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 : دـتمهي
 لتحقيق درجة عالية من الرفاهية زاد اإلضرررار والتكنولوجي الصناعيمع زيادة التقدم 

م ، وضرررورة  بالبيئة بحيث أصبحت قضايا البيئررة م لرري  محهيررا وإنمررا  ، فقررًالحفرراع عهي ررا مًهبررا
م  م أيضا م ودوليا  –سررواع عامررة أو خاصررة  –. وتسعى كل المنعمات عهى اخررت ط ًبيعت ررا  إقهيميا

وهو ما يجعل هذه القضايا محور بيرة من الفعالية والكفاعة، جة كإلى تحقيق أهداف ا وغايات ا بدر
نمررا وإ، اسررتراتيجيات ا اإلنتاجيررة فيلي  فقً  البيئيوتضمين العامل الكثير من الشركات،  اهتمام
م  م  - السهوكتسويقية ال زمة لتوجيه استراتيجيات ا ال فيأيضا لألفراد وذلررك  -االست  كيخصوصا

 . ألفراده االست  كيالمجتمع ترجع إلى السهوك  فيشاكل البيئية عهى اعتبار أن مععم الم
عنررد وضررع اسررتراتيجيات ا  اعتبارهررا فرري البيئيوإذا كانت المنعمة ت تم بوضع المتغير 

لررى حررد كبيررر بف م ررا لسررهوك فإن تحقيق هذه األهداط مرتبً إختهفة لتحقيق أهداف ا وغايات ا، الم
المختهفررة إلررى معرفررة وهررو مررا يرردعو المنعمررات ،  ئة المحيًررةنحو البي إيجابيتهالمست هك ومدى 

،  يم البيئيررة لهمسررت هكالمتغيرات ذات الصهة والمؤثرة عهى هذا السهوك ومن ا بًبيعررة الحررال القرر 
ا مررن العوامررل وغيرهرر إدراكه لهقضايا البيئية بشرركل جيررد، والبيئية، واتجاهاته نحوها،  ومسئوليته

مثررل هررذه  فرريالن ايررة دالررة  فرريلهمسررت هك هررو  البيئررين السررهوك والمتغيرررات المختهفررة نعرررام أل
 . المتغيرات وغيرها

م لهتحديات الكبيرة   القهيهررةالعقررود  شرر دت،  االسررتدامةفرري القرردرة عهررى  المتمثهةوإدراكا
ن هناك اهتمام خاص بررالتركيز أكما قات بين القيم البيئية والسهوك، موسعة لهع  دراسةالماضية 

السهوك البيئي من ناحية أخرى لمعرفة و،  ناحيةمن  البيئيةين المعرفة واالتجاهات عهى الفجوة ب
 ضررررررررار بالبيئرررررررة اإلكيفيرررررررة التحرررررررول ألنمررررررراً المعيشرررررررة التررررررري تقهرررررررل مرررررررن 

(O'Brien, 2012)  . هم عوامل النجاح التي تسرراعد المنعمررات الموج ررة أمن  البيئية القيموتعد
م في تحقيق  مفيررد البيئية تجعل من الس ل عهى المسررت هك إدراك مررا هررو  ن القيمإهداف ا حيث أبيئيا

 كثر استعدادام الختيار المنتجات البيئية المفيدة وذلك من خرر ل مسررئوليته البيئيررة أكما تجعهه له، 

(Tong, et al., 2016) . 
ضرار بالبيئررة فرري الوقررت الحررالي وإذا كان السهوك االست  كي يعد من أهم عناصر اإل

ضرررار اإلهذا النوع من السررهوك ممررا يقهررل مررن  إدارةو أنه يمكن تغيير أثير ل هتمام من الم هنفإ
ات المنعمررات البيئيررة ويحقق في نفرر  الوقررت أهررداط وغايرر  ، (Steg, & Vlek, 2009بالبيئة )

وهو ما يدعو هذه المنعمات إلى ف م وقيا  السررهوك البيئرري لهمسررت هك مررن خرر ل بشكل أفضل، 
 . البيئية وغيرها ومسئوليتهات المؤثرة عهيه كالقيم البيئية لهمست هك ف م و قيا  المتغير
 يالبيئرر البيئية في تفسير سررهوكه  مسئوليتهوكذلك  ، لهمست هكالبيئية  القيم ألهميةونعرام 

م  - لت ج ودام كبيرة من قبررل البرراحثينفقد بذ بالدراسررة والتحهيررل  فرري تناول ررا -جانرر األخصوصررا
. فمن هررذه الدراسررات مررا قررام برره  لهمنعمات ل ذه الع قاتوتقديم ف م أكبرا، بين لتحديد الع قات 

(Rahman, 2016حيث أشارت نتائج درا )( ًالب445سته عهى ) م  من السكان األصهيين لواليررة ا
،  رفررة البيئيررةعوامررل كالمع هانج الماليزية إلى أن السهوك اإليجابي لهفرد نحو البيئة يتأثر بعرردةبا
فرري الوقررت الررذف يرررى فيرره بعرر   هررذا . العوامررلوغيرها مررن والمعتقدات ،  لبيئيةا المسئوليةو

يئرري ضررعيط ثير المباشررر لهقرريم عهررى السررهوك الب( بأن التررأNagy, et al., 2012)مثل الباحثين 
 . في دولة المجر ( مفردة501من ) وذلك من خ ل عينة مكونة

م كذلك بذلت ج ودام كبيرة من قبل الباحثين أي ًررر فرري وضررع أ -  سرريما األجانرر ال - ضا
وكررذلك ،  ةوالقيم البيئيرر ،  البيئية لهمست هك المسئوليةمن النماذج لقيا   وتًوير واستعرا  عدد

م  واحيررث وضررع،  (Stone, et al., 1995من ررا مررا قررام برره ) ، السهوك البيئي  يتكررون مررن مقياسررا
  ة أبعرررراد رئيسرررريةمتضررررمناس خمسرررر  لقيررررا  المسررررئولية البيئيررررة لهمسررررت هك ام غيررررر( مت31)
ومن ررا مررا قررام برره ،  ( القرردرة عهررى التصرررطاالستعداد والعمل ة، السهوك، المعرفاالتجاهات،  )
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(Schneller, et al., 2015)  ، م حيررث وضررعوا مقياسرر  ام متغيررر (16)يتكررون مررن  (MEV-2)  ما
ا اهررتم من ررا وكررذلك مررن هررذه الدراسررات مرر ،  ، واتجاهات م نحو البيئررة القيم البيئية لألًفال لقيا 

م يتكررون  حيث Kim, et al., 2012)) بقيا  السهوك البيئي لهمست هك مثل دراسة وضعوا مقياسررا
 يررتم اسررتعرا  الج ررود السررابقة وسرروط . قيا  السهوك االست  كي األخضرل ام متغير (17)من 

م  استعرا  الباحث لهدراسات السابقة عند - بالتفصيل – في هذا المجال لهباحثين  . الحقا
وكررذلك القرريم ،  المسئولية البيئية لهمست هك مما سبق يتضح أهمية التعرط عهى ودراسة

بغ  النعررر عررن النمرراذج المسررتخدمة فرري عمهيررة  - عهى سهوكه البيئيمن ما  بيئية له وأثر كلال
البيئيررة  ة الع قة بررين هررذه المتغيرررات فرري إًررار اسررتخدام المسررئوليةلهتعرط عهى ًبيع -القيا  
، وهررو مررا سرريتم تًبيقرره فرري الدراسررة  ك كمتغير وسيً بين القيم البيئيررة والسررهوك البيئرريلهمست ه
ال سرريما فرري عررل نرردرة البحرروث العربيررة  ، عهى ً   )متدربي( الكهية التقنية بالريا الحالية 
وضررح ًبيعررة الع قررة بررين وفرري عررل نرردرة الدراسررات الترري ت،  ب ذه الجزئيررة جنبية المتعهقةواأل

الترري ت ررتم بدراسررة المسررئولية البيئيررة  - مررن نوع ررا -لدراسررة األولررى، حيث تعد هررذه ا متغيرات ا
  . من ناحية أخرى ، وسهوكه البيئيالقيم البيئية لهمست هك من ناحيةهك كمتغير وسيً بين لهمست 

 : لى التساؤالت التاليةيمكن ترجمت ا إ -في ضوع ما سبق  -فإن مشكهة الدراسة 
 ؟ الكهية التقنية محل الدراسة )متدربي( ً   ة السائد لدىية البيئئوليمسال مستوى ما - أ
م عهررى مسررئوليت م  التقنية محررل الدراسررة الكهية )متدربي( هل تؤثر القيم البيئية لً   -  معنويررا

 أم ال ؟ البيئية
 البيئي م معنويام عهى سهوك  الكهية التقنية محل الدراسة )متدربي( هل تؤثر القيم البيئية لً   -ج

 أم ال ؟
م  التقنية محل الدراسة القيم البيئية لً   )متدربي( الكهيةهل تؤثر - د  البيئرريسهوك م  عهى معنويا

 ؟أم ال  من خ ل مسئوليت م البيئية كمتغير وسيً
معنويام عهى  الكهية التقنية محل الدراسة )متدربي( هل تؤثر الخصائص الديموغرافية لً   -هـ

  ام ال ؟ يالبيئسهوك م 

 :ة ـالدراسات السابق
، يتعهررق المحررور  في ث ثررة محرراور رئيسررية -لهبحث الحالي  -تتمثل الدراسات السابقة 
، وأخيرررام يتعهررق  ، بينمررا يتعهررق المحررور الثرراني بررالقيم البيئيررة األول بالمسئولية البيئية لهمسررت هك

 . المحور الثالث بالسهوك البيئي

   قة بالمسئولية البيئية للمستهلكالسابقة المتعل: الدراسات  المحور األول
مررن خرر ل اسررتعرا  الدراسررات السررابقة المتعهقررة بررالمحور األول يمكررن القررول بأن ررا 

، بينمررا يتعهررق  ، يتعهق أحدهما بمقايي  المسئولية البيئيررة لهمسررت هك ركزت عهى جانبين أساسيين
، وفيما يهي الدراسررات السررابقة  تغيرات أخرىالجان  األخر بع قة المسئولية البيئية لهمست هك بم

 . المتعهقة بالجانبين سالفي الذكر
 الدراسات السابقة المتعلقة بمقاييس المسئولية البيئية : -أ

تعد الدراسات التي اهتمت بوضع مقايي  المسئولية البيئية لهمست هك قهيهة إلى حررد مررا، 
م  قايي  المسئولية البيئية لهمنعمةوإن كانت هذه الدراسات متوافرة بشكل مهحوع عن م ، وعمومررا

 Powell, etمن الدراسات التي اهتمت بوضع مقايي  المسئولية البيئيررة لهمسررت هك مررا قررام برره )

al., 2011) م لهمسئولية البيئية ، والقيررادة بالنسرربة  ، واالتجاهات نحو البيئة ، حيث وضعوا مقياسا
( متغيرررات 6) مررن المسررئولية البيئيررة لهمسررت هك، ويتكررون مقيررا   لًرر   المرردار  المتوسررًة

، وتعد هذه الدراسة من الدراسات القهيهة التي اهتمت  موزعة عهى مقيا  ليكرت من خم  نقاً
بوضع مقيا  مستقل لهمسئولية البيئية من وج ة نعررر المسررت هك بعيرردام عررن معتقداترره واتجاهاترره 

 . صدق والثبات، وقد حصل المقيا  عهى درجة عالية من ال وسهوكه
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كذلك من الدراسات التي اهتمت بوضع مقيررا  لهمسررئولية البيئيررة لهمسررت هك ولكررن فرري 
( Leeming, & Dwyer, 1995، أوسررهوكه نحوهررا دراسررة ) إًار معرفته البيئية أو اتجاهاترره

