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 ملخص البحث:

 حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي لتنمية إرشادي برنامج تطبيق فعالية عن الكشف إلي الحالي البحث يهدف

 المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط علي وإنعكاسه بأبعادها للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة إستخدام نحو

 الدراسة عينة تكونت كما ،  حديثا   المتزوجات األسر ربات من( 228) من األساسية البحث عينة تتكون وقد

 شروطها وبنفس األساسية البحث عينة نفس من األدني الربيع من حديثا   متزوجة أسرة ربة( 57) من التجريبية

 تم. المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط و للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي منخفضي من

 الحكومية المصالح ببعض العامالت من حديثا   المتزوجات األسر ربات من غرضية عمدية بطريقة إختيارهن

. مختلفة وإقتصادية إجتماعية مستويات وذوات والحضريات، الريفيات ومن ، العامالت وغير الدقهلية، بمحافظة

 المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي إستبيان امة،الع البيانات إستمارة عليهن وطبقت

 المتزوجات األسر لربات إرشادي برنامج المادية، للموارد اإلستراتيجي التخطيط إستبيان ، للطاقة الُمستهلكة

 شبه والمنهج ليالتحلي الوصفي المنهج البحث استخدم للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا  

 األسر ربات بين( 0.01) مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلي البحث نتائج توصلت وقد التجريبي،

 بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي إلستبيان اإلستجابات في األساسية البحث عينة حديثا   المتزوجات

 المستوي األسر، ربة عمل  اإلقامة، مكان) الدراسة متغيرات تالفإلخ تبعا   للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة

 مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق وجود تبين كما ،(لألسرة الشهري الدخل متوسط ، األسرة لربة التعليمي

 المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط لمحاور اإلستجابات في األساسية البحث عينة األسر ربات بين( 0.01)

 ،(0.05) بين تراوحت إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة وجود إتضح كذلك ، الدراسة متغيرات إلختالف تبعا  

 وأبعاد للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي أبعاد بين( 0.01)

 األسر ربات وعي لتنمية اإلرشادي البرنامج ةفاعلي النتائج أكدت.  المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط

 الدراسة وتوصي.  للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام التجريبية البحث عينة أفراد حديثا   المتزوجات

 .المنزلي القطاع مستوي علي بأنواعها الطاقة إستهالك ترشيد وضرورة بأهمية التوعية حمالت تكثيف بضرورة
 المنزلية األجهزة إستخدام - حديثا   المتزوجات األسر ربات – الوعي -  تنمية – إرشادي البرنامج - فعالية:  تاحيةالمفت الكلمات

 .المادية الموارد - اإلستراتيجي التخطيط – للطاقة الُمستهلكة
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 مقدمة ومشكلة البحث:

 األولية الطاقة موارد تنمية بروتعت واإلجتماعية، اإلقتصادية للتنمية األساسي المحرك هي الطاقة تُعد 
 اإلقتصادية التنمية تحقيق في مصر وتعتمد التنمية، وإستراتيجيات سياسات أهم من وإستخدامها إدارتها وُحسن

 اآلونة في أنه إال الطبيعي، والغاز والبترول الكهرباء وهي المتاحة الطاقة من مصادر عدة علي والتكنولوجية
-5 من الطاقة إستهالك معدل زيادة منها أسباب عدة إلي يرجع الطاقة في يدا  شد نقصا   مصر شهدت األخيرة

 الكهرباء، إنتاج محطات بعض كفاءة إنخفاض بالبالد، والغاز الخام الزيت إنتاج معدالت سنويا ،إنخفاض 7%
 ، والمتجددة البديلة الطاقات إلستخدام التوسع في البطئ الُمباعة، للكهرباء والنقل التجاري الفاقد نسبة في إرتفاع
. و. ج 168050 حوالي مصر في الكهربائية الطاقة توليد قدرات إجمالي ،  وبلغ  الطاقة مصادر تنويع وعدم
 حوالي بنسبة المائية الطاقة فيها تسهم السابق العام عن  % 1,2 بحوالي تقدر وبزيادة ،2014 عام خالل س
 يتم الكهربائية للطاقة إستهالك أكبر أن إتضح حيث  %0,9 ليحوا بنسبة والمتجددة الجديدة والطاقة ، % 7,9
 الطاقة إجمالي من %14,3 ويبلغ الصناعي القطاع ويليه ،%51,3 حوالي ويبلغ المنزلي القطاع في

 (.2014 ،وزارة البيئة) المختلفة للقطاعات بالنسبة المستهلكة

 من العديد شأن السبعينات أواخر من بدءا   الطاقة بقضايا اإلهتمام في ملحوظا   تصاعدا   مصر شهدت وقد 
 بقضايا يختص فيما المختلفة القطاعات بين للتنسيق 1979 عام للطاقة األعلي المجلس تشكيل تم حيث الدول
 التخطيط في 1983 لسنة 112 رقم الجمهوري بالقرار أنشئ الذي الطاقة تخطيط جهاز رسالة وتمثلت الطاقة
 من مجموعة بينها ومن الطاقة إستخدامات ترشيد أنشطة من بالعديد الجهاز قام ثحي للطاقة والمتكامل الشامل
 العالقة تحديد بهدف الرئيسية المحافظات من عدد في المنزلي القطاع في الطاقة إستهالك أنماط تحليل دراسات

 إستهالك نمط دوتحدي المجتمعات بهذه واإلقتصادي اإلجتماعي المستوي أساس علي الطاقة إستهالك أنماط بين
 الطاقة، كفاءة تحسين مشروع)المنزلي بالقطاع الطاقة إستهالك ترشيد فرص وتحليل للطاقة المستهلكة األجهزة
2012.) 

 إلي اإلتجاه نتيجة األيام هذه في متزايد وبشكل هائلة بصورة الكهربائية الطاقة إلي الحاجة تزايد ومع 
 باإلضافة الحياة أنماط تحسين بهدف اليومية اإلحتياجات تلبية في يثةالحد التكنولوجيات ووسائل أساليب إستخدام

 مثل بالمنازل الحديثة الكهربية األجهزة من الكثير إستعمال إنتشار إلي أدي والذي المعيشة مستوي إرتفاع إلي
 توالتليفزيونا والخالطات والمجفف األطباق وغساالت األتوماتيكية المالبس وغساالت التكييف أجهزة

 اإلستهالك منخفضة الشرائح في الرئيسي المستهلك تُعد اإلنارة أن إلي باإلضافة الكمبيوتر وأجهزة والرسيفر
 القطاع، بهذا اإلستهالك مرتفعة الشرائح في الرئيسي المستهلك الكهربائية األجهزة تُعد بينما المنزلي، بالقطاع

 وبأسلوب لها الحقيقية الحاجة عند الطاقة هذه إستخدام زميل لذا الكهرباء فاتورة قيمة زيادة علي يؤثر قد مما
 إستهالك لترشيد العامة اإلرشادات بعض بمعرفة وذلك إستهالكها، من الحد بالضرورة يعني وال كفاءة أكثر
 الكهربائية للطاقة األمثل اإلستخدام أجل من الكهربائية األجهزة لهذه أو لإلنارة سواء الكهربائية الطاقة
 (. 2013وآخرون، محمد أكثم)األجهزة  هذه في لكةالمسته

 الكهرباء إستخدام في اإلسراف يرجع وقد للطاقة، إستهالكا   الدولة قطاعات أكبر من المنزلي القطاع ويُعد

 الطاقة إستهالك وأساليب األسرة موارد إدارة بأسس األسرة أفراد لدي الوعي مستوي إنخفاض إلي والوقود

 تكون والتي مبرر بدون عليها النفقات زيادة ثم ومن ، الطاقة هذه إستهالك في زيادة عليه يترتب مما المنزلية

 والنفقات األعباء تزداد حيث عامة بصفة الدولة وميزانية خاصة، بصفة األسرة ميزانية علي عبء النهاية في

 (.2010حسيب، هيام) المجتمع ألفراد الموارد هذه لتوفير عاتقها علي الُملقاه

 اإلقتصادي الجانب علي أثرها يقتصر ال مخاطر إلي تؤدي سلبية ثقافة اإلستهالكي الهدر ثقافةف 
 التسليم أن كما والسياسي، اإلجتماعي الجانب إلي يمتد بل فحسب، اإلقتصادي الجانب إلي يمتد بل فحسب،



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 
 299 

 الذي األمر وهو خريناآل أجل من التضحية وبين بينه يحول الفرد حياة في رئيسي كهدف اإلستهالك بتعظيم
 (.2012 ، الرحيم عبد آمال) الموارد من القادمة األجيال نصيب علي سلبا   ينعكس

 الطاقة إستخدام سوء في كبير دور السيئة اإلستهالكية للعادات أن Anon(1994) دراسة بينت وقد 
 غير) عشوائية ليست فراداأل تصرفات أن بارسونز ويري ذلك، عن تنجم التي واإلقتصادية البيئية والمشكالت

 واألفكار والقواعد كالقيم إجتماعية وتنظيمات لموجهات تخضع إنما مترابطة، بطريقة مبنية غير أو( متوقعة
 معن) اإلجتماعية المواقف في الفاعلون يواجهها التي الشرطية الظروف وإلي المجتمع في السائدة اإلجتماعية

 (.1991 العمر،

 ، متعددة كثيرة إنسانية دوافع فيها تتدخل إجتماعية مشكلة هو وإنما رديةف مشكلة ليس واإلستهالك
 ربيع ) ومتطلباته حاجاته ولتلبية وجوده لمحافظة لإلنسان طبيعيا   سلوكيا   ذاته حد في فاإلستهالك

 (. 2006نوفل،

 العصرية ياةالح بأسلوب ربطه يتم هدفا   أصبح بل اإلنسانية للحاجات إشباعا   مجرد اإلستهالك يعد ولم
 في يساهم الذي األمر الفعلية، اإلحتياجات عن النظر بغض مستحدثة ودوافع متعددة مؤثرات من تشمله وما
 (.Durham,2004)والمجتمع  األسرة إقتصاديات علي أكبر عبئا   وشكل اإلستهالك زيادة

 إحتياجات لتالئم وتهيئتها لتشغيلها الطاقة إستخدام عن تستغني ال الحديثة والمساكن المباني أصبحت فقد
 صيفا  ) الهواء لتكييف يستهلك ما فمنها المسكن، تشغيل لخدمات تصرف   المنازل في المستهلكة فالطاقة قاطنيها،
 الطبخ وأجهزة المياه؛ تسخين اإلنارة؛ أجهزة تشغيل المالبس؛ وكي وغسل وتدفئته تبريده أي( وشتاءا  

 لألسرة والمعيشي اإلجتماعي للمستوي تبعا   الذكر السابقة األجهزة من أي إلي اإلحتياج يتباين وكذلك الكهربائية
(Russell,K.M, Victoria- Ch.L, 2005.) 

 اإلقتصادية التنمية تحقيق إلي تسعي التي النامية للدول بالنسبة القضايا أهم من اإلستهالك قضية تعتبر
 تطورات من العالم يشهده ما ظل في والتحديات الياتاإلشك من العديد الثالث العالم دول وتواجه واإلجتماعية،

 كيانها علي تؤثر قد الغرب من مستحدثة وإدخارية إستهالكية أنماط كظهور المجاالت كافة في ومتالحقة هائلة
 (.2004الضبع، الرؤوف عبد)واإلجتماعي اإلقتصادي

 األسري والتكوين قتصادياإل التكوين متغيرات في تتمثل ديناميكية حركة المصري المجتمع ويعيش 

 قد إستهالكية أنماط عنها تنشأ عفوية لظروف األحيان من كثير في تخضع المتغيرات هذه اإلجتماعي، والتكوين

 لموارد كبير ضياع إلي تؤدي والتي باإلسراف تتصف التي اإلستهالك أنماط األنماط هذه ومن ضارة، تكون

 تتطلب مما إلخ،..الطبيعية البيئة مواد وكذلك والملبس والمأكل ماءوال الكهرباء في كاإلسراف والدولة األسرة

 وليس اإلستهالك، من الحد لمحاولة ممكن حد أقصي إلي المتاحة بموارده اإلنتفاع لمحاولة الجهود أقصي بذل

شئ  أي في اإلسراف عدم هو المقصود ولكن الالزم عن تقليلها أو الضروريات عن اإلستغناء بهذا المقصود

 (.2012وآخرون، شلبي وفاء)

 ، متعددة كثيرة إنسانية دوافع فيها تتدخل إجتماعية مشكلة هو وإنما فردية مشكلة ليس واإلستهالك 

 (.2006نوفل، ربيع)ومتطلباته حاجاته ولتلبية وجوده لمحافظة لإلنسان طبيعيا   سلوكيا   ذاته حد في فاإلستهالك

 يستلزم مما والمادية البشرية موارده تنمية علي األولي درجةبال تعتمد مجتمع ألي الشاملة التنمية إن

 أحد هي البشرية التنمية وتعتبر لتنميتها الجهود وبذل األمثل اإلستخدام إلستخدامها الموارد هذه حصر

 وسيلتها هو الوقت نفس وفي التنمية، غاية هو اإلنسان أن منطلق من وذلك البشرية للتنمية الجوهرية المحددات

 (.2003 النجار، فريد) التخصصات جميع في العلماء إهتمام البشرية التنمية تلقي لكولذ
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 التنمية مسيرة – بعيد حد إلي -تكشف التي األساسية المؤشرات من تُعد العائلي اإلستهالك دراسة أن إذ
 الالزمة المؤشرات إلي للوصول وتحليلها دراستها بغية فيه المؤثرة بالعوامل اإللمام يتطلب مما ، اإلقتصادية
 (.2010الجاعوني، فريد ، غانم عدنان.)التخطيط عملية في إلعتمادها

 نصيب من اإلتجاه أحادية سببية عالقة هناك أن( 2015)وآخرون  شحاتيت محمد دراسة أوضحت كما
 اإلجمالي ليالمح الناتج من الفرد نصيب في التغير أن أي. الكهرباء سعر إلي اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد
 إستهالك من اإلتجاه أحادية سببية عالقة هناك العكس، وليس الكهرباء سعر في تغيرات يسبب الذي هو

 يُسبب المنزلية لألغراض الكهرباء إستهالك من الفرد نصيب في التغير وأن الكهرباء سعر إلي الكهرباء
 .العكس وليس الكهرباء سعر في تغيرات

 المجتمع، أفراد لكافة اإلستهالكي الوعي تنمية أهمية علي( 2015)ان رشو إيمان دراسة أكدت وقد
 أمس في فهن التعلم، علي القدرة ولديهن المجتمع في هائلة إستهالكية طاقة تُمثلن الخصوص وجه علي وللمرأة
 ترشيد وتحديات ، المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي مستوي رفع علي تُعينهن أساليب علي التدريب إلي الحاجة
 تكنولوجيا تطبيقات أحدث تُعد والتي اإلجتماعي التواصل مواقع إنتشار ظل في خاصة   الطاقة، إستهالك

 المواقع أكثر وهي وغيرها، والواتساب واإلنستجرام، والتويتر، كالفيسبوك، اإلنترنت شبكة عبر اإلتصاالت
 األشخاص وتفاعل العالم في الجمهور من عدد رأكب إلي كالوصول عديدة مزايا من به تتمتع لما وإنتشارا   شعبية
 الناس من الكثير حياة في بارزة مكانة تحتل جعلها مما المواقع لهذه المتاحة األنشطة خالل من غيرهم مع

 (.2019 أحمد، هبة) عنها اإلستغناء يمكن ال بدرجة

 الزيادة مع لمحدودةا الموارد نتيجة إقتصاديا   ضغوطا   يواجه المصري المستهلك فإن هذا ظل وفي 
 والكهرباء والمياه والملبس الغذاء بإستهالك المتصلة المشكالت تفاقم إلي أدي مما السكان عدد في المستمرة

 (.2005 الجرف، مني)واإلسكان التعليم ومستلزمات

 بدورها تُعزي والتي البيئة مع التفاعل في السلوكية األنماط تدني إلي ترجع البيئية المشاكل معظم أن كما 
 ترشيد علي والمحافظة البيئية األضرار تقليل فإن األساس هذا وعلي البيئية، واإلتجاهات للمعارف اإلفتقار إلي

 وعي مدي إلي يرجع إنما والفائدة بالنفع المجتمع وعلي عليه يعود بما بالبيئة عالقته في اإلنسان سلوكيات
 (.Ericksen,P.and Woodley,E,2015)عليها الحفاظ وكيفية لبيئته ومعرفته اإلنسان

 لإلنسان، طبيعيا   سلوكا   ذاته حد في اإلستهالك أن وحيث الطاقة، إلستهالك الحالي الواقع إلي وبالنظر 
 ، تبذيرا   يُعد فإنه المطلوبة؛ الحاجات اإلستهالك تخطي إذا ولكن ومتطلباته، حاجاته لتلبية وجوده علي للمحافظة
 (.2005 طه، وسلوي صيري أبو حنان) له صديوالت لعالجه التدخل ويلزم

 اإلستهالك نزعة بتنامي المرتبطة التحديات لمواجهة متكاملة آليات تطوير إلي ماسة بحاجة أننا نجد 
 (.2013 زكي، أبو نضال) متزايدة إقتصادية وقيود هائلة مادية إلتزامات أمام لتضعنا تشع بت التي

 معدل زيادة ظل في خاصة   مصر تواجهها التي التحديات أهم عديُ  الطاقة إستهالك ترشيد ولعل      

 من %3,44 بلغ فقد ، الكهربائية واألجهزة اإلنارة من كل في الكهربائية الطاقة من المنزلي القطاع إستهالك

 م2019/2020 لعامي واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز إلحصائيات وفقا   المستهلكة الطاقة إجمالي

 الكهرباء وزارة لتقرير وفقا   الجمهورية مستوي علي الكهربائية الطاقة إستهالك إجمالي من %40 كان أن بعد

 خالل مكعب متر مليار ونصف 10 من إرتفعت قد الشرب مياه إستهالكات أن كما ، م2013 عام عن والطاقة

 موقعه عبر نشرها تم الدولي للبنك إحصائية وفي ،2020 خالل مكعب متر مليار 13 إلي 2017 عام

 الفرد نصيب تُمثل 46,1697 ب مصر وجاءت العالم، دول مستوي علي الطاقة إستهالك توضح اإللكتروني

 (.2020 المعدنية، والثروة البترول وزارة)  وات بالكيلو الطاقة إستهالك من الواحد



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 
 301 

 أفرزت المجتمع تواجه التي واإلجتماعية اإلقتصادية التغيرات أن إلي( 2019)الرماني محمد ويُشير 
 اإلقتصادي، القرار وتفتيت المتزايد اإلستهالك عادات حيث من واألسرة المرأة وسلوك حياة تمس سلبية آثارا  
 مستوي علي حتمية ضرورة الطاقة إستخدام في الترشيد أصبح فقد لذا البروز، في بدأت السلوكيات هذه وأن
 عدد في المطردة الزيادة بسبب مصر مثل دولة في األهمية هذه زدادوت والبيئية، اإلقتصادية الناحية من العالم

 المستمر اإلرتفاع إلي باإلضافة الدخول محدودية ، المتاحة الموارد وندرة الطموحة، التنموية والبرامج السكان،
 علي واقعال العبء من ويزيد الدخول مع يتالءم ال بشكل للسلع األسعار مستويات في يوم بعد يوما   والمتنامي
 (.2009 محاد، سمير) ُملحة يومية ضرورة اإلستهالكي الترشيد سياسات ويجعل األسر

 مقابل ينفقونها التي المبالغ لتقليل الطاقة إستهالك من يرشدون األفراد فإن النظرية هذه علي وبناءا  
 في والمعيارية الموقفية المحددات من بعدد محدودين فإنهم الهدف هذا لتحقيق سعيهم وفي للطاقة، إستهالكهم
 األجهزة إستخدام طريق عن ذلك يحققون األفراد فبعض األهداف، هذه تحقيق من تُمكنهم التي الوسائل إختيار
 إلي باإلضافة الطاقة إستهالك معدالت من يُقلل مما العالية، التحويلية بكفاءتها تتسم التي الكهربية أو المنزلية
 المستوي ذوي األفراد سوي بها يقوم أن يستطيع ال الوسائل هذه ولكن األجهزة، لهذه دورية صيانة بعمل قيامهم

 األفراد أما. صيانتها وكذلك األجهزة من األنواع هذه تتطلبها التي التكاليف تحمل علي لقدرتهم المرتفع المعيشي
 اإلنارة، ساعات عدد لكتقلي اإلستهالك، بترشيد نفقاتهم لتقليل يسعون فإنهم المتوسط المعيشي المستوي ذوي

 قد ، الريفيون معظم ومنهم المنخفض، المعيشي المستوي ذوي األفراد بينما فقط، الحاجة عند األجهزة وإستخدام
 للوقود أخري وسائل مع الكهربائية األجهزة من أقل عدد بإستخدام الطاقة إستهالك بترشيد أهدافهم يحققون
 الميزانية لتوفير وذلك إلخ،...الحيوانات وروث كاألحطاب لفةُمك وغير بيئتهم في أساسي بشكل متوافرة
   (.2014 الفيل، خالد) أخري جوانب إلي لتوجيهها

 ال التي األجهزة جميع إطفاء مثل الطاقة توفير يمكن خاللها من التي الطرق إلي الباحثون أشار وقد
 إستعمال اإلستعداد؛ وضع في ربائيةالكه األجهزة ترك عدم ؛ نحتاجه ال كهربائي مصباح إطفاء نحتاجها،
 لتبريد مروحة إستخدام ؛ ممتلئة تكون عندما إال الغسالة إستخدام عدم ؛(فلورسنت) مثل للطاقة موفرة مصابيح
 كان إذا وما. الطاقة من إليه يحتاج ما تحديد المستهلك علي يتوجب كما هواء، مكيف من بدال   صغيرة غرفة
 الطاقة استخدام تكاليف تحديد علي الدول دأبت فقد لذا ال، أم الطاقة من إستهالكه في النظر يُعيد أن عليه يجب
 تختلف والتي مستهلكة كسلعة للطاقة التعرفة ووضعت القوانين وسنت الدراسات وقدمت. المستهلكين قبل من
 (.2014 خنفر، عايد) آخر إلي بلد من

 إنتاجية أو رفاهية حساب علي اإلستخدام في التقتير الكهربائية الطاقة إستهالك ترشيد يعني وال
 لتشغيل والالزمة المتوفرة الكهربائية الطاقة لموارد األمثل اإلستخدام هو هنا المقصود وإنما ، مستخدميه
 المنزلية األجهزة إنتاجية أو بكفاءة المساس أو األسرة ربة أو الزوجة إنتاجية أو براحة المساس دون المنزل

 (. 2010 حمود، حمدم) فيه المستخدمة

 وإطالة للطاقة إستهالكها مدي علي يؤثر سليمة بطريقة المنزلية األجهزة إستعمال أن فيه الشك ومما 
 (.2007 حمود، رغدة)ووظائفها خدماتها أداء في كفاءتها مستوي وتحسين اإلفتراضي عمرها

 المنزلية لألجهزة األسر ربات بإستخدام الوعي موضوع الدراسات من العديد تناولت المنطلق هذا ومن  

 محفوظ شرين حماد، وجيدة دراسة أشارت حيث عديدة وإقتصادية وإجتماعية نفسية مختلفة بمتغيرات وربطتها

 خالل من المنزلية األجهزة مع التعامل في األسرة لربة اإلستهالكي السلوك بين العالقة طبيعة إلي( 2014)

 .المنزلي العمل أداء علي إقبالها وبين بها والعناية عليها المحافظةو إستخدامها وطريقة لألجهزة إختيارها

 إستهالك وتوجيه تغيير في األسرة أفراد من وثقة تأثير وموضع فعال كعضو األسرة ربة أهمية وتُبرز

 واإلستهالكي التخطيطي الوعي أهمية تظهر وهنا لديهم سليم إستهالكي وعي وخلق السليم التوجيه األسرة أفراد
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 متطلبات مع التكيف يُمكنها حتي الفعلية وإحتياجاتها مواردها، بين السليمة الموازنة خالل من األسرة حياة في

 (.2002 الدويك، عبير)العصر هذا

 جيدا   تفكر أسرة كل تجعل تعيشها التي اإلقتصادية والظروف الحاضر الوقت في األسرية الحياة فطبيعة 
 والتي األسرة لموارد السليمة باإلدارة إال ذلك يتأتي وال المستطاع بقدر اإلنفاق وتنظيم حياتها تكيف في

 (.2005 موسي، مني) أهدافها لتحقيق إستغاللها ُحسن علي تساعدها

 بين الموازنة خالل من األسرة لحياة منهجا   يكون أن يجب العلمي التخطيط علي القائم اإلداري فالسلوك 
 (.1998 حقي، زينب) ددةمح زمنية مدة في ونفقاتها دخلها

 التصرف بحق تتمتع أو األسرة تمتلكه ما كل بأنه( 2002) وآخرون مزاهرة أيمن دراسة وإتفقت 
 من الكثير إلشباع األساسي والمصدر الحياة عصب المال أن( 2006)نوفل ربيع يذكر كما فيه، الخاص
 .العيني والدخل ،(النقدي)المالي الدخل:  من الحقيقي األسرة دخل ويتكون أهدافنا وتحقيق حاجاتنا

 المنزلية الطاقة إستهالك لترشيد الريفيات ممارسات إلي( 2010) حسيب هيام دراسة أشارت وكذلك 
 .البحيرة محافظة قري بعض في والحديثة التقليدية الطاقة مصادر إستخدام ومميزات أضرار عن ومعارفهن

 أبو حنان شلبي، وفاء)لألسرة المالي المورد يطوتخط إدارة في الفعال الدور صاحبة هي والزوجة 
 علي( 1999نوفل، ربيع) ،(1998حقي، زينب) دراسة أكدت حيث ،(2008رقبان، نعمة) ،(2005صيري،
 المالي، للدخل التخطيطي الوعي ومستوي األسرة لربة التعليمي المستوي بين موجبة إرتباطية عالقة وجود
 أنه علي( 2002الدويك، عبير) ،(2000العاطي، عبد حنان) ،(1995مصطفي، فاتن) دراسة إتفقت وكما

 لحجم أن كما المالي، للدخل التخطيطي الوعي مستوي يرتفع لألسرة اإلجتماعي اإلقتصادي المستوي بإرتفاع
 األسرة أن( 2009الدويك، عبير) أثبتت حيث األسرة لدخل اإلستراتيجي التخطيط في فعال دور األسرة
 . المالية مواردها تخطيط علي قدرة أكثر الحجم صغيرة

 في هاما   دورا   وتلعب سلوكها تشكل التي البشرية مواردها أهم من وقدرتها ووعيها المرأة وإتجاهات 

 الرحمن عبد) تجنبه أو شئ علي لإلقبال الواقع بمثابة فهي بها تحيط التي البيئة عناصر مع تعاملها أسلوب

 (.2000 العيسوي،

 الرئيسي الدور هو يكون قد العمل به يقوم الذي والدور الفرد، حياة في كبري قيمة العمل يُشكل حيث

 إلي تمتد بل المادية، اإلنسان حاجات تأمين عند تقف ال العمل أهمية أن كما األخري، األدوار حوله تلتف الذي

 واألمن والقيمة بالكفاءة الشعور تتضمن التي النفسية صحته مثل المتعددة واإلجتماعية النفسية حاجاته إرضاء

 الذي هو فالعمل إلنتاجه، وإستحسانهم لعمله الناس لتقدير الفرد إدراك خالل من والحب والتقبل والطمأنينة

 اإلجتماعية والمكانة السعادة فيها ويجد الذات وتقدير باإلحترام فيها ويشعر معني، لها حياة يعيش اإلنسان يجعل

 (.2004 هللا، عبد نجية)

 والصعوبات المشكالت من العديد والثقافية والتكنولوجية اإلقتصادية المتغيرات ظل في المرأة هوتواج

 المنتجات أسعار وإرتفاع األسرة دخل قلة ومنها المنزلية مسئولياتها أداء علي قدراتها من يحدد مما

 (.2007العشري، السعيد الشيمي، نبيل)المختلفة

 كان ذلك عن السلبية وآثارها األسعار وإرتفاع الدخل قلة عن لناتجةا األسرية المشكالت لتعدد ونظرا   

 تواجهها التي الصعوبات إجتياز علي وتُساعدها المرأة وعي من تُزيد التي الالزمة المعلومات توافر من البد

 (.2001 سمير، عبير) لديها المادية واإللتزامات الحياة مسئوليات تحمل في



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 
 303 

 يُمكنها وقدراتها وخبراتها معلوماتها علي بإعتمادها المرأة إن( Garva,2002) دراسة  أيدته ما وهذا 
 بعد وخاصة   وتحدياته المجتمع تغيرات ومواجهة وإجتماعية إقتصادية مشكالت من يواجهها ما كل حل من

 .المنخفضة الدخول مستويات تتحدي باتت التي السلع أسعار إرتفاع

 لذا واإلجتماعية اإلقتصادية التغيرات ظل في للتنمية الرئيسية املالعو إحدي هي المرأة تنمية أن حيث 
 عمليات كل في والحيوي الفعال بدورها القيام من التمكن علي يساعدها والقدرات بالمهارات المرأة تسليح فإن

 هند)بها النهوض كيفية في التفكير كان ثم ومن أسرتها شئون إدارة علي قادرة يجعلها مما التنمية
 (.2007اهيم،إبر

 مجتمعة األسرة بها تقوم أن يجب التي اإلجتماعية العمليات من المالي األسرة دخل إدارة تُعد حيث 
 الوسيلة فهي بها السائدة اإلستهالكية لألنماط ووفقا   المادية إمكاناتها ضوء في حاجاتها وإشباع أهدافها لتحقيق
 حلمي، النبوية فاطمة)المختلفة حياتها أطوار في بمستواها قاءواإلرت لها واإلقتصادي اإلجتماعي التوازن لتحقيق
 (.2000 نوفل، ربيع

 من فالبد المالي دخلها وتخطيط بإدارة األسرة تقوم عندما أنه( EBRI, 2003)  دراسة وتشير 
 قاتالنف وتستبعد الحقيقية والنفقات الواعي اإلستهالك إلي واإلنفاق اإلستهالك في العشوائية من اإلنتقال
 .الضعيفة

 الواعية المحاولة فهو واإلجتماعية، اإلقتصادية المشكالت كافة لحل أساسيا   ومنهجا   مدخال   التخطيط يُعد 
 والتفكير بالتنبؤ معها،وذلك والتوافق المتالحقة العصر متغيرات ظل في والصعوبات المشكالت تلك لحل

 واإلحتياجات المتاحة الموارد بين للتوازن ووصوال   القرارات إتخاذ عند القيم أفضليات ممارسة مع المنظم
 (.2004 غنيم، عثمان) واألسرة الفرد مستوي علي والمتطورة المتعددة

 والمادية البشرية واإلمكانات الموارد وتقدير لحصر الُمثلي الطريقة هو اإلستراتيجي والتخطيط
 المرجوة األهداف لتحقيق فعالية وأكثر تكلفة بأقل وزمنيا   مكانيا   توظيفها أساليب وتحديد الُمتاحة، والطبيعية

 (.2003 العبيدي، إبراهيم)

