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عالقة جودة الحياة بمعارف وممارسات ترشيد استهالك الكهرباء لدى أسر طالب جامعة
االسكندرية
نجالء عبد السالم محمود دسوقى

تخصص ادارة شئون األسرة والمؤسسات -قسم االقتصاد المنزلى -كمية الزراعة -جامعة االسكندرية
تاريخ القبول1026/20/5:

تاريخ التسميم1026/9/5 :

الممخص
استيدف ىذا البحث دراسة عالقة جودة الحياة بمعارف وممارسات ترشيد استيالك الكيرباءلددى سسدر طدالا جامعدة االسدكندرية .وقدد سجريدت
الد ارسددة عمددى جميد سسددر طالبددات ال رقددة الوالوددة والرابعددة المسددجمين باسددم االقتصدداد المنزلددى ددى كميتددى الز ارعدة والتربيددة النوعيددة بجامعددة االسددكندرية
وبذلك بمغ قوام العينة  646م ردة .حيث تم تجميد البياندات باسدتخدام اسدتمارة اسدتبيان بالماابمدة الشخصدية .واعتمددت الد ارسدة عمدى النسدا المئويدة
والمدى واختبار "ت" ومعامل االرتباط البسيط ودالو االنحدار المتعدد كأساليا احصائية لعرض ومناقشة نتائج بحوية وكانت سىم النتائج:
-1ارت اع مستوى جودة الحياة لدى عينة البحث بنسبة .%84.9
 -2ارت دداع المسددتوى المعر ددى بترشدديد اسددتيالك الكيربدداء لدددى عينددة البحددث بنسددبة  %84.2ددى حددين تدددنت نسددبة الممارسددات الصددحيحة لترشدديد
استيالك الكيرباء لتبمغ  %67.6من عينة البحث.
 -3وجود روق معنوية عند  ...5بدين سسدر طدالا كميتدى الز ارعدة والتربيدة النوعيدة دى مسدتوى المعدارف والممارسدات لترشديد اسدتيالك الكيربداء
و اا لكل من مساحة المسكن ،متوسط الدخل األسرى ،المستوى المعيشى ،مستوى التعرض لمصادر المعمومات ،ومستوى جودة الحياة.
 -4وجدت عالقة ارتباطية طردية معنوية بين مستوى معارف وممارسات ترشيد استيالك الكيرباء وكل من حجم األسدرة ،مسداحة المسدكن ،درجدة
الت دزاحم الحجددرى ،متوسددط الدددخل األسددرى ،المسددتوى المعيشددى ،مس ددتوى التعددرض لمصددادر المعمومددات ،ومسددتوى جددودة الحيدداة عنددد مس ددتوى
احتمالى ....5
 -5وجد سن مستوى جودة الحياة من سكور المتغيرات المؤورة عمى كل من مستوى معارف  %26وممارسات  %2.ترشيد استيالك الكيرباء.

الكممات الدليمية :جودة الحياة ،معارف ترشيد استهالك الكهرباء ،ممارسات ترشيد استهالك الكهرباء.

مقدمة ومشكمة البحث

تعتبر الكيرباء من سىم مصادر الطاقة ى مصر ليس

ك.و.س عام 2..5/2..4إلى  695.ك.و.س عام
.2.63/2.62

ا ددط الس ددتخداميا ددى اون ددارة واألزد دراض المنزلي ددة ،ولك ددن

ويوضح سكدوم سبدو العدال واخدرون( )2.63سن اسدتيالك

عمييد ددا بصد ددورة سساسد ددية العدي د ددد مد ددن الصد ددناعات محم د ددد

 .%7ويموددل الاطدداع المنزلددى سكبددر الاطاعددات المسددتيمكة

سيضا لكونيا صناعة ى حد ذاتيا و ى ن س الوقت تعتمدد

الطاقددة الكيربائيددة يتطددور ددى مصددر سددنويا بمعدددل ح دوالى

مرعى– .)2..4

لمطاقددة الكيربائيددة ددى مصددر بنسددبة  %46.6مددن إجمددالى

وتؤكد الشركة الاابضة لكيرباء مصر( )2.63سنو يتم

اسددتيالك الطاقددة عمددى مسددتوى الجميوريددة .وتموددل األجيدزة

استخدام الطاقة الكيربائية ى عديد من األزراض منيا

المنزليد ددة  %7.مد ددن إجمد ددالى اسد ددتيالك الطاقد ددة بالاطد دداع

تو ير الاوى المحركة لألجيزة الكيربائية ى المجال

المنزلى ويرج ذلك إلى التوس العم ارندى والت ازيدد المسدتمر

اونتاجى والخدمى والمنزلى و ى مجال اوعالم وتوليد
الح اررة لالستخدامات الصناعية والمنزلية .ىذا وقد زاد

متوسط استيالك ال رد من الطاقة الكيربائية من 645.

ى استخدام األجيزة الكيربائية وباألخص سجيزة التكييدف

الرت دداع درجددة الح د اررة خددالل صددل الصدديف ددى السددنوات
الماضية

و ازرة التنمية المحمية– .)2..7
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وقددد شدديدت السددنوات الماضددية ت ازيددد اسددتيالك الطاقددة

الكيربائية ،تو ير الطاقة الالزمة لتشغيل المعدات

الكيربائيددة وذلددك لعدددة سسددباا منيددا ارت دداع دخددول األ دراد

الخاصة بمشروعات التنمية ،وسيضا خ ض مصرو ات

سكود ددر ر اىيد ددة يعتمد ددد عمد ددى اسد ددتخدام كويد ددر مد ددن األجي د دزة

معدل استيالك

ومستوياتيم المعيشية وبالتالى التحول إلدى نمدط اسدتيالكى
الكيربائي د د ددة(مم د د دددوح الشد د د درقاوى .)2... -ا د د ددد سص د د ددبح
المد دواطن المص ددرى ش ددديد اوسد دراف ددى اس ددتخدام الطاق ددة

األسرة المن اة عمى استيالك الكيرباء سمر إبراىيم–
 .)2..3ىذا

وتعد مشكمة ارت اع

الطاقة الكيربائية واستنزاف ىذا المورد -كأحد سىم الموارد

األسرية–ىى مشكمة قصور ى ترشيد استيالك ىذا

ويرجد ذلددك إلددى رخددص سسددعار الطاقددة السددائدة ددى مصددر

المورد من جانا س راد األسرة والتى تعد بدورىا مشكمة

نظد ار لمدددعم الحكدومى ،وعددادات الشدعا المصددرى المتسددمة

قصور ى إتباع ممارسات الترشيد االستيالكى وليس

باوسدراف ،وتادددم تكنولوجيددا األجيدزة المنزليددة ،إضددا ة إلددى

مشكمة المعر ة بالترشيداالستيالكى حيث سكدت اطمة

سن المند ددازل د ددى مصد ددر مصد ددممة بطرياد ددة التتد دديح رصد ددة

سحمد  )2.6.سن مستوى ممارسات ترشيد استيالك

االسددتغالل األموددل لانددارة الطبيعيددة نظ د ار لتاددارا المن ددازل
وضيق الشوارع .األمر الذى سدى إلى استيالك اونارة دى

الطاقة الكيربائية كان مرت

ى د ددذا وتعب د ددر ج د ددودة الحي د دداة ع د ددن الرق د ددى د ددى مس د ددتوى

مصد د د د ددر سكود د د د ددر مد د د د ددن  %2.مد د د د ددن إجمد د د د ددالى اسد د د د ددتيالك

الخدددمات الماديددة واالجتماعيددة والن سددية التددى تادددم أل دراد

الكيرباء(جمعية حماية المستيمك– .)2..9

المجتم د  .وسيضددا تعبددر عددن نددزوع األ دراد نحددو نمددط حيدداة

لدى  %37من العينة اط.

وتؤكد رشا بخيت  )2..6سن التحول إلى مرحمة النيم

تتميددز باالسددتيالك التر ى حسددن عبددد المعطددى– .)2..5

الس ددمبية والتددى تتس ددم باوسد دراف وعدددم الددوعى االس ددتيالكى

ج ددودة الحي دداة ى ددى ش ددعور ال ددرد بالرض ددا والس ددعادة وقدرت ددو

الرشد دديد .وتض د دديف رييد ددام الشد د دربينى( )2..9بد ددأن س د دديادة

عمى إشباع حاجاتدو مدن خدالل ودراء البيئدة ورقدى الخددمات

االس ددتيالكى ي ددؤدى إل ددى انتش ددار الممارس ددات االس ددتيالكية

اوسدراف بددين األسددر المصدرية ددى اوضدداءة

عدددم

اس ددتغالل اوض دداءة الطبيعي ددة) واألجيد دزة المنزلي ددة ،وك ددذلك
تدددنى الددوعى السددميم ددى المحا ظددة عمددى مددورد الطاقددة مددن

سىم سسباا سوء استخدام الطاقة الكيربائية.

كم ددا يؤك ددد محم ددود منسد دى وعم ددى ك دداظم( )2..6عم ددى سن

التد د ددى تاد د دددم لد د ددو د د ددى المجد د دداالت الصد د ددحية واالجتماعيد د ددة
والتعميميددة والن سددية م د حسددن إدارتددو لموقددت والدددخل كأحددد
المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة.

