبيتتع )
إتجاهدددددات محايددددددة  حدددددو ممارسدددددات ترشددددديد اسدددددتتالة الندددددإلا ، 

٪( لممارسات ترشيد استتالة 25ا58ودرجة تعبيا يالبيتتع)
النددإلا  كا ددا متوسددعةا ممددا مدن إلددى إعتدددال سددلوة يددالبيتتع 

 ٪( لترشيد استتالة النإلا ا5ا51)
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ــات 2] ـــوك الريفي ــات سل ــة  -[ مــدي االتســاق بــين مكون بعين
لترشــيد اســتهالك الغــذاء )المعرفــة، واالتجــاه،  -الدراســة 

 والممارسة(:

بمستويات   البحثية  العينة  مفراد  توديع  على  للتعر  
تحويل  المتن تم  والممارسة(ا  وافتجاه  )المعرفة  الثال   يرات 

فى   متمثلة  رتبية  ايا ات  إلى  ماوية  م  إلى  سل  البيا ات 
منتما  لكل  مرتفع(  متوس ،  )منلف ،  مستويات   ال  

( يتبيع 3وامراجعة توديع النسل الماوية كما وردت بجدول )
يتعلا   فيما  وذلك  المرتفع  المستون  فى  المبحو ات  تمركز 

)با النا  انسبة  المبحو ات 25ا57لمعرفة  تتمركز  اينما   ،)٪
افتجاه  بمتنيرن  يلتص  فيما  وذلك  المتوس   المستون  فى 
النإلا  استتالة  النإلا  وممارسة ترشيد  استتالة    حو ترشيد 

 ( الماوية  النسبة  النا  )75ا61حيث  على  25ا٪58(،   )٪
 الترتيلا  

المتنيرات الثال  ، تم و ع وف تبار معنوية العالقة ايع 
(  X 3 3البيا ات الرتبية للمتنيرات الثال  فى جدول تقاطع )

وحساب بع  المعامالت اللا ة اتإله النوعية مع الجداول  
                      (ا وفيما يلي  تايج ا تبار معنوية تلك العالقات: 8)جدول 
 

ــيد اســـتهالك  ــاه نحـــو ترشـ ــين المعرفـــة واالتجـ ــة بـ )أ( العالقـ
 الغذاء: 
يتعلدددا بمعنويدددة العالقدددة اددديع المعرفدددة وافتجددداه  حدددو  فيمدددا

ترشيد استتالة النإلا ، فقد الندا قيمدة مرادع كدان لالسدتقاللية 
وهدددددى قيمدددددة معنويدددددة عندددددد مسدددددتون  131ا101لتدددددإلا الجددددددول 

 Contingency، والندددددددا قيمدددددددة معامددددددددل التوافدددددددا 01ا0

Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  449ا
والمسددددتلدم هنددددا  Somer's dن قيمددددة معامددددل ، كمددددا م01ا0

وهدددى قيمدددة  472ا0باعتبدددار افتجاهدددات تدددابع للمعرفدددة الندددا 
، وت كددد هددإله المعددامالت علددى من 01ا0معنويددة عنددد مسددتون 

افتجاهددددات تددددابع معنددددون لمتنيددددر المعرفددددة بممارسددددات ترشدددديد 
( 8(ا وتشير النتايج الواردة بجدول )5استتالة النإلا  )جدول 

والمتمثلدة فدى  سدبة   Consistency Ratioة افتسداقإلى من  سدب
اللاليدددا المتوافقدددة )قعدددر الجددددول( إلدددى المجمدددوع الكلدددى  فدددراد 
العينة، من بجمع عدد ا فراد ذون المستون المنلف  فى كال 

(، وعدددد ا فددراد ذون المسددتون المتوسدد  فددى كددال 6المتنيددريع )
مرتفع فى كال (، وعدد ا فراد ذون المستون ال116المتنيريع )
 (،109المتنيريع )

 

 
 االتجاه           **373ا0             المعرفة

 ** 406ا0
  
 
 

 الممارسة                       
 01ا0** مستون معنوية 

    

0.414
 **

 0.360
 **

 

0,376
 **

 

0.398
 **
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 . العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة لترشيد استهالك الغذاء8جدول  

 
 المستوى 

 الممارسة  Xاالتجاه  الممارسة  Xالمعرفة  االتجاه  Xالمعرفة 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

 منلف 
ددع  33 دد  22 11 20 1 14 5 20 د 14 6 

 2ا8 دد  5ا5 8ا2  2ا0 5ا3 2ا1 5 د 5ا3 5ا1 ٪

 متوس 
 247 61 172 14 151 14 121 16 151 11 116 24 عدد

 8ا61 2ا15 43 5ا3 8ا37 5ا3 2ا30 4 8ا37 8ا2 29 6 ٪

 مرتفع 
 120 81 39 دد  229 127 98 4 229 109 117 3 عدد

 30 2ا20 9,8 دد  2ا57 8ا31 5ا24 1 2ا57 2ا27 2ا29 8ا0 ٪

 المجموع
 400 142 233 25 400 142 233 25 400 120 247 33 عدد

61ا8 2ا8 ٪  100 5ا35 2ا58 2ا6 100 5ا35 2ا58 2ا6 100 30 

 باستلدام الحاسل افلىا الميدا يةالمصدر: حسبا مع ايا ات الدراسة 

 
( ف ن  400)( إلى المجموع الكلى  231و سبة هإلا المجموع )

النا   قد  افتساق  من  75ا57 سبة  من  مع  75ا٪57،   ٪
واتجاهاتتع  حو  معرفتتع  ايع  تام  اتساق  لديتع  المبحو ات 

 اترشيد استتالة النإلا 
 )ب( العالقة بين المعرفة والممارسة لترشيد استهالك الغذاء

فيمددددددا يتعلددددددا بمعنويددددددة العالقددددددة ادددددديع المعرفددددددة وممارسددددددة 
النإلا ، فقدد الندا قيمدة مرادع كدان   المبحو ات ترشيد استتالة
وهددى قيمددة معنويددة عنددد  719ا105لالسددتقاللية لتددإلا الجدددول 

 Contingency، والنددا قيمددة معامددل التوافددا 01ا0مسددتون 

Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  457ا
والمسددددتلدم هنددددا  Somer's d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0

وهددددى قيمددددة  480ا0معرفددددة النددددا باعتبددددار الممارسددددة تددددابع لل
، وت كددد هددإله المعددامالت علددى من 01ا0معنويددة عنددد مسددتون 

الممارسدددددة تدددددابع معندددددون لمتنيدددددر المعرفدددددة بممارسدددددات ترشددددديد 
(ا وتشدددير النتدددايج الدددواردة بجددددول 5اسدددتتالة الندددإلا  )جددددول 

والمتمثلدة فدى   Consistency Ratio( إلدى من  سدبة افتسداق8)
)قعدددر الجددددول( إلدددى المجمدددوع الكلدددى   سدددبة اللاليدددا المتوافقدددة

 فدراد العيندة، من بجمدع عددد ا فدراد ذون المسدتون المدنلف  

(، وعدددد ا فددراد ذون المسددتون المتوسدد  5فددى كددال المتنيددريع )
(، وعدد ا فراد ذون المستون المرتفع 121فى كال المتنيريع )
( إلددى 253(، و سددبة هددإلا المجمددوع )127فددى كددال المتنيددريع )

( فددددددد ن  سدددددددبة افتسددددددداق قدددددددد النددددددددا 400وع الكلدددددددى )المجمددددددد
٪ مع المبحو ات لديتع اتساق تدام 25ا63٪، من من  25ا63

 ايع معرفتتع وممارساتتع  حو ترشيد استتالة النإلا ا
 ج( العالقة بين االتجاه والممارسة لترشيد استهالك الغذاء:)

فيمدددددددا يتعلدددددددا بمعنويدددددددة العالقدددددددة اددددددديع افتجددددددداه وممارسدددددددة 
يد اسدتتالة الندإلا ، فقدد الندا قيمدة مرادع كدان المبحو ات ترش

وهددى قيمددة معنويددة عنددد  371ا120لالسددتقاللية لتددإلا الجدددول 
 Contingency، والنددا قيمددة معامددل التوافددا 01ا0مسددتون 

Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  481ا
والمسددددتلدم هنددددا  Somer's d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0

وهددددى قيمددددة  473ا0سددددة تددددابع لالتجدددداه النددددا باعتبددددار الممار 
، وت كددد هددإله المعددامالت علددى من 01ا0معنويددة عنددد مسددتون 

الممارسدددة تدددابع معندددون لمتنيدددر افتجددداه  حدددو ترشددديد اسدددتتالة 
( إلددى من 8(ا وتشدير النتدايج الدواردة بجددول )5الندإلا  )جددول 
والمتمثلدة فدى  سدبة اللاليدا  Consistency Ratio سبة افتساق 
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وافقة )قعر الجدول( إلى المجموع الكلى ففراد العيندة، من المت
بجمع عدد ا فراد ذون المستون المدنلف  فدى كدال المتنيدريع 

(، وعدد ا فراد ذون المستون المتوس  فى كال المتنيريع 11)
(، وعدددددددددد ا فددددددددراد ذون المسددددددددتون المرتفددددددددع فددددددددى كددددددددال 172)

المجمددوع ( إلددى 264(، و سددبة هددإلا المجمددوع )81المتنيددريع )
٪، من من 66( فدددد ن  سددددبة افتسدددداق قددددد النددددا 400الكلددددى )
٪ مددددددع المبحو ددددددات لددددددديتع اتسدددددداق تددددددام ادددددديع اتجاهدددددداتتع 66

 وممارساتتع لترشيد استتالة النإلا ا
[ طبيعة العالقة بين المعرفـة واالتجـاه والممارسـة لترشـيد 3]

 استهالك الغذاء: 
وفقا   الثال ة  المتنيرات  ايع  العالقة  تمثيل  لمعامل  يم ع 

Somer's d     المسار معامل  يساون  تحليل    Bوالإلن  فى 
(، حيث  8( بالش ل ) 354:  2012اف حدار )سالمة، وقنيبر  

ومتنير   تارة  تابع  متنير  منتم  متنير  كل  من  اعتبار  يم ع 

مستقل مرة م رن، وقد ملدت قيم المعامالت السابقة على من  
  را لل متنير مع المتنيرات الثال  ي  ر ويت  ر باز

لترشـــــيد  -بعينـــــة الدراســـــة  -خامســـــًا: سلــــــوك الريفيـــــات 
 استهالك المالبس:

ــات 1] ــلوك الريفيـ ــات سـ ــة  -[ وصـــك مكونـ  -بعينـــة الدراسـ
 لترشيد استهالك المالبس ومكوناته الفرعية:

( إرتفدداع مسددتون معرفددة 3ميتددرت النتددايج الددواردة بجدددول )
سددات ٪( مددع المبحو ددات اتدد  ير ممار 5ا59النالبيددة القصددون )

٪( لدددديتع 25ا46ترشددديد اسدددتتالة المالبدددس، ومن ملثدددريتتع )
إتجاهدددات محايددددة  حدددو ممارسدددات ترشددديد اسدددتتالة المالبدددس، 

٪( لممارسددددددددات ترشدددددددديد 75ا60ودرجددددددددة تعبيددددددددا يددددددددالبيتتع )
اسددددتتالة المالبددددس كا ددددا متوسددددعةا ممددددا مدن إلددددى إيجاايدددددة 

 ٪( لترشيد استتالة المالبسا2ا57سلوة يالبيتتع )
 

 

 
 العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة نحو ترشيد استهالك الغذاء .4شكل 

 

 
 
 
 

 
 االتجاه           **475ا0             المعرفة

 * *470ا0
  
 
 

 الممارسة                       
 01ا0** مستون معنوية 

    

0.482
 **

 0.478
 **

 0,469
 **

 

0.477
 **
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بعينــة  -[ مــدي االتســاق بــين مكونــات سلـــوك الريفيــات 2] 

ــة،  -الدراســــــة  ــتهالك المالبــــــس )المعرفــــ لترشــــــيد اســــ
 واالتجاه، والممارسة(:

ات للتعددددددر  علددددددى توديددددددع مفددددددراد العينددددددة البحثيددددددة بمسددددددتوي
المتنيدددرات الدددثال  )المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددة(ا تدددم تحويدددل 
البيا دددات إلدددى  سدددل ماويدددة  دددم إلدددى ايا دددات رتبيدددة متمثلدددة فدددى 
 دددددال  مسدددددتويات )مدددددنلف ، متوسددددد ، مرتفدددددع( لكدددددل مدددددنتما 

( يتبدديع 3وافحددص توديددع النسددل الماويددة كمددا وردت بجدددول )
لددددا تمركددددز المبحو ددددات فددددى المسددددتون المرتفددددع وذلددددك فيمددددا يتع

بمتنيددرن المعرفددة والممارسددة لترشدديد اسددتتالة المالبددس، حيددث 
٪( علددى الترتيددل، 75ا60٪(، )5ا59النددا النسددبة الماويددة )

اينمدددا تتمركدددز المبحو دددات فدددى المسدددتون المتوسددد  وذلدددك فيمدددا 
يلددددددتص بافتجدددددداه  حددددددو ترشدددددديد اسددددددتتالة المالبددددددس انسددددددبة 

 ٪(ا 25ا46)
لدثال ، تدم و دع وف تبار معنوية العالقدة اديع المتنيدرات ا

( X 3 3البيا دات الرتبيدة للمتنيدرات الدثال  فدى جددول تقداطع )
وحساب بع  المعامالت اللا ة اتدإله النوعيدة مدع الجدداول 

 (ا وفيما يلي  تايج ا تبار معنوية تلك العالقات:  9)جدول 

)أ(العالقــــة بــــين المعرفــــة واالتجــــاه نحــــو ترشــــيد اســــتهالك 
 المالبس: 

العالقددددة ادددديع المعرفددددة وافتجدددداه  حددددو فيمددددا يتعلددددا بمعنويددددة 
ترشدددددديد اسددددددتتالة المالبددددددس، فقددددددد النددددددا قيمددددددة مراددددددع كددددددان 

وهدددى قيمدددة معنويدددة عندددد  7ا9865لالسدددتقاللية لتدددإلا الجددددول 
 Contingency، والنددا قيمددة معامددل التوافددا 01ا0مسددتون 

Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  445ا
والمسددددتلدم هنددددا  Somer's d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0

وهدددى قيمدددة  456ا0باعتبدددار افتجاهدددات تدددابع للمعرفدددة الندددا 
، وت كددد هددإله المعددامالت علددى من 01ا0معنويددة عنددد مسددتون 

افتجاهددددات تددددابع معنددددون لمتنيددددر المعرفددددة بممارسددددات ترشدددديد 
(ا وتشددير النتددايج الددواردة بجدددول 5اسددتتالة المالبددس )جدددول 

والمتمثلدة فدى   Consistency Ratio( إلدى من  سدبة افتسداق9)
 سدددبة اللاليدددا المتوافقدددة )قعدددر الجددددول( إلدددى المجمدددوع الكلدددى 
 فددراد العينددة، من بجمددع عدددد ا فددراد ذون المسددتون المددنلف  

(، وعدددد ا فددراد ذون المسددتون المتوسدد  6فددى كددال المتنيددريع )
(، وعدددد ا فددراد ذون المسددتون المرتفددع 96فددى كددال المتنيددريع )