 ويعتبر لألسرة الهامة الموارد من المالي المورد أن( 2007) الزهراني أمل دراسة أوضحت كما 
 من ماليا   إيرادا   أو عمل عن أجرا   إما ويكون لألسرة الكلي الدخل من هاما   جزءا   ويكون الفقري عمودها
 بإهتمام آخر مورد أي من أكثر المالي المورد ويحظي حرة أعمال من كسبا   أو لإلستثمارات عائدا   أو ممتلكات
 .واألسرة األفراد

 اإلنفاق وطرق أساليب فيه كثرت زمن في إلحاحا   أكثر المالي للدخل اإلستراتيجي التخطيط أضحي لذا 
 لتوزيع ميزانية عمل علي الحرص مع ، (2001 ليماني،ا محمد)له المصاحبة التسهيالت وتنوعت واإلستهالك

 معينة نسبة بتخصيص المستقبل حساب عمل مع والمتغيرة والمتنافسة المتعددة الحاجات علي المحدودة الموارد
 علي للحصول ومصروفاتها األسرة إيرادات بين والموازنة إستثماره علي الحرص مع لإلدخار الدخل هذا من

 (.1999 شلبي، وفاء)المدي طويلة األهداف حساب مع التضحيات بأقل ممكنة منفعة أقصي

 أو بالماضي التفكير في التقيد دون المستقبلية التوجهات تحديد إلي اإلستراتيجي التخطيط ويسعي 
 الخارج، نحو الداخل من ينطلق فهو لذا إليه، الوصول الفرد يرغب فيما الرحب التفكير علي ُمرتكزا   الحاضر
 وتُشير ،(2010 العامري، محمد) شمولي بشكل القضايا ويتناول والخارجية، الداخلية المؤثرات في ويبحث
 لسنوات، تمتد بعيدة بأهداف ترتبط األسرة لدي اإلستراتيجية أن إلي( 2005) موسي ومني حلمي فاطمة
 الالزمة الموارد وتقدير مواجهتها وطرق المستقبلية واإلحتماالت للظروف عريضة خطوط عن عبارة وتكون

 .لها
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 اإلجتماعي التوازن لتحقيق وسيلة فهو األسرة حياة في اإلستراتيجي التخطيط أهمية وتتضح 
 األسرة تنجح فلكي المختلفة؛ حياتهما أطوار في بمستواها واإلرتقاء وتقدمها تطورها وتنظيم لها، واإلقتصادي

 لجميع إستعمالها عند اإلستراتيجي التخطيط بأسلوب الوعي أفرادها لدي يكون أن يجب بمسئولياتها القيام في
 إشباع أقصي تحقيق معيشية كوحدة لها تضمن التي التوازن من حالة إلي للوصول وذلك المتاحة مواردها
 (.2002 عمر، ماهر) مواردها حدود في إلحتياجاتها ممكن

 سلسلة تؤدي حيث التخطيط، في وأساسيا   هاما   دورا   المادية الموارد خاصة   األسرية الموارد وتلعب 
 لديهم لما األمثل اإلستخدام إلي المادية الموارد إدارة عملية خالل األسرة أو الفرد يتخذها التي الحكيمة القرارات

 المختلفة، حياتهم بمراحل المرتبطة وآمالهم المستقبلية أهدافهم ويُحققوا إحتياجاتهم ليشبعوا وإمكانات موارد من
 اإلستعداد يتسني وبذلك بشرية، أو مادية كانت سواء إستخدامها الالزم الموارد تحديد التخطيط خالل من ويتم

 لها اإلعداد يتم لم التي المستقبلية والمشاكل المفاجآت تجنب علي يساعد مما األسرة أهداف وتحقيق للمستقبل
 (.2008رقبان، نعمة) ؛(2006نوفل، ربيع) ؛(2001كوجك، كوثر) ؛(2000 حقي، زينب)

 كافة استخدام بصدد المدي طويل تخطيط علي اإلقتصادي المعني في اإلستراتيجي التخطيط وينطوي 
 (.2008 قمرة، هنادي) نهائي هدف تحقيق أجل من المتاحة الموارد

 وسيلة األسرة حياة في المالي للدخل التخطيط أن إلي( 2000)نوفل وربيع حلمي النبوية فاطمة وتشير 
 تنجح فلكي ، المختلفة حياتها أطوار في بمستواها واإلرتقاء لها، واإلقتصادي اإلجتماعي نالتواز لتحقيق
 .التخطيطية الموازنة أسلوب وتطبيق التخطيطي الوعي أفرادها لدي أن يجب بمسئولياتها القيام في األسرة

 الحياة شئون رتدبي علي مساعدتهم أجل من لألسرة بالنسبة الهامة الموارد أحد هو المالي والدخل 
 (.2001 وآخرون، عمران نغريد) إستيفائها أجل من ماليا   موردا   تتطلب التي تلك وخاصة   المختلفة

 الفرص إنتظار بغرض مدخرات شكل في به واإلحتفاظ الدخل من جزء توفير إلي األسرة وتسعي 
 (.2006عقران، ريجأ) الدخل مستوي وتحسين الربح من المزيد علي للحصول محاولة في اإلستثمارية

 كانت سواء   إستخدامها الالزم الموارد يحدد فهو اإلدارية، العملية لُب اإلستراتيجي التخطيط ويُعتبر 
 في اإلرتجالية أو الفوضي يُقلل مما األسرة أهداف وتحقيق للمستقبل اإلستعداد يتسني وبذلك بشرية، أو مادية
 اآلن ونحن ، لها اإلعداد يتم لم مستقبلية مشاكل أو مفاجآت ناكه تكون ال حتي يلزم ما وتوفير األعمال، أداء
 األسرية الموارد إستخدام في اإلدارية الكفاءة ماسة حاجة في اإلقتصادية وخاصة الموارد ندرة ظل في

  (.2016 وآخرون، شلبي وفاء) المجتمع وبناء األسرة أفراد حاجات إشباع في وتوجيهها

 وعي لتنمية إرشادي برنامج فعالية ما: التالي التساؤل في الحالية الدراسة مشكلة يتضح هنا ومن      
 التخطيط علي وإنعكاسه للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات

 :التالية الفرعية األسئلة علي اإلجابة خالل من وذلك المادية؟ للموارد اإلستراتيجي

 األجهزة بإستخدام األساسية البحث عينة حديثا المتزوجات األسر ربات معرفة صادرمستوي وعي م ما 
 للطاقة؟ الُمستهلكة المنزلية

 حديثا ؟ المتزوجات األسر ربات تمتلكها التي المنزلية األجهزة مستوي نوعية ما 

 الُمستهلكة لمنزليةا األجهزة بإستخدام األساسية البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي مستوي ما 
 ؟(اإلنارة أجهزة ، الطهي أجهزة بالمالبس، العناية أجهزة التسخين، أجهزة ، التبريد أجهزة) للطاقة

 اإلستراتيجي التخطيط محاورباألساسية  البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر مستوي وعي ربات ما 
 وتسهيالت خدمات من اإلستفادة الخاصة، لكاتالممت من اإلستفادة الوقت، المالي، الدخل) المادية للموارد
 ؟( المجتمع
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 التبريد، أجهزة) الخمسة بأبعادها للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام الوعيفي   فروق توجد هل 
 الدراسة متغيرات إلختالف تبعا  (  اإلنارة أجهزة ، الطهي أجهزة بالمالبس، العناية أجهزة التسخين، أجهزة

 ؟ لألسرة الشهري الدخل متوسط ، األسرة لربة التعليمي المستوي ، األسرة ربة عمل اإلقامة، مكان)

 اإلستفادة الوقت، المالي، الدخل) المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط في الوعي بمحاور فروق توجد هل 
 مكان)الدراسة غيراتمت إلختالف تبعا  ( المجتمع وتسهيالت خدمات من اإلستفادة الخاصة، الممتلكات من

 لألسرة؟ الشهري الدخل متوسط ، األسرة لربة التعليمي المستوي ، األسرة ربة عمل ، اإلقامة

 المنزلية األجهزة بإستخدام األساسية البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر ربات وعيبين  عالقة توجد هل 
 الطهي أجهزة بالمالبس، العناية أجهزة التسخين، أجهزة التبريد، أجهزة) الخمسة بأبعادها للطاقة الُمستهلكة

 من اإلستفادة الوقت، المالي، الدخل) المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط محاور وبين(  اإلنارة أجهزة ،
  ؟( المجتمع وتسهيالت خدمات من اإلستفادة الخاصة، الممتلكات

 الزوجات وعي) التابع المتغير في تباينال نسبة تفسير في الدراسة متغيرات مشاركة نسبة تختلف هل 
 اإلرتباط؟ ودرجة اإلنحدار معامالت ألوزان تبعا  ( للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام

 التخطيط) التابع المتغير في التباين نسبة تفسير في الدراسة متغيرات مشاركة نسبة تختلف هل 
 اإلرتباط؟ ودرجة اإلنحدار معامالت ألوزان تبعا  ( المادية للموارد اإلستراتيجي

 األساسية البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي لتنمية اإلرشادي البرنامج فعالية تأثير مدي ما 
 ؟وإنعكاسه علي التخطيط اإلستراتيجي للموارد المادية للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام

 أهداف البحث :

 المتزوجات األسر ربات وعي لتنمية إرشادي برنامج فعالية دراسة إلي رئيسية فةبص البحث هذا يهدف 
 أجهزة التسخين، أجهزة التبريد، أجهزة)الخمسة بأبعادها للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا  
 المادية للموارد اتيجياإلستر التخطيط محاور علي وإنعكاسه( اإلنارة أجهزة ، الطهي أجهزة بالمالبس، العناية

 من وذلك( المجتمع وتسهيالت خدمات من اإلستفادة الخاصة، الممتلكات من اإلستفادة الوقت، المالي، الدخل)
 : خالل

 دراسة الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية لربات األسر المتزوجات حديثا  عينة الدراسة. -1

 الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات معرفة مصادر علي التعرف -2
 .للطاقة

 .حديثا   المتزوجات األسر ربات تمتلكها التي المنزلية األجهزة نوعية علي التعرف -3

 بإستخدام األساسية البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي ألبعاد النسبية األهمية تحديد -4
 .للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة

 المتزوجات األسر ربات لدي المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط لمحاور النسبية ألهميةا تحديد -5
 .البحث عينة حديثا  

 أجهزة) الخمسة بأبعادها للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي التعرف علي الفروق في -6
 إلختالف تبعا  ( اإلنارة أجهزة ، الطهي أجهزة بالمالبس، العناية أجهزة التسخين، أجهزة التبريد،
 الدخل متوسط ، األسرة لربة التعليمي المستوي ، األسرة ربة عمل ، اإلقامة مكان) الدراسة متغيرات
  .لدي ربات األسر المتزوجات حديثا   (لألسرة الشهري

 الوقت، المالي، الدخل)  المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط الكشف عن الفروق في الوعي بمحاور -7
 متغيرات إلختالف تبعا  (  المجتمع وتسهيالت خدمات من اإلستفادة الخاصة، الممتلكات من اإلستفادة
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 الشهري الدخل متوسط – األسرة لربة التعليمي المستوي – األسرة ربة عمل -اإلقامة مكان) الدراسة
  .لدي ربات األسر المتزوجات حديثا   ( لألسرة

 للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام األساسية البحث عينة وجاتالز وعي بين العالقة دراسة -8
 أجهزة ، الطهي أجهزة بالمالبس، العناية أجهزة التسخين، أجهزة التبريد، أجهزة)  الخمسة بأبعادها
 ت،الوق المالي، الدخل) األربعة بمحاوره  المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط إستبيان وبين(  اإلنارة

 (. المجتمع وتسهيالت خدمات من اإلستفادة الخاصة، الممتلكات من اإلستفادة

 الزوجات وعي) التابع المتغير في التباين نسبة تفسير في الدراسة متغيرات تأثير نسبة علي التعرف -9
 .اإلرتباط ودرجة اإلنحدار معامالت ألوزان تبعا  ( للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام

 التخطيط) التابع المتغير في التباين نسبة تفسير في الدراسة متعيرات تأثير نسبة علي لتعرفا -10
 .اإلرتباط ودرجة اإلنحدار معامالت ألوزان تبعا  ( المادية للموارد اإلستراتيجي

 األساسية البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي لتنمية اإلرشادي البرنامج فعالية عن الكشف -11
 .وإنعكاسه علي التخطيط اإلستراتيجي للموارد المادية للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة ستخدامبإ

 أهمية البحث:

 يكتسب هذا البحث أهميته من خالل :

 مع التعامل وكيفية الطاقة في الحاصل النقص وهي المشكلة أبعاد من األساسية الدراسة أهمية تستمد -1
 اإلقتصادية التنمية في مهما   عامال   الطاقة يعتبر حيث لها ناسبةالم الحلول وإيجاد النقص هذا

 .واإلجتماعية

 إرتفاع من مصر في الطاقة مشكلة تناولت التي األبحاث في الفجوة سد في لتسهم الدراسة هذه تأتي -2
 أثرت التي المنزلية الطاقة إستهالك ترشيد تحديات ضوء في المنزلية الطاقة فواتير أسعار في مستمر
 .واإلجتماعية اإلقتصادية الحياة علي سلبي بشكل

 تناولت التي والطفولة األسرة مؤسسات إدارة مجال في العلمية اإلسهامات أحد الدراسة هذه تعتبر -3
 إستخدام في اإلسراف يرجع وقد الُمستهلكة للطاقة المنزلية األجهزة بإستخدام الزوجات وعي موضوع
 في زيادة عليه يترتب مما الموارد إدارة بأسس األسرة أفراد يلد الوعي مستوي إنخفاض إلي الطاقة

 بصفة األسرة ميزانية علي عب وبالتالي مبرر بدون عليها النفقات في زيادة ثم ومن الطاقة إستهالك
 الموارد هذه لتوفير عاتقها علي الُملقاه والنفقات األعباء تزداد حيث عامة بصفة الدولة وميزانية خاصة
 .للمجتمع

 إلي إحتياجا   الفئات أكثر تُعد التي حديثا   المتزوجات األسر ربات فئة وهي هامة فئة علي الضوء سليطت -4
 علي الحفاظ من تُمكنهن التي المنزلية بالممارسات المتعلقة المختلفة والخبرات المفاهيم إكتساب
 .أسرهن

 المداخل أحد بإعتباره المختلفة عادهبأب المادية للموارد اإلستراتيجي للتخطيط الفعال الدور علي التأكيد -5
 سيترتب وما وإقتصادي إجتماعي توازن من يُحققه وما اإلستهالك في حياة األسرة ، لترشيد الرئيسية

 برامج إهتمامات بؤرة في وضعها يُمكن والتي البعض وبعضهم العائلة أفراد بين إيجابيات من عليه
 .المختلفة اإلعالم بوسائل األسرة

 باإلستخدام الزوجات توعية في اإلرشادية والكتيبات البرامج من عدد إعداد في الدراسة ئجنتا تُسهم -6
 المالي الدخل بإدارة وعالقتها الطاقة إستهالك ترشيد تحديات ضوء في المنزلية لألجهزة الصحيح
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 في ةللمساهم محاولة في الطاقة إستهالك في المؤثرة العوامل لتحديد لألسر ، عمل دورات  تدريبية
 عبئا   وتُشكل المصري واإلقتصاد المصرية األسر تؤرق أصبحت التي الطاقة فاتورة تزايد مشكلة حل
 .الخارجي لإلقتراض الحكومة فيه إضطرت كبيرا  

 أنها إعتبار علي المنزلية األجهزة بإستخدام التوعية نحو الزوجات إلي موجهة إعالمية سياسات تخطيط -7
 .صحيح بشكل إستخدامها تم ما إذا المنزلية الطاقة هدر األسباب أهم أحد

 يتعلق فيما والمساندة الدعم لتقديم حديثا   المتزوجات األسر لربات الُمعد اإلرشادي البرنامج من اإلستفادة -8
 المعرفة وتنمية إستهالكها، ترشيد يلزم سلعة بإعتبارها للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام
 .المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط علي وأثرها تهاكفاء بتحسين والوعي

 األسلوب البحثي للدراسة:

 أوالً: فروض البحث :

 :يلي ما الحالي البحث يفترض

 الوعي في األساسية البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر ربات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -1

 أجهزة التسخين، أجهزة التبريد، أجهزة)الخمسة بأبعادها للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام

 ربة اإلقامة،عمل مكان)الدراسة متغيرات إلختالف تبعا  ( اإلنارة الطهي،أجهزة أجهزة بالمالبس، العناية

 (.لألسرة الشهري الدخل ،متوسط األسرة لربة التعليمي المستوي ، األسرة

 في األساسية البحث عينة أفراد حديثا   المتزوجات راألس ربات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -2

 الممتلكات من المالي،الوقت،اإلستفادة الدخل) المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيطبمحاور  الوعي

 -اإلقامة مكان) الدراسة متغيرات إلختالف تبعا  ( المجتمع وتسهيالت خدمات من الخاصة،اإلستفادة

 (.لألسرة الشهري الدخل متوسط – األسرة لربة تعليميال المستوي – األسرة ربة عمل

 البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي بين إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة توجد -3
 التسخين، أجهزة التبريد، أجهزة) الخمسة بأبعادها للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام األساسية
 للموارد اإلستراتيجي التخطيط محاور وبين( اإلنارة أجهزة ، الطهي أجهزة ،بالمالبس العناية أجهزة
 وتسهيالت خدمات من اإلستفادة الخاصة، الممتلكات من اإلستفادة الوقت، المالي، الدخل) المادية
 (.المجتمع

 تالمتزوجا األسر ربات بوعي الخاصة التباين نسبة تفسير في الدراسة متغيرات مشاركة نسبة تختلف -4

 .اإلرتباط ودرجة اإلنحدار معامالت ألوزان تبعا   للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا  

 اإلستراتيجي التخطيط) التابع المتغير في التباين نسبة تفسير في الدراسة متعيرات مشاركة نسبة تختلف -5

 .اإلرتباط ودرجة اإلنحدار معامالت ألوزان تبعا  ( المادية للموارد

 اإلرشادي البرنامج لتطبيق والبعدي القبلي القياس درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق توجد -6
 عينة علي للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي لتنمية
 .البعدي التطبيق لصالح التجريبية البحث

 اإلرشادي البرنامج لتطبيق والبعدي القبلي القياس جاتدر متوسطات بين إحصائيا دالة فروق توجد -7
 البحث عينة علي المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي لتنمية

 .البعدي التطبيق لصالح التجريبية
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 ثانياً: المصطلحات العلمية والمفاهيم اإلجرائية:

 فعالية  :The Effectiveness  

محمد،  حمدي)المنشودة  األهداف لتحقيق المتاحة العناصر صالحية مدي إلي المصطلح هذا يشير 
 ".المنشودة والمخرجات للنظام الفعلية المخرجات بين التطابق مدي" بأنها إجرائيا   الباحثة وتعرفها (.2003

 اإلرشادي البرنامج :Guide Program 

 تحقيق إلي ترمي والتي والمنظمة، المخططة الخطوات من مجموعة بأنه( 2004) حسين طه عرفه 

 إلي وتؤدي معا ، مترابطة النهاية في تصبح وبحيث تليها، التي للخطوة خطوة كل تمهد بحيث معينة، أهداف
 وإتجاهات وأفكار جديدة، سلوكية بأساليب وإستبدالها األفراد، لدي السلبية والمعارف الخاطئة، السلوكيات تعديل
 ".إيجابية أكثر

 والتي منطقيا   ترتيبا   وترتيبها وضعها تم التي واإلتجاهات والمعارف المعلومات من مجموعة وهو" 

 (.2006، الحافظ عبد سهام" )البحث عينة لدي الوعي تنمية علي تعمل

 الفرد كفاءة رفع إلي تهدف منظمة خطة هو بأنه اإلرشادي البرنامج( 2010)رويشد آمال وتُعرف 

 المختلفة والوسائل والخبرات والمهارات بالمعلومات تزويده خالل من إيجابيا   تأثيرا   سلوكه علي والتأثير
 .المستهدفة لألفراد المعرفة نقل أساسها علي تتم محددة زمنية فترة في وذلك المناسبة

 والمتكاملة المترابطة واألنشطة والمعارف المعلومات من منظمة سلسلة"  بأنه الباحثةإجرائيا   وتُعرفه 
 لديهن الوعي تنمية أجل من حديثا   المتزوجات األسر لربات موجهة مخططة، إرشادية جلسات شكل علي

 ".المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط لتنمية  للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة الستخدام

 التنمية  :Development 

 وتحقيق البشرية، القدرات تدعيم هدفب األفراد ومهارات ومعارف لمعلومات وتطوير بناء عملية هي 
 (.2012 المظلوم، هند) قبل من تستطيع تكن لم ما أداء في القدرات لهذه والكفء الكامل اإلستخدام

 حديثا   المتزوجات األسر لربات الخاطئة السلوكيات وتصحيح تعديل عملية هي: إجرائيا   التنمية وتُعرف
 الذي بالشكل منها السليمة والممارسات المفاهيم وتعزيز للطاقة لكةالُمسته المنزلية األجهزة مع التعامل في

 .الغرض لهذا والُمعد الموجه اإلرشادي البرنامج خالل من الطاقة إستهالك وترشيد البيئة علي الحفاظ في يُساهم

 الوعي  :Awareness 

 المحيط للواقع الفرد إدراك تحدد التي والتصورات والمفاهيم واألفكار والمشاعر اإلتجاهات مجموعة 
 (.2014 نجم، طه) له والمستقبلية الراهنة وتصوراته له وفهمه به،

 علي اإلهتمام ذلك وإنعكاس الطاقة إستهالك بترشيد الزوجات إهتمام بأنه إجرائيا   الوعي ويُعرف
 موارد المادية.وإنعكاسها علي التخطيط اإلستراتيجي لل لهن المتاحة المنزلية األجهزة إستخدام في سلوكياتهن

 للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة  :Energy-consuming household appliances 

 طويلة زمنية فترة خالل يتم إستهالكها ألن عديدة لمرات الحاجات إشباع علي القدرة لها التي السلع هي 
 محفوظ، وشرين حماد، جيدةو) ألفرادها الثقافي المستوي علي عملها كفاءة ومدي اإلستهالك معدل ويتوقف
2014.) 

 والتي للمنزل، المكونة الحديثة المنزلية األجهزة كل بأنها إجرائيا   المنزلية األجهزة الباحثة وتُعرف 
 هذه في األجهزة تلك تقسيم تم وقد ،(المياه الغاز، الكهرباء،) من لكل الشهرية الفواتير في إستهالكها قيمة تظهر

( اإلنارة أجهزة الطهي، أجهزة بالمالبس، العناية أجهزة التسخين، أجهزة تبريد،ال أجهزة) إلي الدراسة
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 هدفين لتحقيق وذلك الُمتاحة المنزلية األجهزة( تنظيف ، صيانة ، إستخدام) من كل في الزوجات وممارسات
 إستهالك رشيدت وثانيها ، اإلمكان قدر منها الفاقد وتقليل األجهزة تلك من إستفادة األقصي الوصول أولهما
 في الهدر من التخفيض إلي تقود التي ، الفنية والتدابير والوقائية السلوكية اإلجراءات من مجموعة بإتباع الطاقة

 .المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط علي وأثرها أنواعها بمختلف الطاقة إستهالك

 التخطيط  :Planning 

 المتعلقة القرارات إتخاذ طريق عن لها واإلستعداد لمستقبلا بأحداث التنبؤ"  هو بأنه التخطيط يُعرف 
 (.2012 خضر، منار شلبي، وفاء) األهداف تحقيق بغرض تمارس التي األنشطة بجميع

 أي في بالمستقبل تنبؤ عملية"  عن عبارة الشامل بمعناه التخطيط أن( 2006) الماضي محمد ويُشير 

 هدف لتحقيق المناسب األسلوب أو الوسيلة تحديد هو" المحدد ارياإلد وبمعناه ،"المجاالت من مجال أو أمر
 ".الُمتاحة واإلمكانات المحيطة الظروف ضوء في مستقبلي،

 فيها يبذل حيث والتريث المنطق علي تعتمد فكرية عملية" بأنه( 2016) وآخرون شلبي وفاء وتُعرفه 

 ترفع أو التنبؤ محاولة وكذا لتحقيقها وسائلال أفضل عن والبحث تحقيقها يراد التي األهداف لتوضيح جهد
 ".عليها التغلب وكيفية تعترضها أن يمكن التي المعوقات

 وإتخاذ المنطق علي تعتمد التنفيذ مرحلة تسبق فكرية مرحلة" بأنه إجرائيا   التخطيط الباحثة وتٌعرف 
 مستقبلية لحياة اإلستعداد قصدب فيها، المرغوب األهداف من مجموعة إلي للوصول بالمستقبل، تتعلق قرارات

 ".واضحة إستراتيجية ظل وفي واألبعاد الجوانب محدد فني إطار في التقاعد بعد لما

 اإلستراتيجي التخطيط  :Strategic Planning 

 بها المتعلقة الحقائق وجمع مواجهتها وطرق المستقبلية واإلحتماالت للظروف عريضة خطوط هو 
 النظرة ثم الهدف بتحديد وتبدأ لسنوات تمتد وقد المدي بعيدة بأهداف ترتبط وهي اله الالزمة الموارد وتقدير
 (2006 الماضي، محمد)والتقييم المراجعة نقاط تحديد وأخيرا   المحيطة للظروف الشاملة

 وعي بأنه: لألسرة المالي للدخل اإلستراتيجي التخطيط( 2012، راغب ورشا بدير إيناس) وتُعرف 

 وضع مع لها الالزمة المالية الموارد وتقدير معينة زمنية فترة في تحددها التي المستقبلية باتبالمتطل األسرة
 .مواجهتها طرق و عليها تطرأ التي والظروف لإلحتماالت تصور

 المالية مواردها إدارة في ربة األسرة تتبعه الذي األسلوب" بأنه إجرائيا   اإلستراتيجي التخطيط ويُعرف 
 علي مواردها وتوزيع بتعديل لألسرة تسمح التي التوجهات تحدد التي اإلدارية القرارات من عةمجمو باستخدام
 اإلقتصادية مشاكلها مواجهة كذلك ، إليه الوصول المراد للمستقبل التنبؤ من يُمكنها الذي بالشكل البعيد المدي

 والتخطيط  ، المالي لدخلها تراتيجياإلس تخطيطها من المستقبلية أهدافها تحقيق بغرض والنفسية واإلجتماعية
 ".المجتمع وتسهيالت خدمات من لإلستفادة والتخطيط  ، الخاصة الممتلكات من لإلستفادة والتخطيط ، للوقت

 المادية الموارد  :Material Resources 

 توآال ومعدات سيارات متضمنة أصول من الملموسة الموارد جميع هي"  بأنها المادية الموارد تُعرف 

 (.2015 األنصاري، أسامة) وغيرها وأثاث وأجهزة

 أي تشمل ال ولكنها إستخدامها له ومتاح الفرد، تخص التي الملموسة غير األشياء تلك بأنها" وتُعرف 
 تتكون وهي البشرية الموارد من الناس أذهان في وضوحا   أكثر وهي -الذهنية أم البدنية سواء -جسمية مكونات

 وآخرون، شلبي وفاء" )المجتمع يوفرها التي والتسهيالت الخدمات الخاصة، الممتلكات ،المال الوقت،:  من
2016.) 



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 
 310 

 ما إلستغالل مستقبلي تصور وضع" بأنه إجرائيا   المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط الباحثة وتُعرف 
 التقاعد لمرحلة إستعدادا   راتالقرا إتخاذ في العائلة أفراد تساعد لكي الطويل المدي علي موارد من الفرد لدي
 وتسهيالت خدمات ، الممتلكات ، الوقت ، المال)  في متمثلة مختلفة بكميات ولكن المصادر هذه يمتلك فرد وكل

 (".المجتمع

 المالي الدخل  :Financial  Income 

 أو الهباتو العطايا أو خاصة لممتلكات اإلستثمارات من العائد أو أجر أو راتب عن الناتج الدخل هو 
 (.2000العاطي، عبد حنان)األسرة مدخرات أو الهدايا

 العينية السلع تلك أو ممتلكات من إيرادا   أو عمل عن أجرا   إما ويكون النقدي الدخل هو" بأنه يُعرف كما 
 شلبي وفاء)إلحتياجاتها اإلشباع لألسرة وتحقق معينة، زمنية فترة في األسرة عليها تحصل التي والخدمات

 (.2016 رون،وآخ

 المالي للدخل اإلستراتيجي التخطيط :Strategic Planning For money income 

 الدخل هذا إلستخدام بالثبات تتميز قرارات علي المبني المالي للدخل المدي طويل التخطيط" بأنه يُعرف 

 (.1992 عمر، حسين")سنوات عدة تمتد قد المدي طويلة نهائية أهداف تحقيق أجل من

  ُ  المالي للدخل المدي طويل التخطيط" بأنه إجرائيا   المالي للدخل اإلستراتيجي التخطيط الباحثة عرفوت
 النهائية األهداف تلك تحقيق أجل من المالي الدخل لتوزيع إستراتيجية وغايات أهداف تحديد علي والمبني
 ".سنوات لعدة تمتد والتي المدي طويلة

 الوقت  :Time 

 التخطيط خالل من األنشطة جميع في والمنافسة اإلنجاز سرعة في عليه عتمدن الذي المقياس" هو 
 (.2010شبير، حنان")إستغالله لمدي كمقياس لألعمال والتنظيم

 للوقت اإلستراتيجي التخطيط  :Strategic Planning For The Time 

 بقضاء واإلستمتاع حياته، في الفرد يُمارسها أن يُمكن التي األنشطة مختلف بين الموازنة" بأنه يُعرف 
 في وممارستها مناسب نحو علي وتحديدها األولويات علي التعرف خالل من األمثل، النحو علي األنشطة هذه

 تغريد) "مفيدة أشياء في وإستثماره الوقت هذا لقضاء عريضة خطوط وضع خالل من لها المناسب الوقت

 (.2001 عمران،

 الوقت من اإلستفادة لُحسن تصور وضع" بأنه إجرائيا   للوقت جياإلستراتي التخطيط الباحثة وتُعرف 
 ما موازنة علي العائلة أفراد بقدرة يُنبئ مما ومستقبلية، حالية فائدة ذو و يسير أمر التخطيط ليصبح المتاح
 داخل كانت سواء أوقاتهم لشغل مختلفة أعمال من أداؤه عليهم يجب وما لألسرة  محدودة ساعات من لديهم
 توافر مع دخل عليه يدر عمل بأي والقيام الفراغ وقت إستغالل علي قادرا   الفرد يكون يحيث خارجه، أو منزلال

 ". العائلي والتواصل والراحة للنوم كافية ساعات

 الخاصة الممتلكات :Private Properties 

 ماهر، أحمد) توالمعدا واألجهزة الخاصة النقل  ووسائل وأراضي عقارات من األسرة تمتلكه ما كل
2002.) 

