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 –لجھ..د  الوق..ت وا–الم..ورد الم..الى (أج..رى البح..ث بھ..دف دراس..ة الع3ق..ة ب..ين ال..وعى بقيم..ة بع..ض الم..وارد  :الملخ]]ص
) 429(، وق.د ت.م تطبيق.ه عل.ى عين.ة عش.وائية قوامھ.ا  الشرائي الرشيد لطالبات الجامعةوالسلوك) الممتلكات الخاصة والعامة

، وم.ن ري.ف وحض.ر مح.افظتى نة م.ن كلي.ات نظري.ة وعملي.ة مختلف.ةس.) 25-19(طالب.ة جامعي.ة تت.راوح أعم.ارھن م.ا ب.ين 
، وإس.تبيان ال.وعى بقيم.ة بع.ض البيان.ات العام.ة للطالب.ات وأس.رھنى إس.تمارة  وقد تمثلت أدوات البحث ف.،الشرقية والغربية

الموارد بمحاوره، وإستبيان السلوك الشرائي الرشيد، وقد إتبع ھذا البحث المنھج الوصفى والتحليل.ى ، وأس.فرت النت.ائج ع.ن 
يل.يھم المس.توى %) 51.4(ھن أكثر من نصف عينة البحث فى المس.توى المتوس.ط لل.وعى بقيم.ة بع.ض الم.وارد وبلغ.ت نس.بت

،كم.ا تب.ين أن أكث.ر م.ن نص.ف عين.ة %) 2.1(ف.ى ح.ين كان.ت النس.بة ف.ى المس.توى الم.نخفض %) 46.5(المرتفع ونس.بتھن 
يل..يھم المس..توى المرتف..ع ونس..بتھن %) 69.7(البح..ث ف..ى المس..توى المتوس..ط للممارس..ات الش..رائية الرش..يدة حي..ث بلغ..ت 

ًووج..دت ع3ق..ة إرتباطي..ة موجب..ة دال..ة إحص..ائيا عن..د .  ف..ى المس..توى الم..نخفض %)8.4(ف..ى ح..ين كان..ت النس..بة %) 21.9(
.  بين الوعى بقيمة بعض الموارد بمحاوره وإجمالى ال.وعى بقيم.ة بع.ض الم.وارد والس.لوك الش.رائي الرش.يد0.001مستوى 

ورد الم.الى وم.ورد الوق.ت ًوعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالبات الريفيات والحضريات فى كل من الوعى بقيمة الم.
، ووجدت ف.روق مالى الوعى بقيمة الموارد والسلوك الشرائي الرشيدوالجھد والوعى بمورد الممتلكات الخاصة والعامة وإج

 بين متوسط درجات طالبات الكليات النظرية وطالبات الكليات العملية ف.ى ال.وعى 0.01 ، 0.001ًدالة إحصائيا عند مستوى 
 الرش.يد لص.الح الكلي.ات د بمحاوره الث3ث.ة وإجم.الى ال.وعى بقيم.ة بع.ض الم.وارد وك.ذا الس.لوك الش.رائيبقيمة بعض الموار

ً، ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أبن.اء الع.ام3ت وأبن.اء غي.ر الع.ام3ت ف.ى ال.وعى بقيم.ة بع.ض النظرية
ً وك.ذلك ع.دم وج.ود تب.اين دال إحص.ائيا ب.ين ، الع.ام3تالموارد بمحاوره وإجمالى الوعى بقيمة بعض الم.وارد لص.الح أبن.اء

 ،ًطالبات الجامعة عينة البحث فى ال.وعى بقيم.ة بع.ض الم.وارد بمح.اوره والس.لوك الش.رائى الرش.يد تبع.ا لع.دد أف.راد ا�س.رة
م..وارد  ب.ين طالب..ات الجامع..ة عين..ة البح..ث ف..ى ك.3 م..ن ال..وعى بقيم..ة بع..ض ال0.001ًوتب.ين وج..ود تب..اين دال إحص..ائيا عن..د 

،  الدخل الشھري لmسرة لصالح المستوى المرتف.عمستوى –ًبمحاوره والسلوك الشرائى الرشيد تبعا لتعليم رب وربه ا�سرة 
وكان من أھم التوصيات ضرورة اھتمام الباحثين ف.ى مج.ال إدارة المن.زل والمؤسس.ات بھ.دف تنمي.ة وع.ي طالب.ات الجامع.ة 

�ستفادة منھا وتنمية الوعي بالسلوك الشرائي الرشيد، وضرورة ب.ث المف.اھيم ا-يجابي.ة بقيمة الموارد المتاحة لديھن لتعظيم ا
لتوعي.ة الش..باب ب..الموارد المتخلف..ة وكيفي..ة اس.تثمارھا وذل..ك ع..ن طري..ق وس..ائل ا-ع.3م المرئي..ة والمس..موعة وعب..ر ش..بكات 

 . التواصل ا-جتماعي لما لھا من تأثير مباشر على سلوكيات الشباب

. الوعي بقيمة بعض الموارد ، السلوك الشرائي الرشيد:سترشادية^الكلمات ا

 يةشكلة البحثمالمقدمة وال

، بش...رية الث...روة ا�ساس...ية �ى مجتم...عتع...د الق...وى ال
و أدات.ه وغايت.ه وا-نسان ھو محور العمل ا�جتماعى بل ھ.

، ف....3 س....بيل إل....ى تنمي....ة اقتص....ادية وھ....و ص....انع التنمي....ة
ا أو يص...حبھا تنمي...ة بش...رية وإجتماعي...ة إ� إذا ك...ان يس...بقھ

   . )2012، وعبد الس,مأبو طالب (قوامھا ا-نسان 

يمث....ل الش....باب الركي....زة ا�ساس....ية للتنمي....ة الش....املة 
والمتكاملة، ل.ذا فقي.ام ا�س.رة بتوعي.ة أبنائھ.ا بقيم.ة الم.وارد 

المتاح..ة لھ..م يع..د أح..د الحل..ول لمواجھ..ه الكثي..ر م..ن مش..اكل 
ء يكتس...بون الس...لوك المجتم...ع المص...رى خاص...ة أن ا�بن...ا

ًا-دارى من أسرھم س.واءا بالتقلي.د أو التلق.ين فيص.بح ج.زء  ً
وإيمان.ا  .)2008، نوفل(من حياتھم داخل ا�سرة وخارجھا 

ًبأن للشباب رسالة ودورا أساسيا في خدمة مج.تمعھم يعتب.ر  ً
م..ن أھ..م ا�س..باب الت..ي تجع..ل العم..ل   معھ..م أكث..ر س..ھولة 

 ،أدوار ذات أھمي.ة خاص.ةأدوارھم ھ.ي وأكثر فاعلي.ة ل.ذا ف.
والمجتم..ع بھيئات..ه ومنظمات..ه يج..ب أن ي..دعم ھ..ذه ا�دوار 

 .)2017 ،وھبة (نظرا �تصالھا بالمستقبل بصورة مباشرة

* Corresponding author:  Tel.  : +2017860967 
E-mail address: Mena_Sama @yahoo.com 

 

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 

Food, Dairy and Home Economic Research 
 

533-554 



 
Abd Al-Haleem, et al. 534 

ل..ذا يع..د إكس..اب الش..باب المف..اھيم والمھ..ارات المرتبط..ة 
بالس..لوك ا-دارى الس..ليم ووع..يھم بقيم..ة م..واردھم م..ن أھ..م 

د تواجھھم فى ظ.ل الضروريات لمواجھة الصعوبات التى ق
 .(Durham, 2004) متغيرات العصر

 أن فئ...ة الفتي...ات الجامعي...ات )2002(محم]]]ود ويش...ير 
يشكلن غالبية أفراد المجتم.ع مم.ا يش.ير إل.ى أنھ.ن المس.تقبل 
المأمول والرصيد ا�ستراتيجى والثروة الحقيقية الت.ى تعق.د 
عليھا ا�م.ال ف.ى بن.اء ونھض.ة ال.وطن، ل.ذلك ف.إن ا�ھتم.ام 

عن..ى ا�ھتم..ام بالفئ..ة الت..ى تتش..كل منھ..ا غالبي..ة أف..راد بھ..ن ي
 المجيدعبد ، وقد أكدتمجتمع بشكل عام وھى فئة الشبابال
عى  على أنه توجد ع3قة إرتباطي.ة س.البة ب.ين ال.و)2004(

، أى أن..ه كلم..ا زاد وع..ى بقيم..ة الم..وارد ومش..ك3ت الش..باب
ول.ذلك  .موارد قلت المشك3ت التى تواجھھمالشباب بقيمة ال

تحت...اج الطالب...ات الجامعي...ات إل...ى العدي...د م...ن المھ...ارات 
الطري..ق الص..حيح  التأسيس..ية وا-دراي..ة الت..ى تض..عھا عل..ى

 .)2010، قمرة(صحيحة  -دارة حياتھا وأسرتھا بطريقة

وحي..ث أن الق..يم وا�س..اليب الس..لوكية وا�تجاھ..ات م..ن 
ا�ساليب ا�ساسية فى تك.وين شخص.ية الف.رد والت.ى ترج.ع 

ت..دريب عل..ى المھ..ارات وا�نش..طة الحياتي..ة ج..ذورھا إل..ى ال
اليومي..ة المرتبط..ة بھ..ا م..ن خ..3ل التربي..ة ا�س..رية والت..ى 

مواجھ.ة الظ.واھر الت.ى تتح.دى يمكنھا القيام بدور فعال ف.ى 
ل..ذلك تلع..ب الظ..روف  .)2013، رقب]]ان( وحض..ارتنا قيمن..ا

ًالبيئي..ة دورا ھام..ا ف..ى بع..ض ا�حي..ان ف..ى تش..كيل الس..لوك  ً
كى لmف...راد، وتش...مل ھ...ذه الظ...روف الش...رائى وا�س...تھ3

بص..فة عام..ة عوام..ل الزم..ان والمك..ان المحيط..ة بعمليت...ى 
الشراء وا�ستھ3ك والت.ى ت.ؤثر بص.ورة مؤقت.ه ف.ى س.لوك 

، كم.ا  يكون لھا ع3ق.ة بخصائص.ه الشخص.يةالفرد دون أن
ت..ؤثر ثقاف..ة المجتم..ع والطبق..ة ا�جتماعي..ة الت..ى ينتم..ى إليھ..ا 

، عب]]]ده( وا�س...تھ3كى الف...رد عام...ة ف...ى س...لوكه الش...رائى
2009(. 

، (Turner, 1975)وق...د أك...دت دراس...ة ك...ل م...ن 
(Richard, 1990)  أن التعل..يم والخب..رة لھم..ا دور كبي..ر

فى إكتس.اب الس.لوك الش.رائى الس.ليم حي.ث تتوق.ف المھ.ارة 
ف....ى ممارس....ة الس....لوك الش....رائى لmبن....اء بص....فة عام....ة 
والمراھقات خاصة على الفرص المتاحة لھم فى التص.رف 

 النقود وتحمل مسئوليات الشراء والمعلوم.ات الت.ى تق.دم فى
م والق.يم لھم عن عملي.ة الش.راء وبالت.الى تتض.ح لھ.م المف.اھي

، وكلم..ا كان..ت الق..يم واض..حة ل..دى المرتبط..ة بعملي..ة الش..راء
الفرد كلما تمكن م.ن اس.تعمال م.وارده المالي.ة بكف.اءة عالي.ة 

�تخ...اذ وبالت...الى تتك...ون لدي...ه الخب...رة المالي...ة وا-داري...ة 
 على )2014(الضحيان وتؤكد . القرارات الشرائية السليمة

أنه يج.ب تعوي.د الفت.اة عل.ى تحم.ل مس.ئولية الش.راء وكيفي.ة 
القي..ام بھ..ا م..ن خ..3ل مص..احبة وال..دتھا عن..د التس..وق لت..تعلم 
أس...اليب المفاض...لة وا�ختي...ار ب...ين ب...دائل الس...لع المختلف...ة 

ھ.ا للش.راء وتستفيد من ذلك ف.ى التفكي.ر الرش.يد بم.دى حاجت

من عدمه، كما تتعلم ض.رورة ع.دم إنفاقھ.ا لمص.روفھا قب.ل 
المدة المقررة با-ضافة لكتابة قائمة با�شياء المراد ش.رائھا 

، وتظھ..ر أھمي..ة ص..ھا بدق..ة قب..ل مغ..ادرة مك..ان الش..راءوفح
ال..وعى بقيم..ة بع..ض الم..وارد وخاص..ة إدارة ال..دخل الم..الى 

 جوان..ب للطالب..ة ف..ى ظ..ل المتغي..رات المعاص..رة م..ن جمي..ع
الحياة ا�جتماعية وا�قتصادية والتكنولوجي.ة، حت.ى يمكنھ.ا 
ًإح..داث التكي..ف المطل..وب م..ع تل..ك المتغي..رات وص..و� إل..ى 

 .)2008عشرى، (تحقيق طموحاتھا وأھدافھا 

وانبثق...ت مش...كلة البح...ث ف...ى ا-جاب...ة عل...ى الس...ؤال 
ما الع3قة بين الوعى بقيمة بعض الموارد : الرئيسى التالى 

لشرائي الرش.يد للطالب.ة الجامعي.ة ؟ وال.ذى تنبث.ق والسلوك ا
 : منه مجموعة من ا�سئلة الفرعية على النحو التالى 

م..ا مس..توى وع..ي الطالب..ات الجامعي..ات بك..ل م..ن قيم..ة  -1
 بعض الموارد والسلوك الشرائي الرشيد؟

م...ا الع3ق...ة ب...ين المتغي...رات ا�جتماعي...ة وا�قتص...ادية  -2
الم.ورد (الث3ث.ة والوعى بقيمة بع.ض الم.وارد بمح.اوره 

)  الممتلك.ات الخاص.ة والعام..ة– الوق.ت والجھ.د –الم.الى
 ؟ رشيد لطالبات الجامعة عينة البحثوالسلوك الشرائي ال

ھل توج.د ف.روق ب.ين الطالب.ات الجامعي.ات عين.ة البح.ث  -3
ف...ى ال...وعى بقيم...ة بع...ض الم...وارد والس...لوك الش...رائي 

ة ًالرشيد تبعا ل.بعض المتغي.رات ا�جتماعي.ة وا�قتص.ادي
 ؟) مكان السكن– عمل ا�م –الدراسةنوع (والمتمثلة في

ھ...ل يوج...د تب...اين ب...ين ال...وعى بقيم...ة بع...ض الم...وارد  -4
والس..لوك الش..رائي الرش..يد للطالب..ات الجامعي..ات عين..ة 
ًالبحث تبع.ا ل.بعض المتغي.رات ا�جتماعي.ة وا�قتص.ادية 

 مس.توى – المس.توى التعليم.ي للوال.دين –حجم ا�س.رة (
 ؟ ) رةالدخل الشھرى لmس

 ھدف البحث

يھدف البحث بص.فة رئيس.ية إل.ى دراس.ة ع3ق.ة ال.وعى 
 – الم..ورد الم..الى(بقيم..ة بع..ض الم..وارد بمح..اوره الث3ث..ة 

والس..لوك )  الممتلك..ات الخاص..ة والعام..ة–الوق..ت والجھ..د 
الش..رائى الرش..يد لطالب..ات الجامع..ة، وتنبث..ق من..ه ا�ھ..داف 

