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 قسم االقتصاد المنزلى  كلية الزراعه الشاطبى 1
 ى والتنميه الريفيه فرع االسكندريهاد الزراعمعهد بحوث االرش2

2018 نوفمبر 11، الموافقة على النشر في 1820 اكتوبر 21استالم البحث فى   

 الملخص العربى

استهدف هذا البحث بناء وتنفيذ وتقييم برنامج إرشادي 
والمياه والتليفون يهدف الى ترشيد استخدام كل من الكهرباء 

من المحمول والغذاء لدى السيدات الريفيات بمحافظه البحيرة،
تحديد االحتياجات  خالل تحقيق االهداف البحثيه التاليه:

االرشادية المعرفية والوجدانية والمهاريه التي يبنى على اساسها 
وبناء برنامج إرشادي يهدف الى ترشيد استخدام  البرنامج،

وتم الحصول على البيانات  راسة وتقييم فعاليته،الموارد تحت الد
البحثيه من خالل االستبيان حيث ملئ عن طريق المقابله 

 مبحوثه، 227الشخصيه لعينه من زوجات الزراع بلغ قوامها 
( زوجه واستخدم لتفسير وعرض 30وبلغ عدد العينه التجربيه )

واالنحراف  التكرارات، المتوسط الحسابى البيانات: النسبه المئويه،
 .واختبار )ت( ومعامل االقتران، ومعامل االرتباط، المعيارى،

 واسفرالبحث عن اهم النتائج التاليه:
نحو  من المبحوثات  لديهن وعى  ضعيف  %46.7ان  -1

قبل تنفيذ  ترشيد استخدام الكهرباء والمياه والمحمول والغذاء
ى جيد البرنامج  وارتفعت نسبة المبحوثات الالتى لديهن وع

كما وجد  ،%46.7بعد تنفيذ البرنامج حيث بلغت نسبتهن  
من المبحوثات كانت ممارستهن ضعيفة نحو  %63.3ان 

ترشيد استخدام الكهرباء والمياه والمحمول والغذاء قبل 
تطبيق البرنامج وارتفعت نسبة المبحوثات الالتى لديهن 
ممارسات جيدة نحو ترشيد استخدام الكهرباء والمياه 

لمحمول والغذاء  بعد تطبيق البرنامج حيث بلغت نسبتهن وا
63.3%. 

وجود فروق ذاله احصائيا بين التطبيق القبلى والبعدى فى  -2
الوعى واالتجاهات والممارسات نحو ترشيد الكهرباء والمياه 

 0.01والمحمول والغذاء عند مستوى احتمالى 

بعااض  ترشاايد اساتخدام -برنااامج ارشاادىالكلماات المفتاحياة: 
 .برنامج للسيدات الريفيات -الموارد

 المقدمة
ترشيد االستهالك هو االستخدام األمثل للموارد وتتعدد 
مجاالته ومن اهمها ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية  حيث 
تعتبر الطاقة الكهربائية دعامة اساسية من دعامات التنمية 

توى االقتصادية واالجتماعية  فى العصر الحديث على مس
العالم، وبالطبع تكتسب الطاقة الكهربائية فى مصر نفس 

ويتم توليد الطاقة الكهربائية فى  اهميتها فى باقي بالد العالم،
مصر من عدة مصادر ومنها محطات توليد الكهرباء الحرارية 
والتي تستخدم مشتقات البترول والغاز الطبيعي )الوقود 

ئية مثل السد العالي األحفوري( ومحطات توليد الكهرباء الما
وخزان اسوان وكذلك محطات توليد باستخدام طاقة الرياح 
ويتم استهالك الطاقة الكهربائية فى العديد من االغراض 

الخدمية)مثل  الزراعية، السياحية، االنتاجية)مثل المصانع(،
محطات مياه الشرب(، االستهالكية )مثل المنازل( وبالتالي 

الكهربائية تبعا لذلك، ان عملية ترشيد تتنوع المعدات واالجهزة 
االستهالك ينتج فى االساس من االحساس بالمصلحة العامة 
وتتطلب تعاون جميع الجهات وترجع اهمية ترشيد استهالك 
الطاقة الكهربائية الى خفض التكاليف التي تتحملها الدولة 
إلنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة الالزمة لتشغيل 

الميكانيكية الالزمة لمشروعات التنمية وخفض  المعدات
المصروفات المنفقة على استهالك الكهرباء لدى االسرة)سكينة 

 ويمثل القطاع المنزلى اكبر القطاعات (،1996عبدالرحمن،
المستهلكه للطاقه الكهربائيه فى مصر ويرجع ذلك الى التوسع 

زة العمرانى المطرد والتزايد المستمر فى استخدام االجه
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الكهربائية حيث بلغت نسبة استهالك القطاع المنزلى للطاقه 
من اجمالى الطاقه الكهربائية)اكثم ابوعال  %40حوالى 
 (.2013 واخرون،

وتتضمن مجاالت  ترشيد االستهالك ايضا ترشيد 
ان حيث  اشار جهاز التعبئة واألحصاء  استهالك الماء،

المنتجة بلغ إجمالى متوسط نصيب الفرد من المياه النقية 
عام  3م 116.3مقابل  2013/2014عـــام  3م103.4
وذلك بسبب  %11.1بنسبة انخفاض قدرها  2012/2013

ارتفاع الزيادة السكانية وعدم مواكبة انتاج المياه النقية لهذه 
 الزياده .

بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة 
عــام  3م 88.9مقابـل  2013/2014عام  3م 76.9
ويرجع ذلك   .% 13.5بنسـبة إنخفـاض قدرها  2012/2013

لعدة أسباب أهمها تهالك شبكات التوزيع، تسرب المياه من 
وسوء استخدام المياه ، المواسير، وصالت المياه غير القانونية

قد ذكر الجهاز ايضا ان أجمالى استهالك الفرد  فى المنازل،
نسبة للعالم حيث فى مصر تحت مستوى الفقر المائى بال

متر  1000متر مكعب مقابل المعدل العالمى 700يستهلك 
وقد  (،2014 مكعب )الجهاز المركزى للتعبئه واالحصاء،

اشارت الدراسات الى ان العادات االستهالكية السيئة التى 
يغلب عليها طابع االهدار واالسراف فى استخدام مياه الشرب  

لى استهالك المياه) فى غير ما خصص لها انعكس سلبيا ع
Anon, 2004) ،( ان المجتمع 2010وقد أفاد كرم عبد اهلل)

الريفى لديه العديد من السلوكيات التى يتمسك بها سكانه 
وتتسبب فى اهدار كميات كبيرة من المياه بما يترتب على هذا 
السلوك من اثار وخيمة على صحة االنسان وانتاجيتة وبالتالى 

ليا وقوميا االمر الذى يتطلب مزيدا من على مسيرة التنمية مح
االهتمام بتوعية قاطنى هذة البيئات باألساليب المثلى 
الستخدام المياه والسيما المراة الريفية والتى تمثل شطر 
المجتمع ولها دور فعال جنبا الى جنب مع الرجل، ويقع على 
كاهلها مسؤولية تربية ابئائها وتلقينهم القيم، وهى الرائدة فى 
ممارسة العادات السليمة وغير السليمة تجاه مياه الشرب 

بالمنزل، لذا ينبغى اكسابها المعارف التى تكفل تصحيح 
افكارها وتعديل سلوكها حيال المياه النقية، لتتمكن من ادارة 
مياة الشرب بعقالنية لتنقل وترسخ العادات الصحيحة لدى 

( 2002)حيث أشارت دراسة مها سليمان االجيال المقبلة.
والتى استهدفت مقارنة ممارسات ربات االسر العامالت وغير 
العامالت لطرق واساليب ترشيد استهالك المياه فى المنزل 
والمتغيرات المؤثرة عليها وتحديد متوسط االنفاق على المياه 
من متوسط اجمالى دخل االسرة الشهرى والعوامل المؤثرة 

ربة اسرة  100اسة على ، واشتملت عينة الدر على هذا االنفاق
ربة اسرة غير عاملة من حى شرق باالسكندرية، 100 ،عاملة

واوضحت النتائج ان متوسط االنفاق الشهرى لربات االسرة 
جنية فى الشهر، ومتوسط االنفاق 14.37الغيرالعامالت 

واظهرت النتائج ايضا  جنية،13.42بالنسبة للعامالت 
توى تنفيذهن سممن ربات االسر العامالت كان  %82أن

لممارسات ترشيد استهالك المياه فى المنزل مرتفع مقابل 
فقط من الغيرالعامالت مرتفع، وكان المستوى المتوسط  35%

من ربات %6 ،%5، ومنخفض لدى %41 ،%13لدى 
االسر العامالت والغير العامالت على الترتيب ، وقد ارتبط 

ت وغير كل من مستوى التعليم واعمار ربات االسر العامال
العامالت بعالقات معنوية موجبة قوية مع مستوى تنفيذ ربات 

 االسر لممارسات ترشيد استهالك المياه فى المنزل ويشهد

 الحياة ميادين مختلف في جذرية تغيرات األلفية هذه في العالم

 وسائل تنشرها التي والمعرفة العلمية فالمعلومات اليومية،

 بين الحدود وحطمت منازل،ال اقتحمت قد الحديثة االتصال

 متزايدة أهمية وذات ملحة ضرورة وأصبحت الثقافات المختلفة،

 صيري، حنان أبو و الصمد عبد زينب (البشرية الحياة في

 أو العولمة عصر العصر هذا على نطلق وأصبحنا ) 2004

 المسافات، قربت حيث االتصاالت والمعلومات، ثورة عصر

نفس  في الزمان ومضمون لمكانأحداث ا يعيش اإلنسان وأصبح
(، ان Divan, 2012صغيرة) قرية في يعيش وكأنه اللحظة

 واستخدام اآللي، الحاسب مثل الحديثة والتقنيات التكنولوجيا

شبكة االنترنت، وهواتف المحمول وغيرها من التقنيات الحديثة 
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قد اثرت بشكل كبير فى حياة االنسان وسلوكه وتفكيره وطريقة 
خرين، والتى ارتبطت بالمعايير االجتماعية اتصاله باأل

وان هواتف المحمول  (،Fatouros,1995)االجتماعىوالسلوك 
التى كانت من قبل من االشياء النادرة فى العديد من البلدان 

قفز عدد الهواتف  2012الى 2000النامية فى الفترة مابين 
 مليار هاتفا 6المستخدمة فى العالم من اقل من مليار الى 

كما اشارت دراسه صادرة عن   ،(2012محموال )ماريان فاى ،
اب ماكير عن تطبيقات الهواتف فى جمهورية مصر العربية 
الى ان مصر أصبحت تحتل المرتبة االولى أفريقيا كأعلى 

وبلغت  نسبة  ،2014نسبة ألنتشار الهواتف فى عام 
( من مجمل %68.7استخدام الهواتف الذكية فى مصر )

بلغ عدد مستخدمى  2009المستخدمة ،وانه فى عام الهواتف 
 2014مليون نسمة وفى عام 55الهواتف فى مصر حوالى 

مليون نسمة، ومعنى  97.4ارتفع هذا العدد الى ما يقارب 
 هاتف محمول كقيمة وسطية، 1.12هذا ان لكل مستخدم 

وتوضح احصائيه صادرة عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
بة انتشار الهاتف المحمول من سنة المعلومات  ان نس