 ام ( متغير12)هفعي و( متغيرام لقيا  االلتزام ال12، من م ) ( متغيرام 36)حيث يتكون المقيا  من 
  وفرررري اإلًررررار ذاترررره وضررررع . ( متغيرررررام لقيررررا  التررررأثير12)الفعهرررري ولقيررررا  االلتررررزام 

 (Walsh-Daneshmandi, & Maclachlan, 2006)  م لقيررا  معرفررة  (SHEAKS)مقياسا
( مررن المررراهقين األيرلنررديين 338واتجاهات األًفال نحررو البيئررة مررن خرر ل عينررة مكونررة مررن )

 . الصدق والثباتوحصل المقيا  عهى درجة عالية من 
م  -ومن هذه الدراسات  ( مررن وضررع Mussler, & Malkus, 1994ما قام به ) -أيضا

،  ، واتجاهات ً   المدار  االبتدائية نحو البيئررة متغيرام لقيا  معرفة (25) مقيا  مكون من
م لهمسررئولية البيئيررة يتكررون مررن  Stone, et al., 1995)دراسة )وأخيرام  ، حيررث وضررعوا مقياسررا

خمسة أبعاد )االتجاهات، المعرفة السهوك، االستعداد والعمل، القدرة عهى التصرط(، وقد عرفوا 
موجرره نحررو  حالة يعبر في ا الشخص عن نيترره التخرراذ إجررراع معررين "  المسئولية البيئية عهى أن ا
، وإنمررا كمررواًن مسررت هك  وال يتصرط كفرد موجرره بمصررالحه الخاصررةمعالجة مشك ت البيئة 

 . ، وقد تم وضع المقيا  في ضوع ذلك التعريط تحقيق الرفاهية االجتماعية " يسعى ل
 الدراسات السابقة المتعلقة بعالقة المسئولية البيئية بمتغيرات أخرى : -ب

، حيررث أشررارت نتررائج  (Javanovic, et al., 2016من هررذه الدراسررات مررا قررام برره )
الن ائية في المدار  االبتدائية في بهجراد ( من ً   السنة 168دراست م عهى عينة مكونة من )

هو مررا ال ، و ، والقيم البيئية في التنبؤ بالسهوك المؤيد لهبيئة إلى القدرة المحدودة لهمسئولية البيئية
حيررث أشررارت نتررائج دراسررت ما إلررى  (Raineri, & Paillc, 2016) يتماشى مع ما توصل إليرره

 ,Pawaskar. وفى اإلًار ذاته يؤكد ) المواًنة البيئيةأهمية المسئولية البيئية في تفسير سهوك 

et al., 2018 الرررأف والمعتقرردات، الرغبررة،  ( أبعرراد )4) المسئولية البيئية تتكررون مررن( عهي أن
م لدراسررت م هررو أكثررر األبعرراد  ، ( الوعي، القدرة عهى التصرط ويعتبر االسررتعداد لهتصرررط وفقررا

اسررتعداد المسررت هك لهتصرررط وقدرترره عهررى التصرررط أهمية نعرررام لوجررود ارتبرراً معنرروف بررين 
، كمررا أع رررت  وتأثيرهما معام عهى خهق الرروعي البيئرري الررذف يخهررق سررهوك إيجررابي نحررو البيئررة

، والقرردرة عهررى التصرررط فرري أبعرراد المسررئولية  دراست م وجود ع قة معنوية قوية بررين الرغبررة
 . البيئية لهمست هك

 فرررإن  ، سرررت هك تترررأثر بالعديرررد مرررن العوامرررلونعررررام ألن المسرررئولية البيئيرررة لهم
((Cordano, et al., 2010 حيررث  أن البعد الثقافي له ع قة مباشرة بالمسئولية البيئيررة يرون ،

 بهغررت مريكرريالمجتمررع األ أع رت نتائج دراست م الترري تررم إجراؤهررا عهررى عينتررين إحررداهما مررن
، أع رت أن ًرر      األعمال( مفردة من ً 310) بهغت ، وأخرى من تشيهي ( مفردة256)

، ونوايا أقوى ل نخراً في السهوك المؤيد لهبيئة مقارنة بًرر    تشيهي لدي م مسئولية بيئية أكبر
 .  الواليات المتحدة نعرام الرتفاع مستوى إدراك م بمشاكل البيئية مقارنة بغيرهم

لسرركان التي تررم إجراؤهررا عهررى عينررة مررن ا (Rahman, 2016كذلك أع رت دراسة )
األصررررررهيين المرررررراليزيين أن السررررررهوك المؤيررررررد لهبيئررررررة يتررررررأثر بعوامررررررل داخهيررررررة 

، وعوامل بيئية )تأثيرات اجتماعية/مصررادر معهومررات/اإلدارة  )االتجاهات/المسئولية/المعتقدات(
، كمررا وأن هررذه  ، باإلضافة إلى المعرفة البيئية )معهومررات عررن البيئررة والسررهوك البيئرري( البيئية(

، وهو ما يتماشى مع ما توصررل إليرره  تؤثر في بعض ا البع  لتبنى سهوك مؤيد لهبيئةالمتغيرات 
(Gulse Bal, & Karakas, 2018)  حيث أشارت نتائج دراست ما عهى ً   كهية الزراعة ،
م في المسئولية البي160) ئية لهً   ومن ثم ( مفردة إلى أن البرامج التعهيمية المقدمة تؤثر معنويا

حيررث أشررارت  (Gifford, &Nilsson, 2014)كذلك يتماشى مع مررا توصررل إليرره يئي،سهوك م الب
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نتائج دراست ما إلى أن المسئولية البيئية مررن العوامررل الشخصررية الترري تررؤثر فرري السررهوك البيئرري 
 . ، كما وأن هذه العوامل مجتمعة تؤثر في بعض ا البع  بخ ط العوامل االجتماعية األخرى

 لقيم البيئيةراسات السابقة المتعلقة با: الدى المحور الثان
حيث سيتم استعرا  الدراسات السابقة المتعهقررة بررالمحور الثرراني مررن خرر ل تركيزهررا 
عهى جانبين يتعهق أحدهما بمقايي  القيم البيئية ، بينما يتعهق الجانرر  ارخررر بع قررة القرريم البيئيررة 

 . ة بالجانبين سالفي الذكربمتغيرات أخرى . وفيما يهي الدراسات السابقة المتعهق
 الدراسات السابقة المتعلقة بمقاييس القيم البيئية : - أ

 Environmental Valueالمتعهقررة بمقررايي  القرريم البيئيررة تعتبررر الدراسررات السررابقة

Scales قهيهة جدام بالرغم من تعدد وتنوع الدراسات السابقة التي تناولت مقايي  القيم بوجه عررام 
 ت السررررررابقة المتعهقررررررة بمقررررررايي  القرررررريم البيئيررررررة مررررررا قررررررام برررررره . فمررررررن الدراسررررررا

(Zimmermann, 1996) م لهقرريم البيئيررة لهبررالغين واألًفررال مررن ( 31) ، حيث وضررعت مقياسررا
( 28مكسيكو مقسمين ما بررين )من الً   الجامعيين بجامعة نيو (79، وتم تًبيقه عهى ) متغيرام 

، وينقسررم  ( سررنة49) إلررى( 18)مررا بررين  مررارهم، وتراوحررت أع ( من اإلناث51، و) من الذكور
( أبعاد رئيسية )قيم البيئة الًبيعية "الريفية"/قيم البيئة الحضرية "العمرانية "/قرريم 3)لى المقيا  إ

 ( متغيرام 18) حيث تم اختصاره إلى، وهو المقيا  المستخدم في الدراسة الحالية  التكيط البيئي(
، وتررم توزيررع متغيرررات المقيررا   تناس  ثقافررة مجتمررع الدراسررة ، بعد استبعاد المتغيرات التي ال

غيررر موافررق عهررى  (1( موافررق جرردام إلررى )5، تتررراوح مررن ) ( نقررا5ًعهى مقيا  ليكرررت مررن )
 . اإلً ق

م لقيا   ، (Schneller, 2015كذلك من هذه الدراسات ما قام به ) حيث وضعوا مقياسا
( ضررمن عينررة مكسرريكية MEV-2القيم البيئيررة ل ررم ) ، وكذلك قيا  اتجاهات األًفال نحو البيئة
( متغيرام موزعة عهرري مقيررا  ليكرررت 16) ، ويتكون من ( دولة20) بعد ثبوت صدقه وثباته في

 ( غير موافق عهى اإلً ق.1( موافق جدام الى )5( نقاً تتراوح من )5من )
 : الدراسات السابقة المتعلقة بعالقة القيم البيئية بمتغيرات أخرى -ب

( التي أشارت نتائج ررا إلررى أن القرريم Shieh, et al., 2018من هذه الدراسات دراسة )
البيئيررة تررؤثر عهررى اتجاهررات المسررت هكين المتعهقررة بتصررميم المنررتج البيئرري ومراعرراة مواصررفاته 

م دراسررة ) ، حيررث أشررارت نتائج ررا إلررى أن القرريم  (Rioux, 2011ومستوى جودترره ومن ررا أيضررا
، والمتغيرات المعرفية ل ا قرردرة كبيرررة عهررى تغييررر السررهوك البيئرري  ات العاًفيةالبيئية والمتغير

عهررى  ( بشرركل رخرررSmith, & O’sullivan, 2012، وهررو مررا أع رترره دراسررة ) لألفررراد
، حيررث أشررارت نتررائج دراسررت ما إلررى أن اهتمررام المرروعفين بالبيئررة  الموعفين )كعم ع داخهيين(

ى عوامل أخرى تؤثر بشكل أساسرري عهررى السررهوك البيئرري لهمواًنررة ، باإلضافة إل وقيم م البيئية
( فرري نفرر  السررياق مررن خرر ل عينررة Fryxel, & Lo, 2003. كذلك أشارت دراسة ) التنعيمية

، والقرريم البيئيررة لهمررديرين تعتبررر  ( مررن المررديرين الصررينيين إلررى أن المعرفررة305مكونررة مررن )
اإليجابية نحو البيئة مع اإلشارة الى أن القيم البيئيررة مؤشرات قوية لسهوكيات م اإلدارية الشخصية 

 . وحدها ال تكفي لهتأثير اإليجابي عهى السهوك البيئي
وإذا كانت القيم البيئية تؤثر عهى السهوك البيئي كما جاع فرري مععررم الدراسررات السررابقة 

  وغيرهررا مررن العوامررل،  ، وإدراك م البيئي الى أن ا تتأثر بعوامل أخرى كالمعرفة البيئية لألفراد
، حيررث توصررهوا إلررى أن أصررول ومنرراهج  (Omoogun, et al., 2016وهو ما أكدته دراسررة )

 ، وسررهوكه نحررو البيئررة التربية البيئية التي تؤثر في القيم البيئية لألفراد تؤثر بدورها في اتجاهاته
ع قررة ارتبرراً حيث توصهت نتائج دراست م إلررى وجررود  (Shubo, et al., 2018)وهو ما أكده 

م مررن ًرر   256معنوية بين التعهيم البيئي والقيم البيئية وذلك من خ ل عينة مكونة من ) ( ًالبررا
 . المدار  االبتدائية
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 ىلسابقة المتعلقة بالسلوك البيئ: الدراسات ا المحور الثالث

ك ، يتعهق أحرردهما بع قررة السررهو تناولت الدراسات السابقة السهوك البيئي من منعورين
، وهو مررا قررد تررم استعراضرره بشرركل أو بررلخر عنررد تنرراول الدراسررات  البيئي بالمتغيرات األخرى

بينمررا يتعهررق المنعررور ارخررر بمقررايي  السررهوك  السابقة المتعهقة بالمسئولية البيئية والقيم البيئية ،
 ..البيئي وهو ما سيتم استعراضه في السًور التالية 