 (، 150متنيريع )فى كال ال

 العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة لترشيد استهالك المالبس .9جدول  

 المستوى 

 الممارسة  Xاالتجاه  الممارسة  Xالمعرفة  االتجاه  Xالمعرفة 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

 منلف 
 36 2 28 6 14 1 11 2 14 د 8 6 عدد

 9 5ا0 7 5ا1 5ا3 2ا0 8ا2 5ا0 5ا3 د 2 5ا1 ٪
 متوس 

 185 40 135 10 148 21 115 12 148 29 96 23 عدد

 2ا46 10 8ا33 5ا2 37 2ا5 8ا28 3 37 7,2 24 8ا5 ٪

 مرتفع 
 179 99 80 د 238 119 117 2 238 150 81 7 عدد

 8ا44 8ا24 20 د 5ا59 8ا29 2ا29 5ا0 5ا59 5ا37 2ا20 8ا1 ٪

 المجموع
 400 141 243 16 400 141 243 16 400 179 185 36 عدد

46ا2 9 ٪  100 2ا35 8ا60 4 100 2ا35 60,8 4 100 44,8 

 باستلدام الحاسل افلىا الميدا يةالمصدر: حسبا مع ايا ات الدراسة 
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( فد ن 400( إلدى المجمدوع الكلدى )252و سبة هإلا المجمدوع )
٪ مدددع المبحو دددات 63٪، من من 63الندددا   سددبة افتسددداق قدددد

لدددددديتع اتسددددداق تدددددام اددددديع معدددددرفتتع واتجاهددددداتتع  حدددددو ترشددددديد 
 استتالة المالبسا

ــتهالك  ــيد اســ ــة لترشــ ــة والممارســ ــين المعرفــ ــة بــ )ب( العالقــ
 المالبس

فيمددددددا يتعلددددددا بمعنويددددددة العالقددددددة ادددددديع المعرفددددددة وممارسددددددة 
المبحو دددات ترشددديد اسدددتتالة المالبدددس، فقدددد الندددا قيمدددة مرادددع 

وهدددى قيمدددة معنويدددة  4ا6533لدددان لالسدددتقاللية لتدددإلا الجددددول 
، والندددددددددددا قيمدددددددددددة معامدددددددددددل التوافدددددددددددا 01ا0عندددددددددددد مسدددددددددددتون 

Contingency Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد  375ا
 Somer's d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0مسددددتون معنويددددة 

 387ا0والمستلدم هنا باعتبدار الممارسدة تدابع للمعرفدة الندا 
، وت كدد هدإله المعدامالت 01ا0وية عند مسدتون وهى قيمة معن

علددددى من الممارسددددة تددددابع معنددددون لمتنيددددر المعرفددددة بممارسددددات 
(ا وتشددير النتددايج الددواردة 5ترشدديد اسددتتالة المالبددس )جدددول 

  Consistency Ratio( إلددددى من  سددددبة افتسدددداق9بجدددددول )
والمتمثلددددة فددددى  سددددبة اللاليددددا المتوافقددددة )قعددددر الجدددددول( إلددددى 

كلددددى  فددددراد العينددددة، من بجمددددع عدددددد ا فددددراد ذون المجمددددوع ال
(، وعدد ا فدراد ذون 2المستون المنلف  فى كال المتنيريع )
(، وعددددد ا فدددراد 115المسدددتون المتوسددد  فدددى كدددال المتنيدددريع )
(، و سدبة هددإلا 119ذون المسدتون المرتفدع فدى كدال المتنيدريع )

( فددددد ن  سدددددبة 400( إلدددددى المجمدددددوع الكلدددددى )236المجمدددددوع )
٪ مددع المبحو ددات لددديتع 59٪، من من 59سدداق قددد النددا افت

اتسدددددداق تددددددام ادددددديع معددددددرفتتع وممارسدددددداتتع لترشدددددديد اسددددددتتالة 
 المالبسا

)ج( العالقــــة بــــين االتجــــاه والممارســــة لترشــــيد اســــتهالك 
 المالبس

فيمددددددا يتعلددددددا بمعنويددددددة العالقددددددة ادددددديع افتجدددددداه وممارسددددددة 
ادددع المبحو دددات ترشددديد اسدددتتالة المالبدددس، فقدددد الندددا قيمدددة مر 

وهددى قيمددة معنويددة عنددد  7556لددان لالسددتقاللية لتددإلا الجدددول 
 Contingency، والنددا قيمددة معامددل التوافددا 01ا0مسددتون 

Coefficient 0,399  وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة
والمسددددتلدم هنددددا  Somer's d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0

وهددددى قيمددددة  398ا0باعتبددددار الممارسددددة تددددابع لالتجدددداه النددددا 
، وت كددد هددإله المعددامالت علددى من 01ا0نويددة عنددد مسددتون مع

الممارسدددة تدددابع معندددون لمتنيدددر افتجددداه  حدددو ترشددديد اسدددتتالة 
( إلددى 9(ا وتشددير النتددايج الددواردة بجدددول )5المالبددس )جدددول 
والمتمثلدددة فدددى  سدددبة  Consistency Ratioمن  سدددبة افتسددداق 

 فدددراد اللاليدددا المتوافقدددة )قعدددر الجددددول( إلدددى المجمدددوع الكلدددى 
العينة، من بجمع عدد ا فراد ذون المستون المنلف  فى كال 

(، وعدددد ا فددراد ذون المسددتون المتوسدد  فددى كددال 6المتنيددريع )
(، وعدد ا فراد ذون المستون المرتفع فى كال 135المتنيريع )
( إلدددى المجمدددوع 240(، و سدددبة هدددإلا المجمدددوع )99المتنيدددريع )
٪، من من 60د الندددددا ( فددددد ن  سدددددبة افتسددددداق قددددد400الكلدددددى )
٪ مدددددددع المبحو دددددددات لددددددددديتع اتسددددددداق تددددددددام اددددددديع اتجدددددددداهى 60

 وممارساتتع لترشيد استتالة المالبسا
[ طبيعـة العالقـة بـين المعرفــة واالتجـاه والممارسـة لترشــيد 3]

 استهالك المالبس: 
يم دددع تمثيدددل العالقدددة اددديع المتنيدددرات الثال دددة وفقدددا لمعامدددل 

Somer's d ار والدددددإلن يسددددداون معامدددددل المسدددددB  فدددددى تحليدددددل
(، حيددث 5( بالشدد ل )354: 2012اف حدددار )سددالمة، وقنيبددر

يم دددع اعتبدددار من كدددل متنيدددر مدددنتم متنيدددر تدددابع تدددارة ومتنيدددر 
مستقل مرة م رن، وقدد ملددت قديم المعدامالت السدابقة علدى من 

 لل متنير مع المتنيرات الثال  ي  ر ويت  ر باز را
لترشـــــيد  -ة بعينـــــة الدراســـــ -سادســـــًا: سلــــــوك الريفيـــــات 
 االستهالك في المناسبات:

ــك مكونـــات ســـلوك الريفيـــات1]  -بعينـــة الدراســـة  -[ وصـ
 لترشيد االستهالك في المناسبات ومكوناته الفرعية:
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( الددي إرتفدداع مسددتون معرفددة 3تشددير النتددايج الددواردة بجدددول )
٪( مددددددع الريفيددددددات المبحو ددددددات اتدددددد  ير 71النالبيددددددة العظمددددددي)

فددددى المناسددددبات، ومن يددددالبيتتع  ممارسددددات ترشدددديد افسددددتتالة
٪( لدديتع إتجاهدات محايددة وإيجاايدة  حدو ترشديد 92القصوة )

٪( 64افسدددتتالة فدددى المناسدددبات، ودرجدددة تعبيدددا يدددالبيتتع )
لممارسددات ترشددديد افسدددتتالة فدددى المناسدددبات كا دددا متوسدددعةا 

٪( لترشدددددديد 5ا53ممددددددا ادن إلددددددى إعتدددددددال سددددددلوة يددددددالبيتتع )
 افستتالة فى المناسباتا

ــات 2] ـــوك الريفي ــات سل ــة  -[ مــدي االتســاق بــين مكون بعين
لترشــيد االســتهالك فــي المناســبات )المعرفــة،  -الدراســة 

 واالتجاه، والممارسة(:

للتعددددددر  علددددددى توديددددددع مفددددددراد العينددددددة البحثيددددددة بمسددددددتويات 
المتنيدددرات الدددثال  )المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددة(ا تدددم تحويدددل 

ا دددات رتبيدددة متمثلدددة فدددى البيا دددات إلدددى  سدددل ماويدددة  دددم إلدددى اي
 دددددال  مسدددددتويات )مدددددنلف ، متوسددددد ، مرتفدددددع( لكدددددل مدددددنتما 

( يتبددديع تمركدددز 3وا سدددتعراض توديدددع النسدددل الماويدددة جددددول )
المبحو دددات فدددى المسدددتون المرتفدددع وذلدددك فيمدددا يتعلدددا بالمعرفدددة 

٪(، اينمددددددا تتمركددددددز المبحو ددددددات فددددددى المسددددددتوييع 71انسددددددبة )
يدددر افتجددداه انسدددبة المتوسددد  والمرتفدددع وذلدددك فيمدددا يلدددتص بمتن

٪( فدددي كدددل مسددددتوةا فدددي حددديع تتمركددددز المبحو دددات فددددى 46)

المسدددتون المتوسددد  وذلدددك فيمدددا يتعلدددا بمتنيدددر ممارسدددة ترشددديد 
 ٪(ا64افستتالة فى المناسبات انسبة )

وف تبدار معنويدة العالقدة ادديع المتنيدرات الدثال ، تدم و ددع 
( X 3 3البيا دات الرتبيدة للمتنيدرات الدثال  فدى جددول تقداطع )

وحساب بع  المعامالت اللا دة اتدإله النوعيدة مدع الجدداول 
 (ا وفيما يلي  تايج ا تبار معنوية تلك العالقات: 10)جدول 

)أ( العالقة بين المعرفـة واالتجـاه نحـو ترشـيد االسـتهالك فـى 
 المناسبات:

فيمدددا يتعلدددا بمعنويدددة العالقدددة اددديع المعرفدددة وافتجددداه  حدددو 
ات، فقددد النددا قيمددة مراددع كددان ترشدديد افسددتتالة فددى المناسددب
وهدددددى قيمدددددة معنويدددددة عندددددد  5139لالسدددددتقاللية لتدددددإلا الجددددددول 

 Contingency، والنددا قيمددة معامددل التوافددا 01ا0مسددتون 

Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  337ا
والمسددددتلدم هنددددا  Somer,s d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0

وهدددى قيمدددة  318ا0لندددا باعتبدددار افتجاهدددات تدددابع للمعرفدددة ا
، وت كددد هددإله المعددامالت علددى من 01ا0معنويددة عنددد مسددتون 

افتجاهددددات تددددابع معنددددون لمتنيددددر المعرفددددة بممارسددددات ترشدددديد 
وتشدددير النتدددايج الدددواردة (ا 5افسدددتتالة فدددى المناسدددبات )جددددول

  Consistency Ratio( إلدددى من  سدددبة اإلتسددداق10بجددددول )
قددددة )قعددددر الجدددددول( إلددددى والمثمثلددددة فددددى  سددددبة اللاليددددا المتواف

 المجموع الكلى  فراد العينة،

 
 العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة نحو ترشيد استهالك المالبس .5شكل 

 االتجاه **        429ا0             المعرفة

 **488ا0                      

  

 الممارسة                       

 01ا0** مستون معنوية 

 

 

0.386
 **

 0,388
 **

 0,427
 **

 

0.373
 **
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 . العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة لترشيد االستهالك فى المناسبات10جدول  

 
 المستوى 

 الممارسة  Xاالتجاه  الممارسة  Xالمعرفة  االتجاه  Xالمعرفة 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

 منلف 
 32 2 15 15 67 1 44 22 67 8 48 11 عدد

 8 5ا0 8ا3 8ا3 8ا16 2ا0 11 5ا5 8ا16 2 12 8ا2 ٪
 متوس 

 184 16 138 30 49 3 38 8 49 15 31 3 عدد

 46 4 5ا34 5ا7 2ا12 8ا0 5ا9 2 2ا12 8ا3 8ا7 8ا0 ٪

 مرتفع 
 184 70 103 11 284 84 174 26 284 161 105 18 عدد

 46 5ا17 8ا25 8ا2 71 21 5ا43 5ا6 71 2ا40 2ا26 5ا4 ٪

 المجموع
 400 88 256 56 400 88 256 56 400 184 184 32 عدد

٪ 8 46 46 100 14 64 22 100 14 64 22 100 

 باستلدام الحاسل افلىا الميدا يةالمصدر: حسبا مع ايا ات الدراسة 

من بجمدددددع عددددددد ا فدددددراد ذون المسدددددتون المدددددنلف  فدددددى كدددددال 
(، وعدد ا فراد ذون المسدتون المتوسد  فدى كدال 11المتنيريع)
(، وعددد ا فدراد ذون المسدتون المرتفدع فدى كدال 31المتنيريع )
( إلددى المجمددوع 203ع )(، و سددبة هددإلا المجمددو 84المتنيددريع )
٪، من من 75ا50( ف ن  سبة اإلتسداق قدد الندا 400الكلى )
٪ مددددع المبحو ددددات لددددديتع إتسدددداق تددددام ادددديع معددددرفتتع 75ا50

 واتجاهاتتع  حو ترشيد افستتالة فى المناسباتا  
)ب( العالقـة بـين المعرفـة والممارسـة لترشـيد االسـتهالك فـى 

 المناسبات:

ة ادددددديع المعرفددددددة وممارسددددددة فيمددددددا يتعلددددددا بمعنويددددددة العالقدددددد
المبحو ددات ترشدديد افسددتتالة فددى المناسددبات، فقددد النددا قيمددة 

وهددددى قيمددددة  2ا4953مراددددع كددددان لالسددددتقاللية لتددددإلا الجدددددول 
، والنددددا قيمدددددة معامدددددل التوافدددددا 01ا0معنويددددة عندددددد مسدددددتون 

Contingency Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد  332ا
 Somer, s dامدددل ، كمدددا من قيمدددة مع01ا0مسدددتون معنويدددة 

 316ا0والمستلدم هنا ب عتبدار الممارسدة تدابع للمعرفدة الندا 
، وت كدد هدإله المعدامالت 01ا0وهى قيمة معنوية عند مسدتون 

علددددى من الممارسددددة تددددابع معنددددون لمتنيددددر المعرفددددة بممارسددددات 
(ا وتشددير النتددايج 5ترشدديد افسددتتالة فددى المناسددبات )جدددول 

 Consistencyاإلتسددداق ( إلدددى من  سدددبة10الدددواردة بجددددول )

Ratio   )والمثمثلددة فددى  سددبة اللاليددا المتوافقددة )قعددر الجدددول
إلدى المجمددوع الكلددى  فددراد العيندة، من بجمددع عدددد ا فددراد ذون 

(، وعددددد ا فدددراد 22المسدددتون المدددنلف  فدددى كدددال المتنيدددريع )
(، وعددد ا فدراد 38ذون المستون المتوس  فى كال المتنيريع )

(، و سدددبة هدددإلا 84رتفدددع فدددى كدددال المتنيدددريع )ذون المسدددتون الم
( فدددددد ن  سددددددبة 400( إلددددددى المجمددددددوع الكلددددددى )144المجمددددددوع )