ويوضح سحمد عكاشو( )2..7سن ىناك عوامل كويرة

ونظد د ار ألن الطاق ددة الكيربائي ددة ي ددتم إنتاجي ددا ددى سزم ددا

تتحكم ى تحديد ماومات جودة الحياة منيا الادرة عمى

األح دوال باسددتخدام الوقددود الح ددرى ،لددذا اددد دعددت الحاجددة

الت كير

االجتماعية

إلددى تبنددى وتطبيددق ع دددد مددن السياسددات لترشدديد اسددتيالك

واألوضاع المالية واالقتصادية .ويؤكد  )2.6.(Kempسن

)  .(2..9 Ping-feng & Tai-chiولعدل مشداركة مصدر

الجوانا الجسمانية والن سية واالجتماعية لتحايق الرضا

الكيرب د د د د د د د دداء سد د د د د د د د دواء د د د د د د د ددى المب د د د د د د د ددانى سوالمؤسس د د د د د د د ددات
ض ددمن  82دولد ددة د ددى مبد ددادرة " سد دداعة األرض العالميد ددة "

واتخاذ

الا اررات

والعالقات

جودة الحياة تعبر عن وعى ال رد بتحايق التوازن بين
عن الحياة كناتج لظروف المعيشة الحياتية لأل راد .وترى

وذل د ددك بإط د دداء األن د د دوار د ددى المبد د ددانى والمنش د ددات العامد د ددة

سموى ززمول  )2.63سن جودة الحياة م يوم لو مداخل

والخاصة لمدة ساعة سدى النخ اض ممحوظ دى اسدتيالك
الكيربد دداء تاد دددر قيمتد ددو بمد ددا يعد ددادل محطد ددة توليد ددد كيربد دداء

عديدة منيا الصحى والن سى والبيئى والدينى وسيضا

المدخل االجتماعى والذى يعتمد بدوره عمى عدة م اىيم

(جمعية حماية المستيمك .)2..9

من بينيا قيمة الوقت ومستوى الدخل ونوع وطبيعة العمل

وترشيد استيالك الكيرباء لو عدة جوانا إيجابية منيا

خ ض التكاليف التى تتحمميا الدولة ونتاج الطاقة
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وكذلك نمط االستيالك .وىكذا

المدخل االجتماعى

ينصا اىتمامو عمى الموارد األسرية واالستيالك
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األسرى .وو اا لتارير التنمية البشرية الصادر عن برنامج

يس ددتيدف البح ددث بصد د ة رئيس ددية د ارس ددة عالق ددة ج ددودة

األمم المتحدة اونمائى عام  2..9والذى قام بتحديد

الحيدداة بمعددارف وممارسددات ترشدديد اسددتيالك الكيربدداء لدددى

والصحة والتعميم ،اد احتمت رنسا المرتبة األولى ضمن

خالل تحايق األىداف ال رعية التالية:

جودة الحياة ى ضوء والوة سبعاد رئيسية وىى الدخل

قائمة ا  694دولة ى حين احتمت مصر المرتبة
 635محمد سبو حالوة– .)2.6.

عينددة البحث سسددر طددالا جامعددة االسددكندرية) وذلددك مددن

 -6التعرف

عمى

بعض

الخصائص

اوجتماعية

واوقتصادية لعينة البحث.

ى ضوء ما سبق يتضح سن جودة الحياة سصبحت

 -2تحديد ددد المسد ددتوى المعر د ددى بترش دديد اسد ددتيالك الكيربد دداء

مؤشرات جودة الحياة يجعل األسرة عاجزة عن إدارة

 -3تحديد ددد مسد ددتوى ممارسد ددات ترشد دديد اسد ددتيالك الكيربد دداء

ىدف سامى نحو مستابل س ضل لألسرة ،إذ سن زياا
شئونيا محمود سبو زالى وعودة سبو مصط ى– ،)2.66

لعينة البحث.
لعينة البحث.

كما سن الطاقة الكيربائية تعتبر سحد دعامات التنمية  -4قياس مستوى جودة الحياة لعينة البحث.

االقتصادية واالجتماعية ى العصر الحديث عمى مستوى  -5د ارس ددة العالق ددات اورتباطي ددة ب ددين الخص ددائص اوجتماعي ددة
العالم ،وتزداد سىميتيا ى مصر لكونيا دولة نامية تتطم

واوقتص ددادية ومس ددتوى ج ددودة الحي دداة لعين ددة البح ددث وب ددين

وعداد وتن يذ خطط تنموية .ولما كانت سيادة واا ة اليدر

المسددتوى المعر ددى ومسددتوى الممارسددات الخاصددة بترشدديد

االستيالكى ى مجال الطاقة الكيربائية ليا تأويرات

استيالك الكيرباء.

وا تااد األبناء الادوة من سبائيم ،كان البد من وجود واا ة

واوقتصد ددادية ومسد ددتوى جد ددودة الحيد دداة لعيند ددة البحد ددث عمد ددى

ترشيد االستيالك– كمعارف وممارسات -كأمر ضرورى

المس ددتوى المعر ددى ومس ددتوى الممارس ددات الخ دداص بترش دديد

لتحايق حاجات األسرة دون إ راط سو مبالغة.

استيالك الكيرباء.

عديدة عمى األسرة متمومة ى إرباك ميزانية األسرة -6 ،تحديد د ددد نسد د ددبة تد د ددأوير كد د ددل مد د ددن الخصد د ددائص اوجتماعيد د ددة

وقد تناولت الدراسات الساباة االىتمام بم يوم جودة

الحياة لدى بعض ئات المجتم سط ال ذوى صعوبات
التعمم ،مراىاين ،مسنين) .كما اىتمت بدراسة العالقة بين

أهمية البحث

تكشف الدراسة عن الدور الذى تمعبدو جدودة الحيداة دى
بمورة السدموك اودارى داخدل األسدرة ،لديس ادط دى مواقدف

جودة الحياة وكل من المشكالت السموكية عند األبناء،

االسددتيالك ولكددن يمتددد ليشددمل الترشدديد االسددتيالكى كأحددد

الحالة الن سية لممرسة ى مرحمة الوالدة واليأس .كما

سىم سبعاد النواحى اودارية لشئون األسدرة .كمدا تنبد سىميدة

تناولت الدراسات الساباة سنماط استيالك الطاقة
وممارسات ترشيد استيالكيا

ى الاطاع المنزلى،

البحث من كون مورد الكيرباء سحد المحاور األساسدية دى
د د د د عجم د د ددة التنميد د ددة الش د د دداممة والمسد د ددتدامة ،وسن ترش د د دديد

واالتجاىات نحو ترشيد استيالك الطاقة ،وبناء نموذج

اس ددتيالك الكيرب دداء كواا ددة منش ددودة ب ددالمجتم المصدددرى–

لمتنبؤ بالكمية المستيمكة من الكيرباء باطاع المنازل.

خاص ددة ددى الوق ددت الح ددالى– ي ددؤدى إل ددى تعزي ددز الجوان ددا

ولكن لم تحاول سى من ىذه الدراسات إيجاد العالقة بين

االقتصد د ددادية لألس د د درة متمومة د د ددى االدخد د ددار واالسد د ددتومار)،

جودة الحياة والمعارف والممارسات الخاصة بترشيد

وسيضددا الجوانددا االجتماعيددة متمومددة ددى سن يصددبح األبدداء

استيالك الكيرباء .وىكذا تبمورت كرة البحث ى تحديد
مستوى جودة الحياة وعالقتو بالمستوى المعر ى ومستوى

قدددوة ألبنددائيم ددى كا ددة جوانددا اسددتيالك الم دوارد األس درية
المتاحددة ،والت دزام األس درة بميزانيتيددا ممددا اليوقعيددا ددى ب دراون

الممارسات بشأن ترشيد استيالك الكيرباء.

االقتراض).

أهداف البحث
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كما يمكن االستعانة بنتائج الد ارسة كااعدة بيانات ت يد

استجابات سسر عينة البحث بشأن مدى إلماميم

ى تخطيط برامج إرشادية تساعد عمى تعزيز مواقف

بالمعارف المتعماة بترشيد استيالك الكيرباء.

إدارة شئون األسرة ى كا ة مواقف الحياة بص ة عامة

الممارسات ى ىذه الدراسة مدى قيام سسر عينة

ومواقف االستيالك بص ة خاصة.

البحث بإتباع إرشادات االستخدام األمول لتجييزات

الترشيد االستيالكى لممرسة باعتبارىا المسئول األول عن

و -ممارسات ترشيد استيالك الكيرباء :ياصد بمستوى

اوضاءة واألجيزة المنزلية والتى تحاق ى مجمميا

اإلسموب البحثي

-6منهج الدراسة :اتبعت الدراسة المنيج الوص ي
التحميمي.

ترشيد استيالك الكيرباء معب ار عن ذلك بايمة رقمية.
 -3الشاممة والعينة:

تمومت شاممة الدراسة ى جمي سسر طالا جامعة

 -2المصطمحات العممية والتعاريف اإلجرائية:

س -درجة التزاحم الحجري :تشير بيذه الدراسة إلى
الايمة الرقمية لخارج قسمة عدد س راد سسر عينة
البحث عمى عدد زرف المسكن.

ا -المستوى المعيشي :ياصد بو ي ىذه لدراسة الايمة

الرقمية الدالة عمى امتالك سسر عينة البحث لألجيزة

المنزلية األكور استيالكا لمطاقة الكيربائية وكذلك
معدل استخداميا.
ج -التعددرض لمصددادر المعمومددات :يشددير بيددذه الد ارسددة
إل د ددى المص د ددادر المعر ي د ددة الت د ددى س د ددمعت م د ددن خاللي د ددا

وتعر ت سسدر عيندة البحدث عمدى طدرق وسسداليا ترشديد
اسددتيالك لكيربدداء ودرجددة االسددت ادة مددن تمددك المصددادر
ومدى ك اية المعمومات المادمة مدن خالليدا معبد ار عدن
ذلك بايمة رقمية.

االسكندرية ،وقد تم اختيار عينة عمدية تمومت ى سسر

طالبات ال رقة الوالوة والرابعة المسجمين باسم االقتصاد
المنزلى ى كمية الزراعة بجامعة االسكندرية  26لم رقة
الوالوة 35 ،لم رقة الرابعة) وشعبة االقتصاد المنزلى ى
كمية التربية النوعية بجامعة االسكندرية  7.لم رقة الوالوة،

 65لم رقة الرابعة ) .وبذلك بمغ قوام العينة  646م ردة.
ىذا وقد تم اختيار العينة بناء عمى دراسة الطالا
لماررات خاصة بترشيد االستيالك ضمن مجاالت
تخصصاتيم ،األمر الذى قد ينعكس إيجابيا عمى معارف

وممارسات سسر الطالا بشأن ترشيد االستيالك األسرى
بص ة عامة وترشيد استيالك الكيرباء بص ة خاصة.

حيث سن الاصور لدى ىذه األسر سوف يعكس حجم
سكبر من الاصور لدى زيرىم من األسر.

د -جودة الحياة :ىى درجة االستمتاع بالظروف المادية
واوحساس بالرضا عن الحياة واشباع الحاجات محمد
سبو حالوة .)2.6. -وياصد بمستوى جودة الحياة
ى ىذه الدراسة الايمة الرقمية المعبرة عن استجابات

سسر عينة البحث ألبعاد جودة الحياة.