الى  %80ازدادت من حوالى 2016الى اكتوبر  2010
وعدد المشتركين للهاتف المحمول من  ،108.49%

 96.26 مليون الى 93.24زادت من  2016الى2015
)وزارة  %1.49مليون مشترك على التوالى بمعدل تغير سنوى 

 أجهزة نتشارا ( وأن2016االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

 على األسرة من ميزانية المنفق زيادة إلى تؤدي الحديثة االتصال

استخدامها)ربيع نوفل  تكاليف وعلى شرائها
البندارى،  اتضح ايضا من دراسة صفاء(،2001واخرون،

( التى استهدفت التعرف على محددات استفادة 2015)
وية الهاتف المحمول فى المجاالت التنم الريفيات من استخدام

فى بعض قرى محافظة البحيرة، وتم الحصول على البيانات 
البحثية من خالل االستبيان بالمقابلة الشخصية لعينة غرضية  

من  %96.9واوضحت النتائج ان  مبحوثا، 162قوامها 
اجهزة هاتف محمول 6-2المبحوثات كان لدى  اسرهم بين 

فى ممايشير الى انتشار الهاتف المحمول فى المجتمع الري

من %99.4المصرى بالرغم من محدودية دخولهم، كما افاد 
 7-1المبحوثات  انهن يستخدمن عدد كروت الشحن من 

 من العينة كانت %30.8كارت شحن شهريا فى حين ان 
درجة استفادتهن من استخدام الهاتف فى المجاالت التنموية 

 .منخفضه
يعتبر الغذاء اهم ضروريات الحياة فى كل زمان ومكان 
كما ان النهوض بالمستوى الصحى الفراد اسر المجتمع عن 
طريق تحسين مستوى استهالكهم الغذائى من االهداف 
الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية حتى تصبح القوى 
البشرية قادرة على القيام بأعباء التنمية وتلعب التغذية دورا 

ريقة مباشرة هامآ فى حياة الشعوب ورفاهيتها وتقدمها سواء بط
او غير مباشرة وطبقا لذلك فان من اهم  المشكالت التى 
يجب االهتمام  بها فى المجتمع  هى ما يتعلق بغذائه ولذلك 

يحظى موضوع استهالك الغذاء بكثيرمن العناية واالهتمام من  
وشهد الربع الثانى (، 2008 جميع دول العالم)محمد دعبس،

ضخم، حيث قفزت اسعار ارتفاعا فى معدل الت 2013من عام
بين يونيو  %10.9الغذاء وارتفع معدل التضخم بنحو 

، وبلغ متوسط انفاق االسر على الطعام 2013و يونيو2012
فى  %66.1والشراب كنسبة من اجمالى االنفاق نحو 

)مرصد 2012خالل يونيو %64.7، مقارنة ب2013يونيو
، وأتضح من دراسة هيام حسيب، (2013 الغذاء المصرى،

( التى استهدفت مقارنة بعض المتغيرات 2015ومروى انور )
فى بعض قرى  المرتبطة باالنفاق االستهالكى الغذائى االسرى

محافظتى االسكندرية والبحيرة، تم اجراء هذه الدراسة على 
اتضح من النتائج ان  مبحوثة،300عينة عشوائية بلغ قوامها 

بنسب  مستوى ممارسة ترشيد االستهالك منخفض ومتوسط
فى كال من االسكندرية والبحيرة على  %87.3و 86.3%

من المبحوثات باالسكندرية %58.7،%38.7التوالى، وان 
من الدخل على  %75-50والبحيرة على التوالى ينفقن من 

 الغذاء.
يتضح من العرض السابق ان استخدام الكهرباء والمياه 

يعة ومستمرة والتليفون المحمول والغذاء يزداد بدرجه كبيرة وسر 
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على الرغم من ارتفاع االسعار وزيادة االستخدام وثبات 
الدخول  االمر الذى يؤدى الى تزايد الحاجة الى ترشيد 
االستخدام بشكل عام فى كافة الموارد التى يستخدمها االنسان 
،وذلك بسبب زيادة المنفق على تلك الموارد فى ضوء غالء 

يسبب المنفق على  اسعارها وندرتها فى بعض االحيان ،و 
الموارد العديد من االزمات بالنسبة لكثير من الدول، ويؤثر 
ذلك على المواطنين، فاالسر التى تستخدم الكهرباء والمياه 
والمحمول والغذاء بطبيعة الحال تعانى من عملية الحفاظ 

وتوفير الموارد  على توفير تلك االحتياجات وعدم انقطاعها،
،ومن هنا تبرز الحاجة الى عملية المالية الالزمة لذلك 

تعليمية ارشادية للمحافظة على الموارد السابقة واستخدامها 
، ونظرا الى بطريقه رشيدة مع الوصول الى االهداف المنشودة

ان المرأة هي المسئول االول عن االستهالك العائلي ففي 
الغالب يكون لها الوزن االكبر  فى تخطيط استهالك االسرة 

لحجم والتوقيت ورغم محدودية موارد اغلب االسر من حيث ا
اال ان المرأة غالبا ما تنجح فى تدبير األمور االقتصادية 
لألسرة وتكون بمثابة صمام األمان االقتصادي بها وانها ال 
تسعى غالبا لتحسين مستواها المعرفي، باإلضافة الى 
اعتمادها على العديد من مصادر المعلومات غير موثوق بها 

ثل االهل واالقارب والجيران وهكذا توارثت العادات الخاطئة م
 عبر االجيال.

 اهداف البحث
بناء وتنفيذ وتقييم استهدفت هذه الدراسة بصفة اساسية 

برنامج إرشادي يهدف الى ترشيد استخدام كل من الكهرباء 
والمياه والتليفون المحمول والغذاء لدى السيدات الريفيات 

 لبحيرة.ببعض قرى محافظه ا
وينبثق من هذا الهدف الرئيسي  مجموعه من االهداف 

 الفرعية التالية:
تحديد االحتياجات االرشاديه المعرفيه والوجدانيه  -1

والمهاريه نحو ترشيد استخدام الموارد تحت الدراسه التى 
 يبنى على اساسها البرنامج. 

بناء برنامج إرشادي يهدف الى ترشيد استخدام الموارد  -2
 حت الدراسة وتقييم فعاليته.ت

تحديد الفروق فى المستوى الوعى واالتجاهات  -3
والممارسات نحو ترشيد استخدام الموارد تحت الدراسه قبل 

 وبعد  تطبيق البرنامج.
 اهمية البحث

تعد قضية ترشيد االستخدام ضرورة ملحة تهم كل فرد  
امية فى العالم بصفته مستخدم وذلك فى الدول المتقدمة والن

وفى مصر يزداد استهالك الغذاء واستخدام  على حد سواء،
الماء والكهرباء والمحمول كما اتضح من العرض السابق 
وتكمن اهمية هذه الدراسة فى القاء الضوء على المعارف 
واالتجاهات والممارسات نحو ترشيد االستخدام التي تتبعها 

لترشيد بما المرأة الريفية ومدى قدرة المرأة الريفية على ا
تتناسب مع امكانيات االسرة ومواردها، واالستفادة من البرنامج 
المقترح فى تبصير وتوعية وتغيير الكثير من المفاهيم 
والعادات االستهالكية وزيادة القدرة على استخدام االمكانيات 
والموارد المتاحة بكفاءة وفعالية بما يسهم فى تقليل االنفاق 

صول األسرة على احتياجاتها من على الموارد وتأمين ح
الموارد وذلك من خالل تعديل سوء األستخدام واألستغالل 

ويمكن  ،االمثل  لهذه المواردالتي تعوق مسيرة التقدم والتنمية
االستفادة من البرنامج االرشادى ونتائج الدراسه التجريبيه عند 

 اجراء دراسة لفئات اخرى من المجتمع وفى مناطق اخرى.
 
 

 البحث فروض
ال يوجد فروق ذات دالله احصائية فى مستوى الوعى  •

واالتجاهات والممارسات نحو ترشيد استخدام الكهرباء 
 والمياه والمحمول والغذاء قبل وبعد تنفيذ البرنامج. 

 ثانيا: المصطلحات العلميه والتعاريف االجرائية
 البرنامج االرشادى: -1
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قديم برنامج مخطط ومنظم يقوم على أسس علميه لت
الخدمات اإلرشادية بهدف تنميه او تحسين او تعديل او 
تعزيز معارف او معتقدات او اتجاهات او سلوك الفئة 
المستهدفة من خالل مجموعه من األنشطة والخبرات المنظمة 
والمخططة والمحددة بجدول زمني معين)سميرة قنديل 

،2016.) 
المقصود به فى هذه الدراسة مجموعة من المهارات 

االنشطة المنظمة لتنمية الوعى بترشيد استخدام الكهرباء و 
والمياه والمحمول والغذاء لدى السيدات الريفيات من خالل 
مادة علمية فى صورة وحدات ودروس محدد لها اهداف 
وانشطة واجراءات تدريس وتقويم وفق خطة زمنية الزمة 

 للتنفيذ.
 ترشيد االستهالك: -2

ه االسرة بغرض االستغالل يعرف بانه اسلوب عمل تتخذ 
االمثل لمواردها المتاحه فى مواقف االختيار والشراء واالعداد 
والصيانة ،سواء كانت هذه الموارد مرتبطه بالغذاء، 

 الكهرباء، الماء، اوالملبس،او االدوات واالجهزة المنزلية،
االدوية وذلك بهدف االنتفاع بها الى أقصى درجه ممكنة 

 (.1997)وفاء شلبى، وعدم األسراف فيها 
 ترشيد استخدام بعض الموارد: -3

يقصد به فى هذه الدراسة االستخدام األمثل لكل من 
 الكهرباء والماء والمحمول والغذاء. 

 ترشيد استهالك  الطاقة الكهربائية: -4
يعنى االستهالك االمثل لموارد الطاقة الكهربائية بما يحد 

 ميها او انتاجيتهم اومن اهدارها دون المساس براحة مستخد
المساس بكفاءة االجهزة والمعدات المستخدمة من خالل 
أعتماد أساليب وتدابير حكيمة رشيدة فى مختلف قطاعات 

 (. 2013االستهالك )أكثم ابو العال واخرون،
المقصود به فى هذه الدراسة وعى المبحوثات واتجاهاتهن 

 .اءوممارساتهن نحو ترشيد االستخدام األمثل الكهرب
 
 

 ترشيد استهالك المياه: -5
هو االستخدام االمثل والرشيد لمياة الشرب فى االغرض 

 المناسبة وتقليل نسبة المياه المهدرة والمتسربة 
 باالستخدام الخاطئ  وفى غير الضرورة)ربيع نوفل،

2006.) 
المقصود به فى هذه الدراسة وعى المبحوثات واتجاهاتهن 

 خدام األمثل للمياه ستوممارساتهن نحو ترشيد اال
 ترشيد استخدام المحمول: -6

المقصود به فى هذه الدراسة وعى المبحوثات واتجاهاتهن 
 وممارساتهن نحو ترشيد االستخدام األمثل  للمحمول.