( Antil, & Bennett, 1979مقايي  السهوك البيئرري دراسررة )فمن الدراسات التي اهتمت ب     
م ) (Antil, 1984ودراسة ) ( متغيرام وتم تًبيقه 138) ( يتكون منSRCB، حيث وضعا مقياسا

، وتررم تًبيقرره عهررى عينررة  ( متغيرررام 59) ، كما تررم اختصرراره إلررى (444عهى عينة من الً   )
، وتم تًبيقه عهررى عينررة أخرررى مررن  متغيرام ( 42) ( وتم اختصاره إلى321أخرى من الً   )

، وتميز المقيا  بدرجررة عاليررة مررن الصرردق  ( متغيرام 40) ( وتم اختصاره إلى98غير الً   )
م دراسة ) م )Stone, et al., 1995والثبات . ومن ا أيضا ( ECOSCALE( حيث وضعوا مقياسا

، وذلررك مررن  ( متغيرررام 31) إلررى، ثم تم تًررويره واختصرراره  ( متغيرام 50)و ( أبعاد7)يتكون من 
م 238خ ل تًبيقه عهى عينتين بهغ حجم إحداهما ) م 215، بينما بهغ حجم األخرى ) ( ًالبا ( ًالبررا

 . ، وتميز المقيا  بدرجة عالية من الصدق والثبات من الً   الجامعيين

م ) (Kaiser, 1998كررذلك مررن هررذه الدراسررات دراسررة ) ( GEB، حيررث وضررع مقياسررا
نة في كررل ، وبهغ حجم العي ، وتم تًبيقه عهى مراحل متعددة ( متغيرام 40)و ( أبعاد7) يتكون من

،  ، وحصل المقيا  عهى درجة عالية من الصرردق والثبررات ( مفردة1000) مرحهة ما يزيد عهى
( الترري اعتمرردوا في ررا عهررى الدراسررة السررابقة فرري وضررع Evans, et al., 2007ومن ررا دراسررة )

 دراسرررررة  وكرررررذلك . ت وسرررررهوكيات األًفرررررال نحرررررو البيئرررررةمقيرررررا  لقيرررررا  اتجاهرررررا
(Tilikidou, et al., 2002) ، ( م ( أبعرراد رئيسررية 3يتكون من ث ثة )( ECحيث وضعوا مقياسا

)المعرفررة البيئيررة، االتجاهررات المؤيرردة لهبيئررة/اتجاهات إعررادة الترردوير، السررهوك الشرررائي المؤيررد 
األنشًة المؤيرردة لهبيئررة( وحصررل المقيررا  عهررى درجررة  لهبيئة/سهوك ما بعد الشراع المؤيد لهبيئة،

( الترري اعتمرردوا في ررا Evans, et al., 2007دراسررة ) ، باإلضافة إلى عالية من الصدق والثبات
 . عهى الدراسة السابقة في وضع مقيا  لقيا  اتجاهات وسهوكيات األًفال نحو البيئة

 وك البيئررري دراسرررة ومرررن الدراسرررات الحديثرررة التررري اهتمرررت بوضرررع مقرررايي  لهسررره
(Kim, 2012)  م ( أبعرراد )سررهوك االسررت  ك األخضررر الم ررتم 4)يتكون من  ، حيث وضع مقياسا

بالصحة/سررهوك االسررت  ك األخضررر الم ررتم بالموارد/سررهوك االسررت  ك األخضررر الررواعي 
( متغيرررام موزعررة عهرري مقيررا  ليكرررت 17)( واجتماعيام/سهوك االست  ك األخضر الم تم بالبيئة

. ومررن هررذه الدراسررات  ، وحصل المقيا  عهى درجة عالية مررن الصرردق والثبررات ( نقا5ً) من
م دراسة ) م )Markle, 2013أيضا ( أبعرراد )الحفرراع 4)يتكررون مررن  (PEBS( حيث وضررع مقياسررا

م 303( متغيرام من خ ل عينة مكونة مررن )19) عهى البيئة/المواًنةالبيئية/الًعام/النقل( و ( ًالبررا
، وحصل المقيا  عهى درجة  مية كبيرة جنو  شرق الواليات المتحدة األمريكيةمن جامعة حكو

 . عالية من الصدق والثبات
م متعرردد األبعرراد  (Larson, et al., 2015وأخيرررام دراسررة ) ، حيررث وضررعوا مقياسررا
( أبعرراد رئيسررية )الحفرراع عهررى البيئة/البيئررة 4) ، يتكررون مررن (PESلهسررهوك المؤيررد لهبيئررة )

، وذلررك مررن خرر ل عينررة مكونررة مررن  ة/المواًنررة البيئية/اإلشررراط عهررى األراضرري(االجتماعي
 ، ولم يتوافر لهمقيا  معهومات دقيقة عن درجات الصرردق والثبررات الخاصررة برره ( مفردة1082)

ومما هو جدير بالذكر أن مععم مقايي  السهوك سررالفة الررذكر تقرري  مرحهررة واحرردة مررن مراحررل 
)االستخدام/التخهص مررن النفايررات( بررالرغم مررن أن هررذه السررهوكيات االست  ك بعيدام عن مراحل 

، و)أو( أن مععم هذه المقررايي  ركررزت  (Peattie, 2010جزع ال يتجزأ من عمهيه االست  ك )
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ترشرريد  ، أو است  ك منتجررات معينررة أو ، بشكل ضيق عهى بع  السهوكيات مثل إعادة التدوير
 .  ، وغيرها است  ك الًاقة

م Gupta, & Agrawal, 2018عهررررى مررررا سرررربق وضررررع )وبنرررراعم  ( مقياسررررا
(ERC)Environmental Responsible Consumption  موحدام يمكن اسررتخدامه مررن قبررل

،  ، والبرراحثين ، والمجموعررات البيئيررة ، وغير الحكومية وواضررعي السياسررات ال يئات الحكومية
الررررث ث   ك ، حيررررث يفيررررد المقيررررا  السررررابق فرررري تغًيررررة مراحررررل االسررررت وغيرررررهم

(،)والررررررررتخهص مررررررررن Usage(،)واالسررررررررتخدامAcquisition/Purchase)االسررررررررتحواذ
( ل ست  ك باعتباره مصًهح له معاني Kim,2012( بناعم عهى تعريط )Dispositionاألشياع

مراحررل تتضررمن  عمهية من ثرر ث "  ، ف و من وج ة نعر المست هكين مختهفة في سياقات مختهفة
 .  لتخهص من السهعة أو الخدمة لتهبية احتياجات الفرد ورغباته " واالشراع واالستخدام 

أبعرراد )شررراع المنتجررات صررديقة  (8) مررن - بنرراع عهررى مررا سرربق -ويتكررون المقيررا 
البيئة/شراع قائم عهررى الحاجة/التعبئة/االسررتخدام المشترك/االسررتخدام الواعي/العنايررة واإلصرر ح 

لحة ل سرررتخدام/التخهص مرررن النفايرررات أو وإعرررادة االسرررتخدام/التخهص مرررن األشرررياع الصرررا
م بأن المقيا  يتكون من ) وهو النموذج المستخدم في الدراسة الحالية  رام متغي (38المخهفات(،عهما

 . ( متغيرام ليناس  ًبيعة وثقافة مجتمع الدراسة26) وتم اختصاره إلى
يم البيئيررة أو من استعرا  الدراسات السابقة سواع فرري مجررال المسررئولية البيئيررة أو القرر 

 :ى السهوك البيئي يتضح ما يه
وجود نقص واضح في الدراسات التي ركزت عهى الع قة المباشرة بين المسئولية البيئيررة  -

لهمست هك وسهوكه البيئرري، وكررذلك الع قررة المباشرررة بررين القرريم البيئيررة لهمسررت هك وسررهوكه 
 . البيئي

 لبيئية لهمست هك عهى مسئوليته البيئية .ندرة الدراسات التي اهتمت بدراسة تأثير القيم ا -

 . ندرة الدراسات التي ركزت عهى دراسة المسئولية البيئية لهمست هك كمتغير وسيً -
في ضوع قواعد البيانررات المسررتخدمة فرري  -سواع أجنبية أوعربية  -ال توجد دراسة واحدة  -

لقرريم البيئيررة لهمسررت هك البحث تناولت دراسة المسئولية البيئية لهمست هك كمتغير وسيً بين ا
 . وسهوكه البيئي

لذلك فان الدراسة الحاليررة لهباحررث تحرراول اسررتكمال الررنقص قرردر اإلمكرران فرري دراسررة 
، وتعد محاولة السررتكمال  العوامل المؤثرة عهى السهوك البيئي سواع بشكل مباشر أو غير مباشر

 العجز في المكتبة العربية في مجال التسويق البيئي .

 أهمية البحث : ثالثا  
 : ىتتمثل أهمية البحث الحالي فيما يه

 األهمية التطبيقية : -1
  :حيث تنبع األهمية التًبيقية لهدراسة الحالية من 

والتعرط عهى مسررتوى المسررئولية البيئيررة لًرر   )مترردربي( الكهيررة التقنيررة ومررا  أهمية تحديد - أ
مررن المجتمررع بررالقرارات البيئيررة الترري يرتبً به من أهمية التعرط عهى مدى التزام هذه الفئة 

 . يمكن اتخاذها من قبل إدارة الكهية
لًرر   )مترردربي(  والتعرط عهى مدى تأثير القيم البيئيررة عهررى السررهوك البيئرري أهمية تحديد - 

م  -، وف ررم سررهوك الًرر    ومررا يرررتبً برره مررن أهميررة التعرررط عهررىالكهية التقنية  خصوصررا
المحيًة بما يتضمنه من عمهيات مختهفة، وهو ما يسرراعد إدارة  نحو البيئة -االست  كي منه 

هذه الكهية في الحكم عهى مدى إيجابية سهوك الً   نحو البيئة وتوجي رره بالشرركل المناسرر  
من خ ل تأكيد القيم اإليجابية ل م مررن ناحيررة، والعمررل عهررى تعررديل القرريم السررهبية مررن ناحيررة 

 الحفاع عهى البيئة.أخرى لتتماشى مع توج ات الدولة في 
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أهمية تحديد، والتعرررط عهررى مرردى تررأثير الخصررائص الديموغرافيررة لهًرر   عهررى سررهوك م  -ج
البيئي وما يرتبً به مررن أهميررة التعرررط عهررى مرردى تررأثير قسررم التقنيررة البيئيررة بالكهيررة عهررى 
السهوك البيئي لهً  ، وهررو مررا يمكررن إدارة الكهيررة مررن التعرررط عهررى جرردوى هررذا القسررم، 

 جدوى مقرراته، والعمل عهى تصحيح مساره في حالة وجود انحرافات غير مرغوبة فيه.و
 األهمية العلمية : -2

حيث تتمثل األهمية العهمية لهدراسة الحالية في كون ا إضافة جديدة لما هو قررائم بالفعررل 
لعربيررة من دراسات في التسويق البيئي وذلك كمحاولة لسد العجز واستكمال النقص في المكتبررة ا

م فرري عررل الررنقص الواضررح لهدراسررات التسررويقية بالهغررة العربيررة فرري  في هذا المجال ، خصوصررا
، كمررا وأنرره التوجررد دراسررات سررابقة سررواع عربيررة أو أجنبيررة تناولررت بالدراسررة  المجررال البيئرري

 والتحهيل المسئولية البيئية لهمست هك كمتغير وسيً بين القيم البيئية وسهوكه البيئي . 