ه -معارف ترشيد استيالك الكيرباء :المعارف ىى
مجموعة المعانى والمعتادات واألحكام والم اىيم
والتصورات ال كرية التى تتكون لدى اونسان نتيجة
لمحاوالتو

المتكررة

ل يم

الظواىر

واألشياء

المحيطة محمد نظمى .)6997 -ويشير المستوى
المعر ى بيذه الدراسة إلى الايمة الرقمية الدالة عمى

666

 -4المتغيرات البحثية:

تضمنت الدراسة عمى المتغيرات البحوية التالية:

س -المتغير التاب  :يمول المستوى المعر ى ومستوى
الممارسات الخاصة بترشيد استيالك الكيرباء.
ا-المتغي درات المسددتامة :تضددمنت مجموعددة الخصددائص
اوجتماعي ددة واالقتص ددادية المميد دزة ألس ددر عين ددة البح ددث
والمتموم د ددة ي س د ددن األم ،س د ددن األا ،الحال د ددة الميني د ددة
لددألم ،الحالددة المينيددة لددألا ،المسددتوى التعميمددي لددألم،
المس د ددتوى التعميم د ددي ل د ددألا ،مس د دداحة المس د ددكن ،درج د ددة
التد د د دزاحم الحج د د ددري ،حج د د ددم األسد د د درة ،متوس د د ددط ال د د دددخل
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األسري ،المستوى المعيشي ،مستوى التعرض لمصادر

واجد دراء التع ددديالت الالزم ددة عممي ددا ولغوي ددا .كم ددا ت ددم إجد دراء

المعمومات) وسيضا مستوى جودة الحياة

اختبددار الوبددات باسددتخدام معامددل سل ددا كرونبدداخ لمتحاددق مددن

وب ددات االس ددتمارة حي ددث بمغ ددت قيمت ددو ..82لمح ددور ج ددودة

 -5الفروض البحثية:

تحاياا ألىداف الدراسة البحث تمومت ال روض البحوية

يما يمي:

الحيد د د د د دداة ..83،لمحد د د د د ددور المعد د د د د ددارف ..82 ،لمحد د د د د ددور
الممارس د ددات .د ددى ح د ددين بمغ د ددت قيمت د ددو وجم د ددالي مح د دداور

 -6توجددد ددروق معنويددة بددين سسددر عينددة البحددث طالا

االسد د ددتمارة  ..82وىد د ددى قد د دديم مابولد د ددة تد د دددل عمد د ددى وبد د ددات

ز ارعددة ،طددالا تربيددة نوعيددة ) ددي المسددتوى المعر ددى

االس ددتمارة وص ددالحيتيا لمتطبي ددق ،وق ددد تض ددمنت االس ددتمارة

الخ دداص بترش دديد اس ددتيالك الكيرب دداء و ا ددا لمخص ددائص
اوجتماعيد د د ددة واالقتصد د د ددادية ومسد د د ددتوى جد د د ددودة الحيد د د دداة

كمتغيرات مستامة.

 -2توجد روق معنوية بين سسر عينة البحث طالا

المحاور التالية:

المحور األول :الخصائص اإلجتماعية واالقتصادية:

تضمن ىذا المحور عدد من المتغيدرات تدم قياسديا كمدا

يمي:

زراعة ،طالا تربية نوعية) ي مستوى الممارسات

 -6السددن :ت دراوح سددن األم بددين  6. –35سددنة وقددد بمددغ

الخاصة بترشيد استيالك الكيرباء و اا لمخصائص

ط ددول ال ئ ددة و ا ددا لمم دددى  )8وت ددم توزيد د س ددن األم ددي

اوجتماعية واالقتصادية ومستوى جودة

الحياة

كمتغيرات مستامة.

ود ددالث ئد ددات  43 –35سد ددنة ) 52–44 ،سد ددنة)53 ،

سنة أكور) ،كما تراوح سن األا بين  65 – 44سدنة

 -3توجد عالقة ارتباطية معنوية بين المستوى المعر ى

وق ددد بم ددغ ط ددول ال ئ ددة و ا ددا لمم دددى  )7وت ددم توزيد د س ددن

بترشيد استيالك الكيرباء كمتغير تاب والخصائص

األا د د ددي ود د ددالث ئد د ددات  5. –44سد د ددنة)57 –56 ،

اوجتماعية واالقتصادية ومستوى جودة الحياة

سنة) 58 ،سنة أكور).

كمتغيرات مستامة.

 -4توجد عالقة ارتباطية معنوية بين مستوى ممارسات

 -2الحال د د ددة الميني د د ددة ل د د ددألم واألا :يعمل درجت د د ددان) ،ال
يعمل درجة واحدة).

ترشيد استيالك الكيرباء كمتغير تاب والخصائص

 -3المستوى التعميمي لألم واألا :سقل من المتوسط

اوجتماعية واالقتصادية ومستوى جودة الحياة

جامعي 3

كمتغيرات مستامة.

واحدة)،

درجة

متوسط

درجتان)،

درجات) ،وق جامعي  4درجات).

2

 -5تددؤور الخصددائص اوجتماعيددة واالقتصددادية ومسددتوى

 -4مساحة المسكن :تراوحت بين  68. -6.م وقد

جددودة الحيدداة عمددى المسددتوى المعر ددى بترشدديد اسددتيالك

بمغ طول ال ئة و اا لممدى  )4.وقد تم توزي مساحة

الكيرباء.

المسكن ى والث ئات 6.. -6.م )-6.6 ،

 -6تؤور الخصائص اوجتماعية واالقتصادية ومستوى
جودة الحياة عمى مستوى الممارسات الخاصة بترشيد
استيالك الكيرباء.
 -6إسموب تجميع ومعالجة البيانات:

تددم تجمي د البيانددات البحويددة باسددتخدام اسددتمارة اسددتبيان

بالماابمددة الشخص ددية خ ددالل ال صددل الد ارس ددى الو ددانى لمع ددام

2

2

2

 64.م ) 68. -646م أكور)

 -5درجدة التدزاحم الحجدري :تراوحدت بدين  3.5 – 6وقددد
بم ددغ ط ددول ال ئ ددة و ا ددا لمم دددى  )..8وت ددم توزيد د درج ددة
الت د د دزاحم الحجد د ددري د د ددي ود د ددالث ئد د ددات  6.8 –6د د ددرد/
حج درة) 2.7 –6.9 ،ددرد /حج درة)  2.8ددرد /حج درة
أكور).

الجددامعى  .2.66/2.65وقددد تددم عددرض االسددتمارة عمددى
عد دددد مد ددن سسد دداتذة اوقتصد دداد المنزلد ددي واورشد دداد الز ارعد ددي
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 -6حجم األسرة :تراوح بين  8 –3س راد وقد بمغ طول

ى ىذا

والدراسات الساباة والمااييس المختم ة

ال ئة و اا لممدى  )2وتم توزي حجم األسرة ي والث

المجال .وقد رست الباحوة االعتماد عمى الميزان

-7متوسط الدخل األسرى :ترواح بين -6...

حيث سن تعدد بدائل اوجابة قد يعوق استجابة عينة

7...جنيو وقد بمغ طول ال ئة و اا لممدى )2...

البحث لمعبارة تتركيا دون تاييم .ىذا وقد تم قياس

ئات

مستوى جودة الحياة ي ضوء 4.عبارة موزعة عمى

4...>2...جنيو)،

 4سبعاد وىي جودة العالقات األسرية  ،)6.جودة

 -8المستوى المعيشي :تم قياسو ي ضوء امتالك سسر

 ،)6.جودة إدارة الدخل المادى  .)6.وتم تاييم

عينة البحث لحوالي  64نوع من األجيزة المنزلية

استجابات عينة البحث ي ضوء ال درجة واحدة)،

من الطاقة الكيربائية

سحيانا درجتان) ،دائما 3درجات) و ذلك لمعبارات

ئات  4 –3رد) 6 –5 ،رد) 7 ،س راد أكور).

وتم

توزي

الدخل

األسرى

2...>6...جنيو)،
 4...جنيو أكور).

المتميزة باستيالكيا المرت

ي

والث

سواء ال درجة واحدة ) ،نعم درجتان) وكذلك معدل
استخداميا

سواء

ناد ار درجة

واحدة)،

سحيانا

التعميم

والدراسة ،)6.

اويجابية

جودة

الوقت

إدارة

2.عبارة) والعكس لمعبارات السمبية

2.عبارة) .وتم تاييم سبعاد جودة الحياة كما يمي:

درجتان) ،دائما  3درجات) .وبذلك تعبر محصمة

 -العالقات األسرية :تراوحت درجاتو بين 25 –67

الايم التي تحصل عمييا عينة البحث عن المستوى

عينة

المعيشي حيث تراوحت درجاتو بين  66 –34درجة

بطول ئة و اا لممدى  )9وتم توزي المستوى المعيشي
ي والث

ئات منخ ض 42 –34

متوسط  56 –43درجة) ،مرت

درجة)،

 52درجة أكور).

 -9مستوى التعرض لمصدادر المعمومدات :تدم قياسدو دى
ضددوء المصددادر الخمسددة التددى يتعددرض ليددا سسددر عينددة

البح ددث سد دواء ال درج ددة واح دددة) ،نعم درجت ددان) ودرج ددة

درجة بطول ئة و اا لممدى  )3وتم توزي

البحث ي والث ئات منخ ض  69-67درجة)،
 25 -23درجة).

متوسط  22-2.درجة) ،مرت

 التعميم والدراسة ،وادارة الدخل المادى :تراوحتالدرجات لكل منيما بين  26 –67درجة بطول ئة
و اا لممدى  )3وتم توزي عينة البحث

ي والث

ئات منخ ض  69 - 67درجة) ،متوسط 22 –2.

درجة) ،مرت

 23درجة أكور).