 :الفرعية التالية 

ين.ة بقيم.ة بع.ض الم..وارد تحدي.د مس.توى وع.ي أف.راد الع -1
 . بمحاوره

 .تحديد مستوى السلوك الشرائي �فراد عينة البحث -2

دراس....ة الع3ق....ة ب....ين بع....ض المتغي....رات ا�جتماعي....ة  -3
 وا�قتص..ادية لطالب..ات الجامع..ة عين..ة البح..ث والمتمثل..ة

 مستوى تعليم –حجم ا�سرة  – الفرقة الدراسية للطالبة(
دخل الش..ھري مس..توى ال.. – مس..توى تعل..يم ا�م – ا�ب

وارد والس.لوك ًوك3 من الوعى بقيمة بعض الم.) لmسرة
 . الشرائى الرشيد لھن
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تحلي..ل الف..روق ب..ين طالب..ات الجامع..ة ف..ى ال..وعى بقيم..ة  -4
ًبع..ض الم..وارد والس..لوك الش..رائى الرش..يد تبع..ا ل..بعض 

ن.وع -مكان الس.كن (المتغيرات ا�جتماعية وا�قتصادية 
 ). عمل ا�م– الدراسة

ج...ه التب...اين ب...ين ال...وعى بقيم...ة بع...ض الكش...ف ع...ن أو -5
ًالموارد والسلوك الشرائى الرشيد لطالبات الجامعة تبع.ا 

حج....م (ل....بعض المتغي....رات ا�جتماعي....ة وا�قتص....ادية 
 مس.توى ال.دخل – المستوى التعليم.ى للوال.دين –ا�سرة 

 ).الشھرى لmسرة

إلق...اء الض...وء عل...ى أھ...م المظ...اھر ا-يجابي...ة والس...لبية  -6
الجامعية نحو بع.ض مواردھ.ا وك.ذلك لسلوكيات الطالبة 

 . سلوكھا الشرائي

 أھمية البحث

تتناول الدراسة فئة م.ن فئ.ات المجتم.ع الت.ى ل.ديھا عدي.د  -1
م.ن ا�ھتم.ام من المشك3ت وبالت.الى فھ.ى تحت.اج لمزي.د 

 . والدراسات الميدانية

الش...رائية الرش...يدة ع...ام3 ھام...ا ف...ي تع...د الممارس...ات  -2
 .مساعدة الشباب لتحقيق أھدافھم

 الطالبة الجامعية ھى الزوجة وأم المستقبل فعليھا يعتمد  -3
بناء المجتمع ولذلك فإن.ه ف.ى ض.وء م.ا تس.فر عن.ه نت.ائج 
الدراسة الحالية يمك.ن وض.ع بع.ض التوص.يات الت.ى ق.د 
تس..اعد ھ..ؤ�ء الفتي..ات لتعظ..يم ا�س..تفادة م..ن م..واردھن 

 . المختلفة وممارسة السلوك الشرائي الرشيد

ى بقيم..ة الم..وارد  ف..ي مج..ال ال..وعإض..افة أدوات بحيث..ه -4
 . والسلوك الشرائي

 الدراس..ة يمك..ن تص..ميم ب..رامج يس..تفيدًبن..اءا عل..ى نت..ائج  -5
ة الم.وارد وتنمي.ة الس.لوك منھا الباحثين في ال.وعي بقيم.

 . الشرائي

 فروض البحث

ًتوج.د ع3ق..ة ارتباطي.ة دال..ة إحص.ائيا ب..ين ال.وعى بقيم..ة  -1

 الوقت –مالي المورد ال(بعض الموارد بمحاورة الث3ثة 
 والس....لوك)  الممتلك....ات الخاص....ة والعام....ة–والجھ....د 

 . الشرائي الرشيد لطالبات الجامعة

بع....ض ًق....ة ارتباطي....ة دال....ة إحص....ائيا ب....ين توج....د ع3 -2
المتغي..رات ا�جتماعي..ة وا�قتص..ادية لطالب..ات الجامع..ة 

الم.ورد الم.الي (والوعى بقيمة بع.ض الم.وارد بمح.اوره 
) لخاص....ة والعام....ة الممتلك....ات ا– الوق....ت والجھ....د –

 . والسلوك الشرائي الرشيد لطالبات الجامعة

توجد فروق ذات د�لة إحصائية بين أفراد عين.ة البح.ث  -3
ف..ى ال...وعى بقيم..ة بع...ض الم..وارد بمح...اوره والس...لوك 

ن...وع -مك...ان الس...كن (ًالش...رائى الرش...يد تبع...ا لك...ل م...ن 
 ). عمل ا�م–الدراسة

 ًيوج...د تب...اين دال إحص...ائيا ب...ين ال...وعى بقيم...ة بع...ض -4
ًالم..وارد والس..لوك الش..رائى الرش..يد لعين..ة البح..ث تبع..ا 

 ال..دخل –للوال..دين  المس..توى التعليم..ى –حج..م ا�س..رة (
 . )الشھرى لmسرة

 ا�سلوب البحثى

 المصطلحات العلمية والمفاھيم ا^جرائية 

 الوعى بقيمة بعض الموارد

يعنى إدراك الفرد �ھمي.ة الموازن.ة الت.ى يق.وم بھ.ا عن.د 
ارد المتاحة فى مواقف حياته المختلفة لتحقي.ق استعمال المو

وتعرف..ه  .)2008، نوف]]ل(أھداف..ه وإش..باع حاجات..ه المتع..ددة 
بأن.ه ا�س.لوب ال.ذي يتبع.ه الف.رد ف.ي اس.تخدام ) 2008(طه 

وتوظي..ف م..وارده لتحقي..ق أھداف..ه عن..د مواجھت..ه للمواق..ف 
 من أجل إحداث التوازن ب.ين ،والمشك3ت الحياتية المختلفة

 والمتنوعة ف.ي متاحة وأھدافه وإحتياجاته المتعددةموارده ال
ًويع..رف إجرائي..ا بأن..ه ادراك الطالب..ة . الوق..ت المح..دد لھ..ا

الجامعية لكيفية إدارة الموارد المتاح.ة ل.ديھا س.واء البش.رية 
 – الجھ.....د – الوق.....ت –الم.....ال (أو غي.....ر البش.....رية مث.....ل 

وأھمي...ة المحافظ...ة عليھ...ا وكيفي...ة اس...تخدامھا ) الممتلك...ات
دام ا�مث..ل وذل..ك لتحقي..ق أھ..دافھا وإش..باع حاجاتھ..ا ا�س..تخ

 . لمتعددة والشعور بالسعادة والرضاا

 الوعي بقيمة المورد المالى 

 المورد المالى للشباب فى مرحلة )2008(نوفل يعرف 
وال...ذى يحص...ل علي...ه م...ن " مص...روف الجي...ب"المراھق...ة 

)  شھرى– أسبوعى –يومى (الوالدين كمصروف شخصى 
مل قام به أو نتيجة للنجاح فى آخ.ر الع.ام، أو كمكافأة عن ع

 حاج..ات الف..رد فھ..و المص..در الرئيس..ى -ش..باع الكثي..ر م..ن
ًويع..رف إجرائي..ا بأن..ه فھ..م وإدراك . وتحقي..ق معظ..م أھداف..ه

الطالب....ة الجامعي....ة -مكاني....ة إدارة مص....روفھا الشخص....ى 
والتخطيط لطريق.ة ا-نف.اق ف.ى فت.رة زمني.ة مح.ددة ث.م تنفي.ذ 

بھدف الحصول على أكبر قدر م.ن الرض.ا الخطة ثم التقييم 
 . المادية المتاحةااتھيوا-شباع �حتياجاتھا فى حدود إمكان

 الوعي بقيمة مورد الوقت

 إدارة الوق.ت بأن.ه كيفي.ة اس.تخدام )2008(ن]وار تعرف 
م...ا ل...دى الف...رد م...ن س...اعات مح...دودة �داء م...ا علي...ه م...ن 

 ي.تم ، فالزمن يحدد ا-طار ال.ذىجبات وأعمالالتزامات ووا
ًويع.....رف إجرائي.....ا  .بداخله إنجاز أعمال ا-نسان وأنشطته

بأنه فھم وإدراك الطالب.ة الجامعي.ة لكيفي.ة اس.تخدام م.ا ل.ديھا 
من ساعات محددة ف.ى أداء م.ا عليھ.ا م.ن أعم.ال وواجب.ات 
ومسئوليات مختلفة فى فترة زمنية مح.ددة م.ع ق.درتھا عل.ى 

اح.ة والف.راغ إيجاد التوازن بين أوقات الدراسة والن.وم والر
 . لسعادةوا�نشطة ا�خرى لتحقيق أكبر قدر من الراحة وا
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 الوعي بقيمة مورد الجھد

ھو مقدار الجھد ال.ذي يس.تطيع أن يبذل.ه الف.رد ف.ي فت.رة 
زمني...ة مح...ددة أثن...اء عم...ل مع...ين دون الش...عور بالتع...ب 

ًويعرف إجرائيا بأنه م.دى فھ.م  .)2013رقبان، (وا-رھاق 
ي.....ة لكيفي.....ة إدارة جھ.....دھا وذل.....ك وإدراك الطالب.....ة الجامع

باستخدامھا أسھل الطرق وا�ساليب التى تساعدھا ف.ى أداء 
 .أعمالھا حتى تتجنب الشعور بالتعب وا-رھاق

 الوعي بقيمة مورد الممتلكات

مفھ.....وم ال.....وعي بم.....ورد ) 2016(ال]]]]]ت,وي تع.....رف 
الممتلك..ات بأن..ه م..ا ھ..و إ� عملي..ة اتخ..اذ الق..رارات الخاص..ة 

ي...ار ل والرش...يد لھ...ا ف...ى مواق...ف ا�ختبا�س...تغ3ل ا�مث...
، وذلك ل3نتف.اع بھ.ا بأقص.ى والشراء وا�ستعمال والصيانة

ويع..رف  .درج..ة ممكن..ة م..ع ع..دم ا-س..اءة ف..ى اس..تخدامھا
ًإجرائيا بأنه مدى فھم وإدراك الطالبة الجامعية لكيفي.ة إدارة 

ى محافظتھ...ا عل...ى الممتلك...ات المتاح...ة ف...ى ا�س...رة وم...د
ك ل3نتف.اع ذلك الممتلكات العامة وذل.، وكممتلكاتھا الخاصة

 . بھا بأقصى درجة ممكنة

 السلوك الشرائى الرشيد

الس..لوك الش..رائي الرش..يد بأن..ه ) 2013(رقب]]ان تع..رف 
عملي..ة س..لوكية يق..وم بھ..ا المس..تھلك ال..ذى يس..عى للحص..ول 
عل...ى م...ا يحتاج...ه م...ن س...لع وخ...دمات بأق...ل س...عر ممك...ن 

نھ.ا ص.الحة وبأحسن نوعية ممكنة والت.ى ي.رى فيھ.ا الف.رد أ
ًومن ثم تعرفه الباحثات إجرائيا  .-شباع رغباته وإحتياجاته

بأن..ه تلبي..ة إحتياج..ات الطالب..ة الجامعي..ة ف..ى ض..وء ا-لم..ام 
ب.الموارد المتاح.ة ف.ى ظ.ل إدارة جي.دة لتل.ك الم.وارد بھ..دف 
تحقيق أقصى منفع.ة ممكن.ة لھ.ذه الم.وارد وذل.ك ف.ى الوق.ت 

 .  المناسبالمناسب بالجودة المناسبة ومن المكان

 طالبات الجامعة

الطالب.ة الجامعي.ة بأنھ.ا الفت.اة ف.ى ) 2010(قمرة تعرف 
مرحلة المراھق.ة المت.أخرة وھ.ى مرحل.ة التعل.يم الع.الى م.ن 

وھ..ى تس..بق مباش..رة تحم..ل مس..ئولية حي..اة ) 21-18(عم..ر 
الرش..د، ويطل..ق ال..بعض عل..ى ھ..ذه المرحل..ة بال..ذات اس..م 

ى اتخ..اذ الق..رار ل..ويك..ون ل..ديھا الق..درة ع) مرحل..ة الش..باب(
 . وتحمل المسئولية

وفى ھذا البحث يقص.د بھ.ن الفتي.ات ال3ت.ى يدرس.ن ف.ى 
س.نة ) 25-18(الجامعات المصرية وتتراوح أعمارھن م.ن 

ويدرس..ن بالكلي..ات النظري..ة والعملي..ة المختلف..ة ويقم..ن ف..ى 
 . مصرريف وحضر 

 منھج البحث  

اتبع فى ھ.ذا البح.ث الم.نھج الوص.فى والتحليل.ى وال.ذى 
عتمد عل.ى الوص.ف ال.دقيق للظ.اھرة أو موض.وع الدراس.ة ي

ًأو المشكلة وصفا كميا أو كيفيا وبالتالى فھو يھدف أو� إلى  ً ً ً

جمع بيانات ومعلومات كافية ودقيقة ع.ن الظ.اھرة وم.ن ث.م 
ًدراسة وتحليل ما تم جمعه بطريقة موضوعية وصو� إل.ى 

، ىالقاض]]ى والبي]]ات( العوام..ل الم..ؤثرة عل..ى تل..ك الظ..اھرة
2008(. 