ً  الممتلكات إلستخدام اإلستراتيجي التخطيط الباحثة وتُعرف  :إجرائيا

Strategic Planning For the Use of Property 
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 ممكن إستخدام أفضل الخاصة ممتلكاتهن إستغالل لكيفية ربات األسر المتزوجات حديثا   تخطيط" بأنه 
 علي يطرأ الذي العجز لسد المستقبل في منها لإلستفادة إهدارها موعد عليها والمحافظة البعيد، المدي علي
 ".األسرة إحتياجات تلبية أجل من الدخل

 المجتمع تسهيالت   :Community Facilities 

 اإلجتماعية، التعليمية، الصحية، الخدمات) ومنها الدولة تمتلكها التي والتسهيالت الخدمات هي 
 خدمات واإلستهالكية، الخيرية، والجمعيات والمواصالت، النقل خدمات ية،الثقاف اإلقتصادية، الترفيهية،
 وأسهل التكاليف بأقل يستخدمونها لكي المجتمع ألفراد تُقدمها والتي( والعدالة األمن خدمات والمرافق، اإلسكان

 (.2009 ، السعيد هبة) الطرق

ً  عالمجتم تسهيالت إلستخدام اإلستراتيجي التخطيط الباحثة وتُعرف  : إجرائيا

 Strategic Planning For the Use of Community Facilities 

 اإلستخدام ُمستقبليا   المجتمع تسهيالت إستخدام خاللها من يُمكن التي الوسائل أفضل عن البحث" بأنه 
 شباعإ علي األسرة يُعين مما ما حاجة لسد الُمهدرة النسبة وتقليل المناسبة األغراض في والرشيد األمثل
 ."معيشتها بمستوي واإلرتقاء حاجاتها

 التجريبي شبه والمنهج التحليلي، الوصفي المنهج استخدم ثالثاً: منهج البحث:

  أفراد أو موقف أو بظاهرة متعلقة راهنة حقائق لدراسة المنظمة الطريقة وهو: التحليلي الوصفي المنهج 
 والعالقات وآثارها قديمة حقائق صحة من التحقق أو جديدة حقائق إكتشاف بهدف معينة أوضاع أو أحداث أو

 يعني: التجريبيشبه  المنهج بينما( 2006شفيق، محمد)تحكمها التي الجوانب وكشف وتفسيرها بها تتصل التي

 ذاتها الواقعة في الناتجة التغيرات ومالحظة معينة، لواقعة المحدد المشروط والمضبوط المعتمد التغيير

 (.2002باهي، ومصطفي الحفيظ، بدع إخالص) وتفسيرها

 :التالي النحو علي البحث هذا يتحددرابعاً: حدود البحث : 

 مجموعات ثالث من البحث عينة تكونت  :للبحث البشرية الحدود -1

 إختيارهن تم األساسية العينة من حديثا   متزوجة أسرة ربة( 50)من  تكونت:  االستطالعية البحث عينة -أ

 الحكومية المصالح ببعض العامالت ، حديثا   المتزوجات األسر ربات من غرضيةعمدية  بطريقة
 مستويات ومن. الدقهلية محافظة في والحضريات الريفيات العامالت، وغير والشركات والمؤسسات
 سنوات خمس زواجها علي مر وقد( سنة30 -25) بين ما أعمارهن وتتراوح مختلفة وإقتصادية إجتماعية

 . عليهن الدراسة أدوات لتقنين وذلك ،( الباحثة وأقارب فمعار من) األقل علي
 غرضية عمدية بطريقة إختيارهن تم حديثا   متزوجة أسرة ربة( 228) من تكونت  :األساسية البحث عينة -ب

 وغير والشركات والمؤسسات الحكومية المصالح ببعض العامالت حديثا   المتزوجات األسر ربات من
 مختلفة وإقتصادية إجتماعية مستويات ومن الدقهلية محافظة في والحضريات تالريفيا ومن ، العامالت
 معارف من) األقل علي سنوات خمس زواجها علي مر وقد( سنة 30 -25) بين ما أعمارهن وتتراوح

 .(الباحثة وأقارب

 وغير التالعام من حديثا   المتزوجات األسر ربات من أسرة ربة( 57) وقوامها :التجريبية البحث عينة -ج

 الربيع من إختيارهن تم الدقهلية محافظة في والحضريات الريفيات ومن األساسية البحث عينة العامالت
 لنتائج للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي مستوي منخفضي من األساسية العينة من األدني
 .نعليه اإلرشادي البرنامج لتطبيق وذلك الدراسة، أدوات تطبيق

يتحدد النطاق الجغرافي في محافظة الدقهلية )ريف، وحضر( ، حيث تم تطبيق  :للعينة الجغرافية الحدود -2

علي عينة من ربات األسر المتزوجات حديثا  ، بكل من )مستشفي دكرنس العام ، مدرسة أدوات البحث 
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معة المنصورة علي مبارك للغات ، مكتب الشئون اإلجتماعية( بمركز دكرنس، ومن طالبات جا
 .المتزوجات حديثا ، ومن معارف وأقارب الباحثة

 منتصف  من الزمنية الفترة في األساسية البحث عينة علي البحث أدوات تطبيق تم: للبحث الزمنية الحدود -3

 تم النتائج وإستخراج اإلحصائية التحليالت إجراء وبعد م،2021 مايو شهر منتصف حتي فبراير شهر

 وإستغرق ، 2021 عام يوليو شهر خالل عليهن الُمعد اإلرشادي البرنامج وتطبيق التجريبية العينة إختيار

 (. ونصف ساعة) جلسة كل وزمن أسبوعيا ، جلستين بواقع جلسات،( 8) تطبيقه في البرنامج

 (ةخامساً: أدوات البحث: )إعداد الباحث

 لملء المخصص الوقت وقلة الشمولية مراعيا   وبسيطة وسهلة واضحة بطريقة البحث أدوات إعداد تم 
 لملء  األساسية البحث عينة أفراد بعض مع التواصل في والواتساب اإليميل إستخدام وتم اإلستمارات،
 .منها الهدف شرح بعد اإلستمارات

     :          التالية البحث أدوات بإعداد الباحثة قامت
                                 (الباحثة إعداد)                                                                 .  األسرة لربة العامة البيانات إستمارة -1

 (الباحثة إعداد)  .للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي إستبيان -2

  (الباحثة إعداد)                                              .    المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط إستبيان -3

  للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي لتنمية إرشادي برنامج  -4
 (ةالباحث إعداد)              .                   المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط علي وإنعكاسه

 أوالً: إستمارة البيانات العامة:

 اإلجتماعية الخصائص تحديد في تُفيد التي المعلومات بعض علي الحصول بهدف إعدادها تم 
 :  يلي ما علي اإلستمارة هذه وإشتملت البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر لربات واإلقتصادية

 التعليمي المستوي(  تعمل ال/  تعمل) األسر ربة ل،عم(حضر/ ريف) اإلقامة مكان :الديموجرافية البيانات -أ

 وما ثانوية شهادة متوسط مستوي ، اإلعدادية/  اإلبتدائية الشهادة علي حاصل منخفض مستوي)األسرة  لربة

 لألسرة الشهري الدخل متوسط ،( الجامعي بعد وما/ جامعي مؤهل مرتفع مستوي ، متوسطة معاهد/ يعادلها

 جنيه 5000 من مرتفع ، جنيه 5000 من أقل إلي 2000 من متوسط ، نيهج 2000 من أقل منخفض)

 (.فأكثر

 ، للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات معرفة بمصادر تتعلق بيانات -ب

 إستهالك حساب وطريقة ، ال أم طبيعي غاز بالمسكن كان إذا ، لهن المتاحة المنزلية األجهزة نوعية

 .بالمنزل الكهرباء

 ً ً  المتزوجات األسر ربات وعي إستبيان: ثانيا   :للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا

 األسر ربات وعي علي التعرف بهدف اإلجرائي والتعريف السابقة للدراسات وفقا   اإلستبيان هذا أُعد 

 إستهالك من للحد كمحاولة للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة مبإستخدا األساسية البحث عينة حديثا   المتزوجات

 بإعداد الباحثة وقامت ، لألجهزة الصحيحة اإلستخدامات خالل من المنزلية األجهزة عمر وإطالة الطاقة

 أنواع تُمثل محاور خمسة علي موزعة خبرية عبارة( 67) من  النهائية صورته في تكون الذي اإلستبيان

 علي( ال - متأكد غير -نعم) خيارات ثالث وفق عليها اإلستجابة وتتحدد بالمنزل، الُمستخدمة لكهربائيةا األجهزة

 تكون وبذلك الصياغة، سالبة للعبارات( 3 ،2 ،1) الصياغة، موجبة للعبارات( 1 ،2 ،3) متصل متدرج مقياس

 :يلي فيما اإلستبيان دأبعا وتتمثل( 67) هي درجة وأقل( 201) المفحوصة عليها تحصل درجة أعلي
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 : التبريد أجهزة: األول البُعد

 حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي مدي تقيس خبرية عبارة( 21) علي البُعد هذا وإشتمل 

 األبواب بغلق الوعي تتضمن والتي( الفريزر – الثالجة – التكييف) التبريد ألجهزة الصحيحة باإلستخدامات
 التيار فصل الطاقة، إستهالك لخفض الظل في التكييف تركيب علي الحرص يف،التكي تشغيل أثناء والنوافذ

 الثقوب سد تبريدها، المراد للغرفة التكييف حجم مناسبة مراعاة المكان، مغادرة قبل التكييف عن الكهربائي
 األجزاء أن من التأكد دوري، بشكل التكييف صيانة الخارج، من الهواء دخول لمنع األسالك مرور أماكن حول

 األنسب الدرجة وهي مئوية درجة25 حرارة درجة علي الثرموستات ضبط بسهولة، تعمل بالتكييف المتحركة

 تجنب الطاقة، إستهالك لتقليل الثالجة باب إطار فحص دوري، بشكل الثالجة مكثف تنظيف المريح، للتبريد
 تجنب بالثالجة، سوائل علي المحتوية ياألوان تغطية الهواء، تسرب لمنع داعي بدون الثالجة باب وغلق فتح

 مع أسبوع من أكثر لمدة المنزل مغادرة عند الثالجة عن الكهربائي التيار فصل بالثالجة، ساخنة أغذية وضع
 من بالقرب الثالجة وضع عدم الثالجة، داخل من للهواء تسريب وجود عدم من التأكد مفتوح، بابها ترك

 سالمة من التأكد آلخر، حين من الثلج إزالة ، الطاقة إستهالك من للحد سعته بكامل الفريزر ملء الموقد،
 .األفقي من بدال   العمودي الفريزر وإستخدام بالفريزر، الخاصة التوصيالت

 : التسخين أجهزة: الثاني البُعد
 باإلستخدامات حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي مدي تقيس خبرية عبارة( 14) من ويتكون 

 لتجنب عالية حرارة درجات عند السخان حرارة منظم ضبط تجنب حيث من( السخانات) لألجهزة الصحيحة
 السخان تشغيل ، الضرورة عند إال تشغيله وعدم السخان عن الكهرباء فصل الماء، غليان بسبب إنفجار حدوث
 ترك بالمواسير، تسريب وجود وعدم الساخنة المياه مواسير سالمة من التأكد ساعة، بنصف إستخدامه قبل

 حالة في السخان مياه محبس غلق السخان، مياه لخزان الدورية النظافة والصنبور، السخان بين مناسبة مسافة
 .السخان طاقة وإستهالك الماء تدفق لتقليل الدش في وتركيبها المياه توفير قطع إستخدام ، اإلستخدام عدم
 :بالمالبس العناية أجهزة: الثالث البُعد

 حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي مدي تقيس خبرية عبارة( 13) علي البُعد هذا لواشتم 

 المياه إستخدام مراعاة حيث من( العادية واألتوماتيكية المالبس غسالة) لألجهزة الصحيحة باإلستخدامات

 الغسالة عن لكهرباءا فصل الشطف، عملية أثناء البارد الماء إستخدام فقط، جدا   الُمتسخة المالبس لغسل الساخنة

 تشغيل الكهرباء، إلستهالك توفيرا   الغسيل عملية في الُمستخدمة الحرارة درجة خفض اإلستخدام، عدم حالة في

 .المالبس من الكاملة بحمولتها الغسالة

 :الطهي أجهزة: الرابع البُعد

 الصحيحة باإلستخدامات ا  حديث المتزوجات األسر ربات وعي مدي تقيس خبرية عبارة(11)البُعد هذا واشتمل 

 الجهاز إستهالك من وتحد الُمستخدم الجهاز عمر إطالة علي تعمل والتي( الميكرويف – الموقد) لألجهزة

 من أكثر علي الفرن تشغيل الكهرباء، إستهالك من للحد بالغاز تعمل التي المواقد إستعمال وتشمل ، للطاقة

 األحمال ذروة وقت في الكهربائية األفران تشغيل تفادي واحد، وقت في الفرن بحرارة لإلستفادة صنف

 طهي في الضغط إناء إستخدام الطهي، في المستنفذ الغاز إستهالك لتقليل الطهي أثناء األواني تغطية الكهربائية،

 الطهي قبل الثالجة من الطعام إخراج الطهي، في الُمستهلك الغاز كمية وتقليل الطبخ عملية من لإلسراع الطعام

 إطفاء والُمجمدات، الثالجات من بالقرب الميكرويف وضع تجنب الغاز، طاقة إستهالك لتقليل الزمن من بفترة

 مسطح علي الجهاز وضع ضرورة الفرن، في الُمتبقية الحرارة من لإلستفادة الطهي إنتهاء قبل الميكروويف

 الجهاز تشغيل تجنب الطاقة، وإستهالك وقتال لتقليل الساخن الهواء ذي الميكروويف إستخدام تماما ، أفقي عمل

 الموجات من جزء تمتص التي الفضالت لتراكم منعا   مستمر بشكل الفرن وتنظيف األطعمة، من خالي وهو

 .الطاقة وتهدر الدقيقة
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 :اإلنارة أجهزة: الخامس البُعد

 حديثا   اتالمتزوج األسر ربات وعي مدي تقيس خبرية عبارات( 8) علي البُعد هذا وإشتمل 

 في أو إليها اإلحتياج عدم حالة في المتوهجة اللمبات فصل حيث من اإلنارة ألجهزة الصحيحة باإلستخدامات
 الحاجة عدم حالة في بعضها فصل يُمكن حتي مفتاح من أكثر علي اللمبات تشغيل ، طبيعية إضاءة وجود
 الُموفرة المصابيح إختيار الغرف، أركان في امةالع اإلضاءة من بدال   الموجهة اللمبات إستخدام عالية، إلضاءة
 في الفلورسنت اللمبات فصل العادية، المصابيح عن واإلستغناء األقل واإلستهالك العالية الكفاءة ذات للطاقة

 اإلضاءة علي اإلعتماد فلورسنت، بأخري المتوهجة اللمبة إستبدال دقيقة، 15 األقل علي لمدة المكان ترك حالة

 .عملها كفاءة لزيادة بإستمرار اللمبات تنظيف اإلمكان، قدر الطبيعية
 :للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة إستخدام إستبيان تقنين

 ::من كل علي ذلك في الباحثة إعتمدتصدق اإلستبيان:  

 Validity Content :       المحتوي صدق -1

 تخصص أستاذ( 14) عدد الُمحكمين تذةاألسا بعض علي المبدئية صورتهم في البحث أدوات عرض تم 

 إدارة تخصص أستاذ( 6) وعدد حلوان، جامعة - المنزلي اإلقتصاد بكلية والطفولة األسرة مؤسسات إدارة

 الدراسات معهد في( 4) عدد المتخصصين األساتذة وبعض المنوفية جامعة - المنزلي اإلقتصاد بكلية المنزل

 ومدي منها للهدف المالئمة حيث من البحث أدوات في آرائهم علي تعرفلل شمس، عين جامعة البيئية والبحوث
 ومناسبة تتضمنه، الذي البُعد بمفهوم عبارة كل إرتباط ومدي للعبارات واإلستجابات العبارات صياغة صحة
 راتالعبا معظم صحة علي المحكمين السادة إتفاق وتبين التحكيم بيانات تفريغ ثم عبارة لكل وضع الذي التقدير
 بالتعديالت الباحثة وقامت العبارات، بعض في التعديالت إجراء تم كما %95:85 بين ما تتراوح بنسبة وذلك

 .إليها المشار
 Construct Validity :       التكوين صدق -2

 بإستخدام اإلرتباط معامل إيجاد طريق عن الداخلي اإلتساق صدق بطريقة التكوين صدق حساب تم 

 أجهزة التبريد، أجهزة) بُعد لكل الكلية الدرجة بين اإلرتباط معامالت قيم تراوحت وقد ،"بيرسون"معامل

ربات األسر  وعي) لإلستبيان الكلية والدرجة( اإلنارة أجهزة ، الطهي أجهزة بالمالبس، العناية أجهزة التسخين،

 دالة قيم وهي( 1) جدول من يتضح كما( للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام المتزوجات حديثا  

 .له الكلية والدرجة اإلختبار وأبعاد عبارات تجانس علي يدل مما 0.01 داللة مستوي عند إحصائيا  

  المتزوجات األسر ربات وعي إستبيان ألبعاد الكلية والدرجة محور لكل الكلية الدرجة بين االرتباط معامالت قيم( 1) جدول

 ً  (228=ن) للطاقة الُمستهلكة نزليةالم األجهزة بإستخدام حديثا

 أبعاد إستبيان وعي ربات األسر المتزوجات حديثاً بإستخدام األجهزة المنزلية

 الُمستهلكة للطاقة
 الداللة االرتباط

 0.01 0.831 أجهزة التبريد )التكييفات ، الثالجات ، الفريزر(: األول  البُعد

 0.01 0.769 أجهزة التسخين )السخانات(: الثاني  البُعد

 0.01 0.947 أجهزة العناية بالمالبس )غسالة المالبس( الثالث : البُعد

 0.01 0.800 أجهزة الطهي )الموقد ، الميكروويف( الرابع : بُعدال

 0.01 0.723 الخامس : أجهزة اإلنارة لبُعدا

 من القترابها( 0.01) داللة مستوى عند دالة كلها االرتباط معامالت أن السابق الجدول من يتضح 

 اإلستبيان. أبعاد وتجانس صدق على يدل مما الصحيح الواحد
 معامل الثبات:

 الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي إلستبيان الثبات حساب تم 
 وطريقة لسبيرمان، حيحالتص ومعادلة النصفية التجزئة وطريقة كرونباخ، ألفا طريقة من كال   بإستخدام للطاقة
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 يدل مما الصحيح، الواحد من إلقترابها( 0,01) مستوي عند دالة قيم وهي ،(2) جدول من يتضح كما جيوتمان

 . البحث عينة علي للتطبيق وصالحيته اإلستبيان ثبات علي
 

ً  المتزوجات األسر ربات وعي إستبيان ألبعاد الثبات معامل قيم( 2) جدول   بإستخدام حديثا
 (228=ن)  للطاقة الُمستهلكة المنزلية جهزةاأل

أبعاد إستبيان وعي ربات األسر المتزوجات حديثاً بإستخدام األجهزة 

 المنزلية  الُمستهلكة للطاقة
 معامل الفا

التجزئة 

 النصفية

سبيرمان ا

 براون
 جيوتمان

 0.914 0.961 0.899 0.921 أجهزة التبريد )التكييفات ، الثالجات ، الفريزر(: األول  البُعد

 0.761 0.815 0.743 0.772 أجهزة التسخين )السخانات(: الثاني  البُعد

 0.832 0.888 0.812 0.849 أجهزة العناية بالمالبس )غسالة المالبس( الثالث : البُعد

 0.895 0.943 0.875 0.905 أجهزة الطهي )الموقد ، الميكروويف( الرابع : بُعدال

 0.722 0.778 0.702 0.731 ة اإلنارةالخامس : أجهز لبُعدا

 0.793 0.840 0.779 0.806 ككل استبيان استخدام األجهزة المنزلية الُمستهلكة للطاقةثبات 

 اسبيرمان النصفية، التجزئة الفا، معامل:  الثبات معامالت قيم جميع أن السابق الجدول من يتضح 
 .اإلستبيان ثبات على يدل مام(  0.01) داللة  مستوى عند دالة جيوتمان براون،

 ً  :المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط إستبيان: ثالثا

 حديثا   المتزوجات األسر ربات تتبعها التي اإلستراتيجي التخطيط علي التعرف بهدف اإلستبيان هذا أُعد 

 وقامت ،( المجتمع يالتوتسه خدمات ، الممتلكات الوقت، المالي، الدخل)المادية للموارد  األساسية البحث عينة

 محاور أربعة علي موزعة  خبرية عبارة( 108) من النهائية صورته في يتكون الذي اإلستبيان بإعداد الباحثة

 للعبارات( 1 ،2 ،3) متصل مقياس علي( نادرا   -أحيانا   -دائما  ) خيارات ثالث وفق عليها اإلستجابة وتتحدد ،

 المفحوصة عليها تحصل درجة أعلي تكون وبذلك الصياغة، البةس للعبارات( 3 ،2 ،1) الصياغة، موجبة

 : يلي فيما:  وهي محاور أربعة اإلستبيان أبعاد وتتمثل ، (108) درجة وأقل( 324)

 :المالي للدخل اإلستراتيجي التخطيط: األول المحور

 ال حتي لألسرة المالي للمورد بالتخطيط اإلهتمام تقيس خبرية عبارة( 37) علي المحور هذا ويشتمل 

 نظام في األسرة تشترك وهل ، وإحتياجاتها رغباتها ألولويات وترتيبها ، مستقبلية مالية ألزمات تتعرض

 واإلستقرار النفسية الراحة علي اإليجابية المالي للمورد اإلستراتيجي التخطيط مساهمات اإلجتماعي، التكافل

 التقاعد بعد عمل علي الحصول لكيفية تصور وضع ، المالي الدخل من جزء إدخار علي الحرص اإلقتصادي،

 لها، الشهري الدخل مع األساسية المتطلبات موازنة لألسرة، واإلقتصادي المعيشي المستوي علي للحفاظ

 الميزانية، وضع في الزوج مشاركة مدي المالي، الدخل زيادة في األسرة أفراد مهارات من لإلستفادة التخطيط

 المصروفات تدوين علي األسرة حرص ، الطارئة الظروف لمواجهة الدخل من جزء تخصيص يراعي هل

 التقاعد قبل المستقبلية اإللتزامات لتحقيق التخطيط النفقات، لتقليل بالجملة للشراء التخطيط ومراجعتها،

 .للدولة المالي الدعم من لإلستفادة والتخطيط

 :للوقت اإلستراتيجي التخطيط: الثاني المحور
 وتخصيص المستقبلية، لإلحتياجات األسرة تحديد تقيس خبرية عبارة( 22) علي المحور هذا يشتمل 

 علي الحرص التقاعد، بعد اإلجتماعية واألنشطة والخيرية التطوعية األعمال في للمشاركة الوقت من جزء

 لممارسة طيطالتخ الطارئة، للظروف وقت تخصيص مراعاة عليها، تعتاد حتي لألعمال مكتوبة قائمة إعداد

 علي الوقت توزيع األرحام، وصلة الزيارات وتبادل الروابط لتقوية األسرية والمشاركة والهوايات الرياضة

 التخطيط ، والعامة الخاصة الحياة في للتفكير وقت وتخصيص ذهنية، و بدنية مجهودات تتطلب التي األعمال
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 التخطيط ، والثقافية الترويحية لألنشطة تخطيطوال الفراغ، وقت لقضاء الشخصية المهارات من لإلستفادة

 لممارسة التخطيط كذلك ، لتحقيقها إستطاعة هناك يكن لم التي والرغبات األسرة دون الشخصية للرغبات

 .العبادات

 :الخاصة الممتلكات من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط: الثالث المحور
 لتحسين األسرة ممتلكات من لإلستفادة التخطيط تقيس خبرية عبارة( 14) علي المحور هذا يشتمل 

 ، الصيانة من لإلستفادة ضمان شهادة علي الحصول علي للشراء التخطيط علي الحرص المعيشي، المستوي
 الموعد في إجرائها علي الحرص اإلستهالكي، عمرها إلطالة المنزلية لألجهزة الدورية الصيانة علي والحرص
 عامل األسرة ممتلكات تكون أن علي الحرص التقاعد، بعد تفيد التي الممتلكات ضبع لشراء التخطيط المحدد،
 .ُمستقبال   منها اإلستفادة لتعظيم بالممتلكات قائمة األسرة وإعداد المستقبلية، اإلحتياجات بعض لتحقيق مساعد

 :المجتمع وتسهيالت خدمات من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط: الرابع المحور

 خالل من الصحية الخدمات من لإلستفادة التخطيط تقيس خبرية عبارة( 35) علي المحور هذا ويشتمل 

 العالج علي الحصول الخدمات، أفضل من اإلستفادة علي الحرص ، الحكومية المستشفيات علي التردد
 ، لصحيةا التثقيفية للندوات للحضور التخطيط واألشعات، الجراحات إجراء الصحي، التأمين من واألدوية
 كما والمفاجئة، الطارئة الحاالت في منها لإلستفادة جيدة صحية خدمات تُقدم التي الجهات معرفة علي الحرص
 جمعيات من لألسرة المعيشي المستوي لرفع اإلقتصادية الخدمات من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط يقيس

 اإلعالم وسائل تبثها التي المعلومات من ستفادةلإل التخطيط الحكومة، من المدعومة السلع ومعارض إستهالكية
 والندوات المحاضرات حضور عي الحرص وأماكنها، ومواعيدها تُقدمها التي اإلقتصادية الخدمات عن

 ،(الوفاة الحوادث، العجز،) المختلفة الحاالت في الدولة تُقدمها التي المالية المساعدات من اإلستفادة التثقيفية،
 وضع التقاعد، بعد األسرة يُناسب ما إقامة للتخطيط المنتجة األسر تقيمها التي المشروعات اعأنو علي التعرف
 ومعرفة التقاعد بعد الترويحية األنشطة من اإلستفادة ومستقبال ، حاليا   اإلجتماعية التأمينات من لإلستفادة تصور

 بالنقابة اإلشتراك كذلك سياحية، دينية، ة،ترفيهي خدمات من لألعضاء الدولة تُقدمها التي والخدمات اإلمكانات
 .لألعضاء تقدمها التي والترفيهية واإلقتصادية اإلجتماعية والخدمات اإلمتيازات من اإلستفادة يُمكن حتي

 :من كل علي ذلك في الباحثة إعتمدتصدق اإلستبيان: 

 Validity Content    صدق المحتوي: -1

 إدارة تخصص أستاذ( 14)عدد الُمحكمين األساتذة بعض علي ةالمبدئي صورتهم في البحث أدوات عرض تم

 المنزل إدارة تخصص أستاذ( 6) وعدد حلوان، جامعة - المنزلي اإلقتصاد بكلية والطفولة األسرة مؤسسات

 والبحوث الدراسات معهد في( 4) عدد المتخصصين األساتذة وبعض المنوفية جامعة - المنزلي اإلقتصاد بكلية

 صحة ومدي منها للهدف المالئمة حيث من البحث أدوات في آرائهم علي للتعرف شمس، عين عةجام البيئية

 التقدير ومناسبة تتضمنه، الذي البُعد بمفهوم عبارة كل إرتباط ومدي للعبارات واإلستجابات العبارات صياغة

 وذلك العبارات معظم صحة علي المحكمين السادة إتفاق وتبين التحكيم بيانات تفريغ ثم عبارة لكل وضع الذي

 المشار بالتعديالت الباحثة وقامت العبارات، بعض في التعديالت إجراء تم كما %95:85 بين ما تتراوح بنسبة

 ..إليها

 Construct Validity      صدق التكوين:  -2

 بإستخدام اإلرتباط معامل إيجاد طريق عن الداخلي اإلتساق صدق بطريقة التكوين صدق حساب تم 

 للدخل اإلستراتيجي التخطيط) بُعد لكل الكلية الدرجة بين اإلرتباط معامالت قيم تراوحت وقد ،"بيرسون"معامل

 اإلستراتيجي التخطيط الممتلكات، من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط للوقت، اإلستراتيجي التخطيط ، المالي

( المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط) ستبيانلإل الكلية والدرجة (المجتمع وتسهيالت خدمات من لإلستفادة
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 عبارات تجانس علي يدل مما( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة قيم وهي( 3) جدول من يتضح كما

 .له الكلية والدرجة اإلختبار وأبعاد

  لتخطيطا إلستبيان الكلية والدرجة محور لكل الكلية الدرجة بين االرتباط معامالت قيم( 3) جدول

 (228=ن)  المادية للموارد اإلستراتيجي

 الداللة االرتباط محاور إستبيان التخطيط اإلستراتيجي للموارد المادية

 0.01 0.741 التخطيط اإلستراتيجي للدخل المالي: األول المحور 

 0.01 0.855 التخطيط اإلستراتيجي للوقت: الثاني المحور 

 0.01 0.707 راتيجي لإلستفادة من الممتلكاتالتخطيط اإلست المحور الثالث :

 0.01 0.938 التخطيط اإلستراتيجي لإلستفادة من خدمات وتسهيالت المجتمع المحور الرابع :

    

 مما الصحيح الواحد من القترابها( 0.01) داللة مستوى عند دالة كلها االرتباط معامالت أن الجدول من يتضح 

 .ستبياناإل أبعاد وتجانس صدق على يدل

 معامل الثبات:

 ألفا طريقة من كال   بإستخدام المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط إلستبيان الثبات حساب تم 

 ،(4) جدول من يتضح كما جيوتمان وطريقة لسبيرمان، التصحيح ومعادلة النصفية التجزئة كرونباخ،وطريقة

 وصالحيته اإلستبيان ثبات علي يدل مما الصحيح، لواحدا من إلقترابها( 0.01) داللة مستوي عند دالة قيم وهي

 .البحث عينة علي للتطبيق

 

 (228=ن) المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط إستبيان ألبعاد الثبات معامل قيم(  4)  دولج

 محاور إستبيان التخطيط اإلستراتيجي للموارد المادية
معامل 

 الفا

التجزئة 

 النصفية

سبيرمان ا

 براون
 وتمانجي

 0.850 0.909 0.831 0.861 التخطيط اإلستراتيجي للدخل المالي: األول المحور 

 0.742 0.795 0.724 0.754 التخطيط اإلستراتيجي للوقت: الثاني المحور 

 0.906 0.952 0.888 0.913 التخطيط اإلستراتيجي لإلستفادة من الممتلكات المحور الثالث :

 إلستراتيجي التخطيط ا المحور الرابع :

 لإلستفادة من خدمات وتسهيالت المجتمع
0.793 0.761 0.834 0.782 

 0.813 0.866 0.795 0.827 ككل استبيان التخطيط اإلستراتيجي للموارد الماديةثبات 

 
 براون، اسبيرمان النصفية، التجزئة الفا، معامل:  الثبات معامالت قيم جميع أن السابق الجدول من يتضح

 .اإلستبيان ثبات على يدل مما( 0.01)  داللة مستوى عند دالة جيوتمان

 

 ً ً  المتزوجااات األساار ربااات وعااي لتنميااة إرشااادي برنااامج: رابعااا  الُمسااتهلكة المنزليااة األجهاازة بإسااتخدام حااديثا

 :المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط علي وإنعكاسه للطاقة

 المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات ألسرا ربات وعي تنمية إلي اإلرشادي البرنامج يهدف 

 جلسات( 8) البرنامج تتضمن وقد ، المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط علي وإنعكاسه للطاقة الُمستهلكة
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 اليومية حياتنا في وأهميتها العلمية المادة من ومحتواها منها واألهداف عنوانها جلسة لكل ويحدد إرشادية

 :ذلك يوضح التالي والجدول ،والمستقبلية

ً  المتزوجات األسر ربات وعي لتنمية اإلرشادي البرنامج محتوي( 5)جدول  للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا

 المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط علي وأثره

 موضوع الجلسة

التعليمية لجلسات البرنامج  األهداف

الزوجة  في نهاية الجلسة تصبح

 قادرة علي أن: 

 و إجراءات التقييم  محتوي الجلسة

األنشطة والوسائل التعليمية 

إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية / 

 الزمن

 الجلسة األولي:

تعارف والتعريف ) 

  بالبرنامج وإبراز أهميته
ومفهوم وأهمية األجهزة 

 المنزلية( .