االسددت ادة مددن المصدددر س دواء صددغيرة درجددة واحدددة)،

 -إدارة الوقت :تراوحت درجاتو بين  26 –68درجة)

متوس د ددطة درجتان) ،كبيد د درة 3درج د ددات) وم د دددى ك اي د ددة

بطول ئة و اا لممدى  )3وتم توزي عينة البحث ي

المعموم ددات المادم ددة م ددن خ ددالل تم ددك المص ددادر سد دواء

والث ئات منخ ض  2.-68درجة) ،متوسط –26

زير كا ية درجة واحدة) ،كا يدة درجتان) .وبدذلك تعبدر

23درجة) ،مرت

محصددمة الادديم التددى تحصددل عمييددا عينددة البحددث عددن

وبذلك تعبر محصمة الاديم الرقميدة لألبعداد السداباة عدن

مسددتوى التعددرض لمصددادر المعمومددات حيددث تراوح ددت

مسددتوى ج ددودة الحي دداة والددذي تراوحددت درجاتددو ب ددين -69

درجاتددو بددين  32 -9درجددة وقددد بمددغ طددول ال ئددة و اددا

 6.6درجة بطول ئدة و ادا لممددى  )62وتدم توزيد عيندة

لمم دددى  )8وق ددد ت ددم توزيد د مس ددتوى التع ددرض لمص ددادر
المعموم ددات ددى و ددالث ئ ددات م ددنخ ض 66-9درج ددة)،

متوسط  24-67درجة) ،مرت

 25درجة أكور).

 -6.مستوى جودة الحياة :قامت الباحوة بإعداد ماياس
جودة الحياة ى ضوء مراجعة التراث السيكولوجى

662

الوالوى بدل من الخماسى ى تاييم عبارات الماياس،

 26 -24درجة أكور).

البحد ددث د ددي ود ددالث ئد ددات مد ددنخ ض  8. – 69درجد ددة)،

متوسط 92 – 86درجة) ،مرت

 93درجة أكور).

المحوووور الثووواني :معوووارف وممارسوووات ترشووويد اسوووتهالك
الكهرباء
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س -المعارف :تم قياسيا ى ضوء  39عبارة تمول

 -3السخان الكيربائى :تراوحت الددرجات بدين 66 –6.

معارف عينة البحث المتعماة بترشيد استيالك

درجد ددة بطد ددول ئد ددة و اد ددا لممد دددى  )2وتد ددم توزي د د عيند ددة

األجيزة المنزلية سو توجيو المبانى .وتم تاييم

درج د د د ددة) ،ص د د د ددحيحة لح د د د ددد م د د د ددا  63 – 62درج د د د ددة)،

االستجابات ى ضوء ال درجة واحدة) ،ال سعرف

صحيحة  64درجة أكور).

الكيرباء سواء

ى مجال تجييزات اوضاءة سو

البح د ددث د ددي و د ددالث ئ د ددات زي د ددر ص د ددحيحة 66 -6.

درجتان) ،نعم 3درجات) وذلك لمعبارات اويجابية

-4التكييف :تراوحت الدرجات بين  67 – 66درجة

 32عبارة) والعكس لمعبارات السمبية  .)7وبذلك تعبر

بطول ئة و اا لممدى  )2وتم توزي عينة البحث ي

عن المستوى المعر ى والذي تراوحت درجاتو بين

لحد ما  64 –63درجة) ،صحيحة  65درجة أكور).

 6.6-74درجة بطول ئة و اا لممدى  )66و تم

-5الوالجة :تراوحت الدرجات بين  44 –27درجة

توزي عينة البحث ي والث ئات زير جيد –74

بطول ئة و اا لممدى  )6وتم توزي عينة البحث ي

 6.6درجة أكور).

لحد ما  38 – 33درجة) ،صحيحة  44-39درجة

محصمة الايم الرقمية التى تحصل عمييا عينة البحث

 84درجة) ،متوسط  95 –85درجة) ،جيد -96
ا -الممارسات :تم قياسيا ى ضوء  53عبارة تمول

والث ئات زير صحيحة 62 -66درجة) ،صحيحة

والث ئات زير صحيحة 32 -27درجة) ،صحيحة
أكور).

مدى قيام عينة البحث بإتباع طرق وسساليا ترشيد

وبد ددذلك تعبد ددر محصد ددمة الاد دديم الرقميد ددة لكد ددل مد ددن ىد ددذه

 68عبارة) سو األجيزة المنزلية  35عبارة) موزعة

بددين  644 – 96درجددة بطددول ئددة و اددا لممدددى  )68وتددم

السخان

توزيد عينددة البحددث ددي ودالث ئددات زيددر صددحيحة - 96

الكيربائى  ،)6المكواة  ،)4التكييف  ،)6الوالجة

 6.8درج ددة) ،ص ددحيحة لح ددد مد ددا  626 – 6.9درج ددة)،

استيالك الكيرباء سواء ى مجال تجييزات اوضاءة

عمى

الغسالة

األوتوماتيكية ،)4

 .)65وتم تاييم استجابات عينة البحث ي ضوء ال

المجدداالت عددن مسددتوى الممارسددات والددذي تراوحددت درجاتددو

صحيحة  644 -627درجة أكور).

درجة واحدة) ،سحيانا درجتان) ،دائما 3درجات) وذلك

وقد تم اوستعانة بعدد من األساليا اوحصائية

لمعبارات

لوصف عينة البحث وتحديد العالقات اورتباطية بين

لمعبارات

اويجابية 39عبارة)

والعكس

السمبية  .)64وتم تاييم ىذه المجاالت كما يمى:
 -6تجييزات اوضاءة :تراوحت الدرجات بدين 44 –27

درجد ددة بطد ددول ئد ددة و اد ددا لممد دددى  )6وتد ددم توزي د د عيند ددة
البح د ددث د ددي و د ددالث ئ د ددات زي د ددر ص د ددحيحة 32 -27

درج د د د ددة) ،ص د د د ددحيحة لح د د د ددد م د د د ددا  38 – 33درج د د د ددة)،
صحيحة  44 -39درجة أكور).
-2الغسالة األوتوماتيكية ،والمكواة :تراوحت الدرجات
بين–  62درجة لكل منيما بطول ئة و اا لممدى )6
وتم توزي

عينة البحث

ي والث

ئات زير

صحيحة 9 -8درجة) ،صحيحة لحد ما 6.–9
درجة) ،صحيحة  6.درجات أكور).

المتغيرات التابعة والمستامة بالدراسة .وقد تمومت ىذه
األساليا ى النسا المئوية ،المدى ،اختبار "ت" ،معامل
االرتباط البسيط ،دالة اونحدار المتعدد وذلك باستخدام
ببرنامج الحاسا اآللي.SPSS
النتائج ومناقشتها

أوالا :الخصائص اإلجتماعية واالقتصادية

الشد ددك سن معد ددارف وممارس د ددات األ د دراد بشد ددأن ترش د دديد

اس د د د ددتيالك الكيرب د د د دداء تختم د د د ددف ب د د د دداختالف خصائص د د د دديم

اوجتماعيد ددة واالقتصد ددادية .ىد ددذا وتوضد ددح األرقد ددام ال د دواردة
بج ددول  )6سن سددن األم لدددى  %57.5مددن عينددة البحددث
يا بال ئة العمرية  52 –44سنة) دى حدين سن سدن األا
663
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لدددى  %36.3مددنيم يا د بال ئددة العمريددة  57 –56سددنة).

البحث  )%84.2حيث بمغ  6-5س راد بنسبة ،%63.7

وعددن الحالددة المينيددة ألوليدداء سمددور عينددة البحددث تبددين سن

 7س راد أكور لدى  .%2..5وقد كان متوسط الدخل

لألبداء .وبالنسدبة لممسددتوى التعميمدي اتضددح انخ داض نسددبة

4...>2... %53.4جنيو) 4... %28.6 ،جنيو

مسد ددتوى التعمد دديم الجد ددامعي و د ددوق الجد ددامعي حيد ددث بمغد ددت

أكور).

سميددات  %37.7مددن عينددة البحددث تعمددل ماابددل%84.2

األسرى مرت

 %37لألم %39 ،لألا.

لدى زالبية عينة البحث وذلك بنسبة

ىذا وقد يؤدى اتساع مساحة المسكن م كبر حجم

كما توضح النتائج سيضاً اتساع مساحة المسكن لدى

ما يزيد عن نصف عينة البحث حيث بمغت سكور من

األسرة وانخ اض المستوى التعميمى لألم واألا إلى زيادة

ى استيالك الطاقة الكيربائية بالمنزل سواء عمى مستوى

6..م 2لدى  %52.7من العينة ،وبالنسبة لدرجة التزاحم

تجييزات اوضاءة سو األجيزة المنزلية ،األمر الذى يصبح

الحجري بمغت  6.8–6رد/حجرة)لدى  %72.6من عينة

معو اتباع ممارسات ترشيد استيالك الكيرباء ضرورة من

البحث .كما اتضح كبر حجم األسرة لدى زالبية عينة

ضروريات الحياة.

جدول  :2توزيع عينة البحث وفقا لمخصائص اإلجتماعية واالقتصادية
الخصائص اإلجتماعية
عدد
الخصائص اإلجتماعية
ن =  % 246واالقتصادية
واالقتصادية
سن األم

 43 -35سنة
52-44سنة

42
84

 53سنة أكور
الحالة المينية لألم

2.

تعمل

55

ال تعمل
المستوى التعميمى لألم

96

سقل من المتوسط

28

متوسط

64

جامعي
وق جامعي
مساحة المسكن

56
3

6..-6.م

2

69

64.-6.6م

2

44

68.-646م
حجم األسرة

2

33

 4 - 3رد

23

 6 - 5رد

93

664

28.
8
57.
5
63.
7
37.
7
62.
3
69.
2
43.
8
34.
9
2.6
47.
3
3..
6
22.
6
65.
8
63.
7

سن األا

 5. -44سنة
 57-56سنة
 58سنة أكور
الحالة المينية لألا

عدد
ن = 246

%

52

35.6

53

36.3

46

28.6

يعمل

623

84.2

ال يعمل
المستوى التعميمى لألا

23

65.8

سقل من المتوسط

35

24

متوسط

54

37

جامعي
وق جامعي
درجة التزاحم الحجرى

56
6

34.9
4.6

 6.8-6رد  /حجرة

6.6

72.6

 2.7-6.9رد/حجرة

35

24

 2.8رد /حجرة أكور
متوسط الدخل األسرى

5

3.4

2... >6...جنيو

27

68.5

4... >2...جنيو

78

53.4
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3.