 حدود البحث

 الحدود البشرية

طالب..ة جامعي..ة تت..راوح ) 429(تض..منت عين..ة البح..ث 
س.نة وم.ن مس.تويات اجتماعي.ة ) 25-19(أعمارھن ما ب.ين 

واقتص..ادية مختلف..ة وت..م اختيارھ..ا بطريق..ة عش..وائية وم..ن 
 محافظ..ة كلي..ات نظري..ة وعملي..ة مختلف..ة م..ن ري..ف وحض..ر

 . الشرقية ومحافظة الغربية

 مكانية الحدود ال

ت.م التطبي.ق عل.ى طالب.ات جامعي.ات م.ن بع.ض الكلي.ات 
 كلي.ة الحق.وق –ا�قسام ا�دبية بكلية التربية (النظرية وھى 

والكلي......ات العملي......ة )  كلي......ة التج......ارة– كلي......ة ا�داب –
 كلي.ة – كلي.ة الزراع.ة –ا�قسام العلمية بكلية التربي.ة (وھى

 العل.وم  كلي.ة– الط.ب البش.رى – كلية الصيدلة –التمريض 
الت.ابعين لجامع.ة الزق.ازيق بمحافظ.ة الش.رقية ، )  الھندسة–

وجامع..ة طنط..ا بمحافظ..ة الغربي..ة وينتم..ون إل..ى آس..ر ذات 
مستويات اجتماعية واقتص.ادية مختلف.ة وم.ن بيئ.ات مختلف.ة 

 . ) حضر–ريف (

 الحدود الزمنية

ًتم تطبيق الدراسة ميدانيا على عينة البحث وذل.ك بم.لء 

رة م...ن ق المقابل...ة الشخص...ية ف...ى الفت...البيان...ات ع...ن طري...
 . م15/5/2016 وحتى 15/3/2016

 المتغيرات البحثية 

 المتغير المستقل

 .الوعى بقيمة بعض الموارد

 المتغير التابع

 . السلوك الشرائى الرشيد لطالبات الجامعة

 إعداد وبناء أدوات البحث 

 : تمثلت أدوات البحث في 

 . وأسرھناستمارة البيانات العامة للطالبات -

اس..تبيان ال..وعى بقيم..ة بع..ض الم..وارد بمح..اوره الث3ث..ة  -
 الممتلك..ات الخاص..ة – الوق..ت والجھ..د –الم..ورد الم..الى(

 ). والعامة

 . استبيان السلوك الشرائى الرشيد -

 : وفيما يلى عرض لھذه ا�دوات
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 لبيانات العامة للطالبات وأسرھناستمارة ا

 :صممت ا�ستمارة لجمع معلومات عن 

، وق..د )عين..ة البح..ث( خاص..ة بالطالب..ة الجامعي..ة بيان..ات -
 –عم.ر الطالب.ة : (التالي.ةت ھذه ا�ستمارة البيان.ات تضمن

، الفرق.ة ) نظ.رى–عمل.ى  ( ن.وع التخص.ص–اسم الكلية 
 .)الدراسية

/ حض.ر(مك.ان الس.كن ( متمثلة فى بيانات خاصة با�سرة -
 المستوى التعليمى لmب وا�م –عدد أفراد ا�سرة ) ريف

 ال...دخل –) � تعم...ل/ تعم...ل( عم...ل ا�م –ن...ة ا�ب  مھ–
 ).الشھرى لmسرة

 تبيان الوعى بقيمة بعض الموارداس

تم إعداد ا�ستبيان فى ضوء ا-ط.ار النظ.رى والمفھ.وم 
ا-جرائى بھدف تحديد مستوى الوعى بقيمة بعض الم.وارد 
للطالبة الجامعية حيث تم ا-ط3ع على الدراسات والبحوث 

رد البشرية وغي.ر البش.رية س.واء العربي.ة أو الخاصة بالموا
 أب]]و طال]]ب ؛2005س]]ليمان، ؛ (Clark, 2003 ا�جنبي..ة

 ؛2010، قم]]]رة؛ 2009النش]]]ار، ؛ 2008 ،وعب]]]د الس]]],م
 ؛2016ال]]]]ت,وى، ؛ 2014، الميھ]]]]ى؛ 2014، الض]]]]حيان

، عب....ارة) 51(وإش....تمل ا�س....تبيان عل....ى  )2017 ،وھب]]]]ة
 ل..ث3ث اس..تجابات ًھ..ا وفق..اوتتح..دد اس..تجابات الطالب..ات علي

ًدائم.ا، أحيان.ا( �تج.اه ) 1-2-3(عل.ى مقي.اس متص.ل ) ً، أب.داً
�تجاه العب.ارة الس.لبية ويتض.من ) 3-2-1(العبارة ا-يجابى 

) 12(الم..ورد الم..الى : ا�س..تبيان عل..ى ث3ث..ة مح..اور ھ..ى 
عبارة ، ال.وعى بقيم.ة ) 25(عبارة ، ومورد الوقت والجھد 
وق..د ت..م تقس..يم  .عب..ارة) 14(الممتلك..ات الخاص..ة والعام..ة 

مس..توى ال..وعى بقيم..ة بع..ض الم..وارد لعين..ة الدراس..ة إل..ى 
، وذل..ك م..ن ) مرتف..ع– متوس..ط –م..نخفض (توى وع..ى مس..

ًخ3ل حس.اب الم.دى وأبع.اده تبع.ا للبيان.ات المش.اھدة نتيج.ة 
أكب..ر = (الم..دى : ق ا�س..تبيان م..ن المع..اد�ت ا�تي..ةتطبي..

= ل الفئ..ة ، ط..و1+  ) أق.ل درج..ة مش.اھدة–درج.ة مش..اھدة 
ج....ات كمي....ة وبن....اء عل....ى ذل....ك وض....عت در) 3/الم....دى (

درج.ة �عل.ى درج.ة ) 137(ھ.ى ، �ستجابات أف.راد العين.ة
) 76(وك.ان الم.دى ) 61(، وأقل درجة مشاھدة ھى مشاھدة

م أمكن تقسيم درجات ا�ستبيان إل.ى ث.3ث مس.تويات ثومن 
 : كما يلى 

 مستوى وعى منخفض

درج..ة بنس..بة ) 61(تض..منت الحاص..3ت عل..ى أق..ل م..ن 
 %). 2.1(مئوية 

  مستوى وعى متوسط

درج..ة بنس..بة ) 87(تض..منت الحاص..3ت عل..ى أق..ل م..ن 
 . )%51.4(مئوية 

 مستوى وعى مرتفع

درج.ة بنس.بة ) 113(تضمنت الحاص3ت على أقل م.ن 
 .)%46.5(مئوية 

 : وفيما يلى وصف لھذه المحاور 

 محور المورد المالى

ي.ع المص.روف عل.ى عبارة تتناول توز) 12(يتكون من 
ًا�حتياجات وترتيبھا تبعا �ھميتھا والحرص عل.ى ا-دخ.ار 

ف...ة أس...باب نف...اذ المص...روف قب...ل وع...دم ا�س...تدانة، معر
، تع..ديل المتطلب..ات عن..د ارتف..اع ا�س..عار الرض..ا أو موع..ده

 اللج....وء –ع....دم الرض....ا ع....ن طريق....ة إدارة المص....روف 
 . باھظة الثمندخار لشراء السلع ل�

 د الوقت والجھدمحور الوعى بمور

عب...ارة تتن...اول تقس...يم الوق...ت ب...ين ) 25(يتك...ون م...ن 
،  الجلوس مع ا�سرة– والترفيه –م المذاكرة والراحة والنو

 أنھ.اء ا�عم.ال –ا�ھتمام بمراجع.ة م.ا أنجزت.ه م.ن أعم.ال 
 المعان.اة م.ن – وضع خط.ط زمني.ة –فى الوقت المحدد لھا 

ممارس.ة  إيج.اد وق.ت ك.اف ل–ضيق الوقت وكثرة ا�عم.ال 
الھواي...ات المختلف...ة التخط...يط ل3س...تفادة م...ن الوق...ت أثن...اء 

 مك...ان العم...ل لت...وفير الوق...ت الدراس...ة، ا�ھتم...ام بتنظ...يم
ط..يط �س..تفادة م..ن ، التب..اطؤ وتأجي..ل ا�عم..ال، التخوالجھ..د

ً، تخص..يص وقت..ا ل..تعلم ھواي..ات جدي..دة أو ا-ج..ازة الص..يفية
 –حضور ندوات ودورات تعليمية، وضع ج.دول للم.ذاكرة 

الح..رص عل..ى أخ..ذ فت..رات راح..ة أثن..اء الم..ذاكرة أو ب..ين 
ى ا�عمال، تقس.يم ا�عم.ال الكبي.رة إل.ى أج.زاء ص.غيرة حت.

، توزي.....ع المھ.....ام  ممارس.....ة الرياض.....ة–يس.....ھل تنفي.....ذھا 
  .والمسئوليات على أفراد ا�سرة

 محور الوعى بمورد الممتلكات الخاصة والعامة

رن.ت ف.ى دام ا�نتعب.ارة تتن.اول اس.تخ) 14(وتكون م.ن 
 -الج.وال (، الحفاظ على الممتلكات الخاص.ة ا�شياء المفيدة

، الحف...اظ عل...ى ) م3ب...س– أدوات دراس...ية –مج...وھرات 
ة وعدم إلقاء المھم3ت فى نظافة الحدائق والمتنزھات العام

، اس...تغ3ل  الحف...اظ عل...ى أث...اث ونظاف...ة الجامع...ة،الش...ارع
تقدمه فترات ا�وكازيون والتخفيضات للشراء، استغ3ل ما 

الدولة من وسائل النقل للتوفير فى بند المواص3ت إلى بنود 
المعلوم.ات الثقافي.ة والعلمي.ة بتزود الالحرص على وأخرى 

 .من مكتبة الجامعة

 استبيان السلوك الشرائى الرشيد

تم إعداد ا�ستبيان فى ضوء ا-ط.ار النظ.رى والمفھ.وم 
 ا-جرائ..ى بھ..دف الكش..ف ع..ن الس..لوك الش..رائى لطالب..ات
الجامعة حيث تم ا-ط3ع على الدراسات والرسائل العلمي.ة 

ط]ه، ؛ Palan, 1995(المتعلقة بالس.لوك الش.رائى الرش.يد 
 ؛2011، مش]]]]]الى؛ 2009النش]]]]ار، ؛ 2004عم]]]]ارة، ؛ 2000

Balcarova et al., 2014؛ Parakah et al., 2016(، 
عب...ارة خبري...ة ، وتتح...دد ) 18(وإش...تمل ا�س...تبيان عل...ى 

 –ًدائم..ا (ًالب..ات عليھ.ا وفق..ا ل.ث3ث اس..تجابات اس.تجابات الط
�تج.اه العب.ارة ) 1-2-3(على مقياس متص.ل ) ً أبدا–ًأحيانا 

�تج..اه العب..ارة الس..لبية ، وق..د ت..م تقس..يم ) 3-2-1(ا-يج..ابى 
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مس..توى الس..لوك الش..رائى الرش..يد  لطالب..ات الجامع..ة إل..ى 
وذل..ك م..ن خ..3ل )  مرتف..ع– متوس..ط –م..نخفض (مس..توى 

ًوأبعاده تبع.ا للبيان.ات المش.اھدة نتيج.ة تطبي.ق حساب المدى 
أكب..ر درج..ات = (الم..دى : ا�س..تبيان م..ن المعادل..ة ا�تي..ة 

=  ، ط....ول الفئ....ة 1 + ) أق....ل درج....ة مش....اھدة–مش....اھدة 
وبن....اء عل....ى ذل....ك وض....عت درج....ات كمي....ة ) 3/الم....دى(

درج..ة �عل..ى درج..ة ) 54(�س..تجابات أف..راد العين..ة ، ھ..ى 
) 30(ة وك..ان الم..دى درج..) 24(مش..اھدة وأق..ل درج..ة ھ..ى 

ولحساب طول الفئة تم قسمت المدى عل.ى ع.دد المس.تويات 
 وعل...ى ھ...ذا ا�س...اس أمك...ن تقس...يم درج...ات 10لتص...بح 

 : ا�ستبيان إلى ث3ثة مستويات كما يلى 

 24 تض..من الحاص.3ت عل..ى أق.ل م..ن :مس.توى م.نخفض -
 % . 8.4درجة بنسبة مئوية 

 35 تض..من الحاص..3ت عل..ى أق..ل م..ن :مس..توى متوس..ط  -
 % . 69.7درجة بنسبة مئوية 

 درج...ة 54 تض...من الحاص...3ت عل...ى :مس...توى مرتف...ع  -
 % . 21.9فأكثر بنسبة مئوية 

) 18(ويش..تمل اس..تبيان الس..لوك الش..رائى الرش..يد عل..ى 
عبارة تتناول كتابة قائمة بالمش.تريات قب.ل الش.راء ودراس.ة 
السوق قبل الش.راء، وفح.ص ا�حتياج.ات وعم.ل ج.رد قب.ل 

 بين البدائل المتاحة، الش.راء عل.ى أس.اس ، المفاضلةءالشرا
ع المعلوم..ات ع...ن الس..لع قب...ل الج..ودة ول...يس الس..عر، جم...

الح...رص عل...ى ، ، ش...راء الس...لعة الض..رورية فق...طش..رائھا
، ا�س..تفادة م..ن فت..رة ءة البطاق..ة ا-رش..ادية عن..د الش..راءق..را

، مراجع..ة الف..اتورة تخفيض..ات عن..د ش..راء الس..لع المختلف..ةال
ر بإع3ن.ات التليفزي.ون وا�نترن.ت ، الت.أثدرة المحلقبل مغا

 الش...راء بالكمي...ات – الش...راء حس...ب المبل...غ المخص...ص –
عل.ى  الح.رص – شراء السلع دون الحاجة إليھ.ا –المناسبة 

 .   اقتناء الماركات باھظة الثمن

 تقنين ا�دوات

 حساب صدق ا�ستبيان

 ) الصدق الظاھر(صدق المحتوى 

بعض الموارد الوعى بقيمة (تم عرض استبيانى البحث 
فى صورتھما ا�ولية على عدد ) والسلوك الشرائى الرشيد 

ى مج.ا�ت من ا�ساتذة المحكمين أعض.اء ھيئ.ة الت.دريس ف.
�قتص....اد ، اإدارة المن....زل والمؤسس....ات، عل....وم ا�غذي....ة

، قس....م ا�قتص....اد المنزل....ى الزراع....ى والمجتم....ع الريف....ى
ية بجامعات الزقازيق والمنوفية وحلوان وطنط.ا وا-س.كندر

ب..ارات ًمحكم..ا وذل..ك للتأك..د م..ن أن الع) 13(وك..ان ع..ددھم 
ة العب.ارات ، والتأكد من صياغمرتبطة بھدف ھذا ا�ستبيان

وتح...دد اتج...اه ك...ل عب...ارة، أو إض...افة وح...ذف أى عب...ارة 
، وبحساب تكرار ا�تف.اق ل.دى المحكم.ين تراوح.ت مقترحة

لدراس....ة م....ا ب....ين نس....ب ا�تف....اق عل....ى عب....ارات أدوات ا

، تم استبعاد بعض العب.ارات الت.ى %)100إلى % 76.75(
 . %)76(كانت نسب ا�تفاق عليھا أقل من 

 ) ا�تساق الداخلي(صدق العاملى ال

وتم ذلك بتطبي.ق مقي.اس البح.ث عل.ى عين.ة اس.تط3عية 
 .طالبة) 50(من طالبات الجامعة بلغ عددھن 

 وج..ود ع3ق..ة ارتباطي..ة موجب..ة عن..د 1يوض..ح ج..دول 
 أبع.اد ا�س.تبيان والدرج.ة الكلي.ة  ب.ين0.001مستوى د�ل.ة 

ادق ف.ى قي..اس المتغي.رات الخاص..ة وب.ذلك ف.إن المقي..اس ص.
  .به

 حساب ثبات ا�ستبيانات

ولتحدي..د م..دى ثب..ات ا�س..تبيان ت..م إع..ادة التطبي..ق م..رة 
 0.7ًأخ..رى، ويعتب..ر معام..ل الثب..ات جي..دا إذا بلغ..ت قيمت..ه 

 : فأعلى وقد تم حساب ثبات ا�ستبيان بطريقتين 

 Alpha Cronbach معامل ألفا كرونباخحساب 

لتحديد قيمة ا�تساق الداخلى ل3ستبيان حيث ت.م حس.اب 
 .معامل ألفا لكل بعد على حدة ول3ستبيان ككل 

حس]]اب التجزئ]]ة النص]]فية باس]]تخدام ك]]ل م]]ن معادل]]ة 
 Guttman ومعادلة Spearman-Brownالتصحيح 

 لمجم...وع  أن معام...ل ألف...ا كرونب...اخ2يوض...ح ج...دول 
ت اس..تبيان ال..وعى بقيم..ة بع..ض الم..وارد واس..تبيان عب..ارا

عل...ى ) 0.986 ، 0.994(الس...لوك الش...رائى الرش...يد ھ...و 
الترتيب، وتم حساب ا�رتب.اط ب.ين نص.فى ا�س.تبيان وذل.ك 

 Spearman – Brownع..ن طري..ق معادل..ة التص..حيح 
 0.981(، )0.983 ، 0.989( وبلغ.ت Guttmanومعادلة 

