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أسر طالب جامعة  لدى جودة الحياة بمعارف وممارسات ترشيد استهالك الكهرباء عالقة
 االسكندرية

 عبد السالم محمود دسوقى نجالء
 االسكندرية جامعة -الزراعة كمية -المنزلى االقتصاد قسم -والمؤسسات األسرة شئون ادارةتخصص 

 5/20/1026:تاريخ القبول                                5/9/1026 تاريخ التسميم:

 الممخص
سجريدت  وقدد. جودة الحياة بمعارف وممارسات ترشيد استيالك الكيرباءلددى سسدر طدالا جامعدة االسدكندرية عالقة دراسةىذا البحث  استيدف      

ة والتربيددة النوعيددة بجامعددة االسددكندرية  سسددر طالبددات ال رقددة الوالوددة والرابعددة المسددجمين باسددم االقتصدداد المنزلددى  ددى كميتددى الزراعدد جميدد الدراسددة عمددى 
. حيث تم تجميد  البياندات باسدتخدام اسدتمارة اسدتبيان بالماابمدة الشخصدية. واعتمددت الدراسدة عمدى النسدا المئويدة م ردة 646وبذلك بمغ قوام العينة 

 ومناقشة نتائج بحوية وكانت سىم النتائج: لعرضوالمدى واختبار "ت" ومعامل االرتباط البسيط ودالو االنحدار المتعدد كأساليا احصائية 
 .%84.9مستوى جودة الحياة لدى عينة البحث بنسبة  ارت اع -1
%  ددى حددين تدددنت نسددبة الممارسددات الصددحيحة لترشدديد 84.2ارت دداع المسددتوى المعر ددى بترشدديد اسددتيالك الكيربدداء لدددى عينددة البحددث بنسددبة  -2

 % من عينة البحث.67.6استيالك الكيرباء لتبمغ 
بدين سسدر طدالا كميتدى الزراعدة والتربيدة النوعيدة  دى مسدتوى المعدارف والممارسدات لترشديد اسدتيالك الكيربداء  5...وجود  روق معنوية عند  -3

 .الحياة جودةو اا لكل من مساحة المسكن، متوسط الدخل األسرى، المستوى المعيشى، مستوى التعرض لمصادر المعمومات، ومستوى 
باطية طردية معنوية بين مستوى معارف وممارسات ترشيد استيالك الكيرباء وكل من حجم األسدرة، مسداحة المسدكن، درجدة وجدت عالقة ارت -4

عندددد مسدددتوى   الحيددداة جدددودةومسدددتوى  المعمومدددات،، المسدددتوى المعيشدددى، مسدددتوى التعدددرض لمصدددادر ألسدددرىالتدددزاحم الحجدددرى، متوسدددط الددددخل ا
 5....احتمالى 

 .استيالك الكيرباء ترشيد% .2% وممارسات 26سكور المتغيرات المؤورة عمى كل من مستوى معارف  منحياة ال جودةوجد سن مستوى  -5

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

 البحثومشكمة  مقدمة
 سالكيرباء من سىم مصادر الطاقة  ى مصر لي تعتبر

السدددتخداميا  دددى اوندددارة واألزدددراض المنزليدددة، ولكدددن   ادددط
سيضا لكونيا صناعة  ى حد ذاتيا و ى ن س الوقت تعتمدد 

 محمددددددعمييدددددا بصدددددورة سساسدددددية العديدددددد مدددددن الصدددددناعات  
 (.4..2 –مرعى
 يتم وسن (2.63)الاابضة لكيرباء مصر الشركة ؤكدوت

استخدام الطاقة الكيربائية  ى عديد من األزراض منيا 
الاوى المحركة لألجيزة الكيربائية  ى المجال  تو ير

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

 .645متوسط استيالك ال رد من الطاقة الكيربائية من 

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

سن اسدتيالك  (2.63)بدو العدال واخدرونس سكدوم ويوضح
الطاقددة الكيربائيددة يتطددور  ددى مصددر سددنويا بمعدددل حددوالى 

%. ويموددل الاطددداع المنزلددى سكبدددر الاطاعددات المسدددتيمكة 7
% مددن إجمددالى 46.6لمطاقددة الكيربائيددة  ددى مصددر بنسددبة 

اسددتيالك الطاقددة عمددى مسددتوى الجميوريددة. وتموددل األجيددزة 
ك الطاقدددددة بالاطددددداع % مدددددن إجمدددددالى اسدددددتيال.7المنزليدددددة 

المنزلى ويرج  ذلك إلى التوس  العمراندى والتزايدد المسدتمر 
 فالكيربائية  وباألخص سجيزة التكييد ى استخدام األجيزة 

الرت دداع درجددة الحددرارة خددالل  صددل الصدديف  ددى السددنوات 
 (.7..2 – وزارة التنمية المحمية          الماضية
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يالك الطاقددة شدديدت السددنوات الماضددية تزايددد اسددت وقددد 
الكيربائيدددة وذلدددك لعددددة سسدددباا منيدددا ارت ددداع دخدددول األ دددراد 
ومستوياتيم المعيشية وبالتالى التحول إلدى نمدط اسدتيالكى 

 األجيدددددزةسكودددددر ر اىيدددددة يعتمدددددد عمدددددى اسدددددتخدام كويدددددر مدددددن 
.  اددددددددد سصددددددددبح (...2 -ممدددددددددوح الشددددددددرقاوى)الكيربائيددددددددة

المددددواطن المصددددرى شددددديد اوسددددراف  ددددى اسددددتخدام الطاقددددة 
  ذلددك إلددى رخددص سسددعار الطاقددة السددائدة  ددى مصددر ويرجدد

نظدرا لمدددعم الحكدومى، وعددادات الشدعا المصددرى المتسددمة 
إضددا ة إلددى  ،باوسددراف، وتادددم تكنولوجيددا األجيددزة المنزليددة

سن المنددددازل  ددددى مصددددر مصددددممة بطرياددددة التتدددديح  رصددددة 
االسدددتغالل األمودددل لاندددارة الطبيعيدددة نظدددرا لتادددارا المندددازل 

اونارة  دى  كألمر الذى سدى إلى استيالوضيق الشوارع. ا
% مددددددددددن إجمددددددددددالى اسدددددددددددتيالك .2مصددددددددددر سكوددددددددددر مددددددددددن 

  (.9..2 –جمعية حماية المستيمك)الكيرباء
إلى مرحمة النيم  التحول سن( 6..2بخيت  رشا وتؤكد

االسدددتيالكى يدددؤدى إلدددى انتشدددار الممارسدددات االسدددتيالكية 
الدددوعى االسدددتيالكى  وعددددم السدددمبية والتدددى تتسدددم باوسدددراف

سددددديادة  بدددددأن( 9..2)الشدددددربينى رييدددددام وتضددددديف. الرشددددديد
 عدددم          ددى اوضدداءة المصددرية اوسددراف بددين األسددر

اسدددتغالل اوضدددداءة الطبيعيددددة( واألجيددددزة المنزليددددة، وكددددذلك 
تدددنى الددوعى السددميم  ددى المحا ظددة عمددى مددورد الطاقددة مددن 

 .سوء استخدام الطاقة الكيربائية اسىم سسبا
إنتاجيدددا  دددى سزمدددا  يدددتم ربائيدددةألن الطاقدددة الكي ونظدددرا

األحددوال باسددتخدام الوقددود الح ددرى، لددذا  اددد دعددت الحاجددة 
إلدددى تبندددى وتطبيدددق عددددد مدددن السياسدددات لترشددديد اسدددتيالك 
                      الكيربددددددددددددددددداء سدددددددددددددددددواء  دددددددددددددددددى المبدددددددددددددددددانى سوالمؤسسدددددددددددددددددات

 Ping-feng & Tai-chi ) 2..9(.  مصدر مشداركةولعدل 
األرض العالميددددة "  دولددددة  ددددى مبددددادرة " سدددداعة 82ضددددمن 

بإط دددددداء األنددددددوار  ددددددى المبددددددانى والمنشددددددات العامددددددة  ذلددددددكو 
والخاصة لمدة ساعة سدى النخ اض ممحوظ  دى اسدتيالك 

          قيمتدددددو بمدددددا يعدددددادل محطدددددة توليدددددد كيربددددداء الكيربدددداء تاددددددر
 .(9..2المستيمك  جمعية حماية)

استيالك الكيرباء لو عدة جوانا إيجابية منيا  وترشيد
اليف التى تتحمميا الدولة ونتاج الطاقة خ ض التك

الكيربائية، تو ير الطاقة الالزمة لتشغيل المعدات 
الخاصة بمشروعات التنمية، وسيضا خ ض مصرو ات 
 –األسرة المن اة عمى استيالك الكيرباء سمر إبراىيم

مشكمة ارت اع  معدل استيالك  وتعد  ىذا(. 3..2
كأحد سىم الموارد  -موردالطاقة الكيربائية واستنزاف ىذا ال

ىى مشكمة قصور  ى ترشيد استيالك ىذا –األسرية
المورد من جانا س راد األسرة والتى تعد بدورىا مشكمة 

ممارسات الترشيد االستيالكى وليس  عقصور  ى إتبا
  اطمةمشكمة المعر ة بالترشيداالستيالكى حيث سكدت 

سن مستوى ممارسات ترشيد استيالك  (.2.6سحمد 
 % من العينة  اط.37اقة الكيربائية كان مرت   لدى الط

وتعبدددددر جدددددودة الحيددددداة عدددددن الرقدددددى  دددددى مسدددددتوى  ىدددددذا
الخددددمات الماديدددة واالجتماعيدددة والن سدددية التدددى تاددددم أل دددراد 
المجتمدد . وسيضددا تعبددر عددن نددزوع األ ددراد نحددو نمددط حيدداة 

. (5..2 –تتميددز باالسددتيالك التر ى حسددن عبددد المعطددى
عمدددى سن  (6..2)ى وعمدددى كددداظممنسددد محمدددودكمدددا يؤكدددد 

جدددودة الحيددداة ىدددى شدددعور ال دددرد بالرضدددا والسدددعادة وقدرتدددو 
عمى إشباع حاجاتدو مدن خدالل ودراء البيئدة ورقدى الخددمات 
التدددددددى تاددددددددم لدددددددو  دددددددى المجددددددداالت الصدددددددحية واالجتماعيدددددددة 

مدد  حسددن إدارتددو لموقددت والدددخل كأحددد  ةوالتعميميددة والن سددي
 المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة.