 ترشيد استخدام الغذاء: -7
توفير الغذاء الفراد االسرة بما يتفق مع احتياجاتهم 

ن االنفاق على الغذاء كو الجسمية والعقلية والعملية،على ان ي
واتخاذالقرارت الرشيدة فيما  مناسبا المكانيات االسرة ومواردها،

يتعلق باختيار االغذية وتحديد كمياتها وكيفية اعدادها 
 (.1999وتناولها وحفظها)مها ابو طالب،

المقصود به فى هذه الدراسة وعى المبحوثات واتجاهاتهن 
 .مثل للغذاءالوممارساتهن نحو ترشيد  االستخدام ا

 االسلوب البحثى
 اوال: منهج البحث:

يتبع فى هذا البحث المنهج الوصفى التحليلى والمنهج 
فالمنهج الوصفى التحليلى يعمل على تحديد  التجريبى،

الظروف والعالقات التى توجد بين الوقائع وجمع البيانات 
كما يتضمن قدرا من تفسير البيانات للحصول على  وتبويبها،

دقيقة عن االوضاع القائمة من خالل دراسة مسحية ق حقائ
لوصف طبيعه المشكلة وتحديد معايير الدراسة )بشير 

( والمنهج التجريبى هو تغير معتمد ومضبوط 2000الرشيدى،
للعينة التجريبية وفق شروط معينة مع مالحظة هذه التغيرات 
 الناتجة فى الحادثة نفسها وتفسيرها )عبد الرحمن فاضل،

2006). 
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 ثانيا: الشامله والعينة فى الدراسة الميدانية
مركزا اداريا  15تتكون محافظه البحيرة من  شامله البحث: -

ويشمل كل مركز على عدد من القرى وقد تم اجراء 
البحث على عينه من قريه النشوى البحرى وبولين التابعه 
لمركز كفر الدوار وقريه البركه وابو يوسف التابعه لمركز 

زوجه من  4544واشتملت شامله البحث على  ص،حمو اب
 زوجات الزراع الحائزين .

( 227تــم اختيــار عينــة صــدفية قوامهــا )العينااة الميدانيااة:  -
مـــن الشـــامله زوجـــة للـــزراع الحـــائزين بمركـــزى  %5بنســـبه 

كفر الدوار وابوحمص وتـم تجميـع البيانـات مـن قـريتين مـن 
 .(1كل مركز كما موضح بالجدول)

دد الكلى لزوجات الزراع الحائزين وعينه البحث الع .1جدول
 الدوار وابوحمص من القرى التابعه لمركزى كفر

العدد الكلى لزوجات  المركز والقريه 
 الزراع الحائزين

عددالزوجات 
 الحائزين بالعينه

 %5العينه بنسبه  الشامله مركز كفر الدوار
 43 850 النشوى البحرى

 42 844 بولين
 حمصمركز ابو 

 البركه
 

1650 
 
82 

 60 1200 ابو يوسف
 227 4544 المجموع الكلى 

 اسلوب جمع وتحليل البيانات ثالثا:

 اداة جمع بيانات الدراسة الميدانية والتجريبية: -1
استخدم االستبيان بالمقابلة الشخصيه لجمع البيانات 
المتعلقة بالدراسة الميدانية بهدف تحديد االحتياجات المعرفيه 

نيه والمهاريه والتى على اساسها سيتم بناء البرنامج جداوالو 
 االرشادى وقياس فاعليتة.

 اشتمل االستبيان على خمس محاور
  -بيانــات عامــة عــن المبحوثــات وشــملت  الســن المحــوراالول:

ــة التعليميــة المنفــق علــى الكهربــاء والميــاه والمحمــول -الحال
 صرى.        الموالغذاء من الدخل الشهرى  للمبحوثات بالجنية 

اســـــئله لقيـــــاس وعـــــى واتجاهـــــات  المحورالثـــــانى اشـــــتمل علـــــى:
ــــــق بترشــــــيد اســــــتخدام  ــــــات فيمــــــا يتعل وممارســــــات  المبحوث

 الكهرباء.
المحورالثالـــــث: اشـــــتمل علـــــى اســـــئله لقيـــــاس وعـــــى واتجاهـــــات 

 وممارسات المبحوثات فيما يتعلق بترشيد استخدام المياه
ـــــا ـــــى اســـــئله لقي ـــــع: اشـــــتمل عل عـــــى واتجاهـــــات س و المحورالراب

وممارســـــــات المبحوثـــــــات فيمـــــــا يتعلـــــــق بترشـــــــيد اســـــــتخدام 
 المحمول.

المحورالخـــامس: اشــــتمل علــــى اســـئله لقيــــاس وعــــى واتجاهــــات 
 وممارسات المبحوثات فيما يتعلق بترشيد الغذاء.

 جمع البيانات وتحويل البيانات الوصفية الى كمية -2
ام تخدجمع البيانات: تم جمع البيانات من العينه باس )أ(

االستبيان بالمقابله الشخصيه خالل الفترة من شهر فبراير  
 .2017/2018الى شهرمارس للعام الجامعى 

تحويل البيانات الوصفية الى كمية وحساب مستويات  )ب(
الوعى واالتجاهات والممارسات للمبحوثات نحو ترشيد 

 واستخدام بعض الموارد.

دام ستخقياس وعى واتجاهات وممارسات نحو ترشيد ا •
 الكهرباء والمياه والمحمول والغذاء

 قياس وعى المبحوثات نحو ترشيد استخدام الكهرباء: -1
(عبارة  يجاب عليها بوضع 13حيث يتضمن هذا البند )

( اما االجابه المناسبه على هذه العبارات فى  عالمة )
  1 2 3ال( اعطيت درجه  ال اعرف، االستبيان ب)نعم،
 للعبارات السلبيه. 3 2 1و للعبارات االيجابيه

 39(=13×3عدد العبارت =)× 3وكانت الدرجه العظمى 
  13( =13×1عدد العبارات =)×1والدرجه الصغرى= 

 قياس اتجاهات المبحوثات نحو ترشيد استخدام الكهرباء: -2
(عبارة يجاب عليها بوضع 15حيث يتضمن هذا البند )

ارات فى لعب( اما االجابه المناسبه على هذه اعالمة )
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 3غيرموافق( اعطيت درجه  سيان، االستبيان ب)موافق،
 للعبارات السلبيه. 3 2 1للعبارات االيجابيه و  1 2

 45(= 15×3عدد العبارت =)× 3وكانت الدرجه العظمى 
 15( =15×1عدد العبارات =)×1والدرجه الصغرى= 

قياس الممارسات المبحوثات نحو ترشيد استخدام  -3
(عبارة يجاب عليها 17تضمن هذا البند )يث حي الكهرباء:

( اما االجابه المناسبه على هذه بوضع عالمة )
نادرا( اعطيت  احيانا، العبارات فى االستبيان ب)دائما،

للعبارات  3 2 1للعبارات االيجابيه و  1 2 3درجه 
 السلبيه.

 51(= 17×3عدد العبارت =)× 3وكانت الدرجه العظمى 
 17( =17×1العبارات =) عدد×1والدرجه الصغرى= 

قياس وعى المبحوثات نحو ترشيد استخدام المياه: حيث  -4
(عبارة يجاب عليها بوضع عالمة 13يتضمن هذا البند )

( اما االجابه المناسبه على هذه العبارات فى )
 1 2 3ال( اعطيت درجه  ال اعرف، االستبيان ب)نعم،

 .بيهللعبارات السل 3 2 1للعبارات االيجابيه و
 39(=13×3عدد العبارت =)× 3وكانت الدرجه العظمى 

 13( =13×1عدد العبارات =)×1والدرجه الصغرى= 
قياس اتجاهات المبحوثات نحو ترشيد استخدام المياه :  -5

(عبارة يجاب عليها بوضع 12حيث يتضمن هذا البند )
( اما االجابه المناسبه على هذه العبارات فى عالمة )

 3غيرموفق( اعطيت درجه  سيان، فق،موااالستبيان ب)
 للعبارات السلبيه. 3 2 1للعبارات االيجابيه و  1 2

 36(=12×3عدد العبارت =)× 3وكانت الدرجه العظمى 
 12( =12×1عدد العبارات =)×1والدرجه الصغرى= 

قياس الممارسات المبحوثات نحو ترشيد استخدام المياه: -6
ب عليها بوضع يجا(عبارة 15حيث يتضمن هذا البند )

( اما االجابه المناسبه على هذه العبارات فى عالمة )

  1 2 3االستبيان ب)دائما،احيانا،نادرا( اعطيت درجه 
 للعبارات السلبيه. 3 2 1للعبارات االيجابيه و
 45(=15×3عدد العبارت =)× 3وكانت الدرجه العظمى 

  15( =15×1عدد العبارات =)×1والدرجه الصغرى= 
وعى المبحوثات نحو ترشيد استخدام المحمول: اس قي -7

(عبارة يجاب عليها بوضع 15حيث يتضمن هذا البند )
( اما االجابه المناسبه على هذه العبارات فى عالمة )

  1 2 3ال( اعطيت درجه  ال اعرف، االستبيان ب)نعم،
 للعبارات السلبيه. 3 2 1للعبارات االيجابيه و
 45(=15×3العبارت =) عدد× 3وكانت الدرجه العظمى 

  15( =15×1عدد العبارات =)×1والدرجه الصغرى= 
قياس اتجاهات المبحوثات نحو ترشيد استخدام المحمول: -8

(عبارة يجاب عليها بوضع 15حيث يتضمن هذا البند )
( اما االجابه المناسبه على هذه العبارات فى عالمة )

 2 3 رجهاالستبيان ب)موافق،سيان،غيرموافق( اعطيت د
 للعبارات السلبيه 3 2 1للعبارات االيجابيه و  1

 45(=15×3عدد العبارت =)× 3وكانت الدرجه العظمى 
 15( =15×1عدد العبارات =)×1والدرجه الصغرى= 

قياس ممارسات المبحوثات نحو ترشيد استخدام  -9
(عبارة يجاب عليها 17المحمول: حيث يتضمن هذا البند )

جابه المناسبه على هذه اال( اما بوضع عالمة )
العبارات فى االستبيان ب)دائما ،احيانا،نادرا( اعطيت 

للعبارات  3 2 1للعبارات االيجابيه و  1 2 3درجه 
 .السلبيه

 51(=17×3عدد العبارت =)× 3وكانت الدرجه العظمى 
 17( =17×1عدد العبارات =)×1والدرجه الصغرى= 

ام الغذاء: تخدقياس وعى المبحوثات نحو ترشيد اس -10
(عبارة يجاب عليها بوضع 15حيث يتضمن هذا البند )

( اما االجابه المناسبه على هذه العبارات فى  عالمة )
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  1 2 3االستبيان ب)نعم ،ال اعرف،ال( اعطيت درجه 
 للعبارات السلبيه 3 2 1للعبارات االيجابيه و
 45( =15×3عدد العبارت =)× 3وكانت الدرجه العظمى 

 15( = 15×1عدد العبارات =)×1صغرى= ال والدرجه
قياس اتجاهات المبحوثات نحو ترشيد استخدام الغذاء:  -11

(عبارة يجاب عليها بوضع 15حيث يتضمن هذا البند )
( اما االجابه المناسبه على هذه العبارات فى عالمة )

 3غيرموفق( اعطيت درجه  سيان، االستبيان ب)موافق،
 للعبارات السلبيه 3 2 1ه وللعبارات االيجابي  1 2

 45( =15×3عدد العبارت =)× 3وكانت الدرجه العظمى 
 15( = 15×1عدد العبارات =)×1والدرجه الصغرى= 

قياس ممارسات المبحوثات نحو ترشيد استخدام الغذاء:  -12
(عبارة يجاب عليها بوضع عالمة 20حيث يتضمن هذا البند)

ارات فى االستبيان لعب( اما االجابه المناسبه على هذه ا )
للعبارات   1 2 3ال(( اعطيت درجه  ال اعرف، ب)نعم،

 للعبارات السلبيه 3 2 1االيجابيه و
 60( =20×3عدد العبارت =)× 3وكانت الدرجه العظمى 

 20( = 20×1عدد العبارات =)×1والدرجه الصغرى= 
 
 

 صدق وثبات االستبيان -3
نباخ  ا كرو تم حساب صدق االستبيان باستخدام معامل الف

وعند حساب معامل الفا كرونباخ اتضح ان قيمته اكبر من 
وبذلك نستطيع القول بأنه يمكن الوثوق بهذه النتائج، وتم  0.6

حساب ثبات االستبيان عن طريق معامل االرتباط بين نتائج 
( مرتين 30تطبيق االستبيان على عينه من زوجات الزراع )

 بينهما فترة اسبوعين.