 أهداف البحث : رابعا  
 ت دط هذه الدراسة إلى ما يهي :

وفررق  لدف ً   الكهيررة التقنيررة محررل الدراسررة البيئية تحديد مستوى المسئوليةو تعرط عهىال -1
 . ةالنموذج المستخدم في الدراس

عهررى  محررل الدراسررة ًرر   الكهيررة التقنيررةالبيئيررة ل تررأثير القرريم مرردى معنويررةالتعرررط عهررى  -2
 . ةيئية وفق النماذج المستخدممسئوليت م الب

عهررى سررهوك م  محل الدراسة لً   الكهية التقنية ةتأثير القيم البيئي مدى معنوية التعرط عهى -3
 . ةوفق النماذج المستخدم البيئي

سررهوك م عهررى  محل الدراسة لً   الكهية التقنية ةالبيئي تأثير القيم معنوية مدى التعرط عهى -4
ك التعرررط عهررى ًبيعررة الع قررة بررين وسيً، وكررذلكمتغير  ةوليت م البيئيمن خ ل مسئ البيئي

 . ةوفق النماذج المستخدم هذه المتغيرات
 محل الدراسررة التقنية ةلً   الكهي ةتأثير الخصائص الديموغرافي التعرط عهى مدف معنوية -5

 . البيئيعهى سهوك م 

 فروض البحث  : خامسا  
ن الفرو  التي تم اختبارها وذلررك لتأكيررد صررحت ا مررن تتضمن الدراسة الحالية عددام م

 : عدمه وهي
 : الفرض االول -

 " إن مستوى المسئولية البيئية لدف ً   الكهية التقنية محل الدراسة غير مرتفع " 

 ى :الفرض الثان -

م "" تؤثر القيم البيئية لدف ً   الكهية التقنية محل الدراسة عهى مسئوليت م البيئية تأثيرام م  عنويا

 :  الفرض الثالث -
م "  " تؤثر القيم البيئية لدف ً   الكهية التقنية محل الدراسة عهى سهوك م البيئي تأثيرام معنويا

 : الفرض الرابع  -

م من  " تؤثر القيم البيئية لدف ً   الكهية التقنية محل الدراسة عهى سهوك م البيئي تأثيرام معنويا
 متغير وسيً "خ ل مسئوليت م البيئية ك

 : الفرض الخامس -

" تؤثر الخصائص الديموغرافية لً   الكهية التقنية محل الدراسة عهى سهوك م البيئي تأثيرام 
م "  معنويا

 سلوب الدراسةأ : سادسا  
 البيانات المطلوبة للدراسة ومصادرها :نوع  - أ

 .. الباحث عهى نوعين من البيانات اعتمد
 : البيانات الثانوية( 1)
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 ، البيئيررةوتم الحصول عهي ا مررن مراجعررة الدراسررات السررابقة فرري مجرراالت المسررئولية 
والعمهيررات اإلحصررائية  ، بالعينرراتكررذلك الدراسررات المتعهقررة  ، البيئرريوالسررهوك  ، البيئيررةوالقرريم 

 . الحالية ة بالمقايي  المستخدمة في الدراسةباإلضافة إلى الدراسات المتعهق ، بالبحثالمرتبًة 
 : البيانات األولية (2)

،  ، والسررهوك البيئرري لهمسررت هك يئيررة، والمسررئولية الب وهي بيانات متعهقررة بررالقيم البيئيررة
الررذف  االستقصرراعوتم الحصول عهي ا مررن خرر ل ،  لشخصية المتعهقة بمفردات البحثوالبيانات ا

 قام الباحث بتصميمه إستنادام عهى دراسات سابقة .
  مجتمع البحث والعينة : -ب

تررم تًبيررق الدراسررة الحاليررة عهررى ًرر   الكهيررة التقنيررة بالريررا ، وهرري كهيررة تضررم 
م( في العام الجامعي الحررالي 11536) م )متدربا م )سررج ت شررئون المترردربين 2019/2020( ًالبا

، كمررا يوجررد ب ررا  (tvtc.gov.sa، و)موقع المؤسسررة العامررة لهترردري  التقنرري والم نرري  بالكهية (
 ا تخصص )التقنية البيئية، والتقنية اإلداريررة، والتقنيررة الكيميائيررة، والتقنيررة تخصصات مختهفة من

والتقنيرررة الميكانيكيرررة، وتقنيرررة الحاسررر ، والتقنيرررة اإللكترونيرررة، والتقنيرررة المدنيرررة  ،الك ربائيرررة
إدارة  ، باإلضررافة الررى األقسررام المسرراعدة ) والدراسررات العامررة( ،والمعمارية، والهغة اإلنجهيزية

ة المعهومات، وإدارة الع قررات العامررة، والجررودة والتًرروير والتعهرريم اإللكترونرري، والترردري  تقني
 . التعاوني، وخدمة المجتمع(

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحديد حجم العينة إعتمادام عهررى الجررداول اإلحصررائية فرري  
م " 384تحديد أحجام العينات والتي بهغت )  %(95أن معامل الثقررة ) مع االفترا  ( ًالبام"متدربا

وهو ما يعنرري مراعرراة حجررم المجتمررع، والدقررة عنررد تحديررد حجررم  ، %(5أو +  -وحدود الخًأ )
م بأنه تم استبعاد ) (2008،  محمود صادق العينة )بازرعة ، ( اسررتمارة لعرردم اسررتيفائ ا 14، عهما

ي خضررعت من قبل المستقصي من م بشرركل صررحيح ، وهررو مررا يعنرري بررأن عرردد االسررتمارات الترر 
 . ( استمارة صحيحة370لهتحهيل اإلحصائي بهغ )

هذا وقد اقتصرت الدراسة عهى التخصصات التي تمررنح درجررة الرردبهوم فقررً )المرحهررة 
، وبررذلك تررم  الجامعية المتوسًة( الشتمال ا عهى قسم التقنية البيئيررة ذف الع قررة بأهميررة الدراسررة

. وتعررد التخصصررات  مررن مجتمررع الدراسررةاستبعاد التخصصات التي تمنح درجررة البكررالوريو  
، والتقنيررة  التي تمنح درجة الرردبهوم )التقنيررة البيئيررة -من حيث أعداد الً    -التالية هي األكبر 

اإلدارية، والتقنية الكيميائية، والتقنيررة الك ربائيررة، والتقنيررة الميكانيكيررة، وتقنيررة الحاسرر (، وهرري 
 . سةالتخصصات التي يتكون من ا مجتمع الدرا

وقد اعتمد الباحث في جمع البيانات األولية عن ًريق المقابهررة الجماعيررة لهًرر   فرري 
قاعات تدري  مقرر)السهوك الرروعيفي( باعتبرراره أحررد المقررررات العامررة الترري يتجمررع في ررا كررل 
التخصصات من كافة المستويات الدراسية وهي الًريقة األفضل لتجن  جمع البيانات أكثررر مررن 

 ".  التدريبي المفردة إذا تم جمع ا عهى أسا  التخصص أو المستوى األكاديمي " مرة من نف  
وقد أسفرت عمهية جمع البيانات من التخصصات المذكورة عن توزيع ا بالشكل التررالي 

م( 79)تقنية بيئية =  م( باعتبرراره أكبررر التخصصررات مررن حيررث  125)تقنية إدارية =  ، ًالبا ًالبررا
)تقنيررة  ، "  ، وتسويق ومحاسرربة إدارة مكتبية تخصصات فرعية متعددة " أعداد القبول ألنه يضم 

م(19كيميائية =  م( 29)تقنيررة ك ربائيررة =  ، ًالبا م( 91)تقنيررة ميكانيكيررة = ، ًالبررا )تقنيررة  ، ًالبررا
م(19حاس  =   . ًالبا

 : أداة البحث وقياس متغيرات الدراسة -ج
 رئيسيةجزاع أ أربعة - كأداة لهبحثالتي تم تصميم ا  - قائمة االستقصاعحيث تضمنت 

 : يهي فيما ممثهة

   Environmental Values Scaleالبيئيةالقيم مقياس  : ولالجزء األ
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 : يهي فيما ممثهة رئيسيةبعاد أ (3) عهى موزعة ام متغير (18)ويتضمن 
 :  األولالبعد * 
تكررون هررذا البعررد مررن وي Pastoralism Environment Values)الريفيررة(  الًبيعية البيئةقيم 
مرراكن الترري يوجررد ب ررا الكثيررر مررن األوحرر  بالًبيعة، االستمتاع ) فيممثهة فرعية متغيرات  (6)
الًبيعررة، المزيررد عررن  معرفررةفرري  الرغبررةو، وفساد المصانع لمعاهر الريط، شجار والنباتاتاأل

  ة(الًبيعي لهبيئةتحقيق االكتفاع الذاتي  أهميةو،  ن النمو السكانيبشأوالقهق 
 :  ىالثان* البعد 
ويتكون هررذا البعررد مررن  Urbanism Environment Values الحضرية "العمرانية"  قيم البيئة

 فرري المدينررة أكثررر مررن أف مكرران رخررر ممثهررة فرري )تفضرريل الحيرراة والعرري   فرعية متغيرات (5)
لحيرراة والعرري  واالستمتاع باة المدن الكبرى، وتوافر أفضل األشياع في المدن، واالستمتاع بزيار

 . والرغبة في معرفة المزيد عن المدن (المزدحمة، في األماكن 
 Environmental Adaptation التكيف البيئي:  الثالث * البعد
والرغبررات  تعررديل البيئررة إلشررباع الحاجرراتفرعيررة هرري )تأييررد متغيرررات ( 7)ويتكون من        

درة عهررى قًررع والقرر مررن تهرروث البيئررة،  ل نزعرراجوعرردم وجررود سررب  ، وتوفير الراحررة والترفيرره
ووجو  المساهمة في حررل كهة عند تغيير أجزاع من البيئة، وعدم وجود مشالحاجة  األشجار عند
وإمكانيررة تنعيررط الميرراه المهوثررة عهررى اع الًبيعة من األنشًة البشرية، يذوعدم إث، مشاكل التهو

 .الدوام( 
نقرراً خمسررة  هرري مقيررا  ليكرررت مررنع موزعررة الث ثررةبعرراد األن أومن الجدير بالذكر 

م ) أوافقتتراوح من  م (.1) بدام ألى إ (5تماما البيئيررة لررر عهررى مقيررا  القرريم  اعتمرردن الباحررث أبرر  عهما
((Zimmemann,1996 السابقةبالتفصيل في الدراسات  وهو ما تناوله الباحث . 

 : Environmental Responsibility المسئولية البيئية ى :الثانالجزء 

البيئررة،  فرعية وهي )تصرفاتي تؤثر عهى صررحةمتغيرات ( 6)ون هذا الجزع من ويتك
التعرررط عهررى كيفيررة حمايررة و مجتمعيولدف القدرة عهى حماية البيئة، ويمكنني إجراع تغيير في 

م أف،  البيئة جدير ومن ال،  وسأعمل كمتًوع في مجتمعي(،  ضلوالعمل عهى جعل مجتمعي مكانا
حيررث  نقرراًخمسررة  مسئولية البيئية موزعة عهي مقيا  ليكرررت مررنله ةلستبالذكر أن المتغيرات ا
م األالمتغيرررات الررث ث  م إ (5 )ولررى تتررراوح مررن موافررق تمامررا  مررابين،  (1) لررى غيررر موافررق مًهقررا

م إ (5) المتغيرين التاليين تتراوح من م ررتم جرردام  خيررر األالمتغيررر  امرر أ،  (1 )لررى غيررر م ررتم مًهقررا
م  رام نع ،( Powell, 2011) عهى مقيا  الباحث عتمدهذا وقد ا(.1)أبدام لى إ (5) يتراوح من دائما

م  وهو ما تناوله الباحررث بالتفصرريل البيئية لهمست هك،   لهمسئوليةألنه المقيا  المستقل الوحيد تقريبا
 . السابقةفي الدراسات 

 Environmental Behavior ىالبيئالسلوك  : الثالثالجزء 

 :هي ( أبعاد رئيسية 8)عهى  موزعة ام متغير (26)لجزع من ويتكون هذا ا

 : شراء المنتجات صديقة البيئة البعد األول -
Purchasing Environment Friendly Products  

تجن  شررراع المنتجررات الترري تحترروف  ) فرعية هي متغيرات (3)من  هذا البعد ويتكون
وشررراع المنتجررات الترري ،  ئررةالبي صررديقةوشررراع المنتجررات ،  وضررارة خًرة كيماويةمواد عهى 

 . ( لهبيئة صديقةو ش ادات أتحمل ع مات 

 Purchasing Based Need الحاجةشراء قائم على  :ى الثانالبعد  -

شررياع الترري ال يحترراج تجن  شررراع األ )هي  فرعية متغيرات( 3)من هذا البعد ويتكون 
حتررى  شياع التي ال يحتاج ررااأل رائهوعدم ش بالفعل، يحتاج ا شياع التياأل وشرائه المست هكلي ا إ

 . ( لو كانت عهى خصم
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 Packing: التعبئة  الثالثالبعد  -
فرري  ةالمعبررأشررراع المنتجررات  ) ساسيين همرراأ فرعيين (2) ويتضمن هذا البعد متغيرين

 . ( وشراع المنتجات التي تباع في عبوات معاد تعبئت ا التدوير إلعادة قابهةمواد 

 Shared use الستخدام المشتركا : الرابعالبعد  -

 أمكنخرين كهما ارشياع من األ استعارة )هي فرعية متغيرات  (3) هذا البعد ويتضمن
م شياع كهما كان ذلك األخرين في ار مشاركةو ،  أمكررنخرين كهما ارشياع من واستئجاراأل ، ممكنا
) . 