ىناك عوامل كويرة  سن( 7..2)عكاشو سحمد  ضحويو 
تتحكم  ى تحديد ماومات جودة الحياة منيا الادرة عمى 
    الت كير واتخاذ الارارات والعالقات االجتماعية 

سن  Kemp(2.6.)واألوضاع المالية واالقتصادية. ويؤكد 
جودة الحياة تعبر عن وعى ال رد بتحايق التوازن بين 

والن سية واالجتماعية لتحايق الرضا  الجوانا الجسمانية
لأل راد. وترى  عن الحياة  كناتج لظروف المعيشة الحياتية

سن جودة الحياة م يوم لو مداخل  (2.63ززمول  سموى
عديدة منيا الصحى والن سى والبيئى والدينى وسيضا 

عمى عدة م اىيم  ورهالمدخل االجتماعى والذى يعتمد بد
توى الدخل ونوع وطبيعة العمل من بينيا قيمة الوقت ومس

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 
والذى قام بتحديد  9..2األمم المتحدة اونمائى عام 

ة وىى الدخل جودة الحياة  ى ضوء والوة سبعاد رئيسي
والصحة والتعميم،  اد احتمت  رنسا المرتبة األولى ضمن 

دولة  ى حين احتمت مصر المرتبة  694قائمة ا 
 (..2.6 –سبو حالوة محمد 635
ضوء ما سبق يتضح سن جودة الحياة سصبحت   ى

إذ سن زياا  ىدف سامى نحو مستابل س ضل لألسرة،
إدارة  مؤشرات جودة الحياة يجعل األسرة عاجزة عن

 ،(2.66 –مصط ى شئونيا محمود سبو زالى وعودة سبو
كما سن الطاقة الكيربائية تعتبر سحد دعامات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية  ى العصر الحديث عمى مستوى 
العالم، وتزداد سىميتيا  ى مصر لكونيا دولة نامية تتطم  

يدر وعداد وتن يذ خطط تنموية. ولما كانت سيادة واا ة ال
االستيالكى  ى مجال الطاقة الكيربائية ليا تأويرات 

ميزانية األسرة،  إرباكعديدة عمى األسرة متمومة  ى 
وا تااد األبناء الادوة من سبائيم،  كان البد من وجود واا ة 

كأمر ضرورى  -كمعارف وممارسات –ترشيد االستيالك
 مبالغة. سوإ راط  دونلتحايق حاجات األسرة 

بم يوم جودة  االىتمامالدراسات الساباة  تناولت وقد
الحياة لدى بعض  ئات المجتم  سط ال ذوى صعوبات 
التعمم، مراىاين، مسنين(. كما اىتمت بدراسة العالقة بين 
جودة الحياة وكل من المشكالت السموكية عند األبناء، 

كما  .الحالة الن سية لممرسة  ى مرحمة الوالدة واليأس
لساباة سنماط استيالك الطاقة تناولت الدراسات ا

 وممارسات ترشيد استيالكيا  ى الاطاع المنزلى،
استيالك الطاقة، وبناء نموذج  رشيدواالتجاىات نحو ت

لمتنبؤ بالكمية المستيمكة من الكيرباء باطاع المنازل. 
ولكن لم تحاول سى من ىذه الدراسات إيجاد العالقة بين 

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

 الممارسات بشأن ترشيد استيالك الكيرباء.
 البحث أهداف

البحدددث بصددد ة رئيسدددية دراسدددة عالقدددة جددددودة  يسدددتيدف
 ىلدددوممارسددات ترشدديد اسددتيالك الكيربدداء  بمعددارفالحيدداة 

مدددن  وذلدددكعيندددة البحث سسدددر طدددالا جامعدددة االسدددكندرية( 
 :ال رعية التالية األىداف تحايقخالل 

عمى بعض الخصائص اوجتماعية   التعرف -6
 لعينة البحث. واوقتصادية

اسددددتيالك الكيربدددداء  بترشدددديد ر ددددىالمسددددتوى المع تحديددددد -2
 البحث. لعينة

اسدددددتيالك الكيربددددداء  ترشدددديد مارسددددداتمسدددددتوى م تحديددددد -3
 .ثالبح لعينة

 البحث. لعينةالحياة  جودةمستوى  قياس -4
العالقدددات اورتباطيدددة بدددين الخصدددائص اوجتماعيدددة  دراسدددة -5

 وبدددينالبحدددث  عيندددةالحيددداة  ل جدددودة مسدددتوىواوقتصدددادية و 
 بترشددديدالخاصدددة   الممارسدددات مسدددتوىو  ر دددىالمسدددتوى المع

 استيالك الكيرباء.
نسددددددبة تددددددأوير كددددددل مددددددن الخصددددددائص اوجتماعيددددددة  تحديددددددد -6

الحيدددداة لعينددددة البحددددث عمددددى  جددددودة ومسددددتوىوقتصددددادية وا
 بترشدددديدالخدددداص  الممارسددددات مسددددتوىو  ر ددددىالمسددددتوى المع

 استيالك الكيرباء.
 البحث أهمية

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

سددتيالكى كأحددد االسددتيالك ولكددن يمتددد ليشددمل الترشدديد اال
 سىميدةكمدا تنبد   سىم سبعاد النواحى اودارية لشئون األسدرة.

كون مورد الكيرباء سحد المحاور األساسدية  دى  منالبحث 
د ددددددد  عجمدددددددة التنميدددددددة الشددددددداممة والمسدددددددتدامة، وسن ترشددددددديد 
 –اسددددتيالك الكيربدددداء كواا ددددة منشددددودة بددددالمجتم  المصددددرى

واندددا يدددؤدى إلدددى تعزيدددز الج –خاصدددة  دددى الوقدددت الحدددالى
 ،(اراالقتصددددددادية لألسددددددرة متمومة  ددددددى االدخددددددار واالسددددددتوم

وسيضددا الجوانددا االجتماعيددة  متمومددة  ددى سن يصددبح األبدداء 
قدددوة ألبنددائيم  ددى كا دددة جوانددا اسددتيالك المددوارد األسدددرية 

اليوقعيددا  ددى بددراون  مدداالمتاحددة، والتددزام األسددرة بميزانيتيددا م
 االقتراض(.
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سة كااعدة بيانات ت يد كما يمكن االستعانة بنتائج الدرا
تساعد عمى تعزيز مواقف  إرشادية ى تخطيط برامج 

الترشيد االستيالكى لممرسة باعتبارىا المسئول األول عن 
إدارة شئون األسرة  ى كا ة مواقف الحياة بص ة عامة 

 ومواقف االستيالك بص ة خاصة.
 البحثي اإلسموب

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

 :المصطمحات العممية والتعاريف اإلجرائية -2
التزاحم الحجري: تشير بيذه الدراسة إلى  درجة - س

الايمة الرقمية لخارج قسمة عدد س راد سسر عينة 
 البحث عمى عدد زرف المسكن.

المعيشي: ياصد بو  ي ىذه لدراسة الايمة  المستوى -ا
لألجيزة الرقمية الدالة عمى امتالك سسر عينة البحث 

المنزلية األكور استيالكا لمطاقة الكيربائية وكذلك 
 معدل استخداميا.

التعدددرض لمصدددادر المعمومدددات: يشدددير بيدددذه الدراسدددة  -ج
إلدددددى المصدددددادر المعر يدددددة التدددددى سدددددمعت مدددددن خالليدددددا 
وتعر ت سسدر عيندة البحدث عمدى طدرق وسسداليا ترشديد 
اسددتيالك لكيربدداء ودرجددة االسددت ادة مددن تمددك المصددادر 

ك اية المعمومات المادمة مدن خالليدا معبدرا عدن ومدى 
 ذلك بايمة رقمية.

جودة الحياة: ىى درجة االستمتاع بالظروف المادية  -د
شباع الحاجات   محمدواوحساس بالرضا عن الحياة وا 

(. وياصد بمستوى جودة الحياة .2.6 -سبو حالوة
الرقمية المعبرة عن استجابات  الايمة  ى ىذه الدراسة

 ة البحث ألبعاد جودة الحياة.سسر عين
معارف ترشيد استيالك الكيرباء: المعارف ىى  -ه

مجموعة المعانى والمعتادات واألحكام والم اىيم 
والتصورات ال كرية التى تتكون لدى اونسان نتيجة 
لمحاوالتو المتكررة ل يم الظواىر واألشياء 

(. ويشير المستوى 6997 -نظمى محمدالمحيطة 
الرقمية الدالة عمى  ةه الدراسة إلى الايمالمعر ى بيذ

استجابات سسر عينة البحث بشأن مدى إلماميم 
 بالمعارف المتعماة بترشيد استيالك الكيرباء.

ممارسات ترشيد استيالك الكيرباء: ياصد بمستوى  -و
عينة  سسر الممارسات  ى ىذه الدراسة مدى قيام

يزات إرشادات االستخدام األمول لتجي بإتباع البحث
اوضاءة واألجيزة المنزلية والتى تحاق  ى مجمميا 

 بايمة رقمية. ذلكترشيد استيالك الكيرباء معبرا عن 
 الشاممة والعينة: -3

شاممة الدراسة  ى جمي  سسر طالا جامعة  تمومت
االسكندرية، وقد تم اختيار عينة عمدية تمومت  ى سسر 

سم االقتصاد طالبات ال رقة الوالوة والرابعة المسجمين با
لم رقة  26المنزلى  ى كمية الزراعة بجامعة االسكندرية 

لم رقة الرابعة( وشعبة االقتصاد المنزلى  ى  35 الوالوة،
 لم رقة الوالوة، .7كمية التربية النوعية بجامعة االسكندرية 

م ردة.  646لم رقة الرابعة (. وبذلك بمغ قوام العينة  65
ناء عمى دراسة الطالا ىذا وقد تم اختيار العينة ب

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 

 ور لدى زيرىم من األسر.سكبر من الاص
 

 المتغيرات البحثية: -4
 الدراسة عمى المتغيرات البحوية التالية: تضمنت

التاب : يمول المستوى المعر ى ومستوى  المتغير - س
 الممارسات الخاصة بترشيد استيالك الكيرباء.