 ل البياناتوتحليتفريغ   -4
تم تفريغ البيانات التى جمعت من زوجات الزراع فى 
جداول التفريغ  بعد تكويد البيانات وتحويل البيانات الوصفية 

 لكمية.

 تحديد فئات المتغيرات -5
تــم تحويــل البيانــات الوصــفيه الــى كميــة وحســاب مســتويات 
الــــوعى واالتجاهــــات والممارســــات لكــــل مــــن الكهربــــاء والميـــــاه 

 .(2كما هوموضح بجدول ) لغذاء،ول واوالمحم

( الدرجـــه الصــغرى والكبـــرى واكبــر درجـــه 3يوضــح جــدول)
مشاهدة واصغر درجـه مشـاهدة والمتوسـط الحسـابى واالنحـراف 
المعيارى لكـل مـن وعـى واتجاهـات وممارسـات ترشـيد اسـتخدام 

.الكهرباء

 ميدانيه والتجريبيهين التوزيع فئات الكهرباء والمياه والمحمول والغذاء فى العينت .2جدول 

 الكهرباء الفئات
 )درجة(

 المياه
 )درجة(

 المحمول
 )درجة(

 الغذاء
 )درجة(

 الكلى
 )درجة(

 الوعى  
 %60<منخفض 

 %75-60متوسط
 %75>مرتفع 

 
>23 
23>29 
 فاكثر 29

 
>23 
23>29 
 فاكثر 29

 
27 

27>33 
 فاكثر 33

 
>27 
27>33 
 فاكثر33

 
>100 
100>126 
 فاكثر126

 تاالتجاها
 %60<به سال

 %75-60محايدة
 %75>موجبة 

 
>27 
27>33 
 فاكثر 33

 
>21 
21>27 
 فاكثر 27

 
>27 
27>33 
 فاكثر 33

 
>27 
27>33 
 فاكثر 33

 
>102 
102>128 
 فاكثر 128

 الممارسات
 %60<منخفض 

 %75-60متوسط
 %75>مرتفع 

 
>30 
30>38 
 فاكثر 38

 
>27 
27>33 
 فاكثر33

 
>30 
30>2938 

 فاكثر 38

 
>36 
36>45 
 فاكثر 45

 
>124 
124>155 
 فاكثر 155
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وممارساات ترشايد اساتخدام الكهربااء فاى  الدرجه الصغرى والعظمى واكبر مشااهدة واصاغر مشااهدة لاوعى واتجاهاات. 3جدول 
 العينة الميدانية

 الممارسات اإلتجاهات الوعى الدرجة 

 17 15 13 الدرجة الصغرى
 51 45 39 الدرجة الكبرى 
 47 43 38 اهدةأكبر درجة مش

 18 17 13 أصغر درجة مشاهدة
 10.97± 20.73 5.72± 32.66 5.09± 27.02 اإلنحراف المعيارى± المتوسط 

( الدرجـــه الصــغرى والكبـــرى واكبــر درجـــه 4يوضــح جــدول)
          مشـــــــــاهدة واصـــــــــغر درجـــــــــه مشـــــــــاهدة والمتوســـــــــط الحســـــــــابى

ــــارى لكــــل مــــن وعــــى واتجاهــــات وممارســــات  واالنحــــراف المعي
 .تخدام المياهشيد استر 

( الدرجــه الصــغرى والكبــرى واكبــر درجــه 5يوضــح جــدول )
مشاهدة واصغر درجه مشاهدة والمتوسط  الحسابى واالنحراف 
المعيارى لكـل مـن وعـى واتجاهـات وممارسـات ترشـيد اسـتخدام 

 .المحمول

( الدرجـــه الصــغرى والكبـــرى واكبــر درجـــه 6يوضــح جــدول)
         لحســـــــــابى توســـــــــط امشـــــــــاهدة واصـــــــــغر درجـــــــــه مشـــــــــاهدة والم

ــــارى لكــــل مــــن وعــــى واتجاهــــات وممارســــات  واالنحــــراف المعي
 .ترشيد الغذاء

( الدرجـــه الصــغرى والكبـــرى واكبــر درجـــه 7يوضــح جــدول)
مشاهدة واصغر درجه مشاهدة والمتوسط الحسابى  واالنحراف 

 .المعيارى لكل من الوعى واالتجاهات والممارسات الكليه

ظماى واكبار مشااهدة واصاغر مشااهدة لاوعى واتجاهاات وممارساات ترشايد اساتخدام الميااه  فاى ى والعالدرجاه الصاغر  .4جادول 
 العينة الميدانية

 الممارسات اإلتجاهات الوعى الدرجة 

 15 12 13 الدرجة الصغرى
 45 36 39 الدرجة الكبرى

 15 14 13 أصغر درجة مشاهدة
 44 35 37 أكبر درجة مشاهدة

 4.80± 30.02 4.25± 24.96 5.08± 25.66 ارىالمعي اإلنحراف± المتوسط 

وممارساات ترشايد اساتخدام المحماول  فاى  الدرجه الصغرى والعظمى واكبر مشاهدة واصغر مشاهدة لوعى واتجاهات .5جدول 
 العينة الميدانية

 الممارسات اإلتجاهات الوعى الدرجة 

 17 15 15 الدرجة الصغرى
 51 45 45 الدرجة الكبرى

 21 15 15 مشاهدةة درج أصغر
 46 44 44 أكبر درجة مشاهدة

 7.2± 33.24 6.5±31.31 5.64± 34.13 اإلنحراف المعيارى± المتوسط 

الدرجه الصغرى والعظمى واكبر مشاهدة واصغر مشاهدة لوعى واتجاهات وممارسات ترشيد الغذاء فى العينة  .6جدول 
 الميدانية
 تالممارسا اإلتجاهات الوعى الدرجة 

 20 15 15 رجة الصغرىالد
 60 45 45 الدرجة الكبرى 

 24 15 15 أصغر درجة مشاهدة
 55 42 44 أكبر درجة مشاهدة

 7.59± 40.85 5.79± 31.8 5.6± 34.08 اإلنحراف المعيارى± المتوسط 
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 العينة الميدانية ليه فىالدرجه الصغرى والعظمى واكبر مشاهدة واصغر مشاهدة للوعى واالتجاهات والممارسات الك .7جدول 
 الممارسات الكليه االتجاهات الكليه الوعى الكلى الدرجة 

 69 57 56 الدرجة الصغرى
 207 171 168 الدرجة الكبرى 

 88 73 76 أصغر درجة مشاهدة
 182 153 155 أكبر درجة مشاهدة

 16.04±138.9 15.28±120.7 13.47± 120.9 اإلنحراف المعيارى± المتوسط 

 المعامالت االحصائية بعا:ار 

للتحليـل  spssتم تحليل البيانات احصائيا بأستخدام برنـامج 
حيث تـم اجـراء المعـامالت التاليـة: النسـبة المئويـة  االحصائى،

ـــــــالمتغيرات المســـــــتقلة والتابعـــــــة  ـــــــات الخاصـــــــة ب لعـــــــرض البيان
 والمتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى.

 ثانيا: الدراسة التجريبية 
نتائج  المتحصل عليها مـن العينـة الميدانيـه تـم لعلى ابناء 

تحديــد االحتياجــات المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة وبالتــالى تــم 
بناء برنـامج ارشـادى يهـدف الـى تنميـة الـوعى بترشـيد اسـتخدام 
الكهربــاء والميـــاه والمحمــول والغـــذاء وقيــاس فاعليتـــة حيــث انـــه 

الخـاطئئ  تصـحيح كانت بعض المعلومات تحتاج الى تعـديل ل
منها نظرا ألن االجابات الصحيحة نسـبتها منخفضـه )اقـل مـن 

ومنها ماكان يحتاج الى تعزيز لتثبيـت الصـحيح منهـا  (،45%
ـــــر مـــــن  ـــــات الصـــــحيحة نســـــبتها مرتفعـــــة )اكث ـــــث ان االجاب حي

45%).  
تحديد االحتياجات المعرفية والوجدانية والمهارية لكل من  :1

 والمحمول والغذاء. المياهترشيد استخدام الكهرباء و 
تحدياااااد االحتياجاااااات المعرفياااااة والوجدانياااااة والمهارياااااة  -أ

 المتعلقة بترشيد استخدام الكهرباء
 االحتياجات المعرفية لترشيد استخدام الكهرباء -

بعـــد حصـــر اجابـــات المبحوثـــات مـــن حيـــث الـــوعى بترشـــيد 
استخدام الكهرباء تـم تحديـد مايجـب تعديلـه او تعزيـزه  فـى هـذا 

تم ذلــك عــن طريــق تعزيــز وعــى المبحوثــه والمتعلــق ويــ أن،الشــ
بمفهومهـا عــن ترشــيد اســتخدام الكهربــاء وانــه ال يعنــى الحرمــان 
مــن اســتخدام االجهــزة المنزليــة وان الترشــيد يــوفر ويخفــض مــن 
قيمــــة فــــاتورة الكهربــــاء ،و كــــذلك تعــــديل وعــــى المبحوثــــه فيمــــا 

ء وانهـــا لكهربـــايتعلـــق بأهميـــة اللمبـــات الليـــد فـــى تقليـــل فـــاتورة ا
 تعيش مدة اطول وتنتج اضاءة أعلى من اللمبات العادية.

 االحتياجات الوجدانية نحو ترشيد استخدام الكهرباء  -
بعــد حصــر اجابــات المبحوثــات تــم تحديــد النقــاط التــى يــتم 
تعزيزهـــا والمتعلقـــه بضـــرورة واهميـــة ترشـــيد الكهربـــاء وارشـــاد و 

ســـؤولين لترشـــيد مـــع المتوعيـــة االفـــراد لـــذلك وضـــرورة التعـــاون 
الكهربــاء وأهميــة اســتخدام اللمبــات المــوفرة وان تــوفير الكهربــاء 

 يساعد الحكومة على تقديم خدمات جديدة للمواطنين .