 ال.وعى بقيم.ة الم.وارد بالترتيب لكل من إجمالى) 0.983، 
والسلوك الشرائى الرش.يد وتعتب.ر ھ.ذه الق.يم مقبول.ة وعالي.ة 
مم..ا يؤك..د ثب..ات ا�س..تبيان وص..3حيته للتطبي..ق ف..ى البح..ث 

 .العلمى 

 ا�ساليب ا^حصائية

ت....م التحلي....ل ا-حص....ائى باس....تخدام برن....امج الحزم....ة 
، وفيم..ا يل..ى بع..ض (Spss)ا-حص..ائية للعل..وم ا�جتماعي..ة 

-حص....ائية المس....تخدمة لكش....ف الع3ق....ة ب....ين ا�س....اليب ا
 :متغيرات البحث واختبار صحة الفروض

حس....اب الع....دد النس....بى والمتوس....طات الحس....ابية لك....ل  -
 معام..ل ألف..ا كرونب..اخ لحس..اب ثب..ات –متغي..رات الدراس..ة 

 واختب..ار التجزئ...ة النص..فية باس...تخدام –أدوات الدراس..ة 
معام..ل ا�رتب..اط بمع..ادلتى س..بيرمان وجيوتم..ان لحس..اب 

 . ثبات أدوات البحث

معامل ارتب.اط بيرس.ون لقي.اس ا�رتب.اط ب.ين المتغي.رات   -
  .المستقلة والمتغيرات التابعة
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 معامل ا�رتباط بين محاور كل استبيان والدرجة الكلية ل,ستبيان .1جدول 

 عامل ارتباط بيرسون ا�ستبيان البيان

 ***0.975 الوعى بقيمة المورد المالى

 الوعى بقيمة بعض الموارد ***0.994 الوعى بمورد الوقت والجھد

 ***0.989 الوعى بمورد الممتلكات الخاصة والعامة 

 ***0.995 18عدد العبارات  السلوك الشرائي الرشيد

  0.001دالة عند *** 
    

ارد والسلوك معامل ألفا كرونباخ وسبيرمان براون وجيوتمان لمحاور استبيانى الوعى بقيمة بعض المو .2جدول 
 الرشيد لطالبات الجامعة الشرائى 

معامل  محاور ا�ستبيان التجزئة النصفية
 الفاكرونباخ

 جيوتمان سبيرمان براون

)مصروف شخصى(المورد المالى   0.974 0.976 0.976 

 الوعى بقيمة بعض الموارد 0.988 0.989 0.989 مورد الوقت والجھد

مةمورد الممتلكات الخاصة والعا  0.982 0.981 0.979 

 0.984 0.989 0.994  اجمالي الوعي بقيمة بعض الموارد

)18(عدد العبارات  السلوك الشرائي الرشيد  0.986 0.983 0.983 
  

 
 لمعرف.....ة د�ل.....ة الف.....روق ب.....ين T.Test) ت(اختب.....ار  -

 .متوسطات الدرجات

 One Way ANOVAتحلي.ل التب.اين ف.ى اتج.اه واح.د  -
 للتع...رف عل...ى د�ل...ة LSDختب...ار ا) ف(-يج...اد قيم...ة 

 .الفروق وأقل الفروق معنوية بين متغيرات البحث

 النتائج والمناقشة

 النتائج الوصفية لعينة البحث

وصف المتغيرات المتعلقة بخصائص طالب]ات الجامع]ة 
 عينة البحث

 أن أكثر من ث3ثة أرباع طالبات 3يتضح من جدول 
 <-19بين من الجامعة عينة البحث تتراوح أعمارھن ما 

، فى حين قلت نسبة من %)87.8(ھن ت سنة وبلغت نسب25
 سنة فأكثر وبلغت 25 سنة و19كانت أعمارھن أقل من 

واتضح أن متوسط %) 1.0، %11.2(والى نسبھن على الت
سنة، وأن أصحاب الكليات العملية ) 20(عمر الطالبات 

فى حين أن كليات النظرية بلغت %) 58.5(بلغت نسبتھن 
 %).41.5(ھن نسبت

من طالبات  %)55.5( أن نسبة 4أوضح جدول 
%) 44.5(الجامعة عينة البحث مقيمات فى الريف مقابل 

من ث3ثة مقيمات فى الحضر كما تبين من الجدول أن أكثر 
 7-5(عدد من  متوسطة الأسرھنأرباع عينة البحث كانت 

، ويشير إلى ارتفاع نسبة آباء %)87.7(بنحو ) أفراد
/ جامعى (ينة البحث الحاصلين على تعليم عالى وأمھات ع

حيث بلغت نسبة ا�باء ) دكتوراه/ماجستير(، )فوق جامعى
فى مقابل انخفاض %) 42.2(ونسبة ا�مھات %) 56.7(

) أمى(نسبة ا�باء وا�مھات الحاصلين على تعليم منخفض 
لmمھات وتتراوح %) 3.0(ل»باء، %) 7.5(حيث بلغت 

مقابل ا�باء %) 49.4(لين بأعمال مھنية نسبة ا�باء العام
وأعمال إدارية  ،%)21.7(العاملين بأعمال حرفية 

 نويشير الجدول إلى أن ثلثى ا�مھات � تعمل%) 28.9(
من ا�مھات ) 33.8(مقابل %) 66.2(حيث بلغت نسبتھن 

يعملن، ويشير الجدول أن أقل من ثلثى ا�سر ذوى دخل 
للدخل %) 8.6(نسبة مقابل %) 60.2(متوسط بنسبة 

 .للدخل المنخفض%) 31.2(المرتفع، 
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 ًالتوزيع النسبى لعينة البحث وفقا لخصائص طالبات الجامعة .3جدول 

)% (النسبة العدد الفئة البيان  

 11.2 48  سنة 19أقل من 

 87.8 377  سنة 25 <-19من 

 1.0 4  سنة فأكثر 25من 
 عمر الطالبة 

 100.0 429 ا-جمالى

 41.5 178 كليات نظرية

 وع التخصصن 58.5 251 كليات عملية    

 100 429 ا-جمالى

  

 

 

 

 ًالتوزيع النسبى لعينة البحث وفقا للخصائص ا�جتماعية وا�قتصادية ل§سرة. 4جدول 

 (%) العدد
مستوى تعليم 

 ا�ب
مستوى تعليم 

 ا�م

 الفئة البيان (%) العدد الفئة البيان

 (%) العدد (%) العدد

 13 أمى 55.5 238 ريف 
3.00 

32 7.5 

 7.9 34 6.1 26 يقرأ ويكتب  44.5 191 حضر 

ن 
سك

ن 
كا

م
ة 

سر
ا�

 8.6 37 6.5 28 )إعدادى/إبتدائى(تعليم أساسى  100 429 ا^جمالى 
 أفراد 4(صغيرة الجحم 
 )فأقل

 119 )فنى/ عام (ثانوى  13.8 59
27.7 

145 33.8 

 213 تعليم جامعى 87.7 337 ) أفراد7-5(متوسطة 
49.7 

172 
400.

1 

 7.5 33 ) أفراد فأكثر8(كبير 
/ ماجستير (تعليم فوق جامعى 
 )دكتوراه

30 
7.00 

9 2.1 

ة 
سر

ا�
د 

فر
د أ

عد
 100 429 ا^جمالى 

�م
وا

ب 
ل§

ى 
يم

عل
الت

ى 
تو

س
لم

ا
 

 100 429 100 429 ا^جمالى
 21.7 93 أعمال حرفية 
 28.9 124 أعمال إدارية 

    فئات الدخل الشھرى

 31.2 31.2 134 منخفض  جنية 2000أقل من  49.4 215 ة ينأعمال مھ

ب
ا�

ل 
عم

 46.2 198 4000 < - 2000من  100.00 429 ا^جمالى 

 6000 < - 4000من  33.8 145 تعمل 
 متوسط 

60 
14.00 60.2 

 5.1 22 8000 < - 6000من  66.2 284 � تعمل 
  فأكثر 8000من 

 مرتفع 
15 3.5 

8.6 

م 
ا�

ل 
عم

 100 429 ا^جمالى 

رة
س

ا�
ل 

دخ
 

 100 429 ا^جمالى
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  ا�جتماعية وا�قتصادية ل§سرةوصف المتغيرات

 وصف مستوى عينة البحث على أدوات الدراسة

 الوعى بقيمة بعض الموارد بمحاورهاستبيان 

أكث..ر م..ن نص..ف عين..ة البح..ث  أن 5اتض..ح م..ن ج..دول 
 متوس..ط حي..ث نمس..توى ال..وعى بقيم..ة الم..ورد الم..الى ل..ديھ

يل....يھم أص....حاب %) 54.3(بلغ....ت قيم....ه الم....ورد الم....الى 
ف.ى ح.ين قل.ت %) 38.1(المستوى المرتفع وبلغ.ت نس.بتھم 

وأن %) 7.6(نس..بة المس..توى الم..نخفض م..ن ال..وعى إل..ى 
ى أكثر من نصف العينة لديھم وعى متوسط بالنس.بة لم.ورد

يليھم أصحاب %) 60.9(الوقت والجھد حيث بلغت نسبتھم 
ف.ى ح.ين قل.ت %) 34.6(المستوى المرتفع وبلغ.ت نس.بتھم 

نس..بة م..ن ك..ان ل..ديھم مس..توى م..نخفض م..ن ال..وعى إل..ى 
وأن ح...والى ث3ث...ة أرب...اع عين...ة البح...ث مس...توى %) 4.5(

ال..وعى بم..ورد الممتلك..ات الخاص..ة والعام..ة ل..ديھم متوس..ط 
بينما تقارب.ت نس.بة أص.حاب %) 76.5(حيث بلغت نسبتھم 

المستوى الم.نخفض والمرتف.ع وبلغ.ت نس.بتھم عل.ى الت.والى 
، وأكثر م.ن نص.ف عين.ة البح.ث ال.وعى %)10.5، 13%(

بقيم..ة بع..ض الم..وارد ف..ى المس..توى المتوس..ط حي..ث بلغ..ت 
يليھم أصحاب المستوى المرتفع وبلغ.ت %) 51.4(نسبتھن 

مس....توى وأن نس....بة الطالب....ات ف....ي ال%) 46.5(نس....بتھن 
 %).2.1(المنخفض كانت 

 استبيان السلوك الشرائى الرشيد

 أن أكثر من ثلثى عينة البح.ث مس.توى 6يوضح جدول 
 متوسط حي.ث بلغ.ت نوعى بالسلوك الشرائى الرشيد لديھال

المس....توى المرتف....ع ص....احبات  نيل....يھ%) 69.7(نس...بتھن 
 ف...ى ف...ى ح...ين كان...ت النس...بة%) 21.9(وبلغ...ت نس...بتھن 

 .%)8.4(لغت المستوى المنخفض ب

 النتائج فى ضوء الفرض ا�ول

ًتوجد ع3قة ارتباطية دالة إحص.ائيا ب.ين ال.وعى بقيم.ة "
 الوق..ت –الم..ورد الم..الى(بع..ض الم..وارد بمح..اوره الث3ث..ة 

والس.لوك الش.رائى )  الممتلك.ات الخاص.ة والعام.ة–والجھ.د 
الف..رض  وللتحق..ق م..ن ص..حة "الرش..يد لطالب..ات الجامع..ة 
ام3ت ارتب....اط بيرس....ون ب....ين ًإحص....ائيا ث....م حس....اب مع....

 : ما يلى7صة بالدراسة ويوضح جدول المتغيرات الخا

ًيتضح وجود ع3قة ارتباطية موجبة دالة إحص.ائيا عن.د 
 بين السلوك الشرائى الرشيد وكل من ال.وعى بقيم.ة 0.001

الم...ورد الم...الى وال...وعى بم...ورد الوق...ت (بع...ض الم...وارد 
) لعام...ةوالجھ...د وال...وعى بم...ورد الممتلك...ات الخاص...ة وا

وإجمالى الوعى بقيمة بعض الموارد وبالتالى تحق.ق ص.حة 
) 2005، س]ليمان( الفرض ا�ول ، ويتف.ق ذل.ك م.ع دراس.ة

الت..ى تؤك..د عل..ى وج..ود ع3ق..ة ارتباطي..ة موجب..ة ذات د�ل..ة 
إحص..ائية ب..ين مس..توى ال..وعى ا-دارى ومس..توى الس..لوك 

، وكذلك تتفق 0.001الشرائى للمراھقين عند مستوى د�لة 
 )Lai and Cheng, 2016( ، )2010 ،النشار(دراسة مع 

ًحي..ث أك..دت أيض..ا عل..ى وج..ود ع3ق..ة طردي..ة دال..ة موجب..ة 
بين كل من الوعى بالموارد والس.لوك ) 0.01(عند مستوى 

 .الشرائى الرشيد

  الثانىضالنتائج فى ضوء الفر

توج...د ع3ق...ة ارتباطي...ة دال...ة إحص...ائية ب...ين بع...ض "
ادية لطالب.ات الجامع.ة وك.ل المتغيرات ا�جتماعية وا�قتص

من الوعى بقيمة بعض الموارد بمحاوره والسلوك الشرائى 
ًوللتحق..ق م..ن ص..حة الف..رض إحص..ائيا ت..م حس..اب " الرش..يد

 : ما يلى8معام3ت ارتباط بيروسون، ويوضح جدول 

 0.001ًقة ارتباطية موجبة دال.ة إحص.ائيا عن.د وجود ع3 -
مورد الم.الى ال(بين الوعى بقيمة بعض الموارد بمحاوره 

 م...ورد الممتلك...ات الخاص...ة – م...ورد الوق...ت والجھ...د –
وإجمالى الوعي بقيم.ة بع.ض الم.وارد وك.ل م.ن ) والعامة

الفرق...ة الدراس...ية ومس...توى تعل...يم ا�ب وا�م وال...دخل (
، وھبه(وتختلف تلك النتيجة مع دراسة ) الشھرى لmسرة

 التى أشارت إلى عدم وجود ع3قة ارتباطية ب.ين )2017
 م.....ورد – م.....ورد الوق.....ت والجھ.....د – ال.....دخل م.....ورد(

 المس.توى –مس.توى تعل.يم الش.باب (وكل م.ن ) الممتلكات
ولكنھ..ا )  ال..دخل الش..ھرى لmس..رة–التعليم..ى �ب ول..»م 

 الت.ى أش.ارت إل.ى وج.ود )1999ھ,ل، (تتفق مع دراسة 
ع3ق..ة ارتباطي..ة موجب..ة ب..ين المس..توى التعليم..ى لmب..اء 

ي التخطيط.ى للوق.ت توى ال.وعوامھات عينة البحث ومس
 الذى يب.ين وج.ود ع3ق.ة )2003غنية (، ودراسة والجھد

ب..ين مس...توى ال...وعي ا�س...تھ3كى ومتغي...رات المس...توي 
 .ا�جتماعي وا�قتصادي لعينة البحث

 بين 0.05وجود ع3قة ارتباطية سالبة عند مستوى د�لة  -
 وإجم..الى ال..وعى ال..وعى بقيم..ة بع..ض الم..وارد بمح..اوره

د وحجم ا�سرة وتتفق تلك النتيجة م.ع بقيمة بعض الموار
حي.ث أوض.حت وج.ود ع3ق.ة ) 2010، اصرص](دراسة 

س.البة ش.ديدة المعنوي.ة ب..ين حج.م ا�س.رة وإدارة الوق..ت ، 
 حيث أشارت )2017وھبه، (وتختلف مع دراسة كل من 