المسدددتامة: تضدددمنت مجموعدددة الخصدددائص  المتغيدددرات-ا
عيندددة البحدددث  سدددراوجتماعيدددة واالقتصدددادية المميدددزة أل

والمتمومدددددة  ي سدددددن األم، سدددددن األا، الحالدددددة المينيدددددة 
لددألم، الحالددة المينيدددة لددألا، المسدددتوى التعميمددي لدددألم،  
المسدددددتوى التعميمدددددي لدددددألا، مسددددداحة المسدددددكن، درجدددددة 
التدددددددزاحم الحجدددددددري، حجدددددددم األسدددددددرة، متوسدددددددط الددددددددخل 
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األسري، المستوى المعيشي، مستوى التعرض لمصادر 
 ى جودة الحياةالمعمومات( وسيضا مستو 

 الفروض البحثية: -5
ألىداف الدراسة البحث تمومت ال روض البحوية  تحاياا
  يما يمي:

 دددروق معنويدددة بدددين سسدددر عيندددة البحدددث طالا  توجدددد -6
زراعدددة، طدددالا تربيدددة نوعيدددة (  دددي المسدددتوى المعر دددى 
الخددداص بترشددديد اسدددتيالك الكيربددداء و ادددا لمخصدددائص 

دة الحيدددددددداة اوجتماعيددددددددة واالقتصددددددددادية ومسددددددددتوى جددددددددو 
 كمتغيرات مستامة.

 روق معنوية بين سسر عينة البحث طالا  توجد -2
زراعة، طالا تربية نوعية(  ي مستوى الممارسات 
الخاصة بترشيد استيالك الكيرباء و اا لمخصائص 
اوجتماعية واالقتصادية ومستوى جودة الحياة 

 كمتغيرات مستامة.
معر ى عالقة ارتباطية معنوية بين المستوى ال توجد -3

بترشيد استيالك الكيرباء كمتغير تاب  والخصائص 
اوجتماعية واالقتصادية ومستوى جودة الحياة 

 كمتغيرات مستامة.
عالقة ارتباطية معنوية بين مستوى ممارسات  توجد -4

ترشيد استيالك الكيرباء كمتغير تاب  والخصائص 
اوجتماعية واالقتصادية ومستوى جودة الحياة 

 .كمتغيرات مستامة
تددؤور الخصددائص اوجتماعيددة واالقتصددادية ومسددتوى  -5

جددودة الحيدداة عمددى المسددتوى المعر ددى بترشدديد اسددتيالك 
 الكيرباء.

الخصائص اوجتماعية واالقتصادية ومستوى  تؤور  -6
جودة الحياة عمى مستوى الممارسات الخاصة بترشيد 

 استيالك الكيرباء. 
 إسموب تجميع ومعالجة البيانات: -6

يانددات البحويددة باسددتخدام اسددتمارة اسددتبيان تجميدد  الب تددم
ال صدددل الدراسدددى الودددانى لمعدددام  خددداللبالماابمدددة الشخصدددية 

. وقددد تددم عددرض االسددتمارة عمددى 2.65/2.66الجددامعى 
عددددددد مدددددن سسددددداتذة اوقتصددددداد المنزلدددددي واورشددددداد الزراعدددددي 

جدددراء التعدددديالت الالزمدددة عمميدددا ولغويدددا. كمدددا تدددم إجدددراء  وا 
معامددل سل ددا كرونبدداخ لمتحاددق مددن اختبددار الوبددات باسددتخدام 

لمحدددور جدددودة 82..وبدددات االسدددتمارة حيدددث بمغدددت قيمتدددو  
لمحدددددددددددددور  82..لمحدددددددددددددور المعدددددددددددددارف،   83..الحيددددددددددددداة،

الممارسدددددات.  دددددى حدددددين بمغدددددت قيمتدددددو وجمدددددالي محدددددداور 
وىددددددى قدددددديم مابولددددددة تدددددددل عمددددددى وبدددددددات  82..االسددددددتمارة 

االسدددتمارة وصدددالحيتيا لمتطبيدددق، وقدددد تضدددمنت االسدددتمارة 
 التالية: المحاور
 واالقتصادية:  اإلجتماعيةالخصائص  األول: المحور

ىذا المحور عدد من المتغيدرات تدم قياسديا كمدا  تضمن
 يمي:
سددنة وقددد بمددغ  .6 –35: تددراوح سددن األم بددين السددن -6

( وتدددم توزيددد  سدددن األم  دددي 8طدددول ال ئدددة و ادددا لممددددى 
 53 ،سددددنة( 52–44سددددنة (،  43 –35وددددالث  ئددددات 
سدنة  65 – 44راوح سن األا بين كما ت ،سنة  أكور(

( وتدددم توزيددد  سدددن 7وقدددد بمدددغ طدددول ال ئدددة و ادددا لممددددى 
 57 –56 ،سددددددنة( .5 –44 ددددددي وددددددالث  ئددددددات  ألاا

 .سنة  أكور( 58  سنة(،
المينيددددددددة لددددددددألم واألا: يعمل درجتددددددددان(، ال  الحالددددددددة -2

 .يعمل درجة واحدة(
         المستوى التعميمي لألم واألا: سقل من المتوسط -3

 3رجة واحدة(، متوسط  درجتان(، جامعي  د
 درجات(.  4درجات(،  وق جامعي 

وقد  2م .68 -.6المسكن: تراوحت بين  مساحة -4
( وقد تم توزي  مساحة .4بمغ طول ال ئة و اا لممدى 
 -6.6(،  2م..6 -.6المسكن  ى والث  ئات 

  أكور( 2م.68 -646  (2م .64
وقددد  3.5 – 6التدزاحم الحجدري: تراوحدت بدين  درجدة -5

( وتدددم توزيددد  درجدددة 8..بمدددغ طدددول ال ئدددة و ادددا لممددددى 
 ددددددرد/  6.8 –6التددددددزاحم الحجددددددري  ددددددي وددددددالث  ئددددددات 

 دددرد/ حجدددرة  2.8 دددرد/ حجدددرة(   2.7 –6.9حجددرة(،  
  أكور(.
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س راد وقد بمغ طول  8 –3األسرة: تراوح بين  حجم -6
( وتم توزي  حجم األسرة  ي والث 2ال ئة و اا لممدى 

 س راد  أكور(. 7 رد(،   6 –5رد(،    4 –3 ئات 
 -...6الدخل األسرى: ترواح بين  متوسط-7

( ...2جنيو وقد بمغ طول ال ئة و اا لممدى ...7
     وتم توزي  الدخل األسرى  ي والث  ئات

    جنيو(،...4<...2  جنيو(،...2<...6 
 جنيو  أكور(. ...4 
سر  ي ضوء امتالك س ياسوتم ق المعيشي: المستوى -8

نوع من األجيزة المنزلية  64عينة البحث لحوالي 
المتميزة باستيالكيا المرت   من الطاقة الكيربائية 
سواء ال  درجة واحدة (، نعم درجتان( وكذلك معدل 

             سحيانا ،سواء نادرا درجة واحدة( داميااستخ
درجات(. وبذلك تعبر محصمة  3 درجتان(، دائما  
عمييا عينة البحث عن المستوى الايم التي تحصل 

درجة  66 –34المعيشي حيث تراوحت درجاتو بين 
( وتم توزي  المستوى المعيشي 9بطول  ئة و اا لممدى 

درجة(،  42 –34 ي والث  ئات منخ ض 
 درجة  أكور(.  52مرت    ،درجة( 56 –43متوسط 

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

 درجدددة واحددددة(، نعم درجتدددان( ودرجدددة ال سدددواءالبحدددث 
االسددت ادة مددن المصدددر سددواء صددغيرة  درجددة واحدددة(، 

درجدددددات(  ومددددددى ك ايدددددة 3متوسدددددطة درجتان(، كبيدددددرة 
المعمومدددات المادمددددة مددددن خددددالل تمددددك المصددددادر سددددواء 
زير كا ية درجة واحدة(، كا يدة درجتان(. وبدذلك تعبدر 

عدددن  البحدددث عيندددةة الاددديم التدددى تحصدددل عمييدددا محصدددم
مسدددتوى التعدددرض لمصدددادر المعمومدددات حيدددث تراوحدددت 

درجدددة وقدددد بمدددغ طدددول ال ئدددة و ادددا   32 -9درجاتددو بدددين 
( وقدددد تدددم توزيددد  مسدددتوى التعدددرض لمصدددادر 8لممددددى 

درجدددة(، 66-9المعمومدددات  دددى ودددالث  ئدددات مدددنخ ض 
 درجة  أكور(. 25مرت    ،درجة( 24-67متوسط 

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

المختم ة  ى ىذا  يسوالدراسات الساباة والمااي
المجال. وقد رست الباحوة االعتماد عمى الميزان 
الوالوى بدل من الخماسى  ى تاييم عبارات الماياس، 

استجابة عينة حيث سن تعدد بدائل اوجابة قد يعوق 
البحث لمعبارة  تتركيا دون تاييم. ىذا وقد تم قياس 

عبارة موزعة عمى  .4مستوى جودة الحياة  ي ضوء
(، جودة .6سبعاد وىي جودة العالقات األسرية  4

         جودة إدارة الوقت (،.6التعميم والدراسة 
تاييم  م(. وت.6(، جودة إدارة الدخل المادى .6 

لبحث  ي ضوء ال درجة واحدة(، استجابات عينة ا
 اراتدرجات( و ذلك لمعب3سحيانا درجتان(، دائما 

 والعكس لمعبارات السمبية عبارة(.2  اويجابية
 وتم تاييم سبعاد جودة الحياة كما يمي: عبارة(..2 
 25 –67األسرية: تراوحت درجاتو بين  العالقات -

( وتم توزي  عينة 3درجة بطول  ئة و اا لممدى 
درجة(،  69-67حث  ي والث  ئات منخ ض الب

 درجة(. 25 -23  درجة(، مرت   22-.2متوسط 
دارة الدخل المادى: تراوحت  التعميم - والدراسة، وا 

 ئة  بطولدرجة  26 –67الدرجات لكل منيما بين 
( وتم توزي  عينة البحث   ي والث 3و اا لممدى 

 22 –.2متوسط  درجة(، 69 - 67 ئات منخ ض 
 درجة  أكور(. 23مرت    جة(،در 
 (درجة 26 –68 الوقت: تراوحت درجاتو بين إدارة - 