٪ مددع المبحو ددات لددديتع 36٪، من من 36اإلتسدداق قددد النددا 
إتسدداق تددام ادديع معددرفتتع وممارسدداتتع لترشدديد افسددتتالة فددى 

 المناسباتا

)ج( العالقــة بــين االتجــاه والممارســة لترشــيد االســتهالك فــى 
 ناسبات:الم

فيمدددددددا يتعلدددددددا بمعنويدددددددة العالقدددددددة اددددددديع افتجددددددداه وممارسدددددددة 
المبحو ددات ترشدديد افسددتتالة فددى المناسددبات، فقددد النددا قيمددة 

وهددددى قيمددددة  3ا8059مراددددع كددددان لالسددددتقاللية لتددددإلا الجدددددول 
، والندددددا قيمدددددة معامدددددل التوافدددددا 01ا0معنويدددددة عندددددد مسدددددتون 

Contingency Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد  410ا
 Somer,s d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0مسددددتون معنويددددة 

 378ا0والمسددتلدم هنددا باعتبددار الممارسددة تددابع لالتجدداه النددا 
، وت كدد هدإله المعدامالت 0,01وهدى قيمدة معنويدة عندد مسدتون 

علدددى من الممارسدددة تدددابع معندددون لمتنيدددر افتجددداه  حدددو ترشددديد 



 اااافتساق ايع المعار  وافتجاهات والممارسات  وم رونا،: فرحات عبد السيد محمد، عزيزة محمود طه حموده،
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اردة (ا وتشددير النتددايج الددو 5افسددتتالة فددى المناسددبات )جدددول 
 Consistency Ratio( إلددددى من  سددددبة اإلتسدددداق 10بجدددددول )

والمثمثلددددة فددددى  سددددبة اللاليددددا المتوافقددددة )قعددددر الجدددددول( الددددى 
المجمددددوع الكلددددى  فددددراد العينددددة، من بجمددددع عدددددد ا فددددراد ذون 

(، وعددددد ا فدددراد 15المسدددتون المدددنلف  فدددى كدددال المتنيدددريع )
وعدددددد (، 138ذون المسددددتون المتوسدددد  فددددى كددددال المتنيددددريع )
(، و سدبة 70ا فراد ذون المستون المرتفع فى كدال المتنيدريع )

( فدد ن  سددبة 400( إلددى المجمددوع الكلددى )223هددإلا المجمددوع )
٪ مددددددددددددع 75ا55٪، من من 75ا55اإلتسدددددددددددداق قددددددددددددد النددددددددددددا 

المبحو ددددات لددددديتع إتسدددداق تددددام ادددديع اتجاهدددداتتع وممارسدددداتتع 
 لترشيد افستتالة فى المناسباتا

المعرفـة واالتجـاه والممارسـة لترشـيد  [ طبيعة العالقـة بـين3]
 االستهالك فى المناسبات:

يم دددع تمثيدددل العالقدددة اددديع المتنيدددرات الثال دددة وفقدددا لمعامدددل 
Somer,s d   والدددإلن يسددداون معامدددل المسدددارB  فدددى تحليدددل

(، 6( بالشدددد ل )354: ص2012اف حددددار )سددددالمة، وقنيبددددر 
حيددددث يم ددددع إعتبددددار من كددددل متنيددددر مددددنتم متنيددددر تددددابع تددددارة 
ومتنيدر مسدتقل مدرة م درن، وقدد ملددت قديم المعدامالت السدابقة 
علدددددى من كدددددل متنيدددددر مدددددع المتنيدددددرات الدددددثال  يددددد  ر ويتددددد  ر 

 باز را
لترشــــــيد  -بعينــــــة الدراســــــة -سادســــــًا: سلـــــــوك الريفيــــــات

 االستهالك الكلي:

افستتالة  لترشيد  الريفيات  سلوة  فان  سابقاف  ذكر  لما 
ي اتإله الدراسةا وهو متنير الكلي يعتبر المتنير التابع الرييس

مركل يتكون مع سا متنيرات تابعة مساسية كل متنير منتا  
التالية:   الموارد  محد  استتالة  لترشيد  الريفيات  سلوة  يع س 
تم   فقد  ومع  م  والمالبس،  النإلا ،  المدا ،  الكتراا ،  الناد، 
في   المبحو ة  عليتا  تحصلا  التي  الدرجات  بمجموع  قياسه 

 التابعة سالفة الإلكرا المتنيرات اللمسة
 -بعينـــة الدراســـة  -[ وصـــك مكونـــات ســـلوك الريفيـــات 1]

 لترشيد االستهالك الكلي ومكوناته الفرعية:

 ( بجدول  الواردة  النتايج  الواردة  3ميترت  النتايج  تشير   )
( العظمي  3بجدول  النالبية  معرفة  مستون  إرتفاع  الي   )

ت60) ممارسات  ات  ير  المبحو ات  الريفيات  مع  رشيد  ٪( 
( يالبيتتع  ومن  محايدة  52افستتالة،  إتجاهات  لديتع   )٪

( يالبيتتع  تعبيا  ودرجة  افستتالة،  ترشيد  ٪(  2ا52 حو 
إلى   ادن  مما  متوسعةا  كا ا  افستتالة  ترشيد  لممارسات 

 ٪( لترشيد افستتالةا25ا50إعتدال سلوة يالبيتتع )
ــات 2] ـــوك الريفي ــات سل ــة  -[ مــدي االتســاق بــين مكون بعين

لترشيد االسـتهالك الكلـي )المعرفـة، واالتجـاه،   -دراسة  ال
 والممارسة(:

بمستويات   البحثية  العينة  مفراد  توديع  على  للتعر  
تحويل  تم  والممارسة(ا  وافتجاه  )المعرفة  الثال   المتنيرات 
البيا ات إلى  سل ماوية  م إلى ايا ات رتبية متمثلة فى  ال  

ل منتما وااستعراض مستويات )منلف ، متوس ، مرتفع( لك
الماوية جدول )  المبحو ات فى 3توديع النسل  ( يتبيع تمركز 

حيث   المعرفة،  بمتنير  يتعلا  فيما  وذلك  المرتفع  المستون 
( الماوية  النسبة  فى 60النا  المبحو ات  تتمركز  اينما   ،)٪

ترشيد  بافتجاه  حو  يلتص  فيما  وذلك  المتوس   المستون 
افس ترشيد  وممارسة  النسبة افستتالة،  النا  حيث  تتالة 

 ٪( على الترتيلا 2ا52٪( و)52الماوية )
المتنيرات الثال ، تم و ع  وف تبار معنوية العالقة ايع 

(  X 3 3البيا ات الرتبية للمتنيرات الثال  فى جدول تقاطع )
وحساب بع  المعامالت اللا ة اتإله النوعية مع الجداول  

 ية تلك العالقات:  (ا وفيما يلي  تايج ا تبار معنو 9)جدول 
 )أ( العالقة بين المعرفة واالتجاه نحو ترشيد االستهالك: 

وافتجاه  حو  المعرفة  ايع  العالقة  بمعنوية  يتعلا  فيما 
ترشيد افستتالة، فقد النا قيمة مراع كان لالستقاللية لتإلا 

مستون    436ا151الجدول   عند  معنوية  قيمة  ،  01ا0وهى 
التوافا   معامل  قيمة    Contingency Coefficientوالنا 

معنوية    0,524 مستون  عند  معنوية  قيمة  كما  01ا0وهى   ،
والمستلدم هنا باعتبار افتجاهات    Somer's dمن قيمة معامل  
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النا   للمعرفة  مستون   542ا0تابع  عند  معنوية  قيمة  وهى 
تابع 01ا0 افتجاهات  من  على  المعامالت  هإله  وت كد   ،

ت بممارسات  المعرفة  لمتنير  )جدول معنون  افستتالة  رشيد 
( إلى من  سبة افتساق 11(ا وتشير النتايج الواردة بجدول )5

Consistency Ratio     المتوافقة اللاليا  فى  سبة  والمتمثلة 
بجمع  من  العينة،  الكلى  فراد  المجموع  إلى  الجدول(  )قعر 
المتنيريع  كال  فى  المنلف   المستون  ذون  ا فراد  عدد 

ون المستون المتوس  فى كال المتنيريع (، وعدد ا فراد ذ 19)
(، وعدد ا فراد ذون المستون المرتفع فى كال المتنيريع 86)
(124( المجموع  هإلا  و سبة  الكلى  229(،  المجموع  إلى   )
النا  400) قد  افتساق  ف ن  سبة  من  25ا57(  من   ،٪

معرفتتع 25ا57 ايع  تام  إتساق  لديتع  المبحو ات  مع   ٪
 فستتالةاواتجاهاتتع  حو ترشيد ا

 
 . العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة نحو ترشيد االستهالك فى المناسبات6شكل 

 . العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة لسلوك ترشيد االستهالك الكلي. 11جدول  

 
 المستوى 

 ممارسة ال Xاالتجاه  الممارسة  Xالمعرفة  االتجاه  Xالمعرفة 
ض 

خف
من

 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

ض 
خف

من
 

سط 
متو

 

تفع
مر

موع  
مج

ال
 

 منلف 
 59 1 25 33 31 دد  15 16 31 دد  12 19 عدد

 8ا14 2ا0 2ا6 2ا8 8ا7 دد  8ا3 4 8ا7 دد  3 8ا4 ٪

 متوس 
 208 42 147 19 129 7 88 34 129 9 86 34 عدد

 52 5ا10 8ا36 8ا4 2ا32 108 22 5ا8 2ا32 2ا2 5ا21 5ا8 ٪

 مرتفع 
 133 96 37 دد  240 132 106 2 240 124 110 6 عدد

 2ا33 24 2ا9 دد  60 33 5ا26 5ا0 60 31 5ا27 5ا1 ٪

 المجموع
 400 139 209 52 400 139 209 52 400 133 208 59 عدد

33ا2 52 8ا14 ٪  100 8ا34 2ا52 13 100 34,8 2ا52 13 100 

 باستلدام الحاسل افلىا  الميدا يةا مع ايا ات الدراسة  * المصدر: حسب

 
 

0,340
 **

 0,295
 **

 0,395
 **

 

0,362
 **

 

 
 االتجاه **            285ا0            المعرفة   

 ** 359ا0                   
  

 
 

 الممارسة                     
 01ا0** مستون معنوية 
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 )ب( العالقة بين المعرفة والممارسة لترشيد االستهالك: 

فيمددددددا يتعلددددددا بمعنويددددددة العالقددددددة ادددددديع المعرفددددددة وممارسددددددة 
المبحو دددات لترشدددديد افسدددتتالة، فقددددد النددددا قيمدددة مراددددع كددددان 

 وهددى قيمددة معنويددة عنددد 983ا160لالسددتقاللية لتددإلا الجدددول 
 Contingency، والنددا قيمددة معامددل التوافددا 01ا0مسددتون 

Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  536ا
والمسددددتلدم هنددددا  Somer's d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0

وهددددى قيمددددة  573ا0باعتبددددار الممارسددددة تددددابع للمعرفددددة النددددا 
، وت كددد هددإله المعددامالت علددى من 01ا0معنويددة عنددد مسددتون 

ة تدددددابع معندددددون لمتنيدددددر المعرفدددددة بممارسدددددات ترشددددديد الممارسددددد
( 11(ا وتشدددير النتدددايج الدددواردة بجددددول )5افسدددتتالة )جددددول 
والمتمثلدددة فدددى   Consistency Ratioإلدددى من  سدددبة افتسددداق 

 سدددبة اللاليدددا المتوافقدددة )قعدددر الجددددول( إلدددى المجمدددوع الكلدددى 
  فدراد العيندة، ان بجمدع عددد اففدراد ذون المسدتون المدنلف 

(، وعدد ا فراد ذون المستون المتوس  16فى كال المتنيريع )
(، وعددد ا فدراد ذون المسدتون المرتفدع 88فى كدال المتنيدريع )
( إلددى 236(، و سددبة هددإلا المجمددوع )132فددى كددال المتنيددريع )
٪، 59( فددد ن  سدددبة افتسددداق قدددد الندددا 400المجمدددوع الكلدددى )

ع معددرفتتع ٪ مددع المبحو ددات لددديتع اتسدداق تددام اددي59من من 
 وممارساتتع لترشيد افستتالةا

 )ج( العالقة بين االتجاه والممارسة لترشيد االستهالك: 
فيمدددددددا يتعلدددددددا بمعنويدددددددة العالقدددددددة اددددددديع افتجددددددداه وممارسدددددددة 
المبحو دات ترشديد اسدتتالة النداد، فقدد الندا قيمدة مرادع كدان 

وهددى قيمددة معنويددة عنددد  997ا217لالسددتقاللية لتددإلا الجدددول 
 Contingencyوالنددا قيمددة معامددل التوافددا ، 01ا0مسددتون 

Coefficient 0وهددى قيمددة معنويددة عنددد مسددتون معنويددة  594ا
والمسددددتلدم هنددددا  Somer's d، كمددددا من قيمددددة معامددددل 01ا0

وهددددى قيمددددة  600ا0باعتبددددار الممارسددددة تددددابع للمعرفددددة النددددا 
، وت كددددددد هددددددإله المعددددددامالت من 01ا0معنويددددددة عنددددددد مسددددددتون 
يدددر افتجددداه  حدددو ترشددديد اسدددتتالة الممارسدددة تدددابع معندددون لمتن

( إلدى من 11(ا وتشير النتايج الواردة بجددول )5الناد )جدول  
والمتمثلدة فدى  سدبة اللاليدا   Consistency Ratio سدبة افتسداق

المتوافقة )قعر الجدول( الى المجموع الكلى  فدراد العيندة، من 
بجمع عدد ا فدراد ذون المسدتون المدنلف  فدى كدال المتنيدريع 

(، وعدد ا فراد ذون المستون المتوس  فى كدال المتنيدريع 33)
(، وعدد ا فراد ذون المستون المرتفع فى كال المتنيريع 147)
( إلدددددى المجمدددددوع الكلدددددى 276(، و سدددددبة هدددددإلا المجمدددددوع )96)
٪ مددع 69٪، من من 69( فدد ن  سددبة افتسدداق قددد النددا 400)

تتع المبحو ددددات لددددديتع اتسدددداق تددددام ادددديع اتجاهدددداتتع وممارسددددا
 لترشيد افستتالةا

[ طبيعة العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة لترشيد  3]
 االستهالك الكلي:  

لمعامل   وفقا  الثال ة  المتنيرات  ايع  العالقة  تمثيل  يم ع 
Somer's d    المسار معامل  يساون  تحليل    Bوالإلن  فى 

وقنيبر )354:  2012اف حدار )سالمة،  بالش ل  (، حيث 7( 
اعتبار ومتنير    يم ع  تارة  تابع  متنير  منتم  متنير  كل  من 

مستقل مرة م رن، وقد ملدت قيم المعامالت السابقة على من  
 لل متنير مع المتنيرات الثال  ي  ر ويت  ر باز را 

–ســـابعًا: العوامـــل المرتبطـــة والمـــؤثرة فـــي ســـلوك الريفيـــات 
  -لترشيد االستهالك الكلي: -المبحوثات