إلى عدم وجود ع3قة ارتباطية بين إجمالى إستبيان إدارة 
، الوش]احى(ودراسة بعض الموارد وعدد أفراد ا�سرة ، 

 حي..ث ل..م تج..د ع3ق..ة ب..ين أف..راد ا�س..رة وإدارة )2013
الم...وارد المالي...ة ، وق...د يرج...ع ذل...ك إل...ى أن...ه بارتف...اع 
المستوى ا�جتماعى وا�قتصادى لmسرة يرتف.ع مس.توى 

 . وعى الفتيات بقيمة مواردھن 

 0.001ًوجود ع3قة ارتباطية موجبة دال.ة إحص.ائيا عن.د  -
الفرق.ة الدراس.ية ( الرش.يد وك.ل م.ن بين السلوك الش.رائى

) ومس...توى تعل...يم ا�ب وا�م وال...دخل الش...ھرى لmس...رة
 حي..ث أش..ارت )2009النش]]ار، (ويتف..ق ذل..ك م..ع دراس..ة 

ًإل..ى وج..ود ع3ق..ة ارتباطي..ة دال..ة إحص..ائيا عن..د مس..توى 
ل.رب  بين كل من دخل ا�سرة والمستوى التعليم.ى 0.01

 . وربه ا�سرة والسلوك الشرائي
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  )429=ن(ًالتوزيع النسبى لعينة البحث وفقا لمستويات الوعى بقيمة بعض الموارد بمحاوره  .5جدول 

 (%) العدد المستوى المستوى المحور

 7.6 33 )20-14(من  مستوى منخفض 

 54.3 233 )27-21(من  مستوى متوسط

 38.1 163 )33-28(من  مستوى مرتفع
 المورد المالى

 100 429 ا^جمالى

 4.5 20 )41-27(من  مستوى منخفض 

 60.9 261 )56-42(من  مستوى متوسط

 34.6 148 )69-57(من  مستوى مرتفع
  والجھدالوقت

 100 429 ا^جمالى

 13.0 56 )27-20(من  مستوى منخفض 

 76.5 328 )35-28(من  مستوى مرتفع

 10.5 45 )41-36(من  مستوى متوسط
 الممتلكات الخاصة والعامة

 100 429 جمالىا^

 2.1 9 )86-61(من  المستوى المنخفض 

 51.4 220 )112-87(من  المستوى المتوسط 

 46.5 200 )137-113(من  المستوى المرتفع 
 إجمالى الوعى بقيمة بعض الموارد

 100 429 ا^جمالى

   

 

 ًالتوزيع النسبى لعينة البحث وفقا لمستوى السلوك الشرائى الرشيد .6 جدول

 (%) العدد الدرجة المستوى

 8.4 36 )34-24(من  المستوى المنخفض 

 69.7 299 )46-35(من  المستوى المتوسط 

 21.9 94 )54-46(من  المستوى المرتفع 

 100 429 ا^جمالى

   

 

 قيم معام,ت ارتباط بيرسون بين الوعى بقيمة بعض الموارد بمحاوره والسلوك الشرائى الرشيد. 7جدول 

الوعى بقيمة المورد  المتغيرات
 المالى

الوعى بمورد 
 الوقت والجھد

الوعى بمورد الممتلكات 
 الخاصة والعامة

إجمالى الوعى بقيمة 
 بعض الموارد

***0.948 السلوك الشرائى الرشيد  0.973***  0.979***  0.980***  

   0.001كل القيم دالة عند (***) 
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المتغيرات ا�جتماعية وا�قتصادية والوعى بقيمة بعض الموارد بمحاوره معام,ت ارتباط بيرسون بين  .8جدول 
 والسلوك الشرائي الرشيد

 الفرقة المتغيرات
 الدراسية

حجم 
 ا�سرة

مستوى تعليم 
 ا�ب

مستوى تعليم 
 ا�م

الدخل الشھرى 
 ل§سرة

***0.198 الوعى بقيمة المورد المالى  
-0.140**  

0.338***  0.416***  0.394***  

عى بمورد الوقت والجھدالو  0.160***  -0.100*  0.309***  0.399***  0.373***  

***0.165 الوعى بمورد الممتلكات الخاصة والعامة  -0.122*  0.330***  0.414***  0.381***  

***0.174 إجمالى الوعى بقيمة الموارد  -0.118*  0.326***  0.413***  0.386***  

***0.148 السلوك الشرائى الرشيد  -0.112*  0.326***  0.414***  0.375***  

  0.05دالة عند (*)    0.01دالة عند (**)    0.001دالة عند (***) 

 

 ب.ين 0.05وكذلك وج.ود ع3ق.ة س.البة دال.ة عن.د مس.توى  -
السلوك الشرائى الرشيد وحجم ا�سرة ، وق.د يرج.ع ذل.ك 
إلى أنه بزيادة حجم ا�سرة يق.ل ا-ھتم.ام بتوعي.ة أفرادھ.ا 

س..لوك الش..رائي الرش..يد وأن ارتف..اع المس..توى بأھمي..ة ال
التعليم...ى للطالب...ة وك...ذلك ل...mب وا�م وارتف...اع ال...دخل 
الش...ھرى لmس...رة ك...ل ذل...ك ي...ؤدى إل...ى ارتف...اع ال...وعى 

  .ةد دوافع وقرارات الشراء الرشيدبالسلوك الشرائى ويزي

 موجب..ة عن..د  ارتباطي..ة وج..ود ع3ق..ةمم..ا س..بق يتض..ح
 ب..ين الف..رق الدراس..ية ومس..توى تعل..يم ا�ب 0.01مس..توى 

وا�م والدخل الشھرى لmسرة وإجمالى الوعي بقيمة بعض 
الموارد والسلوك الشرائى الرش.يد وع3ق.ة إرتباطي.ة س.البة 

 بين حجم ا�سرة وإجمالى ال.وعي بقيم.ة 0.05عند مستوى 
لى وبالتا. لشرائى الرشيد للطالباتبعض الموارد والسلوك ا

 ً.تتحقق صحة الفرض الثاني كليا

 النتائج فى ضوء الفرض الثالث

توجد فروق ذات د�لة إحصائية بين طالب.ات الجامع.ة "
عين..ة الدراس..ة ف..ى ك..3 م..ن ال..وعى بقيم..ة بع..ض الم..وارد 
ًبمح..اوره الث3ث..ة والس..لوك الش..رائى الرش..يد تبع..ا لك..ل م..ن 

لتحق..ق م..ن ول ) عم..ل ا�م–طبيع..ة الدراس..ة-مك..ان الس..كن (
للوق..وف ) ت(ًص..حة ھ..ذا الف..رض إحص..ائيا ت..م إيج..اد قيم..ة 

 م.ن على د�لة الفروق بين متوسطات درجات أف.راد العين.ة
، الكلي......ات العملي......ة الطالب.....ات الريفي......ات والحض......ريات

والنظري..ة، وعم...ل ا�م ف..ى اس...تبيان ال..وعى بقيم...ة بع...ض 
الم...وارد بمح...اوره الث3ث...ة والس...لوك الش...رائى وفيم...ا يل...ى 

 :ك عرض ذل

 ين الطالبات الريفيات والحضرياتالفروق ب

ً عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين 9يتضح من جدول 
الطالبات الريفي.ات والحض.ريات ف.ى ك.ل م.ن ال.وعى بقيم.ة 
الم...ورد الم...الى وم...ورد الوق...ت والجھ...د وال...وعى بم...ورد 
الممتلكات الخاصة والعامة وإجمالى ال.وعى بقيم.ة الم.وارد 

، 0.466 ،1.756(عل...ى الت...والى ) ت(لغ...ت قيم...ة حي...ث ب
ًوھ..ى ق..يم غي..ر دال..ة إحص..ائيا وق..د يرج..ع ) 1.80، 1.043

ذل...ك للتق...ارب المك...انى والثق...افى ب...ين الري...ف والحض...ر 
ك.ل من..زل س..واء ك..ان وا�نفت.اح الثق..افى ودخ..ول ا�نترن..ت ل

ًريف..ا أم حض..را ، وتتف..ق تل..ك النتيج..ة م..ع دراس..ة ك..3 م..ن ً
ث أك...دت  حي...)2010 رص]]]اص،(، )2010، المس]]]تكاوى(

 والحض..ر ف..ي ال..وعي ع..دم وج..ود ف..روق ب..ين أبن..اء الري..ف
 حيث أشارت إلى ع.دم )2013، الوشاحى(، بإدارة الموارد

ري..ف وج..ود ف..روق ب..ين متوس..طات درج..ات الش..باب م..ن ال
، وتختلف م.ع دراس.ة ك.3 والحضر فى إدارة شئون ا�سرة

 حيث أشارت إل.ى وج.ود ف.روق ب.ين )2005، الشامى(من 
ري..ف والحض..ر ف..ي الممارس..ات ا-داري..ة الطالب..ات م..ن ال

 حي....ث )2015، عب]]]]د الفت]]]]اح( لص....الح طالب....ات الحض....ر
أوضحت وجود فروق ذات د�لة إحص.ائية ب.ين متوس.طات 
درج..ات مراھق..ي العين..ة ف..ي مجم..وع إدارة الم..وارد عن..د 

 . لصالح الريفين0.01مستوى 

 الكليات العملية والنظرية

  أن متوس...ط درج...ات طالب...ات10يتض...ح م...ن ج...دول 
الكلي..ات النظري..ة أكب...ر م..ن طالب..ات الكلي...ات العملي..ة ف...ى 

 الممتلك.ات – الوق.ت والجھ.د –الوعى بقيمة المورد الم.الى(
 الم.وارد والس.لوك وإجمالى الوعى بقيم.ة) الخاصة والعامة

 عل...ى الت...والى) ت(غ...ت قيم...ة ، حي...ث بلالش...رائى الرش...يد
على ) 2.771- ، 2.967-، 2.583-، 2.725 -، 3.636-(

ً وھ..ى ق..يم دال..ة إحص..ائيا لص..الح طالب..ات الكلي..ات الت..والى
 . النظرية

ًوعل..ى ذل..ك توج..د ف..روق دال..ة إحص..ائيا عن..د مس..توى 
 الموارد والس.لوك الش.رائى في الوعي بقيمة بعض) 0.01(

 ف..ي ال..وعي بقيم..ة الم..ورد 0.001، وعن..د مس..توى الرش..يد
ً ف..ي ك..3 م..ن م..ورد الوق..ت 0.01الم..الى، وعن..د مس..توى 

وإجمالى الوعى بقيم.ة ت الخاصة والعامة والجھد والممتلكا
 . بعض الموارد
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للطالب]]ات الريفي]]ات والحض]]ريات ف]]ى ال]]وعى بقيم]]ة بع]]ض الم]]وارد ) ت(د�ل]]ة الف]]روق ب]]ين المتوس]]طات وقيم]]ة . 9ج]]دول 
 بمحاوره والسلوك الشرائى الرشيد

الطالبات الريفيات 
 238=ن

الطالبات الحضريات 
 191=ن

 التصنيف

 

المتوسط  المتغيرات
 الحسابى

ا�نحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

ا�نحراف 
 المعيارى

 بين الفروق
 المتوسطات

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الد�لة

 1.756 0.61 3.41 25.75 3.74 26.37 الوعى بقيمة المورد المالى
0.080  
 غير دالة

 0.466 0.30 6.75 53.08 6.75 53.39 الوعى بمورد الوقت والجھد
0.641 

 دالةغير 

 1.043 0.33 3.38 31.20 3.29 31.54 الوعى بمورد الممتلكات الخاصة والعامة
0.297 
 غير دالة

 1.180 1.25 10.52 110.05 11.33 111.31 إجمالى الوعى بقيمة الموارد
0.239 
 غير دالة

 1.829 0.91 5.24 40.96 5.05 41.88 السلوك الشرائى الرشيد
0.068 
 غير دالة

   

  

للكليات العملية والنظرية ف]ى ال]وعى بقيم]ة بع]ض الم]وارد بمح]اوره ) ت(د�لة الفروق بين المتوسطات وقيمة  .10 جدول
 والسلوك الشرائى الرشيد

الكليات العملية  
 178=ن

الكلية النظرية 
 251=ن

 التصنيف

 

المتوسط  لمتغيراتا
 الحسابى

 ا�نحراف
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

ا�نحراف 
 المعيارى

الفروق بين 
 المتوسطات

 قيمة
 )ت(

 مستوى الد�لة

 3.936- 3.76- 10.59 23.45 10.50 19.69 الوعى بقيمة المورد المالى
 دالة 0.0001

 0.001عند 

 2.725- 4.89- 18.44 51.95 18.15 47.06 الوعى بمورد الوقت والجھد
 دالة 0.007

 0.01عند 

 2.583- 2.72- 10.93 28.44 10.54 25.71 الوعى بمورد الممتلكات الخاصة والعامة
 دالة 0.010

 0.01عند 

 2.967- 11.38- 39.39 103.85 38.84 92.46 إجمالى الوعى بقيمة الموارد
 دالة 0.003

 0.01عند 

 2.771- 3.71- 13.82 36.96 13.49 33.24 السلوك الشرائى الرشيد
 دالة 0.006

 0.01عند 
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دراسة فى الكليات النظري.ة وقد يرجع ذلك إلى طبيعة ال
المتعمقة فيى دراسة الفلسفة وعل.م ال.نفس والتس.ويق وك.ذلك 
العوامل المؤثرة فى الس.لوك ا-نس.انى مم.ا ي.ؤدى إل.ى رف.ع 
ًمستوى الوعى الثقافى لدى الطالبات وأيض.ا ق.د يرج.ع إل.ى 
توافر الوقت الكافى لطالب.ات الكلي.ات النظري.ة عن.د الش.راء 

ل المختلف..ة مم..ا ي..ؤثر با-يج..اب عل..ى والمفاض..لة ب..ين الب..دائ
  .القرارات الشرائية للطالبات

أب]و و) 2014 (الميھ]ىوتختلف تلك النتيجة مع ك3 من 
 حي..ث أش..ارا إل..ى ع..دم وج..ود ف..روق ب..ين )2002(العن]]ين 

متوس...ط درج...ات ط...3ب التخصص...ات العملي...ة وط...3ب 
، وتتفق م.ع النظرية في الوعي بإدارة المواردالتخصصات 

 حي..ث توص..لت إل..ى )2004(منص]]ور العزيز وعب]]ددراس..ة 
ًوج..ود ف..روق دال..ة إحص..ائيا ب..ين مجموع..ة ط..3ب القس..م 
العلمي ومجموعة ط3ب القسم ا�دبي ولكن لص.الح ط.3ب 

 .القسم العلمي

 عمل ا�م

ً وج.ود ف.روق دال.ة إحص.ائيا عن.د 11يتضح من ج.دول 
ب..ين متوس..طات درج..ات أبن..اء الع..ام3ت  0.001مس..توى 

 –ال..وعى بقيم..ة الم..ورد الم..الى (ام3ت ف..ى وأبن.اء غي..ر الع..
 – مورد الممتلكات الخاصة والعامة –مورد الوقت والجھد 

) ت(حي...ث بلغ...ت قيم...ة ) م...واردإجم...الى ال...وعى بقيم...ة ال
عل....ى الت....والى ) 97.981 ، 80.355، 83.402، 67.33(

لص....الح أبن....اء ) 0.001(ًوھ....ى ق....يم دال....ة إحص....ائيا عن....د 
 ،الض]]حيان(م..ع دراس..ة الع..ام3ت وتتع..ارض تل..ك النت..ائج 