( وتم توزي  عينة البحث  ي 3بطول  ئة و اا لممدى 
 –26متوسط  درجة(، .2-68والث  ئات منخ ض 

  أكور(. درجة 26 -24درجة(، مرت   23
تعبر محصمة الاديم الرقميدة لألبعداد السداباة عدن  وبذلك

 -69ة والدددذي تراوحدددت درجاتدددو بدددين مسدددتوى جدددودة الحيدددا
( وتدم توزيد  عيندة 62درجة بطول  ئدة و ادا لممددى  6.6

درجددددة(،  .8 – 69البحددددث  ددددي وددددالث  ئددددات مددددنخ ض 
 درجة  أكور(. 93درجة(، مرت   92 – 86متوسط 
وممارسوووات ترشووويد اسوووتهالك  معوووارفالثووواني:  المحوووور

 الكهرباء
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عبارة تمول  39المعارف: تم قياسيا  ى ضوء   - س
ارف عينة البحث المتعماة بترشيد استيالك مع

الكيرباء سواء  ى مجال تجييزات اوضاءة سو 
األجيزة المنزلية سو توجيو المبانى. وتم تاييم 
 االستجابات  ى ضوء ال درجة واحدة(، ال سعرف

 درجات( وذلك لمعبارات اويجابية3 درجتان(، نعم 
ك تعبر وبذل. (7عبارة( والعكس لمعبارات السمبية  32 

محصمة الايم الرقمية التى تحصل عمييا عينة البحث 
عن المستوى المعر ى والذي تراوحت درجاتو بين 

( و تم 66درجة بطول  ئة و اا لممدى  74-6.6
 –74جيد  زيرتوزي  عينة البحث  ي والث  ئات 

 -96 جيددرجة(،  95 –85درجة(، متوسط  84
 .درجة  أكور( 6.6

عبارة تمول  53يا  ى ضوء الممارسات: تم قياس -ا
بإتباع طرق وسساليا ترشيد  بحثمدى قيام عينة ال

 استيالك الكيرباء سواء  ى مجال تجييزات اوضاءة
عبارة( موزعة  35عبارة( سو األجيزة المنزلية   68 

(، السخان 4عمى الغسالة األوتوماتيكية 
 (، الوالجة6التكييف  (،4(، المكواة 6الكيربائى 

تاييم استجابات عينة البحث  ي ضوء ال  وتم  (.65 
درجات( وذلك 3 ادائم درجة واحدة(، سحيانا درجتان(،

والعكس لمعبارات  عبارة(39لمعبارات اويجابية 
 (. وتم تاييم ىذه المجاالت كما يمى:64السمبية 

 44 –27تجييزات اوضاءة: تراوحت الدرجات بدين  -6
  عينددددة ( وتددددم توزيدددد6درجددددة بطددددول  ئددددة و اددددا لممدددددى 

 32 -27البحدددددث  دددددي ودددددالث  ئدددددات زيدددددر صدددددحيحة 
درجدددددددددة(،  38 – 33درجدددددددددة(، صدددددددددحيحة لحدددددددددد مدددددددددا 

 .درجة  أكور( 44 -39صحيحة 
الغسالة األوتوماتيكية، والمكواة: تراوحت الدرجات -2

( 6درجة لكل منيما بطول  ئة و اا لممدى  62 –بين
 ئات زير  ثوتم توزي  عينة البحث  ي وال

 .6–9حيحة لحد ما درجة(، ص9 -8صحيحة 
  .درجات  أكور( .6درجة(، صحيحة 

 66 –.6السخان الكيربائى: تراوحت الددرجات بدين  -3
( وتددددم توزيدددد  عينددددة 2درجددددة بطددددول  ئددددة و اددددا لممدددددى 

 66 -.6البحدددددث  دددددي ودددددالث  ئدددددات زيدددددر صدددددحيحة 
درجدددددددددة(،  63 – 62درجدددددددددة(، صدددددددددحيحة لحدددددددددد مدددددددددا 

 درجة  أكور(. 64صحيحة 
درجة  67 – 66بين  التكييف: تراوحت الدرجات-4

( وتم توزي  عينة البحث  ي 2بطول  ئة و اا لممدى 
درجة(، صحيحة 62 -66والث  ئات زير صحيحة 

 درجة  أكور(. 65درجة(، صحيحة  64 –63لحد ما 
درجة  44 –27الوالجة: تراوحت الدرجات بين -5

( وتم توزي  عينة البحث  ي 6بطول  ئة و اا لممدى 
درجة(، صحيحة 32 -27والث  ئات زير صحيحة 

درجة  44-39درجة(، صحيحة  38 – 33لحد ما 
  أكور(.

وبدددددذلك تعبدددددر محصدددددمة الاددددديم الرقميدددددة لكدددددل مدددددن ىدددددذه 
مسددتوى الممارسددات والددذي تراوحددت درجاتددو  عددنالمجدداالت 

( وتددم 68درجددة بطددول  ئددة و اددا لممدددى   644 – 96بددين 
 - 96توزيد  عينددة البحددث  ددي ودالث  ئددات زيددر صددحيحة 

درجددددة(،  626 – 6.9(، صددددحيحة لحددددد مددددا درجددددة 6.8
 درجة  أكور(. 644 -627صحيحة 
اوستعانة بعدد من األساليا اوحصائية  تم وقد
عينة البحث وتحديد العالقات اورتباطية بين  لوصف

بالدراسة. وقد تمومت ىذه  مستامةالمتغيرات التابعة وال
األساليا  ى النسا المئوية، المدى، اختبار "ت"، معامل 
االرتباط البسيط، دالة اونحدار المتعدد وذلك باستخدام 

 .SPSSببرنامج الحاسا اآللي
 النتائج ومناقشتها

 : الخصائص اإلجتماعية واالقتصاديةأوالا 
سن معدددددارف وممارسدددددات األ دددددراد بشدددددأن ترشددددديد  الشدددددك

 اسددددددددددتيالك الكيربدددددددددداء تختمددددددددددف بدددددددددداختالف خصائصدددددددددديم
م الدددددواردة واالقتصدددددادية. ىدددددذا وتوضدددددح األرقدددددا اوجتماعيددددة

% مدددن عيندددة البحدددث 57.5( سن سدددن األم لددددى 6 دولبجددد
حدين سن سدن األا   دىسنة(  52 –44بال ئة العمرية  يا 
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سددنة(.  57 –56بال ئددة العمريددة  يادد % مددنيم 36.3لدددى 
سن  تبدددينسمدددور عيندددة البحدددث  ألوليددداء الحالدددة المينيدددة وعددن

% 84.2ماابدددل تعمدددل% مدددن عيندددة البحدددث 37.7 سميدددات
انخ داض نسددبة  اتضددحلممسددتوى التعميمدي  سدبةوبالنلألبداء. 

مسدددددتوى التعمددددديم الجدددددامعي و دددددوق الجدددددامعي حيدددددث بمغدددددت 
 .ا% لأل39 ،لألم% 37

مساحة المسكن لدى  اتساعالنتائج سيضًا  توضح كما
ما يزيد عن نصف عينة البحث حيث بمغت سكور من 

التزاحم  درجةل بالنسبة% من العينة، و 52.7 لدى 2م..6
 عينة% من 72.6 رد/حجرة(لدى 6.8–6الحجري بمغت 

األسرة  لدى زالبية عينة  حجمالبحث. كما اتضح كبر 

%، 63.7س راد بنسبة  6-5بمغ  حيث%( 84.2البحث 
%. وقد كان متوسط الدخل 5..2س راد  أكور لدى  7

زالبية عينة البحث وذلك بنسبة  لدىاألسرى مرت   
جنيو  ...4%  28.6جنيو(، ...4<...%2 53.4
 (.  أكور
مساحة المسكن م  كبر حجم  اتساع يؤدىوقد   ىذا

األسرة وانخ اض المستوى التعميمى لألم واألا إلى زيادة 
 ى استيالك الطاقة الكيربائية بالمنزل سواء عمى مستوى 
تجييزات اوضاءة سو األجيزة المنزلية، األمر الذى يصبح 

ترشيد استيالك الكيرباء ضرورة من  ممارساتمعو اتباع 
 ضروريات الحياة.

 وفقا لمخصائص اإلجتماعية واالقتصادية توزيع عينة البحث :2 جدول
 عدد %

246=  ن  
 اإلجتماعية الخصائص

 عدد % واالقتصادية
246=  ن  

 اإلجتماعية الخصائص
 واالقتصادية

 سن األم سن األا

35.6 52 
سنة .5 -44  28.

سنة 43 -35 42 8  

سنة 56-57 53 36.3  57.
سنة44-52 84 5  

سنة  أكور 58 46 28.6  63.
سنة  أكور 53 .2 7  

المينية لألا ةالحال المينية لألم ةالحال   

 يعمل 623 84.2
37.
 تعمل 55 7

يعمل ال 23 65.8  
62.
تعمل ال 96 3  

 المستوى التعميمى لألم المستوى التعميمى لألا

من المتوسط سقل 35 24  
69.
من المتوسط سقل 28 2  

 متوسط 54 37
43.
 متوسط 64 8

 جامعي 56 34.9
34.
 جامعي 56 9

جامعي  وق 6 4.6 جامعي  وق 3 2.6   
 مساحة المسكن درجة التزاحم الحجرى

  رد / حجرة 6-6.8 6.6 72.6
47.
2م..6-.6 69 3  

  رد/حجرة 6.9-2.7 35 24
3..
2م.6.6-64 44 6  

  أكور/ حجرة  رد 2.8 5 3.4
22.
2م.646-68 33 6  

 حجم األسرة متوسط الدخل األسرى

جنيو...2< ...6 27 68.5  
65.
  رد 4 - 3 23 8

جنيو...4< ...2 78 53.4  
63.
  رد 6 - 5 93 7
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جنيو  أكور ...4 46 28.6  
2..
س راد  أكور 7 .3 5  

 
 : المستوى المعيشيثانياا 

سىم المتغيرات التى تدؤور  سحدالمستوى المعيشي  يعتبر
 المنازل.  عطا ى الكمية المستيمكة من الكيرباء  ى ق

المعيشددددي بيددددذه الدراسددددة  ددددى  المسددددتوىوقدددد تددددم تحديددددد 
ضوء امتالك سسر عينة البحدث لألجيدزة الكيربائيدة األكودر 
استيالكا لمطاقدة الكيربائيدة وكدذلك معددل اسدتخداميا، ىدذا 