  االحتياجات المهارية نحو ترشيد استخدام الكهرباء-
بعـد حصـر اجابـات المبحوثــات تـم تحديـد النقـاط الواجــب   

 ء الطبيعــــــى نهــــــارا،م الضــــــو تعزيزهاوالمتعلقــــــة بأهميــــــة اســــــتخدا
 واطفاء االنارة عنـد مغـادرة المكـان وتقليـل االضـاءة عنـد النـوم،

واسـتخدام السـخان الغـاز بـدأل مـن الكهربـاء ،وتعـديل ممارســات 
المبحوثـــات فــــى اســــتخدام اللمبـــات العاديــــة واســــتخدام اللمبــــات 
المـوفرة بــدال منهـا ،وتنظيــف مصـابيح الكهربــاء لمـا لهــامن دور 

ة ،واتباع الممارسات الصحيحة عند استخدام االضاءفى تقوية 
الثالجة والتأكد من صالحية اطار الباب، وفصل الكهرباء من 

 التليفزيون بدال من الريموت.
تحدياااااد االحتياجاااااات المعرفياااااه والوجدانياااااة والمهارياااااة  -ب

 والمتعلقة بترشيد استخدام المياه 
 اه االحتياجات المعرفية نحو ترشيد استخدام المي -

ــــم تحديــــد النقــــاط الواجــــب تعزيزهــــا بعــــد حصــــر اجابــــات  ت
المبحوثــات والمتعلقــة بمفهــوم المبحوثــة بترشــيد اســتخدام الميــاه 
ـــؤثر علـــى فـــاتورة  ـــك ي ـــة تـــنقط ألن ذل ـــرك الحنفي ـــة عـــدم ت واهمي

وتعــديل وعيهــا بعــدم تــرك الحنفيــة مفتوحــة اثنــاء غســل  ،الميــاه
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ـــة األطفـــال  االســـنان او تنظيـــف األطبـــاق، عـــدم  بأهميـــةوتوعي
 اللعب بالمياه حتى تتمكن من ترشيد استخدمها للمياه.

 االحتياجات الوجدانية  نحو ترشيد استخدام المياه  -
بعد حصر اجابات المبحوثـات ثـم تحديـد النقـاط التـى سـيتم 
ــة فــى اتجاهتهــا االيجــابى  تعزيزهــا بالبرنــامج االرشــادى والمتمثل

وان  الصــــيف نحـــو ترشــــيد اســــتخدام الميـــاه وخصوصــــا بفصــــل
ـــــــاه  يتطلـــــــب تعـــــــاون المـــــــواطنين  مـــــــع  ترشـــــــيد اســـــــتخدام المي

وأهميـة توعيـة االفـراد بطـرق ترشـيد اسـتخدام الميـاه  المسؤولين،
ــــاه وعــــدم  لعــــب  وتعــــديل اتجاهتهــــا نحــــو ترشــــيد اســــتخدام المي

 االطفال بها.

  االحتياجات المهاريه نحو ترشيد استخدام المياه -
بعـــد حصـــر اجابـــات المبحوثـــات تـــم تحديـــد النقـــاط الواجـــب 

ا فــى ممارســة المبحوثــة والمتعلقــة بتــرك الحنفيــة مفتوحــة تعــديله
عنـــد الوضـــوء او غســـل الخضـــروات والفاكهـــة واالوانـــى واذابـــة 
االطعمـــــة المجمـــــدة، واهميـــــة فحـــــص الحنفيـــــات بشـــــكل دورى 

 الصالحها وعدم تسريبها للماء.
والوجدانياااة والمهارياااة والمتعلقاااة االحتياجاااات المعرفياااة  -ج

 بترشيد استخدام المحمول
 االحتياجات المعرفية نحو ترشيد استخدام المحمول  -

بعــد حصــر اجابــات المبحوثــات تــم تحديــد النقــاط الواجــب  
تعزيزهــا والمتمثلـــة فــى وعـــى المبحوثـــه بــأن اســـتخدام المحمـــول 
ــــى التواصــــل  ــــى الصــــحة ويــــؤثر عل ــــة يــــؤثر عل لســــاعات طويل

قــــات االجتماعيــــة والزيــــارات وأداء ربــــه األســــرة ألعمالهــــا والعال
مثـــل كثـــرة اســـتخدام وتحديـــد النقـــاط الواجـــب تعـــديلها  المنزليـــة،

ــــاء عــــن دروســــهم ــــي ابتعــــاد األبن ــــؤدي ال ترشــــيد و  ،المحمــــول ي
 .استخدام المحمول ال يؤثر علي ميزانية االسرة

 االحتياجات الوجدانية  نحو ترشيد استخدام المحمول -
اجابات المبحوثـات ثـم تحديـد النقـاط التـى سـيتم  بعد حصر

تعزيزهـــا بالبرنـــامج االرشـــادى والمتمثلـــة فـــى اتجاههـــا االيجـــابى 
المتمثلــه فــى اســتخدام المحمــول  نحــو ترشــيد اســتخدام المحمــول

والبـد مـن ترشـيد اسـتخدام المحمـول  بكثرة مضـيعة لوقـت الفـرد،
التى  وتحديد النقاط بصرف النظر عن تكاليف كروت الشحن،

اهميــــــة  ان يســــــتخدم المحمــــــول  ســــــيتم تعــــــديلها المتمثلــــــه فــــــى
افضــلية الترشــيد فــي المــاء والكهربــاء والغــذاء و  ،للضــرورة فقــط
 .عن المحمول

 االحتياجات المهاريه نحو ترشيد استخدام المحمول -
بعـــد حصـــر اجابـــات المبحوثـــات تـــم تحديـــد النقـــاط الواجـــب 

بتحديـــــــد المبلـــــــغ  تعـــــــديلها فـــــــى ممارســـــــة المبحوثـــــــة والمتعلقـــــــة
والبحث عـن افضـل عـروض  المنصرف علي المحمول شهريا،

مقدمـــــة مـــــن شـــــركات المحمـــــول للحصـــــول علـــــي اقـــــل ســـــعر 
 للمكالمة.

تحدياااااد االحتياجاااااات المعرفياااااه والوجدانياااااة والمهارياااااة  -د
 والمتعلقة بترشيد الغذاء

 االحتياجات المعرفية لترشيد الغذاء  -

النقــاط الواجــب  بعــد حصــر اجابــات المبحوثــات تــم تحديــد 
تعـــــديلها والمتعلقـــــه بعـــــدم وضـــــوح مفهـــــوم ترشـــــيد الغـــــذاء لـــــدى 

وتحديــد كميــة الغــذاء المطهــو وغرفــه حســب حاجـــة  ،المبحوثــه
 .االسرة النه يساهم فى تقليل الفاقد فيه

 االحتياجات الوجدانية لترشيد الغذاء-
بعـد حصــر اجابــات المبحوثــات مــن حيــث االتجاهــات نحــو 

نه يجب تعديل اتجاه المبحوثه نحو ضرورة ترشيد الغذاء وجد أ
ـــا الحتياجـــات االســـرة  ـــة الغـــذاء المطهـــو والمقـــدم وفق ـــل كمي تقلي
،واشــراك أفرادهــا فــى اختيــار الغــذاء، واالهتمــام بســالمة تخــزين 

 الغذاء النه كل ذلك سيقلل الفاقد منه.
 االحتياجات المهاريه لترشيد الغذاء -

بحوثــات والمتمثلــة فــى للمتــم تحديــد االحتياجــات المهاريــة  
واتبــاع الطــرق المتمثلــه فــى  ضــرورة تحديــد مبلــغ منفــق للغــذاء،

وفـــى غيــــر موســــمها وباالمــــاكن  تخـــزين المحاصــــيل الزراعيــــة،
واتبـــــاع الممارســــات الصـــــحيحة عنــــد شـــــراء  المخصصــــه لهــــا،

الخضـــروات والفاكهـــة وبكميـــات مناســـبه، وتحديـــد االحتياجـــات 
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ـــــف،ال االســـــبوعية او الشـــــهرية مـــــن الســـــلع ـــــى التتل ـــــة حت  غذائي
ــه مــن دور فــى  واشــراك االســرة فــى اختيــار الغــذاء المعــد لمــا ل

 تقليل الفاقد منه.
 30: اشــتملت هــذة العينــة علــى عينااة الدراسااة التجريبيااة -2

زوجـــه مـــن زوجـــات الـــزراع بقريـــه البركـــه مركـــز ابـــوحمص  
  .ممن لديهن الرغبه فى االشتراك فى البرنامج

: تـــم تطبيـــق الدراســـة ساااة التجريبياااةدراالحااادود المكانياااة لل -
التجريبيــة بمقــر جمعيــه مصــابيح الــدجى الخيريــه التــى تتبــع 
وزارة التضـــــامن االجتمـــــاعى بمـــــديرة الشـــــئون االجتماعيــــــه 

لموقعها المالئم  2012لسنه  1823بالبحيرة المشهرة برقم 
 .لزوجات الزراع

 مـن تـم تطبيـق البرنـامج الحدود الزمنية للدراسة التجريبياة: -
( 10بواقــــع )  19/8/2018حتــــى   8/2018/  9الفتــــرة 

 .ايام بواقع جلسه كل يوم10جلسات على مدار 
 بناء البرنامج التطبيقى وتنفيذه -3
 خطوات بناء البرنامج -1
 الهدف العام للبرنامج  •

اكســـــــاب المتـــــــدربات المعـــــــارف والممارســـــــات الصـــــــحيحة  
دام ســــتخوتعــــديل االتجاهــــات الســــالبة والمحايــــدة نحــــو ترشــــيد ا

 الكهرباء والماء والمحمول والغذاء.
 

 االهداف المعرفيه -أ
اكســـاب المتـــدربات معـــارف عـــن ترشـــيد اســـتخدام الكهربـــاء  •

 والمياه والمحمول والغذاء.

ــــــى  • ــــــة الترشــــــيد ف ــــــد مــــــن عملي ــــــدربات العائ ان تعــــــرف المت
 المجاالت المذكورة.

 اكساب المتدربات معارف بالطرق الصحيحه للترشيد.    •

 المهاريهف االهدا   -ب

ـــــى  • ـــــى طـــــرق الترشـــــيد الصـــــحيحه ف ـــــدربات عل تـــــدريب المت
 المجاالت المذكورة.

تعــــــديل الممارســــــات الخاطئــــــه للمتــــــدربات فــــــى المجــــــاالت  •
 المذكورة.

ان تقــوم المتــدربات باتبــاع التعليمــات واالرشــادات المرتبطــه  •
بكـــل مجـــال مـــن المجـــاالت المـــذكورة التـــى تهـــدف لترشـــيد 

 االستخدام.

 نيهدااالهداف الوج   -ج

ــــة نحــــو  • ــــي اتجاهــــات ايجابي ــــل االتجاهــــات الســــالبة ال تحوي
 ترشيد االستخدام فى المجاالت المذكورة.

تحويـــل االتجاهـــات المحايـــدة الـــي اتجاهـــات ايجابيـــة نحـــو  •
 ترشيد االستخدام فى المجاالت المذكورة.