 األفكار األساسية:

عارف بين الباحثة الت -

والفنيات وإثارة اإلهتمام 

لإلجابة علي اإلستبيانات 

 الخاصة بالبحث.

التطبيق القبلي  -

 لإلستبيانات.

 أوالً: األهداف المعرفية: 

 تحدد أهداف البرنامج.  -

 تشرح أهمية البرنامج. -

 تذكر خطة العمل بالبرنامج. -

 ثانياً: األهداف المهارية:

 )القبلي(. تطبيق أدوات البحث-

 ثالثاً: األهداف الوجدانية:

 ةتنمية روح المحبة بين الباحث -

 وأفراد العينة.

تشارك بنشاط في المناقشات علي   -

 مدار الجلسة.

 تبدي حماسا  لدراسة البرنامج. -

والتعرف علي  بدأت الجلسة بالترحيب

وذلك لتحقيق جو من األلفة، قامت الزوجات 

برنامج وتحديد بشرح الهدف من الة الباحث

المواعيد، كما تم التأكيد علي ضرورة اإللتزام 

 بمواعيد الجلسات والتعاون لتحقيق األهداف.

في بداية الجلسة التعرف علي  تقييم مبدئي:

استخدام األجهزة المنزلية الُمستهلكة للطاقة 

علي التخطيط اإلستراتيجي للموارد  وإنعكاسه

 المادية.

 س القبلي(.تطبيق أدوات البحث )القيا

للتعرف علي مدي حماسهن  تقييم مستمر:

تجاه دراسة البرنامج من خالل المالحظة 

 والمناقشات في الجلسة.

تم تلخيص عناصر الجلسة من  تقييم نهائي:

 الحضور.الزوجات من  استخالصهاخالل 

 المحاضرة/ المناقشة الجماعية 

 

 استغرق زمن الجلسة 

 دقيقة(  60)

 الجلسة الثانية :

 األفكار األساسية

توضيح البرنامج  -

وأهدافه وإجراءاته 

 وخطوات السير فيه.

توضيح مفهوم وأهمية  -

 األجهزة المنزلية.

 أوالً: األهداف المعرفية:

 تحدد أهداف البرنامج. -

 تفسر أهمية البرنامج. -

 تشرح مفهوم األجهزة المنزلية. -

 تعدد أنواع األجهزة المنزلية. -

 ف المهارية: ثانياً: األهدا
تدون مفهوما  عن األجهزة المنزلية  -

 الُمستهلكة للطاقة.

 تكتب قائمة بأنواع األجهزة. -

 ثالثاً: األهداف الوجدانية:

تتقبل فكرة البرنامج وتتابع حضور  -

 جلساته بإنتظام.

تتابع بإهتمام الشرح لمحتوي  -

 الجلسة.

تدرك أهمية التعرف علي موضوع  -

المنزلية الُمستهلكة إستخدام األجهزة 

للطاقة وأثرها علي التخطيط 

 اإلستراتيجي للموارد المادية.

تشارك في المناقشة حول أنواع  -

 وأهمية األجهزة المنزلية.

 ةإشاعة جو من األلفة والثقة بين الباحث

 عينة البحث التجريبية. والزوجات

األجهزة المنزلية الُمستهلكة شرح مفهوم  -

 للطاقة.

 المنزلية.ألجهزة اأنواع  -

يتم إجراء تقييم مبدئي في بداية  تقييم مبدئي:

الجلسة للتعرف علي خلفية الزوجات 

 ومعلوماتها عن موضوعات البرنامج. 

األجهزة طرح بعض األسئلة عن ما هي -

 ؟المنزلية الُمستهلكة للطاقة

يتم إجراء تقييم مستمر أثناء  تقييم مستمر:

طرح عرض الموضوعات وذلك عن طريق 

العديد من األسئلة والمناقشات للتأكد من 

المتابعة الجيدة للموضوعات مع تعزيز 

 إستجابات العينة.

من خالل المناقشة الجماعية ومتابعة سير 

 األجهزة المنزليةبإستخدام العمل أثناء القيام 

والثناء  الزوجات، وتوجيه الُمستهلكة للطاقة

 عليهن.

لجلسة من تم تلخيص عناصر ا تقييم نهائي:

عن طريق  الزوجاتخالل إستخالصها من 

 األسئلة التالية:

 ؟الُمستهلكة للطاقة المنزلية األجهزةماهي  -

 المحاضرة. -

 .والحوار المناقشة الجماعية -

 شرح  مشاهدة عرض -

powerpoint  الصور ، 

   YouTubeفيديوهات 

روابط تحتوي علي محتوي 

 علمي.

سوم ، ور البيان العملي والتدريب

 تخطيطية 

وسائل إيضاح ونماذج ألنواع و

األجهزة المنزلية الُمستهلكة 

 للطاقة.

 استغرق زمن الجلسة 

 دقيقة( 90)

 الجلسة الثالثة :

إستخدام األجهزة 

المنزلية الُمستهلكة 

 األهداف المعرفية:أوالً: 

تستخلص مفهوم إستخدام األجهزة  -

 المنزلية الٌمستهلكة للطاقة.

الجلسة تم التحقق من ردود فعل في بداية 

عن  واالستفسارتجاه الجلسة السابقة، الزوجات 

 أي تساؤالت.

 .المحاضرة -

 .المناقشة الجماعية -

عرض شرائح البوربوينت ،  -
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 موضوع الجلسة

التعليمية لجلسات البرنامج  األهداف

الزوجة  في نهاية الجلسة تصبح

 قادرة علي أن: 

 و إجراءات التقييم  محتوي الجلسة

األنشطة والوسائل التعليمية 

إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية / 

 الزمن

 للطاقة 

 

 :األفكار الرئيسية

مفهوم إستخدام  - 

األجهزة المنزلية 

 الُمستهلكة للطاقة.

ستخدام أهمية الوعي بإ -

األجهزة المنزلية 

 الُمستهلكة للطاقة.

الوعي بإستخدام  تشرح أهمية -

 األجهزة المنزلية الُمستهلكة للطاقة.

 ثانياً: األهداف المهارية:

تكتب قائمة بإستخدام األجهزة  -

 الُمستهلكة للطاقة.المنزلية 

تتمكن من ضبط درجة حرارة  -

 الثالجة والفريزر.

تستطيع حساب إستهالك الثالجة  -

 والفريزر من الطاقة الكهربائية.

تُميز بيانات بطاقة كفاءة الطاقة  -

 الموضحة علي األجهزة الكهربائية.

تقارن بين إستهالك الكهرباء لدورة 

غسيل عند تخفيض درجة حرارة 

 الضبط.

 ثالثاً: األهداف الوجدانية:

 تُبدي إهتمام بموضوع الجلسة.-

تدرك دورها في حماية البيئة من  -

خالل الوعي بإستخدام األجهزة 

المنزلية الُمستهلكة للطاقة بشكل 

 صديق للبيئة.

تُثير نقاط جديدة حول طريق تغيير  -

عاداتها الشرائية الخاطئة فيما يخص 

 األجهزة المنزلية.

يتم إجراء تقييم مبدئي في بداية  تقييم مبدئي:

الجلسة للتعرف علي مدي تمكن الزوجات 

من موضوع الجلسة السابقة مع تلخيص ألهم 

العناصر في اللقاء السابق لربطها 

ض األسئلة طرح بعبموضوعات الجلسة و

 عن محتوي الجلسة السابقة.

يتم التقويم أثناء الشرح  تقييم مستمر:

والتفاعل من خالل توجيه األسئلة المختلفة 

من خالل األسئلة  التي ترتبط بالعناصر

 والمناقشات التي طرحت علي مدار الجلسة.

إشرحي كيف يمكن حساب إستهالك -1س

 الثالجة والفريزر من الطاقة الكهربائية؟

إذكري بعض إستخدام األجهزة المنزلية -2س

 الُمستهلكة للطاقة ألجهزة العناية بالمالبس؟

من خالل طرح عدة أسئلة في  تقييم نهائي:

األجهزة المنزلية نهاية الجلسة عن ما هي 

  الُمستهلكة للطاقة.

 

 

 

 

 

 

وابط الصور، الفيديوهات، ر

 تحتوي علي محتوي علمي.

عرض بعض الكتيبات لبعض  -

األجهزة المنزلية الُمستهلكة 

للطاقة لتوضيح أهمية قراءة 

كل منها ومعرفة طرق 

إستخدامها باألساليب الصديقة 

 للبيئة.

 

 استغرق زمن الجلسة 

 دقيقة( 90)       

 

 الجلسة الرابعة:

)ترشيد إستهالك 

 الطاقة(

 األفكار الرئيسية:

مفهوم وأهمية ترشيد  -

 إستهالك الطاقة.

مفهوم وأهداف بطاقة  -

 كفاءة الطاقة.

 أوالً: األهداف المعرفية: 

تذكر مفهوم ترشيد إستهالك  -

 الطاقة.

تشرح أهمية ترشيد إستهالك  -

 الطاقة.

تستنبط ممارسات ترشيد إستهالك  -

 الطاقة.

تحدد مفهوم وأهمية بطاقة كفاءة  -

 الطاقة.

 هداف المهارية:ثانياً: األ

تتدرب علي قراءة وفهم بطاقة كفاءة -

 الطاقة.

تقارن بين أنواع اللمبات  -

 المستخدمة في المنزل.

تكتسب إرشادات لتخفيض  -

 إستهالك الطاقة.

 ثالثاً: األهداف الوجدانية:

تقدر قيمة الطاقة بأنواعها كمورد  -

 من الموارد الغير متجددة.

مارسات تبدي إهتماما  بمعرفة الم -

 الصحيحة لترشيد إستهالك الطاقة.

تثير نقاط جديدة حول طرق تغيير  -

عاداتها الشرائية الخاطئة فيما يخص 

يتم إجراء تقييم مبدئي عن  تقييم مبدئي:

طريق إجراء مناقشة حول عناصر الجلسة 

السابقة. يتم توجيه مجموعة من األسئلة 

ناء الشرح للتأكد من المتابعة والمناقشات أث

طرح بعض األسئلة عن محتوي  للشرح و

الجلسة السابقة وربطها بالجلسة الحالية 

 واإلستماع إلي اإلجابات مع التعليق والحوار.

من خالل اإلستماع إلي  تقييم مستمر:

 واإلجابة عليها. الزوجاتإستفسارات 

إستخدام األجهزة التوجيه واإلرشاد أثناء -

 .لية الُمستهلكة للطاقةالمنز

 .الزوجاتمالحظة أداء  -

من خالل طرح عدة أسئلة في تقييم نهائي: 

 نهاية الجلسة عن :

 ما هي أهداف ترشيد إستهالك الطاقة؟ -1س

إذكري بعض الممارسات التي تساهم  -2س

 في ترشيد إستهالك الطاقة؟

 ما هي مميزات اللمبات الموفرة للطاقة -3س

يتم تلخيص العناصر  في نهاية اللقاء-

األساسية عن طريق إستخالصها من بعض 

 أفراد العينة.

 

 المحاضرة. -

 العصف الذهني -

 والحوار. المناقشة الجماعية -

عرض شرائح البوربوينت ،  -

الصور، الفيديوهات، روابط 

 تحتوي علي محتوي علمي.

 

 

 استغرق زمن الجلسة 

 دقيقة( 90)
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 موضوع الجلسة

التعليمية لجلسات البرنامج  األهداف

الزوجة  في نهاية الجلسة تصبح

 قادرة علي أن: 

 و إجراءات التقييم  محتوي الجلسة

األنشطة والوسائل التعليمية 

إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية / 

 الزمن

 اللمبات المستخدمة في المنزل.

 الجلسة الخامسة: 

رشيد إستهالك )تابع ت

 الطاقة(

 األفكار الرئيسية:

كيفية حساب إستهالك  -

 الكهرباء بالمنزل.

مفهوم وأنواع  -

ممارسات ترشيد 

إستهالك مواصفات 

بطاقة كفاءة إستهالك 

الطاقة لبعض األجهزة 

 المنزلية.

 

 أوالً: األهداف المعرفية:

تشرح كيفية حساب إستهالك  -

 الكهرباء بالمنزل.

مارسات ترشيد تعد أنواع م -

 إستهالك الطاقة.

 تقيم ممارساتها في إستهالك الطاقة. -

 ثانياً: األهداف المهارية:

 تتدرب علي حساب إستهالك الطاقة. -

تقارن بين أنواع ممارسات ترشيد -

 إستهالك الطاقة.

تكتسب إرشادات لتحديد القيم  -

القياسية لبعض األجهزة المنزلية 

 الُمستهلكة للطاقة.

 ً  : األهداف الوجدانية:ثالثا

 .اإلرشاديتتابع بإهتمام البرنامج  -

تقدر القيمة المادية إلستهالك  -

 الكهرباء بالمنزل.

تٌبدي إهتماما  بمعرفة أنواع  -

 ممارسات ترشيد إستهالك الطاقة.

تثير نقاط جديدة حول مواصفات  -

بطاقة كفاءة إستهالك الطاقة 

لبعض األجهزة المنزلية 

 لطاقة.الُمستهلكة ل

يتم إجراء تقييم مبدئي عن طريق إجراء  -

 مناقشة حول عناصر الجلسة السابقة.

يتم توجيه مجموعة من األسئلة والمناقشات  -

أثناء الشرح للتأكد من المتابعة للشرح ومن 

 أمثلة ذلك:

ما طريقة حساب إستهالك الكهرباء  -1س

 بالمنزل؟

إذكري أنواع الممارسات التي تساهم  -2س

 حسين كفاءة الطاقة؟في ت

ما هي القيم القياسية لبعض األجهزة  -3س

المنزلية لتحديد مواصفات كفاءة إستهالكها 

 للطاقة؟

في نهاية اللقاء يتم تلخيص العناصر -

األساسية عن طريق إستخالصها من بعض 

 أفراد العينة.

 

 

 

 

 

 المحاضرة. -

 والحوار. المناقشة الجماعية -

 العصف الذهني. -

 

أنواع بطاقات كفاءات عرض -

الطاقة الملصقة علي األجهزة 

 المنزلية.

شكل توضيحي ألهم الطرق  -

المتبعة في ترشيد إستهالك 

 الطاقة.

 شرح  مشاهدة عرض -

powerpoint   ، الصور ،

 YouTubeفيديوهات 

روابط تحتوي علي محتوي  -

 علمي.

 البيان العملي والتدريب

 بعض النماذج للتطبيق عليها. -

 

 

 ستغرق زمن الجلسة ا

 دقيقة( 90)

 الجلسة السادسة:  

 

)  إختيار و صيانة 

 األجهزة المنزلية ( 

 األفكار الرئيسية: 

الشروط الواجب مراعاتها  -

 عند إختيار األجهزة المنزلية

 والشراء واإلستخدام والعناية

والغسالة  ) الثالجة المنزلية

 (.األوتوماتيكية و الموقد

  

 المعرفية: أوالً: األهداف

تُعرف  شروط اختيار الجهاز  -

 المنزلى المناسب. 

تحدد طريقة  شراء واختيار أى   -

 جهاز بالمنزل.

تعدد الطرق السليمة التى تتبعها  -

 إلطالة عمر الجهاز.

تلم بعنصر السالمة المنزلية حتى  -

 تأمن من الجهاز المنزلى المستخدم.

تُعرف على شروط اختيار وشراء  -

 ة المنزلية.الثالج

تحدد الطريقة الصحيحة الستخدام  -

 الثالجة المنزلية والغسالة والموقد.

تلم بالطريقة الصحيحة لتنظيف  -

 الثالجة المنزلية والغسالة والموقد.

 تصف كيفية إختيار الموقد. -

تُعرف تعليمات استخدام الغسالة  -

 بشكل صحيح.

 توضح أسس العناية بالغسالة . -

قة السليمة لتنظيف تذكر الطري -

 الموقد.

 توضح أنواع األجهزة المنزلية. -

شرح مفهوم األجهزة المنزلية المستخدمة  -

 في الوحدة السكنية.

شرح طريقة االختيار السليم لألجهزة  -

 المنزلية.

ماااا التعليماااات التاااى يجاااب مراعاتهاااا عناااد  -

 اختيار الجهاز المنزلى.

تناول الطرق المتبعة فى االختيار والعناية  -

 واالستخدام بالثالجة المنزلية.

التعرياااااف باااااأنواع الغسااااااالت المتواجااااادة  -

 –النصاف أوتوماتياك  –بالسوق من )العادياة 

 الفول أوتوماتيك( –الفوق أوتوماتيك 

الة بطرقااة صااحيحة باسااتخدام تنظيااف الغساا -

 المواد المناسبة.

شرح طرق االستخدام الساليم لكال ناوع مان  -

 أنواع الغساالت .

التعريااف بااأكثر األنااواع التااى تالئاام األساارة  -

 من المواقد.

تنظيف الموقد بالطرقة السليمة التى تحافظ  -

 عليه.

 استخدام المواد المناسبة لتنظيف الموقد. -

 مان المتعة فى الموقد.تناول شروط األ - 

التعريااف بالتعليمااات التااى يجااب مراعاتهااا  -

 المحاضرة.-

 المناقشة الجماعية.-

وجود أدوات الصيانة األساسية  -

عليها الخاصة والتي تم التعرف 

 .بالبرنامج

مشاهدة عرض   -

powerpoint  

   YouTubeفيديوهات   -

 البيان العملي والتدريب  -

 بعض النماذج للتطبيق عليها. -

 

جهاز الكمبيوتر لعرض الفيديو  -

والرسوم والصور التوضيحية 

التى توضح أنواع األجهزة 

 .المنزلية والثالجة المنزلية
 

الة ثالجة منزلية متوافرة  وغس -

مالبس اوتوماتيكية وموقد 

وتكييف ومروحة بالمكان للقيام 

بشرح كيفية االستخدام السليم لها 

 والتنظيف .
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 موضوع الجلسة

التعليمية لجلسات البرنامج  األهداف

الزوجة  في نهاية الجلسة تصبح

 قادرة علي أن: 

 و إجراءات التقييم  محتوي الجلسة

األنشطة والوسائل التعليمية 

إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية / 

 الزمن

تذكر الخامات التي تُصنع منها  -

 األجهزة المنزلية.

توضح كيفية الصيانة الدورية  -

لألجهزة المنزلية مثل الثالجة 

والغسالة  الميكروويفوالبوتاجاز و

 األوتوماتيك والتكييف.

 ثانياً: األهداف المهارية:

ألناااواع المختلفاااة مااان تمياااز باااين ا -

 األجهزة المنزلية .

تتقن معرفة المعلومات الموجودة  -

 ببطاقات الطاقة اإلرشادية.

تتقن قراءة المعلومات المتواجدة  -

 فى الكتيبات اإلرشادية .

تتقن إختيار األنواع الجيدة من  -

الغساالت التى تناسب إمكانياتها 

 المكانية والمادية.

دة من المواقد تختار األنواع الجي - 

التى تناسب إمكانياتها المكانية 

 .والمادية

تستخدم الجهاز بالطريقة السليمة  - 

 .التى يجب اتباعها

 .تنظيف الجهاز بالطريقة السليمة - 

تتقن الطرق التى تتبعها فى  -

 التنظيف الدورى.

تميز الشروط التى تتبعها فى   -

 .شراء واختيار الثالجة المنزلية

الجة المنزلية بالطريقة تنظف الث -

 الصحيحة.

تتدرب علي الصيانة الدورية  -

للثالجة الكهربائية، وللبوتاجاز، 

والفرن الكهربائي والغسالة 

األوتوماتيك والتكييف بالطريقة 

 الصحيحة.

 ثالثاً: األهداف الوجدانية:

تحااااارت بإهتماااااام علاااااى متابعاااااة  -

 الجلسة للنهاية.

تشاااااااارك بحمااااااااس فاااااااى شااااااارح  -

المتواجااااااادة بالكتياااااااب  المعلوماااااااات

 اإلرشادى ألى جهاز.

تهتم بالمشاركة فاى تنظياف الجهااز  -

 بنفسها بالطريقة   الصحيحة.

تحرت بإهتمام على متابعة الجلساة -

 للنهاية.

تباااادر إلاااى المشااااركة الفعالاااة فاااى  -

 الجلسة 

تهااااتم باإلسااااتماع إلااااى المعلومااااات  -

 المعروضة .

 عند اختيار الغسالة والموقد.

تناااول الطاارق المتبعااة فااى اختيااار والعنايااة  -

 واالستخدام بالغسالة والموقد.

من خالل أسئلة للتعرف على الطرق 

الصحيحة لشراء االجهزة المنزلية وطريقة 

ة بالثالجة اإلختيار واإلستخدام والعناي

 المنزلية والغسالة الكهربائية و الموقد.

 أنواع الصيانة لألجهزة المنزلية. -

إرشادات عامة للعناية والصيانة الدورية 

 للثالجة الكهربائية.

طرح بعض األسئلة عن ما هي  تقييم مبدئي:

 األجهزة المستخدمة داخل المسكن؟

ما هي مواد التنظيف التي يجب توافرها في 

لصيانة الثالجة والبوتاجاز والفرن  المنزل

الكهربائي والغسالة األوتوماتيك والمروحة 

 والتكييف؟

من خالل المناقشة الجماعية  تقييم مستمر:

ومتابعة سير العمل وطريقة تنظيم أدوات 

التنظيف أثناء القيام بعمليات الصيانة للثالجة 

الكهربائية، وإتباع الطرق الصحيحة أثناء 

ف البوتاجاز والفرن الكهربائي قيامهن بتنظي

والغسالة األوتوماتيك والمروحة )السقف 

والعادية( والتكييف وتوجيه ربات األسر 

 المتزوجات حديثا  والثناء عليهن.

تم تلخيص عناصر الجلسة من  تقييم نهائي:

خالل إستخالصها من ربات األسر 

 المتزوجات حديثا  عن طريق األسئلة التالية:

التنظيف األساسية المستخدمة  ما هي مواد -

 في المسكن.

ما الطريقة الصحيحة للمحافظة علي  -

الثالجة والبوتاجاز والفرن الكهربائي 

األوتوماتيك والمروحة والتكييف  والغسالة

 وزيادة عمرها اإلقتصادي؟

 

 استغرق زمن الجلسة

 دقيقة( 90) 
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 موضوع الجلسة

التعليمية لجلسات البرنامج  األهداف

الزوجة  في نهاية الجلسة تصبح

 قادرة علي أن: 

 و إجراءات التقييم  محتوي الجلسة

األنشطة والوسائل التعليمية 

إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية / 

 الزمن

تباادى إهتمامااا  باإلجابااه علااى أساائلة  -

 الباحثة.

تتااابع بإهتمااام تعليمااات الباحثااة عاان  -

 الغسالة والموقد .

 تحافظ على النظام أثناء الجلسة.  -

تحااافظ علااى نظااام ونظافااة المكااان  -

 أثناء العمل.

تباااادر إلاااى المشااااركة الفعالاااة فاااى  -

 الجلسة.

تهااااتم بإتباااااع التعليمااااات الموجهااااه  -

 إليها.

 تنمية الثقة بالنفس وحب اآلخرين. -

 نمية روح اإلنتماء للجماعة.ت -

تسعد بأعمال الصيانة الدورية التي  -

 قامت بأدائها.

تنمية روح المبادأة ومشاركة  -

 اآلخرين.

 تقدير قيمة التواصل بين أفراد العينة. -

 :الجلسة السابعة

) التخطيط اإلستراتيجي 

 للموارد المادية( 

 األفكار الرئيسية:

مفهوم الدخل المالي  -

ائصه وتقسيماته وخص

 وأساليب تنميته.

مفهوم إدارة الدخل  -

 المالي.

مراحل إدارة الدخل -

المالي المتمثلة في 

)تحديد األهداف، 

التخطيط من خالل 

الميزانية، وخطوات 

عملها، وبنودها، 

واألسس العامة 

لوضعها، وأهميتها، 

وأنواعها، وتنفيذ 

الميزانية ومراجعتها، 

 وتقييمها(.

معوقات إدارة الدخل  -

 لمالي.ا

طرق ضغط  -

 المصروفات.

 

 

 

 

 أوالً: األهداف المعرفية:

تتعرف علي مفهوم الدخل المالي  -

 وخصائصه.

 تفهم تقسيمات الدخل المالي. -

 توضح أساليب تنمية الدخل المالي. -

توضح خطوات إدارة الدخل المالي  -

 لألسرة.

تتعرف علي مفهوم تخطيط الدخل  -

 بعمل الميزانية.

قة عمل الميزانية المالية تشرح طري -

وخطط مالية طويلة ومتوسطة 

 وقصيرة المدي.

 تذكر بنود عمل الميزانية. -

توضح األسس العامة لوضع  -

 الميزانية.

 تتعرف أهمية عمل الميزانية. -

 تتعرف علي أنواع الميزانيات. -

 تذكر أهمية مراجعة تنفيذ الميزانية. -

 تتعرف علي طرق تقييم الميزانية. -

تشرح معوقات إدارة الدخل المالي  -

 لألسرة.

 تذكر كيفية ضغط المصروفات . -

 ثانياً: األهداف المهارية:

 تتقن مفهوم إدارة الدخل المالي. -

 تفرق بين خصائص الدخل المالي. -

 تتقن تقسيمات الدخل المالي. -

 تنفذ أساليب تنمية الدخل المالي. -

 تتقن مفهوم إدارة الدخل المالي. -

يتم التقييم آخر الجلسة عن طريق التعرف 

للشرح والتوضيح  علي إستجابة ربات األسر

 من خالل إلقاء بعض األسئلة التوضيحية 

: إشرحي مفهوم الدخل المالي 1س

 وخصائصه؟

 : إذكر تقسيمات الدخل المالي؟2س

: وضحي مفهوم إدارة الدخل المالي 3س

 لألسرة؟

 : إذكري خطوات إدارة الدخل المالي؟4س

: وضح خطوات عمل الميزانية ، وطرق 5س

 ضغط المصروفات؟

 اضرة.المح -

 المناقشة الجماعية. -

بعض النماذج العينية من  -

 ميزانيات ُمعدة ُمسبقا .
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 موضوع الجلسة

التعليمية لجلسات البرنامج  األهداف

الزوجة  في نهاية الجلسة تصبح

 قادرة علي أن: 

 و إجراءات التقييم  محتوي الجلسة

األنشطة والوسائل التعليمية 

إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية / 

 الزمن

تطبق خطوات إدارة الدخل المالي  -

 لألسرة.

تتقن التعرف علي مفهوم التخطيط  -

 المالي بعمل الميزانية.

إكتساب مهارة عمل الميزانية  -

المالية وخطط مالية طويلة ومتوسطة 

 وقصيرة المدي.

إكتساب وإتقان المهارة في عمل  -

الميزانيات المالية بالمدي المطلوب 

وآفاقها حسب إحتياجات األسرة 

ومتطلباتها الشهرية والسنوية 

 والموسمية.

 تتقن األسس العامة لوضع الميزانية. -

 توضح أهمية عمل الميزانية. -

 تفرق بين أنواع الميزانيات. -

إكتساب مهارة مراجعة مراحل  -

 تنفيذ الميزانية.

 تقارن بين طرق تقييم الميزانية. -

تتجنب معوقات إدارة الدخل المالي  -

 رة.لألس

إكتساب مهارة ضغط المصروفات  -

بإنتاج بعض المنتجات والصناعات 

 الغذائية المنزلية.

 ثالثاً: األهداف الوجدانية:

تقدر أهمية إدارة الدخل المالي  -

 لألسرة.

 تتابع الباحثة بإهتمام أثناء العرض. -

تتبع كافة خطوات إدارة الدخل  -

المالي والتخطيط في عمل الميزانية 

تمام ببند اإلنفاق علي شراء مع اإله

 األجهزة المنزلية.

إكتساب مهارة ضغط المصروفات  -

بإنتاج بعض المنتجات والصناعات 

الغذائية المنزلية لتقليل الدخل المالي 

لألسرة الُمنفقة علي المنتجات 

 الغذائية من خارج المنزل.

 الجلسة الثامنة:

 )جلسة ختامية( 

 تقويم البرنامج
 

تلخيص العناصر  -

 األساسية في البرنامج.

تقييم البرنامج من  -

خالل التطبيق البعدي 

 للمقاييس.

 شكر وختام البرنامج. -

 رفية:أوالً: األهداف المع

ذكر ملخص عن ما تم شرحه في  -

 الجلسات السابقة.

التعرف علي كيفية تعبئة  اإلستبيان  -

 للمرة الثانية.

 تقييم مدي إستفادتها من البرنامج . -

تعدد الممارسات الصحيحة في  -

التعامل مع األجهزة المنزلية بما 

 يحافظ علي البيئة.

 تستنبط أهمية بطاقة كفاءة الطاقة. -

بالترحيب  ةفي بداية الجلسة قامت الباحث

عراض أهم عينة البحث، ثم إست بالزوجات

األفكار والمهارات التي تضمنها البرنامج  

والتأكيد علي أن جميع المهارات التي 

تضمنها البرنامج تُكمل بعصها البعض لذلك 

يجب عليهن ممارستها في المواقف التي 

بتطبيق  ةتتطلب ذلك، وبعد ذلك قامت الباحث

بإستخدام األجهزة المنزلية إستبيان الوعي 

قياس بعدي  لقياس مستوي  الُمستهلكة للطاقة

 استخدام األجهزةفي بعض  الزوجاتتحسن 

فتح باب  المناقشة الجماعية،

  للبرنامج. التقويمالمناقشة و

 

 

 تغرق زمن الجلسةاس

 دقيقة( 60)
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 موضوع الجلسة

التعليمية لجلسات البرنامج  األهداف

الزوجة  في نهاية الجلسة تصبح

 قادرة علي أن: 

 و إجراءات التقييم  محتوي الجلسة

األنشطة والوسائل التعليمية 

إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية / 

 الزمن

نتج دورها ودور أفراد األسرة تست -  

 في ترشيد إستهالك الطاقة.

تعدد ممارسات ترشيد إستهالك  -

 الطاقة.

تصمم قائمة باألجهزة المنزلية التي  -

 تحتاج لصيانة دورية للحفاظ عليها.

تقترح كيفية تحسين ممارساتها في  -

 إستهالك الطاقة.