زالبيددددة عينددددة  سن إلددددى( 2 جدددددولوتشددددير النتددددائج البحويددددة 
 وذلدكاسدة الدر  موضد معظم األجيزة المنزلية  لديياالبحث 
% لكدددددددل مددددددددن المكددددددددواة 97.3، لموالجددددددددة% 99.3بنسدددددددبة

% 82.2، األوتوماتيكيددددددددة% لمغسددددددددالة 84.9والريسددددددددي ر، 
% 72.6% لمسددددددددددددخان الكيربددددددددددددائى، 6..8لمكمبيددددددددددددوتر، 

% لمددددددديا 52.7لممكنسددددددة الكيربائيددددددة،% لمددددددالا تددددددوا، 
 ريدددزر.  دددى حدددين انخ ضدددت نسدددبة امدددتالك عيندددة البحدددث 

الطعدددددددام  حضدددددددرة%، م43.2ألجيدددددددزة ال دددددددرن الكيربدددددددائى 
%، 67.8 %، التكييددددددددددف26.9%، الميكروويددددددددددف 37.7

%. وبالنسددبة لمعدددل اسددتخدام عينددة 8.9وزسددالة األطبدداق 
سن الوالجدة،  تبدينالدراسدة  موضد المنزليدة  لألجيزةالبحث 

 الددددالاالددددديا  ريددددزر، الغسددددالة األوتوماتيكيددددة،  الريسددددي ر،
ة كاندت مدن سكودر األجيدز  مكدواةالكيربائى، ال السخانتوا، 

التددى دائمددا مددا يددتم اسددتخداميا مددن قبددل سسددر عينددة البحددث 

%، 83.9%، 88.3%، 93%، 97.2وذلددددددددددددك بنسددددددددددددبة 
 % عمى التوالى.%63.4، 6..%7، 76.6

النتدددددائج  توضدددددحالمسدددددتوى المعيشددددي  جددددداتدر  وبتادددددير
( سن المستوى المعيشدي لددى زالبيدة عيندة البحدث 3جدول 

بة نسد انخ ضدت% بينمدا 74كان منخ ض ومتوسط بنسبة 
 وممدددددا%. 26 غعيندددددة البحدددددث ذو المسدددددتوى المرت ددددد  لتبمددددد

المعيشددي لألسددرة مددن سىددم العوامددل  المسددتوى سن  يددو الشددك
المدددؤورة عمدددى سنمددداط اسدددتيالك الطاقدددة نظدددرا الرتبددداط واا دددة 
اسددتيالك األسددرة بمسددتواىا المعيشددى، حيددث تسددود األنمدداط 
االسدددددتيالكية التر يدددددة التدددددى تتسدددددم بالبدددددذخ واوسدددددراف  دددددى 

م األجيددددددددددزة الكيربائيددددددددددة وتجييددددددددددزات اوضدددددددددداءة اسددددددددددتخدا
 .بالمستويات المعيشية المرت عة

 المعمومات عن ترشيد استهالك الكهرباء مصادر: ثالثاا 
مصدادر المعمومدات المختم دة دور ميدم  دى نشدر  تمعا

الواا دة االسددتيالكية والتددى يتضددح معيددا مدددى إدراك ووعددى 
كيربدددداء األسددددرة باسددددتخدام مواردىددددا بصدددد ة عامددددة ومددددورد ال

      بصددددددددد ة خاصدددددددددة، حيدددددددددث يتحددددددددددد سدددددددددموكيا االسدددددددددتيالك
زيدددددر رشددددديد(  دددددى ضدددددوء وعييدددددا بسدددددبل ووسدددددائل  – رشددددديد
 الترشيد.

 األجهزة المنزلية المتالكتوزيع عينة البحث وفقا  :1جدول
*االستخدام معدل   االمتالك 

المنزلية األجهزة  نعم ال دائما أحيانا ال 
 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %
كيربائى  رن 63 43.2 83 56.8 36 49.2 28 44.5 4 6.3  
 ميكروويف 32 26.9 664 78.6 62 37.5 66 .5 4 62.5
الطعام محضرة 55 37.7 96 62.3 32 58.2 69 34.5 4 7.3  
 والجة 645 99.3 6 7.. 646 97.2 3 2.6 6 7..
  ريزر ديا 77 52.7 69 47.3 68 88.3 8 4..6 6 6.3
سطباق زسالة 63 8.9 633 96.6 8 66.5 3 23.6 2 65.4  
سوتوماتيكية زسالة 624 84.9 22 65.6 6.4 83.9 69 65.3 6 8..  
كيربائى سخان 667 6..8 29 69.9 82 6..7 33 28.2 2 6.7  
 مكواة 642 97.3 4 2.7 .9 63.4 45 36.6 7 5
كيربائية مكنسة 6.6 72.6 .4 27.4 55 56.9 45 42.4 6 5.7  
 ريسي ر 642 97.3 4 2.7 632 93 9 6.3 6 7..
 كمبيوتر .62 82.2 26 67.8 82 68.3 33 27.5 5 4.2
توا الا .9 66.6 56 38.4 64 76.6 25 27.8 6 6.6  
 تكييف 26 67.8 .62 82.2 .6 38.5 64 53.8 2 7.7
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 توزيع عينة البحث وفقا لفئات المستوى المعيشي: 3 جدول

246=ن    عددال % المعيشي المستوى فئات   
(درجة 42-34  منخ ض مستوى 56 34.9  
(درجة 56-43 متوسط مستوى 57 39.6  
( أكور درجة 52 مرت   مستوى 38 26  

 
لمصادر المعمومات  التعرضالبحث عن  عينة وبسؤال

البحث  نتائجالخاصة بترشيد استيالك الكيرباء تبين 
والتمي زيون وكذلك الاران  اوذاعة( سن 4جدول 
% 8..8يث النبوية قد احتال المركز األول بنسبة واألحاد

% يميو األىل 6..8لكل منيما وم االنترنت بنسبة 
نسبة  انخ ضتحين   ي%. 69.9واألقارا بنسبة 

 ثوالمجالت كمصدر لممعمومات حي لمصحفالتعرض 
 %.36.5بمغت 
 نآدرجة االست ادة من المصادر اتضح سن الار وعن

المصادر التى است ادت منيا واألحاديث النبوية من سكور 
%( يمييا االنترنت 72عينة البحث بدرجة كبيرة 

%(،  ى حين 39.3%( وم األىل واألقارا 54.7 
انخ ضت نسبة عينة البحث التى است ادت من اوذاعة 

والتمي زيون، والصحف والمجالت بدرجة كبيرة لتبمغ 
 % عمى التوالى.%69.6، 26.2
عمومات التى تادميا ىذه يتعمق بمدى ك اية الم و يما

المصادر سبدت عينة البحث سن المعمومات كا ية بنسبة 
% لالنترنت. 67.5% لماران واألحاديث النبوية، 83.6

 ى حين كانت المعمومات زير كا ية بالنسبة لمصحف 
%، 64.4%، اوذاعة والتمي زيون 65.2والمجالت 

 %.57.8وسيضا األىل واألقارا 
 (2.65)يوسدف زيندا  دراسدة ىدذه النتدائج مد وتت ق

والتددددددى سوضددددددحت اخددددددتالف األىميددددددة النسددددددبية لمصددددددادر 
معمومات المبحووات عن ترشيد االستيالك األسرى حيث 

% يميدو 29.4جاء التمي زيون  ى مادمة المصدادر بنسدبة 
% واالنترندددت 28.8الادددران الكدددريم والسدددنة النبويدددة بنسدددبة 

 %.66.7بنسبة 
 تالمعموما لمصادر التعرض لبنود وفقاا  البحث عينة توزيع :4جدول

  المعمومووات مصووادر         
 التعرض بنود

 اإلذاعة
 والتميفزيون

 الصحف
 والمجالت

 األهل
 واألحاديث نآالقر االنترنت واألقارب

 النبوية
 لممصدر التعرض

 668 667 6.2 46 668 نعم      العدد
              % 8..8 36.5 69.9 8..6 8..8 
 28 29 44 ..6 28 العددال       
             % 69.2 68.5 3..6 69.9 69.2 

 المصدر من االست ادة درجة
 85 64 .4 9 36 العدد            كبيرة

               % 26.2 69.6 39.3 54.7 72 
 25 37 38 26 66 متوسطو  العدد

              % 56 56.5 37.2 36.6 26.2 
 8 66 24 66 26 صغيرة  العدد

         % 67.8 23.9 23.5 63.7 6.8 
 المعمومات ك اية مدى

 98 79 43 66 42 كا ية    العدد
              % 35.6 34.8 42.2 67.5 83.6 

 .2 38 59 .3 76 زير كا ية العدد
               % 64.4 65.2 57.8 32.5 66.9 

 حده ىعم مصدر لكل المتعرضين إجمالى من%  احتسبت
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 الخاصددة المعمومدات لمصدادر التعددرض مسدتوى وبتايديم
% 77.4 سن (5 جدددول يوضددح الكيربدداء اسددتيالك بترشدديد

 لمصدددددددادر التعدددددددرض مسدددددددتوىمدددددددن عيندددددددة البحدددددددث كدددددددان 
متوسدددط ومرت ددد . األمدددر الدددذى قدددد يدددزداد معدددو  المعمومدددات

 رصدددة ارت ددداع مسدددتوى الدددوعى بأىميدددة الطاقدددة الكيربائيدددة 
ووسددائل ترشدديدىا  سددبل سددرية وكددذلككأحددد سىددم المددوارد األ

 .بما ينعكس عمى ممارساتيم بشأن استيالك الكيرباء

عينووووة البحووووث وفقووووا لفئووووات مسووووتوى  توزيووووع :5جوووودول
  التعرض لمصادر المعمومات

تعرضال مستوى فئات عددال   
246=ن  % 

(درجة 66-9  منخ ض مستوى                      33  2.6 
(درجة 24-67  متوسط مستوى       58  39.7 
( أكور درجة 25  مرت   مستوى    55      7.7 

 جودة الحياة مستوى: رابعا
الشعور بجودة الحياة سمرا نسبيا ألنو يرتبط  يمول

ببعض العوامل الذاتية مول الم يوم اويجابى لمذات، 
والرضا عن الحياة وعن العمل، والحالة االجتماعية 

ما يرتبط ببعض العوامل والسعادة التى يشعر بيا ال رد، ك
الموضوعية مول اومكانات المادية المتاحة والدخل 
والحالة السكنية والوظي ية ومستوى التعميم وزير ذلك من 

 Bonomi                    العوامل التى تؤور  ى ال رد
 .(...2 واخرون

عينة البحث عن سبعاد جودة الحياة التى  وبسؤال
( إلى سن 6ألرقام الواردة بجدول تناولتيا الدراسة تشير ا

زالبية عينة البحث تتمت  بمستوى متوسط ومرت   ألبعاد 
% 86.5جودة الحياة موض  الدراسة وذلك بنسبة 

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

ض لكل من تدنت نسبة عينة البحث ذو المستوى المنخ 
 خالدىذه النتائج م  دراسة  وتت ق ىذه األبعاد.