جلسااات موضااحه 10تاام تطبيااق البرنااامج االرشااادى فااى  -4
 التالى: 8بالجدول 

 طبيق البرنامج االرشادى المعد لترشيد استخدام بعض الموارد لدى السيدات الريفياتت خطة :8جدول 
 الطرق والوسائل االرشاديه االهداف العامه لجلسات البرنامج  جلسات البرنامج

 الجلسه االولى
 الترحيب بزوجات الزراع والتعرف عليهن -
 مفهوم واهداف  ترشيد استخدام الكهرباء -
 الكهرباء فى المنزل خدامطرق ترشيد است -

 اوال : انظمه االنارة

 فى نهايه الجلسه تكون ربه االسره قادره على 
 االهداف المعرفيه

تعرف ما المقصود من ترشيد استخدام الكهرباء  -
 واهدفها 

 االهداف المهاريه
تتبع االرشادات الصحيحه المتعلقه بانظمه االنارة  -

 لترشيد استخدام الكهرباء
 هدانياالهداف الوج

 تقدر اهميه ترشيد استخدام الكهرباء   -

 المحاضرة
 ملصقات ارشاديه  

 نشرات ارشاديه 
 power pointعرض 
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 تطبيق البرنامج االرشادى المعد لترشيد استخدام بعض الموارد لدى السيدات الريفيات خطة :8جدول تابع 
 ئل االرشاديهالطرق والوسا االهداف العامه لجلسات البرنامج  جلسات البرنامج

 الجلسه الثانيه 
استكمال طرق ترشيد الكهرباء  فى -

 المنزل
: كيفيه الترشيد فى االجهزة المنزليه ثانيا

 المختلفه
 -التليفزيونات –الثالجات  -الغساالت

  –الشواحن و  –السخانات  -المراوح
 

 فى نهايه الجلسه تكون ربه االسره قادره على 
 االهداف المعرفيه

 الترشيد فى االجهزة المختلفهتفهم طرق  -
 االهداف المهاريه

تتبع االرشادات الصحيحه المتعلقه بترشيد  -
 استخدام كل جهاز على حدا

 االهداف الوجدانيه
 تدرك اهميه الترشيد فى االجهزة المنزليه -

 المحاضرة
 ناقشاتم

 ملصقات
 نشرات ارشاديه

 power pointعرض 

 الجلسه الثالثه 
الكهرباء استكمال طرق الترشيد  -

 فى المنزل
 كيفيه قراءه عداد الكهرباء  -1
كيفيه حساب استهالك الكهرباء  -2

من بعض االجهزه الكهربائيه من 
 فاتورة الكهرباء

 
 

 فى نهايه الجلسه تكون ربه االسره قادره على 
 عرفيهاالهداف الم

 تعرف كيفيه قراءة العداد الكهربائى  -
 االهداف المهاريه

 تقرأ العداد الخاص بها -
حسب استهالكها من االجهزه المختلفه من ت -

 خالل فاتورة الكهرباء
 االهداف الوجدانيه

 الشعور بإرتياح عند ترشيد استخدام الكهرباء -

 المحاضرة
 نماذج من فواتير الكهرباء 

 power pointعرض 

 الجلسه الرابعه
 مفهوم واهداف ترشيد استخدام المياه -
 لطرق ترشيد استخدام المياه فى المنز  -

     -الصنابير    -المراحيض -الدش 

 فى نهايه الجلسه تكون ربه االسره قادره على 
 االهداف المعرفيه

 توضح مفهوم واهميه ترشيد استخدام المياه -
تتفهم المصادر المختلفه التى نستخدم من خاللها  -

 المياه
  االهداف المهاريه

تتبع الطرق الصحيحه لترشيد استخدام المياه فى  -
 الصنابير -لمراحيضا–الدش 

 االهداف الوجدانيه
 تقدر اهميه ترشيد استخدام المياه -
 لمياه التى تستخدمهاترشد كميه ا -

 محاضرة
 نشرات ارشاديه 

 ملصقات 
 power pointعرض 

 الجلسه الخامسه
استكمال طرق ترشيد استخدام  -

 المياه فى المنزل
  -غسيل المالبس -تنظيف الحمام

 -اق غسيل االطبالمطبخ ويشمل 
 نصائح اخرى  للمطبخ –الطبخ 

 
 
 

 فى نهايه الجلسه تكون ربه االسره قادره على 
 الهداف المعرفيها
تتعرف على باقى المصادر التى نستخدم من  -

 خاللها المياه
تفهم كميه المياه المهدرة من خالل االستخدمات  -

 المختلفه
 االهداف المهاريه

 تقارن بين االستخدامات الصحيحه والخاطئه -
 تمارس االستخدامات الصحيحه -

 االهداف الوجدانيه
 تحرص على الترشيد فى استخدام المياه

 محاضرة 
 ملصقات 

 نشرات ارشاديه

 الجلسه السادسه 
استكمال طرق ترشيد استخدام المياه فى 

 المنزل
تنظيف المنزل التسربات  –الوضوء 

 الداخليه
 التصليحات البسيطه فى الحنفيات

 

 تكون ربه االسره قادره على فى نهايه الجلسه 
 االهداف المعرفيه

 فيهتتعرف على الطرق البسيطه لتصليح الحن -
 االهداف المهاريه

 تتبع السلوك السليم عند فتح الصنبور -
 االهداف الوجدانيه

 تقدر االهميه البالغه للمياه

 محاضرة
 نشرات ارشاديه 

 ملصقات 
 power pointعرض 
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 نامج االرشادى المعد لترشيد استخدام بعض الموارد لدى السيدات الريفياتتطبيق البر  خطة :8جدول تابع 
 الطرق والوسائل االرشاديه االهداف العامه لجلسات البرنامج جلسات البرنامج
 الجلسه السابعه 

 ترشيد استخدام التليفون المحمول  -
فؤائد واضرار التليفون المحمول 

 واشتمل على
تصال مقدمه عن وسائل اال -

 يثةالحد
 خدمات التليفون المحمول -

 فى نهايه الجلسه تكون ربه االسره قادره على 
 االهداف المعرفيه

 تعرف الخدمات المتاحه من خالل التليفون المحمول  -
 االهداف المهاريه

 تعرض الخدمات  المختلفه للتليفون المحمول -
 االهداف الوجدانيه

استخدامه تقدر اهمية التليفون المحمول وتحرص فى  -
 لضرورة فقطل

 محاضرة
 نشرات ارشاديه 

 ملصقات 
 power pointعرض 

 الجلسه الثامنه 
استكمال فؤائد واضرار التليفون  

 المحمول
 دوافع استخدام التليفون المحمول -
 مجاالت استخدامه -

 ايجابيات وسلبيات الهاتف المحمول

 فى نهايه الجلسه تكون ربه االسره قادره على 
 عرفيهاالهداف الم

 ف على دوافع استخدام المحمولتتعر  -
 تفهم فوائد واضرار التليفون المحمول -

 االهداف المهاريه
 تفرق بين سلبيات وايجابيات التليفون المحمول -

 االهداف الوجدانيه
 تقدر اهميه ترشيد استخدام التليفون المحمول -

 
 محاضرة

 نشرات ارشاديه 
 ملصقات 

 power pointعرض 

 الجلسه التاسعه 
 خدام الغذاء ترشيد است -

 مراحل ترشيد استخدام الغذاء 

 فى نهايه الجلسه تكون ربه االسره قادره على 
 االهداف المعرفيه

 تعرف المراحل المختلفه لترشيد الغذاء -
 االهداف المهاريه

تقارن بين ماكانت تقوم به والمفروض ان تتبعه   -
 لترشيد الغذاء
 االهداف الوجدانيه

 الغذاء تقدر أهميه ترشيد -

 محاضرة
 نشرات ارشاديه 

 ملصقات 
 power pointعرض 

 الجلسه العاشره 
 تقييم البرنامج االرشادى  -
التطبيق النهائى الستبيان لترشيد  -

استخدام الكهرباء والمياه والمحمول 
 والغذاء 

شكر لزوجات الزراع على تعاونهن   -
مع الباحثه ومشاركتهن االيجابية لها 

 يق البرنامجاثناء تطب

 ى نهايه الجلسه تكون ربه االسره قادره على ف
 االهداف المعرفيه

تذكر بعض المفاهيم والنقاط الهامة المرتبطة بموضع  -
ترشيد استخدام الكهرباء والمياه والمحمول والغذاء التى 

 عرضت اثناء الجلسات
 االهداف المهاريه

هرباء تستعين بما اكتسبته من مهارات لترشيد استخدام الك -
 والمحمول والغذاء فى االجابه على االستبيان والمياه

 االهداف الوجدانيه
تقدر أهميه تقديم البرامج االرشاديه فى تعديل بعض  -

 المفاهيم واالتجاهات الخاطئه لدى زوجات الزراع
تكتسب الثقه بالنفس من خالل قدرتها على تدبير شئون  -

لنقاط التى منزلها  بكفاءة وعلى تذكر بعض المفاهيم وا
 مت لها اثناء الجلسات طوال مدة عرض البرنامجقد

 حوار ومناقشات

 دقيقه فى جميع الجلسات60علما بان الزمن المحدد لكل جلسة كان 

 النتائج البحثية
 خصائص المبحوثات: -1

 سن الزوجة والحالة التعليمية 
من المبحوثات تتـراوح  %43.3( أن 9تشير نتائج جدول )

أقــل مــن  %40ســنة و  49مــن الــى اقــل 35مــن الســن لــديهن 
  فــــأكثر. تشــــير نتــــائج جــــدول 49لــــديهن  %16.7ســـنة و  35

حاصــــــالت علــــــى الشــــــهادة اإلعداديــــــة وقــــــد  %13.4( أن 9)
تســـاوت نســـبة الزوجـــات الالتـــى ال تعـــرف القـــراءة والكتابـــة مـــع 

( وقــد تســاوت نســبة %20الزوجــات الالتــى تقــرأ وتكتــب بنســبة)
ت على مؤهل متوسـط  ئية مع الحاصالالحاصالت على اإلبتدا

 . %23.3بنسبة 
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توزياااع مبحوثاااات العيناااة التجريبياااة وفقاااا لسااان  .9جااادول 
 (30الزوجة والحالة التعليمية )ن=

 % العدد فئات سن الزوجة
>35 12 40 

35>49 13 3.43  
فأكثر 49  5 7.16  

 100 30 المجموع
 % العدد الحالة التعليمية

ابةال تعرف القراءة والكت  6 20 
أ وتكتبتقر   6 20 

3.23 7 حاصلة على إبتدائية  
4.13 4 حاصلة على إعدادية  

3.23 7 حاصلة على مؤهل متوسط  
 100 30 المجموع

 المنفق على الكهرباء والمياه والمحمول والغذاء: -2
من المبحوثات تنفق  %63.3( أن 10تشير نتائج جدول)

ا لكهرباء، بينمجنيها شهريا على ا 49الى اقل من35من 
 72-62تنفق  %20جنيها و 61-49تنفق من  16.7%
  جنيها،
توزيااع مبحوثااات العينااة التجريبيااة وفقااا للمنفااق  :10جاادول 

على الكهرباء والميااه والمحماول والغاذاء شاهريا بالجنياه 
 (30المصرى)ن=

 % العدد المنفق على الكهرباء
35>49 19 63.3 
49>62 5 16.7 
 20 6 فاكثر  62

 100 30 المجموع
 % العدد المنفق على المياه

18>29 10 33.3 
29>39 15 50 
 16.7 5 فاكثر 39

 100 30 المجموع
 % العدد المنفق على المحمول

20>54 19 63.3 
54>88 6 20 
 16.7 5 فاكثر 88

 100 30 المجموع
 % العدد المنفق على الغذاء

< 1500 16 53.3 
1500> 2200 9 30 
 16.7 5 فاكثر 2200

 100 30 المجموع

من المبحوثات التجريبية  %50كما توضح النتائج ايضاأن 
جنيها على الماء شهريا بينما ثلث العينة  38-29تنفق 

         تنفق  %16.7أما  جنيها، 28-18( تنفق 33.3%)
الى 20ق من المبحوثات تنف %63،3فاكثر جنيها، أن  39