ًحيث أوضحت عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين ) 2014
متوسط درجات طالبات أبناء العام3ت وغير العام3ت ف.ى 

، عبدالمجي]]]د(، وم...ع دراس...ة دارة الم...ورد الم...الىمتغي...ر إ
ً حي..ث أوض..حت وج..ود ف..روق ذات د�ل..ة إحص..ائيا )2004

لى ب...ين درج...ات أبن...اء الع...ام3ت وغي...ر الع...ام3ت وإجم...ا
  كم..اال..وعى بقيم..ة الم..وارد لص..الح أبن..اء غي..ر الع..ام3ت

ًوجدت ف.روق دال.ة إحص.ائيا ب.ين متوس.طات درج.ات أبن.اء 
العام3ت وأبناء غير العام3ت فى السلوك الشرائى الرش.يد 

وھى قيمة دال.ة إحص.ائية ) 74.354) (ت(حيث بلغت قيمة 
وق.د يرج.ع ذل.ك إل.ى  لص.الح أبن.اء الع.ام3ت) 0.001(عند 
ًرب..ات ا�س..ر الع..ام3ت يك..ن أكث..ر وعي..ا ودراي..ة بقيم..ة أن 

الم..ورد الم..الى وقيم..ة الوق..ت والجھ..د وم..ورد الممتلك...ات 
الخاص...ة والعام...ة وبالت...الى ي...نعكس ذل...ك عل...ى س...لوكھن 
ًالش..رائى وأيض..ا عل..ى الق..يم والس..لوكيات الت..ى ترب..ى ا�م 

 يتضح 11 و10 ،9ًوبناءا على نتائج جدول . أبناؤھا عليھا 
 ً.ض الثالث جزئياتحقق الفر

 النتائج فى ضوء الفرض الرابع

ًيوج..د تب..اين دال إحص..ائيا ب..ين ال..وعى بقيم..ة بع..ض "
الم.وارد والس.لوك الش.رائى الرش.يد لطالب.ات الجامع.ة عين.ة 

 –لوال.دين  المس.توى التعليم.ى ل–حج.م ا�س.رة (ًالبحث تبعا 
، وللتحق..ق م..ن ص..حة الف..رض ")ال..دخل الش..ھرى لmس..رة

دام أس.لوب تحلي.ل التب.اين ف.ى اتج.اه واح.د ًإحصائيا تم استخ
(ANOVA) س....تبيان ال....وعى بقيم....ة بع....ض الم....وارد� 

بمح..اوره الث3ث..ة واس..تبيان الس..لوك الش..رائى الرش..يد وت..م 
 12 للمقارنات المتعددة والج.داول م.ن LSDتطبيق اختبار 

 : توضح ذلك 18إلى 

 حجم ا�سرة

ً ع..دم وج..ود تب..اين دال إحص..ائيا 12يتض..ح م..ن ج..دول 
ال..وعى (ن طالب..ات الجامع..ة عين..ة الدراس..ة ف..ى ك..ل م..ن ب..ي

 – ال...وعى بقيم...ة الوق...ت والجھ...د –بقيم...ة الم...ورد الم...الى 
وإجمالى الوعى بقيمة الم.وارد  ) الممتلكات الخاصة والعامة

ًوالس..لوك الش..رائي الرش..يد تبع..ا لحج..م ا�س..رة حي..ث بلغ..ت 
، 1.889 ، 0.916 ، 1.183( الت.....والى عل.....ى) ف(قيم.....ة 

ًى قيم غير دالة إحص.ائيا ، وتختل.ف نت.ائج ھ.ذه وھ)  1.553 
 حيث أشارت إلى أن.ه )2014، الميھى(الدراسة مع دراسة 

ًيوجد تباين دال إحصائيا بين أفراد عينة البح.ث ف.ى ال.وعى 
ًبإدارة الموارد تبع.ا لع.دد أف.راد ا�س.رة ا�ق.ل ، ولك.ن تتف.ق 

متغي..ر  ف..ى )Lai and Cheng, 2016(م..ع دراس..ة 
ى حي..ث أك...دت عل..ى ع..دم وج..ود تب...اين دال الم..ورد الم..ال

ًإحصائيا بين طالبات الجامعة تبعا لحجم ا�سرة ً. 

 ستوى التعليمى لرب وربه ا�سرةالم

  لرب ا�سرةيالمستوى التعليم

ً وج..ود تب..اين دال إحص..ائيا ب..ين 13يتض..ح م..ن ج..دول 
ال.وعى بقيم.ة (طالبات الجامع.ة عين.ة الدراس.ة ف.ى ك.ل م.ن 

 بم...ورد الوق...ت والجھ...د وال...وعى الم...ورد الم...الى وال...وعى
وإجم.الى ال.وعى بقيم.ة ) بمورد الممتلكات الخاصة والعام.ة

) ف(ًالم..وارد تبع..ا لمس..توى تعل..يم ا�ب حي..ث بلغ..ت قيم..ة 
) 18.261، 18.520، 16.218، 19.769(لى عل...ى الت...وا

 ) .0.001(ًوھى قيم دالة إحصائيا عند 

وللتع..رف عل..ى الف..روق ب..ين الفئ..ات ت..م تطبي..ق اختب..ار 
(LSD)التالى : 

ً أنه يوجد تب.اين دال إحص.ائيا ب.ين 14يتضح من جدول 
طالب..ات الجامع..ة عين..ة البح..ث ف..ى ك..ل م..ن ال..وعى بقيم..ة 
ًالم.وارد بمح.اوره والس.لوك الش.رائى الرش.يد تبع.ا لمس..توى 

 .  لصالح المستوى التعليمى المرتفعتعليم ا�ب تتدرج

  التعليم.ىوترجع الباحثات ذلك إلى أن.ه كلم.ا ارتف.ع المس.توى
لرب ا�سرة كلما زاد الوعى بقيمة الموارد والحرص عل.ى 
استغ3لھا أحسن اس.تغ3ل بم.ا يحق.ق أھ.داف ا�س.رة وتتف.ق 

 Ostachowska et al. (2016(تلك النتائج م.ع دراس.ة 
ًحي..ث أش..ارا أن..ه يوج..د تب..اين دال إحص..ائيا ) 2010 (البن]]او

ًتبعا لتعل.يم بين أفراد عينة البحث فى الوعى بإدارة الموارد 
ًكما يتضح أيضا أنه يوجد تب.اين دال إحص.ائيا . رب ا�سرة ً

ب..ين طالب..ات الجامع..ة عين..ة البح..ث ف..ى الس..لوك الش..رائى 
) ف(ًالرش..يد تبع..ا لمس..توى تعل..يم ا�ب حي..ث بلغ..ت قيم..ة 

  .)0.001(ًوھى قيمة دالة إحصائيا عند ) 18.241(
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 �بن]اء الع]ام,ت وغي]ر الع]ام,ت ف]ى ال]وعى بقيم]ة بع]ض الم]وارد )ت(د�ل]ة الف]روق ب]ين المتوس]طات وقيم]ة . 11جدول 
 بمحاوره والسلوك الشرائى الرشيد

أبناء العام,ت  
 145=ن

أبناء غير العام,ت 
 284=ن

 التصنيف

 

المتوسط  المتغيرات
 الحسابى

ا�نحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

راف ا�نح
 المعيارى

الفروق بين 
 المتوسطات

 قيمة
 )ت(

 مستوى الد�لة

 67.333 21.62 3.43 14.58 2.49 36.20 الوعى بقيمة المورد المالى
 دالة 0.0001

 0.001عند 

 83.402 37.84 5.45 37.13 0.24 74.97 الوعى بمورد الوقت والجھد
 دالة 0.0001

 0.001عند 

 80.355 22.19 3.32 19.80 0.19 42.00 الوعى بمورد الممتلكات الخاصة والعامة
 دالة 0.0001

 0.001عند 

 97.981 81.65 9.86 71.52 2.50 153.18 إجمالى الوعى بقيمة الموارد
 دالة 0.0001

 0.001عند 

 74.354 28.06 4.54 25.93 0.26 54.00 السلوك الشرائى الرشيد
 دالة 0.0001

 0.001عند 

 

 

ً ف]ى ك], م]ن ال]وعى بقيم]ة بع]ض الم]وارد بمح]اوره تحليل التباين فى اتجاه واحد لطالبات الجامعة عينة البحث .12جدول 
 )429=ن(ًوالسلوك الشرائى الرشيد تبعا لحجم ا�سرة 

مجموع  مصادر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الد�لة

 15.426 2 30.853 بين المجموعات 

 الوعى بقيمة المورد المالى 13.037 426 5553.837 داخل المجموعات 

  428 5584.690 الكلى 

1.183 
0.307  

 غير دالة 

 41.753 2 83.505 بين المجموعات 

 الوعى بمورد الوقت والجھد 45.589 426 19420.774 داخل المجموعات 

  428 19504.280 الكلى 

0.916 
0.401  

 غير دالة

 2.901 2 41.801 بين المجموعات 

 العامةالوعى بمورد الممتلكات الخاصة و 11.067 426 4714.409 داخل المجموعات 

  428 4756.210 الكلى 

1.889 
0.153  

 غير دالة

 187.014 2 374.027 بين المجموعات 

 إجمالى الوعى بقيمة الموارد  120.386 426 51284.285 داخل المجموعات 

  428 51658.312 ى الكل

1.553 
0.213  

 غير دالة

 0.571 2 1.142 بين المجموعات 

 السلوك الشرائى الرشيد 26.723 426 11383.851 داخل المجموعات 

  428 11384.993 الكلى 

0.021 
0.979  

 غير دالة
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وارد بمح]اوره تحليل التباين فى اتجاه واحد لطالبات الجامعة عينة البحث ف]ى ك], م]ن ال]وعى بقيم]ة بع]ض الم] .13جدول 
 )429=ن(ًوالسلوك الشرائى الرشيد تبعا لمستوى تعليم رب ا�سرة 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين المتغيرات
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى الد�لة )ف(قيمة 

 2004.394 3 6013.181 بين المجموعات 
 الوعى بقيمة المورد المالى 101.393 425 43091.886 داخل المجموعات 

  428 49105.068 الكلى 
19.769 

 دالة عند 0.0001
0.001 

 4996.475 3 14989.424 بين المجموعات 
 الوعى بمورد الوقت والجھد 1941.970 425 130936.189 داخل المجموعات 

  428 145925.613 الكلى 
16.218 

 دالة عند 0.0001
0.001 

 1941.970 3 5825.911 بين المجموعات 
  الخاصة والعامةالوعى بمورد الممتلكات 104.861 425 44565.856 داخل المجموعات 

  428 50391.767 الكلى 
18.520 

 دالة عند 0.0001
0.001 

 25444.959 3 76334.877 بين المجموعات 
 إجمالى الوعى بقيمة الموارد  1393.419 425 592203.071 عات داخل المجمو
  428 668537.949 الكلى 

18.261 
 دالة عند 0.0001

0.001 

 3096.546 3 9289.638 بين المجموعات 
 السلوك الشرائى الرشيد 169.758 425 72146.996 داخل المجموعات 

  428 81436.634 الكلى 
18.241 

 دالة عند 0.0001
0.001 

 

روق بين متوسطات درجات طالبات الجامعة عينة البحث ف]ى ال]وعى بقيم]ة  للتعرف على د�لة الف LSDاختبار .14جدول 
 ًبعض الموارد بمحاوره والسلوك الشرائى الرشيد تبعا لمستوى تعليم رب ا�سرة

 منخفض مستوى تعليم ا�ب المتغيرات
 16.15=م

 متوسط
 14.72=م

 فوق المتوسط
 16.63=م

 مرتفع
 24.90=م

     منخفض
    1.43 متوسط 

   **4.90- 3.74- فوق المتوسط
 الوعى بقيمة المورد المالى

  ***5.27- ***10.17- **8.74- مرتفع 

 مستوى تعليم ا�ب
 منخفض

 41.00=م
 متوسط 

 38.46=م
 فوق المتوسط 

 46.45=م
 مرتفع 

 54.65=م
     منخفض
    2.53 متوسط 

   **7.99- 5.45- فوق المتوسط

 الوعى بمورد الوقت والجھد 

  ***8.19- ***16.18- **13.65- مرتفع 

 مستوى تعليم ا�ب
 منخفض

 21.30=م
 متوسط 

 20.27=م
 فوق المتوسط 

 25.12=م
 مرتفع 

 30.26=م
     منخفض
    1.02 متوسط 

   **4.84- 3.81- فوق المتوسط

 الوعى بمورد الممتلكات الخاصة والعامة

  ***5.13- ***9.98- **8.95- مرتفع 

 مستوى تعليم ا�ب
 منخفض

 78.46=م
 متوسط 

 73.46=م
 فوق المتوسط 

 91.21=م
 مرتفع 

 109.81=م
     منخفض
    4.99 متوسط 

   **17.74- 12.74- فوق المتوسط

 جمالى الوعى بقيمة بعض الموارد إ

  ***18.60- ***36.35- **31.35- مرتفع 

 مستوى تعليم ا�ب
 خفضمن

 28.30=م
 متوسط 

 26.25=م
 فوق المتوسط 

 32.83=م
 مرتفع 

 39.10=م
     منخفض
    2.04 متوسط 

   **6.57- 4.52- فوق المتوسط

 السلوك الشرائى الرشيد

  ***7.20- ***12.84- **10.79- مرتفع 
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 المستوى التعليمى لربة ا�سرة

ت...م اس...تخدام أس...لوب تحلي...ل التب...اين ف...ى اتج...اه واح...د 
ANOVA د�ل..ة الف..روق ب..ين متوس..طات  للوق..وف عل..ى

درج..ات عين..ة الدراس..ة ف..ى ال..وعى بقيم..ة بع..ض الم..وارد 
 15بمح..اوره والس..لوك الش..رائى الرش..يد ويوض..ح ج..دول 

 .ذلك

ً وج..ود تب..اين دال إحص..ائيا ب..ين 15يتض..ح م..ن ج..دول 
طالب..ات الجامع..ة عين..ة البح..ث ف..ى ك..ل م..ن ال..وعى بقيم..ة 

عى الم...ورد الم...الى وال...وعى بم...ورد الوق...ت والجھ...د وال...و
بمورد الممتلك.ات الخاص.ة والعام.ة وإجم.الى ال.وعى بقيم.ة 

عل.ى ) ف(ًالموارد تبعا لمستوى تعليم ا�م حيث بلغت قيم.ة 
وھ....ى ق....يم ) 33.405 ، 33.558 ، 31.124 ، 33.452(

 .)0.001(ًدالة إحصائيا عند 

وللتع..رف عل..ى الف..روق ب..ين الفئ..ات ت..م تطبي..ق اختب..ار 
(LSD) التالى : 

ًوج..ود تب..اين دال إحص..ائيا عن..د  16يتض..ح م..ن ج..دول 
ب..ين طالب..ات الجامع..ة عين..ة البح..ث ف..ى ال..وعى ) 0.001(

بقيم..ة بع..ض الم..وارد بمح..اوره والس..لوك الش..رائى الرش..يد 
ًتبع...ا للمس...توى التعليم...ى المترف...ع لرب...ة ا�س...رة لص...الح 