والتى سوضحت سن مستوى جودة الحياة  (7..2)شاىر
جاء مرت    ى سبعاد العالقات األسرية، إدارة الوقت، 

 التعميم.

درجات مستوى جودة الحياة  ى ضوء األبعاد  وبتاييم
( إلى ارت اع 7األربعة الساباة تشير نتائج البحث جدول 

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

والتى وجدت سن  (2.64)حرطانى سمينةالنتائج م  دراسة 
حياة  مرت  ،  جودةزالبية المبحووات يتمتعن بمستوى 

% 72سوضحت سن  والتى (2.65)يوسف زيناودراسة 
ومتوسط من جودة  مرت  ستوى من المبحووات يتمتعن بم

 المنخ ض. ممستوى% ل28حياة األسرة ماابل 
 ترشيد استهالك الكهرباء وممارسات معارف: خامسا
ترشدددديد اسددددتيالك الطاقدددددة يتطمددددا وعددددى المدددددواطنين  إن

 مدددنواقتندداعيم بالترشددديد قبددل اتخددداذ سى إجددراءات ترشددديدية 
قبدددددل الحكومدددددة، خاصدددددة وسن تصدددددميم المندددددازل المصدددددرية 

 دددى صدددورة زيدددر مييدددأة لمترشددديد. وىدددذا يعنددددى سن يجعميدددا 
وتوجيييدددددا  الطاقدددددة إجدددددراءات الحكومدددددة لتدددددو ير اسدددددتيالك

 جمعيةلممشددداري  التنمويدددة يتطمدددا تغييدددر واا دددة المسدددتيمك 
تددددددم دراسددددددة معددددددارف  وقددددددد(. 9..2 -حمايددددددة المسددددددتيمك

وممارسات عينة البحث عن ترشيد استيالك الكيرباء كمدا 
 يمى:
 المعارف -2

يدة لترشيد استيالك الطاقة  ى المنازل وسائل عد ىناك
سواء  ى مجال اونارة سو األجيزة الكيربائية، ولكن 
اليمكن تحايق ال ائدة المومى من ىذه الوسائل دون معر ة 

دراك المستيمك بيا وبأىميتيا . (...2 –محمد الحمود)وا 
 ى ضوء األسئمة التى  المعر ى درجات المستوى وبتادير

( ارت اع 8سوضحت النتائج جدول شمميا ىذا المحور 
المستوى المعر ى بترشيد استيالك الكيرباء لدى عينة 

% لكل من المستوى المتوسط 84.2البحث حيث بمغ 
 والجيد. 
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 جودةتوزيع عينة البحث وفقا لفئات أبعاد  :6 جدول
 الحياة

% 
 

عددال  
246=ن  

الحياة جودة أبعاد  

 
68.5 
73.3 
8.2 

 
27 
6.7 
62 

 االسريو العالقات
 (درجة 69-67 منخ ض مستوى
 (درجة 22-.2  متوسط مستوى
 ( أكور درجة23   مرت   مستوى

 
66.6 
63.7 
24.7 

 
67 
93 
36 

والدراسة التعميم  
(درجة 69-67 منخ ض مستوى  
(  درجة 22-.2  متوسط مستوى
( أكور درجة23  مرت   مستوى  

 
66 
56.8 
32.2 

 
66 
83 
47 

 الوقت إدارة
 (درجة .2-68 منخ ض مستوى
 (  درجة 23-26  متوسط مستوى
 درجة 26-24   مرت   مستوى

 
66.6 
63.7 
24.7 

 
67 
93 
36 

 المادى الدخل إدارة
 (درجة 69-67 منخ ض مستوى
 (  درجة 22-.2  متوسط مستوى
 ( أكور درجة23   مرت   مستوى
 عبد الرحيم امالىذه النتائج م  دراسة  وتت ق

% 79اع مستوى معارف ( والتي سوضحت ارت 2.62)
من المبحووات بواا ة ترشيد االستيالك  ى مجال الطاقة 

 (3..2) السيد نبيمة ودراسةالكيربائية. بينما تختمف 
 ى مجال  االستيالك ترشيد ارفسن مع وجدتوالتي 

 .ةزير جيد ت% من عينة البحث كان48.7الكيرباء لدى
 توزيع عينة البحث وفقا لفئات مستوى جودة :7جدول

      الحياة
عددال %  

246=ن الحياة جودة مستوى  فئات   
(درجة .8-69  منخ ض مستوى 22 65.6  
(درجة 92-86  متوسط مستوى 56 38.3  
( أكور درجة 93   مرت   مستوى 68 46.6  

 الممارسات -1 
 يو سن األسرة تؤدى دور ميم  ى تعزيز  مماالشك

شئة واا ة ترشيد االستيالك من خالل عممية التن
االجتماعية والتى من خالليا يصبح األباء قدوة ومول 
سعمى لم اىيم ترشيد االستيالك سمام األبناء وذلك عن 
طريق الممارسة العممية لمسموكيات الرشيدة  ى االستيالك 

 .(2.62 – سمال عبد الرحيم)
تدم دراسدة ممارسدات ترشديد اسدتيالك الكيربداء لددى  وقد

الت، حيدث تشدير النتدائج عينة البحث من خالل عدة مجدا

نسدبة الممارسدات الصدحيحة  ارت اع( إلى 9البحوية جدول 
والصحيحة لحد ما لدى عينة البحث ويظير ذلك بوضدوح 

%، الغسدددالة األوتوماتيكيدددة 78.6 دددى تجييدددزات اوضددداءة 
%. 92.5%، وسيضددددا المكددددواة 86.3%، التكييددددف 84.9

 ددى حددين ارت عددت نسددبة الممارسددات زيددر الصددحيحة لدددى 
%، والسددددخان 43.2ينددددة البحددددث  ددددى كددددل مددددن الوالجددددة ع

%. وقد يرج  ذلك إلى الوالجة والسدخان 46.6الكيربائى 
مدددن سكودددر األجيدددزة التدددى دائمدددا مدددا يدددتم اسدددتخداميا بصدددورة  
متكددددررة   ددددى المنددددزل، وىددددذا األمددددر قددددد ينشددددأ عنددددو عدددددم 
االىتمدددددام بإتبددددداع الاواعدددددد واورشدددددادات السدددددميمة الخاصدددددة 

 سددددتيمكذلددددك سدددديؤدى إلددددى شددددعور المباسددددتخداميما. ألن 
بالممددددل واالسددددتياء  تكددددون ممارسدددداتو مدددد  الجيدددداز سددددريعة 

 وسزمبيا زير صحيحة.
ترشددددديد اسدددددتيالك  ممارسددددداتدرجدددددات مسدددددتوى  وبتايددددديم
ضددوء المجدداالت ال رعيددة التددى اشددتمل عمييددا   ددىالكيربدداء 

( ارت ددداع .6 ولجدددد يدددةالبحو النتدددائجىدددذا المحدددور توضدددح 
صحيحة، والصحيحة لحد ما لددى الممارسات زير ال نسبة

%.  ددى حددين تدددنت نسددبة 82.9عيندة البحددث حيددث بمغددت 
 .%67.6الممارسات الصحيحة بين م ردات العينة لتبمغ 

 المسوووتوىتوزيوووع عينوووة البحوووث وفقوووا لفئوووات  :8 جووودول
     الكهرباء استهالكالمعرفى بترشيد 

المعرفى المستوى فئات عددال   
246=ن  % 

(درجة 84-74 جيد زير مستوى  23 65.8 

(درجة 95-85 متوسط مستوى  92 63 
(درجة 6.6-96 جيد  مستوى  36 26.2 
 (.2.6)سحمددددد  اطمددددةىددددذه النتددددائج مدددد  دراسددددة  وتت ددددق

ترشددددددديد اسدددددددتيالك الطاقدددددددة  ممارسددددددداتوالتدددددددى وجددددددددت سن 
% مددددن العينددددة  اددددط. 37.5الكيربائيددددة كددددان مرت دددد  لدددددى 

د سوضددحت وجددو  والتددى (2.62)عبددد الددرحيم سمددالودراسددة 
تدنى  ى نسبة المبحوودات الالتدى يمارسدن معدر تين بواا دة 

مجددال الطاقددة الكيربائيددة. كمددا تت ددق   ددىترشدديد االسددتيالك 
والتدددددى سوضدددددحت  (2.65) يوسدددددف زينددددداونتدددددائج دراسدددددة 

ارت دددداع نسددددبة المبحووددددات ذوات المسددددتوى المددددنخ ض  ددددى 
% 67.3 %( ماابدددل55.3ممارسدددات ترشددديد االسدددتيالك  

 لممستوى المرت  .
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 : نتائج الفروض البحثية:ادساا س
عمدددددى طبيعدددددة وندددددوع العالقدددددات بدددددين متغيدددددرات  لموقدددددوف

 البحوية التالية: ال روضاختبار  تم الدراسة
 مجاالتتوزيع عينة البحث وفقا لفئات  :9 جدول

 ممارسات
الممارسات مستوى فئات  

عددال  
246=ن  % 

(درجة 6.8-96  صحيحة زير  39 26.7 
(درجة 626-6.9  ما لحد صحيحة   82 56.2 
(درجة 644-627    صحيحة                               25 67.6 

  روق معنوية بين سسر عينة توجد األول: الفرض
البحث طالا زراعة، طالا تربية نوعية(  ي المستوى 
المعر ى الخاص بترشيد استيالك الكيرباء و اا 

ياة لمخصائص اوجتماعية واالقتصادية ومستوى جودة الح
 كمتغيرات مستامة.