 ثانياً: األهداف المهارية:

 ييس الدراسة.تقوم باإلجابة علي مقا-

ً ثا  : األهداف الوجدانية:لثا

تنمية روح المحبة والود بين أفراد  -

 المجموعة.

تنمية روح التعاون والمشاركة بين  -

 أفراد المجموعة.

تشارك بحماس في تقييم  -

 موضوعات الجلسات.

تبدي إهتماما  باإلجابة علي  -

 المقاييس.

تؤمن بدورها في الحفاظ علي البيئة  -

ممارسات تحسين كفاءة  من خالل

الطاقة وإستخدام األجهزة المنزلية 

 الُمستهلكة للطاقة.

بإستخدام تنمية المهارات الخاصة  -

األجهزة المنزلية الُمستهلكة للطاقة 

وتأثيرها علي التخطيط اإلستراتيجي 

 للموارد المادية.

، وبعد اإلنتهاء من الُمستهلكة للطاقة المنزلية

بتقديم الشكر للحضور   ةالتطبيق قامت الباحث

واألساتذة الحضور المسئولين علي العملية 

 التنظيمية.

 

 مؤسسات إدارة تخصص في حكمينالمُ  األساتذة من مجموعة علي عرضه تم البرنامج صدق لحساب 

المنزلي جامعة  اإلقتصاد بكلية والطفولة األسرة مؤسسات إدارة تخصص أستاذ( 14)عدد والطفولة األسرة

متخصصين من قسم اإلقتصاد المنزلي بكلية ( من األساتذة ال7عدد ) تدريس وطرق مناهج وتخصصحلوان  

 محتوي صحة علي( %98) بنسبة متفقة المحكمين أساتذة آراء وكانت ،اإلقتصاد المنزلي جامعة حلوان 

 .للتطبيق ومناسبته للهدف ومالءمته البرنامج

 :اإلرشادي البرنامج تطبيق

 في( جلستين)بواقع إبريل شهر خالل البرنامج تطبيق وتم جلسات،( 8) في البرنامج تطبيق تم  

 الدقهلية بمحافظة والحضريات الريفيات ومن العامالت وغير ، العامالت علي البرنامج تطبيق وتم األسبوع،

 (.اإلرشادي بالبرنامج عرضها تم التي فيديوهاتال بها موضح  CDمرفق
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 دياإلرشا بالبرنامج تقديمها تم التي الجلسات من أجزاء بعض يوضح( 6) جدول
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 ً  :اإلحصائية اتالمعالج: سادسا

 لتحديد Spss.X برنامج بإستخدام اإلحصائية المعالجات إجراء تمت وتفريغها البيانات جمع بعد
 بين بيرسون،الفروق إرتباط ومعامل المئوية، والنسب والتكرارات، العياري، واإلنحراف الحسابية، المتوسطات
 أقل ،وإختبارF.Test إختبار بإستخدام واحد إتجاه في التباين وتحليل ،T.Test إختبار بإستخدام المتوسطات

 إستخراج أجل من وذلك إيتا معامل وحساب اإلنحدار ومعامل النسبي الوزن وحساب ،L.S.Dمعنوي فروق
 .وتفسيرها ومناقشتها النتائج

 النتائج تحليلها وتفسيرها:

 أوالً: النتائج الوصفية:

 :جدول في موضحةاألساسية  البحث نةلعي شامل وصف يلي فيما: األساسية البحث عينة وصف *
ً  األساسية البحث عينة أفراد توزيع( 7) جدول  (228=ن) واإلقتصادية اإلجتماعية للخصائص وفقا

 النسبة المئوية العدد الفئة البيان 

 مكان اإلقامة
 %40.8 93 ريف
 %59.2 135 حضر

 %100 228 المجموع

 ربة األسرةعمل 
 %61.8 141 تعمل

 %38.2 87 ال تعمل

 %100 228 المجموع

المستوي التعليمي 
 لربة األسرة 

 منخفض 

 إعدادية( –مستوي منخفض )شهادة إبتدائية 
56 24.6% 

  متوسط
 -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها

 معاهد متوسطة(

74 32.5% 

 مرتفع 

 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي
98 42.9% 

 %100 228 المجموع

متوسط الدخل 
 الشهري لألسرة

  منخفض
 %26.3 60 جنيه(  2000)أقل من  

  متوسط
 %31.6 72 جنيه( 5000ألقل من  2000)من 

  مرتفع
 %42.1 96 جنية فأكثر( 5000)من 

 %100 228 المجموع

 

 :يلي ما( 7) جدول من يتضح

 المقيمات نسبة كان بينما( %59.2)بنسبة بالحضر مقيمات البحث عينة  نسبة أعلي أن :اإلقامة مكان
 ( .%40.8) بالريف

 غير الزوجة كانت بينما % 61.8 بنسبة عامالت كانت البحث عينة أفراد أغلبية أن: األسرة ربة عمل
 .% 38.2 بنسبة العاملة
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( الجامعي وبعد جامعي)مرتفع تعليمهن مستوي البحث عينة أفراد غالبية :األسرة لربة التعليمي المستوي

 بنسبة( إعدادية  - إبتدائية شهادة) منخفض مستوي تعليمهن كان نسبة أقلهن كانت بينما( %42.9) بةبنس

(24.6%.) 

( %42.1) بنسبة( مرتفع) الفئة في تقع للدخول نسبة أعلي كانت :لألسرة الشهري الدخل متوسط

 (.%26.3) بنسبة( منخفض)وأقلها

 :جدول في موضحة التجريبية البحث لعينة لشام وصف يلي فيما :التجريبية البحث عينة وصف*

 

 (57( توزيع أفراد عينة البحث التجريبية وفقاً للخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية )ن=8جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئة البيان 

 مكان اإلقامة

 

 %59.6 34 ريف 

 %40.4 23 حضر

 %100 57 المجموع

 عمل ربة األسرة

 %33.3 19 تعمل

 %66.7 38 تعمل ال

 %100 57 المجموع

المستوي التعليمي 

 لربة األسرة  

 منخفض 

 إعدادية( –مستوي منخفض )شهادة إبتدائية 
30 52.6% 

  متوسط
 معاهد متوسطة( -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها

18 31.6% 

 مرتفع 

 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي
9 15.8% 

 %100 57 المجموع 

متوسط الدخل 

 الشهري لألسرة

  منخفض
 جنيه(  2000)أقل من  

27 47.4% 

  متوسط
 جنيه( 5000ألقل من  2000)من 

19 33.3% 

  مرتفع
 جنية فأكثر( 5000)من 

11 19.3% 

 %100 57 المجموع

 

 :يلي ما( 8)جدول من يتضح

 كان بينما( %59.6) بنسبة بالريف قيماتم البحث نسبةعينة أعلي أن :التجريبية البحث عينة إقامة مكان -

 ( .%40.4) بالحضر المقيمات نسبة

 كانت بينما( %66.7) بنسبة عامالت غير كانت التجريبية البحث عينة أفراد أغلبية أن :الزوجة عمل -

 (.%33.3) بنسبة العاملة الزوجة

 كانت التجريبية البحث ينةع للزوجات التعليمي المستوي نسب أعلي أن :األسرة لربة التعليمي المستوي -

 (.%52.6) بنسبة منخفض تعليمهن

 (.%47.4) بنسبة( منخفض) الفئة في تقع للدخول نسبة أعلي كانت :لألسرة الشهري الدخل متوسط -
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 المتزوجات األسر ربات وعي مستوي  ً  :للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدامات حديثا

 
  المنزلية األجهزة بإستخدام  حديثا   المتزوجات راألس ربات وعي قياس يوضح( 9)جدول

 (57 =ن(  )القبلي التطبيق) للطاقة الُمستهلكة

 

 مرتفع

 %70أكثر من 

 %55متوسط أكثر من 

 %70إلى 

منخفض اقل من 

 %55إلى  50%
 المجموع

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

إستبيان استخدام األجهزة 

زلية الُمستهلكة المن

 للطاقة ككل 

36 15.8% 67 29.4% 125 54.8% 228 100% 

  

 الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي إستبيان بين المئوية النسب إختالف( 9) الجدول من يتضح

 يالمستو في البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر ربات أغلبية أن حيث ، التجريبية البحث لعينة للطاقة

 بإستخدام الوعي مستوي إنخفاض النتائج وتعكس (،%54.8) بنسبة %55 إلي %50 من أقل المنخفض

 ربات غالبية بأن ذلك الباحثة وتفسر الُمعد، البرنامج أهمية علي يؤكد مما للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة

 إستخدام لكيفية اإللتفات دون أعينهن نصب المنزلية األجهزة من المختلفة األنواع وشراء إختيار يضعن األسر

 ، الكهرباء فاتورة قيمة من ويُقلل الطاقة من مواردها إستهالك من ويرشد البيئة علي يحافظ بشكل األجهزة تلك

 النسبية بندرتها تتسم التي الطاقة موارد علي الحفاظ بضرورة كافية دراية علي ليسوا الزوجات أغلبية وأن

 .ارهاأسع غالء إلي باإلضافة

 المتزوجات األسر ربات وعي مستوي  ً  :المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط حديثا
 

 اإلستراتيجي بالتخطيط  حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي قياس يوضح( 10)جدول

 (57=ن(  )القبلي التطبيق) المادية للموارد

 

 مرتفع

 %70أكثر من 

متوسط أكثر من 

 %70إلى  55%

منخفض اقل من 

 %55إلى  50%
 المجموع

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

إستبيان التخطيط 

اإلستراتيجي للموارد 

 المادية ككل 

32 14% 58 25.4% 138 60.5% 228 100% 

  
 ديةالما للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط الوعي إستبيان بين المئوية النسب إختالف( 10) الجدول من يتضح

 أقل المنخفض المستوي في البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر ربات أغلبية أن حيث ، التجريبية البحث لعينة

 للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط الوعي مستوي إنخفاض النتائج وتعكس ،(%60.5) بنسبة %55 إلي %50 من

 كافية دراية علي ليسوا الزوجات أغلبية بأن لكذ الباحثة وتفسر ، الُمعد البرنامج أهمية علي يؤكد مما المادية

 .بمحاورها المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط
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ً  المتزوجات األسر ربات معرفة لمصادر النسبية األهمية -1  الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا

 :للطاقة
ً ح المتزوجات األسر ربات معرفة لمصادر النسبي الوزن( 11) جدول  البحث عينة أفراد ديثا

 (228= )ن  للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام

 مصادر معرفة ربات األسر المتزوجات حديثاً باستخدام  ما ه

 األجهزة المنزلية الُمستهلكة للطاقة
 الترتيب % النسبة المئوية الوزن النسبي

 عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة 

 عة، الصحف()التليفزيون، اإلذا
 األول 16.1% 294

 السادس %13 238 حضور الدورات التثقيفية

 السابع %12.6 231 عن طريق أنشطة الجمعيات الخيرية

 الثاني %15.5 283 من خالل المواقع اإللكترونية

 الخامس %13.6 249 من خالل توجيهات الوالدين منذ الصغر

 اإلعالنات في األماكن العامة 

 لمراكز التجارية() الطريق ، ا
 الرابع 14.3% 261

 الثالث %14.9 274 مؤتمرات علمية في الجامعة –ورش عمل  -محاضرات

  %100 1830 المجموع

 حديثا   المتزوجات األسر ربات معرفة مصادر أكثر هي اإلعالم وسائل أن( 11)جدول من يتضح 
 المواقع يليها ،%16.1  بنسبة األول الترتيب في جاءت حيث للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام

 الترتيب في والمؤتمرات العمل وورش المحاضرات جاءت ثم ، %15.5 بنسبة الثاني الترتيب في اإللكترونية
 الترتيب في يليها ،%14.3 نسبة الرابع الترتيب في العامة األماكن إعالنات وجاءت ، %14.9 بنسبة الثالث
 الترتيب في التثقيفية الدورات حضور وجاء الصغر، منذ الوالدين توجيهات خالل من %13.6 بنسبة الخامس
 .%12.6 بنسبة الخيرية الجمعيات أنشطة وأخيرا   ، %13 بنسبة السادس

ً  المتزوجات األسر ربات تملكها التي المنزلية األجهزة لنوعية النسبية األهمية -2  :بالمنزل البحث عينة حديثا
ً  المتزوجات األسر ربات تملكها التي المنزلية األجهزة لنوعية النسبية األهمية( 12) جدول  (228=ن) حديثا

 النسبة% العدد ما نوعية األجهزة التي تمتلكها ربات األسر المتزوجات حديثاً بالمنزل

 %62.3 142 التكييف

 %100 228 الثالجة

 %60.9 139 الديب فريزر

 %46.1 105 السخان الكهربائي

 %53.9 123 الذي يعمل بالغاز الطبيعيالسخان 

 %25.9 59 الدفاية الكهربائية

 %92.5 211 غسالة المالبس األتوماتيكية

 %100 228 المكواه الكهربائية

 %21.5 49 مجفف المالبس

 %48.7 111 غسالة األطباق

 %50.9 116 الموقد الكهربائي

 %49.1 112 موقد الغاز

 %39.9 91 ميكروويف

 %50.4 115 الكهربائية المكنسة

 %19.3 44 أجهزة تحضير وتقطيع الطعام الكهربائية

 %100 228 التليفزيون والريسيفر

 %38.6 88 الكمبيوتر الشخصي

 %76.8 175 الالب توب
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 بنسبة التكييف يمتلكن البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر ربات أن( 12) جدول من يتضح 
 ،%100 بنسبة والريسيفر والتليفزيون الكهربائية والمكواه األتوماتيكية بسالمال وغسالة ،الثالجة62.3%
 بنسبة الطبيعي بالغاز يعمل الذي السخان ،%46.1 بنسبة الكهربائي السخان ،%60.9 بنسبة فريزر الديب
 بنسبة الكهربائي الموقد ،%48.7 بنسبة األطباق غسالة ،%21.5 بنسبة المالبس مجفف ، 53.9%
 %50.4 بنسبة الكهربائية المكنسة ،%39.9 بنسبة ميكروويف ،%49.1 بنسبة الغاز وقدم ،50.9%
 توب ،الالب%38.6 بنسبة الشخصي ،الكمبيوتر%19.3 بنسبة الكهربائية الطعام وتقطيع تحضير ،أجهزة
 المنزلية. األجهزة من متعددة أنواع بإقتناء الزوجات إهتمام علي يدل وهذا ،%76.8 بنسبة

ً  المتزوجات األسر ربات لدي غاز به مسكنك لهل النسبية يةاألهم -3  :البحث عينة حديثا
 (228= )ن  غاز به مسكنك لهل النسبية األهمية(  13)  جدول

 النسبة% العدد هل مسكنك به غاز طبيعي

 %81.1 185 نعم

 %18.9 43 ال

 %100 228 المجموع

 تصل بينما %81.1 بنسبة طبيعي غاز بها متوفر الزوجات مساكن أغلب أن( 13)جدول من يتضح 
 .%18.9 إلي طبيعي غاز بها يتوفر ال التي المساكن نسبة

ً  المتزوجات األسر ربات لدي بالمسكن الكهرباء إستهالك حساب لطريقة النسبية األهمية-4  :البحث عينة حديثا
 (228= )ن  بالمسكن الكهرباء إستهالك لحساب النسبية األهمية(  14)  جدول

 % النسبة العدد ما هي طريقة حساب إستهالك الكهرباء بالمسكن

 %90.4 206 عداد عادي

 %9.6 22 الكارت المشحون

 %100 228 المجموع

 الكهرباء إستهالك بحساب تقومن حديثا   المتزوجات األسر ربات أغلب أن( 14)جدول من يتضح 
 عن بالمسكن الكهرباء إستهالك حساب نسبة وصلت بينما % 90.4بنسبة العادي العداد طريق عن بالمسكن
 في المشحون الكارت بإستخدام الوعي إنتشار عدم إلي يرجع وهذا ،%9.6 إلي المشحون الكارت طريق
 .بالمسكن الكهرباء إستهالك حساب

ً  المتزوجات األسر ربات وعي  ألبعاد النسبية األهمية -5  الُمستهلكة المنزلية األجهزة البحث  عينة حديثا

 :للطاقة
ً  المتزوجات األسر ربات وعي ألبعاد النسبية األهمية(  15)  جدول  بإستخدام  حديثا

 (228= )ن  للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة

أبعاد وعي ربات األسر المتزوجات حديثاً بإستخدام األجهزة المنزلية الُمستهلكة 

 للطاقة

الوزن 

 النسبي

النسبة 

 المئوية%
 الترتيب

 الثالث %20.2 266 الفريزر( -الثالجات -د األول: أجهزة التبريد ) التكييفاتالبُع

 الخامس %17.9 237 البُعد الثاني: أجهزة التسخين )السخانات(

 الرابع %18.8 248 (العادية واألتوماتيكية البُعد الثالث: أجهزة العناية بالمالبس )غسالة المالبس

 األول %22.1 291 الميكروويف( –موقد البُعد الرابع: أجهزة الطهي  )ال

 الثاني %20.9 275 البُعد الخامس: أجهزة اإلنارة

  %100 1317 المجموع

 ، الموقد) الطهي أجهزة األول الترتيب في يستخدمون العينة أفراد أغلب أن( 15)جدول  من يتضح 
 الترتيب في يليه (،%20.9) نسبةب اإلنارة أجهزة الثاني الترتيب في يليه ،( %22.1) بنسبة( الميكرريف
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 العناية أجهزة الرابع الترتيب في يليه ،  %20.2 بنسبة( الفريزر -الثالجات -التكييفات) التبريد أجهزة الثالث
( السخانات) التسخين أجهزة الخامس الترتيب في يأتي وأخيرا   ،(%18.8) بنسبة( المالبس غسالة) بالمالبس
 (.%17.9) بنسبة

ً  المتزوجات األسر ربات لدي المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط لمحاور النسبية األهمية -6  عينة حديثا

 :البحث
 (228= )ن  المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط لمحاور النسبية األهمية(  16)  جدول

 الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي محاور التخطيط اإلستراتيجي للموارد المادية

 الثاني %25.9 292 الدخل المالي

 الرابع %22.6 255 الوقت

 األول %26.9 304 اإلستفادة من الممتلكات الخاصة

 الثالث %24.5 276 اإلستفادة من الخدمات والتسهيالت  التي يقدمها المجتمع 

  %100 1127 المجموع

  

 الممتلكات من لإلستفادة اإلستراتيجي يطبالتخط تقوم البحث عينة أفراد من نسبة أكبر أن( 16)جدول من يتضح

 وترجع ، %25.9 بنسبة المالي للدخل اإلستراتيجي التخطيط الترتيب في يليها ، % 26.9 بنسبة الخاصة

 أنها حيث الخاصة لممتلكاتهم بالتخطيط ووعيهم حديثا   المتزوجات األسر ربات إهتمام مدي إلي ذلك الباحثة

 إلطالة لها يخططون يجعلهم مما وفاتهم بعد ألبنائهم وورثا   للتقاعد إحالتهم عند اإلطمئنان مصدر لهم تُمثل

 ال الثانية المرتبة في يأتي والذي المالي للدخل بالنسبة أما. الحياة مدي لهم سندا   وتكون اإلستهالكي عمرها

 التعليمية الخدمات سواء الحياة متطلبات كل في له إلحتياجهم نتيجة األثر عظيم من له لما عنه اإلستغناء يُمكن

 واألسرية الشخصية إحتياجاتهم إلشباع جدا   مهم له التخطيط يكون لذلك اإلسكان أو مواصالت أو الترفيهية أو

 وتسهيالت خدمات من اإلستفادة الترتيب في ويليهم المئوية، النسب في متقاربين وهما ، وبعده التقاعد قبل سواء

  بنسبة للوقت التخطيط الرابعة المرتبة في ويليهم ، الثالثة المرتبة في يتأت والذي %24.5 بنسبة المجتمع

22.6% . 

 ثانياً: النتائج في ضوء فروض البحث:

 األسر ربات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد" والذي ينص علي أنه  النتائج في ضوء الفرض األول:

 بأبعادها للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة امبإستخد الوعي في األساسية البحث عينة حديثا   المتزوجات

 تبعا  ( اإلنارة أجهزة ، الطهي أجهزة ، بالمالبس العناية أجهزة التسخين، أجهزة ، التبريد أجهزة) الخمسة

 متوسط ، األسرة لربة التعليمي المستوي ، األسرة ربة عمل ، اإلقامة مكان)  الدراسة متغيرات إلختالف

 إجراء تم الفرض هذا صحة من وللتحقق ("سرةلأل الشهري الدخل

 األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات درجات  متوسطات بين الفروق داللة علي للوقوف( ت) إختبار -أ

 (.األسرة ربة عمل اإلقامة، مكان) المتغيرات لبعض تبعا   للطاقة الُمستهلكة المنزلية

 بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي إستبيان في الفروق داللة علي للوقوف( ف) قيمة إليجاد التباين تحليل -ب

 الدخل متوسط األسرة، لربة التعليمي المستوي) الدراسة متغيرات لبعض تبعا   للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة

 (.لألسرة الشهري

 متوسط ، األسرة لربة التعليمي المستوي) تغيراتالم لبعض وجودها حالة في الفروق إتجاه إليجاد LSD إختبار   -ج

 :ذلك توضح( 22) رقم إلي( 17) رقم من والجداول(. لألسرة الشهري الدخل
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 :اإلقامة مكان -1
ً  المتزوجات األسر ربات درجات متوسطات بين الفروق داللة( 17)جدول  المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي في البحث عينة حديثا

ً   بأبعاده للطاقة ةالُمستهلك  (228=ن) اإلقامة مكان لمتغير تبعا

أبعاد إستبيان وعي  ربات األسر 
المتزوجات حديثًا بإستخدام األجهزة 

 المنزلية الُمستهلكة للطاقة 

مكان 
 اإلقامة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
درجات  العينة المعياري

 الحرية
قيمة 
 الداللة )ت(

 الُبعد األول: أجهزة التبريد
 )التكييفات، الثالجات ، الفريزر(

 93 3.004 30.412 ريف
226 22.510 

  0.01دال عند 

 135 4.125 55.364 حضر لصالح الحضر

 الُبعد الثاني: أجهزة التسخين
 (السخانات  )

 93 2.187 25.103 ريف
226 11.412 

  0.01دال عند 

 135 3.596 38.881 حضر لصالح الحضر

:أجهزة العناية بالمالبس )غسالة الُبعد الثالث
 المالبس(

 93 2.109 21.557 ريف
226 10.153 

  0.01دال عند 

 135 3.125 34.662 حضر لصالح الحضر

الُبعد الرابع:أجهزة الطهي )الموقد ، 
 الميكروويف(

 93 2.501 22.419 ريف
226 10.639 

  0.01دال عند 

 135 3.048 31.555 حضر لصالح الحضر

 93 1.713 11.792 ريف  الُبعد الخامس :أجهزة اإلنارة
226 8.444 

  0.01دال عند 

 135 2.409 20.512 حضر لصالح الحضر

 93 7.041 111.283 ريف  اإلستبيان ككل
226 44.632 

  0.01دال عند 

 135 9.362 180.974 حضر لصالح الحضر

                                                                       0.01** دال عند              

 ربات درجات متوسطات في( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 17) جدول من يتضح

ستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر  التبريد، أجهزة) وككل بأبعاده للطاقة الم 

 ربات لصالح اإلقامة مكان لتغير وفقا  ( اإلنارة أجهزة الطهي، ،أجهزة بالمالبس العناية أجهزة ، التسخين أجهزة

 مستوي توفر الحضر في الحياة طبيعة بأن ذلك الباحثة وتفسر الحضر، في المقيمات حديثا   المتزوجات األسر

 وعيهن من يزيد وكذلك المنزلية جهزةاأل في جديد هو ما كل إلي األسر ربات تطلع من يزيد مرتقع ثقافي

 التلوث بقضايا وعيا   أكثر يكن الحضريات أن إلي باإلضافة ، األجهزة لتلك والمتعددة السليمة باإلستخدامات

 فرص بزيادة تتصف الحضرية المرأة أن في( 2017)النجار سناء دراسة مع ذلك ويتفق ، البيئة علي والحفاظ

 تسعي ويجعلها وثقافتها وعيها من ينمي مما جديد هو ما كل علي والتعرف طالعواإل والمعرفة الخبرة إستقاء

 بمقابل المتوفرة العمالة علي الحصول من بدال   منزلها داخل أعطال أي بإصالح يتعلق فيما نفسها علي لإلعتماد

 بسياسة لقيتع فيما الريفية عن الحضرية المرأة تفوق يفسر مما الريف عن الحضر في بكثرة الثمن باهظ

 الريفيات أن تري حيث البيئة بقضايا بالوعي يتعلق فيما الحالية الدراسة مع تختلف لكنها والصيانة، اإلصالح

 المنفعة وتعظيم الموارد بقيمة التمسك عن تعبر زالت ما والتي الريف في المعيشة ظروف بسبب وعيا   أكثر

 في إنتشارا   أكثر بات الذي التلوث من والطبيعة النظافة يعل والحفاظ البشرية والطاقات الموارد وإستغالل منها

 الطاقة إستهالك ترشيد محددات بعنوان( 2014)الفيل خالد دراسة مع النتيجة هذه وتتفق. القري عن المدن

 تتسم التي الكهربائية األجهزة من لعدد المبحوثون إمتالك أن أوضحت حيث المصرية القري إحدي في المنزلية

 إختلفت بينما اإلستهالك ترشيد في دور أي للمبحوثين يكون أن دون الطاقة، من إستهالكها بزيادة بطبيعتها
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 السلوك في فروق وجود أوضحت حيث( 2014)محفوظ وشرين حماد وجيدة دراسة مع الدراسة هذه نتائج

 المرأة حرص ليإ السبب يرجع أنه وأوضحا الريفيات لصالح السكن لمنطقة تبعا   األسر لربات اإلستهالكي

 .المنزلية األجهزة مورد علي الحفاظ علي الريفية

   

 ::األسرة ربة عمل-2

 

ً  المتزوجات األسر ربات درجات متوسطات بين الفروق داللة( 18)جدول  المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي في البحث عينة حديثا

ً   بأبعاده للطاقة الُمستهلكة  (228=ن)  األسرة ربة عمل لمتغير تبعا

أبعاد إستبيان وعي ربات األسر 

المتزوجات حديثاً بإستخدام األجهزة 

 المنزلية الُمستهلكة للطاقة 

عمل 

 الزوجة

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ت(
 الداللة

 البُعد األول: أجهزة التبريد

 )التكييفات ، الثالجات ، الفريزر(

 141 5.914 60.881 تعمل
226 19.423 

 0.01دال عند 

 87 3.562 38.712 ال تعمل لصالح العامالت

 )السخانات( البُعد الثاني: أجهزة التسخين 
 141 3.258 36.610 تعمل

226 13.527 
 0.01دال عند 

 87 2.601 23.721 ال تعمل لصالح العامالت

البُعد الثالث:أجهزة العناية بالمالبس )غسالة 

 ( المالبس

 141 3.698 37.810 تعمل
226 8.772 

 0.01دال عند 

 87 2.103 26.634 ال تعمل لصالح العامالت

البُعد الرابع:أجهزة الطهي )الموقد، 

 الميكروويف(

 141 2.992 27.951 تعمل
226 7.463 

 0.01دال عند 

 87 2.013 20.374 ال تعمل لصالح العامالت

 رةالبُعد الخامس :أجهزة اإلنا
 141 2.135 22.871 تعمل

226 10.189 
 0.01دال عند 

 87 1.887 13.691 ال تعمل لصالح العامالت

 اإلستبيان ككل 
 141 9.721 186.123 تعمل

226 41.907 
 0.01دال عند 

 87 7.368 123.132 ال تعمل لصالح العامالت

                                                                       0.01** دال عند          

 

 ربات درجات متوسطات في( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 18)جدول من يتضح

ستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر  التبريد، أجهزة) وككل بأبعاده للطاقة الم 

. العامالت لصالح الزوجة لعمل وفقا  ( اإلنارة أجهزة الطهي، ،أجهزة بالمالبس العناية أجهزة ، التسخين أجهزة

 عند إحصائيا   دالة فروق وجود أوضحت التي( 2008) قمرة هنادي  دراسة مع الدراسة هذه نتائج وإتفقت

 بينما لعامالت،ا لصالح اإلستهالكي الوعي في العامالت وغير العامالت األسر ربات بين  0.01 داللة مستوي

 ومنار الدويك عبير ودراسة( 2014)محفوظ وشرين حماد وجيدة دراسة مع الدراسة هذه نتائج إختلفت

 لصالح األسرة ربة لعمل تبعا   األسر لربات اإلستهالكي السلوك في فروق وجود أوضحت حيث( 2011)خضر

 المرأة تلقاهما الذين النفسي رهاقواإل التعب أن إلي السبب يرجع أنه وأوضحا عامالت الغير األسر ربات

 المنزلية لألجهزة والتخزين التنظيف بعمليات القيام إستطاعتها عدم إلي يؤدي العمل إلي خروجها نتيجة العاملة

 .الكافي بالقدر
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 ::األسرة لربة التعليمي المستوي-3

ً  المتزوجات األسر ربات بين التباين تحليل( 19) جدول  الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي يف البحث عينة حديثا

ً  بأبعاده للطاقة  (228=ن)  األسرة لربة التعليمي المستوي لمتغير تبعا

أبعاد إستبيان وعي ربات األسر 

المتزوجات حديثاً بإستخدام األجهزة 

 المنزلية الُمستهلكة للطاقة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة )ف(

 البُعد األول:

أجهزة التبريد )التكييفات ، الثالجات ، 

 الفريزر(

 2 5792.540 11585.079 بين المجموعات
 دال 0.01 54.843

 225 105.621 23764.710 داخل المجموعات

   227  35349.789 المجموع

 البُعد الثاني: 

 أجهزة التسخين )السخانات(

 2 5585.132 11170.263 بين المجموعات
 دال 0.01 36.736

 225 152.036 34208.143 داخل المجموعات

   227  45378.406 المجموع

 البُعد الثالث: 

أجهزة العناية بالمالبس )غسالة 

 المالبس(

 2 5516.792 11033.584 بين المجموعات
 دال 0.01 32.548

 225 169.500 38137.421 داخل المجموعات

   227  49171.005 مجموعال

 البُعد الرابع: 

 أجهزة الطهي ) الموقد، الميكروويف( 

 2 5585.526 11171.053 بين المجموعات
 دال 0.01 50.385

 225 110.856 24942.562 داخل المجموعات

   227  36113.615 المجموع

 البُعد الخامس 

 أجهزة اإلنارة 

 2 5858.261 11716.521 بين المجموعات
 دال 0.01 63.063

 225 92.896 20901.599 داخل المجموعات

   227  32618.120 المجموع

 اإلستبيان ككل

 2 5743.281 11486.563 بين المجموعات
 دال 0.01 49.609

 225 115.772 26048.691 داخل المجموعات

   227  37535.254 المجموع

                                                                        0.01** دال عند         

 

 ربات درجات متوسطات في( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 19) جدول من يتضح

ستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر  التبريد، أجهزة) وككل بأبعاده للطاقة الم 

 األسرة لربة التعليمي للمستوي وفقا  ( اإلنارة أجهزة الطهي، ،أجهزة بالمالبس العناية أجهزة ، التسخين جهزةأ