 -المبحوثــــات–ك الريفيــــات [ وصــــك العالقــــة بــــين ســــلو 1]
لترشــيد االســتهالك الكلــي وكــل مــن المتغيــرات المســتقلة 

 المدروسة:
)أ( وصــك العالقــة بــين ســلوك الريفيــات لترشــيد االســتهالك 

 الكلي وكل من المتغيرات المستقلة الفترية:
استلدم تحليل افرتباط البسي  لو س العالقة اديع سدلوة 

اترشددديد افسدددتتالة الكلدددي المتعلدددا  –المبحو دددات  –الريفيدددات 
)لمتنيدددر تدددابع( وكدددل مدددع المتنيدددرات المسدددتقلة الفتريدددةا وتبددديع 

( وجدددود عالقدددات ارتباطيدددة معنويدددة 11النتدددايج الدددواردة بجددددول)
اددديع سدددلوة الريفيدددات  01ا0موجبدددة عندددد المسدددتون افحتمدددالي 
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المبحو ددددات لترشدددديد اسددددتتالة وكددددل مددددع المتنيددددرات المسددددتقلة 
بتدددددا تنادليددددداف باسدددددتلدام قدددددوة العالقدددددات والتدددددى تدددددم ترتي -التاليدددددة

وهدى  -افرتباطية كما تع ستا قيم معامالت افرتبداط البسدي  
(ا اتجدددددداه 787ا0علددددددى الترتيددددددل: مسددددددتون تعلدددددديم المبحو ددددددة )

(ا درجدددددددددددددة القياديدددددددددددددة 676ا0المبحو دددددددددددددة  حدددددددددددددو افد دددددددددددددار)
(ا درجددددددددددددددددة المشدددددددددددددددداركة افجتماعيددددددددددددددددة 641ا0للمبحو ددددددددددددددددة)

لمبحو ددددددة فددددددى إتلدددددداذ (ا درجددددددة مسدددددداهمة ا544ا0الالرسددددددمية)
(ا 516ا0) (ا مسدددتون تعلددديم الدددزور519ا0القدددرارات افسدددرية)

(ا اتجددداه المبحو دددة 509ا0درجدددة اف فتددداح الجنرافدددي والثقدددافي)
(ا متوسد  387ا0) مستون المشيشدة  (ا409ا0 حو التجديدية)

(ا متوسدد  المنفددا شددتريا 342ا0) المنفددا شددتريا علددى النددإلا 
(ا257ا0على المالبس)

 

 
 العالقة بين المعرفة واالتجاه والممارسة نحو ترشيد االستهالك الكلي .7شكل 

الريفيات11جدول    وسلوك  المدروسة  الفترية  المستقلة  المتغيرات  بين  البسيط  االرتباط  معامالت  قيم  الدراسة  -.   -بعينة 
 لترشيد االستهالك الكلي  

 المتغيرات المستقلة الفترية  م
يم معامالت  ق

 األرتباط 
 المتغيرات المستقلة الفترية  م

قيم معامالت  
 األرتباط 

 **516ا0 مستون تعليم الزور  12 ** 161ا0- سع المبحو ة  1

 **387ا0 مستون المشيشة   13 **169ا0 الد ل الشترة للمبحو ة  2

 055ا0 حجم افسرة  14 **787ا0 مستون تعليم المبحو ة  3

 **222ا0 متوس  الد ل الشترة لةسرة  15 **509ا0 افي والثقافي درجة اف فتاح الجنر  4

 ** 145ا0- حجم الحيادة الزراعية  16 **544ا0 درجة المشاركة افجتماعية الالرسمية  5

 **257ا0 مستون تعليم ا سرة  17 **519ا0 درجة مساهمة المبحو ة فى إتلاذ القرارات افسرية  6

 077ا0 متوس  افستتالة الشترة للناد  18 **641ا0 درجة القيادية للمبحو ة  7

 084ا0 متوس  المنفا شتريا على الكتراا   19 **676ا0 اتجاه المبحو ة  حو افد ار 8

 036ا0 متوس  المنفا شتريا على الما   20 **409ا0 اتجاه المبحو ة  حو التجديدية  9

 **342ا0 لمنفا شتريا على النإلا  متوس  ا 21 **139ا0 درجة ر ا المبحو ة عع الحياة بالقرية  10

 **257ا0 متوس  المنفا شتريا على المالبس  22 027ا0 سع الزور   11

 المصدر: جمعا وحسبا مع ايا ات الدراسة الميدا يةا

 05ا0*مستوة معنوية  
 01ا0**مستوة معنوية 

           
 االتجاه**        511ا0            المعرفة       

 ** 576ا0
  

 
 

 الممارسة 
 01ا0ن معنوية ** مستو 

 

 

544ا0
 **

605ا0 
 **

 

569ا0
 **

 

604ا0
 **
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(ا متوسددددد  الدددددد ل الشددددددترة 257ا0) مسدددددتون تعلددددديم ا سدددددرة

(ا 169ا0ترة للمبحو ددددددددة )(ا الددددددددد ل الشدددددددد222ا0) لةسددددددددرة
(ا وهإلا يعنى 139ا0ودرجة ر ا المبحو ة عع الحياة بالقرية)

من الزيدددادة فدددى مة مدددع هدددإله المتنيدددرات يددد دن إلدددى ديدددادة فدددى 
إيجاايدددة سدددلوة الريفيدددات لترشددديد افسدددتتالةا كمدددا تبددديع وجدددود 
عالقدددات إرتباطيدددة معنويدددة ع سدددية عندددد المسدددتون افحتمددددالي 

المبحو ات لترشيد افستتالة وكل   ايع سلوة الريفيات  01ا0
(، حجددددددددم الحيددددددددادة الزراعيددددددددة 161ا0مددددددددع سددددددددع المبحو ددددددددة )

(، وهإلا يعندى من الدنقص فدى مة مدع هدإله المتنيدرات 145ا0)
يدددددد دن إلددددددى الزيددددددادة فددددددى إيجاايددددددة سددددددلوة الريفيددددددات لترشدددددديد 

 افستتالةا
)ب( وصك العالقة بـين سـلوك الريفيـات لترشـيد االسـتهالك 

 غيرات المستقلة االسمية:الكلي وكل من المت

، One-Way Anovaاسدددتلدم تحليدددل التبدددايع محدددادة افتجددداه 
لمعرفددة العالقددة ادديع سددلوة الريفيددات المتعلدددا  F"وإ تبددار"

اترشدددديد افسددددتتالة )لمتنيددددر تددددابع( وكددددل مددددع المتنيددددرات 
المسددددددتقلة ا سددددددمية)الحالة الزواجيدددددددة للمبحو ددددددةا والمتندددددددة 

( 12يج الددواردة بجدددول )ا ساسددية للمبحو ددة(ا وتشددير النتددا
 الي:
 -المبحو دددات  –وجدددود فدددروق معنويدددة فدددي سدددلوة الريفيدددات -

المتعلا اترشيد افستتالة تعزة إلي فاات الحالة الزواجية 
للمبحو ددات بعينددة الدراسددةا ممددا يعنددى وجددود عالقددة معنويددة 
اديع الحالدة الزواجيددة للمبحو دات وسددلوكتع المتعلدا اترشدديد 

 افستتالةا  
 -المبحو دددات  –روق معنويدددة فدددي سدددلوة الريفيدددات وجدددود فددد -

المتعلددددددا اترشدددددديد افسددددددتتالة تعددددددزة إلددددددي فاددددددات المتنددددددة 
ا ساسية للمبحو ات بعينة الدراسةا مما ي كد وجدود عالقدة 
معنوية ايع المتنة ا ساسية للمبحو ات وسدلوكتع المتعلدا 

 اترشيد افستتالةا
  -لمبحوثـاتا –[ العوامل المؤثرة فـي فـي سـلوك الريفيـات 2]

 المتعلق بترشيد االستهالك الكلي: 

 –لتحديددد المتنيددرات المسددتقلة المدد  رة فددي سددلوة الريفيددات 
المتعلددا اترشدديد افسددتتالة، كددان مددع ال،ددرورة  -المبحو ددات

ا تبار الفرض النظرةا 

للمب12جدول   الزواجية  االسمية)الحالة  المستقلة  المتغيرات  فئات  بين  الفروق  معنوية  تقدير  األساسية  .  والمهنة  حوثة, 
  One Way-Anovaلترشيد االستهالك الكلي باستخدام تحليل التباين    -المبحوثات    -فيما يتعلق بسلوك الريفيات  للمبحوثة(  

 ، وقيمة احصاء ايتا تربيع، و٪ للتباين المفسر فى سلوك ترشيد االستهالك.  Fواختبار 

 مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغيرات 
درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 F  قيمة 
قيمة احصاء  

 ايتا تربيع 
٪ للتباين المفسر  
 فى المتغير التابع 

الحالة الزواجية  
 للمبحو ة

 1ا4 041ا0 ** 498ا8 661ا10951 2 321ا21903 ايع المجموعات 

 807ا1288 397 189ا511656 دا ل المجموعات 

 - 399 510ا533559 الكلي

 المتنة الرييسية
 للمبحو ة

 2ا18 182ا0 ** 967ا21 797ا24272 4 186ا97091 ايع المجموعات 

 983ا1104 395 324ا436468 دا ل المجموعات 

 - 399 510ا533559 الكلي
 المصدر: جمعا وحسبا مع ايا ات الدراسة الميدا ية باستلدام الحاسل ازلي  

 01ا0** مستون معنوية
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اإلحصايي التالي: "ف يت  ر سلوة  والإلة تم ا تباره بالفرض  

تابع(    -المبحو ات  –الريفيات   )لمتنير  افستتالة  لترشيد 
المدروسة"ا وف تبار  حة هإلا   المستقلة  المتنيرات  ب ل مع 
مستلدم   المستقلةا  المتنيرات  ت  ير  حجم  وتقدير  الفرض، 
-Stepالتحليل افرتباطى واف حدارة المتعدد المتدرر الصاعد  

wise وا  ،" التي  Fتبار  المستقلة  بالمتنيرات  يتعلا  فيما   "
فترن   بمقياس  المتنيرات Interval Variablesقيسا  مما   ،

" إسمي  بمقياس  قيسا  التي   NominalVariables"المستقلة 
،  One Way-Anovaفقد استلدم تحليل التبايع احادن افتجاه  

 "ا وقيمة إحصا  إيتا ترايعا  كما يلي:Fوا تبار"
رات المستقلة الفترية المؤثرة فى سلوك الريفيات )أ( المتغي

 لترشيد االستهالك: 
مشدارت  تددايج التحليدل اف حدددارن المتعددد المتدددرر الصدداعد 

step-wise( إلدددى معنويدددة هدددإلا النمدددوذر 13، الدددواردة بجددددول )
" "  حتددددى اللعددددوة العاشددددرة مددددع التحليددددل، وقددددد النددددا قيمددددة 

         ليعلددددددددددددددددى المسددددددددددددددددتون افحتمددددددددددددددددا 037ا122المحسددددددددددددددددواة 
ا وهإلا يعنى من هنداة عشدر متنيدرات مسدتقلة تد  ر فدى 01ا0

سددلوة الريفيددات لترشدديد افسددتتالة، ولقددد النددا قيمددة معامددل 
قدد  R)2(ا وقيمة معامدل التحديدد 0ا871  (R)افرتباط المتعدد  

ا ممدا يعندى من المتنيدرات المسدتقلة المد  رة تبلد  758ا0النا  
التبدايع الحداد  فدى سدلوة    سبة مساهمتتا مجتمعة في تفسير
٪ منتا إلدى 9ا61٪، يعزة 8ا75الريفيات لترشيد افستتالة 

٪ إلددى إتجدداه المبحو ددة  حددو اإلد ددار، 8ا6تعلدديم المبحو ددة، و
٪ الددي درجددة المشدداركة افجتماعيددة الالرسددمية للمبحو ددةا 0ا3
٪ الددددي 7ا0٪ الددددي متوسدددد  المنفددددا شددددتريا علددددى النددددإلا ا 1و

٪ الددي درجددة مسدداهمة 7ا0المددا ا متوسدد  المنفددا شددتريا علددى 
٪ الدددددي الدددددد ل 5ا0المبحو دددددة فدددددى إتلددددداذ القدددددرارات افسدددددريةا 

٪ الددددي متوسدددد  المنفددددا شددددتريا علددددى 6ا0الشددددترة للمبحو ددددةا 
٪ 3ا0التجديديددة و٪ الددي اتجدداه المبحو ددة  حددو 3ا0المالبددسا 

 إلى درجة ر ا المبحو ة عع الحياة بالقريةا 

مؤثرة فى سلوك الريفيات )ب( المتغيرات المستقلة اإلسمية ال
 لترشيد االستهالك:

افتجاه   محادن  التبايع  تحليل  -One Wayميترت  تايج 

Anova    وا تبارF( بجدول  فى 12،  معنوية  فروق  وجود   )
سلوة ترشيد المبحو ات لالستتالة )لمتنير تابع( تعزن إلى  
ا ساسية   للمبحو ات، والمتنة  الزواجية  الحالة  فاات كل مع: 

سلوة للمبحو ات فى  ي  ران  المتنيريع  هإليع  من  يعنى  مما   ،
ت  يرهما  حجم  ولتقدير  افستتالة،  لترشيد  المبحو ات 

( ترايع  إيتا  إحصا   قيمة  النا Eta2)استلدما  والتى   ،
و041ا0 هإليع    182ا0،  من  يعنى  مما  الترتيل،  على 

التوالى   يفسران على  التبايع  2ا18٪، و 1ا4المتنيريع  ٪ مع 
 لترشيد افستتالةا   في سلوة المبحو ات

بجدول) الواردة  النتايج  انتايج 14وافحص  والمتعلقة   )
شيفيه ايع"Scheffe" إ تبار  البعدية  المجموعات   للمقار ات 

المتوس    درجات  ايع  إحصايياف  الدالة  الفروق  إتجاه  لمعرفة 
اترشيد   المتعلا  الريفيات  سلوة  عع  المعبرة  للدرجة  الحسااي 

متنير الحالة الزواجية للمبحو اتا    افستتالة وفقاف لمجموعات
"مرملة"   وفاة  "متزوجة"  فاة  ايع  معنوية  فروق  وجود  يتبيع 
ولصال  فاة "متزوجة"ا ووجود فروق معنوية ايع فاة "معلقة" 
إلي   تشير  النتايج  وهإله  "معلقة"ا  فاة  ولصال   "مرملة"  وفاة 
إرتفاع درجة ممارسة المبحو ات المعلقات والمتزوجات لسلوة  

 د افستتالة بالمقار ة ادرجة ممارسة المبحو ات ا راملا ترشي
بجدول) الواردة  النتايج  انتايج 14وافحص  والمتعلقة   )

شيفيه ايع"Scheffe" إ تبار  البعدية  المجموعات   للمقار ات 
المتوس    درجات  ايع  إحصايياف  الدالة  الفروق  إتجاه  لمعرفة 

المت الريفيات  سلوة  عع  المعبرة  للدرجة  اترشيد  الحسااي  علا 
 افستتالة  
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المستقلة الفترية المؤثرة فى سلوك الريفيات لترشيد  لتحديد األهمية النسبية للمتغيرات     Step-wise. نتائج التحليل االرتباطى واالنحداري المتعدد المتدرج الصاعد13جدول  
 . االستهالك