 Conscious Use (الواعي)االستخدام الرشيد  : الخامسالبعد  -
لتجنرر   الحاجةاالست  ك فقً عهى قدر  )هي  فرعية متغيرات (3)تضمن هذا البعد وي
م شياع بشكل كامل حتى تنت رري األاستخدام و اإلسراط شررياع عنرردما ال األ (ًفرراع)إيقرراط إو ، تمامررا
 . ( االستخدامتكون قيد 

  Care, Repair and Reuseاالستخدام وإعادةصالح واإل العناية : السادسالبعد  -

جررراع إو ، شررياعاألبكررل  الجيرردة العنايررة )هرري  فرعية متغيرات (5) ويتضمن هذا البعد
 لوتجنرر  تجاهرر  ، مناسبة بًريقةشياع األالحرص عهى استخدام كل و ، لألشياع المعتادة الصيانة

 (.خرىأغرا  ألشياع التي يمكن استخدام ا األوتجن  تجاهل  إص ح اشياع التي يمكن أل

  Disposing Usable Thingsلالستخدامالتخلص من األشياء الصالحة  : السابعالبعد  -
 ، لآلخرررين الزائرردةشررياع األعًرراع إ )هرري  فرعيررة متغيرررات (4)ويتضررمن هررذا البعررد 

 ، واالسررتخدام الحاجررةعررن  الزائرردةشررياع األوبيررع  ، الخيريةهمؤسسات الزائدة لشياع باألوالتبرع 
 . ( وبةمًهشياع بأ الزائدةشياع األواستبدال 

 Disposing Wasteالنفايات التخلص من  : الثامنالبعد  -

قبررل الررتخهص  المنزليررةفصررل النفايررات  )هرري  فرعية متغيرات (3)ويتضمن هذا البعد 
 الخًرررةوالررتخهص مررن جميررع النفايررات ،  ل ررا المخصصررةفرري الصررناديق  القمامررةلقاع وإ ، من ا

 . ( المحددة بالًريقة
بعاد ومتغيرررات مقيررا  السررهوك البيئرري تررم توزيع ررا أن جميع أومن الجدير بالذكر  هذا

م  أوافقنقاً تتراوح من  خمسةعهي مقيا  ليكرت من  م أال إلى  (5) تماما وقررد  ، (1) وافررق مًهقررا
وقد تناوله الباحث بالتفصيل فرري ،  (Gupta, & Agrawal, 2018) عتمد الباحث عهى مقيا أ

 . السابقةالدراسات 

   الشخصيةبيانات ال : الرابعالجزء 
 : هي فرعية ديموغرافيةمتغيرات ( 3)ويتضمن هذا الجزع 

 ميكانيكيررة ةوتقنيرر  ك ربائية، ةكيميائية، وتقني ةوتقني إدارية، وتقنية ، بيئية تقنية )التخصص  ( أ )
 . ( حاس  ةوتقني ،
 مسررتوىوال الثالررث،المسررتوى و لثرراني،لمسررتوى اوا األول، المسررتوى األكرراديمي )المستوى  ) (

 . ( الرابع
 . ("  أدبي " وشرعي )عهمي، العامة الثانوية ش ادةنوع  (ج)

م  متغيرات )نموذج( الدراسة ويمكن وضع م لهفرو  المحددة سهفا  التالىفي الشكل  وفقا
 
 ( 1شكل ) 

 متغيرات )نموذج( الدراسة 
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 )متغير مستقل(                   (مستقلة ات)متغير        
 
 

 (تابع)متغير                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تابع/ وسيط)متغير          
 

 : من إعداد الباحث المصدر

 ثبررات المقررايي  الث ثررة المسررتخدمة فرري الدراسررة الحاليررة  اختبررار وقام الباحررث بررإجراع
حسررا  خرر ل السررهوك البيئرري ( مررن مقيررا  و،  المسئولية البيئيةمقيا  و،  القيم البيئيةمقيا  ) 

كما تم استخدام معامررل االتسرراق الررداخهي )معامررل االرتبرراً( لقيررا  صرردق ،  نباخمعامل ألفاكرو
فرري  ي  الدراسررة الحاليررة عهررى قرريم مناسرربةوقررد حصررهت مقرراي الث ثة سالفة الذكر. هررذاقايي  الم

يمكررن االعتمرراد عهي ررا بدرجررة  مما يجعه ررا مقررايي  ، (0.5اختبارات الصدق والثبات )أكبر من 
 ( 1ذلررك فرري الجرردول رقررم )كررن توضرريح ويم.  فرري قيررا  العررواهر موضررع البحررث مقبولررة

 كما يهي :
 
 
 
 

 ( 1 دول )ـج
 اختبارات صدق وثبات مقاييس الدراسة

 مقاييس الدراسة
عدد 

 العناصر

معامل ألفا 

 كرونباخ

معامل االتساق 

الداخلي )معامل 

 االرتباط(

 

 

 المعنوية

القيم البيئيةمقياس   18 .735 .703 0.000 

األول: البيئة الطبيعية)البيئة الريفية( البعد  6 .561 .534 0.000 

 0.000 802. 682. 5 البعد الثاني: البيئة الحضرية

 0.000 784. 644. 7 البعد الثالث: التكيف البيئي

المسئولية البيئية مقياس  6 .662 .819 0.000 

السلوك البيئي مقياس  26 .875 .767 0.000 

بُعد األول: شراء المنتجات صديقة البيئةال  3 .775 .663 0.000 

 0.000 650. 668. 3 البُعد الثاني: شراء قائم على الحاجة

 0.000 *469. 574. 2 البُعد الثالث: التعبئة

 0.000 541. 755. 3 البُعد الرابع: االستخدام المشترك

)الرشيد( البُعد الخامس: االستخدام الواعي  3 .651 .696 0.000 

صــــالتخص  

 المستوى األكاديمي

نوع شهادة الثانوية 
 العامة

 علمي / شرعي

 

 القيم

 البيئية

 

المسئولية 

 البيئية

 السلوك

 البيئي
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  –كأحررد أبعرراد مقيررا  السررهوك البيئرري  –بهررغ معامررل االتسرراق الررداخهي لبعررد التعبئررة 
االتسرراق الررداخهي لهمقيررا   تؤثر عهررىولكن ا لم  ، (0.05) قيمة أقل نسبيام من وهي ، (0.469) 

 . (0.767)، حيث معامل اتساقه الداخهي  ككل
 : ساليب تحليل البياناتأ - د

اليررة الح اإلحصررائية الختبررار صررحة فرررو  الدراسررةتم استخدام عررددام مررن األسررالي  
،  واالنحرردار البسرريً،  خررت طمعامررل اال، و المعيررارفحررراط االنو،  تضمنت )الوسً الحسابي

متوسررً و،  الخًررأ المعيررارفو،  التبويرر  المررزدوجو Fاختبررار و ، معامل التحديرردو ، Tاختبارو
، ومؤشررر جررودة التوافررق  ومؤشررر جررودة التوافررق ²Chi-Squareوكا،  ، وتحهيل المسار الرت 
 واختبار كرو سرركال ، واختبار مان وتني لخًأ التقريبيتربيعي لمتوسًات االجذر الو ، المقارن

 . ومعامل االتساق الداخهي (،  نباخضافة الى معامل ألفاكروباإل، 

 الدراسةحدود  : سابعا  
 : فيما يهي الدراسةتمثهت حدود 

والسررهوك ، القرريم البيئيررةو، المسررئولية البيئيررة لهمسررت هك اقتصرت الدراسة الحالية عهى دراسة -1
م  –البيئي باستخدام مقايي  محددة  وعهى ذلك فإن دراسررة المتغيرررات  -أشار الي ا الباحث رنفا

 . السابقة باستخدام مقايي  مختهفة ربما يعًي نتائج مختهفة
نعرام  داخل الكهية محل الدراسة الدبهوم درجةعهى التخصصات التي تمنح  الدراسةاقتصرت  -2

وهي التخصصررات الدراسة،  قنية البيئية ذو الع قة بأهمية ا عهى قسم أو تخصص التالشتمال
م  ة المشار إلي االست التشمل التخصصات الترري تمررنح  الحالية الدراسةن نتائج فإعهيه  وبناعم رنفا
 . البكالوريو  درجة

 اختبار فروض الدراسة:  ثامنا  
 ائج ا كما يهي :فرو  الدراسة من خ ل عر  نتلختبار فيما يهي ا

 : نتائج اختبار الفرض األول
 : ى ما يهيهص الفر  األول من فرو  الدراسة عين   

 إن مستوى المسئولية البيئية لدي طالب الكلية التقنية محل الدراسة غير مرتفع " " 

وهو اختبار معهمي قررد  "ت" لعينة واحدة،ولقد تم التحقق من صحة هذا الفر  باستخدام اختبار 
 ، كما هو موضح أدناه . (2نتائجه الواردة في الجدول رقم ) ىأعً

 ( 2 دول )ـج
 مستوى المسئولية البيئية لدى الطالب

 

 م

 

 مقياس المسئولية البيئية
 * الوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف
 المعنوية ت

1 
تصرفاتي تؤثر على صحة 

 البيئة
3.21 1.265 39.4081 3.248 0.000 

2 
 لدي القدرة على حماية

 البيئة
3.85 1.041 27.03896 15.625 0.000 

3 
يمكنني إجراء تغيير في 

 مجتمعي
3.78 1.008 26.6667 14.961 0.000 

البُعد السادس: العناية واإلصالح وإعادة 

 االستخدام
5 .663 .651 0.000 

البُعد السابع: التخلص من األشياء الصالحة 

 لالستخدام
4 .735 .707 0.000 

البُعد الثامن: التخلص من النفايات أو 

 المخلفات
3 .695 .692 0.000 
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4 
التعرف على كيفية حماية 

 البيئة
4.11 0.914 22.23844 23.370 0.000 

5 
مجتمعي العمل على جعل 

 مكاناً أفضل
4.36 0.806 18.48624 32.571 0.000 

6 
سأعمل متطوع في 

 مجتمعي
3.51 1.100 31.3903 8.885 0.000 

 0.000 24.595 16.53805 0.62919 3.8045 مستوى المسئولية البيئية

 3هو نقًة منتصط المقيا  = المحسو  لهعينة بالوسًالحسابي المتوقعه ا و الوسً الحسابي حيث تتم مقارنة *