 . المستوى التعليمى المرتفع 

وقد يرجع ذلك إلى أنه بارتفاع المس.توى التعليم.ى ل.mم 
 أدى ذلك إلى زيادة ال.وعى ب.الموارد المادي.ة والبش.رية كلما

بي.ة تج.اه وبالتالى تعويد ا�بناء عل.ى س.لوكيات حمي.دة وإيجا
ً واتض..ح أيض..ا وج..ود تب..اين دال ،الم..وارد المتاح..ة لmس..رة

ًإحص..ائيا ب..ين طالب..ات الجامع..ة عين..ة البح..ث ف..ى الس..لوك 
م..ة ًالش.رائى الرش..يد تبع.ا لمس..توى تعل..يم ا�م حي.ث بلغ..ت قي

، )0.001(ًوھى قيم.ة دال.ة إحص.ائيا عن.د ) 33.183) (ف(
وھذا يرجع إلى أن ا�م ھى المسئولة ا�ولى فى ا�سرة فى 
اتخاذ القرارات الشرائية وبالتالى كلما زاد الوعى الش.رائى 

، س..لوك الش..رائى لكاف..ة أف..راد ا�س..رةًنض..جا كلم..ا تحس..ن ال
كدت  حيث أChan et al. (2016)ويتفق ذلك مع دراسة 

على أن ثقافة وتوجھات ا�سرة نحو الشراء وك.ذلك ال.وعي 
ثرة في السلوك الشرائى بقيمة الموارد من أھم العوامل المؤ

 والت..ى أش..ارت )2016(ال]]ت,وى ، وم..ع دراس..ة للم..راھقين
ًأن...ه يوج...د تب...اين دال إحص...ائيا ف...ي ال...وعي ب...إدارة بع...ض 

 .تفعًالموارد تبعا لتعليم ربه ا�سرة لصالح المستوى المر

 مستوى الدخل الشھرى ل§سرة

ت...م اس...تخدام أس...لوب تحلي...ل التب...اين ف...ى اتج...اه واح...د 
للوق.وف عل.ى د�ل..ة الف.روق ب.ين متوس..طات درج.ات عين..ة 
البحث فى الوعى بقيم.ة بع.ض الم.وارد بمح.اوره واس.تبيان 

 . ذلك18 ، 17 يالسلوك الشرائى الرشيد ويوضح جدول

ًإحص..ائيا  وج..ود تب.اين دال 18 ، 17يتض.ح م..ن ج.دول 
بين طالبات الجامعة عينة البحث ف.ى ك.ل م.ن ال.وعى بقيم.ة 
الم...ورد الم...الى وال...وعى بم...ورد الوق...ت والجھ...د وال...وعى 

بمورد الممتلكات الخاصة والعامة وإجم.الى ال.وعى بم.ورد 
الوقت والجھد بمورد الممتلكات الخاص.ة والعام.ة وإجم.الى 

 لmس.رة ًالوعى بقيمة المورد تبعا لمستويات الدخل الشھري
 ، 38.119 ، 42.458(على التوالى ) ف(حيث بلغت قيمة 

وھ.....ى ق.....يم دال.....ة إحص.....ائية عن.....د ) 41.310 ، 41.158
، وللتع....رف عل....ى مس....توى د��ت الف....روق ت....م )0.001(

 لمعرفة د�ل.ة الف.روق ب.ين متوس.طات  LSDتطبيق اختبار
درج..ات الطالب..ات عين..ة البح..ث ف..ى ال..وعى بقيم..ة الم..وارد 

مس..تويات ال..دخل الش..ھري لmس..رة ، ووج..د ًبمح..اوره تبع..ا ل
أنھ...ا تت...درج لص...الح أص...حاب ال...دخول المرتفع...ة وترج...ع 
الباحث..ات ذل..ك إل..ى أن..ه كلم..ا ارتف..ع ال..دخل الم..الي لmس..رة 
ارتف.ع مس.توى وع.ى الطالب.ات الجامعي.ات بقيم.ة م.واردھن 
المادية والبشرية وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع نت.ائج دراس.ة 

ارت أن....ه يوج....د تب....اين دال حي....ث أش....) 2003، ش]]]]عيب(
ًإحص..ائيا ف..ى متوس..طات درج..ات مس..توى ال..وعى ب..إدارة 
, ال...دخل الم...الى لmس...رة لص...الح مس...توى ال...دخل المرتف...ع 

حي...ث ) 2014، الض]]]حيان(وتتع...ارض م...ع نت...ائج دراس...ة 
ًأوضحت عدم وجود تباين دال إحصائيا ب.ين عين.ة الدراس.ة 

لى ًف..ى متغي..ر إدارة المص..روف الشخص..ى تبع..ا لل..دخل الم..ا
ًتب..اين دال إحص..ائيا ب..ين طالب..ات الجامع..ة  ويوج..د. لmس..رة 

ًعين..ة البح..ث ف..ى الس..لوك الش..رائى الرش..يد تبع..ا لمس..تويات 
)  38.729) (ف(الدخل الشھري لmس.رة حي.ث بلغ.ت قيم.ة 

لص..الح أص..حاب ) 0.001(ًوھ..ى قيم..ة دال..ة إحص..ائيا عن..د 
 .الدخل المرتفع

 مما سبق يتضح

بين طالبات ) 0.001( عند ًعدم وجود تباين دال إحصائيا -
الجامع..ة عين..ة البح..ث ف..ى ال..وعى بقيم..ة بع..ض الم..وارد 

 . ًبمحاوره والسلوك الشرائى الرشيد تبعا لحجم ا�سرة 

ب..ين طالب..ات ) 0.001(ًوج..ود تب..اين دال إحص..ائيا عن..د  -
ًالجامع..ة عين..ة البح..ث ف..ى ك..3 م..ن ال..وعى بقيم..ة بع..ض 

ًبع..ا لتعل..يم الم..وارد بمح..اوره والس..لوك الش..رائى الرش..يد ت
 . رب وربه ا�سرة لصالح المستوى التعليمى المرتفع 

ب..ين طالب..ات ) 0.001(ًوج..ود تب..اين دال إحص..ائيا عن..د  -
الجامع..ة عين..ة البح..ث ف..ى ال..وعى بقيم..ة بع..ض الم..وارد 
ًبمحاوره والسلوك الش.رائى الرش.يد تبع.ا لمس.توي ال.دخل 

mس...رة لص...الح أص...حاب ال...دخول المرتفع...ةالش...ھري ل .
 ً.يتحقق صحة الفرض الرابع جزئياى وبالتال

 التوصيات

ينبغى على ا�س.رة غ.رس الق.يم ا�جتماعي.ة والس.لوكيات  -
ا-يجابي...ة ف...ي نف...وس ا�بن...اء من...ذ الص...غر م...ن خ...3ل 
التوجيھ.....ات وا-رش.....ادات الھادف.....ة والق.....دوة الحس.....نة 
والمش..اركة ف..ى إدارة ش..ئون ا�س..رة لتنمي..ة وع..ى ا�بن..اء 

 . ھامة الموارد على مختلف أنواعيبق
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 تحليل التباين فى اتجاه واحد لطالبات الجامعة عينة البحث فى اس]تبيان ال]وعى بقيم]ة بع]ض الم]وارد بمح]اوره  .15جدول 
 )429=ن(ًوالسلوك الشرائى تبعا لمستوى تعليم ربة ا�سرة 

مجموع  مصادر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

مستوى 
 الد�لة

 3216.744 3 9380.232 بين المجموعات 

 الوعى بقيمة المورد المالى 93.470 425 39724.836 داخل المجموعات 

  428 49105.068 الكلى 

33.452 
 دالة 0.0001

 0.001عند 

 8761.589 3 26284.766 بين المجموعات 

 الوعى بمورد الوقت والجھد 281.508 425 119640.847 داخل المجموعات 

  428 145925.613 الكلى 

31.124 
 دالة 0.0001

 0.001عند 

 3216.949 3 9650.847 بين المجموعات 

 95.861 425 40740.919 داخل المجموعات 
الوعى بمورد الممتلكات 

 الخاصة والعامة
  428 50391.767 الكلى 

33.558 
 دالة 0.0001

 0.001عند 

 42520.255 3 127560.764 بين المجموعات 

 يمة الموارد إجمالى الوعى بق 1272.887 425 540977.185 داخل المجموعات 

  428 668537.949 الكلى 

33.405 
 دالة 0.0001

 0.001عند 

 5151.651 3 15454.954 بين المجموعات 

 السلوك الشرائى الرشيد 155.251 425 65981.680 داخل المجموعات 

  428 81436.634 الكلى 

33.183 
 دالة 0.0001

 0.001عند 

  

   

 

 للتعرف عل]ى د�ل]ة الف]روق ب]ين متوس]طات درج]ات طالب]ات الجامع]ة عين]ة البح]ث ف]ى اس]تبيان  LSDاختبار .16جدول 
 ًالوعى بقيمة بعض الموارد بمحاوره والسلوك الشرائى الرشيد تبعا لمستوى تعليم ربة ا�سرة

 منخفض توى تعليم ا�ممس المتغيرات
 16.15=م

 متوسط
 14.29=م

 فوق المتوسط
 21.16=م

 مرتفع
 26.56=م

     منخفض
    1.32 متوسط 

   **6.86- **5.54- فوق المتوسط
 الوعى بقيمة المورد المالى

  ***5.39- ***12.26- **10.93- مرتفع 

 مستوى تعليم ا�م
 منخفض

 40.50=م
 متوسط 

 36.98=م
 فوق المتوسط 

 48.49=م
 مرتفع 

 57.81=م
     منخفض
    3.51 متوسط 

   ***11.51- *7.99- فوق المتوسط

 الوعى بمورد الوقت والجھد 

  ***9.31- ***20.82- ***14.31- مرتفع 
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 للتع]]رف عل]]ى د�ل]]ة الف]]روق ب]]ين متوس]]طات درج]]ات طالب]]ات الجامع]]ة عين]]ة البح]]ث ف]]ى  LSDاختب]]ار  .16تابع جدول 
 ًتبيان الوعى بقيمة بعض الموارد بمحاوره والسلوك الشرائى الرشيد تبعا لمستوى تعليم ربة ا�سرةاس

 منخفض مستوى تعليم ا�م المتغيرات
 16.15=م

 متوسط
 14.29=م

 فوق المتوسط
 21.16=م

 مرتفع
 26.56=م

 مستوى تعليم ا�م
 منخفض

 21.25=م
 متوسط 

 19.60=م
 فوق المتوسط 

 26.44=م
 مرتفع 

 32.09=م
     منخفض
    1.64 متوسط 

   ***11.51- **5.19- فوق المتوسط

 الوعى بمورد الممتلكات الخاصة والعامة

  ***9.31- ***20.82- ***10.84- مرتفع 

 مستوى تعليم ا�م
 منخفض

 77.37=م
 متوسط 

 70.88=م
 فوق المتوسط 

 96.10=م
 مرتفع 

 116.47=م
     منخفض
    6.48 متوسط 

   ***25.21- **18.72- فوق المتوسط

 إجمالى الوعى بقيمة بعض الموارد 

  ***20.37- ***45.58- ***39.10- مرتفع 

 مستوى تعليم ا�م
 منخفض

 27.50=م
 متوسط 

 25.67=م
 فوق المتوسط 

 34.42=م
 مرتفع 

 41.44=م
     منخفض
    1.82 متوسط 
   ***8.75- **6.92- طفوق المتوس

 السلوك الشرائى الرشيد

  ***7.01- ***15.76- ***13.94- مرتفع 
  

 

 

 

تحليل التباين فى اتجاه واحد لطالبات الجامعة عينة البحث فى الوعى بقيمة بعض الم]وارد بمح]اوره والس]لوك  .17جدول 
 )429=ن(ًالشرائى الرشيد تبعا لمستوى الدخل المالى ل§سرة 

درجات  جموع المربعاتم مصادر التباين المتغيرات
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى الد�لة )ف(قيمة 

 4080.753 2 8161.506 بين المجموعات 
 الوعى بقيمة المورد المالى 96.112 426 40943.562 داخل المجموعات 

  428 49105.068 الكلى 
42.458 

 دالة 0.0001
 0.001عند 

 11095.249 2 22190.498 ين المجموعات ب
 الوعى بمورد الوقت والجھد 290.458 426 123735.115 داخل المجموعات 

  428 145925.613 الكلى 
38.199 

 دالة 0.0001
 0.001عند 

 4080.195 2 8160.390 بين المجموعات 
 99.135 426 42231.377 داخل المجموعات 

الوعى بمورد الممتلكات الخاصة 
 والعامة

  428 50391.767 الكلى 
41.158 

 دالة 0.0001
 0.001عند 

 54298.079 2 108596.159 بين المجموعات 
 إجمالى الوعى بقيمة الموارد  1314.417 426 559941.790 داخل المجموعات 

  428 668537.949 الكلى 
41.310 

 دالة 0.0001
 0.001عند 

 6264.628 2 12529.256 بين المجموعات 
 161.754 426 68907.378 داخل المجموعات 

 السلوك الشرائى الرشيد
  428 81436.634 الكلى 

38.729 
 دالة 0.0001

 0.001عند 
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 للتع]رف عل]ى د�ل]ة الف]روق ب]ين متوس]طات درج]ات طالب]ات الجامع]ة عين]ة البح]ث ف]ى اس]تبيان  LSDاختب]ار. 18ج]دول 
 ً الشرائى الرشيد تبعا لمستويات الدخل الشھري ل§سرة  الوعى بقيمة بعض الموارد بمحاوره والسلوك

 =مرتفع م = م متوسط  = م منخفض مستوى الدخل الشھري ل§سرة المتغيرات

    منخفض
 الوعى بقيمة المورد المالى   ***8.73- متوسط 
  *3.52- ***12.25- مرتفع 

 مستوى الدخل
 منخفض

 39.44= م
 متوسط 

 54.06= م
 مرتفع 

 59.02= م
    منخفض
   ***14.61- متوسط 

 الوعى بمورد الوقت والجھد 

  4.96- ***19.57- مرتفع 

 مستوى الدخل
 منخفض

 20.91= م
 متوسط 

 29.90= م
 مرتفع 

 32.37= م
    منخفض
   ***8.98- متوسط 

 الوعى بمورد الممتلكات الخاصة والعامة

  2.47- ***11.46- مرتفع 

 مستوى الدخل
 منخفض

 75.94= م
 متوسط 

 108.28= م
 مرتفع 

 119.24= م
    منخفض
   ***32.33- متوسط 

 ى بقيمة بعض الموارد إجمالى الوع

  10.96- ***43.29- مرتفع 

 مستوى الدخل
 منخفض

 27.53= م
 متوسط 

 38.55= م
 مرتفع 

 42.13= م
    منخفض
   ***11.01- متوسط 

 السلوك الشرائى

  3.58- ***14.59- مرتفع 
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مج..ال إدارة المن..زل والمؤسس..ات بھ..دف تنمي..ة وع...ي 
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 . ا�ستفادة منھا ورفع الوعي بالسلوك الشرائي الرشيد
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ح...ة ف...ى ب...ث المف...اھيم ا-يجابي...ة لتوعي...ة الش...باب الناج
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وع3قت..ه بمفھ..وم ال..ذات والتخص..ص الدراس..ى ل..دى 

 دراسة مقارنة بين الجنس.ين، ،الثانويةط3ب المرحلة 
، جامع..ة ع..ين ش..مس، ، كلي..ة ا�داباجس..تيررس..الة م