من  %20ا جنيها شهريا على المحمول بينم 54اقل من 
 %16.7جنيها و 88الى اقل من 54المبحوثات  تنفق شهريا 

( %53.3فاكثر جنيها، أن اكثر من نصف العينة )88تنفق 
 %30جنيه شهريا على الغذاء بينما  1500تنفق أقل من 

تنفق  %16.7جنيه شهريا و 2200ألقل من  155تنفق 
 نيها فأكثر.ج 2200

 امج االرشادى التعليمىفاعليه البرنالجزء الثالث: اختبار  
 ترشيد إستخدام الكهرباء: -1
وعااااى  واتجاهااااات وممارسااااات المبحوثااااات نحااااو ترشاااايد  •

 إستخدام الكهرباء:

من المبحوثات فى  %23.3( أن 11يتضح من جدول)
اإلختبارين القبلى والبعدى وعيهن متوسط نحو ترشيد إستخدام 

تبار ثات  فى اإلخمن المبحو  %76.7الكهرباء كما تبين أن 
القبلى كانت وعيهن ضعيفة وبعد تطبيق البرنامج ارتفع 

كما أوضحت النتائج أن المبحوثات كانت  المستوى،
 23.3إتجاهاتهن محايدة فى اإلختبارين القبلى والبعدى بنسبة 

كانت اتجاهتهن موجبة  %43.3على التوالى بينما  %36.7و
ئج أن أوضحت النتا فى اإلختبار البعدى بالنسبة للممارسات

من المبحوثات كانت ممارستهن ضعيفة نحو ترشيد  93.3%
كانت  %76.7إستخدام الكهرباء فى اإلختبار القبلى بينما 

ممارستهن جيدة فى اإلختبار البعدى وكانت الممارسات 
فى  %23.3فئى اإلختبار القبلى و %6.7المتوسطة بنسبة 

ات نسبة المبحوثاإلختبار البعدى، يالحظ مماسبق انعدام 
الالتى لديهن مستوى وعى وممارسات نحو ترشيد استخدام 
الكهرباء وارتفعت النسبة بعد تطبيق البرنامج مما يدل على 
استفادتهن من البرنامج وبالتالى ارتفاع المستوى فى التطبيق 

 .البعدى لالستبيان
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 (30)ن=دام  الكهرباء توزيع مبحوثات الدراسة التجريبية وفقا لترشيد إستخ .11جدول 
ترشيد إستخدام الكهرباء  وعى المبحوثات نحو  بعدى قبلى 

 % العدد % العدد
7.76 23 ضعيفة  - - 

3.23 7 متوسطة  7 3.23  
7.76 23 - - جيدة  

 100 30 100 30 المجموع
 بعدى قبلى إتجاهات المبحوثات نحو ترشيد إستخدام الكهرباء

 % العدد % العدد
7.76 23 سالبه  6 20 

ايدةمح  7 3.23  11 7.36  
3.43 13 - - موجبة  

 100 30 100 30 المجموع
 بعدى قبلى ممارسات المبحوثات نحو ترشيد إستخدام الكهرباء

 % العدد % العدد
3.93 28 ضعيفة  - - 

7.6 2 متوسطة  7 3.23  
7.76 23 - - جيدة  

 100 30 100 30 المجموع
 الختبار البعدى.ت الرشيده فى اتم قياس  الوعى بالممارسا •

 ترشيد إستخدام المياه: -2
وعااااى  واتجاهااااات وممارسااااات المبحوثااااات نحااااو ترشاااايد  •

 إستخدام المياه:

( أن المبحوثــــات  كــــان مســــتوى 12تشــــير نتــــائج جــــدول )
وعيهن متوسطة بالنسبة لترشـيد إسـتخدام الميـاه فـى اإلختبـارين 

  ،لتوالىعلى ا %36.7و %33.3القبلى والبعدى بنسبة 

 (30توزيع مبحوثات الدراسة التجريبية وفقا لترشيد إستخدام المياه )ن= .12 جدول
 بعدى قبلى وعى المبحوثات نحو ترشيد إستخدام المياه

 % العدد % العدد
02 ضعيفة  7.66  1 3.3  

3.33 10 متوسطة  11 7.36  
 60 18 - - جيدة

 100 30 100 30 المجموع
ام المياهإتجاهات المبحوثات نحو ترشيد إستخد  بعدى قبلى 

 % العدد % العدد
3.73 22 سالبة  2 6.7 

3.23 7 محايدة  11 36.7 
.3 1 موجبة  17 56.7 

 100 30 100 30 المجموع
و ترشيد إستخدام المياهممارسات المبحوثات نح  بعدى قبلى 

 % العدد % العدد
 - - 63.3 19 ضعيفة

 33.3 10 33.3 10 متوسطة
66 20 3.3 1 جيدة .7 

 100 30 100 30 المجموع
 تم قياس  الوعى بالممارسات الرشيده فى االختبار البعدى. •
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فــــــى  %66.7بينمــــــا كــــــان مســــــتوى وعــــــيهن ضــــــعيف بنســــــبة 

جيــدة فــى اإلختبــار البعــدى وبالتــالى  %60اإلختبــار القبلــى، و
فان هذه النتائج تعنى تعديل مستوى الوعى لديهن  بعد تطبيـق 

توى وعـــيهن  قبــل التطبيـــق وينطبـــق ذلـــك البرنــامج مقارنـــة بمســـ
 شـيد الميـاه،ايضا على اتجاهات وممارسات المبحوثات نحو تر 

مـــــــن المبحوثـــــــات كانـــــــت  %73.3كمـــــــا اشـــــــارت النتـــــــائج أن 
ـــــى والبعـــــدى بنســـــبة  ـــــارين القبل ـــــدة فـــــى اإلختب إتجاهـــــاتهن محاي

علــــى التــــوالى وكانـــــت إتجاهــــاتهن ســـــالبة  %36.7و 23.3%
ـــــار  %73.3بنســـــبة  ـــــى اإلختب ـــــى وف ـــــى  %56.7القبل ـــــدة ف جي

اإلختبـــار البعـــدى. كانـــت النتـــائج بالنســـبة للممارســـات ضـــعيفة 
فى اإلختبار القبلى وكانـت جيـدة فـى اإلختبـار  %63.3بنسبة 

وكانت النتائج متوسطة فى اإلختبـارين  %66.7البعدى بنسبة 
ويمكــن ان نرجــع هــذه النتــائج  ،%33.3القبلــى والبعــدى بنســبة 

االرشـادى، وذلـك لمــا تضـمنه البرنـامج مــن  الـى تـأثير البرنــامج
لــى حضــور معــارف وممارســات مختلفــة وحــرص المبحوثــات ع

والمشاركة الفعالة اثناء الجلسه والتـى تشـكل  الجلسات بإنتظام،
 جزء هام  فى البرنامج االرشادى المطبق.

 ترشيد إستخدام المحمول: -3
رشاااايد وعااااى واتجاهااااات وممارسااااات المبحوثااااات نحااااو ت •

 المحمول: إستخدام
( أن المبحوثات وعيهن  متوسط 13تشير نتائج جدول )    

نحو ترشيد إستخدام المحمول فى اإلختبارين القبلى والبعدى 
بينما كان مستوى الوعى  على التوالى، %20و %30بنسبة 

وارتفعت نسبه  %66.7ضعيف فى اإلختبار القبلى بنسبة 
لصالح  %56.7الجيد الى المبحوثات ذوات المستوى الوعى 

من إتجاهات  %70االختبار البعدى، اشارت النتائج أن 
فى اإلختبار القبلى  %70المبحوثات كانت سالبة بنسبة 

فى اإلختبار البعدى وكانت اإلتجاهات  %60وجيدة بنسبة 
 %33.3و %30محايدة فى اإلختبارين القبلى والبعدى بنسبة 

ى اإلختبار كانت ضعيفة فعلى التوالى. بالنسبة للممارسات 
 فى اإلختبار القبلى،  %63.3القبلى بنسبة 

 (30وزيع مبحوثات الدراسة التجريبية وفقا لترشيد إستخدام المحمول)ن=. ت13 جدول 
 بعدى قبلى وعى المبحوثات نحو ترشيد إستخدام المحمول

 % العدد % العدد
7.66 20 ضعيفة  7 3.23  

 20 6 30 9 متوسطة
3.3 1 جيدة  17 7.56  

 100 30 100 30 المجموع
 بعدى قبلى إتجاهات المبحوثات نحو ترشيد إستخدام المحمول

 % العدد % العدد
7.6 2 70 21 سالبة  

3.33 10 30 9 محايدة  
 60 18 - - موجبة

 100 30 100 30 المجموع
 بعدى قبلى ممارسات المبحوثات نحو ترشيد إستخدام المحمول

 % العدد % العدد
3.63 19 ضعيفة  - - 

7.36 11 متوسطة  18 60 
 40 12 - - جيدة

 100 30 100 30 المجموع
 تم قياس  الوعى بالممارسات الرشيده فى االختبار البعدى. •
•  
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الالتى لديهن ممارسات ضعيفة نحو وتعدلت نسبة المبحوثات 

ترشيد استخدام المحمول حيث ارتفعت نسبة المبحوثات الالتى 
وكانت  لصالح االختبار البعدى، %40ممارستهن جيدة 

 %36.7سبة متوسطة فى اإلختبارين القبلى والبعدى بن
 على التوالى. %60و
 ترشيد استخدام الغذاء: -4
وعااااى واتجاهااااات وممارسااااات المبحوثااااات نحااااو ترشاااايد  •

 الغذاء:
ــــــات   %13.3( أن 14تشــــــير نتــــــائج جــــــدول) مــــــن المبحوث

ختبــــار لغــــذاء فـــى اإلوعـــيهن صــــعيف  نحـــو ترشــــيد إســـتخدام ا
القبلـــى وكـــان الـــوعى متوســـط فـــى اإلختبـــارين القبلـــى والبعـــدى 

وارتفعــت نســبة المبحوثــات الالتــى لــديهن مســتوى  %40بنســبة 
 %60الى  %46.7وعى جيد نحو ترشيد استخدام الغذاء من 

لصالح االختبار البعدى مما يوكد تحسـين مسـتوى الـوعى لـدى 
تجاهـــات كانــــت بالنســـبة لإالمبحوثـــات بعـــد تطبيـــق البرنـــامج، 

فــــــى اإلختبــــــار القبلــــــى ومحايــــــدة فــــــى  %76.7ســـــالبة بنســــــبة 
ــــــى والبعــــــدى بنســــــبة  ــــــى  %26.7و %20اإلختبــــــارين القبل عل

ضـــــعيفة فـــــى اإلختبـــــار  %63.4التـــــوالى. كانـــــت الممارســـــات 
القبلــــــى ومتوســــــطة فــــــى اإلختبــــــارين القبلــــــى والبعــــــدى بنســــــب 

ر البعــدى علــى التــوالى وجيــدة فــى اإلختبــا %53.2و 33.3%
 فى اإلختبار البعدى. %46.7سبة بن
 الوعى الكلى للمبحوثات: -5

ـــــائج جـــــدول ) ـــــات   %53.3( أن 15تشـــــير نت مـــــن المبحوث
كــــان الــــوعى الكلــــى  لــــديهن متوســــطة فــــى اإلختبــــارين القبلــــى 
والبعــــــدى وتعــــــدلت نســــــبة المبحوثــــــات الالتــــــى لــــــديهن وعـــــــى 

عـت النسـبة واتجاهات وممارسات جيدة قبل تنفيـذ البرنـامج وارتف
بعــد  %63.3 ،%50 ،%46.7عــد تنفيــذ البرنــامج حيــث بلــغ ب

تنفيــذ البرنــامج وهــذا يــدل علــى تــأثير كبيــر للبرنــامج فــى جميــع 
 محاوره.