 4...جنيو أكور

28.6

46

وذل د د د د ددك بنسد د د د د ددبة ،%83.9 ،%88.3 ،%93 ،%97.2

ثاني ا :المستوى المعيشي

يعتبر المستوى المعيشي سحد سىم المتغيرات التى تدؤور

ى الكمية المستيمكة من الكيرباء ى قطاع المنازل.

 %63.4 ،%7..6 ،%76.6عمى التوالى.

وبتاد دددير درجد ددات المسد ددتوى المعيشد ددي توضد ددح النتد ددائج

وق ددد ت ددم تحدي ددد المس ددتوى المعيش ددي بي ددذه الد ارس ددة ددى

جدول  )3سن المستوى المعيشدي لددى زالبيدة عيندة البحدث

ضوء امتالك سسر عينة البحدث لألجيدزة الكيربائيدة األكودر

كان منخ ض ومتوسط بنسبة  %74بينمدا انخ ضدت نسدبة

استيالكا لمطاقدة الكيربائيدة وكدذلك معددل اسدتخداميا ،ىدذا

عيند ددة البحد ددث ذو المس د ددتوى المرت د د لتبم د دغ  .%26ومم د ددا

وتش ددير النت ددائج البحوي ددة ج دددول  )2إلدددى سن زالبي ددة عيند ددة
الدرسدة وذلدك
ا
البحث لدييا معظم األجيزة المنزلية موضد

الشددك يددو سن المسددتوى المعيشددي لألسدرة مددن سىددم العوامددل
المددؤورة عمددى سنمدداط اسددتيالك الطاقددة نظ د ار الرتبدداط واا ددة

بنس د د ددبة %99.3لموالج د د ددة %97.3 ،لك د د ددل م د د ددن المكد د د دواة

اسددتيالك األس درة بمسددتواىا المعيشددى ،حيددث تسددود األنمدداط

والريس د د ددي ر %84.9 ،لمغس د د ددالة األوتوماتيكي د د ددة%82.2 ،

االسد ددتيالكية التر ي د ددة الت د ددى تتس د ددم بالب د ددذخ واوسد د دراف د ددى

لمكمبيد د د د د ددوتر %8..6 ،لمسد د د د د ددخان الكيربد د د د د ددائى%72.6 ،
لممكنس د ددة الكيربائي د ددة %،لمد د ددالا ت د ددوا %52.7 ،لمد د ددديا

اسد د د د ددتخدام األجي د د د د دزة الكيربائيد د د د ددة وتجيي د د د د دزات اوضد د د د دداءة
بالمستويات المعيشية المرت عة.

ري ددزر .ددى ح ددين انخ ض ددت نس ددبة ام ددتالك عين ددة البح ددث

ألجيد د د دزة ال د د ددرن الكيرب د د ددائى  ،%43.2محضد د د درة الطع د د ددام

ثالث ا :مصادر المعمومات عن ترشيد استهالك الكهرباء

تمعا مصدادر المعمومدات المختم دة دور ميدم دى نشدر

 ،%37.7الميكروويد د د د ددف  ،%26.9التكييد د د د ددف ،%67.8

الواا دة االسددتيالكية والتددى يتضددح معيددا مدددى إدراك ووعددى

وزسددالة األطبدداق  .%8.9وبالنسددبة لمعدددل اسددتخدام عينددة

األسد درة باس ددتخدام مواردى ددا بصد د ة عام ددة وم ددورد الكيرب دداء

البحث لألجيزة المنزليدة موضد الد ارسدة تبدين سن الوالجدة،

بص د د د د ة خاص د د د ددة ،حي د د د ددث يتح د د د دددد س د د د ددموكيا االس د د د ددتيالك

توا ،السخان الكيربائى ،المكدواة كاندت مدن سكودر األجيدزة

الترشيد.

الريس ددي ر ،الد ددديا ري ددزر ،الغس ددالة األوتوماتيكي ددة ،ال ددالا

رشد دديد– زيد ددر رشد دديد) د ددى ضد ددوء وعييد ددا بسد ددبل ووسد ددائل

التددى دائمددا مددا يددتم اسددتخداميا مددن قبددل سسددر عينددة البحددث
جدول :1توزيع عينة البحث وفقا المتالك األجهزة المنزلية
األجهزة المنزلية
عدد
63
رن كيربائى
32
ميكروويف
55
محضرة الطعام
645
والجة
77
ديا ريزر
63
زسالة سطباق
زسالة سوتوماتيكية 624
667
سخان كيربائى
642
مكواة
6.6
مكنسة كيربائية
642
ريسي ر
62.
كمبيوتر
9.
الا توا
26
تكييف

االمتالك

نعم
%
43.2
26.9
37.7
99.3
52.7
8.9
84.9
8..6
97.3
72.6
97.3
82.2
66.6
67.8

عدد
83
664
96
6
69
633
22
29
4
4.
4
26
56
62.

ال

%
56.8
78.6
62.3
..7
47.3
96.6
65.6
69.9
2.7
27.4
2.7
67.8
38.4
82.2

عدد
36
62
32
646
68
8
6.4
82
9.
55
632
82
64
6.

دائما

%
49.2
37.5
58.2
97.2
88.3
66.5
83.9
7..6
63.4
56.9
93
68.3
76.6
38.5

معدل االستخدام*
أحيانا
%
عدد
44.5
28
5.
66
34.5
69
2.6
3
6..4
8
23.6
3
65.3
69
28.2
33
36.6
45
42.4
45
6.3
9
27.5
33
27.8
25
53.8
64

عدد
4
4
4
6
6
2
6
2
7
6
6
5
6
2

ال

%
6.3
62.5
7.3
..7
6.3
65.4
..8
6.7
5
5.7
..7
4.2
6.6
7.7
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جدول  :3توزيع عينة البحث وفقا لفئات المستوى المعيشي
العدد
فئات المستوى المعيشي
مستوى منخ ض  42-34درجة)
مستوى متوسط  56-43درجة)
مستوى مرت  52درجة أكور)

%

ن=246

34.9
39.6
26

56
57
38

وبسؤال عينة البحث عن التعرض لمصادر المعمومات

والتمي زيون ،والصحف والمجالت بدرجة كبيرة لتبمغ

جدول  )4سن اوذاعة والتمي زيون وكذلك الاران

و يما يتعمق بمدى ك اية المعمومات التى تادميا ىذه

واألحاديث النبوية قد احتال المركز األول بنسبة %8..8

المصادر سبدت عينة البحث سن المعمومات كا ية بنسبة

لكل منيما وم االنترنت بنسبة  %8..6يميو األىل

 %83.6لماران واألحاديث النبوية %67.5 ،لالنترنت.

التعرض لمصحف والمجالت كمصدر لممعمومات حيث

والمجالت  ،%65.2اوذاعة والتمي زيون ،%64.4

بمغت .%36.5

وسيضا األىل واألقارا .%57.8

الخاصة بترشيد استيالك الكيرباء تبين نتائج البحث

واألقارا بنسبة  .%69.9ي حين انخ ضت نسبة

وعن درجة االست ادة من المصادر اتضح سن الارﺁن

واألحاديث النبوية من سكور المصادر التى است ادت منيا
عينة البحث بدرجة كبيرة  )%72يمييا االنترنت
 )%54.7وم األىل واألقارا  ،)%39.3ى حين
انخ ضت نسبة عينة البحث التى است ادت من اوذاعة

 %69.6 ،%26.2عمى التوالى.

ى حين كانت المعمومات زير كا ية بالنسبة لمصحف

وتت ق ىدذه النتدائج مد د ارسدة زيندا يوسدف()2.65

والت د ددى سوضد د ددحت اخد د ددتالف األىميد د ددة النسد د ددبية لمصد د ددادر
معمومات المبحووات عن ترشيد االستيالك األسرى حيث
جاء التمي زيون ى مادمة المصدادر بنسدبة  %29.4يميدو
الاد دران الكد دريم والس ددنة النبوي ددة بنس ددبة  %28.8واالنترن ددت

بنسبة .%66.7
جدول :4توزيع عينة البحث وفقا لبنود التعرض لمصادر المعمومات
األهل
الصحف
اإلذاعة
مصووادر المعمومووات
واألقارب
والمجالت
والتميفزيون
بنود التعرض
التعرض لممصدر
العدد
نعم
%
العدد
ال
%
درجة االست ادة من المصدر
العدد
كبيرة
%

متوسطو العدد
%
صغيرة العدد
%
مدى ك اية المعمومات
كا ية العدد
%
زير كا ية العدد
%

666

االنترنت

القرﺁن واألحاديث
النبوية

668
8..8
28
69.2

46
36.5
6..
68.5

6.2
69.9
44
3..6

667
8..6
29
69.9

668
8..8
28
69.2

36
26.2
66
56
26
67.8

9
69.6
26
56.5
66
23.9

4.
39.3
38
37.2
24
23.5

64
54.7
37
36.6
66
63.7

85
72
25
26.2
8
6.8

42
35.6
76
64.4

66
34.8
3.
65.2

43
42.2
59
57.8

79
67.5
38
32.5

98
83.6
2.
66.9

احتسبت  %من إجمالى المتعرضين لكل مصدر عمى حده
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وبتاييم درجات مستوى جودة الحياة ى ضوء األبعاد
وبتايديم مسدتوى التعددرض لمصدادر المعمومدات الخاصددة
بترشدديد اسددتيالك الكيربدداء يوضددح جدددول  )5سن %77.4
مد د ددن عين د د ددة البحد د ددث ك د د ددان مسد د ددتوى التع د د ددرض لمص د د ددادر

األربعة الساباة تشير نتائج البحث جدول  )7إلى ارت اع

مستوى جودة الحياة لدى عينة البحث وذلك بنسبة
 %84.9لكل من المستوى المتوسط والمرت  .وتت ق ىذه

المعموم ددات متوس ددط ومرت د د  .األم ددر ال ددذى ق ددد ي ددزداد مع ددو
رص ددة ارت دداع مس ددتوى ال ددوعى بأىمي ددة الطاق ددة الكيربائي ددة

النتائج م دراسة سمينة حرطانى( )2.64والتى وجدت سن
زالبية المبحووات يتمتعن بمستوى جودة حياة

كأحددد سىددم المدوارد األس درية وكددذلك سددبل ووسددائل ترشدديدىا
بما ينعكس عمى ممارساتيم بشأن استيالك الكيرباء.