 المتغيـرات المؤثـرة  خطوات التحليل 

 معامل االنحدار 
B 
 

 قيم
 اط االرتب

 Rالمتعدد 

 معامل 
 التحديد 

R2 

 معامل 
التحديد المعدل  
Adjusted R2 

للتباين    ٪
المفسر في  
 المتغير التابع 

 Fقيمة 
 الختبار معنوية

 االنحدار 

 645ا868 9ا61 618ا0 619ا0 787ا0 846ا3 مستون تعليم المبحو ة  اللعوة ا ولى 

 ** 562ا435 8ا6 685ا0 687ا0 829ا0 079ا4 اتجاه المبحو ة  حو افد ار  اللعوة الثا ية 

 **334ا715 0ا3 715ا0 717ا0 847ا0 088ا1 درجة المشاركة افجتماعية الالرسمية  اللعوة الثالثة 

 **262ا559 0ا1 724ا0 727ا0 852ا0 010ا0 متوس  المنفا شتريا على النإلا  اللعوة الرابعة 

 **217ا244 7ا0 730ا0 734ا0 857ا0 076ا0- متوس  المنفا شتريا على الما  اللعوة اللامسة 

 **187ا760 7ا0 737ا0 741ا0 861ا0 307ا1 درجة مساهمة المبحو ة فى إتلاذ القرارات افسرية  اللعوة السادسة 

 **164ا889 5ا0 742ا0 746ا0 864ا0 004ا0 الد ل الشترة للمبحو ة  اللعوة السابعة  

 **148ا086 6ا0 747ا0 752ا0 867ا0 005ا0- متوس  المنفا شتريا على المالبس اللعوة الثامنة 

 **133ا790 3ا0 750ا0 755ا0 869ا0 235ا1 اتجاه المبحو ة  حو التجديدية  اللعوة التاسعة 

 **122ا037 3ا0 752ا0 758ا0 871ا0 158ا1 درجة ر ا المبحو ة عع الحياة بالقرية اللعوة العاشرة 

 ستلدام الحاسل ازليالمصدر: حسبا مع ايا ات الدراسة الميدا ية با

 01ا0** مستون معنوية  
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المجموعــات لمعرفــة إتجــاه الفــروق الدالــة إحصــائيًا بــين  للمقارنــات البعديــة بــين"Scheffe" . نتــائج إختبــار شــيفيه14جــدول 
ي الحالــة درجــات المتوســط الحســابي للدرجــة المعبــرة عــن ســلوك الريفيــات المتعلــق بترشــيد االســتهالك وفقــًا لمجموعــات متغيــر 

 الزواجية, والمهنة الرئيسية للمبحوثات.

 المجموعات  المتغير 
المتوسط  
 الحسابي 

 متوسط الفروق بين المجموعات 

 مطلقة  أرملة متزوجة

الحالة الزواجية  
 للمبحو ة

 061ا36 - * 821ا21 - 94ا435 متزوجة 

 * 882ا57 - -  12ا414 مرملة
 -   00ا472 معلقة 

 

 أعمال حرة  معاش  قطاع خاص  حكومى  قطاع ربة منزل    

المتنة الرييسية 
 للمبحو ة

 057ا22 * 867ا23 562ا31- * 305ا44 - - 44ا432 راة منزل

 * 362ا66 * 171ا68 743ا12 -  74ا476 قعاع ح ومى
 * 619ا53 * 429ا55 -   00ا464 قعاع  اص 
 810ا1 - -    57ا408 معاش 

 -     38ا410 معمال حرة 
 ا وحسبا مع ايا ات الدراسة الميدا ية باستلدام الحاسل ازليالمصدر: جمع

 01ا0** مستون معنوية 

 
وفقدددداف لمجموعددددات متنيددددر المتنددددة الرييسددددية للمبحو دددداتا يتبدددديع 
وجود فروق معنوية ايع فادة "قعداع ح دومي" وكدل مدع الفادات 
التاليدددة: "معددداش"ا "معمدددال حدددرة"ا و"رادددة مندددزل"ا ولصدددال  فادددة 

هإله النتايج تشير إلدي إرتفداع درجدة ممارسدة "قعاع ح ومى"ا و 
المبحو دددات العدددامالت والمويفدددات بالقعددداع الح دددومي لسدددلوة 
ترشدديد افسددتتالة بالمقار ددة ادرجددة ممارسددة المبحو ددات الالتددي 
النددع سددع المعدداشا وذوات المتددع الحددرةا وراددات المنددزلا كمددا 
تبدددديع وجدددددود فدددددروق معنويدددددة ادددديع فادددددة "قعددددداع  ددددداص"وفاتي: 

ة" و"معددداش"ا ولصدددال  فادددة "قعددداع  ددداص"ا وهدددإله "معمدددال حدددر 
النتددايج تشددير إلددي إرتفدداع درجددة ممارسددة المبحو ددات العددامالت 
والمويفدددددددات بالقعددددددداع اللددددددداص لسدددددددلوة ترشددددددديد افسدددددددتتالة 
بالمقار ددددددة ادرجددددددة ممارسددددددة المبحو ددددددات ذوات المتددددددع الحددددددرةا 
والالتي النع سع المعاشا كمدا او دحا النتدايج وجدود فدروق 

اددة "راددة منددزل" وفاددة "معدداش"ا ولصددال  فاددة "راددة معنويددة ادديع ف
منددددددزل"ا وهددددددإله النتددددددايج تشددددددير إلددددددي إرتفدددددداع درجددددددة ممارسددددددة 

المبحو دددات رادددات المندددزل لسدددلوة ترشددديد افسدددتتالة بالمقار دددة 
 ادرجة ممارسة المبحو ات الالتي النع سع المعاشا

المستقلة    المتنيرات  إلي من  النتايج  واصفة عامة، تشير 
٪ مع التبايع في  1ا98الدراسة استعاعا تفسير    الواردة اتإله

 سلوة الريفيات لترشيد افستتالةا
اإلحصايي   الفرض  رف   يم ع  النتايج  تلك  على  وانا  

المستقلة للمتنيرات  بالنسبة  النظرة  بالفرض  سالفة    -المتعلا 
لترشيد    -الإلكر الريفيات  سلوة  في  ت  يرها  والتي  با 

 رات المستقلةاافستتالة، وقبوله لباقي المتني

 الخالصة والتوصيات 

ــا يتعلــق بوصــك مكونــات ســلوك الريفيــات المتعلــق 1] [ فيم
 بترشيد االستهالك, أشارت نتائج الدراسة الي:

٪( مع الريفيدات 60)م( رتفاع مستون معرفة النالبية العظمي )
المبحو ات ات  ير ممارسات ترشيد افستتالة، ويرجدع ذلدك 

لبيتتع ب  ر ترشديد اسدتتالة كدل الي إرتفاع درجة معرفة يا



 اااافتساق ايع المعار  وافتجاهات والممارسات  وم رونا،: فرحات عبد السيد محمد، عزيزة محمود طه حموده،
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مدع: النداد، الكترادا ، الندإلا ، المالبدس، والمناسدبات علددى 
٪، 75ا74٪، 75ا63التددددددددوالى، حيددددددددث النددددددددا  سددددددددبتتع 

٪ علددى الترتيددل، اينمددا كا ددا درجددة 71٪، 59٪، 25ا57
معددددددرفتتع بدددددد  ر ترشدددددديد اسددددددتتالة المددددددا  متوسددددددعة لدددددددن 

 ٪(ا 5ا66يالبيتتع)

( لددديتع إتجاهددات معتدلددة  حددو ٪52)ب( يالبيددة المبحو ددات )
ترشددددديد افسدددددتتالةا وهدددددإلا  تيجدددددة الدددددي إعتددددددال اتجاهدددددات 
يدددالبيتتع  حددددو ترشدددديد اسددددتتالة كددددل مددددع المددددا ، النددددإلا ، 

٪، 25ا61المالبدددس علدددى التدددوالى، حيدددث الندددا  سدددبتتع 
٪ على الترتيلا اينما كا دا اتجاهدات 25ا46٪،  75ا61

لندددداد يددددالبيتتع إيجاايددددة  حددددو ترشدددديد اسددددتتالة كددددل مددددع ا
٪ على الترتيل، فدى حديع 48٪،  25ا46والكتراا  انسل  

٪( مدددنتع  حدددو ترشددديد 92من اتجاهدددات النالبيدددة العظمدددى )
افسددددددتتالة فددددددى المناسددددددبات قددددددد تودعددددددا ادددددديع المعتدددددددل 

 واإليجااىا
٪( لممارسدددددات ترشددددديد 2ا52)ر( درجدددددة يالبيدددددة المبحو دددددات )

افسددددتتالة كا ددددا متوسددددعةا ويعددددود ذلددددك الددددي من درجددددة 
البيتتع لممارسات ترشيد استتالة كل مع الناد، تعبيا ي

الكتراددددددا ، المددددددا ، النددددددإلا ، المالبددددددس، المناسددددددبات كا ددددددا 
٪، 75ا50٪، 59متوسدددددددددددعة، حيدددددددددددث الندددددددددددا  سدددددددددددبتتع 

 ٪ على الترتيلا 64٪، 75ا60٪، 25ا58٪، 75ا58
٪( لترشدددددديد 25ا50)د( إعتدددددددال سددددددلوة يالبيددددددة المبحو ددددددات )

ة يدددددالبيتتع افسدددددتتالةا ويرجدددددع ذلدددددك الدددددي إعتددددددال سدددددلو 
لترشددددديد اسدددددتتالة كدددددل مدددددع: المدددددا ، المناسدددددبات، الندددددإلا ، 

٪، 5ا51٪، 5ا53٪، 8ا56الندددددددددداد، الكتراددددددددددا  انسددددددددددبة 
٪( 2ا57٪ علددددى الترتيددددل، اينمددددا كددددان )5ا44٪ ، 7ا45

 منتع سلوكتع إيجااياف لترشيد استتالة المالبسا
[ فيما يختص بمـدي االتسـاق بـين مكونـات سـلوك ترشـيد 2]

 رفة، واالتجاه، والممارسة(:االستهالك )المع
)م( افتسددددداق اددددديع معرفدددددة الريفيدددددات المبحو دددددات بددددد  ر ترشددددديد 
افسدددددتتالة واتجاهددددداتتع  حدددددو ترشددددديد افسدددددتتالة الكلددددديا  

اشددددددارت النتددددددايج الددددددي وجددددددود إتسدددددداق تددددددام لدددددددن النالبيددددددة 
٪( مع المبحو داتا وهدإلا  تيجدة الدي وجدود إتسداق 25ا57)

٪، 75ا57٪، 5ا61٪، 63٪، 25ا65تدددددددددددددددددددددام لدددددددددددددددددددددددن 
٪ مددددع المبحو ددددات ادددديع معددددرفتتع بددددد  ر 5ا40٪، 75ا50

ترشددديد افسدددتتالة واتجاهددداتتع  حدددو ترشددديد اسدددتتالة كدددل 
مع: النداد، المالبدس، المدا ، الندإلا ، المناسدبات، الكترادا  

 على الترتيلا
)ب( افتسددداق اددديع معرفدددة المبحو دددات بددد  ر ترشددديد افسدددتتالة 

ايتددددرت  وتعبدددديقتع لممارسددددات ترشدددديد افسددددتتالة الكلدددديا
٪( مدددددددع 59النتدددددددايج وجدددددددود إتسددددددداق تدددددددام لددددددددن النالبيدددددددة )

المبحو ددددداتا وذلددددددك يرجددددددع الددددددي وجددددددود إتسدددددداق تددددددام لدددددددن 
٪ 36٪،  25ا36٪،  5ا46٪،  75ا48٪،  59٪،  25ا63

مدددددع المبحو دددددات اددددديع معدددددرفتتع بددددد  ر ترشددددديد افسدددددتتالة 
وتعبدددديقتع لممارسددددات ترشدددديد اسددددتتالة كددددل مددددع: النددددإلا ، 

لمدددددددا ، المناسدددددددبات علدددددددى المالبدددددددس، النددددددداد، الكترادددددددا ، ا
 الترتيلا

)ر( افتسداق ادديع اتجاهددات المبحو دات  حددو ترشدديد افسددتتالة 
وتعبددديقتع لممارسدددات ترشددديد افسدددتتالة الكلددديا مو دددحا 

٪( مدع 69النتايج وجود إتساق تدام لددن النالبيدة العظمدي )
٪، 66المبحو دداتا ويعددود ذلددك الددي وجددود إتسدداق تددام لدددن 

٪ مددددددددددددددددددددددددددددع 75ا55 ٪،25ا59٪، 60٪، 62٪، 75ا62
المبحو ددددددددات ادددددددديع اتجاهدددددددداتتع  حددددددددو ترشدددددددديد افسددددددددتتالة 
وتعبدددديقتع لممارسددددات ترشدددديد اسددددتتالة كددددل مددددع: النددددإلا ، 
النددددددداد، الكترادددددددا ، المالبدددددددس، المدددددددا ، المناسدددددددبات علدددددددى 

 الترتيلا
[ فيما يتعلق بطبيعة العالقة بـين مكونـات السـلوك الثالثـة 3]

  )المعرفة، واالتجاه، والممارسة(:
والدددإلن يسددداون معامدددل  -  Somer's dمعدددامالت ملددددت قددديم 
علددى من كددل متنيددر )م ددون(  -فددى تحليددل اف حدددار Bالمسددار 

مددع المتنيددرات )الم و ددات( الددثال  يدد  ر ويتدد  ر بدداز را سددوا  
بالنسددبة لم و ددات سددلوة ترشدديد افسددتتالة الكلدديا او م و ددات 
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سددددلوة ترشدددديد اسددددتتالة كدددددل مددددع: الندددداد، الكتراددددا ا المدددددا ا 
 ا المالبس، والمناسباتاالنإلا 
[ فيما يختص بالمتغيرات المستقلة المدروسـة المـؤثرة فـي 4]

فـــــي ســـــلوك الريفيـــــات المبحوثـــــات المتعلـــــق بترشـــــيد 
  االستهالك الكلي:

لشددفا  تددايج التحليددل اف حدددارة المتعدددد المتدددرر الصدداعد 
"Step- wise"   وقيمدددة إحصدددا  ايتدددا ترايدددع عدددع المتنيدددرات
فددي المتنيدددرات التابعددةا حيددث تبدديع من هنددداة المسددتقلة المدد  رة 

٪ 1ا98ا نددي عشددر متنيددر مسددتقل اسددتعاعا مجتمعددة تفسددير 
مع التبايع في سلوة الريفيات لترشيد افسدتتالةا وقدد مشدارت 

  تايج الدراسة إلى مهمية المتنيرات المستقلة التالية:
)م(  مسددددتوة تعلدددديم المبحو ددددة: اسددددتعاع هددددإلا المتنيددددر بمفددددرده 

٪ مدددع التبدددايع الحددداد  فدددى سدددلوة الريفيدددات 9ا61تفسدددير 
المبحو ددددات لترشدددديد افسددددتتالة، ويم ددددع تفسددددير ذلددددك بدددد ن 
تعلددديم المبحو دددة يزيدددد مدددع معارفتدددا ووعيتدددا ب هميدددة ترشددديد 
افستتالة، ويتي  لتا فر ة الحصول على معلومات عع 
مهميددة ومسدداليل الترشدديد السددليمة، و قلتددا إلددى مفددراد مسددرتتا 