 :ى هيتضح ما ي (2بالنعر الى الجدول رقم )
وهررو مررا يعنرري ،  (3أكبررر مررن ) بهغت قيم متوسًات جميع متغيرات مقيا  المسئولية البيئيررة - 

وهررو مررا اه من وج ة نعر مفردات الدراسررة، أهمية متغيرات المسئولية البيئية وارتفاع مستو
المعيررارف يؤكد انخفا  تشتت استجابات مفردات الدراسة من خرر ل صررغر قرريم االنحررراط 

 . ات المقيا  لجميع متغير

مما يؤكد انخفا  نسرربة ،  %50بهغت قيم معامل االخت ط لجميع متغيرات المقيا  أقل من  - 
 . االنحراط المعيارف بالنسبة لهوسً الحسابي

،  %5مقيررا  أقررل مررن ال ولجميررع متغيرررات،  مستوى المسئولية البيئيررةبهغ مستوى المعنوية ل - 
مسررتوى المسررئولية البيئيررة لرردى  عدم ارتفرراعقضي بوهو ما يعني رف  فر  العدم والذف ي

حيررث ،  ر  البديل والذف يقضرري بعكرر  ذلرركوقبول الف، محل الدراسة كهية التقنيةالً   
 . بشكل معنوفالً   تميل متغيرات المقيا  الى ارتفاع مستوى المسئولية البيئية لدى 

 ى :نتائج اختبار الفرض الثان
 :ى لدراسة عهى ما يهرو  اينص الفر  الثاني من ف

 "  تؤثر القيم البيئية لدي طالب الكلية التقنية محل الدراسة على مسئوليتهم البيئية تأثيرا  معنويا   "

وقد تم التحقق من صحة هذا الفر  باستخدام تحهيل االنحرردار البسرريً لبيرران تررأثير القرريم البيئيررة 
واستخدام نف  التحهيررل الختبررار جمالي، وذلك عهى المستوى اإل بوجه عام عهى مسئوليت م البيئية

البيئيررة عهرري صحة الفر  عهى المستوى التفصيهي لبيان تأثير كل بعررد مررن أبعرراد مقيررا  القرريم 
 وذلك كما يهي :المسئولية البيئية، 

 . أدناه كما هو موضح (3 ر في الجدول رقم )ويع:  اإلجماليالمستوى  -1
 ( 3 )دول ـج

 بوجه عام على مسئوليتهم البيئيةب ر القيم البيئية للطالتأثي

 التقدير المعامالت
قيمة 

 Tاحصاء 
 الداللة

2R 

 معامل التحديد
F المعنوية 

 القيم البيئية

 بوجه عام
1.035 117.139 0.000 0.974 13721.485 0.000 

 

 يتضح ما يهي : (3رقم ) بالنعر الى الجدول
مسئولية البيئية لدى ًرر   الكهيررة العهى  ه عامبوج لهقيم البيئيةوجود تأثير ذو داللة إحصائية  - 

قررل مررن أ معنويررةمسررتوى ال ( نعرررام ألنت  )وذلك بناع عهى معنويررة اختبررار ، محل الدراسة
5 .% 

نسرربة التغيررر فرري المتغيررر  تشير إلررىوهي قيمة مرتفعة (، 0.974)ة معامل التحديد بهغت قيم - 
(، حيررث بهغررت النسرربة ئيةالقيم البيلمتغير المستقل )ا التابع )المسئولية البيئية( نتيجة التغير في

مما يؤكد التأثير اإليجابي لهقيم البيئية بوجه عام عهى المسئولية البيئية لدى ً   %، 97.4
 .  الجامعة محل الدراسة
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إحصررائية لهقرريم ذو داللررة  ريثتررأد ووجرر المتعهررق ب صحة الفر يمكن قبول  سبقما عهى  بناعم  - 
 . سئولية البيئية وذلك عهى المستوى اإلجماليالمعهى  البيئية

اد القيم البيئيررة عهررى المسررئولية عمكن عر  التأثير التفصيهي ألبحيث ي :ى المستوى التفصيه -2

م لكل بعد فرري  ، واألهميررة النسرربية لررهبعرردوذلك لمعرفة ًبيعة تررأثير كررل  عهى حدة البيئية وفقا

( كما هو موضح أدناه 4موضح في الجدول رقم )هو وذلك كما  تأثيره عهى المسئولية البيئية

.   

 (4) دولـج
 مسئوليتهم البيئيةعلى  القيم البيئية للطالب أبعاد تأثير

القيم بعاد أ

 يةالبيئ
 التقدير

قيمة 

 Tإحصاء 
 الداللة

2R 

 معامل التحديد
F المعنوية 

 البيئة الطبيعية

 الريفية()
0.920 116.132 0.000 0.973 13486.584 0.000 

 البيئة الحضرية

 )العمرانية(
0.996 83.761 0.000 0.950 7015.887 0.000 

 0.000 6610.620 0.947 0.000 81.306 1.168 التكيف البيئي

 

 يتضح ما يهي : (4بالنعر الى الجدول رقم )
لبيئررة ، وا)الريفيررة( بالبيئررة الًبيعيررة المتعهقررة لهقرريم البيئيررةوجررود تررأثير ذو داللررة إحصررائية  - 

 الكهيررة محررل الدراسررة لًرر   المسررئولية البيئيررةعهررى والتكيط البيئي لحضرية )العمرانية( ا
وذلك بناع عهى معنويررة اختبررار)ت(، كمررا أكرردت عهررى ذلررك إحصرراعات اختبررار )ط( والترري 

م   النموذج الخاصوهو ما يعني أن  ( 0.05عند مستوى معنوية أقل من )جاعت دالة إحصائيا

ممررا يؤكررد الع قررة  جاعت معام ت االنحدار موجبة كماإحصائية، لة دال معنوف وذا بالتقدير
 المسئولية البيئية ( .القيم البيئية/أبعاد الموجبة بين المتغيرين ) 

 الحضرررية،والبيئررة  الًبيعيررة،بيئررة بال بعرراد القرريم البيئيررة المتعهقررةقرريم معامررل التحديررد أل بهغررت - 

 وهررو مررا يعنرري ارتفرراع نسرر (، 0.947)(،0.950(،)0.973) التوالي البيئي عهىوالتكيط 

حيررث بهغررت (، القرريم البيئيررة أبعررادالمسررتقل ) لهمتغير (استجابة المتغير التابع)المسئولية البيئية

، الحضررريةلقرريم البيئررة % 95 الًبيعيررةلقرريم البيئررة % 97.3نس  االسررتجابة عهررى الترروالي 

الًبيعية )البيئة الريفية( عهى لقيم البيئة كما يعني التأثير األكبر  لقيم التكيط البيئي،% 94.7

التكيررط  قرريم وأخيرام  ، الحضريةالبيئة  قيم يهي ا الدراسة، الكهية محل المسئولية البيئية لً  
 .ى البيئ

 عهررى -بغرر  النعررر عررن ًبيعت ررا –سبق يمكن قبول الفر  المتعهق بتأثير القرريم البيئيررة مما - 
م وذلررك عهررى المسررتوى مع التقنيررة بالريررا  تررأثيرام ة الكهيرر  المسئولية البيئيررة لرردى ًرر   نويررا

 . ىالتفصيه
 : نتائج اختبار الفرض الثالث

 الث من فرو  الدراسة عهى ما يهى :ينص الفر  الث   
 "  معنويا   تأثيرا   ئي تؤثر القيم البيئية لدي طالب الكلية التقنية محل الدراسة على سلوكهم البي" 
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عهى تأثيرالقيم البيئية ستخدام تحهيل االنحدار البسيً لبيان باالفر   وقد تم التحقق من صحة هذا
واسررتخدام نفرر  التحهيررل الختبررار صررحة الفررر  ،  يئي وذلك عهى المستوى اإلجماليالسهوك الب

وأهميترره ،  السررهوك البيئرري عهى م البيئيةالقي من أبعادكل بعد ثير ألبيان تعهى المستوى التفصيهي 
 ضح أدناه .كما هو مو النسبية

 ى :يهكما  (5رقم )ويع ر في الجدول :  ىالمستوى اإلجمال -1
 ( 5 )دول ـج

 بوجه عام سلوكهم البيئيعلى للطالب تأثير القيم البيئية 

 التقدير المعامالت
قيمة 

 Tحصاء إ
 الداللة

2R 

معامل 

 التحديد

F المعنوية 

القيم البيئية بوجه         

 عام
1.024 132.839 0.000 0.980 17646.085 0.000 

 

 يتضح مايهي : (5لى الجدول رقم )إبالنعر 
  مسهوكعهى  بوجه عاملً   الكهية محل الدراسة  لهقيم البيئية وجود تأثير ذو داللة إحصائية  - 

قررل مررن أ معنويررةمسررتوى ال ( نعرام ألنت) وذلك بناع عهى معنوية اختبار ، بوجه عام البيئي
5%  . 

لى نسرربة التغيررر فرري المتغيررر وهي قيمة مرتفعة تشير إ،  (0.980)التحديد ة معامل بهغت قيم - 
حيررث بهغررت النسرربة ،  التابع )السهوك البيئي( نتيجة التغير في المتغير المستقل )القرريم البيئيررة(

لهقيم البيئية لً   الكهية محل الدراسة بوجرره عررام عهررى  التأثير اإليجابيمما يؤكد ،  98%
 . ه عام سهوك م البيئي بوج

إحصررائية لهقرريم ر إيجررابي ذو داللررة يثتأد ووجالمتعهق ب يمكن قبول الفر  ما سبق عهى عم وبنا - 
 . السهوك البيئي وذلك عهى المستوى اإلجمالي البيئية عهى

يمكن عر  التأثير التفصرريهي لهقرريم البيئيررة عهررى السررهوك البيئرري  حيث :ى المستوى التفصيه -2
م لكل  وذلررك كمررا  وحجررم تررأثيره ، ًبيعةوذلك لمعرفة  حدة عهىالقيم البيئية  من أبعاد بعدوفقا

 : ى(  كما يه6هو واضح من الجدول رقم )

 
 
 
 
 

 ( 6 دول )ـج

 على سلوكهم البيئي ية للطالبالقيم البيئأبعاد تأثير 

 التقدير القيم البيئيةأبعاد 
قيمة 

 Tإحصاء 
 الداللة

2R 

معامل 

 التحديد

F المعنوية 

 طبيعيةالبيئة ال

 الريفية()
0.908 118.878 0.000 0.975 14132.090 0.000 

 البيئة الحضرية

 )العمرانية(
0.986 91.056 0.000 0.957 8291.214 0.000 
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 0.000 8079.269 0.956 0.000 89.885 1.157 التكيف البيئي 

 

 يتضح ما يهي : (6بالنعر الى الجدول رقم )

والبيئررة  )الريفيررة(، بيئررة الًبيعيررةبال المتعهقررة هقرريم البيئيررةلوجررود تررأثير ذو داللررة إحصررائية  - 
 لًرر   الكهيررة محررل الدراسررة السررهوك البيئرريعهررى والتكيط البيئرري  "  العمرانية الحضرية " 

)ط( والترري كمررا أكرردت عهررى ذلررك إحصرراعات اختبررار،  )ت( وذلك بناع عهى معنوية اختبررار

 النموذج الخرراصوهو ما يعني أن ( 0.05)معنوية أقل من عند مستوى جاعت دالة إحصائيام 

ممررا يؤكررد الع قررة  جاعت معام ت االنحدار موجبة كما، إحصائيةداللة  امعنوف وذ بالتقدير
 القيم البيئية / السهوك البيئي ( .أبعاد الموجبة بين المتغيرين )

رية، والبيئررة الحضرر  الًبيعيررة، ت ررتم بالبيئررةلقرريم البيئيررة الترري بعرراد ابهغت قيم معامل التحديد أل - 