ودراسة زينا يوسف( )2.65والتى سوضحت سن %72
من المبحووات يتمتعن بمستوى مرت

جوووودول :5توزيووووع عينووووة البحووووث وفقووووا لفئووووات مسووووتوى

حياة األسرة ماابل  %28لممستوى المنخ ض.

التعرض لمصادر المعمومات
فئات مستوى التعرض
مستوى منخ ض  66-9درجة)
مستوى متوسط  24-67درجة)
مستوى مرت  25درجة أكور)

رابعا :مستوى جودة الحياة

العدد
ن=246
33
58
55

%

2.6
39.7
7.7

يمول الشعور بجودة الحياة سم ار نسبيا ألنو يرتبط

ببعض العوامل الذاتية مول الم يوم اويجابى لمذات،
والرضا عن الحياة وعن العمل ،والحالة االجتماعية
والسعادة التى يشعر بيا ال رد ،كما يرتبط ببعض العوامل
الموضوعية مول اومكانات المادية المتاحة والدخل

والحالة السكنية والوظي ية ومستوى التعميم وزير ذلك من
العوامل التى تؤور ى ال رد

Bonomi

وبسؤال عينة البحث عن سبعاد جودة الحياة التى

تناولتيا الدراسة تشير األرقام الواردة بجدول  )6إلى سن
زالبية عينة البحث تتمت بمستوى متوسط ومرت

ألبعاد

الدراسة وذلك بنسبة %86.5

لمعالقات األسرية %88.4 ،لمتعميم والدراسة%89 ،
ودارة الوقت %88.4 ،ودارة الدخل المادى .ى حين

تدنت نسبة عينة البحث ذو المستوى المنخ ض لكل من

ىذه األبعاد .وتت ق ىذه النتائج م

ومتوسط من جودة

خامسا :معارف وممارسات ترشيد استهالك الكهرباء

إن ترشد دديد اسد ددتيالك الطاقد ددة يتطمد ددا وعد ددى الم د دواطنين

واقتندداعيم بالترشدديد قبددل اتخدداذ سى إج دراءات ترشدديدية مددن
قب د ددل الحكوم د ددة ،خاص د ددة وسن تص د ددميم المن د ددازل المصد د درية

يجعمي ددا ددى ص ددورة زي ددر ميي ددأة لمترش دديد .وى ددذا يعن ددى سن
إجد د دراءات الحكوم د ددة لت د ددو ير اس د ددتيالك الطاق د ددة وتوجييي د ددا
لممش دداري التنموي ددة يتطم ددا تغييددر واا ددة المس ددتيمك جمعية
حمايد د ددة المسد د ددتيمك .)2..9 -وقد د ددد تد د ددم د ارسد د ددة معد د ددارف
وممارسات عينة البحث عن ترشيد استيالك الكيرباء كمدا

يمى:
-2المعارف

ىناك وسائل عديدة لترشيد استيالك الطاقة ى المنازل

سواء ى مجال اونارة سو األجيزة الكيربائية ،ولكن

واخرون .)2...

جودة الحياة موض

مرت ،

اليمكن تحايق ال ائدة المومى من ىذه الوسائل دون معر ة
وادراك المستيمك بيا وبأىميتيا(محمد الحمود– .)2...
وبتادير درجات المستوى المعر ى ى ضوء األسئمة التى
شمميا ىذا المحور سوضحت النتائج جدول  )8ارت اع
المستوى المعر ى بترشيد استيالك الكيرباء لدى عينة

البحث حيث بمغ  %84.2لكل من المستوى المتوسط
والجيد.

دراسة خالد

شاىر( )2..7والتى سوضحت سن مستوى جودة الحياة
جاء مرت

ى سبعاد العالقات األسرية ،إدارة الوقت،

التعميم.
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جدول  :6توزيع عينة البحث وفقا لفئات أبعاد جودة
الحياة

أبعاد جودة الحياة

العالقات االسريو
مستوى منخ ض  69-67درجة)
مستوى متوسط  22-2.درجة)
23درجة أكور)
مستوى مرت
التعميم والدراسة
مستوى منخ ض  69-67درجة)
مستوى متوسط  22-2.درجة)
مستوى مرت 23درجة أكور)
إدارة الوقت
مستوى منخ ض  2.-68درجة)
مستوى متوسط  23-26درجة)
 26-24درجة
مستوى مرت
إدارة الدخل المادى
مستوى منخ ض  69-67درجة)
مستوى متوسط  22-2.درجة)
23درجة أكور)
مستوى مرت

وتت ق ىذه النتائج م

العدد
ن=246

%

27
6.7
62

68.5
73.3
8.2

67
93
36

66.6
63.7
24.7

66
83
47

66
56.8
32.2

67
93
36

66.6
63.7
24.7

دراسة امال عبد الرحيم

( )2.62والتي سوضحت ارت اع مستوى معارف %79

من المبحووات بواا ة ترشيد االستيالك ى مجال الطاقة
الكيربائية .بينما تختمف ودراسة نبيمة السيد ()2..3

والتي وجدت سن معارف ترشيد االستيالك ى مجال
الكيرباء لدى %48.7من عينة البحث كانت زير جيدة.
جدول :7توزيع عينة البحث وفقا لفئات مستوى جودة
الحياة

فئات مستوى جودة الحياة

مستوى منخ ض  8.-69درجة)
مستوى متوسط  92-86درجة)
 93درجة أكور)
مستوى مرت

 -1الممارسات

العدد
ن=246
22
56
68

%

65.6
38.3
46.6

مماالشك يو سن األسرة تؤدى دور ميم ى تعزيز

واا ة ترشيد االستيالك من خالل عممية التنشئة
االجتماعية والتى من خالليا يصبح األباء قدوة ومول
سعمى لم اىيم ترشيد االستيالك سمام األبناء وذلك عن
طريق الممارسة العممية لمسموكيات الرشيدة ى االستيالك
(سمال عبد الرحيم – .)2.62

وقد تدم د ارسدة ممارسدات ترشديد اسدتيالك الكيربداء لددى

عينة البحث من خالل عدة مجداالت ،حيدث تشدير النتدائج
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البحوية جدول  )9إلى ارت اع نسدبة الممارسدات الصدحيحة
والصحيحة لحد ما لدى عينة البحث ويظير ذلك بوضدوح
ددى تجييد دزات اوض دداءة  ،%78.6الغس ددالة األوتوماتيكي ددة

 ،%84.9التكيي ددف  ،%86.3وسيض ددا المكد دواة .%92.5
ددى حددين ارت عددت نسددبة الممارسددات زيددر الصددحيحة لدددى
عين ددة البح ددث ددى ك ددل م ددن الوالج ددة  ،%43.2والس ددخان
الكيربائى  .%46.6وقد يرج ذلك إلى الوالجة والسدخان
مددن سكوددر األجي دزة التددى دائمددا مددا يددتم اسددتخداميا بصددورة

متكد ددررة د ددى المند ددزل ،وىد ددذا األمد ددر قد ددد ينشد ددأ عند ددو عد دددم
االىتمد ددام بإتبد دداع الاواعد ددد واورشد ددادات السد ددميمة الخاصد ددة
باسد ددتخداميما .ألن ذلد ددك سد دديؤدى إلد ددى شد ددعور المسد ددتيمك

بالممد ددل واالسد ددتياء تكد ددون ممارسد دداتو م د د الجيد دداز س د دريعة

وسزمبيا زير صحيحة.
وبتاي د دديم درج د ددات مس د ددتوى ممارس د ددات ترش د دديد اس د ددتيالك
الكيربدداء ددى ضددوء المجدداالت ال رعيددة التددى اشددتمل عمييددا

ى ددذا المح ددور توض ددح النت ددائج البحوي ددة ج دددول  )6.ارت دداع
نسبة الممارسات زير الصحيحة ،والصحيحة لحد ما لددى
عيندة البحددث حيددث بمغددت  .%82.9ددى حددين تدددنت نسددبة
الممارسات الصحيحة بين م ردات العينة لتبمغ .%67.6
جووودول  :8توزيوووع عينوووة البحوووث وفقوووا لفئوووات المسوووتوى
المعرفى بترشيد استهالك الكهرباء
فئات المستوى المعرفى

مستوى زير جيد  84-74درجة)
مستوى متوسط  95-85درجة)
مستوى جيد  6.6-96درجة)

العدد
ن=246
23
92
36

%

65.8
63
26.2

وتت ددق ى ددذه النت ددائج مد د د ارس ددة اطم ددة سحم ددد()2.6.

والتد د ددى وجد د دددت سن ممارسد د ددات ترشد د دديد اسد د ددتيالك الطاقد د ددة
الكيربائيد ددة كد ددان مرت د د لد دددى  %37.5مد ددن العيند ددة اد ددط.
ود ارسددة سمددال عبددد الددرحيم( )2.62والتددى سوضددحت وجددود

تدنى ى نسبة المبحوودات الالتدى يمارسدن معدر تين بواا دة

ترشدديد االسددتيالك ددى مجددال الطاقددة الكيربائيددة .كمددا تت ددق
ونتد ددائج د ارسد ددة زيند ددا يوسد ددف ( )2.65والتد ددى سوضد ددحت
ارت د دداع نسد ددبة المبحوود ددات ذوات المسد ددتوى المد ددنخ ض د ددى

ممارس ددات ترش دديد االس ددتيالك  )%55.3مااب ددل %67.3
لممستوى المرت .
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قيم ت) المعبرة عدن ذلدك ،3.6 ،3.5 ،3.9 ،2.9 ،2.9

سادسا :نتائج الفروض البحثية:

لموقد ددوف عمد ددى طبيعد ددة وند ددوع العالقد ددات بد ددين متغي د درات

الدراسة تم اختبار ال روض البحوية التالية:
جدول  :9توزيع عينة البحث وفقا لفئات مجاالت
ممارسات

فئات مستوى الممارسات

زير صحيحة  6.8-96درجة)

صحيحة لحد ما  626-6.9درجة)

صحيحة

 644-627درجة)

العدد
ن=246
39
82
25

%

26.7
56.2
67.6

الفرض األول :توجد روق معنوية بين سسر عينة

البحث طالا زراعة ،طالا تربية نوعية) ي المستوى

المعر ى الخاص بترشيد استيالك الكيرباء و اا
لمخصائص اوجتماعية واالقتصادية ومستوى جودة الحياة
كمتغيرات مستامة.
الفرض الثانى :توجد روق معنوية بين سسر عينة