  تا المحيعون اتاا ومقراا ها وجيرا
)ب(  المتنة ا ساسية للمبحو ة: اسدتعاع هدإلا المتنيدر بمفدرده 

٪ مدددع التبدددايع الحددداد  فدددى سدددلوة الريفيدددات 2ا18تفسدددير 
المبحو ات لترشديد افسدتتالةا وقدد مشدارت النتدايج الدي من 
المددرمة العاملددة سددوا  بالقعدداع الح ددومي او القعدداع اللدداص 

مددرمة ييددر العاملددة، ويم ددع ملثددر ترشدديداف لالسددتتالة عددع ال
باف ددافة الددي مجتودهددا  -تفسددير ذلددك بددان المددرمة العاملددة 

فدددددان  روجتدددددا للعمدددددل وادددددإللتا المزيدددددد مدددددع  -لرادددددة مندددددزل
المجتددددددود للحصددددددول علددددددي بعدددددد  المددددددوارد الماديددددددة لسددددددد 
احتياجاتتدا واحتياجدات افدراد اسددرتتاا يجعلتدا تشدعر ب هميددة 

ك القيدددام اددددورها افسدددتنالل افمثدددل للمدددوارد المتاحدددة، وكدددإلل
بمتابعدة مفددراد مسدرتتا ) ا ددة ا طفدال( وتعددديل سددلوكياتتم 
السدددلبية عندددد اسدددتلدام هدددإله المدددوارد، وتدددوجيتتم للمحافظدددة 
علددى ا جتددزة الكتراايددة وإطفددا  المصددااي  ييددر المسددتعملة 

والتعامدددل الصدددحي  مدددع ميددداه الشدددرب، والعمدددل علدددى ديدددادة 
 وعيتم ب همية ترشيد افستتالةا

تجداه  حو اإلد ار: استعاع هإلا المتنير بمفدرده تفسدير )ر( اف
٪ مع التبدايع الحداد  فدى سدلوة الريفيدات المبحو دات 8ا6

لترشددديد افسدددتتالةا حيدددث مشدددارت النتدددايج إلدددى من يالبيدددة 
٪( لديتع اتجاهدات إيجاايدة  حدو اإلد دار، 69المبحو ات )

ويم ددع تفسددير ذلددك ب  دده كلمددا دادت قدددرة المددرمة فددى الحفدداا 
علدددى مقتنياتتدددا المنزليدددة وتدددوفير جدددز  مدددع مصدددرو  ايتتدددا 
فددددإللك يجعلتددددا ملثددددر قدددددرة علددددى ترشدددديد اسددددتتالة مواردهددددا 
واستناللتا بصورة مف،دل، حيدث من اتجاهتدا  حدو اإلد دار 

 يعتبر م شراف لسلوكتا فى ترشيد مواردهاا
)د( الحددددددالة الزواجيدددددة: اسدددددتعاع هدددددإلا المتنيدددددر بمفدددددرده تفسدددددير 

الحداد  فدى سدلوة الريفيدات المبحو دات ٪ مع التبدايع  1ا4
لترشددديد افسدددتتالةا حيدددث مشدددارت النتدددايج إلدددى من النالبيدددة 
العظمى مع المبحو ات متزوجات، ويم ع تفسدير ذلدك بد ن 
المرمة المتزوجة ملثر ترشيداف وحر اف علدى مواردهدا، فدالزور 
مي،ددددا لدددده دوراف هامدددداف فددددى ترشدددديد افسددددتتالة، فوجددددود رب 

ن لده تد  ير علدى دوجتده فدى ديدادة وعيتدا لةسرة )دور( ي دو 
ب هميددة ترشددديد اسدددتتالة المددوارد والحفددداا عليتدددا ومشددداركته 
لتددا فددى متابعددة سددلوة مطفددالتم وتددوجيتتم، وتددوفير الصدديا ة 
والحمايدددة لدددةدوات وا جتدددزة المنزليدددةا والزوجدددة هندددا تكدددون 
محددددددة اددددد ل دوجتددددا واإل فدددداق علددددى مواردهددددا فددددى حدددددود 

 اإم ا ياته المادية
المشددداركة افجتماعيددة الالرسددمية للمبحو ددة: اسددتعاع هددإلا  )هددد(

٪ مددع التبددايع الحدداد  فددى سددلوة 3المتنيددر بمفددرده تفسددير 
الريفيات المبحو ات لترشيد افستتالة، ويم ع تفسدير ذلدك 
بددد ن مشددداركة المدددرمة الريفيدددة لة دددريع مدددع مهدددل قريتتدددا فدددى 

معددددار  اف شددددعة الملتلفددددة، يددددوفر فر ددددة كبيددددرة لتبددددادل ال
واللبدددددرات المتعلقدددددة اترشددددديد افسدددددتتالة مدددددع مهدددددل القريدددددةا 
و ا ددة المعددار  المتعلقددة بددالعرق السددليمة لحفددظ وتلددزيع 
الندددإلا  والمالبدددس والحفددداا عليتدددا، باف دددافة الدددي  عدددورة 
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افسددرا  فددي اسددتتالة تلددك المددواردا ممددا يدد  ر ايجاايدداف فددى 
                                       قدرتتا على الحفاا على مواردها وترشيد استتاللتاا

الدراسة   النتايج التى تم التو ل إليتا فى هإله  وفى  و  
يم ع اللرور بمجموعة مع التو يات التى قد تفيد المتتميع 
بق،ايا وشاون المرمة الريفيةا واهمية ترشيد افستتالة، ومع 

 مهمتا مايلي:
ا  دا ددددل النظددددام [ افهتمدددام بالعمليددددة التعليميددددة بددددالريف سددددو 1]

التعليمددددى مو  ارجدددددة لكددددى تسدددددتعيع المددددرمة الريفيدددددة القيدددددام 
اددددورها فدددى ترشددديد افسدددتتالة وتنميدددة الدددوعى افسدددتتاللى 
 فددراد مسدددرتتا، لمدددا كددان لددده مدددع تدد  ير إيجدددااي فدددى سدددلوة 

 الريفات لترشيد استتالة المواردا
[ تكثيدددف الحمدددالت اإلعال يدددة والبدددرامج التلفزيو يدددة لتو دددي  2]

مية ترشديد افسدتتالةا علدى من تعمدل هدإله البدرامج علدى مه
اسدتثارة الددوعى العددام ب هميددة الحفدداا علددى المددوارد والتوعيددة 

 ب  عار  ،واتاا
[ العمدددددددل علدددددددى ديدددددددادة القوافدددددددل اإلرشدددددددادية التدددددددى تنظمتدددددددا 3]

المنظمات الح وميدة وييدر الح وميدة ذات الصدلة والمعنيدة 
ة واإلقتصددددداد اترشددددديد افسدددددتتالةا و ا دددددة كليتدددددي الزراعددددد

المنزلددددىا وجمشيددددات تنميددددة المجتمددددع المحلدددديا والجمشيددددات 
ا هليددة فددي مجددال البياددةا بنددرض توعيددة الريفيددات ب هميددة 
دورهدددددع فدددددي ترشددددديد افسدددددتتالة ا وكيفيدددددة إدارة مدددددواردهع 
المنزليدددة بصدددفة عامدددةا باف دددافة الدددي تزويددددهع بمتدددارات 
 إ الح عيوب المالبس والتفصديل والحيالدة حتدى تسدتعيع
 المرمة الريفية توفير مالبس  فراد مسرتتا ب قل تكلفةا

[  إعددددداد وتقددددديم اددددرامج متلصصددددة وموجتددددة لجميددددع مفددددراد 4]
ا سدددددرة مدددددع قبدددددل المنظمدددددات الح وميدددددة وييدددددر الح وميدددددة 
المعنيدددة بدددالمرمة الريفيدددة لتوعيدددة الريفيدددات ب هميدددة و دددرورة 
ترشدديد اسددتتالة كددل مددع العاقددة وميدداه الشددربا ومددا يحققدده 

فوايد تعود على ا سرة الريفية بصفة  ا ة والمجتمدع   مع
 ل لا

[ تدددددددعيم جتددددددود البدددددداحثيع فجددددددرا  المزيددددددد مددددددع الدراسددددددات 5]
الميدا ية حول ترشيد استتالة المدوارد، و ا دة دور المدرمة 
فددى ترشدديد اسددتتالة تلددك المددوارد مددع حيددث الدددوافع واف ددار 

البحددو  المترتبددة علددى الترشدديد، باف ددافة الددي الدراسددات و 
التدددي تسدددتتد  و دددس م و دددات سدددلوة ترشددديد افسدددتتالة 
)المعرفدددة، وافتجددداه، والممارسدددة(ا ومددددة افتسددداق وطبيعدددة 
العالقدددة اددديع تلدددك الم و ددداتا ممدددا يسدددتم فدددى فتدددم الجوا دددل 
الملتلفة  لسلوة ترشيد افستتالةا ومدع  دم ام ا يدة و دع 
اسددتراتيجية عامددة لتفعيددل دور م سسددات الدولددة والمنظمددات 
ييدددددر الح وميدددددة فدددددى ترشددددديد اسدددددتتالة المدددددوارد افساسدددددية 
و ا دددددددة الميددددددداه والعاقدددددددة باعتبارهمدددددددا مدددددددع مهدددددددم المدددددددوارد 

 افستراتيجيةا  

 المراجع
محمددددد، ولميددددا  إاددددراهيم احمددددد عبددددد الفتدددداح  شددددشبانإاددددراهيم، إيمددددان 

( فعاليددددددة ار دددددددامج لزيدددددددادة وعدددددددى رادددددددة ا سدددددددرة اترشددددددديد 2009)
العراددي  -وة )الدددولي ا ول افسددتتالة الملبسددى، المدد تمر السددن 

الرابددددع( افعتمدددداد ا لدددداديمي لم سسددددات واددددرامج التعلدددديم العددددالي 
ااريددل،  9-8النوعي فى مصر والعالم العراي "الواقددع والمدد مول" 

: 1414لليدددددددة الترايدددددددة النوعيدددددددة، جامعدددددددة المنصدددددددورة، ص ص
 ا1439

( دراسدددة تحليليدددة   مددداط اسدددتتالة 2003إادددراهيم، سدددمر منصدددور )
والميددداه ومسددداليل ترشددديدها فدددى القعددداع المنزلدددي، رسدددالة العاقدددة 

 ماجستير، كلية افقتصاد المنزلي، جامعة حلونا
ماو العال، ملثم محمد، وكاميليا يوسس، وفيوف جميددل، وشدداهر م دديس 

( ترشدددددددددديد اسددددددددددتتالة العاقددددددددددة الكترااييددددددددددة "افهدددددددددددا  2013)
ودارة والمساوليات وافجرا ات"، لجنة الترشيد مجموعددة التوعيددة، 

 الكتراا  والعاقةا   
( م ر الصحافة النسايية فددي تنميددة 2003ماو النصر، رشيدة محمد )

الدددددوعي افسدددددتتاللي لددددددن رادددددة ا سدددددرة، رسدددددالة دكتدددددوراه، كليدددددة 
 افقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةا

 
 



 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مجلد -إلس ندرية للتبادل العلمى مجلة ا

 

268 

ماو حسيع، إاتتال محمد كمال، ومما ي احمد  ددادر ععيددة، وعصددام 
( سدددددلوة 2014ودة عدددددامر )عبدددددد الحميدددددد يوسدددددس، ومسدددددما  فددددد 

الريفيددات  حددو العددادات النإلاييددة الصددحيحة اددبع  قددرن مركددز 
سدددديدة سددددالم بمحافظددددة كفددددر الشدددديخ، مجلددددة المنصددددورة للعلددددوم 

(، ص 7(، عدددد )5افقتصددادية وافجتماعيددة الزراعيددة، مجلددد )
 ا1106  -1091ص

( محدددددات المشددداركة السياسدددية للمدددرمة 2001مادددو طددداحونا عددددلي )
اسددددة علددددى عينددددة مددددع  سددددا  ا سددددر الزراعيددددة بقريددددة الريفيددددة: در 

 ورشددديد محافظدددة اإلسددد ندريةا مددد تمر دور التقنيدددات والبحدددو  
لعلددم افجتمدداع الريفددي وكليددة  –افجتماعيددة فددي التنميددة الريفيددة 

 –289جامعة طنعددا، مصددرا  ص ص   –الزراعة ب فر الشيخ  
 ا320

د مادددو طالدددل، ممدددورة حسدددع، ومتديدددة محمدددد رم،دددان، ومشدددر  محمددد 
( تعبيددا الريفيددات لممارسددات افسددتلدام الرشدديد 2011العددزب )

لمياه الشرب بمحافظة كفر الشيخ، مجلة البحو  الزراعية ب فر 
 ا190-171(، ديسمبر، ص ص4(، عدد)37الشيخ، مجلد )

( ا  مدددداط افسددددتتاللية 2001محمدددد، إ تصددددار عبددددد العزيدددز دكددددى )
قية، رسددالة لددبع  ا سددر الريفيددة والح،ددرية فددى محافظددة الشددر 
 ماجستير، كلية افقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةا

( م ر العوامل افجتماعية وافقتصددادية 1997محمد، إيمان ششبان )
لدن راات ا سر العامالت ويير العامالت على م ماط السلوة 
افد دددارة، رسدددالة ماجسدددتير، كليدددة افقتصددداد المنزلدددي، جامعدددة 

 المنوفيةا
( معددددار  وممارسددددات المددددرمة 2011مرسددددى )البرقددددى، سددددما فدددداروق 

الريفية فى مجال سالمة النإلا  وترشيد استتالله بمحافظة كفر 
 الشيخ، رسالة دكتوراة، كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخا

( التلعددددددي  وافدارة فدددددددى 2002البقلددددددى، إحسدددددددان، ودريددددددة ممددددددديع )
افقتصددداد المنزلددددى، م تبددددة اف جلدددو المصددددرية، كليددددة افقتصدددداد 

 المنوفيةا  منزلى بجامعةال
( مقار ددددددة ا  مدددددداط 1998البلوشددددددى، معصددددددومة  مدددددديس محمددددددود )

افسدددتتاللية اددديع المدددرمة العاملدددة وييدددر العاملدددة بسدددلعنة عمدددان، 
 رسالة ماجستير، كلية افقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةا

 

الجددارحى، آمددان علددى، وهيددام محمددد عبددد المددنعم حسدديل، وعددزة عبددد 
( ممارسددددددات ترشدددددديد اسددددددتتالة النددددددإلا  2005الكددددددريم الجددددددزار )

للريفيددددددات فددددددى قددددددريتيع بمحددددددافظتى البحيددددددرة والشددددددرقية، مجلددددددة 
(، ص ص 5(، عدددددد )30المنصددددورة للعلددددوم الزراعيددددة، مجلددددد )

 ا2608  -2599
( مصددددر فددددى 2018الجتدددداد المركددددزن للتعباددددة العامددددة وافحصددددا  )

 مرقام:
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=

5035 
( المتعلبدددات اإلرشدددادية 2017الدددديل، ادريدددة محمدددد عبدددد اللعيدددف )

للمرمة الريفية فى مجال ترشيد افستتالة بمحافظددة كفددر الشدديخ، 
 رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخا

( دراسة العوامل المدد  رة 1997عي، سودن عبد اللالا محمد )السبا
فددي مسددتون المعددار  والممارسددات المتعلقددة اتلددو  البياددة للمددرمة 
الريفيددة فددي بعدد  قددرن منعقددة المعمددورة  بمحافظددة اإلسدد ندرية، 

 رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة  اإلس ندريةا
ات الماييددة للمددرمة ( المعددار  والممارسدد 2014الصيرفي، رااب سددليم )

الريفيدددددة بمحافظدددددة النرايدددددة، رسدددددالة ماجسدددددتير، قسدددددم افقتصددددداد 
 الزراعي، كلية الزراعة، جامعة طنعاا

( فددي المجتمددع الريفدديا قسددم المجتمددع 2001العزاددىا محمددد إاددراهيم )
 ا17 – 48الريفيا كلية الزراعة جامعة اإلس ندريةا ص ص

(  دراسددة 1995لتلبدداون )العزاىا محمد إاراهيما وهشام عبد الددرادق ا
تحليليددة للمشدداركة السياسددية فددى بعدد  قددرن محافظددة المنوفيددةا 
ا 20مجلددددة جامعددددة المنصددددورة للعلددددوم الزراعيددددة، مصددددرا مجلددددد 

 ا1604 –1591(ا ص ص4العدد )
( كيفيددة تصددميم وتحديددد حجددم العينددة 2017العزاددي، محمددد إاددراهيم )

كليددة الزراعددة،  فددي الدراسددات افجتماعيددة، قسددم التنميددة الريفيددة،
 جامعة اإلس ندريةا

( سدددددي ولوجية افسدددددتتالة 1997الشيسدددددوة، عبدددددد الدددددرحمع محمدددددد )
 والتسوق، الدار الجامشية للعباعة والنشر والتوديع، اإلس ندريةا

( الدددددوعي والسدددددلوة البيادددددي 2001النندددددام ، عدددددادل فتمدددددي محمدددددود )
 للمزارعي، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة اإلس ندريةا

 
 

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5035
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( محددات ترشيد استتالة العاقددة 2014الفيل،  الد توفيا محمد )
المنزليدددة فددددى إحددددن القددددرن المصددددرية، مجلدددة المنصددددورة للعلددددوم 

(، ص 7(، عدددد )5افقتصددادية وافجتماعيددة الزراعيددة، مجلددد )
 ا1089 -  1075ص 

( دراسددددة افرتبدددداط ادددديع 2000المسددددلمى،  جددددال  محمددددد إسددددماعيل )
المصدددرية واإل فددداق علدددى اندددد الندددإلا ،  العدددادات النإلاييدددة لةسدددر

 رسالة ماجستير، كلية افقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةا
( ترشدددديد اسددددتلدام العاقددددة اتعددددديل 1995المصددددرة، محمددددد محمددددد )

ا  مددددداط السدددددلوكية للمدددددواطنيع، إدارة ا عمدددددال، كليدددددة التجدددددارة، 
 ا29 -24(،  ديسمبر، ص ص71جامعة ا دهر، عدد )

( التحليددددددل اإلحصددددددايي باسددددددتلدام اددددددرامج 2007باف ددددددا، جددددددولي )
SPSS العبعدددة ا ولدددى، دار الفددداروق  –: ترجمدددة  الدددد العدددامرة

 للنشر والتوديع، القاهرةا

( فعالية ار امج ارشادن لتنميددة 1999ادير، إيناس ماهر الحسينى )
الددوعى افسددتتاللى لةطفددال، رسددالة ماجسددتير، كليددة افقتصدداد 

 المنزلى، جامعة حلوانا
( ار ددددامج مقتددددرح فددددى افقتصدددداد 2009ر، وسددددام محمددددد محمددددد )ب دددد 

المنزلددددي لتنميددددة المتددددارات الحياتيددددة والددددوعي افسددددتتاللي لدددددن 
طالبات المدرسددة الثا ويددة الفنيددة، رسددالة دكتددوراة، كليددة افقتصدداد 

 المنزلي، جامعة المنوفيةا
( م شددرات 2015تقرير التنمية البشددرية المحليددة لمحافظددة المنوفيددة )

ميدددة البشدددرية المحليدددة لمحافظددددة المنوفيدددةا  معتدددد التلعددددي  التن 
 المحليةا مصرا التنمية القومي بالتعاون مع ودارة

( "افتجاهدددات" فددي: محمدددد  بيدددل جدددامع 1990جددامعا محمدددد  بيدددل )
ومحمددددد إاددددراهيم العزادددددى وعبددددد الددددرحيم الحيددددددرةا "مقدمددددة فدددددي 

ا جامعددة اإل سددا ي"ا قسددم المجتمددع الريفدديا كليددة الزراعددة السددلوة
 اإلس ندريةا

جامعا محمد  بيلا وفت  هللا هلددولا وعبددد الددرحيم الحيدددرة ا ومحمددد 
إادددددراهيم العزادددددىا ومصدددددعفي السددددديدا وحسدددددع شدددددريفا ومحمدددددد 

( القددددددديم الشلصدددددددية 1989الحنفددددددديا وعددددددددلي اادددددددو طددددددداحون )
والمجتمشيدددددددددة التنمويدددددددددة الريفيدددددددددةا ملاديميدددددددددة البحدددددددددث العلمدددددددددي 

ا كليدددددة الزراعدددددةا جامعدددددة والتكنولوجيدددددا وقسدددددم المجتمدددددع الريفدددددي
 اإلس ندريةا

( تصددميم وتقيدديم ار ددامج إرشددادن 2012حددافظ، دعددا  محمددد ذكددى )
لتنمية الوعى افستتاللى، رسالة دكتوراة، كليددة الزراعددة، جامعددة 

 الزقادياا
( 2014حجددددادة، حسددددان محمددددد النبددددوة، ومتديددددة محمددددد رم،ددددان )
ة المنزليددة ممارسددات الريفيددات لترشدديد اسددتتالة العاقددة الكترااييدد 

ابع  قرن محافظة الدقتلية، مجلة المنوفية للبحددو  الزراعيددة، 
 2025 -2009(، ديسمبدر، ص ص 6(، العدد )39مجلد )

( م ددددول البحددددث افجتمدددداعيا 1990حسددددعا عبددددد الباسدددد  محمددددد )
 م تبة وهبةا القاهرةا العبعة الحادية عشرا

( ممارسدددددات الريفيدددددات 2010حسددددديل، هيدددددام محمدددددد عبدددددد المدددددنعم )
لترشيد العاقة المنزلية ومعارفتع عع م ددرار ومميددزات اسددتلدام 
مصددددادر العاقددددة التقليديددددة والحديثددددة فددددى بعدددد  قددددرن محافظددددة 
البحيرة، مجلة المنصددورة للعلددوم افقتصددادية وافجتماعيددة، مجلددد 

 ا  815  - 801(، ص ص 9(، عدد )1)
( 2009حسددديل، هيدددام محمدددد عبدددد المدددنعم، ومدددرون محسدددع م دددور )

ت المرتبعددة بالسددلوة النددإلايى للريفيددات فددى بعدد  قددرن المتنيددرا
محددددددافظتي البحيددددددرة واإلسدددددد ندرية، مجلددددددة اإلسدددددد ندرية للبحددددددو  

 ا59-39(، ص ص2(، عدد )54الزراعية، مجلد )
( 2015حسددديل، هيدددام محمدددد عبدددد المدددنعم، ومدددرون محسدددع م دددور )

دراسددة مقار ددة لددبع  المتنيددرات المرتبعددة باإل فدداق افسددتتاللي 
يي ا سرن في بع  قددرن محددافظتي اإلسدد ندرية والبحيددرة، النإلا

(، 1(، عددددددد )36مجلدددددة اإلسددددد ندرية للتبدددددادل العلمدددددي، مجلدددددد )
 ا228  -214مارس، ص ص  -يناير

( العالقددددددددة ادددددددديع الددددددددوعي بالترشدددددددديد 1992حقددددددددى، دينددددددددل محمددددددددد )
افسددددتتاللي النددددإلايي واإل فدددداق علددددى الععددددام لدددددن راددددة ا سددددرة 

اد المنزلدددددي، كليدددددة افقتصددددداد المصدددددرية،  شدددددرة بحدددددو  افقتصددددد 
 (، ااريلا3(، عدد)3المنزلي، جامعة المنوفية، مجلد )

( م دددر المسدددتون التعليمدددى علدددى الدددنم  1993حقدددى، ديندددل محمدددد )
اف فاقى وافستتاللى فى ميزا ية افسرة،  شرة بحددو  افقتصدداد 

 -49(، ص ص1(، عدددد )3المنزلى، جامعددة المنوفيددة، مجلددد )
 ، ينايدرا67
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( تبنددى الريفيددات للممارسددات 2005، داليا إسددماعيل إاددراهيم )حمدان
المو ددى اتدددا فدددى مجدددال افقتصدداد المنزلدددى بمحافظدددة النرايدددة، 
رسالة ماجستير، قسم افقتصاد الزراعددى، كليددة الزراعددة، جامعددة 

 طنعاا
( تدد  ير الترشدديد افسددتتاللي النددإلايى لددةم 2003حنا، هالدده حبيددل )

راه، كليدددة افقتصددداد المنزلدددى، علدددى  دددحة العفدددل، رسدددالة دكتدددو 
 جامعه حلوانا
( وديددددر التمددددويع المصددددرن، ملعدددد  بمصددددر 2013حنفددددى،  الددددد )

     (pm.18/7/2015,10)لتقنيع استلدام ياد العتى، مددارس، فددى: 
 http://www.aljazeera.net/news/  

( تكنولوجيددددا المعلومدددات وم رهدددا علددددى 2003 عددداب،  بيلدددة السددديد )
افجتمددددداعي لةسدددددرة المصدددددرية، رسدددددالة السدددددلوة افسدددددتتاللي و 

 دكتوراه، كلية افقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةا
( محددددات السددلوة البيادددي 2004 ليددل، هبددة حلمددي عبددد اللددالا )

للمدددددرمة الريفيددددددة بمركددددددز قددددددو يسدددددنا بمحافظددددددة المنوفيددددددة، رسددددددالة  
 ماجستير، كلية الزراعة، جامعة المنوفيةا

( ت  ير حجم ود ددل 2002 مع )دعبس، محمد عبد اللالا عبد الم
ا سدددددرة علدددددى كفدددددا ة إدارة الندددددإلا  اددددديع رادددددات ا سدددددر الريفيدددددة 
(، 47والح،ددرية، مجلددة افسدد ندرية للبحددو  الزراعيددة، مجلددد )

 ا175 =161(، ص ص 1عدد )
( المسدداولية افجتماعيددة 1990رجددل، جيتددان عبددد المددنعم إاددراهيم ) 

اييددة مددع التعبيددا للتسويا ك ساس ترشيد استتالة العاقة الكترا 
علددددددى القعدددددداع المنزلددددددى والتجددددددارن بمحافظددددددة القدددددداهرة، رسددددددالة 
ماجسدددتير، كليدددة التجدددارة، جامعدددة عددديع شدددمس، إدارة ا عمدددال، 

 ا62د 58(، سبتمبر، ص ص50عدد )
ر ددوانا احمددد التنيدددنا وفدد اد عبددد اللعيددف سددالمةا ومددريم علددي  

 ( محدددددددات المشدددداركة السياسدددددية للمددددرمة الريفيدددددة2001حراددددي )
ب حددددن قدددرن محافظدددة البحيدددرةا مجلدددة جامعدددة المنصدددورة للعلدددوم 

 -883(ا ص ص2(ا العددددددددد )26الزراعيددددددة، مصدددددددرا مجلددددددد )
 ا894

( موسددوعة مبدددادن  علدددم افقتصددداد 2007رقبددان،  عمدددة مصدددعفى )
المنزلددددى، دار الحسدددديع للعبددددع والنشددددر، م تبددددة كليددددة افقتصدددداد 

 المنزلى، جامعة المنوفيةا 
 

( دراسددة اجتماعيددة لصدديا ة 1998لى حسع )رمي ، يسرن عبد المو  
البياة ابع  المناطا الريفيددة بجمتوريددة  مصددر العرايددة، رسددالة 

 دكتوراة، كلية الزراعة، جامعة المنوفيةا

( 1998ساروخ،  فية عبد العزيددز قعددل، و عمددة مصددعفى رقبددان )
دراسدددددة مددددددن وعدددددى ا متدددددات  حدددددو ترشددددديد اسدددددتتالة مالبدددددس 

(، عدددد 43للبحو  الزراعية، مجلد )ا طفال، مجلة اإلس ندرية  
 ا  122 -105(، ص ص 2)

( مندداهج اللددد مددة افجتماعيددة 2005سرحان،  ظيمة احمد محمود )
 لحماية البياة مع التلو ، دار الفكر العراى، العبعة ا ولىا

( تحليل 2011سالمةا ف اد عبد اللعيفا فرحات عبد السيد محمد )
ان الددريفييع بمركددز منددو  مسارة لمحددات السددلوة البياددي للسدد 

فدددي محافظدددة المنوفيدددةا مجلدددة العلدددوم افقتصدددادية وافجتماعيدددة 
(ا 5(ا العدددد)2الزراعيددةا كليددة الزراعددةا جامعددة المنصددورة مجلددد)

 ا مايوا589 –561ص ص:
( محا ددرات فددي مقددرر "احصددا  2018سددالمة، فدد اد عبددد اللعيددف)

اد الزراعي اجتماعي متقدم"  لعالب الدراسات العليا، قسم افرش
 والمجتمع الريفي، كلية الزراعة، جامعة المنوفيةا 

( 2012سدددددالمة، فددددد اد عبدددددد اللعيدددددف، و الدددددد عبدددددد الفتددددداح قنيبدددددر )
افتسددداق اددديع المعرفدددة وافتجددداه والممارسدددات لم و دددات السدددلوة 
البياددددى الريفددددى ب حدددددن قددددرن محافظددددة المنوفيددددة، مجلددددة العلددددوم 

جامعددددة المنصددددورة، مجلددددد  افقتصددددادية وافجتماعيددددة الزراعيددددة،
 (، فبرايرا2(، عدد )3)

( ممارسدددات رادددات 2010سدددليمان، فاطمدددة إسدددماعيل محمدددد محمدددد )
ا سدددر فدددي ترشددديد اسدددتتالة مدددوردة الميددداه والكترادددا  بمحافظدددة 
اإلسددد ندرية، رسدددالة ماجسدددتير، تلصدددص اقتصددداد منزلدددي، كليدددة 

 الزراعة، جامعة اإلس ندريةا
لددتعلم بالمشدداركة :  قعددة اف عددالق (: "ا2008سويلم ا محمددد  سدديم )

 الي التنمية الريفية" ا مصر لللدمات العلمية ا القاهرةا
( الددوعي 1998شرااي، فاطمة عبد السالم، ووفا  محمد ماو حليمددة )

الندددإلايي والممارسدددات النإلاييدددة للريفيددددات ب حددددن قدددرن محافظددددة 
 النرايددة والعوامددل المرتبعددة ب ددل منتددا، المدد تمر المصددرة الثالددث
لالقتصددددداد المنزلدددددي، مجلدددددة كليدددددة افقتصددددداد المنزلدددددي، جامعددددده 