 ارتفرراع نسرر يعنرري مررا  وهررو(، 0.956)(،0.957(،)0.975) التوالييط البيئي عهى والتك

حيررث بهغررت القرريم البيئيررة(، أبعاد لهمتغير المستقل ) )السهوك البيئي (، استجابة المتغير التابع 

قرريم كما يعني التأثير األكبررر ل%، 95.6%، و95.7 % 97.5س  االستجابة عهى التوالي ن

البيئررة  تررأثير قرريم يهي ررامحررل الدراسررة،  الكهيررة لبيئررة الًبيعيررة عهررى السررهوك البيئرري لًرر  ا
 . البيئيالتكيط قيم وأخيرام  ، الحضرية

 كهيررةمما سبق يمكن قبول الفر  المتعهق بتأثير القيم البيئية عهى السهوك البيئي لدى ً   ال - 
م وذلك عهى المس  . توى التفصيهيمحل الدراسة تأثيرام معنويا

 نتائج اختبار الفرض الرابع
 ى :ينص الفر  الرابع من فرو  الدراسة عهى ما يه

معنويا  من خالل   تأثيرا   ئي طالب الكلية التقنية محل الدراسة على سلوكهم البي ى " تؤثر القيم البيئية لد
 مسئوليتهم البيئية كمتغير وسيط " 

باسررتخدام  Path Analysisتحهيررل المسررار التحقررق مررن صررحة هررذا الفررر  مررن خرر لوقد تررم 
،  تغيررر المسررتقل عهررى المتغيررر التررابعغيررر المباشررر لهمو،  لتحديد األثر المباشررر  Amosبرنامج

كمتغير تابع من خ ل  y)السهوك البيئي ) ( كمتغير مستقل عهىxالقيم البيئية )تأثير وذلك لمعرفة
 ( كمتغير وسيً .z) المسئولية البيئية

عهى مسررتويين يتعهررق أحرردهما ر بالذكر أن اختبار الفر  السابق سوط يتم ومن الجدي
 بالمسررتوى اإلجمررالي لمعرفررة التررأثير المباشررر لهقرريم البيئيررة بوجرره عررام عهررى المسررئولية البيئيررة ،

التأثير المباشر لهمسئولية البيئية عهى السهوك البيئي بوجه عررام كذلك و بوجه عام والسهوك البيئي
بينمررا يتعهررق  عام عهى السهوك البيئي بوجه عررام تأثير غير المباشر لهقيم البيئية بوجه ، وأخيرام ال

التفصيهي لمعرفة التررأثير غيررر المباشررر لكررل بعررد مررن أبعرراد القرريم البيئيررة عهررى  ىارخر بالمستو
 وعهى كل بعد من أبعاد السهوك البيئي من ناحية أخرى .،  المسئولية البيئية من ناحية

 ( كما هو موضح أدناه .7الجدول رقم ) ويع ر في: ى ى اإلجمالالمستو -1
 ( 7 دول )ـج

 عامبوجه  (y)السلوك البيئي على  ((xتأثير القيم البيئية 
 (z)المسئولية البيئية من خالل 

ق المتغيرات/المسارات ي م ة   م ع ا م ل ا  ل م س ا ر  
 

ا ل خ ط أ  ا ل م ع ي ا ر ي
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 P - v a l u e
 ذج مؤشرات جودة التوافق للنمو 
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X→Z 0.000 8.43 0.063 0.531 األثر المباشر 

  0
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 Z→y 0.278 0.041 6.78 0.000األثر المباشر

X→y 0.000 6.53 0.055 0.359 األثر المباشر 

X→y 0.000 8.65 0.017 0.147 المباشراألثر غير 
 

 : ىيتضح ما يه (7رقم ) بالنعر الى الجدول
( بداللررة 0.531)بمقرردارالمسررئولية البيئيررة األثر المباشر اإليجابي لهقيم البيئية بوجه عام عهى  - 

 إحصائية.
بداللة  (0.278)بمقداربوجه عام  السهوك البيئيهي عمسئولية البيئية لهاألثر المباشر اإليجابي  - 

  .إحصائية
 (0.359بمقرردار) بوجه عام السهوك البيئياألثر المباشر اإليجابي لهقيم البيئية بوجه عام عهى  - 

  .بداللة إحصائية
 بوجرره عررام السررهوك البيئررياألثررر غيررر المباشررر اإليجررابي لهقرريم البيئيررة بوجرره عررام عهررى  - 

 ( بداللة إحصائية.0.147)بمقدار
 . ويتضمن عر  نوعين من النتائج: ى المستوى التفصيه -2
م لكررل  - لقيم البيئيررةألبعاد احيث سيتم عر  التأثير المباشر :  المباشرالتأثير  - أ عهررى  بعرردوفقررا

وكذلك عر  التأثير المباشر لهمسررئولية البيئيررة عهررى كررل بعررد  البيئية،عهى المسئولية  - حده
 ( كما هو موضح أدناه . 8ويتضح ذلك من الجدول رقم ) ، البيئيلسهوك من أبعاد ا

 ( 8 )دول ـج
 المسئولية البيئية على  قيم البيئيةلالمباشر ألبعاد اتأثير ال

 ىالسلوك البيئعلى أبعاد  المسئولية البيئيةوتأثير 

 المتغيرات / المسارات
قيمة معامل 

 المسار  

 الخطأ المعياري

S.E 
T 

 المعنوية

P-value 

X1→Z 0.413 0.054 7.65 0.000 

X2→Z 0.122 0.038 3.21 0.001 

X3→Z 0.111 0.043 2.58 0.010 

Z→y1 0.526 0.072 7.31 0.000 

Z→y2 0.415 0.074 5.61 0.000 

Z→y3 0.046 0.081 0.57 0.567 

Z→y4 0.249 0.089 2.80 0.005 

Z→y5 0.264 0.076 3.47 0.000 

Z→y6 0.119 0.061 1.95 0.050 

Z→y7 0.316 0.074 4.27 0.000 

Z→y8 0.241 0.078 3.09 0.002 

 : ىيتضح ما يه (8رقم ) بالنعر الى الجدول
 : على المسئولية البيئيةالقيم البيئية  أبعاد بالنسبة لتأثير

البيئيررة عهررى المسررئولية  لبيئررة الًبيعيررةقرريم اتررأثير ب هبعررد األول المتعهررققيمررة المسررار ل بهغررت - 
م نعرررام ألن  وهو دال (0.413) حيررث بهغررت  (،0.05مررن ) قررلأ مسررتوى المعنويررةإحصررائيا
(0.000. ) 
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البيئررة الحضررريةعهى المسررئولية البيئيررة قرريم تررأثير ب الثرراني المتعهررق بعرردهبهغررت قيمررة المسررار ل - 
م نعرررام ألن وهو دال إ (0.122) حيررث بهغررت  (،0.05) قررل مررنأ مسررتوى المعنويررةحصررائيا
(0.001) . 

عهررى المسررئولية البيئيررة  التكيررط البيئرريقرريم تررأثير الثالررث المتعهررق ببعررد هبهغررت قيمررة المسررار ل - 
م نعرررام ألن وهو دال إحصررا (0.111) حيررث بهغررت  (،0.05مررن ) قررلأ مسررتوى المعنويررةئيا
(0.010. ) 

 ى :السلوك البيئأبعاد بالنسبة لتأثير المسئولية البيئية على 
شررراع المنتجررات  ) السهوك البيئرريلمسئولية البيئية عهى أبعاد بتأثير ا متعهقةالر بهغت قيم المسا - 

 ،" الواعي"الرشرريداالستخدام و ، المشترك الحاجة، واالستخدامشراع قائم عهى وصديقة البيئة 
التخهص و ، التخهص من األشياع الصالحة ل ستخدامو ،العناية واإلص ح وإعادة االستخدامو
 ، (0.264) ، (0.249) ، (0.415) ، (0.526) التررواليعهررى  (و المخهفاتأ النفايات من
لررم  مستويات المعنوية جميع ابداللة إحصائية نعرام ألن  ، (0.241)،(0.316)، (0.119)

(  0.005)،(0.000)،(0.000عهرررررى التررررروالي ) ، حيرررررث بهغرررررت(0.05)تتجررررراوز 
فقررد بهررغ التعبئررة  مسررار لبعرردال وفيما يتعهق بقيمة، (0.002)،(0.000)،(0.05)،(0.000)
حيث بهغت  (،0.05أكبر من ) مستوى المعنويةحصائيا نعرام ألن إوهو غير دال   (0.046)
(0.567) . 
عهى كل بعد مررن القيم البيئية  أبعاد من بعدحيث سيتم عر  تأثير كل  : المباشرالتأثير غير  - 

( وذلررك كمررا 9م )رقالجدول  وذلك كما هو واضح منبشكل غير مباشر أبعاد السهوك البيئي 
 يهى :

 ( 9 )دول ـج
 ىعلى أبعاد السلوك البيئ القيم البيئية ألبعاد التأثير غير المباشر

 المتغيرات /المسارات
قيمة معامل 

 المسار 

X1→y1 0.217 

X1→y2 0.171 

X1→y3 0.019 

X1→y4 0.103 

X1→y5 0.109 

X1→y6 0.049 

X1→y7 0.130 

X1→y8 0.099 

X2→y1 0.064 

X2→y2 0.051 

X2→y3 0.006 

X2→y4 0.030 

X2→y5 0.032 

X2→y6 0.015 

X2→y7 0.039 

X2→y8 0.029 

X3→y1 0.058 

X3→y2 0.046 

X3→y3 0.005 
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X3→y4 0.028 

X3→y5 0.029 

X3→y6 0.013 

X3→y7 0.035 

X3→y8 0.027 
 

 ما يهى :يتضح  (9رقم )بالنعر الى الجدول 
 ،البيئة الحضررريةو، )البيئة الًبيعيةلقيم البيئية أبعاد اتأثير بقيم جميع المسارات المتعهقة بهغت  - 

شررراع قررائم و ،التكيط البيئي( عهى جميع أبعاد السهوك البيئي )شراع المنتجات صديقة البيئةو
العنايررة واإلصرر ح و، االسررتخدام الررواعيو ،االسررتخدام المشررتركوالتعبئررة  و ،عهررى الحاجررة

الررتخهص مررن النفايررات أو و، التخهص مررن األشررياع الصررالحة ل سررتخدامو، ادة االستخداموإع
 بعرراد القرريم البيئيررةثير غير مباشررر لكررل أ، وهو ما يعني بوجود تأأكبر من الصفر (المخهفات 

 لً   الكهية محل الدراسة . عهى كل أبعاد السهوك البيئي
ة محررل الدراسررة شر لهقيم البيئية لً   الكهية التقنيمما سبق يتضح التأثير المباشر وغير المبا - 

مررن خرر ل مسررئوليت م البيئيررة كمتغيررر  -سواع بشكل إجمالي أو تفصيهي -عهى سهوك م البيئي
 . ميل الى تأكيد صحة الفر  الرابع من فرو  الدراسةتوسيً ، وهي نتائج 

 نتائج اختبار الفرض الخامس
 عهى ما يهى :لخام  من فرو  الدراسة ينص الفر  ا

 " معنويا   تأثيرا   يالتقنية محل الدراسة على سلوكهم البيئ  ةتؤثر الخصائص الديموغرافية لطالب الكلي"

نرروع  تني لمعرفررة تررأثير )ين ووقد تم التحقق من صحة هذا الفر  من خ ل استخدام اختبار ما
كرررو سرركال لمعرفررة ر بينمررا تررم اسررتخدام اختبررا،  عهررى السررهوك البيئرري (شرر ادة الثانويررة العامررة

 التالى:ضح من الجدول يتوذلك كما ،  التدريبي( عهى السهوك البيئي المستوف)التخصص/ تأثير