البحث طالا زراعة ،طالا تربية نوعية) ي مستوى
الممارسات الخاصة بترشيد استيالك الكيرباء و اا
لمخصائص اوجتماعية واالقتصادية ومستوى جودة الحياة

كمتغيرات مستامة.
تم استخدام اختبار ت) لدراسة معنوية ال روق بين
م ردات عينة البحث .وتوضح النتائج جدول  )66سن

ىناك روق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات
المستوى المعر ى لترشيد استيالك الكيرباء بين سسر
طالا كميتى الزراعة والتربية النوعية و ااً لكل من

مساحة المسكن ،متوسط الدخل األسري ،المستوى

المعيشي ،مستوى التعرض لمصادر المعمومات ،ومستوى

جودة الحياة حيث بمغت قيم ت) المعبرة عن ذلك ،2.8
 2.7 ،2.9 ،3.6 ،3.7عمى التوالى وىى قيم معنوية
عند مستوى احتمالى ....5

وبالنسددبة لمسددتوى ممارسددات ترشدديد اسددتيالك الكيربدداء

عمد ددى الت د دوالى وىد ددى قد دديم معنويد ددة عند ددد مسد ددتوى احتمد ددالى

 ....5وي يد ددد ذلد ددك بد ددأن المتغي د درات السد دداباة تسد دداىم د ددي
تحايددق التبدداين ددي المسددتوى المعر ددى ومسددتوى الممارسددات
بشأن ترشيد استيالك الكيرباء ،وىكذا يمكن قبدول ال درض
البحوى األول والوانى.
الفووووورض الثالوووووث :توج د ددد عالق د ددة ارتباطي د ددة معنوي د ددة ب د ددين
المسددتوى المعر ددى بترشدديد اسددتيالك الكيربدداء كمتغيددر تدداب

والخص د ددائص اوجتماعيدد ددة واالقتصدد ددادية ومسدد ددتوى ج د ددودة
الحياة كمتغيرات مستامة.

الفوووورض الرابووووع :توج ددد عالق ددة ارتباطي ددة معنوي ددة ب ددين

مسددتوى ممارسددات ترشدديد اسددتيالك الكيربدداء كمتغيددر تدداب

والخص د ددائص اوجتماعيدد ددة واالقتصدد ددادية ومسدد ددتوى ج د ددودة
الحياة كمتغيرات مستامة.
تم استخدام اختبار معامل اورتباط البسيط لدراسة

العالقات اورتباطية حيث تشير نتائج البحث جدول
 )62إلى وجود عالقة إرتباطية طردية معنوية بين
المستوى المعر ى ومستوى الممارسات الخاصة بترشيد
استيالك الكيرباء كمتغيرات تابعة وبين كل من حجم
المسكن

األسرة  ،)..26 ،..62مساحة

،..66

 ،)..64درجة التزاحم الحجرى  ،)..69 ،..63متوسط
الدخل

األسرى ،..24

،)..36

المستوى

المعيشي  ،)..29 ،..22مستوى التعرض لمصادر
المعمومات ،..36

)..26

وكذلك

مستوى

جودة

الحياة  )..34 ،..25وذلك عند مستوى احتمالى
 ....5وىكذا يمكن قبول ال رض البحوى الوالث والراب .
وتت ق ىذه النتائج م دراسة زينا يوسف()2.65

والتي وجدت عالقة إرتباطية طردية معنوية بين مستوى
ترشيد االستيالك األسرى وجودة الحياة.

اد وجد سن ىناك روق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدط
درجات مستوى الممارسات بين سسر طالا كميتى الزراعة
والتربيددة النوعيددة و ا داً لكددل مددن مسدداحة المسددكن ،متوسددط
ال د دددخل األس د ددري ،المس د ددتوى المعيش د ددي مس د ددتوى التع د ددرض
لمصددادر المعمومددات ،ومسددتوى جددودة الحيدداة حيددث بمغددت
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جدول :20توزيع عينة البحث وفقا لفئات مستوى ممارسات ترشيد استهالك الكهرباء
فئات مجاالت الممارسات

تجهيزات اإلضاءة
زير صحيحة  32-27درجة)
صحيحة لحد ما  38-33درجة)
صحيحة  44-39درجة)
الغسالة األوتوماتيكية
 9-8درجة)
زير صحيحة
صحيحة لحد ما  6.-9درجة)
صحيحة  6.درجات أكور)
السخان الكهربائى
زير صحيحة  66-6.درجة)
صحيحة لحد ما  63-62درجة)
64درجة أكور)
صحيحة

العدد
ن=246

%

32
86
33

26.9
55.5
22.6

22
93
36

65.6
63.7
26.2

6.
73
63

46.6
5.
8.9

فئات مجاالت الممارسات

المكواة
 9-8درجة)
زير صحيحة
صحيحة لحد ما  6.-9درجة)
صحيحة  6.درجات أكور)
التكييف
زير صحيحة  62-66درجة)
صحيحة لحد ما  64-63درجة)
65درجة أكور)
صحيحة
الثالجة
زير صحيحة  32-27درجة)
صحيحة لحد ما  8-33درجة)
 44-39درجة)
صحيحة

العدد
ن= 246
66
79
56

7.5
54.2
38.3

2.
76
55

63.7
48.6
37.7

63
7.
63

43.2
47.9
8.9

جدول :22الفروق في مستوى معارف وممارسات ترشيد استهالك الكهرباء تبع ا لممتغيرات المستقمة
المعارف
متوسط درجات
متوسط درجات
أسر طالب زراعة أسر طالب تربية
نوعية
679.7
667.4
4656.9
5369.2
65.5
68.3
29.9
33.9

المتغيرات المستقمة
مساحة المسكن
متوسط الدخل األسرى
المستوى المعيشى
مستوى التعرض لمصادر
المعمومات
مستوى جودة الحياة

636.5

**معنوية عند ...6

639.6

*معنوية عند ...5

"ت"
*2.8
*3.7
*3.6
*2.9
*2.7

%

الممارسات
متوسط درجات متوسط درجات
أسر طالب تربية
أسر طالب
نوعية
زراعة
669.5
663.7
2744.2
3459.5
42.9
45.4
69.7
23.6
89.5

96.2

"ت"
*2.9
*2.9
*3.9
*3.5
*3.6

جدول :21العالقات االرتباطية بين مستوى معارف وممارسات ترشيد استهالك الكهرباء والمتغيرات المستقمة
الممارسات
المعارف
قيم معامل اإلرتباط
المتغيرات المستقمة
حجم األسرة
مساحة المسكن
درجة التزاحم الحجرى
متوسط الدخل األسرى
المستوى المعيشى

مستوى التعرض لمصادر المعمومات

مستوى جودة الحياة

*معنوية عند ...5

**معنوية عند ...6

الفوووووووورض الخووووووووامس :تد د د ددؤور الخصد د د ددائص اوجتماعيد د د ددة
واالقتصادية ومستوى جودة الحيداة عمدى المسدتوى المعر دى

بترشيد استيالك الكيرباء.
الفرض

السادس:

واالقتصادية

ومستوى

تؤور
جودة

الخصائص
الحياة

اوجتماعية
عمى

مستوى

الممارسات الخاصة بترشيد استيالك الكيرباء.

تم استخدام دالة اونحدار المتعدد لتحديد نسبة تأوير

*..62
*..66
*..63
*..24
*..22
*..36
*..25

*..26
*..64
*..69
*..36
*..29
*..26
*..34

كمتغيرات مستامة عمى مستوى المعارف والممارسات
الخاصة بترشيد استيالك الكيرباء كمتغيرات

تابعة.

وتوضح النتائج جدول  )63سن ىناك  7متغيرات مستامة
ىى حجم األسرة ،مساحة المسكن ،درجة التزاحم
الحجرى ،متوسط الدخل األسري ،المستوى المعيشي،
مستوى التعرض لمصادر المعمومات ،ومستوى جودة
الحياة تؤور عمى المتغيرات التابعة.

الخصائص اوجتماعية واوقتصادية ومستوى جودة الحياة
جدول  :23تأثير المتغيرات المستقمة عمى معارف وممارسات ترشيد استهالك الكهرباء
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المتغيرات المستقمة

حجم األسرة
مساحة المسكن
درجة التزاحم الحجرى
متوسط الدخل األسرى
المستوى المعيشى
مستوى التعرض لمصادر المعمومات
مستوى جودة الحياة

**معنوية عند ...6

المعارف
نسبة التأثير%

*معنوية عند ...5

6.
8
7
65
64
68
26

ف

**2.9
**6.6
**2.8
**3.8
**3.6
**3.5
**3.3

الممارسات
نسبة التأثير%
9
9
8
63
66
69
2.

ف

**2.9
**2.8
**3.3
**3.4
**3.4
**3.7
**3.6

وقد بمغت نسبة التأوير  %93لممستوى المعر ى حيث

 -1إدراج مادة عممية -ياوم بإعدادىا سخصائي

احتمالى

اوقتصاد المنزلي– ى المراحل التعميمية المختم ة من

 %94 ،...6لمستوى الممارسات حيث بمغت قيمة ف=

شأنيا ترسيخ م يوم ترشيد استيالك الكيرباء ي صورة

كما تبين سن مستوى جودة الحياة كان من سكور

ئات الشعا

بمغت

قيمة ف=

9.56

عند مستوى

 9.22عند مستوى احتمالى ....6

المتغيرات المستامة تأوي اًر عمى كل من المستوى المعر ى

 %26ومستوى الممارسات  ،%2.ي حين سن درجة

التزاحم الحجرى كانت من سقل المتغيرات المستامة تأوي اًر

وذلك بنسبة  %7لممعارف %8 ،لمممارسات .وىكذا
يمكن قبول ال رض البحوى الخامس والسادس.
وتت ددق ى ددذه النت ددائج مد د د ارس ددة  )6998( Lamوال ددذى

سوضددح سن دخددل األس درة وحجددم األس درة مددن سكوددر العوامددل
المددؤورة عمددى سنمدداط اسددتيالك الطاقددة الكيربائيددة .ود ارسددة
 )2..7) Theodoros & Nicolletaحيث وجددا سن الددخل

مبسطة.