 ا50 -31(، ملتوار، ص ص4(، عدد )8المنوفية، مجلد )
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( دور القدددادة المحليددديع مع،دددا  2005شرشدددر، حسدددع علدددى حسدددع )
رواب  مستلدمى الميدداه علددى التددرع الفرعيددة فددى ترشدديد اسددتلدام 
و  ميددداه الدددرن بمحافظدددة كفدددر الشددديخ، مجلدددة الجديدددد فدددى البحدددد 

 ا599-581(، ص ص2(، عدد)10الزراعية، مجلد)
( اتجدداه راددة 1998شلبي وفا  ف اد، وجيالن  ددالح الددديع القبددا ى )

ا سدددددرة  حدددددو ترشددددديد افسدددددتتالة وعالقتددددده بدددددالتوافا ا سدددددرن: 
( سددبتمبر، 9-8المدد تمر المصددرة الثالددث لالقتصدداد  المنزلددي )

، 4دد ، عددد 8مجلدددة افقتصددداد المنزلدددي، جامعددده المنوفيدددة، مجلدددد 
 ا390 -363ملتوارا ص ص 

شددديبون، سدددو يا إادددراهيم محمدددد عبدددد المحسدددع، و جدددال  عبدددد السدددالم 
( العوامددددل المرتبعددددة بممارسددددات ترشدددديد 2014محمددددد دسددددوقى )

اسدددتتالة المالبدددس، مجلدددة اإلسددد ندرية للتبدددادل العلمدددي، مجلددددد 
 ا273 -261سبتمبر، ص ص -( يوليو  3(، عدد )35)

ترشدددديد اسددددتتالة المالبددددس، قسددددم ( 2008 ددددال ، بشددددرن فا ددددل )
 افقتصاد المنزلى، كلية التراية للبنات، جامعة بندادا

( معدددار  واتجاهدددات دراع القعدددع  حدددو 2004عدددادرا كدددرم يوسدددس )
ار امج الم افحة المتكاملة زفات القعددع فددي محافظددة المنوفيددةا 

 رسالة دكتوراه، كلية الزراعة بالفيوما جامعة القاهرةا

( معددار  المددرمة الريفيددة فددي مجددال 2006ة ردق )عبددد الجليددل،  جفدد 
ترشيد افسددتتالة النددإلايي بمحافظددة كفددر الشدديخ، كليددة الزراعددة، 

 جامعة طنعاا
( فاعلية ار ددامج إرشددادن لتنميددة 2011عبد الحافظ،  بيلة الوردا ى )

الددوعي افسددتتاللي للميدداه والعاقددة الكترااييددة لدددن راددات ا سددر 
جديددددة، مجلدددة اإلسددد ندرية للعلددددوم ادددبع  المنددداطا العمرا يدددة ال

 ا226 -197(، ص ص 2(، عدد )61الزراعية، مجلد )
( سدددلوة اسدددتتالة الندددإلا  2005عبدددد الحلددديم، لميدددا  محمدددد محمدددد )

لرادددة المندددزل الريفيدددة المتعلمدددة وييدددر المتعلمدددة فدددى بعددد  قدددرن 
محافظددة الشددرقية، رسددالة ماجسددتير، قسددم علددوم ا يإليددة، كليددة 

 اديااالزراعة، جامعة الزق
( تقدددير وعددى المددرمة لترشدديد 2010عبددد الددرحمع،  ددلوحة محمددود )

اسدددتتالة الميددداه: ر يدددة تحليلددده مدددع منظدددور الممارسدددات العامدددة 
لللدمددة افجتماعيددة، المدد تمر العلمددي الدددولى الثالددث والعشددريع 
لللدمدددة افجتماعيدددة )ا ع اسدددات ا دمدددة الماليدددة العالميدددة علدددى 

(، كليدددددددة اللدمدددددددة 1مجلدددددددد )سياسدددددددات الرعايدددددددة افجتماعيدددددددة(، 
 ا  595-552افجتماعية، جامعه حلوان، ص ص

( اتجدداه السدديدات  حددو ترشدديد 2008عبد القادر، إيمان عبددد السددالم )
افسدددتتالة الملبسدددى عدددع طريدددا افسدددتفادة مدددع المالبدددس ييدددر 
المسدددتلدمة، مجلدددة بحدددو  الترايدددة النوعيدددة، جامعدددة المنصدددورة، 

 ا371-356(، يوليو، ص ص12عدد )
( التددد ل المتنددي لللدمددة 2010بددد هللا، كددرم عبددد التددواب محمددود )ع

افجتماعيددة لتنميددة الددوعي اترشدديد اسددتلدام الميدداه فددي المجتمددع 
دراسة معبقة على قرية رشوان، رسالة ماجستير، قسم   -الريفي  

 التنمية والتلعي ، كلية اللدمة افجتماعية، جامعة الفيوما 
( م مدداط 1997جدددة  ،ددر جدداب هللا )عبد المنعم، يسريه محمددد، وما

استلدام واستتالة وترشيد مصادر العاقة التقليدية فددى المسدد ع 
لددددددن الزوجدددددات الح،دددددريات ومسدددددتون معدددددرفتتع عدددددع العاقدددددة 
الشمسدددددية واسدددددتلداماتتا، المددددد تمر المصدددددرة الثدددددا ي لالقتصددددداد 

يوليددددددو( مجلددددددة افقتصدددددداد المنزلددددددي، جامعددددددة 26-25المنزلددددددي )
 ا222 -181(، ص ص4عدد )(،  8المنوفية، مجلد )
( اإلشددددتار والثقافددددة افسددددتتاللية فددددى 2007عبددددد الوهدددداب، يددددا م )

الجزايددددر، رسددددالة ماجسددددتير، كليددددة العلددددوم اف سددددا ية والح،ددددارة 
 افسالمية، جامعة وهران السا يا، الجزايرا

( عالقدددددة الدددددوعي الندددددإلايي 2009عبدددددده، رحددددداب محدددددروس محمدددددد )
لعالبددددددات الجامشيددددددات والملبسددددددى بالسددددددلوة افسددددددتتاللي لدددددددن ا

المصدددريات والسدددعوديات "دراسدددة مقار دددة"، رسدددالة دكتدددوراه، كليدددة 
 افقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةا

( تبنى المرمة الريفية للممارسات البياية 2009عثمان، ايمان ماهر)
الزراعة   كلية  ماجستير،  رسالة  المنوفية،  جامعة    –بمحافظة 

 المنوفيةا

( ترشددديد افسدددتتالة: دراسدددة 2019ود )عثمدددانا  إيمدددان مددداهر محمددد 
اجتماعيددة للمددرمة الريفيددة بمحافظددة المنوفيددةا رسددالة دكتددوراةا قسددم 
افرشدددددداد الزراعددددددي والمجتمددددددع الريفدددددديا كليددددددة الزراعددددددةا جامعددددددة 

 المنوفيةا 
( تحليددل البيا ددات فددى البحددو  1985عددالم،  ددالح الددديع محمددود )

 ةاالنفسية والتراوية، دار الفكر العراى، القاهر 
 



 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مجلد -إلس ندرية للتبادل العلمى مجلة ا

 

272 

( دراسددة 2011عالم، عبير عبددد السددتار، وإيندداس سددمير الشددر واى )
سددلوة الريفيددات فددى المحافظددة علددى الميدداه اددبع  قددرن مركددز 
لفددددر الشدددديخ بمحافظددددة كفددددر الشدددديخ، المدددد تمر العلمددددي السددددنوة 

الدولي الثالددث )تعددوير اددرامج التعلدديم النددوعي  -العراي السادس 
عصددر المعرفددة( فى مصر والددوطع العراددى فددى  ددو  متعلبددات 

(، كليددددددة الترايددددددة 2ااريددددددل، المجلددددددد ) 14-13فددددددى الفتددددددرة مددددددع 
 ا693-677النوعية، جامعة المنصورة، ص ص

( العوامدددددل افجتماعيدددددة والثقافيدددددة وعالقتتدددددا 2007علدددددي، لدددددو يس )
اتنيددددددر اتجدددددداه سددددددلوة المسددددددتتلك الجزايددددددرن " دراسددددددة ميدا يددددددة 

والعلددددددوم بسددددددعيف"، رسددددددالة دكتددددددوراة، كليددددددة العلددددددوم اف سددددددا ية 
 قسنعية، الجزايرا -افجتماعية، جامعة منتورن 

( دراسات في علم النفس افجتماعيا 2000عيسوةا عبد الرحمع )
 دار المعرفة الجامشيةا اإلس ندريةا

( قاموس علم افجتماع ا دار المعرفة 1979ييثا محمد عاطس )
 الجامشيةا اإلس ندريةا

لم سسددات التعليميددة ( دور ا2008فايددد، هنددد محمددد  دداار  ددال  )
فى تنمية الددوعي اترشدديد  افسددتتالة وعالقتدده اتحمددل المسدداولية 
لدن التالميإل، رسالة ماجستير، كلية افقتصدداد المنزلددي، جامعددة 

 المنوفيةا
( التعددددن علدددى ا را دددى 2015ف،دددل هللا،  دددالح علدددى  دددال  )

الزراعيددة و تددر النيددل وآ ارهمددا علددى افقتصدداد المصددرن )دراسددة 
(، عددددد 46ة(، مجلدددة مسددديوط للعلدددوم الزراعيدددة، مجلدددد )اقتصدددادي 

 ا  291 -281(، ص ص2)
( مشدداركة المددرمة فددى تنميددة المجتمددع د 1990فتمددى، سددامية محمددد )

تجددددددارب مددددددع الددددددوطع العراددددددى، الم تددددددل الجددددددامعى الحددددددديث، 
 افس ندريةا

( مددددددن فعاليدددددة ار دددددامج معدددددد 2009قمبدددداد، رحددددداب السددددديد محمدددددد )
ي لددددن المتزوجدددات حدددديثاف، رسدددالة للنتدددوض بدددالوعي افسدددتتالل

 ماجستير، كلية افقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةا
قندددددديل، سدددددميرة محمدددددد، وطلعدددددا محمدددددد سدددددحلول، وميرفدددددا محمدددددد 

( عالقدددددددددة بعددددددددد  العوامدددددددددل افقتصدددددددددادية 2011ماوعماشدددددددددة )
وافجتماعيدددة بدددالنم  افسدددتتاللى والحالدددة المشيشدددية لعيندددة مدددع 

حددو  الترايددة النوعيددة، جامعددة ا سددر فددى مدينددة دميدداط، مجلددة ب 

 ا650د638(، يوليو، ص ص 22المنصورة، عدد )
قنديل، سددميرة محمددد، ومحمددد سدديد محمددد الزيبددى، وهبددة محمددد  صددر 

ب( عالقدددة السدددلوة افسدددتتاللي فدددى يدددل 2010حدددافظ جدددودة )
إرتفاع ا سعار لدن عينه مع راات ا سددر فددي مدينددة اورسددعيد، 

ية وافجتماعيددة الزراعيددة، مجلددد مجلة المنصورة للعلوم افقتصدداد
 ا867- 847(، ص ص 9( عدد )1)

( م ددددر العوامددددل افقتصددددادية 1995لعفددددي، فدددداتع مصددددعفى كمددددال )
وافجتماعية لةسرة المصرية على ا  مدداط افسددتتاللية، رسددالة 

 دكتوراة، كلية افقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةا
( دراسددة 2009) مبددروة، ممدددوح محمددد، وحسددام الددديع حسددنى هي ددل

 هم العوامددل المدد  رة فددي سددلوة المسددتتلك وا ددر ذلددك علددى قددرار 
شدددرا  المالبدددس الجددداهزة لفادددة الشدددباب، المددد تمر العرادددي الثالدددث 

 ددددوفمبر(، مجلددددة افقتصدددداد 19-18عشددددر لالقتصدددداد المنزلددددي )
 233(، ص ص4(، عدددد )19المنزلي، جامعة المنوفية، مجلد)

 ا247 –
يدددل العالقدددة اددديع جدددودة المندددتج وسدددعره ( تحل2010محمدددد، دوايدددى )

 Taiba Foodوم رهدددا علدددى القدددرارات الشدددرايية للمسدددتتلك حالدددة 

Campany  عصددددددير رامددددددى(، رسددددددالة ماجسددددددتير، كليددددددة العلددددددوم(
افقتصدددددادية والتجاريدددددة وعلدددددوم التيسدددددير، جامعدددددة ممحمدددددد ادددددوقرة 
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افسددتتاللية، رسددالة ماجسددتير، كليددة افقتصدداد المنزلددي، جامعددة 

 حلوانا
( مش لة تلددو  البياددة ودور الترايددة 1990منيث، فادية حامد احمد )
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ABSTRACT 

The Consistency among the Knowledge, Attitudes and Practices As 

components of Consumption Rationalization Behavior: A Social  Study of  

Rural Women in Menoufia Governorate 

Farahat A. Mohamed, Azeza M. Hamouda and Eman M. Osman 

This study aimed basically at understanding the 

behavior of rural women regarding the consumption 

rationalization, This main objective was achieved 

theoretically and empirically through the following 

sub-objectives: (1) Identifying components of rural 

women behavior related to consumption  

rationalization: a) Knowledge of the impact of 

rationalization practices, b) Attitudes toward 

rationalization practices, c) Practices of consumption 

rationalization. (2) Determining the consistency 

among the components of consumption rationalization 

behavior (knowledge, attitudes, practices). (3) 

Identifying the dimensions of relationships among the 

three components of behavior (knowledge, attitudes, 

practices) and (4) identifying the most important 

correlates and determinants of the behavior of rural 

women regarding consumption rationalization. The 

study was carried out in four villages in Menoufia 

governorate, the first village was Zanara which  

belongs  to Tala district, the second village was Kafr 

El Sheikh Ibrahim which  belongs  to Qweisna district, 

the third village was Manshat Bakhati which  belongs  

to Shebin El Koum district, and the last village was 

Al-Akhmas which  belongs  to Sadat district, 100 rural 

women were selected randomly from each village. 

Data were analyzed descriptively and analytically by 

using frequencies, percentages, range, mean, standard 

deviation, reliability estimate, cross tabulation, 

consistency ratio, contingency coefficient,  chi-square, 

and Somer's d  coefficient, t-test, f-test, Scheffe-test, 

One-Way Anova, Eta Squared, Pearson’s r correlation 

coefficient,  and the multiple regression (step-wise) 

analysis. The most important findings of the study 

were: 

(1) Consumption rationalization behavior was 

moderate as 50,25 ٪ from all respondents. 

(2) Full consistency among knowledge, attitudes and 

practices as components of rural behavior to 

rationalize consumption, and significant 

relationship and mutual effect between these 

components. 

(3) The most independent variables affecting the rural 

women's behavior of rationalizing consumption, 

respectively,  level of education,  basic profession,  

attitudes towards savings,  marital status, degree of 

informal social participation,  monthly expenditure 

on food, monthly expenditure on water, the degree 

of the contribution of the respondent in family 

decision making, monthly income, average spend 

on clothes, attitudes towards innovation, rural 

women's satisfaction degree with their local 

communities. These variables had explained about 

98% of the total variance of the rural women's 

behavior of rationalizing consumption. 

Finally, some recommendations were suggested. 

Key words: Consumption Rationalization - Rural 

Women- Components of Behavior- Behavior of 

Rationalizing Consumption- Components of 

Consumption Rationalization Behavior - Consistency 

among The Components of Consumption 

Rationalization Behavior. 

 

 

 
 

 
 