 (10دول )ـج
 للطالب على سلوكهم البيئى تأثير الخصائص الديموغرافية

 المعنوية احصاء االختبار حجم العينة متوسط الرتب المتغيرات الديموغرافية الخصائص

 نوع الشهادة 
 344 186.64 علمي

4078.500 0.454 
 26 170.37 شرعي

 

 

 التخصص

 79 175.80 تقنية بيئية

 

 

 

5.629 

 

 

 

0.344 

 125 188.21 تقنية إدارية

 19 151.79 تقنية كيمائية

 29 178.19 تقنية كهربائية

 91 203.26 تقنية ميكانيكية

 27 173.06 تقنية حاسب

 

المستوي 

 بيالتدري

 

 131 187.37 مستوى أول
 

 

1.878 

 

 

0.598 

 59 184.86 مستوى ثاني

 104 193.52 مستوى ثالث 

 76 171.78 مستوي رابع 

 يتضح ما يهى : (10بالنعر الى الجدول رقم )
 تقنيررة)وق معنويررة عهررى أسرر  نرروع الشرر ادة )عهمي/شرررعي (، والتخصررص فررر ال توجررد - 

والمسرررتوى (،تقنيرررة حاس /تقنيرررة ميكانيكية/تقنيرررة ك ربائية/كيمائية تقنيرررة/تقنيررة إدارية/ةبيئي
 فيما يتعهق بالسررهوك البيئرري(، مستوف رابعثالث/ثاني/مستوى  مستوى أول/مستوى)التدريبي 

ت السررررابقة عهررررى الترررروالي حيررررث بهغررررت مسررررتويات المعنويررررة لهمتغيرررررالهًرررر  ، 
 . (0.05وهي قيم أكبر من )(، 0.598(،)0.344(،)0.454)
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محل الدراسة عهى سهوك م  لديموغرافية لً   الكهيةمما سبق يتضح عدم تأثير الخصائص ا - 
 . وهو ما يؤكد رف  الفر  األخير من فرو  الدراسة البيئي

  مناقشة النتائج والتوصياتو الملخص : تاسعا  
 : مناقشة النتائجالملخص و -1

ة التقنيررة بيئيررة لرردى ًرر   الكهيرر أع رت نتائج الدراسة الحالية أن مستوى المسررئولية ال
م  محل الدراسة بوضرروح مررن خرر ل  ع رررتإلررى حررد مررا  إيجابيررةتعتبر  ، وهي نتيجةمرتفع نسبيا

( عررن المتوسررً 3.8045لهمقيررا  ) المحسررو  العررام ، حيث ارتفرراع المتوسررًالمقيا  المستخدم
م بررأن أفضررل  بما يعني ارتفاع مستوى المسررئولية البيئيررة لرردى الًرر  (،3المتوقع لهعينة ) ، عهمررا

م  )هو المتغير المتعهق بر  قيمةم  متغيرات مقيا  المسئولية البيئية العمل عهى جعررل مجتمعرري مكانررا
المقيررا  هررو فرري قيمةم أقل المتغيرات بينما  ، (4.36) المتوسً المحسو  له بهغ حيث،  ( أفضل

،  (3.21) وسررً المحسررو  لررهحيث بهغ المت،  ( تصرفاتي تؤثر عهى البيئة) المتغير المتعهق برر 
كمررا .  (4( وأقررل مررن )3أما بقية متغيرات المقيا  تررراوح المتوسررً المحسررو  ل ررا أكبررر مررن )

حيررث بهغررت قيمررة ،  أع رررت الدراسررة التررأثير المباشررر لهمسررئولية البيئيررة عهررى السررهوك البيئرري
حيررث عهررق بالتعبئررة، سررتثناع البعررد المتكررل أبعرراده با المباشر عهىالتأثير وكذلك  (0.278)المسار

 . (0.05مستوى المعنوية أكبر من )
عهررى  -ًبيعت ررا بغ  النعر عررن  –أع رت النتائج تأثير القيم البيئية بوجه عام  كذلك
، حيررث بهغررت قرريم معامررل يئي لًرر   الكهيررة التقنيررة محررل الدراسررةوالسهوك الب المسئولية البيئية

والسررررهوك البيئرررري عهررررى الترررروالي  ، ئيررررةالبيالتحديررررد بالنسرررربة لتأثيرهررررا عهررررى المسررررئولية 
وغيررر المباشررر فرري التررأثير المباشررر  وهو ما يؤكد عهى أهمية القرريم البيئيررة(، 0.980(،)0.974)

م مررع دراسررة وهررو مررا يتماشررى،  وعهى سهوك م البيئيلدى الً  ،  عهى المسئولية البيئية  جزئيررا
Rioux, 2011)) هقيم البيئية برغم عدم كفايت ا لوحرردهاالتي أشارت نتائج ا إلى القدرة الكبيرة ل 

وال لألفررراد والمعرفيررة فرري تفسررير السررهوك البيئرري همتغيرات العاًفيررة، ، وكذلك القدرة الكبيرة ل
التي أشارت نتائج ا إلررى القرردرة المحرردودة لهمسررئولية  (Javanovic, 2016يتماشى مع دراسة )

الترري أع رررت ضررعط  (Nagy, 2016ودراسررة )،  التنبؤ بالسهوك البيئيالبيئية والقيم البيئية في 
 .  البيئيالتأثير المباشر لهقيم عهى السهوك 

أن قيم البيئة الًبيعية هي إلى  نتائج ا  لحالية أشارتومما هو جدير بالذكر أن الدراسة ا
د ، حيث بهغت قرريم معامررل التحديرر  ، والسهوك البيئي البيئيةأكثر القيم البيئية تأثيرام عهى المسئولية 

حيث بهغت قيم معامل التحديد عهررى  الحضرية، ( يهي ا تأثير القيم0.975)( 0.973ي )عهى التوال
عهى حيث بهغت قيم معامل التحديد  البيئي،وأخيرام تأثير قيم التكيط ( 0.957)(،0.950.التوالي )
لنعررر عررن وإن كانت كافة أبعاد القيم البيئية موجبة التأثير بغرر  ا،  (0.956(،)0.947)التوالي 

)التكيررط  كون ا مؤيدة لهبيئة )البيئة الًبيعية( أو غير مؤيرردة لهبيئررة )البيئررة الحضرررية( أو محايرردة
وبرغم أن المجتمع السعودف خهيً من المجتمررع الريفرري ، والمجتمررع الحضرررف إال أن  . البيئي(

ول بدرجة كبيرررة ، حيث يرى الباحث أن النتيجة السابقة تؤ ذلك غير كاط لتفسير النتيجة السابقة
،  وكيفية الحفاع عهي ا وأهميت ا،  اسة بالبيئة الًبيعيةوعدم إدراك مفردات الدر،  عيإلى عدم و

 . والفرق الجوهرف بين ا وبين البيئة الحضرية 
مررن المسررئولية البيئيررة  لبيئة الًبيعية هو األكبر عهى كلأن تأثير قيم اإن ما سبق يعني 

تأثير جميع  كما يعنيخيرام تأثير قيم التكيط البيئي، وأر القيم الحضرية، يهيه تأثي ئي والسهوك البي
عهى السررهوك البيئرري  -بغ  النعر عن كون ا قيم مؤيدة أو غير مؤيدة لهبيئة  -أنواع القيم البيئية 

م وتتماشى النتيجة السابقة له . تأثيرها عهى المسئولية البيئية نبدرجة أكبر م دراسررة الحاليررة جزئيررا
حيررث أشررارت نتررائج دراسررت ما إلررى أن  Smith, & O'sullivan, 2012)ليرره )ما توص  إ مع

م عهررى سررهوك م البيئرري القيم البيئية لهموعفين  ( Fryxell, & Lo, 2003ودراسررة )، تؤثر معنويا
م لسهو  وهو،  يات م اإلدارية المؤيدة لهبيئةكالتي أع رت أن القيم البيئية لهمديرين تعتبر مؤشرام قويا
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( التي أشارت نتائج ا إلررى القرردرة المحرردودة لهقرريم Javanovic, 2016ماال يتماشى مع دراسة )
 والمسئولية البيئية في تفسير السهوك المؤيد لهبيئة . 

"المتغيرررات" جميررع الخصررائص  أشررارت نتررائج الدراسررة الحاليررة إلررى أن وأخيرررام 
"الترردريبي"/نوع صص/المسررتوى األكاديمي)التخ التقنية محل الدراسة الديموغرافية لً   الكهية

مررع دراسررة  -بشكل رخر -، وهو ماال يتماشى  لم تؤثر عهى سهوك م البيئي ش ادة الثانوية العامة(
(Cordano, 2010)  ، حيث أشارت نتائج ا إلى تأثير بع  الخصائص الديموغرافية كالجنسية

يجة السررابقة لهدراسررة الحاليررة برررغم وجررود . وتأتي النت والبعد الثقافي عهى السهوك البيئي لألفراد
حيررث تترروافر لرردي م مقررررات وخهفيررات ة البيئية بالكهية محررل الدراسررة، قسم متخصص في التقني

  مررررع دراسررررةوهررررو مرررراال يتماشررررى ،  سررررنتان"  "  مرررردة الدراسررررةمعرفيررررة بيئيررررة ًرررروال 
(Rahman, 2016) ،  امررل عرردة من ررا أشارت نتائج ا إلررى تررأثر السررهوك المؤيررد لهبيئررة بعوالتي

 . البيئيةالمعرفة 

 : اتــالتوصي -2
ولين عن إدارة الكهية محل الدراسة ، والبرراحثين ئفيما يهي مجموعة من التوصيات لهمس

 ق بعد استعرا  النتائج السابقة :في مجال التسوي
 : بالنسبة للمسئولين - أ
ية محررل الدراسررة فرري ضرروع التقنية البيئية بالكه )تخصص( وإعادة تقييم جدوى قسم ( مراجعة1)

المؤسسررة العامررة لهترردري  التقنرري إدارة و ، مررن قبررل إدارة الكهيررة لرره األهررداط الموضرروعة
ومراجعررة مقرراترره الدراسررية مررن فترررة ألخرررى لهتأكررد مررن أن ررا تتماشررى مررع هررذه  والم ني
 . األهداط

مررن ات كافررة التخصصررات والمسررتوي لًرر   بشرركل دورف وور  عمل بيئية ندواتتنعيم  (2)
مسررتوى مسررئوليت م،  زيادةكذلك ، و نحو البيئة الًبيعيةفترة ألخرى لزيادة مستوى معرفت م 

بمررا  ( الًبيعيررة )قرريم البيئررةنحررو البيئررة اإليجابيررة قرريم م  وتعزيررز هات م نحوهرراوتحسين اتجا
 . إيجابي الحقام عهى سهوك م المؤيد لهبيئة ينعك  بشكل

 : بالنسبة للباحثين -ب
 والقيم البيئية،  لهمست هك المزيد من البحوث والدراسات في مجاالت المسئولية البيئية إجراع (1)

، وفرري بيئررات  إعتمادام عهى نمرراذج أخرررى خرر ط النمرراذج المسررتخدمة فرري الدراسررة الحاليررة
 . مختهفة

في مجال التسويق البيئي مثررل قيررا  االتجاهررات نحررو  اساتإجراع المزيد من البحوث والدر( 2)
 ، بررالقيم البيئيررة أو مررا يسررمى برراإلدراك البيئرري المعرفررة البيئيررة ة، وع قررةيرر البيئتجررات المن

 . وغيرها من الموضوعات ذات الصهة والسهوك البيئي ، البيئيةوالمسئولية 
إجررراع المزيررد مررن الدراسررات عررن التررأثير المباشررر لهمسررئولية البيئيررة عهررى السررهوك البيئرري ( 3)

 لهمست هك .
المسئولية البيئية كمتغير وسيً بين متغيرات أخرى خرر ط مزيد من الدراسات عن إجراع ال( 4)

 .  ما هو مستخدم في الدراسة الحالية
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