  .مصر

 أب...و طال...ب، مھ...ا س...ليمان ونج...3ء عب...د الس...3م محم...ود
 الع3ق....ة ب....ين ال....وعى ا-دارى للم....راھقين). 2012(

، الم.ؤتمر العرب.ى ومدى تحمل المس.ئولية ا�جتماعي.ة
اد المنزل..ى قتص..ا�(الث..انى عش..ر ل3قتص..اد المنزل..ى 

، جامع..ة ، مجل..ة ا�قتص..اد المنزل..ى)والتنمي..ة البش..رية
 . المنوفية، مصر

قت.ه إدمان ا-نترنت وع3. )2010(البنا، ھبة أمير السعيد 
، قس.م نج.از ل.دى الش.باب، رس.الة ماجس.تيربدافعية ا-

، ، كلي..ة ا�قتص..اد المنزل..ىوالمؤسس..اتإدارة المن..زل 
 .، مصرمنوفيةجامعة ال

الوعى بإدارة . )2016(اء أحمد عبد المجيد ، أسمالت3وى
بع...ض الم...وارد وع3قت...ه بالرض...ا ع...ن الحي...اة ل...دى 

ر، قس.م إدارة زوجات ا�س.ر الممت.دة، رس.الة ماجس.تي
، كلية ا�قتصاد المنزلى، جامعة والمنزل والمؤسسات

 . المنوفية، مصر



 
Abd Al-Haleem, et al. 552 

الممارس...ات ). 2005(الش...امى، من...ال مرس...ى الدس...وقى 
دورھا رھ...ا عل...ى تص...ورھا ل...ا-داري...ة للمراھق...ة وأث

، كلي.ة ا-ع.3م ، جامع.ة كربة أسرة ، رسالة ماجستير
 .القاھرة ، مصر

إدارة . )2014(، مني..رة بن..ت ص..الح ب..ن س..عيد الض..حيان 
مس..تقبل ل..دى المص..روف الشخص..ى وع3قت..ه بقل..ق ال

، مجل.ة ا-س.كندرية للتب.ادل العلم.ى، طالبات الجامع.ة 
 . يسمبر ، مصر د–، أكتوبر ) 4(، العدد ) 35(مجلد 

منھجي.....ة . )2008(ى تالقاض.....ى، د�ل ومحم.....ود البي.....ا
وأس..اليب البح..ث العلم..ى وتحلي..ل البيان..ات باس..تخدام 

، دار الحام....د للنش....ر SPSS البرن....امج ا-حص....ائى
 . ، عمان ، ا�ردن والتوزيع

الممارس...ات . )2010(تكاوى، إيم...ان عب...ده الس...يد المس...
ه امع.....ة وع3قتھ.....ا بمش.....اركتا-داري.....ة لش.....باب الج

، رس....الة دكت....وراه، قس....م ا-دارة المن....زل السياس....ية
 المنزل.....ى، جامع.....ة ، كلي.....ة ا�قتص.....ادوالمؤسس.....ات

 .  المنوفية، مصر

ال..وعى ب..إدارة . )2014(الميھ..ى، بس..نت أحم..د مص..طفى 
الم.....وارد وع3قت.....ه بالدافعي.....ة ل�نج.....از والتفكي.....ر 

، رس..الة دكت..وراه، قس..م إدارة ا�بتك..ارى ل..دى الش..باب
قتصاد المنزلى ، جامع.ة كلية ا�، المنزل والمؤسسات

 ، مصر المنوفية

وع.ى رب.ه ا�س.رة ). 2009(، نج3ء يس.رى أحم.د النشار
بس..لوكھا الش..رائى ، بقيم..ة بع..ض مواردھ..ا وع3قتھ..ا 

، قس..م إدارة المن..زل والمؤسس..ات ، رس..الة ماجس..تير
 . كلية ا�قتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مصر

وع..ى ) . 2013(ب..د هللا الوش..احى ، إيم..ان عب..د الحمي..د ع
ممارسة المرآة للعمل التطوعى وع3قته بقدرتھا على 
إدارة ش...ئون ا�س...رة ، رس...الة دكت...وراه ، قس...م إدارة 

لمؤسسات، كلية ا�قتص.اد المنزل.ى، جامع.ة المنزل وا
  . مصر،المنوفية

وع...ى الش...باب ) . 2010(رص...اص ، نھ...اد عل...ى ب...دوى 
، تماعي...ةرد وع3قت...ه بمش...اركتھم ا�جب...إدارة الم...وا

، ير ، قس..م إدارة المن..زل والمؤسس..اترس..الة ماجس..ت
 . كلية ا�قتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مصر 

دليل....ك إل....ى ا-دارة . )2013(رقب....ان، نعم....ة مص....طفى 
 ، دار الس..ماحة للطب..ع 2العلمي..ة للش..ئون المنزلي..ة، ط
 . والنشر ، ا-سكندرية ، مصر

  ا-دارىال...وعى. )2005(س...ليمان، س...حر أم...ين حمي...دة 
ھقين وع3قت..ه بس..لوكھم ا�س..تق3لى، والش..رائى للم..را

، كلية رسالة ماجستير، قسم إدارة المنزل والمؤسسات
 .  المنزلى ، جامعة المنوفية ، مصرا�قتصاد

فاعلي..ة برن..امج . )2003(، ھب..ة هللا عل..ى محم..ود عيبش..
ي...ة ل...دى إرش...ادى لتنمي...ة ال...وعى بالممارس...ات ا-دار

جس...تير، قس....م إدارة المن....زل المراھق...ات، رس....الة ما
قتص.....اد المنزل.....ى، جامع.....ة ، كلي.....ة ا�والمؤسس.....ات

 . ، مصرالمنوفية

ا-دارة العلمي....ة . )2008(، س....لوى محم....د زغل....ول ط....ه
الحنف...ي  ،2، طارد الحياتي...ة وتطبيقاتھ...ا العملي...ةللم...و

 . للطباعة والنشر ، شبين الكوم ، مصر 

 .)2004(رشيد وفرج العس.يلى منص.ور ، أبو عبد العزيز
افعية وأثرھا ف.ي المي.دان الترب.وي، التحفيز وإيجاد الد

، المملك...ة مجل...ة كلي...ة التربي...ة، جامع...ة المل...ك س...عود
 . العربية السعودية 

اس.تخدام . )2015( ف.ايزة عب.د الم.نعم س.ليمان ،عبد الفتاح
 ل....دى دب....إدارة بع....ض الم....وارا�نترن....ت وع3قت....ه 

الم.......راھقين، رس.......الة ماجس.......تير، إدارة المن.......زل 
قتص.....اد المنزل.....ى، جامع.....ة ، كلي.....ة ا�توالمؤسس.....ا

 . ، مصر المنوفية

م..دى ال..وعى . )2004(عب..د المجي..د، أمي..رة دوام حس..ان 
، د وع3قت..ه ب..بعض مش..ك3ت الم..راھقينبقيم..ة الم..وار

، قس..م إدارة المن..زل والمؤسس..ات ، رس..الة ماجس..تير
 . كلية ا�قتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مصر

ع3ق.ة ال.وعى ) . 2009(عب.ده ، رح.اب مح.روس محم.د 
الغذائى والملبسى بالسلوك ا�ستھ3كى لدى الطالب.ات 
الجامعيات المص.ريات والس.عوديات ، دراس.ة مقارن.ة 
، رس...الة دكت...وراه غي...ر منش...ورة ، كلي...ة ا�قتص...اد 

 . المنزلى ، جامعة المنوفية ، مصر

ا�ث.ار ا-يجابي.ة ) . 2008(عشرى ، صفاء حسين جمي.ل 
ل....ى اقتن....اء واس....تخدام أجھ....زة والس....لبية المترتب....ة ع

، قتھ...ا ب...إدارة ال...دخل الم...الى لmس...رةا�تص...ال وع3
رس..الة ماجس..تير، قس..م الس..ن ، وإدارة المن..زل ، كلي..ة 
التربي..ة ل3قتص..اد المنزل..ى ، جامع..ة أم الق..رى ، مك..ة 

 .  المكرمة المملكة العربية السعودية 

أثر إع3نات ا�نترن.ت ) . 2004(عماره ، ناريمان محمد 
 الج..امعى المص..رى ،  الس..لوك الش..رائى للش..بابعل..ى

، كلية التجارة ، جامع.ة ع.ين ش.مس ، رسالة ماجستير
 . مصر 

دراس.ة تحليلي..ة ) . 2003(غني.ة ، س..مر منص.ور إب..راھيم 
�نماط استھ3ك الطاقة والمياه وأساليب ترش.يدھا ف.ى 
القط..اع المنزل..ي ، رس..الة ماجس..تير ، كلي..ة ا�قتص..اد 

 . ان ، مصر المنزلى ، جامعة حلو

مس...توى طم...وح ) . 2010(، ھن...ادى محم...د عم...ر قم...ره
الطالبة الجامعي.ة وت.أثيره عل.ى إدارة مواردھ.ا، مجل.ة 

 . 2: 20 ،جامعة المنوفية ، مصر، ا�قتصاد المنزلى 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 45 No. (2) 2018   553 

مش..ك3ت الش..باب ف..ى الع..الم ) . 2002(محم..ود ، ح..واس 
 .142، قطر ، العربى، مجلة التربية ، الدوحة

ال.وعى . )2011( عبد العزيز محمد ناء خميسمشالى ، ھ
ب..آداب الس..لوك كم..ا ي..دركھا الش..باب وع3قتھ..ا بتحم..ل 

س....ئولية الحياتي....ة، رس....الة ماجس....تير، قس....م إدارة الم
 . المنزل والمؤسسات، جامعة المنوفية، مصر

م...دخل إل...ى ا�قتص...اد . )2008(ن...وار ، إي...زيس ع...ازر 
، عل..م ا�س..رة وبن..اء ا-نس..ان ، دار المعرف..ة يالمنزل..

 .جامعية  ، ا-سكندرية ، مصر ال

ا-دارة المنزلي...ة ). 2008(نوف...ل ، ربي...ع محم...ود عل...ى 
الحديث...ة ، دار الناش...ر ال...دولى ، الري...اض ، المملك...ة 

 . العربية السعودية 

تخطيط الوقت والجھ.د . )1999(ھ3ل ، عبير أنور أحمد 
وع3قته بالتحصيل الدراسي لطالبات ش.عبة ا�قتص.اد 

ربي....ة النوعي....ة بطنط....ا ، رس....الة المنزل....ى بكلي....ة الت
ماجس...تير ، قس...م إدارة المن...زل والمؤسس...ات ، كلي...ة 

 . ا�قتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مصر 

ال....دعم ا�س....ري . )2017(وھب....ه، س....ماح ج....ودة عل....ي 
لمش..اركة الش..باب ف..ي العم..ل التط..وعي بالمؤسس..ات 

 رس..الة ،الخيري..ة وع3قت..ه ب..إداراتھم ل..بعض الم..وارد
، كلي....ة إدارة المن....زل والمؤسس....اتدكت....وراه، قس....م 

 .ا�قتصاد المنزلي، جامعة المنوفية ، مصر

Balcarova, T.E.R.E.Z.A, J.I.T.K.A. 
Pokorna and L.A.D.I.S.L.A.V. Pilar 
(2014). The Influence of children on the 
parents buying behavior: Food purchase 
in the Czech Republic. Agrison-Ling 
Papers in Economics and In formatics, 2 
- 11.     

Chan, K., G. Prendergast and Y.L. Ng 
(2016). Using an expanded theory of 
planned behavior to predict adolescents' 
intention to engage in healthy eating. J. 
Int.consumer marketing, 28 (1): 16-27.  

Clark, H.H. (2003). Response of family 
businesses to antural disaster, acasely 
approach, Oregon state Univ., vol46. 

Durham, W.T. (2004). The Family planning 
communication of voluntarily child free 
couples. Dissertation Abstracts Int., 65 : 1. 

Lai, C.K. and E.W. Cheng (2016). Green 
purchase behavior of undergraduate 
students in Hong Kong. The Social Sci. 
J., 53 (1): 67-76.  

Ostachowska, G.A., M. Piwowar, J. 
Kwiatkowski, J.,= Kasperczyk and A. 
Skop-Lewandowska (2016). Breakfast 
and other meal consumption in 
adolescents from southern poland. Int. J. 
environmental res. and public health, 13 
(5): 453.  

Palan, K (1995). Family decision making, 
A study of parent adolescent 
interactions in to purchase Decision 
Making process, Disso 6s, Degree, 
O.H.DDAl , A55/09, 24.  

Parakah, A., S. Bindal and A. Saldanha 
(2016). Impulse buying behavior in 
adolescents. Imperial J. Interdisciplinary 
Res., 2 : 4.  

Richard, P (1990). 10 Ways to help 
children learn the calue of money, the 
national center for financial education 
motivator 10. 

Turner, G. (1975). Development and 
validation of simulated market to 
children of two ages for selected 
consumer skills, Home, Econ. Res. 
Abstracts, 1 : 97.   

 

 



 
Abd Al-Haleem, et al. 554 

AWARENESS OF THE VALUE OF SOME RESOURCES AND  
ITS RELATION TO WISE PURCHASING BEHAVIOR OF 

UNIVERSITY FEMALE STUDENTS  

Lamia M. Abd Al-Haleem1, Yousrea A. Abd Al-Monem2,  
Reham I. Al-Sherbiny1, and Doaa M.Z. Hafez 1 

1. Food Sci. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt  

2. Home Econ. Dept., Fac. Agric., Alex. Univ., Egypt  

ABSTRACT: The current research was aimed to identify the relationship between 
awareness of some valuable resources (money – time and effort – public/private properties) 
and wise purchasing behaviors of university female students. The researchers purposefully 
chose (429) university female students, (19-25 years old), representing different theoretical 
and applied faculties and rural and urban areas in Gharbia and Sharkia Governorates, to 
participate in this study. The researchers followed the descriptive (survey and analytical) 
approach and developed a demographic data form, the awareness of value of some resources 
scale (including three axes: financial resources – time and effort resources – public/private 
properties resources) and the wise purchasing behavior scale. Results indicated that nearly 
half of participants (51.4%) had secondary education certificates while (46.5%) had university 
degrees and only (2.1%) had lower educational level. More than half of participants (69.7%) 
had moderate levels of wise purchasing behaviors while (21.9%) had high levels and (8.4%) 
had low levels of wise purchasing behaviors. Statistically significant correlation (P≤0.01) 
appeared between the awareness of value of some resources (the three axes) and wise 
purchasing behavior. There were no statistically significant differences between rural and 
urban female students on the awareness of value of the three resources or on the general 
relation of awareness and wise purchasing behavior. There were statistically significant 
differences (P≤0.001 - P≤0.01) between students of theoretical and applied faculties on the 
awareness scale and the wise purchasing scale in favor of theoretical faculties students. There 
were statistically significant differences between children of working mother and children of 
non-working mothers on the awareness scale and wise in purchasing scale in favor of children 
of working mothers. No statistically significant variances among students on both scales 
concerning the number of family members. There were statistically significant differences 
among participants on the awareness scale and wise in purchasing scale according to parent 
education and family income, in favor of higher levels. From the important recommendations 
is the necessary of home management field researchers to concern about increasing the 
awareness of the value of some resources and the wise purchasing behavior with university 
students ; The concern of different media to broadcast the positivity of the value of some 
resources and the wise purchasing behavior to the youth .  

Kew words: Awareness of value of some resources, wise purchasing behavior. 
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