 روق معنوية بين سسر عينة  توجد الثانى: الفرض
البحث طالا زراعة، طالا تربية نوعية(  ي مستوى 
الممارسات الخاصة بترشيد استيالك الكيرباء و اا 
لمخصائص اوجتماعية واالقتصادية ومستوى جودة الحياة 

 كمتغيرات مستامة.
ة ال روق بين استخدام اختبار ت( لدراسة معنوي تم

 ( سن66م ردات عينة البحث. وتوضح النتائج  جدول 
 درجات روق ذات داللة إحصائية بين متوسط  ىناك

لترشيد استيالك الكيرباء بين سسر  المعر ى المستوى
طالا كميتى الزراعة والتربية النوعية و اًا لكل من 

 المستوى ،األسري الدخلالمسكن، متوسط  مساحة
التعرض لمصادر المعمومات، ومستوى  مستوى ،المعيشي

 ،2.8 ت( المعبرة عن ذلك  بمغت قيم حيثجودة الحياة 
وىى قيم معنوية  والىعمى الت 2.7، 2.9، 3.6، 3.7

 .5...عند مستوى احتمالى 
ممارسددات ترشدديد اسددتيالك الكيربدداء  لمسددتوى وبالنسددبة

سن ىناك  روق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدط   وجد اد 
بين سسر طالا كميتى الزراعة  الممارساتستوى درجات م

المسدددكن، متوسدددط  مسددداحةوالتربيدددة النوعيدددة و ادددًا لكدددل مدددن 
المعيشددددددي مسددددددتوى التعددددددرض  المسددددددتوى ،األسددددددري الدددددددخل

بمغدددت  حيدددثلمصدددادر المعمومدددات، ومسدددتوى جدددودة الحيددداة 

، 3.6، 3.5، 3.9، 2.9 ،2.9قيم ت( المعبرة عدن ذلدك 
ندددددد مسدددددتوى احتمدددددالى وىدددددى قددددديم معنويدددددة ع والىالتددددد عمدددددى
. وي يددددد ذلدددددك بددددأن المتغيدددددرات السدددداباة تسددددداىم  دددددي 5...

 الممارسددات مسددتوىو  المعر ددى المسددتوىتحايددق التبدداين  ددي 
 ال درضبشأن ترشيد استيالك الكيرباء، وىكذا يمكن قبدول 

 البحوى األول والوانى.
عالقدددددة ارتباطيدددددة معنويدددددة بدددددين  توجدددددد الثالوووووث: الفووووورض

سددتيالك الكيربدداء كمتغيددر تدداب  المسددتوى المعر ددى بترشدديد ا
ومسددددددتوى جددددددودة  تصدددددداديةوالخصددددددائص اوجتماعيددددددة واالق

 الحياة كمتغيرات مستامة.
معنويددددة بددددين  رتباطيددددةعالقددددة ا توجددددد الرابووووع: الفوووورض

تدداب   مسددتوى ممارسددات ترشدديد اسددتيالك الكيربدداء كمتغيددر
والخصددددددائص اوجتماعيددددددة واالقتصددددددادية ومسددددددتوى جددددددودة 

 .الحياة كمتغيرات مستامة
معامل اورتباط البسيط لدراسة  ختبارا استخدام تم

البحث جدول  نتائجالعالقات اورتباطية حيث تشير 
وجود عالقة إرتباطية طردية معنوية بين  إلى( 62 

ومستوى الممارسات الخاصة بترشيد  المعر ى المستوى
وبين كل من حجم  ةتابع اتاستيالك الكيرباء كمتغير 

، 66..  ساحة  المسكن(، م26.. ،62..األسرة 
متوسط  (،69..، 63..(، درجة التزاحم الحجرى 64..

 المستوى(، 36..، 24..الدخل األسرى 
التعرض لمصادر  مستوى(، 29..، 22..المعيشي 

وكذلك مستوى جودة  (26..، 36..المعمومات 
وذلك عند مستوى احتمالى  (34..، 25..الحياة 
 الوالث والراب . . وىكذا يمكن قبول ال رض البحوى5...

( 2.65)يوسف زيناىذه النتائج م  دراسة  وتت ق
 مستوىوالتي وجدت عالقة إرتباطية طردية معنوية بين 

 ترشيد االستيالك األسرى وجودة الحياة.
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 الكهرباء استهالكتوزيع عينة البحث وفقا لفئات مستوى ممارسات ترشيد  :20جدول
الممارسات مجاالت فئات عددال   

246=ن الممارسات مجاالت فئات %       عددال 
 %  246 =ن 

اإلضاءة تجهيزات  
(درجة 32-27    صحيحة زير  

(درجة 38-33  ما لحد صحيحة  
(درجة 44-39  صحيحة  

 
32 
86 
33 

 
 26.9  

55.5 
22.6 

 المكواة
(درجة 9-8     صحيحة زير  

(درجة .6-9 ما لحد صحيحة  
( أكور درجات .6    صحيحة  

 
66     
79     
56     

 
7.5 
54.2 
38.3 

األوتوماتيكية الغسالة  
(درجة 9-8      صحيحة زير  

(درجة .6-9  ما لحد صحيحة  
( أكور درجات .6    صحيحة  

 
22 
93 
36 

 
65.6 
63.7 
26.2 

 التكييف
(درجة 62-66    صحيحة زير  

(درجة 64-63  ما لحد صحيحة  
( أكور درجة65         صحيحة  

 
2.      
76      
55         

 
63.7 
48.6 
37.7 

الكهربائى السخان  
(درجة 66-.6    صحيحة زير  

(درجة 63-62  ما لحد صحيحة  
( أكور درجة64         صحيحة  

 
6. 
73 
63 

 
46.6 
5. 
8.9 

 الثالجة
(درجة 32-27    صحيحة زير  

(درجة 8-33  ما لحد صحيحة  
(درجة 44-39         صحيحة  

 
63      
7.      
63          

 
43.2 
47.9 
8.9 

 وممارسات ترشيد استهالك الكهرباء تبعاا لممتغيرات المستقمة معارففي مستوى  لفروقا: 22جدول
 الممارسات المعارف 

 
 
المستقمة المتغيرات  

 درجات متوسط
زراعة طالب أسر  

 درجات متوسط
 تربية طالب أسر

 نوعية

 
 "ت"

 درجات متوسط
 طالب أسر

 زراعة

 درجات متوسط
 ربيةت طالب أسر

 نوعية

 
" ت"   

المسكن مساحة  667.4 679.7 2.8* 663.7 669.5 2.9*  
األسرى الدخل متوسط  5369.2 4656.9 3.7* 3459.5 2744.2 2.9*  
المعيشى المستوى  68.3 65.5 3.6* 45.4 42.9 3.9*  
 لمصادر التعرض مستوى

 المعمومات
33.9 29.9 2.9* 23.6 69.7 3.5*  

الحياة جودة مستوى  636.5 639.6 2.7* 89.5 96.2 3.6*  
 5...معنوية عند *              6...معنوية عند **

 المستقمة والمتغيراتاستهالك الكهرباء  ترشيد  وممارسات معارفالعالقات االرتباطية بين مستوى  :21جدول
معامل اإلرتباط قيم          

المستقمة المتغيرات  
 الممارسات المعارف

األسرة حجم  ..62*  ..26*  
المسكن مساحة  ..66*  ..64*  
الحجرى التزاحم درجة  ..63*  ..69*  

األسرى الدخل متوسط  ..24*  ..36*  
المعيشى المستوى  ..22*  ..29*  
المعمومات لمصادر التعرض مستوى  ..36*  ..26*  
الحياة جودة مستوى  ..25*  ..34*  

 5...معنوية عند *                    6...معنوية عند **

الخصددددددددائص اوجتماعيددددددددة  تددددددددؤور الخووووووووامس: لفوووووووورضا
واالقتصادية ومستوى جودة الحيداة عمدى المسدتوى المعر دى 

 بترشيد استيالك الكيرباء.
الخصائص اوجتماعية  تؤور السادس: الفرض

واالقتصادية ومستوى جودة الحياة عمى مستوى 
 الممارسات الخاصة بترشيد استيالك الكيرباء.

ار المتعدد لتحديد نسبة تأوير استخدام دالة اونحد تم
جودة الحياة  ومستوىالخصائص اوجتماعية واوقتصادية 

والممارسات  المعارفمستامة عمى مستوى  كمتغيرات
. ةتابع  اتالخاصة بترشيد استيالك الكيرباء كمتغير 

متغيرات مستامة  7( سن ىناك 63وتوضح النتائج جدول 
تزاحم ىى حجم األسرة، مساحة المسكن، درجة ال

المعيشي،  المستوىاألسري،  الدخلالحجرى، متوسط 
لمصادر المعمومات، ومستوى جودة  التعرض مستوى

 التابعة.  المتغيراتالحياة تؤور عمى 

 وممارسات ترشيد استهالك الكهرباء معارفالمستقمة عمى  اتتأثير المتغير : 23 جدول
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المستقمة المتغيرات  

       الممارسات المعارف
%التأثير ةنسب %التأثير نسبة ف   ف 

األسرة حجم  6. 2.9**  9 2.9**  
المسكن مساحة  8 6.6**  9 2.8**  
الحجرى التزاحم درجة  7 2.8**  8 3.3**  

األسرى الدخل متوسط  65 3.8**  63 3.4**  
المعيشى المستوى  64 3.6**  66 3.4**  
المعمومات لمصادر التعرض مستوى  68 3.5**  69 3.7**  
الحياة دةجو  مستوى  26 3.3**  2. 3.6**  

5...معنوية عند *          6...معنوية عند **  

% لممستوى المعر ى حيث 93وقد بمغت نسبة التأوير 
        عند مستوى احتمالى 9.56= فبمغت قيمة 

بمغت قيمة ف=  حيث% لمستوى الممارسات 94، 6...
 . 6...مستوى احتمالى  عند 9.22
الحياة كان من سكور  ودةجتبين سن مستوى  كما

 المعر ى المستوىالمتغيرات المستامة تأويرًا عمى كل من  
 درجةحين سن   ي%، .2% ومستوى الممارسات 26

التزاحم الحجرى كانت من سقل المتغيرات المستامة تأويرًا 
. وىكذا ممارسات% لم8 لممعارف،% 7بنسبة  وذلك