 (30توزيع مبحوثات الدراسة التجريبية وفقا لترشيد الغذاء )ن= .14جدول  
 بعدى قبلى وعى المبحوثات نحو ترشيد إستخدام الغذاء

 % العدد % العدد
3.13 4 ضعيفة  - - 

 40 12 40 12 متوسطة
7.46 14 جيدة  18 60 

 100 30 100 30 المجموع
 بعدى قبلى إتجاهات المبحوثات نحو ترشيد إستخدام الغذاء

 % العدد % العدد
7.76 23 سالبة  1 3.3  

7.26 8 20 6 محايدة  
3.3 1 موجبة  21 70 

 100 30 100 30 المجموع
إستخدام الغذاء ت نحو ترشيدممارسات المبحوثا  بعدى قبلى 

 % العدد % العدد
4.63 19 ضعيفة  - - 

3.33 10 متوسطة  16 2.53  
3.3 1 جيدة  14 7.46  

 100 30 100 30 المجموع
 تم قياس  الوعى بالممارسات الرشيده فى االختبار البعدى. •
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 ( 30سات الكليه قبل وبعد تنفيذ البرنامج )ن=ات والممار توزيع مبحوثات  الدراسة التجريبية وفقا للوعى واالتجاه .15جدول
 

 العوامل
  بعد تنفيذ البرنامج قبل تنفيذ البرنامج

 جيدة متوسطة ضعيفة جيدة متوسطة ضعيفة المجموع
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

7.46 14 الوعى الكلى  16 3.53  - - - - 16 3.53  14 7.46  30 100 
7.76 23 اإلتجاهات الكلية  7 3.23  - - 1 3.3  14 7.46  15 50 30 100 

الوعى بالممارسات 
 الكلية 

19 3.63  11 7.36  - - - - 11 7.36  19 3.63  30 100 

 تقييم فاعليه البرنامج االرشادى:  -6
تــــم تقيــــيم فعاليــــه البرنــــامج االرشــــادى عــــن طريــــق اختبــــار 

ه احصائية فى مسـتوى ق ذات داللال يوجد فرو الفرض التالى "
الــوعى واالتجاهــات والممارســات نحــو ترشــيد اســتخدام الكهربــاء 
ـــل وبعـــد تنفيـــذ البرنـــامج" وقـــد تـــم  والميـــاه والمحمـــول والغـــذاء قب
قيــاس وعــى واتجاهــات والــوعى بالممارســات الرشــيدة باســتخدام 
اسـتمارة االســتبيان قبــل وبعــد تنفيــذ البرنــامج ،ثــم اجــرى اختبــار" 

t "ويــه الفــروق بــين الــدرجات القبليــه والبعديــه وفيمــا لتحديــد معن
 يلى عرضا لهذة النتائج:

ــــائج جــــدولى ــــه ( 17، 16)اتضــــح مــــن نت وجــــود فــــروق دال
بــــين درجــــات القيــــاس  0.01أحصــــائيا عنــــد مســــتوى احتمــــالى 

القبلـــى والبعـــدى  لصـــالح القيـــاس البعـــدى فـــى كـــل مـــن الـــوعى 
ـــوعى بالممارســـات الرشـــيد لكهربـــاء ة لكـــل مـــن اواالتجاهـــات وال

والمياه والمحمول والغذاء، امـا الـوعى واالتجاهـات والممارسـات 
( وجــود فــروق دالــه احصــائيا 17الكليــه فقــد اوضــحت النتــائج )

ـــل وبعـــد تنفيـــذ  ـــه قب ـــوعى واالتجاهـــات والممارســـات الكلي ـــين ال ب
البرنــامج حيـــث كـــان المتوســـط واالنحــراف المعيـــارى فبـــل تنفيـــذ 

±  100.37ممارسات الكليه هـىتجاهات والالبرنامج للوعى واال
علـــــــــــــــــى  ±12.3    115.66،  ±11.97 94.96، 11.22

وبعـــــــد تنفيـــــــذالبرنامج اصـــــــبح المتوســـــــط واالنحـــــــراف  التـــــــوالى،
 ،8.1±125.3المعيــارى للــوعى واالتجاهــات والممارســات هــى 

 على التوالى. 10.17±11.23، 154.2، ±  127.3

تجاه والممارسات لمتغيرات الدراسة التجريبية فى االختبارين القبلى والبعدى الوعى واال داللة الفروق بين متوسطى  .16جدول 
 (30)ن=

الفرق بين  بعد تنفيذ البرنامج قبل تنفيذ البرنامج المتغيرات تحت القياس
المتوسطين 

قبل وبعد تنفيذ 
 البرنامج

 
أصغر  t قيمه 

قيمة 
 مشاهدة

 أكبر
 قيمة  

 مشاهدة

 ±المتوسط 
ف اإلنحرا

  المعيارى

 أصغر
قيمة  

 مشاهدة

 أكبر
 قيمة  

 مشاهدة

المتوسط 
اإلنحراف ±

 المعيارى 

رباء
لكه

ا
 

 **16.45- 10.16 3.1±30.96 37 24 3.8± 20.80 26 15 الوعى
 **7.53- 8 4.2±32.3 39 21 4.6±24.3 31 16 اإلتجاهات
 **14.50- 15.9 3.6±41.7 51 33 4.0±25.8 31 17 الممارسات

لمي
ا

 اه

 **9.65- 9.66 3.4±30.86 39 22 3.6±21.20 27 16 الوعى
 **8.69- 7.7 3.3±27.13 33 18 3.5±19.43 28 14 اإلتجاهات
 **8.96- 9.1 3.5±34.7 43 28 4.11±25.6 35 18 الممارسات

ول
حم

الم
 

 **6.002- 4.9 3.1±29.8 36 24 4.7±24.9 34 17 الوعى
 **7.551- 7.3 3.6±33.3 39 26 3.7±26.00 32 19 اإلتجاهات
 **8.534- 9.4 3.9±37.9 48 31 5.1±28.5 35 20 الممارسات

ذاء
الغ

 

 **6.201- 0.2 3.5±33.8 41 27 4.8±33.6 42 24 الوعى
 **9.790- 9.3 3.2±34.5 39 26 4.5±25.2 36 17 اإلتجاهات
 **7.997- 8.6 4.00±39.8 47 34 5.3±31.2 42 22 الممارسات

 29درجات الحرية =    0.01إحتمالى عند مستوى ** معنوى 
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داللة الفروق بين متوسطات درجات الوحادات التدريساية والمجماوع الكلاى فاى االختباارين القبلاى والبعادى  للتقيايم  .17جدول 
 (30النهائى  للدراسة التجريبية )ن=

بين الفرق  بعد تنفيذ البرنامج قبل تنفيذ البرنامج المتغيرات تحت القياس
ين المتوسط

قبل وبعد 
تنفيذ 
 البرنامج

 
أصغر  tقيمة 

قيمة 
 مشاهدة

أكبر 
قيمة 
 مشاهدة

اإلنحراف ±المتوسط 
 المعيارى

أصغر 
قيمة 
 مشاهدة

 أكبر
قيمة  

 مشاهدة

المتوسط 
اإلنحراف ±

 المعيارى

 **10.393- 24.57 8.19±125،3 142 109 11.22± 100.73 122 80 الوعى الكلى
 **12.253- 32.34 10.17±127.3 142 100 11.97±94.96 120 73 ليةاإلتجاهات الك

 **13.930- 38.54 11.23±154.2 179 136 12.3±115.66 135 88 الوعى بالممارسات الكلية
 0.01** معنوى عند مستوى إحتماىل 

 التوصيات
ضــرورة االســتعانة بالمتخصصــين فــى البــرامج االرشــادية  -1

ج ارشـــــاديه وتقـــــديم بـــــراملالقتصـــــاد المنزلـــــى فـــــى اعـــــداد 
متخصصــــة للريفيــــات فــــى مجــــال ترشــــيد االســــتخدام فــــى 
الكهربــاء والميــاه والمحمــول والغــذاء بحيــث يصــبح ترشــيد 
االستخدام مبـدأ يجـب الحـرص عليـه ويظهـر فـى السـلوك 

 اليومى لالفراد.
تفعيل دور المرشدة الزراعية فى المجتمعات الريفيـة  فـى  -2

كهربــــاء ترشــــيد فــــى التوعيــــة ربــــات االســــر عــــن اهميــــه ال
والميـاه والمحمــول والغــذاء مـن خــالل الجمعيــات الزراعيــة 

 الموجودة داخل كل قرية.
تعظــيم االســتفاده مــن الــدور التنمــوى لجمعيــات المجتمــع  -3

المــدنى بمراكــز محافظــه البحيــرة وذلــك بتــدريب الرائــدات 
الريفيــات نحـــو  اســتخدام ونشـــر بــرامج ترشـــيد االســـتخدام 

 الغذاء.والمحمول و  الكهرباء والمياه
الكهربـاء  اسـتخدام نحوترشـيد  األسـرة أفـراد وعـي تنميـة -4

 الحــــــد بقــــــدر يمكــــــن والميــــــاه والمحمــــــول والغــــــذاء  حتــــــى
 مـن وذلـك االسـتخدام الخـاطئ لهـذة المـوارد من اإلمكان

 خـالل وسـائل مـن ومحاضـرات، أو نـدوات، عمـل خالل
 .اإلعالم
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ABSTRACT 

Extention Educational Program to Rationalize Usage of Some Resources 

among Rural Women in Behaira Governorate 
Samira Ahmed Kandi, Enas Khamis, Hiam Hassib, Doaa Ibrahim Mohammed

The results of the research are as follows: 

1- 46.7% of the respondents had weak awareness about 

rationalizing the use of electricity, water, mobile and 

food prior to implementation of the program. The 

percentage of respondents who had a good 

awareness after implementing the program increased 

by 46.7%. In addition, 63.3% of the respondents 

were weak about rationalizing the use of electricity, 

water, Before the implementation of the program and 

the proportion of respondents who have good 

practices towards rationalization of the use of 

electricity, water, mobile and food after the 

application of the program, which amounted to 

63.3%. 

2- The existence of statistically significant differences 

between the application of the tribal and the infidel 

in the awareness, trends and practices towards the 

rationalization of electricity, water, mobile and food 

at the level of probability 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The aim of this research was to construct and 

implement a pilot program aimed at rationalizing the use 

of electricity, water, mobile telephones and food for 

rural women in the governorate of the lake, Through the 

achievement of the following research objectives: 

Identify the cognitive, emotional and skills guidance 

needs on which the program is based, And the 

establishment of an orientation program aimed at 

rationalizing the use of resources under the study and 

evaluation of its effectiveness, and the data was obtained 

through the questionnaire personal interview of the 

wives of farmers to the strength of 227 respondents, The 

number of experiential sample (30) and the use to 

interpret and display data: percentage, frequency, mean 

arithmetic, standard deviation, correlation coefficient, 

conjugation coefficient and t-test. 

 

 

 

 

 

 