 -2إعداد حمالت إعالمية تناشد جمي
بترشيد استيالك الكيرباء وذلك من خالل:

 -عدم تشغيل األجيزة المنزلية ى ساعات الذروة.

 تعمدديم اسددتخدام الممبددات المددو رة والعدددادات الذكيددة م دتوض د دديح دورى د ددم د ددى خ د د دض الكمي د ددة المس د ددتيمكة م د ددن
الكيرباء.
 إجراءات االستخدام األمول لألجيزة المنزلية والتى تك لتحايق الترشيد ى استيالك الكيرباء.

 مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الكتمةالحيوية) وطرق ووسائل التعامل معيا.

األس ددرى ك ددان م ددن سكو ددر العوام ددل الم ددؤورة عم ددى اس ددتيالك

 -3ضرورة مشاركة و ازرة الكيرباء بعدة سدوار من شأنيا

عبددد العدداطى ومر ددت المحددالوى ( )2.6.والتددى سوضددحت

ممصاات ترشيد استيالك الكيرباء بالممرات

الكيربدداء ددى المبددانى السددكنية .كمددا تت ددق ود ارسددة اطمددة
سن الدخل الشيرى لألسرة من المتغيرات المؤورة ى الكمية

تحايق ترشيد استيالك الكيرباء وىى:

 -توزي

والمداخل ى المؤسسات الحكومية والمبانى والمحالت

المستيمكة من الكيرباء باطاع المندازل .ود ارسدة سمدال عبدد

التجارية والمدارس ودور العبادة.

عمد ددى معر د ددة المبحوود ددات بواا د ددة ترشد دديد اسد ددتيالك الطاقد ددة

بيا لعرض األ كار الجديدة بشأن ترشيد استيالك

ال ددرحيم  )2.62والت ددى وج دددت سن ال دددخل األس ددرى ي ددؤور
الكيربائية بنسبة .%54

 تنظيم معرض اليوم الواحد يضم سكبر تجم لمعاممينالكيرباء.
 تعيين مسئول ى كل مبنى حكومى لمتابعة تن يذإجراءات ترشيد استيالك الكيرباء.

التوصيات
إزاء ما سوضحتو النتائج البحوية توصي الدراسة بما يمي:
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 تأسيس نوادى بيئية لألط ال والشباا تيتم بكل مامنشأنو الح اظ عمى البيئة ومواردىا.
 -إنشاء بنك معمومات عن كل ما يتعمق بالطاقة البديمة.
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الوعى

محا ظتى االسكندرية والمنو ية -رسالة ماجيستير–

 -4ت عيل دور جمعيات حماية المستيمك لر

البيئى حول قضية ترشيد االستيالك عامة وترشيد

قسم االقتصاد المنزلى– كمية الزراعة– جامعة

استيالك الكيرباء خاصة.
سحمد

المراجع

عكاشو :)1007

جودة

الحياة

والنسيج

االجتماعى -المؤتمر الخامس لممركز المصرى لمعموم
الطبية "نحو سعصاا سميمة"– جامعة األزىر– الااىرة
–  4/3مايو.
www.moee.gov.eg

الشد دركة الاابض ددة لكيرب دداء مص ددر  :)1023تط ددور كمي ددة
الطاقة المباعة موزعةعمى األزراض المختم ة.

www.egelec.com

سم ددال عب ددد ال ددرحيم  :)1021اتجاى ددات الطالب ددة الجامعي ددة
السدعودية نحدو واا دة ترشديد االسدتيالك– د ارسدة مطباددة
ى قسدم الد ارسدات االجتماعيدة– جامعدة الممدك سدعود–
مجمة جامعة دمشق– المجمد  –18العدد األول.

سميند ددة حرطد ددانى  :)1024جد ددودة الحيد دداة لد دددى األمي د ددات
وعالقتيد ددا بالمشد ددكالت السد ددموكية عند ددد األبند دداء .رسد ددالة

ماجيستير– قسم عمم الن س وعموم التربية .كمية العمدوم
االجتماعية– جامعة وىران– الجزائر.
جمعيد ددة حمايد ددة المسد ددتيمك  :)1009ترشد دديد الطاقد ددة بد ددين
سح د ددالم الحكوم د ددة وزي د دداا ال د ددوعى المجتمع د ددى– مجم د ددة

المستيمك الذكى– العدد الودانى– مدايو -جمعيدة حمايدة
المستيمك -االسكندرية.

االسكندرية.

رييام إسماعيل الشربينى  :)1009دراسة تحميمية لا اررات

ربات األسر المتعماة باون اق االستيالكى وسوجو
ترشيده لعينة من العامالت بجامعة الزقازيق– رسالة

دكتوراه– قسم عموم األزذية– كمية الزراعة– جامعة
الزقازيق.
زينا صالح محمود يوسف  :)1025استراتيجية ترشيد
االستيالك األسرى من سجل التنمية المستدامة

وعالقتيا بجود الحياة– المؤتمر العممى الدولى الساب

العربى العاشر "التعميم العالى النوعى ى مصر

والعالم العربى ودوره ى تنمية المجتم "– كمية التربية
النوعية– جامعة الااىرة– مجمد  26/25 -1إبريل.

سموى محمد ززمول  :)1023وعى ربة األسرة بالتخطيط
لموقت والجيد وعالقتو بجودة الحياة لدييا– مجمة

العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية– جامعة
المنصورة– مجمد – 4العدد –6يونيو.

سمر منصور إبراىيم  :)1003دراسة تحميمية ألنماط
استيالك الطاقة والمياه وسساليا ترشيدىا ى الاطاع

المنزلى -رسالة ماجيستير -قسم إدارة مؤسسات
األسرة والط ولة– كمية االقتصاد المنزلى– جامعة
حموان.

حسن مصط ى عبد المعطى  :)1005اورشاد الن سى
وجودة الحياة ى المجتم المعاصر -وقائ المؤتمر
العممى الوالث :اونماء الن سى والتربوى لانسان

العربى ى ضوء جودة الحياة– جامعة الزقازيق-
مصر 26/25-مارس.

خالد شاىر سميمان  :)1007قياس جودة الحياة لدى

عينة من طالا جامعة تبوك بالمممكة العربية

السعودية وتأوير بعض المتغيرات عمييا_ مجمة
رسالة الخميج العربى– العدد.27

رشا مجدى محمود بخيت  :)1006تاييم مستوى الواا ة
االستيالكية لدى ربات األسر الحضرية والري ية ى

662

اطمة إسماعيل محمد سحمد  :)1020ممارسات ربات
األسر ى ترشيد استيالك موردى المياه والكيرباء

بمحا ظة

االسكندرية– رسالة ماجيستير– قسم

االقتصاد المنزلى– كمية الزراعة– جامعة االسكندرية.
اطمددة عبددد العدداطى ،مر ددت طمعددت المحددالوى :)1020
بندداء نمددوذج  FARIMAلمتنبددؤ بالكميددة المسددتيمكة مددن
الكيرب دداء باط دداع المن ددازل– قس ددم اوحص دداء التطبيا ددى–

كمية التجارة– جامعة المنصورة.
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محمد سحمد محمود مرعى  :)1004الطاقة الكيربائية

ى محا ظة الدقيمية– دراسة ى جغ ار ية الطاقة–

مجمة كمية األداا– جامعة المنصورة– العدد–34

يناير.

محمد السعيد سبو حالوة  :)1020جودة الحياة ،الم يوم
واألبعاد-

قسم عمم الن س التربوى– كمية التربية

بدمنيور-جامعة االسكندرية.

محمد بن سعد الحمود  :)1000ترشيد استيالك الطاقة-
مبدس دينى ومطما وطنى– قسم اليندسة المعمارية–
جامعة الممك يد لمبترول والمعادن -السعودية.

محمد عزيز نظمى  :)2997مناىج ت سير المعر ة
مؤسسة شباا الجامعة – االسكندرية.

محمود عاطف سبو زالى ،عودة نظمى سبو مصط ى
 :)1022التغيرات الجسمية والن سية المرتبطة

باناطاع الطمث وعالقتيا بجودة الحياة لدى عينة من

النساء ال مسطينيات– مجمة جامعة مؤتو– مجمد –17

العدد .3

محمود عبد الحميم منسى ،عمى ميدى كاظم :)1006
ماياس جودة الحياة لطمبة الجامعة_ ندوة عمم الن س
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والتخطيط– معيد التخطيط الاومى– مدينة نصر–
الااىرة.
نبيمة عبد الستار السيد  :)1003تكنولوجيا المعمومات
وسورىا عمى السموك االستيالكى واالجتماعى لألسرة

المصرية -رسالة دكتوراه -قسم إدارة المنزل
والمؤسسات–

كمية

االقتصاد

المنزلى–

جامعة

المنو ية.
و ازرة التنميدة المحميددة  :)1007ماترحددات ترشدديد اسددتيالك
الطاقد د د د د ددة د د د د د ددى كد د د د د ددل مد د د د د ددن اونتد د د د د دداج واالسد د د د د ددتيالك
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وجودة الحياة– جامعة السمطان قابوس– مساط–
 29/27ديسمبر.
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ABSTRACT
The study aims to identify The Relationship between Quality Life and Knowledge, Practices of Electricity
Consumption Conservation among Student's Families of Alexandria University. This study was conducted on
home economics Student's Families from agriculture and specific education faculties in Alexandria university ,
sample was 146. The data were collected by using a questionnaire through personal interview. The data were
analyzed statistically using SPSS were percentages, median, T test, simple correlation coefficient and multiple
regression function. The study revealed that:
1- Quality life level was high among 84,9% from participants.
2- Knowledge level of electricity consumption conservation was high among 84,2% from participants while
correct practices of electricity consumption conservation was low as reach 17,1%.
3- There were statistically differences significant between knowledge, practices level of electricity
consumption conservation among Student's Families from agriculture, specific education faculties and
house area, family income, living level, exposure level to information resources and quality life level at
probability of 0.05.
4- There were statistically a positive significant correlation between knowledge, practices level of electricity
consumption conservation and family size, house area, degree of room capacity, family income, living
level, exposure level to information resources and quality life level at probability of 0.05.
5- The results show that quality life level was the most variables Affecting knowledge level 21%, practices
level 20% of electricity consumption conservation.
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