 الجدول من يتضح كما المتعددة للمقارنات( ( ( L.S.Dإختبار تطبيق تم الفروق، داللة إتجاه علي وللتعرف

(20.) 
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ً  المتزوجات راألس ربات درجات متوسطات بين الفروق داللة( 20)جدول  المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي في البحث عينة حديثا

ً  بأبعاده للطاقة الُمستهلكة  (228=ن) األسرة لربة التعليمي المستوي لمتغير  وفقا

 البُعد األول: أجهزة التبريد ) التكييفات، الثالجات، الفريزر(

 المستوي التعليمي لربة األسرة
 منخفض

35.607م =   
 متوسط

46.321=  م  
 عالي

58.154م =   

   - إعدادية( –مستوي منخفض )شهادة إبتدائية 
**10.714 معاهد متوسطة( -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها  -  

**22.547 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي  11.833**  - 

 البُعد الثاني: أجهزة التسخين ) السخانات (

بة األسرةالمستوي التعليمي لر  
 منخفض

25.021م =   
 متوسط

27.413م =   
 عالي

34.159م =   

   - إعدادية( –مستوي منخفض )شهادة إبتدائية 
*2.392 معاهد متوسطة( -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها  -  

**9.138 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي  6.746**  - 

 )غسالة المالبس( مالبسأجهزة العناية بالالبُعد الثالث: 

 المستوي التعليمي لربة األسرة
 منخفض

25.139م =   
 متوسط

34.271م =   
 عالي

36.610م =   

   - إعدادية( –مستوي منخفض )شهادة إبتدائية 
**9.132 معاهد متوسطة( -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها  -  

**11.471 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي  2.339*  - 

 أجهزة الطهي ) الموقد، الميكروويف(البُعد الرابع: 

 المستوي التعليمي لربة األسرة
 منخفض

16.938م =   
 متوسط

21.436م =   
 عالي

28.651م =   

   - إعدادية( –مستوي منخفض )شهادة إبتدائية 
**4.498 معاهد متوسطة( -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها  -  

**11.713 وبعد الجامعي( -مرتفع  )جامعي مستوي  7.215**  - 

 البُعد الخامس: أجهزة اإلنارة

 المستوي التعليمي لربة األسرة
 منخفض

12.024م =   
 متوسط

16.635م =   
 عالي

21.538م =   
   - إعدادية( –مستوي منخفض )شهادة إبتدائية 
**4.611 (معاهد متوسطة -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها  -  

**9.514 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي  4.903**  - 

 اإلستبيان ككل

 المستوي التعليمي لربة األسرة
 منخفض

114.729م =   
 متوسط

146.076م =   
 عالي

179.112م =   

   - إعدادية( –مستوي منخفض )شهادة إبتدائية 
**31.347 متوسطة(معاهد  -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها  -  

**64.383 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي  33.036**  - 

                                                                        0.01** دال عند         
 اترب درجات متوسطات في( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 20) جدول من يتضح
ستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر  التبريد، أجهزة) وككل بأبعاده للطاقة الم 
 لربة التعليمي المستوي لمتغير وفقا  ( اإلنارة أجهزة الطهي، ،أجهزة بالمالبس العناية أجهزة ، التسخين أجهزة
 وعي من يزيد المرتفع التعليمي المستوي بأن ذلك الباحثة وتفسر األعلي، التعليمي المستوي لصالح األسرة
 عمر من تزيد التي السليمة بالطريقة المنزلية األجهزة إستخدام من تُمكنها التي والمعلومات بالمعارف الزوجة
 ودراسة ،(2009)صفوت أسماء دراسة مع النتيجة هذه وتتفق. التشغيل أثناء للطاقة إستهالكه من وتحد الجهاز
 إتجاهاتها تزداد المرأة تعليم مستوي بإرتفاع أنه منهم أكدت حيث( 2014)محفوظ  وشرين حماد يدةوج

 إلي توصلت التي( 2017)النجار سناء دراسة مع تتفق كما المنزلية، األجهزة وإصالح صيانة نحو اإليجابية
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 هذا في ومداركها ومعارفها تهامعلوما وزيادة أفقها إتساع إلي ذلك أدي المرأة تعليم مستوي إرتفع كلما أنه
 البيئي، الوعي تنمية في دور لها يكون التي الحياتية والمهارات المفاهيم الفرد يكسب التعليم أن أي الجانب
 الموارد أهمية تجاه المختلفة اإلرشادية البرامج متابعة خالل من الفرد إدراك مستوي رفع في يُساهم وبالتالي

 تكفي لكي الموارد في اإلهدار عدم مع ذلك تحقيق تجاه عاتقها علي الُملقي الدورو إستخدامها ترشيد وضرورة
 نجوي دراسة مع النتيجة تلك وتختلف القادمة، األجيال بحقوق المساس دون الحالية األجيال بإحتياجات

 مالأع أداء في ومهارتها الزوجة تعليم مستوي بين عكسية إرتباطية عالقة وجود أكدت التي( 2007)حسن
( 2010)حسيب هيام دراسة مع الدراسة هذه نتائج وإتفقت. المنزلية واألجهزة للمرافق واإلصالح الصيانة
 الكهرباء إستهالك ترشيد ممارسات مستوي يرتفع والزوج المبحوثة من كل تعليم بإرتفاع أن أوضحت حيث
 ترشيد ممارسات مستوي تحسين ليع تساعد والتي والمفيدة الصحيحة والمعارف المعلومات التعليم يوفر حيث

 تتحسن ثم ومن المعلومات علي الحصول دائرة تتسع المعلومات مصادر عدد بزيادة وأيضا   الكهرباء إستهالك
 األجهزة عدد بزيادة أيضا   الكهرباء إستهالك ترشيد ممارسات مستوي يرتفع كما اإلستهالك، ترشيد ممارسات
 الكهرباء إستهالك سحب في زيادة إلي يؤدي قد المنزلية األجهزة عدد ةزياد أن إلي ذلك يرجع وقد المنزلية،
 مع إتفقت وكذلك الكهرباء، إستهالك ترشيد علي فتعمل الشهرية الكهرباء فاتورة سعر إرتفاع المبحوثة فتخشب
 لصالح 0.05 مستوي عند دالة معنوية فروق وجود أوضحا حيث( 2011)خضر  ومنار الدويك عبير دراسة
 زادت و أُفقها إتسع كلما للمرأة التعليمي المستوي زاد كلما أوضحت حيث( الجامعي)العالي  التعليم يمستو
 األجهزة إستخدام أهمية وإكتساب معرفة بأهمية وعيها مستوي إرتفاع إلي يؤدي مما ومعارفها معلوماتها دائرة

 نتيجة إتفقت وأيضا   وجودة، كفاءة عليوبأ وجهد وقت أقل في والمسئوليات األعمال ألداء الحديثة المنزلية
 ،(1995)حلمي  النبوية فاطمة ودراسة( 2014)محفوظ وشرين حماد وجيدة من كال   دراسة مع الدراسة
 إرتفاع إلي ذلك أدي األسر لربات التعليمي المستوي بإرتفاع أنه( 1992)القباني  نوجيال شلبي وفاء ودراسة
 مورد مع التعامل في أكبر وقدرة األمور تصريف في مرونة رأكث وأصبحن اإلستهالكي وعيهن مستوي
 المنزلية. األجهزة وإستخدام وإختيار األمثل اإلستخدام خالل من المنزلية األجهزة

 :لألسرة الشهري الدخل متوسط -4

ً  المتزوجات األسر ربات بين التباين تحليل( 21) جدول  الُمستهلكة  منزليةال األجهزة بإستخدام الوعي في البحث عينة حديثا

ً  بأبعاده للطاقة  (228=ن)  لألسرة الشهري الدخل متوسط لمتغير تبعا

أبعاد إستبيان وعي ربات األسر المتزوجات حديثاً 
 بإستخدام األجهزة المنزلية الُمستهلكة للطاقة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ف(

 الداللة

 ول:البُعد األ
 أجهزة التبريد )التكييفات ، الثالجات ، الفريزر(

 

 2 5717.156 11434.312 بين المجموعات
 دال 0.01 47.104

 225 121.373 27308.895 داخل المجموعات
   227  38743.207 المجموع

 البُعد الثاني:
 أجهزة التسخين ) السخانات(

 2 5893.566 11787.132 بين المجموعات
 دال 0.01 68.181

 225 86.440 19448.962 داخل المجموعات
   227  31236.094 المجموع

 البُعد الثالث:
 أجهزة العناية بالمالبس )غسالة المالبس(

 2 5691.179 11382.359 بين المجموعات
 دال 0.01 44.780

 225 127.093 28595.874 داخل المجموعات
   227  39978.233 المجموع

 الرابع: البُعد
 أجهزة الطهي ) الموقد، الميكروويف(

 2 5677.789 11355.578 بين المجموعات
 دال 0.01 43.642

 225 130.100 29272.610 داخل المجموعات
   227  40628.188 المجموع

 البُعد الخامس
 أجهزة اإلنارة

 2 5617.903 11235.807 بين المجموعات
 دال 0.01 38.999

 225 144.052 32411.590 اتداخل المجموع

   227  43647.397 المجموع

 اإلستبيان ككل
 2 5813.082 11626.164 بين المجموعات

 دال 0.01 57.247
 225 101.544 22847.357 داخل المجموعات

   227  34473.521 المجموع
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 ربات درجات متوسطات يف( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 21) جدول من يتضح 

ستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر  التبريد، أجهزة) وككل بأبعاده للطاقة الم 

 لألسرة الشهري الدخل لمتوسط وفقا  ( اإلنارة أجهزة الطهي، ،أجهزة بالمالبس العناية أجهزة ، التسخين أجهزة

 الجدول من يتضح كما المتعددة للمقارنات(  L.S.D)إختبار تطبيق تم روق،الف داللة إتجاه علي وللتعرف

(22.) 
ً  المتزوجات األسر ربات درجات متوسطات بين الفروق داللة( 22)جدول  الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي في البحث عينة حديثا

ً  بأبعاده للطاقة  (228=ن) لألسرة الشهري الدخل متوسط لمتغير  وفقا

 البُعد األول: أجهزة التبريد ) التكييفات، الثالجات، الفريزر( 

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

 41.157م = 

 متوسط 

 52.466م = 

 مرتفع

 61.178م = 

   - جنيه(  2000منخفض  )أقل من 

  - **11.309 جنيه( 5000ألقل من  2000متوسط )من 

 - **8.712 **20.021 جنية فأكثر( 5000مرتفع )من 

 (  البُعد الثاني: أجهزة التسخين ) السخانات

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

 24.158م = 

 متوسط 

 32.239م = 

 مرتفع

 40.477م = 

   - جنيه(  2000منخفض  )أقل من 

  - **8.081 جنيه( 5000ألقل من  2000متوسط )من 

 - **8.238 **16.319 جنية فأكثر( 5000مرتفع )من 

 )غسالة المالبس( أجهزة العناية بالمالبسالبُعد الثالث: 

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

 22.403م = 

 متوسط 

 29.450م = 

 مرتفع

 37.100م = 

   - جنيه(  2000منخفض  )أقل من 

  - **7.047 جنيه( 5000ألقل من  2000متوسط )من 

 - **7.650 **14.697 جنية فأكثر( 5000مرتفع )من 

 أجهزة الطهي ) الموقد، الميكروويف(لبُعد الرابع: ا

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

 17.436م = 

 متوسط 

 24.152م = 

 مرتفع

 30.578م = 

   - جنيه(  2000منخفض  )أقل من 

  - **6.716 جنيه( 5000ألقل من  2000متوسط )من 

 - **6.426 **13.142 جنية فأكثر( 5000مرتفع )من 

 الخامس: أجهزة اإلنارة البُعد 

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

 15.203م = 

 متوسط 

 17.538م = 

 مرتفع

 22.756م = 

   - جنيه(  2000منخفض  )أقل من 

  - *2.335 جنيه( 5000ألقل من  2000متوسط )من 

 - **5.218 **7.553 جنية فأكثر( 5000مرتفع )من 

 اإلستبيان ككل

 الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

 120.357م = 

 متوسط 

 155.845م = 

 مرتفع

 192.089م = 

   - جنيه(  2000منخفض  )أقل من 

  - **35.488 جنيه( 5000ألقل من  2000متوسط )من 

 - **36.244 **71.732 جنية فأكثر( 5000مرتفع )من 

                                                                        0.01** دال عند         

 ربات درجات متوسطات في( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 22) جدول من يتضح

ستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر  التبريد، أجهزة) وككل بأبعاده للطاقة الم 
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 الشهري الدخل متوسط لتغير وفقا  ( اإلنارة أجهزة الطهي، ،أجهزة سبالمالب العناية أجهزة ، التسخين أجهزة

 إستطاعت لألسرة الشهري الدخل إرتفع كلما بأنه ذلك الباحثة وتفسر ، المرتفع الشهري الدخل لصالح لألسرة

 زةاألجه لتلك إستخدامها طريقة علي ينعكس مما البيئة علي الحفاظ من تُمكن بمواصفات منزلية أجهزة إقتناء

 وجود إلي أشارت والتي( 2007)السميع عبد إلهام دراسة نتيجة مع النتيجة وتتفق الطاقة، إستهالك وعلي

 المنزلية األجهزة إستخدام طريقة وبين لألسرة واإلقتصادي اإلجتماعي المستوي بين موجبة إرتباطية عالقة

 سناء دراسة مع وكذلك ،(الجهاز غيللتش اإلرشادي الكتيب إستخدام -الُمتبعة الصيانة طريقة) في متمثلة

 معلوماتها بإرتفاع مرتبط غالبا   معيشتها مستوي بإرتفاع المرتبط األسرة دخل إرتفاع أن في( 2017)النجار

 التلوث مصادر من الداخلية وبيئته منزلها علي بالمحافظة ويلزمها بل يُحفزها مما البيئية، بالبصمة ووعيها

 تلك وإختلفت الدخل، في األقل المستوي ذات األسرة ربة بخالف للبيئة صديقة منتجات وإستخدام المختلفة

 بين إرتباطية عالقة وجود عدم في( 2011)قبوري عفاف بالخيور، أميرة دراسة إلي توصلت ما مع النتيجة

 أن علي Wallace (1999)  ذلك فسر حيث.بها والعناية المنزلية األجهزة إستخدام وكيفية األسرة دخل

 علي يحصلون سوف المقابل في الطاقة إستهالك في يوفرون سوف المرتفعة الدخول مستوي ذوي فراداأل

 في الطاقة بمشكالت وعيا   أكثر أنهم علي إليهم ينظرون المجتمع أفراد أن حيث ، المجتمعي والتقدير اإلحترام

 الطاقة من إستهالكهم خفض ليإ يلجأون أن المتوقع من المنخفض الدخل ذوي ألفراد بالنسبة أما المجتمع،

 الفيل خالد دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتتفق أخري، صرف وسائل إلي وتوجيهها األسرة ميزانية لتوفير

 وأبناءه، األسرة لرب العالي التعليمي المستوي يعكس العالي المعيشي المستوي أن علي أكدت حيث( 2014)

 مع إختلفت بينما.الكهرباء إستهالك من يحد وبالتالي لكهرباءا إستهالك ترشيد بأهمية الوعي علي وينعكس

 داللة مستوي عند معنوية فروق هناك أن أوضحت حيث( 2011)خضر ومنار الدويك عبير دراسة نتيجة

 إستخداما   أكثر المتوسط الدخل فئات في األسرة ربة أن إلي ذلك وأرجعا المتوسط الدخل فئة لصالح  05,0

 حيث( 2014) محفوظ وشرين حماد وجيدة دراسة مع الدراسة هذه نتائج إتفقت كما الحديثة، المنزلية لألجهزة

 الدخل لصالح األسرة دخل وبين األسر لربات اإلستهالكي السلوك بين إحصائيا   دالة فروق وجود أوضحا

 األجهزة وشراء رإختيا في األسرة لربة أكبر فرصة هناك كانت كلما الدخل إرتفع كلما أنه ذلك ويرجع المرتفع

 أنه علي أكدت حيث( 1997)عبيد وسعيدة( 2001)الهلدق حصة من كال   دراسة مع إتفقت وكذلك. المنزلية

 ، األسرة ألفراد اإلستهالكية والطاقات واإلمكانات القدرات زادت مصادره وتنوعت األسرة دخل إرتفع كلما

 أنه أوضحا حيث( 2008) قمرة وهنادي( 2007)الصمد عبد زينب من كال   دراسة مع النتيجة هذه وإختلفت

 .الرشيد اإلستهالكي للسلوك إتباعها وقل لدخلها بالتخطيط إلتزامها قل كلما األسرة دخل زاد كلما

 .األول الفرض صحة تحقق قد يكون سبق ما ضوء وفي

 األسر ربات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد " أنه علي ينص والذي  :الثاني الفرض ضوء في النتائج

 المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيطبمحاور  الوعي في األساسية البحث عينة أفراد حديثا   المتزوجات

 تبعا  ( المجتمع وتسهيالت خدمات من اإلستفادة الخاصة، الممتلكات من اإلستفادة الوقت، المالي، الدخل)

 متوسط – األسرة لربة التعليمي المستوي – األسرة ربة عمل -اإلقامة مكان) الدراسة متغيرات إلختالف

 :إجراء تم الفرض هذا صحة من وللتحقق  (." لألسرة الشهري الدخل

 التخطيطب حديثا   المتزوجات األسر ربات درجات  متوسطات بين الفروق داللة علي للوقوف( ت) إختبار -أ

 (.األسرة ربة عمل ة،اإلقام مكان) المتغيرات لبعض تبعا   المادية للموارد اإلستراتيجي

 حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي إستبيان في الفروق داللة علي للوقوف( ف) قيمة إليجاد التباين تحليل -ب

 األسرة، لربة التعليمي المستوي) الدراسة متغيرات لبعض تبعا   المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيطب

 . (لألسرة الشهري الدخل متوسط
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 األسرة، لربة التعليمي المستوي)المتغيرات لبعض وجودها حالة في الفروق إتجاه إليجاد LSD إختبار  -ج

 :ذلك توضح( 28) رقم إلي( 23) رقم من والجداول(.  لألسرة الشهري الدخل متوسط

 :اإلقامة مكان -1
ً  المتزوجات األسر ربات درجات متوسطات بين الفروق داللة( 23)جدول  اإلستراتيجي التخطيطالوعي ب في البحث عينة حديثا

ً   بمحاوره المادية للموارد  (228=ن) اإلقامة مكان لمتغير تبعا

أبعاد إستبيان وعي ربات األسر المتزوجات 
 حديثًا  بالتخطيط اإلستراتيجي للموارد المادية 

مكان 
 اإلقامة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 ةالدالل قيمة )ت(

المحور األول:  التخطيط اإلستراتيجي للدخل 
 المالي 

 93 7.381 104.523 ريف
226 16.638 

  0.01دال عند 
 135 6.042 87.341 حضر لصالح الريف

 93 4.980 60.111 ريف المحور الثاني: التخطيط اإلستراتيجي للوقت  
226 15.539 

  0.01دال عند 
 135 3.249 45.530 حضر لصالح الريف

المحور الثالث: التخطيط اإلستراتيجي لإلستفادة  
 من الممتلكات الخاصة  

 93 2.488 24.439 ريف
226 10.123 

  0.01دال عند 
 135 3.033 35.621 حضر لصالح الحضر

التخطيط اإلستراتيجي لإلستفادة  من  المحور الرابع:
 خدمات وتسهيالت المجتمع 

 93 5.814 71.344 ريف
226 24.111 

  0.01دال عند 
 135 6.721 98.351 حضر لصالح الحضر

 93 11.521 260.417 ريف  اإلستبيان ككل 
226 5.324 

  0.01دال عند 
 135 12.054 266.843 حضر لصالح الحضر

                                                                        0.01** دال عند         
 األسر ربات درجات متوسطات في( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 23) جدول من يتضح

 للدخل اإلستراتيجي التخطيط) وككل بمحاوره المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط البحث عينة حديثا   المتزوجات

 اإلستراتيجي التخطيط الخاصة، الممتلكات من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط للوقت، اإلستراتيجي التخطيط المالي،

 ذلك يرجع وقد. الحضر في الُمقيمات األسر ربات لصالح اإلقامة لمكان وفقا  ( المجتمع وتسهيالت خدمات من لإلستفادة

 التي فةالمختل المشكالت مع التعامل علي قدرة أكثر يكون أن الفرد من ويتطلب تطورا   أكثر الحضري المجتمع أن إلي

 وتختلف ،( 2013 العشي، نهال) دراسة مع النتائج هذه وتتفق أهدافه وتحقيق التطور ذلك مواكبة له يتثني حتي تواجهه

 نحو الدافعية لديهن تزداد الريفي القطاع في األسر ربات أن أكدت التي( 2007)سكينة أبو نادية دراسة مع النتيجة هذه

 زيادة علي الريفية التنشئة أثر ووضوح الوقت وُمضيعات الترف مظاهر خفاضإلن نظرا   الحضري القطاع عن العمل

 .المتبادل والدعم التكافل روح لزيادة التطوعي والعمل العطاء نحو اإلتجاه

 :األسرة ربة عمل-2

ً  المتزوجات األسر ربات درجات متوسطات بين الفروق داللة( 24)جدول  ستراتيجياإل التخطيطب الوعي في البحث عينة حديثا

ً   بمحاوره المادية للموارد  (228=ن) األسرة ربة عمل لمتغير تبعا

أبعاد إستبيان وعي  ربات األسر المتزوجات 
حديثاً بالتخطيط اإلستراتيجي للموارد 

 المادية 

عمل 
 الزوجة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

خطيط اإلستراتيجي للدخل المحور األول:  الت
 المالي 

 141 7.524 109.521 تعمل
226 12.225 

  0.01دال عند 
 87 6.291 95.371 ال تعمل لصالح العامالت

 المحور الثاني: التخطيط اإلستراتيجي للوقت  
 141 5.035 63.498 تعمل

226 18.089 
  0.01دال عند 

 87 3.991 42.102 ال تعمل لصالح العامالت
المحور الثالث: التخطيط اإلستراتيجي 

 لإلستفادة  من الممتلكات الخاصة  
 141 3.147 38.111 تعمل

226 9.456 
  0.01دال عند 

 87 2.103 27.435 ال تعمل لصالح العامالت
المحور الرابع: التخطيط اإلستراتيجي لإلستفادة  

 من خدمات وتسهيالت المجتمع 
 141 5.388 102.789 تعمل

226 18.823 
  0.01دال عند 

 87 6.063 83.601 ال تعمل لصالح العامالت

 اإلستبيان ككل 
 141 13.578 313.919 تعمل

226 38.816 
  0.01دال عند 

 87 11.273 248.509 ال تعمل لصالح العامالت

                                                                        0.01** دال عند         
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 ربات درجات متوسطات في( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 24) جدول من يتضح

 التخطيط)وككل بمحاوره المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر

 الممتلكات من لإلستفادة اإلستراتيجي تخطيطال للوقت، اإلستراتيجي التخطيط المالي، للدخل اإلستراتيجي

 ربات لصالح األسرة ربة لعمل وفقا  ( المجتمع وتسهيالت خدمات من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط الخاصة،

 المرأة عمل أن( 1997)كوجك  كوثر دراسة من كال   دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق. العامالت األسر

 إتفقت وقد ، مواردها من ويُزيد معيشتها، مستوي رفع في ويساعد األسرة، دخل ادةزي في يُسهم المنزل خارج

 ، الشرائية القوي زيادة إلي يؤدي الزوجة عمل أن إلي( 1993)حقي  زينب دراسة نتائج مع النتيجة هذه

 تخطيطا   أكثر كانوا العامالت األسر ربات أن أوضحت التي و اإلستهالكي اإلنفاق زيادة وبالتالي

 دراسة من كال   دراسة مع الدراسة هذه نتائج إختلفت بينما ، العامالت غير األسر ربات من لمواردهنالمتاحة

 العامالت وغير العامالت األسر ربات بين إحصائيا   دالة غير الفروق أن أوضحت حيث( 2008)عشري صفاء

 العامالت وغير العامالت األسر فربات( يموالتقي والتنفيذ، والتخطيط، األهداف، تحديد) المالي الدخل مراحل في

 الدخل إدارة مراحل علي للعمل األسرة ربة خروج يؤثر ال وبذلك. لألسرة المالي الدخل مراحل في يختلفن ال

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أوضحت حيث( 2007)حماد  وجيدة دراسة مع إختلفت وكذلك المالي،

 عبير دراسة نتائج مع إختلفت وأيضا   المال، مورد تخطيط في العامالت وغير العامالت األسر ربات بين

 لصالح لمواردها وتخطيطها األسرة ربة عمل بين إحصائيا   دالة فروقا   هناك أن أظهرت والتي( 2004) الدويك

 .العاملة غير األسرة ربة

 : األسرة لربة التعليمي المستوي-3

ً  المتزوجات األسر ربات درجات سطاتمتو في للفروق التباين تحليل( 25) جدول  المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط حديثا

ً  بمحاوره  (228=ن) األسرة لربة التعليمي المستوي لمتغير تبعا

محاور إستبيان التخطيط 

 اإلستراتيجي للموارد المادية 
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ف(
 ةالدالل

المحور األول: التخطيط 

 اإلستراتيجي للدخل المالي  

 

 2 5500.108 11000.216 بين المجموعات
31.622 

0.01 

 225 173.932 39134.775 داخل المجموعات دال

   227  50134.991 المجموع

المحور الثاني: التخطيط 

 اإلستراتيجي للوقت 

 

 2 5704.458 11408.916 بين المجموعات
64.933 

0.01 

 225 87.851 19766.552 داخل المجموعات دال

   227  31175.468 المجموع

المحور الثالث: التخطيط 

اإلستراتيجي لإلستفادة من 

 الممتلكات الخاصة 

 2 5770.836 11541.671 بين المجموعات
52.449 

0.01 

 225 110.028 24756.340 داخل المجموعات دال

   227  36298.011 المجموع

المحور الرابع: التخطيط 

اإلستراتيجي لإلستفادة من خدمات 

 وتسهيالت المجتمع

 2 5696.848 11393.697 بين المجموعات
45.274 

0.01 

 225 125.832 28312.098 داخل المجموعات دال

   227  39705.795 المجموع

 اإلستبيان ككل

 2 5597.183 11194.366 بين المجموعات
51.606 

0.01 

 225 108.460 24403.546 داخل المجموعات دال

   227  35597.912 المجموع

 ربات درجات متوسطات في( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 25) جدول من يتضح 

 طالتخطي)وككل بمحاوره المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر

 الممتلكات من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط للوقت، اإلستراتيجي التخطيط المالي، للدخل اإلستراتيجي
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 األسرة لربة التعليمي للمستوي وفقا  ( المجتمع وتسهيالت خدمات من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط الخاصة،

 (.26) الجدول من يتضح كما المتعددة قارناتللم  L.S.D إختبار تطبيق تم الفروق، داللة إتجاه علي وللتعرف

 
ً  المتزوجات األسر ربات درجات متوسطات بين الفروق داللة( 26)جدول  بمحاوره المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط حديثا

 ً  (228=ن) األسرة لربة التعليمي المستوي لمتغير تبعا

 المحور األول: التخطيط اإلستراتيجي للدخل المالي
 منخفض  توي التعليمي لربة األسرة  المس

 88.081م = 

 متوسط

 90.163م = 

 عالي 

 102.258م = 

   - إعدادية( –مستوي منخفض )شهادة إبتدائية 

معاهد  -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها

 متوسطة(
2.082* -  

 - **12.095 **14.177 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي

 اني: التخطيط اإلستراتيجي للوقتالمحور الث
 منخفض  المستوي التعليمي لربة األسرة 

 41.177م = 

 متوسط

 49.482م = 

 عالي 

 57.230م = 

   - إعدادية( –مستوي منخفض )شهادة إبتدائية 

معاهد  -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها

 متوسطة(
8.305** -  

 - **7.748 **16.053 عي(وبعد الجام -مستوي مرتفع  )جامعي

 لإلستفادة من الممتلكات الخاصة المحور الثالث: التخطيط اإلستراتيجي 
 منخفض  المستوي التعليمي لربة األسرة 

 25.273م = 

 متوسط

 31.160م = 

 عالي 

 40.381م = 

   - إعدادية( –مستوي منخفض )شهادة إبتدائية 

معاهد  -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها

 متوسطة(
5.887** -  

 - **9.221 **15.108 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي

 المحور الرابع: التخطيط اإلستراتيجي لإلستفادة من خدمات وتسهيالت المجتمع 
 منخفض  المستوي التعليمي لربة األسرة 

 70.154م = 

 متوسط

 83.688م = 

 عالي 

 100.463م = 

   - إعدادية( –دة إبتدائية مستوي منخفض )شها

معاهد  -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها

 متوسطة(
13.534** -  

 - **16.775 **30.309 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي

 اإلستبيان ككل
 منخفض  المستوي التعليمي لربة األسرة 

 224.685م = 

 متوسط

 254.493م = 

 عالي 

 300.332م = 

   - إعدادية( –ي منخفض )شهادة إبتدائية مستو

معاهد  -مستوي متوسط )شهادة ثانوية وما يعادلها

 متوسطة(
29.808** -  

 - **45.839 **75.647 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي

                                                                        0.01** دال عند         
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 ربات درجات متوسطات في( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 26) جدول من يتضح

 التخطيط)وككل بمحاوره المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر

 الممتلكات من ستفادةلإل اإلستراتيجي التخطيط للوقت، اإلستراتيجي التخطيط المالي، للدخل اإلستراتيجي

 األسرة لربة التعليمي للمستوي وفقا  ( المجتمع وتسهيالت خدمات من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط الخاصة،

 عالقة وجود( 2004)عامر نادية دراسة مع الدراسة هذه نتائج وإتفقت األعلي، التعليم ذات األسر ربات لصالح

 اإلجتماعي المستوي ومتغيرات( التقييم التنفيذ، التخطيط، هدف،ال تحديد) من كال   بين موجبة إرتباطية

 لربات واإلقتصادي اإلجتماعي المستوي زاد كلما أنه أي( 01,0)داللة مستوي عند األسر لربات واإلقتصادي

 مع الدراسة هذه نتائج إختلفت بينما ،( التقييم التنفيذ، التخطيط، الهدف، تحديد) من بكل وعيهن زاد كلما األسر

 لربة التعليمي المستوي بين إحصائيا   دال تباين وجود عدم أوضحت حيث( 2008)الضحيان منيرة دراسة

 ومايسة ؛(2010)موسي مني دراسة مع جزئيا   النتيجة هذه وإختلفت.المالي الدخل وتخطيط األسرة

 ودوج أوضحت والتي( 2014)حسين ونجالء ؛( 2012)فرحات شرين يوسف، حنان ؛(2011)الحبشي

 الباحثة وترجع األسرة عائل تعليم لمستوي المالي للدخل اإلستراتيجي التخطيط مدي في إحصائيا   دالة فروق

 علمية أسس علي المالي للدخل السليم بالتخطيط وعيها مستوي يُزيد للزوجة التعليمي المستوي بإرتفاع أنه ذلك