 يمكن قبول ال رض البحوى الخامس والسادس.
 والددددذىLam (6998 )ىددددذه النتددددائج مدددد  دراسددددة  ت ددددقوت

سوضدددح سن دخدددل األسدددرة وحجدددم األسدددرة مدددن سكودددر العوامدددل 
المدددؤورة عمدددى سنمددداط اسدددتيالك الطاقدددة الكيربائيدددة. ودراسدددة 

Theodoros & Nicolleta )2..7)  حيث وجددا سن الددخل
األسددددرى كددددان مددددن سكوددددر العوامددددل المددددؤورة عمددددى اسددددتيالك 

  اطمدددةلسدددكنية. كمدددا تت دددق ودراسدددة الكيربددداء  دددى المبدددانى ا
والتددى سوضددحت  (.2.6) عبددد العدداطى ومر ددت المحددالوى

سن الدخل الشيرى لألسرة من المتغيرات المؤورة  ى الكمية 
عبدد  سمدالالمستيمكة من الكيرباء باطاع المندازل. ودراسدة 

والتددددى وجدددددت سن الدددددخل األسددددرى يددددؤور  (2.62  الددددرحيم
رشدددديد اسددددتيالك الطاقددددة معر ددددة المبحووددددات بواا ددددة ت عمددددى

 %.54الكيربائية بنسبة 
 
 
 

 التوصيات
 :ما سوضحتو النتائج البحوية توصي الدراسة بما يمي إزاء

سخصائي  إعدادىاب ياوم -مادة عممية إدراج -1
 ى المراحل التعميمية المختم ة من  –اوقتصاد المنزلي

م يوم ترشيد استيالك الكيرباء  ي صورة  ترسيخ شأنيا
 مبسطة.

حمالت إعالمية تناشد جمي   ئات الشعا  ادإعد -2
 بترشيد استيالك الكيرباء وذلك من خالل:

 تشغيل األجيزة المنزلية  ى ساعات الذروة. عدم -
اسدددتخدام الممبدددات المدددو رة والعددددادات الذكيدددة مددد   تعمدديم -

الكميدددددة المسدددددتيمكة مدددددن  ضتوضددددديح دورىدددددم  دددددى خ ددددد
 الكيرباء.

زة المنزلية والتى تك ل االستخدام األمول لألجي إجراءات -
 .تحايق الترشيد  ى استيالك الكيرباء

الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الكتمة  مصادر  -
 الحيوية( وطرق ووسائل التعامل معيا.

ضرورة مشاركة وزارة الكيرباء بعدة سدوار من شأنيا  -3
 ترشيد استيالك الكيرباء وىى: تحايق

الكيرباء بالممرات  ممصاات ترشيد استيالك توزي   -
والمبانى والمحالت  وميةوالمداخل  ى المؤسسات الحك

 التجارية والمدارس ودور العبادة.

معرض اليوم الواحد يضم سكبر تجم  لمعاممين  تنظيم  -
استيالك  شيدبيا لعرض األ كار الجديدة بشأن تر 

 الكيرباء.

مسئول  ى كل مبنى حكومى لمتابعة تن يذ  تعيين  -
 يد استيالك الكيرباء.إجراءات ترش

نوادى بيئية لألط ال والشباا تيتم بكل مامن  تأسيس  -
 شأنو الح اظ عمى البيئة ومواردىا.

 بنك معمومات عن كل ما يتعمق بالطاقة البديمة.  إنشاء -
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ت عيل دور جمعيات حماية المستيمك لر   الوعى  -4
البيئى حول قضية ترشيد االستيالك عامة وترشيد 

 رباء خاصة.استيالك الكي

  المراجع

(: جودة الحياة  والنسيج 1007سحمد عكاشو 
المؤتمر الخامس لممركز المصرى لمعموم  -االجتماعى

الااىرة  –جامعة األزىر –"نحو سعصاا سميمة" الطبية
 . مايو 3/4 –

www.moee.gov.eg 
(: تطددددور كميددددة 1023ركة الاابضددددة لكيربدددداء مصدددر الشددد

 .الطاقة المباعة موزعةعمى األزراض المختم ة
www.egelec.com 

(: اتجاىدددات الطالبدددة الجامعيدددة 1021عبدددد الدددرحيم  سمدددال
دراسدة مطباددة  –السدعودية نحدو واا دة ترشديد االسدتيالك

 –جامعدة الممدك سدعود –ة ى قسدم الدراسدات االجتماعيد
 .األول العدد –18المجمد  –مجمة جامعة دمشق

الحيددددداة لددددددى األميدددددات  دة(: جدددددو 1024سميندددددة حرطدددددانى 
رسددددالة . وعالقتيددددا بالمشددددكالت السددددموكية عنددددد األبندددداء

كمية العمدوم . قسم عمم الن س وعموم التربية –ماجيستير
 الجزائر. –جامعة وىران –االجتماعية

(: ترشدددديد الطاقددددة بددددين 1009مك جمعيددددة حمايددددة المسددددتي
مجمدددددة  –سحدددددالم الحكومدددددة وزيددددداا الدددددوعى المجتمعدددددى

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

(: اورشاد الن سى 1005حسن مصط ى عبد المعطى 
وقائ  المؤتمر  -وجودة الحياة  ى المجتم  المعاصر

ى والتربوى لانسان العممى الوالث: اونماء الن س
 -جامعة الزقازيق –العربى  ى ضوء جودة الحياة

 . مارس 25/26-مصر
(: قياس جودة الحياة لدى 1007خالد شاىر سميمان 

عينة من طالا جامعة تبوك بالمممكة العربية 
عمييا_ مجمة   تغيراتالسعودية وتأوير بعض الم

 .27العدد –رسالة الخميج العربى
(: تاييم مستوى الواا ة 1006ت رشا مجدى محمود بخي

الحضرية والري ية  ى  سراالستيالكية لدى ربات األ

 –رسالة ماجيستير -محا ظتى االسكندرية والمنو ية
 جامعة –كمية الزراعة –قسم االقتصاد المنزلى

 االسكندرية.
تحميمية لارارات  اسة(: در 1009رييام إسماعيل الشربينى 

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

جامعة  –كمية الزراعة –عموم األزذية سمق –دكتوراه
 الزقازيق.

(: استراتيجية ترشيد 1025زينا صالح محمود يوسف 
االستيالك األسرى من سجل التنمية المستدامة 

ساب  المؤتمر العممى الدولى ال –وعالقتيا بجود الحياة
"التعميم العالى النوعى  ى مصر  العربى العاشر
كمية التربية  – ى تنمية المجتم " ودورهوالعالم العربى 

 .إبريل 25/26 -1مجمد  –جامعة الااىرة –النوعية
(: وعى ربة األسرة بالتخطيط 1023سموى محمد ززمول 

مجمة  –لموقت والجيد وعالقتو بجودة الحياة لدييا
جامعة  –الزراعيةة واالجتماعية العموم االقتصادي

 .يونيو –6العدد – 4مجمد –المنصورة
(: دراسة تحميمية ألنماط 1003سمر منصور إبراىيم 

استيالك الطاقة والمياه وسساليا ترشيدىا  ى الاطاع 
قسم إدارة مؤسسات  -رسالة ماجيستير -المنزلى

جامعة  –منزلىكمية االقتصاد ال –األسرة والط ولة
 حموان.

 
 
 

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

قسم  –رسالة ماجيستير –سكندريةبمحا ظة اال
 جامعة االسكندرية. –كمية الزراعة –االقتصاد المنزلى

(: 1020 اطمددة عبددد العدداطى، مر ددت طمعددت المحددالوى 
المسددتيمكة مددن  بالكميددة لمتنبددؤ FARIMAبندداء نمددوذج 

 –قسدددم اوحصددداء التطبيادددى –الكيربددداء باطددداع المندددازل
 جامعة المنصورة. –كمية التجارة

http://www.moee.gov.eg/tarshed/elec_device_saving.aspx
http://www.moee.gov.eg/tarshed/elec_device_saving.aspx
http://www.egelec.com/
http://www.egelec.com/
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(: الطاقة الكيربائية 1004محمد سحمد محمود مرعى 
 –دراسة  ى جغرا ية الطاقة – ى محا ظة الدقيمية
 –34العدد –جامعة المنصورة –مجمة كمية األداا

 .يناير
(: جودة الحياة، الم يوم 1020محمد السعيد سبو حالوة 

كمية التربية  –تربوىقسم عمم الن س ال  -واألبعاد
 جامعة االسكندرية.-بدمنيور

 -(: ترشيد استيالك الطاقة1000محمد بن سعد الحمود 
 –قسم اليندسة المعمارية –مبدس دينى ومطما وطنى

 السعودية. -جامعة الممك  يد لمبترول والمعادن
 مناىج ت سير المعر ة (:2997محمد عزيز نظمى 

 االسكندرية. –مؤسسة شباا الجامعة 
محمود عاطف سبو زالى، عودة نظمى سبو مصط ى 

الجسمية والن سية المرتبطة  التغيرات(: 1022 
 باناطاع الطمث وعالقتيا بجودة الحياة لدى عينة من

 –17مجمد  –مجمة جامعة مؤتو –النساء ال مسطينيات
 .3العدد 

 
 
 
 

(: 1006لحميم منسى، عمى ميدى كاظم  محمود عبد ا
ماياس جودة الحياة لطمبة الجامعة_ ندوة عمم الن س 

 –مساط –جامعة السمطان قابوس –وجودة الحياة
 .ديسمبر 27/29

 –(: مصر وتحديات المستابل1000ممدوح الشرقاوى 
المجمة المصرية لمتنمية  –قطاع الطاقة وتحدياتو

 –مدينة نصر –معيد التخطيط الاومى –والتخطيط
 الااىرة.

(: تكنولوجيا المعمومات 1003نبيمة عبد الستار السيد 
وسورىا عمى السموك االستيالكى واالجتماعى لألسرة 

قسم إدارة المنزل  -رسالة دكتوراه -المصرية
جامعة  –كمية االقتصاد المنزلى –والمؤسسات
 المنو ية.

الك (: ماترحددات ترشدديد اسددتي1007وزارة التنميدة المحميددة 
الطاقددددددددددددة  ددددددددددددى كددددددددددددل مددددددددددددن اونتدددددددددددداج واالسددددددددددددتيالك 

www.mold.gov.eg/arabic/default 
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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. 
 

 