 من أو التقليدية التعليمية الطرق من سواء ومعلومات معارف من لديها ما تستثمر أن تستطيع حيث سليمة

 .أمثل بشكل المستقبلية أهدافها لتحقيق أسرتها لدخل جديدة ميزانية وضع في الحديثة الوسائل

 :لألسرة الشهري الدخل متوسط-4

ً  المتزوجات األسر ربات  درجات متوسطات في للفروق التباين تحليل( 27) جدول  المادية واردللم اإلستراتيجي بالتخطيط حديثا

ً  بمحاوره  (228=ن) لألسرة الشهري الدخل متوسط لمتغير تبعا

محاور إستبيان التخطيط 

 اإلستراتيجي للموارد المادية 
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ف(
 الداللة

المحور األول: التخطيط 

 اإلستراتيجي للدخل المالي  

 

 2 5500.108 11000.216 بين المجموعات
 دال 0.01 42.515

 225 129.370 29108.175 داخل المجموعات

   227  40108.391 المجموع

المحور الثاني: التخطيط 

 اإلستراتيجي للوقت 

 

 2 5568.238 11136.475 بين المجموعات
 دال 0.01 48.645

 225 114.466 25754.933 داخل المجموعات

   227  36891.408 المجموع

المحور الثالث: التخطيط 

اإلستراتيجي لإلستفادة من 

 الممتلكات الخاصة 

 2 5559.247 11118.493 بين المجموعات
 دال 0.01 35.070

 225 158.521 35667.133 داخل المجموعات

   227  46785.626 المجموع

المحور الرابع: التخطيط 

اإلستراتيجي لإلستفادة من خدمات 

 سهيالت المجتمعوت

 2 5540.379 11080.757 بين المجموعات
 دال 0.01 33.918

 225 163.347 36753.053 داخل المجموعات

   227  47833.810 المجموع

 اإلستبيان ككل

 2 5560.034 11120.067 بين المجموعات
 دال 0.01 47.847

 225 116.204 26145.843 داخل المجموعات

   227  37265.910 المجموع

 ربات درجات متوسطات في( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 27) جدول من يتضح 

 بمحاوره المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط إستبيان علي البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر

 من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط للوقت، اإلستراتيجي التخطيط المالي، للدخل اإلستراتيجي التخطيط)وككل

 الدخل لمتوسط وفقا  ( المجتمع وتسهيالت خدمات من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط الخاصة، الممتلكات
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 يتضح كما المتعددة للمقارنات  L.S.D إختبار تطبيق تم الفروق، داللة إتجاه علي وللتعرف لألسرة الشهري

 (.28) الجدول من

 

 
ً  المتزوجات األسر ربات درجات متوسطات بين الفروق ةدالل( 28)جدول  بمحاوره المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط حديثا

 ً  (228=ن) لألسرة الشهري الدخل متوسط لمتغير تبعا

 المحور األول: التخطيط اإلستراتيجي للدخل المالي

 متوسط الدخل الشهري لألسرة 
 منخفض 

 73.907م = 

 متوسط 

 81.267م = 

 مرتفع

 99.924م = 

   - جنيه(  2000منخفض  )أقل من 

  - **7.360 جنيه( 5000ألقل من  2000متوسط )من 

 - **18.657 **26.017 جنية فأكثر( 5000مرتفع )من 

 المحور الثاني: التخطيط اإلستراتيجي للوقت

 متوسط الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

 44.044م = 

 متوسط 

 56.637م = 

 مرتفع

 64.455م = 

   - جنيه(  2000منخفض  )أقل من 

  - **12.593 جنيه( 5000ألقل من  2000متوسط )من 

 - **7.818 **20.411 جنية فأكثر( 5000مرتفع )من 

 لإلستفادة من الممتلكات الخاصة المحور الثالث: التخطيط اإلستراتيجي 

 متوسط الدخل الشهري لألسرة 
 منخفض 

 23.779م = 

 ط متوس

 35.112م = 

 مرتفع

 37.506م = 

   - جنيه(  2000منخفض  )أقل من 

  - **11.333 جنيه( 5000ألقل من  2000متوسط )من 

 - *2.394 **13.727 جنية فأكثر( 5000مرتفع )من 

 المحور الرابع: التخطيط اإلستراتيجي لإلستفادة من خدمات وتسهيالت المجتمع 

  متوسط الدخل الشهري لألسرة
 منخفض 

 78.031م = 

 متوسط 

 80.394م = 

 مرتفع

 97.736م = 

   - جنيه(  2000منخفض  )أقل من 

  - *2.363 جنيه( 5000ألقل من  2000متوسط )من 

 - **17.342 **19.705 جنية فأكثر( 5000مرتفع )من 

 اإلستبيان ككل

 متوسط الدخل الشهري لألسرة 
 منخفض 

 219.761م = 

 متوسط 

 253.410م = 

 مرتفع

 299.621م = 

   - جنيه(  2000منخفض  )أقل من 

  - **33.649 جنيه( 5000ألقل من  2000متوسط )من 

 - **46.211 **79.860 جنية فأكثر( 5000مرتفع )من 

                                                                      0.01** دال عند         

 ربات درجات متوسطات في( 0.01) داللة مستوي عند إحصائيا   دالة فروق وجود( 28) ولجد من يتضح

 التخطيط)وككل بمحاوره المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر

 لممتلكاتا من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط للوقت، اإلستراتيجي التخطيط المالي، للدخل اإلستراتيجي

 لألسرة الشهري الدخل لمتوسط وفقا  ( المجتمع وتسهيالت خدمات من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط الخاصة،

 موارد لديهم الذين األشخاص أن( 2004)عقران أريج دراسة مع النتيجة هذه وتتفق. المرتفع الدخل لصالح

 أوضحت التي( 2006)الجزار نجالء دراسة مع إختلفت كما للمستقبل، للتخطيط أكبر فرصة لديهم أكثر مالية

 اإلجتماعي المستوي ذات األسر لصالح الصحية المجتمعية بالخدمات الوعي مستوي في فروق وجود
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 الخدمات من إستفادة أكثر المنخفض واإلقتصادي اإلجتماعي المستوي ذات األسر وأن المرتفع، واإلقتصادي

 الممتلكات من إستفادة أكثر يكونوا مرتفع شهري دخل لديهم الذين سراأل أن ذلك الباحثة وترجع. اإلقتصادية

 الخدمات من باإلستفادة يقومون وكذلك. بالنفع عليهم تعود أشياء في إستثمارها طريق عن بهم الخاصة

 باإلستفادة إقتصادية وخدمات الصحي التأمين طريق عن صحية خدمات سواء المجتمع يقدمها التي والتسهيالت

 نتيجة هذا ويكون أخري أشياء في وإدخاره المالي الدخل من جزء توفير علي يُساعدهم مما المدعمة سلعال من

 يكون سبق ما ضوء وفي. المجتمع ِقبل من المقدمة الخدمات هذه عن لديهم المعلومات وتوفير ووعيهم لخبرتهم

 .كليا   الثاني الفرض صحة تحقق قد

 وعي بين إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة توجد"  أنه علي ينص يوالذ :الثالث الفرض ضوء في النتائج

 بأبعادها للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام األساسية البحث عينة حديثا   المتزوجات األسر ربات

 بينو( اإلنارة أجهزة ، الطهي أجهزة بالمالبس، العناية أجهزة التسخين، أجهزة التبريد، أجهزة)  الخمسة

 الممتلكات من اإلستفادة الوقت، المالي، الدخل)  األربعة بمحاوره  المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط

  اإلرتباط معامالت إجراء تم الفرض صحة من وللتحقق" (.المجتمع وتسهيالت خدمات من اإلستفادة الخاصة،

 األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر تربا وعي إستبيان أبعاد بين" بيرسون" اإلرتباط معامل بإستخدام

 يوضح( 29)والجدول المادية، للموارد اإلستراتيجي التخطيط إستبيان محاور وبين للطاقة الُمستهلكة المنزلية

 .ذلك
ً  المتزوجات األسر ربات وعي أبعاد بين اإلرتباط معامالت(  29)  جدول  جهزةاأل بإستخدام األساسية البحث عينة أفراد حديثا

 (228=ن) المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط وبين للطاقة الُمستهلكة المنزلية

 محاور إستبيان التخطيط اإلستراتيجي للموارد المادية                    

 

 

 أبعاد إستبيان وعي الزوجات بإستخدام األجهزة 

 المنزليةالُمستهلكة للطاقة

التخطيط 

اإلستراتيجي 

 للدخل المالي

التخطيط 

اإلستراتيج

 ي للوقت

التخطيط 

اإلستراتيجي 

لإلستفادة من 

الممتلكات 

 الخاصة

التخطيط 

اإلستراتيجي 

لإلستفادة من 

خدمات وتسهيالت 

 المجتمع

التخطيط 

اإلستراتيج

ي للموارد 

 المادية

 **0.746 **0.952 **0.837 *0.604 **0.764 أجهزة التبريد )التكييفات ، الثالجات ، الفريزر(

 **0.809 **0.845 *0.642 **0.903 **0.852 أجهزة التسخين )السخانات(

 **0.717 **0.726 **0.922 **0.894 *0.619 أجهزة العناية بالمالبس )غسالة المالبس(

 **0.773 *0.635 **0.754 **0.787 **0.918 أجهزة الطهي )الموقد ، الميكروويف(

 **0.866 **0.941 **0.878 *0.623 **0.811 أجهزة اإلنارة

 **0.734 **0.885 **0.706 **0.827 **0.799 استخدام األجهزة المنزلية الُمستهلكة للطاقة ككل

 0.05 عند دال*                                                                                    0.01 عند دال**     

 ،(05,0) بين ما يتراوح داللة مستوي عند موجبة دالة يةإرتباط عالقة وجود( 29)جدول من يتضح 
 بأبعاده للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي من كال   بين( 01,0)

 وإستبيان ،(اإلنارة أجهزة الطهي، أجهزة بالمالبس، العناية التسخين،أجهزة أجهزة التبريد، أجهزة)الخمسة
 التخطيط المالي، للدخل اإلستراتيجي التخطيط)األربعة  بمحاوره المادية للموارد اإلستراتيجي خطيطالت

 لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط الخاصة، الممتلكات من لإلستفادة اإلستراتيجي التخطيط للوقت، اإلستراتيجي
 للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة تبإستخداما الوعي زاد كلما أنه أي وككل،( المجتمع وتسهيالت خدمات من
 وهذا ، المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي مستوي معه إرتفع كلما
 التي الطاقة من ويُقلل للجهاز الدورية والصيانة المنزلية لألجهزة والرشيد األمثل اإلستخدام أن إلي يرجع

 علي الحفاظ في حديثا   المتزوجة األسرة ربة ِقبل من والمساعدة التعاون من درجة يُمثل بدوره وهذا ؛ يستهلكها
 إرتباطية عالقة وجود في( 2013)وآخرون رقبان نعمة دراسة مع ذلك ويتفق.  إستهالكها وترشيد الطاقة
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 بأبعاده إلستهالكيا السلوك ومستوي التلوث من المنزلية البيئة حماية ممارسات بين إحصائية داللة ذات موجبة
البدوي  عثمان دراسة مع كذلك وتتفق( الجو وُمحسنات المبيدات -الكهرباء -المياه -المنزلية األجهزة -الغذاء)
 خالل من المنزلية األجهزة مع التعامل في السلوكية العوامل بين موجبة طردية عالقة وجود في( 2013)

 تحسين ومستوي الكهربائي اإلستهالك كمية وبين المساكن في مينوالمستخد األفراد قِبل من إغالقها أو تشغيلها
 عند إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة وجود في( 2017)النجار سناء دراسة مع تتفق كما الطاقة، كفاءة

 والتنمية البيئية بالبصمة الزوجة وعي وبين األسري اإلستهالك سياسات بين 0.05 ، 0.01 داللة مستوي
 العالقة أن أوضحت حيث( 2008)عشري صفاء دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق .المستدامة
 المالي الدخل إدارة وبين لألسرة والثقافية واإلقتصادية اإلجتماعية المتغيرات بين إحصائية دالة غير اإلرتباطية
 وجود عدم أوضحت حيث( 2008) الضحيان منيرة دراسة مع الدراسة هذه نتائج إتفقت وأيضا   لألسرة،
 عدد)لألسرة واإلقتصادي اإلجتماعي المستوي متغيرات بعض بين إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقات
 مع النتيجة هذه تتفق وكذلك ، المالي الدخل تخطيط وبين( األسرة دخل -األسرة رب تعليم مستوي-األبناء
 اإلجتماعي المستوي متغيرات بين تباطيةإر عالقة وجود عدم إلي تشير حيث( 2003) الفيفي سميرة دراسة

 المالي الدخل وإدارة الزوجين وظيفة الزوجين، عمر األسري، الدخل متوسط األسرة، حجم)مثل واإلقتصادي
 التخطيط، الهدف، تحديد) من مستقل متغير كل تأثير علي( 2004)عامر نادية دراسة أكدت كما  ،( لألسرة
 المتغير علي( اإلقامة محل األسرة، دخل األسرة، ربة عمل األسرة، ربة تعليم ،األسرة حجم) و( التقييم التنفيذ،
 المنزلية، األجهزة إستخدام المنزلية، األجهزة وشراء إختيار) من المنزلية األجهزة بمورد الوعي وهو التابع
( 1995)طفيل فاتن  ،Beutler & Mason (1997) دراسة نتائج توصلت كما، ( المنزلية باألجهزة العناية

 ، األسرة حجم مع تتأثر األسرة ميزانية بنود علي اإلنفاق متوسطات أن إلي( 1997)أحمد إيمان دراسة و
 معلومات وبين التعليم مستوي بين Andrades-Garay (1994) دراسة نتائج توضح كما الشهري، والدخل
 بوضع القائم وخبرة والسن للتعلم أن Patricia & et.al (1999) دراسة نتائج وأظهرت الميزانية عن السيدة

 بين طردية عالقة ووجود أفضل، بطريقة األسرية الميزانية وضع طريقة علي إيجابيا   بتأثير المنزلية الميزانية
 النتيجة هذه وتتفق. اإلدارية بالعملية األسرية الميزانية بعمل القائم إلمام مدي وبين لألسرة المالي الدخل إدارة
 اإلستهالكي بالترشيد المرتبط الدور بين موجبة إرتباطية عالقة وجود( 2008) السليمي اسإين دراسة مع

 مقدار وهي البحث عينة ألسر واإلقتصادية اإلجتماعية المتغيرات بعض وبين األسرة دخل وزيادة العائلي
 بأهمية العامالت األسر ربات وعي مدي إلي ذلك يرجع وقد ؛0.01 معنوية مستوي عند الشهري الدخل
 بالنفع األسرة وعلي عليها يعود مما األسرة دخل زيادة علي العمل يؤدي والذي العائلي اإلستهالكي الترشيد
 أسفرت والتي ،(2001)الهلدق حصة ،(1993) حقي زينب من كال   دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق الكثير،
 الترشيد مستوي وبين واإلقتصادية اعيةاإلجتم المتغيرات بعض بين موجبة إرتباطية عالقة وجود عن

 خالد دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق. اإلستهالكي وعيهن ومدي العامالت األسر لربات اإلستهالكي
 إستهالك ترشيد ومستوي األسرة لربة التعليمية الحالة بين معنوية عالقة وجود علي أكدت حيث( 2014) الفيل
 نحو دوما   أسرهم أفراد ويدفع الطاقة، إستهالك ترشيد بأهمية األفراد وعي من يزيد لمفالتع الكهربائية الطاقة
 اإلجتماعية األسر أوضاع من تُحسن أخري مجاالت إلي لتوجيهها األسرة نفقات لتقليل اإلستهالك ترشيد

 بين قوي اطإرتب وجود في( 1997)خضر وماجدة المنعم عبد يسرية دراسة أكدته ما هذا وكذلك واإلقتصادية
 دراسة مع الدراسة هذه نتائج وإتفقت األسرة، لربة التعليمي والمستوي والغاز الكهرباء إستهالك ترشيد مستوي
 الزوج وكذلك للزوجة التعليمي المستوي بين موجبة إرتباطية عالقة أوضحت حيث( 2010) حسيب هيام
 عمر بين سلبية إرتباطية عالقة توجد بينما والغاز، الكهرباء إستهالك ممارسات مستوي وبين األجهزة وعدد

 وعفاف بالخيور أميرة دراسة أوضحت كما والغاز، الكهرباء إستهالك ترشيد ممارسات زمستوي الزوجة
 من ككل المنزلية األجهزة تجاه اإلستهالكي الوعي محاور بين موجبة إرتباطية عالقة وجود( 2011)قبوري
 التعليمي المستوي من وكال  ( بالجهاز العناية كيفية -الجهاز إستخدام كيفية -الجهاز وشراء إختيار كيفية) حيث
 زاد كلما األسرة ربة عمر زاد كلما وكذلك ؛0.05 ، 0.01 داللة مستوي عند البحث عينة وأمهات آلباء
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 وشرين حماد وجيدة من كال   دراسة أكدت وكذلك ككل، المنزلية األجهزة تجاه اإلستهالكي الوعي مستوي
 لربة التعليمي والمستوي المنزلية األجهزة إستخدام بين سالبة إرتباطية عالقة وجود علي( 2014) حفوظم

 ربة وعمر المنزلية باألجهزة العناية بين موجبة إرتباطية عالقة وجود وكذلك لألسرة، الشهري والدخل األسرة
 أنه ذلك يرجع وقد 0.01 داللة مستوي عند لألسرة الشهري والدخل األسرة لربة التعليمي والمستوي األسرة
 العناية نحو إيجابية إتجاهات لديها ويتكون خبرتها تزداد األسرة ربة عمر وتقدم التعليمي المستوي بإرتفاع
 .الثالث الفرض صحة تحقق قد يكون سبق ما ضوء وفي .المنزلية باألجهزة

 تفسير في الدراسة متغيرات مشاركة ةنسب تختلف" أنه علي ينص والذي :الرابع الفرض ضوء في النتائج
 تبعا   للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات بوعي الخاصة التباين نسبة

 تحليل أسلوب إستخدام تم إحصائيا   الفرض صحة من وللتحقق ".اإلرتباط ودرجة اإلنحدار معامالت ألوزان
 مساهمة العوامل أكثر علي للتعرف Stepwise لألمام المتدرجة الخطوة طريقة بإستخدام المتدرج اإلنحدار

 .ذلك يوضح( 30)والجدول المستقل المتغير في التباين نسبة في
 عمل للزوجة، التعليمي المستوي) الدراسة لمتغيرات األمام إلي المتدرجة الخطوة طريقة بإستخدام اإلنحدار معامالت( 30) جدول

ً  المتزوجات األسر ربات بوعي الخاصة( لألسرة الشهري الدخل متوسط اإلقامة، مكان الزوجة،  المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا

 (228=ن) للطاقة الُمستهلكة

 المتغير التابع

وعي ربات األسر 

 ً  المتزوجات حديثا

استخدام األجهزة 

المنزلية الُمستهلكة 

 للطاقة

 المتغير المستقل
معامل 

 االرتباط

نسبة 

 مشاركةال
 الداللة ) ف( قيمة

معامل 

 االنحدار

 قيمة

 ) ت( 
 الداللة

 0.01 11.653 0.698 0.01 135.787 0.829 0.911 لربة األسرةالمستوي التعليمي 

 0.01 9.609 0.620 0.01 92.326 0.767 0.876 ربة األسرة عمل 

 0.01 7.764 0.521 0.01 60.282 0.683 0.826 مكان اإلقامة 

 0.01 6.302 0.415 0.01 39.720 0.587 0.766 الدخل الشهري لألسرة متوسط

  
 في التباين نسبة تفسير في تأثيرا   األكثر العامل هو األسرة لربة التعليمي المستوي أن( 30) جدول من يتضح
 للطاقة كةالُمستهل المنزلية األجهزة بإستخدام األساسية البحث عينة أفراد حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي
( 0,01)  داللة مستوي عند إحصائيا   دالة قيم وهي( 11.653) ت قيمة ،(135.787) ف قيمة بلغت حيث
 التباين من( %82) يمثل األسرة لربة التعليمي المستوي أن يعني مما( 0.829) المشاركة نسبة قيمة بلغت كما

 الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي في األسرة لربة التعليمي المستوي تأثير أن علي يدل وهذا الكلي،
 وهذا( 0,01) داللة مستوي عند( %76) المشاركة نسبة بلغت حيث األسرة ربة عمل متغير يليها ، للطاقة
 عينة أفراد حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي في التأثير في فاعلية ذا متغيرا   كان األسرة ربة عمل أن يعني
 عند( %68) مشاركة بنسبة اإلقامة مكان يليه ، للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام األساسية البحث
 داللة مستوي عند( %58) مشاركة بنسبة لألسرة الشهري الدخل متوسط وأخيرا  ( 0,01) داللة مستوي

 من المزيد حديثا   المتزوجات األسر ربات إكتساب يعني التعليم مستوي إرتفاع بأن ذلك تفسير ويمكن( 0,01)
 ، بها المحيطة البيئة مع التعامل علي قدرة أكثر ويجعلها وإيجابية بحكمة األمور وإدارة والثقافة المعلومات

 المستوي ذات عن حولها من اإلستهالكية للمؤثرات ومقاومة اإلستهالك وترشيد الموارد بقيمة وعيا   وأكثر
 يُطيل بما لألجهزة الصحيح اإلستخدام عن المعارف من صيلتهاح من يُزيد التعليم أن كما األقل، التعليمي
 التعليمي المستوي ذات حديثا   المتزوجة األسرة ربة أن كما ، البيئة سالمة علي ويحافظ اإلفتراضي عمرها
 ومواجهة بمنزلها األعطال إصالح في نفسها علي واإلعتماد والمثابرة المحاولة في الرغبة لديها تُزيد األعلي
 سناء إليه أشارت ما مع النتيجة هذه وتختلف أحد، من المساعدة طلب دون بنفسها البسيطة كالتهامش

 لدي الترشيد سياسة في األفضل التأثير له يكن لم األعلي التعليمي المستوي أن علي أكدت حيث( 2017)النجار
 معلوماتها وزيادة أُفقها إتساع يإل ذلك أدي المرأة تعليم مستوي إرتفع كلما أنه أوضحت بينما ، األسر ربات
 .الرابع الفرض صحة تحقق قد يكون سبق ما ضوء وفي. البيئي الوعي عن
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 نسبة تفسير في الدراسة متعيرات مشاركة نسبة تختلف"  أنه علي ينص والذي :الخامس الفرض ضوء في النتائج
 ". اإلرتباط ودرجة اإلنحدار معامالت ألوزان تبعا  ( المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط) التابع المتغير في التباين
 المتدرجة الخطوة طريقة بإستخدام المتدرج اإلنحدار تحليل أسلوب إستخدام تم إحصائيا   الفرض صحة من وللتحقق
 .ذلك يوضح( 31)والجدول التابع المتغير في التباين نسبة في مساهمة العوامل أكثر علي للتعرف Stepwise لألمام

 مكان األسرة، لربة التعليمي المستوي) الدراسة لمتغيرات األمام إلي المتدرجة الخطوة طريقة بإستخدام اإلنحدار معامالت( 31) جدول

  التابع المتغير مع( لألسرة الشهري الدخل متوسط ، األسرة ربة ،عمل اإلقامة

 (228=ن(   ) المادية للموارد اإلستراتيجي التخطيط)

 ابعالمتغير الت
التخطيط 

اإلستراتيجي 
 للموارد المادية

 المتغير المستقل
معامل 
 االرتباط

نسبة 
 المشاركة

 الداللة ) ف( قيمة
معامل 
 االنحدار

 الداللة قيمة ) ت(

 0.01 10.615 0.662 0.01 112.687 0.801 0.895 لربة األسرة المستوي التعليمي 

 0.01 8.459 0.562 0.01 71.553 0.719 0.848 مكان اإلقامة

 0.01 6.973 0.467 0.01 48.625 0.635 0.797 عمل ربة األسرة

 0.01 5.801 0.372 0.01 33.653 0.546 0.739 الدخل الشهري لألسرةمتوسط 

 في التباين نسبة تفسير في تأثيرا   األكثر العامل هو األسرة لربة التعليمي المستوي أن( 31) جدول من يتضح 
 إحصائيا   دالة قيم وهي( 10.615) ت قيمة ،(112.687) ف قيمة بلغت حيث المادية، للموارد يجياإلسترات التخطيط

 األسرة لربة التعليمي المستوي أن يعني مما( 0.801) المشاركة نسبة قيمة بلغت كما(  0، 01)  داللة مستوي عند
 اإلستراتيجي تخطيطهم في أثرت التي راتالمتغي أولي من التعليم أن علي يدل وهذا الكلي، التباين من( %80) يمثل

 يعني وهذا( 0، 01) داللة مستوي عند( %71) المشاركة نسبة بلغت حيث اإلقامة مكان  متغير يليها ، المادية للموارد
 ربة عمل متغير يليه المادية، للموارد اإلستراتيجي تخطيطهم علي التأثير في فاعلية ذا متغيرا   كان  سكنهم مكان أن
) مشاركة بنسبة للمسن الشهري الدخل متغير وأخيرا  ( 01,0)داللة مستوي عند( % 63)مشاركة بنسبة رةاألس
 والمؤثرات العوامل أهم من األسرة لربة التعليمي المستوي بأن ذلك تفسير ويمكن(. 01,0) داللة مستوي عند(54%
 المشكالت مع المادية للموارد اإلستراتيجي طيطالتخ في أسلوبه من فيُعزز ثقافته وتُنمي اإلنسان شخصية تُثقل التي
 .الخامس الفرض صحة تحقق قد يكون سبق ما ضوء وفي. سليم علمي بأسلوب لحلها

 درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد"  أنه علي ينص والذي :السادس الفرض ضوء في النتائج
 علي للطاقة الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام الوعي لتنمية اإلرشادي البرنامج لتطبيق والبعدي القبلي القياس
 بين الفروق داللة علي للوقوف" ت" قيمة إيجاد تم الفرض هذا من وللتحقق  ".البعدي التطبيق لصالح التجريبية العينة

 الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي في التجريبية البحث عينة درجات متوسطات
 .ذلك يوضح التالي والجدول. البرنامج تطبيق وبعد قبل للطاقة

 األسر ربات وعي إستبيان أبعاد في التجريبية البحث عينة ألفراد  والبعدي القبلي التطبيق درجات متوسطات بين الفروق( 32) جدول

ً  المتزوجات  (57= ن)  ةللطاق الُمستهلكة المنزلية األجهزة بإستخدام  حديثا

 فاعلية البرنامج
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة) ت (

 أجهزة التبريد )التكييفات ،
 الثالجات ، الفريزر( 

 2.027 28.961 القبلي
57 56 27.051 

0.01 
 4.320 59.444 البعدى لصالح البعدى 

 أجهزة التسخين )السخانات(
 1.630 19.705 ليالقب

57 56 16.247 
0.01 

 3.194 38.018 البعدى لصالح البعدى 

 (لعناية بالمالبس )غسالة المالبسأجهزة ا
 1.273 16.668 القبلي

57 56 18.082 
0.01 

 2.712 37.210 البعدى لصالح البعدى 

 أجهزة الطهي )الموقد ، الميكروويف(
 1.337 14.051 القبلي

57 56 15.521 
0.01 

 2.196 30.453 البعدى لصالح البعدى 

 أجهزة اإلنارة
 1.001 11.157 القبلي

57 56 9.714 
0.01 

 1.967 22.281 البعدى لصالح البعدى 

 استخدام األجهزة المنزلية
 الُمستهلكة للطاقة ككل 

 8.431 90.542 القبلي
57 56 44.520 

0.01 
 11.245 187.406 البعدى لصالح البعدى 

 0.01** دال عند مستوي داللة 
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياس القبلي والبعدي 32يتضح من جدول ) 
لتطبيق البرنامج اإلرشادي علي العينة التجريبية في وعي ربات األسر المتزوجات حديثا  أفراد عينة البحث 

( لكل أبعاد اإلستبيان، وهذا يدل 01,0دي، وأن قيم )ت( دالة عند مستوي داللة )التجريبية  لصالح القياس البع
علي فعالية البرنامج الُمعد لتنمية  وعي ربات األسر المتزوجات حديثا  أفراد العينة التجريبية  بإستخدام األجهزة 

تائج  دراسة كل من هبة أحمد المنزلية الُمستهلكة للطاقة . ومستوي معلوماتها في كل األبعاد وهذا يتفق مع ن
( في أن إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي لم يعد قاصرا  علي توسيع دائرة التواصل مع اآلخرين 2019)

وإنما أصبح هناك إهتماما  بإستخداماتها في التعليم من خالل طرق مختلفة وقد أثبتت فاعلية برنامج إرشادي 
لمرأة العاملة بإستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي،ودراسة كل من منار إلكتروني في تنمية الوعي اإلستهالكي ل

( حيث 2017( ، سناء النجار)2011(، أميرة بالخيور وعفاف قبوري )2006( ، سهام مرسي)2003خضر)
أكدت جميعها أن البرامج اإلرشادية لها أثر في تنمية الوعي وإكساب مهارات لربة األسرة بكيفية ترشيد 

طاقة والحد من المخاطر البيئية الناتجة عن ضعف الوعي اإلستهالكي ، ودراسة نجوي حسن إستهالك ال
( التي أثبتت فاعلية البرامج  التدريبية في تنمية مهارة ربة األسرة في أداء أعمال الصيانة المنزلية 2007)

ج المصمم لتنمية وعي ( التي أثبتت فاعلية البرنام2009وإصالح المرافق المنزلية ،  ودراسة أسماء حسن)
 المرأة نحو صيانة وإصالح المرافق واألجهزة المنزلية لصالح التطبيق البعدي.

ولتحديد حجم تأثير البرنامج الُمعد لتنمية وعي الزوجات أفراد العينة التجريبية بإستخدام األجهزة  
  N2المنزلية الُمستهلكة للطاقة إستخدمت الباحثة إختبار مربع إيتا 

 ق المعادلة التالية:عن طري

 56= درجات الحرية = df،   44.520= قيمة ) ت ( =tولمعرفة حجم التأثير تم تطبيق معادلة ايتا : 
 

 t2       

n2 =      = 0. 973 

    t2 + df 

   n2 =  0. 973وبحساب حجم التأثير وجد إن 
 

 حجم التأثير باستخدام المعادلة التالية:     المقابلة لها وهى تعبر عن  dالي قيمة  n2ويمكن تحويل قيمة ايتا 
 

 2√ n2 

d =                        = 12.01 

√1-n2 

 ويتحدد حجم التأثير ما إذا كان كبيرا أو متوسطا أو صغيرا كاألتي :
0.2 d = حجم تأثير صغير 
0.5 d = حجم تأثير متوسط 
0.8 d =                            حجم تأثير كبير         

 ، وهذا يعنى أن حجم تأثير البرنامج كبير . d   = 12.01يتضح أن قيمة 
وبذلك يتضح من مقدار معادلة إيتا أن حجم تأثير البرنامج كبير مما يوضح فاعلية البرنامج في تنمية وعي 

الخمسة )أجهزة التبريد،  الزوجات أفراد العينة التجريبية  بإستخدام األجهزة المنزلية الُمستهلكة للطاقة بأبعادها
أجهزة التسخين، أجهزة العناية بالمالبس، أجهزة الطهي، أجهزة اإلنارة( ومما يؤكد أنه يُمكن رفع وتحسين 

 سبق مما ضوء وفي مستوي وعي ربات األسر المتزوجات حديثا  بإستخدام األجهزة المنزلية الُمستهلكة للطاقة.

 .السادس الفرض صحة تحقق قد يكون
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 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد"  أنه علي ينص والذي :السابع الفرض ضوء في تائجالن
 للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط الوعي لتنمية اإلرشادي البرنامج لتطبيق والبعدي القبلي القياس درجات
 للوقوف" ت" قيمة إيجاد مت الفرض هذا من وللتحقق  ".البعدي التطبيق لصالح التجريبية العينة علي المادية
 حديثا   المتزوجات األسر ربات وعي في التجريبية البحث عينة درجات متوسطات بين الفروق داللة علي

 .ذلك يوضح التالي والجدول. البرنامج تطبيق وبعد قبل المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط
 ربات وعي إستبيان أبعاد في التجريبية البحث عينة ألفراد  عديوالب القبلي التطبيق درجات متوسطات بين الفروق( 33) جدول

ً  المتزوجات األسر  (57= ن)  المادية للموارد اإلستراتيجي بالتخطيط حديثا

 فاعلية البرنامج
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العينة

درجات 

 الحرية
 الداللة )ت( قيمة

 التخطيط اإلستراتيجي 

 للدخل المالي

 3.205 41.502 القبلي
57 56 37.634 

0.01 

 7.634 106.537 البعدى لصالح البعدى 

 التخطيط اإلستراتيجي للوقت
 2.156 28.456 القبلي

57 56 29.438 
0.01 

 5.021 61.147 البعدى لصالح البعدى 

 التخطيط اإلستراتيجي 

 لإلستفادة من الممتلكات

 1.234 17.087 القبلي
57 56 20.567 

0.01 

 3.268 40.333 البعدى لصالح البعدى 

التخطيط اإلستراتيجي لإلستفادة 

 من خدمات وتسهيالت المجتمع

 3.214 43.342 القبلي
57 56 35.779 

0.01 

 6.995 94.751 البعدى لصالح البعدى 

 التخطيط اإلستراتيجي 

 للموارد المادية ككل

 9.245 130.387 القبلي
57 56 53.881 

0.01 

 13.627 302.768 البعدى لصالح البعدى 

 0.01** دال عند مستوي داللة 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياس القبلي والبعدي 33يتضح من جدول ) 
لبحث لتطبيق البرنامج اإلرشادي علي العينة التجريبية في وعي ربات األسر المتزوجات حديثا  أفراد عينة ا

( لكل أبعاد اإلستبيان، وهذا يدل 01,0التجريبية  لصالح القياس البعدي، وأن قيم )ت( دالة عند مستوي داللة )
علي فعالية البرنامج الُمعد لتنمية وعي ربات األسر المتزوجات حديثا  أفراد العينة التجريبية  بالتخطيط 

 ل المحاور .اإلستراتيجي للموارد المادية. ومستوي معلوماتها في ك
ولتحديد حجم تأثير البرنامج الُمعد لتنمية وعي الزوجات أفراد العينة التجريبية بالتخطيط اإلستراتيجي للموارد 

  N2المادية إستخدمت الباحثة إختبار مربع إيتا 
 عن طريق المعادلة التالية:

 56= درجات الحرية = df،   53.881= قيمة ) ت ( =tولمعرفة حجم التأثير تم تطبيق معادلة ايتا : 
 

 t2       

n2 =      = 0.981 

    t2 + df 

 n2 =  0.981وبحساب حجم التأثير وجد إن 
 المقابلة لها وهى تعبر عن حجم التأثير باستخدام المعادلة التالية:      dالي قيمة  n2ويمكن تحويل قيمة ايتا 

 
 2√ n2 

d =                        = 14.45 

√1-n2 

 

 ويتحدد حجم التأثير ما إذا كان كبيرا أو متوسطا أو صغيرا كاألتي :
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0.2 d = حجم تأثير صغير 
0.5 d = حجم تأثير متوسط 
0.8 d =                                    حجم تأثير كبير 

 ، وهذا يعنى أن حجم تأثير البرنامج كبير .  d   =  14.45يتضح أن قيمة 
مقدار معادلة إيتا أن حجم تأثير البرنامج كبير مما يوضح فاعلية البرنامج في تنمية وبذلك يتضح من  

وعي الزوجات أفراد العينة التجريبية بالتخطيط اإلستراتيجي للموارد المادية بمحاوره األربعة )التخطيط 
دة من الممتلكات اإلستراتيجي للدخل المالي، التخطيط اإلستراتيجي للوقت، التخطيط اإلستراتيجي لإلستفا

وفي ضوء مما سبق يكون قد الخاصة، التخطيط اإلستراتيجي لإلستفادة من خدمات وتسهيالت المجتمع(. 
 تحقق صحة الفرض السادس.

 توصيات البحث:

 وفقاً لنتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يلي:

 حكومية:توصيات خاصة لوزارة الكهرباء ووزارة التربية والتعليم والجهات ال -أ

توجيه وزارة الكهرباء لتكثيف حمالت توعية وطنية تستهدف كل األسر لترشيد إستهالك الطاقة في القطاع  -

المنزلي واإلستهالك األمثل لألجهزة واإلنارة اليومية مما يوفر مبالغ كبيرة لألسر من جهة وطاقة كهربائية 

 قادمة وتقليل المخلفات البيئية.للشبكة الوطنية من جهة أخري، وكذلك لحفظ حقوق األجيال ال

حث الجهات الحكومية المختصة علي تطوير السوق حتي يقتصر العرض علي المهمات الموفرة للطاقة من  -

 أجهزة منزلية وأجهزة إضاءة.

توجيه وزارة التربية والتعليم إلي ضرورة تفعيل تدريس مادة المجال الصناعي وتوفير اإلمكانات المادية  -

زمة لذلك وجعلها إجبارية وليست إختيارية نظرا  ألهميتها في تطوير المهارات والقدرات والبشرية الال

األساسية لألبناء الذين هم أزواج وزوجات المستقبل للقيام بأعمال الصيانة المنزلية مما سيكون له عظيم 

 األثر في توفير الموارد المادية لألسر ومن ثم المجتمع.

هزة المنزلية في مناهج المراحل التعليمية قبل الجامعي والتي تساهم في رفع إدراج صيانة المرافق واألج -

 الوعي اإلستهالكي الرشيد لتلك المرافق واألجهزة المنزلية التي تُحقق رفاهية وسعادة األسرة.

ضرورة توجيه المؤسسات المعنية بإصدار القوانين بإلزام الشركات المنتجة لألدوات وقطع غيار المرافق  -

نزلية بإرفاق كتيب إرشادي يوضح بدقة طريقة إستخدام تلك األدوات مما ييسر قيام أحد أفراد األسرة الم

 بتركيبها وصيانتها.

تضمين ودمج البُعد البيئي في مختلف المناهج الدراسية، الفنية، التقنية إلعداد الطالب للتعامل السوي مع  -

 البيئة.

وازع الديني لدي األفراد، وذلك من خالل خطبهم ودروسهم تفعيل دور المؤسسات الدينية في تنمية ال -

 للنهوض بالسلوك الديني السوي.

 توصيات لوزارة اإلعالم بوسائلها المختلفة: -ب

تركيز الجهات اإلعالمية علي دعم مبادرات البيئة النظيفة من خالل إطالق حمالت وأدوات تعليمية - -

ية، تستند جميعها إلي الحقائق العلمية لتوعية المواطنين ومنشورات وندوات ومحاضرات للتوعية الجماهير

 وتثقيفهم في مجال المحافظة علي الطاقة وأهمية ترشيد إستهالكها وتنظيم المعارض التي تُعزز ذلك.

عمل برامج توعوية لألسرة تهدف إلي التعريف بأهمية البحث عن المعلومات من المصادر المختلفة ،  -

 ارسات لإلستخدام األمثل لمورد األجهزة المنزلية لتقليل تكاليف إستهالك الطاقة.وتحديد اإلتجاهات؛ المم
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ضرورة إستثمار البرامج اإلعالمية الناجحة في تنمية وعي ربات األسر المتزوجات حديثا  في مجال  -

 لألسرة. اإلستفادة من طرق ترشيد الطاقة التي يؤدي اإلستخدام السيئ للطاقة إلي إهدار في الموارد المالية

توظيف مواقع التواصل اإلجتماعي ووسائل اإلعالم المختلفة لتوعية ربات األسر المتزوجات حديثا    -
والُمقبالت علي الزواج بأهمية مورد المرافق واألجهزة المنزلية وكيفية صيانته إلطالة العمر اإلقتصادي له 

 وزيادة منفعته.
م المختلفة بالبرامج اإلرشادية والتوعوية والتدريبية التي ترشد تدعيم برامج المرأة واألسرة في وسائل اإلعال -

األسر إلي أهمية وكيفية تنمية مواردها البشرية وإستثمارها من خالل صيانة وإصالح المرافق واألجهزة 
 المنزلية وعمل بعض التجديدات الالزمة للمسكن.

 طفولة:توصيات خاصة بالمتخصصين في مجال إدارة مؤسسات األسرة وال -ج

 علي متخصصي إدارة مؤسسات األسرة والطفولة التركيز علي عدة جوانب: 

تنظيم ندوات إرشادية لتنمية وعي المرأة وخاصة ربات األسر المتزوجات حديثا  بممارسات تحسين كفاءة  -
ة في الطاقة والعمل علي حسن إستهالكها بطريقة صديقة للبيئة ، وتوضيح أهم التحديات التي تواجهها الدول

 سبيل ترشيد اإلستهالك بشكل عام والطاقة بشكل خاص.
ضرورة تطوير وتحديث المعامل الخاصة باألجهزة المنزلية بكليات اإلقتصاد المنزلي بما يتفق مع مسايرة  -

 التقدم العلمي والتكنولوجي مما يسهل أداء العمل بداخلها.
حديثا  خاصة  الريفيات وغير العامالت عقد الدورات التدريبية المتخصصة لربات األسر المتزوجات  -

لتوعيتهم بُحسن إستخدام الموارد المتاحة لهم وعدم اإلسراف في إستهالكها عن طريق تنظيم اإلنفاق 
اإلستهالكي في ظل رفع الدعم الحكومي عن المحروقات وزيادة أسعار فواتير الطاقة مما يؤثر علي ميزانية 

 األسرة.
لمستمر لربات األسر المتزوجات حديثا  من خالل مراكز اإلرشاد األسري وعقد اإلهتمام ببرامج التدريب ا -

البرامج التدريبية والتوعوية واإلرشادية التي ترفع من كفاءة الزوجات ومهاراتهم الحياتية لحل المشكالت 
هن العلمية التي تقابلهن والتي تُعد مشكالت الصيانة المنزلية أهمها وبما يحقق التنمية المستدامة لخبرات

 والعملية ومهاراتهن لضمان اإلرتقاء بأسرهن.
توعية ربات األسر بالبُعد عن إستخدام األجهزة ذات اإلستهالك الكبير للطاقة وتشجيع إستخدام األجهزة ذات  -

 اإلستهالك المنخفض للطاقة مع ضرورة اإلهتمام ببطاقة كفاءة الطاقة عند شراء األجهزة المنزلية.
سر لتحقيق أهدافها بأحسن الوسائل وأقل التكاليف في حدود مواردها المالية، والتسهيالت توجيه ربات األ -

الُمتاحة عن طريق تطبيق العملية اإلدارية بمراحلها المختلفة بطريقة كاملة وصحيحة، وذلك عن طريق عقد 
ركيز بتوعيتهم ألهمية دورات تدريبية لألسر لتعليمهم طرق إدارة دخلهم المالي ورفع مستواها لديهم، مع الت

مرحلة التخطيط اإلستراتيجي للموارد المادية بطريقة صحيحة عامة وللتخطيط اإلستراتيجي للدخل المالي 
 خاصة  ، للتوفيق بين الدخل واإلنفاق.

توجيه المتخصصين في مجال التنمية البشرية في المجال األسري إلي أهمية تصميم بعض البرامج  -
ية ونشرها علي مواقع اإلنترنت بهدف تنمية مهارات أفراد األسرة في أداء األعمال اإلرشادية واإللكترون

 المنزلية عامة  والصيانة المنزلية خاصة .
عقد دورات تدريبية من قبل تخصص إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة لربات األسر والفتيات المقبالت  -

لمنزلية وأثرها علي التخطيط اإلستراتيجي للموارد علي الزواج بطرق صيانة األدوات والمرافق واألجهزة ا
 المادية.

تبني خطط إنتاجية طموحة لتوفير أدوات ومرافق وأجهزة تكنولوجية متطورة أكثر كفاءة وأقل إستخداما   -
للمياه والطاقة، يتوافر فيها متطلبات اإلستخدام اآلمن، وموضحا  عليها تعليمات التشغيل الرشيد والصحي 

 واآلمن.
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 قائمة المراجع:

 أوالً: المراجع العربية:

، مكتبة زهراء الشروق، الطبعة األولي،  "علم الشيخوخة اإلجتماعي"(: 2003إبراهيم محمد العبيدي) .1

 القاهرة.

 الدار الجامعية، اإلسكندرية. ، "دليل المدير خطوة بخطوة في اإلدارة اإلستراتيجية"(:2002أحمد ماهر) .2

"طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في المجاالت (:2002باهي) إخالت عبد الحفيظ ومصطفي .3

 ، الطبعة الثانية، مركز الكتاب للنشر.التربوية والنفسية الرياضية"

"التخطيط إلدارة مورد األسرة المالي في مرحلة التقاعد للمرأة (:2006أريج أحمد سعيد عقران) .4

ستير في اإلقتصاد المنزلي تخصص السكن رسالة الماج -)في محافظة جدة(" السعودية العاملة

 المملكة العربية السعودية. -كلية التربية لإلقتصاد المنزلي والتربية الفنية بجدة –وإدارة المنزل 

"إتجاهات المرأة نحو صيانة وإصالح المرافق واألجهزة المنزلية (:2009أسماء صفوت جمال الكردي) .5

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلقتصاد مالي" وعالقتها بالتخطيط اإلستراتيجي للدخل ال

 المنزلي، جامعة حلوان، القاهرة، مصر.

اإلطار اإلسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد إستهالكها لدي المستخدم النهائي  .6

ء؛ جامعة ، أمانة المجلس الوزاري العربي للكهربا"إدارة الطاقة؛ القطاع اإلقتصادي" (: 2010)

 الدول العربية، مصر.

"ترشيد إستهالك الطاقة الكهربائية (:2013أكثم محمد ، يوسف أبو العال، فيوال جميل، وكاميليا شاهر ) .7

 وزارة الطاقة والكهرباء ، القاهرة، مصر. واألهداف والمسئوليات واإلجراءات "،

مجلة  حو ثقافة ترشيد اإلستهالك "،"إتجاهات الطالبة الجامعية السعودية ن(:2012آمال عبد الرحيم ) .8

 سوريا. -(1العدد) –( 28المجلد) -جامعة دمشق

"فاعلية برنامج تدريبي ألمهات األيتام ببعض الصناعات الصغيرة  (:2010آمال فرحات متولي رويشد) .9

، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلقتصاد المنزلي، كلية لتمكنهن من إدارة شئون األسرة" 

 ، جامعة عين شمس.التربية

"إنعكاس ممارسة السلوك اإلداري في المسكن التدريبي  (:2007أمل بنت عازب بن مفرح الزهراني) .10

، رسالة ماجستير غير  علي المهارات المكتسبة لطالبات اإلقتصاد المنزلي بمكة المكرمة"

 لسعودية.منشورة، كلية التربية لإلقتصاد المنزلي، جامعة أم القري، المملكة العربية ا

"فعالية برنامج مقترح لتنمية الوعي (:2011أميرة أحمد سالم بالخيور، عفاف عبد هللا حسن قبوري) .11

، مجلة بحوث اإلستهالكي تجاه األجهزة المنزلية لطالبات كلية اإلقتصاد المنزلي بمكة المكرمة" 

 جامعة المنصورة، مصر. -إبريل -21التربية النوعية، عدد 

"أثر العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية لدي ربات األسرة العامالت وغير  (:1997)إيمان أحمد شعبان .12

، كلية اإلقتصاد المنزلي،  ، رسالة ماجستير غير منشورة العامالت علي أنماط السلوك اإلدخاري"

 جامعة المنوفية، مصر.

النظرية التوسعية  "تصميم برنامج مقترح في التربية األسرية  قائم علي(: 2015إيمان محمد رشوان ) .13

 –مجلة كلية التربية بأسيوط  - وقياس فاعليته في تنمية الوعي اإلستهالكي للمرأة المصريى"

 ، أسيوط ، مصر.1(/ ج31م) (، 5ع)

 -"إقتصاديات األسرة(:2002أيمن سليمان مزاهرة & سعاد عساكرية الناعوري& ليلي حجازين نشيوات) .14

 ان، األردن.، دار الشروق، عم1، ط إدارة المنزل"

، الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية،  1ط –"قراءات في سلوك المستهلك"  (:2006أيمن علي عمر) .15

 مصر.
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"الدور اإلقتصادي لربة األسرة العاملة السعودية وعالقته  (:2008إيناس بنت أحمد علي السليمي) .16

صاد المنزلي، جامعة أم ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية لإلقت بالتوافق الزواجي"

 القري، المملكة العربية السعودية.

"التخطيط اإلستراتيجي لدخل األسرة المالي  (:2012إيناس ماهر بدير، رشا عبد العاطي راغب) .17

، بحث منشور في ألزمة اإلقتصادية"وإنعكاسه علي النمط اإلستهالكي للزوجة في ظل تداعيات ا

أكتوبر  -العدد الرابع -المجلد الرابع والعشرين -معة حلوانجا -مجلة علوم وفنون/ دراسات وبحوث

2012. 

، مكتبة زهراء الشرق، " المهارات الحياتية" (: 2001تغريد عمران ورجاء الشناوي وعفاف صبحي) .18

 القاهرة. -الطبعة األولي

م "العالقة بين عمل األم وترشيد اإلستهالك للطفل خالل مرحلة التعلي(:2001حصة محمد الهلدق) .19

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالرياض.األساسي" 

رسالة فاعلية إتخاذ القرار بالجامعة في ضوء نظم الجامعات"، (:"2003حمدي عبد الحافظ محمد ) .20

 ماجستير، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

" إدراك ربة األسرة للتلوث الداخلي وعالقته (:2005)حنان السيد أبو صيري، سلوي  زغلول طه  .21

ع –( 15مجلة بحوث اإلقتصاد المنزلي،مجلد ) –بالتخطيط لإلستهالك في البيئة المنزلية" 

 مصر. -جامعة المنوفية -(أكتوبر4)

لمالي "دور ربة األسرة في إدارة الدخل ا: (2012حات عبد الباقي)حنان حنا عزيز يوسف، شيرين فر .22

 12-11الدولي الرابع(،  -، المؤتمر العلمي السنوي )العربي السابعه بالتوافق الزواجي"وعالقت

 إبريل.

"العادات والتقاليد المرتبطة باألعياد والمناسبات وأثرها  (:2000حنان سامي محمد محمد عبد العاطي) .23

 حلوان. رسالة ماجستير، كلية اإلقتصاد المنزلي، جامعةعلي إدارة الدخل المالي لألسرة"، 

"واقع إدارة الوقت لدي العاملين في القنوات الفضائية العاملة في قطاع (:2010حنان شكري شاكر شبير) .24

 " ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمية.غزة

 إحدي القري المصرية" "محددات ترشيد إستهالك الطاقة المنزلية في (:2014خالد توفيق محمد الفيل ) .25

 ، مجلة العلوم الزراعية ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة ، مصر.

 -دار الناشر الدولي -1ط - "إقتصاديات األسرة وترشيد اإلستهالك"(: 2006ربيع محمود نوفل ) .26

 الرياض.

 "، دار الناشر الدولي، الرياض.:"اإلدارة المنزلية الحديثة(2006ربيع محمود نوفل ) .27

"العالقة بين سمات الشخصية وتخطيط موارد األسرة لدي ربة األسرة (:1999يع محمود نوفل)رب .28

سبتمبر، كلية اإلقتصاد المنزلي،  2-1، مؤتمر اإلقتصاد المنزلي وصحة اإلنسان،  المصرية"

 جامعة المنوفية.

، مجلة سري" "أسلوب األسرة في إدارة الدخل المالي وعالقته بالعنف األ (:2003ربيع محمود نوفل) .29

، كلية اإلقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، المنوفية، 13، مجلد 1بحوث اإلقتصاد المنزلي، العدد 

 مصر.

" فاعلية توظيف الوسائط المتعددة في تصميم برنامج لتنمية (:2007رغدة محمود أحمد السيد حمود) .30

كلية  -ة ماجستير غير منشورة رسال القدرة علي إدارة مورد األجهزة المنزلية )دراسة تجريبية(،

 جامعة حلوان، مصر. -اإلقتصاد المنزلي 

"عالقة إدارة موارد األسرة بصعوبات التوافق النفسي واإلجتماعي  لدي (: 1998زينب حسين حقي ) .31

 مجلة بحوث اإلقتصاد المنزلي، كلية اإلقتصاد المنزلي، جامعة حلوان. المرأة العاملة"،
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"أثر المستوي التعليمي لربة األسرة علي النمط اإلنفاقي واإلستهالكي  (:1993زينب محمد حسين حقي) .32

(، كلية اإلقتصاد 1، نشرة بحوث اإلقتصاد المنزلي، المجلد الثالث، العدد)في ميزانية األسرة" 

 المنزلي، جامعة المنوفية.

الحياة  "اإلدارة ومتغيرات العصر بين النظرية والتطبيق في مجاالت (:2000زينب محمد حقي) .33

 ، مكتبة عين شمس، القاهرة.اإلنسانية" 

"مقومات الكفاءة اإلدارية وعالقتها بأنماط السلوك اإلدخاري لدي  (:2007زينب محمد عبد الصمد) .34

(، جامعة المنوفية، 4( العدد)17، مجلة بحوث اإلقتصاد المنزلي، مجلد)الزوجات بمدينة جدة" 

 مصر.

أثير ثقافة اإلستهالك علي عملية التحديث في مجتمع اإلمارات "ت (:1997سعيدة عبيد سليمان عبيد ) .35

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة عين شمس. المتحدة"

،رسالة ماجستير، كلية "إستهالك الطاقة في الجزائر دراسة تحليلية وإقتصادية" (:2009سمير محاد) .36

 ر، الجزائر.العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائ

"إدارة موارد األسرة وعالقته بالتوافق اإلجتماعي والدراسي للطالبة  (:2003سميرة أحمد حسن الفيفي) .37

، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم السكن وإدارة  المتزوجة بالمرحلة الجامعية بمدينة مكة"

 المملكة العربية السعودية. المنزل، كلية التربية لإلقتصاد المنزلي والتربية الفنية، مكة المكرمة،

بيئية في ضوء "سياسات اإلستهالك األسري وتأثيرها علي البصمة ال (:2017سناء محمد أحمد النجار) .38

، 8بحث منشور في مجلة اإلقتصاد الزراعي والعلوم اإلجتماعية، مجلد ،التنمية المستدامة"

 (، عدد يناير، جامعة المنصورة، المنصورة، مصر.1العدد)

"أثر برنامج إرشادي مقترح في التعلم الذاتي للكبار علي تنمية الوعي (:2006بد الحافظ )سهام ع .39

 جامعة حلوان. -كلية اإلقتصاد المنزلي –رسالة ماجستير غير منشورة  –اإلستهالكي لديهم" 

 "اآلثار اإليجابية والسلبية المترتبة علي إقتناء وإستخدام أجهزة(:2008صفاء بنت حسين جميل عشري) .40

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القري، اإلتصال وعالقتها بإدارة الدخل المالي لألسرة" 

 كلية التربية لإلقتصاد المنزلي، المملكة العربية السعودية.

 عمان. -دار الفكر –النظرية والتطبيق"  -"اإلرشاد النفسي(: 2004طه عبد العظيم حسين) .41

دار المعرفة  -عرفة" دراسة في مقولة الوعي واأليدولوجية" "علم إجتماع الم(:2014طه نجم ) .42

 اإلسكندرية، مصر. -الجامعية

مجلة أسيوط للدراسات البيئية ،العدد  " اإلقتصاد البيئي" اإلقتصاد األخضر"،(:2014عايد راضي خنفر ) .43

 التاسع والثالثون ، مصر.

، موسوعة علم النفس الحديث،  اع""علم نفس والتربية واإلجتم (:2005عبد الرحمن محمد العيسوي) .44

 الطبعة الثانية، دار الراتب الجامعية، القاهرة.

 ، دار الوفاء، اإلسكندرية."علم اإلجتماع اإلقتصادي" (:2004عبد الرؤؤف الضبع) .45

"خصائص البيئة اإلجتماعية والفيزيقية المرتبطة بالمشكالت األسرية ودور  (:2001عبير محمد سمير) .46

، رسالة ماجستير غير منشورة،  كلية الخدمة اإلستشارات في مواجهتها"مكاتب التوجيه و

 اإلجتماعية، جامعة حلوان.

"تخطيط موارد األسرة وعالقته بالمشاركة في التنمية الريفية لدي ربة  (:2002عبير محمود الدويك ) .47

-21ة حلوان،  المؤتمر العلمي السابع لإلقتصاد المنزلي،كلية اإلقتصاد المنزلي،  جامع األسرة"،

 .2002/إبريل/ 22

، مجلة  "دور األبناء في إدارة شئون األسرة وعالقته بالتوافق األسري" (:2009عبير محمود الدويك ) .48

 )جامعة المنوفية(. 3(، ع19بحوث اإلقتصاد المنزلي. مجلد)
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زة "أثر إستخدام ربات األسر لبعض األجه (:2011عبير محمود الدويك ، منار عبد الرحمن خضر) .49

، مجلة بحوث التربية المنزلية الحديثة علي دافعيتهن لإلنجاز وكفاءتهن األدائية واإلنتاجية" 

 ( أكتوبر، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.22) النوعية، عدد

"تقييم إستهالك الطاقة الكهربائية في القطاع السكني بحاضرة الخرطوم  (:2013عثمان عبد هللا البدوي) .50

 ، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا، جامعة النيلين، السودان. الكبري"

 ، مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة الرابعة."التخطيط أسس ومبادئ عامة"(:2004عثمان محمد غنيم) .51

"التحليل اإلحصائي القياسي لميزانية األسرة وإتجاهات سلوك (:2010عدنان غانم، فريد الجاعوني) .52

 -مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية – النظام اللوغارتمي غير المباشر"المستهلك" 

 .2010العدد األول  26 -المجلد

"العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية وأثرها علي األنماط اإلستهالكية (:1995فاتن مصطفي كمال لطفي) .53

 عة المنوفية.، رسالة دكتوراه، كلية اإلقتصاد المنزلي، جاملألسر المصرية" 

"اإلنفاق علي األنشطة الترويحية في  (:2005فاطمة النبوية إبراهيم حلمي ، مني حامد إبراهيم موسي) .54

، المجلة المصرية لإلقتصاد ميزانية األسرة وعالقته بالتخطيط اإلستراتيجي للدخل المالي"

 ة حلوان.العدد الحادي والعشرون، ديسمبر، كلية اإلقتصاد المنزلي، جامع –المنزلي 

" تخطيط ربة األسرة لمواردها وعالقته بدافعية (:2000فاطمة النبوية إبراهيم حلمي وربيع محمود نوفل) .55

المؤتمر العلمي السادس لإلقتصاد المنزلي، كلية اإلنجاز ووجهة الضبط لدي أبنائها المراهقين"، 

 اإلقتصاد المنزلي، جامعة حلوان.

"دراسة لبعض األجهزة المنزلية الُمعمرة وعوامل إقبال األسرة المصرية (:1995فاطمة النبوية إبراهيم حلمي) .56

 ، جامعة حلوان. ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اإلقتصاد المنزليالحضرية علي إقتنائها" 

، مكتبة اإلشعاع 1ط ،"إدارة وظائف األفراد وتنمية الموارد البشرية"(:2003فريد راغب النجار) .57

 لتوزيع ، اإلسكندرية.للطباعة للنشر وا

 ، عالم الكتب، القاهرة ، الطبعة التاسعة. "اإلدارة المنزلية"(: 2001كوثر حسين كوجك ) .58

"أثر العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية علي التخطيط اإلستراتيجي (:2011مايسة محمد أحمد الحبشي) .59

ث التربية النوعية، جامعة ، مجلة بحوللدخل المالي لمرحلة التقاعد وعالقته بالرضا عن الحياة" 

 ( ، يوليو.22المنصورة ، عدد)

 "، الطبعة األولي، كلية التجارة، جامعة القاهرة."أساسيات ومبادئ اإلدارة(: 2006محمد المحمدي الماضي) .60
     :www.Aljazirah.com //http  "التخطيط المالي لألسرة"  (:2001محمد اليماني ) .61
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 "The Effectiveness of a guid program to develop the awareness of 

newly married housewives  regarding using energy-consuming 

household appliances and its impact on the strategic planning of 

material resources  "  
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Research Summary: 

he current research aims to reveal the effectiveness of implementing an indicative program 

to develop the awareness of women heads of newly married families towards the use of 

energy-consuming household appliances with its dimensions and its reflection on the 

strategic planning of material resources. The basic research sample consisted of (228) newly 

married women heads of households, and the experimental study sample consisted of (57) A newly 

married female head of household from the lower spring of the same basic research sample and with 

the same terms from those with low awareness of the use of energy-consuming household 

appliances and the strategic planning of material resources. Women workers, both rural and urban, 

with different socio-economic levels. A general data form was applied to them, a questionnaire on 

the awareness of newly married female heads of households on the use of energy-consuming 

household appliances, a questionnaire for strategic planning of material resources, a mentoring 

program for newly married female heads of household using energy-consuming household 

appliances. The research used the descriptive and analytical approach and the quasi-experimental 

approach. Statistically significant differences at the level of (0.01) between female heads of 

households who are newly married, the basic research sample in responses to the questionnaire of 

awareness of newlywed female heads of households using energy-consuming household appliances 

according to the difference in the study variables (place of residence, work of the housewife, the 

educational level of the head of the household, average monthly income For the family), and it was 

found that there are statistically significant differences at the level of (0.01) between female heads 

of households, the basic research sample in responses to the axes of strategic planning for material 

resources, according to the different variables of the study. It was also found that there is a 

statistically significant correlation between (0.05) and (0.01) Between the dimensions of awareness 

of the newly married female heads of household on the use of energy-consuming household 

appliances and the dimensions Strategic planning of material resources. The results confirmed the 

effectiveness of the counseling program for developing awareness among newlywed female heads 

of households, members of the experimental research sample, on the use of energy-consuming 

household appliances. The study recommends the necessity of intensifying awareness campaigns on 

the importance and necessity of rationalizing energy consumption of all kinds at the domestic sector 

level. 

Keywords: Effectiveness - Informative program - Development - Awareness - Newly married 

women heads of households - Use of energy-consuming household appliances - Strategic planning - 

Material resources. 
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